
 
 
 

 ث  واعِ والبَ  ع  واضِ : الَ ةِ ي  بِ رَ يف العَ  االْشِتقاِقي ِ  اأَلْصلِ  اْخِتالف  "
 "ة  ي  ل  ك    هات  ج ِ وَ م  وَ  ة  زئي  ج  َأْمِثَلة 
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،  وهي هِذِه ُمباَحثٌَة أُريَد هَلا َأْن َتكوَن تَعريًفا ِبظاهرٍة ِلسانّيٍة يف الَعَربِيَِّة، وهي اختالُف األصِل االشتفاِقيِّ 
عجمّي، والّنحوّي، وَقد ائتَ َلَفْت ِمن ََخسِة َمطالَب 

ُ
، أّوهُلا: "ِمهاٌد َرئيسةٍ تَ َتنّزُل َبنَي ُمستَوَينِي، َبل َثالثٍة: الصَّريّف، وامل

"، ورابُعها: عربّيةِ اْسِتْشراُف أَْمِثَلٍة دالٍّة َعلى هِذِه الظّاِهرَة يف الوََتسيٌس"، واثنيها: "يف َمقاصِد الُعنواِن"، واثلثُها: "
هاُت الُكّلّية"، وقد َجهَد ا وجِّ

ُ
لباحُث "اْسِتْشراُف أثِر الظّاِهرَِة يف الّتلّقي والّتْحليِل يف ِسياقاٍت كالمّيٍة"، وخاِمُسها: "امل

ِمن –السِتْقصاِء، ُُماواًل اْسِتْشراِف أجلى مواضِع هِذِه الظّاِهرَِة يف الَعَربِيَِّة دون الّتعريِج َعلى كلِّ ُمثُلها ابحلصِر وايف 
فضيِة ِإىل ََتّلِق ظاِهَرة البَ تَلّمَس  -ِوجهٍة أخرى

ُ
 اخِتالِف األْصِل االشِتقاقيِّ واعِث امل

ُ
عجِم العربِّ يف الَعَربِيَِّة عاّمًة، وامل

  .خاّصةً 
 
 

 
 
 



 
 ث  واعِ والبَ  ع  واضِ : الَ ةِ ي  ربِ عَ اليف  االْشِتقاِقي ِ  اأَلْصلِ  اْخِتالف  

 ة  ي  ل  ك    هات  ج ِ وَ م  وَ  ة  ي  ئِ زْ ج   َأْمِثَلة  
ٌ  تَ وَ  هاد  مِ : الا أو     يسي
َعلى  الباحثِ  رودُ وُ أَوَّهُلُما ، نانِ اثْ  ابعثانِ  ،اآلنَ َعَلْيِه و ما هُ َعلى  هِ قِ لّ َتَ ، وَ هِ صاحبِ  سِ فْ يف ن َ  هذا البحثِ  قيامِ لِ 

  م ساالَ سأهلَ م، فَ وسلّ َعَلْيِه ى هللا صلّ  األكرمِ  سولِ الرّ َعلى  رٍ فَ ن َ  فودِ وُ  حادثةِ 
ُ
ن نَ "م: واهبُ جَ  كانَ هم، فَ سبِ نَ َعْن  مِ هِ ستفْ امل

 ن تسميةٍ مِ كاَن   ه هلم ماتكرَّ نَُّه أذِلَك  ؛(1)دان"شْ نو رَ ا: "بل أنتم بَ كً ستدِر مُ  -موسلّ َعَلْيِه ى هللا صلّ – ، فقالَ "انيّ نو غَ بَ 
الذي هو  نيِ من الغَ  ةٌ شتقّ ا مُ أنّ َعلى  هاملْ ، ومل يَ يِّ من الغَ  ةٌ ا مشتقّ أنّ َعلى  -موسلّ َعَلْيِه ى هللا صلّ –ها لَ محَ  رذولةٍ مَ 

ناعِة إنَّ األِلَف َوالّنوَن زائِداتنِ ِإاّل   "َفهْل هذا ،(2)حابُ السَّ  يَتفّوْه ملَْ  -الّسالمُ َعَلْيِه -كاَن   َوِإنْ  ،َكَقوِل أْهِل الصِّ
  .(3)ِبذلَك"

 
 االً ا محّ ا لفظي  كً مشرَت ، وَ هةٍ جْ و ن ني مِ اللتَ دِ َأنَّ ََثَّ  انجدْ وَ  نيِ جهَ الوَ َذيِْنَك  ِإىل أخرى اترةً  البصرَ نا عْ جَ ن رَ نا إَ لعلّ وَ 

 
َ
 : يانٍ بَ  ضلُ خرى، وفيما يلي فَ أُ  ن وجهةٍ مِ  نيِ ومعجميّ  َصْرِفيّ نْيِ  ْعنَ يَ نْيِ مل

 عّ هو "ف َ  اجلَْذرُ  فيهِ ع الذي أودِ َوالَوْزُن الصَّْريفُّ ، ةٌ ون أصليّ : النّ "العّ ف َ  -غ ي ن: انغيّ " -
َ
: ريفُّ عىن الصّ ال"، وامل

 املبالغةِ  صيغةُ 
ُ
 . (4)نيِ : كثري الغَ عجميُّ ، واملعىن امل

 عْ هو "ف َ  اجَلْذرُ  فيهِ ع الذي أودِ َوالَوْزُن الصَّْريفُّ ، ون زائدةٌ : النّ "النعْ ف َ  –غ ي ي : انيّ غَ " -
َ
عىن الن"، وامل

 الصّ  ريفّ الصّ 
ُ
 هة، شبَّ فة امل

َ
، فنقول: رجل غاٍو، َوَغٍو، َوَغِويٌّ، يّ والغَ  اللُ قه الضّ لُ ن خُ : مَ عىن املعجميُّ وامل

  َوَغّياُن. 

  ظاهرةِ َعلى يف ُمباحثٍَة  تىأَ  أنْ  لباحثِ ان مِ كاَن   نَّهُ أ نيثَ الباعِ َذيِْنَك  اثينوَ 
ُ
 فتَ التَ ، فَ ةِ يف العربيّ  ريفِّ الصَّ  شرتكِ امل

  قِ لّ  َتَ يف لِ هذا العامِ  رِ أثَ ِإىل  جالةٍ يف عُ 
ُ
  دِ تعدّ ، وَ ةِ يّ يف العرب ريفِّ الصَّ  كِ شرتَ امل

َ
، فأراد (5)ليلةقَ  دِّ جِ  طورٍ يف سُ  عاين فيهاامل

                                                 

، وابن عصفور، املمتع يف التصريف، 1/151، وقد ذكره يف اخلصائص، 1/131انظر: ابن جين، املنصف، ( 1)
171. 

 .171( انظر: ابن عصفور، املمتع، 2)
 .1/151( انظر: ابن جين، اخلصائص، 3)
غينا:  ( وقد تكون مأخوذة يف سياق آخر من العطش، فالغني العطش، أو من الغثيان، فنقول: غانت نفسه تغني4)

 غثت، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "غني". 



 ضلِ وفَ  ،وإحاطةٍ  ،ليةٍ تَ َعلى  لةً مشتمِ  ،هابرأسِ  قائمةً  ُمباَحثَةً ههنا  يغدوَ ، لِ رعٍ ا يف فَ عً رْ ف َ ِإْذ كاَن  ؛ه ذاكَ ثَ بَ  لَ مِ كْ يُ  أنْ 
 .  بيانٍ 

 
 نوانِ الع   قاصدِ اين: يف مَ الث   الَْطَلب  

 ِذِه هلِ  ضى الباحثُ ارتَ 
ُ
 ةِ العربيّ يف  االْشِتقاِقيِّ  اأَلْصلِ  اْخِتالفُ ه ب "سَ ا وَ ريضً  عَ عنواانً  باَحثَةِ امل

َ
 واضعُ : امل

 :سةٍ اسِّ مُ  طابٍ أقْ  ثالثةِ  كِ لَ يف ف َ  دائرٌ نَُّه أ ن هذا العنوانِ مِ َوالظّاِهُر  "،ةٌ يّ كلّ   هاتٌ وموجِّ  ةٌ جزئيّ  أَْمِثَلةٌ : واعثُ والبَ 
  ّ(حثِ البَ  )موضوعةُ  االْشِتقاِقيِّ  اأَلْصلِ  اْخِتالفُ  :اهلُ أو. 
 واثنيها:  

َ
 .(البحثِ  )غايةُ  واعثُ والبَ  واضعُ امل

  ُةُ زئيّ اجلُ  ْمِثَلةُ األَ  :هاواثلث 
ُ
 . (البحثِ  )منهجُ  ةُ يّ لّ كُ ال هاتُ وجِّ ، وامل

 فَ  "االشتقاقيِّ  األصلِ  اْخِتالفِ " ُقْطبُ  أَّما
َ
 ما خال األعجميَّ –الَعَربِيَِّة يف  كلمةٍ ِلُكلِّ   أنّ ِمْنُه  دُ قصِ امل

 ظاهريٍّ  وبٍ يف ثَ  لمةٌ كَ   ستويَ تَ  أنْ  يدثُ َقْد  ،، ولكنْ جلذرِ ابِ  ناعةِ الصّ  أهلُ َعَلْيِه  واضعَ ا تَ اشتقاقي   أصالً  -واحلروفَ 
َعَلْيِه يأيت سَ ِمّا  ذِلكَ  وغريُ "، انُ سّ و"حَ "، "، و"ضاعَ لُ "القائِ ذِلَك ن ، ومِ أو أكثرَ  نيِ قاقيّ اشتِ  ينِ ذرَ جَ ِإىل  دُّ رتَ يَ  تماثلٍ مُ 

 ،األعالمِ من  كثريٍ و ، (6)دّ عَ مَ حج، وَ ذْ ومَ اجَلرَبوِت، والن َّْرِجس، والت ُّْرَتِب،  ك  األساءِ  اشتقاقِ َعْن  احلديثُ أَّما ، بيانٍ  فضلُ 
 "يف  جيّن  ابنُ َعَلْيِه ما أتى  ثلِ ن مِ مِ ذِلَك وغري 

ُ
 . هذا البحثِ  ا من مطالبِ طلبً مَ  فليسَ  ،"صفنْ امل

 
 " ُقْطبُ  أَّما

َ
  "واعثواضع والبَ امل

َ
دون الَعَربِيَِّة يف  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  أجلى مواضعِ  ْسِتْشرافِ ال ُماولةٌ  هُ نمِ  دُ قصِ فامل

  البواعثِ  ْسِتْشرافِ ال -أخرى جهةٍ ن وِ مِ – ُماولةٌ ، وَ صاءِ قْ واالستِ  ابحلصرِ  لهاثُ مُ  كلِّ َعلى   عريجِ التّ 
ُ
 قِ لّ َتَ ِإىل  فضيةِ امل

 . ةً خاصّ  العربِّ  ، واملعجمِ ةً عامّ الَعَربِيَِّة يف ِهرَة الظّا هِذهِ 
 

حث، ما ورد يف البَ ر تفسِّ  ةٍ يّ لّ كُ   قوالتٍ مَ لِ  فاءٌ صْ استِ فيِه ، ف"ةيّ هات الكلّ ة واملوجّ اجلزئيّ ْمِثَلة األَ " ُقْطبُ  أَّما
  طبُ قُ ، وَ حثِ البَ  ةُ وضوعو مَ " هُ االشتقاقيِّ  األصلِ اْخِتالف " قطبُ ، فَ ملةِ ه، وابجلُ ملُ وتُ 

َ
و ث" هُ واعِ ع والبَ واضِ "امل

  . حثِ البَ  نهجُ ة" هو مَ يّ هات كلّ وجِّ ة، ومُ زئيّ اذ  جُ "نَ  طبُ قُ ، وَ حثِ ن البَ مِ  ةُ الغايَ 
   

                                                                                                                                                                              

، جامعة 113لة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد( انظر: مهدي عرار، ظاهرة تعد املعاين الصرفية يف العربية، اجمل5)
  م.1111الكويت، شتاء 

  .111، 111، 1/111ابن جين، املنصف، ( انظر: 6)



 ةِ يف العربي   ِهَرةِ الظ ا هِذهِ َعلى  ة  دال   َأْمِثَلة   ايْسِتْشراف  : الث  الث   الَْطَلب  
 ل: االيسم  األو  اِلثال  ( 3-1)

اثنيهما "و س "س م و"، وَ أَوَّهُلُما ، ينِ تغايرَ مُ ني أصلَ ِإىل  رتدُّ ا تَ أنّ ذِلَك  ؛يِّ ها االشتقاقِ لف يف أصلِ اختُ  كلمةٌ 
 .ةٌ وصرفيّ  ،ةٌ واشتقاقيّ  ،ةٌ دالليّ  مغايرةٌ  وجيهٍ تَ  يف كلِّ م"، وَ 
 الواوُ ِمْنُه  اهب"، والذّ عٌ فْ "اِ  هُ ووزنُ ناء"، قْ أَ "ِقْنو" وَ  :"ِسْو"، مثلفيِه  األصلُ فَ  -"س م و"أعين - لِ األوّ  يفأَّما  -

، وجيهِ ا هلذا التّ فقً وَ  االسمِ  أصلِ  قديرِ ف يف تَ لِ اختُ د ، وقَ "يّ سَُ " هُ صغريَ تَ ، وَ ه أساءٌ عَ جَ  ألنَّ "الم الكلمة"؛ 
 . (7)فالأقْ ل وَ ذاع، وقُ فْ جْ ع وأَ نا: ِجذْ قولِ كَ "ِفْعل"،  "فَ ْعل"، وَ  :فقيلَ 

 نه، والفاءُ مِ  فتْ ذِ حُ َقْد  الفاءَ  أنَّ ِإالّ  م"،سْ و "وَ يف "اسم" هُ  لُ األصْ فَ  -ين "و س م"أعْ - اينيف الثّ أَّما وَ  -
  َعنِ  ه ِعَوًضالِ يف أوّ  اهلمزةُ  تِ زيدَ ، وَ "َوْسم"يف  ي الواوُ ه

َ
 .نهُ مِ  الفاءِ  ذفِ ْعٌل"؛ حلِ اِ " هُ زنُ وَ ف، حذوفِ امل

 ،االسمِ  يف اشتقاقِ  ولُ القَ  يَ هِ  "الفِ اخلِ  سائلِ يف مَ  نصافُ اإلِ " سائلِ ن مَ مِ  سألةٍ مَ  لَ أوّ  ا أنَّ حق   ريفِ ن الطَّ مِ وَ 
ن مِ  شتقٌّ مُ نَُّه أِإىل  ونَ صريّ البَ  ذهبَ وَ ، المةُ هو العَ الذي  "الَوْسم"ن مِ  شتقٌّ مُ  "االسمَ "ِإىل َأنَّ  ونَ الكوفيّ  ذهبَ فَ َقد 

يف  الَوْسمَ  ألنَّ  ؛الَوْسمِ  نَ مِ  قٌّ شتَ مُ ِإنَُّه  نالْ ا ق ُ إنّ ": قالوا هم أبنْ تَ جّ حُ  اأقامو فَ َقد  ونَ الكوفيّ أَّما ، (8)الُعُلوُّ َوُهَو  ،السُُّموِّ 
 َعلى  َوْسمٌ  ، واالسمُ ةُ هو العالمَ  اللَُّغةِ 

