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م. د. حسني جليل علوان الزيادي

امللخص

الفصل  ظاهرة  وهي  باالهتامم،  جديرة  لغوية  ظاهرة  البحث  هذا  يتناول 
املتابعة  أن  ويبدو  الدارسني،   عند  وداللة-  مصطلحا   - تستقر  مل  التي  املعجمي 
التأرخيية إلشاراهتا املبثوثة يف مؤلفات اللغويني القدماء واملحدثني ستضع لنا تصورًا 
دقيقا حول نشوئها، ومدى اهتاممهم هبا؛ وجتعلنا نقف أيضًا عىل ما أنجزه الدكتور 
حممد حسن حسن جبل الذي التقط هذه الظاهرة اللغوية اجلديدة من تراث اللغة 

العربية الذي ال يزال يمّدنا بكنوزه الثمينة.

الظاهرة  هذه  بمتابعة  األوىل  الفقرة  اهتمت  فقرتني  عىل  البحث  هذا  فكان 
عند  بمتابعتها  الثانية  الفقرة  اهتمت  فيام  أمجعني(،  اهلل  القدماء)رمحهم  علامئنا  عند 
املحدثني، وتسليط الضوء عليها عند الدكتور حممد حسن حسن جبل الذي يُعد أول 
من حاول تطبيقها عىل ألفاظ  القرآن الكريم يف كتابه املوسوم )املعجم االشتقاقي 
األلفاظ،  تلك  لتأصيل  بارعة  بطريقة  توصل  إذ  الكريم(،  القرآن  أللفاظ  املؤصل 

واكتشاف دالالت جديدة مل هيتِد إليها علامؤنا السابقون.



٤٧٢

ل أللفاظ القرآن الكريم داللة الفصل املعجمي  يف املعجم االشتقاقي املؤصَّ

Abstract
 This study deals with a linguistic phenomenon worthy of attention,
 which is the phenomenon of lexical separation that has not settled
 - terminology and significance - in scholars, and it seems that the
 historical follow-up of its references in the writings of ancient and
 modern linguists will give us a precise perception of their origin and
 interest in them; Mohammed Hasan Hassan Jabal, who picked up
 this new linguistic phenomenon from the heritage of the Arabic
.language, which continues to provide us with precious treasures
 The second paragraph deals with the follow-up of the modernists,
 and highlights them when Dr. Muhammad Hassan Hassan Jabal,
 who is the first to try to apply the words of the Holy Quran in his
 book tagged (The lexicon of derivatives derived from the Holy
 Quran), in an ingenious way to root these words, and discover new
connotations did not extend to our former scientists
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املقدمة

مصطلحا  املستقرة-  اللغوية  الظواهر  من  املعجمي  الفصل  ظاهرة  تكن  مل 
مؤلفات  يف  املبثوثة  إلشارهتا  التأرخيية  املتابعة  أن  ويبدو  الدارسني،   عند  وداللة- 
اللغويني القدماء واملحدثني ستضع لنا تصورًا دقيقا حول نشوئها ومدى اهتاممهم 
هبا؛ وجتعلنا نقف أيضًا عىل ما أنجزه الدكتور حممد حسن حسن جبل الذي التقط 
بكنوزه  يمّدنا  يزال  الذي ال  العربية  اللغة  تراث  اجلديدة من  اللغوية  الظاهرة  هذه 

الثمينة.

املعجمية  الداللة  املعجمي( جاء من  التسمية)الفصل  اختياره هذه  أن  ويظهر 
لكلمة )فصل( التي تعني:“ َبْونُ ما بني الشيئني،أو احلاجز بني الشيئني“ 1، وكذلك 
الباب“2،  حتت  يندرج  مما  الكتاب  أجزاء  الشيئني،....وأحد  بني  املسافة  تعني:“ 
يف  تشرتك  التي  الكلامت  جمموع  هو  جبل  الدكتور  يراه  الذي  املعجمي  فالفصل 
فصاًل   بذلك  فتشكل  حروف،  من  يثلثهام  فيام  وختتلف  والثاين،  األول  احلرفني 
وقد  كبري،  بوضوح  نلحظه  قد  عام،  برابط  كلامته  معاين  ترتبط  مستقال،  معجميا 
حيتاج هذا االرتباط املعنوي إىل فضل تأمل وإعامل فكر، فالفصل )بْد( مثاًل تقع حتته 
األلفاظ ) بدد، بدو، بيد، بدأ، أبد، بدر، بدع، بدل، بدن( وهذه األلفاظ مجيعها تعرب 

عن صورة من صور الفراغ واالتساع بني األشياء.  

اللغة  علامء  عند  آثارًا  هلا  نجد  إنام  التأليف،  من  بدعا  ليست  الفكرة  وهذه 
األوائل) رمحهم اهلل أمجعني(، حتى أنَّ الدكتور جبل قال هبذا الشأن:“ ومعنى الفصل 
املعجمي هذا لفت إليه عدد من األئمة يف فصول ِجدُّ حمدودة...لكن دراستنا هذه 
اللغات أن تربز  القرآن ودارسيها، وحق علامء  كشفت اطراده، فكان من حق لغة 
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هذه اخلصيصة للغة العربية، وهذه الدراسة أحق هبا؛ ألن هذه اخلصيصة  ال تثبت 
أن  وأعتقد  تضيع...“3،  ال   حتى  فالتقطناها  فيِه،  نحن  كالذي  موسع  بتطبيق  إال 
باألمر حاجة إىل متابعة وتدقيق؛ لكي نتحقق مما قاله الدكتور جبل هبذا الشأن، ألننا 

أمام مصطلح جديد يؤصل لظاهرة لغوية جديدة...ومن هنا كان هذا البحث. 
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 1( يعد اخلليل بن أمحد )ت175هـ( أول من تعرض لثنائية اللغة من خالل 
اللغة، فقد ذكر اخلليل:“ أن  لنشأة  الطبيعية  النظرية  الظاهرة، وبني  الربط بني هذه 
كالم العرب مبني عىل أربعة أصناف: عىل الثنائي، والثالثي، والرباعي، واخلاميس، 
فالثنائي عىل حرفني نحو: قد، مل، هل، لو، بل، ونحوه من األدوات...“4، وذكر يف 
موضع آخر أن: ” املضاعف يف البيان يف احلكايات وغريها، ما كان حرفا عجزه مثل 
يضاعفه،  الثنائي؛ ألنه  إىل  وينسب  العرب...  يستحسنه  بناء  حريف صدره، وذلك 
أال ترى احلكاية أن احلاكي حيكي صلصلة اللجام فيقول صلصل اللجام وإن شاء 
فُ مّرة اكتفاء هبا، وإن شاء أعادها مرتني، أو أكثر من ذلك فيقول  فَّ قال: صل، خيُ
صل، صل، صل، يتكلف من ذلك ما بدا له“5، وقد أفاد الدكتور السامرائي قائاًل:“ 
ويف هذه املالحظة إشارة واضحة إىل القيمة التأرخيية لألصل الثنائي الذي بنى منه 
املعربون الثالثي ثم الرباعي املضعف“6،  وكذلك فإنَّ ترتيب معجمه الذي ابتدأه 
بالثنائي مادة )عق(7، هو دليل واضح عىل أمهية األصل الثنائي الذي تطورت منه 
األلفاظ، إذ عزا بعض اللغويني املحدثني نشوء اللغة إىل الثنائية التي أحسب أهنم 

أفادوها من هذه اإلشارات التي وردت يف مؤلفات القدماء وال سيام كتاب العني.

