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المقدمة

الحمدهلل رّبِ العالمين والصالة والسالم على 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  سّيد 

اجمعين.
ــزر  ــوع االشـــتـــقـــاق مـــن أغـ ــد؛ يـــعـــّد مـــوضـ ــعـ بـ و
نطاق  رعايةفي  وأوفرها  اهتماما،  الموضوعات 
البحث اللغوي، إذ اليكاد يخلو مدّون تخصصي 
)االشتقاق(  عنوان  تحت  مبحث  من  اللغة  في 
التي  القياسية  الحيثيات  كبر  أ مــن  بأنه  ذلــك 
اليها  المتكلم  اليجد  مفردات  بجملة  اللغة  تمد 

بسواه. سبياًل 
إذ كان االشتقاق يعّد الحيثية األوسع نطاًقا في  و
يضطلع  أْن  البداهة  فمن  اللغوي،  التداول  مجال 
كان للزّجاج طابًعا خاًصا في تناوله  فيه الزّجاج، إذ 
يين،  واللغو ئمة  اال من  غيره  عن  ميزه  االشتقاق 
وقد  البحث،  هذا  في  توضيحه  ماسنحاول  وهذا 
مباحث  أربــعــة  على  يــكــون  أن  البحث  اقتضى 
تسبقهما مقدمة وتلحق بهما خاتمة أوجزت فيها 

تي: كاآل أهّم النتائج وكان 
عن  مختصرة  نبذة  فيه  وذكـــرت  التمهيد،   -

حياة الزّجاج.
- المبحث األول: نظرية الزّجاج االشتقاقية.

- المبحث الثاني :موقف الخصوم والحّساد.
- المبحث الثالث: بين الزّجاج وابن السّراج.

نضيج  إلــى  الــّســَبــاق  ــن  ِم ــع:  ــراب ال المبحث   -
االشتقاق.

الخير  فيه  لما  التوفيق  اهلل  نسأل  الختام  وفــي 
والصالح، والحمد هلل رّب العالمين.

* * *
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الّزّجاج واالشتقاق

التمهيد: 	 
نبذة مختصرة عن حياة الزّجاج	 

ِإسحاق،  بو 
َ
أ الّسرّي  بن  إبراهيم  هو  الــّزّجــاج)١(: 

ب بالّزجاج نسبًة الى مهنته. ّقِ
ُ
ل

أشهر  من  ُيَعّد  و والــســّراج،  النّحاس  قالوا:  كما 
الثالث  الــقــرن  اواخـــر  فــي  يين  واللغو يين  النحو

الهجري وأوائل القرن الرابع.
ــح)٢(،  االرج بغداد سنة )٢3١هـــ (على  ُولــد في 
الوقت  وفي  ُزجــاج،  كان في صباه عامل  بها  ونشأ 
كان يدرس العربية على أبي العّباس أحمد  نفسه 
يين  النحو شيخ  ثعلب)3(  بـ  المعروف  يحيى  بن 
الكوفيين، وظل مالزما شيخه هذا آخذًا عنه حّتى 
للمناظرة  تؤهله  منزلة  وبلغ  أصحابه،  بين  من  برع 

يين  النحو طبقات  منها:  نذكر  كثيرة  تراجم  للّزجاج   )١(
ابراهيم،  الفضل  أبو  للزبيدي، تحقيق:محمد  يين،  واللغو
لــبــاء  اال ــة  ــزه ون  ،١١١ ص   ،١٩٧3 بمصر  ــمــعــارف  ال دار 
الــســامــرائــي،  تحقيق:ابراهيم  االنـــبـــاري،  الــبــركــات  البــي 
لياقوت الحموي،  االدباء  بغداد١٩5٩، ص ١6٧، ومعجم 
مصر،  بالموسكي،  هندية  مطبعة  تحقيق:مرجليوث، 
الفضل  أبو  تحقيق:محمد  للقفطي،  الــرواة  إنباه  و  ،5٧/١
حياته  )الزّجاج:  ينظر:  و  .١5٩/١ ١٩50م،  القاهرة  ابراهيم، 
وآثاره،ومذهبه في النحو( وهي رسالة الماجستير للدكتور 

محمد صالح التكريتي
)٢( انظر: الزجاج حياته واثاره ص 5٤-5٧، مخطوط. 

إليه انتهت رئاسة النحو الكوفي. )3( توفي سنة ٢٩١ هـ، و

والجدل في العربية على مذهب الكوفيين.
العباسية  الدولة  حاضرة  السالم  دار  تكن  ولم 
الطمع  تظاهر  أالخيرة  كانت سامراء، وفي هذه  بل 
الخليفة  عــلــى  وتــكــالــبــوا  والــشــعــوبــيــة،  والــحــقــد 

المتوكل، فقتل سنة)٢٤٧ هـ(.
د النحوي  وكان أبو العّباس محمد بن يزيد المبّرِ
بالخالفة  ومــّرت  الخليفة،  عند  ُمقّربا  البصري)٤( 
د  كل مما حمل المبّرِ حقبة عصيبة بعد مقتل المتّوَ

على أْن يهجر ّسر من رأى قاصدًا بغداد. 
المبّرد  نهض  ببغداد  الجامع  المسجد  وفــي 
يفّسر،  وطفق  ُســِئــَل،  قد  ــُه  أّن موهما  الصالة،  بعد 
)فلما  حوله  الناس  ق 

ّ
وتحل األنظار،  إليه  فاتجهت 

نظر ثعلب إلى من حول أبي العّباس أمر إبراهيم بن 
الّسري الزّجاج وابن الحائل بالنهوض، وقال لهما: 
حضر  من  معهما  ونهض  الرجل،  هذا  حلقة  ُفّضا 

من أصحابه()5(.
وكان صاحبنا الزّجاج أّول من لقيه وناظره، تلبية 
يرحل، بيد  ألمر شيخه ثعلب، ليسّكته، فينقطع و
ُيهَزم  و د  المبّرِ ُيفحم  أن  فبدل  حصل،  العكس  أن 
ُبِهر،َ وآنجذب الى  ْفِحم الزّجاج مبعوث ثعلب، و

ُ
أ

الزم  بل  األول،  شيخه  الــى  يعد  ولــم  الغريب  الزائر 
من  صار  حتى  العمر  طول  المبّرد  الجديد  شيخه 

أبرز تالميذه في حياته وخليفته من بعده. 

غير  عصره  في  النحو  زعيم  وكــان  هـ   ٢85 سنة  توفي   )٤(
منازع.

يين ١0٩.  يين واللغو )5( طبقات النحو



١79
اج واإلشتقاق« »الّزّجَ

د. تغريد محمد صالح

عن  العربية  عــلــوم  بــأخــذ  ــزّجــاج  ال يكتف  ــم  ول
شيخي عصرهما فيها، ثعلب زعيم النّحو الكوفي، 
والمبّرد زعيم النحو البصري، بل استزاد من علوم 
الدين كالفقه والحديث والقراءة والتفسير، فصاب 
أعــالم  مــن  ين  مشهور علمين  عــن  وأخـــذ  أهلها، 
القاضي)١(وعبد  بن اسحاق  العصر هما إسماعيل 
ثقافة  لديه  وتحّصلت  حنبل)٢(،  بن  احمد  بن  اهلل 
شهرة  كسبتاه  أ راسخة،  العلم  في  وملكة  واسعة، 

علمية عريضة، ومنزلة اجتماعية رفيعة.

أّما مكانته العلمية:	 
كان معَتمد شيخيه ثعلب والمبّرد  فيُثبتها أنه 
أيام تلمذته، ومحّط أنظار الدارسين أيام مشيخته، 
من  الحائل  ابــن  وعلى  عليه  ثعلب  اختيار  وقــع 
الزّجاج  م 

ّ
وتكل المبّرد،  حلقة  ليفّضا  تالميذه  بين 

)١( هو اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل االزدي )٢00-
والتفسير،  والقراءة  بالفقه والحديث  ٢8٢هـ( عالم مشهور 
انـــس، وصــّنــف في  بــن  مــالــك  مــذهــب  كــان فقيها على 
مثاال يحتذى،  ما صار  المذهب  لهذا  والشرح  االحتجاج 

كما صنف في القراءة. 
آبــاد  حــيــدر  للذهبي،  الــحــفــاظ  تــذكــرة  فــي  ترجمته  انــظــر 
القراء  وطبقات   ،٢5٧/٢ االدباء  ومعجم   ،6٢5/٢  ،١٩56
 ،١6٢/١ مصر١٩3٢م،  تحقيق:برجستراسر،  الجزري،  البن 
تحقيق:علي  الــجــزري،  العشرإلبن  الــقــراءات  في  والنشر 

محمد الضباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، 3٤/١. 
)٢( هو عبد اهلل بن احمد بن حنبل )٢١3-٢٩0هـــ( االمام 
ــعــراق سمع مــن ابيه  ــان مــحــّدث ال ك الــحــافــظ الــحــجــة، 
الحفاظ  تذكرة  في  ترجمته  انظر  فهما.  ثبتا  ثقة  وكــان   ...

.665/٢

أبو  وبقي  شيخهم،  إلى  األصحاب  عاد  ثم  وحده، 
إسحاق مالزما أستاذه الجديد.

وتقوى الصلة وتزداد وثوقًا على مر األيام، فيصبح 
الزّجاج معتمد المبّرد، فال ُيقرئ الشيخ أحًدا شيئًا 

يه حتى يقرأه على تلميذه.  كتاب سيبو من 
وانتقل المبّرد إلى الرفيق األعلى سنة )٢85 هـ( 
فآلت رئاسة النحو من بعده إلى الزّجاج وابن كيسان 

كما يقول الِسيرافي)3(.
منزلة  يبلغ  لــم  فضله-  -عــلــى  كيسان  وابـــن 
يعترف  الزّجاج في الّنحو، وهو نفسه يشهد بذلك، و
أبو بكر مبرمان قال:  بارتفاع صاحبه عليه، حّدث 
يه،  سيبو كتاب  عليه  قرأ  أل كيسان  ابن  )قصدُت 
إلى  بذلك  يشير  أهله،  إلــى  إذهــب  وقــال:  فامتنع 

الزّجاج()٤(.
أمــريــن  فــي  أيــضــا  العلمية  مكانته  ــى 

ّ
ــَتــجــل َوَت

مدرسًة  ُيعّد  الزّجاج  أّن  أحدهما:  آخرين،  مهمين 
واللغة  النحو  في  أعــالم  أئمة  فيها  تخّرج  جامعة، 
 واألدب، منهم: أبو القاسم الزّجاجي )ت 33٧هـ( 
وأبو جعفر النّحاس )ت338هـ( وأبو العباس بن بكر 
د)ت33٢هـــ(، وأبو بكر مبرمان)ت3٤5هـ(، 

ّ
بن وال

وأبو علي الفارسي)ت3٧٧هـ(، وأبو بكر بن السّراج 
تتلمذوا  كلهم  كــثــيــرون،  ــم  ــره ــي ـــ(وغ 3١6ه  )ت 

على الزّجاج.

