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 اخلالصة:
التعرف على المقصود ب]يهدف هذا البحث   البنات في األسماء الجامدة[ عند العلماء، وما المواضع التي وردت  فيها وما هي أهم  الى 

                                                                                                                                 بنات الخمسة األسماء الجامدة الصرف النحو.                                                                           .الكلمات المفتاحيةالظواهر الصرفية التي جاءت تحتها هذه المسميات 
Summary: 

This research aims to stand on the most important places used by ancient linguists with regard to [girls in 

solid nouns], and they singled out (the five daughters) and what are the most important morphological 

phenomena that came under these nouns.The five daughtersThe Key words     Solid nouns 

ExchangSyntax 

األلفاظ على خمسة أحرف، ووجدت أيضًا بمسميات أخرى كالخماسي والمقصود من مصطلح بنات الخمسة في األسماء الجامدة ما كان من  
وذوات الخمسة، ومن خالل ما طرحه سيبويه في كتابه من هذه المسائل نالحظ أن بنات الخمسة في األسماء الجامدة أكثر من المشتقات،  

ثة واألربعة، وقد تناول العلماء هذه األلفاظ تحت ظواهر  وكذلك تكون بنات الخمسة بصورة عامة أقل بالنسبة لما ذكره العلماء من بنات في الثال
ت صرفية متعددة، وقد تلحق بنات الخمسة بزيادة حرف أو حرفين قسم من األلفاظ التي تخص بنات الثالثة أو األربعة. وقد ورد ذكر هذه البنا

ادة بقوله )اعلم أنَّ كل زائدة لحقت بنات الخمسة تحذفها  عند سيبويه في باب ما يسمى ]تحقير بنات الخمسة[ كما أشار إليها في باب حذف الزي
  في التحقير(، وذكرها المبرد تحت عنوان )هذا باب معرفة بنات الخمسة من غير زيادة(، وإليها أشار ابن جني بقوله )إن حقرت بنات الخمسة 

ت الخمسة نحو ]قبعثرى[ ))فهنا األلف ليست للتأنيث، وزاد .ومن هذه األلفاظ ماذكره سيبويه تحت باب الزيادة في بنا(1)  حذفت الحرف األخير(
األصول(( الحروف  على  للتكثير  األلف  ))جاءت  بقوله:  يعيش  فتقول  (2)ابن  العوض  فيها  ويجوز  )قبيعث(،  فيها  تقول  التصغير  فعند   ،

. ومما ذكره سيبويه تحت )باب تحقير (4)ري[((. وفي النسب يقول ابن الوراق ))عند النسب في الخماسي تقول في ]قبعثرى[ ]قبعث(3) )قبيعيث(
بنات الخمسة( وهنا ينقل نصًا للخليل يقول فيه ))زعم الخليل في لفظة ]سفرجل[، عند التحقير تقول فيها ]سفيرج[ حتى يصير على مثال  

 . (5)ثال ما يحقرون من بنات األربعة((]فعيعل[، وإن شئت قلت ]سفيريج[، فتحذف آخر االسم ألن التحقير يسلم حتى ينتهي إليه، ويكون على م
.ويضيف المبرد وتبعه بذلك ابن جني عند تكسير  (6) وكذلك تقول في )) ]جردحل، شمردل، جحمرش[ عند التحقير ]جريدح، شميرد، جحيمر[((

.ويضيف ابن السراج فيما يخص تكسير لفظة )سفرجل( بقوله: ))اعلم أنَّ  (7)بنات الخمسة نحو ]سفرجل، شمردل[ فتقول: ]سفارج، شمارد[
.كما ويضيف ابن (8) قول ]سفارج[((  الخماسي من األسماء التي هي أصول ال يجوز تكسيره فمتى استكرهوا حذفوا منها وردوه إلى األربعة فت

اء السراج ))عند جمع لفظة )فرزدق( وهي من بنات الخمسة تقول فيها )قرازد( ومنهم من يقول )فرازق( حذفوا الدال ألنها من مخرج التاء والت
( فلم يقل فيها )جمارش( ، وهذا على رأي المبرد ))وليس بجيد، فلما قربت من الطرف حذفت عكس لفظة )جحارش(9) من حروف الزوائد((

