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ملخص البحث: 
تقديمها  أو  طالهبا  وتعليمها  العلوم  تطوير  يف  تسهم  التي  السبل  أهمّ  من  إنّ 
للباحثني دراسة مناهج التأليف التي تصف طرائق املؤلفني يف تقديم املادة العلمية 
وحتللها وحتاول تقديم بديل أفضل، ومن مفاصل منهج التأليف التقسيمُ والتبويب 
أقساماً،  جزئه  أو  املوضوع  جعل  والتقسيم  التأليف،  نظام  ز  تعزّ التي  والرتتيب 
كتقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف، أو تقسيم الفعل إىل سامل ومثال وأجوف 
ة يطلبها التأليف واملادة  وناقص ولفيف، والتبويب جعل املوضوعات أبواباً خاصّ
العلميّة، أما الرتتيب فاملحلّ الذي اختري ملوضوع أو قسم أو باب يف نظام التأليف 
، ومن خالل التقسيم والتبويب والرتتيب تتبنيّ الروابط  الذي وضع لكتاب معنيّ
الً  والعالقات بني التقسيامت واألبواب واملسائل، وذلك بتقديم ما جيب معرفته أوّ
وتفريعها  العلمية  املادة  بتقسيم  أو  م،  متقدّ نتائجه عىل  أو  معرفته  تقوم  ما  وتأخري 

تفريعاً قائامً عىل األسس املنطقية أو احلياتية. 
والتبويب  التقسيم  ملناهج  والتفصيل  اإلجياز  بني  وصفاً  البحث  هذا  م  يقدّ
وتبويبها  املوضوعات  تقسيم  يف  والباحثون  املؤلفون  اعتمدها  التي  والرتتيب 
وترتيبها وترتيب مفاصلها حملّالً وجمتهداً يف تقديم األسباب التي قد يكون املؤلف 

أرادها أو ربام أراد غريها. 
سنداً قويل  وحاولت يف هذا البحث أن ال يفوتني الوقوف عىل موضع اخلطأ مُ
بالدليل واحلجة، حماوالً تقديم ما أراه أقرب إىل الصواب، فإن أصبتُ فبفضل من 
اهللا ورمحة، وإن أخطأت فهو من صفات العقل البرشي، واهللا املوفق إىل الصواب. 

الكلامت املفتاحية:  التصنيف، التبويب، الرتتيب، اليات الكتابة، دراسة حتليلية
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Abstract 
One of the most important strategies to develop sciences and to 

teach their students or researchers is to study the fields of wri�ng 
that describes the methodologies of the authors in represen�ng ac-
ademic issues. 

From the wri�ng methodologies the classifica�on, chapteri-
za�on and arrangement come to support the wri�ng system. The 
classifica�on sets the issues in parts; a word could be in noun, verb 
and preposi�on or a verb is to be classified into its deriva�ons. Defi-
nitely, chapteriza�on runs in line with the scien�fic topics, then 
arrangement serves to lay importance to certain issues more than 
other ones. 

The current study focuses on the classifica�on, chapteriza�on 
and arrangement in an objec�ve method to fathom the most ap-
propriate evidence for the be�erment of the results. No right orien-
ta�on without His guidance. 

Keywords: the classifica�on, chapteriza�on, arrangement, writ-
ing methodologies, analy�c study. 
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املقدمة
اً دراسة رصفية،  املراد بالكتب الرصفية غري التعليمية الدراسات التي درست نصّ
وتلك التي درست اجلهد الرصيف لعامل من العلامء، أو درست كتاباً، وتدخل فيها 
فَطُبعت يف  التي درست موضوعاً رصفياً أو جمموعة من املوضوعات،  الدراسات 
واملدة  الرصيف  التأليف  من  النوع  هلذا  عيّنة  العراقيني  الدارسني  واخرتت  كتاب، 

٢٠١٨م، وسآيت عىل تناوهلا تباعاً بحسب اجتاهاهتا.  – الزمنية من ١٩٥٠
البحث

قسمت  وعليه  التعليمية،  غري  الرصفية  الكتب  يف  الدراسة  اجتاهات  عت  تنوّ
البحث عىل نقاط، هي: 

 : ١-الكتب املؤلفة يف دراسة نص قرآين أو تفسري للقرآن ونصوص أهل البيت
مت  اختذت منهجية التبويب يف الكتب الرصفية القرآنية ثالثة أشكال، فنجد كتباً قُسّ
 عات، ونر مت موضوعات وتفرّ مت مباحث، واملباحث قُسّ فصوالً، والفصولُ قُسّ
ت موضوعات، وثالثة نجد  لت من فصول، والفصول ضمّ أيضاً الكتب التي تشكّ
عات؛  أُلفت من مباحث من غري الفصول، واملباحث حوت موضوعات وتفرّ كتباً 

ذلك تبعاً لوجهة نظر املؤلّف، وخضوعاً لعامل السعة والكم. 
القرآن  يف  لَ  فعّ (صيغة  ا  كتاهبِ مادةَ  محيد  حممد  ماهر  أحالم  الدكتورة  عت  وزّ
املوضوعات  عنوانات  عىل  اشتملت  فصول  عىل  داللية)  رصفية  دراسة  الكريم 
ل يف اللغة العربية) الذي مثّل قسامً نظرياً من الكتاب،  األساس، فأخذت (صيغة فَعَّ
عت القسم التطبيقي من الكتاب عىل ثالثة فصول أخر عىل وفق للدالالت  ووزّ
مت الفصول إىل جماالت داللية معتمدة عىل  ل)، وقسّ الرصفية القرآنية لصيغة (فَعَّ
عت عنها ما اقتىض تفريعاً، وأحجمت عن  أساس الداللة املعجمية للكلامت، وفرّ

التفريع فيام اقتىض اإلحجام(١). 
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فابتدأت  التعلّق)(٢)،  وفق(أساس  عىل  كتاهبا  فصولَ  رتّبت  ا  أهنّ هذا  بعد  يبدو 
التطبيق  ت  ضمّ ثم  التطبيق،  عليه  يؤسس  الذي  التمهيد  ل  يشكّ ألنّه  بالنظري؛ 
ه وجماالته بحسب كثرة ما ورد له يف  مرتاصفاً يشدّ بعضه أزر بعض، مرتبةً فصولَ
مت الداللة األكثر وروداً يف القرآن وأخرت القليل  القرآن الكريم من تطبيق، فقدّ
، وكذا املجاالت الدالليّة، وقد قالت: ((وقد اعتمدنا منهجَ الكثرة يف عدد  فاألقلّ
عدد  كثرة  بحسب  الرئيسة  املجاالت  بنا  ورتّ الً،  أوّ فصول  إىل  وتوزيعِها  األفعال 
هُ أكثر من غريه، وإذا  منا الفعل الذي مواضعُ أفعاهلا ضمن الفصل الواحد ثانياً، وقدّ
م األسبَقُ يف وروده يف سور القرآن، وإذا جاءت  قدّ تساو فعالن يف عدد املواضع يُ
األفعال بالصيغ املختلفة (املايض واملضارع واألمر) ترتّب هذه الصيغ بحسب مبدأ 
الكثرة أيضاً. . . وإذا تساوت نرتّبها بحسب التسلسل املنطقي هلا، صيغة املايض ثم 

املضارع ثم األمر))(٣). 
ي معرفةَ الدالالت واملجاالت واألفعال األكثر  يوفّر هذا املنهجُ للمؤلف واملتلقّ
القرآن  يُسهم يف معرفة األهداف اخلطابيّة يف  الكريم؛ مما  القرآن  واألقلّ وروداً يف 
الفصول  حمتويات  فيها  ع  يوزّ أن  يمكن  التي  الكيفية  للمؤلف  ر  ويُصوّ الكريم، 

ياً، يبعده عن القسمة املضطربة واملتخالفة.  واملجاالت؛ ليخلق بينها توازناً كمّ
لَة  لَة وفِعْ عْ ها يف كتابه (صيغُ فَ  وحذا الدكتور زيرفان قاسم أمحد الربواري حذوَ
الكريم دراسة رصفية داللية)، إذ جعل كتابه ثالثة فصول، لكنّه  القرآن  لَة يف  عْ وفُ
الداليل  احلقل  مباحثَ عىل أساس  ن كلّ فصلٍ  ص لكل صيغة فصالً، وضمّ خصّ
مبحث  يف  اإلنسان  خلق  وألفاظ  مبحث،  يف  املكان  ألفاظ  مثالً  فجمع   للكلامت، 

آخر، وهكذا(٤). 
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رتّب  إذ  الرتتيب،  يف  منهجها  يف  أحالمَ  الدكتورة  الربواريُّ  الدكتور  وشاطر 
وروداً،  األكثر  ألهنا  لَة؛  عْ فَ صيغة  م  فقدّ الصيغة،  ألفاظ  كثرة  بحسب  كتابه  فصول 
ط ورودها بني  لة؛ لتوسّ ، وجعل ما بني ذلك صيغة فِعْ لَة؛ ألهنا األقلّ عْ ر صيغة فُ وأخّ
لَة، وفِعلَة، كام رتّب مباحث احلقول الداللية يف فصوهلا عىل وفق كثرة األلفاظ  عْ فَ

املنتمية للداللة(٥). 
ا أخفُّ الصيغ الثالثة، وأثقلُها (فُعلَة)؛ ألنّ  لَة) إىل أهنّ عْ وقد تعود كثرة جميء (فَ
التوسط  الكرسةَ حركةُ  أثقلُها،  ةَ  الفتحةَ أخفُّ احلركات، والضمّ أنّ  اتّفقوا  العلامء 

بني الفتحة والضمة(٦). 
ب للمؤلف اختاذه هلذا املنهج؛ ألنّه يوفّر مقداراً من املعرفة تُسهم يف فهم  سَ وحيُ
يدُ اهللاُ  رِ مةً إهليةً تتجىلّ يف قوله تعاىل: ﴿يُ ر سِ ، ويُظهِ يشء مما يتميّز به النصّ القرآينّ
يُكثِّر  ــ أراد أن  ــ عزّ وجلّ  يفاً﴾(٧)، فكأنّ اهللا  عِ نْسانُ ضَ ِ لِقَ اإلْ خُ مْ وَ نْكُ َفِّفَ عَ أَنْ خيُ

؛ تيسرياً للقارئ وتسهيالً عليه.  قلّل األثقلَ ، ويُ األخفَّ
بجمع  مهتامً  إذ جيعله  املباحث؛  تقسيم  املنهج يف  هذا  اعتامده عىل  عليه  ويؤخذ 
تبعاً  مها  يقسّ أن  اً  يّ رِ حَ وكان   ، املعجميّ يفعل  كام  املعجمية  املعاين  متقاربة  ألفاظ 
للدالالت الرصفية املتأتية من استعامل الصيغة؛ ليجمع شتات الدالالت الرصفية؛ 
الذي  املنهج  ما يكشف له عن أكثر الدالالت الرصفية استعامالً، بعكس ما يؤديه 

