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تبــن املعطيــات اللغويــة أن الجــذور الثنائيــة يف اللغــة العربيــة واللغــات
الســامية ليســت افرتاضــا يرتبــط فقــط بفــرة مــا قبــل التاريــخ ،ولكنهــا تشــكل
حقيقــة تاريخيــة يؤكدهــا حضــور مجموعــة مــن األســاء ومتواليــة مــن األفعــال
ثنائيــة الجــذر ،ويؤيدهــا أيضــا عــى املســتوى الــداليل اش ـراك مجموعــة مــن
الجــذور يف نفــس األثــل الثنــايئ ،وهــذا داع كاف ميكــن تبنيــه ،بنــاء عــى مــا قــام
بــه البعــض ،مــؤداه أن املخــزون الســامي مــن الجــذور كان بالفعــل ثنائيــا ،وهذا
هــو االفــراض األرجــح الــذي يبــن أن النســق الجــذري يف الســامية بشــكليه
الثنــايئ أو الثــايث كان ميثــل مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا ،حيــث فيــا بعــد
تشــكلت الجــذور الثالثيــة عــر التوســيع.

الكلامت املفاتيح:

الجذور الثنائية -اللغات السامية.

Résumé
Les données linguistiques montrent que les racines bilatérales dans la langue
arabe et les langues sémitiques ne sont pas une hypothèse relative à une période
préhistorique, mais elles constituent en fait un fait historique confirmé par la
présence d’un groupe de noms et une séquence des verbes bi-racine, également
soutenu au niveau sémantique, qu’un groupe de racines ont le même étymon,
Cependant, il existe une raison suffisante pour maintenir, comme certains l’ont
fait, que tout le stock sémitique de racines était entièrement biconsonantal, Ceci
est l’hypothèse la plus probable, qui montre que le modèle racine des langues
sémitiques dans ses deux biconsonant ou triconsonant était une étape de son développement, puis les racines triples formées ultérieurement par l’expansion.

Mots clés:

Racines biconsonantique- langues sémitiques.

Abstract
In Arabic and other Semitic languages ; The linguistic data show that biconsonantal roots are not a hypothesis relating to a prehistoric period but constitute
an historical reality attested by a group of nouns and by a series of verbal forms;
this is further supported by the semantic concurrence of many roots in two of
their radicals. There is, however, a sufficient reason for maintaining, as some
have done, that the entire Semitic stock of roots was entirely biconsonantal. It is a
more likely supposition that originally there existed roots with either two or three
consonants and that at a certain stage in the development of the Semitic languages
the triconsonantal system prevailed extending by analogy and thus bringing into
line biconsonantal roots through the adoption of a third radical.

Key words:

Biconsonantal roots - Semitic languages .

بنية الجذر داخل املعجم العريب

مقدمة

املعجميــة فــرع مــن اللســانيات العامــة تهتــم بدراســة الوحــدات املعجميــة داخــل
معجــم لغــة مــا أو لغــات متعــددة ،كــا تــدرس اســتعامالتها الســياقية ،هــذا عــاوة عــى
وظائفهــا داخــل الــكالم ومختلــف العالقــات الدالليــة بــن املفــردات (الـرادف ،االشـراك
اللفظــي ،التضــاد).
يعــد مصطلــح املعجميــة مــن املصطلحــات املتعــددة املداخــل حســب طبيعــة وأهداف
البحــث املعجمــي ،فهــي جمــع بصيغــة املفــرد ،ونقصــد بذلــك عــدم وجــود معجميــة
خالصــة ،بــل إن جــاز التعبــر معجميــات نســتعرضها عــى الشــكل التــايل:
املعجمية العامة
املعجمية الخاصة
املعجمية الوصفية
تهتــم املعجميــة العامــة بخصائــص الوحــدات املعجميــة ،كــا تبحــث يف الكليــات
املعجميــة ،فهــي جــزء ال يتجــزأ مــن اللســانيات العامــة.
وتتوجــه املعجميــة الخاصــة إىل دراســة خصائــص الوحــدات املعجميــة يف لغــة محــددة،
يف املقابــل تنصــب املعجميــة الوصفيــة عــى دراســة الوحــدات املعجميــة واملفــردات
بشــكل تزامنــي  ،Synchroniqueإذ ال تــدرس املعجــم إال مبتنــه اآلين مــن حيــث االشــتقاق
والداللــة والصواتــة والرصافــة.
وتهتــم املعجميــة التاريخيــة والدياكرونيــة مبختلــف التغـرات التــي تعــري الوحــدات
املعجميــة عــى املســتويني االشــتقاقي والــداليل ،أمــا املعجميــة املقارنــة فتتغيــا املقارنــة
بــن لغتــن أو أكــر عــى مســتوى بنــاء الكلمــة .ويف هــذا اإلطــار يتوجــه البحــث املعجمــي
إىل اهتــام املعجميــة بتاريــخ اللغــة ،ألن املفــردات كائــن حــي يتطــور عــر الزمــن ،لذلــك
تركــز املعجميــة التاريخيــة يف أبحاثهــا عــى تأصيــل الكلــات ،وبيــان مــا أصابهــا مــن تغري
عــى املســتويني الــداليل واملورفولوجــي ،فلبنــاء معجــم تأثيــي للغــة مــا ،عــى املعجمــي
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تحديــد املعلومــات التأثيليــة لــكل وحــدة معجميــة.
يف ســياق تأصيــل الجــذور العربيــة وتفســر بنيــة تأليفهــا وتشــكلها ينــدرج هــذا
العمــل ،وقــد توجهنــا إىل ذلــك بنــاء عــى قناعــة مفادهــا أن وظيفــة املعجمــي ال تنحــر
فقــط يف الوصــف  ،بــل تتعــداه إىل التحليــل و التفســر ،ألن غايــة املعجمــي ومســعاه ال
يكمــن فقــط يف تقديــم املعلومــات الوافيــة والتصــورات املنهجيــة التــي تســاعد القامــويس
عــى تصنيــف الوحــدات وترتيبهــا ووســمها باملعلومــات الصوتيــة والرصفيــة والرتكيبيــة
والدالليــة  ،بــل يتعــداه إىل تقديــم نظريــة لتفســرها يحــدد مــن خاللهــا كيفيــة انتظــام
الجــذور داخــل املعجــم العــريب  ،و يزودنــا بآليــات تطورهــا ،وهــذا فعــا أمــر تفتقــر إليــه
الدراســات املعجميــة العربيــة.

