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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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دِفْهِرْست ِ

اد َسي 
َ
ؤ

ُ
ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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َتالِقي اأُلُصول الدَّالِليَّة للُجُذوِر اللَُّغِويَِّة امُلْخَتِلَفِة يف ُمْعَجِم 

 َمَقاييِس اللُّغة

 -الَقْطُع مثاًلا  -

 ِإدريس سليمان مصطفى 

15/10/2022 تأريخ القبول:       30/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

على ذلك المعنى من  تقاقات الجذر الواحدتسمية معنى مشترك عام ت جمع اش عد  ت          
الخصائص المميزة الفريدة التي اتسم بها معجم مقاييس اللغة، وهو أمر الفت ألنظار 
دارسي اللغة ال سيما المعاجم؛ فهو ال يكاد يذكر في أيِّ معجٍم آخَر َيْدر س  ألفاَظ الل َغِة 

معجم مقاييس اللغة؛ ويعزى ذلك إلى السبيل  بعمومها من المعاجم القديمة للغة التي سبقت
ه( في الوقوف على الدالالت المحورية التي جعلها أصوالا 395الذي انتهجه ابن فارس )ت

ابن فارس جعل قوام معجمه على أساس لفظي سالكاا فيه  لجذور معجمه، وال يخفى أن  
ْدِويِر الذي انَفَرَد به الترتيب األلفبائي عند إرداف الجذور بعضها لبعض، واّتبع نظام الت  

ا، غيَر َأن  الت ْأِصيل الد اللي  لمشتق ات الجذر َأخَذ الَحيَِّز األكبر من عنايته الفائقة  َأيضا
 بالمعجم؛ فال يكاد ذلك يفارق الجذور التي أوردها.

قد تتالقى  ِإن  فكرة البحث تقوم على َأن  الجذور الل غوي ة المختلفة التي أوردها ابن فارس 
ٍة لمشتقات الجذر(، اجترحها ابن فارس ِإم ا َتْجِريداا ِمِن استقراء  في أصول عام ٍة )معاٍن عام 
يجاد معناى يجمعها، أو من خالل الم َباَشَرِة؛ أي: حين ي ْؤَخذ  المعنى العام  اشتقاقات الجذر وا 

ن  كّل المشتقات األخرى للج ذر تحمل داللةا فرعيةا من معنى إحدى اشتقاقات الجذر، وا 
 تنبِثق  من هذا المعنى.

                                                 

  لية التربية للبنات/جامعة الموصلقسم اللغة العربية/ك/مساعدُأستاذ. 
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ويعد َتالِقي الجذور في أصول َدالِلي ٍة ظاهرةا تستحق الوقوف عندها، وقد اخترنا تالقي  
الجذور المختلفة في األصل الداللي القطع مثاالا ألجل البحث؛ لنقف عند ما َحَمل ابن 

 .ختالف في القطع بين تلك الجذورالفارس على جعل القطع أصالا لهذه الجذور، ووجه ا
 .الجذور، اأَلصل، داللةالكلمات المفتاحية:     

مة  المقدِّ

الحمد هلل واهِب الحياة للبشر، وجاعِل المعاني أصوالا وفروعاا فيما أوجدد مدن الكائندات حت دى 
ِلدين وارِخدِرين داِئَمدينِ  الة  والس الم  علدى سديِِّد اأَلو  م ت ِصدَلْيِن مدا اتصدلت  الش َجر والحجر، والص 

 عين بنظر ووعت أ ذ ٌن لخبر.
ددا بعددد  فددال يخفددى أن  َأهمي ددة هددذا الموضددون م تَأتِّيددٌة مددن عنايددة ابددن فددارس الفائقددة بمسددألة  أم 
األصول الد اللي ة، حّتى َأن ه بنى معجمه مقاييس اللغة على هذه الفكرة؛ إذ كانت مالزمدةا لده 

، وقددد اختددرت أصددل )القطددع( لنقددف علددى األسددباب التددي جعلددت مددن أول المعجددم حتددى آخددره
ُُُصيوِل الدلِِليليِة للجيذوِر ابن فارس يختداره فدي تلدك الجدذور، ولدذا سدميت البحدث )  َتالِقي  ا

 (.     الَقْطُع مثاِا  –اللَُّغِويلِة الُمْخَتِلَفِة ف  معجم مقاييس اللغة 
قات الجدذر الواحدد مدن خاللده علدى ذلدك تسمية معناى مشترك عامٍّ ت جمع اشتقا عد  ت  

المعنى من الخصائص المميزة الفريدة التي اتسم بهدا معجدم مقداييس اللغدة، وهدو أمدر الفدت 
ألنظار دارسي اللغة ال سي ما المعاجم؛ فهدو ال يكداد يدذكر فدي أيِّ معجدم آخدَر يددرس ألفداظ 

بيل الدذي انَتَهجده ابدن فدارس الس دذلدك إلدى  وي عدزى اللغة بعمومها مدن المعداجم القديمدة للغدة؛
جعدل  هأند وال يخفى، في الوقوف على الدالالت المحورية التي جعلها أصوالا لجذور معجمه

بعضددها  لجددذورعنددد إرداف ا رتيددب األلفبددائي  التّ  سددالكاا فيدده علددى أسدداس لفظدديٍّ  قددوام معجمدده
دددانير الدددذي دوِ بدددع نظدددام الت دددواتّ  بدددبعض، لمشدددتقات  اللي  الدددد   لَ يأِصدددغيدددر أن الت   ،افدددرد بددده أيضا

 يفددارق الجددذور التددي ذلددك كددادفددال ي بددالمعجم؛ فائقددةال تددهعنايالجددذر َأخددذ الحيِّددز األكبددر مددن 
 أوردها.

تقدوم علدى أن الجدذور اللغويدة المختلفدة التدي أوردهدا ابدن فدارس قدد فكرة البحث  إن   
إم ا تجريدداا مدن اجترحها ابن فارس ، تتالقى في أصول عامة )معاٍن عامة لمشتقات الجذر(

يجدداد معنادددى يجمعهددا، أو مددن خددالل الم باَشددَرة؛ أي: إن المعندددى  اسددتقراء اشددتقاقات الجددذر وا 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 133 

ن  كددّل المشددتق ات األ َخددَر للجددذر يتحقددق  العددام مددأخوذ مددن معنددى إحدددى اشددتقاقات الجددذر، وا 
 فيها هذا المعنى.

دها، وقدد اخترندا تالقي الجدذور فدي أصدول َداللّيدة ظداهرةا تسدتحق الوقدوف عند عد  وي  
تالقي الجذور المختلفة في األصل الد الليِّ القطدع مثداالا ألجدل البحدث؛ لنقدف عندد مدا َحَمدل 
ابددن فددارس علددى جعددل القطددع أصددالا لهددذه الجددذور، ووجدده  االخددتالف فددي القطددع بددين تلددك 

 الجذور.
 وقددد ق ّسددَم البحددث علددى مبحثددين؛ األول: انفددراد القطددع فددي األصددل الددداللي؛ وَضددم  
ل عيِّنددداٍت مدددن الجدددذور الث نائيدددة، وفدددي ارخدددر عّيندددات مدددن  بددددوره مطلبدددين؛ درسدددنا فدددي األو 
الث الثي ة، والمبحث الثّداني: اقتدران القطدع بغيدره فدي األصدل الدد الليِّ أو وصدف القطدع، وق سِّدم 

سددم األول بدد ني اقتران القطددع بغيددره بحددرف العطددف الددد)واو(، وجدداء الثّدداعلددى ثالثددة مطالددب؛ و 
 .وصف القطع، أما الث الث فسم يناه بعنوان اقتران القطع بغيره بحرف العطف )أو(

      
 

 َُ  لول المبحث ا
 انفراد القطع ف  اُصل الدِل 

لفدددَظ )الَقْطدددع( بوصدددفه أصدددالا فدددي ثمانيدددٍة  –رحمددده اهلل تعدددالى  –أفدددرد ابدددن فدددارس 
صدل الوحيدد للجدذر ومنهدا وعشرين جدذراا مدن جدذور معجمده مقداييس اللغدة؛ منهدا مدا هدو األ

مددا هددو مشددترك مددع غيددره مددن األصددول، وسددنتناول بالدراسددة عدددداا منهددا بشددكل انتقددائّي؛ إذ 
 المقام ال يت سع لدراستها كلها ونبدأ بالجذور الثّنائية م عرِّجين بعدها على الجذور الّثالثية.

