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بعد الشكر هللا والحمد له على إتمام هذا البحث، أتقدم بالشكر الجزيل  
الذي لم يبخل علي بتوجيهاته  " عبد الخالق رشيد"إلى أستاذي  

.السديدة ونصائحه النّيرة

والتي بدورها  " هّني سنية"كما ال أنسى أن أشكر أستاذتي الفـاضلة  
.أنارت لنا الطريق في اختيار البحث

كما أقدم امتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا عناء القراءة  
.التقويمية لهذا البحث

.إلى كل من مّد لي يد العون النجاز البحثبجزيل الشكروأخيرا أتقدم

*مير نادية*





أقدم ثمرة بحثي إلى من ربياني على الصالح وحب الدراسة والبحث  
".أبي وأمي"والتألق منذ نعومة أظافري  

".نذيرو"إلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا وأخص بالذكر  

.إلى صديقـاتي وأصدقـائي وكل من أحب

".بودينار محمد"إلى أخي الصغير  





ةـقدمـم

أ

عالوة على ما يف اللغات –بأن جعل هلا اللغة العربية تعاىللقد حىب اهللا
ومعينا ال ينضب تتوالد فيه األلفاظ رمحا خصبا -األخرى من آليات لتوليد األلفاظ

أسباب االستمرار والتكّيف مع كّل 
ممّا أهلها الستيعاب القرآن الكرمي ومسايرة احلضارة عرب احلقب واألزمنة، املستجدات

ويؤهلها يف الوقت الرّاهن، إن حسن القائمون عليها األصعدة، املتولدة عنه على مجيع
فها تعر ة اليتمن مسايرة التطورات اهلائلختصيب رمحها وبعث احلياة يف معينها، 

.احلضارة اإلنسانية يف زمننا هذا
بأنواعه املختلفة صغريه وكبريه وما هذا الرحم، وما ذاك املعني إّال االشتقاق 

إىل إنّه الّضمان الستمرار احلياة يف اللغة العربية، والصمود ألّي حماولة تسعى . وكّباره
االشتقاق ما يضمن للغة العربيةيف إّن . تقزميها أو إقصائها من حضرية اللغات احلّية

لتغطية ما ُيستجد من مفاهيم ونظريات شاء من التسميات واملصطلحات توليد ما ت
شريطة أن نتحكم يف تشغيل آلياته وتوسيعها لتنفتح وخمرتعات مهما كان نوعها، 

السرعة املذهلة اليت على أوزان وصيغ جديدة، متنح للعربية مرونة وطواعية تساير 
تحرك  .اإلنسانيةا احلضارة ت

إّن إدراك القيمة الكبرية اليت حيتلها االشتقاق يف بنية املنظومة اللغوية هو الذي 
ا بعلماء اللغة العرب  َد َح
نفرد ا العربية، فأّلفوا  فيها املصّنفات وأّسسوا على هديها املعاجم، واستت

توليد املصطلحات العلمية ملّا ورثوا علوم األمم السابقة وأقدموا على ترمجتها مثّ 
.تطويرها
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لقد أثار االشتقاق كغريه من مظاهر اللغة نقاشا طويال، واختلف العلماء حول 
بعض إجراءاته ومميزاته، متاما كما كان األمر مع املظاهر اللغوية األخرى، كالّنحو 

وتلك وضعّية تدّل على سالمة الّنهج يف البحث، إذ يف االختالف . واملعجموالّصرف
.رمحة ويف التّنوع ثراء

ولعّل إحدى املسائل اهلاّمة اليت أثارها علماء العربية القدامى وتابعهم فيها 
الداليل وتعدده، أو بتعبري آخر هل ميكن رّد  توليدالبعض املعاصرين هي قضية أحادية 

وهو ما الفروع إىل أصل واحد عند توليد الكلمات املختلفة من املادة األصل، لك
مقاييس "ذهب إليه مجع من اللغويني، أخّصهم على اإلطالق ابن فارس يف معجمه 

، أم ميكن أن ترّد هذه املواد املشتقة إىل أصول خمتلفة، وهو رأي طائفة أخرى "اللغة
.من اللغويني

فبقدر ما أقنعين ابن بعد أن اطّلعت على حيثياته؛لاإلشكالقد أثارين هذا 
فارس مبنطلقاته اليت تؤسس الفروع املشتقة وترّد داللتها إىل أصل واحد تنشأ عنه 

هذا األصل، تقاليب ستة، 
انع يف استمالين ر صائص، اخلوكذلك فعل ابن جينّ يف بعض املواطن من  ْن ال ُمي أي َم

وقد تبىنّ هذا االجتاه الّزجاجي ، أصلأن ينشأ التوليد الداليل للكلمات من أكثر من 
تفسري رسالة : "الكلمات اليت تعّرض لشرحها يف كتابه املوسوم بعض يف توجيه داللة 

".أدب الكاتب البن قتيبة
ثرية لى صغر حجمها، : وقد أثارتين هذه املدونة لعاملني اثنني

د األصول التوليدية فيها،املبثوثةمن حيث اآلراء  فعالوة على اعرتاف صاحبها بتعّد
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فهو ال يتعّصب لرأي واحد يف الواحدة، لداللة الكلمات املشتقة من املادة اللغوية
بل وال ميانع أن يكون أصل االشتقاق كما فعل أصحاب املدرستني الكوفية والبصريّة، 

.االشتقاق من اسم العني
رت أن أتناول يف مذكريت اإلشكال املذكور سلفا  هلذه االعتبارات كلها قّر

نة، الداللة االشتقاقية يف " ولذا ارتأيت أن أعنون حبثي ب انطالقا من هذه املدّو
".تفسري رسالة أدب الكاتب للزجاجي

نهج الوصفي وقد اقتضت طبيعة البحث أن أعاجل موضوعي باالعتماد على امل
أنّه منهج ينبين على استنطاق املادة، بعد مجعها ّمث تبويبها وإحصائها فتحليل حبكم 

.ينبين عليه البحثاليتإلشكالية لموضوعية
نة املطّبق عليها وطبيعة املنهج  وبالنظر إىل مواصفات اإلشكال ونوعية املدّو

ّ علّي أن ُأخضع حبثي خلطة تتشكل من متهيد املعتمد يف اإلجراءات التطبيقية،  تعني
:وثالثة فصول

الزجاجي وشرحه "حولالبحثمتهيديكون أن طبيعة املوضوعتقد ارتضف
أدب رسالةولشرحهالزجاجيحلياةتعرضت فيه ف؛ "أدب الكاتب البن قتيبةلرسالة 

."أدب الكاتب"هكتاببتفعرّ و بن قتيبةالعد أن ترمجتالكاتب وذلك ب
الداللة االشتقاقية واملصطلحات ":ومستهالذي وتناولت يف الفصل األول، 

وبعدها، نواعهألو الشتقاق ملفهوم افتعرضت، مفهوم الداللة االشتقاقية؛"املرادفة هلا
ضبطهذا الفصل طبيعةتطلبت مينّ كما يا االشتقاق،  مزااحلديث بجّرينتناولت 
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من هو الداللة االشتقاقية عنوانحتت مث مجعت بينها وبني االشتقاق ،لداللةمفهوم ل
.اليت وردت يف الوجهتنيالعلماء الوجهتني النظرية والتطبيقية، وأهّم آراء 

مصادر تعيني الداللة االشتقاقية "عنونته ب، الذي الفصل الثاينيف عمدتو 
من قرآن وحديث لداللة االشتقاقية، إىل مصادر تعيني الزجاجي ل"وطريقة عرضها

يق الزجاجي للداللة االشتقاقية عن طر حتليلطريقة إىلنتقل بعدهاأل، لامثأوشعر و 
من اشتقاق صغري، واشتقاق كبري، واشتقاق يف عملهأنواع االشتقاق اليت استخدمها 

فعل أم العند الزجاجي أهي أصل الداللة االشتقاقيةمن ّمت احلديث عن و أكرب،
الداللية يف العملية إىل العالقاتالتطّرقمينّ هذا الفصل استوجب و ، صدرامل

.االشتقاقية
الثالث وكان من الطبيعي، بالنظر إىل الفصل السابق، أن يتمحور الفصل 

منه اً خصصت جزءإذ ، "وحدة الداللة االشتقاقية وتعددها عند الزجاجي":حول
يف هلا العلماء القدامى معاجلةو ، الداللة االشتقاقيةوحدة مفهوم يث عنللحد

ام لف ا اجلزء اآلخر وصوال إىل رأي الزجاجي يف وحدة الداللة االشتقاقية، مؤ ، أّم
راء العلماء عرض آلمفهومها و صر تقاقية حبفتحدث فيه عن تعدد الداللة االش

تعدد الداللة م فيها الزجاجيبعض املواد اليت استخدحللتعدها القدامى فيها،  ب
من تعدد الداللة إىل موقف بعض العلماء احملدثني يف األخريت، مث أشر االشتقاقية

ية ووحدا تقاق .االش
. ليهاامتة جتمل أهّم النتائج املتوصل إ
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القّلة الّنسبية أمههالعّل وقد اعرتضتين جمموعة من العوائق أثناء تسيري اخلطة، 
ق عليها، ممّا دفعين إىل توظيف املادة املعجمية الواحدة أكثر من مرّة، للمواد املطبّ 

وكذا لكينّ حرصت يف كّل مرة على أن يتنوع اجلانب الذي أتناوله يف املادة املكررة، 
استثنيت هذا العائق، فما بقي من الصعوبات ال وإذا . وجمال التوظيفزاوية الّنظر

ا يقع فيه معظم الباحثني،   كندرة املصادر وصعوبة الوصول إليها وما شابه خيرج عّم
كن التغّلب عليه باملثابرة والّصرب واألناة . ذلك ممّا ُمي

ه شكري وامتناين لكل من  ساعدين من قريب وال يسعين يف األخري إّال أن أوّج
عبد "إىل أستاذي املشرف الدكتور خباصة أو بعيد يف إجناز هذا البحث املتواضع، و 

الذي تتبع مسار هذا البحث خطوة خطوة، وأعانين بصربه وبتوجيهاته "اخلالق رشيد
ديدة .الّس

.أمتىن أن حيظى هذا البحث املتواضع بقبول من أعضاء الّلجنة املوقرةكما 

24/06/2012وهران يف 
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ابن قتيبة وكتابه أدب الكاتب- 1

الزجاجي وشرحه لرسالة أدب الكاتب- 2
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":أدب الكاتب"ابن قتيبة وكتابه  -1
:ترجمة ابن قتيبة-أ

عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو " هو العامل اللغوي واألديب الثقة 
حممد، من أئمة األدب ومن املصنفني املكثرين، ولد ببغداد وسكن الكوفة مث ويل 

كانت والدته على األرجح يف . 1"فنسب إليها، وتويف ببغدادقضاء الدينور مدة، 
ه، وتويف يف بغداد سنة 213بغداد، سنة أواخر خالفة املأمون يف الكوفة أو يف 

. 2ه، على خالفٍ 276ه أو سنة 270
ث ا عن إسحاق بن راهويه فاضال ثقة، سكن بغداد وحدّ " يُذكر أنه كان 

بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد وأيب إسحاق بن إبراهيم بن سفيان بن سليمان 
3."السجستاينمتبن أبيه الزيادي وأيب حا

: 4ته أكثر من ستني مصنفا يف أنواع العلوم املختلفة، من أشهرهابلغت مؤلفا
.املعارف-
.الشعر والشعراء-
.تأويل مشكل القرآن-
.عيون األخبار-

.280ص/4م، ج1969، 3األعالم، الزركلي، بريوت، ط1
.2صمقدمة احملقق م، القاهرة، 1973تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تح السيد امحد صقر، املكتبة العلمية، :ينظر2
.42ص/3م، ج1970إحسان عباس، دار الفكر، /ن، ابن خلكان، تح داوفيات األعي3
.42ص/3وما بعدها، يراجع وفيات األعيان، ج7مقدمة تأويل مشكل القرآن، ص: ينظر4
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.أدب الكاتب-
.تفسري غريب القرآن-
.غريب احلديث-
.طبقات الشعراء-
.األشربة-
.إصالح الغلط-
.كتاب الثقفية-
.كتاب اخليل-
.املسائل واجلواباتكتاب -
.كتاب امليسر والقداح-
.معاين القرآن-
.جامع النحو الكبري-
.إعراب القرآن-
.جامع النحو الصغري-
.كتاب جامع الفقه-
.كتاب دالئل النبوة-
.تأويل مشكل احلديث-
.كتاب املعاين الكبري-
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.الشعركتاب عيون -
.فاتوغريها من املصن...الرد على القائل خبلق القرآن-

:أدب الكاتب-ب
تارة " أدب الكتاب" وب تارة، " أدب الكاتب" يوسم هذا املصنف ب

كتاب املعرفة وكتاب تقومي اللسان وكتاب تقومي : أخرى، وحيتوي على أربعة كتب 
لكن هناك . قام الزجاجي بتفسريهاوتتقدمها رسالة، وهي اليت . 1اليد وكتاب األبنية

من عّد ما افتتح به -إذا-ابتّ من الكُ ف؛2من اعترب أدب الكاتب خطبة بال كتاب
أ"أدب الكاتب"ابن قتيبة  أى  من ر نهم  فيها وفئة أخرى رأت ،رسالةاخطبة، وم

. مقدمةاأّ 
قد حوى من كل شيء حىت اعترب "الكتابأدب "ومهما يكن احلال، فإنّ 

شرحا ا عين به جمموعة من العلماء ول علم األدب وركن من أركانه، ولذمن أصأصال
ّ من ونقدا؛ فمنهم التالية قائمةالمن نبه على غلطه، ومنهم من شرحه، كما يتبني

:3اليت تداولت عليهاآلتيةللشروح
غلط أدب الكاتب البن كيسان.
للزجاجيشرح خطبة أدب الكاتب.

. 22تأويل مشكل القرآن، ص: ينظر1
. 43ص/3وفيات األعيان، ج: ينظر2
ايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، من ص: ينظر 3 .10إىل ص9أدب الكاتب، ابن قتيبة، تح حممد الّد
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 شرح خطبة أدب الكاتب أليب كرم املبارك بن الفاخر بن حممد بن
.يعقوب
تفسري أبيات أدب الكاتب ألمحد بن حممد اخلارزجني.
االقتضاب يف شرح أدب الكتاب البن السيد البطليوسي.
شرح أدب الكاتب إلسحاق بن إبراهيم الفارايب.
طليوسيشرح أدب الكاتب أليب علي احلسن بن حممد الب.
شرح أدب الكاتب ألمحد بن داوود اجلذامي.
شرح أدب الكاتب لسليمان بن حممد الزهراوي.
شرح أدب الكاتب للجواليقي.
شرح أدب الكاتب البن قوطية.

ل إصالح ما وقع فيه كّتاب البالط ألديب حو ايتمحور موضوع هذا املصنف 
الكتابة، وذلك بانصرافهم عن وأصحاب الدواوين من أخطاء يف تأدية واجبهم وهو 

م وزهدهم يف التأدب، إذ ظّنوا أنّه يكفي يف هذه الصنعة حسن اخلط مع قليل التعلّ 
ليعاجل هذا " أدب الكاتب" فوضع ابن قتيبة .من املعرفة وترديد أبّيات من الشعر

اخللل بالوسائل اليت ذكرها يف الرسالة، بعد أن أشار إىل ضرورة إملام الكّتاب بكل 
صلى اهللا (مهّم من مسائل الفقه، ومعرفة أصوله من الذكر احلكيم وحديث الرسول 

كما يتوجب عليهم دراسة كتب األخبار وسري السابقني، واإلحاطة ،)عليه وسلم
.باهلندسة
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ر الكتّ ، يف خضم تقدميه هلذه النصائح،مل ينس ابن قتيبةو  اب بأمهية أن يُذّك
كما حرص، يف ،لمروءةلمن ذيب للنفس وصون ،واخللقيةالنواحي النفسية مراعاة

والرتاكيب السلسة يف  السهلةبضرورة ختريّ األلفاظ
.1كالمهم 

:رسالة أدب الكاتبلهشرحو الزجاجي  - 2
:ترجمة الزجاجي-أ

يفسمانتقل إىل بغداد والزم الّزجاج، وهلذا ُنسب إليه . )بلدة من ديار خوزستان(
ـالّزجاجي، مث انتقل إىل حلب، لين

2.ه على أكرب تقدير337تويف سنة . اجلامع األموي ويصّنف الكتب

:ومن مصنفاته
اجلمل يف النحو.
األمايل.
اإليضاح يف علل النحو.
اشتقاق أمساء اهللا.

م، مقدمة 1993دب الكاتب، للزجاجي، تح عبد الفتاح سليم، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، أرسالةتفسري: ينظر1
. 10و9احملقق، ص

.317ص/3وفيات األعيان، ج: ينظر2
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تفسري رسالة أدب الكاتب.
:طريقة الزجاجي في شرحه أدب الكاتب-ب

، "أدب الكاتب" على شرح مقدمة كتاب يف هذا املصّنفاقتصر الزجاجي
يومرجع ذلك يف أغلب الظّن إىل كون الزجاج.الكتابيدون أن يكمله بشرح باق

.1يف أواخر حياتهقدمةامله شرح هذقد 
: 2وقد التزم يف شرحه هذا باخلطوات التالية

-
وأنشدين أبو ،أنشد سيبويه: قولهذلك ةمثلمن أ

...احلسن علي سليمان األخفش، وأنشدين املربد إخل
.، مصحوبة بأدلّتها، اليت يتطرّأ هلاالنحويةو ل اللغويةائاملسضالعناية بعر -
عرض بعض املسائل النحوية مبزيد من التوسع، فبعد ذكره للمسألة كان يورد -

...".ن قال قائلإف" :عليها اعرتاضات وتفريعات، يشري إليها مبثل عبارة
التعمق يف توجيه اآلراء املختلفة، واإلجادة يف استنباطها وإدراك األصل -

بعد أن أفاض يف ذكر اخلالف بني النحاة أنه، -مثال-الذي ترجع إليه؛ فمن ذلك 
.إعرابا وبناًء وتعليال، ذكر أّن هذا كله قول الفراء" قبل أو بعد" مسألة يف 

رة، وغري اللغوي لة املفسّ أبذكر ما يتصل باللفظة، أو املساالستطراد اللغوي -
.بذكر بعض النوادر واألخبار

.17أدب الكاتب، الزجاجي، مقدمة احملقق، صتفسري رسالة : ينظر1
.24ينظر املصدر نفسه، مقدمة احملقق،  ص2
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املادة أو الكلمة اليت يشرحها من كالم ابن قتيبة، احلرص على ذكر أصل -
.وإن مل تكن هذه املعاين واردة يف موضوع الرسالةمع ذكر املعاين املختلفة للمادة، 

قتيبة، بل كان أحيانا ناقدا له، مبديا رأيه فيما مل يكتف بشرح كالم ابن -
ا موافقا كما هو احلال يف خمالفته له يف مسألة ،أو خمطئاً ،أو معارضاً ،يقول، إّم

املناطقة والفالسفة اخنداعهم بألفاظابالكتاب؛ فقد عاب ابن قتيبة على الكتّ 
، 1هذيانا كثريا، فعّد ذلك 

ألنه رأيت أطرف من كالمه يف هذا الفصل؛ما : "فعلق الزجاجي على ذلك وقال
مجع بني احلكاية عن املنطق واهلندسة وعاب اجلميع، وجعله هذيانا، من غري أن رّد 

مما يذهبون إليه حبجة وال دليل، أكثر من أن شيء مسألة على القوم، وال أبان فساد 
ّ والتعجرف التاممساه هذيانا، وهذا ه .2..."و العّي البني

.108صتفسري رسالة أدب الكاتب، : ينظر1
.109املصدر نفسه، ص2
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:داللة االشتقـاقيةـالمفهوم  - 1
:االشتقـاقمفهوم  -أ
:المعنى اللغوي-1أ

قَّ َيُشقُّ؛  الشني والقاف أصل واحد صحيح : "يقول ابن فارساالشتقاق من َش
تقول ؛االستعارةيدل على انصداع يف الشيء، مث حيمل عليه ويشتق منه على معىن

1"شققت الشيء أشقه شقا إذا صدعته

.2أيضا يف لسان العرب
الفرس يف ) اشتقَّ (: " تستعمل كلمة اشتق بدالالت أخرى؛ ومن ذلك قوهلم 

ترك القصد آخذا جبوانبه، : شق ، وفالن يف الكالم أو اخلصومة وحنومها: عدوه
سلكه يف قوة، وللكلمة : مضى فيها، ويقال اشتقَّ طريقه يف األمر: والطريق يف الفالة

ّ◌ يف على يدل ما ويف ذلك.3"انصدع: انشقّ . من غريها، صاغها منها أّن الشّق
أخذ شّق ":هوحسني جبل أّن االشتقاق حممدوقد زاد عليه .اللغة هو الصدع

أّن أصل وذا كّله يّتضح4."أخذه منه: واشتقاق احلرف من احلرف... الشيء
.االشتقاق جاء من الشّق مبعىن الصدع واألخذ

.170ص/3م، ج1979، 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح عبد السالم هارون، دار الفكر، ط1
، 2الشاذيل، دار املعارف، طلسان العرب، ابن منظور، تح عبد اهللا علي كبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد 2
.2300ص/26ج
.489م، ص2004، 4املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق، ط3
. 1ص، 2006، 1جبل، مكتبة اآلداب، القاهرة، طحسنحممدعلم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، 4
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:المعنى االصطالحي- 2أ
أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع " هو :عّرف ابن دريد االشتقاق بقوله

فه الرّ .1"تناسب بينهما يف اللفظ واملعىن فرع من أصل يدور يف اقتطاع " ماين بأنّه وعّر
نزع لفظ من آخر بشرط " : لشريف اجلرجاين فقد عرّفه بأنّهأما ا.2"األصلتصاريفه 

"3 .
أّن االشتقاق هو أخذ كلمة من  إّن املستخلص من هذه التعاريف وغريها،

حبيث ترجع مجيع املشتقات توليد بعض األلفاظ من بعض، : " كلمة أصل، أو هو
" ضارب"؛ فاشتقاق كلمة 4"أصل حيدد معناها املشرتك، ويشري إىل معناها اخلاصإىل 
تشري كل منها إىل معىن جامع -مثال-"ُضرب"من " مضروب"أو " ضرب"من

رب، والثانية ضرب، مع اختصاص األوىل ضمشرتك هو ال
.

