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المستخلص :
العرب كثيرا ً بأشكال معاجمهم ،وتفنّنوا في تصنيفها ،وطرق تبويبها ،وتعدّدت
اهت َّم
ُ
ُ
ي تعد كعادت ت عتنفد كعا ا تمعا ت الممكنعل ،وكعا الععرب
طرق وضع المعمعم العربع ّ
منطقيّين ينما ظوا جعاب يبي الكممعلا المفعا والمعنعد ،فرتّبعوا مععاجمهم جمعا ً ّمعا معد
المفا ،و ّما مد المعند؛ وفي العما المعممي تُعدُّ المفرداتُ دو التراكيع هعي التعي لهعا
يختص مفهوم األصا والفعر بعالمعند و عد ومعن خع ل ا ّ
طع
أهميل خاصل ،ولذلك
ُّ
ي
ُ
َّ
العداسُ أ لكعا و عدع معمميعل عدّع ي مععا ه معن جهعل،
مد كتاب المراثيم بن قت ييبل يفهم
ُ
وأبَّها تشترك م و دات معمميل أخرى في معنًد وا د ،ويُفهم من موقف ابن فعاسُ فعي
معممه "المقاييس" أ ي َّ المفردات العربيل ذات أصول ود ت تتفر منها فرو
الكلمات المفتاحيةا األصول -المراثيم -مقاييس المغل -الكممل
Abstract:
Arabs, in the past, gave high interest to their dictionary
industry. They took great care and art in their classification and
indexation. The methods of compiling the Arabic dictionaries
have varied to the extent that they have almost exhausted all
possibilities in this respect. Dictionary compilers were logical in
that they distinguished two aspects in the word: the form and the
meaning. Therefore, they compiled their dictionaries in general
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either according to form or to meaning. In the lexicographical
work, vocabulary rather than structure has special significance, and
that is why the concept of origin and branch concerns meaning
alone. After consulting Kitabo Al-Jaratheem by Ibn Kutaybah (276
H), the researcher understands that each lexicographical unit has,
on one side, several meanings and is associated in one meaning
with other units, on the other side. It is also understood from Ibn
Fares’ (395 H) attitude in his dictionary “ Al - Maqayis” that
Arabic vocabulary has origins and significance which also give
way to branches.
Keywords:Origins; Al-Jaratheem; Maqayis Al-Logha; the word
مقدمة:
تنو ت الكت ُ المُّغيويّل كثيراً؛ ذ كا منها الرسائا التي تعالج بوا ي خاصعلً،
لقد َّ
ه
أو موضععو ات بعيينهععا مععن المغععل العربيععل ،ومنهععاا المعممععات المامعععل والدساسععات التععي
داست ول هذ المعممات؛ ولكنينا لم بمد في هعذ الكثعرع الرائععل ُكتبعا ً
تعدسُ المعممعات
ُ
دساسل متع ّمقل م تقمّل ،تربط بعين المتشعابهي منهعا ،وتفعرق بعين المختميعف ،وتبعرِ الصع ت
بين كا منها ،وتصف المعالم العا ّمل لمتأليف في هذا المو معن الثقافعل العربيعل ،فقعد بهع
مطولعل فعي
جما ل من العمماء بع ء تصنيف ما وقفعوا ميعه معن سسعائ يا لُغيويّعل ،ومععاجم
ّ
المعابي والموضو ات لي ُه يا مد القاسئ الرجو لمبتغا فيها
ّ
عععم بأبَّععععهُ"كتاب يفعععع ُّم بععععين دفتيععععه مفععععردات لغععععل مععععا
وقععععد ّرل المُّغيويّععععو المعمع ي
ومعابيهععا واسععتعما تها فععي التراكيعع المختمفل،وكيفيععل بُطقهععا وكتابتهععا،م ترتيعع هععذ
1
المفردات بصوسع من صوس الترتي التي غالبا ً ما تكو الترتي ي الهمائي"
و ّرفععه المعمعع ُم الوسعععيط بأبَّععهُا "ديعععوا لمفععردات المغععل مرتّععع مععد عععرول
المعمم ،والمم معممعات ،ومععاجم " 2ولقعد ههعرت الجاجعل لعد تعدوين األلفعاه العربيعل
ضبط د لل األلفاه مد المعابي ،وأيفا ً ت يج ُّما المغعل وأدائهعا معن جهعل قعل
ومعابيها ،و ي
المفا بالمعند؛ ففهم المعابي الصجيجل لك م اآلخرين؛ فهم صجيح لمعابي الكتعاب وال ُّعنَّل
وفق ما يفهمعه الععرب معن ألفاههمعا ،واألداء هعو قعدسع المعتكمم معد التعبيعر عن المععابي
المرادع باأللفعاه المناسعبل فعي لغعل الععرب؛ أتا التعبيعر عن المععابي بالكممعات الفصعيجل،
ومععن ثع ّم قععام العممععاء بتععدوين أصعول مععم المغععل وأصععواتها ،وضععوابط د لععل األلفععاه مععد
سع ّميت
المعابي ،وتعدوين ألفعاه المغعل العربيعل مع بيعا معنًعد أو مععابي كعا كممعل منهعا ،و ُ
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معاجم ألفاه المغل ،وأيفا ً تدوين المعابي المختمفل م بيا المفعا
ال ُكت ُ المشتمملُ مد هذا
ي
المناس لكا معنًد منها ،وهي معاجم المعابي
ضععروب المغععل ،وم َّمععن
ومععن المُّغيععويّين األوائععا الععذين اهت ّمععوا بصععنا ل العربيععل و ُ
يشهد لهم القر ُ الثابي الهمعرت بفعي ادبعدا  ،وكثعرع ادبمعاِ فعي معوم المغعل العربيعل،
ما ُمها و ُمجدّثها بدُ هللا بن م مم بن قُت ييبعل العدّ َين ييوست ،قعال نعه الخطيع ا "كعا سأسعا ً فعي
العربيل والمغل واألخباس وأيعام النعاُ ،ثقعل دييّنعا ً فاضع ً"  3صعنّف الكثيعر معن الكتع التعي
تنيف ن ستين كتاباً- ،كما ذكرت بع ُ المصادس المُّغيويّل ،-ومن هذ الكتع التعي بُ عبت
عاب المععراثيم؛ وهععو معمععم مععن الغريع المصعنّف تنععاول فيععه صععا بُه الجععدي ي ععن
ليععه كتع ُ
موضععو ات المغ عل ومعابيهععا وفععي مجاولتنععا ل يب ع ّ بع ع المطععائف المُّغيويّععل بالمواِبععل بععين
ت
كتاب المراثيم ،وكتاب آخر اش صا بُه في القر الراب الهمرت ،وهعو ادمعام المُّغيعو ّ
أبو الج ين أ مد بن فاسُ بن ِكريعا القووينعي ،معن أ ع م المغعل العربيعل ،ومعن م لفعات
هذا العالم المميعاا معمعم مقعاييس المغعل ،وهو معدتنا فعي المواِبعل  ،بععد أ خطعا التعأليف
ي خطوع ً بيّنل في الفبط والتصنيف
المعمم ُّ
 .1فكرة األصول في المعاجم العربية:
يولي المعم ُم أهميّعل خاصعلً لدساسعل الكممعل؛ سعواء معن با يعل المبنعد أو المعنعد؛
بظرا ً أله ّميتها في العمعا المعممعي؛ َذ َّ معظعم المععاجم -كمعا يبعدو -ترتّع معد أسعاُ
الكممات المفردع ،ولذلك لم يتعوسط ممعا ُء المععاجم كثيعرا ً فعي مجاولعل البجع عن تعريعفه
ت ه لمكممععل ،كمععا فعععا ممععاء المغععل ،و بَّمععا ابصععرفوا لععد تجديععد ماهيّتهععا مععن النا يععل
بظععر ّ
ي فعي أكثعر جواببعه ،ولعذلك ابطمقعوا معن مفهعوم الكممعل
العمميل؛ أل َّ مم المعاجم معم ممع ف
4
كما يتصوسها ك ُّا شخص قادس مد التج ُّكم في لغته
ولمكممل جاببا ا جاب المفا ،وجاب المعنعد ،ويتجعدّد بعو المعمعم ع بقطعل
ا بط ق من المعموم لموصعول لعد الممهعول؛ فعكذا كعا البا ع يععرل المفع ي
ويريعد
ا
الجصول مد شيء ممهول ،يتعمق بالمعند أو النطعق ،أو التأصعيا ا شعتقاقي ،أو دسجعل
المفا في ا ستعمال؛ فك َّ مدخمه لد المعمم يكو من خ ل المفعا ،فيرجع لعد وا عد معن
ُ
طععرق ترتيبهععا ،و ذا كععا البا عع يعععرل المعنععد العععام ،أو
معععاجم األلفععاه التععي تتعععدّد
