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 ةربيّ غويّة يف أصل املشتّقات العتشّعب املذاهب اللّ 
عدإد  إ 

برإهمي شعبان  ود. أ محد عارفني بن صفر ،د. مت طيب بن فا، و إ 

 قسم إللغة إلعربية ولغات إلرشق إل وسط، لكية إللغات وإللسانيات

 ، مالزياي50603جامعة ماالاي، كوالا لومبور 

 ملخص

ّن قضّية حتديد أ صل إملش تقّات من إلق ا رإئعا وإسع ضااي إلّشائكة منذ إلقدمي، وقد أ اثرت جدالإ 

سة ه إدّلرإر هذوممتعا عىل مس توى إدّلرإسات إلّّصفيّة وإلنّحويّة بني إلقدإىم وإحملدثني، وتتصدّ 

كام مشلت  بذكر إجلذور إل وىل لهذإ إخلالف منذ مرحةل مبكّرة من غضون إدّلرإسات إللّغويّة،

حقيقة وجوده ووقوعه، ومرتىئ مذهب إلبّصة وإلكوفة يف إحلديث عن  أ صل إال ش تقاق و 

ن عىل حّسا مصدريّة ذكل إل صل أ و فعلّيته وأ حايج ّكٍّ مهنام مع مسح عىل رّد إدّلكتور متّام

ىل مذهب إملعجمّيني وبعض إحملدثني ذهب ،  ومإملدرس تني ودفاع إلباحث عهنام، مّث إلتّطّرق إ 

  ذكل إملذهب.  أ صوليّة إجلوإهر وحفوإه عند من إرتىئ

 العربية. -املشتقات  -أصل  - اللغوية –املذاهب  - تشعبالكلمات املفتاحية:  

 :مقدمة

غوّية حول ذلك 
ّ
إّن هذه املقالة تتضّمن قضّية تحديد أصل املشتّقات وتشّعب املذاهب الل

األصل، فقد ذكرت الدراسة مذهبين مشهورين في هذا املضمار منذ القديم، وذلكما مذهب 

ة التي اعتمدتها 
ّ
البصرة الذي نّص على مصدرية أصل املشتقات مع مسح على األحاجي واألدل

مدرسة البصرة، وهو مذهب معظم اللغوّيين كما ذكر الحمالوي، مع مساندة سيبويه لهذا 

املذهب، وخاصة في قوله :" واإلسم قد يستغني عن الفعل؛ كما تقول:هللا إلهنا، وعبد هللا أخونا"، 
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تأثر العرب بالفكر اللغوي الفارس ي اآلرّي في القول باسمية األصل  –أيًضا  –الدراسة  وبينت

ة 
ّ
ومصدريته، واملذهب اآلخر كوفي وهو القائل بفعلية أصل املشتّقات وقد أردفت الدراسة بأدل

هذا املذهب في اشتقاق املصدر من الفعل وذلك لصحة املصدر بصحة الفعل واعتالله كذلك، 

كصاحبه متأثر بتسّرب وسيادة العقلية اللغوية السامية الفعلية كما عّبر  –ا أيضً  –فهو 

ثت الدراسة بمذهب املعجمّيين الذين مّهدوا للجذور الثالثة وارتأوها 
ّ
ولفنسون عن ذلك، وتثل

أصال للمشتّقات العربية، ثم وّضحت الدراسة املذهب الرابع القائل بأصولية الجواهر فقد ارتآه 

ثين وأّسسوا له ملا تقتضيه البداهة من وجود ش يء مرئي محسوس قبل املجّرد، وقد بعض املحد

 أّن الباحث 
ّ
احتوت هذه الدراسة على ردود الدكتور تمام حسان على مدرستي البصرة والكوفة إال

املااليوي ابن شعبان لم يوافق الدكتور بل رّد على زعمه بلطف من القول وأحسن تأويال، واملراد 

غوّية والوقوف على ركيزة كّلٍّ منها حول أصل املشتقات بهذا ك
ّ
ه كشف الغموض عن املذاهب الل

ّ
ل

 العريبة وتسهيل ذلك لطالب العربية خاصة والناطقين بغيرها عاّمة.                     

 :املطلب األول: أصل اإلشتقاق لدى البصرّيين والكوفّيين

 واسًعا تعتبر قضّية تحديد أصل املشتّقات من القض
ً
ائكة منذ القديم، وقد أثارت جدال

ّ
ايا الش

ولى وممتًعا على مستوى الّدراسات الّصرفّية والّنحوّية بين القدامى واملحدثين، وترجع الجذور األ 

غوّية الّصرفّية.
ّ
رة من غضون الّدراسات الل

ّ
 لهذا الخالف إلى مرحلة مبك

 وقد تصّفى عن هذا املضمار رأيان مشهوران:

رتأته مدرسة البصرة ومبناه أن املصدر هو أصل املشتّقات، واآلخر أفادته مدرسة األول: ا

 الكوفة، ومضمونه أّن الفعل املاض ي هو أصل املشتّقات.

غوّيين،قال البصرّيون =  1 
ّ
 1:" األصل في اإلشتقاق أن يكون من املصدر، وإلى هذا ذهب معظم الل

ه من الفعل". يق
ّ
ول الحمالوي:" وأصل املشتّقات عند البصرّيين املصدر، أّما الكوفّيون فقالوا:" إن

ه يدّل على الحدث والّزمن، وعند 
ّ
 على الحدث فقط، بخالف الفعل؛ فإن

ًّ
ا داال

ً
لكونه بسيط
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ذي عليه جميع الّصرفّيين هو 
ّ
الكوفّيين: األصل الفعل، ألّن املصدر يجيئ بعده في الّتصريف، وال

 2األّول".

