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المقدمة
ّ

ٍ
ُبعالقات ُوثيقة ُتتي ُلكل ُمنهما ُالتأثير ُفي ُاألخرىُ،
ترتبم ُاللغة ُبالنلسنة
لر ُموضوعاتُاللغةُوقضاياهاُمنُأط ِر ُالر ِ
وت ِ
تابة ُإلىُأطر ُ ديثةُباعتبارُياويةُ
النظرُإليهاُ،هذ ُالزاويةُالنلسفيةُالتيُيركزُهذاُالبحثُعليها؛ُاألمرُالذيُيتي ُلناُ
ٍ
ظرُفيُأثرُالنلسنةُعلىُاللغةُمنُجهةُ،وكيفيةُت ويعُاللغةُلتلدمُالنلسنةُمنُ
الن

ٍ
جهةُأخرىُ .

وقد ُتمكن ُالنارابي ُ(ت667.هـ752-م) ُفي ُم لناته ُعام ًة ُوفي ُكتابُ

رالحروفر ُخاص ًة ُمن ُت ويع ُاللغة ُبمص لحاتها ُوبناها ُالتركيبية؛ ُلبيان ُاألطوارُ

الملتلنةُالتيُمرتُبهاُخاللُانتقالهاُمنُالعام ُإلىُاللاصُ،ومنُالمعانيُالماديةُ
ُ
المجردة ُإلى ُالمعاني ُالذهنية؛ ُولتحقيق ُاليدواجية ُالتي ُتمكنه ُمن ُالمواءمة ُبينُ
ٍ
اللغة ُوما ُتتضمنه ُمن ٍ
ُعصر ُبلغن ُفيه ُالحركة ُالنكريةُ
ُفكر ُيوناني ُفلسنيُ ،في

الثقافيةُأوجهاُ .
وقد ُتناول ُهذا ُالبحث ُمسألة ُتحديد ُأشكال ُالحضور ُالنلسني ُفي ُلغةُ
النارابيُفيُكتابهُرالحروفر؛ُوذل ُمنُخاللُاستلدامهُموضوعُالشتقاقُب ريقةُ
فلسفيةُ ،فكانن ُالنلسنة ُفي ُخدمة ُاللغةُ ،واللغة ُفي ُخدمة ُالنلسنةُ ،األمر ُالذيُ
اُجديدةُتعكسُثقافةُالنارابيُ،ونظرتهُالشموليةُللنلسنةُاللغويةُ .
أكسبُاللغةُأبعاد
ً
ً
وقد ُبرع ُالنارابي ُباستلدام ُالشتقاق ُل ُسيما ُاألصغر ُمنه؛ ُفعبر ُعنُ
ُصيغ ُاشتقاقيةُ
المعاني ُالملتلنة ُالتي ُتحملها ُاأللنات ُعن ُطريق ُتقليب ُاللنُ ،في
ٍ
تمكن ُمن ُخاللها ُمن ُصب ُأفكار ُالنلسفية ُبقوالب ُلغويةُ ،تحقق ُايدواجي ًة ُلغوي ًةُ

فلسفيةُفيُاللنُ،الوا دُ .

226

ٍ
ُمجموعة ُمن ُاألسئلةُ ،ومنهاُ :كيقُ
وتنبع ُأهمية ُهذا ُالبحث ُمن ُإجابته ُعن
أثرتُفلسنةُالنارابيُعلىُتناولهُموضوعُالشتقاقُب ر ٍ
يقةُتلتلفُعنُماُجاءُبهُعلماءُ
اللغة؟ ُوكيق ُاست اع ُالنارابي ُأن ُيحقق ُاليدواجية ُبين ُاللنُ ،ومدلوله ُالنلسني ُمنُ
خاللُالشتقاق؟ُوماُدور ُالشتقاقُفيُانتقالُاللنُ،الوا دُمنُدللتهُالماديةُالمجردةُ
ٍ
ُدللة ُذهني ٍة ُفلسفي ٍة؟ ُوكيق ُأثر ُموضوع ُالشتقاق ُعلى ُالتعدد ُالمص لحي ُعندُ
إلى
النارابي؟ ُفاإلجابة ُعن ُهذ ُاألسئلة ُتحقق ُأهداف ُالبحث ُالتي ُّ
ُتعد ُمحاول ًة ُجاد ًة ُلنت ُ
ال ريقُأمامُالبا ثينُللوضُغما رُدراسةُبنيةُاللغةُونظامهاُ،ووضعهاُفيُأطرُجديدةُ

تربمُالنص ُاللغويُللم لفُبللنيتهُالعلميةُوثقافتهُوطرق ُت ويعهُللغة؛ ُليعبرُبهاُعماُ

شاء ُمن ُموضوعات ُملتلنةُ ،إضاف ًة ُإلى ُالوقوف ُعلى ُالنوارق ُالتي ُصنعتها ُثقافةُ

عُالشتقاقُمنُيواياُجديدةُ ُ.
ُ
النارابيُالنلسفيةُبالنظرُإلىُموضو

أماُسببُ ُاختيارُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُفيعودُإلىُكونه ُأهمُمصنناتُ
اهتماماُبقضاياُاللغة؛ُوهوُكتابُيقفُعلىُمجملُاألسئلةُ
النارابيُوأشدهاُعناي ًة ُو ً
ٍ
ُاجتهادات ُفي ُت ويعُ
ُمثير ُفي ُعصر ُ ،كما ُضمنه
ُموضوعا ًا
اللغوية ُالتي ُكانن
ً
اللغة ُالعربية ُللتعبير ُعن ُالنكر ُالنظري ُالمجردُ ،وكيفية ُوضع ُالمص لحاتُ
المن قيةُ ،والنلسفيةُ ،واست اع ُمن ُخالله ُأن ُيعكس ُما ُكان ُيتنايع ُفيه ُالنحاةُ
والمناطقةُآنذاك)ُ ُ.(1
كما ُيعد ُهذا ُالكتاب ُمن ُأهم ُالكتب ُالتي ُشر ن ُكتابي ُ(رالمقولترُ ،ورماُ
يلي ُمتميٌز ُفي ُالربم ُبينُ
وراء ُال بيعةر) ُألرس و ُ(ت600.ق.م)ُ ،وهو
ُمرجع ُتار ٌّ
ٌ
فيه ُمجموع ًة ُمن ُالموضوعات ُاللغويةُ
النلسنة ُاإلسالمية ُواللغةُ ،طرح ُالم لف ُِ
(ُ )1انظر ُ:سنُالهاللي“ُ،الفارابي وتصحيح العالقة بين الّنحو والمنطق”ُ،مجلةُآفاقُالثقافةُوالتراثُ،
المغربُ،المجلدُُ،17العددُ0223ُ،57مُ،ص.33
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ٍ
ابيُبمجموعةُ
وعالجهاُبمنظور ُوثقافتهُالنلسفيةُ،التيُأسهمنُبدورهاُفيُرفدُلغةُالنار
منُالمص لحاتُالنلسفيةُالتيُتمُتوظينهاُللتعبيرُعنُمحاورُلغويةُملتلنةُ .
ٍ
كأُالبحثُعلىُمجموعة ُمنُالمصادرُوالمراجعُالتيُمنُشأنهاُأنُ
وقدُات
تثريه ُوتوجهه ُالتوجيه ُالصحي ؛ ُفاعتمد ُعلى ُأمهات ُكتب ُاللغةُ ،من ُمثل ُكتابُ
رالعينرُلللليلُبنُأ مدُالنراهيديُ،ورالكتابرُلسيبويهُ،عالوةًُعلىُالكتبُواألبحاثُ

التيُاختصنُبمناقشةُالقضاياُالواردة ُفيُكتابُرالحروفرُللنارابي؛ُبتركيزهاُعلىُ

موضوع ُالنلسنة ُاللغوية ُبالتحديدُ ،مثلُ :كتاب ُيينب ُعفيني ُرفلسنة ُاللغة ُعندُ
النارابيرُ،ورالنلسنةُاللغويةرُلجرجيُييدانُ .
باإلضافة ُإلى ُالرجوع ُإلى ٍ
ُعدد ُمن ُالمصادر ُوالمراجع ُالتي ُأسهمن ُفيُ
توضي ُالمص لحاتُالنلسفيةُوفهمهاُ،وخاص ًة ُماُيعودُمنهاُإلىُالتراثُالنلسنيُ
واللغويُ،ومنُأهمهاُم لناتُالنارابيُعام ًةُ،وكتابهُراأللناتُالمستعملةُفيُالمن قرُ

خاص ًة؛ُلتوضي ُبعضُالمص لحاتُفيُكتابُرالحروفرُ،وتوضي ُرؤيةُالنارابيُ

ُعالوة ُعلى ُالرسائل ُالنلسفية ُفي ُالحدود ُوالرسوم ُالتيُ
بالنسبة ُللنلسنة ُاللغوية،
ً

ُتوضيحا ُألهم ُاأللنات ُوالمص لحات ُالنلسفية ُكرسائل ُالكنديُ
ضم ْن ُفي ُثناياها
ً

النلسفيةُفيُالحدودُوالرسومُ .

أماُالدراساتُالسابقةُفكاننُفيُجزأينُ :
اسات ُالتي ُجعلن ُمن ِ
ُاألولُ :اهتم ُبرصد ِ
ُالدر ِ
ُتحديداُ
ُلغة ُكتاب ُرالحروفر
ً

بحث ُلجيرار ُجهامي ُبعنوانُ :رر روفر ُالنارابيُ :لغ ٌةُ
ميداناً ُلهاُ ،ومن ُأهمهاٌ ُ :

ُمنشور ُفي ُالمجلد ُاللامس ُمن ُ وليات ُفرع ُاآلدابُ
فلسفيةُ ،أم ُفلسن ٌة ُلغة؟ر ُوهو
ٌ

العربية ُ(معهد ُاآلداب ُالشرقية) ُفي ُلبنان ُعام ُ(1772م)ُ ،وقد ُأراد ُالبا ث ُمنُ

خالله ُأن ُيثبن ُأهمية ُكتاب ُرالحروفر؛ ُعن ُطريق ُمحاولة ُوضعه ُضمن ُأطر ُ
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التاريلية ُالتراثية ُوالنكرية ُاللغويةُ ،بالعودة ُإلى ُنشأة ُالمشكلة ُاللغوية ُفي ُبداياتُ

ترسيخُخم ُالنلسنةُالناطقةُبالعربيةُ،وقدُتناولُالبا ثُبعضُمص لحاتُالنارابيُ،

ُمشير ُبذل ُإلى ُانتقال ُالمنردة ُمن ُالمص ل ُإلىُ
ًا
وركز ُعلى ُأبعادها ُالنلسفية
الص الح ُالنلسنيُ،ثم ُالنتقالُإلىُالمنحىُالتنسيريُللغةُمنُخاللُاإلشارةُإلىُ

تكونُاللغةُتاريلياُوجغرافياُ،ثمُإلىُالمنحىُالتحليليُباإلشارةُإلىُاكتمالُاللغةُبينُ

أخيراُفإنهُيتناولُالمنحىُالتعليليُباإلشارةُإلىُطبيعةُ
الصنائعُالعاميةُوالقياسيةُ،و ً

األسماءُالنلسفيةُمنُ يثُاختراعهاُواستعمالهاُعندُالنارابيُ.ولكنُبعدُقراءتناُلماُ
جاءُفيُثناياُالبحثُفقدُوجدناُأنُالبا ثُقدُمسُموضوعاتُكتابُرالحروفرُمساُ

س حياُلُيحققُأهدافُالبحثُ .

ُكتابُلشكريُعبدُبعنوانُر Aristotelian Logic
وفيُعامُ(1771م)ُصدر ٌ

"ُ,and the Arabic Language in Alfᾱrᾱbῑوقدُفصلُفيهُالم لفُالقولُفيُ
موضوعاتُكتابُرالحروفرُوعالجهاُبدق ٍة ُآخ ًذاُبعينُالعتبارُالم ثراتُاألرس يةُ

ُنظر ُلعدم ُتمكننا ُمنُ
ُصادر ُعن ُجامعة ُنيويوركُ ،ولكن ًا
على ُالنارابيُ ،والكتاب
ٌ

الحصول ُعليه ُفلم ُن لع ُإل ُعلى ُالقسم ُاألول ُمنهُ ،والمنشور ُعلى ُالشبكةُ
اإللكترونيةُ .

وبالنتقال ُلعام ُ(1779م) ُفقد ُعثرنا ُعلى ُثالث ُدراسات ُتلتص ُبكتابُ

رالحروفرُللنارابيُ،وقدُكانُمنُأهمهاُماُجاءتُبهُيينبُعفينيُفيُكتابهاُرفلسنةُ

اللغةُعندُالنارابيرُ،والذيُ اول ْن ُمنُخاللهُربمُفلسنةُاللغةُعندُالنارابيُبمسارُ

النكرُاإلسالميُ،كماُوضحنُأن ُتحليلُالنارابيُالمن قيُللغةُقدُلننُالنتبا ُإلىُ
ٍ
ُبينُأبعاد ُثالثةُ:اللنظةُ(كوعاءُنظري)ُ،والمعنىُالذيُتثير ُ
العالقةُالتيُلُتنصل
هذ ُاللنظةُفيُالذهنُ،والجانبُالدلليُللنظةُفيُالعالمُاللارجيُ .

كل ُمن ُإدريس ُكثيرُ ،وعز ُالدينُ
ُأيضا ُدراس ٌة ُقام ُبها ُ ٌّ
ومن ُتل ُالدراسات ً
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الل ابيُبعنوانُراللغةُمثوىُالوجودرُوالتيُشر اُمنُخاللهاُعالقةُاللغةُبالوجودُ
عندُالنارابيُ،وركزاُاهتمامهماُبداي ًة ُعلىُطريقةُ دوثُالحروفُ،ثم ُت رقاُللحديثُ

عنُنظريةُ(الشبه)ُعندُالنارابيُ،أوُماُنعبرُعنهُبـ(المحاكاة)ُ،وعنُكيفيةُتعاملُ
ٍ
العربُمعُفلسنةُولغة ُنقلتاُإليهمُمنُ ضارٍة ُأخرىُولُسيماُاليونانيةُ،وقدُنشرتُ
هذ ُالدراسةُفيُالعددُالثامنُمنُمجلةُعالماتُ،عامُ(1779م)ُُ .
أماُالثالثةُفهيُدراسةُجاكُلننادُبعنوانُرطرافةُالنارابيُبينُمعاصريهُفيُطرحُ
إشكاليةُاللغةُالعربيةرُ،والمنشورةُفيُُالعددُُ71منُ ولياتُالجامعةُالتونسيةُ،عامُ
ةُأصلُاللغةُ،ساعياُإلىُإثباتُأسلوبُالنارابيُفيُ
)1779م(ُ،وقدُبحثُفيهاُقضي
ً
فةُبعيداُعنُاألبعادُ
معالجةُقضاياُاللغةُفيُن اقُإشكالي ٍة ُفلسفي ٍة ُللتنكيرُفيُالمعر
ً
لُبهاُكثيرُمنُالعلماءُ .
الدينيةُالتيُش ِغ
ٌ
وفيُعامُ(0223م)ُن ِشُرتُدراس ٌة ُلعاطفُالعراقيُبعنوانُرم ثراتُمشرقيةُفيُ

النلسنة ُالمغربية ُ(النارابيُ ،ابن ُسيناُ ،ابن ُرشد)رُ ،ي رح ُمن ُخاللها ُقضية ُالتأثرُ
ٍ
دُمنُخاللهاُعدمُوجودُفيلسوفُ
والتأثيرُبينُفالسنةُالمشرق ُوالمغربُالعربي؛ُلي ك

ٍ
اء ُأكان ُمتنقاً ُمعهمُ،
أوُمنكر ُيبدأُمنُفراغُ،بلُإنهُيعتمدُعلىُأفكارُالسابقينُ،سو ٌ
أمُناقداًُلهمُ،وقدُنشرتُهذ ُالدراسةُفيُكتابُالعربيُ،العددُُ .35

ُبحثُلعليُجانسيزُبعنوانُرنظريةُالنارابيُفيُأصلُاللغةُ
وفيُالعامُذاتهُن ِشر ٌ
ٍ
ثُفيهُمسألةُأصلُاللغةُونشأتهاُبتنصيل ُ ٍ
ُ،وبشيء ُمنُ
ٍُ
وت ورهارُ،تناولُالبا
دقيق
التسلسل ُالذي ُيعرض ُفيه ُمذاهب ُالعلماءُ ،وأهم ُاآلراء ُالتي ُقيلن ُفي ُالمسألةُ،
ُمنشور ُفي ُالعدد ُالثالث ُمن ُالمجلد ُالثامن ُوالعشرينُ ،من ُمجلة ُجامعةُ
والبحث
ٌ

البعثُ .

