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Abstract
The research deals with the morphological significance in the book of questions and answers of ibn
Qutaybah,wich celebrated many of the morphological issues addressed by ibn Qutaybah as part of his answer to
the questions he was asked about in a strange subject of hadith. The book was not a book dealing with language
or morphology. The importance of morphological structures, structure and meanings in the generation of words
and the development of the linguistic wealth of each language. In the meantime, the importance of morphology in
the generation of vocabulary that leads to the development and expansion of the languge,Arabic has been
characterized by many formulas with different connotations, and broad structures, and discharge is the one that
reveals those formulas and is characterized by meanings, and confusion between one form and another leads to
the transition from meant to last a different meaning to him. Arabic scientists have been alerted to this
significance and received the attention of linguists and dealt with in their work without individual sections and
chapters independent, they have realized that what one form is different from that of another formula, and each
section of speech meaning.

الداللة الصرفية عند ابن قتيبة في كتابه المسائل واألجوبة
 سوسن عبد الحسن عجيل.د
 قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب/جامعة واسط
ملخص البحث
يتناول البحث الداللة الصرفية في كتاب المسائل واألجوبة البن قتيبة الّذي حفل بالعديد من المسائل الصّرفية التي عالجها ابن قتيبة ضمن
 فالكتاب لم يكن كتابا مختصًا باللغة أو الصرف ومع ذلك وجدناه قد تعرض لكثير من،إجابته عن األسئلة التي سُئل عنها في موضوع غريب الحديث
، وال يخفى ما لألبنية الصرفية وهيأتها ومدلوالتها من أهمية في توليد األلفاظ وتنمية الثروة اللغوية لكل لغة من اللغات.المسائل اللغوية والصرفية
فالنظام الصّرف ّي هو المح ّد د لوسائل نمو اللغة وتطورها لذا نحاول في هذا البحث رصد الداللة الصرفية لعدد من األبنية التي ذكرها ابن قتيبة من
 وقد،خالل بيان العالقة بين األبنية الصرفية ومعانيها مظهرا في أثناء ذلك أهمية علم الصرف في توليد المفردات التي تؤدي إلى تطور اللغة وتوسعها
 والخلط بين صيغة، والتصريف هو الّذي يكشف عن تلك الصيغ وبه تتميز المعاني، وأبنية واسعة،بصيغ كثيرة ذات دالالت مختلفة
امتازت العربيّة
ٍ
.وأخرى يؤدى إلى االنتقال من معنى إلى معنى آخر مغاير له
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وقد تنبّه علماء العربية لهذه الداللة وحظيت باهتمام اللغويين وتناولوها في مصنفاتهم من غير إفرادها بأبواب وفصول مستقلة ،فقد أدركوا أن ما
تؤديه صيغة ما يختلف ع ّما تؤديه صيغة أخرى ،ولك ّل قسم من أقسام الكالم داللة فاالسم إذا كان علما يد ّل على معيّن وإذا كان مصدرا يد ّل على
الحدث ،والفعل يد ّل على الحدث والزمن والحرف أداة تربط بين األسماء واألفعال .ونحاول في هذا البحث رصد الداللة الصرفية للصيغ الصرفية
التي ذكرها ابن قتيبة متمثلة بالداللة الصرفية ألبنية االسماء والمشتقات والداللة الصرفية ألبنية األفعال ،فقد ذكر مجموعة من األلفاظ وبين دالالتها
وأوضح أثر اختالف الصيغ في اختالف المعاني ،ومن األسماء والمشتقات التي بيّن دالالتها وكيفية اشتقاقها واختالف الداللة بين صيغة وأخرى اسم
الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل واالسماء المفردة وجمعها ،وبيان أصل اشتقاق عدد من المفردات ،وذكر التصاريف المختلفة للكلمة الواحدة
وغيرها ،أ ّما األفعال فقد تكلّم عن األ فعال المجردة والمزيدة وكيف تؤدي الزيادة إلى اختالف الداللة ومن هذه األفعال ما جاء على صيغة تفاعل وبيان
أشهر معانيها كما بيّن الفرق بين فَ َعل وفَ َّع َل وبين إف َع َّل وافتَ َع َل وغيرها .وكان البن قتيبة أكثر من طريقة في بيان داللة ك ّل منها كما مبيّن في البحث.
والحمد هلل ربّ العالمين
الكلمات المفتاحية:
العربية
الداللة الصرفية:

االنكليزية
Morphological significance

الداللة الصرفية لألسماء والمشتقاتMorphological significance of names and derivatives :
الداللة الصرفية لألفعالMorphological significance of actions :
الصيغة الصرفية:

duplex

اسم الفاعل:

name of subject

اسم المفعول:

name of the benefit

اسم التفضيل:

preference name

المصدر:

the source

اسم اآللة:

name of machine

المق ّدمــــــــــــــــــة:

ففسّرها وأوّلها ،وأزال تعارضها واختالفها ،ولغة غزيرة كثيرة،

الحمد هلل ربّ العالمين والصالة والسالم على النب ّي األمين وعلى آله

وقراءات قرآنية ،وقضايا فقهية وبالغية وتاريخية ونحوية وغير ذلك

الطيبين والطاهرين وبعد...

من األمور....وال يخفى ما لألبنية الصرفية وهيأتها ومدلوالتها من

هذا بحث عن الداللة الصرفية عند َعلَم من أعالم العربية أال وهو ابن

أهمية في توليد األلفاظ وتنمية الثروة اللغوية لكل لغة من اللغات،

قتية الدينوري ،في كتابه المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير الّذي

ي هو المح ّدد لوسائل نمو اللغة وتطورها لذا نحاول في
فالنظام الصّرف ّ

عني ببيان مسائل غريب الحديث ،وقد تض ّمن ( )121مسألة من

هذا البحث رصد الداللة الصرفية لعدد من األبنية التي ذكرها ابن

المسائل التي سئل عنها ابن قتيبة وأجاب عنها وهي تدور حول

قتيبة من خالل بيان العالقة بين األبنية الصرفية ومعانيها مظهرا في

موضوع غريب الحديث والتفسير واللغة وقد حفل بأحاديث وآثار

أثناء ذلك أهمية علم الصرف في توليد المفردات التي تؤدي إلى

غريبة لم ترد في كتاب غريب الحديث فشرح معانيها وأوضح

تطور اللغة وتوسعها .والداللة الصرفية هي تلك الداللة التي يعرب

مراميها وآيات قرآنية بدت في ظاهرها مختلفة متناقضة متعارضة

عنها مبنى الكلمة وتسمى أيضا الوظائف التصريفية للكلمة .وقد تنبّه
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علماء العربية لهذه الداللة وحظيت باهتمام اللغويين وتناولوها في

