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 دراسة يف الصرف –املراجعة واملعاجلة يف تراثنا اللغوي 

 وامليزان الصريف

 أمحد عبداهلل حممدم.م.

24/1/2018 تأريخ القبول: 10/1/2018 تأريخ التقديم:  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين، وعلى اله وصحبه 
 اجمعين.
من األقوال المتداولة الشائعة، والتي يمكن أن تجدها ك األول لألخر: ما تر          

بصيغ مختلفة نحو "ورضي اهلل تعالى عن أسالفنا وجزاهم خيرًا، بما قدموا لنا من ثمار 
أفكارهم ونتاج عقولهم مما بذلوا فيه غاية جهدهم، وأقصى طاقتهم حتى وصل إلينا داني 

لك قول القائل: ما ترك األول لآلخر، رحمهم اهلل القطوف، شهي الثمار، وحتى تحقق بذ
، إاّل أنَّ أبا (2)-بدافع التقليد–وهو من األمثال المتداولة المعروفة قديمًا وحديثًا . (1)تعالى"

 تمام لم يرض بهذا المثل حتى قال في قصيدة له:
 البسها ذو سلب فاخر       ال زلت من شكري في حلة 

 (3)كم ترك األول لآلخر         ه ـــــيقول من تقرع اسماع  
ُؤ التراث، ويوضح وهم القائل، وهذه بعض النصوص           وتقليب المدونة التراثية ُيبرِّ

 التي تحقق مذهب البحث:

                                                 

  دائرة الوقف السني/ نينوى .  
هررر(، طبعررة جديرردة 686( شرررا الرضرري علررى الكافيررة، رضرري الرردين محمررد بررن الحسررن االسررتراباد  ) 1)

 .1/5م: 1978-هر1398وسف حسن حمزة، جامعة قاريونس، ومصححة ومزيدة، تصحيح وتعليق ي
هرر(، تحقيرق: محمرد محري 518( مجمع األمثال، البي الفضل احمرد برن محمرد برن ابرراهيم الميرداني )  2)

 .2/329: الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيرو ، لبنان
 .10/442( ديوان ابي تمام: 3)
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قال صاحب اإليضاا: "واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك          
فتجعله شاهدًا في غيره أحرى من أن  النظر في الكل، والن تعرف العلة في بعض الصور

تسد باب المعرفة على نفسك وتعودها الكسل والهوينا، قال الجاحظ: وكالم كثير جرى 
على ألسنة الناس، وله مضرة شديدة وثمرة مرة. فمن أضر ذلك بقولهم: لم يدع األول 

اإلستنباط  لآلخر شيئًا، فلو أنَّ علماء كل عصر منذ جر  هذه الكلمة في اسماعهم تركوا
 .(1)لما لم ينته إليهم عمن قبلهم، لرأي  العلم مختاًل"

ودافع ابن فارس عن الجديد حين اتصل األمر باألدب، بل وجه الخصوص بالتأليف      
في األدب، فقد بلغه أنَّ ابن سعيد أنكر على أبي الحسن محمد بن علي العجلي ترأليف 

يحجه، ويقول له: "الهمك اهلل الرشاد، كتاب في الحماسة، فعجب لذلك، وكتب اليه 
واصحبك السداد، وجنبك الخالف، وحبب إليك اإلنصاف وسبب دعائي بهذا لك: إنكارك 
على أبي الحسن محمد بن علي العجلي تأليفه كتابًا في الحماسة، وأعظامك ذلك. ولعله 

من جيد الستدرك  –حتى يصيب الغرض الذ  يريده، ويرد المنهل الذ  يؤمه  –ما فعل 
الشعر ونقيه، ومختاره ورضيه كثيرًا مما فا  المؤلف األول، فلماذا اإلنكار، ولَم هذا 
االعتراض، ومن ذا حظر على المتأخر مضادة المتقدم؟ ولَم تأخذ بقول من قال: "ما ترك 
األول لآلخر شيئًا: وتدع قول اآلخر: "كم ترك األول لآلخر؟"، وهل الدنيا إاّل أزمان، 

منها رجال؟ وهل العلوم بعد األصول المحفوظة إالَّ خطرا  األفهام ونتائج  ولكل زمن
العقول؟ ومن قصر اآلداب على زمان معلوم، ووقفها على وق  محدود؟ ولَم ال ينظر 

حتى يؤلف مثل ترأليفه، ويجمع مثل جمعه، ويرى في كل  –اآلخر مثل ما نظر األول 
ذا نزل  بهم من نوازل االحكام نازلة لم تخطر ذلك مثل رأيه؟ وما تقول لفقهاء زماننا إ

على بال من كان قبلهم؟ ُأو ما علم  أنَّ لكل قلب خاطرًا ولكل خاطر نتيجة؟ ولَم جاز 

                                                 

لرحمن برررن عمرررر ابرررو المعرررالي جرررالل الررردين القزوينررري، (االيضررراا فررري علررروم البالغرررة، محمرررد برررن عبررردا1)
، دار الجيررل، بيرررو : 3هررر( تحقيررق: محمررد عبرردالمنعم خفرراجي، ط739المعررروف بخطيررب دمشررق ) 

