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 امللخص:
مام  درس العربية ميدان تتبارى فيه العقول واألفكار لما فيه من مادة غزيـرة في فنون كثيرة، ويعد الصرف واحدًا من الفنون التي حظيت باهت

 للمكانة المرموقة التي يتمتع بها علم الصرف، ولما له من أهمية في صون اللسان من وقوع في الخطأ.أصحاب كتب )نزهة الطرف(، 
فلما كانت أهمية علم الصرف ال تقل أهمية عن بقية علوم العربية رأيت أن أجمع منهجًا علميًا في هذا الفن.ولما كان علم الصرف يناقش 

، وكان الدنقزي رحمه هللا قد اقتصر على ذكر مبحث األفعال لكونه األصل على جهة التغليب مبحث األفعال المنصرفة واألسماء المتمكنة  
ع  في هذا الميدان أضفت إليه مبحث األسماء وما يلحق بها وبالفعل وبعض المقدمات المهمة التي تتعلق باألحكام الصرفية إتمامًا للفائدة م

اللي أحد اهم المباحث المهمة التي كان لها االثر الطيب فـي لغتنا ، وان الخوض في  بيان وتوضيح بعض المفردات الغريبة.يعد البحث الد
هبهم  هذا الموضوع ليس جديدا" ، بـل له جذورا" متأصلة" بتراثنا العربي ، ووكذلك عند العلماء في مجال اللغة العربية  بمختلف مشاربهم ومذا 

على أمور واختلفوا في البعض االخر ، حيث استندوا  في ذلك إلى كالم هللا جل وعال   ، ومن خالل تجاذبهم في هذا الموضوع ، فقد اتفقوا  
 والسنة النبوية الشريفة ومما جاء في بعض  أشعار العرب القدماء ، اذ اتخذوا من ذلك الشهادة والمصداقية في قولهم . 

Summary: 

The study of Arabic is a field in which minds and ideas compete because of its abundant material in many 

arts, and morphology is one of the arts that have received the attention of the authors of (Nozha al-Talfa) 

books, due to the prestigious position that morphology enjoys, and because of its importance in safeguarding 

the tongue from falling into error . . 

Since the importance of morphology was no less important than the rest of the Arabic sciences, I thought 

that I should compile a scientific approach to this art. 

And since the science of morphology discusses the study of passive verbs and the able nouns, and Al-

Danqzi, may God have mercy on him, had confined himself to mentioning the study of verbs because the 

origin is on the dominant side in this field, I added to it the study of nouns and what is attached to them, 

indeed, and some important premises related to morphological provisions in order to complete the interest 

with a statement and clarification of some strange vocabulary . 

The semantic research is one of the most important and important investigations that had a good effect in 

our language, and that delving into this topic is not new, but has roots “rooted” in our Arab heritage, as well 

as among scholars in the field of the Arabic language with their various sects and sects, and through their 

attraction to this topic. They agreed on matters and differed on others, as they relied on the words of God, 

the Exalted, the Majestic, the honorable Prophetic Sunnah, and what was mentioned in some of the poems 

of the ancient Arabs, as they took from that testimony and credibility in their sayings. 

 املقدمة 
الحمد هلل المنعوت بجميل الصفات، وصلى هللا على سيدنا محمـد أشـرف الكائنات المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى  

ول واألفكار لما فيه من مادة غزيـرة في فنون كثيرة، ويعد  آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فدرس العربية ميدان تتبارى فيه العق
الصرف واحدًا من الفنون التي حظيت باهتمام أصحاب كتب )نزهة الطرف(، للمكانة المرموقة التي يتمتع بها علم الصرف، ولما له من أهمية 

ة علوم العربية رأيت أن أجمع منهجًا علميًا في هذا  في صون اللسان من وقوع في الخطأ.فلما كانت أهمية علم الصرف ال تقل أهمية عن بقي
الفن. بناء على رغبة بعض الطالب الكرام ممن يحسنون الظن بمن قصر باعه وقل زاده وخصوصًا في مسالك كهذه . إال أن من نافلة القلم  

