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 جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية
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 مستخهص حبج:
 دالالنٍت صزفٍت دراست –اخلماسٍت يف معجم انعني األصىل 

تشاول ىحا البحث األصػل الخساسية، مغ خالل قزيتي الرخف 
العيغ لمخميل بغ  عخبي وىػ معجع معجعأقجم والجاللة، مع التصبيق عمى 

، تبيغ أن الخساسي لو سسات خاصة، تسيده عغ الثالثي الفخاىيجي أحسج
صجىا في معجسو العيغ، بسالحطتو الجقيقة والخباعي، كان الخميل أول مغ ر 

لتكػيشيا الخاص، الحي يسيد عخبيتيا مغ عجستيا، وىػ عجم خمّػىا مغ 
 حخف أو أكثخ مغ حخوف الحالقة، وقج تأكجت صحة نطخية الخميل.

األول: لمجانب ؛ مقجمة وتسييج وقدسيغفي  وقج جاء تقديع البحث
 الرخفي، والثاني، لمجانب الجاللي، وخاتسة.

بأنو يشبغي  ةالرخفي الشاحيةمغ  يستازوتبيغ مغ البحث أن الخساسي 
تخبيعو حال الجسع والترغيخ، وأنو ال ُيذتق مشو فعل إال إذا ُححف أحج 

 أحخفو أيًزا.

 فإن الباحث قج افتخض فخًضا، وىػ أن الخساسي أما الجانب الجاللي
يق عمى وقج أثبت التصب، ىي الخخوج عغ السألػفتجسعو داللة عامة 

صحة ىحا الفخض، فجاءت الجالالت خارجة عغ السألػف،  معجع العيغ
وكان معطسيا مغ الرفات وأقميا مغ األسساء، عمى غيخ الستػقع؛ حيث 
وردت إحجى وثالثػن كمسة في دالالت األوصاف، وست عذخة كمسة في 

 دالالت األسساء.
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ة صشف الباحث الخساسي حدب دالالتو، ورتب األسساء حدب دالل
إندان(، ثع قدع الرفات إلى حدية  –حيػان  –نبات  –األجشاس )جساد 

 ومعشػية، وبمغت الجالالت الحدية ثالث عذخة، والسعشػية اثشتيغ.
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Abstract 

The Five-Dimensional Roots in Al Ain Book 

A morphological and A semantic  study 
This study deals with five-dimensional assets, through 

the issues of Morphology and Semantics, with the 

Implementation to the Al Ain Book of Khalil bin Ahmed, 

it was found that the pentagram has special features, 

distinguishing it from the triangular and quadrilateral, 

Hebron was the first to monitor it in the dictionary of the 

eye, Of the Ajamtha, which is not free of one or more 

letters of fluency, has confirmed the validity of the theory 

of Hebron. 

The research was divided as follows: 

Introduction and preface and two parts, the first of 

them: the morphological, and the second, the semantic 

side, and the conclusion. 

The research shows that the Pentagram is derived from 

the morphological side that it should be squared in the 

event of addition and subtraction, and that no action is 

derived from it unless one of its characters is also deleted. 

As for the semantic aspect, the researcher assumed 

through his work in editing the adaptations that the 

pentagram is a general sign that is out of the ordinary, and 

that this general significance is related to the emergence 

of its form from the common language (triangular and 

quadrilateral) This assumption, the signs came out of the 

ordinary, and most of the qualities and the least of the 

names, unexpectedly: Thirty-one words in the meanings 
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of descriptions, and sixteen words in the meanings of 

names. 

The five-year researcher was classified according to its 

indications, and the names were arranged according to the 

meaning of the races (inanimate - plant - animal - human) 

and then the attributes division to the sensory and moral. 

Among the findings of the researcher: 

- Pentecost is a little-used language, many of which 

are due to other languages. 

- The Pentecost is concerned with special rules in 

some sections of drainage such as miniaturization and 

collection, and is squared (delete one of his characters and 

control on the weight of the quadriplegia. 
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 مقذمت:
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى السبعػث رحسة لمعالسيغ 

 سيجنا دمحم صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو أجسعيغ، وبعج

دراسة صخفية  –معجع العيغ بعشػان "األصػل الخساسية في فيحا بحث 
أسيخ فيو عمى سشغ دراساتي الدابقة، في مخحمتي الساجدتيخ  ،"داللية

اه، وبعس البحػث السشذػرة األخخى، التي درست لمريغ الرخفية والجكتػر 
ىا كّسيِّا؛ فإن األوفى لجراسة األبشية الرخفية جفي السعجع العخبي، ورص

بيشيِّا، وعجم االكتفاء بحقل عمسيٍّّ واحج، وسػف أدرس األصػل دراستيا 
 مغ جانبي الرخف والجاللة. الخساسية

الػاردة في  قمة الجحور الخساسية ومسا دعاني لمبحث في ىحه القزية:
واخراصيا بأحكام معيشة في بعس أبػاب الرخف؛ كالتكديخ ، المغة

 .، تسيدىا عغ الثالثي والخباعيواختراصيا بجالالت بعيشيا والترغيخ،

لمخميل بغ أحسج الفخاىيجي وقج شبقُت الجراسة عمى معجع العيغ 
 :ه( لعجة أسباب، مشيا٘ٚٔ)ت

 ومذافية مؤلفو لمفرحاء في عرخ االحتجاج.قجم ىحا السعجع   -

 أنو أول معجع عخبي شامل، حدب اتفاق المغػييغ والسعجسييغ.   -
اىتسام الخميل باألبشية الخساسية، فقج حطي الخساسي بعشاية خاصة  -

في معجع العيغ، واستشباشو لو الخميل ضػابط خاصة، وأفخد لو فرال في 
 لخساسي.كل حخف مغ حخوف السعجع ورد فيو ا

 وقج جعمُت الجراسة في مقجمة وتسييج وقدسيغ وخاتسة:
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 السقجمة: في التعخيف بالسػضػع وأقدامو.

 التسييج: في ضػابط الخميل لمخساسي.

 القدع األول: الجانب الرخفي.

 القدع الثاني: الجانب الجاللي.

 الخاتسة والشتائج.