يين البصريين 80.  )3( اخبار النحو
االدبــاء  ومعجم   ،١53 يين  واللغو يين  النحو طبقات   )٤(

.٢8١/6
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المصّنفات  مــن  العديد  تأليفه  ــر:  اآلخـ ــر  واالمـ
القيّمة الموثوق بها، الدالة على غزارة علمه وصدق 
اختصاص،  غير  في  قدمه  رســوخ  و ودّقته،  روايته 
ينصرف  وما  اإلنسان،  وخلق  القرآن،  معاني  منها: 

وما ال ينصرف، وفعلت وأفعلت ...الخ. 

وأّما مكانته االجتماعية:	 
فقد عاش أبو إسحاق أيام الصبا مغموًرا فقيًرا، 
يقنع بما  كل خمسة أيام من الشهر و جاج  يخرط الّزُ
األخذ  إلى  الشهر  بقية  لينصرف  رمقه،  به  يمسك 
عليه  أجــرى  د  المبّرِ إلى  تحّوله  وبعد  ثعلب.  عن 

ثالثين درهما في الشهر لينصحه في العلم. 
بن  سليمان  بن  اهلل  عبيد  المعتمد  واســتــوزر   
كان عبيد اهلل يعيش  وهب سنة ٢٧٧ هـ)١( بعد أْن 
القاسم  ابنه  وكان  ــوزارة،  ال هذا  م 

ّ
وتسل محنة،  في 

ــداده  واعـ تنشئته  على  فــحــرص  عنايته،  مــوضــع 
في  ــى  األول والخطوة  الخطيرة،  المناصب  ي 

ّ
لتول

ية عند  ذلك السبيل، هي تأديبه على العادة الجار
الخلفاء والوزراء واألعيان.

للمهمة  يصلح  من  بغداد  في  آنذاك  يكن  لم 
فوّجه  وثعلب،  المبّرد  خيًرا من عالمي عصرهما 
فــاعــتــذرا،  ولـــده،  لــتــأديــب  طلبا  يــر  الــوز اليهما 
طالبه  خيرة  منهما  كل  الطلب،فاختار  فكّرر 
المبّرد  .أّمـــا  يــر  الــوز ــد  ول تــاديــب  ــى  إل بــه  ليدفع 

مصر  ر،  زانباو كمة.  الحا واألســر  االنساب  معجم  انظر:   )١(
.١٩، ٧/١5١

اسحاق،  أبي  من  أفضل  اصحابه  بين  يكن  فلم 
مسّده. ليسد  فاختاره 

من  أنــبــه  أصحابه  بين  يكن  فلم  ثعلب  وأّمـــا 
حلقة  لفض  اختارهما  يوم  باألمس  الزّجاج  زميل 
الــحــائــل، فاختاره  بــن  ــارون  الــمــبــّرد، ذلــك هــو هـ
وطلب  بينهما،  اهلل  عبيد  ير  الوز وجمع  للمهمة. 
زميله،  اســحــاق  أبــو  ــأل  وس يتساءال،  ن 

َ
أ منهما، 

فآختير  قبيحًا،  انقطاعًا  هارون  وانقطع  فافحمه، 
الزّجاج وُصرف اآلخر.

القاسم  يؤدب  وظل  مهمته،  إسحق  أبو  وتسلّم 
ــم جـــاءت خالفة  ث الــمــعــتــمــد،  يـــر  ز و وعــبــيــد اهلل 
المعتضد سنة)٢٧٩ه(وعبيد اهلل بن سليمان باق 
زارته، حتى توفّي في الخدمة سنة) ٢88 ه(،  على و
وبديهي  القاسم،  بتأديب  مختصًا  مازال  والزّجاج 
المعاشية  حاله  وتحسن  الزّجاج،  منزلة  ترتفع  أن 
أيام  القاسم  تأديب  التي قضاها في  السنين  طوال 

زارة أبيه. و
واستوزر المعتضد القاسم -هذه المرة- خلفًا 
علّو  فــي  زاد  مما  بــه  صلته  على  والــزّجــاج  ألبــيــه، 
يوم  درجـــات  المنزلة  تلك  ارتفعت  وقــد  منزلته، 
ارتفع  )ثم  النديم:  ابن  قال  نفسه،  بالخليفة  اتصل 

الزّجاج وصار مع المعتضد يعلم أوالده()٢(
أّن  الى  راجع  بالمعتضد  اسحاق  أبي  واتصال   
يا غامضا بوساطة  كتابا لغو صاحبنا فّسر للخليفة 

مصر،  االستقامة،  مطبعة  النديم،  البــن  الفهرست   )٢( 
ص ٩6. 
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له  وأمـــر  التفسير  الخليفة  فاستحسن  الــقــاســم، 
بثالثمئة دينار وأجرى له بعدها رزقا دائًما، قال ابن 
النديم: )وصار للزجاج بهذا السبب منزلة عظيمة، 
رزقًا  رزقًا في الفقهاء و وجعل له رزقًا في الندماء، و

في العلماء ثالثمئة دينار()١(.
تلميذه  أصبح  يوم  الزّجاج  منزلة  ارتفعت  لقد 
مهيًبا،  جريئا  ًيا  قو كــالــوزراء  مميًزا  يـــًرا  ز و القاسم 
اتصل  حين  حاله  وتأّثلت  كثر  ا منزلته  وارتفعت 

بالمعتضد يؤدب أوالده.
حين  رفعة  و علوا  منزلته  تــزداد  أن  في  غــرو  وال 
الخليفة-  -أعني  الدولة  في  األول  الرجل  يكون 
ابن  المعتضد  بعد  الخالفة  ــى 

ّ
تــول فقد  تلميذه، 

المكتفى سنة )٢8٩ هـ( ثم من بعده أخوه المقتدر 
ا للزّجاج. 

ً
سنة )٢٩5 هـ(، وكالهما تلميذ

بجدارة،  إسحاق  أبو  تبّوأها  عظيمة  منزلة  إّنها 
وطبيعي أْن تكون رفاهة العيش واإلجالل والتقدير من 
مشّخصات منزلته، وال عجب فهو أستاذ الخلفاء، 
أوالدهــم، وهي -لعمري- منزلة  وأنيسهم، ومؤدب 
وتغيض  الطامحين،  الطامعين  أفئدة  إليها  تهوي 
الحّساد والكاشحين الذين كانوا يموجون من تحته، 
يّتجهمونه،  سيرته  في  يخوضون  و عليه،  يطعنون 
ظاهرها  أطلقوها،  وأباطيل  ى  دعــاو منه  يسخرون  و
العلم والرشد، وباطنها الحقد والِغل والحسد، وهذا 

ما سنوضحه في صحف آتية. 

)١( الفهرست، ص ٩6

المبحث األول:	 
نظّرية الزّجاج االشتقاقية	 

أن  في  االشتقاق  في  الــزّجــاج  ّية  نظر تتلّخص 
إن نقصت  كل لفظتين تتفقان ببعض الحروف، و
حروف أحداهما عن األخرى فإّن أحداهما مشتقة 
ية  من االخرى، وقد أشار ابن السّراج إلى هذه النظّر
لشيخه، فقال: )وقد كان أحد الُحذّاق بالنحو ُيذكر 
أنه ليس في لغة العرب لفظتان تتفقان في األصول 

 لمعنى يجمعهما ..()٢(.
ّ

إال
تؤول  الحروف  المتشابهة  لفاظ  األ أن  يرى  فهو 
اختلفت  إن  و يجمعها  واحــد  أصــل  إلــى  معانيها 

صيغها ومبانيها.
ــنــوع مــن االشــتــقــاق  ــى ابـــن جــنــي هـــذا ال وســّم
أّنَ  )وذلـــك  الفتح:  ــو  أب قــال  الصغير،  أو  باألصغر 
وصغير،  كبير  ضــربــيــن:  على  عــنــدي  االشــتــقــاق 
تأخذ  كأن  وكتبهم،  الناس  أيدي  في  ما  فالصغير 
معانيه،  بين  فتجمع  فتتقّراه،  األصــول  من  أصــاًل 
إن اختلفت صيغُه ومبانيه، وذلك كتركيب )س  و
ل م ( فإنك تأخذ منه معنى الّسالمة في تصّرفه، 
وسلمى،  وسلمان،  وســالــم،  يسلم،  و سلم،  نحو 
تفاؤال  عليه  أطــلــق  الــلــديــغ  والسليم.  والــســالمــة، 
بالسالمة، وعلى ذلك بقية الباب إذا تأّولته، وبقّية 
كتركيب )ض ر ب( و )ج ل س(  األصول غيره، 
هو  فهذا  ذلــك،  من  الناس  أيــدي  في  ما  على   ...