لفضل ، وعلى هللا قصد السبيل.ولما كان علم  المشاركة بشيء من المقصود نزوال عند رغبة الراغبين واستحسانًا لرأي المحبين أهل الخير وا
الصرف يناقش مبحث األفعال المنصرفة واألسماء المتمكنة ، وكان الدنقزي رحمه هللا قد اقتصر على ذكر مبحث األفعال لكونه األصل على  

التي تتعلق باألحكام الصرفية إتمامًا جهة التغليب في هذا الميدان أضفت إليه مبحث األسماء وما يلحق بها وبالفعل وبعض المقدمات المهمة  
  للفائدة مع بيان وتوضيح بعض المفردات الغريبة.يعد البحث الداللي أحد اهم المباحث المهمة التي كان لها االثر الطيب فـي لغتنا ، وان 

مجال اللغة العربية  بمختلف مشاربهم    الخوض في هذا الموضوع ليس جديدا" ، بـل له جذورا" متأصلة" بتراثنا العربي ، ووكذلك عند العلماء في
 ومذاهبهم ، ومن خالل تجاذبهم في هذا الموضوع ، فقد اتفقوا  على أمور واختلفوا في البعض االخر ، حيث استندوا  في ذلك إلى كالم هللا 

ة والمصداقية في قولهم .فيعد البحث  جل وعال  والسنة النبوية الشريفة ومما جاء في بعض  أشعار العرب القدماء ، اذ اتخذوا من ذلك الشهاد
م  الداللي من وسائل الكشف التي لها االهمية الكبرى في أسرار اللغة العربية  ، حيث سعى اغلب المفسرون بالوصول إلى ذلك ، فقاموا بتقدي

 تفاسيرهم  التي كانت لهم ذكـرا ثريا" في تفسير كالم هللا جل وعال. 
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 التمهيد:
للغة، مأخوذ من مادة )صرف( التي تدل في اللغة على: رد ليه عن وجهه، ورجوع الشيء. ومن ذلك صرفت القوم  التصريف في ا  التصريف:

لقد اتفق العلماء قديمًا وحديثًا (2)اما اصطالحًا: فهو "أن تصرف الكلمة المفردة، فتولد منها الفاظ مختلفة معان متفاوتة.  (1)  صرفًا إذا رجعتهم.
ا  في استعمال هذ المصطلح، وهذا واضح منذ يبويه حتى البيضاني، لكنهم اختلفوا في حده، فنجد أن سيبويه لم يحده إنما أشار يه بقوله: "هذ

العرب من األسماء الصفات واألفعال غير المعتلة، ما قيس الذي ال يتكلمون به، ولم يجيء في كالمهم إال نظيره من غير بابه، باب ما بنيت  
واتبعه المبرد في ذلك، إذ قال: "هذا باب المسائل في التصريف، وقال في موضع آخر "وهذه   (3)  .وهو لذي يسميه النحويون التصريف والفعل

أما الميداني فقد استعمل المصطلح نفسه، وقد حده إذ قال فيه: "فالتصريف تفعيل من الصرف، وهو أن    (4)  عرفة اقسامها. حدود التصريف وم
فنلحظ   (5)  تصرف الكلمة الواحدة، فتولد منها ألفاظًا مختلفة ومعان متفاوتة مثل أن تقول من )الضرب ضرب يضرب ومن العلم علم يعلم(.

عمل مصطلح التصريف من ماضي الفعل ومضارعه. وإذا ما انتقلنا إلى ابن هشام أيضًا، نجده قد استعمل مصطلح  هنا أن الميداني قد است
فنجد هنا أن ابن هشام قد أستعمل مصطلح التصريف، (6)التصريف مبينا المراد منه بقوله: "التصريف تحويل الصيغة لغرض لفظي أو معنوي.  