الثالثي  املضعف  وا  عدُّ الذين  أولئك  من  فهو  321هـ(  دريد)ت  ابن  أما 
ثقيل- والثاين  إال  البتة  حرفني  يكون  ال  الصحيح  قوله:“الثنائي  عليه  يدل  ثنائيًا، 
سمي  وإنام  ثالثي،  واملعنى  ثنائي  اللفظ  أحرف،  ثالثة  يصري  حتى  مضعف-  أي  
اللغة قائمة عىل أساس  الثنائية يف  ثنائيا للفظه وصورته“8، وهو هنا جيعل األلفاظ 
( أصله )بتت(، وقد حدث  الصورة الصوتية، وعىل رسم تلك اللفظة، فالفعل )بتَّ
إدغام أدى إىل رسمه هبذه الصورة، وعند لفظه أيضًا، ال نلفظ سوى حرفني مها الباء 
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( توزن عىل )فعل(9، وهنا يظهر كيف يتعامل  والتاء، ولكننا عند الوزن نجد أن )بتَّ
ابن دريد مع الثالثي املضعف، إذ يعده ثنائيا عىل أساس صيغته الصوتية ورسمه.

وال يبتعد الراغب األصفهاين)ت 425هـ(  كثريًا عن ابن دريد يف عدِّ احلرف 
املضعف يف آخر الكلمة حرفًا واحدًا، إذ مل يراِع ترتيبه يف الكلمة؛ لذا نجده ال يلتفت 
وكلمة  كلمة)برت(10،  عىل   ) بتَّ كلمة)  يقدم  مثاًل  نراه  لذا  أحرف؛  ثالثة  كوهنا  إىل 

( عىل كلمة )جلب(12وهكذا... ( عىل كلمة )جسد(11 وكلمة)جلَّ )جسَّ

وقد أشار ابن جني)ت392هـ( إىل أن يف اللغة بابًا واسعًا هو تقارب احلروف 
لتقارب املعاين وفيه:“استعملوا تركيب )ج ب ل( و)ج ب ن( و)ج ب ر( لتقارهبام يف 
موضع واحد وهو االلتئام والتامسك، منه اجلبل لشدته وقوته، وجبن إذا استمسك 

وتوقف وجتمع، ومنه جربت العظم ونحوه أي قويته“13.

بحرفني  تبدأ  التي  الكلامت  بني  القائمة  العالقة  إىل  هنا  يُلمح  جني  وابن   
التي  األخرى  الكلامت  إىل  يرش  مل  لكنه  يربطهام،  الذي  العام  املعنى  أي  متشاهبني، 
تشرتك معهام يف األصل)ج ب( وختتلف باحلرف الثالث مثل)ج ب ت( و )ج ب ذ( 
و )ج ب ز( و )ج ب س ( و)ج ب ع( و )ج ب هـ( و)ج ب أ(، وكذلك مل يرش إىل 
( الذي ال يدل عىل التامسك وااللتئام  أن هذه األلفاظ الثالثة تعود إىل األصل )جبَّ
األلفاظ  جيمع  الذي  العام  املعنى  فكرة  أن  ويبدو  القطع14،  عىل  يدل  ،إنام  مطلقا 
هذين  معنى  إىل  ينظر  أن  دون  من  جني  ابن  عند  تتبلور  بدأت  بحرفني  املشرتكة 
احلرفني األولني؛ والدليل عىل ذلك هو أنه حدد املعنى املشرتك بني األلفاظ الثالثة 
( الذي  بناء عىل ظاهر معناها وهو )التامسك وااللتئام(، وليس بناء عىل معنى )جبَّ
يدل عىل القطع، وابن جني يف التفاتاته اللطيفة هذه يُذّكر بمسألة االشتقاق األكرب 
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التي تُعد من املسائل اللغوية املهمة التي تناوهلا يف خصائصه، حيث أشار إىل وجود 
روابط معنوية بني معاين التقاليب الثالثية لألفعال15 .   

وعىل أيَّ حال فهي إشارة إىل اشرتاك األلفاظ التي تبدأ بحرفني معينني بمعنى 
عام يربط بينهام، يمكن أن يكون بداية للغويني اآلخرين للسري عىل هذا الطريق.  

من  مجلة  مقاييسه  يف  أورد  الذي  فارس)ت395هـ(  ابن  عند  نجده  ما  وهذا 
)رض(،  الرتكيب  مثل  الثالث،  يف  وختتلف  األولني،  باحلرفني  تتفق  التي  األلفاظ 
الراء والضاد أصل واحد يدل عىل دق اليشء... والررضاض:   ” الذي يقول فيه: 
حجارة تررضض عىل وجه األرض، واملرأة الررضاضة: كثرية اللحم... والرض: 

التمر الذي يدق وينقع يف املخض“16 .

 فعند تثليثه بحرف مغاير تظهر لنا الكلامت اآلتية:

- رضع : وهو أصل واحد، وهو رشب اللبن من الرضع أو الثدي17 .

- رضف: أصل واحد يدل عىل إطباق يشء عىل يشء18.

- رضم: وهو رمي احلجارة بعضها عىل بعض19.

- رضن: وهذا يشبه الباب الذي قبله، فاملرضون من احلجارة: املنضود20.

- ريض: أصل واحد يدل عىل خالف السخط21 .

منه،  َسحٌّ  املطر:  من  فالراضب  قليل،  ندى  تدل عىل  واحدة  كلمة  - رضب: 
والرضاب هو ما يرضبه اإلنسان من ريقه، كأنه يمتصه22.

- رضح: كلمة واحدة تدل عىل كرس اليشء23.
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- رضخ: كلمة تدل عىل كرس24.

ومنه أيضًا  تركيب)زل( الذي يقول فيه ابن فارس :“ الزايُ والالم أصل مطرد 
منقاس يف املضاعف، وكذلك يف كل زاٍي بعدها الم يف الثالثي وهذا من عجيب 
هذا األصل“25ومشتقات هذا األصل الذي يدل عىل التحرك أو الزوال عن املكان، 

أو عن طريق احلق هي:ـ

- زمل : وهو أصل يدل عىل نحافة ودقة يف مالسة26 .               

املَُزلَّج  ومنه  والدفع،  االندفاع  عىل  يدل  أصل  واجليم  والالم  الزايُ  زلج:   -
الذي يدفع عن كل خري من كفاية وَغناء27.

فيه  جاءت  وقد  منقاس،  اللغة  يف  بأصل  ليس  واحلاء  والالم  الزايُ  زلح:   -
كلامٍت، اهللُ أعلم بصحتها 28.

- زلخ: أصل يدل عىل تزلق اليشء29.

- زلع: أصل يدل عىل تقطر وزوال يشء عن مكانه30.

- زلف: الزايُ والالم والفاء يدل عىل اندفاع وتقدم يف قرب إىل يشء31.

- زلق: أصل واحد يدل عىل تزلج اليشء عن مقامه32.