وهذا تعريف للكتاب حسب ما ذكره محققا الكتاب ،إذ قاال " :وبعد

مصنفاتهم من غير إفرادها بأبواب وفصول مستقلة ،فقد أدركوا أن ما

فهذا كتاب (المسائل واألجوبة) إلمام من أئمة العربية وعلم من

تؤديه صيغة ما يختلف ع ّما تؤديه صيغة أخرى .ونحاول في هذا

أعالمها هو ابن قتيبة ....وقد تض ّمن ( )121مسألة من المسائل التي

البحث رصد الداللة الصرفية للصيغ الصرفية التي ذكرها ابن قتيبة

سئل عنها ابن قتيبة وأجاب عنها وهي تدور حول موضوع غريب

متمثلة بالداللة الصرفية ألبنية عدد من االسماء والمشتقات أوال ،ث ّم

الحديث والتفسير واللغة وكانت على شكل أسئلة  ،لذلك رأينا أغلب

الداللة الصرفية ألبنية عدد من األفعال ،فقد ذكر مجموعة من األلفاظ

ص ّدر بكلمة سألت عن ....وهو كتاب قيّم معتبر في
المسائل ُ

وبين دالالتها وأوضح أثر اختالف الصيغ في اختالف المعاني.

موضوعه لما حفل به من أحاديث وآثار غريبة لم ترد في كتاب

وقد اعتمدنا في ذلك على ذكر المفردة وقول ابن قتيبة في بيان

غريب الحديث فشرح معانيها وأوضح مراميها وآيات قرآنية بدت في

داللتها بعد أن يبين وزنها واألصل الذي أخذت منه ث ّم نذكر آراء

ظاهرها مختلفة متناقضة متعارضة ففسّرها وأوّلها ،وأزال تعارضها

علماء العربية فيما ذكره ابن قتيبة.

واختالفها وتناقضها ،ولغة غزيرة كثيرة ،وقراءات قرآنية ،وقضايا
فقهية وبالغية وتاريخية ونحوية وغير ذلك من األمور .وقد حذا فيه

قبل البحث عن الداللة الصرفية في كتاب المسائل واألجوبة البن

ابن قتيبة حذو أبي عبيد القاسم بن سالم في كتابه غريب الحديث ،وقد

قتيبة ال ب ّد من التعرف على صاحب الكتاب ومؤلفه أوال وكما يأتي:

سلك ابن قتيبة في تأليف هذا الكتاب المسلك نفسه الّذي سلكه في كتاب

أوال :ابن قتيبة:

غريب الحديث واتّبع الطريقة نفسها مما حمل بعض الدارسين على

هو " :أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري ،وقيل المروزي،

تسميته بذيل غريب الحديث أو جعله تتمة له ،وهو من آخر ما ألّف

ي اللغو ّ
النحو ّ
ي صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب ،كان فاضال

ابن قتيبة من المصنفات؛ ألننا نجد فيه ذكرا لعدد من مؤلفاته بينما لم

ثقة ،سكن بغداد وح ّدث بها عن إسحاق بن راهويه وأبي إسحاق

نجد في مؤلفاته األخرى ذكرا لهذا الكتاب"( .المسائل واألجوبة،

إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر وأبي حاتم السجستاني،

الدراسة)6 -3 ،

وروى عنه ابنه أحمد وابن درستويه الفارسي ،وتصانيفه كلها مفيدة

الداللة الصرفية عند ابن قتيبة في كتابه المسائل واألجوبة:

منها ما تق ّدم ذكره ،ومنها غريب القرآن الكريم وغريب الحديث

يتناول البحث الداللة الصرفية في كتاب المسائل واألجوبة البن قتيبة

وعيون األخبار ومشكل القرآن ومشكل الحديث وطبقات الشعراء

الّذي حفل بالعديد من المسائل الصّرفية التي عالجها ابن قتيبة ضمن

واألشربة وإصالح الغلط وكتاب التقفية وكتاب الحفل وكتاب إعراب

إجابته عن األسئلة التي سُئل عنها في موضوع غريب الحديث،

القراءات وكتاب األنواء وكتاب المسائل والجوابات وكتاب الميسر

فالكتاب لم يكن كتابا مختصًا باللغة أو الصرف ومع ذلك وجدناه قد

والقداح وغير ذلك .وقيل إن أباه مروزي ،وأما هو فمولده ببغداد،

تعرض لكثير من المسائل اللغوية والصرفية .وال يخفى ما لألبنية

وقيل بالكوفة ،وأقام بالدينورم ّدة قاضيا فنسب إليها .وكانت والدته

الصرفية وهيأتها ومدلوالتها من أهمية في توليد األلفاظ وتنمية الثروة

سنة ثالث عشرة ومئتين وتوفي في ذي القعدة سنة سبعين وقيل إحدى

اللغوية لكل لغة من اللغات ،فالنظام الصّرف ّي هو المح ّدد لوسائل نمو

وسبعين ،وقيل أول ليلة في رجب وقيل منتصف رجب سنة ست

اللغة وتطورها لذا نحاول في هذا البحث رصد الداللة الصرفية لعدد

وسبعين ومئتين واألخير أصح األقوال ،وكانت وفاته فجأة صاح

من األبنية التي ذكرها ابن قتيبة من خالل بيان العالقة بين األبنية

صيحة سمعت من بعد ث ّم أغمي عليه ومات ،وقيل :أكل هريسة

الصرفية ومعانيها مظهرا في أثناء ذلك أهمية علم الصرف في توليد

فأصابه حرارة ث ّم صاح صيحة شديدة ث ّم أغمي عليه إلى وقت الظهر

المفردات التي تؤدي إلى تطور اللغة وتوسعها ،فعلم الصرف علم

ث ّم اضطرب ساعة ث ّم هدأ فما زال يتشهد إلى وقت السحر ثم مات".

