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ادرات 

ا 

١٤٥٩ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ا  ،،،  

  من ، ودورها يف التحليل الصريفّ، هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف العالمة اللغوية  

وتقديم تصّور شامل للصرف العربي  ، خالل استقراء جميع أنواع العالمات يف النظام الصريف

،  ألنها تلعب دوراً بارزاً يف تحديد أبنية الكلم وداللتها؛ اللغويةمن خالل دراسة العالمة 

 . واستخدم الباحث المنهج الوصفّي التحليليّ 

وعند ، وقد أشارت هذه الدراسة إلى العالمة اللغوية يف الدراسات اللسانية الحديثة  

 وتحديدالصرفية  وتعريف العالمة اللغوية، وعالقة العالمة باألصالة والفرعيّة، علماء العربية

 . أنواعها

َوْسٌم لغوي يكون لفظي� أو : وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن العالمة اللغوية  

المباين   وقد استدل علماء اللغة،  ويعطيها داللة جديدة،  يميّز الكلمة عن بقية الكلمات،  معنوي�

 . والعالمة الصفرية، والنحو، واالشتقاق، والداللة، والحركات، الصرفية من خالل الحروف

الجداول  - الميزان الصريف:  -الصريف  –التحليل  –اللغوية  ةالمفتاحية: العالمالكلمات 

.العالمة الداللية - عالمة الوزن  -  اإلبدال - اإلعالل  -القلب المكاين -حاقلاإل -الصرفية
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(linguistic sign and it's role in morphological analysis  

Prepared by DR: Mohammad Awad Saleh Al –Saud 

mahmoud_soad@hotmail.com  

Abstract 

 This study aimed to identify linguistic sign and its role in 

morphological analysis through reading all the signs in the 

morphological system introducing afull knowlege for arab 

morphology through studying linguistic sign because it play amain 

role in determining the linguistic structure the researcher used the 

descriptive analysis approach . 

 This study deseribed the linguistic sign in new symantic studies 

and for the Arab scientists ،and the relation btween the sign and 

it's origins and the defining for morphological sign and it's types . 

 The study has show that linguistic sign is language tagging ،it 

could be phonetic or moral that distinguish the word and gives it 

anew indication the linguistic's scientists distinguish the 

morphological structure through letters ،significance ،derivation 

grammar and zero mark . 

Keywords: linguistic sign - analysis - morphological -: morphological 

balance - morphological tables - appendage - spatial heart - reasoning - 

substitution - weight mark - tag. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦١ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ا  :  

هذه   وتشتمل،  واشتقاقها  مفرداتها  اللغة العربية يهتم يف صياغة  علوممن    علمٌ الصرف  

وهو اعتماد اللغويين على العالمة اللغوية  ، الصريفالدراسة على ركن مهم من أركان التحليل 

خالل هذا النموذج برصد التغيرات  إذ يقوم الصرفيون من ، العربي يف تحليل قواعد الصرف 

 . وتحليل أبوابه، الصرف الصرفية التي تصاحب بعض عمليات 

،  أساسيةلقد اعتمد التحليل الصريف عند اللغويين العرب على عّدة طرق وأساليب   

ومناهج مكملة كاالسمية ، التصريفيةوالجداول ، والعالمة اللغوية، الصريفالميزان : وهي

 . واإلعاللومناهج بديلة كاإلبدال ، والقلبواإللحاق 

ويف الدراسات  ، القدماءوستتناول الدراسة العالمة اللغوية وتعريفها عند اللغويين   

 .  اللسانية الحديثة وتعريف العالمة اللغوية وأنواعها من خالل استقراء أبواب الصرف العربي

وأ راا   :  

،  الصريفتكمن أهمية الدراسة يف استقراء جميع أنواع العالمات اللغوية يف النظام   

فالعالمة اللغوية لها دور بارز يف  ؛ العالمةوتقديم تصور شامل للنظام الصريف من خالل دراسة 

وبعض ، والحركات، والحروف، واللواحق، السوابقوداللتها من خالل ، الكلمبنية أتحديد 

وللعالمة اللغوية يف التحليل الصريف . وخصائصه، وأبوابه، األوزان يف تحديد أنواع الكلم

ولهذا الموضوع أهمية كبيرة لندرة ، المتعلمينوتبسيط الصرف على ، التعليمأهمية كبيرة يف 

 . الدراسات السابقة يف العالمة اللغوية يف التحليل الصريف

ت اراا  :  

ومن أهم الدراسات التي  ،  الدراسات السابقة موضوعات قريبة من هذا الموضوعتناولت  

 : وقفت عليها

تناولت هذه الدراسة موضوع   " أنظمة العالمات": دراسة لسيزا قاسم وحامد أبو زيد -١

 . ولم تتطرق إلى الصرف، واألدب، العالمة بشكل عام (أنظمة العالمات) يف اللغة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٢ 

تناولت   "العالمات النحوية يف ضوء علم اللغة المعاصر": نواسدراسة لعمر أبو  -٢

وعالمات  ، النحووأبواب ، والحرفالعالمات النحوية وعالمات االسم والفعل 

ولم تتطرق إلى العالمات المميزة ألقسام االسم للمصادر والمشتقتات  ، اإلعراب

. وغيرها من األقسام األخرى لألفعال، والتصغير والنسب

النظام السيميائي للنحو العربي دراسة يف  " د السالم صالح السوادحةدراسة ألحمد عب -٣

وعالمات كل قسم بشكل عام دون أن  ، الكالمتحدث فيها عن أقسام  " كتاب سيبويه

 .  يحدد أنواع العالمات الصرفية

ا   :  

لمناسبته ألهداف وطبيعة ؛ التحليلياعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي   

 .  الدراسة من خالل استقراء أبواب الصرف العربيهذه 

 إ راا  :  

 و خمسة مباحث وخاتمة، ولتحقيق الغاية المنشودة قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة   

ويف ، ومفهومها عند النحويين العرب، وجاء المبحث األول يف الحديث عن العالمة اللغوية

وجاء  ، عن العالمة اللغوية الصرفية وتحدث المبحث الثاين، الحديثةالدراسات اللسانية 

وتحدث المبحث ، المبحث الثالث يف الحديث عن العالمة اللغوية عند النحويين القدماء

يف الحديث عن أنواع   وجاء المبحث الخامس ، الرابع يف الحديث عن أصالة العالمة وفرعيتها

وتحديد ، اعتماداً على استقراء قواعد الصرف العربي ية عند علماء العربيةفالعالمات الصر 

  . الدراسةُثمَّ جاَءْت الخاتمة التي ُعرِض فيها أهم نتائج . العالمة الصرفية وتقسيمها إلى أنواع

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٣ 

ّا ا  ودور ّا ا   

  ا اول

ّا اّء ا  و ّمت اراا و ا   

معللة القاعدة  ، بينهاوقد تداخلت فيما ، للكلماتتعددت مناهج التحليل الصريف 

وهذا التعدد ال يمثل تناقضا فيما بينها بل كانت أكثر إيضاح� ، العربياللغوية يف الصرف 

 .  العربيوالتنظير اللغوي للصرف ، اللغويةللقاعدة 

يف تشكيل القاعدة اللغوية للتقعيد   اللغة العربيةهناك مناهج رئيسة اعتمد عليها علماء  

ومنهج  ، اللغويةوالعالمة ، الصريفالميزان : وهيوتتمثل يف ثالثة مناهج رئيسة ، الصريف

وهناك مناهج غير أساسية يف الكلمات التي خالفت بعض . كالمبنياتالجداول التصريفية 

وهناك ، المكاينومنهج القلب ، واإللحاق، االسميةوتتمثل يف ، الصرفيةدة الشروط يف القاع

وهي منهج اإلعالل واإلبدال، الرئيسةولكن لها اتصال مباشر بالمناهج ، بديلةمناهج 

، قواعده  وتفعيل،  العربيلقد كانت العالمة اللغوية منهج� رئيسي� يف تحليل الصرف  

يف منهج الميزان الصريف : فمثالًلها دور بارز يف فك االلتباس يف بعض القواعد الصرفية  وكان

فتتدخل العالمة اللغوية لحّل هذه المشكلة من خالل وسم  ، تشابه لبعض األبنية كان هناك 

 . الصرفيةوفهم القاعدة ، ليستطيع أبناء اللغة أو غيرهم من تميز الكلم، ةهذه األبني

ا   :

هـ) تعريف�  ١٧٥جاء يف معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : العالمةُ لغةً

ما : الَعَلمَعَلم الثوب ورقمه و : إليها مجمع الجند والَعَلمُ ، الراية: الَعلم": للعالمة يف قولـه

ما جعلته علم� :  والعالمة الَمْعَلم والَعَلم،  ينصب يف الطريق ليكون عالمة يهتدى بها شبه الميل

اَعِة  للشيء ويقرأ  هُ لَعِْلٌم لِّلسَّ ويعني خروج عيسى عليه السالم ومن  ، )٦١: (الزخرف َوإِنَّ

 

م) ٢٠٠٦) ينظر: عبد الدايم، محمد عبد العزيز، النظرية اللغوية يف التراث العربي ، القاهرة : دار السالم (١(

 .١٦٧-١٦٥، ص١ط



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٤ 

وجاء يف القاموس   موضوع العالمة: الساعة والمعلمبخروج اقتراب  قرأ (لَعِْلم) يقول يعلم

:  "وجاء يف لسان العرب البن منطور، هي الِسَمةُ وما يستـــدل بها : المحيط العالمــةُ

الّسومة والسيماء : وجاء فيه معنى. وتهتدي به الّضالةُ، والعالمةُ شيء ينصب يف الفلوات

 . جعل عليه السمة: وسم الفرس، العالمة: والسيمياء

أو السيمياء تدل ، نالحظ من التعريفات السابقة التي وردت يف المعاجم أن العالمة

  . أو ما يستدل به ويُميز غيره، على كل شيء يُهتدى به

الكالم للعالمة بين   منشئ ُتعبّر عن تقرير ، إشارة منطوقة أو مكتوبة": االصطالحوالعالمة يف 

،  مات هي يف الوقت نفسه تدل السامعثم إن تلك العال، معاين المفردات حسب ما يريد

 .  " الكالم منشئ والقارئ على تلك العالقات التي أرادها  

  – بوجودها أو عدم وجودها  والتي – صوتية خاّصية هي"  وعّرفها علماء األصوات

   " نفسها العربية  اللغة  يف لها  المماثلة األخرى  الوحدات  مع  لمقابلتها  تكفي معطاة   وحدة يف

أحدهما أمريكي واآلخر  : وأسس هذا العلم قد وضعها يف أوائل القرن الماضي عالمان

 

م)، العين، (تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم ١٩٨٨)، الخليل بن أحمد (ـه ١٧٥) الفراهيدي (ت ١(

  . ١٥٣، ص ٢، دار الهجرة، ج٢السامرائي)، ط

باب الميم فصل العين ،  الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ،) ٢(

  .١٥٥،ص٤ج

، دار ٣٠٨٧، ص ٣٤، ج١هـ)، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، لسان العرب ، ط٧١١ابن منظور(تـ )٣(

  صادر ، بيروت ، لبنان(مادة علم).

القرآن الكريم أصالة اإلعراب وداللته على المعنى يف ، دفاع عن  م)٢٠٠٠جبل ، محمد حسن حسن( )٤(

  ، البربري للطباعة الحديثة ، مصر .١٣٩، ص٢القرآن واللغة العربية ، ط 

مكتب تنسيق التعريب ، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي ، فرنسي، عربي) ،  )٥(

  ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.٥٨، ص ٢م) ط٢٠٠٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٥ 

ّا ا  ودور ّا ا   

واآلخر فرديناند دي  ، وهو فيلسوف ومنطقي، تشارلس سوندرز بيرس: هما، سويسري

وكال الرجلين أقاما السيمولوجيا على مفهوم  ، وهو مؤسس علم اللغة الحديث، سوسير

 .  العالمة 

ما يقود   "علم العالمات ": السيميائيات يف تصور دي سوسير بوصفها تمثلوتعرف 

حيث تؤلف عالمات اللسان جزءاً  ؛  إلى اعتبار اللسانيات بوصفها فرع� من فروع السيميائيات

مجاالً لموضوعات   "نسق� من العالمات" ويؤلف كل موضوع بوصفه، من اهتماماتها

وقد عّدت اللسانيات طيلة الحقب البنيوية (منتصف القرن العشرين) األنموذج  ، السيميائيات

ف إلى العالمات اللسانية، الذي أثبت حوله كل السيميائيات ووصفها ، طالما أنه يسهل التعرَّ

 خالف� لتلك التي تنتنمي إلى أنساق أخرى

راً لالستعمال  لقد استطاع دي سوسير أن يضع لهذا المصطلح تعريف� تقني� مغاي

وهي تأتي معرفة عبر عالقاتها  ،  تعد العالمة عنصراً من عناصر نسق اللسان"  العادي للكلمة إذ

وال يرتبط مفهوم العالمة ببعد خاص فالعالمة قد تأتي على شاكلة وحدة      "بعالمات أخرى 

أنا : (مثلأو مركب يقوم على ترابط وحدتين أو أكثر ، مفرداتية بسيطة (مثل جميل و إجاصه)

 

ــي ، منذر(عي )١( ـيميولوجيا)، قراءة يف العالمة اللغوية العربية ، ط٢٠١٣اشـ ، ١، ص ١م) ، العالماتية (الســ

 عالم الكتب، اربد ، األردن.  

