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 شكر وعرفان

 

الحمد هلل كما ٌنبؽً لجبلل وجهه وعظٌم سلطانه، حمدا كثٌرا طٌبا بوافً نعمه وٌكافا 

وفقتنً إلٌه من إتمام هذا العمل والبلوغ إلى هذه الدرجة فكل من فضله وجود و مزٌده لما 

 كرمه.

على كل التوصٌات التً قدمتها لنا،   ابراهٌم بلقاسم أتقدم بجزٌل الشكر إلى أستاذي المشرؾ

 كما أتقدم بشكري إلى كل من مد لً ٌد العون والمساعدة من قرٌب أو بعٌد.

ساتذة والزمبلء واألصدقاء واألهل على دعمهم لً وتشجٌعهم لً وفً األخٌر الشكر لكل األ

 وعلى كل من بذلوه ألجلً.

 

 قال سبحانه وتعالى:  " قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم   "

 

 

 لكل  هؤالء خالص الشكر والعرف ان والتقدير

 

 

 

  



 
 

 

 اإلهــــداء

 

 بفضله، وصلت إلى هذا المستوى. الحمد هلل رب العالمٌن الذي

                          أهدي ثمرة جهدي و خالصة مشواري الدراسً إلى من قال فٌهما هللا عز و جل:                                                         

 "وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه و بالوالدٌن إحسانا"

هللا ٌا من لم تفارقنً صورتك و أنت دائما فً بالً، ٌا من إلى روح أبً الطاهرة رحمه 

أنشأنً على ٌده و زادنً من علمه و جعلنً أواصل دراستً، فالكل بفضله أسكنه هللا 

 فسٌح جنانه و جعله من أهل الجنة، أرجو أن ٌصله إهدائً و كل دعواتً.

ى قرة العٌن التً سهرت إلى نبع الحنان مرضعة األبدان مالكة اإلنسان جمٌلة األذهان، إل

 زهرة اللٌالً من أجلً إلى ذات القلب الطٌب الحنون أمً العزٌزة

 إلى أغلى الناس على قلبً إخوتً و أخواتً

 .إلى من جمعتنً بهم لحظات االبتسامة و األلم

 

 

 

 

 أحالم                                      
 

 

 



 
 

 

 اهداء

 

المهد صبٌة، وبٌن ٌدٌه تربٌت فتٌة، إلى من كلله هللا بالهبة والوقار،  إلى من حملنً فً فً

إلى من علمنً العطاء دون انتضار، الى من أحمل اسمه بافتخار، إلى من لم ٌشاركنً 

 فرحة ثمرة جهدي هكذا شاءت األقدار: أبً الؽالً رحمه هللا وأسكنه فسٌح جناته.

من دمها وروحها وعمرها حبا، إلى التً من إلى من ركع العطاء أمام قدمٌها وأعطتنً 

عٌونها أستمد قوتً، ومن لمستها أسترجع طفولتً، إلى التً رسم على جدران فإادي تمثال 

 المحبة والحنان لؽد أجمل: أمً الحبٌبة حفظها هللا وأدامها نعمة فوق رإوسنا.

وقهم دمً إلى كل من تحمً بهم أعلى وأسمى عبلقة فً الوجود وإلى من ٌسري فً عر

 أخواتً وإخوتً حفظهم هللا.

إلى كل من جمعتنا بهم األٌام ٌوما ونحن ؼرباء، وفرقتنا ونحن أصدقاء: أحبلم، فطٌمة، 

 خلفة، هوارٌة.

 

نورة



 

 
 

 المقدمة



 مقدمة

 أ 
 

إن اللؽة لٌست كٌنونة ثابتة جامدة، بل هً ظاهرة، أنتروبولوجٌة  تتؤثر بالعوامل 

التارٌخٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة وحتى التجارب الشخصٌة وال شك أن اللؽات 

 تشهد تطورا ٌصٌب بنٌتها نتٌجة العوامل السابقة.

ماجعلهم ٌبدعون وٌنوعون فً علومها مثل: تعتبر لؽة العرب مصدرفخر واعتزاز لهم وهذا 

علم التراكٌب، علم المعاجم، علم الداللة، علم التصرٌؾ وكونها لؽة القرآن الكرٌم ولؽة 

 تواصل فً مجتمعنا العربً.

علم اللؽة هو علم ٌهتم بدراسة اللؽة وكٌفٌة تركٌب مفرداتها، ومعرفة األصوات الخاصة 

ذا العلم ٌهتم بدراسة المناهج والمقارنات اللؽوٌة ، فعلم بكل كلمة وطبٌعة نطقها، كما أن ه

 اللؽة مجاله واسع ولدٌه أقسام عدة من نحو وصرؾ وداللة ومعاجم.

 ومن هنا ٌمكننا طرح اإلشكال اآلتً : 

 ماهً فروع علوم اللؽة؟ وما هً عبلقة هذه الفروع مع بعضها البعض؟ 

معالجة قضٌة فروع علم اللؽة متبعٌن فً ذلك  فكان هذا حافزا قوٌا لنا فً المضً قدمنا نحو

منهجا ٌستمد مبلمحه من طبٌعة الموضوع، وخصوصٌة جوانبه فاعتمدنا المنهج الوصفً 

 التارٌخً حٌث ٌقوم على تحلٌل وشرح المعطٌات قصد تبرٌر األحكام تبرٌرا موضوعٌا.

الموضوع وقسمنا اعتمدنا لئلجابة على اإلشكال السابق خطة رأٌناها األنسب لمثل هذا 

البحث إلى فصلٌن ٌسبق هذا مقدمة كانت المقدمة بمثابة تمهٌد الموضوع، فسارت الخطة 

 عندنا كاآلتً:

بدأناها بمقدمة ثم تطرقنا إلى الفصل األول عنوناه بـ تحدٌد المفاهٌم حٌث قسمناه إلى ثبلثة 

 عنوناه بنشؤة اللؽة مباحث: المبحث األول عنوناه بـ مفهوم علم اللؽة، والمبحث الثانً 
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 ب 
 

الثالث عنوناه بالتعرٌؾ بالَكاِتب و الِكَتاب وبعدها ٌؤتً الفصل الثانً عنوناه بـ  والمبحث

دراسة مضمون الكتاب حٌث قسمناه إلى ثبلثة مباحث: المبحث األول عنوناه بـ بالبنٌة 

الصرفٌة أما المبحث الثانً عنوناه ب البنٌة المعجمٌة أما المبحث الثالث عنوناه بالبنٌة 

اللٌة.  الدَّ

من سبب اختٌارنا لهذا الموضوع مدى أهمٌة والشؽؾ بالبحث فٌه والخوض فً مجاالت ٌك

 هذا العلم وكذلك أهمٌة علم التصرٌؾ وعلم الداللة الذي ٌبحث فٌه دراسة علم المعنى.

 أسباب ذاتٌة: 

 ـ المٌول والتوجهات.

 ـ طبٌعة الموضوع التً تطلب تنوعا معرفٌا.

 رد الجمٌل للؽة القرآن الكرٌم. ـ التطلع إلضافة الجدٌد من قبل

أهمٌة هذا البحث هً دراسة الظواهر اللؽوٌة الصوتٌة  والداللٌة والنحوٌة والصرفٌة التً 

 كثٌرا ماكان ابن قتٌبة ٌتعرض لها وٌستشهد بها على صحة ما ٌقول بالقرآن الكرٌم.

منها: قلة  ومع كل هذا ال ٌنبؽً أن نتجاهل الصعوبات التً واجهتنا فً هذا الموضوع

الدراسات فً هذا البحث، ضٌق الوقت، صعوبة انتقاء المصادر والمراجع وعلى الرؼم من 

ذلك تؽلبنا علٌها بالصبر وبذل الجهد حرصا على إظهار البحث بصورة تلٌق بلؽة القرآن 

الكرٌم لٌظهر إلى النور عملنا المتواضع البسٌط هذا بفضل هللا تعالى وبتوفٌق منه والحمد 

 كر له أوال وآخرا. والش



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحدٌد المفاهٌم.الفصل األول:     

 المبحث األول: مفهوم علم اللؽة.  

 المبحث الثانً: نشؤة علم اللؽة.

 المبحث الثالث: التعرٌؾ بالَكاِتب والِكَتاب . 
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 :مفهوم علم اللغة

 اوال: مفهوم اللغة: 

 اللؽة مشتقة من لؽا، ٌلؽو، لؽوا 

جاء فً لسان العرب: اللؽة لؽا ٌلؽو على وزن : فُْعلَة، لََؽْوُت أي تكلمت وأصلها: لؽوة 

ًُ أو َلؽُوعلى وزن فُْعْل والهاء عوض، وجمعها لُؽَى، ولؽات.  وقٌل: لُؽ

م التً ٌلؽون بها، أي ٌنطقون .واللؽة: اللسن والنطق، ٌقال: هذه لؽته
1

 

واخذت مادة لؽو من اللهج بالشًء، قال ابن فارس "... لؽى باألمر: إذا لهج به، وٌقال: إن 

اشتقاق اللؽة منه، آٌات ٌلج صاحبها بها "
2

 

 وقٌل مصدرها:اللؽو، وهو الطرح، فالكبلم لكثرة الحاجة الٌه ٌرمى به.

  اصطالحا:  

 ورد فً تعرٌؾ اللؽة اصطبلحا عدة تعرٌفات: 

عرفها مصطفى ؼبلٌٌنً فً كتابه جامع الدرووس العربٌة فقال: "اللؽة هً ألفاظ ٌعبر بها 

.كل قوم عن مقاصدهم "
3
  

 عرفها آرسطو كذلك فقال:" أن اللؽة هً الرمز". 

أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم". وعرفها ابن جنً فقال:"هً
4

 

أمة عرفها ابن حزم بقوله:" ألفاظ ٌعبر بها عن السمٌات وعن المعانً المراد إفهامها، ولكل 

لؽتهم.
5

 

                                                           
250ص  15ـ ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر لبنان ) مادة لؽا(، ج

1
 

.                                                                       255ـ ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة، تحقٌق عبد السبلم مجٌد هارون، دار الفكر ص 
2
  

                                                                                                         9ـ مصطفى ؼبلٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، ص
3
  

                                                                                     110ـ أبو الفتح ابن جنً، الخصابص العربٌة وطرابق تدرٌسها ص 
4
  

                                                                                                52ـ ابن حزم، األحكام فً أصول األحكام أحمد شاعر ص
5
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ابن خلدون فً كتابه المقدمة فكان التعرٌؾ كاآلتً" أعلم ان اللؽة فً المتعارؾ هً ا عرفه

، وتلك العبارة فعل لسانً ناشىء عن المقصد إلفادة الكبلم، فبل عبارة المتكلم عن مقصوده

.هماتملكة فً العضو الفاعل وهو اللسان وهو فً كل أمة ٌحسب اصطبلحصٌربد أن ت
1

 

من خبلل تعرٌؾ ابن خلدون: اللؽة نستنتج أنها ملكة لسانٌة وإنها ذات طبٌعة صوتٌة، وبؤن 

 ٌر عن األفكار فهً وسٌلة للّتواصل بٌن المجتمع. وظٌفتها اجتماعٌة باعتبارها وسٌلة للّتعب

لؽة هً كل نطق أو كتابة أو إشارة ٌعبر بها كل قوم عن عرفها أحمد مختار عمر" ال -

 مقاصدهم " 

 عرفها ابن الخفاجً فقال : اللؽة هً ماٌتواضع القوم علٌه من الكبلم  -

إلى ها تحلٌل أي صورة أو فكرة عرفها علماء النفس على أنها الوسٌلة اللتً ٌمكن بواسطت -

أجزابها التً ٌمكن بها ترتٌب هذه الصورة مرة أخرى فً أذهان ؼٌرنا بواسطة تؤلٌؾ 

 كلمات ووضعها فً تركٌب خاص 

" على أنها وسٌلة اتصال بٌن أفراد جماعة تإلؾ  DJHON DEWYعرفها جون دٌوي  -

 بٌنهم على صعٌد واحد.
2

 

 تعرٌفها عند بعض اللسانٌٌن: 

اللؽة عند دي سوسٌر : اللؽة نظام من األصوات ٌرتبط به نظام من األفكار، وهً نتاج 

 جماعً، وكان ٌقصد دي سوسٌر من أن اللؽة نظام أي تتشكل من مجموعة العناصر أو 

الصوتٌة مرتبطة بمجموعة من األفكار وتشكل لنا لؽة سلٌمة ٌنطقها الفرد مع  الرموز

عن المٌول والقدرات اللؽوٌة عند االنسان وهً عبارة  وهً عبارةجماعة من األشخاص، 

عن أصوات ورموز ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم.
3

 

                                                           
                            367، ص 2004، دمشق، 1، دار ٌعرب، ط2ـ عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تج: عبد هللا محمد دروٌش، ج

1
  

12، ص 2009، 1ـ رتب قاسم عاشور، فنون اللؽة، العربٌة وأسالٌب تدرٌبها بٌن النظرٌة والتطبٌق،  عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، ط
2
  

.21، ص2005، المجلس األعلى للثقافة للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1ول كوبلٌولٌتساجاتر، علم العالمات، جمال الجزبري، طـ ب
3
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ٌقول:" أن اللؽة ملكة فطرٌة عند المتكلمٌن بلؽة ما، لتكوٌن وفهم  اللؽة عند التشومٌسكً :

نستخلص من تعرٌؾ تشومسكً فهو ٌختلؾ فً ظاهرة عن كثٌر من التعارٌؾ جمل نحوٌة 

قدمها بعض علماء اللؽة، إال أنه ٌضع لنا حقابق جدٌدة عن تعرٌفه وهً أن اإلنسان  التً

دام اللؽة وأنها وسٌلة لفهم طبٌعة العقل لؽوٌة فطرٌة عامة، تمكنه من استخمزود بقدرة 

البشري، والجمل هً محور نشاط االتصال اإلنسانً أداءا وفهما.
1

 

بشري ؼٌر ؼرٌزي لتبلٌػ األفكار واألحاسٌس اللؽة عند سابر :ٌقول :"فإن اللؽة نظام 

متحدثة بطرٌقة إرادٌة . والرؼبات بواسطة رموز
2

 

 ثانٌا : مفهوم علم اللغة :

، و ٌدرس علم اللؽة بنٌة اللؽة من الجوانب اآلتٌة ٌقصد بها دراسة اللؽة على نحو علمً 

اللؽة العام كل األصوات والصرؾ ، النحو والمفردات، وداللتها علم المعنى وٌضم علم 

فروع البحث اللؽوي التً تزودنا بالمفاهٌم األساسٌة و النظرٌات والمناهج وٌعنى بالبحوث 

 اللهجٌة والتطبٌقٌة .التارٌخٌة و المقارنة والبحوث 

ٌعرؾ كذلك على أنه : هو العلم الذي ٌبحث فً اللؽة، و ٌتخذها موضوعا له ،وٌدرسها من 

والمقارنة وهو متحصص بالكبلم والدقة وٌسمى عند  النواحً الوصفٌة والتارٌخٌة،

 .LINGUISTICSالفرنسٌٌن 

أي هذا العلم متعلق بذات اللفظ ومعناه ، فهو ٌدرس أوضاع المفردات فً مجموعها التً 

 .LIXICOLOGOن األلسنة وهً ما تسمى بالفرنسٌة تكون لسان م

ومن الواضح أن هذا العلم ٌدرس المناهج و المقارنات اللؽوٌة ،و ربما اتسع مفهوم علم 

اللؽة لٌشمل دراسة الصوت البشري كوسٌلة من أهم وسابل التعبٌر اإلنسانٌة ، فهذا العلم 

، واللؽة فً تعرٌؾ ابن جنً فً خصابصه "مجموعة أصوات ٌعبر بها كل ٌختص باللؽة 

هم " لذلك ال بؤس أن ننعت مدارسات هذا العلم ،بعلم اللسان قوم عن سماتهم وخصابص

                                                           
وم ـ صحا عواد ٌسلم الخوالدة، المسؤلة اللؽوٌة بٌن اجنً وتشومسكً، مخطوط ماجٌستٌر، إشراؾ محمود الدٌكً، جامعة البٌت كلٌة األدب والعل

1
  

.20م، ص2006اللؽة العربٌة وآدابها، االنسانٌة قسم  

.209، ص 2005، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، بن عكنون، 2ـ أحمد مإمن، اللسانٌات النشؤة والتطور، ط
2
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العربً أو علم اللسانٌات العربٌة ، أو علم كبلم العرب،أو علم المنطق العربً، وهذه 

وخاصة بعلم اللسان لٌست حدٌثة على اللؽة العربٌة بل ذكرها زهٌر بن التسمٌات لعلم اللؽة 

 أبً سلمى فً معلقته :

 ونصؾ ونصؾ فإاده فلم ٌبقى إال اللحم والدم " "لسان الفتى نصؾ،

 علم اللؽة هو بعٌنه كبلم العرب أو علم اللسان العربً .

علم اللؽة هو دراسة اللؽة على نحو علمً ،وهو علم باحث عن مدلوالت جواهر المفردات 

وهٌباتها الجزبٌة التً وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلوالت بالوضع الشخصً وعما 

من تركٌب كل جوهر وهٌباتها من حٌث الوضع والداللة على المعانً  حصل

الجزبٌة،وؼاٌته اإلحتراز عن الحطؤ فً فهم المعانً الوصفٌة والوقوؾ على ما ٌفهم من 

 كلمات العرب. 

 أنواع علم اللغة:

هو العلم الذي ٌقدم لنا النظرٌة التً تفسر اللؽة اإلنسانٌة وٌقدم المناهج التً علم اللغة العام: 

 .general lengusticsتدرسها، وكثٌرا ما ٌكتفً الباحثون بعبارة "علم اللؽة" 

وقد فهم علم اللؽة العام ؼالبا بؤنه ٌعنً علم اللؽة الوصفً أي أنه دراسة تبلحظ وتحلٌل 

الخواص الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة للؽة، وإن كان العلماء الٌوم ٌحرصون 

علم اللؽة العام فً وضع نظرٌاته ومناهجه على ما اتصل إلٌه على التفرٌق بٌنهما، وٌعتمد 

 لمختلفة والعلوم اللؽوٌة هً األخرى تعتمد على نظرٌاته ومناهجه.علوم اللؽة ا

وعلم اللؽة هو علم ٌبحث فً اللؽة من جمٌع جوانبها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة 

واللفظٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والمعجمٌة والتطبٌقٌة.
1

 

                                                           
.30ـ حاتم صالح الضامن، علم اللؽة، بٌت الحكمة، كلٌة اآلداب جامعة بؽداد، ص 

1
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لتعبٌر عما ٌدور فً المجتمع تعتبر اللؽة ظاهرة اجتماعٌة وهً أداة لعلم اللغة االجتماعً: 

فهً تسجل لنا فً دقة ووضوح الصور المختلفة المتعددة الوجوه لهذا المجتمع، من حضارة 

 ونظم وعقابد واتجاهات فكرٌة وثقافٌة وعلمٌة وفنٌة واقتصادٌة وؼٌر ذلك.

بد وٌقصد بعلم اللؽة االجتماعً بؤنه هو الذي ٌهتم بدراسة اللؽة فً عبلقتها بالمجتمع، وال

نشاط اجتماعً ألنها أن نشٌر إلى أن اللؽة ال تحٌا إال فً ظل مجتمع إنسانً، فاللؽة 

استجابة ضرورٌة لحاجة االتصال بٌن الناس جمٌعا، ولهذا السبب ٌتصل علم اللؽة اتصاال 

 شدٌدا بالعلوم االجتماعٌة، فنشؤ بذلك فرع ٌسمى " علم اللؽة االجتماعً" ٌحاول الكشؾ عن 

ٌن اللؽة والحٌاة االجتماعٌة وأثر تلك الحٌاة االجتماعٌة فً الظواهر اللؽوٌة العبلقة ب

 المختلفة.

" بؤن فً أحضان المجتمع تكونت اللؽة، وٌرى أن اللؽة تنتج vandersكما ٌرى فندرس "

أفراد البمجتمع  من االحتكاك االجتماعً ثم تصبح عامبل من أقوى العوامل التً تربط

 االنسانً.

ٌهتم علم اللؽة االجتماعً بموضوعات كثٌرة ومتنوعة منها اللهجات ودراسة اللؽة وأثر 

الجنس فٌها، ودراسة الكبلم المحضور اجتماعٌا كالكلمات المتبدلة التً ٌنفر منها المجتمع.
1

 

فتقول أنه" دراسة  evelyn marcussenتعرفه اٌفٌلٌن ماركوسٌن علم اللغة النفسً: 

وفهمها وإنتاجها واكتسابها.اللؽة اإلنسانٌة 
2

 

ٌعنً ٌدرسها علم النفس أٌضا، فٌمكننا أن نستخلص بؤن علم اللؽة النفسً وهذه العملٌات 

 عند اٌفٌلٌن ماركوسٌن ٌهتم بدراسة اللؽة البشرٌة فً نطاق ٌملٌه علٌها علم النفس.

هر السلوك ترجع العبلقة بٌن علم اللؽة وعلم النفس إلى طبٌعة اللؽة إذ أنها أحد مظا

اإلنسانً فإذا كان علم النفس ٌعنً بدراسة السلوك اإلنسانً عموما فإن دراسة  سلوك لؽوي 

 تعد أحد جوانب االلتقاء بٌن علم اللؽة وعلم النفس. 

                                                           
ـ نفس المرجع السابق. 

1
  

.2010للؽة النفسً بٌن األدبٌات اللسانٌة والدراسات النفسٌة، قسم األدب العربً كلٌة اآلداب و اللؽات، جامعة محمد خٌضر،ـ علً كعواش، علم ا
2
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هو أحد علوم اللؽة الذي ٌعالج أمورا لؽوٌا شتى، ولكن أبرزها مٌدان  علم اللغة التطبٌقً:

سماته تطبٌق البحوث النظرٌة من خبلل مفهوم اللؽة فً  تعلٌم اللؽات وتعلمها، ومن أهم

 وبٌن الدراسات اللؽوٌة البحثة.المجاالت العلمٌة ودراسة التفاعل بٌن هذه المجاالت 

علم اللؽة التطبٌقً بؤنه تطبٌق نتابج المنهج اللؽوي  david crystalٌعرؾ دافٌٌد كرٌستال 

 ؼٌر لؽوي. وأسالٌبه الفنٌة فً التحلٌل والبحث فً مٌدان

 . 1946سنة  applied lingusticsوكان أول ظهور لمصطلح علم اللؽة التطبٌقً 

 وقد عقدت عدة مإتمرات تحت مصطلح علم اللؽة التطبٌقً إذ أن هذه المإتمرات كانت 

المجاالت مثل" تعلم اللؽة األولى، وتعلٌمها، تعلٌم اللؽة األجنبٌة  تضم عددا كبٌرا من من

 التعدد اللؽوي، التخطٌط اللؽوي، عبلج أمراض الكبلم، الترجمة، علم اللؽة التقابلً ....".

ولعل أبرز مجاالت علم اللؽة التطبٌقً نجد مجال تعلٌم اللؽة سواء ألبناها ام لؽٌر الناطقٌن 

أولى أو لؽة أجنبٌة وهناك من ٌجعل المصطلحٌن علم اللؽة التطبٌقً بها، باعتبارها لؽة 

وتعلٌم اللؽات مصطلحا واحدا كما ٌقول " كمال بشر": وألهمٌة هذا الفرع من الناحٌة 

بعضهم التفرٌق بٌن تعلٌم اللؽات وعلم اللؽة التطبٌقً فً الداللة التطبٌقٌة لم ٌحاول 

على مفهوم واحد.  والمفهوم كما لوكانا مترادفٌن ٌطلقان
1

 

مما سبق ٌتبٌن لنا أن علم اللؽة التطبٌقً أحد علوم اللؽة الذي ٌهتم بدراسة عدة جوانب من 

أهمها تعلٌم اللؽات، وفً تعرٌؾ عبده الراجحً" علم اللؽة التطبٌقً  لٌس تطبٌقا لعلم اللؽة 

 تصدى لمعالجة ولٌست له نظرٌة فً ذاته، وإنما هو مٌدان تلتقً فٌه علوم مختلفة حٌن ت

 اللؽة اإلنسانٌة، أو علم ذو أنظمة علمٌة متعددة  تستثمر نتابجها فً تحدٌد المشكبلت اللؽوٌة 

ٌستقً وفً وضع الحلول لها، وإذا كان علم اللؽة ال ٌمثل العنصر الوحٌد فً مٌداننا، ألنه 

 من علوم أخرى، وال شك أنه ٌمثل أهم عنصر فٌه .

 

                                                           
.2005ـ كمال بشر، التفكٌر اللؽوي بٌن القدٌم والجدٌد، دار ؼرٌب، القاهرة، 

1
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 نشأة علم اللغة :

القدٌم فقبل ظهور علم ات اللؽوٌة القدٌمة كانت جزء ال ٌتجزأ من التفكٌر الفلسفً الدراس

اللؽة كانت هناك فلسفة اللؽة التً هً:"بحث فٌما قبل اللؽة ،أو هً بحث عن أولها ونشؤتها 

وعبلقتها الصحٌحة باإلنسان و الوجود بجمٌع ما فٌه من موجودات و دورها اإلجتماعً 

ومحاولة توضٌح كل ذلك و تفسٌره .والعلمً والحضاري ،
1

 

 هذه الدراسات اللؽوٌة القدٌمة تختلط إلى حد كبٌر جدا بالنظرٌات المنطقٌة والمٌتافٌزٌقٌة .

أول الفبلسفة القدماء الذي قدم أعمال متخصصة فً مجال فلسفة حٌث كان أفبلطون 

عمله له خصابص األسلوب والمنهج األفبلطونً وهً المزج بٌن األدب  اللؽة،وكان

والفلسفة والعلم فً آن واحد.
2

 

إلى معرفة لؽة وهناك جانب ارتبط بالدراسات اللؽوٌة هو الجانب الدٌنً ،فقد تطلع الناس 

تفصٌبل على سبٌل المثال فً ماض  وهكذا وصفت اللؽة السانسكرٌتٌة  الطقوس الدٌنٌة،

ة الهندوسٌة من أجل فهم كتابهم المقدس "الفٌدا"، ونجد الٌهود درسو العربٌة من كتابهم العقٌد

 المقدس، وأنشؤ العرب مراكز لؽوٌة تهدؾ إلى تمكٌن اإلسبلم قراءة صحٌحة لذكر الحكٌم .

األروبٌة على هذا فً العصور الؽابرة أما فً العصر الحدٌث فقد أشرقت شمس النهضة 

وٌة خصوصا الجانب الصوتً، ونرجع بداٌة علم اللؽة بوضعه علما مٌدان البحوث اللؽ

 حٌث شهد ثبلث منعطفات كبرى فً مسٌرتها المعرفٌة والمنهجٌة : 19حدٌثا إلى القرن 

 اكتشاؾ اللؽة السنسكرٌتٌة على ٌد وٌلٌام جونز.-1

 ظهور القواعد المقارنة على ٌد فرانس بوب و أسموس راسك.-2

 التارٌخٌة.نشوء اللسانٌات -3

                                                           
9، ص1998، 1عمان األردن، طـ دعزمً طه السٌد، محاورات كراتٌلٌوس فً فلسفة اللؽة، وزارة الثقافة 

1
  

.14م، ص1974، 2ـ د حسان تمام، مناهج البحث فً اللؽة، دار الثقافة، الدار البٌضاء، ط
2
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إن علم اللؽة الذي نشؤ من دراسة الحقابق اللؽوٌة مر بثبلث مراحل لؽوٌة قبل أن ٌجدد هذا 

 العلم هدفه الحقٌقً الخاص به .

نشؤت مع الٌونان، و ظلت الدراسات اللؽوٌة خاضعة وبشكل كبٌر إلى  مرحلة النحو:

منذ عهد اإلؼرٌق، ؼذ  هذه النزعة فً الدرس الؽوي األوروبًالمنطق األرسطً، و سادت 

ق.م"المإسس الحقٌقً للنحو  322عد كثٌرمن مإرخً الدراسات اللؽوٌة "أرسطو 

األوروبً لما وضعه من قواعد و أسس ضبط بها النحو اإلؼرٌقً ، إذ صنؾ األشكال 

النحوٌة على وفق ما تشٌر إلٌه مقوالته العشر " الكم والكٌؾ والزمان والمكان ".
1

 

سابدة بٌن دارسً اللؽة وعلمابها الذٌن ٌرون " أن النماذج النحوٌة ٌنبؽً وظلت هذه الفكرة 

مع متطلبات المنطق ، ولما كان المنطق منطقا واحدا و علٌها أن تتطابق بقدر المستطاع 

جامعا ومشتركا بٌن البشر، كان من الممكن بناء نظرٌة نحوٌة جامعة تناسب كل اللؽات فً 

العالم.
2

 

ة على علم المنطق وهً تفتقر إلى النظرة العلمٌة وال ترتبط باللؽة اقتصرت هذه المرحل

نفسها .ولٌس من هدؾ لها سوى وضع القواعد التً تمٌٌز الصواب من الخطؤ فً الدراسة 

 المعٌارٌة.

القرن الثامن عشر اتجهت الدراسات اللؽوٌة نحو االهتمام  بداٌة مع مرحلة الفٌلولوجٌا:

بدراسة النصوص من آثار اللؽتٌن البلتٌنٌة والٌونانٌة، وعرؾ هذا النوع من الدراسات 

م فقد اهتم 1777بالدراسات الفٌلولوجٌة، على الحركة التً بدأ فرٌدرٌك أوكست وولؾ 

كان الهدؾ من وراء هذه الدراسات بتصحٌح النصوص المكتوبة وشرحها والتعلٌق علٌها، و

األخرى.والحضارٌة للؽات هو معرفة البٌبة الفكرٌة واالجتماعٌة 
3

 

وانحصر اهتمامها على اللؽة البلتٌنٌة نبلحظ أن هذه الدراسات اعتمدت على اللؽة المكتوبة 

 القدٌمة، وانحصار اهتمامه فً اللؽة اإلؼرٌقٌة والبلتٌنٌة.

