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Abstract
Arabic is a derivative language in which the word becomes an internal transformation from one
language to another, to denote individuals, decency, pluralism, recollection, femininity, descent, etc.
This shift is often based on linguistic judgments, and one rule that has the merit of proving the
validity of this transformation may be sufficient. The nature of the transformation sometimes requires
that two judgments be fought in the structure of the word so that the argument of one of them is not
valid. They are together, and therefore they come together.
The pleading of the sentences in the structure of the word was not arbitrary, but for reasons of
necessity, such as punishment between letters and movements and their similar relationship to others.
Keywords: plead, punishment, anomalies, reasons, judgment
الملخص
تعد اللغة العربية من اللغات االشتقاقية التي تتحول فيها االلفاظ تحوالً داخلياً من صيغة الى اخرى ،للداللة على االفراد والتثنية

والجمع والتذكير والتأنيث والنسب الى غير ذلك.

ويستند هذا التحول – في الغالب – الى احكام لغوية ،وقد يكفي حكم واحد يمتلك صفة الحجة على صحة هذا التحول وتقتضي
طبيعة التحول في بعض االحيان أ ْن يتنازع حكمان في بنية الكلمة بحيث ال يصح فرض بقاء حجة احدهما مع فرض بقاء حجة االخر،
وال يصح العمل بهما معاً ولذلك يترافعان.
ذلك.

وترفع االحكام في بنية الكلمة لم يكن اعتباطاً وانما لدواعي اقتضته كالمعاقبة بين الحروف والحركات وعالقة المشابهة الى غير
ا

الكلمات المفتاحية :ترافع ،المعاقبة ،الشذوذ ،دواعي ،حكم

المقدمة

إ ٌن اللغة العربية لغة اشتقاقية تتحول فيها االلفاظ تحوالً داخلياً من صيغة الى اخرى للداللة على االفراد والتثنية والجمع والتذكير
والتأنيث والنسب الى غير ذلك.
وهذا التحول يستند – في األعم األغلب – إلى أحكام لغوية ،وقد يكفي حكم واحد يمتلك صفة الحجة على صحة هذا التحول،
إال ّأنه في بعض المواطن تقتضي طبيعة التحول أ ْن يتنازع حكمان في بنية الكلمة بحيث ال يصح فرض بقاء حجة أحدهما مع فرض
بقاء حجة االخر ،وال يصح العمل بهما معاً ،فيرفع أحدهما حكم اآلخر أو يترافعان كالهما.
وتنبه ابن جني (ت  398هـ) الى ذلك فأفرد بابا في كتابة الخصائ سماه باب (ترافع األحكام) ( ،)1ويقصد به (أّنه قد يجتمع
في الكلمة أمران ،يقضي كل منهما إذا انفرد بحكم في اللغة ،تكون عليه الكلمة ،فيكون ذلك داعياً الى إلغاء تأثيرهما ،فكأ ًن هذا رفع
()2

حكم هذا ،وهذا رفع حكم هذا وأبطله).

ويقرب من هذا قول االصوليين بـ (تعارض الدليلين) ،ومعنى تعارض الدليلين( :أ ّن كالً منهما – إذا تمت مقومات حجيته –
()3
يبطل اآلخر ُويك ّذبهُ).
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اع تقتضيها طبيعة التحول والتغير فيها؟.
والذي ُيسأ ُل عنه ،هل تترافع األحكام في بنية الكلمة اعتباطا ،أو لدو ٍ
أن فيها ترافعاً لألحكام ،وقد أشار إلى دواعي ذلك
ضمَنه ألفاظاً لغوية رأى ً
أجاب ابن جني عن ذلك في باب (ترافع األحكام) إذ ّ

الترافع حيناً ،وترك للقارئ استنباط ذلك حيناً اخرى.

وسنناقش في هذا البحث تلك الدواعي وطبيعتها وغايتها ومن هذه الدواعي:

اوالا :المعاقبة بين الحركة في عين الكلمة وتاء التأنيث

()4
فإن كان على (فَ َعلَة)
تكسير ما كان من (فَ َعل) على (أ ْف َعال) نحوَ :علَ َم و ْ
أعالم ،وقَ َدم وأ ْق َدام ،الى غير ذلك ْ ،
ّ
إن االصل في َ
()6
()5
ِ
ُك ّس َر على (فعال) نحو :رقََبة ِ
كسر على (أَفَ ُعل) نحو( :أَ َك َمة) وع ُكم .
ورقاب ،وهو االصل فيها ،وقد تُ َّ
ِ
(م َغ َل،
واذا ما صيغ من وزن (فَ َع َل) أو (فَعل) المتحرك العين على وزن (فَ َعلَة) بالحاق تاء التأنيث فإن عينة تسكن نحوَ :
و(حِقلَ ،ح ْقلة)(.)7
َم ْغلَة)َ ،
و(ح ْقلَة) – بحسب رأي ابن جني – هو أ ًن حركة العين قد عاقبت تاء التأنيث فرفعت التاء
(م ْغلَة) َ
والداعي إلى تسكين عين َ
أن حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء التأنيث ،وذلك في االدواء ؛ نحو قولهمَ :رِمث
حكم الحركة ،قال( :والقول فيه عندي ً
ِ
وم ِغل َم ْغلة .فقد ترى الى معاقبة حركة العين تاء
وحبِج َح َ
وحبِط َحَبطاَ ،
َرَمثاَ ،
بجا .فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين ،فقالواَ :حقل ح ْقلَةَ ،
()8
التأنيث).