 ثبت السرادر.
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 :تمهٍذان
 ، وكان أول مغ ُعشي بوالُقجامى ييغالمغػ  بعشايةحطي الخساسي لقج 
ا العيغ والخساسي في معجس أولىقج ف بغ أحسج؛الخميل  ، اىتساًما خاصَّ

ضػابط خاصة، وأفخد لو فرال في كل حخف مغ حخوف  واستشبط لو
 ورد فيو الخساسي. معجسو،
صػتيِّا لمخساسي؛ مغ خالل استقخائو لألصػل  ضابًصاالخميل  وضعوقج 

ثالثة سساىا حخوف  ب، وىػ ورود أحج أصػات ستة فيو؛عخ الػاردة عغ ال
 يقػل:  الحلق، وثالثة سساىا الذفػية،

"فإن وردت عميظ كمسة رباعية أو خساسية معّخاة مغ حخوف الحلق أو 
الذفػية، وال يكػن في تمظ الكمسة مغ ىحه الحخوف حخف واحج أو اثشان 

يدت مغ كالم العخب، أو فػق ذلظ، فاعمع أن تمظ الكمسة محجثة مبتجعة، ل
بكمسة واحجة رباعية أو   ألنظ لدت واججا مغ يدسع مغ كالم العخب

 .ٔخساسية إاّل وفييا مغ حخوف الحلق أو الذفػية واحج أو اثشان أو أكثخ"
أما الحخوف الثالثة الحلقية فيي "الّخاُء والالَّم والشُّػن ... ألّن َمْبَجأَىا 

، وأما الثالثة الذفػية أو َٕفي ذلق الّمدان"مغ َذَلق الّمدان وىػ تحجيُج َشخ 
وقج تشاقل ، ٖالذفيية فيي "الفاء والباء والسيع ... ألن مبجأىا مغ الذفة"

حتيا، مغ خالل السشقػل عغ العمساء تمظ القاعجة عغ الخميل، بعج ثبػت ص
 العخب.

                                                 
العيغ، الخميلل بلغ أحسلج الفخاىيلجي، تحقيلق: د. ميلجي السخدوملي، ود. إبلخاىيع  كتاب ٔ

 .ٕ٘/ٔ الدامخائي، دار اليالل، القاىخة،
 .ٛ٘/ٔالعيغ  ٕ
 .ٛ٘/ٔالعيغ  ٖ
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 اجلاوب انصزيف: -انقسم األول 
ة والسديجة، ثع أتشاول وزان الخساسي السجخدأل  القدعسأعخض في ىحا 

بعس الطػاىخ الرخفية التي ُتغيخ بشية الخساسي، وىي: ترغيخ الخساسي 
وجسعو واشتقاق الفعل مشو، أما القزايا الرخفية األخخى؛ كالتثشية 
والشدب، فمغ أعخض ليا؛ ألنو يشصبق عميو ما يشصبق عمى الخباعي 

 والثالثي، ولع يختريا الرخفيػن بأحكام خاصة.

 لكالم عمى القزايا الرخفية لالسع الخساسي، أجيب عمى سؤالوقبل ا
: لساذا لع يدد االسع السجخد عمى خسدة أحخف قج يثػر في الحىغ، وىػ

 فيبمغ الدتة مثال أو الدبعة؟

تفديخ انعجام الدجاسي السجخد في الحقيقة أن بعس الرخفييغ حاولػا 
سساء كّميا الثالثّي، وأن حىب الفّخاء والكدائّي إلى أن األصل في األفالمغة، 

و بالفاء نُ دِ ولحلظ نَ  ،حخف، والخساسّي فيو زيادة حخفيغالخباعّي فيو زيادة 
والعيغ والالم، ولػ كان األمخ عمى ما ذكخا، لُقػِبل الدائج بسثمو، وإّنسا لع يكغ 
لمدجاسّي أصٌل, ألنو ضْعُف األصل األّول، فيريخ كالسخّكب مغ ثالثيَّْيغ، 

 .ٗ"َخَمْػَت"، فافيْسومثِل "َحْز 

                                                 
، ٔتب العمسية، بيلخوت،  شخح السفرل البغ يعير، تحقيق د. إيسيل يعقػب، دار الك ٗ

 .ٕٕٓ/ ٗم، ٕٔٓٓ
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 وذىب، ٘ورد ابغ جشي عجم ورود أبشية مجخدة فػق الخسدة إلى الثقل
ِل َفيريخ إلى أنو "ل الُعكبخي  جاسّي أصال ألنَّو ِضْعُف األصِل األوَّ ع يكِغ الدُّ

 .ٙكالسخكَّب مثل َحْزَخَمْػت َفَشَقُرػه َعغ َذِلظ"

فػق الخساسي، ىي  إن محاولة الرخفييغ إيجاد عمة لعجم ورود أبشية
وميسا يكغ مغ أمخ فإن االنذغال اجتيادات، ال ُيقصع برحة أحجىا؛ 

بالبحث عغ العمة، ال يشبغي أن يرخف الباحث عغ الجراسة الػصفية لسا 
ورد عغ العخب مغ أبشية خساسية، لسعخفة سساتيا الرخفية والجاللية، مغ 

 مغة األخخى.خالل السخوي عغ عشيع في السعجسات المغػية ومتػن ال

 :اجملزد أبىٍت اخلماسً
 أورد الخميل بغ أحسج لمخساسي السجخد أربعة أبشية، ىي:

 فَعمَّل: نحػ: َسَفْخجل. -ٔ

 ُفَعمِّل: نحػ: ُقَحْعِسل. -ٕ

 ِفْعَمّل: نحػ: ِجْخَدحل. -ٖ

 َفْعَمِمل: نحػ: َجْحَسِخش. -ٗ

 

                                                 
، ٔالسشرف، شخح كتاب الترخيف ألبي عثسان السلازني، دار إحيلاء التلخاث القلجيع،   ٘

 .ٔ٘م، ص ٜٗ٘ٔ
المباب في عمل البشاء واإلعلخاب، ألبلي البقلاء العكبلخي، تحقيلق عبلج اإلللو نبيلان، دار  ٙ

 .ٕٔٔ/ٕم، ٜٜ٘ٔ، ٔالفكخ، دمذق،  
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)ت  سيبػيو مغ بعجه مغ الرخفييغ والمغػييغ، مثل: وتبع الخميلَ 
الديخافي ، و ٜه(ٕٖٔابغ دريج )تو ، ٛه(:ٕ٘ٛ)تالسبخد و ، ٚ ه(ٛٛٔ
، ٕٔىل(٘ٔ٘)تبغ القصاع وا، ٔٔه(ٖٜٖوابغ جشي )ت ، ٓٔ(هٖٛٙ)ت
وابغ مالظ   ه(ٜٙٙ، وابغ عرفػر )ت ٖٔ(هٙٗٙابغ الحاجب )تو 

 .ٗٔه(ٕٚٙ)ت

                                                 
، ٖتحقيلللق: عبلللج الدلللالم ىلللارون، مكتبلللة الخلللانجي، القلللاىخة،   الكتلللاب لدللليبػيو، ٚ

 .ٕٖٓ، ٖٔٓ/ٗم، ٜٛٛٔ
انطخ: السقتزب ألبي العباس السبخد، تحقيق: دمحم عبج الخالق عزيسة، علالع الكتلب،  ٛ

 .ٛٙ/ٔبيخوت، 
جسيللخة المغللة، البللغ دريللج، تحقيللق: رمللدي مشيللخ البعمبكللي، دار العمللع لمساليلليغ، بيللخوت  ٜ

 .ٜٗ/ٔ، مٜٚٛٔلبشان،  
شللخح كتللاب سلليبػيو، ألبللي سللعيج الدلليخافي، تحقيللق: أحسللج سلليج ميللجلي وعمللي سلليج  ٓٔ

