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 حتليل ودراسةنظرية دوران املادة اللغوية حول معنى عام بني ابن فارس وابن جني: 

 البندري خالد براك السديري

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، كلية اآلداب بالدمام، قسم اللغة العربية، أستاذ فقه اللغة املساعد

 هـ(41/9/4112 هـ، وقبل للنرش يف2/7/4112  )قدم للنرش يف

  

 .املقاييس، االشتقاق األكرباملعجم، املادة، اجلذر، دوران املعنى،  الكلامت املفتاحية:

جيمع هذا البحث بني قطبني متعارصين من أقطاب علم الداللة يف تاريخ اللغة العربية، مها: ابن  :البحث ملخص

هـ(، إذ وضع كل منهام نظرية داللية اعتامًدا عىل فكرة دوران املعنى ملعنى عام، 392هـ(، وابن جني )391فـارس )

ل، وسامها: املقاييس أو األصول، واآلخر ذكرها يف كتابه )اخلصائص( وسامها: فاألول طبقها عىل معجم كام

االشتقاق األكرب، ويعرض هذا البحث دوران املعنى عند اإلمامني، من حيث تعريفه وصحة تطبيقه، واطراده يف 

ذا، مستعرًضا آراء اللغة، وأثره، ودوره يف إفادة العربية بتوليد ألفاظ جديدة تنمي ثروهتا اللفظية حتى يومنا ه

اللغويني قدياًم وحديثا، تدليًًل وترجيحا، مستشهًدا بنصوص حية من املعاجم يف إثبات ما يذهب إليه، موصًيا بتغيري 

 .طريقة البحث يف دوران املعنى من اخلًلف اللغوي فيه إىل جدواه التطبيقية

 

 

 

  

 هـ(4112م/2024جامعة امللك سعود، الرياض ) ،26-3ص ص  (،2، ع )(33) ، مججملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 33 (2), pp 3-26, © King Saud University, Riyadh (2021 /1442H.) 

 جامعة امللك سعود

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 4048 – 3620:ردمد )ورقي(

 4618-8339ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 

ISSN (Electronic):1658-8339 



 ...نظرية دوران املادة اللغوية حول معنى عام: البندري بنت خالد بن براك السديري

 

1 

  

 

 

The Theory of Root Rotation around a General Meaning by Ibn Fares and Ibn 

Janni: An Analytical Study 
 

Albandari Khalid Barrak Alsuadiri 
Assistant Professor of Philology, Department of Arabic Language, College of Arts, Imam Abdulrahman Bin Faisal University 

(Received:2/7/1442 H, Accepted for publication 15/9/1442 H) 

 

Keywords: dictionary, subject, root, meaning rotation, standards, the greatest derivation. 
Abstract. This research tacks together two contemporary leaders of semantics in the history of the Arabic 

language: Ibn Fares (395 AH) and Ibn Janni (392 AH). Each of them developed a theory of semantics based on the 

idea of the rotation of meaning around a general meaning. The first, Ibn Fares, applied the theory on a whole 
lexicon and called it standards or origins. The other scholar mentioned it in his book “Al-KhaS’ai’S” and called it 

“the greatest derivation”. This research shows the rotation of meaning for the two scholars in terms of definition, 

validity of its application, its frequency in the language, its impact, and its utility for Arabic to generate new words 
that increase its verbal wealth to the present time. The research also reviewed the views of the old and recent 

linguists citing texts from dictionaries to prove what it argues for, and ultimately recommending a change in 

research from disputing about meaning rotation to adopting it for its usefulness. 
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اللغة العربية لغة ولود، إذ تتوالد الدالالت فيها بطرق  

)االشتقاق(، وألمهيته أصبح علاًم متعددة، أكثرها غنى ونامء 

الزركيش، قائاًم بذاته، حتى عّد من أرشف علوم العربية )

أْخذ كلمة "، واالشتقاق عند علامء اللغة: (74، ص4992

من كلمة أو أكثر مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف 

(، وله تعريفات 4، ص2000)أمني،  "اللفظ واملعنى مجيعا

ومل يتفق العلامء عىل حتديد  (،27-41 ،2001ُأَخر )طرزي،

وألمهية االشتقاق  (.2002حممود، مفهوم االشتقاق )

استنتج العلامء منه نتائج منها فكرة دوران املادة حول معنى 

عام، فقد خصص هلا ابن فارس كتابه مقاييس اللغة، حيث 

أظهر فيه املعنى املشرتك ملجموع صيغ اجلذر الواحد )عبد 

(، كام ُعني هبا ابن جني يف كتابه 411ص ،2042اجلاسم، 

)اخلصائص( حتت عنوان )االشتقاق األكرب( أدار فيه املعنى 

: 2008)نجا،  العام حول تقليبات اجلذر الثًلثي الواحد

، ومها نظريتان لغويتان أصيلتان يف العربية، مل يقف (2/64

أحد عىل تأثري إحدامها يف األخرى، أو يستدل بإحدامها عىل 

األخرى، فأردُت يف هذا البحث أن أجلو هذا اجلانب،  صحة

وأن أقارب بني النظريتني ألثبت بإحدامها صحة األخرى، إذ 

لو توافقت املعاين العامة لتقليبات املادة الواحدة عند ابن 

فارس، ألصبح االشتقاق األكرب عند ابن جني سلياًم 

 صحيحا، وذلك أننا نستدل باجلزء عىل صحة الكل. 

اختارت الباحثة أن يكون املقياس مقاييس ابن  وقد 

فارس، وليس االشتقاق األكرب البن جني؛ ألن مقاييس ابن 

فارس فكرة مكتملة بتطبيقها عىل معجم لغوي كامل، وهذا 

ما ساعده أيًضا عىل اكتشاف فكرة أخرى مكملة للمقاييس ملا 

(، وأما 328/ 4، 4994زاد عن الثًلثي )ابن فارس، 

نت بابني من أبواب اخلصائص، االشتقاق  األكرب ففكرة ُضمِّ

ومها: باب القول عىل الفصل بني الكًلم والقول، وباب يف 

، 436-2/431، 4990االشتقاق األكرب )ابن جني، 

4/1.) 

 

 املقاييـس. 

ضمن ابن فارس نظريته كتابه )املقاييس يف اللغة(  

وسامها مرة )املقاييس( وأخرى )أصوال(، يقول يف مقدمة 

إن للغة العرب مقاييس صحيحة، وأصواًل تتفّرع "كتابه: 

منها فروع. ومل يعربوا يف يشء من ذلك عن مقياس من تلك 

املقاييس، وال أصل من األصول ... وقد صّدرنا كل فصل 

الذي يتفرع منه مسائله، حتى تكون اجلملة املوجزة  بأصله

 (.4/3، 4994)ابن فارس،  "شاملة للتفصيل

وتعني هذه النظرية: إرجاع معاين املادة الواحدة إىل معنى  

(، وقد سمى املعنى 201، ص 2001عام مشرتك )هًلل، 

العام املشرتك )مقياًسا( أو )أصًل(، وسمى املعاين املشتقة منه 

كل جذر "فعامد هذه النظرية هو التأصيل؛ أي أّن  )فروعا(،

لغوي يمثل أرومة هلا مقابل معنوي حتمله، أو حتمل جزًءا 

، 4997)جبل،  "منه، سائُر الفروع النابتة من تلك األرومة

494.) 

رتب ابن فارس مواده ترتيًبا ألفبائًيا بادًئا بأبواب الثنائي  

ر املادة اللغو ية باألصل العريب املضاعف فالثًلثي، وصدَّ

الصحيح ذي املعنى األقدم أو احلقيقي، ثم الفروع وهي 

؛ 2/310، 4988املعاين املشتقة منها أو املجازية )نصار، 

( دون أن يشري إىل احلقيقي أو املجازي 2044خورشيد، 

منها، وقد تعددت أصول ابن فارس يف املادة الواحدة ما بني 

صل الواحد: مادة )أ ل أصل واحد إىل ستة أصول؛ فمثال األ

اهلمزة والًلم واهلاء أصل واحد، وهو التعّبد. فاإلله اهلل "هـ( 

، 4994)ابن فارس،  "تعاىل، وسمي بذلك ألنه معبود

فاألصل "(، ومثال األصول الستة مادة )ص ف ر(: 4/427

األول لون من األلوان. والثاين اليشء اخلايل. والثالث جوهر 

ع صوت. واخلامس زمان. من جواهر األرض. والراب

، وينظر:)ح 3/291، 4994)ابن فارس،  "والسادس نبت

، 2/19، و)ح س ب( 1/91، و)ق ص د(2/74ص د(

. إذ تعددت األصول فيها من أصلني إىل 4/437و)أ م ر(

 مخسة(.

ونظرية ابن فارس تعود إىل االشتقاق اللغوي الذي ُيَولَّد  

اللة عىل املعنى لفظ من آخر مع وجود صلة معنوية للد"فيه 

؛ الفخراين، 423، ص4976)ربيع، وعًلم،  "اجلديد

( دون التقيد بالصيغة الرصفية؛ ألن هذا 440، ص4999

مناطه االشتقاق الرصيف مطرد القواعد الذي تنتزع فيه كلمة 

من أخرى عىل أن يكون بينهام اتفاق يف املعنى وتغيري يف اللفظ 

اعه معروفة تسري يضيف زيادة عىل املعنى األصيل، وأنو

حسب صيغ وأوزان معينة وهي األفعال الثًلثة، واملشتقات 
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(، ومع هذا تلتقي نظرية ابن 437، ص4993السبعة )قّدور، 

فارس مع االشتقاق الرصيف، يف ثبات ترتيب احلروف 

األصول للامدة يف مشتقاهتا، فلو تغري ترتيب احلروف لدخلنا 

خرى )أبو سليامن، يف جذر آخر يكون أًبا ألرسة لغوية أ

4993.) 

وتلقى العلامء نظرية ابن فارس بالقبول، النطباق كل  

 رشوط االشتقاق عليها وهي:

وجود أصل وفرع وهو املشتق منه واملشتق،  -أواًل  

ومعنى جيمعهام، وحمافظة عىل ترتيب احلروف األصلية كام 

 وردت يف األصل.

الثًلثية يف تطبيقها عىل كل مواد اللغة الثنائية و -ثانًيا

معجم، وما زاد عن الثًلثي اكتشف له نظرية النحت )ابن 

 ( ونجح يف ذلك.4/328، 4994فارس، 

ففاضل هبا بني أقوال وّظف هذه النظرية،  -ثالًثا

وإذا اختلفت "، وقد رصح بمعياريتها حني قال: اللغويني

)ابن  "األقاويل نظر إىل أقرهبا من قياس الباب فأخذ به

(، 81، ص2003، وينظر: جبل، 3/476، 4994فارس، 

، 2003)ينظر: جبل،  ورجح هبا عروبة بعض األلفاظ

اَزة فأظنُّها "، ومن ذلك قوله: أو عجمتها( 90ص فأما الُعكَّ

عربيَّة، ولعلها أن تكون سّميت بذلك ألّن األصابع تتّجمع 

، 4994)ابن فارس،  "عليها إذا َقَبَضت. وليس هذا ببعيد

فأما اْلَقْصف "س الباب، وقوله أيًضا: ( أي من قيا4/407

يف اللَّهو َواللَِّعب فقال ابن دريد: ال أحسبه عربّيا. وليس 

اْلَقْصف الذي أنَكَره ببعيد من القياس الذي ذكرناه، وهو من 

، وينظر: 4/91، 4994)ابن فارس،  "األصوات واجلََلبة

وممّا ليس عندي عربيًّا "(، وقوله: 90، ص2003جبل، 

، إذا  قوهلم للُحزمة من احلطب وغريه: ُطّن. ويقولون: َطنَّ

وهبا (، 3/107، 4994)ابن فارس،  "مات، وليس بيشء

ومنه "، مثل قوله: حكم عىل بعض املواد باألصالة من عدمها

احلَْذَلَقُة، وأظنها ليست عربّية أصلية، وإنام هي مولَّدة والًلم 

، 4994، )ابن فارس "فيها زائدة. وإنام أصله احِلْذق

(، فكانت النظرية متكاملة وذات وظيفة مما دعم 2/411

قوائمها. وقد فحص أحد الباحثني معاين أكثر من ألفي مادة، 

(. 69، ص2042مثبًتا هبا صحة نظرية ابن فارس )جبل، 

واقتفى بعض اللغويني صنيع ابن فارس يف معجمه؛ ومنهم، 

ل مادة هـ( يف العباب الزاخر، الذي ذّيل ك610الصغاين )

(، دون 4/29، 4978باملعنى العام الستعامالهتا )الصغاين، 

الربط بني املعاين، وجممع اللغة العربية بالقاهرة يف العرص 

احلديث إذ أخرج أجزاء من املعجم الكبري، وابتدأ مواده 

ثم املعاين الفرعية )جممع  -كعمل ابن فارس-باملعنى الكيل 

-409، ص2003ل، /ك؛ جب4اللغة العربية بالقاهرة، 

( يف كتابه )التحقيق يف كلامت 2001(، واملصطفوي )442

القرآن الكريم( الذي بحث يف أصول ألفاظ القرآن، وإعادة 

املعاين املجازية واملستعملة إليها، مع بيان املعنى املشرتك 

 (. 4/8، 4961)املصطفوي، 

 

 االشتقاق األكرب.

جني، وحّده يف هو أحد أنواع االشتقاق، وقد قال به ابن  

أن تأخذ أصًًل من األصول الثًلثية "كتابه اخلصائص بقوله: 

فتعقد عليه وعىل تقاليبه الستة معنى واحدا، جتتمع الرتاكيب 

الستة وما يترصف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد يشء 

من ذلك عنه ُرد بلطف الصنعة والتأويل إليه، كام يفعل 

، 4990)ابن جني،  "الواحداالشتقاقيون ذلك يف الرتكيب 

( ومّثل لذلك بأمثلة متعدد، منها: الرتاكيب 2/436

املستعملة لكل من ) ق و ل(، و )ك ل م(، و )ج ب ر(، و )ق 

س و(، و )س ل م(، فمثًًل: املعنى اجلامع للرتاكيب الستة 

ملادة ) ج ب ر(: القوة والشدة، فجرْب العظم والفقري تقويتهام، 

ب، إذا  قوته احلوادث، والُبْجرة قوي الرسة، ورجل جمرَّ

باجّي  والرُبج معروف بقوته، والرجل املَُرّجب املعظم، والرَّ

 (،2/436، 4990الرجل يفخر بأكثر مما يعمل )ابن جني، 

فلكل تركيب معناه اخلاص، ولكن كل الرتاكيب الستة تلتقي 

 القوة والشدة.  يف املعنى العام املشرتك، وهو

وقد صّدر كتابه )اخلصائص( بتطبيقات من االشتقاق  

األكرب دون تسميته، وقّلب جذري )ق و ل( و )ك ل م( يف 

تعريفه لكل من القول والكًلم يف الباب األول من كتابه )ابن 

(، حتى إذا ما أتى إىل منتصف كتابه 4/1، 4990جني، 

أفصح عن اسم نظرية تلك )االشتقاق األكرب( وأوضح 

وفائدهتا، وذلك أدعى إىل قبوهلا؛ ألنه قّدم الدليل عىل  تعريفها

 صحتها. 

