دوفصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال چهاردهم /دوره جدید /شماره  /50پاییز و زمستان 1397
صص 50-40

دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی
علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان
(مطالعه موردی :اسم فاعل و صیغه مبالغه)
● علی اسودی
استادیار گروه زبان و ادبیان عربی دانشگاه خوارزمی ،تهران

40

asvadi@khu.ac.ir

تاریخ دریافت ،1396/2/26 :تاریخ پذیرش1396/11/15 :

سال چهاردهم
شماره  -50پاییز و زمستان 1397

چکیده
تفسیر «التبیان» تألیف شیخ طوسی ،از مهمترین تفاسیر شیعه و پراسنادترین آنها است و در جهان اسالم یک
تفسیر جامع و شامل محسوب میگردد .در این تفسیر به موضوع داللت الفاظ از حوزه ترادف و داللت نحوی
و صرفی ،توجه و مالحظات ویژهای گردیده اســت .این مفسر با تأمل در الفاظ ،به شناسایی الیههای معنایی
مختلف آیات از همه دریچهها از جمله صرف ،میپردازد .به عبارت دیگر ،او یکی از پیشگامان و بنیانگذاران
شناسایی علم داللت صرفی کلمات در آیات و استفاده از آن در تفسیر بوده است .داللت صرفی به مجموعه
داللتهای مرتبط با حوزه علم صرف اطالق میشود و در مباحث زبان شناسی معاصر مورد توجه قرار گرفته
اســت .در این پژوهش ،به بازخوانی و تحلیل آراء شیخ طوسی و داللت شناسی وی از ساختارهای اشتقاقی
اسم فاعل و صیغه مبالغه در تفسیر «التبیان» پرداخته شده است و مشخص گردید دو وجه مجرد و مزید اسم
فاعل از یک ریشه و با یک معنا کام ً
ال بادقت و حکیمانه بوده است .همچنین در خصوص صیغههای مبالغه در
اوزان فعول ،فعیلّ ،فعال و مفعال ،داللتهای ژرف و عمیقی وجود دارد که شیخ طوسی به خوبی این موارد را
شناسایی و تبیین کرده است .این یافتهها کام ً
ال با مباحث و آراء پژوهشگران حوزه معناشناسی صرف تطبیق
داده شده است .این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تدوین گردیده است.
کلیدواژهها :شیخ طوسی ،التبیان ،معناشناسی ،صیغه مبالغه.

 .1الخصائص ،ج ،1ص.6
 .2المنصف ،ص.2
 .3اإلعجاز الصرفی فی القرآن ،ص.25
 .4الفروق فی اللغة ،ص155؛ التبیان ،ج ،2ص.393
 .5الخصائص ،ج ،3ص.98

 .6البالغة اإلصطالحیة ،ص.55
 .7المنهج الصوتی للبنیة العربیة ،ص.44
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مقدمه
علم صرف یکی از علوم مهم عربی به شــمار میرود
که برای شناســایی ساختار وزنی و حرکتی کلمات در
زبان عربــی و تمایز آنها از راه شناســایی این اوزان
کاربــرد دارد .ابنجنی این علــم را اینگونه معرفی
میکند :علم صرف از علومی برشــمرده میشــود که
فراگرفتن آن ضروری است و این دانش ،نقشآفرینی
معنایی یک بنمایه با حروف اصلی را برای دستیابی به
معانی مختلف برخاسته از آن ،تبیین میکند 1.همچنین
بیان داشــته است :علم صرف از علومی است که تمام
صاحبان زبان عربی و متکلمان بهشدت به آن نیازمند
میباشند؛ زیرا شاخص و میزان زبان عربی است و از
طریق آن اصول کالم عربی نسبت به زوائد آن مشخص
2
میگردد.
علم صرف دو شــکل از احواالت و تغییرات کلمه در
زبان عربی را بررسی میکند:
 -1ســاختمان و بنای کلمه :در آن به بررســی تغییر،
تبدیل و تعدیل در حاالت مفرد ،مثنی و جمع یا نسبت
اشتقاق و غیره میپردازد.
 -2صیغــه یا وزن کلمه که همان وزن ثابت با حروف
اصلــی و حرکات مربوط به آن اســت و در واقع آن
هیئت ،صورت و قالب زبان ثابت است که کلمه در آن
ظاهر میشود 3.ابوهالل عسکری این مقوله را اینگونه
معرفــی میکند« :صیغه عبارت اســت از موضوعات
لغوی برای داللت بر یک مفهوم» 4.هر واژهای در زبان
عربی به وزن و ساختمان وزنی برمیگردد که به واسطه
آن معانی کاربردی و صرفی آن شناســایی میگردد و
ابنجنی آن را داللت وضعی یا صناعی (ســاختگی)
5
مینامد.
از دیدگاه ابنجنی از حیث قــوت معانی ،این داللت

پس از داللت لفظی قرار دارد و برای به دست آوردن
کلمــهای با معنای خاص ،ناگزیــر باید مصوتهای آن
ترتیب و نظم معیّنی یابد ،تا معنای مشخصی ارائه شود
و ســاختمان و در واقع صیغه کلمه اهمیت بسیاری در
غنای این امر دارد؛ زیرا به واســطه آن میتوان الفاظ
جدیدی را بر هیئت همان صیغــه وضع کرد و قوالب
فکری که دربر گیرنده معانی عام هســتند ،به واســطه
6
آن به سمت داللت معنای خاص سوق داده میشوند.
در زبان عربی دو روش برای ساختن ابنیه جدید وجود
دارد:
 -1تغییر درونی در بنیه و ساختمان کلمه که نمود آن
در تغییر و تحول حرکات داخلی کلمه ظاهر میشود و
در هــر کلمهای یک عنصر ثابت و یک عنصر متحرک
وجود دارد؛ عنصر ثابت همان صامتهای تشکیل دهنده
شکل حرفی کلمه است (حروف اصلی) ،و عنصر متغیّر
همان مجموعه حرکات و مصوتهایی اســت که صیغه،
وزن و معنای کلمه را مشخص میکند ،مانند َک ُر َمُ ،کر َِم،
رم و . ...
َک َر ٌمَ ،ک ٌ
 -2اضافــات و زیادات در پیش و پــس کلمه که به
صورت پیشــوندی یا پسوندی هســتند و به عبارتی
راحم،
زیادات درونی کلمه هســتند ،مانند ریشه رحم:
ٌ
7
مرحوم ،رحیم ،استرحم ،استرحام ،یسترحم و . ...
علما و صاحبنظران زبان عربی بسیار به موضوع علم
صرف پرداخته و توجه ویژهای به مفهوم برخاســته از
صیغههای وزنی کلمات داشته و تأثیر اضافات و زیادات
وارده بر هر صیغه را مورد تأمل قرار دادهاند .در رأس
این دانشــمندان میتوان به خلیل بن احمد و سیبویه
اشاره کرد .ســپس افراد دیگری در مباحث مربوط به
مبرد،
آن به بسط و توسعه پرداختهاند ،مانند ابنقتیبهّ ،
ابنســراج ،ابنجنی ،زمخشری ،ابنیعیش ،ابنحاجب،
ابنعصفور و رضی اســترآبادی .همچنین دانشمندان
متأخر نیز به راه و روش ایشــان گام برداشــتهاند ،اما