رت فإ ًن حركة العين (الفتحة)
كس ْ
واذا ما اجتمعت حركة العين وتاء التأنيث في صيغة واحدة كصيغة (فَ َعلَة) نحو( :أَ َك َمة) ثم ً
تترافع وتاء التأنيث فيرفع ك ُل منهما حكم اآلخر فيؤول األمر إلى (ع ُك ْم) على وزن (أَ ْف ُعل).

اب تكسير
وب ُ
أن ترافع حكم الحركة (الفتحة) وتاء التأنيث في (أ َك َمة) عل باألمر إلى أ ْن صار كأّنه (فَ ْعل)( :أَ ْكم)َ ،
والذي حصل ً
(فَ ْعل) على (أَ ْف ُعل) ولذلك قيل (ع ُك ْم).
التاء وحركة العين جريا لذلك َم ْجرى الِض ّدين المتعاقبين .فلما اجتمعا في (فَ َعلة)
(فلما تعاقبت ُ
والى هذا ذهب ابن جني بقولهّ :
كأنه (فَ ْعل) ،فَ ْعل باب تكسيرة
فأسقطت التاء حكم الحركة ،و
ترافعا أحكامها،
ْ
ْ
أسقطت الحركة حكم التاء .فآل االمر بالمثال إلى أ ْن صار ّ
()9

(أَ ْف ُعل)).

ود
وبَي ُن أ ّن الداعي الى تكسير (أَ َك َمة) على (ع ُك ْم) على غير القياس هو المعاقبة بين تاء التأنيث وحركة العين وترافعهما ،وأ ُ
َ
()10
التنبيه إلى أ ّن (أَ َك َمة) تجمع على (ع ُك ْم) و(أَ َك ْم) تُجمع على (عكام) وهو جمع الجمع.

()11
ألنه خالف بابه وانفرد بحكم( ،)12والغرض من ذلك الميل إلى التخفيف وهو أحد دواعيه(.)13
َوجمعُ (أَ َك َمة) على (ع ُك ْم) شا ًذ ؛ ً
وزيادة على ذلك أ ًن االص َل في التعاقب هو التحول من الواو الى الياء ،وهو تحول لهجي تلجأ اليه بعض القبائل العربية كقبائل

الحجاز( ،)14وقد تحدث المعاقبة لغير علة( ،)15وا ْنما الغرض منها الميل إلى التخفيف لكثرة االستعمال.

ت حركة العين ،اي :أَ ًن (تاء) التأنيث عاقبت حركة العين فرفعت
حقت تاء التأنيث ُحذفَ ْ
و(ج ْفنة) ،فلما ألُ ْ
(جفَ َن) َ
ونظير ذلك َ
حكمها(.)16
فت تاء التأنيث وبقيت (تاء) الجمع(.)17
(ج ْفنة) جمع مؤنث سالم قيلَ :جفَنات ،فَ ُح َذ ْ
واذا ما ُج ِم ْ
عت َ
ص َعة
وجفَ ْ
وعندما حذف (تاء) التأنيث عاقبتها الحركة على عين الكلمة ،قال ابن جني(:ومن ذلك قولهمَ :جفََنة َ
نات ،وقَ ْ

ات ،لما حذفوا التاء حركوا العين)(.)18
ص َع ْ
وقَ َ
وما يعضد رأي ابن جني أن (فَعلَة) اذا كانت اسماً وج ِ
ت باأللف والتاء ،فإن عينها تحرك بالفتحة أبداً فرقاً بين االسم
مع ْ
ُ
َ ُ
ً ْ
()20
والصفة( .)19وذلك لخفة االسم وثُقل الصفة .
()21
سكان العين ضرورة ،فهذا يعني أَ ّن
(ج ْفنات) ُ
(ج ْفنة) تجمع بإسكان العين َ
أن َ
وعد ذلك ضرورة  ،واذا كان إ ُ
وفضالً عن ذلك ً
ذفت التاء.
َ
االصل ترافعُ حكم الحركة (الفتحة) وتاء التأنيث ،فَ ُح ْ
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أن الداعي الى ترافع حكم الحركة وتاء التأنيث هو التعاقب بينهما في بنية الكلمة ،وهو تعاقب لهجى قد ال
ونخل من ذلك إلى ً
يستند إلى عله معينه ،إّنما يحدث نتيجة لالستعمال الشاذ لبعض االلفاظ طلباً للتخفيف.

