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 ّصالة الفعل في اللغات الساميةأولفنسون في .أ رأي
  - وتوجيهعرض  - 

  ّعبد القادر سالمي. د

  : المسألةتاريخمن  -ًأوال
 إىل أن الكلم م منه العلماء يف مدار االشتقاق، فذهبت طائفة اختلف

 اللغة إىل أن فقهبعضه مشتق، وبعضه غري مشتق وذهبت طائفة من متأخري 
و قال (. ه٣١١ت (ب إىل الزجاج  ذا املذه سب هُ نالكلم كله مشتق، وقد

 ّ أنالنظرل  وزعم قوم من أه. كان يرى ذلك(  ه١٨٠ت(ّم أن سيبويه بعضه
)) الكلم مشتق، وبعضه غري مشتقبعض((

 علمي جدير بأن رأي وهو ،)١(
   .)٢( يف اللغةن يفِّب إليه أغلب املؤل و ما ذه ه وننتصر له،
 إىل أن املصدر ون البصريب  فذه اق،  االشتق اختلف العلماء يف أصلكما

 إىل عكس ذلك، الكوفيونوذهب . وأن الفعل مشتق منه و أصل االشتقاق، ه
 و بأ((د أورد  وق  نظره،ة وجها منطقي لتأييد  ا أكثرهًوقد اعتمد كل منهما حجج

 يف اإلنصاف(( ه  يف كتابلةَّمفصهذه احلجج (  ه٥٧٧ت(ن األنباري  ابات  الربك
صة فيما َّ ملخا نذكره ))الكوفينين البصريني و ن النحويي الف بي سائل اخلم

  :)٣(يلي

  : حجج البصريين- ١
 .َّ على زمن معنيفيدل إن املصدر يدل على زمن مطلق، أما الفعل، -أ

ملو
ّ

  . للفعلً املصدر أصالكان للمقيد وًاملطلق أصالكان ا 
لكن   عن الفعل؛يستغين إن املصدر اسم، واالسم يقوم بنفسه و-ب
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إىل  بنفسه وال يفتقر يستغين وما .الفعل ال يقوم بنفسه بل يفتقر إىل االسم
  . إىل غريهويفتقر ملا ال يقوم بنفسه ًغريه أوىل بأن يكون أصال

  . عنهي كذلك لصدور الفعل ِّ مسإمنا إن املصدر -ج
  الفعل، فيدل بصيغتهأما. و احلدث  إن املصدر يدل على شيء واحد ه- د

  .  للفعلٌ املصدر أصلكذلك ، اثننيُن الواحد أصلألعلى احلدث والزمن، و
 له أمثلة خمتلفة، الفعلكحمل وأخذ، و:  إن املصدر له مثال واحد-  ه
  . أخرىأنواعصور وله  وما يوجد ،ب نوع واحد والذه
 يدل ً فالفعل محل مثالاملصدر، إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه - و

ً العكس صحيحا، ولذلك كان ليسو املصدر و  عليه احلمل، الذي هعلى ما يدل
  .ا، وألن الفرع البد أن يكون فيه األصلً والفعل فرعًأصالاملصدر 

  :ن ـج الكوفييـ حج- ٢
إىل أن املصدر مشتق من الفعل وفرع عليه حنو   الكوفيون فذهبوا،أما
  . اًسارواستفسر استف ا،ًا، وانتشر انتشارً، وقام قيامكتابةكتب 
ً حنو، قاوم قواما،فيصح العتالله إن املصدر يصح لصحة الفعل ويعتل -أ َ

ِ َ َ
  . اً وأصله قوم قوامالعتاللها فيعتل ًاملصدر لصحة الفعل ونقول قام قيام

ً وصافحتك مصافحة ًلقاء،لقيتك :  إن الفعل يعمل يف املصدر حنو-ب ُ
 النصب فيه فعله، املعًَّحارة، فاملصدر منصوب على املفعولية املطلقة، و