وفيُعامُ(0216م)ُنشر ُ سنُ سينُصديقُبحثًاُبعنوانُرفلسنةُاللغةُعندُ
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النارابيُركتابُالحروف ُأنموذجُاًرُدراسةُتحليليةرُ,ناق ُمنُخاللهُلغةُالنارابيُمنُ

يثُالنشأةُوالمنهومُوالمص ل ُ،إضاف ًةُإلىُبعضُالقضاياُالتيُطر نُفيُكتابُ

الحروفُمثلُ:عالقةُاللغةُبالنكرُوالمن قُ،وقضيةُتكوينُاأللناتُبينُالناسُ(اللنُ،
والمعنى)ُ،وضرورةُاللغةُفيُتوضي ُالمص لحاتُالنلسفيةُ،ومعُأهميةُالعنواناتُ
يعا ُل ُيحققُ
الم رو ة ُفي ُهذا ُالبحثُ ،إل ُأن ُالبا ث ُيتناولها ُتناوًل ُعرضيا ُسر ً

النائدةُ ُ.

وفي ُالعام ُالذي ُيليه ُنشر ُسام ُعبد ُالسالم ُمحمد ُمسألة ُعناية ُالنارابيُ
ٍ
باأللنات ُوتوضي ُارتباط ُاللنُ ،بالدللةُ ،وأن ُاأللنات ُوالدللت ُهما ُ
ُلعملةُ
ُوجهان

ٍ
دةُبالعتمادُعلىُمجموعة ُمنُالنماذ ُالمستقاةُمنُكتابُرالحروفرُ،وقدُجاءُ
وا
ٍ
ُفيُمقالةُلهُبعنوانُرنشأةُالدللةُوت ورهارُ،ن ِشرتُعامُ(0217م)ُ .
ذل
العُعلىُجهودُالسابقينُفيُمجالُالبحثُفيُ
ُُُُُهذاُماُأمكنناُجمعه؛ُلالط
َّ

كتابُرالحروفرُللنارابيُ .

ٍ
ُبشكل ُعام ُوهي ُكثيرةُ ،وما ُيهمناُ
ثانياُ :الدراسات ُالتي ُتناولن ُلغة ُالنالسنة
ًُ

ابيُتحديداُ،كالدراسةُالتيُأعدهاُإب ار يمُمدكورُ
منهاُهيُتل ُالتيُتناولنُلغةُالنار
ً
بعنوانُرالنارابيُوالمص ل ُالنلسنيرُوالتيُركزُفيهاُعلىُالتكوينُاللغويُللنارابيُ

النيلسوفُ ،والدراسة ُمنشورةٌ ُفي ُمجلة ُكلية ُاآلداب ُفي ُجامعة ُالقاهرةُ ،عامُ
(1759م)ُ ُ.
إضاف ًة ُإلىُدراسةُعبدُالكريمُخلينةُُعامُ(1733م)ُبعنوانُراللغةُوالنحوُفيُ

فكر ُالنارابي ُالنيلسوفرُ ،وقد ُناق ُفيها ُالقضية ُاللغوية ُمن ُ يث ُمنهومها ُالعامُ
اُماُبعينهُإلىُماُهوُمشترك ُفي ُألسنةُجميعُاألممُعندُالنارابيُ
الذيُيتجاويُلسان
ً
ٌ
التيُا تلنُالمكانةُاأل ُولىُفيُتقسيمُالعلومُعند ُ،معتمداًُُفيهاُعلىُكتابُرإ صاءُ
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العلومرُللنارابيُ،وهذ ُالدراسةُصادرةُعنُمجمعُاللغةُالعربيةُاألردنيُ .
وفيُعامُ(0226م)ُنشرتُدراس ٌة ُلجمالُ مودُبعنوانُرالنارابيُبينُالمن قُ

ُوالنحو ُالعربيرُ ،أراد ُمن ُخاللها ُإبراي ُالنظرة ُالنارابية ُلعالقة ُالنحوُ
األرس ي ُ
بالمن قُ ،وذل ُعن ُطريق ُإثارته ُجمل ًة ُمن ُالمسائلُ ،ومنهاُ :النحو ُالعربي ُبينُ
اللحنُوقلقُالعبارةُ،ومنهجيةُالنارابيُفيُإيالةُهذاُالقلقُ،والحديثُعنُالتقريبُبينُ

المن ق ُوالنحوُ ،إضاف ًة ُإلى ُت رقه ُلمسألة ُاللغة ُالنلسفية ُواللغة ُالعامية ُعندُ

البحثُمنشورُفيُمجلةُالجمعيةُالنلسفيةُفيُمصرُ .
النارابيُ،و
ٌ

وقدُنشرتُمجلةُآفاقُالثقافةُوالتراثُفيُالمغربُعامُ(0223م)ُبحثًاُبعنوانُ

رالنارابي ُوتصحي ُالعالقة ُبين ُالنحو ُوالمن قر ُللحسن ُالهالليُ ،وقد ُاعتمد ُفيهُ
ٍ
ٍ
ُبشكل ُخاص ُعلى ُكتابُ
ُمجموعة ُمن ُم لنات ُالنارابيُ ،ويقف
البا ث ُعلى
اهتماماُبقضاياُاللغة؛ُ
رالحروفر؛ُباعتبار ُمنُأهمُمصنناتُالنارابيُ،وأشدهاُعناي ًةُو ً

فقد ُأجمل ُفيه ُالنارابي ُاألسئلة ُاللغوية ُالم رو ة ُفي ُعصر ُ ،باإلضافة ُإلىُ
اجتهاداتهُفيُت ويعُاللغةُالعربيةُللتعبيرُعنُالنكرُالنظريُالمجردُ،وكيفيةُوضعُ
المص لحاتُالمن قيةُوالنلسفيةُ،وتنايعاتُالنحاةُوالنالسنةُفيهُ .
وقد ُاتلذ ُهذا ُالبحث ُمن ُالدراسات ُالسابقة ُركائز ُودعائم ُيتكئ ُعلى ُالمنيدُ
فيهاُ،ويتل َّ ا ؛ُليكشفُعنُاإلضافاتُالنوعيَّةُالتيُجاءُبهاُالنارابيُ،عنُطريقُ

اسة ُدور ُالنلسنة ُفي ُتوجيه ُلغته ُفي ُكتاب ُرالحروفرُ ،األمر ُالذي ُاتض ُبعدُ
در ُِ
النظرُفيُلغةُالنارابيُمنُيواياُملتلنةُ،ومحاولةُالتعاملُمعهاُبدق ٍةُ،والوقوفُعلىُ
ُأثر ُخلنته ُثقافة ُالنارابيُ
مظاهر ُالتجديد ُالتي ُغنل ُالبا ثون ُعنهاُ ،والتي ُجاءت ًا
النلسفية ُمن ُجهةُ ،واطالعه ُعلى ُاللغات ُاألخرى ُمن ٍ
ُجهة ُثانية؛ ُّ
ُتجنبا ُللتكرارُ،
ِ
ولإلتيانُبكلُماُهوُجديدُومنيدُلألجيالُالقادمةُبإذنُاللهُ .
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ِ
وفلسفة الفارابي
بين الّلغة
االشتقاق َ
ُ
الشتقاق ُفيُاللغةُ:رهوُأخذُلنُ،منُآخرُمعُتناسبُبينهماُفيُالمعنىُ،
يادة ُعلى ُالمعنى ُاألصليُ ،وهذ ُالزيادة ُهي ُسببُ
وتغيير ُفي ُاللنُ ،يضيق ُي ً
الشتقاق(رُ،)1وقدُعرفهُالرمانيُ(ت637.هـ777-م)ُبأنهُرفرعُمنُأصلُيد ِ
ورُفيُ
صلر(ُ .)0
تصارينهُعلىُاأل ْ

ع ـ ـ ـ ِـرفُالش ـ ـ ــتقاقُعن ـ ـ ــدُالع ـ ـ ــربُمن ـ ـ ــذُالق ـ ـ ــدمُوق ـ ـ ــدُرأ ْف ـ ـ ـ ِـردُبالت ـ ـ ــأليقُعن ـ ـ ــدُ

جماع ـ ـ ـ ٍـةُم ـ ـ ــنُالمتقـ ـ ـــدمينُ،م ـ ـ ــنهمُ:ق ـ ـ ــربُ(ت023.ه ـ ـ ـ ـ301-م)ُ،وأب ـ ـ ــوُالحس ـ ـ ــنُ
األخن ـ ـ ـ ـ ُ(ت015.هـ ـ ـ ـ ـ362-م)ُ،واألصـ ـ ـ ــمعيُ(ت013.هـ ـ ـ ـ ـ361-م)ُ،والمنضـ ـ ـ ــلُ

بـ ـ ـ ـ ــنُسـ ـ ـ ـ ــلمةُ(ت052.هـ ـ ـ ـ ـ ـ337-م)ُ،والمبـ ـ ـ ـ ــردُ(ت035.هـ ـ ـ ـ ـ ـ373-م)ُ،و َّ
الزجـ ـ ـ ـ ــا ُ

ـر ُ(ت613.هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ703-م)ُ،وابـ ـ ـ ـ ـ ــنُدريـ ـ ـ ـ ـ ــدُ
(ت611.هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ706-م)ُ،وابـ ـ ـ ـ ـ ــنُالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
(ت601.ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ766-م)ُ،والنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسُ(ت663.ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ777-م)ُ،واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنُخالويــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
(ت692.هـ732-م)ُ،والرمانيُ(ت637.هـ777-م)ر(ُ .)6
ومعُإفرادُموضوعُالشتقاقُفيُم ل ٍ
ناتُخاصةُفإنُأصحابُتل ُالم لناتُ
انُتنبهواُإلىُ
لمُيعيرواُمسألةُأثرُالشتقاقُعلىُالت ورُالدلليُللمص ل ُأهمي ًةُ،و ْ
ذل ُمنُخاللُالتناتهمُإلىُالعالقةُالموجودةُبينُاللنُ،والمعنىُفيُبعضُاأل يانُ،

(ُ )1سعيدُاألفغانيُ(ت 1417.هـ1779ُ -م)ُ،في أصول الّنحوُ،المكتبُاإلسالميُ،بيروت1739ُ،مُ،
ص.162

(ُ )0عليُبنُعيسى ُالرمانيُ(ت637.هـ777-م) ،رسالة الحدودُ،تحقيقُ:إب ار يمُالسامرائيُ،دارُالنكرُ،
عمانُ،صُ .37

(ُ)6انظرُ:أبوُالنضلُعبدُالر منُجاللُالدينُالسيوطيُ(ت711.هـ1525-م)ُ،المزهر في علوم اللغة

وأنواعهاُ،شر هُوضب هُ:محمدُأ مدُجادُالمولىُ،وعليُمحمدُالبجاويُ،ومحمدُأبوُالنضلُإب ار يمُ،

دارُالنكر1722ُ،مُ،1 ُ،ص.651
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والشواهد ُعلى ُذل ُكثيرةُ،ومنها ُما ُذكر ُالزبيدي(ت697.هـ737-م)ُفيُطبقاتهُ:
ُفمر ُأعرابي ُم ِ
حرم ُفأرادُ
رسِئل ُأبوُعمرو ُبن ُالعالء ُعن ُاشتقاق ُالليل ُفلم ُيعرف َّ

ابيُفقالُلهُأبوُعمروُ:دعنيُفإنيُأل فُبس الهُوأعرفُفسألهُ،
السائلُس الُاألعر
ْ
فقال ُاألعرابيُ :اشتقاق ُالسم ُمن ُفعل ُالمسمىُ .فلم ُيعرف ُمن ُ ضر ُما ُأرادُ
األعرابيُ ،فسألوا ُأبا ُعمرو ُعن ُذل ُ ،فقالُ :ذهب ُإلى ُالليالء ُالتي ُفي ُالليلُ
ِ
يالءُوتكب ًُّرا!ر(ُ .)1
والع ْجب؛ُألُتراهاُتمشيُالعر ْ
ضنةُخ ً
لقدُبرعنُاللغةُالعربيةُفيُاستلدامُالنسقُالشتقاقيُأكثرُمنُغيرهاُمنُ

اللغات؛ ُاألمر ُالذي ُأشار ُإليه ُالنا اربي ُمن ُنا ية ُتنوق ُالعربية ُفي ُتو يدها ُبينُ
ألناتُالمقولتُالمشتقةُبقولهُ:رُوقدُيلحقُفيُاليونانيةُشيءُطريقُ،وهوُأنهُقدُ
اُمجردُعنُموضوعهُ،ولُيسمىُالموضوعُبهُ
يكونُاسمُماُدالُعلىُمقولةُونوعُم
َّ
منُ يثُيوجدُلهُذل ُالنوعُباسمُمشتق ُمنُاسمُذل ُالنوعُ،بلُمشتق ُمنُاسمُ
نوعُآخرُ،مثلُرُالنضيلةُرُفيُاليونانيُ،فإن ُالمكيَّقُبهاُلُيقالُفيهُرفاضلرُكماُ
يقالُفيُالعربيةُ،بلُيقالُرمجتهدرُأوُر ريصر(ُ .)0
فالشـ ــلصُالـ ــذيُيتحلـ ــىُبصـ ــنةُ(النضـ ــيلة)ُي لـ ــقُعليـ ــهُ(فاضـ ــل)ُ،وكـ ــالُ
اللنظينُمشتقانُمنُالجذرُذاتهُوهوُ(فضل)ُ،األمـرُالـذيُي كـدُوجـودُ ارب ٍـمُمعنـويُ

يجم ــعُالمش ــتقاتُم ــنُج ـ ٍ
ـذرُوا ـ ٍـدُ،أم ــاُف ــيُاليوناني ــةُف ــإنهمُيعب ــرونُعم ــنُيتص ــفُ

(ُ )1أبوُبكرُمحمدُبنُالحسنُالزبيدي(ت697.هـ737-م)ُ،طبقات النحويين واللغويينُ،تحقيقُ:محمدُ
أبوُالنضلُإب ار يمُ،دارُالمعارف ،ط1737ُ،0مُ،1 ُ،ص.63

(ُ)0النارابي(ت667.هـ752-م)ُ،الحروفُ،تحقيقُ:محسنُمهديُ،دارُالمشرقُ،طُ،0بيروت1772ُ،مُ،
وداللية
صرفية
العربية (دراسة
الصناعي في
ّ
ّ
ّ
صُ.30؛ُوانظرُ:محمدُعبدُالوهابُشحاته ،المصدر ّ

من خالل مؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا)ُ ،دار ُغريب ُلل باعة ُوالنشرُ ،القاهرة1775ُ ،مُ،

صُ .76
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بالنضــيلةُبلن ـ ٍـُ،لُيش ــتركُم ــعُالص ــنةُفــيُالج ــذرُأوُالم ــادةُاللغوي ــةُ،وبالت ــاليُف ــإنُ
ٍ
ٍ
ٍ
ةُمشتقُمنُماد ٍةُلغويـةُأخـرىُلُيعنـيُ
ىُبصنةُماُباستعار
التعبيرُعنُشلصُيتحل
قُالمعنيينُفقدُيوجدُتناضلُبينُاللنظينُفيُالتعبيرُعنُالمعنىُالوا دُ .
ت اب
ٌ
وقدُوردتُأنواعُالشتقاقُفيُكتبُاللغةُعلىُالنحوُاآلتي(ُ :)1

الصغير:
-1االشتقاق ّ

ٍ
ُبشكل ُعام ُعند ُعلماءُ
وهذا ُالنوع ُهو ُالمعني ُمن ُإطالق ُلنُ ،الشتقاق
ٍ
ٍ
معُتغيير ُفيُبنيةُاللنُ،الجديدةُ،
اُ:أخذُلنُ ،منُآخر ُ
اللغةُ،فهوُكماُذكرناُسابًق

ضوراُفيُ
ووجودُتناس ٍب ُبينهماُفيُالمعنىُ،ويعد ُهذاُالنوعُهوُاألبريُ،واألكثرُ
ً
كتاب ُرالحروفر؛ ُ يث ُقام ُالنارابي ُببيان ُالمعانيُوالدللت ُالتي ُتحملها ُاأللناتُ
عنُطريقُعرضُالبنىُالملتلنةُالتيُتستعملُضمنهاُ .