 وهو بهذا يتفق مع الميداني. 
 ن الصريف:امليزا 
الميزان الصرفي في اللغة: يدل على اآللة التي توزن بها األشياء، وأصله موزان، وجمعه موازين، والفعل وزن، يزن، زن، والمصدر وزنا،  

هو من اما اصطالحًا: فهو "مقياس وضعه علماء العرب، لمعرفة أحوال بنية الكلمة، و   (7)   .وزنة، والوزن: وزن الثقل والخفة، والجمع اوزان
قال ابن عصفور: "التمثيل (8) أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط اللغات، ويسمى )الوزن( الكتب القديمة أحيانًا )مثااًل(، فالمثل هو الوزن.  

ن فنيت الفاء تقابل األصول بالفاء والعين والالم؛ فتجعل الفاء في مقابله األصل األول، والعين في مقابله الثاني، والالم في مقابله الثالث، فإ 
والعين والالم ولم تغن األصول كررت الالم في الوزن، على حسب ما بقى لك من األصول، حتى تغنى وأما الزوائد، فال تخلو أن تكون مكررة 

لبناء، والميزان الصرفي هو ا  (9)   من لفظ األصل،... وإن كانت مكررة من لفظ األصل وزنتها بالحرف الذي تزن به األصل الذي تكررت منه.
ثم قال: "والتمثيل أن يقابل حروف الكلمة الواردة    (10)   .والمثال، والوزن، والصيغة، إذ قال "ويقولون للبناء مثال ووزن ووزنه وصيغة ووزان

المه،  عليك بالفاء والعين والالم، فتقول: "ضرب على مثال )فعل( أو وزن )فعل(.... وتسم الضاد بأنه فاء الفعل والراء بأنه عينه والباء بأنه
فعل، وكذلك: ضارب، ومضروب، على وزن: فاعل و  فإذا أردت أن تزيد عليه شيئًا زدته أيضًا على مثاله نحو أن تقول: يضرب على وزن ي

. أما ابن هشام، فقد برز عنده مصطلح    (12)   ولعل مصطلح البناء اكثر المصطلحات استعمااًل عنده للداللة على الميزان الصرفي.(11)   .مفعول
ف وبقلب في الميزان يحذف مثله في  الميزان الصرفي بلفظ واضح، إذ كان يطلق عليه مصطلح )الميزان(، من ذلك ما ورد في قوله: "بحذ

 ( 14) ومثل لذلك بالكلمات جاه، وقاض على وزن عقل وفاع. (13)  الموزون.
 تناوب الصيغ:

تعبير  ان المتأمل للدراسات اللغوية قديما وحديثا يدرك انها تنزع الى تصنيف العناصر اللغوية الى فئات متناسقة وأشكال قالبية متوافقة , لل
عن المعاني الصرفية المختلفة من فاعلية ومفعولية ومبالغة ومطاوعة وغيرها منطلقة في ذلك من الخصائص والميزات المعطاة من الصيغة  

ها فتحدد معنى الفاعلية والمفعولية والتفضيل في افعل امر مقصور في تحديد المعنى ويعتمد تحديد تلك المعاني الصرفية المعتمدة على  ذات
.كما ان اللغة عرفت بميلها نحو التغير والتبدل من جهة الى أخرى ومن صيغ الى صيغ أخرى ألغراض متعددة  (15) الشكل الخاص بالبنية  

التوسع واثراء اللغة باألساليب والصيغ المختلفة فمن تلك األساليب مجئ بعض الصيغ نيابة عن الصيغ أخرى ألغراض يتطلبها  مما تؤدي الى  
بد ان    السياق او يقصدها المتكلم وهذا يؤدي الى التالعب باأللفاظ والخروج الى معان مبتكرة.وهذا ما أكده ابن جني بقولة أنك في المبالغة ال