 .1منطلقات نظرية

تســتند فرضيــة هــذه الدراســة عــى النظريــة الثنائيــة يف نشــأة اللغــة ،ومؤداهــا أن
أصــل الجــذور الثالثيــة والرباعيــة هــو املقطــع الثنــايئ املكــون مــن متحــرك فســاكن،
ولــرورة صوتيــة ضعــف الحــرف الثــاين ،فظهــر املضعــف واملجــرد ،حيــث تدخلــت
آليــات لغويــة مــن قبيــل التكريــر  réduplicationوالتضعيــف  germinationوالتوســيع
 extensionيف تطــور بنيــة الجــذور عــى املســتويني الصــوايت والــداليل ،ويبــدو أن دعــاة
الفرضيــة الثنائيــة تأثــروا بنظريــة املحــاكاة األفالطونيــة ،1وقــد بــرزت آثارهــا يف ال ـراث
اللغــوي العــريب ،يقــول ابــن جنــي" :وذهــب بعضهــم إىل أن أصــل اللغــات كلهــا ،إمنــا هــو
مــن األصــوات واملســموعات ،كــدوي الريــح وحنــن الرعــد ،وخريــر املــاء وشــحيح الحــار،
ونعيــق الغ ـراب وصهيــل الفــرس ونزيــب الظبــي ونحــو ذلــك ،ثــم ولــدت اللغــات عــى
ذلــك يف مــا بعــد وهــذا عنــدي وجـ ٌه صالــح متقبــل" .2أمــا عنــد املحدثــن فنجدهــا ماثلــة
عنــد اللغويــن العــرب والغربيــن عــى حــد ســواء ،وفيــا يــي نســوق مجموعــة مــن اآلراء
تصــب كلهــا يف هــذا اإلطــار:
3
مــن أبــرز القائلــن بالثنائيــة أحمــد فــارس ِ
الشــدياق؛ الــذي هــداه قصــده كــا يقــول
إىل التوصــل إىل معرفــة معــاين األلفــاظ إىل أن الفعــل املضاعــف أصــل للمفكــوك املشــرك
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معــه يف الحرفــن األولــن؛ كــر ورصأ و أل و ألــب و ســل و ســلب و كــف و كفــت و ســل
و ســلت و دج و دجــن و نــب و نبــح ولــب و لبــد و غــم و غمــر و كــن و كنــز و قــش
وقشــط و رج و رجــف و زل و وزلــق وغــر ذلــك.
ومــن دعــاة الثنائيــة أيضــا جرجــي زيــدان الــذي كان يقــول ":إن األلفــاظ املانعــة الدالة
عــى معنــى يف نفســها يــرد معظمهــا -باالســتقراء -إىل أصــول ثنائيــة (أحاديــة املقطــع)
تحــايك أصواتــا طبيعيــة  ...واللغويــون يــردون كال مــن االســم والفعــل إىل أصــول معظمهــا
ثالثيــة ،وبعضهــا رباعيــة ،وال يــرون هــذه األصــول قابلــة للــرد إىل أقــل مــن ذلــك ،وعنــدي
أنَهــا قابلــة ولــو بعــد العنــاء" .4ومثــل لذلــك بقطــف و قطــب و قطــع و قطــم وقطــل
وذكــر أنهــا جميعــا مــن أصــل ثنــايئ واحــد؛ وهــو قــط ألنهــا تتضمــن معنــاه .ويجانــس
ذلــك قصــم و قصــل و قصــب و قــر وقصــف فجعلهــا جميعــا مــن قــص .أمــا جــزأ و
جــزع و جــزر جــزح و جــزل و جــزم فهــي مــن ال َجـ ِّز وهــو القطــع.5
وقــد أقــام الكرمــي حجتــه عــى أن اللغــة العربيــة وضعــت يف أول أمرهــا عــى هجــاء
واحــد متحــرك فســاكنٍ ،محــاكاة ألصــوات الطبيعــة ،ثــم زيــد فيهــا حــرف أو أكــر تصديـرا
أو حشــوا أو تذييــا .ويعــد تلميــذه مرمرجــي الدرمنــي مــن أبــرز دعــاة الثنائيــة؛ ،
وقــد كــرس وقتــه وجهــده للدفــاع عنهــا؛ مــن خــال كتابــه " هــل العرب ّيــة منطقيــة "