أنه به  وقد جعل ابن جني لًلشتقاق األكرب فوائد منها: 
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، ورّد هذا الصنيع إىل أستاذه أيب عيل ُيعرف أصل املقلوبات

هـ( الذي اسرتشد هبذا التقليب لرّد املقلوب 377الفاريس)

)ابن جني،  ُأثفيَّة(إىل أصله، كام فعل ليعرف أصل الم )

، يميز به املستعمل من املهمل(، ومنها: أنه 2/414، 4990

هـ(، فمثًًل يف تقليبات )س ل 471مثله يف ذلك مثل اخلليل )

م( ذكر معاين التقاليب اخلمسة، حتى إذا أتى إىل )ل س م( 

وقد جعل  (.2/410، 4990قال عنه: مهمل )ابن جني، 

ُيـلتَمس به إحياء طريًقا  بعض الباحثني االشتقاق األكرب

؛ وذلك للتعبري عن معنى جديد يدور يف فلك موات األلفاظ

، فكْشف (13، ص2002حممود، معنى التقاليب الستة )

املعاين االشتقاقية والعًلقات بينها ومًلحظتها يعد أهم 

، 2042مؤهل إلحياء األلفاظ باالشتقاق )ينظر: جبل،

 (.70ص

: )االشتقاق األكرب( وقد سمى ابن جني نظريته بـ 

فجعلها بذلك نوًعا من أنواع االشتقاق، غري أن بعض العلامء 

أخرجها من حظرية االشتقاق؛ ألن أركانه مل تكتمل فيها، 

وهو املشتق واملشتق منه، فكل فرع )مشتق( البّد له من أصل 

)مشتق منه( يرجع إليه، فهل غاب عن عامل فّذ كابن جني أن 

كرب( ليس هلا أصل اشتقاقي  يف نظري نظريته )االشتقاق األ

مل يغب ذلك عنه، ولعله عّد املعنى املشرتك هو األصل 

اجلامع، كام فعل ذلك ابن فارس يف كثري من أصوله، فهي 

حني التحقيق ليست أصواًل مادية تنبئ عن املعنى األويل، 

وإنام معنى جمرد حتقق فيام تفرع منها من استعامالت، فمعنى 

التجمع والعطف والرجوع وما "يعود إىل  جذر )أ ل ب(

ومادة )ب  "تدل عىل النقصان"، ومادة )أ ل ت( "أشبه ذلك

، 4/429، 4994)ابن فارس،  "امتداد اليشء"و ع( معناها 

(، وهذا إذا عددنا 14، ص2003، وينظر: جبل، 430،348

أن املعاين احلسية أصل املعاين املجردة، وهلذا كان ابن جني 

 يضّمن تعريفه لفظة االشتقاق، فاستعمل بداًل ذكًيا حني مل

منها )تعقد( ألنه يدرك أن االشتقاق يكون من اللفظ نفسه، 

أصًًل من "ولُينظر إىل قوله يف تعريف االشتقاق األكرب: 

عند  "أصل"فعرب بلفظة  "الرتاكيب"، وإىل قوله: "األصول

حديثه عن جذر واحد، أما وقد اجتمعن عىل معنى فهي 

، فكأنه يشري إليها وهي يف حالة دوراهنا؛ فالدائرة تراكيب

ليس هلا نقطة بداية أو هناية؛ ولذلك نزع عنها صفة األصالة 

وسامها تراكيب تتبادل فيها احلروُف األماكَن مناسبة حال 

الدوران، كام أنه عند تدقيق النظر يف تعريف ابن جني نظريته 

ة إجراء نرى أنه ليس حًدا أو تعريًفا، بل وصف عملي

 االشتقاق األكرب يف حالة الدوران. 

وقد أوقعت بعض تعريفات االشتقاق الباحثني يف رشك  

استخراج لفظ من لفظ أو "رفض االشتقاق األكرب، ومنها: 

( واحلقيقة أن 296، ص4987)الزيدي،  "صيغة من صيغة

هذا تعريف االشتقاق الرصيف وهو أحد أنواع االشتقاق، 

االشتقاق بتعريف عام )ينظر: خان،  وكان األوىل أن حيدّ 

هـ( حني حّده بــ: 381(، كام فعل الّرماين )42، ص2042

)الرماين،  "فرع من أصل يدور يف تصاريفه عىل األصل"

(، فالفرع يف 69: 2042؛ وينظر: جبل، 69، ص4981

نظرية ابن جني: املعاين الفرعية لكل تركيب، واألصل: املعنى 

 املشرتك.

كرة ابن جني تعريُف أحد املحدثني املقياس ومما يؤكد ف 

املعيار أو الصفة التي تربط بني أصل وأصل أو فرع "بأنه: 

( ومفهوم املقياس لديه: 4998)احلمزاوي،  "بفرع

مواصفات صًلت معاين األصول أو الفروع بعضها "

(. فهذا التعريف يؤيد نظرية ابن 4998)احلمزاوي،  "ببعض

أي تربط بني اجلذر  -لجني، فهي تربط أصًًل بأص

وتبني مواصفات صًلت املعاين األصول  -وتقليباته

والفروع، وهذا ما فعله ابن جني؛ ألنه بنّي مواصفات ومعايَن 

جمردة جتمع معاين األصول، وقد أقام ابن جني عمله عىل 

متثلت يف نظام التقليبات املسمى  أداة رياضيةثًلث أدوات: 

وأداة استقرائية لرياضيات، حديًثا باالحتامالت يف علم ا

وأداة وهبا تتـّبع خمتلف الدالالت يف الرتاث العريب،  تصنيفية

وهي األداة املركزية يف بحثه وهي أيًضا أصعب  تأويلية:

أدواته؛ ألهنا حتتاج إىل تدبر دقيق وتفكري عميق ومعايشة 

وجدانية ومعرفة اإلحياءات الداللية للتقليبات، وقد ردد 

يف بحثه سبع مرات، مما يعني بأنه اللفظ املحدد  لفظة )تأويل(

لطبيعة املنهج للوصول إىل املعنى اجلامع للكلامت )عدمان، 

حسب -(؛ ولذا ال بّد من تلمس املعاين وحماولة رّدها 2042

 ملن يتناول موضوعه هذا. -منهج ابن جني نفسه

ومل يتلق بعض العلامء فكرة ابن جني بالقبول، بل  

ضوه، وبعضهم أخذ يقارن بني االشتقاق األكرب انتقدوه وعار
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عند ابن جني ونظرية املقاييس عند ابن فارس، ومل يضع يف 

ذهنه أنه يقارن بني فكرة مكتملة املنهج والتطبيق عىل ألفاظ 

اجلذر الواحد أخرجها ابن فارس عىل صورة معجم، وبني 

فكرة طبقها ابن جني عىل ألفاظ اجلذر وتقليباته من خًلل 

ثلة مل تتجاوز بضع صفحات من كتابه )اخلصائص( يف أم

 موضعني اثنني.

هـ( يقول يف 944وممن عارض هذه الفكرة السيوطي) 

وأما األكرُب فيحفظ فيه املاّدُة دون اهليئة فيجعل )ق و "املزهر: 

ل( و)و ل ق( و )و ق ل( و )ل ق و( وتقاليبها الستة بمعنى 

ماُم أبو الفتح ابن جني، اخلفة والرسعة، وهذا مما ابتدعه اإل

وكان شيخه أبو عيل الفاريس يأنس به يسريا، وليس معَتمًدا 

يف اللغة، وال يصّح أن ُيستنبط به اشتقاق يف لغة العرب، وإنام 

جعله أبو الفتح بياًنا لقوة ساعده ورّده املختلفات إىل َقْدٍر 

مشرتك، مع اعرتافه وِعْلِمه بأنه ليس هو موضوع تلك 

أن تراكيبها تفيد أجناًسا من املعاين مغايرًة للقدر الصيغ، و

املشرتك، وسبب إمهال العرب وعدم التفات املتقدمني إىل 

معانيه أن احلروف قليلة، وأنواع املعاين املتفامهة ال تكاد 

تتناهى، فخصوا كل تركيب بنوٍع منها؛ ليفيدوا بالرتاكيب 

ر املواد حتى ال واهليئات أنواًعا كثرية، ولو اقترصوا عىل تغاي

يدّلوا عىل معنى اإلكرام والتعظيم إال بام ليس فيه من حروف 

لضاق األمر جدا، و  -ملنافاهتام هلام-اإليًلم والرضب 

الْحتاجوا إىل ألوف حروٍف ال جيدوهنا، بل فّرقوا بني ُمْعتِق 

وُمْعَتق بحركة واحدة حصل هبا متييز بني ضدين. هذا، وما 

أخّف، ولسنا نقول: إن اللغة أيضا فعلوه أْخرص وأنسب و

اصطًلحية، بل املراد بيان أهنا وقعت باحلكمة كيف فرضت، 

ففي اعتبار املادة دون هيئة الرتكيب من فساد اللغة ما بّينت 

لك، وال ُينَْكر مع ذلك أن يكوَن بني الرتاكيب املّتحدة املاّدة 

معنى مشرَتٌك بينها هو جنٌس ألنواع موضوعاهتا، ولكن 

لتحيُّل عىل ذلك يف مجيع مواّد الرتكيبات كطلٍب لعنْقاء ا

 (.4/317، 4987)السيوطي،  "ُمغرب ...

وقد رصف هذا القول كثرًيا من الباحثني قدياًم وحديًثا  

عن عّد االشتقاق األكرب باًبا من أبواب االشتقاق، وصدفهم 

عن البحث فيه باستفاضة، وعن حماولة تطبيقه عىل معجم 

قول تنقصه الدقة، وفيه تعميم خيفي بعض  كامل، وهو

حيفظ فيه املادة "احلقيقة، فقول السيوطي: إن االشتقاق األكرب 

غري دقيق؛ ألن األلفاظ ليس هلا معنى كامل إال  "دون اهليئة

( ولذلك حينام مثل 68، ص4998من خًلل السياق )عمر، 

ا، ابن جني لنظريته وضع املادة يف هيئات خمتلفة ليبني داللته

كام يف مادة )ق و ل( ومقلوباهتا، مثّل هلا بــ)القول( و)َقَلوُت 

الُبرْس( و)الِقْلو( و)َتَوقََّل باجلبل( و)َوَلق َيلِق( و)الُّلوقة( 

لْقوة( (، وكذلك فعل يف 44-4/1، 4990)ابن جني، و)الِّ

كل املواد التي عرضها، وهو عرض تقليبات املواد من خًلل 

ذة من مشتقات التقليبات ال أصوهلا، هيئاهتا، فشواهده مأخو

، 4981أي من واقع االستعامل اللغوي )ينظر: الداية، 

(، ثم إن املفردات حني ُنْطقها تفيد معاين كلية، 231ص

تتخصص من خًلل قرائن يف السياق )ينظر: اجلنايب، 

ففي اعتبار املادة دون "وعىل هذا ال اعتبار لقوله:  (،2009

. وأما قوله: "اللغة ما بّينت لك هيئة الرتكيب من فساد

وليس معتَمًدا يف اللغة وال يصّح أن ُيستنبط به اشتقاق يف "

وكان شيخه أبو عيل "فمردود عليه بقوله:  "لغة العرب

 ."الفاريس يأنس به يسرًيا

كام ذكر السيوطي يف كتابه )األشباه والنظائر( تعريًفا آخر  

فظني مشاركة يف املعنى أْن نجد بني الل"لًلشتقاق، فقال عنه: 

، 4987)السيوطي،  "واحلروف األصول مع تغيري ما

(، وهذا التعريف يتسق مع االشتقاق األكرب، إذ ال 4/427

حمافظة عىل ترتيب احلروف األصول وال ذكر ألصل معنى أو 

 فرع هنا.

واحلقيقة أن الواقع ال يصدق كًلم السيوطي؛ ألن اللغة  

ن اللغوي ال يستطيع أن يميل ليست ذات قوانني صارمة؛ وأل

قواعد اللغة عىل املتكلمني، فهي تتطور عىل ألسنتهم شاء أم 

أبى؛ ولذلك نجد أن العرب خًلل تارخيها الطويل استعملت 

الذي  ع ك()ر ما ظنّه بعض العلامء مهمًًل، ومن ذلك جذر

ع ك ر، ع ر ك، ك ع ر، ك ر ع، "نّص اخلليل عىل إمهاله بقوله: 

)الفراهيدي،  "مًلت، و )ر ع ك( مهملر ك ع مستع

(، وعند البحث عن املعنى العام للتقاليب اخلمسة 4/496

-4/496عنده يتبني أهنا تدور حول االختًلط )الفراهيدي، 

وأما املهمل فيبدو أن ابن فارس استدركه يف مقاييسه،  (200

الراء والعني والكاف كلمٌة "إذ يقول حتت جذر)ر ع ك(: 

)ابن فارس،  ": الّراعك من الرجال: األمَحقواحدة. يقولون



 هـ(4112م/2024جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

9 

(، وال خيفى معنى اختًلط العقل بام يقلل 106/ 2، 4994

 من فهمه هنا. 

التي أمهلها اخلليل )الفراهيدي،  )ط ل غ(وكذلك مادة  

هـ( استدركها عليه حني 370(، ولكّن األزهري )1/386

 "عياءأن َيْعيَى الرجل. ثم يعمل عىل اإل"جعل هلا معنى وهو 

(، وهو معنى ليس ببعيد عن معاين 8/18)األزهري، 

التقليبات األخرى املستعملة عند اخلليل )غ ط ل، ل غ ط، غ 

-1/386ل ط( فقد دارت عىل عدم الرتكيز )الفراهيدي، 

387.) 

، ففي العني وتقاليبه )ب ت ع(ومنها أيضا جذر  

؛ ابن 2/71واجلمهرة أمهل جذر )ع ب ت( )الفراهيدي، 

َعَبَت َيَده "( واستدركه اللسان بقوله: 4/211، 4987دريد،

، 4988)ابن منظور، "َعْبتًا: لواها، فهو عابت، واليد َمْعبُوتة

(، ويتحقق فيه معنى التحول الذي تدور عليه اجلذور 9/9

 األخرى املستعملة.

الذي أمهل يف اجلمهرة، إذ ذكر ابن  و ك( )عومنها جذر 

هـ( أربعة تقاليب فقط هي)ع ك و( و)ك و ع( 324دريد )

و)و ع ك( و )و ك ع(، وكلها تدور حول معنى عام وهو 

الشدة، واستدرك القاموس واللسان عليه )ع و ك( الذي من 

معانيه، الكّر والقتال والكسب و االحتامل )ابن منظور، 

(، وكل 4226، ص4993وزآبادي، ؛ الفري9/9، 4988

 هذه املعاين مرتبطة بمعنى التقاليب العام، وهو الشدة والقوة.

التي ذكر اخلليل  )م ن ج(ومنها االستفادة من تقاليب  

منها استعامل )ن ج م، م ن ج، ج م ن، م ج ن( وأشار إىل 

املنُج إعراُب املنك، دخيٌل، يعني "عجمة )م ن ج( بقوله: 

(، ومل يذكر هلا معنى عربيا، 4/181)الفراهيدي، "الِغطَّة

ويدور معنى هذه التقاليب حول البدّو والربوز، وأمهل العني 

)ج ن م(. وقد مجعت هذه املادة فوائد االشتقاق األكرب كلها، 

فقد استفادت العرب منها يف ثًلث نواح أعطت )م ن ج( 

استدرك  معنى جديًدا له صلة باملعنى املشرتك للتقليبات، إذ

القاموس والتاج عىل العني )املَنْج( بمعنى التمرة تضاف إىل 

؛ 263، ص4993التمرتني والثًلث)الفريوزآبادي، 

(، واستفادت منها أيًضا التعريب، فعّربوا 6/220الزبيدي، 

)ِمنْك( إىل )ِمنْج( بمعنى َحّب ُمْسكِر، واستفادت اإلبدال، 

إىل )َجنْمة( )ابن  فأبدلوا )اجلَْلمة( بمعنى مجاعة اليشء

(، مستفيدين من عدم اختًلطها 2/381، 4988منظور،

بمعاين املادة األخرى ألهنا مهملة، وهذا اإلبدال يتسق معناه 

 مع باقي التقليبات وهو البدّو والربوز.

و  )ق ص د(ومنها كذلك ذْكر اخلليل استعامل تقليبي  

( وإمهال باقي التقاليب، 1/1الفراهيدي، )ص د ق( )

ومعنامها يدور حول القوة يف القول والعمل )ابن فارس، 

-4988،7/307؛ ابن منظور، 3/339 4994

ْصق 44/479 (، واستدرك عليه القاموس )د ص ق( فالدَّ

( 4439، ص 4993عنده كرْس الزجاج )الفريوزآبادي، 

 وليس هذا املعنى ببعيد عن معاين التقاليب األخرى.

يف  مستعمًلت( ص ك م، ص م ك، م ص كووردت ) 

( حيث يدور معناها العام حول 4/128العني )الفراهيدي،

الصًلبة والشدة، واستدرك عليه ابن دريد )ك ص م( )ابن 

( بمعنى: الدفع باليد أو الرضب، وهو 4987،2/896دريد،

 معنى قريب جًدا من باقي معاين التقاليب.