تي تكاثر الخالف والجدل حولها في كثير من املسفمن هنا ندرك أّن فكرة 
ّ
ائل األصالة والفرعّية ال

غوّية ترجع إلى مدرسة البصرة والكوفة، وقد جمع هذا الخالف الّسائد بين املدرستين ابن 
ّ
الل

امنة والعشرون.577األنباري)ت
ّ
 وَدَعَم  3ه( في كتابه " اإلنصاف في مسائل الخالف": املسألة الث

صة فيما يلي:كّل فريقٍّ رأ
ّ
غة، ملخ

ّ
ة وحجج ذكرْتها كتب الّنحو والل

ّ
 يه بأدل

ةٍّ : يرون أّن الفعل مشتقٌّ من املصدر، وأّن اإلسم هو األصل، واحتّجوا بجملِة أدالبصرّيون = 1
ّ
ل

 4منها:

ك ـــ إّن املصدر يدّل على زمان مطلق، والفعل يدّل على زمان معين، واملطلق أصل للمقّيد، فكذل

 ل للفعل.   املصدر أص

، فلّما احتاجوا إلى ها، ال اختصاص له بزمانٍّ دون زمانٍّ
ّ
لة الّدال ـــ إّن املصدر يشترك في األزمنة كل

رف مًعا.  
ّ
 على زمن محّدد اشتّقوا منه الفعل ليدّل على الحدوث والظ

 ويحتاجـــ إّن املصدر اسٌم واإلسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، وأّن الفعل اليقوم بنفسه، 

.
ً
فظ املستغني بنفسه عن غيره؛ أحرى بأن يكون أصال

ّ
 إلى اإلسم، والل

ـــ إّن الفعل بصيغته يدّل على شيئين: "الحدث، والّزمان املحصل"، واملصدر بصيغته يدّل على 

 شيئ واحد وهو "الحدث".

 .ـــ إّن املصدر له مثال واحد نحو: الّسلم، والقتل، بينما الفعل له أمثلة مختلفة
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عل، واملصدر ال يدّل على ما يدّل عليه الف ـــ إّن الفعل بصيغته يدّل على ما يدّل عليه املصدر،

نحو: "ضرب" يدّل على ما عليه الضرب، و"الضرب" اليدّل على ما يدّل عليه "ضرب"، والفعل 

 فرع البّد أن يكون فيه األصل.

ا من الفعل لوجب أن يجري على  سننه في القياس، ولم يختلف كما ـــ لو كان املصدر مشتقًّ

وب، 
ّ
اختلفت أسماء  الفاعلين واملفعولين، فلّما كان املصدر مختل ف األجناس: كالّرجل، والث

ه غير مشتّق من الفعل.
ّ
راب، واملاء، والّزيت، دّل على أن

ّ
 والت

َتَب  1إلى أّن املصدر مشتقٌّ من الفعل، وفرع عليه نحو: 5وذهب الكوفّيون  -
َ
اَم َتاِك –"ك

َ
"، و"ق

ً
َبة

"......الخ. 
ً
 ِقَياًما"، و"انتشر انتشاًرا" و"شارك مشاركة

ـــ إّن املصدر يصّح لصّحة الفعل، ويعتّل العتالله نحو:"قاوم قواًما"، فيصّح املصدر لصّحة 

َوَم ِقَواًما.
َ
 الفعل، وتقول: "قام قياًما"، فيعتّل العتالله، وأصله: ق

"، فاملـــ إّن الفعل يعمل في املصدر 
ً
ة  حارَّ

ً
ًيا، وصافحتك مصافحة اًء ُوّدِ

َ
صدر نحو:"لقيتك ِلق

منصوب على املفعولّية املطلقة، وعامل الّنصب فيه فعله، فوجب أن يكون فرًعا له، ألّن رتبة 

 العامل قبل رتبة املعمول.

ا، وحطمت الّزجاجة تحطيًما
ًّ
ت املدينة دك

َّ
 ّك أّن ش، وال ـــ إّن املصدر يذكر توكيًدا للفعل نحو: دك

د.، فدّل على أّن الفعل أصل، واملصدر فرع.
ّ
د قبل رتبة املؤك

ّ
 رتبة املؤك

 المصدر لها، وهي: نعم، وبئس، وعس ى، وليس، وفعل التعّجب، وحّبذا، فدّل 
ً
 ـــ إّن هناك أفعاال

.  ذلك على أّن الفعل أصٌل الفرٌع الستحالة وجود الفرع من غير أصلٍّ

ًصا منحى كّلٍّ من وقد أدلى بدلوه الّدكتو 
ّ
ر تّمام حّسان متفّحًصا مذهب البصرة والكوفة، وملخ

املدرستين، فقال: "ومعنى الحدث: املشترك بين جميع املشتّقات، ولكّن كّل مشتّقٍّ منها يضّم إلى 

الحدث معنى آخر كالّزمان في الفعل، وفاعل الحدث في صفة الفاعل.... وأّما املصدر فهو اسم 
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 لإلشتقاق..وأّما وجهة الّنظر الكوفّية؛ فقد نظرْت إلى  الحدث فقط، لذلك
ً
رآه البصرّيون أصال

املشكلة من ناحية الّتجّرد والّزيادة، فاملجّرد من بين الّصيغ هو في فهم أصحاب هذه الّنظرة أقرب 

إلى األصالة من املزيد، وقد نظروا في صيغ الكالم، فلم يجدوا أكثر تجّرًدا من الفعل املاض ي 

 
ّ
الثي املجّرد املسند إلى املفرد الغائب نحو: ضرب،   فقالوا:" إّن أصل املشتّقات هو الفعل الث

 6املاض ي".