)٢( االشتقاق البن السراج، تحقيق:االستاذ الدكتور محمد 
صالح التكريتي، بغداد١٩٧3، ص 33.
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االشتقاق األصغر، وقد قّدم ابو بكر)١( -رحمه اهلل- 
 

ُ
رسالته فيه بما أغنى عن اعادته، ألّن أبا بكر لم يأل

إحكاما، وصنعًة وتأنيا...()٢(. فيه نصحا و
كتاب  على  الــزّجــاج  مؤلفات  قائمة  وتحتوي 
أشار  الذي  النوع  مادته من هذا  )االشتقاق(  باسم 
السيوطي سماه: االشتقاق  أّن  بيد  ابن جني،  إليه 
مما  كبر  اال االشتقاق  من  مثال  )في  قــال:  كبر،  األ
كتابه، قال: قولهم: شجرُت فالنًا  ذكره الزّجاج في 
الشجرة،  من  كالغصن  فيه  جعلته  يله  تأو بالرمح، 
ما  مع  ألنه  ْشجر؛  به:  يتصل  وما  للحلقوم  وقولهم 
إنما  القوُم:  وتشاجر  الشجرة.  كأغصان  به  يتصل 
ما  الشجرة وكل  كاختالف أغصان  يله اختلفوا  تأو

تفّرع من هذا الباب فأصله الشجرة. 
النبي  أتيت  ى عن شيبة بن عثمان قال:  يرو و
بغلته  بلجام  ا 

ٌ
آخــذ العّباس  فإذا  حنين  يوم   �

ابو نصر صاحب األصمعي: ففي  قال  قد شجرها. 
ُيقال:  فوق،  إلى  رأسها  رفع  أي  شجرها(  )قد  قوله 
ت فرفعُتها. والّشجار: 

ّ
َشَجْرُتأغصان الشجرة إذا تدل

ة ُمن 
ّ
مركُب ُيتّخذ للشيخ الكبير، ومن َمَنَعْته العل

الحركة، ولم ُيؤَمن عليه السقوط، تشبيهًا بالشجرة 
ة. والنخل ُيسّمى الشجر، قال الشاعر: 

َ
الملتّف

ــّن الهـــلـــه ـــ ــُك ــ ــُعـ ــ ــلـ ــ ــــــٍع طـ
ْ
وأخـــــــبـــــــُث طــــــل

ــراِت ــ ــجـ ــ ــن شـ ــ ــ ُت م ــا ُخــــــــيــــــــّرِ ــ ــ ــُر م ــ ــ ــكـ ــ ــ وأنـ

)١( هو ابن السّراج. 
النجار،  الخصائص البن جني، تحقيق:محمد علي   )٢(

القاهرة١٩5٢ - ١٩56م، ١3٤/٢.

ــه: الــشــجــر، الخــتــالف نبته،  والــمــرعــى يــقــال ل
كذا  ــر  االم عــن  وشجرني  اختلط،  إذا  االمـــُر  وشــجــَر 
رأيي  اختلف  أنــه  يله  وتأو صرفني،  معناه:  وكــذا، 

كآختالف الشجر.
اي  فالن  بينهم  شجر  وكذلك  واحــد،  والباُب 
وقع  أي:  أمـــٌر،  بينهم  شجر  وقــد  بينهم،  اختلف 
معانيه حين فسر  تلك في  نظريته  الزّجاج  وسّجل 
ى  َصاَر  الّنَ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ْن َتْرَضى َعْنَك ال

َ
قوله تعالى: ﴿َول

)حتى  أعرَب  أن  فبعد  َتُهْم..﴾)3(. 
َّ
ِمل ِبَع  َتّتَ ى  َحّتَ

تّتبع( تفصيليا على وفق المذهب البصري، قال: 
بينهم. انتهى()٤(.

كثر من لفظة وتعبير،  في هذا النص ذكر الزّجاج أ
بــالــرمــح، وشــْجــر للحلقوم،  فــالنــًا  نــحــو: شــجــرت 
ــوم، وشــجــر الــبــغــلــة، وشــجــر أغــصــان  ــق وتــشــاجــر ال
كل  وللمرعى.  للنخل  ر  والشّجَ والشّجار،  الشجرة، 
الباب  تفّرع من هــذا  ــروع، وكــل ما  ف لــفــاظ  األ هــذه 
َتهم بـَتّتبع، 

ّ
فأصله الشجرة، كما يقول: )ونصب مل

ومن  وطريقتهم،  سنتهم  اللغة:  في  تهم 
ّ
مل ومعنى 

ة أي: الموضع الذي ُيخَتَبُز فيه؛ ألنها تؤّثر 
َّ
هذا: َالمل

إذا  العرب  الطريق، وكالم  ر في 
َ
ُيؤّث كما  في مكانها 

وآخذ  بعض  من  بعضه  مشتق  كثره  فأ لفظه  آتفق 

)3( البقرة اية ١٢0.
)٤( المزهر ١للسيوطي، تحقيق:محمد احمد جاد المولى 
-35١/١ القاهرة،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  وآخــريــن، 

 .35٢
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بعُضه برقاب بعض()١(.
كّده بما بّثه في غير  هذا هو مذهبه، وعّزّزه بل أ
ف في هذا  واحد من مصّنفاته من مادة غزيرة ُتَصّنَ

تجاه.  اال
رحب  مجاال  يته  لنظّر كان  القران  معاني  ففي 
في تفسير اللفظ القرآني قال في تفسير قوله تعالى: 
ِلَما  ٌق  ُمــَصــّدِ اهلِل  ِعْنِد  ِمــْن  ِكــَتــاٌب  َجــاَءُهــْم  ــا  ــّمَ

َ
)َول

القرآن،  ههنا:  اهلل  كتاب  ومعنى   ...(  . َمَعُهْم()٢( 
كــْتــبــة، وهي  الكتب وهــي جــمــُع  مــن  واشــتــقــاقــه 
على  بعض  الــى  بعضه  َضممَت  ما  وكــل  الــخــرزة، 
والكتيبة:  َكتْبته،  فقد  واالجتماع  التقارب  جهة 
الِفرَقة التي تحارب، من هذا اشتقاقها؛ ألّنَ بعضها 
كالم اهلل عز وجل الذي  ُيسّمى  ُمنَضُم الى بعض. و
أنزلُه على نبيه كتابًا، وقرآنا وفرقانًا، فقد فَسرنا معنى 
كتاب، ومعنى قرآن معنى الجمع، ُيقال: ما قرأت 
ولد  لم يضَطّم رحُمها على  الناقة سلًى قط،  هذه 

قط، قال الشاعر)3(: 
...........................................

ــا)4( ــ ــن ــ ــي ــ ــن ــرأ جــ ــ ــقـ ــ ــم تـ ــ ــ ــون ل ــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــ ــاِن الـ ــ ــ ــج ــ ــ ه

والكتيبة  والَكْتبة  والَكْتب  للكتاب  فالمعاني 

عبدة  الجليل  تحقيق:د.عبد  للزجاج،  القران  معاني   )١(
االمــيــريــة١٩٧٤،  المطابع  لــشــؤون  العامة  الهيأة  شلبي، 

 .١8١/١
)٢( البقرة اية 8٩.

كلثوم، والبيت من معلقته . )3( هو عمرو بن 
الصمة،  بــن  يــد  در ديـــوان  الصمة،  بــن  يــد  در الشاعر   )٤(

تحقيق:عمر عبدالرسول، دار المعارف ١٩80 

تؤول إلى أصل واحد هو التقارب واالجتماع. 
ِذيَن 

َّ
ال ــَهــا  ّيُ

َ
أ َيا   ﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  وقــال 

)كاّفة(  ومعنى  ًة﴾)5(، 
َ
َكاّف ِم 

ْ
ل الّسِ ِفي  وا 

ُ
اْدُخل َمُنوا 

َ
آ

َيُكّف الشيء من آخره، من  اللغة: ما  في اشتقاق 
القميص:  لحاشية  يقال  القميص،  ُكّفة  ذلــك: 
كل  في  ُيقال  و  ،

ُ
ُكــفــّة َفحُرفة  مستطيل  وكــل  ُكّفة، 

يقال: إنما  ِكّفة الميزان، ُو ِكّفة، وذلك نحو  مستدير 
ُكّفة الثوب ؛ ألنها تمنعه أن ينتشر، وأصل  ُسّميت 
اليد )ِكف(؛  المنع، ومن هذا قيل لطرف  الكف: 
مع  الراحة  وهي  البدن،  سائر  عن  بها  ُيكّف  ألنها 
كّف  األصابع، ومن هذا قيل: رجل مكفوف أي قد 

بصرُه من أن ينظر()6(.
َبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر  وفي تفسير قوله تعالى: )َو
لفاظ  كبيرة من األ َنِقيًبا()٧(. أفاض في إيراد طائفة 
أفعال  بين  الصيغ  المختلفة  الحروف  المتشابهة 
وأسماء ومصادر ومفرد وجمع ومؤنث ومذكر، وقال: 
نبّين  ونحن  والكفيل،  كاألمير  اللغة  في  )النقيب 

حقيقته واشتقاقه إن شاء اهلل. 
صار  إذا  ينُقُب  القوم  على  الرجُل  َنَقَب  يقال: 
َنُقب،  ولقد  نقيبا،  الرجل  كان  وما  عليهم،  نقيبا 
صار  اذا  عليهم  عرف  وكذلك  الِنقّابة،  وصناعته 
ُيقال ألول ما يبدو من الجَرب:  عريفا، ولقد ُعرف. و

َقب، قال الشاعر:  ُيجمع: الّنُ قَبُة، و الّنُ

)5( البقرة اية ٢08. 
)6( معاني القران ١/٢٧0.

)٧( المائدة اية ١٢. 
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ال تــــــــــبــــــــــدو مـــــحـــــاســـــنـــــه
ّ

ُمــــــــــتــــــــــبــــــــــذ
ــب ــ ــْقـ ــ ـ ــّنُ ــ يـــــُضـــــع الــــــِهــــــنــــــاَء مـــــــواضـــــــَع الـ
المرأة  تلبسه  يل  سراو ُنَقب:  وجمعها  قبة  والّنُ
قَاب،  والّنِ ْقَبة  الّنُ حَسَنة  فالنة  يقال:  و رجلين،  بال 
ــي فـــالن مــنــاقــب جــمــيــلــة، وهـــو حسن  ُيـــقـــال: ف و
كلٌب نقيب،  ُيقال:  النقيبة، أي حسن الخليقة، و
وهو أْن ُتْنَقب َحنجرة الكلب لئال يرتفع صوته في 
إّنما يفعل ذلك البخالء من العرب لئال  ُنباحه، و

يطرقهم بسماع نباح الكالب.
ه يجمعه الذي له عمق ودخول، 

ّ
كل وهذا الباب 

الثقب  في  بلغُت  أي  الحائط  نقبت  ذلــك:  فمن 
آخره، ومن ذلك النقبة في الَجَرب؛ ألنه داء شديد 
ُيطلى  البعير  أّنَ  ذلــك  على  والــدلــيــل  الــدخــول، 
قبَة  والّنُ لحمه،  في  القطران  طعم  فيوجد  بالهناء، 
يل التي ال رجلين لها، قد ُبوِلغ في فتحها  هذه السراو
من  َتلّثمها  من  ظهر  ما  وهــو  المرأة  وِنقاب  ونقبها، 
في  الطريق  ْقب:  والّنُ َقب  والّنَ والمحاجر،  العينين 
إنما قيل نقيب؛ ألنه يعلم دخيلة أمر القوم  الجبل، و

يعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة امورهم(. و
كيف طّبق نظرّيته سالفة  فانظر إلى أبي أسحق 
لفاظ، بأْن أّصل لها  الذكر على تلك الطائفة من األ
التأثير الذي له  معنى جامعًا في ) ن ق ب ( وهو 
عمق ودخول وهذه النزعة االشتقاقية واضحة جدا 

في معانيه)١(.