  .املعمولا له، ألن رتبة العامل قبل رتبة ًفوجب أن يكون فرع
ْشددت: ا للفعل حنوًذكر توكيدُ إن املصدر ي-ج  وال شك ،ا احلبل شدَ

  .و املصدر فرع  أصل،الفعل  أن علىَّد فدلَّد قبل رتبة املؤكِّأن رتبة املؤك
 وعسى وليس وحبذا، بئسونعم : ا وهي  ال مصادر هلً إن مثة أفعاال-د
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 وجود فرع من غري الستحالةذه األفعال   ملا خلت من هًفلو كان املصدر أصال
  . أصل
والفاعل وضع له .  فاعلفعلتصور معناه ما مل يكن ُ إن املصدر ال ي-  ه

  . للمصدرً املصدر أصالبهعرف ُفينبغي أن يكون الفعل الذي ي) فعل ويفعل(

  :لميزان أصل المشتقات في ا- ًثانيا
 كان بصري ألنه البصرية؛للمدرسة  ( ه٥٧٧ت( ابن األنباري انتصر

  :)٤(فقالّو رد على حجج الكوفيني على الرتتيب .ب املذه
 واألفعال تعمل يف األمساء، احلروفذا دليل مردود، ألنا أمجعنا على أن   ه- 

  . لألمساء فكذلك هاهناً أصالليستوال خالف يف أن احلروف واألفعال 
ًجاءين زيد زيد، ورأيت زيدا زيدا، : ذا دليل مردود ألننا نقول  ه- ً ٌ  ومررتٌ

ٍبزيد زيد، والثاين توكيد  ا ً منه، وال فرعاًمشتق املواضيع، وليس هذه يف لألولٍ
  . فكذلك هاهنا. عليه

ستعمل األصل، وال خيرج األصل بذلك ُستعمل وإن مل يُ إن الفرع قد ي- 
َطري عبابيد:(ا، فقد قالواً كونه فرع، وال الفرع عنً كونه أصالعن  متفرقةأي  )ٌ

 هو وإن مل يستعملوا لفظ الواحد الذي ،فاستعملوا لفظ اجلمع الذي هو فرع
 وهو مجع ال واحد له يف أقوال مجاعات: أي، )٥ ()ٌطري أبابيل:(األصل، وقالوا

َْويـله ووحي: ا حنو  أفعال هلالا املصادر اليت ًو هناك أيض.النحويني َ َُ   .ُهَْ
 العلماء احملدثني من انتصر للنظرية البصرية؛ فهذا صبحي منّ أن على

 بني - االشتقاق أصل يف حبث - العلماء  كانت موازنةلو((: صاحل يقول
 من أن الفعل هو أصل الكوفيونب إليه  ا ما ذهًا ضائعًالفعل واملصدر لرأينا عبث

و أصل املشتقات   يكون ه أنأجدرُّ وملا ترددنا قط يف أن املصدر ،االشتقاق
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))ا كله
 حبق املصدر((: ّأن منطلق األفغاين من سعيدوهو مذهب ارتضاه  .)٦(
 تدل على املشتقةو األمساء . على احلدث، والفعل يدل على حدث وزمنيدل

 أو التفضيل أوأو املفعول   ثالثة كالداللة على الفاعلزيادةحدث وزمن مع 
 من أخذتا  ا ومرانته  اليت جعلت للغة سعتهتاملشتقااملكان، فهذه الكثرة من 

))ا من أمساء معانًي مجيع املصادر اليت ه
)٧(.  