و"معج ِميــات عربيــة ســامية " ومقاالتــه املتعــددة التــي كان ينرشهــا يف بعــض املجــات
العربيــة.
التعمــق يف تلــك النظريــة إملامــه بعــدد مــن اللغــات
وقــد ســاعد الدومنــي عــى
ِ
الســامية؛ كالرسيانيــة ،والعربيــة ،واآلراميــة ،إىل جانــب العربيــة؛ فقــد كان يعقــد مقارنــات
عــدة بــن العربيــة وتلــك اللغــات ملتمســا دالئــل تخــدم توجهــه.
وكان مرمرجــي يعتقــد أن اللغــة غــر منطقيــة؛ إن عولجــت وفــق نظــرة القدمــاء؛
باعتامدهــم الثــايث وتكــون منطقيــة إذا درســت مــن خــال جــذور الثنائيــة.6
تصور جورج بوهاس و دات :BOHAS et DAT
مييــز جــورج بوهــاس ودات بــن مــا يعــرف بالجــذر وبــن مــا يعــرف باألصــل ،فهــا
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يريــان أن املعجــم العــريب يعتمــد الجــذر كحــد أدىن للوحــدة اللغويــة يف تنظيــم الكلامت،7
وهــذا األمــر ينســحب عــى لغــات ســامية أخــرى مثــل العربيــة ،الرسيانيــة واالثيوبيــة.
ويــرى بوهــاس أن األصــل يختلــف عــن الجــذر بحيــث يكــون األصــل مكونــا مــن صوامــت
الجــذر مرفقــة بالصوائــت ،8يف حــن أن الجــذر عبــارة عــن مــادة صامتيــة خــام ،ويشــر إىل
أن حــركات األصــل تختلــف بــن فتحــة وكــرة وضمــة عــى أن األحــرف تظــل ثابتــة كــا
يف صيــغ الفعــل نحــو كتــب رشب وكــر.
ويف نفــس الســياق يؤكــد بوهــاس و دات عــى فكــرة ثنائيــة الجــذور وثالثيــة األصــول
يف العربيــة ،فهــا يريــان أن الوحــدة املعجميــة يف العربيــة مشــكلة مــن صوتيتــن مثــل
م ت ،حيــث يشــتق منهــا متــي مبعنــى شــد الحبــل ،متــا مبعنــى شــد الحبــل يف الخــارج،
متــع مبعنــى شــد الحبــل بشــكل أطــول ،ومتــى مبعنــى شــد ،فهــذه األفعــال منــوذج
يوضــح أن األصــول مختلفــة لكــن يف الجــذر الثنــايئ م ت ،9ويعــزز بوهــاس الفكــرة ذاتهــا
بالوقــوف عــى األفعــال مــد مبعنــى ميــد خارجــا ،مــط مبعنــى ميــد شــيئا ،مطــل مبعنــى
يطــول الحبــل ،ومطــى مبعنــى يطــول شــيئا ،حيــث انــه يف كل فعــل ترتكــب امليــم مــع
الــدال والطــاء ،باإلضافــة إىل التــاء ،و تــؤدي نفــس الداللــة.10
يف حــن إن األصــل عبــارة عــن وحــدة متطــورة عــر التوســيع بحــرف آخــر مثــل توســيع
بــت إىل بــر ،ومــن هــذا األصــل تشــتق باقــي الصيــغ املختلفــة.
تأليف الجذر يف اللغة العربية ( معطيات لغوية مقارنة)
ســنحاول يف هــذا املــروع تقديــم اقرتاحــات إلعــادة تنظيــم جــذور املعجــم العــريب
أصواتيــا ودالليــا ،إذ االنتقــال مــن الجــذر كمتواليــة صوتيــة إىل املدلــول ال يخــرج عــن
قانونــن هــا اإلبــدال مــن جهــة واإلقحــام مــن جهــة ثانيــة ،لننظــر إىل املعطيــات اللغويــة
التاليــة:
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الشكل 1

َّ
دج

دج

دغن

ضغن

دجم

دجا

دجن

دجر

دلم

دجل

دغر _ دغل _ دغمر _ دخمر
جن _جنز _ جنح _ ظلم
جفن

دلج ( قلب مكاني)