وورَد كذلك مقلوبان فقط يف باب )القاف والثاء والباء  

ق(  )ب ث( و ث ق بهام( من العني، مها )مع

(، واملعنى اجلامع بينهام النفاذ. ويبدو 4/319)الفراهيدي،

أن العرب توسعت يف هذه املادة، فقد استدرك عليه اللسان 

)ث ب ق( و) ب ق ث(؛ فاألول معناه: رسعة دمع العني، 

(، و اآلخر: 2/83، 4988وجريان النهر)ابن منظور،

بَقَث َأمَره وحديَثه، وطعاَمه "للسان: اخللط، قال صاحب ا

(، وواضح 4/118، 4988)ابن منظور، "وغري ذلك: َخَلَطه

معنى النفاذ يف األول، وأما اآلخر فمستفاد من معنى اخللط 

الذي هو نفاذ أمر يف آخر. ولعل العرب أيًضا استفادت من 

مقلوب خامس مهمل يف اإلبدال، فقالت: َقَبَث، بمعنى: 

( ومل يرد يف املادة 222، ص4993فريوزآبادي،َقَبَض )ال

سوى هذا املعنى، ويؤكد هذا اإلبدال أن العرب أبدلت بني 

 (. 4/478، 4964الثاء والضاد )أبو الطيب، 

( مخس مواد، هي: ب س قو أورد ابن دريد يف تقاليب ) 

)ب س ق( و )س ب ق( و )س ق ب( و )ق ب س( و )ق 

لظهور والتامم )ابن س ب( و يدور معناها العام حول ا

(، وأمهل ) ب ق س( واستدركها 4/338، 4987دريد،

عليه القاموس بمعنى قريب من معاين التقاليب، وهو شجر 
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، 4993متني وصلب يشبه اآلس ورًقا وحبا )الفريوزآبادي، 

 ( وال خيفى قربه من معاين التقاليب األخرى. 687ص

حول  ( تدورع ل موذكرت إحدى الباحثات أن تقاليب ) 

حدوث اليشء برسعة خملًفا أثًرا جمرًدا أو حسيا، وذكرت أن 

املقاييس والتاج أمهًل مادة )ل ع م( أما املقاييس فنعم، فقد 

أمهلت فيه املادة، وأما اللسان فقد وردت فيه )ل ع م( بمعنى: 

، 4988يتيم، وبلفظة )اللََّعم( وهو )اللعاب( )ابن منظور،

املعنى العام الذي ذكرته (، وهو معنى يدخل يف 42/292

 (. 2041الباحثة )بن عياد، 

وقد وجدت الباحثة هنا بعض اجلذور املهملة مستعملة  

عىل ألسنة بعض العرب املحدثني، فهي إن مل تكن من مهمل 

املعاجم التي فاتت العلامء فإهنا من فوائد االشتقاق األكرب، 

الرتفاع ( التي تدور داللتها عىل االمتًلء واط ف حفامدة )

(، استعملتها العرب 141-3/141، 4994)ابن فارس، 

ومعها ثًلثة من تقاليبها الستة، وهي )ح ط ف( وتعني: 

(، و) ف ط ح( 3/226، 4988الضخم البطن )ابن منظور، 

ْضَته ... ورأٌس مفطَّح: "وتعني  َفطَّْحُت العود وغرَيه، إذا عرَّ

( (، وأما )ط ح ف1/140، 4994)ابن فارس،  "عريض

فالطَّْحف: َحبٌّ يطبخ باليمن، وقالوا: إنام هو الطَّْهف )ابن 

(، وسواء أأبدل أم ال، فاحلَّب 8/429، 4988منظور، 

يتمدد بالطبخ، وال ختفى داللة االتساع التي تشمل املقلوبات 

األربعة التي يمكن أن يكون استعامل مقلوهبا اخلامس 

لوب هو )ف ح ط( إذ استدراًكا ملا فات علامء اللغة، وهذا املق

ط( يف اجلزيرة العربية اجلري برسعة، يف اجتاه غري  تعني )فحَّ

(، وهو قريب جًدا من 2/920، 2002حمدد )العبودي، 

 داللة بقية التقاليب املستعملة وهي االتساع.

( مل يرد يف املعاجم معها إال تقليب واحد ش غ لومادة ) 

األوىل خًلف من تقاليبها الستة وهي )ش ل غ(، وتعني: 

(، واألخرى بمعنى 491/ 3، 4994الفراغ )ابن فارس، 

تكسري الرأس، فيقال: َشَلَغ رأَسه: َشَدَخه )ابن منظور، 

(، وفيهام معنى التشبث، وهذا املعنى 7/482، 4988

استعمل يف اجلزيرة يف مقلوب ثالث من جنس ما سبق وهو 

والتشبث به  التََّغْشيل: الصعود لليشء"مادة )غ ش ل( فقالوا: 

وعدم تركه، كالذي يتغشىل النْخل والشجر، يصعد إليه 

 .(4)( 2/892، 2002)العبودي،  "ويأكل أعاليه

( مل تستعمل العرب من تقاليبها غ ط فوكذلك مادة ) 

الغني و "الستة إال )غ ط ف( فقط، وذكرها ابن فارس فقال: 

ء، الطاء والفاء أصٌل صحيح يدلُّ عىل َخري وُسبوٍغ يف يش

 "وأصله الَغَطف يف األشفار، وهو كثرهُتا وطوهُلا وانثناُؤها

(، ومل تورد املعاجم أية مادة 1/129، 4994)ابن فارس، 

وُشكك يف  من هذه املقلوبات سوى اسم لصحايب)َطْغَفة(

، ص 4993غينه بني اهلاء والقاف )ينظر: الفريوزآبادي، 

ابة( يف (، وورد االسم يف )اإلصابة يف متييز الصح4076

الطاء بعدها الغني، وأحاله عىل الطاء بعدها اهلاء 

(، غري أن عرب اجلزيرة العربية 3/120، 4991)العسقًلين،

أحيوا مقلوًبا مهمًًل من هذه املقلوبات وهو)غ ف ط(، 

فاستعملوا منها )الَغْفط( و)غفْطنا( بمعنى األخذ الكثري دون 

، 2002عبودي، قياس، والعطاء بمقدار كثري مع مضاعفته )ال

(، وليس هذا املعنى ببعيد عن األصل )غ ط ف( 2/897

 فكًلمها يعني السعة.

وقد ذهب العرب املحدثون إىل أبعد من ذلك،  

فاستعملوا أصًًل رآه العلامء مماًتا يف مجيع تقاليبه الستة فمثًل: 

)غ ث ق( ذلك اجلذر الذي كان مهمًل، ثم أحياه أهل 

الـَغـْثـقة من "خوته الستة فقالوا: اجلزيرة العربية من بني أ

الناس: اجلمهور من غوغائهم، املجتمعون يف مكان واحد، 

الذين ال حيسنون التحدث، وال يأخذون بآداب االستامع إىل 

وقد تتبعُت هذا  (،2/880 ،2002العبودي، ) "احلديث

الستة يف املعاجم ومل أجد هلا أثرا، ولعّل ذلك  اجلذر وتقاليبه

مرده إىل التقارب املخرجي بني الغني والقاف )أنيس، 

 . (2)( 88-86، ص4991

وقد ُأخذت عىل املعاجم العربية القديمة بعض املآخذ،  

                                                           
بيدي،  (4) ، وفيها غشيل املاء وذكر 30/401وردت مادة )غ ش ل( يف الزَّ

 خطأها، وصواهبا عْسبل.

وقد مسحُت املواد األربع وتقليباهتا وكذلك مادة )غ رن( التي ستأيت   (2)

؛ اهلنائي، 4989م؛ اهلنائي، 4971بعد قليل يف: )الفراهيدي؛ الشيباين، 

؛ اجلوهري، 4991ب، ؛ األزهري؛ الصاح4987؛ ابن دريد، 4988

؛ ابن 4918؛ ابن سيده، 4994؛ ابن فارس، 4981؛ ابن فارس، 4981

غاين،  ؛ ابن 4979سيده، دون تاريخ؛ الزخمرشي، دون تاريخ؛ الصَّ

بيدي، دون 4993؛ الفريوزآبادي، 4987؛ الفيومي، 4988منظور،  ؛ الزَّ

 تاريخ(.
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منها: احلكم عىل مواّد مستعملة باإلمهال، واستدرك بعَضها 

( املهملة عند ر ص خة )الًلحُق من العلامء عىل السابق، فامد

(، وردت يف اللسان والتاج 1/482اخلليل )الفراهيدي، 

؛ 1/223، 4988بمعنى رسخ أي ثبت )ابن منظور، 

)ابن  "بمعنى واحد"(، وقال يف اللسان: 7/218الزبيدي، 

( يف إشارة منه إىل أهنا مبدلة من 1/223، 4988منظور، 

املستعلية  السني )ر س خ(، وال ختفى قوة الصاد املطبقة

( 421-423، ص 4996بالنسبة للسني املستفلة )القييس، 

 فكان اإلبدال لسبب صويت لتقوية املعنى. 

( املهملة عند اخلليل إذ مل يذكر ن غ زوكذلك مادة ) 

مقلوباهتا سوى )ن ز غ( )الفراهيدي،  مستعَمًًل من

بينهم: َأْغرى ومحل بعضهم  َنَغزَ "(، وذكر اللسان: 1/381

 .(4)( 41/249، 4988)ابن منظور،  "ض َكنََزعَ عىل بع

( التي ذكر العلامء أن املستعمل منها ثًلثة غ ر نو مادة) 

تقاليب، وذلك أهنم مل يستعملوا إال)غ ر ن( ومن معانيها: 

الِغْرَين وهو الطني الذي حيمله السيل فيبقى عىل وجه 

َرن األرض، ومنها أيًضا: بقية الدهن يف أسفل القارورة، والغَ 

(، و)ن غ ر( 40/60، 4988ذَكر الغربان )ابن منظور، 

ويدور معناها حول الغليان واالغتياظ والغرية )ينظر: ابن 

(، و)ر غ ن( بمعنى سكن ومال 1/112، 4994فارس، 

؛ ابن فارس، 1/2421، 4981وأصغى إليه )اجلوهري، 

( وأما )ر ن غ( فقد استعمل منها حديثًا 2/141، 4994

العبودي، وتعني: املاء والطني املختلط باألرض ))الْرَنغة( 

، ويف هذه املادة قلب مكاين أو لغوي لــ (2)( 4/107، 2002

)غ ر ن( القديمة، إذ اختلف ترتيب احلروف األصول واحتّد 

املعنى، وال يعّد تقليًبا من التقاليب الستة الحتاد املعنى، وهو 

تقليب )ن  تقليب أفاد معرفة حدوث القلب. وأمهلت العرب

ر غ(. وهذا يؤكد نظرية السًلسل الصوتية املمنوعة عربيا، 

التي قال هبا اخلليل، ومنها توايل النون والراء يف أول الكلمة 

( ومن هنا يمكن االستدالل باالشتقاق 4/13)الفراهيدي، 

األكرب ملعرفة التقليب الذي ال يتسق مع السًلسل الصوتية 

 العربية.

                                                           
أن أخذت معنى هكذا وردت )نزع( بالعني، وهو إحياء لـ)ن غ ز( ب  (4)

 نزع، وإبدال إذا كانت )ن ز غ( وحدث فيها تصحيف.

 كتبت حسبام وردت يف املرجع، وكتبها املؤلف حسب نطقها.  (2)

امء قدياًم وحديًثا االشتقاق األكرب وقد اختذ بعض العل 

وسيلة لبيان بعض معاين األلفاظ يف مباحثهم اللغوية، ومنهم 

هـ( الذي بنّي الفرق بني )الَوَكع( و)الكَوع( 337)الزجاجي

فاألول: ميل إهبام الرجل، واآلخر: زيغ الكّف )الزجاجي، 

(، وعىل هذا يكون املعنى العام ميل األصبع 422، ص4993

 (. 16، ص2042)مري، 

هـ(، الذي كان يأنس 128) ابن الباذشومنهم  

 (.4/441باالشتقاق األكرب )العلوي، 

الذي أشار إىل االشتقاق  الراغب األصفهاين،ومنهم  

قال بعض "األكرب يف نصني من كتابه )املفردات( قائًل: 

األدباء: الِفْكر مقلوب عن الَفْرك، لكن يستعمل الِفكر يف 

 "فْرك األمور وبحثها طلًبا للوصول إىل حقيقتهااملعاين، وهو 

(، وهو هنا يفرق بني تقليبني مبينًا 381)األصفهاين، ص

ْفر "اشرتاكهام يف معنى عام، والنص اآلخر قوله:  الَفرْس والسَّ

يتقارب معنامها لغة كام يتقارب لفظهام، لكن جعل الفرس 

 (3) "بصارإلظهار املعنى املعقول، والسفر إلبراز األعيان لأل

 (.41، ص4999)زاده، 

هـ( الذي أشار إىل االشتقاق 138) الزخمرشي ومنهم 

األكرب عند تقليبه مادة )ب ع ض( يف كشافه، إذ يقول: 

واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع "

والعضب. يقال: بعضه البعوض. ... ومنه: بعض اليشء ألنه 

(، وكان يعرّب عن 4/441، 4987)الزخمرشي،  "قطعه منه

لوب( أو )مقلوبات(؛ ومن التقاليب بقوله: )أَخوان( أو )مق

احلمد واملدح أخوان، وهو الثناء والنداء عىل "ذلك قوله: 

(، 4/8، 4987)الزخمرشي، "اجلميل من نعمة وغريها

الفسوق: اخلروج من اليشء واالنسًلخ منه. يقال: "وقوله: 

َطبة عن قرشها. ومن مقلوبه: فقست البيض، إذا  َفَسقت الرُّ

مقلوبه أيضا: قفست اليشء  كرسهتا وأخرجت ما فيها، ومن

)الزخمرشي، "إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصًبا له عليه

                                                           
أشار زاده و د. السارييس أنه قال ذلك يف مادة )ف س ر(، )السارييس،   (3)

(، ومل أجد النص يف نسختني من نسخ املفردات، األوىل طبعة دار 2004

واألخرى طبعة دار القلم، فلعل هذا مما نقله الزركيش عن  املعرفة،

( وبخاصة إن طبعة دار القلم أشارت يف هامش نص 2/418الراغب )

ٌة، " : إظهار املعنى املعقول، ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول: َتْفرِسَ الَفرْسُ

عند مادة )ف س ر(، أنه مما نقله الزركيش عن  "وسّمي هبا قارورة املاء

 (.636ب)صالراغ
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الندم رضب من الغم ... وهو "( وقوله: 1/360، 4987

غم يصحب اإلنسان صحبة هلا دوام ولزام؛ ألنه كلام تذكر 

املتندم عليه راجعه ... ومن مقلوباته أدمن األمر: أدامه، 

، 4987)الزخمرشي،  "منه املدينةوَمَدَن باملكان: أقام به، و

( 381، 346، ص2046(، وينظر: )السامرائي، 1/364

وهو هنا مل يذكر مصطلح االشتقاق األكرب، ولكنه أجراه بني 

 هذه املواد بذكر وجوهها يف التقاليب.

إن أكمل الطرق "هـ( الذي يقول: 606) ومنهم الرازي 

 "يف تعرف مدلوالت األلفاظ طريقة االشتقاق

( وذكر نوعيه األصغر واألكرب، ثم 4/29، 4999رازي،)ال

أما االشتقاق األكرب فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من "قال: 

، 4999)الرازي،  "احلروف كانت قابلة لًلنقًلبات الحمالة

( وطّبق االشتقاق األكرب عىل )ك ل م( و)ق و ل( 4/30

وأخذ عىل ابن  (28/218، 34-4/30، 4999)الرازي،

دم تعرضه لــ) ل غ و( فقّلبها عىل وجوهها الستة، جني ع

وذكر أن املعنى اجلامع هو اإلمعان يف اليشء 

( كان هذا يف مقدمة كتابه 4/34هـ، 4120)الرازي،

)التفسري الكبري( ثم نراه يف ثنايا هذا الكتاب يعتمد االشتقاق 

األكرب لبيان داللة بعض األلفاظ القرآنية، كام فعل يف مادة )ن 

، 4999م( التي أرجع معنى تقاليبها إىل الدوام )الرازي،د 

تركيب حروف )خ "( و16، ص2003؛ تيمور، 28/400

، 4999)الرازي، "ش ي( يف تقاليبها يلزمه معنى اهليبة

(، ومادة )ع ل م( تفيد 32/214، 28/4، 28/416

 تقاليبها معنى الظهور، ومادة )ع ب ر( تفيد العبور.

