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الملخص:
تتناول هذه الدراسة الجذر الرباعي ،وهو الذي احتوى على أربعة أحرف أصول ،والتقصي في طريقة نشأة الجذر
الرباعي عند اللغويين المتأخرين ،ويهدف الستطالع وسرد أرائهم فيه ،وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج االستقرائي الذي
يقوم على استقراء جميع آراء اللغويين المتأخرين قدر اإلمكان.
وتقسم هذه الدراسة إلى قسمين هما ،أوالً سرد آراء اللغويين المتأخرين في هذه القضية .والقسم اآلخر مناقشة هذه
اآلراء وتحليلها وبيان ترجيحها أو تضعيفها .وخلصت هذه الدراسة عموما ً إلى:
َّ -1
أن أكثر هذه األقوال يرجع في األساس إلى أقوال الكوفيين.
َّ -2
أن هذه األقوال ال يسلم بها على اإلطالق ،بل في بعضها يضعف القول بها ،والبعض ال يبدو القول بها مستساغاً.
توصيات الدراسة:


دراسة هذا الموضوع في ضوء النظرية الثنائية ،فإن تصحيح هذه النظرية والقول بها ومعاينة طريقة نشأة الجذور
الثالثية من الجذور الثنائية ،قد يدلنا على الطريقة الصحيحة في نشأة الجذر الرباعي.



وكذلك دراسته في ضوء منهج علم اللغة المقارنَّ ،
فإن كثيراً من القضايا اللغوية تشترك فيها العربية مع أخواتها من
اللغات السامية التي تنحدر معها في أصل واحد.

الكلمات المفتاحية  :اللغويين المتأخرين ،أصل الجذر الرباعي. ،
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Abstract:
This study deals with the quadruple root, which contains four letters of origins, by
research and investigation, and aims to explore and recite the views of more linguists in it, and
this study adopted an inductive approach that is based on extrapolating all the opinions of
linguists as late as possible.
This study is divided into two parts. First, it reflects the opinions of late linguists on this
issue. The other section discusses these opinions, analyzes them, and shows their likelihood or
weakness.
This study generally concluded that:
1- That most of these statements are mainly due to the words of Covenin.
2- That these sayings are not submitted to her at all, but in some, it is weak to say it, and some
do not seem to say it is palatable.
Study recommendations:
 Studying this issue in the light of the dual theory, correcting this theory and saying it and
examining the way the three roots originate from the dual roots may indicate the correct way
in the origin of the quadrilateral.
 As well as his study in the light of the comparative linguistics approach, many linguistic
issues are shared by Arabic with its sisters from the Semitic languages with whom they
descend into a single origin

Keywords: Late Linguists, the Origin of the Quadruple Root.
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 .1المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد ،ومن تبعه بإحسا ٍن إلى يوم الدين وبعد:
نشأة الجذر الرُّ باعي موضع خالف عند المتقدِّمين ،فهو أحد أصول كالم العرب المتص ِّرف عند من رأى َّ
أن الجذور
إ َّما أن تكون ثالثيَّة ،أو رباعيَّة ،أو خماسيَّة ،وهم البصريون ،فهو عندهم ضربٌ من غير بنات الثَّالثة ،فال زيادة البتَّة في نحو
(ج ْعفَر) و( ِدرْ هَم) ،ونحوها( ،)1وهذا هو المذهب السَّائد والمشهور على م ِّر التَّاريخ ،والَّذي ُكتب له االستمرار واالنتشار،
َ
وعليه المعوَّل في االشتقاق والتَّصريف.
وأوزانه المستعملة خمسةٌ:
( -1فَ ْعلَل) نحو ( َج ْعفَر) و(نَ ْهشَل).
( -2فُ ْعلُل) نحو (بُرْ ثُن) و(تُرْ نُم).
(خ ْم ِخم) وهو قَلِيل.
(زب ِْرج) و ِ
( -3فِ ْعلِل) نحو ِ
( -4فِ ْعلَل) نحو (قِ ْل َعم) و( ِهجْ َرع).
طر) و(قِ َم ْ
صة وذلك مثل قَوْ لهمِ (:سبَ ْ
مضاعف فِي النَّعْت خا ّ
طر)(.)2
( -5فِ َعلٌّ) غير
ٍ
جذور رباعيَّة ُمح َّددة ،نحوِ ( :هجْ َرع) و( ِه ْبلَع) (و ِهجْ زَ ع) و( َع ْن َسل) ونحوها،
ولم يختلف البصريُّون إال في بضعة
ٍ
الثي ال مجرَّدة ،وهي جذو ٌر قليلةٌ ال تخرق اإلجماع.
فرأى بعضهم أنَّها مزيدةٌ من الثُّ ِّ
أ َّما الكوفيون فذهبوا إلى َّ
أحرف فَفِيه زيادةٌ ،فالرُّباعي مزي ٌد من
أن نهاية األصول ثالثةٌ ،فكلُّ ما زاد على ثالثة
ٍ
الثُّالثي بحرف ،والخماسي مزي ٌد بحرفين.
(ج ْعفَر) فَ ْعلَل ،ووزن ( َسفَرْ َجل) فَ َعلَّل.
واحت َّج الكوفيون على قولهم هذا بوزن َ
بأن إِحْ دَى َّ
وعين وال ٌم واحدةٌ ،فَ ُعلِم َّ
ٌ
يقولون وقد ُعلِم َّ
الالمين في وزن َج ْعفَر زائدةٌ ،والالمان في وزن َسفَرْ جل
أن ِمثالهما فا ٌء
أن في َج ْعفَر حرفا ً زائداً من حرفيه األخيرينَّ ،
زائدتان ،فد َّل على َّ
وأن في َسفَرْ َجل حرفين زائدين(.)3
وقد امت َّد هذا الخالف إلى المتأخرين فتنوعت أقوالهم فيه وتعددت ،وكثرت مناقشتهم لهذا الجذر وطريقة نشوئه إلى
مشارب شتى ،وإن كان جميع المتأخرين متفقون َّ
أن الثالثي أصل له ،ولكن االختالف يكمن في طريقة تطوره من هذا الثالثي.
والسؤال الذي تحاول هذه الدراسة اإلجابة عليه ،هو كيف نشأ الجذر الرباعي؟
َّ
إن اللغوي الذي يحاول الحصول على إجابة على هذا التساؤل لن يجد في كالم اللغويين المتأخرين ما يشفي غليله
في ظل هذا االختالف الكبير في إجاباتهم .وهنا تكمن المشكلة إذ ال تتوفر إجابة على طريقة تكوين ونشوء أحد أقسام الكلم في
العربية (الجذور الرباعية) .فتحاول هذه الدراسة اإلجابة على هذا التساؤل ،معتمدة على المنهج االستقرائي الذي يستقرئ
ويتتبع جميع أقوال المتأخرين قدر اإلمكان أوالً ،ومن ثم تحليلها ووصفها ،ثم الترجيح بينها.
ولم أ َر – بحسب ما توصل إليه بحثي واطالعي لهذا الموضوع -من تعنى جمع شتات آراء المتأخرين في هذا ،لذا
كانت هذه الدراسة.