 المطلب اُول: القطع ف  الجذور الثّنائية
 )بت(

القطددَع فددي هدذا الجددذر بوصددفه أحددَد أصددلي الجددذر  -رحمدده اهلل  -ذكدر ابددن فددارس  
 ، (1) القْطددع ، وارَخددر  َضددْرٌب ِمددَن اللَِّبدداسِ  :البدداء  والت دداء  لدده وجهدداِن وَأصدداَلِن: َأَحددد ه َمابقولدده:  

                                                 

حققددده عبدددد السدددالم هدددارون، دار الفكدددر، ، ه(395)ت أبدددو الحسدددين أحمدددد بدددن فدددارسمقددداييس اللغدددة: (1) 
 .170/ 1: م1979لبنان، -بيروت
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ددزَأي الم ْقطددوِن مددن غيددِر  وقددد دل ددت االشددتقاقات فيدده علددى كددلِّ َقْطددٍع م ْستَأِصددٍل ي فددّرق بدده بددين ج 
ْدَرِة علددى العددودِة فيدده؛ ِإذ القطددع بالبددتِّ ي قَضددى وي َنف ددذ، وورد القطددع فددي الجددذر )بددت( فددي الق دد

الحبددل،  بييتُّ مقدداييس الل غددة داالى علددى الحقيَقددِة والمجدداز؛ فممددا ورد فيدده القطددع علددى الحقيقددة: 
دا مدا ورد علدى المجداز فدي القطدع فاسد(1)فأبتلها وبتلهياوكذلك يقال: ضرب يده  تعماالت ه  ، وأم 

فددالن  َأَبييتل وانَقددَبَض .... و   َفاْنَبييتل كثيددرٌة فيقددال فددي كددالم العددرب:   انقطددع فددالن عددن فددالن 
ْمدِق، وَسدْكران  بيات  .... و  ورجدٌل أحمدق   باتًّياطالق فالنٍة؛ أي: طل قها  ؛ أي: َبيات  شدديد  الح 

 فال ي ؤخذ  بقوله. (2)ع أمراا ؛ أي: ما يقطَيُبتُّ م نقطٌع عِن العمل بالس كر، وَسكران  ما 
لم يذكر ابن فارس شيئاا عن األصل ارخر ضرب من اللباس الذي أشار إليه فدي  

أول الجذر )بت(، وقدد جداء فدي المعداجم أن  الَبدت  ثدوٌب مدن صدوٍف غلديظ َشدبيٍه بالط يَلَسدان 
ويسددم ى الس داو  وهددو م رب ددٌع  أو ضدرٌب مندده، وقيدل: ال ي َسددم ى بتىددا إاّل ِإْن كدان مددن َوَبدِر اِ بددل،

، وي ْمك دددن  أن ي دددَرد  األصدددل الثددداني: ضدددرٌب مدددن اللِّبددداِس إلدددى (3)ولونددده أخضدددر  وجمعددده ب ت دددوت
األول: القطِع؛ إذ إن  القطع ي لحظ فدي اللِّبداِس وي لمدف  فيده، فدَأي  َضدرٍب مدن اللِّبداِس ال يكدون 

ددِنع،  كددذلك حت ددى ي قَتَطددع مددن ِقمدداٍل أو مددن الصددوف أو عددل مندده اللبدداس َوص  الددوبر الددذي ج 
 وبهذا فإن القطَع متجسٌِّد في جميع اشتقاقات الجذر ويمكن عده األصل األوحد فيها.

 
 

                                                 

 .170/ 1مقاييس اللغة: ينظر: (1) 
 .170/ 1المصدر نفسه: (2) 
 : د. مهددي المخزومديحققده ،  هدد(175حمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )تأبو عبد الر ينظر: العين: (3) 

، م1981-3، و العدراق –، بغدداد  ، دار الرشديد ، منشورات وزارة الثقافة وا عالم ، ود. إبراهيم السامرائي
أبدددو : وتهييذيب اللغيية، 8/109م ، مددادة )بددت(: 1984-7و ،م1982-6و ،م1982-5و ،م1982-4و

دار إحياء ، محمد عوض مرعب، أشرف على تحقيقه: هد( 370 ن أحمد األزهري )تبكر منصور محمد ب
أبدو : والمحكيم والمحييط اُع يم، 14/183م، مادة )بدت(: 2001،  1لبنان ، ط – بيروت ،التراث العربي

، دار الكتدب  ، حققه: د. عبد الحميد أحمدد يوسدف هندداويهد( 458)ت الحسن علي بن إسماعيل بن سيده
 9/368، مادة )بت(: م2000، 1، ط لبنان –، بيروت  العلمية
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 )جب(
اْلجديم  والبداء  فدي اْلم ضداَعِف َأْصداَلِن: جعل ابن فارس لهذا الجذر أصدلين، فقدال:   

ددديءِ  ددع  الش  وقدددد أورد لمعندددى القطددع اشدددتقاقاٍت منهدددا للقطدددع  ،(1) َأَحدددهما الَقْطدددع ، والث ددداِني َتَجم 
؛  َبديِّن الِجبداب  الَمجبيوبِ ؛ أي: الَقْطدِع وهدو عدامي فيده، وكالَجيب  الحسِّيِّ ومنها للقطدِع المعندويِّ

، و ، أّمدددا المعندددوي  فَمث دددَل لددده  الَجَبيييِب:الِخصددديِّ قطدددِع سدددنام البعيدددر، وهدددذا فدددي القطدددع الحسددديِّ
لحسن؛ ألَن ه َيْقَطع  المجاراَة في ذلك؛ أي: الغلبة في ابيالَجب  

(2). 
أن ابن فدارس قدد م القطدع بوصدفه األصدل األول  –أّوَل اأَلمِر َغريباا  –وما وجدناه  

وأّخر تجم ع الشيء مع أن المشتقات التي أوردها ِلَتَجم ع الش يء تكداد تكدون  ِضدْعَف القطدع، 
الجدذر إلدى أصدل واحدد هدو القطدع واالسدتغناء عدن وقد تبي َن لنا أنه يمكدن رّد اشدتقاقات هدذا 

التدي  فالُجبليةُ ارخر؛ إذ القطع  ي لمف بشكل أو بآخر في االشتقاقات التدي ذكرهدا ابدن فدارس، 
ب ددَة   مددا ق طددع مددن  ددا مددن أصددل، وقيددل: إن الج  ددا مقطوعا قيددل بأنهددا َتشددَمل  الجسددم كانددت قماشا

ب دةا ، وقد س مَي الث وب الطويدل (3)الثياب وخيط   ، (4)الدذي ي لدبس فدوق الثيداب الم ْقطدون  الَكدمِّ ج 
ا:  لوٍد لجمدع التدراب ونقلده، وبمعندى الَكدْرل  الُجْبُجَبةوقد ذكر ابن فارس أيضا بمعنى َزبيل ج 

: جددداد ة والَمَجبليييةَ : األرض الَغليظدددة، والَجبيييوب: تلقددديف النخدددل، الِجبيييابيجمدددع فيددده اللحدددم، و
،  بلييَب تجِبيبايياوجَ : البئددر، والُجييبل الطريددِق،  ، (5): مددا اجتمددع مددن ألبددان ا بددلوالُجَبييابإذا َفددر 

بيددل الددذي يجمددع فيدده التددراب ي َتَصددو ر  فيدده القطددع مددن جهددة أندده مصددنون مددن جلددود؛ أي:  فالز 

                                                 

 .1/423: مقاييس اللغة(1) 
 .1/423: ينظر: المصدر نفسه(2) 
أبو الفضل عيداض بدن موسدى بدن عيداض بدن عمدرون اليحصدبي مشارق األنوار على صحاح ارثار: (3) 

 .1/138 ، )د.ط(، )د.ت(:المكتبة العتيقة ودار التراث ،هد(544تالسبتي )
، 1، ط لبنان -بيروت محمد عميم ا حسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية،لتعريفات الفقهية: ا(4) 

 .68: م2003
 .1/424ينظر: مقاييس اللغة: (5) 
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، وتلقديف النخدل (2)، والدذي بمعندى الكدرل ف نده يجمدع فيده اللحدم المقط دع(1)قطدع مدن الجلدود
ْطِعدِه واسِتئصداِلِه مدن فحولهدا وتَدْأِبْيِر إناثهدا بده، واألرض  مدا ع دد ْت يكون بأخذ اللقداح؛ أي: قَ 

غليظدددة أال بقياسدددها ومقارنتهدددا مدددع مدددا يجاورهدددا فهدددي ِقطعدددة مختلفدددة عمدددا يجاورهدددا، وجدددادة 
بىدا   َصدٌة لدذلك، وس دمَِّي البئدر  ج  ألّنهدا الطريق سدميت بدذلك ألنهدا مقطوعدٌة مدن األرض مخص 

، والفددرار انقطدداٌن عددن (3) لددم يحدددث ِفيَهددا غيددر  القطددِع مددن طددَي َوَمددا أْشددَبهها، وَ عاددطْ ق ِطَعددْت قَ 
ددا مددا يعلددو ألبددان ا بددل م ْجَتمعاددا ف ندده ق ِطددَع مددن ألبانهددا  النداس أو الشدديء الددذي ي َفددر  مندده، وأم 

   ولم يجانسه.
 