وهنا البد من وقفة عىل هذين األصلني )رض(، و)زل(، ففي تراكيب )رض( 
نجد اشتقاقات تقرتب كثريا من األصل الثنائي الذي نسبت إليه، وأخرى تبتعد عنه 
وال نلمحها إال بعناء ومشقة، فلام كان معنى )رض( هو : دق اليشء، فإن الفرق 
بينها وبني )رضع التي تدل عىل رشب اللبن من الرضع أو الثدي( ليس كبريًا إذ أن 
باملكان  أشبه  الرضاعة  فيها حمل  يكون  تدل عىل حركة مستمرة ومكررة  الرضاعة 
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مالحظة  عند  الصورة  تتضح  أن  ويمكن  آلخر،  حني  من  يُدق  الذي  املرضوض 
طريقة الرضاعة عند صغار املوايش التي تبدأ بدك الرضع دكا قويا للحصول عىل 
( وبني )ريض( التي  احلليب، ويمكن أن نلمس التقارب يف املعنى بني األصل)رضَّ
تدل عىل خالف السخط،  فمعنى ريض ال يبتعد كثريا عن معنى دقِّ اليشء وهتشيمه 
فإن الرايض بالقضاء والقدر مثاًل يبدو عىل حمياه دائام سكينة ووقاٌر ال يتحققان ألحد 
إال إذا روض هذه النفس  وأجربها عىل القبول واالنكسار، أما تركيب ) رضب( 
ريقه،  من  اإلنسان  يمتصه  الذي  الرضاب  منه  فإنَّ  القليل،  الندى  عىل  تدلُّ  الذي 
وهو يقرتب من الرضاعة التي ذكرناها قبل قليل، ولعل هذا هو اخليط الرفيع الذي 
يربط هذا الرتكيب بأصله الثنائي، و يمكن يف -ضوء ما سبق- أن نرى الوضوح 
بني معنى األصل وتراكيبه األخرى، كام نلمس الصعوبة والتكلف يف معنى بعض 

الرتاكيب األخرى.

 وقد نجد التوافق التام بني معاين تراكيب )زل( بشكل واضح وجيل؛ لنضع 
ابن فارس وهي  التي جتلت بوضوح عند  الظاهرة  البداية احلقيقية هلذه  أيدينا عىل 

جديرة باالهتامم والعناية من الدارسني قدماء وحمدثني. 
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  2( لقد اهتم العلامء املحدثون بالثنائية املعجمية أيام اهتامم، وذكروا فيها آراء،  
وألفوا مصنفات مهمة ، فقد رأى األب أنستاس ماري الكرميل أن اللغة وضعت يف 
األصل عىل حرفني متحرك فساكن يدالن عىل معنى ”ويسمى احلرفان اللذان ينشأ 
منهام معنى، أو إن شئت فقل ويسمى اهلجاء الواحد إذا أفاد معنى )مادة(، أو )تركيبًا( 
أو )أصاًل( أو )ترمجة(، ويالزم كاًل من هذه األسامء األربعة هذا االصطالح، وإْن 
تعدَد اهلجاء فكان اثنني أو ثالثة أو أكثر، وقد استقلت كل مادة بمعنى فاشتهرت به، 
وإذا تقاربت أحرف بمخارجها من أحرف خمارج كلمٍة أخرى، تدانت أيضًا معانيها 

بعضها من بعض، وتالزمت وتضامنت وظهرت القربى بينها كل الظهور“33.

ثم يعطي أمثلة عىل ذلك تبني تقارب املخارج، وتقارب املعنى الذي تدل عليه 
مثل ) لدم، ولطم، ولتم، ولثم، وحلم، وخلم، ولكم( وكلها تدل عىل الرضب، وهو 
املعنى العام الذي جيمعها عىل أن لكل لفظة خصوصية يف مكان الرضب34، وهو 
هبذا يريد أن يثبت ما ذهب إليه من ثنائية األصول اللغوية من خالل الزيادة احلاصلة 
يف  والتقارب  االشرتاك،  وهذا   ، وامليم  الالم  بحريف  تشرتك  التي  الكلمة  وسط  يف 
خمارج احلروف أدى اىل تقارب املعاين، وأن احلاجة إىل االستعامل قد تؤدي إىل زيادة 

عىل هذين احلرفني يف أوهلام أو وسطهام أو آخرمها.

ثم يأيت بمثال واحد تكون زيادته يف الصدر، وآخر يف الوسط، وثالث يف الذيل، 
وكل مثال ومشتقاته يعودُ إىل أصل ثنائي،  ويردف ذلك بقوله:“وقد اكتفينا من كل 
بُني عىل  أصلها  أن  كلها ال خترج عن  الثالثية  الكلم  فإن  وإال  واحدة،  بامدة  زيادة 
هجاء واحد، ثم تفرعت الفروع بضم احلروف إليها فجاءت املعاين متعددة خمتلفة، 
وقد يكون هذا االختالف زهيدًا أو غري زهيد بموجب قوة كل حرف، وما اختص 

به من معنى“35.
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ِة السامية، ويريد  ويأيت األب مرمرجي الدومنيكي ليؤلف يف الثنائية واأللسنيَّ
– وكذلك يف أخواهتا السامية- القائلة بأن األصول يف العربية  النظرية  بالثنائية :“ 

ليست احلروف ذوات األلفاظ الثنائية، بل ذوات احلرفني، إذن من شأن الثالثيات 
أن ترد إىل الثنائيات“36.

األلفاظ  إليها  ترجع  التي  األصول  هذه  إىل  الراوي  طه  العالمة  أشار  وقد    
فقال:“والذي يستقري كلم العربية بإنعام نظر جيد أن ملعظم مواردها أصاًل يرجع 
إليه كثري من كلامته إن مل نقل كلها، خذ عىل ذلك مثاًل مادة )فل( وما يثلثها جتد اجلميع 
مادة  ذلك  ومثل  فىل،  فلد،  فلق،  فلع،  فلج،  فلح،  مثل:  والفتح  الشق  يدور حول 

)قط( وما يثلثها تقول: قط، قطع، قطر، قطف، قطن، وكلها بمعنى االنفصال“37.

والبعد  النفور  مدلوهلام  والباء  اهلمزة  أن“  األفغاين  سعيد  الدكتور  وذكر      
واالتصال بني الشيئني مع ما يثلثها“ َأبَّ للسري: هتيأ له، َأَبتَّ اليوم: اشتد حره فقطع 
َأَبَز  شيئًا،  منها  قطع  النخل:  َأَبَر  نفر،  الوحش:  َأَبَد  أعامهلم،  عن  وفصلهم  الناس 
الضبي: وثب وانطلق، َأَبَق العبد: نفر عن مواله، َأَبَل: توحش وانفصل عن الناس، 

َأَبَه عن اليشء: بعد عن اليشء وتنزه، َأَبى عن الضيم: فرَّ عنه ”38.

قبله من اشرتاك األلفاظ بمعنى عام  الباحثون  يتابع ما ذكره     وهو يف ذلك 
يربط بينها بعد اتفاق احلرفني األول والثاين ....