1/64. 
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أن يقال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يجز أن يؤلف مثل تأليفه؟ ولَم حجر  واسعًا 
 ؟(1)وحظر  مباحًا، وحرم  حالاًل، وسدد  طريقًا مسلوكًا"

"ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير، ولذهب أدب غزير، ولضل      
أفهام ثاقبة، ولكل  ألسن لسنة، ولما توشى أحد بالخطابة، وال سلك شعبًا من الشعوب 

 .(2)البالغة، ولمج  األسماع كل مردود مكرر، وللفظ  القلوب كل مرجع ممضغ"
والعلم والبالغة على زمن دون زمن، وال خص قال ابن قتيبة: "لم يقصر اهلل الشعر    

قوما دون قوم، بل جعل اهلل ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم 
حديثًا في عصره، ومما يؤيد كالم ابن قتيبة كالم علي رضي اهلل عنه: "لوال أن الكالم 

 .(3)يعاد لنفد"
أُلمم األعجمية قال ابن المقفع في ترجمة ويبدو أن القول متداول عند غيرنا من ا     

كليلة ودمنة: "فلما قض  أمُّ األسد هذا الكالم، استدعى اصحابه وجنده فادخلوا عليه. ثم 
أمر أن يؤتى بدمنة. فلما وقف بين يد  األسد، ورأى ما هو عليه من الحزن والكآبة، 

لملك؟ فالتفت  أمُّ التف  إلى بعض الحاضرين فقال: ما الذ  حدث؟ وما الذ  احزن ا
األسد إليه وقال : قد احزن الملك بقاؤك ولو طرفة عين؛ ولن يدعك بعد اليوم حيًا! قال 
دمنة: ما ترك األول لآلخر شيئًا: ألنه يقال: أشد الناس في توقي الشر، يصيبه الشر قبل 

 .(4)المستسلم له"
لماء، وال أضر بالخاصة وقد قالوا: "ليس مما يستعمل الناس كلمة اضر بالعلم والع    

والعامة، من قولهم: ما ترك األول لآلخر شيئًا. ولو استعمل الناس معنى هذا الكالم 

                                                 

(الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمهرا، أحمرد برن فرارس برن زكريرا القزوينري 1)
 .21م:1997-هر1418يضون، ، محمد علي ب1هر( ط395الراز  )  

(معجرم مقراييس اللغرة، ألبري الحسرين أحمرد برن فرارس برن زكريرا، تحقيرق: عبدالسرالم محمرد هرارون، دار 2)
 .1/16م: 1979-هر1399الفكر، 

ه،(، 463(العمررردة فررري محاسرررن الشرررعر ولدابررره، ألبررري علررري الحسرررن برررن رشررريق القيروانررري االزد ، )  3)
 .1/91، دار الجيل: 5، طتحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد

، المطبعرة 17هر( ترجمة لكتراب الفيلسروف الهنرد  )بيردبا(، ط142( كليلة ودمنة، عبداهلل بن المقنع )  4)
 .157هر : 1937االميرية ببوالق، القاهرة، 
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فتركوا جميع التكلف، ولم يتعاطوا إاّل مقدار ما كان في أيديهم لفقدوا علمًا جمًا ومرافق ال 
يعطي كل  تحصى، ولكن أبى اهلل إاّل أن يقسم نعمه بين طبقا  جميع عباده قسمة عدل،
 .(1)قرن وكل ُأمة حصتها ونصيبها، على تمام مراشد الدين، وكمال مصالح الدنيا"

والتحقيق هو مذهب ابن جني في كتابه الخصائص قال " فكّل من فِرق له عن علًة      
صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره ، إال اّننا مع هذا الذ  رأيناه 

ُيسمح له باإلقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها وسوغنا مرتكبه ال 
 –وتتال  أواخر على أوائل وأعجازًا على كالكل ، والقوم الذين ال يشّك في أن اهلل 

قد هداهم لهذا العلم الكريم وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له  –سبحانه وتقدس  اسمائه 
ى أيد  طاعاتهم خادمًا للكتاب المنزل وكالم نبيه المرسل والتعظيم ، وجعله ببركاتهم وعل

وعونًا على فهمهما ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقالن منهما ، إال بعد أن يناهضه 
اتقانًا ويثابته عرفانًا ، وال يخلد إلى سانح خاطره وال إلى نزوًة من نزوا  تفكره ، فإذا هو 

صفحه انحاء الحال أمضى الرأ  فيما يريه اهلل منه حذا على هذا المثال وباشر بأنعام ت
في شيء منه فإنه إذا فعل ذلك سدد  -رحمهم اهلل  -غير معاٍز وال غاٍض من السلف 

رأيه وشّيع خاطره وكان بالصواب مئنه ومن التوفيق مظنه ، وقد قال ابو عثمان عمر بن 
لآلخر شيء وقال أبو  بحر الجاحظ ما على الناس شيء أضر من قولهم : ما ترك األول

عثمان المازني: "واذا قال العالم قوال متقدمًا فللمتعلم االقتداء به واالنتصار له واالحتجاج 
 .(2)لخالفه إن وجد إلى ذلك سبيال"

واألشتغال بالتصنيف واإلنتاج العلمي: ال يمكن أن يكون حكرًا على أحد "فكل       
سلوب وفي الموضوعا  واألفكار، بحسب عصر له شأن خاص يحتاج إلى تجديد في األ

                                                 

، دار 2هرر( ط255( الرسائل األدبية، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، ابرو عثمران ) 1)
 .4/103هر: 1423ة هالل، بيرو ، مكتب

، مشررروع النشررر العربرري 4( الخصررائص، البرري الفررتح عثمرران بررن جنرري، تحقيررق: محمررد علرري النجررار، ط2)
 . 191 – 1/190: 1956-1952المشترك، 
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ما يتطلبه حال الناس من الناحية الفكرية واألخالقية والعلمية... وقد حجر واسعًا من قال: 
 .(1)"ما ترك األول لآلخر". ومن تأمل ومارس قال: كم ترك األول لآلخر!"