الموضعو  ،ويريععد أ يجصعا مععد األلفععاه أو العبعاسات أو المصععطمجات التعي تقع تجتععه
يرجع لععد وا ععد مععن معععاجم المعععابي تأو الموضععو ات أو الممععا ت  5وكععا ممععال
األول؛ ي ُوجديت في داخمعه طعرق متععدّدع الترتيع
التنافس بينهم واضجا ً بالن بل لمق م ّ
ععع
المعممععي ،بخععع ل الق ععم الثعععابي؛ فمععم توجعععد ّ طريقععل وا عععدع ،وهععي الترتيععع
6
الموضو ات
ت تت 370هـ ن أبي العباُتثعم تت 291هـ قالا "وسعمعت
سوى األِهر ُّ
أبا الهيثم يقولا ُمعم ُم الخ ّ
يط هو الذت أ ممه كاتبه بعالنقط ،تقعولا أ ممعتُ الكتعاب أ ُ ممعه

125

أ.د /عبد القادر سالمي  -هجرية نقاز

Doi: 10.21608/mdad.2021.167737

مامعاً"  7وقععال ابععن فععاسُا "يقععالا صع ع النهععاس ممععاءَّ ،بمععا أساد أ َّبعهُ يُمهععر فيهععا
بالقراءع ،وقولهما الع يمم الذين لي وا من العرب؛ فهذا من هذا القياُ ،كأبَّهم ل ّما لعم يفهمعوا
ععنهم سع ّموهم مم عا ً  ،وكتععاب ُمعمععم وتعميمععه ،تنقيطععه؛ كععي ت ععتبين ممتععه ويتفععح،
ّ
الخط المعمم ،وهو عرول الخعط
والذت ندبا في ذلك أبَّهُ أُسيد بجرول المعمم ،رول
العربععي؛ ألبّنععا بعمععم ّ
خط عا ً مععن الخطععوط يُعمععم هععذا اد مععام تععد يععد ّل مععد المعععابي
8
تسعر
صميهُ في كتابعها
ذكر ابنُ جنّيتت392هـ  ،وف َّ
ّ
الكثيرع"  ،ولعا خير توجيه لذلك ما ي
صععنا ل اد ععراب ا و اصععمه أ َّ المعمععم مصععدس بمنولععل تاد مععام كمععا تقععولا أدخمتععه
مدخ ً؛ فكأبَّهم قالواا هذ عرول اد معام؛ معن بعاب ضعافل المفععول لعد المصعدس؛ أتا
ول ّمععا كععا معنععد تأ مععم موضععو ا ً لفبهععام والخفععاء وبجععو  ،فععك َّ معنععد تأ مععم أفععاد
الوضوح ،بففا هموع ال م والنفي ،كما يُقالا أشكيتُ ِيداً ،ذا أِلتُ شعكوا  ،وأشعكمتُ
م بَّمععا وقعععت فععي كع م
الكتعابا أِلععت نععه شععكاله ، 9يقعول ابععن جنّععيا تا مععم أ َّ ت
العرب لفبهام وادخفاء ،وضد البيعا وادفصعاح ،ومعن ذلعك قولنعاا سجعا أ معم ،وامعرأع
ممععاء ،ذا كابععا يُفصععجا و يُبينععا ك يمهمععا" ، 10يقععول تِاجوسععتا )(zagustaا
" مد الرغم من أ ي َّ المعاجم تق م لعد فاعات م عتقمّل ع المغعل التعي تتعامعا معهعا؛ فعك َّ
هناك قدسا ً مشتركا ً بين كا هذ الفاات يشما النظريّل ،والمنعاهج وادجعراءات التعي يمكعن
11
تطبيقها ،وتطويعها لمتعاما م المادع المأخوذع من المغات المختمفل"
ُّ
َّ معممات المعابي تكو شاممل؛ بجي تجاول تنظيم المفعردات المغيويّعل بج ع
الموضععو ات لت ععهيا العععودع ليهععا ،وتشععما وت ععتو كع َّا مععا وسد فععي ميععدابها ،وتكععو
منظمل شاممل لفب عا وخمقعه وطبائععه وسعموكه وأفعالعه ،وتتنعاول الجيعاع ا جتما يعل معن
خ ل قات القُربد وغيرها من الموضو ات ،12جاءت معممات المعابي تتويما ً لكت
الموضو ات والرسائا المُّغيويّل الصغيرع التي تدوس ول موضو ما مجعدد؛ لتخعر معن
عالرغم مععن أبَّهععا تُععدُّ مر معلً متقدّمععل مععن
يّععو الرسععائا الصععغيرع لععد شععموليّل المعمععم ،وبع ّ
التأليف المعممي استفادت منها ،ومن الرسائا المُّغيويّل الصعغيرع معممعات األلفعاه األكثعر
13
سع ّميت كتع الصععفات؛ ألبَّهععا تممع الصععفات المتفرقعلي ،مثععاا صععفل ادبععا،
شععموليّل ؛ و ُ
والخيا ،والمطر ،وغيرها في كتاب وا د ،وكت الغري المصنّف؛ ألبَّها جعميت الغريع ي
األصعنال كمهعا فعي كتعاب وا عد
أصنافاً؛ ك ّا صنف يُعند بموضو وا د ،ثم ُجمعيت هعذ
ُ
15
المبوبل"
 ، 14وس ّماها ابنُ سيدي َتت458هـ ا "المعاجم
َّ
أ ّما معاجم األلفاه؛ فهي التي تشرح ألفاه المغل ،وكيفيّل وسودهعا فعي ا سعتعمال،
مرتّبلً ترتيبا ً منطقيّاً؛ لكي ي ُها مد البا العودع ليها لمعرفعل معا اسعتغمق معن معابيهعا
16
ت العربعي،
 ،وهذا النو معن المععاجم هعو األكثعر اسعتعما ً وتصعنيفا ً فعي التعراو المُّغيعو ّ
صص ابن سيدي َا "المعاجم الممنّ عل"  ، 17وهعذ المععاجم هعي التعي
وي ّميها صا ُ المخ َّ
18
تهت ُّم بوض الكمملا صوتيّاً ،وصرفياًّ ،و د ليّاً ،وأسموبيّا ً في سياق معين
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ن الكممل العربيل وأه ّميتهعا فعي الدساسعات ُّ
المغيويّعل ،ومعا ليعه معن
وفي سياق الجدي
موضو ات ،يدلُّنا األستاذ /بد الرِاق بعن فعرا الصعا دت لعد أ َّ لمكممعل العربيعل أصع ً
19
وا دًا فج  ،ف يكو لها أص فأكثر؛ ويقدم مد ذلك دلي  ،هماا
 أ ي َّ األصععا ي ع َُّّ
عتجق أ يكععو أصع ً ،ويتصععف بهععذ الصععفل ّ ذا تفع ّعرد ،فععك الشععيء
الوا د ليس له ّ أصا وا د
 أيبَّك ترى باستقراء ما ههر اشتقاقُه في العربيل أ َّ الكممل الوا دع تعود لد أصعا وا عد؛فأصععا الكتععاب تك ت ب وا جتهععاد ت هععـ د والتناصععح ت  ،ح وهكععذا ،وهععو أكثععر
المغل ،ويويد مد ت عل أ شاسها ،و تمعد كممعلً وا عدع معن ذلعك آلعت لعد أصعميين ،ومعن
هنا فينبغي أ يُجما معا قع ّا و ُخفيعت أصعولُه معد معا كثعر وههعرت أصعوله ،و ذا ُوجعدت
كممتععا متَّجععدتا فععي المعنععد ،ومتشععابهتا فععي أكثععر الجععرول ف بُعدَّ أ تكوبععا مععن أصععا
ي؛ ب ب القم  ،أو اد ع ل
ي أو بنائ ّ
وا د ،وقد طرأ ميهما أو مد أ دهما تغييرا صوت ّ
ي
أو ادبدال ،أو الهمو أو الت هيا أو بجو ذلك ،أو أ تكوبا من أصعمين مختمفعين ،وهمعا معن
قبيا الترادل ،و يص ُّح الوجها معاً؛ با بُعدَّ أ يكعو أ عدُهما -فعي بهايعل األمعر -هعو
الصواب ،و خفي ولم يوصا ليه
ل ابععن جنّععي األصععا بقولععها "األصععا بععاسع نععد أهععا هععذ الصععنا ل ععن
ويعع ّعر ُ
ّ
صعرفها ،أ يُجعذل شعيء معن األصعول
الجرول التي تموم الكممل في كا موض من ت ّ
تخفيفا ً أو لعمَّل اسضل ،وقد ا تاط التصريفيّو في سمل ذلك بأ قابموا به في التمثيا معن
الفعا ،والمواِبل له فاء الفعا ،و ينه ،و مه ،وقابموا بالوائد لفظه بعينعه فعي بفعس المثعال
20
المصوغ ل تباس"
صا لنا ابنُ جنّعي الكع يم؛ فيُوضعح الفعرق بعينا األصعمي والوائعد بقولعها "ولعم
ويُف ّ
يقابموا به فاء الفعا ،و ينعه ،و معه؛ بعا لفظعوا بعه البتّعل ،معن ذلعك قولنعاا قععد مثالعها
فيعياي؛ فالقال فاء الفعا ،والعين ينُه ،والعدال ُمعه؛ فعالجرول ذا ً كمُّهعا أصعولا فعكذا قمعت
ييقعُد ِدت الياء ،وصاس مثاله يفعُا ،فالياء ِائدع؛ ألبَّها لي عت موجعودع فعي قععد ،والقعال،
تصرفت الكممل ،بجوا قا د ومتقا عد ومقتععد ،فعاأللف والمعيم
والعين ،والدال موجودع أين
ّ
والتاء ِوائد؛ ألبَّها لي عت موجعودع فعي قععد ،ولعذلك ِدتهعا فعي المثعال المصعوغ؛ تبعاس
الووائد معن األصعول -ولعم تقابعا بهعا فعا ًء ،و ينعاً ،و معا ً -فقعد بعا ذا ً فعرق معا بعين
21
األصا والوائد"
ول ستشهاد ببع األمثمعل تمعدس ادشعاسع لعد موقعف الثمعابينيتت442هعـ معن
األصععول فععي المغععل العربيععل ،و نععد ممععاء الصععرل بالتجديععد؛ ي ع يميععو بععين الجععرول
األصول والووائد بقولها "ا مم أ ي َّ التصريفيّين قد ا تاطوا ،ووضعوا أصو ً يرتعا بهعا
