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 االشتقاق في العربية بين القدامى والمحدثين دراسة موجزة
 محمد احمد زكي .م.م
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل

 المقدمة
صمى ا عميو كعمى آلو كسمـ) ( الحمد  رب العالميف كافضؿ الصبلة كالسبلـ عمى اشرؼ الخمؽ كالمرسميف محمد

 كالو الطيبيف الطاىريف.
كع االشتقاؽ في العربية مف المكضكعات الميمة التي نالت اىتماـ المختصيف كالباحثيف فييا النو مف كسائؿ مكض

نمكىا لذلؾ ناؿ ىذا المكضكع اىتماـ عمماء المغة االقدميف كالمحدثيف فنجده في معظـ كتب المغة العربية تمؾ المغة التي 
صمى ا عميو كعمى آلو كسمـ) كىي لغة الحديث ( راف الكريـ عمى نبيناشرفيا ا تعالى فجعميا المغة التي نزؿ بيا الق

 الشريؼ كلغة الشعر كالنثر كالثقافة العربية كاالسبلمية.
ىػ) كلساف ِّٗت( كاعتمدت في كتابة ىذا البحث عمى مصادر عدة قديمة كحديثة فالقديمة كالخصائص البف جني

ىػ) كغيرىا مف المصادر كمف المصادر الحديثة دراسات في فقو ُُٗت( يىػ) كالمزىر لمسيكطُُٕت( العرب البف منظكر
 المغة لصبحي الصالح كفقو المغة حاتـ الضامف كفصكؿ في فقو المغة لرمضاف عبد التكاب كغيرىا مف المصادر االخرل.

المبحث فجعمت المبحث االكؿ عف معنى االشتقاؽ في المغة كاالصطبلح كجاء ، قسمت البحث عمى ثبلثة مباحث
الثاني عف اقساـ االشتقاؽ كالمبحث الثالث فصمت القكؿ فيو عف اراء العمماء العرب القدامى كالمحدثيف في االشتقاؽ 

 كتحدثت ايضا عف فكائد االشتقاؽ كختمت بحثي بخاتمة تناكلت فييا اىـ ما تكصمت اليو مف نتائج.
 ف يكفؽ الجميع لمخير كالفضيمة.ارجك اف اككف قد كفقت في بحثي ىذا سائبل البارم عز كجؿ ا

 التمييد
 في المغة واالصطالح /االشتقاق

 تعريف االشتقاق
 االشتقاق لغة:

كاالشتقاؽ ، كاشتقاؽ الكبلـ االخذ فيو يمينا كشماال، كىك اخذ الشيء أك اخذ شقو أم نصفو، االشتقاؽ مف الشؽ(( 
 .)ُ(مخرج))كيقاؿ شقؼ الكبلـ اذا اخرجو احسف ، الحرؼ مف الحرؼ اخذ منو

 يعد االشتقاؽ كسيمة ميمة مف كسائؿ نمك العربية كتكثير مفرداتيا.
، كفي خصكمو يمينا كشماال مع ترؾ المقصد، كاالشتقاؽ االخذ في الكبلـ، اخذ شؽ الشيء أك ىك نصفو( -كىك:

 .)ِ(كاشتقاؽ الحرؼ اخذ منو)
 -االشتقاؽ اصطبلحا:

كيكصى بمعناه المشترؾ االصيؿ ، يحدد مادتيا، ا إلى اصؿ كاحدكالرجكع بي، تكليد لبعض االلفاظ مف بعض(  
 .)ّ(مثمما يكصي بمعناىا الخاص الجديد)

 .)ْ( عممية استخراج لفظ مف لفظ أك صيغة مف أخرل)( -أك ىك:
 .)ُ( الماخكذ منو في المفظ كالمعنى جميعا)ك  اخذ كممة مف كممة أك اكثر مع تناسب بيف الماخكذ( -أك ىك:

                                                           

 .ُِِ/ ُ) لساف العرب، مادة (ش ؽ ؽ): ُ( 
 .َُّ، مف قضايا فقو المغة: ٖٕ) فقو المغة: ِ( 
 .ِٕٓ، فقو المغة (مناىمو كمسائمو)، ٖٕ، فقو المغة، ِٗ/ ُي عمـك المغة، ، المعجـ المفصؿ فُْٕ) دراسات في فقو المغة، ّ( 
 .ٖٕ، فقو المغة، ُُُ) فقو المغةْ( 
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 .)ِ( اقتطاع فرع مف اصؿ يدكر في تصاريفو حركؼ ذلؾ االصؿ)( -أك ىك:
 ىػ)ُٖٔت( كقد عرفو السيد الجرجاني

 )ّ( نزع لفظ مف اخر يشرط مناسبتيما معنى كتركيبا كمغايرتيما في الصيغة)( 
 -كفي رأم بعض المحدثيف:

فتتمكف بو مف التعبير الجديد مف ، المفرداتاحدل الكسائؿ الرائعة التي تنمك عف طريقيا المغات كتتسع كيزداد ثراؤىا في (( 
 .)ْ( االفكار كالمستحدث مف كسائؿ الحياة))

كاالشتقاؽ بيذا المعنى عمـ عممي تطبيقي في لغتنا العربية مختمؼ في مفيكمو عف االشتقاؽ عند المغكييف الغربييف 
ا بما يشبو أف يككف بطاقة شخصية يذكر كتزكيد كؿ كاحدة مني، كممة كممة، عبارة عف اخذ الفاظ القامكس( فيك عندىـ

فييا: مف ايف جاءت؟ كمتى؟ ككيؼ صيغت؟ كالتقمبات التي مرت بيا فيك عمـ تاريخي يحدد صيغة كؿ كممة في اقدـ 
مع التغييرات التي اصابتيا مف ، كيدرس الطريؽ الذم مرت بو الكممة، عصر تسمح المعمكمات التاريخية بالكصكؿ أليو

 .)ٓ( ف جية االستعماؿ)جية المعنى أك م
 .)ٔ( كاالشتقاؽ يأتي بمعنى مقاييس كالذم يرجح مفردات كؿ مادة إلى معنى أك معاف تشترؾ فييا المفردات

 )ٕ( لقد اىتـ عمماء المغة بيذا المكضكع اىتماما كبيرا قديما كحديثا ككضعكا فيو المصنفات
 المبحث الثاني
 اقسام االشتقاق

فكؿ جيدىـ في ىذا المضمار ، القدامى لبلشتقاؽ تدكر حكؿ االشتقاؽ الصرفي كالمغكم كانت دراسة عمماء العربية
ض ( يتركز حكؿ تتبع المادة كجميع ما تصرؼ منيا لمكشؼ عف العبلقة بيف معانييا كمعرفة احكاؿ صيغيا كاكزانيا فمادة

... كما إلى ذلؾ ما يسمى بالمشتقات صيغة المبالغة...، اسـ المفعكؿ، اسـ الفاعؿ، األمر، ر ب) يصاغ منيا المضارع
 كاالضراب كنحكىما مما يسمى باالشتقاؽ المغكم.، كالضرب، القياسية أك الصرفية كذلؾ يشتؽ منيا صيغ أخرل

 كفي ىذا القرف يطالعنا ابف جني في كتابو، كظمت دراسة االشتقاؽ عمى ىذا الحاؿ حتى القرف الرابع اليجرم
االشتقاؽ الكبير) كما سياتي كمفرؽ في كتابو بيف نكعيف مف االشتقاؽ: صغيرا ( تقاؽ سماهالخصائص) بنكع جديد مف االش(

اكبر: كىك تغميب الحركؼ: االصؿ ك  بالصرفي كالمغكم) ككبيرا( أك اصغر: ذلؾ الذم عيًرؼى بيف العمماء قاؿ ابف جني
 الثبلثي عمى صكرة الست كما سياتي كىذا نص ابف جني:

فالصغير ما في أيدم الناس ككتبيـ كأف تأخذ أصبل مف األصكؿ ، ضربيف: كبير كصغير" االشتقاؽ عندم عمى 
ف اختمفت صيغو كمباينو كذلؾ كثير كتركيب، فتقرأه س ؿ ـ) فإنؾ تأخذ منو معنى السبلمة في ( فتجمع بيف معانيو كا 

مىـى  ـي كسمماف، تصرفو نحك سى كأما ، فاؤال بالسبلمة. كعمى ذلؾ بقية االمثمةاطمؽ عميو ت، كالسىمـ: المديغ، السىبلمة، سىممى، يسم
فتقعد عميو كعمى تقالبيو الست معنى كاحدا تجتمع التراكيب ، االشتقاؽ االكبر فيك أف تاخذ اصبل مف االصكؿ الثبلثية

 .)ٖ( كما ينصرؼ مف كؿ كاحد منيا عميو"، الستة
                                                                                                                                                                                     

 َُّ، ٖٕ) فقو المغة: ُ( 
 .ُٖٔ/ ُ) لساف العرب، ِ( 
 .ّٓ، الصاحبي في فقو المغة: ِِ، التعريفات: ُُُ، فقو المغة: ٖٕ :) فقو المغةّ( 
 .َِٗ) فصكؿ في فقو المغة: ْ( 
 .َِٗ) المصدر السابؽ/ ٓ( 
 .ّٗ) ينظر مقاييس المغة، ٔ( 
 .ِٕٓ، ُُِ، ٖٕ) ينظر: فقو المغة: ٕ( 
 .ُّٔ -ُّٓ/ ِ) الخصائص: ٖ( 
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 -كىذه ىي اقساـ االشتقاؽ:
 االصغر() االشتقاق الصغير -أ