اتبعه من تفريق وتباعد هلا. 
كتابه يف  مادة  العقيدي، فجمع  ون  الدكتور رضا هادي حسّ التبويب  وماثلهام يف 
يف  األول  فالفصل  الرصفية،  الصيغة  وفق  عىل  فصول  يف  املباحث  وضمّ  مباحث، 
يف  والثالث  العامة)،  املزيدة  الصيغة  (يف  الثاين  والفصل  العامة)،  املجردة  (الصيغة 
الدالة عىل  الصيغ  ت  اكتمل سبعة فصولٍ ضمّ ة)، وهكذا حتّى  التامّ ة  العامّ (الصيغة 
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العموم الرصيف يف القرآن الكريم(٨)؛ ويبدو أنّه اتبع يف الرتتيب طريقةَ الكتب التعليمية 
ر واملؤنث فاجلموع(٩).  التي تبدأ باملجرد واملزيد وتنتقل للمصادر، فاملشتقات، ثم املذكّ
الكريم  القرآن  يف  املجردة  األفعال  (أبنية  الثاين  ا  كتاهبَ أحالم  الدكتورة  م  وتقسّ
مت الفصول الثالثة األوىل  ومعانيها دراسة رصفية داللية) وفق ظواهر الفعل، فقسّ
نقاط بحسب  إىل  فاملهموز)  فاملضعّف،  (السامل،  الصحيح  الفعل  فيها  التي درست 
مت الفصل الرابع  . . . )(١٠)، يف حني قسّ لُ عُ فْ لَ – يَ أبواب الفعل الثالثي املجرد (فَعَ
مت كلّ واحد  نه (الفعل املعتل) أقساماً بحسب أنواع الفعل املعتل، ثم قسّ الذي ضمّ
من هذه األقسام بحسب أبواب الفعل املجرد املعتل الواردة يف القرآن الكريم، وكذا 
حني  يف  املجرد)،  الفعل  يف  متعددة  (ظواهر  فيه  درست  الذي  السادس  الفصل  يف 
اكتفت بتقسيم الفصل اخلامس إىل موضوعات، وكان السابع يف معاين األبنية مقسوماً 

د(١١).  بحسب نوع الفعل من حيث الصحة واالعتالل والنقص واجلمود والتجرّ
واجلامدة،  الناقصة  باألفعال  الرابع  الفصل  ت  خصّ أحالم  الدكتورة  ولكن 
ني؟! وهل  القسمَ الواقعة بني األفعال يف  العالقة  ما  الرباعية، وال أدري  واألفعال 
حيث  من  األفعال  أقسام  يف  داخلة  وهي  الناقصة  األفعال  لدراسة  حتتاج  كانت 
الصحيح  قسمة  يف  الرباعية  األفعال  أدخلت  وهالّ  وأبواهبا؟!  واالعتالل  الصحة 

واملعتل كحال الثالثيّة! 
ة واالعتالل وهي تتعلّق  مت املعاين الرصفية لألبنية بحسب الصحّ ثمّ ملاذا قسّ
العربية  علامء  لرأينا  الدكتورة   تر كام  كان  ولو  وسكوهنا؟!  وحركاهتا  بالصيغة 

وأفذاذها يدرسون معاين األبنية يف مبحث الصحيح واملعتل أو يربطوهنا به(١٢). 
يف  الرصفية  البنية  (داللة  كتابه  العيداين  يوسف  الدين  جالل  الدكتور  وقسم   
ع عليهام ثالثة فصول، فكانت  السور القرآنية) عىل قسمني من دون ترصيح، ووزّ
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نهام مباحث تدخل يف ترصيف األسامء، وكانت  القسم األول فصلني، ضمّ حصة 
نه مباحث تدخل يف ترصيف األفعال (١٣).  حصة القسم الثاين فصالً ضمّ

ا (معاين  مت كتاهبَ أما الدكتورة نرسين العلواين، فلم ختتلف كثرياً عنهم، فقد قسّ
مت كلّ قسم فصالً، فكان  األبنية الرصفية يف ضوء جممع البيان) ثالثةَ أقسام، وسّ
الفصل األول يف (معاين أبنية األسامء املشتقة)، وحو الثاين (معاين أبنية األفعال 
ة الفصول يف  عت مادّ ص الثالث لــ(داللة بناء عىل بناء آخر)، ووزّ صّ املشتقة)، وخُ

عات(١٤).  نقاط، ولكل نقطة تفرّ
قد  البيان"  جممع  ضوء  يف  الرصفيّة  األبنية  معاين  كتاب"  أن  للباحث  ويبدو 
ل الصيغي وعدمه، فقسمٌ ضمّ األبنية  قُسم عىل قسمني رئيسني تبعاً لوجود التحوّ
ضمّ  وقسمٌ  وغريها،  واملبالغة  واملشاركة  كالتكثري  معيّنة،  لغوية  معاين  تعطي  التي 
ول)  (فُعُ وداللة  (مفعول)،  عىل   ( لَ (فَعَ كداللة   أخر أبنية  عىل  تدلّ  التي  األبنية 
الكلمة،  ل يف فصلني عىل أساس جنس  األوّ القسم  ة  مادّ عت  ثمّ وزّ عىل (فاعل)، 

فاختصّ أحدها بمعاين صيغ األسامء، وثانيها بمعاين صيغ األفعال(١٥). 
يف  الرصفية  األبنية  كتاهبا"  مت  قَسّ فقد  از  القزّ الكريم  عبد  ناهية  الدكتورة  ا  أمّ
قسمني من غري ترصيح وال توضيح؛ لكنهام  املحيط أليب حيّان األندليس"  البحر 
مفهومان من رصفها الفصول التي تضمّ مباحث ترصيف األسامء متتابعة، وإحلاق 

هذه الفصول بفصل خامس خصّ مسائل ترصيف األفعال(١٦). 
ولعلّ الكمّ القليل ملادة ترصيف األفعال(١٧) كان الدافع القويّ واحلاجز املنهجي 
واآلخر  فصوالً،  م  يتقسّ لالسم  أحدمها  اثنني  بابني  إىل  الكتاب  تقسيم  عدم  وراء 

للفعل ال حتتمل مادته القسمة إىل فصول. 
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األبنية  كتاب"  يف  باألفعال  اخلاصة  للامدة  القليل  الكمّ  أنّ  الباحث  ب  وحيسَ
الرصفية يف البحر املحيط أليب حيّان األندليس" مثلام كان حاجزاً عن قسمة الكتاب 
إىل بابني، صار معياراً لتقديم مسائل ترصيف األسامء عىل مسائل ترصيف األفعال؛ 
فعَ إىل هناية الكتاب.  لبَ هذا احلقّ فدُ فالكثري أعطيَ حقّ التقديم لكثرته، والقليل سُ
امً  وجاء كتاب الدكتورة خولة عبيد خلف" مجع اجلمع يف القرآن الكريم" مقسّ
ي كلّ قسمٍ مبحثاً، واعتمدت يف هذا عىل التغريّ الصيغي للجموع،  مّ عىل أقسام سُ
فخصصت مبحثاً جلمع التكسري، ومبحثاً جلمع السالمة بفرعيه املذكر واملؤنث(١٨). 
لَ ما اختذت معيار الكثرة يف ترتيب األبواب؛  م أنّ الدكتورة خولة اختذت أوّ فهَ ويُ
إذ نقف عىل كثرة عددية ألمثلة اجلمع املكرسّ عىل اجلمع السامل، أوجبت تقديمه عىل 
م عىل مجع املذكر  نظريه السامل، ونجد الغلبة العددية ألمثلة مجع املؤنث السامل املتقدّ
األقل منه يف أمثلته (١٩)، وكذلك اختذت الوزن الرصيف والرتتيب األلفبائي للجذور 
اللغوية أساساً لرتتيب حمتو هذه املوضوعات، وهي تقول يف وصف منهجها يف 
لّ وزن  بةً عىل وفق أوزاهنا، وكُ الرتتيب: (( ثمَّ تناولتُ هذه األلفاظ بالدراسة مرتّ

تّبتْ ألفاظه (بحسب اجلذر) هجائياً))(٢٠).  رُ
 ( ايلِ )، و(فَعَ ايلِ ) عىل (فَعَ اىلَ متْ (فُعَ ت يف ترتيب بعض الصيغ فقدّ ولكنَّها تومهّ
ة عىل كلّ حال(٢٢).  م تقديم مفتوح الفاء؛ ألهنا أخفُّ من الضمّ )(٢١)، واألقوَ اىلَ عىل (فَعَ
بالرتتيب  كتاهبا  ألزمت  وقد  ــ  اف)  (أَلفَ ام) عىل  (أَنعَ لفظة  تقديم  واشتبهت يف 
ام) من اجلذر (ن ع م)، و(ألفاف) من  (أَنْعَ اللغوية؛ ألنّ  اهلجائي بحسب اجلذور 

اجلذر (ل ف ف)(٢٣)، والالم قبل النون يف ترتيب احلروف اهلجائيّ املعروف(٢٤). 
ا الدكتور ليث داود الشاهني صاحب كتاب(حمارضات يف ترصيف األسامء)  أمّ
ى كل قسمٍ مبحثاً، وخصّ  ، وسمّ م كتابه قسمني عىل وفق أساس اجلذر اللغويّ فقسّ
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م  مبحثاً بامدة (م وت)، ومبحثاً بامدة (هـ ل ك) يف صورمها الترصيفية والداللية، وقسّ
م كل واحدة من النقطتني  كل مبحثٍ إىل نقطتني: صور األبنية، وداللة األبنية، وقسّ

ص لإلسميّة(٢٥).  إىل فرعني، أحدمها خاص باألبنية الفعلية، والثاين خمصّ
رَ األبنية قبل دالالهتا،  وَ ل صُ عَ وابتدأ بامدة (م و ت)، وانتهى بامدة (هـ ل ك)، وجَ
ــ  أو  كتابه وقلّة االسمية(٢٦)،  لكثرهتا يف  ــ  ربّام  قبل االسمية،  الفعلية  األبنية  مَ  وقدّ
م ترصيف األفعال عىل  ربّام ــ توافقاً مع الرتتيب املعهود يف الكتب الرصفية التي تقدّ

ترصيف األسامء غالباً(٢٧). 
املفهرس  املعجم  تبويب"  يف  خمتلفاً  منهجاً  النجار  أشواق  الدكتورة  وختتار 
باباً،  اجلزء   ي حمتو أجزاء، وتسمّ مه  وتقسّ الكريم"،  القرآن  الرصفية يف  لألوزان 
ل من امليزان الرصيف لكلامت  ع حمتو كتاهبا يف ثامنية أبواب متثّل احلرف األوّ فتوزّ
م الباب أوزاناً رصفية كثرية تتفق يف ابتدائها بحرف الباب(٢٨).  القرآن الكريم، ثمّ تقسّ
امليزان،  من  األول  احلرف  إىل  نظرت  لكنّها  اهلجائي،  الرتتيب  إىل  وعمدت 
مت يف الباب نفسه أقلّ وزنٍ حروفاً، ثم ما زاد عليه، فام زاد، وهكذا، ونظرت  وقدّ
يف األوزان املتفقة يف جنس احلروف وعددها إىل حركاهتا، ففي الثالثي نظرت إىل 
عينه فقدمت ساكن العني، فمفتوحها، ثم مكسور العني، فمضمومها، ويف املتحد يف 
مت  حركة العني نظرت إىل فائه فقدمت مفتوح الفاء، فاملكسور، ثمّ املضموم، وقدّ
مفتوح الفاء يف الثنائي فام دونه، فإن اتفق وزنان يف عدد احلروف وحركاهتا وسكوهنا 
دمت وزن االسم وتلته بوزن الفعل، ورتّبت  نظرت إىل جنس الكلمة املوزونة، فقّ

الكلامت يف الوزن نفسه بحسب ورودها يف القرآن الكريم(٢٩). 
ام كتاهبام ثالثة  ار وسهاد ياسني عبّاس قسّ النجّ الدكتور أسعد حممد عيل  ونجد 
أقسام بحسب عدد احلروف املزيدة يف الفعل، فخصص قسامً للمزيد بحرف، وقسامً 
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آخر للمزيد بحرفني، وقسامً أخرياً للمزيد بثالثة أحرف، ورسد األفعال املزيدة يف 
أبواهبا معتمداً عىل جذورها اللغوية وترصيفاهتا(٣٠). 