ُ
–ذا قيل لِ ، وَ (9)"الَوْسمِ  نَ مِ  شتقٌّ مُ ِإنَُّه  لنا:هذا قُ لِ فَ ، يهلَ عَ  سمِ الوَ كَ   ى، فصارَ سمّ امل

 أبنْ هم تَ جَّ صبوا حُ نَ فَ َقد  ونَ صريّ البَ أَّما وَ  ،اهبِ  عرفُ يُ  يءِ الشّ َعلى  ٌة تُوَضعِس  االسمَ  إنَّ  -قاقيِّ االشتِ  وجيهِ ا هلذا التَّ قً ف ْ وَ 
 تِ يال، ومنه سُِّ ا َيْسُمو ُسُو ا، إذا عَ : سَ قالُ ، يُ العلوُّ  هو اللَُّغةِ السُُّموَّ يف  ألنَّ ؛ ن السُُّموِّ مِ  مشتقٌّ ِإنَُّه  لناقُ ا "إنّ  قالوا
 َعلى  يَ ْعُلو ها، واالسمُ علوِّ لِ  اءً سَ  ماءُ السَّ 

ُ
 ه مِ ما حتتَ َعلى  ّمى، ويدلُّ سَ امل

َ
 ،ُمسّماهَعلى  ّما َسَا االسمُ فلَ ، (10)"ىنعْ ن امل

، املسألةِ هِذِه يف  ويلٌ طَ  الكالمَ َواحَلقُّ َأنَّ ن الَوْسِم، لسُُّموِّ، ال مِ ن اشتقُّ مِ مُ نَُّه أَعلى  دلَّ  ،عناهُ مَ  نْ ه مِ ما حتتَ َعلى  وَعاَل 
 . ذلكَ كَ   ريقٍ فَ  كلِّ   كلماتِ َعْن   ، واجلوابُ "نصافاإلِ "يف  تٌ ثبَ مُ  ريقٍ فَ  كلِّ   ةِ جّ حُ  وبيانُ 

 الََبِي ة   - ة  ي  ر  اين: الذ  الث  اِلثال  ( 3-2)
 هِذِه ِإىل  ويف ِمثاٍل اثٍن ُمنتِسبٍ 

ُ
 الَفرعّيِة اخُتلَف َكثريًا يف أصِل "الذُّرّيّة"، َففيها أربعُة أقواٍل يَ ْنبين باَحثَةِ امل

 وِدالالٌت: كّل َقوٍل احِتماالتٌ َعلى  
 .ا: "ذرأ"أَّوهلُ  -

                                                 

 عرب، مادة "سو". ( انظر: ابن منظور، لسان ال7)
 . 1/6( انظر: ابن األنباري، اإلنصاف، 8)
 . 1/6( انظر: ابن األنباري، اإلنصاف، 9)
 . 1/6( انظر: ابن األنباري، اإلنصاف، 10)



 .َواثنيها: "ذرر" -
 .َواثلِثُها: "ذرو" -
 َورابُِعها: "ذري". -

الكلَمِة َكما هِذِه "فُعوَلة"، فَ رُتَك ََهُز َعلى  اخلْلَق، ويكوُن أصُلها "ُذُروَؤة" ابهلَمزةِ اهلَْمزَُة َفِمْنها: َذَرَأ هللُا أَّما 
مزُة ايًء، والواُو تُرَِك ََهُز "اخلابَِية" ِمْن "َخبأُت"، و"الّنِبّ" ِمن "أنْ َبأت"، َو"الرَبيّة" ِمْن "بَرأ هللُا اخلَلَق"، َُثّ أُبِدَلت اهلَ 

أصُلها "َذريَئة"، ُفخفِّفِت اهلمزُة ِِببداهِلا ايًء، أَْن َيكوَن "ُذرّيّة"، َوجيوُز َغَدْت خريَُة يف الياِء األوىل، ف َ ايًء، وأُْدِغمت األ
 َُثَّ أُدِغمِت الياءاِن.   

ّر،أَّما وَ   َكالذَّرِّ"، َفهي،كاَن    ِلما َوَرَد يف اخَلرَبِ: "إنَّ اخلَْلقَ ذِلَك ِصغاُر الّنمِل، وَ َوُهَو  "ذرر" َفِمنها َكلمُة الذَّ
ْحِمِل، َمنسوبَةٌ َعلى 

َ
الّنسِب، َووزُنا "فُ ْعِلّية"، َوُضمَّت الّذاُل ِمن َعلى  الّذرِّ، فَالياءاِن مورفيٌم الِحٌق دالٌّ ِإىل  هذا امل

نسوبِ ِإىل  "ُذرّيّة" يف الّنَسبِ 
َ
" امل ّر" َكما ُضّمِت الّداُل يف "ُدْهرِيٍّ ْهر،ِإىل  "الذَّ تْ َوهذا َعلى  الدَّ

ُ
لِئبِّ ِخالِف الِقياِس امل

طّرِد يف الّنسِب. 
ُ
 امل

: "فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه -تَعاىل–الواُو والَياُء َفِمْن: َذَرْوُت احَلبَّ َوَذَريْ ُته؛ يُقاالِن َجيًعا، وِمنُه قَ ْولُه أَّما وَ 
ّر أَْيًضا، فأصُلها11الّراَِيح") حِمِل "ُذُرويَة"،هذَعلى  (، وهَي حاُل الذَّ

َ
َوزِن "فُعوَلة"، َُثَّ فُِعَل هِبا ما فُِعل يف َعلى  ا امل

ا  الَوجِه األّوِل، أْعين ِإبداَل الواِو ايًء، َفصارْت "ُذرّيّة"، وقيَل: اأَلْرِض َكما َذَرأَ الزّارُِع َعلى  ُسُّوا ُذرِّيَّة؛ أَلنَّ هللَا َذَرأَهاِإنَّ
 (.12البْذَر)

يف "َذَروت"، َووزُنا "َفعيَلة"، فأصُلها "َذريَيٌة"، َُثّ أُدِغمِت الياءاِن،  َتكوَن ِمن "َذَرْيُت"، َوهي لُغةٌ َوجَيوُز أْن 
 (.  13َتّمٍل)فيِه ِإىل َطوياًل َيتاُ  الّناظُر ا المً يف اشِتقاِق "ُذرّيّة" وَتصريِفها كَواحَلقُّ َأنَّ 

                                                 

 (.15( اآلية )الكهف، 11)
 ، والقرطِب، اجلامع،1/151، وابن األنباري، البيان، 137( انظر ما قيل فيها: السجستاين، نزهة القلوب، 12)

 .1/361، والسمني احللِب، الدر املصون، 1/513، وأبو حيان، البحر احمليط، 1/71
 .1/361( انظر: السمني احللِب، الدر املصون، 13)



 
 

؛ ِإْذ ِإّنا َترتدُّ ِإىل َجذِر "ب ر أ"،  أّما الربيُّة فِمثاٌل آَخُر ِمن ُمُثلِ  تَبايِن ابِب الَقوِل َعلى األصِل االشِتقاقيِّ
تعنّيُ ِمْنها "اخلَلُق"، فاهلُل البارُئ، وأكثُر الَعرِب والُقرّاِء َعلى ترِك ََهزِها لكثرِة ما َجَرت

ُ
عجميُّ امل

ُ
ْعىن امل

َ
َعلى  وامل

، وقْد جاَء يف "الّصحاح" أنَّ اجَلمَع الرَبااي والرَباّيت، وأَنّنا (14)عيَلة" ِبَْعىن "َمْفعوَلة"األلسَنِة، وهَي َعلى هذا الّتوجيِه "فَ 
، والّدليُل َعلى أنَّ األصَل اهلَمُز (15)نقوُل: بَ رَأَُه هللُا َيربَُؤُه، َّث تُرَِك اهلَمُز فيها ََتفيًفا، فقيَل: بَراه هللُا يَ رْبوه بَ ْرًوا: َخَلَقه

 .(16): الرَبيَئُة، بَِتحقيِق اهلَمزِ َقوهُلُم
عجميُّ أّنا َمأخوَذٌة ِمن الرَبى الذي ُهو الرّتاُب، 

ُ
عىن امل

َ
َوَقد َترتدُّ ِإىل اجَلْذِر "ب ر ي"، ولذِلَك ملَْ ُُتَمْز، وامل
 .  (17)والرَبى والَورى واحٌد؛ فَثمَّ تَعاوٌر َبنَي الباِء والواِو يف َكلِم الَعربّيةِ 

 
 طان  يْ الش  : الث  الث  ثال  الِ ( 3-3)

"ش ط ن"، أَوَّهُلُما : نْيِ أصلَ ِإىل  رتدُّ ا تّ أنّ ذِلَك ؛ "طانِ يْ الشَّ " كلمةُ الَعَربِيَِّة  يف  يُّ ه االشتقاقِ د أصلُ تعدّ َوِمّا 
 ليّ أصْ  ونُ "، والنّ عاالً يْ ا "ف َ نُ وزْ يَ ْغدو  وجيهِ لى هذا التَّ وعَ 

َ
 ة، وامل

ُ
 نسِ واإلِ  ن اجلنِّ مِ  دٍ تمرّ مُ  عاتٍ  لّ بيث، وكُ اخلَ  عجميُّ عىن امل

                                                 

 . 15( انظر: ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، 14)
 ( انظر: اجلوهري، الصحاح، مادة "برأ"، وابن منظور، لسان العرب، مادة "بري". 15)
 منظور، لسان العرب، مادة "بري".( انظر: ابن 16)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "بري". 17)
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، زائدةٌ  ونُ الن"، والنّ عْ "ف َ ا زنُ وَ  وجيهِ تّ على هذا الواثنيهما "ش ي ط"، وَ ، (19)ةَ تيبَ قُ  ابنِ  وجيهُ تَ َوُهَو  ،(18)وابِّ والدّ 
 
َ
 وامل

ُ
 .(20)رُ هَ ظْ أ لُ األوّ  زهريِّ األَ  ق، وعندَ احرتَ وَ  لكَ إذا هَ  ؛شاط َيشيطُ  :نى مِ ستقً مُ  عجميُّ عىن امل

 اللتَ الدِّ َعلى  تىد أَ قَ وَ 
ُ
ما َعلى  يننبَ يَ َوِمّا ، (21)وابُن األثريِ  اغبُ الرّ  بايُن اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ تَ ن مِ  نيِ نبعثتَ ني امل

لت عِ ، وجُ ةً أصليّ  ونُ النّ  ذا كانتِ إِ ، فَ واي  نَ  لمةِ الكَ َعلى  القولِ  اببِ  باينُ تَ  ريفٌّ صَ  ليلٌ ه حتَ عقبُ يَ  عجميٍّ مُ  ليلٍ ن حتَ م مِ قدّ تَ 
 ،الن"عْ "ف َ  ن اببِ مِ  زائدةً  ونُ النّ  كانتِ   ها، وإنْ رفُ صَ  بَ جَ ، وَ جلُ الرّ  نَ شيطَ تَ  :موهلِ ن قَ عال" مِ يْ "ف َ  ن اببِ مِ  الكلمةُ 

    .(22)رفِ ن الصَّ ها مِ نعُ مَ  بَ جَ وَ 
 

 كة  الئِ الَ  -اإِلْنسان  : ابع  الر  اِلثال  ( 3-4)

باَحَثةِ 
ُ
الفرعّيِة َوقفٌة ِعْنَد أصَلي كلمََتْ "ِإنساٍن"، و"َمالئَكة"، االشِتقاقيِّني، َوِمن وجوِه الَقوِل َعَلى  يف هِذِه امل

ا َترتدُّ ِإىل َجذِر "ن س ي"، واألْصُل يف "ِإنسان": ِإْنِسيان"، والَوزُن َعلى هذا التَّوجيِه "ِإْفِعالن"، َووزُن  األوىل أنَّ
دليُل أْهِل هذا الرَّأِي ِمن الَقوِل ما جَيْري َعَليها آَن َتصغريِها؛ ِإْذ قيَل يف اإِلْنسان: أصُلُه "ِإْنسان" ُهو "ِإْفعان"، وَ 

، ِإالّ أنَُّه َلّما كثَر يف َكالِمِهم، َوَجرى َعلى ألسَنِتِهم، َحَذفوا ِمْنُه (23)ِإْنِسيان، ألنَّ الَعرَب قاطبًة قالوا: َتصغريُه أُنَ ْيسيان"
ي الاّلُم لكثرتِِه يف االسِتعماِل، فَغَدْت بَعَد احَلذِف: "ِإْنسان"، واحلَذُف لكثرَِة االسِتعماِل َكثرٌي يف كالِم الياَء الَت ه

ِه" ِه" يف: "َويُل أُمِّ  . (24)العرِب؛ َكقوهِلِم: "أَْيِش" يف" "أّي َشيٍء"، و"َويْ ُلمِّ

                                                 

 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "شطن". 18)
 . 11( انظر: ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، 19)
 ( انظر: األزهري، ُتذيب اللغة، مادة "شطن". 20)
، فَ َقد قال: "الشيطان النون فيِه أصلية، وهو من 113( انظر: الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، 21)

"شطن"...، وقيل: بل النون فيِه زائدة من شاط يشيط: اخرتق غضبا، فالشيطان خملوق من النار كما دل عليه: 
، وابن 1/135 يف املنصف حوهلا، (، وانظر كالم ابن جين15"وخلق اجلان من مار  من انر"، اآلية )الرمحن، 

 . 1/175األثري، النهاية، 
 ، وقد قدم كون النون أصلية، وابن منظور، لسان العرب، مادة "شطن". 1/175( انظر: ابن األثري، النهاية، 22)
 ( انظر: األزهري، ُتذيب اللغة مادة "أنس"، وابن منظور، لسان العرب، مادة "أنس". 23)
 . 1/111ري، اإلنصاف، ( انظر: ابن األنبا24)



َي ِإنسااًن ألنّه ُعِهَد إلْيِه وَقْد أتى َعلى هذا الّتوجيِه ابُن قُتيَبَة يف َتفسريِه غَ  ا سُِّ ريَب الُقرآِن، ُمْلِمًحا ِإىل أنَُّه ِإنَّ
ل(25)فَ َنسيَ  َلة، َو"َرُجل"، َفقالوا: ُرَوجيِْ ، (26)، وَقد زيَدِت الياُء يف َتْصغريِه َكما زيدْت يف َتصغرِي "لَْيلة" َفقالوا: لُيَ ي ْ

؛ ِإْذ قالوا ِإنَُّه مشتقٌّ ِمن النِّسياِن، َوَعلى ذِلَك فَاهلمزَُة زائدٌة، َوالَوْزُن ولعلَّ هذا الّتوجيَه ُهو َمذهُب جلِّ الكوفّينيَ 
 الصَّْريفُّ املودَُع يف هذا اجَلْذِر هو "ِإْفعان".