 )سب(   

خدالف مدا عي ن ابن فارس القطع أصالا أوحَد لهذا الجذر بصورٍة غير مباشرة وهدو  
وأظن ددده ابدددَن  –اعتددددناه فدددي تعيينددده ل صدددول، فقدددال:  السدددين والبددداء َحدددد ه  بعدددض  أهدددل الل غدددة 

                                                 

د.عبدد اهلل ، حققده: هدد(276 تأبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ينظر: غريب الحديث: (1) 
 .2/178 م:1977، 1العراق، ط - بغداد ،مطبعة العاني، الجبوري

، حقددق هددد(224تأبددو ع بيددد القاسددم بددن سدداّلم بددن عبددد اهلل الهددروي البغدددادي ) ينظددر: غريددب الحددديث:(2) 
الهنددد،  - الدددكن -العثمانيددة، حيدددر آبدداد مطبعددة دائددرة المعددارف، : د. محمددد عبددد المعيددد خددانتحددت مراقبددة

محمدددد مرتضدددى بدددن محمدددد الحسددديني : اموسوتيييال العيييروس ميييل جيييوا ر القييي، 5/446 :م 1964 ،1ط
بيددددي )ت : د. عبدددد المدددنعم خليدددل إبدددراهيم، وأ. كدددريم سددديد محمدددد  هدددد(، اعتندددى بددده ووضدددع حواشددديه1205الز 

 .2/127، مادة )جب(: م2007،  1، ط لبنان –، دار الكتب العلمية، بيروت  محمود
لددين محمدد بدن مكدرم بدن منظدور جمدال ا: لسال العيرب، وينظر: 10/272تهذيب اللغة مادة )جب(: (3) 
،  : عبدد المدنعم خليدل إبدراهيم ، راجعه : عامر أحمد حيدر ، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه هد(711)ت

المعجييييم اِقييييتقاق  و ، 1/250مددددادة )جددددب(:  ،م2003،  1، ط لبنددددان –، بيددددروت  دار الكتددددب العلميددددة
، 1مصدددر، ط – القددداهرة ،ة اردابمكتبددد ،د. محمدددد حسدددن حسدددن جبدددل: المؤصيييل ُلفيييا  القييير ل الكيييريم

 .1/276 :م2010
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، وورد القطددددع فددددي اشددددتقاقات هددددذا الجددددذر فددددي (2)أن أصددددل هددددذا البدددداب القطددددع   – (1)دريددددد
دا؛ فيقدال للَعْقدِر  ب  ؛ ألّن َسدَسيب  مقاييس اللغة على الحقيقة أو ي لمف فيها وعلدى المجداز أيضا

، وكدذا كدل  رقيدٍق مدن الثيداب ِسيب  الناقة َعقر ها وقطع سَبِب حياِتها، ويقدال للِخَمدار والَعَماَمدة 
؛ السلييبُّ ، ومددن المجدداز (3)وجمعدده سددب وب بفددتف السددين وضددمها؛ ألن هددا مقطوعددٌة مددن ِمنَسددجها

خاصدمة أي: الشتم وهو يدل علدى القطدع مدن جهدة أن الش دْتَم مدن أقدوى أسدباب القطيعدة والم
:(4)بين الناس  (5)، قال ذو الِخَرِق الط َهِوي 

 ُسبل ِمْنُهْم غالٌم فَسبّ  بَألْ   ك  َفَما َكاَل ذنُب َبِن  مالِ 
وذكر ابن فارس الس َبَب ومعناه الحبل، واحتمل فيه أن يكون شداذىا عدن األصدل أو  

الدذي يدراد  كالس يب  أ خدَر أن يكون أصالا آخَر يدل على طوٍل وامتداد، وقاس عليه اشتقاقاٍت 
عليدددده، وهددددي المفددددازة  السلبَسييييبَ بدددده الِخمددددار والَعمامددددة لطولهمددددا وامتدددددادهما، وقدددداس كددددذلك 

دا؛ ألن  الحيدداة ت قطدع وتنقطددع وتَفَنددى (6)الواسدعة ، ويمكددن أن ي قداَس الس ْبَسددب  علدى القطددع أيضا

                                                 

رمددزي منيدددر حققدده:  ،ه(321)تأبددو بكدددر محمددد بددن الحسددن بدددن دريددد األزدي ينظددر: جمهددرة اللغددة: (1) 
 .  1/69م: مادة )سب(: 1987، 1ط لبنان، –، بيروت العلم للمالييندار  ،بعلبكي
 .3/63مقاييس اللغة: (2) 
: ، حققدههدد(224تيد القاسم بن ساّلم بن عبدد اهلل الهدروي البغددادي )أبو ع بينظر: الغريب المصنف: (3) 

الطبعة:جدد المملكدة العربيدة السدعودية،  – مجلة الجامعة ا سدالمية بالمديندة المندورة، صفوان عدنان داوودي
: السددنة السددابعة والعشددرون، 2هدجددد 1414/1415( 102، 101: السددنة السادسددة والعشددرون، العددددان )1

، والمخصدص: 3/63، ومقاييس اللغدة مدادة )سدب(: 2/428 : ه1417/  1416( 103، 104)العددان 
، قدم له: د. خليل إبراهيم جفال، اعتنى بتصحيحه: مكتب التحقيق  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده

 .1/380 :م1996، 1لبنان، ط –بدار إحياء التراث العربي، بيروت 
 3/35، وتاو العروس مادة )سب(: 1/455 ينظر: لسان العرب مادة )سب(:(4) 
، 1لبندان، ط –، بيدروتدار الكتدب العلميدة ,د. إميدل بدديع يعقدوبالمعجم المفصل في شدواهد العربيدة: (5) 

 .  1/84 م1996
 .  3/64ينظر: مقاييس اللغة مادة )سب(: (6) 
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زةا تفداؤالا باجتيازهدا والنجداِة في اجتيازها؛ التساعها طوالا وعرَضا ، فهي الَمهلكدة وسدميت مفدا
 منها.

 المطلب الثان : القطع ف  الجذور الثالثية
 )جزل(

م  ورد أصدددالن لهدددذا الجدددذر ثانيهمدددا القطدددع، قدددال ابدددن فدددارس:    الِجددديم  والدددز اء  والدددال 
االته ، الددذي جدداءت اسددتعم(1) ِعَظددم  الش دديِء ِمددَن اأْلَْشددَياِء، والث دداني اْلَقْطددع   :َأصددالِن: َأحدددهما

: وبالَجْزَليةِ ؛ أي: َقَطدَع، َجيَزلَ في المعاني الحقيقية والمجازية؛ فالحقيقيدة منهدا تمثلدت بالفعدل 
ددا المجازي ددة فاسددتعمل لهددا  والِجييزالِ وهددي القطعددة مددن التمددر،  َجييْزل وتعنددي: ِصددَرام النخددل، وأم 

َُْجييَزلِ  البعيددرِ  أي: الددرأي القدداطع الددذي ي ْنِفددذ ه صدداحبه ويمضددي فددي تحقيقدده، ولفددظ الييرلأِ؛   ا
، أو اشدتد  الَجدرح فاطمدَأن  (2)وهو الذي أصاب غارَبه  َدَبَرٌة فخرو منه عظم فاْطَمدَأن  َموضدع ه  

، (3)مكان ده فصددار المكدان المطمددِئن  المدنخفض ي ددرى م نقَطعاددا عمدا يجدداوره مدن حيددث االسددتواء
 .(4)ت  الَوَبرِ أو هو الذي ال تشفى َدْبَرت ه فينَقِطع  عن موِضِعَها َنبْ 

وذهددب أبددو هددالل العسددكري  إلددى أن  األصددَل فددي الَجزاَلددِة ِشددد ة  القطددع؛ إذ إن  َجددْزل   
ددلباا وبددذلك يكددون أبقددى  الشدديء قطع دده بشددد ٍة، والحطددب يكددون َجددْزالا إذا كددان شددديد القطددع ص 

ابددن فددارس  ، وهددو بهددذا أدخددَل الحطددَب الَجددْزَل تحددت معنددى القطددِع مخالفاددا رأى(5)علددى النددار
 الذي ضمنه في األصل ارخر.