اللغوي أسبق،  بابه ما كان جذره  نَ األفعال يف  مِ النجار  الدكتور أسعد  م   وقدّ
جذر  كلامت  إىل  انتقل  وترصيفاته  اجلذر  من  انتهى  إذا  حتّى  ترصيفاته،  له  وضمّ 
م يف ترصيفات الفعل صيغة املايض،  قدّ آخر ففعل معه ما فعل مع األول، عىلّ أنّه يُ
فاملسند  فالغائبة،  الغائب  إىل  مسنداً  كان  ما  الصيغة  يف  م  ويقدّ األمر،  ثم  فاملضارع 
إىل املثنى الغائب فاجلمع، ثم املتكلم عىل شاكلته، ثم الغائب، وحرص عىل ترتيب 

اآليات للفعل نفسه بحسب ورودها يف القرآن الكريم(٣١). 
أهل  شعر  يف  الرصفيّة  (البنية  كتاهبا  الربيعي  نرصت  علياء  الدكتورة  وابتدأت 
البيت املعصومني"" – دراسة دالليّة) بتمهيد ميّزت فيه بني الرصف والترصيف، 
وكلّ  ثالثة،  فصول  عىل  الكتاب  مت  وقسّ واملعنى)،  والداللة  والصيغة،  والبنية 
فصل إىل مباحث، اختصّ الفصل األول بالبحث يف أبنية األسامء املجردة واملزيدة 
ودالالته،  للمزيد  وثانٍ  ودالالته،  د  للمجرّ واحد  مبحثني:  عىل  وكان  ودالالهتا، 
مبحثني  إىل  وانقسم  ودالالهتا،  واملشتقات  املصادر  بأبنية  الثاين  الفصل  واختص 
األفعال  ألبنية  الثالث  الفصل  وجعلت  املشتقات،  يف  والثاين  املصادر  يف  أحدمها 
داً ومزيداً،  دة واملزيدة ودالالهتا، وانقسم إىل مبحثني أيضاً أحدمها للثالثيّ جمرّ املجرّ
دراسة  عىل  اشتمل  بملحق  الفصول  وأحلقت  ومزيداً،  داً  جمرّ للرباعيّ  وثانيهام 
تم الكتاب بخامتة(٣٢).  إحصائية لألبنية الرصفية وعدد ورودها يف شعرهم ، وخُ

وتؤاخذ الدكتورة املؤلفة بأمرين: أحدمها تأخريها أبنية األفعال إىل هناية الكتاب 
عىل الرغم من ارتباط كثريٍ من االشتقاقات بطبيعة األفعال الصوتية وعدد أحرفها 
تتناول  مل  الباحثة  أنّ  وثانيهام  لذلك،  األساس  ملعرفة  والقارئ  الباحث  واحتياج 
وأقرتح  فصالً(٣٣)،  أو  مبحثاً  ل  تشكّ ال  ة  املادّ بكون  ذلك  وعلّلت  التصغري  مبحث 
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بتغيري يف  ر يشتق من غريه  املصغّ ات؛ ألنّ االسم  باملشتقّ التصغري  فة  املؤلّ تلحق  أن 
احلركات وإضافة ياء؛ ليدلّ عىل ذات أو معنى ومعنى آخر حادث بسبب هذا التغيري 
ري، بتغيري يف حركاته  ) يُشتقّ منه هنُ رٌ هو التصغري حقيقة أو التحقري أو التعظيم، فـ(هنَ
وحشوه بالياء؛ ليدلّ عىل النهر نفسه وعىل صفة أخر هي كونه صغرياً، وهذا شبيه 
باشتقاق اسم الفاعل مثالً بتغيري يف احلركات وإضافة األلف يف (فاعل) مثالً، ليدلّ 
ة علميّة دالليّة  لنا مادّ املعنى، وهذا اإلحلاق سيوفّر  عىل معنى وذات أحدثت هذا 

 . ة وردت يف الرتاث الشعري ألهل البيت مهمّ
٢-الكتب املؤلفة يف دراسة املوضوعات الرصفية: 

موضوعات،  جمموعة  أو  رصيفّ  بموضوع  الدراسات  من  الفصيل  هذا  اهتمّ 
وتناوهلا بالدراسة والتحليل؛ هبدف الكشف عن مالبساهتا. 

شالش،  طه  هاشم  الدكتور  ملؤلفه  ومعانيها"  الفعل  أوزان  الكتب"  هذه  ل  وأوّ
دة، ثم انتقل للمزيدة،  ى كلّ باب فصالً، وابتدأ باألوزان املجرّ الذي جعله أبواباً، وسمّ
يَ واللزومَ يف األوزان، ثم انتقل للقياس يف األوزان،  ودرس يف الفصل الثالث التعدّ
العربية  األوزان  املولّدة، حتى درس صلة  فاألوزان  األوزان،  وأثرها يف  فاللهجات 
باألوزان الساميّة، وختم بالفصل الثامن الذي اشتمل عىل املعاين املستدركة لألوزان، 

ع بموضوعات صغرية من غري جعلها يف مباحث (٣٤).  وهو يف كلّ هذه الفصول يفرّ
وبعد هذا العرض يتبنيّ يشءٌ من االضطراب يف املنهج عند التبويب؛ فال نجد 
واملزيد،  املجرد  أي  ـ  أوالً  الدراسة  يف  املتقابلني  بني  يفصل  إذ  فيه،  منهجيّاً  أساساً 
مئة  من  فصالً  ل  يشكّ أيضاً  ونراه  واللزوم،  ي  التعدّ ومها  اثنني،  متقابلني  جيمع  ثم 
ل فصوالً أخر من ثالث عرشة صفحة أو عرش صفحات،  وثالثني صفحة، ويشكّ

ي بني الفصول(٣٥).  ما جيعل الكتاب متصفاً بعدم التنسيق الكمّ
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ي  واملتعدّ واملزيد،  املجرد،  دراسة  م  يقدّ وهو   ، غامضٌ الرتتيب  يف  منهجه  إنّ 
ة  والالزم، ثم يُلحقها بدراسة القياس يف األوزان(٣٦)، عىل الرغم من أنّه من أهمّ أدلّ
غنَى املتكلّم عن سامع كلّ ما يقوله العرب، وهو الذي يكسبه القدرة  الصناعة، وبه يَ
مة رضورية  عىل صوغ األلفاظ التي مل ترد يف املنقول عن العرب(٣٧)، فهوــ إذن ــ مقدّ

بحقّ لدراسة األبنية الرصفية، وال سيام للدارس املحلّل، والباحث نافذ البصرية. 
تذهيا  حيَ سابقة  دراسة  وجود  وعدم  باهبا،  يف  الدراسة  هذه  ة  جدّ تكون  وقد   
تبويب  يف  املنهجيّ  االضطراب  بعض  يف  الوقوع  وراءَ  فيها(٣٨)  ر  ويطوّ املؤلف، 

الكتاب وترتيبه. 
يف  األبنية  معاين  كتابه"  موضوعات  برصف  السامرائي  فاضل  الدكتور  واكتفى 
العربية"، وتنظيمها الواحد تلو اآلخر، من غري جعلها يف فصول أو مباحث، فبدأ باالسم 
والفعل، وانتقل إىل املصادر فاملصدر امليمي. . . ، واختتم باحلديث عن النسب(٣٩)، وما 

أشبه ترتيبه هذا برتتيب املوضوعات يف الكتب التعليمية السالفة الذكر. 
ت الدكتورة خدجية زبار احلمداين جمموعة من األبحاث يف كتاهبا" أبحاث  وضمّ
ل يف  ل (موازنات رصفية)، وتشكّ متها يف فصول مخسة، فكان األوّ وقسّ رصفيّة"، 
لت  (فَعَ  ْ كتايبَ ل(بني  األوّ فكان   ، موازنةٌ دراسةٌ  مبحثٍ  كلَّ  ومثّل  مباحث،  ثالثة 
والثاين  (٣١١هـ))،  والزجاج  السجستاين(٢٥٥هـ)  حاتم  أيب  من  لكل  لت)  وأَفعَ
املقصود  بني  الفرق  يف  العقود  و(حلية  للفراء  واملمدود)  (املنقوص   ْ كتايبَ (بني 
واملمدود) لألنباري(٥٧٧هـ))، والثالثَ (بني سيبويه واألخفش دراسة موازنة)، 
ل األبنية  وجاء الفصل الثالث (يف الداللة الرصفية)، ودرس الداللة وأثرها يف حتوّ
الثاين  املبحث  واختص  األول،  املبحث  يف  (فَعِيل)  صيغة  عىل  والتطبيق  الرصفية 
بدراسة (القياس يف عدد األبنية الرصفية وارتباطه بالداللة)، يف حني جاء الفصل 



مناهج التقسيم والتبويب والرتتيب يف الكتب الرصفية غري التعليمية...

١٥٣

الثبات  بني  الرصيف  (الوزن  مباحث:  أربعة  يف  الرصفية)  (األبنية  لدراسة  الثالث 
املألوف)،  عن  الرصفية  األبنية  بعض  خروج  يف  وأثرها  و(الرضورة  ل)،  والتحوّ
الكلمة)،  بنية  يف  وأثرها  النسب  و(ياء  امع)،  والسّ القياس  بني  املبالغة  و(صيغ 
ودرست املؤلفة موضوعة (الشجر يف القرآن الكريم) دراسة رصفية داللية، وجاء 

يف مبحثني: (شجرة الزقوم)، و(شجرة الزيتون)(٤٠). 
يتبنيّ من العرض أنّ الكتاب حو موضوعات ال رابطة جتمعها غري الدراسة 
يف  مباحثها  موضوعات  اجتامع  وفق  عىل  بت  بوّ الكتاب  فصول  لكنّ  الرصفية، 
دراسة  واألخري  لألبنية،  والثالث  للداللة،  والثاين  للموازنات،  فاألول  اجتاهاهتا، 
تطبيقية درست الشجر يف القرآن من جهة رصفية داللية، ويف الوقت نفسه مل تتخذ 
املؤلفة أساساً لتنظيم هذه املباحث الواحد بعد اآلخر، إالّ يف مبحثي الفصل األخري، 