لى موضع أما لفظا الى لفظ واما جنسا الى جنس فاللفظ كقولك عراض فهذا قد تركت منه لفظ عريض فعراض اذا ابلغ من  تترك موضعا ا
, وهذا يؤدي  (16) عريض وكذلك رجل حسان ووضاء فهو ابلغ من قولك : حسن ووضيء وكرم ابلغ من كريم ... فهذا اشد مبالغة من كريم 

هـ(  630تالف في صيغ االلفاظ والعدول من صيغة الى صيغة أخرى أسلوب نبه علية ابن االثير)ت  الى الخروج بدالالت جديدة .ان االخ
واحدة    قديما بقولة : أما اختالف صيغ االلفاظ فأنها اذ نقلت من هيئة الى هيئة كنقلها مثال من وزن من االوزان الى وزن اخر وان كانت اللفزة

او من صيغة الفعل الى صيغة االسم او كنقلها من الماضي الى المستقبل او من الماضي او  او كنقلها من صيغة االسم الى صيغة الفعل  
من الواحد الى التثنية او الجمع او الى النسب او الى غير ذلك انتقل قبحها صار حسنا وحسنها صار قبحا ... ومن هذا النوع الفاظ يعدل  
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.اما المحدثون فقد اطلقوا على هذا النوع من (17) يستغنى من ذلك اال الذوق السليمعن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها وال  
, وهو عندهم من أسس الدراسات االسلوبية الحديثة .اما أصحاب كتب نزهة الطرف   (18) العدول في الصيغ مصطلح )االنحراف واالختيار (

العدول عنها الى صيغ أخرى اال الميداني فقد وقف على الكثير من في علم الصرف فلم يقفوا في كتبهم على الكثير من الصيغ التي تم  
 الصيغ التي تم العدول عنها ومجيء صيغة بمعنى صيغة أخرى فكان من ذلك العدول : 

كر فعيل بمعنى مفعول :لقد أشار سيبوية الى داللة فعيل على مفعول اذ قال : وأما فعيل اذا كانت في معنى مفعول فهو في المؤنث والمذ-1
.وهذا ما أكد ابن مالك اذ قال : " وينوب )فعيل( عن المفعول في الداللة على معناه نحو: مررت برجل جريح ,وامرأة جريح وفتاة (19)سواء...

.اما أصحاب كتب نزهة الطرف (20)كحيل وفتى كحيل , ومرأة قتيل . ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل , عن مجروح ومكحول ومقتول "  
روا الى هذا التناوب اال الميداني والجاللي فنجد الميداني قد أشار اليه بقولة : "ويجيء فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل في علم الصرف فلم يشي

.وتبعة الجاللي بقولة : " وقد يأتي على  (21)وجريح وينوب فيه المذكر والمؤنث ..ز فإذا كان بمعنى المفعول كالنطيحة واللقيطة والذبيحة "
 .(22)لمشبهة مثل : قتيل بمعنى : المقتول " الصفحة ا –وزن فعيل 

فعيل بمعنى مفاعل :قد ينوب فعيل عن مفاعل وهو كثير في العربية وقد أشار الى ذلك سيبويه بقولة : " ومثل هذا لتقاربه : الجليس  -2
.فنلحظ ان سيبويه أشار الى  (23)علته"  والعديل والضجيج والكميع والخليط والنزيع , فأصل هذا كلة العديل اال ترى انك تقول من هذا كلة فا

.اما أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف فلم يشيروا الى ذلك اال  (24)كون الجليس وما اشبهه بمعنى مفاعل وتبعة في ذلك المبرد  
 . (25)الميداني بقولة : " ويأتي فعيل بمعنى مفاعل كالعقيد والجليف والجليس واالكيل "

وتاتي تفعل بمعنى تفاعل وهو معنى أشار اليه سيبويه بقولة : "وقالوا: تذاءبت الريح وتناوحت وتذأبت ,كما قالوا :  تفعل بمعنى تفاعل :-3
.وهذا ما أكده ابن قتيبة اذ قال : " وتأتي تفعلت وتفاعلت بمعنى تقول تعطيت وتعاطيت وتجوزت (26) تعطينا ,وتقديرها : تذعبت وتذاعبت"