دلهم

القاســم املشــرك بــن كلــات الشــكل  1هــو األثــل الثنــايئ د ج الــدال عــى االلتبــاس
والغمــوض ،فمــن هــذه النــواة الثنائيــة املعجميــة الصوتيــة تــم توليــد باقــي الجــذور عــر
آليتــن اثنتــن هــا:
التوســيع أو التمديــد  EXTENSIONوالتضعيــف  :GERMINATIONتــم إقحــامالنــون وامليــم والـراء عــى التــوايل يف بنيــة االثــل الثنــايئ د ج  ،فتولــدت عنــه جــذور ثالتيــة
( دج ج – دج ن – دج م – دج ر .11)...
اإلبــدال :مــن الثنائيــات تولــدت ثالثيــات عــر آليــة اإلبــدال ،إذ انتقلنــا مــن دج ن إىل دغ
ن وض غ ن وض غ ث ،وانطالقــا مــن دج م تولــدت دل م وظلــم ودل ج ،كــا تولــدت
مــن دج ر عــى التــوايل دغ ر ودغ ل ،وبإقحــام امليــم يف بنيــة دغ ر ظهــرت دغ م ر ومــن
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هــذه األخــرة عــر اإلبــدال بــرزت دخ م ر.
يســتنتج مــن األمثلــة الســابقة أن اإلبــدال آليــة تبادليــة غــر مقيــدة ،إذ ميكــن أن
يحصــل عــى مســتوى األصــل والفــرع.
ففــي الطائفــة الثانيــة مــن األمثلــة نعــرض ملــا لحــق ببعــض الجــذور الثنائيــة مــن
تغي ـرات مركبــة:
قت

قص

بت

قط

قض

قل

قد

قت

قص

بتل

قطع

قضض

قلم

ق دع

قصم-
ق.س.م -
ه.ص.م -
ه.ش.م

بتر

قطف

قضع

قلص

قصر

تبر
(قلب مكاين)

قطم

قضم

قلع

قصف

ت رر

قطل

قصد–
حصد

ش رر

قطر

قصع

ش رح

إذ ال تشــرك كل هــذه الجــذور الثنائيــة يف صــوت القــاف الحامــل لداللــة القطــع
والتجــزيء والتقليــل والتفتيــت ،ومــا يتصــل بهــا مــن دالالت أخــرى تخصصهــا ،فداخــل
هــذا الثنــايئ حدثــت إبــداالت ،ميكننــا معرفــة األصــل فيهــا مــن الفــروع ( ق ص – ق ط
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– ق ت – ق د ) وداخــل الـــثالثيات املـتولـــدة عنهــا حدثــت إبــداالت ،لنتأمــل الجــدول
التــايل:
قث

قص

قض

هث

قت
هت

جث

هص

هض

هتم

جد

هصم

هد

هشم

ج دع

هضم
ه دم

مــن بــن التقابــات الصوتيــة املســجلة مــن خــال األمثلــة أعــاه وجــود توزيــع تناظــري
بــن ت /ط و د/ض و ص /س ( قض/قــد – قصــم /قســم – قت/قــط).
يف نفــس الســياق ميكــن أن نــورد آليــات اإلقحــام املتحكمــة يف بنيــة الجــذور العربيــة
مــن خــال األمثلــة التاليــة:
نح
التكريـر :ن ح ح
التصدير :أ ن ح
الحشـو :ن وح – ن ب ح
التذييل :ن ح ب – ن ح ط – ن ح م
وإذا مــا اعتربنــا نبــح مشــكلة مــن جذريــن ثنائيــن هــا ن ب و ن ح ميكــن أن نفــر
ظهــور جــذور ثالثيــة حــى النحــو التــايل:
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ب