البحث نقل ، لذا حاول -جملة مقول القول  –ويبقى القول قواًل ويحتاج ما يفسره       
اآللة إلى واقع التراث لتحقيق الموضوعية العلمية، والميزان الصرفي )حروفه/ علة اختياره( 
زاوية من زوايا التراث اللغو ، وسينقل البحث الميزان الصرفي بصورة تراثية، وُأخرى مثل  

 اتجاهًا حديثًا، ثم يوضح رؤية تبين أهمية إعادة قراءة المدونة التراثية. 
تبدو القراءة جديدة معاصرة، والتحقيق أنها مراجعة ومعالجة لواقع تراثي بأساليب وقد   

 علمية حديثة تعكس جوهر التراث، وتمثل أصوله ومنهجه.
 الصرف                                        

الصرف في اللغة التحويل والتغيير جاء في العين "التصريف: اشتقاق بعض من      
فها من وجه إلى وجه وحال إلى حال،... وَصْرف الكلمة بعض... وتص ريف الرياا تصرَّ

 .(2)إجراؤها بالتنوين"
فهو "ان تبني من الكلمة بناًء لم  –على ما حكى سيبويه عنهم  –أما اصطالحًا       

تبنه العرُب، على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء الذ  بنيته ما يقتضيه قياس كالمهم كما 
ن في مسائل التمرين... والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة وبما يكون يتبيَّ 

مالة، وبما يعرض آلخرها مما  دغام وا  عالل وا  لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وا 

                                                 

-هررر1418، دار الفكررر، دمشررق، 2(مررنهج النقررد فرري علرروم الحررديث، نررور الرردين محمررد عتررر الحلبرري، ط1)
 .196م :1997

هرر(، تحقيرق: د.مهرد  المخزومري، وابرراهيم 170لعين، البي عبردالرحمن برن أحمرد الفراهيرد ) كتاب ا (2)
، وينظر: لسان العرب البي الفضل جمال الدين محمد بن مكررم برن علري جمرال 7/109السامرائي : 

 .  9/189، دار صادر، بيرو :  3هر(، ط711الدين ابن منظور الرويفعي االفريقي ) 
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، وهو مذهب ابن الحاجب في الشافية قال (1)ليس بإعراب وال بناء من الوقف وغير ذلك"
 .(2)بها أحوال أبنية الكلم التي ليس  بأعراب""التصريف علٌم بأصول تعرف 

 (3)ومن هنا نشأ  تحليال  المحدثين والتفريق بين الصرف )العملي( والصرف    
العلمي، والتصريف يحتاج اليه جميع اهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة، ألنه 

االشتقاق إاّل به، ميزان العربية، وبه تعرف أصول كالم العرب، وال يوصل إلى معرفة 
 .(4)ويؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس

والتصريف روا اللغة وقلبها النابض، ألنه يضمن تدفق )الصيغ واألوزان( على ما      
 جاء  في كتابها الشريف، ودواوينها األولى.

ونظام العربية الفصحى يقسُم البناء على ثالثة اقسام وهي: االسم، والفعل، الحرف،     
يدان التصريف األفعال المتصرفة واألسماء المتمكنة، و"لذا ال يدخل في أربعة أشياء وم

وهي: األسماء االعجمية التي عجمتها شخصية كر)إسماعيل( ونحوه، ألنها نقل  من لغة 
ونحوه ألنها حكاية ما يصو   (5)قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة، واألصوا  كر)غاق(

والحروف وما ُشبَّه بها من األسماء المتوغلة في البناء نحو به، وليس  لها أصل معلوم، 

                                                 

هرر(، تحقيرق: محمرد 686البن الحاجب، رضي الردين محمرد برن الحسرن االسرتراباد  ) شرا الشافية،  (1)
نررور الحسررن، ومحمررد الزفررزاف، ومحمررد محرري الرردين عبدالحميررد، دار الكتررب العلميررة، بيرررو ، لبنرران، 

 .  1/7م: 1986
 م.ن .  (2)
لصرربور شرراهين ، د.عبررد ا ينظررر: المررنهج الصرروتي للبنيررة العربيررة، رؤيررة جديرردة فرري الصرررف العربرري، (3)

، ومحاضرررا   فرري اللسررانيا ، د.فرروز  الشررايب : 23م: 1980-هررر1400مؤسسررة الرسررالة، بيرررو ، 
282  . 

