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  عبد العاِلم محمد القُريدي.د

  زوارة –كلية اآلداب  - قسم اللغة العربية
  الزاوية جامعة

  :مقدمة
مجامع اللغوية والعلمية في العصر اليعد مجمع اللغة العربية بالقاهرة من أقدم 

س في سنة ، فقد تأس)2(من حيث التأسيس بعد مجمع دمشق رسمي مجمعٍ ثاني ، فهو)1(الحديث
م بأمر من ملك مصر فؤاد األول الذي حمل المجمع اسمه في بداية تأسيسه، وللمجمع 1934

أن يحافظ المجمع على سالمة اللغة العربية، وأن يضع : أهداف أعلن عليها منذ تأسيسه تتمثَّل في
، وأن يقوم بدراسة اللهجات العربية المعاصرة، وأن يعمل على تقدم اللغة لها معجماً تاريخياً
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، ورغم كثرة المجامع اللغوية والعلمية في العالم العربي واإلسالمي إالَّ أن المجمع )3(العربية
القاهري قد احتفظ بمكانة مرموقة ومتميزة جعلت منه أن يقف في مقدمة هذه المجامع وأن يكون 

رجع هذه المكانة للمجمع إلى مكانة مصر، فمصر للدول العربية هي بوابة تالقي إمامها، وت
الحضارات اإلنسانية مع حضارتنا العربية اإلسالمية، إضافةً إلى حرص المجمع على أن يضم 
من بين أعضائه األعالم من علماء العروبة واإلسالم من مصر ومن خارجها؛ مما قوى هذه 

  .المكانة وميزها
للمجمع جهود متنوعة ومختلفة ليس في علم الصرف فقط، بل في كل العلوم التي تخدم و

العربية وتُثريها، لكنِّي في هذا البحث سأقتصر على الجهود الصرفية التي قام المجمع باالستفادة 
منها في هذا الميدان عن طريق تفعيل وسائل هذا العلم وطرائقه في سبيل تقدم العربية وتنميتها، 

بأجزائه األربعة الذي " في أصول اللغة"قد اعتمدت أساساً في كشف هذه الجهود على كتابو
  .م2003م، 1983م، 1975م، 1969: أصدره المجمع تباعاً في سنوات

العلم الذي تُعرف به كيفية صياغة األبنية العربية، :" وعلم الصرف أو التصريف هو
البحث عن : ، وتقتضي كيفية صياغة األبنية4)("ناءوأحوال هذه األبنية التي ليست إعراباً وال ب

إثراء اللغة،  تلك األبنية واستقصائها في لغة العرب شعراً ونثراً، ومن ثَم االستفادة منها؛ بغيةَ
وسد ا يرِحاجاتها؛ مواجهةً ِلمات معاً عارمٍ من سيٍل دللمفاهيم والتقني.  

له لجاناً متنوعةً في  أنشأتحقيق هذا الهدف، ووقد عزم مجمع القاهرة منذ تأسيسه على 
يضم علماء العربية وأئمتها  عاممختلف العلوم والفنون تعمل ليل نهار، وتوجها بمؤتمر يعقد كلَّ 

  .من كلِّ أصقاع األرض، يذهبون الزبد ويبقون ما ينفع الناس
أو من خالل محاضر  والمتتبع ألبحاث المجمع سواء من خالل دورياته، أو إصداراته،

م شتات تلك الجهود المجمعية المعتمدة جلساته يرى ذلك واضحاً جلياً، وسنحاول في هذا البحث لَ
على علم الصرف؛ إظهاراً للدور الذي يقوم به هذا العلم في سبيل تقدم العربية وتنميتها لفظياً، 

لشريفة داخل هذا الصرح العظيم ووقوفاً على جهود أولئك العلماء الكبار في خدمة هذه اللغة ا
مجمع اللغة العربية القاهري.  
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  :وقد تمثَّلت الجهود في اآلتي
اقتصر النحاة في القديم على ثالث صيغ قياسية  :إضافة صيغ أخرى قياسية السم اآللة .1

: بناء اآللـة مطـرد علـى   :" مفْعل، ومفْعلة، ومفْعال، يقول السيوطي: السم اآللة، وهي
، ومفْعال، ومفْعلة، كذلك كمشْـفر، ومجـدع، ومفْتـاح،    )بكسر الميم وفتح العين(مفْعل

تضاف صيغ أخرى السم اآللة؛ إيفاء لمـا   ، لكن المجمع رأى أن)5("ومنْقاش، ومكْسحة
تتطلبه حركة التصنيع الحديثة إضافةً إلى الصيغ الثالث القديمة فأقر قياسية أربع صـيغ  

، وفعال، وفاعلة، وفاعول، وبهذه اإلضافة أصبحت الصيغ القياسية )6(فعالة: أخرى، هي
إضافته فقد جـاءت كثيـر مـن    ، وقد كان المجمع موفقاً في )7(في اسم اآللة سبع صيغ

): فعالـة (الكلمات على وزن هذه الصيغ؛ تلبيةً لحاجات العربية وإثراء لها، فجاءت على
آللـة  [الشـعاع ): فعال(الطيارة، والكسارة، والدبابة، والغواصة، والثالّجة، وجاءت على

ئرة، والبارجـة،  الطـا ): فاعلـة (، والصمام، والنطاق، وجاءت على]التصوير باألشعة
 .الناسوخ، والحاسوبالصاروخ، و): فاعول(ت علىوالقاذفة، والحاملة، والناقلة، وجاء

وقد قيد المجمع هذه الصـياغة مـن    :؛ للداللة على المشاركة)فَعيل(إجازة الصياغة من .2
، وقد استند المجمـع فـي   )8(األفعال التي تقبل هذا المعنى؛ تيسيراً للمصطلحات العلمية

الخليط، والجليس، واألكيل، والخصـيم،  : ه إلى المسموع منها في لغة العرب، نحوقرار
 . )9(والنديد، والكليم، والمثيل

وقد جاء هذا القرار اعتماداً على ما ورد  :من العضو للداللة على إصابته) فَعَل(قياسية .3
ه عن العرب من داللـة هـذا المعنـى لهـذ     )10(في كتب اللغة، كالمخصص البن سيده

، وقد استأنس القرار بمـا  )11(الصيغة، وقد أحصى المجمعيون منها ثمانية وأربعين فعالً
من ) فَعَل(واطَّرد صوغ:" نص عليه ابن مالك في تسهيله في اطِّراد ذلك، يقول ابن مالك