توجه بیشــتری نســبت به این زوائد وزنی و حرکتی
8
داشته و آنها را تکواژ نامیدهاند.
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معناشناسی اسم فاعل و صیغه مبالغه
در علم نحو عربی «مشتق» مترادف و هممعنای صفت
تلقی میگردد و عمدت ًا بهعنوان صفات خمسه شناخته
میشود (اســم فاعل ،اسم مفعول ،صفت مشبهه ،صیغه
مبالغه و افعل تفضیل) .تجلی این صفات زمانی ممکن
میشــود که یک صفت با موصوف همراه شــود و به
تنهایــی دارای نوعی ابهام میباشــند .به خاطر همین
ابهام ،در خود ضمیر مستتر میکنند ،یا اسم ظاهری را
9
معمول خود میسازند.
علمای صرف در این میان ،مشتقات دیگری شامل اسم
زمان و مکان را نیز در جرگه آنها برمیشمارند 10.البته
زبان شناسان و اهل لغت دایره گستردهتر شامل انواع
اشــتقاق و زایش کلمهای را در نظر میگیرند و مبنای
داشتن ســه حرف مشترک صامت را وجه این اشتقاق
11
برمیشمارند ،اگرچه جزء مشــتقات مذکور نباشد.
حتی بعض ًا خاستگاه برخی کلمات جامد و اسم ذات را
12
نیز اشتقاق میدانند.
«معناشناسی» یا «علم الدالله» در عصر معاصر بسیار
مورد توجه قرار گرفته و ابزاری در راستای تمایز یک
کلمه نســبت به کلمهای دیگر است 13.البته فیلسوفان
پیشین نیز در این باره اشارات و استنباطاتی داشتهاند،
از جمله فارابی ،ابنســینا و غزالی که این مفهوم را از
کتاب ارسطو دریافت نمودهاند 14.سیاق عبارت و کالم
 .8أســس علم اللغة ،ص53؛ علم اللغة ،ص216؛ المحیط فی اصوات
العربیة ،ص ،276مدخل الی علم اللغة ،ص.221
 .9شرح ابنعقیل ،ج ،1ص.260
 .10الخصائص ،ج ،3ص135؛ همع الهوامع ،ج ،1ص.247
 .11الخصائص ،ج ،2ص136؛ همع الهوامع ،ج ،1ص.247
 .12ابنیة الصرف فی کتاب سیبویه ،ص.246
 .13أسس علم اللغة ،ص11؛ الرســالة الرمزیة فی اصول الفقه ،ص7؛
مقدمهای بر معناشناسی زبان شناختی ،ص32؛ «بحوث فی المنهج :اللغة
و التعبیر» ،ص119؛ المولد فی العربیة ،ص.30
 .14الرسالة الرمزیة فی اصول الفقه ،ص105؛ أسس علم اللغة ،ص.11

نیز نقش مهمی را در خصوص داللت کلمه در موقعیتی
خاص ایفا میکند و معنایی خاص را در ذهن مخاطب
ترســیم مینماید 15.همچنین در کنار داللت لفظی واژه
داللت الهام بخــش خویش را نیز ایفا میکند که تأثیر
16
بسزایی در برداشت مخاطب دارد.
داللتهــای معنایی یک واژه در محیــط خاص زبانی
(کالم یا عبارت بهکار رفته) رنگ و بوی معیّنی را پیدا
میکنند 17.اکثر علمای زبان عربی داللت اسم فاعل را
برای تجدد و حدوث برمیشمارند 18،اما برخی معتقدند
که بر معنای ثبوت داللت دارد 19.شــاید در این میان،
افاده ثبوت برای اسم فاعل امری بدیهی است؛ زیرا در
عین شــباهت وزنی و حرکتی به فعل مضارع و افاده
حدوث همانند آن و داشتن معنای آینده و حال ،معنای
ثبوت را نیــز دارد ،اما به هر حال ثبوت واژهای مانند
«قائــم» به اندازه ثبوت «احمــر» و «طویل» همواره
20
نمیباشد و قابلیت زوال را دارد.
در واقع داللت بر حدوث ،اسم فاعل را از صفت مشبهه
متمایز میکند و ثبوت گذرا آن را نسبت به فعل مضارع
متمایز میگرداند .هنگامی که اراده حدوث نســبت به
صفت مشبهای شود ،از اسم فاعل آن استفاده میشود،
21
مث ً
ال از حاســن به جای حســن اســتفاده میشود.
زمخشــری نیز درباره وجه استفاده از ضائق به جای
وحى ِإلَ ْي َ
ضیّــق در آیه « َف َل َع َّل َ
ك َت ِ
ك
ار ٌك بَ ْع َ
ض َمــا ُي َ
ــق بِ ِه َص ْد ُر َك» 22،بیــان میدارد :تنگی عارض
َو َضائِ ٌ
23
غیرثابت وجه استفاده از ضائق به جای ضیّق است.
در خصوص صیغههای مبالغه نیز هریک از این صیغهها،
« .15قراءة فی کتــاب تطور تعلیم اللغات 500 :ســنة من التاریخ»،
ص44؛ المعنی و التأویل فی النص القرآن ،ص.289
 .16منهج البحث اللغوی بین التراث و علم اللغة الحدیث ،ص.92
 .17علم األصوات ،ج ،3ص.153
 .18الخصائص ،ج ،3ص103؛ الشافیة ،ج ،1ص644؛ اوضح المسالک،
ج ،3ص.216
 .19التعریفات ،ص134؛ ارتشاف الضرب ،ج ،1ص.41
 .20معانی االبنیة فی العربیة ،ص.46
 .21شرح الشافیة ،ج ،2ص.198
 .22هود.12 ،
 .23الکشاف ،ج ،2ص92؛ همع الهوامع ،ج ،2ص.201