ثانيا :التعاقب بين( :تاء التأنيث وياء المد)
ِ
ب تاء التأنيث ياء المد في بعض االلفاظ العربية فعند تكسير( :فَ ْرزان)( )22نقول( :فَ ارزين) ،وبإضافة تاء التأنيث الى المفرد
تُعاق ُ
نقول( :فَرزَانة) وتكسيرها( :فَ ارزَنة) (.)23
فتاء التأنيث في (فَ ارزَنة) عاقبت (ياء) المد في (فَ ارزين) ورفعت حكمها ( ،)24فَ ُح ِذ ْفت الياء للتخفيف ( .)25ونظير ذلك :زنديق
وز ِ
نادقة.
َ
()26
ِ
ِ
ِ
و(ب َجل ٌي) .
(حَنف ٌي) َ
و(ب ِجيلَة) فعند النسب اليهما نقولَ :
(حنيفَة) َ
ان هذا التعاقب في النسب إلىَ :
ويب ُ
أن تحذف التاء وتُضاف (ياء) مشدده مكسوٌر ما قبلها ( ،)27ولكن ما الداعي الى حذف (التاء)
والقياس في النسب إلى (فَ ِعيلَة)ْ ،
و(الياء) فيِ :
و(ب َجلِ ٌي)؟.
(حَنف ٌي) َ
َ
الداعي إلى ذلك – بحسب ابن جني – هو ترافع حكم (التاء) و(الياء) المشددة المضافة عند النسب ،فحذفتا ،فصار االمر كأنه:
قري) َ ِ
(حنِف) و(ب ِج َل) ،فجرى ك ٌل منهما في النسب مجرىَ ( :شِقر) َ ِ
ي) ،قال( :و ِمن ذلك أنا قد رأينا تاء
َ
َ
و(نم َر ٌ
و(نم َر) والنسب اليهماَ ( :ش ِ ٌ
َ
ِ
ِ
قب ياء المد ،وذلك نحو :فَ ارزين وفَ ارزنة ،وجحا ِجيح وجحاجحة ،وزناديق وزنادقة .فلما نسبوا إلى نحوَ :حنيفَة ،وب ِجيلة،
التأنيث تُعا ُ
وب ِج َل،فجريا لذلك مجرى َشِق َر
كأنهما َحنِ َ
وب ِجيلَة ،إلى ًأنهما ّ
ف َ
تصوروا ذلك الحديث أيضا ،فترافعت التاء والياء أحكامها ،فصارت َحنيفة َ
()28
َِ
ي ،كذلك قلت أيضا في َحنِيفةَ :حَنِف ٌي ،وفي َب ِجيلَةَ :بجلِ ٌي).
ي َ
ون َم ِر ٌ
ونم َر ،فكما تقول فيهماَ :شقَ ِر ٌ
وما ي ِ
عض ُد رأي ابن جني في ترافع حكم (تاء) التأنيث و(ياء) المد أمران:
َ
ِ
ضرب من الضعف ،واذا ضعفت الكلمة
لحقت بـ (فَعيلَة) ُحذفت لها (تاء) التأنيث ،فيصيب الكلمة
أن (ياء) النسب إذا أّ ْ
ٌ
االولً :
)،
29
(
وهذا ما حصل عند النسب الى ِ
و(ب ِجيلة).
ذفت له الياء
فح ْ
(حنيفة) َ
َ
عند حذف (تاء) التأنيث ،أسرع اليها ضعف عخر ُ
ِ
ِ
ي) ،فلما أُضيفت (ياء) النسب لم تحذف الياء ،والعلة
الثاني :أ ّن القياس في النسب إى َ
(سعيدَ :سعيد ٌ
(حنيفَ :حنيف ٌي) .والىَ :
صحت (الياء) فجيء بها على
في ذلك أ ٌن الكلمة لم يصبها الضعف ،فلم تكن هناك (تاء) تأنيث تُحذف لتحذف لها (الياء) ،ولذلك ُ
()30
االصل.
ومالك القول :إن الداعي الى ترافع حكم تاء التأنيث وياء النسب في ِ
و(ي َجلِ ٌي) مرده إلى التعاقب بين تاء التأنيث وياء
(حَنف ٌي) َ
َ
ً
ضعف اخر حذفت له الياء ،لذلك رفع كل منهما حكم االخر وأبطله.
ض ٌ
المد ،فلما َح ُ
ب لها َ
عف ،فلما ضعفت َد ً
ذفت التاء أصاب الكلمة َ

ثالث ا :المشابهة بين حرف المد قبل الطرف وتاء التأنيث
صَناعَ اليد) .
نع اليد) و(إمرأةٌ َ
(رج ٌل َ
َي ِرُد في كالم العرب َ
ص َ
ِ ِ
(صَناع)؟
(ص ْن َعة) الى َ
نعة)َ ،فل َم ُعد َل في تأنيثها من َ
(ص َ
(صَن َع)َ :
والقياس في تأنيث َ
(صَناع) قد شابهت تاء التأنيث وأغنت عنها ،فرفعت
إن الداعي الى هذا العدول عند ابن جني هو ّ
ً
أن االلف قبل الطرف في َ
()31