ّ مع ذلك فإنه يظل من العسري علينا ترجيح و  الرأيني على اآلخر؛ أحدّ
 دالئل على، اعتمد ( ه٩١١ت(على حنو ما رآه السيوطي  منهما،ألن كال

 تعتمد على أخرىعتماد على قرائن ومل يبق أمامنا إال اال .قاطعة وحجج دامغة
 مخسة عشر ي ه والفرع املشتق و،التغيريات احلاصلة بني األصل املشتق منه

  :)٨(على التوايل
  .، كعلم وعلمحركةزيادة : األول
  .زيادة مادة، كطالب وطلب: الثاني
ما، كضارب وضرب: الثالث   .زياد
  .نقصان حركة، كالفرس من الفرس: الرابع

  .ن مادة، كثبت وثباتنقصا: الخامس
ما، كنـزا ونزوان: السادس   .ََنقصا
  . وغضبْنقصان حركة وزيادة مادة، كغضىب: السابع
  .حرمانركة، كحرم وحنقصان مادة وزيادة : الثامن
ما، كاستـنـوق : التاسع ما مع نقصا َزياد َْ   . الناقةمنْ
ِتغاير احلركتني، كبط: العاشر َر وبطراَ َ.  
ْحرف،كاضربدة وزيادة أخرى ونقصان ما : عشرالحادي   . من الضربْ



  
١٨٩  ّعبد القادر سالمي.  د–ّصالة الفعل يف اللغات السامية أولفنسون يف .أ رأي

ِكراضعنقص مادة وزيادة أخرى، :  عشرالثاني
  .َّ من الرضاعةَ

ْوف ألن َ اخلمننقص مادة وزيادة أخرى وحركة،كخاف  : عشرالثالث
  .الفاء ساكنة يف خوف لعدم الرتكيب

ْد من الوعد؛ ِ كعفقط،نقصان حركة وحرف وزيادة حركة  : عشرالرابع َ ْ
  .ا وزيادة كسرة ان الواو وحركتهفيه نقص

 من الفخار، َكفاخرنقصان حركة وحرف وزيادة حرف،  : عشرالخامس
  .نقصت ألف وزادت ألف وفتحة

  :)٩(وجوهالرتجيح وله  فيطلبُّ تردد الكلمة بني أصلني يف االشتقاق ّأما
ْاألمكنية؛ كمه :أحدهما ُدد َ َ

ُّرد ُد، فيـ د أو امله  من اهلًعلما )*(  املإىلَ
َ
 د؛ ه

ّألن باب كرم أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب كر  ُّ ُ ُ   . باألمكنيةَّفريجحُ
ُ له والنفوس أذكر له بالوضعكون أحد األصلني أشرف؛ ألنه أحق :الثاني ْ

ََوأقبل، كدوران كلمة  َ  )**(َِبني االشتقاق من أله أو لوه -ا َّ اشتقهفيمن - ))اهللا((ُ
ََِ وله أو

  . وأقرب أشرفَِمن أله: فيقال؛)***(
  .ر وأوضح كاإلقبال والقبل كونه أظه:الثالث
َّكونه أخص فريجح على األعم : الرابع   .قيل عكسه و والفضيلة،،كالفضلّ

َ من العرض املعارضةًكونه أسهل وأحسن تصرفا،كاشتقاق : الخامس
  . أوىلور الظهو الناحية، فمن  ُْور ومن العرض وه مبعىن الظه

ُخر أبعد؛كالعقار كونه أقرب واآل:السادس ْ إىل عقر الفهم؛ُّيردَ ا  ال أل َ
  .تسكر فتعقر صاحبها

َكونه أليق،كاهلداية مبعىن :السابع َِ َوادى مبعىن  ُّ مبعىن التقدم من اهلال الداللةُ َ
  .ِّاملتقدمات
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َّكونه مطلقا فريجح على املقيد : الثامن َّ  واملقاربةْكالقربً
ُ

.  
َكونه جوهرا واآلخر عر: التاسع ال شأنه أن و ّللمصدرية،ًضا ال يصلح ً

َّيشتق منه؛فإن الرد إىل اجلوهر حينئذ أوىل؛ ألنه  َّ ّ كان مصدرا تعني األسبق،فإنُ ً
ٌالرد إليه؛ ألن اشتقاق العرب من اجلوهر قليل  ّ  واألكثر من املصادر، ومن ا،جدُّ