   وقد عرض الدكتور أسامة الصفار مسألة ثنائية األصول اللغوية وثالثيتها، 
ثالثة  أحرف  عليها  دخلت  ثنائية  ”ألفاظ  األلفاظ:  من  نوعني  هناك  أن  إىل  وانتهى 
هذا  من  زائدًا  الثالث  فكان  األثيلة39،  داللتها  عن  تبعد  ال  جديدة  داللة  أكسبتها 
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املعنى إذ إن الداللة األثيلة مل تعدم بعدمه، وألفاظ ثالثية إن نزعت من أحدها حرفًا 
عدمت داللتها، فال يكون املنزوع آنئٍذ زيادة،بل أصل من األصول...“40

   وينتهي الدكتور أسامة الصفار بعد عرضه آلراء العلامء املختلفة إىل "أن اللفظ 
قد يقع عىل حرف واحد أو حرفني أو ثالثة، فام استغني به وهو عىل حرف واحد 
فهو عىل حرف واحد، وما استغني به وهو عىل حرفني فهو عىل حرفني، وما استغني 
به عىل ثالثة أحرف فهو يدل عىل ما كان عليه، فاحلرف واحلرفان والثالثة كلها مما 
فَتقر إليه يف تأليف األلفاظ، فإن احتيج فيام بعد إىل الزيادة عىل أي منها، أو ترصفت  يُ
احلال عىل بعضها أو مجيعها دفعة واحدة، فذلك جلوازه ال حلتميته، فكله رهن بكيفيِة 
فت احلال، وعىل أي األمور كان ابتداؤها، وما من يشء يقع إال حلضور الداعي  َترَصُّ
إليه، وهذا ما حتكم به بدهية العقل، فاالستدالل بناًء عىل ذلك بـ )الثنائية(عىل معرفة 

ما كان عليه اللفظ يشء والقول به أصاًل مطلقًا له يشء آخر واهلل أعلم"41.

  وهكذا تبقى آراء العلامء بالثنائية بني رافض هلا وبني مؤيد، وبني من ينسبها 
إىل الغرب ومن ينسبها إىل العرب، وبني من ينسبها إىل نفسه، ولكن رأي الدكتور 
النظرية  هذه  أصحاب  بعض  رمى  إذ  الشأن،  هبذا  وجيهًا  يبدو  الصالح  صبحي 
املحدثني  فيقول:"وللباحثني  آخر  حينًا  ألنفسهم  اآلراء  وبنسبة  حينًا،  بالتكلف 
نظرات يف اللغة حيسبوهنا أصيلة بكرًا، حتى إذا درسوا آثار القدماء وتصانيفهم تبني 

هلم أن األولني مل يرتكوا لآلخرين كثريًا"42.

ويبدو مما تقدم أمهية ما ذهب إليه العلامء املحدثون يف مسألة األصول الثنائية 
للغة العربية، عىل الرغم من أنني مل أقع- يف حدود ما اطلعت عليه- عىل َمن يذكر 
أو يشري إىل اطراد هذه الظاهرة يف عموم ألفاظ اللغة العربية، إنام هي أحكام عامة هبا 
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حاجة إىل تطبيقات واسعة؛ لتنهض لبناء أحكام عامة، إذ إنَّ إثبات املسائل اللغوية 
يتطلبُ كثريا من التطبيقات لقبوهلا.

 حتى إذا أطل علينا الدكتور حممد حسن حسن جبل يف أوائل القرن احلادي 
ل  والعرشين، ليقّرَر نتيجة أفضت إليها تطبيقاته الواسعة يف معجمه االشتقاقي  املؤَصَّ
معانيها،  وبني  بأصواهتا  القرآن  ألفاظ  بني  العالقات  فيه  بنّي  الذي  القرآن  أللفاظ 
تركيب...  من كل  برتتيبهام  الصحيحني  والثاين  األول  احلرفني  أن  والنتيجة هي:" 
يستصحبان املعنى الذي كانا يعربان عنه مها يف صورة الثالثي املضعف)فت( مثاًل، 
منهام مع  منبسط تكون  بناء ثالثي  أو يشرتكان يف  منبسطا،  ثالثيًا  يتصدران  عندما 
ثالث غري ثاين املضعفني)فتح، فرت، فتش، فتق، فتك، فتل، فتن، فتو، فتى، فتأ ( يف 
هذا املثال، بل إن املعنى يظل معهام بصورة ما حتى إذا سبقهام أو توسطهام حرف 
علة،أو مهزة، كام يف فوت هنا، وال يوجد تركيب )أفت وال فأت ( يف هذا املثال"43، 
فالرتكيب)فت( مع ما يثلثه من حروف العربية يكون فصاًل معجميا مستقاًل ترتبط 

ألفاظه الثالثية بمعنى عام يعود إىل معنى األصل الثنائي أو يقرتب منه.  

حمدودية  إىل  املعجمي  األصل  فكرة  عن  حديثه  عند  جبل  الدكتور  أشار  وقد 
تناول املتقدمني واملحدثني هذه الفكرة، فذكر أنه ملَحها عند ابن فارس يف معجمه 
يف مادة)زلل(، وعند الزخمرشي )ت 538هـ( يف تركيبي )نفق( و) فلح(، وكذلك 
أشار إىل لغويي أواخر القرن التاسع عرش وأوائل  القرن العرشين الذين تعرضوا 
هلا من حيث هي صورة لثنائية األصول اللغوية، لكن جهودهم، ومن سبقهم كانت 

حمدودة جدًا44 .
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الذي طبقه عىل كل  اإلنجاز  تفرده يف هذا  إثبات  بذلك  يريد  والدكتور جبل 
تركيب وردت منه كلمة يف القرآن الكريم؛ ليكون له فضل السبق يف اجرتاح هذا 

املصطلح )الفصل املعجمي(، وإثباته بالتطبيق املوسع.

أنه أغفل حقوق  التمثيل والتناول، نرى  ونحن إذ نشهد للدكتور جبل بسعة 
بعض القدماء، كابن جني الذي سبق ابن فارس يف اإلشارة هلذه الظاهرة، فضال عىل 
أنه أغفل حق ابن فارس نفسه يف اقتصاره باإلشارة هلذه الظاهرة عىل تركيب)زلل(، 
واحلق أن املتابع ملعجم مقاييس اللغة جيد هذه الظاهرة يف أمثلة كثرية، ومنها- فضال 
فإن  عرضًا45،  برسعة  اليشء  قطع  عىل  يدل  الذي  )قط(  تركيب  سابقا-  ذكر  عام 
مشتقاته هي )قطع، قطف، قطل، قطم( وهذه تدل بوضوح عىل القطع، إذ تشرتك 
يف معنى عام، أما املشتقات األخرى فهي) قطن، قطو، قطب، قطر(، وهذه األلفاظ 
يمكننا أن نردها بلطف إىل القطع لكن ليس بمعناه احلقيقي بل بمعناه املجازي، فلفظة 
)قطن(، يقول فيها ابن فارس: " بأهنا تدل عىل االستقرار بمكان"46، وهذه يمكننا 
أن نردها اىل قطع الرتحل واالنتقال من مكان إىل آخر، واالستقراريف مكان معني، 
وكذلك)قطو( فإهنا تدل عىل:" مقاربة يف امليش، يقال: القطو مقاربة يف اخلطو"47، 
وهذه قد تالمس-ولو من بعيد- معنى قطع املسافة أثناء امليش، أما لفظة)قطب(: 
شذَّ  بأمجعها...ومما  جاءت  إذا  قاطبًة  العرب  جاءت  يقال  اجلمع،  عىل  تدل  "فإهنا 
عن هذا الباب:القطبة: نصل صغري ترمى به األغراض، فأما قوهلم: قطبتُ اليشء، 
 ،48" الضاد: قضبتُ واألصل  اإلبدال،  باب  من  إنام هو  هذا  من  فليس  قطعته،  إذا 
ولعل هذه اللفظة ظلت حمافظة عىل املعنى الذي حلقها بعد اإلبدال، وكذلك احلال 
بالنسبة للفظة )قطر( فهي عند ابن فارس متباينة األصول منها، الناحية، واألقطار: 
اجلوانب، والقطر: قطر املاء وغريه وهذا يمكن أن ينقاس عليه؛ ألن معناه التتابع، 
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وهذه  يقطر49،  بوله  يزال  ال  الذي  القاطر  والبعري  اإلبل،  وقطار  القوم،  كتقاطر 
األوصاف مجيعها يمكن أن تنقطع وتنتهي.