                                                           
ـ حسان تمام، مناهج البحث فً اللؽة

1
  

.37ص  ـ مٌلكا فٌتش، اتجاهات البحث اللسانً، د عبد العزٌز مصلوح ود وفاء كامل فاٌد، المجلس األعلى للثقافة والفنون، دط،
2
  

.263، ص 1988ـحسان تمام، أصول دراسة إبستمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب، دار الشإون الثقافٌة العامة، دط،
3
  



 تحدٌد المفاهٌم                                                          الفصل األول 

10 
 

اللؽوٌة المقارنة بعد جونز، وسار كثٌر من استمرت الدراسات  مرحلة فقه اللغة المقارن:

العلماء على هذا النهج فً دراسة مجامٌع أخرى من اللؽات، وتوسع البحث لٌشمل الصفات 

م "فً نظام السنسكرٌتٌة" حٌث 1816المشتركة لؤلصوات بٌن هذه اللؽات. فقد نشر بوب 

انسكرٌتٌة. بعد هذا سرعان ما ظهر علماء لؽوٌٌن قارن بٌن الصٌػ البلتٌنٌة واإلؼرٌقٌة والسّ 

: جاكوب كرٌم ثم كوهن .ولعل من فضابل هذا إلى ما أسهم به بوب مثل  ابارزون أضافو

ومة تفصٌلٌة عن الجهد الكبٌر الذي قام به علماء الدراسات اللؽوٌة المقارنة أنهم "أضافو معل

باحثٌن اللسانٌٌن الذٌن صرفو اهتماما كانو من أوابل ال و بٌة مختلفة،ولؽات هندٌة و أور

تتسم باألحكام. خاصا لصٌاؼة نظرٌة لسانٌة عامة
1

 

 فً دراساتهم التً اقتصرت على اللؽات الهندو أوربٌة.الخطؤ الذي وقع فٌه علماء فقه اللؽة 

 إلٌها  ابها وأهمٌة العبلقات التً توصلو اأنفسهم قط عن معنى المقارنات التً قامو الم ٌسؤلو

 ذ اقتصر أسلوب الدراسة عندهم على المقارنة ولم ٌتناول الناحٌة التارٌخٌة.إ

اتجاهات أخرى فً الدرس اللؽوي األوربٌن، فبعد أن وفً القرن التاسع عشر ظهرت أٌضا 

قدم "داروٌن" نظرٌته فً أصل األنواع وتطورها فً منتصؾ القرن ،أحدثت هذه النظرٌة 

تؤثٌرا كبٌرا فً معاصرٌه ، ومن بٌن من أثرت فٌهم عالم اللؽة األلمانً "أوجست شبلٌر 

م" وهو واحد من أبرز علماء الدراسات اللؽوٌة المقارنة ،وكان من المهتمٌن بالقضاٌا 1868

أوربٌة األم ، فكانت فكرته التً بنى منهجه علٌها " أن -الهندوالمرتبطة بإعادة بناء اللؽة 

انت كابنا مستقبل بذاته عن اإلنسان ، وان اتجاه تطورها محدد بقوانٌن بٌولوجٌة اللؽة ك

عامة للتطور، فاللؽة تولد وتعٌش لفترة محدودة ثم تهب الحٌاة للؽة أخرى أحدث منها لتحل 

محلها بعد زمن ثم تواصل بدورها الحٌاة فً صورة أحد الفروع المتولدة منها ،و هكذا 

سبللٌة" .....مثل اإلنسان " تكون اللؽة ذات "شجرة
2

 

وسمٌت نظرٌة شبلٌشر هذه بالنظرٌة الطبٌعٌة البٌولوجٌة فً اللسانٌات ، وعرفت أٌضا 

 باسم " شجرة السبللة " فاللؽة فً نظره كابن حً ٌنمو وٌتطور كؤي كابن آخر من 

                                                           
40ـ نفس المرجع السابق ص

1
  

.218، ص 1972ـ جورج مونان، تارٌخ علم اللؽة حتى القرن العشرٌن، ترجمة د بدر الدٌن القاسم مطبعة جامعة دمشق، دط، 
2
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.الطبٌعة"
1

 

" ، نحا  م1835عالم لؽوي ألمانً آخر ٌدعى " همبولدت وفً هذا القرن أٌضا برز 

بالدرس اللؽوي المقارن منحنى جدٌدا ، إذ وجه اهتمامه نحو إبراز المادة اللؽوٌة التً تنتمً 

"السانكرونً " بطرٌقة تحلٌلٌة من إلى حقبة زمنٌة ، أي مبلحظة اللؽة فً مظهرها اآلنً 

 دون الدخول فً قضٌة القرابة السبللٌة .

ٌدٌة ، ورأى أن تطلب هذه القواعد كما عارض تؤسٌس نحو جامع على وفق قوالب تقل

 باالستنباط من الحقابق اللؽوٌة لكل لؽة على حدة ، ورأى أٌضا أن اللؽة ظاهرة متحولة 

 ولٌست ثابتة ، وان مظهرها الثابت ظاهري فحسب.

ٌجاهد بالضرورة لكً ٌتوحد كما أولى اهتماما خاصا بارتباط اللؽة بالفكر ، فالنشاط الذهنً 

، ومن دون هذا االتجاه ال ٌمكن لعالم الصور أن ٌنفد إلى عالم األفكار بظاهرة الكبلم 

  .نى هذا انعدام التفكٌر السلٌمومع

 أغراض علم اللغة: 

 الوقوؾ على حقٌقة الظواهر والعناصر التً ٌتؤلؾ منها و األسس القابمة علٌها.-

 .نسانٌة لؾ مظاهرها وفً شتى المجتمعات االتالوقوؾ على الوظابؾ التً تإدٌها فً مخ-

الوقوؾ على العبلقات التً تربط بعضها ببعض والعبلقات التً تربطها بما عداها من -

 بٌعٌة .الظواهر االجتماعٌة والنفسٌة والتارٌخٌة والطّ 

الوقوؾ على أسالٌب تطورها واختبلفها باختبلؾ األمم والعصور . - 
2

 

تلؾ مظاهرها oع نواحٌها والتً تسٌر علٌها فً متخضع لها فً جمٌكشؾ القوانٌن التً -  

ابفها وعبلقاتها المتبادلة وعبلقتها ظلو"القوانٌن التً تسٌر علٌها فً تكونها ونشؤتها وأدابها 

                                                           
.286رجع نفسه، ص ـ الم

1
  

. 289ـ نفس المرجع السابق    
2
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بؽٌرها وتطورها وما ؼلى ذلك " وهذا الؽرض هو األساس لبحوث علم اللؽة بل هو 

 ست فً الواقع إال وسابل للوصول إلٌه.الؽرض الفذ للؽة واألؼراض السابقة لٌ

 :مجاالت علم اللغة

ز اللؽات عن بعضها تمٌوتساهم فٌلعلم اللؽة مجموعة من المجاالت التً ٌختص بدراستها،  

 هذه المجاالت على النقاط التالٌة:البعض، وتتوزع 

 ٌسمع من صوت للكلمات التً ٌتم نطقها، وتعد جزءا من أجزاء الكبلم  هً ما األصوات:

ووسٌلة من وسابل التواصل بٌن األفراد، فكل لؽة من اللؽات تحتوي على العدٌد من 

ولكل كلمة داللة خاصة بها، ٌساعد صوتها فً  األصوات ،التً ترتبط بحروفها ،وكلماتها،

التعرؾ علٌها.
1

 

ذه الحروؾ بعد ربطها معا ، وٌعرؾ أٌضا بؤنه :الوسٌلة التً تخلشكل الذي تالبناء: هو ا

 وهما: بناء الكلمة، وبناء الجملة.لذلك ٌقسم إلى نوعٌن  والجمل، تعمل على تكوٌن الكلمات،

هً المعنى الذي تدل علٌه الكلمة، وٌفهم من خبلل سٌاق النص، فقد تتشابه الكلمات  الداللة:

ة حرؾ الجٌم ، إذا حركً الداللة بٌنها، مثال: كلمة "جمل"ولكنها تختلؾ ف ، أو لفظاشكبل

ٌم بحركة ، أما إذا حرك حرؾ الجبحركة الفتحة، تدل على " الَجمل"، وهو من الحٌوانات

وتظهر هذه الممٌزات واضحة فً أؼلب ، الضمة تدل على "الُجمل"، وهً جمع الجملة

لؽات العالم.
2

 

 ، أو العلوم اللؽوٌة الفرعٌة ومنها:العدٌد من األقسامعلم اللؽة من  ٌتكونأقسام علم اللغة: 

ذي ٌهتم بدراسة مجموعة من اللؽات، التً تنتسب إلى أصل العلم ال هوعلم اللغة المقارن: 

 ، وٌقوم على مبدأ بداٌة القرن التاسع عشر للمٌبلد ، وظهر هذا العلم فًلؽوي واحد

ولكنها تتشابه معا فً ختلؾ عن بعضها البعض بشكل ظاهري، التً ت ،المقارنة بٌن اللؽات

  المضمون ، أي أنها نسبت إلى أصل واحد ، ألنها تفرعت من لؽة واحدة ،وتؽٌرت
                                                           

ـ جبلل الدٌن السٌوطً، المزهر فً علوم اللؽة. 
1
  

ـ المرجع نفسه.
2
  



 تحدٌد المفاهٌم                                                          الفصل األول 

13 
 

وأضٌفت إلٌها كلمات أخرى ، مما أدى إلى تؽٌر نبرتها الصوتٌة ، لٌنتج عن ذلك ظهور 

 لؽة جدٌدة. 

ة واحدة فقط، أو لهجة عرفت سابقا، أو ما ٌهتم بدراسة لؽ العلم هوعلم اللغة الوصفً: 

هذا العلم بوصؾ اللؽة أو اللهجة، وتحدٌدا طبٌعتها، والظروؾ التً  ، فٌقومزالت معروفة

، كما أنه م بوصؾ نوع الصوت الخاص بالكلمات، فً اللؽة الواحدة، فٌهتأدت إلى ظهورها

 ٌهتم بمعاجم اللؽة للتعرؾ على المعانً الخاصة بالمفردات.

الذي ٌهتم بدراسة تارٌخ كل لؽة، ومراحل التطور التً  العلم هوم اللغة التارٌخً : عل

 ، وذلك، من قبل بعض الباحثٌن اللؽوٌٌن من علوم اللؽة، وال ٌستخدم هذا النوع مرت بها

كما هً، وال تتطور مع  ، واعتبارهم أن اللؽة تظلبسبب رفضهم لفكرة التطور اللؽوي

التطورات رى فبة من الباحثٌن اللؽوٌٌن أنه من الممكن أن تواكب ، ولكن تالتطور الزمنً

طور اللؽوي.، وٌعتمدون بذلك على ظهور اللهجات كجزء من التَّ الزمنٌة
1

 

 

 

 

 

                                                           
ـ نفس المرجع السابق. 

1
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 اب:ت  ب والك  ات  التعرٌف بالك  

 التعرٌف بالمؤلف مجدي محمد ابراهٌم: 

باحث مهتم  1980د مجدي أحمد ابراهٌم محمد سودانً الجنسٌة، تارٌخ المٌبل هو

ة من جامعة ؽوالصوتٌات، حاصل على درجة الدكتوراه فً علم الل وٌة ؽبالدراسات الل

ة العربٌة ؽبكلٌة الل اللؽة وسم الدراسات النحو والصرؾ قربٌس  2018الكرٌم  نالقرآ

ة ؽوحتى تارٌخه ربٌس تحرٌر مجلة كلٌة الل 2019 ة العربٌةؽ، وعمٌد كلٌة الل2015

، عضو اللجنة العلٌا للبحث العلمً الكرٌم نالقرآوي لمجلة جامعة ؽل ققدالعربٌة، م

احثٌن الناطقٌن بالعربٌة وعضو اهج عضو منصة أرٌد للببالجامعة وعضو اللجنة العلٌا للمن

 تحاد الدولً للؽة العربٌة .اال

 خصص: اآلداب والعلوم اإلنسانٌةبكالورٌوس: التَّ 

 2003-01-10-14-01-2000بكالورٌس :

 الماجستٌر: التخصص: اللؽات ومهارات التواصل 

 2009-01-01ماجستٌراللؽة العربٌة وآدابها جامعة الخرطوم 

 دكتوراه: التخصص: اللؽات ومهارات التواصل 

 2018-05-23دكتوراه علم اللؽة 

 من أهم مؤلفاته:

 .لوقت والذات ا إدارة-

.المنظرات الرأي العام والرأي اآلخر-
1

 

  

                                                           
علم اللؽة ـ الصرؾ ـ المعاجم ـ الداللةـ، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط.  ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً

1
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 لؽتنا العربٌة بٌن الواقع والمؤمول. -

 مداخل الخطؤ عند الناطقٌن للممنوع من الصرؾ.

 أسس البحث اللؽوي ومسابله.-

 داللٌة  -معجمٌة –نحوٌة  –صرفٌة –صوتٌة  –حوث ودراسات لؽوٌة ب-

 .ً علم الصرؾ بٌن النظرٌة والتطبٌقف-

بحوث فً علم الداللة بٌن القدماء والمحدثٌن.-
1

 

 تاب:التعرٌف بالك  

ضوع علم اللؽة واهتم به كما تطرق إلى بحوث لؽوٌة فً الصرؾ تناول هذا الكتاب مو

 والمعاجم والداللة.

ٌتناول فً الصرؾ أبنٌة المصادر، المقصور و الممدود والمنقوص، األلفاظ الملحقة 

بالمثنى، القلب المكانً، المفرد والجمع، أبنٌة المشتقات كصٌػ المبالؽة، وأسماء الزمان 

 والمكان واآللة واسم المرة، وأخٌرا أبنٌة النسب.

قة الصرؾ بالتراكٌب فً الدراسة الصرفٌة تحدث عن مفهوم علم الصرؾ وبٌن عبل

 النحوٌة.

الدراسة المعجمٌة تتناول تفسٌر داللة األلفاظ، كالتفسٌر بالنظٌر الذي ٌؽذي المعاجم 

 ن األلفاظ من خبلل ذكرها لنظابرها، كما أنه ٌفٌد فً بٌات ما َؼـُمضمالموضوعٌة بالكثٌر 

التها.ٌجهلون الفروق بٌن األلفاظ ومدلو وٌؤخذ بؤٌدي الكتاب الذٌن
2

 

كذلك تطرق هذا الكتاب إلى الداللة اللفظٌة لؤلسماء وعبلقتها بالمجتمع، وفٌه محاولة 

إلماطة اللثام عن كل ما اشكل فهمه ومعرفته من االسماء من خبلل التعرؾ على معانٌها 

 وتوضٌح اشتقاقها وتؤوٌل معانٌها. 

                                                           
ـ المرجع نفسه.

1
  

ـ نفس المرجع السابق.
2
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طا فٌها خاظ التً ٌالدراسة الداللٌة تتناول التؽٌر الداللً، حٌث صوب المإلؾ بعض األلف

 العامة.

توصل المإلؾ إلى أن هذا التطور قد وقع بالفعل فً العربٌة وؼٌرها من اللؽات وذلك 

لوجود عبلقة وثٌقة بٌن اللؽة والمجتمع والحٌاة اإلنسانٌة جعلت تطور االلفاظ أمراً ال مناص 

 منه.

 الخارجً عن الكتاب: وبعد أن تطرقنا إلى ملخص عام حول محتوى الكتاب نبدأ فً التعلٌق 

 الدراسة الظاهرٌة: 

 تشمل تقدٌما للمظهر الخارجً للكتاب من خبلل العناصر التالٌة:

 ــ االسم الكامل للمإلؾ: مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم.

ـ الصرؾ ـ المعاجم ـ الداللةـ ــ عنوان الكتاب: بحوث ودراسات فً علم اللؽة 
1

 

 285 ــ عدد الصفحات:

 الكتاب:ــ حجم 

 سم. 2335 الطول:

 سم. 1635 العرض:

 سم. 135 السمك:

 الحجم: متوسط.

 الوصؾ الخارجً للكتاب ) الواجهة األمامٌة والخلفٌة ( من حٌث:

 أخضر  اللون:

 : معقد ؼٌر سهل البساطة
                                                           

ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة.
1
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 محتوى الكتاب من حٌث:

 ثبلثة أبواب عدد األبواب:

 ثمانٌة فصول  عدد الفصول:

  التً اعتمد علٌها المإلؾ كثٌرا:المصادر والمراجع أهم 

 .ادب الكاتب البن قتٌبة

 .األحكام فً أصول األحكام لآلمدي 

.الكتاب لسٌبوٌه 
1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ـ نفس المرجع السابق.

1
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 البنٌة الصرفٌة:المبحث األول: 

الن النحو ٌشمل على  grammarجزءا من علم النحو  morphologyفً علم الصرؾ 

أحوال الكلمة المتنقلة، على حٌن الصرؾ  علمً اإلعراب والتصرٌؾ " فاألول  لمعرفة

 لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة".

 / أبنٌة المصادر:1

المصدر ٌختلؾ عن الفعل فً أنه اسم، وٌتفق مع الفعل فً أنه ٌدل على حدث، ؼٌر أن 

 الفعل ٌدل على حدث، باإلضافة إلى داللته على الزمن.

داللتها، نحاول التعرؾ على الفرق بٌن وقبل أن ندرس جهد ابن قتٌبة فً أبنٌة المصادر و

"صدرت عن الماء صدرا  المصدر واسم المصدر" معناهما وداللتهما" ٌقول األزهري:

وهواالسم، فإذا أردت المصدر جزمت الدال، قال اللٌث: أصل الكلمة التً تصدر عنها 

صوادر األفعال، وتفسٌره أن المصادر كانت أول الكبلم.
1

 

اشتراكهما فً الداللة على الحدث المصدر واسم المصدر، على أساس سٌبوٌه لم ٌفرق بٌن 

ؤْت ُوُضوءاً حسناً    ٌقول مثبل:" هذا باب ما جاء من المصادر على َفُعول، وذلك قولك َتَوضَّ

ٌقول األزهري: " ومدلولهما مختلؾ فمدلول المصدر الحدث ومدلول اسم المصدر لفظ 

مصدر على الحدث إنما هً بواسطة داللتة على مصدر الدال على الحدث، فداللة اسم ال

."المصدر وتحقٌق ماهٌتها أن ٌقال االسم الدال على مجرد الحدث
2

 

ٌقول ابن الحاجب:" والفرق بٌن قول النحوٌٌن: مصدر واسم مصدر، أن المصدر هو الذي 

هو اسم لمعنى ، ولٌس فعل نطبلق فً: انطلق، واسم المصدر له فعل ٌجري علٌه كاال

 ، فإنه لنوع من الرجوع، وال فعل له ٌجري علٌه من لفظه".يعلٌه كالقهقر ٌجري

 فً كتب القدماء نجد أنهم نظروا إلى أبنٌة األفعال وعبلقتها بالتعدي واللزوم، فبلحظوا أنها 

                                                           
. 27ــ الّصرؾ ــ المعاجم ــالداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، دط، ص ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة1  

.28ـ المرجع نفسه ص 
2
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ٌمكن أن تصنؾ فً ثبلث مجموعات: "أبنٌة خاصة بالبلزم"، "أبنٌة خاصة بالمتعدي" 

 والبلزم"."أبنٌة مشتركة بٌن المتعدي 

ٌمكن تصنٌؾ األوزان األفعال الثبلثٌة المجردة  حسب مصادرها التً ٌجًء علٌها، وفق 

تصنٌؾ الصرفٌٌن لها ، كما ٌمكننا التعرؾ على المجال الداللً الذي ٌنتمً إلٌه كل صٌؽة، 

 :"أدب الكاتب"وذلك من خبلل نماذج ابن قتٌبة فً 

 ــ وٌتكون صوتٌاً من مقطعٌن قصٌرٌن هما:المصدر "َفْعل" بفتح الفاء وسكون العٌن ـ

 .وهو مقطع قصٌر مؽلق (FAـــ َفع)

 وهو مقطع قصٌر مؽلق.   (LUNـــ لُْن)

ْفُعل فً نموذجٌن، ٌقول:" المصدر  قد نص ابن قتٌبة على أن المصدر "َفْعُل" ٌَ ٌؤتً من َفَعل 

ٌَْضِرب َضْرًبا. من هذا ٌجٌىء على َفْعل، نحو:َضَرب 
1

 

ْفُعل عند ابن قتٌبة فً مثالٌن، ٌقول: وٌجىء المصدر من وٌؤتً المصدر" َفْعل"  ٌَ من َفعل 

 هذا على " َفْعل" نحو: َقَتله َقْتبًل، وَدَقه َدًقا.

من حٌث  النماذج السابقة ٌتضح لنا انا المصدر" َفْعل" ال ٌؤتً إال من الفعل المتعدي، ٌقول 

فاء وإسكان العٌن قٌاس مصدر المعدي من ثبلثة سواء األشمونً:" المصدر" َفْعل" بفتح ال

ا، وأَِمن مً هْ فَ  مَ أو مكسورها )كـ َفهِ  كان مفتوح العٌن )كـ َردَّ َرداًّ، وأََكل أََكبلً وَضَرب َضَرباً(

 (أَْمناً، وَشِرَب َشْرباً 

نماذج السابقة لم ٌربط ابن قتٌبة المصدر " َفْعل" بمعانٌه، ؼٌر أننا ٌمكننا توجٌه داللتها فً ال

إلى المصادمة التً تحدث نتٌجة التقاء الفعل بالمصدر .
2

 

ْفِعل "عند ابن قتٌبة  فً نموذجٌن  ل"أما المصدر "َفعِ  ٌَ بفتح الفاء وكسر العٌن فٌؤتً من َفَعل 

ْحِرُمه َحْرًما ٌَ  .ٌقول: وٌجا المصدر من هذا على َفِعل، قالوا: َحَرَمه 

                                                           
. 29ـ  مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة ــ الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، دط، ص1  

.31ـ المرجع نفسه، ص 2  
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أما المصدر" ِفْعل" ــ  بكسر الفاء وسكون العٌن ــ فقد نص ابن قتٌبة على أنه ٌؤتً من َفَعل 

ْفُعُل فً مثال واحد ٌقول:" والمصدر من هذا ٌجا على ِفْعل، نحو: َذَكَره ِذْكراً.  ٌَ 

 وقالوا ذكرته ِذْكراً، كحفظته ِحَفًظا .وقد نبه على هذا سٌبوٌه قاببلً: 

ْفُعُل"  " ـــ بضم الفاء وسكون العٌن ـــ ، فقد أتى عند ابن قتٌبةأما المصدر"فُْعل ٌَ من" َفَعَل 

 المصدر من هذا على فعل، نحو: َشَكر ُشْكراً.فً نموذجٌن فقط، ٌقول: وٌجا 

 ـــ بضم الفاء وفتح العٌن ـــ فٌتكون صوتٌاً من ثبلثة مقاطع هً:  المصدر )فَُعل(

 وهو مقطع قصٌر مضموم.  (fuــ ُؾ)

 وهو مقطع قصٌر مفتوح .  (<Aــ ع)

وهو مقطع قصٌر مؽلق. (lunــ لُْن ) 
1

 

ْفِعُل فً مثالٌن: ٌقول: "وٌجا هذا المصدر  ٌَ لقد نص ابن قتٌبة على أن" فَُعل" ٌؤتً من َفَعل 

ْسِري ُسَرى، ولٌس ٌجا مصدر من على  ٌَ ْهِدٌُه ُهَدى، وَسَرى  ٌَ ْفِعُل، قالوا: َهَداه  ٌَ من َفَعل 

َقىفَُعل إال فً المعتل، وقالوا   أٌضا: التُّ

" ال ٌؤتً إال من المعتل اآلخر، وأنه ورد نادراً عن نستنتج مما سبق أن المصدر" فَُعل

العرب. ومن ثم ذهب الرضى إلى أن بنً أسد تإنث " الُهَدى والُسَرى" على توهم أنهما 

 . لةفً جمع فُعْ  جمع ُهدٌة وُسرٌة وإن لم تسمعا ، لكثرة فَُعل

ْفُعل فً العٌن فقد نص ابن قتٌبة على أنه ٌ بكسر الفاء وفتح أما المصدر )ِفَعل( ٌَ ؤتً من َفُعل 

ْسُرع ثبلثة امثلة، ٌقول: " وٌجا المصدر من هذا على فعل، نحو: َصُؽَر ِصؽراً، َسُرعَ  ٌَ 

ِسْرعا
2

 

 المصدر فعالن ـــ بفتح وسكون العٌن:

 تكوٌنه الصوتً:
                                                           

.32ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة ــ الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة ، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، دط، ص
1
  

33ـ المرجع نفسه ص
2
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 . مقطع قصٌرمؽلقوهو  (faَفْع)ـــ 

 وهو مقطع طوٌل مفتوح.   (Laاْل ) ـــ

 مقطع قصٌر مؽلق.وهو  (nun ُنْن ) ـــ

فعل بلن(وقد نص ابن قتٌبة على أن )َفعْ  ٌَ فً نموذج واحد، ٌقول:"ومن هذا  ٌؤت من َفَعل 

اًنا ٌَّ . ٌجا على َفْعبلن، نحو:لََواه لَ
1

 

 أما المصدر "ِفْعبلن" ــ بكسر الفاء وسكون العٌن ــ فٌتكون صوتٌا من ثبلثة مقاطع هً: 

 وهو مقطع قصٌر مؽلق. (Fiـــ ِفْع)

 وهو مقطع طوٌل مفتوح. (Laـــ ال) 

 وهو مقطع قصٌر مؽلق. (nunـــ نن)

ْفَعل ٌجا مصدره على ِفْعبلن فً ثبلثة نماذج، نحو:َوَجَد  ٌَ قد نص ابن قتٌبة على أن َفَعل 

ْحِرُم ِحْرَماًنا. ٌَ ِجد ِوْجَداناً، وَحَرَم  ٌَ 

 أربعة مقاطع هً:ٌتكون صوتٌاً من بفتح الفاء والعٌن ف عبلن"أما المصدر "فَ 

 (وهو مقطع قصٌر مؽلق.fi)ـــ ؾَ 

 وهو مقطع قصٌر مفتوح.  (aـــ َع)

 مفتوح.طوٌل (وهو مقطع Laـــ ال)

وهو مقطع قصٌر مؽلق. (nunـــ ُنْن )
2

 

ْفِعُل فً نموذجٌن، ٌقول:  ٌَ وقد نص ابن قتٌبة على أن المصدر" َفَعبلن" ٌؤتً من َفَعَل 

ٌْبلن "والمصدرمن ِمٌل َم ٌَ ْعِسُل َعْسبلناَ، وَمال  ٌَ  ."هذا ٌجا على َفَعبلن، نحو: َعَسل 

                                                           
35ة، القاهرة، دط، صـ مجدي إبراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة ــ الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌ

1
  

35ـ المرجع نفسه، ص 
2
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ْفِعل فً مثالٌن عند ابن قتٌبة، ٌقول:  ٌَ امتدادا لما سبق، ٌؤتً المصدر" َفَعبلن" من َفَعل 

ٌَطوؾ َطوَفاناً. ْنزو نزواناً، َطاَؾ  ٌَ  وٌجا المصدر من هذا على "َفَعبلن"، نحو:َنَزا 

 وٌتكون صوتٌا من ثبلثة مقاطع هً :   بكسر الفاء وفتح العٌن ــِفعاَل ــ 

 وهو مقطع قصٌر مفتوح.(fiـــ ِؾ)

 ( وهو مقطع طوٌل مفتوح.aـــ عا) 

 وهو مقطع طوٌل مؽلق.  (Lunـــ لُْن)

اماً، وَصاَم ِصٌاًما". امتدادا لما سبق ٌؤتً المصدر ٌَ ْفِعل، نحو:" َقام ِق ٌَ "ِفَعال" من َفَعَل 
1

 

 أما المصدر" َفَعال"بفتح الفاء والعٌن ـــ فٌتكون صوتٌاً من ثبلثة مقاطع هً:

 وهو مقطع قصٌر مفتوح. (fiــــ َؾ)

 وهو مقطع طوٌل مفتوح. (aــــ َعاْ)

 وهومقطع قصٌر مؽلق. (Lun)ــــ لُنْ 

ْفَعُل فً ثبلثة نماذج، وٌ ٌَ قول: وقن نص ابن قتٌبة على أن المصدر )َفَعال( ٌؤتً من َفَعل 

 "وٌجًء المصدر من هذا على َفَعال، نحو: َقَضى َقَضاء، وَمَضى َمَضاء، وَنَمى َنَماء .

عند ابن قتٌبة فً نموذجٌن، ٌقول: وٌجا المصدر من هذا على  لُ عُ فْ وٌؤتً َفَعال من فعل ٌَ 

ْثُبُت َثَباَتا و ُثُبوًتا. ٌَ ُزوُل َزَواالً، َثَبَت  ٌَ َفَعال، نحو:" َزاَل 
2

 

ْفَعل عند ابن قتٌبة  فً نموذج واحد قاببلً:" وٌجا المصدر من هذا وٌؤتً فَ  ٌَ َعال من َفَعل 

ْفَعُل فً مثال واحد، نحو َذَهَب  ٌَ ْسَمُع َسَماعاُ وٌؤتً كذلك من َفَعَل  ٌَ على َفَعال، نحو:" َسَمَع 

ْذَهُب َذَهاباً. ٌَ 

                                                           
 36ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة ــ الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، ص

1
  

  39ـ المرجع نفسه، ص
2
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وذلك إذا لم تدل على هذا وقد وردت )َفَعال( مصدرا سماعٌا من الفعل الثبلثً المجرد، 

ْفُعل بضم العٌن نحو:  ٌَ إبداء أو انتهاء زمن زمان الفعل، وقد سمع على هذا النحو من " َفَعل 

ْفَعل بفتح العٌن نحو:  َحَزن َحَزاناً  ٌَ ْفِعل بكسرالعٌن نحو: صرؾ صرافا ومن َفَعل  ٌَ ومن َفَعل 

 .َخبل َخبَلءً 

لثبلثً المزٌد على بناء أفعل، ٌقول ابن قتٌبة وترد صٌؽة " َفَعال" مصدراً سماعٌاً للفعل ا

فً " باب ما جاء فٌه المصدر على ؼٌر صدر
1

وهللاُ أَْنَبَتُكم ِمَن } :" قال هللا تعالى عزوجل

{ األَْرِض َنَباتاً 
2
 فجاء على َنَبَت. 

ْفُعُل نحو: أنبت ـــ ٌنبت ـــ نبات ٌَ ا وفً هذه معنى هذا أن المصدر نباتا جاء على بناء أَْفَعل ـــ 

الحالة ٌكون المصدر قد جاء فٌه على ؼٌر الفعل، ألن المعنى واحدا ألنه إذا قال أنبته فكؤنه 

 قال: قد َنَبَت.