ة اللغوية.  با هجائياً بحسب املادّ تّ ام رُ إذ يبدو أهنّ
د عيلّ كتابه" اسم الفاعل الدالّ عىل املؤنّث بغري عالمة  قسم الدكتور ميثم حممّ
أو  فصوالً  جعلها  دون  من  موضوعات  إىل  والكوفيني"  البرصيني  بني  تأنيث 
م املوضوعات  ، وقد اختلفت هذه املوضوعات يف سعتها وضيقها، وقد يُقسّ مباحثَ
ع،  مها، ذلك بحسب سعة املوضوع وحاجته للتفرّ عات أصغر وقد ال يقسّ إىل تفرّ
ة  ر واملؤنّث باأللفاظ املختصّ فابتدأ بموضوع (تقييد الكوفيّني ما ال يستوي فيه املذكّ
اً باألنثى)، و(ما  نه (ما جاء من األلفاظ عىل (فاعل) خاصّ باملؤنث فحسب)، وضمّ
قاعدة  األلفاظ عىل  ِلَ من  محُ باألنثى)، و(ما  ا  فعِل) خاصًّ (مُ األلفاظ عىل  جاء من 
عاتِه، ينتقل املؤلّف للموضوع الثاين،  ل تفرّ الكوفيني)، وبعد أن استوىف املوضوعُ األوّ
ر واملؤنث عىل  وعنونه بصيغة سؤال (هل كان الكوفيون غري عارفني بام جاء للمذكّ
نه موضوعني، مها: (األلفاظ التي جاءت  فعِل) من األلفاظ ؟)، ويُضمِّ (فاعل) أو (مُ
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فعِل) ــ  ر واملؤنّث)، و(األلفاظ التي جاءت عىل (مُ عىل (فاعل)ــ بغري هاء ــ للمذكّ
ر واملؤنّث)، حتى خيتتم كتابه بموضوعات رئيسة صغرية تُكمل ما  بغري هاء ــ للمذكّ

ح املؤلّف بآلية ترتيب هذه املوضوعات، وال أملح إليها(٤١).  بدأه، ومل يرصّ
تّبت عىل وفق أساس التعلّق والرتابط  ويَلمحُ الباحث أنّ املوضوعات األساس رُ
الً وجود ألفاظ عربية بصيغة اسم الفاعل ختتص باملؤنث من غري  بينها، فهو يثبت أوّ
تلحقه  ومل  واملؤنث،  للمذكر  مشرتكاً  جاء  عامّ  باحلديث  يرشع  ثمّ  التأنيث،  عالمة 
عالمة التأنيث؛ فكأنّه انتقل من الداللة البسيطة السهلة إىل الداللة املركبة األصعب، 
ثم يأيت بعدها بام يُعدّ الحقة هلا، كالتعريف بـ(رأي الكوفيني يف ما ثبتت فيه اهلاء)، 

و(ردّ أيب بكر بن األنباريّ عىل اعرتاض البرصيني)، وهكذا(٤٢). 
م  فيقدّ الرصفية،  الصيغة  وفق  عىل  فريتبّهام  الكبريين،  املوضوعني  عات  تفرّ ا  أمّ
املشتقة  فعِل)  الفاعل(مُ اسم  بصيغة  ويتلوها  (فاعل)،  الثالثي  الفاعل  اسم  صيغة 
وفق  عىل  عاهتا  تفرّ يف  الكلامت  يرتّب  ثمّ   ،( لَ (أفعَ باهلمزة  املزيد  املايض  صيغة  من 

جذورها اللغوية(٤٣). 
وشاطره الدكتور جميد خري اهللا الزاميل هذا التقسيم، فقد قسم كتابَه" دراسات 
يف علم اللغة" إىل موضوعات رصفية، دونام جعلها فصوالً، وإنّام اكتفى بتفريعها إىل 
نقاط يف موضوعات، أو تقسيمها يف مباحث يف دراستني، فقد قسم موضوع (آراء 
ووسائله  كيسان  ابن  (مصادر  منها  األول  ضمّ  مباحث،  يف  الرصفية)  كيسان  ابن 
هذين  عىل  يقف  بام  األخري  واختتم  وترجيحاته)،  (آراؤه  الثاين  وضمّ  التوثيقية)، 

 .(٤٤)( وينهل منهام، وهو مبحث (مذهب ابن كيسان الرصيفّ
؛   ومل يعتنِ املؤلّف برتتيب املوضوعات األساس عىل وفق أساس منهجيّ معنيّ
ا تنتمي إىل علم  قة ال يرتبط بعضها باآلخر ظاهراً إالّ يف أهنّ ا موضوعات متفرّ ألهنّ
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الرصف(٤٥)، ولو كان نظّمها وفق تأريخ وفاة الشخصيات الاليت دُرست الظواهر 
الكتاب،  ترتيب موضوعات  منهجي كاميل يف  إسباغ طابع  عندها؛ ألسهم هذا يف 
السابقني  اآلخرين  بعضهم  العلامء آلراء  بعض  كتبنّي  علمية،  حقائق  وكشف عن 

دوا هبا.  هلم، ومعرفة آرائهم التي تفرّ
ن موادّ هذه الفصول يف   واختار حممد عيل العنبكي تبويب كتابه يف فصول، وضمّ
م األبواب وفق الصيغة الرصفية، فكان الفصل األول لدراسة (داللة  مباحث، وقسّ
ل لداللة  صيغة (فاعل) عىل النسب)، وجعله أربعة مباحث، إذ خيصص املبحث األوّ
فاعل املصوغ من اجلامع، والثاين لداللة فاعل املختص باملؤنث، والثالث لداللة فاعل 
بمعنى مفعول، والرابع لداللة فاعل املصوغ من الرباعي، ثم ينتقل إىل الفصل الثاين 
بداللة  يبتدئها  مباحث،  أربعة  نه  ويضمّ النسب)،  عىل  املبالغة  صيغ  (داللة  لدراسة 
فعِيل)، ثم داللة (فَعيل) و(فَعِل)، وأخرياً  ال) و(مِ فعَ ال) عىل النسب، فداللة (مِ (فَعّ
رصفية  صيغ  (داللة  ضمّ  الذي  الثالث  الفصل  واشتمل  ل)،  فعَ و(مِ ول)  (فَعُ داللة 
لَة)، وثالث  اعِ فعِل)، وآخرَ لداللة (فَ قة عىل النسب) عىل مبحثٍ لدراسة داللة (مُ متفرّ

قة(٤٦).  لداللة صيغ اسم املكان، فرابع لداللة صيغ املصدر، وأخرياً لصيغ متفرّ
واحداً،  معياراً  يتّخذ  مل  األول  الفصل  يف  التبويب  أنّ  العرض  بعد  ويتّضح 
اسم  منه  صيغ  الذي  األصل  إىل   أخر وينظر  الداللة،  إىل  ة  مرّ ينظر  فاملؤلف 
دون  من  (فاعل)  بصيغة  اً  خمتصّ الفصل  هذا  جعله  املؤلّف  عىل  ر  نكَ ويُ الفاعل، 
أخرياً  اضطُرّ  التي  ل)  عِّ فَ مُ عِل،  نفَ مُ لَة،  اعِ فَ فعِل،  األخر(مُ الفاعل  اسم  صيغ 

إلدراجها يف الفصل الثالث(٤٧). 
 وعليه، ير البحثُ أنّ األحسن منهجيّاً أنْ تُضمّ كلّ مسألة إىل باهبا، ويكون 
الفصل األول بعنوان (داللة صيغ اسم الفاعل عىل النسب)، ويَضمّ مبحثاً السم 
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الفاعل  اسم  لصيغ  ومبحثاً  لَة)،  اعِ فَ ل،  (فَاعِ د  املجرّ الثالثي  من  املصوغ  الفاعل 
عِل)، ويبقى الفصل الثاين كام  نفَ ل، مُ عِّ فَ فعِل، مُ د: (مُ املصوغ من غري الثالثي املجرّ
النسب)، ويضمّ  لــ(داللة صيغ رصفية متفرقة عىل  الثالث  الفصل  هو، وخيصص 
مبحثاً لصيغ اسم املكان، وثانياً لصيغ املصدر، وثالثاً أخرياً لصيغ أخر ال تدخل 

يف مباحث الكتاب السابقة. 
للبناء"  املالزمة  اهلاء  كتابه"  م  فقسّ ي،  احلـجّ د  حممّ أمحد  احلقّ  عبد  الدكتور  ا  أمّ
قسمني اثنني، وضمّ كلّ قسمٍ فصوالً، وكلّ فصلٍ نقاطاً، فجاء القسم األول يف(اهلاء 
املالزمة للبناء دراسة رصفية يف التأنيث واألبنية)، وضمّ هذا القسم فصوالً، ابتدأ 
عية ضابطة يف التأنيث)، وتثنّى بــ(موارد هاء التأنيث)، وثلّثه بــ(توطيد  بـ(مفاهيم تنوّ
ه  ل، ثم انتقل للقسم الثاين الذي سامّ األساس) الذي كان خامتة فصول القسم األوّ
مة، وجعل مادته يف فصول،  (الكشف عن وجوه اهلاء املالزمة للبناء)، وابتدأه بمقدّ
ل، فابتدأ القسمَ  ورأ أن يبتدئ بالفصل الرابع اعتداداً وإكامالً لفصول القسم األوّ
الثاينَ بالفصل الرابع الذي عنونه بـ(ما ال تلزمه اهلاء من األبنية)، وضمّ إليه الكلامت 
(ما  ه  سامّ الذي  اخلامس  الفصل  يف  فعل  وكذا  الرصفية،  صيغها  وفق  عىل  مة  مقسّ
ن املوضوعات كلامتٍ  تلزمه اهلاء من األبنية)، إال أنّه قسمه موضوعات، ضمّ ضمّ
حتت صيغها الرصفية، وأكمل بفصولٍ ستةٍ اتسمت بقلّة املادة العلمية باملقارنة مع 

الفصول األوىل(٤٨). 
العربية يف  كتابه (سنن  إذ قسم  ون مسلكه،  احلسّ بنيان  الدكتور خليل   وسلك 
بعد  الفعل  مبالغة  جعل  لكنّه  موضوعات(٤٩)،  عىل  والتكثري)  املبالغة  عىل  الداللة 
مةً عىل السنن األخر للمبالغة من االسم(٥٠)، وكان  صيغ املبالغة املشهورة، ومقدّ

األحسن أن يؤخرها حلني فراغه من سنن املبالغة االسمية. 
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فصوالً،  دالالت األبنية"  الدكتور عبد احلقّ أمحد حممد احلـجي كتابه"  م  وقسّ
والفصل إىل مباحث، فيجعل الفصل األول لــ(دالالت األبنية)، وجعل مادته يف 
يف  وأثرها  باملباين  احلركات  وعالقة  العربية،  أبنية  أرسار  فيه  درس  األول  صفني: 
الزائد، والثاين عرض فيه  ل هبا إىل معرفة  التي يتوصّ بيان األدلة  املعاين ومع  تغيري 
نامذج مما اختلفوا فيه من األبنية، وخصّ الفصل الثاين لدراسة (األبنية التي تلحقها 
اهلاء)، وقسمه بحسب املوضوعات الرصفية، فابتدأ بأبنية األسامء، فجموع التكسري، 
فصيغ منتهى اجلموع، ثم التصغري، وخصّ املصادر بأربعة مباحث أخر(٥١)، ومل 

يكن تقسيمه للموضوعات يف املباحث يف الفصل الثاين منهجيّاً. 
فصول،  يف  الرئيسة  املوضوعات  ع  توزّ أنْ  يقتيض  املنهجيّ  التقسيم  كان  وملّا   
وتفرعاهتا يف مباحث(٥٢) لزم أن تكون املصادر بصيغها يف فصل واحد، وملّا كانت 
ل الفصل األول  مادهتا تتصف بالسعة والكثرة(٥٣)، لزم أنْ يُقسم الكتاب بابني، يتحوّ
ل الفصل الثاين إىل باب يضمّ فصلني، يضمّ  بمبحثيه إىل باب يضمّ فصلني، ويتحوّ
ل منهام مباحثَ املصادر بحسب التقسيم الذي ارتآه املؤلف، ويكون بعنوان (ما  األوّ
تلحقه اهلاء من أبنية املصادر)، ويشتمل الثاين عىل مباحث األسامء ومجوع التكسري 

ومنتهي اجلموع والتصغري، ويكون بعنوان (ما تلحقه اهلاء من أبنية غري املصادر). 
م كتاهبا" داللة اللواصق الترصيفية يف  ار أن تُقسّ  ورأت الدكتورة أشواق النجّ
نات البنية  فصوالً ومباحث، وحو الفصل األول دراسة يف (مكوّ اللغة العربية" 
الرصفية)، يف حني اشتمل الفصل الثاين عىل (الداللة التكوينية الوظيفية)، واختُتِم 
ا قسمت األول إىل  الكتاب بفصل ثالثٍ يف (الداللة الترصيفية والسياقية)، عىل أهنّ
ن الصويت ـ الفونيمي)، وقسمت الثاين إىل  ن اإللصاقي ـ املورفيمي) و(املكوّ (املكوّ
الثالث إىل (الداللة الترصيفية)،  البنائية)، وقسمت  (الداللة الرتكيبية)، و(الداللة 
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ع عن كلّ مبحث يف الفصلني األخريين إىل:  و(الداللة السياقية الزمنية)، وكانت تفرّ
(السوابق)، و(املقحامت)، و(اللواحق)(٥٤). 