والذي أريد قوله هو أننا يمكن أن نجد أصوال ثنائية تشرتك مع مشتقاهتا بمعنى 
عام، يف معجم مقاييس اللغة، وليس كام ذهب إليه الدكتور جبل باقتصاره عىل مادة) 
( فقط، ولكنها مل حتدد عىل أهنا ظاهرة لغوية مستقلة؛ ألن العناية هبا قليلة، بل ربام  زلَّ
مل يلتفت إليها أحد بدقة، سوى بعض املحدثني الذين مّر ذكرهم، وآخرهم الذي 
لنا وقفات  هنا ستكون  الدكتور حممد حسن جبل، ومن  إليها هو  التفت بوضوح 
رسيعة معه تتناول كيفية ترتيبه مواد معجمه عامة، ومواد الفصل املعجمي خاصة، 
من  ونتأكد  الواحد،  املعجمي  الفصل  تراكيب  يف  املشرتك  للمعنى  حتديده  وكيفية 
بتقرير  البحث  هذا  من  لننتهي  الواحد،  املعجمي  الفصل  تراكيب  يف  املعنى  اطراد 

املسائل التي ذكرناها يف بدايته.

يف ما يتعلق برتتيبه ملواد معجمه فإنه قسمه عىل أبواب، كل باب يتعلق بحرف 
الثاء وهكذا...إىل  التاء، ثم باب  الباء50، ثم باب  بباب  من حروف اهلجاء، وابتدأ 
آخر حروف اهلجاء، ويف كل باب يضع تسميًة "أخرى لرتاكيب هذا الباب، مثال يف 
باب الباء التي افتتح هبا معجمه يضع بعد هذه التسمية عنوانا جديدا هو )الرتاكيب 
البائية( ويريد هبذه الرتاكيب ما كانت مكونة من الباء وأحد حروف اهلجاء حسب 
تسلسلها، مضافًا إليها حرفًا ثالثًا يثلثها، مثاًل )الباء والتاء وما يثلثها(، و) الباء الثاء 
ومايثلثها(، و)الباء واجليم وما يثلثها( وهكذا إىل آخر احلروف اهلجائية، برشط أن 
فصال  لنا  تكّون  ومايثلثها(  والتاء  الباء  فإّن)  هذا  وعىل  قرآنية،  كلمة  منها  تتشكل 
معجميًا مستقال، و) الباء والثاء وما يثلثها ( تكّون لنا فصاًل معجميًا آخر، وهكذا 
أن كّل  بلحاظها، ورأى  الدكتور جبل معجمه  بنى  التي  املعجمية  الفصول  تتكون 
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فصل منها تشرتك ألفاظه بمعنى عام يربط  تلك الرتاكيب مجيعها، فرتاكيب فصل 
بني  املشرتك  واملعنى  بتل(51،  بتك،  برت،  بيت،  )بتت،  هي  ومايثلثها(  والتاء  )الباء 
معاين تراكيب الفصل املعجمي )بت( هو:" القطع واالنقطاع أو ما بمعناه كالِقرَص 
... كام يتمثل يف البت، وبتَّ احلبل يف )بتت(، ويف االنقطاع عن التجوال يف )بيت(، 
ويف قطع املسرتسل املمتد يف )برت(، ويف قطع الكّز املتامسك يف )بتك(، ويف انفصال 

اليشء عن غريه يف )بتل("52 .

أما تراكيب )الباء والثاء وما يثلثها( فهي: )بثث- بثبث( فقط؛ ألنه مل يرد يف 
ا  َ َأهيُّ الكلمة نفسها يف قوله تعاىل: ))َيا  ( سوى هذه  الفصل)بثَّ الكريم من  القرآن 
اَم  ِمْنهُ َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  ْم  َخَلَقكُ الَِّذي  مُ  َربَّكُ وا  قُ اتَّ النَّاسُ 
ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساًء(( [النساء:1]، ومعنى البّث هو نرش ما كان جمتمعًا منظاًم؛ إذ إّن 
صوت الباء يدل عىل جتمع وصوت التاء يدل عىل انتشار اليشء متفرقًا53 وتفريقه 
يثلثها( مل تكن سوى )بجج وبجبج،  )الباء واجليم وما  تراكيب  أن  نرى  .وكذلك 
بجس(، «ومعنى الفصل املعجمي )بج( التضخم الرخو، كام يتمثل ذلك يف الَبجباج: 
السمني املضطرب اللحم يف )بجج(، ويف جتمع املاء يف القربة يف )بجس(»54، وهي 
بَِعَصاَك  ْب  اْرضِ َأِن  هُ  َقْومُ اْسَتْسَقاهُ  إِِذ  وَسى  مُ إىَِل  ))َوَأْوَحْيَنا  تعاىل:  لقوله  مصداق 
َة َعْيًنا(( [األعراف 160]، ونختم بمثال أخري هو)  َجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنهُ اْثَنَتا َعرْشَ احْلَ
الباء والراء وما يثلثهام(، الذي تكون تراكيبه هي : )برر، برو، وبرى، برأ، بور، بأر، 
برهن(55، وهذه  بره و  برم،  برك،  برق،  برزخ، برص،  برز،  برد،  برح،  برج،  وبر، 
هو:«  بر(  املعجمي)  الفصل  ومعنى  قرآنية،  مصاديق  هلا  وردت  مجيعها  الرتاكيب 
التجرد واالنكشاف مع العرض واالمتداد، كام يتمثل ذلك يف انكشاف الَربَّ منبسطًا 
الظاهر وسالمته يف)برأ(، وبقاء  الَطرف ممتدًا يف )برى(، وتسوية  يف )برر(، وَقرش 
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األرض البور بال نبات يف)بور(، والكشف واإلزالة عمقًا يف )بأر(، ونعومة الوبر 
ويف  )برج(،  يف  تغطيه  لعدم  الظاهر  نصوع  ويف  )وبر(،  يف  البدن  عىل  انبساطه  مع 
الزوال عن املكان يف )برح(، ويف التامسك كتلة عرضية مستوية يف )برد(، ويف بروز 
اللمعان  املََريض يف )برص(، ويف  اللمعان  اليشء من بني ما يكتنفه يف )برز(، ويف 
احلاد النافذ من العمق يف )برق(، ويف سعة صدر البعري واالستقرار يف )برك(، ويف 

امتداد احلبل مع شدة ألمه يف) برم(، ويف بضاضة البدن وبريقه يف )بره(»56 .

املعجمي  الفصل  إبراز فكرة محل  الرتتيب هو  استعامل هذا  إىل  والذي دعا   »
معنى مشرتكًا، باستثامر معاجلة مئات الفصول املعجمية من تراكيب القرآن الكريم؛ 
للنقد  قاباًل  إثباتًا  الفكرة  عرض  إىل  اللجوء  من  بداًل  الفكرة،  هذه  صحة  إلبراز 

باالنتقاء»57.