جلده، ورأسه، وجبهـه، ووأذنـه، وعانـه، ووجهـه،     : أسماء األعيان؛ إلصابتها، نحو
جلده، ورأسه، وجبهته، وأذنـه، وعينـه،   : ، ورجله إذا أصابووجنه، وصدره، وركبه

، ولعلَّ التقدم العلمي فـي مجـال   )12("ووجهه، ووجنته، ويده، وصدره، وركبته، ورجله
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الطب في حاجة إلى مثل هذا القرار للتعبير عن دقائق األمراض التي تُصيب األعضـاء  
طحله، ومرره، وقلبه، ومعاه، وورده : كافةً ظاهرةً وباطنة، ومن األعضاء الباطنة، نحو

 .طحاله، ومرارته، وقلبه، وأمعاءه: إذا أصاب
وقـد قيـدها المجمـع     :مشتقَّةً من العضو للداللة على االلتهاب) االفتعال(إجازة صيغة .4

، وهذه الداللة ال تتنافى مع صـيغة االفتعـال، يقـول    )13(بالقياس على معنى المطاوعة
 .)14("لغير ما ذكرنا مما ال يضبط) افتعل(ءوقد يجي:" شارح الشافية

جاء قرار المجمـع قياسـية   : قياسية زيادة السين والتاء على الفعل للطلب والصيرورة .5
؛ للحاجة إليهما في كثير من العلوم والصناعات، واعتمـاداً  )استفعل(هاتين الداللتين لـ

. . . للطلب غالباً : واستفعل:" ، يقول صاحب الشافية)15(على فشوهما في الكالم العربي
  .)16("استحجر الطين: وللتحول، نحو

لم يجعل القدماء هـذا المعنـى    :قياسية زيادة السين والتاء على الفعل لالتخاذ والجعل .6
الطلـب، والتحـول،   : ؛ لذا اقتصر ابن الحاجب في الشافية على معنى)استفعل(قياساً في

استكتبته، أو تقـديراً،  : للطلب غالباً، إما صريحاً، نحو: واستفعل:" وموافقة الثالثي، فقال
استحجر الطـين، وإن البغـاث بأرضـنا تستنسـر،     : استخرجته، وللتحول، نحو: نحو

، لكن المجمع ارتأى قياسية داللة االتخـاذ والجعـل   )17("قر واستقر: ، نحو)فعل(وبمعنى
ثرة ورود هذه الداللة فـي لغـة العـرب،    لهذه الصيغة؛ تيسيراً لالصطالح العلمي، ولك

، وقياسية هذه الداللة في الصيغة جعلت )18(استعبد،  واستأجر، واستأمى، واستألم: نحو
: اتخاذ الشيء هدفاً، وربما يجيـز لنـا  : المعاصرين يسوغون استعمال االستهداف، أي

 .اتخذ خوذة لرأسه: استخوذ، أي
: قياسية زيادة السين والتاء، وكذلك األلف على الفعل إلفادة معنى الدنو والحينونة .7

أقر المجمع هذه الداللة؛ تعويالً على احتمال معنى الطلب، ولـو مجـازاً، علـى أن    
تُستعمل هذه الداللة لهذه الصيغة عند الحاجة في المصطلحات العلميـة، أو لترجمـة   

 .)19(لدالة على الصالحية أو القابليةبعض الكواسع في األلفاظ ا
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، وللداللة علـى االشـتراك   )20(قياساً؛ لمطاوعة فاعل) تفاعل(إجازة استعمال صيغة .8
: مع المساواة أو التماثُّل، وعلى التكرار والمواالة، ووقوع الفعل في مهلة أو تدرج

سـوغ  ، وقـد  )21(بدل الواو العاطفـة ) مع(على أن تكون داللتها على االشتراك بـ
المجمع  التكرار والمواالة، والوقوع فـي المهلـة والتـدرج بتيسـير المصـطلح      

تعاطى الدواء، وتمايل الغصن، : ، وتتضح داللة التكرار والمواالة في نحو)22(العلمي
وتساقط الشيء، وتدافع المطر، وتراجع القوم، كما تتضح داللة المهلة والتدرج فـي  

مر وتعاظم، وتواردت اإلبـل، وتماثـل المـريض    تكاثف الضباب، وتفاقم األ: مثل
تنامى اإلنتاج، وتقـافزت الخـواطر، وتهاطـل    : وتعافى، ومن استعماالت المحدثين

 . )23(المطر، وترامت األنباء
قد علَّل المجمع قراره؛ : إجازة اتساع مفردات الصيرورة اعتماداً على داللة التحول .9

داً على وجود هذا المفهـوم فـي االسـتعمال    بإثراء اللغة، وقد جاء هذا القرار معتم
، وارتكازاً على ما أشار إليه بعض النحويين من وجود داللة الصيرورة )24(المعاصر

جعـل،  : صير ومـا رادفهـا مـن   : وللرابع:" في أدوات كان وظن، قال ابن مالك
لحق وأ:" ، وقال أيضاً)25("، ورد، وترك، وتخذ، واتَّخذ، وأكان)غير متصرف(ووهب

صار، وما حكم به جائزاً قياسـاً،  : كان، بمعنى: أكان المنقولة من: ابن أفلح بأصار
 . )26("لكنّي ال أعلمه مسموعاً

القدامى لحـوق التـاء السـم     لم يجعل صرفيونا: قياسية لحوق التاء السم المكان .10
ن واعلـم أ :" المكان قياساً رغم وروده بكثرة في لغة العرب، يقول صاحب الشـافية 

، كالمْأسـدة  )بفتح العـين (مفْعلة: الشيء إذا كثُر بالمكان وكان اسمه جامداً فالباب فيه
الموضع الكثير اُألسد والسباع والذئاب، وهو مع كثرته ليس : والمسبعة والمذْأبة، أي
ـ )27("مضبعة ومقْردة: بقياس مطَّرد، فال يقال ؛ )28(ا، لكن المجمع قرر قياسية لحوقه

الذي سوى بين التاء وعـدمها   -اعتماداً على الكثرة، واستئناساً بعدم وصف سيبويه 
وكذلك أيضاً يدخلون الهاء في المواضـع ،  :"لها بالرداءة، قال سيبويه –في الصيغة 
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المعذَرة والمعتَبة، فألحقوا الهاء وفتحوا على : موضع زلَِل، وقالوا: المزِلَّة، أي: قالوا
منْحسة، ومذْهبة، ومنْفطـة،  : ، ولعلَّ هذه القياسية تُجيز لنا اليوم أن نقول)29("القياس