ومنُأمثلتهُعندُالنارابيُقولهُ:رفأماُإذاُن قواُعنُأنواعُماُيقالُفيهُعلىُ
ُ

العمومُإنهُموجودُجعلواُالعبارةُعنهُ ينُماُهوُبعدُبالقوةُباللنظةُالتيُيعبرونُبهاُ
عنه ُوهو ُبالنعلُ ،وذل

ُمثل ُرالضاربر ُورالقاتلر ُورالمضروبر ُورالمبنيرُ

ورالمقتولرُ.فإنهمُيقولونُرفالنُمضروبُ-أوُمقتولُ-لُمحالةرُ،وذل ُمنُقبلُأنُ
يضربُ،إذاُكانُمستعدُاًُألنُيضربُفيُالمستقبلر(ُ ُ.)0

وهذاُيعنيُأن ُالنارابيُاستلدمُصيغتيُ(اسمُالناعلُ،واسمُالمنعول)ُعلىُ

ٍ
نحوُمغاير ُلماُجاءُبهُالنحاة؛ُفقدُاستلدمهماُالنارابيُللدللةُعلىُمعنى ُفلسنيُ
ً
ُموجود ُبالقوةُ ،أو ُبالنعلُ ،وبذل ُفقد ُدلُ
يشير ُإلى ُما ُيقال ُفيه ُعلى ُالعموم ُإنُه
ٌ
عل ُأوُ ٍ
النارابيُمنُخاللُاستلدامهُللصيغتينُعلىُوقوِع ِ
ُف ٍ
دث ُلمُيقعُبعدُ،ولكنُ
(ُ)1انظرُ:سعيدُاألفغانيُ،في أصول الّنحوُ،صُ.169-162؛ُوانظرُ:صبحيُالصال ُ(ت1729.هـ-
1733م)ُ،دراسات في فقه اللغةُ،دارُالعلمُللماليينُ،طُ،10بيروت1737ُ،مُ،صُ .070ُ-196

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،صُ .102
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دوثهُمستقبالُ .
المتكلمُمتأكٌدُمنُ
ً
ٍ
ُبأمثلة ُأخرى ُمن ُالعربيةُ ،فيقولُ :روكذل ُيقولونُ ُرماُ
وي كد ُهذا ُالمعنى
ببالد ُالهند ُمن ُاألشجار ُمرئيةر ُيعنون ُبه ُ-يقصد ُالنالسنةُ -معرضة ُألن ُترىُ،
وكذل ُيقولونُُرإنُاإلنسانُمينرُأوُرييدُمينرُيعنونُبهُمعرضُللموتُ،وذل ُمنُ
قبلُأنُيموتُ،فيجعلون ُالعبارةُفيُجزئياتُماُهوُبالقوةُ يناُوبالنعلُ يناُبألناتُ
وا دةُبأعيانهاُ،ويجعلون ُاللنُ،الدال ُعلىُماُهوُبعدُبالقوةُهوُبعينهُاللنُ،الدالُ
علىُماُهوُمنهُ اصلُبالنعلر(ُ .)1
فما ُيهم ُالنارابي ُعند ُاستلدام ُالمشتقات ُالملتلنة ُهو ُالتعبير ُالدقيق ُعنُ
المعاني ُالنلسفيةُ ،واستلدام ُألنات ُمستحدثة ُتلص ُهذ ُالمعانيُ ،أو ُنقل ُأسماءُ
قريبةُالشبهُفيُدللتهاُإلىُهذ ُالمعانيُ،وفيُالحالينُإع اءُلنُ،محددُلمعنىُ
فلسنيُمحدد(ُ .)0
ومنُاألمثلةُأيضاُعلىُاستلدامُالنارابيُلالشتقاقُالصغيرُ(العام)ُ،قولهُ:
ً

ريجب ُأن ُتجعل ُالدالة ُعليها ُوهي ُمنردة ُمثالت ُأولُ ،وباقيها ُمشتقة ُمنهاُ ،مثلُ
رالض ْربرُفإنهُمثالُأولُ،ورالضاربرُوريضربرُورضربرُورسيضربرُورمضروبرُ

وأشبا ُذل ُمشتقةُ،وكذل ُفيُغيرهاُ.والمقولتُالتسعُالباقيةُيدل ُعلىُكل ُوا دُ
منها ُباسمينُ ،مشتق ُومثال ُأولُ ،وأسماؤ ُالمشتقة ُكثيرةُ ،مثل ُرعالمر ُورمعلومرُ
وريعلمرُورعلِمرُوغيرُذل ُمماُلهُتصاريقر(ُ .)6
(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .102

العربيةُ ،دار ُالمشرقُ ،بيروت1777ُ ،مُ،
اللغوية في الفلسفة
اإلشكالية
(ُ )0انظرُ :جيرار ُجهاميُ ،
ّ
ّ
ّ
النصلُاألول.

(ُ)6النارابيُ،الحروفُ،صُ .97
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ٍ
ُإلىُمسألةُأخرىُعندُالنارابيُ،وهيُمسألةُاألصلُوالنرعُ
وهناُنلحُ،إشارًة

عند ُ،فالنارابيُيعدُ(المصدر)ُهوُاألصلُالذيُيشتق ُمنهُ،وهوُفيُذل ُيتنقُمعُ
البصريينُ،بعكسُماُجاءُبهُالكوفيون ُمنُاعتبارُ(النعل)ُهوُاألصلُالذيُيشتقُ
منه(ُ .)1
ويص ُاستلدامُهـذاُالنـوعُمـنُالشـتقاقُفـيُمـاُثبـنُأنـهُمـنُكـالمُالعـربُ،
وفــيُمــاُعــربُفص ـ ُالتصـ ـ ـ ـ ـرفُببنيتــهُوفــقُقواع ـ ـ ـ ـ ـدُالعربيــةُ،فقــدُنقــلُالس ـ ـ ـ ـ ـيوطيُُُُُُُ
(ت711ُ.هـ ـ1525-م)ُمــاُجــاءُفــيُكتــابُ(المقصــورُوالممــدود)ُلألندلســيُ–ابــنُ
القوطية(ُ-ت639.هـ799-م)ُ،فقالُ:رالهيولىُفـيُكـالمُالمتكلمـينُ:أصـلُالشـيءُ،
فــإنُيكــنُمــنُكــالمُالعــربُفهــوُصــحي ُفــيُالشــتقاقُ.ووينــهُفعــولىُ.وفيــهُ:ق ونــاُ
الذيُي
ضافُإليهُبزرُ،فيقالُ:بزرُق وناُأعجميُمعربر(ُ .)0
ْ
أما ُالتجديد ُالذي ُتميز ُبه ُالنارابي ُفي ُموضوع ُالشتقاق ُهو ُتركيز ُعلىُ
صيغةُالمصدرُالصناعيُ،التيُلمُتشغلُبالُالنحاةُوالصرفيينُالقدماءُفيُبحثهمُ
ُوتأليناُفيُالعصرُ
للمصدرُ،وقدُتوسعُفيُاستلدامهُإبانُالنهضةُالعلميةُترجم ًة
ً
العباسيُ،وقدُاستلدمُالكنديُالمصدرُالصناعيُقبلُالنارابيُفيُرسائله(ُ .)6

الصناعي ُعلىُ
وقدُاستلدمُالنارابيُاإللصاقُفيُاإلتيانُبصيغةُالمصدر ّ

ٍ
نحو ُلمُي سسُلهُفيُعلمُالنحوُمنُقبلُ،معُماُنجد ُمنُاستلدامُصيغته ُفيُ
(ُ)1انظرُ:عبدُالر منُبنُمحمدُأبوُالبركاتُابنُاألنباريُ(ت599.هـ1131-م)ُ،اإلنصاف في مسائل

الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيينُ ،المكتبة ُالعصريةُ ،بيروت0226ُ ،مُ ،1 ُ ،المسألةُ

الثامنةُوالعشرونُ،ص.172

(ُ)0السيوطيُ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاُ،1 ُ،ص.099

العربيةُ،ص.9-3
الصناعي في
ّ
(ُ)6انظرُ:محمدُعبدُالوهابُشحاتهُ،المصدر ّ
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ناعيرُوجود ُفي ُكتبُ
بعض ُالم لنات ُالنحويةُ ،رفلم ُيكن ُلمص ل ُرالمصدرُالص
ٌ

التراث ُالنحوي ُوالصرفي ُواللغويُ ،ولعل ُالسبب ُفي ُذل ُقلة ُورود ُلديهمُ ،األمرُ
الذي ُأدى ُإلى ُعدم ُعنايتهم ُبهُ ،وعدم ُاهتمامهم ُبدرسه ُوتحليلهُ ،وقد ُاستلدمُ

ُقديماُمص لحاتُأخرىُللتعبيرُعنُالمنهومُذاتهُ،فاللليلُ(ت195.هـ-
اللغويون ً
971م) ُأطلق ُمص ل ُرالمصدرر ُعلى ُصيغة ُالمصدر ُالصناعي ُوغيرهاُ ،فيُ
التلصص ُو ُّ
اللصوصة ُمصدر ُاللِصر(ُ ،)1ولم ُيص ل ُسيبويهُ
قولهُ :راللصوصية ُو ُّ

عليه ُبمص ل ُما ُوان ُوردت ُلديه ُأمثلة ُالمصدر ُالصناعيُ ،مثلُ :رالجبريةُ

ُكل ُمن ُالنراءُ ،وابن ُقتيبةُ ،واأليهريُ ،مص ل ُرالمصدررُ
والتقدميةرُ ،واستلدم ٌ

للتعبير ُعنهُ ،واستلدم ُابن ُسيد ُ(ت753.هـ1233-م) ُله ُمص ل ُرالنظائرر(ُ،)0

واستلدمُأبوُالبقاءُ(ت313.هـ1017-م)ُُفيُكتابهُ(الكليات)ُمص ل ُرالسمرُ،
وعبرُعنهُوليمُراينُرباسمُالكيفيةرُ،وأطلقُبرجشتراسرُعليهُراسمُالمعنىر(ُ .)6
ذكر ُالنراء ُ(ت029.هـ300-م) ُفي ُكتابه ُ(معاني ُالقرآن) ُما ُيدل ُعلىُ
(ُ )1اللليل ُبن ُأ مد ُالنراهيدي ُ(ت195.هـ971-م)ُ ،العينُ ،تحقيقُ :مهدي ُالملزوميُ ،واب ار يمُ

السامرائيُ،دارُالهالل1772ُ،مُ،9 ُ،ص.35
ُمثالُوس َّمواُماُاشت َّق ِ
ُسمتهُاألوائل ِ
(ُ )0يقولُابنُسيد ُ:روالمصدرُلْل ِنعلُكالمادةُالمشتركةُولذلِ
ُم ْنهاُ
َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
تصاريق ُونظائرُفأماُالنظائر ُعندهمُفماُجرىُعلىُو ْجه ُالنسبُوهذاُغير ُمستعملُفيُلغةُالعربُ
ةُالس ْهوُوعلىُ ِجهةُ
ِإَّنماُيقولونهُبوسيمُكق ْولِ ِهمُفعلُكذاُعلىُ ِجهةُالع ْدلُوعلىُ ِجهةُالج ْورُوعلىُ ِجه َّ
ُعلىُالجوريَّةُولُعلىُاللي ِري ِ
َّ
َّ
ِ
هةُالش ِر ُ
الليرُوعلىُ ِج
ُعلىُالش ِريَّةرُ .
َّةُول
ُولُيقولونُعلىُالع ْدلِيَّةُول
ْ
ْ
خصصُ ،دار ُالنكرُ ،بيروت1793ُ ،مُ ،المجلدُ ،7السنر ُُ،17
الم
،
م)
1233
ـ
ه
753
(ت.
ُ
ُسيد
ابن
ُ ّ
صُ .109

العربيةُ،إخ ار ُوتصحي ُ:رمضانُعبدُ
التطور الّنحوي للغة
(ُ )6برجشتراسرُ(ت1650.هـ1766-م)،
ّ
ّ
التوابُ ،مكتبة ُاللانجيُ ،طُ ،6القاهرة1779ُ ،مُ ،صُ ،117وانظرُ :محمد ُعبد ُالوهاب ُشحاتهُ،
العربيةُ،صُ .60-61
الصناعي في
ّ
المصدر ّ
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ٍ
المصدرُالصناعيُوصياغتهُ،يقولُ:رفماُجاءكُمنُمصدرُلسمُموضوعُ،فذل ُفيهُ
أنُتجعلهُمنسوباُعلىُصورةُالسمُ،منُذل ُأنُتقولُعبدُبينُ
النعولةُوالنعوليةُ،و
ً

العبوديةُوالعبودةُوالعبديةر(ُ،)1كماُأوردُابنُقتيبةُ(ت093.هـ337-م)ُأبنيةُللمصدرُ
الصناعي ُبقولهُ :رومن ُالمصادر ُالتي ُل ُأفعال ُلهاُ :رجل ُبين ُالرجولة ُوالرجوليةُ،
وفارسُعلىُالدابةُبينُالنروسةُ،والنروسيَّةر(ُ،)0وانُلمُيحللهاُتحليلُالنراءُ .
ٌ

وتل ُاألمثلةُعندُالنراءُوابنُقتيبةُتو يُباطالعُالنارابيُعليهاُ،وانُتميزُ
النارابي ُبتنريقهُبين ُالمصدر ُالصناعيُوالسمُ ،فهو ُيستلدم ُمص ل ُ(المصدر)ُ
للتعبير ُعن ُالمصدر ُالصناعي ُتارًةُ ،وعن ُالمصدر ُالصري ُتارًة ُأخرىُ .يقولُ

النارابيُفيُكيفيةُصياغتهُ:روقدُتوجدُسائرُالمقولتُمنهاُماُين ويُفيهُالمشارُ

إليهُالذيُلُفيُموضوعُوليسُبمشتق ُمنُمصدرُ.فإذاُأردناُأنُنجعلُلهُشكالًُُ
َّ
ُالمشكل ُبذل ُالشكل ُأ رى ُأن ُيكون ُمأخوذا ُمنُ
يقوم ُمقام ُالمصدرُ ،كان ُ ينئذ