 .ٖ٘ٔ/٘م، ٕٛٓٓ، ٔعمي، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشان،   
 .ٖٓالسشرف،  ٔٔ
أبشيللة األسللساء واألفعللال والسرللادر، البللغ القصللاع الرللقمي، تحقيللق: د. أحسللج عبللج  ٕٔ

 .ٕٖٓ-ٖٙٔم.ٜٜٜٔ/ ٔة، القاىخة،   الجايع، دار الكتب والػثائق القػمي
الذافية في عمسلي الترلخيف والخلط، البلغ الحاجلب، تحقيلق: د. صلالل عبلج العطليع  ٖٔ

 .ٔٙم، ص ٕٓٔٓ، ٔالذاعخ، مكتبة اآلداب،  
إيجلاز التعخيلف فلي عملع الترلخيف، البللغ ماللظ، تحقيلق: دمحم السيلجي سلالع، عسللادة  ٗٔ

 .٘ٙه، ص ٕٕٗٔ، ٔة السشػرة،  البحث العمسي، الجامعة اإلسالمية بالسجيش
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 أبىٍت اخلماسً ادلشٌذ:
 اختهف انهغىٌىن إىل فزٌقني:

بحخف ج أوردوا الخساسي مديًجا وق: السعجسيػن  - انفزٌك األول
 وحخفيغ وثالثة أحخف:

خسدة عذخ  في معجسو العيغ السديجالخميل لمخساسي  فقج أورد
ة، َفَعمََّمة، ُفَعمَِّمة، ُفْعُممَّة، َفَعمَّالن، ىي: َفَعَممَّل، َفَعاّلة، ِفِعاّلة، ِفِعاّلل، صيغة

 َمْػل، ُفْعُمػَلل، َفيعمػل.َفْعَمُمػل، َفَعمََّمى، َفْعَمِميل، َفَعمُّػل، ِفعْ 

، يسكغ تختيبيا عمى حدب ٘ٔوأبمغيا ابغ القصاع أربعة وعذخيغ بشاءً 
 حخوف الديادة عمى الشحػ التالي:

 ادلشٌذ حبزف واحذ:
ِفَعمَِّمّي:   -ُفْعالِلل: خْحراِنق  -َفَعمَّمى: َضَبْغَصَخى  السديج باأللف:

 ِفَعاّلل: ِقَخْصصال. -ِسَبْعَصِخّي 

 -ُفَعمَِّمة: ُقَحْعِسَمة  -ِفْعَممَّة: ِحْتَدْقَخة  -التاء: ُفْعالِلَمة: ُزْرناِيقة  السديج
 -ُفُعمَُّمة: ُقُخْعُصَبة  -َفْعَمِميَمة: عشجليبة  -َفْعمََّمة: َفَخْزَدَقة  -ُفْعَممَّة: ُقْدَبْشجة 
 َفْعَممَّة: َزْنَسْخَدة.

َفَعمُّػل:  -ُمػل: ِقْخَشُبػس ِفْعمَ  -السديج الػاو: َفْعَمُمػل: َعْزَخُفػ  
 َشَسْخُشػل.

                                                 
 .ٕٖٓ-ٖٙٔأبشية األسساء واألفعال والسرادر  ٘ٔ
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 -ُفَعمِّيل: ُخَدْعِبيل  -ِفْعَمِميل: ِمشَجشيق  -السديج بالياء: َفعَمِميل: عشجليب 
 َفْعِميَمل: ِمْغِشيَصذ.

 ادلشٌذ حبزفني:
 ِفْعماللة: ِشْخجياَرة. -السديج باأللف والتاء: َفَعّمالة: َقَبْعَثَخاة 

 َفعالليل: َمغشاشيذ. السديج باأللف والياء:

 السديج بالػاو والتاء: َفَعمُّػلة: َشَسْخُشػلة.

 .)األلف والشػن والتاء(: َفعمَّالنة: َقَخْعَبالنة ادلشٌذ بخالحت أحزف
ىشا ال ُتعج حخًفا زائًجا، يقػل: " فأمَّا  ورأى العكبخي أن تاء التأنيث

 .ِٙٔفي ُحْكع السْشَفِرل" َقَخْعُبالنة فالحخُف الثامُغ َتاء التَّْأِنيث وُىػَ 

الرخفيػن: يخون أن الخساسي ال ُيداد إال بحخف  - انفزٌك انخاوً
: ٚٔواحج، ومشيع: سيبػيو، وقج أورد لمخساسي السديج خسدة أبشية، ىي

َفْعَمِميل: سمدبيٌل، وخشجريٌذ، وُفَعمِّيل: خدعبيل وقحعسيل، وَفْعَمُمػل: 
، وَفْعَمَمى: قبعثخي، ِفْعَممُ   ػل: ِقْخَشُبػس.َعزخفػ ٍّ

وتبع سيبػيو: السازني، وقال: "وال يبمغػن بيا الدبعة مع الديادة؛ ألن 
 .ٛٔ"الخسدة عشجىع غاية األصػل فال تحتسل غاية الديادات

ة الخساسي بأكثخ مغ ومسغ رأى ذلظ أيًزا ابغ جشي، وعمل عجم زياد
ديادة؛ ألن : "اجتشبػا تبميغ بشات الخسدة سبعة أحخف بالحخف بالثِّقل بقػلو

                                                 
 .ٕٔٔ/ٕالمباب  ٙٔ
 .ٖٖٓ/ٗانطخ الكتاب:  ٚٔ
 .ٔ٘السشرف ٛٔ
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بشات الخسدة وإن كانت كميا أصػال, فقج تباعجت عغ أعجل األصػل 
وأخفيا وىػ الثالثي, فثُقمت لحلظ. والديادة في الكمسة تديجىا ثقال, فمع 

 .ٜٔيجسعػا عمييا ثقل األصل وثقل الديادة"

أما ما جاء مديًجا بحخفيغ، فإن ابغ جشي يعج األلف والشػن مشفرمة 
وكأنيا لمتثشية، فيسا بسثابة الحخف الػاحج، يقػل: " فأما عغ األصل السجخد 

قػليع: "َقَخْعَبالنة" فكأن الحي شجعيع عمى إلحاق األلف والشػن في آخخىا 
وىي خساسية, أن األلف والشػن في أنحاء كثيخة مغ كالميع في تقجيخ 
االنفرال عشجىع، حتى إنيع ُيدقصػن كثيخا مغ أحكاميسا ... قج أجخوا 

والشػن الدائجتيغ أيزا مجخى الديادة الػاحجة، أال تخاىع قالػا في  األلف
 .ٕٓتخخيع عثسان: يا ُعْثَع"

ه( ما زاد عمى الخسدة التي أوردىا ٜٙٙوقج رّد ابغ عرفػر )ت 
سيبػيو، وعّج ما دونيا محخًفا أو معخًبا أو غيخ مػثػق، يقػل: "َسَسْخُشػٌل 