 :هً وأما المصدر "فَُعال" بضم الفاء وفتح العٌن ـــ فٌتكون صوتٌا من ثبلثة مقاطع

 ( وهو مقطع قصٌر مفتوحfuـــ ُؾ)

 <(وهو مقطع طوٌل مفتوح.aـــ َعاْ)

 (وهو مقطع قصٌر مؽلق. Lunـــ لُْن)

ْفَعل فً نموذجٌن، ٌقول:" والمصدر  ٌَ نص ابن قتٌبة على أن المصدر" فَُعال" ٌجا من َفَعَل 

ْنعس ُنَعاساَ. ٌَ من هذا ٌجا على فعال، نحو: َنَعس 
3

 

 أربعة مقاطع هً:أما المصدر" ِفَعالة" ـــ بكسر الفاء وفتح العٌن ـــ فٌتكون صوتٌا من 

 ( وهو مقطع قصٌر مفتوح. fiِؾ )ـــ 

 ( وهو مقطع طوٌل مفتوح.aـــ َعاْ)

                                                           
. 40ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، دط، ص ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة ــ الصرؾ 

1
  

.17ـ سورة نوح، اآلٌة 
2
  

.41ـ نفس المرجع السابق، ص 
3
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 ( وهو مقطع قصٌر مفتوح.Laـــ َل )

 ( وهو مقطع قصٌر مؽلق.Tunـــ ُتْن )

ْفِعل فً مثالٌن ٌقول :" والمصدر من  ٌَ نص ابن قتٌبة على أن المصدر ِفَعالة ٌؤتً من َفَعل 

ة.  ٌَ ْحِمٌه ِحَماْ ٌَ  هذا ٌجا على فعالة نحو: َحَماه 

فً نموذجٌن عند ابن قتٌبة، ٌقول:" والمصدر من هذا  لل ٌْفعُ عَ وٌجا المصدر" ِفعاَلة" من فَ 

اَرة . ٌَّ ُزوُر ِز ٌَ  ٌجا على فعالة، نحو َزاَر 

 أما المصدر " َفَعالة" ـــ بفتح الفاء والعٌن ـــ فٌتكون صوتٌاً من أربعة مقاطع، هً: 

 وهو مقطع قصٌر مفتوح.  (faـــ َؾ )

 وهو مقطع طوٌل مفتوح (<aـــ َعاْ )

 وهو مقطع قصٌر مفتوح.  (Laـــ َل )

وهو مقطع قصٌر مؽلق.(Tunـــ ُتْن )
1

 

ْفَعل فً ثبلث نماذج، ٌقول قد نص ابن قتٌبة على أن المصدر" ٌَ :"ٌجا  َفَعالَة" ٌؤتً من ِفَعل 

 المصدر من هذا، نحو: َزِهَدت َزَهاَدة، َقِنَعت َقَناَعة".

ْفُعل عند ابن قتٌبة  ٌَ  فً خمسة نماذج، ٌقول:امتدادا لما سبق، ٌؤتً المصدر، "َفَعالَة" من َفَعل 

ْنُبل َنَبالة .... ٌَ  "والمصدر من هذا ٌجا على َفعاَلَة، نحو: َملُح َمبلَحة، وَنُبَل 

ْجُمل وأصله َجَمالة ٌَ .قال سٌبوٌه: أما قولهم الجمال فإنه مصدر َجُمل 
2

 

َشقاَء وَشَقاَوة، كما  ًَ سبق ٌقول ابن قتٌبة: " وقالوا ـــ من ؼٌر هذا الباب ـــ َشقِ  امتدادا لما

لِذُّ  ٌَ ْبُهو َبَهاءقالوا: َسِعد َسَعاَدة وقالوا: اللذاذ واللذاذة، وإنما هو مصدر لذَّ  ٌَ ولقد   ، وقالوا: َبُهَو 

                                                           
.43ــ42ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللةــ مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، ص

1
  

. 44، 43مرجع نفسه ص ـ ال
2
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معانً صٌؽة " َفَعالة"، نبه على هذا سٌبوٌه و األشمونً و المبرد ولم ٌشر ابن قتٌبة الى 

 ولكن سٌبوٌه أشار إلى أنها تدل على الرفعة والضعة نحو سعادة و شقارة .

 ـــ فٌتكون صوتٌاً من أربعة مقاطع هً: أما المصدر" َفَعلَة " بفتح الفاء والعٌن

 ( وهو مقطع قصٌر مفتوح.fa) ـــ ؾَ 

 ( وهو مقطع قصٌر مفتوح.aَع )< ـــ

 ( وهو مقطع قصٌر مفتوح. Laَل ) ـــ

 ( وهو مقطع قصٌر مؽلقTun) ُتنْ  ـــ

ْفَعُل فً مثالٌن ٌقول:"والمصدر من هذا  نص ابن قتٌبة على أن المصدر ٌَ َفعلَة ٌجا من َفَعل 

ْؽلِبه َؼلََبة و َؼلَباً  ٌَ .ٌكون على َفَعلَة وَفَعٍل، نحو: َؼَلَبُه 
1

 

ْفعُل نحو: "َرِحْمُته َرْحَمة" وقد وٌؤتً المصدر َفْعلة ـــ بفتح الفاء وسكون  ٌَ العٌن ـــ من َفعل 

ْحَمة. نبه على هذا سٌبوٌه  قاببل:" وقالوا : الَفُعلَة نحو الرَّ

  وأما المصدر" فُُعلَة" ـــ بضم الفاء وسكون العٌن ـــ فٌتكون صوتٌاً من ثبلثة مقاطع هً:

 وهو مقطع قصٌر مؽلق.  (Fuفُْع)< ـــ

 ع قصٌر مفتوح.( وهو مقطLaَل) ـــ

 ( وهو مقطع قصٌر مؽلق. Tunُتْن) ـــ

فُعل فً نموذجٌن، نحو:" شهب  ٌَ وقد نص ابن قتٌبة على أن المصدر" فُْعلة" ٌؤتً من َفَعل 

. َصدءةدأ صْ ى ٌَ دَ ٌْشُهب ُشْهبة، صَ 
2

 

 وأما المصدر" َفِعٌل" ـــ بفتح الفاء وكسر العٌن ـــ  فتكون صوتٌا من ثبلثة مقاطع هً:

                                                           
. 45ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، 

1
  

.46ــ المرجع نفسه ص  
2
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 وهو مقطع قصٌر مفتوح.  (Faَؾ )ـــ 

 <( وهو مقطع طوٌل مفتوح.Iـــ َعاْ )

 ( وهو مقطع طوٌل مفتوح.Lunـــ لُْن )

ْفعل مصدره على فَ  ٌَ َصَهل َصِهٌبل، َوَوَجَب َقْلبه  ٌل نحو:"عِ وقد نص ابن قتٌبة على َفَعل 

 َوِجٌباً.

 من ثبلثة مقاطع هً:ـــ بضم الفاء والعٌن ـــ وٌتكون صوتٌاً  أما مصدر"فُُعول"

 ( وهو مقطع قصٌرمفتوح.Fuـــ ُؾ)

 <( وهو مقطع طوٌل مفتوح.uـــ ُعْو)

( وهو مقطع قصٌر مؽلق.Lunـــ لُْن)
1

 

ْفِعُل فً نموذج واحد، ٌقول:" َوَثَب وقد نص ابن قتٌبة على أن  ٌَ "فُُعول" ٌجا من َفَعَل 

ْفِعُل فً نموذجٌن، نحو:"  ٌَ  َسَكَت ُسُكوتاً ، َخَرَج ُخُروجاً.ُوُثوباً" وٌجا من َفَعَل 

ؤت ُوُضوًءا َحَسًنا  وقد جاءت مصادر على )فُُعول( مفتوحة األوابل وذلك قولك: َتَوضَّ

وَتَطَهرت َطُهوًرا، وأَْوَلْعُت به ُولُوعاً، َوَوَقْدت للنار َوقُوداً، وإن علٌه لقبوالً، على أن الضم 

فً الوقود أكثر إذا كان مصدرا وأحسن ومن قبله نبه على هذا سٌبوٌه وابن سراج وابن 

.جنً
2

 

واأللفاظ الملحقة بالمثنى والقلب المكانً  / المقصور والممدود والمنقوص2

 المفرد والجمع:و

  قسم الصرفٌون االسم إلى أربعة أقسام هً :

 صحٌح ، مقصور ، ممدود ، منقوص.
                                                           

. 46علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، ص  ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً
1
  

. 48ــ المرجع نفسه ص 
2
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 أوال: الصحٌح:

وهو االسم الذي لٌس مقصوراً وال ممدوداً، وال منقوصاً، وذلك مثل: "رجل وكتاب" ومعنى 

 هذا أنه صحٌح، لٌس آخره حرؾ علة.

  الذي لٌس مقصوراهو" االسم بانه التطبٌق الصرفً" فً كتابه " عبده الراجحً"ٌعرفه "

 ظبً ـــ بنت . تعرٌؾ كل منها وذلك مثل: ٌتضح لك من وال منقوصا وال ممدودا، كما

 ثانٌا: االسم المقصور:

 وهو كل اسم معتل ال تدخله الحركات ـــ نحو َرَحى، وَعَصا، وُحْبلَى، وبشرى ـــ 

 ي حبس عنه فلم ٌدخله رفع وال نصب وال جرسمً مقصورا ألنه قصر عن اإلعراب، أ

فتقول فً الرفع: هذه َعَصا ورحً ٌافتً، وفً الجر: مررت بعصا ورحً ٌافتً، وفً 

النصب: رأٌت عصا ورحً ٌا فتً.... وإنما لم ٌدخله شًء من حركات اإلعراب، ألن فً 

ا قلت فً الرفع هذه على ما تقدم، فكان فٌها مقدارا، فإذآخره ألفا، واأللؾ ال تتحرك بحركة 

عصا، ففً األلؾ ضمة منوٌة، وإذا قلت فً النصب: رأٌت عصا، ففً األلؾ فتحة منوٌة 

فإذا قلت فً الجر: مررت بعصا، ففً األلؾ كسرة منوٌة.
1

 

بؤنه هو: االسم المعرب  التطبٌق الصرفًاالسم المقصور فً كتابه  عبده الراجحًٌعرؾ 

الذي آخره ألؾ الزمة، ومعنى ذلك أنه اسم متمكن، ولعلك تذكر أن الصرفٌٌن ٌحددون 

مٌدان الصرؾ بؤنه االسم المتمكن والفعل المتصرؾ: الهدى، المصطفى، الفتى.
2

 

 أنواع االسم المقصور:

 ٌنقسم االسم المقصور إلى نوعٌن:

 ٌسرد ألفاظ العرب، وٌضع معانٌها بازبها نحو وهو موضع اللؽوي الذيمقصور سماعً:  

                                                           
  

.  51ــ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط ، ص 
1
  

.101جحً، التطبٌق الصرفً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، د ط ، ص ــ عبده الرا 
2
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نا: أي الضوء .  الفتى، واحد الفتٌان، والحجا: أي العقل، والسَّ

 وبناءاً على هذا، فإن المقصور السماعً ال ٌخضع للقٌاس، أي لٌس له نظٌر ٌقاس علٌه إنما

 مرجعه االستعمال اللؽوي فحسب.

وهو كل اسم معتل البلم، وٌكون له نظٌر من الصحٌح مستوجب ما قبل  مقصور قٌاسً:

 آخر.

ولما درست االسم المقصور فً "أدب الكاتب" وجدت أن ابن قتٌبة  قد عقد له أربعة أبواب 

ومن ثم تتبعت ما أورده فٌها من أسماء مقصورة فبلحظت أنه لم ٌتنبه إلى الفرق بٌنهما 

إلٌه المتؤخرون من التفرقة بٌن السماعً والقٌاسً من االسم ما فطن أعنى أنه لم ٌفطن إلى 

المقصور الذي حددوه بؤن له نظٌر من االسم الصحٌح ٌقاس علٌه، كما أنه قرر بعضها فً 

ثناٌا أبوابه .
1

 

 من أجل هذا حاولت تصنٌؾ االسم المقصور القٌاسً ـــ الذي أورده ابن  قتٌبة مختلطا

 ة والصرفٌٌن، وفق القواعد التً حددها الصرفٌون، وهً :بالسماعً ـــ على منهج النحا

ــ أن ٌكون االسم المقصور كونه مصدرا على وزن َفَعَل ـــ بفتح الفاء والعٌن ـــ وفعله 1

 قول ابن قتٌبة : ثبلثً الزم معتل اآلخر بالٌاء على وزن َفعل ومن نماذجه فً أدب الكاتب،

رض، وندى الجود ـــ الحفى: من حفٌت الدابة ـــ : ندى األ"الهوى: هوى النفس ـــ الندى

 الشجى : الحزى ـــ الكرى : النوم ـــ األذى ـــ 

ـــ أن ٌكون االسم المقصور جمع تكسٌر على وزن "فَُؽل" ـــ بكسر الفاء وفتح العٌن ـــ 2

 ومفرده على وزن "ِفْعلَة" التً آخرها تاء التؤنٌث، وقبلها حرؾ علة ومن نماذجه فً أدب

الكاتب، قول ابن قتٌبة:" منى مكة ـــ لوى الرمل ـــ العدي : األعداء ـــ البلى : بلى الثوب 

القلى : البؽض.
2

 

                                                           
.53ــ مجدي إبراهٌم محمد ؼبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة ــ، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، دط، ص 
1
  

. 54ــ المرجع نفسه ص 
2
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ـــ أن ٌكون االسم المقصور جمع تكسٌر على وزن "فَُعل" ومفرده على وزن "فُْعلَة" التً 3

تٌبة :" البكاء" تاء التؤنٌث وقبلها حرؾ علة ومن نماذجه فً أدب الكاتب، قول ابن قآخرها 

 ٌمد وٌقصر، وإذا قُِصر كتب بالٌاء.

ـــ أن ٌكون االسم المقصور اسم مفعول من ؼٌر ثبلثً معتل اآلخر )أي زاد عن ثبلثة 4

 أحرؾ( وذلك نحو" ُمْعَطى ـــ ُمْقَتَدى ـــ ُمْصَطَفى ....

َصى، أو ـــ أن ٌكون المقصور على وزن أَْفَعل" سواء كانت صفة للتفضٌل نحو: األَقْ  5

 كؤعمى وأعشى، لؽٌر التفضٌل 

ـــ أن ٌكون على وزن "َمْفَعل" مشتقاً من فعل ثبلثً معتل البلم، مدلوال به على مصدر ، 6

أو زمان ، أو مكان، نحو" َمْلَهى وَمْسَعى .
1

 

 إعراب االسم المقصور: 

ته، نحو تقدر فٌه حركات اإلعراب جمٌعها لكون الحرؾ األخٌر منه ال ٌقبل الحركة لذا

 قولنا: " جاء الفتى ـــ رأٌت الفتى ـــ مررت بالفتى " فتقدر فً األول ضمة، وفً الثانً

 فتحة، وفً الثالث كسرة، وموجب هذا التقدٌر أن ذات األلؾ ال تقبل الحركة لذاتها. 

وبناء على هذا فإن األسماء المقصورة تقدر فٌها الحركات الثبلث، فترفع بالضمة المقدرة 

أللؾ، والتً منع من ظهورها التعذر، وتنصب بالفتحة المقدرة وتجر بالكسرة المقدرة على ا

 وجمٌع الحركات منع من ظهورها التعذر.

ومعنى هذا أن المقصور" ال ٌدخله رفع وال نصب وال خفض ، وٌستوي فٌه لفظ  ذوات 

.الواو والٌاء، وٌنون ما كان منصرفاً 
2

 

 للنحاة ثبلثة آراء فً ألؾ االسم المقصور المنون كقولنا: رأٌت فتى وهً :

 الرأي األول : أن هذه األلؾ بدل من التنوٌن فً األحوال الثبلث وصبلً ووقفاً.

                                                           
55،56ــ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، 
1
  

.57ـ المرجع نفسه.ص 
2
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الرأي الثانً: أن األلؾ موجودة و هً الم الكلمة فً األحوال الثبلث، وذلك ألنه" ٌحذؾ 

 األلؾ فً األحوال كلها.التنوٌن رفعا ونصبا وجراً، فتعود 

الرأي الثالث: وهو اعتبار االسم المقصور المنون كاالسم الصحٌح المنون، فاأللؾ فً 

، فإذا قلت" هذا فتى، ومررت النصب بدل من التنوٌن، وفً الرفع والجر بدل من الم الكلمة

فاأللؾ  بفتى" وقفت علٌه، فاأللؾ هً األصلٌة ، نظٌر الدال من زٌد، وإذا قلت رأٌت فتى

 هً المبدلة من التنوٌن، نظٌر األلؾ فً "رأٌت زٌداً" وحذفت األلؾ األصلٌة الجتماع

الساكنٌن، وهذا مذهب سٌبوٌه، فٌما نقل أكثرهم، ومذهب معظم النحاة.
1

 

 تثنٌة االسم المقصور:

ة المقصور فإذا أردنا تثنٌته وجدنا آخره ألفٌن، ألؾ التثنٌ أمااالسم الصحٌح ٌثنى باأللؾ، 

 واأللؾ المقصورة، وال ٌمكن الجمع بٌنهما بؤٌة حال من األحوال، ومن ثم تقلب ألؾ 

 المقصور عند تثنٌته  واواً أو ٌاء، بناء على القواعد التً حددها الصرفٌون، وفق ما ٌلً:

ـــ أن تكون ألؾ المقصور ثالثة وأصلها واو، فتقلب ٌاء وقد نص ابن قتٌبة على هذا قاببل: 1

 ".انوَ فَ قَ  ،فاَ ثنٌت مقصورا على ثبلثة أحرؾ، فإن كان بالواو ثنٌته  بالواو، نحو: قَ "إذا 

ـــ أن تكون األلؾ ثالثة، وأصلها ٌاء، فتقلب ٌاء، وقد نص ابن قتٌبة على هذا قاببل: "إذا 2

ان " ٌَ وٌإٌد  ثنٌت مقصورا على ثبلثة أحرؾ، فإن كان أصله بالٌاء ثنٌته بالٌاء، نحو َمَدى َمْد

كبلمه هذا وٌقوٌه كل من الصبان، والشٌخ خالد األزهري وشارح التصرٌح، وابن السراج، 

ٌقول األخٌر: إن كان االسم المقصور من بنات الواو، أظهرت الواو، مثل" َرَحى، وَعَمى 

وَهَدى، وَفَتى" ألنهم ٌقولون:" فتٌان، ورحٌان" فؤما الواو فً الفتوة فمن أجل الضمة التً 

 قبلها".

.فهم مما سبق أن ألؾ االسم المقصور تقلب ٌاء، إذا كانت ثالثة وأصلها الٌاءون
2

 

                                                           
.58،59ــ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، ص

1
  

.60،61المرجع نفسه، صـ 
2
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 ـــ أن تكون ألؾ االسم المقصور رابعة فؤكثر و أصلها ٌاء، تقلب ٌاء، وقد نص ابن قتٌبة 3

 على ذلك قاببلً: "إن كان المقصور على أربعة أحرؾ ثنٌته بالٌاء على كل حال،  نحو: 

 وَمْقلى َمْقلٌَان.ِمْذرى ِمْذرٌان، 

ومما ٌدعم كبلم ابن قتٌبة وٌقوٌه، قول الصرفٌون: " إذا كانت ألؾ المقصور رابعة تقلب 

ان.ٌَ هَ لْ ى ومَ هَ لْ ان، ومَ ٌَ لَ بْ ى و حُ لَ بْ ٌاء كحُ 
1

 

 تثنٌة االسم المقصور عند د. عبده الراجحً:

مكسورة وها أنت ترى أن ة ألؾ على المفردة تلٌها نون أن تعلم أن التثنٌة تكون بزٌادـــ 

 االسم المقصور ٌشترط فٌه أن ٌكون آخره ألفاً الزمة.

ال شك أن األلؾ التً هً آخر األسماء، واأللؾ التً هً ألؾ التثنٌة ال ٌمكن أن ٌجتمعا،  

 ومن ثم نبلحظ أن ألؾ المقصور ٌحدث فٌها عند التثنٌة ماٌلً: 

 ـــ تقلب ٌاء فً حالتٌن:1

 ثالثة وأصلها ٌاء، مثل: أـــ أن تكون األلؾ

 وؼنٌان. فتى و فتٌان، هدى و هدٌان، ؼنى

 ب ـــ أن تكون األلؾ رابعة فؤكثر، مثل:

 مصطفى مصطفٌان، مستدعى مستدعٌان.

 ـــ تقلب واو إن كانت ثالثة وأصلها واو، وذلك مثل: 2

عصا وعصوان، شذا شذوان، قفا قفوان.
2

 

 جمع االسم المقصور:

                                                           
.62ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، ص 

1
  

. 105، 104ـ  عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، ص 
2
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االسم المقصور عند جمعه تحذؾ األلؾ وجوباً وتبقى الفتحة، التً قبلها دلٌبلً علٌها، ولقد 

نص ابن قتٌبة على هذا بقوله: إذا جمعت مقصوراً بالواو والنون حذفت األلؾ، فٌبقى ما 

وكذلك النصب ُمْصَطفٌن اء مفتوحا، نحو قولك ) ُمْصَطفُون وُمْعلَون و ُمْعَطْون( قبل والٌ

 وُمْعطٌن.

ومما ٌدعم كبلم ابن قتٌبة وٌقوٌه، قول الصرفٌٌن:" إذا جمعت المقصور الجمع على حد 

المثنى ـــوهو جمع المذكر السالم ــ حذفت ما تكمل به وهو األلؾ اللتقاء الساكنٌن و)الفتح( 

الذي قبل األلؾ المحذوفة )أبق مشعراً بما حذؾ( وهو األلؾأي 
1
: قوله تعالى } اَْنتم  نحو 

األَْعلَون {.
2

 

وعلى هذا األساس، فإننا إذا أردنا جمع االسم المقصور جمعا سالما، حذفنا األلؾ وجوبا، 

 وأبقٌنا الفتحة التً قبلها دلٌبل علٌها.

 الراجحً: جمع االسم المقصور عند د. عبده

 مذكر سالم:كٌفٌة جمعه جمع 

ون تحذؾ األلؾ وجوباً، وتبقى الفتحة التً قبلها دلٌبلً علٌها، وذلك مثل: مصطفى مصطف

 .مبتؽى مبتؽون 

 كٌفٌة جمعه جمع مؤنث سالم:

 ، فتقلب ألفه ٌاء فً حالتٌن : ٌطبق علٌه ما ٌطبق عند تثنٌه  

 أ ـــ أن تكون األلؾ رابعة فؤكثر، مثل:

وُسْعَدٌات ـــ ُمْسَتشفى و ُمْسَتشفٌات.ُسْعدى 
3

 

  

                                                           
.63محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ــ المعاجم ــالداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط، ص ـ مجدي إبراهٌم 

1
  

.139ـ سورة آل عمران : اآلٌة  
2
  

.105ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، د ط، ص 
3
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 ب ـــ أن تكون األلؾ ثالثة، وأصلها ٌاء : 

ان .   ٌَ  ُهَدى ُهَد

 ثالثا: االسم الممدود:

المتمكن الذي آخره همزة بعد ألؾ زابدة نحو: كساء و رداء وسمً بهذا،  ألنه هو االسم 

د حروؾ المد المتصلة بها، وال بخبلؾ المقصور، ألنه ٌمد لوقوع األلؾ قبل همزة كما تم

تحذؾ ألفه بحال واأللؾ زابدة من األسماء المعربة،خرج بالقٌد األخٌر المقصور، وبالزابدة 

 الهمزة المبدلة من أصل نحو:كساء ورداء، واأللؾ فً نحو ماء، فإن أصله َمَوَه، قلبت الواو

ل، وال ٌسمى ممدوداً ؼٌر ممدودا...إذ ألفها واو فً األصألفاً والهاء همزة، فبل ٌسمى  

األسماء كجاء وشاء، وال المبنٌات كهإالء، والبلبً.
1

 

 ٌعرفه د. عبده الراجحً:

 بؤنه هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألؾ زابدة، وذلك مثل: 

سماء، بناء، سمراء ، صحراء.
2

 

 أنواع االسم الممدود:

 ٌنقسم الممدود إلى نوعٌن، قٌاسً وسماعً:

وهو كل اسم معتل البلم له نظٌر من الصحٌح اآلخر، ملتزم فٌه زٌادة ألؾ قبل ـــ القٌاسً: 

 ٌون لضبطه، تلك التً لها نظابر من آخره، وفٌما ٌلً القواعد القٌاسٌة التً حددها الصرف

 االسم الصحٌح:

بسكون  ـــ أن ٌكون الممدود مصدراً لفعل معتل اآلخر باأللؾ، والفعل على وزن"أًْفَعل"1

 الفاء وفتح العٌن ـــ بشرط أن ٌكون له  نظٌرله من الصحٌح اآلخر.

                                                           
. 64هٌم، بحوث وراسات فً علم اللؽة الصرؾ ـ المعاجم ـ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط ، ص ـ مجدي إبراهٌم محمد إبرا

1
  

.  105عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 
2
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ـــ أن ٌكون مصدراً  لفعل خماسً أو سداسً، أو له همزة وصل بشرط أن ٌكون الفعل 2

 المعتل اآلخر، نحو" ِاْرَعَوى ِارِعواء، واْبَتَؽى اْبِتَؽاء، اْنَطلق اْنِطبَلقاً ..."

زن" فَُعاْل" من فعل ثبلثً معتل اآلخر على وزن "َفَعَل" الذي ـــ  أن ٌكون مصدراً على و3

ٌدل على صوت أو مرض، كالرؼاء لصوت البعٌر، والثؽاء لصوت الشاه، والمشاء، فإن 

 الُبَؽام والُدَوار.نظٌره من الصحٌح 

 ـــ أن ٌكون الممدود مفرداً لجمع تكسٌر على وزن" أَْفِعلَة "التً آخرها تاء مسبوقة بٌاء  4

بشرط أن ٌكون المفرد مختوما بالهمزة المسبوقة بحرؾ علة، نحو: كساء، رداء وأردٌة  

وقباء وأقبٌة  فإن نظٌره من الصحٌح سبلح وأسلحة، قذال وأقذلة.
1

 

هذا النوع نماذجه كثٌرة فً أدب الكاتب منها : الرجاء ـــ لواء ـــ ؼناء ـــ أحدٌة ـــ ألقٌة ـــ 

 أردٌة ـــ أكسٌة ... 

معتل اآلخر، وذلك نحو:  مصدراً على وزن" ِفَعال" لفعل على وزن " َفاِعل "ـــ أن ٌكون 5

 " "العداء، والوالء " من الفعلٌن: " َعاَدى ـــ َوالَى

هذا النوع نماذجه قلٌلة فً أدب الكاتب، منها: " الِعداء الموالة بٌن الشٌبٌن ـــ النِّداء: من 

 نادٌت ـــ الِؽطاء.

 المصادر: َعاِدي، َناَدى، َؼاَطى .أفعال هذه 

ْعداء) مصدر من عدا( أو صٌؽة مبالؽة ـــ أن ٌكون مصدراً على وزن6 " َتْفَعال" نحو التَّ

اء من الفعل عدا أو" ِمْفَعال" وذلك نحو : الِمْعَطاء من الفعل  اْل" نحو الَعدَّ على وزن" َفعَّ

ال والَهَذار.أَْعَطى فهذه الكلمات لها نظٌر من االسم الصحٌح، م ْذَكار، والَخباَّز، والَقتَّ ثل: التِّ
2

 

فهو ما الٌكون له نظٌر من الصحٌح، وإنما ٌدرك مده بالسماع، وٌخضع سماعً: ـــ ال

 لبلستعمال اللؽوي، وذلك نحو: الثراء، بالفتح لكثرة المال.

                                                           
.68،69ط، ص  ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة الصرؾ ـ المعاجم ـ الداللة، مكتبة النهضة المصرٌة، بٌروت، د

1
  

.69ـ المرجع نفسه ص 
2
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الِؽَذاء من ولقد درست هذا الممدود السماعً فً أدب الكاتب، فوجدت له أمثلة قلٌلة منها" 

 الفعل َؼَذى ـــ الِحَذاء من الفعل َحَذا ـــ الثراء: الؽنى ـــ سناء المجد ـــ الفتاء من السن".

 تثنٌة االسم الممدود:

 أشار الصرفٌون إلى أن همزة االسم الممدود عند تثنٌته لها ثبلث حاالت :

على هذا بقوله إذا  ــ ٌجب بقاء الهمزة إذا كانت من أصول الكلمة، وقد نص ابن قتٌبة1

 ثنٌت ممدودا ؼٌر مإنث تركت الهمزة على حالها فتقول كساءات ورداءات .

ـــ ٌجب قلب الهمزة إذا كانت زابدة للتؤنٌث، وقد نص ابن قتٌبة على ذلك بقوله" إذا ثنٌت 2

 أربعوان، عشروان.،  ممدوداً مإنثا قلبت الهمزة واو، فقلت:" حمروان، ثبلثاوان

م ابن قتٌبة وٌقوٌه قول الصرفٌٌن:" ما ٌجب تؽٌٌر همزته بقلبها واو، وهو ما مما ٌدعم كبل

من ألؾ التؤنٌث كحمراء عند الجمهور حمروان".همزته بدل 
1

 

 رابعا: االسم المنقوص:

هو االسم المعرب الذي آخره ٌاء ساكنة ) الزمة ( ؼٌر مشددة قبلها كسرة مثل : القاضً   

 الداعً .

أنه ٌظهر فٌه النصب، نحو "رأٌت القاضً "قال هللا تعالى } ٌا قومنا وحكم هذا المنقوص 

لثقلهما على الٌاء نحو "جاء القاضً" و "مررت  أجٌبا داعً هللا{ ٌقدر فٌه الرفع والجر

.بالقاضً" فعبلمة الرفع ضمة مقدرة على الٌاء وعبلمة الجر كسرة مقدرة على الٌاء
2
  

  ٌعرفه د. عبده الراجحً :

 االسم المعرب الذي آخره ٌاء الزمة ؼٌر مشددة، قبلها كسرة مثل:المحامً المتعالً بؤنه هو 

 ـــ االسم المنقوص إن كان نكرة، ؼٌر مضاؾ فإن ٌاءه، تحذؾ فً حالتٌن الرفع والجر

                                                           
.70ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص

1
  

. 72ـ المرجع نفسه ص 
2
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وتبقى فً حالة النصب فنقول : هذا قاض، مررت بقاضً رأٌت قاضٌا. 
1

 

 المنقوص الممنوع من الصرف:

المنقوص معتبل بالٌاء، نحو " َجَوار وَؼَواش" و " مررت بَجَوار و َؼَواش إذا كان االسم 

 فحذفت الٌاء وأتى بالتنوٌن عوضاً عنها و رأٌت جواري وؼواش.