اللنُ ،الذي ُليس ُبمشتق ُمن ُالمصدرُ .وهذا ُبعينه ُننعله ُفي ُأسماء ُاألشياء ُالتيُ
تعرفُفيُالمشارُإليه ُ-منُالتيُلُفيُالموضوعُ -ماُهوُ،مثلُراإلنسانرُ،فإناُ
نقول ُرإنه ُإنسان ُظاهر ُاإلنسانيةرُوررجل ُبين ُالرجوليةرُ ،فيكون ُذل ُشبيهاً ُبقولناُ

رهو ُأبيض ُبين ُالبياضر ُورهو ُعالم ُتام ُالعلمرُ ،فتكون ُراإلنسانيةر ُمصد ُاًرُ
ورالرجوليةرُمصد ُاًرُأوُقائمُاًُمقامُالمصدرر(ُ .)6

ومسألة ُالستشهاد ُباألمثلة ُذاتها ُيساعد ُعلى ُإيجاد ُأرضي ٍة ُلرتباطُ

(ُ)1أبوُيكرياُيحيىُبنُييادُالنراءُ(ت029.هـ300-م)ُ،معاني القرآنُ،تحقيقُ:محمدُعليُالنجارُوأ مدُ
يوسفُالنجاتيُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،طُ،0القاهرة1732ُ،مُ،6 ُ،ص.169

(ُ )0ابن ُقتيبة ُ(ت093.هـ337-م)ُ ،أدب الكاتبُ ،تحقيقُ :محمد ُالداليُ ،م سسة ُالرسالةُ ،بيروتُ،
1730مُ،ص.670

(ُ)6النارابيُ،الحروفُ،صُ .93-99

239

ٍ
ٍ
ُملتلنة ُمنُالنحويينُ،أوُإثباتُمسألةُتأثيرُالسابقُبالال قُ،وهناُنلحُ،
مجموعة
ضرًباُمنُضروبُالت ورُالدلليُالتاريليُفيُاألمثلةُالمكررةُمنُسيبويهُو تىُ
النارابي()1؛ ُفقد ُنقل ُالنارابي ُتل ُاألمثلة ُمن ُ يز ُالستعمال ُاللغوي ُإلى ُ يزُ
الستعمال ُالنلسني ُفي ُالتعبير ُعن ُاألفكار ُالنلسفية؛ ُولعل ُالنارابي ُأراد ُمن ُذل ُ
الستعمال ُالمتواتر ُلألمثلة ُتقريب ُاألفكار ُالنلسفية ُمن ُالذهنية ُالعربية ُباستعمالُ
ٍ
أمثلةُمنُبيئتهمُ .
كما ُتحدث ُالنارابي ُعن ُالمصدر ُالصناعي ُضمن ُ ديثه ُعن ُالمعانيُ
ُمصدر ُعن ُالمصدر ُالعام ُأو ُالم لقُُ،
ًا
المنتزعةُ ،وبيُن ُاختالف ُما ُأطلق ُعليه
فقالُ:روينبغيُأنُننظرُفيُراإلنسانيةرُورالرجوليةرُورالبنائيةرُوأشبا ُذل ُمماُيجريُ
مجرىُالمصادرُ،هلُتدلُعلىُأشياءُمنردةُانتزعنُعنُموضوعاتُفأفردتُعنهاُ.
فإن ُكانن ُكذل ُ ،فما ُموضوع ُراإلنسانيةرُ .فإن ُكان ُذل ُهو ُراإلنسانر ُفإنُ

َّ
عُ.فمعنىُراإلنسانرُمركبُ
راإلنسانرُإنماُيدل ُعلىُمعنىُان وىُفيهُبالقوةُموضو
من ُذل ُالموضوع ُومن ُمعنى ُما ُمن ُالموضوع ُل ُيدل ُعلى ُذاتهُ ،ويكونُ
مجموعهماُهوُجملةُمعنىُراإلنسانرُ-ر الُالبياضرُمنُراألبيضرُ،-وتل ُتكونُ
ال ُكل ُما ُيعرف ُمن ُالمشار ُإليه ُ-الذي ُل ُفي ُالموضوعُ -ماهوُ .فيكون ُكلُ

َّ
دُمنهاُمركبُاًُمنُشيئينُ،أ دهماُمثلُرالبياضرُاآلخرُمثلُالذيُفيهُرالبياضرُ،
وا
ومجموعهماُراألبيضرُ،وهوُمثلُراإلنسانر(ُ .)0

ويعدُالمناطقةُمنُطليعةُالمهتمينُبالمصدرُالصناعيُ،الذينُتوسعواُفيُ
يونانية في الفكر اللغوي العربيُ،ترجمةُ:محمودُعليُكناكريُ،عالمُ
(ُ )1انظرُ:كيسُفيرستيغُ،عناصر
ّ
الكتبُالحديثُ،طُ،0إربد0226ُ،مُ،صُ .75-76

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،ص.93
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ُوتألينا ُفي ُالعصر ُالعباسيُ ،يقول ُإب ار يمُ
استلدامه ُإبان ُالنهضة ُالعلمية ُترجم ًة
ً
السامرائيُ:رإن ُأهلُالمن قُتصرفواُبالعربيةُمنُ يثُالشتقاقُ،...وأنهمُأولُمنُ

استلدم ُالمصدر ُالصناعيُ ،...،و يأوا ُمن ُذل ُمادة ُاص ال ية ُلكثير ُمنُ
مص لحاتُالعلمر(ُ .)1
وقدُأشارُالنارابيُإلىُوجودُالمصدرُالصناعيُفيُاللغاتُاألخرىُ،يقولُ
فيُذل ُ:روعلىُأنُفيُسائرُاأللسنةُسوىُالعربيةُمصادرُماُتتصرفُمنُاأللناتُ
وتجعل ُمنها ُكلِم ُعلى ُضربينُ ،ضرب ُمثل ِ
ُرالعْلمر ُفي ُالعربية ُوضرب ُمثلُ
راإلنسانيةرُ،وبالجملةُمثلُمصادرُماُلُيتصرفُمنُاألشياءُ.فإنُأهلُراإلنسانيةرُ،
وكذل ُسائرُاألسماءُ-مماُتتصرفُومماُلُتتصرفُيجعلونُلهاُمصدراُعلىُهذ ُ

رُرمدوريةرُومنُاألبيضُ
ةرُومنُالمدو
الجهةُ -أعنيُأنهمُيقولون ُمنُالمثلثُرمثلثي
َّ
َّ

رأبيضيةر ُومن ُاألسود ُرأسوديةرُ .على ُأنهم ُيقولون ُأيضا ُرالتثليثر ُو ُرالتدويررُ
ورالبياضر ُورالسوادرُ .فراألبيضيةر ُوراألسوديةر ُورالظنيةر ُورالعالميةر ُورالمثلثيةرُ
ِ
ُبرالعْلمر ُورالسوادرُ
ورالمدوريةر ُهي ُأشبه ُبـراإلنسانيةر ُورالرجوليةر ُمن ُشبهها
َّ

ورالبياضرُ.فإن ِ
ُمجردةُمنردةُ
ُرالعْلمرُورالسوادرُورالبياضرُإنماُتدلُعلىُمعانيُهذ
َّ

قرنُبهُفيُموضوعهُ.وأماُراألبيضيةرُوراألسوديةرُفكأنهاُ
عنُكلُموضوعُوكلُماُي ُ
تدل ُعلىُهذ ُالمعانيُمنُ يثُهيُفيُموضوعاتهاُومنُ يثُهيُغيرُمنارقةُ
موضوعهار(ُ .)0
ِ
فلمُيكتفُالنارابيُباإلشارةُإلىُصيغةُالمصدرُالصناعيُفيُالعربيةُ،وانماُ
ٍ
ُلغات ُأخرىُ ُ ،ومن ُذل ُما ُنجد ُعند ُفي ُ ديثه ُعن ُصياغةُ
أشار ُإليها ُفي
(ُ )1إب ار يم ُالسامرائي ُ(ت1700.هـ0221-م)" ،الفارابي وعلم اللغة"ُ ،مجلة ُالبيانُ ،الكوين1795ُ ،مُ،
العددُُ،119ص.03

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،صُ .31-32
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المصدر ُالصناعي ُعند ُالنرس ُعلى ُغرار ُما ُهو ُفي ُالعربيةُ ،يقول ُفي ُذل ُ:
راإلنسانرُالذيُهوُ(مثالُأول)ُفيُالعربيةُولُمصدرُلهُولُتصريقُ،ولكنُإذاُ
أرادوا ُأن ُيعملوا ُمنه ُمصد ُاًر ُقالوا ُراإلنسانيةر ُمشتقُاً ُمن ُراإلنسانرُ ،وكذل ُتعملُ

سائرُاأللسنةُبتل ُاللنظة؛ُمثلُماُفيُالنارسيةُ،فإنهمُإذاُأرادواُأنُيعملواُرهسنرُ

مصدراُقالواُرهستيرُ،فإن ُهذاُالشكلُيدل ُعلىُمصادرُماُليسُلهُتصاريقُمنُ

األلناتُعندهمُ،كماُيقولونُرمردمرُوهوُاإلنسانُورمردميرُوهوُاإلنسانيةر(ُ .)1

ُفكماُأن ُالعربيةُتستلدمُالنسقُاإللصاقيُفيُصياغةُالمصدرُالصناعيُ
ُ
بإضافة ٍ
ُياء ُمشددة ُوتاء ُمربوطةُ ،فإن ُالنارسية ُتستلدم ُالنسق ُذاته ُلصياغةُ
ن
ُياءُفيُنهايةُالسمُللتوصلُإلىُتل ُالصيغةُ .
المصدرُالصناعيُفيلصقو ً

أماُمص ل ُرالمصدرُالصناعيرُفلمُيوجدُ-بداي ًُةُ-علىُ دُماُأسعفُبهُ

البحث ُإل ُعند ُالحمالوي ُ(ت1651.ه1760-م)ُ ،يقول ُفي ُذل ُ :ريصاغ ُمنُ
اللنُ،مصدرُ،يقالُلهُرالمصدرُالصناعيرُ،وهوُأنُيزادُعلىُاللنظةُياءُمشددةُ،
وتاء ُالتأنيثُ ،كالحريةُ ،والوطنيةُ ،واإلنسانيةُ ،والهمجيةُ ،والمدنيةر(ُ )0وقوله ُيو يُ
ِ
بوجود ٍ
ُذكرُللمص ل ُعندُالسابقينُله(ُ .)6

 -0االشتقاق الكبير (التقليب)ُ :وهو ُأن ُيكون ُبين ُالكلمتين ُتناسب ُفي ُالمعنىُ

واتناق ُفي ُالحروف ُاألصلية ُدون ُترتيبهاُ ،مثل ُ :مد ُومدحُ ،جبذ ُوجذبُ .وقدُ

(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .111

الصرفُ ،المكتبة ُالثقافيةُ ،طُ،10
العرف في فن ّ
(ُ )0أ مد ُالحمالويُ ُ(ت1651.ه1760-م)ُ ،شذا َ
بيروت1759ُ،مُ،ص.96

العربيةُ،صُ.60-61وقدُأوردُالم لفُ
الصناعي في
ّ
(ُ )6انظرُ:محمدُعبدُالوهابُشحاتهُ،المصدر ّ
أمثل ًة ُمنُالشعرُالجاهليُومنُالقرآنُالكريمُومنُالحديثُالنبويُالشريقُت كُدُورودُصيغةُالمصدرُ
الصناعيُفيهاُ،األمرُالذيُيو يُبقدمُالصيغةُوبعدهاُالزمنيُ.انظرُ:ص.63
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ِ
نهُابنُجنيُفيُبابُ(الشتقاقُاألكبر)ُ،فقالُ:رهذاُموضعُلمُيسمهُأ دُمنُ
ضم
أصحابنا؛ ُغير ُأن ُأبا ُعلي ُ-ر مه ُاللهُ -كان ُيستعين ُبه ُوي ِ
للد ُإليهُ ,مع ُإعوايُ

ِ
الشتقاقُاألصغرُ.لكنهُمعُهذاُلمُيسمهُ،وانماُكانُيعتاد ُعندُالضرورةُ,ويستروحُ
إليهُ،ويتعللُبهُ.وانماُهذاُالتلقيبُلناُنحنُ,وست ار ُفتعلمُأنهُلقبُمستحسنُ،وذل ُ
أنُالشتقاقُعنديُعلىُضربينُ:كبيرُوصغيرر(ُ .)1
ٍ
ولمُنعثرُفيُكتابُرالحروفرُعلىُأمثلةُمنُهذاُالنُوعُمنُالشتقاقُ .

 -6االشتقاق األكبر (اإلبدال)ُ :وهو ُأن ُيكون ُبين ُالكلمتين ُتناسب ُفي ُالمعنىُ
واتناقُفيُاأل رفُالثابتةُوتناسبُفيُملر ُاأل رفُالمغيرةُ،مثلُ:نهقُونعقُ،
وعنوانُوعلوانُ .
عُمنُالشتقاقُأيضاُفيُكتابُرالحروفرُللنارابيُ .
ولمُنلحُ،وجودُمثلُهذاُالنو
ً

الكّبار (الّنحي)ُ ُ:
 -4االشتقاق ُ
ُجنس ُمن ُالختصار؛ ُفتلتصر ُمن ُكلمتين ُفأكثر ُكلم ٌة ُوا دةٌُُ ،معُ
وهو ٌ
اإلبقاءُعلىُترتيبُالحروفُفيها(ُ،)0وقدُع ِرفُالنحنُعنُالعربُفذكر ُجلُعلماءُ
(ُ )1أبو ُالنت ُابن ُجني(ت670.هـ1220-م)ُ ،الخصائصُ ،تحقيقُ :محمد ُعلي ُالنجارُ ،دار ُالهدىُ،
بيروت1750ُ،مُ،0 ُ،ص.166

لعربية ومسائلها وسنن العرب في
(ُ)0انظرُ:ابنُفارسُ(ت675.هـ1227-م)ُ،الصاحبي في فقه اللغة ا ّ
كالمهاُ،تعليقُ:أ مدُ سنُبسجُ،دارُالكتبُالعلميةُ،بيروت1779ُ،مُ،صُ.012-027؛ُوانظرُ:

العربيةُ ،المكتبة ُالعصريةُ ،طُ ،62صيدا ُ–ُ
الدروس
مص نى ُبن ُمحمد ُسليم ُالغاليينيُ ،جامع ّ
ّ

بيروت1777ُ،مُ،1 ُ،صُ .001

وقدُظهرتُبعضُاإلرهاصاتُلموضوعُالنحنُعندُعلماءُاللغةُالسابقينُللنارابيُكاللليلُ،وتلميذ ُ
سيبويهُ.انظرُ:اللليلُبنُأ مدُالنراهيديُ،العينُ،1 ُ،صُ.31-32؛ُُوانظرُ:سيبويهُ،أبوُبشرُ

عمروُبنُعثمانُبنُقنبرُ،الكتابُ،تحقيقُ:عبدُالسالمُمحمدُهارونُ،مكتبةُاللانجيُ،طُ،5القاهرةُ،

0227مُ،6 ُ،ص.693
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اللغةُالذينُناقشواُموضوعُالشتقاقُفيُم لناتهمُ .
يقولُالنارابيُ:روأما ُراألبيضيةرُوراألسوديُةرُفكأنهاُتدل ُعلىُهذ ُالمعانيُ
من ُ يث ُهي ُفي ُموضوعاتها ُومن ُ يث ُهيُغير ُمنارقة ُموضوعهاُ ،فلذل ُقدُ