والرتكيب  اإلفراد  أساس  وفق  عىل  إالّ  القسمة  هذه  الفصول  م  لتَقسِ تكنْ  ومل 
مت  قدّ حني  الصواب  جانبت  ا  أهنّ ويبدو  ب،  املركّ عىل  البسيط  مت  وقدّ واجلملة، 
؛ ألن املورفيامت متثّل نسقاً أعىل  الفونيميّ عىل املورفيميّ نَ  يف الفصل األول املكوّ
م السوابق عىل  من الفونيامت؛ فاملورفيم يتكون من فونيم واحد أو أكثر٥٥، وهي تقدّ

املقحامت، واملقحامت عىل اللواحق مراعاة ملوقع كل واحدة منها يف الكلمة. 
٣-الكتب املؤلّفة يف دراسة الكتب والدراسات اللغوية: 

أو  رصفية،  أو  لغوية  كتب  بدراسة  ت  اهتمّ الرصفية  الكتب  من  جمموعة  هناك 
موضوعاً رصفياً معيّناً يف هذه الكتب؛ لتعاجله من جنبة لغوية رصفية، وقد قامت هذه 
عة يف التبويب والرتتيب؛ نظراً الختالف وجهة نظر مؤلفيها.  الكتب عىل مناهج متنوّ
مته  الذي قسّ أبنية الرصف يف كتابة سيبويه معجم ودراسة"   ونبتدئ بكتاب" 
الترصيف  علم  مات  مقدّ ل  األوّ الباب  ضمّ  ثالثًا،  أبواباً  احلديثي  خدجية  الدكتورة 
ا  الً؛ ألهنّ أوّ متها  قدّ وإنّام  املكاين)،  القلب  الزيادة واملزيد،  د،  املجرّ (امليزان الرصيف، 
وحروف  األصلية  احلروف  عن  واضحة  فكرة  ((إعطاء  إىل  الباب  هذا  يف  هتدف 
، لتكونَ عوناً يف فهمِ أبنية الرصف دون اللجوء إىل اإلشارة  الزيادة، والقلب املكاينّ

ها))(٥٦).  إليها يف أبواب أُفردَتْ لبحث األبنية وحدَ
هلا (أبنية األسامء  عت يف فصول، كان أوّ زّ وضمّ الباب الثاين أبنية األسامء التي وُ
وثالثها   ، وقياسيةً سامعيةً  ت  مَ قُسّ التي  املصادر)  (أبنية  وثانيها  واملزيدة)،  املجردة 
بــ(أبنية  ها  وآخرُ التكسري)،  مجوع  بــ(أبنية  الرابع  واختصّ  املشتقات)،  (أبنية 
التصغري)، وحو الباب الثالث الفصول اخلاصة بترصيف األفعال، فابتدأ بــ(أبنية 
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واملبنيّ  واملتعدية)  الالزمة  األفعال  (أبنية  الثاين  وضمّ  واملزيدة)،  دة  املجرّ األفعال 
للمفعول(٥٧). 

مت مباحث األسامء عىل مباحث األفعال؛ لكثرة مباحث  وأغلب الظنّ أهنا قدّ
حت هبذا(٥٨).  األسامء يف كتاهبا مقارنة بمباحث األفعال، وإن مل تكن رصّ

مة الترصيف يف بابٍ من غري فصول؛ لصغر  ت جلعل مقدّ ويبدو أنّ املؤلفة اضطُرّ
ته وعدم إمكان تقسيمها لفصلني أو أكثر؛ وإالّ فقد كان ينبغي ((أن يُقسمَ كلُّ  مادّ

بابٍ إىل فصولٍ خاصةٍ به))(٥٩). 
(املصادر واملشتقات يف معجم  مت كتاهبا  زبار احلمداين فقسّ الدكتورة خدجية  أما 
لسان العرب) عىل ثالثة فصول: أوهلا يف املصدر واسم املصدر تناولت فيه صيغ املصادر 
وأمثلتها  املشتقات  ألبنية  صته  خصّ الفصول  وثاين  العرب،  لسان  يف  الواردة  وأمثلتها 
ثالثة  يف  فكان  الدالليّة،  بالدراسة  الثالث  الفصل  صّ  وخُ العرب،  لسان  يف  الواردة 

تم الكتاب بخامتة(٦٠).  مباحث: مفهوم الداللة، داللة املصادر، وداللة املشتقات، وخُ
ا راعت التسلسل العلميّ للموضوعات  وما حيسب للمؤلفة يف هذا الكتاب أهنّ
ا أصل االشتقاق عند البرصيني، وحلقتها باملشتقات؛  مت املصادر؛ ألهنّ املدروسة، فقدّ
ا أخذت مما سبقها يف العرض أي املصادر، ولكنّها لو جعلت املصادر ودالالهتا  ألهنّ
ل من ذلك الرتابط  يف باب، واملشتقات ودالالهتا يف باب، كان أفضل؛ كي يتحصّ
النظرية واإلحصائية للمصادر واملشتقات مع داللة كلّ منهام، فضالً  الدراسة  بني 
ي بني الفصول، فاملنهج الذي اعتمدته  عن أنّ هذا التقسيم سيحدث التوازن الكمّ
الدكتورة أظهر صغر الدراسة التطبيق الداليلّ يف مقابل طغيان الدراسة اإلحصائية. 
وجاء كتاب" دراسات رصفية موازنة" ملؤلفته الدكتورة خدجية زبار احلمداينّ 
من  لكل  لت)  وأَفعَ لت  (فَعَ  ْ كتايبَ بني  موازنة  بدراسة  ابتدأت  دراسات،  إىل  مقسامً 
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بني  موازنة  بدراسة  وثنّت  (٣١١هـ)،  والزجاج  السجستاين(٢٥٥هـ)  حاتم  أيب 
ْ (املنقوص واملمدود) للفراء و(حلية العقود يف الفرق بني املقصود واملمدود)  كتايبَ
لألنباري(٥٧٧هـ)، وقسمت هاتني الدراستني إىل نقاط من حيث مادة كل كتاب 
دراسة  كل  بدأت  أهنا  عىل  اللغوية،  املادة  عرض  يف  املنهج  حيث  ومن  ومصادره 
بتوطئة تعريفية باالجتاه التأليفي الذي ينتمي إليه الكتاب، واختُتِمَ الكتاب بدراسة 
نت كل نقطة يف هذه الدراسة  رصفية موازنة بني سيبويه(١٨٠هـ) واألخفش، وتضمّ

مسألةً رصفيةً بني سيبويه واألخفش(٦١). 
ح املؤلفة باألساس الذي اعتمدته يف الرتتيب(٦٢)، ومل جيد البحث أساساً  ومل ترصّ
لرتتيب الدراسات يف الكتاب؛ وملّا كان الكتابُ يف األصل أبحاثاً متناثرة يف جمالت 
مة، وكان اهلدف من مجعها يف كتاب تسهيل الطريق للباحثني للحصول  علمية حمكّ
برتتيبها،  لالهتامم  ـ  الباحث  نظر  وجهة  من  ـ  رضورة  فال  واحدة(٦٣)،  دفعة  عليها 
واالنشغال باالعتامد عىل أساس يف تنظيمها واحدةً بعد األخر ما دام اهلدف هو 
بحيث  رابط  يربطها  ال  الدراسات  هذه  أن  وبخاصة  واحد،  كتاب  يف  مجعها  د  جمرّ

ها بعضا، أو يقف فهم بعضها عىل فهم اآلخر.  يُكمل بعضُ
ونر الدكتور الزاميل يقسم كتابه" حقيقة االستدراك عىل سيبويه عند أيب بكر 
 ، ي كلّ قسم منها فصالً، ثمّ يقسم الفصول إىل مباحثَ ، ويسمّ " ثالثة أقسامٍ بيديّ الزُّ
بيدي)،  الزُّ زمن  حتّى  نشأته  منذ  (االستدراك  عن  باحلديث  ل  األوّ الفصل  صّ  فخّ
مة  املقدّ العربية)، فكان  التي ذكرها علامء  ث فيه أيضاً عن (أنواع االستدراك  وحتدّ
ضمّ  الذي  الثاين  الفصل  يف  سيبويه  عىل  بيدي  الزُّ مستدركات  لعرض  التمهيدية 
الفعليّة؛  األبنية  وثانيهام  سيبويه،  عىل  املستدركة  االسمية  األبنية  هلام  أوّ مبحثني: 
وهو بعد أن هيّأ األرضية للتحليل والنقد يف هذين الفصلني، خصّ الفصل الثالث 

بدراسة مستدركات الزبيديّ لبيان حقيقة هذه القضية(٦٤). 
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وتطبيقي،  نظري  قسمني:  العرب"  لسان  يف  بالرباعي  امللحق   " كتابُ مَ  وقُسِ
أحرف  تناولت  متهيدية  فصول  ثالثة  النظري  القسم  وضمّ  باباً،  قسم  كلّ  ي  وسمّ
الزيادة يف العربية، وأبنية الرباعي يف العربية، ونتائج الدراسة يف هذين الفصلني، يف 
حني قُسم البابُ الثاين فصوالً، ضمّ كلّ فصلٍ فصيالً من الكلامت امللحقة بالرباعي 
الواحد أربعة  الفصل   الزيادة فيها، وحو الكلامت احتدت يف حرف  أنّ هذه  عىل 
مباحث معتمدة عىل تغريّ موقع احلرف الزائد يف الكلمة، فيكون أوالً أو ثانياً أو ثالثاً 
أو رابعاً(٦٥)، وهذا أشبه بطريقة التقليب التي اخرتعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
الصور  عىل  يقف  أن  أراد  املؤلف  أنّ  يفيد  ما  العربية(٦٦)،  كلامت  حلرص  (١٧٥هـ) 

املختلفة للملحق بالرباعي فال يفوته يشء منها. 
بالرباعي،  امللحق  يف  زيادة  األكثر  ألهنا  الالم؛  بفصل  التطبيقيّ  الباب  وابتدأ 
وحلقه فصل امليم، فالنون، ثم السني، فاهلاء، واختُتم الباب بفصل التاء؛ ألهنا أقل 