كىيأة ، كمادة اصمية، اخذ) صيغة مف أخرل مع اتقانيما معنى( شتقاؽ العاـ أك االشتقاؽ الصرفي كىكيسمى اال
رىبى ، كزيادة مفيدة، ليدؿ بالثانية عمى معنى االصؿ، التركيب ليا ذىرى مف ، الجميا اختمفا حركفا أك ىيأة كىضاًرٍب مف ضى كحى

ًذٍر   .)ُ(حى
أف يككف بيف ( تمتـز ترتيبا كاحدا أك معنى جذريا كاحدا) أك ىك:، أخذ كممة مف جذر ذم ثبلثة اصكات( أك ىك

رىبى مف الضىرب، المفظيف تناسبان في الحركؼ كالتركيب ـى مف الًعٍمـ، نحك ضى ًم ـى مف الفيـ).، كعى  كفىًي
شتقاؽ) اذا ا( كعميو تجرم كممة، كىذا النكع مف االشتقاؽ ىك اكثر انكاع االشتقاؽ كركدان في العربية كاكثرىا أىمية

كمعنى ىذا افتراض االصالة في ، كيشتؽ بعضيا مف بعض، ألنو الذم تتصرؼ االلفاظ عف طريقو، اطمقت مف غير تقٌيد
 .)ِ(كالفرعية في القسـ االخر، قسـ مف االلفاظ

، احتى يرجع كؿ منيا إلى صيغة ىي أصؿ الصيغ داللة اطراد أك حركفا غالب، كطريقة معرفتو تقميب تصاريؼ الكممة
رٍب فقط كبٍ ، أما ضاًربٍ ، كىضربى فانو داؿ عمى مطمؽ الضى كىضىربى ، كاكثر حركفا، أضريٍب فكميا اكثر داللة، ًيٍضًربي ، مىٍضري

)( ككميا مشتركة في، الماضي مساكو حركفان كاكثر داللةن   .)ّ(كفي ىيأة تركيبيا. كىذا ىك االشتقاؽ المحتج بو، ضى رى بى
ذا كانت الصيغة المشتقة  كما رأينا ، كىيأة التركيب كتصاريفيا، متفقو مع الصيغة المشتؽ منيا في المادة االصميةكا 

). كتصاريفيا. كاف لزاما في كؿ كممة بيا حركؼ المادة االصمية( في ًربى كاف تفيد المعنى العاـ ، عمى ترتيبيا نفسو، ضى
ت المينة أك الساكنة فالرابطة المعنكية العامة كاف تخمميا أك لحقيا أك سبقيا بعض االصكا، الذم كضعت لو تمؾ الصيغة

 كظيكره تتحقؽ في جميع الكممات االتية: ، عرؼ) التي تفيد انكشاؼ الشيء( لمادة
 كىكذا.، ًعٍرفاف، تىعريؼٍ ، عٌراؼ، أىٍعراؼ، عيٍرؼ، عيًرؼى ، تعارؼ، تٌعرؼ، عىرَّؼ، عىرىؼى 

فيناؾ فرؽ كبير بيف ما (( جميع المشتقات في كؿ مادة اذ مف غير الممكف سماع، كىذا النكع مف االشتقاؽ قياسي
فميس مف الضركرم أف يككف ، كاستعمؿ في أساليب المغة المركية عف العرب، كما اشتؽ فعبل، يجكز لنا مف اشتقاؽ صيغ

، فقد اليحتاج الكاتب إلى كمييما في فعؿ مف االفعاؿ، مركيات في نصكص المغة، اسـ مفعكؿ، لكؿ فعؿ اسـ فاعؿ
 .)ْ(المشتقات تنمك كتكثر حيف الحاجة إلييا))ف

، كتخٌشب، كتقكَّس، كاستأسد الرجؿ، كاستنكؽى الجمؿ كاستنسر البغات، كقد يشتؽ مف اسماء االعياف: استحجر الطيف
.... الخ، كتىرىبى  كتىمىٍسكىفى

)ٓ(. 
دى ، كىي أسماء معاف جامدة، كما أىنيَّـ اٍشتىقيكا مف األىعداد ت، فقالكا: كىحي دى كى ، كثنيتو: جعمو اثنيف الخ، بقي كىحده، كَّحى

: دخمكا في الخريؼ، كاشتقكا مف أسماء األزمنة كشتكا بمكضع كذا: ، كىي أيضان اسماء معاف جامدة بقكليـ: اخرؼ القـك
ا في دخمك ، كاصبحكا، كافجركا: دخمكا في الفجر، كاصافكا: دخمكا في الصيؼ، كاربعكا: دخمكا في الربيع، اقامكا بو شتاء

 ككذلؾ اشرقكا كاظيركا.، الصباح
انما ىك مف االصكات ، حتى "ذىب بعضيـ إلى أف اصؿ المغات كميا، كاشتقكا مف اسماء االصكات بكثرة

 .)ُ(كصييؿ الفرس"، كنعيؽ الغراب، كخرير الماء، كحنيف الرعد، كدكم الريح، المسمكعات
                                                           

، ِٕٓ، فقو المغة: ّْٔ/ ُ، المزىر: ُِٗ-َِٗ، فصكؿ في فقو العربية: ُُٓ، فقو المغة: ٖٓ) مباحث في فقو المغة العربية: ُ( 
 .َُٕمف قضايا فقو المغة: 

 .َُٕ، مف قضايا فقو المغة: ِٕٓ، فقو المغة: ٖٔ-ٖٓ، مباحث في فقو المغة العربية: َِٗ) ينظر: فصكؿ في فقو العربية: ِ( 
 .ُٕٓ-ُْٕ، دراسات في فقو المغة: ٖٓمباحث في فقو المغة العربية:  ،) ينظر فصكؿ في فقو العربية،ّ( 
 .ِّٗ) فصكؿ في فقو العربية: ْ( 
 .ِٕكنصكص في فقو المغة العربية: ) ينظر ابحاث ٓ( 
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 االشتقاق الكبير -ب
 .)ِ( أك القمب المغكمكىك االشتقاؽ االكبر عند ابف جني 

كما يتصرؼ مف كؿ منيا إلى ، كىك عبارة عف ارتباط غير مقيد يترتب بيف المجمكعات الثبلثية ترجع تقاليبيا الستة
أف يككف بيف المفظيف تناسب في المفظ كالمعنى دكف الترتيب نحك ( . أك ىك)ّ(مدلكؿ كاحد ميما بتغاير ترتيبيا الصكتي)

 .)ْ(جبذ مف الجذب)
االشتقاؽ االكبر) كقاؿ ( كافرد لو بابان خاصان سماه، ابف جني اكؿ مف كجو االىتماـ إلى ىذا النكع مف االشتقاؽلعؿ 
مع إعكاز ، كيخمد إليو، كاف يستعيف بو -رحمو ا -غير أف ابا عمي، ىذا مكضع لـ يسمو احد مف اصحابنا( في اكلو:

كانما ، كيتعمؿ بو، كيستركح إليو، كانما كاف يعتاده عند الضركرة، عوكلكنو مع ىذا لـ يسم، االشتقاؽ االصغر أم الصغير
 .)ٓ( كسنراه فتعمـ انو لقب مستحسف)، ىذا التقميب لنا نحف

 -كقاؿ:، كتكسع في ىذا النكع، كقد ذكر ابف جني امثمة كثيرة
تجتمع ، بو الستة معنى كاحدان كعمى تقالي، كأما االشتقاؽ االكبر فيك أف تاخذ اصبل مف االصكؿ الثبلثية فتعقد عميو(

ردَّ بمطؼ الصنعة كالتأكيؿ إليو ، كاف تباعد الشيء مف شيء مف ذلؾ عنو، كما يتصرؼ مف كؿ منيا عميو، التراكيب الستة
 .)ٔ( كما يفعؿ االشتقاقيكف ذلؾ في التركيب الكاحد)

 .)ٕ( ةج ب ر) ميما تقمب فاف المعنى الجامع ليا ىك القكة كالشد( فيك يرل أف مادة
يتيما كشددت منيما كالجبر: الممؾ لقكتو كتقكيتو لغيره كمنيا رجؿ مجَّرب) اذا جرَّسىٍتو ( منيا: جبرت العظـ كالفقير اذا قكَّ

منَّتو كاشتدت شكيمتو كعي اشتدَّ كقكل كاذا اغفؿ ، االمكر كنجذتو فقكيت ي كمنو الجراب النو يحفظ ما فيو كاذا حفظ الشيء كري
ًرم كيجرم تأكيمو: ىمكمي ، ًذمى كمنيا األبجر كالبيجرةكاىمؿ تساقط كىرى  كىك القكل السيرَّة كمنو قكؿ عمي الى ا اشكر عيجى

ميظى  رة تأكيمو أىفَّ السيرَّة غى سىد فاذا كانت في البطف كالسيرَّة فيي البيجرة كالبىجى ت كأحزاني كطريقو أىفَّ العجرة كؿ عقدة في الجى
 . كفسر أيضا قكلو:)ٖ( كنتأت فاشتد مسُّيا كأمرىا