 .ومغازة، لألمكنة التي يكثر فيها النُّحاس، والذهب، والنفط، والغاز
ووفقـاً لهـذا   : عند صوغها من األجوف من أسماء األعيان) مفْعلَة(إجازة تصحيح .11

تاتة، م: مخْوخَة، إضافةً إلى: متْوتة، ومن الخوخ :القرار يصح أن يصاغ من التوت
خاخة الموافقتين لقوانين اإلعالل، وقد أجاز المجمع تصحيحها؛ اعتماداً علـى مـا   م

مثوبة، ومشورة، ومصيدة، ومقودة، وعلى : ورد من ألفاظ في اللغة بالتصحيح، مثل
غيم، وأغيل، واسـتحوذ،  أ: ، مثل)أفعل، واستفعل(أهل اللغة من التصحيح في هما نقل

 . )30(واستصوب، وحمل األسماء على األفعال في اإلعالل
أجـاز  : ِلما يستحدث مـن كلمـات مصـدرية   ) فعالَة، وفَعالَة، وفُعولَة(جواز صوغ .12

شرط احتمـال داللتهـا    )فعالَة(المجمع صوغ ما يستحدث من كلمات مصدرية على
علـى  ) فعالَـة (، وداللـة )31(ة والمالزمةعلى معنى الحرفة، أو شبهها من المصاحب

الغالـب فـي   :" الحرفة مذكورة في كتب األسالف، يقول رضي الدين األسـتراباذي 
، كالصياغَة، والحياكَة، والخياطَة، )بالكسر(الفعالَة: الحرف وشبهها من أي باب كانت

من كلمات مصدرية تحت  ، وبهذا القرار دخل بعض ما شاع)32("والتِّجارة، واِإلمارة
القوامة، والهِوايـة، واللِّياقَـة، والعمالَـة، والعمـادة، والنِّيافَـة،      : هذا المعنى، نحو

من كلِّ فعل ثالثي بتحويله إلـى  ) فَعالَة، وفُعولَة(، كما أجاز الصوغ على)33(والبِداية
ستمرار، أو المدح والـذم، أو  بشرط احتمال داللة الثبوت واال) بضم العين(فَعَل: باب

، فقـد ذكـر شـارح    )فَعَل(، وفي كتب التراث ما يعضد هذه الدالالت لـ)34(التعجب
، )الفُعولَـة (في األلوان، وهي داللة ثابتة ومستمرة على) فَعَل(الشافية مجيء مصادر

 ، ومما استحدث مـن كلمـات معاصـرة   )35("وقد جاءت الصهوبة، والكُدورة:" فقال
اللُّيونَة، والميوعـة، والخُصـوبة، والعمولـة، والخُطُـورة،     : تصب في هذا الشأن

أغلـب مـن   ): فَعَل(فَعالَة في مصدر:" ، فقال)الفَعالَة(والسيولة، كما ذكر مجيئه على
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معنى ثابت لدى صاحبه، ومن الكلمـات  : ، والكَرامة)36("وفَعالَة، ككَرامة. . . غيره 
 .)37(الزمالَة، والقَداسة، والعراقَة، والنَّقَاهة: هذا المنوال المستحدثة على

أجـاز   :الدالة على نفاية األشياء وبقاياها وما تنـاثر منهـا  ) فُعالة(قياسية صيغة .13
المجمع أن تُنشأ كلمات على هذه الصيغة سواء من مصطلحات العلوم أو من ألفـاظ  

كلمات على هذه الصيغة في معجمات اللغـة،  ، اعتماداً على ما ورد من )38(الحضارة
: النُثـارة : كلسان العرب، وأساس البالغة، والقاموس المحيط، وتاج العروس، مثـل 

: ، والغُسالة)40(ما سقط من الطعام إذا نُقّي: ، والحثالة)39(الفتات المتناثر حول الخوان
عنـد   لمـا يتسـاقط مـن الشـعر    : ، والمشاطة)41(لما يخرج من الثوب عند غسله

 .)43(لما يتفله اإلنسان: ، والنُخاعة)42(مشطه
وقد أسس هذا القرار ألن تظهر كلمات جديدة على هذه الصيغة؛ إثـراء للغـة، وإسـعافاً    

لما يتبقَّى من أدوات البناء، كـالحجر والرمـل والتُرابـة ،    : البنَاية: لمتكلميها، مثل
لما يتبقَّى بعد عمليـة الرصـف،   : ةلما يتخلَّف من تجليد الكتب، والرصاف: والجالدة
  .)44(لبقية الحبر والورق بعد الطبع: والطُباعة

وقيده بـإذا لـم يـرد مصـدر      ):عيلعال، وفَفُ(اسية صوغ مصدر للصوت على وزنقي .14
لألصوات، ) فُعال: أي(وكونه:" ، قال صاحب التسهيل)45(الالزم المفتوح العين) فَعل(لـ

والمواء، والعواء، والخُوار، والجَؤار، والضباح، والنُباح، والنُعـاق،  كالرغَاء، والثُغَاء، 
لألصوات، كالصهيل، والنَّهيق، والهدير، ) فَعيل(وكون):" فَعيل(ويقول عن ،)46("والنُهاق

   .)47("والصفير، والهزيز، والنَّعيب، والنَّسيب، والنَّشيج، واَألزيز، والعجيج، والكَشيش
وقد أجاز المجمع هـاتين الصـيغتين   : للداللة على الداء) فُعال(، و)فَعل(اشتقاق إجازة .15

للداللة على المرض، ولم يقيد المجمع هذا االستعمال بورود فعٍل لهما، لكنَّه قيدها ألجل 
وفـي األدواء مـن   :" ، يقول شارح الشافية)48(الضرورة العلمية في وضع المصطلحات

:" ، ويقول ابـن مالـك  )49("الفَعل، كالورم، والمرض، والوجع: ينالمكسور الع) فَعَل(باب
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لألدواء، كالزكَام، والسالق، والقُيـاء، والصـداع، والـدوار، والظُهـار،     ) فُعال(وكون
  .  )50("والسالل، والنُحاز، والمشَاء

اسـتعمال هـذه   أجاز المجمع : تعاطى من دواءاسماً لما ي) فَعول(إجازة استعمال صيغة .16
، الصيغة ألسماء األدوية؛ اعتماداً على ما ورد من استعمالها بهذا الشأن في لغة العـرب 

لمـا  : لما يتغرر به من األدوية، والـدلُول : ِلما يسفّ من دواء، والغَرور: السفُوف: مثل
ـ  )51(لما يمسك البطن من دواء: يدلك به البدن من دواء، والعقُول رار ، وقد اسـتأنس الق