احلروف زيادة يف امللحق بالرباعي(٦٧). 
أما صاحبة كتاب" الدراسات الرصفية يف رشوح مراح األرواح البن مسعود"، 
األول  الفصل  ت  فسمّ مباحث،  يف  مادهتا  ووزعت  فصوالً،  كتاهبا  قسمت  فقد 
اح، ومبحثاً  الرشّ املادة)، وضمّ مبحثاً يف حياة  اح وطرائقهم يف عرض  الرشّ (حياة 
اح يف عرض املادة الرصفية، ومبحثاً يف قيمة الرشوح، وضمّ الفصل  يف طرائق الرشّ
اح،  الرشّ موارد  هلام  أوّ كان  مبحثني،  العريب)  النحو  وأصول  اح  ّ الرشُّ الثاين(موارد 
لدراسة  الثالث  الفصل  جاء  حني  يف  اح،  الرشّ عند  العريب  النحو  أصول  وثانيهام 
الرشاح من  بموقف  األول  املبحث  املراح)، واختص  اخلالفية يف رشوح  (املسائل 
حتى  اح،  الرشّ بني  الرصيف  اخلالف  مسائل  الثاين  وضمّ  الرصيف،  اخلالف  مسائل 
إذا انتهت منها حتدثت يف الفصل الرابع عن (شخصية الرشاح العلمية) من خالل 
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مذهبهم، وردودهم عىل ابن مسعود، وختمت هذا الفصل بمبحث ثالث يف أهمّ ما 
اح(٦٨).  يؤخذ عىل الرشّ

هام  اح وطرائقهم يف عرض املادة جتعلنا نضمّ وال توجد عالقة ربط بني حياة الرشّ
اح يف التمهيد مع حياة ابن مسعود،  يف فصل واحد، واألحر أن تكون حياة الرشّ
ف إىل مصادرها وأصول التقعيد فيها،  وال يمكن تتبنيّ قيمة الرشوح قبل أن نتعرّ
فهذه القيمة ال تتحدد إالّ بعد معرفة شخصية املؤلف وردوده وما يؤخذ عليه، فكام 
الكشف عن  اح بني يدي  الرشّ ض ملسائل اخلالف الرصيف عند  التعرّ املؤلّف  م  قدّ يُ
إىل  الرشوح  قيمة  النظر يف  ر  يُؤخَّ أن  الباحث   ير اح(٦٩)،  للرشّ العلمية  الشخصية 
اح العلميّة؛ ألنّ معرفة املوارد واألصول ومعرفة  ما بعد الكشف عن شخصية الرشّ

الشخصية العلميّة تسهم أيّام إسهام يف إماطة اللثام عن قيمة الرشوح وجدواها. 
 وأخرياً ــ يف هذا االجتاه التأليفي ــ كتاب"  الدرس الرصيف يف العراق يف الكتب 
مادته يف  عت  الذي وزّ اجلامعية من عام ١٩٦٨م حتى عام ١٩٩٨م"   والرسائل 
والرصف،  الترصيف  ي  مصطلحَ عن  احلديث  يف  ل  األوّ اختصّ  فصول،  ثالثة 
وجاء يف مبحثني عىل وفق أساس املقارنة: مبحث ملفهومهام عند القدماء النحويني 
والرصفيني، ومبحث ملفهومهام واستعامهلام عند الدراسني العراقيني، واختص الفصل 
املوضوعات  نقاط (طبيعة  زعت مادته يف  املوضوعات الرصفية، ووُ بدراسة  الثاين 
عرض  وسائل  وتنظيمها،  املوضوعات  تبويب  الرصفية،  املوضوعات  الرصفية، 
العراقيني  الدارسني  عند  التأليف  (مناهج  يف  الثالث  الفصل  وجاء  املوضوعات)، 

دراسة ونقداً)، وقُسمت إىل ثالث نقاط بحسب املناهج(٧٠). 
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٤-الكتب املؤلفة يف دراسة جهود العلامء والدارسني: 
ل الكتب التي سلكت هذا املسلك كتاب" علم الترصيف عند اإلمام أيب   وأوّ
أربعة،  فصوالً  قسمه  الذي  الزاميل  خرياهللا  جميد  الدكتور  ملؤلفه  العكربي"  البقاء 
وعرج  للمنهج،  فعرض  ومصادره)،  الرصيف  البقاء  أيب  بــ(منهج  ل  األوّ خصّ 
أربعة  العكربي)، وجعله مباحث  الصناعة عند  ة  بــ(أدلّ الثاين  للمصادر، واختصَّ 
نه  (السامع، القياس، العلة الرصفية، استصحاب احلال)، ثم انتقل لفصل ثالث ضمّ
انتقل إىل ترصيف األسامء،  بامليزان الرصيف، ثم  (املوضوعات الرصفية)، وابتدأها 
فاملصادر، فالتصغري، فالنسب، ثم اإلعالل، ثمّ ترصيف األفعال، واختتم الكتاب 
مخسة  نه  ضمّ فصل،  يف  جعلها  التي  العلمية)  العكربي  (شخصية  عن  بالكشف 
مباحث (آراؤه التي انفرد هبا، موقفه من مسائل اخلالف، تأثره وتأثريه، قدرته عىل 

 .(٧١)( املناقشة واملحاججة، املآخذ عىل أيب البقاء العكربيّ
ــ  الباحث  أنّ  إالّ  واملباحث،  الفصول  هذه  لرتتيب  أساساً  املؤلّف  حيدد  ومل   
م بعضها  ـ جيد أنّه عمد إىل التعلّق والرتابط بني املوضوعات ليقدّ وبحسب املعطياتـ 
عىل بعض، وعىل الرغم من اعتامده هذا األساس فإنه جانب الصواب عندما وضع 
مبحث(منهج أيب البقاء الرصيف) يف غري موضعه؛ ألن املؤلّف ال يمكن أن يكشف 
يستحسن  ولذا  البحث(٧٢)؛  يتناوهلا  التي  املوضوعات  حتديد  قبل  املتّبع  املنهج  عن 
مَ فصلٌ يف (مصادر أيب البقاء وأدلة الصناعة عنده)، ويلحقه فصلٌ  قدَّ الباحث أن يُ
ض  تَم بفصل ثالث تُعرَ ثانٍ يف (املوضوعات الرصفية عند أيب البقاء ومنهجه)، وخيُ

فيه (شخصية العكربي العلمية). 
الزاميل،  الدكتور  ملنهج  مقارباً(٧٣)  منهجاً  العزاوي  فائرة  الدكتورة  واتبعت   
" بعنوان (ابن سيده الرصيف)،  فجعلت الفصل األول من كتاهبا" ابن سيده رصفياً
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وضمّ ثالثة مباحث (املنهج، املصادر، االستدالل)، وأقول يف تقديم املؤلفة ملبحث 
املنهج ما قلته يف تقديم الدكتور جميد الزاميل له. 

ن الفصل الثاين (موقف ابن سيده من شواذّ الرصف)، وقسم إىل مباحث  وتضمّ
(شواذّ اجلمع، شواذّ النسب، شواذّ التصغري، الشذوذ الرصيف يف األفعال)، وضمّ 
الكتاب  واختُتِم  الرصيف)،  اخلالف  مسائل  من  سيده  ابن  (موقف  الثالث  الفصل 

بفصل يف (آراء ابن سيده الرصفية). 
م الدكتور حممد حسني عيل زعني كتابه" مظاهر التيسري الرصيف" فصوالً،   وقسّ
، واملباحثَ إىل نقاط، وتناول يف الفصل األول (التيسري اللغوي  والفصولَ مباحثَ
يف  األول  فكان  مباحث،  ثالثة  الفصل  وضمّ  املستويات)،  ليّات،  األوّ املفهوم،   –
نة العربية القديمة، وتناول الثاين التيسري اللغوي يف  دراسة التيسري اللغوي يف املدوّ
التيسري اللغوي، وتناول يف الفصل  اللغوية احلديثة، والثالث يف مستويات  نة  املدوّ
الثاين (مظاهر التيسري الرصيف يف املصادر واملشتقات)، وضمّ مبحثاً يف مصدر الفعل 
املصدر  يف  والرابع  اآللة،  اسم  يف  وثالثاً  املصدر،  اسم  يف  ومبحثاً  د،  املجرّ الثالثي 
الفصل  املبالغة، يف حني ضمّ  التفضيل، وأخرياً يف صيغ  أفعل  امليمي، وخامساً يف 
الثالثي  الفعل  فتناول  األفعال،  التيسري الرصيف يف  بمظاهر  املباحث اخلاصة  الثاين 
د،  املجرد، ثم املزيد بحرف، فاملزيد بحرفني، فاملزيد بثالثة أحرف، ثم الرباعي املجرّ
ن مظاهر التيسري  وختم بالرباعي املزيد لإلحلاق، واختتم فصوله بفصل رابع تضمّ
الرصيف يف اجلموع، وضم مجع املذكر السامل، فجمع التكسري، وأخرياً مجع اجلمع(٧٤). 
الفصل  يف  متثّل  نظريّ  متقابلني:  قسمني  إىل  مقسوم  الكتاب  أن  سبق  ممّا  يتبنيّ 
التطبيقيّ  عىل  النظريّ  م  دّ وقُ األخر؛  الثالثة  الفصول  يف  متثّل  وتطبيقي  األول، 
اخلاص  الفصل  بني  باألفعال  اخلاص  الفصل  عل  جُ  َ

ملِ ولكنْ  معروف،  لسبب 
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املصادر  مباحث  كثرة  السبب  يكون  بّام  رُ باجلموع؟  واخلاص  واملشتقات  باملصادر 
واملشتقات، وكثرة مباحث الفعل، بمقابل قلّة مباحث اجلموع، لكنّ هذا ال يدعو 

لفصل مباحث األسامء قسمني اثنني متباعدين، تفصل بينهام مباحث األفعال. 
٥-الكتب املؤلفة يف نقد الدرس الرصيف: 

ر املؤلفون فيه، وهو اجتاه النقد  ويظهر يف التأليف الرصيف اجتاه قلَّ سالكوه، ونَدُ
" تقويم املنهج الرصيف"،  اق جعفر الزيرجاوي كتابَ والتقويم، إذ يؤلف الدكتور رزّ
م كلّ فصل إىل مباحث، فابتدأ بــ(أسس املنهج الرصيف)،  ، وقسّ وجعله ثالثة فصولٍ
وتناول يف مباحثه (إشكالية املصطلح، السامع والقياس، التعليل، االشتقاق، املوقف 
من القرآن الكريم، األصالة والزيادة، اإلبدال واإلعالل، امليزان الرصيف)، واشتمل 
(االفرتاض،  مباحث  عىل  الرصيف)  املنهج  بــ(مظاهر  عنونه  الذي  الثاين  الفصل 
التعقيد، انعدام اخلطة، اخلالف يف اآلراء واالختالف يف التطبيق الرصيف، ازدواجية 
املناهج،  بني  اخللط  والنحو،  الرصف  بني  القرسي  الفصل  الصوت،  مع  التعامل 
التناقض  الشعرية،  الرضورة  قبول  اإلحلاق،  زيادة  يف  الدقة  وانعدام  الغموض 
(االجتاه  فيه  احلديث  يتناول  الذي  الثاين  بالفصل  الكتاب  وخيتم  واالضطراب)، 
الرصيف الصويت احلديث)، ويضم مباحث (األنانية العلمية وجحد جهود اآلخرين، 
امليزان الصويت، اخلالف، األخطاء وضعف التفسري، ضعف االستدالل، االنتقائية 
وعدم اطراد التعليل الصويت، املوقف املزدوج من األصل، تناقض الباحث ونفسه، 
ادعاء أفكار جديدة هي يف حقيقتها مما عرفه القدماء، املوقف من طريقة الكتابة)(٧٥). 
بينها، وكون بعضها  الرتابط احلاصل  ارتكز عىل  قد  الفصول  ترتيب  أن  ويبدو 
ق مضامني املباحث  ل، إالّ أن تفرّ مة لآلخر، وهكذا االمر يف مباحث الفصل األوّ مقدّ
يف الفصلني األخريين جعل ترتيبها ال خيضع ملعيار، وال يقف عىل أساس منهجي. 
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ون العقيدي كتابه" إحياء الرصف" فصوالً،  م الدكتور رضا هادي حسّ  ويقسّ
ملعاجلة  األول  الفصل  فكان   ، فصولٍ تسعةُ  كتابه  يف  ليجتمع  فقرات،  والفصول 
الرصيف،  التالزم  ثم  الرصيف،  التداخل  ن  تضمّ والثاين  الرصيف،  التباين  موضوع 
الرصيف،  فاالشرتاك  الرصيف،  التحقيق  ثم  فاالصطالح،  الرصيف،  فاالستقراء 
ومل  نقاط٧٦،  موضوع  كل  عن  ع  وتفرّ الرصيف،  اإلعراب  وأخرياً   ، الرصيفّ فاإلجياز 