.26ص، االشتقاق، ابن دريد، تح عبد السالم هارون، مطبعة السنة احملمدية1
حممد وجيه :للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك، تحمسألة يف االشتقاق،جملة جممع اللغة العربية األردين،2

.125ص،1990، السنة38العددتكرييت،
.27م، ص1985مكتبة لبنان، بريوت، التعريفات ، الشريف اجلرجاين، 3
م، 1980، 1ة احلياة، بريوت، طمنشورات دار مكتبالدراسات اللغوية عند العرب، حممد حسني آل ياسني، 4

.410ص
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:االشتقـاق في اللغة العربيةأنواع  - ب
االشتقاق الصغري : إىل ثالثة أنواع هيقسم علماء اللغة العربية االشتقاق

واالشتقاق الكبري واالشتقاق األكرب، وهناك من أضاف إليها النحث كنوع رابع من 
.االشتقاقأنواع 

:االشتقاق الصغير- 1ب
ملا يتميز به يعّد هذا الّنوع األقرب واألسهل واألكثر استعماال من اآلخرين، 

يقول ابن جينّ ؛من وضوح املعىن املشتّق منه أّوال، مث لكونه يشكل أساس اللغة العربية
وكتبهم، كأن تأخذ أصال من الناسهو ما يف أيدي: " يف تعريف االشتقاق الصغري

وذلك كرتكيب . ومبانيهانيه، وإن اختلفت صيغهفتجمع بني معاألصول فتتقراه، 
َلُم : منه معىن السالمة يف تصّرفه، حنو، فإنك تأخذ )م.ل.س( ِلَم وَيْس ٌ َس اِمل وَس

انُ  ْلَم ليموَس ة والَس ى والسَّالَم ْلَم فهذا هو ...أطلق عليه تفاؤال بالسالمةالّلذيغ، : وَس
ا 1."االشتقاق الصغري )هو: (بقولهاالشتقاق الصغريفإنّه يعّرف الشريف اجلرجاينأّم

2."أن يكون بني اللفظني تناسب يف احلروف والرتتيب حنو ضرب من الضرب" 

والواضح من خالل هذين التعريفني أن اخلالف بينها يكمن يف أّن اجلرجاين 
ز فيه على اجلانب الصوري، يف حني  وّسع ابن جينّ جماله ليطال البعد الداليل رّك

ولعّل احلرص على هذا . والسبب الذي من أجله وجد،أيضا، وهو روح االشتقاق

، تح حممد علي النّ اخلصا1 .134ص/2دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ججار،ئص، ابن جينّ
.28صالشريف اجلرجاين،التعريفات،2
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االشتقاق الصغري على تعريف السيوطي البعد الوظيفي لالشتقاق هو الذي محل 
هلا، تركيب وهيئة أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية، "هو: بقوله

1."ألجلها اختلف حروفاً أو هيئةليدّل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة،

وخالصة األمر يف ما حنن فيه، أّن املصادر واملراجع اللغوية، على اختالفها، 
تتفق يف جمملها على أّن االشتقاق الصغري هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما 

اللغة العربية ومنبع من من موارد ومادة أصلية وهيئة تركيب هلا، وأنّه هو مورد معىن 
حجر األساس -االشتقاق–وال أبالغ إن قلت أنّه ،املنابع اليت تغذي اللغة العربية

، وهو الوسيلة األكثر استعماال لتغطّية ما ُيستجّد لتشكيل املادة املعجمية للغة العربية
رات ونظريات واخرتاعات وما شابه ذلك ممّا حيتاج إىل تسمّية حتيل من مفاهيم وتصّو

.ناسعليه لُيعرف بني ال

:االشتقاق الكبير-2ب
فه بقوله،االشتقاق األكربيسميه ابن جينّ  ا االشتقاق األكرب فهو : " ويعّر وأّم

أن تأخذ أصال من األصول الثالثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معىن واحداً، 
وإن تباعد شيء من جتتمع الرتاكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، 

املزهر يف علوم اللغة، السيوطي، شرحه وضبطه أمحد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد أبو الفاضل ابراهيم، دار 1
.346ص/1اجليل، بريوت، لبنان، ج
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) م ك ل( ) لمك) (ك ل م(حنو ... ليهعُرّد بلطف الصنعة والتأويل ) عنه(ذلك 
. 1)..."ل م ك) (ل ك م) (م ل ك( 

- إذا-هو االشتقاق األكرب -ابن جينّ كما مساه -أو فاالشتقاق الكبري 
اشرتاك تقالب لفظية ملادة صوتية أصل يف داللة عاّمة جتمع بينها، كداللة التقاليب

ة واالقتدار، سواء كانت مادية أو معنويّةالواردة يف التعريف السابق الستة . على القّو
ةاللغوياامع ، ألّن يف وسع للغة العربيةهو مصدر ثراءفهذا النوع من االشتقاق 

تغّطي احتياجات اللغة، وكم جديدة ف التقاليب املهملة يف اشتقاق مادة لغويّة توظي
املعاين كثرية : " ، وقد صدق من قالملخرتعاتباإلبداعات واهي كثرية يف عصر يعّج 

".واأللفاظ قليلة
ا ذكره ابن جينّ  يف وال تكاد ختتلف تعاريف املتأخرين لالشتقاق الكبري عّم

حسن جبل مد حماليت أوردها الباحث اجلزئّية افة ضتعريفه السابق، ما عدا تلك اإل
فيه األحرف األصلية  للمشتق وهو ما متاثلت : "هقولالشتقاق الكبري بلتعريفه عند 

ومثلوا لذلك بنوعني من . واملأخذ، ولكن اختلف ترتيب مواقع تلك األحرف فيهما
: األمثلة

جبر و برج جرب وجرب و): ب ج ر(مثل تقاليب تقاليب املادة الواحدة -
.رجبربج وو

مفتاح العلوم، السكاكي، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ، وينظر 134ص/1جاخلصائص،1
). اهلامش(49م، ص2000، 1لبنان، ط
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ُعرف يف الدراسات القدمية باسم القلب املكاين مثل جبذ وجذب، ما-
.1"وطسم الطريق وطمس، واكفهّر اجلو واكرهفّ 

أن تقاليب الكلمة ال ،لتعاريف السابقة الذكر لالشتقاق الكبرياُيالحظ من 
وسائر تراكيبها تفيد ) ق و ل(كقوهلم إّن ،املعىن اجلامعيف بعضها عن بعضتُبعد

اصا ا فرعيا، ممّا يعين أّن تقاليب الكلمة متنح لكل مفردة معىن2اخلفوق واحلركة خ
.لتلتقي يف األخري مع املعىن الذي جيمعها مع املفردات األخرى من تقاليبها

:االشتقاق األكبر-3ب
بني اللفظني تناسب يف املخرج أن يكون " يتمثل هذا النوع من االشتقاق يف 

يُقصد به " :لاقبشيء من الوضوح فحممد عكاشة وقد عّرفه.3"هقحنو نعق من النّ 
جثا، : ب يف املخارج مثلانتزاع كلمة من أخرى مع اختالف بعض أحرفها اليت تتقار 

وحدث اقد يكون األصل واحدففي هذا النوع من االشتقاق . 4"ر، حبثرجذا، وبعث
هو اتفاق املعىن "جذا"و" جثا"فيه تطور صويت القرتاب املخارج، فاجلامع بني كلميت 

ومها من األصوات ،مع اتفاق يف معظم األحرف ما عدا الثاء يف جثا والذال يف جذا

.40علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، ص1
.106م، ص 1981، 7فقه اللغة وخصائص العربية، حممد مبارك، دار الفكر، ط: ينظر2
.28التعريفات، ص3
حسنحممد االشتقاق، علم، ويراجع،85، ص)د،ت(حممود عكاشة، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، الداللة اللفظية، 4

.41جبل، ص



الداللة االشتقـاقية والمصطلحات المرادفة لهاالفصل األول       

16

،اللتني تتفقان يف معظم احلروف" حبثر"و"بعثر"لك األمر مع، وكذاملتقاربة يف املخرج
.واحلاء يف حبثر، واحلاء والعني كالمها حلقيتانبعثر ما عدا العني يف 

، ميثل االشتقاق األكرب ذلك النوع من االشتقاق الذي يُعىن باجلانب الصويت
أمر مسّلم به، إذ أنّه متأثّر، يف كثري من ذلك أّن تداخل األصوات املتقاربة املخارج

وقد ينتج مثل هذا .يطاألحوال، جبهاز التصويت الذي خيضع يف تشكيله للبيئة واحمل
ل منه لفظ جديد  ر الصويت عن اخلطأ يف النطق باللفظ، ّمث يشيع اخلطأ ليتشّك التطّو

.يُدرج يف الثروة اللغويّة

:االشتقاق الكّبار-4ب
وقد أطلق عليه ،ُعرف هذا الّنوع من االشتقاق يف الدراسات القدمية بالّنحث

يف معرض ذلك حسن جبل مصطلح االشتقاق الصويت كما أشار إىل ابن جينّ 
باسم ما ُعرف يف الدراسات القدمية وهو":حيث قالحديثه عن االشتقاق الكّبار

وقد أسلفنا أّن اخلليل ...قال حّي على،حنو بسمَل، قال باسم اهللا، وحيعلالّنحث 
ن جينّ جعله من االشتقاق وذكرنا آنفا أّن ابّمسى هذا حنثا كما مسّاه اشتقاقا، 

اشتقاق كلمة من جمموعة من ، يف حقيقته،االشتقاق الكّبار هوو .1"الصويت
يف  الدوران على األلسن، أو هو اختزال واختصار مجلة ة الكلمات املكونة لعبارة كثري 

.2كلمة

.41علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، ص1
.4م، ص1966، 3من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصرية، ط:ينظر2
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:مزايا االشتقـاق- ج
:منهاحيقق االشتقاق بأنواعه املختلفة جمموعة من املزايا نذكر 

:االقتصاد اللغوي-1ج
يةتنمّ ، ذلك أّن االشتقاق أداة توّظف لخصوصيات االشتقاقوهو من أبرز 

ية مبجّرد زيادة تضاف إىل اجلذر؛ فمن املادة اللغوية الواحدة نستطيع أن الثروة اللغو 
ل الكلمة، أو يف بزيادة عناصر صوتية أو ضمائرية تشتّق كثريا من الكلمات  يف أّو

كّل مرّة إىل أن نبتدع امسا جديدا ، بدال من أن نضطر يف  هاأو يف آخر وسطها، 
ى جديد، خمرتعا كان، أو فكرة، .إخل...ملسّم

:توليد الدالالت-2ج
عنصر هام يف "، فهوُيكسب االشتقاق اللغة العربية مرونة ومناعة يف آن واحد

والفكرية تكوين لغتنا ومنوها، حىت تستطيع أن تعرب عن كل املستحدثات العلمية 
تستمد اللغة العربية حيويتها من خالل ما يوفره هلا االشتقاق بأنواعه 1."واحلضارية

متعددة األفاظشتقّ نأناجلذر الواحد حبيث نستطيع من املختلفة من وسائل النمو، 
اشتقت منها كلمات متعددة كالرتبية واملرىب ) ر ب و(فمادة؛بةذات دالالت متقار 

.2والربا والربوة وهي كلها تشري إىل داللة اشتقاقية واحدة تتمثل يف الزيادة والّنماء

.116م، ص 1995اجلزائر، االشتقاق ودوره يف منو اللغة، فرحات عياش، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، 1
.114صفرحات عيّاش ،االشتقاق ودوره يف منو اللغةينظر 2
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:نمو اللغة-3ج
من حيث إلمناء اللغة ) اللغوي(عترب االشتقاق الوسيلة الثانية بعد القياس ي

ي اللغة، هو االشتقاق وال شك أّن . األلفاظ والصيغ املقصود باالشتقاق الذي ينّم
، وإّال فإّن هناك أكثر من 1)"للمفردات(األوسع دائرة واألكثر إنتاجًا " ألنّه ،الصغري

الفارق بني اللغة " االشتقاق هو ولكن يبقى،اللغة كالقياسوسيلة تعمل على تطوير 
اتمع-أو لنقل املتجددة النامية املتطورة،  ار  ملس بعة  املتا وتلك  اللغة الرتاكمية -أي 

لغوية تبدأ من املنابع دورات " ،الباحثكما يضيف ،ذلك أّن للعربية2،"املتغرية
األصلية متجهة إىل ضروب من االشتقاقات املالئمة الحتياجات العصر واليت تتسم 

".3

الكالم السابق عمق الصلة بني منو اللغة واالشتقاق، ذلك أّن نستشف من 
االشتقاق إجراء لغوي هام حيافظ على دوام الّصلة بني احلديث والقدمي معىن 

على بل يوجب العودة،لغة املاضيال يقتضي التطور اللغوي طيّ فهاهنا؛وصياغة
وام إ احملافظة على املادة بعامل جتدد العصر مع ىل اللغة الرتاكمية اليت تقبل التغيري الّد
اا  ن لنا املادة األولية للتعبري عن دالالت اشتقاقية -املادة األصل-ذ اليت تكّو

.متجددة يتطلبها العصر احلديث

.14م، ص1908بن مصطفى املغريب، مطبعة اهلالل، مصر، القادر عبد االشتقاق والتعريب، 1
.236اجلزائر، صعلم الداللة العريب، فايز الداية، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2
.236، ص املرجع نفسه3
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:مفهوم الداللة- د
: اللغويعنىالم-1د

ده إليهدّل على الشيء يدلّه دالّ وِداللة، ": قولهجاء يف اللسان ...فاندل، سّد
ليل ال، وقد دّل على الطريق يدلّه ِداللة وَداللة : والدليل ما يستدل به، والّد الّد

لت ذا الطريق...وَدلولة ، ودّل تح لف ر وا لكس ، با لة ّال لد ة وا ل ّال لد االسم ا فته، : و عّر
هي والداللة يف املعجم الوسيط 1."ودللت به أّدله ِداللة، وأدللت بالطريق إدالال

تتفق على أّن تكاد كل املعاجم العربية 2."اإلرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه"
د وأرشدهومعىن دّل يف اللغة العربية  .هي اإلرشاد والتوجيهالداللةوأّن ،سّد

:لمفهوم االصطالحيا-2د
كداللة ،ما يتوصل به إىل معرفة الشيء: "الداللة عند الراغب األصفهاين هي

3...."األلفاظ على املعىن وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب

كون الشيء حبالة يلزم " :قوله هيالداللة بفقد عّرف التعريفات صاحبأما 
الثاين هو املدلول، وكيفية ء آخر، و الشيء األول هو الدال و من العلم به العلم بشي
إشارة و علماء األصول حمصورة يف عبارة النص، الحطباصداللة اللفظ على املعىن 

4."النص، واقتضاء النص

.1414ص/17لسان العرب، ج1
.294املعجم الوسيط، ص2
املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين، راجعه وائل أمحد عبد الرمحن، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، 3

.177ص
.215م، ص1938التعريفات، الشريف اجلرجاين، القاهرة، 4
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شف كالما جامعا عن الداللة يف الثقافية تالسابقني يكعريفنين يف التإن املتمعّ 
التعريف األول حتدث عن التواصل املوجود يف الداللة اللغوية، وعن ذلك أنّ العربية، 

لغوية  الغري عالمات داللة التواصل يف اليستمد روحه من داللة األلفاظ، و املعىن الذي
ركننيسابقه تعيني الغريمها، أما التعريف الثاين فقد أضاف إىلو الرموز كاإلشارات و 

. الدال و املدلولومهان تقوم عليهما الداللة يذلّ ال
معىن داللة و : "بقوله، مبفهومها اللساين،حدد ابن سينا الداللةمن جانبه و 

اللفظ أن يكون إذا ارتسم يف اخليال مسموع اسم ارتسم يف النفس معىن، فتعرف 
فكلما أورده احلس على النفس التفت إىل . النفس أن هذا املسموع هلذا املفهوم

اهية الداللة، أو كيفّية ملخيتلف هذا التعريف عن سابقيه يف أنّه يتعرض 1."معناه
اللفظ حني يقرع السمع ف؛املعربّ عنه يف هذا النص بالنفسيف الذهن، تشكُّل الداللة 

را أو مفهوما لذلك اللفظ، فهذا املفهوم أو التصور هو ما  يستدعي يف الذهن تصّو
، وهو مفهوم ينسجم مع منطلقات النظرية يطلق عليه مصطلح الداللة أو املعىن

رية اليت تستمّد أصوهلا من الفلسفة األرسطيّ  .التصّو

:االشتقـاقيةالداللة  - ه
:النظريةمن الوجهة-1ه

االشتقاقية، وال يهتم العلماء العرب بالناحية النظرية يف تعاملهم مع الداللة مل
مشر بن محدويهنكاد ن
العبارة، البن سينا، ، عن 15م، ص1973فايز الداية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، /علم الداللة العريب، د1

.4ص
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بعضه من كّل ما ذكر أبو زيد يف الكتب قريب: " زيديف تعليقه على كالم أيب
ا هو مجعك بني الشيئنيبعض " مجعك بني الشيئني"عبارةقصده منلعّل ، و 1"، وإّمن

.اشتقاق املواد بعضها من بعض سبب باتهو التقارب املوجود بني الكلم
" : ، حيث قالالزجاجي نقال عن املربدذكرهما وما يندرج ضمن هذا املسعى 

هذاقولهيف املربد يشري ؛2"كالم العرب إذا تقاربت ألفاظه فبعضه آخذ برقاب بعض
التشابه احلاصل بني ألفاظه حيقق أّن و ،إىل أّن كالم العرب مشتق بعضه من بعض

قد حاول حصر مفهوم الداللة ذلك،قبل،وكان الزجاجي.الداللة االشتقاقية
ا أصله هذا، ّمث يتسع يف ":االشتقاقية بقوله وكذلك سائر ما يتشعب من هذا إّمن

ا له أصل منه تشعبه، مث يستعمل يف مقاربه وجمانسه، وكذلك أكثر كالم العرب  إّمن
الزجاجي يف هذه العبارة إىل أّن لكالم العرب يشري .3"أشياء كثرية مقاربة له وجمانسة

مبا هذه الفروع داللتها االشتقاقية تتقارب وتتجانس فيما بينها فتتفرع منه، أصوال
.وتلك هي الداللة االشتقاقية ،يُبقي معناها مرتبطا باملعىن األصل

:من الوجهة التطبيقية-2ه
العريب تشري إىل الداللة اللغوي من الرتاث كثرية لغوية  وردت نصوص 

ا نستشفها من،ذكرها ذا املصطلحدون لكن،االشتقاقية للثروة علماءالمعاجلة وإّمن

.150، ص10الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة، جتح عبد السالم هارون،ذيب اللغة، األزهري،1
.62م، ص1986، 2اشتقاق أمساء اهللا، الزجاجي، تح عبد احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2
.61، صاشتقاق أمساء اهللا3
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وهو ،من االزَْدفَار: زَُفر" :قول األصمعيمن أمثلة ذلكو .املعجمية العربية وأصوهلا
: ويقال للحمل نفسه. أي احتمله،فازدفره،أتى محله: احتمال احلمل، يقال

شرح فقد 1."أي قويًا عليه، مطبقا له،لتجدنّه زفرًا حلمله]: للرجل[ويقال ...الّزفر
قيل االحتمال، فمنه وحي بداللة اشتقاقية واحدة هي يمبا)زَُفر(ادة ماألصمعي 

إىل غريها من االستعماالت ،مبعىن احتمله،للحمل نفسه الّزفر، وأتى محله فازدفره
.يف شرحه هلذه املادةاليت قدمها األصمعي

اختالط األمر، يقال يف : واللَّبسُ : " ابن السكيتومما يقرب من ذلك قول
فَ عن اهلودج لبسه. أمره لبسٌ  2...."ما عليها من الّلباس: ولبس الكعبة. ويقال ُكشِ

 ّ ،اختالط األمراألوىل هي :نيتاشتقاقينيتدالل"الّلبس"بن السكيت أّن ملادة ابني
.والثانية هي كسوة الشيء
: احلرج: "إذ قال"احلرج"يف شرحه لكلمة ابن قتيبةما ذكرهومن ذلك أيضا 

رٌَج : الشك، كقول اهللا تعاىل: ومن الضيق. أصله الضيق ﴿ فَال َيُكن يف َصدرِكَ َح
اإلمث، قال : ومن احلرج.، أي شك؛ ألّن الشاك يف الشيء يضيق صدرًا به3منه﴾

، 2صالح الدين اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/رمضان عبد التواب ود/ داشتقاق األمساء، األصمعي، تح 1
.79م، ص1994

د شاكر وعبد السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، 2 ، 1949إصالح املنطق، ابن السكيت، شرح وتح أمحد حمّم
. 11ص
.2اآلية: سورة األعراف3
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رٌَج﴾: تعاىل ى َح َال َعلَ 1﴿لَْيسَ َعَلى اَألْعَم ُقوَن ،أي إمث، ﴿َو ا يـُْنِف وَن َم َُِد ى الِذيَن َال جي
رٌَج﴾ ا الضيق بعينه فقوله.، أي إمث2َح مْ : وأّم َعَل َعَلْيُك ا َج َم ﴿َو

﴾ رَجٍ ْن َح ِ الِدين ِم رِجًا﴾ا،أي ضيق؛3يف رَُه ضِيقًا َح جيََْعْل َصْد ومنه ، اجً رَ وحَ 4،﴿َو
5."الشجر امللتف: احلرجة وهي

 ّ وهي الضيق، مث ذكر ،)حرج(واحدة ملادة ابن قتيبة داللة اشتقاقية عني
، وعّلّل استعماالت  أّن مبا مفادهذلك لاملادة وما تفرّع عنها، فأورد معىن الشكّ

فالشك يؤدي باإلنسان إىل ضيق يف صدره الذي ؛بهيف الشيء يضيق صدره الشاكّ 
من سورة األعراف، مث الثانيةآلية لتوجيههيؤدي به إىل الوقوع يف احلرج مثلما ورد يف

من سورة الواحدة والستنيالواردة يف اآليتني "حرج"كلمة به  ر آخر فسّ ذكر معىن
احلرج بالضيق عّلل لياإلمث، وبعدها عاد ، وهوتوبةمن سورة الوالواحدة والتسعنيالنور 

من سورة احلج الثامنة والسبعنيآلية يف توجيهه لجاء ، كما دون أن يربط بينهما
.من سورة األنعاماخلامسة والعشرين بعد املائةية واآل

وهو حيلل ،قول كراع الّنملالداللة االشتقاقية اإلشارة إىلضح فيها تتممّ و 
: أصله اجلمع، يقال َقَطب بني عينيه: والقطب":، إذ يقول)قطب(اشتقاقات مادة 

أي مجعت بينه وبني : أي مجيعاً، وقطبت الّشراب: أي مجََع، وجاءت العرب قاطبة

.61آليةا: سورة النور1
.91االية: سورة التوبة2
.78اآلية: سورة احلج3
.125اآلية: سورة األنعام4
.484تأويل مشكل القرآن، ص5
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طبةُ  معانوالغنملنب اإلبل : املاء، والِق الذي : احَ يعين جممع اجليب، وقطب الرَّ ...جيُ
: تفارقه، والقطابةالذي جيمعها وتدور حوله ال : جيمعها وتدور عليه، وقطب الّنجوم

اتمعة لحم  من ال قطعة  ل .1"ا
، وعليه "قطب"هي الداللة احملورية للمشتقات املختلفة ملادة -إذا-فاجلمع 

فكيفما استعملت، امسا أو فعال، أحالت على هذه الداللة من قريب أو من بعيد، 
من علماء ههنا، وغريه" كراع النمل"وتلك هي فحوى الداللة االشتقاقية، كما يراها 

.اللغة العرب يف مواطن أخرى
يف مجهرته، حيث يقول ابن دريدممّن فهم الداللة االشتقاقية على هذا النحو و 

ومنه سيف ، وكّل قطع برت،الشيء يبرته برتا إذا قطعه) برت): " (برت(ادة يف توجيهه مل
إذا كان ،واجلمع برتٌ ، أبرتومحار .واجلمع بواتر وبتارٌ ، أي قاطع،بتورٌ اٌر وباتٌر وبتّ 

2."وكّل ما برت عن شيء فهو أبرتٌ .وكذلك ما سواه من البهائم. مقطوع الذنب

يف القطع، فبرت الشيء ةثلاملتمذكر ابن دريد داللة اشتقاقية واحدة ملادة برت و 
تمثل يصل واحد أاستعماالت املادة ومعانيها املختلفة، وكّلها تعود إىل ّمث أورد قطعه، 

ومحاٌر أبرت إذا كان مقطوع الذنب، وكّل ما ،فسيف بتار هو سيف قاطع،القطعيف 
.رت عن شيء فهو أبرت مبعىن مقطوعبُ 

م، 1989، 1املنتخب من كالم العرب، كراع الّنمل، تح حممد بن أمحد العمري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط1
.364ص/2ج
.193ص/1، ج1مجهرة اللغة، ابن دريد، مكتبة املثىن، بغداد، ط2
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: صلح للشيء، يقالامل: الّربُّ : " ل الزجاجياق) بّ ر (ويف معاجلته ملادة 
إذا أصلحته وقمت عليه، ورب الشيء مالكه، فاهللا ": ربّه ربّا وربابةً أرببت الشيء "

الربوبية، وكل من : ومصدر الربّ . 
" الرب" : وال يقال،"هذا رب الدار وربّ الضيعة: " ملك شيئًا فهو ربه، يقال

1."...معرفاً باأللف والالم مطلقاً إالّ لّله عّز وجّل ألنّه مالك كّل شيء

كّل داللة  وشرح ) ربّ (املادة عاجل الزجاجي االستعماالت املصوغة من
تمثل يف داللة اشتقاقية واحدة وهي إصالح ياستعمال يف ضوء معىن واحد جيمعها 

الشيء، فرببت الشيء أصلحته، وّربُّ الشيء مالكه واملالك حيافظ على ممتلكاته 
.   ابر عز وجل هللابإصالحها، ومسُّي ا
): احملدود(و" :قول، إذ ي)احلدّ (الزجاجي يف هذا الصدد مفهوم وممّا أورده 

املنع، ومنه اشتقاق احلدِّ من حدود : احملروم، كأنه ممنوع من الرزق، وأصل احلدّ 
. األشياء، ألنّه حيصر احملدود، فال يدخل فيه ما ليس منه، وال خيرج عنه ما هو فيه

ر الدار، ال يدخل فيها ما ليس منها، ألنّه حيصوكذلك احلدُّ من حدود الدار وغريها، 
وكذلك احلّد من حدود الّله عّز وجّل اليت تقام على .وال خيرج عنها ما هو فيها

اداً، وقد مسََّ . ومتنع غريه أيضا من الدخول فيه ي األعشى والعرب تسمي كّل مانع حّد

.32، الزجاجي، صاشتقاق أمساء اهللا1
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ادا؛ ملنعه عن اخلمر إّال بثمنها  ار حّد اجلوهر املعروف، إمنا مسي : واحلديد...اخلّم
1."بذلك، المتناعه من التأثري فيه

، وهي املنع، مثّ يف قوله هذا نصّ الزجاجي فقد  على الداللة االشتقاقية للحّد
وكيف ،معان خمتلفةع عن داللتها االشتقاقية منبني استعماالت هذه املادة وما تفرّ 

ا احملدود من فتعود إىل مفهوم املنع وترتبط به بسبب من األسباب؛،يف جمملها،ّأ
احلّد من حدود األشياء حيصر احملدود فال و ألنّه ممنوع من الرزق، ،احلّد هو احملروم

ّايدخل ما ليس فيه وال خيرج ما هو فيه، .وهلّم جر
لشديد على تفريع الداللة من املادة األصل،  اعتماده اابن فارسعن رفوقد عُ 

. واهلاء والدال أصل يدّل على قّلة الشيءيالزا): " زهد(مادة قوله يفيفكما
:ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقا. قليل املال: وهو ُمزْهدٌّ . الشيء القليل: والزهيد

هَ : هو املقّل، يقال منه" أفضل الّناس مؤمن مزهد" َد إْز الزهادة يف الدنيا، ...داً اأزَه
الزهيد .. .أيضاً طعم، وهو ضّيق اخللق املقليل : رجل زهيد... والزهد يف الدين 

2...."األرض اليت تسيل من أدىن مطر: والّزهاد. الوادي القليل األخذ للماء

فمهما استخرجت من اشتقاقات هذه املادة، وفق ما تسمح به أبنية العربية، 
، الوادي القليل األخذ للماءوهوالشيء القليل،: الزهيدالقّلة؛  فأحالتك على معىن 

...قليل املال: واملزهد

.77تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.31ص/3مقاييس اللغة، ج2
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) أمن(
: " هقول

واهللا جّل ثناؤه املؤمن أعطى . وآمنت غريي، إذا أعطيته األمانأَمنتُ فأنا آمن، : أمن
قت: وآمنت باهللا.عباده األمان من أن َيظِلمَ  الّناقة : واألمون. التصديق: واإلميان. صّد

