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 المقّدمة
ترتبم  اللغة بالنلسنة بعالقاٍت وثيقة تتي   لكل  منهما الت أثير في األخرى، 
تابِة إلى أط ر   ديثة باعتبار ياوية  وت لِر   موضوعات اللغة وقضاياها من أط ِر الر 

ي ي تي   لنا الن ظر إليها، هذ  الز اوية النلسفي ة التي ي رك ز هذا البحث عليها؛ األمر الذ
الن ظر في أثر النلسنة على اللغة من جهٍة، وكيفي ة ت ويع اللغة لتلدم النلسنة من 

 جهٍة أخرى.
م( في م ل ناته عام ًة وفي كتاب 752-هـ667)ت. وقد تمك ن النارابي

ًة من ت ويع اللغة بمص لحاتها وبناها التركيبي ة؛ لبيان األطوار  رالحروفر خاص 
، ومن المعاني المادي ة الملتلنة التي مر   ت بها خالل انتقالها من العام  إلى اللاص 

نه من المواءمة بين  المجر دة إلى المعاني الذ هني ة؛ ولتحقيق اليدواجي ة التي تمك 
، في عصٍر بلغن فيه الحركة النكري ة  اللغة وما تتضمنه من فكٍر يوناني  فلسني 

 الث قافي ة أوجها.
ُم ُالبحث ُهذا ُتناول سألة تحديد أشكال الح ضور النلسني في لغة وقد

النارابيُفيُكتابهُرالحروفر؛ُوذل ُمنُخاللُاستلدامهُموضوعُالشتقاقُب ريقةُ
فلسفي ة، فكانن النلسنة في خدمة اللغة، واللغة في خدمة النلسنة، األمر الذي 

مولي ة للنلسن  ة اللغوي ة.أكسب اللغة أبعاًدا جديدًة تعكس ثقافة النارابي، ونظرته الش 
وقد برع النارابي باستلدام الشتقاق ل سيما األصغر منه؛ فعب ر عن 
المعاني الملتلنة التي تحملها األلنات عن طريق تقليب اللن، في صيٍغ اشتقاقي ة 
تمك ن من خاللها من صب  أفكار  النلسفي ة بقوالب لغوي ة، تحق ق ايدواجي ًة لغوي ًة 

 فلسفي ة في اللن، الوا د.
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وتنبع  أهمي ة هذا البحث من إجابته عن مجموعٍة من األسئلة، ومنها: كيق 
أث رت فلسنة النارابي على تناوله موضوع  الشتقاق ب ريقٍة تلتلف  عن ما جاء به علماء  
اللغة؟ وكيق است اع النارابي أن ي حق ق اليدواجي ة بين اللن، ومدلوله النلسني  من 

لشتقاق في انتقال اللن، الوا د من دللته المادي ة المجر دة خالل الشتقاق؟ وما دور  ا
إلى دللٍة ذهني ٍة فلسفي ٍة؟ وكيق أث ر موضوع  الشتقاق  على الت عدد المص لحي  عند 
ًة لنت   النارابي؟ فاإلجابة  عن هذ  األسئلة تحق ق  أهداف البحث التي تعدُّ محاولًة جاد 

رُدراسةُبنيةُاللغةُونظامها،ُووضعهاُفيُأطرُجديدةُال  ريق أمام البا ثين للوض غما
ا  ؛تربم النص  اللغوي للم ل ف بللني ته العلمي ة وثقافته وطرق ت ويعه للغة ليعب ر بها عم 

شاء من موضوعات ملتلنة، إضافًة إلى الوقوف على النوارق التي صنعتها ثقافة 
 اياُجديدة.ُالنارابي النلسفي ة بالن ظر إلى موضوع الشتقاق من يو 

أهم مصن نات  فيعودُإلىُكونهاختيارُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُ أم ا سبب  
ها عنايًة واهتماًما بقضايا اللغة؛ وهو كتاب يقف على مجمل األسئلة  النارابي وأشد 
اللغوي ة التي كانن موضوًعا مثيًرا في عصر ، كما ضم نه اجتهاداٍت في ت ويع 

النكر الن ظري المجر د، وكيفي ة وضع المص لحات  اللغة العربي ة للت عبير عن
المن قي ة، والنلسفي ة، واست اع من خالله أن يعكس ما كان يتنايع فيه الن حاة 

 . )1(والمناطقةُآنذاك
كما يعد  هذا الكتاب من أهم  الكتب التي شر ن كتابي )رالمقولتر، ورما 

ريليٌّ متمي ٌز في الرب م بين ق.م(، وهو مرجٌع تا600وراء ال  بيعةر( ألرس و )ت.
مجموعًة من الموضوعات الل غوي ة  فيهِ  النلسنة اإلسالمي ة واللغة، طرح  الم ل ف

                                                 
، مجل ة آفاق الثقافة والت راث، ”الفارابي وتصحيح العالقة بين الّنحو والمنطق“انظر:ُ سنُالهاللي،ُ (1)

 .33م،ُص57ُ،0223،ُالعدد17ُالمغرب،ُالمجلدُ
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وعالجها بمنظور  وثقافته النلسفي ة، التي أسهمن بدورها في رفد لغة النارابي بمجموعٍة 
 نة.من المص لحات النلسفي ة التي تم  توظينها للت عبير عن محاور لغوي ة ملتل

وقد ات كأ البحث على مجموعٍة من المصادر والمراجع التي من شأنها أن 
حي ؛ فاعتمد على أم هات كتب اللغة، من مثل كتاب  تثريه وتوج هه التوجيه الص 
رالعينر لللليل بن أ مد النراهيدي، ورالكتابر لسيبويه، عالوًة على الكت ب واألبحاث 

ن بمناقشة القضايا الواردة فيُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُبتركيزهاُعلىُ التي اختص 
موضوع النلسنة اللغوي ة بالت حديد، مثل: كتاب يينب عفيني رفلسنة اللغة عند 

 النارابير،ُورالنلسنةُاللغويةرُلجرجيُييدان.
باإلضافة إلى الر جوع إلى عدٍد من المصادر والمراجع التي أسهمن في 

ًة ما يعود منها إلى الت راث النلسني توضي  المص لحات النلسفي ة وفهمها، وخ اص 
واللغوي، ومن أهم ها م ل نات النارابي عام ًة، وكتابه راأللنات المستعملة في المن قر 
ًة؛ لتوضي  بعض المص لحات في كتاب رالحروفر، وتوضي  رؤية النارابي  خاص 

دود والر سوم التي  بالن سبة للنلسنة اللغوي ة، عالوًة على الر سائل النلسفي ة في الح 
ضم ْن في ثناياها توضيًحا ألهم  األلنات والمص لحات النلسفي ة كرسائل الكندي 

 النلسفي ة في الحدود والر سوم.
ابقة فكانن في جزأين:  أم ا الد راسات الس 

راساِت التي جعلن من لغِة كتاب رالحروفر تحديًدا   ل: اهتم  برصد الدِ  األو 
بحٌث لجيرار جهامي بعنوان: رر روفر النارابي: لغٌة ميدانًا لها، ومن أهم ها: 

فلسفي ة، أم فلسنٌة ل غة؟ر وهو منشوٌر في المجل د اللامس من  ولي ات فرع اآلداب 
ُمن1772ُالعربي ة )معهد اآلداب الشرقي ة( في لبنان عام ) ُالبا ث ُأراد ُوقد م(،

ضمن أط ر  خالله أن ي ثبن أهمي ة كتاب رالحروفر؛ عن طريق محاولة وضعه 
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الت اريلي ة الت راثي ة والنكري ة اللغوي ة، بالعودة إلى نشأة المشكلة اللغوي ة في بدايات 
ترسيخ خم  النلسنة الن اطقة بالعربي ة، وقد تناول البا ث بعض مص لحات النارابي، 
ورك ز على أبعادها النلسفي ة مشيًرا بذل  إلى انتقال المنردة من المص ل  إلى 

، ثم  النتقال إلى المنحى التنسيري للغة من خالل اإلشارة إلى  الص الح النلسني 
ن اللغة تاريلي ا وجغرافي ا، ثم  إلى المنحى التحليلي باإلشارة إلى اكتمال اللغة بين  تكو 
نائع العامي ة والقياسي ة، وأخيًرا فإن ه يتناول المنحى الت عليلي باإلشارة إلى طبيعة  الص 

سفي ة من  يث اختراعها واستعمالها عند النارابي. ولكن بعد قراءتنا لما األسماءُالنل
ا  جاء في ثنايا البحث فقد وجدنا أن  البا ث قد مس  موضوعات كتاب رالحروفر مس 

 س حي ا ل ي حق ق أهداف البحث.
 Aristotelian Logic م( صدر  كتاٌب لشكري عبد بعنوان ر1771وفيُعامُ)

and the Arabic Language in Alfᾱrᾱbῑ"  ل فيه الم ل ف القول في , وقد فص 
موضوعات كتاب رالحروفر وعالجها بدق ٍة آخًذا بعين العتبار الم ث رات األرس ي ة 
ننا من  على النارابي، والكتاب صادٌر عن جامعة نيويورك، ولكن نظًرا لعدم تمك 

ل منه، والمن بكة الحصول عليه فلم ن  لع إل  على القسم األو  شور على الش 
 اإللكتروني ة.

(ُ ُلعام م( فقد عثرنا على ثالث دراسات تلتص  بكتاب 1779وبالنتقال
رالحروفر للنارابي، وقد كان من أهم ها ما جاءت به يينب عفيني في كتابها رفلسنة  
الل غة عند النارابير، والذي  اول ْن من خالله ربم فلسنة الل غة عند النارابي بمسار 

حن أن  تحليل النارابي المن قي للغة قد لنن النتبا  إلى النكرُ اإلسالمي، كما وض 
(، والمعنى الذي تثير   العالقة التي ل تنصل  بين أبعاٍد ثالثة: اللنظة )كوعاء نظري 

للي  للنظة في العالم اللارجي.  هذ  اللنظة في الذ هن، والجانب الد 
ين  ومن تل  الد راسات أيًضا دراسٌة قام بها كلٌّ من إدريس كثير، وعز  الد 
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الل  ابي بعنوان رالل غة مثوى الوجودر والتي شر ا من خاللها عالقة الل غة بالوجود 
زا اهتمامهما بدايًة على طريقة  دوث الحروف، ثم  ت ر قا للحديث  عند النارابي، ورك 

به( عند النارابي، أو ما نعب ر عنه بـ)المحاكاة(، وع ن كيفي ة تعامل عن نظري ة )الش 
العرب مع فلسنة ولغٍة نقلتا إليهم من  ضارٍة أخرى ول سي ما اليوناني ة، وقد ن شرت 

 م(ُ.1779هذ  الد راسة في العدد الث امن من مجل ة عالمات، عام )
أم ا الث الثة فهي دراسة جاك لنناد بعنوان رطرافة النارابي بين معاصريه في طرح 

من  ولي ات الجامعة التونسي ة، عام  71،ُوالمنشورةُفيُُالعددُإشكالي ة اللغة العربي ةر
، وقد بحث فيها قضي ة أصل اللغة، ساعًيا إلى إثبات أسلوب النارابي في )م1779(

معالجة قضايا اللغة في ن اق إشكالي ٍة فلسفي ٍة للت نكير في المعرفة بعيًدا عن األبعاد 
ِغل بها كثيٌر من العلما  ء.الديني ة التي ش 

ت دراسٌة لعاطف العراقي بعنوان رم ث رات مشرقي ة في ن ِشر  م(0223ُوفيُعامُ)
 التأثرالنلسنة المغربي ة )النارابي، ابن سينا، ابن ر شد(ر، ي رح  من خاللها قضي ة 

د من خاللها عدم وجود فيلسوٍف  والتأثير بين فالسنة المشرق والمغرب العربي؛ لي ك 
ل إنه يعتمد على أفكار السابقين، سواٌء أكان  متنقًا معهم، أو منكٍر يبدأ من فراغ، ب

راسة  في كتاب العربي، العدد   .35أم ناقدًا لهم، وقد نشرت هذ  الد 
وفي العام ذاته ن ِشر  بحٌث لعلي جانسيز بعنوان رنظري ة النارابي في أصل اللغة 