يكن من رابط بني هذه املوضوعات مجيعاً إال القصد إىل إحياء الرصف(٧٧). 
ا كام  ومل يتّخذ املؤلّف منهجاً معيّناً يف ترتيب املوضوعات الواحد بعد اآلخر، ألهنّ

ذكرنا ال جامع بينها إالّ القصد إىل إحياء الرصف(٧٨). 
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اخلامتة: 
نخلص بعد هذا العرض والتحليل والتوجيه إىل نقاط، هي: 

١-اتفقت الكتب الرصفية غري التعليمية عىل البدء بتمهيد يكشف النقاب عن 
بخامتة  التمهيد  ومقابلة  الدراسة،  يف  األساس  العيّنة  أو  األساس،  املصطلحات 

ل إليها الدارس من دراسته.  للكتاب تكشف عن أهمّ النتائج التي توصّ
٢-كثرياً ما يقع اخللل يف الرتتيب، وأقلّ منه يف التبويب؛ ألنّ األبواب غالباً ما 
مة من قبل وفق رؤية العلامء، لكن الرتتيب يسمح للمؤلفني باالبتكار  تكون مقسّ

والتغيري بحسب رؤية املؤلف وقناعاته. 
حتوي  بأهنا  رصفية  موضوعات  دراسة  يف  املؤلفة  الرصفية  الكتب  ٣-انامزت 
موضوعات غري مرتابطة، ومل يُعتنَ - غالباً - برتتيب هذه املوضوعات، ونتج ذلك 
عت يف  من كوهنا يف األصل مؤلفة من أبحاث رصفية منشورة يف جمالت، وإنام مجُ

كتاب لغرض تيسري الوصول إليها دفعة واحدة. 
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هوامش البحث
ل يف القرآن الكريم دراسة رصفية داللية، د. أحالم ماهر حممد محيد: ٦.   ١) ينظر: صيغة فَعَّ

٢) ينظر: الكتب الرصفية التعلمية يف العراق من ١٩٥٠ إىل ٢٠١٨م:  
ل يف القرآن الكريم: ٦.   ٣) ينظر: صيغة فعّ

أمحد  قاسم  زيرفان  داللية،  رصفية  دراسة  الكريم  القرآن  وفُعلَة يف  وفِعلَة  فَعلَة  ينظر: صيغة   (٤
الربواري.  

٥) ينظر: صيغة فَعلَة وفِعلَة وفُعلَة يف القرآن الكريم دراسة رصفية داللية.  
السالم  عبد  حممد  هبا  واعتنى  ضبطها  واخلط،  الترصيف  علمي  يف  الشافية  جمموعة  ينظر:   (٦

شاهني، اجلاربردي: ١٧٨، نقرة كار: ١٨٠.  
٧) سورة النساء: ٢٨.  

ون العقيدي.   ٨) ينظر: العموم الرصيف يف القرآن الكريم، د. رضا حسّ
  .١٥٧ – ٣٦٢، والرصف أحكام ومعان: ٦٩ – ٩) ينظر مثال: علم الرصف الصويت: ٢٥١

١٠) ينظر: أبنية األفعال املجردة يف القرآن الكريم ومعانيها دراسة رصفية داللية، د. أحالم ماهر 
  .١٤٥ – حممد محيد: ٢٣

  .٢٨٣ – ١١) ينظر: أبنية األفعال املجردة يف القرآن الكريم ومعانيها: ١٤٦
  .١١٣ – ٣٥، ٧٠ – ١٢) ينظر مثال: رشح شافية ابن احلاجب، ١: ٣٢

١٣) ينظر: التقسيم يف كتاب (داللة البنية الرصفية يف السور القرآنية القصار)، د. جالل الدين 
يوسف العيداين.  

١٤) ينظر: معاين األبنية العربية يف ضوء جممع البيان، د. نرسين عبد اهللا العلواين.  
١٥) ينظر: معاين األبنية العربية يف ضوء جممع البيان.  

١٦) ينظر: األبنية الرصفية يف البحر املحيط أليب حيّان األندليس، د. ناهية عبد الكريم القزاز.  
  .٢٠٨ – ١٧) ينظر: األبنية الرصفية يف البحر املحيط أليب حيّان األندليس: ١٨٥

١٨) ينظر: مجع اجلمع يف القرآن الكريم دراسة رصفية داللية، د. خولة عبيد خلف.  
١٩) ينظر: مجع اجلمع يف القرآن الكريم.  

٢٠) ينظر: مجع اجلمع يف القرآن الكريم: ٣.  
  .٤٧ – ٢١) ينظر: مجع اجلمع يف القرآن الكريم: ٤٣

السالم  عبد  حممد  هبا  واعتنى  ضبطها  واخلط،  الترصيف  علمي  يف  الشافية  جمموعة  ينظر:   (٢٢
شاهني، اجلاربردي: ١٧٨، نقرة كار: ١٨٠.  
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٢٣) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: مادة (ن ع م)، ومادة (ل ف ف).  
٢٤) ينظر: الفهرسة والرتتيب املعجمي، د. حممد سليامن األشقر: ٦١.  

٢٥) ينظر: املوت واهلالك يف القرآن الكريم دراسة رصفية داللية، د. ليث داود سلامن.  
٢٦) ينظر: املوت واهلالك يف القرآن الكريم.  

: املغني اجلديد يف علم الرصف: ١٣٥، ٢٠٥، واملنهج الصويت للبنية العربية، د.  ٢٧) ينظر مثالً
عبد الصبور شاهني: ٥٩، ١٠٥، وعلم الرصف الصويت: ١٥٩، ٢٥١.  

٢٨) ينظر: املعجم املفهرس لألوزان الرصفية يف القرآن الكريم 
٢٩) ينظر: املعجم املفهرس لألوزان الرصفية يف القرآن الكريم: ٤٢.  

٣٠) ينظر: معجم األفعال املزيدة يف القرآن الكريم، د. أسعد حممد عيل النجار واملدرس سهاد 
ياسني عباس.  

٣١) ينظر: معجم األفعال املزيدة يف القرآن الكريم.  
نرصت  علياء  د.  داللية،  دراسة   املعصومني البيت  أهل  شعر  يف  الرصفية  البنية  ينظر:   (٣٢

  .٢٢٤ – الربيعي: ١٩
٣٣) ينظر: البنية الرصفية يف شعر أهل البيت املعصومني – دراسة داللية: ١٧.  

٣٤) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها، د. هاشم طه شالش.  
 ،٢٠٣ – ١٨٨، ١٨٩ – ٤٧، ٤٩ – ٣٥) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها، د. هاشم طه شالش: ١٩

  .٢٥٥ – ٢٤٣
 ،٢٠٣ – ١٨٨، ١٨٩ – ٤٧، ٤٩ – ٣٦) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها، د. هاشم طه شالش: ١٩

  .٢٢٤ – ٢٠٥
وع رضا اهليتي:  ٣٧) ينظر: الدرس الرصيف يف رشح شافية ابن احلاجب للخرض اليزدي، قيص جدّ

١٧٧ (رسالة جامعية).  
٣٨) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: ٨.  

٣٩) ينظر: معاين األبنية يف العربية، د. فاضل السامرائي.  
٤٠) ينظر: أبحاث رصفية، د. خدجية زبار احلمداين.  

٤١) ينظر: اسم الفاعل الدالّ عىل املؤنّث بغري عالمة تأنيث بني البرصيني والكوفيني ــ دراسة يف 
األلفاظ واخلالف، د. ميثم حممد عيل.  

٤٢) ينظر: اسم الفاعل الدالّ عىل املؤنّث بغري عالمة تأنيث بني البرصيني والكوفيني ــ دراسة يف 
  .١٥٢ – األلفاظ واخلالف: ١٣، ١١٤، ١٤٢
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٤٣) ينظر: اسم الفاعل الدالّ عىل املؤنّث بغري عالمة تأنيث بني البرصيني والكوفيني ــ دراسة يف 
األلفاظ واخلالف: ١٣، ١١٤.  

٤٤) ينظر: دراسات يف علم الرصف، د. جميد خري اهللا الزاميل.  
٤٥) ينظر: دراسات يف علم الرصف، د. جميد خري اهللا الزاميل.  

٤٦) ينظر: صيغ النسب بغري الياء ـ دراسة داللية رصفية، حممد عيل عبد اهللا العنبكي.  
  .٧٨، ١٤٥، ١٥٥، ١٨٠، ١٨٥ – ٤٧) ينظر: صيغ النسب بغري الياء ـ دراسة داللية رصفية: ٢٥
٤٨) ينظر: اهلاء املالزمة للبناء – أبنيتها – مواضعها – تعريفها -، د. عبد احلق أمحد حممد احلجي.  

ون.   ٤٩) ينظر: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة والتكثري، د. خليل بنيان احلسّ
– ون: ٩، ٣٤، ٣٨ ٥٠) ينظر: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة والتكثري، د. خليل بنيان احلسّ

  .٤٧
٥١) ينظر: دالالت األبنية، د. عبد احلق أمحد حممد احلجي.  

٥٢) ينظر: كيف تكون كاتباً بارعاً، د. عبد اهللا نارص الداوود: ١٩.  
  .٣٨١ ٥٣) ينظر: دالالت األبنية، د. عبد احلق أمحد حممد احلجي  ٢٤٦–

ار.   د عيل النجّ ٥٤) ينظر: داللة اللواصق الترصيفية يف اللغة العربية، د. أشواق حممّ
٥٥) ينظر: يف فقه اللغة وقضايا العربية، د. سميح أبو مغيل: ٧٦.  

٥٦) أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٥.  
٥٧) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه معجم ودراسة، د. خدجية احلديثي.  

  .٢٩٠ – ٢٥٠، ٢٥١ – ٥٨) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ٩١
٥٩) ينظر: منهج البحث األديب، د. عيل جواد الطاهر: ٧٠.  

  .٣٣٢ – ٦٠) ينظر: املصادر واملشتقات يف معجم لسان العرب، د. خدجية احلمداين: ٢٥
٦١) ينظر: دراسات رصفية موازنة، د. خدجية زبار احلمداين.  
٦٢) ينظر: دراسات رصفية موازنة، د. خدجية زبار احلمداين.  