الناُ؛ سواء كا لمكممل معنًد في بف ها أولم يكن لها معنًد؛ أل َّ الغر بوضععهم يّاهعا
ُرو ادب عا ُ
تصعرفيه ،فعكذا قعالواا ابعن معن كعذا ،مثعاا كعذا فكعأبّهم
ت
خعاطر ،
ُّ
ّ
أ ي ّ
ويقعو َّ
ي
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قالواا ُخذ الجرول األصول من هذ الكممل ،وابن مثا هذ األجواء؛ فك كا المثال العذت
ي أل نه أصو ً كمَّه ليس فيه أ رل ِيعادع بنعد مثمعه أصعو ً ،فعك كعا فيعه ِائعد يوضع
ي ،والوائدي بالوائعد ،فعك قعالا ابعن معن تضعرب ،
ي باألصم ّ
مكابه رفا ً ِائدا ً ليقابا األصم َّ
تكرس الع يم ليكعو معد دّتعه
ي ه سبا يًّا؛ فمك أ
مثاا ت يجعفر ؛ فقد سألك أ
ّ
تبني من ث ث ّ
ي
22
ّ
ض َربي ٌ "
وفي ركاته وسكوبه وهو أصا كمه ،قمتا ت ي
ً
ي عن
وفي اصعط ح المُّغيعويّين والصعرفيّين -أيفعا -يبتععد معناهعا ا صعط
ّ
األول لمادّع تأصا ؛ فاألصا هوا الجرل الذت يموم فعي بنعاء الكممعل لفظعا ً
ت ّ
المعند المُّغيو ّ
23
ت ،وا صعط ي،
أو تقديرا ً  ،وترد كممل تجذوس مرادفل لـتأصول في معناها المُّغيعو ّ
وخاصل ند المُّغيويّين المتأخرين؛ فيقالا جذس الكممل بمعند أصعمها  ،24يقعول ابعن فعاسُا
يتت208هـ يقعولا أصعا تالعوسد تيعا المعاء ،ثعم صعاس تيعا كع ّا شعيء
"كا األصمع ُّ
ّ
رب طم الماء ،ثم صاس يقالا ذلك لكا طم  ،فيقالا تهعو يقعرب كعذا ؛ أتا
وسداً ،وتالق ي
يطمبععه وت تقععرب كععذا  ،و يقولععو ا تسفع قيرتععه ؛ أتا صععوته ،وأصععا ذلععكا أ َّ سجع ً
ُقرت سجمُه فرفعها ،وجعا يصعيح بعأ مد صعوته ،فقيعا بععد ذلعك لكع ّا معن سفع صعوتها
سف ع قيرتععه فعمععد مععا ف ّ ععربا مععن سععائر الفععر ُموقّععف ميععه ،كمععا أ َّ األصععا ُموقّععف
25
ميه"
ي نعد النُّجعاع الععرب معد أسعاُ أ ي َّ أكثعر األلفعاه العربيعل معن
الصرف
الميوا
فكرع
تقوم
ّ
ي
ٌ
كعامن وساء
ي
ي ،وقد أثبعت البجع ُ المقعاس فعي المغعل ال عاميّل أ َّ األصع يا الث ثع َّ
أصا ث ث ّ
ُّ
أكثر كممات المغات ال اميّل ،وفي الوقعت بف عه ههعر عن طريعق المقاسبعل بعين مممو عل
من الكممات يمكن أ تُردَّ لد أصو هل ثنائيّل ،واألصا هنا هو الصيغل األقدم التعي خرجعت
صييغ األخرى األ دو ،وهنا فرق بعين معنهج النُّجعاع الععرب ومعنهج ممعاء المغعات
نها ال ّ
صا لد أصعا الكممعل
ال اميّل بخصو ،تجديد األصا ،كا العمماء العرب يجاولو التو ُّ
بتقمي ع الكممععات المشععتقل مععن المععادع بف ععها فععي العربيععل؛ لكع َّ
عن مع يعم المغععل المقععاس يجععاول
ي بمقاسبل ك ّا الكممات ال اميّل المنتميل لعد جعذس وا عد؛ فعي
ُّ
التعرل مد األصا التاسيخ ّ
َّ
َّ
ُّ
وأكثعر
الفعمائر
أ
شعك
و
الكممعات،
هعذ
ا
كع
نعه
صدست
الذت
األصا
لتجديد
مجاولل
ي
ي
ي ،والبجع فعي قفعيل الث ثيّعل ،والثنائيّعلا يتنعاول
األدوات تخر ن طاس األصعا الث ثع ّ
26
ُ
تمعدس ادشعاسع
ي ه وفعي هعذا ال عياق
ُ
األسماء واألفعال التي يمكن أ تُعردَّ لعد أصع ها ثنعائ ّ
لععد موقععف بعع المُّغيععويّين مععن العععرب والععذت "يقععوم مععد ا تبععاس األصععول المُّغيويّععل فععي
األسماء واألفعال ثنائيل؛ أتا يترك ك فا منها من رفيين أساسيَّين ،وأ َّ األصعو يل الث ثيّعلي
وما فوقيها م تنبيطلٌ من تمك األصول الثنائيل"؛  27فقعد أوضعح البجع ُ ثنائيعلي كممعا ه
ت كابعت
موض ي خ ل بين النُّجعاع الععرب ،وقعد اختمفعوا قعديما ً فعي كممعل تاسعم  ،أهعي مشعتقَّل معن
28
ي هو الشعين والمعيم فعي
تال ّ مل أم من تال ّمو ؟ وأثبت البج ُ المقاس أ َّ األصا الثنائ َّ
المغععل ال ععاميّل األ ّم بععدليا الصععيغ ال ععاميّل المختمفععل؛ وبمرا ععاع أ َّ ال ععيني ال ععاميّل األ َّم قععد
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يه ،أ ّمععا ألععف الوصععا التععي
تغيععرت لععد سع ه
عين ربيععل ،ويتفععح أ َّ الصععيغلي ذاتُ أص ع ها ثنععائ ّ
أُدخمت مد الصيغل العربيل؛ فكابت لمعا الكممل مشعابهلً لللفعاه الث ثيعل ود عداو بعو
29
من التواِ م أكثر الكممات العربيل
وينبغي التنبيه مد التوام الجدّ ند التعرجيح -مع ا تعرال بصععوبل ذلعك -فع
المتصعرفل ث ثعلي أ عرل؛
ت ،وأق ّا ما تكو ميه أصعول الكممعل
ّ
يُقط به من غير دليا قو ّ
30
رل يوقف ميه ،و رل يُجشد به ،وهو الكثيعر  ،وذهع الكوفيّعو
رل يُبتدأ به ،و
ٌ
لد أ َّ ك َّا اسم ِادت روفُه مد ث ثل أ رل ففيه ِيادع؛ فك كا معد أسبععل أ عرل،
بجععوا تجعفععر ففيععه ِيععادع ععرل وا ععد ،واختمفععوا فععذه أبععو الج ععن مععي بععن مععوع
الك ائيتت189هـ لد أ َّ الوائد فيما كا مد أسبعل أ رل ،الجعرل العذت قبعا آخعر ،
الفعراءتت207هعـ لعد أ ّ الوائعدي فيمعا كعا معد أسبععل
وذه أبو ِكريّا يجيد بعن ِيعاد ّ
أ ععرل هععو الجععرل األخيععر ،و كععا مععد خم ععل أ ععرل ،بجععوا تسععفرجا ففيععه ِيععادع
رفيين  ،31وذه البصريّو لد أ َّ بنات األسبعل والخم عل ضعربا غيعر بنعات الث ثعل،
32
وأبَّهما من بجوا جعفر وسفرجا ِائدع فيهما البتل
أ ّما الكوفيّو فا تمّوا بأ قالواا بَّما قُمنا ذلكا ألبَّا أجمعنا مد أ َّ وِ تجعفعر
فيعيميع َ
عا ،ووِ تسععفرجا فعيمَّععا ،وقععد ممنععا أ َّ ععدى ال يمععين فععي وِ تجعفععر ِائععدع،
وال َّ ما في وِ تسفرجا ِائعدتا ؛ فعد َّل معد أ َّ فعي تجعفعر رفعا ً ِائعدا ً معن رفييعه
األخيرين ،وأ َّ فعي سعفرجا عرفيين ِائعديين معد معا بيّنَّعا ،وأ َّمعا البصعريّو فعا تمّوا بعأ
ي
العراء والفععاء أو ال يععينُ والمععيم ،فعك كععا
قعالواا يخمعو الوائعدُ فعي تجعفععر معن أ يكععو ي ّ
الوائد هو الراء فيم أ يكعو وِبعه تفيعمعر ؛ أل ّ الوائعد يعوِ بمفظعه ،و كعا الوائعدُ
ععيم فوجععع أ يكعععو وِبعععه
الفعععا يء فوجععع أ يكعععو وِبعععه تفعفعععا  ،و كعععا الوائعععدُ المع ي
ت يجعفععا  ،وكععذلك يمتومععو فععي وِ تسععفرجا  ،ذا كععا هععذا يقععول بععه أ عدٌ د ّل مععد أ ّ
33
روفيه كمَّها أصول
فالك ُم مد ث ثعل أ عرل ،وأسبععل أ عرل ،وخم عل ِيعادع ي فيهعا و بقصعا ،
والخم ل أق ّا الث ثل في الك م؛ فالث ثل أكثر ما تبمغ بالويعادع سعبعل أ عرل ،وهعي أقصعد
الغايععل والممهععود ،وذلععك بجععوا اشعع يهيباب؛ فهععو يمععرت مععد مععا بععين الث ثععل وال ععبعل،
واألسبعل تبمغ هذاا ا ربمام ،و تبمغ ال بعل ّ في هذيين المصدسين ،وأ ّما بناتُ الخم عل
فتبمغ بالويادع ستل ،بجوا فرفوط ،و تبمغ سبعل كما بمغتهعا الث ثعل واألسبععل؛ ألبَّهعا
تكو في الفعا فيكو لها مصدس بجو هذا ،فعمد هعذا عدّع عرول الكمعم ،فمعا قصعر عن
الث ثل فمجذول ،ومعا جعاوِ الخم علي فمويعدٌ فيعه  ، 34وكمعا سعبقت ادشعاسع فقعد اسعتر د
ت،
اس ممائنا القدامد منذ وقت مبكر معن بعدء بشعاطهم المُّغيعو ّ
تفاوتُ األبنيل في العربيل أبظ ي
ٌ
ي
ُ
المتصرفل ث ثل -سبق الجعدي نهعا -لعو آسا ٌء بقمعت
ويكادو يممعو مد أ َّ الكممات
ّ
تصرل من الك م ندهم مردودٌ لعد تمعك األصعول ،و
