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هقذهة

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

سيدنا أبي القاسـ محمد و آلو الطيبيف الطاىريف ,وبعد
والصالة و السالـ عمى ّ
فإف ىذا البحث اختار دراسة األسس التي ُبني عمييا تقسيـ الموضوعات الصرفية و تبويبيا و ترتيبيا
ّ

الواحد بعد اآلخر  ,و ابتدأ بتمييد ّبيف معنى األساس في المغة و مراد الباحث باألساس ,ثـ عرض
رب العالميف .
لألسس بحسب ترتيبيا األلفبائي  ,و الحمد ﵀ ّ
متهيذ

َس ُس و
األساس في المغة  :األصؿ  ,و ىو ك ّؿ ما يكوف َ
مبدأً لشيء  ,قاؿ ابف منظور((:األُس و األ َ
ٍ
َساس :أص ُؿ البناء))(ٔ).
َساس  :كؿ ُمبتَ َدأ شيء  ,و األُس و األ ُ
األ ُ
و المراد باألساس االعتبار الذي ُبنِي عميو التقسيـ أو الترتيب  ,كتقسيـ اإلنساف إلى ٍ
ذكر و أنثى
َ
باعتبار الجنس  ,و تقسيـ المخموقات باعتبار الحياة إلى أحياء و جوامد ,و ىذه األسس أو االعتبارات

يتـ التصريح بأكثرىا  ,و ّإنما ىي نتاج استقراء تقسيمات المؤلفيف و ترتيبيـ ألبواب
التي نعرضيا لـ ّ
كتبيـ  ,و تحميؿ ىذه التقسيمات؛ مف أجؿ معرفة األساس الذي  -يمكف أف يكوف المؤلّؼ  -اعتمده في
تبويبو و ترتيبو ليذه األبواب .

البحث

جاءت ىذه األسس في البحث مرتبة عمى وفؽ الترتيب اليجائي لمحرؼ األوؿ مف عنواف األساس

ؽ منو  ,و ىذه األسس ىي :
مف غير إرجاعو إلى جذره المغوي الذي اشتُ ّ
 -1اإلفراد و التركيب :

الصحة و االعتالؿ ,و
التجرد و الزيادة ,و
يبحث عمـ الصرؼ في أحكاـ بنية الكممة مف حيث
ّ
ّ
تحوالتيا(ٕ).
الحذؼ  ,و اإلعالؿ و اإلبداؿ  ,فيو عمى ك ّؿ حاؿ يدور في البنية و ما ينشأ مف ّ

المجردة  ,كما يدرس آليات زيادتيا  ,و الحروؼ التي يمكف أف تزاد
فالصرؼ ػ إذف  -يدرس الكممات
ّ
ّ
فييا .
ب
و ىذه الكممة مضمار البحث الصرفي قد تكوف مجردة مف الضمائر و المواحؽ األخرى ,مثؿ َذ َى َ
ت و يذىبوف  ,ا ْذ َى َب ّف  ,فالصور األولى تمثّؿ
ب  ,و قد تكوف متصمة بيا ,مثؿ َ :ذ َى ْب ُ
اذى ْ
بو َ
و َي َ
ذى ُ
يعدوف الفعؿ و فاعمو
أف عمماء نحو العربية ّ
اإلفراد ,و الصور الثانية تمثؿ التركيب عمى الرغـ مف ّ

ٖ
نميز فيو
المضمر كممة واحدة ؛ ذلؾ ّأنو ال ُينظر إلى الفعؿ باعتباره مفرداً أو مركباً نظرة مطمقة ,و ّإنما ّ
بيف حاالت مف خالؿ تحديد الزاوية التي ننظر منيا إلى الفعؿٗ .

و البحث – ىنا – ينظر إليو مف الزاوية التي يتخذىا المؤلؼ عند شرح المسائؿ الصرفية  ,فالمجرد

و المزيد – مثالً – ُينظر فيو إلى الصيغة الداخمية بغض النظر عف كونيا متصمة بالضمائر أو مجردة
التغيرات الالزمة و الطارئة عمى الكممة العربية عند صياغتيا
عنيا  ,و ينظر في المبني لممجيوؿ إلى ّ

منصباً نحو بياف
عمى وزف الفعؿ المبني لممجيوؿ  ,أما في تصريؼ الفعؿ مع الضمائر فالتركيز يكوف
ّ

بنوني
التغيرات الصرفية الطارئة عمى بنية الفعؿ عند اتصاليا بالضمائر ,و في التوكيد عند اتصاليا َ
٘ٗٛ
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التوكيد.
و قد دأب المؤلفوف عمى ترتيب األبواب الخاصة بتصريؼ األفعاؿ عمى وفؽ أساس اإلفراد و
و المبني

المتصرؼ ,
التركيب  ,فمباحث المجرد و المزيد  ,و الصحيح و المعتؿ  ,و الجامد و
ّ
لممعموـ و المبني لممجيوؿ تمثّؿ الجانب المفرد  ,في حيف يمثّؿ مبحثا تصريؼ األفعاؿ عند إسنادىا إلى

بنوني التوكيد جانب التركيب(٘).
الضمائر و تصريفيا عند توكيدىا َ
 -2أقسام الكممة :

()ٙ
لكف التصريؼ ال يدخؿ الحروؼ ؛
الكممة اسـ و فعؿ و حرؼ عند جميور عمماء العربية  ,و ّ
ألنيا ال يعرؼ ليا اشتقاؽ و ال يصح فييا التصريؼ  ,و أ ِ
أسماء
األسماء األعجمية  ,و
ُلحؽ بالحروؼ
ّ
ُ
ُ
ُ

األسماء المتوغمة في البناء؛ ألسباب ذكرىا الصرفيوف في كتبيـ(.)ٚ
األصوات  ,و
ُ
المتصرفة ؛ و ألجؿ ىذا ذىب بعض المحدثيف
األسماء المتمكنة و األفعاؿ
يؼ
إذف  ,يدخؿ التصر ُ
َ
ّ

إلى جعؿ مباحث التصريؼ الرئيسة في مؤلفاتيـ قسميف :قسماً مختصًّا بتصريؼ األسماء  ,و قسماً

()ٛ
مختصاً بتصريؼ األفعاؿ  ,و
مختصًّا بتصريؼ األفعاؿ  ,في حيف جعميا آخروف ثالثة أقساـ  :قسماً
ّ
قسماً مختصاً بتصريؼ األسماء  ,و قسماً ثالثاً تشترؾ فيو األسماء و األفعاؿ(.)ٜ

 -3التعمّق :

(ٓٔ)

 ,و ىذا المصطمح مستعمؿ في النحو العربي  ,و يراد

الحب
التعمّؽ في المغة مف العالقة بمعنى
ّ
بو ارتباط شبو الجممة بما قبميا مف األفعاؿ أو األسماء ,و فائدتو تماـ المعنى المقصود(ٔٔ) ,فأشباه الجمؿ

تاـ المعنى ّإال بوجودىا.
تقوـ في تركيب ّ
تعمّقت باألسماء و األفعاؿ حتى ّأنيا ال ُ
وأقصد بو ىنا تعمّؽ موضوع بآخر بحيث تكوف في الثاني حاجةٌ لألوؿ  ,كتعمّؽ مبحث األبنية

ليتعرؼ المتعمّـ عمى أصؿ الكممة و
المزيدة بمبحث األبنية المجردة و حاجتو إليو  ,فيو مقدمة ال ّ
بد منيا ّ
ما أضيؼ إليو  ,فيكوف عمى بصيرة بما ط أر مف تغيير.
و ُيعتَ َم ُد ىذا األساس في ترتيب األبواب و المباحث أكثر منو في التبويب؛ فالمؤلؼ عمى وفؽ مبدأ
مقدمة لغيره  ,ثـ ينتقؿ لما ىو ِ
معتم ٌد عمى تمؾ المقدمة  ,و نجده في الكتب التعميمية
التعمّؽ يبدأ بما ىو ّ

أساساً في التبويب

(ٕٔ)

و الترتيب(ٖٔ).

 -4التغيير في بنية الكممة :

قسـ القدماء التصريؼ عمى قسميف بالنظر إلى المحصمة التي يفضي إلييا التغيير في بنية الكممة ,
ّ
و ىما  :تغيير المفظ لمعنى  ,عند تغيير الكممة إلى صيغ مختمفة بيدؼ إحداث تغيير في المعنى  ,نحو
عالمة  ,فك ّؿ تغيير في الكممة ىنا ينتج عنو
عالـ و ّ
َ :عمِ َـ و َيعمَ ُـ و ِاعمَ ْـ و َعالِـ و َمعمُوـ و َعميـ و ّ
تتغير الكممة عف أصميا مف دوف أف
تغيير في المعنى  ,و القسـ الثاني  :تغيير المفظ ال لمعنى  ,عندما ّ

كالتغير الحاصؿ في قاؿ و باع و قائؿ و مقوؿ  ,و األصؿ
التغير اختالفاً في المعنى ,
ّ
نممس بسبب ىذا ّ
ِ
مقوْوؿ (ٗٔ) .
قَ َو َؿ و َبيع و قاوؿ و ُ
عد محصمة ىذا التغيير معيا اًر في تقسيـ األبواب
وفي ضوء ىذا التقسيـ  ,عمد بعض المؤلّفيف إلى ّ
ٗٛٙ
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يتصرؼ
التصرؼ معنى  ,و ما
يتصرؼ لفظاً فيفضي إلى
الصرفية و ترتيبيا  ,فنراىـ يفصموف بيف ما
ّ
ّ
ّ
التصرؼ في المعنى  ,و يستشؼ ىذا مف تقسيميـ لألبواب أو الفصوؿ في مؤلفاتيـ (٘ٔ) ,
لفظاً مف غير
ّ
صرح باعتداده بيذا األساس  ,فقاؿ((:و قد قمت بتصنيؼ أبحاث ىذا العمـ في ىذا
عمى ّ
أف بعضيـ ّ
تفرع فرتّبتُيا عمى أساس التغيير الذي يط أر عمى بنية الكممة ,
الكتاب عمى مقتضى ما بينيا مف عالقة و ّ