( )1ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف .األنباري .654/2
( )2ينظر :المقتضب .67-66/1
( )3ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف .األنباري  . 654/2والممتع ص.206
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 .2أولا :آراء اللغويين المتأخرين في أصل الجذر الرباعي
امتد خالف المتقدمين في الجذر الرباعي إلى المتأخرين ،فالمحدَثون أيضاً كانت لهم أقوا ٌل متعدِّدةٌ في نشأته ،وقد اتَّخذت
دراسته على أيديهم منحنى جديداً؛ العتمادهم على الدِّراسات السَّامية المقارنة ،وإن كانوا في الغالب ال يَ ْخرجون عن رأي
الكوفيين.
ي في ذلك ،أحمد بن فارس ال ِّشدياق الذي ذهب إلى القول أثناء حديثه عن الثُّنائيَّات َّ
فأوَّل من كان له رأ ٌ
أن بعض
الرُّ باعيات جاءت عن طريق النَّحت من جذرين ،وذلك في قوله في (البَحْ تَر)" :وعندي أنَّها من الحب والبَ ْتر"(.)1
أن نشأة الفعل الرُّ باعي يكون بإحدى هذه ُّ
وذهب َجرْ ِجي زيدان إلى َّ
الطرق:
ب) و(بَ ْلبَ َل) و(قَ ْ
طقَطَ) ونحوها.
 -1مضاعفة
ٍ
حرف أو أكثر ،نحو ( َج ْلبَ َ
ثنائي ،وعادةً ما تكون األحرف المزيدة هي ( ل .م  .ن  .ر) ،وهذه ال ِّزيادة
حرف في الجذر الثُّالثي الَّذي أصله
 -2إقحام
ٍ
ٌّ
موضع من مواضع الجذر ،فقد تأتي في األوَّل ،وفي الوسط ،وفي األخير(.)2
ي
تأتي في أ ِّ
ٍ
 -3ينشأ الفعل الرُّ باعي النَّاقص عن طريق التَّرخيم ،وذلك بإهمال القسم األخير من الكلمة تفنناً في اللَّفظ ،فينشأ بهذا
رباعي آخر ،مثل(احْ تَ َسى) من احْ تَ َسب ،و(ت ََجنَّى) من ت ََجنَّب ،و(تَ َمطَّى) من تَ َمطَّط(.)3
جذر
رباعي ناقصٌ من
جذ ٌر
ٌّ
ٍّ
ٍ
وذهب هنري فليش إلى َّ
ق منها(:)4
أن الفعل الرُّ باعي نشأ بطر ٍ
 -1عن طريق تكرار الصَّامت األوَّل بعد الصَّامت الثَّاني ،نحو (طَرْ طَب) ،وهذه الطَّريقة كما يرى قليلة الورود في
اللُّغة الفصحى ،ولكنَّها كثيرة ال ُّشيوع واالستخدام في اللَّهجات.
ك التَّضعيف في (فعَّل) ،وي ُّ
 -2عن طريق المخالفة الصَّوتيَّة بف ِّ
ُفك عادةً باألصوات ال َّشفوية واألسنانية والحلقيَّة ،نحو
(فَرْ قَع) من فَقَّع ،و(خَ رْ َمش) من خ َّمش ،و(بَ ْلطَح) من بطَّح.
ب.
 -3توسيع األصل الثُّالثي بإضافة
ٍ
حرف ،نحو ( َش ْم َعل) من َش َم َع ،و( َخ ْلبَس) من َخلَ َ
ب) من نَ َسب.
 -4إدخال وا ٍو أو يا ٍء بعد الصَّامت األوَّل من الجذر الثُّالثي ،نحو ( َشوْ قَل) من َشقَ َل ،و(نَي َس َ
ط َرن) من قِ ْ
 -5نشأ عن أص ٍل اسم ٍّي ،نحو (ت َْل َم َذ) من تِ ْل ِميذ ،و(قَ ْ
ط َران ،و( َم ْس َمر) من ِم ْس َمار.
ف) ،و(ز ْكزَكَ) من زَ َّ
 -6عن طريق تكرار العنصر الثُّنائي ،نحو ( َز ْف َزفَ ) من ( َز َّ
ك.

( )1سر الليال في القلب واإلبدال ص.41
( )2ينظر :األلفاظ العربية والفلسفة اللغوية .جرجي زيدان ص.46
( )3ينظر :السابق ص.50
( )4ينظر :العربة الفصحى .هنري فليش ص .208 -204
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وذهب رفَاِئيل نخلة اليسُوعي بعد أن أتى على أفعال كتاب (معجم األلفاظ العاميَّة في اللَّهجة اللُّبنانيَّة) ألنيس فريحة
بالتَّحليل إلى َّ
أن أكثر األفعال الرُّ باعيَّة(:)1
س) من
حرف قبل فائه ،نحو (بَ ْشلَ َل) ،أي أوقعه في
 -1نشأ من الجذر الثُّالثي بزيادة
ٍ
ٍ
(ح ْل َم َ
ارتباك فهو من َشلَّ ،ونحو َ
س ،ونحوها .وهذا النَّوع عنده على أنواع ،فمنه ما هو مشت ٌّ
ق من الفعل كما سبق ،ومنه ما
س) من نَ َك َ
س ،و( َد ْن َك َ
لَ َم َ
ص َل بالف َّدان إلى آخره وبدأ يشرع في غيره ،مشت ٌّ
هو مشت ٌّ
ق من
ق من اسم أوله ميم ،نحو ( َم ْت َر َح) ال َحرَّاث ،أي و َ
( ِم ْت َراح) الجيش ،أي تحصَّن في الخنادق.
حرف بين فائه وعينه ،نحو( َش ْب َرح) ،أي تكلَّم وشرح بحريَّة ،فهو من ش ََر َح ،ونحو
 -2نشأ من الجذر الثُّالثي بزيادة
ٍ
ش ،وهذا النَّوع عنده يأتي من ثالثة أنواع أيضاً ،فمنه ما هو مشت ٌّ
ق من الفعل كما
(بَرْ َحش) أي حفر األرض من بَ َح َ
ق من اسم على وزن فَوْ عَل ،نحو (بَوْ َد َر ْ
سبق ،ومنه ما هو مشت ٌّ
ت) المرأة وجهَهَا ،أي وضعت عليه البَودرة.
حرف بين عينه والمه ،نحو ( َخ ْلبَط) ،أي أخطأ ،فهو من َخلَطَ ،ومن هذا النَّوع ما هو
 -3نشأ من الجذر ال ُّثالثي بزيادة
ٍ
مشت ٌّ
ضيَّقه على الخاصرة.
ق من االسم كذلك ،نحو( َخصْ َو َر) الثَّوب ،أي َ
ب) ال َّشجر ،من نَ َخر ،ويأتي أيضا ً هذا النَّوع من األسماء،
 -4نشأ من الجذر الثُّالثي بزيادة
ٍ
حرف بعد المه ،نحو (ن َْخ َر َ
نحو (تَ ْيسَنَ ) من التَّيس إذا نَ َسب إليه الحماقة ،و( َح ْل َون) العنب ،أي صار ح ُْل َواً.
ش).
 -5من الرُّ باعي ما نشأ بتكرار فاء الجذر الثُّالثي ذاتها (فَ ْعفَل) ،نحو (بَ ْقبَش) أي بحث عن شيء ،و(بَ ْلبَ َ
 -6من الرُّ باعي ما يكون على وزن (فَ ْعفَ َع) وهذا عنده -واختاره تمام َح َّسان( -)2على أنواع هي:
 -1منها ما نشأ من الفعل الثُّالثي المضعَّف ،نحو (بَ ْخبَخَ) الماء ،أي رشَّ من (ب َّخ) ،و(بَصْ بَص) من بَصَّ .
-2