)١( انظر مثال معاني القران ١/3٩،٢83،38٩،٤١١،٤٢3، 
.١١، ٢٧٧8/٢

وأتحفنا الزّجاج بعلم غزير من نحو ولغة وصرف 
هذا  يجتمع  ما 

ّ
قل ومذاهب،  وعلل  وقــراءة  وتفسير 

كتابه  في  اجتمع  لكنه  واحــد،  مكان  في  الفيض 
القيم )شرح بسم اهلل الرحمن الرحيم(، فقد وضع 
على البسملة ثمانين سؤاال، قال: ) إني تدّبرُت قول 
اهلل جل اسمه )بسم اهلل الرحمن الرحيم( فوجدت 
أربعون  )بــســم(  قوله  فــي  منها   

ً
ســـؤاال ثمانين  فيه 

سؤاال، وعن اسم )اهلل( جل ثناؤه وتقّدست اسماؤه 
عشرون سؤاال وفي )الرحمن الرحيم( عشرون سؤاال، 

يين والعلماء الماضين()٢(. على مذهب النحو
ولم يغفل الناحية االشتقاقية، وهو يضع اسئلته 
اســم،  اشتقاق  عــن  اسئلة  وضــع  فقد  الثمانين، 
االخيرتين  وفي  الرحيم،  والرحمن  الجاللة،  ولفظ 
فيهما:  يقال  فإنه  الرحيم  الرحمن  وأّما   ...( يقول: 
أو  أو صفتان؟ وهل هما مشّتقان  هل هما اسمان 
واحد  لكل  أم  واحد  معناهما  وهل  ين؟  مشتّقِ غير 
انفراده؟  على  منهما  واحد  كل  معنى  وما  معنى، 
يان على فعل أم ال؟ وِلَم  زنهما؟ وهل هما جار وما و
بالرحيم؟  ُيوصف  و بالرحمن،  الرجل  يوصف  م 

َ
ل

وعلى أي وجه وصف اهلل تعالى بهما... الخ()3(. 
الرحمن  فــي  ذكـــره  مما  قسما  رد  أو أْن  وآثـــرُت 
في  قــال  بــصــدده،  نحن  بما  صلة  لــه  مما  الرحيم 
أهل  قال  الرحيم،  الرحمن  تعالى:  )قوله  أجوبته: 
يل: فيهما قوالن، أحدهما ما ُروِي عن عيسى  التأو

)٢( شرح بسم اهلل الرحمن الرحيم. المقدمة مخطوط.
)3( شرح البسملة. مخطوط .
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بن مريم عليه السالم أّنه قال: الرحمن: رحمن الدنيا 
أّنَ  القول:  ومعنى  اآلخــرة،  رحيم  والرحيم  واآلخــرة، 
نعمة اهلل جل وعال وفواضله تعم الخلق في الدنيا 
من مؤمن وكافر، وفي اآلخرة يخص بنعمته وعطاياه 
وهما  تكريرهما  وجه  ما  قائل:  قال  فإن  المؤمنين، 

بمعنى واحد؟ فإن في ذلك وجوها: 
معناه  فــي  مبالغة   

ُ
أشـــّد الرحمن  إّن  أحــدهــا: 

من  فــعــالن  أّنَ  جهة  مــن  أحدهما  جهتين،  مــن 
غضبًا..  للُممتلئ  غضبان  كقولك:  الكثير  أبنية 
اذا  الفاعلين  أسماء  أّنَ  اآلخر  والوجه  أشبهه،  وما 
المبالغة،  أفعالها لم يكن فيها معنى  جرت على 
التكثير  تضّمنت  أفــعــالــهــا  عــلــى  تــجــد  لــم  إذا  و
وشكور،  صــبــور،  قولهم:  أّنَ  تــرى  أال  والمبالغة، 
متضّمن  فعل  على  بمبني  وشكور  صبور  وليس 
معنى التكثير، وكذلك رحمن، لما ُعِدل عن بابه 
كان على رِحم  وبني بناًء أّدى معنى المبالغة، ولو 
كان فيه معنى  فلّما  يقال: راحم ولم يقل رحمن، 
يًا على فعل تقّدم  المبالغة والتكثير، ولم يكن جار
يجز  ولــم  األســمــاء،  مجرى  وجــرى  الرحيم،  على 
الرحمن  الحسن:  قال  كما  به  ُيَسمّى  أْن  لمخلوق 
عّرج  ثم  التسمية()١(.  ومعناه ممنوع  اسم ممنوع، 
قوله  بدليل  الرحمن،  كانت تعرف  العرب  ان  الى 
َما  ــا  ّيً

َ
أ ْحــَمــَن  الــّرَ اْدُعــوا  ِو 

َ
أ اهلَل  اْدُعــوا  ُقــِل   ﴿ تعالى: 

ُحْسَنى﴾)٢(.
ْ
ْسَماُء ال

َ ْ
ُه األ

َ
َتْدُعوا َفل

)١( شرح البسملة. مخطوط.
)٢( سورة االسراء اية ١١0

وقول الشاعر:
ــهــا ــن هــجــي الــــفــــتــــاة  ــك  ــ ــل ــ ت ضـــــربـــــْت  أال 

ــهــا ــن ــمــي ي بـــــــي  ر الــــرحــــمــــن  ــب  ــ ــَضـ ــ قـ أال 
واحتّج بشاهد شعري آخر، ثم انتقل الى )الرحيم( 
كقولك:  فقال: )وأّما الرحيم فهو من صفات الذات 
كريم لمن ُعرف بالكرم ولزمه، وكذلك عليم وشهيد 
ونحوه، وهذا مما يجوز أن يوصف به المخلوقون، 

فيقال: رجل كريم وعليم ونحوه()3(.
الصفات  هــذه  بعض  كــون  ة 

ّ
عل بّين  أن  وبعد 

كانت ذّما،  كجبار ومتكّبر إذا وقعت على مخلوق 
تعليل  ساق  مدحًا  كانت  وجل  عز  هلل  كانت  إذا  و
المّبرد، وانتقل إلى ما ذكره أبو عبيدة في )الرحمن 
الرحيم:  الرحمن  عبيدة:  أبو  )وقال  قال:  الرحيم(، 
ــراحــم، ثم  ال والــرحــيــم: مــجــازه  الــرحــمــة،  مجاز ذو 
اللفظان  قال: هو بمنزلة ندمان ونديم، وقد يجيء 

مختلفين والمعنى واحد، قال الشاعر)٤(: 
ــا ــبـ ــيـ ونـــــــــدمـــــــــان يـــــــزيـــــــد الــــــــكــــــــأس طـ

ســــقــــيــــت وقــــــــــد تـــــــــغـــــــــّورت الــــنــــجــــوم
وقال اآلخر:

يـــــــنـــــــا أبـــــــــا حـــــــــرب والحــــــــــــــّي مـــثـــلـــه رز
ــي ــمــ ــ ــدي ــ وكــــــــــان أبــــــــو حــــــــــرٍب أخــــــــي ون
ولم  ونــديــم،  نــدمــان  أعني  بــهــذا،  المبّرد  ــال  وق
النظر  ذوي  العلماء  بعض  رأيــت  وقد  بــاألول،  يقل 

)3( شرح البسملة. مخطوط.
بن  البرج  هو  وقيل  مسهر  بن  البرج  كــالم  من  لبيت   )٤(

الخالس الطائي.
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مجازه  الرحمن:  قوله:  في  عبيدة  أبــي  على  رّدوا 
تفارقه،  ال  له  الزمة  الرحمة  ان  فمعناه  الرحمة،   ذو 
إذا قال: الرحيم فمجازه  ال تنتقل عنه، وال تتغّير، و
فالراحم هــو اســم فاعل مــن رحــم، واســم  الــراحــم، 
وهــذا  ومستقبال  ــاال  وح ماضيا  يكون  قــد  الفاعل 

القول منه يوجب الفرق بينهما...(.
لفاظ  األ رّده  فــي  االشتقاقي  مذهبه  ى 

ّ
يتجل و

كتابه  فــي  ــد  واح معنى  إلــى  الــحــروف  المتشابهة 
استجابة  فه 

ّ
أل الذي  الحسنى(  اهلل  أسماء  )تفسير 

القاضي،  إســحــاق  بــن  إسماعيل  شيخه  لطلب 
َســاِمــي 

َ ْ
األ تفاسير  ــِذه  )َه مقدمته:  في  الزّجاج  قال 

)ِإن هلل  َقْوله  ِفي  َرُســول اهلل �  َعن  يــت  ُرِو ِتي 
َّ
ال

َكــاَن  َوقــد  َواِحـــَدة(   
َّ

ِإال ماَئة  اْسما  َوِتْسعين  ِتْسَعة 
الَقاِضي ِإْسَماِعيل بن ِإْسَحاق َرحَمه اهلل طلَبَها منا 

ْيِه ثّمَ ُنِسَخْت لنا بعد(.
َ
فأمليناها َعل

التسعة  الحسنى  اهلل  أسماء  أحصى  أْن  وبعد 
من  فيهما  ما  بيان  و تفسيرها  في  شّرع  والتسعين، 

اشتقاق، وفيما يأتي أمثلة منها: 
ْبــط  الــّرَ ــاَلم  ــَك

ْ
ال ــي  ِف الْملك  ــمــِلــك أصــل 

َ
ال  -٤

ِإذا  ملكا  أملكُه  َعِجين 
ْ
ال ملكُت  ــَقــال  ُي والــشــّد، 

أحد  ُه  َفِإّنَ َعِجين 
ْ
ال أْملكوا  ُيَقال  َو عجنه،  شددَت 

ربطها  ُهــَو  ــَمــا  ِإّنَ ا 
َ

ــذ َه من  ة 
َ
ــْرأ ــَم

ْ
ال إمالك  الريعين.و

مر 
َ ْ
اِفذ األ مِلك الّنَ

ْ
مَعاِني ال

ْ
ْصَحاب ال

َ
 أ

َ
ْوِج. َوَقال ِبالّزَ

 أمُره وتصّرفه ِفيَما 
ُ

كل َمالك َيْنُفذ ْيَس 
َ
ِفي ُملكه ِإْذ ل

ى َمالك 
َ
َماِلك َواهلل َتَعال

ْ
عّمُ من ال

َ
يملكُه فالملك أ

ف  َصّرُ الّتَ استفادوا  َما  ِإّنَ والُماّلك  هم،  ِ
ّ
كل المالكين 

ى.
َ
كهم من ِجَهته َتَعال ِفي أمال

كثر، 
َ
م أ

َ
5- الُقّدوس ُيَقال َقّدوس وُقّدوس َوالّض

وا 
ُ
﴿اْدُخل ى: 