٦٣) ينظر: دراسات رصفية موازنة: ٧.  
  .٨ – ، د. جميد خري اهللا الزاميل: ٧ بيديّ ٦٤) حقيقة االستدراك عىل سيبويه عند أيب بكر الزُّ
٦٥) ينظر: امللحق بالرباعي يف لسان العرب – دراسة ومعجم –، د. هيام فهمي إبراهيم.  

٦٦) ينظر: علم اللغة، د. حاتم الضامن: ٨١.  
٦٧) ينظر: امللحق بالرباعي يف لسان العرب – دراسة ومعجم –: ٨.  

٦٨) ينظر: الدراسات الرصفية يف رشوح مراح األرواح البن مسعود، د. ساجدة مزبان حسن.  
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– ٢٠٦، ٢٠٧ – ٦٩) ينظر: الدراسات الرصفية يف رشوح مراح األرواح البن مسعود: ١٥٩
  .٢٥٢

اجلامعية من عام ١٩٦٨ حتى عام  والرسائل  الكتب  العراق يف  الرصيف يف  الدرس  ينظر:   (٧٠
١٩٩٨، د. هند عباس احلامدي.  

٧١) ينظر: علم الترصيف عند اإلمام أيب البقاء العكربي، د. جميد خري اهللا الزاميل.  
٧٢) ينظر: منهج البحث األديب: ٦٩.  

٧٣) ينظر: ابن سيده رصفياً، د. فائزة حممد عيل العزاوي.  
٧٤) ينظر: مظاهر التيسري الرصيف – دراسة يف قرارات جممع اللغة العربية يف القاهرة –، د. حممد 

  .٧ – حسني عيل زعني: ٦
٧٥) ينظر: تقويم املنهج الرصيف، د. رازق جعفر الزيرجاوي.  

ون العقيدي.   ٧٦) ينظر: إحياء الرصف، د. رضا هادي حسّ
٧٧) ينظر: إحياء الرصف: ٧.  

٧٨) ينظر: الرتتيب يف كتاب إحياء الرصف. 
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم. 

 *– ٢٠١٠م  زبار.  خدجية  د.  احلمداين، 
صفاء  دار  ن:  عامّ رصفية.  أبحاث  ١٤٣١ه. 

للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 
العزاوي، د. فائزة حممد عيل. ٢٠١٢م. ابن * 

للنرش  الفراهيدي  دار  بغداد:  رصفياً.  سيده 
والتوزيع. الطبعة األوىل. 

محيد، د. أحالم ماهر حممد. ٢٠٠٨م. أبنية * 
ومعانيها  الكريم  القرآن  يف  املجردة  األفعال 
الكتب  دار  بريوت:  داللية.  رصفية  دراسة 

العلمية. الطبعة األوىل. 
احلديثي، د. خدجية. ٢٠٠٣م. أبنية الرصف * 

يف كتابة سيبويه معجم ودراسة. بريوت: مكتبة 
لبنان نارشون. الطبعة األوىل. 

 *– ٢٠١٦م  الكريم.  عبد  ناهية  د.  القزاز، 
١٤٣٧ه. األبنية الرصفية يف البحر املحيط أليب 

حيّان األندليس. بغداد: مكتبة السيسبان. 
ون. ١٤٣٦هـ *  العقيدي، د. رضا هادي حسّ

- ٢٠١٥م. إحياء الرصف. بغداد: دار الكوثر. 
الطبعة األوىل. 

الفاعل *  اسم  ت.  د.  حممد.  ميثم  د.  عيل، 
بني  تأنيث  عالمة  بغري  املؤنّث  عىل  الدالّ 
األلفاظ  يف  دراسة  ــ  والكوفيني  البرصيني 

واخلالف. بغداد: دار الفراهيدي. 
أوزان *  ١٩٧١م.  طه.  هاشم  د.  شالش، 

مطبعة  األرشف:  النجف  ومعانيها.  الفعل 
اآلداب. 

علوان. *  حسن  نرصتا  علياء  د.  الربيعي، 
شعر  يف  الرصفيّة  البنية  ٢٠١٦م.  – ١٤٣٧ه 

أهل البيت املعصومني– دراسة داللية. 
٢٠١٠م. *  جعفر.  رازق  د.  الزيرجاوي، 

الينابيع  دار  السويد:  الرصيف.  املنهج  تقويم 
للطباعة والنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 

 *– ٢٠١٥م  عبيد.  خولة  د.  خلف، 
١٤٣٦هـ. مجع اجلمع يف القرآن الكريم دراسة 
رصفية داللية. جامعة دياىل: منشورات املطبعة 

املركزية. الطبعة األوىل. 
 *– ٢٠١٣م  اهللا.  خري  جميد  د.  الزاميل، 

١٤٣٤هـ. حقيقة االستدراك عىل سيبويه عند 
. بريوت: دار الكتب العلمية.  بيديّ أيب بكر الزُّ

الطبعة األوىل. 
٢٠١٦م. *  مزبان.  ساجدة  د.  حسن، 

األرواح  مراح  رشوح  يف  الرصفية  الدراسات 
عدنان.  ومكتبة  دار  بغداد:  مسعود.  البن 

الطبعة األوىل. 
٢٠١٢م. *  زبار.  خدجية  د.  احلمداين، 

دراسات رصفية موازنة. بغداد: دار الفراهيدي 
للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 

 *– ٢٠١٣م  اهللا.  خري  جميد  د.  الزاميل، 
١٤٣٤هـ. دراسات يف علم الرصف. بريوت: 

دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل. 
الدرس *  احلامدي، د. هند عباس. ٢٠١٥م. 

الرصيف يف العراق يف الكتب والرسائل اجلامعية 
بغداد: دار  من عام ١٩٦٨ حتى عام ١٩٩٨. 

الفراهيدي للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 
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 * - ٢٠١٣م  رضا.  وع  جدّ قيص  اهليتي، 
ابن  شافية  رشح  يف  الرصيف  الدرس  ١٤٣٤ه. 
جامعية  رسالة  اليزدي:  للخرض  احلاجب 
كلية  اهليتي،  سعيد  حممد  خليل  د.  بإرشاف 

الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة األنبار. 
احلجي، د. عبد احلق أمحد حممد. ٢٠١١م. * 

مركز  منشورات  بغداد:  األبنية.  دالالت 
ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث 

الوقف السني. الطبعة األوىل. 
العيداين، د. جالل الدين يوسف. ٢٠١٠م. * 

داللة البنية الرصفية يف السور القرآنية القصار. 
الطبعة  والتوزيع.  للنرش  الراية  دار  ن:  عامّ

األوىل. 
٢٠١٤م. *  عيل.  د  حممّ أشواق  د.  ار،  النجّ

داللة اللواصق الترصيفية يف اللغة العربية. دار 
دجلة نارشون وموزعون. الطبعة األوىل. 

سنن *  ٢٠٠٩م.  بنيان.  خليل  د.  ون،  احلسّ
والتكثري.  املبالغة  عىل  الداللة  يف  العربية 

بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل. 
بن *  حممد  الدين  ريض  االسرتاباذي، 

احلسن. ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م. رشح شافية ابن 
احلاجب: حتقيق: حممد نور الدين الزين وحممد 
احلميد.  عبد  الدين  حميي  وحممد  الزفزاف 

بريوت، دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل. 
 *– ٢٠١٣م  فاضل.  حممد  د.  السامرائي، 

 . ومعانِ أحكامٌ  العريب  الرصف  ١٤٣٤هـ. 
بريوت: دار ابن كثري للطباعة والنرش والتوزيع. 

الطبعة األوىل. 

صيغ *  ت.  د.  اهللا.  عبد  عيل  حممد  العنبكي، 
النسب بغري الياء دراسة داللية رصفية. بغداد: 
دار الفراهيدي للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 

٢٠١١م. *  أمحد.  قاسم  زيرفان  الربواري، 
الكريم  القرآن  يف  وفُعلَة  وفِعلَة  فَعلَة  صيغة 
الكتب  دار  بريوت:  داللية.  رصفية  دراسة 

العلمية. الطبعة األوىل. 
 *– ٢٠١٢م  اهللا.  خري  جميد  د.  الزاميل، 

١٤٣٣هـ. علم الترصيف عند اإلمام أيب البقاء 
العكربي. بريوت: دار الكتب العلمية. الطبعة 

األوىل. 
اللغة. *  علم  ت.  د.  حاتم.  د.  الضامن، 

مطبعة التعليم العايل باملوصل. 
 *  - ٢٠١٣م  ون.  حسّ رضا  د.  العقيدي، 

الكريم.  القرآن  يف  الرصيف  العموم  ١٤٣٤ه. 
بغداد: املركز التقني. الطبعة األوىل. 

 * - ١٣٩٢هـ  سليامن.  حممد  د.  األشقر، 
املعجمي.  والرتتيب  الفهرسة  ١٩٧٢م. 
الكويت: دار البحوث العلمية. الطبعة األوىل. 

١٤٠٧هـ. *  أبو مغيل، د. سميح. ١٩٨٧م –
دار  ن:  عامّ العربية.  وقضايا  اللغة  فقه  يف 

جمدالوي للنرش والتوزيع. الطبعة األوىل. 
كيف *  ت.  د.  نارص.  اهللا  عبد  د.  الداوود، 

تكون كاتباً بارعاً. 
 *– ٢٠١٤م  عيل.  حسني  حممد  د.  زعني، 

دراسة   – الرصيف  التيسري  مظاهر  ١٤٣٥هـ. 
القاهرة.  يف  العربية  اللغة  جممع  قرارات  يف 
املجمع  مطبعة  العلمي،  املجمع  منشورات 



أ.د. سامي علي جبار المنصوري-الباحث :سجاد محمد ضرب شعبان

١٧٤

العلمي. 
حتقيق: *  العرب:  لسان  ت.  د.  منظور.  ابن 

اهللا  بحسب  أمحد  وحممد  الكبري  عيل  اهللا  عبد 
وهاشم حممد الشاذيل. دار املعارف بالقاهرة. 

جمموعة الشافية يف علمي الترصيف و اخلط، * 
و تشتمل عىل متن ابن احلاجب و رشح الشافية 
للعالمة  الشافية  رشح  و  اجلاربردي  مة  للعالّ
نقرة كار و حاشية عىل رشح اجلاربردي البن 
الشافية  رشح  يف  الكافية  املناهج  و  مجاعة 
يف  اجلليلة  الفوائد  و  األنصاري  زكريا  للشيخ 
الكرمياين،  إلبراهيم  اجلميلة  الفوائد  رشح 

السالم شاهني،  عبد  واعتنى هبا حممد  ضبطها 
األوىل:  الطبعة  بريوت،  العلمية /  الكتب  دار 

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م. 
 * - ٢٠١٢م  اهللا.  عبد  نرسين  د.  العلواين، 

العربية يف ضوء جممع  ١٤٣٤هـ. معاين األبنية 
الطبعة  العلمية.  الكتب  دار  بريوت:  البيان. 

األوىل. 
واملدرس *  عيل:  حممد  أسعد  د.  النجار، 

٢٠١٦م.   - ١٤٣٨هـ  عباس.  ياسني  سهاد 
معجم األفعال املزيدة يف القرآن الكريم. بابل: 

مؤسسة دار الصادق الثقافية. الطبعة األوىل.  