وظيفي يزود الناطقين باللغة برصيد هائل من المفردات ويُع ُّد عل ًما

(وفيّات األعيان ،25 -29 ،نزهة األلبّاء)183 ،

توليديًّا يولّد من األصول القليلة فروعًا كثيرة ويكشف عن الطرق التي

ثانيا :الكتاب:

تنمي اللغة وتزودها بالمعاني التي تندرج تحتها ما ال حصر له من
الكلمات.
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بصيغ كثيرة ذات دالالت مختلفة ،وأبنية واسعة،
وقد امتازت العربيّة
ٍ

ثبير هو من شروق الشمس ،إنما يريدون ادخل أيّها الجبل في

والتصريف هو الّذي يكشف عن تلك الصيغ وبه تتميز المعاني،

الشروق كما تقول أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال ،وأجنبوا إذا

والخلط بين صيغة وأخرى يؤدى إلى االنتقال من معنى إلى معنى

دخلوا في الجنوب ،وأراحوا إذا دخلوا في الريح ،وأربعوا إذا دخلوا

آخر مغاير له .فالصيغة الصرفية للكلمة هي" :هيئتها الحاصلة من

في الربيع" .فللصيغ الصرفية دالالت مختلفة لم يغفل عنها علماء

ترتيب حروفها وحركاتها ،ولكون هذه الهيئة مثاال يحتذى به ويصاغ

العربية وهذه الدالالت لها أثر كبير في إثراء اللغة وتطورها .ولك ّل

على هيئته ،ولكونها متصرفة ودالّة على أصل اشتقاقي صيغت منه

قسم من أقسام الكالم داللة فاالسم إذا كان علما يد ّل على معيّن وإذا

وأخيرا لكونها دالة على معنى وظيفي تقيده الصيغة" .أ ّما البنية

كان مصدرا يد ّل على الحدث ،والفعل يد ّل على الحدث والزمن

الصرفية فهو مصطلح يأتي للداللة على ض ّم الشيء بعضه إلى

والحرف أداة تربط بين األسماء واألفعال .ونحاول في هذا البحث

بعض ،ولبنية الكلمة أهمية في تحديد معناها فعن طريق البنية

رصد الداللة الصرفية للصيغ الصرفية التي ذكرها ابن قتيبة متمثلة

وصيغها المختلفة تبرز المعاني وتح ّدد( .ينظر :علم الداللة عند

بالداللة الصرفية ألبنية االسماء والمشتقات والداللة الصرفية ألبنية

العرب ،د .عليان .)198،وقيل " :األبنية الصرفية أبنية داللية يت ّم

األفعال ،فقد ذكر مجموعة من األلفاظ وبين دالالتها وأوضح أثر

بوساطتها تصريف الكلمات لضروب من المعاني المختلفة المتشعبة

اختالف الصيغ في اختالف المعاني ،وهي كما يأتي:

عن معنى واحد" ( .علم الداللة التطبيقي ،د .هادي نهر.)66 ،

أوال :الداللة الصرفية ألبنية األسماء والمشتقات :ومن األسماء التي

والداللة الصرفية هي تلك الداللة التي يعرب عنها مبنى الكلمة

ذكر داللتها وكيفية اشتقاقها واختالف الداللة بين صيغة وأخرى

وتسمى أيضا الوظائف التصريفية للكلمة( .علم الداللة ،د .فريد

االسماء المفردة وجمعها ،والمشتقات كاسم الفاعل والمفعول وأفعل

حيدر .)53 ،وقد تنبّه علماء العربية لهذه الداللة وحظيت باهتمام

التفضيل واسم اآللة والمصدر وغيرها ،وبيان أصل اشتقاق عدد من

اللغويين وتناولوها في مصنفاتهم من غير إفرادها بأبواب وفصول

المفردات ،وذكر التصاريف المختلفة للكلمة الواحدة ،وكما يأتي:

مستقلة ،فقد أدركوا أن ما تؤديه صيغة ما يختلف ع ّما تؤديه صيغة

أُوْ قِيَّةٌ :

أخرى ،فمثال معاني صيغة (أفعل) تختلف عن معاني صيغة (فعّل)،

قال ابن قتيبة " :قال أبو محمد :أُوْ قِيَّةٌ تقديرها فُعْليَّةٌ ،وهي مشتقّة من

ومن هذه المعاني الدخول في الشيء زمانا أو مكانا ،وقد أشار ابن

ق هذا على وزنه ومثقاله .وأنشد:
األوق ،وهو الثقلُ ،يُقال هذا على أوْ ِ

قتيبة إلى هذا المعنى عند حديثه عن قول النب ّي محمد (ص) " ّ
إن

َع ّز على ع ّمك أن تَأ َ َّوقِي

عمر قالّ ( :
إن المشركين كانوا يقولون :أشرق ثبير) قولهم :أشرق

أو أن تبيني ليلة لم تُ ْغبَقي

ك باألواقي "( .المسائل واألجوبة)211 ،
أي ع ّز عليه أن تُعطي قوتَ ِ
(فُعليّة) إذا كانت من (أوق) وتجمع على األواقي على وزن (فعالي)

يرى ابن قتيبة أن وزن أُوْ قِيّة هو فُعْليّة مشتق من أوق الّذي على وزن
فَ َعل ومعناه الثقل ،غير أن العلماء قد اختلفوا في وزنها فهي أ ّما أن

جمعا قياسيا كهبرية التي تجمع على الهباري ومعناها الحمل والثقل
والمشقّة ،وتكون على وزن (أُفعولة) إذا كانت من (وقى) وتجمع على

تكون على وزن فُعليّة من األوق كما ذكر ابن قتيبة ،أو تكون على
وزن أُ ْفعُولة من وقي وجمعها أواقي .قيل " :األوق الثقل يقال ألقى

األواقي على وزن (أفاعل) جمع شبه فعالل الذي يطّرد في مزيد

عليه أوْ قَهُ وقد أ ّوقتهُ تأويقًا أي ح ّملته المشقّة والمكروه( .الصحاح،

الثالثي ،وتأتي بمعنى وقاه وصانه من المكروه .فاللفظ واحد والوزن

(أ َوق) )1226 /2

واألصل مختلف مما أدى إلى اختالف داللة كل منهما فصيغة اللفظة
واألصل الّذي اشتقّت منه هما المحدد لداللتها.