منها ما نشأ من فع ٍل غير مش َّدد ،نحو (بَ ْ
طبَ َ
ط) أي هَ ُزل بعد ِس َمن من بَطَطَْ ،إذ أ ْعيَا وع َِجزَ  ،ونحو (بَ ْكبَكَ ) من بَ َكى.

ب) ال ُع ْنقُود ،أي أكل حبوبه النَّاضجة ،ونحو(خَ ْلخَ ل) عصير العنب ،أي صار
 -3منها ما نشأ من االسم ،نحو ( َح ْب َح َ
حامضا ً كالخلِّ.
ت ،نحو(قَرْ قَر) و (قَ ْعقَع) و(قَ ْلقَل).
 -4منها ما نشأ من حكاية صو ٍ
ِّ
ٌ
المتأخرين الَّذين كان لهم رأ ٌ
مختلف في نشأة الفعل الرُّ باعي ،مراد كامل ،فقد توصل بمقارنة اللغة العربية
ي
ومن
بأخَواتِها من السَّاميات إلى َّ
أن الفعل الرُّ باعي ينشأ بإحدى هذه الطُّرق(:)3
داخل على الثُّالثي المجرَّد ،ويكون ذلك بأحد هذه األحرف ( َّ
الالم ،الميم ،النُّون ،الرَّاء ،الباء ،الهاء،
بحرف
-1
ٍ
ٍ
حرف على
الحاء ،العين ،الطَّاء) ،وتنشأ هذه الصِّيغة على األغلب من وزن (فعَّل) بعد فكِّ التَّضعيف ،وإدخال
ٍ
الثُّالثي ،ويكون موضعه إ َّما بعد فاء الجذر الثُّالثي ،وإ َّما بعد العين.

( )1ينظر :غرائب األفعال الرباعية في اللغة العامية .رفائيل اليسوعي ص.672-657
( )2ينظر :مناهج البحث في اللغة .له ص.183
( )3ينظر :تربيع الفعل الثالثي في العربية وأخواتها من اللغات السامية .مراد كامل ص.92-72
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-2

نشأ من صيغة (أَ ْف َعل) ،ويكون على أربعة أوزان:
أ( .هَ ْف َعل) أُ ْب ِدلت الهمزة في (أَ ْف َعل) إلى هاء ،مثل (ه َْلقَم) ،إذا كبَّر اللُّقمة و َس َع َل.
بَ ( .ع ْف َعل) أُ ْب ِدلت الهمزة إلى العين ،مثل ( َعصْ فَر) من أصفَ َر ،و( َعرْ بَدَ) من أرْ بَدَ.
جَ ( .س ْف َعل) أُ ْب ِدلت الهمزة إلى السِّين ،مثل ( َسرْ َمح) من أرْ َم َح ،و( َس ْه َمد) من أ ْه َمد.
ب ،و( َش ْعلَقَ) من أ ْعلَقَ ،و( َش ْفلَق) من أَ ْفلَقَ.
دَ ( .ش ْعفَل) أُ ْب ِدلت الهمزة إلى ال ِّشين ،مثل ( َش ْقلَب) من أ ْقلَ َ

-3

جذو ٌر رباعيَّة نشأت من الثُّالثي لل َّداللة على التَّكثير والتَّع ُّدد ،وهي بعض الصِّيغ الَّتي تدلُّ عليها صيغة (فعَّل)
في العربيَّة الفُصْ حى ،وهي ما كان من األوزان التَّالية:
أ.

س.
س) من ل َح َ
ض ،و(قَرْ َوط) من قَ َرطَ ،و(ل َح َو َ
(فَع َْول) مثل (قَرْ َوض) من قَ َر َ

ب( .فَوْ عَل) مثل ( َسوْ َجر) ،و(خَ وْ َزقَ) ،و( َسوْ دَن).
ب).
ج( .فَ ْي َع َل) مثل (بَ ْيطَر) ،و( َش ْيطَنَ ) ،و( َع ْي َج َ
س.
س) من نَ َع َ
د( .فَ ْعيَل) مثل (قَرْ يَفَ ) من قَ َرفَ  ،و(نَ ْعيَ َ
ه( .فَ ْعلَى) مثل ( َورْ دَى) من َو َردَ.
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ق يدخل على الثُّالثي المجرَّد ،ويكون بأ َحد هذه األحرف:
صي ٌغ رباعيَّة نشأت
ٍ
بحرف ساب ٍ
الباء :مثل (بَرْ طَم) ،و (بَ ْذعَر) .من َرطَ َم و َذعَر.
س.
س) .من َرعَم ،و َغ َمش ،ونَ َك َ
ش) ،و( َد ْن َك َ
ال َّدال :مثل ( َدرْ عَم) ،و( َد ْغ َم َ
و(حرْ َجل) .من نَ َكش ،و َر َجل.
ش)َ ،
الحاء :مثل ( َح ْن َك َ
الميم :مثل ( َم ْع َشقَ) ،و( َم ْع َجنَ ) ،و( َم ْعقَل) .من َع ِشق ،و ع ََجن ،و َعقِل.
النُّون :وهذه ليس لها أمثلة في اللغة العربية كما يقول مراد كامل.
س
س) .من َر َم َ
الثَّاء :مثل (ثَرْ َم َ
ال َّزاي :مثل ( َز ْغ َردَ) ،و(زَ ْلبَطَ) .من َغرَّد ،ولَبَّط.
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ق في الثُّالثي المجرَّد ،ويكون في األحرف التَّالية:
صيَ ٌغ رباعيَّةٌ نشأت
ٍ
ِ
بحرف الح ٍ
ب) من هَ َذ َر.
الباء :مثل ( َخ ْزعَب) من َخ َزعَ ،و(ه َْذ َر َ
ال َّدال :مثل ( َع ْي َرد) من َعيَ َر ،و( َمرْ َغدَ) من َم َر َغ.
الالم :مثل ( َش ْم َخل) من َش َم َخ ،و( َدرْ قَل) من د ََرقَ.
و(جرْ دَم) من َج َردَ ،و(د َْلقَم) من َدلَقَ.
الميم :مثل ( َزرْ قَم) من َز َرقََ ،
ب.
َش ،و(خَ ْلبَن) من َخلَ َ
(ر ْع َشنَ ) من َرع َ
النُّون :مثل َ
ك.
الرَّاء :مثل ( َح ْب َكر) من َحبَ َ
س) من َحلَب.
السِّين :مثل ( َح ْلبَ َ
الطَّاء :مثل ( َس ْخ َمطَ) من َس َخم.
ش.
العين :مثل (خَ رْ شَع) من َخ َر َ
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صي ٌغ رباعية نشات من أنواع النَّحت المختلفة ،وهي:
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أ.