ال العقبة  عنه وتجاوزت عنه وتذأبت  الشيء وتكاءدني أي شق على وهو من  ريح وتذاءبت أي مرة في ههنا ومرة في ههنا ... وتكأدني 
.أما أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف فلم يشيروا الى ذلك اال الميداني بقولة :" ان يكون بمعنى تفاعل نحو تعهد وتعاهد (27)الكؤود"

 فقد اهملوا ذلك . .اما ابن هشام والجاللي والبيضاني (28) "
 .(29) تفعل بمعنى استفعل :الى ذلك المعنى أشار سيبويه اذ قال :" وقد يدخل استفعل ههنا وقالوا : تعظم واستعظم وتكبر واستكبر "-4

كتكبر    وقد انفرد ابن هشام من بين أصحاب كتب نزهة الطرف في اإلشارة الى هذا النوع من التناوب اذ قال : " وتفعل ..ز موافقة استفعل
 . (31) .اما الجاللي فقد اكتفى بالتمثل له بقولة : " استخرج وهو )استفعل ( وفيه زيادة )اللف ,س,ت( واصلة خرج"(30) "
نبه ابن قتيبة الى مجيء تفاعل بمعنى تفعل اذ قال : " وتأتي تفعلت وتفاعلت بمعنى تقول تعطيت ,وتعاطيت    تفاعل بمعنى تفعل:قد-5

وتجوزت عنه ,وتجاوزت عنة , وئذايت الريح ,وتذأءيت أي : جاءت مرة من ههنا ومرة من ههنا ... وتكأدني الشيء ,وتكاءدني ,أي :شق 
.اما أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف فلم يشيروا الى ذلك المعنى اال الميداني ,اذ قال : " ويجيء (32)علي ,وهو من العقبة الكؤود"

 .(33) تفاعل بمعنى تفعل نحو :تعاهد وتعهد وتذأت الريح وتذايت"
ه ابن قتيبة بقولة : " وتأتي  .وهذا ما أكد(34)استفعل بمعنى افعل :الى ذلك المعنى أشار سيبويه ومقل له بمثالين نحو : استألم واستخلف -6

.والى هذا  (35) استفعلت بمعنى فعلت وأفعلت تقول : استقر في مكانة كقولك قر وعال قرنة واستعاله استخلف الهلة واخلف أي : استقى "  
ه : " ترادفة للوزن افعل نحو .واتبعه البيضاني بقول(36) المعنى أشار الميداني بقولة : " يكون بمعنى افعل نحو : اخرج واستخرج وانقذ واستنقذ"  

 .اما الجاللي وابن هشام فلم يشيروا الى هذا التناوب .(37) : استجاب كأجاب ونحو : استيقن كأيقن"
.اما أصحاب (38)افتعل بمعنى فعل :أشار الى هذا المعنى سيبويه اذ قال :"قالوا قرأت واقترأت يريدون شيئا واحدا كما قالوا : عاله واستعاله"-7

نزهة الطرف فلم يشيروا الى ذلك المعنى اال الميداني مبينا هذه الداللة بقولة : "ويجيء بمعنى )فعل( نحو : حقر واحتقر , ونزع الشيء كتب 
.فنلحظ ههنا ان الميداني انفرد من بين سائر أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف في اإلشارة الى الداللة )افتعل بمعنى  (39) وانتزعة "  

 فعل ( 
  افتعل بمعنى تفاعل :والى ذلك المعنى أشار سيبويه بقولة :"وقد يشركه افتعلنا فتريد بها معنى واحدا وذلك قولهم : تضاربوا واضطربوا , -8