دقيٍق، وبشيٍء من  وت و رهار، تناول البا ث فيه مسألة أصل اللغة ونشأتها بتنصيلٍ 
التسلسل الذي يعرض فيه مذاهب العلماء، وأهم  اآلراء التي قيلن في المسألة، 
والبحث منشوٌر في العدد الثالث من المجل د الثامن والعشرين، من مجل ة جامعة 

 البعث.
م( نشر   سن  سين صديق بحًثا بعنوان رفلسنة اللغة عند 0216وفيُعامُ)
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ر دراسة تحليلي ةر, ناق  من خالله لغة النارابي من أنموذجاً  النارابيُركتابُالحروف
 يث الن شأة والمنهوم والمص ل ، إضافًة إلى بعض القضايا التي ط ر ن في كتاب 
الحروف مثل: عالقة اللغة بالنكر والمن ق، وقضي ة تكوين األلنات بين الن اس )اللن، 

سفي ة، ومع أهمي ة العنوانات والمعنى(،ُوضرورةُاللغةُفيُتوضي ُالمص لحاتُالنل
الم رو ة في هذا البحث، إل  أن  البا ث يتناولها تناوًل عر ضي ا سريًعا ل يحق ق 

 النائدة.ُ
الم محم د مسألة عناية النارابي  وفي العام الذي يليه نشر سام  عبد الس 

للة، وأن  األلنات والدللت هما و  جهان لعملٍة باأللنات وتوضي  ارتباط الل ن، بالد 
وا دة بالعتماد على مجموعٍة من النماذ  المستقاة من كتاب رالحروفر، وقد جاء 

للة وت و رهار، ن ِشرت عام )  م(.0217ذل  في مقالٍة له بعنوان رنشأة  الد 
ابقين في مجال البحث في       هذا ما أمكننا جمعه؛ لالط الع على جهود السَّ

 كتابُرالحروفرُللنارابي.
ا: الد راسات التي تناولن لغة النالسنة بشكٍل عام وهي كثيرة، وما يهم نا ثانيً 

ها إبرا يم مدكور  منها هي تل  التي تناولن لغة النارابي تحديًدا، كالد راسة التي أعد 
ر والتي رك ز فيها على التكوين ال لغوي للنارابي  بعنوان رالنارابي والمص ل  النلسني 

شورٌة في مجل ة كلي ة اآلداب في جامعة القاهرة، عام النيلسوف، والد راسة من
 م(.1759ُ)

م( بعنوان رال لغة والن حو في 1733إضافًة إلى دراسة عبد الكريم خلينة  عام )
فكر النارابي النيلسوفر، وقد ناق  فيها القضي ة اللغوي ة من  يث منهومها العام 

ألسنةُجميعُاألممُعندُالنارابيُ الذي يتجاوي لساًنا ما بعينه إلى ما هو مشترٌك في
فيهاُعلىُكتابُرإ صاءُ اً لىُفيُتقسيمُالعلومُعند ،ُمعتمدالتي ا تل ن المكانة األو 
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 العلومر للنارابي، وهذ  الد راسة صادرة عن مجمع اللغة العربي ة األردني.
م( ن شرت دراسٌة لجمال  مود بعنوان رالنارابي بين المن ق 0226وفيُعامُ)

ُُو الن حو العربير، أراد من خاللها إبراي الن ظرة النارابي ة لعالقة الن حو األرس ي
بالمن ق، وذل  عن طريق إثارته جملًة من المسائل، ومنها: الن حو العربي بين 
اللحن وقلق العبارة، ومنهجي ة النارابي في إيالة هذا القلق، والحديث عن التقريب بين 

لمسألة اللغة النلسفي ة واللغة العامي ة عند  المن ق والن حو، إضافًة إلى ت ر قه
 النارابي، والبحث منشوٌر في مجل ة الجمعي ة النلسفي ة في مصر.
م( بحًثا بعنوان 0223وقد نشرت مجل ة آفاق الثقافة والت راث في المغرب عام )

رالنارابي وتصحي  العالقة بين الن حو والمن قر للحسن الهاللي، وقد اعتمد فيه 
على مجموعٍة من م ل نات النارابي، ويقف بشكٍل خاص  على كتاب  البا ث

ها عنايًة واهتماًما بقضايا اللغة؛  رالحروفر؛ باعتبار  من أهم  مصن نات النارابي، وأشد 
فقد أجمل فيه النارابي األسئلة اللغوي ة الم رو ة في عصر ، باإلضافة إلى 

عن النكر الن ظري المجر د، وكيفي ة وضع اجتهاداته في ت ويع اللغة العربي ة للت عبير 
 المص لحات المن قي ة والنلسفي ة، وتنايعات الن حاة والنالسنة فيه.

ابقة ركائز ودعائم  ُالمنيدُيوقد ات لذ هذا البحث  من الد راسات الس  ُعلى تكئ
فيها، ويتل َّا ؛ ليكشف عن اإلضافات الن وعيَّة التي جاء بها النارابي، عن طريق 

دور النلسنة في توجيه لغته في كتاب رالحروفر، األمر الذي ات ض  بعد   دراسةِ 
الن ظر في لغة النارابي من يوايا ملتلنة، ومحاولة الت عامل معها بدق ٍة، والوقوف على 
مظاهر الت جديد التي غنل البا ثون عنها، والتي جاءت أثًرا خل نته ثقافة النارابي 

لى اللغات األخرى من جهٍة ثانية؛ تجنُّبا للت كرار، النلسفي ة من جهة، واط العه ع
 ولإلتيان بكلِ  ما هو جديد ومنيد لألجيال القادمة بإذن الله.
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 االشتقاُق بيَن الّلغة وفلسفِة الفارابي
الشتقاق  في الل غة: رهو أخذ لن، من آخر مع تناسب بينهما في المعنى، 

ُسببُوتغيير في اللن، يضيق ييادًة على المعنى األ ُهي ُالزيادة ُوهذ  صلي،
م( بأن ه رفرع من أصل ي د ور ِفي 777-هـ637، وقد عر فه الرم اني )ت.(1ر)الشتقاق

 .(0)تصارينه على األ ْصلر
ـــــــد  ـــــــأليق عن ـــــــِرد بالت ـــــــذ القـــــــدم وقـــــــد رأ ْف ـــــــد العـــــــرب من ـــــــِرف الشـــــــتقاق عن ع 

ـــــــدمين، مـــــــنهم: ق ـــــــرب )ت. ـــــــوُالحســـــــن301ُ-هــــــــ023جماعـــــــٍة مـــــــن المتق م(،ُوأب
ــــــــ ُ) م(،ُوالمنضــــــــل361ُ-هـــــــــ013م(،ُواألصــــــــمعيُ)ت.362-هـــــــــ015ت.األخن

م(، والزَّجـــــــــــا  373-هـــــــــــ035م(، والمبــــــــــر د )ت.337-هــــــــــــ052بــــــــــنُســــــــــلمةُ)ت.
ريـــــــــــــد 703-هــــــــــــــ613م(، وابـــــــــــــن الســـــــــــــر ا  )ت.706-هــــــــــــــ611)ت. م(، وابـــــــــــــن د 
م(،ُوابــــــــــــــــنُخالويــــــــــــــــه777ُ-هـــــــــــــــــ663م(، والن حــــــــــــــــاس )ت.766-هـــــــــــــــــ601)ت.
 .(6)رم(777-هـ637والر ماني )ت. م(،732-هـ692)ت.

ة فإن  أصحاب تل  الم ل نات  ومع إفراد موضوع الشتقاق في م ل ناٍت خاص 
لم ي عيروا مسألة أثر الشتقاق على الت و ر الد للي للمص ل  أهمي ًة، واْن تنب هوا إلى 
ذل ُمنُخاللُالتناتهمُإلىُالعالقةُالموجودةُبينُاللن،ُوالمعنىُفيُبعضُاأل يان،ُ

                                                 
م،1739ُ،ُالمكتبُاإلسالمي،ُبيروت،ُفي أصول الّنحو،ُم(1779 -هـ 1417سعيدُاألفغانيُ)ت. (1)

 .162ص

امرائي، دار النكر،رسالة الحدود م(،777-هـ637الر ماني )ت. عليُبنُعيسى (0)  ، تحقيق: إبرا يم الس 
 .37عمان،ُص

يوطي (6) ين الس  المزهر في علوم اللغة ،ُم(1525-هـ711)ت. انظر: أبو النضل عبد الر  من جالل الد 
، شر ه وضب ه: محمد أ مد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو النضل إبرا يم، وأنواعها

 .651،ُص1م،ُ 1722دارُالنكر،ُ
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واهد على ذل  كثي ُفيُطبقاته:737ُ-هـ697رة، ومنها ما ذكر  الز بيدي)ت.والش  م(
ِئل أبو عمرو بن العالء عن اشتقاق الليل فلم يعرف فمرَّ أعرابي م حِرم فأراد  رس 
السائل  س ال  األعرابي فقال له أبو عمرو: دْعني فإني أل ف  بس   اله وأعرف فسأله، 

ُ ُفلم ُالمسمى. ُفعل ُمن ُالسم ُاشتقاق ُاألعرابي: ُأرادُفقال ُما ُ ضر ُمن يعرف
يالء التي في الليل  األعرابي، فسألوا أبا عمرو عن ذل ، فقال: ذهب إلى الل 

يالًء وتكبًُّرا!ر  .(1)والع ْجب؛ أل تراها تمشي الِعر ْضنة خ 
لقد برعن اللغة العربي ة في استلدام الن سق الشتقاقي أكثر من غيرها من 

بي من نا ية تنو ق العربي ة في تو يدها بين الل غات؛ األمر الذي أشار إليه النارا
ألنات المقولت المشتقة بقوله: ر وقد يلحق في اليوناني ة شيء طريق، وهو أن ه قد 
يكون اسم م ا دال  على مقولة ونوع م ا مجرَّد عن موضوعه، ول يسم ى الموضوع به 

ق  من اسم من  يث يوجد له ذل  النوع باسم مشتق  من اسم ذل  النوع، بل مشت
، فإن  المكيَّق بها ل يقال فيه رفاضلر كما  نوع آخر، مثل ر النضيلة ر في اليوناني 

 .(0)يقال في العربي ة، بل يقال رمجتهدر أو ر ريصر
ــــه )فاضــــل(، وكــــال  ــــق علي ــــى بصــــنة )النضــــيلة( ي  ل ــــذي يتحل  ــــلص ال فالش 

ـ (، األمـر الـذي ي ك  ل  د وجـود رابـٍم معنـوي  اللنظين مشتق ان من الجذر ذاته وهو )ف ض 
ـــن يت صـــف  ـــرون عم  ـــة فـــإن هم يعب  ـــا فـــي اليوناني  يجمـــع المشـــتق ات مـــن جـــذٍر وا ـــٍد، أم 

                                                 
بيدي (1) ،ُتحقيق:ُمحمدُطبقات النحويين واللغويين،ُم(737-هـ697)ت.أبو بكر محمد بن الحسن الز 

 .63،ُص1  م،0ُ،1737ط أبوُالنضلُإبرا يم،ُدارُالمعارف،

م،1772ُ،ُبيروت،0ُ، تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، طالحروف،ُم(752-هـ667)ت.النارابي (0)
اسة صرفّية وداللّية المصدر الّصناعي في العربّية )در  . ؛ وانظر: محمد عبد الوه اب شحاته،30ص

ُمن خالل مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا( ُالقاهرة، ُوالنشر، ُلل باعة ُغريب ُدار م،1775ُ،
 .76ص
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ة اللغوي ـــة، وبالت ـــالي فـــإن   ـــنة فـــي الجـــذر أو المـــاد  بالنضـــيلة بلنـــٍ، ل يشـــترك مـــع الص 
ٍة لغوي ـة أخـرى ل يعنـي  التعبير عن شلٍص يتحل ى بصنٍة ما باستعارة مشتقٍ  من ماد 

 ق المعنيين فقد يوجد تناضٌل بين اللنظين في التعبير عن المعنى الوا د.ت اب
 :(1)وقد وردت أنواع الشتقاق في كتب اللغة على الن حو اآلتي

