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  فقه اللغة عند األوائلمفهوم 

يف عنوان كتابه )  هـ٣٩٥ت ( اللغة كان ابن فارس  إن أول من استخدم اصطالح فقه
مث نصادف هذا االصطالح بعد ذلك يف عنوان ). الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها(

  .ولكننا جند مفهوم فقه اللغة خمتلفا عند الرجلني)). فقه اللغة وأسرار العربية: (كتاب الثعاليب
  مفهوم فقه اللغة عند ابن فارس

أنه ينظر إىل هذا النوع من التأليف ) الصاحيب يف فقه اللغة( املطلع على كتاب ابن فارس يتبني
على أنه دراسة القوانني العامة اليت تنتظم اللغة يف مجيع مستوياا الصوتية والصرفية والنحوية 

  .والداللية واألسلوبية
  :مفهوم فقه اللغة عند الثعاليب

 خاص بفقه وفهم املفردات، ومتييز جماالا واستعماالا اخلاصة الثعاليب يرى أنّ فقه اللغة علم
وقد ترجم هذه الفكرة عنه بشكل واضح ابن خلدون يف . واالهتمام بالفروق الدقيقة بني معانيها

مث ملا كانت العرب تضع الشيء ملعىن على العموم مث تستعمل يف األمور ": مقدمته حيث قال
 ا فرق ذلك عندنا بني الوضع واالستعمال واحتاج الناس إىل فقه يف  أخرى خاصة اخلاصة ألفاظاً

بياض من  اللغة عزيز املأخذ، كما وضع األبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض مث اختص ما فيه
األبيض يف هذه  اخليل باألشهب ومن اإلنسان باألزهر ومن الغنم باألملح حىت صار استعمال

كتاب  وأفرده يف الثعاليب  واختص بالتأليف يف هذا املنحى .  العربكلها حلناً وخروجاً عن لسان
  ).فقه اللغة(له مساه 

  سبب اختالف املفهومني
فابن فارس استعملها ). لغة(ويبدو لنا أن هذا االختالف قد نتج عن اختالف استعمال كلمة 

الناس يف التفاهم فيما مبعناها العام املطلق أي تلك الوسيلة املتعددة املستويات اليت يستعملها 
  .لذا جاء مفهوم فقه اللغة عنده واسعا وشامال جلميع مستويات اللغة. بينهم

يف معناها اخلاص، الذي يقابل كلمة حنو، وهو معرفة ) لغة(أما الثعاليب فقد استخدم كلمة 
  .لذا نرى فقه اللغة عنده هو فقه للمفردات ال التراكيب واألساليب. املفردات ومعانيها

  :قال ابن فارس يف مقدمة كتابه الصاحيب
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" فرس"و " رجل: "أما الفرع فمعرفة األمساء والصفات كقولنا: ِإن لعلم العرب أصالً وفرعاً"
وأما األصلُ فالقولُ علَى موضوع اللغة . وهذا هو الَِّذي يبدأ ِبِه عند التعلُّم". قصري"و " طويل"و 

والناس .  رسوم العرب ِفي خماطبتها، وما لَها من االفِْتنان حتقيقاً وجمازاًوأوليتها ومنشئها، ثُم علَى
رجلٌ شغل بالفرع فال يعِرف غريه، وآخر جمع األمريِن معاً، وهذه هي الرتبة : ِفي ذَِلك رجالِن

تيا، وذلك أن طالب العلم العليا، ألن ِبها يعلم خطاب القرآن والسنة، وعليها يعول أهلُ النظر والفُ
وإن " اَألمق"و " األشق"باسم الطويل، وال يِضريه أن ال يعرف " الطويل"العلوي يكتفي من مساء 

وإنما لَم يِضره خفاُء ذَِلك علَيِه ألنه ال يكاد جيد منه ِفي كتاب . كَانَ ِفي علم ذَِلك زيادةُ فَضل
  ."لَى علمهاهللا جل ثناؤه فيحوج ِإ

  
  كتب فقه اللغة عند العرب

 كتاب الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس
  موضوعات فقة اللغة يف كتاب الصاحيب يف فقه اللغة

كتاب القرن الرابع مل يعرفوا تقسيم املوضوعات تقسيماً منهجياً دقيقاً، بل كان يغلب عليهم 
من املوضوعات عن اللغة وطبيعتها، مث إن االستطراد وعدم املنهجية، لذلك جند يف الكتاب عدداً 

هناك مسائل عن أصوات اللغة وعددا من األبواب عن الصرف وعن البالغة ومسائل يف الداللة، 
ومن املوضوعات املهمة يف فقه اللغة اليت . وموضوعات يف األسلوب، واالختالف حول نشأة اللغة

  :ما يلي) الصاحيب(نصادفها يف كتاب 
  ) على لغة العرب أتوقيف أم اصطالحباب القول ) (أ(

وفيه حيتج ابن فارس لنظرية التوقيف اليت تقول إن اللغة توقيف وتعليم من اهللا عز وجل 
بدليل عقلي ) ٢(و ) وعلم آدم األمساء كلها(نصي من القرآن هو قوله تعاىل ) ١(مستدال بدليل 

تلفون فيه أو يتفقون عليه ، مث هو قوله إن إمجاع العلماء على االحتجاج بلغة القوم فيما خي
احتجاجهم بأشعارهم، يدل أنه لو كانت اللغة مواضعة واصطالحا مل يكن أولئك يف االحتجاج 

أنه مل يبلغنا "بدليل اجتماعي وهو زعمه )  ٣(م بأوىل منا يف االحتجاج بنا على لغة عصرنا، و 
  ." شيء من األشياء مصطلحني عليهأن قوما من العرب يف زمان يقارب زماننا أمجعوا على تسمية

يف هذا الباب أورد ابن فارس وجوه االختالف بني اللهجات . اختالف لغات العرب) ب (
  :العربية القدمية  ومما ذكره من أصناف هذه االختالفات
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: قال الفراء. بفتح النون وكسرها" ِنستعني"و" نستعني: "ِفي احلركات كقولنااالختالف ) ١(
 .  ِفي لغة قريش، وأسد وغريهم يقولوا بكسر النونهي مفتوحة

 : أنشد الفراء" معكم"و " معكم: "االختالف ِفي احلركة والسكون مثل قوهلم) ٢(
عن "و " أنّ زيداً: "ومنها قوهلم". أُوالِلك"و" أولئك: "ِفي إبدال احلروف حنواالختالف ) ٣(
  ". زيداً

  ". مستهزون"و" مستهزئون" حنو اهلمز والتلينياالختالف ِفي ) ٤(
  ". صاقعة"و" صاعقة" التقدمي والتأخري حنو االختالف ِفي) ٥(
  ". أَصددت"و" صددت"و" استحيت"و" ييتاستح"االختالف ِفي احلذف واإلثبات حنو ) ٦(
ومنهم من يقول " هِذِه البقر"االختالف ِفي التذكري والتأنيث فإن من العرب من يقول ) ٧(

  ". هذَا النخيل"و " هذَه النخيل"و " هذَا البقر"
" إنّ هذان"و " إنّ هذين"و " ما زيد قائم"و " ما زيد قائماً"االختالف ِفي اإلعراب حنو ) ٨(

ا قبلها ذَِلكوهي باأللف لغة لبين احلارث بن كعب يقولون لكلّ ياء ساكنة انفتح م.  
  ". أُسارى"و " سرىأ: "االختالف ِفي صورة اجلمع حنو) ٩(
القول ِفي اللغة الَِّتي ِبها نزل القرآن، وأنه لَيس ِفي كتاب اهللا جلّ ثناؤه شيء (باب ) جـ(

نزل القرآن علَى سبعة أحرف أَو قال بسبِع : عن أيب صاحل عن ابن عباس قال) بغري لغة العرب
 علُيا هوازن وهي مخس قبائل أَو لغات، منها مخس بلغة العجِز من هوازن وهم الذين يقال هلم

وأحسب أفصح : قال أبو عبيد. أربع، منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثَقيف
أنا أفصح العرب ميد أين من : "هؤالء بين سعد بن بكر لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مسترضعاً فيهم، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو وكَانَ" قريش وأين نشأت ِفي بين سعد بن بكر
وعن عبد اهللا بن مسعود أنه كَانَ يستحب أن . أفصح العرب عليا هواِزن وسفْلى متيم: بن العالء

ال يمِلين ِفي مصاِحِفنا ِإالَّ غلمان قريش : وقال عمر. يكون الذين يكتبون املَصاحف من مضر
  . اجعلوا املُملي من هذَيل والكاتب من ثقيف: نوقال عثما. وثَقيف
وزعم أهل العربية أن القرآن لَيس ِفيِه من كالم العجم شيء وأنه كلَّه بلساٍن ] أبو عبيد: [قال

: قال أبو عبيد". بلسان عريب مبني"وقوله " إنا جعلناه قرآناً عربياً"عريب، يتأولون قوله جلّ ثناؤه 
وذلك أنَّ هِذِه .  مذهب ِفيِه تصديق القولني مجيعاً- واهللا اعلم -ك عندي والصواب من ذَِل

 ِإالَّ أا سقَطَت ِإلَى العرب فأعربتها بألسنتها، - كما قال الفقهاء -احلروف وأصوهلا عجمية 
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ِذِه احلروف ثُم نزل القرآن وقَد اختلَطت ه. وحولتها عن ألفاظ العجم ِإلَى ألفاظها فصارت عربية
  .فمن قال إا عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق. بكالم العرب

  )القول ِفي مأخذ اللغة(باب ) د(
تؤخذ اللغة اعتياداً كالصيب العريب يسمع أبويه وغريمها، فهو يأخذ اللغة عنهم علَى مر من 

واة الثقات ذوي الصدق واألمانة، ويتقى وتؤخذ مساعاً من الر. وتؤخذ تلقُّناً من ملقّن. األوقات
 .املظنون
 باب القول ِفي االحتجاج باللغة العربية ) هـ(

التنازع يف اسم أو صفة أو شيء ومما تستعمله "لغةُ العرب حيتج ِبها فيما اختلف فيه، ِإذَا كَانَ 
فأما الذي . ا إن شاَء اهللالعرب من سننها يف حقيقة وجماز، أو ما أشبه ذلك مما جييء يف كتابنا هذ

 فإن العرب وغريهم فيه سواء؛ ألن سائال -سبيله سبيل االستنباط، أو ما فيه لدالئل العقل جمال 
 مل يكن االحتجاج فيه -لو سأل عن داللة من دالئل التوحيد أو حجة يف أصل فقه أو فرعه 

 - ي خيتلف فيه الفقهاء فأما الذ. بشيء من لغة العرب، إذ كان موضوع ذلك على غري اللغات
وقوله ) واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قُروء: (وقوله) أو المستم الِنساء: (من قوله جل وعز

 - ) مث يعودون ملا قالوا: (وقوله) ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم: (جل وعز
  . ري ذلكفمنه ما يصلح االحتجاج فيه بلغة العرب، ومنه ما يوكل إىل غ

 )القول على لغة العرب هل هلا قياس وهل يشتق بعض الكالم من بعض؟(باب ) و(
أمجع أهل اللغة إال من شذ عنهم أن للغة العرب قياساً وأن العرب تشتق بعض الكالم من 

تقول . تدالَّن أبداً علَى الستر) اجليم والنون(وأن . بعض، وأن اسم اجلن مشتق من االجتنان
وأن اإلنس من . وهذا جنني، أي هو ِفي بطن أمه أَو مقبور. وأجنه الليلُ. جنة: درعالعرب لل
وعلَى هذَا سائر كالم العرب، علم ذَِلك من عِلم . أبصرته: آنست الشيء: يقولون. الظهور

أن نقيس قياساً لَم ولَيس لَنا اليوم أن خنترع وال أن نقول غري ما قالوه، وال .. وجِهلَه من جهل
ونكتةُ الباب أن اللغة ال تؤخذ قياساً نقيسه . يقيسوه، ألن ِفي ذَِلك فساد اللغة وبطالن حقائقها

 . اآلن حنن
 )مراتب الكالم ِفي وضوحه وإشكاله(باب ) ز(

: كقول القائل.  فالذي يفهمه كلّ سامع عرف ظاهر كالم العرب- أما واضح الكالم 
حرمت عليكم املَيتةُ والدم وحلم : "وكما جاء ِفي كتاب اهللا جلّ ثناؤه. ولَقيت زيداًشربت ماًء 
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ِإذَا استيقَظَ أحدكم من نومه، فال يغِمس يده : "وكقول النيب صلى اهللا تعاىل علَيِه وسلم" اِخلنزير
 ". ِفي اِإلناء حتى يغِسلَها ثالثاً
غَرابة لفظه، أَو أن تكون ِفيِه إشارة ِإلَى خرب لَم : تيه اإلشكال منوأما املشكل، فالذي يأ

يذكره قائله علَى جهته، أَو أن يكون الكالم ِفي شيء غري حمدود، أَو يكون وجيزاً ِفي نفسه غري 
 . مبسوط، أَو تكون ألفاظه مشتركةً

وِمن الناس من "، "فال تعضلوهن"ؤه  فمنه ِفي كتاب اهللا جلُّ ثنا- لغرابة لفظهفأما املُشكِل 
وغريه مما صنف علماؤنا ِفيِه كتب " ويبرئ األكْمه"، "وسيداً وحصوراً"، "يعبد اهللا علَى حرف

والتيمة . علَى التيعِة شاة: "ومنه ِفي حديث النيب صلى اهللا تعاىل علَيِه وسلم. غريب القرآن
 سيوِب اخلُمس ال ِخالطَ وال ِوراطَ وال ِشناق وال ِشغاروِفي ال. لصاحبها

 .ِإن العصا قُِرعت ِلِذي اِحللِْم:  فكقوله– قائله ِإلَى خرب لَم يفصح ِبِه أشكل إلمياءوالذي 
فهذا " أقيموا الصالة: "" فكقوله جلّ ثناؤه- يشكل ألنه ال يحد ِفي نفس اخلطابوالذي 

تل غري مفصل حِه وسلمجمملَيره النيب صلَى اهللا تعاىل عى فَس : 
 :  قوهلملفظه لوجازةوالذي أشكل 

 الغمراِت ثُم َّينجِلينا
اللج هو . (وضعوا اللُّج علَى قَفي: قول القائل: اشتراك اللفظوالذي يأتيه اإلشكال من 

ما زعم ابن فارس وإمنا من ويظهر هنا أن اإلشكال ليس من جهة االشتراك اللفظي ك) السيف
 .جهة غرابة اللفظ

 )األمساء كَيف تقع علَى املسميات(باب ) ح(
ونسمى .  يسمى الشيئان املختلفان باالمسني املختلفني، وذلك أكثر الكالم كرجل وفَرس

 ".عني السحاب"و " عني املال"و " عني املاء: "األشياء الكثرية باالسم الواحد، حنو
  ". السيف واملهند واحلسام: "، حنو)الترادف( الشيء الواحد باَألمساء املختلفة  ويسمى

وما بعده من األلقاب صفات، " السيف"إن االسم واحد وهو : والذي نقوله ِفي  هذَا
وقَد خالف ِفي ذَِلك قوم فزعموا أا وإن . ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى

وقال ". سيف وعضب وحسام: "وذلك قولنا. اظها فإا ترجع ِإلَى معىن واحداختلفت  ألف
مضى : حنو. وكذلك األفعال: قالوا. لَيس منها اسم وال صفة ِإالَّ ومعناه غري معىن اآلخر:  آخرون

" جلس"معىن لَيس  ِفي " قعد"ففي : قالوا. ورقد ونام وهجع. وقعد وجلس. وذهب وانطلق
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. ومن سنن العرب ِفي اَألمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد. . . يما سواه وكذلك القول ف
وأنكر ناس هذَا املذهب وأن العرب تأيت باسم واحد . لألبيض" اجلَون"لألسود و " اجلَون"حنو 

رس وذلك أن الَِّذين رووا أن العرب تسمي السيف مهنداً والفَ. وهذا لَيس بشيء. لشيء وضده
وقَد جردنا ِفي هذَا كتاباً ذكرنا ِفيِه . ِطرفاً هم الَِّذين رووا أن العرب تسمي املتضادين باسم واحد

ِرهنكر ونقصه، فلذلك لَم ذَِلك ا احتجوا به، وذكرنا ردم .  
  )النحت(باب ) ط(

رجل : "وذلك مثلالعرب تنحت من كلمتني كلمةً واحدة، وهو جنس من االختصار، 
ميشبمنسوب ِإلَى امسني، وأنشد اخلليل" ع :  

  ألَم تحزنِك حيعلةُ املنادي  أقول لَها ودمع العني جاٍر
وهذا مذهبنا ِفي أنّ األشياء الزائدة علَى ثالثة أحرف أكثرها ". حي علي: " مكان قوله

" الصلد"إنه من " الصلِّدم"وِفي ]  وضربضبط" [ضبطر"منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد 
  .وقَد ذكرنا ذَِلك بوجوهه ِفي كتاب مقاييس اللغة". الصدم"و 

  معجم مقاييس اللغة
، فهو )معجم مقاييس اللغة(ألبن فارس كتاب آخر نادر يف موضوعة وقيم يف مادته هو 

لألصفهاين، ) مفردات غريب القرآن(اب معجم فريد يف بابه ، ال يشبهه يف تناول املفردات إال كت
إال أن األخري خاص مبفردات القرآن الكرمي ال يتعداها، وأما املقاييس فقد تناول معظم مفردات 

إن ) ١: (وقد بنـي معجم مقاييس اللغة على فكرتني تعدان من أهم موضوعات فقه اللغة. اللغة
 وهذه الفكرة ذكرها ابن فارس أيضا يف .ملفردات العربية مقاييس صحيحة وأصوال تتفرع منها

حيث ) القول على لغة العرب هل هلا قياس وهل يشتق بعض الكالم من بعض(الصاحيب يف باب 
أمجع أهل اللغة إال من شذ عنهم أن للغة العرب قياساً وأن العرب تشتق بعض الكالم من : "قال

تقول العرب . تدالَّن أبداً علَى الستر اجليم والنونوأن . بعض، وأن اسم اجلن مشتق من االجتنان
وقد طبق هذه الفكرة يف ." وأجنه الليلُ، وهذا جنني، أي هو ِفي بطن أمه أَو مقبور. جنة: للدرع

والفكرة الثانية هي رأيه يف أصل ما فوق الرباعي، وقد ذكر ذلك يف ) ٢. (معجم املقاييس
اء الزائدة علَى ثالثة أحرف أكثرها منحوت، مثل قول مذهبنا ِفي أنّ األشي: "الصاحيب عندما قال

ولكنه ." الصدم"و " الصلد"إنه من " الصلِّدم"وِفي ] ضبط وضرب" [ضبطر"العرب للرجل الشديد 
يف املقاييس توسع يف تطبيق هذا املفهوم على ما يريو على ثالمثائة لفظ، وما خرج عن ذلك نسبه 



 سالم الخماش.      د    فقه اللغة

 ٨

وهنا سنورد أمثلة االشتقاق الذي اصطلح . ثالثي أو نسبه إىل أصل الوضعإما لزيادة حرف على ال
  :من بعده على تسميته باالشتقاق األصغر

إحكام الشيء، والغرض به، واخِتالف : برم الباء والراء وامليم يدلُّ على أربعة أصوٍل
  .اللَّونني، وجنس من النبات
املبارم مغازلُ ِضخام تبِرم عليها : قال أبو زياد. مر أحكمتهأبرمت األ: فأما األول فقال اخلليل

  .املرأةُ غَزلَها، ويقال أبرمت احلَبلَ، إذا فتلْته متيناً، واملُبرم الغزل
ويقولون أرجو أنْ ال : قال. بِرمت باألمِر عِييت به، وأبرمِني أعياِني: وأما الغرض فيقولون

مراأَبياِل عن كذا، أي ال أعؤبالس . 
وأما اختالف اللَّونين فيقال إنّ الربميِني النوعاِن ِمن كلّ ِمن ذي ِخلْطَيِن، مثل سواِد اللَّيِل 

رميمع مع اإلثِْمد بلَ ما : قال أبو زياد. خمتلطاً ببياض النهار، وكذلك الدأو حبي الصمولذلك س
 .، الختالط بياِضه بسواد اللَّيل؛ والربمي شيٌء تشد به املرأةُ وسطَها، منظَّم خبرٍزيبدو بِرمياً

برم السلَم، وأخبثُها رحياً برمةُ العرفُط، وهي بيضاُء ) وأطيبها رحيا(البرم، : واألصل الرابع
البرم أيضاً حبوب : أبو اخلطّاب. يها احلُبلةالبرمةُ الزهرةُ اليت خترج ف: قال أبو زياد. كبرمِة اآلس

ُءوس الذّرِع، أمثال رمعلى الز تب إذا زادالِعن. 
؛ »هو أَلْزق ِمن برام«: وشذّ عن هِذِه األصول البرام، وهو القُراد الكبري، تقول العرب

 .وكذلك البرمة، وهي الِقدر
فارس ألن هذه املعاين راجعة إىل أصل واحد وهو اللف والظاهر أن األمر خبالف ما قال ابن 

فالغرض هو الشعور بعصر يف اجلوف، وبرم الشجر ألن زهرته مربومة، واختالف اللونني . والربم
 . ألن احلبل يلف منمن شرخيتني خمتلفيت اللون

ان، واجلَدر فاألول اِجلدار، وهو احلائط ومجعه جدر وجدر: جدر اجليم والدال والراء أصالن
ومن هذا الباب قوهلم هو جدير بكذا، . أصل احلائط، ومنه اجلَديرة، شيٌء يجعل للغنم كاحلظرية

  .اجلديرة الطبيعة: ويقولون. أي حري به، وهو مما ينبغي أن يثبت ويبين أمره عليه
واجلَدر . ي أيضاًفاجلُدِري معروف، وهو اجلَدِر. واألصل الثاين ظُهور الشيء، نباتاً وغريه

  .أجدر املكانُ وجدر، إذا ظهر نباته: ِسلْعةٌ تظهر يف اجلَسد، واجلَدر النبات، يقال
راجلَده : وه، فكأنأُ له جلدتننق احلمار، وإمنا يكون من هذا القياس ألنَّ ذلك يِم بعأثر الكَد

ِرياجلُد. 
 .أحدمها الكسب، والثاين شق اِجللْد: جرح اجليم والراء واحلاء أصالن
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أَم حِسب الَِّذين اجترحوا {: إذا عمل وكَسب؛ قال اهللا عز وجلّ) اجترح(فاألول قوهلم 
؛ وإنما سمي ذلك اجتراحاً ألنه عملٌ باجلوارح، وهي األعضاء )٢١اجلاثية(} السيئَاِت

 . ذَوات الصيد:واجلوارح من الطَّري والسباع. الكواسب
ويقال جرح الشاهد إذا رد قولَه . جرحه حبديدٍة جرحاً، واالسم اجلُرح) فقوهلم(وأما اآلخر 

 . ِبنثاً غِري مجيل، واستجرح فالنٌ إذا عمل ما يجرح من أجله
 . يدلُّ على يلّ يف الشىء وعطٍْف لهأصلٌ صحيح:  عوي العني والواو والياء

عويت احلبلَ عيا إذا لويته، وعويت رأس الناقة، إذا عجته فانعوى، والناقة تعِوي : لقال اخللي
. عوى قوما، واستعوى: برتها يف سريها، إذا لوتها خبطْمها، وتقول للرجل إذا دعا الناس إىل الفتنة

ه يمن هذا، ألن اء الكلب وغِريه من السباع فقريبوا عحفأمبِت : لِويه عن طريق النويقال ع
السباع تعِوي عواًء؛ وأما الكَلْبة املستحِرمة فإنها تسمى املعاِوية، وذلك من العواء أيضا، كأنها 

، إذا طلعت جاءت بالربد، »عواء البرد«: جنم يف السماء، يؤنث، يقال هلا: والعواء. مفاعلة منه
كون مشتقَّةً من العواء أيضا، ألنها تأيت بربٍد تعوي له الكالب؛ ويقولون يف وليس ببعيد أن ت

، وهي يف هذا السجع ممدودة، وهي »إذا طلعت العواء، جثَم الشتاء، وطاب الصالء«: أسجاعهم
  .العواء: ويقولون على معىن االستعارة لساِفلَة اإلنسان. متد وتقصر

ه ابن فارس من أن عوى الذئب مأخوذ من معىن لوى ليس صحيحا ألنه ويبدو لنا أن ما قرر
 ). عووووو(من الكلمات احملاكية ملعناه أي لصوت الذئب، ألنه خييل إلينا أن صوته 

.  تعود إىل أصلني أحدمها اللمعان  واآلخر شئ به نقط بيض وسودبرق الباء والراء والقاف
 والذي يظهر لنا أما يعودان إىل أصل واحد ألن .والواقع أن هذا أصل واحد وليس كما زعم

اجتماع البياض والسواد يؤدي إىل حدوث ما يشبه الربيق لتداخل اللونني كما يتداخل النور 
  .والظالم

  ما جاء من كالم العرب على أكثَر من ثالثة أحرف
الد ظرستنِبطه النمذهباً يف القياس، ي واخلُماسي باعيوذلك أنّ أكثر ما تراه . قيقاعلم أنّ للر

منه منحوت، ومعىن النحت أن تؤخذَ كلمتان وتنحت منهما كلمةٌ تكون آخذةً منهما مجيعاً 
  .واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل من قوهلم حيعلَ الرجل، إذا قالَ حي على. حبظَ

 .ن عبد مشسومن الشيِء الذي كأنه متفَق عليه قوهلم عبشمى م
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أحدمها : إنَّ ذلك على ضربني: فعلى هذا األصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي، فنقول
وضعاً ال جمالَ له يف طُرق القياس، وسنبين ) املوضوع(املنحوت الذي ذكرناه، والضرب اآلخر 

 .ذلك بعون اهللا
 ما جاَء منحوتاً من كالم العرب يف الرباعي

: وهذه منحوتةٌ من كلمتني. الكَدر يف املاء: ك بحثَرت الشيَء، إذا بددته، والبحثَرةومن ذل
من حبثْت الشيء يف التراب ومن البثر الذي يظْهر على البدن، وهو عريب صحيح معروف، وذلك 

 أنه يظْهر متفرقاً على اِجللْد
سحبلة؛ فهذا منحوت من :  وكذلك الِقربة الواسعةالوادي الواسع،: ومن ذلك السحبل

 ،إذا جرى وامتد بحل، أومن سبومن س ،سحل إذا صب 
ألبسته املغثْمر ألدفع به عنه : يقال. ومن ذلك املُغثْمر، وهو الثَوب اخلشن الردىء النسج

وأما . من الغثْر، وهو كلُّ شىء دوٍنمن غثم وغثر، أما غثر ف: العني؛ وهذه منحوتةٌ من كلمتني
 .املختلط السواد بالبياض: غثم فمن األغثم

  ما زيد فيه حرف للمبالغة
ومن هذا الباب ما جييُء على الرباعي وهو من الثالثي على ما ذكرناه، لكنهم يزيدون فيه 

بٍن، لكن هذه الزيادة تقع أوالً حرفاً ملعىن يريدونه ِمن مبالغٍة، كما يفعلون ذلك يف زرقٍُم وخلْ
  .وغري أوٍل

احلاظل : أنْ يقِفز الرجل قَفَزانَ اليربوع، فالباء زائدةٌ؛ قال اخلليل: ومن ذلك البحظَلَة قالوا
 .الذي ميشي يف ِشقِّه، يقال مر بنا يحظَلُ ظاِلعاً

إمنا هو من الباء والشني والعني اليت تدل فالراء زائدة، و. ومن ذلك الِبرشاع الذي ال فُؤاد له
 .على الكراهة والضيق

واألبغث من طري املاء كلون . ومن ذلك البرغَثَة، الراء فيه زائدة وإمنا األصل الباء والغني والثاء
 .الرماد، فالبرغَثَةُ لونٌ شبيه بالطُّحلة، ومنه البرغُوث

بجم : قال ابن دريد. ، فالراء زائدةٌ، وإنما األصل البجمِغلَظُ الكَالم: ومن ذلك البرجمةُ
ٍة، فهو باِجمبيأو ه من ِعي وماً، إذا سكَتجب مجبل يجالر. 

ومن ذلك برعم النبت إذا استدارت رُءوسه، واألصل برع إذا طال ومن ذلك البركَلَةُ وهو 
ني، فالباء زائدةٌ، وإمنا هو من تركَّلَ إذا ضرب بإحدى رجليه فأدخلها مشي اإلنسان يف املاء والطِّ

 .يف األرض عند احلفْر
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 .تنقيض األصابع، وهذا مما زيدت فيه الراء، وأصله فَقَع: ومن ذلك الفَرقَعة
 ما وضع من الرباعي وضعا 

البخنق : البرقُع القصري، وقال الفراء: والبخنق. املرأة القَِصرية، ومحار بهصلٌ قصري: البهصلَةُ
نهار الدا اِخلم ِقيها املرأة تسلْبقةٌ تثُ. ِخرلْعِيء اخلُلُق: البكَثَةُ. السهعة: البرج. السزحالب : لَدو

غُزرقَرة وكذلك البل. البجذَنَ الررلُ. اجلماعات: الرباِزق. ثَقُل: بزرِعس.  الضخم:البناقة ِبر :
. برشم الرجلُ، إذا وجم وأظهر احلُزن، وبرهم إذا إدام النظَر. شرشره: برشط اللَّحم. غَِزيرة

 .خطْو متقارب: والبرقَطَة
شاب ال: أرسلته، والغرنوق: غَردقْت الستر: ومما وضع وضعا وليس ببعيٍد أن يكون له قياس

 .والغرنيق طائر. اجلميل
 كتب على شاكلة الصاحيب يف فقه اللغة

من هذه . هناك كتب أخرى طرقت موضوعات تشبه تلك اليت اشتمل عليها كتاب الصاحيب
 .للسيوطي) املزهر يف علوم اللغة(البن جين، و) اخلصائص: (الكتب
  

  كتاب اخلصائص البن جين
أ باملوصل وأخذ النحو عن األخفش وأيب على نش. ولد ابن جين من أب رومي يوناين

الفارسي الذي الزمه طويالً، واجتمع باملتنيب الذي، أعجب بسعة علمه يف اللغة، يف بالط سيف 
اسألوا عنها : وكان املتنيب إذا سئل عن دقيقة يف شعره قال. الدولة ويف شرياز عند عضد الدولة

وتويف . اء الدولة الذي توىل امللك يف بغدادإىل )  اخلصائص(أهدى كتاب . صاحبنا ابن جين 
  .هـ٣٩٢هذا العامل اللغوي الفذ سنة 

... هذا أطال اهللا بقاء موالنا امللك السيد املنصور املؤيد اء الدولة "جاء يف مقدمة اخلصائص 
هذا مع إعظامي ... كتاب مل أزل على فارط احلال وتقادم الوقت مالحظا له عاكف الفكر عليه 

وإعصامي باألسباب املنتاطة به واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف يف علم العرب وأذهبه يف له 
وأمجعه لألدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص احلكمة ... طريق القياس والنظر 

  .ونيطت به من عالئق اإلتقان والصنعة
ك أنا مل نر أحدا من علماء البلدين ذل: " مث يبني ابن جين غرضه من تأليف هذا الكتاب قائال

ابن [ فأما كتاب أصول أيب بكر أصول النحو على مذهب أصول الكالم والفقهتعرض لعمل 
فلم يلمم فيه مبا حنن عليه إال حرفا أو حرفني يف أوله وقد تعلق عليه به وسنقول يف ] السراج
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ييس كتيبا إذا أنت قرنته قد كان صنف يف شئ من املقا] األخفش[على أن أبا احلسن . معناه
بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه وكفيناه كُلفة التعب به وكافأناه على لطيف ما أوالناه 

  ."من علومه
مل نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على "ابن جين قصد بقوله يف املقدمة 

وبعبارة . الم والفقه على املباحث اللغويةتطبيق مناهج أصول الك" مذهب أصول الكالم والفقه
أخرى يريد أن يطبق منهج التعليل والقياس الذي اعتمده األصوليون والفقهاء يف استنباط األحكام 

 .ويقال إنه أول من أدخل منهج القياس يف الدرس اللغوي. من النصوص على النظر يف اللغة
يقارن بني القياس عند اللغويني من ) هيةباب ذكر علل العربية أكالمية هي أم فق(وجنده يف 

اعلم أن علل النحويني وأعىن بذلك : "جهة وعند الفقهاء والكالميني من جهة أخرى، فيقول
حذاقهم املتقنني ال ألفافهم املستضعفني أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل علل املتفقهني وذلك أم 

 أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث علل إمنا حييلون على احلس وحيتجون فيه بثقل احلال
الفقه وذلك أا إمنا هي أعالم وأمارات لوقوع األحكام ووجوه احلكمة فيها خفية عنا غري بادية 
الصفحة لنا أال ترى أن ترتيب مناسك احلج وفرائض الطهور والصالة والطالق وغري ذلك إمنا 

لة جعل الصلوات يف اليوم والليلة مخسا دون يرجع يف وجوبه إىل ورود األمر بعمله وال تعرف ع
غريها من العدد وال يعلم أيضا حال احلكمة واملصلحة يف عدد الركعات وال يف اختالف ما فيها 
من التسبيح والتالوات إىل غري ذلك مما يطول ذكره وال حتْلى النفس مبعرفة السبب الذي كان له 

  .فا من ذلك لتصح احلال بهومن أجله وليس كذلك علل النحويني وسأذكر طر
سبب رفع الفاعل ونصب وحيتج للشبه بني علل النحويني والكالميني مبا ذكره أبو إسحاق يف 

إمنا فعل ذلك للفرق بينهما، مث سأل نفسه فقال  فإن قيل  فهال عكست : " حيث قالاملفعول
أكثر من فاعل واحد احلال فكانت فرقا أيضا قيل الذي فعلوه أحزم وذلك أن الفعل ال يكون له 

وقد يكون له مفعوالت كثرية فرفع الفاعل لقلته ونصب املفعول لكثرته وذلك ليقل يف كالمهم 
ما يستثقلون ويكثر يف كالمهم ما يستخفون فجرى ذلك يف وجوبه ووضوح أمره جمرى شكر 

دمي سبحانه املنعم وذم املسئ يف انطواء األنفس عليه وزوال اختالفها فيه وجمرى وجوب طاعة الق
ملا يعقبه من إنعامه وغفرانه ومن ذلك قوهلم إن ياء حنو ميزان وميعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل 
الواو الساكنة بعد الكسرة وهذا أمر ال لبس يف معرفته وال شك يف قوة الكلفة يف النطق به 

 ثقل الياء وكذلك قلب الياء يف موسر وموقن واوا لسكوا وانضمام ما قبلها وال توقف يف
الساكنة بعد الضمه ألن حاهلا يف ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة وهذا كما تراه أمر يدعو 
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احلس إليه وحيدو طلب االستخفاف عليه وإذا كانت احلال املأخوذ ا املصري بالقياس إليها حسية 
  ."طبيعية فناهيك ا وال معدل بك عنها

  : تدور حول القضايا التاليةميكن القول بأن موضوعات اخلصائص 
  .ماهية اللغة وتعرفها وماهية الكالم والقول واإلعراب) أ

  .أصل اللغة ومبدئها ومجع اللغة وتوثيقها وحجيتها) ب
  .األصوات واالشتقاق والصرف والنحو: موضوعات تتعلق مستويات الدرس اللغوي) ج

  موضوعات فقه اللغة يف كتاب اخلصائص
قام أن نفصل الكالم يف قضايا فقه اللغة املشهورة اليت وردت يف اخلصائص جيدر بنا يف هذا امل

  :وهي كالتايل
 جند يف اخلصائص أشهر تعريف للغة يف الفكر العريب واإلسالمي، وهو - : تعريف اللغة-

أما حدها فإا أصوات يعرب ا كل : يقول ابن جين. تعريف تناقله بعد ذلك اللغويون واألصوليون
أغراضهم هذا حدها، وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإا فعلة من لغوت أي تكلمت قوم عن 

وأصلها لغوة ككرة وقلة وثُبة كلها الماا واوات لقوهلم كروت بالكرة وقلوت بالقلة، وقيل 
وكذلك اللغو قال اهللا سبحانه وتعاىل وإذا مروا باللغو . منها لغي يلغي إذا هذي ومصدره اللغا

  .ا أي بالباطل ويف احلديث من قال يف اجلمعة صه فقد لغا أي تكلممروا كرام
  تعرض ابن فارس ملبدأ اللغات ولكن بشكل مقتضب أما ابن جين فقد - : مبدأ اللغات-

باب القول على أصل اللغة (ذكر النظريات الثالث املتداولة بني مفكري عصره يف باب بعنوان 
  ).أإهلام هي أم اصطالح

هذا موضع حموج إىل فضل : "ان صعوبة البحت يف هذا املوضوع الشائك قائالبدأ أوال ببي
غري أن أكثر أهل النظر على أن أصل  :مث بدأ بعد ذلك بإيراد رأي أهل االصطالح قائال." تأمل

 وذلك أم ذهبوا إىل أن أصل اللغة ال بد فيه  . اللغة إمنا هو تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف
 وذلك كأن جيتمع حكيمان أو ثالثة فصاعداً فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء  : لواقا. من املواضعة

املعلومات فيضعوا لكل واحد منها مسة ولفظاً إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز من غريه وليغىن 
بذكره عن إحضاره إىل مرآة العني فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ 

 بل قد حيتاج يف كثري من األحوال إىل ذكر ما ال ميكن إحضاره وال إدناؤه  . نة حالهالغرض يف إبا
فكأم جاءوا إىل واحد من بين آدم فأومئوا ... كالفاين وحال اجتماع الضدين على احملل الواحد 

 إنسان إنسان إنسان فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أن املراد به هذا الضرب من  : إليه وقالوا
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 فمىت  .  يد عني رأس قدم أو حنو ذلك : خلوق وإن أرادوا مسة عينه أو يده أشاروا إىل ذلك فقالواامل
 مث  . مسعت اللفظة من هذا عرف معنيها وهلم جرا فيما سوى هذا من األمساء واألفعال واحلروف

مكانه مرد  الذي امسه إنسان فليجعل  : لك من بعد ذلك أن تنقل هذه املواضعة إىل غريها فتقول
    . والذي امسه رأس فليجعل مكانه سر وعلى هذا بقية الكالم

  :مث ذكر رأي القائلني بالتوقيف وحججهم
وعلَّم آدم  (   :  هي من عند اهللا واحتج بقوله سبحانه : إال أن أبا علي رمحه اهللا قال يل يوماً

 على أنه  .  إا تواضع منه : مل مينع قول من قال وهذا أيضاً رأي أيب احلسن على أنه  ) اَألسماء كُلَّها
 العربية  :  إن اهللا سبحانه علم آدم أمساء مجيع املخلوقات جبميع اللغات : قد فسر هذا بأن قيل

والفارسية والسريانية والعربية والرومية وغري ذلك من سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون ا 
وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ما مث إن ولده تفرقوا يف الدنيا 

 وإذا كان اخلرب الصحيح قد ورد ذا وجب تلقيه باعتقاده واالنطواء على  . سواها لبعد عهدهم ا
    . القول به