ا َترتَ  دُّ ِإىل اجَلْذِر َوقد أَتى ُعلماُء الَعَربِيَِّة َعلى َتوجيٍه آَخَر يف بياِن أْصِل اشِتقاِق هِذِه الكلَمِة، َوِمن ذِلَك أنَّ
ُهَو "أ ن س"، َويف ِعبارٍة ِلألزهريِّ جامعٍة يَتلّمُس ما َنُْن فيِه قاَل: "َوأصُل اإِلْنِس َواألَنِس َواإِلْنساِن ِمن اإليناِس، وَ 

ِصروَن، َكما قيَل لِلجنِّ: اإِلبصاُر، يقاُل: أََنْسُتُه وأَِنْسُته، أْي: أْبصرتُُه، وقيَل ِلإلْنس: ِإنٌس؛ ألّنم يُ ْاَنسوَن، أْي: يُ بْ 
، وألنَّ اهلَمزَة يف "اإِلنس" أصلّية، َفهي كذِلَك يف "ِإْنسان"، َفهي فاُء (27)ِجّن؛ ألنّ ُهم ال يُ ْاَنسون، أْي: ال يُ َرْون"

 .  (28)الكلمِة، َوهذا َمذهُب الَبصرّينَي؛ ِإْذ َجَنحوا ِإىل َأنَّ َوزنَه "ِفْعالن"

قّدَم بَيانُه أنَّ هِلِذه الَكلمِة َجذَريِن َترتدُّ إليِهما: أَوَّهُلُما دالٌّ َعلى الّظهوِر، َواثنيهما َوُمسَتصفى الَقوِل ِمّا ت
 دالٌّ َعلى النِّسياِن، َولكلٍّ ِمْنهما وزٌن َصريفٌّ، َوجذٌر اشتقاِقيٌّ، َوَمعىًن ُمعجِميٌّ. 

، وَ َعلى  َتبايُن َوجِه الَقولِ ففيِه َنُْن  أّما الكلمُة الثّانيُة يف هذا املِثاِل الذي سِب حَ أْصِل "َمالِئكة" االشتقاقيِّ
بِقولِه: ذِلَك َعلى  اجً عرِّ ، مُ قاقيٍّ اشتِ  دٍ عدّ ن تَ ما فيها مِ ِإىل  افتً لتَ مُ  كرِبيِّ العُ  بارةِ عِ ِإىل  ملاحةُ اإلِ  املعاجلةِ هِذِه  تحِ تَ فْ يف مُ 

 ا َتردَّدْت َبنَي أربعِة ُجذوٍر:  أنّ ذِلَك (؛ 29"خُمتَ َلٌف يف واِحِدها َوأْصِلها")
ذهِب "َمَلٌك"، ِمن امللِك، َوهَي الُقّوُة، فَامليُم هي فاُء الَكلمِة، َفال َعلى  ُدهاك"، َفواحِ  ل أّوهُلا: "م -

َ
هذا امل

َع شاذ افيِه َيستوي ِمّا  َحذَف، َوال َقلَب َمكاينّ، و"َمَلٌك" عائَِلة"، "وََكأّنم "فَ َعلى  الواحُد واجلَمُع، َولكّنه جُِ
انَّثَ  َوزِن "َفعال"، َوَقد َجَعوا َفعاالً َعلى  "َمالٌك"نَُّه أ َتوَّهوا

ُ
ذَّكَر وامل

ُ
 (. 30"َفعاِئَل" قَلياًل)َعلى  امل

                                                 

 ، وابن منظور، لسان العرب، مادة "أنس". 11( انظر: ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، 25)
 . 1/111، وابن األنباري، اإلنصاف، 11( انظر: ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، 26)
 ( انظر: األزهري، ُتذيب اللغة، مادة "أنس". 27)
 . 1/111( انظر: ابن األنباري، اإلنصاف، 28)
 . 1/17( انظر: العكربي، التبيان، 29)
( يذهب بعض الدراسني ِإىل أَنَّ "امللك" واحد املالئكة، وأنه لفظ آرامي األصل بصيغة اسم املفعول، وأن التاء 30)

م، 1111، مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 1للعجمة، انظر: ُممد التوجني، املعجم الذهِب يف الدخيل على العرب، ط
561 . 



 فَاهلَمزةُ ِمثاِل "َمْفَعل"؛ ألنّه ُمشَتقٌّ ِمن "األلوَكِة" الَت ِهَي الّرِسالُة، َعلى  ك"، وواِحُدها "َمْأَلك" ل َواثنيها "أ -
رْت َفُجعلْت بَعَد الالِّم، َفغدا َمقلواًب، ُجِعلت فاُؤُه َمكاَن َعلى  نحى فاُء الَكلمِة، واهلَمزُة َعنٌي، َُثّ أُخِّ

َ
هذا امل

 ِمثاِل "َمعاِفَلة". َعلى  َعيِنه، وعيُنه َمكاَن فائِه، َفقيَل: َمأَلك، َفوزنُه اآلَن "َمْعَفل"، واجلَمُع "َمالِئكة"
، فيِه ك"، فَالاّلُم  أ ها "لواثلثُ  - هي الفاُء، واهلَمزُة هَي الَعنُي، َوأصُل "َمَلك": "َمأَلك" ِمن َغرِي قَلٍب َمكايّنٍ

ْنحى "َمفاِعَلة". َعلى  "فَ َعل"، فَ َوزُن َجِعهِ ِإىل  َفُخفِّف بِنقِل احلَركِة، َواحَلذفِ 
َ
 هذا امل

يَء يف فيِه، َفكأنَّ صاِحَب الّرِسالِة يُديرُها يف فيِه، َفهو "ُمْفِعل"، يَلوُك"؛ ِإذا أداَر الشَّ  :كَ  ا َورابُعها: "ل -
ْنحى فَأصُل "َمَلك: َمالك"؛ ِمثل "َمعاد"، َُثّ ُحِذفت عيُنُه ََتفيًفا، َفصاَر "ِمالئكة"،

َ
ِمثُل َوهذا  َوَعلى هذا امل

 .(31"َمقاِوَلة"، فَأُبِدلت الواُو ََهزًة، َكما أُبِدلت واُو َمصاِئَب)

 
 

ٌ  اِلثال  اخل( 3-5)  "ام "، و"َمعني "، و"ََماض  "، و"ََميق   : ِم ا ه و ِمن ََنِو: "ََميص 
شتملِة أمثلُتها على هِذه الظّاهرِة، وَ 

ُ
طّردِة يف العربّيِة امل

ُ
  :بيانٍ فيما يَلي َفضُل َوهذا ِمن األمثلِة امل

o  "ح ي ص". –"َُميص": "م ح ص" 
o ح ي ق".  –": "م ح ق" "َُميق" 
o  "ع ي ن".  –"َمعني": "م ع ن" 
o  "خ و ض". –"خَماض": "م خ ض" 
ثاِل األّوِل َيظهُر أّن كلمَة "َُميص" ُمشتّقٌة إّما ِمن "ح ي ص"، وإّما ِمن "م ح ص"، َوموَدعٌة يف املِ        

ْهرُب "ح ي ص"يص: : ُمَ "ْفِعلمَ "يف صيغَتنِي َصرفّيتنِي لكّل واحدٍة وزٌن قائٌم برأِسِه، أوالَُها: 
َ
عىن: امل

َ
، وامل

                                                 

، وابن 1/111، وأبو حيان، البحر احمليط، 1/71، وابن األنباري، البيان، 1/17( انظر: العكربي، التبيان، 31)
 منظور، لسان العرب، مادة "ألك"، و"ألك"، و"ملك". 

مالئكة

كلأ

َمعاف لة

كلم

َفعائلة

كأل

َمفاعلة

كول

لة َمفاع 



حيُد، واثنيتُ ُهما: 
َ
حيص: الّشديُد الَفتِل، أو الشَّديد "َفعيل"وامل

َ
ْمحوُص وامل

َ
ْعىن: امل

َ
: َُميص: "م ح ص"، وامل

 . (32)اخللقِ 
 "َفعيال" ِبَعىن وكذلَك "َُميق" الَت هَلا َجذراِن، َوَُها "م ح ق"، و"ح ي ق"، ووزُنا ِإّما أْن َيكونَ       

ا من "ح ي ق"، وهلَ  "َمفعول" ِإذا كانْت ِمن "م ح ق"، وإّما أْن َيكوَن "َمْفِعال" أو "مفعوال" إذا كانتْ 
حيقُ مَ 

َ
، وََيتلُف ابختالِفِه، فَالّشيُء امل "ح  عنياِن معجمّياِن يَتعنّيُ كلُّ واحٍد ِمنُهما بِتعينِي األصِل االشتقاِقيِّ

دلوكُ 
َ
  ي ق" امل

َ
ْمحوُق الذي َذَهَبْت بَركُتهسُ ملّ امل

َ
حيُق ِمن "م ح ق": امل

َ
 . (33)، والّشيُء امل

" َفشأُنا شأُن ما َتقّدَم، َفقد َتكوُن ِمن "م ع ن"، أْو ِمن "ع ي ن"، وآَن إيداِعِهما يف أّما "َمعنيٌ        
َوزَننِي، َوُُمتملٍة رتّدٍة ِإىل َجذَريِن، ومحّالٍة "َفعيل"، و"َمْفعول" يَ َتماَهياِن فَيلتقياِن يف صيغٍة موَهٍة مُ  ََت صيغ

عنُي ِإذا كانْت ِمن "م ع ن"
َ
ْعىنوزُنا "َفعيالغدا  َمعَنينِي، فَامل

َ
ْعىن  "، وامل

َ
–املاُء الّسائُل اجلاري، وَمردُّ ذلَك امل

؛ أْي: ْفعول"، وأصُلها "َمْعيون"وِإذا كانْت ِمن "ع ي ن" َفوزُنا "مَ ِإىل الّسهوَلِة،  -َكما يُقّرُر ابُن َمنظورٍ 
 . (34)َتراُه العيونُ 

 ُت، لعّلُه َيسُن االكِتفاُء ِبا َقّدمُت، فَاألمثلُة كثريٌة يف هذا الباِب، َوَحْسِب ما َمثّلُت َوَشرحْ  
  تجليةِ لِ  كماالً استِ  ليَّ ا عَ ق  بقى حَ يَ وَ 

َ
 الثيِّ الثّ  يف الفعلِ ى تجلّ تَ  اهرةَ ه الظّ هذِ  ىل أنَّ إِ  شارةُ اإلِ  وضعِ هذا امل

  الثيِّ الثّ  ، والفعلِ ميمٌ  هُ الذي فاؤُ  حيحِ الصَّ 
ُ
 "م ح ص"، و"ح ي ص" وما سارَ  وِ نَ  نْ مِ  وفِ األجْ  عتلِّ امل

 ما.   هِ ركبِ بِ 

 
(3-6 ) :  ِم ا ه و ِمن ََنِو: "يَسب اء "، و"َنس اء "، و"َصب اء "، و"بَد اء "اِلثال  الس ادس 

 النِ َيظهُر اطّراٌد اثِبٌت يف طائِفٍة ِمن َكِلِم العربيّ ِة َترتَ دُّ ِإىل َأص َلنِي ُمتغ اِيَريِن، َوموِض ُع ذل َك الِفْع َويف هذا املِثاِل 
هم  وُز، وَ الثُّالثِيّ  اِن: 

َ
عت  لُّ النّ  اقُص، َفعن  َد إي  داِعِهما يف قال  ِب "فَ ّع  ال" يَ َتماَهي  اِن، وتَ ْغ  دو ََثَّ َكلم  ٌة واح  دٌة الصَّ  حيُح امل

ُ
امل

"، َوم  ا ذل  َك "َنّس  اٌء"، و"َس  ّباءٌ  ت  ّدٌة ِإىل َج  ذَريِن اش  ِتقاِقّينِي، َوِداللتَ  نِي ُمعجمّيت  نِي، يف ص  يغٍة َص  رفّيٍة واح  دٍة، ومث  الُ ُمر 
 :َيظهُر ِِبالءٍ  -َعلى سبيِل الّتمثيِل ال احَلْصرِ –ساَر ِبركِبِهما، َفعنَد َرْجِع الّنظِر يف "َنّساٍء" 

                                                 

 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "م ح ص"، و"ح ي ص".  32)
 العرب، مادة "ُمق"، و"حيق".( انظر: انظر هذه املعاين: ابن منظور، لسان 33)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "معن"، و"عني".34)



بالغُة أّوالً أّنا صيغٌة صرفّيٌة على وَ  -
ُ
 .زِن "فَ ّعال" يُراُد هِبا امل

ا ُمرتّدٌة ِإىل َجذَريِن اثنًيا، َوَُها: "ن س أ"، و"ن س ي" -  .وأنَّ
 .، َوَُها كثرُي النِّسياِن، وكثرُي التَّأخرِي واإِلرجاءِ اثلثًا ِداللَتنِي ُمعجمّيتنيِ  -أعين الكلمةَ –وأنَّ  هَلا  -

، (35): ِم  ن السَّ  بِأ والسَّ  بيئِة ال  َت ه  ي اخلَم  ُر، والسَّ  ّباُء ابئ  ُع اخلَم  رِ جميّ تَ   نْيِ ُمعْ  لتَ  نيِ وِمثْ ُله  ا "َس  ّباٌء" احلامل  ُة ِدال
 :وِمن السَِِّب الذي ُهو األسرُ 

 
 لى:عَ ما تَقدََّم جَيْري  فى أنّ َيَ  يسَ ولَ 

 "ص ب أ".    –": "ص ب و" أَ بَ با"، و"صَ "َصّباٍء: "صَ  -
 "ب د أ".    -": "ب د و" أَ دَ دا"، و"بَ و"بّداٍء": "بَ  -

 " ىد  صَ تَ "وَ ، "ىض  قَ ت َ "و  ، "ىط  تََ " وِ ن َنَ هو مِ ِم ا  :ابع  الس  اِلثال  ( 3-7)
 هِذِه يف 

ُ
  ةَ اضيَ امل عالَ األفْ ذِلَك َأنَّ  ؛ةِ ا يف العربيّ ب  ئِ لَ ت ْ مُ  كونُ يَ  كادُ يَ  نمطٍ لِ  ليةٌ تَ  ةِ رعيّ الفَ  باَحثَةِ امل

ُ
 رِ اآلخَ  ةَ عتلّ امل

ها المُ  كونُ ها تَ ندَ ، وعِ ريٍّ ظاهِ  كلٍ ن شَ مِ َعَلْيِه ما هي أَوَّهُلُما ، نيِ يّ قاقِ اشتِ  نيِ أصلَ ِإىل  دَّ رتَ تَ  أنْ  كنُ "تَ َفعََّل" يُ  ثالِ مِ َعلى 
 ،عيفِ ضْ التَّ  َعنِ  جايفالتّ  ردُّ مَ وَ ، فٍ ضعَّ مُ  حيحٍ صَ  آخرَ  الثيٍّ ثُ  ذرٍ جَ ِإىل  رتدُّ د تَ ، وقَ ةٍ لّ عِ  رفَ حَ  يِّ قاقِ االشتِ  اجلَْذرِ  يف
  : ُُملٍّ  يانٍ بَ  ضلُ لي فَ فيما يَ ، وَ مثالٍ أَ  ثالثةِ وايل تَ  راهةِ كَ ِإىل   ،ةِ لّ العِ  رفِ نها بَ عَ  عاضةِ االستِ وَ 