داللتی خاص متناسب با متن دارند که باید بدان توجه
شــود ،مث ً
«ضحاک» و هم
ال در ریشــه ضحک ما هم
ّ
«ضحکة» را مشاهده میکنیم که مورد اول برای خنده
بسیار بوده و در عین حال ســتوده است ،حال اینکه
مورد دوم بر خندهای مذموم و ناخوشایند داللت دارد
24
که بیدلیل و از سر بیهودگی باشد.
در این بررســی تالش میگردد تــا ظرافتهای معنایی
کاربردهای اوزان اســم فاعــل و صیغههای مبالغه در
بازخوانی آراء تفسیری شــیخ طوسی تبیین و مطابق
با نظریات معاصر حوزه معناشناسی صرف ،به صورت
تطبیقی ارائه گردد.

 .24المخصص ،ج ،2ص144؛ لسان العرب ،ج ،2ص.514

شیخ طوسی در خصوص دو اسم فاعل مختلف از یک
ریشه مشترک و پوشــش معنایی همسان؛ یکی مجرد
و دیگــری مزید باب افعال ریشــه «صلح» ،اینگونه
مینویســد :صالح کسی اســت که صالح را در درون
خویش اعمــال میکند ،اما اگــر در دیگری این کار
«مصلِح» میباشــد و از این رو ،برای
را انجــام دهدُ ،
«مصلِح» بهکار رفته و هرگز با صفت
خداوند تبــارک ُ
25
«صالح» موصوف نگردیده اســت .اسم فاعل وزنی
اســت که بر کننــده کار داللــت دارد و غالب ًا بر وزن
«فاعل» اســت 26.از فعل معلوم مشتق شده و داللت
بر تجدد فعــل و کنش دارد و در اوزان مزید با اضافه
شــدن میم مضموم و مکسور شدن عین الفعل به دست
میآید 27.بر همین اســاس صالح از ریشه َص ُل َح الزم
ساخته شده و بر صالح حاصل بر خود فرد داللت دارد
«ص ُل َح المؤمن فهو صالح» ،اما مصلح
و گفته میشودَ :
متعدی
مشــتق از «أصلح» میباشد که رباعی و مزید ّ
است و گفته میشود« :أصلح اهلل العباد» که تأثیر فعل
فاعل بر غیر ،ظاهر میشــود و به همین خاطر مصلح
بهعنوان صفت خداوند اســتفاده شده ،اما صالح برای
خداوند بهکار نرفته اســت و او در میان خلق خویش،
با هدایت ایشان و ایجاد صلح میان آنها ،مصلح است.
 )2صیغههای مبالغه

الف) فعالن و فعیل

شیخ طوســی در این خصوص اینگونه بیان میدارد:
فعل» این است که
فعل» و «فَ ِع َل یَ َ
اصل در باب «ف ََع َل یَ َ
اسم فاعل آن بر وزن «فاعل» است ،اما اگر اراده مبالغه
شود ،بر وزن «فعالن» و «فعیل» ساخته میشود ،مانند
«غ ِ
«س ِک َر» که «غضبان» و «سکران» از این
َض َب» و َ
دو ریشــه اشــتقاق پیدا کردهاند 28.در این صورت ،به
 .25التبیان ،ج ،4ص.5
 .26شــرح الشــافیة ،ج ،2ص199؛ األصــول فــی النحــو ،ج،1
صص122و.123
 .27الکتاب ،ج ،1صص110 ،4و280؛ شرح ابنعقیل ،ج ،3ص135؛
اوضح المسالک ،ج ،1ص342؛ المقتضب ،ج ،1ص.74
 .28التبیان ،ج ،1صص28و.29
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تحلیل صرفی شیخ طوسی در التبیان از منظر
معناشناسی
شیخ طوسی به سهم خویش نسبت به مباحث علم صرف
کام ً
ال اشراف داشته و قوانین آن را بهخوبی میشناخته
و بهدرستی از آنها در تفسیر خویش بهره جسته است.
وی همچنیــن به داللت صرف در ایفــای معنا اهتمام
ویژهای داشــته و به تفسیر اشتقاقهای اسمی و فعلی و
معناهای آن پرداخته و نســبت به نکات معنایی دقیق
آن توجه و تأمل داشــته و از آنها در تفسیر «التبیان»
استفاده نموده است .نیز نســبت به تغییرات واژهای و
تکواژی کلمات دقت نظر ویژهای داشته است.
از جملــه موارد مورد توجه در مباحث معناشناســی
علم صرف ،معناشناسی مشتقات و اشکال مختلف آن
است ،وی در تفسیر «التبیان» به داللت غالب مشتقات
وارده در قرآن کریم میپردازد و آنها را تحلیل و تفسیر
میکند و با ایــن تمرکز بر تمایز معنایی داللت کلمات
در مقولههای نحوی ،صرفی و لغوی قرآنی ،تفسیر خود
را غنا میبخشــد .در این بررســی داللت دو قسم از
مشتقات (اسم فاعل و صیغه مبالغه) در تفسیر «التبیان»
مورد بحث و شناسایی قرار گرفته است:

 )1اسم فاعل (وزن فاعل و ُمفعِل)