جاهها العام في هذه القضّية فيقول: " واعلم أّن بعض
ّ
 وهذا سيبويه يؤّسس للمدرسة البصرّية ات

ًناّن األسماء هي األولى، أل  -الكالم أثقل من بعض، فاألفعال أثقل من األسماء؛
ّ
فمن  -وهي أشّد تمك

ما هي من األسمآء، أال ترى أّن الفعل البّد 
ّ
ن  له مثّم لم يلحقها تنوين؛ ولحقها الجزم والسكون، وإن

 لم يكن كالًما، واإلسم قد يستغني عن الفعل؛ تقول: هللا إلهنا، وعبد هللا أخونا
ّ
   7".اإلسم وإال

ما هي من األسمآء" و 
ّ
 قوله:" ألّن  األسمآء هي األولى" الّدليل عويّتضح من قول سيبويه: "وإن

ّ
ه لى أن

ا  8يرى هذا الرأي". لى عوقد انتصر ابن األنباري للبصرّيين في هذه املسألة، وكان متصّدًيا ورآدًّ

ولقد تفاقم اإلضطراب في كّل من املدرستين: البصرة  9حجج الكوفّيين وتفنيدها حّجة حّجة.

في مذهبهم، وتساجلوا اآلرآء والجدل بالفحوى حاسم  والكوفة؛ حول تعيين أصل املشتّقات

شوب بينهم.
ّ
 للخالف الن

ظي به من بعد كل ما ح -شتقاقفي مسألة اإل  -فبادئ ذي بدء؛ نظر الباحثون إلى املذهب البصري 

ه لم
ّ
 تأييد كثير من املناصرين في القديم والحديث على أّن املصدر أصل املشتّقات؛ ومع هذا كل

واملأخذ  لنشوب الخالف بين علمآء البصرة أنفسهم في أصل املشتّقات؛ فقد  يسلم من النقد

 اضطرب املذهب البصري في هذه املسألة.              

فالجمهور على أّن الفعل والوصف]املشتّقات اإلسمّية[ مشتّقات من املصدر، وذهب بعض 

 للمشتّق 
ً
ات، بل الفعل هو أصل البصرّيين إلى أّن املصدر أصل للفعل؛ ولكّنه ليس أصال

ومن مظاهر هذا اإلضطراب؛ أّنهم جعلوا اسم الهيئة واسم املّرة مشتّقين من الفعل  10املشتّقات.
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فظ نفسه بزيادة يآءٍّ مشّددةٍّ وتآء 
ّ
ا من الل الثي، كما جعلوا املصدر الّصناعّي مشتقًّ

ّ
املاض ي الث

فظ.
ّ
 11تأنيثٍّ على هذا الل

غوّية مبرهًنا كاآلتي: ويرى أحمد علم الّدين مذهب الك
ّ
 وفّيين في هذه املسألة الل

، والذي هو الف1 غة راجعة إلى أصلٍّ ثالثّيٍّ
ّ
جاه بعض املستشرقين إلى أّن أكثر كلمات الل

ّ
عل = ات

 أو أكثر أثرى؛ فتنتج عن هذه اإلضافة صيغ 
ٌ
الثالثّي، فإذا أضيف إلى أّوله أو إلى آخره حرف

ة على م
ّ
 عانٍّ مختلفة.متعّددة لهذه الكلمة دال

غة الّسامّية، تسود العقليّ 2
ّ
غة الّسامّية واآلرّية في أصل اإلشتقاق، ففي الل

ّ
ة = اختالف الل

؛ كما عّبر عنه ولفنسون.  غات السامّية هو كّل ش يءٍّ
ّ
 الفعلّية؛ بمعنى أّن الفعل في الل

جاه إلى
ّ
غوّي  أّما القول بأصالة املصدر؛ فعن طريق الفرس اآلرّيين تسّرب هذا اإلت

ّ
 الفكر الل

ر ال
ّ
غات اآلرّية هو أصل اإلشتقاق، وهذا الّرأي يدّل على مظهر تأث

ّ
عرب العربّي، فاملصدر في الل

غوّي الفارس ّي اآلرّي.
ّ
 12بالفكر الل

وفي اإلتجاه القائل بأّن الفعل هو األصل يصطدم الخالف بينهم حول: أّي األفعال هو األصل، 

هو األصل، ويرى فريق أّن صيغة األمر هي األصل، بينما يؤّيد فيرّجح بعضهم: أّن اسم الفاعل 

 فريق ثالث أّن املضارع هو األصل.

ما تطّور من بعض صور اسم الفعل، ك
ّ
ما وأّما الّدكتور إبراهيم السامرآئي يذهب إلى أّن الفعل إن

ة على الفعل بإضافة فكر  يّتجه غيره إلى أّن 
ّ
ما تطّور عن كلمات كانت دال

ّ
 31ة الزمن.الفعل إن

ويتصّدى الّدكتور تّمام حّسان لرّد رأي البصرّيين والكوفّيين على حّدٍّ سواء في مسألة أصل 

 -اإلشتقاق فيقول:" والواقع أّن الصعوبات تقول 
ً
برأي البصرّيين والكوفّيين  دون اإلقتناع-فعال

 على حّدٍّ سواء؛
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ال مصدر لها؟.  ألها مصدر أم-فعلفأّما البصرّيون فأنا أسألهم عن]كان[ الّناقصة؛ فهي عندهم 

  ؟.إّن مذهبهم يقول: إّن]كان[ الّناقصة المصدر لها ومع ذلك يعّبرونها مشتّقة فما أصل اشتقاقها

ُر[ في رأيهم ال ماض ي لهما وهما مشتّقان عل
َ
لك فما ذى رغم وأّما الّرّد على الكوفّيين فإّن]َيَدُع، و َيذ

ا؟.
ً
زاع، وعدم فيرى الباح 14أصل اشتقاقهما إذ

ّ
غرات من سلبّيات الجدل والن

ّ
ث أّن هذه الث

؛ فال يتسّنى ألحد أن يهاجم على مدرسة
ّ
فاق على سالمة قضّية أو مسألة لحّد ذاتها، وإال