( يف مفتاح العلوم، إذ سامه هـ626)السكاكي  ومنهم 

)االشتقاق الكبري(، وكان قد ذكره يف معرض كًلم مؤًيدا له: 

وإن جتاوزت إىل ما احتملته من معنى أعم من ذلك كيفام "

انتظمت، مثل: الصور الست للحروف الثًلثة املختلفة من 

حيث النظم، واألربع والعرشين لألربعة، واملائة والعرشين 

وقد تعدى إجراء  "تقاق الكبريللخمسة، سمي االش

االشتقاق األكرب يف الثًلثي، إىل إجرائه يف الرباعي واخلاميس 

 (.41، ص4987)السكاكي،

هـ( االشتقاق األكرب من 637) ابن األثريوقد عّد  

ه بحّد ابن جني،  أعجب أرسار اللغة العربية وأغرهبا، وحدَّ

قّلب ورضب له مثالني، ومها مادتا )ق م ر( و)و س ق(، و

)ق م ر( عىل وجوهها الستة كلها، وبنّي املعاين اخلاصة بكل 

تقليب عىل حدة، ومدى حتقق املعنى العام الذي جيمعها وهو 

القوة والشدة يف كل منها، وأما )و س ق( فذكر أن هلا مخسة 

تقاليب مستعملة مسقًطا )س ق و( منها، مرجًعا معناها العام 

( متتبًعا يف 3/498، 4964إىل القوة والشدة )ابن األثري،

ذلك أثر ابن جني الذي أرجعها إىل القوة واالجتامع )ابن 

 ( وال شك أن يف االجتامع قوة وشدة.2/438، 4990جني،

هـ(، الذي يقول عن مادة )ع و 696) الصفدي ومنهم 

قد نظرت يف أصل هذه املادة "ر( يف كتابه )الشعور بالعور(: 

ألحرف الثًلثة، وهي وهي العور فرأيت من خواص هذه ا

)ع و ر( كيف ما تقّلب من تقديم بعض حروفها عىل بعض ال 

، 12-14، 4988)الصفدي، "خيرج عن معنى التخوف

(، ثم ذكر كل تقليب ومعناه حتى 16، ص 2003وتيمور، 

 انتهى من تقاليبها الستة.

هـ(، وكان يركن إليه يف مؤلفاته، 728)ابن تيمية ومنهم  

ري الكبري )االشتقاق األكرب( حيث قال: فقد سامه يف التفس

وقوهلم: آَل يؤول، أي: عاد إىل كذا ورجع إليه، ومنه املآل، "

وهو ما يؤول إليه اليشء، ويشاركه يف االشتقاق 

/ 2)ابن تيمية، "األكرب)املْوئِل( فإنه من وأَل، وهذا من أوَل 

( وسامه يف جمموع الفتاوى )االشتقاق األوسط( ففي 442

فراعوا "ثه عن اشتقاق بعض املصطلحات قال: معرض حدي

 "االشرتاك يف احلروف دون الرتتيب، وهو االشتقاق األوسط

الثاين "ويف موضع آخر عّرف االشتقاق األكرب بقوله: 

االشتقاق األوسط: وهو اتفاقهام يف احلروف دون الرتتيب، 

َي َوُوِسمَ  ، 40/369، 4991)ابن تيمية،  "مثل: ُسمِّ

 (.2041نظر: بن خويا، فاطمة،(، )وي20/148

هـ(، الذي ذكر 711األندليس)أبو حيان ومنهم  

االشتقاق األكرب يف البحر املحيط مرتني: األوىل قوله: 

واإلمًلك ربط عقد النكاح، ومن ُمَلح هذه املادة أن مجيع "

تقاليبها الستة مستعملة يف اللسان، وكلها راجع إىل معنى 

قدر مشرتك، وهذا يسمى القوة والشدة، فبينها كلها 

باالشتقاق األكرب، ومل يذهب إليه غري أيب الفتح، وكان أبو 

عيل الفاريس يأنس به يف بعض املواضع، وتلك التقاليب: 
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، 4993)أبو حيان،  (4) "ملك، مكل، ملك، لكم، كمل، كلم

يف ذلك خًلف، "( واألخرى قوله عن )الكًلم(: 4/131

ىل معنى القوة والشدة، وتقاليبه الستة موضوعة، وترجع إ

)أبو حيان، "وهي: كلم، كمل، لكم، ملك، ملك، مكل

ر أبو حّيان كًلمه 4/131، 4993 (. ويف النص األول ُيصدِّ

 عن االشتقاق األكرب باملًلحة، أي: اللطافة واحلُسن. 

هـ(، الذي سار عىل هنج شيخه 714) ابن القيمومنهم  

ابن تيمية، وسمى االشتقاق األكرب )االشتقاق األوسط(، 

وطبقه عىل لفظة )الناس( يف )بدائع الفوائد( ثم ذكر حّده، 

وأما الناس فبينه وبني األنس مناسبة يف اللفظ "فقال: 

واملعنى، وبينهام اشتقاق أوسط، وهو عقد تقاليب الكلمة عىل 

(، 680، ص4990، و2/801)ابن القيم،  "معنى واحد

ويف مدارج السالكني طبقه عىل ماديت )ر هـ ب( و)ت ي م( 

وبني الَرًهب واهلَرب تناسب يف اللفظ "يقول يف األوىل: 

واملعنى. جيمعهام االشتقاق األوسط الذي هو عقد تقاليب 

التتيُّم وهو "، ويقول يف األخرى: "الكلمة عىل معنى جامع

 -االنفراد هو الذي–ذلل... وبينه وبني اليُتْم التعبد، والت

تًلق يف االشتقاق األوسط، وتناسب يف املعنى، فإن املَتيَّم 

املنفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهام 

)ابن القيم،  "مكسور ذليل، هذا كرسه ُيْتم، وهذا كرسه َتَتيُّم

فاطمة،  ( )وينظر: بن خويا،3/34، 4/108، 2003

2041.) 

هـ(، الذي سمى االشتقاق 792)التفتازاين ومنهم  

االشتقاق يف احلروف األصول "األكرب )الكبري(، وعّرفه بأنه 

، وأرجع املشتقات إىل أصل واحد، ومّثل "دون الرتتيب

، 2040لذلك بـ)القمر والرقم واملرق( )التفتازاين، 

2/279.) 

اق األكرب متفًقا هـ( وسامه االشتق791) الزركيشومنهم  

مع ابن جني، وأجراه عىل مواد ثًلث هي: )ص ر ب( وذكر 

من تقاليبها تصرب وتربص وتبرص، وأرجع التقاليب الثًلثة 

إىل معنى التأين، ومادة )ع ب ر( وأخواهتا اخلمس وأرجعها 

إىل معنى االنتقال واملجاورة، ومادة )ح س د( وذكر معها 

 معنى التضييق. وقد )ود ح س( و )ح د س( وأرجعها إىل

                                                           
وردت التقاليب يف نسختني للبحر املحيط عىل النحو اآليت: )كلم مكل   (4)

 كمكل لكم كمل كملم( وهو حتريف عدل يف املتن أعًله.

ذكر أن ابن فارس أقام كتابه عىل االشتقاق األكرب، وقد وهم 

فريد تراكيب املادة املختلفة إىل معنى واحد "يف ذلك إذ يقول: 

ومثل لذلك بتقاليب )ص ر ب(، وهنا خلط  "مشرتك بينهام

بني صنيع ابن فارس وابن جني. وذكر عن أيب حيان أنه قال: 

 "االشتقاق غري معول عليه لعدم اطرادهوالصحيح: أن هذا "

قبل  -(، وقد تقدم نصا أيب حيان2/71، 4992)الزركيش، 

 يف إجراء االشتقاق األكرب ووصفه له باملًلحة. -قليل

هـ( إىل االشتقاق األكرب 847) الفريوزآباديوأشار  

 "يوامئ فًلًنا، و يوائمه، لغتان، أو مقلوبه"بقوله: 

بيدي معنى 74، ص4993)الفريوزآبادي،  ( وأوضح الزَّ

-وفًلٌن ُيواِمُئ فًلًنا و ُيوائُِمه: إما أهنام لغتان "القلب بقوله: 

اء ، َأو مقلوبة، ُنِقَل من تذكرة أيب عيلٍّ الفاريّس، -عن الفرَّ

( وعىل هذا يكون 4/104)الزبيدي،  "واختاره ابن جني

 معنى القلب هو االشتقاق األكرب؛ ألن هذا كان فعل الفاريس

وابن جني من بعده، ومما يؤكد أن املقصود بالقلب االشتقاق 

األكرب تأخر عرص الفريوزآبادي عن عرص ابن جني كثرًيا، مما 

 يقوي اطًِّلعه عىل النظرية.

هـ( يف حاشيته عىل الكشاف يف 846)اجلرجاين وقال  

أحد وجوه العًلقة بني احلمد واملدح: إهنام أَخوان، وإن 

خمرشي استعامل األخوة بمعنى االشتقاق الشائع يف كتب الز

أما الكبري فيشرتكان "الكبري واألكرب، ثم عّرف الكبري بقوله: 

يف احلروف األصول من غري ترتيب مع احتاد يف املعنى أو 

)اجلرجاين،  "تناسب فيه، كاجلذب واجلبذ، وكاحلمد واملدح

4966 ،16.) 

ب هـ( الذي قلّ 810)النيسابوري ومنهم نظام الدين  

والتفسري أصله "مادة )س ف ر( عىل وجوه أربعة قائًل: 

الكشف واإلظهار، وكذلك سائر تقاليبه، من ذلك: سفرت 

َفر؛ ألنه يكشف به عن وجوه  املرأة: كشفت عن وجهها، والسَّ

احلوائج، ومنه الرسف ألنه يكشف به عن ماله حينئذ، 

والرفس ؛ ألنه يكشف عن عضوه، وانكشاف حال املقيد يف 

 (.4/64، 4991)النيسابوري،  "فانه واضحرس

هـ( كثرًيا من األصول اللغوية يف 881)البقاعي وبنّي  

عىل االشتقاق األكرب، وعرّب عنه بدوران  ا)نظم الدرر( معتمدً 

ترتيب املادة أو تركيبها أو تقاليبها، واستخدم االشتقاق 

األكرب مرة بالتفصيل وأخرى باإلمجال، أما التفصيل فيذكر 
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عنى العام للتقاليب ثّم يردفه باملعاين اجلزئية لكل تقليب، امل

كام فعل يف ماديت )س ر ق( و )ذ ر ع( أما )س ر ق( فاستغرق 

حديثه عن تقاليبها األربعة مخس صفحات يف تفسري قوله 

( ثم جعل االشتقاق 70)يوسف،  "إنكم لسارقون"تعاىل: 

إىل الغلبة يف فلو نظر "األكرب دليله عىل بيان مقصود اآلية، 

خفاء فهو متحقق يف إخوة يوسف، ولو نظر إىل مطلق األخذ 

(، وأما )ذ 40/473، 4981)البقاعي، "فهذا من باب املجاز

ر ع( فأدارها حول االتساع يف أي ترتيب كان، و بنّي معناها 

يف االشتقاق اللغوي عىل طريقة املقاييس، إذ بنّي العًلقة بني 

يب واحد) ذرع(، ثم رشع بتقليب معاين اشتقاقاهتا يف ترت

أصوات املادة ليثبت داللتها عىل االتساع عىل طريقة 

االشتقاق األكرب، فالذعر: اخلوف؛ التساع الفكر فيه، 

والعذر: اتساع احليلة يف وجه يزيل ما ظهر من التقصري 

وهنا تلتقي عنده نظريتا (. 9/338، 4981)البقاعي، 

استعامله االشتقاق األكرب  ، ومناملقاييس واالشتقاق األكرب

حنف بكل ترتيب تدور "باإلمجال قوله عن معنى )ح ن ف(: 

(، وتوسع 2/481، 4981)البقاعي،  "حول اخلفة واللطافة

البقاعي فاستعمل االشتقاق األكرب يف املهموز واملعتل معتمًدا 

عىل األصل يف إجراء التقليب، فمن املهموز قوله يف )بًلء(: 

اخللطة بأي ترتيب، سواء كانت يائية أو واوية إهنا تدور عىل 

(، ومن املعتل جعل معنى )س و 8/211، 4981)البقاعي، 

(، وقّلب 2/26، 4981ح( يدور عىل االتساع )البقاعي، 

)عسى( عىل وجوهها العرشة، بعد أن بنّي معناها عىل طريقة 

املقاييس، فقد ذكر أن هذا ما ظهر له من معنى أواًل يف مدار 

دة، ثم ظهر له هذا املعنى يف أكثر تقاليبها العرشة: عسى، املا

عيس، يسع، سعى، عسو، عوس، سعو، سوع، وسع، وعس، 

وذكر أهنا تدور حول ما يمكن أن يكون، وهو جدير بأن 

وعىل هذا يكون (. 8/103، 4981يكون كذلك ) البقاعي، 

البقاعي قد أخرج نظريتي ابن فارس وابن جني من النظر إىل 

بيق بجعلهام أداتني تكشفان عن أصول املعاين، مثبتًا أهنام التط

 .(4)نظريتان تفضيان إىل املعنى نفسه 

هـ( يف حاشيته النيسابوري، غري 914)شيخ زاده وتابع  

والتفسري "أنه مل يذكر من مادة )ف س ر( إال تقليبني، يقول: 

                                                           
، 2001أمثلة االشتقاق األكرب لدى البقاعي كثرية. )ينظر: القرييش،   (4)

32-14.) 

ْفر، وهو الكشف  مأخوذ من الفرس وهو مقلوب من السَّ

يقال: أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة ال شبهة فيه،  واإلظهار،

وَسَفَرت املرأة عن وجهها إذا كشفت نقاهبا، ومنه سمي 

َفر سفرًا ألنه يظهر عن أخًلق الرجال. قال الراغب:  السَّ

الفرْس والْسفر يتقارب معنامها لغة كام يتقارب لفظهام، لكن 

ألعيان جعل الفرس إلظهار املعنى املعقول، والسفر إلبراز ا

 (.4/14، 4999)زاده،  "لألبصار

هـ( االشتقاق األكرب: الكبري، 4091)الكفوي وسمى  

 "االشرتاك يف حروف األصول دون ترتيب"وهو عنده: 

( وذكر أن لكل مادة ثًلثية ستة 4/84، 4992)الكفوي، 

أربعة منها "تقاليب، ولكنه حتجر واسًعا عندما قال: 

مادة الكًلم، فإن تقاليب هذه مستعملة، واثنان مهملة. مثاله 

احلروف الثًلثة تدل عىل التأثري بشّدة: )كلم( )ملك( )لكم( 

(، وهو وإن أثبت 4/84، 4992)الكفوي،  ")كمل(

االشتقاق األكرب لكنه وهم يف أن تقاليب الثًلثي ال يستعمل 

منها إال أربعة، إذ قد تستعمل كلها أو بعضها دون تقييد بعدد 

تي مّثل هبا ترّد عليه؛ ألن تقاليبها الستة كلها حمدد، والكلمة ال

 مستعملة. 

ابن ويف العرص احلديث اعتّد باالشتقاق األكرب الشيُخ  

هـ( يف أثناء تفسريه القرآن، وسامه االشتقاق 4126) عثيمني

للفقراء }األكرب، فقد فرس )الفقري( باملُْعَدم يف قوله تعاىل: 

أن "( ألنه يرى 273رة،)البق {الذين أحرصوا يف سبيل اهلل

املوافق للقفر يف  ،الفقرأصل هذه الكلمة مأخوذة من 

 "االشتقاق األكرب، الذي يتمثل فيه احلروف دون الرتتيب

 (.107، ص 2001)الربيدي، 

( ح ر بوأرجع أحد املحدثني املعنى العام لتقاليب ) 

وأخواهتا إىل معنى التوسع، وذكر أن ذلك غالب عىل أكثر 

ليبها، وتقاليب هذه املادة مستعملة كلها يف اللسان معاين تقا

 . (2043عبد الصمد، العريب وواردة يف القرآن )

وعىل هذا فقول السيوطي بأن االشتقاق األكرب غري  

معتمد يف اللغة قول غري دقيق، وبرغم أن السيوطي ُيعد 

مّجاعة وليس من املعجميني فإن قوله هذا أثر فيمن بعده، 

وردّد كًلمه، ومنهم أحد الباحثني يف العرص احلديث الذي 

 يرى يف عمل ابن جني تكلًفا شديًدا، وأرجع مجع التقاليب

الستة عىل معنى عام إىل اخلليل وأيب عيل الفاريس، دون دليل، 
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واهتم ابن جني باالنتقائية يف اختيار معاين املواد التي تتمشى 

مع نظريته، ثم قارن عمل ابن جني بعمل ابن فارس الذي هو 

عىل تعدد أصوله أهدى سبيًًل من ابن جني )الصالح، 

نراه يبدأ (، ومع هذا النقد 491، 493، 488، ص4960

ارتباط "الفصل بتعريف االشتقاق األكرب تعريًفا جديًدا وهو 

مطلق غري مقيد برتتيب بني جمموعات ثًلثية صوتية ترجع 

تقاليبها الستة وما يترصف من كل منها إىل مدلول واحد مهام 

، وسمى االشتقاق األكرب بغري اسمه "يتغاير ترتيبها الصويت

ؤيت ثمره إىل اليوم )الصالح، )الكبري( وختم بأن االشتقاق ي

(، ومل يذكر ما هذا الثمر! ولذلك 209، 486، ص4960

فرأيه غري حاسم؛ ألنه وضع تعريًفا للنظرية، وغرّي اسمها، 

واعرتف بفضلها يف الواقع اللغوي، فهو إًذا يقّر هبا، ولكنه 

 منعه من ذلك عدم انطباقها عىل كل اللغة.