ن

ح

نحب

نب
نح
نبح باح

انتقلنــا مــن نــب املشــكلة عــر التكريــر إىل نبــأ و نبــض و نبــص ونبــس عــر آليــة
اإلقحــام ،كــا انتقلنــا مــن نحــح عــر التكريــر إىل أنــح ونــاح ،وعــر القلــب املــكاين إىل حــن
وعــر اإلقحــام إىل نحــم ونحــط ونحــب.
وعن طريق آلية اإلبدال تولدت جذور كثرية نستعرضها عىل الشكل التايل:
نب
نح
نق
أنح
نطق ( اقحام حشوي للطاء يف نق)
نعق ( اقحام حشوي للعني يف نق)
أمح
أبح
هب هت هر هد هدل هس هم (همهم)
ضب
قب قر عر
القلب املكاين
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حن دن طن طب طرب
يف بعــض الجــذور الثنائيــة يحــدد الصــوت اتجــاه البنــاء ،فمــن خــال اســتقراء املعجــم
العــريب نســتخلص مــا ميكــن أن نصطلــح عليــه بالنــواة املعجميــة التــي تحــدد املعنــى،
فــإذا مــا افرتضنــا مثــا أن صــوت الــام يشــكل نــواة الجذريــن الثنائيــن ل ز و ل ب،
فــإن تكويــن باقــي الجــذور املتولــدة عنهــا تحافــظ عــى هــذا الصــوت ،لنختــزل هذيــن
الجذريــن مــن خــال املعادلــة التاليــة ونــرى مــاذا ســيحدث؟
لز  +ب
لبب
لز
لسب ( لبس قلب مكاين)
لزب
لصب ( لص – لصق – لسق – لسع – عسق )
ألز
لبد ( بلد قلب مكاين)  -ربد
لزم
لبث
لزج
ومــن بــن املعطيــات األخــرى الجديــرة بالدراســة تشــكيل حــرف الفــاء مبعيــة حــريف الـراء
و الضــاد جــذورا ثنائيــة دالــة عــى الفـراغ والتباعــد كــا يتضــح مــن خــال األمثلــة التالية:
ف ر +ض
فر فض رضض فص فصل فصم فطم
حفر فضج
سفر فضغ
فجر فضخ فدخ  -فدغ
فدر دفض
فرج رفض
فرش
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فرشح
فرشخ
فرشط
فرز
فرد
فرص
فرصم
فرطح
فرع
فرق
فرى
فزر
ومــن بــن األمثلــة األخــرى التــي تــرز كــون الثنائيــات نشــأت عــر األصــوات األحاديــة ،ثــم
بعــد ذلــك تطــورت إىل ثالثيــات املعطيــات املعجميــة التالية:
غب +م
غل
غب غم ( كم -كتم – كمن – كن – كمى – كام )
غبش غمر ( طمر – طمس – دمس – دس – -رمس -قمس)
غتم غلق
غلف
غرب	 غمى
غبا غمس
غلط
غاب غمت
غفل
غرب غمد
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غلس

غمز ( رمز)
غمص غلت
غمط
شب
أ(شب) إقحام الهمزة
شعع ( حدوث إبدال يف ش ع ب)
(ش)ع(ب) إقحام حشوي للعني
شــغر إبــدال يف البنيــة الجذريــة
(ش)غ(ب) إقحام حشوي للعني	
شــغب ( م غ ر حــدوث إبــدال يف ش غ ر)
بذذ نذذ نثث نرث نرش
شذذ شذر
شتت
شظ
يراقــب صوتــا الغــن والشــن الداللــة ويقيدانهــا ،فاالنتقــال مــن البنيــة املقطعيــة الثنائيــة
إىل الجــذور الثالثيــة محــدد عــر هذيــن الصوتــن ،كــا أن الجــذور الناتجــة عنهــا هــي
األخــرى يعرتيهــا تغيــر موضعــي يف كثــر مــن األحيــان ،إذ تتحــول مثــا الشــن إىل بــاء أو
نــون .
مــن بــن اآلليــات التــي اعتمدتهــا اللغــة العربيــة يف التوليــد املعجمــي االعتــاد عــى
الجــذر الثنــايئ الــذي شــهد توســيعا عــر التكريــر واإلبــدال لنــرك القــارئ يتفحــص األمثلــة
التاليــة:
دجر
دجم
دجن
د ًج
دج
				
					
				
دجا
		
		

دغن ضغن
دغم ضغم ضغث
جن جفن
دمل  -دلج
جنز
ظلــم دغــر دغــل دجــل
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مــن بــن األدلــة التــي ننطلــق منهــا للدفــاع عــن النظريــة الثنائيــة دخــول بعــض األصــوات
يف عالقــات إبداليــة وتركيبيــة مشــكلة بذلــك ثنائيــات ،لنتأمــل الشــكل التــايل:
ض

ق

ط
د
ب
ص

قض _ قرض قرضب _ قضع
_ قوض _ قيض _ قضئ _ نقض
قط _ بقط _ برقط _ قطع _ قطب
_ قطف _ قطر
قد _ قدع
قب _ قوب _ شقب
قص _ قرص _ قصد _ قصب
_ قصع -نقص – قعص – قرص  -قصم

يتبــن مــن خــال الرتســيمة أعــاه تشــكل ثنائيــات عــر صــوت القــاف و أصــوات الضــاد
والطــاء والصــاد ،ويتميــز هــذا التأليــف باإلنتاجيــة مقارنــة مــع حــرف الــدال ،مــا يعنــي
أنــه منقلــب عــن الضــاد ،والدليــل عــى ذلــك وجــود قــض وقضــع بنفــس الداللــة تقريبــا.
يف نفــس الســياق نجــد مبــوازاة "قــد" فعــا آخــر هــو قــذ ،ومــا يالحــظ عــى هــذا األخــر
أنــه كان أكــر إنتاجيــة مــن ســابقه عــى مســتوى إبــدال صــوت القــاف ،لنتأمــل مــا يــي:
جذذ جز جزم جزا جزل
جذب جث جب
هذذ
هذم
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وعــدم وجــود قــز مبعنــى القطــع ،ميكــن أن يجعلنــا نفــرض وجــود جــذور أخــرى ناتجــة
عــن إبــدال وقــع يف هــذه املجموعــة وهــذا مــا تولــد عنــه مــا يــي:
هدد هتت
هدم هتم
هفت
مــا ينطبــق عــى هــذه األمثلــة التــي وقــع فيهــا إبــدال تناظــري عــى مســتوى الصــوت
األول والثــاين نجــذ أن املجموعــة التاليــة وقــع فيهــا إبــدال عــى مســتوى الحــرف األول
الــذي هــو القــاف:
قص هص هصم هرص هرب
قض هض هضم
قصد حصد حصم حطم
قد هد هدم
يالحــظ أن صــوت القــاف أبــدل مــع حــروف اإلطبــاق هــاءا باســتثناء الطــاء ،إذ يشــهد
املعجــم العــريب خلــوا لجــذور مــن قبيــل ه ط ط.
متكننــا ثنائيــات معكوســة مــن التنبــؤ بالجــذور الثنائيــة التــي أســهمت يف بنــاء الفعــل
العــريب ،لنتأمــل األمثلــة التاليــة:
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رف =
رفض
رفت
سفر
شفرت	
فرث
فرز
فرد
فرزدق
فرسخ
فرصم
فرص
فرع
فرق
فرك
فزر
فطر
فرى
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فار
فجر
فر
فرج
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بخ =
بخرث
بخر
بخس
بخضل
بخق
بزخ
بزمخ
بلخ
جبخ
جمخ
جلخ