ونصــر حامد أبو زيد، أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة مدخل إلى الســيموطيقا،   قاســم ، ســيزا )٢(

   ، دار التنوير، القاهرة، مصر.١٧٥، ص١ط

، دار   ٣٦) دي سوسير ، فرناند ، محاضرات يف األلسنية العامة ، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ،ص٣(

 للثقافة، لبنان. نعمان



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٦ 

نظام� من العالمات تعبر عن " وقّد عّد سوسير اللغة  الفتاة الصغيرة) ، حامل الورقة، اعتقد

 .   "فكرة ما

هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما  : أو المّصورة" ويعرف بيرس العالمة  

وهذه ،  تصوراً أي أّنها تخلق يف عقل ذلك الشخص عالمة معادلة أو ربما عالمة أكثر  ،  بصفة ما

وهذا الشيء هو ، إّن العالمة تنوب عن شيء ما. للعالمة األولى إسميتهاالعالمة التي تختلف 

وهي ال تنوب عن هذا الموضوع من كل الوجهات بل بالرجوع إلى نوع  ، موضوعها 

.  من الفكرة التي رسمتها سابق� الركيزة المصورة

سانيات وأن السيميائيات عند ل(للعالمة) أّنه يرتبط بالويلحظ من تعريف دي سوسير  

فموضوع دارستها ال يختصر يف اللسان ذلك أن اللسانيات  ، بيرس ليست مرتبطة باللسانيات

 .  عند بيرس ال تشكل سوى جزء من أجزاء العالمات ويف شتى المجاالت

شيء    مة علـــــى ويقول موريس إن الشيء ليس عالمة إال إذا أّوله أحدهم على أّنه عال

وأّن السيميائية ال تهتم بنوع معين من األشياء بل بأشياء عادية عندما تساهم يف عملية ، ما

والتي تركز على آلية  القيام مقام "وما يميز هذا الصنف من العالمات هو عالمة ، الداللة

  . "  االستدالل على شيء ما 

والفكرة العامة لهذا البحث ،  الجوهروقول موريس عن العالمة يف هذا الوصف يمثل  

يف كيفية االستدالل على األبنية الصرفية من خالل َوْسٍم خاص يميزها عن غيرها ويسهل 

 

ماري ، نوال غازي بريور، المصطلحات المفاتيح يف اللسانيات ، ترجمة عبد القادر الشيباين ، الجزائر :  )١(

  .٩٥ص  ،١، ط م)٢٠٠٧سيدي بلعباس(

  .٨٤ص نفسه،لسابق المرجع ا )٢(

مركز  ٤٨-٤٧، ص ١م)، السـيميائية وفلسـفة اللغة ، ترجمة أحمد الصـعيدي، ط٢٠٠٥إيكون ، إمبرتو( )٣(

  دراسات الوحدة العربية، والمنظمة العربية للترجمة، بيروت ، لبنان.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٧ 

ّا ا  ودور ّا ا   

 . القاعدة الصرفية من خالل هذا النموذج

وتنقسم إلى ، هي معظم مكونات إرساليات التواصل اإلنساين: والعالمات اللسانية

، والوحدة الصوتية الدنيا تسمى فونيم�، مات الكتابةعالمات الكالم وعال: صنفين كبيرين

فهذه األصوات الدنيا هي التي تتركب لتعطي الكلمات  ، وهي الوحدة المكونة للكالم

وحددها النحاة  ، وتسمى بالحروف، العالمات الدنيا للكتابة المحددة يف القاعدة المعجمية

 . انطالق� من معطيات إمالئية

وتختلف ، تطوراً كبيراً منذ النظريات السوسورية والسيميولوجيا اللسانية تطورت 

،  كالصوتيات، مستويات دراسة اللغة والكالم الموجودة يف معارف ودراسات مختلفة

وما يخص هذه الدراسة هي العالمات يف الصرف  . والداللة، والتصريف، والتركيب

ومنها ما هو داللة  ، وإسناد، ومنها ما هو تركيب، واتوهذه العالمات منها ما هو أص، العربي

 . وغيرها

ما ا  :ا ّت اا  :  

وهو كغيره من  ، النظام الصريف هو ثاين أنظمة اللغة عند التكوين وثالثها عند التفكيك

ويفرق ،  ورأسيةاألنظمة يتكون من مجموعة من الوحدات المرتبطة مع بعضها بعالقات أفقية  

ولكن علماء العربية مع أنهم  ، وهذا ما جاء عند المحدثين من اللسانيين، بينها بقيم خالفية

درسوا اللغة من جوانب متعددة ومناهج مختلفة ال تختلف كثيراً عن الجوانب التي يدرس 

وا  فأخرج، إال أنَّهم درسوا الفعل المتصرف واالسم المتمكن، المحدثون من خاللها اللغة

، بهذا التحديد فصائل من الكلمة يعّدها اللسانيون المحدثون جزءاً من النظام الصريف اللغة

 

ــان، برنار()١( ــرق  ١١، ص١محمد نظيف ، ط: الســـيميولوجيا، ترجمةم)، ماهي ٢٠٠٠كوسـ ، إفريقيا الشـ

  رب.الدار البيضاء، المغ

  .١٤المرجع السابق نفسه ، ص )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٨ 

واألفعال  ، واألسماء غير المتمكنة، وهي الحروف، وعّدوها جزءاً مهم� من النظام الصريف

 . غير المتصّرفة

له   لما" المورفيم " وعند الحديث عن العالمات الصرفية يجب التطرق الى مصطلح

بمعنى (شكل) أو  من أهمية بالنسبة لموضوع الدراسة فهو مأخوذ من الكلمة اليونانية

  )(صورة

وهذا التغير يترتب عليه تغيير يف ، قالب صوتي يغير بنية الكلمة األصلية: المورفيم

فالتغير هنا يكون بدخول العالمات اللغوية على البنية ويعطيها دالالت جديدة  ، المعنى

 . ا عن بقيت األبنيةويميزه

وهي تمثل يف حّد ذاتها عالمات  ،  أشكال المورفيم وقد تحدث اللغويون المحدثون عن

 : لغوية للكلمات وهي

١- انحو، وهي قوالب صوتية تلحق بداية جذور الكلمات: ا  : 

 الرجل                    رجل   : "  ال "أداة التعريف- 

٢- انحو، نهاية الكلماتوهي قوالب صوتية : ا  : 

 "   يف حالة الرفع "             مسلمون                مسلم :مورفيم جمع المذكر السالم - 

 "  يف حالة النصب والجر "      مسلمين                   مسلم                                         

٣-اا انحو، الكلماتوهي قوالب صوتية تلحق داخل : ا : 

 قائل                        قال

 

 

ـالح ســليم ( )١( ـريف ، وقائع المؤتمر الدولي  ٢٠٠٩ينظر، الفاخري ، صـ ) ، الصــرف بين التحويل والتصـ

  ، صفاقس. ١٦٣الثالث يف اللسانيات إشراف عبد الحميد عبدالواحد، ص

  . ، دار المعارف ، مصر٢٢٢ص،  م) ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي١٩٦٢السعران ، محمود( )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦٩ 

ّا ا  ودور ّا ا   

 : نحو، تغير بنية الكلمة وهذا التغير ليس له مكان محدد-٤

 كتب                           جمع تكسير                          كتاب 

، الحق�أو  ،  فيكون سابق�،  نستنتج مما سبق أن المورفيم يشكل جزءاً من العالمة الصرفية

وهي تمثل المورفيات الصوتية وهناك حاالت ال يكون فيها للمورفيم  ، أو حشواً يف الكلمة

وقد أطلق عليه المحدثون المورفيم " رجل "مورفيم التذكير يف كلمة: نحو تمثيل صوتي

وقد ذكره القدماء صراحة عند حديثهم عن قضية األصل والفرع يف المذكر ، الصفري

لما كان   " : المذكر أصل والمؤنث فرع احتاج الى عالمة فيقول ابن هشاموالمؤنث يف أن 

أو  " قائمة" كـ ، وهي إّما تاء متحركة ويختص باألسماء، التأنيث فرع التذكير احتاج لعالمة

  أو ألف قبلها ألف كـ  "ُحبَْلى "  وإّما ألف مفرده كـ  " قامْت "  كـ ، وتختص باألفعال، تاء ساكنة

"  ويختصان باألسماء "ْحمراء"

لقد ذكر ابن هشام مصطلح العالمة صراحةً يف تميز األبنية الصرفية وخلو هذه األبنية    

 . من العالمة يعّد عالمة صرفية

واألصل يكون من ، ال جزءاً ثابت�، " راً ذج "إن النظام الصريف العربي يستخدم

 

ث ، ص١( ات علم اللغـة الحـدـي ب من نظرـي ة القواـل دين ، حـازم ، نظرـي ، مكتبـة  ٢٦-٢٥) ينظر ، كمـال اـل

  اآلداب، القاهرة.

  .٢٦)المرجع السابق نفسه،ص٢(

ــام  ٧٦١(ت ) ابن هشـــام٣( ــف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشـ هـــــــ)، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسـ

، ومعه كتاب عدة السـالك إلى تحقيق  ٢٨٦، ص ٤ري، أوضـح المسـالك إلى ألفية ابن مالك جاألنصـا

أوضح المسالك، تاليف محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. 

، دار الكتب  ٢٨٢،ص٢هــــ)، جالل الدين عبدالرحمن، األشباه والنظائر،ج٩١١وينظر:السيوطي (ت

  روت، لبنان، (د.ت).العلمية، بي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٠ 

ويتم تحويل هذه الفكرة إلى ، تحديداً تتصل بمجموعها فكرة أقل أو أكثر ، صوائت ليس غير

فالصوائت هي التي  ، التي توضع داخل األصل، الواقع يف كلمات مستقلة بواسطة الصوائت

. الكلمات يف هذا الموضع من المادة المبهمة"  صيغة "تعطي

وهنا إشارة واضحة لعالمة لغوية مهمة وهو الحركات التي تميّز األبنية الصرفية يف األوزان 

 . لمتشابه وتعطيها دالالت جديدةا

النظرية اللغوية يف التراث العربي عن  : وقد تحدث محمد عبد العزيز عبد الدايم يف كتابه

فلم يتحدثوا عن ، يف أن حديث اللغويين العرب دار حول (الكلمة)، الدرس الصريف العربي

يعرف يف درسنا اللغوي  وأن وصفهم للغة دار حولها ما ، وحدة داللية أصغر من الكلمة

وبأن الكلمة  ، وهو يكشف عن وعيهم بقيام العالمة بزيادة داللة على داللة الكلمة، بالعالمات

: وهي، وقد أشار إلى مجموعة من األمور تخص العالمة اللغوية، أصبح لها جزآن دالليان

كل واحد منها بمعنى  عدم غفلة اللغويين العرب عن عناصر الكلمة وأجزائها التي تقوم    :أو ،

حمامة  : وقد التفتوا إلى ترّكب بعض الكلمات من جزأين فهم يرون أن كلمات مثل

ورجالن وبصرّي والرجل ويضرب كل واحد منها كلمتان صارت من شّدة االمتزاج  

وياء المضارعة ، وأداة التعريف، وياء النسب، لقد رأوا أن عالمتي التأنيث، كلمة واحدة

 . وال من الزيادات الصرفية التي تغير الوزن، أصل الكلمةليست من 

م :؛ وهو المورفيم يف الدراسات الحديثة، إهمالهم الحديث عن وحدة أصغر من الكلمة

فوزن  ، يرجع إلى أن بعض أجزاء الكلمة التي تفيد داللة تمنع فصل بعض عن بعض

مع أن ّكال منهما يَُعدُّ عنصراً من عنصري  ، الكلمة مثالً ال يمكن فصله عن جذر الكلمة

 

د ١٩٨٣فيلش (هنري)( )١( دكتور عـب ب وتحقيق : اـل د ، تعرـي اء لغوي جـدـي ة الفصــــحى نحو بـن م) ، العربـي

  ، دار المشرق، بيروت.٥٢، ص ٢الصبور شاهين ، ط

  .١٠٩عبد الدايم ، محمد عبد العزيز ، النظرية اللغوية ، ص )2(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧١ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ويفيد ذلك أن الحديث عن وحدات داللية أصغر من الكلمة  ، الداللة الثابتة للكلمة

 . يستلزم فصل الوزن عن الكلمة

 :ومن ثمَّ ال يمثل ، لكونها لغة اشتقاقية ال إلصاقية؛ عدم صالحية مفهوم المورفيم للعربية

كما تعتمد العربية على القالب ، رس العربي جهة انتقاص أو عجزغياب المفهوم عن الد

وتغيب  ، الشتقاق كلماتها دون توظيف الالصقة (الزيادة الصرفية) الشتقاق الكلمات

ورد جزء من الكلمة باستثناء العالمة التي  ، الصقة االشتقاق عن اللغة العربية بابنيتها

. قريب�للتصريف يف سياقات مختلفة مع ثبات المعنى ت

خذ ولم يتّ، خاذ الصرف العربي مصطلح العالمة للزوائد الصرفية الداخلة على الكلمةاتّ : را

إذ  ، هذه )ألّنه ليس فيها ما يخرج من طبيعة التعليم (زيادة العالمة؛ مصطلح اللواصق

ويعني ذلك أن  ، ليست منها ما يأتي مثالً لالشتقاق كما يف نموذج اللغات اإللصاقية

مصطلح العالمة يراعي طبيعتها وال يمثل مخالفة كما وردت عليه الزوائد الصرفية يف  

وإذ ترصد زوائد  ، كافية يف العربية للقيام بالدور المنوط بالالصقة والعالمة ، اللغة العربية

وليست ثّمة زوائد صرفية تخرج عن ؛ تدخل على الكلمات العربية التصريف التي

 . العالمة

 :لت  ، تسجيل َتَحقُّق العالمة يف الصرف العربي بوصفه صوراً للعالمة مثلما ُسجِّ

ويظهر هذا األمر  ، تحققات المورفيمات بوصفها الومورفات لها أو أشكاال مختلفة منها

القمرية التي تنطق  : تعريف واحدة مع أّنها تتخذ شكلين مختلفينمن أنهم يذكرون أداة 

لما يفيد أّنهم لم يخرجوا ؛ والشمسية التي تدغم المها يف الحرف التالي لها ، فيها الالم

عن الحّس اللغوي الصحيح الذي يراعي الفرق بين القسم وإفراده التي يتحقق فيها أو  

 . ينبين الجوهر والشكل كما يفيد بعض اللغوي

د :  إّن علماء العربية فّرقوا بين غياب العالمة الذي يمثل (عالمة) وغيابها الذي ال يكون



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٢ 

فهم يرون غياب النون يف األفعال الخمسة عالمة على جزم المضارع  ، عالمة على شيء

وكذلك يرون غياب عالمة  ، ألن ثبوتها يرد مقابالً لهذا الغياب يف حالة الرفع؛ أو نصبه

ثم يذكرون أن غياب العالمة ال يكون عالمة حين  ،  ث من الكلمة عالمةٌ على التذكيرالتأني

يتحدثون عن استواء الطرفين بغياب العالمة فيهما على الّسواء كما يف حديثهم عّما  

وحديثهم عن ، وناقة ضامر)، بعير ضامر(: كما يف قولهم، يستوي فيه المذكر والمؤنث

حائض وطالق وطامث   امرأة ": التأنيث لبعض الصفات مثلعدم دخول عالمة 

 . وهذا ما أطلق عليه المحدثون مورفيم� صفري�"وطاهر

  

ا ا  

  : ا ا  ا اء

  

سواء كان ذلك يف  ، لقد كانت الفراسة عند علماء العربية ضرب� من اإلدراك السيميائي

ولقد . أو التحليل الصريف لبنية الكلمات، أو تحليلهم ألبواب النحو، الّداللةأو ، الفلسفة

 . ذكروها صراحة قبل ظهور هذا العلم بمئات السنين

وسأعرض يف هذا المبحث مقتطفات لبعض آراء علماء اللغة القدماء يف موضوع العالمة  

للغوية يف الداللة يف وعالقة العالمات ا، هـ) للغة٤٧١اللغوية ومن ذلك وصف الجرجاين(ت