َّ
ُاأللسنةُاأللناتُالمركبةُ،مثلُرالع ْبقسةرُورالع ْبشمةُ
تكون ُبهذاُالشكلُبعينهُفيُتل

رُورالع ْبد ِريَّةرُ.وكذل ُتدلُهذ ُاألشكالُعلىُهذ ُالمعانيُمنُ يثُهيُمتمكنةُفيُ
موضوعهار(ُ .)1
ويو ي ُاستلدام ُالنارابي ُلأللنات ُالمشتقة ُب ريقة ُالنحن ُفي ُالنص ُالسابقُ
بأنه ُيقصد ُذل ُالنوع ُمن ُالشتقاقُ ،ويلحُ ،ما ُلمص ل ُ(األلنات ُالمركبة) ُمنُ
ٍ
ٍ
ٍ
ياقُبشكلُخاصُ،وهوُ
ُعندُعلماءُاللغةُبشكلُعامُوعندُالنارابيُفيُهذاُالس
دللت

ٍ
هاُإلىُبعضُلتعبرُعنُالمعانيُالمركبةُ .
يدلُبهاُهناُعلىُاأللناتُالتيُيضمُبعض

ٍ
عُالشتقاقُباعتبارُقسمةُأخرىُتلتلفُعنُتل ُ
وينظرُالنارابيُإلىُموضو
التيُنجدهاُفيُكتبُاللغة؛ُوذل ُعلىُالنحوُاآلتيُ :
المشتق وما شكُل ُه شكل مشتقُ،يقولُ :روينبغيُأنُتعلم ُأن ُهذ ُ
فرق بين
ّ
ّأوًالًُ :ي ّ
اللنظةُ-يقصدُالموجودُ،أوُالكائنُ -إذاُاستعملنُفيُالعلومُالنظريةُالتيُبالعربيةُ
مكان ُرهسنر ُبالنارسية ُفينبغي ُأن ُل ُيليَّل ُمعنى ُالشتقاقُ ،ول ُأنه ُكائن ُعنُ
إنسانُإلىُآخرُ،بلُتستعملُعلىُأنهاُلنظةُشكلهاُشكلُمشتق ُمنُغيرُأنُتدلُ
علىُماُيدل ُعليهُالمشتقُ،بلُأن ُمعنا ُمعنىُمثالُأولُغيرُدال ُعلىُموضوعُ
أصالُولُعلىُمنعولُتعدىُإليهُفعلُفاعلُ،بلُيستعملُفيُالعربيةُدال ُعلىُماُ
تدل ُعليه ُرهسنر ُفي ُالنارسية ُوراستينر ُفي ُاليونانيةُ .وتستعمل ُعلى ُمثال ُماُ

(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .32
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نستعملُقولناُرشيءر(ُ .)1
ُوهذاُيعنيُأنُتشابهُالِبنيةُبينُاأللناتُلُيعنيُبالضرورةُتشابهُالمعاني؛ُ

فلنظة ُ(الموجود) ُوان ُكانن ُعلى ُوين ُاسم ُالمنعول ُولكنه ُل ُين بق ُعليها ُماُ
ين بق ُعلى ُاسم ُالمنعول؛ ُفليس ُلها ُمن ُالمشتقات ُإل ُشكلهاُ ،وهذا ُيدعو ُإلىُ
ةُأسوةُباللغاتُاألخرىُ .
النتبا ُإلىُمسألةُإدخالُالنعلُالمساعدُفيُالتراكيبُالعربي
ً
مشتقُ،فيقسمهاُباعتبارُعالقةُاللنُ،
يفرق بين األلفاظ التي شكلها شكل
ّ
ثانياّ :
ً
بالمعنىُ،علىُالنحوُاآلتيُ :
 -1ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مشتق.
وفي ُذل ُيقول ُالنارابيُ :رفمن ُذل ُما ُشكله ُشكل ُمشتق ُومعنا ُمعنىُ

مشتقُ ،كقولنا ُرالرجل ُك ْرمر ُأي ُكريمُ .ومنه ُما ُشكله ُشكل ُف ْعل ُومصدرُ ،ومعنا ُ

معنىُمْنعولُ،كقولناُرخْلق ُاللهرُأيُمللوقهُ.ومنهُماُشكلهُشكلُماُيْنعل ُومعنا ُ
معنىُماُينن ِعلُ.ومنهُماُشكلهُشكلُمْنعولُومعنا ُمعنىُف ِ
اعلُ،مثلُرسميعُعليمرُ
ْ

ِ
ِ
أيُعالِ
عُأوُمستمعُ،ومماُينبغيُأنُتعلمهُأن ُلنظاُعلىُشكلُماُوبِ ْنيةُماُ
مُوسام

يكونُدالُبننسهُعلىُشيءُماُبمعنىُأوُعلىُمعنىُبحالُماُ،ثمُيجعلُذل ُاللنُ،
ُعلىُمعنىُآخرُمجردُعنُتل ُالحال؛ُفتكون ُبنيتهُبنيةُمشتق ُيدل ُفيُ
بعينهُدال
َّ

شيءُماُعلىُماُتدلُعليهُسائرُالمشتقاتُ،ويستعملُبتل ُالبنيةُبعينهاُفيُالدللةُ
علىُمعنىُآخرُمجردُعنُكلُماُتدلُعليهُسائرُالمشتقاتر(ُ .)0
َّ

اُأيضاُ ُ.
وهذاُيعنيُأنُيكونُاللنُ،الدالُمشتقاُ،والمعنىُالمدلولُعليهُبهُمشتق ً
ُ

(ُ)1النارابي ،الحروفُ،ص.117-116

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،صُ .90-91
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 -2ما شكله شكل مشتق ومعناه معنى مثال أول أو غير مشتق.
يقول ُالنارابي ُفي ُذل ُ :روفي ُبعضها ُما ُشكل ُلنظه ُشكل ُمشتق ُوليسُ
معنا ُمشتقُاًُ،مثلُرالحيرُالذيُيستعملُمكانُرالحيوانرُالذيُهوُجنسُاإلنسان؛ُ

ُوليسُيعبرُبهُمعنىُالمشتقُ.ويكون ُشكلُماُدالًُُ
َُّ
فإن ُاسمُرالحيرُوشكلهُمشتق

في ُاألكثر ُعلى ُالوجود ُالرابم ُفي ُما ُيعرف ُما ُهو ُيحيل ُأ يانُاً ُفيدل ُعلى ُنحوُ
آخرُمنُالتعريقر(ُ .)1

وقول ُالنارابي ُالسابق ُي كد ُلنا ُوجود ُاض ر ٍ
اب ُلديه ُتجا ُمسألة ُاعتبارُ

(المصدر)ُمنُالمشتقاتُأوُلُ،ولعلُسببُهذاُالض رابُيكمنُفيُ :

ٍ
لحاتُ
أُ -الغموض ُالمص لحي ُالموجود ُلديهُ ،الذي ُينبع ُمن ُاستلدامه ُمص
متعددةُلمنهومٍُوا ٍدُ .
بُ -مسألة ُاألصل ُوالنرع ُعند ؛ ُفهو ُيعد ُ(المصدر) ُاألصل ُالذي ُيشتق ُمنهُ،
وليسُهوُالصيغةُالتيُنشتقهاُ .
 -3ما شكله شكل مثال ّأول ومعناه معنى مشتق.
ُُُُُُيقول ُالنارابيُ :روقد ُتكون ُأ يانُاً ُألنات ُأشكالها ُمصادر ُومعانيها ُمعانيُ
المشتقُ،مثلُررجلُك ْرمرُ،وقدُيلحقُفيُاليونانيةُشيءُطريقُ،وهوُأنهُقدُيكونُ

اُمجردُعنُموضوعهُ،ولُيسمىُالموضوعُبهُمنُ
اسمُماُدال ُعلىُمقولةُونوعُم
َّ
يثُيوجدُلهُذل ُالنوعُباسمُمشتق ُمنُاسمُذل ُالنوعُ،بلُمشتق ُمنُاسمُنوعُ

آخرُ،مثلُرالنضيلةرُفيُاليونانيُ،فإن ُالمكيَّقُبهاُلُيقالُفيهُرفاضلرُكماُيقالُ
فيُالعربيةُ،بلُيقالُرمجتهدرُأوُر ريصرر(ُ .)0
ررجل ُك ْرمرُفيُهذاُ
ولعل ُالنارابيُقدُجانبهُالصوابُفيُاستلدامُمثالٌُ ُ :
(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .30ُ،97

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،صُ .30-31
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الموضعُلألسبابُاآلتيةُ :
أُ -أنهُاستعانُبالمثالُذاتهُفيُالحديثُعنُ(ماُشكلهُشكلُمشتقُومعنا ُمعنىُ
مشتق)ُ،فتأتيُك ْرمُبمعنىُكريمُ،والمثالُصحي ٌ ُفيُهذاُالمقامُ .

ُمصدر ُ تى ُيستدل ُبها ُفي ُهذاُ
ًا
بُ -أن ُصيغة ُ(ك ْرم) ُعلى ُوين ُ(ف ْعل) ُليسن
الموضعُ .
ِ
اتُ،فلمُ
ُإذاُكانُالمصدرُأوُ(المثالُاألول)ُعلىُ دُتعبيرُالنارابيُمنُالمشتقلم ُي ِ
در ُهذا ُالنوع ُمن ُأنواع ُالشتقاق ُضمن ُالنوع ُاألول ُالذي ُتحدث ُفيه ُعماُ

(شكلهُشكلُمشتق ُومعنا ُمعنىُمشتق)؟ُولوُعدناُللنوعُاألولُلوجدنا ُيذكرُمنُ
األمثلةُعليهُماُشكلهُشكلُفعلُومصدرُومعنا ُمعنىُمشتق! ُ
ومن ُهنا ُفإننا ُنلحُ ،وعي ُالنارابي ُالكامل ُبقضية ُالشتقاقُ ،األمر ُالذيُ
ُمثال ُأوًل ُوأنه ُوضع ُمشتًقاُ ،يقول ُفيُ
يدل ُعليه ُقوله ُعن ُ(الموجود) ُأنه ُلم ُيكن ً

ُلنظةُالموجودُوهيُأولُماُوضعنُفيُالعربيةُمشتقةُ،وكلُمشتقُفإنهُ
ُ
ذل ُ:روألن

ُيصرح ُبه ُومعنى ُالمصدر ُالذي ُمنهُ
يليل ُبِب ْنيته ُفي ُما ُيدل ُعليه ُموضوعا ُلم
َّ

اشتق ُفيُذل ُالموضوعُ،فلذل ُصارتُلنظةُالموجودُتليلُفيُكل ُشيءُمعنىُ
ُيصرح ُبه ُ-وذل ُالمعنى ُهو ُالمدلول ُعليه ُبلنظة ُالوجود ُ -تىُ
في ُموضوع ُلم
َّ
تليلُوجوداُفيُموضو
عُلمُيصرحُبهُ،وفهمُأنُالوجودُكالعرضُفيُموضوعر(ُ .)1
َّ

فهذاُدليلُعلىُوعيهُالكاملُبأنُالعربُتشتقُماُتدعوُالحاجةُإليه؛ُ يثُ

كانُالستعمالُاللغويُسابقُاًُعلىُالتقعيدُوالتقنينُللغةُ،وهذاُماُقالهُعلماءُاللغةُ .

ولعلُماُيزيدُمنُعنايةُالنارابيُبموضوعُالشتقاقُفيُكتابهُرالحروفرُهوُ

أن ُجميع ُاللغات ُالتي ُذكرها ُ-عدا ُالعربيةُ -تمتاي ُبقابليتها ُلالشتقاق؛ ُفاليونانيةُ

(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .116
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مثال ُرمن ُاللغات ُالهيلينيةُ -اآلريةُ ،التيُتنتمي ُإلى ُاللغات ُالمتصرفة ُالتي ُتمتايُ
ً
بقبولُأصولهاُالتصريقُإلحاًقاُوادراجاُ،والشتقاقُفيهاُيقومُغالباُبإضافةُأدو ٍ
اتُ
ً
ً
معظمهاُذاتُمعنىُفيُننسهار(ُ .)1
ِ
ُسائر ُاللغات ُربلصوصياتها ُاللسنيةُ ،فيُ
ولكن ُالعربية ُهنا ُتمتاي ُعن

ُفعال ُأوُ
كونها ُغير ُقابلة ُعلى ُإ داث ُق ٍع ُمعرفي ُبين ُاللنُ ،وأصله ُأو ُجذر ً ،

مصدراُ،سيرورًُةُدللي ًُةُأوُبني ًُةُمعرفي ًُةُمضمرًُةُ،فهيُأشبهُبتكوينُعضويُمنهاُإلىُ
ً

آليةر(ُ .)0

وقدُبرعنُاللغةُالعربيةُفيُاستلدامُالنسقُالشتقاقيُأكثرُمنُغيرهاُمنُ
اللغات؛ُاألمرُالذيُيكسبُالمص ل ُإبانُنشوئهُميزًةُخاصةُبسببُماُيمرُبهُمنُ

م ار ل ُبنيوية ُودللية ُملتلنةُ ،يقول ُفي ُذل ُالتهانوي ُ(ت1153.هـ1975-م)ُ:

رالمص ل ُين بقُعليه ُالقول ُالمأثورُ :في ُاللصام ُوأنن ُاللصمُوالحكم ُ ،يثُ
يلضع ُالمص ل ُفي ُنشوئه ُلبنيتي ُالمبنى ُوالحقل ُالدلليُ ،ومن ُثم ُينقلهما ُنحوُ
فهم ُجديد ُوتنعيل ُ ادثُ ،وقد ُاستعملن ُالتنعيل ُعوضُاً ُعن ُالتركيبُ ،تبعُاًُ
للصوصيةُالعربيةُفيُالشتقاقُوليسُفيُالتركيبُالمق عير(ُ .)6

وبتدقيقُالنظرُبموضوعُالشتقاقُعندُالنارابيُفإنناُنلحُ،الض رابُالذيُ
وقع ُفيه ُبنعل ُالتعدد ُالمص لحي ُللمنا يم ُوالذي ُنلحظه ُمن ُخالل ُتحليلناُ
لمص لحاتُمثلُ(الكلمةُ،والمصدرُ،واأللناتُالمركبة)ُ،وذل ُعلىُالنحوُاآلتي:
اللغويةُ ،دار ُالجيلُ ،بيروت1730ُ ،مُ،
(ُ )1انظرُ :جرجي ُييدان ُ(ت1660.هـ1717-م)ُ ،الفلسفة
ّ
ص.17ُ-16

ي ُ(ت1153.هـ1975-م)ُ،كشاف اصطالحات الفنون والعلومُ،تحقيقُ:عليُ
(ُ )0محمدُبنُعليُالتهانو ُ
د رو ُ،مكتبةُلبنانُ،بيروت1773ُ،مُ،المقدمةُ .