انٌ ]يف السري[املوثقة اخللق، كأنّه أمن منها الفتور  ورجل أُمنٌة ... ، ورجل أمني وأّم
1."يثق بكّل أحد: وأَمنةٌ 

":)رفأ(مادة وهو يشرح،زيد األنصاريأيبقول يندرج سياق نفسه ويف ال
ورفأت . وقالوا رفّأت الّرجل ترفئة إذا قلت له بالرفاء والبنني حني يتزوج فتدعو له

فّا فإذا ،أرفيت الثوب يريدون به مجعت بعضًا إىل بعض: وقال بعضهم. الثوب أرفأه َر
فاء والبنني،دعوا للباين على أهله ا يريدون به مجع الشمل،فقالوا بالّر .2"فإّمن

بإعطائها داللتني اشتقاقيتني مها مجع ) رفأ(عاجل أبو زيد األنصاري مادة 
كضم الثوب بعضه ،ووافق، فالداللة االشتقاقية األوىل متثلت يف اجلمع بني الشيئني

وكاجلمع بني الزوجني، والداللة االشتقاقية الثانية متثلت يف املوافقة بني ،إىل بعض
.الشيئني

.102ص/1م، ج1986، 2جممل اللغة، ابن فارس، تح زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1
.510م، ص1981، 1النوادر يف اللغة، األنصاري، تح حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق، ط2
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ي قالوا مسُ : " قولهاإلنس واجلنإجراء ماديت أبو حامت الرازي يف وممّا ذكره
اإلنس بذلك لظهورهم، ويقال آنست الشيء إذا أبصرته، وقالوا مسي اجلّن بذلك 

1."فىاجنت إذا استخ: الستخفائهم، يقال

ّ أبو حامت الرازيل داللتيهما اإلنس واجلن انطالقا من اختالفيتداللقد عني
ومنها قيل آنست الشيء إذا كان ،اإلنس بذلك لظهورهمتمسيقد ، فاالشتقاقيتني

اذهب فاستأنس :و االستئناس يف كالم العرب النظر، يقال للرجل،ظاهرا فأبصرته
فقال اجلنّ بعد ذلك لداللةعرض مث ، 2هل ترى أحدا؟ مبعىن أنظر من ترى يف الدار

، وجّن "اجّنت إذا استخفى"وبني ذلك بقوله بذلك الستخفائهم، ّن اجلّن مسيتإ
نّ :الشيء جيّنه جّنا وجّنه الليل جينُّه جنّا ،عنكسرته، وكل شيء سرت عنك فقد ُج

نَّ عل،وجنونا .3سرته: ةجنونا وأجنّ -بالضم-يه وُجينُّ وُج
كبريا متثل يف ظراأّن بني اجلّن واإلنس تناعلى لقد برهن أبو حامت الرازي 

هما كل من اإلنس مبعىن الظهور واجلّن مبعىن منشكلتتنيالداللتني املختلفتني اللت
. كما هو موضحنقابلتامتاشتقاقيتاننومها داللتا،االختفاء

.132ص/1م، ج1957تح حسني فيض اهللا اهلمذاين، دار الكتاب العريب، القاهرة، الزينة، أبو حامت الرازي، 1
.150ص/1لسان العرب، جينظر 2
.701ص/1املرجع نفسه، جينظر3
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قرأت :" فقال"العباب الزّاخر"يف معجمه )قرأ(ادة ملالصغاين تعّرضوقد 
ها، وقيل ّمسي به ألنّه ،الكتاب قراءة وقرآنا ومنه ّمسي القرآن ألنّه جيمع السور فيضّم

1."مجع فيه القصص واألمر والّنهي والوعد والوعيد

أّما املعىن ،معاجليف املعىن األولمتثل،معنيني) قرأ(ذكر الصغاين يف مادة 
هافقد متثل يف الثاين  الضم، ومن ذلك مسي القرآن قرآنا ألنّه جيمع السور فيضّم

، وكل شيء مجعته فقد معصل يف لفظي القراءة واالقرتاء  اجل؛ فاألبعضإىل بعضها 
القصص والوعد والوعيد واألمر والّنهي، ومن ذلك مسي القرآن قرآنا ألنه جيمع،قرأته

أّن بني اجلمع يف هذا الشرحما نلمسه.2بعضإىلبعضهاّم السوريضالقرآن مث إّن 
هلذا ال ميكننا إّال القول أّن معىن الضم متفرع عن الداللة ،والضم ائتالفا كبريا

القرآن يضّم القصص والسور أنّ بالقولاجلمع، ألنّ األصل أال وهي االشتقاقية 
.يستدعي يف الذهن مفهوم اجلمع

ة يعاجلة من قبل علماء اللغة العرباملاملعجمية إّن ما قدمناه آنفا من املواد 
م ّأ لى  اطع ع يل ق ئل دل ا ا و ،بالداللة االشتقاقيةكانوا على بينةاألوا تمو اه أم 

يح ا أو ووّفوها حقها، كما يظهر من هذه النصوص وغريها،  تصر اء بال باإلماء  سو
قد نفسها ليها ع

ألّن اللغة العربية لغة اشتقاقية ،كلية على الداللة االشتقاقية، عند بعضهم،اعتمدت
.طبيعتهايف 
م، 1978، 11
. 120ص/1ج
.3563ص/5لسان العرب، ج2
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:المصطلحات المرادفة للداللة االشتقـاقية-2
ممّا ،بعضها من بعضةتوصل علماء اللغة قدميا إىل أّن مواد اللغة العربية مشتق

من حيث الداللة االشتقاقية اليت حتكم معناها عض برتبط بعضها بتجيعل هذه املواد 
ا تراه املدارس ممخالفعلى سواء كانت امسا أم فعال، ،الوحدة املعجمية األصل

. شتق منه الفروعالنحوية أصال تُ 
لداللة االشتقاقية يف بعض لكمرادف هؤالء العلماءُيستعمل األصل عندو
وغريه ممّا سنبّينه يف "االشتقاق "كما قد حييلون عليها باستخدام مصطلح األحيان،  

.هذا املبحث

: مفهوم األصل- أ
:اللغويعنىالم: 1-أ

اهلمزة والصاد : " قولهيف املقاييساألصل هو أساس كل شيء؛ فقد جاء
متباعد بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء، والثاين احلية، والالم، ثالثة أصول 

إحدى الدالالت هو أساس كل شيءف.1"يوالثالث ما كان من النهار بعد العش
.السالف الذكركما يتبني من كالم ابن فارس" أصل"املتداولة على كلمة 

.109مقاييس اللغة، ص1
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ومجعه ،أسفل كل شيء"مبعىن"األصل"لفظ فقد ورد اللسانأّما يف 
من اختالف يف التعريفيه ظاهر القولرغم ما يبدف1."لٌ ؤصَّ ويقال أصٌل مُ ... أصول

أسفل الشيء هو التدقيق يف التعريفني قد يهدينا إىل أّن أّن إالّ ، بني صاحيب املعجمني
يف استعماالته وبالتايل ميكننا أن نطمئن إىل أّن معىن األصل، .يف احلقيقة أساسه

.املختلفة، هو أساس الشيء وأسفله وعمدته اليت يؤسس عليه

:المفهوم االصطالحي: 2- أ
و 2."هو ما يبتىن عليه غريه " :بقولهاألصلصاحب التعريفات مصطلح حدّ 

ه التهانوي بقولهقد ل وسكون الصاد املهملة يف اللغة : األصل" :حّد مابفتح األّو
،األصلتداولت على تعريف أخرى دالالتبعدهامث ذكر.3"يبتىن عليه غريه

:4هيو 
؛"يقال فأصل هذه املسألة الكتاب والسنة : "أن يكون األصل مبعىن الدليل-

ال عل: "مث قال ،أي دليلها ى احلكم املنصوص وعند املتكلمني هو الدليل الّد
."مجاع عليه من نصّ أو إ

.447ص/27جم،1993تح مصطفى احلجازي، تاج العروس للزبيدي،: أيضا، ويراجع 89لسان العرب، ص1
تح أمحد الورقات يف أصول الفقه، أبو إسحاق اجلويين،: أيضا، ويراجع28التعريفات، الشريف اجلرجاين، ص2

.17صم،2003مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، مصر، 
م، 1،1986علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط/رفيق العجم ود/د: كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، تح3
.213ص/1ج
.214و213ص/1املصدر نفسه، ج4
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".األصل يف الفاعل الرفع"أن يكون األصل مبعىن القاعدة، كقول النحاة -
".يقال األصل حقيقة " أن يكون األصل مبعىن الراجح، -
تعارض األصل " ستصحاب هو االو أن يكون األصل مبعىن االستصحاب؛ -

".والظاهر
وذهب طائفة إىل أّن األصل هو : " أن يكون األصل مبعىن احلكم، فقال-

ألّن األصل ما ابتىن عليه غريه فكان العلم به ،احملل املنصوص عليهاحلكم يف
."موصال إىل العلم أو الظّن بغريه 

".كما هو مذهب اجلمهور" عىن احملل أن يكون األصل مب-
يتفقان يف االصطالحي لألصلاللغوي و نياملفهومأّن إىل مما سبق ذكره خنلص 

أّن األصل هو األساس الذي يبتىن عليه الشيء، كلمة كانت أو حكما، والعمدة 
لكلمات اليت تشتق من لوبالتايل فإّن .الذي تدور يف فلكه الفروع اليت تتأسس عليه

.املادة نفسها أصال

:االشتقـاقيةمصطلح مرادف للداللة  كاألصل  - ب
أّن استعمال،طالعنا على املصادر القدميةايف حدود ،ما توصلنا إليهإنّ 
.اشتقاقمبعىن الداللة االشتقاقية كان أكثر انتشارًا من كلمة صلاألصطلحالعرب مل
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البن قتيبة، "تفسري غريب القرآن"و"مشكل القرآنتأويل"من هذه املصادر مثال و 
.البن فارس وغريها"اللغةييسقام"وللزجاجي، "الكاتبتفسري رسالة أدب"كتاب و 

:وسنورد فيما يلي عّينه عن هذا التوظيف عند هؤالء العلماء

:عند ابن قتيبة:1-ب
يف مواطن  ،لداللة االشتقاقيةإلحالة على اصل لاألمصطلحابن قتيبةستعملا

كما هو احلال يف ،تأويل مشكل القرآن وتفسري غريب القرآنكثرية من كتابيه 
:الكلمات التاليةإجرائه لداللة 
)1"االختبار: أصل البالء) : " البالء.
)2"أرشد: أصل هدى) : " اهلدى.
)3"أصله الرمي) : " الرجم.
)4"أصله الضيق): " احلرج.
)5"واللعن يف اللغة أصله الطرد) : "اللعن

)6."أصل الضالل الغيبوبة): " الضالل

.469تأويل مشكل القرآن، ص1
.441نفسه، صصدرامل2
.508نفسه، صملصدرا3
.484نفسه، صاملصدر 4
.26م، ص1978تفسري  غريب القرآن، ابن قتيبة، تح السيد امحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 5
.409صنفسه،املصدر6
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)ملالوزرأصل "):الوزر .1"ما محلته؛ فسمي السالح أوزاراً ألنّه حيُ
) ّ2"بيالعالّرهقأصل ): " هقالر.

م لكل مادة داللتها قدّ قد ابن قتيبة أّن املواد املعروضة سابقًا منيتضح 
.االشتقاقية معربا عنها بكلمة أصل

:عند ابن فارس: 2-ب
ا ابن فارس  االشتقاقية يف معظم ألصل مبعىن الداللة ف مصطلح افقد وظّ أّم
:3لمواد اللغوية اآلتيةمن أمثلة ذلك إجراؤه لو .مواد معجمه املقاييس

) ّاعلم أّن للهمزة والباء يف " :يقول يف إجراء هذا األصل) :أب
ُد والتهيـُّؤُ  ْص ".املضاعف أصلني، أحدمها للمرعى، واآلخر الَق

)والسني والقاف الباء " : يقول مشريا إىل داللة هذا األصل) : بسق
ه ."أصٌل واحد، وهو ارتفاع الشيء وعلّو

)اجليم واحلاء والدال " : يقول يف حصره لداللة هذا األصل) : جحد
".صل يدّل على قّلة اخلريأ

)السني والياء والباء أصل يدّل : " يقول يف إجرائه هلذا األصل:)سيب
."شيء وذهابهالعلى استمرار 

.485، صاملصدر نفسه1
.489نفسه، صصدرامل2
.على التوايل461، 119ص /3، وج6،247،425ص / 1، جاللغةمقاييس معجم : یُراجع3
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) ّالظاء والّالم أصل واحد، " : يقول مشريا إىل داللة هذا األصل) : ظل
ى الظلّ  ."يدّل على سرت شيء لشيء، وهو الذي يسّم

منا عّينة املواد اللغوية اليت شرحها ابن فارس يف مقاييسهمنالحظ فامل ، واليت قّد
من صل مبعىن الداللة االشتقاقية؛ فقد أوجد لكل مادة األصطلح ملاستعماله منها،

.املواد املعروضة إّما داللة اشتقاقية واحدة أو أكثر ليعرب عنها مبصطلح األصل

:عند الراغب األصفهاني: 3-ب
عدد بالشرح ل" املفردات يف غريب القرآن" الراغب األصفهاين يف كتابه تعّرض

االشتقاقية من خالل الكلمة املرادفة هلا واملتمثلة يف من املواد اللغوية، وبني داللتها 
:1اآلتيةولتوضيح ذلك انتقينا املواد اللغوية .األصلمصطلح 
)كّل مستقذر من وسخ وقالمة ظفر وما جيري أصل األفّ ): " أف

...."ويقال ذلك لكّل مستخلف استقذاراً له،جمراها
)ألنّه يقال بات أقام ،أصل البيت مأوى اإلنسان بالليل): "بيت

...".بالليل
)أصل التل املكان املرتفع): " تل."...
)أصل اجلرب إصالح الشيء): " جرب."...
)أصل اخلمر سرت الشيء): " مخر."

.، على التوايل323، 165، 92، 82، 75، 28ص املفردات يف غريب القرآن، : يُراجع1
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)أصل الَعرب جتاوٌز من حال إىل حال): " عرب."...
كان يقارب الداللة األصفهاين  فمن هذه األمثلة وغريها يتضح أّن الراغب 

.، متاما كما فعل قبله كّل من ابن قتيبة وابن فارسمصطلح األصلقاقية حتت االشت

:عند الزجاجي4-ب
مبعىن استعمال مصطلح األصل ، واملتعّلقة ببناًء على األمثلة اليت ذكرناها سابقاً 

أدب رسالة تفسري "ه بأّن الزجاجي من خالل مصنفالحظنا الداللة االشتقاقية،
مصطلح األصل مبعىن فقد وّظف.االستعماليبتعد عن هذا مل"الكاتب البن قتيبة
.يف هذا املصنفمادة معاجلة ستنيمن أصل اً موطنعشر ةسبعيف الداللة االشتقاقية 

:1ونورد فيما يلي، كدليل على ما سبق ذكره، النماذج التالية
 الدعاء) الصالة(أصل ): " الصالة(يف مادة قال".
 أهل)آل(يقول أهل اللغة أصل ): " آل(يف مادة قال و".
 املَْنعُ : أصل احلدّ ): " احلدّ (يف مادة قال و."
املستضعف، وأصله من الذي غشيه : " )املغمور(معىن مادة ل يفاوق

".ماء كثري فعاله وغمره
 أصل النّبذ الّرمي): " الّنبذ(يف مادة قال و."

.، على التوايل98، 77، 66، 64تفسري رسالة أدب الكاتب، ص:تُراجع1
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مبعىن السابقةجاء مصطلح األصل عند الزجاجي كما هو موضح يف األمثلة
أمهات الكتب معظمسلفنا ذكره يف هذا املبحث أنّ أيستنتج ممّا .الداللة االشتقاقية

مصطلح ةستعملمتناولت الداللة االشتقاقية للمواد اللغوية العربية بالشرح والتفسري 
.للداللة على املعىن الذي ختضع له مشتقات املادة األمّ األصل

:مرادف للداللة االشتقـاقيةمصطلح  كاالشتقـاق  - ج
فيوظفّضلت تاللغوية املصادربعض أّن القول بمن إّن ما ذكر سابقا ال مينع 

من أمثلة ذلك كتاب و .لإلحالة على الداللة االشتقاقية"االشتقاق"مصطلح 
االشتقاق البن دريد، وكتاب رسالة االشتقاق البن سرّاج، وكتاب اشتقاق أمساء اهللا 

كثري من احملدثني مصطلح االشتقاق عتمداقد و .صادر اللغويةوغريها من املللزجاجي
يف  فرحات عياشو ، "االشتقاق"يف كتابه عبد اهللا أمنيكلداللة االشتقاقيةعنوانًا ل
على أنّ .من مصّنفات احملدثنياوغريمه،"االشتقاق ودوره يف منو اللغة"كتابه 

بعض كتب الرتاث  اهتمامنا يف هذا املبحث سينصب على ما ورد من ذلك يف 
.كنموذج ميكن تعميمه على ما صّنفه األقدمون يف هذا التخصص اللغوي

: عند ابن دريد: 1-ج
الداللة االشتقاقية يف لإلحالة على مفهوم شتقاق االمصطلح ابن دريد وظف

ومن ذلك ؛اللغوية العربيةواداملكثري من لحتليلهعند " مجهرة اللغة "مصّنفه الشهري 
:على سبيل املثال ال احلصر
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والعس طلب الشيء...":يقول يف توجيه داللتها):العس(مادة
.)كلب اعتّس خري من كلب ربض(ومن أمثاهلم .العسسومنه اشتقاق، بالليل
.1"قدح عظيم من خشب أو غريهوالُعسُّ ، افتعل من العسّ اعتسّ 

 واختلفوا يف اشتقاق "...: يقول يف استنطاق داللتها): الصالة(مادة
وكانوا يف صدر ،)الّلهّم صّل على حممد(الدعاء ومنه فقال قوم الصالة،الصالة

ق قالوا صل عليه وقال قوم بل .أي أدع له،اإلسالم إذا جاؤوا بالرجل إىل املصّد
ل أعلىواأل،اشتقاق الصالة من رفع الصالة يف السجود 2...."ّو

ف ديكر " االشتقاق"فمن هذه النماذج يّتضح استعمال ابن دريد ملصطلح 
.لألصل وللداللة االشتقاقية

:عند ابن فارس:2-ج

.93ص/1جاللغة، ابن دريد،مجهر 1
.260ص/3نفسه، جصدرامل2
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،واد اللغة العربيةلبعض معند معاجلته ،ابن فارس يف معجمه املقاييسوظف
ما ورد يف حتليله لداللة من أمثلة ذلكو مصطلح االشتقاق مبعىن الداللة االشتقاقية، 

:1املواد اآلتية
 اهلمزة " : ل مشريا إىل الداللة االشتقاقية هلذه املادةيقو ): اإلمث(مادة

واإلمث مشتقٌّ من ذلك، ألّن ...والثاء وامليم تدل على أصل واحد، وهو البطء والتأخر
...."ذا اإلمث بطيء عن اخلري متأخر عنه

 اهلمزة والراء والطاء كلمة " ذكر يف توجيه داللتها أّن ): أرط(مادة
."واحدة ال اشتقاق هلا

 ورد له يف حبثه عن الداللة االشتقاقية هلذه املادة قوله):سب(مادة  :
أّن أصل هذا الباب القطع، -وأظنه ابن دريد–ه بعض أهل اللغة السني والباء حدّ " 

."مث اشتق منه الشتم
قد وّظف مصطلح االشتقاق كرديف ابن فارسفالواضح ممّا سبق ذكره أّن 

الواردة يف معجم املقاييس املواد اللغوية لبعض يف معاجلته ملصطلح الداللة االشتقاقية
.الذي اعتمدناه مصدرا من مصادر هذا البحث

.، على التوايل63ص /3وج81، 60ص /1مقاييس اللغة، ج: يراجع1
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:عند الراغب األصفهاني: 3-ج
" املفردات يف غريب القرآن"مواد معجمه بعضعاجل الراغب األصفهاين 

للوحدة املعجمية األصل اليت الداللة االشتقاقية االشتقاق قاصداً بهبتوظيف مصطلح
نذكر على ومن مناذج هذا التوظيف.هانها دالالت الوحدات املشتقة منعتفرعت 

:1ما يليسبيل املثال ال احلصر
 ل الّنهارأصل الكلمة هي البكرة اليت هي أ): "ةرَ كْ البُ (قوله يف فاشتّق ،ّو

...."من لفظه لفظ الفعل فقيل بكر فالٌن بكوراً 
 رت عليه الشيء ضيقته): "ردَّ قَ (قوله يف ا جعلته بقدٍر خبالف ،وقّد كأّمن

."ومن هذا املعىن اشُتقَّ األقدر أي القصري العنق...ما وصف بغري حساب
 ة من متّككتُ العظم أخرجت ): "مكك(قوله يف ...."ّخمهاشتقاق مّك

وبالضبط ،ومن الواضح أّن الراغب األصفهاين قد وظف مصطلح االشتقاق
حالة على الداللة االشتقاقية عرب املواد السابقة الذكر، غري أّن لإل" اشتقّ "الفعل 

. استعماله هلذا املصطلح قليل إذا ما قرناه مع غريه

.، على التوايل483و397و67ص املفردات يف غريب القرآن،1
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:عند الزجاجي: 4-ج
مصطلح االشتقاق مبعىن"الكاتبتفسري رسالة أدب"ورد عند صاحب 

:1ةضع اآلتياالداللة االشتقاقية يف املو 
 واشتقاقها ...كوكبان مفرتقان)مها(":يقولإذ )الزباين(حتليل مادة يف

ومنه اشتقاق ... ألّن كّل واحد منهما مندفع عن صاحبه،-وهو الدفع-) الزبن(من 
م يدفعون أهل الّنار إليها)الزبانية( ."؛ ّأل

 املغنية، قال ابن دريد) القينة(و: " يقول)القينة( حتليله لكلمة ويف :
."زينتهاإذا : اشتقاقها من قول العرب قانت املرأة اجلارية

 الرجُل يأن  يعط"هو اإلخبال): اإلخبال(قوله يف توجيه داللة و
َبلٌ ...الرجَل البعري أو الناقة،  ...."واشتقاقه من قوهلم به َخ

، كاألمثلة يةاللغو ادو ملبعض اللداللة االشتقاقيةلحتليله الزجاجي يفاستعمل
ستعمالغري أّن مثل هذا التوظيف كان ناذر االمصطلح االشتقاق، الذكر،السالفة

.عنده

.على التوايل135و107و82تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص: يراجع1
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أثناء ،وظفواأّن علماء اللغة العربية األوائلالفصلهذا يف خالصة القولو 
مما داللة االشتقاقية أكثر لاىلإلإلشارة مصطلح األصل،معاجلتهم للمواد اللغوية

كما أّن منهم من عربّ عن الداللة االشتقاقية مبصطلحات،مصطلح االشتقاقوظفوا
فمنهم من عربّ عن ،نياحملدثوقد وجدنا عند.3والبناء2واملعىن1أخرى كالقياس

عبد الكرمي حممد حسن فهالذي وظّ الداللة االشتقاقية مبصطلح الداللة احملورية؛ 
فقد وقف ابن قتيبة : " حيث قال)ظلم(أثناء معاجلته ملادة ، على سبيل املثال،جبل

بالداللة احملورية يف قصد، وقد 4..."وعينها نّصاً ) ظلم(على الداللة احملورية للجذر 
.باجلذر املادةصد قهذا النص الداللة االشتقاقية و 

.427ص/1، ج)جحف(مقاييس اللغة، مادة :على سبيل املثالنظري1
.16ص/1، ج)أفّ (ومادة ) أطّ (نفسه، مادة صدر امل2
.06، ص"الّرمحن والّرحيم"تفسري غريب القرآن يف تقسريه : ينظر3
.13الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، ص4
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:مصادر تعيين الداللة االشتقـاقية- 1
قد "الزجاجي"أّن صاحبه " تفسري أدب الكاتب " كتاب لاملتصفح جيد 

يف ثنايا  إىل بعضهم وقد أشار . اعتمد على آراء كثري من أئمة علوم اللغة املختلفة
اخلليل وسيبويه واملربّد والفراّء وأبوعمرو بن العالء وعيسى بن عمر كتابه؛ فذكر 

ويونس بن حبيب والزجاج ونفطويه وأبوعبيدة واألخفش وابن دريد والكسائي وأبوبكر 
الفلك واملساحة إىل حديثه عنيف جمالأشار كما،  األنباري وابن األعرايب واألصمعي

.إقليدس واخلوارزمي وغريهم
تفسري الزجاجي أيضاً بعض الشواهد من القرآن واحلديث الشريف وقد تضمن 

أكثر من االستشهاد بالشعر؛ ومن بني الشعراء ،وقليال من األمثال، ولكّنه يف املقابل
الذين اختصهم بالذكر األعشى وعمرو بن كلثوم والّنابغة الذبياين والفرزدق وذو الّرمة 

.بن أيب طالب وغريهموالكميث وحسان بن ثابت وكثري عزّة وعلي 
وقد شكل هؤالء كلهم املصادر اليت اعتمدها الزجاجي لتعيني الداللة 
االشتقاقية للمواد اللغوية اليت اضطّر إىل رّد فروعها إىل أصوهلا يف أثناء شرحه لعبارات 

.رسالة أدب الكاتب البن قتيبة
:املصادرهذه وسنعرض فيما يلي ألهم 
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:الشواهد من القرآن- أ
أن يلجأ وعليه فمن الطبيعييعّد القرآن الكرمي املصدر األساس للغة العربية، 