 .(40)وتقاتلوا واقتتلوا ,وتتجاوزوا واجتوروا وتالقوا والتقوا" 



   

         

 التناوب الداللي للصيغ الصرفية يف كتب نزهة الطرف يف علم الصرف              

  

  

ذ قال : " ان يكون بمعنى )تفاعل ( فيكون له فاعالن نحو اما أصحاب كتب نزهة الطرف فمنهم من أشار الى هذا المعنى كالميداني ,ا
  " تخاصما وتصالحا   : المعنى  الخصمان  زيد وعمر واصطلح  :  (41) اختصم  تفاعل  ...لموافقة  :"وافتعل  بقولة  ابن هشام  ذلك  في  .واتبعة 

 ,فلم يشيرا الى ذلك المعنى   .اما الجاللي والبيضاني(42)  )*(كاجتووا
.اما أصحاب (43)استفعل بمعنى افتعل :لقد اتفق الصرفيون على ان استفعل تأتي بمعنى افتعل نحو : استعصم واعتصم واستعذر واعتذر-9

معرض حديثة   كتب نزهة الطرف في علم الصرف فهناك من أشار اليها ومنهم ابن هشام والبيضاني فقد أشار ابن هشام الى هذا المعنى في
.وتبعة في ذلك البيضاني اذ قال : "ترادفة للوزن افتعل نحو : استعصم (44)عن داللة صيغة استفعل اذ قال :" وموافقة ... افتعل : كأستعصم "

 .اما الميداني والجاللي فلم يشيرا الى هذا المعنى ولم يصرحا به .(45) كا عتصم ونحو استفتح كافتتح" 
:أشار الى هذا المعنى ابن قتيبة بقولة : " قد تدخل استفعلت على بعض حروف تفعلت قالوا : تعظم واستعظم    استفعل بمعنى تفعل- 10

.وقد انفر ابن هشام والبيضاني في اإلشارة الى هذا المعنى فنجد  (46) وتكبر واستكبر وتيقن واستيقن وتثبت واستثبت وتنجز حوائجة واستنجز"
.وتبعة البيضاني بقولة : " ترادفه للوزن تفعل نحو : (47) معنى تفعل بقولة :"وموافقة تفعل : كاستكبر"ابن هشام أشار الى مجيء استفعل ب

 .اما الميداني والجاللي فلم يشيرا الى هذا النوع من التناوب في الصيغ . (48) استكبر كتكبر" 
"وأما فاعل من عورت فاذا قالوا فاعل غدا قالوا عاور    فعل بمعنى فاعل :قد ينوب فعل عن فاعل والى هذا المعنى أشار سيبويه بقوله :- 11 

.وقد انفرد الميداني   (50) .وهذا ما اكدة المبرد بقولة : أعلم ان االسم على )فعل( فاعل نحو قولك: ضرب فهو ضارب وشتم فهو شاتم"  (  49)غدا"
ح العين فان النعت منه على فاعل نحو ناصر ,وضارب من بين أصحاب كتب نزهة الطرف في اإلشارة الى هذا التناوب بقولة :"كل )فعل( بفت

.وتقييد اشتقاقه من المضارع للداللة على  (52)   واسم الفاعل أحد المشتقات " وهو اسم مشتق من المضارع لمن قام به الفعل ".(  51) ومانع" 
ل ألنه مشتق الحدوث، وإلخراج اسـم التفضيل والصفة المشبهة الدالتين على معنى الثبوت ، وتقييده ) ِلَمْن َقاَم به الِفْعُل ( إلخراج اسم المفعو 

لوم للداللة على من أحدث الفعل ، أو لمن قام به  . فاسم الفاعل إذن وصف مأخوذ من المضارع المبني للمع(  53) لذات َمْن وقع عليه الفعل  
. " ويقصد بالحدث معنى المصدر ، والحدوث ما يقابل الثبوت فـ ) قائم ( ـ  (  55) . فهو إذن ما دّل على الحدث والحدوث وفاعله  (  54)الفعل  