صَناع اليد ؛ فأغنت
االلف حكم التاء ،قال:
(ومما يدلّك على مشابهة حرف ّ
صَن َع ،وامرأة َ
المد قبل الطرف لتاء التأنيث قولهمَ :رج ٌل َ
ّ
()32
وبطَلَة. ).
وبطَ َل َ
وح َسنةَ ،
ص ْن َعة ،لو جاءت على حكم نظيرها ؛ نحو َح َسن َ
االلف قبل الطرف مغنى التاء التي كانت تجب في َ
وأحسب أ ًن مشابهة الف المد لتاء التأنيث وترافعهما ع ٍت مما يأتي:
(صَناع) على وزن (فَ َعال) وهي بمنزلة (فَ ُعول) ،والهاء ال تدخل على مؤنثة كما ال تدخل على مؤنث فَ ُعول(.)33
اوالً :إ ًن َ
()34
ِ
صد بها معنى الفعل ،ال تلحقها تاء التأنيث.
ثانياً :إن الصفات المختصة باإلناث إن لم ُيق ْ
صنع االيدي)(.)35
(صَناع) ،وتجمع مع النسوة فيقال( :نسوة ُ
(صَن َع) تفرد في المرأة فيقال :إمرأة َ
ثالثاً :إن َ
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صح دخول (تاء) التأنيث على
ويتضح بعد ك ًل ما ذكر أ ًن ألف المد َر ْ
فعت حكم تاء التأنيث لعالقة المشابهة بينهما ،فلما لم َي ُ
(صَناع) حلًت الف المد محلها وأغنت عنها.
َ
ٍ
بحرف عن حرف آخر.
رابعا :التعويض
و(شامي) ،و(تَ ِ
ِ
هام ٌي)(.)36
(ي َمنِ ٌي)
ٌ
(اليمن) ،و(ال َشأم) ،و(تَهامة)َ :
إن القياس في االضافة – النسب – إلى َ
ٌ
ٍ ()37
(ي ٍ
مان) ،و( َشآٍم) و(تَهام)  .فجعلوا االلف قبل الطرف عوضاً عن أحدى الياءين
وقد َوَرَد عن العرب قولهم في النسب إليهماَ :

يد عندك في وضوح ذلك ًأنهم قالوا في اإلضافة إلى
الالحقتين لها ،فرفعت االلف حكم الياء ،والى هذا ذهب ابن جني ،قال( :ويز ُ
ٍ
ٍ
هامةَ :ي ٍ
أن الشيئين
َ
مان،و َشآم ،وتَهام ،فجعلوا االلف قبل الطرف عوضا من إحدى الياءين الالحقتين بعدها .وهذا يدلك ً
اليمن،و ال َشأم ،وتَ َ
()38
اذا اكتنفا الشيء من ناحيتيه ،تقاربت حاالهما وحااله بهما).

أن االلف عوضاً عن الياء في النسب الى (اليمن) و(الشأم) ،فكيف يصح ذلك في تَهامة وااللف جزء
والذي ُيسأ ُل عنه اذا صح ً
من اصل الكلمة؟
ِ ِ ِ
أن االلف في تَ ِ
هام عوضا من إحدى الياءين
(فإن ُق َ
أجاب ابن جني عن ذلك بقولهْ :
فإن في تَهامة ألفاًَ ،فل َم ذهبت إلى ّ
لتّ :
لإلضافة؟ قيل :قال الخليل في هذاَّ :إنهم َّ
وكأنهم فكوا صيغة تهامة فأصاروها الى تَهَم او تَ ْهم ،ثم
كأنهم نسبوه الى فَ ْعل ،أو فَ َعلّ ،
اضافوا اليه فقالوا :تَ ٍ
ألنه قد جاء هذا العمل في هذين المثالين جميعاً ،وهما
هام .وانما ميل الخليل بين فَ ْعل وفَ َعل ،ولم يقطع بأحدهما ؛ ّ
()39
الشأم واليمن).
ظنهُ أيده السماع ،قال ابن جني:
أن ً
والخليل – َر َحمهُ اهلل – وا ْن لم يقطع بأصل تهامة عند النسب اليها أتَهَ ٌم هو أم تَ ْهم؟ إالّ ّ
علي ،قال انشدنا احمد بن يحي:
(أنشدنا ابو ّ
هم يا لك َب ْرقاً َم ْن َيشقه ال َي ْنم
أّرقني الليلة َب ْر ُ
ق بالتَ ْ
أن َه َج َم به الظ ّن على اليقين)
فأنظر الى ق ّوة تصور الخليل الى ْ