(ُ)6التهانويُ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومُ،المقدمةُ .
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(الكلمة ،المصدر) ُ
لمعرفةُمعنىُمص ل ُ(الكلمة)ُعندُالنارابيُفإنهُيلزمناُالنظرُفيُأقسامُ

ٍ
ُوفعلُ،
الكالم ُعند ُاللغويين ُوالنالسنة؛ ُفقد ُقسم ُعلماء ُاللغة ُالكالم ُإلى ُ(اسم،
و ٍ
رف)ُ،وقدُفرقُجابرُبنُ يانُ(ت022.هـ315-م)ُفيُأقسامُالكالمُبينُماُهوُ
عند ُأهل ُاللغة ُوما ُهو ُعند ُأهل ُالكالمُ ،بقولهُ :ر ُفأما ُنظم ُاللغة ُفإن ُالحروفُ
ُوفعل ُو ٍ
ٍ
رفُ ،هذا ُألهل ُاللغةُ ،فأما ُعند ُأهل ُالكالمُ
المنظومة ُتدل ُعلى ُاس ٍم
الجوهريُالمحتا ُإليهُفإنُالحروفُالمنظومةُتدلُبالص الحُعلىُثالثةُأجناسُ،
اُاسمُواماُكلمةُواماُقولُُويقصدُبهُتراكيبُالجملر(.)1
وهيُ:إم ٌ

ٍ
ٍُ،وكلمةُ،و ٍ
أداة)ُ،بقولهُ:رالقولُقدُيعنىُ
ولكنناُنجد ُالنارابيُيقسمهُإلىُ(اسم
بهُعلىُالمعنىُاألخصُكل ٍ
ُ،كانُاسماُ،أو ُكلم ًة
ُلنُ ،دال
ُ،أوُأداةر()0؛ُوهذاُيعنيُ
ً
ً
أن ُالنارابي ُقد ُاستبدل ُمص ل ُ(اللنُ ،الدال) ُبمص ل ُ(الكالم)ُ ،كما ُاستبدلُ
(الكلمة)ُبـ(النعل)ُ،و(األداة)ُبـ(الحرف)ُ .
ولعلُالتأثيرُاليونانيُفيُمثلُهذاُالتقسيمُيظهرُجلياُأكثرُمنُأيُموض ٍعُ

آخر؛ُ يثُنجدُفيُكتابُالنارابيُرإ صاءُالعلومرُ ديثًاُعنُاإلطارُاللغويُالعامُ،
ٍ
ُلسان ُومميزاته ُالنارقةُ ،فيقولُ :روما ُوقع ُفيُ
الذي ُتن وي ُبداخله ُخصوصية ُكل
علمُالنحوُمنُأشياءُمشتركةُأللناتُاألممُكلهاُ،فإنماُأخذ ُأهلُالنحوُمنُ يثُ
هو ُموجود ُفي ُذل ُاللسان ُالذي ُعمل ُالنحو ُلهُ ،كقول ُالنحويين ُمن ُالعربُ :إنُ
ُوفعل ُو رفُ،وكقولُنحوييُاليونانُ:أجزاءُالقولُفيُ
ةُاسم
ٌ
أقسامُالكالمُفيُالعربي ٌ
(ُ)1انظرُ:بولُكراوسُ(ت1636.هـ1777-م)ُ،مختار رسائل جابر بن حيانُ،مكتبةُاللانجيُ،القاهرةُ،
1765مُ،ص.12ُ-7

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،ص.36
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ُ،وكلمُ،وأداةٌُ.وهذ ُالقسمةُليسنُإنماُتوجدُفيُالعربيةُفقمُ،أوُفيُ
ةُاسم
اليوناني
ٌ
ٌ
اليونانية ُفقمُ ،بل ُفي ُجميع ُاأللسنةُ ،وقد ُأخذها ُنحويو ُالعرب ُعلى ُأنها ُفيُ
العربيةُ،ونحويوُاليونانُعلىُأنهاُفيُاليونانيةر(ُ ُُ.)1
ُُُُواذا َّ
ُسلمنا ُبتأثير ُالعرب ُواليونان ُعلى ُ د ُسواء ُفي ُمنهجية ُالنارابيُ
ومص لحاتهُ،فإنناُنستغربُوجودُمثلُهذاُالتقسيمُلديه؛ُفالقار ُفيُكتابُرالعبارةرُ
ألرس وُيجدُأنهُيقسمُالكلمةُإلىُ(اسم ،وفعل ،وأداة)ُ،أماُسيبويهُفإنهُيقسمُالكلمةُ

ٍ
ٍُ،وفعلُ،و رف)؛ُوبذل ُفإنناُنست يع ُتنسيرُاستلدامُالنارابيُ
فيُكتابهُإلى(ُ:اسم

لمص ل ُ(األداة)ُ،الذيُاستعاضُعنهُعلماءُاللغةُبمص ل ُ(الحرف)ُ،ويقصدُبهُ
( روفُالمعاني)؛ُفمنُالمرج ُأنُيكونُالنارابيُقدُاستقىُالمص ل ُمنُاليونانُ،
وبالتحديدُمنُأرس وُخاصةُإذاُعرفناُأن ُكتابُرالحروفرُفيُمعظمهُهوُترجمةٌُ
وشرٌحُللموضوعاتُالواردةُفيُكتابيُ(المقولتُ،وماُبعدُال بيعة)ُألرس و(ُ .)0

ٍ
لُوهلةُأنهُدلُعلىُ(النعل)ُ
وقار ُكتابُالنارابيُرإ صاءُالعلومرُيظنُألو

بمص ل ُ(الكلمة)ُ،وذل ُمنُخاللُقولهُ:روالمنردةُالدالةُعلىُاألجناسُواألنواعُ،
منها ُأسماءُ ،ومنها ُكلمُ ،ومنها ُأدواتُ ،ويلحق ُاألسماء ُوالكلِم ُالتذكير ُوالتأنيثُ
والتو يد ُوالتثنية ُوالجمعُ ،ويلحق ُالكلم ُخاص ًة ُاأليمانُ ،وهي ُالماضي ُوالحاضرُ

(ُ )1النارابيُ ،إحصاء العلومُ ،تحقيقُ :عثمان ُأمينُ ،مكتبة ُاألنجلو ُالمصريةُ ،طُ ،6القاهرة1733ُ ،مُ،
صُ ُ.99-93

ٍ
اليونانيينُضمنُبحث ُلهُتناولُفيهُنظرةُ
وقدُتحدثُعبدُالكريمُخلينةُعنُأقسامُالكالمُبينُالعربُو

النارابي ُالنلسفية ُألصول ُعلم ُالنحوُ .انظرُ :عبد ُالكريم ُخلينةُ ،راللغة والّنحو في فكر الفارابي
الفيلسوف"ُ،مجلةُمجمعُاللغةُالعربيةُاألردني1733ُ،مُ،ص.03-11

(ُ)0انظرُ:محسنُمهديُ،مقدمةُكتابُالحروفُ،ص.62ُ،09
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والمستقبلر(ُ .)1
ُبدل ُمنُ
فما ُنحاول ُتنسير ُهو ُاستعمال ُالنارابي ُمص ل ُ(الكلمة)ً ،

(النعل)ُ ،والمدقق ُفي ُكتاب ُرالحروفر ُيلحُ ،أن ُالنارابي ُلم ُيستلدم ُمص ل ُ
(النعل)ُم لًقاُ،علىُالرغمُمنُاستلدامهُمشتقاتُالجذرُ(فعل)؛ُفيقول(ُ:أنُينعلُ،
وماُينعلُ،والناعلُ،وأنُيننعلُ،وماُيننعلُ،والمنعول)ُ،ومنُذل ُقولهُ:روينبغيُأنُ
تعلمُأيضاُاألسماءُالمتنقةُأشكال ُألناظهاُ،والمتواطئةُأشكالُألناظهاُ،وترتاض ُفيُ
ً
هذ
ُأيضاُ ،فإنها ُمن ُالمغل ات ُالعظيمة ُ(التغليم)()0؛ ُفمن ُذل ُما ُشكله ُشكلُ
ً

مشتقُومعنا ُمعنىُمشتقُ،كقولناُ:رالرجلُك ْرمرُأيُكريمُ،ومنهُماُشكلهُشكلُف ْعلُ
ومصدرُ،ومعنا ُمعنىُمنعولُ،كقولناُرخْلق ُاللهرُأيُمللوقهُ،ومنهُماُشكلهُشكلُ
ما ُينعل ُومعنا ُما ِ
ُيننعلُ ،ومنه ُما ُشكله ُشكل ُمنعول ُومعنا ُمعنى ُفاعلُ ،مثلُ
رسميعُعليمرُأيُعالمُوسامعُأوُمستمعر(ُ .)6
واألمر ُالالفن ُللنظر ُأنه ُإذا ُكان ُالنارابي ُقد ُعرف ُالشتقاق ُبكل ُتل ُ
(ُ)1النارابيُ،إحصاء العلومُ،ص.57

ُالكلمةُناتجاُ
(ُ )0ورد ُ رف ُ(ال اء) ُمعج ًماُفيُبعضُالنسخُ(التغليُ ُ،)،وقدُيكونُإعجامُال اءُفيُهذ
ً
عنُأ دُاثنينُ:فقدُيكون ُخ أًُفيُال باعةُلُغيرُ،أوُأنُيرجعُهذاُالل أُومثلهُالكثيرُفيُكتابُ
ٍ
ىُكانُأمرُالتمييزُبينُعدد ٍ
ُكبير ُمنُالحروفُ
رالحروفرُإلىُاإلهمالُفيُالنسلةُالل يةُمنه ُ،ت
ُصعباُ .يقول ُفي ُذل ُرمحسن ُمهدير ُفي ُتقديمه ُللكتابُ :روالنسلة ُيكثر ُفيها ُاإلهمالُ،
ُأمر
فيها ًا
ً
فيصعب ُالتمييز ُبين ٍ
ُعدد ٍ
ُكبير ُمن ُالحروفُ ،واعجام ُالحروف ُالمهملة ُخ أُ ،والل أ ُفي ُالتنقيمُ

كوضعُنق تينُبدلُنق ةُ،ونق ةُبدلُنق تينُفوقُالحرفُأوُتحتهُ،ولُيلنىُعلىُالقار ُماُينتجُ
منُذل ُمنُالللمُبينُالكلماتُأوُمنُظهورُكلماتُلُمعنىُلهاُعلىُاإلطالقُ،أوُلُمعنىُلهاُفيُ

سياقُالكالم.ر ُ

انظرُ:النارابيُ،الحروفُ،المقدمةُ،ص.51

(ُ)6النارابيُ،الحروفُ،ص.91
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ِ
لُ،وفاعلُ،ومنعول)ُ،أل ْم ُيك ْن ُمنُاأل رىُبهُ
الدقةُ،واستلدمُالمشتقاتُمثل(ُ:ف ْع
استلدام ُاللنُ ،األصلي ُالذي ُاشتقن ُمنه ُتل ُالمشتقات ُوهو ُ(فعل) ُوبالتاليُ
ِ
ُ(الن ْعل)؟ ُ
صياغةُمص ل
ُوهي ُقضية ُاألصل ُوالنرع ُعندُ
يقودنا ُهذا ُالتساؤل ُإلى ُقضي ٍة ُأخرىُ ،
النارابيُ ،فإذا ُاعتقدنا ُأن ُالنارابي ُيجعل ُ(المصدر) ُهو ُاألصلُ ،فلماذا ُلم ُيجعلهُ
مكوًنا ُأساسيا ُمن ُمكونات ُالكالمُ ،ومما ُيقوي ُهذا ُال رح ُقول ُالنارابي ُفي ُأ دُ

المواضعُالتيُتحدثُفيهاُعنُأسماءُالمقولتُ:ريجب ُأنُتكون ُالتسميةُالتيُتدلُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اُبالُتركيب؛ُ
ُومأخوذة
رُشكل ُمتأخرًة
علىُتركيبُبتغي
ُعنُلنُ ،ماُعلمُو د ُبسي ً
ً
فلذل ُرأى ُالقدماء ُأن ُهذ ُهي ُالمشتقةُوأن ُتل ُهي ُالمثالت ُاألولُ،ألنهم ُإنماُ
يرون ُأن ُاأللنات ُإنما ُأ دثن ُبعد ُأن ُعقلن ُاألشياءُ ،...،فلذل ُيجب ُأن ُتجعلُ
ٍ
هُمثالُ
هيُمنردةُمثالتُأولُ،وباقيهاُمشتقةُمنهاُ،مثلُرالض ْربرُفإن
ةُعليهاُو
ُ
الدال
ٌ
ُوريضربرُ ،ورضربرُ ،ورسي ِ
ِ
ضربرُ ،ورمضروبرُ ،وأشبا ُذل ُ
أولُ ،ورالضاربر،
مشتقةُ،وكذل ُفيُغيرهار(ُ .)1
يتض ُمنُنص ُالنارابيُالسابقُأنهُيجزم ُبكون ُ(المصدر)ُ،أوُ(المثالتُ

ِ
ُهذاُمنُمظاهر ُالتأثيرُ
األول)ُعلىُ د ُتعبير ُهيُاألصلُالذيُيشتق ُمنهُ،ولعل

العربي ُاليوناني ُالمزدو ُفي ُثقافة ُالنارابي؛ ُفاعتبار ُالمصدر ُأصل ُجميع ُأشكالُ
ا
النعل ُهو ُرأي ُالبصريين ُومن ُأهمهم ُابن
ُالسر (ُ )0الذي ُعلم ُالنارابي ُالنحوُ،
(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ .97-96

(ُ)0ذهبُالبصريونُإلىُأنُ(المصدر)ُهوُاألصلُالذيُيُشتقُمنهُ،وذهبُالكوفيونُإلىُأنُ(النعل)ُهوُ
األصل ُفي ُذل ُ ،وللنريقين ُأدل ٌة ُعلى ُما ُيذهبون ُإليهُ ،وقد ُأفرد ُابن ُاألنباري ُ ُالحديث ُعن ُمسألةُ

اللالفُعلىُأصلُالمشتقاتُفيُالمسألةُالثامنةُوالعشرينُمنُكتابهُراإلنصافُفيُمسائلُاللالفرُ .
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باإلضافة ُإلى ُأنها ُنظرية ُنحوية ُيونانية ُنلمسها ُمن ُخالل ُالعبارة ُاليونانيةُ
رKanónes onomatikoÌ kaÌ rhematikoÍرُ،وتعنيُأن ُالقواعدُالتيُتميزُبينُ
األشكالُهيُالمصادر-وهيُالتيُيشتقُمنهاُاألفعالُ .)1(-
وبمز ٍيد ُمن ُالتدقيق ُوالتمحيص ُفي ُكتاب ُالنارابي ُنجد ُيقول ُفي ُالنصلُ
الذيُتحدثُفيهُعنُأشكالُاأللناتُوتصرينهاُ:رواأللناتُالدالةُعلىُالذيُيعرفُماُ
ُأصالُ،
اُهوُمشار ُإليهُ،وليسنُفيُموضوعُهيُألناتُلُتصرف
هوُكلُوا ٍد ُمم
ً
ٌ
أي ُل ُتجعل ُلها ُكلِمُ ،والدالة ُعلى ُسائر ُالمقولت ُاألخر ُمتى ُأخذت ُمن ُ يثُ
ةُفلهاُأشكالُ،ومتىُأخذتُدال ًة ُعليها ُمنُ يثُهيُ
ين ويُفيهاُالمشارُإليهُبالقو
ٌ

عُفلهاُأشكال ُأخرُ.وكثيرُمنُ
منردةُفيُالننسُعنُالمشارُإليهُالذيُفيُموضو
ٌ
ِ
لنُلهاُ
التيُيدلُعليهاُمنُ يثُهيُمنردةُعنُالمشارُإليهُتجعلُلهاُكلِمُ،فإذاُجع ْ
كلِمُو صلنُهذ ُالمراتبُاألربعُمنُالمعارفُابتدأتُالتسميةُ ٍ
ينئذر)ُ ُ.(0
ُوهذا ُيعني ُأن ُالنا اربي ُقد ُأطلق ُمص ل ُ(الكلِم)ُ ،ومنرد ُ(كلمة) ُعلىُ