.ومّما ذكره سيبويه وتبعه بذلك المبرد من األلفاظ التي تخص (11) ، وزاد ابن جني عند تصغير فرزدق تقول )فريزد((10) لتباعد الميم من الطرف((
ر االسم خمسة، ليست فيه بنات الخمسة تحت باب حذف الزيادة بقوله ))أعلم أنَّ كل زائدة لحقت بنات الخمسة تحذفها في التحقير، فإذا صا

، أو )قذيعل(، (12)زيادة أجريته مجرى ما ذكرنا من تحقير بنات الخمسة نحو ]عضرفوط[ فتقول فيه ]عضيرف[، وفي ]قذعميل[ تقول ]قذيعم[((
ا لك  التحقير  وعند  الخامس  الحرف  تحذف  ثم  حذفت،  زوائد  األصول  الخمسة  في  كان  ))إذا  سيبويه  مراد  السيرافي  يوضح  لخيار  وهنا 

.ومّما ذكره سيبويه ووافقه بذلك العلماء تحت ]باب ما لحقته الزيادة من بنات األربعة غير الفعل[ فيلحق ببنات لخمسة نحو  (13) بالتعويض((
 .  (14)االسم ]فردوس[، ]برذون[ فكل هذا ملحق ببنات الخمسة أي ملحق حسب قولهم )بجردحل( بزيادة الواو عليه ويكون على وزن )فعلول( 

ادة ومّما جاء من هذه األلفاظ تحت باب ]ما لحقته الزيادة من بنات الخمسة[، وقد اتفق العلماء على أن بنات الخمسة من األسماء تبلغ بالزي
عندليب[، في األسماء، ستة، وال تبلغ سبعة كما بلغتها الثالثة واألربعة وهنا ذكر سيبويه وابن السراج ))من هذه األلفاظ نحو ]سلسبيل، خندريس،  

ونحو ]علطميس، حنبريت[ في الصفات فهنا لحقت هذه األلفاظ الياء ويكون وزنها على )فعلليل(، وكذلك )قرطبوس( يكون على وزن )فعللول(  
ي المزيد[ فيقول .وقد ذكر هذه األمثلة ابن يعيش عند شرح كتاب الزمخشري لكن تحت مسمى ]أبنية االسم الخماس(15) والزيادة تكون في الواو((

كثرة    ابن يعيش ))لم يتصرفوا في االسم الخماسي بأكثر من زيادة واحدة، كأن ذلك لقلتها في نفسها، فلما قلت، قل التصرف فيها، فكأنهم تنكبوا
مصطلح بنات الخمسة   . ومّما ذكره سيبويه وتبعه بذلك المبرد وأبي الفداء والعالئي من األلفاظ التي جاءت تحت(16)الزوائد لكثرة حروفها((

مع تقول نحو ]قلنسوة[ فهي من بنات الثالثة ألحقت ببنات الخمسة، فهنا حرفان زائدان، فعند التحقير تقول فيها ]قلينسة[ أو ]قليسية[، وعند الج
بويه تحت ]باب علم مواضع  ومّما ذكره سي (17)]قالنس[ أو ]قالس[ فهنالك الخيار في حذف الواو أو النون، والهاء الزمة كلزومها واو ]ترقوة[

هبلس[ الزوائد من مواضع الحروف غير الزوائد[ نحو ]همَّرش[ فيقول: ))هي بمنزلة ]القهبلس[، فاألولى نون يعني إحدى الميمين، نون ملحقة بـ]ق
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لٍل( ق بقهلبس بزيادة عين الفعل وهو  ، ويوضح السيرافي مراد سيبويه بقوله: ))]همَّرش[ ملح(18) ألنك ال تجد في بنات األربعة على مثال )َفعَّ
الميم، ونقل السيرافي نصًا عن األخفش، وهو يخالف سيبويه بلفظة ]همَّرش[ على وزن )فعللل( في األصل غير ملحق بشيء، وليس فيه حرف  

ه عند التحقير تقول زائد، وهذه الميم مشددة هي في األصل نون وميم أدغمت النون في الميم وكان األصل )هنمرش(، فلذلك على رأي سيبوي
ذوات   على  فحملناه  المثال  هذا  على  شيئًت  األربعة  بنات  في  نجد  لم  قال  بذلك  األخفش  واستدل  ]هنيمر[،  األخفش  رأي  وعلى  )هميرش( 

ومعناه  .ويقول السيرافي: ))ليس األمر على ما قاله األخفش ألنا وجدنا كالمهم ]جروقمروش[ وهو ملحق ]بجحمرش[ بزيادة الواو (19) الخمسة((
.ومّما ذكره سيبويه وتبعه بذلك ابن السراج وابن جني من هذه األلفاظ تحت باب الزيادة نحو ]العنتريس، الذرنوح[ (20)إذا كبر الجرو وخدش((