درهم ،والجمع
وقيل " :األوقيّة وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع
ٍ
األواق ّي ،وإن شئت خفّفت الياء في الجمع ،واألواقي أيضًا جمع واقية،

أثفية  :ومثل أوقية أُثفية قال ابن قتيبة " :وأُ ْثفِيّة ُمخت ٌ
َلف فيها ،فبعضهم

قال المهلهل :

يجعلها من أَثَّ ْف ُ
ت ،فيكون تقديرها فُعْليّة ،أيضًا ويحت ّج بقول النابغة:

ضربت صدرها إل ّي وقالت

ك األواقي (الصحاح،
يا عديًّا لقد َوقَت َ

(وقى)  )9398/6يتضح مما تق ّدم أن (األوقيّة) تكون على وزن
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وكذلك األغمار جمع ُغ ْمر على وزن (أفعال) الّذي يطّرد بما لم يرد

ك فصاروا كاألثافي.
ك األعدا ُء بال َّرفَ ِد أي تجمعوا حول َ
وإن تَأَثَّفَ َ
ْت َوثَفَي ُ
وبعضهم يجعلها من أَ ْثفَي ُ
ْت فيكون تقديرها أُ ْفعُوْ لَة ،ويحت ّج بقول

على وزن (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين وكان ثالثيا صحيح الفاء

ت َك َك َما يُؤ َْثفَيْن" (المسائل واألجوبة)211،
الشاعر :وصاليا ٍ

والعين ،نحو ثقل وأثقال ،ف ُغمر اسما ثالثيا صحيح الفاء والعين على

فاألصل الّذي أخذت منه األُثفيّة هو المح ّدد لوزنها وداللتها ،فلو كانت

وزن (فُعْل) لذا يجمع على أفعال جمعا قياسيا.

ت كانت على وزن فُعليّة بمعنى تجمعوا ،وإن كانت من ْأثفَ ُ
من أثّ ْف ُ
يت

وال ِغرار جمع ُغ ٍّر على وزن (فِعال) الّذي يطّرد في (فُعْل) اسما غير

وثَفَّ ُ
يت كانت على وزن أفعولة بمعنى وضعته على األثافي ،قيل" :
وسألته عن أُ ْثفِيّة فقال :هي فُعْليّة فيمن قال :أثَّ ْف ُ
ت ،وأ ُ ْفعُولةٌ فيمن قال

ورماح( .المه ّذب-166 ،
واوي العين وال يائي الالم نحو ُر ْمح ِ
)166

ثَفَّي ُ
ْت" (الكتاب.)523 /2 ،

اسم الفاعل واسم المفعول:

األثافي وإن شئت
وقيل " :األُثفِيَة ُ للقدر تقديرها أفعولة والجمع
ُّ
ُ
خفّفت ...وثَفَّ ُ
وأثفيت لها،
يت القدر تثفيَةً أي وضعتها على األثافي،

حاول ابن قتيبة في هذا النصّ بيان الفرق بين داللة اسم الفاعل واسم
المفعول ،وهذا ما ذكره بقوله" :سألت عن قول بعض السلف( :ال

ي"( .الصحاح (ثفى) .)9925 /6
أي جعلت لها أثاف َّ

فيئ؟
يَلِيَ َّن ُمفا ٌء على ُم ٍ

وقيل " :أثَّ ُ
فت القدر تأثيفًا :لغة ٌ في ثَفَّيْتها ت َْثفِيَةً ،إذا وضعتها على
األثافي .. ،تأثّف الرجل المكان إذا لم يبرحه .ويقال تأَثَّفُوه أي

والمفاء الّذي ا ْفتُتِ َح ْ
ئ الّذي افتتحها
ت ُكوْ َرتُهُ َع ْن َوةً فصارت فيئًا .وال ُمفي ُ
فصيّرها فَيئًا .يقال :أفَ ُ
أت كذا وكذا إذا جعلته فيئًا فأنا ُمفي ٌ
ئ وذلك

تكنّفوه( "...الصحاح (أثف).)1551 /2،

َّ
الشيء ُمفا ٌء كأنّه قال:
اليلين أح ٌد من أهل السواد على النُخب ِة الّذينَ
افتتحوا السوا َد َع ْن َوةً فصار السَّوا ُد وأهلُهُ لهم فَ ْيئًا هذا وما أشبهه"

قال ابن قتيبةّ " :
وإن حمي َر َملَكوا َم َعاقل األرض وقَرا َرها و ُكه ُو َل
ك و ِغرارها.
الناس وأغما َرهَا ،ورؤوس ال ُملُو ِ

(المسائل واألجوبة)112 ،

جمع َمفَا ِعل وأ ْف َعال وفِ َعال:

فابن قتيبة هنا يحدد داللة اسم الفاعل( ُمفاء) ويميزها عن داللة اسم
ٌ
وصف مشتق من
المفعول ( ُمفيئ) ،فاسم الفاعل كما يذكر العلماء "

معاقل األرض :جبالُها ُس ّميت َم َعاقل ّ
ألن الناس يَتَ َحصّنون فيها

الفعل المبني للمعلوم الّذي وقع منه الفعل أو قام به ويد ّل على الحدوث

وال َم ْعقِل ال ِحصن .واألغمار الصِّغار جمع ُغ ْم ٍر ُس ّموا بذلك ألنهم لم
يجربوا األمور والغرار جمع ُغ ٍّر وهو الحدث الّذي لم يُجرّب

والتجدد"( .المهذب في علم التصريف)992 ،

األمور"( .المسائل واألجوبة.)199 ،

ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن فا ِعل ومن غير الثالثي على

يذكر ابن قتيبة مفرد الكلمات ث ّم يُح ّدد داللة ك ّل منها وكأنه أراد أن
يرجعها إلى األصل الّذي أخذت منه ث ّم يذكر داللتها وهي مفردة،

وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة مي ًما مضمومة وكسر ما
قبل اآلخر (ينظر :المهذب في علم التصريف)959 ،
أ ّما اسم المفعول فهو" :وصف عارض مصوغ من الفعل المبني

فمعرفة المفرد هو المحدد لداللة الكلمة ،والمعاقل جمع َمعْقل جمع
تكسير جمع شبه فعالل الّذي يطّرد في مزيد الثالثي فإن كان الزائد

للمجهول ليد ّل على ما وقع عليه الفعل" ( ينظر :المهذب في علم

واحدًا بقي سواء أكان أول الكلمة أم في وسطها أم في اآلخر( .ينظر:

التصريف)925 ،

المه ّذب في علم التصريف)186 ،

ويصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول ومن غير الثالثي بوزن

فمعقل اسم ثالثي مزيد قيل " :وال َع ْقل الحصن وجمعه ال ُعقُول وهو

مضارعه مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل

ال َم ْعقِل أيضًا وجمعه َمعاقِل "( .العين ،161 /1 :وينظر :المحكم/1 :

اآلخر.