ألن -مل ابن جني وأما تفضيله عمل ابن فارس عىل ع

األول يعدد أصول اجلذر الواحد إذا رأى أن اجلامع بينها 

فإن هناك َمن فعل ورّد أصول ابن فارس دون  -ضعيف

، 2042، وأمحد، 61-17، ص 2003ضعف )جيبل، 

(، وهناك من ذهب إىل أن ما فعله ابن جني تأمًلت 414ص

طبق تشبه أحًلم اليقظة بسبب ولعه باللغة، وقال: إهنا إن تن

عىل تقاليب )ن ج د(، فًل تنطبق عىل تقاليب )س م ح( 

(، وهذا ما قاله ابن جني إن ذلك 67، ص 4978)أنيس، 

 ليس يف كل اللغة. 

وذهب باحث آخر إىل أن شواهد ابن جني يف االشتقاق  

األكرب ُأخذت من مشتقات خمتلفة لكل من التقليبات، أي أنه 

تفرعات األصول، مل يورد األصول بل أورد أفراًدا من 

وأرجع ذلك إىل أن االستخدام اللغوي ال يشمل املشتقات 

كلها، أو هو نوع من االختيار قام به ابن جني إلثبات صحة 

(، واحلقيقة أن األصول إما 231، ص4981نظريته )الداية، 

)جذرًا( ال ُتـنطق بل تنطق مشتقاهتا وإن  مادة خاًماأن تكون 

معاين رخيها، وإما أن تكون تسنى نطق بعضها ربام خفي تا

ال يشتق منها. ويرى هذا الباحث أنه قد يكون جمردة 

لًلشتقاق األكرب فائدة إذا عرف األصل االشتقاقي)الداية، 

(، ورآه بعضهم أقل أنواع االشتقاق فائدة 231، ص4981

؛ 412، ص2001؛ وايف، 408، ص4984عملية )املبارك، 

آخرون إىل تأييده عىل حني يذهب  (،411، ص 4993قدور، 

(، 373 ، ص2000وتطبيقه عىل بعض املواد )أمني، 

وبعضهم ذكر أمهيته وفائدته يف سّد حاجات املجتمع اللغوية، 

وذلك بإعطاء املهمل دالالت فرعية تتمشى مع املعنى العام 

؛ 211، ص2007؛ محاد، 344، ص4997)العًلييل، 

ثري (، وبعضهم يرى أنه يصدق عىل ك88، ص2009شاهني، 

؛ النعيمي، 10، ص2001من املواد اللغوية )العبيدي، 

 (.88، ص 4990

وإذا كان الغرض من االشتقاق لدى القدماء هو  

(، فإن عمل ابن جني 417، ص2003)الرساج،  "االتساع"

وقد بّينّا فائدهتا  -ليس تكلًفا شديًدا، بل أداة استعملها 

غة ال كلها ولعله طّبق النظرية عىل بعض مواد الل -عملًيا

بسبب؛ أن بعض املواد مل ُيستعمل منها إال تقليب أو تقليبان، 

وما زادت تقاليبه املستعملة عىل أربعة يصعب إرجاعها إىل 

(، ربام لطول 320، ص2002رابط معنوي عام )مسميل، 

 (.2/400العهد )سيبويه، 

 

 بني املقاييس واالشتقاق األكرب. 

املادة حول معنى عام، تنطلق فكرتا العاملني من دوران  

فهناك معنى أصيل عام للجذر يدور معه يف كل ما محل 

حروفه، برشط املحافظة عىل ترتيب هذه احلروف عند ابن 

(، أما ابن جني؛ فرأى أن املعنى 33، ص2008فارس )نجا، 

 العام يدور مع املادة يف تقليبها عىل وجوهها املمكنة.

نهام، فقد عرفها وليست فكرة الدوران وليدة عند كل م 

من سبقهام من العلامء، فكثرًيا ما يرّدون املعاين إىل أصوهلا، 

َتْيم أصله من ذهاب "هـ(: 246فمن ذلك ما قاله األصمعي)

العقل وفساده، ويقال: رجل ُمتّيم بالنساء، ويقال: تّيمته 

(، وقال ابن 94، ص4991)األصمعي،  "فًلنة، وتامته

اْلقطع ُيَقال بت احْلَبل َأي قطعه أصل اْلَبّت "هـ(: 276قتيبة)

َوبت اْلَقَضاء عىل فًَلن َأي قطعه َوِمنْه بت الطًََّلق َوِمنْه َقْوهلم 

، 4977)الدينوري،  "َسكَران اَل يبت َأي اَل يقطع أمًرا

فأوغل فيه "وقوله: "هـ(: 286(، وقال املربِّد)4/300

ًقا ، يقول: ادُخل فيه، هذا أصل الوغول، ويقال مشت"برفق

من هذا الرجل الذي يأيت رشاب القوم من غري أن يدعى إليه: 

د، "واغل، ومعناه أنه وغل يف القوم وليس منهم ، 4997)املربِّ

 (.42، ص2003، وينظر: جبل، 4/491
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وقد ذكر أحد الباحثني أن ابن فارس ال يؤمن بفكرة  

(، وال أدري من 491، ص4960االشتقاق الكبري )الصالح، 

ذا الرأي، إذ مل يأت ابن فارس عىل هذه النظرية أين استقى ه

يف مؤلفاته، وسكوته عن النظرية هو من الذكاء؛ ألن عدم 

إيامنه هبا يسقط نظريته يف املقاييس؛ ألهنا تقوم عىل الدوران 

 أيضا. 

وقد اقُتـِبست الفكرتان من اخلليل؛ فابن فارس استقى  

ل؛ الذي قد فكرة الدوران من طريقة عرض املواد لدى اخللي

يذكر أحياًنا املعنى العام الذي يدور حوله اللفظ، كام قال عن 

يقال لكل جمتِمع: َكِرش حتى جلامعة "معنى مادة )ك ر ش(: 

(، 2042؛ ينظر: عيسى، 1/294)الفراهيدي،  "الناس

الكاف "واملعنى نفسه ذكره ابن فارس عند عرضه هذه املادة: 

)ابن  "ّمع ومجعوالراء والشني أصل صحيح يدل عىل جت

(، وقد رصح ابن فارس بذلك يف 1/470، 4994فارس، 

وهذا الذي قاله اخلليل فدليل لنا يف بعض ما ذكرناه "مقاييسه 

)ابن  "من مقاييس الكًلم واخلليل عندنا يف هذا املعنى إمام

 (. 82، ص2042؛ ينظر: أمحد، 4/110، 4994فارس، 

خلليل يف تقليب وأما ابن جني فاستقى نظريته من منهج ا 

(، وقد طّبق اخلليل نظرية 4/232، 4988مواده )نصار، 

(، وتعني طرق 4/19التباديل الرياضية )الفراهيدي، 

)أبو  "ترتيب مجيع عنارص أو جزء من عنارص أي جمموعة"

( وقد أكمل ابن جني 62، ص 4990صالح، عوض، 

ليل طريقته تلك بإجياد الرابط العام هلذه التباديل، فقّلب اخل

(، ثم 1/378مادة )ك ل م( عىل وجوهها الستة )الفراهيدي، 

أتى ابن جني ليوجد عًلقة بني هذه التقليبات، وقد تلقى 

العلامء فكرة تقليبات اخلليل بالقبول، وعدوها فتًحا، مع أنه مل 

يتطرق إىل فكرة اجلذر األصل لسبب صويت وهو التقليبات 

ابن دريد قبواًل حسنًا،  الصوتية، وتقبلوا فكرة تقليبات مجهرة

مع أنه مل يتطرق إىل فكرة األصل لسبب لغوي وهو الرتتيب 

اهلجائي، واختلفوا عند ابن جني، وغاية ما فعله إمتام نظرية 

 اخلليل! 

وهذه وقفة عىل بعض اجلذور وتقاليبها يف مقاييس اللغة؛  

وذلك لقياس إمكانية التقارب بني النظرتني، ومدى ذلك 

 التقارب: 

قال ابن فارس يف )ج م ل( وتقاليبه ستة،  اجلذر األول: 

ع وِعَظم ")ج م ل(:  اجليم وامليم والًلم أصًلن: أحدمها جتمُّ

اخلَْلق، واآلخر ُحْسٌن. فاألّول قولك: أمْجَْلُت اليّشَء، وهذه 

مُجْلة اليّشء وأمَجْلتُه حّصلته ... وجيوز أْن يكون اجلََمل من 

ل: َحْبل َغليظ، وهو من هذا أيضا. هذا؛ لِعَظم َخْلقه. وا جلُمَّ

ويقال أمْجََل القوُم كُثرت مجاهُلم. واجلاَُميّل: الّرُجل العظيم 

اخلَْلق، كأنه ُشبِّه باجلمل ... واجِلاَمالت ما مجع من احِلبال 

والُقُلوس. واألصل اآلخر: اجلاََمل، وهو ضدُّ القبح. ورجٌل 

ن اجلَِميل وهو َوَدك مجيل ومُجال. قال ابن قتيبة: أصله م

َمِن جيري يف وجهه حِم املُذاِب. يراد أنَّ ماَء السِّ )ابن  "الشَّ

الًلم واجليم " )ل ج م(:(. وقال يف 4/184، 4994فارس، 

)ابن  "وامليم كلمٌة، وهي اللِّجام. يقال: أجلَْمُت الَفَرس

(، وسكت عن غريها من املعاين؛ 1/231، 4994فارس، 

غري عريب، بل فاريس معرب  ألن هذا األصل عنده

الًلم " )ل م ج(:(. وقال يف 1/2027، 4981)اجلوهري، 

َء: وامليم واجليم. يقال: ما َذاق ملََاجا، أي َمْأَكًل.  وملَََج اليشَّ

قال:  )م ج ل( (. ويف1/209 ،4994)ابن فارس،  "َطِعَمه

َلْت يُده مَتَْجُل " امليم واجليم والًلم كلمٌة واحدة، وهي جَمِ

ا املَْجل،  وجَمََلْت مَتُجُل: تنّفطت. ويقولون: جاَءت اإلبُل كأهنَّ

َل َقْيحًا: امتأل  )ابن فارس،  "أي ممتلئة كامتًلء املَْجل، ومَتَجَّ

امليم والًلم واجليم ")م ل ج(: (. وقال يف 1/298، 4994

ضاع بأدنى فمه كلمة. : تناوَل الثَّدي لِلرَّ  "يقال: َمَلَج الصبيُّ

اجليم "فـ )ج ل م( أما (.1/317، 4994)ابن فارس، 

والًلم وامليم أصًلن: أحدمها الَقْطع، واآلخر مْجع اليشء. 

نَام قطعُته. واجلََلم معروٌف، وبه ُيقَطع أو  فاألّول جَلْمُت السَّ

. واآلخر قوهلم: أخذت اليش وَجلمُة ء بَجَلَمتِه أي كّله. جَيزُّ

)ابن  "الشاة مسلوَخُتها إذا ذهَبْت منها أكاِرُعها وُفُصوهلا

(. واملتأمل يمكن أن يرد معاين 4/167 ،4994فارس، 

التقاليب الستة كلها إىل معنى عام واحد وهو اجلمع؛ فاجلامل 

ما هو إال اجتامع اخللق واستواؤه وارتواء الوجه، ويف )ل م 

ا ملج أي ما طعم مأكًل، ومعنى اجلمع متحقق من مجع ج( : م

الطعام بالفم، و)م ج ل( بمعنى التنطف واالمتًلء، ومعنى 

اجلمع فيه واضح، فًل انتفاخ أو امتًلء دون جتمع يشء من 

قيح أو ماء أو نحوه، و)م ل ج( الصبي تناول الثدي للرضاع 

أصلني، هو مجُع فيه مع ثدي أمه، وأما )ج ل م( فقد جعل له 

أحدمها اجلمع واآلخر القطع، واملتأمل يف اآلخر يمكن أن 
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يرّده لألول؛ فاجلمع مرحلة سابقة للقطع؛ فإنك ستجمع بني 

 القاطع واملقطوع أواًل قبل التفريق بينهام.

إذ مل يرد جذرا )ل  -)ج د ل( وتقاليبه أربعة اجلذر الثاين: 

)ج فارس يف  قال ابن -ج د( و)ل د ج(؛ ألهنام غري مستعملني

اجليم والدال والًلم أصٌل واحٌد، وهو من باب ": د ل(

استحكام اليشء يف اسرتساٍل يكون فيه، وامتداِد اخلصومة 

وهو القياس الذي ذكرناه. ويقال للّزمام ومراجعِة الكًلم. 

. واجلَْدَول: هنر صغري، وهو ممتّد، وماُؤه أْقوى يف املَُمرِّ َجديل

نبطح السائح. ورجٌل جمدول، إذا كان اجتامع أجزائه من امل

. وغًلم جاِدٌل إذا اشتدّ َقِضيف اخِلْلقة من غري ُهَزال. 

واجلُُدول: األعضاء ...، واجلادل من أوالد اإلبل: فوق 

اشح رع املجدولة: املحكمة الَعَمل. ويقال َجَدَل الرَّ . والدِّ

ي بذاحلَبُّ يف ُسنُْبله: َقِوَي.  قر؛ سمِّ لك واألجَدل: الصَّ

لقّوته. ... ومن الباب اجلََدالة، هي األرض، وهي ُصْلبة. ... 

واملِْجدل الَقرْص، وهو قياُس الباب. واجلََدال: اخلًَلل، 

الواحدة َجدالة، وذلك أّنه ُصْلٌب غري نضيٍج، وهو يف أّول 

(. ويف 4/133، 4994)ابن فارس،  "أحواله إذا كان أخرَضَ 

دال أصٌل واحد وهو يدلُّ اجليم والًلم وال" قال:)ج ل د( 

عىل قّوٍة وصًلبة. فاجِلْلُد معروٌف، وهو أقوى وأصَلُب ممّا 

. حتته من اللحم. واجلََلد صًلبة اجِللد. واألجًلد: اجلسم؛ ..

واملِْجَلد: ِجلٌد يكون مع النّادبة ترِضب به وْجَهها عند 

ري املناحة ... واجلََلُد فيه قوالن: أحدمها أن ُيسلخ ِجلُد البع

وغرُيه فُيْلَبُسُه َغرَيه من الّدواّب ... والقول الثاين أن حُيَشى 

ه فرَتأَمه ... ويقال  ِجلد احِلوار ُثامًما أو غرَيه، وُتعَطَف عليه أمُّ

َد الّرُجُل جزوره إذا َنَزع عنها ِجلَدها. ال يقال َسَلَخ  َجلَّ

وط . َجزوره، ويقال فرس جملَّد إذا كان ال جيزع من رضب السَّ

ويقال ناقٌة ذات جملوٍد إذا كانت قوّيًة ... ويقال إّن اجلََلد من 

واجلََلد: األرض الغليظة الُبْعران الكبار ال ِصـغاَر فيها. 

)ابن  ". واجِلًلد من اإلبل تكون أقلَّ لَبنًا من اخلُورالصلبة

الدال الًلم " )د ل ج(:(. وجاء يف 4/174، 4994فارس، 

 وَذهاب. واجليم أصٌل يدلُّ عىل 
ٍ
ولعلَّ ذلك أكثر َسرٍي وجَميء

َلج: َسرْي اللَّيل ويقال َأْدَلَج القوُم، إذا . ما كان يف ِخْفَيٍة. فالدَّ

ويقال إنَّ أبا املُْدلِج الُقنْفذ، . قطعوا الليَل كلَّه سرًيا ..