خب
خب
خبث
خبل
خلبص
خنب
خلبص
دربخ
صخب
طبخ

كد =
كدس
كلد
كشد
كدح
كدش
عكد

دك
كل
دكس _ دحس
عك
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قص =
قلص
شقص
قصم
قصع
قصد ( حصد)
قرص
قرع
فقص

صق
صقر
صقع
صلع
صدع
قدع
قلع

رص =
رصص
رصد
رصع
رصف
رصق
رصن
ررصص
كرص
ترص
حرص
رصا
رصح
رصخ

رس
كرس
رسا
رسب
رسخ
ررسس
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ليــس مــا يحــدث يف هــذه الجــذور إبــداال وإمنــا تغيــرا يف ســات صــوت الســن
بتفخيمهــا وتحويلهــا إىل صــاد بإضفــاء صفتــي االســتعالء واإلطبــاق .فهــذا األمــر ال يعــدو
أن يكــون إال تغي ـرا يف ســمة الصــوت ،والدليــل عــدم تغــر املعنــى.
ك ث+
كثأ
كثا
كثب
كثع
كثف
كنث
نكث
كثث
كثكث
كثعب

ر

ثر
كرث
ثرا
رثد
رثأ
رثط
رثم
رثن

12

 .4تناظرات متوازية

بت بَتَ ُّت الحبلَ فانْ َب َّت .ابن سيده :بَ َّت اليش َء يَ ُبتُّه،
ويَ ِبتُّه بَتّاً ،وأَبَتَّه :قطَعه قَطْعاً ُم ْستَأْ ِصالً
ـت ،و َهتْ َهتَــه:
ـت الــي َء يَ ُهتُّــه َهتًّــا ،فهــو َم ْهتُــوتٌ و َه ِتيـ ٌ
= قــت اقْتَتَّـ ُهْ :اسـتَأْ َصلَه = هــت َهـ َّ
َو ِطئَــه َوطْـأً شــديدا ً ،فكـ َّـره .وتركهــم َهتًّــا بَتًّــا أَي ك ََّسهــم،
َس اليشء حتى يصري ُرفاتاً
وقيل :قَطَّعهم .وال َه ُّت :ك ْ ُ
= قــد :القــد :قطــع الــيء طــوال .قــال تعــاىل{ :إن كان قميصــه قــد مــن قبــل}
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<يوســف{ ،>26 /وإن كان قميصــه قــد مــن دبــر} <يوســف = .>27/هــد
ـص الشــعر والصــوف والظفــر يق ُُّصــه ق َّص ـاً وق َّص َصــه وق َّصــاه عــى التحويــل:
= قــص قَـ َّ
ـص ش ـ ّدة ال َقبْـ ِـض وال َغ ْم ـزِ،
الصلْــب مــن كل يشء ،وال َهـ ّ
ـصُّ :
قَط َعــه = هــص ال َهـ ُّ
وقيل :ش ّدة الوطء لليشء حتى تَشْ دخه ،وقيل :هو الك َْسَ ،ه َّصه يَ ُه ُّصه َه ّصاً.
السيف،
تب ت ََّب قَطَ َع = هب َه َّب ُ
السيف إِذا َه َززْته فا ْهتَ َّبه و َه َّبه أَي قَطَ َعه.
وأَ ْه َب ْب ُت َ
قت = قتم
هت = هتم
قص = قصم
هص= هصم
بت = برت= بتل
خالصة:
يتضــح مــن خــال املعطيــات الســابقة أن املعجــم العــريب تشــكل مــن أثــول أو مقاطــع
ثنائيــة تطــورت إىل جــذور ثالثيــة ورباعيــة عــر التصحيــف والخلــط واإلبــدال واإلقحــام،
فنحــن مل نتبــع طريقــة واحــدة يف التعامــل مــع هــذه املعطيــات اللغويــة ،إذ كنــا حينــا
نعرضهــا يف أعمــدة انطالقــا مــن صوتيــات املقطــع ،ثــم بعــد ذلــك تبــدأ عمليــة التوليــد
املعجمــي ،وقــد مكننــا ذلــك مــن تأثيــل مجموعــة مــن الجــذور املنتميــة إىل حقــل داليل
معــن ،اســتنتج فيــا بعــد أن توليدهــا مل يخــرج عــن قوانــن أربــع:
 قانون اإلبدال قانون القلب املكاين قانون التكرير والتضعيف -قانون االقحام ( التصدير _ الحشو – التذييل)
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اإلحاالت
 -1يستنتج من خالل نظرية أفالطون يف نشأة اللغة أن املحاكاة تبدأ من الحروف ،وإذا كان االسم
