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 المدستخمص
 وخاتم . وأربع  فصولعمى تميي    وقسمُت  راست

وأســاتهتو  ،وآثــاره العمميــ  ،ونســبو ،اســموبــابن معصــوم، مــن حيــث  يتعم ــقاألول: ، محدديرين التمهيدددتناولــت فــي 
 مــن حيــث اســمو، وأقــوال العممــاء فيــو، ومــني  ابــن معصــوم فــي  راســتو، األول الطــرازا خــر: ، و جازاتــو فــي الروايــ وا  

 .ومصا ره
 الصــوتي الظــواىر  (،  رســُت فيــو أىــمالمباحــث الصــوتي  فــي معجــم الطــرازكــان موعــوعو  ف الفصددل األيلأمــا 

فــي  ، والثــاني عــن البــ الفــي الطــراز ، األول عــن اليمــزمبحثــين وىــي بجممتيــا تنــ رج فــيالتــي بــرزت مــن البحــث  
لصــا  فصــل القــاف والنــون( ق ن كــون ابــن معصــوم تــوفي  ون  بــا  ا -، وقــ  حرمنــا عــ م اكتمــال الطــراز الطــراز
ــا المباحــث الصــوتي  األخــرم كال  ــام ،ظــواىر صــوتي  ميمــ  منيــا العــ ل مــن البحــث فــي -ص(   ،والوقــف ،أم 

المسـتويين النـوعي بالبحـث عمـى  جـ يرةيـا ما يجعممن نصوصيا فمم يتناول ابن معصوم  ، والتباع الحركيوالمال 
 .ولكن ما ال ُي رك كم و ال ُيترك جم و والكمي 
حــث الصــرفي  فكــان موعــوعو  المباحــث الصــرفي  فــي معجــم الطــراز(،  رســُت فيــو أىــم المبا الفصددل النددا  أمــا 

ف األفعــال، والثــاني عــن تصــريف المصــا ر، يكــان عمــى أربعــ  مباحــث، األول عــن تصــر و التــي بــرزت مــن البحــث  
مقارنًا م ونـ  ابـن معصـوم فـي مباحثـو الصـرفي  مـع المصـا ر  والرابع عن الجموع والثالث عن تصريف المشتقات، 

   في البحث المغوي. المغوي  المعتم ة اتجمالمعالمختص   بعمم الصرف و 
احـث النحويـ  التـي بمعجم الطراز(،  رسُت فيو أىم المفكان موعوعو  المباحث النحوي  في  الفصل النالثأما 
 كالتعــ ي والمــزوم، والحــهف والعــمار ،عــوارا التركيــ مباحــث، األول عــن  ث ثــ البحــث  فكــان عمــى  ُبث ــت فــي

، التوجيو العرابي الهي وصل في بعا مسـالمو إلـى أربعـ  أوجـو عن و، والثانيواست راكات ابن معصوم وتصويبات
مـا يمي ـز ابـن معصـوم فـي فيمي البحثـي    مرك ـزًا اىتمـاحـروف المعـانياأل وات النحويـ  ومنيـا النواسـو، و والرابع عن 

النحوي  مع مصا ر النحو المختص   والمعاجم، وىو مـا أبـرز جيـ  ابـن معصـوم فـي مسـالل  م ونتو  بمقارن  البحث
 .عمى ما توف ر لي من مصا ر كرىا كت  النحو فعً  عن المعاجملم ته
في معجم الطراز(،  رسُت فيو أىم الظواىر المغوي    الل  المعجمي فكان موعوعو  مباحث ال لرابعالفصل اأما 

المشترك ، والثاني عن الترا ف والفروق ال اللي  أربع  مباحث، األول عن فجاء فيالتي برزت من البحث  
  التطور ال اللي، والرابع عن المعر   وال خيل والمول  ، والثالث عن المفظي والتعا 

 ال حي اآلت : عمى ال تائج الت  تيصمت إليها  برزأ
فـي اليمـز،  ات عـ ة، فقـ  تبـي ن مـن مقارنـ  جيـ هجي  ابن معصوم عمى مسـتويظير في المباحث الصوتي   .1

نــاك تصــويبات واســت راكات ميمــ ، منيــا تصــويبات لمــا وعــعو المعجميــون فــي اليمــز مــن الجــهور والبــ ال، أن ى
المغوي  وىو ليس منيا، وتبي ن اىتمام ابن معصوم الـ قيق فـي تتب ـع مـا حق قـو العـر  مـن الميمـوز، ومـا خف فـوه، وفـي 