كألف  ))فعنده ما كان على خمسة أحرف، وفيه النون تقع ثالثة وساكنة فهو قليل في بنات الخمسة، ويقويها على أنها من بنات األربعة فهي  
.ويضيف ابن جني بقوله: ))النون وقعت موقعًا تكثر فيه األلف والواو والياء الزوائد نحو ألف الجمع في مفاعل (21)  ]عذافر[ وواو ]فدوكس[((

المبرد  .ومما ذكره  (22) وياء التحقير في مفيعل، وهي في األصل من حروف الزيادة، قضي بزيادتها، والذي يوضح أمرها بأنها زائدة باالشتقاق((
أو الصفة  تحت نص ]هذا باب معرفة بنات الخمسة من غير زيادة[ نحو ))]الُخَبْعِثن[، يكون على )ُفَعلَّل( وعلى )ِفْعَلَل( فاالسم نحو ]ِقرطعب[ 

الخمسة نحو ]عثوثل[   ومما ذكره أبو علي الفارسي وهو يوافق بذلك كالم سيبويه ))ما جاء من بنات الثالثة وفيه مزيد الحق ببنات(23)]ِحْنَزْقر[((
.ويقول سيبويه ))إذا حذفت الواو من عثوثل خالف الفعل  (24)و]حبربر[ ألنك إذا حذفت لصار ]عثَّل، وحبَّر[ فيكونان على وزن الثالثي المزيد((

التكسير ألنهما من واو واحدة  .ويضيف ابن جني بقوله ))إن حقرت بنات الخمسة حذفت الحرف األخير، كما تحذفه في  (25) بنات األربعة((
ة رابعة لم تحذف، وتقلب الواو واأللف ياء ا النكسار فإذا كانت فيه زيادة واحدة حذفتها نحو ]فدوكس[ تقول فيها ]فديكس[، أما إذا كان فيه مدَّ

تحقير بنات الخمسة[ وتبعه بذلك  ومما ذكره سيبويه تحت باب ](26) ما قبلها نحو ]قرطاس[ تقول ]قريطيس[ و ]جرموق[ تقول فيها ]جريميق[((
، ويرى الفارسي ))أن النون هنا ليس بزائد، وان كان من مخرج حرف  (27)السيرافي نحو ]خدرنق[ ))فعند التحقير تقول ]خديرق[ أو ]خديرن[((

ما ذكره المبرد التي ال زيادة فيه    ومن هذه البنات(28) زائد، وكذلك لم يقم على زيادته هنا دليل من اشتقاق وال من مخالفة بنائه بناء األصلي((
، ويضيف ابن جني بقوله: ))كلب نخورش أي كثير الخرش أي الخدش على  (29)نحو ))]َنْخَوِرش[ وهي على وزن )َفْعَلِلل( فهي ]كجحمرش[ ((

مسة نحو ]نخورش[، وهذا أولى  .ويضيف ابن عصفور بقوله ))الواو أصلية في بنات الخ(30))نفوعل( وليس في الكالم غيره، وقد أهمله سيبويه((
، (32)ومما ذكره ابن يعيش وهو يوافق بذلك كالم سيبويه بأنه بنات الخمسة ))ال تكسر إاّل على استكراه(((31)من ادعاء بناء لم يستقر في كالمهم((

ماسي يؤدي إلى الثقل بطوله،  لكن ابن يعيش يتكلم هنا بذكر لفظ الخماسي وليس بلفظة بنات الخمسة لكن المغزى واحد، ))ألنه جمع الخ
معه وكثرة حروفه، وبعده عن المثال المعتدل وهو الثالثي، فإذا أريد الجمع حذفوا األخير، وتبنيه على مثال من أمثلة األربعة، وإذا أردت ج

لمة فتقول ]حهصلقون،  يقول في موضع آخر، فأجمعه جمعًا سالمًا، ألن الزيادة التي تلحقه في جمع السالمة غير معتد بها من نفس الك
ويضيف سيبويه بقوله ))بأن بنات الخمسة وهي أقل ال تكون في الفعل البتة، ويضيف بان بنات الخمسة تبلغ (33) سغرجالت، جحمرشات[((