لقد نص ابن قتٌبة على ما الٌنصرؾ من االسم المنقوص، قاببل: " فؤما ما الٌنصرؾ مثل : 

فع والخفض ببل ٌاء، تقول " هإالء َجَوار " " َجَوار و َلٌال و َسَوار، فإنك تكتبه فً حال الر

الى ) حال( النصب، قلت " رأٌت َجوارى " و " سرت  و " مضت ثبلث  لٌال" فإذا صرت

لٌالً" فبل تصرفه، ألنه تم فً حال فصار جمعا ثالثه الؾ، وبعد األلؾ حرفان، ونقص فً 

حالة الرفع والخفض فصرفته.
2

 

 تثنٌته عند د. عبده الراجحً:

 ٌتؽٌر فٌه شًء عند التثنٌة، فنقول:  ال

 حامٌان، المتعالٌان.مالقاضٌان، ال

بٌنا، فإنها تعود فً المثنى فنقول: هذا  فإن كان المنقوص محذوؾ الٌاء فً المفرد، على ما

قاض، هذان قاضٌان، مررت بقاضٌٌن .
3

 

  جمعه جمع مذكر السالم:

حسب قواعد اإلعبلل، فإن كان مرفوعاً ؼٌرت الكسرة   ٌاء المنقوص عند الجمع،تحذؾ 

التً كانت قبل الٌاء ضمة لتناسب الواو التً هً عبلمة الرفع وإن كان منصوبا أو مجروراً 

 بقٌت الكسرة: فنقول:

 

                                                           
.110ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 

1
  

.74،75ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
  

.110ـ نفس المرجع السابق ص 
3
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 جاء القاضً           جاء المحامً.  )مفرد(

 جاء القاضون          جاء المحامون. )جمع مرفوع(

 رأٌت المحامٌن . )جمع منصوب(      رأٌت القاضٌن   

 مررت بالقاضٌن      مررت بالمحامٌن.)جمع مجرور(

 جمعه جمع مؤنث سالم:

 ال ٌتؽٌر فٌه شًء كالتثنٌة مثل: 

قاضٌة وقاضٌات .     محامٌة ومحامٌات.
1

 

 رابعا: الملحق بالمثنى:

بمثناه حقٌقة لفقد شرط التثنٌة واأللفاظ الملحقة بالمثنى هً  ولٌست هأَْلِحق بالمثنى ألفاظ تشبه

" اثنان" للمذكرٌن، و"اثتنان " للمإنثٌن، فً لؽة أهل الحجاز و" ثنتان" لهما فً لؽة تمٌم ... 

و" كلتا " فما ال ٌصدق علٌه حد المثنى مما دل على اثنٌن بزٌادة أو شبهها، فهو   "وكبل"

 واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، ألنها ال ٌصدق علٌها حد المثنى.ملحق بالمثنى، فكبل وكلتا 

ذكر ابن قتٌبة هنا من أن )كبل وكلتا(إذا ولٌهما حرؾ ناصب أو خافض كتب بالٌاء كما فً 

قوله:"  رأٌت ِكلَى الرجلٌن" و "مررت بِكْلتً المرأتٌن" إنما هو خطـؤ ألن المعروؾ أن كبل 

ا إلى اسم ظاهر، وٌكتبان بالٌاء إذا وقعتا منصوبتٌن أو وكلتا تلزمان األلؾ إذا أضٌفت

 مجرورتٌن بشرط إضافتهما إلى ضمٌر.

ـــ ٌعضد هذا الكبلم وٌقوٌه قول الحرٌري:" وأما كبل و كلتا عند النحوٌٌن أن )كبل( تكتب 

التً النصب والجر، كقولك" رأٌت الرجلٌن كلٌهما" باأللؾ إال إذا أضٌفت إلى مضمر فً ح

                                                           
.111، 110ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص

1
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بالرجلٌن كلٌهما" وأن )كلتا( تكتب بالٌاء إال أن تضاؾ إلى مضمر فً حالة الرفع  "ومررت

.كقولك" جاءت الهندار كلتاهما" وإنما فرق بٌن كبل وكلتا، ألن كلتا رباعٌة
1
  

 خامسا/ القلب المكانً:

 تعرٌفه: 

عرفه شارح الشافٌة قاببل: "أنه ٌعنً تقدٌم بعض حروؾ الكلمة على بعض وٌعرفه 

   places Sound May changeأوجرادى بؤنه تؽٌٌر فً مواقع األصوات "

 وذهب مارٌوباي إلى أنه" تؽٌٌر فً مواقع الحروؾ فً داخل الكلمة ".

 القلب المكانً عند ابن قتٌبة:

قد عقد له باباً بعنوان "المقلوب"  حٌن درست ظاهرة القلب المكانً عند ابن قتٌبة وجدت أنه

ب من اثنٌن وثبلثٌن نموذجاً.أورد فٌه  ما ٌقر
2

 

 القلب المكانً عند عبده الراجحً:

ٌعرض الصرفٌون لموضوع القلب المكانً بمناسبة عرضهم لموضوع المٌزان الصرفً 

 والواقع أنه ظاهرة لؽوٌة واضحة فً اللؽة العربٌة وال ٌصح إنكارها.

كل ٌوم فً لؽة األطفال الذٌن ال ٌستطٌعون نطق األلفاظ الكثٌرة التً  ونحن نلحظها

قلبون بعض حروفها مكان بعضها اآلخر. ونلحظها أٌضا فً لؽة العامة ٌسمعونها كل ٌوم فٌ

وأوضح مثال علٌها كلمة " مسرح" التً تنطق كثٌراً: َمْرسح. فلو أننا وزناها بعد القلب 

لكان الوزن: َمْعَفل.
3

 

 ٌؾ نعرؾ أن فً كلمة ما قلباً مكانٌا؟ولكن ك

 ٌقول الصرفٌون إن هناك طرابق ٌمكننا اتباعها لمعرفة القلب المكانً وهذه الطرابق هً:

                                                           
.80ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص

1
  

.88ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
2
  

. 14ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص
3
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َناء حدث فٌه قلب ألن مصدره: َنؤي، وعلى 1 ٌَ ـــ  الرجوع إلى المصدر، فمثبل الفعل: َناء 

 هذا ٌكون وزنه َفلََع.

ـــ الرجوع إلى الكلمات التً اشتقت من نفس مادة الكلمة، فمثبل كلمة :جاء فٌها قلب 2

 كلمات مثل: َوجه، وجاهه، وجهة. إذن كلمة جاء وزنها َعَفل.مكانً، وذلك لورود 

أن ٌكون فً الكلمة حرؾ علة ٌستحق اإلعبلل تبعا للقواعد التً ستعرفها ومع ذلك ٌبقى ـ 3

قلب فً الكلمة فمثبل  ون اإلعبلل، فٌكون ذلك دلٌبل على حدوثهذا الحرؾ صحٌحا أي د

س فٌه حرؾ علة هو الٌاء وهو متحرك بكسرة وقبله فتحة، وحرؾ العلة إذا تحرك الفعل: أٌَِ 

لك كان ٌنبؽً أن ٌكون الفعل هكذا: آَس.وانفتح ما قبله قلب ألفاً، وعلى ذ
1

 

ٌِس، فهذا دلٌل على أن هذه 
الٌاء لٌست مكانها هنا وإنما فً مكان آخر أما وقد بقً على: أَ

 فإذا عدنا إلى المصدر وهو: الٌؤس، عرفنا أن هذا الفعل مقلوب عن ٌبس.

ٌِس هو َعِفَل.
 إذن فوزن أَ

 ـــ أن ٌترتب على عدم القلب وجود همزتٌن فً الظرؾ. وهذا ٌحتاج إلى بٌان.4

عٌنه همزة فً اسم الفاعل اي  فعل األجوؾ، أي الذي عٌنه حرؾ علة ، تقلبانت تعلم أن ال

 فنقول: ٌنقلب حرؾ علة همزة تبعا لقواعد اإلعبلل

 قال = قابل   على وزن فاعل 

 باع= بابع    على وزن فاعل 

 سابر  على وزن فاعل  سار=

                                                           
 15، 14ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً،ص

1
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ـــ  أن نجد أن كلمة ما ممنوعة من الصرؾ كما هو دون سبب ظاهر، وأشهر أمثلتهم5
1

 

 

 على ذلك كلمة: أشٌاء. 

 : أشٌاء، أشٌاء بؤشٌاءهذه الكلمة ممنوعة من الصرؾ كما هو معروؾ بؤن تقولـــ 

والمعروؾ أٌضا أن وزن " أفعال" لٌس ممنوعا من الصرؾ، بدلٌل كلمة " أسماء" والتً 

 تشبه كلمة "أشٌاء" فؤنت تقول: أسماء، أسماء، بؤسماء.

 / المفرد والجمع:سادسا

اللؽة القدامى إلى أن المفرد أصل لكل من المثنى والجمع وقد ذهب الدكتور  ٌشٌرعلماء

أحمد ٌاقوت إلى أن هذا أمر عقلً، فالمفرد أوال ثم ٌؤتً بعد ذلك المثنى والجمع، وماكان 

المثنى والجمع لو لم ٌكن المفرد أوال حتى من ناحٌة التصور، ألننا ال نستطٌع أن نتصور 

 د أن نتصور الواحد قبلهما.اثنٌن أو ثبلثة إال بع

على أكثر من اثنٌن، ولٌس له مفرد من لفظه، وإن كان له ـــ أما اسم الجمع فهو كل مادل 

 مفرد من معناه كقولنا ـــ مثبلـــ: نساء مفردها : امرأة...... 

وحٌت درست مسؤلة المفرد والجمع فً " أدب الكتاب " وجدت أن ابن قتٌبة  قد عرفه دون 

ٌُْعَرؾ واحد ان ٌنص ع لى مصطلحه الذي ٌعرؾ به عند علماء النحو، قاببل:" باب ما 

ٌُشَكل جمعه" ٌُشكل جمعه " و" باب ما ٌعرؾ جمعه و .و
2

 

 بعض النماذج  التً اخترناها من أدب الكاتب:

ٌُعرؾ1 خان" جمعه "دواخن"، وكذلك  ـــ ٌقول ابن قتٌبة فً "باب ما واحده وٌشكل جمعه الدُّ

 "العثان" جمعه " عواثن" وال ٌعرؾ لهما نظٌر.

                                                           
. 16ـالمرجع نفسه، ص 

1
  

.96ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

42 
 

" وجمعها "عشار" وجمع ـــ وٌقول ابن قتٌبة امرأة نفساء وجمعها "نفاس" و" ناقة ُعَشراء2

رإٌا " رإى" والدنٌا " ُدَنى"مثل الكبرى والصؽرى، تقول: الُكَبر والُصَؽر"
1

 

 

ُظ جمعه " ُحُظوظ" و"أُحظ" على القٌاس "أَْحظ" و"أُحاظ" على ؼٌر قٌاس وتقول ـــ وال3 حَّ

 فً جمع األٌام السبت :"ُسَبت" و" ُسُبوت" و"أَْسُبُت"

جمع فَُرد" ... ـــ وٌقول ابن قتٌبة فً "باب ما ٌعرؾ جمعه وٌشكل واحده" "فَُرادى" 4

 المصران مصٌر"والمصارٌن واحدها " ُمصران" بضم المٌم وواحد 

ـــ وٌقول ابن قتٌبة فً " باب التؤرٌخ والعدد" إذا أرادوا التؤرٌخ، قالوا للعشرة وما دونها  5

ن " وثمانً لٌالً َخلَْوَن "ألنهم بٌنوه بجمع، وقالوا  ٌْ ن" فقالو لتسع لٌالً " َبَق ٌْ "َخلَْون" و "َبَق

واحد، فقالوا: إلحدى عشرة لٌلة لما فوق العشرة "َخلَت" و "مضت" و "بقٌن" ألنهم بٌنوه ب

 . خلت، ولثبلث عشرة لٌلة بقٌت

والواقع أن أكثر المسموع ٌكون بنون النسوة مع الثبلث والعشرة، وما بٌنهما، إذا كان 

 المعدود داال على جمع مإنث ال ٌعقل، فٌقال ثبلث لٌال َبقٌن، أو كذا إلى عشر َخلَوَن.

شرة وما بٌنهما ٌدل على القلة ، فإذا كان تمٌٌزه نخلص مما سبق أن العددمن ثبلثة ألى ع

جمعاً ؼٌر عاقل، فإن نون النسوة هً المناسبة إللحاقها فً الفعلٌن َخبل و َبِقى، فتقول: 

َخلَون و َبَقٌن. أما إذا كان العدد مركبا داال على الكثرة، وتمٌٌزه كذلك جمعا ؼٌر عاق، فإن 

ٌَت َخبل و َبَقىالفعلٌن "ؤنٌث هً المبلبمة له مع تاء الت ." فنقول: "َخلَت و َبِق
2

 

  / أبنٌة المشتقات:3

                                                           
.97ـالمرجع نفسه، ص 

1
  

.99، 98ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
2
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االشتقاق أخذ كلمة أو أكثر من أخرى لمناسبة بٌن المؤخوذ و المؤخوذ منه فً األصل 

المعنوي لٌدل بالثانٌة على المعنى األصلً  مع زٌادة مفٌدة، ألجلها اختلفت بعض حروفها 

أو حركاتها أو هما معا.
1

 

 

 

ث عن االشتقاق ولكن سٌنصب اهتمامنا بالحدٌ سنا هنا بصدد الحدٌث عن االشتقاق اللؽوي،ل

أصلٌة وهٌبة تركٌب أًخذ كلمة من كلمة أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة الصرفً الذي ٌعنً"

 لها، لٌدل بالثانٌة على معنى ألصل بزٌادة مفٌدة ألجلها اختلفا حروفا أو هٌبة...

تقاق ٌشمل على " اسمً الفاعل والمفعول واسمً الزمان والمكان، وهذا النوع من االش

 وأسماء التفضٌل واآللة والصفة المشبهة من األسماء.

 صٌغ المبالغة:

إلى أذا قصدنا الداللة على الكثرة والمبالؽة فً اتصاؾ الذات بالحدث حولنا بناء اسم الفاعل 

 أبنٌة متعددة، أطلقوا  علٌها" صٌػ المبالؽة" 

ال أو َفُعول "فٌستحق ما كان  ٌَُحول اسم الفاعل لقصد المبالؽة والتكثٌر إلى " َفعَّ فكثٌرا ما 

 )له من عمل( قبل التحوٌل.

ومن ثم سمٌت صٌػ المبالؽة، ألنها أسماء تشتق من األفعال الدالة على معنى اسم الفاعل مع 

فعل الثبلثً فمثبل الرحمن أبلػ المعنى وتقوٌته والمبالؽة فٌه، وهً ال تشتق إال من ال تؤكٌد

فً الوصؾ من الرحٌم، أبلػ من الراحم، فلشدة المبالؽة فً الرحمة اُختص بالرحمن القدٌر 

تعالى.
2

 

  صٌاغة أبنٌة المبالغة:

                                                           
.103ـ المرجع نفسه، ص

1
  

.106اللؽة، صـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم 
2
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كما سبق ـــ على أوزان متعددة، أشرها خمسة  تصاغ أبنٌة المبالؽة من الفعل الثبلثً ـــ

ٌل ــ َفِعل ". أوزان هً : " َفُعول ــ ِمْفَعال ال ــ ِفعِّ  ــ َفعَّ

 من بعض نماذج ابن قتٌبة:

ْفعال: 1 وٌقال امرأة ِمْتآم بكسر المٌم وسكون الفاء وفتح العٌن ــ ومن أمثلته ــ قوله :ــ م 
1

 

 

أن تلد كل مرة توأمٌن، فإن أردت أنها وضعت اثنٌن فً بطن  إذا كان عادتها مثل" ِمْفَعال" 

تلد قلت " ُمْبَتم" كذلك " ِمْذَكار" و ِمْذَكار" و"ِمْذَكر" و "ِمْحَماق" إذا كان من عادتها أن 

الحمقى.... وامرأة مبناث.... وِمْفعال ٌكون لمن دام منه الشًء، أو جرى على عادة فٌه، 

ما للضحك والهذر والطبلق.تقول " رجل ِمْضَحاك" و "ِمهْ  ٌْ  َذار" و " ِمْطبلق" إذا كان ُمِد

وضم العٌن وسكون الواو ــ ومن أمثلته قول ابن قتٌبة:" وكذلك كل  بفتح الفاء ــ ف ُعول:2

 .اسم ٌكون على " َفُعول" نحو" َقُتول للرجال" و"َضروب بالسٌؾ"

ال: 3 ال نحو    بفتح الفاء وتشدٌد العٌن ـــ ومن أمثلته ــ ف عَّ قول ابن قتٌبة: " وٌكون على َفعَّ

اب" وقد نص مجمع اللؽة العربٌة على قٌاسٌة هذه الصٌؽة من مصدر الفعل  ال" و "َضرَّ "َقتَّ

ال  الثبلثً البلزم والمتعدي، وذلك ٌُصاغ َفعَّ لكثرة استعمال فً الداللة على المبالؽة، قاببل:" 

 المتعدي".للمبالؽة من مصدر الفعل الثبلثً البلزم و
2

 

ٌل:4 ن بكسر الفاء وتشدٌد العٌن وسكون الٌاء ومن أمثلته قول ابن قتٌبة " كل ما كا ــ ف عِّ

على "َفِعٌل"ّ فهو مكسور األول، وال ٌفتح منه شًء، وهو لمن دام منه الفعل نحو " رجل 

ٌر" كثٌر للفخر  ٌر" كثٌر الشرب للخمر و "ِفخِّ ْكر، و " ِخمِّ ٌر" كثٌر السُّ ... ومن ذلك ِسكِّ

ٌع ُدعاء من دعاه".  قول العرب:" إنَّ هللا ِسمِّ

                                                           
.107ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.108ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
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ل: 5 ث" و " أَْجَرَب و بفتح الفاء وكسر العٌن ومن أمثلته، قول ابن قتٌبة :" أشعث و َشعِ ــ ف ع 

 َجرب" و" أَْخشن وَخِشن" و "أحمق و َحِمَق"  ومن شواهده الشعرٌة قول الشاعر:

 ** مالٌس ُمْنِجٌه من األقدار َحَذُر أُموراً ال َتِضٌر وآِمُن  

ولقد أشار الصرفٌون إلى أن هذه األمثلة ال ُتبنى من ؼٌر الثبلثً، وهو كذلك، إال ما ندر 

ل و َفُعول من أَْفَعل"، ٌشٌر إلى قولهم ٌْ ال و ِمْفَعال وَفع قال فً التسهٌل :" وربما بنى َفعَّ
1

 

 

 

الكؤس بقٌة، ومعطاء و مهوان، من و أسؤر إذا أبقى فً  "دراك و سآراك" من أَْدرك  

 أعطى وأهان، وسمٌع ونذٌر، ومن أسمع وأنذر، وَزهوق من أَْزَهق.

 صٌغ المبالغة عند عبده الراجحً:

هً أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل مع تؤكٌد المعنى وتقوٌته 

ن الفعل الثبلثً، من والمبالؽة فٌه، ومن ثم سمٌت صٌػ المبالؽة وهً ال تشتق إال م

 أوزانها:

اح ، َقَراء1 ال: عبلَّم ، لمَّ   ــ َفعَّ

 ، ِمْشَكال ، ِمْصباح.ــ ِمْفعاَل: ِمْقدام 2

 ــ َفُعول: َشُكور، َضُروب ،َصبور 3

 ــ َفِعٌل: َعلٌم ، َسمٌع ، َقدٌر.4

ــ َفِعل: َحِذر ، َفِطن ، َفِكه،5
2

 

 ٌلة: وهذه األوزان  هً : وهناك أوزان أخرى وردت للمبالؽة لكنها قل
                                                           

.109، 108ـ المرجع نفسه، ص  
1
  

.78، 77ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 
2
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 ــ َفاُعول: مثل: َفاروق1

ٌس.2 ٌق، ِقدِّ  ــ ِفعٌل: مثل: ِصدِّ

 ــ ِمْفَعٌل: مثل: ِمْعطٌر.3

 ــ فُْعلَة: مثل: ُهمزة، لَُمزة.4

ال: مثل: ومكروا مكراً كُ 5 .بارأــ فُعَّ
1

 

 

اك  وقد وردت صٌػ المبالؽة من من أفعال ؼٌر ثبلثٌة على ؼٌر القاعدة مثل: أدرك فهو َدرَّ

 أعان فهو معوان ــ أهان فهو مهوان ــ أنذر فهو نذٌر.

 :اسما الزمان والمكان

هما اسمان مبدوءان بمٌم زابدة للداللة على مكان الفعل أو زمانه أي أنهما مصوؼان لزمان 

 وقوع الفعل أو مكانه.

 كٌفٌة صٌاغتهما:

"َمْفعل"ــ بفتح العٌن ــ إذا كان المضارع مفتوح ن الفعل الثبلثً المجرد على م انٌصاؼ

العٌن نحو َمْذَهب وَمِهَرب وَمْسَمع ، وَمْشرب أو مضمومها نحو: َمْصَدر وَمْقَتل و مقام 

 ومنصر أو كان معتل اآلخر مطلقاً نحو: مرمى ومسعى.

وٌصاؼان على وزن َمْفِعل ــ بكسر ــ إذا كان مضارعه مكسور العٌن نحو: َمْضِرب َمْجلِس 

 َمبٌع وَمرِجع..... 

 نحو: ُمستخَرج، ُمَدحَرج، وُمَقاتل، وٌصاؼان من ؼٌر الثبلثً على وزن اسم المفعول 

                                                           
.78ـ المرجع نفسه، ص

1
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فتح ما وُمسَتنَقع وهو أن ٌإتى بالفعل المضارع ثم تقلب ٌاء المضارعة مٌما مضمومة مع 

قبل اآلخر، وٌكون على "ُمْفَعل" فً أفَعل ــ ٌفعل.
1

 

 بة وفق قواعد الصرفٌٌن على النحوالتالً:من بعض نماذج ابن قتٌ

 ــ وزن َمْفِعل بفتح وكسر العٌن وسكون الفاء بٌنهما من الفعل الثبلثً :1

 أ(ــ  أن ٌكون الفعل صحٌحا مكسور العٌن فً المضارع:

ٌقول ابن قتٌبة فً " باب ما جاء على َمفِعل فٌه لؽتان " مْفِعل و َمْفِعل" بفتح العٌن 
2

 

فعل، فاالسم منه مكسور، والمصدر مفتوح. ٌَ  وبكسرها" كل ما كان على َفَعَل 

 ب(ــ أن ٌكون الفعل مثال، فاإه واوا:

، فإن َمْفِعبلً منه مكسور اسما :" وماكان فاء الفعل منه واواً ــ مثل َوَعَد، َوَردَ ٌقول ابن قتٌبة

 كان أو مصدراً نحو"الموعد" و "المورد" .

 ــ وزن َمْفَعل ــ بفتح المٌم والعٌن وسكون الفاء بٌنهما ــ من الفعل الثبلثً:2

ٌقول ابن قتٌبة:" إذا كان ٌفعل منه مفتوح العٌن،  فالموضع والمصدر مفتوحان، نحو: 

الَمْذَهب و الَمْشِرب"
3

 

 المكان والزمان الغٌر الثالثً: اسما

ٌقول ابن قتٌبة:" ما جاوز بنات الثبلثة  فلك فٌه وجهان، تقول "َمْخَرج صدق" و" ُمدَخل 

 صدق" إن جعلته من أخرج ٌخرج، وأدخل ٌدخل، وإن جعلته من خرج ودخل، قلت:

 

                                                           
.110صـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، 

1
  

111ـ المرجع نفسه، ص 
2
  

112ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة،ص
3
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و "ممسى ومصبح" و ُمْصبح" ىمَ سَ "َمْدخل" و "مخرج" وكذلك " مُ  
1
اسم هللا قال تعالى:} ب 

مجراها ومرساها{.
2

 

 الصٌغ السماعٌة السمً الزمان والمكان:

بكسر العٌن وقٌاسها  ل"أورد ابن قتٌبة بعض األلفاظ المسموعة عن العرب على وزن "َمْفعِ 

ْفُعل مضموم العٌن، فاالسم والمصدر  َ"َمْفَعل"على وزن  ٌَ ــ بفتح العٌن ــ ٌقول:" إذا كان 

لمخرج" و "المطلب" إال أحرفا كسرت، مثل "المسجد" و"المطلع" مفتوحا مثل:"المدخل" و"ا

و" المؽرب" و "المشرق" و "المنسك" من نسك ٌنسك، جعلوا الكسر عبلمة لبلسم، وربما 

فتحه بعض العرب فً االسم ولزموا القٌاس.
3

 

 كبلم ابن قتٌبة وٌقوٌه قول الصرفٌٌن: وقد جاء عن العرب ألفاظ قٌاسها أن تكون ــ مما ٌإٌد 

على "َمفَعل" ــ بفتح العٌن ــ لضم عٌن فعلها فً المضارع، فهً مما سمع فٌه كسر العٌن 

)َمْفَعل( وهذه األلفاظ هً" المشرق والمؽرب والمرفق و موصل الذراع والعضد والمنبت 

 والمنخر والمجزر .

 ما الزمان والمكان عند د.عبده الراجحً: اس

واحد، وٌشتركان فً بعض أبنٌتهما مع بعض المشتقات  هما اسمان مشتقان على وزن

 السابقة وهما ٌدالن على زمن وقوع الفعل أو مكانه: وٌشتقان على النحو التالً:

 ــ من الفعل الثبلثً:1

 ــ على وزن)َمْفِعل(فً األحوال اآلتٌة:

 الفعل مثاال، فاإه واو مثل: أــ أن ٌكون

                                                           
.113ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

. 41ـ سورة هود، اآلٌة 
2
  

. 114ـ نفس المرجع السابق، ص 
3
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َوَعَد َمْوِعد  ، َولََد َمْولِد
1

 

 ب ــ أن ٌكون  الفعل أجوؾ، وعٌنه ٌاء مثل: 

ِصٌؾ َمِصٌؾ ٌَ ِبٌع َمِبٌع ، َصاؾ  ٌَ  َباَع 

 جـ ــ أن ٌكون الفعل صحٌحاً مكسوراً العٌن فً المضارع مثل: 

ْعِرض َمْعِرض. ٌَ ْجلِس َمْجلِس ، َعَرض  ٌَ  َجلَس 

 ْفَعل مثل: ا هذه االحوال الثبلثة، فإنما ٌشتقان على وزن مَ فٌماعد

 َشِرَب َمْشَرب ، َكَتَب َمْكَتب 

ــ من ؼٌر الثبلثً : 2
2

 

على وزن اسم المفعول، أي على وزن الفعل المضاع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌما 

 مضمومة وفتح ما قبل اآلخرمثل: 

ْخرج َمْخَرج ، ٌَ ْسَتْقِبل ُمْسَتقَبل أَْخَرج  ٌَ  اْسَتْقَبل 

ــ وردت عدة كلمات أسماء مكان على وزن )َمْفِعل( شذوذا، إذ أن القاعدة كانت تقتضً أن 

 تكون على وزن ) َمْفِعل( أو هً كلمات سماعٌة هً: 

 َمْشِرق ، َمْؽِرب ، َمْسِجد 

 َمْطلِع ، َمْسِكن ، َمْحِشر

 ماء الزمان والمكان مزٌدة بالتاء مثل: واستعملت العربٌة بعض الكلمات من أس

َمْدَرسة ، َمْطَبَعة، َمْزَرَعة.
3

 

                                                           
.85ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص

1
  

.86ـ المرجع نفسه،ص
2
  

.87، 86الصرفً، ص  ـ عبده الراجحً، التطبٌق
3
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على وزن َمْفَعلَة وفً العربٌة أٌضاً اسم مكان ٌشتق من األسماء الثبلثٌة الجامدة وٌكون 

 مثل: 

 َمْلَحمة ، َمْسَمَكة ، َمؤَْسَدة.

 اسم اآللة:

فه شارح المفصل بقوله:" ه وٌنقل وٌجا على ِمْفَعل و ِمْفَعلَة على  هواسم ما ٌعالج ب  عرَّ

وِمْفَعال كالمقص والمحلب والمكسحة والمقراض والمفتاح أي أنه  ٌصاغ للداللة على أداة 

 تعٌن الفاعل على تحصٌل الفعل وهو مزٌد بمٌم زابدة للداللة على ما حصل الفعل بواسطته.

فالذي ٌقص به، وكل شًء ٌعالج  عّرفه سٌبوٌه بقوله :" هذا باب ما عالجت به، فؤما المقصُّ 

و مكسور األول كانت فٌه هاء التؤنٌث أو لم تكن.هبه ف
1

 

 مشتق وجامد:ـــ ٌنقسم اسم اآللة إلى 

ٌصاغ من الفعل الثبلثً المتعدي كالمقطع، والمطرقة والمثقب والمقراض المشتق: 

ك، والمعبلق  من الفعل علق والمضرب، وٌصاغ من ؼٌر الثبلثً كالمحراك من الفعل َحرَّ

 وهو ما ٌعلق به.

الجامد: ٌصاغ من االسم الجامد كالِمْزَود، من الزاد، والِمْحَبرة من الحبر، والِمقلمة من 

القلم.
2

 

 أوزانه القٌاسٌة: 

 ٌصاغ اسم اآللة من الثبلثً ـــ حسب تحدٌد الصرفٌٌن لهاـــ على ثبلثة أوزان هً :

 .ِمْفَعل ـــ ِمْفَعلَة ـــ ِمْفَعال 

 جهد ابن قتٌبة فً هذه المسؤلة: 

                                                           
.116ـ مجدي ابراهٌم محمد ابرهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 

1
  

.116ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة،ص
2
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ــ ِمْفَعل: بكسر المٌم وسكون الفاء وفتح العٌن ــ ومن أمثلة ابن قتٌبة فً أدب الكاتب قوله 1

 "ِمْؽَزل، ِمْخدع، ِمْجَسد .

ــ ِمْفَعلَة : بكسر المٌم وسكون الفاء وفتح العٌن ـــ ومن أمثلة ابن قتٌبة فً أدب الكاتب " 2

 َنَسة، الِمْرَوَحة .الِمْطَرَقة، الِمكْ 

ــ ِمْفَعال: بكسر المٌم وسكون الفاء وفتح العٌن ـــ ومن أمثلته :" ِمْفَتاح وأصله ِمْفَتح 3

 َراض، ِمْصَباح، ِمْنساج .اب ، ِمقْ رَ ضْ مِ 

لقد نبه ابن قتٌبة إلى أن" ِمْفَعال" أصله "ِمْفَعل" ٌقول: " ِمْفَتح و ِمْفتاح، وأصله "مفَتح"  

.ب وِمْضراب" و" مْقَرض وِمْقَراض" و "ِمْنَسج و ِمْنَساج"كذلك "ِمْضرَ 
1

 

 اسم اآللة عند عبده الراجحً:

ٌعرفه بؤنه اسم ٌشتق من الفعل للداللة على اآللة، وهو ال ٌشتق إال من الفعل الثبلثً 

 المتعدي وذلك على األوزان اآلتٌة:

 َنَشر ــ ِمْنَشار     ــ ِمْفَعال: مثل: َفَتح ــ ِمْفَتاح1

 ــ ِمْفَعل: مثل: َشِرط ــ ِمْشَرط    َصعد َمْصَعد2

 ــ ِمْفَعلة: ِمثل: َسَطَر ــ ِمسَطرة    َبرى ِمْبراة .3

ها المحدثون: هً:  وهناك صٌػ أخرى أقرَّ

 فاعلة مثل: ساقٌة.

 فاعول مثل: ساطور.