 :االشتقاق الّصغير-1
وهذا الن وع هو المعني  من إطالق لن، الشتقاق بشكٍل عام  عند علماء 

مع تغييٍر في بنية اللن، الجديدة،  اللغة، فهو كما ذكرنا سابًقا: أخذ لنٍ، من آخر
ٍب بينهما في المعنى، ويعد  هذا الن وع هو األبري، واألكثر  ضوًرا في  ووجود تناس 
كتاب رالحروفر؛  يث قام النارابي ببيان المعاني والد للت التي تحملها األلنات 

 عن طريق عرض البنى الملتلنة التي ت ستعمل ضمنها.
ابي قوله: رفأم ا إذا ن قوا عن أنواع ما يقال فيه على ومنُأمثلتهُعندُالناُر

العموم إن ه موجود جعلوا العبارة عنه  ين ما هو بعد بالقو ة باللنظة التي يعب رون بها 
ر  عنه وهو بالنعل، وذل  مثل رالضاربر ورالقاتلر ورالمضروبر ورالمبني 

منُقبلُأنُلةر،ُوذل ُلُمحا -أوُمقتول-ورالمقتولر. فإن هم يقولون رفالن مضروب 
  .(0)ألن ي ضر ب في المستقبلر اً ي ضر ب، إذا كان مستعد

وهذا يعني أن  النارابي استلدم صيغتي )اسم الناعل، واسم المنعول( على 
للة على معنًى فلسني   نحو مغايٍر لما جاء به الن حاة؛ فقد استلدمهما النارابي للد 

ه موجوٌد بالقو ة، أو بالنعل، وبذل  فقد دل  يشير إلى ما ي قال فيه على العموم إن  
، ولكن   النارابي من خالل استلدامه للصيغتين على وقوِع ِفعٍل أو  دٍث لم يق ع بعد 

                                                 
ال  )ت.169-162،ُصفي أصول الّنحوانظر:ُسعيدُاألفغاني،ُ (1) -هـ1729. ؛ وانظر: صبحي الص 

 .070 -196م،ُص1737،ُبيروت،10ُ،ُدارُالعلمُللماليين،ُطدراسات في فقه اللغةم(،1733ُ
 .102،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 المتكل م متأك ٌد من  دوثه مستقباًل.
د هذا المعنى بأمثلٍة أخرى من العربي ة، فيقول: روكذل  يقولون  رماُ وي ك 

ُالنالسنة-يعنون به  رببالد الهند من األشجار مرئي ة معرضة ألن ت رى،  -يقصد
رإن  اإلنسان مي نر أو رييد مي نر يعنون به معرض للموت، وذل  من  وكذل  يقولون 

قبل أن يموت، فيجعلون العبارة في جزئي ات ما هو بالقو ة  ينا وبالنعل  ينا بألنات 
هو بعينه اللن، الدال  وا دة بأعيانها، ويجعلون اللن، الدال  على ما هو بعد بالقو ة 

 .(1)علىُماُهوُمنهُ اصلُبالنعلر
قيق عن  فما يهم  النارابي عند استلدام المشتق ات الملتلنة هو التعبير الد 
المعاني النلسفي ة، واستلدام ألنات مستحدثة تلص  هذ  المعاني، أو نقل أسماء 

ُالمعاني،ُوفيُالحالينُإع اءُ ُإلىُهذ  لن،ُمحددُلمعنىُقريبةُالشبهُفيُدللتها
د  .(0)فلسني محد 

غير )العام (، قوله:  ومن األمثلة أيًضا على استلدام النارابي لالشتقاق الص 
ل الدال ة عليها وهي منردة مثالت أول، وباقيها مشتق ة منها، مثل  ريجب أن ت جع 
ر ورسيضربر ورمضروبر  ر ب  ل، ورالضاربر وريضربر ورض  ْربر فإن ه مثال أو  رالض 

ل  على كل  وا د وأشب ا  ذل  مشتق ة، وكذل  في غيرها. والمقولت التسع الباقية ي د 
ل، وأسماؤ  المشتق ة كثيرة، مثل رعالمر ورمعلومر  منها باسمين، مشتق  ومثال أو 

ر وغير ذل  مم ا له تصاريقر ِلم  وريعلمر ورع 
(6). 

                                                 
 .102،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
(0) ُ ُجهامي، ُجيرار م،1777ُ، دار المشرق، بيروت، اإلشكالّية اللغوّية في الفلسفة العربّيةانظر:

 النصلُاألول.

 .97،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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صلُوالنرعُوهنا نلح، إشارًة إلى مسألٍة أخرى عند النارابي، وهي مسألة األ
عند ، فالنارابي يعد  )المصدر( هو األصل الذي ي شتق  منه، وهو في ذل  يت نق مع 
البصريين، بعكس ما جاء به الكوفي ون من اعتبار )النعل( هو األصل الذي ي شتق  

 .(1)منه
ويص   استلدام هـذا النـوع مـن الشـتقاق فـي مـا ثبـن أن ـه مـن كـالم العـرب، 

ــر ب ف صــ   ال ـــتصوفــي مــا ع  ـــر ف ببنيتــه وفــق قواعــــــ ـــد العربي ــة، فقــد نقــل الســـــــ       يوطيُـــــــ
ابـــنُ–م(ُمـــاُجـــاءُفـــيُكتـــابُ)المقصـــورُوالممـــدود(ُلألندلســـي1525ُ-هــــ711)ت.ُ
ي ول ى فـي كـالم المتكلمـين: أصـل الشـيء، رم(،ُفقال:799ُ-هـ639)ت. -القوطي ة اله 

قاق. ووينــه فعــولى. وفيــه: ق   ونــا فــإنُيكــنُمــنُكــالمُالعــربُفهــوُصــحي ُفــيُالشــت
 .(0)الذي ي ضاف إليه بزر، فيقال: بْزر ق  ونا أعجمي معربر

أم ا التجديد الذي تمي ز به النارابي في موضوع الشتقاق هو تركيز  على 
رفيين القدماء في بحثهم  ناعي، التي لم تشغل بال الن حاة والص  صيغة المصدر الص 

ع في اس س  تلدامه إب ان النهضة العلمي ة ترجمًة وتأليًنا في العصر للمصدر، وقد ت و 
ناعي قبل النارابي في رسائله العب اسي، وقد استلدم الكندي المصدر الص 
(6). 

علىُ المصدر الّصناعيوقدُاستلدمُالنارابيُاإللصاقُفيُاإلتيانُبصيغةُ
س له في علم الن حو من قبل، مع ما نجد  من استلدام صيغته فيُ نحٍو لم ي س 

                                                 
اإلنصاف في مسائل م(،1131ُ-هـ599)ت.انظر: عبد الر من بن محمد أبو البركات ابن األنباري  (1)

ُالخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين ُبيروت، ُالعصرية، ُالمكتبة ،0226 ُ ُالمسألة1ُم، ،
 .172الثامنة والعشرون، ص

يوطي،  (0)  .099،ُص1،ُ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالس 

 .9-3،ُصةالمصدر الّصناعي في العربيّ انظر: محمد عبد الوه اب شحاته،  (6)
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ناعير وجوٌد في كتب  بعض الم ل نات الن حوي ة، رفلم يكن لمص ل  رالمصدر الص 
رفي واللغوي، ولعل  السبب في ذل  قل ة ورود  لديهم، األمر  التراث الن حوي والص 
الذي أد ى إلى عدم عنايتهم به، وعدم اهتمامهم بدرسه وتحليله، وقد استلدم 

-هـ195يرُعنُالمنهومُذاته،ُفاللليلُ)ت.اللغويون قديًما مص لحات أخرى للتعب
ناعي وغيرها، في 971 م( أطلق مص ل  رالمصدرر على صيغة المصدر الص 

ة مصدر اللِ صر وص  ص واللُّص  وصي ة والتلصُّ قوله: راللص 
ُيص ل ُسيبويهُ(1) ُولم ،

عليه بمص ل  ما وان وردت لديه أمثلة المصدر الصناعي، مثل: رالجبري ة 
تلدم كٌل من النر اء، وابن قتيبة، واأليهري، مص ل  رالمصدرر والتقدمي ةر، واس

ُ)ت. ُابنُسيد  ُواستلدم ُلهُمص ل ُرالنظائرر1233-هـ753للتعبيرُعنه، ،ُ(0)م(
م(  في كتابه )الك لي ات( مص ل  رالسمر، 1017-هـ313واستلدمُأبوُالبقاءُ)ت.

 .(6)راسمُالمعنىروعبر عنه وليم راين رباسم الكيفي ةر، وأطلق برجشتراسر عليه 
م( في كتابه )معاني القرآن( ما يدل  على 300-هـ029)ت. ذكر النر اء

                                                 
ُالنراهيدي (1) ُأ مد ُبن ُم(971-هـ195)ت. اللليل ُوابرا يمُالعين، ُالملزومي، ُمهدي ُتحقيق: ،

 .35،ُص9  م،1772السامرائي،ُدارُالهالل،ُ

ا  (0) ْوا م ا اشت قَّ ِمْنه  مَّ لذ ِل  سمَّته األوائل  ِمث ال وس  يقول ابن سيد : روالمصدر لْلِنْعل كالمادة المشت ر كة و 
ب و ه ذ ا غير  مستعم ل ِفي ل غ ة العرِب تصاري ْجِه الن س  ق  ون ظائر ف أ ما النظائر  عنده م ف م ا ج رى على و 

لى ِجه ة  ْهو وع  لى ِجه ة السَّ ْور وع  ة الج  لى ِجه  ة الع ْدل وع  ذ ا على ِجه  ل  ك  ق ْوِلِهم ف ع  سيم ك  ِإنَّم ا ي ق ول ون ه  بو 
رِ  و   لى ِجهة الشَّ يَّةر.اللْير وع  رِ  ْيِريَِّة و ل  على الشَّ ْدِليَّة و ل  على الجوِريَّة و ل  على الل   ل  ي ق ول ون  على الع 

ُ ُ، الُمخّصصم(1233-هـ753)ت.ابنُسيد  ُبيروت، ُالنكر، ُدار ُالمجلدم1793، ُالسنر7ُ، ،17ُ،
 .109ص

وتصحي :ُرمضانُعبدُ ،ُإخرا التطّور الّنحوي للغة العربّية م(،1766-هـ1650برجشتراسرُ)ت. (6)
6ُالتو اب، مكتبة اللانجي، ط ُالقاهرة، ُص1779، ُ ،117م، محمد عبد الوه اب شحاته، وانظر:
 .60-61،ُصالمصدر الّصناعي في العربّية
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المصدر الصناعي وصياغته، يقول: رفما جاءك من مصدٍر لسم موضوع، فذل  فيه 
النعولة والنعولية، وأن تجعله منسوًبا على صورة السم، من ذل  أن تقول عبد بي ن 

بدي ة م(ُأبنيةُللمصدر337ُ-هـ093،ُكماُأوردُابنُقتيبةُ)ت.(1)رالعبودي ة والعبودة والع 
ناعي بقوله: رومن المصادر التي ل أفعال لها: رجل بي ن الرجولة والر جولي ة،  الص 

اب ة بي ن  النروسة، والن روسيَّةر  ، وان لم يحل لها تحليل النر اء.(0)وفارٌس على الد 
اط الع النارابي عليها، وان تمي ز وتل  األمثلة عند النر اء وابن قتيبة تو ي ب

ناعي والسم، فهو يستلدم مص ل  )المصدر(  النارابي بتنريقه بين المصدر الص 
ري  تارًة أخرى. يقول  للتعبير عن المصدر الصناعي تارًة، وعن المصدر الص 
النارابي في كيفي ة صياغته: روقد توجد سائر المقولت منها ما ين وي فيه المشار 

 ذي ل في موضوع وليس بمشتق  من مصدر. فإذا أردنا أن نجعل له شكالً إليهُال
يقوم مقام المصدر، كان  ينئذ المشكَّل بذل  الشكل أ رى أن يكون مأخوذا من 
اللن، الذي ليس بمشتق  من المصدر. وهذا بعينه ننعله في أسماء األشياء التي 