)916

(ينظر :المهذب في علم التصريف)922 ،

24

مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد ( )53االصدار ( 9112 - 11 -1بحوث اللغة العربية)

فال ُمفيئ اسم فاعل مشتق من فعل غير ثالثي من (أفاء يفيئ فهو

أفعل التفضيل :كما في قوله" :سألت عن قول هللا ج ّل وع ّزَ { :واتَّبِعُوا
أَحْ سَنَ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم} [الزمر ،]33 :وقولهَ { :ما نَ ْن َس ْخ ِم ْن
ت بِ َخي ٍْر ِم ْنهَا أَوْ ِم ْث ِل َها} [البقرة ]116 :وقلت :هل في
آيَ ٍة أَوْ نُ ْن ِسهَا نَأْ ِ

مفعول من فعل غير ثالث ّي (أفاء يفيئ يُفا ُء ُمفاء) ويد ّل على ما وقع
عليه الفعل فالمفاء هو الّذي ا ْفتُتِحت ُكورته عَنوة فصارت فيئًا.

القرآن شيء أحسن من شيء؟

مفيئ) ويد ّل على من قام بالفعل كما يذكر ابن قتيبة فالمفيئ هو الذي
افتتح الكورة فصيرها فيئًا أي هو من قام بالفتح ،أ ّما ال ُمفاء فهو اسم

والّذي عندي في قولهَ { :واتَّبِعُوا أَحْ سَنَ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم} أن
معناه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم .وقد يأتي أفع ُل في معنى فاعل

اسم اآللة:

ٌ
فالن أوْ ح ُد يراد به
وأشباهها ،وال يراد بها أفعل من كذا ،كقولهم:

قال ابن قتيبة .... " :وقد يُقال :السِّحال بالسين والحاء فإن كانت

وفالن أمي ُل عن الح ّ
ٌ
ق وأنكبُ يراد به مائ ٌل وناكبٌ ،
واحد زمانه،

الرواية السِّحال فهو حديدة اللجام ،يُقال له ِمسح ٌل و ِسحال كما يقال

ٌ
وفالن أوْ َج ُل أي َو ِج ٌل قال الشاعر:

ِمنطَ ُ
ق ونِطاق ،وإن كانت ال ِّشحاك فهو عو ٌد يُعرض في فم الجدي

على أيّنا تعد ُو ال َمنيّةُ أ ّو ُل" (.المسائل

يمنعه من الرضاع"( .المسائل واألجوبة)921 ،

لعمري ما أدري وإنّي ألوْ َج ُل

يذكر ابن قتيبة هنا اسم اآللة (السِّحال) الّذي يُقصد به حديدة اللجام،

واألجوبة)962 ،

وهو على وزن (فِ َعال) ويأتي على وزن ( ِم ْف َعل) أيضًا وهما من

يشير ابن قتيبة في هذا النصّ إلى ّ
إن (أفعل التفضيل) ال يأتي للداللة

األوزان القياسية السم اآللة ،فقد ذكر العلماء أن السم اآللة ثالثة

على المفاضلة دائما إذ قد يأتي بمعنى اسم الفاعل كأميل وأنكب التي

أوزان قياسية هي ( ِم ْف َعال) ( ِم ْف َعل) ( ِم ْف َعلة) ،وهناك أوزان أقرّها

جاءت بمعنى مائل وناكب وقد يأتي بمعنى فَ ِعل كقول الشاعر أوج ُل

المحدثون بسبب شيوعها ،ومنها (فِ َعال) مثل ِحزام ولِجام و ِخمار.
(ينظر :المه ّذب في علم التصريف)963 -962 ،

والمراد به َو ِجل .فاألصل في اللغة العربية أن يكون لك ّل صيغة معنى
معيّن ولكن واقع اللغة وقدرتها على التغيير في التراكيب المختلفة
أ ّدى إلى أن تأتي بعض الصيغ بمعنى بعضها اآلخر لغاية معنوية،

وهذا الوزن قد ذكره ابن قتيبة فقد ذكر أن السِّحال يأتي على ِمسْحل

فيقع اللفظ موقعا ليس له أصال فيقوم مقام ذلك األصل ويكتسب

و ِسحال وكالهما له الداللة نفسها إذ يُقصد بهما حديدة اللجام ،وإن

صفاته من تأثر وتأثير وداللة ووظيفة وإعراب وبناء( .ينظر:

كان ال ِشحاك فوزنه فِ َعال أيضا وهو اسم آلة ،وهذا يد ّل على أن هذا

الصرف الوافي ،113،النيابة في األبنية الصرفية ،نهاد فليح)163 ،

الوزن كان معروفا عند القدماء وليس مما أقرّه المحدثون.

المصدر:

فاسم التفضيل إنما يأتي " للداللة على أن شيئين اشتركا في صفة
وزاد أحدهما على اآلخر فيها))( شذا العرف في فن الصرف ،أحمد

قال ابن قتيبة " :سألت عن حديث خالد بن سنان المخزومي وقوله

الحمالوي ،).62 ،وقد يأتي لغير ذلك فقيل(( :أن يراد به ثبوت

ى) َزعَم ابن راعية ِال ِمعْزى أنّي ال أخر ُج
للنّار( :ب ّدا ب ّدا ُكلُّ شي ٍء ُمؤ َّد ً

الوصف لمحلّه من غير نظر إلى تفضيل  ...وهذا كقول العروضيين

منها وثيابي تُ ْبدي ُس ْبحانَ ربّي األعلى؟

فاصلة صُغرى و ُكبرى أي صغيرة وكبيرة"( .شذا العرف)62 ،

قوله :بَ ًّدا بَ ًّدا :هو مأخوذ من التبديد ،وهو التفريق ،كأنه يقال بَ َد ْد ُ
ت
ت َم ًّدا ،و َم َّد ْد ُ
ت تَبديدًا كما يقالَ :م َد ْد ُ
بَ ًّدا ،وبَ َّد ْد ُ
ت تَ ْمديدًا ومن الدليل

واسم التفضيل هنا ال يد ّل على المفاضلة بين شيئين كما يذكر ابن
قتيبة وهذا ما يؤكده معنى اآلية الكريمة فقيل" :وغير جائز أن يكون

على هذا التأويل أنه قيل في هذا الحديث :إنه انتهى إلى النار ،وعليه

من القرآن شيء أخير من شيء ألن جميعه كالم هللا وال يجوز في

ِم ْد َر َعةُ صوف ،فجعل يُفَ ِّرقها بعصاهُ ،ويقول :بَ ًّدا بَ ًّدا أي تَبَ َّددي"،