ّ
 اإلت

غوّي العربّي،" 
ّ
ازَ الكوفة وال على مدرسة البصرة مع صالبتهما وإثرآئهما الفكر الل

َ
ن
َ
ت
َ
ُعوا َوال

َهَب ر  
ْ
ذ
َ
وا َوت

ُ
ل
َ
ش
ْ
ف
َ
ت
َ
ْم ف

ُ
 {.46". }األنفال:يُحك

 -تقديري لفضيلة الّدكتور تّمام حّسانو مع اعترافي  -إّن الباحث املااليوي اليرى سالمة هذا الّردّ 

 وملاذا؟

 واأخذ الذين وهم ، الّدكتور  يعيشه عّما مختلفين وبيئة زمن في عاشوا والكوفّيين البصرّيين فإّن 

غة
ّ
وا 15اليرابيع، وأكلة الّضباب، حرشة من الل

ّ
مس واستظل

ّ
 القفار واستنعلوا وإحراقها، الش

غة أحصوا حّتى وأحجارها،
ّ
 ووا،ر  ما حّد  عند وقفوا فإذا ومشتّقاتها، باملصادر وأثروا ولهجاتها، الل

 في سعيهم لباب وهو وأمانتهم واجتهادهم، صدقهم على يدّل  فهذا ووعوا، سمعوا ما كّل  وضبطوا

 .علمهم حصيلة في يكن لم ما أو ّقهم،ح في ليس ما يضيفوا ولم حياتهم،

ذي مصراعيه؛ على مفتوح البحث وباب
ّ
 وقفوا، حيث من يستأنفوا أن وأمثاله بالّدكتور  يليق فال

غة ألفاظ فيستقرؤا حّققوا، ما على يزيدوا وأن
ّ
 هذه اشتقاق أصل يستنبطوا حتى ومصادرها، الل

 يجمد أن اإلنصاف من وليس الكوفة؛و  البصرة مجهودات على يبّسطوا أو فيطّوروا الكلمات،

وم بصواعق يرميهما ثّم  حّدهما عند أحٌد 
ّ
حقون  عجز ما بعد والعقم، الل

ّ
 لم بما املجيئ على الال

 األّولون في هذا املجال!!!. به يأت

 هل لها، مصدر ال أّن كلمة ]كان[ الّناقصة الّدكتور  علم أين من الحصر؛ ال املثال سبيل فعلى  

ه أو الخاصة؟ تهاداتهواج مذهبه من
ّ
 أن عّوقه فما البصرة؟ مذهب مشكاة من ذلك أدرك قد أن
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 فالألحرى  العلمية؟ األمانة على يالمون  قول البصرة؟ فهل حّد  على ذراًعا يمّد  أو شبًرا يخطَو 

    الّصواعق والّردود. ال محاولة الكشف والوصول، ألمثاله

ُر  و الفعلين ]َيَدُع، أّن  أدرك أين ومن
َ
 تحت -جهاده؟ حّق  القضّية في جاهد فهل لهما؟ الماض يَ  [َيذ

هأ أو املاضوّية، األفعال لهما ليكشف -واملقاعد الفرش ولطافة الحاسوب وأنوار املكّيفات ظالل
ّ
 ن

 .رماهم ساعده قاد فلّما الكوفي املذهب في تلّمذ

ا فمن أّي منهج يندرج سياق هذا الّرّد، وما أسسه وضوابطه ودوافعه و 
ً
اء جذوره؟، والّنقد البنّ إذ

 خير من الّنقد الهّدام.

 يقول ابن مالك في امللحقات:

 
َ ْ
َق ، َواأل ح 

ْ
ل
ُ
  ***  َوَباُبُه أ

َ
ُرون

ْ
ش ه  ع  ، َوب  ْين 

َ
ْبُه ذ و َوش 

ُ
 ْهل

َ
 ن

و 
ُ
ن  َوالّس 

َّ
ذ
َ
 ش

َ
َرُضون

َ
  ***  َوأ

َ
ون يُّ  

ّ
ل  ع 

َ
ون

ُ َ
وا َوَعامل

ُ
ول
ُ
""أ

َ
 61ن

ئها بعًضا من شروط جمع املذكر السالم، ومع ذلك لم ترّد فهذه ملحقات عربّية لعدم استيفا  

ِلَم ال نعترف 
َ
ر الّسالم، فعلى هذا؛ ف

ّ
ة وملحقة بالجمع املذك

ّ
في مثل هذه -سبهلال؛ بل هي شاذ

ولو -بصرة والكوفة، ونلحق هذه الكلمات بمثيالتها في العربّية فنتقّدمبمجهودات ال -املواقف

حترام  واإلعتراف ملصادر الجيل الّسابق دون القذفات ع اإل في تطوير ذلك الّتليد م -خطوة

ذعة!!!؟؟؟.
ّ
 الال

، فلذا يقول الباحث املااليوي:" إّن ]كان[ الّناقصة؛ تتصّرف كالفعل الواوّي العين، نحو:] كان

نا ألحقنا كلمة ]كان[ بالفعل الواوّي العين؛ وقلنا إّنه
ّ
ا يكون، كن[،]قال، يقول، قل[، فلو أن

 ه، وإن لم يكن لها مصدر، أفال يكون ذلك خيًرا وأحسن تأويال.؟ملحقة ب

ما تصّدرنا للّردود على البصرة والكوفة
ّ
ه كل

ّ
غاّضين عن  -في األقّل من القليل -وخالصة القول أن

غة العربّية؛ فهل لنا من مرجع؟ وجاء في العدالة الّسماوّية: "
ّ
َهْل َجَزآُء الّضفير من مجهوداتهم لل