لبعفهم ،و سيّما الكوفيّين ،فما
ّ
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يخعععر عععن وا عععد منهعععا ،وهعععو معععذه الممهعععوس جعععاء فعععي كتعععاب تاألفععععال بعععن
القوطيلتت367هـ ا "ا مم أ َّ األفععا يل أصعو ُل مبعابي أكثعر الكع م ،وبعذلك سع ّمتها العممعاء
35
األبنيلي ،وبعممها يُ تد ّل مد أكثر مم القرآ وال ُّنَّل ،وهي ركات متقفيات"
من ك م العرب ما هو مد رل وا د ،وهو قميا؛ قال سيبويه في باب دّع معا
عرل وا عد ،و يكعو اسعم مظهعر معد
يكو ميه الكمما توأقع ّا معا تكعو ميعه الكممعل
ٌ
رل أبدا ً 36؛ ألبّه بُدَّ من أ يُبتدأ
بمتجرك ،ويوقف مد ساكن ،فك كا مد عرله
ّ
لم ي عتقم ّ " ،أ تعدسك الفعع يا مّعلٌ ّ
مطعردع فعي ك مهعم فعي موضع وا عد ،فيصعير معد
37
رل ،فكذا جاوِت ذلك الموض سددت ما ذفت ،وذلك قولكا ك ماً"
صععها "قععال الميع ا قععال الخميععاا كع م العععرب
وجعاء فععي مقدّمععل معمععم ال يععين مععا ب ُّ
ي مععد
ي
ي؛ فالثنععائ ُّ
والخماس ع ّ
ي والربععا ّ
ي والث ث ع ّ
ي مععد أسبعععل أصععنالا مععد الثنععائ ّ
مبن ع ف
38
َّ
رفيين ،بجوا قد ،لم ،ها ،لو ،با وبجو من األدوات والوجر"
ي؛ مع أبّعه يثبتعه
يُعدّ الخمي ُا بن أ مد الفراهيدت من األوائا الذين ّ
تطرقوا لمثنائ ّ
في أسماء المغل العربيعل وأفعالهعا؛ بعدليا أبّعه ذكعر مممو علً معن األدوات أو الجعرول معن
رول المعابي دو ادشاسع لد أبّها أفعال أو أسماء ،وقوله باألدوات والوجعر يعنعي بعه
أسععما يء األصععوات واألفعععال ،بجععوا مععه ،وصععه ،وكععن ،وهععس ،وذلععك وبجععو نععد الخميععا
ي مثععاا قععد وهععا ولععو اسععما ً وأدخمععتي ميععه
وغيععر م ّمععا يتصععرل" ،فععك ص عيّرت الثنععائ َّ
التشديد فقمتا هذ ّلو مكتوبل ،وهذ قدّ نل الكتبل ِدتي واوا ً معد واو ،ودا ً معد دال،
ثم أدغمت وشدّدت؛ فالتشديد مل اددغام ،والجرل الثال كقول أبي ُِبييد الطائيا
39
لوا عناء
ليت شعري و أين مني ليت *** إنّ ليتا ً و إنّ ّ
وقد يميء أسماء لفظها مد رفيين ،وتمامها ومعناها مد ث ثعل أ عرل ،مثعاا
يعد وديم ،و بَّمععا ذهع الثالع لعمّععل ،و يخععر سعيبويه ععن سأت شععيخه الخميععا؛ فهععو يقععول
ي؛ فقد كا صني ُ المعمميّين فعي
بنجو قوله 40؛ بي َيدي أ ّ ثملي آساءه خاليفت
ي
الممهوس في الثنائ ّ
ي
ي المف ع ّع ي
ي المفععا ف فععي بععاب الثنععائ ّ
ف والربععا َّ
مدسسععل التقميبععات الععذين عدّوا الث ث ع َّ
معظععم ممععاء العربيععل ،منععذ القععر الثععابي
ُممب ععاً ،يقععول بععراهيم أبععيسا "وهكععذا سأينععا
ي
ي
الهمعرت ،ينظععرو لععد بنيعل الكممععات مععد أبَّهعا قععد تكععو ثنائيعل األصععول ،أو ث ثيّتهععا أو
41
سبا يّتها"
ّ
ّ
يا ما كا مد رفيين من عرول
"الثنائ
قالا
ين
ذلك
أدسك
ا
القط
وكأ
ابني
ّ
ي أو الخماسععي أو
عا
ع
الرب
أو
ي
ث
عالث
ال ع مل و تُبععال أ تتكع َّعرس فععان أو ينُععه أو يمجععق بع
ّ
ّ
42
ال داسي أو ال ّبا ي"
ُّ
ي؛ يع يكعاد
أ ّما الوجهُ
ُ
اآلخر الذت تأتي ميه أبنيعل األصعول المغيويّعل فهعو الث ثع ُّ
جما المُّغيعويّين والصعرفيّين والنُّجعاع ينعقعد معد أ ّ أصعو يل أكثعر الكمعم فعي العربيعل ث ثعلُ
أ ععرل؛ والخميععا بععن أ مععد ّأول مععن أخف ع هععذ األصععو يل لععد بظععام التقالي ع فععي معمععم
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لعد الصعوس الممكعن تكوينُهعا معن أصعول هعذ
تالعين ؛ ي كا يبج الكممعل ويععر
الصوس م تع يمملً أو مهمملً ،واألفعال كمعا وصعميتنا معن أغمع
الكمماتُ ،مبيّنا ً ذا كابت هذ
ُ
ي
المُّغيععويّين ،وكمععا وسدت فععي كت ع التصععريف ،تنق ععم لععد بععو ين ،همععاا األصععا الث ث ع ّ
ي ،وفعي كعا هعذ األ عوال تكعو
واألصا ُّ
ي؛ وهو أق ّا اسعتعما ً معن األصعا الث ثع ّ
الربا ّ
43
ً
ناصر صوتيّ هل أصميل بدو الجركات
من
ل
متكوب
األصول
ي
استقرت في الثعروع البالغعل ظمعا ً وات ّ عا اً،
ي و دع ٌ كمم العربيل ،و ميه
ّ
ّ الث ث َّ
ُّ
ي بنععد المغيويّععو أبجععاثيهم فععي المعععاجم والقععواميس سغععم اخععت ل
و مععد م ظععل الث ث ع ّ
ّ
ا صط ح -وما كابوا يتردّدو في هذا النظر -و من ثع ّم قعال الميعدابيا توا سعم المعتمكن
يكو مد أق ّا من ث ثل أ رل  ،44ولتش ُّعبهم بهذا الرأت سدّوا كع َّا مويع هد لعد ث ثيَّعين
وتكمَّفعوا فععي ذلععك ععرق القرابععل -كمععا يقولععو  ،-وبعالغوا فععي هععذا التكمُّععف تععد ألفععوا شععأبيه
ل ميه ،أو لعيس م ّمعا قعد يختمعف فيعه ،و ميعه و عدي بنعد ابعنُ
وهنّو مقياسا ً لُغيويّا ً اخت ي
وبعو بهععذا
فعاسُ الكع يم فعي كتابعه تمقععاييس المغعل وأ ّكعد -أيفعا ً -فععي كتابعه تالصعا بي
ه
ّ
الصني  ،فقالا تقعول الععرب لمرجعا الشعديد تضعبطر معن تضعبط وضعبر وتصهصعمق
45
من تصها وصمق وفي تصمدم من تصمد وصدم
ّ
ّ
كذلك الفع ُا يطرأ ميه النقصا والجذل ،سواء كا لعمل أو لغير مل؛ فعكذا كعا
ثنائيّا ً ولم يكن ث ثيّا ً لفعف هول بالجذل فجيناع هذ بُعدَّ أ يكعو لعمّعل تصعريفيّل ومعا عدا
ذلك فاألصا وض الفعا ،وكذلك ا سم المتم ّكن مد ث ثل أ رل  ،46وم ّما ي كعد شعيو
ي فعي المغعل العربيعل ،هعو وسودُ بكثعرع فعي القعرآ الكعريم ،وا تبعاس األصعا
األصا الث ث ّ
ّ
ّ
ي ومعا
ي أ د يل األصول ليس لقمل روفه فقط؛ ألبه لو كا األمعر كعذلك ،لكعا الثنعائ ُّ
الث ث ّ
ً
ي ، 47وبعكس ذلك يقول ابنُ جنّعيا "لمعاذا
ث
الث
من
استعما
أكثر
د،
وا
رل
مد
جاء
ي
ّ
ي؟ المععواب هععوا لععيس
ي والخماس ع ّ
يكثع ُعر األصععا الث ثععي فععي المغععل العربيععل ،دو الربععا ّ
أكثر منه؛ ألبّه أقع ُّا روفعا ً
ي ي
ي لقمّل روفه فج ؛ فمو كا كذلك لكا الثنائ ُّ
ا تدال الث ث ّ
ّ
ُّ
ّ
ي بمععا هععو لقمععل
ولععيس األمععر كععذلك ،وأقع ّا منععه مععا جععاء مععد ععرل وا ععد ،فععتمكن الث ثع ّ
روفه -لعمرت -ولشيء آخر ،وهو مو الجشعو العذت هعو ينعه بعين فائعه و معه ،وذلعك
لتباينهما ،أ ترى أ ّ المبتدأ ي يكو ّ متجركاً ،وأ ّ الموقول ميه يكعو َّ سعاكناً،
الجس ضدَّ من كا آخعذا ً فيعه  ،48ومعن المُّغيعويين
طرا العين اجوا ً بينهما لا ّ يفاجاوا
َّ
و ي
س ي
49
ي هو األوس ُ ابتشاسا ً
ّ
ّ
ي هو أقد ُم أصا في العربيل ،وأ الث ث َّ
من يعدُّ أ الثنائ َّ
ّ
ي بّمععا اتخععذت ا تمععاد
ع
ث
الث
عأع
ع
بش
عرع
ع
فك
أ
عد
ع
ل
عرب
ع
الع
عين
ع
الداسس
ع
بع
وذهع
ُ
ّ 50
ي
ي وم ظتععه لخدمععل الفععبط والجصععر ولتجقيععق ا شععتقاق  ،و" ّ و ععدع الث ث ع ّ
الثنععائ ّ
ّ
التقالي ال ّتل ،لي ت و دته المادّع الوا دع ،وهذا ما ب ع ّميه تبالقمع وي ع ّموبه با شعتقاق
الكبير ،وأ ّما القم ندهم ،فيعنُو منه غير ذلك؛ يعنعو بعه تالتعرادل فعي صعوسع القمع
كـتجذب وتجبذ  ،وتيأُ وتأيس فكمُّها بمعنًعد وا عد ،وهعم يُرجععو سعببه لعد تعوا م
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رول الكممل مد الم ا وت ابقها ،و مّميهُ أبو ُبيد البكرت
