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أدلة التصـريف في كتاب دقائق التصـريف
ملخص البحث
لم يكن التراث اللغوي الذي خلفه العلماء واللغويون أسيرا ً لمبدأ اإلبالغ المحض والمعرفة السطحية
السـاذجة ب كان مقارباتمم تسـتند ىلم مبادا التفكير السـليم والمسـار المنمجي القويم وىجراءا المعرفة
العقلية الحصيفة فال تتأسس منظومة لسانية بعيدة من مرتكزا االحتجاج وال تقوم صياغة لغوية خارج
ىطار الفكر المنمجي وقد جاء كتاب دقائق التصـــــــــــريف ببعد حجاجي ظريف يروم حم المتلقي علم
 وهذا عم مميز يعكس.اإلقناع بحكم مباني االســتدال التي اضــطلع بما مســائ التصـــــــــريف لديه
.المناخا المعرفية والمناحي اإلجرائية التي تبوح بما ثقافتنا اإلسالمية
Abstract

Evidences of Morphology in the book of “Daqayiq Al-Tasrif/
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The linguistic legacy left behind by scientists and linguists was not
captivated by the principle of pure reporting and naive superficial knowledge, but
their approximations were based on the principles of sound thinking, systematic
methodological approach, and prudent mental knowledge procedures, there is no
established system of data distant from the pillars of verification, and does not
form language outside the framework of systematic thought. The book of
“Daqayiq Al-Tasrif (Precisions of Morphology) comes with a nice verification
dimension that aims to let the recipients’ persuasion by a semantic rule agreed by
its principles of morphology. This is a notable works that reflects the cognitive
climates and procedural aspects of our Islamic culture.
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مدخ
ينطوي فع الكتابة ونشــاط التأليف علم بع ٍد معرفي ٍ ممم يقرر وجمة األداء وأثرها في
عملية التواصـ ـ ومن ثم فاعليتما في صـــناعة ىنموذجه المحدد ذلك هو الدلي الذي يقترن
بمسـائ العلم ويرافق مطالبه من أج قيام الموضـوع علم أسـس متينة ومباني قويمة يتكتب
لما البقاء أمام سجا الفكر ولجج الخصومة وت تحقق وظيفتما في عملية المحاججة واإلقناع.
انطوى كتـــ اب دقائق التصـــريف علم نشاط ذهني مميز ومسالك عقلية دقيقة تؤطر
الفكر بصـبغة فلسـفية في التعاطي ما الموضـوع اللغوي فكان المطلب الصـــــــرفي فيه ال
يغادر مباني االسـتدال وال يزاي مرتكزا المعرفة يقترح نفسـه في ميادين القراءة الواعية
والبحث العميق فيبوح بسقف التلقي ومنزلته العلمية.
اســتمد الكتاب شـــــــــر عيته القانونية من مباني الفلســفة التي تقرر للعلوم موضــوعاتما
وتشخص للمواد هوياتما واستقم من رحيقه التفكير الصــــرفي فأخذ سب االستدال لديه
طريقين :أحدهما طريق النق وهو طريق يتواشــــج ما ســــن العلوم اللغوية في التوثق من
مروياته واآلخر طريق العق الذي يعتمد علم قوة اإلدراك وشـدة النظر وســـــــرعة البديمة
في تقرير االختيار.
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أوالً .السماع (الدلي النقلي)
الســــمـاع أو النقـ من أدلـة النحو التي ذكرهـا أبو البركـا بن محمـد األنبـاري وهو يعني( :الكالم
العربي الفصيح المنقو بالنق الصحيح الخارج عن حد القلة ىلم حد الكثرة) 1وهو يشم كالم هللا وكالم
نبية وكالم العرب بشـــقيه المنظوم والمنثور قب أن يدب الفســـاد ىليه 2واألخير يشـــم كالم الصـــحابة
أيضاً؛ ألن اللحن توغ ىلم لغة العرب من كثرة الموالي والمولدين.
ولمذا النحو من الدلي حضــــورم المميز في المدونة الصــــــــــــــرفية علم وجه العموم وفي هذا
المصنف(دقائق التصــريف) يتجلم تميزم أكثر بحكم ما عو عليه من االحتجاج للنق فقد كثر شواهدم
النقليـة التي يؤتم بمـا للتـدليـ علم صــــحـة المســـــألـة وتقرير المطلـب وتعزيز مؤدام وقـد أورد الـدكتور
الضــامن محقق الكتاب ىحصــاء بعدد الشــواهد الو اردة في الكتاب فبلغ شــواهد القر ن والقراءا 442
ية وفي الحديث واألثر استحضـــر  24منما وذكر  40من األمثا والحكم واألقوا وأخذ الشعر القدح
المعلم؛ ىذ بلغ  924بيتا ً لشـعراء مختلفين 3ولكن ليسـ هذم الشـواهد المتعددة خاصـة بتحرير المسـائ
مناح متعددة كبيان معاني المفردا والداللة والتفسير وبعض مسائ النحو
الصـــرفية فقد جيء بما لبيان
ٍ
واللغة .وما ذلك يكون االحتجاج الصـرفي بمذا الدلي بليغا ً في تحقيق الطلب وتفعي االستجابة والقبو .

الشواهد الشعرية
كثر االتكاء علم الشـــعر في بيان المســـائ وتحرير الوجه الذي تجري عليه القاعدة وتعزيز الرأي
الذي يقا عيه االختيار وقد كان حضـورم في المشـمد االحتجاجي فاعالً يؤدي وظيفة االسـتدال ويحقق
غاية اإلقناع ويبلغ وجدان المتلقي فتكون االســـتجابة للمطلب نابعة من قناعة الذا ؛ ىذ لما ما يســـوغما
ويوثقما من الدلي الذي يســتمد شـــــــــرع يته من الفصــيح المســموع من كالم العرب .ومما نجدم عند ابن
المؤدب في استحضار الشعر لالحتجاج ما يأتي:

• من العرب من يقو في اإلخبار عن الجماعة(فَ َع ت) بال واو وال ألف .وقد اســــتند في
ذلك ىلم الشواهد* اآلتية:
ساة ت
َو َكانَ َم َا األَطِ باءِ األ ت َ
شــفَاة ت
َولَ ْو قِ ْي َ األَطِ با ْء ال ُّ
ضـرارا
َو َال َيأْلت ْو لَ تم ْم أَحض ٌد
َ

فَلَ ْو أن األطِ با كَا تن َح ْولِي
ىذَا ً َما أ ْذ َهب ْتوا َوجْ َدا ً ِبقَ ْل ِبي
أراد ْتوا
ىذَا َما شَا تء
ْ
ضـروا َمن َ
َ 4
َكأ َن تم ْن بِ َجنَا َح ْي َ
ار
ار
طائ ٍِر ط ت
ع ْن أ ْه ِل َما الد ت
َمتَم أَ تق ْو تَ :خ َل ْ َ
جاء المصــنف بمذم األبيا لتقوم دلي ً
ال علم مجيء (فَ َع ت) للجماعة بال واو فجاء بـــــــ(كا تن وشــا تء
وطار) واألص كانوا وشاءوا وطاروا فلما تحذف الواو ضموا لم الكلمة.
ت

• األصـــ في مخاطبة جما الرجا فَ َع ْلت ت تمو بالواو؛ ألنما عالمة الجما وقد تحذف وما
بقي دلي ٌ عليما .وقد أقام المصنف دليالً نقليا ً علم دعوته تمث بالشواهد اآلتية:
قوم أصابممو من وري زندهمو
ــار لت ْق َمــــــــــانَ ىذَا
س ت
َوهت تم ْوا أ ْي َ
وقد جيء بالميم لتكثير الكالم .5والشـاعر هنا جاء بما علم األصـ

شـرارة غيما في ثوب واريما
أ ْغلَـ َ الشتْ َوة ت أبْـ َدا َء ال تج ت
ــــزر
وكان القياس يقتضـي ان يقو :
أصابمم وزندهم.