يف معاجلته بعض املواد نية،آباآليات القر إىل االستشهاد ،الزجاجي، كغريه من العلماء
مصداقية و ذلك أّن مثل هذا االستشهاد مينح لتخرجياته املختلفة دقة علمية ،اللغوية

:ومن مناذج هذا التوظيف، نذكر على سبيل املثال.قوية
بَ (مادة ِإنَّ ﴿:يف قوله تعاىلكما ورد هو العادل عن الطريق  )الّناكب(): َنَك َو

رَاطِ لََناِكُبوَن الذ رَِة َعِن الِص ُنوَن باآلخِ وردت  وقد ، 2أي عادلون1﴾يَن َال يُؤِم
منحرفون، تقول ،جائرون،مبعىن عادلونيف بعض التفاسري"ناكبون"كلمة 

.3االعرب نكب فالن عن الطريق إذا زاغ عنه
أَنَُّه تـََعاىلَ ﴿: قوله تعاىلب، واستشهد هلا4مبعىن العظمةوقد شرحها):جدّ (مادة َو

َلداً  َال َو َبًة َو ا اختَََذ َصاحِ دُّ رَبـَِّنا َم جّد " أي عظمة ربّنا، قال ابن عباس يف 5﴾َج
" تعاىل جّد ربنا" يد بن جبري عونعمته على خلقه، وقال سآالؤه وقدرته " ربنا 

عن اختاذ جالله وأمره وعظمتهتنزه الرب جل: قالت اجلنأي تعاىل ربنا،
.6الصاحبة واألوالد

.74سورة املؤمنون، اآلية 1
.67ينظر تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص2
، وينظرمعجم ألفاظ 30ص/5جينظر تفسري ابن كثري، البن كثري،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان3

.1124ص/2م، ج1989، 2القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، ط
.76تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص4
.03اآلية: اجلنّ سورة 5

.131ص/7، جينظر  تفسري ابن كثري6
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 رَ (مادة :قوله عّز وجلباستشهد هلاو 1مبعىن اهلالك)البوار(ورد ): بـََو
ْنُتم قـَوْماً بُورًا﴾ .3الفساد، ومعناها هلكى: أي2﴿ وَُك

:الشواهد من الحديث الشريف- ب
متحدثا ،وهو الذي ال ينطق عن اهلوىال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ق

اليت إّن هذه الفصاحة. "أفصح العرب بيد أينّ من قريشأنا:"عن نفسه الشريفة 
جعلت من  اجلميع، طبع عليها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

،كالمه املصدر الثاين لتوثيق كالم العرب، ولذلك كان العلماء، ومنهم الزجاجي
.ليت يتعرضون هلا بالشرح والتحليليعتمدون على األحاديث إلجراء املواد اللغوية ا

على سبيل ومن مواطن استشهاد الزجاجي باحلديث الشريف يف هذا املصنف، نذكر
:املثال
 جراءات الزجاجي إلتدعيما" تفسري رسالة أدب الكاتب" ورد يف : 4)رَ يَـ طَ (مادة

وال طرية وال هامة وال ال عدوى" ل صلى اهللا عليه وسلم ، قو "الطرية"ملادة 
صريح من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من، 5"رصف

.     التشاؤم و التطري باآلخرين

.92تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، صينظر 1
.12اآلية: سورة الفتح2
.338ص/6تفسري ابن كثري، ابن كثري، ج3

.71ينظر تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص4
م، 1994، 2خمتصر صحيح البخاري، الزبيدي، مجعه وعلق عليه كمال بن بسيوين األبياين، دار اجليل، بريوت، ط5

.512ص
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 صلى اهللا رسول اهللالبقو الزجاجي شرحه هلا،دّعم ، فقد 1)جدّ (مادةأّما يف
هنا مبعىن " اجلدّ "جاءت مادة فقد، 2"اجلدّ ال ينفع ذا اجلّد منك : "عليه وسلم
ا ينفعه ما قدمه لنفسه من عمل صاحل: الغىن واحلظ .أي ال ينفع الغّين غناه، وإّمن

:الشواهد الشعرية- ج
مواقع  استشهادي، يف كدعم الوافر  نصيبه ،وهو ديوان العرب،كان للشعر
استشهد يف حديثه عن ومن ذلك مثال أنّه " رسالة أدب الكاتب"كثرية من تفسري 

:عشى، بقول األ3، وهي حبسب خترجيه الدعاء)الصالة(الداللة االشتقاقية لكلمة 
َقْد قَ  َِ ـــتـَُقوُل بِْنيتِ َو َعاالً ـــــــــــرَّْبتُ ُمرْحت َج ِ األوَصابَ َو الَو نِّبْ َأيب يَاَربِّ َج

ْثُل  َلْيتِ فاْغَتمضِ      َعَليك ِم َْنبِ املَرِْء مُ ــــــــنَ الِذي َص ماً فَِإنَّ جلِ عَ ـــــــــــَد َطَج 4اـْض

: أي]عليك مثل الذي صليت[وموطن الشاهد يف املثال الذي بني أيدينا هو 
.عليك مثل الذي دعوت به
احملروم، كأنّه ممنوع من : )احملدود(" و؛)دّ حَ (ادةملإجرائه وقال الّزجاجي يف 

املنع ومنه اشتقاق احلّد من حدود األشياء؛ ألنّه حيصر احملدود، : الرزق، وأصل احلدّ 
وكذلك احلّد من حدود الدار . فال يدخل فيه ما ليس منه، وال خيرج عنه ما هو فيه

.76ينظر تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
منهل الواردين يف شرح رياض الصاحلني، لإلمام حمي الدين بن زكريا حيىي بن شرف الّنووي، ضبطه صبحي الصاحل، 2
.  768ص/2، ج)د،ط(، )د،ت(شركة اجلزائرية، ال

64ينظر تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
م، 2003، 3ديوان األعشى الكبري، شرحه وقدمه مهدي حممد ناصر اّلني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط4

.150و104ص
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ال يدخل فيها ما ليس منها، وال خيرج عنها ما هو وغريها، ألنّه حيصر الدار،
ار حداداً، ملنعه اخلمر والعرب تسمي كل مانع حداّداً، وقد مسّ ...فيها ى األعشى اخلّم

:1إالّ بثمنها فقال
نَ  ْح ِديُك ا َيِص َلّم َنا َو ْم اِدهَ ـفـَُق دَّ وْنٍَة ِعْنَد َح 2اـا        إىلَ َج

أي ،]عند حدادها: [بني أيدينا يف قولهموطن الشاهد يف املثال الذي يكمن 
ار هو الذي يبيع اخلمر فال يعطيها إالّ بثمنها .عند مخارها ؛ واخلّم

: بشاهد لذي الّرمة، حيث قال) الّلمى(فردةوقد دّعم الزجاجي توجيهه مل
والّلمى مسرة الشفتني، والعرب تستحسنه وتكره اللََّطَع، وهي اليت تنقشر وتعلوها " 

:، قال ذو الّرمة3"محرة
ِ اءُ يَ مْ لَ  4اهَ يْـ تَـ فَ شَ يف

أي أّن شفتيها ؛"ملياء يف شفتيها" :قولهالشاهد يف بيت ذي الّرمة يفو
.تعلومها مسرة

ا مسيت عارية: بعض أهل اللغةقال : " )العارية(ملفردةإجرائهيفقال و  ا إّمن ّأل
:الّرمةمث ساق قول ذي ، 5"عار على املستعري، وليس هذا القول بشيء

.77تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.46شرح مهدي حممد ناصر الدين، صديوان األعشى، 2
.123تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
.12م، ص1995، 1ديوان ذي الّرمة، قدمه أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط4
.136تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص5
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يك ِ الّد ْ َعني طٍ َك ْق سِ راً َو ا وََك ِقِعَه وْ يَّْأنَا ِلَم ا وَه يب     أَبَاَه رْتُ َصاحِ 1َعاَو

.مبعىن ناولته] عاورت صاحيب[هقوليف هذا البيتالشاهد و

:الشواهد من األمثال- د
اعتمد الزجاجي على األمثال يف دعم شرحه للمواد املعجمية اليت تعرض هلا يف 

:تفسريه، يف موضعني اثنني
العيب، وكذلك ): والعار(: "حيث قال)العار(أوهلما؛ يف أثناء شرحه ملفردة

ُمي،2"ال تعدم احلسناء ذّما: " ه املثلومنالذام والذمي،  ام والّذ ل من العيب،: ، الّذ وأّو
لم ذا املثل  حىبّ بنت مالك بن عمرو العدوانية، اليت  -األخبارفيما زعم أهل –تك

ان فخطبها إىل أبيها وحكمه،مجل الّنساءأكانت من  يف فسمع جبماهلا ملك غّس
ردتن إدخاهلا على مهرها، وسأله تعجيلها، فلما عزم األمر قالت أمها لتّباعها، إذا أ

أغفلن تطييبها، فلما أصبح قيل كان الوقت أعجلهّن زوجها ف، فلمازوجها فطّيبنها
: البارحة؟ قالكيف وجدت أهلك : له

اً : "هي من خلف السرتفقالت 3.، فأصبح مثال يُتداول"ال تعدم احلسناء ذاّم

ما ارتفع "حدد داللتها االشتقاقية ب حيث ، )الّنجد(دةواآلخر يف إجرائه ملفر 

.87ديوان ذي الَرمة، قدمه امحد حسن بسج، ص1
.93-92الة أدب الكاتب، الزجاجي، صتفسري رس2
.2/213م، ج1955جممع األمثال، امليداين، تح حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، ينظر 3
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واستشهد على ذلك باملثل . 1"إذا أتى جندا: من األرض، ويقال أجند الرجل
ضرب يف يُ ، و بلغ جندا من رأى هذا اجلبلقدعىن املو ،»أجند من رأى حصناً «القائل 

.2بهمت اإلقرار حصول املراد وتبنيالدليل على الشيء، أي قد 

:العلماءالشواهد من أقوال  -ه
استقى الزجاجي الدالالت االشتقاقية لبعض املواد املعجمية من خترجيات بعض 

فمن خترجيات .تهم أبو إسحاق الزجاج وابن دريداللغويني السابقني له ويأيت يف مقدم
: وظفه يف حتقيق داللة الّنوء، حيث شرحها بقولهأيب إسحاق الزجاج ما 

وقد ذكر : " عّلق على ذلك بقولهمث 3."ض متثاقالً إذا: وهو مأخوذ من نَاَء يـَُنوءُ "
، وأنا أذكرها باشتقاقها وأوصافها ، ومل يذكر اشتقاقها وأوصافها*ابن قتيبة هذه املنازل
.4"ن يف معرفتها فائدة لطيفةأبو إسحاق الزجاج فإعلى ما أماله علينا

مل يذكر و املادة قد أّن ابن قتيبة ) ءَ وَ نَـ (ذكر الزجاجي يف خترجياته ملادة 
اا وأوصاف تقاق مستعينا مبا استقاه من ذكر ذلك-الزجاجيأيّ –ها يف حني أنّه اش

مثانية وعشرون جنما "األنواء مجع نوء وهي نواء؛ و أليف شرحه لاسحاق الّزجاجأيب
معروفة املطالع يف أزمنة السنة كلها من الصيف والشتاء والرّبيع واخلريف، يسقط منها 

يطلع آخر يقابله يف الفجر، و املغرب مع طلوععشر ليلة جنم يفكّل ثالثيف

.95تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.337ص/2جممع األمثال، امليداين، جينظر 2
.80تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
.النجوم والكواكب: املقصود باملنازل *

.80املصدر نفسه، ص4
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املشرق من ساعته وكالمها معلوم مسمى وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع 
، وبذلك 1"األمر إىل الّنجم األول مع استئناف السنة املقبلةيرجعمثّ ، انقضاء السنة

،  مث ذكر تكون األنواء تلك الّنجوم اليت تسقط مبرور الليايل واأليام خالل سنة كاملة
أوصاف  ذكرن الربع األول من السنة هو الربيع، والربع الثاين هو الصيف و أالزجاجي 

. كل واحد بشرح مفصل
رُ : " قال، حيث)رَ فَ غَ (ادة ملأيضا ما علل به يف إجرائهومنها  ثالثة كواكب : الَغْف

ا مسي ...رٍ هْ غري زُ  ر(وإّمن رة)الَغْف . ذنب األسدوهي الشعر الذي يف طرف ،من الَغْف
ا مسي: وقيل رتُ الشيء، إذا :اإّمن َغْف

في صار  : وقال أبو إسحاق: " هذا بقولهودعم خترجيه ، 2"غطيته كأنه ملا َخ
رِ  .3"كاملِْغَف

وقد يعتمد على أيب اسحاق مباشرة يف حتليل داللة بعض املواد مثل ماهو األمر 
ابـَرَة(ادة إجرائه مليف : قال أبو إسحاق: " ذ قال يف إجراء داللتها االشتقاقيةإ)املَُخ
. 4..."هي املزارعة على النصف والثلث والربع، وأكثر من ذلك وأقلّ )املخابرة(

ما اعتمد فيها على خترجيات ابن دريد مباشرةاليت شتقاقيةومن الدالالت اال
اشتقاقها من قول : املغنية، قال ابن دريد: )القينة(و): "قني(مادة ذكره يف حتليله 

، فالقينة على هذا )مقينة(إذا زينتها، وبه مسيت املاشطة : قانت املرأة اجلارية: العرب

.4567ص/6لسان العرب، ج1
.81، صتفسريرسالة أدب الكاتب، الزجاجي2
.81املصدر نفسه، ص3
.138تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص4
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ا مسيت بذلك نها وتصّنعها عند الغناء للرجالنها؛ لتزيّ إّمن وجند الزجاجي يف .1"وحتّس
" القينة"كيسان يف قوله عن ابن  هو ،هذه املادة يعرض لرأي عامل لغوي آخرإجراء 

ا  ، ولكن 2"غنائها، وكل صانع بيده َقنيٌ "ّأ
ألّن "مؤكدا ذلك بقوله ابن دريدا عليهالزجاجي احناز للداللة االشتقاقية اليت أماله

.3"كل صانع إسكاف: القني عند العرب احلداد، ومنهم من يقول
:بقول أيب بكر األنباري يف إجراء الفعل أوقف حيث قالكما استشهد

أوقفت : ليس يف كالم العرب: قال أبو بكر األنباري، قال أبو العباس ثعلب" 
إذا انقطع عن القول ِعّياً، : تكلم الرجل فأوَقفَ : يقال: باأللف إّال يف موضعني

ووقفا، من ذبل وعاج إذا جعلت هلا سوارا : وذهابًا عن احلجة، فأوقف وأوقفت املراة
.4"وغري ذلك

الزجاجي يف األمثلة املوضحة سابقا على جمموعة من علماء اللغة اعتمد
لتدعيم خترجياته االشتقاقية، كما أنه اعتمد على علماء آخرين يف جماالت أخرى غري 

ية اليتالنحو املسائل ة إلثراء تفسريه كالدالل
.وغريمهاسيبويه و اخلليل

.107املصدر نفسه، ص1
.107تفسريرسالة أدب الكاتب ،الزجاجي، ص2
. 108املرجع نفسه، ص3
.93املصدر نفسه، ص4
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:طريقة عرض الزجاجي للداللة االشتقـاقية- 2
أّن صاحبه قد –حمور هذا البحث -تظهر الدراسة املتأنية ملصنف الزجاجي 

أدب " رسالة للمواد املعجمية الواردة يف وّظف، يف تأصيله للداللة االشتقاقية
وأكثرها تواردا أّمههالعلّ ليات االشتقاق،من آجمموعة البن قتيبة، " الكاتب

وقد اعتمد يف بعض األحيان على املصدر  .االشتقاق الصريفو االشتقاق الصغري
كأصل لالشتقاق، كما عمد يف أحيان أخرى إىل ما يعرف عند الدارسني املعاصرين 

وهي اآلليات اليت سنعتمدها إلجالء طريقة الزجاجي يف عرض . يةمبتعليل التس
.يةالداللة االشتقاق

:الزجاجيمصّنففي  الموظفة  أنواع االشتقـاق  - أ
:االشتقاق الصغير-1

املعروضة يف اعتمد الزجاجي على االشتقاق الصغري يف تفسري املواد اللغوية
. إّال يف مواطن قليلة)االشتقاق الكبري واالشتقاق األكرب(، ومل يعتمد غريه فهمصنّ 

آليات االشتقاق الصغري، نذكر على سبيل املعجمية وفق ومن مناذج إجرائه للمادة
:املثال ال احلصر ما يلي

 أَ (مادة ئُ : " قال يف توجيهه داللتها؛)َنَش أَ : اسم الفاعل من: النَّاشِ ُا فهو َنَش يـَْنَش
ئ َأ فالن يقول كذا وكذا، أي ُمبتدئناشِ .1"شأٌ نْ ابتدأ، وأنشأ الكتاب فهو مُ : ، وأنَش

.73تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
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ا تدل على ،حسب تفسري الزجاجي،)نشأ(توحي الداللة االشتقاقية ملادة  ّأ ب
ابتدأه، وقد قام الزجاجي أي،أنشأ الكتاب-مثال–من ذلك وَ االبتداء يف الشيء، 

، كما خذا يف ذلك االشتقاق الصغري سبيالبتفسري 
.ويعين به املبتدئ من الفعل نشأسم الفاعل الّناشئاليظهر من اشتقاقه

 ا(مادة َد اِدي(: " قال يف توجيهه داللتها)َش الذي قد شدا شيئا من العلم، أي )الَش
اِدي(أخذ طرفا منه، و .1"شدا يشدو: يف غري هذا املوضع املغين، يقال)الَش

األخذ : يف"شدا"ملادة الزجاجي استخلصهاالداللة االشتقاقية اليت تتمثل
، واسم ذلك أّن من شدا شيئا من العلم فقد أخذ طرفا منهمنفبطرف الشيء، 

الفاعل الشادي مشتق من الفعل شدا، وقد استعمل الزجاجي الشادي للذي يشدو 
.شيئا من العلم وللمغين

لَ (مادة َو كوكبان مفرتقان، أحدمها مضيء، : " )الشولة(داللة لإجرائه قال يف)َش
اِئل؛ ألنّه مرتفع، ومنه ال امليزان: مسي بذلك ألنّه ذنب العقرب، وذنب العقرب َش : َش

ْلتُ احلجر،  ْلتُ به، أي ارتفع، وَأَش لُتهُ وشِ ائَِلة: ويقال...وال يقال شِ مع اجلفناقة َش
اِئل( من الّنوق، وذلك إذا شالت للقاح وارتفع لبنها ومحلت، والواحد منها شائل )َش
.2"واجلمع شوَّلٌ -بغري هاء–

.74املصدر نفسه، ص1
.83تفسري رسالة أدب الكاتب ، الزجاجي، ص2
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توضيح فمن خالل التحليل الداليل السابق يتبني أّن الزجاجي قد اعتمد يف
اا املختلفة " الشولة"داللة  تقاق اش لى  واسم الفاعل ) شال(انطالقا من الفعل ع

لش(ومجعه ) شائل( . واليت حتيل كلها على داللة االرتفاع) ّو
ا لالشتقاق الصغريأنّ سبق يتبني مما قد ف،يف عمل الزجاجي جانبا مهّم

استفاد منه يف معظم املواد اليت عاجلها، ذلك أّن االشتقاق الصغري حيافظ على تشابه 
.إالّ على الصيغةاألحرف واتفاق املعىن والتغري الذي يطرأ على املواد املعاجلة ال يتّم 

:االشتقاق الكبير واالشتقاق األكبر-2
ا ما الزجاجي بشكل كبري كما سبق الذكر، وقد احنصر توظيفهممل يعتمد عليه

:ثالثة مواضع، وهييف يف استنطاق الداللة االشتقاقية
ع(اديتملشرح الزجاجي  وَع(و )الوََك :إجراء داللتهمافقد قال يف ،)الَك

ع("  َعاءٌ : )الوََك وَعُ (و. أمة وَْك يف الكف، )الَك
. 1"وهو زيغ الكوع
بني أكثر توضيحا يف بيان الفرقالفريوز أبادي يف القاموس احمليطوقد كان

اإلام على : " ذكر أّن الوكع يكون يف الّرجل وهوفقد ،)الكوع(و)الوكع( ال  إقب
ا الكوع فيكون يف الكف جل حىت يرى أصله خارجا كالعقدةالسبابة من الر  ، أّم

االام لي  ذي ي ل ند ا لّز رف ا بط لق  تع .2"وي

.122املصدر نفسه، ص1
.791القاموس احمليط، الفريوز أبادي، ص2
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يتعلقان مبيل األصبع، )الوكع(و)الكوع(وما نستخلصه من ذلك أّن كّال من 
ا الوكع فيكون يف الّرجلولكن الكوع يكون ل االشتقاق الكبري لوهذا ما جيع. ليد، أّم

ويؤديان ،ايتحقق يف ماديت الكوع والوكع؛ إذ أّن كال منهما يتش
.، غري أّن االختالف احلاصل بينهما يكمن يف ترتيب احلروفامعىن واحد

حددت الشيء، : القطع، تقول" هو : )احلدّ (لكلمة وقال الزجاجي يف إجرائه 
.1"كله واحد...وقصبته وعصبتهإذا قطعته، وكذلك صرمته 

إالّ تلفان ال خيكوما ،"عصبته"و"قصبته"شروط االشتقاق األكرب يف تتحقق
تمعان حتت رف القاف، وكالمها جيحرف العني حبتبدلاسحيث، يف احلرف األول

.معىن واحد وهو القطع
ام ف.2..."العيب، وكذلك الذام والذمي: )العار(و : "وقال الّزجاجي في الّذ

مي  جتتمعان حتت معىن واحد هو والّذ
ام ،االعيب، وتتش أال وهو األلف يف الّذ
مي . والياء يف الّذ

االشتقاق األكرب قد وّظف، ولوبطريقة عرضية،أّن الزجاجي ومما سبق يتضح
.)الذام والذمي(و)قصبته وعصبته(ة يف ثنائي

.76تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.92، صنفسهاملصدر 2
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:االشتقاق الصغير والتصريف- 3
وتتمثل هذه صاغ فيها املواد اللغوية،ب تُ لتتطلب عملية االشتقاق وجود قوا

، ممّا يقودنا إىل القول مع ابن جينّ القوالب يف الصيغ واألوزان اليت يوفرها لنا التصريف
، ال سيما مع االشتقاق 1"قريبا، واتصاال شديداأّن بني التصريف واالشتقاق نسبا " 

حيث أال وهو االشتقاق الصغري، ،األكثر تداوال يف الكتب واملصنفات الصرفية
جتعلها تصاغ يف قوالب ،لية مع زيادات تدخل عليهاحتتفظ املشتقات حبروفها األص

واسم )ماض ومضارع وأمر(نتحصل من خالهلا على الفعل بأقسامه الثالثة ،متعددة
واسم التفضيل وامسا الزمان واملكان واسم اآللةالفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة 

األصل فالقاعدة األساسية يف االشتقاق الصغري هو ثبات املادة اللغوية. وهلّم جرّا
صول، كما يظهر من رغم ختّلل حروف الزيادة للحروف األ،باحلفاظ على ترتيبها

منظور، نظري، نظر، ينظر، ناظرة، نظّارة، (: لى سبيل املثالع"نظر"ات مادة اشتقاق
لكّل كلمة من هذه الكلمات داللتها اليت متيزها عن غريها، ، إذ أّن )منظر، منظار

.2ولكّنها جتتمع كّلها على معىن واحد مشرتك
،  تداخل معهنّه يلتحم مع التصريف ويأجيد املتتبع لتعريف االشتقاق الصغري 

ه وذ. 3"الكلمة الواحد تتولد منها ألفاظ خمتلفة ومعان متفاوتةتصرف " كون 
هل أألّن " ية يف اللغة العربية لساناعترب االشتقاق من البحوث اللغوية الاملواصفات 

، تح ابراهيم مصطفى، مطبعة مصطفى البابلي احلليب وأوالده، ط1 .3ص/1من ج1960، 1املنصف، ابن جينّ
.233ينظر علم الداللة، فايز الداية، ص2
م، 1982، 1نزهة الطرف، يف علم الصرف، امليداين، تح السيد حممد عبد املقصود درويش، دار الطباعة احلديثة، ط3

.4ص
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النحو ال يستطيعون االستغناء عنه، فهو الذي يرشدهم إىل معرفة الزّائد من 
كلمات املادة االشتقاقية أمرين؛ تتبعهم لفقد استنبط النحاة العرب من .1"األصل
–" األول 
ا هي قالب تصب -واآلخر أّن صورة كل كلمة ليست مقصورة على هذه الكلمة، وإّمن

.  2"صل الصيغةوهو ما يعرف بأ...ت اشتقاقات أخرىفيه الكلمات ذوا
ي دارس الوقوف على ألال ميكن سطه ، ميكن القول أنّه بانطالقا ممّا سبق

غري أّن هذا معرفة التصريف بعيدا عن االشتقاق،االشتقاق بعيدًا عن التصريف، وال 
خر؛ آلال يعين أّن االشتقاق هو التصريف، فلكّل منهما ميزته اليت متيزه عن ا

.إىل الصيغ واألوزانفاالشتقاق يستند إىل املادة االشتقاقية بينما يستند التصريف

:عالقة االشتقـاق بالتصريف- ب
الزجاجي فقد وّظفف، يصر تنظرا للعالقة الوطيدة بني االشتقاق الصغري وال

املعىن الصريف؛ فقال يف و ،املعىن االشتقاقي، كما سبق الذكرني، مصطلح األصل مبعني
، وأصله )الصفوة(مفتعل من : )املصطفى (" -مثال–إجرائه لكلمة املصطفى

يف مقام هوجند.هنا األصل الصريفهالزجاجي بكلمة أصل مقصودو ، 3")مصتفوٌ (
فيقول، وهو يف معرض إجرء الداللة عالقة االشتقاق بالتصريفآخر يوضح

.123، ص38ألة يف االشتقاق، البن مالك، تح حممد وجيه التكرييت، جملة جممع اللغة األردين، العدد مس1
.131األصول، متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ص2
.64تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
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قفه وْقفًا يف سبيل اهللا، ووقفتُ الرجل على أوقفتُ الرجل " ):وقف(ملادة االشتقاقية
ك ليقف، ذا أمسكته بيدووقفت الشيء، إ،بغري ألفهذا سواء كل . ذنبه أقفُه وقفاً 

ليس يف كالم : قال أبو العباس ثعلب: وقال أبو بكر األنباري. وغريها) الدابة(حنو 
إذا انقطع : تكلم الرجل فأوقفَ : يقال؛إّال يف موضعني-باأللف–أوقفتُ : العرب

سوارًا ووقفا، من إذا جعلت هلا : وقفت املرأةأعن القول عّيا، وذهابا عن احلجة، و 
مادة صرف الزجاجيهذا املثال كيف مننالحظ .1"ذبل وعاج وغري ذلك 

،منها وقفت،عدة كلماتفاستنبط منها،)وقف( على وزن ووقفاعلى وزن فعلتُ
اليت هي على وقف، وداللة أعلى وزن أفعلتُ وأوقفتعلى وزن أفعلوأوقففعالً 

اليت هي متثلت يف التوقف واالنقطاع عن الكالم، أّما داللة أوقفت)الرجل(وزن أفعل
. فمعناها جعلت هلا سوارا من العاج)املرأة(على وزن أفعلت

من زاد ) افتعال(فهو ) االزدياد(و" قال) االزدياد(ويف معرض حديثه عن
حيث أشار إىل أنّ ،يف هذا املثالجلي بشكل واضحاالشتقاق الصريف ؛ ف2"يزيد

.من زاد يزيد على وزن افتعالاشتفت قداالزديادكلمة
املعىن األول متثل يف األصل ؛عند الزجاجي وردت مبعنيني"أصل"كلمة إّن  
كما وضحنا يف املصطلحات املرادفة للداللة االشتقاقية يف الفصل األول، ،االشتقاقي

.وغريهكما هو موضح يف هذا املثال،واملعىن الثاين جاء للداللة على األصل الصريف
،العالقة املتينة الرابطة بني الداللة االشتقاقية والصرفتتوضح التحليل هذا ثل ومب

.93املصدر نفسه، ص1
.75املصدرنفسه، ص2
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وال ،فال وجود للصرف إّال يف ظل االشتقاق،وكيف أّن كال منهما يكمل اآلخر
.