 .)ٗ( فاف المعنى الجامع ليا المشتمؿ عمييا االصحاب كالمبلئية، س ـ ؿ) ميما تقمبت كاختمؼ ترتيبيا الصكتي( كاف مادة
 .)َُ( تدؿ عمى االسراع كالخفة )ؿك  ؽ( كتقاليب مادة

لتي تعكد الى الخميؿ بف فالخميؿ صاحب الفضؿ في فكرة التقاليب ا، كاف كاف ابف جني صاحب الفضؿ في التسمية
، احمد الذم حاكؿ حصر كؿ المستعمؿ مف كممات المغة العربية معتمدا عمى تقميب المفظ الى كؿ االحتماالت الممكنة

                                                                                                                                                                                     

 .ْٕ) الخصائص، ُ( 
 .ُُُ، فقو المغة:ٖٖ: مباحث في فقو المغة العربية: ُّّ، ِ) الخصائص، ِ( 
 .ُّٔ، ِ، الخصائص: ِّٔ، فقو المغة: ِٖ، فقو المغة: ُٖٔ) دراسات في فقو المغة: ّ( 
 .ْٔٓ، فقو المغة كسر العربية، ُُٔ، فقو المغة، َِٕ) ابحاث كنصكص في فقو المغة العربية، ْ( 
 ُُُ، مف قضايا فقو المغة، ِّٔ) فقو المغة، ٓ( 
 .ُّٗ/ ِ، الخصائص: ِٖ) فقو المغة: ٔ( 
، فصكؿ في فقو ُُٕ، دراسات في المغة: فقو المغة: ُٖٔ :، دراسات في فقو المغة،ِٖ، فقو المغة: ُّٓ/ ِ) ينظر الخصائص: ٕ( 

 .ِّٔ، فقو المغة: ِٕٗالعربية: 
 .َُْ/ ِ) ينظر: الخصائص: ٖ( 
 .ِٖ، فقو المغة، ُٖٔي فقو المغة: ، دراسات فِٕٗ، كينظر: فصكؿ في فقو العربية: ُّٗ/ ِ) الخصائص، ٗ( 
 .ُٕٗ، فصكؿ في فقو العربية، ُّٓ، ِ، الخصائص، ُٖٔ، دراسات في فقو المغة، ِٖ) ينظر: فقو المغة، َُ( 
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العيف) كالخميؿى لـ يرى ( كعمى اساس فكرة التقاليب ىذه بنى معجمو، كمبينا المستعمؿ مف ىذه التقاليب مف غير المستعمؿ
 .)ُ( تة لمكممة الثبلثية تدخؿ في باب اشتقاؽ كاحد. كانما الباعث لو عمى ىذا الترتيب فكره احصائيةأىفَّ التقاليب الس

كصرح باستحالة االطراد ، كقد أىقىرَّ ابف جني باف ىذا النكع مف االشتقاؽ صعب التطبيؽ عمى جميع نصكص المغة
 .)ِ(كما الندعي األشتقاؽ األصغر أنَّوي في جميع المغة"، لمغةفقاؿ: "كاعمـ أىنا ال ندعي أىفَّ ىذا مستمر في جميع ا، كاالحاطة

 .)ِ(المغة"
االشتقاؽ االكبر) يترفؽ فيو كاليبالغ فقد تكمؼ بعضيـ ( كاذا كاف ابف جني عمى كلعو بيذا االشتقاؽ الكبير اك كما يسميو

 فخرجكا عف مدلكؿ المفظ االصمي كتعسفكا في التعميؿ كالتفسير.، فيو كفي غيره تكمفا ال يطاؽ
كىك االبداؿ المغكم كىك ارتباط قسـ مف المجمكعات الثبلثية الصكتية ببعض المعاني ارتباطا (  -االشتقاق االكبر: -جـ

فمتى كردت تمؾ المجمكعات عمى ترتيبيا ، كالنكع الذم تتدرج تحتو، عامان اليتقيد باألصكات نفسيا بؿ بترتيبيا األصمي
 .)ّ( سكاء احتفظت بمخرىا الصكتي اك تتحد معيا في جميع الصفات)، ية المشتركةفبل بد أف تفيد الرابطة المعنك ، االصمي

ٍمكاف)، عيٍنكاف، نىعىؽى نيؽ، أىٍف يككفى بيف المفظيف تتناسب في المخرج نحك( اك ىك:  .)ْ( عى
يـ بأَّنَّو فوي بىٍعضي  .)ٓ( إقامةي حرؼو مكاىف حرًؼ اخر في الكممة)( كعَّرى

كىديره كتناكب القاؼ كالكاؼ في قىشىطى ، خرج الصكتي تناكب البلـ كالراء في ىديؿ الحماـمف امثمة التقارب في الم
كىشىطىوي ، الًجٍمدى   .)ٔ( ككمحثو، كتناكٍب الباء كالميـ في كبحث الفرس، كى

قىرى  ساًطعٍ ، كًصراط، كًسراط، سىقىرى ، كمف امثمة االتفاؽ في الصفات تناكب السيف كالصادفي صى اًطٍع.، كى  كصى
بف جني الذم صاؿ كجاؿ في ميداف االشتقاؽ الكبير الذم سماه باالكبر كما راينا يصكؿ في ميداف االشتقاؽ كا
كيقدـ لنا الكثير مف االمثمة في الباب الذم عقده في خصائصو تحت عنكاف "باب في تصاقب ، أم االبداؿ المغكم، االكبر

كىك أف ، لكف مف كراء ىذا ضرب غيره، ؼ كاحدة غير متجاكرةكالحرك ، كيقكؿ "كىذا كمو )ٕ( االلفاظ لتصاقب المعاني"
الـ تر انا ارسمنا الشياطيف عمى الكافريف تؤزىـ (( كىذا باب كاسع مف ذلؾ قكلو سبحانو، تتقارب الحركؼ لتقارب المعاني

ككأنيـ ، لتقارب المعنييففتقارب المفظات ، كاليزة احث الياء، ) أم تزعجيـ كتقمقيـ فيذا في معنى تيزىـ ىزاُٗ/ مريـ( أزا)
، النؾ قد تيز ماالياؿ لو، كىذا المعنى اعظـ في النفكس مف اليز، خصكا ىذا المعنى باليمزة النيا اقكل مف الياء

 .)ٖ(كنحكه ذلؾ... الخ))، كساؽ الشجرة، كالجذع
 -إف االبداؿ الذم يقـك عميو االشتقاؽ االكبر يمكف ارجاعو الى عكامؿ متعددة:

فيما تميـ تجنح الى األىشد الفخـ تميؿ قريش الى ، فالقبائؿ العربية تختمؼ في نطؽ االصكات -الميجات:اختالف  -ٔ
 .)ٗ( الف تميـ بدكية كقريش حضرية"، ًإختيار األرؽ األنعـ

 
 

                                                           

 .ُِٕ، ابحاث كنصكص في فقو المغة العربية: ُُٕ، فقو المغة: ٖٖ: ) ينظر: مباحث في فقو المغة العربيةُ( 
 .َُْ/ ِ) ينظر: الخصائص: ِ( 
 .ّٔ، ُجـ المفصؿ في عمـك المغة: ج، المعَٗ، مباحث في فقو المغة العربية: ُٓٗ، دراسات في فقو المغة: ُُٕ) فقو المغة، ّ( 
 .َِِ) التعريفات، ْ( 
 .ْٔٓ) فقو المغة كسر العربية، ٓ( 
 .ُٗ ،) ينظر: مباحث في فقو المغة العربية،ٔ( 
 .ُْٕ/ ِ)الخصائص: ٕ( 
 .ُْٖ/ ِ) المصدر السابؽ: ٖ( 
 .ُُٖ، شفقو المغة، َْٔ/ ُ) ينظر: المزىر، ٗ( 
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 -التصحيف الخطأ في السمع: -ٕ

الذم كاف ، اؿ لو االصمعيبالشيف فق، تسمعكف جرش طير الجنة( حيث فىسىرى شعبة بف الحجاج في مجمس لو فقاؿ:
كتصادؼ كجكد االصمعي لما بعد ، كأعتقد لكال سماحة شعبة، جرس) فقاؿ شعبة: خذكىا منو فانو. أعمـ بيذا منا( في حمقتو

 .)ُ(كجرش بمعنى صكت الطير)، أف يككف في المعاجـ جرس
 االكبر).االشتقاؽ ( التطكر الصكتي الذم عد عامؿ اخر مف عكامؿ كجكد االبداؿ المسمى -ّ

 كأف اكائؿ العمماء الذيف كتبكا في االبداؿ ىك ابك سعيد عبد الممؾ بف قريب االصمعي.
إف االبداؿ اليصدر عف ناطؽ كاحد كىذا رأم البي الطيب المغكم حيث قاؿ "ليس المراد باالبداؿ إف العرب تتعمد 

ف في لغتيف لمعنى كاحد حتى اليختمفاف اال كانما ىي لغات مختمفة لمعاف متفقة تتقارب المفظتا، تعكيض حرؼ مف حرؼ
 .)ِ(في حرؼ كاحد"