                                                 

 . 1/453المصدر نفسه مادة )جزل(: (1) 
 .  454-1/453ينظر: مادة )جزل(: (2) 
: أ. د. حددداتم صدددالف ، حققدددههدددد(216 ت) األصدددمعيأبدددو سدددعيد عبدددد الملدددك بدددن قريدددب ينظدددر: ا بدددل: (3) 

مجددد الدددين محمددد : والقيياموس المحيييط،  132 :م 2003، 1، طسددورية –دار البشددائر، دمشددق  ،الضددامن
م ، حققه مكتب تحقيق التراث في مؤسسدة الرسدالة، بإشدراف محمدد نعدي هد(817بن يعقوب الفيروزآبادي )ت

 . 977مادة )جزل(:  م،2005، 8لبنان، ط-مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، العرقسوسي
 .  11/110، ولسان العرب مادة )جزل(: 2/217ينظر: المخصص: (4) 
حققدده وعلددق ، هددد(395تأبددو هددالل الحسددن بددن عبددد اهلل بددن سددهل العسددكري )ينظددر: الفددروق اللغويددة: (5) 

 . 108 ، )د.ط(، )د.ت(:مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ،هيم سليمعليه: محمد إبرا



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 139 

دا عدد ه ابددن  فدارٍس شدداذاا عدن القيدداس   الدددال علدى فددرم الحمدام، وقددد دل   الَجيوَزلُ ومم 
ا وهو ما جاء في قول ابن مقبل  :(1)على الس مِّ أيضا

 َسَقْتُهلل َكْأساا ِمْل ُذَعاف  َوَجْوَزِ  إذا الُمْلِوَياُت بالُمُسوِح َلِقيَنها
مكن رد  الَمعنييِن ِإلى َأْصِل الَقطِع؛ َفَفْرم  الَحماِم ما هو إال  قطعٌة اقت ِطَعدت منده، وي 

ن أبا عبيدٍد َعدم  بدالَجوَزِل جميدَع أندواِن فدراِم الط يدرِ  ، َفَفدرم  الط يدِر ِلِصدَغره وِشدد ِة ق ْرِبدِه (2)هذا وا 
، (3)خروجده مدن البيَضدِة وانقطاعده عنهدامن أمِّه كأن ده ِقْطَعدٌة منهدا، وهدو يسدمى َجدوَزالا حدال 

وِقه.  أما الس م  في لمف فيه القطع ِلَقطِعه حياَة من َسَرى في ع ر 
)عضد(

علددى غيددر  –كددان القطددع فددي هددذا الجددذر هددو األصددل الددذي اسددتدركه ابددن فددارس  
َيددد ل   َأصددٌل َصددِحيفٌ   َوالدددالَ  والضددادَ  العددينَ  أن  فقددد ذكددر  –عددادة التددأليف فددي مقدداييس اللغددة 

، وَبددَدا للقددارن بأندده األصددل  اأَلوحددد ؛ ألن دده لددم يددذكِر القطددَع فددي (4) َعَلددى ع ضددٍو ِمددن اأَلعَضدداءِ 
ِل عضٍو ِمَن اأَلعضاِء؛ ِإذ إن  الط ريقدَة المعتدادَة لددى ابدن فدارس  ِل الجذر مع األصل األو  أو 

ت ال تدددي تَت ِصدددف  بمعددداني تلدددك فدددي الجدددذور عدددرض  األصدددوِل وَتْعدددَداد ها ث دددم  إيدددراد  االشدددتقاقا
لةا بطريقِة الل فِّ والن شر الم َرت ب. وِل م َفص   األ ص 

َل وجددَد   دَر ابددن فدارس أصددل القطددع الم سدتدَرك، وكأن دده بعددد أن وضدَع األصددَل األو  َأخ 
أن  عدداا من االشتقاقات يمكن أن توضع تحت أصل آخر، فجعل القطع هو ذلدك األصدل، 

دددا وكدددان موف   دددره؛ ِلِقل دددة اشدددتقاقات هدددذا الجدددذر التدددي يددددرك فيهدددا معندددى القطدددع قياسا قادددا حدددين أخ 
باألصدددِل عضدددٍو مدددن األعضددداء الدددذي َطَغدددت اشدددتقاقات ه، وَيْسددده ل  رد  اللفدددظ الدددذي جعلددده ابدددن 

ددد  وهددو الم َخط ددط   ؛ (5)فددارس شدداذاا حددين قددال:  وممددا شددذ  عددن هددذين األصددلين: الثددوب الم َعض 

                                                 

 .  162 م:1995لبنان، -حققه الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروتديوان ابن مقبل: (1) 
 . 11/110، ولسان العرب مادة )جزل(: 2/349، 2/323ينظر: المخصص: (2) 
أبدددددو القاسدددددم جدددددار اهلل محمدددددود الزمخشدددددري الخدددددوارزمي صدددددوص األخيدددددار: ينظدددددر: ربيدددددع األبدددددرار ون(3) 
 .  5/406 م1991لبنان،  – مؤسسة األعلمي، بيروتهد(، 538)ت

 .  350-4/348ينظر: مقاييس اللغة مادة )عضد(: (4) 
 .  4/351مقاييس اللغة مادة )عضد(: (5) 
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دِد، ألن  قياسَ  ه على األصل األول مستساٌغ ممكٌن؛ فقد قيل عنه:   مخط ٌط على شدكل الَعض 
دِد (1)وقال اللحياني: هو الذي َوْشي ه  في جوانبده  ِعدَل علدى شدكل الَعض  ، وال يخفدى أن الدذي ج 

دددِد  (2)هدددو قيددداس عليددده، وَأن  الدددذي َوْشدددي ه ؛ أي: َنْقش ددده  أو ألوانددده فدددي جوانبددده ِقددديَس علدددى الَعض 
بيهاا بهددا؛ لكونهددا تقددع علددى جدداِنَبِي الجسددد، وقيدداس مددا َعددد ه ابددن فددارس شدداذاا علددى أصددل تشدد

القطع ظاهر وجلي؛ ألن  الثوَب إذا َبدْت عليه خ طوٌط فهي قاطعٌة المتدداد ذلدك اللدون العدام 
 (3)الواحد أو الشكل أو الرسم، قال معقل بن خويلد الهذلي:

دُ   ُسُهمْ ِإذا جاَء َخْصٌم َكالِخفاِف َلُبو   َسواِبُغ َأْبَدال  َوَرْيٌط ُمَعضل
لو أمعنا النظر وَأعملندا الفكدَر أَلَمكنندا القدول  بدردِّ أصدل القطدع فدي هدذا الجدذِر إلدى          

ِد التي هدي  مدا بدين المرفدق إلدى الكتدف  ِل؛ لما في الَعض  مدن أثدر فدي كونهدا  (4)األصل األو 
ت هدددا السدددبب الدددرئيس فدددي إحدددداث القطدددع؛ إذ ال دددد َها وقو  قطدددع يكدددون  بالَيدددِد، والَيدددد  ِقوام هدددا َعض 

ل  العضدد عضدو  (5)فيها فكل اشتقاق َجَعَل ابن فارس القطع أصالا لده ل ِمدَف فيده األصدل  األو 

                                                 

، وتداو 3/292رب مادة )عضدد(: ، وينظر: لسان الع1/390المحكم والمحيط األعظم مادة )عضد(: (1) 
 .  8/389العروس مادة )عضد(: 

، وتداو 3/292، وينظر: لسان العرب مادة )عضدد(: 1/390المحكم والمحيط األعظم مادة )عضد(: (2) 
 .  8/389العروس مادة )عضد(: 

 –اهرة ترتيددب وتعليددق: محمددد محمددود الشددنقيطي، الدددار القوميددة للطباعددة والنشددر، القددديددوان الهددذليين: (3) 
ْيط  يطلددددق علددددى ثددددوب رقيددددق وال يكددددون إال أبدددديض. تدددداو العددددروس مددددادة 2/166 م:1965مصددددر،  ، والددددر 
 .  19/317)ريط(:
أبدددو نصدددر : الصيييحاح تيييال اللغييية وصيييحاح العربيييية، وينظدددر: 1/287تهدددذيب اللغدددة مدددادة )عضدددد(: (4) 

 –بيدروت  علم للماليدين، حققه : أحمد عبد الغفور عطار، دار الهد(، 393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت
 .  2/509مادة )عضد(:  ،م1987،  4، ط لبنان
عرابدده: (5)  ددرِّي الشددهير بالزّجدداو )تينظددر: معدداني القددرآن وا  هددد(، شددرحه 311أبددو إسددحاق إبددراهيم بددن السِّ

 –وحققدده: د. عبددد الجليددل عبددده شددلبي، خددرو أحاديثدده: أ. علددي جمددال الدددين محمددد، دار الحددديث، القدداهرة 
د ، ومعاني القرآن :4/108 م:2004مصر،   : محمدد، حققدههدد(338تاس )أبو جعفر أحمد بن محمدد النح 

 . 5/180: م1988، 1المملكة العربية السعودية، ط – مكة المرمة -جامعة أم القرى  ،علي الصابوني
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ددا لدده، لظهددوِر أثددره علددى عدددد مددن اشددتقاقات الجددذر )عضددد(  ددد  القطددع فرعا مددن األعضدداء، وع 
 عها. وظهور معنى العضو من األعضاء في جمي

 )فرى(  
ابتدَأ ابن فارس رحمه اهلل بتخصديص مشدتقات هدذا الجدذر بأصدل واحدد هدو القطدع  