:الداللةاالشتقـاقية  أصل  - ج
؛أهو املصدر أم الفعل،أصل الداللة االشتقاقيةحولاختلف العلماء العرب 

ضرب ضرباً، وقام : أّن املصدر مشتقٌّ من الفعل وفرع عليه، حنو"فذهب الكوفيون إىل 
وهو اخلالف . 1"قياما، وذهب البصريون إىل أّن الفعل مشتقٌّ من املصدر وفرع عليه

خر بني وقد تذبذب فريق آ،إىل يومنا هذاالدارسنيزال قائما بني ما الذي
.2على سبيل املثالحال ابن السراج وابن جينّ وابن فارسهو االجتاهني، كما 

:الداللة االشتقاقيةة الفعل فيلاأص-1
الفعل هو أصل الداللة عربّ بعض علماء اللغة العربية عن ميلهم إىل أّن 

خفش األوسط؛ حيث قال، وهو يف معرض األاملنحىسلك هذا وممّن .االشتقاقية
احليض، " هو : 3﴾يضِ احملِ نِ عَ كَ ونَ ألُ سْ يَ وَ ﴿:تفسريه لكلمة احمليض يف قوله تعاىل

ا أكثر الكالم يف املصدر َعل، حنو قولكهكذا أن يراد بهينَ إذا بُ ،وإّمن ّركَ بُـ يف ما : املَْف

وينظر اللغة 235ص/1م، ج2003، 1اخلالف، األنباري، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، طاالنصاف يف مسائل 1
.166م، ص1994معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، العربية،

.75م ، ص2006- 2005ينظر تناسل الدالالت االشتقاقية، هين سنية، أطروحة دكتوره دولة، جامعة وهران، 2
.222سورة البقرة، اآلية 3
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؛ 1"يض من الفعلمكيل وهو مثل حم: يلقوقد قيلت األخرى أي . يلأي كَ : مكالُ 
مييل إىل اجتاه الكوفيني خفش األوسطأليوضح جبالء أّن ايدينا أفالتفسري الذي بني 
خر كالمه إىل أّن الداللة صل االشتقاق، من خالل إشارته يف آيف أّن الفعل هو أ

.االشتقاقية للمحيض مستنبطة من الفعل
مني، أهللا الفعل أصل الداللة االشتقاقية عبد اومن احملدثني الذين ذهبوا إىل أّن 

غري أّن قواعد االشتقاق وضعت يف كتب النحو والصرف : " يه بقولهحيث علل رأ
واملفعول والزمان وهي أمساء الفاعل،وغريها الشتقاق املصادر واملشتقات املشهورة

.2"األفعالمن األفعال، ومل يوضع شيء من هذه القواعد الشتقاق ،وغريهاواملكان
اشتقاق ضعت من أجل أّن قواعد اللغة العربية وُ علىالقول صاحب هذايؤكد 

فعال كون األاشتقاق ومل توضع من أجل على اختالفها،املشتقةاملصادر واألمساء
وقد سانده يف هذا الرأي فرحات عياش، .هذه األخرية هي األساس يف االشتقاق

ر أحد بالدليل القاطع واحلجة الدامغة لرتجيح غري أنّه من العسري أن يظف: " فقال
أحد الرأيني عن اآلخر، ومل يبق أمامنا إّال االعتماد على القرائن اليت تدل على أّن 

"3.

.368ص/1م، ج1985، 1حممد أمني الورد، عامل الكتب، طين القرآن، األخفش، تح عبد األمريمعا1
.13صم،1956، 1والرتمجة والنشر، القاهرة طمطبعة جلنة التأليفاالشتقاق، عبد اهللا أمني،2
. 68االشتقاق ودوره يف منو اللغة، فرحات عياش، ص3
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:الداللة االشتقاقيةة المصدر فيلاأص-2
ابن دريد يف كتابه االشتقاق، حيث فسر مادة قال بأصالة املصدرن ومم

، فاسم املفعول 1"حممد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مشتقٌّ من احلمد: " بقوله)احلمد(
و مشتق من املصدر وهو احلمد، " حممد"

حني هذا املنحىأوضح يف التعبري عنكانعلي الفارسي  ولعّل أبا. املدرسة البصرية
واعلم أّن أمثلة األفعال مشتقة من املصادر، كما أّن أمساء الفاعلني :" صرّح قائال

واملفعولني مشتقة منها، ولو كانت املصادر، مشتقة من األفعال جلرت على سنن يف 
القياس، ومل ختتلف كما مل ختتلف أمساء الفاعلني واملفعولني، فلما اختلفت املصادر 

اختالف سائ
.2"مشتقة من األفعال

:أصل الداللة االشتقاقية عند الزجاجي-3
قال ": رأي الكوفيني فقال"اإليضاح يف علل النحو"ورد الزجاجي يف مؤلفه أ

، 3"وهو ثاين بعدهاملصدر مأخوذ من الفعل، والفعل سابق له : الفرّاء ومجيع الكوفيني
الفعل مأخوذ من املصدر : قال سيبويه ومجيع البصريني: " مث أورد رأي البصريني فقال

.08االشتقاق، ابن دريد، ص1
.211م، ص1999، 2التكملة، أبو علي الفارسي، تح كاظم حبر املرجان، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط2
، وينظر 56م، ص1996، 6اإليضاح يف علل الّنحو، الزجاجي، تح مازن مبارك، دار النفائس، بريوت، لبنان، ط3

.124-123تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص
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والذي يهم حبثنا هو معرفة موقف الزجاجي من . 1"واملصدر سابق له فهو اسم الفعل
تفسري رسالة أدب "خالل معاجلته للمواد اللغوية يفهذه القضية، وما كان اجتاهه من 

".الكاتب
والواضح من شروحه للمواد اللغوية املعاجلة يف هذا الكتاب أّن الزجاجي قد 

نذكر انتصر لرأي البصريني، فيما عدا موضعني اثنني عدل فيهما إىل رأي الكوفيني، 
ئ(: " حيث يقول" نشأ" شرحه لداللة مادة اممنه اسم الفاعل من نشأ : )النَّاشِ

.2"ابتدأ: كذا وكذا، وأنشأ فالن يقول  ينشأ فهو ناشئ، أي مبتدئ
ا اعتماد الزجاجي يف ا ستنطاق الداللة من املصدر، على هدي البصريني، أّم

هو حيلّل الداللة و :املنحى بقولهذاميكن أن منثل هلفهو الّسمت الغالب عنده و 
تُ تـََعلُّماً، وكذلك كّل ما كان على ) التعلُّمُ (" االشتقاقية للتعّلم عَّلَ (مصدر تَعلَّْم ) تـََف

عُّل(فمصدره  ا .تـََعبُّداً تـََعلَّم تـََعلُّماً، وَتصرَّفَ َتَصرُّفاً وتـََعبََّد : كقولك) التـََّف ) التَّعِليمُ ( وأّم
، وكذلك كل ما كان على  تُ علََّم : ، حنو)التفعيل(فمصدره ) فـَّعلَ (فمصدر َعلَّْم

.3"-وكذلك ما أشبهه–ليماً، وضّرب تضريبا، وقّتل تقتيال تـَعْ 
أنّه قد اعتمد ،من املواد اليت فسرها الزجاجيوغريهالثمن هذا املنالحظ 

لداللة االشتقاقية للتعّلم والتعليم منانطلق يف إجرائه لاملصدر أصال لالشتقاق؛فقد 

.56اإليضاح يف علل النحو، الزجاجي، ص1
.73تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص2
.73تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
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ميله جبالء ما يوضح ووه. املادةهلذه ه املصدر أّوال، ّمث 
.أصل لالشتقاق وإن مل يصرح بذلككاملصدر  االعتداد بإىل املدرسة البصرية يف 

:االشتقاق من اسم العين-4
ا سبق أّن الزجاجي قد اعتمد املصدر أصال لالشتقاق يف معظم مواده ممّ اتضح 
أو مادتني على األكثر، يعتمد الفعل أصًال لالشتقاق إّال يف مادة مل املعاجلة، وأنه 

ذلك ما يتضح أخرى أورد اسم العني كأصل لالشتقاق، و ه ملواد ولكنه أثناء معاجلت
:من خالل ما يلي

البهيمة، مسيت بذلك : )العجماءُ (: "يف شرحه لكلمة العجماءقال الزجاجي
.1"الستعجامها عن الكالم

فأصل : " ثرةيف توجيهه داللة النّ وقال) َ◌ ضعيفة لطيفة بني كوكبني، وهي : )ثرةالَن
)نثرة(بني فم األسد ومنخرِِه، ومسيت 

.2")أسلة الّلهاة(
فالنخلة يعري الرجل مثرها من خنله كله : )الَعرِّيَةُ (وأما : " إجرائه لداللة العريّةيفوقال

.3"لرجل، فيكون له مثرها عامه ذلك

.132املصدر نفسه، ص1
.91، صتفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي2
.134املصدر نفسه، ص3
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مل ينكر جواز االشتقاق من اسم الزجاجيف،كما يبدو من األمثلة السابقة
يف ذلك كثري من علماء اللغة قبله وبعده كابن السراج الذي صرّح أقرّهالعني، وهذا ما

إن استحجر مأخوذ من االستحجار، واالستحجار مشتق من : قال قائلولو : "قائال
؛ فابن السراج قد أجاز بقوله هذا 1"احلجر، ما كان ذلك خطأ وكان على القياس

املصدر مشتق : "حني قالاالشتقاق من اسم العني، كما ذهب إىل ذلك ابن جينّ 
ز ، وقد2"من اجلوهر، كالنبات من النبت، وكاالستحجار من احلجر ه يف موضع عّز

فكما أن استحجر الطني واستنسر البغات من لفظ احلجر والنسر، : " آخر فقال
. 3"فكذلك استنوق من لفظ الناقة

مني الذي أورد أوقال بعض احملدثني جبواز االشتقاق من اسم العني، كعبد اهللا 
اللة 

وال شك أّن كل اسم من أمساء األعيان الواردة : " وعلق على ذلك قائال،االشتقاقية
وهو الرأي الذي ذهب إليه . 4"هو أصل املشتقات من مادتهفيما ذكرت من أمثلة 

ها مصدرا  صبحي الصاحل حني ذكر أن أمساء األعيان، واصفا إياها باجلواهر، أوىل بعّد
على قلة ما حفل النحاة باجلواهر يف هذا الباب، وعلى ضآلة ما : " لالشتقاق؛ فقال

وفروا من الشواهد ال جند هذه اجلواهر إّال أصوال لالشتقاق معروفة موضوعة قبل أن

.25صم، 1973تح مصطفى احلدري حممد علي الدرويش، دمشق، رسالة االشتقاق، ابن السراج،1
.34ص/2اخلصائص، ابن جين، ج2
.123ص/1املصدر نفسه، ج3
.147صاالشتقاق، عبد اهللا األمني، 4
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تدعوشتقاق من أمساء األعيان ضرورة االوقد أصبح .1"تعرف أمساء املعاين أو توضع
ة يف جمال العلوم كما ذكر  يف كتابه" مصطفى الشهايب" إليها احلاجة امللّح

يان واالشتقاق من األع: "حيث قال يُذكر"املصطلحات العلمية يف اللغة العربية"
هربَ من الكهرباء، : حن يف حاجة إىل أن نقول مثالضرورة بادية أمام أعيننا، فن َك

غَنَط  ْغَطسَ (وَم من )وهي أصلح من بلور(من املغنطيس، ونّشى من الّنشا، وبّلر )َم
االشتقاق من أمساء فهذه التعريفات وغريها جتيز .2"البّلور، وبستنة من البستان

.صادراألعيان، كما هو احلال بالنسبة لالشتقاق من األفعال وامل

.182- 181م، ص1980، 8دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، ط1
.16م، ص1995، 3ري مصطفى الشهايب، دار صادر،  بريوت، طات العلمية يف اللغة العربية، األماملصطلح2
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:العالقـات الداللية في العملية االشتقـاقية- 3
:عناصر الداللة- أ

،ما بعدتناوهلا احملدثون فيقضية هامة اية انشغاهلم باللغةبدعرف العرب منذ 
.املرجعوهومع بينهما جيوما الدال واملدلولتتمثل يف ثنائية 

:الدال- 
ليلاليت تعين ) دلّ (مأخوذ من : لغة ليل ما ُيستدل : اإلرشاد والتوجيه، والّد ال، والّد الّد

ده إليه فهو دالّ  .1به، ودلّه على الطريق وحنوه سّد
.2الصورة السمعية اليت تدّل على شيء ما أو تعين شيئا ما ميثل الدالهو:اصطالحا

: المدلول- 
واملدلول هو 4أو تصور الشيء املعين الذي يرمي إليه الدال، 3ميثل املفهوم

وهو صورة متكونة يف ذهنه ،الصورة الذهنية اليت أثارها الكالم يف ذهن السامع"
جتاربه احلسية وجمردة من جمموعة األمثلة واحلقائق اخلارجية اليت صادفها منومنتزعة 

أو املعنوية كالعدل ،كالشجرة والكتاب،شياء املاديةيف حياته سواء بالنسبة لأل

.1414ص/16لسان العرب، ابن منظور، جينظر 1
.127م،، ص2005، 2ينظر اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ط2
,Cours de linguistique generale, F de Sausure, ed Talantikitينظر3

Bijaia,2002, p86.
.127ينظر اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن، ص4
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باملدلول الصورة الذهنية أو املعىن الذي يرتسم يف ذهن -إذا-دو صمقفال. 1"واحلقد
.السامع من خالل األثر الذي يرتكه الدال

:المرجع- 
َعلالذي ) رجع(هو من : لغة ْف اسم مكان يعين يعين انصرف ورّد، ومرجع على وزن َم

. 2حمّل الّرجوع، وما يرجع إليه يف علم أو أدب من عامل أو كتاب
املشار إليه سواء يف النفس أو " املرجع هو و .3هو الشيء اخلارج:اصطالحا

خارجها، واملوجود يف النفس ميثل األمور املدركة باحلواس عن طريق العقل والشعور، 
واملوجود يف اخلارج ميثل ذلك احليز من الطبيعة الذي نراه ونلمسه كاألشجار 

.4"وغريها
العنصر الرابط بني الدال واملدلول، لتحقيق التواصل السليم -إذا–هو املرجع ف

بني املتكلم والسامع، إذ ليس باستطاعة االنسان أن يقف على حقائق األشياء 
.

.166، ص2005بية، حممد مبارك، دار الفكر، بريوت، لبنان، فقه اللغة وخصائص العر 1
.1591ص/18لسان العرب، ابن منظور، جينظر 2
.255التعريفات، الشريف اجلرجاين، ص3
.30ينظر الداللة اللفظية، حممود عكاشة، ص4
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:طبيعة العالقة بين الدال والمدلول- ب
قضية حبثت منذ زمن بعيد، وما املدلول الدال بة اليت تربط العالقإّن طبيعة

بشكل ائي، وإن كانت متواصال فيهاال البحثز  ا  يه احلسم ف  ّ تم أن ي دون 
بني الدال الدراسات اللسانية احلديثة متيل أكثر إىل تبين نظرية العالقة االعتباطية 

.القضّيةاخلالف يف هذه وفيما يلي عرض خمتزل ملصدر .واملدلول
:العالقة الطبيعية-1-ب

إىل أّن العالقة بني -على وجه اخلصوص–القدامى من أهل اللغةبعضذهب 
العلماء العرب وعلى رأسهم من بعض ومن هؤالء،طبيعيةالدال واملدلول هي عالقة 

همدي موضحا يقول اآل؛املعتزلة إىل أنّه لو مل ...بعض املعتزلة ...ذهب: " هذا التوّج
ناه مناسبة طبيعية ملا كان اختصاص ذلك املعىن بذلك اللفظ أوىل عيكن بني اللفظ وم

ّن العالقة بني الدال كانوا يرون بأاملعتزلةبعض ، ويعين هذا القول أّن 1..."من غريه
أن يستدعي لفظا يناسبه ويشاكله وال ينبغي عالقة طبيعية بدليل أّن املعىنواملدلول

حني عّباد الصمريي املعتزيلأكرب دقّة وهو ما وّضحه. لفظا آخريستدعي هذا املعىن 
وإال ... حاملة للواضع على أن يضعةيإّن بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيع: " قال

.2"لكان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني ترجيحا بال مرجح

.73ص/1م، ج1986، 2اإلحكام يف أصول األحكام، االمدي، تح سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1
.47ص/1املزهر، السيوطي، ج2



مصادر تعيين الداللة االشتقـاقية وطريقة عرضهاالفصل الثاني          

70

كل الهتدى  " ذلك صحَّ من املبالغة ألنّه لواً يف هذا القول بعضاحلقيقة أنّ و 
هر، واجلون وضع اللفظ للضدين، كالقرء للحيض والطّ ا صحَّ نسان إىل كل لغة، وملَ إ

.1"لألبيض واألسود
الطبيعية بني الدال احملدثني العرب إىل األخذ بالعالقة وقد مال بعض الباحثني

إّن : " حيث قال" صبحي الصاحل" مثل ما فعل ،هاو دوأيّ ) اللفظ واملعىن(واملدلول 
اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص كادوا يطبقون على ثبوت املناسبة الطبيعية أهل 

... بني األلفاظ واملعاين
بعض خترجياته، حيث املبارك يفحممد ل به و الرأي الذي قاهو ، 2"مبينا يف فقه اللغات

أنّه أقّر هو اآلخر بوجود عالقة طبيعية بني األصوات اليت تتشكل منها الكلمة 
.3ومعناها

عالقة ذهبوا إىل أّن العربإىل أّن بعض علماء اللغة من هذا كّلهخنلص 
،بينهمايف الربط الشيء املعربّ عنه طبيعة دلول عالقة طبيعية، فقد حتكمت املبالدال 

املاء من الصوت الذي يصدرهخرير فقد استنبطت لفظة،قولك خرير املياهومن ذلك 
لك أثناء .ق احلمار يحتركه، وكذ

.47ص/1، جاملزهر 1
.151دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، ص2
.261ينظر فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، ص3
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:العالقة االعتباطية-2-ب
أّن العالقة بني الدال إىلمن علماء اللغة قدميا وحديثا آخر مجع ذهب 

عن املعىن هثيحديفجند عبد القاهر اجلرجاين ؛ فمن القدامى عالقة اعتباطيةواملدلول 
املفهوم من ظاهر اللفظ، الذي تصل إليه بغري "عىن بامل، وهو يعين ومعىن املعىن

ومعىن املعىن هو أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن واسطة،
أّن الوصول إىل املعىن ال يقتضي منّا يفصريح واضح فكالم اجلرجاين . 1"آخر

لعالقة بني اللفظ واملعىن ال حتكمها ضوابط وبالتايل فهي اعتباطية وليست اف؛ وساطة
ه من عربأّما من احملدثني، فليس هناك .طبيعية اللغوي منأفضل عن هذا التوّج

د على أّن العالقة بني الدال واملدلول هي عالقة ، De Saussureدوسوسري  الذي أّك
اعتباطية؛ فهي عالقة غري مربرة، وال ميكن أن ختضع ألي نوع من أنواع التربير 

.2املنطقي
وهو اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول ،دوسوسريإّن الرأي الذي قال به 

بني األلفاظ اليت تعترب مبثابة صدى ألصوات املوجودةصلةاليبتعد عن تربيرجعله 
، فهو ال يعتربها حاضرة يف اللغات اإلنسانية بكثرة، فهي من القلة مبكان، الطبيعة

ا لظاهرة حبيث ال ميكن أن تكون أساس
. 3لغوية مطّ 

. 179م،  ص 2005دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين،تح حممد النوجبي، دار الكتاب العريب، بريوت، 1
.Cours de linguistique generale, F de Sausure,p87ينظر2
.71-70م، ص1984، 5داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس،مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، طينظر 3
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قد اصطلح اللغةكلمات تكمن يف أنّ العالقة بني الدال واملدلول اعتباطية إّن 
،باللفظ املعنيملناسبة طبيعية موجبة أن ُيسمى الشيء املعنيالوتواضع عليها الناس،

د بل ألنّ  الزمن باالصطالح والتعارف الذي حيكمه تقادم" هذه الداللة تتحّد
حبيث يبدو اللفظ املعني جزءا من املسمى املعني يف عامل ،فريسخه يف أذهان الناس

املسميات، بل يصري اللفظ هو الشيء نفسه، فال ميكن بعد ذلك زحزحة اللفظ يف 
.1"داللته على املسمى

:عندا لزجاجيتعليل التسمية- 3
ال باملدلول أو األلفاظ إىل أّن ذهب بعض العلماء العالقة اليت تربط الّد

نظرهم عالقة يفباطية، بل هي أو عالقة اعتمبعانيها ال ميكن أن تكون عالقة طبيعية
األمساء  " : يف هذا املقام ما قاله ابن األعرايبوخري ما نستدل به .خاضعة للتعليل

، 2"العرب ما خصت منها، من العلل ما نعلمه ومنها ما جنهلهة خصت كلها لعلّ 
تعليلية ال تقوم عالقةواملدلولأّن العالقة بني الدال إشارة إىلفي كالم ابن األعرايب ف

تعليالت تقوم على أساس التأمل هيفرض على اللغة، بل على جمرد اعتبارات عقلية تُ 
مث حماولة ،بينهاورصد خمتلف صور التأليف والتمييز الدقيق يف أوضاع الكالم، 

هذه الصور واألحكام، وهي وإن بدت يف الظاهر استخراج القوانني اليت ال تتعدى
عل علة وسبباغري بارزة فإّن الّتمعن فيها جيعلنا ندرك ذلك  .القانون الكلي الذي ُج

دي ر، ص1 ا لة، ه لدال لم ا .199ع
.400ص/1املزهر ، السيوطي، ج2
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بعضيف شرحية واملتأمل يف تفسري الّزجاجي يالحظ أنّه اعتمد تعليل التسم
العرب تسمي الشيء : " ذكر يف معرض شرحه لداللة الصالة أنّ فقد. مواد كتابه

ا هو ،بالشيء إذا تعّلق به، أو جاوره، أو ناسبه ومن ذلك الصالة على امليت إّمن
أّن طرق تعليل التسمية تتنوع حسب إىليف هذا القول يشري الزجاجي .1"الدعاء له

وتارة أخرى ،،خترجيات كل مادة
، وقد عن طريق تعّلق املشتق باملادة األصل، وطورايكون التخريج عن طريق املناسبة

د يف بعض األحيان قد عمل ا صراحة،الّزجاجييذكرهاوإن مل املشاهبةإىل يُعَم ف
.بعض خترجياتهيف 
:المشابهة-1-ج

بانتقال "وتكون ،إحدى طرق تفرّع الداللة االشتقاقية عن املعىن األصلوهي 
، وهو ممّا2"اللفظ من معناه إىل معىن مشابه له أو قريب منه أو بينه وبينه مناسبة