وال معنى للعالمة والسمة حتى يحتمل ، اللغة تجري مجرى العالمات والسمات ": قوله

فلوال العالمات لما فهمت اللغة فهذه العالمات متفق   "  الشيء ما ُجعَِلْت العالمة دليالً عليه

 على موضوع من  أو الّسمة حتى تكون دليالً، ألنه ال معنى للعالمة؛ عليها عند أهل اللغة

 . موضوعات اللغة من داللة ونحو وصرف

 

م) ، أســرار  ١٩٧٢النحوي(هــــــ) ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاين  ٤٧١) الجرجاين(ت  ١(

  ، مكتبة القاهرة. ٣٢٥البالغة ، تحقيق عبد المنعم خفاجة ، ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٣ 

ّا ا  ودور ّا ا   

للشيء وجوٌد   ": وصف� دقيق� شامالً للعالمة اللغوية يف قوله )هـ٥٥٥وقدم الغزالي (

والوجود يف األعيان واألذهان ال يختلف ... يف األعيان ثم األذهان ثم يف األلفاظ ثم يف الكتابة

لقد أشار  " األلفاظ والكتابة فإنهما دالتان بالوضع واالصطالح واألمم فخالف ، بالبالد

وهذا ما قامت عليه النظريات  ، الغزالي يف هذا الوصف للدال والمدلول والدليل اللغوي

والتي اصطلح عليها  ، فالغزالي أشار إلى العالمة اللغوية الموجودة يف لغات األمم، الغربيّة

ولكن العالمات التي  ،  ها يف جميع األذهان ويف جميع األممفاألشياء نفس،  أهل العلم يف كل لغة

 . يعبر عنها أصحاب اللغات تختلف من لغة إلى أخرى

وعند استعراض مناهج علماء اللغة القدماء ال بّد من أن نبدأ من األساس عند إمام النحاة  

اعتمادًا  اعتمدفقد ، الذي يعّد دستور النحاة ومرجعهم"  الكتاب "سيبويـــه وطريقته يف كتابة

كبيراً على منهج العالمة اللغوية يف تشكيل القواعد وأشار الى ذلك عبده الراجحي يف قوله إنَّ  

 سيبويه قد عالج مسائل

وليست  "  األشكال " والتعريف واإلفراد والتثنية والجمع على أساس، التذكير والتأنيث

التي وَسم فيها سيبويه    اللغويّةوالمقصود باألشكال هي العالمات  ،  "  المعاين  "على أساس 

 .. الكلمات واألبنية العربية

ومن األمثلة على استخدام سيبويه لمنهج العالمة اللغوية عندما تحدث على األفعال  

إال أن األولى واو ، لحقتها زائدتان، للجمع عالمةإذا لحقت األفعال  ": الخمسة يف قوله

كما فعلت  ، ونونها مفتوحة بمنزلتها يف األسماء، لئال يكون الجمع كالتثنية؛ قبلها مضموم ما 

 

ــ)، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (٥٥٥الغزالي ( )١( ــ م) ، معيار العلم يف فن المنطق  ١٩٨١ه

  بيروت. األندلس،دار  .٤٧-٤٦، ص ٣، ط

، دار النهضــــة  ٧٩م)،ص ١٩٧٩الراجحي، عبـده ، النحو العربي الـدرس الحـديـث بحـث يف المنهج( )٢(

  العربية ، بيروت.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٤ 

:  وهو قولك، وهنا كما أّنهما يف األسماء كذلك، ألّنها وقعت يف التثنية والجمع؛ ذلك يف التثنية

وكذلك إذا ألحق التأنيث يف المخاطبة إال أن ، هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا وتفعلين

لقد وصف . " ألن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي يف الجمع، ياء وتفتح النون األولى

،  وتمثلت يف عالمات تلحق هذه األفعال،  سيبويه األفعال الخمسة بعالمات لغوية غايةً يف الدقة

وأضاف إليها عالمة أخرى  ، وهي زائدتان كالواو والنون أو الياء والنون أو األلف والنون

فسيبويه هنا استخدام منهج الميزان الصريف يف ذكر أوزان األفعال ، تمثلت يف النون المفتوحة

ولكن لم يستغِن عن استخدام منهج العالمة اللغوية يف وسم هذه الصيغ ليميزها عن ، الخمسة

 . غيرها

،  لهمزةواألفعال المضارعة ألسماء الفاعلية التي يف أولها الزوائد األربع ا ": ويف قوله

ويفعل هو ونفعل نحن ، وتفعل أنت أو هي، أفعل أنا: وذلك قولك، والنون، الياء، والتاء

وقوله يف عالمات الفعل المضارع يف دخول ،  فوصف الفعل المضارع بعالمات سوابق للجذر

هنا أشار   " ولما لحقها من السين وسوف كما تحقق األلف والالم لمعرفة": السين وسوف

لسين وسوف وقبول اقبل الفعل المضارع  ي  أن  ) وهيسابقةصرفية وهي عالمة (سيبويه لعالمة  

  .  (ال التعريف) عالمة عليها األسماء

وسار على نهج سيبويه يف تحليل أبواب الصرف العربي يف االعتماد على منهج العالمة  

السراج (ت هـ) يف كتابه المقتضب وابن ٢٨٥اللغوية كثيٌر من علماء اللغة كالمبرد (ت 

والّصيَْميريَّ أبو محمد عبد اهللا بن علي بن اسحاق من نحاة  ،  ه) يف كتابة األصول يف النحو٣١٦

ولكن ما لفت . وغيرهم من علماء اللغة، )القرن الرابع الهجري يف كتابه (التبصرة والتذكرة

 

ـ ١٤٠٨هــــ)، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ١٨٠سيبويه (ت  )١( م)، الكتاب، (تحقيق عبد ١٩٨٨ -هـــ

   ، مكتبة الخانخي ، القاهرة.٢١، ص  ١، ج ٣السالم هارون) ، ط

  . ١٣، ص١السابق نفسه ، ج المصدر  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٥ 

ّا ا  ودور ّا ا   

عالمات   انتباهي كان ابن مالك يف الصدارة يف استخدام مصطلح العالمة اللغوية يف تحديد

واالزم  ، واألمر، والماضي، األبنية ومنها عالمات االسم وعالمات الفعل المضارع

والنسب واتضح ذلك يف كتابة  ، وعالمات التصغير، والجمع، وعالمات التثنية، والمتعدي

 : ومن األمثلة على ذلك حديثه عن عالمات االسم، األلفية وشروح األلفية من بعده

  ومسند لالسم تميز حصل     بالجرِّ والتنوين والنداء وأل 

فقد ذكر ابن مالك خمس عالمات لالسم تميزه عن غيره واتضح ذلك كما جاء آخر  

 - : فقال، ولما ذكر ما يميز به االسم شرع يف ذكر ما يتميز به، البيت (تميز حصل)

  ونون أقبْلنَّ فِعٌل يَنَْجلِى      بِتا َفَعلت وأتْت ويا اْفَعلِى   

وعند حديثه عن مميزات  ، ذكر يف هذا البيت أربع عالمات للفعل تميزه عن االسم والحرف

(ألن) ، أي عالمة الفعل المضارع قبوله " الفعل مضارع يلي لَْم كِيَشمْ ": الفعل المضارع قال

وماضي  ": ثم ذكر عالمة الماضي فقال، أي ينفي بها كقولك يف (يشم) (لم يشْم)، و (لم)

وكلمة (َميْز) فعل أمر من  ، وهي تاء التأنيث الساكنة، أي يعبر الفعل بالتاء، "األفعال بالتّا ِميزْ 

:  فقال، ثم ذكر عالمة األمر، وميزته فتميز، يقال مزته (فامتاز)، مازه

 

ــ  )١( هــ)،الحسن بن قاسم بن عبداهللا بن علي أبو محمد بدر الدين ، ٧٤٩المرادي المعروف بابن أم قاسم(ت

م) تحقيق عبد الرحمن علي ٢٠٠١-هــــــ ١٤٢٢توضــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفية ابن مالك(

ــ)،  ٧٦١هشيام (ت ،دار الفكر العربي،القاهرة. وينظر: ابن٢٧٥،ص١، ج ١سليمان ، ط أبو محمد هــ

هـــــ)، شــرح شــذور الذهب يف ١٣٨٢البصــري (عبداهللا جمال الدين بن يوســف بن هشــام األنصــاري 

ـرح شـذور الذهب، تاليف محمد محي الدين   معرفة كالم العرب ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق ش

   .١٣،ص١،جدار الكوخ ، إيران، طهران. ٣٦،ص١، ج١، ط عبد الحميد 

  .٢٨٧المرجع السابق نفسه،ص )٢(

  .٢٩٣-٢٩٢المرجع السابق نفسه،ص )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٦ 

 " بالنّوِن فِْعل األمر إن أمٌر فُِهمْ َوِسْم "

فعالمة  ، بل يشترط أن يفهم من اللفظ معنى األمر، أي ُعلِّم فعل األمر بنون التوكيد ال مطلق�

   .وإفهام معنى األمر، قبول النون: األمر إذن مجموع شيئين

  يجد أن ابن مالك ومن شرح األلفية بعده كان لهم حسٌّ ، إن المتأمل يف هذه األبيات

فقد نظروا إليها على أنها مجموعة من العالمات اللغوية تكون يف هذه  ، سيميائٌي يف اللغة

واستخدم كلمة ، فتميزها عن غيرها فاستخدم كلمة (ِمز) ومعناها التمييز بين األبنية، األبنية

يف تمييز  ليهتدي إليها الَعالم والُمتعلم؛ (َوِسْم) وهي العالمة التي تكون موجودة يف هذه األبنية

 . األلفاظ

غير   "ها" عالمةُ الفعل المتعدي أن تصْل : وقوله يف عالمات الالزم والمتعدي

فعالمة المتعدي صالحيته ألن يتصل ، متعِد والزم: فالفعل قسمان "َعِمل": نحو، مصدر به

  " احترز عنوإّنما " فتقول الخــيُر َعِمَلهُ زيدٌ  "َعِمل" نحو، به ضمير يعود على غير المصدر

 .  " ألّنها تتصل بالمتعدي والالزم فليست لواحد منها؛ المصدر" هاء

إن ابن مالك ميّز الفعل الالزم عن المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول به ليكتمل معنى    

وإذا قبلها كان  ، وهذا الفعل إذا لم يقبل الضمير كان الزم�، الجملة يف قبوله الضمير الهاء

ولها أهمية كبيرة يف ، الالزم والمتعدي أبنيةلعالمة لها فائدة كبيرة يف تميز فهذه ا، متعدي�

وكم االستفهامية فيما يأتي  ، كمثل إعراب كم الخبرية، دخولها يف كثير من أبواب اإلعراب

ففيها فائدة  ، بعدها من الفعل الالزم أو المتعدي الذي استوىف مفعوله أو لم يستوِف مفعوله

 

ـالك إلى  )١( ـام ١٧٧، ص٢لفية ابن مالك ، جأوينظر : ابن هشـام ، أوضـح المس أبو محمد . وينظر : ابن هش

ـ ١٣٨٢عبداهللا جمال الدين بن يوســف بن هشــام األنصــاري البصــري ( )، شــرح شــذور الذهب يف هــــ

ـرح شـــذور الذهب،   ،١٤٦-١٤٥، ص ٢ومعه كتاب منتهى األرب جمعرفة كالم العرب  بتحقيق شــ

  ، دار الكوخ ، إيران، طهران. ،١محمد محي الدين عبد الحميد، ط  تأليف



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٧ 

ّا ا  ودور ّا ا   

 . لمتعلمكبيرة للعالم وا

يف حديثه عن أصول البنيوية   وقد تحدث نهاد الموسى يف كتابه (نظرية النحو العربي)  

ومن أمثلة األصول ": ومقابلة ذلك يف التراث الغربّي يف نظرية (المْعَلم وغير المْعَلم) يف قوله

تعود إلى ثم ، فتظهر حين� ثم تنطوي، التي ينظمها يف التقليد العربي هذا المدار المتكرر

واستخدمها يف نسيج  ، وكانت بين أصول كثيرة استظهرها النظر النحوّي عند العرب، الظهور

ومن أمثلة هذه األصول مبدأ (ذي العالمة وغير ذي العالمة) يف تصنيفات ، ائتاليف منسجم

 وحاالت، والتأنيث، والتذكير، والجمع، واإلفراد والتثنية، كأقسام الكالم، األبواب اللغوية

وقد أشار الموسى إلى أن هذا المبدأ قائم على التقابل الثنائي بين  . "وأزمنة الفعل، اإلعراب

فإن هذا المبدأ قد صّرح به ، ولدان: وعنصر ُمْعلم كالمثنى، عنصر غير ُمْعَلم كالمفرد ولد

يف وها هو ذا يُتبنى من جديد ويعمل ، اللغويّون األوروبيّون يف العقد الثالث من هذا القرن

ذلك أّنها تضم ، وهذا المبدأ هو أحد األصول التي تنظمها البنيوية، تشكيله تشكيالً محكم�

وقد ، تحتها كل العلوم المهتمة بدراسة الرموز أو العالمات أو على األصح أنسقة العالمات 

وقد فسروا كثيراً من الظواهر  ، أشار الموسى إلى أن هذا المبدأ موجود عند نحاة العربية

النحويين العرب قد   وغني عن اإلفاضة يف القول أنّ ": وذلك يف قوله، غوية على هذا المبدأالل

ومن ذلك اعتبارهم المذكر غير ، لحظوا هذا المبدأ وصدروا عنه يف تقسيماتهم وتصنيفاتهم

لما  "يستشهد بقول ابن هشام يف أوضح المسالكو، الخ... واعتبارهم المؤنث ُمْعلم�، ُمْعلم

 " الخ... التأنيث فرع التذكير احتاج لعالمة وهي إما تاء متحركةكان 

هـ) يف شرحه لمفصل الزمخشري للعالمة اللغويّة عندما  ٦٤٣وقد أشار ابن يعيش (

الخصائص  ": وتفريقه بين الخصيصة والحّد والعالمة يف قوله، تحدث عن خصائص االسم

 

ـ ١٤٠٠) ينظر الموسى ، نهاد(١( م) ، نظرية النحو العربي يف ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث  ١٩٨٩-هـــ

   لنشر.المؤسسة العربية للدراسات وا ٤٠، ص ١، ط



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٨ 

م ُجعلت اسم� للشيء الذي  ث " الخاص" بمعنى  "الخصيص" جمع خصيصة وهي تأنيث

إال أن داللة ، فيكون دليالً عليه وأمارًة على وجوده كداللة الحدّ ، يختّص بالشيء ويالزمه

والالم   األلفالرجل دلّت ": وداللة الحّد داللة عامة وذلك أنك إذا قلت، العالمة داللة خاصة