ب. ويزُعمون أنَّ أكثَر حركتِه باللَّيل ْولج: الرسَّ . والدَّ

ْوَلج: كِناس الوح وهو قياُس الباب؛ ألهّنام ُيستخَفى . يّش والدَّ

لو من رأس  فيهام. ثم حُيَمل عىل الباب، فيقال للذي يأخذ الدَّ

الج، وذلك املكان املَْدَلج )ابن فارس،  "البئر إىل احلوض: الدَّ

الدال واجليم والًلم "فـ )د ج ل((. وأما يف 2/291، 4994

رْت  . قال أهُل اللغة: أصٌل واحد منقاٌس، يدلُّ عىل التغطية والسَّ

ّجال  ء، وُسّمي الكّذاُب دّجااًل ... الدَّ ْجل: متِويُه اليشَّ الدَّ

ه. يقال سيٌف ُمَدّجل، إذا كان قد ُطيِلَ بذهٍب. قال: فِقيل  املموِّ

ااًل  فقال: ال أعِرُفه ى َدجَّ . لـه: فيجوز أن يكون الّذهب يسمَّ

تاع للتجارة. ومن الباب الّدّجالة: اجلامعة العظيمة حتمل امل

ٌل. قال  ْلُت البعري، إذا طَليته بالَقطِران؛ والبعري مدجَّ ويقال َدجَّ

ا  يت ِدجلُة ألهنَّ لَته. وُسمِّ  غّطيته فقد دجَّ
ٍ
ابن دريد: كّل يشء

الة، إِذا َغطَّت تغطِّي األرض باجلمع الكثري.  ويقال ُرْفَقٌة َدجَّ

اب،  األرض بَزمْحَتها ... ويف كتاب اخلليل: الّدجال: الكذَّ

ل احلقَّ بالباطل ْذبه؛ ألنَّه يدجِّ
)ابن فارس،  "وإنَّام َدَجُله كِ

(. إن إعادة اجلمع بني معاين التقاليب 2/329، 4994

األربعة، يدلنا عىل معنى واحد، وهو القوة والصًلبة الذي 

جعله ابن فارس أصًًل جلذري )ج د ل( و)ج ل د(، 

ج ل( إليه، ونلمحه وباملًلحظة يمكن رّد أكثر معاين )د 

واضًحا يف معاين )د ل ج( الذي نسبه إىل سري وجميء وذهاب، 

واملتأمل يرى أن املعاين كلها تعود إىل القوة والصًلبة؛ فالسري 

ليًًل قوة، والكناس بيت الوحش قوة له، ومن حيمل الدلو من 

 البئر ال يستغني عن القوة، أما القنفذ فقوة جلده واضحة.

؛ قال ابن فارس يف )س ل م( وتقاليبه ستة :اجلذر الثالث 

السني والًلم وامليم معظم بابه من الّصّحة ": )س ل م(

، والشاذُّ عنه قليل. فالّسًلمة: أن  والعافية؛ ويكون فيه ما يشذُّ

يسلم اإلنسان من العاهة واألَذى...ومن الباب أيًضا 

ناع. اإلسًلم، وهو االنقياد؛ ألنَّه َيْسلم من اإلباء واالمت

َلم  ًلم: املساملة ... ومن باب اإلصحاب واالنقياد: السَّ والسِّ

لف، كأنَّه ماٌل أسلم ومل يمتنع من إعطائه.  ى السَّ الذي يسمَّ

يت ِسًلًما ألهّنا أبعُد يشء يف  وممكن أن تكون احلجارة سمِّ

ليم  هاِب؛ لشّدهتا وصًلبتها. فأّما السَّ األرض من الَفناء والذَّ

في تسميته قوالن: أحدمها أنَّه ُأسلم ملا به. وهو الّلديغ ف

لَّم معروف،  ًلمة... والسُّ والقول اآلخر أهّنم تفاءلوا بالسَّ

ًلمة.  وهو من السًلمة أيًضا؛ ألنَّ النازل عليه ُيْرَجى لـه السَّ

ًلمة: شجر، ومجعها َسًَلم. والذي شذَّ عن الباب  والسَّ

ْلم: الدلو التي هلا عروة واحدة. و َلم شجر، واحدته السَّ السَّ
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ْلم وهو  ًلماُن شجٌر. ومن الباب األول السِّ َسَلمة. والسَّ

لح : )س م ل((. وجاء يف 3/90، 4994)ابن فارس،  "الصُّ

السني وامليم والًلم أصٌل يدلُّ عىل ضعٍف وقّلة. من ذلك "

َمل: املاء القليل َيبقى يف  َمل، وهو الثَّْوب اخلََلق. ومنه السَّ السَّ

يتها. وأما اإلسامل، وهو  احلوض لت البئر: نقَّ ... وَسمَّ

ى ما  اإلصًلح بني النَّاس، فمن هذه الكلمة األخرية، كأنَّه َنقَّ

)م (. وورد 3/402، 4994)ابن فارس،  "بينهم من الَعداوةِ 

ٍد يف " ل س( امليم والًلم والسني أصٌل صحيح يدلُّ عىل جترُّ

ويقال للّرُجل الذي ال ُس. يشء، وأالّ َيْعَلَق به يشء، فهو أملَ 

: هو أمَلُس اجِللد ... وأرٌض أمالِيُس: ال نباَت  َيْلَصق به ذمٌّ

ديد، أي إنَّه يميض حتى ال  وق الشَّ هبا ... ومنه املَْلس: السَّ

(. وجاء يف 1/310، 4994)ابن فارس،  "يمكن أن ُيتعلََّق به

واجلمع امليم والسني والًلم. يقولون: املََسل، "أن )م س ل( 

ُمْسًَلٌن: خدٌّ يف األرض ينقاد ويستطيل. وأّما املسيل فامليم فيه 

زائدة، وهو من باب السني. وُمساالَ الّرُجل: جانبا حَلييه، 

الواحد ُمَسال، يكون هذا ِمن أِسيل فهو ُمَساٌل. فإن كان كذا 

)ل م (، ويف 1/324، 4994)ابن فارس،  "فمكاُنه غري هذا

امليم والسني أصٌل واحٌد يدلُّ عىل تطلُِّب الًلم و"ورد أن س( 

ْبَته بيدك.  يشء وَمسيِسه أيضًا. تقول: تلّمست اليّشَء، إذا تطلَّ

قال أبو بكر بن دريد: الّلمس أصُله باليد لُيعَرف َمسُّ اليّشء، 

ثم كُثَر ذلك حتَّى صار كلُّ طالب ُملتِمسا. وملََْست، إذا 

مس. قال اهلل ُسبحانه: ﴿َأْو َمِسْسَت. قالوا: وكلُّ َماسٍّ ال

(، قال قوٌم: ُأريد به اجلمـاع ... 13الََمْسُتُم النَِّساَء﴾ )النساء: 

لِبُة واحلاجة... ، 4994)ابن فارس،  "والّلاَمَسة: الطَّ

فالسني عنده مبدلة من الزاي  )ل س م(؛(. وأما 1/240

(. واملتأمل يف معاين )س ل م( 2/216، 4994)ابن فارس، 

بها سريدها إىل معنى السًلمة واالنقياد واملصاحبة، ففي وتقالي

)س ل م( رصح بمعنى السًلمة واالنقياد، ويف )س م ل( املاء 

القليل يبقى يف احلوض ويف ذلك مصاحبة، وتنقية البئر دليل 

عىل السًلمة واإلصًلح بني الناس يفيض إىل سًلمة قلوهبم 

به أسفر عن وتصاحبهم، والثوب اخللق طول بقائه عند صاح

ٍد "لينه، أما معاين جذر )م ل س( فـ أصٌل صحيح يدلُّ عىل جترُّ

وهذا هو معنى السًلمة  "يف يشء، وأالّ َيْعَلَق به يشء

والرباءة، وهو متحقق يف أكثر ما ذكر من معان. أما )م س ل( 

تلّمست "فرصح فيها بمعنى االنقياد، و)ل م س( عنده هو 

ْبَته بيد ك. قال أبو بكر بن دريد: الّلمس أصُله اليّشَء، إذا تطلَّ

وتلمس اليشء عىل هذا املعنى  "باليد لُيعَرف َمسُّ اليّشء

للتحقق من سًلمته وصًلحيته للطلب ومن ثم املصاحبة. 

وذكر ابن جني يف معنى تقاليب )س ل م( أهنا تدل عىل 

( وليس 2/439، 4990)ابن جني،  "اإلصحاب واملًلينة"

عن معاين ابن فارس فإن سًلمة اليشء  كًلم ابن جني ببعيد

 تفيض إىل مصاحبته. 

( وتقاليبه، وقد قال ابن فارس يف ت خ م) اجلذر الرابع: 

ع. ا": )ت خ م( لتاء واخلاء وامليم كلمة واحدة ال تتفرَّ

، 4994)ابن فارس،"التُّخوم: أعًلم األرض وحدودها

إال )خ ت م(، وقد قال يف  (، ومل يذكر من تقاليبها4/312

وذكر منه خْتم العمل،  "بلوغ آخر اليشء": )خ ت م(معنى 

وختم القارئ السورة، وعّد اخلتم بمعنى الطبع عىل اليشء، 

داخل يف املعنى العام؛ معلًًل ذلك بأن الطبع عىل اليشء ال 

خاتم األنبياء ألنه  يكون إال بعد بلوغ آخره، والنبّي 

، 4994وب آخره )ابن فارس،آخرهم، وختام املرش

(. وال خيفى أن املعنى العام هلام يدور حول بلوغ آخر 2/211

 اليشء. 
التي دارت حول  )ث م ل( وتقاليبه اجلذر اخلامس: 

 االختًلط يف أخٍذ يف بعض التقاليب، واألخذ يف بعضها

ة يشء "يف املقاييس )ل ث م( اآلخر، فـ أصيل يدل عىل مصاكَّ

ته وهنا ابن فارس جيعل املصاّكة واملضاّمة  "له ليشء أو مضامَّ

أصًًل ملعنى هذا اجلذر، فيتحقق يف األول معنى األخذ ويف 

اآلخر االختًلط يف أخذ، فمن معاين األخذ لثم البعري 

ه، ومن اآلخر اللِّثام الثوب الذي تغطى به  احلجارة بخفِّ

، 4994الشفة، وتقبيل الرجل زوجته )ابن فارس،

أتيته "ذكر أهنا كلمة واحدة وهي:  ل ث( )م(، ويف1/231

(، 1/317، 4994)ابن فارس، "َمَلَث الظًلم، أي اختًلطه

فأكثر معانيها تدور حول االختًلط يف أخذ،  )ث م ل(وأما 

فكل َثِميَلة بقية وهي ما يبقى يف الكرش من علف، والثُّْملة 

بقية املاء وسميت بذلك ألن األبل تأيت فترشب منها وذلك 

خذ، والثُّامل: السمُّ الـُمـنْقـَع، وهو اختًلط يرجو واضعه األ

أخذه، والَثِمل: السكران ألن بقية الرشاب أسكرته وخثَّرته، 

ويف هذا املعنى اختًلط وأخذ فاملسكر خالط عقل السكران 

)ث ل (، ويف 4/389، 4994حتى أخذ وعيه )ابن فارس،
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قع يف طرف جعل ابن فارس هلا أصًًل واحدًا هو، ترشم ي م(

اليشء، كثلمة اإلناء. وجعل اخللل ثلمة، والترشم يأخذ 

جعل األصل يدور حول  )م ث ل( ويسلب رونق املُتثلِّم. ويف

مناظرة اليشء لليشء وشبهه فيه، وجاء يف املادة: مّثَل بالقتيل: 

جّدعه أي سلبه كامل جسده وذلك أْخذ، والـِمثال الفراش؛ 

، وهذا اختًلط، وفًلن أمثل قومه: ألنه يامثل ما فوقه وما حتته

(، أي: 1/296، 4994أقرهبم للخري والصًلح )ابن فارس،

أكثرهم خمالطة له، فيأخذون منه طلبتهم، ويف املادة املَثًُلت 

وهي النازلة تنزل باإلنسان، فُتجعل مثاالً يـُـنزجر به ويرتدع 

)ل غريه، ويف هذا املعنى أخذ لراحة اإلنسان بعد خمالطة، وأما 

 فمهملة عنده وكذلك هي يف أكثر املعاجم.  م ث(

ودارت تقاليبه الستة حول  : )ج ب ل(اجلذر السادس 

التجمع يف ارتفاع يف اثنني من التقاليب، والتجمع يف اثنني، 

يف املقاييس تدور حول  )ج ب ل(واالرتفاع يف اآلخرين، فـ

التجمع يف ارتفاع، ومن ذلك: اجلبل، واجلامعة العظيمة، 

واجلَبَلة واجلَْبلة ناقة عظيمة السنام، واملرأة العظيمة اخللق 

(، ونلمح معنى 4/102، 4994َجَبَلة أيضا )ابن فارس،

فيقال للجيش: ذو جَلَب، )ل ج ب( التجمع واالرتفاع يف 

وللبحر ذو جَلَب: إذا سمع اضطراب أمواجه )ابن 

(، ففي كثرة اجليش وجتمع األمواج 1/236، 4994فارس،

دعو إىل رفع األصوات وتداخلها. وعىل معنى التجمع ما ي

واجلُْلبة الِقرْشة عىل اجلرح إذا برأ، وهي أيًضا  )ج ل ب(تدور 

جلدة توضع فوق القتب، والقرشة دم جتمع ثم يبس، ومعنى 

اجللدة قريب من أخيه، واجلُـِلب سحاب رقيق )ابن 

يقال للحّي إذا نزل  ج( )ل ب(، ويف 4/169، 4994فارس،

استقّر مكانه: حيٌّ َلبيج، واللُّْبجة: حديدة ذات شعب، و

(. 1/228، 4994ومعنى التجمع متحقق فيهام )ابن فارس،

فعند ابن فارس وضوح اليشء وإرشاقه،  )ب ل ج( وأما

وهذا ال شك فيه ارتفاع وهذا ظاهر يف انبًلج الصبح واحلق، 

، 4994وملن تباعدت حواجبه ومل تقرتن )ابن فارس،

ذكر أن أحد معانيها اليشء  )ب ج ل(ويف  (،4/296

العظيم، وذلك قوهلم للرجل العظيم: َبـَجال وَبِجيل، 

والُبْجل الُبْهتان العظيم. ويف هذين املعنيني ارتفاع، األول: يف 

املكانة، والثاين: يف املقدار، وأما املعنى الثاين فِعرق وّضحه 

جل )ابن منظو ، 4988ر،ابن منظور بأنه عرق غليظ يف الرِّ

( ووضعه ابن فارس يف باطن الذراع وهو ارتفاع 4/349

(، ويًلحظ أن التقاليب 4/499، 4994أيًضا )ابن فارس،

 الستة كلها مستعملة.

وتقاليبه األربعة درات حول )ج ر د(  اجلذر السابع: 

تدل عند ابن فارس عىل بدّو ظاهر  )ج ر د(البدّو والظهور؛ فـ

وجعل منها جترد الرجل من ثيابه، اليشء دون أن يسرته ساتر، 

د عنها، واألرض  و كذلك جريد النخل ألن خوصها ُجرِّ

اجلرداء التي ال يسرتها يشء من نبات ونحوه، والرجل 

اجلارود املشؤوم فكأنه جيُرد وحيّت، واجلراد سميت بذلك 

 )ج د ر((، وأما4/1، 4994ألهنا جترد األرض)ابن فارس،

فجعله أصلني: األول احلائط، وال خيفى بدوه وسرته ما 

خلفه، واآلخر: ظهور اليشء من نبات أو نحوه، وهو أيًضا 

(، 4/134، 4994أثر الكدم يف ظهر احلمري )ابن فارس،

َدج( وتعني: ما  )ردج(و ليس فيها إال كلمة واحدة، وهي)الرَّ

حقق فيه يلقيه الـُمهر من بطنه عند والدته، ومعنى الظهور مت

كلمة  )ر ج د((، وجعل يف 2/107، 4994)ابن فارس،

(، 2/196، 4994أيًضا، فاإلرجاد: اإلرعاد)ابن فارس،

ومادة )ر ع د( عنده معناها، احلركة واالضطراب)ابن 

(، والظهور واضح فيام كان فيه 2/144، 4994فارس،

 حركة واضطراب.