بفـتح  (فَعـول : وأسماء األدوية يكون أكثرها علـى :" بقول الخوارزمي في مفتاح العلوم
، كالغَسوالت، والنَّطُوالت، والسكُوبات، والوجورات، والسـعوطات، واللَّـدودات،   )الفاء

ِلمـا يشـرب مـن    : الشَّروب: ، وقد استعمل األطباء في اللغة المعاصرة)52("واللَّعوقات
  . ِلما تُغسل به األذن من دواء: ء، والغَسولدوا

أقر المجمع قياسية هذه الصـيغة  : للداللة على المشاركة والتوالي) فاعل(قياسية صيغة .17
، وطلباً لتيسير اللغة العلمية؛ اعتماداً على مـا  )53(للداللة على هذين المعنيين عند الحاجة

الداللة على المواالة والمتابعة، يقـول  ) لفاع(أثبته الصرفيون من أن من أمهات معاني
المـواالة،  ):" فاعل(عبد الحميد عن هذا المعنى الذي زادته ألف الشيخ محمد محيي الدين

، )54("واليتُ الصوم، وتابعتُ القـراءة : ومعناها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضاً، نحو
ُأجيـز فـي المصـطلحات     ، ومن ثَم)55(وما يعضد ذلك من أمثلة وردت في متن اللغة

تابع التعويق والحـثّ  : المعاوقة، والمحاثّة، والمواسعة، والمقاصرة، بمعنى: العلمية مثل
 .)56(والتوسيع والتقصير

وقد : الدالة على االشتراك مع الباء أو مع بدل الواو العاطفة) افتعل(إجازة إتيان صيغة .18
من معنـى المعيـة والمصـاحبة    ) عالباء، وم(استند المجمع في إجازته على ما تفيدانه

 :ف، يقول المالقي عن الواو أنهـا واالشتراك في الحكم، وهو معنى تدل عليه واو العط
عاطفة فـي المعنـى   :"، ويقول عنها أيضاً أنَّها)57("ومعناها الجمع والتشريك... للعطف "

، كما استأنس المجمع بما ورد لدى األدباء )58()"مع(وهي بمعنى المصاحبة فهي كـ... 
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والكتاب من تعبيرات مشابهة في عصور العربية الغابرة، وما سجلته المعجمـات مـن   
 .)60("، وتوافقاواتَّفق معهوقد وافقه موافقةً ووِفاقاً، :" ، ففي اللسان)59(أمثالها

مع هذا االشتقاق رغـم  قرر المج :باستبقاء مزيـدها ) تَمفْعَل(إجازة االشتقاق من صيغة .19
  د للصوغ منه؛ لكـنعدم جريانه على سنن العربية التي تلزم بالرجوع إلى الفعل المجر

تمسكن، وتمدرع، وتمنطق، : ، وما ورد عن العرب في مثل هذا، نحو)61(الحاجة العلمية
، وما جاء عن فقهاء العربية من تعليله باستبقاء المعنى وصـيانته  )62(وتمندل، وتمخرق

، وما قرره المجمع من قبل من قرارات تصب فيه هذا الشأن، كقـراره  )63(االشتراك من
مسطر، ومروح، ومسمر، جعلت المجمع يتخذ : ، كما في)64(بتوهم الحرف الزائد أصلياً

 . )65(هذا القرار
قرر المجمع قبول هذه الزيادة للنون بهذه  :وما يشتقّ منها) فَعلَن(إجازة زيادة النون في .20

، وعقلن يعقلـن  )66(علمن يعلمن علمنةً فهو معلمن: الصيغة ومصادرها ومشتقاتها، نحو
؛ اعتماداً على ما ورد على شاكلتها )68(عضون، وطبعن: ، ومثلهما)67(عقلنةً فهو معقلن

زائـدة؛  ): نْصل، وعنْظَـب جنْدب، وع(والنون من:" في كتب اللغة والنحو، يقول سيبويه
شيء إال وحرف الزيادة الزم له، وأكثر ذلـك النـون،   ) فُعلٍَل(ألنه ال يجيء على مثال

وأما العرضنة والخلَفْنة فقد تبينتا، ألنهما من االعتراض والخـالف، وكـذلك   . ثابتة فيه
د أورد ابن السراج ما ، وق)69("الرعشَن؛ ألنه من االرتعاش، والضيفَن؛ ألنه من الضيف

: رعشَن، من الرعشة، فعلْنَـة : صفة: فَعلَن: لحاقها رابعةً": زيدت فيه النون رابعةً، فقال
، وفـي  )70("اسـم : فرسـن : رجل خلَفْنَة، فعلن: اسم، والصفة: مشية، وبِلَغْن: عرضنَة
، وقـد  )71("ر أصـلية النـون وزيادتهـا   فَعلَنَة منه أو فَعلَلَة على تقدي: والرهبنَة:" اللسان

ظهرت في اللغة المعاصرة الكثير من الكلمات المزيدة النون؛ للداللة على وجود المـادة  
: حمضن حمضنة، وقَلْون قَلْونة، وتصفرن، وتشـحمن، بمعنـى  : نفسها في الشيء، مثل

 .)72(وجود الحمض، والمادة القلوية، والشحم
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فقد قرر المجمع أن تُصاغ منها  ):بكسر الفاء(، وفعلَة)فتح الفاءب(فَعلَة: قياسية صيغتي .21
، واعتماداً )73(ما يحتاج إليه من مصطلحات علمية في في العلوم المختلفة؛ ابتغاء للتيسير

رحمـة،  : لما يحمالنه من معانٍ متنوعة في تراث العربية، فقد استُعملتا مصدراً، نحـو 
: اسـم هيئـة، نحـو   ): فعلة(جولة، واستُعملت: اسم مرة، نحو): فَعلة(وفطْنة، واستُعملت

قَرية، وكسوة، وعلمـاً،  : رجلة، وصبية، واسم جنس، نحو: مشْية، واستُعملتا جمعاً، نحو
سـكْتة، وبثْـرة،   : طَلحة، ودجلة، وسمّى بهما أسالفنا كثيراً من  األمراض، نحو: نحو

): فَعلَـة (استعمله المعاصرون من أسـماء ألمـراضٍ علـى   ،  ومما )74(وحكَّة، ونفْخة
 . )80(، صمة)79(، رِعدة)78(فقْرة): فعلَة(، وعلى)77(، ونَوبة)76(، ووعكة)75(حصبة