سيكون شبيها باليشء ،فإن الحروف األوىل التي ركبت منها األسامء األوىل ينبغي أن تكون بطبيعتها
شبيهة باألشياء ،ألنه إن مل يكن هناك أي مشابهة بني الحروف واألشياء ،فلن ميكن لألسامء أن تحايك
األشياء أبدا ،فمثال الحرف ر و  Pاملامثل لحرف الراء العربية هو األداة العامة املعربة عن الحركة،
باإلضافة إىل الرسعة والصالبة ،ولذلك فإن مطلق وواضع األسامء غالبا ما استخدم هذا الحرف لهذا
الغرض.
 -2ابن جني ،ابو الفتح ،تحقيق محمد عيل النجار ،الخصائص ،1الهدى للطباعة والنرش بريوت ص:
47 – 46
رس الليال يف القلب واإلبدال ،املطبعة العامرة اآلستانية ص .,22 – 21
 -3الشدياق ،أحمد فارسّ ،
 -4جرجي ،زيدان ،الفلسفة اللغوية ،مراجعة وتحقيق مراد كامل  ،دار الهالل  ،الطبعة الثانية 1904
ص .72
 -5ينظر :الفلسفة اللغوية .74
 -6الدومنيك ،مرمرجي ،هل العرب ّية منطقية  ،مطبعة املرسلني اللبناين جورنية لبنان  1947ص .4
7- Bohas; Georges et DAT ; MIHAI ; une théorie de l’organisation du lexique des
langues semitiques : matrices et étymons Eris édition 2007 Lyon P 28.
8- Bohas; Georges et DAT ; MIHAI P 28
9- Bohas; Georges et DAT ; MIHAI P 47
10- Bohas; Georges et DAT ; MIHAI P 5
 -11د ج ج  :وال ُّد َّجـةُ ،بالضــم :شـ ّدة الظلمــة _ دج ن :ال َّد ْجـ ُن إلبــاس الغيــم الســاء ،وال َّد ْج َنـ ُة بالضــم
الظلمــة _ .دغ ن :دغــن يومنــا :دج ن – .دج ي :ال ُّد َجــى الظلمــة  ،قــال األصمعــي َد َجــا الليــل إمنــا هــو
ألبــس كل يشء وليــس هــو مــن الظلمــة قــال ومنــه قولهــم دجــا اإلســام أي قــوي وألبــس كل يشء _ .
ج ن ن :جنــه الليــل ،وجــن عليــه ج ًنــا وجنونـاً وأجنــه :ســره – .ج ف ن :ال َج ْفـ ُن جفــن العــن والجفــن
أيضــا غمــد الســيف .
ج ن ح ( :إبــدال النــون حــاء يف جنــن) :جنــح الليــل ،بضــم الجيــم وكرسهــا ،ظالمــه .ج ن ز :جنــزه،
يجنــزه :ســره.
دج م :دجم ،أظلم.
دل م :دمل ،كفرح :اشتد سواده يف ملوسة.
ـج بفتحتــن و ال ُّدلْجـ ُة و ال َّدلْجـ ُة بــوزن الجرعــة والرضبــة
ـج ســار مــن أول الليــل واالســم ال َّدلَـ ُ
دل ج :أَ ْدلَـ َ
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وا َّدلَــج بتشــديد الــدال ســار مــن آخــره واالســم أيضــا ال ُّدلْجـ ُة و ال َّدلْجـةُ .ظلــم( إبــدال الــدال ظــاء يف
دمل) :الظَّ ـاَ ُم أول الليــل  ،يقــال ليلــة ظلــاء أي ُمظْلِ َم ـ ٌة و ظَلِ ـ َم الليــل بالكــر ظَالم ـاً مبعنــى أظْلَــم
وأظلــم القــوم دخلــوا يف الظــام قــال اللــه تعــاىل {فــإذا هــم ُمظلِمــون}.
دج ر( إبــدال امليــم راء يف دجــم) :ال َّديْ ُجــو ُر :الظُّلْ َم ـةُ .دجــا( إبــدال الجيــم الفــا يف دجــج) :دجــا أو
الليــل دجــوا ً ودجــوا ً :أظلــم ،كأدجــى وتدجــى وادجوجــى .وليلــة داجيــة.
دج م :دجم ،أظلم.
دغ م ر :ال َّد ْغ َم َرةُ :ال َخلْطُ .يقالَ :د ْغ َم َر عليه الخ َ ََب :خلطه ،وامل ُ َد ْغ َم ُر :ال َخ ِف ُّي.
دخ م ر( إبدال الغني خاء يف دغمر) :دخمر اليشء :سرته وغطاه.