مث بعد هذا يذكر رأي عباد بن سليمان الصيمري الذي يرى أن اللغة بدأت طبيعية عن طريق 
ب بعضهم إىل أن أصل اللغات كلها إمنا هو من األصوات املسموعات كدوي وذه: "احملاكاة

الريح وحنني الرعد وخرير املاء وشحيج احلمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظيب وحنو 
     .  وهذا عندي وجه صاحل ومذهب متقبل .  مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . ذلك

: اينة وغياب األدلة القطعية يفصح عن تردده يف هذه القضية قائالمث نراه أمام هذه اآلراء املتب
واعلم فيما بعد أنين على تقادم الوقت دائم التنقري والبحث عن هذا املوضع فأجد الدواعي "

 وذلك أنين إذا تأملت حال هذه  . واخلواجل قوية التجاذب يل خمتلفة جهات التغول على فكري
فة وجدت فيها من احلكمة والدقة واإلرهاف والرقة ما ميلك علي اللغة الشريفة الكرمية اللطي

 كما وقع ألصحابنا  : مث أقول يف ضد هذا..  . جانب الفكر حىت يكاد يطمح به أمام غلوة السحر
ولنا وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه احلكمة الرائعة الباهرة كذلك ال ننكر أن يكون اهللا تعاىل قد 

 فأقف بني تني اخللتني  . كان ألطف منا أذهاناً وأسرع خواطر وأجرأ جناناًمن .. خلق من قبلنا 
    . حسرياً وأكاثرمها فأنكفيء مكثوراً

   باب يف االشتقاق األكرب-
يستعني به وخيلد إليه مع  هذا موضع مل يسمه أحد من أصحابنا غري أن أبا علي رمحه اهللا كان

  يسمه وإمنا كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليهلكنه مع هذا مل  . إعواز االشتقاق األصغر
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وذلك أن االشتقاق   . وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن  .  وإمنا هذا التلقيب لنا حنن . ويتعلل به
 ما يف أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصال من فالصغري  .  كبري وصغري : عندي على ضربني

 فإنك  "  س ل م  " وذلك كتركيب   . ختلفت صيغه ومبانيهفتجمع بني معانيه وإن ا األصول فتتقراه
  : سلم ويسلم وسامل وسلمان وسلمى والسالمة والسليم تأخذ منه معىن السالمة يف تصرفه حنو

    . بالسالمة اللديغ أطلق عليه تفاؤال
  "  ج ل س  "  و  "   ض ر ب " وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته وبقية األصول غريه كتركيب 

 وقد قدم أبو بكر  . فهذا هو االشتقاق األصغر  .  على ما يف أيدي الناس من ذلك "  ز ب ل  " و 
   . بكر مل يأل فيه نصحا وإحكاما وصنعة وتأنيسا رمحه اهللا رسالته فيه مبا أغىن عن إعادته ألن أبا

وعلى تقاليبه الستة عليه   فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقداالشتقاق األكربوأما 
منها عليه وإن تباعد شيء من  معىن واحداً جتتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد

   . االشتقاقيون ذلك يف التركيب الواحد ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل
نا عند ذكر وقد كنا قدمنا ذكر طرف من هذا الضرب من االشتقاق يف أول هذا الكتاب

 م ل  "   "  م ك ل  "   " م ل   ك "   "  ك ل م  " أصل الكالم والقول وما جييء من تقليب تراكيبهما حنو 
  "  ل ق و  "   "  و ل ق  "   "  و ق ل  "   "  ق ل و  "   "   ق و ل "  وكذلك  "  ل م ك  "   "  ل ك م  "   " ك 

وذلك أنا عقدنا تقاليب الكالم الستة على القوة   . أعوص مذهباً وأحزن مضطربا  وهذا "  ل و ق  " 
لكن بقي .  وقد مضى ذلك يف صدر الكتاب  . الستة على اإلسراع واخلفة والشدة وتقاليب القول

   . املتأمل علينا أن حنضر هنا مما يتصل به أحرفا تؤنس باألول وتشجع منه
  ." دةللقوة والش" فهي أين وقعت  "  ج ب ر  " فمن ذلك تقليب 

  . لقوته وتقويته لغريه  امللك : منها جربت العظم والفقري إذا قويتهما وشددت منهما واجلرب
ومنه اجلراب ألنه   . شكيمته ومنها رجل جمرب إذا جرسته األمور وجنذته فقويت منته واشتدت

   . أغفل وأمهل تساقط ورذى حيفظ ما فيه وإذا حفظ الشيء وروعى اشتد وقوى وإذا
    .  األجبر والبجرة وهو القوي السرةومنها

العني وصفاء سوادها هو  ومنه البرج لقوته يف نفسه وقوة ما يليه به وكذلك البرج لنقاء بياض
 قوة أمرها وأنه ليس بلون مستضعف 
ومنه رجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه وإذا   . وقويت أمره ومنها رجبت الرجل إذا عظمته

 أحد  : والراجبة  . فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى به هلهاكرمت النخلة على أ
   . فصوص األصابع وهي مقوية هلا
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فخورا تأويله أنه يعظم   وتلقاه رباجيا : ومنها الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله قال
    . نفسه ويقوي أمره

األصغر أنه يف مجيع  ا ال ندعي لالشتقاقواعلم أنا ال ندعى أن هذا مستمر يف مجيع اللغة كم
تطبيق هذا   بل إذا كان ذلك الذي هو يف القسمة سدس هذا أو مخسه متعذرا صعبا كان . اللغة

بل لو صح من هذا النحو وهذه الصنعة املادة الواحدة  .  وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمسا
وهو يكاد يساوق االشتقاق األصغر فكيف به   . التقلب كان غريباً معجباً تتقلب على ضروب

 .األبعد وجياريه إىل املدى
    إمساس األلفاظ أشباه املعاين-

وقد بني أنواع . حماكاة األلفاظ ملعانيها) إمساس األلفاظ أشباه املعاين(يقصد ابن جين بعبارة 
 :هذه احملاكاة

ه والبط لصوته من ذلك تسميتهم األشياء بأصواا كاخلازباز لصوت: حماكاة الصوت) أ(
  .والواق للصرد لصوته وغاق للغراب لصوته وحنني الرعد

كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف على مست : يقول: حماكاة طبيعة األحداث واألشياء) ب(
 فاخلضم  .  خضم وقضم : من ذلك قوهلم.  األحداث املعرب ا عنها فيعدلوا ا وحيتذوا عليها

والقضم للصلب اليابس حنو .  قثاء وما كان حنومها من املأكول الرطبألكل الرطب كالبطيخ وال
 فاختاروا اخلاء لرخاوا للرطب والقاف لصالبتها لليابس حذواً  . قضمت الدابة شعريها وحنو ذلك

   . ملسموع األصوات على حمسوس األحداث
 ِفيِهما عيناِن  : سبحانهقال اهللا .  النضح للماء وحنوه والنضخ أقوى من النضح : ومن ذلك قوهلم

    .  فجعلوا احلاء لرقتها للماء الضعيف واخلاء لغلظها ملا هو أقوى منه  نضاختاِن
 إا تأيت لالضطراب  : قال سيبويه يف املصادر اليت جاءت على الفعالن: حماكاة احلركة) جـ(

  . ات املثال توايل حركات األفعالفقابلوا بتوايل حرك.  واحلركة حنو النقزان والغلبان والغثيان
 وذلك أنك جتد  . ووجدت أنا من هذا احلديث أشياء كثرية على مست ما حداه ومنهاج ما مثاله

املصادر الرباعية املضعفة تأيت للتكرير حنو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة 
والصفات إمنا تأتى للسرعة حنو البشكي  ووجدت أيضاً الفَعلى يف املصادر  . واجلرجرة والقرقرة
 .واجلَمزي والولَقي
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ومن ذلك أم جعلوا تكرير العني يف املثال دليالً على : حماكاة قوة األحداث أو كثرا) د(
 وذلك أم ملا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين فأقوى  .  كسر وقطّع وفتح وغلّق : تكرير الفعل فقالوا

 .يقابل به قوة الفعل والعني أقوى من الفاء والالم وذلك ألا واسطة هلمااللفظ ينبغي أن 
وذلك أم قد يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه أصواا : حماكاة ترتيب احلدث) هـ(

باألحداث املعرب عنها ا ترتيبها وتقدمي ما يضاهي أول احلدث وتأخري ما يضاهي آخره وتوسيط 
  :  وذلك قوهلم . للحروف على مست املعىن املقصود والغرض املطلوبما يضاهي أوسطه سوقاً 

 فالباء لغلظها تشبه بصوا خفقة الكف على األرض واحلاء لصحلها تشبه خمالب األسد  ). حبث(
 شد  : ومن ذلك قوهلم.  وبراثن الذئب وحنومها إذا غارت يف األرض والثاء للنفث والبث للتراب

 مبا فيها من التفشي تشبه بالصوت أول اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد مث  فالشني . احلبل وحنوه
يليه إحكام الشد واجلذب وتأريب العقد فيعرب عنه بالدال اليت هي أقوى من الشني والسيما وهي 

  . مدغمة فهو أقوى لصنعتها وأدل على املعىن الذي أريد ا
   تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين-

   .  وهذا باب واسع .  احلروف لتقارب املعاينوهو أن تتقارب
أي } أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياِطني علَى الْكَاِفِرين تؤزهم أَزا   { : من ذلك قول اهللا سبحانه

  .  فهذا يف معىن زهم هزا واهلمزة أخت اهلاء فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني . تزعجهم وتقلقهم
    . أم خصوا هذا املعىن باهلمزة ألا أقوى من اهلاء وهذا املعىن أعظم يف النفوس من اهلزوك

ومنه العسف واألسف والعني أخت اهلمزة كما أن األسف يعسف النفس وينال منها واهلمزة 
 فقد ترى تصاقب اللفظني  . أقوى من العني كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف

   . نينيلتصاقب املع
ج ل " لم إذا أخذت جلْفته وهذا من  وهي أخت جلفت الق " ج ر ف " ومنه اجلرفة وهي من 

عما كان عليه وهذا من  وقريب منه اجلنف وهو امليل وإذا جلَفت الشيء أو جرفته فقد أملته  "ف
   .  "ج ن ف  " 

  .  الشر إذا اشتد حبست الشيء ومحس :  قالوا " ح ب س "  و "ح م س " ومن ذلك تركيب 
   . والتقاؤمها أن الشيئني إذا حبس أحدمها صاحبه متانعا وتعازا فكان ذلك كالشر يقع بينهما

  " ع ل م "  وهذا من  " ع ل ب "  فذاك من  .  يف الشفة العليا الشق :  األثر والعلْم : ومنه العلْب
 والباء أخت امليم 
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ض لإلنسان وقالوا العلوص لوجع يف اجلوف يلتوي  خفة وطيش وقلق يعر : ومن ذلك العلز
 .له

غ  "  وهذا من  "غ ر ب  " ء ا فذاك من  الدلو العظيمة وذلك ألا يغرف من املا : ومنه الغرب
   ".ر ف

 لتقارا يف موضع واحد وهو االلتئام  " ج ب ر "  و " ج ب ن " و " ج ب ل " واستعملوا تركيب 
 لشدته وقوته، وجنب إذا استمسك وجتمع، ومنه جربت العظم وحنوه أي  منه اجلبل . والتماسك

   . قويته
   :  السحيل والصهيل قال :  حنو قوهلمباحلرفنيوقد تقع املضارعة يف األصل الواحد 

   .  والصاد أخت السني كما أن اهلاء أخت احلاء "ص هـ ل "  وهذا من  "س ح ل " وذاك من 
   .  وزحر، والسني أخت الزاي كما أن الالم أخت الراءومنه قوهلم سحل يف الصوت
 جلف وجرم فهذا للقشر وهذا للقطع ومها متقاربان معىن: ومن من مضارعة األصلني

   .  " ج ر م "  وهذا من  "ج ل ف " متقاربان لفظاً ألن ذاك من 
   .  سار يسور :  صال يصول كما قالوا : ا: ومن مضارعة األصول الثالثة

   .  سعل لتقارب اللفظ واملعىن :  زأر كما قالوا : واوقال
  .  زأر :  صهل كما قالوا :  صهل كما قالوا : وقالوا

 ).وتدالن على اخلفاء(ومنه غدر و ختل 
  

  املزهر يف علوم اللغة للسيوطي
مل يذكر السيوطي صراحة أن هذا الكتاب يف فقه اللغة، إذن ما هي  : املزهر وفقة اللغة

 :هناك اعتباران وراء هذا. اعتباره من كتب فقة اللغة مسوغات 
 مما يدل على أنه أحد كتب فقه اللغة هو أنه ضمن يف مقدمته جزءاً من مقدمة ابن فارس -١

وقبل الشروع يف الكتاب نصدر مبقالة ذكرها أبو احلسني : "يف كتاب الصاحيب يف فقه اللغة، يقول
  ."إخل. . اعلم أن لعلم العرب أصال وفرعا :   قالأمحد بن فارس يف أول كتابه فقه اللغة

 عند النظر يف موضوعات هذا الكتاب جند أبواباً كثرية من موضوعات فقه اللغة الىت -٢
عرفناها يف كتاب الصاحيب أو يف اخلصائص فمثالً هناك موضوع بداية اللغة، واالشتقاق، 

سيوطي وضع هذا الكتاب ويف ذهنه أنه إذن الشك أن ال. الترادف، واالشتراك اللفظي، والقياس
  .يضع كتاباً يف فقه اللغة 
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هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت " لقد اتبع السيوطي ترتيبا لطيفا - :ترتيب املزهر
حاكيت به علوم احلديث يف تنويعه وتبويبه وذلك يف علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها ومساعها 

ه بعجائب وغرائب حسنة اإلبداع وقد كان كثري ممن تقدم يلم بأشياء  وأتيت فيالتقاسيم واألنواع
من ذلك ويعتين يف بياا بتمهيد املسالك غري أن هذا اموع مل يسبقين إليه سابق وال طرق سبيله 

  ."قبلي طارق وقد مسيته باملزهر يف علوم اللغة
وهذا . تب السابقةإن املزهر يتميز بتقسيم منهجي واضح بعكس الك: موضوعات املزهر

 :وهناك مخسة أقسام رئيسة. التقسيم متأثر مبنهج علماء احلديث
يف هذا القسم والذي يليه يظهر تأثري علم احلديث واضحا يف  : اللغة من حيث اإلسناد) ا(

يعدد السيوطي يف مقدمته مثانية أنواع من املوضوعات عائدة إىل إسناد . املنهج واملصطلحات
) ٣(معرفة ما روي من اللغة ومل يصح ومل يثبت ) ٢(معرفة الصحيح الثابت، ) ١: (اللغة، هي

معرفة من تقبل روايته ) ٦(معرفة األفراد ) ٥(معرفة املرسل واملنقطع ) ٤(معرفة املتواتر واآلحاد 
معرفة املصنوع وهو املوضوع ويذكر فيه املدرج ) ٨(معرفة طرق األخذ والتحمل ) ٧(ومن ترد 
  .واملسروق

معرفة الفصيح، معرفة الضعيف : يشتمل على ثالثة عشر نوعا: اللغة من حيث األلفاظ )ب(
واملنكر واملتروك، معرفة الرديء املذموم، معرفة املطرد والشاذ، معرفة احلوشي والغرائب والشوارد 
 والنوادر، معرفة املهمل واملستعمل، معرفة املفاريد، معرفة خمتلف اللغة، معرفة تداخل اللغات،

  .معرفة توافق اللغات، معرفة املعرب، معرفة األلفاظ اإلسالمية، معرفة املولد
خصائص اللغة، : يتضمن ثالثة عشر نوعا من املوضوعات: اللغة من حيث املعىن) جـ(

معرفة االشتقاق، معرفة احلقيقة وااز، معرفة املشترك، معرفة األضداد، معرفة املترادف، معرفة 
اص والعام، معرفة املطلق واملقيد، معرفة املشجر، معرفة اإلبدال، معرفة القلب، اإلتباع، معرفة اخل

  .النحت
معرفة األمثال، معرفة اآلباء : يدخل حتته موضوعات مثل: طرائف اللغة وملحها) د(

  .واألمهات واألبناء والبنات واإلخوة واألخوات واألذواء والذوات، معرفة املالحن واأللغاز
  .ومنه معرفة األشباه والنظائر: ة وضبط مفاريدهاحفظ اللغ) هـ(
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معرفة آداب اللغوي، معرفة كتاب : وأنواعه تتعلق مبوضوعات مثل: رجال اللغة ورواا) ز(
اللغة، معرفة التصحيف والتحريف، معرفة الطبقات واحلفاظ والثقات والضعفاء، معرفة األمساء 

  .والكىن واأللقاب واألنساب
كتاب املزهر من أهم كتب اللغة بوجه عام ومن أهم كتب فقه اللغة  : أمهية كتاب املزهر

  :بوجه خاص ألمور منها 
أصل اللغة، وظيفة : مثل، اشتماله على أحباث وافية تتعلق بعدد من موضوعات فقه اللغة) ١(

  .اللغة، االشتقاق، االشتراك اللفظي، األضداد، الترادف، القلب، اإلبدال، النحت، وغريها
عتمد ترتيباً وتبويباً علمياً لطيفاً بناه منهج أهل احلديث، األمر الذي جعل هذا الكتاب ا) ٢(

  .سهل املأخذ، واضح املنهج
. اشتمل على آراء أخذت من مصادر متعددة من كتب اللغة واألصول والبالغة والكالم) ٣(

منا استقصى فيه اآلراء فمثالً ااز موضوع شائك مل يكتف فيه السيوطي بإيراد آراء اللغويني وإ
  .املختلفة اليت أدىل ا اللغويون والبالغيون وأهل الكالم واألصوليون وغريهم 

فقدت يف  حفظ املزهر بني دفتيه كثريا من املواد واآلراء اليت كانت جزءا من كتب قيمة)  ٤(
 .عصرنا احلاضر

  
 فقه اللغة وسر العربية للثعاليب

ليب لفقه اللغة خيتلف عنه عند ابن فارس، فالثعاليب يراه فقها ذكرنا من قبل أن مفهوم الثعا
 .وفهما دقيقا متعلقا باملفردات والفروق الدقيقة بني استعماالا

  .سر العربية: األول هو فقه اللغة، والثاين: فقه اللغة وسر العربية ينقسم على قسمني رئيسني
والناظر يف .  على عدد من الفصولالقسم األول يشتمل على ثالثني باباً وكل باب حيتوي

القسم األول جيد أنه يشبه معجماً مؤلفاً حسب ترتيب املعاين ال ترتيب األلفاظ حسب أوائلها أو 
  . أواخرها

  )فقه اللغة(أمثلة من القسم األول 
  يف تقِْسيم اللِِّني 

  ثَوب لني
 ِريح رخاء
 رمح لَدن
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 لَحم رخص
 بنان طَفْل
 مشعر سخا

 غُصن أُملُود
 ِفراش وِثري
 أرض دِمثَة
اِعمن ندب 

  .فَرس خوار الِعناِن إذا كان لين املَعطَِف
 

  يف ِخياِر األشياِء
 سروات الناِس

 حمر النعِم
 ِجياد اخلَيِل
 ِعتاق الطَّيِر

 لَهاِميم الرجال
 حميمة ، عن ابن السكِّيِت: حماِئم اإلِبِل ، واِحدها

 أحرار البقُوِل
 عِقيلَةُ املَاِل

  .حر املتاِع والضياِع
 

  ِفيما ال خير ِفيِه ِمن اَألشياِء الرِديئَِة والفُضاالت واألثْفَاِل
 خشارةُ الناِس
 خشاش الطَّيِر
 نفُايةُ الدراِهِم
 قشامةُ الطَّعام

 الَةُ املاِئدِةحثَ
 حسافَةُ التمِر
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 ِقشدةُ السمِن
 عكَر الزيِت
 رذَالَةُ املَتاِع

 غُسالَةُ الثَياِب
 قُمامةُ البيِت
 قُالمةُ الظُّفِْر
  .خبثُ احلَِديِد

 
  يف اخلُلُو ِمن اللِّباِس والسالح
لِِ واخلُفعالن اِف ِمنلٌ حجر 

 ِمن الثِّياِبعريان 
 حاِسر ِمن الِعمامِة
 أَعزلُ ِمن السالِح
 أَكْشف ِمن الترِس
 أَميلُ ِمن السيِف
 أَجم ِمن الرمِح

سا لقَو ِمن كَبأَن.  
 

  يف خالِء األعضاِء ِمن شعوِرها
لَعأَص أْسر 

 حاِجب أَمرطُ وأََطْرطُ
 جفْن أَمعطُ

درد أَمخ 
 عاِرض أثَطُّ

صاح أحنج 
درأج بذَن 
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األملَطُ الَِّذي الَ شعر على جسِدِه كُلِِّه إال الرأس واللِّحيةَ، وكانَ : بدن أملَطُ ، قَالَ اللَيثُ
  .األحنف بن قَيس أَملَطَ

 
  يف اإلشباِع والتأِكيد

 أَسود حاِلك
ِققض ييأب 

 صفَر فَاِقعأَ
 أخضر ناِضر
  .أَحمر قَاِنئ

  
  فصل يف األوالَِد
 ولَد الِفيِل دغْفَل
اراقَِة حوالن لَدو 
 ولَد الفَرِس مهر

شحاِر جلَد اِحلمو 
 ولَد البقَرِة ِعجل

 ولَد البقَرِة الوحِشيِة بحزج وبرغَز
 ولَد الشاِة حمل
 ولَد العنِز جدي
 ولَد األسِد ِشبل

فشلَد الظَِيب خو 
 ولَد األرويِة وعل وغًفْر

 ولَد الضبع فُرعلٌ
مسيد بالد لَدو 

 ولَد اِخلنِزيِر ِخنوص
ِرسلَب ِهجالثَّع لَدو 
 ولَد الكَلِْب جرو
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صِة ِدرالفَأْر لَدو 
 لَدلوِحس بالض 

 ولَد الِقرِد ِقشةَ
 ولَد األرنِب ِخرِنق

ِميميِف التحأيب الز نجني عزعن اخلار ، ِصيصِر ِخنبالي لَدو 
ِبشِة ِحراحلي لَدو 

وجاِج فَرجالد لَدو 
  .ولَد النعاِم رأْلٌ

 
  يف تقِْسيم الشفَاِه

 شفَةُ اإلنساِن
 شفَر البِعِريِم

 جحفَلَةُ الفَرِس
 خطْم السبِع
 ِمقَمةُ الثَّوِر
 مرمة الشاِة

 ِفنِطيسةُ اِخلنِزيِر
 

  يف تقِْسيِم الثَّدي
 ثًندؤةُ الرجِل

 ثَدي املرأِة
 ِخلْف الناقَِة

 ضرع الشاِة والبقَرِة
  .طُبي الكَلْبِة

  
ضاِءيف ضرِب األع  

 الضرب بالراحِة علَى مقَدم الرأِْس صقْع
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 وعلَى القَفَا صفْع
 كجِه صلَى الوعآنُ(والقُر طَقوِبِه ن( 

لَطم ِط الكَفسِبب اخلَد لَىعو 
لَكْم ِض الكَفِبقَبو 
 وِبِكلْتا اليديِن لَدم

ز ولَههِك ولَى الذَّقَِن واحلَنعوز 
 وعلَى الصدِر واجلَنِب ِبالكَف وكْز ولَكْز

زخِع وبِب باإلصلَى اجلَنعو 
 وعلَى الصدِر والبطِْن بالركْبِة زبن

فْسكْلٌ ورل رجوبالر 
سخن ِز بالكَفجلَى الععو 

 وعلَى الضرِع كَسع
  .وعلى االسِت ِبظَهِر القَدِم ضفْن

 
  يف تقِْسيِم الرمي بأشياَء مختِلفٍَة

 خذَفَه باحلَصى
 حذَفَه بالعصا
 قَذَفَه باحلَجِر

 رجمه باحلجارِة
 رشقَه بالنبِل

 نشبه بالنشاِب
 زرقَه باِملزراِق
 حثَاه بالتراِب
 نضحه باملَاِء
لَقَعه : وال يكُونُ اللَّقْع يف غَيِر البعرِة ِمما يرمى ِبِه ، ِإال أنه يقَالُ: و زيٍدقَالَ أب. لَقَعه بالبعرِة 
أي هانِنِه ِإذَا عيِن: ِبعيِبالْع هابأص. 
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  يف تفِْصيِل جماعاٍت شتى
 ِجيلٌ ِمن الناِس

 كَوكَبةٌ ِمن الفُرساِن
الِغلْم قَة ِمناِنِحز 

 حاِصب ِمن الرجاِل
 كَبكَبةٌ ِمن الرجالَِة

 لُمة ِمن النساِء
 رِعيل ِمن اخلَيِل
 ِصرمةٌ ِمن اِإلِبل
 قَِطيع ِمن الغنِم

 عرجلَة ِمن السباِع
 ِسرب ِمن الظِّباِء
 ِعصابةٌ ِمن الطَّيِر
 ِرجلٌ ِمن اجلَراِد

  .لنحِلخشرم ِمن ا
وأما القسم الثاين من كتاب الثعاليب وهو سر العربية فيشبه كتاب الصاحيب يف موضوعاته، بل 

فصل نظم ) (فصل يف اإلشباع والتوكيد(، )فصل يف النحت: (إنه نقل فصوال كاملة منه حنو
 ).للعرب ال يقوله غريهم 

 
  كتب على شاكلة فقه اللغة للثعاليب

 املخصص البن سيده
من حذا حذوا الثعاليب، منهم من تابعه يف املفهوم فقط ومل يؤلف كتاباً مثل ابن خلدون هناك 

مث ملا كانت العرب تضع ": الذي مل يؤلف كتاباً يف فقه اللغة ولكنه شرح مفهوم فقه اللغة قائال
ا  ا فرق ذلك عندن  أخرى خاصة الشيء ملعىن على العموم مث تستعمل يف األمور اخلاصة ألفاظاً

اللغة عزيز املأخذ كما وضع األبيض بالوضع  بني الوضع واالستعمال واحتاج الناس إىل فقه يف
بياض من اخليل باألشهب ومن اإلنسان باألزهر ومن  العام لكل ما فيه بياض مث اختص ما فيه
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 واختص  . األبيض يف هذه كلها حلناً وخروجاً عن لسان العرب الغنم باألملح حىت صار استعمال
  ." الثعاليببالتأليف يف هذا املنحى

 يف كتاب ابن سيدهوهناك من ألف كتاباً على طريقة الثعاليب ولكنه مل يسمه فقه اللغة وهو 
 وهو أضخم قاموس موضوعي يف العربية مؤلف من مخسة أجزاء ضخمة وقسم كل املخصص،

ذكر يف مقدمته هدفه من . جزء إىل أسفار ذاكرا يف كل سفر املفردات املتعلقة مبوضوعاته اجلزئية
تأملت ما ألفه القدماء يف هذه اللسان املعربة الفصيحة وصنفوه لتقييد هذه اللغة : "هذا املصنف

املتشعبة الفسيحة فوجدم قد أورثونا بذلك فيها علوماً نفيسة مجة وافتقروا لنا منها قلباً خسيفةً 
يس مبنتظم إذ كان ال كتاب نعلمه إال وفيه غري ذمة إال أين وجدت ذلك نشراً غري ملتئم ونثراً ل

  "من الفائدة ما ليس يف صاحبه مث إين مل أر هلم فيها كتاباً مشتمالً على جلها فضالً عن كلها
] أنا[و: " مث ذكر السبب الذي دعاه إىل ترتيبه حسب املوضوعات قائال: ترتيب املخصص

ا وضعت كتايب املوسوم باملُحكَم مجنسا ألدلَّ مبين قبل ذلك ملَ وضعته على غري التجنيس بأين مل
الباحث على مظنة الكلمة املطلوبة أردت أن أعدل به كتاباً أضعه مبوباً حني رأيت ذلك أجدى 
على الفصيح املدره والبليغ املُفَوه واخلَطيب املصقع والشاعر ايد املدقع فإنه إذا كانت للمسمى 

وصاف عديدة تنقى اخلطيب والشاعر منها ما شاءا واتسعا فيما أمساء كثرية وللموصوف أ
حيتاجان إليه من سجع أو قافية على مثال ما جنده حنن يف اجلواهر احملسوسة كالبساتني جتمع أنواع 

  ." الرياحني فإذا دخلها اإلنسان أهوت يده إىل ما استحسنته حاستا نظره ومشه
فأما فضائل هذا الكتاب من قبل كيفية : "ا فقالمث بين ابن سيده مميزات منهج كتابه هذ

وضعه فمنها تقدمي األعم فاألعم على األخص فاألخص، واإلتيان بالكليات قبل اجلزئيات، 
واالبتداء باجلواهر والتقفية باألعراض على ما يستحقه من التقدمي والتأخري وتقدمينا كم على كيف 

ذلك ما وصفته يف صدر هذا لكتاب حني شرعت يف وشدة احملافظة على التقييد والتحليل، مثال 
القول على خلق اإلنسان فبدأت بتنقله وتكونه شيئاً فشيئاً مث أردفت بكلية جوهره مث بطوائفه 
وهي اجلواهر اليت تأتلف منها كليته مث ما يلحقه من العظم والصغر مث الكيفيات كاأللوان إىل ما 

  ."ذميمةيتبعها من األعراض واخلصال احلميدة وال

وأما : "ويف اية مقدمته بني ابن سيده موضوع هذا املعجم الفريد: موضوع معجم املخصص
حفظ األلفاظ : يف اجلملة ضربان أحدمها] وهو... [ما يشتمل عليه هذا الكتاب، فعلم اللسان

 يف علم قوانني: وذلك كقولنا طويل وقصري وعامل وعامل وجاهل والثاين... الدالة يف كل لسان 
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، وتلك القوانني كاملقاييس اليت يعلم ا املؤنث من املذكر واجلمع من الواحد ...تلك األلفاظ 
واملمدود من املقصور واملقاييس اليت تطرد عليها املصادر واألفعال ويبني ا املتعدي من غري 

زائد أو املتعدي والالزم من غري الالزم وما يصل حبرف وغري حرف وما يقضي عليه بأنه أصل أو 
  ." مبدل وكاالستدالالت اليت يعرف ا املقلوب واحملول واالتباع

  نسيم السحر أليب منصور الثعاليب
  :وإليك مناذج من أقسامه. هو كتيب يف اللغة للثعاليب نفسه مرتب حبسب املعاين

تقسيم اجلودة، تقسيم الطول، تقسيم اللني ، تقسيم الشدة، تقسيم الكثرة، تقسيم القلة، 
  . سيم السعة، تقسيم األصوات، تقسيم الكسرتق

وطن اإلنسان، عطن اإلبل، إصطبل الدواب، : "وعن اختالف املأوى باختالف صاحبه يذكر
زرب الغنم، عرين األسد، ِوجار الذئب والضبع، كناس الظيب، قرية النمل، نافقاء الريبوع، كور 

  .دحي النعامة، أُفحوص القطاةالزنابري، خلية النحل، جحر الضب واحلية، عش الطائر، أُ
  كفاية املتحفظ واية املتلفظ إلبراهيم الطرابلسي بن األجدايب

هذا كتاب خمتصر يف اللغة وما حيتاج إليه من غريب الكالم ، : "قال املؤلف يف مقدمته
أودعناه كثريا من األمساء والصفات وجنبناه حوشي األلفاظ واللغات وأعريناه من الشواهد ليسهل 

  ." حفظه، ويقرب تناوله
  :منها. وقد رتبه على أربعني بابا

  .باب ألقاب اإلنسان يف أطوار حياته
  .با يف ألوان اخليل وشياا

 .باب يف احملالّ واألبنية
 .باب النبات 

 .باب يف األطعمة
وقد شرحه أبو عبداهللا الصميلي الفاسي، واملرتضي الزبيدي، ونظمه شعرا اخلويي، ومجال 

وطبع النهاية عدة طبعات يف مصر ولبنان وسوريا . لطربي، ومشس الدين اهلواري وغريهمالدين ا
. 

  اإلفصاح يف فقه اللغة
وضعه يف عصرنا عبد الفتاح ) أي مرتب حسب موضوعاته(اإلفصاح معجم موضوعي 
وألن . وقد أسس مؤلفاه مادته على مادة املخصص البن سيده. الصعيدي وحسني يوسف موسى
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ادا منه معجما موضوعيا حبتا فقد قاما حبذف القسم الثاين من أقسام املخصص وهو واضعيه أر
. املتعلق باألمور الصرفية وهذا يعين حذف آخر اجلزء الرابع وحذف اجلزء اخلامس من املخصص،

إضافة إىل ذلك اختصرا كثريا من استطرادات ابن سيده، وأضافا يف مواضع كثرية مواد جديدة 
  .وظهر يف جملد واحد مما يقرب تناوله ويسهل استعماله. لعربية احلديثدخلت يف معجم ا
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 اللغة وماهيتها
  وسائل االتصال غري الكالمية

برغم أن اللغة الصوتية هي الوسيلة اإلنسانية الشائعة بني األمم إىل حد أنه مل يثبت وجود 
انب ذلك وسائل اتصالية شعب ال يستعمل اللغة الصوتية يف االتصال، إال أن اإلنسان يستخدم جب

  . غري كالمية، بعضها قد يصاحب الكالم وبعضها اآلخر مستقل عنه
وهي تستخدم للتعبري عن األحوال النفسية كلبس املالبس الرباقة : املالبس واألزياء) أ(

وترتدى املالبس السوداء للتعبري عن احلزن على . واجلديدة يف األعياد ومناسبات الزواج والفرح
وقد ترتدى مالبس خاصة يف مناسبات دينية كارتداء اإلزار والرداء يف . قريب أو صديقموت 
واملالبس هلا قيمة اجتماعية تنيبء عن انتماء الفرد إىل جمتمعه وتقاليده، وهي رمز . احلج

واملالبس قد تنبئ عن وظيفة الفرد . للمحافظة، والتساهل فيها قد يكون مؤشرا للتمرد االجتماعي
 نشاطه واهتماماته، فهناك مالبس خاصة للملوك والعسكر، وخدم املطاعم والفنادق، أو نوع

 .األطباء واملمرضني، وعمال الصيانة وغريهم
لقد استخدم اإلنسان الصور والرسم منذ عصور بعيدة جداً وقد : الرسوم والصور) ب(

 أا مل تكن مجالية وجدت على جدران الكهوف اليت عاش فيها اإلنسان القدمي ودلت هذه الصور
ويف عصرنا احلاضر أصبحت الصور ال . حبته وإمنا كانت لالتصال وتبادل الرسائل مع أفراد جنسه

وأصبحت الصور التلفزيونية . لذا يندر أن ختلو صحيفة أو جملة منها. غىن عنها يف التعليم واإلعالم
 .وخاصة احلية أقوى تعبريا من الكلمة

قيل إن اإلنسان يستطيع أن يصنع آالف اإلشارات عن طريق : تاإلشارات واإلمياءا) جـ(
 ذهب إىل القول بأن اللغة اإلنسانية بدأت Pagetاستعماله لكافة حواسه و أطرافة، حىت إن 

حبركات إشارية مث تطورت إىل صيحات تطورت إىل كلمات تصاحب تلك احلركات، مث أصبح 
واللغة اإلشارية تبدأ منذ مراحل . شاراتاإلنسان بعد ذلك يعتمد على الصوت أكثر من اإل

الطفولة األوىل، فصغري البشر يقرأ الغضب يف وجه أبيه واالستحسان يف وجه أمه قبل أن يفقه 
إن الكلمات املكتوبة ال تنقل إال . واإلشارة ضرورية إليضاح االتصال الكالمي. كلمة واحدة

، يف حني أن تعبريات %٣٨املردود إىل من شعور اإلنسان وموقفه، أما النطق فريتفع فيه % ٧
وقد وجد أولئك الذين حرموا نعمة السمع يف اللغة اإلشارية . ١%٥٥اجلسم تقفز بالرقم إىل 

                                                
  .، الشرق األوسط"نشوء اللغة وتطورها" خالص جلبي،  ١
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وقد أصبحت لغة اإلشارة معترفا ا يف كثري من . وسيلة متكنهم من التعبري عن مشاعرهم وآرائهم
م لألصم، بل لقد أصبح لدى املبدعني من الصم دول العامل، ينظر إليها على أا اللغة الطبيعية األ

القدرة على إبداع قصائد شعرية ومقطوعات أدبية ، وترمجة الشعر الشفوي إىل هذه اللغة اليت 
تعتمد على اإليقاع احلركي للجسد وال سيما اليدين، فاليد وسيله رائعة للتعبري باألصابع 

ضب ، كما ميكنه الغناء والتمثيل باليد ، بدال وتكويناا، ميكنه أن يضحك ويبكي ، أن يفرح ويغ
  ٢."عينان للسماع"من الغناء والتمثيل الكالمي ، وقد أطلق أحدهم شعار 

استخدمت النار وسيلة لالتصال يف اتمعات القدمية، فالعريب يشعل النار : النار والدخان) د(
بدي استعداده الستقبال الضيوف، وقوة النار دليل على صدق كرم صاحبها وضعف النار أمارة لي

  :على ضعف اجلود واملروءة ، قال الشاعر يهجو
  قوم إذا استنبح األضياف كلبهم     قالوا ألمهم بويل على النار

أخبار سقوط  وقد استخدم اليونان النار وسيلة لالتصال السريع أثناء احلروب، حىت قيل إن 
والدخان أيضاً . طروادة نقلت من بالد األناضول إىل أثينا عن طريق إشعال سالسل من النريان

ويستخدمه اهلنود . يستخدم إشارة لطلب النجدة أو لإلعالم مبواقع التائهني يف اجلبال أو الغابات
  .احلمر لالتصال

ضهم استخدمها وسائل ألا كانت تستخدم بع" دقت طبول احلرب"يقال : الطبول) هـ(
وتستخدم . لإلنذار من عدو داهم أو للدعوة حلشد اجلنود واجليوش والناس للحرب والغزو

و فرق املوسيقى يف اجليوش احلديثة تعطى إشارات معينة . الطبول أيضا إلشهار الزواج والفرح
 االستعراضات باستخدام الطبل وبعض اآلالت املزمارية والنحاسية لتنفيذ تشكيالت معينة أثناء

  .العسكرية
يستخدم اليهود البوق للدعوة إىل صلوام، وتدق : البوق والصفارات واألجراس) و(

، )فإذا نفخ يف الصور (والبوق أيضا أداة لإلنذار قال تعاىل . الكنائس أجراسها لدعوة أتباعها
ألخرى إىل جتاوزام وحنن اليوم نستخدمه يف السيارات لتنبيه املارة أو تنبيه قائدي السيارات ا

واجليوش احلديثة تستخدم األبواق إلصدار إشارات عسكرية تتعلق ببعض التشكيالت . املرورية
 نوعاً من أصوات البوق كل منها ٤٠والتحركات امليدانية، ويذكر أن اجليش األمريكي يستخدم 

 Kusnoyرية ففي ق. والصفارات أيضا تستخدم لالتصال عرب مسافات طويلة. له داللة معينة
كسنوي التركية يتبادل الناس الرسائل بواسطة الصفري بشكل ملفت للنظر، إىل درجة أم 