السم الجمع، والتوسط بين الشيئين، وموضع الفعل، وللقليل من ) فُعلَة(إجازة استعمال .22
تيسيراً للمصطلح العلمي، وقـد اعتمـد فـي    وقد أجاز المجمع هذا االستعمال؛ : الشيء

، فقد جاءت اسم )81(إجازته على ما ورد من هذه الدالالت لهذه الصيغة في كالم العرب
الشيء القليـل الـذي   : اللُّمظَة والعلْقَة:" جمع للطائفة المجتمع من الشيء، يقول الثعالبي

اللتها على التوسط بين الشـيئين، فقـد   ، ومن أمثلة د)82("يتبلَّغ به، وكذلك الغُفَّة والمسكَة
 ة من الشجرة"جاء في المصباح المنير أنبوأورد )83("الغُصـن المتفـرع منهـا   : الشُّع ،

وقد جاء الفُعلَة والفَعلَة :" صاحب الشافية مجيئها لموضع الفعل، وللقليل من الشيء، فقال
لموضع القطـع، وكـذا الجذْمـة    لموضع الفعل في األعضاء كثيراً، كالقُطْعة والقَطْعة 

) بضم الفاء وسكون العين(زعة والنَّزعة، ويكون الفُعلَةوالصلْعة والصلْعة، والنُّ والجذْمة،
 .)84("رلَةللفضلة أيضاً، كالقُلْفَة والغُ

وقد اشترط المجمع لصوغها سلب داللـة التفضـيل   : دون تعريف) فُعلَى(إجازة صياغة .23
وقد اعتمد المجمع في قـراره علـى   ، )85(باسم الفاعل أو الصفَّة المشبهة منها، وتأويلها

ومنـه  . . . فيثنَّى ويجمـع ويؤنَّـث   ) فاعل(معنى): أفعل(ويراد بـ:" قول ابن السراج
آل [ األعلـون  موأنـت  السافل العالي، وقال تعالى: محاذاة األسفل األعلى، أي: قولهم

ويجــوز :" وقــول ابــن الــدهان ،)86("العــالون: ، أي]35محمــد  – 135عمــران 
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عارياً عن الالم واإلضافة ومن، مجرداً عن معنى التفضيل، مؤوالً باسم ) أفعل(استعمال
، وبهـذا القـرار   )87("الفاعل أو الصفة المشبهة، قياساً عند المبرد، سماعاً عنـد غيـره  

هذه سياسـة عليـا،   : قالم المحدثين في استعماالتهم العصرية، مثلسوغَت ما جرى به أ
 .)88(وتلك مكرمة جلَّى، وله يد طُولى، ويخشى وقوع حرب عظمى، وإليك كلمة ُأولى

النجـار،  : وعليه يجـوز أن يطلـق  : على االحتراف أو المالزمة) فَعال(قياسية صيغة .24
النِّجارة، والحداَدة، واللِّحامة، وهـو مـا عنـاه    : والحداد، واللحام على من كانت حرفته

من الحرفـة، كخبـاز، وقَـزاز،    ) فَعال(اإلغناء عن ياء النسب بصوغ:" السيوطي بقوله
، وقد اشترط المجمع لهذه الصيغة عدم الوقوع في اللبس، كأن يقع اللبس بين )89("وسقَّاء

للصانع، والنسـب باليـاء لغيـره،    ) الفَع(صانع الشيء ومالزمه، فإن وقع لبس فصيغة
 .)90(لبائعه: لصانع الزجاج، والزجاجي: الزجاج: نحو

قرر المجمع :  إجازة النسب باأللف والنون؛ للتعبير عن النظرية أو النزعة أو االتجاه .25
قياسية هذا النسب في ترجمة المصطلحات العلمية والفنية وألفاظ الحضارة ذات اللواحق 

على النظرية أو النزعة أو االتجاه؛ قصداً ألداء الدقة في أداء المعنى ما لم يتناف  الدالة
شخصـانية، وشـكالنية، وعقالنيـة،    : ، وذلك مثل)91(هذا االستعمال مع الذوق العربي

وجوهرانية، وفردانية، وعسكرانية؛ تعبيراً عن نظرية أو اتجاه، أو نزعة؛ لتأكيد علـى  
شكل، أو العقل، أو الجـوهر، أو الفـرد، أو العسـكر فـي     دور الشخصية، أوألهمية ال

؛  وقد جاء القرار اعتماداً على ما ورد من هذا النسـب فـي كـالم    )92(دراسات العلوم
بحراني، ورقباني، وشعراني، وجماني، ولحياني للعظيم الرقبـة والشـعر   : العرب، نحو

يفهم من قولهم أن هنـاك  الذي  )94(، واستيحاء من قول سيبويه وغيره)93(والجمة واللحية
فرقاً بين هذا النسب وبين النسب الموافق للقياس في المعنى، وعليه يجوز مخالفة القياس 

جماني، وفـي  : فمن ذلك قولهم في الطويل الجمة:" سبيالً إلى ذلك المعنى، يقول سيبويه
سميت برقبـة أو جمّـة أو   الرقَباني، فإن : اللِّحياني، وفي الغليظ الرقبة: الطويل اللِّحية

رقَبي ولحيي وجمي ولحوي، وذلك ألن المعنى قد تحول، إنما أردت حيـث  : لحية، قلت
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الطويل اللحية، فلما لم تَعـنِ ذلـك   : اللِّحياني: الطويل الجمة، وحيث قلت: جماني: قلت
لمجمع في إصدار هذا ، كما استند ا)95("ُأجرى مجرى نظائره التي ليس فيها ذلك المعنى

القرار على ما اتخذه قبله من قرارات تُجيز هذا النسب، كالتي اتخذها لترجمـة بعـض   
 .)96(كواسع المصطلحات في األلفاظ األجنبية؛ تيسيراً لترجمتها

أجاز المجمع زيادة هـذين  : إجازة زيادة الواو قبل ياء النسب، وإجازة ألف قبل الواو .26
ا شاع وكثُر استعماله؛ تيسـيراً علـى المتكلمـين، وإثـراء     الحرفين قبل ياء النسب فيم

؛ اعتماداً على ما كثر في باب النسب من كثرة الخروج على القياس فيه، سـواء  )97(للغة
: خراسـان : رازي، أو نقصـها، نحـو  : مـروزي، وري : مرو: بزيادة الحروف، نحو

، )98(سـهلي : بِصري، وسهل: بصرة: تهمي، أو بتغير حركاتها، نحو: خُراسي، وتهامة
بوسنوي، وكـذلك  : نخبوي، بوسنا: نُخبة: وعليه يمكن النسب بزيادة واوٍ قبل يائه، مثل