وفي ختامه أضاف أصالا آخر أو َحَمَل عدداا مدن اشدتقاقات الجدذر علدى قيداس آخدر فقدال: 
كدر  الفاء والراء والحدرف المعتدل: ع ْظدم  البداِب َقطدع  الشديِء، ث دم  يفدر ن منده مدا ي قاِرب ده .... وذ

دددتر بشددديء  فدددي ختامددده أن  البددداب  علدددى قياسدددين: أحددددهما: القطدددع، وارخدددر: الت غطيدددة والس 
، وقددد أصدداب فددي تثنيددة أصددل البدداب؛ ِإذ إن  هددذا البدداب لدديس واحددداا بددل اثنددين فمددا (1)ثخددين 

ذكددره فدددي اشددتقاقات القطدددع إنمددا هدددو مددن المعتدددل اليددائي )فدددري(، ومددا اخت دددِتَم بدده البددداب مدددن 
كددالَفروِة التددي ت لددبس، وَفددروة الددرأس، والتددي  الت غطيددة والس ددتر بشدديء ثخددين؛صددل اشددتقاقات األ

بمعندددى الثدددروة، إنمدددا هدددي مدددن المعتدددلِّ الدددواويِّ )فدددرو( وقدددد جمدددع ابدددن فدددارس المعتدددل الدددواوي  
 واليائي  كأن هما َجذٌر واحٌد.   

المجددازي؛  وردت اشددتقاقات هددذا الجددذر دالددةا علددى االسددتعمال الحقيقددي للقطددع وكددذا 
فمن الحقيقي قول بدر بن عامر الهدذلي حدين شدبه نواجدذه بالمعداول القاطعدة عظدام أشدجار 

 :(2)الزيتون
  ينِ رِ ا ُتفْ اِمهَ ِع َ  عَ يْ رِ صَ  ؛ُتْفرِ   ااُد َلَبْعَد مَ كَ تَ  لْ َع إِ  َقواطِ ُعُصالا 

يددوَط ويتبددي ن مددن اشددتقاقات الجددذر المجازيددة التددي وردت فددي مقدداييس اللغددة أن  الخ  
الد الِلي ة الرابطَة بينهدا وبدين األصدل الدد اللي  القطدع لدم تتضدف بدقدة ولدم تنجدِل فدي عددٍد منهدا 

، وبيان ذلك أن َفدَرى بمعندى (3)كَداللة َفَرى على َكَذَب، والَفَرى على الَعَجِب والَبْهِت والد ْهلِ 
، فهدو م ْخَتَلدٌق مصدنون منقطدع َكَذَب ي لحظ فيه القطع من جهة أن الَكِذَب شديٌء غيدر  حقيقديٍّ 

عن الواقع الصحيف مخالف له، كما ورد في تفسير قوله تعالى على لسدان قدوم مدريم عليهدا 

                                                 

 .  498-4/496مقاييس اللغة مادة )فري(: (1) 
 .  2/267ديوان الهذليين: (2) 
 .4/497لغة مادة )فري(: ينظر: مقاييس ال(3) 
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ئْتِددَيِئًددفجتِيِاَ ْ  ددي ِِِالسددالم: ددا عددن العددادة (1)}لَقَدد ِج }أَمِج، وقولدده تعددالى:(2)أي: مصددنوعاا خارجا

ا حقيقة أن ده م َندز ل مدن اهلل تعدالىأي: اخَتَلَقه، وهو يخالف بهذ (3) ًقُولُونًِااِتَ ًاهُ 
، وأّمدا بيدان  (4)

دب منده أو ي ْبهدت  وي ددهل   ارتباط القطع بالَعَجب والَبْهت والَدْهل في لحظ من مخالفة ما ي َتَعج 
دب  والَبهدت  وحصدلت  اّل َلَمدا َطدَرَأ الت َعج  به، وانقطاعه عدن مدا هدو معتداد عندد النداس طبعدا، وا 

 الد هَشة .  
 
 

 مبحث الثان ال
 اقترال القطع بغيره ف  اُصل الدِل  أو وصف القطع

فضدالا عدن  –بوصدفه أصدالا  -نتناول في هذا المبحدث اقتدران لفدظ )القطدع( بغيدره  
مدن جدذور معجدم ، وورد القطع بالتقسيم آنف الذكر في خمسدة وعشدرين جدذراا وصف القطع

الددد)واو(، ومنهددا بحددرف العطددف مقدداييس اللغددة؛ منهددا مددا هددو مقتددرن بغيددره بحددرف العطددف 
                                                 

 .27سورة مريم: (1) 
، هدد(597تأبدو الفدرو عبدد الدرحمن بدن علدي بدن محمدد الجدوزي ) ينظر: زاد المسير في علدم التفسدير:(2) 

ومفييياتي  ، 3/129: م 2001 ،1لبندددان، ط – بيدددروت ،دار الكتددداب العربدددي ،عبدددد الدددرزاق المهددددي حققددده:
كبير: فخر الدين محمد بدن عمدر التميمدي البكدري الدرازي  الشدافعي الشهير بتفسير الرازي والتفسير ال الغيب
هدددد(، قدددّدم لددده: هددداني الحددداو، حّققددده وعّلدددق عليددده وخدددّرو أحاديثددده: عمددداد زكدددي البدددارودي، المكتبدددة 604)ت

 .21/529  م:2003مصر،  -التوفيقية، القاهرة 
 .38سورة يونس: (3) 
يددل فددي وجددوه التأويددل: أبددو القاسددم جددار اهلل محمددود عددن حقددائق التنزيددل وعيددون األقاو ينظددر: الكشدداف (4) 

هددد( ، اعتنددى بدده وخددّرو أحاديثدده وعّلددق عليدده: خليددل مددأمون شدديحا، وعليدده 538الزمخشددري الخددوارزمي )ت
تعليقات كتاب االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال: ناصر الدين بن منير المدالكي، دار المعرفدة، 

هدددد( 864تجدددالل الددددين محمدددد بدددن أحمدددد المحلدددي ) سدددير الجاللدددين:، وتف2/347: م2002، 1بيدددروت، ط
، 1مصدددر، ط – القددداهرة ،دار الحدددديث ،هدددد(911توجدددالل الددددين عبدددد الدددرحمن بدددن أبدددي بكدددر السددديوطي )

 .272: )د.ت(
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)أو(، ومنهددا مددا كددان وصددفاا للقطددع، وسددنتناول بالدراسددة عينددات منتقدداة؛ إذ المقددام ال يت ِسددع  
لدراسددتها كلِّهددا فابتدددأنا بعينددات األصددِل المقتددرِن المعطددوف بددالواو ثددم المعطددوف بددأو وانتهينددا 

 عند وصف القطع.
 طف الي)واو(المطلب اُول: اقترال القطع بغيره بحرف الع

 )حذ(
ددا علددى القطددع ِبَعدددِّ هددذه األوصدداف الثالثددة   ددْرَعَة أيضا عطددف ابددن فددارس الِخف ددَة والس 

أصالا واحداا يظهر في جميع اشتقاقات هذا الجدذر بداّطراد مدن غيدر اسدتثناء حدين صدرح أن  
 .(1) َيِشذ  ِمنه  َشيءٌ  َأصٌل واحٌد يدل  على الَقطِع والِخف ِة والس رَعِة، الَ  َوالذ اَل  الَحاءَ 

وي لحدددظ فدددي هدددذا األصدددل الم تشدددكِِّل مدددن ثالثدددِة أوصددداٍف أن  القطدددَع هدددو الوصدددف  
الدرئيس فيهدا حت دى أوَشدَك أن يكدوَن اأَلْوَحدَد فدي االشدتقاقات المدذكورة فدي مقداييس اللغدة، أمدا 

علددت مرادفددةا  تامددةا للس ددرعة ولددم تَددِزْد الِخف ددة  فلددم نجددد لهددا أي  أثددٍر فددي االشددتقاقات، وكأن هددا ج 
َمدّثالا عدن الس دْرعة ي لمدف  فيده القطدع  عليها شيئاا، حّتى يمكن القول: إن مدا أورده ابدن فدارس م 

وصددف  الددذي ورد فددي –والَحييذلاء  الَحييْذَحاذ,ولددو بشددكل غيددر مباشددر؛ ولددم يددورد غيددر لفظددي 
َر من غير ذكدِر أيِّ وصدف مدن في السرعة، وفي األول َصر ح بالس رعِة وَتَرَك ارخَ  -الدنيا 

يكدون  (2)أوصاف األصل له؛ فالَقَرب  الَحْذَحاذ  الدذي يدراد بده بلدوغ الَمدوِرِد ِبَسديٍر سدريٍع حثيدث
دددرعَة فدددي السدددير ت عدددين  علدددى قطدددِع المسدددافِة وتكدددون  سدددبباا لبلدددوِغ  القطددع فيددده مدددن جهدددة أن  الس 