()40

أللف ِ
ويتضح أ ًن الداعي إلى رفع حكم الياء باألف في النسبٍ :
ض من إحدى الياءين الالحقتين بهما وأما
يمان وشآم ،أ ًن ا َ
عو ٌ
(يمن) ،فتقديره (تَهم) والنسب اليه :تَ ٍ
هام ،وفتحة التاء تبين
َْ
في النسب :تهام ،فمن اراد العوض َغِّي َر ،ففتَ َح التاء وجعل (تَهامة) على وزن َ َ
()41
(الي َمن) و(الشأم).
أن االسم قد ُغِّير حدهُ؛ وذلك ليجري النسب اليها مجرى النسب الى َ
لك ّ
()42
مان ،و َشآم ،وتَ ٍ
يمن) و(الشأم) و(تَهامة) بـَ :ي ٍ
نسب
هام،
مقتصر عليها ؛ إذ ال رابع لها ،وهو ٌ
وأود التنبيه الى ّ
ُ
أن النسب الى (الَ َ
()43
عما عليه بقية بابها.
شا ٌذ؛
ّ
ألنها انفردت به ّ
مردهُ  -زيادة على ما ذكرّ ،-أنهم
أن الداعي الى ترافع حكم االلف والياء ّ
ولما كان النسب اليها على غير القياس ،فأحسب ّ
()44
خففوا ياء النسب ثم ح ِ
ض عنها بأالف لتحقيق التعادل بين أصوات الكلمة الواحدة ،وهو احد دواعي الشذوذ.
ذف ْ
وعو َ
ُ
ت َ

بالد
أثر في هذا الترافع ،ذلك أ ّن الشهرة دفعتهم للتصرف بياء النسب بالحذف والتعويض منها باأللف ،فالشا ُم ُ
وقد يكون للشهرة ً
ت بهذا النسب الشاذ لشهرتها على بقاع اخرى،
رض معروفة ولذلك ُخ َّ
صْ
الي َمن بلد معروفة ،وتَهامة أ ُ
تشاء َم اليها قوم من بني كنعان ،و َ
َ
()45
والشهرةُ من دواعي الشذوذ كذلك.
ِ ()46
شدد ،فاأللف زائدة،
(يمان)َ :يمان ٌي .فَ َم ْن ٌ
وما ُ
ص َحة ترافع حكم االلف والياء عند ابن جني .أ ٌن النسب الى رجل اسمه َ
يؤكد َ
واصله ِ
(صنعانِ ٌي) ،فتبقى الياء مشددة ومن خفف فاأللف عوض من احدى ياءي النسب ،فتبقى الياء
َ
(يمن ٌي) كما زيدت النون في َ
()47
ألنه ال يجوز الجمع بين العوض والمعوض.
االخرى مخففة ؛ ّ
وبٌين أ ّن األلف لما رفعت حكم الياء في النسب الىٍ :
يمان وش ٍآم ،وحذفت الياء تبعاً لذلك أصاب حروفهما النق
َ

فعوضت

رت الى تَ ْهم أو تَهَ َم والنسب اليهما:
األلف ذلك ،وحققت التعادل بين حروفهما ،ولكي تجري (تَهامة) مجراهما في هذا النسب الشاذ ُغِّي ْ
تَ ٍ
هام.
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خامسا :حمل صيغة (فَ ْعلة) على صيغة (فَ َعل).
إن األص َل في تكسير ما جاء على (فَعلَة) للداللة على القلة أنهٌّ يكسر على (أَ ْفعال) نحو( :ر ْجلَة وأَرجال) ،وعلى ِ
(ف َعال) للداللة
َْ
ّ
ٌ
ْ
َ
َ
()48
(ر ْجلَة ِ
ورجال).
على الكثرة نحوَ :
()49

ومُئون).
وقد تُ َّ
و(م َأنه ُ
كسر (فَ ْعلَة) على غير القياس على (فُ ُعول) نحو( :ب ْد َرهُ ،ب ُدور) َ
كسر
والداعي الى تكسير (فَ ْعلَة) على (فُ ُعول) على غير القياس هو المشابهة بين صيغة (فَ ْعلَة) وصيغة (فَ َعل)،ذلك ّ
أن (فَ َعل) تُ ٌ
أجمال) ( ،)50وعلى ِ
طالل وطُلُول)،
على (أ ْف َعال) للداللة على القلة
(فعال) و(فُ ُعول) للداللة على الكثرة نحو( :طَلَ َل وأَ ْ
َ
نحو(:ج َمل و ْ َ
ُسد(.)51
ُس ْد ثم أ ْ
ُسود) فحذفوا الواو فقالوا :أ ُ
ُسود) إالّ ّأنهم استثقلوا ورود ضمتين في (أ ُ
َس ْد وعساد وأ ُ
و(أ َ
ولما كانت صيغة (فَ ْعلَة) قد شابهت صيغة (فَ َعل) في التكسير على (أ ْف َعال) للداللة على القلة ،لذلك عاقبتها في التكسير على
وحلَّت محلها لعالقة
ومُئون) فر ْ
وح ِم ْ
فعت صيغة (فَ ْعل) حكم صيغة (فَ ْعلَة) َ
(ب ْد َرة ُ
لت عليها للداللة على الكثرة في َ
(فُ ُعول) ُ
و(م َأنة ُ
وب ُدور) َ
()52
المشابهة بينهما ،والى هذا ذهب ابن جني.
فاالشتراك اللفظي في التكسير على (أ ْف َعال) قد أوجد الشبه بينهما ،فَ ُح ِم َل أحدهما على اآلخر ،فرفعت المشابهة حكم (فَ ْعلَة)
واثبتت حكم (فَ َعل).
ثبت صحة هذا الترافع عند ابن جني ما يأتي:
وما ُي ُ