تت 487هـ ب عب ه
فرقوا بينه وبين ما مرج الترادل فيه لد اخت ل المغات ،كما ببّه ميعه
يه ،ومن هنا ّ
ذهن ّ
ّ
صععص وباقشععهم فععي تجععذب وجبععذ بأبهمععا مععن
ابععنُ سععيد تت 458هععـ في مقدّمععل تالمخ َّ
موقعف بعع المُّغيعويّين معن
يمعي
الع
هللا
بعد
لنا
القم ؛ ألبهما ند لغتا " ، 51ومنه يبيّن
ي
القم والمغل ،وكوبهما سيّا ؛ فالقم ُ ندهم هوا "تقديم أ د الجرول وتأخيرها معن المفعا
52
الوا د م فا معنا  ،أو تغيير طفيف ،وهو أقا وسودا ً من ادبدال"
وذهعع الكوفيّععو لععد وقو ععه فععي األفعععال وسععواها كععـتبكا ولبععك وتطععامس
وطاسم  ،وسدَّ البصريّو في األفعال والمصادس وسأو لغعلً فثبتعو فعي مشعتقّات المععابي
ي وهعو معا
كما في ت ُجعرل ه
هعاس ،وهعائر  ،ومعن هعذين المعذهيبين بشعأ معذه ٌ آخعر اسعتد ل ف
صععا بقولععها " ذا قمبععوا لععم يمعمععوا لمفععر مصععدسا ً ل عا ّ
ت فععي تشععرح المف ّ
كععا تال ععخاو ّ
ً
يمتبس باألصا ويقتصر مد مصدس األصا ليكو شعاهدا للصعالل ،بجعوا تيعاس وأيعس
مقموب منه و مصعدس لعه ،فعكذا وجعد المصعدسا كعم النُّجعاع بعأ ّ لكع ّا وا عد معن الفعمعين
أصمين وليس بمقموب ،بجوا تجبذ وجذب وأها المغعل يقولعو ا ّ ذلعك كمَّعه مقمعوب" ،53
ي الععذت يقبععا التق ععيم مععد ناصع يعر
ّ األصععا فععي المغععل هععو العنصع ُعر المُّغيععو ّ
ت األساس ع ّ
أساسعيل أصععغر ،ويشععترك فععي ناصعر مع كععا الو ععدات المُّغيويّعل التععي تنتمععي لععد ائمععل
54
وا دع في المغل الوا دع
ي معد وجعه العمعوم
وب تطي أ بجصر سأت ّ
األولين وقدامد النُّجاع فعي الربعا ّ
فالربا يّعات أو أكثرهعا ترجع نعد هع ء
أبّه بشأ بواسطل النّجت وا ختوال من ث ثيّعين؛ ّ
ّ
لد ث ثيّا ه
الظعن كثيعراً ،وسبّمعا يشعكو فيعه فعك ّ ابعن
ت اختُولت ،وهم يطمانو لد هذا
غيعر هعيّن معن
فاسُ ا تمد بصوسع مجفل في كتابه تمقاييس المغل ،
ّ
وخر ي ميه عددا ً ي
55
ي  ،ومعن شعواهد
األلفاه ،و د ّل هذا مد شيء فكبّما يد ُّل مد قدسع لُغيويّل وتجيُّ ها قمع ّ
هذا الموقف تتقدير ادمام أبي العباُ ثعم في تِغدب أبّه من تِغد والبعاء ِائعدعّ ،
أ ّ
موقف ابن جنّي كا غير ذلك؛ ي يقعولا "ول عتُ أقعول ّ العراء ِائعدعٌ؛ ألبّعه أخعذ
ي
من تالوغد وهو هدير يقطعه البعير من ي مقه ،هذا ما أسعتميو وأ عوذ بعان معن مثمعه،
َّ
الظن بأبي العباُ أ يريد ما بذه ليه بجن في تسبط وسبطر وتدم ودمثعر
وأ ُ ن
56
وتل ل وآلل وتجعفل وجعفمل من أبها أصول تقاسبت"
ّ الكممل العربيل ذات أصول ،ترتبط بها من النا يعل ا شعتقاقيل ،وهعذ األصعول
الث ثل لد جاب استعمالها من النا يل الصرفيل ،تتخذ مادّع ً لمكممل معن النا يعل المعمميعل،
ولكن في المغل العربيعل تتخعذُ صعيغا ً سبا يّعل ،يقعول النجويّعو عن بعفعهاا بّعه معن مويعد
ي في روفه األسبعل ،و ّ المعنهج التقميعدت
الث ثي ،ويقولو ن بعفها اآلخرا بّه أصم ف
تكعرم معن
في البجوو الصرفيل ،قد ا تبر الهمو في بجوا تأكرم  ،والتفعيف في بجعوا ّ

132

اجمللة العربية مـــــــداد

اجمللد اخلامس  -العدد (  ) 13أبريل 2021م

ته ّ ،الجععرول األصععميل الث ثععل فععي هععذ الصععيغ
الويععادات التععي يُ ع ت يد بهععا لغععر بجععو ّ
57
الث و هيا تالكال و الراء و الميم وأ ّما ما ِاد ن ذلك فهو من الممجقات الصرفيل
 2األصول في معجم الجراثيم البن قتيبة:
 .1.1نبذة موجزة عن المعجم:
معمم المراثيم المن وب لد أبي مجمد بد هللا بن م مم بعن قُت ي َي يبعلت ت 276هعـ ،
وهو كتاب قائم بذاته ،ا تمد ا تمادا ً كبيرا ً مد الغري المصنّف ألبي بيدع وكتاب خمعق
فعهم قعد ابجعاِ لعد القعول بأبّعه تهعذي وتنظعيم واختصعاس
ي ،تد ّ بع ي
ادب ا للصمع ّ
لكتاب الغري المصنف ب ُمممته ّ ،أبّه ذل أغم األبواب والكت التعي تعدخا أصع ً
ضمن معممات المعابي؛ فقد ذل كت األبنيعل كمَّهعا ،كمعا عذل جممعلً معن األبعواب م ّمعا
58
يمكن ا تباس من قفايا الصرل والنجو وغيرها
وقد لجقي هذا المخطو ي
ف كبيعر ،فقعد تفشعد المعداد وا تعرق ،فتقصعفت أوساق
ط تمع ٌ
األسضلُ مد أطرال الكثير معن أوساقعه ،وأصعاب ٌ
تمعف كبيعر بعع ي
المخطوط ،كما أتت ي
الصععفجات؛ م ّمععا دفع البععا ثين ختيععاس بعع النُّصععو ،التععي تميععوت بالوضععوح وقععاموا
بتجقيقععه ،واختمفععت آسا ُء البععا ثين والمُّغععويّين المعاصععرين فععي ب ععبل الكتععاب لععد صععا به،
وكثرت الشكوكُ ول ب بته كمّه بن قتيبل؛ أل ّ أغمع ي المتععاممين مع الكتعاب لعم يقعاسبوا
أبوابيه ومجتوياته كاممل بمعاجم المعابي المطبو عل والمخطوطعل؛ بعا ا تمعدوا فعي تجقيقعه
صص ،واهتموا بدساسل أبواب دو أخرى؛ م ّما ت ببت فعي
لهذ الكت مد المّ ا والمخ َّ
59
تمويق و دع الكتاب
 .1.1األصول في كتاب الجراثيم:
ٌ
ت الدّ لعل معد شعرل
قعو
المنفعل،
كثير
ن
العربيل
من
يقول ابنُ جنّيا "هذا فصا
ي
ُّ
هعذ المغععل ،وذلععك أ تمعدي لممعنععد الوا ععد أسععما ًء كثيعرع ،فتبجع ععن أصععا كع ّا اسععم منهععا
فتمد ُمففي المعند لد معند صا به ،وذلك كقعولهما ت ُخمُعق ادب عا ؛ فهعو تفُعُعا معن
تخيمَّقت الشيء ؛ أتا يممَّ تُه؛ ومنعها تصعخرع خمقعاء لممم عاء ،ومعنعا أ ّ ت ُخمُعق ادب عا
استقر ،وِال نه ال ّ
ش ّك ،ومنه قعولهم فعي الخبعر تقعد
أمر قد
ّ
هو قدّس له وست ّ ميه ،فكأبّه ٌ
فععرغ هللا مععن الخيمععق وال ُخمُععق  ،وتالخميقععل تفعيمععل منععه ،وقععد كثععرت تفعيمععل فععي هععذا
الموض  ،وهعو قعولهم تالطبيععل وهعي معن ت ي
قرستعه معد أمعر ثبعت
طبي َععتُ الشعيء ؛ أتا ّ
ميه كما يُطبع الشعيء كالعدّسهم والعدّيناس ،فتمومعه أشعكاله ،فع يمكنعه ابصعرافه نهعا و
ابتقاله"  ،60ولقد ا ممعا ُء المغعل أ َّ استباطعا ً ُمعينعا ً يوجعد بعين الكممعات معن جهعل المفعا
ي بين الكمماتا
والمعند ،فقالوا بوجود استباط وضع ّ
أ -أ ّ الكمملي العربيعل ذات أصعول ث ثعل يعبعر نهعا فعي الميعوا الصعرفي بفعاء الكممعل
و ينها و مها ،وأبها تأتي مرتّبل بهذا الترتي
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ب -أ ّ الكممات العربيلي تعأتي معد هياعات صعرفيل ت ع ّمد الصعيغ ،وأ ّ الخع ل بعين
الكممات من النا يل التركيبيل ،هو في الواق اخت ل بين هذ الصيغ
وا ستباط الذت قال به النجويّو والصرفيّو بعين الكممعات المتّجعدع األصعا المختمفعل
ت ثابيعاً؛ أ ّمعا المفظعي؛ فعل ّ
عرول األصعا توجعد فعي
ي أو ً ومعنعو ف
الصيغل ،استباط لفظع ف
ي
ي فععي كممععل نععه فععي
الصععيغت يين المتععرابطت يين بالترتيع بف ععه ،و اختمععف الهيكع ُا األساسع ُّ
ت؛ فعل َّ الم عا أ ّ
األخرى ،ف بعدَّ ذا ً أ ت ُ يعردَّ الكممتعا لعد أصعا وا عد ،وأ ّمعا المعنعو ّ
الكممت يين المَّت يين توصفا هذا الوصف ،تعبّعرا عن معنًعد عام وا عد تختمفعا فعي دائرتعه،
61
كما تختمف المادّتا المعمميّتا  ،ف بدَّ  -ذا ً -أ تُردّ هاتا الكممتا لد مادّع وا دع