المعنوي  ...ثـ انتقمت بعد ذلؾ إلى التغيير المفظي
و ىو قسماف  :معنوي و لفظي  ,فبدأت بالتغيير
ّ
))(. )ٔٙ

 -5التقابل :

التقابؿ في المغة التواجو  ,يقاؿ  :تقابؿ الرجالف  ,أي  :تواجيا( ,)ٔٚو المتقابالف ػ في اصطالح
المناطقة ػ الشيآف ((المتنافراف المذاف ال يجتمعاف في مح ّؿ واحد مف جية واحدة في زماف و ٍ
احد))(, )ٔٛ
كتقابؿ السواد و البياض  ,و تقابؿ الظالـ و النور  ,و تقابؿ األعمى

و البصير  ,فاألعمى ال

يمكف أف يكوف مبص اًر في الوقت نفسو و الجية نفسيا  ,إذف  ,التقابؿ ىو التنافر بيف شيئيف بحيث ال

يجتمعاف في مح ّؿ واحد و مف جية واحدة و في زماف واحد .
يمكف أف تُقسـ المباحث عمى أساس التقابؿ بيف شيئيف حيث يكوف أحدىما قسيماً لمثاني

و مقابالً لو ,

فالمجرد و المزيد  ,و الصحيح و المعتؿ  ,و المذكر و المؤنث  ,و المبني لممعموـ و المبني لممجيوؿ

مباحث يقابؿ أحدىما اآلخر؛ و عمى وفؽ معيار التقابؿ ُجعؿ كؿ واحد مع مقابمو في باب واحد .
قسموا األبواب المجرد والمزيد  ,و
لـ يغفؿ أصحاب الكتب الصرفية عف ىذا األساس ,إذ نجد ّأنيـ ّ
الجامد و المشتؽ  ,و الصحيح و المعتؿ  ,كما قسموىا إلى المذكر و المؤنث  ,والمفرد و المثنى و

الجمع(.)ٜٔ

المجرد أص ٌؿ و المزيد فرع عنو  ,و
أف
ويمكف أف ننظر إلى تقسيـ ىذه المصاديؽ بمحاظ آخر  ,لنرى ّ
ّ
أف المعت ّؿ
المبني لممجيوؿ فرعٌ عف المبني لممعموـ  ,و المثنى و الجمع فرع عف المفرد ؛ ّ
لكننا ال نزعـ ّ
فرعٌ عف الصحيح أو المؤنث فرعٌ عف المذكر في أحوالو كمّيا.
يرجح
وعميو  ,نستطيع أف ّ
أف البحث ّ
سمو (أساس األصالة و الفرعية)ّ ,إال ّ
نعد ىذا أساساً آخر  ,و لن ّ
ألنو يجمع المصاديؽ الموجودة كميا تحت مظمتو  ,في حيف تخرج بعض المصاديؽ مف
أساس التقابؿ ؛ ّ
تحت مظمّة أساس األصالة و الفرعية .
 -6الجنس :

مؤنث(ٕٓ) ,و ((التذكير خالؼ التأنيث ,
قسـ العمماء االسـ باعتبار الجنس إلى مذ ّكر و ّ
ُي ّ
(ٕٔ)
َّ
ض َع ۡحيَا
الذكر
تحدث عنيا ا﵀ ػ ج ّؿ و عال ػ في قولو تعالى ﴿ :فَلَ َّوا ًَ َ
خالؼ األُنثى))  ,و ىذه حقيقة ّ
ُ
ض ۡعحُيَآ أُنثَ ٰى ًَ َّ
س ٱل َّذ َك ُز َك ۡٲۡلُنثَىٰ ﴾ [آؿ عمراف. ]ٖٙ:
ض َع ۡث ًَلَ ٍۡ َ
ٱَّللُ أَ ۡعلَ ُن بِ َوا ًَ َ
قَالَ ۡث َربِّ إِنًِّ ًَ َ

و

يتفرع التأنيث عنو ,
و يرى سيبويو (ٓٔٛىػ) و تبعو النحاة ّ
أف األصؿ في االسـ ىو التذكير  ,و ّ
(ٕٕ)
فالمؤنث في المغة فرعٌ عف المذ ّكر  ,و يستد ّؿ سيبويو و مف نحا نحوه و رأى رَأيو بكوف المذ ّكر أصالً
ّ
(ٖٕ)
و المؤنث فرعاً بدليميف :
ٗٛٚ
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حيز
أف المذ ّكر و
إف المذ ّكر و
ّ
ّ
المؤنث يدخالف في ّ
المؤنث شيء  ,و الشيء مذ ّكر  ,و بما ّ
ّٔ -
فإف التذكير أصؿ .
األشياء  ,و كممة (شيء) مذ ّكر ّ ,

ٕ -عدـ احتياج األصؿ إلى عالمة تد ّؿ عميو  ,و احتياج الفرع ليذه العالمة  ,فالم ّذكر ُيفيـ عند
بد لو مف العالمة التي تد ّؿ عميو .
أما المؤنث فال ّ
اإلطالؽ ؛ ألنو أصؿ ّ ,
المؤنث  ,و
أصمية المذ ّكر و فرعية
و يستدؿ بعض الدارسيف المحدثيف بفكرة خمؽ اإلنساف إلثبات
ّ
ّ

أف ا﵀ ػ ج ّؿ و عال ػ خمَؽ بآدـ(عميو السالـ)  ,ثـ خمَؽ األنثى منو  ,فكانت حواء (عمييا السالـ) ,و
ذلؾ ّ
ۡ
دؿ عمى ىذا قولُو تعالى ٌَٰٓ ﴿ :أٌَُّيَا ٱلنَّاسُ ٱجَّقُ ْ
ق ِه ۡنيَا سَ ًۡ َجيَا ًَبَ َّ
ث
س ٰ ًَ ِحد َٖة ًَخَ لَ َ
قد ّ
ٌا َربَّ ُك ُن ٱلَّ ِذي خَ لَقَ ُكن ِّهن نَّف ٖ
ِه ۡنيُ َوا ِر َج ااٗل َكثِ ا
ٍزا ًَنِ َسآءا ﴾[النساء.)ٕٗ(]ٔ:
مؤنث قاـ بالنظر إلى التمايز الجنسي بيف ىذيف
أف تقسيـ االسـ إلى مذ ّكر و ّ
إذف  ,يتفؽ العمماء عمى ّ
النوعيف  ,إذ الجنس أساس في تحديد ىذا التمايز الفارؽ بيف الجنسيف  ,و عميو  ,فاالسـ يقسـ إلى :
مذكر و مؤنث بمحاظ الجنس .

الرتبة :
ّ -7
النحوية  ,كالفاعؿ و الفعؿ و
المسميات
استعمؿ النحويوف مصطمح الرتبة لمداللة عمى مح ّؿ
ّ
ّ
المفعوؿ بو و المبتدأ و الخبر  , ...و تقسـ إلى  :الرتبة المحفوظة  ,و ىي التي ال يجوز تغييرىا  ,كرتبة
المؤ َّكد  ,و الرتبة غير المحفوظة  ,و
الصمة مف الموصوؿ  ,و الصفة مف الموصوؼ  ,و التوكيد مف َ
ىي التي يجوز تغييرىا بتقديـ أو تأخير  ,كرتبة المبتدأ و الخبر  ,و رتبة الفاعؿ و المفعوؿ بو  ,و رتبة
المفعوؿ بو و الفعؿ  ,و غيرىا(ٕ٘).

و يريد الباحث – ىنا – استدعاء مصطمح الرتبة إلى عمـ الصرؼ لمداللة عمى موضع الحرؼ في الكممة

المجردة؛ حيث أف عمـ الصرؼ ينظر أحياناً إلى مح ّؿ الحرؼ أىو في أوؿ الكممة أـ في أوسطيا
العربية
ّ
أـ في آخرىا ؟
ٍ
أقساـ :
يقسموف الفعؿ المعت ّؿ بحرؼ واحد إلى
ىذه النظرة إلى موضع الحرؼ مف الكممة جعؿ العمماء ّ
ّأوليا المثاؿ – و ىو ما كانت فاؤه حرؼ عمّة –  ,و ثانييا األجوؼ – و ىو ما كانتا عينو حرؼ عمّة –
 ,و ثالثيا الناقص – و ىو ما كانت المو حرؼ عمّة –  ,و المعت ّؿ بحرفيف إلى  :المفيؼ المفروؽ – و
ىو ما اعتمت فاؤه و المو –  ,و المفيؼ المقروف – و ىو ما اعتمت عينو و المو –(.)ٕٙ

الزَمن :
ّ -8
حرؼ  ,فاالسـ كممة تد ّؿ عمى معنى في
اسـ و فع ٌؿ و
ٌ
الكممة في العربية – كما عرفنا – ثالثة أنواع ٌ :
مجردة مف الزمف  ,و الفعؿ كممة تدؿ عمى معنى في نفسيا مقترف بزمف( , )ٕٚإذف  ,الزمف ىو
نفسيا ّ
الفيصؿ الفارؽ بيف االسـ و الفعؿ ؛ ألف الفعؿ ّإنما ِ
وض َع لمداللة عمى الحدث و زماف وجوده(.)ٕٛ
حدد مف خالؿ العالقات
زمف
حدده
زمف صر ٌّ
نحوي ُي ّ
في تُ ّ
فية  ,و ٌ
والزمف في العربية قسماف ٌ :
الصيغُ الصر ّ
َ
ّ
في  ,و قد ًيستفاد مف األفعاؿ و
التركيبية و السياقات المغوية  ,و ىو زمف ّ
أدؽ مف الزمف الصر ّ
الصفات(.)ٕٜ

ٗٛٛ
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الناتج مف الصيغة الصرفية بمعزؿ عف السياقات الخارجية ىو الفاصؿ بيف األسماء
الزم ُف
ُ
وعميو  ,يكوف َ
في في غير
و األفعاؿ في تعريفات النحوييف و حدودىـ لالسـ و الفعؿ ,فػ((ال وجود لمزمف الصر ّ

الفعؿ))(ٖٓ).