ف قبيمة كاحدة التتكمـ بكممة طكرا ميمكزة ، كبالسيف مرة، كال بصاد مرة، كطكرا غير ميمكزا، قاؿ كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
انما ، ء مف ذلؾالتشترؾ العرب في شي، كاليمزة المصدرة عينا كقكليـ في نحك إف: عف، كذلؾ ابداؿ الـ التعريؼ ميما
 يقكؿ ىذا قـك كذاؾ اخركف.
 كاالبداؿ الصرفي، االبداؿ المغكم -كاالبداؿ في المغة نكعاف:

 االبدال الصرفي -أ
مكاف حركؼ معينة لغرض تسييؿ المفظ اك الكصكؿ بالكممة الى اليياة التي يشيع ، كىك أىف تقيـ حركفا اخرل

)( صميا:صاـ) الف أ( كابداؿ الكاك ألفا في، استعماليا ـى كى بداؿ الطاء مف التاء في، صى  كأصميا اىٍصتىنىعى.، اٍصطىنىٍع)( كا 
طاؿ ، فيي اثنا عشر حرفا يجمعيا قكلؾ، كاختمفكا في عدد حركفو، كقد اىتـ النحاة اىتماما كبيرا بيذا المكضكع مف االبداؿ

 )ّ( ىدأت مكطيا)( يجمعيا قكلؾ، كذىب بعضيـ الى انيا تسعة، يـك انجدتو
كقد اختمؼ المغكيكف في ، ىك أكسع مف االبداؿ الصرفي ألنو يشمؿ حركفان اليشمميا االبداؿ الصرفي -االبدال المغوي: -ب

كضيقيا اخركف فاشترطكا أٍف تككف ، مفيـك ىذا االبداؿ فكسَّعى جماعة دائرتىو ًإٍذ ذىبكا إلى أىنَّوي يشمؿ حركؼ اليجاء جميعا
 .)ْ( كأىٍف تككف احدل المفظتيف اصبل لبلخرل اللغة في الثانية الحركؼ المتعاقبة متقاربة المخرج

 ىناؾ بعض الباحثيف نسب النحت إلى االشتقاؽ كجعمو قسما رابعان كسماه االشتقاؽ الكبار). -:االشتقاق الكبار -د
ؿى مف كممتيف( كىك الذم عيًرؼى عند عمماء العربية القدامى باسـ النحت كىك بحاف ا) اك س( اخذ كممة مثؿ سىٍبحى

) مف( اكثر مف ذلؾ نحك ٍيعىؿى  حٌي عمى الفبلح) مع المناسبة في المفظ كالمعنى معا.( حى
 -النحت) انكاع منيا:( كلبلشتقاؽ الكبار

أم يدؿ عمى المعنى الذم تدؿ عميو الجممة ، يدؿ عمى النطؽ بيا، كىك أف تنحت مف الجممة فعبل -النحت الفعمي: -ٔ
بسمؿ) اذ قاؿ بسـ ا الرحمف الرحيـ. فبسمؿ تدؿ عمى معنى ( معنى اك عمى حدكث مضمكنيا مثؿدكف تغيير في ىذا ال

 .)ٓ(كمضمكف بسـ ا الرحمف الرحيـ
ضبطر)) لمرجؿ الشديد (( مثؿ، أك بأشد منو، ىك أف تنحت مف كممو كاحدة تدؿ عمى صفة بمعناىا -النحت الوصفي: -ٕ

 كالصبلبة.ضير) معنى الشدة ( مف ضبط كضبع كفي
                                                           

 .ّْٓ/ ُ) ينظر: المزىر، ُ( 
 ِّٕ، فقو المغة، َْٔ/ ُ) المزىر، ِ( 
 .ُِٕ، فقو المغة، ُُِ -ُُُ، مف قضايا فقو المغة، ِٗة، ، مباحث في فقو المغة العربئَْ/ َُ) ينظر: المزىر، ّ( 
 .ُِٕ، فقو المغة: ِٗ) ينظر مباحث في فقو المغة العربية: ْ( 
 .ِِٕ، ابحاث كنصكص في فقو المغة العربية: ِٕٗ) ينظر فقو المغة: ٓ( 
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كىك أٍف تنحت مف عمـ مؤلؼ مف مضاؼ كمضاؼ اليو مركب إضافي النسب إلى ىذا العمـ كالداللة  -النحت النسبي: -ٖ
كعبد ، كمرقسي في النسب إلى عبد شمس، كتيممي، كعبشمي، عبدرم، نحك عبشمي، عمى معنى االتصاؿ بو بسبب ما

 .)ُ(كامرئ القيس، كتيـ البلت، كعبد القيس، الدار
 .)ِ(جمد) كحبقر لمبرد اصمو حب قر(ك جمد)( مثؿ جممكد مف:كىك أىٍف تنحت مف كممتيف اسمان  -النحت االسمي: -ٗ
 

 المبحث الثالث
 آراء العمماء العرب القدامى والمحدثين في االشتقاق

 اراء العمماء العرب في االشتقاق
حكؿ طبيعة المغة ىؿ ليا قياس؟ كىؿ يشتؽ كالحديث عف مكضكع االشتقاؽ يقكدنا إلى ذكر الخبلؼ بيف العمماء 

 بعض الكبلـ مف بعض؟
فإسـ الجف ، كأىف العرب تشتؽي بعضى الكبلـ مف بعض، إف لمغة العرب قياسان  -إالَّ مىٍف شىذَّ عنيـ -اجمع اىؿ المغة

نيف أم ىك في بطف كاف الجيـ كالنكف تدالف ابدا عمى الستر. تقكؿ العرب لمدرع: جنة الميؿ كىذا ج، مشتؽ مف االجتناف
 امو اك مقبكر.

ـى كجيموي مف  :كاف اإلنس مف الظيكر كيقكلكف ًم ـى ذلؾ مىٍف عى ًم انست الشيء: ابصرتو كعمى ىذا سائر كبلـ العرب: عى
جيؿ قمنا كىذا ايضا مبني عمى ما تقدـ مف قكلنا في التكقيؼ فاف الذم كقفنا عمى إف االجتناف الستر ىك الذم كقفنا عمى 

 مشتؽ منو.  إف الجف
كال أىٍف نقيسى قياسان لـ يقيسكه الف في ذلؾ فساد المغة كبطبلف ، كليس لنا اليـك أف نخترعى كال أىٍف نقكؿى غيرى ما قالكهي 

سراؼ ؿ العرب عبلكة عمى ما فيو فساد االعتقاد باشتقاؽ المعنكم مف الحي فاف االجتناف ، )ّ(حقائقيا كفي ىذا القكؿ غمك كا 
 .)ْ(كليس العكسماخكذ مف الجف 

فيركف انو القياس عمى كبلـ العرب في االشتقاؽ ككؿ كبلـ العرب تكقيؼ مف ا ، إف بعض القدامى يخالفكف
قىع بعضي المغكييفى في ىذا الكىـ فقد سيًئؿى ابك عمرك بف ، عندما حاكلكا تعميؿ بعض االسماء العربية، سبحانو كتعالى كقد كى

فأراد السائؿ سؤاؿ االعرابي فقاؿ ابك عمرك لو: دعني فأنا ألطؼ ، عرؼ فىمىرَّ اعرابي ميٍحـرالعبلء عف اشتقاؽ الخيؿ فمـ ي
فسالكا أبا ، استفاد االسـ مف فعؿ المسمى فمـ يعرؼ مف حضر ما اراد االعرابي( بسؤالو كأعرؼ فسألوي فقاؿ االعرابي:

 .)ٓ(تراىا تمشي العرصنة خيبلء كتكبر))أىال ، عمرك عف ذلؾ فقاؿ: ذىب إلى الخيبلء التي في الخيؿ كالعجب
قد ظف باف ك ، كبناء عمى ىذا القكؿ فاف أبا عمرك بف العبلء عمى الرغـ مف كاسع عممو كمعرفتو كمكانتو الرفيعة

كصدر ، الفردسة) فقاؿ: "كالفردسة: السعة( الفردكس) مشتؽ مف( كقد زعـ ابف دريد الذم زعـ أف، الخيؿ مشتؽ مف الخيبلء
 .)ٔ(اسع كمنو اشتقاؽ الفردكس"مفردس: ك 

في رسالتو في االشتقاؽ: "مما ينبغي إف تحذر منو ، فقاؿ ابف السراج، كحذر المعتدلكف مف الكقكع في ىذا الخطا
 كاف يشتؽ مف لغة لشيء قد اخذ مف لغة العجـ. قاؿ: فيككف بمنزلة مف ادعى إف الطير كلد الحكت".، غاية الحذر

                                                           

 .ٖٕٓ، فقو المغة كسر العربية: ِٕٗ) ينظر فقو المغة: ُ( 
 .ٖٕٓاف: ) ينظر: المصدراف السابقِ( 
 .ٖٔ، مباحث في فقو المغة العربية، ّٔ-ّٓ، ّْٔ/ ُ) ينظر المزىر، ّ( 
 .ُْ-ُّ) ينظر المباحث المغكية في العراؽ، ْ( 
 .ِّٗ، فصكؿ في فقو المغة: ّّٓ/ ُ :) المزىرٓ( 
 .ُٕٗ) االشتقاؽ: ٔ( 
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بيذه العبارة ابف دريد كامثالو ممف ظنكا إف الدفاع عف عركبة المغة يقتضي القكؿ  كالشؾ أف ابف السراج يقصد
كالفرع اصبل كنسبكا إلى العربية مف االعجاز ، "فمـ يزيدكا بذلؾ عمى أف صيركا االصؿ فرعا، باشتقاؽ االعجمي مف العربي