َ
َتَعال َقْوله  ُمَبارك ِفي 

ْ
ال ه  ِإّنَ ْفِسير  الّتَ َوِفي 

َوقد  ُكْم﴾)١( 
َ
ل اهلُل  َكَتَب  ــِتــي 

َّ
ال َســَة 

َ
ــُمــَقــّد

ْ
ال ْرَض 

َ ْ
األ

ْطِهير،  الّتَ ْقِديس  َوالّتَ رُة  ّهَ الُمّطَ ُهَنا  ــه  ِإّنَ ْيضا 
َ
أ قيل 

َقْولهم  .َومثله  ِفيِه  ر  ُيَتَطّهَ ــُه  ّنَ
َ
أِل ُقــْدٌس؛  للّطل  َوقيل 

ِمْنَها. يتطّهرون  َكــاُنــوا  نهم 
َ
أل َمــْطــَهــرة؛  للسطيحة 

ــُه  إّنَ َو سريانّي  َكِلَمة 
ْ
ال أصل  ِإّنَ  َبعضهم:  لي   

َ
ــال َوَق

يش  َقّدِ دعواتهم  ِفي  وَن 
ُ
َيُقول وهم  ُقدشا  ْصل 

َ
األ ِفي 

ت قّدوس()٢(
َ
َعَرب َقال

ْ
يش فأعربته ال َقّدِ

ْقِدير  الّتَ َكاَلم 
ْ
ال ِفي  خلق 

ْ
ال أصل  َخاِلق: 

ْ
ال  -١٢

ُزَهْير   
َ

ــال َوَق رته، 
َ

قّد ِإذا  قًا 
ْ
َخل ْيء  الّشَ خلقت  ُيَقال 

ُض   .... َبعـ  َو ْقت 
َ
َخل َما  تفري  وألنت  رجال  يمدح 

 يفري
َ

ُق ثّمَ ال
ُ
َقْوم يخل

ْ
ال

ي تتّم على 
َ
مرك قطعته، أ

َ
ْنت ِإذا قّدرت أ

َ
َيُقول: أ

مر ثّمَ 
َ ْ
ن يشرع ِفي األ عزمك ِفيِه وتمضيه، َولست ِمّمَ

ُه فيتركه.
َ
َيْبُدو ل

ــُه  ّنَ
َ
أِل ِبَكاَلِمِه؛  احتّججنا  َما  ِإّنَ َو اج  حّجَ

ْ
ال  

َ
َوَقــال

 فريُت َتَمّدح 
َّ

ق ِإال
ُ
 أخل

َ
ة الفصاحة-: ِإّنِي ال َكاَن َبِقّيَ

ذكُره  ى 
َ
َتَعال اهلل   

َ
َوَقــال َذكْرَناُه،  ــِذي 

َّ
ال َمْعنى 

ْ
ال ا 

َ
ِبَهذ

ي تقّدرونه وتهّيئونه()3(
َ
}وتخلقون إفكا{ أ

الّسْتر  ــَكــاَلم 
ْ
ال ــي  ِف الغفر  أصــل  ــغــّفــار: 

ْ
ال  -١5

ي 
َ
أ غفر للوسخ 

َ
أ َفُهَو  َثْوبك  ُيَقال إصبغ  والّتغطية، 

)١( سورة المائدة اية ٢١.
)٢( تفسير اسماء اهلل الحسنى 30.
)3( تفسير اسماء اهلل الحسنى 36
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ُهَو  الَغْفر ِفي اهلل ُسْبَحاَنُه  ُه وأستر، َومعنى 
َ
ل أحمل 

َكَما  بستره،  يغّطيهم  و عباده  ذُنــوب  يستر  ــِذي 
َّ
ال

حسن 
ْ
ال بسترك  استرنا  ستار  َيا  َعــاء 

ُ
الــّد ِفي  َجــاَء 

َجِميل()١(
ْ
ال

ى ُيعّز من يَشاَء من أوليائه 
َ
َتَعال َوُهَو  ُمِعّز: 

ْ
ال  -٢5

ِفْعل، 
ْ
واألعزاز على ضروب إعزاُز من ِجَهة الحكم َوال

ِفْعل. 
ْ
إعزاز من ِجَهة ال إعزاز من ِجَهة الحكم، و و

ى ِبَكِثير من أوليائه 
َ
ول: ُهَو َما َيْفَعله اهلل َتَعال

ْ
األ

َ
ف

إعــزاُز  َفُهَو  نهْم، 
ْ
َشأ و 

ّ
وعل َحالهم  ببسط  ْنَيا 

ُ
الّد ِفي 

ذكره  ى 
َ
َتَعال َيْفَعله  َما  اِني: 

َ
الّث َوْجه 

ْ
َوال َوفعل،  ُحكم 

من  ترى  نــت 
َ
َوأ ْنَيا، 

ُ
الّد ِفي  َحال 

ْ
ال ة 

َّ
قل من  بأوليائه 

ِلك امتحان من 
َ

َفذ ْتَبة،  الّرُ َفْوقه ِفي  ْيَس ِفي دينه 
َ
ل

ْبر  الّصَ َشاَء اهلل على  ِإن  يثيبه  َوُهَو  ه  لَوِلّيِ ى 
َ
َتَعال اهلل 

ى ِبَكِثير من 
َ
اِلث: َما َيْفَعله اهلل َتَعال

َ
َوْجه الّث

ْ
ْيِه. َوال

َ
َعل

َوُظُهور  ْهي  َوالّنَ مــر 
َ ْ
األ وعلو  الــرزق  بسط  من  أعدائه 

 
َ

ال فعل  إعــزاز  ِلك 
َ

َفذ ْنَيا، 
ُ

الّد ِفي  َحال 
ْ
ال ِفي  الثروة 

اِئم، 
َ

عَقاب الّد
ْ
ِخَرة ِعْند اهلل ال

ْ
إعزاز حكم َوله ِفي اآل

ُه واستدراج.)٢(
َ
ى ل

َ
َما َذِلك إمالٌء من اهلل َتَعال ِإّنَ َو

ُهم 
َ
ل نملي  َما  ﴿ِإّنَ ذكـــره:  ــى 

َ
َتــَعــال اهلل   

َ
َقـــال َوقــد 

اب مهين﴾)3(.
َ

ُهم َعذ
َ
ليزدادوا ِإْثًما َول

وكريم  فس  الّنَ ِإَجاَبة  سرَعة  َكرم 
ْ
ال يم:  َكِر

ْ
ال  -٤3

ْصل.
َ
ق وكريم األ

ُ
الُخل

ي هّشة المكسر، 
َ
يَمة، أ َكِر حول: جوزة 

َ ْ
َوحكى األ

)١( المصدر نفسه 38
)٢( المصدر نفسه ٤١

)3( ال عمران ١٧8

َوَكأّن سرَعة انكسارها وهشاشتها ُجعل ِإَجاَبًة ِمْنَها 
ى 

َ
ِإل يعا  َسِر َكاَن  ِإذا  َجال،  الّرِ من  يم  َكِر

ْ
ال بَها  َفُشّبه 

كل  َسَبب  ى 
َ
َتَعال َواهلل  ْصــل، 

َ
األ ُهــَو  ا 

َ
َهــذ خيَرات 

ْ
ال

كرمين()٤(. ْكرم األ ه َفُهَو أ
َ
ل خير وُمَسّهِ

بها  طــّبــَق  كثير،  وغيرها  يسيرة،  نــمــاذج  تلك 
رين.  الزّجاج نظرّيته االشتقاقية وأصبح من الُمَشّهَ

المبحث الثاني:	 
موقف الخصوم والحّساد	 

جــاءوا  أو  ــّزّجــاج  ال عــاصــروا  ممن  الكثيرين  إّن 
بعده، لم يرق لهم ما بلغه الرجل من شأٍن في العلم 
هذا  وتظاهروا،  عليه،  فتداعوا  الحال،  وتأثل  والجاه 
يطعن عليه، وهذا يفتري عليه الكذب، وذاك يسخر 

منه، وذلك يخّطئه في علمه.. الخ. 
خصوم وحّساد ُيصّنفون فيما يأتي: 

تحّوله  بسبب  يناوئونه  الــذيــن  الكوفيون   -١
النحو  زعيم  د  بالمبّرِ وآلتحاقه  ثعلب،  شيخه  عن 
البصري، األمر الذي عّزز مركز البصريين وضعضع 
وبسبب  واالجتماعية،  العلمية  الكوفيين  كز  مرا
تناظر  يوم  الحائل  بن  هارون  بهم  مندو على  ِجه 

َ
َفل

بها  اودى  التي  المناظرة  القاسم،  تأديب  أجل  من 
كمًدا.  هارون 

العداوة  حد  للزّجاج  الكوفيين  كراهية  وبلغت 
فصيحه،  في  ثعلًبا  شيخه  خّطأ  أن  بعد  السافرة 

)٤( تفسير اسماء اهلل الحسنى 50. 
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كتاب  فلهج الناس بتلك األخطاء، فما قرئ عليه 
كتاب  فأنكر  ذلـــك،  َســئــْم  ثــم  بــعــدهــا،  الفصيح 

الفصيح أْن يكون له)١(. 
الفقهي  ــمــذهــب  ال فـــي  لـــه  الــمــخــالــفــون   -٢

والكالمي. 
الغيظ  تفّجر  الذين  والحّساد  المنافسون   -3
من  الــزّجــاج  إليه  وصــل  مما  عروقهم  في  والحسد 

مكانة علمية واجتماعية. 
رواه  ما  البارز  والحسد  الُخصومة  مظاهر  فمن 
حمزة  )قــال  قــال:  األصفهاني  حمزة  عــن  يــاقــوت 
كان  الموازنة:  كتاب  في  األصفهاني  الحسن  بن 
ببعض  اّتــفــقــتــا  لفظتين  كــل  أّنَ  يــزعــم  الـــزّجـــاج 
إْن نقصت حروف إحداهما عن حروف  الحروف و
األخرى، فإن إحداهما مشّتقة من األخرى، فيقول: 
ْجل)٢(، والثور إنما ُسمّيِ ثورًا؛  الّرُجل مشتق من الّرِ