ًفا مغ َسْسَخُشػل، ُق  يسكغ أن يكػن ُمحخَّ كَعْزَخُفػ ، فأمَّا ُدْرداِقذ فال َيتَحقَّ
: َأضشُّيا ُروميًَّة. فال َيشبغي أن َيثُبَت  كػنيا مغ كالم العخب. قال األصسعيُّ
ة فيو، وأمَّا َقَخْعَبالنٌة فمع  بيا "ُفْعالِلٌل". وكحلظ ُخْدراِنق أصمو فارسيّّ فال ُحجَّ

 ُيمتفت إلييا". ُتدَسع ِإالَّ مغ كتاب "الَعيغ"، فال يشبغي أن

                                                 
 .ٔ٘السشرف  ٜٔ
 .ٕ٘السشرف  ٕٓ
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ه( محىب سيبػيو وعّج ما ما زاد عمى حخف ٕٚٙوذىب ابغ مالظ )ت 
، ومسغ رأى ىحا الخأي أيًزا: الديػشي ٕٔواحج مغ حخوف الديادة نادًرا

 .ٕٕه(، وقال: "الخساسي ال يمحقو إاّل زيادة واحجة: أو يكػن شاذًا"ٜٔٔ)ت

فأولػا  الرخفييغ حخصػا عمى اشخاد القاعجة ومسا مزى نالحع أن
وصفػا بعزيا بالعجسة، بل وردوا بعزيا بعس الديادات تأويال عقميِّا، و 

 .ألن الخميل انفخد بو في معجع العيغ

والحقيقة أن رأي السعجسييغ مجعػم بسا ورد عغ العخب، وليذ انفخاد 
أو  دهو أحج المغػييغ الُقجامى بخواية لفع مغ األلفاظ سبًبا كافًيا إلنكاره ور 

ثع أرى رجحان رأي السعجسييغ عمى رأي الرخفييغ، وأن  ، ومغتزعيفو
 الخساسي يخد مديًجا بحخف وحخفيغ وثالثة أحخف.

 اخلالف يف أصانت بعض احلزوف وسٌادتها:
اختمف الرخفيػن في أصالة بعس حخوف الخساسي وأصالتيا، وبشاًء 
عمى ىحا الخالف، سيتحجد كػن المفطة مغ الخساسي السجخد، أو الخباعي 

ديج بحخف، ومغ أىع تمظ الحخوف التي وقع فييا الخالف بيغ الس
 حاوٍت وحانخت:انساكىت انىىن الرخفييغ: 
:انىىن 

ً
 انساكىت حاوٍت

                                                 
انطللخ: تدللييل الفػائللج، البللغ مالللظ، تحقيللق: دمحم  كامللل بخكللات، دار الكتللاب العخبللي،  ٕٔ

 .ٜٕٗم، ٜٚٙٔ
تحقيللق: دمحم أحسللج جللاد السللػلى بللظ، ضدمحم أبللػ الفزللل إبللخاىيع، السدىللخ، لمدلليػشي،  ٕٕ

 .ٖٗ/ٕ، ٖوعمي دمحم البجاوي، دار التخاث،  
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التداد إال بثبت. وذلظ:  .."إذا كانت ثانية ساكشة  يخى سيبػيو أن الشػن 
حشدقٌخ، وحشبتٌخ لقمة األسساء مغ ىحا الشحػ؛ ألنظ ال تجج أميات الدوائج 

ا السػضع، وكحلظ عشجليٌب؛ ألنو لع يكثخ في األسساء ىحا السثال، في ىح
 .ٖٕوألن أميات الدوائج ال تقع ثانية في ىحا السثال"

وذىب ابغ جشي إلى أن األصل في الشػن الثانية الداكشة أن تكػن 
، الكمسة استعساالتفي أي مغ ثبت ذلظ أصمية، مع جػاز مجيئيا زائجة، إذا 

ج ثبتت زيادة الشػن ألنيع قالػا في الشدب إلييا: وذلظ نحػ: قشفخخ، فق
 .ٕ٘وإلى ذلظ ذىب الثسانيشي أيًزا، ٕٗامخأة قفاخخية

:
ً
 ساكىت

ً
 انىىن حانخت

عّج الخميل الشػن الثالثة الداكشة حخًفا أصميِّا، فأدخل في الخساسي مثل 
 "َعَفْشَقذ".

شات : "ُألحق ببشات الخسدة كسا ُألحق ببورأى سيبػيو زيادتيا، فقال
. وعج الشػن زائجة في نحػ "عقشقلٍّ ٕٙاألربعة، وذلظ نحػ: جحشفل"

" "واعمع أن الشػن إذا كانت ثالثة ساكشة وكان الحخف  ؛ قال:ٕٚوعرشرخٍّ
، وشخنبث،  عمى خسدة أحخف، كانت الشػن زائجة. وذلظ نحػ: جحشفلٍّ
وحبشصي، وجمشطي ودلشطي، وسخنجي، وقمشدػةٍّ، ألن ىحه الشػن في مػضع 

                                                 
 .ٖٕٖ/ٗالكتاب  ٖٕ
 .ٕٖٓ/ٕالخرائز  ٕٗ
شخح الترخيف، أبػ القاسع الثسانيشي، تحقيلق: إبلخاىيع بلغ سلميسان البعيسلي، مكتبلة  ٕ٘

 .ٜٕٗم، ص ٜٜٜٔه = ٜٔٗٔالخشج، 
 .ٖٔٓ/ٗالكتاب  ٕٙ
 .ٕٖٓ/ٗلكتاب ا ٕٚ
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، وياء سسيجع. أال تخى أن الدوائج ، وواو فجوكذٍّ ، وذلظ نحػ: ألف عحافخٍّ
بشات الخسدة قميمة، وما كان عمى خسدة أحخف وفيو الشػن الداكشة ثالثة 

 .ٕٛيكثخ ككثخة عحافخٍّ وسخومطٍّ وسسيجع. فيح يقػي أنو مغ بشات األربعة"

 ٖٓ٘والفارابي )ت ومسغ تبع سيبػيو مغ السعجسييغ والرخفييغ: 
شو جعل َفَعمَّل وَفَعْشَمل في باب واحج؛ "الستػائيسا في حخكة ه(، ولك
ه(: "الشػن، إذا وقعت ثالثة ساكشة ٜٙٙ، وابغ عرفػر )ت ٜٕالبشاء"

وبعجىا حخفان، ولع تكغ مجغسة  فيسا بعجىا نحػ َعَجشَّذ، فإنيا أبًجا زائجة 
نحػ َجَحْشَفل فإنو مغ الجحفمة،  ،فيسا عخف لو اشتقاق أو ترخيف

تقػل: َدَلَطو  ، وَدَلْشًطى وىػ الذجيج الجفع،ألنظ تقػل: َحِبَط بصُشو ؛ْشَصىوَحبَ 
بسشكبو، إذا دفعو، وكحلظ ُوججت في كل ما عخف اشتقاقو. فإذا جاءت في 
مثل َعَبْشَقذ، مسا ال يعخف لو اشتقاق وال ترخيف، حسل عمى ما عخف 

 .ٖٓاشتقاقو أو ترخيفو، فُجعمت نػنو زائجة"