 ْحَسا
ْ
 اإل

ُ
 ْحَسان

ْ
 اإل

َّ
ال  {.60".}الرحمن، اآلية:ن  إ 
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مع وامليل في لحظة واحدة، وذلك بمحاولة الج -أيًضا -ويظهر عبد هللا أمين أمام قضّية اإلشتقاق

ه يرى أّن جميع املشتّقات بما فيها املصدر مأخوذة من الفعل بعد اشتقاقه من أصل 
ّ
أن

= 2، 17= أسماء املعاني،1 -الفعل نوعان: املشتّقات؛ وأصل املشتقات عنده الذي اشتق منه

  -فاملحّصلة الّنهائّية لرأيه كوفّية الّتوّجه، وأصل املشتّقات 18وأسماء األعيان.
ً
هو  -افي رأيه إذ

 الفعل.

 املطلب الثاني: أصولّية الجذور والجواهر:

غوّيين املحدثين:= 3
ّ
 مذهب املعجمّيين وبعض الل

غوّية العقل
ّ
جاهين الرئيسين: البصرّي والكوفّي وبعد سرد اآلرآء الل

ّ
ة ي قضيّ فّية والفكرّية حول اإلت

ا، وبلوره ب جاٌه مّهد له املعجمّيون العرب عمليًّ
ّ
ى ثالث ثالثة؛ وهو ات

ّ
عض أصل اإلشتقاق، يتجل

غة
ّ
ا، وهو أّن اإلشتقاق عبارة عن أحرف ثالثة غير مستعملة في الل غوّيين املحدثين نظريًّ

ّ
ي ، بل هالل

 ّرد من الحركات والّسكنات.ش يء مج

؛ املشتّقات اآلتية: مكتب، وكاتب، ومكتوب، واستكتب، وكتاب، وكتابة. أصلها اإلشتقاقي 
ً
فمثال

 19هو مادة الكاف والتاء والباء ]ك ت ب[ مجّردة من الحركات.

ق الباحث جالل عبد هللا محّمد سيف الحمادي في رسالته حول نظرّية أصولّية الجذور 
ّ
ولقد عل

ا، حيث درجوا في ترتيب مواا ذي  ترجمه املعجمّيون عمليًّ
ّ
الثة فقال: " هذا الّرأي؛ هو ال

ّ
ّد لث

غوّية منفصلة بعضها عن بعض 
ّ
الثة األصول للماّدة الل

ّ
معاجمهم على طريقة ترتيب الحروف الث

مون تحته جميع الّصيغ الصرفيّ 
ّ
ة: كنوع من اإلشارة إلى أّن هذا هو أصل هذه املاّدة ثّم ينظ

 املصدر والفعل واسم الفاعل واسم املفعول...إلخ.

الثة األصول عند املعجمّيين المعنى لها؛ ألّنها
ّ
كة، غير  -أّوال -ويستمّر قائال:" والحروف الث

ّ
ترد مفك

تي تمنحها  -ثانًيا -مترابطة، فال تدّل على كلمة معّينة، وألّنها
ّ
مجّردة من الحركات والّسكنات ال

لها على هوّيتها الّدالل
ّ
 أن نصل بين حروفها ونشك

ّ
ّية، فماّدة: )الّضاد والّراء والباء( ال داللة لها، إال
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الثة بحركة 
ّ
ل حروفها الث

ّ
 على الحدث، وحين نشك

ًّ
الّنحو اآلتي: )َضْرٌب( فتصبح مصدًرا داال

 على الحدث والّزمنّية املاضوّية، وحين نضيف إليها 
ًّ
 داال

ً
ألًفا بعد الفتح: )َضَرَب( تصبح فعال

 على الحدث ومن قام به.........وهكذا.
ًّ
 20الّضاد: )َضاِرٌب( تصبح وصًفا: )اسم الفاعل(، داال

الثة ويقول:" إّن املعجمّيين لم يروا في األص
ّ
ول ويؤّيد الّدكتور تّمام حّسان مذهب األصول الث

تي تترابط 
ّ
ص عالقة أو رحم قربى بين املفردات ال

ّ
الثة أكثر من ملخ

ّ
ا بواسطتها؛ و الث لذلك معجميًّ

 م منهاكان اإلجراء املفّضل عندهم في معاجمهم أن يفّصلوا في الكتابة بين أصول املاّدة حّتى ال تفه

 21كلمة ما".

ق د/ تّمام على وجاهة هذا املنهج املعجمّي في اعتباره األصل اإلشتقاقي فيقول: " وإذا 
ّ
 ّح لناصويعل

ما نعود إ
ّ
 لألخرى، وإن

ً
 منها أصال

ً
 نجعل واحدة

ّ
ع لى صنيأن نوجد رابطة بين الكلمات، فينبغي لنا أال

الثة أساس منهاملعجمّيين بالّربط بين الكلمات بأصول املادة، فنجعل هذا الّربط باأل 
ّ
جنا صول الث

فهم في دراسة اإلشتقاق، فاملصدر مشتقٌّ منها والفعل مشتقٌّ منها كذلك.....ويكون املصدر بهذا ال

ب عليها أصول املادة، وكذلك يعت
ّ
تي تتقل

ّ
ا؛ ألّن صيغته تعتبر إحدى الصيغ ال

ً
ا متصّرف بر مشتقًّ

ا".
ً
ا متصّرف  22الفعل املاض ي مشتقًّ

جاه فالباحث املااليو 
ّ
ه ال موضوعّية  لهذا اإلت

ّ
 -ي ابن شعبان بعد الّتعّمق واإلمعان أدرك أن

ا لنزاهة وقداسة ألفاظ القرآن الكريم
ً
في دراسة  -كأساس -في هذا املنهج وال صالحّية -حفاظ