أن الَقدَرَب هدو أاّل يكدوَن بيندك وبدين  المطلب المراِد الوصدوِل إليده وهدو المدورد، ويعضدد ذلدك
ددرٍم (3)المدداء إال مسدديرَة ليلددٍة ويسددرن لقطعهددا ، أمددا الَحددذ اء  فددي قددول:  إن الدددنيا قددد آذنددت بص 

                                                 

 .6-2/5مقاييس اللغة مادة )حذ(: (1) 
الزمخشدددري  أبدددو القاسدددم محمدددود بدددن عمدددرو جدددار اهلل ، وأسددداس البالغدددة:4/187ينظدددر: المخصدددص: (2) 
مددادة  م،1998، 1، طلبنددان –دار الكتددب العلميددة، بيددروت ، محمددد باسددل عيددون السددود، حققدده: هدد(538)ت

 .1/175)حذ(: 
عدالم  ،هدد( 515 تبدابن الَقط دان الصدقلي ) الشهير أبو القاسم علي بن جعفر السعديينظر: األفعال: (3) 
 .1/271: م1983 ، 1ط لبنان ، -، بيروت الكتب
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، فالقطع  فيها واضف؛ ألن  الدنيا حدين ت دَولِّي تنقطدع لحظاتهدا مدن غيدر رجعدة (1)وولت َحذ اَء 
 وعودة.

طع وَتَرَك الس رعَة والِخف َة َلَكفداه  َوَلَكدان القطدع  فلو اقتصر في ألفاظ األصل على الق 
جامعاا لكلِّ االشتقاقات التي ذكرها في معجمه، وحين عدنا إلى المعاجم وكتب الل غدة وجددنا 

اء: سدددريعة وقطددداة حدددذ   ،خف دددة َوس دددْرَعة : ذ  ذَ الَحدددإشددداراٍت صدددريحةا عدددن الخّفدددة والّسدددرعة فقيدددل:
    .(2) ة َخِفيَفةوناقة حذاء: سريع ،الطيران
 )جلف( 
خددص ابددن فددارس هددذا الجددذر بأصددل واحددد عطددف فيدده الَقْشددَر علددى القطددع بعدددهما  

م  والفداء  أصدل واحدد يددل  علدى  يرتبطان باشتقاقات الجذر ويظهران فيهمدا فقدال:  الجديم  والدال 
 .(3)رف القطع وعلى الَقْشِر، يقال: َجَلَف الشيَء جلفاا إذا استأصله، وهو أشد من الجَ 

ددددٍل فددددي   وممددددا يسددددتحق الوقددددوف والتأمددددل فددددي هددددذا األصددددل أن القشددددر غيددددر  متَأصِّ
ن كان الَقْشر  ضرباا مدن القطدع  اشتقاقات الجذر، ولم نجد سبباا منطقياا لعطفه على القطع وا 
الدددذي يوصدددف بددده َسدددْحف  الِقْشدددِر عدددن ذيددده؛ أي: إزالتددده؛ كدددالمطرة القاشدددرة التدددي تَقِشدددر وجددده 

ذكددره ابددن فددارس مددن لفددظ َجَلددَف فددإن معندداه االستئصددال الددذي هددو أشددد مددن ، فمددا (4)األرض
الجرف نفسه، وشتان بين هذا المعنى والَقْشدِر الدذي ي سدتعمل غالبادا مدع إزالدة جدزء رقيدق مدن 

 الشيء يكون على سطحه الظاهري.
ن قيدددل: يتحق دددق  معندددى الَقْشدددِر فدددي هدددذا الجدددذر فدددي قدددول ابدددن فدددارس:  والِجْلدددف:   وا 

، كقول قيس بن الخطيم حين شب ه الدذ هَب بجدراد ال رؤوس (5)ل وَخة  بال رأٍس وال َقوائَم،  الَمسْ 
 :(1)لها وال قوائم

                                                 

 .2/6ييس اللغة مادة )حذ(: مقا(1) 
 .3/483، وينظر لسان العرب مادة )حذ(: 1/96جمهرة اللغة مادة )حذ(: (2) 
 .1/474مقاييس اللغة مادة )جلف(: (3) 
 .2/792، والصحاح مادة )قشر(: 5/35ينظر: العين مادة )قشر(: (4) 
 .1/474مقاييس اللغة مادة )جلف(: (5) 
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 ُجُلفُ  اَ ْزَلى َجَراد  َأْجَواُز ُ   ايييييياِتَها َتَبدلَد َ يييَكَألل َلبل 
 وس ددمَِّي بددذلك ألن   في ددَرد  ذلددك؛ ألندده ال يمثددل صددفة الَقشددِر بدددليل قددول ابددن فددارس بعددَده :     

ددت  إلددى الَقْشددِر مددن قريددب وال مددن بعيددد، ولددذا نجددد أن  أطراَفدده مقطوعددٌة  وهددذا التعليددل ال َيم 
.  –واهلل أعلم  –األولى   أن ينفرَد القطع في هذا األصل وال ي ْعَطَف عليه الَقْشر 

 
   المطلب الثان : اقترال القطع بغيره بحرف العطف )أو(

 )عضب(
فارس هذا الجذَر بالقطع عاِطفاا عليه الكسدر بواسدطة أو؛ إذ ندص  علدى  خص  ابن 

، ومدددن خدددالل (2)َأّن  العدددين والضددداد والبددداء أصدددٌل صدددحيٌف واحدددد يددددل  علدددى قطدددٍع أو كسدددٍر 
اسددددتقراء اشددددتقاقات الجددددذر عنددددده وجدددددنا َأن  كددددل  االشددددتقاقات تنضددددوي تحددددت معنددددى القطددددع 

، وال أثددر للكسددر فيهددا إال فددي موضددع واحددد ورد فيدده الحقيقدديِّ الحسدديِّ أو المجددازيِّ الم عنددويِّ
، الَعْضيَباءُ وهدي  َأْعَضيبُ في أحد قرندي الَكدْبِل أو الش داة؛ فدالَكبل  الَعَضبُ حقيقياا حّسيىا وهو 

 :(3)قال الكميت
 َأَصيييييياَح ُغَراٌب َأْم َتَعرلَض َثْعَلبُ   َوَِ َأَنا ِمملْل َيْزُجُر الطلْيَر َ مُّهُ 
 َأَمرل َسِلْيُم الَقْرِل َأْم َمرل َأْعَضبُ   َوَِ السلاِنَحاُت الَباِرَحاُت َعِقيلةا 

ددا مددن   ْن كددان الكسددر هنددا نوعا إن الكسددر فددي الَعْضددِب أوضددف وأجلددى مددن القطددع وا 
عددن  ، ون ِقددلَ (4) وَعَضددَب الَقددْرَن فانَعَضددَب: َقَطعدده فدداْنَقَطعَ أنددوان القطددع، فقددد ورد فددي اللغددة  

                                                                                                                         

: الدددكتور إبددراهيم السددامرائي، والدددكتور أحمددد مطلددوب، مطبعددة العدداني، حققدده ديددوان قدديس بددن الخطدديم:(1) 
 .40 م:1962، 1العراق، ط-بغداد
 .4/347مقاييس اللغة مادة )عضب(: (2) 
-جمعده وشددرحه وحققده: د. محمددد نبيدل طريفددي، دار صدادر، بيددروت ديدوان الكميدت بددن زيدد األسدددي،(3) 

 .513 م:2000، 1لبنان، ط
 .3/391، وينظر: تاو العروس مادة )عضب(: 1/609ة )عضب(: لسان العرب ماد(4) 
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دوز  الت ضدحية  بهدا إال  َأْن َيكدوَن الدذ اهب   ةَ َأن  مكسدورَ  الفقهاء في باب األضدحية   اْلَقدْرِن ال َتج 
 .  (1) ِمن اْلَقْرِن ِمقداراا َيسيراا بحيث  ال يقال  لها: َعْضَباء  أِلَْجِلِه، َأْو يكون د وَن النِّْصفِ 

ن  ك ددل  معضددوٍب بالكسددر هدددو فبددين القطددع والكسددر ع مددوم وخصدددوص مطلددق؛ ِإذ إِ  
ا، والَمقال هندا: إن  حدذف حدرف العطدف )أو( الدذي جعلده ابدن  مقطوٌن والعكس ليس صحيحا
فددددارس بددددين لفظددددي األصددددل القطددددع أو الكسددددر أولددددى مددددن ذكددددره؛ وكددددذا لفددددظ الكسددددر؛ ألن 

هددو ضددرٌب مددن ضدروب القطددع، والعطددف بواسددطة  -كمددا أشددرنا آنفدا  – المعضدوب بالكسددر
ف هدددذه العالقدددة، ويمكدددن جعدددل القطدددع لوحدددده األصدددل؛ لمثولددده فدددي االشدددتقاقات )أو( ال يتدددي