وتقاليبه اخلمسة دارت يف  )ح س ف( اجلذر الثامن: 

يشء يتقرش  )ح س ف(ملقاييس حول اإلزاحة والتحول، فـا

عن يشء ويسقط، ومنها، الـُحسافة وهو ما سقط من متر و 

( 2/16، 4994ثمر، ومنه تفتت اليشء من اليد )ابن فارس،

عنده فإراقة يشء، مثل املاء)ابن  )س ف ح(وأما

إهنا  )س ح ف(:(، وقال عن معنى 3/84، 4994فارس،

وكشفه، مثل كشط الشعر عن اجللد إزاحة يشء عن آخر 

حيفة املطرة جترف ما كان يف  حتى ال يبقى منه يشء، والسَّ

طريقها، والسحيفة أيضا طرائق اللحم امللتصقة باجللد، 

، 4994سميت بذلك ألهنا قد تكشط )ابن فارس،

تعني االتساع، ومن ذلك  )ف س ح((، وذكر أن 3/439

(، 1/103، 4994تفّسحت يف املجلس )ابن فارس،

 )ف ح س( والتفسح يكون بالتزحزح عن املكان، وجعل

، 4994لَلْحس اليشء عن اليد باللسان )ابن فارس،
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فليست عنده  )ح ف س((، ويف هذا إزاحة، وأما 1/178

 (.2/86، 4994بأصل )ابن فارس،

وتقاليبه األربعة املستعملة عند  )ن ك ع( اجلذر التاسع: 

مع  اغط والتقبض،ابن فارس قد دارت حول معنى التض

أصلني،  )ن ك ع(الداللة عىل احلمرة يف بعضها؛ فجعل لـ

األول: حبس ورّد، وجعل منه: نكعه حقه أي حبسه عنه، 

وتأيت بمعنى دفعه، كالدفع بالسيف ونحوه، أو رّده عن 

حاجته، واملرأة القصرية: َنكوع، كأهنا ُحبِست عن الطول، 

 تضاغط وتقبض، ورجل نكعة: حمبوس، واحلبس واملنع فيهام

واجلنس اآلخر: لون من األلوان وهو احلمرة وجعل منه: 

(؛ 1/178، 4994ابن فارس،)َشَفة َنكَِعة أي شديدة احلمرة 

 (، ومعنى4924)األلويس،وسبب ذلك كثرة دم باطنها 

تدور حول  )ع ك ن(التضاغط واضح هنا، وجعل ابن فارس 

عّكن اليشء التضاغط والتقبض، فمنها الطّي يف البطون، وت

إذا تراكم فوق بعضه، و النَّعم )األنعام(الَعَكنان، الكثري 

 )ع ن ك((، وجعل لـ1/402، 4994املجتمع )ابن فارس،

أصلني، األول: لون من األلوان وهو احلمرة، واآلخر: 

الـُمْعَتـنِك من اإلبل الذي يشتد عليه الرمل فيربك وحيبو، 

: أغلقته، ومنه الِعنْك وهو الباب، وعنكت الباب

والَعـِــُــنْك من الليل ظلمة الليل التي تسد باب الضوء، 

(. 1/461، 4994ويقال: َعنك اللبن، إذا خَتثر، )ابن فارس،

وتدل معاين املادة عىل التضاغط مع احلمرة، وأرجع معنى 

إىل التشنج والتجمع والتقبض، ومنه كنع  )ك ن ع( تقليب

بفًلن إذا قبض عليه  األصابع أي تقبضها، ومنه تكنع فًلن

بكفه، ويقال: َكنَعْت الُعقاب إذا ضمت جناحيها لتنقض، 

ومنه َكنع فًلن إذا الن، وعنده أن ذلك تقبض وجتمع )ابن 

 (.1/412، 4994فارس،

وورد عند ابن فارس يف تقليبني  )ك ث ر( اجلذر العارش: 

، ويدل معنامها العام عىل الكثرة )ك ر ث(و )ك ث ر(فقط 

فرصح بداللته عىل خًلف  )ك ث ر(د، وأما يف واالزديا

القلة، ومنه كثرة اليشء، والكوثر: الرجل املعطاء، والغبار 

 )ك ر ث((. ويف 1/460، 4994كوثر لكثرته )ابن فارس،

، 4994ذكر أن كرثه األمر أي: بلغ منه املشقة )ابن فارس،

 ( والكثرة بينة يف هذا املعنى. 1/471
أمكنا رد معاين جذور ابن فارس ففيام ذكرنا من أمثلة  

بتقليباهتا إىل معنى واحد عىل طريقة ابن جني، ورأينا من 

خًلل األمثلة السابقة كيف أن ابن فارس كاد أن يًلمس 

طريقة ابن جني دون أن يطبقها، ولو فَعل، لتحققت له وحدة 

األصول بداًل من تعددها، إذ بلغت جذوره املتعددة األصول 

 (.16، ص2003ربعامئة جذر )جبل، سبًعا وسبعني وأ

لقد كان األصل الذي تنبثق منه املعاين الفرعية واضًحا  

مذكوًرا لدى ابن فارس، وقد يكون أصًًل حسيًّا كقوله يف 

الباء والقاف والًلم أصل واحد، وهو من ")ب ق ل(: 

، 4994ابن فارس،) "النبات، وإليه ترجع فروع الباب كله

الواو والعني "ا كقوله يف )و ع س(: (، أو أصًًل جمردً 4/271

)ابن فارس،  "والسني: أصل يدل عىل سهولة يف يشء

(، وهذا هو أّس نظريته، حتى إنه سامها 6/426، 4994

األصول، وكان يصّدر كل جذر بذلك األصل، وأما عند ابن 

جني فتواجهنا يف االشتقاق األكرب مشكلة األصل، فالتقاليب 

أصل تتفرع منه حتى تعّد من الستة البد أن يكون هلا 

االشتقاق، ولكن هذا منتٍف، فهل يعول عىل كثرة االستعامل 

ليكون األكثر استعاماًل هو األصل لألقل  وهل يكون 

املستعمل أصًًل للمهمل  جيعل ابن جني كثرة االستعامل 

إذا تعارض قوة "مقّدًما عىل القياس يف )اخلصائص( قال: 

)ابن جني،  "م ما كثر استعاملهالقياس وكثرة االستعامل قد

(، ويبدو أن ابن فارس ليس ببعيد عنه، فقد 2/421، 4990

أشار إىل انعدام أصل الكلامت قليلة االستعامل )أمحد، 

(، وقد ذهب بعض املحدثني إىل أن الكثرة 418ص، 2042

(، فتكون الكلمة 1، ص4908معيار لألصالة )املغريب، 

واألقل استعاماًل هي الفرع األكثر استعاماًل هي األصل، 

(، وهذا يقودنا إىل يشء آخر وهو 41، ص2002)الرمايل، 

إعراض مبتكري طريقة التقليبات يف املعاجم بدًءا من اخلليل 

وكّل من اقتفى أثره، عن رّد هذه التقليبات إىل معنى عام، 

ويف نظري أهنم لو قاموا بذلك للزمهم ترتيب معامجهم ترتيًبا 

ولت املعاجم من لفظية إىل موضوعية، مما موضوعيا، وحت

يفقدهم ضبط اجلذور وحرصها يف مكان واحد حتى ال 

يفوت منها يشء، والدراسات اللغوية احلديثة متيل إىل قيام 

االشتقاق عىل جمرد العًلقة بني الكلامت، ال عىل وجود أصل 

إًذا يلتقي ابن فارس يف  (،217، ص4961وفرع )احلديثي، 

، 2003ة التي غلبت عىل أصوله احلسية )جبل، أصوله املجرد
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 ( مع فكرة ابن جني؛ ألن أصوله جمردة أيضا.14ص

وهناك لفتة جديرة بأن يدقق فيها، وهي قول ابن جني:  

فهل يقصد ال يكون يف املعاين  "ذلك ال يكون يف كل اللغة"

اجلزئية داخل كل تقليب، أم أن بعض التقاليب ال ينطبق 

سكوته عن بعض املعاين املعجمية التي مل  عليها املعنى  إن

تتسق مع نظريته يف بعض املعاين الداخلية للتقليبات ييش بأنه 

يقصد املعنى األول، وهنا يلتقي مع ابن فارس الذي خيرج 

أحياًنا بعض املعاين من املعنى العام للجذر إذا رأى عدم 

اهلمزة والطاء والراء أصل "اتساقها معه كام يف )أ ط ر( 

واحد، وهو عطف اليشء عىل اليشء أو إحاطته به ... وقد 

 "شّذت من الباب كلمة واحدة، وهو األطري، وهو الّذْنب

إن قبول خروج بعض املعاين  (،4/443، 4994ابن فارس،)

عن معنى اجلذر العام عند ابن فارس يستلزم قبول مثله عند 

أن صحة النظرية تتحقق بوجود شطر "ابن جني أيضا، وذلك 

)جبل،  "من املعنى العام، أو صورة منه يف داللة كل تقليب

 (.260، ص2042

لقد غرّي بعض الباحثني اسمي الفكرتني، فسميت فكرة  

، 2042ابن فارس الداللة املحورية واملعنى املحوري )جبل، 

( بسبب تعارض اسمها )املقاييس( مع األصل 488ص

األسامء الرصيف)القياس(، وسميت فكرة ابن جني بعدد من 

منها: االشتقاق التقليبي، واالشتقاق الكبري، والقلب املكاين، 

، ص 2000واالشتقاق الُكَبار، والقلب اللغوي )أمني، 

 ؛213، ص2007؛ محاد،88، ص2009؛ شاهني، 373

(، ومن سامها بذلك مّثل هلا بـ)جبذ وجذب( 4997خسارة، 

وهي ليست كذلك؛ ألن القلب حيتفظ باملعنى، وهو بني 

قليبني فقط، وأما االشتقاق األكرب فبني ستة تقاليب ولكل ت

تقليب معناه اخلاص. واحلق أنه جيب اإلبقاء عىل اسمي 

الفكرتني كام ساممها صاحبامها، وبخاصة إن ابن جني قد 

)ابن جني،  "لقب مستحسن"وصف اسم فكرته بأنه: 

(؛ وألن اسم الفكرة ملك فكري لصاحبه، 2/431، 4990

هناك من رفض فكرة ابن جني ويف الوقت نفسه والغريب أن 

ورأى  (487، ص4960)الصالح،  -وقد تقدم-غري اسمها 

أحد الباحثني أن تغيري اسم الفكرة الذي وضعها صاحبها 

بلبلة فكرية تسبب اخللط واالضطراب دون فائدة )نجا، 

2008 ،2/81 .) 

 ونخلص من كل ما سبق إىل ما يأيت:

ي، يف املضامر نفسه وهو جيري ابن فارس وابن جن -

دوران املعنى يف اجلذر الثًلثي فقط، غري أن ابن فارس رام 

ختصيص املعنى فأسس لعلم التأصيل يف العربية من خًلل 

(، أما ابن جني فوسع 4998معجمه املقاييس )احلمزاوي، 

 املعنى. 

كان األصل االشتقاقي عند ابن فارس مرة متحًدا ومرة  -

ومرة جمردا، وأما ابن جني فأصله جمرد متعددا، ومرة مادًيا 

 متحد. 

ال تتحقق الفكرتان بصورة كاملة يف اللغة )جبل،  -

( ولذلك أكمل ابن فارس فكرته فيام زاد عن 34، ص2003

ثًلثة بالنحت، ورّد بعض اجلذور إىل أصول عديدة، وهذا 

يؤثر عىل اطراد الفكرة، وأما ابن جني فرصح بعدم اطرادها 

 نه مل يودعها معجاًم. وأقفل الباب؛ أل

يلتقي ابن فارس مع ابن جني يف قيام فكرتيهام عىل  -

األصل الداليل، إذ يعّرف بعض الباحثني املقاييس باملعنى 

؛ 4998املشرتك لكل صيغ األصل الواحد )قدور، الشب،

(، غري أن ابن فارس جعل معاين الكلامت 2044خورشيد، 

وتشعبها وتفرعها أساًسا لفكرته، عىل حني بحث ابن جني 

رسة اللغوية )التقليبات( وتولد ألفاظها )املغريب، عن األ

4934 .)
 

لقد اجتمع ابن فارس وابن جني يف االبتكار الداليل،  -

فيعد ابن جني مكتشًفا فكرته إذ مل تعرف قبله هبذا الشكل، 

وأما ابن فارس فمطور للجانب اآلخر من الفكرة؛ لتداول 

ر مبتكر، ولو  استعمل ابن فارس العلامء فكرته سابًقا، واملطوِّ

طريقة ابن جني النتظمت أصوله ومل تتعدد، ولو استعمل ابن 

جني طريقة ابن فارس حلدد األصل بناء عىل كثرة االستعامل 

 كام يرى.

 -بتطبيقات العلامء، وبتطبيقاته اخلاصة -رّجح البحث -

صحة الفكرتني، وأن عدم اتساق املعنى قد يعود إىل البعد 

 الزمني.

رية ابن جني مل ينظر يف األّس الذي قامت من رّد نظ -

عليه فكرة النظرية، لقد نبعت فكرة االشتقاق األكرب من 

األصوات وليس املعاين، ولذلك مل يرصف ابن جني وقته يف 

البحث عن أصل اجلذور، وإنام هيمه تردد الصوت نفسه، 
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الذي يعطي معنى ثابًتا يدور معه يف التقاليب )الراجحي، 

(، وأما ابن 218، ص2009جماهد،  ؛461، ص4990

فارس فنبعت فكرته من املعنى، ولذلك راح يبحث عنه، 

بدليل أن تتمة نظرية ابن فارس داللية فقط) النحت( وأما ابن 

جني فمتصلة باألصوات، إذ قد أردف باب االشتقاق األكرب 

بثًلثة أبواب صوتية، وهي: االدغام األصغر، وتصاقب 

، وإمساس األلفاظ أشباه املعاين. األلفاظ لتصاقب املعاين

 (.480-2/414، 4990)ابن جني، 

يف  -كام مرّ  -اعتّد ابن فارس بمقاييسه ووظفها  - 

معجمه، وأما ابن جني فرصف النظر عن االشتقاق األكرب 

 "واعلم أنا ال ندعي أن هذا مستمر يف مجيع اللغة"بقوله: 

 (، مع إن إطالة النظر يف2/410، 4990)ابن جني، 

االشتقاق األكرب يؤدي إىل فوائد عديدة منها: التأكيد عىل 

 بعض موضوعات فقه اللغة،كاإلبدال اللغوي، والسًلسل

 الصوتية املمنوعة عربيا، والتعريب. 

وختاًما يويص البحث املجامع اللغوية بعدم إغًلق باب  

سعة ساقه اهلل إىل العربية، ملجرد اختًلف آراء العلامء فيه، بل 

منه يف تفتيق املعاين، واستيًلد األلفاظ بإزائها، مفيًدا من  يفيد

ه  هاتني الفكرتني يف دوران املادة حول معنى عام، وأن يوجَّ

البحث فيهام من جهة صحتهام يف اللغة واطرادمها، إىل جهة 

 توظيفهام.

 

 قائمة املصادر و املراجع

املثل السائر يف أدب (. 4384ابن األثري، ضياء الدين. )

. ت: أمحد احلويف، بدوي طبانة. الكاتب والشاعر

 القاهرة: دار هنضة مرص. 

نظرية األصول عند ابن (. 2042أمحد، عبد العباس. )

 (. أبو ظبي: معامل.4. )طفارس

 هارون السًلم عبد ت: .اللغة هتذيب منصور، أبو األزهري،

 املرصية. الدار العامة. املرصية املؤسسة وآخرين.

 .القرآن غريب يف املفردات (.4142) سني.احل األصفهاين،

 دار بريوت: دمشق، الداودي. صفوان ت: (.4)ط

  الشامية. الدار القلم،

 ت: .القرآن غريب يف املفردات حممد. بن احلسني األصفهاين،

 املعرفة. دار بريوت: كيًلين. حممد

 (2)ط .األسامء اشتقاق (،4991) امللك. عبد األصمعي،

 القاهرة: اهلادي، الدين صًلح واب،الت عبد رمضان ت:

 اخلانجي. مكتبة

 املجمع جملة .األلوان رسالة (.4924) حممد األلويس،

 .83-76 (.3) 4جملد ،العريب العلمي

 مكتبة القاهرة: (.2)ط االشتقاق. (،2000) اهلل. عبد أمني،

 اخلانجي.

 القاهرة: ،اللغوية األصوات (،4991) إبراهيم. أنيس،

  .األنجلو مكتبة

 القاهرة: (6)ط .اللغة أرسار من (،4978) إبراهيم. أنيس،

  األنجلو. مكتبة

 دار القاهرة: العربية. أرسار (،2003) تيمور. أمحد باشا،

  العربية. اآلفاق

 يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ (،2001) أمحد. الربيدي،

 الرشد. مكتبة الرياض: (.4)ط .القرآن وعلوم التفسري

 تناسب يف الدرر نظم (،4981) الدين. برهان البقاعي،

 اإلسًلمي. الكتاب دار القاهرة: .والسور اآليات

 مع املعاين خمترص (،2040) عمر. بن مسعود التفتازاين،

 البرشى. مكتبة كراتيش: (.4)ط .حسن حلمد احلاشية

 عامن. (.4)ط لغوية. دراسات (.2003) صبيح. التميمي،

 والتوزيع. للنرش جمدالوي دار

 الرمحن عبد ت: الكبري. التفسري الدين. تقي تيمية، ابن

 العلمية. الكتب دار بريوت: عمرية.