ُه -منُالتيُلُفيُالموضوع-تعر ف في المشار إليه  و، مثل راإلنسانر، فإن ا ما
نقول رإن ه إنسان ظاهر اإلنساني ةر وررجل بي ن الرجولي ةر، فيكون ذل  شبيهًا بقولنا 
 رهو أبيض بي ن البياضر ورهو عالم تام  العلمر، فتكون راإلنسانيةر مصدراً 

 .(6)مقامُالمصدرر أو قائماً  ورالرجول يةر مصدراً 
ُيس ُذاتها ُباألمثلة ُالستشهاد اعد على إيجاد أرضي ٍة لرتباط ومسألة

                                                 
، تحقيق: محمد علي الن جار وأ مد معاني القرآن،ُم(300-هـ029)ت. أبو يكري ا يحيى بن يياد النر اء (1)

 .169،ُص6م،ُ 1732،ُالقاهرة،0ُلمصري ة العام ة للكتاب، طيوسف الن جاتي، الهيئة ا

ُقتيبة (0) ُم(337-هـ093)ت. ابن ُبيروت،ُ أدب الكاتب،، ُالرسالة، ُم سسة ُالدالي، ُمحمد تحقيق:
 .670م،ُص1730

 .93-99،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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ابق بالال ق، وهنا نلح،  مجموعٍة ملتلنٍة من الن حويين، أو إثبات مسألة تأثير الس 
رة من سيبويه و ت ى  ضرًبا من ضروب الت و ر الد للي الت اريلي في األمثلة المكر 

 ي ز ؛ فقد نقل النارابي تل  األمثلة من  ي ز الستعمال اللغوي إلى (1)النارابي
الستعمال النلسني في الت عبير عن األفكار النلسفي ة؛ ولعل  النارابي أراد من ذل  
الستعمال المتواتر لألمثلة تقريب األفكار النلسفي ة من الذ هني ة العربي ة باستعمال 

 أمثلٍة من بيئتهم.
ناعي ضمن  ديثه عن المعاني  كما تحد ث النارابي عن المصدر الص 

ن اختالف ما أطلق عليه مصدًرا عن المصدر العام أو الم لق،  المنتزعة، وبي  
فقال: روينبغي أن ننظر في راإلنساني ةر ورالرجولي ةر ورالبنائي ةر وأشبا  ذل  مم ا يجري 
مجرى المصادر، هل تدل  على أشياء منردة انت زعن عن موضوعات فأ فردت عنها. 

كان ذل  هو راإلنسانر فإن   فإن كانن كذل ، فما موضوع راإلنساني ةر. فإن
راإلنسانر إن ما يدل  على معنى ان وى فيه بالقو ة موضوع. فمعنى راإلنسانر مركَّب 
من ذل  الموضوع ومن معنى م ا من الموضوع ل يدل  على ذاته، ويكون 

، وتل  تكون -ر الُالبياضرُمنُراألبيضر-مجموعهماُهوُجملةُمعنىُراإلنسانرُ
ُ ال كل  ما يعر ف م ُإليه ُالمشار ماهو. فيكون كل   -الذيُلُفيُالموضوع-ن

باً  منُشيئين،ُأ دهماُمثلُرالبياضرُاآلخرُمثلُالذيُفيهُرالبياضر،ُ وا د منها مركَّ
 .(0)ومجموعهماُراألبيضر،ُوهوُمثلُراإلنسانر

عوا في  ويعد المناطقة من طليعة المهتمين بالمصدر الصناعي، الذين توس 

                                                 
علي كناكري، عالم ،ُترجمة:ُمحمودُعناصر يونانّية في الفكر اللغوي العربيفيرستيغ،ُانظر:ُكيسُ (1)

 .75-76ص م،0226،ُإربد،0ُالكتبُالحديث،ُط
 .93،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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ضة العلمي ة ترجمًة وتأليًنا في العصر العب اسي، يقول إبرا يم استلدامه إب ان النه
امر ائي: رإن  أهل المن ق تصر فوا بالعربي ة من  يث الشتقاق...، وأنهم أول من  الس 

ناعي،...، و ي وا من ذل  مادة اص ال ي ة لكثير من أاستلدم المصدر الص 
 .(1)مص لحاتُالعلمر

ناعي في اللغات األخرى، يقول وقدُأشارُالنارابيُإلىُوجودُالمص در الص 
في ذل : روعلى أن  في سائر األلسنة سوى العربي ة مصادر ما تتصر ف من األلنات 
ِلم على ضربين، ضرب مثل رالِعْلمر في العربي ة وضرب مثل  ل منها ك  وت جع 
ر،ُراإلنساني ةر، وبالجملة مثل مصادر ما ل يتصر ف من األشياء. فإن  أهل راإلنساني ة

مم ا تتصر ف ومم ا ل تتصر ف يجعلون لها مصدرا على هذ  -وكذل ُسائرُاألسماءُ
ري ةر ومن األبيض  -الجهة أعني أن هم يقولون من المثل ث رمثل ثي ةر ومن المدوَّر رمدوَّ

يقولون أيضا رالتثليثر و رالتدويرر  رأبيضي ةر ومن األسود رأسودي ةر. على أن هم
ُ ُورالسوادر. فراألبيضي ةر وراألسودي ةر ورالظني ةر ورالعالمي ةر ورالمثل ثي ةر ورالبياضر

ري ةر هي أشبه  راإلنساني ةر ورالرجولي ةر من شبهها برالِعْلمر ورالسوادر بـورالمدوَّ
ورالبياضر. فإن  رالِعْلمر ورالسوادر ورالبياضر إن ما تدل  على معاني هذ  مجرَّدة منردة 

ن به في موضوعه. وأم ا راألبيضي ةر وراألسودي ةر فكأن ها عن كل  موضوع وكل  ما ي قر  
تدل  على هذ  المعاني من  يث هي في موضوعاتها ومن  يث هي غير منارقة 

 .(0)موضوعهار
ناعي في العربي ة، وان ما  فلم يكتِف النارابي باإلشارة إلى صيغة المصدر الص 

ُصياغةُأشار إليها في لغاٍت أخرى،  ومن ذل  ما نجد  عند  ف ُعن ُ ديثه ي
                                                 

امر ائي )ت. (1) م،1795ُ، مجل ة البيان، الكوين، "الفارابي وعلم اللغة" م(،0221-هـ1700إبرا يم الس 
 .03،ُص119العددُ

 .31-32،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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ناعي عند الن رس على غرار ما هو في العربي ة، يقول في ذل :  المصدر الص 
ل( في العربي ة ول مصدر له ول تصريق، ولكن إذا  راإلنسانر الذي هو )مثال أو 

ُتعملُ قالوا راإلنساني ةر مشتق اً  أرادوا أن يعملوا منه مصدراً  ُوكذل  ُراإلنسانر، من
اللنظة؛ مثل ما في النارسي ة، فإن هم إذا أرادوا أن يعملوا رهسنر  سائرُاأللسنةُبتل 

مصدرا قالوا رهستير، فإن  هذا الشكل يدل  على مصادر ما ليس له تصاريق من 
 .(1)وهو اإلنسان ورمردمير وهو اإلنساني ةر األلنات عندهم، كما يقولون رمردمر

ناعي فكما أن  العربي ة تستلدم الن سق اإللصاقي في صي   اغة المصدر الص 
دة وتاء مربوطة، فإن  النارسي ة تستلدم الن سق ذاته لصياغة  بإضافة ياٍء مشد 

يغة. ل إلى تل  الص  ناعي فيلصقون ياًء في نهاية السم للتوص   المصدر الص 
ناعير فلم يوجد  على  د  ما أسعف به  -بدايةً -أما مص ل  رالمصدر الص 

ُمن1760ُ-ه1651البحث إل عند الحمالوي )ت. ُريصاغ ُذل : ُفي ُيقول م(،
دة،  ناعير، وهو أن ي زاد على اللنظة ياء مشد  اللن، مصدر، يقال له رالمصدر الص 

ُيو يُ (0)وتاء التأنيث، كالحري ة، والوطني ة، واإلنساني ة، والهمجي ة، والمدني ةر وقوله
ابقين له بوجوِد ذكٍر للمص ل  عند الس 
(6). 

: وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى قليب(االشتقاق الكبير )الت -0
واتناق في الحروف األصلي ة دون ترتيبها، مثل:  مد ومدح، جبذ وجذب. وقد 

                                                 
 .111،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
ُم(1760-ه1651)ت.  مد الحمالوي أ (0) ،10ُ، المكتبة الثقافي ة، طشذا الَعرف في فن الّصرف،

 .96م،ُص1759بيروت،ُ

ُالم لف60ُ-61،ُصالمصدر الّصناعي في العربّيةانظر: محمد عبد الوه اب شحاته،  (6) .ُوقدُأورد
عر الجاهلي ومن القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريق ت ك   دُورودُصيغةُالمصدرُأمثلًة من الش 
يغة وبعدها الز مني. انظر: ص ناعي فيها، األمر الذي يو ي بقدم الص   .63الص 
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ضم نه ابن جني في باب )الشتقاق األكبر(، فقال: رهذا موضع لم يسمِ ه أ د من 
ُعليُ ُغيرُأنُأبا ُالله-أصحابنا؛ إعوايُكان يستعين به وي لِلد إليه, مع  -ر مه

وانماُكانُيعتاد ُعندُالضرورة,ُويستروحُ ،الشتقاق األصغر. لكنه مع هذا لم يسمِ ه
إليه، ويتعلل به. وان ما هذا التلقيب لنا نحن, وسترا  فتعلم أنه لقب مستحسن، وذل  

 .(1)أنُالشتقاقُعنديُعلىُضربين:ُكبيرُوصغيرر
 عُمنُالشتقاق.ولم نعثر في كتاب رالحروفر على أمثلٍة من هذا الن و 

: وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى )اإلبدال( االشتقاق األكبر -6
واتناق في األ رف الثابتة وتناسب في ملر  األ رف المغي رة، مثل: نهق ونعق، 

 وعنوانُوعلوان.
 ولم نلح، وجود مثل هذا الن وع من الشتقاق أيًضا في كتاب رالحروفر للنارابي.

  :)الّنحي( اق الُكّباراالشتق -4
ُمعُوهو جنٌس من الختصار؛ فت لتصر  من كلمتين فأكثر كلمٌة وا دةٌ  ،

، وقد ع ِرف  الن حن عن العرب فذكر  جل  علماء (0)اإلبقاءُعلىُترتيبُالحروفُفيها

                                                 
ُجني)ت. (1) ُابن ُالنت  1220ُ-هـ670أبو ، تحقيق: محمد علي الن جار، دار الهدى، الخصائصم(،

 .166،ُص0م،ُ 1750بيروت،ُ

لعربّية ومسائلها وسنن العرب في الصاحبي في فقه اللغة ام(،1227ُ-هـ675انظر:ُابنُفارسُ)ت. (0)
.ُ؛ُوانظر:012ُ-027م،ُص1779، تعليق: أ مد  سن بسج، دار الكتب العلمي ة، بيروت، كالمها

ُ ُالغالييني، ُسليم ُمحمد ُبن ُطجامع الّدروس العربّيةمص نى ُالعصرية، ُالمكتبة ،62ُ ُصيدا ،– 
 .001،ُص1م،ُ 1777بيروت،ُ

ابقين للنارابي كاللليل، وتلميذ  وقد ظهرت بعض اإلرهاصات لموضوع الن حن  عند علماء اللغة الس 
.ُ؛ُُوانظر:ُسيبويه،ُأبوُبشر31ُ-32،ُص1،ُ العينسيبويه.ُانظر:ُاللليلُبنُأ مدُالنراهيدي،ُ

الم محمد هارون، مكتبة اللانجي، طالكتابعمروُبنُعثمانُبنُقنبر،ُ ،ُالقاهرة،5ُ، تحقيق: عبد الس 
 .693،ُص6م،ُ 0227
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 اللغة الذين ناقشوا موضوع الشتقاق في م ل ناتهم.
ةر فكأن ها تدل  على هذ  المعاني راألبيضي ةر وراألسودي   يقول النارابي: روأم ا