 فَ  لِ األوّ  جهِ الوَ َعلى  أَّمااثنيهما "م ط ط"، "م ط و"، وَ أَوَّهُلُما ، اثنانِ  ذرانِ ها جَ حتتَ يَ َقُع  ى:طّ متََ 
َ
 امل

ُ
 تعنّيُ عىن امل

  ينِ دَ اليَ  مدّ وَ  رُ بخت ُ و التّ الذي هُ  يمطّ و التّ هُ 
َ
  نَ مِ  ةٌ شتقّ مُ  ةُ اين فالكلمَ الثّ  جهِ الوَ َعلى  أَّما، شيِ يف امل

َ
 ، وَ طّ امل

َ
 امل

ُ
 تعنّيُ عىن امل

  تيبةَ قُ  ح ابنُ جّ د رَ وقَ ، (36)ى"طّ مَ تَ ي َ  هِ لِ هْ أَ ِإىل  هبَ ذَ  : "َُثَّ -تعاىل–ه ولُ ل قَ محُِ َعَلْيِه ه، و فسُ نَ 
َ
ط، طّ مَ التَّ َوُهَو  ،اينَ ىن الثّ عْ امل

 َعلى ِإالّ  تِ يَ فَ َلْم  اغبُ الرّ أَّما ، (37)ايءً  بتْ لِ قُ َقْد  اءَ الطّ ِإىل َأنَّ  اجاِن 
َ
 .   (38)هريَ ر غَ  يَ ملَ ، وَ لِ ىن األوّ عْ امل

                                                 

 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "سبأ".  35)
 (. 33اآلية )القيامة، ( 36)
 . 511ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، ( انظر: 37)
 . 511الراغب، معجم مفردات القرآن، ( انظر: 38)

َنّساء

ان كثير النسي-َفّعالن س ي

كثير اإلرجاء-َفّعالن س أ



يي عنَ مَ لِ  الةٌ ا محّ أنّ ذِلَك ى"؛ دّ صَ "تَ اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  بايُنِ َعلى تَ  ولِ ابِب القَ ن م مِ قدّ ما تَ  ثلِ ن مِ مِ وَ 
، وصاَر ما استْقبَ َلكَ َوُهَو  د"، َوَعلى هذا فَإنَّ "َتَصّدى" أْصُلها "َتَصدَّد"؛ ِمن الّصدِّ، د أّوهُلما: "ص، ينِ رَ ذْ جَ 

الَعطُش، َوُهَو  َواثنيهما: "صدى"،، الظَّرفِ َعلى  : داري َصدَد دارِه؛ أْي: قبالَتها، و"َصَدَد" َمنصوبٌ قبالَتك، وَنظريُهُ 
: َوالتّ  عاَرضةُ َكما يَتعَ   ضُ عرّ التّ قديُر الُكّليُّ

ُ
صاداُة: امل

ُ
ْمِثَلة األَ هِذِه َمَع  املضيَّ َواحَلقُّ َأنَّ  ،(39)ّرُض الَعطشاُن للماِء، وامل

 ها. ريِ وغَ  "ىّن ظَ تَ "، و"ىضّ قَ ت َ "و نَ ذِلَك ، و يتُ قَ ا ألْ مّ عَ  يتُ ا أبقَ ِبِ  يتُ اكتفَ فَ َقد  ،ويلِ طْ تَّ ن المِ  ربٌ ضَ 
يف  قالَ ض"، فَ  ض "ق ةِ مادّ َعلى  ردَ وَ َلّما  عِ املواضِ هِذِه ِلِمْثِل  فسريٍ تَ َعلى  العرِب" سان"ل تى صاحبُ د أَ وقَ 

ى ضّ قَ ت َ  :ا قالوارِبّ وَ  ...حويلِ التَّ َعلى  ىضّ قَ ت َ وَ  ،ضقضّ تَ وَ  ،ائرُ الطّ  قضَّ فيه: "وانْ  ضٌ ان خائِ ا أَ عمّ  ينةٍ بِ مُ  ةٍ دالّ  عبارةٍ 
 .(40)"ايءً  حداهنّ إِ  تْ بَ لِ قُ  ضاداتٍ  الثُ ثَ  عتْ مَ تَ ما اجْ ض، ولَ ضَّ قَ ت َ  لِ صْ األيف  ى، وكانَ قضّ تَ ي َ 

 
 : وِ ن َنَ مِ و ه  ِم ا  :امن  ث  الاِلثال  ( 3-8)

o  َان"س  "حَ ان"، وَ ي  "غ. 
o  َعان".يْ ، و"رَ "فانيْ يسَ "و 
o  َي ان". َو"َحي ان"، و"ط 

يف  الن"عْ "ف َ  ا يف صيغةِ دً رِ طّ مُ  كونُ يَ  الذي يكادُ اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  تبايُنِ  ظُ حَ لْ مَ يَ َتجّلى  املِثالِ يف هذا وَ 
 الثيِّ الثّ  علِ الفِ  قاقِ يف اشتِ  أظهرُ َوهذا  ،أو زائدةً  ،ةً أصليّ  ونِ النّ  ونِ كَ   نيَ بَ  باهٌ اشتِ  دثُ يَ فَ َقد  ،حاالٍت خَمْصوصةٍ 

 
ُ
 ةِ الثيّ الثّ  األفعالِ َمَع  الن"عْ "ف َ  ه يف قالبِ إيداعِ  تماهي آنَ يَ سَ ِإْذ  "؛سَّ "حَ "، وَ فَّ و "عَ نَ َعلى  والذي هُ  فِ ضعّ امل
 
ُ
 يَ ْغدو  ذالِ حسن"، وَ – سّ عفن"، و"حَ  -فّ "عَ  ثل:مِ  ونِ لنّ ابِ  ةِ نتهيَ امل

ُ
"َحّسان" َوما شاكَلها  َكِلَمةَ   إنّ  ولُ القَ  ةِ نَ كْ ابمل

،َعلى  ، َوأنَّ هذا التَّقريَر قائمٌ َوْزنَ نْيِ َصْرِفيّ نْيِ  الةٌ محّ  تكوُن ُمشتّقًة ِمْن "ح س ن"، َوِبذا فَ َقد  تِبياِن َأْصِلها االشِتقاقيِّ
 "فَ ّعال"، َوَقْد َتكوُن، ِمْن ُوجهٍة اشِتقاقّيٍة أْخرى، ُمشتّقًة ِمْن "ح س س"، َوِبذاَوالَوْزُن الصَّْريفُّ تَغدو الّنوُن أْصلّيًة، 

الّتقريِر ذِلَك َعلى  "فَ ْعالن"، َوينَبينَوالَوْزُن الصَّْريفُّ أْصاًل ِمن أصوِل الكلمِة، ت لَْيسَ  األمُر اِبلّضدِّ، فَالّنوُن َمزيدةٌ يَ ْغدو 
منوِع ِمَن الصَّرِف خاّصًة، فَِباالعتباِر األّوِل أَْن َيكوَن 

َ
هذا ُُمتَكًما ِمَن ُُمتَكماِت الدَّرِس النَّحويِّ عاّمًة، وَدرِس امل

  الَت شأُن "َعّفان"، َو"غّيان"ذِلَك العِتباِر الثّاين َتكوُن الَكِلَمُة َِمنوعًة ِمَن الصَّرِف. وكَتكوُن الَكِلَمُة َمصروَفًة، وابِ 
 . هِ صاحبِ  سِ فْ يف ن َ  حثِ البَ  اهذ قِ لّ َتَ  واعثِ ن بَ ا مِ ثً ابعِ  بل كانتْ وسّلم، َعَلْيِه َرسوِل هللِا صّلى هللاُ َمَع  ِقّصةٌ كاَن هَلا 

                                                 

 .11/111القرطِب، اجلامع، انظر: ( 39)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "قضض". 40)



 
 ِف،تّقًة ِمَن السَّيْ كوُن ُمشْ تَ فَ َقد عان"، يْ و"رَ  "َسْيفان"،ِو على نَ  َفِمّما جاءَ  عِ هذا املوضِ  ناين مِ الثّ  طرُ الشّ أَّما 

ْمشوُق، َووزُنا "فَ ْعالُن"، وَ َوُهَو 
َ
هذا النَّحِو َعلى  الَقْشر، َووزُناَوُهَو  ن "السَّْفن"،مِ َقد تكوُن ُمشتّقًة الطَّويُل امل

 ":عانيْ رَ "لى ري عَ ه جيَْ إنّ فان" فَ يْ لى "سَ رى عَ ما جَ وَ . (41)"فَ ْيعاٌل"
رتدَِّة جلَِ  -

ُ
 . (42)ذَريِن اشِتقاِقّينِي، َها "ر ي ع"، و"ر ع ن"امل
سكوكِة يف صيَغتَ  -

َ
، َفعلى األوىل ِمن "رعن"، وَعلى الثّانيِة ِمن الن"عْ "، و"ف َ عالٌ يْ َها "ف َ  نيِ تَ ي ّ رفِ صَ  نيِ وامل

 .(43)"ريع"
 ن قولِ مِ  انيةُ والثّ ، (44)ماءُ والنّ  ايدةُ الزّ  عُ يْ ، والرَّ هُ ه وأفضلُ لُ : أوّ بابِ الشّ  عانُ يْ رَ ُمعجميّ َتنِي، َها:  ِداللتَ نْيِ واحلَّمالِة ل -

 . (45)نهُ مِ  مُ تقدّ يَ  البارزِ  : األنفُ بلِ اجلَ  عانُ يْ رَ : ربِ العَ 

 لمةَ كَ   أنَّ  ذلكَ  فسريُ وتَ طَّيان"، فِمّما جاَء َعلى َنِو "َحّيان" َو" امنِ الثّ  ثالِ ن املِ مِ  الثِ الثّ  طرِ ا يف الشّ أمّ 
ا وزنُ ، وَ لى احلياةِ عَ  ةٌ دالّ  هيَ "ح ي ي"، فَ  ذرِ ىل اجلَ إِ  يِّ ها االشتقاقِ يف أصلِ  د تعودُ قَ  -مثيلِ التّ  لى سبيلِ عَ –ان" يّ "حَ 
 ها "ح و ي"، وأصلُ  ن اجلذرِ مِ  ةً شتقّ مُ  كونُ د تَ ، وقَ زائدةٌ  لِ مِ حملْ على هذا ا ونُ "، والنّ النُ عْ "ف َ 

ُ
بت لِ قُ اين"، ف َ وْ "حَ  تقادمُ امل

 زنُ ن "ح ي ن"، والوَ مِ  ةً مشتقّ  كونُ د تَ ، وقَ زائدةٌ  ذلكَ كَ   ونُ ان"، والنّ يّ "حَ  دتْ غَ ، ف َ كما يف "طَّيان: َطْواين"  ايءً  الواوُ 
  ونُ "، والنّ عالٌ يْ "ف َ  ريفُّ الصّ 

َ
 .(46)زائدًة لرتِك صرِفهِ ، والوجُه عنَد ابِن ِجيّن أْن تكوَن نونُه ةٌ ل أصليّ مِ حْ على هذا امل

      
 رفٍ أحْ  ةُ ها ثالثَ رِ دْ يف صَ  لمةٌ كَ   تْ دَ جِ ذا "وُ إِ نَُّه أ رَ رّ ق َ فَ َقد  ؛أَِلٌف َونونٌ  هُ رُ فيما آخِ  ةٌ بَ جِ عْ مُ  فاتٌ قَ  وَ يّن جِ  البنِ وَ 

فيما  نيِ تَ ات زائدَ ما جاءَ  كثرةِ لِ  االشتقاقَ  عرفْ تَ ملَْ  نإِ وَ  ونِ النّ وَ  األلفِ  ايدةِ زِ بِ  ضِ اقْ ، فَ أَِلٌف َونونٌ  هارِ يف آخِ ، وَ صلِ ن األَ مِ 
 مِ لِ ن كَ مِ  يوجدُ َقْد ِإْذ  ؛ما يقولُ  نقضُ يَ ِمّا  اسً رتِ ُمُْ  يّن جِ  ابنُ  طُ تحوّ يَ ، وَ (47)دان"عْ سَ "حان"، وَ رْ و "سِ ه نَ قاقُ اشتِ  رفَ عُ 

ما، ايدُتِِ زِ بِ  يتَ ضَ قَ أَِلٌف َونوٌن  هِ ا يف آخرِ اسً  جدتَ ما وَ لّ كُ   كَ أنَّ  ريدُ "يُ  ليسَ ، فَ نيِ تَ ي ّ لِ أصْ  نونٍ وَ  لفٍ هى أبِ انتَ ِمّا  الَعَربِيَّةِ 
                                                 

 . 16/115( انظر: ابن سيده، املخصص، 41)
 .61( انظر ما قاله فيها: ابن جين، املبهج، 42)
 . 16/115( انظر: ابن سيده، املخصص، 43)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "ريع".44)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "رعن". 45)
 . 16( انظر: ابن جين، املبهج، 46)
 .1/133( انظر: ابن جين، املنصف، 47)



و نَ  يءٌ شَ  و جاءَ لَ ذِلَك كَو  ...يست زائدةً ولَ  ،المٌ  "نانٍ سِ "و "،ِعنانٍ "ويف "فداٍن،  ونَ النّ  رى أنَّ تَ ال أ ،طأٌ هذا خَ 
 .  (48)"تٍ بَ ث َ بِ ِإالّ  ونِ النّ  زايدةِ بِ  تقضِ ملَْ  ان"ُمرّ ان، وَ مّ "رُ 
 

 "ل  "، و"يسائِ ر  "جائِ  وِ َنَ  نْ هو مِ ِم ا  :ايسع  ت  الاِلثال  ( 3-9)
  عِ ن املواِض  وه  ذا ِم  

ُ
 الَعَربِيَّ  ِة  ظ  امِ يف نِ  ردةِ طّ  امل

ُ
  ف  اقٍ اتّ ِإىل  مةِ لِ ْس  امل

َ
  واف  رتاقٍ  ،ب  اينيف امل

َ
 كلم  ةٍ   ك  لَّ   إنَّ ِإْذ  ع  اين؛يف امل

 ه  ِذِه  يف عن  وانِ 
ُ
ِمّ  ا  َكِلَم  ةٍ   ، فك  لُّ يِّ قاقِ االش  تِ  األص  لِ  تب  اينِ ِإىل  ذلِ  كَ  م  ردَّ  أنَّ َوالظّ  اِهُر  ،َمْعنَ يَ   نْيِ  ال  ةٌ محَّ  ةِ رعيّ  الفَ  باَحثَ  ةِ امل

ِعْن  َد  تَقَتض  ياللُّغَ  ة نِي، أْو َمهموزِه  ا، ونَ  واميُس أص  ٍل ثالث  يٍّ ُمعت  لِّ الَع  ِإىل  بٍ تِس  نْ مُ  الث  يٍّ ثُ  ع  لٍ ن فِ ِم   ةٌ ش  تقّ ف  اً مُ تَ َق  دََّم آنِ 
 ِِ ُوج  وِد ب َ  ْوٍن بَيَنهم ا َع  ريٍض، ويَ ْبق  ى َم َع  اْس  ِم الفاِع ِل أْن َيس  َتوَي األْص  الِن يف َهيئ ٍة واِح  دٍة،امل اّدِة يف ص  يغِة ه  ِذِه تَفري 