وسج ،وهــو َد َّجــال :كَ ـذَب ،وهــو
ـي .دج لَ :د َجــل الرجـ ُـل َ َ
دغ ل :مــكان دا ِغـ ٌـل و َد ِغـ ٌـل و ُم ْد ِغـ ٌـلَ :خ ِفـ ٌّ
مــن ذلــك ألَن الكــذب تغطيــة.
ـاس الــيء بعضــه ببعــض ،قــال شــمر :الضِّ ْغــثُ مــن ال َخ ـ ِر واألَ ْمــر :مــا كان
ض غ ث :والضَّ ْغــثُ  :الْ ِتبـ ُ
ـح
ُم ْختَلِطـاً ال حقيقــة لــه؛ ومنــه قيــل لألَ ْحــام ال ُملْتَب َِســة :أَضْ غــاثٌ  .وأَضْ َغــاثُ أَحــام ال ُّر ْؤيــا :التــي ال يصـ ُّ
تأْويلهــا الختالطهــا.
ض غ ن :الضِّ ْغـ ُن و الضَّ ِغي َنـ ُة الحقــد ومنــه ضَ ِغـ َن عليــه مــن بــاب طـرِب و ت َضا َغـ َن القــوم و اضْ طَ َغ ُنــوا
انطــووا عــى األحقــاد (.انظــر لســان العــرب)
( -12ينظر لسان العرب) كَث َِّت اللحي ُة تَكَثُّ كَثَثاً ،وكَثاثَةً ،وكُثُوثةً ،ولحية كَثَّة
َت.
وكَثَّاء :ك َُثت أُصولُها ،وكَثُف ْ
كَثَأَ ال َّنبْ ُت وال َوبَر
يَ ْكثَأُ كَثْأً ،وهو كاثِ ٌئ :نبت وظَلَع ،وقيل كَث َُف و َغلُ َظ َ
وطال.
وكَثَأَ الزرعَُ :غلُ َظ والتَ َّف.
كثب :قال تعاىل{ :وكانت الجبال كثيبا مهيال} <املزمل >14/أي :رمال مرتاكام.
كَثَح اليش َء :جمعه.
َت.
كَثَّ َع ِت اللحي ُة وكَثَّأَتْ  ،وهي كُثَعةٌ :طالت وك ُ ََثتْ وكَثُف ْ
ال َكثْ َع ُب وال َك ْعث َُب :ال َّرك َُب الضَّ خْم امل ُ ْمتَلِ ُئ.
َّ
الثو ُة كرثة العدد قال بن السكيت يقال إنه لذو عدد وكرثة مال و أث ْ َرى الرجل كرثت أمواله
و ُرثِ َد ِت القصعة َّ
وس ّوي .و َرث َ َدت الدجاجة بيضها :جمعته.
بالثيد :جمع بعضه إِىل بعض ُ
ـحاب ث َـ ٌّر أَي
َعـ ْ ٌ
ـر وتَـ ِ ُّ
ـن ث َـ َّر ٌة وث َـ َّرا َر ٌة وث َ ْرثــا َرةٌ :غَزيـ َرة املــاء ،وقــد ث َـ َّرتْ تَـ ُ ُّ
ـر ث َـرا َرةً ،وكذلــك الســحابة .وسـ ٌ
كثــر املــاء .وعــن ث َـ َّرةٌ :كثــرة الدمــوع.
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املراجع
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر بدون تاريخ.
 -2أفالطــون ،محــاورة كراتيلــوس ،ترجمــة وتقديــم الدكتــور عزمــي طــه الســيد أحمــد،
وزارة الثقافــة عــان األردن ،الطبعــة األوىل .2007
 -3ابــن جنــي ،أبــو الفتــح ،الخصائــص ،تحقيــق محمــد عــي النجــار ،الهــدى للطباعــة
والنــر بــروت بــدون تاريــخ.
 -4جرجــي ،زيــدان ،الفلســفة اللغويــة ،مراجعــة وتحقيــق :د .مــراد كامــل  .ط ، 2دار
الهــال 1904 ،م.
 -5حــازم  ،كــال الديــن عــي ،معجــم مفــردات املشــرك الســامي يف اللغــة العربيــة،
مكتبــة اآلداب الطبعــة األوىل الدومنــي 2008 ،القاهــرة.
 -6الشــدياق ،أحمــد فــارس ،رس الليــال يف القلــب واإلبــدال ،املطبعــة العامــرة اآلســتانية،
 1427هـ .
مرمرجي ،هل العربية منطقية ،مطبعة املرسلني اللبناين ،جورنية لبنان. 1947 ،
Bohas; Georges et DAT; MIHAI; une théorie de l’organisation du lexique
des langues sémitiques : matrices et étymons Eris édition lyon 2007.
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