                                                
٢   http://www.mym2.4mg.com/prog1.htm  

http://www.mym2.4mg.com/prog1.htm
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غومريا يف جزر Gomera وسكان . يتبادلون الشتائم والسباب يف شكل أنواع من الصفري
والصفارة . الكناري عرفوا بإسرافهم يف استخدام الصفري وسيلة لالتصال بينهم عرب مسافة بعيدة

ويستخدمها رجال املرور لتنظيم حركة . تخدمها العسس لإلنذار واإلشعار بوجودهميس
وحكام الرياضة ومدربوها يستخدموا لتنظيم . السيارات يف مناطق االختناقات وتقاطع الشوارع

  .بداية األلعاب وايتها أو للتنبيه إىل األخطاء اليت يرتكبها املشاركون يف هذه األلعاب
ده، : منها مثال. هذه األصوات تستخدم لزجر احليوانات أو حثها:  لغويةأصوات غري) ز(

وقد تستخدم هذه األصوات . جه، لزجر اإلبل، إس، ِهس هج لزجر الغنم، وكخ لزجر الطفل
 .اخل...للتعبري عن األمل، مثل أح، أخ، أو احلزن واألسف أوه آه 

 
 أنظمة االتصال عند احليوانات واحلشرات

  : تصال عند الطيوروسائل اال
تصدر الطيور أصواتاً خمتلفة، منها ما تستخدمه لتحذير بعضها البعض، ومنها ما تعرب به عن 
مرحها ولعبها، وتصدر ذكور الطيور أصواتاً، حتذر ا غريها من الذكور من االقتراب من 

اآلخرون لدى كما تصدر أسراب الطيور أصواتاً معينة، عندما م باهلجرة، فيجتمع . أعشاشها
أما العصافري، فهناك زقزقة النداء، اليت حيدثها الذكر . مساع تلك األصوات لالستعداد للرحيل

الجتذاب األنثى عند التزاوج، وزقزقة التحذير اليت حتذر العصافري ا بعضها البعض، عند اقتراب 
  . األعداء

اهلادي إىل " يسمى ومن أعجب أساليب التفاهم، هو أسلوب احلديث، بني الطائر الذي
فاألول منها حيب أكل يرقات النحل حني تكون ". آكل العسل"، واحليوان املعروف باسم "العسل

فنرى اهلادي إىل العسل، يطري مطوفاً يف أحناء الغابة، باحثاً . كالدود، وآكل العسل مغرم بالعسل
ِسر، : "ق رأسه، صارخا، فيحوم فو"آكل العسل"عن شجرة فيها خلية حنل، مث يرتد مسرعاً إىل 

وملا كان هذا احليوان يف محاية من جلده الكثيف الشعر، . ليقوم آكل العسل فيتبع أثر الطائر" ِسر
فال يضره لسع النحل، فهو يهجم على اخللية، وميزقها إرباً، مث جيتمع هو والطائر على هذه املائدة 

  . الشهية 
 :وسائل االتصال عند احلشرات

اء، على دراسة ما وصفوه بلغة النحل، ولغة احلشرات، وكانت خالصة لقد عكف العلم
 :مشاهدام، ورصدهم هلا كالتايل
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  لغة النحل
ملا كان العمل الذي تؤديه النحلة حمدوداً، أال وهو صناعة العسل، ومجع املواد األولية الالزمة 

رب عن أكثر من هذه املعاين، له، وما يتبع ذلك من أعمال، فإا مل تكن حباجة يف لغتها إىل ما يع
بني النحل، هو مفردات، " قاموس لغة التفاهم"ولذلك فإن أهم ما حيتويه ما ميكن أن نسميه 

وفيما عدا ذلك، فإن بقية . تصلح للتشجيع على جلب الرحيق، والداللة على مكان وجوده
جسم غريب على أما إذا  ظهر عامل مفاجئ، كهجوم . األعمال داخل اخللية، تتم بصورة آلية

فالنحلة اجلماعة للرحيق مثالً، عندما تأيت إىل اخللية، . اخللية، فتكفي اإلشارة املعربة عن ذلك
وتفتح فمها، وتديل لساا على ذقنها، وتدفع نقطة الرحيق إىل قاعدة اللسان، حبيث تراها 

نعة العسل، أن الشغالة، الصانعة للعسل؛ إمنا تقف يف وضع يغنيها عن الطلب من النحالت صا
 . تأيت ومتتص الرحيق من فمها

ولكن، كيف تكون اللغة بالنسبة لألمور اليت هي أكثر تعقيداً؟ كالداللة على بستان ممتلئ 
  :بالزهور، اكتشفته إحدى الشغاالت؟ إن اللغة اليت تستخدم هنا هي لغة الرقص، وهو نوعان

 مكان الرحيق، عن مكان اخللية ال إذا كانت املسافة اليت تفصل: الرقص الدائري: أوالً 
تتجاوز مخسني مترا، فإن الشغالة تقف على أحد األقراص الشمعية، وتقوم برقصات دائرية مييناً 
ومشاالً، ويراقبها باقي النحل، مث يشاركها رقصاا، ويدور معها حيث دارت، مث يتجه اجلميع 

. دت منه النحلة األوىل رحيقهامسرعني، ملغادرة اخللية والوصول إىل املكان الذي استم
والعجيب أن النحلة . والشغاالت يذهنب إىل املكان، وقد عرفنه مجيعاً، دون أن يتبعن النحلة األوىل

الراقصة ال تدل برقصها على املكان فحسب، بل إا تعرب عن وفرة الرحيق، ومدى تركيز املواد 
دل ذلك على زيادة كمية الرحيق، مما السكرية فيه من خالل فترة الرقص، اليت كلما ازدادت 

استدعى خروج عدد أوفر من الشغاالت، خيرجن إىل ذلك النوع احملدد، وال يضيعن الوقت يف 
  . البحث بني األنواع األخرى

 كم، ١١عندما يكون مكان الرحيق أكثر من مخسني مترا، إىل : الرقص االهتزازي: ثانياً
ازي، وهو عبارة عن لفات تتناقص كلما بعدت املسافة، تستخدم النحلة السارحة، الرقص االهتز

 إذا كانت املسافة كيلومترا ٤,٥ متر، وتكون ٢٠٠حبيث تكون سبع لفات عندما تكون املسافة 
 .  كم ٦واحداً، بينما تكون لغتني إذا كانت املسافة 
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معىن ذلك ولغة الرقص حتدد االجتاه كذلك، فإذا كان رأس الشغالة إىل أعلى أثناء الرقص، ف
أن الرحيق يف اجتاه الشمس، وإذا كان رأس الشغالة إىل أسفل فاالجتاه مضاد للشمس، وإذا كان 

 . على يسار الشمس، وهكذا 60ْ فمعىن ذلك أن الرحيق على زاوية 60ْمائالً بزاوية 
تعتمد احلشرات على حواس الشم، والرؤية، والسمع، يف تفامهها واتصاهلا، حسب البيئة 

فاجلراد يعتمد على الرؤية أكثر من أي حاسة أخرى، بينما غريه من .  اليت تعيش فيهاوالظروف
احلشرات يعتمد على السمع، أو الشم، ويعترب الرعاش، من احلشرات اليت تعتمد على الرؤية أكثر 

 . من أي حاسة أخرى، حىت أن البعض يطلق على الرعاشات، حشرات التجسس
، فهي شائعة يف كثري من احلشرات، فمثالً حشرة الصرصور أما لغة اإلشارات، واأللوان

املدغشقري العمالق، جند الذكر منه يستخدم مخسة أنواع من اإلشارات، للداللة على العداء أو 
. الصداقة أو التناسل، أو اجلوع، أو العطش، وكل إشارة هلا معناها الذي تفهمه بقية أفراد النوع

 األلوان، وتوزيعها بطريقة معينة، حينما تلمحها الذكور تتجه إليها أما الفراشات، فتستخدم إناثها
وتستخدم احلشرة النارية لغة اإلضاءة، حيث تقبع األنثى بني األعشاب ليالً، وترسل . مباشرة

ومضات صوتية كل سبع ومخس ثوان، ويبادهلا الذكر ومضات أخرى، مث يتم اللقاء عقب ذلك، 
 . رية وكذلك احلال يف الذبابة النا

وهناك اللغة الكيماوية، واليت تسمى يف بعض األحيان لغة الرائحة، وهي تعتمد على بث 
روائح معينة، أو فرز مواد معينة، أطلق عليها العلماء، اسم الفريمونات، وهي شائعة بني النمل، 

وتستخدم الفريمونات، ليتم . والنحل، وعديد من احلشرات حرشفية األجنحة، مثل الفراشات
وكل مستعمرة هلا . لتعارف بني األنواع، حيث تنتشر الفريمونات يف اجلو، أو على سطح املاءا

رائحة خاصة، ويف خاليا النحل، مثالً، عندما يوجد عابر سبيل، أو جنود من مستعمرة أخرى، 
كذلك عندما يقترب غريب من مستعمرة . هلا رائحة خمتلفة، فإم يتعرضون للمقاومة الشرسة

تلسعه إحدى الشغاالت، مث بعد فترة قصرية، تنضم جمموعات أخرى من الشغاالت، النحل، 
تشاركن يف اهلجوم عليه، وذلك ألن الشغالة األوىل، قامت بإفراز رائحة خاصة، دلت األخريات 

 . ن يسارعن باملشاركة يف التصدي لهعلى وجود غرباء وأن البد أ
رات، مزودة بشعريات خاصة تكتشف ا حيث جند كثرياً من احلش: وهناك لغة اللمس

الظروف احمليطة ا، وحيوان األرضة، يستخدم شعريات اللمس، للتعرف على األماكن، مثل 
 .  يتعرف على األنثى عن طريق اللمسوجند الذكر يف ذبابة الفاكهة،. إجراء بناء أماكن خاصة هلا
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 وسائل االتصال عند احليوان
صني، يف علوم احليوان، صوراً من أساليب التفاهم بني احليوانات أورد كثري من العلماء املتخص

 : والطيور، وخنتار أمثلة لبيان تلك األساليب التالية
، وذلك بأن يأيت احليوان مبجموعة حركات، هلا معناها عند بقية احليوانات من اللغة املرئية

ي بعضها البعض، عند لقائها يف فمثالً الفيلة، تحي. جنسه، كهز الذيل، وحتريك قرون االستشعار
الغابة برفع اخلرطوم إىل أعلى، وبعد التعارف وجتاذب أطراف احلديث يودع بعضهم بعضاً برفع 
إحدى الساقني األماميتني، واالحنناء إىل األمام قليالً، واخلراف تلعب ،ومترح، وتتفاهم، أثناء 

 .اللعب ز أذياهلا حبركات خمتلفة، وكذلك الكالب 
، وذلك عن طريق إنتاج روائح خاصة وبثها يف اهلواء، ادثة الصامتة، أو اللغة الكيماويةاحمل
يف حالة حيوان األرضة، يقف احلراس عند باب مملكتهم، وعند دنو خطر ما من باب . فمثالً

املستعمرة، يقوم هؤالء احلراس، بإفراز مادة كيماوية، هلا رائحة مميزة، فيقوم باقي األفراد 
 . عداد للدفاعباالست

والذئب إذا زاد طعامه عن حاجته، دفن جزءاً منه يف التراب، وخلف هناك شيئاً من رائحته، 
والكالب كذلك تدور بينها . عالقاً باملكان، فيفهم سائر الذئاب فحوى رسالته حق الفهم

 . أحاديث ال تنقطع عن طريق الشم 
تنتقل يف اهلواء، أو حتت املاء بني ، وذلك عن طريق موجات الصوت، اليت اللغة املسموعة

فأسراب األمساك يف البحار واحمليطات، . األمساك، لتحذر بعضها البعض، عند حدوث األخطار
تقوم بإصدار تلك األصوات، عن طريق مثانات هوائية، بداخل أجسامها، وتعمل هذه املثانات 

ك خصوصاً يف مواسم هذا إىل جانب حركات وإشارات، تعتمد عليها األمسا. عمل الطبول
 والدلفني ينتج أنواعاً من النباح والصفري والطقطقه وأصوات فوق صوتية وحتت صوتية ٣.التزاوج

 .ال تستطيع األذن اإلنسانية مساعها
والضفادع زودها اهللا بأكياس حتت ذقوا، متلؤها باهلواء، وعند مرور هذا اهلواء، فإنه يصطدم 

 .، كأسلوب للتفاهم بني الضفادع"يقالنق"باحلبال الصوتية، حمدثاً 
 .، فنرى صغارها تسرع إليها على الفور"الصهيل"وأما احلصان، فإن األم تصدر صوا، 

                                                
  http://www.moqatel.com" لغات"  موسوعة مقاتل،  ٣

http://www.moqatel.com
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والدببة كذلك، تتحدث فيما بينها، ونرى الدبة األم عند دنو خطر ما، تأمر صغارها باهلرب، 
ن، ضربت بكفها جذع وتسلق األشجار ليكونوا يف مأمن من األعداء، مث إذا شعرت باألما

كما تصدر القردة أصواتاً متنوعة، وجيتمع أفرادها، يتجاذبون . الشجرة، فيسرع صغارها بالرتول
 . احلديث ذه األصوات 

هذا دفع عدداً من علماء النفس واللغة إىل حماولة تعليم اللغة اإلنسانية لبعض احليوانات وكان 
 :ليمةالتركيز على الشمبانزي فقاموا مبحاولة تع

لقد حاولوا أن يعلموه ألفاظاً ينطقها لكن التقارير تقول إنه تعلم معاين عددا من الكلمات 
 .لكنه فشل يف النطق ا ألن تركيب فكيه ال يسمح له بنطق أصوات إنسانية

فعمدوا إىل تعليم قردة لغة اإلشارة وذكر إم استطاعوا أن يعلموها ما يقارب مئة كلمة، 
ت تركب مجالً بسيطة من اإلشارات، بل ذهبوا إىل القول بأا اخترعت كلمات وزعم أا أصبح

 .وإشارات من ذاا
وحاول آخرون أن يعلموا قردا كلمات عن طريق األشكال والستبعاد عامل احملاكاة حاولوا 
 أن ال تكون هناك عالقة حماكية بني الشكل واملعىن وزعموا أنه تعلم عدداً من الكلمات وأنتج عن

 .طريقها عددا من التركيبات
وقد شكك بعض العلماء يف هذه التجارب قائلني إا تقوم ال تقوم بذلك طواعية بسبب 

  .التقليد أو الترغيب أو الرهبة
 الفرق بني اللغة اإلنسانية ووسائل االتصال عند احليوان

ارات كما ليس بني احليوانات واحلشرات من يظهر استخداما مقصودا وذكيا للرموز واإلش
  .نرى يف النشاط اللغوي اإلنساين

 إن الفرق اجلوهري بني لغة اإلنسان ووسائل االتصال غري Klineberg كالينبريغيقول 
البشرية هو أن احليوانات واحلشرات ال تستطيع التعبري إال عما هو حاضر وآين، ألا تصدرها 

لذا فاإلنسان فريد يف . زية أو جمردةعلى أا رد فعل حلالة انفعالية حاضرة وال تفيد معان رم
 .اململكة احليوانية المتالكه هلذه الوسيلة اليت استطاع ا أن حيرر نفسه من سجن احلاضر

إن احليوان ال يستخدم الصوت عالمة لشئ آخر كما يستخدمه : Vedryes  فندريسويقول
 الصوت عالمة وبني وهناك فرق بني استخدام. اإلنسان، وإمنا يستخدمه ردة فعل انعكاسية
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استخدامه ردة فعل ألن األول ميكن التعبري به عن األشياء يف حال غياا، وأما الثاين فتعبري مرتبط 
  ٤.باحلاضر ويقابل حاالت نفسية خاصة من فرح ورعب ورغبة

إن هناك منطقة :  اللغوي والنحوي املشهورNoam Chomsky نوعام تشومسكيويبني 
نسان وهي جزء من التركيبة الوراثية له، وهي كما يبدو وراء القدرة على خاصة باللغة يف مخ اإل

استغالل جمموعة حمدودة من القواعد لتأليف ما لنهاية له من اجلمل، األمر الذي ال جنده عند أي 
ويعتقد تشومسكي أن هذه اخلاصية هي األمر املهم عند املقارنة . جنس من املخلوقات األخرى

  . عند اإلنسان وتلك اليت جندها عند احليوانبني وسائل االتصال
   استخدام الصوت وسيلة لالتصال بدالً من اإلشارة وغريها

يقول فخر الدين الرازي كان ميكن للناس أن يستعملوا غري الصوت للتعبري، كاحلركات 
  :املخصوصة بأعضاء اجلسم، ولكنهم وجدوا األصوات املتقطعة أوىل من غريها لوجوه

لصوت إىل الوجود أسهل من إدخال غريه ألنه يتولد يف كيفية خمصوصة قي  إدخال ا-١
إخراج النفس وذلك أمر ضروري فصرف ذلك الضروري إىل وجه ينتفع به أوىل من تكلف 

  .طريق آخر قد يشق على اإلنسان اإلتيان به
 الصوت كما يدخل يف الوجود بسهولة بنقضي مبجرد استعماله وأما سائر األمور -٢
  .رى فإا قد تبقى، ورمبا يطلع عليها من ال يراد إطالعه عليهااألخ

 الصوت قابل لإلشارة إىل املعدوم والغائب وغري املرئي وأما اإلشارة فإا قاصرة عن -٣
  .ذلك

 الصوت ميكن اإلشارة به إىل املعاين املتعددة املرتبطة بشيء واحد، فيمكن اإلشارة إىل -٤
  .ا يتعذر ذلك باإلشارةلون التفاحة أو طعمها بينم

 الصوت ميكن استعماله يف الظالم ومن وراء حجاب بينما اإلشارة ال ميكن استخدامها -٤
  .إال مع وجود النور وإمكان الرؤية

وميكننا أن نضيف إىل ما تقدم بأن اإلنسان القدمي كان مهدداً بأنواع من املهالك واألخطار 
 يف الليايل احلوالك وكان حيتاج إىل وسيله اتصال من حيوانات وحشرات اليت كان أكثرها تدب

متكنه من طلب النجدة والعون فلو كان ال يستخدم الصوت وهو يف أمس احلاجة إىل االتصال 

                                                
  .٣٦ فندريس، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص،  ٤
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النقرض النوع اإلنساين منذ زمن بعيد، أي إن امتالك اللغة الصوتية كان أحد أسباب استمراره 
  .وبقائه

   اللغةاتتعريف
يف علومهم باهتمامهم بالتعريف واحلد ولكننا ال جند تعريفا للغة قبل عرف العرب : ابن جين

هي أصوات يعرب ا كل قوم عن : القرن الرابع اهلجري عندما عرفها ابن جين يف خصائصه قائال
  .أغراضهم 

وذكر أا أصلها لغوة ككرة وقلة وثُبة كلها الماا واوات لقوهلم كروت بالكرة وقلوت 
وإذا مروا باللغو (وكذلك اللغو قال تعاىل . نها لِغي يلغي اذا هذي ومصدره اللغابالقلة، وقيل م

  .أي بالباطل ويف احلديث من قال يف اجلمعة صه فقد لغا أي تكلم) مروا كراما
  ." اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده: "  يف مقدمته ابن خلدونوعرفها

  .وابن احلاجب هنا يساوي اللغة مبفردات اللغة. كل لفظ وضع ملعىن: ابن احلاجبو
وقد حاول تعريف اللغة مئات العلماء من اجتماعيني وفالسفة ولغويني، ومن أفضل تعريفاا 

  :تلك اليت قدمها
هذا التعريف خيرج ." أا نظام من العالمات"إن أعم  تعريف للغة هي : Vedryes فندريس

فارق بني لغة اإلنسان واحليوان أن احليوان ال يستخدم األصوات اليت ينتجها احليوان ألن ال
فاإلشارات . الصوت عالمة، ولكن هذا تعريف عام ألنه ليس كل نظام من العالمات يعترب لغة

املرورية الضوئية نظام ولكنها ليست بلغة، وكذلك اإلشارات املوسيقية وما أشبهها، وقد أغفل 
  .الصوتيةمن التعريف أهم مسات اللغة وهي مادا 

اللغة وسيلة : "أنثربولوجي ولغوي معروف، وضع تعريفاً للغة على النحو التايل: Sapir سابري
إنسانية حمضة وغري غريزية إليصال األفكار والعواطف والرغبات عن طريق نظام من اإلشارات 

إلنسان، خيرج هذا التعريف أصوات احليوانات واألصوات غري الكالمية اليت يصدرها ا". املقصودة
وغريها ألا ليست أجزاء من نظام وبعضها غري " أف"و" أوه"و " آه"كالبكاء والسعال و

  .مقصودة مثل الضحك والبكاء والسعال
وسيلة لالتصال ذات عناصر مركبة حنوياً وموجدة صوتياً لنقل رسائل : "اللغة: Katz كاتز

 النظريات واآلراء اليت أصبحت متداولة هذا التعريف يأخذ يف االعتبار." مفيدة من متكلم إىل آخر
النظام اللغوي ) ١(فقد ميز أمرين مهمني يف اللغة . يف هذا احلقل وخاصة نظريات دي سوسري
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) ٢(وهو القواعد النحوية والصرفية واملعجمية الفطري منها واملكتسب املخزونة بالذاكرة، 
   .استعمال هذه القواعد وهذا النظام إلنتاج رسائل مسموعة 
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   وخصائصهامسات اللغة اإلنسانية

للغة اإلنسانية خصائص ومسات متيزها عن غريها من وسائل االتصال سواء اإلنسانية األخرى 
  :أو احليوانية، وقد ذكر علماء اللغة منها

رمبا يكون هناك . وتعين عدم وجود عالقة مفروضة بني الكلمة ومعناها: االصطالحية -١
. كلمات ولكنها ليست إجبارية وال نستفيد املعىن بناء على تلك احملاكاةحماكاة صوتية يف بعض ال

وهذه اخلاصية . إن اللغة هلا احلرية يف وضع أي لفظ ألي معىن بشرط أن يصطلح عليه أهل اللغة
هلا تأثري كبري يف إثراء اللغة ومرونتها ولو كانت عالقة احملاكاة مشروطة ألصبح اإلنسان مقيداً 

ولغة احليوانات ليست اصطالحية .  ولعجزنا عن وضع كلمات حماكية ملعان كثريةواللغة مكبلة
لذا نظامها جامد وهذا يترتب عليه صغر النظام . ألا تولد وهي مزودة بنظام اتصال غريزي

  .ومجوده
نظام االتصال عند اإلنسان مكون من عدد من ) تعدد املستويات : (االزدواجية -٢

  : املستويات
 ٣ حركات قصرية، و ٣ حرفا، و٢٨يف العربية (وى األول، وهو املستوى الصويت املست) أ(

  . صوتا٣٤حركات طويلة، ليصبح اموع 
املستوى الثاين وهو املستوى املعجمي والصريف وهو الذي نستطيع به إجياد مئات ) ب(

  .اآلالف من الكلمات املركبة من عناصر املستوى األول
 املستوى النحوي، الذي ميكننا عن طريق استخدام عناصر املستوى املستوى الثالث، وهو) ج(

 .السابق ووفق قواعد معينة إنتاج ما الاية له من العالمات يف شكل مجل
هذه اخلاصية هي اليت جتعل اإلنسان قادرا، . وهي أوضح مسات اللغة اإلنسانية: اإلنتاجية -٣

على إنتاج عدد غري حمدود من اجلمل و فهم بواسطة قواعد حمدودة وخمزون ضخم من العالمات، 
بينما احليوان ال ينتج من الرسائل إال ما هو . عدد الائي منها حىت وإن مل يكن قد مسعها من قبل

هذه امليزة جعلت اللغة اإلنسانية متكيفة مع الظروف واألحوال، . موجود يف نظامه االتصايل
مما يثبت ذلك التجربة اليت قام ا فريش الذي بعكس احليوان فنظامه مغلق جامد غري متكيف و

كان معجبا بنظام االتصال عند النحل، ولكن جتربة معينة قام ا جعلته يكتشف أن نظام االتصال 
 .عند النحل نظام ال يتمتع باإلنتاجية واالبتكار وال يستطيع التكيف مع الظروف واملتغريات
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حنل حتت برج لالتصاالت وأخذ من هذه اخللية فريش بوضع خلية Frisch لقد قام األملاين 
عشر حنالت أطلعها على رحيق وضعه يف أعلى الربج مث أطلقها لتعود خترب بقية اخللية عن جهة 

بعد ذلك رأى عجباً لقد انطلق النحل من اخللية . عادت النحالت إىل اخللية. الغذاء وبعد مسافته
صعد حنلة واحدة إىل الرحيق فأستغرب ذلك وأصبح يدور حول الربج مدة أربع ساعات ومل ت

ووصل به حتليله إىل أن نظام االتصال عند النحل نظام جامد غري متكيف مع األحوال، ألن هذا 
فعجز أن يتخطى هذه العقبة ويطور هذا النظام ." حتت"و" فوق"النظام ليس به عالمات تشري إىل 

  .كما يصنع اإلنسان
استخدام اإلنسان للصوت عالمة مكنه من اخلروج من : إمكانية اإلشارة إىل البعيد -٤

فهو قادر على اإلشارة إىل أشياء . سجن احلاضر فأصبح يستطيع أن يشري إىل البعيد زمانا أو مكانا
اخل، وأن ...تبعد عنه آالف األميال كربج أيفل ، سور الصني، األهرام ، ومرتفعات اهلماليا 

أما . ة ذي قار وبدر وحطني وهي بعيدة زماناً ومكاناًيتحدث عن أمور حدثت منذ قرون كمعرك
  . احليوان فهو مسجون يف احلاضر ال يستطيع التعبري إال عما هو آين وواقع

بإمكان اإلنسان أن يؤلف كالماً من عنده وأن يراجع ويتفقد درجات :  إمكانية املراجعة-٥
مجاله بعكس احليوان الذي ال وضوحه أو غموضه ويدقق فيها وأن يعدل فيه وحيسن من صورته و

  .يستطيع أن يفكر يف رسائله االتصالية ألا جاهزة سلفا وجامدة وغري قابلة للتغيري
فهناك كلمات تدل على . ، أي ارد واملعنوي والومهي والغييبالتعبري عن الالحسي -٦

 الصدق اجلنس ال الفرد مثل أسد، بقرة، كرسي، وهناك كلمات تدل على أمور معنوية حنو
والكرم، وأخرى تدل على أمور غيبية كاملالئكة واجلنة وجهنم، أو ومهية حنو الرخ والغول 

  .وعروس البحر والسعالة
حنن نعلم صغارنا اللغة عن طريق التلقني  : ال التوريث النوعي التوريث الثقايف -٧

علمون لغة تلك واالحتكاك، وإن مل يعيشوا بيننا وعاشوا يف جمتمعات لغوية أخرى جندهم يت
أما التوريث النوعي فهو ما نلمسه عند احليوان، فصغاره . هذا هو التوريث الثقايف. اتمعات

 .تولد وهي مزودة بنظام االتصال عند نوعها
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  اللغة والكالم
 language) النظام اللغوي(اللغة : يفرق علماء اللغة احملدثون بني طبيعتني للغة اإلنسانية مها

ويعود الفضل يف هذا التفريق بينهما إىل عامل اللغة السويسري دي سوسري ، speech. والكالم 
الكالم، -٢) النظام اللغوي( اللغة -١مها ): أي وجهان لعملة واحدة (الذي يقول للغة وجهان 

  :وبني االثنني فروق
   

 الكالم )النظام اللغوي(اللغة 
ام من اإلشارات مخزون في  نظ-١

 .الذاكرة
ام تلك اإلشارات لفهم رسالة أو  استخد-١

إلنتاجها بواسطة شخص معين في مكان 
 .وزمان معينين

 اللغة موجودة في حالة من اإلمكان أي -٢
وجود بالقوة ألنها غير متحققة على الواقع 

والمخزون في . وإذا تحققت أصبحت كالماً
الذاكرة هو انطباعات األصوات الناتجة 

از طبلة عن حركة أعضاء النطق أو اهتز
باإلضافة إلى قدرات فطرية وقواعد . األذن

 .صرفية ونحوية ومخزون من المفردات

 .  الكالم إيجاد بالفعل-٢

 اللغة تسمو فوق الفرد، إنها ملك -٣
للمجتمع الذي اختار هذا النظام للتفاهم بين 

وال يمكن أن تكون أداة اتصال إال . أفراده
 إذا كان يمتلكها جميع أفراد المجتمع

 .الكالمي

 الكالم استخدام اللغة من قبل شخص -٣
 . معين، أي إنه فعل فردي

اللغة يتلقاها الفرد بشكل سلبي منذ -٤
صغره وحتى شيخوخته وال يملك من 

 .أمرها شيئاً وال يستطيع أن يغير فيها شيئاً

 الفرد سيد كالمه، له الحق في الكالم -٤
له الخيار في استخدام أساليب . أو السكوت

بالغية في حدود قواعد اللغة وله الحق 
في تأليف الكالم حسب المقام ومقتضى 

ويمكنه الجهر بكالمه أو الهمس . الحال
 .  به

 اللغة ثابتة ذات طبيعة جامدة ألنها -٥
قواعد محفوظة في الذاكرة بحسب طبيعتها 

 . العقلية السيكولوجية

 الكالم ذو طبيعة متالشية فبمجرد -٥
بارة ما ينتهي الكالم بحكم انتهائك لفظ ع

 .طبيعته الفيزيائية غير الباقية
 اللغة ذات طبيعة سيكولوجية نفسية -٦

 .ألنها قواعد مخزونه في الذاكرة
) نفسية( الكالم ذو طبيعة سيكولوجية -٦

ألنه عالمات مرتبطة بمعان معينة، وذو 
ألنه صوت ) طبيعية(طبيعة فيزيائية 

 موجات يستقبل بالحواس السمعية وله
 .يمكن أن تقاس

  
  الكفاية واألداء

 فرق تشومسكي اعتماداً على آراء دي سوسري يف اللغة والكالم بني نوعني من القدرات 
 والفرق بني تصوري الرجلني هو أن performance و األداء competenceاللغوية، مها الكفاية 
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ا تشومسكي فريى أا خمزونة يف دي سوسري يرى الكفاية اللغوية خمزونة يف العقل اجلمعي وأم
  .عقل الفرد

 
 األداء اللغوي )الكفاية ( المقدرة اللغوية 

الكفاية هي القواعد التي يمتلكها الشخص 
قوالب وقدرات ) ١(عن لغته وهي إما 

) ٢( بها أو افطرية يولد الشخص مزود
قواعد صوتية ونحوية اكتسبها من خالل 

 .احتكاكه بأفراد مجتمع كالمي معين

استخدام القدرة اللغوية في موقف معين 
واألداء يتأثر بالظروف . بواسطة متكلم معين

المصاحبة للكالم كالتعب والضوضاء 
  .والدواعي األسلوبية والجمالية للكالم

 
   

  الفرق بني اجلملة  والتعبري
اعد الكفاية و  املرتبطة بقوsentenceالتفريق بني الكفاية واألداء يؤدي إىل التمييز بني اجلملة 

  .  املتعلق باألداءutteranceالتعبري 
  الفرق يني الكلمة واللفظ

 التعبير الجملة
هي هيآت مجردة وقواعد مخزونه في ) ١

  .الذاكرة
  جزء من النظام اللغوي) ٢
بعض الجمل قد ال يتحقق كتعبير مقبول ) ٣

  ."دارك تحترق مع أني ال أعتقد ذلك: "نحو
زمن معين أو مكان الجملة غير مرتبطة ب) ٤

 .أو ظرف محدد

  . حدث كالمي معين-١
  
  .جزء من األداء-٢
التعبيرات المقبولة ال يعني -٣

بالضرورة أنها تحقق كامل للجمل 
  . النحوية الصحيحة

مرتبط بزمان معين وشخص -٤
 .معين
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  وظائف اللغة

ا يكون غامضا، ليس للغة وظيفة واحدة، فهناك وظائف كثرية بعضها ميكن متييزه وكثري رمب
وهذه الوظائف رمبا تكون أكثر وضوحاً عندما . تبعا للقصد من الكالم والظروف اليت قيل فيها

فعند أي حمادثة يوجد هناك دائماً عدد من . نربطها بكيفية نقل الرسالة من متكلم إىل آخر
  .العناصر املؤلفة لظروف الكالم 

  وهو املرسل:  املتكلم-١
  . تلقي وقد يكون معينا أو غري معنيوهو امل:  املخاطب-٢
  .متخيلة أو حقيقية:  قناة-٣
  .ترسل عرب القناة وهذه الرسالة حتمل موضوعاً:  رسالة -٤
  . حتمله الرسالة:  موضوع-٥
  

  

ووظائف اللغة ترتبط ذه العناصر وختتلف باختالفها وقوة التركيز على أي منها دون 
  .األخريات

استخدام اللغة للتعبري عن مشاعر املتكلم وعواطفه ومواقفه من هي : الوظيفة التعبريية-١
بالتعبري عن ) ١: (تتميز اللغة هنا. ويكون التركيز فيها على املرسل. اآلخرين واحلاالت الراهنة

، فالن خائن، هو )القبح أمر نسيب(هذا أمر قبيح : املشاعر واالعتماد على الكلمات التقييمية مثل
وقام جمموعة من . الصهيوين العدو جهادوجب : لكلمات اإلحيائية، مثالًاستخدام ا) ٢. (شهم

فالكلمات اليت حتتها . استشهادية يف عملية الصهيوين لعدو الفلسطينيني باقتحام مركز لااهدين
خط تنيبء عن موقف املتكلم لقيمتها اإلحيائية، ولكن لو قيل قام جمموعة من الشبان الفلسطينيني 

 إسرائيلي يف عملية هجومية فإن  هذه اجلملة غري تعبريية ألا ختلو من التعبريات باقتحام مركز
  .اليت توحي مبوقف املتكلم

وتستخدم الوظيفة التعبريية يف مواقف معينة مثل الشجب واالستنكار واالعتذار والشكر 
  .واملدح والتعزية والتعجب

هذا يظهر يف عبارات إمضاء العقود هي استخدم اللغة مقام الفعل، و: الوظيفة العملية -٢
: زوجتك بنيت فالنة، أو: حنو قولك. واملعامالت والزواج والطالق وإصدار األحكام والتسمية
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فهذه العبارات تقوم مقام الفعل ويترتب عليها أمور قضائية . وهبتك هذه الدار، وأنت طالق
  .ودينية واحتماعية

ا فتح قنوات االتصال بني الناس وتوثيق الصالت هي اليت يراد منه: الوظيفة االجتماعية -٣
هذه الوظيفة ليس اهلدف منها نقل املعلومة بالدرجة األوىل بل توثيق الروابط االجتماعية، . بينهم

فاإلنسان خملوق اجتماعي بطبعة يكره الصمت ويفضل التواصل، لذلك ال بد أن يستخدم هذه 
  :ثة أموروهذا يتأتى من خالل ثال. الوسيلة لتحقيق ذلك

عدد من أساليب ) أ: ( فتح قنوات االتصال بينه وبني اآلخرين، ويكون ذلك عن طريق-١
الكالم عن الظرف أو احلال الراهنة ) جـ(السؤال عن الطقس واألحوال املعيشية، ) ب(التحية 

  .اليت يوجد فيها مع غريه
 على احلديث أو حثه على  احملافظة على سالمة القناة االجتماعية عن طريق تشجيع املتكلم-٢

  .االستماع
هل توصينا "أو " سلم يل على والدك" إغالق قناة االتصال بطريقة مقبولة اجتماعياً مثل -٣
  ".مع السالمة" "أستأذنك اآلن،"أو " خبدمة،
وهي استخدام اللغة لنقل احلقائق ووصف الوقائع بطريقة موضوعية :  الوظيفة اإلعالمية-٤

قام جمموعة من الشبان الفلسطينيني : (خصي واالنفعايل للمتكلم، يف مثل قولناجمردة عن الرأي الش
فهذه اجلملة يغلب عليها الطابع املوضوعي ) مبرمي جمموعة من اجلنود اإلسرائليني باحلجارة

وتظهر أيضا . وكثريا ما تربز هذه الوظيفة يف األخبار الصحفية ويف الشهادات القضائية. احليادي
  .رشادية ولغة العلوم والتاريخ والقانونيف اللغة اإل

ففي .  تتضح هذه الوظيفة يف الفنون األدبية كالشعر والقصة واملسرحية: الوظيفة اجلمالية-٥
ففي القصيدة مثال . هذه الفنون يكون االحتفاء بشكل الرسالة ومجاهلا أكثر بروزا من موضوعها

احملسنات البديعية إىل درجة قد تؤدي إىل يكون االهتمام بالوزن والقافية والصور الشعرية و
  .التساهل يف النواحي النحوية والصرفية

 هي استخدام اللغة للتأثري يف سلوك اآلخرين ومواقفهم ):التأثريية( الوظيفة التوجيهية -٦
  .األمر والنهي واإلغراء والتحضيض: ومن أبسط مظاهر الوظيفة التوجيهية. وآرائهم

لتأثري نراها يف اخلطب الدينية والسياسية، ويف الدعاية واإلعالن، ولكن هناك طرق معقدة ل
وقد أصبح اإلعالن . حيث تستخدم مجاليات اللغة وتستغل العواطف والغرائز للتأثري يف املتلقني
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صناعة معقدة تتظافر فيها جهود كثري من علماء االجتماع والنفس واللغة لصنع إعالن واحد، 
: ، وإعالن تويوتا"نيسان على كل لسان:"حوال النفسية يف األمثلة التاليةانظر استخدام اللغة واأل

  " ضماين يف أماين"و " معنا للحياة معىن،"
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  بداية اللغة

  :التجارب امللكية
لقد شغلت لغز بداية اللغة عقول املفكرين واللغويني وحىت امللوك والسالطني، الذين حاولوا 

ل احملري بسلوك أسهل الطرق يف نظرهم فقاموا، مبا خولوا من الوصول إىل جواب شاف هلذا السؤا
وهذه . سلطان، بالقيام بتجارب غري إنسانية على األطفال ملعرفة أي اللغات كانت هي األصل

  .التجارب اصطلح عليها فيما بعد بالتجارب امللكية
 يروي املؤرخ اليوناين): بيسماتيكوس (Psammetichus امللك الفرعوين جتربة -١

Herodotus هريودوتس أن بيسماتيكوس أمر بعزل جمموعة من األطفال حديثي الوالدة يف مكان 
بعيد عن العمران وأن ال يسمح هلم باالختالط بأي شخص وأن متنع عنهم مجيع األصوات، وكان 
هدفه أن يعرف بأي لغة سيتكلم هؤالء األطفال وهل بوسعهم أن يتكلموا من ذات أنفسهم ذه 

 ويقول الذين رووا التجربة أن األطفال قد بدءوا الكالم وكانت الكلمة األوىل اليت لفظوها .اللغة
 وقد كان امللك يتوقع أن يبدءوا الكالم باللغة الفرعونية ولكنه فوجئ بنطق كلمة bekosهي 