• األصـــ ـ في المصـــــدر أن يـأتي مفردا ً ولكن قـد يجما ىذا د علم االختالف وقـد
استشمد بالمسموع من الشعر:
3

يت َج ِدلت ْون تم تل ْو َكا ً فِي َ
ق فِي األَ َد ِم
ط َوائِ ِف ِمم
ضـر َبا ً خ ََرا ِد ْي كَالت ْش ِق ْي ِ
فجما الخردلة لتفرقما وهي مصدر.ومنه قو الشاعر:
َ6
ِش ثَ َمانِيْنَ َح ْو َ ً
ال ال أَبَـــا لَـــكَ يَسْــــــا ِم
ْف ال َحيَاة َو َم ْن يَع ْ
َ
سئِ ْم ت تَكَا ِلي َ
فجما كلمة تكليف وهي مصــدر واألصــ في المصــدر أن اليتجما وال يتثنم لداللته علم الحدث
المجرد وكونه جنسا ً لفعله .
7

• المصادر التي ال أفعا لما وقد أورد لما بعض الشواهد:
صـــــــــــــ تن أ ْدنَــــم لَ ْو تَآ َي ْيتِ ِه
ال تح ْ
ازلت َمــــــــا
َم ْقذتفَ ٍة بِدَخِ ي ِْس النحْ ِ
ض بَ ِ

ب
علَم الرا ِك ِ
ب َ
من َح ْث ِيــــتكِ الت ُّ ْر َ
8
ســ ِد
لَهت صـري ٌ
ْف ال َق ْع ِو بِال َم َ
ْف صـري َ

• المصادر التي تخالف صدورها ومما ذكرم لما:
َـــــــــــــــارا
ب احْ تِف
ب ال َج َب ِلي ِْن مِ ْنــــــــهت
َيلت ْو ت
َر َبابٌ َيحْ ت
ح ِب َجانِ ِ
فر الت ُّ ْر َ
َ
فجاء االحتفار مصدرا للحفر؛ ألنك تقو حفر ت بئرا ً واحتفر بئرا ً والمعنم متقارب.9
َو َليْس ْ
عـــــــــــا
َو َخي تْر األ تم ْو ِر َما ا ْستَ ْقبَل َ مِ ْنـــــــهت
بأن تَتَب َعهت اتِبَا َ
وقد جع الشاعر االتباع مصدر التتبا ومعناهما متقارب.10

• مجيء الجما علم زنة(فَ َع ) وقد أورد له قو ذي الرمة:
الوحْ شِي َوا ْن َك َد َر ْ
صا َ
فَا ْن َ
ع َجانِ َبهت َ

َي ْل َحبْنَ ال َيأْتَلِي ال َم ْ
طلت ْوبت والطلَبت
طلَب جما َ
وال َ
طالِب.11

جواز مجيء َفعت ْو بمعنم ال َم ْفعت ْو بالماء وبغير الماء ومما ذكر له:
ـــــم
َان َو ْ
أربَعت ْونَ َحلت ْوبــــــةً ست ْو َدا ً َكخَافِيَةَ الغت َراب األَس َح ِ
فِيْما اثْنَت ِ
ـــــوبت
ض ِج ْي َعهت ىذَا لَ ْم َيكت ْن فِي ال تم ْن ِق َيا ِ َحلت ْ
ع ْم ٍرو َ
َب ْي ت الن َدى َيا أم!َ َ
12
عنِي ىال َح تم ْولَةت أ ْه ِل َمـــــــــا َو ْس َ
ــم
ط ِ
ار تَس ت
َما َرا َ
ُّــف َحب الخِ مْخِ ِ
الديَ ِ
فحلوبة وحمولة جاء علم زنة فَعت ْو مقترنة بالماء وهي بمعنم ال َم ْفعت ْو .

• َجما ِم ْف َعا الوصـف علم غير التصـحيح؛ السـتواء المذكر والمؤنث فيه واحتج بقو
الشاعر:
ساءِ يَ َ
تَ َ
المرءِ مِ ئْـــــــزَ تر
علَم ْ
طأْنَـــــــهت يَقت ْلنَ أَال يت ْلقَم َ
ظ َمقَا ِل ْي ت النِ َ
فمقال زنة مِ ْفعَا تجمع علم مفاعي ولم تجما جما تصحيح؛ للسبب المذكور أعالم.
13

• جما فَ ْعلَة يكون بتحريك الساكن وىبقائه علم سكونه وقد اعتمد علم النق في ذلك
هللا أع ْ
ْظ َما ً َدفَنت ْوهَــــــــــا
َرحِ َم ت

فمن التحريك:
ِبسِج ْستَان َ
ط ْل َح ِة الطلَ َحا ِ
ومن التسكين:
اج ِـر الس تم ْو ِم
ل َِو ْغ َرا ِ ال َم َو ِ

صبَـــــا ً
صبْنَ نَ ْ
َر َح ْلنَ ِلشتق ٍة َونَ َ
14
عودْنَ أحْ شَا َء قَ ْل ِب ِه
تخ تف ْوقَا ً َو َر ْف َ
أَبَ ْ ِذ ْك ٌر َ
ضا ت ال َم َوى في ال َمف ِ
َاص ِ
ف َ
ط ْل َحـة تجمعـ بتحريـك العين بـالفتح وهو القيـاس بال خالف والتســـــكين في جما َو ْغ َرا مروي
عن بعض العرب وهو ال يبلغ القياس في حركة العين عند البصـــــــريين .ولكن الكوفيين قالوا به ولذلك
4

أورد المصنف له أكثر من شاهد في كتابه دقائق التصريف(.)15

• ومن النقـ مـا نجـدم يعتمـد علم الشــــعر في بيـان معـاني األمثلـة فمن مجيء أ ْفعلـ ت
الشيء بمعنم الدعاء نحو :أسقيته بمعنم أدعو له بالسقيا .ومنه قو الشاعر:
ارمت َو َمال ِعبِه
وأ ت ْس ِقيَ ِه َحتم كَا َد مِ ما أتبِثُّهت
تتك َِل َمنِي أحْ َج ت
ومجيء استفع بمعنم أفع نحو:
َ 17
ب والصل َعا
َوا ْستَ ْنك ََرتْنِي َو َما َكانَ الذي نَك َِر ْ مِنَ ال َح َوا ِد ِ
ث ىال الش ْي َ
ْ16

واستنكرتني بمعنم أنكرتني.
وأدلته في مجا النق من الشعر كثيرة جدا ً وهي منبسطة في مباحث التصـــــريف ويندر أن نجد
مسـألة تخلو من االعتماد علم الشـعر والمصـنف يعو عليه كثيرا ً حتم في غير مسـائ التصـــــــريف
وبذلك تتجلم ســـعة الذاكرة وقوة الحافظ ة لديه والمنمجية الصـــارمة في بناء المنظومة االســـتداللية التي
تجعـ طريق اإلقنـاع فـاعالً في الميمنـة علم فكر المتلقي؛ ىذ جعـ كالم العرب المنظوم من المرافقـا
االحتجاجية في بلورة المطلب الصـــــــرفي فمو يبرز ىلم المتلقي بثوب التداو واالسـتعما غير الخارج
من لغة ا لعرب الفصيحة وفي هذا مكسب الستجابة القارا وتحرير التعاون من الخطاب الصـــرفي الذي
ينتجه المصنف.