التَّركيب اإللصاقي :ويعني تكوُّ ن لف ٍظ من كلمتين مثل ( َع ْب َش ْمس) من َعبْد و َش ْمس.

ب .النَّحت.
ج .الترَّكيب ال ُم َذاب :ويعني به ْ
فعل
أن ينشأ الفعل الرُّ باعي من إذابة عد ٍد من األفعال الثُّالثية والثُّنائية في ٍ
رباعي جدي ٌد يأخذ معاني هذه
واح ٍد ،بحيث تو َّزع أجزاؤها وتُحشى أطرافها وأوساطها؛ لينشأ فع ٌل
ٌّ
األحرف جميعاً.
-7

َب) من َم ْذهَب.
صي ٌغ رباعيَّة نشأت من أسماء ،مثل ( َم ْس َكنَ ) من َم ْس َكن ،و( َم ْذه َ
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صي ٌغ رباعيَّة تكوَّنت من محاكاة الصَّوت ،وهي األفعال الرُّ باعيَّة التي ليس لها أصو ٌل في اللُّغة ،وهو بعض
ضاعَف.
من الرُّ باعي الم َ
موضع من مواضع الجذر
صي ٌغ رباعيَّة نشأت عن طريق تكرار
حرف من حروف الثُّالثي المجرَّد ،في أيِّ
ٍ
ٍ
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الرُّ باعي ،مثل (قَرْ قَطَ) من قَ َرطَ ،و(ت ْقنِق) من تَقِن ،و( َش ْق َرق) من َش َرقَ .أو عن طريق تكرار األصول ،كتكرار
ضاعف ،مثل (فَ ْتفَت) من َّ
فت ،ونحوها.
الثُّنائي الم َ
وذهب فري ٌ
ق من المتأ ِّخرين منهم مصطفى جواد( ،)1وأحمد هريدي

()2

إلى َّ
أن أ ْكثَر األفعال الرُّ باعية إنَّما نشأ عن

طريق (المخالفة الصَّوتيَّة) أي ُّ
فك تضعيف الفعل الثُّالثي.
وهم بهذا موافقين لما ذهب إليه الكنتوري من قبل وتوسَّع فيه في فقه اللِّسان ،بحيث يرى َّ
أن الرُّ باعي وال ُخماسي هما
فرعان لما هو أبسط منهما (الثُّالثي المضعَّف) ،فـ ( َدحْ َرج) عند الكنتوري مأخو ٌذ من(درَّج) ث َّم أُبْدل أحد الرَّا َءين بالحاء،
وحجَّته على ما ذهب إليه قرب المعنى األول من معنى الثَّاني مع زياد ٍة يسير ٍة في الصُّ ورة .ومثلها (بَ ْعثَقَ) الَّذي هو من
ضب) مأخوذ من (قضَّب) ،ث َّم أُبدلت الضَّادَين بالرَّاء فصار
الم ْنحوت عند ابن فارس يرى أنَّه من (بَثَّقَ) ،ومثلها (قَرْ َ
ب)(.)3
ض َ
(قَرْ َ
أن أكثر ما ينشأ الجذر الرُّ باعي من الثُّالثي ،مضعَّف العين (فعَّل) وما يُ ْشت ُّق منه ،بخالف مضعَّف َّ
ويزيد ه َِريدي َّ
الالم،
أفعال ثالثيَّة مضعَّفة الوسط ،فُ َّ
ك
يقول" :وقد أ ْم َكنَني الوقوف على ما يزيد عن الثَّالثُمئة من األفعال الرُّ باعية الَّتي تولَّدت عن
ٍ
تضعيفها بتغيير الصَّامت الثَّاني الموجود في مغلق المقطع األ َّول"(.)4
ويضيف َّ
أن المخالفة الصَّوتيَّة تكون بإبدال أحد َحرْ فَي التَّضعيف بأحد األصوات الحلقيَّة كال َعين أو الحاء أو الهاء ،أو
َّ
أوالالم أو الرَّاء أو النُّون( .)5مثل( :بتَّك) ال َّشيء و(بَرْ تَ َكه):
الواو أو اليَاء أو
أحد األصوات المائعة كالفاء أو البَاء أو الِميم أو َ
قطَّعه ،و(بقَّط) ال َّشيء و(بَرْ قَطَه) فَ َّرقَه .و(ب َّكع) ال َّشيء و(بَرْ َك َعه) قطَّ َعه كذلك(.)6