ألنه ُيثير االرض.
والثوب انما ُسمّي ثوًبا؛ ألنه ثاب لباًسا بعد أن 

كذا قال.  ، حسيبه اهلل 
ً
كان غزال

ألنه  قرنانا؛  ُسمَي  إّنما  القرنان  أن  زعــم  و ــال:  ق
المطيق  أي:  القرنان  كالثور  امرأته  لفجور  مطيق 
ُمْقِرِنيَن﴾  ُه 

َ
ل ا  ُكّنَ َوَما   ﴿ القرآن:  وفي  قرونه،  لحمل 

بن  علي  بــن  يحيى  وحــكــى  قـــال:  مطيقين.  أي 

ثعلب  بين  الــحــوار  نجد  وفيه   ،٢0٢-٧0٢/١ المزهر   )١(
الذي  هذا  الحامض  موسى  وأبي  الزجاج  بين  و والزجاج، 

يجاهره بالعداوة يحسد أبا إسحاق و
حل مشتق من الرحيل( )٢( في المزهر )الّرَ

يحيى المنجم أّنه سأله بحضرة عبد اهلل بن أحمد 
بن حمدون النديم: من أّي شيء اشُتّق الجرجير؟ 
الريح تجرجره، قال: وما معنى تجرجره؟  قال: الن 
الجرير؛  للحبل  وِمــن هذا قيل  قــال:  تــجــّرْرُه،  قــال: 
يت جّرة؟  ألنه ُيجر على األرض، قال: الجّرة ِلَم ُسّمِ
على  ُجرت  لو  فقال:  األرض،  على  ُتَجّر  ألنها  قال: 
االرض آلنكسرت، قال فالمجّرة ِلَم ُسميت مجّرة؟ 

قال: ألّنَ اهلل جّرها في السماء جّرا. 
األبل  من  المئة  اسم  هو  الــذي  فالجرجور  قــال: 
قال:  وُتقاد،  باالزّقة  ر  ُتّجِ ألنها  قال:  به؟  يت  ُسّمِ ِلَم 
لئال  لسانه  طــرف  ُيــشــّق  الــذي  الــُمــَجــر  فالفصيل 
لسانه  جــّروا  ألنهم  قال:  فيه؟  قولك  ما  أّمه  يرتضع 
ذنَه فقطعوها ُتَسّميه 

ُ
أ حتى قطعوه، قال: فإن جّروا 

ُمّجرًا؟ قال: ال يجوز ذلك، فقال يحيى بن علي: 
ة التي أتيَت بها على نفسك، وَمْن 

ّ
قد َنَقْضَت الِعل

لم يدر أّنَ هذا مناقضته فال ِحّسَ له)3(.
الشاعر  ــاّلف  ــع ال ابــن  قــال حــمــزة: وشــِهــدُت 
من  أشياء  الزّجاج  كتاب  عن  يحكي  من  وعنده 
حضرُته  اني  قال:  ثم  فيه،  الذي  االشتقاق  شنيع 
وقد ُسئل عن اشتقاق القصعة، قال: ألنها تقصع 

الجوع اي تكسره.
قال ابن العاّلف: يلزمه أْن يقول: الخضض متق 
العصفور،  من  مشتق  والعصفر  الخضيض،  من 
الشراب  ب من 

ْ
والــَعــذ ب، 

َ
ــّد ال ب مشتق من 

ُ
ــّد وال

)3( الى هنا نقله السيوطي في المزهر 35٤/١.
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الــخــروف،  الـــعـــذاب، والــخــريــف مــن  مشتق مــن 
من  مشتق  والِحلم  الــعــاقــول،  مــن  مشتق  والعقل 
والخنفساء  القلم،  من  مشتق  قليم  واال الحلمة، 
من  والُمَخّنث  األنثى،  من  والخنثى  الفساء،  من 

المؤنث، ضرط إبليس على ذا من أدب()١(.
حمزة  رواه  ما  تصديق  على  ُمرغمًا  أّظنني  وال 
األصبهاني من نصوص؛ ألنها ظاهرة التجّني على 
أبا  أّنَ  والتشنيع عليه. وهل لي أن أصدق  الزّجاج 
معاني  مصّنف  اللغوي،  النحوي  العالم  إسحق 
ْت   عن الجّرة لم ُسمّيِ

ُ
القرآن وشرح البسملة ُيسأل

كذلك: فيجيب: ألنها ُتَجّرُ على األرض؟!. 
واستخفافه -إْن صدق  العالّف  ابن  تهّكم  وما 
الــخــروف،  مــن  فــالــخــريــف  ببعيد،  عــنــا  حــمــزة- 

قليم من القلم.. الخ. والعقل من العاقول، واأل
وال أجدني مصّدقا ما رواه حمزة األصبهاني؛ ألنه 
وخصومته  ُيَحكّم،  ال  والَخْصم  للزّجاج،  مكاشُح 
-وهذا ما أراه- ترجع إلى األسباب أذكر منها اثنين:
الفقهي،  الــمــذهــب  فــي  الــخــالف   أحــدهــمــا: 

يد اإلسهاب فيه. وال أر
بها  واهتمامه  بالعربية  الــزّجــاج  اعــتــزاز  واآلخـــر: 
ووقــف  أحــّبــه،  ــذي  ال الــقــرآن  لغة  ألنها  لها؛  وحبه 
ًيا، وللذّب  ًيا ونحو سني حياته األخيرة لتفسيره لغو
عن عقيدة اإلسالم الصافية، الخالية من شوائب 

الباطنية والشعوبية.

)١( معجم االدباء ١/56.

بني  إلــى  مــشــدود  فــإّنــه  األصبهاني،  حمزة  أمــا 
يد اآلن أن أبحث  جلدته، ُمْخلُد الى فارسّيته، وال أر
عن أصله وفصله ومعتقده، فليس ثمة ما يدعو إلى 
القفطّي،  يذكر  أْن  الّصدد  هذا  في  يكفي  و ذلــك، 
ينم  غاليا  عزيًزا  نّصا  قديم )ت 6٤6هـــ(  مؤرخ  وهو 
عن سر مكاشحته الزّجاج، ولم يكن القفطي ليورد 
النص منتقصا من حمزة، فقد أشاد به وأقسم على 
سعة اطالعه، قال في ترجمته: )الفاضل الكامل، 
في  عالمًا  كان  الروايات  الكثير  المطلع  المصّنف 

كل فن ..()٢(.
وهو  اصفهان(  يخ  )تار كتاب  )وله  أيضا:  وقال 
الكثيرة  الــوضــع  العجيبة  المفيدة  الكتب  مــن 
كل نوع من  الغرائب، ولكثرة تصانيفه وخوضه في 
أنواع العلم سّماُه جهلة اصبهان )بائع الهذيان( وما 

كما قالوا: ومن جهل شيئا عاداه()3(. األمر -واهلل- 
الـــوارد  القفطي  فــقــول  إلــيــه  المشار  الــنــص  أْمـــا 
ضمن تلك األشادة: )وكان ُينَسب إلى الشعوبّية، 

ب على األمة العربية()٤(. ه َيَتعّصَ وأّنَ
حمزة المولود سنة )٢80هـ( الذي عاش صباه 

وشبابه الى سنة 3١١هـ)5(. 
ــون ســنــة والـــزّجـــاج مـــلء السمع  ــالث إحـــدى وث
وعالمها  العربية،  دنيا  في  المرفوع  والعلم  والبصر، 

)٢( إنباه الرواة ١/335، 336
)3( إنباه الرواة ١/335، 336.

)٤( المصدر نفسه.
)5( هي سنة وفاة الزّجاج في بغداد.
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وثعلب،  د  المبّرِ الكبيرين  شيخيه  وفاة  بعد  األول 
يصاه، فكيف  رئيس النحو وشيخ الِكتاب وخّصِ و
يهنأ  و خاطر،  له  يطيب  و العيش،  حمزة  يستمرئ 
له بال من غير أن ُيَنّفس عن شعوبّيته، فينال من 
منه،  يسخر  و عليه،  يشّنع  و العربية،  علَم  الزجاج 
لالّمة  وثلبة  يته،  لعنصّر تحّزبه  يحقق  بذلك  فهو 
العربية، وهذا ما يخص حمزة، وأّما يحيى بن علي 
بّين  الــزّجــاج  مع  فِخالفُه  غيظا  المتّميز  المنّجم 

وأسبابه واضحة ترجع إلى: 
فالزّجاج  الكالمي  المذهب  في  الخالف   -١
يحيى بن علي متكلم  من أهل السنة والجماعة، و

معتزلّي االعتقاد. 
ــق أخــا  ــوّف ــم ٢- مــنــادمــتــه يــحــيــى بـــن عــلــي ال
الفعلي  الخليفة  الموفق  وكان  المعتمد،  الخليفة 
بعده،  من  والمكتفي  للمعتضد  نديما  كــان  ــه  وأّن
وفي هذه الفترة )ارتفع الزّجاج وصار مع المعتضد 
فسر  أّنه  بالمعتضد  اتصاله  وسبب  أوالده()١(  م 

ّ
يعل

يا عجز عن تفسيره غيره )وصار  كتابا لغو للخليفة 
للزجاج بهذا السبب منزلة عظيمة، وجعل له رزقًا 
العلماء  في  رزقــًا  و الفقهاء  في  رزقــًا  و الندماء  في 
يادة على أّنه نديم-  يحيى -ز ثالثمائة دينار()٢(. و
َم الزّجاج  كان فقيها أديًبا مصّنًفا، فال غرو إن تجّهَ
والحظوة  العظيمة  المنزلة  تلك  على  وحــســده 

الـــرواة  إنــبــاه   ،5٧/١ ــاء  ــ االدب معجم   ،٩6 الفهرست   )١(
 .٢3٢/3

)٢( المصدر نفسه

قسام وجراية  لدى الخليفة بتصنيفه في الثالثة األ
أزراقهم عليه. 