ارة ، َثبلَّجة. الة مثل: َعسَّ  فعَّ

 منخل، مكحلة.على أن هناك اسماء آلة جاءت على ؼٌر هذه األوزان شذوذاً وذلك مثل: 

                                                           
.117ـ المرجع نفسه، ص 

1
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ــ هناك أسماء ألة لٌست لها أفعال، فهً أسماء جامدة ؼٌر مشتقة، وهً ال تنضبط تحت 

 قاعدة معٌنة، مثل:

سكٌن، سٌؾ، قدم، فاس، شوكة.
1

 

 اسم المرة:

ة" ـــ بفتح الفاء والبلم وسكون العٌن هو مصدر مصوغ من الفعل الثبلثً على وزن" َفْعلَ 

وقوع الفعل مرة واحدة نحو: َجلَس َجْلَسة، َشِرَب َشْرَبة، وبكسر الفاء  ىلة علللدال ـــ بٌنهما

للنوع، نحو ِضْربة، َقْتله، وما عداه على المصدر المستعمل، نحو إناخة، فإن لم تكن تاء
2

 

 زدتها، نحو أتٌته إتٌانة، ولقٌته لقاءة.

 ثً على وزن" َفْعلَة" بزٌادة تاء، ومن ؼٌر الثبلثً علىونفهم من هذا أنه ٌصاغ من الثبل

 نفس المصدر العادي بزٌادة تاء أٌضاً.

 شروط صٌاغة اسم المرة:

أن ٌشترط فً الفعل المصوغ منه اسم المرة أن ٌكون تاما منصرفاً، ؼٌر قلبً، وؼٌر دال 

تى بفعلة للداللة على المرة من فعل ناقص ككان على صفة الزمة كؤفعال السجاٌا، ال ٌإ

وأصبح، أو من فعل ؼٌر متصرؾ كِنْعم وِبْبَس، أو من افعال الباطن كالعلم والجهل والجبن 

والبخل أو ما ٌدله على صفة الزمة كالحسن والقبح ... إلخ.
3

 

 اسم المرة عند ابن قتٌبة:

بلث نماذج فقط ٌقول :" إن أردت فً  بثلم ٌؤت ابن قتٌبة فً أدب الكاتب السم المرة إال 

 "َفْعلَة " المرة الواحدة فهً الفتح، تقول:" َقَعَد َقْعَدة  و َجلََس َجْلَسة".

                                                           
.89، 88ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 

1
  

. 120ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
  

.120ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
3
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وٌدل على المرة من ؼٌر الثبلثً بزٌادة تاء على مصدره القٌاسً، نحو: انطبلقة و انبعاثة 

لى المرة منه بالوصؾ واعطاءة واستعمالة، فإن كان بناء المصدر العام على التاء فٌدل ع

نحو: استقامة واحدة واستقالة واحدة.
1

 

 اسم الهٌئة:

بكسر الفاء وسكون العٌن  ـــوهو مصدر ال ٌصاغ إال من الفعل الثبلثً، على وزن" َفْعلَة"

وفتح البلم ـــ للداللة على هٌبة حدوث الفعل، وذلك نحو" ِقْتلَة و ِجلََسة "، فإذا كان بناء 

على ِفْعلَة، ٌدل على الهٌبة منه بالوصؾ أو باإلضافة نحو: َنَشَد الضالة المصدر األصلً 

ِنْشَدَة الملهوؾ.
2

 

 اسم الهٌئة فً أدب الكاتب:

أتى ابن قتٌبة بخمسة نماذج السم الهٌبة ٌقول:" إن أردت الضرب من الفعل َكَسَرت، تقول : 

ْكَبة".  هو" َحَسُن الِقْعَدة " و" الِجْلَسة" و "الرِّ

 .ا نلحظ أنه بنى المصدر األصلً على "ِفْعلَة" ودل على هٌبة باإلضافة وهن

 ٌقول ابن قتٌبة:"... وَقَتلَه شرَّ ِقْتلَة، ومات ِمٌَتة سوء.

وهنا نلحظ أنه بنى المصدر األصلً على الهٌبة بالوصؾ.
3

 

 / أبنٌة النسب:4

 تعرٌف النسب:

المجرد منها، منقوال  إلحاق آخر االسم ٌاء مشددة مكسوراً ما قبلها، لتدل على نسبته إلى هو

ًُّ وٌسمى االسم الذي تلحقه ٌاء النسب منسوباً،  ، وعراِق ًُّ ، وشاِم إعرابه إلٌها، كمصريُّ

 وقبل إلحاق الٌاء به منسوباً إلٌه.

                                                           
.121، 120ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.122ـ نفس المرجع السابق، ص 
2
  

. 122ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
3
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 كٌفٌة النسب:

 تمثل فً ثبلثة، لفظً ومعنوي وحكمً.عامة وخاصة، فالعامة ت ٌحدث بالنسب تؽٌرات

األول: زٌادة ٌاء مشددة فً آخر االسم ماقبلها ، لتدل على نسبته إلى المجرد منها، منقوالً 

إعرابه إلٌها.
1

 

 الثانً: صٌرورته اسما لما ٌكن له" أي للمنسوب" .

 الثالث: معاملته معاملة الصفة المشتقة فً رفعه الظاهر والمضمر  باطراد كقولك: زٌد 

 أبواه، وأمه مصرٌة.قرشً 

ونستنتج من هذا الكبلم أن المنسوب ٌعد من الصفات، ولذلك ٌحتاج إلى موصوؾ قبله، 

.  ومن ثم فهو ٌخصصه، كقولنا ــ مثبلــ  هذا الرجل مصريُّ

 المقصور :ــ النسب إلى االسم 1

ٌقول ابن قتٌبة : كل مقصور على ثبلثة أحرؾ نسبت إلٌه، فإنك تقلب ألفه واواً نحو: "قفا و 

 عصا وندا" تقول" َقَفَوي وَعَصوى ، وَنَدَوى".

 نستنتج من هذا أن ألؾ المقصور إذا كانت ثالثة قلبت واو عند النسب. 

ر على أربعة أحرؾ وألفه لؽٌر التؤنٌث كان المقصووامتداداً لما سبق، ٌقول ابن قتٌبة:" وإذا 

ٌَحذؾ  فؤكثرهم ٌقلبها واواً، فتقول فً َمْرَمى َمْرَموّي، وفً أحوى: أَْحَووي، ومنهم من 

فٌقول: َمْرمى وأحوي.
2

 

  ــ النسب إلى الممدود:2

ٌقول ابن قتٌبة : وكل ممدود نسبت إلٌه مثل: "كساء ورداء" فإنك تقول فٌه: كسابً وردابً 

 إلى السماء سمابً.وتنسب 

                                                           
.126، 125ـ المرجع نفسه، ص

1
  

.127ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
2
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 ــ  النسب إلى" ف ْعالء":3

ٌقول ابن قتٌبة : فإذا كان الممدود على فعبلء ، مثل صفراء، حمراء ، قلت صفراوي 

زكرٌاوي، وثبلثاوي، وحمراوي، وكذلك كل ممدود ال ٌنصرؾ نحو: زكرٌاء، تقول: 

 وتنسب إلى َفْعلَى مثل: بشرى وحبلى = بشروي و حبلوي.

نستنتج مما سبق أن همزة" َفِعبلء" تقلب واوا حٌن النسب إذا كانت للتؤنٌث، والسبب فً 

أن الهمزة  أثقل من الواو، ولم تقبل ٌاء لببل ٌجتمع ثبلث ٌاءات مع الكسرة. -ذلك
1

 

  وبهراء صنعانً وبهرانً، والقٌاسو تنسب إلى صنعاء امتدادا لما سبق، ٌقول ابن قتٌبة:" 

 و.أن تكون بالوا

 النسب إلى المثنى:

ن وإلى "النهرٌن" نهرانً  ٌْ ٌقول ابن قتٌبة :" ... نسبوا إلى " البحرٌن" َبْحَراِنً وإلى الِحْصَن

ن. ٌْ ْهَر ن، والنهر والنَّ ٌْ  للفرق بٌن النسب إلى البحر والَبْحَرٌن، والِحْصن والِحصَن

ٌَُعدُّ من الشَّواذ، ٌقول ابن ٌعش:"  ، فً وما ذهب إلٌه ابن قتٌبة  ًّ اذ قولهم" َبْحَران من الشَّ

فً النسبة   النسب إلى البحرٌن.. فؤما بحرانً فشاذ، والقٌاس "َبحري" تحذؾ عبلمة  التثنٌة

كما تحذؾ تاء التؤنٌث، لكنهم كرهو اللبس ففرقوا بٌن النسب إلى البحر ألن النسبة إلٌه 

لذي ٌقول بحرانً نسبة إلى بْحرّي، وبٌن ما ٌنسب إلى البحرٌن والبحرٌن موضع بعٌنه، وا

َفْعبلن ، كؤنهم سموا به على مثال سعدان وسكران، فنسبوا إلٌه الفرق.
2

 

نخلص مما سبق إلى أن النسب إلى البحر " بحرّي" وهو القٌاس َفْعلى، أما النسب إلى 

البحرٌن اسم موضع فهو بحرانً، جاء شاذا على ؼٌر القٌاس، ومن ثم قالوا" بحرانً" فً 

 النسب إلى البحر.لى البحرٌن للتفرقة بٌمه وبٌن النسب إ

 

                                                           
.129، 128ـ المرجع نفسه، ص

1
  

.131ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
2
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 النسب إلى الجمع:

ٌقول ابن قتٌبة:" وإذا نسبت إلى الجمع إذا لم تسم به ردته إلى واحدة ، تنسب إلى "المساجد" 

، وإلى "العرفاء" ُعرٌفً، وإلى القبلنس، َقلَْنِسً، فإذا سمٌت به لم تردده إلى واحدة  مسجديُّ

 كبلبً ، وإلى أنمار ، وأنماري.تنسب إلى " كبلب" 

وٌقول شارح التفصٌل:" وما كان اسما لواحد أو لجمع فإنك تنسب إلٌه على لفظه من ؼٌر 

تؽٌٌر، تقول فً أنمار، أنماري ألنه اسم لواحد، وقالوا فً كبلب " كبلبً".
1

 

 مما سبق أن اللفظ إذا كان مجموعا نسبناه على مفرده، أما إذا كان اسم جمع نسبناه  نستنتج

 على لفظه دون تؽٌٌر، وذلك إذا كان من أسماء القبابل.

ٌل ة: ٌل و ف ع    النسب غلى ف ع 

ٌقول ابن قتٌبة: إذا نسبت إلى َفِعٌل أو َفِعٌلة من أسماء القبابل والبلدان وكان مشهوراً، ألقٌت 

، إن لم ٌكن االسم مشهورا منه ًُّ ًُّ و َحَنِفٌة َحَنِف  الٌاء مثل:َرِبٌعة، وِبِجٌلة، تقول: َرَبعىُّ و َبَجل

 لم تحذؾ الٌاء فً األول وال الثانً.

د ابن قتٌبة فً هذا الكبلم جلة من العلماء ، ٌقول سٌبوٌه :" تحذؾ ٌاء ربٌعة وحنٌفة  ٌَّ وقد أ

ٌَّروا  بنات الحرفٌن التً حذفت الماتهن بؤن ردوا فٌها ما حذؾ فلما كان ذلك  من كبلمهم ؼ

منها، وصرت فً الرد  وتركه على حاله بالخٌار، كما صرفت فً حذؾ ألؾ حبلى وتركها 

بالخٌار.
2

 

ل ة:  ٌْ ٌل وفُع   النسب إلى فُع 

 ن قتٌبة: " وإذا نسبت إلى اسم مصؽر ـــ كانت فٌه الهاء أو لم تكن ـــ وكان مشهوراً ٌقول اب

، وفً هٌنة" ألقٌت الٌاء منه، تقول فً "جُ  ًُّ و" ُمزٌنة" ُجهنى و ُمزنى، وفً قرٌش : قرٌش

 هذٌل :هذلى، وفً سلٌم :سلمى هذا هو القٌاس إال ما أشذوا .
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عند النسب فً القٌاس، أما الشاذ فتحذؾ ٌاء" فَُعٌل"  ه ال تحذؾ ٌاء " فُعٌل"والذي نراه أن

 ؾ ٌابه وهكذا ....تقول ــ مثبلــ قرٌش: قرشً، بحذ

ومما ٌإٌد هذا الكبلم  قول سٌبوٌه:" فمن المعدول الذي هو على ؼٌر قٌاس قولهم فً هذٌل 

ُهذلى.
1

 

 النسب إلى االسم الثالثً المحذوف الالم:

و َبَنوى ٌقول ابن قتٌبة :" وتنسب إلى : "اسم" و" ابن" و " امرئ" و" است" َسَموى 

ًُّ   "وَسَتهى و َمْربى و إلى " اثنٌن   َثَنوى ، وإلى أخت " وبنت " أخوى وبنوٌن وٌقال : أخت

. ًُّ وإلى سنة سنويُّ  و بنت

ومما ٌقوي كبلم ابن قتٌبة وٌدعمه قول سٌبوٌه فً باب اإلضافة إلى ما فٌه الزوابد من بنات 

الحرفٌن... فإن شبت تركته فً اإلضافة على حاله قبل أن تضٌؾ، وإن شبت حذفت الزوابد 

ورددت ما كان له فً األصل وذلك " ابن واسم واست واثنان واثنتان وابنة: فإذا تركته على 

ًّ فً " اثنٌن واثنتٌن" حاله قلت  ًُّ واثن  : اسمً واست

نستنتج  مما سبق أن البلم إذا كانت محذوفة من االسم وعوض عنها همزة الوصل فً أول 

ًُّ واستً  االسم، فؤنت أمام أمرٌن، إما أن تركته ًُّ و اسم على حاله فً النسب فً تقول:" ابن

ًُّ " فً ابن واسم واست واثنٌن واثنتٌن، وؼما  أن تحذؾ همزة الوصل وترد إلٌه البلم واثن

" ألنه ال ٌجوز الجمع بٌن همزة الوصل  المحذوفة، فتقول: " سمويُّ وبنويّ   وستهى وثنويُّ

 والبلم ألنه ال ٌجمع بٌن العوض والمعوض.

امتدادا لما سبق ٌقول ابن قتٌبة" وتنسب إلى أخت وبنت أخويُّ و بنويُّ وٌقال أٌضا: أختً 

ًُّ وإلى سن .وبنت ة سنويُّ
2 
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 النسب إلى ما فٌه ٌاء مشددة:

ديُّ و  ٌقول ابن قتٌبة:" ٌْ ٌِّد" : س وإن نسبت إلى اسم قبل آخره ٌاء ثقٌلة خففتها، فتقول فً" س

. ًُّ ِب ٌْ ٌِّب َط ، وَط ِريُّ ٌْ ر" ُحَم ٌْ  " ُحَم

ٌدعم كبلم ابن قتٌبة وٌقوٌه قول سٌبوٌه فً باب اإلضافة إلى كل اسم ولً آخره ٌابٌن 

ٌِّب، فإذا  مدؼمة ٌِّن وَط ٌِّت و لَ ٌِّد وَم إحداهما فً األخرى، فمما جاء محذوفا من نحو َس

 ًُّ ِب ٌْ ديُّ و َط ٌْ أضفت لم ٌكن إال الحذؾ، إدا كنت تحذؾ هذه الٌاء فً ؼٌر اإلضافة، تقول َس

، إذا أضفت إلى سٌد وطٌب...
1

 

 النسب إلى ما ٌعامل معاملة المنقوص: 

َمان، وَشام، وُتهام(." وتنسب ٌقول ابن قتٌبة ٌَ  إلى "الٌمن " و إلى " الشام" وإلى تهامة ) 

وقد فصل القول فً هذا سٌبوٌه قاببل:" ومما جاء ممدودا عن بنابه محذوفة منه إحدى 

الٌاءٌن ٌاءى اإلضافة قولك فً الشام: شام ن وفً تهامة : تهام، ومن كسر التاء، قال: 

، وفً الٌمن ٌمان" ًُّ  تهام

وطً:" وقد تخفؾ ٌاء النسب بحذؾ إحدى ٌابٌها فٌعوض منها ألؾ قبل الم الكلمة ٌقول السٌ

، وٌصٌر االسم إذ ذاك منقوصا تقول قام الٌمانً  ًُّ ًُّ شام ، وفٌس شام ًُّ ًُّ ٌمان  كقولهم فً ٌمن

ورأٌت الٌمانً ومررت بالٌمانً ، وألجل كون هذه األلؾ عوضا من الٌاء المحذوفة ال 

فً الشعر. ٌجتمعان إال شذوذا
2

 

  النسب عند د. عبده الراجحً:

لؽوٌة مهمة التفت إلٌها القدماء فحصوها بدراسة مستفٌظة ولعلها اكثر أهمٌة  ظاهرة النسب:

فً عصرنا الحاضر لكثرة الحاجة إلى استعمالها بسبب انتشار العلوم ومناهج التفكٌر 

 رأ صفحة واحدة من كتاب أوومذاهب األدب والفنون والسٌاسة واالجتماع وأنت ال تكاد تق
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صحٌفة أو ؼٌرهما إال وتلتقً بكلمات من نحو: ؼربً ، شرقً، اشتراكً ، وجودي،  

 علمً وموضوعً. .. الخ.

 وٌتم النسب بشٌئٌن:

زٌادة ٌاء مشددة فً آخر االسم تسمى ٌاء النسب مع ضرورة كسر ما قبلها فتقول فً ـ 1

، نحوي، صرفً. النسب إلى : ًُّ ، إسبلم ًُّ عرب ـ إسبلم ـ نحوـ صرؾ: عرب
1

 

 ـ إجراء تؽٌرات معٌنة فً آخر االسم الذي تتصل به ٌاء النسب، وتؽٌرات أخرى فً 2

 حروؾ داخل االسم وهو ما نفصل احكامه اآلن.

 أوال التغٌرات التً تحدث آخر االسم:

 ـ االسم المنتهً بٌاء مشددة:1

زٌادة ٌاء مشددة فً آخر االسم مع كسر ما قبلها، فماذا تفعل إذا كان قلنا أن النسب ٌتم ب

 االسم منتهٌا بٌاء مشددة قبل النسب؟

 إذ ذلك ٌتوقؾ على عدد الحروؾ التً قبل هذه الٌاء، وذلك على النحو التالً :

أ ــ إن كانت مسبوقة بحرؾ واحد لم ٌحذؾ منها شًء،  وأنت تعلم أن الحرؾ المشدد 

رفٌن، وعلٌنا أن نفك الٌاء، وتقلب الثانٌة واواً ، وننظر فً األولى فإذا كان مكون من ح

أصلها واوا أعدناها إلى أصلها، وإن كان أصلها ٌاء تركناها ٌاء كما هٌن مع فتحها على كل 

حال، فنقول: طً و طووي فالذي حدث أننا قلبنا الٌاء الثانٌة واوا، ثم أعدنا الٌاء األولى إلى 

 او ) ألن الفعل طوى(، مع الفتح، ثم زٌادة ٌاء النسب  وهكذا تقول : أصلها الو

.ري = رووي، حً= حٌوي
2

 

ب ـ فإنت كانت الٌاء المشددة مسبوقة بحرفٌن، وجب حذؾ الٌاء  األولى ) أي الساكنة( 

.  وقلب الٌاء الثانٌة واوا مع فتح ما قبلها مثل: عدي = عدويُّ ، قصً= قصويُّ
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جـ ـ وإن كانت الٌاء المشددة مسبوقة بثبلث أحرؾ أو أكثر، وجب حذفها عاملة، فنقول: 

. ًُّ ًُّ ، شافعً= شافع  كرسً = كرس

 ــ االسم المنتهً بتاء التأنٌث: 2

 ــ تحذؾ تاء التؤنٌث وجوباً قبل ٌاء النسب فنقول:

. ًُّ   ، بصرة = بصريُّ ؼزة= ؼزيُّ ، مكة = مك
1

 

ًُّ قاعدة على كلمة ــ إذا طبقنا هذه ال " أي أن فٌها  "أمٌة" فإننا نحذؾ تاء التؤنٌث فتصبح "أم

.  ٌاء مشددة قبلها حرفان، فتحذؾ الٌاء األولى وتقلب ٌاء الثانٌة واوا فتصٌر الكلمة أََمويُّ

 ـ االسم المنتهً بألف:3

لك بحٌث فً هذا االسم تؽٌرات، لكن ذلك بتوقؾ أٌضا على عدد األحرؾ التً قبلها، وذ

 على النحو التالً: 

 أــ إن وقعت األلؾ ثالثة وجب بقاإها وقلبها واوا فتقول:

 فتى = فتويُّ  ، ربا= ربويُّ 

ب ـ فإن وقعت األلؾ رابعة، فإننا ننظر إن كان الحرؾ الثانً متحركا وجب حذؾ األلؾ 

 مثل: َجَمزي = جمِزّي   )الجمزى : السرٌعة(

 وإن كان الحرؾ الثانً ساكنا، جاز حذؾ األلؾ وقلبها واوا مثل:

 . = حببلويُّ  حبلى= حبلويُّ

 ملهى= ملهً = ملهاوي. 

 جـ ـ فإن كانت األلؾ خامسة فصاعدا وجب حذفها، فنقول: 
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ًُّ ، حبارى = حباري. مصطفى = مصطف
1

 

  ـ االسم المنتهً بالهمزة الممدودة: 4

 ذلك ٌتوقؾ على نوع الهمزة، وذلك على النحو التالً: ٌحدث فً االسم تؽٌرات، لكن 

 أ ـ إن كانت الهمزة أصلٌة وجب بقاإها مثل: 

. ًُّ ًُّ  بداء = بداب اء = قراب قرَّ
2

 

 ب ـ وإن كانت الهمزة للتؤنٌث وجب قبلها واوا مثل:

 صحراء = صحراوي ، حمراء = حمراوي.

 قلبها واوا، مثل: جـ ـ وإن كانت الهمزة منقلبة عن أصل، جاز بقاإها و

كساء = كسابً أو كساوي ، بنابً أو  بناوي.
3

 

 ـ االسم المنقوص: 5

 وفقا لعدد األحرؾ التً قبل ٌابه األخٌرة، وذلك على النحو التالً :  تجرى فٌه تؽٌرات

 أ ـ إن كانت الٌاء ثالثة  وجب قبلها واوا وفتح ما قبلها، فنقول: 

 = ًّ ًُّ = الرضويُّ ، الشج .الرض  الشجويُّ

ب ــ فإن كانت الٌاء رابعة فاأل فضل حذفها، وٌجوز ــ فً االستعمال القلٌل ــ قلبها واوا 

 وفتح ما قبلها مثل: 

 ، الهادي = الهادي الهادويُّ القاضً = القاضوي 

 وجب حذفها مثل:  فإن كانت الٌاء خامسة أو سادسةـ جـ 

                                                           
.142ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 

1
  

.143ـ المرجع نفسه،
2
  

.143ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص
3
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

62 
 

 . ًُّ  المهتدي= المهتدي ُّ، المستعلً = المستعل

ــ إذا كان االسم ثبلثٌا وحرفه األخٌر واواً أو ٌاء قبلها سكون لم ٌحدث فٌه تؽٌٌر، فنقول: 

 ظبً = ظبً ، ؼزو = ؼزوي

وكان القٌاس ) قرًٌ( والمتتبع هو ما  ؼٌر أن المسموع فً النسب  إلى )قرٌة( هو)القروي(

ورد عن العرب سماعا.
1

 

فإن كان االسم ثبلثٌا، وحرفه الثالث ٌاء قبلها ألؾ فاألؼلب قلب الٌاء همزة فنقول: ؼابة = 

 . ًُّ  ؼاب

 ــ االسم المنتهً بعالمة التثنٌة:6

زٌدان = زٌد، محمد = محمدي وٌمٌز النسب إلى ــ تحذؾ عبلمة التثنٌة عند النسب مثل: 

 المثنى من النسب إلى المفرد بالقرابن.

 المنتهً بعالمة جمع المذكر السالم:ــ االسم 7

 تحذؾ عبلمة جمع المذكر السالم عند النسب، مثل: 

 زٌدون = زٌدي ، حمدون = حمدي.

 وٌمٌٌز النسب بالقرابن أٌضاً.

 ــ االسم المنتهً بعالمة جمع المؤنث السالم:8

ٌنسب إلى مفرده فً مثل= زٌنبات = زٌنبً ، عابشات = عابشً.
2

 

 من حرفٌن:ــ االسم المكون 9

ٌتحدث الصرفٌٌن كثٌراُ عن النسب إلى اسم مكون من حرفٌن على أن ٌكون الحرؾ الثانً 

معتبل، ونحن ال نرى استعماله الٌوم، وهم ٌقولون لوجوب تضعٌؾ حرؾ العلة الثانً فً 
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هذه الحالة وذلك كؤن تنسب إلى كلمة )لو( إذا كانت فتقول )لوي(، ؼٌر أنه من الكلمات 

النسب إلى اسم مكون من حرفٌن والصرؾ الثانً صحٌح، وهم ٌقولون هنا المستعملة 

. ًّ ًّ أو كِم  ٌجوز تضعٌؾ الحرؾ الثانً وعدم تضعٌفه كؤن تنسب إلى كلمة )َكْم( فنقول كمِّ

 االسم المحذوف اآلخر:ــ 11

إن كان آخر االسم محذوفا فإننا ننظر: 
1

 

 جمع مإنث سالم وجب إرجاعه عند النسب فتقول: وأـ إن رجع فً التثنٌة أ

 أب = أبوي ) المثنى: أبوان بإرجاع البلم(

 أخ = أخوي ) المثنى: أخوان(

 سنة = سنوي ) الجمع : سنوات (

 أخت = أخوي ) الجمع: أخوات(

 ب ــ إن لم ٌرجع الحرؾ األخٌر المحذوؾ فً التثنٌة أو، أو جمع المإنث السالم جاز رده 

 ب وجاز عدم رده فنقول:عند النس

 ٌد = ٌدي = ٌدوي / دم = دمً= دموي.

وعدمه فنقول:  ٌر وعرض عنه ألؾ وصل جاز رده عند النسبخالحرؾ األجـ ـ إن حذؾ 

ابن ـ ابنً ـ وبنوي.
2 
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 ثالثا: التغٌرات التً تحدث داخل االسم:

 ــ  العٌن الحركة بالكسرة:1

أن ٌاء النسب المشدد تعنً كسر الحرؾ الذي قبلها فإذا كان االسم ثبلثٌا مكسور  عرفنا

 العٌن، وجب قلب هذه الكسرة فتحة حتى ال تتوالى كسرتان فنقول:

 دبل= دإلً ، ملك = ملكً. 

 ـ الٌاء المشددة داخل االسم: 2

لى ساكنة والثانٌة إذا كان قبل آخر االسم ٌاء مشددة مكسورة، أي أنها مكونة من ٌابٌن األو

الثانٌة المكسورة واإلبقاء على الٌاء الساكنة فنقول: سٌد = مكسورة، فإنه ٌجب حذؾ الٌاء
1
  

 ظبً = ظبًٌ .سٌدي ، 

 ـ ٌاء فعٌلة: 3

 إذا كان االسم على وزن )فعٌلة( فإن ٌاءه تتعرض لما ٌلً :

أ ـإذا كانت العٌن صحٌحة والبلم صحٌحة، ولم تكن العٌن مضعفة، فإن هذه الٌاء تحذؾ 

 وبفتح ماقبلها فنقول : 

ًُّ   بدٌهة = بدٌهً.  حنفٌة= حنف

 وقد ورد على ؼٌر هذه القاعدة كلمات لم تحذؾ فٌها الٌاءمثل: 

 سلٌقة = سلٌقً   سلٌمة = سلٌمً.

قة(، أو كانت معتلة والبلم صحٌحة مثل ) طوٌلة( ب ـ فإذا كانت العٌن مضعفة مثل ) دقٌ

 فإن الٌاء تبقى دون تؽٌٌر فنقول: 
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دقٌقة = دقٌقً  طوٌلة = طوٌلً
1
  

 ــ ٌاء فعٌل:  4

 ٌاء تتعرض لما ٌلً : إذا كان االسم على وزن ) فعٌل( فإن

مع أ ـ إذا كان االسم معتل البلم مثل: ) علً وعدي( وجب حذؾ الٌاء مع فتح ما قبلها، 

 ضرورة قلب البلم واوا فتقول: علً علوي  ، عدى عدوي .

 ب ـ إذا كان االسم صحٌح البلم لم تحذؾ الٌاء فنقول: 

جمٌل= جمٌلً ، سمٌر = سمٌري
2

 

 ـ ٌاء فعٌلة :5

 إذا كان االسم على وزن " فعٌلة" فإن ٌاء تتعرض لما ٌلً: 

وجب حذؾ الٌاء فتقول:  أـ إن كانت العٌن صحٌحة والبلم صحٌحة، والعٌن ؼٌر مضعفة

 جهٌنة= جهٌنً.

َرة بقٌت ٌْ َدة أو كانت معتلة والبلم صحٌحة مثل: ُنَو ٌْ  ب ـ إن كانت العٌن مضعفة مثل: ُجَد

ِديُّ   ٌْ َدة = ُجَد ٌْ الٌاء دون حذؾ فنقول: ُجَد
3

 

 ـ ٌاء فعٌل:  6

المه المعتلة إذا كان االسم على وزن " فعٌل" وكان معتل البلم وجب حذؾ الٌاء، مع قلب 

 واوا فنقول : قصً= قصوي.

 النسب إلى جمع التكسٌر:

  إذا كان االسم جمع تكسٌر وجب أن ننظر إلى ما ٌلً:

                                                           
.148ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص 

1
  

.148ـ المرجع نفسه، ص 
2
  

.149ـ عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، ص
3
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 أـ إن كان االسم داال على الجمع، فالرأي األؼلب عند القدماء 

 النسب إلى المفرد فنقول: طبلب = طالبًٌ ، دول= دولً .

، بؤن انتقل إلى الداللة على مفرد وجب النسب إلٌه ب ـ فإن  لم ٌعد االسم داال على الجمع

كما هو: وذلك مثل: الجزابر = جزابري.
1

 

 صٌػ أخرى للنسب: 

عرفت اللؽة العربٌة صٌؽا أخرى للداللة على النسب، ؼٌر الٌاء المشددة التً تحدثنا عنها 

 وهذه الصٌػ هً:

 بقال ــ نجار . أ ـ فّعال: للداللة على النسب إلى حرفة معٌنة مثل: حداد ــ

 ب ــ فاعل وفعل: لداللة على صاحب شًء مثل:

تامر صاحب تمر ، طاعم صاحب طعام.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.150ـ المرجع نفسه، ص 
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 البنٌة المعجمٌة : المبحث الثانً: 

 منهج ابن قتٌبة فً تفسٌر داللة األلفاظ:

إن طبٌعة المعنى أن ٌكون متعددا ومحتمبل، وهاتان الصفتان من صفات المعنى تقوم كل 

منها على األخرى، فإذا تعدد معنى الكلمة المفردة حال انعزالها، تعددت احتماالت القصد، 

وتتعدد احتماالت القصد ٌعتبر تعددا فً المعنى، والذي ٌجب أال ٌؽٌب على أذهاننا دابما أن 

المعجم ال تفهم إال منعزلة عن السٌاق، وهذا هو المقصود بوصؾ الكلمات فً الكلمة فً 

المعجم بؤنها مفردات، على حٌن ال توصؾ بهذا الوصؾ وهً فً النص، حاشا بعد 

استخراجها منه لتحدٌد معناها المناسب على حٌن ال توصؾ بهذا الوصؾ وهً فً النص، 

كثر من السٌاق معنى هذا الكلمة ال ٌتحدد ومن ثم ٌنشؤ تعدد معنى الكلمة وصبلحٌتها أل

.مدلولها إال من خبلل السٌاق الذي ترد فٌه
1
  

 والكلمة ٌمكننا تفسٌرها وفق ما ٌلً:

 أوال : التفسٌر بالترجمة:

فمثبل  وهذا النوع من التؽٌرٌكون بذكر المرادؾ الذي ٌكون كلمة واحدة من اللؽة نفسها،

الكلمة بذكر أكثر من مرادؾ لها وقد  ٌكون هذا األعجم هو األخرص، وقد ٌكون تفسٌر 

طبة "، وهً أٌضا " الفصافص"  التفسٌر بالنقل من البلت األخرى مثل " الَقْضب"، "الرَّ

 وأصلها بالفارسٌة" إِْسِبْست".