ُفلذل ُقدُ ُومنُ يثُهيُغيرُمنارقةُموضوعها، منُ يثُهيُفيُموضوعاتها
م ة  ْبش  ةر ورالع  ْبق س  بة، مثل رالع  تكون بهذا الشكل بعينه في تل  األلسنة األلنات المركَّ

ِريَّةر. وكذل  تدل  هذ  األشكال على هذ  المعاني من  يث هي متم ْبد  نة في ر ورالع  ك 
 .(1)موضوعهار

ابق  وي و ي استلدام النارابي لأللنات المشتق ة ب ريقة الن حن في النص  الس 
بة( من  بأن ه يقصد  ذل  الن وع من الشتقاق، وي لح، ما لمص ل  )األلنات المرك 
، وهو  ياق بشكٍل خاص  دللٍت عند علماء اللغة بشكٍل عام  وعند النارابي في هذا الس 

بة. يدل  بها ها إلى بعٍض لتعب ر عن المعاني المرك   هنا على األلنات التي ي ضم  بعض 
وينظر النارابي إلى موضوع الشتقاق باعتبار قسمٍة أخرى تلتلف عن تل  

 التي نجدها في كتب اللغة؛ وذل  على الن حو اآلتي:
أن  هذ   روينبغيُأنُتعلم ،ُيقول:أّواًلً: ُيفّرق بين المشتّق وما شكُلُه شكل مشتق

إذا است عملن في العلوم النظري ة التي بالعربي ة  -يقصدُالموجود،ُأوُالكائن-اللنظةُ
مكان رهسنر بالنارسي ة فينبغي أن ل يليَّل معنى الشتقاق، ول أن ه كائن عن 
إنسان إلى آخر، بل ت ستعم ل على أن ها لنظة شكلها شكل مشتق  من غير أن تدل  

ل غير دال  على موضوع على ما يدل  عليه الم ، بل أن  معنا  معنى مثال أو  شتق 
أصال ول على منعول تعد ى إليه فعل فاعل، بل ي ستعم ل في العربي ة دال  على ما 

عم ل على مثال ما تتدل  عليه رهسنر في النارسي ة وراستينر في اليوناني ة. وت س

                                                 
 .32،ُصالحروف،ُالنارابي (1)
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 .(1)نستعملُقولناُرشيءر
رورة تشابه المعاني؛  وهذا يعني أن  تشابه الِبنية  بين األلنات ل يعني بالض 

فلنظة )الموجود( وان كانن على وين اسم المنعول ولكن ه ل ين بق عليها ما 
ين بق على اسم المنعول؛ فليس لها من المشتق ات إل  شكلها، وهذا يدعو إلى 

 ل غات األخرى.النتبا  إلى مسألة إدخال النعل المساعد في التراكيب العربي ة أسوًة بال
مها باعتبار عالقة الل ن، ثانًيا: يفّرق بين األلفاظ التي شكلها شكل مشتقّ  ، فيقس 

 بالمعنى، على الن حو اآلتي:
 ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مشتق. -1

وفي ذل  يقول النارابي: رفمن ذل  ما شكله شكل مشتق  ومعنا  معنى 
، كقولنا ْرمر أي كريم.  مشتق  ومنه ما شكله شكل ف ْعل ومصدر، ومعنا  رالرجل ك 

ل  ومعنا   ْلق  اللهر أي مللوقه. ومنه ما شكله شكل ما ي ْنع  ْنع ول، كقولنا رخ  معنى م 
ْنع ول ومعنا  معنى ف اِعل، مثل رسميع عليمر  . ومنه ما شكله شكل م  معنى ما ي ْنن ِعل 

ظا على شكل م ا وِبْني ة م ا أي عاِلم وساِمع أو مستِمع، ومم ا ينبغي أن تعلمه أن  لن
ل ذل  اللن،  يكون دال  بننسه على شيء م ا بمعنى أو على معنى بحال م ا، ثم  ي جع 
بعينه دال  على معنى آخر مجرَّد عن تل  الحال؛ فتكون بنيته بنية مشتق  يدل  في 

الدللةُشيء م ا على ما تدل  عليه سائر المشتق ات، وي ستعم ل بتل  البنية بعينها في 
 .(0)على معنى آخر مجرَّد عن كل  ما تدل  عليه سائر المشتق اتر

 وهذا يعني أن يكون اللن،  الدال  مشتق ا، والمعنى المدلول عليه به مشتق ا أيًضا. 
 

                                                 
 .117-116،ُصالحروف النارابي، (1)

 .90-91،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مثال أول أو غير مشتق. -2
ُمشت ُشكل ُلنظه ُشكل ُما ُبعضها ُروفي ُذل : ُفي ُالنارابي ق  وليس يقول

ر الذي ي ستعم ل مكان رالحيوانر الذي هو جنس اإلنسان؛ معنا  مشتق اً  ، مثل رالحي 
ر وشكله مشتق  وليس يعبَّ  . ويكون شكل ما دال ً فإن  اسم رالحي   ر به معنى المشتق 

فيدل  على نحو  في األكثر على الوجود الرابم في ما يعر ف ما هو يحيل أ ياناً 
 .(1)آخرُمنُالتعريقر

د لنا وجود اض راٍب لديه تجا  مسألة اعتبار  ابق ي ك  وقول النارابي الس 
 )المصدر( من المشتق ات أو ل، ولعل  سبب هذا الض راب يكمن في:

الغموض المص لحي  الموجود لديه، الذي ينبع  من استلدامه مص لحاٍت  -أ
دة لمنهوٍم وا ٍد.  متعد 

المصدر( األصل الذي ي شت ق  منه، مسألة األصل والنرع عند ؛ فهو يعد  ) -ب
يغة التي نشتق ها.  وليس هو الص 

 .ما شكله شكل مثال أّول ومعناه معنى مشتق -3
ُمعانيُ يقول النارابي: روقد تكون أ ياناً        ُومعانيها ُمصادر ُأشكالها ألنات

ْرمر، وقد يلحق في اليوناني ة شيء طريق، وهو أن ه قد يكون  ، مثل ررجل ك  المشتق 
سم م ا دال  على مقولة ونوع م ا مجرَّد عن موضوعه، ول يسم ى الموضوع به من ا

 يث يوجد له ذل  النوع باسم مشتق  من اسم ذل  النوع، بل مشتق  من اسم نوع 
، فإن  المكيَّق بها ل يقال فيه رفاضلر كما يقال  آخر، مثل رالنضيلةر في اليوناني 

 .(0)رر ريصرفي العربي ة، بل يقال رمجتهدر أو 
واب في استلدام مثال : ْرمر في هذا  ولعل  النارابي قد جانبه الص  ررجٌل ك 

                                                 
 .97ُ،30،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
 .30-31،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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 الموضعُلألسبابُاآلتية:
أن ه استعان بالمثال ذاته في الحديث عن )ما شكله شكل مشتق ومعنا  معنى  -أ

ْرم بمعنى كريم، والمثال صحيٌ  في هذا المقام.  مشتق(، فتأتي ك 
على وين )ف ْعل( ليسن مصدًرا  تى ي ستدل  بها في هذا أن  صيغة )ك ْرم(  -ب

 الموضع.
ل( على  د  تعبير النارابي من المشتق ات، فِلم   -  إذا كان المصدر أو )المثال األو 

ل الذي تحد ث فيه عم ا  لم ي دِر  هذا الن وع من أنواع الشتقاق ضمن الن وع األو 
(؟ ولو  ل لوجدنا  يذكر من )شكله شكل مشتق  ومعنا  معنى مشتق  عدنا للن وع األو 

!  األمثلة عليه ما شكله شكل ف عل ومصدر ومعنا  معنى مشتق 
ومن هنا فإن نا نلح، وعي النارابي الكامل بقضي ة الشتقاق، األمر الذي 
يدل  عليه قوله عن )الموجود( أنه لم يكن مثاًل أوًل وأنه وضع مشتًقا، يقول في 

ل ما و ضعن في العربي ة مشتق ة، وكل  مشتق  فإن ه ذل : روألن  لنظة المو  جود وهي أو 
يلي ل بِبْني ته في ما يدل  عليه موضوعا لم يصرَّح به ومعنى المصدر الذي منه 
اشت ق  في ذل  الموضوع، فلذل  صارت لنظة الموجود تلي ل في كل  شيء معنى 

ُبلن-في موضوع لم يصرَّح به  ُالمدلولُعليه ُالوجودوذل ُالمعنىُهو  ت ى  -ظة
 .(1)تلي ل وجودا في موضوع لم يصرَّح به، وف هم أن  الوجود كالعرض في موضوعر

يث  فهذا دليل على وعيه الكامل بأن العرب تشتق ما تدعو الحاجة  إليه؛  
 علىُالتقعيدُوالتقنينُللغة،ُوهذاُماُقالهُعلماءُاللغة. اً كان الستعمال  اللغوي  سابق
نُعنايةُالنارابيُبموضوعُالشتقاقُفيُكتابهُرالحروفرُهوُولعل  ما يزيد  م

تمتاي بقابليتها لالشتقاق؛ فاليوناني ة  -عدا العربي ة-أن  جميع اللغات التي ذكرها 

                                                 
 .116،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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اآلري ة، التي تنتمي إلى اللغات المتصر فة التي تمتاي  -مثاًل رمن اللغات الهيليني ة
لشتقاق فيها يقوم غالًبا بإضافة أدواٍت بقبول أصولها التصريق إلحاًقا وادراًجا، وا

 .(1)معظمهاُذاتُمعنىُفيُننسهار
ولكن  العربية هنا تمتاي عن سائِر اللغات ربلصوصياتها اللسنية، في 
كونها غير قابلة على إ داث ق  ٍع معرفي  بين اللن، وأصله أو جذر ، فعاًل أو 

هي أشبه بتكوين عضوي منها إلى ،ُفمضمرةً  معرفيةً  أو بنيةً  دلليةً  مصدًرا، سيرورةً 
 .(0)آليةر

وقد برعن اللغة العربي ة في استلدام الن سق الشتقاقي أكثر من غيرها من 
ة بسبب ما يمر  به من  الل غات؛ األمر الذي ي كسب المص ل  إب ان نشوئه ميزًة خاص 

م(:1975ُ-هـ1153مرا ل بنيوي ة ودللي ة ملتلنة، يقول في ذل  التهانوي )ت.
ُفي ُاللصامُوأننُاللصمُوالحكم،ُ يثُر ُالقولُالمأثور: المص ل ُين بقُعليه

يلضع المص ل  في نشوئه لبنيتي المبنى والحقل الدللي، ومن ثم  ينقلهما نحو 
 عن التركيب، تبعاً  فهم جديد وتنعيل  ادث، وقد استعملن التنعيل عوضاً 
 .(6)يرللصوصيةُالعربيةُفيُالشتقاقُوليسُفيُالتركيبُالمق ع

وبتدقيقُالنظرُبموضوعُالشتقاقُعندُالنارابيُفإنناُنلح،ُالض رابُالذيُ
د المص لحي للمنا يم والذي نلحظه من خالل تحليلنا  وقع فيه بنعل التعد 
بة(، وذل  على الن حو اآلتي:  لمص لحات مثل )الكلمة، والمصدر، واأللنات المرك 

                                                 
ُ)ت. (1) ُييدان ُجرجي 1717ُ-هـ1660انظر: ُالفلسفة اللغوّيةم(، ُبيروت، ُالجيل، ُدار م،1730ُ،

 .17 -16ص

،ُتحقيق:ُعليُكشاف اصطالحات الفنون والعلوم،ُم(1975-هـ1153)ت. محمد بن علي التهانوي  (0)
 م،ُالمقدمة.1773د رو ،ُمكتبةُلبنان،ُبيروت،ُ

 ،ُالمقدمة.موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  (6)
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 )الكلمة، المصدر(

مة( عند النارابي فإن ه يلزمنا الن ظر في أقسام لمعرفةُمعنىُمص ل ُ)الكل
م علماء  اللغة الكالم إلى )اسم، وفعٍل،  الكالم عند اللغويين والنالسنة؛ فقد قس 

م(ُفيُأقسامُالكالمُبينُماُهو315ُ-هـ022و رٍف(، وقد فر ق جابر بن  ي ان )ت.
فإن  الحروف  عند أهل اللغة وما هو عند أهل الكالم، بقوله: ر فأم ا نظم اللغة