الـــزّجـــاج الـــى نفثه  3- وقـــد يــعــود خــالفــه مــع 
شعوبّية، فله من التصانيف: )أخبار أهله ونسبهم 
علي  بن  يحيى  يخص  ما  بعض  هذا  الفرس(  في 
المّنجم. وأما صاحب الحضرة عبد اهلل بن أحمد 
بن حمدون فوارث الندامى من آل حمدون وسليل 
به،  يكّنى  ابوه  إبراهيم بن حمدون وكان  بن  أحمد 
كنف من ترّبى؟  كيف نشأ عبد اهلل؟ وفي   :

ُ
وأسأل

وكان  فيه،  المتوكل  مقالة  ذكر  عن  بالقلم  الربأ  إّني 
ُتسأل التراجم عن أحمد النديم 

ْ
أحمد ندينا له، فل

َقطع  ــم  ِل اهلل،  عبد  الحضرة  صاحب  والــد  هــذا، 
ذنه)3( ونفاه؟

ُ
المتوّكل أ

سوء  على  عــقــاٌب  ونفيه  أبيه  ُذِن 
ُ
أ قطع  ولــعــّل 

ية  ية االبن والده بتلك الحالة المزر أخالقه، ولعل رؤ
من العاهة المستديمة والسمعة المخزية، بل لعل 
يه  َكنف والٍد تلك مثالبه ومخاز نشأة عبد اهلل في 
جعلت منه نديما ينطبق عليه المثل: الولد على 
الزّجاج، هذا  بين  و بينه  الهوة  يعّمق  مما  أبيه،  سر 
الخليفة  الــى  قـــرب  األ المنزلة  فــي  مزاحمته  الــى 

إلى خالف في المذهب الفقهي.  والسلطة و
قريبين  كانا  يحيى  و اهلل  ّن عبد 

َ
أ زد على ذلك 

أحدهما من اآلخر؛ النهما ولدا صديقين حميمين 
بلغت صداقتهما حّدًا ال مزيد عليه، يترجمه قول 

)3( معجم األدباء ١/365 -366.
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أبي عبد اهلل في صديقه ابي يحيى: 
ــه  ــ  وكــــــــــنــــــــــُت ل

ً
كــــــــــــــان لــــــــــي ِخــــــــــــــــــــاّل

كــــــــآمــــــــتــــــــزاج الـــــــــــــــــروح بــــــــالــــــــبــــــــدن)١(
مقالة  تصديق  على  مرغمًا  أجدني  فال  وبعد، 
التخريف بل التجديف على لسان اولئك الثالثة 
كي يحيى، وصاحب الحضرة  القائل حمزة، والحا
فــيــه، مــرفــوض  عــبــد اهلل .. فــكــل ذلـــك مــطــعــون 

لألسباب التي ذكرت.)٢(

المبحث الثالث:	 
بين الزّجاج وابن السّراج	 

ــّوه في  ــل الـــزّجـــاج وغ ــراف  ــع إســ ــد أْن أدفـ يـ أر ال 
االشتقاق، ولكن الذي روي عنه عن طريق حمزة 
األصفهاني ال ُيَصّدق، فالّجرة اّنما ُسمّيت -على 
زعم الراوي- جّرة؛ ألنها ُتجّرُ على األرض؟! أيمكن 

ر هذا عن الزّجاج؟! صدو
ــزّجــاج من  واصـــدق حديثا وأوثـــق روايـــة عــن ال
فقد  السّراج،  بن  بكر  ابو  تلميذه  لنا  رواه  ما  أولئك 
كان هذا أحدث أصحاب المبّرد مع ذكاء وفطنة، 
اشتغل  ثم  يه،  سيبو كتاب  العّباس  أبي  على  قرأ 
رأيت  )و يه:  بن درستو أبو محمد  قال  بالموسيقى، 
ما 

ّ
ُمَسل الــزّجــاج  عند  حضر  وقــد  يوما  الــســّراج  ابــن 

)١( معجم االدباء 36٧/١.
التكريتي  صــالــح  محمد  يعودللدكتور  ــرأي  الـ هــذا   )٢(
التربية /ابن رشد/جامعة  كلية  -رحمه اهلل- األستاذ في 

بغداد.

عن  الزّجاج  رجــٌل  فسأل  المبّرد،  موت  بعد  عليه 
أبا بكر، فأجابه  يا  السّراج: أجبه  مسألة، فقال البن 
في  كنت  لو  واهلل  وقــال:  الــزّجــاج  فانتهره  فأخطأ، 

منزلي ضربتك، ولكن المجلس ال يحتمل. 
كنا نشهد بالذكاء والفطنة البي الحسن بن  وقد 
رجاء وانت ُتخطئ في مثل هذا! فقال: قد ضربتني 
يا أبا اسحق وأّدبَتني، وأنا تارك ما درست مذ قرأُت 
يه؛ الني تشاغلُت  كتاب سيبو هذا الكتاب، يعني 
فعاود  أعــاود،  أنا  واآلن  والموسيقى،  بالمنطق  عنه 
وصّنَف وانتهت اليه إلرئاسة بعد موت الزجاج()3(.
هذا التلميذ الحدث، الذكّي الفِطن، المتأّدب 
بتواضع العلماء عاود الدراسة وجّد واجتهد، وبلغ 
منزلة عالية من التحصيل مّكنته بعُد من مناظرة 
في  جــادلــه  وبّكته،  انتهره  ــذي  ال الــزّجــاج  شيخه 
يكن  لم  إلزامات  شيخه  وألزم  االشتقاقي،  مذهبه 

للزّجاج مناص من التسليم له فيها. 
وقّدم  )االشتقاق(  كتابه  السّراج  ابن  ــَف 

ّ
أل لقد 

في  اآلراء  اضطراب  فيها  َبّيَن  قصيرة  بمقّدمة  له 
كــتــاب نــوّضــح فيه  ــذا  ــال: )هــ ــ ــمــوضــوع ق ــذا ال هـ
من  َيعِرض  لما  العرب  كالم  في  الواقع  االشتقاق 
منهم  فيه،  الناس  من  لكثير  واالضطراب  الحيرة 
اللغة  يقول: ال اشتقاق في  مختلفون، فمنهم من 
لفظتين  كل  بل  قال:  من  ومنهم  قل.  األ وهم  البّتة 
ومنهم  األخــرى.  من  مشّتقة  فاحداهما  مّتفقتين 

)3( إنباه الرواة 3/١٤٩.
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من يقول: بعض ذلك مشتق وبعضه غير مشتق، 
وهؤالء هم جمهور أهل اللغة()١(.

ــذي  )وال ــال:  ق أشــيــاء،  ستة  على  كتابه  وبنى 
السؤال عنه  ونوضحه، مما يجب  نبينه  أْن  يجب 

ستة أشياء:
األول: االشتقاق ما هو ؟ 

حروفها  تتفق  التي  لفاظ  األ جميع  هل  الثاني: 
ببعضها مأخوذ بعض أم بعضها دون بعض؟()٢(.

شرح  أن  وبعد  الباقية،  األربــعــة  األشــيــاء  وعــّد 
األول انتقل إلى شرح الثاني، قال: )إن سأل سائل 
لفاظ التي تتفق حروف بعضها  فقال: هل جميع األ
له:  قيل  بعض؟  دون  بعضها  أم  بعض  من  مأخوذ 
أْن يخص  لغة  كل  النظر على واضع  الذي يوجبه 
لتدل  ُجعلت  إّنما  األسماء  ألّنَ  بلفظ؛  معنى  كل 
كآختالف  تختلف  أن  فحّقها  الــمــعــانــي،  على 
ما  على  اللغة  أهل  يصطلح  أْن  ومحال  المعاني، 
أّنه  اّدعــى  من  ادعــاء  وهــذا  يَوضح،  ما  دون  ُيلبس 
ليس في لغة العرب لفظتان متفقتان في الحروف 

 لمعنى واحد()3(.
ّ
إال

الزعم  ذلــك  تفنيده  فــي  الــســّراج  ابــن  يمضي  و
وعّبر  الزّجاج،  مذهب  وهو  السؤال،  تّضمنه  الذي 

عنه بقوله )وهذا ادعاء من اّدعى أّنه ليس ...(.

)١( االشتقاق البن السّراج تحقيق الدكتور محمد صالح، 
مطبعة المعارف، بغداد ١٩٧3. ص3١

)٢( المصدر نفسه. 
)3( االشتقاق33.

ان ابن السّراج ال يرى رأي شيخه الزّجاج، فقد 
مختلف،  ومعناهما  الحروف  في  اللفظتان  تّتفق 
ووّضح ذلك بقوله: )إن الحّي أو القبيلة ربما انفرد 
القوم منهم بلغة ليس سائر العرب عليها، فتوافق 
آخر  لفظ  معنى  يــريــدون  وهــم  قــوم  لغة  في  اللفظ 
ربما  ثم  آخــر،  معنى  يريدون  وهــم  آخرين  لغة  من 
هــؤالء،  لغة  هــؤالء  فاستعمل  اللغات  اختلطت 
على  ُوضعت  قد  اللغة  فأصل  هــؤالء،  لغة  وهــؤالء 

إخالص لكل معنى لفظ ينفرد به()٤(. بيان و
وتباعد  اللفظتين  تــفــاق  آل اخــرى  حالة  بــّيــن  و
المعنيين )وقد تتعدى العرب أيضا لغتها إلى لغة 
وُتشبهه  فلتعّربه  منه،  الشيء  فتستعمل  العجم، 
من  مشتقا  ذا  يكون  أْن  يجوز  ال  فكما  بألفاظها، 
في  القبيلتين  لغة  اختلفت  إذا  كذلك  كالمها، 
معنى لم يجز أْن يكون بين أحدهما واآلخر نسبة، 
فلهذا ينبغي ان يكون غير ممتنع أْن يتفق في اللغة 

يتباعد المعنيان()5(. اللفظتان و
الذي  األول  للرأي  وتوهينا  الــرأي،  لهذا  وتثبيتا 
ــذي دار  ال الــحــوار  الــســّراج  ابــن  رد  أو الــزّجــاج  عليه 
بينهما، قائما على أّن أهل اللغة قد ُيسّمون أشياء 
تبلغا،  أْن  فيجوز  أخــبــار،  لها  )وتــكــون  بأسباب 
تعرف  ال  التي  كاألمثال  فتكون  تبلغا،   

ّ
أال يجوز  و

ها. 
ُّ
ُكل أسبابها 

)٤( المصدر نفسه . 
)5( المصدر نفسه. 
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ليس  أّنه  يذكر  بالنحو)١(  اق 
َّ