نفراوي، وأهالوي، وجيزاوي، وبيضاوي إلـى غيـر   : بزيادة ألف قبل هذه الواو، مثل
 .)99(ر استعمالهذلك مما شاع وكثُ

وقد علَّـل المجمـع    :جمع السالم بنوعيهإجازة النسب إلى المثنى، وجمع التكسير، وال .27
، معتمداً في ذلك على رأي الكوفيين الـذين  )100(قراره بتفادي اللبس بالنسب إلى المفرد

، وعلى ما صرح به السيوطي في الهمع من إجـازة قـوم   )101(أجازوا النسبة إلى الجمع
إلـى  : ورياضياتيساعاتي إلى مصلحها، : ، وقد شاع)102(لذلك النسب على لفظه مطلقاً

لمن يالزمها، ويرى المجمع االستفادة من اإلجازة عند الحاجة فـي  : الماهر فيه، وآالتي
 .)103(المصطلحات العلمية

28. ة القدماء لصياغة هـذا المصـدر،    :إجازة صياغة المصدر الصناعيالمجمع قياسي أقر
سانية، والحيوانية، أو اإلن: ، على كل لفظ جامداً، نحو)104(وذلك بزيادة ياء النسب والتاء

أنانية، وهويـة،  : ، نحومبنياً وطنية، ووصولية، ورمزية، وانبطاحية، اسماً: مشتقاً، نحو
 . )105(وكيفية، أو غيره؛ ليدل على معنى مجرد يتمثّل في الصفات الخاصة بذلك اللفظ



 الجهود الصرفيةُ لمجمعِ اللغة العربية القاهري في تنمية اللغةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
  م2013 -المجلد الثاني  -الخامس عشر العدد – الجامعة المجلة  - 17 -

  
  

 

وقـد   :الكثرة والمبالغةللداللة على ) تّفْعال(إجازة صياغة المصدر من الفعل على زنة .29
) التَّخْصـاب (، وبهذا القرار صح صوغ)106(أقرها المجمع سواء كان للمصدر فعٌل أم ال

 .)107(لإلخصاب الذاتي
مـع مراعـاة    )108(قرر المجمع هذه اإلجـازة  :إجازة النحت في حال الضرورة العلمية .30

رتيـب األصـوات   أال يتجاوز في النحت إلى أكثر من كلمتين، وأن يراعـى ت :  اآلتي
المأخوذة من الكلمتين، وأن يراعى حسن جرس الكلمـة المنحوتـة ومقـدار إيحائهـا     

فَعلَـَل،  (بالمعنى، وأن تُجعل الكلمة المنحوتة إذا كانت فعالً متعدياً أو مصدره على وزن
صفةً فتكـون  ، أما إذا كانت المنحوتة )تَفَعلََل، تَفَعلُالً(، وإذا كان الزماً أو مصدره)فَعلَلَةً

، وقـد قـام العـرب    )109(ودرعمي، وأنفمي: بإضافة ياء النسب، مثل) فَعلَلي( على زِنة
مـن امـرئ   ( ، ومرقسي)من عبد الشمس(عبشمي: قديماً بنحت كثير من الكلمات، مثل

، ودمعـز  )حول وال قوة إال باهللا ال( ، وحوقل)بسم اهللا الرحمن الرحيم( ، وبسمل)القيس
، )جـرى مـن أحـداث   ما (الماجريات : ت المنحوتة حديثاًومن الكلما ،)أدام اهللا عزك(

ما هو(ة األمرماهي(عةإم ،)110()إني معك(. 
وقد قيد المجمع هـذه اإلجـازة    :إجازة صوغ المركب المزجي في المصطلحات العلمية .31

، ومن أمثلـة  )111( بالضرورة االصطالحية، بشرط صدور هذه الصياغات عن المجمع
 .، وبعلبك، ونيويورك)ماء الزهر(، مازهر)ماء الورد(ماورد: يالمركب المزج

وقيد المجمع استعماله بلغة العلـوم،   :على حرف النفي المتَّصل باالسم) أل(إجازة دخول .32
: ، ومما اُستُحدث مـن كلمـات  )112(شرط موافقته الذوق العربي وعدم نفور السمع منه

 .الالهوائي، والالمنطقي، والالإرادي
وقد اشترط المجمع لهذه اإلجـازة   :االشتقاق من االسم الجامد العربي، والمعربإجازة  .33

عنـد اشـتقاق   : ، منها ما يتعلَّق باالشتقاق من االسم الجامد العربي، وهـي )113(شروطاً
نصر، وإذا عدي بـالهمزة أو التضـعيف،   : الثالثي الالزم من الجامد الثالثي فالباب فيه

ضرب، أما إذا اشتُق الالزم من الجامد غيـر  : متعدي فالباب فيهوعند اشتقاق الثالثي ال
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فعلل، أما ما يتعلّـق باالشـتقاق   : تفعلل، وإذا اشتُق المتعدي فالوزن: الثالثي فالوزن فيه
بالتشـديد للمتعـدي،      ) فعل(وزن: من االسم الجامد المعرب الثالثي فقد اشترط المجمع

ـ عفَ(م الجامد المعرب غير الثالثي فقد اشترط وزنلالزم، أما من االس) تفعل(ووزن ) للَ
عجمـات،  مع مراعاة ما ورد من أبنية للمشتقات فـي الم . لالزم) َللَتفع(للمتعدي، ووزن

وما جاء من أقيسة صرفية، وأن تُقتصر هذه االشتقاقات على الحاجة العلمية، ومن أمثلة 
البلشـفية،  : وفبـرك، وكهـرب مـن    بلشفَ، وتلفـن، : هذه االشتقاقات في هذا العصر
  . )114(والتلفون، والفابريكة، والكهرباء

قرر المجمع هذه اإلجازة وقيده بالضرورة في لغة : إجازة االشتقاق من أسماء األعيان .34
، لكن المجمع ارتأى في قرار الحق حذف هذا القيد؛ بسبب كثرة ورود هـذا  )115(العلوم

بستَر، وهو مأخوذ من بستور، صـاحب الطريقـة    :، ومن هذا)116(النوع من االشتقاق
 .)117(الخاصة في التعقيم

قرر المجمع إجـازة   :إجازةُ جمعِ االسمِ أو الوصف الرباعي المذكرِ جمع تأنيث سالماً .35
معلِّالً قراره بتيسير اللغـة علـى    ؛)118(هذا الجمع مشترِطاً عدم سماع جمع تكسير لهما