 المذكورة كلها، وجعل الكسر فرعاا له. 
 )قرم(

ن مددن القطددِع   جمددع ابددن فددارس مشددتقات هددذا الجددذر تحددت أصددل داللددي واحددد متكددوِّ
فدي المعطوِف على الَحزِّ فقال:  القاف والراء والميم أصل صحيف يددل علدى الَحدزِّ أو قطدع 

، وما ي ستغرب منده أنندا لدم نلحدْظ حضدوراا للَحدزِّ فدي أيٍّ مدن اشدتقاقات الجدذر؛ أَلّن (2)شيء 
دا  الحز   َقْطٌع في اللحم غير  باِئٍن، والَفْرض  فدي العظدم والعدود غيدر  طاِئدٍل َحدزي أيضا
، ومدا (3)
البددداِئِن ورد مدددن االشدددتقاقات فدددي مقددداييس اللغدددة فدددالقطع فيددده بدددائٌن أو محمدددول علدددى القطدددع 

 مجازاا.
وهدو  - الُقرَاَميةَ ومما َيسَتِحق  مراجعةا وتدقيقاا تعليل  ابدن فدارس حدين ذهدب إلدى َأن   

دى عنده  ِقيسدْت   -ما َلِزق بدالت ن ور مدن الخبدز، وسدمَِّي بدذلك؛ ألن ده ي ْقدَرم  مدن التندور؛ أي: ي َنح 
، ولعددل  (4)ا فددي األكددل عنددد الَقْحددطِ التددي ق ِطَعددْت مددن ِكركددرة البعيددر لينتفددع بهدد الُقرَامييةعلددى 

                                                 

: عصددام ، حققددههددد(1250تمحمددد بددن علددي بددن محمددد بددن عبددد اهلل الشددوكاني اليمنددي ) نيددل األوطددار:(1) 
، وينظدددر: مرقددداة المفددداتيف شدددرح 5/138 م:1993، 1، طمصدددر-القددداهرةدار الحدددديث، ، الددددين الصدددبابطي
-ه(، دار الفكدر، بيدروت1014ن سدلطان محمدد الهدروي القداري )تأبدو الحسدن علدى بد مشدكاة المصدابيف:

 .5/97 م:2002، 1لبنان، ط
 .5/75مقاييس اللغة مادة )قرم(: (2) 
 .3/265، وينظر: تهذيب اللغة مادة )قرم(: 3/16العين مادة )قرم(: (3) 
 .5/75مقاييس اللغة مادة )قرم(: (4) 
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أن ت علل  الق َراَمِة؛ أي: ما َلِزَق بالت ن ور من خبز بأن ده  س دمَِّي بدذلك ألن  –واهلل أعلم  -اأَلْقَيَس 
دى عنده بعدد ن ْضدِجِه، ووجده األْقَيِسدي ِة فدي  ق رص الخبز ي ْقَرم  منده وَيلتَدِزق  فدي التندور حدين ينح 

ددْزٌء منهددا، ومددا بقددي مددن قددرص الخبددز جددزٌء مددن الخبددز ذلددك أن  الق َرا مددة مددن ِكْرِكددرة البعيددر ج 
دزٌء منده،  بدِز مدن الخبدز ي عدد  قطعادا؛ ألَن ده ج  نفِسه ال التنوِر، هذا فضالا عن أن  َقدْرَم ِقطعدِة الخ 

 غير أن َقْرَم الَخْبِز عن التنور ال ي عد  قطعاا فهو ليس جزءاا منه.
يدراد بده السدتر الرقيدق، وقدد جعلده ابدن فدارس مدن قيداس البداب فدإْن الذي  الِقرامأما  

ليدة الرقيقة ت قرم من أنف البعير التي شبهه بها ابن فارس مدن  (1)ِقيَس على الق رَمة وهي الج 
جهة أن  كليهمدا رقيدق فدال يسدتقيم مدع قيداس البداب؛ إذ إن قياسده القطدع، والِقدرام يقداس علدى 

شدى بده البداب فَيْقَطدع الرؤيدة بدين جدانبي السداتر عدن بعضدهما األصل من جهة أنه سدتر ي غ
دا إن كدان  ن ش بِّه الِقرام بالق رمة من حيث رق ِتِهما من غير قيداس صدف، وأم  ن كان رقيقا، وا  وا 

 الش َبه  بالق رَمة من جهة القطع صف  قطعاا .
 (2)شدهوة الل ْحددِم  : شدد ةالَقيَرمُ ولعدل مدا عدد ه ابدن فدارس شداذاا عدن قيداس البداب وهدو   

ي دددَرد  إلدددى القطدددع مدددن جهدددة أن شدددد َة شدددهوة اللحدددم تقطدددع شدددهوة الدددنفس عمدددا سدددوى اللحدددم مدددن 
  .   (3)المطعومات، فهي شدة شهوة بلغت درجة ال يصبر عنها

 المطلب الثالث: وصف القطع 
 )قد(

 جعددل ابددن فددارس لهددذا الجددذر أصددالا واحددداا يظهددر أثددره فددي جميددع اشددتقاقاته ونددص   
، ثدم يسدتعار  ، (4)على ذلك بقوله:  القاف والدال أصل صحيف يددل علدى قطدع الشديء طدوالا

دددا منهدددا الدددت ِمَس فيددده  ، ونلحدددظ مدددن اشدددتقاقات الجدددذر أن  بعضا ِصدددف الَقْطدددع بأن ددده طدددوالا وقدددد و 
األصل؛ أي: القطع بقيده، ومنها ما لم نجد أثراا لسوى القطع فيه مدن غيدر القيدد؛ أي: طدوالا 

                                                 

 .5/76ينظر: مقاييس اللغة مادة )قرم(: (1) 
 .5/76المصدر نفسه مادة )قرم(: (2) 
ه(، حققده:606مجد الدين المبارك بن محمد بدن األثيدر )ت ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:(3) 

 .4/49 م:1979لبنان، -، المكتبة العلمية، بيروتمحمود محمد الطناحيو طاهر أحمد الزاوى 
 .5/6مقاييس اللغة مادة )قد(: (4) 
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ددْخَلِة؛ فَقددد  المسددافِر  والَقييدُّ المسددافِر المفددازَة،  َقييدُّ خددالل االسددتعارة، مددن ذلددك  إاّل مددن ِجلددد الس 
، غير أن  اتِّسداَن المفدازِة يجعدل َقْطَعهدا علدى  المفازَة ليس بالضرورة أن يكون قد قطعها طوالا

ا، والَقد  إذا أريد به ِجلدد الس دْخَلة فإنده يقطدع  االستعارة طويال كيفما كان القطع طوالا أم عرضا
طدددوالا حدددين ي ْفَصدددل  عدددن َلحِمَهدددا، وأمدددا إذا أريدددد بالق ددددِّ مدددا ي َتَخدددذ  مدددن جلدددد السدددخلة أو الجلدددد 

 فليس فيه أي  أثر يلمف للقيد، بل تجلى القطع لوحده.   (1)الصغير
التددي بمعنددى الطريقددة والفرقددة مددن الندداس أشددار فيهددا ابددن فددارس إشددارة  الق ييَد ِ ولفددظ  

مددن غيدددر  (2)رة إلددى القيددداس القطددع بأن دده  إذا كدددان هددوى كددل  واحدددد غيددَر هددوى صددداحبه عدداب
توضيف تدقيق أو إشارة بيِّنٍة للقيد الذي وضعه للقياس أول الباب وهو القطع الطدولي، غيدر 

 .(3) امتداد المذهب وأتباعه خالل أحقاب مع قوة تمسكهم بهأن  القيد ي لحظ فيه من  
 )كسف( 
فدارس اشدتقاقات هدذا الجدذر علدى أصدلين أخدر  القطدع الم َقي دَد ليجعلده ثانيدا بنى ابن  

، وعلدى  فقال:  الكاف والسدين والفداء أصدل يددل علدى تغي در فدي حدال شديٍء إلدى مدا ال ي َحدب 
، ومددددا أورده مددددن اشددددتقاقات كددددان القطددددع فيهددددا حقيقياددددا فحسددددب  (4)َقْطِع شيٍء من شيء 

يدددراد بهدددا القطعدددة المقطوعدددة مدددن شددديء  والِكسيييفةْطِعدددِه، الع رق دددوب بالسددديف؛ أي: قَ  ككسيييف
وًإْنِج ً ًواِكيسجفِيِميدًَِالسمداًي يِاًديًي ِيِ ًقُولُدواِِِِِ}واستعملت مع الثوب ومع السماء كما في قوله تعدالى:

 .(5) اًحًيبٌِمً جكُومٌ

                                                 