العرب تستعري : " هذا املعىنابن قتيبة يف يقول؛
الكلمة فتضعها مكان كلمة، إذا كان 

.3"مشاكال
يفاليت تستند إىل هذا املنحى يف حتديد الداللة، قولهالّزجاجي خترجياتمن و 

وهو أن يرتكب بعضها على األسنان، ةِ تَ بْ اختالف نِ ) اغَ الشَّ (: ")اغَ الشَّ (مادة إجراء

.64تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.220فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، ص2
.135تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص3
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شغواء؛ الختالف منقارها األعلى :ولذلك قيل للعقابا،هَ تِ بَ نْ بعض، فتخرج عن مَ 
لى التشبيه باعتماده عالتسميةلقد علل الزجاجي هذه .1"عن األسفل؛ ألنّه أطول

جنده نفسهتفسريوال، عند اإلنسانقار العقاب واختالف نبتة األسنانمناملوجود بني 
. 2ابن فارسعند 

:المجاورة-2-ج
وتنشأ.من املادة اللغوية األصلشتقةادة املخرى من طرق تفرّع املأهي طريقة 

طريقة ي ، وه3"ال لفظ يف موضع معني وجبوار ألفاظ معّينةممن كثرة استع" ااورة
ي : "...ابن قتيبةيف كالمها؛ يقولمن الطرق اليت تعتمدها العرب  والعرب تسّم

.4"يء باسم غريه إذا كان جماورا لهالش
والبئر : " (فقال)اربَ جُ (ملادة الزجاجي ختريجمثالكولتوضيح ذلك نورد  

، فمن وقع فيها البئر العادية، اليعرف من حفرها، تكون يف فالةهي: قيل): اربَ جُ 
االقدميةواملقصود بالعادية، 5."اربَ فهو جُ  اّأل ّأ قدمها ك عاد، وهم قوم سبت إىل نُ ل
كأّن هذا القدمي جماور هلم غري ،  6قدمي يسند إىل عادقيل كلعليه السالم، و هود 

.121تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.506جممل اللغة، ابن فارس، ص2
.212فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، ص3
.21أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص4
.132الكاتب، الزجاجي، صتفسري رسالة أدب 5
.3161ص/4ينظر لسان العرب، ج6
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، فمن يسقط يف هذه 1اهلدرألّن معىن اجلبار البئر جبار بعد ذلكهم، ومسيتمفارق
.اً البئر يكون دمه هدر 

:المناسبة-3-ج
فالعرب تسمي ،االشتقاقية من املادة األصلطريقة ثالثة لتفرّع املادة وهي 

.2"كان منه بسبب"الشيء باسم الشيء إذا 
اء(قوله يف مادة الزجاجي يف هذا املقام هوردأومما  اء (مسيت " :)العّو ) العّو
ّ هذا التفسري ، 3"عويت الشيء إذا عطفته: والعرب تقول. لذي فيهاالالنعطاف  يبني

اء، وهي مخسة كواكبأّن االنعطاف املوجود يف هي منزل من قال ابن سيدة و ،العّو
او ؛ هاسميتسبب تهو،4منازل القمر ا كواكب ملتويةءاوَّ العَ قيل "إّمن يف وجاء .5"ّأل

إذا أماله ولواه، : انثىن ومال، تقول عويت الشيء: يف املعجم الوسيط عوى الشيء
.6هوعوى الشيء عطفه ولوا

.537ص/1لسان العرب، ج1
.21املصدر نفسه،ص2
.80تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
.3182ص/4لسان العرب، جينظر4
.3182ص/ 4املصدر نفسه،ج5
.638املعجم الوسيط، صينظر 6
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:التعليق-4-ج
طريقة أخرى لتفرّع الداللة االشتقاقية عن املادة األصل الزجاجي وقد ذكر
ّ تكمن يف التعليق )شٌ أو (ادة ملخترجياته يف ، حيث بني

ا سليمة من كّل عيب  ّأ لى  شٌ :"(ع ألّن املبتاع للثوب على أنّه صحيح، إذا وقف ) َأَو
خصومة واختالف، : ، أيشٌ رْ خرق أو عيب فيه، وقع لذلك بينه وبني البائع أَ على

، آلخر، ات أحدمها بأرشت بني الّرجلني، إذا أغري: من قولك وأوقعت بينهما الشّر
ي ما نقص ّم األمر حني تعّلق؛ ف1."العيب من الثوب أرشاً؛ إذا كان سببا لألرشفُس

ي البائع بني وقعالذي أسبب الالثوب أَرْشاً، ألنّه بالعيب املوجود يف الثوب مسُ
تُ بني الّرجلني إذااخلصومة واخلالفواملشرتي  ، إذا  2ربينهما الشّ أوقعت ، ومنها أَرْش

ر ن يفتعل كلما تعّلق األمر مب .شاً رْ مسي أَ بني املتخاصمنيالّش

.140تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.61ص/1لسان العرب، ج2
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:توطئة
حظه وما نال.ة يف املادة األصل واملواد املتفرعة عنهالية الداللة االشتقاقيآتتمثل

دالالت مواد فرعّية ذات نها تّق مشغوية العربية أّن املادة األصل تُ لواد الاملأغلبعلى
.األصلداللة اشتقاقيةمن بعيد بالترتبط من قريب أو 

تنّبه هلا اللغويّون ظاهرة لغويّة إّن 
اللغوي هو وظّفها بشكل واسع العرب منذ بدء اشتغاهلم بقضايا اللغة، غري أّن الذي 

لى وقد اعتمد الزجاجي، من جهته، ع1.اللغةاجلليل ابن فارس يف معجمه مقاييس
تفسري رسالة "هذا املبدأ يف إجراء داللة املواد الغوية اليت تعّرض لشرحها يف مصّنفه 

".أدب الكاتب البن قتيبة

:عند الزجاجيالـداللة االشتقـاقية  وحدة-1
:مفهوم وحدة الداللة االشتقـاقية- أ

اشتقاقية كون للمادة اللغوية األصل داللة تاالشتقاقية أن يُقصد بوحدة الداللة 
إىل معىن جامع مشرتك بينها، يغلب أن "عنهااملختلفة املتشعبةتصاريفهاترتدّ واحدة

وحدة الداللة االشتقاقية مفهوم حممد املباركقد شرح و .2"يكون معىن واحداً ال أكثر
ليت تشرتك يف احلروف أو األصوات الثالثية األصلية تشرتك  ااأللفاظ إنّ ":بقوله

، وينظر تناسل الدالالت 28م، ص1997ينظر يف علم الداللة، عبد الكرمي حسن جبل، دار املعرفة اجلامعية،1
. 95االشتقاقية، هين سنية، رسالة دكتوراه، ص

.176، ص2004، 16دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، ط2
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كّل ما ىل أّن  إانيشري فكال التعريفني 1."كذلك يف معىن 
.ىل داللة اشتقاقية واحدة ال أكثريتفرع عن املادة اللغوية الواحدة راجع إ

:من الوجهة التطبيقّيةوحدة الداللة االشتقـاقية  - ب
مواقف ما ذكرناه سابقًا عن وحدة الداللة االشتقاقية يتطلب مّنا تقدمي إّن 

،وابن فارسكابن قتيبة،على سبيل املثال ال احلصر،القدامىبعض العلماء العرب
.من خالل شرحه لرسالة أدب الكاتبوتطبيقاته الزجاجي موقف نتطرق إىل قبل أن 

:وحدة الداللة االشتقاقية عند ابن قتيبة-1ب
تفسري غريب "و"تأويل مشكل القرآن"أرجع ابن قتيبة يف كتابيه الشهريين 

إىل داللة اشتقاقية واحدة، ، حني توجيه معانيها،أللفاظ القرآنيةاكثريا من"القرآن
من كتابيه املذكورين، ومها مادتامن خالل منوذجني انتقينامهاميكن توضيحهوهو ما 

).البالء والغفور(
اهللا صل البالء االختبار، قال أ): " البالء(ادةمليقول ابن قتيبة يف توجيهه

م :جّل وعال يف حمكم تنزيله نـُْه ُتم ِم اَح فَِإْن آَنْس ﴿ وابـْتـَُلوا الَيَتاَمى حىتّ إَذا بـََلُغوا النَِّك
دًا﴾ ا هلَُو الَبَالُء املُِبُني﴾: عّز من قائلوقال. ، أي اختربوهم2ُرَش َذ ما : ، يعين3﴿إَن َه

.75، ص2005فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1
.6اآلية: سورة النساء2
.106االية: سورة الصافات3
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ناتِ ﴿: تعاىلوقال.امأُمر به إبراهيم من ذبح ابنه، صلوات اهللا عليه م باَحلَس وبـََلوْنَاُه
بالء؛ ألّن االختبار الذي : بالء، وللشر: مث يقال للخري. ، أي اختربناهم1﴾والسَّيَئاتِ 

َنة﴾: قال اهللا تعاىل. بتالء يهو بالء وا ْم بِالشَّرِّ واَخلريِْ ِفتـْ ُلوُك نـَبـْ ، أي 2﴿ َو
أي ؛ »فتنةً «لنعلم كيف شكركم؟ خنتربكم بالشر؛ لنعلم كيف صربكم؟ وباخلري؛ 

ختتربنا إّال باخلري، وال أي ال،اللهم ال تبلُنا إّال باليت هي أحسن: ومنه يقال. اختباراً 
: ومن اخلري. بلوته أبلوه بلواً، واالسم َبالء: بالشرّ يقال من االختبار.ختتربنا بالشر

3".يبِلي ويويل: ومنه يقال. أبليته أبليه إبالءً 

داللة معاجلة ابن قتيبة يتضح من 
اهي االختبار، و واحدةاشتقاقية  ّأ ا ترجع ،سياقات اليت ترد فيهاالمهما تنوعت و ّإ ف

جاء فيه استعمال الذكر احلكيمباستشهاد ابن قتيبةشتقاقية؛ فاالداللة هذه الإىل 
" ابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح": ، منها قوله تعاىلبسياقات متنوعة) البالء(مادة 

وبلوناهم "بعد ذلك يف آية أخرى هاوردأمث ، 4أي اختربوهم حىت يبلغوا احللم
أي بالرخاء والشدة ،اختربناهم باحلسنات والسيئاتمبعىن،"باحلسنات والسيئات

فنبلوكم ": قوله تعاىلأما ، 5والرغبة والرهبة والعافية والبالء لعلهم يرجعون عما هم فيه
خنتربكم باملصائب تارة وبالنعم تارة أخرى فننظر من ، فاملقصود به"بالشر واخلري فتنة

.168يةاألعراف، اآلسورة 1
.35اآليةسورة األنبياء، 2
.469مشكل القرآن، صتأويل3
.203ص/2جبن كثري،الالقرآن الكرمي،ينظر تفسري4
.243-242ص/3، جتفسري القرآن الكرمي، البن كثريينظر 5
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: يف توجيه هذه اآليةقال ابن عباس؛يشكر ومن يكفر ومن يصرب ومن يقنط
يقول نبتليكم بالشر واخلري فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغىن ،مونبلوك

إّن هذا هلو " :قوله تعاىلكلمة البالء يفبجاءوبعدها .والفقر واهلدى والضالل
؛ أي االختبار الواضح اجللي حيث أمر اهللا تعاىل سيدنا إبراهيم بذبح " البالء املبني

متثال ألمر اهللا تعاىل مستسلما له منقادا هيم لالولده إمساعيل، فسارع سيدنا إبرا
. 1لطاعته

 ومن صفاته الغفور، وهو من قوهلم): "رغف(توجه داللة مادة وقال يف :
وغفر اخلّز . أسرت: من كذا، أيويقال كذا أغفر ...إذا غطيته: غفرت الشيء

ويقال حلّنة . ألنّه سرت الثوبي غفراً رب، مسّ ئْ كالزِّ ما عال فوق الثوب منها  : والصوف
2."الساتر لعبده برمحته، أو الساتر لذنوبه: مِ : الرأس

داللة بر معىن الغفور هو أّن ابن قتيبة فسّ اإلجراءهذا منيالحظ ما إنّ 
مغفرة اهللامن، مثال، ذلككما يتوّضحسرت الشيء وتغطيته،وهي ،واحدةاشتقاقية 

يهفذنوب العبد وعدم حماسبته عليها، ل-سبحانه وتعاىل-
فهذه املادة مهما تنوعت .ها ويتجاوزها عنهييبدوكأّن اهللا يغطيها فالأ،غري موجودة

اا يف سياقات اليت ترد فيها، ترجع إىل داللة اشتقاقية واحدة جتمعها البالنظر إىل توظ
.هوهي تغطية الشيء وسرت 

.27ص/6نفسه، جصدر ينظر امل1
.14تفسري غريب القرآن، ص2



وحدة الداللة االشتقـاقية وتعددها عند الزجاجي  الفصل الثالث  

82

:وحدة الداللة االشتقاقية عند ابن فارس: 2-ب
الداللة االشتقاقية "املقاييس"إّن أكثر ما وظفه ابن فارس يف معجمه 

األصل يف هذا أحادية اليت عوجلت باعتماد داللة األحادية، إذ وصلت نسبة املواد 
يدّل على يف ضخامة هذه النسبة ما و تقريباً، ) %83(املائة من ثالثة ومثانني املعجم،

ولتوضيح ذلك انتقينا من املواد املعاجلة .1البة يف العربيةأّن وحدة الداللة االشتقاقية غ
:هذه النماذجيف مقاييس اللغة 

 أصل والدال واجليم اخلاء : "يقول ابن فارس يف إجراء داللتها): خدج(مادة
فإن ألقته ،الناقة، إذا ألقت ولدها قبل النّتاجقال خدجتِ . الّنقصانيدل على واحد 

قّل : أخدجت الصيفة: قال ابن األعرايب. ناقص اخللق ولتمام احلمل فقد أخدجت
.2"مطرها

داللة اشتقاقية واحدة متثلت يف الواضح أّن ابن فارس قد أناط مادة خدج ب
ذه الداللة وافقة هلماملادةاملختلفة هلذهستعماالتاالالّنقصان، وقد جاءت 

.االشتقاقية

 وهو الدال والراء والكاف أصل واحد، " :قال يف توجيه داللتها):درك(مادة
ويقال فرس . يقال أدركت الشيء أدركه إدراكاً . حلوق الشيء بالشيء ووصوله إليه

.46ينظر الداللة احملورية يف معجم املقاييس، عبد الكرمي حممد حسن جبل، ص1
.164ص/2مقاييس اللغة، ج2
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وتدارك . أدرك الغالم واجلارية إذا بلغاويقال . درك الطريدة، إذا كانت ال تفوته طريدة
هلمالقوم  يف طرف الّرشاء إىل عرقوة دُّ شَ بل تُ القطعة من احل: والدََّركُ .حلق آخرهم أّو

لو، لئال يأكل رك . وهو إن كان هلذا فيه تدرك الدلو.الّرشاءاملاءالّد ومن ذلك الّد
َن النَّاِر﴾: قال تعاىل...وهي منازل أهل الّنار فلِ ِم ِ الدَّرِك اَألْس َني يف 1،﴿ِإنَّ املَناِفِق

".2

" درك"يّتضح ممّا ذكره ابن فارس يف إجرائه ملادة 
هي املختلفة 

وظف فيها تث اليت الّلحاق بالشيء والوصول إليه، وهذا مهما تنوعت سياقات احلدي
.هذه املادة

:وحدة الداللة االشتقاقية عند الزجاجي: 3-ب
تفسري رسالة "يف كتابه ستعملةمواد اللغوية املللاعتمد الزجاجي يف شرحه 

دالالت ثانوية تتفرع عنها اليت واحدة الشتقاقية الداللة ا، على مبدأ ال"أدب الكاتب
عتترتّد كّلها، من ح ضّ و يتوهو ما قد . إىل معىن أصلاستعماالت املادة، مهما تنّو

: استنطاق النماذج التالية

.145سورة الّنساء، اآلية 1
.269ص/2مقاييس اللغة، ج2
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 أصل " ذكر الزجاجي، يف معرض حديثه عن الصالة أنّ ):صلى(مادة
الدعاء، ومسَُّي ما تعبدنا اهللا به من الصالة صالة ملا يتلى فيها من القرآن، ) الصالة(

ا هو الدعاء له: الة على امليتومن ذلك الص...ويذكر فيها من الدعاء 1".إّمن

هلذه املختلفةستعماالت االها إليتعود اشتقاقية واحدة فللّصالة إذن داللة
ْم إنَّ َصل﴿:من ذلك مثال قول اهللا تعاىلف؛2وهي الدعاءاملادة  َصلِّ َعَليِه اِتكَ و َو

ُم ٌن َهل َك .مبعىن ادُع هلم، 3﴾َس
يف نظر -ال يعين ،التزكية والتطهريللداللة علىاهلااستعم، وإن ورد والصالة

ا ذات-الزجاجي وإمنا هي معاين جمازيّة تتعّلق أو أكثر،داللتني اشتقاقيتنيّأ
الة اازية للصتستعماالاالومن .4حلاجتهم إىل ذلكباتساع العرب يف االستعمال

التعظيم، : الركوع، ومنه: ومنه،اإلقبال على شيءك"ما ذكره عبد احلميد الفراهي، 
أقبل عليها، مث مبعىن دخل الّنار، كما : ومن هذا أصل صَلى النار... والتضرّع والدعاء

َلى نَارًا﴾: قال تعاىل َيْص 6."5﴿َس

 إذا : وهو مأخوذ من ناء ينوءُ " : داللتها بقولهعربّ عنوقد ): الّنوء(مادة
ه ينهض متثاقال للغروب، وعلى ذلك والعرب جتعل الّنوء للغارب؛ ألنّ . ض متثاقالً 

.64تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.260ص/3ينظر مجهرة اللغة، ج2
.103سورة التوبة، اآلية 3
خمتار الصحاح، الرازي، تح مصطفى ديب البغا، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني يفينظر استعماالت أخرى هلذه املادة 4

.239صم،1990، 4مليلة، اجلزائر، ط
.3اآلية: سورة املسد5
.210مفردات القرآن، عبد احلميد الفراهي، ص6
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ألّن الطالع له التأثري -وهو مذهب املنجمني-أكثر أشعارها، وبعضهم جيعله للطالع 
1".والقوة، والغارب ساقط ال قوة له

دالالت أّن ال" النوء"فالواضح ممّا سبق ذكره من كالم الزجاجي يف توجيه داللة 
الّنهوض يإىل داللة اشتقاقية واحدة هجمملهايف ملادة ترجع اهلذهختلفةاملفرعية ال
ملا ذكر اهللا قارون وملكه يف القرآن الكرميوردتوقد ،2تثاقلامل

ُنوزِ ﴿:فقال تعاىل َن الُك يـَْنُه ِم ْ◌ َءاتَ فَ َو ا إنَّ َم ِ الُقوَّةِ هُ احتَِ َم َبِة َأوْيل 3﴾لَتـَُنوُء بِالعْص

داللتني عند ابن منظور " الّنوء"مادة أخذتيف حني ، 4أي تثقلهم،ونوءها بالعصبة
.5هوض متثاقال والسقوطالنّ مهااشتقاقيتني 
 كوكبان ): الزُّباىن(":داللة هذه املادةتوجيه يقول الزجاجي يف ):بنز (مادة

-) الزَّبن(واشتقاقها من . العقربيْ دَ يَ : مفرتقان، ومها قرنا العقرب، وبعضهم يسميها
ويقال زبنت .ألّن كل واحد منهما مندفع عن صاحبه، غري مقارن له-وهو الدفع

م يدفعون أهل ) الزّبانية(الناقة، إذا دفعت بقوائمها عند احللب، ومنه اشتقاق  ّأل
6."الّنار إليها

.80تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
.431خمتار الصحاح، الرازي، صينظر 2
.76سورة القصص، اآلية 3
.4566ص/6لسان العرب، جينظر 4
.4567ص/6الصدر نفسه، جینظر 5
.82تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص6
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يف القاموس نفسه املعىن بت، وقد وردبالدفع) نالزبْ (فسر الزجاجي مادة 
ومسي بذلك بعض املالئكة لدفعهم أهل النار،عند العرب الُشرَّطوالزّبانية.1احمليط
بأّن للزّبن داللة تثبتمتنوعةسياقاتاملختلفة ضمن هذه االستعماالتإّن .2إليها

.اشتقاقية واحدة هي الدفع
 هو(): البوارُ (" ذكر الزجاجي يف معرض شرحه هلذه املاّدة أّن ): ربو (مادة (

ْنُتم قـَوْمًا بُورًا﴾: إذا هلك، ومنه قوله عّز وجل: بار يبور بوراً : اهلالك، يقال 3﴿ وَُك

4".هلكى: أي

" البوار"الواضح ممّا ذكره الزجاجي يف توجيه داللة مادة 
تفسري ابن كثري ، ويف اهلالكالفروع املشتّقة منها، ذات داللة اشتقاقّية واحدة، وهي 

.5فاسدين: أي هلكى، وقال قتادة" كنتم قوما بورا":رضي اهللا عنهماقال ابن عباس
.5فاسدين
 البضع "):البضائع(مادة

ا قطعة من املال-وهو القطع- ّأ هلكت بضائع أهل العلم، اليت : يقول،ك
.6"جيدوا طالّباً استبضعوها من العلم، حني مل 

-تح الشيخ أبو الوفا اهلوريين املصري الشافعي، دار الكتاب احلديث، القاهرةينظر القاموس احمليط، الفريوز أبادي،1
.1212، ص1،2004اجلزائر، ط-الكويت

.   178خمتار الصحاح، الرازي، ص ينظر 2
.12اآلية: سورة الفتح3
.92تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص4
.338ص/6ج، ابن كثري، القرآن الكرميتفسري ينظر 5
.92تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص6
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اال عم است  ّ أن بني  قطع، و ل هي ا بضع و احدة لل ية و تقاق اش لة  دال اجي  لزج ا عني ا
، وهو أّن البضع هو القطعب، توحي مجيعها االيت ترد فيهاتلسياقاملختلفة، حبسب ا

ر لنا االّطالع عليها .1ما قال به أصحاب املعاجم األخرى اليت تيّس
 ما جنِّد ونّضد ): الّنجد(و" :توجيه داللتهايقول الزجاجي يف ): دجن(مادة

إذا أتى : أجند الّرجل: من األرض، ويقالما ارتفع : من متاع البيت، والنَّجُد أصله
داً  : واحلصنُ -جندبأعلىوهو جبل -) جند من رأى حصناً (: ومن كالم العرب. جنَ

2."العاج يف بعض اللغات

د ، وهو ما ما ارتفع من األرضالزجاجي للّنجد داللة اشتقاقية واحدة هي حّد
اثنني يف استعمالني توظيفهارغم أنّه ضّيق جمال ،3اعتمده كثري من املعجمّيني العرب

أجند إذا "ومّثل له بقوهلم إذا أتى جنداً،: أجند الرجلو ،ّجند متاع البيت:مهافقط، و 
.ارتفع عن سطح األرض مما مسح له برؤية احلصنأي أّن الّرجل ، "رأى حصناً 
 ا اكتفى بالتمثيل هلا مباشرة، الزجاجيمل يذكر: )عطوت(مادة أصلها، وإّمن

مناولته الكأس واألخذ منه، ألّن املفاعلة أصلها أن تكون ): معطاة الّندمان(و: "فقال
تناولته، : وعطوت الشيء، -إذا ناولته وناولك-، وكذلك عاطيته ...من اثنني، 

4."ناولته إياه: وأعطيته غريي

.723القاموس احمليط، الفريوز أبادي، ص:على سبيل املثالينظر1
.95تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص2
.345القاموس احمليط، الفريوز أبادي، صو، 409خمتار الصحاح، الرازي، ص: على سبيل املثالينظر3
.96رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، صتفسري 4
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املادة هو داللة هذه يتضح ممّا أورده الزجاجي أّن ما جيمع استعماالت 
رغم أنّه مل حيدِّد أصل املادة اليت توّلدت منها عن اشتقاقية واحدة تكمن يف املناولة،

وردت داللة وقد . و االشتقاق طريق 
التعاطي هو التناول ":، فقال صاحبهأيضايف القاموس احمليطالعطو مبعىن التناول 
1".واإلعطاء هو املناولة

 انطلق الزجاجي يف حتديد الداللة االشتقاقّية هلذه املاّدة من ):نبذ(مادة
، يقا: أصل الّنبذ: "حتديد األصل، فقال إذا : ل نبذت الشيء من يديالّرمُي

يتُ  َم ؛ ألنّه يرتك حىت )النبيذ( ومنه مسيمث يستعمل يف املرتوك واملعرض عنه، ...ه،َر
2."رمت به: امللفوظ؛ ألن أمه نبذته، أي: يدرك، واملنبوذ

د بذ داللة اشتقاقية واحدة وهي الّرمي، ّمث قام مبعاجلة النالزجاجي ملادة حّد
نبذ الّشيء، والنّبيذ، : وهي، نفسهاهلذه املادة يف ضوء الداللة ثالثة استعماالت 

.
 يد أصلها، فقالدشرع يف توجيه داللة هذه املاّدة من حت):منح(مادة       :

ة ّمث يردّ ) املنحة(صل أ" فهذا ...هاالناقة أو الشاة مينحها الرجل أخاه لينتفع بلبنها مّد
أصل املنحة، ّمث كثر استعماهلم هلا، حىت صارت املنحة تستعمل يف اهلبات والصالت، 