هرر( لكتراب التصرريف ألبري عثمران المرازني، 392ينظر: المنصف شرا ابري الفرتح عثمران برن جنري)  (4)
 .2م: 1999، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، 1تحقيق: محمد عبدالقادر احمد عطا، ط

يريد قبل تركيبها في نحو: صأصأ، وجأجرأ، ومأمرأ... ينظرر: األشرتقاق، د.فرؤاد حنراترز ، مطبعرة دار  (5)
 الكتب، بيرو .
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)من( و )ما( ألنها الفتقارها بمنزلة من الكلمة التي تدخل عليها، فكما أن جزء الكلمة 
 .(1)الذ  هو حرف الهجاء ال يدخله تصريف فكذلك ما هو بمنزلته"

وهو فرع من  (،morphologyأما الدراسة الحديثة فتطلق على الصرف مصطلح )    
فروع التحليل اللغو  يتناول البنية التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية التي 
تؤد  معاني صرفية، أو نحوية، وهذه المسائل تمثل )علم المورفولوجيا( في الدراسة 

، (3)، ويعنى بالبنية الداخلية للكلما  ومن ثمَّ كان علم قواعد الكلمة(2)الغربية الحديثة
 .(4)"ودراسة المورفيما  وانساقها في تكون الكلم"

والفرق واضح في الدراستين فمجال الصرف ومسائله في الدراسة التقليدية يتضح         
في الكلمة التي ينظر اليها على أنها الوحدة األساسية، أما مجاله في الدراسة الحديثة فهو 

 (.morphemeالمورفيم )
م به من وظيفة ضمن النظام الصرفي الحديث للغة العربية والمباني من جهة ما تقو   

 وغيرها من اللغا  تقسم النظام الصرفي على ثالثة اقسام هي:
 .مباني التقسيم أو اقسام الكالم.1
 .مباني التصريف الدالة على الجنس والعدد والتأنيث والشخص والتعريف.2
 ر، والتنغيم..مباني القرائن السياقية، كاإلسناد والرتبة، والنب3

وتناول علم الصرف ومسائله بالمفهوم الحديث، والمنهج الحديث الذ  يربط بين        
، (5)المستوى الصوتي والمستوى الصرفي رؤية حاول جمع من الباحثين تأكيدها ومناقشتها

 -في حقيقتها-وهي رؤية التراث وجوهر منهج الخليل ودراسته، والدراسة الصوتية العربية 
ضمن رؤية حفظ -ن إاّل مقدمة لدراسة األبنية ومقاطعها وظواهر تشكيل اصواتها لم تك

                                                 

الممتنرررع فررري التصرررريف، علررري برررن مرررؤمن برررن محمرررد الحضررررمي االشررربيلي المعرررروف برررابن عصرررفور  (1)
 . 35: 1996، مكتبة لبنان، 1(، ط669) 

  . 137 ، د.أحمد محمد قدور، دار الفكر: ( ينظر: مبادى اللسانيا2)
  . 275( محاضرا  في اللسانيا : 3)
  .  282( م.ن: 4)
  ( ينظر:المنهج الصوتي للبنية العربية ، وعلم الصرف الصوتي. 5)
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، وعودة الدراسة (1)، ومصدر هذه الدراسة ومحورها نظرية الخليل الصوتية-اللغة وكتابها
العربية )الصرفية( إلى منهج الخليل وأصوله األولى، تجعل الدراسة العربية أوثق رحمًا 

 لغة )العلمية/ الموضوعية(.وأشد التصاقًا بواقع ال
 

                                                 

  . 31( ينظر: علم الصرف الصوتي: 1)
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 الميزان الصرفي

الميزان للة توزن بها األشياء، "والوزُن: ثقُل شيء بشيء مثله يقال: َوَزَن الشيء اذا    
، وهو في األصل "ِمْوزان انقلب  الواو ياًء لكسرة ما قبلها، (1)َقدَّر ... والميزان ما وزن  به"

لتمثيل والمثال(. َوَوزن الكلمة "َعَرف حركاتها، ، ويعرف أيضًا بر)ا(2)وجمعه َمَوازين"
وسكناتها، وما فيها من أصول وزوائد، وتقديم وتأخير وحذف أو عدمه، فهذه ثمانية أمور 

، َوَوزن الكلمة مقابلة أول أصولها بفاء، وثانيها بعين، (3)يعرف بها الميزان والمثال"
 ناتها.وثالثها، ورابعها، وخامسها بالما  مع حركاتها وسك

وقد ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيد  هذا )المثال(، وجعله معيار العربية، ومثلَّه      
بمخارج كلية لحروفها )أصواتها( إلحصاء أبنية العرب وصيغها، وفق طريقة رياضية 
تعتمد اإلحصاء منهجًا، فثالثة أحوال للفاء: فتح وضم وكسر، وال يمكن اسكانه لتعذر 

، وهكذا تمضي عملية (4)كن، وأربعة أحوال للعين الحركا  والسكوناالبتداء بالسا
اإلحصاء، والتقليب طريقة معروفة في اإلحصاء الرياضي، سواء كان  تقليب الصوام  
)بعضها مكان بعض(، او تقليب الصوائ  على الصوام ، واإلحصاء عن طريق التقليب 