( )1ينظر :أثر التضعيف في تطور العربية واإلبدال الذي غفل عنه العلماء ص.64
( )2ينظر :المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم ص 70ونشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية ص.19
( )3ينظر :فقه اللسان .الكنتوري  .111/1والنحت في اللغة العربية .نهاد الموسى ص.183- 182
( )4ظاهرة المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم .أحمد عبدالحميد هريدي ص.70
( )5ينظر :السابق ص.82
( )6ينظر :السابق ص.70
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وظاهرة المخالفة الصَّوتيَّة بمفهومها العلم ِّي الحديث في نظر هؤالء تقدِّم التَّفسير لما ذهب إليه بعض القدامى في
أحرف ِّ
الزيادة ،أي قول بعض الكوفيِّين الَّذين قالوا بال ِّزيادة في الفعل الرُّ باعي من غير أحرف ال ِّزيادة في ( َسأَ ْلتُ ُمونِيها) ففيما
أشار إليه ابن فارس بزيادة حرف الرَّاء أو ال َحاء أو ال َعين مثالً ،يقولون إنَّما كان َمصْ دَر ال ِّزيادة هو المخالفة الصَّوتيَّة باسْتبدال
أحد الصَّوتين المتماثلين في بناء (فعَّل) ،ال ال ِّزيادة المحضة في الجذر الثُّالثي(.)1
أن القول بالمخالفة أسلم من القول بالنَّحت في األفعال الرُّ باعيَّة؛ َّ
ويرون َّ
صحيح على إطالقه،
ألن القول بالنَّحت غير
ٍ
فالنَّحت الصَّحيح هو وجود ما نُ ِحت ْ
و(حوْ قَ َل)(.)2
َت منه والمستعمل َج ْنبَا ً إلى جن ٍ
ب مع الكلمة الم ْنحوتة ،مثل (بَ ْس َم َل) و( َس ْم َع َل) َ
ويرى هريدي َّ
أن األفعال الربُّاعية التي تماثل حرفاها األوَّل والثَّالث ،بعضها نشأ من فكِّ التَّضعيف أيضاً ،فيقول
يمكن إرجاع بعضها إلى ظاهرة المخالفة الصَّوتيَّة ،ففي (بَرْ بَص الماء) بمعنى أرسل فيها الماء ،مفكو ٌ
ك من بصَّ الماء ،أي
ك من ( َد َّ
َرش ََح ،ومثلها ( َد ْه َد َع الرَّاعي) ،أي صوَّت مفكو ٌ
ع) ،أي أمر بالنَّ َعيق بالغنم(.)3
أن الرُّ باعي نشأ عن طريق االختزال والتَّركيب (النَّحت) ،فال يرى َّ
أ َّما العاليلي فيذهب إلى مخالفة ابن فارس في َّ
أن
(حوْ قَل) و(بَ ْس َم َل).
من الجذور ما نشأ من النَّحت َّإال ما أَ ْس َماه بالِ ْمثِلي أو ال ُج َملِي ،ويعني به ما نَشَأ َ من جملة ،نحو َ
وإنَّما نشأة الرُّ باعي –كما يرى – تكون بطريقة ُمتَ َس ْلسل ٍة من الثُّنائي إلى الثُّالثي ث َّم إلى الرُّ باعي ،فالرُّ باعي نشأ من الثُّالثي
حرف في الوسط وهكذا ،نحو:
حرف في األخير دائماً ،والثُّالثي نشأ من الثُّنائي بزيادة
بزيادة
ٍ
ٍ
( َج ْخدَب) َ ( -ج َخدَ)َ ( -جدَ).
(طَ ْم َرس)  ( -طَ َم َر) ( -طَ َر).
(قَ ْلطَفَ ) ( -قَلَطَ) ( -قَطَ).
الحدَث ،فل َّما تكرَّر الحدث في
ضاعَف في نظر العاليلي نشأ عن طريق تكرار الثُّنائي ،تبعا ً لتكرار َ
والرُّ باعي الم َ
الحدَث ،وهو بهذا التَّركيب أغنى عن إقحام الواو العاطفة ،فأَصْ ل
ال َّذهاب واإلياب بسرع ٍة متعاقب ٍة ،نشأ هذا الفعل محاكيا ً لهذا َ
ب) مثالً َذبْ و َذبْ فا ْستُ ْغني عن الواو العاطفة بتركيب ال َج ْذ َرين الثُّنائيين(.)4
( َذ ْب َذ َ
وذهب أديب عبَّاس في بحث نشره في مجلة ال ُم ْقتَطف عن أصل الفعل الرُّ باعي ،إلى َّ
يحها
فص ِ
أن في اللُّغة العربية ِ
وعا ِّميِّها أسلوبا ً من أسلوب االشتقاق غير األسلوب المعروف في كتب اللُّغة ،وهو يعني بذلك اشتقاق الجذور الرُّ باعية من
الجذور الثُّالثية ،فيكتسب الجذر الرُّ باعي بهذه ال ِّزيادة ما يفيد مواالة الحركة أو تضخيمها أو يكتسب لوناً خاصاً من المعنى
جذر ثُالثي تشترك معها في المعنى األصلي ،نحو:
ملحوظ في الثُّالثي ،ث َّم يذكر من الجذور الرُّ باعية ما يُمكن ر ُّدها إلى
غير
ٍ
ٍ
طب وقَ َر َ
( َدحْ َرج و َد َح َر) ،و(زَ ْل َزل وزَ لَّ) ،و( َشع َْوذ و َع َوذ) ،و(قَرْ َ
ط) ،و(قَرْ طَ َم وقَ َرطَ) ،ونحو ذلك.
وخالصة قوله هناَّ ،
وآخره،
أن الرُّ باعي ينشأ بزياد ٍة في الثُّالثي في أي
موضع من مواضعه ،فيُزاد في أوَّله ،ووس ِطهِ ،
ٍ
وهو بهذا ال يختلف عن بعض األقول السَّابقة في ذلك.

( )1ينظر :ظاهرة المخالفة الصوتية ص 79و نشوء الفعل الرباعي أحمد هريدي.4،18
( )2ينظر :ظاهرة المخالفة الصوتية ص.80
( )3ينظر :السابق ص ، 76ونشوء الفعل الرباعي ص.13
( )4ينظر :مقدمة لدرس لغة العرب ص .236-229
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ولقد قاده قوله هذا إلى القول َّ
بأن ما زاد على الرُّ باعي يمكن رده إلى الرُّ باعي ،ومن ث َّم إلى الثُّالثي ،نحو( :اشمأ َّز –
َش ْمأَز – َش َمزَ) و (ا ْف َر ْنقَع – فَرْ قَ َع – فَ َرقَ)(.)1
المغربي فذهب إلى َّ
أن معظم الرُّ باعيَّات وال ُخماسيَّات يمكن إرْ َجاعها إلى كلمتين ثُالثيَّتين
أ َّما األستاذ عبدالقادر
ُّ
كثير من الكلمات الرُّ باعيَّة والخماسيَّة فوجدت أنَّه يمكن إرجاع ُمعْظمها إلى كلمتين
بسهولة ،يقول " :وقد أعملت الفكر مرَّة في
ٍ
ثُالثيَّتين بسهوله والحظت َّ
أن تكوُّ ن تلك الكلمات في لغة العرب إنَّما يكون بواسطة طريقة النَّحت"(.)2
ٌ
ٌ
ش) َمنحٌوت من خَ َر َم و َش َوه.
منحوت عنده من َد َح َره فَ َج َرى ،و(هَرْ َول) َم ْن
ثم ذكر( َدحْ َرج)
ب و َولَّى ،و( َخ َر َم َ
حوت من هَ َر َ
أن تكون ِّ
وال يختلف إبراهيم السَّامرائي عمن سبقه كثيراً ،فطريقة نشأة الرُّباعي عنده ال تخرج عن ْ
بالزيادة على
الجذر الثُّالثي ،أو عن طريق اإلبدال ْ
بأن يُفَ َّ
حرف يخالفهما(،)3
ك تضعيف الثُّالثي المضعَّف ويُ ْبدَل أحد أحرف التَّضعيف إلى
ٍ
أو يكون َمأْخوذاً من األسماء(.)4
أ َّما أ ْنطُوان عبدو فذهب إلى القول َّ
بأن الَّذي فوق الثُّالثي في العربيَّة ،مزي ٌد أو غير أصي ٍل ،وقَوام ما توصَّل إليه في
هذه المسألة ما يلي:
-1