ان لو أصل رباعي يخجع إليو ُأرِجع إلى أصمو الخباعي وأرى أن ما ك
وُحكَع بديادة نػنو، أما ما ليذ لو أصل مجخد، فإنو ُيحكع بأصالة حخوفو 

 عمييا، وإن كان بعزيا حخف زيادة.التي ىػ 

، فكانت في معجع العيغ ورد مغ الخساسيما   استقخأت بعسقج و 
ػن ساكشة، ِصيَغ مغ فعل أن الخساسي الحي ثالثو ننتيجة ما استقخأتو، 

                                                 
 .ٕٕٖ/ٗالكتاب  ٕٛ
ديللػان األدب، أبللػ إبللخاىيع إسللحاق الفللارابي، تحقيللق: د, أحسللج مختللار عسللخ، مجسللع  ٜٕ

 .ٗٛ/ٕم، ٜٜٚٔ، ٔالمغة العخبية بالقاىخة،  
 .ٛٗص م، ٜٜٙٔ، ٔالسستع في الترخيف والخط، البغ عرفػر، مكتبة لبشان،   ٖٓ
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والججول اآلتي يبيغ أو اسع رباعي، مديج بدنة افعشمَل، مجخد، أو رباعي 
 رباعية: وأسساء األسساء التي ِصيغْت مغ أفعالبعس 

 مىه االسم اخلماسً ادلشٌذ بانىىن
ّ
ك

ُ
 األصم انذي اشت

 ٖٔعفَقَدو: أساَء ُخُمَقو الَعَفْشَقذ: الديئ الخمق

اْىَبْشَقَع اْىِبْشقاعًا، إذا َجَمَذ ِجْمَدَة  َبْشَقَعُة: الَسْدُىػُّ األحسق. الَيَبْشَقُع واليَ 
 ٕٖالَسْدُىػِّ األحسق

 ٖٖوَعْقَفَختيا: دىاؤىا الَعْشَقفيخ: الجاىية

 ٖٗ الَجْعَجل البعيخ َجَشْعَجل

وما ورد بيحا الججول يجعع ما ذىب إليو سيبػيو ومغ تبعو في مغ 
 وقعت ثالثة ساكشة في الخساسي فيي زائجة. الرخفييغ، أن الشػن إذا

 تكسري اخلماسً:
األصل في تكديخ الخساسي ىػ ححف أحج أحخفو، إال أنو ُروي عغ 

ن في ػسيبػيو سساعو لبعس الشحاة يكدخون الخساسي بال ححف، فيقػل
 .ٖ٘سفخجل: سفاِرَجل

                                                 
 .ٖ٘ٗ/ٕورد االسع والفعل في معجع العيغ  ٖٔ
 .ٕٖٙ/ٕلعيغ ا ٕٖ
 .ٖٚٗ/ٕالعيغ  ٖٖ
 السجخد والسديج وردا في لدان العخب في )ج ع د ل(. ٖٗ
 .ٚٙٔ/ٗشخح كتاب سيبػيو،  ٖ٘
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إال أن إجساع الرخفييغ في تكديخ الخساسي، عمى وجػب ححف أحج 
يخ أربعة أحخف، إال إذا كان الحخف الخابع مغ حخوف الديادة، أحخفو لير

نحػ: َخَجْرَنق: خجارق، وخجارن، أو قخيًبا مغ مخخج أحج حخوف الديادة، 
 .ٖٙكالجال في َفَخْزَدق، فجسعو عمى: فخازق وفخازد

وقج عمل ابغ يعير عجم جسع الخساسي عمى حالو دون ححف أحج 
ثال في التكديخ، النحصاشو عغ درجة أحخفو بقػلو: "لع يكغ لمخساسّي م

الخباعّي في الترّخف، وكان محسػاًل عمى الخباعّي في جسعو، نحػ: َفخاِزَد 
 .ٖٚوَسفاِرَج"

وتحميل ىحا الححف ىػ إخزاع الخساسي ألوزان جسع الخباعي؛ ألن 
األصػل الخساسية لسا قمت، فإن المغة لع تشذئ ليا قػاعج خاصة بيا في 

 األمخ في الترغيخ.التكديخ، كسا كان 

وذىب ابغ جشي إلى أن تخبيع الخساسي في التكديخ والترغيخ، راجع 
إلى تذبييو بالفعل الخباعي، يقػل: "وكأن ذوات الخسدة, وإن لع يكغ فييا 
فعل، فإن دخػل التحقيخ والتكديخ فييا كالعػض مغ مشع الفعمية فييا، أال 

ج" وفي تكديخه "َسَفاِرج", فجخى تخى أنظ تقػل في تحقيخ َسَفْخَجل: "ُسَفْيخِ 
ىحان مجخى قػلظ: "َسْفَخَج ُيَدْفِخُج َسْفَخَجًة، فيػ ُمَدْفِخج" وإن كان ىحا ال 

 .ٖٛيقال, فإنو لػ اشُتق مشو فعل لكانت ىحه شخيقتو"

                                                 
، ٕٕ٘/ٕ، المبللاب ٗٙ/ٔ، الخرللائز ٖٕٓ/ٕانطللخ عمللى سللبيل السثللال: السقتزللب  ٖٙ

 .ٕٕٙ/ٖ شخح السفرل
 ,ٕٕٙ/ٖشخح السفرل  ٖٚ
 .ٖٖالسشرف، ص  ٖٛ
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 تصغري اخلماسً:
 رأى فخيق مغ الرخفييغ ترغيخ الخساسي عمى حالو دون ححف آخخه،

: "لػ كشت محقخا مثل ىحه األسساء ا عشو قػلووُندب ذلظ إلى الخميل، ورو 
، وكحلظ ٜٖل"جْ يخِ فَ ال أححف مشيا شيئا" كسا قال بعس الشحػييغ لقمت: سُ 

"بإثبات الحخوف الخسدة  لأنو سسع مغ يقػل: ُسفيِخجْ  ألخفرُندب ل
 .ٓٗ"كخاىة لححف حخف أصمي

الرخفييغ ردوا ذلظ الخأي ولع يعتجوا بو في تقعيجىع،  جسيػر إال أن
كسا أن الخميل نفدو الحي ، ٔٗشاذِّا ال ُيقاس عميوعجه ولكشو بعزيع قبمو و 

ُندب إليو ىحا القػل، ورد عشو أيًزا أنو قال بححف الخامذ عشج 
: سفيخٌج الترغيخ ، فقال تمسيحه سيبػيو: "زعع الخميل: أنَّو يقػل في سفخجلٍّ

"  .ٕٗحتَّى يريخ عمى مثال فعيعلٍّ

مج إلى باب الترغيخ، بححف حخف فال مشاص عغ تخبيع الخساسي لي
 مغ حخوفو، وقج قال بحلظ جسيػر الرخفييغ، ومشيع عمى سبيل السثال: 

 

                                                 
 .ٜٖ/ٖواألصػل في الشحػ، ٚٓٔ/ٕالكتاب  ٜٖ
 .ٛٙص  :الذافية ٓٗ
ارتذللاف الزللخب مللغ لدللان العللخب، ألبللي حيللان مثللل أبللي حيللان األنجلدللي، انطللخ:  ٔٗ