القر ن الكريم والقراءا
عني المصـــــنف بمـذا المظمر الســــمـاعي كثيرا ً وجعلـه من عمـدة ما يتك عليـه في بنـاء المنظومة
الصــــرفية فمو دلي يعتمد علم النق الصحيح الفصيح -الذي ال شبمة فيه وال مراء -في تحرير المطلب
وتبني الرأي وتدعيم االختيار وهو يأتي بعد الشــــعر في ســــلم األدلة لدى المصــــنف من حيث التجليا
الوجودية وحضورم في هذا المتن العلمي ال يقتصـــر علم الحجاج الصـــرفي ىذ عو عليه المؤلف في
المسالك اللغوية الم تشعبة التي بنم عليما كتابه ومن السماع الذي نجدم في هذا المتن ما يأتي:

•

•
•
•

األصـ في المصـدر أن يكون علم بنية واحدة وقد يجوز أن يذهب مذهب األسـماء
ان ْ
صـ تموا فِي َر ِب ِم ْم) الحج  19والمسـوغ للتثنية أنه
ان َخ ْ
اخت َ َ
صـ َم ِ
ومنه قوله تعالمَ َٰ ( :هذَ ِ
صـــ َوا ِ
أراد فريقين من المســــلمين والكفار .18ومن جمعه قوله تعالمِ ( :ىن أَنك ََر ْاأل َ ْ
ير) لقمان  19وقد جما ألنه أراد أصـوا البمائم والناس فتحقق الجما
صـ ْو ت ْال َح ِم ِ
لَ َ
الختالفه.19
علَ َٰم
(و َال ت َزَ ا ت ت َط ِل تا َ
مجيء المصـدر من فَ َع َ َي ْف تع ت علم فاعلة وسـماعه من القر نَ :
خَائِنَ ٍة ِم ْن تم ْم) المائدة  .13فخائنة من المصــادر الواقعة علم وزن فاعلة وهو من فَ َع َ
يَ ْفعت ت .20
ار َمعَا ً
شـا) النبأ 11
(و َجعَ ْلنَا الن َم َ
المصـدر الميمي من عاش َمعَاش ومنه في التنزي َ :
ً21
جاء (معاشاً) بمعنم العيش ولو أراد وق العيش لقا َ :م ِعشا .
ما كان علم فت ْعلَة تجما علم فت تع َال والمفتوح الفاء يتجما علم (فَ َع َال ) وقد اســـتند
ىلم ي الذكر الحكيم:

و(و َما يت ْن ِفقت قت تر َبا ٍ) التوبة
(ظتلت َما ٌ ) و( تخطت َوا ِ) و(هت ْم فِي الغت ترفَا ِ) سبأ 37
َ
ين) المؤمنون  .2297وهي جما ظت ْل َمة و تخ ْ
ب أَعتوذت بِكَ ْ
ط َوة وغت ْرفَة
(وقت ر ِ
مِن َه َمزَ ا ِ الشـيَاطِ ِ
َ 99
ت
وق ْربَة و َه ْمزَ ة.

• مجي اســتفع بمعنم أفع
 76أي أخرجما.23

عاءِ أ َ ِخي ِه) يوســف
ومنه قوله تعالم(:ثتم ْ
اس ـت َْخ َر َج َما ِمن ِو َ
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• جواز أن تكون الالم سـاكنة والتضـعيف غير ظاهر في المضـاعف المكسـور العين ىذا
ني(:وانظت ْر ىِلَ َٰم ىِ َٰلَ ِمكَ الذي َ
عا ِكفًا)
الض مير المتحرك ودليله القر
أسـند ىلم ـ
علَ ْي ِه َ
ظ ْل َ َ
َ
24
طـه  97و(فَ َ
ظ ْلت ت ْم تَفَك تمونَ ) الواقعـة  .65وقـد ذكر المصــــنف أنمـا لغـة لربيعـة .
والمشــمور أن المضــاعف المكســور العين عند اتصــا ضــمائر الرفا المتحركة به
يجوز فيـه ثالثـة أوجـه :اإلتمـام نحو َ
ظ ِل ْلـ ت  .وحـذف العين ونقـ الحركـة ىلم مـا قبلمـا
نحوِ :ظ ْل ت  .وحذف العين بال نق نحوَ :
ظ ْل ت .25
ســــ ت أ ت ِقت َ ْ )
الر ت
• قلب الواو المضــــمومة همزة ىذا وقع فاء ومن النق القر نيِ (:ىذَا ُّ
المرسال  11واألص فيه من الوق وهي لغة تميم.26
• ترك اإلعال والحم علم األصـ فقد اسـتشـمد المصـنف علم مجي الفع الناقص
علَ ْي ِم تم الشـ ْي َ
طانت) المجادلة  .9والقياس فيما
المزيد علم األصـ بقوله
ْ
تعالم(:اسـتَحْ َوذَ َ
27
اســـتَحْ َوذَ وأ ْغيَلَ ْ ( :ىنا لم
اســـتحاذ علم اللغة المشـــمورة  .وكان المازني يقو في ْ
نسمعمما معتلين في اللغة).28
وثمة الكثير من النصــوص القر نية التي يأتي بما ما المســائ المطروحة ســواء أكان علم نحو
التدلي أم علم نحو التعزيز والتوثيق.
والقراءا القر نية هي األخرى حاضــرة في بناء المنظومة الصــرفية ومما أوردم المصنف لما ما
يأتي:

•
•
•
•

سـ ـو ت)
مجيء المضـــارع بمعنم الماضـــي وقد احتج له بقراءة نافاَ (:حت َٰم يَقتو ت الر ت
البقرة  214والمعنم حتم قا الرسو .29
مجيء فَع َ بمعنم النسـبة وقد اسـتشـمد المصـنف بقراءة (:ىِن ا ْبنَكَ ســـــــر َ ) يوسـف
 81والمعنم نتسب ىلم السـر أو رمي به.30
يسـم ا ْب تن َم ْريَ َم
مجيء المصــدر (قا ) بمعنم القو ومنه قراءة ابن مســعودَٰ ( :ذَلِكَ ِع َ
ق) مريم  .34فالقا بمعنم القو .31
ۚ قَا َ ْال َح ِ
مجيء َم ْف َع َلـة من النـاقص علم األصـــــ ما وجود موجـب اإلعال ومنـه قراءة:
(لَ َمثْ َو َبـةٌ ِم ْن ِع ْنـ ِد ِِ َخي ٌْر) البقرة  103فقـد اســــتعملـ علم األصــــ والقيـاس فيمـا
اإلعال .32

 الحديث النبوياختلف العلمـاء في جواز االحتجـاج بـالحـديـث النبوي فبعضـــــمم أبعـدم من مجـا االحتجـاج كـالنحـاة
األوائ وأبي حيان في حين عني به السميلي وابن خروف وابن مالك وقد اتخذ منمجا وسطا ً الشاطبي .
يجوز االحتجاج بالحديث النبوي فقد أورد
وبمعاينة هذا المتن الصــرفي يتبين أن ابن المؤدِب ممن ِ
األحاديث للتثب من صحة المطلب والتأكيد علم وجمته ومنما:
33

• أورد الحديث للتدلي علم المصـــادر التي ال أفعا لما ومنه الحديث( :اتقوا فِ َراســـة
بنور هللاِ عز وج ) وال ِفراسة من المصادر التي ال فع لما.34
ينظ تر
ؤمن فإنه ِ
ِ
ال تم ِ
(ار ِج ْعنَ مأزورا
• قلب الواو همزة وقد اسـتحضـــــــر ابن المؤدِب الحديث النبويْ :
غير مــأجورا ) للتــدلي ـ علم جواز القلــب علم التوهم لمشــــــاكلتــه ما همزة
مأجورا .35
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• مجيء تَفَع بمعنم ىممالك نفســك في أمر حتم تصــير من أهله وقد اســتحضـــــــــر
المؤلف الحديث( :المتشــبِا بما ال يملكت
كالبس ْثوبي زَ ْو ٍر) 36فمجيء المتشــبا وهو
ِ
اسم فاع من تَشَبا يتعطي معنم من يظمر الشبا حتم صار من الشبعم.
• مجيء الوصــــف من البــاب الثــاني علم فَ ْعـ ٍ وهو ال يثنم وال يتجما ألنـه مبني
بكر رحمه هللا خرجا
بالمصـدر ومنه الحديث( :ىن النبي صـلم هللا عليه وسـلم وأبا ٍ
مماجرين ىلم المدينة من مكة فمرا بســـــــــراقة بن مالك بن جعشــم فقا  :هذان فَ ُّر
وفر وصـف جاء مفردا ً في مورد المثنم؛ ألنه في
أر ُّد علم قريش فَ ِرها)
ٌّ
قتريش أال ت
37
األص مصدر .
ع منه دعاء النبي صـــلم
• أورد الحديث في ذكر الفروع من الملتوي ومن مجيء فَا َ
عا َدامت) ف(وا ِ ) من
عا ِد َم ْن َ
هللا عليه وسـلم لعلي عليه السـالم( :اللمم َوا ِ َم ْن َو َاالمت َو َ
الملتوي ولي ومصدرم المواالة.38
وال يقتصـــر ىيراد الحديث في االحتجاج للصـــرف ب أوردم في مجا اللغة وبيان معاني الكلما
كما أوردم في مجا النحو أيضاً.