الثة أو األربعة أو سّمها ما شئت بمثابة الّرحم كما ذكر د/ تّما
ّ
ن م حّسااإلشتقاق؛ ألّن الجذور الث

 ه.نفس

ا -وأّما املصدر فهو بمثابة املرّبي الكفيل والقائم الحاضن لجميع املشتّقات، فالجذور  بمنزلة  -حقًّ

األرض الّزراعّية، ومنهج معجمّيتها مّتبع في املعاجم العربّية واألورّبّية والفرنسّية والّصينّية 

م بمختلف أجناسه اليزرع في الهواء وال في السماء، بل
َ
جوء إلى  وهكذا، والَعال

ّ
ال بّد له من الل

مرات إلى 
ّ
األراض ي الّزراعّية، ومع ذلك ال ينسب املشتّقات الّزراعّية من األشجار والّنبات والث
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راب بأّنها األصول لها، بل البذرة
ّ
مرات، وال  -وهي املصدر -الت

ّ
تنسب إليىها جميع الّنباتات والث

 يختلف في هذا اثنان.

رابط بين البذرة
ّ
ويقال:  ال في العربّية: )بذر الّزرع( بذًرا: زكا ونما،والّنبات يق -املصدر -ولقّوة الت

مرة، وتح
ّ
نين وي الجبذر األرَض: إذا زرعها، والبذرة: واحدة البذر، وفي علم الّنبات: ما تتكّون في الث

  23الّنباتي.

مرات والّنباتات
ّ
ا فالث

ً
ما تنسب  تنسب إلى األراض ي الّزراعّية ال -هي املشتّقاتو  -إذ

ّ
بأّنها أصل لها وإن

 صل لها.أ -املصدر -إلى البذر

سعة ألفاظ ال تدّل على كلمة معّينة، أال ترى أّن 
ّ
الثة قد ينتج من تقليباتها الت

ّ
وغير  الجذور الث

غة العربّية، والتفهم منها كلمة ما، بل هي غير ممنوحة الهوّية، وال معنى له
ّ
ه ا، فهذمستعملة في الل

تي ذكرها الّدكتور تّمام حّسان وتبعه في ذلك الباحث جالالّصفات الخمس
ّ
الثة ال

ّ
ل ة للجذور الث

 24عبد هللا.

 لطّيب يجرج نباته بإذن رّبه؛ فال يخطر بالبال أن يشتّق من املصدرفهو البلد ا -املصدر-أّما البذر

تي ينتج من بعض تقليباتها أل
ّ
الثة ال

ّ
ملة فاظ غير مستعكلمة ال معنى لها،  بخالف تلك الجذور الث

غة العربّية.
ّ
 في الل

ه يكّل لساُن مدرِس مادِة إعجاِز القرآِن الكريم ونظمه وفصاحته عن اإلجاب
ّ
ة ويعتقد الباحث أن

ا!!!
ً
 عند ما ُيسأل عن أصل املشتقات العربّية القرآنّية؟ وخاّصة إذا كان السائل مستشرق

تّقات كتور تّمام حّسان وأمثاله بأّن أصل املشفهل تكون اإلجابة بأمثلة الّتفاصيل الواردة من الّد 

 كالّتالي: -القرآنّية–العربّية 

غة العربّية، ج= مجّردة عن الحركات 
ّ
أ= عبارة عن أحرف ثالثة، ب= غير مستعملة في الل

كة غير مترابطة، و= التدّل على كلمة معّينة، 
ّ
والّسكنات، د= منفصلة بعضها عن بعض، ه= مفك
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فهم  ز= ش يء مجرد، ح=
ُ
ال معنى لها، ط= غيرممنوحة الهوّية الّداللّية، ي= ال داللة لها، ك= الت

 منها كلمة ما.

ه ال يخفى 
ّ
فالحمد هلل؛ مهما تضاربت اآلرآء واإلتجاهات والفلسفات حول أصل املشتّقات، فإن

غة العربّية وتعليمها إقامة صرح للفهم وخد
ّ
م الل

ّ
ه من الحوافز القصوى لتعل

ّ
مة على أحد أن

ريفة، مع كون 
ّ
قافة القرآن الكريم والّسّنة النبوّية الش

ّ
 الّدين والحياة والث

َ
مًعا،  العربّية لغة

فاق البص
ّ
 من أبى.    وات

ّ
، وتلك املحجة البيضاء، اليزيغ عنها إال  لكّل زمانٍّ ومكانٍّ

ً
ع مرّيين صالحة

، بل اقتبسوا ذلك من مشكا
ً
َم ة قوله تعالى: "سيبويه على اسمّية املصدر لم يأت سبهلال

َّ
 َدمَ آَوَعل

َها
َّ
ل
ُ
ْسَماَء ك

َ ْ
غة31" }البقرة:األ

ّ
غة وأصل م 25،{، فعلى هذا وافقوا املذهب القائل بوضع الل

ّ
صادر الل

الثة الواهية الخاوية.
ّ
م هللا آدم عليه الّسالم، وليست تلك الجذور الث

ّ
تي عل

ّ
 األسماء ال

غة على أّن البصرّيين أصّح ق
ّ
فق أهل الل

ّ
ى سون علياًسا، ألّنهم اليلتفتون إلى كّل مسموع، وال يقيات

، ألّنهم يتوّسعون ما ال يتوّسع فيه البصرّيون، قا
ً
ل ابن الشاذ والكوفييون والكوفّيون أوسع رواية

لعون عليها.
ّ
مون بأشعار العرب، مط

ّ
 26جّني:" الكوفّيون عال

غوّية أوّ 
ّ
غوّيون أّن العلوم الل

ّ
ل أداة لفهم القرآن والينس ى الّدارسون الل

ّ
لكريم اال وأخيًرا تشك

ريف 
ّ
 والحديث الّنبوّي الش

 27وتساعد في تجلية املشكالت، واستنباط األحكام.       