عن أصعول المبعابي و قتهعا بعالمعند ب ترشعد بكتعاب المعراثيم
وفي سعياق الجعدي
ُّ
ً
الععذت يُععدّ مععن األهميععل بمكععا ؛ يع يُمم ع المغيويّععو مععد أهميتععه ،ويعدُّوبععه مععوسدا مععن
عاب الم تشع ُ
عرق األلمععابي
مععواسد المغععل التععي تجتععا لععد اد يععاء ،وم ّمععن تنععاول هععذا الكتع ي
ذكر ضمن م لّفات تابن قُت ييبل  ،وقالا" هو م تو ألسماء أصعول
تبروكمما ؛ ي
ي
العععالم والبهععائم ،وكععا ب ععمل تعععرل ،وأفعععالهم وأسععماء أبععوا األس والشععمر والنبععات،
62
وغير ذلك"
ابعنُ
ه
والريعاح وأسعماء العدَّهر يممع
قتيبعل مرادفعات وأسعما ًء وبععوتي
في باب األِمنعل ّ
ُّ
ّهر هو األصا هنا وتتفر منعه
د
فال
والقمر؛
والشمس
ممل
والظ
والبرد
األيام والميالي بال يج ّر
ُ
فرو  ،هيا األب والجقبل وال بّل وال بتل والبرهل والجرُ والم ند والجقع وال عبت،
ي يقولا الدّهرا األب  ،وجمعه آبا  ،قال سنبلُا
في حقبة عشنا بذاك أبضا
و شععنا بععذاك هبّععلً مععن ال عدَّهر؛ أتا قبععل ،وسععبّلً مععن ال عدّهر مثمععه ،وسععبتل وبرهععلً
والجرُا العدهر ،والم عندا العدّهر وهعو األِلعم المعذ والجقع ا ال ّعنو وا عدتها قبعل
والجقع ثمععابو سععنلً ،ويقععالا أكثععر و ععو ا دهععر ،ويقععالا يععدا العدّهر يريععد العدَّهر ،قععال
األ شدا
يدا الدّهر حتى تالقي الخيارا
63
وال َّ بَتُ ا الدّ َه ُر
ُ
وكثيعرا ً مععا كععا ابععن قتييَبععل يممععأ لععد ا شععتقاق أو القمع المكععابي سععتنباط المرادفععات
واستخرا األصول التي يبني ميها معم يمه بجو قولها يو ٌم أبعتٌ مثعال ضعربٌ وليمعل أبتعل،
الجعر ،فعك سعكنت العريح مع شعدّع
و متٌ و متلٌ ومجت وقد مت ومجت هعذا فعي شعدّع
ّ
الجر قياا يو ٌم كيك ،ومثمه ليمل ومدع ٌ وقد مدت تومعد ومعدا ً وا سعم الومعدع تعأجّم النهعاسا
ّ
ً
صعرع القعيا ،والعكعل
الجعر ،ومثمعه
اشتد ّعر غع ّم يومنعا غمومعا معن الغع ّم ،الصعقرع شعدّع
ّ
ّ
وا ئتمععا صععمجته الشععمسا أصععابته الرمفععاءا شعدّع الجع ّعر تصععي الجصععد ا تععداما
64
الجر يقالا بخبخوا ،وهريقوا وأسيقوا كا هذا بمعند أبردوا"
شدّع
ّ
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وأصا أسماء ال ح وبعوتها كمّها يذكرها لنا ابنُ قتيبل في كتابه "المعراثيم" بطريقعل
مت م ععمل ،م ع مرا ععل الجقععا الععذت اختععاس فععي ذكععر الغري ع الععذت ينطععوت ميهععا ععرل
ال ح؛ ي يقولا "الخشي ا الذت بدتء طبعه ،يقالا ما أ ن ما شقت جشعيبته ،فكثعر
ذلك تد صاس ند بع العرب الخشي ا الصعقيا ،والصعقياا الجعدي العهعد بالصعقال
ذو الكريهلا الذت يمفي مد الفرائ الشداد المهندا المن وب لد الهند ،اليمابيا لعد
يا لععد مشععاسل قُععرى العععرب تععدبو مععن الريععف ،العفع ا القععاط  ،ومثمععه
الععيمن المشععرف ّ
فابلا ال ري القط  ،والمرهعف تالرقيعق
الج ام المطيقا ذا أصاب المفصا تقط  ،القُ ي
ّ
ً
فمه خفعما ،الهعذاما القعاط ،
الجدين  ،ويقالا سيف يتمو شيااً؛ أتا
ّ
يمر شيء خ ي
يمعر فعي العظعام"
وال يم َه ُوا الرقيق ،والمخفا والمخدم والقاضع والقطعا والمصعم العذت ّ
65؛ فهعذ كمُّهعا أسععماء وصعفاتٌ يععرل بهععا ال عيف ،ولعع ّا صعفل القطع والجعدّع هعي أصععا
معظم األسماء التي أطمقت مد هذ األداع؛ فالقط أصا العف  ،وصفل القفعابل ،واسعم
يمر مد العظام فيقطعها ،وأصا هذ األسماء كمّها هو ال يف
الهذام وأداع المصم الذت ّ
 .3األصول في معجم مقاييس اللغة البن فارس:
 .1.3نبذة موجزة عن معجم مقاييس اللغة:
ُّ
ت أبي الج ين أ مد بن فاسُ بن ِكريعا
معمم مقاييس المغل لفمام العّ مل المغيو ّ
ً
ت ظععيم ،جمعيععه م لّفُععه معتمععدا مععد خم ععل كت ع ظيمععل ،هععيا
ت 395هععو معمععم لُغيععو ف
تالعععين لمخميععا بععن أ مععد الفراهيععدت  ،وتغريع الجععدي ومصععنف الغريع ألبععي بيععد ،
وكتاب تالمنطق بعن ال ّ ع ّكيت  ،وتالممهعرع بعن د يُسيعد  ،66كابعت غايعل ابعن فعاسُ فعي
معممه تمقاييس المغل كشف ال تاس عن المعنعد األصعمي المشعترك وجميع صعيغ المعادع
مقاييس صجيجلً وأصعو ً تتفعر منهعا
 ،67وقد اول هذا المعم ُم أ يثبتي أ َّ لمغل العرب
ي
الربا يّل والخماسيّل أكثرها منجوت؛ ي يقعول فعي مقدمعل المقعاييسا
فرو ٌ ،وأ َّ الكممل ُّ
ّ
النعاُ فعي جوامع المغعل معا
مقاييس وأصو ً تتفر منها فرو  ،وقد ألف
" ّ لمغل العرب
ُ
ي
ألّفوا ولم يُعربوا في شيء من ذلك ن مقاييس من تمك المقاييس ،و أصا من األصعول،
68
خطر ظيم"
والذت أيومأَبيا ليه بابٌ من العمم جمياٌ ،و له
ٌ
لقععد ألّععف ابععنُ فععاسُ معم يمععه فععي أواخععر القععر الراب ع الهمععرت ،وكععا ترتي ع
ف بنظام األبمديعل العاديعل ،ومعن بعين ُكتبعه
األول من بو ه؛ ذ التوم الم لّ ُ
الكممات فيه هو ّ
التي لها صمل بهذا المعمما الصا بي وكتاب الث ثل ،أ ّما كتاب الث ثل فقد جمع فيعه بعع ي
المواد المُّغيويّل التي تتشابه في كا منها معابي األصول الث ثعل مهمعا قمبعت فعي أت وضع ،
تعر فيه لمم عائا المُّغيويّعل
وقد كا هذا الكتاب أساسا ً لمعممه المقاييس ،وأ ّما اآلخر فقد ّ
69
المه ّمل ،والتي كابت أساسا ً لما جاء في المقاييس
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 .1.3األصول في معجم المقاييس:
يقول ابن فعاسُ فعي مقدمعل كتابعه الصعا بيا ّ لعمعم الععرب أصع ً وفر عاًا أ ّمعا
الفر فمعرفلُ األسماء والصفات؛ كقولناا سجا وفيرُ ،وطويا وقصعير ،وهعذا هعو العذت
وأوليتهعا ومنشعاها ،ثعم معد
يُبدأ به ند التعميم وأ ّمعا األصعا فعالقول معد موضعو المغعل ّ
سسوم العرب في مخاطباتها وما لها من ا فتنا تجقيقا ً ومماِا ً
والنععاُ فععي ذلععك سج ع ا سجععا شععغا بععالفر ف ع يُعععرل غيععر  ،وآخععر جم ع
يععول
األمرين معاً ،وهذ هي ُّ
الرتبل العميا؛ أل ّ بهعا يعمع ُم خطعاب القعرآ وال ُّعنل ،و ميهعا ّ
أها النظر والفتيا؛ وذلك أ َّ طال العمم العموت يكتفي من أسماء تالطويا باسعم الطويعا،
70
يعرل تاألشق وتاألمق  ،و كا في مم ذلك ِيادع ففا
يفر أ
و
ُّ
ً
ً
لقد بند ابنُ فاسُ معم يمه مد فكرع األصول ويبعدو هعذا واضعجا جميّعا نعد تناولعه
ت مفردع بالشرح والتجميا ،يقول مجمد المباسكا ّ األلفا ي
ه التي تشترك في الجعرول أو
أ ّ
ً
ي ه ام ينظم مفرداتها ،وي عميه ابعنُ
أصم
د
ن
مع
في
كذلك
تشترك
ل
ي
األصم
ثل
الث
األصوات
ّ
ّ
71
فاسُ في مقايي ه األصا ويصدّس به الك م في كا مادع
وقبععا ادشععاسع لععد األصععول التععي ا تمععد ميهععا ابععن فععاسُ فععي معالمععل المععادع
المُّغيويّل ،فعك ّ ابعن فعاسُ وب ُجكعم القعر العذت عاش فيعه؛ يع كابعت الرسعائا المُّغيويّعل قعد
جمعت والمعاجم بدأت تودهر ،فقد وم مد تخعريج أصعول المعواد بطريقعل سعهمل ،قعالا
ُّ
تشعتق بعع الكمعم معن
أجم أه ُا المغل ّ من شذَّ منهم أ َّ لمغل العرب قياساً ،وأ ّ العرب
72
ف
ّ
مشتق من ا جتنا
المن
بع  ،وأ ّ اسم
وجاء فعي مقعاييس المغعلا ّ
جعنا المعيم والنعو أصعا وا عد ،وهعو ال عتر والت عتّرا