و(مُئون) .كما أدخلت في باب (فَ َعل
(ب ْد َرة) ُ
أن فَعاالً وفُ ُعوالً أختان ،فأدخلوا (فُ ُعوال) في َ
أوالً :ذهب سيبويه الى ّ
و(م َأنة) ُ
و(ب ُدور) َ
()53
مع ِ
فعال) وهو قليل.
إن العرب يعطون الكلمة حكم كلمة اخرى ،وا ْن لم َي ُك ْن فيها سبب الحكم للمشابهة بينهما ،وقد ُيحمل االصل على الفرع
ثانياًّ :
()54
ٍ
لضرب من المشابهة.
بأن ال تكون الصيغة على وزن من أوزانها ،فالمشابهة قد تكون تامة أو في وجه
إن المشابهة بين صيغة وأخرى ال ُي ْبطَ ُل ْ
ثالثاًّ :
()55
من االوجه.
(ب ْد َره
نخل من ذلك إلى أ ٌن صيغة (فَ ْعلة) ُح ْ
(فعل) حكم (فَ ْعلة) في َ
ملت على صيغة (فَ َعل) لعالقة المشابهة بينهما فرفعت َ
ومُئون).
وب ُدور)
َ
ُ
و(مأنة ُ
نتائج البحث

بعد إتمام البحث يمكن لنا أ ْن نجم َل أهم النتائج التي توصلنا اليها بما يأتي:
اوالً :تترافع االحكام في بنية الكلمة نتيجة الستعمالها على غير القياس ،كالشذوذ مثالً ،فيحدث تعاقب بين حروفها وحركاتها ،فيرفع
احدهما حكم االخر.

ثانياً :تترافع االحكام في بنية الكلمة تحاشياً لالصطدام مع القواعد اللغوية ،كعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض فيرفع العوض
حكم المعوض.

ثالثاً :وقد تترافع االحكام نتيجة لعالقة المشابهة بين الصيغ في وجه من االوجه ،فتحمل احدى الصيغ على حكم االخرى فيرفع المحمول
عليه حكم المحمول.

رابعاً :تترافع االحكام في بعض االلفاظ اذا اصابها شيء من التغير باأللحاق وغيره أو اذا اصابها الضعف بحذف احد حروفها.

هوامش البحث
-1

.1,8/2

-2

الخصائ

-3

اصول الفقه ،محمد رضا المظفر.422 :

( 108/2 :الهامش).
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-4

ينظر :الخصائ  ،108/2 :وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين األستأربادي ،265/2 :تكسر (فَ َعل) على (أفعال) في
(أفعل) في القلة نحوَ :ج َمل وأجمالَ ،زَمن و ْأزُمن ،ينظر :شرح شافية ابن الحاجب ،265/2 :وظاهرة
القلة ،وناد اًر ما يقاس على ُ

-5

ينظر :شرح شافية ابن الحاجب.272/2 :

-6

ينظر :كتاب سيبويه ،594/3 :والخصائ

-7
-8

الم ْغلَة ،وجع يصيب بطن الناقة عند أكلها التراب مع الَبقل ،والَ ْحقلة :من أدواء االبل .ينظر لسان
ينظر :الخصائ َ ،109/2 :
و(ح َقل).626 ،160/11 :
(م َغل) َ
العرب مادة َ
الخصائ

-9

المصدر نفسه.109/2 :

الشذوذ في الصرف العربي د .حسين عباس الرفايعة.100 :

 ،108/2 :وشرح شافية ابن الحاجب.272/2 :

.109/2 :

 -10ينظر :كتاب سيبويه ،583/3 :وليس في كالم العرب البن خالويه ،385 :والتعليقة على كتاب سيبويه البي علي الفارسي:
 ،94/4وشرح أبيات سيبويه للسي ارفي ،172/2 :السماع والقياس :احمد تيمور.76 :
 -11ينظر :شرح الكافية الشافية البن مالك.1817/4 :
 -12ينظر :الخصائ

.98/1 :