 معنى أن التفسٌر بالترجمة ٌشمل على نوعٌن من التفسٌر هما: 

ٌُعد منٌرادفه، كؤن تقول  بلفظ آخر تفسٌر اللفظأوالً:  م البحر ولعل هذا التفسٌر  مثبل: الطَّ
2

 

 

 

                                                           
.145مد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، صـ مجدي ابراهٌم مح

1
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2
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

68 
 

ؽة أحد الدوافع التً دفعت ابن قتٌبة لتؤلٌؾ " أدب الكاتب" وهو َجْهل الُكتَّاب وؼٌرهم بالل 

الفصحى  وكنموذج هذا النوع من التفسٌر ٌقول ابن قتٌبة:" النضر، الذهب، والماجد : 

فٌه: الشرٌؾ، الكرٌم : الصفوح، والسٌد الحلٌم، واأل رٌب: العاقل، واإلرب: العقل، والسَّ

الجاهل، والسفه: الجهل، والؽسل : الخطمى، والرند: شجر طٌب من شجر البادٌة ، 

 والفرسك: الخوخ، والبلس: التٌن، والعبرى: مانبت على شطوط األنهار  منه وعظم.

إلى ثلثه، وٌقول ابن قتٌبة : ٌقال مضى هزٌع من الٌل ، وهدئ من الٌل، وذلك من أوله 

و الُبْلجة : آخره وهً السحر والسدفة مع وجوز اللٌل : وسطه، وجهمة اللٌل : أوله وآخره

الفجر ، والسحرة السحر االعلى ، والتنوٌر عند الصبلة ، والخٌط االبٌض: بٌاض النهار 

والخٌط االسود : سواد الٌل والضحى : من حٌن تطلع الشمس إلى ارتفاع النهار.
1

 

 ر اللفظ بأكثر من لفظ:ثانٌا: تفسٌ

وهذا ٌعنً شرح داللته شرحا موجزا ٌسٌرا، ومن نماذجه فً أدب الكاتب قول ابن قتٌبة:" 

و " البراء" آخر لٌلة من الشهر ، سمٌت بذلك لتبرإ القمر فٌها من الشمس و " المحاق" 

 ثبلث لٌال من آخر الشهر، ألنه ٌنحر الذي ٌدخل فٌه أي ٌصٌر فً نحره.

قتٌبة :" وسمً النجم " َنْجماً بالطلوع ، ٌقال: " َنَجَم السن" إذا طلع ونجم النجم  وٌقول ابن

 وسمً "طارقا" ألنه ٌطلع لٌبل ، وكل من أتاك لٌبل فقد طرقك ومنه قول هند بنت عتبة :

 نمشً على النمـــــــارق           ات طارق ــــــــنحن بن

وٌقول ابن قتٌبة و " الظٌان" ٌاسمٌن البر، والخزامى " خٌري البر، و"العرار" بهار البر 

هو القراص قالشبه، واألقحوان البابونج، وٌقال:واألٌقهان الجرجٌر، وٌقال )بل( هو نبت ٌ
2
  

 

 

                                                           
.146ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
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 األخطل:

كؤنه من ندى القراص مؽتسل     بالورس أو خارج من بٌت عطار ٌقول ابن قتٌبة:" 

رة سمٌت بذلك ألنها طبخت باللبن الماضر، وهو الحامض. و"الهرٌسة " سمٌت بذلك المضٌ

ألنها تهرس ، اي تدق ، والعصٌدة ، سمٌت بذلك ألنها تعصد، أي ُتلوى، ومنه قٌل لبلوي 

عنقه " عاصد" ، وٌقول ابن قتٌبة : " والمكاء" طابر ٌسقط فً الرٌاض وٌمكو، أي ٌصفر 

 قال الشاعر:

د المكاء فً خٌر روضة      فوٌل ألهل الشاء والحمرات   إذا ؼرَّ

وٌمضً ابن قتٌبة على هذ النحو فً تفسٌر داللة األلفاظ، وتوضٌح معانٌهان ومن ثم ٌتسع 

بالتفسٌر و التؤوٌل والتوضٌح لٌشمل بعض العبارات والتراكٌب التً استعملت نطاق عنده 

 أنفه، أي ألزقه بالرؼام، وهو التراب.فً الدعاء، من مثل قوله: أرؼمه هللا 

ومن خبلل ما سبق نستنتج أن ابن قتٌبة قد ذهب إلى استفتاح كل مستؽلق، وإٌضاح كل 

مبهم، ال ٌقؾ العامة أو الخاصة موقؾ كاتب المعتصم وؼٌره من الكتاب مما استؽلقت 

وهو ما ذهب إلٌه علٌهم األلفاظ،  فما لفظه إال وٌقابلها مدلوال، ومعنى ٌوضحها وٌفسرها، 

ابن قتٌبة، مستدال على ذلك بالقرآن الكرٌم وبالشهر العربً الفصٌح وبؤمثال العرب.
1

 

 ثالثا : التفسٌر بالمصاحبة:

 رتباط المصاحبة بجملة كاملة ترتبط أجزاإها، وٌطلق علٌها الدكتور تمام حسان"التعبٌراتا

كلمتٌن المسكوكة" أي العبارات الجاهزة وهً التً ٌراد بها التراكٌب التً تتكون عادة من 

فؤكثر، وٌجرى استعمالها بصورة واحدة دابما دون تؽٌر ٌطرأ علٌها كبلما أو كتابة، وهذه 

التراكٌب تطول عادة  إلى أكثر من كلمتٌن، وتستخدم فً مواقؾ اجتماعٌة متكررة ومن
2
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ٌضرب أخماس فً أسداس أو ٌلقى  الحبل على الؽارب وهذه العبارات تدل أمثلتها:  

 بكاملها على داللة محددة، هً دجبللة ٌعطٌها التركٌب متجاوزا دالالت الجزبٌات المكونة.

ٌقول ابن قتٌبة :" ماله سٌد وال لبد، السٌد : الشعر والوبر، ٌعنً اإلبل والمعز، واللبد : 

 هذا أنه أورد هذا التركٌب للتعود على داللة السٌد واللبد. الصوؾ، ٌعنً الؽنم، معنى

ابن قتٌبة عمد إلى تؤوٌل مثل هذه التراكٌب السابقة ٌرد المجازات إلى  بؤن القول وٌمكن

 أصولها األولى  والكشؾ عن جهة النقلة المعنوٌة فٌها حتى ال تظل مستؽلقة على اإلفهام.

ٌة حٌث ٌكون لكل لفظ فٌها معنى مستقل، فإذا ارتباط المصاحبة ببعض التراكٌب اللؽو

ٌٌِدلن معنى ٌحدده اللفظ األول وٌخصصه اللفظ الثانً، والمصاحبة فً  اجتمع لفظان فإنهما 

، أو  هذه التراكٌب تكةن فً صورة تبلزم أي تضام وٌكون هذا التضام بٌن االسم والصفة

تور تمام حسان على هذا والمضاؾ إلٌه، أو بٌن المصدر وحرؾ الجر، وقد أطلق الدك

 النوع من التفسٌر بالمصاحبة ) التوارد أو التبلزم (.

ة"   ولقد عّد الدكتور كمال بشر التضام نوعا من أنواع التولٌد النحوي ومثَّل لذلك بكلمتً "ربَّ

ٌُعد تركٌبا مولدا. إما  و" بٌت" وهما كلمتان تقلٌدٌتان، ولكن التركٌب " ربة بٌت" ٌمكن أن 

 تركٌب الكلمتٌن معا فإنهما ٌإدٌان داللة جدٌدة. فً حالة

"برح الحفاء " أي انكشؾ األمر و ذهب الستر ،  ٌقول ابن قتٌبة فً هذا المجال: وٌقولون: 

وبرح بمعنى زال .
1

 

اللؽوي وهو ما ٌسمى  ارتباط المصاحبة بٌن اللفظٌن نتٌجة ارتباطهما فً اإلستعمال

"بالتراكٌب الثابتة" التً تتكون من أكثر من كلمة فً عبلقة تركٌبٌة لها داللتها التً ال 

مجموع دالالت العناصر المكونة لها.تتكون من مجرد 
2

 

     ٌقول ابن قتٌبة :"ماله ثاؼٌة وال راؼٌة " الثاؼٌة :الشاة ،والراؼٌة الناقة ،معنى هذا أنها 

  ة على أنه ال ٌمتلك شاة وال ناقة.وردت للدالل

                                                           
.151،152ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 

1
  

.154ـ المرجع نفسه ص 
2
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

71 
 

               رابعا: التفسٌر بالمغاٌرة:

 ، فالحب ضد البؽض تقابل، تعاكس وتخالؾ أن نعبر عنه بؤلفاظ أربعة هً : ضد، وٌمكن

وقد أطلق المناطقة على  ،السوادقبال عكس اإلدبار والبٌاض ٌخالؾ ، اإلوالخٌر ٌقابل الشر

  ."التضاٌؾ"  والمتضاٌفان عندهم هما اللذان ال ٌتطور أحدهما عن اآلخرهذه العبلقة اسم 

، ٌمكن إدراجه تحت التفسٌر التعاكسً هو "ماٌعرؾ أورده ابن قتٌبةو هذا النموذج الذي 

قبٌل من دبٌر " فالقبٌل: ما اقبلت به المرأة من ؼزلها حٌن تفتله ، والدبٌر : ما أدبرت به  

، ثم ٌفتل ذلك، فإذا أقبل به واإلدبارة ،وهو شق فً األذناإلقبالة  وقال األصمعً : أصله من

، والجلدة المعلقة فً األذن هو اإلقبالة واإلدبارة . وإذا أدبر فهو اإلدبارةفهو اإلقبالة، 
1

 

 خامسا : التفسٌر بالنظٌر

ٌدة وأعنً به هنا تفسٌر داللة اللفظ بذكر نظٌره وقد ألؾ لؽوٌو العرب القدامى مإلفات عد

تلك حملت اسم "الفرق" . وكانت فً بداٌتها عبارة عن رسابل دارت حول هذا الموضوع 

لؽوٌة صؽٌرة، جمع فٌها اللؽوٌون األلفاظ بذكر نظابرها لدى كل من اإلنسان والحٌوان 

 والطٌر والسباع والهوام والحٌاة وؼٌر ذلك.

التً تجمع األلفاظ المتعلقة باإلنسان وٌبدو أن ابن قتٌبة اعتمد على هذه الرسابل اللؽوٌة 

)أجزاإه و أحواله( والخٌل واإلبل والشاة، فتشرحها مع اإلستشهاد علٌها أحٌانا، وهً تلك 

التً تنسب إلى عمرو بن كركرة، وثابت بن أبً ثابت، وقطرب واألصمعً وابن زٌد 

األنصاري.
2

 

 وهاهً بعض نماذج التفسٌر بالنظٌر:

"فروق فً األفواه" ،"المشفر" للخؾ، والمرّمة والمقمة لظلؾ)هما  بابٌقول ابن قتٌبة فً 

 الشفتان من ذات الظلؾ( و"الجحفلة" للحافر، والخراطٌم للسباع، قال أبو زٌد: منقار الطابر 

 ومنسره واحد وهو الذي ٌنسر به نسرا.
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وقد قرر  ولقد قرر وقوع هذا التناظر بٌن لفظ المشفر وبٌن نظابره جمهرة من علماء اللؽة،

أٌضا هذا التناظر كل من األصمعً وثابت بن أبً ثابت وقطرب والثعالبً، ٌقول األخٌر: 

خطم السبع، مقمة الثور،مربة الشاة، منسر شفة اإلنسان مشفر البعٌر، جحفلة الفرس، 

الجارح، منقار الطابر.
1

 

ل ابن قتٌبة وأما لفظ "الضرع" فقد وقع بٌنه وبٌن: الخلؾ والضبً والثدي التناظر، ٌقو

:والضرع لكل ذات ظلؾ و"الخلؾ" لكل ذات خؾ و"الضبً" للسباع وذات الحوافر 

 والِخلؾ لذوات الظلؾ، والثدي للمرأة.وجمعه أطباء وقد ٌجعل الضرع لذوات الخؾ، 

 الشاة والبقرة،طبى الكلبة  قال الثعالبً: "ُتندإةالرجل"، ثدي المرأة، خلؾ الناقة، ضرع

 الناقة بمنزلة ضرع البقرة وثدي المرأة. خلؾ

أما لفظ الحٌاء : فٌناظره الثؽر والرحم والؽرمول ٌقول ابن قتٌبة: "الحٌاء" لكل ذات ِظلؾ 

وُخؾ، ممدود والظبٌة لكل ذات حافر، الثؽر لكل ذات مخلب، والرحم للمرأة والؽرمول 

 القضٌب. ه"قضٌب لكل ذي حافر" والِمقلم قضٌب البعٌر، فؤما التٌس فل

األمور وؼٌرها كره فإن العربٌة، الفصحى قد احتفظت فً كل هذه وبناءا على ما سبق ذ

 اإلنسان األول، بؤن العنصر الواحدبثروة لفظٌة كبٌرة، فحافظت بذلك على إحساس 

وإن خلق لوظٌفة معنٌة فً كل من اإلنسان والحٌوان والطٌر فإن شكله المختلؾ وتكوٌنه 

لؾ التسمٌة ، لٌخاذه األنواع، قد ٌكون مبررا كافٌا لدى هذا اإلنسان األولالمتباٌن عند كل ه

باختبلؾ شكل المسمٌات
2

 

 اللة اللفظٌة وعالقتها بالمجتمع :الد

لؽتنا العربٌة من أرقى اللؽات بٌانا، وأؼزرها مادة وفً مقدمة العوامل التً هٌؤتها لذلك 

 اإلشتقاق، كثرة صٌؽها وأبنٌتها . 

                                                           
.157ص ـ مجدي إبراهٌم محمدإبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة،

1
  

. 160، 159ـ المرجع نفسه ص 
2
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 اإلشتقاق:مفهوم 

اإلشتقاق أخذ ِشِق الشٌا، وهو نصفه، واشتقاق الشٌا بنٌانه من جاء فً اللسان:لغة :

المرتجل، واشتقاق الكبلم األحذ فٌه ٌمٌنا وشماال، واشتق الخصمان وتشاقا تبلحا وأخذا فً 

  .الخصومة ٌمٌنا وشماال

الشٌا، ثم ٌحمل فً قال ابن فارس: الشٌن والقاؾ أصل واحد صحٌح ٌدل على انصداع 

.علٌه وٌشتق منه على معنى اإلستعارة، تقول: شققت الشٌا، أشقه شقا إذا صدعته
1
  

كما جاء فً كتاب العٌن للخلٌل ابن أحمد الفراهٌدي فً مادة )ش.ق( اإلشتقاق :األخذ فً 

الكبلم .
2

 

ٌمٌنا وعرفه األستاذ راجً األسمر: هو أحذ الشٌا وهو نصفه واإلشتقاق األحذ فً الكبلم 

مع ترك القصد واشتقاق الحرؾ من الحرؾ أحذ منه.وشماال 
3
  

 لفظ من آخر متفق معه فً المعنى و الحروؾ األصلٌة االشتقاق ٌعنً استخراج اصطالحا :

فإذا اتحد المشتق والمشتق منه فً ترتٌب الحروؾ سمً هذا باالشتقاق العام،  وإال فهو  

 االشتقاق الكبٌر أو األكبر.

فتجمع بٌن معانٌه، وإن  هـ(بـ...: تؤخذ أصبل من األصول فتقرأه392جنً:ن)عرفه ابن 

 اختلفت صٌؽة ومبانٌه، وذلك كتركٌب )س.ل.م.( فإنك تؤخذ منه معنى السبلمة فٌتصرفه

 نحو: سلم وٌسلم وسالم

جاء فً كتاب" المفتاح فً الصرؾ": نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنا وتركٌبا 

المشتق منه ؽة بحرؾ أو بحركة وأن ٌزٌد المشتق على المشتق على وتؽاٌرهما فً لصٌ

،كضارب أومضروب. بشًء
4

 

                                                           
.166ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص

1
  

.08، ص 5،ج 1990، 2ـ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، تر محمد مهدي المخزومً، ابراهٌم السامرابً، دار الهجرة، ط
2
  

.139، ص 2009رؾ، تر: إمٌل بدٌع ٌعقوب، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، دط، ـ راجً األسمر، المعجم المفصل فً علم الص
3
  

.62، ص 1987، 1ـ عبد القاهر الجرجانً، كتاب المفتاح فً الصرؾ، تح: علىً توفٌق الحمٌد، مإسسة الرسالة بٌروت، ط
4
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وجاء فً تعرٌؾ آخر: انتزاع كلمة من كلمة أخرى بٌنهما معنى مشترك، واالشتقاق وسٌلة 

 من وسابل تولٌد األلفاظ للداللة على المعانً الجدٌدة، وتنمٌة اللؽة وزٌادة مفرداتها.

القدماء والمحدثون فً تعرٌفهم لبلشتقاق من جانبه االصطبلحً، حٌث  وعلٌه لم ٌختلؾ

 أجمعواعلى أنه أخذ  كلمة أو صٌؽة من أخرى شرط اتفاقهما فً االصل والمادة.

حول أنواع االشتقاق ومدلول كل نوع فعبد هللا  بٌد أن هناك خبلؾ بٌن علماء اللؽة المحدثٌن

واع صؽٌر، كبٌر، كبارن وٌعنً بالصؽٌر االشتقاق أمٌن فً كتابه االشتقاق، جعله أربعة أن

 الصرفً، وبالكبٌر اإلبدال وباألكبر: التقلٌب وبالكبار النحت

أما الدكتور علً عبد الواحد وافً فقد جعله ثبلثة أنواع هً: العام، الكبٌر، واألكبر، فالعام 

 هو الصرفً، الكبٌرهو التقلٌب، األكبرهو اإلبدال.

 ٌث والبحث فً هذه األنواع، ولكن سٌنصب اهتمامنا على دراسة النوعلسنا هنا بصدد الحد

ؽٌر أو األصؽر، ألن جزءا من هذا البحث داخل فً نطاقه وهو األول، وهو االشتقاق الص 

البحث فً اشتقاق أعبلم القبابل والناس من موادها اللؽوٌة.
1

 

اه، فتجمع بٌن عرفه ابن جنً مفهوم االشتقاق األصغر: : أن تؤخذ أصبل من األصول َفَتَتَقرَّ

 معانٌه وان اختلفت صٌؽه ومبانٌه وضرب لذلك مثاال لتركٌب مادة) س.ل.م( قاببل: فإنك

ْسلَم، وسالم، سلمان، َسلمى، السبلمة،   ٌَ تؤخذ منه مع السبلمة فً تصرفه، نحو: َسلَِم، و

 السلٌم اللذٌع، أطلق علٌه تفاإال بالسبلمة.

رفه السٌوطً بقوله:" أخذ صٌؽة من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلٌة وهٌبة تركٌب ع

لها، لٌدل بالثانٌة على معنى األصل بزٌادة مفٌدة، ألجلها اختلفا حروفا أو هٌبة كضارب من 

وجذر من َجَذَر.ضرب 
2

 

                                                           
.167، 166ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 

1
  

.168نفسه، ص  ـ المرجع
2
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لصرفً، ألنه وهذا النوع هو المعنى على اإلطبلق لهذا ٌسمى االشتقاق العام أو االشتقاق ا

 الذي تتصرؾ االلفاظ عن طرٌقة وٌشتق بعضها من بعض.

 من خبلل فهمنا التعرٌؾ االشتقاق، ٌمكننا استنتاج ماٌلً:

 ــ االشتراك المعنوي بٌن المشتق والمشتق منه.1

 ــ اشتراكهما فً المادة األصلٌة أي الحروؾ األصلٌة للكلمة.2

 على نحو معٌن.ــ اشتراكهما فً ترتٌب الحروؾ األصلٌة 3

وهذا النوع فً االشتقاق لٌس فً الحقٌقة إال نوعا من التوسع فً اللؽة ٌحتاج إلٌه الكاتب، 

وتلجؤ إلٌه المعاجم اللؽوٌة للتعبٌر عما قد سٌتحدث من معان مما ٌساعد على مساٌرة التطور 

 من االجتماعً، مثال ذلك اشتقاق المصدر من الجوهر كالنبات من النبت، واالستحجار

بعض األفعال والمصادر من الحروؾ نحو قولهم: سؤلتك حاجة فولٌت أي  الحجر، واشتقاق

قلت لً: لوال، وسؤلتك حاجة فبل لٌت لً، أي قلت لً.
1

 

تدور  وخبلصة القول أن المشتقات كلها فً االشتقاق األصؽر ٌجمعها معنى واحد تقول  إلٌه

 أن العرب تشتق بعضحوله، ٌقول: ابن فارس: أجمع أهل اللؽة أن لؽة العرب قٌاسا و

 الكبلم من بعض، وأن اسم الجن مشتق من االجتنان، وأن الجٌم والنون تدالن أبدا على 

الستر، وأن االنس من الظهور، ٌقولون آنست الشًء أبصرته وعلى هذا سابر كبلم  

 العرب.

 

 

 

                                                           
.169ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص

1
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 ق:موانع االشتقا

ــ اختبلؾ اللهجات العربٌة فً معانً بعض المفردات مثال ذلك األَْحلب: الحجز فً لؽة 1

أهل الحجاز، التراب فً لؽة بنى تمٌم واأللفت فً كبلم تمٌم: األعسر واأللفت فً كبلم قٌس 

األحمق.
1

 

ؤ، 2 ٌَ َتَقٌؤت ـ تداخل مواد الكلمة الواحدة واختبلط معانٌها بسبب التصحٌؾ كما فً مادة:" َق

المرأة" تعرضت لبعلها وألقت بنفسها علٌه ولم تكن هناك ثمة عبلقة بٌن هذا المعنى 

 تفٌؤت بالفاء بمعنى رجعت. والقًء، والصواب أن ٌقال:

ــ تماثل صور بعض الكلمات المعربة بكلمات أصلٌة فً اللؽة كما فً كلمة " الُبرج" 3

انٌة، ومن ثم اختفت لذلك صلتها المعنوٌة بمعنى الحصن، فقد استعارتها العربٌة من الٌون

 بمادة " برج" العربٌة الدالة على التزٌٌن، أو على صفة خاصة فً العٌن.

نستنتج مما سبق أن االشتقاق لٌس ممكنا فً جمٌع حاالت اللؽة والتماس الجامع المعنوي 

 احساس لؽوي بٌن مفردات المادة الواحدة مبناه التلطؾ فً االستنباط وكثٌر ما ٌحتاج إلى

خاص تجاه الكلمات ومعانٌها، وأنه لٌس مطردا على نحوما ذهبنا إلٌه من وجود بعض  

العوامل التً تقول دون اطراده.
2

 

القول أن اللؽة أداة اتصال وتفاهم باعتبارها وظٌفة اجتماعٌة، وهً أداة التعبٌر  وخبلصة

عن النفس والوجدان باعتبارها وظٌفة نفسٌة وهً وسٌلة لتكوٌن المفاهٌم باعتبارها وظٌفة 

 جمالٌة واللؽة بهذا االعتبار عقلٌة وهً وسٌلة للتعبٌر عن التذوق الجمالً باعتبارها وظٌفة

 ومر بناالفصاح عن قدراته بصورة من صور الكبلم أو الكتابة وٌنمو التفكٌ من تمكن الفرد 

العبلقات االجتماعٌة عند الفرد، فالفرد ٌفكر فٌما ٌدركه بالمبلحظة، كما ٌفكر نتٌجة لما  

ٌسمعه من الؽٌر كتابة أو مشافهة فسماع كبلم الؽٌر أو رإٌته مكتوب باعت على التفكٌر 

                                                           
.170ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.171، 170ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
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ٌنا دابرة ٌتبعه تعبٌر، والتعبٌر االجتماعً عادة باللؽة وهكذا نجد لدوالتفكٌر االجتماعً 

ثر الفرد بالمجتمع عن طرٌق اللؽة.متصلة الحلقات نبدأ بتؤ
1

 

 عالقة االسم بمعناه:

وقع على هذا ٌقول المبرد: أما األسماء فما كان واقعا على معنى وهو بذلك ٌقصد أن االسم 

 هذا المعنى، فٌصٌر عبلمة أو داللة على معناه.المعنى، لٌدل على أن هذا االسم ل

 االسم مادل على معنى نفسه، وهو بذلك ٌرى أن االسم ومعناه عبلقة طبٌعٌة.:  ٌقول اآلمدي

عبلقته اعتباطٌة، ال تخضع للمنطق العقلً، وهً  وٌبدو أن العبلقة بٌن االسم ومدلولة

عرفٌة، والعرؾ ٌختلؾ باختبلؾ المجتمعات وباختبلؾ األزمنة وباختبلفه فً الوضع 

اللؽوي تختلؾ اللؽات، ولو كانت العبلقة طبٌعٌة بٌن االسم والمسمى، أو منطقٌة لتوحدت 

 ت العبلقة بٌن االسم والمسمىإنسان أن ٌفهم أٌة لؽة، فلٌساللؽات أو لكان من الممكن ألي 

طبٌعٌة كالعبلقة بٌن االحساس بتقلص المعدة وبٌن معناه الذي هو الجوع. والهً منطقٌة  

 كالعبلقة بٌن رإٌة السحابة الداكنة وبٌن معناه الذي هو توقع سقوط المطر.

 ولقد أشار أٌضا إلى تلك العبلقة دي سوسٌر قاببل:" إن الرابط الذي ٌجمع بٌن الدال

والمدلول رابط اعتباطً، أي أن االسم ال ٌدل على معنى فً نفسه، بل ٌوضحه لهذا المعنى 

 وأن الدلٌل اللؽوي ال ٌجمع بٌن شًء واسم، بل بٌن متصور ذهنً وصورة أكوستٌكً.

ونفهم مما سبق أن العبلقة وثٌقة بٌن اللفظ ومعناه من ناحٌة، وبٌن الفكر )المتصور الذهنً( 

 من ناحٌة أخرى.

 معنى هذا ان اللؽة ترتبط بالفكر، فبل ٌتصور إنسان أن اللؽة ال ترتبط به، بل بٌنهما عبلقة

وثٌقة فلوال اللؽة لما وجد الفكر، ولوال الفكر لما وجدت اللؽة. 
2

 

 

                                                           
.172ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.174، 173ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
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 المعنى اللغوي واالصطالحً لداللة االسم:

ٌدل داللة وِداللة وُداللة جاء فً لسان العرب:"دلَّ فبلن إذا هدى، وقد دلَّ على الطرٌق  لغة:

والفتح أعلى ، وفً حدٌث علً رضً هللا عنه فً صفة الصحابة رضً هللا عنهم ٌخرجون 

لون علٌه الناس، ٌعنً ٌخرجون من عنده  ٌَُبدَّ من عنده أدلة، جمع دلٌل، أي بما قد علمو، َف

فقهاء".
1

 

: تتعلمها، واآلخر بؤمارةالبلم أصبلن: أحدهما إبانة الشًء قال ابن فارس :"الدال و

: دللت فبلن على الطرٌق، والدلٌل: األمارة فً الشًء. . فاألول قولهماضطراب فً الشًء

.وهو بٌن الداللة والداللة
2

 

ٌقول الجوهري: الداللة فً اللؽة مصدر دله على الطرٌق َداللة وِداللة وُدلولة، فً معنى 

.أرشده
3

 

لٌلً كِخْلِفً: الداللة أو علم الدلٌل بها  وفً القاموس: ودله علٌه داللة فاندل، سدده إلٌه، والدَّ

ورسوخه.
4

 

وي أن الداللة فً مصطلح أهل المٌزان)المنطق( واألصول العربٌة ناهذكرالت اصطالحا:

بحالة ٌلتزم من العلم بها العلم بشًء آخر.والمناضرة هً أن ٌكون الشًء 
5

 

وحدها األصفهانً بقوله: أعلم أن الداللة اللفظ عبارة عن كونه بحٌث إذا سمع أو تُخٌل 

الحضت النفس معناه.
6

 

ــ قال ابن النجار: كون الشًء ٌلزم من فهمه فهم الشًء آخر فالشًء األول هو: الدال 

والشًء الثانً : هو المدلول.
7

 

 اللفظ متى أطلق أو حسن فهم معناه لعلم بوصفه.
                                                           

.174ـ المرجع نفسه، ص 
1
  

م.1979هـ ـ 1399ـ ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة )د ل( تح: عبد السبلم هارون، دار الفكر، دط، 
2
  

حاح ) دلل(، تح: أحمد عبد الؽفور عطار، دار العام للمبلٌٌن بٌروت ـ لبنان، ط .1990، ٌناٌر 4ـ اسماعٌل بن حماد الجوهري، الصِّ
3
  

م.1998، 6بادي، القاموس المحٌط ) دلل(، مإسسة الرسالة، بٌروت، طـ الفٌروز األ
4
  

م. 1996، 1ـ محمد بن التهانوي، كشاؾ اصطبلحات الفنون، تح: رفٌق العجم وآخروون، مكتبة لبنان ناشرون، ط
5
  

.1،2004والنشر والتوزٌع، القاهرة، طـ شمس الدٌن محمود بن عبد الرحمان األصفهانً، بٌان المختصر، تح: علً جمعة، دار السبلم للطباعة 
6
  

م.1998، 2ـ ابن نجار، شرح الكوكب المنٌر، تح: محمد الزحٌلً ـ نزٌه حماد، مكتبة العبٌكان، الرٌاض، ط
7
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قسم اآلمدي إلى لفظٌة وؼٌر لفظٌة، فاللفظٌة: إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى  وقد

الموضوع له اللفظ، أو إلى بعضهن فاألول: داللة المطابقة كداللة لفظ االنسان على معناه، 

على ما فً معناه من الحٌوان، أو الناطق والثانً: داللة التضمن كداللة لفظ االنسان 

م من التضمن لجواز أن ٌكون المدلول بسٌط ال جزء له، وأما ؼٌر اللفظٌة فهً والمطابقة أع

داللة االلتزام.
1

 

أما أبو هبلل العسكري فقد جعل الداللة على أربعة أوجه، إحداها ٌمكن أن ٌستبدل به قصد 

 فاعله ذلك أو لم ٌقصد، والثانً: العبارة عن الداللة فٌقال للمسإول أعد داللته، والثالث:

الشبهة، ٌقال داللة المخالفة كذا، أي شبهته، والرابع : االمارات والداللة عند شٌوخنا ٌإدي  

 النظر فٌه إلى العلم، واالسم داللة على معناه، ولٌس برهانا على معنها.