 غريبة، فسأل عن أصلها فأخرب بأا فرجيية، وهي لغة كانت منتشرة يف بالد األناضول وأا تعين
لكننا ال نثق ذه التجربة ألننا ال ندري . فاعترب امللك أن الفرجيية هي أصل اللغات كلها" اخلبز،"

 ، أو أن األمر كان جمرد توهم، كذلك bekosهل عزل األطفال متاماً وهل فعال نطقوا كلمة 
الكلمة اليت هناك احتمال أن األطفال بدءوا لغة جديدة ال تشبه لغة سابقة وكان من مفرداا هذه 

رمبا أشبهت بصورة أو بأخرى الفرجيية ولكن هذا ال يعين أم نطقوها على أا جزء من اللغة 
  .الفرجيية
يف الواقع حنن ال ندري :  يف مطلع القرن الثاين عشرFrederick II فريدريك الثاينجتربة -٢

عزل جمموعة من األطفال هل مسع عن التجربة املاضية أم ال، ولكن على أي حال أمر هذا امللك ب
يف مكان بعيد ومنع املربني من حمادثتهم لريى هل سيتكلمون من ذات أنفسهم وبأي لغة 

  .سيتكلمون، ولكن هذه التجربة باءت بالفشل الذريع ألن األطفال ماتوا قبل أن ينبسوا بكلمة 
س عشر ملك اسكتلندا يف القرن الساد: James IV of Scotland جيمس الرابع جتربة -٣

 الذي أمر بعزل جمموعة من األطفال ليعرف هل سيبدءون الكالم باللغة (1513-1473)امليالدي 
وقد ادعى يف اية التجربة أن هؤالء األطفال بدءوا الكالم . من ذات أنفسهم، وما هي تلك اللغة

أفكارا دينية وال شك أن هذه النتيجة كانت ملفقة ألا بواعثها كانت . فطرياً بلغة عربية فصيحة
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مبيته، فهذا امللك أراد أن يثبت املقولة املسيحية اليت تزعم بأن العربية هي أم اللغات وهي لغة آدم 
  .ولغة أهل اجلنة

 احلاالت املوثقة
إن أقوى دليل للرد على مزاعم التجارب امللكية هو دراسة احلاالت احلقيقية ألطفال وجدوا 

 أو مساع لغام، وقد بلغ عدد حاالت األطفال املتوحشني معزولني وحرموا من االحتكاك بالبشر
ومن هذه احلاالت .  حالة مل يوجد بينها من يتكلم لغة إنسانية٣٦الذين حضنتهم احليوانات 

 :املوثقة حالة
وجد هذا الفىت يف إحدى غابات فرنسا يعيش بني احليوانات، :  الفرنسيVictor  فيكتور-١

 سنة، وأدخل مدرسة للصم مع أنه ١٢وكان عمره .  ميتلك أي لغةوعند القبض عليه وجد أنه ال
 Itardوقد عهد به إىل طبيب فرنسي ). فيكتور(ومساه الذين تعهدوا حضانته . مل يكن أصما

وبعد حماوالت كثرية  أعلن هذا . ليعلمه اللغة ومل يستطع أن يتعلم إال مجال قليلة خمتلة التراكيب
  .ه املسؤولية، وتركة عند خادمته حىت ماتالطبيب فشله، وتنصل من هذ

وهي فتاة حبسها أبوها بعيداً عن الناس ومل ختتلط بأحد : Genie جيين الطفلة األمريكية -٢
وقد وصل خربها إىل السلطات األمريكية اليت حجرا من . سنة١٣من البشر حىت وصل عمرها 

غة والنفس فرصة لفحص األفكار وقد وجد علماء الل. ووجد أا ال تتكلم أي لغة. عزلتها
والنظريات اللغوية السائدة، وقد حاول كثريون أن يعلموها اللغة اإلجنليزية ولكنهم مل يستطيعوا 

وقد تنقلت بني . أن يعلموها إال ألفاظاً قليلة ومل تستطع أن تتقن تراكيب اجلمل بشكل طبيعي
  . تعد حمط اهتمام الباحثنيالعلماء وبيوت الرعاية، ويف النهاية انقطعت أخبارها ومل

هذا غالم عثر عليه يف صحراء حلوان بني قطيع من الغزالن، ومسع : طفل صحراء حلوان -٣
وقد ذكر إبراهيم أنيس أنه زاره يف أحد املالجئ . بعد أن قبض عليه يصيح بأصوات غري مفهومه

ة استمدها وال شك بعد شهور من العثور عليه وظهر له أنه يتكلم بكلمات متقطعة غري مفهوم
  ٥.ممن حوله، وكان يتعثر يف النطق ا كأنه طفل يف السنة الثانية من عمره

يروي يسبريسون أن طفلني نشأا يف كوبنهاجن توأمني مع أمهما اليت : طفال كوبنهاجن -٤
مث كان أن مرضت األم وأودعت . أمهلتهما بشكل شائن، فشبا منعزلني عن الناس زمنا ما

وقد سمع هذا الطفالن يتكلمان لغة . كة طفليها يف رعاية عمة هلما صماء بكماءاملستشفى تار

                                                
  .٣١-٣٠ إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ص  ٥
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غريبة، وقد مسع يسبريسون هذه اللغة ودرس مفرداا ووجد أا تتصل بلغة البيئة غري أا كانت 
ممسوخة حذف منها أصوات وعوض عنها بأخرى، كما وجد أن بعض كلماا مما ميكن أن يعد 

  .يعةصدى ألصوات الطب
  :القيمة العلمية لدراسة احلاالت املوثقة
  :قيمة هذه احلاالت املوثقة هي أا

، ٣، ٢، ١ تبطل دعاوى التجارب امللكية ألن هؤالء األطفال يف احلاالت السابقة، رقم -١
وهذا يبدو عائد إىل كون الطفل وحيدا يف كل من هذه احلاالت . وجدوا ال ميتلكون لغة إنسانية

  .ك حاجة إىل إنتاج لغةفلم يكن هنا
 أيدت هذه احلاالت الرأي القائل بأن هناك فترة حرجة لتعلم اللغة اليت إن جتاوزها الفرد -٢

  .وهو مل يتعلم لغة إنسانية مخلت قدراته الفطرية اللغوية ومل يعد قادرا على إتقان اللغة
ضد الرأي القائل بأن  ميكن القول بأن احلالة الرابعة، اليت مل يكن األطفال وحيدين، تع-٣

األطفال املعزولني قادرون على إنتاج لغة جديدة تتمثل فيها خصائص اللغة اإلنسانية ألنه قيل إن 
  . الطفلني كان يستخدمان كلمات حماكية

  نظريات بداية اللغة
. كما قلنا من قبل إن موضوع أصل اللغة قد أرق كثريا من املفكرين والفالسفة ورجال الدين

آلراء والنظريات حوله معتمدين تارة على النصوص الدينية وتارة على احلجج العقلية فتعددت ا
وقد ميز املطلعون على نتاج هذا اجلدال ثالث . وأحيانا على ضروب من احلدس والتخمني

. النظرية الطبيعية) ٣(النظرية االصطالحية، ) ٢(نظرية األصل اإلهلي ) ١(هي : نظريات رئيسية
  .اولت اجلمع بني اثنتني منهماونظريات أخرى ح

  )التوقيفية( نظرية األصل اإلهلي -١
 ومن أشهر الذين قالوا ا من علماء التوقيفية وقد اصطلح عليها بالنظرية املسلمنيعند ) أ(

اللغة بن فارس وأبو علي الفارسي ومن علماء األصول والكالم األشعري وابن فورك وابن حزم 
  :ية وعقليةوقد احتجوا لذلك حبجج نقل

  ): من القرآن الكرمي (احلجج النقلية
ذلك يف  دل هذا على أن األمساء توقيفية وإذا ثبت) وعلم آدم األمساء كلها( قوله تعاىل -١

إمنا مسي امساً لكونه  األمساء ثبت أيضاً يف األفعال واحلروف إذ ال قائل بالفرق ، وأيضاً االسم
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أنواع الكالم اصطالح  لك وختصيص االسم ببعضعالمة على مسماه واألفعال واحلروف كذ
ال يعين بالضرورة علمه األلفاظ ) علم(إن معىن : قد رد ابن جين على هذا بقوله و٦.للنحاة

  .واألمساء بل إنه وضع فيه قدرة تساعده على وضع األمساء والتفاهم ا
لقد ذم ، ) ا من سلطانإن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباءكم ما أنزل اهللا(  قوله تعاىل -٢

 فلو مل تكن اللغة ٧تسميتهم بعض األشياء ببعض األمساء بدون توقيف اهللا يف هذه اآلية قوماً على
ورد هذا االستدالل بأن املراد ما اخترعوه من األمساء لألصنام من  .هذا الذم توقيفية ملا صح

  .ا شرعه اهللاواحلام ووجه الذم خمالفة ذلك مل البحرية والسائبة والوصيلة
حيث جعل ) ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم( قوله تعاىل -٣

اختالفات اجلوارح اليت ال يستغرب  واملراد  هنا اختالف اللغات ال. اختالف اللغات من آياته
ملراد  وأجيب عن هذا االستدالل بأن ا٨.االختالف فيها ألن االختالف يف اللغات أبلغ وأمجل

 .اخللق على وضعها التوقيف عليها بعد الوضع وإقرار
  : احلجج العقلية

لو كانت اللغات اصطالحية الحتيج يف التخاطب بوضعها إىل اصطالح آخر من لغة أو  -١
كتابة، وهذه حتتاج إىل اصطالح سابق، ويلزم من هذا الدور التسلسل وهو حمال فال بد من 

  .االنتهاء إىل التوقيف
 كانت اللغة اصطالحية جلاز التغيري فيها ألنه ال حجر على الناس فيما اصطلحوا عليه  لو-٢

وهذا غري جائز ألنه مؤٍد إىل تبديل يف اللغة وهذا بدوره مؤد إىل تغيري يف الشرائع ألن معاين 
 نقول إن الواقع ينقض هذا اآلن فاللغة تتغري ولكننا ال نشعر. نصوصها قد تتغري بتغري االصطالح

ذا التغيري إال بعد مئات السنني، وهذا واضح من وجود اللهجات املختلفة اليت ظهرت بسبب 
تغريات يف النحو واألصوات والداللة، والعربية الفصحى تطورت من لغة قدمية هي السامية القدمية 

  .وقبلها كان هناك لغة قدمية جتمع اللغات السامية احلامية
 علماء اليهود والنصارى يقولون باألصل اإلهلي للغة مستدلني كثري من :أهل الكتابعند ) ب(

  :أيضا بأدلة نقلية وعقلية

                                                
  .١/٨١،  الشوكاني، إرشاد الفحول ٦
  .١/١٧١ شمس الدين األصفهاني، شرح المنهاج،  ٧
  .١/١٧١ شمس الدين األصفهاني، شرح المنهاج،  ٨
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وكَانَ  (٢٠-١٩-، فقرة ٢استدلوا مبا ورد يف التوراة يف سفر التكوين، فصل : أدلة نقلية
وِر الْفَضطُيِة ويروِش الْبحاِب كُلَّ ورالت ِمن لَبج قَد اِإللَه بالر ى ِبأَيرِلي ما ِإلَى آدهرضأَحاِء و

ماً لَهيٍّ اسلُوٍق حخلَى كُلِّ مع مآد ٍم أَطْلَقَهكُلُّ اس ارا، فَصوهعداٍء يمأَس . مآد كَذَا أَطْلَقهو
 دليال على ما األصل اإلهلي وهذا النص ال يقوم). أَسماًء علَى كُلِّ الطُّيوِر والْحيواناِت والْبهاِئِم

  .ألنه يقول إن آدم هو الذي وضع األمساء
م بدأها ١٧٦٧مقالة عن أصل اللغة نشرت سنة Sussmilch كتب سامسيلك : أدلة عقلية

مبقدمة أكد فيها أن اللغة وسيلة للمنطق والتفكري وبدوا ال ميكن لإلنسان أن يقوم بعمليات 
 قال اللغة إما أن تكون يف أصلها إنسانية أو إهلية، وإذا كانت مث. عقلية أو منطقية أو جتريدية

ولكنها ليست طبيعية ألن الطبيعي ما نراه من لغات . إنسانية فإما أن تكون طبيعية أو اصطالحية
احليوانات اليت تكون متشاة لدى النوع كله وال تتغري تبعا للزمان أو املكان فصوت البقرة يف 

  .  أو أوربا واحد ومل يتغري منذ آالف السننياهلند أو يف أفريقيا
إذن هل هي اصطالحية ؟ إذا كانت اصطالحية فال بد أا جاءت بطريق الصدفة أو بطريق 
القصد؟ ونستطيع أن نقول إا مل تأت عن طريق الصدفة ألن الصدفة تعين عدم النظام واملتأمل يف 

كيب، ليس فقط يف لغات األمم املتحضرة وإمنا حىت اللغة جيد أا بنيت على نظام بالغ النظام والتر
  .يف لغات البدائيني

إذن، هل جاءت بطريق القصد والتفكري واالختيار احلكيم ؟ هذا ال ميكن أن يقوم به اإلنسان 
بدون رموز وكلمات أي بدون لغة، وهذا ينتهي بنا إىل القول باستحالة أن تكون اللغة من 

  .إن اهللا هو مبدىء اللغة. عود إىل ذات أعلى وأذكىإن اللغة ت. اختراع اإلنسان
أفالطون، يتحيز أحد املتناظرين، ويدعى  يف إحدى حماورات:  أمم أخرىعند) ج(

كرايتليس، للرأي القائل بأن اللغة هبة منحتها السماء لبين اإلنسان، وأن أمساء األشياء ليست 
   .رموزاً جمردة، ولكنها جزء ال يتجزأ من جوهر املسمى

الذي عاش يف القرن اخلامس  Heraclitus هرياكليلتوس وكذلك قال الفيلسوف اليوناين
 ٩.،"وحي من السماء"قبل امليالد إن اللغة 

وينسب اإلسكندنافيون يف أساطريهم اللغة إىل اآلهلة، وتعزوها األساطري اهلندية على اإلله 
   .Indra  إندرا 

                                                
  )الشبكة العالمية( موسوعة مقاتل،  ٩
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   نظرية االصطالح-٢
إن واضع اللغة هم البشر الذين اصطلحوا على أصوات معينة يقولون أصحاب هذه النظرية 

ليشريوا ا إىل األشياء حني غياا وهي تقوم مقام اإلشارة باليد عندما تكون هذه األشياء 
  : حبجة نقلية وحجج عقليةاملسلمنيوقد استدل القائلون باألصل االصطالحي من . حاضرة

  : احلجة النقلية
وما أرسلنا من رسول إال بلسان  (:ح من القرآن بقوله سبحانه وتعاىل احتج أهل االصطال

اللغة على بعثة الرسل ، فلو كانت اللغة توقيفية مل يتصور  أي بلغتهم فهذا يقتضي تقدم) قومه
الدور ألن اآلية تدل على سبق اللغات لإلرسال والتوقيف يدل على سبق  ذلك إال باإلرسال فيلزم

عليه السالم هو الذي علّمها كما دلت عليه  آدم ض على هذا االستدالل بأنواعتر. اإلرسال هلا
  .اآلية وهو بدوره علَمها ألقدم رسول

  :حججهم العقلية
 لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن خيلق اهللا تعاىل علما ضروريا يف العاقل أنه وضع -١

 باهللا بالضرورة، ألنه إذا كان عاملا الفظ لكذا، وهذا باطل ألنه يلزم منه كون العاقل عاملا
بالضرورة بكون اهللا وضع لفظ كذا لكذا كان علمه باهللا ضروريا، ولو كان كذلك لبطل 

  ١٠.التكليف

 وقالوا أيضاً إن اللغة اصطالحية بناًء على ما نراه مشاهداً من تعلم األطفال هلا حيث -٢
  .يتعلمون اللغة بالتلقني واإلشارة ومساع من حوهلم

وقد ذهب ، وأتباعه أحد كبار املعتزلة أبو هاشمقد اشتهر بالقول باالصطالح من املسلمني و
ال يعين بالضرورة علمه األلفاظ واألمساء ) علّم( مبينا أن معىن ابن جينإىل هذا يف بعض أقواله 

 وهو فيلسوف وأصويل الغزايلوذكر أن . وإمنا وضع فيه قدرة متكنه من وضعها والتفاهم ا
اللغات كلها اصطالحية إذ التوقيف يفهم بقول الرسول وال يفهم قوله : روف، قال يف املنخولمع

ويستنتج من قصة حي بن . الفارايبومن الذين قالوا باالصطالح الفيلسوف . بدون سبق اللغة
 ال يعتقد بالتعليم اإلهلي يف القدرة اللغوية ألن احلكيم ابن طفيليقظان أن مؤلفها الفيلسوف 

ال عندما قابل حي بن يقظان، الذي عاش بني احليوانات منعزال عن البشر يف جزيرة نائية،  آس

                                                
  .٨٤/ ١ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١٠



 سالم الخماش.      د    فقه اللغة

 ٥٣

وجده قد وصل إىل أرقى درجات املعرفة اإلميانية لكنه كان ال يتكلم لغة، فاضطر إىل تعليمه إياها 
  . عن طريق اإلشارة إىل األشياء باليد والنطق باأللفاظ

ىل اإلنسان األول على األرض واألمساء ترمز إىل القدرة إن آدم يرمز إ: وقال حممد حجازي
  . على اللغة

أا ال تدل على ) وعلم آدم األمساء كلها(وقد أجاب عباس حسن عن االستدالل بقوله تعاىل 
  . تعليم اللغة إذ ما فائدة تعليم آدم ما ليس حميطاً به

ود إىل أمهات وتلك األمهات العقل واالستقراء يرينا أن اللغات تع: وقال الشيخ السكندري
تعود إىل جده واحدة وهي اللغة األوىل القدمية ، وهذه اللغة كانت متتلك ألفاظاً قليلة معدودة 
حيتاج إليها اإلنسان يف التعامل مع أخيه اإلنسان وهذه الكلمات جاء بعضها عن طريق احملاكاة 

  .وبعضها جاء عن طريق االصطالح
  : غري املسلمنيصطالحي للغة منوممن قال بنظرية األصل اال

كان يرى أن اللغة اصطالحية وال عالقة بني االسم ومعناه وكان يرد على قول : أرسطوا
الطبيعيني ويقول هناك كلمات كثرية ال توجد بينها وبني ما تشري إليه عالقة حماكاة، ولو كانت 

 قد سبقه Democritus يطوسدميقرويقال إن الفيلسوف اليوناين  .اللغة طبيعية لتشات اللغات
  .إىل هذا الرأي

وقد استمر القول ذا الرأي أيام الرومان القدماء، وإبان العصور الوسطى، وعصر النهضة، 
آدم وحىت العصور احلديثة، وكان أشهر من قال به يف القرن التاسع عشر الفيلسوف اإلجنليزي 

 Jean Jacques Rousseau جان جاك روسو، والفيلسوف الفرنسي Adam Smith مسيث
وال . إن اإلنسان وضع اللغة بعد أن أصبح خملوقا ذكياً وكون اتمعات وطور الفنون: الذي قال

ندري كيف قبل روسو فكرة أن ينشئ اإلنسان اتمعات ويطور الفنون بدون امتالك لغة، مث بعد 
  .وقد قيل إن روسو يف النهاية رجع عن هذا الرأي. ذلك يضع اللغة

 األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيينعندما رأى : جلمع بني الرأي التوقيفي واالصطالحيا
تعارض مذهيب القائلني بالتوقيف والقائلني باالصطالح، وال دليل قاطع يف املسألة مع ضعف دليل 
أهل االصطالح ألنه يقتضي أن يسبق االصطالح على اللغة اصطالح سابق وهكذا، رأى أن 

 بني الرأيني والتوفيق بينهما للخروج من هذا املأزق فافتراض أن القدر من اللغة املخرج هو اجلمع
  .الذي مكن من االصطالح على اللغة ال بد أن يفترض فيه التوقيف، وأما باقي اللغة فاصطالحي
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   النظرية الطبيعية-٣
لرعد األصوات املسموعات كدوي الريح وحنني اهذه النظرية تقول إن اللغة بدأت مبحاكاة 

وخرير املاء وشحيج احلمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظيب وحنو ذلك مث ولدت 
 . اللغات عن ذلك فيما بعد

 عباد بن سليمان الصيمري الذي يرى أن ال بد أن يكون املسلمنيوقد قال ذا الرأي من 
 كان اختصاص املعىن بني الكلمة ومعناها عالقة طبيعية محلت الواضع أن يضع لفظ كذا لكذا وإال

  ١١.بلفظ من بني األلفاظ بال خمصص

 الذي قيل إنه قال إن هناك عالقة طبيعية أفالطونومن الفالسفة اليونان الذين قالوا ذا الرأي 
  . بني الكلمة وما تشري إليه

  يعتقدون بعالقة طبيعية بني الكلمةStoics بالرواقينيوقد كان الفالسفة اليونانيون املعروفون 
.  ملعناها يف اللغاتonomatopoeiaوما تشري إليه، ويستدلون على ذلك بوجود الكلمات احملاكية 

 الذي علل وجود الكلمات غري احملاكية بأا تعود إىل كوا Epicurusوقال بذلك أيضا إبيقور 
  .نقلت من معانيها األصلية إىل أخرى عن طريق االستعارة وااز

هناك نظرية حاولت التوفيق واجلمع : هلـي والطبيعي  عند الغربينيالتوفيق بني األصل اإل
إن آدم عندما كان يف اجلنة : أصحاب هذه النظرية يقولون. بني نظرييت األصل اإلهلي والطبيعي

كان إنساناً كامالً يتمتع مبعرفة مساوية وافية، لذلك كانت أمساؤه اليت أطلقها على األشياء ذات 
وكانت تعرب يف لفظها عن طبائع األشياء وحقائقها وكان هناك انسجام تام بني عالقة طبيعية قوية 

ولكنه بعد اقتراف اخلطيئة وهبوطه إىل األرض فقد تلك القدرات اللغوية ،الكلمة والشئ 
السماوية ووجد نفسه وذريته مضطرين إىل إنشاء كلمات قائمة على التواضع واالصطالح 

  .وضعيفة احملاكاة
  

  لطبيعية يف العصر احلديثالنظريات ا
شغل لغز بداية اللغة مفكري ولغويي القرن التاسع عشر فتعدت اآلراء وتباينت االدعاءات 

  :وطغت النظريات الطبيعية على غريها، ومن هذه النظريات احلديثة
يرى أصحاا، أن اللغة نشأت من تقليد أصوات الطبيعة، وهي : Bow-Wowنظرية ) أ(

وذهب بعضهم إىل أن أصل اللغات كلها، إمنا هو من : " إليها ابن جين بقولهالنظرية اليت أشار
                                                

  .١/١٦٩ شمس الدين األصفهاني، شرح المنهاج،  ١١
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األصوات املسموعات، كدوي الريح، وحنني الرعد، وخرير املاء، وشحيج احلمار، ونعيق 
وهذا . مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظيب، وحنو ذلك

  ". عندي وجه صاحل متقبل
ذه النظرية أن اإلنسان األول، عندما أراد أن مييز بني الكائنات، بأمساء ليتحدث عنها، وترى ه

أو يشري إليها يف حني غياا، أخذ يف حماكاة أصواا الطبيعية، فنباح الكلب، مثالً، اختذ رمزاً ليدل 
ذه على هذا احليوان، ومثل ذلك عواء الذئب، وزئري األسد، ومواء القط، ومن مث أصبحت ه

األصوات احليوانية املختلفة رموزاً، يشري ا اإلنسان األول إىل هذه احليوانات، ومثل ذلك يف 
ومن هذه األصوات، تكونت . حفيف الشجر، وزفري النار، وقصف الرعد، وخرير املاء وغريها

جمموعة من الكلمات، هي أقدم الكلمات يف لغات البشر، مث تطورت هذه األصوات، أو 
ن الداللة على هذه املعاين احلسية املباشرة، إىل معان أخرى، أكثر جتريداً، ومن هذه الكلمات م

  ١٢.األصوات البدائية، تكونت اللغات فيما بعد على مدى قرون طويلة

وقد القت قبوالً كبرياً، يف القرن التاسع عشر، والعشرين وأيدها علماء بارزون، مثل 
Jesperson جسربسني ، و Herder ،إبراهيم أنيس، وعلي عبد الواحد وايف، : ومن العرب هريدر

أدىن النظريات إىل الصحة، وأقرا إىل املعقول، : "ودافعوا عنها دفاعاً شديداً ووصفوها بأا
كيف حوكيت ومسيت األشياء :  والسؤال الذي يفرض نفسه١٣.وأكثرها اتفاقاً مع طبيعة األمور

ما يؤخذ على هذه النظرية، أا حتصر أساس نشأة  وأهم .اجلامدة ، كاحلجر واجلبل، والشجر
اللغة، يف املالحظة املبنية على اإلحساس مبا حيدث يف البيئة وتتجاهل احلاجة الطبيعية املاسة إىل 
التخاطب والتفاهم، والتعبري عما يف النفس، تلك احلاجة، اليت هي من أهم الدوافع إىل نشأة اللغة 

  ١٤.اإلنسانية
 ماكس موللر، الذي Max Mullerأشهر القائلني ذه النظرية : Ding Dongنظرية ) ب(

قال إن اإلنسان قادر بفطرته على صوغ األلفاظ عند احلاجة وقد صاغ كلماته األوىل  معربا ا 
فكل شيء يسمع صوته أو يرى . عن شعوره الداخلي عند مساعه أصوات الطبيعة يف اخلارج

  .ترمجه بفطرته إىل كلمات لغويةشكله يولد عنده انطباعا داخليا ي

                                                
  . على الشيكة العالمية Moqatelانظر موسوعة   ١٢
  . المصدر السابق ١٣
  . المصدر السابق ١٤
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 نويري، وهي تفترض أن Noiré  كان يقول ذه النظرية الفرنسي Yo-He-Hoنظرية ) ج(
اللغة بدأت بأصوات غري مقصودة كانت تصاحب النشاط اجلسماين للبشر، وهذه األصوات كان 

أو ما شابه ذلك من يراد منها تنظيم إيقاع العمل، خاصة عند اجلر أو الدفع أو احلمل أو القطع 
  . مث تطورت هذه األصوات غري املقصودة مع الزمن لتصبح أغان وأناشيد وشعرا. النشاطات

هذه النظرية، تقرر أن الفضل يف نشأة اللغة، :  Pooh-Poohنظرية التنفيس عن النفس) د(
 مثل يرجع إىل غريزة خاصة حتمل اإلنسان على التعبري عن انفعاالته، حبركات وأصوات خاصة،

انقباض األسارير، وانبساطها، أو الضحك، أو البكاء، أو غري ذلك، مما يعرب به عن انفعاالت 
وهذه األلفاظ كانت . أح، أخ، أف، أوه، آه: كالغضب، واخلوف، واحلزن، والسرور، حنو

متحدة عند مجيع األفراد يف طبيعتها، ووظائفها، وما يصدر عنها، وأنه بفضل ذلك احتدت 
  . ، وتشات طرق التعبري عند اجلماعات اإلنسانية األوىل، فاستطاعوا التفاهم فيما بينهماملفردات

والنقد الذي يوجه إىل هذه النظرية هو أنه ال ميكننا أن نتصور أن اللغة بدأت من هذه 
الكلمات ألا مازالت يف اللغة على شكل تعبريات وأمساء أصوات اعتراضية، مما يبني أن طبيعتها 

وبعض هذه األلفاظ أيضاً ليس قدميا بل نشأ حديثا، واإلنسان . لف عن بقية كلمات اللغةختت
يغريها دائما، وهي وال ختضع لقواعد اجلمل النحوية بل هي كلمات خاصة هلا طبيعة معينة وال 

  .ميكن اعتبارها أصال لكلمات اللغة إضافة إىل أن بعض أصواا ال يشبه بقية أصوات اللغة
باجيه إن اللغة بدأت بإشارات Paget يقول : ية األصل اإلشاري واحلركي للغة نظر) هـ(

بالشفتني واللسان وتشكيالت يف عضالت الوجه، وقد حاول أن يدلل على ذلك بأمثلة من ألفاظ 
 وكأنك تشري إىل YOUالضمائر يف اللغة اإلجنليزية، مثل بروز الشفتني عند نطق ضمري 

 .املخاطب
  . كأن املتكلم يشري إىل نفسه" I " عند نطق ضمري املتكلم وانكماش الشفتني

 HEوانكماش جانب الفم عند نطق لفظ ضمري الغائب 
مث صاحب هذه اإلشارات بعض األصوات لتأكيدها مث بعد ذلك ضعف دور اإلشارات وقوي 

ولو طبقنا هذه النظرية على العربية . دور األصوات واستعيض عن اإلشارات بأصوات كالمية
  : لقلنا مثالً
  .فيه إشارة إىل املتكلم بتقلص الشفتني إىل الداخل: أنا 
  .فيه إىل شارة الغائب بربوز الشفتني: هو
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ومن . ومن النظريات احلديثة تلك اليت تربط بداية اللغة بنظام احلركة ومناطق حتكمه يف املخ
حكمة يف احلركة يصاحبها األدلة اليت يستأنسون ا هو أن أي خلل أو عطب يف مناطق املخ املت

اختالل يف الكالم واللغة عند اإلنسان، بينما ال حيدث هذا عند القردة، فأي عطب يف مناطق املخ 
هذا الترابط والتالزم بني احلركة والكالم . املتحكمة يف احلركة ال ينتج عنه اختالل يف صيحاا

ات وأصوات مث حتولت بعد يدل يف نظرهم على أن اللغة بدأت حبركات مث تطورت إىل حرك
ومن األدلة أيضا على هذه النظرية أن كالم اإلنسان يف أكثره مصحوب . ذلك إىل أصوات

حبركات باليد والرأس وتشكل يف مالمح الوجه، ويضيفون أيضا أن الصوت ناتج عن حركة يف 
  .أعضاء النطق

 دارون يف النشوء Darwinهذه النظرية تعتمد كثرياً على معطيات نظرية : نظرية التطور) و(
علم (وقد أثرت هذه النظرية يف كثري من العلوم اإلنسانية كاألنثروبوجليا . والتطور يف األحياء

وقد وجد بعض علماء اللغة فيها وسيلة لتفسري . وعلم االجتماع والفلكلور وغريها) اإلنسان
األوىل وإمنا تطورت مع تطور أصل اللغة، لذا جندهم يفترضون أن اللغة مل تبدأ كاملة منذ الوهلة 

ويقارنون أطوار تطور جسم اإلنسان األول . جسم اإلنسان وخمه ومن مث رقي قدراته العقلية
  :وهذه املراحل يف نظرهم كالتايل.  مبراحل النمو عند األطفال ولغته 
 مرحلة األصوات االنبعاثية الساذجة حني كانت أعضاء النطق غري ناضجة وامليول -١
 .ت غري واضحة، هذه املرحلة يف نظرهم تشبه حالة الطفل يف الشهور األوىل من حياتهوالرغبا
يف .  مرحلة األصوات املكيفة املنبئة عن األغراض والرغبات املصحوبة بإشارات متنوعة-٢

هذه املرحلة يظهر التمييز لألصوات كاجلهر واهلمس، والشدة والرخاوة، والتمييز يف نطق بعض 
وهذه املرحلة تناظر حالة الطفل يف أواخر السنة األوىل عندما يبدأ ) ب، م(ية األصوات الشفو

 .إخل...با با، ما ما، دا دا : بترديد أصوات مثل
 مرحلة املقاطع اليت أصبح اإلنسان فيها ينطق أصوات حمددة املعامل يف صورة مقاطع -٣

ه املرحلة حالة الطفل يف بداية قصرية حماكية أصوات احليوانات واألشياء يف الطبيعة، وتشبه هذ
" نو نو"والقطة " هوهو"السنة الثانية عندما يبدأ يسمى األشياء حبسب أصواا مثل تسمية الكلب 

  ". تك تك"والساعة 
 مرحلة تكوين كلمات من مقاطع، وهذه متثل اجلذور اللغوية األوىل اليت استعملها -٤

 املرحلة اللغوية بعد أن اكتملت قدراته العقلية اإلنسان األول لقضاء حاجاته، وقد بلغ هذه
ونضجت أعضاؤه الصوتية، واشتدت حاجته إىل التفاهم مع غريه، ويناظر هذه املرحلة من أطوار 
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منو الطفل تلك اليت  يبدأ فيها التفاهم مع من حوله ويصبح لديه قدرا من املفردات اليت تساعده يف 
  ١٥.هاإلشارة إىل األشياء يف حميطه وبيئت

  :خامتة
وليس هناك أدلة . إن هذا موضوع شائك يذهب بنا إىل ماض سحيق من تاريخ اإلنسانية

وأما األدلة العقلية فهي قائمة على افتراضات كالمية وعقلية حبتة ال . نصية قطعية يف هذه املسألة
ابن جين وهذا هو الذي جعل كثريا من املفكرين يترددون بني هذه اآلراء ك. عالقة هلا بالواقع

ورأينا آخرين كالرازي والباقالين يفضلون عدم القطع برأي يف هذه املسألة لتكافؤ األدلة . والغزايل
 . وعدم وجود مرجح

كل هذه األمور جمتمعة جتعلنا ال نقطع برأي جازم وإمنا نقول إنه يبدو أن األصل اإلهلي يف 
لإلنسان وجعله قادرا إجياد نظام من اللغة هي تلك املقدرة الفطرية اللغوية اليت وهبها اهللا 

ومسألة هل بدأت هذه اللغة بكلمات . العالمات يستطيع به التفاهم مع اآلخرين من جنسه
فاإلنسان لو مل . حماكية أو غري حماكية ليست مهمة يف نظرنا ألنه ال عالقة هلا باألصل الفعلي للغة

صم والبكم يستخدمون اإلشارات حنن نرى اليوم ال. ذا صوت الستخدم وسيلة إشارية أخرى
كلغة ذات نظام صريف وحنوي قادرة على التعبري بتراكيب تشتمل على عالمات للعدد والزمن 

وهناك جمموعات من البشر حرمت السمع والبصر فعمد أفرادها إىل استخدام نظام . والضمائر
و ثالثة من األطفال وهناك من يقول إنه لو عزل اثنان أ. لغوي قائم على تشكيالت من اللمسات

يف مكان ما الستطاعوا أن ينشئوا لغة جديدة قد تضاهي اللغات األخرى يف تراكيبها وحنوها 
املهم هو أن هذا املخلوق قد وهب . إذن املسألة املهمة يف أصل اللغة ليست الكلمات. وصرفها

اما للتفاهم مع قدرات عقلية ولغوية فطرية متكنه من استخدام أي وسائط متاحة ليستعملها نظ
وقد جنح علماء يف بريطانيا يف الكشف عن أول مورث، أو جني، مسؤول عن تطور اللغة . غريه

يقول الربوفيسور انتوين موناكو من مركز ويلكوم لدراسات املورثات . والكالم عند اإلنسان
البشرية، إن هذا الكشف يعد أول دليل علمي على وجود مورث ميكن أن يكون له عالقة 
واضحة مبشاكل نشأة اللغة وتطورها، ومن شأنه إلقاء الضوء على ألغاز اللسان والكالم 

  ١٦.وأسرارمها

                                                
  . ١١٩، المدخل إلى علم اللغةرمضان عبد التواب،   ١٥
١٦  BBC Online,  01/10/03 

,http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1578000/1578127.stm  
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  أصل واحد أم متعدد؟
اختلف العلماء حول مسألة هل هذه اللغات اإلنسانية والعائالت اللغوية تعود إىل لغة أُم ، أم 

  . يها إىل رأي يقيين قاطعوهذه قضية أخرى ال ميكن الوصول ف. أا تعود إىل أصول خمتلفة
 هناك من يقول إا نشأت من لغة واحدة والقائلون ذا يذكرون أن هناك ما يقارب -١
وهناك أيضاً ما يسمى بالصفات العاملية الشائعة يف .  جذر لغوي تتشابه يف لغات خمتلفة٥٠٠

ة  اليت تبني أن لغات البشر تشترك يف مسات عام LANGUAGE UNIVERSALSاللغات 
  .وشائعة، كوجود أقسام الكلمة والضمائر وأمساء اإلشارة وغريها

 هناك من يرجع اللغات اإلنسانية إىل أصول خمتلفة ال عالقة بينها، وأما السمات الشائعة -٢
يف اللغة فال تقوم دليال على وحدة األصل وإمنا تعود إىل القدرات اللغوية الفطرية وإىل تشابه 

  .الشعوبالتفكري اإلنساين عند 
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 القسم الثاين
 

 اللغات السامية
 عام Scholzerالنمساوي شلوتزر –السامية تسمية حديثة عهد اقترحها عامل الالهوت األملاين 

 للميالد، لتكون علماً على عدد من الشعوب اليت أنشأت يف هذا اجلزء من غرب آسيا ١٧٨١
زعم أا احندرت من صلب حضارات ترتبط لغوياً وتارخيياً، كما ترتبط من حيث األنساب، واليت 

سام بن نوح، بناء على ما جاء يف التوراة يف صحيفة األنساب الواردة يف اإلصحاح العاشر من 
: سفر التكوين، من أن الطوفان عندما اجتاح سكان األرض مل ينج منه سوى نوح وأوالده الثالثة

 هذه التسمية وقد شاعت. سام وحام ويافث وما محل معه يف سفينته زوجني كل من شيء
وأصبحت علماً هلذه اموعة من الشعوب عند عدد كبري من العلماء يف الغرب ومن سايرهم 

على الرغم من أن هذه التسمية ال تستند إىل واقع تارخيي، أو إىل أسس علمية "  العرب  من
 ١."عنصرية صحيحة، أو وجهة نظر لغوية

هي يف حقيقة األمر قبائل عربية " ونالسامي"إن هذه الشعوب اليت أطلق عليها خطأ اسم 
هاجرت بفعل العوامل الطبيعية من جزيرة العرب حبثاً عن املاء والكأل، ومنها تفرعت األقوام 

كثري من العلماء الباحثني يف أصل األجناس والسالالت "األخرى، يؤكد هذا القول ما ذهب إليه 
 األقوام األخرى وتشعبت قبائلها، من أن العرب هم أصل العرق السامي، ومن أرومتهم تفرعت

 ٢."وهلذا الفريق شواهد تارخيية وعرقية ولغوية يدعم ا حجته ويثبت آراءه
 املوطن األصلي للغات السامية

ومن أشهر اآلراء يف هذا . اختلف علماء الساميات حول املوطن األصلي للغة السامية األم
 :الباب
فقد . ا الرأي على أدلة دينية ولغوية توراتيةأرض إرمينية وكردستان ويعتمد أصحاب هذ-١

ورد يف العهد القدمي أن سفينة نوح رست على جبل يف إرمينية وقد عاش نوح وأبناؤه يف هذه 
املنطقة، وقد لعن حام وأبعد منها، ورحل عنها يافث، وبقي فيها سام الذي نشأ أبناؤه هناك فيها، 

هذه املنطقة إقليم يسمى أرخبتس، وهذا االسم ما ويزعم هؤالء أن يف . ومن ذريته كان أرفكشد
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هو إال تغيري أرفكشد وهو أحد أبناء سام قائلني أنّ الفاء والباء حروف شفوية والكاف واخلاء 
  .أرفكشد< أرخبست < حروف متقاربة املخارج، أي أن أصل أرخبتس هو 