ّاستحجر الطني، : االشتقاق من اجلواهر قوهلم َواستنـوقَ   .َ اجلملْ

  : في المسألةولفنسونرأي :ًثاثال
 املقارنة، اللغويةا بالدراسات ً ولفنسون مذهب الكوفيني مستأنسب ذه
 من معرفة بالفصائل اللغوية املختلفة يف اللغات السامية باجلامعة له ّومبا تيسر
ن مّ اللغات السامية يف بعض أحواهلا ّمييزّ فاستعرض أهم ما ا،ًسابقاملصرية 

أرومة واحدة، وتنحصر هذه يجعلها تنتمي إىل ف خرىاألأنواع اللغات 
  :)١٠(اخلصائص فيما يأيت

ّن اللغات السامية تعتمد  إ-١  احلروف وحدها وال تلتفت إىل علىّ
 بني احلروف وجدي ولذلك مل ،األصوات مبقدار ما تلتفت إىل احلروف

ولئن أمهلت األمم .  كما هي احلال يف اللغات اآلريةلألصواتعالمات 
ا يف املقابل زادت يف عددها عن ًإمهاالامية هذه األصوات ّالس ً شنيعا فإ

ا للتفخيم والتضخيم والرتقيق ً فأوجدت حروفاآلرية،املألوف يف مقابل اللغات 
  .، وغريهااحللقّوإلبراز األسنان والضغط على 

 الكلمات فيها ترجع من حيث اشتقاقها إىل أصل ذي أغلبّن  إ-٢
ّ فعل يضاف إىل أوله األصل ا، وهذ)ْحرفنيها أصل ذو ولبعض(  أحرفةثالث ُ ٌ

ُّة صور خمتلفة تدل على د الواحالكلمةّأو آخره حرف أو أكثر فتتكون من  ٌ
  .ٍمعان خمتلفة
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 أن سادت العقلية ، الكلمات من أصل هو فعلاشتقاقنشأ من  -٣
ًرا  الكلمات يف هذه اللغات مظهألغلبّن إأي  ّ السامية،اللغات ىالفعلية عل

ّ اليت تسربت من اللغات الدخيلةّ حىت يف األمساء اجلامدة واأللفاظ ،افعلي
  .ًأيضاًفقد أخذت هذه الكلمات مظهرا فعليا .األعجمية
 علماء اللغة العربية بعض ما محل ولفنسون على القول خبطأ مذهب وهو

 كل الكلمات أصلشتق منه ُ املصدر االمسي هو األصل الذي يّأن(( من
ا ًل أصل االشتقاق خمالفع ألنه جي-يف رأينا -ذا الرأي خطأ   هلكنصيغ، ووال

ؤالء العلماء من  ذا الرأي إىل ه  وقد تسرب ه.ا السامية  أخوامجيعألصله يف 
 واألصل يف االشتقاق عند ،م اآلرية  حبثوا يف اللغة العربية بعقليتهالذين ،الفرس
اللغات السامية فالفعل هو كل أما يف .  أن يكون يف مصدر امسياآلريني
بل جند الضمري .  تتكون اجلملة، ومل خيضع الفعل لالسم والضمريفمنهشيء، 
))اً وثيقًاارتباطا به ًا إىل الفعل ومرتبطًمسند

)١١(.  
ذه النظرية اخلاصةاملستشرقنيّ ولفنسون إىل القول بتفرده من بني وانتهى   

ٌشر إليها أحد من علماء ُ مل يإذ((، )ميةنظرية العقلية الفعلية يف اللغات السا(
))اإلفرنج

 البحث عن تاريخ الفعل يف(( ً بذلوا،يف رأيه،جهودا حثيثةالذين ،)١٢(
ّيف اللغات السامية فكان كل ما وصلوا إليه من  ّ أن اتفق أغلبهم على أحباثهمّ
ّأن الصيغة القدمية األصلية للفعل إمنا هي صيغة   صيغة َّمث اشتقت منها - األمرّ
ْ فمن قم ،املضارع يف حالة اإلسناد للفاعل أو الضمري ّ وز◌د وبع اشتق ْدُوعُ ْ ِ ْ ِ ِ