معنای این است که فرد مملو از خشم و مستی است.
این مسئله پیش از وی توسط علمای لغت و نحو بیان
30
شده است.
گوینده ســخن هر زمان بخواهــد در توصیف صفتی
مبالغــه و کثرت را اراده کنــد ،آن را به وزنهای صیغه
مبالغه میبرد که این اوزان از دیدگاه سیبویه پنج وزن
هســتند :فعیل ،فعول ،ف َّعالِ ،مفعال و فَ ِعل 31.برخی نیز
اوزان دیگری نظیر ف ُّعال ،فُعــلِ ،مفعیلّ ،فعالة ،فاعلة،
32
فُعولة ،فِ ّعیل و فُ ِّعلَّة را افزودهاند.
شیخ طوســی وزن «فَعالن» را صیغه مبالغهای دال بر
حدوث و تجدد میپنــدارد ،در حالی که علمای زبان
عربی به اجماع آن را صفت مشبهه میدانند که از فعل
الزم ساخته میشــود و بر ثبوت داللت دارد و مطلق
توصیف را بدون داللت حــدوث تبیین میکند 33.این
اختالف دیدگاه طوســی با آرای اجماعی علمای زبان
عربی و تفاسیر دیگر ،داشتن معنای مبالغه را نیز درپی
دارد؛ زیرا این صفت مشــبهه با داللت بر مملو بودن و
34
حد اعلی یک صفت ،بر مفهوم مبالغه نیز داللت دارد.
صیغه «فَعالن» یکی از صفات مشــبهه دال بر وصف
عارض و حادث و غیرثابت به شــمار میرود 35که با
زوال عامــل مؤثر خویش ،خود نیز زوال پیدا میکند،
مانند جوعان ،عطشان و ریّان که با زوال جوع ،عطش
ری ،زایل میشــوند ،اما شــدت تأثیر این وزن در
و ّ
موصوف خود باعث شده تا آن را صفت ثابت یا صفت
مشبهه برشمارند.
صفت مشــبهه با اوزان مختلف خود ،تداخل و التباس
فراوانی با مشتقات دیگر دارد؛ 36زیرا برخی اوزان اسم
29
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 .29همان ،ج ،1ص.29
 .30المقتضب ،ج ،1ص114؛ الشافیة ،ج ،2ص.20
 .31الکتاب ،ج ،1ص.110
 .32الشافیة ،ج ،1ص136؛ حاشیة الصبان علی شرح األشمونی ،ج،2
ص342؛ همع الهوامع ،ج ،2ص.243
 .33الشافیة ،ج ،1ص.144
 .34جامع البیان ،ج ،1ص124؛ معالم التنزیل ،ج ،1ص184؛ الکشاف،
ج ،1ص.357
 .35شذا العرف فی فن الصرف ،ص78؛ معانی االبنیة فی العربیة ،ص.76
« .36ظاهرة التعدد فی االبنیة الصرفیة» ،ص.112

فاعل ،صیغــه مبالغه و افعل تفضیل نیز بعض ًا بر دوام و
ثبوت داللت دارند و صفت مشبهه نیز پنداشته شدهاند
37
که برخی از زبان شناسان به این امر توجه نمودهاند.
برخی از علمای معاصر در صدد وضع قاعدهای جهت
تمییز این مفاهیم صرفی برآمدهاند که اینگونه به رشته
تحریر درآمده اســت« :اگر وزن صفت مشــبههای از
ریشهای باشد که اســم فاعل از آن ساخته و اشتقاق
میگــردد ،صیغه مبالغه اســت و آنچه اســم فاعل از
ریشه آن اشــتقاق نیافته باشد ،صفت مشبهه محسوب
میگردد» 38.براساس آنچه گذشت ،صیغه «فَعالن» بر
هردو مصداق قابل تطبیق است؛ زیرا هرکس خشمگین
شــود ،از ســویی غاضب (حدوث) و از سویی دیگر
غضبان (صفت مشبهه) است .از همین قبیل است نادم
و ندمان ،و جائع و جوعان ،اما از ریشه عطش و روی،
اسم فاعل ساخته نشده است.
از دیگر موارد مورد توجه شــیخ طوسی در خصوص
وزن فعیل از صفات خداونــد عزوجل کلمه «لطیف»
اســت که اینگونه بیان میدارد« :لطیف به معنای اسم
فاعل یعنی الطف است؛ زیرا با اعطای نعمتهای فراوان
به بندگان به ایشــان لطف و مهربانی مینماید ،اما در
کاربرد از الطف به لطیف عدول رخ داده تا مبالغه اراده
شــود و برخی اوقات مقصود از لطیف دقیق در تدبیر
39
امور است».
لطف در لغت به معنای نیکــوکاری ،خوبی و مهربانی
است و بر اجســام ،کالم و افعال صدق میکند .لطف
در اجســام به معنای کوچکی و ریزی آنها ،و در کالم
به معنــای ابهام غموض آن ،و در افعال به معنای رفق
و مهربانی اســت و لطیف از صفات خداوند به معنای
مهربان نســبت به بندگان و آشنا به دقائق منافع ایشان
و محقق کردن آنها اســت 40.نیکوکاری و ّبر به بندگان
 .37الکتاب ،ج ،4صص15 ،12و20؛ المخصص ،ج ،4ص.14
 .38المخصص ،ج ،4ص.12
 .39التبیان ،ج ،4ص .225نیز نک :التفسیر المنیر ،ج ،21ص144؛ بحر
العلوم ،ج ،3ص22؛ مفاتیح الغیــب ،ج ،2ص253؛ التحریر و التنویر،
ج ،16ص.195
 .40لسان العرب ،ج ،9ص.316

خویش در خفا و ســتر است ،به گونهای که ایشان این
امر را درک نمیکنند؛ زیرا اســباب زندگی و رزق آنها
را مهیا کرده است و از جایی به ایشان روزی میرساند
کــه گمان نمیکننــد 41.برخی نیز این لفــظ را توفیق
42
بازدارندگی از گناه برشمردهاند.
شیخ طوســی در خصوص واژههای سمیع و بصیر نیز
اینچنین مینویسد :کســی که متصف به صفتی است
که به خاطر آن ،دیدنیها را ببیند و شــنیدنیها را بشنود
و از همیــن روی خداوند با ســمیع و بصیر موصوف
شده است ،نه ســامع و مبصر؛ زیرا سامع و مبصر بعد
از وجــود و پیدایش مبصرات و مســموعات به کار
میروند و حادث میشــوند ،اما سمیع و بصیر صفت
همواره خداوند میباشند و منوط به پیدایش مبصرات
و مسموعات نیستند 43.همچنین وی سمیع را به معنای
ُمســ ِمع یعنی شنواننده نیز تفســیر کرده است 44که در
این مقوله ،کام ً
ال بازتاب مؤلفههای فلســفی و منطقی
در تعریف الفاظ به چشم میخورد؛ زیرا در کالم عرب
سمیع به معنای سامع است ،اما مفسران به دلیل رهایی
از توصیف خداوند به َسمع ،آن را ُمس ِمع یعنی شنواننده
تفسیر کردهاند ،در حالی که سمیع و شنوا بودن خداوند
از باب اشراف و ســیطره کامل بر هر مسموعی است
و او شــنوای بدون جارحه سمع است و همه چیز در
سیطره علم او اســت و آنها را میشنود و به آنها آگاه
است 45.برخی نیز ســمیع را به معنای مجیب (اجابت
کننده) تفســیر نمودهاند .بنابراین معنای «ســمع» در
عبارت «ســمع اهلل لمن حمده»؛ یعنی «یجیب اهلل لمن
حمــده» 46.به هر روی ،هر چقــدر هم معانی مختلف
برای «سمع» در نظر گرفته شــود ،او شنوایی اجابت
کننده است و اصو ً
ال صفات برای خداوند همواره ثبوتی