والحّد يشترط ،  ّلهاعلى خصوص كون هذه الكلمة اسم� والحّد يدل على ضروب األسماء ك

دّل بمعنى مفرد فهو اسم وما لم يدّل على ذلك فليس   كل ما  " نحو، فيه االّطراد واالنعكاس

كل ما دخل عليه األلف ": نحو قولك، والعالمة يشترط فيها االّطراد دون االنعكاس، اسم

ما لم تدخله  كل  ":  فيقال،  فهذا مطرٌد يف كل ما تدخله هذه األداء وال ينعكس،  والالم فهو اسم

وكذلك غالب ، وال تدخلها األلف والالم أسماء ألن المضمرات ؛ األلف والالم فليس باسم

ال تدخل األلف  " منْ " و " كيف" و " ابن" وكثير من األسماء نحو ، والمبهمات األعالم

 "  أسماءوالالم شيئ� من ذلك وهي مع ذلك 

األوائل عندما وضعوا الحدود كانوا على وعّي يف  وال بد من اإلشارة إلى أن اللغويين 

وإن هذه الحقيقة التي يسعى الحدُّ ، أن الحّد يعين حقيقة الشيء يف أصل وضعه تعيين� كلي�

ولكنها تختّص وتتحدد ، إلى ضبطها هي حقيقة ذهنية مجردة غير متحققة يف الحديث اللغوي

يف أن االسم قسٌم عام كبير يشمل أصناف�  ومثال ذلك  ،  كلما انتقلت إلى صنف أضيق من سابقه

لكنّه يشترك مع بقية األصناف يف داللته  ،  مختلفة من الكلم كلُّ صنف منها يختص بمعنى معين

وعلى  ، فعلى المستوى األول التجريدي الذهني تتعامل مع حقائق كلية وأقسام عامة، العامة

أنواع محددة من األبنية يحكمها المستوى الثاين المتحقق يف الواقع اللغوي تتعامل مع 

حيث ترتصف يف تركيبات ، فكان من الضروري إيجاد ضوابط تميز بها األبنية، التركيب

ألن الحدود ؛ فاللجوء إلى العالمات كما يسميها القدماء ال يقدح يف حدودهم، مختلفة

 

ــ) ، موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي ، شرح المفصل، ج٦٤٣) ابن يعيش(تـــ ١( ، ٨٦، ص  ١هـ

   مطبعة الميزية ، مصر. صحح وعلق على حواشيه مشيخة األزهر المعمور ،



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧٩ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ى العالمة وضعت للتعبير عن مستوى مجرد يختلف عن المستوى التركيبي الذي يُْلجأُ فيه إل

فالحدُّ يعبر عن التصور الذهني لألشياء فهو يعكس العالقة بين الموجود وصورته يف  ، اللغوية

أما العالمات فهي رسوٌم يعرف بها الشيء بعد أن ينقل من التصور الذهني المجرد إلى ، العقل

. الواقع اللغوي المتحقق 

ااا   

  ا ا أو :  

،  لقد توّسل الصرفيون باألصل والفرع يف دراسة الظواهر الصرفية كظاهرة االشتقاق

وقالوا  ، وقد عّرف بعضهم االشتقاق بأّنه اقتطاع فرع من أصل يدور يف تصاريفه على األصل

والفرع لفظ يوجد يف تلك ، إّن األصل يراُد به الحروف الموضوعة على المعنى وضع� أولي�

الحروف   األصل هو ": مع نوع تغيير ينضمُّ إليه معنى زائد على األصل وقالوا الحروف

،  إن المشتق فرع على المشتق منه: الالزمة للكلمة كيف تصرفت مما يفسر قول الصرفيين

ورأى الصرفيون أن المعتل فرع الصحيح فيقاس عليه ولهذا اجتمعوا أّن أصل (قام) (قوم) 

 . "  وغيرها من األمثلة

وال يحتاج إلى عالمة لغوية ظاهرة وأن ، فيلحظ أن األصل يدل على المعنى المجرد

 . الفرع يحتاج إلى عالمات

واألصول ال  ، ويكاد النحاة يجمعون على أن الفروع هي المحتاجة إلى العالمات  

والعام ، وألن العالمة تخصيص، واألصل عدم الزيادة، تحتاج إلى العالمات ألن العالمة زيادة

 

دار  ،   ٤٢، ص ١، دور البنية الصـرفية يف وصـف الظاهرة النحوية وتقعيدها، ط م)١٩٩٣النجار ، لطيفة ( )١(

 عمان ، األردن البشير

، دار   ٢١-٢٠، ص ١ينظر ، الملخ ، حســــن خميس ، نظريــة األصـــــل والفرع يف النحو العربي ، ط )٢(

  الشروق، نابلس.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٠ 

وألن العالمة طارئة  ؛ والبسيط أصل للمركب،  وألن العالمة تجعل اللفظ مرتب�؛  أصل الخاص

  . والطارئ فــرع األصل األول 

فالعالمة اللغوية من المعايير المهمة الواضحة التي اعتمد عليها اللغويون يف التميز   

الفروع هي المحتاجة إلى  ": هـ) يف هذا المقام٩١١بين األصل والفرع ويقول السيوطي (ت

وقد أشارت آمنة الشمري إلى أن األبنية غير  " العالمات واألصول ال تحتاج إلى عالمة

وتتجلى هذه األصلية يف عرض اللغة على إضافة العالمة لتدل  ، أصلية بالعربية أبنيةالمعلمة 

،  لتي بال عالمةوتلك ا، حويون لأللفاظ ذات العالمةنوقد عرض ال، على معنى يتطلب السياق

  .  "وتوصلوا إلى أن األلفاظ غير الُمعلَّمة هي األصل واأللفاظ المعلمة هي الفرع

 ا ا اع واوا ا   ت اا  ا و  :  

١ ( موا ا :  

وقّسموا األسماء المؤنثة أقسام�  ، وصف نحاة العربية المذكر بأنَّه ما خال من العالمات

ويتضح ذلك ، ومن ذلك يبرز دور العالمة يف باب التذكير والتأنيث. تعتمد كلها على العالمة

لذلك ،  يف دور العالمة حين يتحول األصل إلى فرع بتغير جنس الكلمة من المذكر إلى المؤنث

، اج إلى عالمة أصل قائم بذاتهُعدَّ احتياج المؤنث للعالمة دليالً على فرعيتها وما ال يحت

وهي إّما تاء متحركة  ، لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعالمة": يقول ابن هشام يف ذلك

وإّما ألف مفرده  "  قامْت  " كـ، وتختص باألفعال، أو تاء ساكنة" قائمة " كـ ، ويختص باألسماء

 

  .٨٦-٨٥المرجع السابق نفسه، ص )١(

  .٢٨٢ص٢السيوطي، األشباه والنظائر،ج  )٢(

ـيد خابور( )٣( ــمري ، آمنة رشــ ــل ٢٠١٣الشـ ، مكتبة ١٥٤، ص ١الفرع عند ســـيبويه ، طم) ، ظاهرة األصـ

   األفاق، الكويت.

  .٢٢المرجع السابق نفسه،ص )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨١ 

ّا ا  ودور ّا ا   

  " ويختصان باألسماء" ْحمراء " أو ألف قبلها ألف كـ" ُحبَْلى  "كـ

المؤنث : قسم األسماء واألفعال لفظي� يف النحو العربي إلى قسمين أساسيين هماتو

، وعالمة التأنيث أن تحتوي صيغة الكلمة على أداة من ثالث تفيد التأنيث يف اللفظ، والمذكر

مة إيجابية  وأما المذكر فليس له عال، وألفه الممدودة، تاء التأنيث واأللف المقصورة: وهي

.   وهي خلو صيغه من تلك األدوات الثالث ، تدل عليه ولكن عالمته سلبية

أما عالمة المذكر غير  ، فهو يشير إلى عالمات المؤنث أنها لفظية موجودة يف المبنى 

أو كما أشار إليها بعض علماء اللغة المحدثين (بالعالمة الصفرية) أو خلّو المذكر ، موجودة

 . التأنيثمن عالمات 

٢ (وا د واا  :  

: أشار سيبويه إلى أن المفرد هو األصل والمثنى والجمع فرع له وذلك يف قوله

ال خالف بين النحاة يف أن    "ألن الواحد األولَّ ؛ واعلم أن الواحد أشدُّ تمكنا من الجميع"

عالمة خطية للداللة على العدد يف ألن المفرد ال يحتاج إلى ؛ المفرد أصل للمثنى والجمع

ففي المثنى نلصق ،  األصل على حين يفتقر المثنى والجمع بأنواعه إلى أمارات دالة على العدد

ويف الجمع المزيد بألف وتاء نزيد  ، بالمفرد األلف أو الياء ونتبعهما بالنون إن عدمت اإلضافة

 . كلمة المفردة يدل على الجمعألف� وتاء ويف جموع التكسير يجري تغييراً يف بنية ال

وأن التثنية والجمع  "أن األصل يف األشياء اإلفراد": وقد ذكر علي أبو المكارم

وتقتضي هذه المسلمة عندهم أنه ال يصلح أن يثنى وال أن يجمع إال ما كان له  ، يتفرعان عنه

 

ـالك إلى ألفية ابن مالك ، ج )١( ـام ، أوضـح المس ، وينظر : السـيوطي، األشـباه والنظائر   ٢٨٦، ص ٤ابن هش

  . ٢٨٢، ص٢، ج

  .٢٢، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج )٢(

  .٨٩الملخ ، حسن خميس ، نظرية األصل والفرع ، ص  )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٢ 

وهذه الحقيقة مفردة لغوي� فيما عدا بعض الكلمات المحدودة العدد على ، مفرد من لفظة

وهذه الكلمات التي يجعلها بمثابة استثناء من هذه ، الجمع دون أن يكون لها مفرد من لفظها

 . ا مصطلح (اسم الجمع) تفرق بينها وبين الجمع من هذه الناحيةويطلقون عليه، القاعدة

ألن التغيرات  ؛ إن العالمة اللغوية بمفهومها النحوي ال يحتاج إليها المفرد

فهو الركيزة األساسية  ، واإلضافات للوصول إلى المعنى اللغوي إنما يتم عن طريق المفرد

اللفظية للوصول إلى الفرع سواء مثنى أو  ألنه األصل الذي تلحق به العالمات؛ للتحوالت

وألن المثنى عبارة ،  وحاجة المثنى والجمع للعالمة تكمن يف حاجة اللغة إلزالة العطف، جمع

عن (محمد ومحمد) والجمع عبارة عن (محمد ومحمد ومحمد) ويف ضوء ذلك فإن العالمة 

أما الفرعية فهي  ، ركاتفاألصلية هي اإلعراب بالح، اإلعرابية تنقسم إلى أصلية وفرعية

وهذا يقودنا إلى أن المفرد يعرب بالحركات التي اعتبرها النحاة أصل ، اإلعراب بالحروف

ونجد أن حذف الهاء  ،  وتعرب الفروع بالحروف وهي فرع للعالمة اإلعرابية،  العالمة اإلعرابية

الحذف مؤشر  بدليل ، من الكلمة (االسم المفرد) يعني أن الكلمة تحولت إلى صيغة الجمع

تمر وَنحل وصخر وزرع يف جمع تمرة  (فإنك تقول يف الجمع ، الثقل والثقل مصاحب للفروع

فتوضع الهاء لتفرق بين المفرد والجمع واألصح أنك تحذفها لتؤكد ،  )ونحلة وصخرة وزرعة

  . فرعية الجمع

    

 

   ، دار غريب، القاهرة.١، ط٢٥١م) ، المدخل إلى دراسة النحو العربي ، ص ٢٠٠٦أبو المكارم ، علي( )١(

  .٦٤-٦٣الشمري، آمنة ، ظاهرة األصل والفرع ، ص  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٣ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ا ا  

 ء ا  اوأم ت افات ا  داا  

وتحديد تعريف العالمة  ، على استقراء أبواب الصرف العربي اعتمد هذا المبحث

وإعطاء األمثلة التوضيحية من أقوال علماء  ، واستخراج أنواعها وتعريف كل نوع، اللغوية

 .  اللغويةيف تحليلهم لقواعد الصرف العربي اعتماداً على منهج العالمة  العربية

م ا ا   :  وسم لغوي يكون لفظي� أو معنوي� يف المبنى أو

 . ليميزها عن بقية المباين ويعطيها داللة جديدة؛ الصيغة الصرفية

- ا ا  ت ااع اأم  :

أو :  إ وف ول ا  ت ااأ :

لقد استدل علماء اللغة على األبنية الصرفية من خالل  : ات ا وف ااة -١

وتكون هذه العالمة سابقةً وحشواً  ، الحروف يف تحليلهم ألبواب الصرف العربي للكلمة

وتنقسم هذه العالمة إلى  ، وتكون بوجود حرف أو أكثر، والحقة بالنسبة للجذر اللغوي

- : ام وهيثالثة أقس

-:  ا ا ا -أ

واسم ، المصدر الميمي: وتتمثل يف دخول الميم الزائدة يف بعض الكلمات مثل

واسم الفاعل من غير الثالثي  ، واسم المكان يف الثالثي وغير الثالثي، واسم الزمان، المفعول

المضارع يبدأ بحروف المضارعة والفعل  ،  بدأ بميم مكسورةيواسم اآللة ،  يبدأ بميم مضمومة

واألفعال الخمسة تبدأ بالتاء والياء من أحرف المضارعة وال تبدأ ،  المجموعة يف كلمة (أنيت)

: نحو: واختصت األفعال الخمسة المسندة إلى ياء التأنيث المخاطبة بالتاء، بالهمزة والنون

 . تدرسين

حليلهم ألبواب الصرف العربي يف  ومن األمثلة على ما أورده علماء اللغة العربية يف ت

وهو ما بُدئ ": هـ) عندما تحدث عنن المصدر الميمي٧٦١هذه العالمة قول ابن هشام(ت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٤ 

وذلك ألنه مصدر يف الحقيقة ويسمى ، و الَمْقَفل، بميم زائدة لغير المفاعلة كالَمْضرِب

  "المصدر الميمي وإّنما سّموه أحيان� اسم المصدر تجّوزاً 

وذلك ....؛  اعلم أن األفعال إّنما دخلها اإلعراب لمضارعتها األسماء":  ويقول المبرد

وإنما ضارع ،  وما كان غير األسماء فمآله بها وهي األفعال والحروف،  أن األسماء هي المعربة

،  األسماء من األفعال ما دخلت عليه زائدٌة من الزوائد األربع التي توجب الفعل غير ماضٍ 

ها  : ولما لم يقع فيه الزوائد، لما أنت فيه: لُح لوقتينولكنّه يص األلف وهي عالمة المتكلم وحقَّ

،  والتاء وهي عالمة المخاطب وعالمة األنثى الغائبة،  والياء وهي عالمة الغائب،  همزة:  أن يقال