 إرنست: ذا الرأي مهد الساميني هو أرض بابل يف العراق، أي جنوب العراق، وقد قال -٢

 الذي يقول إن الكلمات املشتركة يف رينان، ، وفرينـز هومل، وبيترز، وأغناطيوس جويدي
فمثال . النبات واحليوان والظواهر اجلغرافية يف اللغات السامية تناسب بيئة جنوب العراق وبالد بابل

 واألثيوبية بينما بعض هذه كلمة ر موجودة يف األكادية والعربية واآلرامية والعربية والسبئية
ويتساءل . اللغات ال يوجد أار بأرضها كالعربية، فاجلزيرة ختلو من مثل هذه الظاهرة اجلغرافية

يقول ال جواب هلذا يف رأيه إال أن يكون العرب قد عرفوا النهر . من أين جاء هذا اللفظ يف العربية
كذلك يزعم أن اجلبل له . ن موطنهم األصليمن قبل، وكان يف لغتهم وبقي فيها بعد أن انتقلوا م

يف اآلرامية طورا، ويف األكادية شادوا، ويف العربية صر، ويف : كلمات خمتلفة يف اللغات السامية
العربية جبل، وهذا يف رأيه يعود إىل أم مل يعرفوا هذه الظاهرة يف موطنهم األول، وعندما تفرقوا 

  . لفظ خمتلف عن اآلخريف البالد اليت فيها جبال كل وضع له
  :ومن االنتقادات اليت وجهت إىل هذا الرأي

 ٢٦٠٠ هناك وثيقة تبني أن أحد امللوك الساميني يف العراق وهو امللك سرجون األكادي -أ
م كتب عن أصله يف نقش مشهور يفهم منه أنه وعشريته قد جاءوا إىل العراق من شرقي جزيرة .ق

  .العرب
 على أن أرض العراق كانت أرضاً غري سامية يف األصل حيث  هناك وثائق كثرية تدل-ب

  .كانت موطناً للسومريني وهم جنس غري سامي، وهلم عادات ولغة ومالمح غري سامية
 إن وجود كلمة ر يف مجيع اللغات السامية مع عدم وجود ر يف بعض املناطق ليس -ج

وأما اختالفهم .  بالد خصبة ذات أار وجناندليالً قويا ألن اجلزيرة العربية كانت يف قدمي الزمان
يف كلمة جبل فال دليل يستفاد منه ألننا نراهم اختلفوا يف كلمة رجل ، وقمر وال يستطيع أن 

  .يزعم زاعم أم مل يعرفوا مسمياا إال بعد رحيلهم من بابل
ي للساميني  املوطن األصلي للساميني هو أرض إفريقيا إن املوطن األصل-: أرض أفريقيا -٣

وقد قال ذا الرأي املستشرق الربيطاين بارتون  . هو بالد أفريقيا وقد انتقلوا إىل آسيا منها
والسؤال الذي . ونولدكه، مدلال عليه األخري بوجود تشابه بني اللغات احلامية واللغات السامية
القريبة من جزيرة يفرض نفسه هنا هو كيف اختفت اللغات السامية من أفريقيا ما عدا احلبشية 

. العرب؟ إن ما يتكلم عنه نولدكه مرحلة موغلة يف القدم تعود إىل ما قبل العائلة احلامية السامية
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مل ال يكون . هذه الدالئل اللغوية غري واضحة والتشابه ال يعين أن األصل ال بد أن كان يف إفريقيا
   إىل إفريقيا ؟أصل احلاميني والساميني يف جزيرة العرب مث انتقل احلاميون

وحيتج املستشرق .  مشال سورية بالد آمورو كما كانت تسمى يف النقوش القدمية-٤
األمريكي كالي بوثائق تقول إن األسرة البابلية األوىل قد جاءت إىل العراق نازحة من الغرب من 

 الفينيقيية إقليم آمورو يف سورية ويشري كالي إىل بعض التشابه بني األساطري العراقية واألساطري
هذا التشابه يف اخلرافات واألساطري ال يقوم دليال ألن هناك . وأساطري الساميني يف بالد سورية

مث كيف ميكننا أن نربر انتقال اإلنسان من بيئة غنية بالنبات والزراعة . تأثريات متبادلة بني اإلقليمني
ع الصحراء قبل استئناس اجلمال مث كيف استطاعوا قط. واملياه والطقس اللطيف إىل مناطق قاحلة

  .اليت مل  يثبت استئناسه إال يف أواخر األلف الثالث قبل امليالد
إيراهارد شرادر وأيده من قال ذا عدد من املستشرقني مثل ) اليمن خاصة( جزيرة العرب -٥

بعد فنكلر، وتيله، واألب فنسان، واألثري الفرنسي جاك دي مورجان، واملستشرق اإليطايل 
 وهذا ما أكده ٣."ايتاين، الذين يرون أن املوطن األصلي للساميني كان شبه اجلزيرة العربيةك

إن انتقال البشر من املناطق القاحلة إىل ) أ: (ويؤيد هذا الرأي األمور التالية،  إسرائيل ولفنسون
إن ) ب. (اريخأما القول بعكسه فليس له ما يؤيده من ناحية العقل أو الت. اخلصبة أمر منطقي متاما

العربية حتتفظ بكثري من السمات اللغوية للغة السامية األم بينما فقد هذه السمات كثري من اللغات 
السامية احملاذية ألقوام غري سامية، ومن حيتفظ بالسمات األوىل هو أوىل باألصل من غريه، وال 

ا إىل جزيرة العرب وبقوا يعقل أن يكون العرب قد انتقلوا من مناطق ألقوام غري سامية مث جاءو
يؤكد هذا ما ذهب إليه وجود مسات مشتركة بني العربية والسبئية، ) ج. (حمتفظني بسماا القدمية

مرجوليوث من أن الوطن األصلي لبين إسرائيل هو بالد اليمن وليس شبه جزيرة سيناء، وقد اعتمد 
ة والعربية، إىل جانب اعتماده على يف رأيه هذا على بعض اخلصائص اللغوية املشتركة بني السبئي

وجود عالقة بني أمساء ) د (.تشابه العادات والتقاليد واألخالق الدينية عند السبئيني وبين إسرائيل
بعض اآلهلة السامية يف األساطري البابلبية مثل تيامت، وهي آهلة وثنية يمن على السواحل، واسم 

وعالقة لغوية بني األمساء الدينية يف .  اجلزيرة العربيةساحل امة وهو ساحل البحر األمحر يف غرب
  .التوراة والقرآن كجنة عدن وبالد عدن يف جنوب اجلزيرة العربية
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  )١ملحق (انظر خريطة توزيع اللغات السامية 
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  ةتقسيم اللغات السامي
اللغات السامية ) ٢(اللغات السامية الشرقية و ) ١(للغات السامية تنقسم إىل ثالثة فروع هي ا

  ).أو اجلنوبية( اللغات السامية اجلنوبية الغربية ٣(الشمالية الغربية 
وال يضم الفرع الشرقي غري اللغة األكادية وهى أقدم لغة سامية مت تأكيد وجودها على أساس 

 قبل ٣۰۰۰وكانت األكادية مستعملة يف بالد ما بني النهرين منذ حوايل سنة . النصوص املسمارية
م . ق٢٠٠٠واستمر استعماهلا لغة كتابة منذ حوايل .   سنة بعده١۰۰امليالد حىت ما يقارب 

وقد تطور منها هلجتان مها البابلية يف اجلنوب واآلشورية يف . وحىت القرن الثاين أو الثالث امليالدي
إنّ الفرق الرئيسي بني اللغات السامية . م.  اللتان خلفتهما اآلرامية يف القرن السادس قالشمال،

  .الشرقية واللغات السامية الغربية هو اختالف نظام األفعال
. وحيتوي الفرع السامي الشمايل الغريب على اللغات العمورية واألوغاريتية والكنعانية واآلرامية

ت استناداً إىل بعض األمساء الشخصية اليت دخلت يف النصوص  فهي لغة اكتشفالعموريةأما 
واألرجح أن العموريني القدماء . م.األكادية واملصرية وتعود إىل النصف األول من األلف الثاين ق 

 . كانوا من األقوام البدوية السامية
 أوغاريت  شكالً قدميا من الكنعانية وكانت مكتوبة ومنطوقا ا يفاألوغاريتيةومتثل اللغة 

والنصوص األوغاريتية . م. ق١٣ و ١٤على الساحل الشمايل لفينيقيا يف القرنني ) رأس مشرا(
األوىل اليت عثر عليها يف أواخر العشرينات من القرن العشرين مكتوبة بأجبدية مشاة للخط 

  . املسماري
 وثيقاً واليت كانت  فتتكون من عدد من اللهجات املترابطة فيما بينها ترابطاًالكنعانيةأما 

واللغات . م. ق١٥۰۰وتعود مدوناا إىل حوايل سنة . مستعملة يف فلسطني وفينيقيا وسورية
 وكانت كلها بادئ العمونية والعربية واألدومية واملؤابية والفونية ولفينيقيةالكنعانية الرئيسية هي ا

 سنة ١٠٠٠مطلع العهد املسيحي إىل  تعود من الفينيقيةواملدونات . األمر تكتب باخلط الفينيقي
 اليت تطورت من الفونيةأما اللغة ). نقوش من لبنان وسورية وفلسطني وقربص وغريها. (م.ق

م فقد ظلّت مستعملة حىت .الفينيقية يف مستعمراا حول البحر املتوسط ابتداء من القرن التاسع ق 
 فكانت منتشرة يف أراضى األردن عمونيةاملؤابية واألدومية والوأما . القرن اخلامس امليالدي

ومل يبق من مدونات تلك اللغات إال القليل من النقوش واخلوامت اليت تعود إىل الفترة ما بني . احلالية
وأكثر تلك املدونات شهرة . واألرجح أن اآلرامية حلّت حمل تلك اللغات. م. ق ٥ و ٩القرنني 
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وحيتوى . م. ق ۸٤۰والذي يعود إىل حوايل سنة  ״ميشع״هو النص املؤايب املنقوش يف حجر 
 العربيةأما اللغة . ضد عمري ملك إسرائيل) ملك املؤابيني(النص على رواية حروب ميشع 

الكالسيكية أو عربية الكتاب املقدس فكانت معروفة منذ العهد القدمي وكُتبت ا نصوص على 
 ق ٩٢٥الذي يعود إىل حوايل سنة ) جزرتقومي (وأقدم النقوش العربية هو لوح . مدى ألف سنة

. م.وكانت العربية تكتب باألجبدية الكنعانية الفينيقية إىل أن اختذ اليهود يف القرن الرابع ق. م.
مل يكن .م.ومع حلول القرن الثالث ق . اخلط املربع من اآلرامية وظلّوا يستخدمونه إىل أيامنا هذه

ومع ذلك فقد احتفظ اليهود بتلك اللغة على مدى .  يهوذامستعمال من العربية إال املشناوية يف
القرون باعتبارها لغة مقدسة ومت إحياؤها ـ مع ببعض التعديالت ـ يف القرن العشرين لتصبح لغة 

  .رمسية إلسرائيل يف فلسطني احملتلة
). على لوح حجري من تل فخرية يف سورية. (م . ق ٨٥۰ فتعود إىل اآلراميةأما املدونات 

لغة اإلدارة واللغة الشائعة يف . م.قد انتشرت اآلرامية انتشاراً سريعاً لتصبح يف القرن السادس ق و
وحىت . مجيع أحناء الشرق األوسط فحلّت حمل اللغات السامية األخرى مبا فيها األكادية والعربية

وسط إال اللغة عصر الفتوحات العربية اإلسالمية يف القرن السابع مل يكن هلا نظري يف الشرق األ
فهي النقوش وبعض ) اآلرامية العتيقة أو اإلمرباطورية(أما مصادر اآلرامية قبل امليالد . اليونانية

. اخلطابات والوثائق املكتوبة على ورق الربدي باإلضافة إىل كتابي عزرا ودانيال من العهد القدمي
واآلرامية السامرية، ) ودية الفلسطينيةالنبطية والتدمرية واآلرامية اليه: وتضم اآلرامية الغربية

ومع أن معظم سكّان اململكة النبطية يف ). السريانية الفلسطينية(واآلرامية املسيحية الفلسطينية 
واخلضر يف مشال العراق كانوا ) مشايل شرقي سورية(البتراء وجوارها يف جنوب األردن، وتدمر 
  .ملني أنواعاً خاصة م من اخلطعرباً إال أم كتابام كانت باآلرامية مستع
  السامية اجلنوبية الغربية أو اجلنوبية

العربية ) ٢(العربية اجلنوبية و ) ١(وحتتوي اللغات السامية اجلنوبية الغربية أو اجلنوبية على 
  . اللغات اإلثيوبية) ٣(الشمالية و

هجات العامية املنطوق ا  بعض النقوش القدمية إضافة إىل اللالعربية اجلنوبيةومن مصادر اللغة 
وقد اشتقت أجبديتها من اخلط الكنعاين الذي جيء به إىل املنطقة من . حاليا يف اليمن و عمان

وتعود النقوش العربية اجلنوبية ـ وهي يف شكل . م . ق ١٣۰۰مشال اجلزيرة العربية حوايل سنة 
وتضم العربية اجلنوبية . م٥۰۰ و. م.  ق٧۰۰نذور ووثائق ونقوش على القبور ـ إىل فترة ما بني 
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أما اللغات املعاصرة جلنوب اجلزيرة . بضع هلجات منها السبئية واملعينية والقتبانية وهلجة حضرموت
وأشهر . العربية فليست مكتوبة وهى يف طريقها إىل االنقراض نتيجة انتشار اللغة العربية الشمالية

  . تلك اللغات هي املهرية والسقطرية
 وهي اليت كان يتكلمها أبناء قبائل مثود وحليان يف العربية البائدة وتنقسم إىل شماليةالعربية ال

ومثة آالف النصوص القصرية املنقوشة على الصخور . مشال احلجاز وسكان الصفا يف بالد الشام
ويعود أقدم النصوص العربية املكتوبة باخلط .  م٤۰۰و.م . ق٧۰۰اليت تعود إىل فترة ما بني 

يف ) الفصحى (العربية الباقيةويقع مهد اللغة .  من األجبدية النبطية إىل القرن الرابع للميالداملشتق
ومع ظهور . واملصادر األوىل لتلك اللغة هي الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي. مشال اجلزيرة العربية

يا الصغرى إىل اإلسالم وانتشاره انتشرت العربية وأصبحت لغة الثقافة والعلوم من بالد فارس وآس
  . احمليط األطلسي وأسبانيا

وأقدم تلك .  تشبه لغات جنوب اجلزيرة العربية أكثر مما تشبه العربية الشماليةواإلثيوبية
ويعتقد بعض علماء الساميات أا تفرعت من لغة . اللغات هي اجلعزية املعروفة باسم اإلثيوبية

وكان تكلّم ا . لتبلغ أوج اتساعها يف القرن الرابعجنوب اجلزيرة العربية يف بداية العهد املسيحي 
ومع أنّ .يف ذلك الوقت سكّان مملكة أكسوم الواقعة على احلدود احلالية بني إثيوبيا وإريتريا 

م  إالّ أا ظلت لغة الطقوس الدينية ١۰۰۰اجلعزية قد توقف استعماهلا كلغة للكالم منذ حوايل 
  .يف الكنيسة احلبشية
  ٤: الكلمات اليت وردت يف اجلدول التايل يدرك العالقة اللغوية بني هذه اللغاتومن يتأمل

  
 العربية اآلرامية األوغاريتية األكادية اإلثيوبية العربية
 أح أحا أخ أَخو ِإخت أخ
 بعل بعال بعل بيلُ باِعل بعل
 ِكِلف كلبا كلب كلب كلب كَلب
 ِزفوف دباثا ـ زمب زمب ذُباب
 ِزرع زرعا درع ِزير زِرع زرع
 رأش ريشا ريش ِريش ِرِءس رأس

                                                
  "السمات العامة للغة العربية" موسوعة مقاتل  4
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 عِين عينا عن ين عني عني
 لَشن ِلشانا لسن ِلشانُ لسان لسان
ِسن ِسن ِشنانا ـ شن ِشن 
 مشامي ِشميا مشم مشو مساي مساء
 ميم ميا مي مو ماي ماء
 بِيت بيتا بت بيت ِبت بيت
 شلُوم ِشالما شلم شالم سالم سالم
 ِشم ِشما شم شم ِسم اسم

  
  اخلصائص املشتركة بني اللغات السامية

لكن بعض هذه . ع، غ، ح، خ، هـ، ء: وجود عدد كبري من احلروف احللقية، وهي) أ(
إال ومل تبق كاملة . األصوات مل يبق على حاله يف بعض اللغات، بل تغري بعضها إىل أصوات أخرى

  ).انظر اجلدول. (يف العربية الشمالية والعربية اجلنوبية واألغاريتية
  

 حروف احللق
 األكادية  ء ع    تغري إىل
 األكادية  ء> هـ  ح    تغري إىل
 العربية واآلرمية ح خ   تغري إىل

 غ   تغري إىل
  ء> ع  
 ع

  األكادية
 العربية، اآلرمية، اإلثيوبية

 
ق، ،ص، ط، ض، ظ لكنها مل تبق أيضا على :  اإلطباق وهيوجود عدد من حروف) ب(

ومل حيتفظ كاملة إال العربية الشمالية والعربية اجلنوبية . حاهلا يف مجيع هذه اللغات، بل تغري بعضها
  ).انظر اجلدول(
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 حروف اإلطباق

 ض   تغري إىل
  ص
 ع

  األكادية، العربية، األوغاريتية
 اآلرمية

 ظ   تغري إىل
  ص
 ط

  كادية، العربية، اإلثيوبيةاأل
 اآلرمية

  
يقوم بناء الكلمة على احلروف الصامتة، فهي وحدها اليت تؤدي املعىن العام وأما ) ج(

احلركات القصرية والطويلة والزوائد فوظيفتها تأدية املعاين االشتقاقية والصرفية، كتب، كاتب، 
  .كُِتب، مكتب

لى ثالثة أحرف، وقليل مكون من حرفني مثل أب يقوم معظم جذور الكلمات السامية ع) د(
  .أخ أو فوق الثالثة مثل أرنب، قنفذ، عقرب

امتازت اللغات السامية بوجود عدد كبري من صيغ الفعل الداللية اليت قلما توجد يف ) هـ(
فعل، فعل، أفعل، فاعل ، تفعل، افتعل، انفعل،  تفاعل، استفعل، : عائالت لغوية أخرى، حنو

  . افعول، افعوعلافعلّ،
ندرة صيغ الدمج الذي نصادفه يف اللغات األوربية مثالً حيث تدمج كلمتان أو ثالث ) و(

) homework(و ) Body+gaurd( املدموجة من bodyguardلتصبح واحدة كما يف اإلجنليزية 
، لكن هناك يف الساميات وخاصة العربية ألفاظ قليلة جاءت عن )home+work(املدموجة من 

  .ريق ما يسمى بالنحت وهو غري الدمج مثل محدله وبسمله وجعفلط
املسند إليه، االسم : وجود عالمات إعرابية تدل على املوقع اإلعرايب أو احلالة التركيبية) ز(

، وعلى نصب املضارع وجزمه، وقد فقدت بعض اللغات السامية ...املسند، و املضاف إليه، إخل 
الفتحة والضمة والكسرة والسكون : حتفظت بالعالمات األصليةهذه العالمات ولكن العربية ا

 ...)وهناك عالمات فرعية  كنيابة حركة عن حركة، وحرف عن حركة عن حرف واحلذف 
 . وجود صيغ للتثنية يف األمساء والضمائر املنفصلة واملتصلة الدالة على املخاطب والغائب) ح(
ية، أي أن هناك اهتمام بالفعل بدليل وجود صيغ اتساع الرتعة الفعلية يف اللغات السام) ط(

متعددة له وهناك اشتقاقات ألفعال من أمساء جامدة مثل بطن فالن أي أصابه مرض يف بطنه 
  .وكبدته  أي أصبت كبده
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متييز املخلوقات واألشياء إىل مذكر أو مؤنث وال ثالث هلما، حنو مشس، بئر، مساء، ) ي(
  . وجبل، قمر، ليل، ار
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  ل أصوات اللغات الساميةجدو
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 االختالفات بني العربية واللغات السامية
العربية هي أكثر اللغات السامية احتفاظاً بسمات السامية األوىل فقد احتفظت مبعظم أصوات 

 . اللغة السامية وخصائصها النحوية والصرفية
 ينافسها وال. غ، خ، ض، ظ، ث، ذ:  فقد احتفظت بأصوات فقدا بعض اللغات مثل-١

 )قارن جدول األصوات السامية ومقابالا. (يف هذه احملافظة إال العربية اجلنوبية
  . احتفظت العربية بعالمات اإلعراب بينما فقدا اللغات السامية األخرى-٢
وتصريف الضمائر .  احتفظت مبعظم الصيغ االشتقاقية للسامية األم، اسم الفاعل، املفعول-٣

  .بييت، بيتك، بيته، رأيته، رآين: عالمع األمساء واألف
  . احتفظت مبعظم الصيغ األصلية للضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة-٤
وهلذا .  يضم معجم العربية الفصحى ثروة لفظية ضخمة ال يعادهلا أي معجم سامي آخر-٥

السامية القدمية أصبحت عونا لعلماء الساميات يف إجراء املقارنات اللغوية أو قراءة النصوص 
  .كنصوص اآلثار األكادية والفينيقية واألوغاريتية وحىت نصوص التوراة العربية

  االختالفات بني العربية والسامية األم
بالرغم من أن العربية هي أكثر اللغات السامية احتفاظا بالسمات السامية القدمية، الصوتية 

لسامية األوىل، إال أن هناك اختالفات بينها وبني منها والصرفية، وهي ذا أقرب هذه اللغات إىل ا
  :أمها األوىل، وهذه االختالفات ميكن تصنيفها كالتايل

  : االختالفات صوتية
  :تغريت بعض األصوات السامية يف العربية) ١(

j   <   g )    ج(  
   P   <  f )ف(  

 Š    <   S) ش(ربية السامي ينطقان يف الع) س(السامي و ) ش(فأصبح صوت ) س.(  
Ś    <   Š)  ش (  
ركبة ، ويدلنا على انقالا من بركة ما > بركة : القلب املكاين لبعض الكلمات مثل) ٢(

 ، وقد بقي من ركام هذا األصل يف العربية الفعل burku واألكادية brkmجنده يف األوغاريتية 
  ).بركه< (أي نزل على ركبه ) برك(

 اتتغيريات صوتية يف بعض الكلم) ٣(
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    :أبل ، قارن<  " مدح امليت"أبن * 
      )          أبل  ( bla?األغريتية 

                )           أبل (אבלالعربية 
                  “ينعى”) أبل (אבלاآلرمية 

  :أحد قارن<   واحد   *
 hd?األغريتية 
  hhöd?العربية   

  "فاكهة معروفة"عنب ) nbġقارن األغريتية (غنب 
  :أمل، قارن< *] أملنة[<  أرملة  * 

 )أملنت( lmnt?األغريتية 
  )توأملْ( almattuاألكادية 
 )أملْنا( אלמנה  العربية

 
  اختالفات صرفية

  ٥).خترب<  (، اخترب )تكسب< (تغري صيغة تفعل السامية إىل افتعل، حنو اكتسب ) ١(
 علماء الساميات أن هناك أداة التعريف يف العربية الـ ويف العربية هـ ، ويرى بعض) ٢(

عالقة بني أداة التعريف واسم اإلشارة، وعليه يرجح هؤالء أن أداة التعريف يف السامية األم كانت 
  .وحذفت اهلاء من العربية وأصبحت الـ ، وحذفت ل من الربية وأصبحت هـ ) hal(هل 

 ’p واألوغاريتية ،’appuقارن األكادية ) أف(إقحام النون يف بعض املفردات، حنو أنف ) ٣(
  ).أشتو(’ aššatuواألكادية ) أثت(’ ŧtقارن األوغاريتية ) أثثى(؛ أنثى ’appوالعربية 

  :تغري بعض الضمائر املتصلة، مثل) ٤(
  ). يقتلن(إىل قتلن قياسا على املضارع ) أي قتلن(قتال :  تغري ضمري الفاعالت-
 

 األثيوبية العربية العربية األكادية
qabrā 
 قبـرا

qābrū 
 قبـرو

qabarna 
 قبـرن

qabarā 
 قَبرا

                                                
  .٢٣٤ب، المدخل إلى علم اللغة،  رمضان عبد التوا 5
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إىل قتلن قياسا على ) أي قتلن(قتال : تغري ضمري الفاعالت:  تغري بعض الضمائر املتصلة، مثل-

وتغري ضمري املتكلم املتصل باملاضي إىل ت يف حنو كتبت واألصل كتبك ألننا ). يقتلن(املضارع 
  :جنده يف اللغات السامية على هذا النحو

  

 العربية العربية املهرية احلبشية األكادية

--ku --ku --ku --ti --tu 

  
  :مفعول، قارن> زيادة ميم يف أول اسم املفعول، فعول  -
 

 األثيوبية السريانية العربية
qabūr 
 قابور

qabīr  
 قَبـيـر

qabūr 
 قَبور

  
  

  : اختالفات داللية
  : خاص، ومن أمثلة ذلكأي تغري معىن لفظة عن معناها األصلي إىل معىن

حلم "مث تغري معناها يف العربية بسبب التخصيص إىل " الطعام"اليت يبدو أا كانت تعين : حلم
  ".خبز"و " طعام"ويف السريانية إىل " خبز"ويف العربية إىل " احليوان

كانت تعين سار ورحل وهذا معناها يف العربية واآلرمية، ولكنها أصبحت تعين يف : هلك
ولكنها . وهذا التغيري حدث بسبب التلطف يف ذكر املوت، قارن رحل أي مات" مات"ية العرب

  .ولذلك استخدم فعل رحل بدهلا. فيما بعد أصبحت أقوى يف الداللة من مات نفسها
مث استعملتها العرب جمازا للزوجة واألبناء، باعتبارهم من " خيمة" يبدو أن معناها كان :أهل

  . يسكنون داخل اخليمة
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  ٦االشتقاق
  :اختلف العرب حول تعريف االشتقاق

  " األصل) حروف ذلك(اقتطاع فرع من أصل يدور يف تصاريفه "عرفه الرماين بأنه ) أ(
) ٢(رد كلمة إىل أخرى لتناسبهما يف اللفظ واملعىن، و) ١: (وأورد أبو البقاء له تعريفني) ب(

  " املعىنأخذ كلمة من أخرى بتغيري ما يف الصيغة مع التناسب يف
). رد(واآلخر بـ ) اقتطاع(يالحظ هنا أنه يوجد اختالف بني التعريفني فأحدمها عرب فيه بـ 

 حيث كشاف اصطالحات الفنونفما سبب هذا االختالف؟ أجاب عن هذا التهانوي يف كتابه 
  :قال إن هذه التعريفات على ضربني
ا يناسبه يف التركيب فتجعله وهو أي تأخذ من اللفظ م) اقتطاع(األول تعريف حبسب العمل 
وهذا ما نفعله حني نشتق املشتقات القياسية كاسم الفاعل واسم . داال على معىن يناسب معناه

فاملأخوذ مشتق . املفعول واسم املكان واسم الزمان من الفعل حسب قواعد اشتقاقية معينة
: لم اللغة باصطالحوهذا يعرب عنه يف ع. واملأخوذ منه مشتق منه ولسنا مطالبني بالسماع

Derivation. 
وهو أن جتد بني اللفظني تناسبا يف أصل املعىن ) رد(والثاين حبسب العلم وعرب عنه بـ 

والتركيب فترد أحدمها إىل اآلخر، فاملردود مشتق واملردود إليه مشتق منه، وهذا الذي ذكره يشبه 
ب كلمة إىل أصل معىن جذرها،  وهو أن تنسEtymologyما يعرب عنه باللغات الغربية باصطالح 

  ." التغطية والستر"الذي يدور حول معاين ) جن(املأخوذة من ) جنة(و) جنن(و) جنني(مثل 
وهناك أمر ثالث خمتلف عما ذكر وقد خيفى على بعض الدارسني فيعتربونه من النوع األول أال 

 يقتضيه من حيث الزمان  وهو التصريف وهو تغري يف هيئة الكلمة لتوافق التركيب يف اجلملة وما
  .أو العدد أو الفرد أو اجلنس مثل ذهب، ذهبوا، ذهبت، ذهبت؛ وعامل، عامالن، وعاملون

                                                
  . انظرفؤاد ترزي، االشتقاق 6
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  أصل املشتقات
  االختالف يف أصل االشتقاق

اختلف أهل اللغة يف أصل االشتقاق فذهب البصريون إىل أن الفعل مشتق من املصدر وفرع 
  . مشتق من الفعل وفرع عليه حنو ضرب ضربا وقام قياماعليه، وذهب الكوفيون إىل أن املصدر 

 : فاحتجوا مبا يليالبصريونوأما 
 املصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل على زمان معني فكما أن املطلق أصل للمقيد -١

فكذلك املصدر أصل للفعل وبيان ذلك أم ملا أرادوا استعمال املصدر وجدوه يشترك يف األزمنة 
ختصاص له بزمان دون زمان فلما مل يتعني هلم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له كلها ال ا

من لفظه أمثلة تدل على تعني األزمنة وهلذا كانت األفعال ثالثة ماض وحاضر ومستقبل ألن 
  األزمنة ثالثة ليختص كل فعل منها بزمان من األزمنة الثالثة فدل على أن املصدر أصل للفعل

 واالسم يقوم بنفسه ويستغىن عن الفعل وأما الفعل فإنه ال يقوم بنفسه ويفتقر  املصدر اسم-٢
إىل االسم وما يستغىن بنفسه وال يفتقر إىل غريه أوىل بأن يكون أصال مما ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل 

 غريه
 الفعل بصيغته يدل على شيئني احلدث والزمان احملصل واملصدر يدل بصيغته على شيء -٣
  هو احلدث وكما أن الواحد أصل االثنني فكذلك املصدر أصل الفعلواحد و
 املصدر له مثال واحد حنو الضرب والقتل والفعل له أمثلة خمتلفة كما أن الذهب نوع -٤

 .واحد وما ويوجد منه أنواع وصور خمتلفة
 أال  الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه املصدر واملصدر ال يدل على ما يدل عليه الفعل-٥

ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضرب والضرب ال يدل على ما يدل عليه ضرب، وإذا 
كان كذلك دلّ على أن املصدر أصل والفعل فرع ألن الفرع ال بد أن يكون فيه األصل وصار 
 هذا كما تقول يف اآلنية املصوغة من الفضة فإا تدل على الفضة والفضة ال تدل على اآلنية وكما

أن اآلنية املصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا الفعل فرع على املصدر 
 ومأخوذ منه

 لو كان املصدر مشتقا من الفعل لكان جيب أن جيرى على سنن يف القياس ومل خيتلف -٦
وب فلما اختلف املصدر اختالف األجناس كالرجل والث. كما مل خيتلف أمساء الفاعلني واملفعولني

  والتراب واملاء والزيت وسائر األجناس دل على أنه غري مشتق من الفعل
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 لو كان املصدر مشتقا من الفعل لوجب أن يدل على ما يف الفعل من احلدث والزمان -٧
وعلى معىن ثالث كما دلت أمساء الفاعلني واملفعولني على احلدث وذات الفاعل واملفعول به فلما 

 .لى أنه ليس مشتقا من الفعلمل يكن املصدر كذلك دل ع
يف اللغة هو املوضع الذي يصدر ) املصدر( تسمية املصدر مصدرا دليل على أصالته، ألن -٨

عنه وهلذا قيل للموضع الذي تصدر عنه اإلبل مصدر فلما مسي مصدرا دل على أن الفعل قد صدر 
 .عنه

 : مبا يلي الذين قالوا بأن املصدر مشتق من الفعل فاحتجواالكوفيونأما 
 املصدر مشتق من الفعل ألن املصدر يصح لصحة الفعل ويعتل العتالله أال ترى أنك -١

تقول قاوم ِقواما فيصح املصدر لصحة الفعل، وتقول قام قياما فيعتل العتالله، فلما صح لصحته 
 .واعتل العتالله دل على أنه فرع عليه

ت ضربا فتنصب ضربا بضرب، فوجب  الفعل يعمل يف املصدر، أال ترى أنك تقول ضرب-٢
 . أن يكون املصدر فرعا للفعل ألن رتبة العامل قبل رتبة املعمول

 املصدر يذكر تأكيدا للفعل، وال شك أن رتبة املؤكَّد قبل رتبة املؤكِّد فدل على أن الفعل -٣
 .أصل واملصدر فرع

وليس وأفعال  هناك أفعال ال مصادر هلا خصوصا على أصلكم وهي نعم وبئس وعسى -٤
 .التعجب فلو كان املصدر للزم وجود األصل هنا وهو مصادر هذه األفعال
 :وذكر فؤاد ترزي حججا فات الكوفيني إيرادها لتعضيد رأيهم، منها

 املصدر اسم ملعىن وأمساء املعاين أمساء جمردة ال ميكن أن تكون أصوالً أللفاظ أقرب منها -٥
 .ف تسري يف تطورها من التجسيد إىل التجريد ال العكسإىل التجسيد واللغات كما هو معرو

 إن لكثري من األفعال مصادر متعددة واملعقول أن يشتق املتعدد من الواحد ال الواحد من -٦
مكْث، مكْث، مكَث، مكوث، مكْثان، : الذي ذكر من مصادره) مكث(املتعدد، من ذلك مثال 

 .إخل… 
  رأي عبداهللا أمني
 إن أصل املشتقات مجيعاً ليس الفعل وال املصدر، وإمنا شيء غريمها هو يرى عبداهللا أمني

شجر، : األمساء اجلامدة املرجتلة اليت مل تشتق من غريها، حنو. األمساء اجلامدة وأمساء األصوات
وأمساء األصوات هي حاحا للغنم وسأسأ للحمري، قع، دنْ، غاق، . حجر، مساء، ماء، بطن، يد
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نها الفعل، ومن الفعل اشتق املصادر وبقية املشتقات كاسم الفاعل واسم املفعول هذه اشتق م. قب
 :وميكن بيان ذلك كالتايل. إخل…واسم الزمان واسم املكان 

 مصادر ومشتقات أخرى>   أفعال   >   أسماء األصوات، واألسماء الجامدة   
للغة متعلق بنشاط اإلنسان إنه ينفي أن تكون األفعال مرجتلة وهي جزء مهم من ا) ١: (النقد

منذ وجد على البسيطة كالكسر والشق والدق والقطع و ال يعقل أال يضع اإلنسان كلمات هلذا 
  .النوع من النشاط

هناك أفعال كثرية ال تنتمي إىل أمساء جامدة أو إىل أمساء أصوات حنو علم، سار، نام، ) ٢(
إضافة إىل أن هناك أفعاال ال تنتمي إىل اسم من  ٧.جلس، وغريها لذا كان ال بد من افتراض ارجتاهلا

  .أمساء املعاين وأمساء األعيان واألصوات مثل علم ومسع ومجع
 

  اجلذر
اليت ) ن.ج(هو احلروف األصلية املشتركة بني كلمات معينه تشترك يف معىن عام، مثل : اجلذر
  .  جنة، جنن–جنني – جنان – جنه -جن: تتكرر يف

قال بعضهم هي كلمات كان هلا يف مرحلة من تاريخ اللغة معان :  يف اجلذرآراء العلماء
وقال آخرون إن اجلذور ما هي إال افتراضات استنتجت من املشتقات وال وجود هلا إال يف . معينة

  .أذهان بعض اللغويني
  : الصلة بني اجلذور واملشتقات

مث هناك . ن وجود اجليم والنون جنة، جن–جنني – جنان –هناك عالقة صوتية فبني جنة 
  " التغطية والستر"عالقة داللية معنوية ألن معاين هذه األلفاظ تشترك يف معىن عام هو 

  :أمثلة أخرى
  )التغطية(غ ف ر 

عفا : البيضة اليت يضعها الفارس على رأسه؛ غفر: غطاء للمرأة؛ مغفر: غطى؛ الغفارة: غفر
  ).ه يغطيألن(الكثري : ؛ الغفري )غطى على ذنبه(

 )التغطية والنماء( ع ف و 
  ).شيء ينمو ويغطي(الريش والشعر : ، العفاء)يغطى(منا وطال : عفا
 ).غُطيت(طمست : عفت الديار) غطى على ذنبه (غفر له : عفا

                                                
 .٧٠ ترزي،  7
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 أصل اجلذور العربية

 النظرية األحادية عند عبداهللا العاليلي
ات العربية إىل ثالثية ورباعية ومخاسية،      الكلم) جذور(اللغويون القدماء كانوا يقسمون أصول      

 .ووضعوا امليزان الصريف على ثالثة حروف فعل، وإذا زيد حرف أضيف الم يف آخر امليزان
ويف العصر احلديث، وبسبب اطالع العرب على الدراسات الغربية املتعلقـة بأصـول اللغـة             

من حرفني، ومسوا هذه النظريـة      اهلندوأوروبية اليت تفترض أن األصل القدمي جلذورها كان مكونا          
 ظهر من بني علماء اللغة من افترض أن أصل اجلذور العربية ثنائي، ومنهم افتـرض أن                 –الثنائية  

  .أصول اللغات مجيعا كان أحاديا
  النظرية األحادية عند عبداهللا العاليلي

  :ريرى عبداهللا العاليلي أن اجلذور الثنائية والثالثية قد تطورت عرب ثالثة أطوا
ب ، ط   : احلرف الواحد، وقد كانت فيه اجلذور مؤلفة من أحد حروف اهلجاء          : الطور األول 

إخل، مبعىن أن اإلنسان القدمي استعمل هذه احلروف ألفاظا ذات داللة، وقد الزم هـذا               ....، ق ،    
وقد قام العاليلي بوضع    . املعىن احلرف حىت بعد أن أصبحت الكلمات مركبة من أكثر من حرف           

  :نقتطف منه: اه اجلدول اهلجائي بين فيه معاين احلروف اهلجائيةما مس
  

 التفشي، نبات= ش  اجلوفية= أ 
 الغلبة= ض  القوام الصلب ، بيت= ب 
 خلو الباطن= ع  اضطراب= ت 
 كمال املعىن يف الشيء= غ  الِعظم، االرتفاع= ج 
 املفاجأة= ق  االنتشار= خ 
 التصلب= د  التفرد= ذ 

 االجنماع= م  السعة= س 
 املالصقة واملماسة= ل  رأس= ر

  
ويزعم العاليلي أن معاين هذه احلروف بقيت مالزمة هلا يف الكلمات بعد أن اصبحت ثالثية،               

  :وقد ضرب لذلك األمثلة التالية
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نبات عظيم له رأس، وهذا يف رأيه يعين        : رأس، أي = ارتفاع ؛ ر    = نبات ؛ ج    = ش  : شجرة
  .شجرة

شيء مرتفع كالبيت ملتصق باألرض     : املالصقة، أي = بيت ؛ ل    = ارتفاع ؛ ب     = ج: جبل
  .وهذا هو اجلبل

مالصقة ومماسة، أي شيء مرتفع     = ارتفاع ؛ ل    > سحاب  > ماء  = ارتفاع ؛ م    = ج  : مجل
  .يالمس السحاب، وهذا يف رأيه تصور اإلنسان القدمي للجمل

ني، وهو دور نشأ من حماكاة أصوات الطبيعـة،         تكون كلمات مؤلفة من مقطع    : الطور الثاين 
  .؛ ومنه جاء عوى، أي صوت احليوان املفترس"حيوان مفترس"عو : مثل

" الضخم"عبل  : نشوء اجلذور الثالثية عن طريق إضافة حرف يف الوسط، مثل         : الطور الثالث 
  : الضخامةالثالثية تدل على معىن) عل(زيدت عليها الالم، ويف رأيه أنّ مشتقات ) عل(أصلها 
  .ذكر املاعز الضخم، القراد الضخم: العل
  .اهلراوة الضخمة والعصا الغليظة: العتلة
  .الغليظ الضخم: العِثل

  :الفرق بني رأي العاليلي وابن جين يف نسبة املعاين إىل احلروف
مل يكن العاليلي أول من نسب معان إىل احلروف، فقد عرفنا يف تاريخ الدراسات اللغويـة أن         

يف اخلـصائص   ) إمساس األلفاظ اشباه املعاين   (ابن جين كان ينسب معاٍن إىل احلروف، ففي فصل          
، . ..األحداث املعرب ا عنـها    ] حذو[كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف على مست        : " جنده يقول 

أكول  فاخلضم ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان حنومها من امل .  خضم وقضم : من ذلك قوهلم  
 فاختاروا اخلاء لرخاوـا   . ، والقضم للصلب اليابس، حنو قضمت الدابة شعريها وحنو ذلك  الرطب

    . للرطب والقاف لصالبتها لليابس حذواً ملسموع األصوات على حمسوس األحداث
ويبني يف موضع آخر أن العرب قد يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه أصواا باألحـداث               

ا ترتيبها وتقدمي ما يناسب أول احلدث وتأخري ما يضاهي آخره وتوسيط ما يـضاهي     املعرب عنها   
 فالبـاء   ). حبث ( :  وذلك قوهلم . أوسطه سوقاً للحروف على مست املعىن املقصود والغرض املطلوب  

لغلظها تشبه بصوا خفقة الكف على األرض، واحلاء لصحلها تشبه خمالب األسد وبراثن الذئب              
  . إذا غارت يف األرض، والثاء للنفث والبث للترابوحنومها

ولكن هناك فرقا جوهريا بني رأي الرجلني، العاليلي ينسب إىل احلـروف معـان وضـعية                
 .، بينما ابن جين ينسب إليها معاٍن طبيعية حماكية)اصطالحية(
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 نظريات ثنائية اجلذور العربية

 
 )م١٨٧٨ت (أمحد فارس الشدياق ) أوالً(

كانت يف أول أمرها ثنائيـة،  ) اجلذور العربية (من علماء اللغة احملدثني أن أصل الكلم        يرى عدد   
وبىن )  م ١٨٧٨ت  (أول من قال ذا الرأي هو أمحد فارس الشدياق          . أي مؤلفة من حرفني فقط    

والشدياق مل يفصح بشكل صريح اعتناقـه     ). سر الليال يف اإلعالل واإلبدال    (عليه كتابه املعجمي    
 هي اليت  -كما أشار فؤاد ترزي   - الثنائية، غري أن طريقته يف معاجلة تقليبات األفعال العربية           للنظرية

ويبين أن غرضه مـن هـذا       .  ألننا نراه جيعل مقلوب بخ خب، ومقلوب عب بع         ٨تشعرنا بذلك 
:  هو) سر الليال(األسلوب الذي اعتمده يف 

 * ا وإيضاح جتانسها ومعانيهاتقدمي مفردات املعجم العريب منسقة حسب التلفظ.
  .إيراد األلفاظ املقلوبة واملبدلة* 
.استدراك ما فات الفريوزآبادي من لفظ أو إيضاح أو شاهد أو ترتيب* 

  :مسوغات اعتبار الثنائي املضعف أصال للكالم
: معظم اللغة مأخوذ من حكاية صوت أو حكاية صفة، وهذا ال يأيت إال من املضاعف حنو               ) ١(
و ،   دبو دف و دق و هز و سف   ودنّ حن قر .           ز وما هو إال هـزهز وعند الزيادة يف املعىن يأتون
والواضع عندما وضع هذه األفعال يف األصل مل يقصد أن تكون فعال أو امسا وإمنـا حكايـة               . هز

  .قر ودقصوت، وملا وصله بفاعله نطقه 
لذا فاألوىل أن يكون السامل قد جاء آخـر         اللغة كغريها من الصنائع تتدرج حنو الكمال،        ) ٢ (

 طاب وبعده غالبا جييء األجوف ك     صب و جب و صر و ضر و طباألفعال، وقبله جاء املضاعف ك    
: ، وأما النقص فإنه صدى غريه من من األفعال، فكأن فيه قطع حنـو             صاب وجاب و  صار و ضارو

  .أسى > أسفحما ،  > حمقمهى ، > مهر 
 املضاعف ال يكاد يتخلف، فليس هناك معىن يف املضاعف إال ونـرى يف          ترتب املزيد على  ) ٣ (

غمر، غمس، غمض ،     > غم  سلت ،   > سلب   > سلّمثلَه أو ما يقاربه، حنو      ) الثالثي(مزيده    
رجف  > رج.