 .(5)منهج الخليل وال خالف فيه
الصيغة وهي )مبنى صرفي( والميزان وهو مثال صوتي "تفريٌق هام والتفريق بين       

 ، (6)جدًا له من األهمية ما يكون منها بين علمي الصرف واألصوا "
فالميزان )ف ع ل( والصيغ جميع حروف )أصوا ( العربية، والوزن قياس )ألنه معيار( 

ة القياس ألنها على يحفظ لغة العرب وكتابها، أما صيغه فسماع، فحوسب وَكْبَتَر عربي
                                                 

 .  7/386كتاب العين :  (1)
 . 13/446لسان العرب :  (2)
، دار الفكررر، 1ية ابررن الحاجررب، دراسررا  لسررانية ولغويررة، د.عصررام نررور الرردين، طابنيررة الفعررل فرري شرراف (3)

 .  135م : 1997بيرو ، لبنان، 
، 1. وابنيررة الصرررف فرري كترراب سرريبويه، د.خديجررة الحررديثي، ط1/35ينظررر: شرررا الشررافية، للرضرري :  (4)

 .  135: 1981مكتبة النهضة، بغداد،  
 .  1/27ينظر: كتاب العين :  (5)
 . 145: 1979لغة العربية، معناها ومبناها، د.تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ال (6)
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ن لم تسمع، والوزن )مثال/أصل ثاب (، وصيغة تمتلك رؤية تحولية مختلفة  وزن )َفَعَلل( وا 
باختالف األصوا  وداللتها المعجمية، فر)ُكمل/اكتمل( و )َضرَب/اضطراب( و 

، وقد تتفق هيئة الميزان (1))زجر/ازدجر( تمثل ثالث صور صرفية لوحدة صرفية واحدة
و )َفَعل/َشكَر(، وقد تختلف كحال فعل االمر المعتل من اللفيف المقرون )ِع، والصيغة نح

ِق( فالعين والقاف المكسورة تمثل الميزان، وال تمثل الصيغة، ألنها البد أن تكون على 
وزن )أْفِعل(، والميزان تشريح صوتي دقيق للقلب واإلدغام، واإلعالل واإلبدال والحذف 

 معيار/خفيف(، والصيغ )كم/هائل(. والنقل وغيرها، والوزن )
 لماذا َفَعل وسر االختيار

الدراسة العربية تتجاذبها أطراف مختلفة، ولها اهداف ورؤى متعددة يجمعها هدف        
واحد، وهو البحث عن الجديد، وأحيانًا تختلط األوراق وتصعب رؤية واقع يمثل تراثنا 

ذا علمنا أن "ا(2)ويعيش عصرنا ومخرجاته لشعوب ال تحقق نهضتها باإلنتظام في ، وا 
، وعلى "مقدار تجذرنا في التراث تكون قدرتنا على استيعاب روا العصر (3)تراث غيرها"
أدركنا أهمية إعادة قراءة وامتالك التراث، والجديد ال يكون إاّل بدراسة  (4)وتمثل نظمه"

يتزحزا بأن التجديد هو قتل التراث دراسة علمية موضوعية تحليلية، ألننا "نؤمن ايمانًا ال 
، والميزان )وسر االختيار( وواضعه شاهد من الشواهد التي تدلل على أهمية (5)القديم بحثًا"

إعادة قراءة المدونة التراثية، بمختلف مراحلها التاريخية، وهي دليل يؤكد على أن التراث لم 

                                                 

م : 1998( 8ينظرررر: علررررم الصرررررف الصررروتي، د.عبرررردالقادر عبرررردالجليل، سلسرررلة الدراسررررا  اللغويررررة ) (1)
154  . 

اهلل محمرد ، ) بحرث ثنائية التراث والحداثة ، اشكالية واقع ومحاولة مقاربة وحلرول ، أحمرد عبرد ينظر:  (2)
( منشرررور فررري المرررؤتمر العلمررري األول لكليرررة العلررروم اإلسرررالمية ، جامعرررة ديرررالى ، تحررر  شرررعار الفكرررر 

 .  1093:  اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة
، مركرررز دراسرررا  الوحررردة العربيرررة، 4الترررراث والحداثرررة، دراسرررا  ومناقشرررا ، د.محمرررد عابرررد الجرررابر ، ط(3)

 .  33: 2011بيرو ، 
من اجل انطالقة حضارية شاملة ، ُأسس وأفكار في التراث والفكرر والثقافرة واألجتمراع،ا.د عبرد الكرريم  (4)

 .  57م: 2011-ه1432،دار القلم ،دمشق،4بكار، ط
 .  1توطئة لدراسة علم اللغة، التعاريف، د.التهامي الراجي الهاشمي، الرباط :  (5)
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ة الحديثة تؤكد رؤية يقتل بحثًا، وهذه نصوص من المدونة التراثية، والمصادر اللغوي
 الدراسة وتحققها في الواقع العلمي:

قال شارا المراا: "واختص الفاء والعين والالم من بين الحروف الباقية للوزن والمعيار  -
حتى يكون فيه )أ  في الوزن( من حروف الشفه والوسط والحلق التي هي المخارج 

 .(1)الكلية"
لفاء والعين والالم، ألن مجموعها وهو َفَعل أعم وعلل شارا الشافية: "واختير للوزن ا -