 .)ُ( مااليجكز أف يدكر مثمو في خمد االنساف"، في مكافقة المغات االجنبية
عمى اننا في الكقت الذم نجد عمماء المغة يكادكف يجمعكف عمى كقكع االشتقاؽ االصغر في العربية ككثرتو فييا 

كابك الحسف ، كقطرب، كتكليده قسما كبيرا مف متنيا حتى "افرد االشتقاؽ بالتأليؼ جماعة مف المتقدميف منيـ االصمعي
ميمة مف الباحثيف القدامى ينكركف كقكع االشتقاؽ بانكاعو كافة زاعميف نمفي طائفة ق، كغيرىـ، كابك نصر الياىمي، االخفش

"إف الكمـ كمو اصؿ" كاليقؿ عف ىذا الزعـ غمكان كاغرابان في قكؿ طائفة مف المتأخريف المغكييف "كؿ الكمـ مشتؽ" أما الرام 
 .)ِ(كبعضو غير مشتؽ"، الكمـ مشتؽالعممي الجدير بأف تنتصر لو فيك ما ذىب اليو المؤلفكف في االشتقاؽ مف أف "بعض 

الف ، فقد تدعك الحاجة إلى اشتقاؽ معيف لـ يكف مكجكدا، كبما أٌف المغة في تطكر كالحاجة إلى مفرداتيا في ازدياد
 ... كعميو تككف قاعدة القياس في االشتقاؽ مستمرة جيبل بعد جيؿ.كانما زادت شيئا فشيئا، المشتقات لـ تكف في عصر كاحد

أم يدؿ عمى ، فيرل البصريكف أىف المصدر أصؿي المشتقات لككنو بسيطان ، مؼ النحاة في اصؿ المشتقاتكقد اخت
 فانو يدؿ عمى الحدث كالزمف.، بخبلؼ الفعؿ، الحدث فقط

رىبى ، أما الككفيكف فيعدكف الفعؿ أصبلن لممشتقات يىٍضًربي ، الف المصدر يجيء بعده في التصريؼ فيقاؿ مثبل: ضى
ٍربان   .)ّ(ضى

إلى جانب ، كيزيد عميو أىفَّ العرب اشتقت مف أسماء االعياف، كيؤيد االستاذ عبد ا اميف مذىب البصرييف
اذ ، كىك اصؿ المشتقات مف مادتو، اشتقاقيا مف المصادر كيدلؿ عمى ذلؾ بقكلو "كالشؾ أف كؿ اسـ مف اسماء االعياف

كضع ، أم لصؽ باالرض، كال الفعؿ تأرَّضى ، ٍف يكضع لفظ: إبؿ نفسوقد كضع قبؿى أى ، أم اتخذ اببلن ، اليعقؿ أف الفعؿ: تأبؿ
 .)ْ(قبؿ لفظ االرض

كمنيـ مف قاؿ: ، فيقكؿ "فمنيـ يقكؿ: االشتقاؽ في المغة البتة كىـ االقؿ، كيكضح ابف السراج صكر ىذا االختبلؼ
كبعضو غير مشتؽ كىؤالء ىـ  كمنيـ مف يقكؿ "بعض ذلؾ مشتؽ، بؿ كؿ لفظتيف متفقتيف فأحدىما مشتقة مف االخرل

 .)ٓ(جميكر اىؿ المغة"
عمى جميع نصكص المغة فيقكؿ: "كاعمـ انا الندعي أف ، لقد اقر ابف جني باف االشتقاؽ االكبر صعب التطبيؽ

كاف ، بؿ اذا كاف ذلؾ متعذرا صعبا، انو في جميع المغة، كما الندعي االشتقاؽ االصغر، ىذا مستمر في جميع المغة
 .)ٔ( اصعب مذىبا كاعز ممتمسا"، ا كاحاطتوتطبيؽ ىذ

 كقد كقؼ المغكيكف كالباحثكف مف مذىب ابف جني في ثبلثة مكاقؼ مختمفة.
 -المكازنة):( فيذا حمزة بف الحسف االصبياني يقكؿ في كتابو

ٍف نقصت حركؼ احداىما عف حركؼ االخرل فا ف "كاف الزجاح يزعـ أىفَّ كؿى لفظتيًف اتفقتا ببعض الحركؼ كا 
كالثكب انما سمي ، كالثكر انما سمي ثكرا النو يثير االرض، احداىما مشتقة مف االخرل فتقكؿ: الرحؿ مشتؽ مف الرحيؿ

 .)ٕ( أم رجع) لباسا بعد أف كاف عزال"( ثكبا النو ثاب
                                                           

 .ُٕٗ) دراسات في فقو المغة: ُ( 
 .ُُْ) فقو المغة: ِ( 
 .ٕٗ:، فقو المغةٖٔو المغة العربية: ـ) ينظر مباحث في فقّ( 
 .ٖٔ؛ ينظر: مباحث في فقو المغة العربية: ٕٗ:فقو المغة :) ينظرْ( 
 .ٕٗ) فقو المغة:ٓ( 
 .َِّ، ركاية المغة: ُٖٖ، دراسات في فقو المغة: ِٕٗ، فصكؿ في فقو المغة العربية:َُْ/ ِ) الخصائص: ٔ( 
 .ِٖ، فقو المغة: ٖٗلعربية: ، مباحث في فقو المغة آّْ/ ُ) المزىر: ٕ( 
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كفي ، نوكذا قاؿ كزعـ أف القرناف انما سمي قرنانا النو مطيؽ لفجكر امراتو كالثكر القرناف أم المطيؽ لعمؿ قرك 
 ) أم مطيقيف.ُّ/ الزخرؼ( كما كنا لو مقرنيف)( قكلو تعالى:

كاليصح أىٍف يستنبط ، كقد حممت ىذه المبالغات السيكطي عمى أىٍف يقكؿ عف ىذا االشتقاؽ "انو ليس معقدا في المغة
 .)ُ(بو اشتقاؽ لغة العرب"

ـى ابفي جني بأنيو أرادى مف خبلؿ تكسعو في ىذا االشتقاؽ أى  نيًي كلـ ، ٍف يبيفى قكةى ساعده كرده المختمفات إلى قدر مشترؾكىا 
 .)ِ(لكف التحميؿ عمى ذلؾ في جميع الترتيبات تطمب لعنقاء مغرب)( ينكر السيكطي كقكع معنى مشترؾ يبيف ىذه التقاليب

بعيد الذم التخطى التكمؼ ال(( كقد كقؼ صبحي الصالح مكقفان كسطان فيك يرل أىفَّ صيغ ابف جني في ىذه التقاليب
لكف االرتباط الذم اىتدل ، كىك يمتمس الطريؽ نحك الرابط السحرم الكجيب الذم يرد ىذه التأليب إلى اصؿ كاحد، كقع فيو

ٍد االيياـ كالغمكض))  .)ّ(اليو ابف جني ليس عاما كحسب بؿ ىك شديد العمـك كبمغت شدت عمكمو حى
لمبرىنة عمى ما يزعـ ، قد استطاع في عنت كمشقة أف يسكؽ لنا كاذا كاف ابف جني( -كقد قاؿ الدكتكر ابراىيـ انيس:

التي يقاؿ انيا في جميرة المغة البف دريد تصؿ إلى اربعيف الؼ كفي معجـ لساف العرب ، بصنع مكاد مف كؿ مكاد المغة
 .)ْ(كبر))الثبات ما يسمى باالشتقاؽ اال، تكاد تصؿ إلى ثمانيف الفا فميس يكفي مثؿ ىذا القدر الضئيؿ المتكمؼ

يحمؿ معنى ىذه المادة بشكؿ ، عندما حاكؿ ارجاع تقمب المادة إلى اصؿ ثبلثي، كىعىدَّ ابف جني ذلؾ مقبكالن كمعتدالن 
كمعناىا العاـ يرتىبط بأصميف اثنيف مف أصكًليا كمف ، اذا قبسى إلى مذاىب بعض المحدثيف مف فكرة ثنائية األصكؿ، عاـ

كلـ ، ـُُٖٖمنذ عاـ ، الذم تبنى ىذه الفكرة في العربية، لحديث االب انسناس مارم الكرمميركاد ىذه الثنائية في العصر ا
نشكء المغة كنمكىا ( كالؼ فييا كتابا عنكانو، كالقكؿ بيا بالتفضيؿ في المجامع كاالندية، يكٍف يمؿُّ مف الدفاع عنيا كترديدىا

ٌذاؼ ابناء يعرب (( كاكتماليا) كقاؿ في اكلو: ٍد عنو ، ىذا الرأم كمالكا اليو. كممف قاؿ بو، االقدميفعرؼ بعض حي ّى كلـ يًح
كلـ ، فانو بنى معجمو الجميؿ عمى اعتبار المضاعؼ ىجاء كاحدا، غريب القرآف)( قيد شعره: االصبياني صاحب كتاب:

دان) ( كر:المف كضع العمـ كال التحقيؽ أم انو اذا اراد ذ، فيك عنده مف كضع الخياؿ، يباؿ تكرار حرفو االخير مىدَّ يىميدُّ مى
ٍد)( مثبل في سفره ذكرىا كانيا مركبة مف مادة ٍددى) ( أم:، كال يمتفت ابدان إلى انيا مف ثبلثة احرؼ، أم ميـ كداؿ ساكنة، مى مى

)( مد) قبؿ( كما يفعؿ سائر المغكييف كليذا السبب عينو يذكر: دىحى جـ عمى ما نشاىده في معا، مثبل كاليقدـ ىذه عمى تمؾ، مى
 .)ٓ(كغيرىا))، كتاج العركس، كلساف العرب، كالقامكس، المغة

 ليس إاٌل تصديران لممادة الثنائية، مازاد فييا عمى اثنيف، فزعـ أىنَّيا ثنائية األصكؿ، كعالج الكرممي كثيران مف مكاد المغة
، كىك زيادة في آخرىا)). فعنده إف ثـر(( يياكىك زيادة في كسطيا) أىٍك كسعان أىٍك تذليبل ف( كىك زيادة في أكليا) اك حشكا ليا(

 القطع).( كىك الراء كالميـ مصدر بحرؼ اخر ككميا تدؿ عمى، ذات اصؿ ثنائي، عـز، عـر، صـر، شـر، جـر، حـر
) ىي باع buy( فأدعى أف اصكؿ المغات االجنبية تكجد في العربية فمثبل في االنجميزية كممة، كبالغ في فكرتو ىذه

 فيعد ىذا إسرافان في رد المغات االجنبية إلى العربية.، إذف) العربية( ) ىيthen( ككممة
المعجمية ( في دفاعو عف المذىب في كتابو، اقؿ مف انستاس الكرممي، كلـ تكف حماسة األب مرمرجي الدكمنكي

كيجرم عمى قانكف ، ائي"ككمؿ حرؼ زيدى عمى األصؿ الثن -العربية في ضكء الثنائية االلستية السامية) الذم يقكؿ فيو:
مع بقاء المحمة المعنكية بيف الثنائي كالثبلثي كما ىي مستمرة بيف الثبلثي ، تتكيجان أك اقحامان أك تذييبلن ، التطكر المغكم

                                                           

 .ّْٕ/ ُ، المزىر: ّٖ، فقو المغة: ِٖٗ) فصكؿ في فقو العربية: ُ( 
 .ِٖٗ. كينظر: فصكؿ في فقو العربية: ّْٕ/ ُ)المزىر، ِ( 
 .ُٓٗ، دراسات في فقو المغة: ّٖ) فقو المغة: ّ( 
 .ِٖٗ) فصكؿ في فقو المغة العربية: ْ( 
 .ٕٔ، كينظر: المباحث المغكية في القرآف: ِٗٗ -ِٖٗ ) فصكؿ في فقو المغة العربية:ٓ( 
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كلقد أدرؾ لغكيك العرب إمكاف كقكع اإلبداؿ مثمما تصكركا إمكاف كقكع القمب كانطمقكا  )ُ(كما فكقو مف المزيدات"، كالرباعي
كيقكلكف: مدحو كمدحو كفرس كرفف كىك كثير ، دكف أف "مف سنف العرب ًإبداؿ الحركؼ كاقامة بعضيا مقاـ بعضيؤك

 .)ِ(مشيكر قد الؼ فيو العمماء"
كقد ربط القدماء بيف الصكرتيف إذا بدا ليـ أنيما اشتركا في معنى متقارب مع أىفَّ كثيرا مف ىذا التقارب اليزيد عف 

القمب كاالبداؿ)) لـ يذكر في الثبلث مئة كممة (( راؾ تارة أخرل كمف العجيب أف إبف السكيت مثبل فياالشتك ، الترادؼ تارة
 التي اشتممت عمييا رسالتو إال القميؿ مما يمكف أف يفسر بظاىره االبداؿ تفسيرا صريحا.

ضرب التطكر الصكتي أما المحدثكف فميـ في االشتقاؽ االكبر رأم جرمء يردكف في ضكئو اكثر صكر االبداؿ إلى 
 الذم يدخؿ أحيانا في اختبلؼ الميجات.

أك مف أصؿ ، قاؿ الدكتكر إبراىيـ انيس: "حيث تستعرض تمؾ الكممات التي فسرت عمى انيا مف االبداؿ حينا
 ال نشؾ لحظة في انيا جميعا نتيجة التطكر الصكتي أم أف الكممة ذات المعنى الكاحد حيف نرل ليا، الميجات حينا اخر

نستطيع أف نفسرىا عمى أف ، كيككف االختبلؼ بيف الصكرتيف اليتجاكز حرفا مف حركفيا، في المعاجـ صكرتيف أك نطقيف
احدل الصكرتيف ىي االصؿ كاالخرل فرع ليا أك تطكر عنيا. غير انو في كؿ حالة يشترط أف نمحظ العبلقة الصكتية بيف 

 .)ّ(العرقيف المبدؿ كالمبدؿ منو"
كأصمح نتيجة مف رأم تمؾ الطائفة مف المتقدميف الذيف ذىبكا إلى اكثار ، أسمـ اتجاىا -عمى جراءتو -فكرأم المحدثي

ـٍ يعدكف  العرب مف االبداؿ كأنوي سنة أك عادة ككأف النطقيف المختمفيف عندىـ متساكياف بكضع إحداىما مكاف االخر ككأىنَّيي
 ىذا االبداؿ اعجابا بو كتفننا فيو.

يف المحدثيف في أف االشتقاؽ كسيمة ميمة جدا مف كسائؿ نمك المغة العربية كتطكرىا كمكاكبتيا اليكجد خبلؼ ب
ـى ، لمحضارة كالحياة المتجددة ًم ، أىٍعمىمي، تىعىٌمـ، إٍعمىـ، فالدكتكر عمي عبد الكاحد يذكر مثاال مف ]االشتقاؽ العاـ[ ىك: عى

، العمـ) مثبل( فيتحقؽ ىذا المعنى، ي المغة العربية بمعنى عاـ كضع لو.... الخ كعرفو بانو "ارتباط كؿ اصؿ ثبلثي ف.،ًعمـٍ 
في كؿ كممة تكجد فييا االصكات الثبلثة مرتبة حسب ترتيبيا في االصؿ الذم اخذت ، كىك ادراؾ الشيء كظيكره ككضكحو

 .)ْ(كعمى ىذه الرابطة يقـك اكبر قسـ مف متف المغة العربية))( ع ؿ ـ) كقاؿ( منو كىك
كاف االىتماـ عمى أساليب االشتقاؽ في العربية يككف اىـ عنصر في ، ازدىار الترجمة في العصر الحديثكعند 

 ترجمة المصطمحات العممية.
كمجمع المغة العربية في ، ٍت في نشاطات المجامع المغكية العربيةضة لغكية مستمرة كمتصاعدة تىجمَّ أما اليـك نجد ني

كفي المجاالت كالكتب العممية التي تصدر في ارض العرب كقد ناؿ ، كالمجمع السكرم، يالمجمع العممي العراقك ، القاىرة
كخاصة اننا نشيد اليـك نيضة عممية كاضحة كفيضان مف ، االشتقاؽ مف عنايتيا ما ينبغي أف يناؿ في عصرنا الحاضر

بة كاختط ىذا المجمع خطة عممية جعميا أساسا لعممو في كضع الكممات أك المصطمحات العممية ىذا  الكتب كالبحكث المعرَّ
 .)ٓ(نصيا

 كىعىدَّتً المجنة المكاد االتية قكاعد كدساتير تتبعيا فيما تصفو كتقره مف المصطمحات العممية كالكممات المغكية.
إف االشتقاؽ قياس في المغة قياسان مطمقان في اسماء المعاني التي ىي عرضة لطركء التغير عمى معانييا كمفيدة  -ُ

 س الحاجة في الجكامد.بحسي
                                                           

 .ِٖٔ، فقو المغة: ََّ) فصكؿ في فقو المغة العربية: ُ( 
 .ُّٕ، كينظر: الصاحبي/ ِٖٔ، كينظر: فقو المغة: ََّ) فصكؿ في فقو المغة:ِ( 
 .ِٕٔ) فقو المغة: ّ( 
 .ِٕٔ) فقو المغة: ْ( 
 .َّٕ) المباحث المغكية في العراؽ/ ٓ( 
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ما عمى طريقة التعريب كال مانع مف الجمع  -ِ إف كضع الكممات الحديثة في المغة يجرم إما عمى طريقة االشتقاؽ كا 
 بينيما كيرجع إلى النحت عند الحاجة.

و اليذىب إلى االشتقاؽ في كضع كممة حديثة إال اذا لـ يعثر في المغة عمى ما تؤدم معناىا بخبلؼ التعريب فإن -ّ
 يجكز تعريب كممة اعجمية مع كجكد اسـ ليا في العربية كما ىك الشأف في اكثر المعربات المكجكدة في المغة.