ومن الجدير بالذكر؛ أّن من الّدارسين والباحثين في العصر الحديث من يميل إلى ماذهب إليه  

غوّية املقارنة،
ّ
  الكوفّيون، مستأنسين بالّدراسات الل

ّ
 غوّيةوبما تيّسر لهم من معرفة بالفصائل الل

املختلفة. وفي ذلك يقول ولفسن:" إّن أغلب الكلمات يرجع اشتقاقها إلى أصلٍّ ذي ثالثة أحرف، 

وهذا األصل ]ِفْعٌل[ يضاف إلى أوله أوآخره حرف أوأكثر، فتكون من الكلمة الواحدة صور 

 .28مختلفة تدّل على معان مختلفة"
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غة بحثهم في اإلشتقاق، تناولوا فكرة األصل والفرع، وأعرضوا عن الجوانوحينما بدأ عل
ّ
ب ماء الل

افق و الحسّية واملعنوّية، مّما أوقعهم في اضطراب وأوهام كثيرة. منها أن أبا عمرو بن العالء، قد 

 ،األعرابّي في زعمه أّن الخيل مشتّق من الخيالء، ويرى ابن فارس أّن الجّن مشتّق من اإلجتنان

ر.
ّ
ست

ّ
 لألشياء الّدا 29وهو: الت

ً
ة على املحسوسات أصال

ّ
لة على ومجمل القول؛ أن تكون املواّد الّدال

ّي في الوجود من املعنوّي املجّرد، فينتج من ذلك أّن أصل  املجردات، فيكون الّراجح سبق الحس ّ

 30املشتّقات األسماء، وال سّيما أسماء األعيان.

ه يرى:" أّن ومذهب ابن جّني يدّل على أّن 
ّ
 مسألة األصل والفرع مسألة ظّن واجتهاد، وذلك أن

  31املصدر مشتّق من الجوهر، كالّنبات من الّنبت واإلستحجار من الحجر.

أخذه من -كما يبرهن هذا الّرأي على مصدرّية أصل املشتّقات عند معظم القدماء، وجوهرّيته

ا؛ كما نّبه العرب القدماء، ند بعض املحدثين، واشتقاق العرب من الجع -الجوهر واهر قليل جدًّ

 32بل أكثره من املصدر.

وقد كان الّرأي عكًسا عند بعض املحدثين لعّدهم الجواهَر أصول أصولّية الجواهر:  =4     

اإلشتقاق، ملعرفتها قبل وضع أسماء املعاني، وأّن البداهة تقتض ي وجود مرئيٍّ محسوسٍّ قبل 

راد قياسه ووضوح ميزانه. وألّن املصادر كاألفعال، املجّرد، فهو أحرى وأجدر با
ّ
ألصالة، الط

راد األقيسة، وإن كان العرب قد اشتّقوها
ّ
ة املوازين، واط

ّ
 فالتتقّيد بدق

 بالجواهر 
ً
ٍّ إليجادها حافلة

ّ
غة  كاف

ّ
ع ملفترّ امن األسماء، كما أّن الّرجوع إلى املعجمات أو كتب الل

ر، واألفعال؛ وقد اشتّق العرب من األعضاء، ومن أسماء عنها الّصفات، واألحوال، واملصاد

 33األقارب، وأسماء األزمنة واألمكنة، وأسماء املعاني، بل وحتى من أسماء األصوات واألعداد.

ّي في  غة األصلّية تنمو وتكثر حين الحاجة إليها، وأّن أسبقّية الحس ّ
ّ
يّتضح مّما سبق أّن ماّدة الل

وكّل هذا وذاك يرّجح الّرأي القائل بأّن األسماء؛ وخاصة  34عنوّي املجّرد.الوجود هو املرّجح من امل

 35أسماء األعيان هي أصل  املشتّقات.
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الث: اإلشتقاق وحقيقة وجوده ووقوعه: 
ّ
 املطلب الث

غة في حقيقة وجود اإلشتقاق ووقوعه؛ كاختالفهم في أصله، فمن 
ّ
لقد تضافرت أقوال علماء الل

 
ّ
ا، أّن بعض الكالم مشتّق وبعضه غير مشتّق، كالخليل بين القدامى من ات

ً
خذ موقًفا وسط

اب، وعيس ى بن عمر، واألصمعي، ومنهم من ارتئى أّن 
ّ
وسيبويه، وأبي عمرو بن العالء، وأبي الخط

ه أصٌل أو بحكم األصل، وفي ذلك قول ابن فارس: "وليس لنا اليوم أن نخترع، وال أن 
ّ
الكالم كل

غة وبطالن حقائقهانقول غير ما قالوه، 
ّ
 63".وال أن نقيس قياًسا لم يقيسوه، ألّن في ذلك فساد الل

ه مشتّق.
ّ
 37والبعض اآلخر يرى أّن الكالم كل

بينما تناول بعضهم ما يدخله اإلشتقاق وما اليدخله، فذكروا أّن اإلشتقاق يكون في املصادر 

ولة في األكثر، ويقّل في غيرها واألفعال والّصفات، وكذلك في األسماء واألعالم، لكونها منق

 
ً
أوينعدم، ومن ذلك اإلشتاق من أسماء الجنس، فهو عندهم صعب ودقيق، لكونها أصوال

غة 
ّ
ا، وأّما األسماء األعجمّية املنقولة من لغة أخرى مختلفة عن الل ، فهي قليلة جدًّ

ً
مرتجلة

 38وه.العربّية؛ فال يشتّق منها إذا كانت عجمّيتها شخصّية كإسماعيل ونح

ومنهم من بالغ في البحث عن األصول، فأخذ يشتّق الكلمات العربّية من أصول عربّية، كابن دريد 

ذي راح يعّد  سكلمة" الفردوس " من "الفردسة" وهي الّسعة.
ّ
وكذلك اليشتّق من األصوات  39ال

لة في البناء نحو:"َما وَمْن"، و 
ّ
ال من األسماء الّنادرة وال الحروف، أومّما يشبهها من األسماء املتوغ

غات 
ّ
مثل:"طوبالة" أي:]الّنعجة[، فال يعرف لها أصل لندرة اإلستعمال، وكذلك ال يشتّق من الل

املتداخلة كـــ"الجون" فهو مستعمل لألسود واألبيض، وال األسماء الخماسّية لعدم تصّرف 

 40األفعال منها، ومن ثّم ال مصادر لها.