يف   وإنما قيل لها مضارع ألنها تقع مواقع األسماء، والنون وهي المتكلم إذا كان معه غيره

.  "معنىال

وتتمثل هذه العالمة بوجود حرف أو أكثر يف أحشاء المبنى : ا ا  -ب

، ُسَليم)(عالمة األسماء المصغرة بوجود حرف الياء مثل : ومن األمثلة على ذلك، اللغوي

الميزان الصريف  إذ ذكره علماء اللغة اعتماداً على منهج ، باأللفوعالمة صيغة منتهى الجموع 

يقارب تسعة عشر وزن� وكل هذه األوزان تشترك بوقوع األلف ثالثة بعدها حرفان أو ثالثة 

ومن عالمات األفعال وجود نون الوقاية التي تدخل على  ، مساجد ومصابيح: أحرف مثل

وسبب دخولها قبل الياء خوف� من أن يجرَّ  ، واألمر قبل الياء، والمضارع، الفعل الماضي

. فعلال

اعلم أنَّ تصغير ما كان  ": ومن األمثلة على هذه العالمة عند علماء اللغة قول سيبويه

ويكون ثالثه  ، على أربعة أحرف إّنما يجيء على حال مكّسرة للجمع يف التحرك والسكون

 

  .٤٢٠، ص١) ابن هشام، شذور الذهب، ج١(

،(تحقيق محمد عبد ١، ص٢م) ، المقتضب، ج١٩٩٤هـــ)، أبو العباس محمد بن يزيد(٢٨٥المبرد،(تـــ  )٢(

  )، مصر.اإلسالميالخالق عضيمة لجنة إحياء التراث 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٥ 

ّا ا  ودور ّا ا   

رته للجمع كان ثالثه حرف لين إال أن ثالث الجمع ألف وثالث  حرف لين كما أّنك إذا كسَّ

 .  "التصغير ياء

ومن جموع الكثرة جمع ": وقال الشيخ الغاليني عن األلف يف صيغة منتهى الجموع

وهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره  ، و(صيغة منتهى الجموع)، يقال له (منتهى الجموع)

وهي كّلها  ، (كدراهم ودنانير) وله تسعة عشر وزن�، أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن، حرفان

،  "فعالك وفعاليك" وليس للّرباعي األصول وخماسيّة إال  "الثالثي لميزيدات

فعالك وفعاليل وأفاعل  "وأوزان هذا الجمع" ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه الثالثي

وأفاعيل وتفاعل وتفاعيل ومفاعل ومفاعيل ويفاعل وفواعل وفواعيل وفياعل وفعالك 

وُفعالى) بضم الفاء وكسرالالم بتشديد الياء (كعذارى و "بفتح الفاء والالم" وَفعالى

. ككراسّي وقماريّ 

وهي تتمثل بوجود حرف أو أكثر من الحروف الزوائد على  : ا ا ا -ج

،  عالمة االسم المنسوب تلحقه ياء مشددة: ومن األمثلة عليها، األصل اللغوي يف آخر الكلمة

وعالمة  ، ويف حالتي النصب والجر ياء ونون، حالة الرفع تلحقه الف ونونوعالمة المثنى يف 

وعالمة المصدر الصناعي ،  مصدر المّرة من غير الثالثي إذ تلحق المصدر الصريح تاء مربوطة

وعالمة جمع المذكر السالم تلحقه واو ، واالسم المنسوب تلحقه ياء مشددة وتاء مربوطة

وعالمة جمع ، يف حالتي النصب والجر زائدتين على المفرد ونون يف حالة الرفع وياء ونون 

 

  .٤١٤-٤١٣، ص٣سيبويه ، الكتاب ، ج )١(

العصــــرية، صــــيدا ، مصــــطفى، جامع الدروس العربية، راجعة عبد المنعم خفاجة، المكتبة  الغاليني، )٢(

  .٤٧، ص٢بيروت ، ج

، وينظر، عبد العال، عبدالمنعم ســـيّد، جموع ٥٩-٤٧،ص٢ينظر، الغاليني، جامع الدروس العربية، ج )٣(

   ، مكتبة الخانجي ، القاهرة. ٤٤التصحيح والتكسير،ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٦ 

ومن العالمات الزائدة الالحقة زيادة  ، المؤنث السالم تلحقه األلف والتاء زائدتين على المفرد

يضربوا) يف الفعل (: مثل، األلف بعد واو الجماعة يف األفعال للتفريق بين األفعال واألسماء

وهي  ، ألسماء المؤنثة تلحقها عالمة بالحروف الزائدةوعالمات ا، واالسم مثل (مسلمو)

: والتاء المربوطة مثل، غيداء: واأللف الممدودة مثل، ودنيا)، (ذكرى: األلف المقصورة مثل

: والنون يف الضمير مثل،  مسلمات:  واأللف والتاء يف جمع المؤنث السالم مثل،  فاطمة ومعلمة

الطالُب :  الالحقة ثبوت النون يف األفعال الخمسة يف حالة الرفع مثلومن العالمات  ،  ُهنَّ وأنتنَّ 

 . الدرس يدرسون

  من األمثلة على هذه العالمة عند علماء اللغة يف تحليلهم لقواعد الصرف العربي ما 

اعلم أّنك إذا أضفت رجالً إلى رجل جعلته من  ": يف ياء النسب يف قوله جاء عند سيبويه

،  ألحقت ياء اإلضافة، فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله، ياء اإلضافة فألحقت، ذلك الرجل

 .  "وكذلك أضفت سائر األسماء إلى البالد أو إلى حيٍّ أو قبيلة

فال بدَّ لك من عملين يف   إذا أردت النسب إلى شئٍ " ويقول ابن هشام يف باب النسب

أن تكسره فتقول يف  : عليه ياء مشددة تصير حرف إعرابه والثاين أن تزيد: آخر االسم أحدهما

  . ياء النسب وكسر ما قبل الياء: هي فعالمة االسم المنسوب .  " دمشِقيٌّ : النسب إلى دِمشق

، الجمع والجمع األولإن التثنية فرع من ": يف عالمة التثنية ويقول ابن هشام 

وأن بعدها التثنية ، وعالمة الرفع الواو فيما صارت الواو عالمة للرفع يف الجمع على أصلها

 

  .٣٣٥ص، ٣جالكتاب، سيبويه،  )١(

  .٣٣٢ص ،٤ج مالك،لفية ابن أأوضح المسالك إلى  هشام،ابن  )٢(

 )،١٩٨٥-هـ١٤٠٥( األنصاري،أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف  )،هـ٧٦١ت (هشام ابن  )٣(

 الكتب،، عالم ١٠٦، ص١ط اهللا،علي محسن عيسى مد  وتحقيق:شرح جمل الزجاجي، دراسة 

  .بيروت



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٧ 

ّا ا  ودور ّا ا   

،  التثنية الجمع فأشكلت فأشبهتأيضا ، المرفوعة وجب أن تكون عالمة الرفع فيها الواو

الرفع أقرب  ألن النصب من؛ هما وبين الجمعنفجعلت األلف يف التثنية عالمة الرفع للفرق بي

والعلة يف كون الياء  ، إليه من الخفض إذ انخفض هذا الرفع والنصب فبين الرفع والخفض

أنَّ التثنية لما أخذت األلف وهي  ، عالمة النصب يف التثنية والجمع وهي من عالمات الخفض

  فلما أتت التثنية منصوبة كانت عالمة النصب وهي ، عالمة الرفع بقي النصب يف الضمة عالمة

فأعطيت التثنية يف ، فلو جعلت األلف عالمة النصب يف التثنية ألشبه النصب الرفع، األلف

فصار  ، نظرت زيداً ونظرت إلى زيدٍ : النصب الياء عالمة إذ النصب أخو الخفض يف قولك

النصب يف التثنية والجمع تابع� للخفض والياء فيهما يف حال النصب وفتحت نون الجمع 

سرت نون االثنين يف أربع والياء فيها يف حال النصب والخفض وفتحت نون  وك، للفرق بينهما

 . "الجمع للفرق بينها وبين نون االثنين

: هـ) يف باب كتابه المذكر والمؤنث يف باب٣٢٨ولقد حصر أبو بكر األنباري (ت

: قولهوذلك يف  ،  تسمية عالمات المؤنث وذكر ما يكون منها يف األسماء واألفعال واألدوات

وأربٌع يف األفعال وثالث يف   ثمان منها يف األسماء: اعلم أن للمؤنث خمس عشرة عالمة"

(ليلى وسلمى : المقصورة الممالة إلى الياء كقولك فاأللفاألدوات فأما الالتي يف األسماء 

ّراء) والتاء: واأللف الممدودة كقولك، وُسْعَدى) َراء والضَّ : لككقو (أصهراُء وصفراء والسَّ

طلحةٌ وحمزٌة وقائمةٌ وقاعدٌة وهي تكون هاًء يف الوقف واأللف : أخت وبنت والهاء كقولك

ُهنَّ : والتاء يف الجمع كقولك المسلمات والصالحات والهندات والجْمالت والنون كقولك

 .  "أنِت والياء كقولك هذي قامت وفيه اختالف: وأنتنَّ والكسرة كقولك

  لقد استدل علماء اللغة على هوية بعض : ال  اات ا وف -٢

 

 المرجع السابق نفسه. )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٨ 

 -: ومن األمثلة على ذلك، الكلمات من خالل الحروف األصول للكلمة يف تحليلهم الصريف

، عالمات الفعل الصحيح المهموز يف مجيء الهمزة يف فاء الفعل أو عين الفعل أو الم الفعل

عين الفعل والمه من جنس واحد ومدغمة مثل وعالمات الفعل الصحيح المضعف يف مجيء 

أما عالمات الفعل الصحيح المضعف يف الرباعي مجئ فاء الفعل والمه  ، (َرّد) يف الثالثي

وعالمات الفعل ، (زلزل): األولى من جنس واحد وعينه والمه الثانية من جنس واحد مثل

وعالمات الفعل ، مة مثل (وعد)المعتل المثال يف مجيء حرف العلة الواو أو الياء يف فاء الكل

، عين الفعل حرف علة إّما واو أو ياء أو ألف منقلبة عن واو أو ياء ءمجيالمعتل األجوف يف 

وعالمات الفعل المعتل الناقص وذلك يف مجئ الم الفعل حرف ، وتقول)، تبيع، (عاد: مثل

وعالمات االسم المنقوص يأتي يف آخره ياء  ، أو ياًء أو ألف� منقلبة عن واو أو ياء عله واواً 

. الماضي)، المستدِعي، الداِعي، القاِضي: مكسور ما قبلها مثل

ومن األمثلــة على هــذه العالمــة اللغويــة يف التحليــل الصــــريف مــا جــاء عنــد عبــد القــادر 

ــحيح المهموز هو ما حّلت بفائه أو عينه أو  ": يف قوله والجرجاين يف حديثه عن الفعل الصـ

: الِقطُْع والمهموز العين ويقال لهُ : المه الهمزة وينقسـم إلى ثالثة أقسـام المهموز الفاء يقال له

أخذ يأخُذ : نحو،  الَهْمُز فالمهموز الفاء يجئ يف خمســة أبواب: النَّبُر والمهموز الالم ويقال له

ُل والمهموز العين يجئ يف ثالثة أبواب نحو وأدب يأدُب وأبى يأْبَى وأِرَج  ــُ ل يأسـ ــُ : يأِْرج وأسـ

أى ويَئِس يَيْئِس ولَُؤم يَْلُؤم والمهموز الالم يجئ يف أربـعة أبواب نحو أ : ـنأى يَنـْ بـَ أ يَْهنُِئ وســــَ َهنـَ

. "يَْسبَأ وَصِدئ يَْصدأ وَجُرؤ يَْجُرؤُ 

 

، المفتاح يف الصــــرف،(تحقيق علي  الرحمن بن محمد هــــــــ)، عبد القاهر بن عبد ٤٧١) الجرجاين: (ت١(

ــد)ص ــدروس  ١، ط٤٠توفيق محم ــامع ال ــة ، بيروت . وينظر الغاليني، ج ـال ــة الرســــ ، مؤســــســـ

،دار  ١٨٩، وينظر، عضــــيمــة ، عبــدالخــالق ، المغني يف تصــــريف األفعــال ،ص٥٣،ص١العربيــة،ج

   القاهرة. الحديث،



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٨٩ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ة يف ذـلك ؛ والفـعل المـثال الواوي تكون ـفاء الفـعل واواً أو ـياًء ولكنـها ال تكون ألـف� والعلـّ

وإنما ُسمّي بصيغة الماضي ألن المضارع فرع عليه يف ،  أن األلف ساكنة وال يُبتدأ بالساكن

 . .�اللفظ

، العين فأما اعتالل الفاء والالم وصحة: ويقول ابن عصفور يف الفعل المعتل اللفيف

وإما أن تكون ، فالذي يُتصـــــــــّور يف ذلك أن تكون الفاء والالم واوين أو ياءين أو واواً وياءاً 

،  فأما كون الفاء والالم واوين فلم يجئ من ذلك شيء. والعكس، الفاء الواو والالم الياء

وأما كون الفاء واواً والالم ياء ، "يدين إليه يداً " وأما كونهما ياءين فلم يجيء من ذلك إال

. فكثير يف كالمهم وإما عكسه 

 استدل بعض علماء اللغة على بعض األبنية: ات ا وف ا وااة-٣

وهذه الحروف قد تكون بألف ثابتة منقلبة عن ، من خالل وجود حروف معينة يف هذه المباين

فهو ينتهي يف : عالمات االسم الممدود: مثل لإللحاقأو زائدة ، للتأنيثأو زائدة ، واو أو ياء

: وتكون األلف زائدة والهمزة تكون أصلية مثل، والهمزةآخره بعالمة لغوية وهي األلف 

. صحراء: أو تكون زائدة للتأنيث مثل، السماء واألحياء: أو منقلبة عن واو أو ياء مثل، قّراء

م  :ا ت ا  :-

من   ةاألبنية الصرفياستدل علماء اللغة يف تحليلهم ألبواب الصرف العربي على هوية 

 

، ١، ط١١٥م)، المســتقصــي يف علم التّصــريف،ص٢٠٠٣ -هــــــ ١٤٢٤محمد() الخطيب، عبداللطيف ١(

   مكتبة دار العروبة، الكويت.