ول ّما كانت األفعاؿ مساوقةً لمزماف ,توجد بوجوده  ,و تنعدـ بانعدامو  ,و كاف الزماف منقسماً فمسفياً ثالثة
األفعاؿ إلى  :الماضي  -الداؿ عمى وقوع
قسـ العمماء
َ
أقساـ  :الماضي  ,و الحاضر  ,و المستقبؿ ّ ,
الحدث في زمف قبؿ زمف التكمّـ  , -و المضارع  -الداؿ عمى وقوع فعؿ في زمف التكمّـ أو بعده  , -و

األمر  -الداؿ عمى طمب وقوع فعؿ بعد زمف التكمّـ .)ٖٔ(-
ٍ
ماض يتساوؽ مع الزمف الماضي  ,و مضارع يتساوؽ مع َزَم َني الحاضر
الفعؿ  -إذف  -باعتبار الزمف
و المستقبؿ  ,و أمر يتساوؽ وقوع جواب طمبو مع الزمف المستقبؿ.
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يفرؽ بعض الباحثيف بيف الصيغة الصرفية و الوزف الصرفي  ,فيرى أف الصيغة تمثّؿ تمخيصاً لمجموعة
ّ
ال محدودة مف الكممات  ,لكف ىذه الكممات قد تخضع لظروؼ تجعميا مغايرة لمصيغة  ,فصيغة ِا ِ
فع ْؿ

قفز  , ...و وزنياِ :ا ِ
ضرب ِ ,ا ِ
تندرج تحتيا كممات ِ :اجمِس ِ ,ا ِ
لكننا إذا أردنا أف نصوغ مف (وقى)
فعؿ ّ ,
عمى صيغة ِا ِ
فعؿ في األمر ستكوف ِ :
ؽ  ,و وزنيا ِع (ٕٖ) .

أف الصيغة تمثّؿ القالب الذي ُيفترض أف تُصاغ عميو الكممة  ,فيي تمثّؿ الكممة في مرحمة ما قبؿ
ّ
يتبيف ّ
الصياغة  ,أما الوزف فيمثّؿ الكممة في مرحمة ما بعد الصياغة؛ ُلي ّبيف التحوالت التي طرأت عمى الكممة و
يكشؼ موضع الحذؼ و اإلعالؿ و غيره.

وعميو  ,يكوف الوزف أكثر عمقاً مف الصيغة الصرفية ألنو يغور في داخؿ الكممة و ينظر في أصميا و

تصور ىذه األحرؼ خالصة ما ط أر عمى الكممة و
يبيف تحوالتيا  ,فيمثّؿ ليا بحرؼ أو حرفيف أو أكثر
ّ
ّ
ما آلت إليو.
تقسـ بعض المباحث بالنظر إلى الصيغة الصرفية ,و أوضح مصداؽ ليذا تقسيـ مبحث معاني حروؼ
و ّ
فيقسـ الفعؿ إلى مبني لممعموـ و مبني
الزيادة ,و قد ُينظر في الصيغة إلى حركة الحرؼ األوؿ ُ ,

لممجيوؿ؛ فحركة الحرؼ األوؿ في الفعؿ المبني لممعموـ الفتحة ّإال أف يكوف ّأولو ىمزة وصؿ فتكوف
مبنياً لممجيوؿ(ٖٖ) ,و يمكف أف يكوف ىذا التقسيـ بمحاظ
مكسورة  ,و ال يكوف ّأولو مضموماً ّإال إذا كاف ّ

(ٖٗ)
ألف
ذكر الفاعؿ و عدـ ذكره  ,و ىذا االعتبار أكثر شيرة بيف العمماء و الدارسيف  ,و فيو نظر ؛ ّ
ألف الفعؿ مبني لممجيوؿ  ,بؿ لدالالت أخرى يقصدىا المتكمـ مف
الفاعؿ قد يستتر و ال ُيذكر ال ّ
احتجاب الفعؿ و إخفائو(ٖ٘).
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و الواو و

الحروؼ بالعربية إلى :حروؼ صحيحة  ,و أحرؼ عمّة ىي األلؼ
قسـ العمماء القدماء
َ
ّ
()ٖٙ
اختصت بيا األحرؼ الثالثة  ,حيث تنطؽ
الياء  ,و جاء ىذا التقسيـ نتاجاً عف الطبيعة النطقية التي
ّ
حر طميقاً دوف عوائؽ))( ,)ٖٚو عمى إثر ىذا االختالؼ ُيقسـ الفعؿ
بػ((مرور اليواء في الحمؽ و الفـ ّاً
ٜٗٛ
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بالنظر إلى الطبيعة النطقية لألصوات عمى قسميف  :صحيح  -الفعؿ الذي خمت أصولو مف أحرؼ العمّة

 ,ويشتمؿ عمى السالـ و الميموز و المضاعؼ  , -و معت ّؿ  -و ىو ما كاف في أصولو و ٌاو أو ياء  ,و
يشتمؿ عمى المثاؿ و األجوؼ و الناقص والمفيؼ  ,)ٖٛ( -و لـ ُيؤخذ األلؼ بنظر االعتبار؛ ألنو ال يكوف

أصالً بنفسو  ,بؿ يكوف منقمباً عف الواو أو الياء(.)ٖٜ

قوة األحرؼ و ضعفيا  ,إذ قاؿ :
وذكر بعض المؤلفيف ّ
أف الفعؿ ُيقسـ إلى الصحيح و المعتّؿ بالنظر إلى ّ
(ٓٗ)
بقوة
قوة أحرفو و ضعفيا عمى قسميف  :صحيح و معت ّؿ))  ,فما المقصود ّ
((ينقسـ الفعؿ باعتبار ّ

الحرؼ و ضعفو ؟

القوة و الضعؼ في األصوات بمقدار الجيد العضمي الذي يبذلو الجياز الصوتي
وتتعمّؽ صفة ّ
السمعي لألصوات الذي يتوافر في
اإلنساني عند نطؽ األصوات ,كما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة الوضوح
ّ
ّ
و العمّة و كثرة تغيراتيا؛ كونيا

المصوتات – في نظر القدماء – بالضعؼ
تتميز
ىذه األصوات  ,و ّ
ّ
بأنيا أقوى األصوات العربية
تتميز – في نظر المحدثيف ّ -
تتأثر بما يجاورىا مف األصوات  ,في حيف ّ
مف جية الوضوح السمعي(ٔٗ).

قوي مف األصوات و ما ىو ضعيؼ ,أي أننا ال نعرؼ
ولـ يحدد د .محمد فاضؿ السامرائي ما ىو ّ
أف طبيعة أحرؼ العمّة تختمؼ عف طبيعة الحروؼ األخرى
لكف المتيقّف ّ
أىو مؤيد لمقدماء أـ المحدثيف ؟ ّ
عند القدماء و المحدثيف.
تجو اًز ؛ ألنو قد ُينظر إلى ما قبؿ
أما االسـ ُ
ّ
فنظر إلى طبيعة األصوات في آخره  -و ّإنما قيؿ في آخره ّ
آخره أيضاً  , -و ُيقسـ إلى  :الصحيح  -و ىو اسـ معرب آخره حرؼ صحيح عدا اليمزة  , -و شبو
ياء مسبوقة بساكف  , -و المقصور  -و ىو اسـ معرب آخره
الصحيح  -و ىو اسـ معرب آخره و ٌاو أو ٌ
ألؼ الزمة  , -و الممدود  -اسـ معرب آخره ىمزة قبميا ألؼ زائدة  , -و المنقوص  -اسـ معرب تمزـ

آخره ياء غير مشددة مكسور ما قبميا(ٕٗ).

خصص باب لالسـ المنقوص و الممدود و المقصور و الصحيح و شبو
وبالنظر إلى ىذا األساس ُي ّ
سيما التعميمية منيا(ٖٗ).
الصحيح في الكتب الصرفية  ,و ال ّ
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(ٗٗ)
لكنو يقبؿ التثنية  -غالباً  -لمداللة عمى
األصؿ في االسـ مف حيث العدد ىو أف يكوف مفرداً  ,و ّ
االثنيف أو االثنتيف و يقبؿ الجمع ؛ لغرض الداللة عمى أكثر مف اثنيف أو اثنتيف اختصا اًر و تسييالً بدالً

مف تكرير االسـ مرتيف أو ثالثة لغرض تأدية ىذه المعاني .

يسمى بجمع المذ ّكر السالـ  ,و منو جمع
و ُي ّ
صنؼ االسـ الدا ّؿ عمى الجمع أصنافاً متعددة  ,فمنو ما ّ
(٘ٗ)
أي
يسمى باسـ الجمع  ,و كذا اسـ الجنس الجمعي  ,فَبِ ّ
المؤنث السالـ  ,و جمع التكسير  ,و ما ّ
صّنفت ىذه الجموع ؟
اعتبار ُ
()ٗٙ

إف قيؿ باعتبار سالمة المفرد  -حيث يسمـ المفرد في جمع السالمة  ,و ال يسمـ في جمع التكسير

-

حيز الجموع  ,و إف قيؿ باعتبار الالحقة  ,وجدنا
 ,لـ يدخؿ اسـ الجمع  ,و ال اسـ الجنس
الجمعي في ّ
ّ
ٜٓٗ

أسس التقسين و التبويب و الرتتيب يف الكتب الصرفية التعليوية للوؤلفني العراقيني هن  0591إىل  8102م ــــــــ
لكف أصناؼ الجموع األخرى ال تدخؿ
ىذا ّ
ممي اًز فاعالً بيف جمع المؤنث السالـ و جمع المذ ّكر السالـ ّ ,
حيز ىذا االعتبار  ,فما االعتبار إذف ؟
في ّ

أف الجمع في اصطالحيـ ىو ما د ّؿ عمى أكثر مف
أف كممة العمماء قد اجتمعت عمى ّ
إذا عممنا ّ
()ٗٚ
نظـ الواحد و بناؤه))( , )ٗٛوجمع التكسير
اثنيف  ,و عرفنا ّ
أف الجمع السالـ أو الصحيح ((ما سمـ فيو ُ
()ٜٗ
مفرد مف
تغير فيو بناء واحده))
 ,و اسـ الجمع ((ما د ّؿ عمى ثالثة فأكثر و لـ يكف لو ٌ
((ىو ما ّ
(ٓ٘)
دؿ عمى ثالثة فأكثَر و فٍُّرؽ بينو و بيف و ِ
احده بالياء
حروفو غالباً)) و اسـ الجنس الجمعي ((ىو ما ّ

 ...أو بالتاء))(ٔ٘).