وبناءا على ما أورده اآلمدي فإن داللة اللفظ تنحصر فً ثبلثة أوجه هً: المطابقة والتضمن 

لك داللة لفظ البٌت على كامل معناه أو لفظ الفرس أي لفظ آخر، أما داللة وااللتزام، مثال ذ

 .التضمن كداللة لفظ البٌت على السقؾ وحده أو الجدار ألن البٌت ٌشمل السقؾ والجدار

وداللة المطابقة أكثرفً اللؽة من التضمن لجواز أن ٌكون المدلول بسٌطا ال جزءا له 

ٌتضمنه.
2

 

وبالرؼم من تضارب اآلراء السابقة بٌن علماء لؽة العرب والمستشرقٌن أمثال دٌسوسٌر 

وكرٌستال حول تحدٌد مفهوم االسم وداللته فإننا نذهب مذهب دي سوسٌر الذي رفض 

العبلقة الطبٌعٌة بٌن االسم ومعناه، والتً ذهب إلٌها المبرد واآلمدي إلى أنها عبلقة عرفٌة 

ومن ذلك نستنتج أن ما ذهب إلٌه ابن  ا بالمجتمع والبٌبة التً نشؤت فٌها ترتبط ارتباطا وثٌق

أو واقعٌة، محاولة لبسط قدراته   قتٌبة من أن الناس كانو ٌسمون أبناءهم بمسمٌات بٌبٌة

التفسٌرٌة اللؽوٌة فحسب، وهذه من المآخذ التً نؤخذها علٌه حٌث إنه لم ٌتصرؾ إلى لقلٌل 

بٌان ارتباطهما بالبٌبة.األسماء، ولكنه انصرؾ ل
3

 

                                                           
.174ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص

1
  

.175ـ المرجع نفسه، ص 
2
  

. 176ـ  نفس المرجع السابق، ص 
3
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أؼرم بتلمس هذا الرابط االشتقاقً بٌن اللفظ ومدلوله فتراه مثبل ٌقول: وٌبدو أن ابن قتٌبة 

 مطر الخرٌؾ) َوْسِمً( ألنه ٌسم االرض بالنبات وشجر وطٌروحشرات وؼٌر ذل.

 ة.وٌقول:"َسلَمة" واحدة " السلم"، وهً شجرة األرض وبها سمً الرجل والسلم من العظا

وعلى هذا المنوال ٌحاول ابن قتٌبة تعلٌل أسماء القبابل واألشخاص باشتقاقها من الطبٌعة و 

البٌبة نفسهما، وٌبدو أنه تؤثر بمإلفات من سبقوه فً هذا التؤلٌؾ كاألصمعً فً كتابه:النبات 

والشجر واشتقاق االسماء كؤبً عبٌد فً كتابه: الشجر، فمثل هذه المإلفات بطبٌعة الحال 

 تدل داللة قاطعة على معرفة العربً بؤحوال الشجر والنبات.

  وفٌما ٌلً بعض النماذج التً أوردها ابن قتٌبة فً أدب الكاتب:

 ٌقول ابن قتٌبة:"َعْلَقمة" واحدة العلقم، والعلقم هو المر، ٌقال طعام شدٌد العلقمة، أي شدٌد

 .المرارة

 ٌقول ابن قتٌبة: أرطاه: واحدة األرطى، وهو شجر قال ابن درٌد واالرضى نبت من الشجر.

وٌقول ابن قتٌبة: "َطْلَحة" واحدة الطلح، وهو شجر عضام  من العضاة وقال ابن درٌد طلحة 

 وهو ضرب من شجرة العضاة له شوك والجمع طلوح، وبها سمً طلحة بن عبٌد هللا.

ات له أهمٌة عضمى فً حٌاة العرب فقد أخذوا من صفاته و نستنتج مما سبق أن النب

خصابصه ما كان له تؤثٌر فً حٌاتهم وطبٌعتهم فانعكس هذا على أبنابهم، فسموهم بما ؼلظ 

، وهذا ٌكون على سبٌل التفاإل، والدافع النفسً لطبٌعة الحٌاة الصحراوٌة وخشن من الشجر

الجافة القاسٌة التً كانو ٌعٌشون فٌها.
1

 

 ول ابن قتٌبة فً باب:" المسمون بؤسماء الطٌر" "هوذة" " القطاة"، وبها سمً الرجلٌق

 وقال ابن درٌد: والهوذة ضرب من الطٌر)القطاة( وهما اللذان ٌقول فٌهما الحطٌبة: 

 أمثال علقمة بن هو         ذة كل ؼالٌة ومٌاسر 

                                                           
.178، 177مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص  ـ
1
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

81 
 

ٌْض بن عامر بن هوذة، وكان شرٌفا، وهو الذي نقل الحطٌبة إلى جواره من  ومنهم: ُبَؽ

 جوار الزبرقان.

 ٌقول ابن قتٌبة " الحاتم" الُؽراب" سمً بذلك ألنه عندهم ٌحتم بالفراق.

ونفهم مما سبق أن العرب كانوٌتطٌرون بؤسماء الطٌر على نحو ما أورده ابن قتٌبة من مثل 

الحاتم واألخٌل وؼٌرهما...
1

 

اع) وعنبس( األسد، وهو فعل من العبوس وٌقول ابن قتٌبة فً باب المسمون بؤسماء السب

وبه سمً الرجل قال األصمعً:" عنبسة " اسم مشتق من اسم األسد. ألنها صبرت 

 وحافضت وحفرت لها الخفابر.

نستنتج مما سبق أن العرب تسمً أبنابها بؤسماء األسد ترهٌبا ألعدابهم على نحو ما أورده 

 وؼٌرهم... ابن قتٌبة من مثل : عنبس، وفرافصة، وهرماس،

ٌقول ابن قتٌبة:" أَْوس" الذبب، وبه سمً الرجل، وٌقال: بل بالعطٌة، وٌقال:" أُْسُت الرجل 

 )أَأُسه( أوسا، إذا أعطٌته.

وقال ابن قتٌبة" ثعلبة" أنثى الثعالب، قال ابن درٌد " ومن بنى بهدلة" حالد ابن ثعلب، 

 والثعلب معروؾ.

ناءهم بؤسماء الذبب والثعلب وؼٌرهما لتمٌٌزهم وبناء على ما سبق فإن العرب ٌسمون أب

بالمكر والخداع والذكاء.
2
  

 

 

      

 

                                                           
.179ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

. 181، 180، 179ـ نفس المرجع السابق، ص
2
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 المبحث الثالث: البنٌة الداللٌة

كاال ثابتة أش إن اللؽة اإلنسانٌة أشبه بكابن حً تنمو، وال تلزم فٌها معانً المفردات دابما

وهذا أو قوالب محددة جامدة، وإنما فً أحٌان كثٌرة عرضة للتؽٌٌر والتبدٌل، 

 التحرك المستمر لها ٌتضح من خبلل النظر إلى مدلوالتها فً حقبة زمنٌة طوٌلة .

وقضٌة الداللة من القضاٌا الهامة فً الدراسات اللؽوٌة، ألن اللؽة كما هو معروؾ لفظ 

واتقابها.ٌتها لداللة قوام اللؽة و وظٌفتها ومقٌاس كفاومعنى، ومن ثم كانت ا
1

 

 :غٌر الداللًمفهوم الت

ر: تحول من طور إلى طور" :  لغة جاء فً معجم الوسٌط " َتَطوَّ
2

أي انتقل من حال إلى 

 حال.

ُور:التارة، تقول طورا بعد طور أي تا رة بعد وقد جاء فً معجم لسان العرب"طور: الطُّ

تارة، وجمع الطور أطوار. 
3

 

هو ذلك التؽٌر الذي ٌطرأ على اللؽة سواء أصواتها أو داللة مفرداتها، أو فً اصطالحا: 

الزٌادة التً تكتسبها اللؽة أو النقصان الذي ٌصٌبها، وذلك كله نتٌجة عوامل مختلفة ترتبط 

ارتباطا وثٌقا بحٌاة األمم فً كافة مجاالتها .
4

 

 التً تؤدي إلى التطور الداللً:العوامل  

 قٌام أحد المجامع اللؽوٌة او الهٌبات العلمٌة بتؽٌٌر داللة إحدى المفردات وٌتبعه أصحاب

تلك اللؽة إذا القت القبول واإلستحسان من قبلهما، فتنتشر اللفظة بالمعنى الجدٌد وهذا سبب  

 مقصود .

                                                           
.189ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص  
1
  

.569، ص 2ـ مجمع اللؽة العربٌة، معجم الوسٌط مادة، ج 
2
  

.203م،مادة)ط و ر(، ص 1997، 1بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت لبنان،ط ـ ا
3
  

. 45،ص 1985(، 1ـ عودة خلٌل ابو عودة،التطور الداللً بٌن لؽة الشعر الجاهلً ولؽة القرآن الكرٌم، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، )ط
4
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

83 
 

 عض ألفاظ اللؽة فتشبه ألفاظا ب أما ؼٌر المقصود فهو ذلك التطور الصوتً الذي ٌصٌب

لداللة األلفاظ ومن أمثلة ذلك كلمة:"عتٌد" أخرى تباٌن داللتها، وشٌوع الفهم الخاطا 

تطورت داللتها فً أذهان الناس إلى معنى:" عتٌق" أو "عتٌد" بسبب القٌاس الخاطا على 

 هاتٌن الكلمتٌن . 

ى من العرب لم ٌبحثو عن أسباب هذا أما عن أسباب التؽٌر الداللً  فإن اللؽوٌٌن القدام

التؽٌر، وٌبدو أن السبب الربٌسً من ذلك ٌرجع إلى أن أؼلبهم عّدها خطؤ، وحثو العامة 

كما أن أؼلب اللؽوٌٌن قصرو جهودهم على على اجتنابه وعدم استخدامه فً مخاطباتهم 

األسباب أو  استقراء مفردات اللؽة، والتنبٌه على ما رأوه خطؤ فٌها دون أن ٌؽوصو فً

ً أدت إلى مثل هذه الظاهرة، والدلٌل على قولنا هذا أن ابن قتٌبة عقد بابا بعنوان العوامل الت

 باب معرفة ما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه.

لكن على الرؼم من ذلك فقد أشاربعضهم، وبشكل عابر إلى ما ٌمكن أن ، نُعده من أسباب 

"قال علماإنا:العرب تسمً الشٌا باسم الشٌا ؼذا لؤللفاظ، ٌقول ابن فارس:التؽٌر الداللً 

كان مجاورا له أو منه بسبب، ومن ذلك: تسمٌتهم السحاب :"سماء" فٌستخدمون اللفظ 

بالمعنى الجدٌد، وٌقترون اللفظ فً ذهن الناس، فٌصبح المعنى الجدٌد هو المتبادر إلى 

ضمحل تماما عند إلى أن ٌ الذهن عند إطبلق اللفظ وٌترك استعمال اللفظ بالمعنى السابق

.الناطقٌن باللؽة
1

 

 مظاهر التطور الداللً لؤللفاظ رصدها لؽوٌو الحدٌث فً ما ٌلً :

 .توسٌع المعنى

  .تضٌٌق المعنى

  .رقً الداللة

  .انتقال الداللة

                                                           
.194،195للؽة، ص ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم ا

1
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معنى هذا أن الكلمة إما أن تتؽٌر داللتها كلٌة بحٌث تنقطع الصلة بٌنها وبٌن المعنى السابق 

للكلمة، إما أن تبقى هناك صلة بٌن المعنٌٌن السابق والجدٌد،   ولكً ٌختلؾ أحدهما عن 

اآلخر فً سعة المعنى وضٌقه، فقد ٌخصص المعنى العام، أو ٌعمم المعنى الخاص، أو 

 ، أو ٌصٌبها اإلنحطاط. ترتقً الداللة

الداللً فرصدوه، ونصو  وأٌا ما كان األمر، فلقد تنبه لؽوٌو العرب القدامى إلى هذا التؽٌر 

علٌه، بٌد أنهم لم ٌتوسعو فً تبٌان أسبابه ومظاهره.
1

 

فقد اقتصر همهم على استقصاء المفردات اللؽوٌة، وضمها مرتبة فً معاجمهم اللؽوٌة دون 

 علٌها من تؽٌٌر فً األصوات أو الداللة.طرأ ما مبلحظة 

ومن البدٌهً فً علم اللؽة الحدٌث أن اللؽة شؤنها شؤن الكابن الحً والظواهر االجتماعٌة 

تخضع لناموس التطور والتؽٌر، والسبب فً ذلك ٌرجع إلى هناك عبلقة وثٌقة بٌن اللؽة 

العربٌة قدٌما وحدٌثا كما وقع  والحٌاة االنسانٌة معنى هذا أن التطور الداللً وقع فً لؽتنا

فً ؼٌرها من اللؽات، فمعانً االلفاظ التً كانت مستخدمة فً العصر الجاهلً لم تبق 

 جامدة فً االسبلم بل لحقها تؽٌٌر قلٌل أو كثٌر وهذا ما حدث فً العصور التالٌة أًٌضا.

ل بشر ٌقول أما رأي المحدثٌن فً التطور الداللً فؤعرضه متمثبل فً رأي الدكتور كما

 ولٌس بمستؽرب أن ٌنال علم المعانً هذا القدامى االهتمام بٌن العلماء والباحثٌن، فداللة

 المتعددة والتواصل بمستوٌاته المختلفة بٌن األفراد األلفاظ أمر ٌتصل بجوانب حٌاتنا  

 والجماعات، أو المدلول مرهون بتحدٌد داللة األلفاظ وأي خلل فً تحدٌد داللة األلفاظ

 المستعملة بٌنهم ٌإدي إلى خلل فً التواصل بٌنهم والذي ربما ٌنتج عنه مشاكل لها عواقب

سٌبة، فالوسٌلة العلمٌة لمعرفة داللة كلمة من الكلمات أو عبارة من العبارات تتخلص فً  

بحث الظروؾ والمبلبسات التً استخدمت فٌها الكلمة فاكتسبت معناها وقدراتها االٌجابٌة.
2

 

 
                                                           

.196ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
1
  

. 198، 197ـ المرجع نفسه 
2
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

85 
 

 التغٌر نحو التخصٌص: أوال :

ٌقول الزمخشري :" خصه بكذا واختصه خصص فً اللؽة تعنً ماٌقابل معنى العام، 

 وخصصه وأخصه، فاختص به وتخصص.

وقد عرؾ ابن فارس الخاص بؤنه الذي ٌتخلل فٌقع على شًء دون أشٌاء، وذلك لقوله جل 

ٌا أولً األلباب{ نًثناإه} واتقو
1
 فخاطب أهل العقل. 

وٌقصد بظاهرة تخصٌص الداللة: هو ما ٌلحق الكلمة من تطور ٌضٌق فٌه المعنى، وٌقل 

من اتساع عمومه، وقد حدثت هذه الظاهرة بكثرة فً لؽات العالم، عبَّر عن ذلك السٌوطً 

بقوله" مامن عام إال وٌتخٌل فٌه التخصٌص" والسبب فً هذا التؽٌر نحو التخصٌص ٌرجع 

العادٌة ٌكتفون بؤقل قدر ممكن من دقة الدالالت وتحدٌدها،  إلى أن الناس فً حٌاتهم

التقرٌبً الذي ٌحقق هدفهم من الكبلم والتخاطب.وٌقنعون فً فهم الدالالت بالقدر 
2

 

 نماذج من تخصٌص الداللة:

 ٌقول ابن قتٌبة فً باب معرفة ما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه، ومن ذلك "المؤثم" ٌذهب  

المصٌبة، وٌقولون :"كنا فً مؤثم"، ولٌس كذلك، إنما المؤثم الناس ٌجتمعون الناس إلى أنه 

 فً الخٌر والشر، والجمع "مآثم" والصواب أن ٌقولو: كنا فً نواحة من النوابح لتقابلهن عند

 البكاء

( هـ337وقد أشار إلى هذا جمهرة من علماء التقنٌة اللؽوٌة، ومن بٌنهم ابن األنباري )ت

خاص باجتماع الحزن، وهو أعم من ذلكفً اللؽة ألنه ٌشمل اجتماع الفرح قال: "المؤثم 

كذلك". 
3

 

قال ابن الجوزي: و"المؤثم" اسم للنساء المجتمعات فً الخٌر والشر، والعامة تخص ذلك 

 باالجتماع فً المصٌبة . 

                                                           
.197ـ سورة البقرة، اآلٌة 

1
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خصوص وبناءا على ما ذكره العلماء، فإن كلمة "المؤثم" قد تؽٌرت داللتها من العموم إلى ال

 وهذا ٌعد تطورا داللٌا، وٌمكن توضٌح ذلك بما ٌلً:

 اللفظ: المؤثم.

 قبل التخصٌص: اجتماع الناس )رجال ونساء( فً الخٌر والشر، أي فً الفرح والحزن .

 بعد التخصٌص: اجتماع الناس فً األحزان فقط . 

"الّطرب" ٌذهب الناس إلى أنه فً الفرح دون الجزع ومما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه 

 ولٌس كذلك، إنما هو الطرب خفة تصٌب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع. 

ل األزهري: قال اللٌث: "الطرب" ذهاب الحزن وحلول الفرح، وقال األصمعً قا

 "الطرب"خفة ٌجدها الرجل لشوق أو فرح أو هم.

رب"  محركة، الفرح والحزن ضد، أو خفة تلحقك تشّرك أو قال صاحب القاموس: و"الطَّ

تحزنك، وتحصٌصه بالفرح وهم.
1
  

ما أورده العلماء فإن لفظة )الّطرب( تطورت داللتها على ألسنة العامة من وبناءا على 

الناس فاستعملوها فً الداللة على الفرح، وإن كان رأى بعض العلماء كاألزهري وابن سٌده 

تحصٌصهم للفظة فً الداللة على الفرح، بٌد أنها كانت عامة تشمل  ٌوافق رأى العامة فً

 الفرح والجزع على رأى اآلخرٌن.

 اللفظ: الطرب.

 قبل التخصٌص: الداللة على الفرح والحزن.

بعد التخصٌص: الداللة على الفرح فقط.
2

 

َتفرح ومما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه أنهم ٌذهبون إلى أن " الحمام" الدواجن التً ُتسْ 

 فً البٌت، وذلك ؼلظ، إنما الحمام ذوات األطواق وما أشببها مثل الفواخت، القمارى والقطا
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 قال حمٌد بن نور: 

 اترنمو وما هاج هذا الشوق إال حمامة                      دعت ساق حر ترحة 

كلها من فالحمامة هنا قمرٌة ، قال وأما الدواجن فهً التً تستفرخ فً البٌوت فإنها وما ش

 طٌر الصحراء الٌمام.

قال الجوالٌقً:" الحمام اسم جنس، الواحدة حمامة، ٌقع على الذكر واألنثى، وحكً عن 

 االصمعً أنه قال الٌمام َضرب من الحمام برى.

قال ابن الجوزي: " والحمام ذوات األطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقمارى والقطا، 

ً تستفرخ فً البٌوت"والعامة تخص بذلك الدواجن الت
1

 

وبناءا على ما أورده علماء التنقٌة اللؽوٌة، فإن العامة طورت داللة الحمام وجعلتها خاصة 

 َتفرخ فً البٌوت " الٌمام" فً حٌن أنها عامة تشمل كل ما كان ذا طوقبالدواجن التً ُتسْ 

 مثل الفواخت والقمارى والقطا، وٌمكن توضٌح ذلك بما ٌلً: 

 الحمام.اللفظ: 

 التخصٌص: ٌطلق على الفواخت والٌمام والقمارى والقطا وؼٌرها.قبل 

بعد التخصٌص: خصص بالٌمام فقط على رأى، أو الحمام فقط على رأى آخر . وهذا 

األخٌرهو الشابع فً عامٌتنا الٌومٌة.
2

 

 ثانٌا: التغٌٌر نحو التعمٌم:

حو األب، وتام الجسم،والشمول حٌن نستقرى مادة " عم" نجد لها معانً متعددة، منها أ

واإلستؽراق، قال الزبٌدي:" وعم الشًء ٌعم فهو عام، شمل الجماعة، إذا بلػ المواضع 

كلها". ولقد ال حظ لؽوٌو العصر الحدٌث ظهور مفردات كثٌرة اتسعت داللتها عما كانت 

نطاق علٌه من قبل، وهذا ٌتم بإذحالهم دالالت جدٌدة لم تكن مستعملة من قبل ضمن ال

                                                           
.205ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 

1
  

.209ـ المرجع نفسه ص 
2
  



 دراسة مضمون الكتاب                                                 الفصل الثانً 

88 
 

اللؽوي، وهم بذلك ٌنتقلون بالداللة الخاصة إلى العامة اٌثارا للتٌسٌر على أنفسهم، والتماسا 

ألٌسر السبل فً خطابهم والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أن التشابه بٌن هذه المدلوالت قوى إلى 

 درجة أنه الٌوجد خبلؾ بٌنهم عند المقارنة. 

ة " الِورد" وؼٌرها مما ٌنتمً إلى حقل داللً من وٌمكننا بعد ذلك أن نفسر تعمٌم داللة كلم

خبلل التمٌٌز الدقٌق بٌن معانً الكلمات داخل المجال الداللً.
1

 

 إن معنى الكلمة ٌتحدد عند أصحاب هذه النظرٌة بمجموع المبلمح الداللٌة التً تحملها وذلك

  وفقا للخطوات التالٌة:

بتحلٌل العبلقة الداللٌة التً ترتبط بها الكلمات فٌما بٌنها داخل هذا المجال الداللً  ـ البدء1

أو ذلك، الن الكلمة ال تتحدد قٌمتها الداللٌة فً نفسها وإنما تتحدد بالنسبة لموقعها الداللً فً 

 داخل مجال معٌن.

ٌقول لٌونز: بعد أن  ــ التعرؾ على المنهج السٌاقً، ألنه خطوة تمهٌدٌة للمنهج التحلٌلً،2

ٌجمع المعجمً عددا من السٌاقات المماثلة التً ترد فٌها كلمة معٌنة، وحٌنما ٌتوقؾ أي 

جمع آخر للسٌاقات عن إعطاء أي معلومات جدٌدة ٌؤتً الجانب العملً إلى نهاٌته وٌصبح 

 المجال مفتوحا أمام المنهج التحلٌلً.

لً معٌن بمجموعة أخرى من االلفاظ ذات ـ ارتباط مجموعة من األلفاظ ذات مجال دال3

مجال داللً آخر، بحٌث تكشؾ الدراسة الداللٌة لكل مجموعة على وحدة أن هناك ارتباطاً 

 داللٌاً بٌن هذه المجموعات المختلفة من الكلمات.

ـ تحدٌد المعانً الممكنة لكلمات المجموعة الداللٌة من خبلل النصوص الموجودة والتً 4

لكلمات فً سٌاقات مختلفة.تستعمل فٌها ا
2

 

لمعنى كل كلمة من وبناءا على ماسبق فإن نظرٌة التحلٌل التكوٌنً تحدد المبلمح الداللٌة 

 كلمات المجال الداللً.
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ولكً نتعرؾ على توسٌع داللة أي كلمة، فبل بد من معرفة عبلقتها بالكلمات المشتركة معها 

مبلمح داللٌة مشتركة فٌما بٌنها، وهذا ٌكون فً نفس المجال الداللً، والتً تتمٌز بوجود 

 بربط الدال والمدلول، أو الدال بالصورة الذهنٌة حتى ٌتضح المعنى ألنه قد بات من المقرر

وجود عبلقات داللٌة بٌن الوحدات المعجمٌة تجعلها صالحة للدخول فً مجاالت، أو حقول 

 داللٌة تجمع بٌنهما.

ه نتٌجة إسقاط لبعض المبلمح التمٌٌزٌة للفظ أي إسقاط وٌمكن تفسٌر توسٌع المعنى على أن

بعض المكونات الداللٌة للفظ. 
1

 

 بعض النماذج التً أوردها ابن قتٌبة فً باب تعمٌم الداللة:

مما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه" القافلة" ٌذهب الناس إلى انها الرفقة فً السفر، ـ 1

فلة الراجعة من السفر ٌقال: قفلت فهً قافلة ذاهبة كانت أو راجعة، ولٌس كذلك، إنما القا

وقفل والجند من مبعثهم، أي رجعوا، وال ٌقال لمن خرج من مكة على العراق قافلة حتى 

 ٌصدرو.

 والعامة تظن د العرب الرفقة الراجعة من السفر،هـ( ٌقول:" القافلة عن328قال األنباري ت)

 أن القافلة فً السفر ذاهبة كانت أو راجعة".  

هـ(:" القافلة هً الراجعة، فؤما الذاهبة فً السفر وال ٌقال قافلة إال بطرٌق 229قال البؽدادي)

 التفاإل .

وبناءا على هذا فإن علماء اللؽة قد ذهبوا إلى أن القافلة هً العابدة من السفر، بٌد أن العامة 

ذهبت إلى أنها الذاهبة والراجعة من السفر.
2

 

 القافلةاللفظ: 
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 الرفقة الراجعة من السفر. لداللٌة قبل التعمٌم:مكوناته ا

 أطلقت على كل ما ابتدأ السفر أو رجع منه   مكوناته الداللٌة بعد التعمٌم :

 الرجوع من السفر المكون الساقط: 

 القافلة تعنً الذاهبة والعابدة من السفر.المكون المستبقى: 

ابن قتٌبة ٌقال: ) أخلؾ هللا علٌك( لمن ـ وتستعمل الناس" َخلََؾ" فً معنى "أَْخلََؾ" ٌقول 

ذهب له مال أو ولد أو شًء ٌستعاض منه و )خلؾ هللا علٌك( لمن هلك له والد أو عم، أي 

   كان هللا خلٌفة من المفقود علٌك وقد أقر صحة هذا االستعمال اللؽوي جمهرة من علماء

لك خلٌفة عنه، وإن هلك له ما كان التقنٌة اللؽوٌة ، ٌقول ابن الجوزي:" خلؾ هللا علٌك أي 

لعامة تقول فٌهما أخلؾ هللا علٌك وقال ابن السكٌت:    ٌتعوض عنه كالولد أخلؾ هللا علٌك  وا

ٌضه أبوه أو اخوه او من ال ٌستعوٌقال للرجل إذ ذهب منه شًء: أخلؾ هللا علٌك وإذا هلك 

.خلؾ هللا علٌك، اي كان خلٌفة علٌك من مصابك الذي أصبت به قلت:
1

 

وبناءا على ما أورده العلماء فإن الناس زمن ابن قتٌبة ٌستعملون خلؾ فً معنى أخلؾ وهذا 

 ٌعد تطورا داللٌا ٌندرج تحت تعمٌم الداللة وٌمكن توضٌح ذلك بما ٌلً:

 خلؾ فً معنى أخلؾ.اللفظ: 

 ٌقال لمن هلك له شًء ٌعتاض منه، كالمال أو الولد . مكوناته قبل التعمٌم:

أطلقت على كل ما ٌعتاض منه، وما ال ٌعتاض منه كاالب أو العم بل التعمٌم: مكوناته ق

 أوؼٌر ذلك.

  أخلؾ فٌها ال ٌعتاض منه عنه المكون الساقط:

.خلؾ فٌما ٌعتاض عنه، وما ال ٌعتاض عنهالمكون المستبقى: 
2
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شًء معنى هذا أن الناس زمن ابن قتٌبة وسعت داللة " أخلؾ" فً داللة "خلؾ" لتشمل كل 

ٌعتاض منه كالولد أو المال، أو ؼٌر ذلك، ولتشمل أٌضا كل ما ال ٌعتاض منه كالولد أو العم 

 أو ؼٌر ذلك.

وبناءا على أقوال العلماء فإن حمة العقرب والزنبور تعنً السم والضر لكن الناس زمن ابن 

ٌمكن تفسٌر قتٌبة وسعت داللتها لتشمل السم واإلبرة التً ٌلسع بها العقرب أو الزنبور، و

 داللة اللفظ فً ضوء نظرٌة التحلٌل التكوٌنً وفق ماٌلً:

 اللفظ: حمة العقرب والزنبور.

 مكوناته الداللٌة قبل التعمٌم: السم والضر.

مكوناته الداللٌة بعد التعمٌم: الشوكة التً ٌلسع بها العقرب أو الزنبور وما ٌنتج عنها من سم 

 وضر.

 المكون الساقط: السم.