 .١٠٩، ص٢) عضيمة ، المغني يف تصريف األفعال ومعه اللبان يف تصريف األفعال ،ط٢(

  .١١٨) الخطيب ، عبد اللطيف محمد ، المستقصي يف علم التصريف ، ص ٣(

ــ)، أبو الحسـ ٦٦٩( ابن عصـفور )٤( م)، الممتع الكبير يف التصـريف،  ١٩٩٦ين علي بن مؤمن بن محمد(هـــ

ـاشــــرون ٥٧٣،ص١(تحقيق فخر الـدين قبـاوة)، ط وينظر ، الخطيـب،   لبنـان. بيروت، –مكتبـة لبنـان ن

  .١١٨عبداللطيف محمد ، المستقصي يف علم الصرف، ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٠ 

، فهي عالمة تميزها عن سائر المباين، خالل وسمها بالحركات على الحروف يف أبنية الكلم

من عالمات األسماء التنوين ومن عالمات االسم المصغر انضمام  : ومن األمثلة على ذلك

ومن ، (ُقَمير) (ُمَعيلِم): مثل، أّوله وفتح ثانيه وكسر ما بعد الياء إذا لم يكن حرف إعراب

ومن عالمات المصدر ، عالمات االسم المنسوب واالسم المنقوص كسر ما قبل الياء

، (تواَجد) مصدرها (تواُجد): الصريح يف األفعال التي تبدأ بتاء زائدة ضم ما قبل اآلخر مثل

(َجْلَسة) وكسر الفاء يف مصدر الهيئة : مصدر المرة من الثالثي فتح الفاء مثلومن عالمات 

 . مثل (ِجْلَسة)

ومن عالمات المصدر الميمي واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان من غير الثالثي 

: والعالمة الداللية تفرق بين جمع هذه المباين مثل، أن يبدأ بميم مضمومة ويُفتح ما قبل اآلخر

ومن عالمات اسم الفاعل من غير الثالثي أن يبدأ بميم مضمومة ويُكسر ما قبل ، (ُمْستَخَرج)

ومن العالمات  . (ِمبرِد): اآللة كسر الميم مثل أسماءومن عالمات ، (ُمسلِم): اآلخر مثل

وهي عالمة للتفريق بين المثنى ، اللغوية يف المثنى فتح ما قبل األلف والياء وكسر النون

ويف جمع المذكر السالم ضم ما قبل الواو والنون وكسر  ، (معلمتاِن) (معلَميِن): مثل والجمع

(مسلُموَن) و(مسلِميَن) ومن : مثل، ما قبل الياء والنون وتكون النون يف الحالتين مفتوحة

ومن عالمات الفعل الماضي المبني للمعلوم ، (أنِت): عالمات التأنيث الكسرة يف الضمير

ويف الفعل الماضي المبني للمجهول يكون مضموم ،، َشرِب، َدَرس: فاء مثليكون مفتوح ال

ويف المضارع المبني للمجهول يكون مضموم  ، ُدِرس وُكِسر: مثل، الفاء وكسر ما قبل اآلخر

(ُتُعلِّم) : يُْدَرس وضم ثاين الفعل الذي يبدأ بتاء المطاوعة مثل:  مثل،  األول مفتوح ما قبل اآلخر

، (استُِمع) وكسر أول الفعل الذي عينه معتلة مثل (قِيل): وله همزة وصل مثلوضم ثالث ما أ

: ومن العالمات اللغوية للفعل المضارع وجود فتحة على حرف المضارعة يف الثالثي مثل

،  ووجود ضمة على المضارع يف الرباعي ويكون مكسور ما قبل اآلخر مثل (يُزلِزل)، يَْدُرس



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩١ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ومن عالمات  . (يتواَجد): وء بتاء زائدة مفتوح ما قبل اآلخر مثلويكون الفعل المضارع المبد

وتكون ، مثل يدرسانِ ، األفعال الخمسة عندما تسند إلى ألف االثنين تكون النون مكسورة

(يدرسوَن) : مثل، النون مفتوحة عندما يسند إلى واو الجماعة وياء التأنيث المخاطبة

 . و(تدرسيَن)

ومن األمثلة على هذه العالمة اللغوية عند علماء اللغة يف تحليلهم ألبنية الصرف العربي ما  

وليس بين  ": جاء عند سيبويه يف وصف اسم الفاعل واسم المفعول من غير ثالثي يف قوله

الفاعل والمفعول يف جميع األفعال التي لحقتها الزوائد إال الكسرة قبل آخر حرف والفتحة 

 . "سم منها إال والميم الحقته أوالً مضمومة وليس ا

قد يحذف الفاعل ": هـ) يف الفعل المبني للمجهول يف قوله٦٧٢وقول ابن مالك (ت

فينوب عنه فيما كان له من رفع  ، لكونه معلوماَ أو مجهوالً أو عظيم� أو حقيراً أو لغير ذلك

،  أو اسم يف معناه، (فِعٌل ُمَهيّأً الهيئة تنبئ عن النيابةواعتناء وغير ذلك المفعول به ُمسنداً إليه 

  كان  إن وبكسره ،مضارع� كان إن آخره قبل ما وفتح –وتهيئة الفعل لذلك بضمِّ أّوله مطلق� 

لَِّم العِْلُم) و (ُتُسْربِل القميص) ُتعُ ( كـ  المطاوعة تاء أّوله ما  ثاين الضمِّ  يف  ويشترك –  ماضي�

لُهُ همزة وصل كـ (اْنطُلِق بزيِد) و (اْستُِمع الحديث) و (اْستُخرِج الشيء)وثالث ما  وإذا ، أوَّ

لُهُ  ، َويليه ياٌء ساكنة، ُقصد بناء الفعل الماضي لِما لم يسمَّ فاعله وهو ثالثي ُمعتل العين ُكِسَر أوَّ

 

  .٢٨٢،ص ٤) سيبويه، الكتاب،ج١(

اين، (٦٧٢ابن مالك (ت )٢( -هــــــــ ١٤٠٢هــــــــ)، جـمال الدين أبي عـبد اهللا محـمد بن عـبد اهللا الـطائي الحيـّ

، دار  ٦٠٤-٦٠٢،ص٢، ج١م)، شــــرح الكافية الشــــافية ، حققه : عبد المنعم أحمد هريري ، ط١٩٨٢

ـيوطي(تــــــ  ــ) ، عبد الرحمن جالل الدين (٩١١المأمون للتراث، مكة المكرمة ، وينظر السـ -١٤١٨هــــ

، دار الكتب العلمية،  ١)، همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع،(تحقيق أحمد شمس الدين)، طم١٩٩٨

  .٧٣، وينظر ، عضيمة ، محمد عبد الخالق، المغني يف تصريف األفعال،ص٢٦٢، ص٢بيروت. ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٢ 

كت الفا، بُيع وُقول: (بِيع وقِيَل) واألصل: كقولك يف (باع) و (قال) ء بكسرةِ العين فُحرِّ

وانقلبت الواو ياًء لسكونها بعد  ،  حركة تجاُنسها  فسلمت الياُء لُسُكونها بَْعدَ ،  وسكنت تخفيف�

 " فصار اللفظ بما أصلهُ الواو كاللفظ بما أصله الياء، الكسرةِ 

يف هذه العالمة عند وصف الفعل المضارع وحركة ما قبل اآلخر يف : يمةضويقول عُ 

نحو يُكرِم يُدحرِج  ، ير الثالثي مكسورة يف غير المبدوء بالتاء الزائدةالفعل المضارع يف غ

، يَتعلَّم: أما المبدوء بالتاء فيبقى المضارع على فتحة نحو تعلَّم، يَنطلِق ويختاُر األصل يختيرُ 

 . وتدحَرج يتدحَرُج ، يتجاَهل: وتجاهل

المنهج التحليلي يف الصرف  ويقول سيبويه يف وصف األفعال الخمسة مستخدم� هذا  

وجعلوا النون مكسورة  ": عن حركة النون يف األفعال الخمسة التي لحقتها ألف االثنين

ولم ، إْذ كانت متحركة ال تثبت يف الجزم ، ولم يجعلوها حرف اإلعراب، كحالها يف االسم

فأثبتوها يف  ، قلُت)وبمنزلة التاء يف (...، ألنها عالمة اإلضمار والتثنية؛ يكونوا ليحذفوا األلف

،  كما حذفوا الحركة يف الواحد ووافق النصب الجزم يف الحذف، الرفع وحذفوها يف الجزم

وألن الجزم يف األفعال نظير الجر يف األسماء واألسماء  ؛ كما وافق النصب الجّر يف األسماء

الن ولم هما يفع: كما أنه ليس للفعل يف الجر نصيب وذلك قولهم، ليس لها يف الجزم نصيب

 . "ولن يفعال، يفعال

إال ، وكذلك إذا لحقت األفعال عالمة للجمع ولحقتها زائدتان": ويقول سيبويه 

لئال يكون الجمع كالتثنية ونون مفتوحة فمنزلتها يف األسماء ؛ أّن األولى واو مضموم ما قبلها

 

، وينظر الفوزان ،  ١٦٣، ص ٢عضيمة ، المغني يف تصريف األفعال ومعه اللبان يف تصريف األفعال ، ط )١(

ــرح قطر الندى ، ط ــالح، تعجيل الندى بشـ ، دار ابن الجوزي ،المملكة العربية  ٢٦، ص ٣عبد اهللا بن صـ

   السعودية.

  .٨٣،ص ١الكتاب ، ج سيبويه، )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٣ 

ّا ا  ودور ّا ا   

كما أنهما يف األسماء كذلك  ، ألنهما وقعتا يف التثنية والجمع ههنا، كما فعلت ذلك يف التثنية

 . "وهو قولك هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا

  :زنت ا  :  

وتكون  ، لقد اختصت بعض األبنية الصرفية بوزن معين تتفرد به عن غيرها من األبنية

وقد يطرح سؤال كيف يعدُّ الوزن عالمة لغوية وهناك منهج  ، عالمة عليها يميزها عن غيرها

وأرّد على هذا السؤال أن بعض علماء اللغة ؟  مناهج التحليل الصريف اسمه الميزان الصريفمن  

ومثال ذلك ما قاله ابن هشام يف حديثه عن ، جعلوا الوزن عالمة لغوية على هذه المباين

أن ... والثالث الفعل الالزم وله اثنتا عشرة عالمة": العالمات اللغوية للفعل الالزم يف قوله

) مثل اقشَعرَّ واشمأزَّ أو ألحق به وهو افوَعلَّ (كاكوهدَّ الفرخ) إذا ارتعدَّ يكون م وازي� (الْفَعَللَّ

فقد أورد ابن هشام عالمة من عالمات الفعل الالزم من خالل    "... أو الفَعلَّل كاجرنجم

 . الوزن

من الثالثي   ومن األبنية التي تفردت يف الوزن الصريف وكانت عالمة عليه مصدر المّرة

 . ِجْلَسه: َنظرة ومصدر الهيئة من الثالثي على وزن (فِْعَله) مثل: على وزن (َفْعلة) مثل

: والمصدر الميمي واسم الزمان والمكان من الثالثي على وزن (َمْفَعل أو َمفعِل) مثل

على وزن   (َمْوقِف وَمْعبَد) والعالمة الداللية تميز بين هذه المباين واسم الفاعل من الثالثي

محمود واسم التفضيل : قائد واسم المفعول من الثالثي على وزن مفعول مثل: (فاعل) مثل

 . أكبر وأطول: على وزن أفعل مثل

را  :ا أو ، استدل علماء اللغة على بعض المباين الصرفية من خالل اإلعراب : ا

عالمة الجرِّ يف األسماء وتكون بحرف جر أو باإلضافة  : بعض الخواص النحوية ومثال ذلك

 

ـام ، أوضـح المسـالك  )٢( ،وينظر : ابن هشـام ، شـرح   ١٧٧،ص ٢لفية ابن مالك ،جأإلى شـرح ينظر،ابن هش

  .٣٦٨شذور الذهب ،ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٤ 

وعالمة االسم المنسوب والمصدر الصناعي ،  وعالمة الجزم يف األفعال المضارعة،  أو بالتبعية

 .  حيث إن االسم المنسوب يعرب نعت� والمصدر الصناعي ال يعرب نعت�

واعلم أن ": سيبويه العالمة قولعلى ذلك يف التحليل الصريف يف هذه  ومن األمثلة

كما أن   لألسماءحروف الجزم ال تجزم إال األفعال وال يكون الجزم إال يف األفعال المضارعة 

وليس للفعل من  ، فليس لالسم من الجزم نصيب": ويقول " الجر ال يكون إال يف األسماء

  . "الجر نصيب

الجرُّ  ": عن هذه العالمة هـ) يف شرح األلفية٩٥٣ويقول ابن طولون الدمشقي (ت 

الكسرة التي يحدثها عامل الجرِّ  : والمراد به ،الخفض: وهي عبارة البصريين وعبارة الكوفيين

وقد اجتمعت يف البسملة بِـِ (اسم) ، سواء كان العامل َحْرف� أو إضافة ً أم تبعية ً، أو نائبها

أيض� " الرحيم "و بالتبعية" الرحمن " و باإلضافةمجروٌر " اهللاُ  "مجرور بالحرف و

. مجرورة بالتبعية ألنها صفة

 

ه) ،أبو بكر محـمد بن ســـــهل بن الســــراج  ٣١٦، وينظر ابن الســــّراج( ٩، ص  ٣ســــيبويه ، الكـتاب ، ج )١(

ـين الفتلي ،ج ــول يف النحو ، تحقيق عبد الحسـ ــالة ، ١٤، ص ٢النحوي البغدادي، األص ــة الرس ــس ، مؤس

  بيروت.

ــ)، أبو عبداهللا شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي ، شرح  ٩٥٣ابن طولون(ت )٢( هـ

، دار   ٤٩، ص١ابن طولون عن ألفية ابن مالك ،تحقيق : عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي، ج

شرح  م)، ٢٠٠٠-هــ ١٤٢١هــ)، خالد بن عبد اهللا (٩٠٥الكتب العلمية ،بيروت، . وينظر : األزهري (ت

التصـريح على التوضـيح أو التصـريح بمضـمون التوضـيح يف النحو، (تحقيق محمد باسـل عيون السـود)،  

  ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣٠،ص  ١ج



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٥ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ألن كل مجرور وُمخبر عنه  ، إن الجر مختص باألسماء :هـ)٦٨٦وقال ابن الناظم (ت 

مررت بزيد  : كزيد وعمرو يف قولك، وال يخبر إال عن االسم فال يجر إال االسم، يف المعنى

 . ونظرت إلى عمرو

  :دا ا :  

استدل علماء اللغة على األبنية الصرفية بواسطة عالمة اإلسناد وتحقيق المعنى من 

 : ومن األمثلة على ذلك، خالل ما يسند إليه المبنى الصريف

وهو أن تنسب إلى  ، من عالمات االسم اإلسناد إليه وهي من أنفع عالمات االسم

ومن . محمٌد مؤمنٌ : التامة كما يف نسبة اإليمان لمحمد يف قولكاالسم ما يحصل به الفائدة 

فهو ال  ، حيث إن الفعل مع الفعل ال يشكل كالم� له معنى؛ العالمات اإلسنادية يف الفعل

 . يستغني عن االسم واالسم ال يستغني عنه

اء ويقول السيوطي يف هذه العالمة أّنها أنصع عالمات االسم إذ به تعرف اسميّة الت   

هو :  واإلسناد إلى االسم،  تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه:  من َضَربُْت واإلسناد

وكما يف  " قمُت  "كما يف نسبة القيام إلى التاء، أن تنسب إلى االسم ما يحصل به الفائدة التامة 

 . وال يسند إلى الفعل والحرف"  أنا مؤمن ": يف قوله" أنا  "إلى " اإليمان  "نسبه

أو ، ومن العالمات اإلسنادية يف الفعل المبني للمعلوم يف وجود الفاعل اسم� ظاهراً 

وياء ، وواو الجماعة، وهي ألف االثنين، وتسند األفعال الخمسة إلى ضمائر الرفع، ضميراً 

 

هـــ)، أبو عبداهللا بدر الدين محمد بن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك ، شرح ابن ٦٨٦ابن الناظم(ت )١(

ود ، صالناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق  ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٨: محمد باســــل عيون الســــّ

   لبنان.