                                                
   فؤاد ترزي، االشتقاق 8
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إن زيادة حرف على املضاعف أليق حبكمة الواضع من نقص حرف مـن الثالثـي، ألن                ) ٤ (
  .ن نراهم يزيدون على الفعل بصيغ كثريةالنقص ليس من مذهب العرب أل

فهو ال بد " استخرج املخ"إنا جند أفعاال جمهولة األصل وأصلها يف الثنائي معلوم حنو امتخر     ) ٥ (
  .ألنه مل يأت من خمر هذا املعىن" امتخ"أنه من الثنائي املضعف املزيد 
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أنستاس الكرملي) ثانيا(

نشوء اللغة العربية

حماكيا ألحد ) متحرك فساكن(الكلمات العربية يف األصل كانت هجاء واحدا       يرى الكرملي أنّ    
" صوت عامـة "أصوات الطبيعة، مثل صر، مث تاله املضاعف، مثل صر، صرصر، فاألجوف، صار        

وخصوا معناه بالقطع، مث املهموز، صرأ، فاملثال وصر، ويف         ، والناقص بسب إطالة احلركة، صرى      
ويرى أن نشوء الثالثي الصحيح جاء إمـا بزيـادة          .  الصحيح، مثل صرخ   آخر األمر ظهر الثالثي   

ورأيه هذا يعكس رأي جورجي زيدان، لكن اجلديد        . حرف أول الثنائي أو يف وسطه أو يف آخره        
:فيه وضع مصطلحات جديدة ألنواع الزيادة اليت ذكرها

رم صرم ،   خرم ،   حم ،   رجرم ،   ث: زيادة حرف يف أول الثنائي ليصبح ثالثيا، يف مثل        : التصدير
.ويعين األكل، القطع) رم(األصل هو . رم ش، 

ـ م ، ردم ، رج ، رمث ، رمتر: زيادة حرف يف وسط الثنائي ليصبح ثالثيا، يف مثل : احلشو م ، س
  .ويعين هنا الكسر أو الضرب) رم(وأصل هذه كلها هو . مغم ، ركم ، رطم ، رضر

 ، ط ، نـب ع ، نبش ، نبث ، نبتنب: الثيا، يف مثلزيادة حرف يف آخر الثنائي ليصبح ث   : الكسع
ويبدو لنا أنه من الـصعب افتـراض معـىن          ). صوت: نب التيس (األصل الثنائي نب    . ل ، نب  غنب

الصوت يف نبت ونبع ونبل، غري أنه ميكننا افتراض أن املعىن العام الذي ينطبق على هذه اجلذور هو          
  .االنبعاث والظهور

  
  Moscati موسكايت) ثالثا(

  حنو اللغات السامية املقارن
حنو اللغات السامية ( وزمالؤه مؤلفو كتاب Moscatiتعرض عامل الساميات موسكايت 

ونراهم ال مييلون إىل تعميم نظرية اجلذر الثنائي . ملسألة األصل الثنائي للجذور السامية) املقارن
ة كانت موجودة منذ البداية جبانب كما فعل الكرملي وزيدان، وإمنا مييالن إىل أن اجلذور الثنائي

ويذهبان إىل أن بعض اجلذور الثالثية رمبا تطورت عن جذور ثنائية، . اجلذور الثالثية والرباعية
  : ويقدمان هلذا الرأي املسوغات التالية
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د، فـر : وجود جمموعات من األفعال الثالثية اليت يتكرر فيه حرفان وتفيد معىن عام، مثـل     ) ١(
اللذان يتكـرران  ) فر(واحلرفان " التفريق واالنفصال"ج اليت تفيد معىن فرض، فر،  سفرق،  فرم،  فر

. اليت تفيد أيضا معىن االبتعاد وهو مشابه لالنفصالفرميثالن أيضا جذرا ثنائيا من مشتقاته 
  :احتواء اللغات السامية على كلمكات ثنائية قدمية مما يدل على قدم الظاهرة الثنائية) ٢(

.، دم، كف، سن، فم)ـة(، رئـ)ـة(يد، شفـ: لبدنأعضاء ل
  .، حم، عم، جد)ت(أب، أم، أخ، أخـ: أمساء للقرابة

وجود عدد كبري من األفعال املشتملة على حرف علة، مما يوحي بزيادته يف مرحلة متأخرة               ) ٣(
قـد  وهذه اجلذور الثالثية تف   . طَم< صل، طما   < قَم، وصل   < قام  : على اجلذور الثنائية، مثل   

  .طمت> يِصل، طما > قُمت، وصل > قام : حرف العلة يف بعض تصريفاا
اليت يثعتقد أا تعود معها     -مقارنة بعض اجلذور السامية ببعض مقابالا يف اللغات احلامية          ) ٤(

  : يظهر وجود األصل الثنائي يف احلامية-إىل أصل سامي حامي قدمي
  

حاميسامي
قلقتل
فلفعل

  
 على من يؤيد النظرية الثالثية بإشارته إىل أن بعض اجلذور الثنائية تظهر ثالثية يف بعـض                 وللرد

أخوان، يقول املؤلفون إن هـذه      > أخ  > أمهات  > أبوان، دم ، أم     > أب  : تصريفاا يف مثل  
 الزيادة مل تكن من البداية وإمنا حدثت متأخرة لتجعل اجلذور الثنائية تنسجم مع اجلذور الثالثيـة               

  .اليت أصبحت متثل الطابع العام للتركيب بعد شيوعها
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 أصل ما فوق الثالثي

إنّ االختالف حول أصل اجلذور العربية مل يقف عند أصل الثالثي بل تعداه إىل ما فوق الثالثـي                  
وإن مل يقل أحد بأن الثالثي مشتق من الثنائي إال يف العصر احلديث، فـإن               . كالرباعي واخلماسي 

ف بالنسبة للرباعي؛ ألن أمحد بن فارس الذي عاش يف القرن الرابع اهلجري كان يرى               الوضع خمتل 
 .أنه منحوت من الثالثي

 
 رأي أمحد ابن فارس) أوالً(
بأن بعض األلفـاظ فـوق الثالثيـة        ) الصاحيب يف فقه اللغة   (لقد صرح أمحد بن فارس يف كتابه        

مذهبنا ِفي أنّ األشياء الزائـدة علَـى        .. و ":مأخوذة من الثالثية، حيث قال    ) الرباعية واخلماسية (
إنـه مـن   " الصلِّدم"وِفي ) ضبطر(ثالثة أحرف أكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد       

وقد طبق نظريته هذه يف    ." وقَد ذكرنا ذَِلك بوجوهه ِفي كتاب مقاييس اللغة       ". الصدم"و  " الصلد"
اعلم أنّ للرباعي واخلُماسي مذهباً يف القياس، يستنِبطه النظر         : "لحيث يقو ) مقاييس اللغة (كتاب  
وذلك أنّ أكثر ما تراه منه منحوت، ومعىن النحت أن تؤخذَ كلمتان وتنحت منهما كلمةٌ              . الدقيق

 :ويفصل طرق جميء الربعي من الثالثي على النحو التايل." تكون آخذةً منهما مجيعاً حبظَ
  ما جاَء منحوتاً من كالم العرب يف الرباعي)أ(

ت حبثْمن  : وهذه منحوتةٌ من كلمتني   . الكَدر يف املاء  : بحثَرت الشيَء، إذا بددته، والبحثَرة    : حبثر* 
  . الذي يظْهر على البدنبثرالشيء يف التراب ومن ال

، أما غثر فمـن     غثر و غثممن  : هذه منحوتةٌ من كلمتني   الثَوب اخلشن الردىء النسج، و    : املُغثْمر* 
  .املختلط السواد بالبياض: وأما غثم فمن األغثم. الغثْر، وهو كلُّ شىء رديء

  .احلافر الصلب، حموت من صلد، و صدم: صلدم* 
  ."عال "جهرو" اجتمع "مجرالرملة املرتفعة، وهي منحوتة من : مجهور* 
  .فرقومن " املؤخر "ثفر وهي منحوتة من الِقمع التمرة،: الثُّفروق* 
  .كذلك" األصل" وهو ذر، ومن اجل"األصل "ذمأصل السعفة، وهي منحوتة من اِجل: جذمور* 
، أي اقتطع قطعة من األرض فجثم     "جثم"و" قطع "جرمقرية النمل، وكأا منحوتة من      : جرثومة* 
  .فيها
  ".اليابس "مجد و"الصلب "لدالصخرة، وهي منحوتة من اجل: اجللمود* 
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  ما زيد فيه حرف للمبالغة) ب(
  .، وزيدت إليه امليم للمبالغةبلع، مأخوذ من بلعوم* 
  .، والالم زائدةثعبخمرج املاء، مأخوذ من :  ثعلب*
واألبغث من طري املاء كلون الرماد، والبرغَثَـةُ لـونٌ    . بغث، الراء فيه زائدة وإمنا األصل        البرغَثَة *

  .، ومنه البرغُوث)بني الغربة والسواد(حلة شبيه بالطُّ
بجم الرجـل يـبجم     : قال ابن دريد  . بجمِغلَظُ الكَالم، فالراء زائدةٌ، وإنما األصل ال      : البرجمةُ* 

ٍة، فهو باِجمبيأو ه من ِعي وماً، إذا سكَتجب.  
 *معره، واألصبُءوسر تإذا استدار تبعل  النرإذا طالب .  
 . فَقَعتنقيض األصابع، وهذا مما زيدت فيه الراء، وأصله: الفَرقَعة* 
  :ما وضع وضعا، مثل) جـ(

  .املرأة القَِصرية: البهصلَةُ* 
  .السِيء اخلُلُق: البلْعثُ* 
 .اجلماعة من النحل، إنما مسي بذلك حلكاية أصواِته: اخلَشرم* 
  *مرضاحلسِب املُخ :م. الدِعيرخمض ى أمن ذكٍر هو أو من أنثى: وحلمدرال ي.  
  

  رأي هنري فليش يف أصل األفعال واألمساء فوق الثالثية) ثانياً(
مصادر األفعـال الرباعيـة واألمسـاء       ) العربية الفصحى (يلخص املستشرق هنري فليش يف كتابه       

  ٩:الرباعية واخلماسية على النحو التايل
   الرباعيةاألفعالأصل بعض 

 :يرى فليش أن بعض األفعال الرباعية قد أتت عن طريق أحد التطورات التالية
 :تطور األصل الثالثي عن طريق إحدى التغيريات التالية) أ(
اضـطرب املـاء يف   " بطرط> ، مثل طرب ٣١٢١تكرار احلرف األول بعد احلرف الثاين ) ١(

  ."القربة
  :بإبدال العني الساكنة أحد احلروف التالية) فععل< فعل (لثانية فك تضعيف الصيغة الفعلية ا) ٢(
  ." انفجر بصوت"قع رف> فقّع : مثل) ر(

                                                
  . لقد استعضنا عن بعض أمثلته من العاميات، بأمثلة من الفصحى 9
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  ."امتد"حب لس> سحب ) ل(
  ."قتل"دل نـج> " قطع"جدل : مثل) ن(
  :توسيع األصل الثالثي بزيادة أحد احلروف التالية) ٣(
  ."تكبر "رمشخ> " عال"مشخ : مثل) ر(
  ."تشتت "لمشع> " رقتف"مشع ) ل(
  ."اخلبط باليد عشوائياً"أي " الظلم "سغطر> " أومأ بيديه"غطر ) س(
  :بعد الصامت الثاين، يف مثل) ي(أو ) و(إقحام ) ٤(
  .إذا مشى فأعيا: يقال حوقل الشيخ" أعيا،"قل وح> " الن وضعف"حقل ) و(
  ."سار بالنميمة"سب يـن> " عزا كالما إىل آخر"نسب ) ي(
  :كرار عنصر ثنائي بإحدى الطرق التاليةت) ب (
> زلـزل، حـلّ     > دنـدن، زلّ    > صرصر، دنّ   > صر  : تكرار احلرفني األولني، يف مثل    ) ١(

  .حلحل
ضعف  "ضعو" صب املاء برفق؛  "رقرق  > " صب "قار: تكرار احلرفني الصحيحني، يف مثل    ) ٢(

  "خفض وهان"تضعضع > " واحنطّ
فخفـخ  > ر  فخ" الك اللقمة، "ضغضغ  > مضغ  : تعبريية، يف مثل  تكرار حرفني خلاصيتهما ال   ) ٣(
  ."بالغ يف مدح نفسه"
  

   فوق الثالثيةاألمساءمصادر بعض 
من جذور  ) أي الرباعية واخلماسية  (لقد ميز فليش صيغا متعددة لطرق اشتقاق األمساء فوق الثالثية           

  :ثنائية وثالثية على النحو التايل
  : ، يف مثل٣١٢١حلرف الثاين من األصل الثالثي تكرار احلرف األول بعد ا) أ(

  ." احلجر األسود الصلْب"ر قَقَه> " إكراه"قهر 
  ."غليظ"قُسقُب > " يابس"قَسب 

  :  يف مثل٣٣٢١تكرار احلرف الثالث من األصل الثالثي ) ب(
  ." خامل"قُعدد > قعد " جبل، "ددقَر> " اجتماع "دقر

  ." سريع"مشالل > " أسرع"مشل 
  ."جبان"رعديـد > " ارجتف"رعد 
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  : يف مثل٣٢٣٢١تكرار احلرف الثاين والثالث من األصل الثالثي ) ج(
  ."جيش كثري العدد "رمرمع> " كُدس، كَومة "رمع

  ."مشى خبطى قصرية) "يف مشيته(قطوطى > " مشى متقارب اخلطو"قطا 
  : على أحد األوزان التالية١٢١٢تكرار حريف الثنائي ) د(
  ."صوت الرحى"جعجعة " تتابع الكالم،"بعبعة : فَلفَلْ

  ." دويبة تصر"صرصر 
  ."البق"فَسفس 

  ."النعناع"نعنع 
  ."خلخال"بلْبل، هدهد، فُلْفُل، خلْخل : فُلْفُل

  .ِسمسم، ِمشمش، ِسلسلة: ِفلِْفل 
  .شعر غزير: جثاِجث" امسان لألسد،"قُصاقص، قُضاقض : فُالِفل
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 ي واالشتقاق التقلييبالقلب اللغو

تقدمي حرف على آخر يف الكلمة، وهو ظاهرة شائعة يف حياة بعض الكلمات، : القلب اللغوي
  : ومن أمثلته

  قطع : جذب و جبذ
  .صاِعقة وصاِقعة

  .جبذ وترها لتصوت: أنبض القَوس وأنضب
  .ذهب: اضمحلّ وامضحلّ الشيء

  .طريق طَاِمس وطَاِسم
  .تر عليهاال و: علط وعطل قوس

  . أفْسد : يعِثي عاث يِعيث وعثا
  .فَثَأْت القدر وثفأا إذا سكنت غلياا

  .ميزاب املاء: ِمزراب وِمرزاب
  .كامله: رجل شاكي السالح وشائك

  .عقدة: حكْلة وحلْكَة يف لسانه
  . عظيم األنف : رجل خناِفر وفُناِخر

 كبه الصغار عند نطـق الكلمـات يف بدايـة   ويبدو أن السبب الرئيسي يف القلب هو خطأ يرت       
  .، ومن مث يشيع ويبقى يف لغة الكبار حىت يصبح جزءا من اللغةتعلمهم للغة

 أن القلب عند البـصريني ال     ١٠واللغويون خمتلفون حول ما يعد قلبا، ويبدو لنا من قول النحاس          
؛ وعند الكوفيني ميكـن  شاكي السالح وشائك، وجرف هاٍر وهاِئر يكون إال مع احتاد اللغة، مثل
  .وجذَب أن يكون يف لغتني حنو جبذ

يف الِبطِّيخ لغة أخرى طِّبيخ بتقدمي   : وذهب ابن دستوريه إىل ِإنكار القلب فقال يف شرح الفصيح
اّللغويون وقد بينا احلجة يف ذلك يف كتـاب ِإبطـال           ليست عندنا على القَلْب كما يزعم       الطاء و 
  .القلب

  :ن هناك ثالث حاالت للقلبويبدو لنا أ
  .أطعيناك> ما نسمعه يف كالم الصغار، مثل قوهلم أعطيناك : األوىل

                                                
   السيوطي، المزهر  10
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  .صاعقة وصاقعة، وجذب وجبذ: مثل: ما يكون يف لغتني خمتلفتني: الثانية
  .الثالثة ما يكون يف لغة واحدة وهو قليل نادر، مثل شائك وشاكي

  االشتقاق التقلييب
الستة للجذر الثالثي هي نوع من االشتقاق الذي مساها االشـتقاق           يرى ابن جين أن التقليبات      

هو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية       : ووصفه بقوله ) االشتقاق التقلييب وحنن هنا نسميه    (الكبري،  
منها  عليه وعلى تقاليبه الستة معىن واحداً جتتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد فتعقد
  .عليه

رد التقليبات الستة لألصل الثالثي إىل مدلول عـام         : سط تعريفه على النحو التايل    وميكن أن نب  
  :وقد ضرب ابن جين أمثلة قليلة على هذا االشتقاق يف كتابه اخلصائص، منها. يضمها مجيعا

واملـستعمل منـها    . الداللة على القوة والشدة   : يزعم أن معاين تقليباا تدور حول     ) ك ل م   (
، فلم  )ل م ك  (وأمهلت منه   ) م ل ك  ) (م ك ل  ) (ل ك م  ) (ك م ل  ) (ك ل م   (:أصول مخسة، وهي  

  :تأت يف ثبت، فمن ذلك األصل أُخذ
دابـة  : "وذلك للشدة اليت فيه، وقالوا يف قول اهللا سبحانه        . ، منه الكلم للجرح   )ك ل م  (األول  

: أكلهم، وقالوا أحدمها من الكَالم، واآلخر من الِكالم أي جترحهم وت        : قولني" من األرض تكلمهم  
رجل كليم أي جمروح وجريح، ومنـه       : ما غلظ من األرض، وذلك لشدته وقوته، وقالوا       : الكُالم

  .الكالم، وذلك أنه سبب لكل شر وشدة يف أكثر األمر ، وجرح اللسان كجرح اليد
والتقاؤمها أن الـشيء إذا مت      . ، من ذلك كمل الشيء وكمل وكِمل فهو كامل        )ك م ل  (الثاين  
  . كان حينئذ أقوى وأشد منه إذا كان ناقصاً غري كاملوكمل

ألنـه  . [، منه اللكم إذا وجأت الرجل وحنوه، وال شك يف شدة ما هذه سبيله             )ل ك م  (الثالث  
 ]. أشد من الصفع واللطم

، منه بئر مكول، إذا قل ماؤها، والتقاؤمها أن البئر موضوعة إذا قل ماؤها كره               )م ك ل  (الرابع  
 .شدة ظاهرةموردها، وتلك 

ومنـه ملـك    . ، من ذلك ملكت العجني، إذا أنعمت عجنه فاشتد وقـوي          )م ل ك  (اخلامس  
قد اشتملت عليه يدي، وذلك قوة وقدرة من املالك على ملكه، ومنه            : اإلنسان، أال تراهم يقولون   

ك فكـذل . امللك، ملا يعطى صاحبه من القوة والغلبة، وأملكت اجلارية، ألن يد بعلها تقتدر عليها             
 .بقية الباب كله
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 ": القوة والشدة" فهي كما زعم تفيد معىن )ج ب ر(  ومن ذلك تقليب
لقوتـه    امللك : جربت العظم والفقري إذا قويتهما وشددت منهما واجلرب): ج ب ر(منها ) ١(

   . وتقويته لغريه
  . شكيمته رجل جمرب إذا جرسته األمور وجنذته فقويت منته واشتدت): ج ر ب(ومنها ) ٢(

أغفل وأمهل تـساقط   ومنه اجلراب ألنه حيفظ ما فيه وإذا حفظ الشيء وروعى اشتد وقوى وإذا
    . ورذى

    . األجبر والبجرة وهو القوي السرة): ب ج ر(ومنها ) ٣(
العـني   البرج لقوته يف نفسه وقوة ما يليه به وكذلك البرج لنقاء بياض): ب ر ج(ومنه ) ٤(

 رها وأنه ليس بلون مستضعف وصفاء سوادها هو قوة أم
ومنه شهر رجب لتعظيمهم إياه   . وقويت أمره رجبت الرجل إذا عظمته): ر ج ب(ومنها ) ٥(

فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى  عن القتال فيه وإذا كرمت النخلة على أهلها
   .  أحد فصوص األصابع وهي مقوية هلا : والراجبة  . به

فخـورا    وتلقاه رباجيـا  : الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله قال) ر ب ج(ومنها ) ٦(
   . تأويله أنه يعظم نفسه ويقوي أمره

اعلم أنا ال ندعى أن هذا مستمر يف مجيع اللغة          : ووقد شعر ابن جين بصعوبة تطبيق فكرته فقال       
ك الذي هو يف القسمة سـدس   بل إذا كان ذل . األصغر أنه يف مجيع اللغة كما ال ندعي لالشتقاق

بل لو صح من  .  تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمسا هذا أو مخسه متعذرا صعبا كان
فكيف بـه    . التقلب كان غريباً معجباً هذا النحو وهذه الصنعة املادة الواحدة تتقلب على ضروب

  .األبعد وهو يكاد يساوق االشتقاق األصغر وجياريه إىل املدى
   القول باالشتقاق التقلييبنقد

وقد انتقد ابن جين كثري من اللغويني األقدمني واحملدثني، فمن األولني، السيوطي الذي قال يف               
الفارسـي   وهذا مما ابتدعه اإلمام أبو الفتح ابن جني وكان شيخه أبو علي: "شأن هذا االشتقاق

لغة العرب وإمنا جعله أبو  نبط به اشتقاق يفيأنس به يسرياً وليس معتمداً يف اللغة وال يصح أن يست
مشترك مع اعترافه وِعلِْمه بأنه ليس هو موضـوع   الفتح بياناً لقوة ساعده ورده املختلفات إىل قَدٍر

من املعاين مغايرةً للقَدر املشترك وسبب إمهال العرب وعدِم  تلك الصيغ وأن تراكيبها تفيد أجناساً
 انيه أن احلروف قليلةٌ وأنواع املعاين املتفامهة ال تكاد تتناهى فخصوا كـلّ مع التفات املتقدمني إىل
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املواد حـىت ال   تركيب بنوٍع منها ليفيدوا بالتراكيب واهليئات أنواعاً كثرية ولو اقتصروا على تغاير
ما لضاق والضرب ملنافاما هل يدلّوا على معىن اإلكرام والتعظيم إال مبا ليس فيه من حروف اإليالم

   ."األمر جداً والحتاجوا إىل ألوف حروٍف ال جيدوا
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 اإلبدال

جعل حرف مكان آخر يف الكلمة، مثل فناء الدار، وِثناء الدار، حيث جعل الثاء              هو  : اإلبدال
 :بدل الفاء؛ واإلبدال أنواع

لنطق أو  إما لتسهيل ا  : وهو جعل حرف مكان آخر لضرورة لفظية      ): الشائع (اإلبدال الصريف 
اراة الصيغة الشائعة، وهو إبدال مطرد ضروري عند مجيع العرب، ويقع يف حروف معينة جيمعها            

 :ومن أمثلته) طال يوم أجندته(لفظ 
  

 تغيري تغيري افتعل بعد التغيري افتعل قبل التغيري فَعل
   اصطفى اصتفى صفا
   اضطرب اضترب ضرب
ضر راضت اضطُر   
   لىاصط اصتلى صلى
  اطّرد اطْطَرد اطترد طرد
   ازدهر ازر زهر
   ازدجر ازجتر زجر
 ادكر اددكر اذْدكر اذْتكر ذكَر

  
واهلمـزة،  ) الواو ، أو الياء، أو األلف     (تغيري حرف العلة    :  وهو اإلعاللومن اإلبدال الصريف    

  :مثل
   مساء ←مساو  
    بائع←باِيع   
    قائل←قاِول  
   صام←صوم 
   باع←    بيع

   اتفق← ِاتتفق ←اوتفق  
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  : هو جعل حرف مكان آخر لغري ضرورة لفظية، مثل: اإلبدال اللغوي
  .ِلثام و ِلفام
  .أرمد و أربد

  .مرث اخلبز ومرده
  .و شثل األصابع) غليظ(شثن األصابع 

  .واألين) احلية(األيم 
  موت ذُؤاف وذُعاف

  .والظأْم) سلف الرجل(الظأْب 
  .وعجم الذنب) عصعصه(عجب الذنب 
  .احلُثالة واحلُفالة
  .الثُّوم والفوم

  : اإلبدال اللغوي القياسي
  أو غني أو خـاءٌ  وهو كلُّ سٍني وقعت بعدها عني  : هذا الباب ما ينقاس ِمن: قال البطليوسي

  .أوقاف أو طاٌء جاز قلبها صاداً
متأخرةً بعدها، وأن تكـونَ   حلروف الوشرطُ هذا الباب أن تكون السني متقدمةً على هذه ا
هي األصل، فإن كانت الـصاد هـي    هذه احلروف مقاِربةً هلا ال متباعدة عنها، وأن تكون السني

األقوى وال يقْلَب األقوى إىل األضـعف وإمنـا    األصل مل يجز قلبها سيناً ألن األضعف يقْلَب إىل
 مستعلية والسني حرف متسفِّل فثقُل عليهم االستعالء حروف قلبوها صاداً مع هذه احلروف ألا

 فيه من الكُلْفة فإذا تقدم حرف االستعالء مل يكْره وقـوع الـسني بعـده ألنـه     بعد التسفل ملا
    . كاالنِحدار من العلو وذلك خفيف ال كُلْفةَ فيه

  :ومن أمثلته
  . داء يأخذُ يف الصدر :  القُعاس والقُعاص

 .الناِحية من األرض:  والصقع  السقع 
 . طائر كالعصفور : األسقع واألصقَع
  .بليغ:  وِمصقَع خطيب ِمسقَع

  . حاذق  : دليلٌ ِمسدع وِمصدع
  .منتهى الكف عند املفصل: والرصغ   الرسغ
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  .األذُن  ثقْب : ِسماخ وِصماخ
  . النفساء ما تطْعمه : اِخلرسة واِخلرصة 
  .السراط والصراط
  .السوط والصوط

اختلف العلماء حول ما يدخل يف دائرة اإلبدال وما خيرج عنـها،            : االختالف حول اإلبدال  
  :وميكن متييز ثالثة آراء رئيسة يف هذا الباب

يرون أنّ اإلبدال قد يقع بني كل حرف وآخر من حروف اللغة، سواء كانت              : رأي املتوسعني 
وممن قال ذا أبو الطيب اللغوي الذي عد من اإلبدال الذاب       . خارج أو كانت متباعدا   متقاربة امل 

ومن هؤالء الكرملي، الذي قال إن اإلبدال يتسع       . برغم تباعد خمرجي النون والباء    " العيب"والذان  
قلما جند حرفا من حروف اللغة      : يف مجيع حروف اللغة، ومنهم أبو احلسن بن الصائغ الذي يقول          

  .إال وقد جاء فيه اإلبدال ولو نادراً
وهم الذين وضعوا شروطا لتحقق اإلبدال، ومن هؤالء ابن جين الذي اشترط            : رأي املضيقني 

احتاد اللغة؛ لذا أخرج منه اللثام واللفـام        ) ٢(تقارب املخارج؛ لذا أخرج منه الذاب والذان،        ) ١(
" ذو قـوة علـى الـدفع   ): "رجل تدرأ (أال يكونا أصلني؛ لذا أخرج منه   ) ٣(الختالف اللغات،   

  . أصالن متميزان-على حد زعمه-؛ ألما "ذو عز): "رجل تدره(و
  .ميثلهم ابن سيده الذي اشترط فقط تقارب املخرجني: رأي املتوسطني

  االشتقاق اإلبدايل
هناك من اللغويني من رأى يف اإلبدال وتقارب خمارج حروف الكلمة ومعانيهـا نوعـا مـن       

تقاق، ومساه بعضهم باالشتقاق الكبري أو األكرب، ومبا أن تقليب احلروف يدعى مرة باالشتقاق     االش
ومن كالمهم عنه ميكـن     . االشتقاق اإلبدايل األكرب ومرة بالكبري فيحسن أن نسمي هذا اإلبدال         

و يف  رد الكلمات إىل أصل واحد إذا تدانت معانيها وتقاربت حروفها يف املخـارج أ             : تعريفه بأنه 
وقد أورد ابن جين يف باب تصاقب األلفاظ  لتصاقب املعاين أمثلة كثرية تـصلح لـه،                  . الصفات

  :وميكن متييز ثالثة أنواع منه حبسب عدد احلروف املتقاربة يف املخرج أو يف الصفة
  :مقاربة يف حرف) ١

  . نألما حرفان ذلقيا) ل(و ) ر(؛ هنا تقاربت "قشر "جلفو" قشر وجه األرض"  جرف
حرفان ) م(و ) ل(ومها متقاربان يف املعىن؛ و " الشق يف الشفة العليا، " : العلْماألثر و " : العلْب
  .شفويان
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حرف ) ف(حرف شفوي و ) ب(؛ و "أخذ املاء بإناء "الغرفو" الدلو العظيمة " : الغرب
  .شفوي أسناين

  .حرفان ذلقيان) ر(و ) ل(أصوات؛ و : هدير وهديل
  .متقاربان ألما ذلقيان) ن(و ) ل(؛ و "استمسك وجتمع :"جنبو" وغلظاجتمع  "جبل
  :مقاربة يف حرفني) ٢
) ح(األول غري مطبق والثاين مطبق، و): ص(و ) س(أصوات؛ و ) ص هـ ل( و  ) س ح ل( 
  . حرفان حلقيان) هـ(و 

  .نذلقيا) ر(و ) ل(األول غري مطبق والثاين مطبق؛ و ): ص(و ) س(سحل وزحر أصوات؛ و
متقاربان يف املخارج؛ ) م(و ) ف(ذلقيان؛ و ) ر(و ) ل(، و "القشر"جلف وجرم يفيدان معىن 

  .ألن األول شفوي أسناين، والثاين شفوي أنفي
  :مقاربة يف ثالثة أحرف) ٣
  .ذلقيان) ل(و ) ر(حلقيان؛ و ) ع(و ) أ(حرفا صفري؛ و ) س(و ) ز( أصوات؛ سعل وزأر
 .ذلقيان) ل(و ) ر(حلقيان؛ و ) هـ(و ) أ(صفري؛ و حرفا ) س(و ) ز  (صهل و زأر
أسنانيان ) ت(و ) د(حلقيان؛ و ) خ(و ) غ(؛ و "الفعل يف خفاء"  تدالن على ختل و غدر

  .ذلقيان) ل(و ) ر(ِلثويان؛ و 
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  النحت

  .انشر اخلشب والقشر: النحت لغة
  اقتطاع كلمة من كلمات أو من عبارة: النحت اصطالحا

، وحنت كلمة من عبارة مثل أخذ )عبد مشس( مثل أخذ عبشمي من النحت من كلمات
  ).جعلت فداك(جعلف من 

  اختالف مفاهيم النحت
هناك مفاهيم متعددة للنحت ألن بعض علماء اللغة يرون يف بعض الكلمات حنتا وبعضهم ال 

  .يرى ذلك
مجيعا بأن هذه  للنحت، وهو مفهوم شائع عند مجهور اللغويني الذين يقرون املفهوم التقليدي

الكلمات منحوتة من عبارات، وقد ذكر ذلك اخلليل وسيبويه واللغويني من بعدهم، ومن هذه 
  :الكلمات

  بسم اهللا< بسمل 
  ال حول وال قوة إال باهللا< حوقل 
  أطال اهللا بقاءك< طلبق 

  جعلت فداك< جعلف جعفل 
  احلمد هللا< محدل 

  عبد مشس< عبشمي 
  عبد الدار< عبدري 
  غري تقليدية للنحتمفاهيم 

مع اعتراف ابن فارس بوجود النحت يف الكلمات السابقة إال أنه زاد : مفهوم ابن فارس) ١(
مذهبنا ِفي أنّ األشياء : "قال يف الصاحيب. على ذلك ألفاظا مل يعدها العلماء من قبله من النحت

] ضبط وضرب" [رطِْضب"مثل قول العرب للرجل الشديد الزائدة علَى ثالثة أحرف أكثرها منحوت، 
 وقد عد يف املقاييس من هذا الصنف كلمات كثرية، ".الصدم"و " الصلد"إنه من " الصلِّدم"وِفي 
  : منها

  صلق+صهل< " املرأة الصخابة"صهصلق 
  ضرب+ضبط< " الرجل القوي" ِضبطر 
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  مجد+جلد< " الصخرة الصلبة"جلمود 
  صدم+صلد< " احلافر الصلب" ِصلْدم 

إن هذه األمثلة ليست من باب النحت وإمنا : الذين يعارضون ابن فارس يف رأيه يقولونو
نتجت عن زيادة حرف على الثالثي، فضبطر يف الواقع هي ضبط زيد يف آخرها الراء، وجلمود 

  .زيد فيها بعد الالم امليم
طور  جاء جورجي زيدان مبفهوم جديد للنحت ليبين كيفية ت:مفهوم جورجي زيدان) ٢(

لف ، وأن +قط: الكلمات الثالثية من الثنائية، فادعى أن قطف منحوتة من الكلمتني الثنائيتني
: والكلمات اليت مل يستطع بيان النحت فيها قال. قش+قم: قمش منحونة من الكلمتني الثنائيتني
  ).ع(ص، قطـ)ر(ـهب، قـ)لـ(ـكن، )سـ: (إا نشأت بزيادة حرف اعتباطا، مثل

 يف سبيل حماولته لتفسري ظاهرة األضداد يف العربية يف ضوء :رمرجي الدومنكيمفهوم م) ٣(
نظريته الثنائية قال إن الضد نشأ من حنت كلمتني ثنائيتني تفيدان معنيني متضادين لينشأ من ذلك 