وعىل الرغم من نفاسة هذه الفكرة إال أهنا أوقعت املؤلف بخلل منهجي وهو 
جتاوزه األطر العامة ملعجمه - ألفاظ القرآن الكريم-  إىل غريها من ألفاظ العربية، 
 ، عىل سبيل املثال نجد املواد اآلتية غري واردة يف القرآن لكنه أدرجها يف املعجم: )بزَّ

...(58 وغريهن... ، بطَّ ، بضَّ بصَّ

ويف ما يتعلق باستخالص املعنى الذي جيمع معاين تراكيب الفصل املعجمي، 
فإنه قائم عىل معنى احلرفني الصحيحني اللذين يبدأ هبام كل تركيب، إذ إن هذين 
احلرفني يستصحبان املعنى الذي كانا يدالن عليه ومها يف صورة الثالثي املضعف، 
...فإّن معاين الكلامت )فتح، وفرت، وفتن....( حتمل جزءا كبريا  ، زلَّ ، مرَّ مثل فتَّ
(، وكذلك الكلامت ) مرق، ومرس، ومرن...( فإهنا حتمل جزءا من  من معنى )فتَّ

(... وهكذا . معنى )مرَّ
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تكّون  وحينام  أواًل،  مفردًة  ودالالهتا  احلروف  معاين  عىل  تقوم  القضية  إذن 
كلمة ثانيًا، وقد استخلص الدكتور جبل املعاين اللغوية العامة للحروف األلفبائية 
معتمدا عىل أساسني األول:" من معاين كلامت الرتاكيب املكونة من احلروف املراد 
حتديد معناها، سواء استغرق ذلك التكوين كلَّ أحرف الرتكيب، أو غلب عليها،...
واألساس الثاين لتحديد معنى احلرف هو هيأة تكونه يف اجلهاز الصويت، فإّن هيأة 
سَّ منها بمذاٍق  التكون هذه يشعرُ هبا اإلنسان عند التنبه عىل ذلك، ويستطيع أن َيـحُ
للحرف يُسهم مع االستعامالت اللغوية يف حتديد معناه"59.فالدكتور جبل يعتمد يف 
نفسها، وعىل خمارج هذه  املكونة من احلروف  الرتاكيب  حتديده معنى احلرف عىل 
التي  )الَببَّة(  كلمة  مأخوذ من داللة  مثاًل  الباء  فمعنى  الصويت،  اجلهاز  احلروف يف 
تعنى:" الشاب املمتلئ البدن نعمة وشبابًا، والسمني، والكثري اللحم، فإن كلمة الببَّة 
أن يؤخذ  فيمكن  الكلمة،  باءات هي احلروف األصلية هلذه  هنا مكونة من ثالث 
منها املعنى اللغوي حلرف الباء وحده"60، والباء عند الدكتور جبل تعرب عن جتمع 
تراكمي رخو  مع تالصق، كأنه جتمع الشحم واللحم عند الشاب املمتلئ ، وكذلك 
أن  خمرج صوت الباء يتكون من انطباق الشفتني انطباقا تامًا، والشفتان مها عبارة 
عن كتلتي حلم رخو يلتقيان عند نطق الباء، ومن هذين الدليلني يؤخذ معنى الباء ؛ 

لكوهنا تعرب عن ذلك التجمع املرتاكم الرخو61 .

والثاء مثاًل :" تعرب عن نفاِذ ِدقاٍق بكثافة وانتشار ما، كالتفيش، أخذًا من قوهلم": 
، وحليٌة َأثَّة:  ر والتفَّ : كثُ شعٌر أثيٌث: غزير طويل، وكذلك النبات، وقد أثَّ النبتُ
ة الشعر والنبت- وهذا يلتقي مع الشعور بتكون الثاء صوتيًا  ٌة أثيثة،- يلحظ ِدقَّ كثَّ
بمدِّ طرف اللسان بني أطراف الثنايا العليا والسفىل، وخروج الَنفس خيوطا هوائية 
دقيقة منترشة من منافذ الفم التي يسمح هبا  وضع اللسان ذاك من جانبيه وحول 
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النبت  وخروج  ونفاذه وغزارته،  الشعر  خروج  مأخوذ من  الثاء  فمعنى  طرفه»62، 
يتشابه مع خروج  (، وهذا اخلروج واالنتشار  التي تدل عليها لفظة)أثَّ وغزارته، 

اهلواء من  منافذ الفم التي تسمح هبا أوضاع اللسان عند نطقه حلرف الثاء.

فإن  وانتشار  نفاذ  عىل  تدل  والثاء  وتالصق،  جتمع  عىل  تدل  الباء  كانت  وملا 
املعنى املحوري للفظة )بثث( تدل عىل نرش ما كان جمتمعا منظاًم وتفريقه، وبذلك 
يكون معنى هذه اللفظة ومشتقاهتا منسجام مع السياقات القرآنية التي يرد فيها هذا 
ْنَبثًّا(([الواقعة 6-5]،  ا )5( َفَكاَنْت َهَباًء مُ ِت اجْلَِبالُ َبسًّ اللفظ مثل قوله تعاىل))َوبُسَّ
ونُ النَّاسُ َكاْلَفَراِش امْلَْبثُوِث(([القارعة 4]  أي غبارا منترشًا، وقوله تعاىل))َيْوَم َيكُ
أي املتفرق املنترش، وهو عينه املعنى الذي ذهب إليه املفرسون، كالزخمرشي مثاًل، 
الذي ذكر أن اهلل تعاىل شبههم بالفراش املبثوث دليال عىل الكثرة واالنتشار والذلة 

والضعف63.

ع َهّش  وسنكتفي هبذا املثال عن حرف اجليم إذ يقول: " واجليم تعرب عن جتمُّ
امللوحة  شديد  أجاج:  وماء  وتوقدها،  ها  تلهبُ النار:  أجيج  من  أخذًا  ما،  حّدة  له 
هي  واحلدة  املاء،  وكذلك  هش  النار  هلب  ألن  هش؛  جتمع  وذاك  فهذا  واحلرارة، 
اجليم  صوت  بتكون  الشعور  مع  يلتقي  -هذا-  اجليم  ومعنى  وامللوحة...  احلرارة 
قدم اللسان بَعرضه إىل ما حياذيه من احلنك األعىل حتى  الفصحى بارتفاع وسط مُ
يلتقي به التقاء حمكام حيبس اهلواء، فهذا الوضع يشعر بنوع من امتالء الفم باجليم، 
وهذا جتمع هش، أما تعبري صوهتا عن احلدة فمأتاه جهرها وتعطيشها"64، وقد سبق 
تدل  عىل جتمع  واجليم  تالصق،  مع  الرخو  املعنى  وهو  الباء  معنى  تعرفنا عىل  أن 
يعرب  الرتكيب:"  هلذا  املعجمي  الفصل  أن  جبل  الدكتور  رأى  فقد  لذا  هشة،  مادة 
فالبجباج هو  املتضخم"65،  فتق  أو  الَبجباج،  أثناء اليشء فيضخم كحال  تفتق  عن 
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الرمل املجتمع الضخم، وهو هش، والِسَمن املوصوف الذي يصيب املاشية فتتسع 
خوارصها ومتتلئ، فهذه السعة واالمتالء تكون رخوة66.