.1319القاموس احمليط، الفريوز أبادي، ص1
.98الكاتب، الزجاجي، صأدبتفسري رسالة 2
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منحت فالنا ماال وغري ذلك، إذا وهبته له، واتُّسع يف ذلك حىت قيل منحته : فيقال
1."واألصل ما ذكرت لك-وكّل ذلك اتساعٌ –وّدي ونصحي ورأيي 

ينتفع لنح ملدة إىل الّناقة أو الشاة متُ دّ تير واحدأّن للمنحة أصلبالزجاجي أقرّ 
، كاستعمال متنوعةاستعماالت خمتلفة ضمن سياقات هلذه املادةبلبنها، كما أثبت 

هذه املعاين ليست دالالت أخرى ودّل على أّن لفظة املنحة إىل اهلبات والّصالت، 
- هنا-اه بل،تضاف إىل الداللة األوىل

.اّتساعا

:تعدد الداللة االشتقـاقية عند الزجاجي-2
:مفهوم تعدد الداللة االشتقـاقية- أ

أّن مبدأ وحدة الداللة االشتقاقية هو املبدأ األكثر حضورا يف من رغم على ال
اشتقاق الدالالت الفرعّية من الداللة األصل، إّال أّن هذا املبدأ ليس هو الوحيد الذي 
م يف التوجيه الداليل ملواد اللغة العربية، كما يّتضح من الّنماذج اليت تعّرض هلا  يتحّك

اجي، وغريه من اللغوّيني ال . بالشرح والتحليلعرب، الزّج

م يف توجيه  ختضع هلا ظاهرة االشتقاق يف اللغة العربية، على وجود مبدأ آخر يتحّك
تعدد الداللة مبدأهونعين بالدالالت الفرعية املستنبطة من الداللة األصل،

.133، ص تفسري رسالة أدب الكاتب1
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يكون للمادة اللغوية أكثر من داللة اشتقاقية تتفرع عن كل واحدة حيث ،االشتقاقية
املشرتك تشرتك فيه االسم"أّن -على سبيل املثال-ومن ذلك، 1منها دالالت أخرى

؛ إذ قد توضع العني موضع 2"فإنّه جيمع معان كثرية،كالعني وحنوها،معان كثرية
ذه اجلارحة املوجودة يف جسم هلوقد توضع،موضع خروج املاءوقد توضع ،اجلاسوس

هلذا تعددت الدالالت االشتقاقية ملادة لغوية واحدة 
.متثلت يف العني

:من الوجهة التطبيقيةتعدد الدالالت االشتقـاقية  -ب
يف هذا املنـزع، على رأي ابن قتيبةسنتعّرض إىلاعتمادًا على ما ذُكر سابقًا 

تعدد الداللة االشتقاقية أثناء معاجلته ملواد مببدأ عملوامن السابقني الذين اعتبار أنّه 
مثّ ، "كتاب تأويل مشكل القرآن"يف ، أو "تفسري غريب القرآن"سواء يف كتاب ،اللغة

ايف ابن فارس جادت به قرحيةا ملنعرض بإجياز ا  أكثر ال، على اعتبار أنّه منهذ
وبعدها ، مقارنة باآلخرين"املقاييس"يف معجمه على توظيف هذا املبدأ وادأبالذين

اجيسنتطرق إىل مسألة تعدد الداللة االشتقاقية يف تفسري رسالة أدب الكاتب .للزّج

، وعلم االشتقاق نظريا وتطبيقا، حممد 46، عبد الكرمي حسن جبل، صاللغةينظر الداللة احملورية يف معجم مقاييس 1
.211جبل، صحسن

.426ص/6م، ج1958، 1طتح عبد الستار أمحد فرج، احملكم واحمليط األعظم، ابن سيدة،2
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: تعدد الداللة االشتقاقية عند ابن قتيبة: 1-ب
كما وفق مبدأ تعدد الداللة االشتقاقية،  ) البارئ والّرجم(عاجل ابن قتيبة ماديت 

:ُيظهره التحليل التايل
 ومعىن ،»البارئ«: ومن صفاته" ): البارئ(إجراء داللة يفابن قتيبة قال

ا . اخللق: والربية. يقال برأ اهللا اخللق يربؤهم. اخلالق: »البارئ« ّأ يزعم  من  اس  من النّ و
ا من .»بريت العود«مأخوذة من  ّأ يزعم  من  نهم  خلق : ، وهو الرتاب أي»الربى«وم

.1"من تراب
ثالثة دالالت اشتقاقيةالسالف الذكر، ابن قتيبةإجراءحسب ،مادة البارئفل

؛ فالربية هم هذه املاّدةنظر إىل السياقات اليت ترد فيهااألوىل هي اخلالق بال؛خمتلفة
أي بريت العود،الناس مبعىن خيلقهم، والثانية حتيل على الربي، ومنها ويربأ اهللا،اخللق
و يف .فهي ثالث دالالت ملادة واحدة.ى الذي هو الرتابوالثالثة من الربَ ،حنتته

إمكاننا، بقليل من التأّمل، أن نرّدها إىل داللتني، وذلك بأن جنمع بني الباري والربَى، 
وإذا صّح . ان من ترابالق، والثانية هي الرتاب، واهللا خالق اإلنسألّن األوىل هي اخل

أّن الربْ 
.واهللا أعلم. نوعا من الّنحترتاب، وهي مادة ُغفل، اللق من اخل

 قوله تعاىلما يف أصله الّرمي، ك): "الّرجم(مادة توجيه وقال يف :
ومًا لِلشََّياِطني﴾﴿ ا ُرُج َعْلَناَه َج م  ستعار فيوضع موضع القتل، مث يُ .يأي مرام2َو ّأل

.15تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، ص1
.5اآلية: سورة امللك2
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وُروي أّن ابن آدم قتل أخاه رمجاً باحلجارة، وقُتل رمجاً باحلجارة، . كانوا يقتلون بالّرجم
: ىلفلما كان أول القتل كذلك، ّمسي رمجًا وإن مل يكن باحلجارة، ومنه قوله تعا

َنَُّكم﴾ ، ولذلك : ويوضع موضع...، أي لنقتلّنكم1﴿لَنـَرْمجُ الشتم؛ ألن الشتم رمٌي
الرمي، ومنه قول أيب إبراهيم : وأصل القذف. إذا شتمته: قذف فالٌن فالناً : يقال

﴾:له َنَّكَ اً : ويوضع موضع الظن، ومنه قوله.، أي ألشتمّنك2﴿َألرْمجُ ﴿َرمجْ
﴾ أي ظنا 3بِالَغْيبِ ؛ كأنّه رمى به: ويقال. ،  : والطرد،لعنال: والّرجم.رجم بالظّن

ا قيل للشيطان. أي طريد: عنيذئب لَ : ومنه قيللعن،  رجيم، أي طريد؛ ألنّه : وإّمن
4".يطرد برجم الكواكب

فسر ابن قتيبة مادة الّرجم بإعطائها داللة الّرمي باعتبار السياقات اليت قد ترد 
حبسب السياق اشتقاقية أخرى كالقتل والشتم والظنّ تتفرع دالالتوعنها،فيها

كما ورديف شرح ابن -السابقنيألنّ ،فالرجم قد يكون هو القتل.الذي ترد فيه
يأيت الّرجم مبعىن الشتم؛ فقذف فالن وقدكانوا يقتلون عن طريق الّرجم،-قتيبة

.ألنّه رمي بالغيبلفالن هو رمي له بالشتم، ويأيت الّرجم مبعىن الظّن أيضاً،
،أخرى متثلت يف الّلعنللّرجم داللة اشتقاقية،فأعطىبعد ذلك،ابن قتيبةعاد 
فيها،لستعمالسياقات اليت تسب حب،دالالت اشتقاقية أخرىإىلبدورهاواليت تتفرع

.18اآلية: سورة يس1
.46اآلية : سورة مرمي2
.22اآلية: سورة الكهف3
.508مشكل القرآن، صتأويل4
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اهللا ليكون الطرد هو اللعن؛ فقيل للشيطان رجيم ألنّه يطرد برجم الكواكب لعنًا من
.عّز وجلّ 

متباعدتان يف ،الّرمي واللعنفالواضح ممّا سبق ذكره أّن كلتا الداللتني، ومها 
أّ املعىن  ّ إال أّن ءالجبما يوضح لنا هوو .حتت مادة واحدة هي الّرجمانا جتتمعم، 

.ابن قتيبة قد عمل مببدأ تعدد الدالالت االشتقاقية

:تعدد الداللة االشتقاقية عند ابن فارس: 2-ب
ما هوملبدأ تعدد الداللة االشتقاقية، و يعّد ابن فارس اللغوي األكثر توظيفًا 

هة داللّيااملواد حيث بلغ عدد ،"مقاييس اللغة"معجمه من خاللح وضّ تي ذا املوّج
-نسوق       ولتوضيح ذلك . 1عاجلةاملادة من امل) %17(املبدأ سبعة عشر باملائة 

:لمواد اللغوية اآلتيةتوجيهه الداليل ل-على سبيل املثال
 اجليم والالم أصول ثالثة" :يقول ابن فارس يف توجيه داللتها):جلّ (مادة :

وهو ذو اجلالل ،عظمته: وجالل اهللا-شيء معظمهعُظم، وجلُّ ال: جلَّ الشيء
شيء واألصل الثاين...الّناقة العظيمة: واُجلاللة...مر العظيماجللل األو. واإلكرام

الغيث الذي جيّلل األرض باملاء ] اّلل[مثل جلِّ الفرس، ومثل يشمل شيئاً، 
واألصل الثالث من الصوت؛ يقال ...ومنه اجللول، وهي شرع السفن. والّنبات

ومن الباب جلجلت الشيء يف . واجللجل مشتق منه. سحاب جملجل إذا صّوت

.46ينظر الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، عبد الكرمي حسن جبل، ص1
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ر ...يدي، إذا خلطته مث ضربته ع؛ ألّن الريح إذا وقعت فيه ومنه اجلّل قصب الّز
1."جلجلته

ثالثة دالالت اشتقاقية، وهي خمتلفة عن بعضها "جلّ "ابن فارس ملادة ذكر
،وهي العظمة،بالرغم من أّن املادة واحدة، ألّن الداللة االشتقاقية األوىلابعض

عن الداللة االشتقاقية الثانية املتمثلة يف اشتمال الشيء، وكالمها خيتلفان ختتلف متاما 
واألمثلة اليت استند عليها تدل على عن الداللة االشتقاقية الثالثة املتمثلة يف الصوت، 

.متعددة الداللة"جلّ "أّن املادة اللغوية 
 مزة أصالنالذال والراء واهل: "أجرى داللتها االشتقاقية بقوله):ذرأ(مادة :

رأة، وهو البياض من .أحدمها لون البياض، واآلخر كالشيء يُبذر ويُزرع ل الّذ فاألّو
أشيب، واملرأة : ورجل أذرأ. البياض: والذرأة. ومنه ملح ذَرآين وذرْآين. شيب وغريه

قوهلم ذرأنا : واألصل اآلخر.البيضاء األذن: ويقال إّن الذرآء من الغنم...ذرآء
2..."ذرأ اهللا اخللق يذرأهم: ومن هذا الباب...ناهااألرض، أي بذر 

د الداللة ما يدّل قطعا"ذرأ"توجه ابن فارس ملادة يف على أّن مبدأ تعّد
؛ فال شكّ أّن البياض، وهي الداللة مواد اللغة العربية أمر مسّلم بهلبعض االشتقاقية 

. االشتقاقية األوىل لذرأ، ختتلف عن البذر، وهي الداللة الثانية لذرأ
 اخلاء والطاء والباء" : بن فارس يف توجيه داللتهاايقول ):خطب(مادة
. لكطبة من ذيقال خاطبه خياطبه خطاباً، واخلُ أحدمها الكالم بني اثنني، : أصالن

.419إىل ص418من ص/1، جةمقاييس اللغ1
.353ص/2، جاملصدر نفسه2
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ْن ﴿:قال اهللا تعاىلالطلب أن يزوج،ويف الّنكاح  ا َعرَّضُتم بِِه ِم َناَح َعَلْيُكم ِفيَم َال ُج َو
اء  ْطَبِة النَِّس ويقال اختطب القوم فالناً، إذا . واخلُطبة الكالم املخطوب به1.﴾خِ

ا مسي بذلك ملا يقع فيه من : اخلطبو.دعوه إىل تزوج صاحبتهم األمر يقع، وإّمن
األتان : اَخلْطَباء: قال الفرّاء. اآلخر فاختالف لوننيوأّما األصل .واملراجعةالتخاطب 

واألخطب طائر؛ ولعله خيتلف . واحلمار الذكر أخَطبُ . اليت هلا خطٌّ أسود على متنها
. احلمار تعلوه خضرة: واألخطب. احلنظل إذا اختلف ألوانه: واخلُطبان...عليه لونان

2".بُ وكّل لون يشبه ذلك فهو أخط

ما يوحي فعال بأّن الداللتني االشتقاقيتني السابق الذكريف كالم ابن فارس
خلطب خمتلفتان، فشّتان بني احلديث جيري بني اثنني، وهي الداللة األوىل ملادة 

غري أّن . ، واختالف اللونني، وهي الداللة االشتقاقية الثانية للمادة نفسها"خطب"
معهما، وهي البحث عن داللة واحدة جتعلىدارسالتدقيق يف الداللتني قد حيمل ال

االختالف؛ ذلك أّن احلديث بني اثنني يكون خمتلفا حتما، متاما كما خيتلف اللونان، 
.ألوان الكالم، أي اختالف أنواعه: ومن هذا الباب قوهلم

:تعدد الداللة االشتقاقية عند الزجاجي: 3-ب
على "أدب الكاتبرسالة "الواردة يف لمواد اللغوية لالزجاجي يف تفسريهاعتمد 

بل اضطّر يف بعض األحيان مبدأ أحادية الداللة االشتقاقية، لكنه مل يكتف بذلك 

. 235سورة البقرة، اآلية1
.199ص/2مقاييس اللغة، ج2
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لتغطّية املساحة الداللية اليت تشغلها مببدأ تعددية الداللة االشتقاقيةإىل االستعانة 
من خالل وهو ما سنحاول الوقوف عليهاملختلفة،ا

.ض املواد اليت استنطق داللتها يف شرحه لرسالة أدب الكاتبتعّرضنا بالتحليل لبع

 يقول الزجاجي يف معرض حتليله لدالالت هذه املادة ):الطرية(مادة
؛ ألن كل من ورد )الطَّريان(أحدمها أن يكون من : وأصل الطِّرية من وجهني":اللغوية

عد عنه، فشّبه سرعته وأسرع الّصدوف عنه والتباعليه ما يكرهه ويؤذيه امشأزَّ منه، 
أن العرب كانت -وهو األصل-واآلخر . وإعراضه عن ذلك بالطريان متثيًال وتشبيهاً 

1."فتتربّك ببعضها، وتتشاءم ببعض

هي الطريان؛ وذلك المهاأو ؛نياشتقاقيتنيداللتب"ةالِطري "ربط الزجاجي لفظة 
 ، الفأل املقصود منهماهي الزجر والتشاؤم واألخرىمثل فعل احليوان الطائر يف اجلّو

.امتاماً عن بعضهما بعضني خمتلفتنيا الداللتتفكل.2الذي تتشاءم منه الناسالّرديء
ذا(مادة ذا(و: "حّلل الزجاجي داللة هذه املاّدة قائال): الّش بالذال -) الّش
ذا أيضاً : -املعجمة ضرب من : ضرب من الذباب، وهو أيضاً : حدُّ كل شيء، والّش

. 3"شذويٌّ : السفن معروف، وهو مقصور كله، وينسب إليه

.68الكاتب، الزجاجي، صأدبتفسري رسالة 1
.574، و املعجم الوسيط، ص202خمتار الصحاح، الرازي، ص:ينظر2
.74تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
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ذا ربط ثالث دالالت اشتقاقية، كّل منها ختتلف عن بالزجاجي مادة الّش
. من السفنشكل متمّيزو ،من الذبابنوع خمصوصو ،هي حّد كل شيءو ،األخرى

، ولو ذه الدالالت الثالثهعلى قاسم مشرتك يُلّم شتاتوال يكاد الباحث يعثر 
اازي، ال  عم االست يل  لى سب . تشرتك يف مادة أصل واحدةأا غم ر ع

 إذا كان ذا : رجل جديد حظيظ، وجمدود وحمظوظ: يقال): " اجلدّ (مادة
له-دُّ واجلَ . جدِّ وحّظ من الدنيا قول النيب صلى اهللا هاحلظُّ والبخت، ومن-بفتح أّو

ُع َذا اَجلدِّ : " عليه وسلم ْنكَ اَجلدُّ َال يَنَف من كان ذا حظٍّ وجدٍّ من الدنيا مل : أي1"ِم
.ينفعه ذلك عندك

﴿ وأنّه : العظمة، من قوله تعاىل): دُّ اجلَ (أب األب وأب األّم، و): دُّ اجلَ (و
ا اختََّ  دُّ رَبـَِّنا َم َلدًا﴾تـََعاىلَ َج َال َو َبًة َو .أي عظمة ربّنا2َذ َصاحِ

خالف الّلعب، واِجلدُّ، االنكماش يف األمر، وما أتاك يف -بالكسر–) اِجلدُّ (و
اً : وهو منصوب بتقديرفاكسر جيمه وافتح داله،-)أجدَّكّ : (الشعر .أجتدُّ جّد

3".فإنّه مفتوح اجليم خمفوض بالقسم-)دِّكَ وجَ : (وما أتاك يف الشعر

م، 2006، 1عمدة األحكام يف معامل احلالل واحلرام، احلافظ عبد الغين املقدسي، الشركة اجلزائرية اللبنانية، اجلزائر، ط1
).134(، احلديث رقم 42ص
.3اآلية: سورة اجلن2
.76تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
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احلّظ :هي على التوايلّد ثالث دالالت اشتقاقية، ملادة اجلَ الزجاجي أوجد
وقد أضاف إليها ابن .واجلّد الذي خيالف اللعب،1وأبو األّم أو األب،والعظمة

وقد أسندت هذه الدالالت . 2فارس، يف بعض خترجياته، داللة أخرى هي القطع
، بأدلّة من الكالم الفصيح الذي ال يرقى  املختلفة، اليت تتقاسم املعىن الكّلي ملاّدة اجلّد

. الشكّ إليه
القطع) احلدُّ (و": قال الزجاجي يف توجيهه الداليل هلذه املاّدة):احلدّ (ة ماد،

.كأنه ممنوع من الرزقاحملروم،): احملدود(و...3.قطعتهالشيء إذا حددت:تقول
صل احلّد املنُع، ومنه اشتقاق اَحلدِّ من حدود األشياء؛ ألنّه حيصر احملدود، فال أو 

وكذلك احلّد من حدود الدار . يدخل فيه ما ليس منه، وال خيرج عنه ما هو فيه
وغريها، ألنّه حيصر الدار، ال يدخل فيها ما ليس منها، وال خيرج عنها ما هو فيها، 

ا مسيت بذلك، وكذلك احلّد من حدود اهللا عز وجل اليت تقام على مستحقيها، إّمن

ار حداداً؛ ملنعه اخلمر العرب تسمي كّل مانع حداداً، وقد ّمسى األعشى اخلمّ و. فيه
ا مسي بذلك، المتناعه من التأثري فيهاجلوهر : احلديدو...إالّ بثمنها 4."املعروف، إّمن

، القطعو املنع:يف معنيني مها)احلدّ (ادة الداللة األصلية ملالزجاجي حصر
ومنهما توّلدت جمموعة من الدالالت الفرعية، هي عبارة عن استعماالت جمازيّة، 

.50، ومجهرة اللغة، ص70، وخمتار الصحاح، الرازي، ص109املعجم الوسيط، ص:ينظر1
.409إىل ص406من ص/1مقاييس اللغة، ج: ينظر2
.76تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص3
.77، صتفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي 4
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اهللا حدود كاحلد منتتباين عن بعضها بعضا من خالل السياقات اليت ترد فيها،
اد اد مبعىن املانع، فكّل مانع هو حّد ادًا ألنّه مينع اخلمر 1واحلّد ار حّد ، وقد مسي اخلّم

ي بذلك ألنّه مينع املواد من التأثري فيه ا احلديد فسّم .إالّ بثمنها، أّم
 املغمور(":يف إجرائه لداللة هذه املاّدةالزجاجيقال ): غمر(مادة :(

صله من الذي غشيه ماء كثري فعاله وغمره، كذلك املستضعف املتحريّ أاملستضعف، و 
إذا  : ورجل غمر الّرداءإذا كان كثري اجلري، : املاء الكثري، وفرس غمر: منه، والغمر

... القدح الصغري: والغمر...احلقد،: والغمرُ (...) كان كثري العطاء واملعروف سخياً،
الذي مل : والغمر. نفسه يف املهالكبكان يلقي إذا  : الشدائد، ورجل مغامر: والغمرات

.2"جيرب األمور
ّ من عدة دالالت أّن هلذا األصل "غمر"ملادة املختلفة االستعماالت يتبني

رٌ (فرجل ،الضعفيفلة االشتقاقية األوىل متثلت الدال؛اشتقاقية الذي مل جيرب ) ُغْم
رُ أّن من ذلك و الكثرة، يفلة االشتقاقية الثانية الدالمتثلتو ، 3األمور املاء هوالَغْم
؛ فاالنغماس يف املاء ال يكون إالّ 5"أي االنغماس يف املاء: االنغمار"ومنه ،4الكثري

مبعىن الكثري ،6للكرمي الواسع اخللقوغموروحتت هذه الداللة يستعمل غمارلكثرته،

اد هو السجان ألنّه مينع من فيه من اخلروج، ج): حدّ (مجهرة اللغة مادة :ينظر1 ، وينظر خمتار الصحاح، 58ص/1احلّد
. 89الرازي، ص

.78تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص2
.308خمتار الصحاح، الرازي، ص:ينظر3
.476ص:ينظر. يف قاموسهالفريوز أباديذكره4
.308الرازي، صخمتار الصحاح، 5
.476القاموس احمليط، الفريوز أبادي،ص:ينظر6



وحدة الداللة االشتقـاقية وتعددها عند الزجاجي  الفصل الثالث  

100

ا الدال،الكثري اخللق الغمرات استعمالورد قد لة االشتقاقية األخرى فهي الشدة، فوأّم
.1غمرات املوت أي شدائدهكللشدائد  

أمكننا إرجاع بعضها إىل داللة ذه املادة خترجيات الزجاجي هلمعنا النظر يف أإذا 
،هو املستضعف، كما ذكر الزجاجي،املغمورفوهي داللة الضعف؛ اشتقاقية واحدة،

كثري فهو،غمرالفرس اللكوكذ،ذي غشيه ماء كثري فاستضعفه فغمرهوأصله من ال
إىل الضعف الذي تكون عليها األحصنة األخرى أثناء ذلكلعل مردو ،اجلري

الشدائد؛ هيوالغمراتألن ضعيف النفس يكون حاقدا،،احلقد: والغمرالسباق، 
. يف ضعفتكوناليت شدائدها مبعىنكغمرات املوت،ضعفالإّال تورثوالشدائد ال 

:طاطة التاليةوقد يتوّضح األمر أكثر من اخل

.308ص،القاموس احمليط: ينظر1
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الضعف=غمرمادة 

الغمر      الغمراتاملغمور                      فرس غمر        

احلقد      الشدائداملوجود وسط ماء كثري     كثري اجلري

غمراتضعفاألحصنة ضعفالذي غشيه            
ارن ا         النفس     اليت ستضعفهماء فا املوتيق

ضعفمعناها رمغأنّ كل هذه املعاين تشري إىل

بعيدة عن داللة " غمر"ملادة بعض االستعماالتورغم هذا التخريج، تبقى
الضعف، وال ميكن بأّي حال من األحوال إرجاعها إىل الضعف مهما حتايلنا عليها؛

قول ، أو كما ورد يف1الذي يلقي نفسه يف املهالكأي،مغامرقولك رجل ذلك من و 
.رجل غمر الرداء إذا كان كثري العطاء أي السخيالزجاجي 
 ثالثة  ): الغفر(": يقول الزجاجي يف توجيه داللتها):غفر(مادة
ا مسي ...كواكب . وهي الشعر الذي يف طرف ذنب األسد،من الَغفرة) الغفر(وإّمن

ر: وقيل ا مسي الغْف صغار الالغفر شعر ...غفرت الشيء إذا غطيته: من قولك... إّمن

.308، وخمتار الصحاح، الرازي، ص3293ينظر لسان العرب، ص1
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...اجلبنيشعر يكون يف: الغفرو...الغفر الّنكس يف املرض،و... دون الكبار
1."ولد األروى: والغفر

فهي اسم ا؛عن بعضها بعضغفرة الدالالت اليت قدمها الزجاجي ملادختتلف
كما تستعمل للداللة على،لشعر الذي يف طرف ذنب األسد، واسم لثالثة كواكبل

نّه أمبعىن ،يغفر الذنوب مجيعاومنها الغفور، وهو اهللا، ألنّهوسرته،تغطية الشيء
قد وظِّفت يف بعض االستعماالت مبعىن و .يسرت عيوب عباده ويغطيها يوم القيامة

تسمية شعر لكما وظفت 2،أي نكس يف املرض: ؛ فغفر املريضالّنكس يف املرض
.و لولد األروىاجلبني 

اشتقاق أمساء اهللا "هيف كتابناه وجدإّال أنّنا ورغم تباعد هذه الدالالت ظاهرا،
إىل داللة عن بعضها بعضا،منفصلةتبدواليت ،الدالالتهذه رجع مجيع ي"احلسىن