 
 فوائد االشتقاق

أف عمـ ، إف االشتقاؽ لو أىمية بالغة في المغًة العربيًة بؿ ذىب بعضيـ إلى كجكب تقدـ تعممو عمى عمـ النحك
فالتصريؼ انما ىك لمعرفة انفس ( ميا كاكثرىا كركدا كفي ذلؾ يقكؿ ابف جني:التصريؼ نكع مف انكاع االشتقاؽ بؿ ىك اى

فإنؾ إنما ، كمررت ببكر، كرأيت بكران ، أال ترل انؾ إذا قمت قاـ بىٍكره ، كالنحك انما ىك لمعرفة احكالو المتنقمة، الكمـ الثابتة
ذا كاف كذلؾ فقد كاف مف الكاجب عمى مف  خالفت بيف حركات حركؼ االعراب الختبلؼ العامؿ كلـ تعرض لباقي الكممة كا 

إال ، أراد معرفو النحك أف يبدا بمعرفة التصريؼ ألف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يككف اصبل لمعرفة حالتو المتنقمة
كطئا أف ىذا الضرب مف العمـ لما كاف عكيصا صعبا بدل قبمو بمعرفة النحك ثـ جيء بو بعد ليككف االرتياض في النحك م

 .)ُ(كمعينا عمى معرفة اغراضو كمعانيو كعمى تصرؼ الحاؿ))، لمدخكؿ فيو
كتسمط عمى القكافي كالسجع في الخطب ، إف بو اتسع الكبلـ( كقد بيف ابف السراج الغرض مف االشتقاؽ بقكلو:

ـ يكجد في الكبلـ كلك جمدت المصادر. كارتفع االشتقاؽ في كؿ الكبلـ ل، كتصرؼ في دقيؽ المعاني كقد باف بعض ذلؾ
 .)ِ()صفة لمكصكؼ كال فعؿ لفاعؿ عمى سائر المغات بيذه التصاريؼ ككثرتيا

ربما سمع العالـ كمو ليعرفيا مف اجؿ بنائيا ( كيقكؿ ابف السراج في مكاف اخر مبينا المنفعة مف االشتقاؽ بقكلو
مى ىذا سائر العمماء في تفسير االشعار كصيغتيا كيعرؼ ما يساكم حركفيا فيطمب ليا مخرجا منو ككثيرا ما يظفر كع

 .)ّ(ككبلـ العرب"
 كلبلشتقاؽ فكائد كثيرة في المجاؿ المغكم منيا:

اننا اذا امعنا النظر إلى االشتقاؽ مف حيث كظيفتو كمعناه كجدناه مف الناحية الكظيفية يقـك عمى التكليد بمعنى  -ُ
فاالشتقاؽ إذٌا عامؿ ىاـ مف عكامؿ تنمية المغة ، لمغكيةتكليد لفظ مف اخر كينتج ىذا التكليد زيادة في الثركة ا

 كزيادة ثركتيا المغكية.
، االشتقاؽ ايضا يمدنا بمدلكالت جديدة لمسميات كثيرة تبعان لما يطرأ عمى ساحة الحياة المتغيرة مف آف آلخر -ِ

كسيمة رائعة لتكليد االلفاظ  كيضع ىذا الدكتكر عبد الحسيف المبارؾ قائبل: "كليذا كاف االشتقاؽ في المغة العربية
ففي صدر اإلسبلـ كفي العصكر ، لمداللة عمى المعاني الجديدة كلـ ينقطع سبؿ االلفاظ الجديدة في المغة العربية

كفي العصر الحديث ظير عدد كبير مف االلفاظ الداء المعاني الجديدة لمداللة عمى افكار أك اشياء ، التالية
ككالعرض "المقابمة لمجكىر" ، كالعامؿ، كالزكاة، فظ جديد مف مادة قديمة كالجيادكذلؾ بطريؽ اشتقاؽ ل، مادية

 .)ْ(كاالشتراكية))، كاالذاعة، كالتصدير، كالشعكبية، كالتعديؿ، كالتجريع، كالتصعيد، كالتأليؼ
ما ينعكس كذلؾ ، كالمعاني الكمية، أك المعاني الجزئية، االشتقاؽ يكشؼ لنا عف الربط بيف الجزيئات كالكميات -ّ

ذا كاف االشتقاؽ في المغة العربية (( عمى مقمبو أصحاب المغة كيكضع ذلؾ د. عبد الحسيف المبارؾ قائبل: كا 
مظيران مف مظاىر منطقيتيا كمكافقتيا لمطبيعة في ارجاع الجزيئات إلى الكميات كربط االجزاء المبعثرة بالمعنى 

                                                           

 .َْٗ-ْٖٗ/ ِ) الخصائص: ُ( 
 .َْ) االشتقاؽ: ِ( 
 .ْٓ) المصدر نفسو:ّ( 
 .ٓٓ) فقو المغة: ْ( 
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كتطبع بذلؾ ، أك في المعاني، كالتصنيؼ سكاء في االلفاظ، لربطكتتجمى في ذلؾ مقدرة المغة العربية في ا، الجامع
فقمت إف ىذه الخاصية ىي صدل ما لمعقمية ، كاف شئت عكست، عقمية اصحابيا بيذا الطابع المنطقي العممي

 .)ُ(العربية مف خصائص التفكير المنطقي العممي))
 نى اخر الذم تكلدت منو الكممات فمثبلإف االشتقاؽ بكقتنا عمى االصؿ الذم تفرعت منو الكممات أك بمع -ْ

 الرحيـ) مشتؽ مف الرحـ أيضان.( الرحـ) ككذلؾ( الرحمف) مشتؽ مف(
 كاالنساف مف األنس.، ككذلؾ الشيطاف مشتؽ مف شطف أك شيط، كاالسـ مشتؽ مف كسـ أك سمك

محمد المبارؾ" كاالشتقاؽ  كمعرفة خباياىا كفي ىذا يقكؿ الدكتكر، كىكذا نستطيع فيـ المغة كالكقكؼ عمى اسرارىا
كذلؾ مما يثبت معناىا أك ، كأىفراد المجمكعة التي تنتسب إلييا، فيمكننا مف ربط الكممة بأىخكاتيا، يدلنا عمى أصكؿ األلفاظ

ؾ ؼ ا) ( ش ت ت) كالكفاءة معناىا التعادؿ فإنيا مف( س ـ ك) كشتى جمع شتيت مف( يكضحو فإف كممة سماء مف
، كمعرفة اسرارىا، ٌفاء أم المتعادلكف كالمكافأة فاالشتقاؽ ىك الطريؽ إلى حسف فيـ المغة كالتفقو فيياكمنيا الكؼء كاألكً 

 ر ب ك) تطمعنا عمى حقيقة معاني( كالدخكؿ في عالميا الخاص فانو يربط االلفاظ كيصؿ بيف معانييا فاف معرفة مادة
فاالشتقاؽ يدخمنا في ، كفييا جميعا معنى الزيادة كالنماء، مربّْير ب ب) كمنيا التربية كال( الربا كالربكة) كصمتيا بمادة(

كبجمع الصكر المتمثمة كالمعاني المتشابية كيفسر بعضيا بعضان كيشير الى ، صميـ المغة كيشعرنا بارتباط ىذه المعاني
 .)ِ(الكاضح منيا الغامض كالحس المعنكم

كممة الدخيمة في العربية تبقى غالبا في معزؿ عف ىذه فال، إف االشتقاؽ يعرفنا األصيؿ مف الدخيؿ في المغة -ٓ
فميس في العربية ، الككبك ، الفردكس، المجمكعات فبل نجد ليا أصبلن لفظيان ذا معنى يدؿ عمى أىصالتيا كالصراط

سبرؽ) حتى ( ب) لنعتقد اف ىذه االلفاظ عربية أصيمة ككذلؾ مادةك  ؾ( ؼ ر د س) كال( ص ر ط) كال( مادة
 سندس) حتى نخاؿ( االستبرؽ) متفرعان عنيا كال( سيرؼ) حتى نحسب( دؽ) مشتقا منيا كال مادةالسرا( نظف
كىك بمغة ، كاالستبرؽ الديباج الغميظ، سرادار) كىك الدىميز( السرادؽ) فارسي معرب( بؿ، السندس) مقيسا عمييا(

ؿ مثؿ ذلؾ في السندس فيك رقيؽ كابك حاتـ كاخركف. كق، استغره) كممف صرح بانو بالفارسية ابك عبيد( العجـ
اـ ، الديباج كلـ يختمؼ اىؿ المغة في انو معٌرب كانما اختمفكا في المغة التي عيرّْبت اىي الفارسية كما قاؿ الثعالبي

كلقد أىبى بعض المغكييف أف يستخدمكا االشتقاؽ كسيمة لمتمييز بيف األصيؿ كالدخيؿ ، اليندية كما قاؿ شبذلو
كأبطمكىا بجنكحيـ إلى عربية كؿ لفظ أعجمي ما داـ القراف قد نزؿ بو كتمؾ جيكد ، مة الرائعةفعطمكا ىذه الكسي

 .)ّ(يبرأ منيا القرآف الذم أذىب عجمة الكثير مف األلفاظ باشتمالو عمييا
ذلؾ كك، كمف فكائد االشتقاؽ انو يكشؼ لنا عف الربط بيف الجزيئات كالكميات أك المعاني الكمية كالمعاني الجزئية

كأىفراد المجمكعات التي ، فيمكننا مف ربط الكممة بأىخكاتيا، كمعرفة اصكؿ االلفاظ، حسف فيـ المغة كالكقكؼ عمى اسرارىا
كما يكقفنا عمى االصؿ الذم تفرغت ، تنتسب إلييا ذلؾ يثبت معناىا أك يكضحو. كما يعرفنا األصيؿ مف الدخيؿ في المغة

ة لمسميات كثيرة تبعا لما يطرأ عمى ساحة الحياة المتغيرة مف كقت الخر كمف عصر منو الكممات كيمدنا بمدلكالت جديد
 إلى عصر كغير ذلؾ.