الجمعي ليسا
أف اسـ الجمع و اسـ الجنس
وعمى الرغـ مف داللة ىذه األصناؼ عمى معنى الجمع ّ ,إال ّ
ّ
القياسية (ٕ٘) .
ألف ألفاظيما ال تأتي عمى أوزاف الجموع
مف الجموع
ّ
ّ
القياسية ؛ ّ

واذا ما نظرنا في طريقة صوغ ىذه الجموع  ,وجدناىا مختمفة بيف ىذه األنواع ,فالجمع السالـ يأتي

بإضافة الالحقة (وف) أو (ات) إلى المفرد  ,و جمع التكسير يولّد مف تغيير في بنية االسـ المفرد  ,و

أما اسـ الجمع فميس لو مفرد ,
يسمى اسـ الجنس الجمعي ّ ,
ُيحذؼ آخر االسـ المفرد فيد ّؿ عمى الجمع و ّ
تتغير .
فصيغتو ثابتة ال ّ
أف
ّ
أف األسماء الدالّة عمى ثالثة فما فوؽ قُسمت باعتبار طريقة صوغيا مف االسـ المفرد؛ ذلؾ ّ
يتبيف ّ
طريقة صوغ كؿ واحد مف ىذه الجموع مختمفة عف طريقة صوغ نظيره في المعنى.
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المثنى
مثنى  ,و جمع  ,فالمفرد ما د ّؿ عمى واحد  ,و ّ
ُيقسـ االسـ باعتبار العدد ثالثة أقساـ :مفرد  ,و ّ
ما د ّؿ عمى اثنيف أو اثنتيف  ,و الجمع ما د ّؿ عمى ثالثة أو أكثر(ٖ٘).
الشيء يكثُر
شيء بالكثرة  ,و الكثرة نقيض القمة  ,و يقاؿَ :كثَُر
وبالنظر إلى القيمة العددية قد يوصؼ
ٌ
ُ
نماء العدد (ٗ٘)  ,فالكثرة ػ إذف ػ تتعمّؽ بالعدد .
َك َثرةً  ,و قيؿ  :ال َكثرةُ ُ

 -13قابمية التصريف :

(٘٘)

 ,و ىو في

التصريؼ في المغة التغيير و التحويؿ ,و تصريؼ الرياح تحويميا مف جية إلى أخرى
ٍ
ٍ
تحص ُؿ ّإال بيا))(. )٘ٙ
مقصودة ال
لمعاف
االصطالح ((تحويؿ األصؿ الواحد إلى أمثمة مختمفة
َ
متصرؼ  ,فالجامد ما يمزـ صيغة واحدة  ,و
وبالنظر إلى قابمية التحويؿ ىذه ُيقسـ الفعؿ إلى جامد و
ّ
ال يقبؿ التحويؿ إلى صيغة أخرى  ,أما المتصرؼ فما ال يمزـ صيغة واحدة  ,و يقبؿ التحويؿ إلى صيغة

التصرؼ  -و ىو الذي يكوف
تاـ
المتصرؼ بحسب قابمية
أو صيغ أخرى  ,و يسـ
ّ
ّ
ّ
التصرؼ أيضاً إلى ّ
يتصرؼ إلى نوعيف مف
و ىو ما
التصرؼ -
يتحوؿ لممضارع و األمر  , -و ناقص
ماضياً و
ّ
ّ
ّ
األفعاؿ فقط  ,و ال يقبؿ صورة ثالثة فيكوف ماضياً و مضارعاً  ,أو مضارعاً و أم اًر(.)٘ٚ

يؤخذ مف غيره  ,و ىو اسـ الذات و اسـ
ويقسـ الدارسوف االسـ إلى جامد و مشتؽ  ,فالجامد ما لـ ُ
المشتؽ الذي أُخذ مف غيره  ,و المشتقات سبعة ىي  :اسـ الفاعؿ  ,و اسـ
المعنى و االسـ المبني ,و
ّ
المفعوؿ  ,و الصفة المشبية  ,و اسـ التفضيؿ  ,و اسـ الزماف  ,و اسـ المكاف  ,و اسـ اآللة(.)٘ٛ
ٜٔٗ
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ألنو غير مأخوذ مف غيره  ,أما المشتؽ فيو فرع عف الجامد ؛
إذف  ,فالجامد عندىـ يمثّؿ األصؿ ؛ ّ
المشتؽ منو(.)ٜ٘
ألنو مشتؽ منو  ,و عميو كاف الجامد أسبؽ ظيو اًر مف
ّ
ّ

أف المصدر أص ٌؿ االشتقاؽ ,و دونو الفعؿ و المشتقات(ٓ , )ٙو إذا
وىذا مرتبط بما يراه البصريوف مف ّ
(ٔ)ٙ
أف منطؽ ىذا التقسيـ غير واقعي
أف أص ّؿ االشتقاؽ ىو ّ
المادة المغوية  ,عممنا ّ
ما ثبت عند المحدثيف ّ

تتفرع منو المشتقات  ,بؿ تصاغ المصادر و المشتقات مف المادة المغوية قياسياً
؛ ألف الجامد ليس أصالً ّ
مادة المغوية  ,فكالىما مأخوذ مف غيره  ,و ال
 ,و اسـ الذات و االسـ المبني ناتج مف اجتماع أصوات ال ّ

أحد منيما أص ٌؿ لغيره.

مادتو عمى غير قياس )),
بأنو (( ما ُيؤخذ مف ّ
عرؼ الجامد ّ
وبعد ىذا يقترح د .عبد الصبور شاىيف ْ
أف ُي ّ
فيدخؿ األفعاؿ و المصادر في المشتقات كغيرىا  ,و يقصر
و المشتؽ (( ما أُخذ مف مادتو عمى قياس))ُ ,

الجامد عمى ما لـ تتحقّؽ لو في المغة ّإال صور قميمة  ,و يستد ّؿ بمادة (ر ج ؿ) التي ال تأتي ّإال عمى
(رُجؿ) و ِ
(ر ْجؿ) ,و مادة (ؿ ي س) التي أُخذ منيا الفعؿ (لَ ْي َس) عمى غير قياس(ٕ.)ٙ
َ
ويتفّؽ الباحث مع د .عبد الصبور شاىيف في أف األسماء و األفعاؿ مشتقّة بأجمعيا ما داـ المادة

ص َره عميو فيو نظر  ,إذ
المغوية أص َؿ االشتقاؽ  ,و ّ
لكف حديثو عف الجامد و المشتؽ و قصره عمى ما قَ َ
أف الجمود و
نجده ّ
يتحدث عف إمكانية االشتقاؽ مف المادة المغوية عمى قياس أو غير قياس  ,في حيف ْ

يتحدث ىو و غيره مف الصرفييف متعمّؽ باألسماء ,و حديثو عف االسـ ُيفترض أف يكوف
االشتقاؽ الذي ّ
المادة المغوية ,و خصوبة المادة و عقميا يتعمّؽ باستعماؿ مشتقاتيا و
مرحمة فوؽ مرحمة الحديث عف
ّ
المادة
قسـ الكممات بعد صوغيا مف
ّ
إىماليا  ,كما ىو عند الخميؿ بف أحمد الفراىيدي (٘ٔٚىػ) الذي ّ
المغوية إلى ميممة و مستعممة بحسب استعماليا في المغة العربية(ٖ.)ٙ

(رُجؿ) و ِ
(ر ْج ٌؿ) تقبالف التصريؼ ما داـ التصريؼ ىو التحويؿ مف صيغة إلى
ونرى أيضاً أف كممتي َ
(ٗ)ٙ
تثنى عمى ِ
(رجاؿ)  ,و ِ
(رُجالف) و تُجمعُ عمى ِ
جالف) و
(ر َ
(ر ْجؿ) ّ
أخرى ؛ ّ
(رُجؿ) تُ ّثنى عمى َ
ألف َ
َرجؿ)(٘ , )ٙو عميو فالقياس ليس أمارة عمى جمود المادة المغوية ,و ال ىو أمارة عمى جمود
تُجمع عمى (أ ُ
يتصرؼ االسـ عمى
يس)  ,و قد
تصرفو  ,فقد ُيصاغ مف المادة عمى غير قياس كما في (لَ َ
ّ
االسـ و عدـ ّ
غير قياس.
المرة  ,و مصدر الييئة ,و المصدر
وعميو  ,فالمشتقات في العربية ىي  :المصدر األصمي  ,و مصدر ّ
الصناعي  ,و المصدر الميمي  ,و اسـ الفاعؿ  ,و اسـ المفعوؿ  ,و صيغ المبالغة  ,و الصفة المشبية
()ٙٙ

 ,و اسـ التفضيؿ  ,و اسـ اآللة  ,و اسما الزماف و المكاف

,

مما
و يدخؿ فييا أيضاً أسماء الذوات ّ

ثبت
ُعرؼ أص ُؿ اشتقاقو العربي  ,و ال يدخؿ فييا األسماء المبنية؛ ّ
ألنيا ليس ليا أص ٌؿ معموـ ّ ,إال ما َ
ت(.)ٙٚ
لو أص ٌؿ  ,مثؿ (قط) المشتقة مف
قطع ُ
ُ
قططت  ,أي ْ :