 ﴿األفعال معنى، ألنه يستعمل في معنى كل منها نحو ِفعل الضرب والنصر، قال تعالى: 
َكاِة َفاِعلُونَ  [، أ  مزكون، وهو اليق من جعل لخفته 4]المؤمنون: اية  ﴾ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ

 .(2)ولما فيه من حروف الشفه والوسط والحلق"
أما سيد عبداهلل جمال الدين الحسيني المعروف )بنقره كار( فقد علل االختيار فقال:  - 

"والمقصود من هذا التعبير أن ُيعّلم المعلم المتعلَم معرفة الحروف األصول والزوائد 
 .(3)وتغييراتهما بالحركا  المعينة والسكون"

لخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن وجاء في الدقائق: "وأول من سماه مصدرًا ووسمه به ا -
 .(4)البصر "

ونسبة الصرف والميزان لمعاذ بن مسلم الهراء نقلها السيوطي قال: "كان بالكوفة نحوُ   -
يقاُل له أبو جعفر الرؤاسي وهو مطروا العلم ليس بشيء، واهل الكوفة يعظمون من 

االمُر كذلك.... وكان  شأنه، ويزعمون أن كثيرًا من علومهم وقراءاتهم مأخوذ عنه، قل :

                                                 

 . 7شمس الدين احمد المعروف بديكنقوز: شرحان على مراا االرواا في علم الصرف،  (1)
مجموعة الشافية )مناهج الكافية في شرا الشافية(، المطبعة العامرة، شررا زكريرا االنصرار  الخزرجري  (2)

 . 6المصر  : 
 .  6م.ن:  (3)
دقررائق التصرررريف، القاسرررم برررن محمرررد برررن سرررعيد المرررؤدب، تحرررر د.أحمرررد نررراجي القيسررري، د.حررراتم صرررالح  (4)

 . 44: 1987ين تورال، المجمع العلمي العراقي، الضامن، د.حس
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له عم يقاُل له معاذ بن مسلم الهراء، وهو نحو  مشهور، وهو اول من وضع 
 .(1)التصريف"

لم  -في األعم األغلب-أما الدراسة اللغوية الحديثة فقد حاول  قراءة القديم، ولكنها  -
تحمل رؤية واضحة عن التراث واهمية إعادة قراءته بجميع مراحله التاريخية، وهذه بعض 

 القراءا  الحديثة:
"اما سر هذا االختيار التركيبي فيعلله الرضي االستراباد  بقوله: النه مشترك بين  -

ي جميع األفعال واألسماء. فالتركيب )َفَعل( تتقاسمه كل الوحدا  اللغوية، وتشترك ف
طبيعته القصرية، فلما كان فعل النوم والكتابة، والقتل، وغيرها مشتركة بوجود الهمَّة على 

 فعل الشيء، ارتضوا أن يكون ما اشترك في معناه مشترك في لفظه.
ولكنني ال أنزع إلى هذا الرا ، فامر التكلف واضح فيه، وأميل إلى التفسير الصوتي،      

 .(2)لقصد  في هذا االختيار"الذ  أراه يمثل جوهر الغرض ا
وذهب د.عبد الصبور شاهين إلى عدم معرفة األقدمين لتشابك العالقة بين الصو   -

ذا كان األقدمون لم يعرفوا تشابك العالقة بين األصوا  والنحو  والصرف والنحو قال: "وا 
الكلمة بذلوا غاية إخالصهم في تقعيد أحوال  –والصرف فلقد كانوا معذورين، وهم مع ذلك 

والتركيب العربي، وورثونا علومًا ذا  كيان مترابط من وجهة نظرهم، فلهم منا غاية 
 .(3)التقدير والتبجيل"

                                                 

المزهررر فرري علرروم اللغررة وأنواعهررا، عبررد الرررحمن بررن ابرري بكررر، جررالل الرردين السرريوطي، تررح فررؤاد علرري ( 1)
. ثرررم نقرررل جمرررع مرررن البررراحثين )قررردماء 2/343: 1998، دار الكترررب العلميرررة، بيررررو ، 1منصرررور، ط

الصوتي والصرفي عنرد الخليرل برن أحمرد الفراهيرد   ومحدثين( هذا القول دون تحقيق ، ينظر: الدرس
في لثار عدد من الدارسين المحدثين، أحمد عبداهلل محمد، بإشراف: أ.م.د سناء طاهر محمد، جامعة 

 . 17-3، )رسالة ماجستير( : 2011الموصل، كلية التربية، 
 . 45علم الصرف الصوتي:  (2)
 . 9المنهج الصوتي للبنية العربية:  (3)
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أما علة اختيار الثالثي ) ف ع ل( فيتفق الجميع )قدماء ومحدثون( على داللة        
سي، ولكن االستقراء اللغو  ورجوع أصول المفردا  العربية إلى الثالثي والرباعي والخما
 .(1)النسبة الغالبة ثالثية األصول، ألنها األكثر استعمااًل ودورانًا على السنة العرب

 وهذه رؤية الدراسة: اختير )ف ع ل( للميزان الصرفي لعلل شتى أهمها: 
* علة قرلنية: القران أصل المعرفة وحقيقة العلم، وهو الدافع لعلوم العرب ومعارفهم، و 