االيوي ابن شعبان حقيقة وجود اإلشتقاق ووقوعه ومصدرّية وخالصة القول يرى الباحث امل

غة وتطّورها، والّزعم بأّن بعض 
ّ
أصله، وأّما تعّدد مصدر اإلشتقاق، فذلك من طبيعة نشأة الل

الّصيغ هو األصل، وسائرها فروع مشتّقة بدأت في صورة مصدرّية أو فعلّية، ومن ثّم عكف 

 41ألفعال.الّناس عليها يشتّقون كّل األسماء وا
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 الخاتمة

غوية حول أصل املشتّقات العربّية، 
ّ
من خالل ما تقّدم يّتضح للّدارس مدى اختالف املذاهب الل

ر 
ّ
ت الّدراسة على تأث

ّ
وقد انجلى من الّدراسة مرئى وتأصيل كل مذهب ألصل املشتقات، بل قد دل

غوي اآلرّي القائل باسمّية ومصدرّية أصل 
ّ
 املشتّقات، كما وّضحت عناملذهب البصري بالفكر الل

غوي الّسامّي املتمركز على أصالة العقلّية الفعلّية للمشتّقات العر 
ّ
بّية، تسّرب وسيادة الفكر الل

ولم تتغافل الّدراسة عن الخالف الّناشب بين علماء كّلٍّ من املدرستين مما أتاح الفرصة وفتح 

إن و الّرّد على مدرستي البصرة والكوفة؛  الّسبيل للّدكتور تّمام حّسان ومن تبعه من الباحثين في

كان الباحث املااليوي مخالفا لذلك ومدافعا للمدرستين، ثم تقّدمت الّدراسة بذكر مذهب 

الثة كما برهنت على دعم الّدكتور تّمام حّسان وإسهام
ّ
ه املعجمّيين القائل بأصولّية الجذر الث

ًدا لهذا املذهب وخالفه الباحث كذلك وَردَّ  ق بلطفٍّ من القول وأحسن تأويال، وذلك عن طريمؤّيِ

مالحظات تنّص على خطورة ذلك املذهب لجاللة ألفاظ كتاب هللا وقداسة كلماته، وقد اختتمت 

غوّيين القائلين بمقتض ى البداهة من وجود ش يء مرئّيٍّ 
ّ
 الّدراسة بتناول أصولّية الحواهر عند الل

ي من األعضاء وأسماء القبائل واألزمنة محسوس قبل املجّرد؛ فاشتّق أصحاب هذا الّرأ

 واألمكنة.......وهكذا.
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ّ
ي:" اإلسم أسبق من الفعل ألن

 [.30\2الخصائص:]

غة، م س، ص: ]40-28\2ص:] ابن جّني، م س، -35
ّ
 [.180[. ودراسات في فقه الل

 [.67لّصاحبي، تح: أحمد صقر، مط: عيس ى البابي، القاهرة. ص: ]ا م،1977ابن فارس أبو الحسن أحمد، -36

 [.14-13\1[، وارتشاف الضرب، ص: ]384\1ملزهر، م س،ص: ]ا -37

ه ينبغي كّل الحذر من اإلشتقذ -38
ّ
اق من لغة العرب بش يء من لغة العجم، فذلك كمن يّدعي كر ابن الّسراج: " أن

ير ولد الحوت"، بلقاسم بلعرج، م س، ص: ]
ّ
 [.23أّن الط

 [.384\1، بيروت. ص: ]1م، الجمهرة، تح: منير البعلبكي، دار العلم للماليين، ط1987بن دريد،ا -39

 [.48-35م س، ص: ] ابن عصفور، املمتع،-40

غة، د1999أحمد محمد مقدور،  -41
ّ
 [.211ار الفكر، دمشق. ص: ]م، مدخل إلى فقه الل

 املصادر واملراجع:

 الثقافية الشئون  دار ،4النجار،ط علي محمد :تح ،(هـ392ت ،الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان.    -1

 .ت.بغداد، د العامة،

 ، بيروت.1م، الجمهرة، تح: منير البعلبكي، دار العلم للماليين، ط1087ابن دريد،  -2

، دار اآلفاق الجديدة، 3، تح: فخر الدين قباوة، طالتصريف في املمتعم، 1978بن عصفور، اإلشبيلي، ا -3

 بيروت.

، دار مصر 20، طشرح ابن عقيلم، 1980ه/1400ابن عقيل، قاض ي القضاة، بهاء الدين عبد هللا،  -4

 للطباعة.

 الحميد، عبد الدين محيي محمد :، تحمالك ابن ألفية عقيل، على ابن شرحم، 1964ابن عقيل،   -5

     السعادة، مصر. ، مطبعة14ط

 تح: أحمد صقر، مط: عيس ى، القاهرة. الصاحبي،م، 1977ابن فارس، أبو الحسن أحمد،  -6



برإهمي شعبان   إ 

 د. مت طيب بن فا و 

 ود. أ محد عارفني بن صفر
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