  :كلمة واحدة تفيد معنيني متضادين، ومن األمثلة اليت ذكرها يف هذا السياق
ومن سدى " قطع"يزعم أن سبد منحوتة من سب " عرهحلق ش"، و "أطال شعره"سبد 

  ".طال"
" انتصب"وتعين أيضا " احنىن ووضع جبهته على األرض"قال بعض اللغويني تعين : سجد

  "عال"ومن  سد " رمى وألقى"ويزعم الدومنكي أا منحوتة من سجا 
 أن بعض صيغ التصريفات يف  بعض هؤالء يفترض:مفهوم بعض علماء الساميات) ٤(

  :اللغات الساميات وصلت إىل صورا احلاضرة عن طريق النحت
  : يف حنوالفعل والضمائرإما من 
  كتب+أنا< أكتب 
  كتب+حنن< نكتب 
  كتب+أنت< تكتب 

  :، يف حنوكلمات وأدواتأو من 
  "ال أكون"أيس +ال< ليس 
  أيت+ال< ليت 
  "قريب من يديه"يد +عن< عند 
  كان+ ال < لكن 
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  أنواع النحت

  : عبد القادر املغريب النحت إىل األنواع التاليةميز
  :، وهو أن تنحت من اجلملة فعال يعرب عن مضموا، مثلالنحت الفعلي

  "جعلت فداك"جعفل 
  "أطال اهللا بقاءك"طلبق 

  "بسم اهللا"بسمل 
  "ال حول وال قوة إال ياهللا"حوقل 
  "حي على الصالة"حيعل 
  "مد هللاحل"محدل 
  "حسيب اهللا"حسبل 

  :، وهو أن تنحت من امسني صيغة نسب، مثلالنحت النسيب
  "شافعي حنفي"شفعنفي 
  "عبد مشس"عبشمي 
  "عبد الدار"عبدري 
  "عبداهللا"عبديل 

  "دار العلوم"درعمي 
  "بنو العنرب"بلعنرب 

  "عبد القيس"عبقسي 
  :، وهو أن تنحت من كلمتني امسا واحدا، مثلمسيالنحت اال

  مجد+من جلد" صخرة"لمود ج
  "احلب البارد"قُر +من حب" البرد"حبقُر 

  حطب+من شق" كبش ذو قرنني"شقَحطب 
  :، وهو أن تنحت من كلمتني كلمة واحدة تدل على صفة مثلالنحت الوصفي

  ضرب+ضبط" القوي"ِضبطْر 
  صلق+صهل< " املرأة الصخابة"صهصِلق 
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  حتر+بتر< "  القصري"بحتر 
 جعد+جلد< " الصلب الشديد"د جلْع

 
  موقف العلماء من النحت

اختلف احملدثون حول توسيع دائرة النحت للتغلب على ترمجة االصطالحات والكلمات اليت 
تتطلبها ااالت العلمية واملستجدات يف احلقول االقتصادية والصناعية واالجتماعية، وأصناف 

  :العلماء حبسب موقفهم من توسيع دائرة النحت
هؤالء يرون أن النحت ظاهرة قائمة على ما مسع عن العرب، ويرفضون جعله  :رافضون) أ(

  :قياسيا ألنه ال يناسب جرس العربية وقوالبها، ومن هؤالء
، الذي يقول إن العربية لغة اشتقاقية قادرة على تلبية كل املتطلبات اللغوية إنستاس الكرملي

علماء العصر العباسي وما بعده يعتمدون عليه يف من األمساء واالصطالحات، لذا ال جند 
  .اصطالحام، ولكن العرب ال تنحت إال األلفاظ اليت يتكرر ورودها على ألسنتهم

والنحت يف رأيه من . ، وكان من أشد الرافضني العتبار النحت ظاهرة قياسيةمصطفى جواد
ع ابن لفارس لدائرته كان بسبب خصائص اللغات اهلندية األوروبية وليس من مسات العربية، وتوسي

  .تأثري أصله الفارسي
لنقل املصطلحات العلمية من اللغات األوروبية اليت  يرون أن هناك حاجة ملحة متحمسون) ب(

متتلك اآلن زمام العلوم واملخترعات، ويرون أن كثريا من هذه املصطلحات موجودة على شكل 
ومن الذين . ق لن نستطيع سد النقص يف هذا االمنحوتات يف لغاا، ومهما توسعنا يف االشتقا

  :حتمسوا إىل استغالل ظاهرة النحت وطالب بتوسيعه واالعتراف بقياسيته
 الذي يقول إن العلماء يعتقدون أن النحت أسهم إسهاما عظيما يف تكوين ساطع احلصري

قادر على تلبية ، واالشتقاق وحده غري .اللغة وهو مصدر معظم األفعال الرباعية واخلماسية
  .حاجاتنا إىل املصطلحات ألنه حمدود بأوزان وقوالب معينة

 الذي يقول إن كل اللغات احلية تدل على أا لغات اشتقاقية يف األصل وقد إمساعيل مظهر
  . جلأ أهلها إىل النحت ليتمكنوا من تسمية أشياء كثرية، والعربية ال ختتلف عن ذلك

ية لغة غنية مبا يقدمه االشتقاق هلا من إمكانيات تتواءم مع طبيعتها يرون أن العرب: معتدلون) جـ(
وجرسها وقوالبها، ولكن قد يكون هناك اصطالحات علمية يصعب وجود مقابل هلا يؤدي معناها 
  :العلمي الدقيق، لذا ميكن يف هذه احلالة االستعانة بالنحت يف أضيق نطاق مع توفر الشروط التالية
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  . املنحوت نايب اجلرس عن سليقة العرب أال يكون اللفظ-١
  . أن يكون على وزن من األوزان العربية-٢
  . أن يؤدي حاجة اللغة من إفراد وتثنية ونسب-٣

وميكن عد جممع اللغة العربية من هذه الفئة ألن قراره الذي صدر يف هذا الشأن يشري إىل أنه 
ة، على أن يراعى ما أمكن استخدام جيوز أن ينحت من كلمتني أو أكثر اسم أو فعل عند احلاج

  . األصلي من احلروف دون الزوائد وأن يكون املنحوت موافقا لألوزان العربية
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 Polysemy) تعدد املعىن( االشتراك البوليسيمي 
 االشتراك البوليسيمي هو داللة كلمة واحدة على عـدد مـن        :تعريف االشتراك البوليسيمي  

 .  عالقة داللية مبعىن مركزياملعاين املختلفة اليت تربطها
ووجود عالقة رابطة بني املعـاين  ." معىن "semyو " متعدد "polyولفظ بوليسيمي مكون من    

ثقب يف  "و" فتحة يف الباب،  " "البئر،" "عضو اإلبصار "اليت تفيد معاين    ) عني(ميكن التمثيل له بلفظ     
جند املعىن املركزي األويل هـو      ." وسواجلاس" "الذهب،"و" السيد،"و" نقرة يف الركبة،  "و" القربة،

نقرة "و" القب يف القربة  "و" فتحة الباب "البئر عالقة مشاة، و   : والعالقة بينه وبني  " عضو اإلبصار "
بالسيد عالقة مشاة معنويـة ألن      " عضو اإلبصار "عالقة مشاة حسية؛ وعالقة العني      " يف الركبة 

والـذهب عالقـة    " عضو اإلبصار "ك العالقة بن    العني أفضل احلواس والسيد أفضل قومه، وكذل      
 .مشاة معنوية لن العني أكرم احلواس والذهب أنفس املعادن

 :أمثلة أخرى لالشتراك البوليسيمي
 : قرن

 .رأسها: وقَرنُ الفَالِة
 أي أنفَه، " قَرنَ الكَِإل
 .رأسها: قرن األكمة
 أعاله، : قرن اجلبل

  .أقرن، وقرون: واجلمع. البكرة: القرن، أيضا
  .ناحيتها: أول شعاعها، وقيل: وقيل. أوهلا عند الطلوع: قرن الشمس
  .أي لدته: وهو قرنه
  .هو اجلبل الصغري: وقيل. هو قطعة تنفرد من اجلبل: وقيل. اجلبيل املتفرد: القرن
 غطاء اهلودج: والقرن
  سن
 واحد األسنان: السن

 . حبةٌ من رأِْس ثُوٍم: وِسن من ثُوٍم
 .ن اإلنساِن؛ ِلدتهوِس

  .أطرافه املدببة: وأسنان املشط
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 موضع البرِي منه: وِسن القلم 
  شعبة حتزيزه: وِسن اِملنجل 

 
 أذن

من احلواس 
 القلِب أحد جوانبهأُذُنُ و 

  وأذن السهِم قذذه
  وأذن النصِل حرفه 

  .وأُذُنُ كلّ شيء مقِْبضه كأُذُِن الكوز والدلْو
  . وذلك لكونه على شكل اُألذُِن ، ما يخد منه فيندر إذا أَخوص :  العرفج والثُّمام أُذُنُ

  . واحدا أُذُنٌ ، عراها : وآذانُ الكيزاِن 
  ما أَطاف منها بالِقبال : وأُذُن النعل 
  .نبت له ورق عرضه مثل الشبر: أُذُنُ احلماِر 

  جارحة الكالم: لسان
   الناِر شعلَتها وقد تلَسن اجلَمرلسانُ

  .اللِّسانُ من النعاِل ما فيها طُولٌ ولَطافَةٌ كهيئَِة اللِّساِن
عود من املعدن يثبت عموديا على أوسط العاتق، ويتحرك معه، ويـستدل منـه     : لسان امليزان 

  على توازن الكفَّتني
  -.ق ظهر القدماهلَنةُ الناتئة حتت فتحته فو: لسان احلذاِء
  عشبة سنوية طبية من فصيلة اِحلمِحميات، ورقها يشبه لسان الثور،: لسان الثَّوِر

  
  جبهة

  سيدهم ،: وجبهةُ القوم 
  اجلماعةُ: واجلَبهةُ من الناس 

  .واِجهة الِقتاِل، خطُّ احلَرِب الفَاِصلُ بين الْمتحاِرِبني": جبهِة الِقتاِل
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  عنق
ق اِجليد والرقبة أو هو من احليوان ما بني الرأس والبدنالعنق والعن  

  والعنق أيضا الرؤساُء واجلماعة من الناس
  عنق القارورة، هو اجلزء األعلى منها والضيق

  أي قدمي الدهر. عنق الدهر
  وجاَء القوم عنقاً عنقاً أَي طوائف

  أَي قطعة خترج من النار: عنق من النار
  إذا خرج من النهر ماء فجرى فقد خرج عنق

  وله عنق يف اخلري أَي سابقة
  

    : اِهلاللُ
  هالل السماء 
  باهلالل يعرقَب به محار الوحش   وهو شبيه : وهالل الصيد
  الِقطْعة من الغبار،   :  وهو الذُّؤابة واهلالل : وهالل النعل
   املطيف بالظفر  : وهالل اإلصبع

    قطعةُ رحى، : واهلالل
   باقي املاء يف احلوض  : واهلاللُ
    . الذي قد أكثر الضراب حىت هزل  اجلملُ : واهلالل

  
  االختالف حول وجوده يف اللغة

  آراء القدماء
على أنه ممِكن الوقوع جلواز أن يقع إما مـن   جاء يف املزهر أن الناس اختلفوا فيه، فاألكثرون

ملعنى مث يضعه اآلخر ملعنى آخر ويشتِهر ذلك اللفظ بني الطائفتني  ع أحدمها لفظاًواِضعين بأنْ يض
على السامع  املعنيني وهذا على أنَّ اللغات غري توقيفية وإما ِمن واضٍع واحٍد لغرض اإلام يف إفادته

 وقد سـأله  - عنه اللّه حيثُ يكونُ التصريح سبباً للمفْسدة كما روي عن أيب بكر الصديق رضي
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 هذا رجـلٌ يهـديين    : من هذا قال  : رجلٌ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ذهاِبهما إىل الغار
    . السبيلَ

األلفاظ ومن الناس من أوجب  واألكثرون أيضاً على أنه واقع لنقِْل أهِل اللغة ذلك يف كثري من
    . متناهية فإذا وزع لِزم االشتراك  واأللفاظ ألن املعاينَ غري متناهيٍة :  قال-وقوعه 

 م إىل أن االشتراك أغْلبِرها :  قال-وذهب بعضهبأس ـاة    ألن احلروفحمشتركة بشهادة الن
واألفعال املاضية مشتركةٌ بني اخلبر والدعاء واملضارع كذلك، وهو أيضاً مـشترك بـني احلـال                

ضممناها إىل قسمي احلروف واألفعال كان االشتراك  ها االشتراك فإذاواالستقبال واألمساء كثري في
فيها قليلٌ باالستقراء  . أغلب األلفاظ األمساء واالشتراك بأن أغلب دور.  

 وقد ذكر لفظـة وجـد       -قال يف شرح الفصيح     : وممن أنكر االشتراك اللفظي ابن درستويه     
وى حجج من يزعم أن من كالم العرب ما يتِفـق لفظـه   هذه اللفظة من أقْ   : "-واختالف معانيها 

فظن من مل يتأمل املعاين  وخيتلف معناه ألن سيبويه ذكره يف أول كتابه وجعله من األصول املتقدمة
هذه املعاين كلُّها شيٌء واحد وهو      ومل يتحقق احلقائق أن هذا لفظٌ واحد قد جاء ملعاٍن خمتلفة وإمنا             

    .  اً كان أو شراًإصابةُ الشيء خري
 :آراء احملدثني

اللغويون احملدثون جممعون على أن االشتراك واقع فيب اللغة، وهو من خصائص اللغة اإلنسانية،              
إن اآلثار املترتبة على تعدد املعىن للكلمة الواحدة بالنسبة للثروة اللفظية للغة            ) "ستيفن أوملان (يقول  

وجود كلمة لكل شيء من األشياء من شأنه أن يثقـل علـى          من ذلك مثالً أن     . آثار بعيدة املدى  
وجيعل حاهلا أهلها أسوأ من حال البدائي الذي قد يستعمل كلمـات خاصـة              . الذاكرة اإلنسانية 

" غسل رأس شخص آخر   « و  " غسل شخصاً آخر  "و  " غسل نفسه "للداللة على املعاين اجلزئية مثل    
كلمة واحدة للداللة  ه، بينما ال يوجد لديهاىل آخر" غسل وجه شخص آخر« و " غسل وجهه"و 

استطاعتها أن تعرب عن الفكر املتعددة بواسطة تلـك   إن اللغة يف" . الغسيل"على املعىن العام وهو 
الطريقة احلصيفة القادرة، اليت تتمثل يف تطويع الكلمات وتأهيلها للقيام بعـدد مـن الوظـائف                

ات نوعاً من املرونـة والطواعيـة، فتظـل قابلـة           وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلم    . املختلفة
  ."اجلديدة من غري أن تفقد معانيها القدمية لالستعماالت

  أسباب االشتراك البوليسيمي
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، وهو إطالق لفظ قدمي على شيء حديث عن قصد، فاحلياة متطورة مـن الناحيـة                النقل) أ(
وعادة اللغة الختترع كلمات مـن  . العلمية واملادية فال بد له من وضع أمساء تواكب هذه التغريات        

 ويظهر ذلك يف . العدم بل تستخدم كلمات قدمية تطلقها على أشياء أخرى حتتاج إىل أمساء
 . حد، حج، زكاة، صيام: األلفاظ الشرعية والفقهية مثل
رجـل  : وأجزاء اآلالت مثـل   . بيت شعر، وزن، وتد، سبب    : ويف اصطالحات الفنون، مثل   

 ."وسطها"، كبد القوس "أعالها"لقوس ، يد ا"أسفلها"القوس 
  .امليزان، الدلو، األسد، الثور: أمساء النجوم والربوج

هلا أكثـر   ) عملية  (  اللفظه تستخدم يف جماالت متعددة فمثالً        اختالف جمال االستعمال  ) ب(
 من معىن لتعدد ااالت املستخدمة فيها، ففي الطب تطلق على اجلراحة، ويف العسكرية تطلق على              
أعمال عسكرية خاصة، وهلا معىن خاص يف الرياضيات وكذلك يف التجارة فهناك معىن عام ولكن               

زراعة النبات، وزراعة األعضاء، وزراعة البكترييا      : اخلاص خيتلف من جمال على آخر؛ كذلك مثل       
  . لتكثريها، وزراعة األسنان، وزراعة الشعر

انظـر  .  على املشاة من شيء إىل آخر       وهو نقل تلقائي قائم    :االستعمال االستعاري ) جـ(
 : وايضا مثل. هالل، لسان، أذن، سن، وقرن: فوق معاين
قطعة مـن   "و" جزء خارج من البحر،   "و" القطعة من األرض،  "، و "ما بني الرقبة والبدن   "العنق  

  "اخليل
" لطااس"، ويد الريح    "مده"، ويد الزمان    "املقبض"، واليد   "العروة"و" اجلارحة املعروفة : "اليد

  ."جناحه"ويد الطائر 
وِسـن  " أطرافه املدببـة،  "وأسنان املشط   " حبةٌ منه، "وِسن من ثُوٍم    " واحد األسنان، : "السن
  ."شعبة حتزيزه"وِسن اِملنجل " موضع البرِي منه،"القلم

  ."هدالع"و" وريد يف جسم اإلنسان،"و" املفتول على طاقني أو أكثر من ليٍف أو حنوه،: "حبل
  .وحنو ذلك" القثاء واحلنظل"ما استدار من مثار " صغري الكالب والسباع،: "اِجلرو

  :إطالق لفظ ملعىن على معىن آخر لعالقة غري املشاة: ااز املرسل) د (
اهلواء اخلـارج مـن     : نسمة" اململوك،"و الرقبة العضو و   " اجلاسوس،"العضو  : العني: اجلزئية
  ."الفرد"األنف و
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" اإلحـسان؛ "و" اجلارحـة "واليد  ." النعمة"اجلارحة و : واليد" اللغة،"العضو و : اللسان: ليةاآل
  ."األثر احلسن"و" عضو"اإلصبع 

  ." الرمحة"و" الطعام"والرزق " املطر،"الطعام و: الرزق: املسببية
  ."الصنم"العذاب و: الرجز: السببية
  ."القربة"بة والراويةك الدا." احلزام"اخلصر : احلقو: ااورة

العربية الفصحى لغة مؤلفة ألفاظها من عدد من اللـهجات الـيت            : اختالف اللهجات ) هـ(
كانت العرب تستعملها يف بيئاا اخلاصة، وقد أصبحت بعض مفردات هذه اللهجات جزءا مـن               

  : مثلاملعجم العريب؛ لذا جند ظاهرة االشتراك اللفظي تظهر يف عدد كبري من املفردات هلذا السبب،
  .الكرمي من الرجال : الكرمي من اخليل عند مجيع القبائل وعند هذيل الطرف: الطرف
  .القطعة من الفضة، وعند هذيل تطلق على املرآة: الوذيلة
 . األعسر، عند متيم، واألمحق عند قيس: األلفت
  ."األباطيل"ما يتمناه اإلنسان، وعند قريش : األماين
  ."إلمثا"املشقة، وعند هذيل : العنت
  ."النقي"الصلب، وعند هذيل : الصلد
  ."اجلنون"اجلهل، وعند ِحمري : السفاهة
 . بلغة محري" البالء" العشق والغرام : الغرام
  ."الشك"الضيق، وعند قريش : احلرج
  .عند كنانة" دروع"قمصان عند متيم، و: سرابيل
  .منعن أهل الي" األذنان"اخلصيتان عند سائر العرب، و: اُألنثيان
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 Homonymy) االشتراك اجلناسي(االشتراك اهلومونيمي 
وهو وجود كلمتني أو أكثر متشاتني يف الـصورة اللفظيـة           : اهلومونيمي تعريف االشتراك 

أبـو  : "جد: مثل. وخمتلفتني يف األصل ويف املعاين، وال وجود لعالقة داللية واضحة بني معانيهما           
البئر اجلَيدةُ املوضـع    "واجلد  " القطع"واجلَد  " وجه األرض، "د  واجل" احلظ،"واجلد  " أحد الوالدين، 

واملتأمل يف هذه املعاين ال جيد عالقة داللية واضحة بني هذه املعاين ميكـن للمـتكلم                ." من الكألِ 
العادي أن يلحظها؛ فهي كلمات خمتلفة تشات يف ألفاظها وليست كلمة واحدة هلا معان خمتلفة               

 من االشتراك البوليسيمي؛ لذا جيب تكرار كتابة هذه الكلمات مع كل معـىن مـن                كالعني مثالً 
أما عني فال تكرر ألا كلمة واحدة هلا معاٍن خمتلفة، وهذا هو الفـرق بـني االشـتراك           . معانيها

 .البوليسيمي واالشتراك اهلومونيمي
 :أمثلة أخرى لالشتراك اهلومونيمي

 ."هلرا" الذي يف العروق، والدم الدم
الصيب السيف" الصغري، والصيب حد". 
 ."الصك"والقط " اهلر "الِقطّ
 ."الطريق"معروف، والنعامة " طائر "النعامة
 ."اخللق والطبع"والسوس " حشرة صغرية، "السوس
 ."احلر"والصقر " طائر، "الصقْر
  ."الصوت"والصدى " طائر، "الصدى
  .يف السماء" جرم مضيء"والنجم " العشب "النجم

  أسباب االشتراك اهلومونيمي
 االشتراك البوليسيمي قد حيدث صدفة بأن تتشابه كلمتان منذ زمن بعيد مما             :أسباب قدمية ) أ(

  :يفقدنا معرفة سبب االشتراك، مثل
  ."الدلو العظيمة"الغرب"و" اجلهة "غرب
  ."أصل الكرم"واجلفنة " إناء للطعام، "اجلفْنة
  ."لون مييل إىل السواد"واخلُطْبة " ف،كالم مؤل "اخلُطْبة
  ."الضغط"والعصر " الدهر "العصر
  ."صاح الئب"وعوى " لوى "عوى
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 أبو أحد الوالدين"اجلد " احلظ"واجلد".  
 حيدث عندما يكون هناك كلمتان خمتلفتان يف األصل واللفظ فيحـدث            :التغيري الصويت ) ب(

تغـريت إىل   ]) املاء[اسم فاعل من سال      (ساِيل :مثلتغيري يف حروف أحدمها أو كليهما فتتشاا،        
  ).اسم فاعل من سأل( فاشبهت سائل سائل

 
 المعنى الكلمة الثانية المعنى الكلمة بعد التغيير الكلمة قبل التغيير

 اسم فاعل من سأل سائل اسم فاعل من سال سائل >سايل 
 التعب األين ثعبان األين >األيم 
 تكلم بصوت ضعيف سهم هشم همس >همش 
 أنثى السبع كالذئب سبعة ٧ سبعة >شبعة 
 طال سفره شوط احترق شوط >شيط 
 الشد الحزم المكان الغليظ الحزم >الحزن 
 جر جذَب قطع جذَب >جذَم 

 

 قد حيدث االشتراك اهلومونيمي بسبب اقتراض كلمة أعجمية فتشبه       :االقتراض اللغوي ) جـ(
يف الفارسية اليت أشبهت الكلمة العربية األصيلة       " املرعى"املرج  : ربية أصيلة، مثل  يف لفظها كلمة ع   

  :ومن ذلك أيضاً." اخللط"املرج 
  

 معناها الكلمة العربية األصيلة األصل األعجمي معناها الكلمة األعجمية
 الوداد الحب فارسية الجرة الضخمة الحب
 أخو األم خال فارسية شامة خال
 كثير الخُوار خَوار فارسية ضعيف خَوار
 العسل السلوى عبرية طائر السمانى السلوى
 حب القمح السنبل فارسية نبات طيب الرائحة السنبل
 المشي السير يونانية؟ قطعة من جلد السير
 القوة الطاقة فارسية الكُوة، النافذة الطاقة
 شقّ فطَر حبشية خلق فطََر
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 األضداد

 هي نوع من االشتراك البوليسيمي أو اهلومونيمي ولكن تتميز عنهما بأنّ معنيي كل لفظ من 
 . األضداد متضادان بينما معاين كل لفظ من املشترك خمتلفان

 :تعريف الضد
هو كل جذر أو كلمة ذات اشتراك بوليسيمي أو كل كلمتني ذوايت اشتراك هومونيمي تفيد 

 . دينمعنيني متضادين أو شبه متضا
 االختالف حول األضداد
 االختالف حول وجودها

اختلف العلماء حول وجود ظاهرة األضداد يف اللغة، فهناك فئة قليلة من العلماء 
  .أنكرت وجود هذه األلفاظ، ولكن مجهرة علماء العربية يقرون بوجودها يف املعجم العريب

  رأي املنكرين
األضداد، وحجته يف ذلك قوله بأن وكان من أشهرهم إنكارا لوجود : ابن درستوية

اللغة توقيف من اهللا عز وجل واالشتراك اللفظي واألضداد يؤديان إىل اإلبـهام والغموض، 
وهذا حمال يف حكمة اهللا، وذلك أن جيعل يف اللغة ما يفسد وظيفتها األصلية وهي اإلفهام 

األضداد، أن يفسر سبب وحاول ابن درستويه، عندما ووجه بعدد من أمثلة . واإليضاح
إذن هو ال ينفي األضداد مطلقاً . الضدية ليصل إىل أنه ال يوجد أضداد من أصل الوضع

  .ولكن ينفي وجودها من أصل الوضع
تفسري األضداد ال يعىن بالضرورة نفيها، ولكن يثبت أن التضاد قد وجد يف : النقد 

الشعر والقرآن الكرمي واحلديث مرحلة ما من تاريخ اللغة، وشواهدها موجودة فعال يف 
أصل (إذن تفسري األضداد قد ينفي وجودها يف . الشريف وغري ذلك من نصوص العربية

ولكنه ال يقوم دليال على عدم وجودها يف مرحلة ما من تاريخ اللغة، ألا كما ) الوضع
  .سنعرف تتولد عن تغيريات صوتية أو داللية

معتمدا على حجة عقلية بسيطة، هي أن أنكر األضداد  : تاج الدين اإلرموي
وكالمه هذا يتعلق أيضا بالوضع األول، وهذا األمر ال . النقيضني ال يوضع هلما لفظ واحد

نعرف عنه شيئا وهو جيرنا إىل تاريخ موغل يف القدم يتجاوز بنا تاريخ الساميات إىل ما 
  .قبلها
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وحنن نسأل .  العربية ينكرون األضداد أنكر األضداد مدعيا أن احملققني من علماء- :اجلواليقي
من عساهم احملققون الذين يقصدهم؟ الثابت لدينا أن علماء اللغة الكبار كاألصمعي وأيب حامت 
السجستاين والتوزي وقطرب وابن األنباري وأيب الطيب اللغوي وغريهم كثري من املشهود هلم 

  .بالثقة وكثرة الرواية أثبتوا وجود التضاد يف اللغة
أفصح عن رأيه يف تعليقه على مقالة دائرة املعارف اإلسالمية اليت كتبها  : بد الفتاح بدويع

 الذي أشار إىل أن هناك من تزيد يف ذكر عدد األضداد، ويقصد بعض Weilاملستشرق فيل 
مثل الكأس للشراب ولإلناء ومثل أن اليت لإلثبات والنفي : اللغويني الذين ادخلوا فيها كلمات مثل

هذا رأي فيل، لكن عبد الفتاح بدوي حتامل على اللغويني العرب وامهم باخللط والتزيد . غريهاو
لكن ما هي األسس اليت اعتمد عليها يف رفضه . وحتداهم أن يأتوا ولو بكلمة واحدة من األضداد

ى أا لألضداد؟ لقد ردد حجج ابن درستويه، وقام بتفسري بعض األضداد واستنادا إىل تفسريها ادع
إذن هو يثبت وجودها ولكنه يعتقد أن ضديتها مل تكن من .  مل تكن أصال تفيد معان متضادة

ابن درستويه وبدوي وقعا يف  فهم خاطئ للغة ألما يعتقدان أن هناك من يقول بأن . األصل
 كلمات األضداد موضوعة من األصل متضادة املعاين، وهذا ما ال يقره علم اللغة وعلم الداللة

احلديث ألن الثابت أن تطور وتغري اللغة داللياً أو صوتياً قد يؤديان إىل وجود هذا النوع من 
  .املفردات 

  رأي املثبتني 
  :عامة علماء العربية من لغويني وأصوليني وغريهم يثبتون وجود األضداد

ية يف فذكر ألفاظها وبعض شواهدها اللغو) حجج نقلية( فمنهم من أثبتها عن طريق النقل -١
من هؤالء قطرب وأبو عبيدة معمر بن املثىن واألصمعي وابن السكيت والتوزي وأبو . مؤلفام

  .حامت السجستاين وابن دريد واجلوهري وابن األنباري وأبو الطيب اللغوي
  ومنهم من أثبتها عن طريق احلجج العقلية معتمدين على ما ورد يف الكتاب لسيبويه -٢

اختالف اللفظني الختالف املعنيني، واختالف ]: أي العرب[ن كالمهم اعلم أن م: عندما قال
  .اللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني

جلس وذهب:  فاختالف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو .  
ذهب وانطلق:  واختالف اللفظني واملعىن واحد حنو .  
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وجدت عليه من املوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان : واتفاق اللفظني واملعىن خمتلف قولك 
  .وأشباه هذا كثري. الضالة

  كيف احتج اللغويون العرب على وجود األضداد اعتمادا على ما سبق؟
احتج بشكل غري واضح بذكر تقسم سيبويه دون أن حياول أن يدخل األضداد يف : قطرب

تراك اللفظي الذي يقره كثري من ذلك التقسيم وكأنه يوحي لنا بأن األضداد نوع من االش
  . اللغويني

يف مقدمة كتابه األضداد يذكر تقسيم سيبويه للكالم ويقول إنّ جمرى حروف  : ابن األنباري
  .األضداد جمرى احلروف اليت تقع على معنيني خمتلفني وإن مل تكن متضادة

م سيبويه الذي ، نقل عنه ابن سيده يف املخصص يف أول باب األضداد كالأبو علي الفارسي
وأما القسم الثّالثّ وهو اتفاق اللفظني واختالف املعنيني : "قام بشرحه لينـزله على ألفاظ األضداد

فينبغي أن ال يكون قصداً يف الوضع وال أصالً له ولكنه من لُغات تداخلت أو تكون كل لفظة 
وقد كان أحد شيوخنا : لتستعمل مبعىن مث تستعار لشيء فتكثر وتغلب فتصري مبرتلة األصل، قا

ينكر األضداد التي حكاها أهل اللغة وأن تكون لفظةٌ واحدةٌ لشيء وِضده والقول يف هذا أنه ال 
خيلو يف إنكار ذلك ودفعه إياه من حجة من جهة السماع أو القياس وال جيوز أن تقوم له حجةٌ 

 ألن أهل اللغة كأيب زيد وغريه وأيب تثبت له داللةً من جهة السماع بل احلجة من هذه اجلهة عليه
عبيدة واألصمعي ومن بعدهم قد حكوا ذلك وصنفت فيه الكتب وذكروه يف كتبهم جمتمعاً 
ومفترقاً فاحلجة من هذه اجلهة عليه ال له، فإن قال احلجةُ تقوم من اجلهة األخرى وهي أن الضد 

كسب كل واحد من الضدين لفظاً يتميز خبالف ضده فإذا استعملت لفظة واحدة هلما مجيعاً ومل ي
من هذه ويتخلص به من خالفه أَشكَلَ وأَلْبس فعِلم الضد شكالً والشكلُ ضداً واخلالف ِوفاقاً 

هل جيوز عندك أن جتيء لفظتان يف اللغة متفقتان ملعنيني : وهذه اية اِإللباس وغاية الفساد، قيل له
وزه أو مينعه، فإن منعه ورده صار إىل رد ما يعلم وجوده وقبولُ خمتلفني؟ فال خيلو يف ذلك أن جي

العلماء له ومنع ما ثبت جوازه وشبهت عليه اَأللفاظ فإا أكثر من أن تحصى وتحصر حنو 
وجدت الذي يراد به العلم والِوجدان والغضب وجلَست الذي هو خالف قمت وجلَست الذي 

 لْس، فإذا مل يكن سبيل إىل املنع من هذا ثبت جواز اللفظة هو مبعىن أتيتيقال هلا ج دجداً ونجن
وإذا جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخالفه جاز وقوعها للشيء الواحدة للشيء وخالفه، 

 . وإن مل يكن كل خالف ضداًوضده إذا الضد ضرب من اخلالف
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  االختالف حول عدد ألفاظ األضداد

الذين اثبتوا األضداد اختلفوا يف عددها ويف حجم مفرداا يف املعجم العريب، فمنهم من توسع 
وتسامح يف قبول ألفاظ كثرية يف قائمة األضداد، ومنهم من رفض أكثرها ومل يقبل منها إال 

  .كلمات قليلة، وآخرون توسطوا بني األمرين
ر يف باب صغري خاص باألضداد ما ال يتعدى منهم الثعاليب يف فقه اللغة الذي ذك : املضيقون
  .وال نظن أنه أراد احلصر وإمنا جاء ا من باب االنتقاء والتمثيل. سبع كلمات

هـ، وقد حدد ١٨٩٤كتب رسالة قصرية عن األضداد نشرت سنة : املستشرق األملاين جيس
واهد يف هذا الشعر، ومل حبثه بفترة العصر اجلاهلي، وحاول أالّ يقبل من األضداد إال ما وجد له ش

وزعم أنه مل يثبت . يدخل الشواهد القرآنية ونصوص احلديث الشريف والشعر اإلسالمي واألموي
والذي يظهر لنا أنّ قلة هذا العدد، ال شك، عائدة إىل .  لفظة٢٢لديه من ألفاظ األضداد إال 

  . اقتصاره على فترة حمددة وقلة املصادر اليت اعتمد عليها
ومل يذكر ما . لقد تبع جيس على غري هدى، وبدون أن يذكر شروطه وظروفه :  أنيسإبراهيم

هي األلفاظ اليت قبلها وما تلك اليت رفضها وملاذا رفضها؟ فإن كان هناك عذر جليس، ألن العدد 
القليل الذي خرج به كان بسبب حتديد العصر وقلة املصادر، فال جند عذرا إلبراهيم أنيس ألنه 

وقد سار وراءه حممد آل ياسني الذي كتب كتاباً عن األضداد أضاعه يف . بدون دليلمقلد سار 
ذكر خمطوطات كتب األضداد ومعلوماا البيبليوغرافية وقبل فيه بدون مناقشة العدد الذي ذكره 

  .غيس وردده إبراهيم أنيس
وتزيدوا يف ذكر ال ننكر أن جمموعة من اللغويني العرب افتتنوا ذا البحث : رأي املتوسعني

عدد األضداد فأدخلوا فيها ما ليس منها، ومنهم قطرب وابن األنباري وأبو الطيب اللغوي 
 . كلمة٣٠٠والصاغاين والفريوزآبادي الذين عدوا منها ما يربو على  

هناك فئة من العلماء مل تتوسع أو تتسامح عدد األضداد، من هؤالء األصمعي  : رأي املتوسطني
 لفظه، وأبو حامت السجستاين ٩٢ كلمات، وابن السكيت الذي ذكر منها ١٠٣ا الذي عد منه

وإىل هذه الفئة ميكننا أن نضم ابن سيده الذي أورد يف فصل األضداد يف .  لفظة١٧٠الذي ذكر 
  .  لفظا١٢٣ لفظا، وكذلك السيوطي الذي ذكر منها يف املزهر ٩٢املخصص 
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  االختالف حول أسباب األضداد يف اللغة
يقصد _ ويظن أهل البدع والزيغ واإلزراء بالعرب "ذكر ابن األنباري : لنظرية الشعوبيةا

الشعوبية ـ أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم، وقلة بالغتهم، وكثرة االلتباس يف حماورام،  
حنن نقول إن العلماء اليوم يعترفون ." بسبب قلة حكمة العرب وضعف بيام واختالط حماورام

هذا الضرب من األلفاظ موجود يف كثري من اللغات، منها الفارسية واملصرية القدمية والالتينية بان 
ولكن أصحاب هذه اللغات مل يتنبهوا إىل هذه الظاهرة إال بعد أن اشتهر أمرها . والعربية واآلرمية

  . يف العربية اليت سجل علماؤها كل صغرية وكبرية تتعلق مبعجمها ونظامها
. مل يكن من علماء العربية أو الساميات وإمنا كان مهتما بالفرعونية القدمية: أيبل كارلرأي 

فالكلمة اليت تدل على النور تفيد أيضا الظالم واليت . وقد وجد فيها كلمات تدل على املعىن وضده
وقد حاول أن جيد لذلك تفسري ألنه، يف نظره، ال يعقل . تدل على القوة تدل أيضا على الضعف

تكون لغة املصريني الذين بنوا األهرام ووضعوا أول لبنات الثقافة اإلنسانية ذا الشكل من أن 
التفسري الذي ارتضاه هو أن املصرية القدمية حتمل يف ثناياها بقية من الفكر . الضعف والتخبط

دادها، فالنور ال اإلنساين القدمي، وهذا الفكر قائم على الرؤيا واملعرفة النسبية اليت متيز األشياء بأض
يعرف إال بالظالم، والقوة ال تميز إال بالضعف، وهذه األلفاظ يف رأيه ال تدل على معاٍن متضادة 

وقد أشار أيبل إىل وجود هذه الظاهرة يف العربية والعربية . وإمنا تدل على تلك العالقة النسبية
  .والالتينية

ضداد مبينا أن رأيه قائم على مقدمات انتقد غورديس رأي أيبل يف سبب األ : رأي غورديس
. عقلية حبته وال يترك جماالً لألحوال النفسية واالجتماعية اليت رمبا فيها اجلواب الشايف هلذه الظاهرة

  .إنه ال ميكننا ،ن نتخيل أن اإلنسان استخدم الكلمات بدون معىن حمدد وأويل: ويقول
ستشرق نولدكه يف مقالة له عن األضداد يف وقد تناول حتليله قائمة األضداد اليت ذكرها امل

وقال إننا إذا استبعدنا األلفاظ اليت سبب الضدية فيها الصرف أو التغيريات . اللغات السامية
الصوتية، يتضح لنا أن أحد املعاين املتضادة يف كل كلمة سلبيي واآلخر إجيايب مما يدل على أن 

رض، وذلك بسبب استخدام اللفظ للتعبري عن املعاين اإلجيايب هو املعىن األصلي والسليب ثانوي عا
  .السلبية تطريا من ذكر ألفاظها وتفاؤال بأضدادها اإلجيابية

اإلشكال يف رأي غورديس وبعض العرب مثل عبد الفتاح بدوي وابن درستويه أم يرتكبون 
ب أن يكون لذا جي. خطأ منهجياً وهو أم مىت عرفوا سبب الضدية حذفوا الكلمة من األضداد
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هناك مقياس معني وهو أن تقبل الكلمة اليت تدل على معنيني متضادين سواء كان التضاد داللياً أو 
  .اشتقاقياً أو صرفياً، ألن أمهية األضداد نابعة من إشكالية الغموض يف معانيها ال يف أصلها وسببها