لقران الكريم وجاء  بدالال  تحمل معظمها داللة الفعل )ف ع ل( تكرر  في ا
)الحضار ( والعمل اإليماني ونقله إلى واقع ملموس، فقد دل  اآليا  التي جاء فيها )ف 

واإلحصاء منهج الخليل، وهو من ( 2)ع ل( على داللة: الفعل، العمل، والصنع، والتنفيذ
 إحصاء طبقًا لمنهج الخليل.  أحصى أبنية العربية في كتاب العين، والقرلن أيسر

* علة صوتية: فقد مّثل )ف ع ل( مخارج األصوا  العربية، ألنها ترجع إلى ثالثة 
مخارج رئيسة، و"المخارج العربية حين تنسب إلى المناطق التي حددها اللغويون القدماء 

 بالنسبة لدراسة ظاهرة التأليف تبدو كما يلي:
 أ.المنطقة األولى )الشفتان(: 
 .الشفو  )ب م و(.1  
 .الشفو  األسناني )ف(.2  
 ب.المنطقة الثانية )مقدم اللسان(: 
 .األسناني )ث ذ ظ(.3  
 .األسناني اللثو  )  د ض ز ص(.4  
 .اللثو  )ن ل ر(.5  
 .الغار  )ج ش  (.6  
 ج.المنطقة الثالثة )مؤخر اللسان والحلق(: 

                                                 

 ، شيخ اإلسالم زكريا االنصار  :6، سيد عبداهلل : 15ينظر: مجموعة الشافية، الجابرد  :  (1)
 . 44، وعلم الصرف الصوتي : 137وأبنية الفعل في شافية ابن الحاجب : 

ينظر: المعجم الموسوعي أللفاظ القران الكريم وقراءاته، د.أحمرد مخترار عمرر، )بمسراعدة فريرق عمرل(  (2)
، وقسرررم الصرررور 356( رقرررم الصرررفحة : 2017: قسرررم األلفررراظ بررررقم ) 2002، 1مؤسسرررة سرررطور، ط

 . 699الواردة : 
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 .الطبقي )ك(.7  
 ..اللهو  )الحلقوهي خ غ ق(8  
 .الحلقي )ع ا(.9  
 .(1).الحنجر  )ء هر("10  

علة )علمية(: تتمثل في ركنين أولهما التجريد، وثانيهما التجريب، ألن الفعل الحضار  -
ال يتحقق إاّل بواقع علمي، موضوعي، مجرد ومحقق في الواقع، وهذه الرؤية في مجال 

 –ؤسسا  )على مستوى المناهج التربية والتعليم اللغو ،.... حاجة تفتقر إليها معظم الم
 والوسائل....( .

داللة عملية: من خالل التعليم )المستمر( والتدريب العملي لرؤية بعيدة األفق )َفَعل( -
تؤسس لواقع علمي )تراكمي(، في الفعل الحضار  والنشاط العلمي. وما باب )فعالن 

المتلقي  -عملي–وتدريب ومصدره ...( إال داللة على تفعيل الميزان في الواقع اللغو  
 وطبع سليقته بطابع عربي اصيل.

 ثنائية الميزان )وزن صوتي، وزن ايقاعي(
الوزن الصوتي هو الهيئة التي يمكن أن تشترك بين )ف ع ل( وما يمثلها في       

المعجم، من حيث عدد حروفها المرتبة، وحركاتها المعينة، وسكونها، مع اعتبار الحروف 
ية كل في موضعه، وتقديم وتأخير، وحذف وعدمه، فرجٌل على زنة َفُعل الزائدة واألصل

وهي كونها على ثالثة أولها مفتوا وثانيها مضموم، أما الحرف األخير فال تعتبر حركته 
وسكونه ألنه مناط التركيب، والوزن بهذا المفهوم، وزن صوتي يتعامل مع ما يشاركه 

ثلة )المشابهة( هي الدافع والدليل )الصوتي( الذ  الهيئة معاملة صوتية دقيقة، وهذه المما
استند عليه عبد القاهر الجرجاني، و د.تمام حّسان لوزن )قال/فال( و 

، ألن الوزن الصوتي مشابهة ومماثلة دقيقة، وهي جارية على أسس (2))اضطراب/افطعل(
 الميزان الصرفي.

                                                 

. وينظرر: كتراب سريبويه، ألبري يشرر عمررو برن عثمران برن 267-266اللغة العربية معناهرا ومبناهرا : ( 1)
 .4/433قنبر، تحقيق وشرا : عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، بيرو : 

 .  145. واللغة العربية معناها ومبناها: 1/18ة للرضي : ينظر: شرا الشافي (2)
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ة أخرى، وهي مماثلة المقاطع : فهو مماثلة ومشابهة من جه(1)أما الوزن االيقاعي      
وتكرارها، وهي مماثلة كمية مقطعية ورد  في مباحث لغوية منها: مبحث التصغير قال 
الرضي: "وقد ينكسر هذا األصل )الوزن الصوتي( الممهد في أوزان التصغير، إذ قصدوا 