صاحب تفسیر التبیان در خصوص وزن فاعل و فَعول و
ظرافت معنایی آن دو اینگونه مینویسد :وزن نخست
بــرای حدوث و وزن دوم برای مبالغه کاربرد دارد .در
غفور به علت کثرت مغفرت ،مبالغه اراده میشــود ،اما
51
در غافر وقوع غفران و فعل بخشش اراده شده است.
پس غفور صفت دائم و مستمر خداوند است ،به علت
کثرت بخشش گناهان توسط خداوند تبارک ،اما غافر
صفتی است که به کسی که غفران را حتی یکبار انجام
دهد ،اطالق میشود.

 .41تفسیر اسماء اهلل الحسنی ،ص.44
 .42جامع البیان ،ج ،7ص.57
 .43التبیان ،ج ،2ص.284
 .44همان ،ج ،1ص.360
 .45لسان العرب ،ج ،8ص.146
 .46تفسیر اسماء اهلل الحسنی ،ص.42

 .47بدائع الفوائد ،ص.16
 .48الکتاب ،ج ،4ص110؛ ارتشاف الضرب ،ج ،3ص.193
 .49الکتاب ،ج ،4ص28؛ الخصائص ،ج ،1ص215؛ معانی االبنیة فی
العربیة ،ص94؛ الصاحبی فی فقه اللغة العربیة ،ص.375
 .50اشتقاق اسماء اهلل ،ص70؛ التبیان ،ج ،6ص.277
 .51التبیان ،ج ،2ص.196

ب) تفاوت وزن فاعل و َفعول
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هســتند و صفات ســلبیه و خنثی برای او قابل تصور
47
نیست.
در خصوص حقیقت این صفات که آیا صفت مشــبهه
هستند یا صیغه مبالغه ،باید به شرایط ساخت هر صیغه
دقت کــرد؛ زیرا صیغه مبالغه از فعــل ثالثی مجرد و
متعدی و الزم بودن
متعدی ساخته میشود و اهل لغت ّ
ّ
48
را فارق و وجه تمایز بین دو صیغه میپندارند .لطیف
چون از ریشــه الزم «لطف» است ،بدون شک صفت
مشبهه است ،اما سمیع و بصیر چون از «بصر یا أبصر»
متعدی دارند و بنابر
و «سمع یا أسمع» میباشند ،ریشه ّ
قاعده باید صیغه مبالغه تلقی شــوند ،لیکن داللت آنها
بر مطلق اتصاف خداوند به سمع و بصر است به همراه
ثبوت و اســتمرار ،و این امر باعث میشــود در حکم
صفت مشبهه قلمداد شوند ،عالوه بر این بنابر اتفاقنظر
اهل لغــت ،وزن «فعیل» به ویژگیهای مالزم نفس چه
فطری و چه اکتســابی اطالق میشود 49.به طور کلی
همه صفات خداوند تبارک و تعالی صیغههای مبالغهای
در حکم صفت مشبهه هستند؛ زیرا ثبوت و استمرار و
50
مالزمت ازلی را در خود دارند.
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وزن فَعــول نیز همچون وزن فعیل از اوزان مشــترک
صیغه مبالغه و صفت مشــبهه اســت 52و مالک تمایز
آنها از یکدیگر ثبوت و دوام صفت اســت ،اما صفات
خداوند همانگونه که گذشت ،صیغههای مبالغهای در
معنای صفت مشــبهه هستند و معنای ثبات و استمرار
را در خود دارند.
علمــای لغــت در خصــوص اصل صیغــه «فعول»
اختالفنظر دارنــد .برخی آنها را منقول از اســامی
ذات پنداشــتهاند ،همانند مصادر در برخی افعال نظیر
«وقدت َوقوداً»؛ زیرا وضوء آبی
«توضأت َوضوءاً» و َ
اســت که با وضو ساخته میشود و َوقود هیزمی است
که با آن آتش برپا میکنند ،اما به مرور زمان برای بیان
صیغه مبالغه و تکثیر عاریه گرفته شده است 53.در واقع
ایــن گروه آن را در اصل از اوصاف مبالغه میپندارند،
54
نه از اوصاف مبالغه اسامی ذات.
این اختالف مانــع اتفاقنظر علمای لغت در خصوص
مفهــوم مبالغه در کثرت رخداد یک فعل توســط این
صیغه نمیشــود 55،یا مبالغه برای کسی که در آن کار
اســتمرار و مداومت دارد 56،یا مبالغه برای کسی که بر
آن کار توانا و مقتدر باشد 57که همه بر معنای فراوانی
و کثرت رخداد فعل مشترک داللت دارند.
ســامرائی نیز در این خصوص دقت نظر داشته است
و اینچنیــن بیان میکند« :آن هنــگام که ما از واژه
صبور استفاده میکنیم ،گویی که َصبور همان مادهای
اســت که در صبر بهکار رفته و زایل نمیشود و مانند
َوضوء که آبی است که برای ساختن وضوء به مصرف
میرســد و آن هنگام که از جزوع استفاده میشود،
 .52المحیط فی اصوات العربیة ،ص.239
 .53معجم دیوان األدب ،ج ،1ص129؛ الخصائص ،ج ،4ص12؛ شرح
الشافیة ،ج ،1ص62؛ معانی االبنیة فی العربیة ،ص.115
 .54اشتقاق اسماء اهلل ،ص.151
 .55روح المعانی ،ج ،1ص193؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج ،1ص44؛
شرح ابنعقیل ،ج ،3ص111؛ همع الهوامع ،ج ،2ص.97
 .56معجم دیوان األدب ،ج ،1ص58؛ معانی االبنیة فی العربیة ،ص.115
 .57الفروق فی اللغة ،ص15؛ درة الغواص فی اوهام الخواص ،ص.89