 نِم  ةً ش تقّ مُ  تك ونُ قَ ْد  م ثالً  ائلُ فيها، فالسّ َنُْن  الَت الظَاِهرَةِ  هِذهِ هذا الّناموُس الّلغويُّ الّناِفُذ َمْدخاًل ِمن َمداخِل ََتّلِق 
  نيِ الثيّ  الثّ  عل  نيِ الفِ  ينِ ه  ذَ  رك  بِ بِ  م  ا س  ارَ وَ  ،"راجل  ائِ "ذِلَك "س  أل"، وك   ن"س  ال"، أو ِم  

ُ
َعل  ى  م  ا،هِ يْ ين َ يف عَ ِإالّ  نيِ لَ تم  اثِ امل

 ها.هموزَ مَ  ، واآلخرُ نيِ العَ  عتلَّ ا مُ َهُ أحدُ أَْن َيكوَن 
 

 " و"ضاعَ  ،""، و"صارَ "، و"مانَ "قالَ  ن َنوِ و مِ ه  ِم ا  :ر  العاشِ اِلثال  ( 3-11) 
  يف

َ
بِ ِه  نُ ذِ اْ ت ُ  بٌّ ئِ لَ ت ْ مُ  رُ آخَ  رادٌ اطّ َيظهُر  اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  بايُنِ تَ  ياتِ لّ تَ  سِ لمّ تُ  واضعِ ن مَ مِ  األخريِ  وضعِ هذا امل

ب َ  نْيَ أْن َتك  وَن يف َأْص  ِلها  ارّددً اجملموع  ِة َوم  ا س  اَر َس  ريَها تَ  ه  ِذِه يف ك  لِّ ُمف  ردٍة ِم  ْن ُمف  َرداِت ذلِ  َك أَنَّ  ؛ةِ ربيّ  العَ  ن  واميسُ 
َي دُث أْن يوَج َد أْص الِن اش ِتقاِقّياِن يَتوّس ُط أح َدَها واٌو، نَّ ُه قَ ْد أ ولِ ص فى الَق تَ سْ ومُ ايئيّ ًة،  االشتقاِقيِّ الّصريفِّ واويًّة أوْ 

َتك  وُن األَل  ُف فَ َق  د  "ق  ال"،ذلِ  َك َوِمث  اُل َص  وِغ الِفْع  ِل املاض  ي، ِعْن  َد  َهيئ  ٍة واِح  دٍة ُمتماثِل  ةٍ َعل  ى  واثنَيهم  ا ايٌء، فَيلَتقي  ا
، ق يالً مَ  ج لُ الرّ  ق الَ  :يَقي ُل"، وِمن هُ -، َوقَ ْد يك وُن "قي ل: ق اَل الً وْ قَ   ج لُ الرّ  ق الَ  :يَق وُل"، َوِمْنه ا -أصُلها واٌو "قول: قال

أَلِ  ٍف، لُِتص  بَح األل  ُف ُمنقلب  ًة يف ِإىل  حالُ  هُ ه  ِذِه حوي  ِل َع  نِي م  ا ِذُن بِتَ ربِّ ت ُ  اْ الصَّ  رِف الَع   َقواع  دُ ، وَ لول  ةِ يْ القَ  وق  تَ  ِإذا انمَ 
، آخ ُر مغ ايرٌ  َمْع ىًن  ايٍء فَ ثمَّ َع ْن  َمْعىن، ويف حاِل َكْوِن اَلُه  واٍو الِفْعلُ َعْن  واٍو أو ايٍء، ويف حاِل َكْوِناَعْن  بِنيِتها العميقةِ 

وال يف  يف األس اءِ  ةَ تّ الب َ  أص الً  ك ونُ ، وال تَ احل رفِ  ف سُ و نَ ُه ِمّ ا  دلٌ ، أو بَ ه ي زائ دةٌ ِإنَّ ا  ا،أب دً  الً أْص  ال تكونُ  "واأللفُ 
ن األخ رى ِم  مِ لِ الكَ  طائف ةِ َعل ى  ري"ق ال" جَي  لكلم ةِ  االْش ِتقاِقيِّ  اأَلْص لِ  َعلى اْخِتالفِ  ما قيلَواحَلقُّ أَنَّ ، (49)"فعالِ األَ 
    .ص ي ر" –و ر م و ن"، و"صار: ص  –ض ي ع"، و"مان: م ي ن  -"ضاع: ض و ع نوِ 
 

                                                 

 . 1/131( انظر: ابن جين، املنصف، 48)
 .1/111( انظر: ابن جين، املنصف، 49)



 ب أنْ  نُ سُ يَ  هُ ، ولعلّ يهِ لَ وعَ َلُه  قودٌ عْ مَ  حثُ ما البَ َعلى  ةٍ دالّ  أَْمِثَلةٍ َعلى  فيها ، أتيتُ لةٌ كامِ   ةٌ شرَ عَ  تلكَ ، فَ عدُ بَ وَ 
ْطَلبَ هذا  ختمَ أَ 

َ
 هِذِه ن مِ  الثَ الثّ  امل

ُ
  أنَّ أَوَّهُلُما ، ينِ أمرَ ِإىل  ةِ ملاحَ إلِ ابِ  العريضةِ  باَحثَةِ امل

َ
 حليليِّ التّ  ن هذا العرضِ مِ  دَ صِ قْ امل

 
ُ
 تبايُنِ  ؛ ظاهرةِ اهرةِ الظّ هِذِه  لِ ثُ مُ  لّ كُ َعلى   يتُ ين أتَ أنّ  ةَ تّ الب َ  أزعمُ  لستُ ، فَ وحصرٌ  ال استقصاءٌ  أَْمِثَلةٍ  سُ لمّ تَ ه بيانُ  مِ تقدِّ امل

 ا مِ طلبً ال مَ ، ال وَ اضً رَ يس هذا غَ فلَ ، اددً ها عَ تُ ي ْ أحصَ ف ،هاستُ فرّ تَ َحّّت  الَعَربِيَّةِ يف  اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ 
َ
الَت  طالبِ ن امل

يف  ةً در طّ مُ  كونُ تَ  كادُ تَ  ، وأناطٌ اهرةُ لظّ اهِذِه ى فيها تجلّ تَ  لماتٍ كَ َعلى   آيتَ  أنْ  ا أردتُ وإنّ ، املباحثةُ هِذِه هَلا  تْ ئَ شِ أنْ 
 . ةً عامّ  ربِّ العَ  قاقِ ، واالشتِ ةً خاصّ  لمِ الكَ  أبنيةِ  شكيلِ يف تَ  الفاعلةِ  اللَُّغةِ  واميسِ ونَ  ،ةِ بيّ ر العَ  نظامِ 

 
ْطَلبِ هذا  قاصدِ ن مَ مِ  أنَّ  ينِ األمرَ َذيِْنَك  اثينوَ 

َ
 مَ قدّ ما تَ فَ ه، عدَ ما بَ لِ  ئةً توطِ َأْن َيكوَن فيِه َنُْن  الذي امل

 قوفِ لوُ لِ  صوصةٍ خمَ  ةٍ الميّ كَ   يف سياقاتٍ  اهرةِ للظّ  ذِلَك اْسِتْشرافُ  عقبَ يَ دة، لِ رَ فْ مُ  حةٍ سائِ  لماتٍ يف كَ  اهرةِ لظّ لِ  اْسِتْشرافٌ 
  . ياقاتِ يف تلكم السّ  اليلِّ الدِّ  حليلِ ي والتّ لقّ يف التّ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  أثرِ ِعْنَد 

 
 ة  المي  كَ   ياقات  يف يسِ  حليلِ ي والت  لق  يف الت   اِهَرةِ الظ   أثرِ  ايْسِتْشراف  : ابع  لر  االَْطَلب 

ْطَلبُ يت هذا يَ 
َ
 مَ قدّ ما تَ لِ  ماالً كْ إِ  ابعُ الرّ  امل

َ
، ّّت شَ  رحٍ ن قُ مِ  ةٍ الميّ كَ   ياقاتٍ سِ َعلى  عريجُ التَّ ِمْنُه  ئيسُ الرّ  دُ قصِ ، وامل

 فسريِ ي والتّ لقّ يف التّ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  أثرِ َعلى  للوقوفِ ذِلَك ، و يِّ االشتقاقِ اأَلْصِل  باينِ تَ  ا ظاهرةُ كلماُتِ يف بَ ْعِض  ى تتجلّ 
  َعنِ  ضالً فَ  حويِّ والنَّ  ريفِّ الصَّ  عيدِ الصّ َعلى  هاأثرِ  ، وبيانِ الً أوّ 

ُ
ا ِبِ  لوفاءِ لِ  سياقاتٍ  ةِ ستّ ب فٍ تَ كْ ي مُ ، ولعلّ ايً اثنِ  جميِّ عْ امل

 ا: فً آنِ  هُ رتُ رّ ق َ 
 

 ل  األو   ياق  الس  ( 4-1)
 (50)اها"سّ دَ  نْ مَ  خابَ  دْ قَ : "زيزِ العَ  نزيلِ يف التّ  -هُ س اسُ قدّ تَ - احلقِّ  ولُ قَ 

 غويّ يها اللّ لَ ا أتى عَ مّ ، ولَ َمْعنَ يَ نْيِ لِ  الةٌ ا محَّ أنّ ذِلَك اها"؛ سّ "دَ  لمةُ كَ   ياقِ يف هذا السّ  ظرِ النّ  وضعُ مَ 
ُ
 رونَ فسِّ ون وامل

 اغبِ الرّ كَ   دٍ واحِ  وجهٍ فى بِ تَ ن اكْ م مَ نهُ مِ ، فَ يِّ قاقِ ها االشتِ أصلِ َعلى  ولِ القَ  باينِ تَ ِإىل  هُ ردُّ ا مَ باينً ها تَ همِ فَ يها وَ لقّ باينوا يف تَ تَ 
 ،(52)ريوزأابديّ الفَ وَ  اسِ حّ النّ كَ   نبٍ جَ ِإىل  انبً جَ  نيِ يّ اللِ الدِّ  نيِ جهَ ضى الوَ تَ ن ارْ نهم مَ ، ومِ (51)لِبِّ احلَ  منيِ والسَّ  ،األصفهاينِّ 

                                                 

 (.11( اآلية )الشمس، 50)
 . 6/531، والسمني، الدر املصون، 111( انظر: الراغب، معجم مفردات القرآن الكرمي، 51)
 . 1/511، والفريوزأابدي، بصائر ذوي التمييز، 5/136( انظر: النحاس، إعراب القرآن الكرمي، 52)



"د  هُ ذرُ "دسس" الذي جَ  من الفعلِ  ةً شتقّ مُ  كونُ د تَ "، وقَ و"د س  هُ "دّسى" الذي جذرُ  علِ ن الفِ مِ  ةً شتقّ مُ  كونُ تَ فَ َقد 
 ثالِ مِ َعلى  عتلٌّ مُ  ى" رابعيٌّ سّ "دَ  الفعلُ فَ  لِ األوّ  جهِ الوَ َعلى  أَّماا، لي  جَ  نيِ قاقَ االشتِ  نيَ  بَ وانً بَ  ََثَّ  أنَّ  يبَ ال رَ س س"، وَ 

 ّعلَ "ف َ 
َ
 "، وامل

ُ
  كابِ رتِ ا ابِ هلَ : خذَ ريفِ ها الشّ فى، ويف سياقِ خْ ذا استَ إِ  :ىسَ دَ ى وَ ى يَْدسَ سَ نه: دَ مِ  تعنّيُ عىن امل

َ
، (53)عاصيامل

 لَ عَّ "ف َ  مثالِ َعلى  فٌ ضعَّ مُ  " رابعيٌّ سَ سَّ "دَ  اين فالفعلُ الثّ  الوجهِ َعلى  أَّماو 
َ
 جورِ فاها ابلفُ ه، فأخْ فسَ نَ  سَّ دَ ىن: عْ "، وامل

 وَ 
َ
 ذهبُ مَ َوُهَو  ها،تُ صْ صَ قَ  :ظفاري، أيْ أَ  تُ يْ صَّ قَ  :ما قالوا؛ كَ ايءً  نيُ السّ  بتِ لِ قُ "، ف َ تُ سْ سَّ "دَ فيِه  اأَلْصلُ ، و (54)ةِ عصيَ امل
 (55)رطِبِّ والقُ  ،اغبِ والرّ  ،تيبةِ قُ  ابنِ 

َ
 ، وامل

ُ
 : ةُ لحتمعاين امل

o  َابِ  -وجلَّ  زّ عَ - ّسها هللاُ د 
َ
 . عصيةِ مل

o  َّنفسَ  جلُ الرّ  دس 
َ
 . جورِ والفُ  عصيةِ ه يف امل

o  َفيُّ خَ  فاها، فالفاجرُ فأخْ  هنفسَ  جلُ الرّ  سَّ د  
َ
   ها.  عَ رف َ ه وَ نفسَ  ىلّ اها الذي عَ كّ ن َز مَ ذِلَك  قابلُ ، ويُ كانِ امل

o  َ(56)نهممِ  يسَ ولَ  احلنيَ الصّ  لةِ ه يف جُ نفسَ  جلُ الرّ  سَّ د . 
 