(المصدر)؛ ُوألنه ُعد ُ(المصدر) ُهو ُاألصل ُالذي ُيشتق ُمنه ُفإن ُهذا ُينسر ُلناُ
تقسيمهُاأللناتُعلىُ د ُقولهُإلىُ(اسمُ،وكلمةُ،وأداة)ُ،كماُينسرُلناُاختالفهُعنُ
الكوفيينُالذينُاعتبرواُالنعلُهوُاألصلُلباقيُالمشتقاتُومنهاُالمصدر)ُ ُ.(6
انظرُ:عبدُالر منُبنُمحمدُأبوُالبركاتُابنُاألنباريُ(ت599.هـ1131-م)ُ،اإلنصاف في مسائل

الكوفيينُ،1 ُ،صُ .172
الخالف بين النحويين:
البصريين و ّ
ّ
يونانية في الفكر اللغوي العربيُ،ص.159
(ُ)1انظرُ:كيسُفيرستيغُ،عناصر
ّ

)ُ(0النارابيُ،الحروفُ،ص.95

ُتقسيما ُآخر ُللكلمُ ،فجعلُ
)ُ (6يذكر ُأن ُتمام ُ سان ُالذي ُثار ُعلى ُالنظام ُالنحوي ُالتقليدي ُقد ُوضع
ً

أقسامهُسبعةُ:رالسمُُ -الصنةُُ -النعلُُ -الضميرُُ -اللالنةُُ -الظرفُ– ُاألداةرُ،وقدُ اولُأنُ

يشيرُفيُكتابهُإلىُماُيدعمُرأيهُبذكرُمواطنُالضعفُعندُالنحاةُعلىُ دُقولهُ .
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وهناُنلحُ،ضرًباُمنُالتعددُالمص لحيُعندُالنارابيُمرًة ُأخرىُفهوُيعبرُ

عن ُ(المصدر ُالصري ) ُباستلدامه ُمص لحات(ُ :المثالت ُاألولُ ،المصادرُ،
ُمنسوبا ُإلىُ
الكلِم)ُ ،وقد ُأورد ُابن ُسيد ُمص ل ُ(المثال) ُللتعبير ُعن ُالمصدر،
ً
األوائلُفيُقولهُ:روالمصدرُللنعلُكالمادةُالمشتركةُ،ولذل ُسمتهُاألو
ائلُمثالر)ُ .(1
ً
ُغموضا ُعند ُالنارابي ُأنه ُيستلدم ُمص ل ُ(المصدر)ُ
وما ُيزيد ُاألمر
ً

للتعبير ُعن ُالمصدر ُالصري ُتارًةُ ،وللتعبير ُعما ُأطلق ُعليه ُالنحاة ُفي ُما ُبعدُ

(المصدر ُالصناعي) ُتارًة ُأخرىُ ،وما ُي كد ُذل ُقولهُ :روينبغي ُأن ُننظر ُفيُ
راإلنسانيةرُورالرجوليةرُورالبنائيةرُوأشبا ُذل ُمماُيجريُمجرىُالمصادرُ،هلُتدلُ
علىُأشياءُمنردةُانتزعنُعنُموضوعاتُفأفردتُعنهار(ُ .)0

وقد ُأخ أ ُأ د ُالبا ثين ُبعدم ُتمييز ُبين ُالمصدر ُالصناعي ُوالمصدرُ
أللناتُتمييزاُمعنوياُ
الصري ُعندُالنارابيُ،وذل ُعندماُتحدثُعنُتمييزُالنارابيُل
ً

فقالُ :رإن ُالنارابي ُقد ُميز ُبين ُاستلدام ُاأللنات ُونقلها ُمن ُالص الح ُالعام ُإلىُ
الص الح ُاللاصُ ،األمر ُالذي ُمكنه ُفي ُما ُبعد ُمن ُإدراك ُأهمية ُ(المثالتُ
األول)ُالتيُين ويُفيهاُبالقوةُالمشارُإليهُ،وهيُلغةُمصادرُمصرفةُ،نجمنُعنهاُ
واشتقنُاأللناتُالنلسفيةُمثلُاإلنسانيةُوالرجوليةر(ُ،)6وبالتاليُفقدُظن ُالبا ث ُأنُ
النارابي ُاستلدم ُ(المثالت ُاألول) ُللتعبير ُعن ُالمصدر ُالعام ُأو ُالصري ُفقمُ،
باعتبارها ُاألصل ُالذي ُيشتق ُمنهُ ،مع ُالتمثيل ُاللاطئ ُباستلدام ُصيغ ُالمصدرُ
العربية معناها ومبناهاُ ،الهيئة ُالمصرية ُالعامةُ
انظرُ :تمام ُ سان ُ(ت1760.هـ0211-م)ُ ،اللغة
ّ
للكتابُ،ط1797ُ،0مُ،صُُ .026-72

خصصُ،المجلدُ،7السنرُُ،17صُ .109
الم ّ
)ُ(1ابنُسيد ُ،أبوُالحسنُعليُبنُإسماعيلُ ُ،

(ُ)0النارابيُ،الحروفُ،صُ .93

فلسفية أم فلسفة لغة؟"ُ،صُ .107ُ-109
(ُ)6جيرارُجهاميُ،رحروف الفارابي :لغة
ّ
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الصناعيُ(كاإلنسانيةُوالرجولية)ُ،فيُ ينُأنُالنارابيُاستلدمُمص ل ُ(المصدر)ُ
لألصلُالذيُيشتقُمنهُوللمصدرُالصناعيُعلىُ دُسواءُ،ونعزوُذل ُكماُأشرناُ
ٍ
لحاتُ
سابًقا ُإلى ُالغموض ُالمص لحي ُعند ُالنارابي ُالنابع ُمن ُاستلدامه ُمص

متعددة ُللتعبير ُعن ُالمنهوم ُذاتهُ،األمر ُالذيُأ دث ُتشتتُاً ُعند ُالقار ُ ،قاد ُإلىُ

الستشهادُاللاطئُ .

(األلفاظ المرّكبة)ُُُ ُ
وهوُمنُالمص لحاتُالصرفيةُالواردةُعندُالنارابيُ،وقدُدل ُبهُعلىُأكثرُ

من ُمعنى؛ُفمنهاُماُأطلقُعليهُعلماءُاللغةُالمتأخرون ُ(الّنحي)ُ،يقولُالنارابيُ:
روأما ُاألبيضية ُواألسودية ُفكأنها ُتدل ُعلى ُهذ ُالمعاني ُمن ُ يث ُهي ُفيُ

موضوعاتهاُ،ومن ُ يث ُهي ُغير ُمنارقة ُموضوعها؛ُفلذل ُقد ُتكون ُبهذا ُالشكلُ
بعينهُفيُتل ُاأللسنةُاأللناتُالمركبةُ،مثلُرالعبقسةرُ،ورالعبشمةرُ،ورالعبدريةرر(ُ .)1
النظرُفيُنص ُالنارابيُالسابقُيدعوُالقار ُإلىُالستنهامُعنُالجامعُأوُ
األمرُالمشتركُبينُ(األبيضيةُ،واألسوديةُ،والعبدريةُ،والعبقسةُ،والعبشمة)ُ،والذيُ
جعلُالنارابيُي
لقُعليهاُجميعاُمص ل ُ(األلناتُالمركبة)؛ُفإذاُنظرناُفيُتركيبُ
ً
كل ٍ
ُلنُ،منُاأللناتُالسابقةُنجدُأنهاُعلىُالنحوُاآلتيُ :
ُاألبيضيةُ:األبيضُُ+ياءُمشددةُُ+تاءُمربوطة ُُاألسوديةُ:األسودُُ+ياءُمشددةُُ+تاءُمربوطة ُُالعبدريةُ:نسب ًُةُإلىُعبدُالدار ُُالعبقسةُ:نسب ًُةُإلىُقبيلةُعبدُقيس ُ(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ.32
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ُالعبشمةُ:نسب ًُةُإلىُقبيلةُعبدُشمس ُاألمرُالذيُيشيرُإلىُأن ُالنارابيُاستعملُمص ل ُاأللناتُالمركبةُللدللةُ
علىُاأللناتُالتيُتحملُفيُطياتهاُإشارًةُإلىُالنسبةُباستلدامُاللوا قُ،أوُباللجوءُ

إلىُالنحنُالذيُينتميُإلىُالشتقاقُ ُ.

والقار ُفيُكتبُاللغةُوالنحوُالتيُسبقنُالنارابيُلسيماُ(العين)ُلللليلُ
ٍ
هاصات ُلهذاُالموضوع؛ُفقدُ
بنُأ مدُالنراهيديُ،و(الكتاب)ُلتلميذ ُسيبويهُ،يجد ُإر
جاءُعندُاللليل[ُ:الوافر] ُ
فبـ ـ ـ ـاتُخيُ ـالُُط ْي ُِن ـ ـ ـ ِ ُليُعِنيقـ ـ ـُاًُُ...إلىُأنُ ْيعل َّ
ُالداعيُالنال ـ ـا(ُ )1
ُوقولُاآلخر[ُ:الوافر] ُ
أقـ ـ ـ ـولُلهـ ـ ـ ـاُود ُْم ـ ـ ـعُالعيـ ـ ـ ـ ِنُج ـ ـ ـ ـ ٍُ
ارُُ...ألـ ـ ـمُي ْح ِزُْن ـ ـ ـ ِ ُ ْيعلُ ـ ـ ـةُالمنُـ ـ ـ ِادي(ُ )0

يُ،ومنُ:علىُ،وتقولُمنهْ ُ:يعلُيح ْي ِعلُ ْيعل ًة؛ُ
فهذ ُكلمةُج ِمعنُمنَُّ ُ:
ِ
ُالرجلُ،
وقدُأكثرت
ُمنُالحيعلة؛ُأيُ:منُقول َّ ُ:يُعلى؛ُوهذاُيشبهُقولهمُ:تع ْبشم َّ
ِ
ٍ
ُشمسُ،أوُمنُعبدُقيس؛ُفأخذواُمنُ
ُ،إذاُكانُمنُعبد
ُعبش ِم ٌّي
وتع ْبقس
ُ،ورجل ْ
ٌ
كلمتينُمتعاقبتينُكلم ًةُ،واشتقواُفعالً؛ُقالُ :
وتضح ِ
ُمٍنيُش ْيل ٌةُع ْبش ِميَّ ٌةُُ...كأ ْنُل ْمُترىُقْبلِيُأسي اًرُيمانيُاً)ُ (1
ْ

(ُ )1البين ُبال ُنسبة ُفي ُكتاب العين ُ32ُ/1؛ ُوفيُ :لسان العرب ُ(ُ 099ُ/12عنق)؛ ُوتاج العروسُ

العربيةُ،دارُالكتبُالعلمية1773ُ،مُ،0 ُ،صُ .32
المفصل في شواهد
(عنق)ُ،والمعجم
ّ
ّ
(ُ )0البين ُبال ُنسبة ُفي ُكتاب العين ُ32ُ/1؛ ُوأبو ُإب ار يم ُإسحاق ُبن ُإب ار يم ُالنارابي ُ(ت652.هـ-

731م)ُ،ديوان األدبُ،تحقيقُ:أ مدُملتارُعمرُ،مراجعةُ:إب ار يمُأنيسُ،م بعةُاألمانةُ،مصرُ،
1793مُ،0 ُ،ص.733؛ُوفيُ:لسان العرب ُ (ُ 153ُ/11عل)؛ُوتاج العروس ُ( يعل)؛ُوالمعجمُ
المنصلُفيُشواهدُالعربيةُ،0 ُ،صُ .673
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ُكماُاستلدمُالمص ل ُذاتهُتارًةُأخرىُللتعبيرُعنُاأللناتُالتيُتتكونُمنُ
روف ُغير ُ روف ُلسان ُالناطق ُبها ُ-أي ُ روف ٍ
ٍ
ُلغة ُليسن ُلغتهُ -يقول ُفيُ
اوعاُعلىُالن قُبأي ُ رفُشاءُمماُهوُخار ُعنُ
ذل ُ:روأماُمنُكانُلسانهُم ً
َّ
ُالمركبة ُعن ُ روف ُغير ُ روفهمُوبأي ُقولُ
روفهمُوبأي ُلنُ ،شاء ُمن ُاأللنات
َّ
ُالمركبة ُمن ُألنات ُسوى ُألناظهم ُفإنه ُل ُي من ُأن ُيجري ُعلىُ
شاء ُمن ُاألقاويل

َّ
ُفيعود ُما ُقد ُجرى ُعلى ُلسانهُ
لسانه ُما ُهو ُخار ُعن ُعاداتهم
ُالممكنة ُاألولى َّ
فتصيرُعبارتهُخارجةُعنُعبارةُاألمةُويكونُخ ُأًُولحنُاًُوغيرُفصي ر(ُ .)1

وبالنظر ُفي ُكتاب ُ(األلنات ُالمستعملة ُفي ُالمن ق) ُللنارابي ُفإننا ُنجد ُ
ُالمتركبةُ /األقاويلُ :السم ُوالكلمُ
ُ
يعرف ُاأللنات ُالمركبة ُبقولهُ :راأللنات ُالمركبة/
والحرفر(ُ .)0
وهذاُيعنيُتعددُالمنهوماتُالتيُيدلُعليهاُالمص ل ُالوا دُعندُالنارابيُ،
األمرُالذيُيعد ُعلماءُاللغةُمنُالمشاكلُالتيُيعانيهاُعلمُالمص ل ؛ُلماُيثير ُ
ذل ُمنُتشتنُلدىُالقار ُ .
ُُُُوقدُاست ِ
لدمُمص ل ُ(األلناتُالمركبة)ُعندُعلماءُاللغةُللدللةُعلىُأكثرُمنُ
منهوم ُأيضُاً؛ ُفمنهم ُمن ُاستلدم ُالمص ل ُليدل ُبهُعلى ُاألسماء ُالمتاليمة ُالتيُ

ُاسم ُوا ٌدُ ،وذل ُكما ُقال ُابن ُيعي ُ(ت376.هـ1075-م) ُفيُ
تعامل ُعلى ُأنها ٌ
فصل ُ(معاني ُاأللنات ُالمركبة)ُ :رقال ُصا ب ُالكتابُ :وكذل ُاألصل ُوقعوا ُفيُ
يصُوبيصُ ،أيُفيُفتنةُتمو ُبأهلهاُمتأخرينُومتقدمينُ,ولقيتهُكنةُوكنةُ،أيُ

(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،صُ.175

(ُ )0النارابيُ ،األلفاظ المستعملة في المنطقُ ،تحقيقُ :محسن ُمهديُ ،دار ُالمشرقُ ،طُ ،0بيروتُ،
1730مُ،ص.53
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ذوي ُكنتين؛ ُكنة ُمن ُالالقيُ ,وكنة ُمن ُالملقى؛ ُألن ُكل ُوا د ُمنهما ُفي ُوهلةُ
التالقي ُكاف ُلصا به ُأن ُيتجاوي ُ .قال ُالشارحُ :العرب ُتقولُ :روقع ُالناس ُفيُ
يص ُبيصرُ ،إذا ُوقعوا ُفي ِ
ُف ْتنة ُواختالط ُمن ُأمرهمُ ،ل ُم ْلر ُلهم ُمنهُ ،وهماُ
ْ
ْ
()1
اسمانُر
كباُاسماُوا ًداُ،وبنياُبناءُرخمسةُعشرر ُ .
ً
وقد ُاستلدم ُالتهانوي ُ(ت1153.هـ1975-م) ُالمص ل ُليعبر ُبه ُعنُ

األلنات ُالتي ُتسند ُإلى ُبعضها ُبداعي ُالتلصيصُ ،فقالُ :رُ ،...وبقيد ُالمنردُخر ُ
األلناتُالمركبةُنحوُعبدُاللهُعل ًماُوضربُييدر(ُ .)0