طريق  عن  احلروف  معاين  بتحديد  جبل  حسن  حممد  الدكتور  يسري  وهكذا 
معاين كلامت الرتاكيب املكونة من احلروف املراد حتديد معناها، سواء أ كان احلرف 
(، ومعنى التاء  مضعفًا، أم شائعا يف تلك الكلمة، فمعنى الباء يأخذه من لفظة)ببَّ
(67، فهو يقرن هذه  (، واحلاء من )أحَّ (، واجليم من )أجَّ (، والثاء من )أثَّ من )أتَّ
احلروف املضعفة باهلمزة لتشكل لفظا ثالثيا مضعفًا، ولكنه يُعرض عن اهلمزة يف 
 ،) بعض املواضع التي ال حتقق له غايته كام يف )الباء( إذ أخذ معناها من لفظة )ببَّ
فقد أخذه من اخلوخة: « وهي كوة يف  (، وكذلك معنى )اخلاء(  لفظة) أبَّ ال من 
البيت تؤدي إليه اهلواء، وخمرتق ما بني كل دارين مل يُنصب عليه باب، وباب صغري 
كالنافذة الكبرية تكون بني بيتني، فاخلوخة يف جدار البيت، وبني الدارين امللتحمني 
أقىص  بارتفاع  اخلاء  بتكون  الشعور  مع  يلتقي  املعنى  وهذا  التخلخل،  هو  فراٌغ 
هواء  مرور  مع  متخلخاًل  رخوًا  حاجزًا  صانعًا  الرخو  احلنك  أقىص  يُامس  اللسان 
َنَفس اخلاء متخلاًل ذلك التجمع الرخو حمتكًا به، فيتموج جانباه لرخاوهتام، ويُسمع 
: خاء"68، ومعنى اخلاء هذا ال يُدرك من كلمة  صدى ذلك االحتكاك برخٍو يتموجُ
)أخَّ أو أخخ( التي تدل عىل توجع وتأوه من غيظ أو حزن69، ومعنى هذا إنه يلجأ 
ف  وضعَّ باهلمزة  الرتكيب  ابتدأ  يريد، سواء  التي  غايته  له  حتقق  التي  الرتاكيب  إىل 
احلرف، أم استعمل تراكيب يشيع فيها احلرف الذي يبحث عن معناه، كاستعامله 
من  ماغلظ  وهو)  والزيزاءة،  والزيزاء،  والزيَزى،  احلاء،  معنى  لتخريج  حاح  األُ

األرض(؛ لتخريج معنى الزاي، وكذلك بيت أزٌز، أي ميلء بالناس70 .
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ويبدو أن الدكتور جبل قد أدرك الغرابة التي تلف هذه الطريقة يف استحصال 
اللغوية للحروف  املعاين  فقال ردًا عىل ذلك:" واستنباط  اللغوي للحروف  املعنى 
خروٌج  فيه  ليس  منهج  هو  مكرر  حرف  من  املكونة  الرتاكيب  من  أخذًا  األلفبائية 
عن العلمية، لوال قلة هذا النوع من الرتاكيب، وإنام رشطه إحكام االستنباط، أما 
الرتاكيب التي يغلب يف بنائها حرٌف معني فحاجتها إىل إحكام االستنباط أشد"71، 
عىل  أين مل أجد –فيام اطلعت عليه- من انتهج هذه الطريقة لتحديد معاين احلروف، 
إذ يبدو أنه سلك هذا السبيل ملا وجد فيه من دقة تدل عىل علو كعبه يف هذا املجال، 
فهو يوفر القناعة الكاملة للقارئ بام توصل إليه من حتديد ملعاين الفصول املعجمية 

التي أقام معجمه عليها.

النظر  انتهجها مل يشاركه فيها أحد من قبل، وإذا كنا نمد  التي  وهذه الطريقة 
نحو القدماء فإننا نجد نواة ما ذكره مبثوثا يف مؤلفاهتم التي تعرضنا إليها فيام تقدم، 
لكنْ هبا حاجٌة إىل بسط وتفصيل، وسعة تطبيق مل خيْض غامرها سوى الدكتور حممد 
وإذا  وثابتة،  دقيقة  أحكامًا  يقيم  أن  به  استطاع  ومفصل  واسع  بشكل  جبل  حسن 
توقفنا عند علامء آواخر القرن التاسع عرش- أعني اآلباء اليسوعيني-  ومن تابعهم، 
فإننا نلمس اختالفا كبريا ومهاًم بني ما ذكروه، وما ذكره الدكتور جبل، فهم حاولوا 
أن يؤسسوا إىل ثنائية األصول اللغوية، وأن تثليثها يكون حسب احلاجة فتأيت الزيادة 
تبتعد  الثنائي يف أوله ووسطه وآخره، وهذه ظاهرة مهمة أيضا لكنها  عىل األصل 
كثريا عام أورده  الدكتور جبل حيث قرص ظاهرة الفصل املعجمي عىل الزيادة التي 

حتصل عىل األصل الثنائي يف آخره فقط.
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       ويظهر مما تقدم حيوية اللغة العربية ومتاشيها مع التطور، واستجابتها للكثري 
ها ال تقف عند الفصل املعجمي الذي تسجل باسم  من الظواهر اللغوية التي أحسبُ
الدكتور حممد حسن حسن جبل بل تتعداه إىل ظواهر أخرى تستلزم أن  ينربي هلا 
أبناء العربية الغيارى، كام انربى قبلهم أولئك العلامء األوائلُ العظام فيام سبقوا إليه.
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اخلامتة

تعد ظاهرة الفصل املعجمي من الظواهر اللغوية املهمة التي حتتاج إىل دراسة 
وال  مجيعها،  العربية  اللغة  ألفاظ  تشمل  لكي  وتطبيقاهتا،  بأمثلتها  تعنى  موسعة، 
تقترص عىل األلفاظ القرآنية، كام هو موجود يف املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ 

القرآن الكريم للدكتور حممد حسن حسن جبل.

وحدد  مفهومها،  بلور  التي  الظواهر  من  املعجمي  الفصل  ظاهرة  تعد   
مصطلحها  الدكتور جبل، مستفيدًا من إشارات أو شذرات هلا متناثرة يف الكتب 
شأن  ذلك  يف  شأنه  نظريته،  عليها  وبنى  البحث-  يف  ورد  –كام  واحلديثة  القديمة 
عبد القاهر اجلرجاين الذي استفاد ممن سبقه يف بناء نظرية النظم، ويكون بذلك قد 
الذي  الفصل املعجمي(  العربية وهو)  اللغة  أضاف مصطلحا جديدا ملصطلحات 
يريد به اشرتاك األلفاظ التي تبدأ بحرفني معينني مع ما يثلثهام بمعنى عام مشرتك 

جيلبه األصل الثنائي.

 لقد عالج املحدثون اإلشارات التي وجدوها يف مصنفات القدماء معاجلة حتقق 
هلم ما أرادوه يف إثبات العالقة الوثيقة بني ثنائية األصول املعجمية ونشأة اللغة، يف 

حني سخرها الدكتور جبل خلدمة هذه الظاهرة اللغوية املهمة.

تشتق  تكاد  بل  اللغوية،  الظواهر  بعض  من  املعجمي  الفصل  ظاهرة  تقرتب 
منها، وهي ظاهرة االشتقاق األكرب الذي أوجده ابن جني، وظاهرة األصول الثنائية 

للمعجمية العربية التي أوجدها األب انستانس الكرميل ومرمرجي الدومنيكي.
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اهلوامش
1- لسان العرب، ابن منظور، تح: أمحد عامر حيدر: 621/11، مادة )فصل(.

 2-املعجم الوسيط، إبراهيم مدكور وآخرون: 717/2. 

3 -املعجم االشتقاقي : 20/1

4- العني: 48/1 .

إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د.  تح:  الفراهيدي،  أمحد  بن  للخليل   ، العني  كتاب   -5
السامرائي:55/1 

6- تنمية اللغة العربية يف العرص احلديث ،د. إبراهيم السامرائي:  184.

7- ينظر العني 1/ 62 . 

8 - مجهرة اللغة،ابن دريد، تح: د. رمزي منري بعلبكي: 1/ 53 .

9-  ينظر :م.ن، ص.ن .

10- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين:.122

11- املفردات: 196

12-  م.ن: 198

13- اخلصائص، ابن جني: 151/2

14- ينظر: لسان العرب :294/1 ،مادة) جّب(. 

15- ينظر: اخلصائص: 1/ 13.

16- مقاييس اللغة، ابن فارس اعتنى به د. حممد عوض مرعب وفاطمة حممد أصالن: 375

17- م،ن : 386

18- م،ن. ص،ن.

19- م،ن. ص،ن.

20  م،ن. ص،ن.
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21- م،ن. ص،ن.

- م،ن. ص،ن.  22

23- م،ن :387.

24- م،ن: ص،ن.

25- م،ن : 431

26- ينظر: م،ن : 437.

27- م.ن: ص.ن  

28- م.ن: ص.ن

29- مقايس اللغة :437.

30-م.ن: ص.ن.

31- م.ن: ص.ن.

32 -م ن:ص ن.

33-نشوء اللغة العربية ونموها واكتهاهلا،األب أنستاس ماري الكرميل: 3.

34- نشوء اللغة العربية ونموها واكتهاهلا : 3

35- م.ن  :7.

مرمرجي  س.  أ.  األب  السامية،  واأللسنيَّة  الثنائية  ضوء  عىل  العربية  36-املعجمية 
الدومنيكي: 6

37- حمارضات يف تاريخ آداب اللغة للعالمة طه الراوي ،جملة املجمع العلمي العريب يف 
دمشق –جملد 13ج1 : 22 

38- يف أصول النحو، سعيد األفغاين:133.

ألسباب  التأصيل  من  بداًل  فاضل  احلق  د.عبد  استعامهلا  إىل  دعا  تسمية  هي  التأثيل   -39
ذكرها يف موقعها ينظر:  مغامرات لغوية ، عبد احلق فاضل:  203 .
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رشيد  أسامة  الرتاثي،د.  املفهوم  يف  جديدة  األلفاظ،رؤية  ومصادر  اللغة  ينبوع   -40
الصفار،ط1، 2011، دار صادر ،بريوت  : 35-34.

41- م.ن  : 41.

42- دراسات يف فقه اللغة ،د.صبحي الصالح:65.

43- املعجم االشتقاقي: 1/ 20.

44- ينظر:  املعجم االشتقاقي 21/1- 22. 

45- ينظر مقاييس اللغة :826.

46- م.ن : 863.

47- م.ن: ص.ن.

48- م.ن:ص.ن

49- م.ن: 864.

50- أعرض الدكتور حممد حسن جبل عن تكوين فصل معجمي من الرتاكيب التي يكون 
طرفها أحد أحرف العلة  أو اهلمزة فقال:" إن قسط احلروف الصحاح يف التعبري عن املعاين أعظم 
من قسط حروف العلة واهلمزة،  وإن بناء فصل معجمي شطره أحد حروف العلة يصعب معه 
بروز معنى مشرتك مطرد، فتجنبتُ بناء هذا النوع". املعجم االشتقاقي: 1/ ، 22ويمكن أن يكون 

ذلك  سببًا يف ابتدائه ملعجمه بحرف الباء .

51- ينظر: املعجم االشتقاقي، 1/ 70-64 . 

52- م.ن :71/1.

53- ينظر: 1/ 72-71 .

54- م.ن: 1/ 74. 

55- م.ن: 94/1- 112.

56- املعجم االشتقاقي : 1/ 114-113 .
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57  م.ن  : 1/ 46. 

58  ينظر: 114/1، 128، 132، 135.

59  م.ن: 25/1.

60  املعجم االشتقاقي: 1/ 25. .

61  ينظر: م.ن: 26/1.

62  م.ن: 27/1.

63  ينظر الكشاف ،للزخمرشي تح: عبد الرزاق املهدي: 796/4.

64  املعجم االشتقاقي :1/ 29.

65  م.ن :1/ 73. 

66  ينظر: م.ن ، ص.ن

67  ينظر:  م.ن : 26/1 ومابعدها

68  املعجم االشتقاقي: 28/1.

69  ينظر :لسان العرب 3/3 مادة )أخخ(.

70  ينظر: املعجم االشتقاقي: 28-27/1. 

71  م.ن : 25/1.   
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم

1 . ، احلديث  العرص  يف  العربية  اللغة  تنمية 
القاهرة  جامعة  السامرائي  إبراهيم  د. 
العربية،  والدراسات  البحوث  معهد   -

.1973

جني، . 2 ابن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص: 
تح حممد عيل النجار، ط5، اهليأة املرصية 

العامة للكتاب2010.

صبحي . 3 د.  اللغة،  فقه  يف  دراسات 
للماليني  العلم  دار  ط3،  الصالح، 

بريوت.)د. ت(.

مكتبة . 4 األفغاين،  سعيد  النحو،  أصول  يف 
اللغة العربية،  بغداد، 1963.

د. . 5 تح:  دريد،  ابن  اللغة،  مجهرة  كتاب 
العلم  دار  ط1،  بعلبكي،  منري  رمزي 

للماليني، بريوت، لبنان، 1987  .

كتاب العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، . 6
إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د.  تح: 
والفهارس. املعاجم   سلسة  السامرائي، 

)د.ت(.

وعيون . 7 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
بن  حممود  التأويل  وجوه  يف  األقاويل 
الرزاق  عبد  تح:  الزخمرشي،  عمر 

املهدي، ط2، دار إحياء الرتاث العريب ، 
بريوت،2001.

لسان العرب، ابن منظور، تح:أمحد عامر . 8
حيدر، ط2، دار الكتب العلمية،بريوت 

،لبنان 2009.

للعالمة . 9 اللغة  آداب  تاريخ  يف  حمارضات 
العريب  العلمي  املجمع  الراوي، جملة  طه 
يف دمشق –جملد 13ج1.)د.ت( .                

أللفاظ . 10 املؤصل  االشتقاقي  املعجم 
القرآن الكريم، حممد حسن حسن جبل، 

ط1، دار اآلداب ، القاهرة، 2010.

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، اعتنى . 11
به د. حممد عوض مرعب وفاطمة حممد 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  أصالن، 

بريوت،2008 . 

مدكور . 12 إبراهيم  الوسيط،  املعجم 
العربية،  اللغة  جممع  ،ط3،   وآخرون 

القاهرة، 1985.

الثنائية . 13 ضوء  عىل  العربية  املعجمية 
س.  أ.  األب  السامية،  واأللسنيَّة 
اآلباء   مطبعة  الدومنيكي،  مرمرجي 

الفرنسيسيني يف القدس،1937 .  

دار . 14 فاضل،  احلق  عبد  لغوية،  مغامرات 
العلم للماليني، بريوت، )د.ت(.
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الراغب . 15 القرآن،  ألفاظ  مفردات 
عدنان  صفوان  تح:  األصفهاين، 

داوودي، ط2، طليعة النور، 1988.

واكتهاهلا، . 16 ونموها  العربية  اللغة  نشوء 
مكتبة  الكرميل،  ماري  أنستاس  األب 

الثقافة الدينية )د.ت(.  