المنظومة تدل  على اسٍم وفعٍل و رٍف، هذا ألهل اللغة، فأم ا عند أهل الكالم 
الجوهري المحتا  إليه فإن  الحروف المنظومة تدل  بالص الح على ثالثة أجناس، 

 .(1)رويقصدُبهُتراكيبُالجمل  وهي: إم ا اسٌم وام ا كلمة وام ا قول
مه إلى  )اسٍم، وكلمٍة، وأداٍة(، بقوله: رالقول قد ي عنى ولكننا نجد  النارابي يقس 

، كان اسًما، أو ؛ُوهذاُيعنيُ(0)كلمًة، أو أداةًر به على المعنى األخص كل  لنٍ، دال 
( بمص ل  )الكالم(، كما استبدل  ال  أن  النارابي قد استبدل مص ل  )اللن، الد 

 )الكلمة(ُبـ)النعل(،ُو)األداة(ُبـ)الحرف(.
ليوناني في مثل هذا التقسيم يظهر  جلي ا أكثر من أي  موضٍع ولعل  التأثير ا

آخر؛  يث نجد  في كتاب النارابي رإ صاء العلومر  ديًثا عن اإلطار اللغوي العام، 
الذي تن وي بداخله خصوصي ة كل  لساٍن ومميزاته النارقة، فيقول: روما وقع في 

إن ما أخذ  أهل الن حو من  يث علم الن حو من أشياء مشتركة أللنات األمم كل ها، ف
هو موجود في ذل  اللسان الذي عمل الن حو له، كقول الن حويين من العرب: إن  
أقسام الكالم في العربي ة اسٌم وفعٌل و رف، وكقول نحويي اليونان: أجزاء القول في 

                                                 
ةُاللانجي،ُالقاهرة،ُ،ُمكتبمختار رسائل جابر بن حيانم(،1777ُ-هـ1636انظر:ُبولُكراوسُ)ت. (1)

 .12 -7م،ُص1765

 .36،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
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أوُفيُاليوناني ة اسٌم، وكلٌم، وأداٌة. وهذ  القسمة ليسن إن ما توجد في العربي ة فقم، 
اليوناني ة فقم، بل في جميع األلسنة، وقد أخذها نحويو العرب على أن ها في 

 .  (1)العربي ة، ونحويو اليونان على أن ها في اليوناني ةر
واذا سلَّمنا بتأثير العرب واليونان على  د  سواء في منهجي ة النارابي     

فالقار  في كتاب رالعبارةر ومص لحاته،ُفإنناُنستغربُوجودُمثلُهذاُالتقسيمُلديه؛ُ
م الكلمة إلى  م الكلمة )اسم، وفعل، وأداة(ألرس و يجد أنه يقس  ، أم ا سيبويه فإن ه يقس 

في كتابه إلى: )اسٍم، وفعٍل، و رف(؛ وبذل  فإن نا نست يع  تنسير استلدام النارابي 
هُلمص ل ُ)األداة(،ُالذيُاستعاضُعنهُعلماءُاللغةُبمص ل ُ)الحرف(،ُويقصدُب

) روف المعاني(؛ فمن المرج   أن يكون النارابي قد استقى المص ل  من اليونان، 
ة إذا عرفنا أن  كتاب رالحروفر في معظمه هو ترجمٌة  وبالتحديد من أرس و خاص 

 .(0)وشرٌح للموضوعات الواردة في كتابي )المقولت، وما بعد ال بيعة( ألرس و
ل وهلٍة أن ه دل  على )النعل( وقار   كتاب النارابي رإ صاء العلومر  يظن  ألو 

ال ة على األجناس واألنواع،  بمص ل  )الكلمة(، وذل  من خالل قوله: روالمنردة الد 
منها أسماء، ومنها كلم، ومنها أدوات، ويلحق األسماء والك ِلم التذكير والتأنيث 

ًة األيمان، وهي الماضي  والحاضرُوالتو يد والتثنية والجمع، ويلحق الكلم خاص 

                                                 
(1) ُ 6ُ، تحقيق: عثمان أمين، مكتبة األنجلو المصري ة، طإحصاء العلومالنارابي، ُالقاهرة، م،1733ُ،

 . 99-93ص
قسام الكالم بين العرب واليونانيين ضمن بحٍث له تناول فيه نظرة أوقد تحد ث عبد الكريم خلينة عن 

اللغة والّنحو في فكر الفارابي نارابي النلسفي ة ألصول علم الن حو. انظر: عبد الكريم خلينة، رال
 .03-11م،ُص1733مجل ة مجمع اللغة العربي ة األردني،  الفيلسوف"،

مة كتاب الحروف، صانظر:ُمحسنُمهدي (0)  .09ُ،62، مقد 
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 .(1)والمستقبلر
فما نحاول  تنسير  هو استعمال النارابي مص ل  )الكلمة(، بدًل من 
)النعل(، والمدق ق  في كتاب رالحروفر يلح، أن  النارابي لم يستلدم مص ل  
(؛ فيقول: )أن ينعل،  )النعل( م لًقا، على الر غم من استلدامه مشتق ات الجذر )فعل 

يننعل،ُوماُيننعل،ُوالمنعول(،ُومنُذل ُقوله:ُروينبغيُأنُ وماُينعل،ُوالناعل،ُوأن
تعلم أيًضا األسماء المت نقة أشكال  ألناظها، والمتواطئة أشكال ألناظها، وترتاض  في 

ُشكلُ(0)هذ  أيًضا، فإن ها من المغل ات العظيمة )الت غليم( ُشكله ُما ُذل  ُفمن ؛
ْرمر ، كقولنا: رالر جل ك  أي كريم، ومنه ما شكله شكل ف ْعل  مشتق  ومعنا  معنى مشتق 

ْلق  اللهر أي مللوقه، ومنه ما شكله شكل  ومصدر، ومعنا  معنى منعول، كقولنا رخ 
، ومنه ما شكله شكل  منعول ومعنا  معنى فاعل، مثل  ل  ومعنا  ما يننِعل  ما ينع 

 .(6)رسميعُعليمرُأيُعالمُوسامعُأوُمستمعر
ن النارابي قد عرف الشتقاق بكل  تل  واألمر الالفن  للن ظر أن ه إذا كا

                                                 
 .57،ُصإحصاء العلومالنارابي،ُ (1)

ًما في بعض الن سخ )الت غلي،(، و  ورد   رف  )ال  اء( (0) قد يكون إعجام ال  اء في هذ  الكلمة ناتًجا معج 
عن أ د اثنين: فقد يكون  خ ًأ في ال  باعة ل غير، أو أن يرجع هذا الل أ ومثله الكثير في كتاب 

روفُرالحروفر إلى اإلهمال في الن سلة الل ي ة منه،  ت ى كان أمر التمييز بين عدٍد كبيٍر من الح
فيها أمًرا صعًبا. يقول في ذل  رمحسن مهدير في تقديمه للكتاب: روالن سلة يكثر فيها اإلهمال، 
فيصعب التمييز بين عدٍد كبيٍر من الحروف، واعجام الحروف المهملة خ أ، والل أ في التنقيم 

ماُينتجُكوضع نق تين بدل نق ة، ونق ة بدل نق تين فوق الحرف أو تحته، ول يلنى على القار  
منُذل ُمنُالللمُبينُالكلماتُأوُمنُظهورُكلماتُلُمعنىُلهاُعلىُاإلطالق،ُأوُلُمعنىُلهاُفيُ

 سياقُالكالم.ر
مة، صالحروفانظر:ُالنارابي،ُ  .51، المقد 

 .91،ُصالحروفالنارابي،ُ (6)
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ْن من األ رى به  ق ة، واستلدم المشتق ات مثل: )ف ْعل، وفاِعل، ومنعول(، أل ْم يك  الد 
( وبالت الي  ل  استلدام  ال لن، األصلي الذي اشت ق ن منه تل  الم شت قات وهو )ف ع 

 صياغة مص ل  )الِنْعل(؟
هي قضي ة األصل والن رع عند يقودنا هذا التساؤل إلى قضي ٍة أخرى، و 

النارابي، فإذا اعتقدنا أن  النارابي يجعل  )المصدر( هو األصل، فلماذا لم يجعله 
نات الكالم، ومم ا يقو ي هذا ال  رح قول النارابي في أ د  ًنا أساسي ا من مكو  مكو 
دل  المواضع التي تحد ث فيها عن أسماء المقولت: ريجب  أن تكون  الت سمية التي ت

لم و د  بسيً ا بال تركيٍب؛  رًة ومأخوذًة عن لنٍ، ما ع  على تركيٍب بتغي ر شكٍل متأخ 
فلذل  رأى القدماء أن  هذ  هي المشتق ة وأن  تل  هي المثالت األول، ألن هم إن ما 
يرون أن  األلنات إن ما أ دثن بعد أن ع قلن األشياء،...، فلذل  يجب  أن ت جعل  

ال ة عليها و  ْربر فإن ه مثاٌل الد  ل، وباقيها مشتق ة منها، مثل رالض  هي منردة مثالٍت أ و 
ر، ورسي ضِربر، ورمضروبر، وأشبا  ذل   اربر، وريضِربر، ورضر ب  ل، ورالض  أو 

 .(1)مشتق ة، وكذل  في غيرهار
ابق أن ه يجزم  بكون )المصدر(، أو )المثالت  يت ض  من نص  النارابي الس 

ل( على  د   تعبير  هي األصل الذي ي شتق  منه، ولعل  هذا من مظاهِر التأثير األ و 
ُأشكالُ ُفاعتبارُالمصدرُأصلُجميع ُالنارابي؛ العربيُاليونانيُالمزدو ُفيُثقافة

النعل هو رأي البصري ين ومن أهم هم ابن السر ا 
الذي عل م النارابي الن حو،  (0)

                                                 
 .97-96،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
شتق  منه، وذهب الكوفي ون إلى أن  )النعل( هو ذهب البصري ون إلى أن  )المصدر( هو األصل الذي ي   (0)

األصل في ذل ، وللنريقين أدل ٌة على ما يذهبون إليه، وقد أفرد ابن األنباري  الحديث عن مسألة 
 اللالف على أصل المشتق ات في المسألة الثامنة والعشرين من كتابه راإلنصاف في مسائل اللالفر.
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ها من خالل العبارة اليوناني ة باإلضافة إلى أن ها نظري ة نحوي ة يوناني ة نلمس
ر، وتعني أن  القواعد التي تمي ز بين Kanónes onomatikoÌ kaÌ rhematikoÍر

 .(1)-وهي التي يشتق  منها األفعال-األشكالُهيُالمصادر
وبمزيٍد من الت دقيق والتمحيص في كتاب النارابي نجد  يقول في النصل 

ال ة على الذي يعر ف ما الذي تحد ث فيه عن أشكال األلنات وتصرينه ا: رواأللنات الد 
هو كل  وا ٍد مم ا هو مشاٌر إليه، وليسن في موضوع هي ألنات ل ت صر ف  أصاًل، 
ال ة على سائر المقولت األ خر متى أخذت من  يث  ِلم، والد  أي ل ت جعل  لها ك 

منُ يثُهيُ ين وي فيها المشار إليه بالقو ة فلها أشكاٌل، ومتى أخذت دال ًة عليها
منردة في الن نس عن المشار إليه الذي في موضوع فلها أشكاٌل أخر. وكثير من 
ِعلْن لها  ِلم، فإذا ج  التي ي دل  عليها من  يث هي منردة عن المشار إليه ت جعل  لها ك 

  .)0(ك ِلم و صلن هذ  المراتب األربع من المعارف ابتدأت التسمية  ينئٍذر
بي قد أطلق مص ل  )الك ِلم(، ومنرد  )كلمة( على وهذا يعني أن  النارا 

ر  لنا  )المصدر(؛ وألن ه عد  )المصدر( هو األصل الذي ي شتق  منه فإن  هذا ينس 
تقسيمه األلنات على  د  قوله إلى )اسم، وكلمة، وأداة(، كما ينسر لنا اختالفه عن 