 
 
 
 

                                                           

 .ِٖٓ) فقو المغة: ُ( 
 .ُٕ، فقو المغة كخصائص العربية: ُّّ-ُِّمف قضايا فقو المغة:  :) ينظرِ( 
 .ُّّ، مف قضايا فقو المغة: ُٖٕ -ُٕٕ) ينظر دراسات في فقو المغة: ّ( 
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 الخاتمة
 -أكجزىا كما ياتي: بعد كتابة البحث تكصمنا إلى نتائج عدة

نا االشتقاؽ سمة مف سمات المغة العربية ككذلؾ ىك كسيمة مف كسائؿ نمكىا النستطيع أف نستغني عنو في أبحاث -ُ
كمؤلفاتنا كما نجده مف كـ ىائؿ مف االلفاظ العربية يمكف ارجاعو إلى االشتقاؽ فيك عممية استخراج لفظ مف لفظ 

 أك صيغة مف أخرل.
االشتقاؽ مكضكع كاسع في المغة احتؿ مكانة كبيرة في مؤلفات االقدميف كالمحدثيف فبل يكاد يخمك كتاب منو قديمان  -ِ

 كحديثان.
 مى أف االشتقاؽ كاقع في العربية ككثير فييا كتكليده قسما كبيرا مف متف المغة.يكاد يجمع العمماء ع -ّ
لبلشتقاؽ أقساـ منيا الصغير كالذم يككف بيف المفظيف الذم يككف بينيما تناسب في الحركؼ كالتركيب مثؿ  -ْ

ٍرب ارب مف الضَّ كالمعنى دكف  كاالشتقاؽ الكبير الذم يككف بيف المفظيف ايضا كفيو تناسب في المفظ، الضَّ
كىناؾ االشتقاؽ االكبر كالذم يككف بيف المفظيف كيككف تناسب في المخرج يتبع ، الترتيب مثؿ جبذ مف الجذب

 ىمش.، ىمس، نيؽ، لفظا نحك نعؽ
ىناؾ بعض الباحثيف ينسب النحت إلى االشتقاؽ كسماه األشتقاؽ الكٌبار الذم ىك اخذ كممة مف كممتيف أك اكثر  -ٓ

 بة في المفظ كالمعنى معا.مف ذلؾ مع المناس
أف الكمـ كمو (( ىناؾ طائفة قميمة مف الباحثيف القبلئؿ ينكركف كقكع االشتقاؽ بانكاعو كافة كحجميـ في ذلؾ -ٔ

اصؿ)) كىناؾ مف يرل عكس ذلؾ في قكؿ طائفة مف المتأخريف المغكييف قكليـ: "كؿ الكمـ مشتؽ". أما الرأم 
لمؤلفيف في المغكيات مف أف بعض الكمـ مشتؽ كبعضو غير مشتؽ كىذا العممي الصائب ىك ما ذىب إليو اكثر ا

 ما ذىب أليو الباحث ككافؽ ىؤالء في رأييـ.
االشتقاؽ الؼ فيو كثير مف العمماء القدماء كابف جني كاالصمعي كالسيكطي كالجرجاني كابف فارس كغيرىـ  -ٕ

 د. عبد الحسيف المبارؾ كغيرىـ.ك  لزيدمكالمحدثيف مثؿ د. حاتـ الضامف كد. رمضاف عبد التكاب كد.كاصد ا
 المصادر

، د. رشيد عبد الرحمف العبيدم: د.ت: مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر/ أىبحاث كنصكص في فقو المغة العربية -ُ
 جامعة بغداد.، بغداد كمية التربية

 السبلـ محمد ىاركف. تحقيؽ: عبد، ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد: د.ت: مكتبة الخانجي بمصر/ االشتقاؽ -ِ
 ـ.ُٕٗٗ، ّط، القاىرة، د. رمضاف عبد التكاب د. ت: مكتبة الخانجي /التطكر المغكم مظاىرة كعممو كقكانينو -ّ
تحقيؽ: محمد ، ىػُٖٔالسيد الشريؼ ابي الحسف عمي بف محمد بف عمي الحسيني الجرجاني الحنفي: ت/ التعريفات -ْ

 لبناف. -بيركت، دار الكتب العممية لمطباعة كالنشر، الكتبمنشكرات عمي بيضكف لنشر ، باسؿ عيكف السكد
 ـ.ََِٖ، بمنسبة لمنشر كالتكزيع، د.ت، د. منير جمعو احمد/ تراث معاني القراف في العربية -ٓ
منشكرات محمد عمي ، ُج، د. عبد الحميد ىنداكم، تحقيؽ، ِّٗابي الفتح عثماف بف جني: ت/ الخصائص -ٔ

 لبناف.-بيركت، باعة كالنشردار الكتب العممية لمط، بيضكف
 .ـ.ُٖٔٗ، ّط، بيركت، دار العمـ لممبلييف، د. صبحي الصالح: د.ت /دراسات في فقو المغة -ٕ
 بمصر.، دار المعارؼ، د. عبد الحميد الشمقاني: د.ت: مكتبة االسكندرية/ ركاية المغة: -ٖ
، ىػّٓٗاحمد بف فارس بف زكريا: ت  ابي الحسيف /مسائؿ كسنف العرب في كبلىما)( الصاحبي في فقو المغة العربية -ٗ

 ـ.ُٖٗٗ، لبناف -بيركت، دار الكتب العممية، محمد عمي بيضكف، تحقيؽ: احمد حسف: بسبع منشكرات
 ـ.ُٕٖٗ، ّط، القاىرة، د.ت: مكتبة الخانجي، د. رمضاف عبد التكاب /فصكؿ في فقو المغة العربية -َُ
 جامعة بغداد.، كمية االداب، لعربيةرئيس قسـ المغة ا، د. حاتـ الضامف: د.ت/ فقو المغة -ُُ
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 ـ.ُٖٔٗ، بغداد، المطبعة جامعة البصرة في المكتبة الكطنية، د. عبد الحسيف المبارؾ /فقو المغة -ُِ
 ـ.ُٕٖٗ، بغداد، المكتبة الكطنية، د.كاصد ياسر الزيدم: د.ت/ فقو المغة العربية -ُّ
 شركة أبناء شريؼ األنصارم لمطباعة، ة العصريةد.محمد اسعد النادرم د.ت: المكتب/ مناىؿ كمسائؿ) ( فقو المغة -ُْ

 ـ.ََِٖ، لبناف، بيركت -صيدا، النشر كالتكزيعك 
 ـ.ُّٔٗ، اإلماـ المغكم ابي منصكر عبد الممؾ بف محمد الثعالبي د.ط: مصطفى محمد /فقو المغة كسر العربية -ُٓ
تحقيؽ: ، قُُٕت، يقي المصرمجماؿ الديف ابي الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر األنصارم االفر / لساف العرب -ُٔ

 ـ.ََِّ، العممية لمطباعة كالنشرف بيركت دار الكتب، منشكرات محمد عمي بيضكف، ُج، عامر احمد حيدر
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ، ُط، الحمة، ع)( مكتبة االماـ الصادؽ، د. اسعد محمد عمي النجار، مباحث في فقو المغة -ُٕ
 ـ.ُٓٓٗ، طبعة لجنة البياف العربيم، د. مصطفى جكاد، المباحث المغكية في العراؽ -ُٖ
 ـ.ََِٗ، عماف، د.ت: دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، د. إبراىيـ محمكد خميؿ، مدخؿ إلى عمـ المغة -ُٗ
 -محمد ابك الفضؿ إبراىيـ-محمد احمد جاد المكلى:تحقيؽ، ىػُُٗجبلؿ الديف السيكطي: ت/ المزىر في عمـك المغة -َِ

 ىػ.ُِّٖ، كتب العربيةدار احياء ال، ُج، عمي محمد النجارم
دار ، ُج، راجي االسمر د. ت تحقيؽ: د.اميؿ يعقكب -المعجـ المفصؿ في عمـك المغة المسانيات د. محمد التكنجي -ُِ

 ـ.ََُِ، بيركت، محمد عمي بيضكف، الكتب العممية لمطباعة كالنشر
دار احياء ، ُج، محمد ىاركفتحقيؽ: عبد السبلـ ، ىػّٓٗابي الحسف احمد بف فارس بف زكريا: ت / مقاييس المغة -ِِ

 مصر. -القاىرة، الكتب العممية لمطباعة كالنشر
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ِط، لبناف -د. جابر عمي السيد سميـ: د.ت دار الفكر: بيركت /مف قضايا فقو المغة -ِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