:وهو ما نسعى إىل توضيحه من خالل اخلطاطة التالية.واحدة متثلت يف التغطية

.82ىل صإ81لة أدب الكاتب، الزجاجي، من صتفسري رسا1
.476، صاملصدر نفسه:ينظر2
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)سرت(غطى= غفر

غفرالغفر شعر        الغفر كوكب غفرت الشيء     الغفور
للمرضالصغار           

يسرتهم           يسرت ما سواهسرتته           الستور             

يغطييغطيه عن       يغطي جلودهمغطيته       يغطي              
العافية          األعيان              عبادهذنوب

غطى=غفر

الستور، يقال غفرت الشيء :اليت هي من أبنية املبالغة،يف الغفورقالوقد 
ا إمنّ ،الكبارصغار دون الكبار والريش دون ريشال، والغفر شعر أغفره غفرا إذا سرتته

إما: مسي بذلك ألنّه هو الذي يغطي اجللد، والغفر الذي هو كوكب من منازل القمر
ُسرت عن األعيان أو ألنه يغطي ما سواه مما أنّه مسي بذلك ألنه خفي مبعىن أن يكون

ا1، وقيل للمرض غفر ألنه يغطي العافيةيقاربه من الكواكب عن الشعر الذي ، أّم

.189حتليله السم الغافر ص، وينظر أيضا95-93الزجاجي، صىن،اء اهللا احلسينظر اشتقاق أمس1
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بني فهو غفر ألنّه يغطي اجلبني ، أما عن تسمية ولد األروى بالغفر فلعل يكون يف اجل
.استعماله ورد جمازا

 يف كالم العرب من األضداد، ) البيع(":قال يف إجراء داللتها):عبا (مادة
َتُه أو: بعتُ الشيء: يقال يـَْتُه، وإذا بْع .1"للبيعهُ تُ ضْ رَّ إذا عَ : هُ تُ أبـَعْ اشتـََر

يف البيع متضادتني يف املعىن متثالداللتني اشتقاقيتني بني مجع الزجاجي 
ما ،والشرّاء ّأ  ّ تمعان يف املادة األصل، وتستعمل كّل داللة حسب متطلبات جيإال
.السياق

وحدة الداللة إىلالزجاجي ميلأن ممّا سبق عرضه،ما ميكن استخالصه إّن 
نلمسه يف كتابه ، وهو األمر الذيمن ميله إىل تعددهاحاو وضأكثر كان االشتقاقية  

تفسري رسالة "ها يف كتابه اليت ذكر اللغوية املواد أما".اشتقاق أمساء اهللا احلسىن"آلخر ا
صعوبة ه، فيما نعتقد، إىلرجعفماالشتقاقيةتعدد الداللةونسبها إىل"الكاتبأدب 

مادة اللغوية املختلفة للدالالت الجيمع شتاتالذيالرابط االشتقاقيالعثور على 
.الواحدة

واد بعض املسري معظم اللغويني القدامى الذين جلأوا إىل تفوذلك هو دأب
اإلشارةدون ،واحدةاللغوية المادة للاشتقاقيةداللةتعدد الانطالقا من مبدأاللغوية 

دالاليإىل أصل واحد ميكن إرجاعها بشيء من الصنعة تإىل أّن هذه الدالال بط  ا ر
علم االشتقاق "لفه حممد حسن جبل يف مؤ الباحث أشار إىل ذلك وقد.املختلفة

.138تفسري رسالة أدب الكاتب، الزجاجي، ص1
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أّن السبب الذي ُبين عليه القول بتعدد الداللة االشتقاقية ذكرحيث ،"نظريا وتطبيقيا
ّ و 1،للمادة اللغوية الواحدة هو صعوبة الرابط االشتقاقي أحيانا أّن املعاين املتفرعة بني

.2إىل داللة اشتقاقية واحدةيف كثري من األحيانترجع قد املادة اللغوية الواحدةعن
اليت أجراها على أكثر من ألفي مادة لغوية، التطبيقاتكان منطلقه يف هذا الرأي وقد  

نمثل ملوقف حممد حسن جبل مبادة و س.داللة اشتقاقية واحدةمادة بكل حيث أناط  
هذا اجلذر يعرب عن التهيؤ للتلقي من األعلى، إجرائها أنّ يف ذكر، حيث)قنع(

:3االستعماالت احلسية اآلتيةبوذلك أخذا 
.رفعه الستيفاء ما يشربه من لنب أو ماء أو غريمها: أقنع حلقه وفمه-
استقبلت : الرجل يقنع اإلناء للماء الذي يسيل من شعب، أقنعت اإلناء يف النهر-
ِ به  .يـََته أو أملته لتصب املاء فيهرْ ج
.مدمها واسرتحم ربه مستقبال وجهه ليدعو: ومن ذلك أقنع بيديه يف القنوت-
رفع بصره وشخص ببصره حنو الشيء ال يصرفه عنه، : أقنع رأسه وعنقهأيضاهاومن-

ِنِعي ُرؤو ومنها اآلية  ِعَني ُمْق ِط ْم﴾﴿ ُمْه ِه .4سِ
علىحممد حسن جبل يف األمثلة السابقة حتيل كّلهاإّن االستعماالت اليت أوردها

وهو يقصد باجلذر املادة -داللة اشتقاقية واحدة متثلت يف التهيؤ للتلقي من األعلى
فأقنع حلقه وفمه هنا جاءت مبعىن رفع -اللغوية وباملعىن احملوري الداللة االشتقاقية

.218-217، صعلم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن جبل :ينظر1
.217-211، صاملرجع نفسه:ينظر2
.235-234، صاملرجع نفسه:ينظر3
.43اآلية، إبراهيمسورة 4
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ي رفعهما لتلقي استجابة اهللا 
.وهلّم جرّا... تعاىل على الدعاء

:1ع من ذلك املعىن احملوري معنيانفر وقد ت
َنع وردت مبعىن سأل يف قوله تعاىل-أ انَِع : السؤال وما إليه؛ فَق وا الَق ﴿وَأْطِعُم

تـَرَّ﴾و  الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله، وقد تفرع عن ذلك لفظ : ، والقانع2املُْع
. القانع للخادم وهو تابع القوم وأجريهم وتابعهم

ذه قَِنع مبا رضي، وما أتى ذلك أن قَِنع هنا على صيغة َفِعَل، وه: الرضا-ب
فكأّن هذا املعىن هنا هو مطاوع قـََنَع اليت مبعىن سأل الصيغة تستعمل ملعىن املطاوعة،

، ومن معىن الرضا جاء االستعمال الشائع أي ،أقنعه بالرأي وباألمر: فأعطي فرضَي
. جعله يقبله ويرضي به

التهيؤ للتلقي من األعلى تعينواليت ) قنع(تفرع عن الداللة االشتقاقية ملادة 
:داللتني اشتقاقيتني متثلتا يف

،للتلقي من األعلى، فهو استعدادل احملتاج؛ وسؤال احملتاج يعين طلب الشيءؤاس-أ
، فيد السائل تكون "اليد العليا خري من اليد السفلى":هلذا قال صلى اهللا عليه وسلم

أي ،"أطعموا القانع"دائما هي السفلى لتلقي ما حيتاجه من األعلى، ويف اآلية 
وما حيتاجه هو أعلى منه فلم يستطع ،أطعموا احملتاج، وهو يستقبل ما حيتاجه

.236االشتقاق نظريا وتطبيقا، حممد حسن جبل، صعلم1
.36:سورة احلج، اآلية2
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انع مبعىن اخلادم الذي يقدم الطلبات و .هو أعلى منهنهلذا طلبه مم،الوصول إليه الَق
.تلقى أوامرهم يف ذلكيلغريه بعد أن 

ع مبعىن رضي-ب ا َقِنِ◌ أن يأ لفكأنه تلقى ما يريد من ،وأّم عد  ب لى  تلقيه فرضي أع
.فهو قد تلقى أمرا أعلى منه فرضي به،به؛ كالذي يرضى مبا يعطيه اهللا له

رجع الدالالت االشتقاقية واملعاين قد أحممد حسن جبل وذا التخريج يكون
له نمثلهو ما سو .تلقي من األعلىداللة واحدة متثلت يف التهيؤ للإىلهااملتفرعة عن
:التاليةباخلطاطة



وحدة الداللة االشتقـاقية وتعددها عند الزجاجي  الفصل الثالث  

108

التهيؤ للتلقي من األعلى= قنع

)قَِنع(رضي)قـََنع(سأل 

رضي العبد مبا أعطاه اهللا لهالقانع                        

الرجل اخلادم   احملتاج   
)     يسأل الفضل من صاحبه) (يسأله قومه) (الذي يسأل الناس(

التهيؤ للتلقي من أعلى                         





خاتمة

110

:  البحث جمموعة من النتائج متثلت أّمهها يف
 اعتماد العلماء القدامى يف تفسري موادهم اللغوية على الداللة االشتقاقية دون

يح ا تصر . ال
 توظيف الزجاجي لالشتقاق الصغري يف تفسري مواده اللغوية أكثر من األنواع

.االشتقاقية األخرى
،بني نوعني من ،فيف هذا املصنّ أثناء معاجلته املواد اللغوية فصل الزجاجي

. االشتقاق؛ االشتقاق الصريف واالشتقاق الداليل
 تيدون أنأصل االشتقاق قضيةأسهموا يف معاجلةيعترب الزجاجي من الذين ّ بني

اعتماده يف أغلب ، رغمةيالكوفوأة يالبصر درستنيامله إىل أي مدرسة من انتماء
.الشتقاق من املصدر وإن مل يصرح بذلكعلى ااألحيان 

 لالشتقاق عند اقتضاء احلاجة لذلكاختاذ الزجاجي اسم العني مصدرا.
واالشتقاق من اسم العني  أقّر به جمموعة من العلماء احملدثني من أمثال عبد اهللا 

. أمني وصبحي الصاحل
يف تفسريه بني إناطة املواد اللغوية بداللة اشتقاقية واحدة تارة الزجاجي تأرجح

.تارة أخرىبتعدد الداللة االشتقاقيةو 
ولو ،ويف األخري نأمل أن نكون قد وفقنا من خالل حبثنا املتواضع يف اإلسهام

لك ما نبتغي فإن أصبنا الغاية، فاحلمد هللا، وذ،دمة اللغة العربية، يف خبالشيء القليل
.نا فمن أنفسنا واهلوى والشيطانإليه سبيال، وإن أخطأ

واهللا ويل التوفيق    
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فهرس اآليات

الصفحةرقمهااآليةالسورة

البقرة

النساء

األنعام
األعراف

التوبة

إبراهيم
الكهف

مرمي
األنبياء

يضِ ﴿  َيسأُلوَنكَ َعن اِحمل ﴾َو
اء  ْطَبِة النَِّس ْن خِ ا َعرَّضُتم بِِه ِم م ِفيَم َناَح َعَلْيُك َال ُج ﴿ َو

﴾
ُتم  اَح فَِإْن آَنْس ﴿ وابـْتـَُلوا الَيَتاَمى حىتّ إَذا بـََلُغوا النَِّك

دًا﴾ م ُرَش ُه نـْ ِم
َن النَّاِر﴾ فلِ ِم ِ الدَّركِ اَألْس َني يف ﴿ِإنَّ املَناِفِق

رِجًا﴾ رَُه ضِيقاً َح جيََْعْل َصْد ﴿َو
رٌَج منه﴾ ن يف َصدرِكَ َح ﴿ فَال َيُك
﴾ ناتِ والسَّيَئاتِ م باَحلَس ﴿وبـََلوْنَاُه

رٌَج﴾ ُقوَن َح ا يـُْنِف وَن َم َُِد الَ َعَلى الِذيَن الَ جي ﴿َو
ُم﴿ ٌن َهل َك ْم إنَّ َصلواِتكَ َس َصلِّ َعَليِه ﴾َو
﴾مهِ ؤوسِ ي رُ عِ مقنِ نيَ عِ ُمهطِ ﴿
ًا بالَغيبِ ﴿ ﴾َرمجْ
َنَّك﴿ ﴾َألرْمجُ

َنة﴾ ْم بِالشَّرِّ واَخلريِْ ِفتـْ ُلوُك نـَبـْ ﴿ َو
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احلج

املؤمنون

النور
القصص

يس
الصافات

الفتح

امللك
اجلنّ 

املسد

اِنَع ﴿ وا الَق تـَرَّ﴾و وَأْطِعُم املُْع
﴾ رَجٍ ْن َح ِ الِدين ِم ْم يف َعَل َعَلْيُك ا َج َم ﴿َو

رَاطِ لََناِكُبوَن ﴿ ِة َعِن الِص َر ُنوَن باآلخِ ِإنَّ الذيَن َال يُؤِم َو
﴾

رٌَج﴾﴿لَْيسَ َعَلى  ى َح اَألْعَم
ُنوزِ ﴿ َن الُك يـَْنُه ِم ْ◌ َءاتَ َبِة َو احتَُِه لَتـَُنوُء بِالعْص َف ا إنَّ َم َم

ِ الُقوَّةِ  ﴾َأوْيل
مْ ﴿ ﴾لَنـَرْمجَنَُّك

 ﴾ ا هلَُو الَبَالُء املُِبُني َذ ﴿إَن َه
ْنُتم قـَوْماً بُورًا﴾ ﴿ وَُك

وماً لِلشََّياِطني﴾ ا ُرُج َعْلَناَه َج ﴿ َو
أَنَُّه ﴿ َلداً َو الَ َو َبًة َو ا اختَََذ َصاحِ دُّ رَبـَِّنا َم ﴾تـََعاىلَ َج

َلى نَارًا﴾ َيْص ﴿َس
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فهرس األحاديث

الصفحةاألحاديث النبوية
"ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر" 
"ال ينفع ذا اجلّد منك اجلدّ "

46
47

فهرس األبيات

الصفحةاألبيات الشعرية
:)ميمون بن قيس(الكبير األعشى

َِالً تـَُقوُل بِْنيتِ * َقْد قـَرَّْبتُ ُمرْحت َعايَاَربِّ َو َج ِ األوَصابَ َو الَو نِّبْ َأيب َج
َعا* َطَج َْنبِ املَرِْء ُمْض ماً فَِإنَّ جلِ ي   َنَد َلْيتِ فاْغَتمِض ْثُل الِذي َص َعَليك ِم

ا* اِدَه دَّ وْنٍَة ِعْنَد َح َنا        إىلَ َج ْح ِديُك ا َيِص َلّم َنا َو ْم فـَُق
مة :ذوالّر

ِ شَ * َياُء يف وٌَّة، َلَعٌس َلْم ا ُح َه تـَيـْ َف
طٍ  * سْق ِ َو ْ َعني يب  َك رْتُ َصاحِ يكش َعاَو راً الّد ا وََك ِقِعَه وْ يَّْأنَا ِلَم ا وَه أَبَاَه

47
47
48

48
49
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المصادر والمراجع باللغة العربية- أ

القرآن الكرمي-

، تح سيد اجلميلي، دار )سيف الدين(مدياإلحكام يف أصول األحكام، اآل)1

.م1986، 2الكتاب العريب، بريوت، ط

ايل، مؤسسة )مسلمأبو حممد عبد اهللا (دب الكاتب، ابن قتيبةأ)2 ، تح حممد الّد

.)د،ت(،)د،ط(،الرسالة، بريوت

هارون، حممد، تح عبد السالم)أبو بكر حممد بن احلسني(االشتقاق، ابن دريد)3

.)د،ت(، )د،ط(،مطبعة السنة احملمدية

، 1االشتقاق، عبد اهللا أمني، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة ط)4
.13م، ص1956

، تح عبد احلسني املبارك، مؤسسة )أبو القاسم(أمساء اهللا، الزجاجياشتقاق )5

.م1986، 2الرسالة، بريوت، ط

رمضان عبد / ، تح د)أبوسعد عبد امللك بن قريب (اشتقاق األمساء، األصمعي)6

.م1994، 2صالح الدين اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/التواب ود
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مصطفى املغريب، مطبعة اهلالل، مصر، بن القادر االشتقاق والتعريب، عبد )7

.م1908

االشتقاق ودوره يف منو اللغة، فرحات عياش، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن )8

.م1995عكنون، اجلزائر، 

د شاكر )أبو يوسف يعقوب(إصالح املنطق، ابن السكيت)9 ، شرح وتح أمحد حمّم

. م1949هارون، دار املعارف، القاهرة، حممدوعبد السالم

.)د،ت(،)د،ط(،متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب/داألصول،)10

.م1969، 3، بريوت، ط)خري الدين(األعالم، الزركلي)11

، املكتبة العصرية، )أبو الربكات(نصاف يف مسائل اخلالف، األنبارياإل)12

.م2003، 1صيدا، لبنان، ط

مازن مبارك، دار ، تح )أبو القاسم(اإليضاح يف علل الّنحو، الزجاجي)13

.م1996، 6النفائس، بريوت، لبنان، ط

، تح السيد امحد )أبو حممد عبد اهللا مسلم(تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة)14

.م1973،)د،ط(القاهرة،صقر، املكتبة العلمية،
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، تح )احلسنيحممد مرتضى(للزبيديمن جواهر القاموس،تاج العروس)15

.م1993،)د،ط(مصطفى احلجازي،

،)د،ط(، مكتبة لبنان، بريوت،)علي بن حممد(الشريف اجلرجاينالتعريفات، )16

.م1985

،دار )عماد الدين أبو الفداء امساعيل(، البن كثريالقرآن العظيمتفسري )17

.)د،ت(، )د،ط(، األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان

الفتاح سليم، ، تح عبد )أبو القاسم(دب الكاتب، للزجاجيأرسالةتفسري)18

. م1993،)د،ط(ر، القاهرة،هجر للطباعة والنش

، تح السيد امحد )أبو حممد عبد اهللا مسلم(غريب القرآن، ابن قتيبةتفسري )19

.م1978،)د،ط(صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

، تح كاظم حبر املرجان، عامل )احلسن بن أمحد(التكملة، أبو علي الفارسي)20

.م1999، 2، لبنان، طالكتب، بريوت

صرية للتأليف )21

.والرتمجة، القاهرة
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، مكتبة املثىن، بغداد، )أبو بكر حممد بن احلسني(مجهرة اللغة، ابن دريد)22

).د،ت(،1ط

دار الكتاب ، تح حممد علي الّنجار، )أبو الفتح عثمان(اخلصائص، ابن جينّ )23

.)د،ت(، )د،ط(، العريب، بريوت، لبنان

، 8دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، ط)24

.م1980

، 16دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، ط)25

.م2004

الدراسات اللغوية عند العرب، حممد حسني آل ياسني، منشورات دار مكتبة )26

. م1980، 1بريوت، طاحلياة، 

دار الكتاب العريب، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين،تح حممد النوجبي، )27

.م2005بريوت، 

.م1984، 5جنلو مصرية، القاهرة، طداللة األلفاظ، إبراهيم أنيس،مكتبة األ)28
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، )د،ط(،الداللة اللفظية، حممود عكاشة، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة)29

.)د،ت(

الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة، دراسة حتليلية نقدية، عبد الكرمي حممد )30

. م2003، 1حسن جبل، دار الفكر، دمشق، ط

، شرحه وقدمه مهدي حممد ناصر )ميمون بن قيس(ديوان األعشى الكبري)31

.م2003، 3اّلني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

ن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ديوان ذي الّرمة، قدمه أمحد حس)32

.م1995، 1ط

،تح مصطفى احلدري )أبو بكر حممد بن سهل(رسالة االشتقاق، ابن السراج)33

.م1973حممد علي الدرويش، دمشق، 

، تح حسني )أمحد بن محدان(، أبو حامت الرازييف الكلمات اإلسالميةالزينة)34

.م1957القاهرة، فيض اهللا اهلمذاين، دار الكتاب العريب، 

، )رضي الدين أبو الفضائل احلسن(العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاين)35

. م1978، 1
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حسن جبل، مكتبة اآلداب، القاهرة، حممد علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، )36

.2006، 1ط

بوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان املطفايز الداية، /علم الداللة العريب، د)37

.م1973

عمدة األحكام يف معامل احلالل واحلرام، احلافظ عبد الغين املقدسي، الشركة )38

.م2006، 1اجلزائرية اللبنانية، اجلزائر، ط

.م1981، 7فقه اللغة وخصائص العربية، حممد مبارك، دار الفكر، ط)39

،)د،ط(الفكر، بريوت، لبنان،، دار فقه اللغة وخصائص العربية، حممد مبارك)40

2005.

، )د،ط(حسن جبل، دار املعرفة اجلامعية، علم الداللة، عبد الكرمييف )41

.م1997

، تح الشيخ أبو )جمد الدين حممد بن يعقوب(القاموس احمليط، الفريوز أبادي)42

اجلزائر، -الكويت-الوفا اهلوريين املصري الشافعي، دار الكتاب احلديث، القاهرة

. 1،2004ط



الفهارس الفنية
قـائمة المصادر والمراجع

121

رفيق العجم /د: ، تح)حممد علي(اف اصطالحات الفنون، التهانويكشّ )43

.م1،1986علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط/ود

معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،العربية،اللغة )44
.م1994،)د،ط(
عبد اهللا علي  ، تح )مجال الدين أبو الفضل حممد(لسان العرب، ابن منظور)45

.)د،ت(، 2كبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، ط

النشأة والتطور، أمحد مومن، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، :اللسانيات)46

.م2005، 2ط

، تح حممد حمي الدين عبد )أبو الفضل أمحد بن حممد(جممع األمثال، امليداين)47

.م1955احملمدية، احلميد، مطبعة السنة 

، تح زهري عبد احملسن سلطان، )أبو احلسني أمحد(جممل اللغة، ابن فارس)48

.م1986، 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

تح عبد الستار أمحد ،)بن امساعيلعلي (احملكم واحمليط األعظم، ابن سيدة)49

م1958، 1طفرج، 
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غا، دار ، تح مصطفى ديب الب)حممد بن أيب بكر(خمتار الصحاح، الرازي)50

.م1990، 4اهلدى للطباعة والّنشر، عني مليلة، اجلزائر، ط

خمتصر صحيح البخاري، الزبيدي، مجعه وعلق عليه كمال بن بسيوين األبياين، )51
.م1994، 2دار اجليل، بريوت، ط

، شرحه وضبطه )عبد الرمحان جالل الدين(املزهر يف علوم اللغة، السيوطي)52

البجاوي وحممد أبو الفاضل ابراهيم، دار اجليل، أمحد جاد املوىل وعلي حممد 

.)د،ت(د،ط، (،بريوت، لبنان

مري مصطفى الشهايب، دار صادر،  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، األ)53

.م1995، 3بريوت، ط

، تح عبد األمني حممد أمني )أبو سعيد بن مسعدة(معاين القرآن، األخفش)54

.م1985، 1الورد، عامل الكتب، ط

.م1989، 2جم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، طمع)55

حممدالم، تح عبد الس)أبو احلسني أمحد(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس)56

.م1979، 2هارون، دار الفكر، ط

.م2004، 4املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق، ط)57
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، تح عبد احلميد هنداوي، دار )أبو يعقوب يوسف(مفتاح العلوم، السكاكي)58

. م2000، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

أبو القاسم احلسني بن (املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين)59

، )د،ط(،، راجعه وائل أمحد عبد الرمحن، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر)حممد

.)د،ت(

.م1966، 3لو مصرية، طمن أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجن)60

، تح ) أبو احلسن علي بن احلسني(املنتخب من كالم العرب، كراع الّنمل)61

.م1989، 1حممد بن أمحد العمري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

، تح ابراهيم مصطفى، مطبعة مصطفى )أبو الفتح عثمان(املنصف، ابن جينّ )62

.م1،1960ابلي احلليب وأوالده، طالب

الواردين يف شرح رياض الصاحلني، لإلمام حمي الدين بن زكريا حيىي بن منهل )63

.  )د،ت(، )د،ط(، شرف الّنووي، ضبطه صبحي الصاحل، الشركة اجلزائرية

، تح السيد حممد عبد )أمحد بن حممد(يف علم الصرف، امليدايننزهة الطرف)64

.م1982، 1املقصود درويش، دار الطباعة احلديثة، ط
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ملخص 

تفسیر رسالة "أثارتني مدونتھتناولت في دراستي الداللة االشتقاقیة عند الزجاجي، فقد
المبثوثة فیھا، ألنھا وعلى الرغم من صغر حجمھا ثریة من حیث اآلراء ؛"أدب الكاتب

ت (تفسیر رسالة أدب الكاتب للزجاجيالّداللة االشتقاقیة في"ب:فعنونت بحثي
جاءت دراستي  في ثالثة فصول بجانب المقدمة، وتمھید والخاتمة، اذ )".ھـ337

منھج البحث -أھمیة البحث-أھداف البحث(اشتملت المقدمة على أساسیات البحث 
أّما فصول .أّما المدخل فقد تناولت فیھ الحیاة العلمّیة للزجاجي والبن قتیبة).الخ...

االشتقاقیة الداللة: كان بعنوان: األّولالفصل :البحث فكانت على الّنحو الّتالي
االشتقاقیة مصادر تعیین الداللة: وعنونت الفصل الّثاني بـ.اوالمصطلحات المرادفة لھ

ة وتعددھا عند وحدة الداللة االشتقاقی: وأّما الفصل الّثالث فكان بعنوان.وطریقة عرضھا
، ألّن موضوعیة ء والّتحلیلمنھجي في الّدراسة وصفًیا یمیل إلى اإلحصاكان. الزجاجي

.البحث اقتضت ذلك

:الكلمات المفتاحیة

؛ ابن قتیبة؛ الزجاجي؛ الكاتبتفسیر رسالة أدب ؛ أدب الكاتب؛ األصل؛االشتقاق؛ الّداللة
.المصادر؛ تعدد؛ وحدة
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