 -13ينظر :ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.39 :
 -14ينظر :لهجة قبيلة اسد :أ .د .علي ناصر غالب ،109 :واللهجات العربية بحوث ودراسات د .ثروت عبد السميع.114/1 :
 -15ينظر :اللهجات العربيه بحوث ودراسات.213/1 :
 -16ينظر :الخصائ

.109/2 :

 -17ينظر :شرح المفصل البن يعيش ،12/5 :ذكر سيبويه أ ٌن (ج ْفنة) تجمع على (جفَنات) اذا أريد ادنى العدد ،وتُجمع على ِ
(فعال)
َ
َ
ُ
( ِجفان) اذا جاوزت ادنى العدد ،ينظر :كتاب سيبويه.578/3 :
 -18الخصائ

.109/2 :

 -19ينظر :المقتضب للمبرد ،188/2 :وعلل النحو البن الوراق ،525/1 :ونتائج الفكر في النحو للسهيلي ،125/1 :وشرح شافية
ابن الحاجب.275/2 :
 -20ينظر :علل النحو ،526/1 :وشرح المفصل البن يعيش.244/3 :
 -21ينظر :شرح شافية ابن الحاجب ،274/2 :االصل في باب فَ ْعلَة ان تجمع على فَ َعالت بالفتح نحو :تمرة – تَ َمرات واالسكان
فيها ضرورة .ينظر :المصدر نفسه ،والصفحه نفسها.
ِ
عرب وجمعه :ف ارزين .ينظر :لسان العرب البن منظور ،مادة (فرزن).322/13 :
 -22الفرزان :من لعب الشطرنج ،أعجمي ُم ّ
 -23ينظر :كتاب سيبويه ،422/3 :واالصول في النحو البن السراج ،409/2 :والخصائ  ،109/2 :وشرح شافية ابن الحاجب:
.189/2
 -24ينظر :الخصائ

.109/2 :

 -25ينظر :لسان العرب مادة (انس).12/6 :
 -26ينظر :كتاب سيبويه ،339/3 :والمقتضب.134/3 :
 -27ينظر :علل النحو ،530/1 ،وشرح الكافية الشافية ،1944/4 :توضيح المقاصد والمسالك شرح الفية ابن مالك للمرادي:
.1453/3
 -28الخصائ

.110 – 109/2 :
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 ،77/2 :والطراز في االلغاز السيوطي ،39:وتداخل االصول اللغوية واثره في بناء المعجم ،عبد الرزاق بن

فراج الصاعدي.539/1 :
 -30ينظر :الخصائ

.221 – 210/2 :

نع).210/8 :
 -31ينظر :لسان العرب مادة َ
(ص َ
 -32الخصائ .110/2 :
 -33ينظر :كتاب سيبويه.639/3 :
 -34ينظر :شرح تسهيل الفوائد البن مالك ،214/1 :ومعاني االبنية في العربية د .فاضل صالح السام ارئي.57 :
 -35ينظر :كتاب االلفاظ البن السكيت.120 :

 -36ينظر :كتاب سيبويه ،340/3 :وشرح شافية ابن الحاجب ،258/2 :كان المتقدمون من النحوين يسمون باب النسب باب
االضافة ،ألن النسب في معنى االضافة ،وكانت الياء المشددة في باب النسب ابلغ من االضافة ،ينظر :اسرار العربية البي
بركات االنباري ،258 :والصرف الوافي ،هادي نهر.167 :
 -37ينظر الخصائ
 -38الخصائ

 ،110/2 :وشرح شافية ابن الحاجب ،258/2 :وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.20 :

.110/2 :

 -39المصدر نفسه.110/2 :
 -40المصدر نفسه.112 – 111/2 :
 -41ينظر :المقتضب.145/3 :

 -42ينظر :كتاب سيبويه ،337/3 :وشرح شافية ابن الحاجب ،258/2 :وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.20 :
 -43ينظر :ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.20 :
 -44ينظر :ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ،52 :اصطلح ابن فارس (ت  395هـ) على التعادل اسم المحاذاة ،ومعناها( :أ ّن
ان كان مختلفين) ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في
يجعل كالم بحذاء كالم ،فيؤتي به على وزنه لفظا و ْ
كالمها.174 :

 -45ينظر :ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.268 :
 -46ينظر :كتاب سيبويه.340/3 :
 -47ينظر :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي :باب (استحباب استالم الركنين اليمانيين.14/9 :
 -48ينظر :شرح شافية ابن الحاجب.168 :
 -49ينظر :الخصائ

.112/2 :

 -50ينظر :الخصائ

 ،112/2 :وشرح شافية ابن الحاجب.265/1 :

 -51ينظر :المصدر نفسه ،112/2 :والمصدر نفسه.266/2 :
 -52ينظر :الخصائ

.112/2 :

 -54ينظر :الخصائ

.214/1 :

 -53ينظر :كتاب سيبويه.578/3 :
 -55ينظر :االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،ألبي بركات االنباري ،مسألة رقم (،183/1 :)26
وشرح الكافية الشافية ابن المالك.169/1 :
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المصادر والمراجع

-1
-2
-3
-4
-5

اسرار العربية ،البي البركات االنباري (ت  577هـ) ،دار االرقم بن ابي االرقم ،ط1999 ،1م.