ويدخل  جمعها في أقرب لفظ وهو قولهم: أوزان التصغير ثالثة، ُفعيل، وُفعيِعل، وُفعيعيل،
في ُفعيِعل ُدريهم مع أن وزنه الحقيقي ُفعيلل، وُأسيود وهو ُأفيِعل، ومطيلق وهو ُمفيعل، 
وجوبرب وهو فَويعل، ويدخل في ُفعيعيل، ُعصيفير،وهو ُفعيليل، وُمفَيتيح وهو ُمفيعيل، 
نما كان كذلك، ألنهم قصدوا األختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما  ونحو ذلك، وا 

 .(2)فيه بحسب الحركا  المعنية والسكنا ، ال بحسب زيادة الحروف واصالتها"ُيشترك 
ومنها مبحث الممنوع من الصرف قال االشموني و"مما يمنع الصرف الجمع        

المشبه مفاعل أو مفاعيل، أ  في كون أوله مفتوحًا وثالثه ألفًا غير عوض يليها كسر 
بعدها، أو ثالثة أوسطها ساكن غير متو  غير عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين 

 .(3)به وبما بعده اإلنفصال"
واإليقاع مرتبط بنوع المقطع، وتوزيعه داخل الصيغة، ولذلك ال ينظر فيه إلى         

المحاذاة الالزمة في الوزن الصوتي، بل إلى "محاذاة أخرى، وهي مقابلة المقطع القصير 
والمفتوا بنظيره في الميزان، دون نظر إلى عناصر  بقصير مثله، والطويل المقفل بمثله،

، وهو موسيقى تنشأ من تخير األلفاظ (4)المقطع الواحد من األصول أو من الزوائد"
 .(6)، ويمكن تعريفه بأنه "عبارة عن وحدا  تكررية"(5)ونظمها في نسق خاص

                                                 

اطلررق عليرره محقررق الشررافية وغيررره مررن البرراحثين مصررطلح )الرروزن التصررغير (، والبحررث يررذهب مررذهب  (1)
، والمرنهج الصروتي 1/14د.عبد الصبور شاهين في جعله وزنًا ايقاعيًا، ينظر: شرا الشافية للرضي، 

 .40للبنية العربية : 
 . 1/14الشافية :  شرا (2)
شرررا االشررموني علررى الفيررة ابررن مالررك، علرري بررن محمررد بررن عيسررى أبررو الحسررن نررور الرردين االشررموني  (3)

. وينظرر: شررا ابرن عقيرل علرى الفيرة 3/145، دار الكترب العلميرة، بيررو : 1(، ط900الشافعي ) 
 .  3/336ابن مالك : 

 .  50المنهج الصوتي للبنية العربية :  (4)
 .   87: 1983، دار الشروق، بيرو ، القاهرة، 8التصوير الفني في القران، سيد قطب، طينظر:  (5)
 . 84: 2005، 1التشكيل الصوتي في اللغة العربية )بحوث ودراسا ( د.عبد القادر مرعي الخليل، ط (6)
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ذا علم  رأن دراسة اإليقاع تعتمد في األساس على النظام المقط       عي للغة، وال وا 
، وأن سيبويه قد افرد بابًا في كتابه سماه )باب ما (1)تكون إال من خالل معرفة المقاطع
، ذهب  (3)، وأنه نقل معظم مسائله عن شيخه الخليل(2)كان على مثال مفاعل ومفاعيل(

مطمئنًا إلى أن دراسة الخليل وسيبويه دراسة مقطعية، وأن الوزن والميزان صنعة الخليل، 
 ن السبق في دراسته المقاطع لعلماء اللغة. وأ

 الخاتمة
ناقش البحث بعض االفكار المتداولة في المجتمع، ثم بين فسادها وأنها ال تمثل  -

 التراث، وال تعكس منهجه ونظريته.
 مجربة(. -حاجة واقعنا )العلمي / التربو  ... (إلى افكار ورؤى )مجردة  -
التطبيق، فقد تبقى األفكار والروى حديثًا عابرًا وقواًل  بين البحث أهمية نقل النظر إلى -

 يحتاج إلى جملة تفسره، ألن المنهج للة واآللة ال تبرز فعاليتها إال عند المعالجة.
 ال يمكن معالجة واقعنا بمناهج منبتة من أصولنا، وال تمثل منهجنا اإلسالمي الحنيف. -
 ة.حاجة المدونة التراثية للمعالجة والمراجع -
 حدد البحث المؤسس الحقيقي للميزان الصرفي وبين علة وسر اختيار حروفه. -

( وعلى لله والحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد )
 وصحبة أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 94ينظر: م. ن :  (1)
 .  3/227كتاب سيبويه :  (2)
 .  4/249، 249، 620، 3/613م.ن :  (3)
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Al-Moragah and Al-Moalagah in the processing linguistic – 

reading in morphologh and balance 

Ahmed Abd Allah 

Abstract 

 Each era has its own special need for a renewal in style and 

in subjects and ideas, as required by the reality from the intellectual, 

educational and scientific point of view. There is a wide stone who 

said: "What left the first to the other" This research is a review and 

treatment of the reality of linguistic heritage in the corner of its 

angles, which is the exchange and the balance of morphology, and 

has clarified a vision that shows the importance of reviewing and 

processing the linguistic code in this area with modern methods that 

reflect the essence of heritage and represent its origins and 

methodology. 

 

 

 

 