گویی ذاتی است که در جزع مصرف و زایل میشود
58
و یا غفور و .»...
اگــر در علت انتقال این صیغه از داللت اســم ذات به
داللت مبالغه تأمل کنیــم ،درمییابیم که میان ارتباط
اســم ذات با صفت و میان رسیدن با کمال و نهایت آن
صفت ،ارتباطی عمیق است و همین امر باعث شده تا
آن و فعــل آن و صفت آن همچون شــیء واحد تلقی
شــوند ،تا جایی که آنها وضو را همان وضوء و هیزم
آتش را همان َوقود پندارند .کســی که شکور ،غفور و
صبور نامیده میشــود ،گویی به دلیل کثرت اتصاف به
این صفات ،تجلی خود فعل شــده و فعل صبر ،شکر و
غفران در او مستعمل و این صفت وجه تمایز و َع َلمیت
برای او گردیده است.
ابوهالل عسکری هم این صیغه (فعول) را برای داللت
بر توانایی انجام یک فعل مختص شــمرده است .این
تعریف وی شــاید درباره صبور ،شکور ،غفور و قنوع
صادق باشد ،اما در مورد برخی کلمات نظیر عجوز و
غیور صدق نمیکند؛ زیرا این صفات بر شدت اتصاف
اســم ذات به آن صفات داللــت میکنند ،تا جایی که
گویی عجوز خود عجز و غیور خود غیرت است و این
غایت و نهایت مراد از مبالغه است.
ج) تفاوت وزن ِ
فاعل و َف ّعال

وزن ف َّعال از صیغههای مبالغه پرکاربرد اســت .شــیخ
الر ُس َل َف َيق ُ
ُول َما َذا
طوسی در تفسیر آیه « َي ْو َم َي ْج َم ُع اهللُ ُّ
ُ
ــم قَالُوا َل ِع ْل َم لَ َنا ِإن َ
َّك َأن َْت َع َّل ُم الْغ ُُي ِ
وب» 59،در
أ ِج ْب ُت ْ
خصوص واژه َع ّلم مینویســدّ :
«علم در اینجا برای
مبالغه است ،نه تکثیر متعارف» 60و بین مبالغه و تکثیر
تفاوت قائل میشــود؛ زیرا در تکثیــر کثرت رخداد
دفعات یک عمل اراده میشــود که در مبالغه معنوی
مد نظر در وصف خداوند تبارک ّ
(علم الغیوب) صدق
نمیکند؛ زیرا خداوند به علیم و خبیر وصف شــده که
 .58معانی االبنیة فی العربیة ،ص.114
 .59مائده.109 ،
 .60التبیان ،ج ،4ص .53نیز نک :نظم الدرر ،ج ،15ص.533

 .61حاشیة الصبان علی شرح األشمونی ،ج ،2ص.296
 .62الکتاب ،ج ،1ص110؛ الصاحبــی فی فقه اللغة العربیة ،ص133؛
درة الغواص فی اوهام الخواص ،ص.89
 .63ادب الکاتــب ،ص252؛ معجــم دیــوان األدب ،ج ،1ص،129
الخصائص ،ج ،4صص15و.69
 .64الخصائص ،ج ،3ص.161
 .65شــرح المفصل ،ج ،6ص13؛ شرح الشــافیة ،ج ،2ص84؛ معانی
االبنیة فی العربیة ،صص.110-108
 .66همع الهوامع ،ج ،2ص97؛ معانی االبنیة فی العربیة ،ص.110

 .67انعام.6 ،
 .68التبیان ،ج ،4ص .81نیز نــک :فی ظالل القرآن ،ج ،4ص1467؛
نظم الدرر ،ج ،7ص23؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج ،2ص.285
 .69معانی االبنیة فی العربیة ،ص.111
 .70معجم دیــوان األدب ،ج ،3صص355و356؛ الفــروق فی اللغة،
ص15؛ فقه اللغة و ســر العربیة ،ص555؛ معانــی االبنیة فی العربیة،
ص.111
 .71الکلیات ،ص303؛ معانی االبنیة فی العربیة ،ص.112
 .72دراسات فی فلسفة النحو و الصرف و اللغة و الرسم ،ص.128
 .73معانی االبنیة فی العربیة ،ص.112
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همــه معارف و علوم در حیطه علم او و حتی فراتر از است که برای اسامی شغلها عاریه گرفته شده است.
این علوم است و صیغه ّ
علم برای مبالغه در این مورد د) داللت وزن ِمفعال
استفاده شده اســت 61،تا به گستره بینهایت و عظایم شیخ طوسی درباره صیغه مبالغه « ِمفعال» در تفسیر آیه
َ
الس َما َء َع َل ْي ِه ْم ِم ْد َر ًارا» 67،مینویسدِ « :مفعال
علم الهی اشاره کند.
َ
«وأ ْر َس ْل َنا َّ
این معنای مد نظر شــیخ طوسی مربوط به آیه مذکور از الفاظ مبالغه است ،مث ً
ال در عربی گفته میشود دیمة
است و برای همه کلمات بر وزن ف َّعال صدق نمیکند؛ مدرار آن هنگام که بارانی شدید و فراوان داشته باشد
یعنی وی در موارد دیگر آن را دال بر تکثیر در دفعات و امرأة مذکار آن هنگام که فرزند ذکور بسیاری داشته
68
رخداد یک فعــل میپندارد که اهل لغت بر ســر آن باشد».
62
اختالفنظر دارند.
ابنقتیبه نیز به این مسئله اشاره کرده است و این چنین
هرچند ایــن وزن را دال بر برخی حرفهها و شــغلها مینویســد :از این دسته است امرأة متئام آن هنگام که
نجار) 63،اما در خصوص یک زن در هربار زایمان دوقلو توأم داشته باشد ،مانند
(نســاج ،خیّاط و ّ
دانستهاند ّ
اصل وضع این صیغه اختالفنظر وجود دارد ،مث ً
مبرد رجل مضحــاک و مهذار و مطالق ،اگر وی بر خنده و
ال ّ
69
ضراب بیهودهگویی و طالق عادت داشته و دائم األمر باشد.
اصل وضع آن را اراده مبالغه برمیشمارد ،مانند ّ
و قتّال که کمکم به مفهوم شغلها و حرفهها نقل گردیده همچنیــن علمایی نظیر فارابی نیز به این معنا اشــاره
70
اســت ،مانند ب ّزار و ّ
عطــار 64.برخی از صاحبنظران نمودهاند.
متأخــر نیز این تعریف را تأیید میکنند 65.برخی دیگر برخی از علمــای متأخر لغت نیز اصل وضع این وزن
از علما نیز اصل وضع آن را داللت بر شغلها و حرفهها را برای اسم آلت برشمردهاند ،مانند ِمفتاح و ِمنشار که
برشــمردهاند که برای کارکرد مبالغــه منتقل گردیده بعدا ً به کاربرد مبالغه منتقل شــده است و دلیل این امر
است 66.البته سامرائی مفهوم استمرار و تکرار ،تجدد و را ابزار آن کاربرد برشــمردهاند ،مانند مهذار که به فرد
مالزمت همزمان را هم به آنها اضافه کرده است.
کثیر الهذر گفته میشــود؛ یعنی همانند آلتی برای هذر
درباره اصل وضع این صیغه ،آنچه مشخص است اینکه گردیده اســت و از همین قبیل است معطار به معنای
71
وزن «ف َّعال» را بر هرکس که کاری را بســیار و مداوم کثیر العطر ،گویی ابزار و آلت عطر شده است.
انجام دهد ،اطالق میکنند و این امری طبیعی اســت؛ در میــان علمــای معاصر نیــز مصطفی جــواد 72و
زیرا انســان به لحاظ اجتماعی پیش از پیدایش شغلها ســامرائی 73،ضمن تأیید این رویکرد ،دلیل آن را در
نیز برخی اعمــال و رفتارها را به کثرت انجام میداده جمع اســم آلت بسته شده آن (مکسر) و نه جمع مذکر
است .پس وزن ف َّعال پیش از پیدایش شغلها و حرفهها سالم برمیشــمارند؛ زیرا جمع مهذار ،معطار و مغوار،
کاربرد داشــته ،از این رو ،اصل وضع آن برای مبالغه