 عبد ت: .الفتاوى جمموع (.4991) الدين. تقي تيمية، ابن

 لطباعة فهد امللك جممع النبوية: املدينة قاسم. الرمحن

 املصحف.

 يف املحورية الداللة (،2003) حممد. الكريم عبد جبل،

  العريب. الفكر دار دمشق: (.4)ط اللغة. مقاييس معجم
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 دراسة الداللة علم يف (،4997) حممد. الكريم عبد جبل،

 دار اإلسكندرية: .للمفضليات األنباري رشح يف تطبيقية

  اجلامعية. املعرفة

 وتطبيقيا. نظرًيا االشتقاق علم (،2042) حسن. حممد جبل،

 اآلداب. مكتبة القاهرة: (.3)ط

 مرص: .الكشاف عىل احلاشية (،4966) الرشيف. اجلرجاين

 البايب. مصطفى مكتبة

 دراسة جني ابن عند االشتقاق (.2009) سريوان. اجلنايب،

 (.43) .4جملد ،الكوفة دراسات مركز جملة حتليلية.

223-236. 

 (،1)ط اخلصائص. (.4990) عثامن. الفتح أبو جني، ابن

  العامة. الثقافية شؤونال دار بغداد: النجار. حممد ت:

 (4)ط الكريم. القرآن تفسري (،4140) القيم. ابن اجلوزية،

 واإلسًلمية العربية والبحوث الدراسات مكتب ت:

 اهلًلل. ومكتبة دار بريوت: رمضان. إبراهيم بإرشاف

 ت: (.7)ط .السالكني مدارج (.2003) القيم. ابن اجلوزية،

 لعريب.ا الكتاب دار بريوت: البغدادي. حممد

 وصحاح اللغة تاج الصحاح (.4981) إسامعيل. اجلوهري،

 العلم دار بريوت: عطار. أمحد ت: (3)ط العربية.

 للمًليني.

 .سيبويه كتاب يف الرصف أبنية (،4961) خدجية. احلديثي،

 عىل بغداد جامعة ساعدت النهضة، مكتبة بغداد: (.4)ط

 نرشه.

 العربية. اللغة يف اللفظية الثروة (.2007) حممد. محاد،

 الدويل. النرش دار الرياض: (.4)ط

 جملة املعنى. وأسس فارس ابن (.4998) حممد. احلمزاوي،

 .431-423 (.82) العدد ،بالقاهرة العربية اللغة جممع

 ت: (4)ط .املحيط البحر تفسري (.4993) حممد. حّيان، أبو

 العلمية. الكتب دار بريوت: وآخرين. املوجود عبد عادل

 .االشتقاق علم من اخلفاق العلم (.2042) حممد. خان،

 الثقافية. الكتب مؤسسة بريوت: متام، أمحد ت: (4)ط

 وضع يف وأثره التقليبي االشتقاق (.4997) ممدوح. خسارة،

 72جملد .بدمشق العربية اللغة جممع جملة املصطلحات.

(1.) 699-708.  

 اخيلوالد اخلارجي التوزيع (.2044) اهلل. عبد خورشيد،

 هـ391فارس بن ألمحد اللغة مقاييس يف املعجمية للامدة

-476 (.31) 7جملد ،رأى من رسّ  جملة حتليلية. دراسة

492.  

 االشتقاق (.2041) برمايت. إدريس، فاطمة، خويا، بن

 اجلوزية قيم ابن احلنابلة: السادة مؤلفات يف وداللته

  .314-327 (.28) العدد ،احلقيقة جملة أنموذجا.

 والتطبيق النظرية العريب الداللة علم (.4981) فايز. الداية،

 دار دمشق: (4)ط .نقدية تأصيلية، تارخيية، دراسة

 الفكر.

 د. ت: (4)ط اللغة. مجهرة (.4987) بكر. أبو دريد، ابن

  للمًليني. العلم دار بريوت: بعلبكي. منري رمزي

 ت: (4)ط احلديث. غريب (.4977) قتيبة. ابن الدينوري،

 العاين. مطبعة بغداد: اجلبوري. اهلل عبد

 العربية، الكتب يف اللغة فقه (.4990) عبده. الراجحي،

 اجلامعية. املعرفة دار اإلسكندرية:

 .الغيب مفاتيح الكبري= التفسري (4120) الدين فخر الرازي،

 العريب. الرتاث إحياء دار بريوت: (.3)ط

 (4)ط اللغة. فقه يف يز،العز عبد وعًلم، اهلل عبد ربيع،

 التوقيفية. املكتبة احلسني:

 .واملشتقات االشتقاق (.2002) ممدوح. الرمايل،

 اجلامعية. املعرفة دار اإلسكندرية:

 منازل -4 اللغة، يف رسالتان (.4981) عيل. الرماين،

 السامرائي، إبراهيم ت: ،احلدود رسالة -2 احلروف

  الفكر. دار عامن:

 عىل زاده شيخ الدين حميي حاشية (.9499) شيخ، زاده،

 دار بريوت: شاهني. حممد ت: (4) .البيضاوي تفسري

 العلمية. الكتب
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بيدي،  .القامـوس جواهر من العـروس تاج .مرتىض حممد الزَّ

  الكويت. طبعة وآخرين. هارون السًلم عبد ت:

 أدب رسالة تفسري (،4993) القاسم. أبو الزجاجي،

 معهد القاهرة، سليم. الفتاح دعب ت: (.4)ط .الكتّاب

 العربية. املخطوطات

 أصول يف املحيط البحر (.4992) الدين بدر الزركيش،

 وزارة الكويت: العاين القادر عبد ت: (.2)ط .الفقه

  اإلسًلمية. والشؤون األوقاف

 الرحيم عبد أ. ت: .البًلغة أساس حممود. الزخمرشي،

 املعرفة. دار بريوت: حممود،

 غوامض حقائق عن الكشاف (.4107) حممود. الزخمرشي،

 العريب. الكتاب دار بريوت: (.3)ط .التنـزيل

 وزارة ،العربية اللغة فقه (.4987) يارس. صدگا الزيدي،

 املوصل. جامعة العايل: التعليم

 واللغوية النحوية الدراسات (.2046) فاضل. السامرائي،

 كثري. ابن دار بريوت: .الزخمرشي عند

 يف وجهوده األصفهاين الراغب (.2004) عمر. ،السارييس

 (.12) العدد ،باملدينة اإلسًلمية اجلامعة جملة اللغة.

222-239. 

 الدرويش، حممد ت: .االشتقاق رسالة بكر. أبو الرساج،

 احلدري. مصطفى

 ت: (.2)ط العلوم. مفتاح (.4987) يوسف. السكاكي،

 العلمية. الكتب دار بريوت: زرزور. نعيم

 يف االشتقاق أنواع (.4993-4992) صادق. ليامن،س أبو

 جملة .نقدية لغوية دراسة واملحدثني القدماء بني العربية

 .464-434 (.42-44) العدد حلم. بيت جامعة

 هارون. السًلم عبد ت: .سيبويه كتاب برش. أبو سيبويه،

  الكتب. عامل بريوت:

 (4)ط .األعظم واملحيط املحكم (.4918) عيل. سيده، ابن

 بجامعة املخطوطات معهد وآخرين. السقا مصطفى ت:

  العربية. الدول

 اإلسًلمي. الكتاب دار القاهرة: املخصص، عيل. سيده، ابن

 يف والنظائر األشباه (.4987) الدين. جًلل السيوطي،

 العربية. اللغة جممع دمشق: نبهان. اإلله عبد ت: .النحو

 اللغة علوم يف هراملز (.4987) الدين. جًلل السيوطي،

 املكتبة بريوت: وآخَرْين، املوىل جاد حممد ت: ،وأنواعها

  العرصية.

 (.3)ط .اللغة تنمية عوامل (،2009) توفيق. شاهني،

 وهبة. مكتبة القاهرة:

 إبراهيم ت: .اجليــم (.4971) عمرو. أبو الشيباين،

  األمريية. املطابع لشؤون العامة اهليئة األبياري.

 ت: (.4)ط .اللغة يف املحيط (.4991) امعيل.إس الصاحب،

 الكتب. عامل بريوت: ياسني. آل حممد

 (.40)ط .اللغة فقه يف دراسات (،4960) صبحي. الصالح،

 للمًليني. العلم دار بريوت:

 يف مقدمة (،4990) عدنان. عوض، حممد صالح، أبو

 األردين. الكتب مركز (.4)ط .اإلحصاء

 .الفاخر واللباب الزاخر العباب (.4978) احلسن الصغاين،

 العراقي. العلمي املجمع حسن. فري ت: (4)ط

غاين،  ،الفاخر واللباب الزاخر العباب (.4979) احلسن الصَّ

 للنرش. الرشيد دار العراق: ياسني، آل حممد ت:

 (.4)ط بالعور. الشعور (.4998) الدين. صًلح الصفدي،

 عامر. دار عاّمن: حسني. الرزاق عبد ت:

 مكتبة بريوت: (.4)ط .االشتقاق (.2001) فؤاد. رزي،ط

 نارشون. لبنان

 املعنى وأصل التقليب نظام (.2043) زياد. الصمد، عبد

 جملة الكريم. القرآن يف ب( ر لـ)ح تطبيقية دراسة

  .418-433 (.207) 4جملد ،ببغداد األستاذ

 (.4)ط .العربية املعاجم معجم (.4994) يرسي. اهلل، عبد

  اجليل. دار بريوت:
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 بألفاظ معجم قضت كلامت (.4123) حممد. العبودي،

 امللك دارة الرياض: .كادت أو الدراجة لغتنا من اختفت

 العزيز. عبد

 اللغوي والبحث العربية (.2001) رشيد. العبيدي،

 العلمي. املجمع بغداد: .املعارص

 التفسري لطف بني األكرب االشتقاق (.2042) عزيز. عدمان،

-7 (.14) العدد ،بالكويت الفكر جملة التأويل. وتعسف

12. 

 .الصحابة متييز يف اإلصابة (.4141) حجر. ابن العسقًلين،

 بريوت: معوض. وعيل املوجود عبد عادل ت: (.4)ط

 العلمية. الكتب دار

 العربية املعجامت يف االشتقاق (.2041) فتيحة. عياد، بن

 جملة ل(. م )ع و م( ل )ع ملادة تطبيقية داللية دراسة

  .261-214(.8) العدد أدرار. جامعة ،رفوف

 املادة لصور الداللية األصول (.2042) سعد. عيسى،

 معجم مع مقارنة دراسة العني معجم يف املعجمية

-24 (.41) العدد البرصة، دراسات جملة اللغة. مقاييس

31. 

 .العرب لغة لدرس مقدمة (.4997) اهلل. عبد العًلييل،

 اجلديد. دار :بريوت (.2)ط

 ،السعود مراقي عىل البنود نرش هـ(4233) عبداهلل. العلوي،

  الرتاث. إحياء صندوق اإلمارات: املغرب،

 القاهرة: (.1)ط .الداللة علم (.4998) خمتار. أمحد عمر،

 الكتب. عامل

 (4)ط .اللغة مقاييس معجم (.4994) أمحد. فارس، ابن

 اجليل. دار بريوت: هارون. السًلم عبد ت:

 زهري ت: (4)ط .اللغة جممل (.4981) أمحد فارس، ابن

 الرسالة. مؤسسة بريوت: سلطان.

 (.3)ط .العربية فقه يف (.4999) السعود أبو الفخراين،

 مهدي د. ت: ،العــني .أمحد بن اخلليل الفراهيدي،

  اهلًلل. مكتبة دار السامرائي، إبراهيم د. املخزومي،

 (3)ط .املحيط القاموس (.4993) الدين جمد الفريوزآبادي،

 الرسالة. مؤسسة بريوت: الرتاث. حتقيق مكتب ت:

 مكتبة بريوت: ،املنري املصباح (.4987) أمحد. الفيومي،

  لبنان.

 املادة يف بحوث العريب املعجم (.4987) رياض. قاسم،

 املعرفة. دار بريوت: (.4)ط .والتطبيق واملنهج

 مقاييس يف االشتقاق (.8499) سامح. الشب، أمحد، قّدور،

 العدد .حلب جامعة بحوث جملة فارس. البن اللغة

(36.) 40-23.  

 .العربية اللغة فقه إىل مدخل (.4993) حممد أمحد قّدور،

 العريب. الفكر دار بريوت: (.4)ط

 يف الدرر نظم يف الداليل البحث (.2001) عزيز. القرييش،

 رسالة ،هـ( 881 )ت للبقاعي والسور اآليات تناسب

 كلية بغداد، املستنرصية، اجلامعة منشورة(، )غري دكتوراه

  .484 الرتبية.

 لفظ وحتقيق القراءة لتجويد الرعاية (،4996) مكي القييس،

 عامر. دار عاّمن: فرحات، أمحد ت: (.3)ط التًلوة.

 عدنان د. ت: (2)ط .الكليات (.4992) البقاء أبو الكفوي،

 الكتاب دار هرة:القا املرصي. وحممد درويش،

  اإلسًلمي.

 .العربية وخصائص اللغة فقه (.4984) حممد. املبارك،

 الفكر. دار دمشق: (.7)ط

 .واألدب اللغة يف الكامل (.4997) يزيد. بن حممد املربد،

 الفكر دار القاهرة: إبراهيم. الفضل أبو حممد ت: (.3)ط

  العريب.

 اللغة فقه يبالعر اللسان علم (.2009) الكريم. عبد جماهد،

 والتوزيع. للنرش أسامة دار عاّمن: .العربية

  اهلمزة. حرف .الكبري املعجم بالقاهرة. العربية اللغة جممع

 جملة األلفاظ. وتنمية االشتقاق (.2002) إبراهيم. حممود،

  .73-37 (.20) العدد ،اخلرطوم جامعة آداب
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 العربية املعاجم يف التقاليب نظام (:2002) اهلل. عبد مسميل،

 )غري دكتوراه رسالة .املعجمية الصناعة يف دراسة

 اللغة كلية بمكة. القرى أم جامعة منشورة(.

 .196العربية.

 القرآن كلامت يف التحقيق (.4381) اهلل آية املصطفوي،

 العًلمة آثار نرش مركز طهران: (.4)ط .الكريم

  املصطفوي.

 .والتعريب االشتقاق (.4908) القادر. عبد املغريب،

 اهلًلل. مطبعة الفجالة:

 فارس. البن اللغة مقاييس (.4934) القادر. عبد املغريب،

-61 (.2) 44جملد ،بدمشق العريب العلمي املجمع جملة

74.  

 عيل ت: (4)ط .العرب لسان (.4988) حممد. منظور، ابن

 العريب. الرتاث إحياء دار بريوت: شريي.

 .الرصف علم يف لطرفا نزهة (.4299) أمحد. امليداين،

 اجلوائب. مطبعة قسطنطينية: (.4)ط

 دار القاهرة: .2ج العربية اللغة فقه (.2008) إبراهيم. نجا،

 احلديث.

 .وتطوره نشأته العريب املعجم (.4988) حسني. نصار،

 مرص. مكتبة الفجالة: (.1)ط

 (4)ط .العربية عامل جني ابن (.4990) حسام. النعيمي،

 الثقافة وزارة العامة، الثقافية نالشؤو دار بغداد:

 واإلعًلم.

 ورغائب القرآن غرائب (.4146) الدين نظام النيسابوري،

 الكتب دار بريوت: عمريات. زكريا ت: (4)ط .الفرقان

  العلمية.

 .وسامهتا خصائصها العربية (.2001) الغفار. عبد هًلل،

 . وهبة مكتبة القاهرة: (.1)ط

 كًلم غريب من املنتخب (.9410) النمل. كراع اهلنائي،

  القرى. أم جامعة العمري. حممد ت: (4)ط .العرب

 ت: (.2)ط .اللغة يف املنجد (.4988) النمل. كراع اهلنائي،

 الكتب. دار القاهرة: الباقي. عبد ضاحي عمر، أمحد

(. القاهرة: دار هنضة 3. )طفقه اللغة(. 2001وايف، عيل. )

  مرص.

 
 

 