ويضيف المبرد (34) بالزيادة ستة نحو )عضرفوط(، وال تبلغ سبعة كما بلغتها بنات الثالثة واألربعة؛ ألنها ال تكون في الفعل فيكون لها مصدر((
ر ما بقوله ))ال يكون الفعل من بنات الخمسة البتة وإنما يكون من الثالثة واألربعة ومثال الخمسة لألسماء خاصة لقوة األسماء وتمكنها وأكث

سبعة أحرف بالزيادة ألن بنات ويضيف أبو الفتح ))اعلم أنهم إنما اجتنبوا تبليغ بنات الخمسة  (35) يبلغ العدد في األسماء بالزيادة سبعة أحرف((
ومما ذهب إليه علماء البصرة أمثال سيبويه  (36)الخمسة وإن كانت كلها أصول، فقد تباعدت عن أعدل األصول وأخفها وهو الثالثي فثقلت((

فيه ))زعم أهل الكوفة أن  وينقل ابن عصفور نصًا عن الكوفيين يقول    (37) والمبرد أنه ال زيادة في الخماسي فتكون أصوله ثابتة نحو )سفرجل(
)فعّلاًل(،  نهاية األصول ثالثة فجعلوا الراء من ]جعفر[ زائدة والجيم والالم في سفرجل زائدتين، فجعلوا وزن جعفر من الفعل )فعلاًل( ووزن سفرجل  

علَّل( الالمان من هذه الثالثة زائدتان،  والذي حملهم على ذلك أنهم رأوا المثال يلزم ذلك، أال ترى أن إحدى الالمين من )فعلل( زائدة، وكذلك )ف
وهكذا قياس كل مضعف ويرد ابن عصفور بفساد هذا الوجه ألنه ال يحكم بزيادة حرف إاّل بدليل، أي يعني التصريف واالشتقاق، وال شيء من 

المثال بلفظه فعلى هذا األساس تقول   ذلك موجود في جعفر وسفرجل، أما الكسائي فيقول الزائد ما قبل اآلخر فيرد ابن عصفور يبقى الزائد في
ويعدَّ الخماسي ثالث األصول عند البصريين ومن تابعهم من جمهور اللغويين والصرفيين،  (38)في ]جعفر( )فعلل(، وفي ]سفرجل( )فعلجل( ((

، ويقول (39)نائها عن األفعالوهو مخصوص باألسماء دون األفعال، ألن الفعل معرض للزوائد، واألسماء أشد تمكنًا من األفعال بدليل استغ
الخليل ))وليس للعرب بناء في األسماء وال في األفعال أكثر من خمسة أحرف فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم فاعلم  

ويضيف المؤدب بقوله: ))الخماسي على أربعة  (40) أنَّها زائدة على البناء، وليست من أصل الكلمة مثل ]عنكبوت[ إنما أصل بنائها ]عنكب[((
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أوجه األّول خماسي مختلف الحروف صحيح نحو ]اسحنفر[ والثاني خماسي مدغم نحو ]اسبكّر[، والثالث خماسي مبني من الثالثي نحو  
فقسم منهم عملوا برد الرباعي  .أّما المتأخرون  (41)]احدودب[، والوجه الرابع خماسي مبني من الرباعي نحو ]سبحلل[ وهو في األصل ]ِسبحل[((

( و)حطب( ، وهذا الرأي قال به  (42)والخماسي إلى الثالثي بطريقة النحت أو الزيادة نحو )شقحطب( فهذه اللفظة الخماسية منحوتة من )ِشقٍّ
 .(43)جرجي زيدان وبرايت أّما العاليلي فقال ))الخماسي مردود إلى الثالثي بزيادة الحرفين األخيرين((

 البحث:نتائج 
 من أوائل من ذهب إلى تسمية البنات من علماء اللغة القدماء  )سيبويه والمبرد وابن السراج وابن جني وابن يعيش... الخ(.  -
 ربطت هذه التسمية باألسماء الجامدة ووجدتها بكثرة قياسًا بالمشتقات وذلك من خالل ما أورده العلماء في نصوص كتبهم. -
 العلماء على األسماء الجامدة وهو ما يقابل تسمية )مصطلح البنات(. إطالق تسمية الخماسي من  -
 وجدت هذه التسمية تحت ظواهر صرفية متعددة كالتصغير والنسب . -
 وافق ابن يعيش سيبويه في رأيه الذي قال فيه بأن بنات الخمسة ال تكسر إاّل على استكراه وذلك للثقل وكثرة الحروف. -
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