  .٢٧، ص ١السيوطي، همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع ،ج )٢(

  .٥٢، ص ١ابن طولون، شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك ،ج )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٦ 

 . التأنيث المخاطبة

األسماء   ": فقد قالوا، وقد أطلق أبن هشام على األفعال الخمسة تسمية األمثلة الخمسة

ألنها ليست ألفاظ ؛ وقالوا األمثلة الخمسة....، ألنها ألفاظ معلومة وهي األب واألخ؛ " الستة

أفعال معلومة وإنما يكنى بها عن كل فعل مضارع اتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة أو 

لى الخطاب  فألف اإلثنين يكون المضارع معها مبدوءاً بتاء المضارعة للداللة ع،  ياء المخاطبة

أو واو ، " الزيدان يكتبان "أو ياء المضارعة للداللة على الغيبة نحو، " أنتما تكتبان ": نحو

 ": أو بالياء نحو" أنتم تكتبون ": الجماعة يكون المضارع معها كذلك مبدوءاً بالتاء نحو

:   بالتاء نحوأما ياء المؤنثة المخاطبة فال يكون المضارع معها إال مبدوءاً " الزيــدون يكتبون

 . فمن هنا كانت األمثلة الخمسة" أنِت تكتبين "

د  :ا ا  :  

وهي من أهم العالمات اللغوية المعنوية التي استند إليها علماء اللغة يف تحديد هوية  

المميزة  يف العالمات : ومثال ذلك، بعض األبنية عندما تتشابه األوزان والمباين يف الكلمات

وهذا يميزها عن اسم الفاعل إذا اشتركت يف نفس ، للصفة المشبهة أنها تدل على الثبوت

ومن ،  فهذا البناء يدل على الثبوت بعكس اسم الفاعل،  صفة مشبهة)  القلب  طا�ر(:مثل،  الوزن

 . وتكرارهوالتي تدل على مبالغة الوصف وكثرته ، العالمات الداللية للكلمة يف صيغة المبالغة

وعالمة  ، وداللة اسم التفضيل يف المفاضلة واسم اآللة على من وقع بواسطته الحدث

ليها العلماء أن الفعل الالزم  إومن العالمات الداللية التي أشار  ،  فعل األمر أنه يدل على الطلب

 . يكون يف األفعال التي تدل على السجايا أو على مرض أو على نظافة

داللته على الحدث مجرداً من المفعولية والزمان والمكان يف  والمصدر الميمي يف

 

ـام،ابن  )١( ـالح ، تعجيل الندى يف شـرح   الفوزان، ينظر،،  ٧٤، ص ١ج المسـالك،أوضـح  هش عبد اهللا بن ص

  .٥٥قطر الندى ، ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٧ 

ّا ا  ودور ّا ا   

فجاءت ، وذلك لتشابهه مع اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان؛ الثالثي وغير الثالثي

:  ومثال ذلك عندما عرفوا المصدر الميمي قالوا بأنه. هذه العالمة للتفريق بين هذه األبنية

وذلك يف غير باب المفاعلة وهو كالمصدر العادي يف  ، مصدر يف أّوله ميم زائدة على األصل

ويلحظ من التعريف أن المصدر الميمي يبدأ ، الداللة على الحدث غير مقيّد بزمان معين

فهو يدل على الحدث غير مرتبط ؛ وهي عالمة سابقة وفيه عالمة داللية، بميم زائدة على أصله

وعالمة االسم المنسوب تتمثل يف . هذا المبنىبزمان أو مكان وعالمة بالوزن الذي تفرد به 

 . داللتها على الوصف

فيما دّل على رفض  ، والعالمة الداللية يف اشتقاق بعض المصادر الصريحة يف الثالثي

،  ومادل ّ على تقلب واضطراب مصدره على وزن (َفَعالن)، وامتناع مصدره على وزن (فِعال)

وما دّل على صوت أو سير مصدره  ، عال) (فعيل)وما دّل على داء أو صوت مصدره وزن (فُ 

 . وما دّل على حرفة مصدره على وزن فَِعالة، على وزن فعيل

أوغير الثالثي عندما يتشابه مع  ، ومن العالمات الداللية يف مصدر الّمرة من الثالثي

ة  وألن مصدر المرّ ؛ المصدر الصريح ُنضيف بعد مصدر المّرة كلمة (واحدة) للتمييز بينهما

والعالمة . إقالة واحدة: دعوة واحدة وأقال: دعا: مثل، يدل على أن الحدث وقع مّرة واحدة

ومن عالمات األسماء  . أو معنى قائم بغيره، الداللية لالسم الجامد أنه يدل على معنى بنفسه

  الداللية ما يدل على اإلنسان أو الحيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة أو معنى 

 . وليس الزمن جزء منه وداللة االسم على النسب والتصغير

  

  :ا ا :  

لقد استدل علماء اللغة على بعض األبنية يف عدم وجود عالمة لفظية يف المبنى 

 

  .٤٢٤الخطيب، عبداللطيف محمد، المستقصي يف علم الصرف ، ص )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٨ 

وهذا ما أشرت إليه سابق� يف عالقة العالمة باألصل ، والذي يقابله مبنى صريف آخر، الصريف

من عالمات  : ومن األمثلة على ذلك، عنصر لغوي ُمْعَلم وعنصر غير ُمْعَلمبوجود  والفرع

ألن المفرد هو األصل والمثنى والجمع فرٌع ، االسم المفرد خلوه من عالمات المثنى والجمع

ألن  ؛ وعالمات المذكر خلوه من عالمات التأنيث ووجود عالمة يف األسماء المؤنثة، عليه

 . والتأنيث فرٌع عليهالمذكر هو األصل 

وعالمات االسم المجرد يف خلوه من حروف الزيادة المجموعة يف كلمة  

وخلو الفعل الصحيح من حروف العلة وخلّو الفعل السالم من الهمزة ، (سألتمونيها)

   . والتضعيف

اعلم أن المذكر أحقُّ من المؤنث ألن  ": هـ)٢٥٥يقول أبو حاتم السجستاين (ت

بل ليست للتذكير ،  التأنيث فلذلك ُصرِف أكثر المذكر العربّي بغير عالمة للتذكيرالتذكير قبل  

فات إحدى عالمات التأنيث  ، عالمة ألّنه األول وألحقوا يف أكثر المؤنث من األسماء والصِّ

الهاء التي إذا اتصلت بما بعدها صارت تاء واأللف المقصورة واأللف الممدودة : الثالث

فلذلك لم يحتج إلى عالمة للتذكير  ، هو األصل والمؤنث هو فرع لهفالمذكر " للتأنيث

والمؤنث له مجموعة من العالمات اللغوية تلحقه ، وبذلك يشكل عالمة صفرية، كالمؤنث

   . 

وقد أشار إلى هذا نهاد الموسى يف حديثه عن مبدأ من مبادئ البنيوية وهو ذو العالمة  

إّنه مبدأ قائم على التقابل : وقال عن هذا المبدأ، األبواب اللغويةوغير ذو العالمة يف تصنيفات 

وذكر أنَّ ، الثنائي بين عنصر غير ُمْعلََّم كالمفرد (ولد) وعنصر ُمْعلََّم كالمثنى (ولدان)

وأشار إلى أن ، النحويين العرب قد لحظوا هذا المبدأ وصدروا عنه يف تقسيماتهم وتصنيفاتهم

 

هــ)، أبو حاتم سهل بن محمد، المذكر والمؤنث، (تحقيق حاتم صالح الضامن)،  ٢٥٥السجستاين،(ت )١(

   م).١٩٩٧-هـ١٤١٨، دار الفكر ، دمشق، سوريا. ( ٣٦، ص١ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩٩ 

ّا ا  ودور ّا ا   

المفرد وتكون بوجود شيء مثل المثنى والجمع : مثل، بعدم الشيء العالمة اللغوية تكون

لكنت ، ثوبان وأردت أن تميز أحدهما عن اآلخر  أال ترى أّنه لو كان معك: وأعطى مثاال بقوله

فيكون عدم الصبغ يف أحدهما كصبغ اآلخر فيتبين ، وتترك صبغ اآلخر، تصبغ أحدهما مثالً

 . بهذا أن العالمة تكون بعدم شىٍء كما تكون بوجود شي

  :ا ا  :-  

وتتمثل يف أصل ،  ولهذه العالمة أهمية كبيرة يف االستدالل على بعض المباين الصرفية

من عالمات الصفة المشبهة أنها  : األمثلة على ذلكومن ، االشتقاق أو عملية االشتقاق نفسها

مشتقة من فعل الزم و الصفة المشبهة باسم الفاعل مأخوذة من اسم الفاعل الالزم أو من 

هذا : ومثال ذلك، مصدره لتَدَل على نسبة حدث إلى الموصوف بها على جهة الثبوت والدوام

غير مقيدة  " رجل " الموصوف وهو صفة ثابتة يف" َحَسنُ  "فإّن صفة، رجٌل َحَسُن الخلق

  "... بزمان ما 

وبهذه العالمة أصبحنا نميز بين الصفة المشبهة واسم الفاعل وصيغة المبالغة يف 

 )فعيل(فمثالً تتشابه الصفة المشبهة مع صيغة المبالغة يف الوزن، بعض األوزان المتشابهة

أّما (كريم) ،  مشتقة من الفعل (رحم) وهو متعدٍ ألنها  ؛  صيغة مبالغة: رحيم:  والوزن (َفعِل) مثل

ألنها مشتقة  ؛ و(َفِهم) صيغة مبالغة، مشتقة من فعل الزم وهو (َكُرَم)؛ فهي صفة مشبهة ألنها

 .  ألنها مشتقة من فعل الزم؛ وأّما (َفرِح) فهي صفة مشبهة، من فعٍل متعدٍ 

تعدي عند اشتقاق اسم  ومن العالمات اللغوية للفعل المتعدي والالزم أن الفعل الم

 

، المؤسـسـة   ٤٢-٤١الموسـى ، نهاد ، نظرية النحو العربي يف ضـوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، ص  )١(

  م) .١٩٨٩-ه١٤٠٠العربية للدراسات والنشر(

،وينظر، الفضــلي ، عبد الهادي، مختصــر الصــرف ، ٤٩٥الخطيب، المســتقصــي يف علم الصــرف، ص )٢(

   ، دار القلم ، بيروت ،لبنان. ٦٠ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٠ 

أما اشتقاق اسم المفعول من الفعل ، المفعول منه ال يحتاج جاراً ومجروراً بعد اسم المفعول

ألّن رحم متعٍد  ؛ رحم اسم المفعول منه مرحوم: مثل، الالزم فيحتاج بعده إلى جار ومجرور

 . أما ذهب فاسم المفعول منه (مذهوب ٌ إليه) ألن الفعل ذهب فعل الزم

الفعل الذي يصلح أن يصاغ منه اسم مفعول تام  ": ل ابن مالك يف هذه العالمةويقو

والمراد ، يسمى متعدي� ومجاوزاً وواقع� كـ (ُمِقت فهو ممقوت) و (ُنعِت فهو منعوت)

فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر إلى حرف جر سمي  ، أي االستغناء عن حرف الجر: بالتمام

 " الفعل الزم�

العالمات االشتقاقية يف مصدر المّرة من الفعل غير الثالثي أنَّه يتم عن طريق  ومن   

اسم الفاعل من  واشتقاق، اشتقاق المصدر الصريح من الفعل غير الثالثي وزيادة تاء مربوطة

غير الثالثي باشتقاق الفعل المضارع وإبدال ياء المضارعة ميم� مضمومة وكسر ما قبل 

 . ول فتح ما قبل اآلخرويف اسم المفع، اآلخر

ومن العالمات االشتقاقية يف بعض المصادر الصريحة من األفعال الالزمة أو المتعدية أن  

فمثالً الفعل الالزم على وزن َفَعل مصدره الصريح على وزن فعول  ، يخصص لها أوزان معينة

 . (خرج خروج): مثل

    

 

، ٢ج المسالك،. وينظر، ابن هشام، أوضح ٦٢٩ص، ٢، ج١الشافية، طالطائي، شرح الكافية  ابن مالك )١(

  .١٧٧ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠١ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ا :  

ــاهج  ــر يف اتضـــح مـــن خـــالل البحـــث أّن منـ ــريف للكلمـــات تنحصـ التحليـــل الصـ

ـية ــاهج رئيســ ــة منـ ــريف: وهـــي، ثالثـ ــزان الصـ ــة، الميـ ــة اللغويـ ــداول ، والعالمـ ومـــنهج الجـ

ــرفية ــروط يف . الصـ ــت بعـــض الشـ ــي خالفـ ــات التـ ــية يف الكلمـ ــر أساسـ ــاهج غيـ ــاك منـ وهنـ

ــرفية ــدة الصـ ــمية، القاعـ ــل يف االسـ ــاقلواإل، تتمثـ ــاين، حـ ــب المكـ ومنـــاهج ، ومـــنهج القلـ

ــة  ــةبديلـ ــاهج الرئيسـ ــر بالمنـ ــال مباشـ ــا اتصـ ــي، لهـ ــدال: وهـ ــالل واإلبـ ــد . مـــنهج اإلعـ وقـ

وهـــذا ، تتــداخل هــذه المنــاهج فيمــا يبنهمــا معللــة القاعــدة اللغويــة يف الصــرف العربــي

 . التداخل ال يمثل نقص� بل هو أكثر إيضاحا للقاعدة اللغوية

ــة ــا عالق ــث أن العالمــة له ــن خــالل البح ــل، واتضــح م ــة بــين األص ــث ؛ والفــرع وثيق حي

مثـــل ، والفــروع هـــي التــي تحتـــوي علــى العالمـــات، إن األصــول تخلـــو مــن العالمـــات