  .)6(اُالمصدرالكوفيين الذين اعتبروا النعل هو األصل لباقي المشتق ات ومنه

                                                                                                                        
اإلنصاف في مسائل م(،1131ُ-هـ599ركات ابن األنباري )ت.انظر:ُعبدُالر منُبنُمحمدُأبوُالب

 .172،ُص1،ُ الخالف بين النحويين: البصرّيين والكوفّيين
 .159،ُصعناصر يونانّية في الفكر اللغوي العربيانظر:ُكيسُفيرستيغ،ُ (1)

 .95،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)

ان الذي ثار على الن ظام الن حوي ا (6) لتقليدي قد وضع تقسيًما آخر للكلم، فجعل ي ذكر أن  تم ام  س 
األداةر،ُوقدُ اولُأنُ –الظرفُ -اللالنةُ -الضميرُ -النعلُ -الصنةُ -أقسامهُسبعة:ُرالسمُ

عف عند الن حاة على  د  قوله.  يشير في كتابه إلى ما يدعم رأيه بذكر مواطن الض 
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د المص لحي عند النارابي مر ًة أخرى فهو يعب ر  وهنا نلح، ضرًبا من التعد 
ري ( باستلدامه مص لحات: )المثالت األ ول، المصادر،  عن )المصدر الص 

، وقد أورد ابن سيد  مص ل  )المثال( للتعبير عن المصدر، منسوًبا إلى الك ِلم(
ة المشتركة، ولذل  سمته األوائل مثاًلراألوائلُفيُقوله:ُروالمصدرُللنعلُ  .)1(كالماد 

وما يزيد  األمر غموًضا عند النارابي أن ه يستلدم مص ل  )المصدر( 
ري  تارًة، وللتعبير عم ا أطلق عليه الن حاة في ما بعد  للتعبير عن المصدر الص 
د ذل  قوله: روينبغي أن ننظر في ناعي( تارًة أخرى، وما ي ك   )المصدر الص 
راإلنساني ةر ورالرجولي ةر ورالبنائي ةر وأشبا  ذل  مم ا يجري مجرى المصادر، هل تدل  

 .(0)على أشياء منردة انت زعن عن موضوعات فأ فردت عنهار
ناعي والمصدر  وقد أخ أ أ د البا ثين بعدم تمييز  بين المصدر الص 

ري  عند النارابي، وذل  عندما تحد ث عن تمييز النارابي ل أللنات تمييًزا معنوي ا الص 
فقال: رإن  النارابي قد مي ز بين استلدام األلنات ونقلها من الص الح العام إلى 
نه في ما بعد من إدراك أهمي ة )المثالت  ، األمر الذي مك  الص الح اللاص 
األول( التي ين وي فيها بالقو ة المشار إليه، وهي لغة مصادر مصر فة، نجمن عنها 

، وبالت الي فقد ظن  البا ث  أن  (6)لنات النلسفي ة مثل اإلنساني ة والر جولي ةرواشتق ن األ
ري  فقم،  النارابي استلدم )المثالت األول( للتعبير عن المصدر العام أو الص 
باعتبارها األصل الذي يشتق  منه، مع التمثيل اللاطئ باستلدام صيغ المصدر 
                                                                                                                        

ان )ت. 0211ُ-هـ1760انظر: تم ام  س  ، الهيئة المصري ة العام ة ا ومبناهااللغة العربّية معناهم(،
 .026-72 م،ُص0ُ،1797للكتاب،ُط

 .109،ُص17،ُالسنر7ُالمجلد،ُالُمخّصصابنُسيد ،ُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيل،ُ (1)
 .93،ُصالحروفالنارابي،ُ (0)
 .107 -109،ُصحروف الفارابي: لغة فلسفّية أم فلسفة لغة؟"جيرارُجهامي،ُر (6)
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ناعي )كاإلنساني ة والر جولي ة(، في  ين أن  النارابي استلدم مص ل  )المصدر(  الص 
ناعي على  د  سواء، ونعزو ذل  كما أشرنا  لألصل الذي ي شتق  منه وللمصدر الص 
سابًقا إلى الغموض المص لحي عند النارابي الن ابع من استلدامه مص لحاٍت 

دة للتعبير عن ال ُاألمرُالذيُأ دثُتشتمتعد  ُذاته، ُإلىُعند القار ، قاد تاً منهوم  
 الستشهادُاللاطئ.

    )األلفاظ المرّكبة(
رفي ة الواردة عند النارابي، وقد دل  به على أكثر  وهو من المص لحات الص 

،ُيقولُالنارابي:ُ)الّنحي(من معنى؛ فمنها ما أطلق عليه علماء اللغة المتأخ رون 
فيُ روأم ا األبيضي ة واألسودي ة فكأنها تدل  على هذ  المعاني من  يث هي

كل  موضوعاتها، ومن  يث هي غير منارقة موضوعها؛ فلذل  قد تكون بهذا الش 
بة، مثل رالعبقسةر، ورالعبشمةر، ورالعبدري ةرر  .(1)بعينه في تل  األلسنة األلنات المرك 

ابق يدعو القار  إلى الستنهام عن الجامع أو  الن ظر في نص  النارابي الس 
واألسودي ة، والعبدري ة، والعبقسة، والعبشمة(، والذي األمر المشترك بين )األبيضي ة، 

بة(؛ فإذا نظرنا في تركيب  جعل النارابي ي  لق عليها جميًعا مص ل  )األلنات المرك 
ابقة نجد أن ها على الن حو اآلتي:  كل  لنٍ، من األلنات الس 

دة + -  تاءُمربوطة األبيضي ة: األبيض + ياء مشد 
دة + تاء مربوطةاألسودي ة: األسود + يا -  ء مشد 
ار العبدري ة: نسبةً  -  إلى عبد الد 
 إلىُقبيلةُعبدُقيس العبقسة: نسبةً  -

                                                 
 .32،ُصُوفالحر النارابي،ُ (1)
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 إلىُقبيلةُعبدُشمس العبشمة: نسبةً  -
للة  بة للد  األمر الذي يشير إلى أن  النارابي استعمل مص ل  األلنات المرك 

امُاللوا ق،ُأوُباللجوءُعلى األلنات التي تحمل في طي اتها إشارًة إلى الن سبة باستلد
 إلى الن حن الذي ينتمي إلى الشتقاق. 

والقار   في كتب اللغة والن حو التي سبقن النارابي لسي ما )العين( لللليل 
بن أ مد النراهيدي، و)الكتاب( لتلميذ  سيبويه، يجد  إرهاصاٍت لهذا الموضوع؛ فقد 

 جاءُعندُاللليل:ُ]الوافر[
ي  ـــــــفب ِنيقــــــط ْينِ  ال  ــات  خ  اعي الن ال  ... اً ـــــِ  لي ع  ل  الدَّ ْيع   (1)اـــإلى أن   

 وقولُاآلخر:ُ]الوافر[ 
مْ ـــــــول  لهـــــــأق ل  ــــــم ي ْحِزنْ ـــــ...ُأل ارٍ ــــــــِن جـــــــع  العيــــــا ود  ْيع   (0)اِديـــــة  الم ن  ــــــِ    

يَّ  ِمعن من:    ل ًة؛ فهذ  كلمة ج  ْيع  ْيِعل     ل  ي ح  ْيع  ، ومن: على، وتقول منه:   
 ، م  الرَّجل  ْبش  وقد أكثرت  من الحيعلِة؛ أي: من قول :  يَّ على؛ وهذا يشبه قولهم: ت ع 
، إذا كان من عبِد شمٍس، أو من عبد قيس؛ فأخذوا من  ِميٌّ ، ورجٌل عْبش  ْبق س  وت ع 

 قال: كلمتين متعاقبتين كلمًة، واشتقوا فعاًل؛
أ ْن ل ْم ت ر ى ق ْبِلي أسيرًا يمانياً  ِميٌَّة ... ك  ْبش  ٌة ع  ْيل   )1(وت ْضح    ِمنٍ ي ش 

                                                 
ُفيُ (1) 32ُ/ 1 كتاب العينالبينُبالُنسبة ُوفي: ُ 099/ 12 لسان العرب؛  وتاج العروس)عنق(؛

 .32،ُص0م،ُ 1773، دار الكتب العلمي ة، والمعجم المفّصل في شواهد العربّية)عنق(،ُ
(0) ُ ُفي ُنسبة ُبال ُ)ت.32/ 1 كتاب العينالبين ُالنارابي ُإبرا يم ُبن ُإسحاق ُإبرا يم ُوأبو -هـ652؛

ُأنيس،ُم بعةُاألمانة،ُمصر،ُديوان األدبم(،731ُ ُإبرا يم ،ُتحقيق:ُأ مدُملتارُعمر،ُمراجعة:
) يعل(؛ُوالمعجمُ وتاج العروس) عل(؛ُ 153/ 11 لسان العرب.؛ُوفي:733ُ،ُص0م،ُ 1793

ل في شواهد العربي ة،    .673،ُص0المنص 
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ن من   كما استلدم المص ل  ذاته تارًة أخرى للتعبير عن األلنات التي تتكو 
ُفيُ -ي  روف لغٍة ليسن لغتهأ- روٍف غير  روف لسان الناطق بها  يقول

ذل : روأم ا م ن كان لسانه م اوًعا على الن ق بأي   رف شاء مم ا هو خار  عن 
بة عن  روف غير  روفهم وبأي  قول   روفهم وبأي  لن، شاء من األلنات المركَّ
بة من ألنات سوى ألناظهم فإن ه ل ي م ن أن يجري على  شاء من األقاويل المركَّ

ُم د ما قد جرى على لسانه لسانه نة األولى فيعوَّ ا هو خار  عن عاداتهم الممكَّ
 .(1)وغيرُفصي ر ولحناً  أًُكون خ فتصير عبارته خارجة عن عبارة األم ة وي

وبالن ظر في كتاب )األلنات المستعملة في المن ق( للنارابي فإن نا نجد  
بة/ المتر  بة بقوله: راأللنات المرك  بة/ األقاويل: السم والكلم يعر ف األلنات المرك  ك 

 .(0)والحرفر
د المنهومات التي يدل  عليها المص ل  الوا د عند النارابي،  وهذا يعني تعد 
األمر الذي يعد   علماء اللغة من المشاكل التي يعانيها علم المص ل ؛ لما يثير  

 ذل  من تشت ن لدى القار .
بة( ع     ندُعلماءُاللغةُللدللةُعلىُأكثرُمنُوقد است لِدم مص ل  )األلنات المرك 

؛ فمنهم من استلدم المص ل  ليدل  به على األسماء المتاليمة التي منهوم أيضاً 
ُفي1075ُ-هـ376تعامل  على أن ها اسٌم وا ٌد، وذل  كما قال ابن يعي  )ت. م(

بة(: رقال صا ب الكتاب: وكذل  األصل وقعوا في  فصل )معاني األلنات المرك 
أيُفيُفتنةُتمو ُبأهلهاُمتأخرينُومتقدمين,ُولقيتهُكنةُوكنة،ُأيُ  يصُوبيص،

                                                 
 .175،ُصُالحروفالنارابي،ُ (1)

(0) ُ ُبيروت،0ُ، تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، طاأللفاظ المستعملة في المنطقالنارابي، ،
 .53م،ُص1730
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ذوي كنتين؛ كنة من الالقي, وكنة من الملقى؛ ألن كل وا د منهما في وهلة 
التالقي كاف لصا به أن يتجاوي . قال الشارح: العرب تقول: روقع الناس  في 

ر، إذا وقعوا في ِفْتنة واختالط من أمرهم، ل ْيص  ب ْيص  م ْلر    لهم منه، وهما    
ر اسمان ر كبا اسًما وا ًدا، وب نيا بناء  رخمسة  عشر 
(1). 