االرتشــاف مــن آراء شــيوخو، مباحــث البــ ال تبي نــت ســع  اطــ ع ابــن معصــوم عمــى النتــاج المعجمــي لمــن ســبقو، و 
معتم ًا عمى المسموع والمقيس في تأليفو، وىو ما جعل الطراز مكتنزًا بمباحث أ فميا المعجميون، فيو ال يعع في 

خعاعو لمع  قل، بع  مقارنتو بأقوال العمماء.طرازه من مباحث المسموع إال بع  النق ، وا 



ك ثقافتو الصرفي  ال قيق ، ويمكـن إجمـال أىـم مـا اتسـم اعتنى بالمباحث الصرفي  عناي  كبيرة، تسعفو في هل .2
عنايتو بهكر الفعل الث ثي لمجهر المغوي موعوع البحث، وع م بو مني  ابن معصوم في تناولو لممباحث الصرفي  ب

ميزات معجم الطراز في المباحث الصرفي  عنايتـو بحركـ  عـين الفعـل  ومنهكر الث ثي من عيو  المعجم العربي  
ـي ، و المعارع، وسـعيو لجمـع حركتـو وعـبط أبوابـو، ما السيو  الـ اارس لمكتـا  يجـ   ق ـ  متناىيـ  فـي هكـر معـاني الص 

فعــً  عــن الثقافــ  الصــرفي ، والحــس  المغــوي الرصــين الــهي يتمت ــع بــو صــاح  الطــراز، وىــها متــأت  مــن قــ رة ابــن 
مــن أعــ م المغــ  بمــا حفظــو مــن  جممــ و عمــى معصــوم الســماعي  عــن أعــ م المغــ ، فقــ  مــر ت بنــا ر و ه واســت راكات

، وقـ  مـر  بنـا أن ىـها الفعـل ع أفعـل فـي الفعـل  أزعجتـو فـانزع (استقرالو لممصا ر المغوي ، والسيما في مسأل  مطـاو 
لــى جانــ  هلــك نجــ  أكثــر مــن عــالم لغــوي يعتمــ ىا، وكــأن العــر  قالتيــا،  لــم تســمع مطاوعتــو بــ ليل قــول الخميــل، وا 

، فمثل ىها الرأي و يـره ممـا هكرنـاه فـي محم ـو بـي ن اتسـاع رقعـ   –ر  معنا كما م –والخميل  يقول: لو تكم موا بو لصح 
  السماع والبحث عن أع م المغ ، واعتما  النقل والعقل في تأسيس المباحث المغوي   ومنيا مباحث األفعال.

وتصــحيحاتو أل ــ ط  ابــن معصــوم ســيما فــي ر و ، والبال ق ــ  والحاطــ أبنيــ  المصــا ر فــي الطــراز  اتســمت .3
لصــيغ   َفَعــ ن( كمــا مــر  فــي البحــث، فعــً  عــن هكــره  ي اســت راكو عمــى أبــي حي ــان مثــال ج يــ آبــا ي، وفــالفيروز 

ــ اً نفســهكره المعــاجم المغويــ ، والتزامــو لممصــ ر الميمــي  مســرًأ( الــهي لــم تــ ، مــزج بــو ال رايــ  اً منعــبط اً ســماعي اً لغوي
 . قبمو ممعاجم المغوي تتم   لطرازه األول  جعل ، وىو مابالرواي ، والنق  بالنقل

ابن معصوم اشتقاق اسم الفاعل من الث ثي المجر  والمزي  أىميـ  كبـرم، عمـى  أولىفي مباحث المشتقات  .4
عـــن اعتمـــا ه القيـــاس فـــي    معجميـــ  الســـم الفاعـــل لـــم تـــهكرىا ســـالر المعـــاجم، فعـــ ً يـــمســـتوم االشـــتقاق، وأور  أبن

 فعـً  عـنالمغوي  في اشتقاق اسم الفاعل، وما لم ت عمو حج   لغوي  واعـح  ومقيسـ  فالسـماع مي انـو، است راكاتو 
التنبيـو عمـى أفصـحيا فـي االسـتعمال كمـا مـر  معنـا  فعـً  عـن اعتمـا ه الق  في إيرا  صـي  المبالغـ   بـل فال توعناي

غ   مفعيـل(، واعتـ ا ه بالجمـاع بوصــفو إجمـاع العممـاء فـي مـا يخـص التصــوي  المغـوي وىـو مـا مـر  معنـا فــي صـي
ــًا فــي االســت الل عمــى معــاني صــي  المبالغــ   ليــل واعــح عمــى ســماعي  ىــهه الصــي ، فــ  ترتقــي أكثرىــا  معيــارًا ميم 

ال لهكر سيبويو هلك.   استعمااًل ألن تكون مقيس  و يرىا مسموع، وا 
 