متصرفة ,الجامد منيا االسـ
وبعد ىذا يرى الباحث ّأنو ينبغي أف تكوف قسمة األسماء إلى جامدة و
ّ
المتصرؼ ما ال يالزـ صورة واحدة  ,و يقبؿ التحو ّؿ إلى صيغ
المبني ألنو يالزـ صورة واحدة( ,)ٙٛو
ّ
أخرى لمداللة عمى معاف جديدة .
ٕٜٗ
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 -14المادة المغوية :
تتضمنيا جميع الصور االشتقاقية  ,و ىي مجموعة الصوامت
المغوية الصورة األبسط التي
مثّؿ ّ
المادةُ
ّ
ّ
التي تمثّؿ العنصر الثابت الذي تشترؾ فيو مجموعة مف األلفاظ  ,فمادة (ؾ ت ب) موجودة في جميع
ب  ,اُكتُب  ,كاتِب  ,مكتوب َ ,مكتَب ,
ب َ ,يكتُ ُ
الصور االشتقاقية ليذه المادة  ,فيي موجودة في ( َكتَ َ
اب ُ ,كتُب  ...إلى غير ذلؾ)(.)ٜٙ
َمكتَبة َ ,مكتََبات ِ ,كتَ ْ
المادة المغوية ىي أساس االشتقاؽ(ٓ , )ٚبخالؼ ما يرى العمماء األقدموف
أف
ويرى
ّ
بعض المحدثيف ّ
ُ
أف المصدر
أف الفعؿ ىو األصؿ  ,و قائؿ ّ
الذيف اختمفوا بيف قائؿ بالمصدر أصالً لالشتقاؽ  ,و قائؿ ّ
ًّ مف المصدر و الفعؿ أص ٌؿ برأسو  ,و ليس
أف كال
أص ٌؿ لمفعؿ و الفعؿ أص ٌؿ لممشتقات  ,و ر ٍ
ابع يرى ّ
أحدىما مشتقاً مف اآلخر(ٔ.)ٚ
فالمجرد منيا ىو ((الذي ال
المجردة  ,و المزيدة(ٕ,)ٚ
األفعاؿ عمى قسميف :
األسماء و
العمماء
قسـ
َ
وُي ّ
َ
ُ
ّ
ّ
أي مف حروفو في تصاريؼ الكممة بغير عمّة))(ٖ ,)ٚو المزيد ىو((الذي زادت فيو بعض حروفو
يسقط ٌّ
عمى أصوؿ الكممة  ,و تسقط ىذه الحروؼ الزائدة في تصريفات الكممة))(ٗ.)ٚ

نعد
المادة المغوية تمثّؿ العنصر الثابت في
أف
المادة المغوية أساساً
ّ
المجرد و المزيد  ,أمكننا أف ّ
ّ
وبما ّ
ّ
مجرد و مزيد سواء في األسماء أـ األفعاؿ  ,بخالؼ ما يذىب إليو الدارسوف مف تصريحيـ
لمتقسيـ إلى ّ
(٘)ٚ
ألف المصطمحيف ُي ٍّ
عبراف عف وصؼ لمتقسيـ ال عف اعتبار يقوـ
بأنيا تقسـ باعتبار
ّ
التجرد و الزيادة ؛ ّ
ّ
التقسيـ عمى وفقو .

 -15المجاوزة :

جاوزه  ,إذ سار ِ
فيو و َسمَ َكو  ,و جاوزت الشيء إلى غيره و تجاوزتو
يؽ و
َ
جاز الطر َ
المجاوزة مف َ
َ
()ٚٙ
ٌا َه َع ۥوُ قَالُ ْ
اًسَ ۥهُ ىُ ٌَ ًَٱلَّ ِذٌنَ َءا َهنُ ْ
ٌا َٗل طَاقَةَ لَنَا ۡٱلٍَ ٌۡ َم بِ َجالٌُتَ
معناىما واحد
 ,قاؿ تعالى ﴿ :فَلَ َّوا َج َ
تعداه.
مر بو و ّ
ًَ ُجنٌُ ِدِۦه ﴾ [البقرة , ]ٕٜٗ:إذف  ,يقاؿ تجاوز الشيء و جاوزه إذا ّ

وعمى وفؽ ىذه المجاوزة قُسـ الفعؿ إلى الزـ و متعد( ,)ٚٚفالالزـ ((ما لـ يتجاوز بنفسو الفاعؿ إلى
ٍ
المتعدي ىو ((ما يجاوز بنفس الفاعؿ إلى المفعوؿ بو))(.)ٜٚ
مفعوؿ بو))( ,)ٚٛو
ّ

أف اعتبار التقسيـ ىنا ىو الفاعؿ  ,حيث قاؿ((:الفعؿ باعتبار فاعمو قسماف
وذىب بعض المؤلفيف إلى ّ
متعد (متجاوز) و ىو الذي يتجاوز الفاعؿ إلى المفعوؿ -ٕ .الزـ (قاصر) و ىو الذي يستقر
ّ -ٔ :
حدوثو في نفس فاعمو  ,و ىو ما ال يكوف لو مفعوؿ أصالً  ,نحو ( :مات محمد) ))

(ٓ)ٛ

 ,و ليس

يصح في حاؿ كاف التقسيـ متعمقاً بما
بصحيح ؛ ألف الفاعؿ في القسميف ثابت الذكر ,فيذا االعتبار
ّ
لعده أساساً ليذا
ُحذؼ فاعمو و ما لـ يحذؼ  ,أما و قد كاف الفاعؿ موجوداً في القسميف  ,فال وجو ّ
التقسيـ ,و يمكف أف يكوف التقسيـ ٍ
آت باعتبار المفعوؿ بو ,فما كاف الزماً لـ يمحقو المفعوؿ بو  ,و ما
متعدياً لحقو المفعوؿ بو.
كاف ّ

 -16المعنى :
ٖٜٗ
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أف الجامد ما يالزـ صورة واحدة  ,و
بعد أف عرفنا أف االسماء تُقسـ إلى جامدة و
متصرفة  ,و عرفنا ّ
ّ
المتصرؼ ما ال يالزـ صورة واحدة  ,و يقبؿ التحو ّؿ إلى صيغ أخرى لمداللة عمى معاف جديدة  ,وجب
أف
ّ
ّ

المتصرفة تقسـ تبعاً لمعناىا إلى :
أف األسماء
أف نعرؼ ّ
ّ
ألنو يد ّؿ
اس و يدخؿ فييا اسـ اآللة غير القياسي ؛ ّ
ٔ -أسماء الذوات التي تد ّؿ عمى ذات تُدرؾ بالحو ّ
عمى اآللة التي تستمؿ في عمؿ ما  ,و ىي ذات مدركة بالحواس  ,مثؿ فأس و كأس(ٔ ,)ٛو تَقب ُؿ

ير ِ
اف  ,و أنيار  ,و
األسماء
ىذه
التصغير و النسبة و التثنية و الجمع  ,كػ َ
ُ
(نير) ُ :نيَير  ,و َن َ
َ
دي)(ٕ. )ٛ
(محمد) و النسبة
(محم ّ
ّ
ّ
ٕ -أسماء المعنى (المصادر) و ىي األسماء الدالة عمى ٍ
األصمي ,
حدث ُيدرؾ بالعقؿ  ,و ىي المصدر
ّ
الصناعي(ٖ. )ٛ
الم ّرة  ,و مصدر اليَيأة  ,و المصدر الميمي  ,و المصدر
و مصدر َ
ّ
سمى عندىـ المشتقّات  ,و تشتمؿ عمى  :اسـ الفاعؿ  ,و اسـ المفعوؿ  ,و الصفة المشبية ,
ٖ -التي تُ ّ
اسمي الزماف و المكاف  ,اسـ اآللة  ,و ىي أسماء مصوغة لتد ّؿ عمى ذات و
و اسـ التفضيؿ  ,و َ

معنى يقترف بالذات  ,فاسـ الفاعؿ يدؿ عمى حدث و ذات أوقعتو  ,و اسـ المفعوؿ يد ّؿ عمى حدث و
(ٗ)ٛ
نسمييا (األوصاؼ) ؛ ألنيا تد ّؿ
ذات وقع عمييا ىذا الحدث  ...؛ و لذا يكوف مف المناسب أف ّ
عمى نسبة حدث إلى ذات بدالً مف مصطمح المشتقات الذي يشتمؿ عمى أسماء الذوات و اسـ

المعنى.

لكنيا تفترؽ و تنماز عف بعضيا في معناىا
أف ىذه األسماء تتفؽ في ّأنيا
متصرفة ّ
مما سبؽ ّ
يتبيف ّ
ّ
الذي تد ّؿ عميو  ,فاسـ الذات يد ّؿ عمى ذات محسوسة  ,و اسـ المعنى يد ّؿ عمى حدث ُمدرؾ بالعقؿ  ,و

األوصاؼ تد ّؿ عمى نسبة صفة ما إلى ذات مف الذوات .
 -17الالحقة التصريفية :

تغنى باستخداـ طائفة
في المغة العربية خصائص و سمات و ميزات  ,و مما تمتاز بو المغة العربية ّأنيا َ
تطورات
غير قميمة مف المواحؽ التصريفية  ,التي قد تمحؽ األسماء  ,و قد تمحؽ األفعاؿ  ,بيدؼ إحداث ّ

داللية  ,كالحقة الواو و النوف  ,و األلؼ و التاء  ,و الحقة التاء المربوطة  ,و الحقة نوف التوكيد ػ
ّ
(٘)ٛ
الخفيفة و الثقيمة ػ  ,و لواحؽ أخرى تزخر بيا العربية و تنمو داللتيا .
وبالنظر إلى ىذه المواحؽ  ,ينقسـ االسـ المجموع جمع سالمة إلى قسميف  :جمع المذ ّكر السالـ  ,و
(وف) في حالة الرفع و (يِ َف)
جمع
ّ
المؤنث السالـ ,فجمع المذ ّكر يدؿ عمى أكثر مف اثنيف بزيادة في آخره َ