 .  والتنكير، والتعريف، والجمع، والمفرد والمثنى، والتأنيث، التذكير

ــز غيــره ـتدل بــه ويمي ــا يسـ ــي كــل شــيء يُْهتَــدى بــه أو م ــة ه ، وبــان أن العالمــة يف اللغ

ــارة منطوقــة أو مكتو ــي يف االصــطالح إش ــالم للعالمــة وه ــئ الك ــر عــن تقــدير منش بــة تعبّ

ــا يريــد ــردات حســب م ـين معــاين المف ــى تلــك العالقــات التــي ، بـ ــامع عل ــي تــدل الس وه

 . أرادها منشئ الكالم

ــي    وعلـــم العالمـــة يف الدراســـات اللســـانية الحديثـــة نشـــأ يف أوائـــل القـــرن الماضـ

ــى يــد العــالم ـير) وهــو مؤســس علــم اللغــة الحــديث عل والعــالم األمريكــي ، (دي سوسـ

ــرس) ــارلس بي ــل. (تش ــرة مث ــطلحات كثي ــم مص ــذا العل ــق ه ــد راف ـيميائيات: وق وعلــم ، السـ

ــة، ونســق العالمــات، العالمــات ــب . والعالماتي وكــان كــل عــالم ينظــر إلــى هــذا العلــم حس

ــه وتخصصـــه ــع يف نظرياتـــه، ثقافتـ ــى التـــداخل والغمـــوض والتوسـ ولكـــن ، ممـــا أدى إلـ

ــان  ــة ك ــة العربي ــةعلمــاء اللغ ــواب اللغ ــل أب ــٌس ســيميائي يف تحلي ــم ح ــفهم ، له ــان وص إذ ك



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٢ 

ــر اللغــة، للغــة دقيقــ� ـتدالل علــى جميــع عناص ل علــى القــارئ االسـ وربطهــا ، ممــا َســهَّ

 . وقد فرقوا بين الحدِّ والعالمة اللغوية داللة على حسهم السيميائي العميق. بالداللة

ــن خـــالل اســـتقراء أبـــواب الصـــرف العربـــي أّن ا   ــان مـ ــرفيةوقـــد بـ ــة الصـ : لعالمـ

، ويميزهــــا عــــن غيرهــــا، َوْســــٌم لغــــوي يكــــون لفظيــــ� أو معنويــــ� يف المبــــاين الصــــرفية

ويعطيهـــا داللـــة جديـــدة وقـــد اعتمـــد اللغويـــون العـــرب علـــى مجموعـــة مـــن العالمـــات 

ـتدالل علــى هــذه المبــاين مــن خــالل الحــروف الســابقة والالحقــة والتــي ، اللغويــة لالسـ

ــة والحـــروف ــالل ، األصـــلية تـــأتي يف حشـــو الكلمـ ــاين مـــن خـ واســـتدلوا علـــى هـــذه المبـ

ـتدلوا علــى بعــض الكلمــات مــن خــالل (عالمــة ، الحركــات المعينــة المتفــق عليهــا واسـ

ــوزن) ــوزن معــين، ال ــة ب ــض األبني ــرد بع ــل تف ــي تمث ــة. وه ــض األبني ــى بع ــن  واســتدلوا عل م

ــماء ــل الجـــّر يف األسـ ــة النحويـــة) مثـ ــالل (العالمـ ــال، خـ مـــة و(العال، والنصـــب يف األفعـ

ــاين ــنادية) لـــبعض المبـ ــكال بـــين المبـــاين (و، اإلسـ ــت اإلشـ ــي حّلـ ــة) التـ ــة الدالليـ العالمـ

ــوزن ــن أي عالمـــات، المتشـــابهة يف الـ ــى مـ ــو المبنـ ــل خلـ ــفرية وهـــي تمثـ ــة الصـ ، والعالمـ

ــوي آخــر ــر لغ ــة لعنص ــون مقابل ــي تك ــث، وه ــذكير والتأني ــل الت ـتقاقية) ، مث ــة االشـ و(العالم

ــة  ــاء اللغ ــل يف اســتدالل علم ـتقاقوتتمث ــالل االشـ ــن خ ــاين م ــذه المب ــى ه ــفة ، عل ــثالً الص فم

ــر مــن  ــت كثي ــذه العالمــة حّل ــل الزم وه ـتقة مــن فع ـبهة مشـ ــكالياتالمشـ وخاصــة يف  اإلش

 . تشابه الوزن يف بعض المباين

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٣ 

ّا ا  ودور ّا ا   

ادر و اا   

القرآن الكريم  -١

م)، رشح الترصيح عىل ٢٠٠٠-هـ١٤٢١هـ)، خالد بن عبد اهللا (٩٠٥األزهري (ت-٢

التوضيح أو الترصيح بمضمون التوضيح يف النحو، (حتقيق حممد باسل عيون السود)، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

، مركز ١م)، السيميائية وفلسفة اللغة، ترمجة أمحد الصمعي، ط٢٠٠٥أيكون، أمربتو(-٣

اسات الوحدة العربية، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان.  در

م)، دفاع عن القرآن الكريم أصالة اإلعراب وداللته عىل ٢٠٠٠جبل، حممد حسن حسن(-٤

، الرببري للطباعة احلديثة، مرص.  ٢املعنى يف القرآن واللغة العربية، ط 

م)، املفتاح يف  ١٩٨٧هـ)، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد (٤٧١اجلرجاين(ت-٥

، مؤسسة الرسالة، بريوت. ١ط الرصف، (حتقيق عيل توفيق حممد)،

م)، أرسار البالغة، ١٩٧٢ه)، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد(٤٧١اجلرجاين(-٦

(حتقيق عبد املنعم خفاجة)، مكتبة القاهرة.  

، ١م)، املستقيص يف علم التّرصيف، ط٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤اخلطيب، عبداللطيف حممد(-٧

مكتبة دار العروبة، الكويت.  

سوسري، فرناند، حمارضات يف األلسنية العامة، ترمجة يوسف غازي وجميد النرص، دار دي -٨

نعامن للثقافة، لبنان.  

م)، دار النهضة ١٩٧٩الراجحي، عبده، النحو العريب الدرس احلديث بحث يف املنهج(-٩

العربية، بريوت. 

دادي، األصول يف  هـ)، أبو بكر حممد بن سهل بن الرساج النحوي البغ٣١٦ابن الرساج (-١٠

النحو، (حتقيق عبد احلسني الفتيل)، مؤسسة الرسالة، بريوت.  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٤ 

هـ)، أبو حاتم سهل بن حممد، املذكر واملؤنث، (حتقيق حاتم صالح ٢٥٥السجستاين (ت-١١

، دار الفكر، دمشق، سوريا.  ١الضامن)، ط

ملعارف.  م)، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، مرص، دار ا١٩٦٢السعران، حممود(-١٢

م)، الكتاب،  ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨هـ)، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب( ١٨٠سيبويه، (ت -١٣

، مكتبة اخلانخي، القاهرة.  ٣(حتقيق عبد السالم هارون)، ط

م)، مهع اهلوامع يف  ١٩٩٨-١٤١٨هـ)، عبد الرمحن جالل الدين (٩١١السيوطي (تـ-١٤

، دار الكتب العلمية، بريوت. ١رشح مجع اجلوامع، (حتقيق أمحد شمس الدين)، ط

هـ)، جالل الدين عبدالرمحن، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ٩١١السيوطي(ت-١٥

بريوت، لبنان، (د. ت). 

، مكتبة  ١م)، ظاهرة األصل و الفرع عند سيبويه، ط٢٠١٣الشمري، آمنة رشيد خابور(-١٦

اآلفاق، الكويت.  

هللا شمس الدين حممد بن عيل بن طولون الدمشقي  هـ)، أبو عبدا٩٥٣ابن طولون(ت-١٧

الصاحلي، رشح ابن طولون عن ألفية ابن مالك، (حتقيق عبد احلميد جاسم حممد الفياض 

الكبييس)، دار الكتب العلمية، بريوت. 

، دار ١م)، ط٢٠٠٦عبد الدايم، حممد عبد العزيز، النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، (-١٨

مجهورية مرصالعربية.  السالم القاهرة، 

عبد العال، عبد املنعم سيد، مجوع التصحيح والتكسري يف اللغة العربية، مكتبة اخلانجي،  -١٩

القاهرة.  

م)، املمتع الكبري يف ١٩٩٦هـ)، أبو احلسني عيل بن مؤمن بن حممد(٦٦٩ابن عصفور (-٢٠

. لبنان بريوت، –، مكتبة لبنان نارشون١الترصيف، (حتقيق فخر الدين قباوة)، ط

م)، املغني يف ترصيف األفعال ومعه اللبان  ١٩٩٩-هـ١٤٢٠عضيمة، حممد عبد اخلالق، (-٢١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٥ 

ّا ا  ودور ّا ا   

، دار احلديث، القاهرة.  ٢يف ترصيف األفعال، ط

)، ١٩٨٠هـ)، هباء الدين عبداهللا بن عقيل العقييل املرصي اهلمداين (٧٦٩ابن عقيل (ت-٢٢

منحة احلليل بتحقيق رشح ابن عقيل، (حتقيق  رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، كتاب

، دار الرتاث، القاهرة.  ٢٠حممد حمي الدين عبد احلميد)، ط

م)، العالماتية (السيميولوجيا)، قراءة يف العالمة اللغوية العربية، ٢٠١٣عيايش، منذر(-٢٣

، عامل الكتب، اربد، األردن. ١ط

م)، معيار العلم يف فن املنطق،  ١٩٨١ويس (الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الط-٢٤

،. دار األندلس، بريوت. ٣ط

الغاليني، مصطفى، جامع الدروس العربية، راجعة عبد املنعم خفاجة، املكتبة العرصية، -٢٥

صيدا، بريوت. 

)، الرصف بني التحويل والترصيف، وقائع املؤمتر الدويل  ٢٠٠٩الفاخري، صالح سليم (-٢٦

يات إرشاف عبد احلميد عبدالواحد، سفاقس. الثالث يف اللسان

م)، العني، (حتقيق مهدي املخزومي  ١٩٨٨هـ)، اخلليل بن أمحد (١٧٥الفراهيدي(ت -٢٧

، دار اهلجرة.  ٢وإبراهيم السامرائي)، ط

الفضيل، عبد اهلادي، خمترص الرصف، دار القلم، بريوت، لبنان. -٢٨

، دار ابن ٣ل الندى برشح قطر الندى، طهـ، تعجي١٤٣١الفوزان، عبداهللا بن صالح، -٢٩

اجلوزي، اململكة العربية السعودية.  

م)، القاموس املحيط، اهليئة املرصية للكتاب.   ١٩٧٨هـ/١٣٩٨الفريوز أبادي (-٣٠

م)، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، (تعريب وحتقيق ١٩٨٣فيلش (هنري)(-٣١

، دار املرشق، بريوت. ٢الدكتور عبد الصبور شاهني) ط

قاسم، سيزا ونرص حامد أبو زيد، أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة مدخل إىل  -٣٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٦ 

، دار التنوير، القاهرة، مرص.  ١السيموطيقا، ط

الدين، حازم، نظرية القوالب من نظريات علم اللغة احلديث، مكتبة اآلداب، كامل -٣٣

القاهرة.  

م)، (املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات) ترمجة عبد ٢٠٠٧ماري، نوال غازي بريور(-٣٤

، سيدي بلعباس، اجلزائر.  ١القادر الشيباين، ط

د اهللا الطائي احليّاين، هـ)، مجال الدين أيب عبد اهللا حممد بن عب٦٧٢ابن مالك (ت-٣٥

، دار ١م)، رشح الكافية الشافية، (حققه عبد املنعم أمحد هريري)، ط١٩٨٢-هـ١٤٠٢(

املأمون للرتاث، مكة املكرمة.  

م)، املقتضب، (حتقيق حممد عبد ١٩٩٤هـ)، أبو العباس حممد بن يزيد(٢٨٥املّربد (تـ-٣٦

اخلالق عضيمة جلنة إحياء الرتاث االسالمي)، مرص.  

هـ)، احلسن بن قاسم بن عبداهللا بن عيل أبو حممد بدر الدين ٧٤٩املُرادي، (ت-٣٧

م)، توضح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، (حتقيق عبد الرمحن ٢٠٠١-هـ١٤٢٢(

، دار الفكر العريب، القاهرة.  ١عيل سليامن)، ط 

، دار غريب، القاهرة.  ١طم)، املدخل إىل دراسة النحو العريب، ٢٠٠٦أبو املكارم، عيل(-٣٨

مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (إنجليزي، فرنيس،  -٣٩

، مطبعة النجاح، الدار البيضاء. ٢م) ط٢٠٠٣عريب)، (

،، دار الرشوق، نابلس.  ١امللخ، حسن مخيس، نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، ط-٤٠

،  ١ن مكرم اإلفريقي املرصي، (د. ت) لسان العرب، طهـ)، حممد ب٧١١ابن منظور(تـ-٤١

دار صادر، بريوت، لبنان. (مادة علم).  

م)، نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي  ١٩٨٩-هـ١٤٠٠املوسى، هناد(-٤٢

، املؤسسة العربية للدراسات والنرش. ١احلديث، ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠٧ 

ّا ا  ودور ّا ا   

بن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك، هـ)، أبو عبداهللا بدر الدين حممد  ٦٨٦ابن الناظم(ت-٤٣

رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك، (حتقيق حممد باسل عيون الّسود)، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان. 

، ١م)، دور البنية الرصفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، ط١٩٩٣النجار، لطيفة (-٤٤

دار البشري عامن، األردن. 

هـ)، أبو حممد عبداهللا مجال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري  ٧٦١ابن هشام (ت-٤٥

هـ)، رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ومعه كتاب منتهى األرب  ١٣٨٢البرصي (

، دار الكوخ، إيران،  ١حممد حمي الدين عبد احلميد، ط  تأليفبتحقيق رشح شذور الذهب، 

طهران.  

أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا،  هـ)،٧٦١ابن هشام(ت-٤٦

، ١)، رشح مجل الزجاجي، (دراسة وحتقيق عيل حمسن عيسى مد اهللا)، ط١٩٨٥-هـ١٤٠٥(

عامل الكتب، بريوت. 

هـ)، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن ٧٦١ابن هشام، (ت-٤٧

املسالك إىل ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إىل حتقيق هشام األنصاري، أوضح 

حممد حمي الدين عبد احلميد، منشورات املكتبة العرصية، صيدا،  تأليفأوضح املسالك، 

بريوت. 

هـ)، موفق الدين يعيش ابن عيل بن يعيش النحوي، رشح املفصل، ٦٤٣ابن يعيش (تـ-٤٨

 مور، مطبعة امليزية، مرص. صحح وعلق عىل حواشيه مشيخة األزهر املع
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