فال يمنَّل ما يصير ليه الم ممو في اآلخرع ،وهو ثواب م توس نهم اليوم ،والمنينا الولعد
ّ
والممنا الترُ وكعا معا اسعتتر بعه معن
في بطن أمه ،والمنينا المقبوس والمنا ا القم ،
73
ّ
س ُّموا بذلك ألبَّهم م توسو ن أ يُن الخمق
ال ح فهو جنّل
والمن ُ
74
تفاوتت أصول بع الكممات ن بعفها؛ فمنها ما جاء مد أصا وا د  ،أو
78
77
76
75
وسبَّمعا لعم يمعد
أصميين  ،أو ث ثل أصول  ،أو أسبعل أصول  ،أو خم عل أصعول ؛ ُ
لععبع المععواد أصععو ً البتّععل فععيجكم ميهععا بالتبععاين ،أو يجكععم ميهععا بالتبا ععد ،أو بعععدم
ا بقياُ ،ويردّ هذ الظواهر لد استمال الععرب فعي هعذ المعواد و عدم اشعتقاقهم بعفعها
و لد أ ّ المغل كمَّها لي ت قياسا ً لكن جمّها ومعظمها
من بع
ي فهو في مذه ابن فاسُ منجعوت؛ يع يقعولا الععرب
وأ ّما ما ِاد ن الث ث ّ
تنجت من كممتين كممل وا دع ،وهو جنس من ا ختصاس ،وذلك تسجا بشعمي من عوب
لد اسمين ،وأبشد الخمياتت 175هـ ا
جار *** ألم تحزنك حيعلة المنادي
أقول لها ودمع العين ٍ
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مكا قولها ت عي معد وهعذا معذهبنا فعي أ ّ األشعيا يء الوائعدع معد ث ثعل أ عرل
صععمدم بّععه مععن
أكثرهععا منجععوت ،مثععا قععول العععرب لمرجععا الشععديدا تضععبطر  ،وفععي تال ّ
79
صمد وتالصدم  ،وقد ذكربا ذلك بوجهه في كتاب مقاييس المغل
تال ّ
ً
ّ
ي مععذهبا فعي القيععاُ ،ي ععتنبطه
ي والخماسع ّ
وجعاء فععي المقعاييس قولععها ا مععم أ لمربعا ّ
النظععر الععدقيق ،وذلععك أ ّ أكثععر مععا تععرا منععه منجععوت ومعنععد النجععتا أ ت خ عذي كممتععا
ذكعر الخميع ُا معن
وتُنجت منهما كمملٌ تكو آخذع منهما جميعا ً بجا ،واألصا فعي ذلعك معا ي
ي مد ومن الشيء الذت كأبَّه متفق ميه قولهم بشمي؛
قولهما يع يا الرجاُا ذا قالا ّ
ّ
ي ،فنقععولا ذلععك مععد ضععربيينا
فعمعد هععذا األصععا بنيينععا مععا ذكربععا مععن مقععاييس الربععا ّ
أ دهما المنجوت الذت ذكربا والفرب اآلخعر الموضعو وضععا ً ممعال لعه فعي طعرق
ي معد معا ذكربعا ؛
ي وهو من الث ث ّ
القياُ ،والفرب الثال ا وهو ما يميء مد الربا ّ
لكنهم يويدو فيه رفا ً لمعنًد يريدوبه من مبالغل  80وأمثمل هذ األبوا الث ثل كما يأتيا
عاألول كأبّععه ععرم الطععول فبتععر
 -1بجتععرا القصععير الممتمع الخمععق مععن بتععر و تععرا فع ّ
81
خمقه ،والثابي؛ ألبّه ضيق ميه و لم يُعط ما أ طيه الطويا
82
 -2أ ّما ما وض فمثا له بالبخنق والبرغو والبرذ والبرشم
83
 -3أما ما ِيد فيه رل فمثاله بمعوم من البم  ،وبرق بويادع الباء وبم م
 .4النتائج:
أ -بدايلً قد ي عتغرب القعاسئ لمعمعم ابعن قتيبعل ت عميته بعـتالمراثيم ؛ بظعرا ً لتعمُّعق األذهعا
بععالمعند المديععد لممفععردع ،فممع ّعرد سععما الت ععميل دو تص عفّح الكتععاب ،يمعمنععا بعتقععد أبّععه
خا ،بالممال العممي الطبّي مد وجه الخصو ،،هذا ما يمعا العداسُ لممعمعم يبجع
ف
ن سب الت ميل ّ ،أ ّ العصر الذت أُلّعف فيعه المعمعم كابعت ت عتخدم بمعنعد تاألصعا
وكععو المعمععم معمع يعم موضععو ات يص عنّف األلفععاه ويرتّبهععا وفععق موضععو ات ،تتفععمن
أصو ً تندس تجتهعا فعرو  ،فعالمراثيم المقصعود بهعا الكممعات األصعول؛ فالت عميل متعمقعل
ت بالمعند الطبي
بالمعند المُّغيو ّ
ععاول ابععنُ فععاسُ مععن خع ل معممععه تمقععاييس المغععل ثبععات بظععريَّتين أساسعيَّتين
قاييس صجيجلً وأصو ً تتفر منهعا فعرو  ،وأ ّ الكممعات الربا يعل
هماا أ ّ لمغل العرب م
ي
صعل وهعو
والخماسيل أكثرها منجعوت؛ وي عتخدم ابعنُ فعاسُ مصعطمح تالقيعاُ بد لعل خا ّ
ت وهو ما يطمق ميه تاألصا ومن هعذا األصعا
يعني به مميل ا شتقاق من المذس المُّغيو ّ
تتفر فرو أت الد لل العامل لممذس والدّ ت األخرى التي تتفر منه
ب -يظهر في كثير من األلفعاه عر ،ابعن قُتييَبعل معد بيعا أصعا المفعا فعي لغعل الععرب
ي -صعمد هللا ميعه و آلعه وسعمم -ولعذا تعرا يف ّعر
ومن كتعاب هللا َّ -عو وجع َّا -و عدي النَّبع ّ
ُّ
ُ
ّ
معند المفا فعي سعياقه ،ثعم يبعيّن أصعمه العذت اشعتق منعه ،وقعد كابعت هعذ الظعاهرع المغيويّعل
واضجل ند  ،ومن ذلك قولها فالععالما البريّعل فعيمعل ،بمعنعد مفعولعل ،معن بعرأ هللا الخمعق؛
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أتا خمقهم وذسأهم ،من قولها تيذسنكم ﴿يَ ْخلُقُ ُك ْم فِيي بُ ُ
يون أ ُ َم َهياتِ ُك ْم  ،84فعكذا ت ّمعت شعدّته
ُ ِ
صماٌ ،قالت أ رابيلا
فهو ُ
ّ
ساء جسا ُم
ّيب رأسهُ *** فرو ٌ
ج ألفخا ِذ الن ِ
ولكن صم ٌّل قد عال الش ُ
األول سضا ي وليين فهعي الغيمعل،
يكما
أ
قبا
الثابي
وقولها فك أسضعت الولد
ّ
ُ
قال سسول هللا -صمد هللا ميه وآله وسمما لقد هممعتُ أ أبهعد عن الغيمعل ،ثعم أخبعرت أ َّ
فعاسُ والعروم تفعمعه فع يفعيرهم ،وقعال -صعمد هللا ميعه وآلعه وسعمما ّ -الغيمعل لتععدسك
الفعاسُ يومعا ً فتععد ثر ؛ يعنععي أبععه يفعععف ذا قُطع نععه الرضععا  ،ويقععالا أغععال الرجععا،
85
وأ ي َغ يياي ،والولد ُمغا ٌل و ُم َغ يي ٌا
أ ّما ابن فاسُ فكا أكثر تجديدا ً ووضو اً؛ ي دَّد مصادس التي ا تمد ميها
86
في خم ل كت وصفها في مقدمل المعمم بأبّها تكت مشتهرع اليل تجوت أكثر المغعل
سعنَّل سسعول هللا
م ذكر بع ا ستشهادات كما هو الشأ بالن بل بن قتيبل من القرآ و ُ
صمد هللا ميعه وآلعه وسعمم -يفعيق ممعال الجعدي نهعا كمّهعا فعي هعذا المقعام بجعوا أبّ اا مم أ ّ لمهموع والباء في المفعا ف أصعميينا أ عدهما المر عد ،واآلخعر القصعد والتهيُّع ،
﴿وفَا ِك َهةً َوأَبًّا  ،87قال أبو ِيد األبصاستا لم أسعم لعلبّ
األول فقول هللا ّ -و وج ّا-ا َ
أ ّما ّ
88
ّ
ي
ذكرا ً في القرآ قال الخميا وأبو ِيدا األبُّ ا المر د ،بوِ فعا
 قد يكو لمفظل أكثر من أصا ،كما هو هاهر معن كتعاب مقعاييس المغعل ،والعذت يظهعري معد اسعتقراء معواسد المفظعل
ي اجتهادت مبنع ف
من هذا البج -أصا المفظل -أبّه بج قم ف
فععي ك ع م العععرب ،وهععذا هععو ال ععب فععي اخععت فهم فععي أصععول بعع األلفععاه  ،ذ يختمععف
النظر من الم آلخعر ،ولعو واِي َبعتي أصعو يل المفعردات القرآبيعل بعين ابعن فعاسُ معن خع ل
مقععاييس المغععل والراغعع مععن خعع ل مفرداتععه وغيععر مععن ممععاء العربيععل ،فكبّععك سععتمد
اخععت فيهم فععي أصععا الكممععل فععي ععدد بععأُ بععه مععن الكممععات ،بجععوا ت فععد فععي كتععاب
المقععاييسا الجععاء والفععاء و ال عدَّال أص ع ٌا يععدل مععد الخفّععل فععي العمععا ،والتم ّم ع ؛ فالجفععدعا
األ ععوا ؛ ألبّععه يمتمع فععيهم التم ّمع والتخفّععف وا ععدهم افععد ،وال ُّ ععر ل لععد الطا ععل ي َفعدٌ
ولذلك يُقال في د اء القنوتا ت ليك ب عد وبجفد  ،ويقال في باب ال عر ل والخفّعلا سعيف
89
مجتفد؛ أتا سري القط والجفدا ا تداسك ال ّير
أ ّما في كتاب غري القرآ بن قُتيبل؛ الجفدعا الخدم واأل وا  ،ويقالا هم بنعو