الجر  ,و جمع المؤنث السالـ يد ّؿ عمى أكثر مف اثنيف أو اثنتيف بزيادة الحقة
في حالتي النصب و ّ
(ات)( ,)ٛٙو ال يتحقّؽ الفصؿ بيف ىذيف الجمعيف إذا ما نظرنا إلى مفرده أو داللتو  ,فاالسـ المذ ّكر
فيقاؿ َ :حمزات  ,و يد ّؿ عمى مجموعة مف الذكور يحمموف ىذا
(حمزة) ُيجمع جمع ّ
مؤنث سالماً ُ ,
االسـ(.)ٛٚ

أف ىذا االعتبار منظور إليو  -أيضاً  -في تناوؿ موضوع النسب  -الذي يقوـ عمى ظاىرة
ويبدو ّ
()ٛٛ
بنوني التوكيد الخفيفة و الثقيمة  ,فيما ُيدرساف بِنِيَّة
المصؽ دوف غيرىا
 و موضوع توكيد الفعؿ َٜٗٗ
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ِ
غير المنسوب
االسـ ىو
األصؿ في
ألف
َ
ُ
المقابمة بغير المؤ ّكد و غير المنسوب ؛ ّ
المفرد المذ ّك ُر ُ
َّ
المؤكد و ّإال ما احتاجوا لما ُيؤ ّكد معناه.
األصؿ في الفعؿ غير

()ٜٛ

,و

أف تقسيـ الفعؿ إلى مؤكد و غير مؤكد جاء بمحاظ الالحقة الصرفية  ,إذ
وقد أشار بعض المؤلفيف إلى ّ
قاؿ((:فالمؤكد ما لحقتو نوف التوكيد ثقيمة كانت أو خفيفة  ,كقولو تعالى ﴿:لٍَ ُۡس َجن ََّن ًَلٍََ ُك ا
ٌنا ِّهنَ
يكوف))(ٓ.)ٜ
ٱل ٰ َّ
ص ِغ ِزٌنَ ﴾[يوسؼ . ]ٖٕ:و غير المؤكد  :ما لـ تمحقو نوف التوكيد نحو ُي َ
سج ُف و ُ
اخلامتة و النتائج :

يصرح المؤلّؼ باألساس
ّ
مما سبؽ ّ
أف لكؿ تقسيـ أو تبويب أساس يقوـ عميو و يستند إليو  ,و قد ّ
يتبيف ّ
يبوب و يرتّب مف دوف اإلشارة إلى أساس التقسيـ أو التبويب أو
المتّبع ,و قد ال
ّ
يصرح بذلؾ فيقسـ و ّ
الترتيب .
إنسانياً فطرّياً كالجنس ,
وقد يكوف ليذه األسس منطمقات منطقية فمسفية كالتقابؿ  ,و قد يكوف المنطؽ
ّ
مختصاً بالعمـ المدروس أو العموـ الساندة كالداللة الصرفية أو طبيعة األصوات أو
و قد يكوف
عممياً
ّ
ّ

المادة المغوية  ,و غير ذلؾ .
اهلىاهش

(ٔ)  -لساف العرب  ,ابف منظور  ,تحقيؽ  :عبد ا﵀ عمي الكبير و محمد أحمد حسب ا﵀ و ىاشـ محمد الشاذلي ,مجٔ ,
ٕ  : ٚٛ :مادة (أ س س) .
(ٕ)  -ينظر  :عمـ الصرؼ العربي ػ أصوؿ البناء و قوانيف التحميؿ ػ  ,صبري متولّي . ٔٓ :
 - 3ينظر  :نتائج الفكر في النحو  ,ألبي القاسم السهيلي  ,تحقيق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي حمد
معوّ ض . 031 :
 - 4ينظر  :مقاربات لسانية في مسائل من التصريف  ,عبد الحميد عبد الواحد . 92 :
(٘)  -ينظر مثالً  :القصر المنيؼ  , ٔ ,و الصرؼ الوافي . ٖٕٙ – ٕٖٚ :

( - )ٙينظر  :كتاب سيبويو  ,تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف  , ٕٔ : ٔ ,اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ
الزجاجي  ,تحقيؽ د .مازف المبارؾ . ٗٔ :
( - )ٚينظر  :المنصؼ  ,شرح أبي الفتح عثماف بف جني لكتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني  ,تحقيؽ  :إبراىيـ
مصطفى و عبد ا﵀ أميف  , ٚ : ٔ ,و الممتع الكبير في التصريؼ . ٖ٘ :
( - )ٛينظر  :الصرؼ الوافي دراسة وصفية تطبيقية  ,د .ىادي نير .

( - )ٜالقصر المنيؼ في عمـ التصريؼ  ,عمي بف عبد العميـ بف عبد المنعـ  ,مختصر الصرؼ  ,د .عبد اليادي
الفضمي .
(ٓٔ)  -لساف العرب  ,مجٗ  : ٖٓٚٔ : ٖ٘ ,مادة (ع ؿ ؽ) .
(ٔٔ)  -ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية  ,د .محمد سمير نجيب المبدي . ٔ٘ٙ :
(ٕٔ)  -ينظر مثالً  :الصرؼ الوافي .

(ٖٔ)  -ينظر مثالً  :عمدة الصرؼ  ,القصر المنيؼ  ,مختصر الصرؼ  ,الميذب في عمـ التصريؼ  ,دروس في عمـ
الصرؼ  ,و الصرؼ الوافي  ,محاضرات في عمـ الصرؼ .

(ٗٔ)  -ينظر  :الممتع الكبير في التصريؼ  ,ابف عصفور اإلشبيمي  ,تحقيؽ د .فخر الديف قباوة  , ٖٖ :المبدع في
النحوي  ,تحقيؽ د .عبد الحميد السيد طمب . ٜٗ :
التصريؼ ألبي حياف ّ
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(٘ٔ)  -ينظر  :عمدة الصرؼ  ,كماؿ إبراىيـ  ,و الميذب في عمـ التصريؼ  ,و الصرؼ الواضح .
( - )ٔٙعمدة الصرؼ . ٕ :
( - )ٔٚينظر  :لساف العرب  ,مج٘  : ٖٜ٘ٔ : ٖٜ,مادة (ؽ ب ؿ) .
( - )ٔٛالمنطؽ  ,الشيخ محمد رضا المظفر . ٗٚ :

( - )ٜٔينظر  :القصر المنيؼ  ,و مختصر الصرؼ  ,الصرؼ  ,د .حاتـ الضامف  ,و الصرؼ الوافي .
مميزات التذكير و التأنيث  ,د .عصاـ نور الديف  , ٖٔٚ :و التأنيث في المغة
(ٕٓ)  -ينظر  :المصطمح الصرفي ّ
العربية  ,د .إبراىيـ إبراىيـ بركات . ٔ٘ :
(ٕٔ)  -لساف العرب  ,مجٖ  : ٔ٘ٓٛ : ٔٚ ,مادة (ذ ؾ ر) .
(ٕٕ)  -ينظر  :الكتاب  , ٕٗٔ : ٖ , ٕٕ : ٔ ,و شرح المفصؿ  , ٖٕ٘ : ٖ ,و شرح التصريح عمى التوضيح : ٕ ,
. ٗٛٚ

(ٖٕ)  -ينظر  :الكتاب  , ٕٗٔ : ٖ , ٕٕ : ٔ ,و شرح المفصؿ , ٖٕ٘ : ٖ ,و شرح التصريح عمى التوضيح : ٕ ,
. ٗٛٚ
(ٕٗ)  -ينظر  :التأنيث في المغة العربية . ٖ٘ :

(ٕ٘)  -ينظر  :المغة العربية معناىا و مبناىا  ,د .تماـ حساف . ٕٓٚ :
( - )ٕٙينظر  :دراسات في عمـ الصرؼ  ,د .عبد ا﵀ درويش . ٖٕ – ٖٔ :
المفصؿ , ٕٓٗ : ٗ , ٛٔ : ٔ ,و ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ,جالؿ الديف السيوطي ,
( - )ٕٚينظر  :شرح
ّ
تحقيؽ د .عبد العاؿ سالـ مكرـ . ٚ : ٔ ,
المفصؿ. ٕٓٗ : ٗ ,
( - )ٕٛينظر  :شرح
ّ
( - )ٕٜينظر  :أقساـ الكالـ مف حيث الشكؿ و الوظيفة  ,د .فاضؿ مصطفى الساقي  , ٔٛٔ -ٔٛٓ :و داللة المواصؽ
النجار . ٕ٘ٔ :
التصريفية في المغة العربية  ,د .أشواؽ عمي ّ
(ٖٓ)  -أقساـ الفعؿ مف حيث الشكؿ و الوظيفة . ٔٛٓ :
المفصؿ  , ٕٜٛ , ٕٔٓ , ٕٓٚ : ٗ ,و ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع – ٔ٘ , ٛ : ٔ ,
(ٖٔ)  -ينظر  :شرح
ّ
. ٔٙ
(ٕٖ)  -ينظر  :مدخؿ إلى دراسة الصرؼ العربي عمى ضوء الدراسات المغوية المعاصرة  ,د .مصطفى النحاس . ٕٖ :
(ٖٖ)  -ينظر  :عمـ الصرؼ الصوتي . ٕٓٔ – ٕٓٓ :
(ٖٗ)  -ينظر  :الصرؼ الوافي  , ٕٜٔ :و التعريؼ بالتصريؼ . ٖٔٙ :
(ٖ٘)  -ينظر  :شرح ابف عقيؿ .ٖٔٓ : ٔ ,

( - )ٖٙينظر  :شرح المموكي في التصريؼ  , ٗٛ – ٗٚ :و الممتع الكبير في التصريؼ . ٕٜٚ :
الصوتي العربي – دراسة في ضوء الدرس الصوتي الحديث  , -د .حسيف خمؼ صالح
(- )ٖٚ
المصوات في التراث ّ
ّ
الحمو . ٕ٘ :
( - )ٖٛينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ  ,د .فخر الديف قباوة . ٕٖٙ :
( - )ٖٜينظر  :الممتع الكبير في التصريؼ . ٕٜٚ :
(ٓٗ)  -الصرؼ العربي أحكاـ و ٍ
معاف . ٔٚ :