 (57)َُهَا بُِغروٍر""َفَدالّ  اين:الث   ياق  الس  ( 1-1)

، انِ معجميّ  عني انِ ه ا مَ تَ حتَ يَ َق ُع  ل ةٌ تمِ ا ُمُ أّن  قّ واحلَ ا"؛ َهُ الّ "دَ  لمةُ كَ   لِ مثّ التّ  عُ موضِ فَ  ريفِ الشّ  ياقِ يف هذا السّ أَّما 
رتّدِد بع ِض بِ  اُك كلمِة "فَ َداّلَها" بَ نَي أص َلنِي اش تقاقّينِي متب ايَننيِ اشرتِ  نَ ذِ أَ  دْ ، وقَ االشتقاقيِّ  اأَلْصلِ  باينِ تَ ِإىل  ذِلكَ  ومردُّ 

فّس ريَن بيَنهم ا؛ 
ُ
ن "د ل ل"، ولَ  يس ُمتِمل ٌة أْن َتك  وَن يف أص ِلها االش تقاقيِّ ِم  ْن "د ل و"، أْو أْن تك وَن ِم ا أّن ذلِ  َك امل

 أَنَّ ََثَّ  ََيفى
َ
ِإىل  "د ل و"، جاِنً اَوُه َو  أص ٍل اش ِتقاقيٍّ واح ٍد،ِإىل ِإالّ  يَذهبْ فَ َلْم  الّطربيُّ أَّما َعريًضا،  ْعنَ يَ نْيِ بَواًن بنَي امل

"َفَخَدَعُهَما بُِغروٍر، يُ َق ال ِمْن ُه: َم ا زَاَل فُ الن : "َفَداّلَُها بُِغروٍر" قاِئال: -تعاىل–احلقِّ َمْعىن  ُمازيٌّ، مفّسرًاَمْعىن  هذاأَنَّ 
، وقَ  د فّس  َر اب  ُن َمنظ  وٍر ه  ذا (58)يُ  َديّل فُ  الاًن بِغُ  ُروٍر، ِبَْع  ىن: َم  ا زاَل ََيَْدع  ُه بِغُ  روٍر، َويَُكلِّم  ُه ِبُزْخ  ُرٍف ِم  ن الَق  ْوِل اَبِط  ل"

                                                 

 ، وابن منظور، لسان العرب، مادة "د س و". 5/136( انظر: النحاس، إعراب القرآن الكرمي، 53)
 . 131نظر: السجستاين، نزهة القلوب، ( ا54)
، والقرطِب، اجلامع، 111، والراغب، معجم مفردات القرآن، 531( انظر: ابن قتيبة، تفسري غريب القرآن، 55)

11/53 . 
 . 11/51( انظر هذه األقوال: القرطِب، اجلامع، 56)
 (.11(  اآلية )األعراف، 57)
 .5/151( انظر: الطربي، جامع البيان، 58)



 ئ  ِر لِيَ   ْروى ِم  ن مائِه  ا فَ  ال جَي  ُد، فَيك  وُن ُم  َدلًَّيا فيه  ا ابلغُ  روِر، فَ ُوِض  عتِ اجمل  اَز أبنَّ أص  َله أّن الّرج  َل الَعطش  اَن يُ  َدىّل يف البِ 
 . (59)الّتدليُة َموضَع اإِلْطماِع فيما ال جُيْدي نَ ْفًعا

 
 ه  ِذِه َعل  ى  أْلَم  َح، ب  ْل َص  رَّح، يف ثِ  يِن تَعرجِي  هفَ َق  د  الق  رطِبُّ أَّم  ا 

َ
ِإىل  يَرت  ّدانأّنم  ا َعل  ى  ُمع  ّوالً  ْعنَ يَ   نْيِ اآلي  ة، اِبمل

 -تَع اىل–أصَلنِي اشتقاقّينِي ُمتب ايننِي، ف األّوُل الع ريَض ه و "د ل و"، والثّ اين "د ل ل"، وَعل ى األّوِل ُيَم ُل ق وُل احل ّق 
ِم  ن ُه  َو وَ  أبنّ  ه َداّلَُه  ا، أي أْخَرَجهم  ا، كم  ا نق  وُل: أْدىل َدل  َوه، فأْرَس  لها، وأدليُته  ا إذا أخرجُته  ا، وَعل  ى الثّ  اين َدلََّلُهم  ا،

ْعِصَيِة، َفَخَرجا ِمن اجلَنَّةِ َعلى  الّدالَِّة، َوِهَي اجْلُْرأَُة، َأْي َجرََّأَُهَا
َ
 . (60)امل

 
َع ْن  ق ّرر أّن أص َل الكلم ِة ُه و "د ل و"، وبِ ذا يك وُن املع ىن أبّن إبل يَس ه و ال ذي َحطَُّهم افَ َقد  الّسيوطيُّ أَّما 

 َعلى  وقْد أتى، َمْنزِلَتهما بُِغرورٍ 
َ
رًا هذا العارَض، ذاهًبا ْعنَ يَ نْيِ هذين امل في ِه األص َل "َدلّلهم ا" ِإىل أَنَّ  الّسمنُي احللِّب، مفسِّ

ُمستثَقٌل يف العربّيِة، فأُبدَل الثّالُث ليًنا، َكقوهِلم: "َتظَّني ُت" يف "َتظّنن ُت"، و"َقّص يُت أظف اري" َوهذا  َتوايل ثالثِة أمثاٍل،
 . (61)يف "َقصَّصُت"

 
 

 الث  الث   ياق  الس  ( 4-3)
ب اِبلرُباِق، فقاَل:  يَ لَيلَة ُأْسر  -الّسالمُ َعَلْيِه -اتين ِجربيُل "أَ : -موسلّ َعَلْيِه  ى هللاُ صلّ - األكرمِ  سولِ الرّ  ولُ قَ 

 . (62)ألرَكَب فَ َتَحّيا ِميّن"ِمْنُه  ارَكْب اي ُُمّمد، َفَدنَوت
َأْن ذِلَك  د أعقبَ ، وقَ اثننيِ  ذرينِ جَ ِإىل  ةٍ رتدّ مُ  هيَ ا"، فَ يّ "حتََ  كلمةُ   ريفِ الشَّ  ياقِ يف هذا السّ  لِ مثّ التّ  وضعُ مَ 

ذا تكوُن مأخوذًة ِمن "احلياِء" وى، وبِ زَ وان ْ  بضَ انقَ نَُّه أ ا"يّ "حتََ ين عْ ت َ فَ َقد  ،انِ رفيّ صَ  وزاننِ وَ  ،انِ يّ عجمِ مُ  عنيانِ مَ هَلا َيكوَن 

                                                 

 نظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "دلو"، وقد ذكر املعنيني: "دلو"، و"دلل".  ( ا59)
 ، وابن منظور، لسان العرب، مادة "دلو".7/116( انظر: القرطِب، اجلامع، 60)
 .11، ومهدي عرار، املشرتك اللغوي يف القرآن الكرمي، 1/151( انظر: السمني احللِب، الدر املصون، 61)
، وابن األثري، النهاية، 1/311، والزخمشري، الفائق، 1/161اخلطاب، غريب احلديث، ( انظر احلديث: 62)

 ، وابن منظور، اللسان، مادة "ح ي ى" مع تفاوت يف روايته.1/171

داّلهما
د ل و

د ل ل 



"حَتَّيا" أصُله  وقْد يكوُن الفعلُ ، (63)واء"أْن تعرتيَه تلك اهليئُة "الّتقبّض واالنزِ  إّن ِمن شأِن احلَييِّ ِإْذ  أخَذ الّتمثيِل؛مَ 
  أِو التوى واستداَر، وقد أُْبِدلِت الواو ايًء، فأصبحْت ذاتَ  ،ى"، ومعناه: َتّمعَ وَّ "حتََ 

َ
بىن، رسٍم مطابٍق آلخَر يف امل

 َلُه  مفارقٍ 
َ
 (64)قْل بغريِهِ طّاّب، ومل يَ اخلَ  إىل األخرِي ذهبَ ىن، وَ عْ يف امل

ُ
ها ِمن العارِض نشاُ َهّيَة مَ طابقَة الوَ ، واحلاصُل أّن امل

َعَل"،احلادِث "اإلبدالُ  ريفيِّ الّتصْ   .(65)مأخوٌذ ِمن احلّي، كَتَحيّ َز ِمن احلَْوز"َوُهَو  ". وقْد يكوُن "حتّيا" ِمن "تَ َفي ْ
ي لقّ يف التّ  اْخِتالفٌ  هُ أعقبَ  قاقيِّ ا" االشتِ يّ ا يف أصِل "حتََ الفً اختِ َأنَّ ََثَّ  ابالقتضابِ  الِّ الدّ بَ ْعَد هذا الَعْرِض  ذنْ إِ  اهرُ فالظّ 
  .اليلِّ الدِّ  حليلِ والتّ 
 

 ابع  الر   ياق  الس  ( 4-4)

 (66)بَ ْعِد ذاَك صاَر َغزاالً َُثَّ ِمْن                                                               اَوُغالٍم َرأيُتُه صاَر َكْلبً         

ر"، واثنيهما "ص  "ص وأَوَّهُلُما ، اثننيِ  ينِ ذرَ جَ هَلا  ذِلَك أَنَّ  "؛"صارَ فيِه  أان خائضٌ ما َعلى  لِ مثّ التّ  عُ وضِ مَ 
تقاِدِم َترتدُّ  ذنْ ي ر"، فاأللُف إِ 

ُ
 :ُمغاِيٍر لآلَخرِ َمْعىن  واٍو أْو ايٍء، وُكلُّ أْصٍل َصريفٍّ ذوِإىل  يف "صار" يف َأْصِلها امل

ْعىن -صارَ  :ر ي "ص -
َ
 .الّتحّوُل َوالّصريورةُ  :َيصرُي"، وامل

 –صاَر : ر و "ص -
ُ
ْعىن امل

َ
 .(67)َعطَف َوأمالَ  :تعنّيُ َيصوُر"، وامل

ا  يتَ هذا البَ  أنَّ  لِ األوّ  لخاطرِ لِ  فتُ والالّ   لغازٍ إِ َعلى  هبيتَ  اظمُ النّ  د أقامَ ، وقَ ةِ غويّ اللّ  يِّ حاجِ األ ن أبياتِ و مِ هُ ِإنَّ
ا، موَِهً  اثالً متَ  ةِ طحيّ ما السّ هِ يتِ نيف بِ  نيِ لمتَ كَ   ، ومتاثلِ ةً عامّ  اللَُّغةِ  نواميسِ َعلى  هكلِّ ذِلَك  ا يف كئً تّ مُ  نيِ تَ قصودَ مَ  يةٍ معوتَ 
 ِإىل  هنُ الذّ  ينصرفُ فَ 

َ
، وميُّ نا اليَ نا واستعمالُ فُ لْ إِ َعَلْيِه  الذي رانَ َوُهَو  "صار"، علِ ن الفِ مِ إىل الّنفِس  عىن األقربِ امل

 ؟ غزاالً ذِلَك  بلِ ن قَ مِ  صارَ  يفَ كَ   ؟ بلْ البً كَ   المُ الغُ  صريُ يَ  فكيفَ 
 

 القولِ  اببِ  تباينِ َعلى  :ليهِ وعَ َلُه  عقودٌ مَ  حثُ ما البَ َعلى  لِ األوّ ها قامِ يف مَ  نصوبةٌ مَ  ةٌ كالميّ   عاايةٌ ا مُ ا أنّ قّ حَ 
  ناعَ قِ  هِ شفِ كَ   ي آنَ تلقّ لمُ اين لِ الثّ  رِ اطِ اخليف  يقومُ سَ  ،، ولكنْ االشتقاقيِّ  َعلى اأَلْصلِ 

َ
 ِإىل اأَلْصلِ  هِ ىن، وانصرافِ عْ امل

  نَّ إِإْذ  ؛هشةٌ دَ وَ  جبٌ عَ ، اآلخرِ االْشِتقاِقّي 
ُ
ا  ذاكَ  يَ عمّ امل  فالغالمُ ، مالةِ واإلِ  العطفِ َعلى  ةَ الّ ة "ص و ر" الدّ مادّ  أرادَ ِإنَّ

                                                 

 ، وابن منظور، اللسان، مادة "ح ي ى".1/171، وابن األثري، النهاية، 1/311( انظر: الزخمشري، الفائق، 63)
 .1/161غريب احلديث، ( انظر: اخلطاب، 64)
 ، وابن منظور، اللسان، مادة "ه  و ز".3/171، وابن األثري، النهاية، 1/311( انظر: الزخمشري، الفائق، 65)
 . 31( انظر: ابن رشيق، العمدة يف ُماسن الشعر وآدابه ونقده، 66)
 ( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " ص ي ر".67)



تلّقي فسِ غدو يف نَ يَ ف َ ، زاالً غَ َك اذ بلِ ن قَ مِ  وأمالَ  هِ إليْ  طفَ د عَ ، وقَ َوأمالَ  ابً لْ كَ   هِ إليْ  عطفَ َقْد 
ُ
ما لِ  بٌ جِ عْ مُ  حسانٌ استِ  امل

 الَعقَل.  انِ ِمن ُمفارقٍة َوإِلغاٍز يُناغي ليهِ عَ  دٌ هو وارِ 
    

 (68)ةيّ بِ يْ الطَّ  قامةِ امليف  اثرِ النّ  ولُ قَ  :ٌ  اخلامِ  ياق  الس  ( 1-5)
 (69)زاِئٌن"َلُه  ماِئٌن، قاَل: ُهو َوصفٌ نَُّه أ َوضحَ قاَل: فَإْن "

 ىن اْع مَ ، و أجوفَ  عتلٍّ مُ  ن ثالثيٍّ مِ  فاعلٍ  اسمُ  هيَ ن"، فَ "مائِ  كلمةُ   ياقِ يف هذا السّ  لِ مثّ التّ  عُ وضِ مَ 
َ
، الك ذبُ  نْيِ مل

  ا إنْ نً زائِ  هُ وص فُ  ك ونُ يَ  ي فَ ل كَ مائِنً ا، بَ  هُ هادتُ وَش  هُ كومتُ ضى حُ رْ الذي ت ُ  لُ دْ العَ  اهدُ الشّ  كونُ يَ  ، فكيفَ الكاذبُ  نُ واملائِ 
  هِ ائلِ ن شَ مِ ذِلَك كاَن 

َ
  !عهودةِ امل

  ااالتِ الّس ه ِذِه ب ىن َلّما  ريريَّ احلَ  ا أنَّ كأّن ِلساَن اخلاِطِر األّوِل يَقوُل إّن هذا َلشيٌء ُعجاٌب؛ حقّ 
ُ
 أَك اتّ  لغ زةَ امل

 كلم  ةٌ   ، فامل  ائنُ غ  ويِّ اللّ  لغ  ازِ اإلِ َعل  ى  ةً بنيّ  ه تل  ك مَ قامتُ  مَ  ه، ولتك  ونَ م  رادِ َع  ْن  يَ عمِّ  يُ لِ  قاقِ واالش  تِ  للُّغَ  ةِ اب الع  بِ التّ َعل  ى 
"م ان وَ ، ن ا" إذا ك ذبَ يْ مَ  نيُ َيِ  :ان: "م ا أو ايءً ها واوً يف أص لِ  ك ونَ تَ  أنْ ّما إِ يف "مان"  "مان"، واأللفُ  الفعلِ ن مِ  ةٌ شتقّ م

اونَة، َوُهَو  َيوُن"،
َ
 " نِ "املائِ  اللةِ دِ  لُ مَ حتُ  وعلى األخريِ الذي يَعوُل َوَيكفي امل

َ
  . َينُي" إذا َكذبَ  :ال ِمْن "مانَ ، قامةِ يف امل

 
 

 ر ي  الَعَ  قول   ادس:الس   ياق  الس  ( 4-6)

                                                 

ا هو واقٌع يف فهِم معاين األلفاِظ ( للحريريِّ مقامٌة سّاها 68) "الطّْيبّية"، وَمكمن اقتناِص املتعنّيِ ِمن احلكِم الفقهيِّ ِإنَّ
 
ُ
سترتِة ال الظّاهرِة؛ فالُفْتيا إذن قائمٌة على استفزاِز إمكاانِت العربّيِة يف اإللباِس والّتعميِة اعتماًدا على ظاهرِة امل

ُ
شرتَِك امل

َت قد يضلُّ عنها أهُل الّلغِة األقحاُح، وإظهارًا لكفايٍة لغويٍّة ُمْعِجبٍة تُعايي األذهاَن، ومَتِْتحُن األملعّية. والَغرابِة الّلفظّيِة ال
 . 365انظر: مهدي عرار، ظاهرة اللبس يف العربية، 

 .1/631، والسيوطي، املزهر، 1/111( انظر: الشريشي، شرح مقامات احلريري، 69)