وخدم ويقالا الجفدع األصهاس وأصا الج َفدا مداسكل الخطو وادسرا في المشي ،و بمعا
يفعا هذا الخدم فقيا لهعما فعدع ،وا عدهم افعد ،مثعا كعافر وكفعرع ،ومنعه يقعال فعي د عاء
الوتر ،و ليك ب عد وبجفد 90؛ ي يظهعر لنعا أ ّ الععال يمين المميميعين يختمفعا كثيعرا ً فعي
ي من خ ل المواِبل بعين معا جعاء فعي
تعريف المفردع وسدّها لد أصمها ،وهذا واضح جم ّ
تمقاييس المغل وتالمراثيم ؛ يع يقعول ابعن فعاسُ فعي معادع ثععاا تالثعاء والععين والع م
أصا وا د ،وهو تويُّدٌ واخت ل ال؛ فالثعاا ِيادع ال ّن واخت ل في األسنا ومنبتهعا،
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تقعولا ثيععا الرجعا ،وثعمعت سعنّه ،وهعو يثععا ثعع ً ،وهعو أثععا والمعرأع ثعع ء ،والمميع ا
91
وسبّما كا الثَّعا في أ ي َ
طبياءه الناقل أو البقرع وهي ِيادع في ُ
طبيييها
الثُّعُاُُ ،
وفععي بععاب تالععنفس والم ععم والشععخص يقععول ابععن قتيب علا والثعععاا ِوائععد خمععف
ٌ
خمعق صعغير يقعال لعذلك الخمعف
ال نا والوا د ثعاٌ ،وكذلك شاع ٌ ثيعول ذا كا فوق خمفها
92
الثغا
د -سغم أ ّ ابن قتيبعل لعم يفصعا فعي الجعدي عن األصعول بصعريح المخاطبعل ّ أبّعه بنعد
صععي أصععول كععا أسععماء وصععفات الموضععو ات التععي المهععا بمراجعععل
معم يمععه مععد تق ّ
أصولها في ك ّا كممل
بينما جاء ابنُ فاسُ مد ذكر األصول مبتعدأ ً ك يمعه ببيعا أصعول كعا كممعل قعام
بدساستها
ي المفعا ف فعي بعاب الثنعائي معن مععاجم التقميبعات،
هـ -وض الث ثي المفعّف والربا ّ
ّ
يكمنُ فعي أ ّ هعذ األبعوا ي الث ثعلي تت عاوى فعي أ التقميع فيهعا يُعطعي سعوى صعوستين
ص عا ً فععي معممععه
م ععتعممتين فج ع  ،واتخععاذ ابععن فععاسُ -فععي الويععادع -منهم عا ً تطبيقيّ عا ً خا ّ
تمقععاييس المغععل يعت عدّ فيععه بجصععر ععرول الويععادع؛ فقععد بالععت هععاهرع ُ النجععت نععد ابععن
س ي فيعه ،معدفو ا ً باتماهعه العذت يعتعد بمعا ِاد عن الث ثعي معن
فاسُ اهتماما ً كبيرا ً وتو ّ
ي واضح ،فخميت طريقته معن ا ّ
طعراد؛
األصول ،دو أ يكو ند لمنجت
ٌ
قياُ تصريف ف
مد أ ّ ما جاء ند يخر ن ّ
ست صوس
ّ الجكم مد الكممل بأبَّها أصا أو لي ت كعذلك ترتع نعه أ كعام تصعريفيل فعي
غايل األهميل؛ كجركل ين المفاس في األجول أو الناقص أو المهموِ وكذا في المم
والتصغير
خاتمة:
ّ األصععول هععي الجععرول التععي تمععوم فععي جمي ع تصععاسيف الكممععل ،فتكععو موجععودع
تجقيق عا ً أو تقععديرا ً ويكععاد ممانبععا القععدامد -صععرفيين وبجععاع ً -يُممعععو مععد أ ّ الكممععات
المتصرفلي في المغل العربيل أكثرها ث ثيل ،أ ّما في سأت المُّغيويّين فقد ذهبوا لعد أ ّ األصع يا
ّ
ُّ
ت وفرو عه وبمعا أ ّ دساسعتنا تمجعوست عول
يعو
غ
الم
لممعذس
ت
المجعوس
المعنعد
هو
ت
ّ
ُّ
المُّغيو َّ
كتاب المراثيم بن قتيبل و مقاييس المغل بن فاسُ فكبّنا ذا عدبا لعد المعنعد الجقيقعي -
ت لكممععل المععراثيم فهععو األصععول ،وقععد جععاء فععي ل ععا العععرب
أو بععاأل رى -المعنععد المُّغيععو ّ
وغيععر مععن المعممععات العربيععل جرثومععل ك ع ّا شععيء أص عمُه وممتمعععه ،وجرثومععل الشععيء
بالف ّم أصمه؛ فهذا يو ي لنا بما ذه ليه صا ُ المراثيم معن األصعول فعي عين أشعاس
ت وهعو معا يُطمعق
ابن فاسُ لد معند القياُ في معممه بأبّها ا شعتقاق معن المعذس المُّغيعو ّ
ت الد لل العامل لممعذس والعد ت األخعرى
ميه األصا ،ومن هذا األصا تتفر فرو ؛ أ ّ
التي تتفر منه
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لقد استطا ابنُ فاسُ خرا معمم كاما باستنتا األصول التعي ترجع لهعا كعا
كممل واسعتطا صعر كمعم العربيعل فعي قالع ثنعائي وث ثعي ،ومعا ِاد نعه فهعو فعي سأيعه
بجت ولم يقا أ دٌ من مماء العربيل قبمعه بهعذ النظريعل التأصعيميل فعي عين اسعتطا ابعنُ
قتيبل صر أصول أسماء كا شيء من الموضو ات التي المها في كتابه م استقصعاء
المعند األصمي لك ها منها
و جمععا ً لمععا سععبق يمكننععا القععولا ّ معمععم مقععاييس المغععل ومعمععم المععراثيم أفععادا
المعاجم العربيل التي جاءت بعدهما في المادع والمنهج ،ين أتيا بموادَّ كثيرعه لعم تُعذكر فعي
ي
غيرهما قبمهما وقدّما لها بمداخا معمميل ا تمدت األصول
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أ مد مر المختاس ا
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ّ
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سوسيا1997 ،م
*غري القرآ  ،تجقيقا سعيد ّ
المجام ،د ط،دت
*معمم مقاييس المغل ،تجقيقا أبس الشامي ،داس الجدي  ،القاهرع ،مصر،
1429هـ2008/م
ابن القوطيل ،األفعال ،تجقيقا مي فود ،مكتبل الخابمي بالقاهرع ،مصر ،ط2،1993م
ابن يعيش ،أبو البقاء  ،شرح المفصا لمومخشرت ،داس الكت العمميل ،بيروت ،لبنا ،ط1422 ،1هـ2001/م
تمام ا  ،مناهج البج في المغل ،مكتبل األبممو المصريل ،د ط ،د ُتوفيق مجمد شاهين ،أصول المغل العربيل بين الثنائيل و الث ثيل ،مكتبل وهبل ،القاهرع،مصر ،ط1400 ،1هـ1980/م
 الثمابيني ،أبو القاسم مر ،شرح التصريف لمثمابيني ،تجقيقا براهيم بن سميماالبعيمي ،مكتبل الرشد ،ط1419 ،1هـ1999/م
 اِم مي كمال الدين ،دساسل في مم المعاجم ،مكتبل اآلداب ،القاهرع ،مصر ،ط،11999م
 ممي خميا ،الكممل –دساسل لغويل معمميل -داس المعرفل المامعيل ،ا سكندسيل ،مصر،1998م
 الخميا بن أ مد ،أبو بد الر من  ،العين ،تجقيقا مهدت المخوومي ،و  -براهيمال امرائي ،سم مل المعاجم و الفهاسُ ،د ط ،دت
 سمفا بد التواب ،بجوو و مقا ت في المغل ،مكتبل الخابمي بالقاهرع ،مصر ،ط،31405هـ1995/م
 سيدت مجمد غيثرت ،التباين المغوت بين األصول و المذوس ،مممل اآلداب و المغات،جامعل وسقمل ،الموائر ،العدد الراب  05 ،مات 2005م
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ل الدين ،بغيل الو اع في طبقات المغويين والنجاع  ،تجقيق مجمد أبو
ال يوطي،الففا براهيم ،المكتبل العصريل ،صيدا ،بيروت ،د ت
 سيبويه،أبو بشر مرو  ،الكتاب ،تجقيقا بد ال م هاسو  ،مكتبل الخابمي بالقاهرع وداس الرافعي بالريا ،ط1402 ،2هـ1982/م
 بد الرِاق بن فرا الصا دت ،تداخا األصول المغويل و أثر في بناء المعمم ،مادعالبج العممي ،المامعل ادس ميل بالمدينل المنوسع ،المممكل العربيل ال عوديل ،ط،1
1422هـ2002/م
 / 24بد هللا الع يمي ،مقدمل لدسُ لغل العرب و كيف بف المعمم المديد ،المطبعل
العصريل ،فمالل ،مصر ،د ط ،دت
فوِت يوسف الهابط ،المعممات العربيل موضو ات و ألفاه ،الو ء لمطب و التوِي ،مصر ،ط1413 ،1هـ1992/م
 كاسل بروكمما ،تاسين األدب العربي،تجقيقا بد الجميم النماس وسمفا بد التواب،داس المعاسل ،ط1977 ،5م
مجمد المباسك ،فقه المغل –دساسل مقاسبل لمكممل العربيل ،جامعل دمشق ،سوسيا ،د ط،دت
مجمود فهمي ماِت ،مم المغل العربيل ،داس غري لمطبا ل و النشر و التوِي  ،د ط،دت
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