(ٔٗ)  -ينظر  :مفيوـ القوة و الضعؼ في أصوات العربية ,د .محمد يحيى سالـ الجبوري . ٘ٛ – ٘ٚ :
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(ٕٗ)  -ينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ  , ٔٛٙ – ٔٛٗ :و محاضرات في تصريؼ األسماء  ,د .ليث داود سمماف
. ٔٔٙ , ٕٔٓ , ٛٚ :
(ٖٗ)  -ينظر  :محاضرات في تصريؼ األسماء . ٛ٘ :
(ٗٗ)  -ينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ . ٔٛٗ :

(٘ٗ)  -ينظر  :القصر المنيؼ في عمـ التصريؼ  , ٔٔٙ – ٚ٘ : ٕ ,و عمدة الصرؼ  , ٔٛ٘ - ٖٔٙ :و المي ّذب
في عمـ التصريؼ  , ٔٛٚ – ٖٔٗ :و عمـ الصرؼ الصوتي . ٖٜٓ – ٖٚٗ :

( - )ٗٙينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ . ٕٖٔ , ٕٓٓ :
( - )ٗٚينظر  :الجمع في القرآف الكريـ و أبعاده الداللية  ,يوسؼ العثماني  , ٜ :و معجـ المصطمحات النحوية و
الصرفية . ٜٗ :

صديؽ المنشاوي  , ٚٓ :و ينظر  :معجـ المصطمحات
( - )ٗٛمعجـ التعريفات  ,الشريؼ الجرجاني  ,تحقيؽ محمد ّ
النحوية و الصرفية . ٘ٔ :
( - )ٜٗمعجـ التعريفات  , ٚٓ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٘ٔ :
(ٓ٘)  -معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٕ٘ :
(ٔ٘)  -معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٕ٘ :
(ٕ٘)  -ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية  , ٕ٘ :و تصريؼ األسماء و األفعاؿ . ٕٖٖ :
(ٖ٘)  -ينظر  :الصرؼ الوافي – دراسة وصفية تطبيقية –  ,د .ىادي نير . ٕٔٓ , ٕٓٓ :
(ٗ٘)  -ينظر  :لساف العرب  ,مج٘  ٖٕٛٛ : ٖٕ ,مادة (ؾ ث ر) .
(٘٘)  -ينظر  :المصدر نفسو  ,مجٗ  ٕٖٗٗ : ٕٚ ,مادة (ص ر ؼ) .

( - )٘ٙمعجـ التعريفات  , ٖ٘ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية  ,د .محمد سمير نجيب المبدي :
ٕ٘ٔ .
( - )٘ٚينظر  :القصر المنيؼ في عمـ التصريؼ . ٕٗ : ٔ ,
( - )٘ٛينظر  :مختصر الصرؼ  , ٖٙ – ٜٗ :و ينظر  :عمـ الصرؼ الصوتي . ٕٙٗ :
( - )ٜ٘ينظر  :المغني الجديد في عمـ الصرؼ . ٕٜٓ :

(ٓ - )ٙينظر  :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  ,بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ  ,و معو منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح
محمد زينو  ,مجٔ : ٕ ,
ابف عقيؿ ّ
عمي ّ
لمعالمة ّ
محمد محيي الديف عبد الحميد  ,و بذيمو فوائد منتقاة مف كتب النحاة ّ ,
. ٜٗٛ

حساف  , ٜٔٙ :و المنيج الصوتي لمبنية العربية , ٗ٘ – ٖٗ :
(ٔ - )ٙينظر  :المغة العربية معناىا و مبناىا  ,د .تماـ ّ
معاني األبنية الصرفية في ضوء مجمع البياف  ,د .نسريف عبد ا﵀ العمواني . ٕٜ :
(ٕ - )ٙينظر  :المنيج الصوتي لمبنية العربية . ٔٓٚ :
(ٖ - )ٙينظر  :عمـ المغة  ,د .حاتـ الضامف . ٛٔ :
(ٗ - )ٙينظر  :معجـ التعريفات  , ٖ٘ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية  ,د .محمد سمير نجيب
المبدي . ٕٔ٘ :

(٘ - )ٙينظر  :المعجـ الوسيط  ,مجمع المغة العربية بالقاىرة  ٖٖٕ :مادة ( ر ج ؿ ) .
( - )ٙٙينظر  :المنيج الصوتي لمبنية العربية . ٔٓٛ :
( - )ٙٚينظر  :الممتع الكبير في التصريؼ . ٖ٘ :
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( - )ٙٛعمـ الصرؼ الصوتي  , ٕٙٗ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٕٚ :
( - )ٜٙينظر  :المنيج الصوتي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرؼ العربي  , ٗٗ :و االشتقاؽ و المشتقات  ,د.
الرمالي . ٙ :
ممدوح عبد الرحمف ّ
(ٓ - )ٚينظر  :المغة العربية معناىا و مبناىا  , ٜٔٙ :و المنيج الصوتي لمبنية العربية  , ٗ٘ – ٖٗ :معاني األبنية
الصرفية في ضوء مجمع البياف . ٕٜ :

(ٔ - )ٚينظر  :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  ,مجٔ . ٜٗٛ : ٕ ,
(ٕ - )ٚينظر  :الممتع في التصريؼ . ٔٔ٘ , ٘ٚ , ٘ٔ :
(ٖ - )ٚالتعريؼ بالتصريؼ . ٚ٘ :
(ٗ - )ٚالتعريؼ بالتصريؼ . ٚ٘ :

(٘ - )ٚينظر مثالً  :الصرؼ الوافي  , ٕٖٚ :و عمـ الصرؼ الصوتي . ٕٔٙ :
( - )ٚٙينظر  :لساف العرب  ,مجٔ  ٕٚٗ : ٜ ,مادة ( ج و ز) .

( - )ٚٚينظر  :القصر المنيؼ في عمـ التصريؼ , ٙ٘ : ٔ ,و مختصر الصرؼ . ٜٙ – ٜ٘ :
( - )ٚٛتصريؼ األسماء و األفعاؿ  , ٕ٘ٛ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٕٖٓ :
( - )ٜٚتصريؼ األسماء و األفعاؿ  , ٕ٘ٛ :و ينظر  :معجـ المصطمحات النحوية و الصرفية . ٔٗٙ :
(ٓ - )ٛالصرؼ الوافي . ٕٖٛ :
(ٔ - )ٛينظر  :المغني الجديد في عمـ الصرؼ . ٖٜٓ :
(ٕ - )ٛينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ  , ٖٕٔ – ٖٔٔ :و عمـ الصرؼ الصوتي . ٕٕٙ :
(ٖ - )ٛينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ  , ٔ٘٘ – ٖٔٙ :و ينظر  :عمـ الصرؼ الصوتي . ٕٛ٘ – ٕٙٙ :
(ٗ - )ٛينظر  :المغني الجديد في عمـ الصرؼ . ٕٗ٘ :

(٘ - )ٛينظر  :داللة المواصؽ التصريفية في المغة العربية  ,د .أشواؽ عمي النجار . ٛٔ – ٚٛ :
( - )ٛٙينظر  :المغني الجديد في عمـ الصرؼ  ,د .محمد خير حمواني . ٖٛٛ , ٖٛٔ :
( - )ٛٚينظر  :محاضرات في تصريؼ األسماء  ,د .ليث داود سمماف . ٜٕٔ :
( - )ٛٛينظر  :المغني الجديد في عمـ الصرؼ. ٖٗٙ :

( - )ٜٛينظر  :تصريؼ األسماء و األفعاؿ  ,د .فخر الديف قباوة . ٔٛٗ :
(ٓ - )ٜالصرؼ العربي أحكاـ و ٍ
معاف . ٜ٘ :

قائوة املصادر و املراجع:

الرمالي  ,اإلسكندرية  ٕٓٓٗ :ـ
 -1االشتقاؽ والمشتقات ,د .ممدوح عبد الرحمف ّ
حساف ,
تماـ ّ
 -2أقسام الكالـ مف حيث الشكؿ و الوظيفة  ,تأليؼ د .فاضؿ مصطفى الساقي  ,تقديـ دّ .
مكتبة الخانجي/القاىرة ,الطبعة الثانيةٕٜٔٗ :ىػ ٕٓٓٛ -ـ .
 -3اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ الزجاجي  ,تحقيؽ د .مازف المبارؾ  ,دار النفائس /بيروت ,
الطبعة الثالثة  ٖٜٜٔ :ىػ  ٜٜٔٛ -ـ .

 -4التأنيث في المغة العربية  ,د .إبراىيـ بركات  ,دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع /المنصورة ,
الطبعة األولى  ٔٗٓٛ :ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .

 -5تصريؼ األسماء و األفعاؿ ,د .فخر الديف قباوة ,جامعة حمب/كمية اآلداب ,الطبعة الثانية ٔٗٓٔ :
ٜٗٛ
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ىػ  ٜٔٛٔ -ـ .
 -6التعريؼ بالتصريؼ  ,د .عمي أبو المكارـ  ,مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع  /القاىرة  ,الطبعة
األولى  ٕٔٗٛ :ىػ  ٕٓٓٚ -ـ .

 -7الجمع في القرآف و أبعاده الداللية  ,يوسؼ العثماني  ,دار سحر لمنشر/تونس  ,الطبعة األولى :
 ٕٜٓٓـ .

 -8دراسات في عمـ الصرؼ  ,د .عبد ا﵀ درويش  ,مكتبة الطالب الجامعي/مكة المكرمة  ,الطبعة
الثالثةٔٗٓٛ :ىػ ٜٔٛٚ -ـ .

 -9دروس في عمـ الصرؼ  ,د .عمي جابر المنصوري و عالء الديف ىاشـ الخفاجي  ,بغداد ٔٗٔٓ :
ىػ  ٜٜٔٓ -ـ .