مائن

م و ن

من المون 
الذي يعول

م ي ن 

الَمْينمن 
الكاذب



 َزْنُدِك ُمْغتالُ َطْرُفِك ُمْغتاٌل وَ فَ                 بارَُة واِحدٌ العِ َمعانِيِك َشّّت وَ 
 أْقتالُ وَ  الَقضاءَ  ْمضيريِهْم أَ لى غَ عَ          ْلُم فيِهُم    ْقتاُل َحْرٍب يُ ْفَقُد السَّ أَ وَ 

َنٌة       وَغّنْت   (70)َصائِل ميهالُ راُب األَ ِمن الُوْرِق ِمطْ     لنا يف داِر سابُوَر قَ ي ْ
َيس   ُن قَب   َل وَلعلّ   ه ، "يه   الٌ مِ "، وَ "ت   القْ أَ "، وَ "ت   الٌ غْ مُ ": يَ ، ِه   كلم   اتٍ   ث   الثُ  ياقِ يف ه   ذا الّس    لِ مثّ   التّ  وض   عُ مَ 

 
َ
ه يف ه  ذِ  لغ  ازِ ، واإلِ ةِ غويّ  اللّ  عمي  ةِ إىل التّ  ي ك  ان يف  زعُ ع  رّ الشُّ  روِع يف َتلي  ِة اخ  ِتالِف األص  ِل االش  ِتقاِقيِّ اإلش  ارُة ِإىل أّن امل

 االخ    تالفِ  ذلكَ لِ    ، و الّلغويّ    ةِ  عمي    ةِ ه التَّ ذِ  هِل    بي    اانً تِ  الث    ةِ الثّ  ه األمثل    ةِ ذِ هِب     في    تُ د اكتَ ، وقَ    عي    نيِ التّ  عل    ى وج    هِ  ص    يدةِ القَ 
فَ غَ دْت ِمْطواًع ا ، فاحلقُّ أنَّ قارَئ ِشعرِه يقُف وجاَه ش اعٍر لغ ويٍّ مَتلّ َك انص يَة الّلغ ِة، فَتص رََّف يف تش كيِلها، قاقيِّ االشتِ 

 ِل َفهو َعلى النَّْحِو اآليت: ثّ ِع الّتمَ قّدَم ِمن َموضِ غرَي ُمستعِصَيٍة. أّما بَياُن ما تَ 
ا، دً ْص  قَ  ن  اسِ اجلِ  ىل ذل  كَ إِ  يُّ رّ ع  امل ص  دَ د قَ ل"، وقَ   ي ل"، و"غ و َه  ا "غ، وَ نِ ذريْ ىل َج  إِ  ": ترت  دُّ ُمغت  الٌ " -

 فَ 
ُ
، ن واوٍ َع    نقلب   ةٌ ه مُ ُف   لِ أَ ري، وَ دْ ال يَ    ي   ثُ ن حَ ك   ه ِم   هلَ ذا أَ ه إِ ن   ا: اغتالَ   ولِ ن قَ ِم    فاع   لٍ  اس   مُ  لُ األوّ  ت   الُ غْ امل

 وَ 
ُ
 . (71)ةِ ربيّ يف العَ  واهدُ شَ  نيِ كال االستعمالَ لِ ا، وَ ئً تلِ ِمُ  ذا كانَ : إِ تالٌ غْ مُ وَ  لٌ يْ غَ  دٌ نا: ساعِ ولِ ن قَ اين مِ الثّ  تالُ غْ امل

، ِقْت   لٍ م   ع جَ ت   ال" األوىل فَ ا "أقْ "ق ت ل"، و"ق و ل"، أّم    :، وَه   اينِ ىل ج   ذرَ إِ  ذلكَ َك     رت   دّ ": تَ ْقت   الأَ "وَ  -
وُه و ، ن "ق ول"ِم  "لَ َع ت َ "اف ْ  ل ى مث الِ عَ  س تقبلٌ مُ  فع لٌ فَ  " يف القافي ةِ ت الُ قْ ا "أَ أمّ و  ،كقاتلُ الذي يُ  وهو العدوُّ 

 .(72)ريدُ ا أُ ِبِ  تُ مْ كّ ذا حتَ إِ  ،ياالً تِ اقْ  تالُ قْ أَ  جلِ لى الرّ عَ  لتُ تَ ق ْ العرِب: ا ولِ ن قَ مِ 
 لم     ةِ كَ   وزنُ  ك     ونَ يَ  أنْ  ل     ى ذل     كَ ين عَ نبَ     يَ َه     ا "و   ل"، و"أ   ل"، وَ : وَ ينِ ىل ج     ذرَ إِ  رت     دُّ يه     ال": تَ "مِ وَ  -

، س    رةِ للكَ  ايءً  م    زةُ اهلَ  ب    تِ لِ قُ ِم    ِل اأَلخ    رِي "أ   ل"، َفق    د ّم    ا َعل    ى احملنِي. أَ جهَ يف ال    وَ  "ع    االً فْ مِ " "يه    الٍ "مِ 
 لب  تِ قُ ، ف َ "ه  الوْ مِ " األص  لُ ف"و   ل"، ّوِل األ لِ ل  ى احملِم  ا عَ . أّم  طنِ يف ه  ذا ال  وَ  ل  ةٌ آهِ  مام  ةَ احلَ  ىن أنَّ ع  املوَ 

 ؛ ذل  كَ ن  سِ اإلِ  ا ب  نيَ وَن  كَ   ك  رهُ ا تَ ىن أّن  ع  امل، وَ زعُ الوه  ل الَف  وَ  "،مي  زانٍ "و "،م  رياثٍ "يف  ب  تْ لِ م  ا قُ كَ   ايءً  ال  واوُ 
 ك ونَ تَ  ا أنْ ّم " إِ يه الٍ يف "مِ  الي اءُ فَ  مل ةِ جلُ ابِ ، وَ ريِ الطَّ  وارحِ ن َج ِم وَ  ،نهمِم  ف زعُ تَ  وْ أ، ل مَ الظّ  نهمُ ِم  نْ َم  َتَ ا ملَ أنّ 
س  ِب حَ وَ  .(73)ث الٌ مْ أَ وَ  ةِ ربيّ يف العَ  ظ ائرُ نَ  نيِ هَ جْ ك ال ال  وَ لِ ، وَ ن َه زةٍ َع  نقلب  ةً مُ  ك ونَ تَ  ا أنْ ّم إِ ، وَ ن واوٍ َع  نقلب ةً مُ 

  رِ عاصِ مُ  القارحِ  ابنِ  ولُ قَ  مِ دّ تقهذا امل بعدَ 
َ
ن ِم  روضِ والَع  غةِ ، وابللّ هِ ن سيبويْ حو مِ لنّ ابِ  أعلمُ  يخُ الشّ ي: "عرّ امل
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  ق   ويُّ  ش   عرٌ ه لَ نّ   إِ  ريْم   عَ ه يف "َس   ْقط الزَّنْ   د" ق   ال الَبْطَليَ ْوس   ي: "ولَ عرِ ن ِش   ، وَع   (74)"لي   لِ اخلَ 
َ
 ف   يُّ ب   اين، خَ امل

 
َ
ه عرفتَ   مَ  ريَ يُ    أنْ  ، وأرادَ واآلراءِ  لِ َح   ن النِّ ا ِم   تً   كَ ه نُ نَ ، وض   مّ عراءِ الّش    كَ س   لَ ه مَ بِ    ه س   لكَ قائلَ    ع   اين؛ ألنَّ امل

  ز َ َم   وَ  ،ديعِ والبَ    ري   بِ ن الغَ ِم    في   هِ  أكثرَ ، فَ   اآلدابِ  واعِ أنْ    ه يف جي   عِ فَ ، وتص   رّ واألنس   ابِ  ابألخب   ارِ 
َ
 طب   وعَ امل

 ابِ 
َ
 . (75)…"هُ ألفاظُ  دتْ تعقَّ فَ  ،نوعِ صْ مل

 
 ة  ي  ل  الك   هات  ج ِ وَ ال  : ٌ  اخلامِ الَْطَلب 
 :مَ ما تقدّ  لُ مِ تُْ  ةً يّ لّ كُ   قوالتٍ في مَ صْ تَ أسْ اَحَثة باملهِذِه ن مِ  األخريِ  ْطَلبِ ملايف هذا 

 .قُ عالُ ا: التّ هلُ أوّ  -
 .يجلّ التّ  :اثنيهاوَ  -
 .فادُ رتِْ االس :هاواثلثُ  -
 .فسريُ : التّ هاورابعُ  -
 لّ جيُ  لٌ فصّ مُ  يانٌ لي بَ فيما يَ ، وَ لفاحتةُ اها: وخامسُ  -

ُ
    : لَ مَ جْ ي هذا امل

  عالق  الت  ( 5-1)
 نظريٍّ  وجهٍ َعلى ِإاّل  هَلا ى ال انفصامَ رً عُ بِ  تعالقةً مُ  ةُ غويّ اللّ  وايتُ ستَ امل ا كانتِ مّ ا، ولَ واحدً  ال  كُ   اللَُّغةُ  ا كانتِ مّ لَ 

األخرى،  ةِ غويّ اللّ  يف املستوايتِ  ساريةً  تبايُن اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  ؛ ظاهرةُ اهرةُ الظّ هِذِه َغَدْت  -كذلكَ ذِلَك  كاَن   امّ لَ -
 يف اببِ  باينٍ تَ ِإىل  أحياانً  مٌ لِ سْ مُ َوهذا  ،أحياانً  ةِ رفيّ الصّ  نيةِ يف البِ  تباينٍ ِإىل  ضٍ فْ مُ اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  تبايُنُ فيها، فَ  فاعلةً 

 ابِ  كٌ سِ مْ تَ سْ ه مُ كلُّ ذِلَك  و ، عرابِ اإلِ َعلى  ولِ القَ 
ُ
 مل

ُ
اأَلْصِل االْشِتقاِقيِّ  تبايُنِ َعْن  احلديثِ  ما اببُ ، فَ يِّ عجمِ ستوى امل

  ،حويِّ والنَّ  ،ريفِّ املستوى الصّ  َعنِ  للحديثِ  مٌ لِ سْ مُ  اببٌ ِإالّ  ان"سّ "حَ  لكلمةِ 
ُ
 :هَلا ذِلَك َأنَّ  ؛عجميِّ وامل

 .ال"عّ ف َ "، و"النعْ : "ف َ َها َصْرِفيّ نْيِ َوْزنَ نْيِ  -
 .سِّ ن احلِ ن، أو مِ سْ ن احلُ : مِ نيِ يّ عجممُ  َمْعنَ يَ نْيِ و  -
 . زائدةً  كانتْ   إنْ املنُع ِمنُه ، وَ ةً أصليّ  ونُ النّ  كانتِ   نْ إِ الصَّْرُف : نيِ ويّ نَ  نيِ عرابَ وإِ  -

 ي:جل  الت  ( 5-2)

                                                 

 . 16( انظر: ابن القارح، رسالة ابن القارح، 74)

 . 1/15( انظر: البطليوسي، شروح سقط الزند، 75)



 َ  الَعَربِيَِّة  لمِ كَ يف بَ ْعِض   ماثلةٌ  ِهرَةَ الظّا هِذهِ  أنّ تَ بَ نيَّ
ُ
، حٍ رَ ق ُ  الثِ ن ثَ مِ هَلا  يةً لّ ُمُ  أَْمِثَلةً  الباحثُ  بَ رَ ، وضَ فردةِ امل

ن مِ  طائفةٍ َعلى  قفتُ ين وَ أنّ  قُّ اس، واحلَ النّ  المِ كَ   نْ ها مِ ، واثلثتُ اسِ النّ  ِبِّ نَ  ن كالمِ ها مِ ، واثنيتُ اسِ النّ  ربِّ  ن كالمِ أوالها مِ 
، تُ يْ ألقَ ِمّا  اثريً كَ   يتُ قَ ألب ْ  القتضابِ ابِ  ةً دالّ أَْن َتكوَن هَلا  أريدَ  هِذِه ُمباَحثَةٌ  وال أنَّ ، ولَ ههناها تْ أثبِ ملَْ  ثريةٍ كَ   لمِ الكَ 

 األغراضِ َعلى  هُ نبّ تُ  أَْمِثَلةً  قد أوردتُ و ها، عتُ تبّ تَ  نْ إِ  كثرُ تَ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  لَ ثُ مُ ِإىل َأنَّ  ماحُ لْ اإلِ  ،هِ كلِّ ذِلَك   بعدَ  ،ِبسْ حَ وَ 
 ا. صدُتُ قَ  َتال

 
 :فاد  تِْ االيسْ ( 5-3)
 هِذِه يف  فائتاتٍ  حاتٍ فَ صَ  يْنِ دا يف ثِ د بَ قَ وَ 

ُ
هِذِه ِإىل  عمدُ يَ كاَن   اغازً لْ إِ وَ  ةً عميَ تَ  ن أرادَ مَ  بَ ْعضَ  أنَّ  باَحَثةِ امل

  قومُ تَ  ةٍ غويّ لُ  يَّ حاجِ أَ  ناءِ بِ  غيةَ بُ  ،اهرةِ الظّ 
َ
ا  أنَّ  احلقُّ ، وَ يةِ عمِ والتّ  فاصلِ يف التّ  اللَُّغةِ  كاانتِ مْ إِ  زازِ فْ استِ َعلى  لِ األوّ  قامِ يف امل

 ، يِّ قاقِ االشتِ  األصلِ  ْخِتالفِ ا ظاهرةُ َوُهَو  ،يهِ لَ عَ  عقودٌ مَ  حثُ ما البَ  مكاانتِ اإلِ  لكمُ ن تِ مِ ، وَ (76)ثريةٌ كَ 
ُ
ِإىل  يةُ ادّ امل

َلُه  وصفٌ َوُهَو  ،نٌ مائِ  دلُ العَ  اهدُ ، والشّ زاالً غَ  صارَ  بلُ قَ  نْ ا، ومِ كلبً   صارَ َقْد  المُ ، فالغُ ناسِ واجلِ  ،ةِ غويّ اللّ  وريةِ التّ 
    ، ُكّل ذلَك َتالعٌب اِبلّلغِة، واسِتفزاٌز إلمكاانُِتا يف الّتعمَيِة، والّتوريَِة، واإِللباِس. (77)نٌ زائِ 
 

 : سي  فْ الت   ( 5-4)
، اهرةِ الظّ هِذِه  هُ ا ابعثُ قً لّ َتَ الَعَربِيَِّة يف  ةٍ عجميّ مُ  واهرِ ظَ  قِ لّ َتَ  فسريُ أوالها تَ  بٍ عَ شُ  الثِ يف ثَ  آخذٌ فَ  فسريُ التّ أَّما 

  ن األسبابِ مِ فَ 
ُ
  قِ َتلّ ِإىل  ضيةِ فْ امل

ُ
ِمّا  -مثيلِ التَّ  لى سبيلِ عَ –"قائل"  ةُ ، فكلمَ اهرةُ الظّ هِذِه الَعَربِيَِّة يف  فظيِّ اللّ  شرتكِ امل

