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 احملاضرة الثالثة:
 اتبع للقضية الثالثة:

 دليل االشتقاق ومقاصده
 

 .هل االشتقاق مساعي أم قياسي؟
 .القياسي: هو الذي له قاعدة نقيس عليها وننطلق منها

 .أما السماعي أو التوقيفي، فهو ما مسع من العرب، وليس من حقنا أن أنيت أبلفاظ جديدة
علماء اللغة، فهناك من يرى أن االشتقاق توقيفي، وهذا الرأي ويف هذا املوضوع خالف بني 

 .َحجٌر على اللغة وتضييق، وال يؤدي إىل منوها وتطورها
وأكثر العلماء على أن اللغة قياسية، ألنه ال ميكن حبال من األحوال أن يكون العرب قد )

مستجداته، ويف نطقوا مجيع الكلمات ذات الدالالت املختلفة على مر العصور، فلكل عصر 
عصران هذا خاصة كثري من الكلمات اليت ال وجود هلا أصالا يف نصوص لغتنا القدمية، وقد 

 .أوجدت جمامع اللغة حديثاا، لتنمية اللغة وإجياد البديل عن اللفظة األجنبية
 .وأليب عثمان املازين رأي يف االشتقاق رائع

 :يقول املازين حتت عنوان
 :فهو من كالم العربما قيس على كالم العرب 

أال ترى أنك مل تسمع أنت وال غريك كل اسم فاعل وال مفعول، وإمنا مسعت البعض فقست )
 .عليه، فإذا مسعت: )قام زيد( أجزت: َكُرم خالد

فهذا من كالم العرب، ألنك  -مثل البسكويت  -قال أبو علي: إذا قلت: طاب اخلشكنان 
 .إبعرابك إايه قد أدخلته كالم العرب

حكى لنا أبو علي عن ابن األعرايب أظنه قال: يقال: درمهت اخلبازي أي: صارت كالدراهم، و 
 .فاشتق من الدرهم، وهو اسم أعجمي

وحكى أبو زيد: رجل مدرهم، أي: كثري الدراهم، فكل ما قيس على كالمهم فهو من  
 .كالمهم
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 :ويتعلق يف هذا الباب نقطتان
 :األوىل

انينها مطردة، حبيث تستطيع أن تتخذ جمموعة من النماذج أصالا أن قواعد اللغة العربية وقو 
للكالم على هذه اللغة، والقياس على النماذج املتواترة الواردة إلينا أبكثر من طريقة، هذا هو 

املنهج للوصول إىل اللغة، وعلى هذا رفعوا الفاعل ونصبوا املفعول، وإن مل يكونوا مسعوا كل 
 .فاعل أو مفعول

 :الثانية
إن القياس على كالم العرب، يفيد ي استعمالنا لأللفاظ غري العربية، وقد مارس القدماء 

، وإن كان ال يزال يشغل ابل اجملمعيني حىت اآلن  موضوع التعريب، ووضعوا لنا فيها أصوالا
فيما يعرف بتعريب ألفاظ احلضارة، أو االشتقاق منها، وقد عرض ابن جين هنا؛ أن الكلمة 

ة، حني تدخل العربية وتطبعها بطابعها تصري عربية، كما أن االشتقاق من األلفاظ غري العربي
 .األجنبية اشتقاق صحيح، طاملا أنه يتفق مع الصيغ العربية املستعملة

ويف العصر احلاضر نستعمل هذا االشتقاق يف كثري من ألفاظ غري عربية فنقول: أمرك ومصر، 
، ويقولون  .وهكذا ..يف لبنان: تلفن، أي: حتدث ابلتلفون أي: جعله أمريكياا ومصرايا

ومن أبرز األمثلة على االشتقاق من األلفاظ األجنبية ودخول الكلمة إىل اللغة العربية، اخلرب 
 :التايل

ُقد ِّم إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه طعام طيب، فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
 .فقال: نريوزان كل يوم -أعياد الفرسمن -اليوم عيد النريوز 

وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول بعد درس العلم: محضوان. أي: قدموا لنا طرفة 
 .أدبية نرو ِّح هبا عن أنفسنا، من اندرة أو أبيات من الشعر الذي جيلب إىل النفس السرور

االشتقاق الصغري وابلتعريب نستطيع إدخال فاالشتقاق أساس التوسع اللغوي، وال سيما منه 
 :ألفاظ أعجمية إىل اللغة العربية كما يف قولك

 .بدروم: وهو القبو أو السرداب
 .كبوت: غطاء السيارة األمامي

 .سندويتش: شطرية، أو فطرية
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 .كتشب: طماطم، أو بندورة
 .كمبيوتر: حاسب آيل، أو حاسوب

 .تلفزيون: تلفاز، أو رائي أو مرانة
 .ون: هاتفتلف

 .فاكس: فقس
 .ماصة: طاولة

 .بريك: كابح السيارة
 .دركسيون: مقود السيارة

فهذا تعريب أللفاظ شىت من كالم األعاجم، عربناه إبدخال مرادفه، أو ما يدل عليه، على 
 .اللغة العربية، فأصبح عربياا

 