صفات هللا تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض وبعضها خير

(المسائل واألجوبة)592 ،

من بعض" ( تفسير الطبري)285 /9 ،

يرى ابن قتيبة أن بَ ًّدا مصدر الفعل بَ َّد وتبديدًا مصدر ب َّددَ ،وهذا ما

ّ
وأخف وأيسر عليكم من حكمها (ينظر:
وقيل( :خير منها) أي أسهل

ذكره العلماء ،أن الفعل إذا كان على وزن (فَ َعل) المتعدي كان

تفسيرالطوسي)523 /1 ،
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مصدره على وزن (فَعْل) نحو َع َّد َع ًّدا( .ينظر :المهذب في علم

ث ّم يذكر بعد ذلك األصل اآلخر للفعل وهو إنه قد يكون من َرتَ َج

التصريف)911 ،

بمعنى أغلق غير أنه لو كان من رتج لتغير وزنه وهو إف َع ّل وليس

أ ّما إذا كان الفعل رباعيّا على وزن (فَ ّع َل) صحيح الالم كان مصدره

افتعل فالزائد هنا هو األلف والالم.

على وزن (تفعيل) نحو َحلّ َل تحليالً( .ينظر :المهذب في علم

وتذكر المصادر أن معنى (رتج) هو الغلق واالغالق الوثيق والرتاج

التصريف )999 ،ث ّم يذكر بعد ذلك أن ب ّدا بَ ّدا مأخوذ من التبديد ألن
معنى التبديد التفريق ،والمعنى المراد من الحديث هو التفريق ،وإنما

الباب العظيم أو الباب المغلق( .اللسان( ،رتج) )962/9 ،أ ّما ال َر ّج
فقيل " :والر ّج التحريك ،ر ّجه يَ ُر َّجهُ َر ًّجا :حرّكهُ وزلزله فارت ّج ....

ت ب ًّدا) أما تبديدًا فيقول فيه إنّه من بَ َّد ْد ُ
هو من بَ َّد كما في قوله( :بَ َد ْد ُ
ت،

والرجرجة االضطراب وارتج البحر وغيره اضطرب ،وفي الحديث

وهذا تناقض واضح في النصّ إذ يرى أن مصدر ب َّد هو بَ ًّدا ومصدر

(من ركب البحر حين يَرْ تَجّ فقد بَ ِرئَت منه الذ ّمة) ،يعني إذا اضطربت

ب ّد َد تبديدًا ث ّم يذكر أن ب ّد مأخوذ من التبديد ألن المعنى المراد هنا

أمواجه وهو افتعل من الر ّج وهو الحركة الشديدة  ....وروي أَرت َج

والذي يتوافق مع التأويل هو التفريق ومعنى التبديد التفريق لذا جعل

من اإلرتاج اإلغالق ،فإن كان محفوظا فمعناه أغلق عن أن يركب،

ب ّدا ب ّدا مأخوذا من التبديد ،وكأن الداللة عنده هي المحدد لصيغة

وذلك عند كثرة أمواجه"( .لسان العرب( ،رجج))989 -981 /9 ،

المصدر .وجاء في المعاجم العربية أن ب ّدا وتبديدا يدالن على معنى

تناصى:

التفريق وال فرق بينهما في ذلك ،قيل " :التبديد التفريق يقال شم ٌل

ث ُذ ِكر فيه( :أنّه قام مروانُ وابن
قال ابن قتيبة " :سألت عن حدي ٍ

ق وتب َّدد القوم إذا تف ّرقوا وتب ّد َد
ُمبَ َّد ٌد وبَ َّد َد الشيء فتب َّد َد فرَّقهُ فتف َّر َ
الشيء تف ّرق وب َّدهُ يَبُ ُّدهُ بَ ًّدا فرّقه" (لسان العرب( ،بدد) )68/5

الزبير فتناصيا)؟ يُراد ّ
أن ك ّل واح ٍد منهما أ َخ َذ بناصي ِة اآلخر"
(المسائل واألجوبة)586 ،

ثانيا :الداللة الصرفية لألفعال:

يح ّدد ابن قتيبة داللة صيغة (تفاعل) التي من أشهر معانيها المشاركة

نذكر هنا أهم األفعال التي ذكرها ابن قتيبة وبيّن دالالتها وأثر

بين اثنين كما يذكر علماء العربية " :وأ ّما تفاعلت فال يكون إال وأنت

اختالف الصيغ الصرفية في تحديد تلك الداللة ،ومنها:

تريد فعل اثنين فصاعدا" (الكتاب)952/9 ،

ارتج:

وقيل " :وأشهر معاني تفاعل التشريك بين اثنين فأكثر فيكون ك ّل

كما في قوله " :ومنها قول النبي (صلى هللا عليه وآله وسلّم) (من

منهما فاعال في اللفظ مفعوال في المعنى" (شذا العرف)55،

ب البح َر إذا ارْ تَ َج)؟ هذا الحرف يرويه أبو عبيد ....إذا ارْ ت ّج
َر ِك َ

فمعنى تناصيا تشاركا في أن ك ّل واحد منهما قد أخذ بناصية اآلخر.

ْ
واختفقت أصواته ،فإن كان المحفوظ
تقديره افتعل بمعنى اضطرب،
أرْ تَ َج كما ذكرت فمعناه أُغلِقَ ،ومعناه أن يَهُبَّ وت ْكثُ َر أمواجه ،وال

ض ّل وأض ّل:
َ

يستطيع أح ٌد أن يَرْ َكبَهُ ،فذلك إغالقُه ُ ،وكذلك الثلج يُرْ ِتجُ ،فال يستطيع

قال ابن قتيبة " :وسألت عن حديث النب ّي (صلّى هللا عليه وآله وسلّم)

المسافر أن يركب الطريق" (المسائل واألجوبة)82 -85 ،

في الرجل الّذي قال لبنيه :إذا ِم ُّ
ت فاحرقوني ثُ ّم اذروني في الي ِّم ،لعلّي
ضلُّ هللا ع َّز وجلَّ؟
أَ ِ

وهو يوضّح في هذا النص أن داللة الفعل تعتمد على صيغة الفعل،
فالفعل ارت ّج إذا كان على افتعل فهو يد ّل على اإلضطراب ،وإن كان

ضلِ ْل ُ
ت كذا
ضلُّ هللا َع ّز وجلّ ،يريد أفوت هللا ع ّز وجلّ ،تقول َ
*قوله :أَ ِ

على أفع َل فهو يد ّل على اإلغالق ،فقد ذكر أن وزن ارت ّج افتعل إذ

ضلُّ ربّي وال
وأضْ لَ ْلتُهُ ،ومنه قول هللا تبارك وتعالى( :في كتاب ال يَ ِ

قابل األصول باألصول والزوائد بالزوائد ويكون هذا وزنه إذا كان

ٌ
مؤمن باهلل ُمق ٌّر به إال
ينسى)[طه ،]39/أي ال يفوت ربي .وهذا رج ٌل

من ال ّر ّج وذلك ألن أشهر معاني الر ّج هو اإلضطراب.