ٌ
حرف من حروفه ،وهذا النَّوع قلي ٌل
غير قياسيَّة من داخل الجذر نفسه ،فيتكرَّر
ت
يكون الرُّ باعي مزيداً بزيادا ٍ
ِ
ويُلحق به ُّ
حرف منه.
فك إدغام عين (فعَّل) وإبدال
ٍ

-2

إذا لم يكن الرُّ باعي مزيداً على الصُّ ورة السَّابقة فهو غير أصي ٍل ،أي ليس جذراً كامالً أصيالً كأصالة الجذر
الثُّالثي ،فهو إ َّما أنَّه مأخو ٌذ من جام ٍد أو دخي ٍل مثل (تَرْ بَن) من ال ُّتراب و( َس ْخ َمن) من السُّخام ،و( َك ْه َرب) من
ألن النَّحت ليس له قاعدةٌ أساسيَّةٌ
َك ْهرُباء ،أو مأخو ٌذ من النَّحت مثل (بَ ْس َمل – َح ْمدَل) وهذا النَّوع قلي ٌل ج َّداً؛ َّ
صوتي،
مقطع
بالنِّسبة إلى نظام العربيَّة وطُرُق تحوُّ التها البِنيويَّة ،أويكون الرُّ باعي ُمكرَّراً ،أي مؤلَّفا ً من تِكرار
ٍّ
ٍ
م َّما سماه أصحاب النَّظريَّة الثُّنائيَّة الجذور الثُّنائيَّة مثل ( َع ْن َعنَ -غ ْمغَم)(.)5

( )1ينظر :االشتقاق .فؤاد حنا طرزي .ص . 124-122ومصطلح المعجمية العربية .أنطوان عبدو ص.269-268
( )2االشتقاق والتعريب له ص.24
( )3ينظر :الفعل زمانه وأبنيته .إبراهيم السامرائي ص.151-133
( )4ينظر :السابق ص.192-184
( )5ينظر :مصطلح المعجمية المعاصرة ص.212-210
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 .3ثانياا :مناقشة اآلراء السابقة وتحليلها
وبع َد هذا ال َعرْ ض ال ُمسْتفِيض آلراء ال ُمتقدِّمين وأشهر آراء ال ُمحْ دَثين ،يمكن للباحث القول َّ
إن ال ُمحْ دَثين ال تخرج
كثير من هذه اآلراء،
آراؤهم في مجملها عن آراء الـ ُمتَقَدِّمين الَّذين ال يرون أصالة الجذر الرُّ باعي .فَهُم كما ترى يَتَشابهون في
ٍ
ْ
ق بسيطة.
وإن كان ينفرد بعض المتأ ِّخرين بفرو ٍ
إيجاز القول َّ
إن هذه اآلراء ال تخرج في ُمجملها عن اآلتي:
فأستطيع في
ٍ
-1

موضع من مواضعه (أوَّله ،وسطه ،آخره) سواء كانت هذه ِّ
ِّ
بحرف
الزيادة
ي
الزيادة على الجذر الثُّالثي في أ ِّ
ٍ
ٍ
صحيح أو بحرف ُمعت ٍّل.
ٍ

-2

تكرار أحد أصول الجذر الثُّالثي ،أو تكرار الجذر الثُّنائي.

-3

ُّ
فك التَّضعيف.

-4

التَّرخيم وهو قول َجرْ ِجي زيدان في الرُّ باعي النَّاقص.

-5

النَّحت.

-6

اشتقاقه من األسماء.
وبعض هذه اآلراء لم تلق قَبوالً فلم تَ ْشتَهر ،وبعضها ْ
وإن صحَّت َّإال َّ
أن الجذور الرُّ باعيَّة الَّتي يُعتقد أنَّها نَشَأت
عن طريقها ال تمثِّل إال نزراً يسيراً من عدد الجذور الرُّ باعية ال ُمسْتعملة ،فلم يتب َّ
ق َّإال أشهر هذه األقوال وهي
ثالثةٌ ِّ
(الزيادة ،والنَّحتُّ ،
وفك التَّضعيف) وهي الجديرة بالمناقشة نظراً ل ُشهرتها واختالف اللُّغويين في تفسر
كثير من الجذور الرُّ باعيَّة بها.
ٍ
أ َّما النَّحت فعلى الرُّ غم من كثرة القائلين به ،فلن تجد مثله كظاهر ٍة لُغوي ٍة اختلف في أمرها اللُّغويون( ،)1وذلك
ألنَّه يعتريها من االعتراضات ما يَ ْعتَريها م َّما يُضعِّف القول به في نشأة الجذور:
أن القول إنَّه قاعدةٌ مطَّردةٌ ،وطري ٌ
أوَّلهُاَّ :
ق متَّب ٌع في نشأة الجذور الرُّ باعيَّة أو حتَّى الثُّالثيَّة في مذهب َم ْن تو َّسع
فيه ،ال يتَّفق مع أصول النَّحت الَّذي عرفه العرب ،وال يتَّفق أيضاً مع ما قرَّره اللُّغويون القُدامى الَّذين يقوم
و(ح ْي َعل)
النَّحت عندهم على عد ٍد محفو ٍظ من الكلمات ال تكاد تتجاوز السِّتين كلمةً( ،)2نحو ( َع ْب َش ِمي) و( َع ْبقَ ِسي) َ
و(بَ ْس َمل) ونحوها .فما وصلنا منها ألفاظٌ قليلةٌ ال يُقاس عليها ،فكيف لنا ْ
أن نُفسِّر نشأة أغلب الرُّ باعي في العربيَّة
بطريقة لم يصل إلينا منها إال أعدا ٌد قليلةٌ محفوظةٌ(.)3
ْ
ثانيُهماَّ :
وردت عن العرب تختلف ع َّما قرَّره َم ْن قال بالنَّحت في نشأة الجذر الرُّ باعي،
إن هذه األلفاظ الَّتي
أن النَّحت في مثل ( َع ْب َش ِمي) و ( َع ْبقَ ِسي) ونحوها يقوم على ض ِّم نُ ْ
وذلك َّ
ض َحين في األصْ ل وظَا ِه َرين
طقَين وا ِ
ق معيَّنة.
في اللَّفظ المنحوت الجديد
ٍ
بحذف وض ٍّم و ْفق طُ ُر ٍ