ومنهمُمنُعبرُبالمص ل ُذاتهُعنُالجملُالملِبسةُ،المتشابهةُفيُأشكالُ

ألناظهاُ ،والملتلنة ُفي ُمعانيهاُ ،فقال ُأ د ُعلماء ُاللغة ُعندما ُعرف ُالنحو ُفيُ
الص الحُ:رهوُعلمُاستلرجهُالمقدمون ُمنُاستقراءُكالمُالعربُوفايدته ُال ترايُ
عنُالل أُفيُاللسانُوالنهمُعلىُمعانيُكتابُاللهُوالسنةُومسائلُالنقهُوملاطبةُ
العرب ُبعضهم ُبعضُاً ُوقوله ُرتجلو ُبه ُالمعنى ُالعويص ُالمبهمار ُتجلو ُأي ُتوض ُ
والمعنى ُالعويص ُهو ُما ُيصعب ُاستل ار ُمعنا ُقال ُابن ُساعد ُالتونسيُ :مننعةُ

النحوُتبينُأ والُاأللناتُالمركبةُفيُدللتهُعلىُالمقصودُورفعُاللبسُعنُسائلهاُ
فإنُقولُالقايلُ(ماُأ سنُييد)ُبالسكونُيحتملُأ دُأمورُثالثةُ:التعجبُفيُ سنهُ،
والستنهامُعنُأيُشيءُأ سنُ،وسلبُاإل سانُعنهُ تىُيعربُفيميزر(ُ .)6

(ُ )1يعي ُبن ُعلي ُبن ُيعي ُ(ت376.هـ1073-م)ُ ،شرح المفصل للزمخشريُ ،قدم ُلهُ :إميل ُبديعُ
يعقوبُ،دارُالكتبُالعلميةُ،بيروت0221ُ،مُ،6 ُ،ص.179

(ُ)0التهانويُ،كشاف اصطالحات الفنون والعلومُ،0 ُ،ص.1695

(ُ )6محمد ُبن ُعبد ُالقادر ُباي ُبلعالمُ ،التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمةُ ،م بعة ُعمار ُفرفيُ،
الجزائر[ُ،د.ت]ُ،ص.5-7
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ُُُُوهذا ُيعني ُعدم ُوجود ُات ٍ
ناق ُعلى ُمنهو ٍم ُوا ٍد ُلمص ل ُ(األلنات ُالمركبة)ُ،
ولعل ُالسبب ُفي ُذل ُهو ُاتساع ُما ُيمكن ُأن ُيدل ُعليه ُبلن(ُ ،المركبُ ،أوُ
التركيب)ُ ،فقد ُنقصد ُتركيب ُالكلمة ُمن ُ روفُ ،وقد ُنقصد ُتركيب ُالجملة ُمنُ
ٍ
ٍ
ُمنُاأللناتُ،وقدُنقصدُتركيبُمجموعة ُمنُالمعانيُفيُاأللناتُ،..،إلىُ
مجموعة
ٍ
ُمعان ُ تى ُأصب ُمن ُالصعب ُ دُ
غير ُذل ُمما ُيحتمله ُلن(ُ ،المركب) ُمن
ٍ
بة)ُفيُإطارُوا ٍُدُ .
مص ل ُ(األلناتُالمرك

وبالتالي ُفإننا ُنلحُ ،ذل ُالتأثير ُالنلسني ُللنارابي ُعلى ُاستلدام ُاللغةُ،
وتوظينهُلهاُفيُخدمةُالنلسنةُب ريقةُيبدوُمنُخاللهاُالنهمُالواعيُلدىُالنارابيُ
بموضوعُالشتقاقُ،الذيُيمكنناُفهمهُب ريقةُمبس ةُمنُخاللُقولهُفيُمعرضُ
ديثهُعنُمص ل ُالموجودُ:رالموجودُفيُلسانُجمهورُالعربُهوُأوُ
لًُاسمُمشتقُ

منُالوجودُوالوجدانُ.وهوُيستعملُعندهمُم لقُاًُومقيَّدُاًُ،أماُم لقُاًُفنيُمثلُقولهمُ

روجدت ُالضالةرُورطلبن ُكذاُ تىُوجدتهرُ،وأماُمقيَّداُفنيُمثلُقولهمُروجدت ُييدُاًُ

كريمُاًرُأوُرلئيمُاًرُ.فالموجودُالمستعملُعندهمُعلىُاإلطالقُقدُيعنونُبهُأنُيحصلُ
الشيءُمعروفُالمكانُوأنُي َّ
تمكنُمنهُفيُماُيرادُمنهُويكون ُمعرضاُلماُيلتمسُ

منهُ...وأماُالذيُيستعملُمقيَّداُفيُمثلُقولهمُروجدت ُييدُاً ُكريمُاًرُأوُرلئيمُاًرُفإنماُ
يعنون ُبهُعرفن ُييدُاًُكريمُاًُأوُلئيمُاًُلُغيرُ.وقدُيستعملُالعربُمكانُهذ ُاللنظةُ
في ُالدللة ُعلى ُهذ ُالمعاني ُرصادفنر ُو ُرلقينرُ ،ومكان ُالموجود ُرالمصادفرُ
ورالملقىر(ُ .)1
نلحُ ،من ُقول ُالنارابي ُالسابق ُأنه ُيراعي ُالسياقات ُاللغوية ُالتي ُيستلدمُ
فيهاُمص ل ُ(الموجود)ُعندُجمهورُالعربُ-وليسُأهلُاللغةُ -األمرُالذيُيثبنُ
(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،ص.112
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ثقافتهُ ،ونظرته ُالشمولية ُلتوظيق ُالمص ل ُفي ُإطار ٍ
ات ُمتعددة؛ ُتتبع ُالنئاتُ
ِ
المستلدمةُلهُ،ولمُيكتف ُالنارابيُبذل ُوانماُ اول ُرصد ُالمرادفاتُللمص ل ُفيُ
الدللةُذاتهاُ .
ثم ُينتقل ُالنارابي ُلبيان ُدللت ُالمص ل ُعند ُأهل ُالنلسنة ُبقولهُ :رفلماُ
انتقلن ُالنلسنة ُإلى ُالعرب ُوا تاجن ُالنالسنة ُالذين ُيتكلمون ُبالعربية ُويجعلونُ
عبارتهمُعنُالمعانيُالتيُفيُالنلسنةُوفيُالمن قُبلسانُالعربُ،ولمُيجدواُفيُ
لغةُالعربُمنذُأولُماُوضعنُلنظةُينقلونُبهاُاألمكنةُالتيُتستعملُفيهاُراستينرُ
فيُاليونانيةُورهسنرُبالنارسيةُ،فيجعلونهاُتقومُمقامُهذ ُاأللناتُفيُاألمكنةُالتيُ
يستعملها ُفيها ُسائر ُاألممُ ،فبعضهم ُرأى ُأن ُيستعمل ُلنظة ُرهور ُمكان ُرهسنرُ
بالنارسية ُوراستينر ُباليونانيةُ .فإن ُهذ ُاللنظة ُقد ُتستعمل ُفي ُالعربية ُكبداية ُفيُ
مثلُقولهمُرهوُينعلرُورهوُفعلرُ،...واستعملواُالوجودُفيُالعربيةُ يثُتستعمُلُ

رهستير ُبالنارسيةُ ،واستعملوا ُوجد ُويوجد ُوسيوجد ُمكان ُكان ُويكون ُوسيكونُ...
وينبغيُأنُتعلمُأنُهذ ُاللنظةُإذاُاستعملنُفيُالعلومُالنظريةُالتيُبالعربيةُمكانُ
رهسنرُبالنارسيةُفينبغيُأنُلُيليَّلُمعنىُالشتقاقُولُأنهُكائنُعنُإنسانُإلىُ

آخرُ،...،بلُيستعمل ُفيُالعربيةُدال ُعلىُماُتدل ُعليهُرهسنرُفيُالنارسيةُوُ
راستينُرُفيُاليونانيةُ.وتسعملُعلىُمثالُماُنستعملُقولناُرشيءرُ،...فالموجودُ
إذن ُيقال ُعلى ُثالثة ُمعانُ :على ُالمقولت ُكلهاُ ،وعلى ُما ُيقال ُعليه ُالصادقُ،
تصورر(ُ .)1
وعلىُماُهوُمنحايُبما يةُماُخار ُالننسُتص ِورتُأوُلمُت َّ

وبذل ُفإن ُالنارابي ُيشير ُإلى ُاختالف ُدللت ُاللنُ ،الوا د ُعند ُجمهورُ
العربُ،والنالسنةُ،وامكانيةُكونُاللنُ،دالُأوُمدلوًل؛ُباختالفُالمعانيُالتيُيمكنُ
(ُ)1النارابيُ،الحروفُ،ص.110
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ِ
للنُ،الوا دُا تمالهاُ،فهوُتارًةُيستلدمُ(الموجود)ُللمحسوسُالملموسُ،وتارةُأخرىُ

يستلدمهُلماُهوُفيُالذهنُ-األمرُالذيُي كد ُإدراكهُأن ُالوجودُيقالُعلىُأشياءُ
كثيرة ُمن ُبينها ُالصدق ُفي ُالقضية ُفي ُوقن ُمبكر(ُ ،-)1وقد ُأشار ُأ د ُالبا ثينُ

ُجديدة ُعلى ُالمعنى ُاللغوي ُللنُ ،ربما ُكانُ
ُأبعادا
إلىُ :رأن ُالنارابي ُبإضنائه
ً
ً

ٍ
ُبتحليل ُبياني ُلأللنات ُفي ُأصولها ُ(جذورها ُاللغوية)ُ ،ثم ُتركيبُ
يتضمنه؛ ُفقام
ٍ
مشتق ٍ
ُجديدة ُعنها؛ ُإلكسابها ُمعاني ُفلسفية ُتتالءم ُإلى ُ ٍد ُما ُمع ُالمعنىُ
ات
ٍ
ُبشكل ُعام؛ ُفقد ُقلب ُالنارابي ُنظام ُالعالقة ُبين ُاللنُ ،والمعنىُ
اليوناني ُاألرس ي

عندُالنحويينُ،فالمعنىُهوُالذيُيتحكمُب بيعةُاللن[ُ،معنىُ(فكرة)ُ-لن(ُ،عبارة)ُ-
ت ُأصلهاُ
محسوسُ(شيء)]ُ،وبالتاليُفإن ُ(الجوهرُ،والعرضُ،والموجود)ُ،كلهاُألنا ٌ

مشتق ُمنُالواقعُالماديُ،وبعدهاُفلسني ُيحاكيُالمعانيُاليونانيةُ(األرس ية)ر(ُ،)0
ٌ

وهذاُيقودُإلىُأن ُإدراكُالمعانيُالملتلنةُوالمتنوعةُالتيُتعنيهاُاأللناتُيسهمُإلىُ
ٍد ٍ
ُكبيرُفيُفهمُالمص لحاتُالنلسفيةُالتيُتتكئُعلىُتل ُاأللناتُ .

وهذاُيعنيُمراعاةُالنارابيُالتدر ُمنُالمعنىُالحسيُإلىُالمعنىُالعقليُللنُ،
الوا دُ،عنُطريقُالنتقالُمنُبيانُالمعانيُالمستلدمةُللنُ،الوا دُعندُأهلُاللغةُ،
نيُيشكلُامتداداُلمعانيُ
والنالسنةُعلىُ د ُسواءُ،وماُذل ُإلُألنُالص الحُالنلس
ً

بيعةُمجرداُإياهاُمنُلوا قهاُ
المص لحاتُاللغويةُالعربيةُالمحدودةُإلىُماُوراءُال
ً
الكيفيةُوالكميةُ،األمرُالذيُيساهمُفيُعمليةُت ويرُالمص لحاتُوماُتدلُعليه(ُ .)6

(ُ)1انظرُ:محمودُفهميُييدانُ،في فلسفة اللغةُ،دارُالوفاءُلل باعةُوالنشرُ،اإلسكندرية0226ُ،مُ،
ص.130-131

فلسفية أم فلسفة لغة؟"ُ،ص.103-109
(ُ)0جهاميُ،جيرار""ُ،حروف" الفارابي :لغة
ّ
(ُ)6انظرُ:يينبُعفينيُ،فلسفة اللغة عند الفارابيُ،صُ .101
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الخاتمة
بعدُدراسةُهذاُالبحثُالذيُربمُاللغةُبالنلسنةُ،منُخاللُالنظرُفيُرؤيةُ
النارابي ُلموضوع ُالشتقاقُمن ُيوايا ُفلسفية ُتلدم ُالنلسنة ُاللغوية ُ_التي ُما ُيالنُ
ٍ
بحاجة ُإلى ُالكثير ُمن ُالدرس ُوالتحليل ِ
ُمن ُالبا ثين_ُ ،فإننا ُنلحُ ،ذل ُالتأثيرُ

النلسني ُالواض ُفيُلغةُالنارابيُ،وأفكار ُ،وتحليلهُللموضوعاتُاللغويةُمنبِثًقاُمنُ

ٍ
تهُمنُخاللهاُفيُعصر ُبلغُفيهُاليدهارُ
تل ُاألطرُالنلسفيةُالتيُصاغُشلصي

العلميُالثقافيُأوجهُ .
وبتركيزُالبحثُعلىُكتابُرالحروفرُفإنناُنلحُ،محاولةُالنارابيُاستحداثُ
بعض ُآليات ُالبناء ُالمعنوي ُفي ُكتابهُ ،ومن ُذل ُتركيز ُعلى ُصيغة ُالمصدرُ
الصناعيُفيُالعربية.
ومعُما ُجاءُبهُالنارابيُمنُفهمٍُفلسني ٍ
ُجديد ُللموضوعاتُاللغويةُ،إل ُأنُ
ذل ُكانُبالنسبةُللمتلقيُعمل ًة ُذاتُوجهينُ:أ دهماُإيجابيُتمثلُفيُاللرو ُمنُ
األطرُالتقليديةُفيُفهمُاللغةُإلىُأطرُأوسعُأسهمنُفيُنماءُاللغةُواثرائهاُ،أماُ

ٍ
ُفيُكثير ُمنُاأل يانُوذل ُنتيجةُ
الوجهُاآلخرُفكانُسلبياُأدىُإلى ُتشتنُالقار
التعددُالمص لحيُللمنهومُالوا د؛ُكماُفيُمص ل ُ(المصدر)ُ،والتمثيلُالمل ِبسُ
ٍ
فيُأ ٍ
ُجديدةُ
ٍُ
لحات
يان ُأخر؛ُكماُفيُ(مص ل ُاأللناتُالمركبة)ُ،واإلتيانُبمص
لمنهوماتُموجودةُقبلهُ،األمرُالذيُشتنُذهنُالقار ُفيُعدةُمواضعُ .
أخير ُفإن ُموضوع ُالنلسنة ُاللغوية ُوان ُكان ُقد ُطرِق ُمن ِ
ُقبل ُبعضُ
و ًا
ٍ
ُبحاجة ُإلى ُالكثير ُمن ُالدرسُوالتحليل؛ ُلللرو ُمن ُذل ُ
البا ثين ُإل ُأنهُما ُيال
النهمُالتقليديُالرتيبُلموضوعاتُاللغةُ،وبالتاليُوضعُالموضوعاتُاللغويةُضمنُ
أطرُجديدةُتكشفُماُوراءُالنصُُ،وتتي ُإعمالُالذهنُفيُالدرسُاللغويُ .
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الهدىُ،طُ،0بيروت1750ُ،م.
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1732م.
 .00أبو ُالنضل ُعبد ُالر من ُجالل ُالدين ُالسيوطيُ ،المزهر في علوم اللغة
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صرفية
العربية (دراسة
الصناعي في
ّ
ّ
 .03محمد ُعبد ُالوهاب ُشحاته ،المصدر ّ
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اإلسكندرية0226ُ،م.
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