 ِإىل  نتسبُ يَ 
ُ
ذِلَك ، وكنيِ أصلَ ِإىل  رتدُّ ه تَ نفسِ  يف اآلنَ  ، وهيَ انِ يّ عجمِ مُ  عنيانِ ه مَ حتتَ يَ َقُع  الذي يِّ فظِ اللّ  شرتكِ امل

 عُ ضوّ ، والتّ قدِ والفَ  ياعِ الضّ َعلى  ةُ الّ ا "ضاع" الدّ ، ومن كلماُتِ انِ ضادّ تَ مُ  عنيانِ مَ  الواحدةِ  الكلمةِ  حتتَ يَ َقُع  الَت األضدادُ 
 . (78)امعً  َمْعنَ يَ نْيِ لل تملةٌ ُمُ  سكُ املِ  ، فضاعَ واالنتشارُ  هورُ الذي هو الظّ 

 
 شكيلِ يف تَ  الفاعلةَ  واميسَ النّ ذِلَك َأنَّ  ن؛ ومِ الوجهاتِ  دُ متعدِّ فَ الَعَربِيَِّة يف  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  وجودِ  فسريُ تَ أَّما 

، بدالِ اإلِ  انموسُ ذِلَك ن ، ومِ ةِ يف العربيّ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  قِ َتلّ َعلى  عملُ يَ ذِلَك  لُّ ، كُ قاقِ االشتِ  واعدَ ، وقَ غويِّ اللّ  ظامِ النّ 
 ما سارَ وَ  "ضاع"، و"قال" ن نوِ فيما هو مِ  اِهرَةِ الظّ  قِ لّ يف َتَ  فاعلٌ  انموسٌ  فاإلعاللُ ، واحلذفِ  ،، والقلبِ واإلعاللِ 
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، ةً و واويّ أ ةً ايئيّ ا كونِ َعْن   ظرِ النّ  قطعِ بِ  مما تقدّ  ثلِ يف مِ  الفعلِ  نيِ عَ  عاللَ إِ  توجبُ  االشتقاقِ  قواعدَ ذِلَك َأنَّ  ؛اَهُ ريَ سَ 
  املةً ح ْمِثَلةُ األَ هِذِه غدو تَ ذِلَك ا، ولها ألفً لبَ وقَ 

َ
  . نيِ أصلَ ِإىل  ةً ، مرتدّ ْعنَ يَ نْيِ مل

 
فْ  َوِم  نَ 

ُ
 نِي الثُّالثِيّ  نِي: الصَّ  حيحِ الِفْعلَ  ِمث  اُل ذل  َك يف ، و ض  َيِة ِإىل ه  ِذه الظّ  اهرِة اإِلب  داُل والَقل  ُب مًع  االَبواع  ِث امل

هم   وزِ 
َ
عت   لِّ ، امل

ُ
، َفعن   َد إي   داِعِهما يف قال   ِب "فَ ّع   ال" يَ َتماَهي   اِن، وتَ ْغ   دو ََثَّ َكلم   ٌة واح   دٌة ُمرت   ّدٌة ِإىل َج   ذَريِن النّ   اقصِ  َوامل

القاِض  يِة  غ  ةِ اللّ  واميسِ إىل نَ   ذل  كَ  ردُّ "َنّس  اء"، وَم   ث  لِ ن مِ اش  ِتقاِقّينِي، َوِداللتَ  نِي ُمعجمّيت  نِي، يف ص  يغٍة َص  رفّيٍة واح  دٍة، ِم  
 "الءً َع  "وان: غ  دُ تَ  ذْ إِ  ؛"اوٍ ، و"َس  اليٍ و "َع  َن   ، وذل  كَ ىل َه  زةٍ إِ  دٍّ َم   ه  ا أل  فُ بلَ قَ  أو ايءٌ  واوٌ  ال  َت ه  يَ  الكلم  ةِ  المِ  قل  بِ بِ 
 . " اأُلْخَرَينيِ " َو"َسّباءٍ ، فَ َتشَتِبهاِن ب "َنّساءٍ "اءً بّ سَ "و "اءً سّ نَ "دوان: غتَ اي"، ف َ بّ سَ "اي" وسّ نَ ": ، وكذلكَ "ساءً "و

 االشتقاقِ  قواعدُ ر"، فَ جائِ "و "،لسائِ " وِ ن نَ و مِ فيما هُ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  قِ َتلُّ على  باعثُ ال اإلبدالُ ذِلَك وك
 . مزةِ نها ابهلَ عَ  ، واالستعاضةَ علِ الفِ  نيُ الَت هي عَ  ةِ لّ العِ  حذفَ  توجبُ 

 
 ةُ قاقيّ االشتِ  اللَُّغةِ  واميسُ نَ ى"، ف َ دّ صَ تَ "ى"، وطّ ىّن"، و"متََ سَ "تَ  وِ ن نَ فيما هو مِ  آخرُ  فاعلٌ ذِلَك ك  ذفُ واحلَ 

 ،"دَ دَّ صَ تَ "، و"طَ طَّ متََ "، و"نَ نَّ سَ تَ ": مثالٍ أَ  وايل ثالثةِ تَ ِإىل  "لَ عَّ فَ "ت َ  هيئةِ َعلى  فٌ ضعَّ هو مُ ِمّا  هُ حالُ هِذِه ضي فيما فْ ت ُ 
 ا.ها ألفً لبِ وقَ ، علِ الفِ  المِ  ذفِ ؛ حَ اعً مَ  ذفِ واحلَ  لبِ القَ ِإىل  غويُّ اللّ  ظامُ النّ  عمدُ ، ولذا يَ لٌ ستثقَ مُ الَعَربِيَِّة يف  هٌ تكرَ سْ مُ َوهذا 

 
 أحدُ َأْن َيكوَن ذِلَك  رطُ شَ ، وَ "العّ ف َ "و "النعْ ف َ ": نيِ تَ رفي ّ الصَّ  نيِ يغتَ الصّ  نيَ ماهي بَ التّ ذِلَك ك  واعثِ ن البَ مِ وَ 

  الثيِّ الثّ  نسِ ن جِ مِ  هُ وعينُ  هُ ، وفاؤُ نونٌ  هُ ا المُ الثي  ثُ  ، واآلخرُ واحدٍ  جنسٍ  نمِ  هُ والمُ  هُ ينُ عَ  افً عّ ضَ ا مُ الثي  ثُ  نيِ صلَ األَ 
ُ
 فِ ضعّ امل

 ظاهريٍّ  يف ثوبٍ  يغتانِ الصّ  تشاكلُ تَ  (79) ال(عّ الن، أو ف َ عْ ف َ )ا حداَهُ إما يف هِ إيداعِ  عندَ ، فَ )ح س س: ح س ن(
 زايدةِ لِ  ابطةِ الضّ  واظمِ ن النّ مِ  جلةً  صفورٍ عُ  ابنُ  وضعَ ، وقد اَهُ ريَ سَ  ما سارَ وَ  "انغيّ "و "انحسّ " وِ يف نَ َوهذا  ،تماثلٍ مُ 

ا رً قرّ ، مُ ذلكَ َعلى  أَْمِثَلةً  ، ضارابً والقياسِ  ماعِ السَّ  دليلِ بِ  نيِ زائدتَ  ونُ والنّ  األلفُ  لَ عَ تُ  ا أنْ رً قرِّ ، مُ الكلمةِ  يف آخرِ  ونِ النّ 
َلُه  فْ عرَ يُ ملَْ  ، فيماايدةِ لزّ ها ابِ يْ ضى علَ قْ ه ي ُ إنّ ، فَ زائدةٍ  عد ألفٍ ، بَ لمةِ الكَ  آخرَ  الواقعةَ  ونَ النّ  ها "أنَّ فادُ مَ  عريضةً  قاعدةً 

ذِلَك "، و األكثرِ َعلى  فُ عرَ ما ال يُ  لُ حمَ يُ ، ف َ هُ أو تصريفُ  هُ ف اشتقاقُ رِ فيما عُ  ها زائدةً نِ بيّ تَ  ، لكثرةِ وال تصريفٌ  قاقٌ اشتِ 
 . (80)يهالَ أتى عَ  شروطٍ بِ 

                                                 

ِما وزنه مرتدد بني "فعالن"، و"فعال"، ومثال ( ال ينطبق هذا التفسري على كل الكلمات املنتهية أبلف ونون 79)
 "سيفان" الَت هلا وزانن َها: "فيعال"، و"فعالن".

 . 171-171( انظر: ابن عصفور، املمتع يف التصريف، 80)



 
نها ما مِ ، فَ ابنةِ اإلِ وَ  واصلِ يف التّ  واءً ها سَ كلّ لَْيَست   اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  ثلَ مُ ِإىل َأنَّ  ملاحةُ اإلِ فَ  خريُ األَ  فسريُ التّ أَّما 

و ن نَ مِ فَ  ريِ األخ أَّما أَْمِثَلةُ ، ياقِ السّ  ريِ أو يف غَ  ياقِ يف السّ  ةَ تّ الب َ  سُ لبِ يُ ال ها ما نْ ، ومِ يٍّ لِ جُْ  ياقٍ سِ  رِ وفّ تَمَع َحّّت  سُ بِ لْ ي ُ 
)َأْعين َمعىًن  اواحدً  ِإاّل َمْعىًن  ملُ وال حتَ ناها، عْ مَ نا فِ لْ إِ َعلى  رانَ فَ َقد و"االسِم"،  ،"ةِ يّ الربَ "، و"ةِ يّ رّ الذّ "، و"املالئكةِ "

 واميسُ ونَ  ،قِ اقاالشتِ  واعدُ قَ  هِ ضي إليْ فْ هو ما ت ُ فَ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  لِ ثُ ن مُ مِ  لبسُ ما يُ أَّما ، تْ قَ لِ ا هكذا خُ وكأنّ ، ُمعجِمي ا(
 ياقُ بقى السّ يَ وَ ، "اهاسّ دَ "و، "ىدّ صَ تَ "و ،"انسّ حَ "، وَ "ضاعَ "، و"لِ القائِ   "، كَ غويِّ اللّ  ظامِ النّ  شكيلِ يف تَ  ةُ علاالف اللَُّغةِ 
  تَ ْعينيِ  ربى يفكُ   همةٌ سُ ، وَ ليٌّ جَ  أثرٌ َلُه  اأمينً  ايً هادِ 

َ
س تقدّ - قِّ احلَ  قولُ ذِلَك ن مِ وَ ، مِ وهّ ال التّ  مِ حكّ التّ  جهِ وَ َعلى  ىنعْ امل

 ِإىل  هاديةً  رائنَ قَ نَّ ََثَّ إِ ِإْذ  ؛ةتّ الب َ  لٍ شكِ مُ  ريُ هو غَ ِإْذ  ؛"رْ هَ ن ْ ال ت َ فَ  لَ ائِ السّ أَّما وَ : " -هُ اسُ 
َ
  . ىنعْ امل

      
 : ة  الفاِتَ ( 5-5) 
: الثةٍ ل ثَ بَ  ،نيِ يَ ستوَ مُ  نيَ بَ  لُ نزّ تَ ت َ الَعَربِيَِّة يف  ةٍ سانيّ لِ  ظاهرةٍ ا بِ عريفً تَ أَْن َتكوَن هَلا  ريدَ أُ  هِذِه ُمباَحثَةٌ ، فَ عدُ بَ وَ 

  ،ريفّ الصَّ 
ُ
 ا، أوْ لمً عِ اِهرَة الظّ  هِذهِ  لِ ثُ مُ  فيها بكلِّ  الباحثُ  يطُ يُ  قصاءً استِ َأْن َتكوَن هَلا  دْ رَ  ي ُ ملَ ، وَ حويّ والنّ  ،عجميّ وامل

، "نوانِ العُ  قاصدِ يف مَ " :واثنيها ،"سيسٌ وَتَ  هادٌ مِ " :اهلُ ، أوّ سةٍ اسّ مُ  طالبَ مَ  سةِ ن َخَ مِ  تْ فَ لَ د ائت َ ا، وقَ دً دَ صيها عَ يُْ 
يف  ليلِ حْ ي والتّ لقّ يف التّ  اِهرَةِ الظّ  أثرِ  اْسِتْشرافُ : "ها، ورابعُ "ةِ يف العربيّ اِهرَة الظّ  هِذهِ َعلى  ةٍ دالّ  أَْمِثَلةٍ  اْسِتْشرافُ " :هاواثلثُ 

 " :هاسُ وخامِ  "،ةٍ كالميّ   ياقاتٍ سِ 
ُ
 هِذِه أَْن َتكوَن  لُ آلمُ  ينّ إِ وَ ، "ةيّ لّ الكُ  هاتُ وجِّ امل

ُ
، ةً خاصّ  امتةُ اخلهِذِه و ، ةً عامّ  باَحثَةُ امل

َتصيص  ، أوْ لٍّ ستقِ مُ  فٍ صنَّ ، أو مُ ةٍ خاصّ  ُمباَحثَةٍ يف  زيزِ العَ  نزيلِ يف التّ  ِهرَةِ الظّا هِذهِ  سِ تلمّ كَ   ؛رُ خَ أُ  ألباثٍ  ةً فاحِت 
َعلى  شتملُ يَ  ساينٍّ لِ  عجمٍ مُ  صنيفِ تَ لِ  مةً قدّ مُ َأْن َتكوَن م، أو وسلّ َعَلْيِه  ى هللاُ لّ صَ  كرمِ األَ  ِبِّ النّ  ديثِ ها يف حَ ثِ بَ  ضمارِ مِ 
 .هِ ريِ أو غَ  حثِ ذا البَ هلِ  ةِ أَ رَ القَ ، وَ ثةِ حَ البَ  ه قرائحُ حَ رت تَ  أنْ  كنُ يُ ِمّا  ذِلكَ ري غَ  وْ أ، ةِ يف العربيّ  اِهرَةِ الظّ  هِذهِ  لِ ثُ مُ 
     

 َخَتم""واحلَْمُد هلِل يف بَْدٍء ويف 
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o  ،م. 1116، دار الكتب العلمية، بريوت، 5امع ألحكام القرآن، طه (، اجل671ُممد بن أمحد )القرطِب 

o م.1111، مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 1العرب، طَعلى  ُممد التوجني، املعجم الذهِب يف الدخيل 
o (لسان العرب، ط711ابن منظور، أبو الفضل ُممد بن مكرم ،) دار صادر، بريوت، )د.ت(.1ه ، 
o م. 1111، مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 1، ظاهرة اللبس يف العربية، طمهدي عرار 
o مكتبة لبنان 1مهدي عرار، املشرتك اللغوي يف القرآن الكرمي: الصريف، واملعجمي، والنحوي، واألسلوب، ط  ،

 م. 1111انشرون، بريوت، 
o  ،جامعة 113للعلوم اإلنسانية، العددلة العربية ظاهرة تعد املعاين الصرفية يف العربية، اجملمهدي عرار ،

 م.1111الكويت، شتاء 

o (إعراب القرآن، حتقيق زهري زاهد، ط331النحاس، أبو جعفر أمحد بن ُممد ،) عامل الكتب، ومكتبة 3ه ،
 م.1111النهضة العربية، بريوت، 