( )1ينظر :منهج ابن فارس في تأصيل ما زاد على ثالثة أحرف .سامر زهير بحرة ص.52
( )2ينظر :االشتقاق .عبدهللا أمين ص.393
( )3ينظر :دراسات في فقه اللغة .صبحي الصالح ص.246
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ت تُك ِّون جملةً في األصْ ل فهي
(ح ْي َعل) و (بَ ْس َمل) ونحوها فهي مجموعة
حروف اُ ِخذت من كلما ٍ
ٍ
وفي ِم ْثل َ
(ح َّي على الصَّالة) أو (ح َّي على الفَ َالح) ومن (بِسْم هللا) ،وهي ألفاظٌ قليلةٌ ت ْن َحصر في عد ٍد محدو ٍد
مأخوذةٌ من َ
ألفاظ َمعْروف ٍة َمحْ فوظة.
من
ٍ
أ َّما ألفاظ ابن فارس فال يَ ْ
ٌ
نحت واض ٌح " فاألصالن اللَّذان يقول بهما عادة كأ َساسيَّين للكلمة المنَحُوتة
ظهر فيها
حيث يَ ْ
ُ
بوضوح في الكلمة
ظهر األَصْ الن
ضائِ َعين ،م َّما ليس َم ْقبوالً في أصول النَّحت
يَ ْبدُوان متدَا ِخلَين َ
ٍ
ال َم ْنحُوتة"(.)1
ثالثُها :التَّكلُّف واالصْ ِطناع في القول بهذا ،وهذا ال يعني َّ
للو ْهلة األُولى
أن بعضا ً من ألفاظ ابن فارس ال تَبْدو َ
وكأنَّها أصل هذا الجذرَّ ،
وأن هذا الجذر نُ ِحت بالفعل منهما ،لنَ ْنظر َمثَالً إلى ال َج ْذ َرين (بَحْ ثَر) و(بَ ْزعَر).
ٌ
حوت من َج ْذ َرين هما:
فاألوَّل قال إنَّه َم ْن
ب َح َ
ث
َ
ب
َ

َ
ث َر

ٌ
منحوت من:
والثَّاني قال إنَّه
ب َز َع
َ
َز َع َر
ٌ
منحوت ِم ْنهما.
فا ْنظُر كيف ت ََوافَق ال َمبْنى وال َمعْنى في ه َذين ال َج ْذ َرين مع ال َج ْذر ال َجديد الَّذي قِيل إنَّه
ولكن مث ُل هذا ْ
ْ
وإن وقع في بعض المواضع ،فإنَّه ال يحدث وال يتكرَّر دائماً َّإال بالتَّكلُّف واالصْ ِطنَاع.
والتَّكلُّف يتَّضح في محاولة ر ِّد المعنى في ال َج ْذر ال َم ْنحوت إلى معا ٍن بعيد ٍة ،فيُضطرُّ للتَّعبيرات ال ُم ْختَلفة حتَّى يُقرِّب
الج ْذر.
َم ْعنَى هذا َ
ٌ
حوت من (بَتَ َر) و ( َحت ََر) ،بمعنى ضيَّق على
فمث ُل قو ِل ابن فارس في (البُحْ تُر) إنَّه القصير المـُجْ تَمع ال َخ ْلق وأنَّه َم ْن
صير
صير ال َخ ْلق ،يقول ابن فارس " :فَقَد صار هذا الم ْعنَى في القَ ِ
نَ ْف ِسه و عياله ،والمعنى األخير بعي ٌد عن َمعْنى القَ ِ
ألنَّه لم يُ ْعطَ ما أُ ْع ِطيَه الطَّويل"(.)2
ُضيَّق على ِعيَاله .ومثلها (بَ َحثَر)
وال يخفى التَّكلُّف والتَّصنُّع في هذا التَّفسير ،فال عالقة بين القصير والبَ ْتر وبين من ي َ
إن هذه الكلمة منحوتةٌ ِم ْن كلمتين (بَ َح َ
والبَحْ ثَرة هي ال ُك ْد َرة في الماء ،يقول فيها ابن فارس َّ
ث) ال َّشيء من التُّراب و(بَثَ َر)
ظهر في البدن  ،وال يخفى كذلك من ر ِّد البَحْ ث في التُّراب إلى ما ْ
والبَثَر هو الَّذي يَ ْ
يظهَر على البَدَن ِم ْن تَ َكلُّف(.)3
لكثير من الرُّ باعيات الَّتي ساقها ابن فارس ،يجد َّ
والحقيقة َّ
أن معظمها باستطاعتنا ر ُّد نَ ْشأته إلى ظاهرة فكِّ
إن المتأمل
ٍ
التَّضعيف سواء كان باإلبدال أو التَّعْويض.
ش)( )4والرَّاجح والَّذي تؤ ِّكده القوانين الصَّوتية هو أنَّه
كما في (فَرْ َش َح) زعم ابن فارس أنَّها منحوتةٌ من (فَش ََح) و(فَ َر َ
من (ف َّشح) ُمضعَّف العين ،فأُبْدل أَ َحد َحرْ فَي التَّضعيف را ًء للتَّخلُّص من ال ُجهْد ال َّزائد الَّذي يَ ْقتَضيه إ ْنتاج الصَّوت ال ُمضعَّف.
( )1مصطلح المعجمية المعاصرة .أنطوان عبدو ص.217
( )2المقاييس .329 /1
( )3ينظر :مصطلح المعجمية المعاصرة ص.219 – 218
( )4ينظر :المقاييس .415/4
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الحوْ ض إذا ا ْن َك َسرت منه ناحيةٌ فَخَ َرج ِم ْنها .يقول
ومثلها (بَ ْعثَق) وهو ُخروج الماء من ال َحوْ ض .يقال تَبَ ْعثَق الماء من َ
ٌ
ق وبَثَقَ)( ،)1والَّذي يراه بعض المتأ ِّخرين أنَّها من (بَثَّق) بتشديد الثَّاء ،ثُ َّم أُبْدل مكان
فيه ابن فارس أنَّه
منحوت من كلمتين (بَ َع َ
أَ َحد َحرْ فَي التَّضعيف َعيْنا ً(.)2
و ِم ْثل ما قِيل عن هَ َذين يُقَال ع َْن أ ْكثَر َما أَوْ َرده ابن فارس .وبهذا يُسلم من التكلف واالصطناع.
إن ابن فارس لم يَ ْستَطع ْ
رابعُهاَّ :
أن يَبْني رأيه على خطَّة ِع ْلميَّ ٍة دقيق ٍة ُمحْ َكمة ُمطَّردةٌ ،ولهذا وقع له فيها هَنَات وهَنَات(.)3
ت َم ْنحوتةً تَارة و َم ِزيدةٌ تارةً أُ ْخرى مثل (ال َع ْسلَق) وهو ُكلُّ َسبْع َج ُر ٍؤ على الصَّيد ،فقد ع َّده َم ْنحُوتاً
ومن ذلك َع ُّده كلما ٍ
ق و َسلَقَ) ثُ َّم ع َّد َّ
أن (ال َع ْسلَق) وهو الظَّليم مزي ٌد بالقَاف إذا كان ِمنَ السُّرْ عة ،أو بال َعين إذا كان
ق و َعلَ َ
ت هي ( َع ِس َ
من ثَ َالث كلما ٍ
اصريه من القُدَامى ،فقلَّ َما تَ ِجد
من السَّلق أو التَّسلُّق( .)4ولهَ َذا و َذاك لم يَ ُذ ْع َم ْذهب ابن فارس في النَّحت ولم يَ ْلق قَبُوالً بين ُم َع ِ
َمنَ َحفَل به من اللُّغَويِّين والصَّرفيين والنُّحاة(.)5
ولهذا أيضا ً ر َّد كثي ٌر من ال ُمحْ دَثين هذه النَّظريَّة ،منهم ال ُّدكتور ُمصْ طفى َج َواد الَّذي يرى َّ
أن ما ذكره ابن فارس في
َمقَاييس اللُّغة ال يَ ْعدُو الظَّن والتَّخمين والتَّأويل البعيد(.)6
أن َما ذهب إليه ابن فارس في ال َمقَاييس " ْ
ويرى العاليلي َّ
إن يَكن يدلُّ على شي ٍء فَ َعلى قُ ْدر ٍة لُغَويَّة فَقَط وتَ َخيُّل َع ْقلِي.
ص ْنع العرب فَلَيس من َوجْ ِهه"(.)7
وأ َّما شي ٌء غي ُر هذا فيما يتعلَّق بأنَّه صوابٌ في نفسه ،وصحي ٌح أنَّه كذلك كان في ُ
فإذا عَلمت ضعْف هذا الرَّأي في نَ ْشأَة الرُّ باعي من الجُذور ،ف َّ
ضعْفاً ،ولعلَّه لم يتكلَّف
إن القول به في الثُّالثي منه أش ُّد َ
هذا مع عدم ال َّدليل على صحَّته في الرُّ باعي إال َجرْ جي ِزيدن ،فقد سبق القول إنَّه يقول في الثُّالثي (قَطَفَ ) بمعنى القطع والجمع
ف) فاألُولى تدلُّ على القَ ْ
طع ،والثَّانية على ال َج ْمع ،وأُ ْه ِملت َّ
ٌ
حوت ِم ْن (قَطَّ) و(لَ َّ
ش)
إنَّه َم ْن
الالم لِ َك ْثرة اال ْستِعمال ،ومثلها (قَ َم َ
ٌ
منحوت عنده من بَ ْع
َس والثَّاني بمعنى َج َم َع .وكذلك (بَ َع َج)
يرى أنَّه جاء من أصلين ثُنَائِيين هما (قَ ْم وقَشْ ) ،فاألوَّل بمعنى َكن َ
وبَجْ (.)8
ك َّ
وال ش َّ
أن هذا تَ َكلُّف و ُغل ٌّو ظَا ِهرٌ " ،وال يُنَادي بمثل هذا الرَّأي على ذاك النَّحو من ال ُغل ِّو َّإال مول ٌع بِضُروب اال ْشتِقاق
ٌ
مؤمن َّ
ٌ
ت قديم ٍة مستعمل ٍة ،ولكن الغل َّو في اال ْشتِقاق
مأخوذ بما في األلفاظ من دَالل ٍة ِسحْ ريَّة،
بأن السَّوابق واللَّواحق من بقايا كلما ٍ
والنَّحت ال يأتي بخير"(.)9
كثير ْ
أ َّما ال ِّزيادةَّ ،
الثي ْإذ
فإن بها يصحُّ تفسير
من نَ ْشأَة الجذور الرُّ باعيَّة ،وهذا يكون واضحا ً في الرُّ باعي المزيد من ثُ ٍّ
ٍ
ال.
صار َذكيَّاً و(هَ َم َع) و (هَرْ َمع) ال َّدمع ،أي َس َ
ال يكون اسْتعمال ال ُمضعَّف منه شائعاً ،مثل ( َح َمزَ) و( َحرْ َمز) الرَّجل ،أي َ