المستبقى: الشوكة أو االبرة المضخة للسم.المكون 
1

 

 ثالثا: تغٌٌر مجال االستعمال:

ٌقصد به االنتقال بالكلمة من معناها األصلً إلى معنى آخر بٌنه وبٌن المعنى األصلً 

 قة، وهذه العبلقة تتمثل فً نوعٌن:عبل

االستعارة ومن أمثلتها قول ابن درٌد:" الُنجعة"  عبلقة متشابهة بٌن المدلولٌن،وهًاألول:

أمثلتها أٌضا أننا حٌن نتحدث عن   انتجاعا ومنأصلها طلب الؽٌث ثم كثر، فصاركل طلب 

عٌن االبرة نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عٌن االنسان استعماال مجازٌا والذي ٌسوغ لنا 

ي ٌنفذ الخٌط من خبلله، والحق أن التشابه ذلك هو شدة التشابه بٌن هذا العضو والثقب الذ
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قوي لدرجة أن كل وجوه الخبلؾ بٌن الجانبٌن تسقط فً الحسبان عند المقارنة، وٌصبح 

ما.فً الخصابص المشتركة بٌنهانتباهنا محصورا 
1

 

عبلقة ؼٌر المشابهة بٌن المدلولٌن، وهً المجاز المرسل ومن أمثلتها ما أورده إلٌنا  الثانً:

فً كلمة " مكتب"، إذا كانت تدل فً االصل على رمضان عبد التواب عن التؤقلم  الدكتور

نوع من نسٌج الصوؾ الؽلٌظ ثم أطلقت على قطعة األثاث التً تؽطً بهذا النسج ثم على 

قطعة االثاث التً تستعمل للكتابة اٌا كانت، ثم على الؽرفة التً تحتوي على هذه القطعة من 

ل التً تعمل فً هذه الؽرفة، ثم على األشخاص الذٌن ٌقومون بهذه األثاث، ثم على األعما

 األعمال، وأخٌراعلى أٌة مجموعة من االشخاص، تقوم بؤدارة إحدى اإلدارات أو الجمعٌات

ونفهم مما سبق أن اللفظ ٌنتقل من الداللة الحسٌة الحقٌقٌة إلى الداللة المعنوٌة المجازٌة 

نتٌجة كثرة االستعمال.
2

 

وبٌن انتقاله باالستعارة بالتعمٌم،  رق بٌن انتقا المعنى بالتخصٌص أوولقد أوضح فندرٌس الف

أو بالمجاز، ٌقول:" إن التوسٌع والتضٌٌق ٌتم بصورة ؼٌر شعورٌة، وأما انتقال المعنى فٌتم 

ه( لمقصد أدبً فً األعم األؼلب.  بصورة قصدٌة )أي ِبْردِّ

 امة مجال استعمالها بطرٌق االستعارة والمجاز:نماذج أوردها ابن قتٌبة غٌرت الع

 ـ مما ٌضعه الناس فً ؼٌر موضعه، " أشفار العٌن" ٌذهب الناس إلى انها الشعر النابت1

على حروؾ العٌن، وذلك ؼلط، إنما األشفار حروؾ العٌن التً ٌنبت علٌها الشعر،  

 الُهْدب.والشعر هو 

ء اللؽة، منهم ابن سٌدة:" وفً العٌن األشفار، وقد أقر صحة هذا االستعمال جمهرة من علما

وهً حروؾ األجفان وأصول منابت الشعر فً الجفن التً تلتقً عند التؽمٌض، ولٌس 

 األشفار من الشعر فً شًء الواحد شفر. 
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قال الزمخشري:" فرحت أشفار عٌنه من البكاء، وهً منابت الُهْدب الواحد ُشْفر بالضم وقد 

ٌفتح"
1

 

لناس فً ؼٌر موضعه قولهم" خرجنا نتنزه" إذا خرجوا إلى البساتٌن، إنما  ـ ومما ٌضعه2

التنزه التباعد عن المٌاه والرٌؾ، ومنه ٌقال: " فبلن ٌتنزه عن األقذار" أي ٌباعد نفسه عنها 

 وفبلن نزٌه كرٌم إذا كان بعٌدا عن اللإم.

التنزه التباعد عن المٌاه إلى البساتٌن، وإنما قال ابن السكٌت:" خرجنا نتنزه، إذا خرجوا 

 واألرٌاؾ ومنه قٌل فبلن ٌتنزه عن األقذار أي تباعد عنها. 

قال الزمخشري:" سقٌت إبلً ثم نزهتها عن الماء باعدتها، وٌقال تنزهو بحرمكم عن القوم 

 أبعدوها "

نفهم مما سبق أن جمهرة العلماء أقرو انتقال داللة اللفظ ) خرجنا نتنزه( من الداللة االصلٌة 

 عن األقذار إلى الداللة المتطورة وهً الخروج إلى البساتٌن.وهً التباعد 

 نتنزه.اللفظ: 

 التباعد عن األقذار الّداللة األصلٌة:

 لبساتٌن والخضر.لوات إلى افالبعد عن الصخب وال الداللة المتطورة :

  التباعد. مشابهة بٌن المدلولٌن فًعبلقة ال العالقة التً صوغت هذا االنتقال:

 

 

 

 

                                                           
.226ـ المرجع نفسه، ص 

1
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  لفظً وتعدد المعنى، واألضداد ونظرٌة المجاالت الداللٌة:االشتراك ال

 المشترك اللفظً:

 ـ مفهومه عند القدماء: 1

فً لسان العرب البن لفعل اشترك، ٌشترك، والمصدر اشتراك، وقد جاء ا المشترك منلغة: 

منظور: رأٌت فبلنا مشتركا إذا كان ٌحدث نفسه كالمهموم وفرٌضة مشتركة ٌستوي فٌها 

لناس.المقتسمون وهً زوج وأم وأخوات، وطرٌقة مشترك ٌستوي فٌه ا
1

 

 فٌنلقد حده االصلٌون بؤنه اللفظ الواحد الدال على معنٌٌن مختلاصطالحا: 
2

أشار ابن وقد 

هـ( العبلقة الداللٌة بٌن الكلمات بقوله " وتسمى األشٌاء الكثٌرة  390 فارس إلى طبٌعة )

 : عٌن الماء، عٌن المال، عٌن السحاب.باالسم الواحد نحو

 ـ مفهومه عند المحدثٌن: 2

 بؤنه اتفاق كلمتٌن أو أكثر فً الصٌؽة بطرٌق الصدفة. عرفه أولمان

 نتٌجة لتطور االصوات تطورا ممتدا فًنفهم من هذا أن االشتراك اللفظً بٌن الكلمات ٌنشؤ 

اللؽة  إذا كان بعض لؽوٌو العرب قد أنكر وقوع اإلشتراك فًخطوط متقابلة بالتدرٌج و  

 كابن درستوٌه ، فإن أكثرهم ٌثبتونه.

ٌقول ابن درستوٌه " فلو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنٌٌن مختلفٌن أحدهما ضد 

، بل تعمٌة وتؽطٌة، ولكن قد ٌجا بالشًء النادر من هذا العلل اآلخر، لما كان ذلك إبانة 

 فٌتوهم ذلك فً لؽتٌن متباٌنتٌن ) أي لهجتٌن مختلفتٌن( أو الحذؾ واختصار وقع فً الكبلم 

حتى اشتبه اللفظان وخفً سبب ذلك على السامع.
3 

 
                                                           

.449، ص 10، ج 2005، دار صادر، بٌروت، 1ـ أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط 
1
  

. 292، ص 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ج1وطً، الزهر فً علوم النقد وأنواعها، فإاد علً منصور، طـ عبد الرحمان جبلل الدٌن السٌ
2
  

.236، 235ـ مجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص
3
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 موقف المحدثٌن من هذه الظاهرة:

، فاعترفو بوجود فً اللؽة ولكن دون مؽاالة وقؾ المحدثون من هذه الظاهرة موقفا معتدالً 

أن كبل الفرٌقٌن قد أسرق فٌما ذهب إلٌه وَبُعد عن فٌه ٌقول الدكتور ابراهٌم أنٌس " وٌظهر 

 جهة الصواب فً بحثه.

إذال معنى إلنكار المشترك مع ما روي لنا فً األسالٌب العربٌة الفصٌحة.
1

 

 عوامل نشأة المشترك اللفظً:

وهوكما ٌقول األستاذ الدكتور طاهر حمودة: ما ٌعبر عنه بالحقٌقة ـ التغٌر الداللً: 1

والمجاز حٌث ٌكون اللفظ مدلول، ثم ٌشٌع استعماله فً مدلول مجازي أو أكثر، وتبقى سابر 

الدالالت مستعملة.
2

 

الظل مثال ذلك لفظ" الظل" فقد وقع فٌه االشتراك اللفظً دون نص من ابن قتٌبة ٌقول:ً 

 فً ذراك وسترك.معناه الشر ومنه قول الناس أنا فً ظلك. أي 

ومما ٌعضد هذا الكبلم وٌقوٌه قول ابن قتٌبة قول ابن جوزي: "الظل" من أول النهار إلى 

 .آخره، ألن معنى الظل الستر

  ـ ظل الجنة وظل شجرها: إنما هو سترها ونواحٌها

 طها.قظل الشمس: ما سترته الشخوص من مس

للٌل: سواده ألنه ٌستر كل شًء.ظل ا
3

 

 صد فً مصطلحات العلوم:قاللً الناتج عن ر الدّ غٌـ الت2

 من الببات العلمٌة، لوضع العدٌد من المصطلحات وهذا التؽٌر ٌتم عن قصد وٌقع فً كثٌر 

                                                           
.237ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.239ـ نفس المرجع السابق، ص 
2
  

.239ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
3
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مثل التً حدثت للكثٌر من الكلمات فً اللؽة العربٌة فً القرون الثبلثة من الهجرة  العلمٌة

عندما تحولت الكثٌر من الكلمات عن داللتها اللؽوٌة من لتؤخذ دالالت اصطبلحٌة فً بٌبات 

الفقهاء والمتكلمٌن وعلماء اللؽة والفبلسفة والمنجمٌن واألطباء وؼٌرهم. 
1

 

 ب قول ابن قتٌبة:ومن نماذجه فً أدب الكات

 الفلك: مدار النجوم الذي ٌضمها.

فلكا الستدراكه، قال هللا عزوجل} وكل فً فلك ٌسبحون{  الفلك:
2

 

الفلك: ثدي المرأة.
3

 

أصابها والذي نرجحه أن الداللة األصلٌة لكلمة" الَفلَك" هً مدار النجوم التً ٌضمها، ثم 

التطور الداللً المقصود، الذي ٌتم عن قصد فً مصطلحات العلوم، وهذا ٌكون بطرٌق 

 االتساع وكثرة اال ستعمال.

لقد كان لهذا العامل أثر كبٌر فً وجود المشترك اللفظً، وذلك بؤن تضع اختالف اللهجات: 

 حظ الذي لحظته قبٌلة لفظ لشًء تم نضع ذلك اللفظ نفسه لشًء آخر لملحظ فٌه مشابه للمل

 القبٌلة األولى فً الشًء األول وسمته باسمه ألجله ثم تختلط القبٌلتان وٌشٌع استعمال اللفظ 

بمعنٌٌن عندهما.
4

 

حذؾ أو زٌادة أو إبدال فٌصبح اللفظ األصلٌة  أصوات قد ٌطرأعلى بعضالتغٌر الصوتً: 

هذا اللفظ متحدا مع لفظ آخر ٌختلؾ عنه فً المدلول، ومن أمثلة ذلك : القحط والجوع وجاء 

الشؽب بمعنى الجوع فلعل الشؽب تطورا إلى التؽب، وٌشفع لهذا ما ٌروى عن بعض قبابل 

الٌمن التً تقلب السٌن تاء مثل: النات ٌدل الناس.
5

 

                                                           
246ـ المرجع نفسه 

1
  

.40ـ سورة ٌونس اآلٌة 
2
  

.244ـ نفس المرجع السابق، ص 
3
  

، ص 2009ـ الدكتور محمد حسن جبل، المعنى اللؽوي" دراسة عربٌة مإصلة نظرٌا و تطبٌقا، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزٌع، د ط، 

12.
4
  

.222، ص 3ـ عبد الرحمان جبلل الدٌن السٌوطً، المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط 
5
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 للغات األخرى:االستعارات من ا

إذا استعارت العربٌة من لؽة أخرى كلمة مشابهة للفظ العربً وكان للكلمة المستعارة داللة 

ْكر نقٌض الصحو،  مختلفة فحٌنبذ ٌحدث االشتراك، وقد حدث هذا فً العربٌة ففٌها أن: السُّ

وفٌها أٌضا أن كل شق سد فقد سكر والسكر شد الشق.
1

 

 تعدد المعنى:

لنماذج التً أوردها ابن قتٌبة لتعدد المعنى، نجد سإاال ٌفرض نفسه علٌنا البحث عن اقبل 

وجهة نظر علم من  بإلحاح، وهو: هل توجد عبلقة بٌن تعدد المعنى وبٌن المشترك اللفظً

 اللؽة الحدٌث؟

ولئلجابة عن هذا السإال ٌقول الدكتور حلمً خلٌل:" إن هإالء العلماء من ٌنظر إلٌهما على 

موضوعان مستقبلن بٌنما ٌجمع بٌنهما علماء آخرون على أنهما صورتان لظاهرة أنهما 

واحدة فً تعدد المعنى.
2

 

 نماذج لتعدد المعنى فً " أدب الكاتب":

 ٌذهب الناس إلى أنه الفصل الذي ٌتبع الشتاء، وال ٌعرفون الربٌع ـ ٌقول ابن قتٌبة:"1

 ٌجعل الربٌع الفصل الذي، والعرب تختلؾ فً ذلك : فمنهم من الربٌع ؼٌره 

قصل الصٌؾ وهو الوقت الذي هو الخرٌؾ، وفصل الشتاء بعده ثم تدركه فٌه الثمار و 

الربٌع ثم فصل الصٌؾ بعده وهو الوقت الذي تدعوه العامة الصٌؾ. تدعوه العامة
3

 

 ـ أما لفظ" الجاعرة" فٌذهب الناس إلى أنها حلقة الُدُبر وهً تحتمل أن تسمى جاعرة ألنها2

 تجعر، أي تخرج الجعر.

 

                                                           
.2048_3ـ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، د ط، 

1
  

. 245ـمجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
2
  

.246ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 
3
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 األضداد:

 هـ( فً تعرٌفه لهذه الظاهرة األضداد جمع ضد 361الطٌب اللؽوي) أبو ٌقول ـ مفهومه:1

نحو: البٌاض والسواد، السخاء والبخل، والشجاعة والجبن. وضد كل شًء ما نافاه
1

 

 األضداد بٌن المنكرٌن والمثبتٌن:

لقد أنكر بعض اللؽوٌن وقوع ظاهرة األضداد فً اللؽة ، كثعلب وابن درستوٌه، ولكن 

ابن فارس ، ٌقول: ومن سنن العرب فً األسماء أن ٌسمو المتضادٌن أكثرهم أثبتها منهم 

باسم واحد، سمو الَجْوَن لؤلسود، والجون لؤلبٌض.
2

 

ً لؽتهم، مما كان سببا فً ان بٌد أن بعض العلماء عدَّ االضداد نقصا فً كبلم العرب وف

هـ(قاببل: كبلم العرب ٌصحح بعضه بعضا، وٌربط أوله 328ٌرد علٌهم ابن األنباري )

بآخره، وال ٌعرؾ معنى الخطاب منه إال باستٌفابه واستكمال جمٌع حروفه، فجاز وقوع 

 اللفظة على المعنٌٌن المتضادٌن.

 المحدثون:العوامل التً أدت نشأة األضداد فً رأي العلماء 

 : وقد ٌكون المعنى األصلً للكلمة عاما، ثم ٌتخصص هذا المعنى ـ عموم المعنى األصل1ً

تخصص فً اتجاه مضاد فً لهجة أخرى، مثل لفظ " الجون" فً لهجة من اللهجات، كما ٌ

فقد نص ابن قتٌبة على أنه من األضداد بقوله" الجون" لؤلسود، وهو من األبٌض.
3

 

: هما فً الؽرابز اإلنسانٌة  التً تإثر فً العادات الكبلمٌة للناس، إذ ؤم ـ التفاؤل والتشا2

ٌتشاءم المرء من ذكر اللفظ السًء المعنى، فٌعدل عنه إلى لفظ آخر حسن المعنى وجمٌع 

الكلمات التً تعبر عن الموت واألعراض والمصابب والكوارث ٌفر منها االنسان وٌكنى 

                                                           
. 151ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.151ـ نفس المرجع السابق ص 
2
  

.254ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، 
3
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ب المعانً إلى كلمات التشاإم هً أضدادها من كلمات عنها بكلمات حسنة المعنى، وأقر

التفاإل.
1

 

وهو تابع من ارتباط الكلمات بالسحر والشعوذة وكان هذا معروفا  ـ الخوف من الحسد:3

 لدى الشعوب البدابٌة.

ولقد أدى نشوء هذا العامل إلى عدة لفظ )الخشب(من األضداد ٌقول ابن قتٌبة :" والخشب" 

 السٌؾ الذي لم ٌحكم عمله، وهو الصقٌل أٌضا 

قد ٌحدث فً بعض األحٌان، أن توجد كلمتان مختلفان، لهما معنٌان  ـ التطور اللغوي:4

خرى تماما فٌبدو االمر متضادان، فتتطور أصوات إحداهما بصورة تجعلها تنطبق على اال

 كما لو كانت كلمة واحدة لها معنٌان متضادان. ٌقول ابن قتٌبة:" لََمقت" كتبت ومحوت.

ٌتم هذا بانتقال اللفظ من الداللة األصلٌة إلى داللة أخرى، بشرط  ـ المجاز واالستعارة:5

ن وهً االستعارة وجود عبلقة بٌنهما، وهذه العبلقة إما أن تكون عبلقة مشابهة بٌن المدلولٌ

وإما أن تكون عبلقة ؼٌر المشابهة بٌن المدلولٌن، وهً المجاز المرسل، ٌقول ابن قتٌبة:" 

الَحَفض متاح البٌت فسمً البعٌر الذي ٌحمله َحَفضاً.
2

 

 ٌوجد فً اللؽة العربٌة بعض الصٌػ ـ احتمال الصٌغة الصرفٌة للمعنٌٌن المضادٌن:6

على أكثر من معنى مما حدا باللفظ أن ٌصبح له معنٌان الصرفٌة التً تستعمل للداللة  

 ومما ٌدخل فً متضادان عن طرٌق اكتسابه داللة هذٌن المعنٌٌن فٌضحى من األضداد.

دابرة هذا العامل لفظ " الصارخ" فقد نص ابن قتٌبة على ضدٌته  قاببل :" والصارخ 

المستؽٌث والمؽٌث "
3

 

 

 

                                                           
.258ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

.262إلى  259ـ نفس المرجع السابق، ص 
2
  

.263ٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، صـ مجدي إبراه
3
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 نظرٌة المجاالت الداللٌة:

فً المعنى، وٌتم تحدٌد داللة عبارة عن مجموعة من ألفاظ اللؽة التً بٌنها ارتباط  هً

األلفاظ خبلل المجموعة الداللٌة التً تقع فً إطارها، دون عزل لفظة عن أخرى عمبل 

اللؽوٌة.بالمبدأ الذي ٌرى وجود عبلقة بٌن الكلمات داخل العابلة 
1

 

 أسس نظرٌة المجاالت الداللٌة :

 جمٌع مفردات اللؽة إلى مجال معٌن، حتى إننا نستطٌع أن نقول إّن هذا االنتماء ـانتماء1

  جال الداللً بمثابة قانون اجباري.للم 

أن األصل فً تسمٌة األشٌاء ٌقوم على ما ٌوجد بٌنها من تخالؾ، فلو كان العالم كله بلون -2

 واحد لما دعت الحاجة إلى وضع كلمات متعددة األلوان .

أنه على الرؼم من أن الكلمة مكونة من وحدة معجمٌة فإّن معناها هو محصلة عبلقتها -3

والتً تتمٌز بوجود مبلمح داللٌة بالكلمات األخرى المشتركة معها فً نفس المجال الداللً 

مشتركة فٌما بٌنها.
2
  

روطا ولقد وضع الدكتور أحمد مختار عمر شروطا لتصنٌؾ الكلمة داخل المجال الداللً ش

 لتصنٌؾ الكلمة داخل المجال الداللً هً: 

 أن تكون الكلمة وحدة معجمٌة واحدة.-1

 أن ٌكون اللفظ محدد االستعمال بموصوؾ معٌن.-2

أن ٌكون اللفظ شابعا ومستقرا فً االستعمال بصورة تضمن له الوجود فً أي قابمة -3

 استقرابٌة.

 تكون الكلمة ذات بروز وتمٌز بالنسبة لؽٌرها من كلمات نفس المجال. أن-4

                                                           
.266ـ المرجع نفسه، ص 

1
  

268ـ نفس المرجع السابق، ص 
2
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أال ٌكون معنى اللفظ متضمنا معنى لفظ آخر، ما عدا الكلمة الربٌسٌة، والتً تنتمً إلى -5

مجالها الداللً.
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. 269ـ268ـ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم، بحوث ودراسات فً علم اللؽة، ص 

1
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمةال  



 خاتمة

 

 التً توصلنا إلٌها بعد انتهاء جولتنا فً رحاب الموضوع ماٌلً: من أهم النتابج 

ــ أن علم اللؽة هو دراسة اللؽة على نحو علمً، وعلم باحث عن مدلوالت جواهر 

 المفردات وهٌباتها الجزبٌة.

دراسة الحقابق اللؽوٌة مر بثبلث مراحل لؽوٌة هً : مرحلة النحو  ــ إن علم اللؽة الذي نشؤ

 ومرحلة فقه اللؽة المقارن. لوجٌامرحلة الفٌلو

 إن مصدر "َفْعَل" بفتح الفاء وسكون العٌن هو أصل المصادر الثبلثٌة.ــ 

ٌُقصر، إذا قصر كتب بالٌاء أو األلؾ، وذلك إذا كان نظٌر قٌاس .ــ  ٌُمد و  إن االسم 

كبل وكلتا  اثنان و اثنتانملحقات المثنى هً ألفاظ تلحق بالمثنى فً اإلعراب وهً كاآلتً ــ 

 إذا ما تم إضافتهما إلى ضمٌر.

ــ القلب المكانً هو ظاهرة لؽوٌة فً أكثر من لؽات العالم تقوم على قلب الحروؾ وهو 

تؽٌر فً ترتٌب حروؾ الكلمة المفردة عن الصٌؽة المعروفة لها بواسطة تقدٌم بعض 

 الحروؾ و تؤخٌرها. 

مإنث ومفرد مذكر والجمع ٌدل على  ــ اإلسم المفرد هو مادل على شخص واحد وهو مفرد

 أكثر من اثنٌن وهو نوعان جمع مذكر وجمع مإنث.

ــ تعرؾ المشتقات بؤنها أخذ كلمة من كلمة أخرى مع تؽٌر فً اللفظ وتناسب فً المعنى 

 ، اسما الزمان والمكان واسم الهٌبة .اسم اآللة ،والمشتقات هً: صٌػ المبالؽة

م ٌاء مشددة مكسورة ماقبلها، للداللة على نسبه لشًء آخر ــ النسب هو أن تلحق آخر االس

تؽٌرات لفظٌة تحدث فً آخر االسم كالنسب إلى االسم المختوم بٌاء مشددة حٌث  حٌث هناك

 ٌجب فك اإلدؼام، والنسب المختوم بتاء التؤنٌث ٌجب حذفها.

األلفاظ بالترجمة، ثم  إن الدراسة المعجمٌة تحدثنا فٌها عن منهج ابن قتٌبة فً تفسٌر داللةــ 

 التفسٌر بالمصاحبة، ثم التفسٌر بالمؽاٌرة ثم تفسٌر اللفظ بما ٌناظره.



 خاتمة

 

ــ الداللة اللفظٌة لؤلسماء وعبلقتها بالمجتمع أي أن أسماء الناس ترتبط بالمجتمع والبنٌة 

 التً ٌعٌش فٌها أفرادها.

مات ومعانٌها، تلك المعانً ال ــ التؽٌر الداللً هو أحد مظاهر التطور اللؽوي ومٌدانه الكل

تستقر على حال الفصٌلة بل هً تؽٌر مستمر ال ٌتوقؾ، ٌبٌن أن معانً الكلمات متؽٌرة من 

 عصر إلى عصر حسب التقدم الحضاري.

ــ االشتراك اللفظً هو اشتراك عدة معانً مختلفة فً لفظ واحد، أما تعدد المعنى ٌرجع إلى 

 التً استعملت نفس األلفاظ . اختبلؾ فً اللهجات

ــ األضداد هً ظاهرة من الظواهر اللؽوٌة التً أسهمت فً نمو الثروة اللفظٌة واالتساع 

فً التعبٌر عند العرب، واألضداد فً اللؽة هً الكلمات المتحدة فً اللفظ المتضادة فً 

 المعنى.

ــ نظرٌة المجاالت الداللٌة من أهم النظرٌات الحدٌثة، هدفها تضٌٌق المداخل المعجمٌة أو 

المعانً وترتٌبها وفق نظام خاص، حٌث الصلة واضحة بٌن الكلمات إذ ترتبط الواحدة 

لة الحدٌث. باألخرى من الناحٌة المعنوٌة وتعتبر إحدى نقاط التحول فً تارٌخ علم الدال



 

 
 

قائمة المصادر 

 والمراجع



 قائمة المراجع والمصادر

 
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 أوال : المصادر:

 :القرآن الكرٌم

  .139ــ سورة آل عمران، اآلٌة 

 .197ــ سورة البقرة، اآلٌة 

 .17ــ سورة نوح، اآلٌة 

 .40سورة ٌونس، اآلٌة 

 ثانٌا: المراجع:

 األحكام فً أصول األحكام، أحمد شاعر. ،ــ ابن حزم

 .مقاٌٌس اللؽة، تح: عب السبلم مجٌد هارون، دار الفكر ،ــ ابن فارس

 .15ج  ،1ط لسان العرب، دار صادر، لبنان، )مادة لؽا(،ــ ابن منظور، 

ــ ابن النجار، شرح الكوكب المنٌر، تح: محمد الزحٌلً ــ نزٌه محمد، مكتبة العبٌكان، 

 .م1998، 2الرٌاض، ط

ــ أبو الفتح ابن جنً، الخصابص العربٌة وطرابق تدرٌسها، عالم الكتب للطباعة والنشر 

 .2006والتوزٌع، 

، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، بن 2ــ أحمد مإمن، اللسانٌات النشؤة والتطور، ط

 .2005عكنون، 

حاح، تح: عبد الؽفور عــ اسما طار، دار العلم للمبلٌٌن، عٌل بن حمادة الجوهري، الصِّ

 .1998، 4بٌروت، لبنان، ط



 قائمة المراجع والمصادر

 
 

، المجلس األعلى للثقافة للنشر 1ــ بول كوٌلٌولٌشاجاتر، عالم العالمات، جمال الجزابري، ط

 .2005والتوزٌع، القاهرة، 

 ــ حاتم صالح الضامن، علم اللؽة، بٌت الحكمة، كلٌة اآلداب جامعة بؽداد.

، تارٌخ علم اللؽة حتى القرن العشرٌن، ترجمة بدر الدٌن القاسم، مطبعة ــ جورج مونان

 .1972جامعة دمشق، دط، 

 .19074، 2ــ حسان تمام، مناهج البحث فً اللؽة، دار الثقافة، الدار البٌضاء، ط

حسان تمام ، أصول دراسة ابستمولوجٌة للفكر اللؽوي، عند العرب، دار الشإون الثقافٌة 

 .1988العامة، دط، 

كتاب العٌن، تر: محمد مهدي المخزومً، ابراهٌم السامرابً، ــ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، 

 .1990، 2دار الهجرة، ط

ــ دعزمً طه السٌد، محاورات كراتٌلوس فً فلسفة اللؽة، وزارة الثقافة، عمان األردن، 

 .1998، 1ط

بدٌع ٌعقوب، دار الكتب ــ راجً األسمر، المعجم المفصل فً علم الصرؾ، تر: إمٌٌل 

 .2009العلمٌة، بٌروت، دط، 

ــ رتب قاسم عاشور، فنون اللؽة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌق، عالم 

 .2009، 3الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، ط

ً جمعة، دار ــ شمس الدٌن محمد بن عبد الرحمان األصفهانً، بٌان المختصر، تح: عل

 .2004، 1عة والتوزٌع، القاهرة، طالسبلم للطبا

ــ صحا عواد ٌسلم الخوالدة، المسؤلة اللؽوٌة بٌن ابن جنً، وتشومسكً، مخطوط 

ماجٌستٌر، إشراؾ محمود الدٌكً، جامعة الٌمن كلٌة األدب والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللؽة 

 .2006العربٌة وآدابها، 



 قائمة المراجع والمصادر

 
 

، 1، دار ٌعرب، ط2محمود دروٌش، ج ــ عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد هللا

 .2004دمشق، 

، 1ــ عبد الرحمان جبلل السٌوطً، الزهر فً علوم النقد و أنواعها، فإاد علً منصور، ط

 .1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ج

 ــ عبد الرحمان جبلل الدٌن السٌوطً، المزهر فً علوم اللؽة.

، تح: علً توفٌق الحمٌد،  مإسسة ــ عبد القاهر الجرجانً، كتاب المفتاح فً الصرؾ

 .1،1957الرسالة بٌروت، ط

 عبده الراجحً، التطبٌق الصرفً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، دط.ــ 

 ــ علً كعواش، علم اللؽة النفسً.

ــ عودة خلٌل أبو عودة، التطور الداللً بٌن لؽة الشعر الجاهلً ولؽة القرآن الكرٌم ـ دراسة 

 .45، ص 1985(، 1لٌة مقارنة ـ، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، )طدال

 . 1998، 6ــ الفٌروز أبادي، القاموس المحٌط، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط

 .2005ــ كمال بشر، التفكٌر اللؽوي بٌن القدٌم والجدٌد، دار ؼربً، القاهرة، 

ودراسات فً علم اللؽة ـ الصرؾ ـ المعاجم ـ  ــ مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم،بحوث

 مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د ط.الداللة، 

ــ محمد ابن التهانوي، كشاؾ اصطبلحات الفنون، تح: رفٌق العجم وآخرون، مكتبة لبنان 

 .1996، 1ناشرون، ط 

ة اآلداب المعنى اللؽوي" دراسة عربٌة مإصلة نظرٌا وتطبٌقٌا"، مكتب محمد حسن جبل، ــ

 .2009للطباعة والنشر والتوزٌع، د ط، 

 ــ مصطفى الؽبلٌٌنً، جامع الدروس العربٌة.



 قائمة المراجع والمصادر

 
 

 ــ مٌلكا فٌتش، اتجاهات البحث اللسانً، المجلس األعلى للثقافة و الفنون، د ط.

   ــ مجمع اللؽة العربٌة، معجم الوسٌط. 
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 94.................................التؽٌر نحو التعمٌم...........................................

  98........تؽٌٌر مجال االستعمال...............................................................
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 104.......األضداد..............................................................................
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 .والمراجع قائمة المصادر



 

 
 

 الملخص: 

إن علوم اللؽة هً العلوم التً تدرس اللؽة دراسة شاملة الستخراج قوانٌنها الخاصة 

الخاصة بها، سواء أكان ذلك فً أصواتها ومعانٌها، أم تركٌبها وأسالٌبها. وتكمن هذه العلوم 

إذ علم الداللة ٌهدؾ إلى اللة، فهذه العلوم تكمل بعضها البعض، فً صرؾ، معاجم ود

دراسة المدلوالت اللؽوٌة وٌدرس المعنى والتؽٌرات التً تلحق الكلمات، كما ٌتقاطع علم 

الصرؾ مع علم الداللة ألن األصل فً تصرٌؾ الصٌؽة األولى إلى صٌػ مختلفة، كما 

تؽٌإلت على مستوى الشكل وكذلك على  ٌبحث علم الصرؾ بكل ما له عبلقة باللفظة من

 مستوى المعانً الوظٌفٌة التً تظهر من خبلل هذه التؽٌرات.

 : الكلمات المفتاحٌة

 علم اللؽة، ابن قتٌبة، أدب الكاتب، الصرؾ، المعجم، الداللة. 

 

   

     

   

   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 
 

 

  

 

  

     

       

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

  

  

 



 

 
 

                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 



 

 
 

          

     

                                 

  

    

  

  

                                                                                    

 

 

                                

 

 

  

  

  

 

   

 



 

 
 

                                        

 

 

   

                                                                                               

 

                                                        

                                  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 