بللة الخللانجي، األنجلدللي، تحقيللق: رجللب عثسللان، مخاجعللة: د. رمزللان عبللج التللػاب، مكت
 .ٖٗ/ٔم، ٜٜٛٔالقاىخة، 

 .ٛٗٗ/ٖالكتاب   ٕٗ
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خىع مسغ ال يتدع ، وغيٙٗوابغ جشي، ٘ٗوابغ الدخاج، ٗٗ، والسبخدٖٗسيبػيو
، السجال إل ، وقبعثخي، وشسخدلٍّ ، وفخزذقٍّ حرائيع، يقػل سيبػيو: "سفخجلٍّ

، وصيرمق. فتحقيخ العخب ىحه األسساء: سفيخٌج، وفخيدٌد،  وجحسخشٍّ
 .ٚٗوشسيخٌد، وقبيعٌث، وُجَحيِسخ، وصيريٌل"

فمو  –عشج مغ عّج الشػن أصمية  –أما إذا كان ثانيو نػًنا ساكشة 
إن حقخت نحػ قشفخخٍّ ححفت شخيقة أخخى في ترغيخه، يقػل ابغ جشي: "ف

؛ ألنو يبقى: قفخخ لبقيتو؛ نػنو ولع تعخض ، وىحا نطيخ دمثخٍّ وحبجخٍّ
 .ٛٗ"فاخخفتقػل: ُقفيِخخ، وقَ 

ىػ ححف الحخف الخامذ عشج  -كسا ذكخ الرخفيػن  –فالقياس 
 الترغيخ، ولكغ أورد بعزيع ححف الخابع، وكأن الغاية ىي تخبيع الخساسي

 أية حال، إال أن ىحا الخأي رده السبخد عمى والتخمز مغ أحج حخوفو
: "َومغ اْلَعَخب مغ َيُقػل ِفي فخزدق فخيدق َوَلْيَذ َذِلظ ِباْلِقَياِس ِإنََّسا بقػلو

 .ُٜٗىَػ َشبيو بالغمع"

                                                 
 .ٛٔٗ، ٚٔٗ/ٖالكتاب  ٖٗ
 ٜٕٗ/ٕبج الخالق عزيسة، عالع الكتب، بيخوت، السقتزب، لمسبخد، تحقيق: دمحم ع ٗٗ
األصللػل فللي الشحللػ، البللغ الدللخاج، تحقيللق عبللج الحدلليغ الفتمللي، مؤسدللة الخسللالة،  ٘ٗ

 .ٜٖ/ٖبيخوت، 
 .ٗٙ، ٖٙ/ٔالخرائز ٙٗ
 .ٚٔٗ/ٖالكتاب  ٚٗ
 .ٙٔٔ/ٖالخرائز  ٛٗ
 ٜٕٗ/ٕالسقتزب، لمسبخد، تحقيق: دمحم عبج الخالق عزيسة، عالع الكتب، بيخوت،  ٜٗ
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بل  يتػقف عشج ححف أحج أحخف الخساسي؛ ويخى ابغ جشي أن األمخ ال
الححف إلى وزن تعجيل األربعة األحخف الباقية مشو بعج يتعّجى ذلظ إلى 

َجَحْشَفل  ما ثانيو نػن ساكشة مثل فإذا أردنا ترغيخ "َفْعَمل"، ليريخ الخباعي 
ل، فالبج مغ إسكان عيشو إلى أن فَ حَ : جَ فالبّج مغ ححف نػنو، فيبقى بعجُ "

سفخجل. فالبّج ، وكحلظ "ٓ٘"ل وجحافليفِ حَ ا تقػل: جُ ل. ثع بعجىفَ حْ يريخ: جَ 
، وليذ مغ أمثمتيع، فتشقمو إلى أقخب ما جخَ فَ فيبقى: سَ  مغ ححف المو،
 .ٔ٘ج"يخِ فَ خ، فتقػل: سُ فَ عْ ج كجَ خَ فْ يجاوره، وىػ سَ 

قميل الخساسي بشاء ثقيل في نصقو عمى حالو دون زيادة، إن 
، وزيَج عميو حخفضبط مبشاه  تغيخَ  بو مرغًخا ، فسا بالشااالستعسال مكبَّخا

في باب  ليحا لجأت المغةفيحا ال شظ سيديج مغ ثقمو وُيرعِّب مغ نصقو، و 
حا الػزن وتعجيمو ليتساشى مع الػزن الخباعي الحي إلى تذحيب ى الترغيخ

 سسحت المغة بترغيخه.

بعملل مختمفلة: فسلشيع  تخبيع الخساسي في الترغيخوقج عّمل الرخفيػن 
أن ذلظ تذبيو للو بجسلع التكدليخ، أو كسلا قلال سليبػيو "الترلغيخ  رأى مغ 

خوه للع لػ .. وإنَّسا مشعيع أن يقػلػا: سفيخجٌل أنَّيع والجسع مغ وادٍّ واحج  كدَّ
 .ٕ٘يقػلػا: سفارجل، والفخازدق، والقباعثخ، والشساردل"

                                                 
 .٘ٔٔ/ٖلخرائز ا ٓ٘
 .٘ٔٔ/ٖالخرائز  ٔ٘
 .ٛٔٗ، ٚٔٗ/ٖالكتاب  ٕ٘
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"الخسدلَة أكثلخ األصلػل  ححف الخلامذ ىلي أنالعكبخي أن عمة  ورأى 
 .ٖ٘وياء التَّرغيخ صارت كاألصمّي ألنيا دلت مع الريغة عمى معشى"

 مه اخلماسً: االشتقاق
، ال تجلج فلي الكلالم مثلل قال سيب ػيو: "ال يكػن الفعل مغ نحلػ سلفخجلٍّ
وقال ابغ جشلي: "وكلأن ذوات الخسدلة وإن للع يكلغ فييلا ِفعلل؛ ، ٗ٘سفخجمت"

فإن دخػل التحقيخ والتكديخ فييا كالعػض ملغ مشلع الفعميلة فييلا، أال تلخى 
أنلظ تقلػل فللي تحقيلخ سلفخجل: ُسللَفْيخج، وفلي تكدليخه َسللفارج، فجلخى ىللحان 

قػلظ: ُيَدْفخُج سلفخجة، فيلػ ُمَدلْفِخج، وإن كلان ىلحا ال يقلال فإنلو للػ مجخى 
 .٘٘اشتق مشو فعل لكانت ىحه شخيقتو"

وإذا كللان حللحف أحللج أحخفللو حللال التكدلليخ والترللغيخ واجًبللا مللع كػنللو 
وقج ذكخُت في الكالم عمى اسًسا، فإن ححف الخابع الشتقاق الفعل مشو أولى، 

جللاء فييللا مللغ الخساسللي، فيللػ مرللػ  مللغ  الشللػن الثالثللة الدللاكشة، أن مللا
أفعال أو أسساء رباعية، نحػ: الَعَفْشَقذ وعفَقَدو، والَيَبْشَقُع وَىْبَقَعو... إلخ، 
إال أن ترػر الباحث ال يسشلع ملغ افتلخاض العكلذ؛ وىلػ أصلالة الشلػن فلي 
االسع، وحلحفيا فلي الفعلل، بسعشلى أن مثلل تملظ األفعلال مذلتقة ملغ أسلساء 

سللع ألنللو غايللة الخبللاعي أربعللة جللخى حللحف أحللج حللخوف اال األعيللان، وقللج
 أحخف.