أنّهُ َج ِه َل صفة من صفاته"( .المسائل واألجوبة)112،
نجد ابن قتيبة هنا يح ّدد داللة الفعل ض َّل بما ورد في القرآن الكريم
ويبيّن ّ
ض ّل فيكون فعال ثالثيّا مجردا على
ضلُّ قد يكون من َ
أن أصل أ ِ
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وزن فَ ِعل ،أو أن أصله من أضلل أي أنه فعل رباعي على وزن

ش التناول ،ومنه قول هللا
قوله :ناشت به :أي تعلّقت به وأصل النَّوْ ِ
ج ّل وع ّز( :وأنّى لهم التناوش من مكا ٍن بعيد) [سبأ ]39/أي كيف لهم

ضلُّ هللا) أي أفوته إذا كان من ضلّ ،وبمعنى أفوت عنه ويغفل عنّي
أ ِ

بنيل ما طلبوا من التوبة في هذا المكان الّذي ال تُتَقَبَّ ُل فيه األعمال.

ض ّل في كالم العرب أخطأ ويقال للشيء
إذا كان من أضلل .ومعنى َ

واإلبل تنوش الحوض"( .المسائل واألجوبة)568 ،

(أفعل) ،وكالهما يأتي بمعنى فات أو غفل ،فيكون معنى النصّ (لعلّي

الثابت الّذي اليبرح مكانه ،وتقول أض َّل لمن ضاع منه مايزول بنفسه

ناش هنا بمعنى تعلّق وأصله من النوش بمعنى تناول ،وهو فعل ثالثي

من دابة أو حيوان الذي ينفلت منه فيذهب( .ينظر :تفسير الطبري،

مجرد على وزن فَ َع َل مصدره (فَعْل) ،وأهم ما يالحظ على ابن قتيبة

 .)512 /18وقيلّ :
ضلُّ ربّي وال ينسى) " أي ال
إن معنى( :ال يَ ِ

في بيان داللة الفعل أنه يذكر األصل الّذي أخذ منه ث ّم يستدل على ما

يذهب عليه شيء والعرب تقول لكل ما ذهب على اإلنسان مما ليس

يذكره بشواهد متنوعة أغلبها شواهد قرآنية ،فنجده في هذا النص قد

ضلُّه ُ بغير ألف ،فإذا ض ّل
بحيوان ضلّه كقولهم ض ّل منزله إذا أخطأه يَ ِ

ذكر معنى (ناش) في النص ث ّم ذكر أصل هذا الفعل مستدال على ذلك

منه حيوان فيقولون أض ّل ـ بألف ـ بعيره أو ناقته أو شاته باأللف".

بما جاء في القرآن بعد أن بيّن معنى المصدر الوارد في القرآن ثم

ض ُّل
(تفسير الطوسي .)166 -163 /6 ،وقيلَ " :
ض َّل الشيء يَ ِ
ضلَلْ ُ
ضلَّه
ضلُّ  ...وأ َ
ضالال أي ضاع وهلك واالسم الضُلُّ  ...وقد َ
َ
تأ ِ

ذكر شاهدا من كالم العرب .فالتناوش في اآلية الكريمة هو نيل
ش .وقيل " :التناؤش بالهمز بمعنى
الطلب وهو مصدر الفعل تنا َو َ

ُ
الميت إذا ُدفِنَ  .أضللت بعيري إذا ذهب
ض َّل
أي أضاعه وأهلكه يُقال أُ ِ

التنؤش ،وهو اإلبطاء ،يقال منه تناءشت الشيء أخذته من بعيد ونشته

ضلَ ْل ُ
ت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعها .وكذلك ك ّل شيء
منك .و َ

أخذته من قريب .وقد ترك همزها أهل الحجاز وغيرهم جعلوها من

ضلُّ هللا)
مقيم ال يُهتدى له .وفي الحديث عن الرجل الّذي قال( :لعلّي أ ِ

نشته نو ًشا وهو التناول وهما متقاربان مثل ذمت الشيء وذأمته أي

ضلُّ عنه أي أخفى عليه وأغيب"( .الصحاح )1628 /2
يريد أ ِ

عبته وتناوش القوم في القتال :إذا تناول بعضهم بعضا ولم يتدانوا ك ّل
التداني"

ناش:

(تفسير

الطبري،

)293/91

كما في قوله " :سألت عن حديث ٍ ذكر فيه( :أن عبد الملك لما أراد
ب بن الزبير ناشت به ا ْمرأته عاتكةُ ،وبكت ،وبكى
ال ُخروج إلى مصع ِ
جواريها)؟
يتبين من هذا النص أن معنى ناش يختلف عن تناوش ،فناش يد ّل على

رأى بمعنى نظر أيضًا ،نجد ابن قتيبة في هذا النصّ يحدد داللة الفعل

األخذ والتناول من قريب أ ّما التناوش فهو األخذ والتناول من بعيد

(يتمرأى) مستندا في ذلك على األصل الّذي أخذ منه الفعل وبيان

وناش في النص يدل على األخذ والتعلق عن قرب إذ أنها تعلقت

الحرف األصلي من الزائد فيذكر أن الميم حرف زائد مستدال على

وأخذت بثوبه وهو قريب منها ،أ ّما التناوش في اآلية الكريمة فيختلف

زيادتها بعدد من األفعال التي جاءت على نفس الوزن كـ(يتمسكن

فهو يد ّل على التناول من بعيد.

ويتمدرع) بعد أن بيّن أصل كل واحد منهما فقد ذكر أن أصل يتمسكن

يتمرأى:

من السكون أي أن الميم زائدة وليست من أصل الكلمة ،أما يتمدرع

قال ابن قتيبة " :ومنها حديث قيل فيه( :ال يَتَ َمرْ أى أحدكم بالماء) إذ ال

فيرى أنه من المدرعة الّذي هو من (تَ َدرّع) الخالي من الميم.