مهاذیــر ،معاطیر و مغادیر اســت ،همانگونه که جمع
مفتاح و منشار ،مفاتیح و مناشیر است.
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نتیجهگیری
 .1علم صرف میتواند در شــناخت وجــوه کاربرد
متنوع مشــتقات و همچنین در فهم ظرافتهای معنایی
و داللتهای خاص ،بهکار گرفته شــود و جلوههایی از
این مفاهیم در میراث تفســیری شیعه از جمله تفسیر
«التبیان» شیخ طوسی مشهود است.
 .2تفسیر شیخ طوســی که بهحق از پیشگامان عرصه
تفسیر میباشد ،غنی از معناشناسی عمیق در خصوص
کاربرد مشــتقات و معانی صیغه مبالغه است و در این
حوزه مالحظات قابل توجهی داشته است.
 .3در خصوص تفاوت وزن «فعالن» وصفی و «فعیل»
در نگاهی جدید و نو ،شیخ طوسی «فعالن» را برخالف
رأی غالب که فقط صفت مشــبهه میپندارند ،با توجه
به کاربرد در بیان و رســیدن به حد اعالی یک صفت،
صیغه مبالغه میداند که کام ً
ال همســو با وجه کاربردی
آن است ،مانند رحمان ،عطشان و . ...

 .4در خصوص وزن فعول با دقت در کاربرد این وزن
در وزن مصــدری برای برخی افعال ،میتوان گفت :با
رویکرد بیان ماده انجام آن فعل میباشد ،مانند َوضوء
و َوقــود که به معنای آب وضو و ماده آتش هســتند،
همچنین دلیل مبالغه بودن وزن فَعول را برخاســته از
همین خاســتگاه میدانند؛ زیرا مث ً
ال غفور یعنی کسی
که شــبیه ماده غفران شــده و غفران در او تجلی پیدا
کرده است.
 .5شیخ طوسی با توجه به تعلق کثرت رخداد به وزن
ّ
«علم» ،بهدرستی به نکته معنایی آن پی برده و آن را
دال بــر مبالغه و نه تکثیر میداند؛ زیرا علم خداوند در
زمانی که عالم است و علیم و ّ
علم ،همه یکسان است
و غرض کثرت در استعمال ّ
علم ،کثرت رخداد نیست،
بلکه کثرث متعلقات است.
 .6شیخ طوسی در خصوص وزن ِمفعال نیز آن را دال
بــر مبالغه و نه کثرت رخداد قلمــداد میکند و از این
رهگذر به شــباهت وزن اســم آلت در واژه ِمدرار با
کارکرد مبالغهگونه این صیغه پرداخته است.

سال چهاردهم
شماره  -50پاییز و زمستان 1397

کتابنامه
 قرآن کریم. ابنیة الصرف فی کتاب ســیبویه :معجم و دراســة،خدیجه عبدالرزاق حدیثی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
2008م.
 ادب الکاتب ،عبداهلل بن مســلم ابنقتیبه ،بیروت،دارالکتب العلمیة1996 ،م.
 ارتشــاف الضرب من لسان العرب ،ابوحیان محمدبن یوسف اندلسی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین2001 ،م.
 أسس علم اللغة ،ماریو پای ،ترجمه به عربی :احمدمختار عمر ،بیروت ،دارالعلم للمالیین2000 ،م.
 اشتقاق اسماء اهلل ،عبدالرحمن بن اسحاق زجاجی،بیروت ،دارصادر1995 ،م.
 -األصــول فی النحو ،محمد بن ســری ابنســراج،

بیروت ،دارالکتاب العربی1994 ،م.
 اإلعجاز الصرفی فــی القرآن ،عبدالحمید هنداوی،بیروت ،المکتبة العصریة2006 ،م.
 اوضح المســالک الی الفیة ابنمالــک ،عبداهلل بنیوسف ابنهشام ،بیروت ،دارصادر1999 ،م.
 بحر العلــوم ،نصر بن محمد ســمرقندی ،بیروت،دارالفکر1997 ،م.
 «بحوث فی المنهج :اللغة و التعبیر» ،جورج مونان،ترجمه محمد ســبیال ،مجلة الفکر العربی ،شماره ،55
1989م.
 بدائــع الفوائد ،محمد بن ابيبكــر ابنقيم جوزيه،بیروت ،داراآلفاق2002 ،م.
 -البالغة اإلصطالحیة ،عبده عبدالعزیز قلقیله ،قاهره،