م( المص ل  ليعب ر به عن 1975-هـ1153وقد استلدم التهانوي )ت.
ُاأللنات التي ت سند  إلى بعضها بداعي الت لصيص، فقال: ر ُالمنردُخر ُ...، وبقيد

ل ًما وضرب  بة نحو عبد الله ع   .(0)ييدراأللنات المرك 
ة، المتشابهة في أشكال  ومنهم من عب ر بالمص ل  ذاته عن الج مل الم لِبس 
ألناظها، والملتلنة في معانيها، فقال أ د علماء اللغة عندما عر ف الن حو في 

ال ترايُ وفايدتهالص الح: رهو علم استلرجه المقدمون من استقراء كالم العرب 
ُفيُاللسانُوالنهمُعلىُم لُالنقهُوملاطبةُئعانيُكتابُاللهُوالسنةُومساعنُالل أ

ُتوض ُ العرب بعضهم بعضاً  ُأي ُتجلو ُالعويصُالمبهمار ُالمعنى ُبه ُرتجلو وقوله
ُمننعةُ ُالتونسي: ُساعد ُابن ُقال ُمعنا  ُاستلرا  ُيصعب ُما ُالعويصُهو والمعنى
بة في دللته على المقصود ورفع اللبس عن سائلها  النحو تبين أ وال األلنات المرك 
فإن قول القايل )ما أ سن ييد( بالسكون يحتمل أ د أمور ثالثة: التعج ب في  سنه، 

 .(6)والستنهام عن أي شيء أ سن، وسلب اإل سان عنه  تى يعرب في مي زر

                                                 
ُيعي ُ)ت. (1) ُبن ُعلي 1073ُ-هـ376يعي ُبن ُبديعُشرح المفصل للزمخشري م(، ُإميل ُله: ُقدم ،

 .179،ُص6م،ُ 0221يعقوب،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُ

 .1695،ُص0،ُ كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  (0)

(6) ُ ُالقادرُبايُبلعالم، ُبنُعبد ُعمارُفرفي،ُالتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمةمحمد ُم بعة ،
 .5-7،ُصالجزائر،ُ]د.ت[
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بة(،      وهذا يعني عدم وجود ات ناٍق على منهوٍم وا ٍد لمص ل  )األلنات المرك 
بب في ذل  هو ات ساع ما يمكن  أن ي دل  عليه بلن، )المرك ب، أو ولعل  الس 

ُمنُ ُالجملة ُتركيب ُنقصد ُوقد ُ روف، ُمن ُالكلمة ُتركيب ُنقصد ُفقد التركيب(،
مجموعٍة من األلنات، وقد نقصد تركيب مجموعٍة من المعاني في األلنات،..، إلى 
عب  د   غير ذل  مم ا يحتمله لن، )المرك ب( من معاٍن  ت ى أصب  من الص 

بة( في إطاٍر وا دٍ مص ل ُ)األلناتُالم  .رك 
وبالت الي فإننا نلح، ذل  التأثير النلسني للنارابي على استلدام اللغة، 
وتوظينهُلهاُفيُخدمةُالنلسنةُب ريقةُيبدوُمنُخاللهاُالنهمُالواعيُلدىُالنارابيُ
ُفهمهُب ريقةُمبس ةُمنُخاللُقولهُفيُمعرضُ بموضوعُالشتقاق،ُالذيُيمكننا

اسم مشتق   ود: رالموجود في لسان جمهور العرب هو أو لً  ديثهُعنُمص ل ُالموج
فنيُمثلُقولهمُ ، أم ا م ل قاً ومقيَّداً  من الوجود والوجدان. وهو ي ستعم ل عندهم م ل قاً 

 روجدت  الضال ةر ورطلبن  كذا  ت ى وجدت هر، وأم ا مقيَّدا فني مثل قولهم روجدت  ييداً 
عم ل عندهم على اإلطالق قد يعنون به أن يحصل ر.ُفالموجودُالمستر أو رلئيماً كريماً 

الشيء معروف المكان وأن ي تمكَّن منه في ما يراد منه ويكون معرضا لما ي لتم س 
ر فإن ما ر أو رلئيماً كريماً  منه... وأم ا الذي ي ستعم ل مقيَّدا في مثل قولهم روجدت  ييداً 

يستعملُالعربُمكانُهذ ُاللنظةُلُغير.ُوقدُ أو لئيماً  كريماً  يعنون به عرفن  ييداً 
ر، ومكان الموجود رالمصاد فر  ر و رلقين  في الدللة على هذ  المعاني رصادفن 

 .(1)ورالملقىر
ابق أن ه يراعي السياقات اللغوي ة التي ي ستلدم  نلح، من قول النارابي الس 

األمرُالذيُيثبنُ -وليسُأهلُاللغة-فيهاُمص ل ُ)الموجود(ُعندُجمهورُالعربُ
                                                 

 .112،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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دة؛ تتبع النئات  ثقافته، ونظرته الشمولي ة لتوظيق المص ل  في إطاراٍت متعد 
المستلدمة له، ولم يكتِف النارابي بذل  وان ما  اول  رصد  المرادفات للمص ل  في 

 الدللةُذاتها.
ثم  ينتقل النارابي لبيان دللت المص ل  عند أهل النلسنة بقوله: رفلم ا 

ُالع ُإلى ُالنلسنة رب وا تاجن النالسنة الذين يتكل مون بالعربي ة ويجعلون انتقلن
ُفيُ عبارتهمُعنُالمعانيُالتيُفيُالنلسنةُوفيُالمن قُبلسانُالعرب،ُولمُيجدوا
ل ما و ضعن لنظة ينقلون بها األمكنة التي ت ستعمل فيها راستينر  لغة العرب منذ أو 

هذ ُاأللناتُفيُاألمكنةُالتيُفي اليوناني ة ورهسنر بالنارسي ة، فيجعلونها تقوم مقام 
ُرهسنرُ ُمكان ُرهور ُلنظة ُيستعمل ُأن ُرأى ُفبعضهم ُاألمم، ُسائر ُفيها يستعملها
بالنارسي ة وراستينر باليوناني ة. فإن  هذ  اللنظة قد ت ستعم ل في العربي ة كبداية في 

ر...، واستعملوا الوجود في العربي ة  يث ت ستعم   ل  لُمثل قولهم رهو ينعلر ورهو ف ع 
د مكان كان ويكون وسيكون... د وسيوج   رهستير بالنارسي ة، واستعملوا و جد ويوج 
وينبغي أن تعلم أن  هذ  اللنظة إذا است عملن في العلوم النظري ة التي بالعربي ة مكان 
رهسنر بالنارسي ة فينبغي أن ل يليَّل معنى الشتقاق ول أن ه كائن عن إنسان إلى 

في العربي ة دال  على ما تدل  عليه رهسنر في النارسي ة و  آخر،...، بل ي ستعم ل
راستين ر في اليوناني ة. وت سعم ل على مثال ما نستعمل قولنا رشيءر...، فالموجود 
إذن يقال على ثالثة معان: على المقولت كل ها، وعلى ما يقال عليه الصادق، 

وِ رت أ  .(1)و لم ت تصوَّرروعلى ما هو منحاي بما ي ة م ا خار  الننس ت ص 
وبذل  فإن  النارابي يشير  إلى اختالف دللت اللن، الوا د عند جمهور 
العرب، والنالسنة، وامكاني ة كون اللن، دال  أو مدلوًل؛ باختالف المعاني التي يمكن 

                                                 
 .110،ُصالحروفالنارابي،ُ (1)
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للنِ، الوا د ا تمالها، فهو تارًة يستلدم )الموجود( للمحسوس الملموس، وتارة أخرى 
د  إدراكه أن  الوجود يقال على أش-ما هو في الذ هن يستلدمهُل اءُياألمر الذي ي ك 

ر دق في القضي ة في وقن مبك  كثيرة من بينها الص 
ُالبا ثينُ-(1) ُأ د ُأشار ُوقد ،

إلى: رأن  النارابي بإضنائه أبعاًدا جديدًة على المعنى اللغوي للن، ربما كان 
ولها )جذورها اللغوي ة(، ثم  تركيب يتضمنه؛ فقام بتحليٍل بياني  لأللنات في أص

مشتق اٍت جديدٍة عنها؛ إلكسابها معاني فلسفي ة تتالءم إلى  دٍ  ما مع المعنى 
اليوناني األرس ي بشكٍل عام؛ فقد قلب النارابي نظام العالقة بين اللن، والمعنى 

م ب بيعة اللن، ]معنى )فكرة(   -رة(لن،ُ)عبا-عند النحويين، فالمعنى هو الذي يتحك 
محسوس )شيء([، وبالتالي فإن  )الجوهر، والعرض، والموجود(، كل ها ألناٌت أصلها 

مشتٌق من الواقع المادي، وب عدها فلسني  يحاكي المعاني اليوناني ة )األرس ي ة(ر
(0)ُ،

وهذا يقود إلى أن  إدراك المعاني الملتلنة والمتنوعة التي تعنيها األلنات يسهم إلى 
 م المص لحات النلسفي ة التي تتكئ  على تل  األلنات. ٍد كبيٍر في فه

وهذا يعني مراعاة النارابي التدر   من المعنى الحسي  إلى المعنى العقلي للن، 
الوا د،ُعنُطريقُالنتقالُمنُبيانُالمعانيُالمستلدمةُللن،ُالوا دُعندُأهلُاللغة،ُ

ني يشكل امتداًدا لمعاني والنالسنة على  د  سواء، وما ذل  إل ألن الص الح النلس
المص لحات اللغوي ة العربي ة المحدودة إلى ما وراء ال بيعة مجرًدا إياها من لوا قها 

 .(6)الكيفي ة والكمي ة، األمر الذي يساهم في عملي ة ت وير المص لحات وما تدل  عليه

                                                 
م،0226ُ، دار الوفاء لل باعة والنشر، اإلسكندري ة، في فلسفة اللغةانظر:ُمحمودُفهميُييدان،ُ (1)

 .130-131ص
 .103-109،ُص"حروف" الفارابي: لغة فلسفّية أم فلسفة لغة؟""جهامي،ُجيرار،ُ (0)

 .101،ُصفلسفة اللغة عند الفارابييني،ُانظر:ُيينبُعف (6)
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 الخاتمة
رؤيةُبعد دراسة هذا البحث الذي ربم اللغة بالنلسنة، من خالل الن ظر في 

النارابي لموضوع الشتقاق من يوايا فلسفي ة تلدم  النلسنة اللغوي ة _التي ما يالن 
بحاجٍة إلى الكثير من الد رس والت حليل ِمن  البا ثين_، فإن نا نلح،  ذل  الت أثير 
النلسني  الواض  في لغة النارابي، وأفكار ، وتحليله للموضوعات اللغوي ة م نب ِثًقا من 

ر النلسفي ة التي صاغ شلصي ته من خاللها في عصٍر بلغ فيه اليدهار تل  األ ط
ه .  العلمي  الث قافي  أوج 

وبتركيز البحث على كتاب رالحروفر فإن نا نلح،  محاولة النارابي استحداث 
بعض آلي ات البناء المعنوي في كتابه، ومن ذل  تركيز    على صيغة المصدر 

ناعي في العربي ة.  الص 
جاء به النارابي من فهٍم فلسني  جديٍد للموضوعات اللغوي ة، إل  أن   ومعُما

ذل  كان بالن سبة للمتلق ي ع ملًة ذات وجهين: أ دهما إيجابي تمث ل في اللرو  من 
األطر التقليدي ة في فهم اللغة إلى أط ر أوسع أسهمن في نماء اللغة واثرائها، أم ا 

تشت ن القار  في كثيٍر من األ يان وذل  نتيجة  الوجه اآلخر فكان سلبي ا أد ى إلى
د المص لحي للمنهوم الوا د؛ كما في مص ل  )المصدر(، والت مثيل الم لِبس  التعد 
بة(، واإلتيان بمص لحاٍت جديدةٍ  ر؛ كما في )مص ل  األلنات المرك   في أ ياٍن أ خ 

ة موا  ضع.لمنهومات موجودة قبله، األمر الذي شت ن ذهن القار  في عد 
وأخيًرا فإن  موضوع النلسنة اللغوي ة وان كان قد ط ِرق  من ِقب ل بعض 
البا ثين إل  أن ه ما يال بحاجٍة إلى الكثير من الد رس والت حليل؛ لللرو  من ذل  
النهم التقليدي  الرتيب لموضوعات اللغة، وبالت الي وضع الموضوعات اللغوي ة ضمن 

 ، وتتي   إعمال الذ هن في الد رس اللغوي.أط ر جديدة تكشف  ما وراء النص  
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