ث -األمثا وكالم العرب
لم تبلغ شـواهد النثرية من األمثا وكالم العرب ما بلغته الشـواهد الشـعرية والنصـوص القر نية في
المدونة الصـــرفية وقد استحضـــر ابن المؤدِب هذم الشواهد لتكون أداة في المحاججة ووسيلة لعقناع في
وقد كان نصيب المسائ الصـــرفية قليالً جدا ً ومما أودعه المصنف في *تحرير مطالب الكتاب عموما ً
دقائقه ما يأتي:

• احتج بالسماع من العرب علم جواز ضم الفاء أو كســـرها -ىذا جاء بعدها ياء او ياء
الحزَ ا تم ُّ
الط ْبيَي ِْن).39
ساكنتان -وذكر المث ( :بَلَ َغ ِ
• أورد المصنف َمـ ث َـ لَـ ْي ِن لبيان الفروع من الممموز فذكر المث ( :شــر ما أشا َءكَ ى ِلم
ع ْقلِكَ )؛ لبيان المصدر منه وهو اإلشاءة.40
تمخ ِة ع ْترقت ٍ
ب) و(أ ت ِشئْ َ عتقَ ْي ت ى ِلم َ
• أورد المصـنف كالم العرب لبيان مجيء المصـدر علم وزن( َم ْف ِع ) فقا ( :والعرب
سـي ِْرمِ) 41والمصــدر من هذا الباب يكون زنة
تقو  :بارك هللا له في َم ِسـي ِْر ِم أي في َ
( َم ْفعَ ).
شـــايَا) لتوجه الشـــذوذ في جما
• أورد المصـــنف قو العرب( :ىنِي آلتِ ْي ِه بالغَ َدايَا والعَ َ
غـ َداة فقـا ىن الجما الخـارج عن القيـاس من جراء االنضــــمـام ىلم مـا يزاوجمـا في
َ
42
الكالم .
• احتج علم حذف الواو واليـاء في الوقف بقو العرب في الجمـاعْ :
َب)
(ىخ َوتتكَ لَ ْم يَ ْذه ت
واألص  :لم يَ ْذ َهب ْتوا.43
• اســــتد المصــــنف علم أصــــالة الميم في َم َعد بقو العرب؛ ىذ قا ( :تقو العرب:
ت َ َم ْع َدد ْتوا).44
• اســتد المصــنف علم تحريك العين من فَ ْعلَة بالفتح بالجما بقو العرب( :أع ْتوذت باهللِ
ط َرا جما قَ ْ
ط َرا ِ الشـر) وقَ َ
ِم ْن قَ َ
ط َرة.45
ثانياً .القياس
القياس نشـاط ذهني مميز وممارسـة عقلية صـــــــرفة اتكأ عليما العلماء في بيان الوجه الذي يكون
عليه االســتعما اللغوي مشـــــــــروعا ً فأقيم المباني القانونية وانتج الصــياغا المعرفية التي يجري
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عليما الكالم في تجنب الوقوع بالزال من اللحن وتحاشـي عثرا اللسـان .وقد أشـبا علماؤنا هذا األصـ
ت
وشـقِق في أقســامه واســتعماالته .وهو يعتمد -في بناء هويته
صـ في حدم واشــتراطاته
بحثا ً ودراســة ففت ِ
االسـتداللية -علم السـماع من كالم العرب الفصـيح والنص ا لديني .وهو الدلي الثاني لدى أبي البركا بن
محمـد األنبـاري بعـد النقـ  46وأورد أربعـة تعريفـا هي( :تقـدير الفرع بحكم األصــــ وقيـ  :هو حمـ
فرع علم أصـ بعلة وىجراء حكم األصـ علم الفرع وقي  :هو ىلحا الفرع باألصـ بجاما وقي هو
اعتبار الشــيء بالشــيء الجاما) 47وهي متقاربة عندم والقياس متقوم بأربعة أشــياء :أص ـ وفرع وعلة
وحكم 48وعقـد لـه مبـاحـث جمـة ليس هنـا بحثمـا وىيرادهـا وتبعـه في ذلـك الســـــيوطي في اقتراحـه ومـا
يمممنـا في هـذا المبحـث تســـــليط الضـــــوء علم الـدور االســــتـداللي الـذي يؤديـه القيـاس في طرح مبـاني
التصـريف.
وفي هذا ال متن نجد القياس يعطي الجنبة المعرفية لتجليا القاعدة الصــــرفية فمو ينق القارا من
جزئيا االســـتعما الذي يقدمه المســـموع من اللغة ىلم مجا التعميم الذي يختز النشـــاطا التداولية
الفردية فتقوم الكليا بإنتاج الوعي الصـــــــــرفي في مرحلة التعلم والتعليم التي تتطلبما مرحلة التأسـيس
العلمي للموضوع اللغوي.
وقد أخذ القياس تجليا أسلوبية متعدِدة في كتاب دقائق التصريف يمكن تقديمما علم النحو اآلتي:

التصـريح بلفظ القياس
أكثر المصـــنف من ىيراد هذا األصــ بلفظه محيالً بذلك علم ما يســـتبطنه من بعد اســـتداللي في
تقرير المطلب ومما نجدم عند ابن المؤدِب في هذا المنحم الموارد اآلتية:

• أورد لفظ القيـاس في مجـا حـديثـه عن بنـاء مفعـ للمكـان ىذ يقو ( :اعلم أن (ال َم ْف ِعـ َ )
قياسـه بعين (يفع ) أبداً .فإذا كان العين في ( َي ْف ِع ت) مكسـورة (فال َم ْف ِع ت) مكسـورة ىذا
اريد به االسـم والمكان) .49والقياس هنا يمثالً قاعدة كلية مسـتنبطة من أمثلة صـحيحة
فصيحة فك اسم يبنم للمكان من المضارع المكسور العين يكون علم زنةَ :م ْف ِع ٍ .
• أورد لفظ القيــاس في معرض حــديثــه عن الفعلين دعــا وبكم (أوالد األربعــة) ىذا
أخبر بمم عن المرأتين وتوجيمممـا فقـا ( :القيـاس دعـاتـا وبكـاتـا فحـذفـ الواو
والياء واأللف بناء علم الواحد) 50والقياس هذا ناظر ىلم الفع الصــحيح الذي يخلو
من األلف الساكنة التي تلتقي ما سكون التاء.
وقد يستعم لفظ األقيس في مجا اإليثار والتفضي باالختيار ومنه:

• أور لفظ األقيس في أثناء حديثه عن الخالف بين الخلي وسـيبويه من جمة واألخفش
في المحـذوف من النـاقص ىذا تب ِني للمفعو فبعـد أن عرض رأييممـا قـا ( :وقو
األخفش أقيس وىلم هذا القو ذهب الكســائي) .51والقياس في المســألة يخص توجيه
المحذوف من الصـيغة فمو واو مفعو عند الطرف األو وعين االسـم عند الثاني
وهو يقوم علم مجموعة من األدلة التي يتبناها ك طرف 52وكالهما حســــن .ولكن
المصنف يمي في الترجيح لألحسن علم األخفش.
القياس المضمر
من اإلجراءا المنمجية المتبعة لدى المصــنف التصـــــــــريح باشــتراطا القاعدة التي تتحي علم
مفموم القياس وهذا النحو من اإلجراء له تمثال أسلوبية علم النحو اآلتي:

أسلوب الشـرط
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كثيرا ً ما يتعو العلماء ومنمم المصـنف علم اسـتعما أسـلوب الشـــــــرط في اإلحالة علم القياس في
صياغة القاعدة وتقديم نموذج استداللي في ىلزام القارا بالحجة علم الوجه في اتباع االستعما الصحيح
ومن ذلك:

•
•
•
•

الشــــــرط في بيان الوجه في صـياغة ال َم ْفع ِ من المثا وفي ذلك يقو :
ذكر أسـلوب ـ
ســن و َي ْو َج كان (ال َم ْفع ) مكســـورا ً ىذا أريد به
(وىذا كان ثابتة في غابرم نحوَ :ي ْو َ
53
االسم والمكان ومنصوبا ً ىذا أريد به المصدر. ).
أورد الشـــرط في بيان اإلخبار عن الباطن من الناقص وفيه يقو ( :فإذا أخبر عن
ْف.
البـاطن من هـذا البـاب قلـ ( :قِ ْيـ َ) بتحويـ حركـة العين ىلم الفـاء قبلمـا .و ِب ْي َا ِ
وخي َ
وهذم هي اللغة الفصيحة).54
واســــتعملـه في بيـان بنـاء األفعـا المســــتقبلـة فقـا ( :ىذا أخبر عن الرجـ بـالفعـ
المستقب قل َ :ي ْف َع ت).55
واســــتعمـ في بيـان الحروف الزوائـد نحو( :وأمـا اليـاء فـإذا وجـدتمـا ثـانيـة وثـالثـة
ورابعة فمي زائدة).56

وهذا النحو من األســـــلوب يتلزم الحجـة أكثر في ىقامة الدليـ ؛ ألنه يجعـ القـارا في ســـــيرورة ما
المطلب الصــــرفي فالبنية الشــــرطية تقوم علم مبدأ التالزم والتدرج في االنتقا من المقدم ىلم التالي
والمتلقي فيه يعي جوانب المسألة ومن تسليمه بأحد جماتما يكون االنتقا ىلم تثبي المطلب أنجا وأبلغ.

أسلوب األمر
ثمة منحم أسـلوبي خر تتجلم به األبعاد المعيارية في تقديم مسـائ التصـــــــريف ذلك هو أسـلوب
األمر الذي يتبعه المصنف في ىلزام المتلقي الحجة عبر اإلحالة علم اشتراطا القاعدة في صياغة مفموم
القياس وهذا اإلجراء يتجسـ ـد منزلتين :األولم هي ســـلطة المتكلم وعلو مرتبته .والثانية هي حا المتلقي
وســـقفه المعرفي والعالقة بينمما تمث عالقة تضـــايف بين ال تم َعلِم وال تمتَ َعلِم وبذلك يتنتج أســـلوب اإللزام
المترشح من األمر فاعلية في التواص أكثر بحكم خطابه المباشـــــر وهذا ما يفســـــر اطرادم في تكوين
الفكر الصـرفي لدى المتلقي ومنه:

•
•
•
•

(اعلم أن المصدر مشتق من الفع الماضي ومأخوذ منه).57
(واعلم أن المســتعم من األدوا الذي هو علم معيار(م ْفعَ ٍ ) يجيء مكســور الميم
الم ْق َ
والم ْفت َح وما أشبمما).58
والمقَص
طا
ِ
ِ
نحوِ :
(اعلم أن االسـم الظاهر ال يكون علم حرف واحد ألن أق الكالم حرفان :حرف يتبتدأ
به وحرف يتوقف عليه وال يتاتم هذا في الحرف الواحد.59)...
(اعلم أن الممزة ىذا كـانـ أوالً وكـان الشــــيء الـذي هي فيـه عـددم أربعـة أحرف بمـا
فصاعدا ً فمي زائدة ىال أن يجيء أمر يوضح أنما من نفس الحروف.60)...

وقد يتقرن األمر بمفموم الشــــاذ فيكون البوح بالقياس مســـــتنبَ َ
طا ً من التقاب ومنه قوله( :اعلم أن
الفع السالم الصحيح يدور علم ستة أوجه خال الشاذ النادر منه والباطن المضمر) .
متفرع عن صـــــرامة القاعدة وشدة ىحكامما ولذلك هي
وىلزامية هذا الخطاب الذي يتضمنه األمر ِ
تؤدي وظيفة حجاجية في التقب واإلقناع.
61

اإلخبار
قد يكون اإلخبار أداة فاعلة لرسـم حدود القاعدة والبوح بالبعد المعياري الذي يجري عليه الوجه في
مناح أسلوبية متعدِدة يمكن الوقوف عليما من الصياغا
المسألة الصـرفية ولمذا اإلخبار
ٍ
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اآلتية:

• اإلخبـار عن المعين المحلم بـاأللف والالم ومن ذلـك قولـه في أمر المضـــــاعف:
(واألمر من هـذا البـابَ :ود بغير ألف
لتحرك الحرف الثـاني في الغـابر وتحركَ
ِ
62
الحرف الثـاني فيـه لمجيء التشـــــديـد بعـدهـا) .ومنـه حـديثـه عن فروع الصــــحيح في
األمر؛ ىذ يقو ( :واألمر منه :أ ْف ِع ْ بنصـــب األلف ألنما شـــديدة قاطعة وال ينظرن
ناظر ىلم ثالث الغابر منه في اللفظ فيكســـــــر األلف النكسـارم ألنه رابا في األصـ
والساقط منه الممزة.63)...
واإلخبار هنا يؤدي وظيفة الحصـــــــر في بيان حا المسـند ىليه وقد أترفق بالتعلي لتفسـير القاعدة
وتوضيح مسارها.

• اإلخبار بتقديم الجار والمجرور ومن ذلك قوله في بيان جما التصـــــــــــريف من
الفع الصـحيح( :وفي الخبر عن الرجلين :هما يضـــــــربانني .بنونين األولم منمما
عالمة للرفا والثانية أدخلته فصالً بين الياء التي موضعما خفض).64
وصــ َعاب).65
وضــخَام
وصــ ْع ٍ
ومنه( :ومنه ما يكون علم (فَ ْع ٍ ) وجمعه(فِ َعا ٌ) .نحوَ :
ب ِ
ضــ ْخ ٍم ِ
َ
والبعد القياســــي واضــــح في هذا اإلخبار وفي التقديم عناية واهتمام لبيان جزئيا المســــألة التي تنتظم
بقاعدة.

• اإلخبار باسـتعما الموصـو ومنه( :وما كان من النعو علم معيار( تم ْف ِع ٍ ) ما ليس
ضـ ٍا و تم ْ
ط ِف ٍ و تم ْذ ِك ًر) .66ومنه حديثه
للمذكر فيه حظ فمو معرى عن الماء نحو :تم ْر ِ
عن المثا في بناء مفع منه أيضـاً( :وما كان من هذا اسـما ً موضـوعا ً ليس بمصـدر
وال مكـان فمو منصــــوب نحوَ :م ْوزَ ن) .67ومنـه قولـه( :مـا كـان علم (فت ْعلَـةٍ) فجمعـه:
فت تعال ) . 68وهذا اإلخبار قريب في مؤدام من أسـلوب الشـــــــرط القائم علم التعالق
بحكم وجود الفاء فما بعدها يمث الحكم الذي يختز المسـموع من كالم العرب وفي
هذا تقرير للقاعدة وبيان للوجه في الجما.
وهكذا تتكاثر المناحي األسلوبية للقياس عند ابن المؤدِب في بناء المنظومة الصــــرفية وهي تؤدِي
وظيفة اســتداللية تنطوي فيما الكثير من الجزئيا المشــتركة للمســموع من كالم العرب فتتنز ىلم ذهن
المتلقي بطاقا حجاجية مممتما التعري ف بالوجه المنتج لالستعما الفصيح الصحيح.
وىذا ما تجاوزنا هذين األصلين المممين في مسار الدرس الصــرفي فإن النشاط الذهني يقدِم صيغا ً
أخرى لالســــتـدال تعمـ علم ىضــــفـاء الطـابا العلمي للمتن وتوجيـه الخطـاب بعيـدا ً عن لغتـه النفعيـة
المباشـــــــــــــــر ة ليكون التحاور ما القارا من جنبة معرفية بحته لما مرتكزا النظر العقلي والتحلي
الفلسـفي فمي أدلة تعزيز مطالب البحث وتقوي مبتنياته ومن ثم تعم علم خلق مسـاحا مشـتركة في
عملية التواص بين المنتج والقارا.
ومن األدلة األخرى التي نعثر عليما في متن هذا التصـريف ما يأتي:

دلي اإلجماع
اإلجماع يتراد به( :ىجماع نحاة البلدين :البصـرة والكوفة) 69وقد ذكر ابن جني متم يكون اإلجماع
حجة بقوله( :اعلم أن ىجماع أه البلدين ىنما يكون حجة ىذا أعطاك خصــمك يدم أال يخالف المنصــوص.
والمقيس علم النصــــوص فأما ىن لم يعط يدم بذلك فال يكون ىجماعمم حجة عليه) 70وقد يكون اإلجماع
منبعه أه العربية فإذا ما تيقن ىجماعمم علم أمر كان ذلك األمر قائما ً بنفســـه في صـــناعة الوجه الذي
يجري عليه االسـتعما وال يجوز ىنكارم او االعتراض عليه .واإلجماع سـبي يتعو عليه ابن المؤدِب في
االستدال علم بعض المسائ وهو دلي يستمد شــرعيته من التواطؤ علم السنخية واالتفا علم الوجه
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أو المسـألة وفي كليمما تحصـ درجة من التوثيق واالطمئنان لدى القارا من جمة امتناع المجموع علم
خالفه واإلجماع عند المصنف علم نوعين :ىجماع العلماء وىجماع العرب ومن أدلته في هذا المجا :

• أورد المصـــنف دلي ىجماع علماء المدرســـتين علم امتناع تثنية الفع وجمعه وفي
ذلـك يقو ( :فـأمـا الفعـ بنفســـــه فـإنـه ال يتثنم وال يتجما علم ىجمـاع من الكوفيين
والبصـــــريين ألنمم يريدون من األعداد وىن كثر فعالً واحداً) .71وال شك أن هذا
اإلجماع له بعدم الحجاجي في اإلقناع بحكم صــدورم من العلماء الذي يشــتغلون علم
الحق الصـــرفي بال تخلف أو تعارض وهنا يبدي المتلقي التسليم؛ ألن الرأي صادر
من أصحاب الصنعة أنفسمم.
• ذكر المصـــنف ىجماع العرب في مســـألة جواز تحوي الواو ىلم ياء من علياء وفي
ذلـك يقو ( :أال ترى أن العرب أجمعـ فيمـا علم اليـاء وهي من الواو .وىنمـا بنوهـا
علَ ْو ت ").72
علَ ْي ت " وهما لغتان من " َ
علم " َ
• وأورد ىجمـاع العرب في حـذف الممزة من أمر وأكـ وأخـذ وأمر في قولـه ...( :ىال
في األمر من األك واألخذ واألمر خاصــة فإن العرب أجمع علم حذف الممزتين
معـا ً من أوامرهـا طلبـا ً للخفـة) .73ولمـذا اإلجمـاع قيمـة معرفيـة تفو ىجمـاع العلمـاء؛
ألنه ينطلق من لســان التداو ومجالي االســتعما ىذ ال يمكن تخطئة ما يتواطأ عليه
أه الفصاحة والبالغة.
دلي االستقراء
أورد هذا الدلي السـيوطي في أدلة شـتم من اقتراحه 74وهو يقوم علم تتبا الجزئيا صـعودا ً ىلم
تعميم الحكم ومن ثم صياغة قانون كلي ينضوي تحته جميا المصاديق التي تم معاينتما عند التعميم و
مرجعيته المعرفية تقوم علم الســـماع بالدرجة األســـاس وفي ضـــوء ذلك صـــاغ العلماء حد النحو علم
أسـاسـه يقو الفارسـي فيه :هو(علم بالمقاييس المسـتنبطة من اسـتقراء كالم العرب) 75والمصـنف يختز
هذا الدلي بعبارا الك والتعميم في اإلخبار ومن صور هذا الدلي ما يأتي:

• أورد هذا المفموم ضــــمنا ً في حديثه عن بنية االنفعا فقا ( :ولم يأ ِ من هذم البنية
فعـ واقا) . 76وهـذا اإلخبـار بـالنفي ينطوي علم التعميم في الحكم والحكم بـدور
يترشــــح عن التتبا الدقيق للكالم الصــــحيح الفصــــيح وىال كان معرضــــا ً للطعن
والتقويض.
• يتجلم المفموم في معرض حـديثـه عن بنـاء االفعيعـا ىذ يقو ( :وهـذم البنيـة ال تجيء
ىال في المبـالة والتـاكيـد اال ترى أنمم قالوا :أعشــــبـ األرض فإذا أرادوا أن يجعلوا
ذلك كثيرا ً عاما ً قالوا :اعشــوشــب) .77واســتعما االســتثناء في النص لتأكيد مفموم
الحصـــــــــــر في اإلخبار عن داللة هذم البنية وقطعا ً هذا الحكم ال يتبنم علم معاينة
الشــــواهـد القليلـة .بـ يســــتنـد ىلم الكثير ممـا جمعـه العلمـاء من التراث اللغوي
والخصائص المشتركة فيه تبوح بخاصية التعميم التي تعكس السنن المؤلفة للقاعدة.
• اســـتعم أســـلوب النفي في التعميم في بعض الموارد كما في قوله( :وليس في كالم
العرب ياء سـاكنة يكون قبلما حرف والياء ثابتة وبعدها حرف ىال كتســـــــر أوله).78
وهذا اإلخبار ال يكون قطعيا ً ىال ىذا اعتمد علم االســـتقراء في تقرير الحكم وبخالفه
ينتفي القطا والتعميم.
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• ومن االســــتقراء التعميم بنفي زيـادة الواو أوالً وفيـه يقو ( :ان الواو ال تتزاد أو ً
ال
البتة) .79ومثله( :واأللف ال تكون أصـــالً أبداً).80وهذا التعميم يمث قاعدة كلية يتعتمد
عليما في تحديد مواضا الزيادة وزنة الكلمة.
• وقـد يكون التعميم مؤدى لفظـة " تكـ " كمـا في قولـه(:وكـ مـا يتبنم علم ِف َعـا تجما علم
ثالثـة أوجـه :فت تعـ وأ ْف تعـ وأ ْف ِعلَـة) 81ومثلـه( :كـ مـا يتبنم علم فَ َعـا تجما علم فت تعـ ال
غير...وكـ مـا يتبنم علم فِ َعـالـة وأو فَعت ْو َلـة أو فَ ِعي َْلـة أو فت َعـ َالـة تجما علم فَ َعـائـ ).82
والتعميم الـذي يتق ِـدمـه لفظ كـ يختزن العمـ المضــــني الـذي بـذلـه العلمـاء األوائـ في
جما التراث اللغوي من البوادي والقبائ العربية الفصــيحة بحثا ً وتنقيرا ً عن المعايير
التي بموجبما يتأســس النظام الصــارم الذي يحفظ اللغة من الضــياع واالندراس .فمذم
الكلية اختزا لذلك المسموع الكثير من لسان العرب الموثو به.
• وقـد اســــتعـان بمـذا الـدليـ لنفي النظير كمـا في قولـه( :ليس في كالم العرب "ى ْفعَلَـة"
صفة) 83مستدالً به علم أن الممزة في ى ْم َعة أصلية ال زائدة.
دلي الكثرة
من األدلة التي يتعتمد عليما في تحرير المطالب الصـــــرفية دلي الكثرة وهو من األدلة التي تسير
بتواز في المؤدى وتأليف القاعدة؛ ألنه يقا في قبا القلي والنادر وك من اســــتند ىلم الكثير
ما القياس
ٍ
في االستدال استرعم اطمئنان القارا وحظي بقبوله ومن هذم األدلة لدى المصنف ما يأتي:

•
•

•

•

اســــتع م هذا المفموم في بيان جما الوصــــف أفع بقوله( :وأكثر جمعه يجيء علم
صـم) 84وهذم الكثرة تبين درجة الورود ومرتبته وما كان كثيرا ً
"فت ْع ٍ " نحو :أصـم و ت
في االستعما شـرع مسلكا ً للجري واالقتفاء.
وهو من أدلـة الزيـادة المعتبرة لـدى العلمـاء 85وقـد علـ بـه المصــــنف في الحكم علم
الحرف بـالزيـادة ومن ذلـك قولـه في زيـادة الممزة واليـاء أوالً( :اعلم أن الممزة ىذا
كـانـ أوالً وكـان الشــــيء الـذي هي فيـه عـددم أربعـة أحرف بمـا فصـــــاعـدا ً فمي
زائدة...وكذلك الياء تجري مجرى الممزة أوالً ...وىنما كان هذا زائدا ً وىن لم يشــــتق
منـه مـا تـذهـب فيـه لكثرة مـا تبين لـك من هـذا المثـا ممـا يشــــتق مـا تـذهـب فيـه نحو:
ص ــــــ م) .86وزيادة الممزة في
أحمر وأسـود وأبيض وأحمد وذلك أكثر من أن يتح ـ
المقـام ال يحتـاج ىلم اعتمـا التـأويـ ؛ ألن الكثرة تبعـث االطمئنـان وتزيـد من درجـة
الترجيح وىن كان االشتقا مفقوداً.
أورد المفموم في حديثه عن األمر من الملتوي بقوله( :واألمر من هذين البابين اللذين
ســــقط الواو من غابرهما بغير ألف لتحرك الحرف الثاني في الغابر وىنما تحرك
لسـقوط الواو وسـقط الواو للعل التي ذكرناها في باب المثا غير أن الماء تلحق
خرم اسـتثقاالً لحرف واحد مث  :قِه زيدا ً ِعه الحديث وما أشـبمما .فإذا وصـل ذلك
ق زيدا ً وقت ْم فَ ِا الحديث .وهذا األكثر األفشـــم
بواو أو فاء حذف الماء فقل  :اِ ْذهَبْ فَ ِ
من كالم العرب).87
اسـتعم المفموم في بيان مصـادر الالزم من الباب الرابا وفيه يقو ( :وىذا كان علم
فَ ِع َ يَ ْفعَ ت بكســـر ا لعين من الماضي وفتحما من الغابر كان أكثر مصادر الالزم منه
علم "الفَ َع " ...وأكثر مصادر الواقا منه علم "الفَ ْع ").88
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دلي التصـريف
أفاد العلماء كثيرا ً من هذا الدلي في التعرف علم أصــــو الكلما فضــــالً عن صــــوغ القواعد
الصـــــــرفية وقد جعله ابن عصـفور الدلي الثاني من األدلة التي يتعرف بما الزائد من األصـلي 89فعملية
تحوي األصــ ىلم صــيغ مختلفة تنطوي علم جمتين :جمة الثبا وجمة التغير ومن خال الثبا نقف
علم الحروف األصــو في الكلمة وفي التغيير نتعرف علم الحذف والزيادة واإلعال واإلبدا وهذا ما
يقدمه دلي التصـريف ومما نجدم عند المصنف:

•

•
•

•

احتج بالجما علم أن أصــــ دينـار دنار وأن اليـاء بد من النون فقـا ( :كمـا قالوا:
دينار ثم جمعوم :دنانير .فعترف بمذا أن أصــــ دينار دِنار ىذ جمعوم :دنانير ولم
يقولوا ديانير) 90وفي ضوء هذا التحو في الصيغ الذي ينتجه التصــريف نقف علم
أص الياء وعلم شاكلته الياء في كلمة ديوان.91
استد علم أن كلمة ت َحير مزيدة بالياء ال التضعيف من خال التصـــريف وفي ذلك
يقو ( :وأمـا "ت َ َحي ْر ت " فمي "تفَ ْيعَ ْلـ ت " ألنمـا من :حـار يَ تح ْو تر .ولو كـانـ "تَفَع ْلـ ت "
التحير وهو "تَفَ ْي تع ").92
لكان "ت َ َحو ْر ت " .والمصدر:
ِ
ومن جمي استدالله بالتصــريف الوقوف علم أصالة الحرف ومنما قوله في الممزة
األصلية( :فأما أ َ ْولَ تق وأَيْصــر وىمعَة فإن الممزة فيمن غير زائدة ألنمم قالوا :أو ِلقَ
الرج فمو مألو ىذا تجن فقد تبين لك أن الممزة من نفس الحرف .وأيْصـــــــــــر
صار فمذا اثب ).93
الممزة من نفس الحرف لقولمم :ى َ
اسـتد علم زيادة النون األولم في منجنيق بالتصـــــــريف أي بتحوي الصـيغة ىلم
مبنم الجما وهو مجانيق وفي ســقوطما دلي علم أنما ليس ـ من أص ـ الكلمة ىذ
لو كان أصلية لثبت في التصـريف.94

دلي االشتقا
االشتقا له صلة وثيقة بالتصــــريف وقد اكد ابن جني هذم العالقة بقوله( :وينبغي أن يعلم أن بين
التصــــريف واالشتقا نسبا قريبا واتصاال شديدا؛ ألن التصــــريف ىنما هو أن تجيء ىلم الكلمة الواحدة
"ضــرب" فتبني منه مث " َج ْعفَر" فتقو " :ضــربَب"
فتصــرفما علم وجوم شتم مثا ذلك أن تأتي ىلم
َ
ومث "قِ َم ْ
علِم"" :ضـــــــرب" ومث " َ
ظ ترف":
"
ومث
ب"
ب
ر
ـ
ـ
ـــ
طر"" :ضـــــــرب" ومث "د ِْرهَم"" :ضـ
َ
َ
"ضـــرب" أفال ترى ىلم تصـــريفك الكلمة علم وجوم كثيرة .وكذلك االشتقا أيضا أال ترى أنك تجيء
ـرب" ثم تشتق منه المضارع فتقو :
ىلم الضـــــرب الذي هو المصدر فتشتق منه الماضي فتقو " :ضــــ َ
95
"يضـــــــرب" ثم تقو في اسـم الفاع " :ضـارب" وعلم هذا ما أشـبه هذم الكلمة) ولالشـتقا حضـور
فاع في أدلة التصــــــريف فمن خالله نقف علم األص الذي تترشح منه الكلما وبه نقف علم محا
الزيادة وقد أفاد منه الصـرفيون كثيرا ً 96وقد أفاد منه ابن المؤدِب فيما يأتي:

سـتْ تمم وفت ْسـ تحم ود ِْل ِقم ولوالم كان
• اسـتد علم زيادة الميم خرا ً باالشـتقا في :تز ْرقتم و ت
من األص .97
• اســتد علم زيادة النون في رعشــن باالشــتقا وفي ذلك يقو ( :وىذا وجد حرفا ً
من حروف الزوائد سـوى الواو والياء واأللف في شـيء يشـتق من معنام ما يذهب منه
الحرف الزائد فاجعله زائدا ً نحو :رعشــن ألنه من االرتعاش) .98ومث هذا اســتد
علم زيادة الممزة من شمأ وشأم .99
دلي عدم النظير
أفاد العلماء من هذا الدلي كثيرا ً في مســـائ التصـــــــــــريف وقد تجلم بوضـــوح أكثر في مبحث
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الزيـادة 100وهـذا الـدليـ يعو علم االســـــتقراء في مبنـام؛ ألنـه يثبـ المـدعم بـالعـدم فـالعـدم هو المنطلق
الذي يرتكز عليه دلي الصــرفي في ىثبا بعض مدعياته في مسائ التصــريف ومن استعما المصنف
له:

•
•
•
•

اسـتد علم زيادة النون من كنَ ْمبت بعدم النظير ىذ ليس في كالم العرب اسـم خماسـي
سـ ـف َْر تج فحكم علم النون بالزيادة لعدم اســـتعما هذا المبنم في لغة
زنة فَعَلُّ مث َ
العرب ومثلة في الحكم علم النون من كلمة قَ َر ْنفت .101
استد علم زيادة النون في تج ْن َدب وعت ْنصــر وقت ْن َبر بعدم النظير لمذم الصيغة في كالم
العرب ىذ ليس في الكالم لفظ مثـ تج ْعفَر . 102وكـان األخفش يـذهـب ىلم وجود هـذا
ب وخالفه فيه جميا البصـريين.103
البناء السادس ومث له ب تخ ْخ َد ٍ
اسـتد علم زيادة التاء من ِغ ْز ِو ْي بعدم النظير فليس شـيء من األسـماء علم وزن
فِ ْع ِو ْي ىن جعلتما أصلية فمي ىذا ً علم وزن فِ ْع ِل ْي .104
اسـتد علم زيادة النون من ن َْر ِجس؛ ىذ ليس في األسـماء كلمة في الرباعي علم وزن
فَ ْع ِل .105
وثمة أدلة أخرى قليلة االستعما

ومنما:

دلي األولم
أوضــح أبو البركا بن محمد األنباري هذا الدلي في لمعه فقا ( :وأما االســتدال باألولم فمو أن
يبين في الفرع المعنم الذي تعلق به الحكم في األصـ ـ وزيادة) 106وقد اســـتد به المصـــنف في مورد
جما المكســـور الفاء فقا ( :وقا قطرب :وحكم الفراء :انبأنا يونس وغيرم :وخِ ِرقَا  .وقا بعضـــمم:
ِسد َْرا فأسكن كما أسكن تَ ْم َرا وهذا أولم ان يتسكن لتثقي الكســـــرة) 107فإذا ثب التحريك وهو ثقي
فمن األولم ىثبا التسكين لخفته.

دلي اإللحا
اإللحا  :وهو زيادة حرف أو حرفين علم الحروف األصــلية في الفع أو االســم لتصــير الكلمة
المزيدة مثـ كلمـة أخرى في عدد الحروف وهيـأتما الحـاصــــلـة من الحركا والســـــكنـا 108؛ وقد اعتمد
المصــنف عليه إلثبا أصــالة بعض الحروف وهذا ما عمله في تحليله الصـــــــــرفي لكلمة َم ْم َدد فالميم
أصـلية اسـتنادا ً ىلم فك اإلدغام ولو كان زائدة لوجب اإلدغام وقالواَ " :م َمد" .109وفك اإلدغام دلي علم
ان الدا الثانية ز ائدة لعلحا علم نحو السماع كما في جلبب.

الخاتمة
نجح ابن المؤدب في بناء متنه المعرفي علم أسـس معرفية وضـوابط معيارية تنق المتلقي من أفق
التعلم الســاذج والتعاطي المامشــي ىلم مناز الوعي وعمق التفكيك من أج صــياغة الفكر الصـــــــــرفي
بأنموذجه االســــتـداللي الذي يعتمـد علم طريقي النقـ والعقـ وقد كان تمكثرا ً من األســـــلوب األو الذي
يسـتند ىلم الموروث اللغوي بالدرجة األسـاسـية في تحرير المسـائ وتقديم القاعدة وتبني االختيار وهذا
المنحم يجع المنمج الذي يتوسـ به المصـنف وصـفيا ً يعاين الظاهرة في ممد والدتما بعيدا ً عن اعتما
التأوي وتفلسف التقدير ولكن هذا ال يمنا النشاط الذهني الذي يتخل طرح المسائ فتلك سمة ذاتية طتبا
عليما العق البشـــــــري وهذا ما يجع األسـلوب الثاني خاصـية فردية يركن ىليما المؤلف للحوار العقلي
الذي يروم اســتمالة القارا واســتجابته و قد أفاد من ســب المنطق و ليا الفلســفة في الحجاج وتحصــي
اإلقناع .كما أفاد من مباني المنظومة الصـرفية كثيرا ً في االستدال وهو طريق يتك علم طبيعة الدرس
الصـــرفي نفسه فنجدم قد أفاد من التصـــر يف واالشتقا والكثرة واإللحا وغيرها في عرض المرافقا
14

االستداللية لمسائ التصــــر يف التي تجع اإلطار العام في بناء المتن الصــــرفي لديه ال يواط الصبغة
التاويلية والمسلك التقديري التي عرف في عصـر المصنف.
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االسـتشـماد واالحتجاج باللغة رواية اللغة واالحتجاج بما في ضـوء علم اللغة الحديث الدكتور محمد عيد
عالم الكتب 1988م.
أصو النحو العربي محمد خير الحلواني مطبعة افريقيا الشـر الدار البيضاء.
اإلغراب في جد اإلعراب ولما األدلة في أصو النحو أبو البركا عبد الرحمن كما الدين األنباري
قدم لمما واعتنم بتحقيقمما سعيد األفغاني مطبعة الجامعة السورية -دمشق 1957م.
االقتراح في علم أصـــو النحو اإلمام جال الدين الســـيوطي تحقيق وتعليق الدكتور حمدي عبد الفتاح
مصطفم مكتبة اآلداب -القاهرة ط 2007 3م.
التصـــــــريف الملوكي أبو الفتح عثمان ابن جني النحوي تحقيق الدكتور البدراوي زهران الشـــــــركة
المصـرية العالمية للنشـر – لونجمان القاهرة ط2001 1م.
التكملـة أبو علي الغفـاري النحوي تحقيق الـدكتور كـاظم بحر المرجـان عـالم الكتـب – بيرو ط2
2010م.
الخصائص أبو الفتح عثمان ابن جني تحقيق محمد علي النجار عالم الكتب – بيرو ط2006 1م
دروس التصـــــــــريف في المقدما وتصـــــــــريف األفعا محمد محيي الدين عبد الحميد دار الطالئا-
القاهرة 2005م.
دقائق التصــريف أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤ ِدب تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن دار البشائر
– دمشق ط2004 1م.
شـــرح التصـــريف عمر بن ثاب الثمانيني تحقيق الدكتور ىبراهيم بن سليمان البعيمي مكتبة الرشيد –
الرياض .ط.1999 1
شـــرح شافية ابن الحاجب رضي الدين االسترابادي تحقيق محمد الزفراف ومحمد نور الحسن ومحمد
محيي الدين عبد الحميد دار ىحياء التراث العربي – بيرو ط2005 1م.
عدم النظــير واالحتجاج به في النحو والتصــريف دراسة وتطبيقيا ً د ىبراهيم بن ناصــر الشقاري جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -الرياض ط2014 1م.
الكافية في الن حو والشـافية في علمي التصـــــــريف والخط ما الكافية ابن الحاجب جما الدين عثمان بن
عمر بن أبي بكر تحقيق الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر مكتبة اآلداب – القاهرة ط2010 1م.
الكتاب أبو بشـــــــر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق وشـــــــرح عبد السـالم هارون مكتبة الخانجي –
القاهرة .ط2004 4م.
المعجم المفصــ في علم الصـــــــــرف ىعداد راجي األســمر مراجعة د .أمي بديا يعقوب دار الكتب
العلمية -بيرو ط2009 3م.
المغني في تصـريف األفعا الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة دار الحديث – القاهرة 2005م.
مقدمة في أصو التصــــريف طاهر بن أحمد بن ب ابشاذ حققه وعلق عليه الدكتور حسين علي السعدي
والدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي مركز البحوث والدراسا اإلسالمية – بغداد2006 .م.
الممتا الكبير في التصـــــــــريف ابن عصــفور االشــبيلي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة مكتبة لبنان
ناشرون .ط1996 1م.
المنصف شـرح تصـريف المازني أبو الفتح عثمان بن جني .تحقيق وتعليق محمد عبد القادر أحمد عطا
دار الكتب العلمية – بيرو ط1999 1م.
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