تئنساً بما ورد مـن  سلواقع شائع يزيد في مرونة التعبير اللغوي، ومالمحدثين، وإقراراً 
إيوانـات، وثـارات، ووجوابـات، ووخانـات،     : نحو ،)119(شواهد في االستعمال القديم
إليـوان، وثـأر، وجـواب، وخانـة، وسـجل، وطاقـة،       : وسجالت، وطاقات جمعـاً 

ت، وجـوازات،  إطـارات، وبالغـا  : ، ومما شاع من هذا الجمـع حـديثاً  )120(وغيرها
وشعارات، وعطاءات، وقـرارات، وغـازات، وقطـارات، وقطاعـات، ومجـاالت،      

 .)121(إلخ. .  ومعاشات، ونشاطات 

  

  

  



 الجهود الصرفيةُ لمجمعِ اللغة العربية القاهري في تنمية اللغةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
  م2013 -المجلد الثاني  -الخامس عشر العدد – الجامعة المجلة  - 19 -

  
  

 

  :نتائج البحث وتوصياته

يضم من أعضاء صف مجمع القاهرة بالعمق في البحث والجدية في الدرس؛ وذلك ِلما يتَّ .1
زوا بالرفي تمي من بين يادة العلمية والمعرفية سواء مصر أو في خارجها، حيث ضم

 . العربية وتراثهاعلوم ممن تبحروا في  أعضائه عرباً ومستشرقين
2. تعاوفي إبداء الرأي وتوثيق الصالت بها المجمع مع سائر المجامع اللغوية األخرى  ن

ان من العلمي واللغوي حتَّى عد المجمع األم الذي تهفو إليه أفئدة أهل العربية في كلِّ مك
 .العالَم

المجمع القاهري أن تواكب اللغة العربية العصر الحديث، وتعبر عن مستحدثاته،  صحرِ .3
وتفتح الباب للتعريب والتوليد حسب ضرورة المعاصرة، وتسمح بالتيسير اللغوي وفقاً 

 .للضوابط واألقيسة األصيلة في العربية الفصحى
إثراء اللغة ونمائها؛ فهو العلم الذي عملية يعد علم الصرف من العلوم التي يتوقف عليها  .4

يختص باألبنية والصيغ، وتبيين قيمها الداللية، وما يمكن أن تؤديه من أغراض تخدم 
 .المطلوب المعنى

الت حرص المجمع أن يستفيد من الصيغ الصرفية واستيحاء دالالتها ومن ثَم منحها دال .5
جديدة تنسجم مع دالالتها األولى؛ إثراء للغة، وإمدادها بما تحتاجه من ألفاظ ِلما يستحدث 

 .من مفاهيم علمية أو حضارية
وترجمة إلى أ  المؤسسات اللغوية والعلمية من مجامع وجامعات ومراكز تعريب  دعوة .6

واستحداثها، وكيفية  تجربة المجمع القاهري واالستفادة منها في مجال توليد األلفاظ
 .استفادته من العلوم العربية في هذا المجال

دعوة المجامع اللغوية والعلمية إلى التنسيق مع مجمع القاهرة؛ لالستفادة مما توصل إليه   .7
المجمع من قرارت في مجال تطوير العربية واإلضافة عليها؛ منعاً للبلبلة اللغوية، وتجنُّباً 

  .ضى واالضطراب في األلفاظ والمصطلحاتللتعارض المؤدي إلى الفو
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 :ھوامش البحث

تزخر اللغة العربية بمجامع كثيرة في العصر الحديث، منها داخل الوطن العربي، كمجمـع  ) (1
دمشق، والقاهرة، وبغداد، وعمان، والخرطوم، والجزائر، وطرابلس، والقدس، وحيفا، ومنها  

  . ما هو خارجه، كالمجمع العلمي العربي بعليكره في الهند
2) (م1919س المجمع العلمي بدمشق سنة تأس .  
: م، المطبعة األميرية، بوالق1934، أكتوبر 1مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، القاهرة، ج ) (3

  7، 6م، ص 1935

: صـيدا  -دروس التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصـرية، بيـروت  ) (4
   5م، ص 1990

ت (د الرحمن بن أبي بكـر جالل الدين عب: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي) (5
  56/ 6م 1980: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت: ، تحق)هـ 911

، لمجمـع القـاهرة،   )مجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً(مجموعة القرارات العلمية،: ينظر) (6
     35م، ص 1963: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة

كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشـئون المطـابع   : ينظر) 7(
  19/ 1م، 1969: األميرية، القاهرة

   38/ 1السابق : ينظر) (8
  . السابق، الصفحة نفسها: ينظر) (9

   39/ 1السابق : ينظر) (10
    39/ 1كتاب في أصول اللغة : ينظر: ينظر) (11

ـ  672ت (جمال الدين محمد بن عبـد اهللا : التسهيل، البن مالك شرح) (12 عبـد  : ، تحـق )هـ
م 1990: ، القـاهرة 1الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، هجـر للطباعـة والنشـر، ط    

3/441  
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  29مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص : ينظر) (13

    110/ 1ضي األستراباذي شرح شافية ابن الحاجب، للر) (14

   231، ص 1مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، ج ) (15
مع شرح الجاربردي وحاشـية ابـن جماعـة    (مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) (16

 52/ 1م 1984: ، بيروت3، عالم الكتب، ط )عليه

  .السابق، الصفحة نفسها) (17
   40/ 1كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  : ينظر) (18
   196/ 2السابق : ينظر) (19
  36، ص 1مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، ج ) (20

  192/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (21

 391/ 4السابق : ينظر) (22

   405 -404/ 4السابق  : ينظر) (23
   848/ 4السابق  : ينظر) (24
  76/ 2شرح التسهيل ) (25

  83/ 2السابق ) (26

مـع  )[هـ 686ت (رضي الدين محمد بن الحسن: شرح شافية ابن الحاجب، لألستراباذي) (27
محمد محيي الدين عبد الحميد وزميليه، دار الفكر العربـي،  : ، تحق]شرح شواهده للبغدادي

   188/ 1م 1975: يروتب

    43/  1كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (28
عبـد السـالم هـارون،    : ، تحق)هـ 180ت (أبي بشر عمرو بن عثمان: الكتاب، سيبويه) (29

  88/ 4م   1973: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

  32مع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص مجموعة القرارات العلمية لمج: ينظر(30)
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   8/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (31
  153/ 1شرح شافية ابن الحاجب  ) (32

   8/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (33
 .  السابق، الصفحة نفسها: ينظر) (34