ُيقوم ويعود ويزيد ويبيع  ُ ُ َّ اليت زيدت يف أول الفعل املضارع احلروفّوعلى أن  -ُ
ا سابقة لزيادة الياءمثل  ُ والتاء والنُّون واهلمزة يف يقوم وتقوم وأقوم كانت زياد ُ ُ ّ

َيف آخره مثل الواو والنُّون والياء يف يقومون وتقومني  اليت احلروف ُِ َ َويقمنُ ْ((، 
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 من ٌّمشتق الفعل ّأن(( األمر الذي ال يقود إىل االعتقاد،يف رأي ولفنسون،
ّألمر بل كان كل ما يدل عليه أن أقدم صيغة للفعل إمنا هي اصيغة  َ َ ّ ُّ  صيغةُّ

يع صيغ الفعل من املاضي ستعمل للداللة على مجُشبيهة بصيغة األمر كانت ت
 ّلتدلّ مث انتقلت بالتدريج بعد ظهور صيغيت املضارع واملاضي ، واألمرواملضارع

 عند العلماء أن صيغة االعتقادكما ساد .على حدوث الفعل يف صيغة األمر
 كما هي احلال يف األزمنةُّاملضارع كانت على مدى قرون كثرية تدل على مجيع 

))ة األندوجرمانية األصليةاللغة الصينية ويف اللغ
)١٣(.  

  :ةـتوجيهات نقدي- اًـرابع
  :نقولً كان لنا أن نبدي رأيا يف املسألة فإننا وإذا
ّ صحت أصالة الفعل يف اللغات السامية فقياس العربية عليها إذاّ إنه -١ ّ

ّ ال يعمم، وهو أمر حسمه السيوطي،وهو ما األحكامّخطأ؛ألن مثل هذه 
  .البحث من هذا أوردناه يف موضع سابق

 يف العربية،إذ ال فيهاّ مث إن العقلية الفعلية يف اللغات اآلرية أظهر -٢
  .تكاد ختلو مجلة فيها من فعل

ّ يف العربية جلمهور األمساء أفعال، فإن فيها جلمهور األفعال كان وإذا -٣
  .عِّمصنع، التصنيع، واملتصن: ََصنع:حنومن  عشرات األمساء،

ٍر عن وقوع إخباالفعلّ إن -٤ ُ أو شيء يطلب وقوعه قبل معرفته ٌ ٌ
ُ املصدر حاضرا يف الذهن حىت يبىن عليه يكونوعلى هذا جيب أن . وتسميته ّ ّ ً

فذكر املصدر حاضر ).نائم(  بذاتباحلدثًواملشتق أيضا صفة  .الفعل املشتق
 اللغوية أسبق من الفعل ّالناحيةًفيه دائما، ولذلك جيب أن يكون املصدر من 

ُإنه كون احلدث وحصوله .ر املشتقات األخرىوسائ َ ونشوء اللغة لدى . ووقوعهّ
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 فال العقلية،أما من الناحية .األطفال يظهر فيه االسم على الفعل واملشتق
ّيتصور فعل أو مشتق إال وفيه معىن املصدر ّ ٌ َّ  معىنّفالطفل الذي ال يعرف .ُ

  .أما االسم فيلفظه.الفعل يستخدم اإلشارة للداللة عليه
ّ إن قولنا إن الفرس نقلوا إىل العربية صورة -٥  هو كالم حيتاج إىل املصدرّ

 قاعدة ّميثلذلك ال أن ّجد منهم من كان من أصل فارسي، إال ُدليل، وإن و
فلدينا ابن أيب إسحاق .عريضة ميكن اعتمادها منطلقا هلذا النقل أو ذاك