مًا بصاحبه ويدل على ذات الفاعل أي صاحب مثاًل ـ اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدث ، وعلى الحدوث أي التغّير فالقيام ليس مالز 
 . ( 56)القيام " 

فعيل بمعنى المفعل :قد تنوب فعيل عن مفعل ولم يشر الى هذا المعنى من أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف اال الميداني -12
هة الطرف في علم الصرف لم يقفوا على  .فنلحظ مما تقدم ان أصحاب كتب نز (57) وذلك بقولة : وبمعنى المفعل  كالحكيم بمعنى المحكم"

 الكثير من الصيغ التي تم العدول عنها الى صيغ أخرى اال الميداني اذ إشارة اال جملة من الصيغ التي تم العدول عنها الى صيغ أخرى حتى
تعل بمعنى فعل( و)فعل بمعنى  انه انفرد ببعض الصيغ منها مجيء )تفعل بمعنى تفاعل(,و)فعيل بمعنى مفاعل( و) تفاعل بمعنى تفعل( و)اف

فاعل( كما نجده قد اتفق مع ابن هشام في مجيء )فتعل بمعنى تفاعل( واتفق مع الجاللي في مجيء )فعيل بمعنى مفعول(.واما البيضاني 
عل بمعنى  فقد اتفق معه في مجيء بصيغة )استفعل بمعنى افعل (. وقد انفرد ابن هشام أيضا في ذكر صيغ نابت عن صيغ أخرى منها )تف

استفعل( واتفق مع البيضاني في مجيء )استفعل بمعنى تفعل(.اما الجاللي فلم يكن له اال صيغة واحدة اتفق بها مع الميداني وقد ذكرتها 
 انفا.في حين لم يكن للبيضاني صيغ انفرد بها عن سائر أصحاب كتب النزهة انما اتفق معهم في بعض الصيغ وقد ذكرتها أيضا .      

 اخلامتة
 في ختام البحث ال بد لنا من الوقوف عند أهم النقاط التي سجلها بحثنا في المتن المدروس ، وأهمها :  

يأتي الصرف من أهم العلوم في العربية ، ويتناول بناها بتصريفاتها المختلفة بما في ذلك من تغيرات وتقلبات ال تخرج عن مضمون   -1
 ومعان اللغة العربية . 

ضاني صيغ انفرد بها عن سائر أصحاب كتب النزهة ، بل اتفق معهم في بعض الصيغ ولم يخرج مما تناوله غيره من لم يكن للبي  -2
 العلماء .

إن أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف لم يقفوا على الكثير من الصيغ التي تم العدول عنها الى صيغ أخرى اال الميداني اذ    -3
م العدول عنها الى صيغ أخرى حتى انه انفرد ببعض الصيغ منها مجيء )تفعل بمعنى تفاعل(,و)فعيل إشارة اال جملة من الصيغ التي ت

 بمعنى مفاعل( و) تفاعل بمعنى تفعل( و)افتعل بمعنى فعل( و)فعل بمعنى فاعل( .  
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ل عليه في كل أبوابه ، وله  انفرد الميداني من بين أصحاب كتب نزهة الطرف في اإلشارة الى هذا التناوب ، وتناوله في مباحثه وعم  -4
 ُيحسب أثر السبق في ذلك .  

لم يقف أصحاب كتب نزهة الطرف في علم الصرف في كتبهم على الكثير من الصيغ التي تم العدول عنها الى صيغ أخرى اال الميداني    -5
 فقد وقف على الكثير من الصيغ التي تم العدول عنها ومجيء صيغة بمعنى صيغة أخرى . 

لمحدثون في أطالقهم التسمية ، فقد اطلقوا على هذا النوع من العدول في الصيغ مصطلح )االنحراف واالختيار ( , وهو عندهم اختلف ا    -6
 من أسس الدراسات االسلوبية الحديثة .       
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