ذور العربية والسامية، وقد هو أحد القائلني بالنظرية الثنائية يف أصل اجل : مرمرجي الدومنيكي
إن سبب التضاد هو حنت لفظني ثنائيني كانا : فسر سبب الضدية يف ضوء هذه النظرية، فقال

الدومنيكي مل يطبق . يدالن على معنيني متضادين فأصبحا كلمة واحدة تدل على معنيني متضادين
ن اعتبارها من األضداد هذه النظرية إال على عدد حمدود من الكلمات، من بينها كلمات ال ميك

األبض، اليت تعين القبض : من ذلك مثال. ألن البحث املتعمق يف معانيها ال يثبت معانيها املتضادة
وقد فسر الضدية املزعومة بأن هذه الكلمة منحوتة من لفظني . وكذلك زعموا أا تعين السكون

وتعين ) مدودة زائدة يف نظرهاأللف امل(ض )ـا(أب وتعين ض وأسرع، وبض أو بـ: ثنائيني مها
ولكن الدومنيكي ارتكب خطأ كبرياً هو أنه مل حيرر معاين هذه اللفظة منذ البداية . أقام واستراح

الواقع أن هذه الكلمة ال تعين .  واكتفى مبا ذكره أصحاب األضداد ومن تبعهم من املعجميني
تها على الزمن لتدل على السكون، فمعىن السكون إطالقا والذين نسبوا هذا املعىن إليها متحلوا دالل

وكذلك يف . ال معىن لغوياً) ألنه يف أذهام يوحي بالسكون(السكون استنتاج من داللة الزمن 
وهذا خطأ " انتصب"خضع وانتحى، وهناك معىن آخر تومهه بعضهم هو ): سجد(حتليله لكلمة 

  : سببه تفسري بيت فيه وصف لبعري سانية
  بالغرب أو دق النعام الساجدا  األجالدا لوال الزمام اقتحم
ولكن هذا التفسري غري صحيح، فسجد تعين يف األصل .  ففهموا أن الساجد تعين املنتصبة

سكن، ومنه جاء اخلضوع واخلشوع، ولذلك أطلق على السجود املعروف ألنه أوضح حاالت 
فاترة، والنعام  : عني ساجدةولذلك نقول اجلبال الساجدة أي اليت ال تتحرك، و. اخلضوع والسكينة

يف البيت السابق عىن به عمودي السانية، والساجد املائل واخلافض رأسه، أو قصد به الثابت 
ولكن الدومينيكي أخطأ فلم حيرر معىن هذه اللفظة وحاول أن يفسر . الساكن الذي ال يتحرك

ألن الذي يسد (سد :  املعىن مهاالضدية املُتوهمة بأا كانت بسبب حنت كلمتني ثنائيتني متضاديت
وسج اليت معناها رمى وألقى ومنها سجا أي سكن ورمى وهي ) ال بد أن يكون مرتفعاً وعالياً

  .معان فيها هبوط
كتب كتاباً غري دقيق فسر فيه مجيع األضداد على أا جاءت بسبب التغيري  : أمحد عبد التواب

 اللفظ ومتضادتان يف املعىن، مث حدث تغيري صويت أي أنه كان هناك كلمتان خمتلفتان يف. الصويت
يف إحدامها فأشبهت األخرى يف لفظها، فأصبح عندنا لفظتان متشاتان يف اللفظ ومتضادتان يف 
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. أصلح وأفسد وآذى: أبر: من ذلك مثال. وقد عمم هذه النظرية على مجيع ألفاظ األضداد. املعىن
ناك كلمة أخرى هي أبن، اليت تعين يف األصل عاب، إن أبر تعين أصلح، وه: حبسب رأيه يقول

 :تغريت فيها النون إىل راء فأشبهت أبر يف لفظها
 أصلح: أبر 

 آذى> عاب : أبر ←أبن 
  

إنّ هذا كله ال حقيقة له ألن تغري النون إىل راء قليل جداً يف العربية، والعكس هو : حنن نقول
ب إىل الصحة، فأبر تعين أصلح وأما معىن آذى فقد جاء من والتفسري الداليل أقر. تغري الالم إىل راء

اإلبرة، وهي أداة مدببة ختز وجترح وهي موجودة  عند حشرات مؤذية كالعقارب والزنابري 
  .والنحل

وقد أخطأ عبد التواب أيضا عندما فسر سبب ضدية أبض فادعى أن معىن أبض اليت قيل إا 
 إىل ضاد فأشبهت يف لفظها أبض األصلية اليت تعين تعين سكن كان أصلها قبض فتغريت القاف

  . حترك
  

 حترك: أبض 
 "سكن"> " أمسك: "أبض ←" أمسك: "قبض

  
وقد بينا من قبل أن معىن السكون متوهم ومستنتج وال وجود له، ومن يراجع لسان العرب لن 

  . جيد شاهداً يدل على ذلك وإمنا هو استنتاج من الزم معىن الدهر
غمدت "إذا كثر ماؤها و" غمدت البئر: "أخطائه تفسريه لسبب الضدية يف قوهلمومن أمثلة 

عبد التواب يقول غمد غطى وكثر هي األصل، وأما غمد مبعىن قل فقد . إذا قل ماؤها" البئر
وحنن نرد عليه قائلني إن مهد ال يعطي . ، وقد تغري اخلاء إىل غني"مهد، وسكن"جاءت من مخد 

فهناك اعتباران خمتلفان ." غطى" املعنيني ميكن مالحظتهما يف غمد اليت تعين وكال" قل املاء"معىن 
غمدت البئر، أي كثر ماؤها، حنن نعين أن املاء قد : فعند قولنا. عند استخدام هذا التعبري حلال البئر

غمدت البئر، أي قل ماؤها، فنحن نعين أن التراب : غطى قعرها وطيها وكثر، وعندما نقول
  . قد غطت قعرها وماءهاواحلمأة 
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  )كثر ماؤها(غطى املاء طيها وحجارا : غمدت البئر 
  ).قلّ ماؤها( غطى التراب قعرها وماءها : غمدت البئر

  األسباب احلقيقية لألضداد
يف الواقع ليس هناك سبب واحد لألضداد بل إن هناك أسباب متعددة وخمتلفة، منها الصويت 

  :وميكن تصنيفها كالتايل. ومنها االشتقاقي ومنها الداليل
ونعين به أن يكون هناك يف األصل كلمتان خمتلفتان يف : أضداد بسبب التغيري الصويت) أ(

. اللفظ ومتضادتان يف املعىن، مث حدث تغيري صويت يف إحدامها مما جعلها تشبه األخرى يف اللفظ
 األجوف على صيغة افتعل وهذا السبب كان وراء تضاد عدد من أمساء الفاعل واملفعول من الفعل

  :الحظ أمساء الفاعلني واملفعولني يف اجلدول التايل. والفعل املضعف على صيغة فاعل
   األجوف العنيافتعلأمساء الفاعلني واملفعولني من 

  افتعل بعد افتعل فعل
 التغيير

  اسم الفاعل
 قبل التغيير

  اسم الفاعل
 بعد التغيير

  اسم المفعول
 قبل التغيير

  عولاسم المف
 بعد التغيير

 مغتاب مغتيب مغتاب مغتِيب اغتاب اغتيب غيب
 مغتال مغتيل مغتال مغتِيل اغتال اغْتيل غيل
 مختار مختير مختار مختِير اْختير اختري خري

  

  فاعلأمساء الفاعلني واملفعولني من املضعف على صيغة 
  

  افتعل بعد لفاع فعل
 التغيير

  فاعلاسم ال
 قبل التغيير

  اسم الفاعل
 بعد التغيير

  اسم المفعول
 قبل التغيير

  اسم المفعول
 بعد التغيير

 محاّد محادد محاد محاِدد حاد حادد حدد
 مشاق مشاقَق مشاق مشاِقق شاق شاقَق شقق
 مضاد مضادد مضاد مضاِدد ضاد ضادد ضدد
 مضار مضارر مضار مضاِرر ضار ضارر ضرر

  
  .الحظ أن صيغ اسم الفاعل واملفعول قد أصبحت متشاة بعد التغيري الصويت

بعض الصيغ االشتقاقية قد تؤدي معان متضاده أو شبه : أضداد بسبب االشتقاق) ب(
  :متضادة، منها على سبيل املثال ما يلي

  .أعطى، وسأل: جدا
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  .أعطى الصدقة، وسأل الصدقة: تصدق
  .اف، وأزال الفزعأخ: أفزع

 .عرضته ألن يطلب: أعطيته ما يطلب، وأطلبته: أطلبت فالنا
أزال الشعب منهما : أصلحهما، أي: كسر أو شعر اإلناء أو العصا، وشعب: شعب
  .وأصلحهما
  .كثري الظلم، واملتظلِّم الشاكي من الظلم: املتظلِّم
  .الذي يسمع، والذي يسِمع غريه: مسيع

  املَِصيد: والقنيصالصائد، : القنيص
  .املستغيث، واملُغيث: الصارخ

  أضداد ألسباب داللية) جـ(
قد يطلق اللفظ على أشياء أو معان ختتلف :  أضداد بسبب اختالف النظرة إىل الشيء-١

  :النظرة إليها حبسب األحوال والظروف، مما يولد نوعا من الضدية يف معاين اللفظ، من ذلك مثال
وتفسري هذا أنّ ملق تفيد معىن الضربة . حما يف سائر لغة قيس:  عقيل، وملقكتب يف لغة بين: ملق

  .السريعة اخلفيفة، وهذه احلركة هي حركة الكتابة السريعة وكذلك احملو السريع
ضرب وحلس، ومعىن الكتابة جاء من الضربة : أصل معىن لطع. حما: كتب، ولطع: لطع

  .ضربة مبسحة سريعةالسريعة، وكذلك جاء منها معىن احملو ألنه 
وآمنتم ِبرسِلي : (تعين نصر وأيد وقد وردت يف القرآن يف هذا املعىن يف قوله تعاىل: عزر

موهمترزعاوضقَر اللّه متضأَقْرا  ونسواْ ِبِه : (وقوله تعاىل) حنآم فَالَِّذينوهرزعواْوعباتو وهرصنو  
الربط "واملعىن األصلي لعزر هو ". عاقب"، وعزر تعين )ِذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَالنور الَّ

والشد، ومنه جاء معىن التقوية اليت أعطتنا معىن النصر والتأييد، وأما معىن العقاب فقد جاء من 
" الشد"من " العقاب" معىن وقد يكون جاء. الشد أيضا الذي أعطى معىن القسوة ومن ثَم العقاب

  .ألن العقاب مينع من ارتكاب ما يوجبه" املنع"الذي أعطى معىن 
  :الفراق، وشواهده كثرية منها قول عنترة: البني

 ظعن الذين فراقَهم أتوقّع  وجرى ببيِنهم الغراب األبقع  
يف ) نتم تزعمونلقد تقطّع بينكم وضل عنكم ما ك: (الوصل يف قوله تعاىل: والبني. أي بفراقهم

أي ما جيمعكـم    ) فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بيِنكم    (، أي وصلكم، وقوله تعاىل      )بينكم(قراءٍة برفع   
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والبني هو الشيء بني شيئني، وهذا رمبا ينظر إليه كأنه يفصل ويفرق بينـهما،              . من القرابة واملودة  
  .ورمبا ينظر إليه وكأنه يصل بينهما

  :التطيرأضداد بسبب التفاؤل و -٢
قوي البصر، وقالوا بصري لألعشى على سبيل التفاؤل، ومن ذلك تكنيتهم للشاعر :  بصري

  .اجلاهلي األعشى بأيب بصري
امللدوغ، تطريا من اللفظ وتفاؤال بالسالمة، وقد يطلق : الذي مل يصبه سوء، والسليم: السليم

  :على اجلريح الذي أشفى على اهلالك، أَنشد ابن اَألعرايب
شيهله ِحزام دكُو ِإذا ش    هِكالم تِليٍم ذَِربى سكْوش  

  أَم مروا مباء فيه سِليم فقالوا هلْ فيكم ِمن راٍق؟ :ويف احلديث. جراحه: أي
  .الفوز، واملفازة الصحراء املهلكة: املفازة  

.  العمل االيد الشمال، وهي اليد العسرى اليت يصعب: األمر السهل، واليسرى: اليسرى
: ويبدو أم تشاءموا من لفظ شأمل املأخوذ من الشؤم، وقد مسيت يف القرآن مشأمة يف قوله تعاىل

)ابحا أَصِة مأَمشالْم ابحأَصِة، ويمنالْم ابحا أَصِة منميالْم ابحِة فَأَصأَمشالْم.(  
وِإمنا قيل احلُباب اسم شيطاٍن، َألنَّ احلَيةَ يقال : بو عبيداحلَيةُ، قال أَ: احلُب، واحلُباب: احلُباب

  .هلا شيطانٌ، ولذلك غُير إىل اسم حباٍب، كراهية للشيطان
  .الداهية: ماكان لوا أبيض، وعن الصغاين البيضاء : البيضاء
ك لدرء العني إا مسيت بذل: القبيحة، والشوهاء الفتاة أو الفرس اجلميلة، ويقال: الشوهاء

  .عنها
  : أضداد بسبب التخصيص يف لغتني أو عصرين خمتلفني-٣

  .اجتمع: أصل أمت. االجتماع يف حزن أو فرح: املأمت
جون كلمة فارسية معناها اللون، وقد اقترض العرب هذه . األبيض: األسود، واجلون: اجلون

  .ر باللون األبيضالكلمة وختصص معناها عند بعضهم باللون األسود وعند البعض اآلخ
وبعد كثرة . وأصل معناها املقايضة أي تبادل السلع بدون نقد. اشترى: باع، وشرى: شرى

تداول النقد ختصص معناها عند يف بعض لغات العرب بالبيع ومنه قوله تعاىل يف شأن يوسف عليه 
  ".بقبض السلعة ودفع مثنها نقدا"، واختص يف لغات أخرى )فباعوه بثمٍن خبس(السالم 
وهذا كله ختصيص ). أي باعه" (دفع الشيء وقبض مثنه: "اشترى، وتعين أيضا: أيضا تعين: باع

  .يف بيئات خمتلفة ملعىن عام هو املقايضة



  سالم الخماش.      د        فقه اللغة 

 120 

  .سأل طلب شراء السلعة، وكذلك عرضها للبيع: سام
  .السحر، وأصل معىن الطب العمل احلاذق: العالج، والطب: الطب
  .واملعىن األويل العام هو خفة تصيب املرءاحلزن، : الفرح، والطرب: الطرب

  :أضداد بسبب تغير املعىن واحنرافه -٤
وهذا املعىن " منو الشعر والنبات"املعىن األصلي لعفا هو . درس وانطمس: منا وزاد، وعفا: عفا

  .أعطى معىن التغطية والستر، وهذا بدوره نتج عنه معىن الدروس واالنطماس
  "غَِرٍضكان ِإذا مشى عِرف يف مشيِه أَنه غري : "ثالضجر، ويف احلدي: الغِرض
ضرِقني: والغيهمام بن الدر واملاللُ؛ وأَنشد ابن بري للحجالض:  

  قامت ِقـياماً ريثاً ِلتنهضا    لَـما رأَت خولَةُ ِمين غَرضا
  :والغِرض املشتاق، قال الشاعر

فِإن ضرغي لَم يك نى     ي وناقَِتيفَمٍر، ِإىل أَهِل اِحلمجغَِرضاِنِ حب  
  وأُخِفي الذي لوال اَألسى لقَضاين  تـِحن فَتبدي ما ا من صبابٍة، 

  :وقال ابن هرمة يف الشوق أيضا
  غَرض املُِحب ِإىل احلَِبيِب الغاِئِب  ِإني غَِرضت ِإىل تناصِف وجِهها

ين قد جاءت من الغرض وهو اهلدف وما يشتاق إليه اإلنسان، ومن هذا             إنه ليبدو أن هذه املعا    
 .جاء معىن الضجر ألن اإلنسان يصيبه الضجر بسبب حاله الراهنة ولشوقه لشيء آخر
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 ألفاظ األضداد

  قائمة خمتارة من كتاب املزهر يف علوم اللغة للسيوطي
  قد شِرب حىت رويالذي   : العطْشان والناهل  :  يف كالم العربالناِهل
وبعضهم جيعلُ السدفة اختالطُ   . الضوء  : الظّلمة والسدفة يف لغِة قيس  :  يف لغة متيمالسدفة

    . كوقِت ما بني صالة الفجر إىل اإلسفار  . الضوء والظلمة معاً
عليهم إذا  على القوم أطلع طلوعاً إذا غبت عنهم حىت ال يروك وطلَعت طلَعت  : وقال أبو زيد

   . أقبلت عليهم حىت يروك

   . محوته  : لَمقته  :  الشيء ألْمقه لَمقاً إذا كتبته يف لغة بين عقيل وسائر قيس يقولونلَمقت  : وقال

 الرجل إذا اضطجع ساقطاً واجلعبت اإلبل إذا مضت حادةً وبعت الشيء إذا اجلَعب  : وقال
    . بعته من غريك

    وبعته اشتريته  : بعته
  واشتريت   . بعت  : شريت
    .  الشيء أصلحته وشعبته شقَقتهشعبت
   . املصلّي بالليل واهلاجد النائم  : داهلاج

 وقال األصمعي 

 األبيض   : األسود واجلَونُ  : اجلَون

 احلذر   : اجلاد واملشيح  : املِشيح

 العظيم  : لَالشيء الصغري واجللَ  : اجلَلَل

    . املُِغيث  : الصارخ  . املستغيث  : الصاِرخ
   . اإلقامة  : السرعة يف السري واإلمهاد  : اإلهماد

   . ما ابط من األرض  : جماري املاء من أعايل الوادي والتالع  : التالع  : وقال أبو عبيد

   . الليل  : والصرمي  . الصبح  : الصرمي
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    . القليل أيضاَ  : والبثْر  . كثري  : ثر بعطاء
الظّن :  وشك يقني .   

   . االحندار  : االرتفاع والرهوة  : الرهوة

   .  تكون خلْف وقدام وكذلك دون فيهماوراء

   . احندر  : فرعو  . صِعد  :  الرجل يف اجلبلفرع

توتخيته  :  الشيءرشددته وأر .   

 استفَدته   : أعطيته غريي وأفَدته  :  املالأفَدت  : كسائيوقال ال

أتيت إليه ما يشكُوين فيه وأشكَيته إذا رجعت له من شكايته إىل   :  الرجلَأشكَيت  : وقال األمحر
ما حيب .   

ته ما طلَب  :  الرجلأطْلَبه  . أعطيته إىل أن يطلب  : وأطْلبتألْجأت .   

 أي  :  " ملَّا رأواْ العذَاب   وأَسرواْ الندامةَ "   : وبه فُسر قوله تعاىل  . أخفيته وأعلنته  :  الشيَءسررتأ
   . أظهروها

السيف الذي مل حيكم عمله واخلَِشيب  : اخلِشيب :  الشيء و بتيبين سواءالصقيل وي .   

   . األطهار  : واألقراء  . احليض  : األقْراء

   . اِخلصيان والفُحولة  : اخلناِذيذ

   . أظْهرته وكتمته  :  الشيءأخفَيت

ته  :  السيفِشملَلْته وسأغمدت .   

   . اداالزدحام كأنه من األضد  : التفريق والبك  : البك  : وقال ابن دريد يف اجلمهرة

أهل اللغة وكأنه عندهم من األضداد  :  املاضي والغاِبرالغاِبر الباقي هكذا قال بعض .    
   . احلالل وهذا احلرف من األضداد  : احلرام والبسل أيضاً  : البسلُ

   . السائل واملعطي وهو من األضداد  : اجلَادي  : ويف أمايل القايل

املَرِمي بالغلبة وهذا احلرف من   : املغلوب كثرياً واملُغلَّب  : املُغلَّب  : ويف ديوان األدب للفارايب
   . األضداد
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   . سقط من األضداد  :  يف ثقل وناَءنهض  : ناء

   . وولَّى إذا أدبر من األضداد  : إذا أقبل  : ولّى

   . الوصل من األضداد  : القطع والبين  : البين

   . نقص من األضداد  :  وأكْرىزاد  : أكْرى

   . املُكْرم من األضداد  : املُذلَّل واملعبد  : املعبد

دمطْب الشجر ويابسه   : الضر 

 صاِلحة الغنم وطَاِلحتها   : الضمد

   . الصغار من األضداد  : الكبار والنبل  : النبل

الصريخ :  رخ والصريخصتاملُس املغيث وهو من األضداد  : صوت .   

النقصان من األضداد  : الربح والشف أيضاً  : الشف .   

   . النقْصان عن املَلِْء من األضداد  :  القربة ملؤها وكذا غَرض احلَوض والغرض أيضاًغَرض

تععاً وأفزعتهم  :  القومأفْزم فَز هم من األ  : أنزلتضدادإذا نزلوا إليك فأغَثْت .   

    . السوق اللَّين والشديد ضد  : احلَوز  : ويف القاموس
    . اإلصالح بني الناس واإلفساد أيضاً من األضداد  : الرس  : ويف الصحاح

  : إذا أقبلَ بظالمه وعسعس أدبر وتقول  :  الليلُعسعسو

   . ه إذا أنشبته بني البكَرِة والقَعِو وهو من األضداد احلبل إذا أعدته إىل مجراه وأمرستأمرست 

   . األشراف من األضداد  : األرذال واألشراط أيضاً  : األشراط

   . املاضي وهو من األضداد  : والغابر  : الباقي  : الغاِبر

  : ون كلَّلَ مبعىن جبن يقالمحل فكلَّلَ أي مضى قدماً ومل يحِجم وقد يك  : اجلاد يقال  : املُكلِّل
   . محل فما كلَّلَ أي فما كذب وما جبن كأنه من األضداد

   .  السهم تنصيالً نزعت نصله وكذلك إذا ركبت عليه النصل وهو من األضدادنصلْت

   . القوة والضعف  : املُنةُ

    . املُنحين واملنتصب  : الساجد
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   .  يشكو ظُالمته والظاملالذي  : املتظلِّم

   . املكان املرتفع وحفرةُ األسد  : الزبية

   . درس وكَثُر  : عفَا

   . جار وعدل  : قسط

   . اململوء والفارغ  : املسجور

   . أملت وِخفت  : رجوت

رمي  : القَِنيصاملُطاِلب واملُطالَب  : الصائد والصيد والغ .   

   . ذال املال وأيضاً ِخياره من األضداد مجع شراةر  : الشرى

   . هي السمان وإا من األضداد  : اإلبل الضمر ويقال  : اانيق  : ويف امل البن فارس

   .  من األضداد يقال ذلك للقوي والضعيفمننيحبلٌ 

   . س رأسه من األضدادنك  : رفع رأسه وأقْنع أيضاً  : أقْنع  : ويف األفْعال البن القوطية

   . دِهش وصار كاألسد ضد  : أِسد

   . أسرع وأبطأ ضد  : أِفد

   . كثُر ماؤها وقلّ ضد  :  الركيةغَِمدت

   .  قام ِضدقَعد

دضد  : املَص شدة الربد واحلر .   

كْدن هلا ضد  : النالغزيرات اللنب من اإلبل واليت ال لب .   

   . أغْلقه وفتحه ضد  :  البابجفا

بشن ضد  : احلَوبيواملنتفخ اجلَن الضامر .   

   . الفرح واحلزن ضد  : الطَّرب

   . الفُحش وقبيح الكالم والدرُء عن القبيح ضد  : اإلعراب

 االجتماع يف فرح أو حزن: املأمت
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فَقفوقاًخخِفق خي جمجم:  النفَق النألأل، وخطَّا يف املغربأضاء وتح١١ والقمر ان 
 .أي املَآلن" والبحِر املَسجور: "املَملوء والفارغ، قال اهللا تعاىل: املَسجور
 .الصائد والصيد: القَنيص
 .الطّالب دينه: املطلوب بالدين، والغرمي: الغرمي

 .حسنة، والشوهاء القبيحة: شوهاءوفرس 
  .امللدوغاملعاىف والسليم السليم 
  .املُعِتق واملُعتق: املَوىل

  

                                                
   . األلفاظ التالية مأخوذة من المخصص البن سيده 11
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١٢الترادف
 

  . التتابع:الترادف لغة

  : داللة عدد من الكلمات املختلفة على معىن واحد، مثل: الترادف اصطالحا

  . اجلود، والسخاء، واألرحيية، والندى، والسماحة، والكرم، والبذل-
  . رأيت الشيء، وأبصرته، وعاينته، وشاهدته-
  . حول عام، سنة،-
  . طبيعة فالن، وخلقه، وسجيته، وسليقته، ونقيبته-
  . وجدت فالنا مسرورا، حمبورا، فِرحاً، جِذالً، بلجاً، مستبشراً-
الكآبة، اجلزع، األسـف، الللهفـة،        احلزن، الغم، الغمة، األسى، والشجن، الترح الوجد،       -

  .احلسرة، اجلوى، احلرقة، واللوعة
  .ل، وفرق، ورهب، وارتاع، وارتعب، وانذعر خاف الرجل، وفزع، وخشي، ووج-
  . الرمحة، والرقة، والشفقة، واحلٌنو، واحلنان، والعطف، والرأفة-
 وحياكيـه،  ضارعه،وي ومياثله، ويضاهيه، ويشاكهه، ويشاكله، ويشاه،  فالن يشبه فالنا،-

  .ويناظره
  . هفوة، وزلة، وسقطة، وعثرة، وكبوة-

  االختالف حول وجود الترادف يف اللغة
  .اختلف اللغويون قدميا وحديثا حول حقيقة وجود الترادف يف اللغة بني مثبت ومنكر

  :املثبتون للترادف
اعلـم أن مـن     ): "يناللفظ للمعـا  (بين يف باب    . وهو من أشهر املثبتني هلذه الظاهرة     : سيبويه

كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنيني، واختالف اللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظـني            
جلس وذهـب، واخـتالف     : فاختالف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو     ... واختالف املعنيني   

وجدت عليه  : كذهب وانطلق، واتفاق اللفظني واملعىن خمتلف حنو قول       : اللفظني واملعىن واحد حنو   

                                                
زهر للسيوطي؛ الصاحبي في فقه اللغة البن فارس؛ الفروق اللغوية ألبي هـالل             الم: اعتمدنا على المراجع التالية    12

العسكري؛ الفروق اللغوية لمحمد الشايع؛ علم الداللة ألحمد الكراعين؛ فقه اللغة للنادري؛ علم الداللة ألحمد مختار                
  .عمر
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اختالف اللفظـني  : " فقوله١٣."من املوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثري       
  .ينصرف إىل الترادف" ذهب وانطلق: واملعىن واحد حنو

وكان يقول أحفـظ للحجـر      . ما اتفق لفظه واختلف معناه    : ألف فيه كتابا عنوانه   : األصمعي
  .سبعني امسا

 .األلفاظ املترادفة: لذي ألف كتاب اأبو احلسن الرماين
الذي كان يفتخر بأنه مجع لألسد مخسمائة اسم وللحية مئتني، وأنه حيفظ للسيف             : ابن خالويه 
  .مخسني امسا

  .الذي كان يقول إنه مجع من أمساء الدواهي ما يزيد على أربعمائة:ومحزة بن محزة األصفهاين
  .الروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف: نوان الذي ألف كتابا يف الترادف بعوالفريوزآبادي
  .بدليل االستقراء، حنو أسد وليث) أي الترادف(واحلق وقوعه : الذي يقول والتهانوي

  :معظم احملدثني من اللغويني العرب يعترف بوقوع الترادف يف اللغة، من هؤالءو
كن ال جيوز املبالغة فيـه      إن الترادف موجود وال سبيل إىل إنكاره، ول       :  الذي يقول  علي اجلارم 

  .بإدخال الصفات مرادفة لألمساء
 الذي يقول إنّ علماء اللغات جيمعون على إمكان وقوع الترادف يف أي لغة مـن        إبراهيم أنيس 

لغات البشر، والذين أنكروا الترادف من القدماء كانوا من األدباء النقاد الذين يستشفون أمـورا               
ء ال يراها غريهم ويف هذا من املبالغة واملغاالة ما يأباه اللغـوي             سحرية ويتخيلون يف معانيها أشيا    

  . احلديث يف حبث الترادف
  : حيتج بعضهم إلثبات الترادف مبا يلي: حجج املثبتني

)١ (ر عن شيء بغري عبارته، وذلك  لو كان لكل لفظٍة معىن غريأن نعب معىن األخرى ملا أمكن
قـالوا هـو   ) اللـب (وأهل اللغة إذا أرادو أن يفسروا "  شك فيهال " ":ال ريب فيه "  أنا نقول يف

فلو كان الريب غري الشك والعقل غري اللب لكانت العبارةُ عن         "الكسب،"هو  ) اجلرح(و." العقل"
   . معىن الريب بالشك خطأ، فلما عبر ذا عن هذا علم أن املعىن واحد

  : مكان واحد تأكيداً ومبالغةً كقولـه  ني للمعىن الواحد يفإنّ املتكلم يأيت باالمسني املختلف) ٢ (
    . فالنأْي هو البعد  : وهند أتى من دوا النأْي والبعد قالوا

                                                
  .١٩٩١، بيروت١/٢٤ الكتاب، سيبويه، 13
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الترادف ال يعين التشابه التام إمنا أن يقام لفظ مقام لفٍظ ملعاٍن متقاربة جيمعها معنى واحـد        ) ٣(
   . ورتق الفَتق وشعب الصدع أصلح الفاسد وملّ الشعث  : كما يقال

وقال الطاهر ابن عاشور إذا أصبحت عدد من املفردات تدل على شيء واحد فهي مـن                ) ٤(
االترادف وال يهمنا ما إذا كانت يف املاضي تدل عليه أو على صفة فيه، مثل احلسام واهلندي اليت                  

  .ندي فيهاأصبحت اآلن تدل على السيف وال يلحظ معىن القطع أو األصل اهل
 :لقد أنكر الترادف فئة من العلماء قدميا وحديثا من العرب ومن غريهم: املنكرون للترادف

 .ال جيوز أن خيتلف اللفظ واملعىن واحد:  الذي كان يقولثعلب
ال يكون فعل وأفْعل مبعىن واحد كما مل يكونا على بناء واحد إال أن جييء ذلك                : ابن درستويه 

 فأما من لغة واحدة فمحال أن خيتلف اللفظان واملعىن واحد كما يظن كثري مـن  يف لغتني خمتلفتني  
اللغويني والنحويني، وإمنا مسعو العرب تتكلم على طباعها ومل يعرف السامعون العلل والفـروق              
فظنوا أن هذه األلفاظ مبعىن واحد فأخطؤوا يف فهم ذلك، وليس جييء شيء من هذا البـاب إال                  

  .تنيعلى لغتني متباين
وما بعده من األلقاب صفات،     " السيف"إن االسم واحد وهو     : الذي يقول ِفي هذَا   : ابن فارس 

  . ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غري معىن األخرى
الذي رد على ابن خالويه، عندما افتخر بأنه حيفظ للسيف مخسني امسا، قائال       : أبو علي الفارسي  

  .سيف وأما الباقي فصفاتال أعرف له إال امسا واحدا هو ال
إن كل امسني جيريان على معىن من املعاين يف لغة واحدة يقتضي كل واحد      : أبو هالل العسكري  

وقد ألف كتـاب الفـروق     . منهما خالف ما يقتضيه اآلخر، وإال كان الثاين فضلة ال حيتاج إليه           
  . اللغوية لنقض فكرة الترادف وإبراز االختالف بني هذه الكلمات

  . الذي جزم يف املنهاج أن الترادف على ِخالف األصل واألصلُ هو التبايناويالبيض
  :حجج املنكرين للترادف

ال جيوز أن خيتلف اللفظ واملعىن واحد ألنّ يف كل لفظة زيادة معىن لـيس يف      : يقول ثعلب ) ١(
كلمات ويبني أبو هالل العسكري الفروق بني معاين ال       . األخرى، ففي ذهب معىن ليس يف مضى      

  : اليت قيل فيها الترادف، فيقول
 كالمها ما يراه االنسان يف املنام لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من              : الفرق بني احللم والرؤيا    -

  .ما يراه من الشر والشئ القبيح: اخلري، والشئ احلسن، واحللم
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ثل األرض والبلد، أن احلماية تكون ملا ال ميكن إحرازه وحصره م       :  الفرق بني احلماية واحلفظ    -
  .هو حيمي البلد واألرض، واحلفظ يكون ملا يحرز ويحصر وتقول هو حيفظ درامهه ومتاعه: تقول
أن احلمد ال يكون إال على إحسان، واملدح يكون بالفعل والصفة           :  الفرق بني احلمد واملدح    -

ه وال جيـوز أن     وذلك مثل أن ميدح الرجل باحسانه إىل غريه وأن ميدحه حبسن وجهه وطول قامت             
  .حيمده على ذلك وإمنا حيمده على إحسان يقع منه فقط

  .اخلجل مما كان واحلياء مما يكون: الفرق بني اخلجل واحلياء -
. التواضع يعترب بـاالخالق واألفعـال الظـاهرة والباطنـة         : الفرق بني اخلشوع والتواضع    -

  .يقال باعتبار اجلوارح: واخلشوع
  .أن القسم أبلغ من احللف: الفرق بني القسم واحللف -
أن الغضب يكون من الصغري على الكبري ومن الكـبري علـى    :  الفرق بني الغضب والسخط    -

  .الصغري، والسخط ال يكون إال من الكبري على الصغري
الشاهد على أن اختالف األمساء يوجب اختالف املعـاين أن          : يقول أبو هالل العسكري   ) ٢(

شري إىل الشيء مرة واحدة فعرف فاإلشارة إليه ثانيـة وثالثـة غـري         االسم يدل كاإلشارة، فإذا أُ    
  .مفيدة، وواضع اللغة حكيم ال يأيت فيها مبا ال يفيد

هل يعين التشابه التام يف كل األحوال أم هل يعـين       . يبدو أن االختالف عائد إىل معىن الترادف      
ا كان األول فالتشابه مـستحيل      إذ. التشابه النسيب الذي ميكن فيه أن تستعمل لفظة مكان أخرى         

بني كلمتني بل إن بعض علماء اللغة يستبعد أن تشبه الكلمة نفسها يف موضعني خمتلفني؛ أمـا إذا              
قبلنا بالتعريف الثاين فإننا لن نعدم عددا من األلفاظ اليت ميكن أن حتل حمل أخـرى يف سـياقات                   

  . معينة، فنعدها من الترادف
 

 أسباب الترادف
بعض األلفاظ كانت تدل يف املاضي على أوصاف حمددة العتبارات معينة           : لوصفية فقدان ا  -١

غري أنه مع مرور الزمن توسع يف استعماهلا ففقدت الوصفية واقتربت من االمسية واكتفي بالـصفة       
  :عن املوصوف، وأصبح هذا الوصف امسا، فمثل

ن تطلق على أا اسم من أمساء       وهي اآل "الذي أُدمي يف الدن   "كانت صفة للخمر تعين     :  املُدام -
  . اخلمر
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له اسم واحد هو السيف، وله أكثر من مخسني صفة لكل صفة داللتـها املميـزة                :  السيف -
." معمـول يف مـشرف    "واملشريف  " مصنوع يف اليمن  "ومثلة اليماين   " مصنوع يف اهلند  "كاملهند  

  .واحلسام حلدته وسرعة قطعه
ية لغة ذات هلجات متعددة ختتلف يف أمساء بعض األشـياء،       العرب: اختالط اللهجات العربية   -٢

فالشئ الواحد قد يسمى عند قبيلة بلفظ وعند أخرى بلفظ آخر، وبسبب اخـتالط العـرب يف                 
حروم ومعاشهم وأسواقهم فقد تطغى بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات اليت تعترب             

  : كثر من لفظة للشئ الواحد، من ذلك مثالأسهل أو أفضل من غريها فاجتمع لألنسان الواحد أ
  . السكني يدعوها بذلك أهل مكة وغريهم وعند بعض األزد يسميها املدية-
  . القمح لغة شامية، واحلنظة لغة كوفية، وقيل الرب لغة حجازية-
  . اإلناء من فخار عند أهل مكة يدعى برمة وعند أهل البصرة يسمى قدرا-
  .ِعلّية عند أهل مكة، وأهل البصرة يسمونه غرفة البيت فو ق البيت يسمى -
  .وهو الذي يسميه أهل العراق القَراح" املكان الطيب يزرع فيه" احلقل -
  . املضاربة عند أهل احلجاز تسمى مقارضة-
  .يسميه أهل املدينة اِملربد" املكان الذي جيفف فيه التمر والثمر" اجلرين عند أهل جند -
  .يدعى يف املدينة املتجازي" من يستويف الديون " املتقاضي املتجازي-
اختالط العرب بغريهم من األمم األعجمية من فرس وروم         :  االقترض من اللغات األعجمية    -٣

وأحباش أدى إىل دخول عدد من الكلمات األعجمية يف العربية، بعضها كثر استعماله حىت غلب               
  :على نظرية العريب، من ذلك

                                
 عريب أعجمي عريب أعجمي
 املُتك اُألترج العبهر النرجس
 الِفرصاد التوت الصرفان الرصاص
 السمسق اليامسني القَثْد اِخليار
 اِملثْعب اِمليزاب اِملنحاز اهلاون
 الدجر اللُّوبياء املشموم اِملسك

  

ا مهما من أسباب حدوث الترادف؛ ألا تصبح مفـردات          اازات املنسية تعترب سبب   :  ااز -٤
  : أخرى جبانب املفردات األصلية يف حقبة من تاريخ اللغة، من ذلك
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)  تـشبيها بـاخلمر   (والـسالف   ) تشبيها بالشراب السلس املمزوج   ( تسمية العسل باملاذية     -
تـشبيها  (هباء  ، والـص  )الثواب النحل وأطلق على العسل بتسمية الشيء باسم صانعه        (والثواب  
  ).مسي العسل حنال باسم صانعه" (العسل"والنحل) باخلمر
  . تسمية اللغة لسانا ألن اللسان آلة اللغة-
  . تسمية اجلاسوس عينا لعالقة اجلزئية-
  .                           تسمية الرقيق رقبة لعالقة اجلزئية-
 وعدم مراعاة داللتـها الـصحيحة       التساهل يف استعمال الكلمة    : التساهل يف االستعمال   -٥

  :يؤدي إىل تداخلها مع بعض األلفاظ يف حقلها الداليل
  .يف األصل اليقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي خوان:  املائدة-
  .إذا كان فيها شراب وإال فهي قدح:  الكأس-
  .إذا كان له عروة وإال فهو كوب:  الكوز-
  .  فهو تراب الثرى إذا كان نديا وإال-
التغيريات الصوتية اليت حتدث للكلمات ختلق منها صورا خمتلفة تؤدي املعىن  :  التغيري الصويت  -٦
  : وهذه التغيريات قد تكون بسبب. نفسه

حثالة وحفالة؛ ثوم وفوم؛ هتنت السماء وهتلت، حلـك الغـراب           : إبدال حرف حبرف مثل   ) أ(
  .وحنك الغراب

صاعقة وصاقعة؛ عاث وثعـا؛ طريـق طَـاِمس         :  آخر، مثل  قلب لغوي بتقدمي حرف على     )ب(
  .وطَاِسم
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