النجار  ,دار دجمة ناشروف و
 -11داللة المواصؽ التصريفية في المغة العربية  ,د .أشواؽ محمد ّ
موزعوف  /األردف  ,الطبعة األولى  ٕٓٔٗ :ـ .
 -11شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  ,بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ  ,و معو منحة الجميؿ بتحقيؽ
عمي
شرح ابف عقيؿ ّ
لمعالمة ّ
محمد محيي الديف عبد الحميد  ,و بذيمو فوائد منتقاة مف كتب النحاة ّ ,
محمد زينو  ,دار زيف العابديف  /قـ  ,الطبعة األولى  ٖٔٗٗ :ىػ  ٕٖٓٔ -ـ .
ّ

 -12شرح التصريح عمى التوضيح  ,خالد بف عبد ا﵀ األزىري  ,تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود  ,دار
الكتب العممية  /بيروت  ,الطبعة األولى  ٕٔٗٔ :ىػ ٕٓٓٓ -ـ.

قدـ لو و وضع ىوامشو و فيارسو
 -13شرح
الموصمي ّ ,
ّ
المفصؿ لمزمخشري  ,موفّؽ الديف ابف يعيش َ
د .إميؿ بديع يعقوب  ,دار الكتب العممية  /بيروت  ,الطبعة األولى ٕٕٔٗ :ىػ  ٕٓٓٔ -ـ .
 -14شرح المموكي في التصريؼ  ,ابف يعيش  ,تحقيؽ  :د .فخر الديف قباوة  ,دار األوزاعي  /بيروت ,
الطبعة الثانية  ٔٗٓٛ :ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .

 -15الصرؼ  ,د .حاتـ الضامف  ,جامعة بغداد  ,مطبعة دار الحكمة لمطباعة و النشر  /الموصؿ :
ٔ ٜٜٔـ .

 -16الصرؼ العربي أحكاـ و ٍ
معاف  ,د .محمد فاضؿ صالح السامرائي  ,دار ابف كثير/دمشؽ ,الطبعة
الثانية  ٕٓٔٙ :ـ .

 -17الصرؼ الواضح  ,عبد الجبار عمواف النايمة  ,مديرية دار الكتب لمطباعة و النشر /جامعة
الموصؿ  ٔٗٓٛ :ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .

 -18الصرؼ الوافي دراسة وصفية تطبيقية  ,د .ىادي نير  ,عالـ الكتب الحديث  /إربد – األردف ,
الطبعة األولى  ٖٔٗٔ :ىػ  ٕٓٔٓ -ـ .

عماف  ,الطبعة
 -19عمـ الصرؼ الصوتي  ,د .عبد القادر عبد الجميؿ  ,دار صفاء لمنشر و التوزيع ّ /
األولى  ٖٔٗٔ :ىػ  ٕٓٔٔ -ـ .
ٜٜٗ
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 -21عمـ الصرؼ العربي ػ أصوؿ البناء و قوانيف التحميؿ ػ  ,صبري متولّي  ,مكتبة زىراء الشرؽ /
القاىرة  ,الطبعة الثانية  ٕٓٔٗ :ـ .

 -21عمـ المغة  ,د .حاتـ صالح الضامف  ,مطبعة التعميـ العالي بالموصؿ .
 -22عمدة الصرؼ  ,كماؿ إبراىيـ  ,مطبعة النجاح  /بغداد .

 -23القصر المنيؼ في عمـ التصريؼ  ,عمي بف عبد العميـ بف عبد المنعـ  ,دار مدينة العمـ لمطباعة
و النشر و التوزيع .

 -24كتاب سيبويو  ,ألبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر  ,تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف  ,مكتبة
الخانجي  /القاىرة  ,الطبعة الثالثة  ٔٗٓٛ :ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .

 -25لساف العرب ,البف منظور  ,تحقيؽ  :عبد ا﵀ عمي الكبير و محمد أحمد حسب ا﵀ وىاشـ محمد
الشاذلي  ,دار المعارؼ بالقاىرة .

حساف  ,دار الثقافة  /الدار البيضاء ٜٜٔٗ :ـ.
 -26المغة العربية معناىا و مبناىا  ,د .تماـ ّ
النحوي األندلسي  ,تحقيؽ د .عبد الحميد السيد طمب  ,مكتبة دار
 -27المبدع في التصريؼ ألبي حياف ّ
العروبة لمنشر و التوزيع  /الكويت  ,الطبعة األولى  ٕٔٗٓ :ىػ  ٜٕٔٛ -ـ .

 -28محاضرات في تصريؼ األسماء  ,د .ليث داود سمماف  ,جيكور لمطباعة و النشر والتوزيع /بيروت
 ,الطبعة األولى  ٕٓٔٙ :ـ .

 -29محاضرات في عمـ الصرؼ  ,د .صالح ميدي الفرطوسي  ,منشورات البنؾ اإلسالمي لمتنمية :
ٗٔ ٜٔىػ  ٜٜٜٔ -ـ .

 -31محاضرات في عمـ الصرؼ  ,د .عمي جابر المنصوري و عالء الديف ىاشـ الخفاجي ,مطبعة
التعميـ العالي في الموصؿ  ٜٜٔٛ :ـ .

 -31مختصر الصرؼ ,د .عبد اليادي الفضمي  ,دار و مكتبة اليالؿ/بيروت  ٕٜٔٗ :ىػ  ٕٓٓٛ -ـ.

 -32مدخؿ إلى دراسة الصرؼ العربي عمى ضوء الدراسات المغوية الحديثة  ,د .مصطفى النحاس ,
مكتبة الفالح  /الكويت  ,الطبعة األولى  ٔٗٓٔ :ىػ ٜٔٛٔ -ـ.

مميزات التذكير و التأنيث  ,د .عصاـ نور الديف  ,الشركة العالمية لمكتاب –
 -33المصطمح الصرفي ّ
دار الكتاب العالمي – مكتبة المدرسة  ,الطبعة األولى  ٜٔٗٓ :ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .
الصوتي العربي – دراسة في ضوء الدرس الصوتي الحديث  , -د .حسيف
-34
المصوتات في التراث ّ
ّ
خمؼ صالح الحمو ,دار ضفاؼ/الدوحة  ,الطبعة األولى  ٕٓٔٚ :ـ .
 -35معاني األبنية الصرفية في ضوء مجمع البياف  ,د .نسريف عبد ا﵀ شنوؼ العمواني  ,دار الكتب
العممية  /بيروت  ,الطبعة األولى  ٖٔٗٗ :ىػ  ٕٕٓٔ -ـ .

السيد الشريؼ الجرجاني  ,تحقيؽ و دراسة  :محمد
 -36معجـ التعريفات ّ ,
محمد ّ
عمي بف ّ
لمعالمة ّ
صديؽ المنشاوي  ,دار الفضيمة  /القاىرة  ٕٓٓٗ :ـ .
ّ
ٓٓ٘

أسس التقسين و التبويب و الرتتيب يف الكتب الصرفية التعليوية للوؤلفني العراقيني هن  0591إىل  8102م ــــــــ
 -37المغني الجديد في عمـ الصرؼ  ,د .محمد خير حمواني  ,دار الشرؽ العربي  /بيروت ,الطبعة
الخامسة  ٜٜٔٛ :ـ .

 -38مفيوـ القوة و الضعؼ في أصوات العربية  ,د .محمد يحيى سالـ الجبوري  ,دار الكتب العممية/
بيروت  ,الطبعة األولى  ٕٓٓٙ :ـ –  ٕٔٗٚىػ .

 -39مقاربات لسانية في مسائؿ مف التصريؼ  ,عبد الحميد عبد الواحد  ,عالـ الكتب الحديث/إربد ,
الطبعة األولى  ٕٜٓٔ :ـ .

 -41الممتع الكبير في التصريؼ  ,ابف عصفور اإلشبيمي  ,تحقيؽ  :د .فخر الديف قباوة  ,مكتبة لبناف
ناشروف  /بيروت  ,الطبعة الثانية  ٕٓٔٓ :ـ .

ي
ني
النحوي البصر ّ
ّ
 -41المنصؼ  ,شرح أبي الفتح عثماف بف جني لكتاب التصريؼ ألبي عثماف الماز ّ
 ,تحقيؽ  :إبراىيـ مصطفى و عبد ا﵀ أميف  ,و ازرة المعارؼ العامة المصرية  /إدارة الثقافة العامة /
إدارة إحياء التراث القديـ  ,الطبعة األولى  ٖٖٔٚ :ىػ  ٜٔ٘ٗ -ـ .

 -42المنطؽ  ,الشيخ محمد رضا المظفر  ,دار التعارؼ لممطبوعات/بيروت ٕٔٗٚ :ىػ  ٕٓٓٙ -ـ .

 -43المنيج الصوتي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرؼ العربي  ,د .عبد الصبور شاىيف  ,مؤسسة
الرسالة  /بيروت  ٔٗٓٓ :ىػ  ٜٔٛٓ -ـ .

 -44الميذب في عمـ التصريؼ  ,د .صالح ميدي الفرطوسي و د .ىاشـ طو شالش  ,مطابع بيروت
الحديثة  /بيروت  ,الطبعة األولى  ٖٕٔٗ :ىػ  ٕٓٔٔ -ـ.

 -45نتائج الفكر في النحو  ,ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ السييمي  ,حققو و عمؽ عميو :الشيخ

معوض  ,دار الكتب العممية/بيروت  ,الطبعة األولى :
عادؿ أحمد عبد الموجود و الشيخ عمي محمد ّ
ٕٔٗٔىػ ٜٜٕٔ -ـ .

 -46نزىة الطرؼ في عمـ الصرؼ  ,السيد محمد تقي الحسيني الجاللي ,تحقيؽ السيد قاسـ الجاللي,
انتشارات سمساؿ – قسـ المقدسة  ,الطبعة األولى  ٕٖٔٗ :ىػ .

 -47ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ,جالؿ الديف السيوطي  ,تحقيؽ و شرح :األستاذ عبد السالـ
محمد ىاروف و د .عبد العاؿ سالـ مكرـ  ,مؤسسة الرسالة/بيروت  ٖٔٗٔ :ىػ ٜٜٕٔ -ـ .
ّ

ٔٓ٘