  161/ 1الحاجب  شرح شافية ابن ) (35

  163/ 1السابق ) (36

  9/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (37

   40/ 3السابق  : ينظر) (38
: ، دار الفكر، بيـروت )هـ 538ت (جار اهللا محمود بن عمر: أساس البالغة، للزمخشري) (39

   618م، ص 2000
   112السابق، ص ) (40

أمـين عبـد الوهـاب    : ، تحـق )هـ 711ت (محمد بن مكرم: لسان العرب، البن منظور) (41
   71/ 8ت  . م، د. ن، د. ومحمد الصادق العبيدي، د

   498/ 9السابق ) (42
  85/ 10السابق ) (43

   46 -45/  3كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  : ينظر) (44
  26مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص : ينظر) (45

  470/ 3شرح التسهيل ) (46

 . السابق، الصفحة نفسها) (47

  25السابق، ص : ينظر) (48

   156/ 1شرح شافية ابن الحاجب، للرضي األستراباذي ) (49
  470/ 3شرح التسهيل ) (50
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  364/ 4السابق  : ينظر) (51
إبـراهيم األبيـاري، دار   : ، تحق)هـ 387ت (محمد بن أحمد: مفاتيح العلوم، للخوارزمي) (52

  201م، ص1989: ، بيروت2الكتاب العربي، ط 

  28/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : ينظر) (53
األفعال،  شرح المية: ، وينظر 75دروس التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، ص ) (54

محمد أديب جمـران،  : ، تحق)هـ686ت (بدر الدين محمد بن محمد بن مالك: البن الناظم
  72م، ص 2009: ، القاهرة1شركة القدس للنشر والتوزيع، ط 

 4/36كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : ينظر) (55

  . السابق، الصفحة نفسها: ينظر) (56
ـ  702ت (أحمد بن عبد النـور : شرح حروف المعاني، للمالقي رصف المباني في) (57 ، )هـ

   410ت، ص . د: مجمع اللغة العربية بدمشق: أحمد محمد الخراط، مط: تحق

      424السابق، ص ) (58
 195/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (59

  709/ 10لسان العرب ) (60

 . تمحور، وتمركز، وتمفصل: كحاجة العلوم التطبيقية إلى األفعال) (61

محمـد  : ، تحـق )هـ 392ت (أبي الفتح عثمان بن جني: الخصائص، البن جني: ينظر)  (62
  229/ 1م  1986: ، القاهرة3علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 

    152/ 4ة بالقاهرة كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربي: ينظر) (63
  44/ 1السابق : ينظر) (64
 152/ 4السابق  : ينظر)  (65

  .تجريد العلم عن أي صفة مسيطرة:  بمعنى) (66
  . جعل الشيء عقالنياً: بمعنى) (67
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  341/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (68
  320/ 4الكتاب  ) (69

عبد الحسين الفتلي، : ، تحق)هـ316ت (محمد بن سهل: األصول في النحو، البن السراج) (70
   206/ 3م 1988: ، بيروت3مؤسسة الرسالة، ط 

  530/ 4) رهب(لسان العرب، البن منظور ) (71

   350/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (72
   372/ 4السابق  : ينظر) (73
   372 367/ 4السابق  : ينظر)  (74
: ، الجيالني بن الحاج يحيي وزمياله، مط)عربي –عربي (القاموس الجديد األلفبائي: ينظر) (75

   235م، ص 2003: ، تونس12توب، ط 
    1045السابق، ص : ينظر) (76
   986السابق، ص : ينظر) (77
م، 1973: ، بيـروت 21المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوف، دار المشرق، ط : ينظر) (78

  590ص 

  267السابق، ص : ينظر) (79

  434السابق، ص : ينظر) (80

   363/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (81
ـ  430ت (ر عبد الملك بن محمـد أبي منصو: كتاب فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي) (82 ، )هـ

  55م، ص 1993: ، بيروت1فائز محمد وإميل يعقوب، دار الكتاب العربي، ط : تحق

ـ 770ت (أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي) (83 ، )هـ
    314/ 1ت .د: المكتبة العلمية، بيروت

  161/ 1ستراباذي شرح شافية ابن الحاجب، للرضي األ) (84
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  187/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (85

  710/ 2المصباح المنير، للرافعي ) (86

  709/ 2السابق ) (87

  190/ 2كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (88

  175/ 6همع الهوامع ) (89

   36مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص: ينظر) (90
   394/ 4السابق : ينظر) (91
   450/ 4السابق : ينظر) (92
أبي الحسن علـي نـور الـدين بـن     : شرح األشموني أللفية ابن مالك، لألشموني: ينظر) (93

لمكتبـة األزهريـة للتـراث،    عبد الحميد السيد عبد الحميـد، ا : ، تحق)هـ 929ت (محمد
 348/ 4م  1993: القاهرة

كتاب في أصول اللغة، مجمـع  : ينظر: ينظر[كالخليل، واألخفش، وابن سيده، وابن منظور) (94
  ]452 -451/ 4اللغة العربية بالقاهرة 

  380/ 3كتاب سيبويه ) (95

   452/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (96
   4/543السابق : ينظر) (97
   84 81/ 2شرح شافية ابن الحاجب  : ينظر) (98

    576/ 4كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ) (99
   633/ 4 – 90/ 2السابق : ينظر) (100
   742/ 4م  1996: ، مصر12النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط : ينظر) (101

    171/ 6الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي  همع: ينظر) (102
   86/ 3كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (103
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، ومجموعة القرارات العلمية  35، ص 1مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، ج : ينظر) (104
  21لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص 

  186/ 3النحو الوافي، عباس حسن  : ينظر) (105

  27مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص: ينظر) (106

 .السابق، الصفحة نفسها: ينظر) (107

   49/ 1كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (108
   51/ 1السابق : ينظر) (109
: ، بيـروت 1مل التطور اللغوي، أحمد عبد الرحمن حماد، دار األنـدلس، ط  عوا: ينظر) (110

  36م، ص 1983

  52/ 1كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر)  (111
  58مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية في ثالثين عاماً، ص: ينظر) (112

   62/ 1السابق : ينظر) (113
 252/ 1السابق  : ينظر) (114

   36، ص 1مجلة مجمع اللغة العربية الملكي، ج ) (115
   69/ 1كتاب في أصول اللغة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر) (116
  252/ 1السابق : ينظر) (117

   70/ 2السابق : ينظر) (118
  .  السابق، الصفحة نفسها: ينظر) (119
   75/ 2السابق : ينظر) (120
   78/ 2السابق : ينظر) (121