، دار الفكدددر هددد(395تأبددو هددالل الحسدددن بددن عبدددد اهلل بددن سددهل العسدددكري ) ألمثدددال:ينظددر: جمهددرة ا(1) 
 .9/12، وتاو العروس مادة )قد(: 2/264 لبنان، )د.ط(، )د.ت(: -بيروت
 .5/6مقاييس اللغة مادة )قد(: (2) 
 .4/1741المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم: (3) 
 .5/177مقاييس اللغة مادة )كسف(: (4) 
 .44سورة الطور: (5) 
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والمددتمعن فددي اشدددتقاقات هددذا الجدددذر يمكندده جمددع األصدددلين فددي أصدددل واحددد وهدددو  
القمدر والرجدل  ُكُسيوفُ مكن لمف القطع في جميدع اشدتقاقات األصدل األول وهدي الثاني؛ إذ ي

 :(1)الَبال، قال جرير راثياا وكاِسفُ الوجه  كاِسفُ 
 َتْبِك  َعَلْيَك ُنُجوَم الللْيِل َوالَقَمَرا  َفالقلْمُس َكاِسَفٌة َلْيَسْت ِبَطاِلَعة  

: الش مس ال ضوَء لها، فقد انقطع واحت    ، (2)جب وَذهب وهي تبكدي عليدك أبدَد الدد هرأي؛ إن 
والرجددل الكاسددف الوجدده العددابس كأن دده قددد انقطددع عددن حالدده األول قبددل عددبس الوجدده، فكددأن  
وجهدده مغطاددى بَغبددرة، وَكْسددف  البددال هددو سددوء الحددال؛ النقطاعدده عددن الحددال قبددل أن يسددوء، 

ِجَب عنه سبيل الفرو  .   (3)َفَضاَق َأَمل ه  حت ى كأن ما ح 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .235 م:1986لبنان، -دار بيروت، بيروتديوان جرير: (1) 
 .848، والقاموس المحيط مادة )كسف(: 10/46ينظر: تهذيب اللغة مادة )كسف(: (2) 
، والمعجددم االشددتقاقي المؤصددل أللفدداظ القددرآن الكددريم: 299/ 9ينظددر : لسددان العددرب مددادة )كسددف(: (3) 

4/1895. 
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 الخاتمة
بعدددد هدددذا التجدددوال بدددين الجدددذور اللغويدددة التدددي اجتمعدددت حدددول أصدددل واحدددد مشدددترك  

 وتالقت به نورد أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:
( 53بلددع عدددد الجددذور اللغويددة التددي تالقددت فددي داللتهددا علددى القطددع فددي مقدداييس اللغددة ) .1

بت, جد, جيب, سيب, سة منها ثنائية وهي )( منها انفرد باألصل )القطع( خم28جذراا؛ )
بتييك, جييدذ, جييذم, جييرم, جييزر, جييزل, جييزم, (، وثالثددة وعشددرون منهددا ثالثيددة وهددي:) ييذ

جلم, جوز, حصد, خذذ, خذم, رعب, صرم, عضيد, فيرى, فليذ, قيرض, قصيل, قصيب, 
ددقضييب, قطيييل, كنيييد ا مدددا لددم ينفدددرد فيدده القطدددع بددل اقتدددرن بصددفة أخدددرى فددي األصدددل (، أم 

اقتدرن ( جدذراا؛ ثالثدة عشدر منهدا 25وصدفاا للقطدع فتحقدق فدي اشدتقاقات ) الداللي أو كدان
جلف, حذ, خزذ, خصل, صلم, عزم, فيدر, قيذ, القطع بغيره بحرف العطف الدواو وهي:)

(، أما اقتران القطع من خالل حدرف العطدف أو فتحقدق فدي قطم, مل, مزذ, نكف,  جر
لقطددع فددي ثمانيددة جددذور (، وتحقددق وصددف اجييذ, عضييب, قييرم, كقييمأربعددة جددذور هددي: )

 (.بتر, جز, حسم, فطم, قد, قط, كسف, نغصهي)

يلحظ في أصوات الجذور المتالقيدة فدي القطدع ظداهرة مصداقبة األصدوات للمعداني أو مدا  .2
سماه ابن جني إمساس األلفاظ أشباه المعاني؛ إذ إن أغلب أصوات هذه الجدذور متصدفة 

ينقطدددع الددنفس عنددد النطدددق بهددا فدددي  بالشدددة التددي هدددي ضددد الرخدداوة، وال يخفدددى أن الشدددة
مخددرو الصددوت ولددذا فددالتوافق متحقددق بددين طبيعددة نطددق األصددوات )قطددع مجددرى الددنفس( 

 وداللة أصول الجذور المكونة من األصوات تلك )القطع(.

تبددين مددن خددالل دراسددة األصددل الددداللي )القطددع( فددي عدددد مددن الجددذور قيددد التحليددل أندده  .3
رد اشتقاقات أحد أصلي الجدذر اللدذين عينهمدا إلدى  يمكن  االستدراك على ابن فارس في

قتصار عليه لظهور المعنى فيه بوجه من الوجدوه فدي جميدع اشدتقاقات الجدذر، ارخر واال
وهدددو مدددا تحقدددق فدددي الجدددذور )بدددت( و)جدددب( و)جدددزل( و)عضدددد( و)كسدددف(، فضدددال عدددن 

تبددين فددي االسددتدراك عليدده فددي اقتددران القطددع بغيددره بددالعطف لتحقددق االكتفدداء بددالقطع كمددا 
الجدددذور المحللدددة فدددي المطلبدددين األولدددين مدددن المبحدددث الثددداني )حدددذ( و)جلدددف( و)عضدددب( 

 و)قرم(.
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ا يستدرك على ابدن فدارس فدي هدذا البحدث رد عددد مدن المشدتقات التدي حكدم بشدذوذها م  مِ  .4
إلى قياس الباب وهو ما كان في لفظ الَجوَزل الدذي بمعندى فدرم الحمدام أو الس دم، والثدوب 

د؛ أي:   المخطط، والَقَرم: شد ة  شهوِة الل ْحِم.المعض 

العطددف فددي األصددل الددداللي يضددعفه وذلددك ألحددد سددببين؛ األول إذا كددان المتعاطفددان  إن   .5
خدر صدار أحددهما فدي حكدم المهمدل الدذي ال حاجدة عنى واحد أو قريبادا أحددهما مدن اربم

عاطفان متغدايرين وكدل صاحبه، وارخر إن كان المتبمعناه متحقق في االشتقاق  ن  له؛ ألَ 
منهمدددا يددددل علدددى معندددى ال يتحقدددق فدددي صددداحبه فددداألولى جعدددل كدددل واحدددد منهمدددا أصدددال 
برأسدده، وقلدديالا مددا يددرد فددي األصددل الواحددد متغددايران متحققددان فددي اشددتقاقات الجددذر الواحددد 

 كل من جهة أو صفة خاصة فيه.

فدارس كدان يقددم األصدل  ابدن ن  صدل )قطدع( أَ تحليدل عددد مدن الجدذور المتعلقدة باألَ بن تبي   .6
األكثر اشتقاقاا في الجذور المتعددة األصول؛ أي: إنه يكثر ذكر اشدتقاقاٍت ل صدل الدذي 

 صول.يقدِّمه في الجذر المتعدد األ  

 

The Convergence of Semantic Origins for Different 

Linguistic Roots in Maqaees Al-Lugha , “cutting” for 

Example  

Idris Suleiman Mustafa 

  

Abstract 

         Finding a general common name related to one-rooted 

derivations  is something unique where  characteristics of the 

“Maqaees Al-Lugha” lexicon catches the language learners attention 

especially lexicon. It is hardly mentioned in any other lexicon that 

studies the words of the language in its entire from in the old 

language dictionaries; This can be ascribed to the way that Ibn Faris 

(d. 395 AH) identifying the pivotal connotations that he made later  

as the origins of his roots lexicon. It is not a secret that Ibn Faris 

made his lexicon strong because he depended on verbal basis 

considering the alphabetical arrangement when adding the roots to 
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each other. Ibn Faris invented the recycling system, However, the 

semantic rooting of the root derivatives took the greatest part of his 

interest in the lexicon; It was hardly departed from the roots that he 

mentioned. 

 The idea of the research paper  is based on the fact that the different 

linguistic roots mentioned by Ibn Faris may converge in general 

origins (general meanings of root derivatives), which Ibn Faris 

proposed either as an abstraction from the extrapolation of root 

derivations and finding a meaning that combined them, or through 

directness; The general meaning was taken from the meaning of one 

of the derivatives of the root, and all other derivatives of the root 

bore this meaning. 

The convergence of roots in semantic origins is a phenomenon 

worth stopping at, the convergence of different roots in the semantic 

origin of the cutting has been considered for this research. Our 

concern is focusing on what led Ibn Faris to make cutting the origin 

of these roots, and what is the difference in cutting between these 

roots. 

        Key words: connotation, origin, meanings. 