ينظر فيه ويجعله كالمرآة ،وأدخل الميم في حروف الفعل كما قيل

وقيل " :والدليل على زيادتها في األفعال أن تمسكن من لفظ المسكين

يتمسكن من السكون ويَتَ َم ْد َر ُ
ع من ال َم ْد َر َع ِة"( .المسائل واألجوبة،

والميم في مسكين زائدة وكذلك تمدرع من لفظ المدرعة والميم في

 .)921معنى يتمرأى ينظر ووزنه يتمفعل والميم زائدة وأصله من
المدرعة أيضا زائدة .وأيضا فإن أثر كالم العرب تس ّكن وتَد ّر َع"

فداللة الفعل عنده إنما تح ّدد وفقًا لحروفه األصلية والزائدة إذ أن ك ّل

(.الممتع)165،

زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى.
يستخم ويستخيم:
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قال ابن قتيبة " :وسألت عن قوله :من أحبّ أن يستخم له الرجال قيا ًما

وبعد تلك الرحلة مع كتاب المسائل واألجوبة البن قتيبة توصلنا

فليتبوأ مقعده من النار؟

بفضل هللا وتوفيقه إلى النتائج اآلتية:

أحسبه يستخيم له الرجال ،وهو يستفعل من خام يخيم إذا أقام بمكانه،

 -1إن ابن قتيبة  -وإن كان من المتقدمين  -لم يختلف عن غيره من

يقال :خام الرجل وخيم بالمكان إذا أقام به"( .المسائل واألجوبة)88 ،

علماء العربية الذين أدركوا أهمية الداللة الصرفية في كالم العرب
وقد أوالها عناية كبيرة في بيانه وتفسيره لغريب ألفاظ الحديث فقد

يرى ابن قتيبة أن الفعل هنا هو يستخيم على وزن يستفعل وال

وجدناه اليكاد يذكر مفردة من المفردات التي يُسأل عنها إال بيّن

يكتفي بذكر وزنه فقط بل يذكر األصل الذي أخذ منه وهو بهذا يبيّن

أصلها واشتقاقها والصيغ التي ترد عليها ث ّم بيان مدلوالت تلك

الحروف الزائدة من األصليّة ،ث ّم يذكر المعنى الخاص بالفعل بعد

الصيغ.

الزيادة ،فيستخيم من خام يخيم ومعناه أقام بالمكان.

 -9كان المح ّدد للداللة الصرفية عند ابن قتيبة جملة أمور منها األصل

ولو كان من خ ّم أو أخ ّم لكان بمعنى أنتن وتغيرت رائحته ،ومعنى

الّذي تشتق منه الكلمة ،ووزن الكلمة ،ومفرد الكلمة إذا كانت

الحديث أن تتغيرروائحهم من طول قيامهم عنده( .ينظر :اللسان،

مجموعة ،وكذلك حروف الكلمة األصلية والزائدة وغيرها.

(خمم) )121 /19

 -5اعتمد ابن قتيبة في بيان داللة األلفاظ على ما جاء في القرآن

غير أن الّذي عليه أغلب العلماء هو ما ذكره ابن قتيبة وهو أن الفعل

الكريم فقد وجدنا يكثر من ذكر الشواهد القرآنية ،فكثيرا ما كان

من خام وخيم ،كما في قولهم" :وخيّم القوم :دخلوا في الخيمة،

يستد ّل باآليات القرآنية على بيان داللة اللفظة التي ترد في الحديث.

وخيموا بالمكان أقاموا"( .المحكم)969 /3 ،

وأخيرا الحمد هلل ربّ العالمين الّذي هدانا لهذا ،فإن أصبنا فبضل من

وقيل " :وفي الحديث( من أحبّ أن يستخيم له الرجال قياما كما يقام

هللا وتوفيقه ،وإن أخطأنا فمن أنفسنا ،وآخر دعوانا :ربّنا ال تزغ قلوبنا

بين يدي الملوك واألمراء) ،وهو من قولهم :خام يخيم وخيّم يُخيِّم إذا

بعد إذ هديتنا ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله الطيبن الطاهرين

أقام بالمكان"( .اللسان)125/19 ،

وسلّم تسلي ًما كثي ًرا.

الخاتمـــــــــــــــة:
المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
[تاج

اللغة

[علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ،د .هادي نهر ،دار األمل
وصحاح

العربية،

إسماعيل

بن

للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن]9116 ،

حماد

الجوهري(ت525هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطّار ،دار العلم

[علم الداللة عند العرب ،د .عليان بن محمد الحازمي ،مجلة جامعة أم

للماليين ،ط ،2بيروت لبنان.]1221 ،

القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ،ج ،13العدد ،96
.]1292

[التبيان في تفسير القرآن ،شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن

[العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (163هـ)،

الطوسي ،تحقيق وتصحيح  :أحمد حبيب قصير العاملي].

تحقيق :د .مهدي المخزومي ،د .ابراهيم السامرائي ،دار الحرية

[جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير

للطباعة ،بغداد1282 ،م]

الطبري (511هـ) ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركائه،

[كتاب سيبويه ،أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر181( ،هـ) ،تحقيق:

مصر1232 ،م ].

عبد السالم محمد هارون ،ط ،5عالم الكتب1285 ،م]

[شذا العرف في فن الصرف ،أحمد بن محمد الحمالوي ،دار الكيان]
[علم الداللة ،د .فريد حيدر ،مكتبة اآلداب للطباعة والنشر9113 ،م]
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[لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور

[المهذب في علم التصريف ،د .مهدي الفرطوسي ،د .هاشم طه

(611هـ)،دار صادر ،ط ،1بيروت].

شالش ،العطار للنشر ،ط1253 ،1هـ 9112 -م]

[المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم

[نزهة األلباء في طبقات األدباء ،األنباري ،تحقيق :محمد أبو الفضل

بن قتيبة الدينوري (ت 966هـ) ،تحقيق :مروان العطية ومحسن

ابراهيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة1228 ،م ]

خرابة ،دار ابن كثير ،ط ،1دمشق1221 ،م]

[وفيات األعيان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر
بن خلكان (681هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.

[الممتع في التصريف ،ابن عصفور(662هـ) ،تحقيق :فخر الدين
قباوة ،دار القلم ،ط1265 ،9م]
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