49

دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان

دارالفکر العربی ،بیتا.
 التبیان فی تفســیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی،بیروت ،دارالکتب العلمیة1994 ،م.
 التحریر و التنویر ،محمدطاهر بن محمد ابنعاشور،بیروت ،مؤسسة التاریخ2007 ،م.
 التعریفــات ،علی بــن محمد جرجانــی ،بیروت،دارصادر1984 ،م.
 تفسیر اســماء اهلل الحسنی ،ابراهیم بن سری زجاج،بیروت ،دارصادر1990 ،م.
 التفســیر المنیر ،وهبه زحیلی ،بیــروت ،دارالکتبالعلمیة2002 ،م.
 تفسیر مقاتل بن ســلیمان ،مقاتل بن سلیمان بلخی،بیروت ،داراحیاء التراث1423 ،ق.
 جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن جریر طبری،بیروت ،دارالمعرفة2002 ،م.
 حاشیة الصبان علی شرح األشمونی أللفیة ابنمالک،محمد بن علی صبــان ،بیروت ،دارالکتــاب العربی،
2002م.
 الخصائــص ،عثمــان ابنجنی ،بیــروت ،دارالعلمللمالیین1988 ،م.
 دراسات فی فلسفة النحو و الصرف و اللغة و الرسم،مصطفی جواد ،بیروت ،دارالکتاب2007 ،م.
 درة الغــواص فی اوهام الخواص ،قاســم بن علیحریری ،بیروت ،دارالکتاب العربی1988 ،م.
 الرســالة الرمزیة فی اصول الفقــه ،عادل فاخوری،بیروت ،دارالطلیعة1978 ،م.
 روح المعانــی فی تفســیر القرآن العظیم و الســبعالمثانی ،محمود بن عبداهلل آلوســي ،بیروت ،داراحیاء
التراث العربی1990 ،م.
 الشافیة ،عثمان بن عمر ابنحاجب ،بیروت ،دارالعلمللمالیین1989 ،م.
 شذا العرف فی فن الصرف ،احمد بن محمد حمالوی،قم ،ذوی القربی1389 ،ش.
 -شــرح ابنعقیل علــی الفیة ابنمالــک ،عبداهلل بن

عبدالرحمن ابنعقیل ،قم ،ذوی القربی1386 ،ش.
 شرح الشــافیة ،محمد بن حسن استرآبادی ،بیروت،دارالعلم للمالیین1995 ،م.
 شــرح المفصل ،یعیش بن علــی ابنیعیش ،بیروت،دارالعلم للمالیین1999 ،م.
 الصاحبی فــی فقه اللغة العربیــة ،احمد ابنفارس،بیروت ،دارالنفائس1999 ،م.
 «ظاهرة التعدد فی االبنیة الصرفیة» ،وسمیة منصور،مجلة الدراسات اللغویة ،مرکز الملک فیصل للبحوث و
الدراسات اإلسالمیة2002 ،م.
 علم األصوات ،کمال بشــر ،قاهره ،مکتبة الخانجی،بیتا.
 علم اللغة ،محمود ســعران ،قاهره ،دارالفکر العربی،1997م.
 الفروق فی اللغة ،ابوهالل حسن بن عبداهلل عسکری،بیروت ،دارالعلم للمالیین2002 ،م.
 فقه اللغة و سر العربیة ،عبدالملک بن محمد ثعالبی،بیروت ،دارالعلم للمالیین2000 ،م.
 فی ظالل القرآن ،ســید قطب ،بیــروت ،دارالکتبالعلمیة2000 ،م.
 «قراءة فی کتاب تطور تعلیم اللغات 500 :ســنة منالتاریخ» ،کلود جرمان ،ترجمه جمیلة غریب ،دمشق،
مجلة اآلداب العالمیة ،شماره 161و2015 ،162م.
 الکتاب ،عمرو بن عثمان سیبویه ،بیروت ،دارصادر،1990م.
 الکشــاف عن حقائق غوامــض التنزیل ،محمود بنعمرو زمخشری ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2009 ،م.
 الکلیات معجم فــی المصطلحات و الفروق اللغویة،ایوب بن موسی کفوی ،بیروت ،دارصادر1982 ،م.
 لســان العرب ،محمد بن مکــرم ابنمنظور ،بیروت،دارالکتب العلمیة2002 ،م.
 المحیط فی اصوات العربیة و نحوها و صرفها ،محمدانطاکی ،بیروت ،دارالشرق العربی ،بیتا.
 -المخصص ،علی بن اســماعیل ابنســیده ،بیروت،

دارالعلم للمالیین2000 ،م.
 مدخل الی علم اللغة ،محمد حسن عبدالعزیز ،قاهره،مکتبة الخانجی ،بیتا.
 معالم التنزیل فی تفســیر القرآن ،حسین بن مسعودبغوی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1420 ،ق.
 معانی االبنیة فی العربیة ،فاضل صالح ســامرائی،بیروت ،دارصادر2009 ،م.
 معجم دیوان األدب ،اســحاق بــن ابراهیم فارابی،بیروت ،دارالعلم للمالیین1985 ،م.
 المعنــی و التأویل فی النص القرآن ،مصطفی تمیمیو عواطف کنوش ،مجلة آداب البصرة ،شــماره ،52
2010م.
 مفاتیح الغیب ،محمد بــن عمر فخررازی ،بیروت،داراحیاء التراث العربی1420 ،ق.
 المقتضــب ،عثمــان ابنجنی ،بیــروت ،دارالعلمللمالیین1988 ،م.
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 مقدمهای بر معناشناسی زبان شناختی ،جان الینز،ترجمه حسین واله ،تهران ،گام نو1385 ،ش.
 المنصف ،عثمان ابنجنی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین،1988م.
 منهج البحث اللغوی بین التراث و علم اللغة الحدیث،علی زوین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2005 ،م.
 المنهج الصوتی للبنیة العربیة ،عبدالصبور شــاهین،بیروت ،مؤسسة الرسالة2009 ،م.
 المولد فی العربیة ،دراســة فی نمــو اللغة العربیة وتطورها بعد اإلسالم ،حلمی خلیل ،بیروت ،دارالنهضة،
2002م.
 نظم الدرر فی تناســب اآلیات و السور ،ابراهیم بنعمر بقاعی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین ،بیتا.
 همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع ،عبدالرحمن بنابیبکر سیوطی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1985 ،م.
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