( )1ينظر :المقاييس .330/1
( )2ينظر :ظاهرة المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم .أحمد هريدي ص .70والنحت في اللغة العربية .نهاد الموسى ص.182
( )3ينظر :تداخل األصول .147-146/1
( )4المقاييس .359/4
( )5ينظر :تداخل األصول .150/1
( )6ينظر :النحت في العربية ص.180
( )7مقدمة لدرس لغة العرب ص.230
( )8ينظر :األلفاظ العربية والفلسفة اللغوية ص.49
( )9دراسات في فقه اللغة .صبحي الصالح ص.166
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 .4الخاتمة:
لقد انتهت بي هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي :
 -1توسُّع الخالف بين اللغويين المتأخرين في أصل الجذر الرباعي يعود سببه في األساس إلى التوسُّع في الدراسات
السامية المقارنة ،فقارنوا العربية بأخواتها من اللغات السامية ،ثم استخلصوا نتائج عامة لجميع اللغات ،منها اللغة
العربية.
 -2أكثر من كانت لديهم أقوال في أصل الجذر الرباعي هم الثُّنائيون ،وهم الذين يرون َّ
أن الجذور في أول أمرها كانت
على حرفين ،ث َّم تطورت في مرحلة سابقة إلى الثالثية ،بدءاً بأحمد بن فارس ال ِّشدياق ،مروراً بجرجي زيدان،
وانتهاءاً بالعاليلي.
 -3رغم تأثر اللغويين المتأخرين بالدراسات السامية المقارنة ،إال أنهم في الغالب ال يخرجون عن رأي الكوفيين.
 -4يُع ُّد النحت أكثر األسباب وروداً عن المتأخرين ،وهو وإن سبق به أحمد بن فارس من المتقدمين إال أن القول به
ألمور ع َّدة.
يضعف
ٍ
 -5لعل أكثرالتعليالت قُربا ً إلى الصواب هو القول َّ
بأن الرباعي نشأن عن طريق فك تضعيف أحد المتماثلين في الثالثي
المضعَّف ،وإبداله بحرف صحيح ،أو حذفه والتَّعويض عنه بحرف صحيح في أول الرُّ باعي أو آخره.
كما انتهت إلى توصيات ،أهمها  :أن يُدرس هذا الموضوع في ضوء النظرية الثنائية ،فإن تصحيح هذه النظرية والقول
بها ومعاينة طريقة نشأة الجذور الثالثية من الجذور الثنائية ،قد يدلنا على الطريقة الصحيحة في نشأة الجذر الرباعي ،وكذلك
دراسته في ضوء منهج علم اللغة المقارنَّ ،
فإن كثيراً من القضايا اللغوية تشترك فيها العربية مع أخواتها من اللغات السامية
التي تنحدر معها في أصل واحد.
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