                                                 
 .ٖٙٔ/ٕالمباب  ٖ٘
 .ٙٗٔ/ٗالكتاب  ٗ٘
 .ٖٖص لسشرف، ا ٘٘
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 اجلاوب انذاليل -انقسم انخاوً 
 سأعخض في ىحا القدع للجالالت الخساسلي؛ وقلج اىتسسلُت بالجالللة ألن

كسلللا خلللخج علللغ السلللألػف فلللي بشائلللو الرلللخفي، خلللخج كلللحلظ علللغ الخساسلللي 
رجللة عللغ الخاالسللألػف فللي داللتللو؛ فجللاءت دالالتللو لألسللساء واألوصللاف 

 زخامة والزآلة والصػِل والِقَرِخ.كالالدائجة عمى العادة؛ السألػف، 

ملغ اىلتع بجالللة الخساسلي،  –فيسا اشمعُت عميو مغ بحػث  –ولع أجج 
الميللع إال إشللارات الرللخفييغ إلللى االسللسية والػصللفية، عشللجما تكمسللػا عمللى 

ل َملعْ فَ  : "يكػن عمى مثلالفي عخضو ألبشية الخساسي سيبػيوالخساسي، قال 
فللي االسللع والرللفة. فاالسللع: سللفخجٌل، وفللخزدٌق، وزبخجللٌج. وبشللات الخسدللة 
، وجشعللجلٍّ ... ويكللػن عمللى مثللال  ، وىسخجلللٍّ قميمللة. والرللفة نحللػ: شللسخدلٍّ

وال نعمسللو جللاء  قللالػا: قيللبمٌذ، وجحسللخٌش، وصيرللمٌق،لٍّ فللي الرللفة، ِمللمَ عْ فَ 
عسلٍّ وخبعثغ. حػ، قحفي االسع والرفة، وذلظ نلٍّ مِّ عَ اسسا ... ويكػن عمى فُ 

؛ فاالسع نحػ: قخشعبٍّ وحشبتخ،مَ عْ واالسع نحػ: قح عسمةٍّ ... ويكػن عمى فِ   لٍّّ
"  .ٙ٘والرفة نحػ: جخدحلٍّ

ولكللغ إشللالق االسللسية والػصللفية للليذ كافًيللا لتحجيللج الللجالالت بجقللة، 
، فلللي معجلللع العللليغوليلللحا جعملللُت ىلللحا القدلللع ملللغ البحلللث إليلللخاد اللللجالالت 

ا جسيعيلللا؛ وىلللػ الخلللخوج علللغ عاملللل السذلللتخك بيشيلللإلثبلللات ال ؛وترلللشيفيا
 .السألػف

إللى قدلسيغ رئيدليغ،  داللتيلاحدلب  ةالخساسلي يسكششا تقديع األسلساء
 :، يتبع كال مشيسا أصشاف خاصة بوالػصفدالالت االسع و دالالت ىع 

                                                 
 .ٕٖٓ، ٖٔٓ/ٗالكتاب  ٙ٘
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 دالالث االسم: -أوال 
 :إلى –حدب الجالالت الػاردة في معجع العيغ  –ويسكغ تقديسيا 

 ، ويجخل تحتيا:حدػساتالس -أ

 ورد في العيغ سبعة أسساء خساسية لمجسادات، ىي: الجساد: -ٔ

ْمَدِبيُل  –الدَّبخجُج  –الَفَخْزَدُق  –الَخَمْشُبػُس  –الَخْشَجريُذ  –الُدُقْخَقع  الدَّ
 الَفشَصِميُذ  -

فخجل ورد  الشبات: -ٕ سخضاض -في العيغ اسسان، ىسا:  الدَّ  الذِّ

 الخميل ستة أسساء خساسية لمحيػانات، ىي: أورد الحيػان: -ٖ

 الدَّْنجبيل -الَغَزْشَفُخ  –دحشجح  –الَعْشَجليُب  –الَقْخْعْبالنُة  –العزخفػ   

ولع يخد في العيغ إال اسع واحج، ىػ: الَعْشَقفيخ  :غيخ السحدػسات -ب
 لمجاىية.

ا 
ً
 :انىصف دالالث –حاوٍ

 وأقدسيا أيًزا إلى نػعيغ:

ا، حٍج جاءث فٍه حالث انىصف احلسً -أ
ً
: وهى األكخز ورود

 :عشزة دالنت،
وتعشي ِكَبخ وىي أكثخ الرفات وروًدا في الخساسي،  الزخامة: -ٔ
سبع وقج أورد الخميل ليا  تزسشت ثالث عذخة كمسة خساسية،و  الحجع،
 ، ىي:لإلندان صفات
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َبْعَصخيُّ  –الَجَشْعَجل   –ْفَذميق والذَّ  –الَجْشَفميق  –الَقَمْيَدُم  –الدَّ
خنبث –الجخنفُر   الذَّ

 وستِّا لػصف الحيػان، ىي:

 الُخْبَعِثغُ  -َقْشَصِخيٌذ  –الَقَفْشَجُر  –الَجَمْشَفُع  –الُقَحْعِسُل  –الَعْمَصِسيُذ 

.  الصػل: -ٕ َقْعَصخيُّ  وجاءت صفة واحجة لإلندان، ىي: الدَّ

 لَقَبْعَثَخى.وقج أورد الخميل وصًفا واحًجا لمحيػان، ىػ: ا الزآلة: -ٖ

ْرَدِبيُذ  اليخُم وِكبُخ الدّغ: وجاء فيو صفتان لإلندان، ىسا: -ٗ  -الجَّ
 الَقْشَفِخُش 

 وصفة لمحيػان، ىي: الَقَمْيَبُذ.
 الُيجشُة: ووردت فييا صفة واحجة لإلندان، ىي: الَفَمْشَقُذ. -٘

 القػُة: وردت صفة واحجة لإلندان والحيػان، ىي: شسخدل. -ٙ

وىي خاصة باإلندان، وجاءت فييا صفة واحجة، ىي:  التعتعة: -ٚ
َمْشَصُع.  الدَّ

 لثَِّقُل والعجد: وفيو وصف واحج خاص باإلندان، ىػ: الَجْحَسِخُش. ا -ٛ

 الُحسُق: وفيو وصف واحج لإلندان، وىػ: الَخخْنَبُل. – ٜ

 الدساجة: أورد الخميل وصًفا واحًجا لإلندان، ىػ: الَخَفْشَجُل. -ٓٔ

 خعة: وفييا وصف واحج لمحيػان، ىػ: الَيَسْخَجُل.الدُّ  -ٔٔ

 سػء السشطخ: وفيو وصف واحج لمحيػان، ىػ: َشَقْحَصٌب. -ٕٔ
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لمجساد، ولع يخد فيو إال صفة واحجة، الشُّعػمة: وىي وصف  -ٖٔ
 الَخَبْخَنُج.وىي: 

وقج قل استعسالو، فمع يػرد الخميل فيو إال ثالث الػصف السعشػي: 
 داللتيغ اثشتيغ:كمسات، جاءت في 

 الَيَبْشَقعُ  - الَعَفْشَقُذ وفيو صفتان اثشتان، ىسا:  المؤم وسػء الخمق: -أ

الشجابة: وقج جاءت وصًفا لمحيػان، في كمسة واحجة، ىي:  -ب
 الَحْشِجَلُذ.