ال يعرفون اللغة  واألخفش األكرب واألوسط، واخلليل، وغريهم احلضرمي،
  .الفارسية
َلهُ كَاءَسمَ األَمَدَ آَمَّلَعَو : هذا، ونزعم أن قوله تعاىل-٦ اَّ

 حيتمل، )١٤(
ّ الفعل؛ ألن األمساء أكثر متكنا من غريها من األفعال على االسم ّتقدم ّ

َكتب(ـف. هلا أمساء كذلكتكونُواحلروف واليت يفرتض أن  ٌاسم لفعل الكتابة، ) ََ
 .ّ اسم اليعرب عنه حبرف أو فعلولالسمم حرف جر لبلوغ الغاية، اس) إىل(و

ْاعلم((:وهو ما أمجله سيبويه بقوله ٍ الكالم أثـقل من بعضَبعضَّ أن َ ْ ُ َ َْ َ ُفاألفعال .َ
َّأثـقل من األمساء؛ألن  َْ ُ َ َاألمساءَْ َْ ًُّ هي األول، وهي أد متكناَ ُِّ ُ َُ ُفمن مث مل يلحقها  .َ َْ ََّ ِ

ََِتـنوين،وحلقه ٌ ُ اجلزم والسكوناَْ ُ ُّ ُ ِوإمنا هي من األمساء.َْ َْ َ َ َأال ترى .َّ َ َُّ الفعل ال بدَّأنَ َ ُله  ْ
ُمن االسم، وإال مل يكن كالما، واالسم  ً ْ َُ َْ َّ ِ ْ ْيستـغينْقد َ َ ْ ُ عن الفعل؟تـقولَ ُ َ ِ ْ ِ ُاهللا : ِ

ُإهلنا، وعبد اهللا أخونا ُ ُ((
)١٥(.  

 وإن كانت ولغوي،ي ّإن أسبقية املصدر هي افرتاض عقل:  القولوخالصة
ًال تعين أن املصدر موجود دائما قبل غريه، فقد يكون قبله أحيانا   )*( ذاتاسمً

َّفأحبرت يف البحر، وكرب  َّ وكرب،أحبر،: كما يف حنو قولنا( اسم فعل أو مجلة ،أو
  ).من اهللا أكرب
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 واجبة وليستّلئن ذكر بعض القدماء أن أسبقية املصدر افرتاض و
 من ّبدّإنه إذا كان ال :مادة لغوية فإننا منيل بذلك إىل القولّاحلدوث يف كل 

ّأسبقية فاملصدر صاحبها مث يكون الفعل واملشتقات واألمساء اجلامدة ّ.  
 يف اطمئنان مبا القولننا من ِّ فيما سقناه من شواهد ومالحظات ميكّولعل

ًخيا وحضارة ّ أحد املهتمني بعلم الشرق جغرافية وتاروهو ديرتيش، ألربتقال به 
ّ هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة الشرق وتفهمهاملستشرق((ّإن : ًوآثارا ُ .
لغات ُ املضمار ما مل يتقن هذاله الوصول إىل نتائج سليمة يف   يتأتىولن

))الشرق
 االستشراق أمر منً جند فيه منطلقا آخر لتكوين موقف قول  وهو.)١٦(

  .)١٧(من حيث خدمته للغة العرب من عدمها

  المراجـع
 
   

رح وتعليق حممد ، ش))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( ))جالل الدين السيوطي(() ١(
أمحد جاد املوىل وآخرون، دار اجليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .)١/٣٤٨(بريوت، 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، ))االشتقاق ودوره يف منو اللغة(( ))فرحات عياش(( )٢(

  .)٦٦- ٦٥(الساحة املركزية، ابن عكنون، اجلزائر، ص 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني (( ))أبو الربكات بن األنباري(( )٣(

  ).٢٨ املسألة( )٢٣٨- ١/٢٣٥(، ) م١٩٨٢( ، دار اجليل، ))والكوفيني
  .)٢٤١- ١/٢٤٠(املصدر السابق، ) ٤(
َم طريا أبابيلِهْيَلَ عَلَسْرَأَو:من قوله تعاىل) ٥( ََ ً َْ . من سورة الفيل٣اآلية .  
 بريوت، ن، ي ، دار العلم املالي٥، ط))قه اللغةدراسات يف ف(( صبحي الصاحل) ٦(

  .)١٨١(، ص)م١٩٧٣(لبنان، 
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 ، ص)م١٩٦٤( دمشق، ، ، دار الفكر٣، ط)) يف أصول النحو(( ))سعيد األفغاين(() ٧(
)١٣٣(.  