اصول الفقه ،للشيخ محمد رضا المظفر ،تحقيق :صادق حسن زادة المراغي ،مكتبة العزيزي – قم ،ط2007 ،2م.

االصول في النحو ،ألبي بكر بن السراج (ت 316هـ) ،تحقيق ،عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،د .ت.

االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،البي بركات االنباري ،المكتبة العصرية ،ط2003 ،1م.

تداخل االصول اللغوية وأثره في بناء المعجم ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ،عمادة البحث العلمي – الجامعة االسالمية
بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية ،ط 1422 ،1هـ 2002 -م.

-6

التعليقة على كتاب سيبويه ،البي علي الفارسي (ت 377هـ) ،تحقيق :د .عوض بن حمد القوزي ،ط1990 ،1م.

-7

توضح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،البي محمد بن علي المرادي (ت749هـ) ،شرح وتحقيق :عبد الرحمن علي

-8

الخصائ

 ،البي الفتح عثمان بن جني (ت398هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة2006 ،م.

-9

السماع والقياس ،ألحمد بن اسماعيل بن محمد تيمور (ت 1348هـ) ،دار االفاق العربية – مصر ،ط2001 ،1م.

سلمان ،دار الفكر العربي ،ط2008 ،1م.

 – 10شرح ابيات سيبويه ،البي محمد السيرافي (ت385هـ) ،تحقيق :د .محمد علي الريح هاشم ،راجعه :طه عبد الرؤف سعد ،مكتبة
الكليات االزهرية ،القاهرة1974 ،م.

 – 11شرح تسهيل الفوائد ،البي عبداهلل جمال الدين بن مالك الطائي الجياني ،تحقيق :د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد بدوي
المختون ،هجر للطباعة ،ط1990 ،1م.
 -12شرح شافية ابن الحاجب ،لرضي الدين االسترأبادي (ت686هـ) ،تحقيق :محمد الزفزاف وعخرون ،دار المجتبى ايران ،ط،1
2010م.

 – 13شرح الكافية الشافية ،البي عبداهلل جمال الدين بن مالك الطائي الجياني ،تحقيق :جامعة ام القرى ،مركز البحث العلمي واحياء
التراث االسالمي ،كلية الشريعة ،والدراسات االسالمية ،مكة المكرمة ،ط ،1د.ت.
 – 14شرح المفصل ،لموفق الدين االسدي الموصلي المعروف بابن يعيش (ت643هـ) ،قدم له :د .اميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 – 15الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،البي الحسن احمد بن فارس (ت395هـ) ،محمد علي
بيضون ،ط1997 ،1م.

 – 16الصرف الوافي ،د .هادي نهر ،دار االمل – االردن1998 ،م.
 – 17الطراز في االلغاز ،البي بكر جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،المكتبة االزهرية للتراث2003 ،م.
 – 18ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ،د .حسين عباس الرفايعة ،دار جرير ،عمان ،ط2011 ،1م.

 – 19علل النحو ،البي الحسن بن الوراق (ت38هـ) ،تحقيق :حمود جاسم محمد الدرويش ،مكتبة الرشد – الرياض ،السعودية ،ط،1
1999م.
 – 20كتاب االلفاظ ،البن السكيت (ت244هـ) ،تحقيق :د.فخر الدين قباوه ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط1998 ،1م.
 – 21الكتاب ،البي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ (سيبويه) (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط1988 ،3م.

 – 22لسان العرب ،البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم علي بن منظور االنصاري (ت711هـ) ،دار صادر  -بيروت ،ط،3
1414م.
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 – 23اللهجات العربية بحوث ودراسات جمع واعداد ثروت عبد السميع مراجعة ،د .محمد حماد ،جمهورية مصر العربية – مجمع
اللغة العربية ،ط2010 ،2م.
 – 24لهجة قبيلة اسد .،أ .د علي ناصر غالب ،دار الحامد ،ط2010 ،1م.

 – 25ليس في كالم العرب ،البي عبداهلل بن خالويه(ت370هـ) ،تحقيق :احمد عبد الغفور عطار مكة المكرمة ط1979 ،2م.
 – 26معاني االبنية في العربية ،د .فاضل صالح السامرائي ،مكتبة اللغة العربية ،بغداد ،ط1981 ،1م.
 – 27المقتضب البي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (ت285هـ) تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتاب بيروت،
د.ت.

 – 28المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج البي زكريا الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) دار احياء التراث العربي بيروت،
ط1392 ،2هـ.
 – 29نتائج الفكر في النحو البي القاسم عبد الرحمن بن عبداهلل بن احمد السهيلي (ت581هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ط،1
1992م.
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