األتي دالالت االسع الخساسي، الػاردة في معجع  السخصطوُيطيخ 
 العيغ:
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 االستعمال:
سي في المغة، وما ورد مغ كمسات خساسية ىػ لقج قل استعسال الخسا

قميل ججا بالسقارنة بالثالثي والخباعي، وقج عمل ابغ جشي تمظ القمة في 
: "ال شظ ... في ثقل الخساسي وقػة الكمفة االستعسال بثقل الخساسي، يقػل

بو. فإذا كان كحلظ ثقل عمييع مع تشاىيو وشػلو أن يدتعسمػا في األصل 
شقدع إليو بو إال سفخجل وحجه ... فمحلظ قل الخساسي الػاحج جسيع ما ي

أصاًل... فجل ذلظ عمى استكخاىيع ذوات الخسدة إلفخا  شػليا, فأوجبت 
 .ٚ٘الحال اإلقالل مشيا وقبس المدان عغ الشصق بيا إال فيسا قل وندر"

قية دراسة تصبي -بإشخافو  – الجكتػر إبخاىيع أنيذ تالميح وقج أجخى 
، "تشاولت الجراسة أكثخ مغ أربعيغ ديػاًنا ةاعية والخساسيعمى األبشية الخب

عخبيِّا مغ القجيع إلى الحجيث، فجسعػا الكمسات الخباعية واألكثخ مغ رباعية، 
كمسة، ثع قػرنت تمظ الكمسات السجسػعة بسا ورد في  ٕٜٕٔفجسعػا مشيا 

الجدء الثالث مغ معجع الجسيخة البغ دريج، حيغ تحجث عغ الكمسات 
، ٕٔٙٓاعية والخساسية، فُػِجج أن ما جاء في ىحا السعجع في حجود الخب

فقط ىي التي اشتخكت مع الكمسات التي جسعيا الصمبة،  ٓٓٗمشيا نحػ 
أي: أن معطع ما جاء في معجع ابغ دريج لع يخد في نرػص الجواويغ التي 
 جسعشا مشيا .... واتزل لشا بعج البحث أن الكثخة الغالبة مغ تمظ الكمسات
قج ُأىِسل استعسالو في شعخ العرخ العباسي، وما جاء بعجه، ال ألن 

                                                 
 .ٖٙ، ٕٙ/ٔالخرائز  ٚ٘
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دالالتيا لع تعج تشاسب البيئات الججيجة فحدب؛ بل ألنيا كبيخة البشية كثيخة 
 .(ٛ٘)السقاشع"

ويدتشتج الجكتػر أنيذ أن الجحور الخباعية والخساسية ُتيَجخ كمسا مخ 
في سائخ شؤون حياتو،  فوالتخفي الدمغ؛ ألن اإلندان يتجو نحػ التبديط

ج ويدتعسل البديط.  فيػ يتخك السعقَّ

                                                 

 .ٔٚٔ، ٓٚٔ( الدابق ص ٛ٘)
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 اخلامتت
فيسا مزى مغ صفحات، استعخضُت خالليا أبشية األسساء الخساسية، 
مغ خالل قزيتي الرخف والجاللة، مع التصبيق عمى معجع العيغ لمخميل 
بغ أحسج، تبيغ أن الخساسي لو سسات خاصة، تسيده عغ الثالثي 

بسالحطتو الجقيقة الخميل أول مغ رصجىا في معجسو العيغ،  والخباعي، كان
لتكػيشيا الخاص، الحي يسيد عخبيتيا مغ عجستيا، وىػ عجم خمّػىا مغ 

 حخف أو أكثخ مغ حخوف الحالقة، وقج تأكجت صحة نطخية الخميل.

وتبيغ مغ البحث أن الخساسي يشساز مغ الجانب الرخفي بأنو يشبغي 
غيخ، وأنو ال ُيذتق مشو فعل إال إذا ُححف أحج تخبيعو حال الجسع والتر

 .أحخفو أيًزا

أما الجانب الجاللي فقج افتخض الباحث مغ خالل عسمو في تحخيخ 
ىي الخخوج عغ السألػف، وأن  السعجسات، أن الخساسي تجسعو داللة عامة

ىحه الجاللة العامة مختبصة بخخوج شكمو عغ السألػف الذائع في المغة 
الخباعي(، وقج أثبت التصبيق عمى معجع العيغ، صحة ىحا )الثالثي، ثع 

الفخض، فجاءت الجالالت خارجة عغ السألػف، وكان معطسيا مغ الرفات 
وأقميا مغ األسساء، عمى غيخ الستػقع؛ حيث وردت إحجى وثالثػن كمسة 

 في دالالت األوصاف، وست عذخة كمسة في دالالت األسساء.

ورتب األسساء حدب داللة  تو،صشف الباحث الخساسي حدب دالال 
، ثع قدع الرفات إلى حدية إندان( –حيػان  –نبات  –األجشاس )جساد 
 الجالالت الحدية ثالث عذخة، والسعشػية اثشتيغ.ومعشػية، وبمغت 
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 ومه انىتائج انتً تىصم إنٍها انباحج:
أن الخساسي بشاء قميل االستعسال في المغة، ويخجع كثيخ مشو إلى لغات  -

 ى.أخخ 

أن الخساسي يختز بقػاعج خاصة في بعس أبػاب الترخيف كالترغيخ  -
والجسع، فيجخي تخبيعو )ححف أحج أحخفو وضبصو عمى وزن َفْعَمل 

 الخباعي(.

أن دالالت الخساسي مخترة بالخخوج عغ السألػف، وغالبيا لمػصف  -
 الحدي بالزخامة وكبخ الحجع، ويغمب الػصف بيا لإلبل.

 بحث:ومسا يػصي بو ال

إنجاز مديج مغ البحػث لخصج العالقة بيغ الرخف والجاللة مغ خالل  -
 التصبيق عمى السعاجع.

استخجام السجونات اإللكتخونية والسحمالت الرخفية في تحجيج درجات  -
 استعسال األبشية الرخفية.

البحث عغ األوزان الرخفية التي قل ووردىا في المغة العخبية، في  -
 فقج يثبت أن أكثخىا ليذ بعخبي.المغات األخخى، 
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