/ ١(، ))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( ))جالل الدين السيوطي(( :ينظر) ٨(
٣٤٩- ٣٤٨(.  

  .)٣٥٠- ٣٤٩/ ١(، املصدر السابق: ينظر) ٩(
، دار ))القاموس احمليط(( ))بادياجمد الدين الفريوز((: ينظر. ََاسم علم على امرأة) *(

  ).املهد(، مادة)١/٣٥٢(اجليل، بريوت، لبنان ، 
ّحتري، ألن العقول تأله يف عظمته، أو من أله إىل كذا: أله) * *( : ينظر.جلأ إليه: ّ

  .)أله( ، مادة)٢٨٢ /٤(املصدر السابق، 
ًاله يليه ليها: يقال .خلقهم: اله اهللا اخللق ) * **( ّتسرت، وجوز سيبويه اشتقاق : ْ

  ).له( ، مادة)٤/٢٩٤(املصدر السابق، : ينظر. لفظ اجلاللة منها
      ، دار القلم، بريوت، لبنان،١ط، ))تاريخ اللغات السامية(( ))ولفنسون.أ(( )١٠(

  .)١٤ (، ص)م١٩٨٠(
  .)١٥ -١٤ ( صاملصدر السابق،) ١١(
  .)١٥(املصدر السابق، ص ) ١٢(
  .)١٦ -١٥(املصدر السابق، ص ) ١٣(
  . من سورة البقرة)٣١(اآلية ) ١٤(
، حتقيق وشرح عبد ))الكتاب(( ))ه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربيسيبو(() ١٥(

  .)٢١-١/٢٠(السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، 
ُتدركّيدل على ذات وهو االسم الذي  : الذاتاسم )*( َ ً باحلواس غالبا وينقسم ُ ّ

ً تعيينا مطلقا ويكون ّمسماهّوهو اللفظ الدال على تعيني : ََاالسم العلم: قسمني ً
ٌواألمساء األعالم أكثرها منقول من . ّحممد وعرفات: حنولألشخاص والبقاع 

ْكفضلأمساء جامدة أو صفات   أو من مجلة كفتح اهللا. ُ أو من أفعال كيزيدَ
ًوأقلها مرجتل وضع علما يف  ُ ٌ ُمحدان : َومل يستعمل يف غري العلمية حنواألصل، ّ َْ

ُوعمران ْ ًفرعون علما على: ّ على جنس معني حنوّداالوقد يكون االسم العلم . ِ َ َ ِ 
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ُُكل ملك من ملوك األقباط َِ  األمساء تصريف(( )) الدين قباوةفخر((:ينظر. ّ
    ه١٤٠١(ملطبوعات اجلامعية، جامعة حلب،  واالكتب، مديرية ٢ط ،))واألفعال

  .)١٣٢-١٣١(، ص )م١٩٨١- 
الدراسات العربية يف أملانيا، تطورها التارخيي ووضعها (( ))ألربت ديرتيش(( )١٦(

  .)٧ (، ص)م ١٩٦٢( منقحة، ٢، ط))احلايل
جهود املستشرقني يف الرتاث العريب بني التحقيق (( ))حممد عوين عبد الرؤوف(( )١٧(

لس األعلى للثقافة، ١، إعداد وتقدمي إميان السعيد جالل، ط))مجةوالرت ، ا
  .)١٩- ٧(، ص) م٢٠٠٠(القاهرة، 