الحذ أحد  كان  وقد 
 
ّ
اال ــول  األصـ فــي  تتفقان  لفظتان  الــعــرب  لغة  فــي 
يتّعسف ذلك غاية التّعسف،  لمعنى يجمعهما، و
فقلت له: اخبْرني عن قولهم: رفع عقيرته، إذا رفع 
صوته بالغناء، أليس قد جاء الخبر بأّن أصيله أّن 
بعد  فقيل  ينوح عليها،  ُعقرت رجله، فكان  رجاًل 
عقيرته؟  رفــع  قــد  متّرنما:  صوته  رفــع  لمن  ذلــك، 
كان  هــل  الخبر  يبلغا  لــم  فلو  قلت:  بلى،  فــقــال: 
قال:  الصوت؟  للعقيرة معنى من  تشتق  أْن  يجوز 
ال، فقلت له: فما ُتنكر أْن تجيء ألفاظ اسُتعملت 
بقصص لم تبلغنا، فال يجوز أْن ُيعرف اشتقاقها؟ 

فقال: ما أدفع ذلك. 
من  كثير  في  ُيصيب  اهلل)٢(-  -رحمه  كان  وقد 

يف الكالم()3(. ذلك لحذقه وعلمه بتصار
وأشار ابن جّني في خصائصه إلى ذلك الحوار 
كثر من مرة إليك واحدة منها، قال: )ولهذا الموضع  أ
أبو  إليه  أسرع  مما  كثير  بكر عن  أبو  تّوقف  ما  نفسه 
إسحق من ارتكاب طريق االشتقاق، واحتج أبو بكر 
لفاظ المنقولة  أْن تكون هذه األ بأنه ال ُيؤمن  عليه 
ندر  ولم  نشاهدها،  لم  أسباب  لها  كانت  قد  الينا 
رفع  إذا  بقولهم )رفع عقيرته(  له  ومّثَل  ما حديثها، 
صوته، قال له أبو بكر: فلو ذهبنا نشتق لقولهم )ع 
إّنما هو  ق ر ( من معنى الصوت لبعد األمر جدا، و

)١( المقصود هو الزّجاج
)٢( هو الزجاج. 

)3( االشتقاق 3٤

ووضعها  فرفعها  رجليه،  احدى  ُقِطعت  رجاًل  أّنَ 
على األخرى، ثم نادى وصرخ بأعلى صوته، فقال 
الناس: رفع عقيرته أي رجله المعقورة. قال أبو بكر: 

فقال أبو إسحق: لست أدفع هذا ...()٤(.
كتابه  ــّراج فــي  ــس ــن ال ــا اب ردهــ ــذه نــصــوص أو ه
خصائصه  في  جّني  ابــن  اليها  وأشــار  االشتقاق، 
إسرافه فيه،  تبّين مذهب الزجاج في االشتقاق، و
ــا حــمــزة األصــفــهــانــي تبّين  ردهــ وتــلــك نــصــوص أو
شّتان  ولكن  أيًضا،  االشتقاق  في  الزّجاج  مذهب 
ما هما، هذه صادرة عن ناقد ُمتّزن منصف، وتك 
الناقد  السّراج  ابن  ُمجحف،  مكاشح  حاقد  عن 
ــّوه في  وغــل الــزّجــاج  إســـراف  يــدفــع  لــم  المنصف 
االشتقاق، فقد تبّين مذهب شيخه )أنه ليس في 
 لمعنى 

ّ
إال العرب لفظتان تتفقان في األصول  لغة 

كان  أّنه  يجمعهما( وحكم عليه -أعني شيخه- 
ره،  )يتعّسف ذلك غاية التعّسف( ثم جادله وحاو
وأذعن الشيخ لتلميذه، ووافقه على رأيه، ما انتفج 

وال َحِنَق، وال تجّهم تلميذه. 
 أن ُيِقر 

ّ
ولم يسع ابن السّراج الناقد المصنف إال

 ...( فقال  ية،  اللغو ومكانته  إسحق  أبــي  بحذق 
كثير من ذلك  كان -رحمه اهلل- ُيصيب في  وقد 

يف الكالم(. لحذقه وعلمه بتصار
والثالثة  حمزة  رده  أو مما  يم  التقو هــذا  فأين 
الرواة: ابن المنّجم وابن حمدون وابن العاّلف! هل 

)٤( الخصائص ٢٤8/١. وانظر ايضا ١٢/١، 66.
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ذكروا الزجاج بكلمة طيب واحدة؟ لماذا؟ 
ــة والـــخـــالف  ــوم ــص ــخ ــر ال ــاه ــظ ــرز م ــ ــ  ولـــعـــلّ أب
يدخل  أن  ذلــك  تــيــة،  اآل الوقائع  عنه  تكشف  مــا 
مترّبع  ــزجــاج  وال ـــ(  ــ )30٧ه سنة  بــغــداد  شخص 
على سّدة الشهرة علًما وقْدًرا وسعة، فهو جليس 
د،  الــمــبــّرِ بعد  النحو  وعــالــم  ومــؤدبــهــم،  الخلفاء 
ذلك  يأتي  الكتاب،  اقراء  في  اليه  المشار  والعلم 
على  يتتلمذ  و الشيخ  هذا  على  يقرأ  و الشخص 
جــوار  الــى  انتقل  حتى  الشيخ  يلبث  ولــم  يــديــه، 
 
ّ
إال التلميذ  هــذا  من  كــان  فما  )3١١هــــ(  سنة  بــه  ر
ية في اآلفاق،  المدّو أْن هجم على سمعة شيخه 
فيما  )األغــفــال  سماه  العنوان  كبير  كتابا  فألف 
كــورة  بــا ليجعله  الــمــعــانــي(  مــن  الـــزّجـــاج  أغــفــلــه 
أعماله، إّنه تلميذه العاق أبو علي الفارسي، ولقد 
الفتاح أسماعيل شلبي عن  الدكتور عبد  تساءل 
سر الهجوم المبكّر لهذا التلميذ العاق قال: )فهل 
هجم ابو علي على شيخه الزجاج ابتغاء السمعة 
وابتغاء الظهور؟ أّما أبو حّيان فيرجع ذلك إلى أّنَ 
وتخطئته،  الزّجاج  على  للّرد  محبا  كان  علي  أبا 
الجاري  وللشنآن  بذلك،  مولعا  كان  ألنه  قال:  ثم 
بينهما سبب ذكره الناس. ولم)١( اقف على ذلك 
طول  من  الرغم  على  الناس  ذكــره  الــذي  السبب 
إن  صحبتي ألبي علي وتقصّي ما هو متصل به، و
كانت  التي  الخصومة  أّنَ  اعتبار  إلى  أميل  كنت 

كالم الدكتور شلبي )١( هذا 

يه )الموقر عند  د )شيخ الزجاج( وسيبو بين المبّرِ
الى مهاجمة  أبا علي  التي دفعت  أبي علي( هي 

د وتلميذه الوفي أبي إسحق()٢(. المبّرِ
الخصومة  فليست  ال،  ال،  التخريج  لهذا  وأقول 
التي  هي  يه  سيبو بين  و الزّجاج  شيخ  د  المبّرِ بين 
د وتلميذه الوفي  دفعت أبا علي إلى مهاجمة المبّرِ
َط 

َّ
َغل مما  كثير  عن  رجع  المبّرد  ألّنَ  إسحاق؛  أبي 

المعرفة،  حق  ذلــك  يعرف  علي  وأبــو  يه،  سيبو به 
عضيمة  الخالق  عبد  محمد  األســتــاذ  بــّيــن  فقد 
الفتح  أبو  ابن جني، يقول  جلّية االمر بما نقله عن 
في هذا الخصوص: )ومن الشائع في الرجوع عنه 
كالم  به  تّتبع  العباس  أبــو  كــان  ما  المذاهب  من 
يه، وسّماه )مسائل الغلط( فحّدثني أبو علي  سيبو
يعتذر  كان  العّباس  أبا  أن  السّراج  بن  بكر  أبي  عن 
كنا رأيناه في ايام الحداثة،  يقول: هذا شيء  منه و

فأما اآلن فال()3(.
أبو  بــه  مــا تعّقب  أيــضــًا )وأمـــا  ابــن جّني  يــقــول  و
يــه في  كــتــاب ســيــبــو ــد  ي ــز ــعــبــاس مــحــمــد بـــن ي ال
يلزم  الغلط( فقلما  التي سّماها )مسائل  المواضع 
-مع  أيضا  وهو  النزر  الشيء  إال  الكتاب  صاحب 
ته- من كالم غير أبي العباس. وحّدثني أبو علي 

ّ
قل

عن أبي بكر عن أبي العباس أّنه قال: إّنَ هذا كتاب 
ُكّنا علمناه في أوان الشبيبة والحداثة، واعتذر أبو 

)٢( ابو علي الفارسي ٤٧٧.
الخصائص  وانظر:   ،٩0 المحقق  مقدمة  المقتضب،   )3(

.٢06/١
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العباس منه()١(.
إذن ما كانت، وال استّمرت خصومة بين المبّرد  و
يه بالرواية عن أبي علي نفسه عن ابن السّراج  وسيبو
منتصًرا  يكن  لم  الفارسّي  فإن  وعليه  المبّرد،  عن 
كان محًبا للّرد على الزّجاج وتخطئته  يه بل  لسيبو
كان مولعًا بتخطئة شيخه  كما قال أبو حيان؛ ألنه 
بسبب الشنآن الجاري بينهما. إّنَ الفارسّي يقف 
الــزّجــاج،  خصوم  فيها  يصطف  التي  الجهة  فــي 
األصفهاني  ُفِطَر عليها حمزة  التي  ِة 

ّ
الِجِبل وأنه من 

حقًدا  يتمّيزون  الــذيــن  مــن  مــعــه،  الـــرواة  والــثــالثــة 
المختلفة،  المذاهب  في  وخالًفا  وغيًظا  وحسًدا 
الفارسي، تجعل  ى عن هذا  ُترو ناهيك عن قصة 
ير القاسم  ق الوز

ّ
من الزّجاج رجل دعابة وعبث يتمل

يم، وقد أثبت التحقيق بطالنها)٢(. 
ّ
الِغل

ته،  وتقّوال وتخالعه  علي  أبي  مجون  عن  ْقِصَر 
ُ
وأ

فتراجمه طافحة بذلك.

المبحث الرابع:	 
من الّسباق الى نضيج االشتقاق	 

كان علًما  يب إلى أّنَ الزّجاج  إذ انتهينا من قر و
ومنزلة  بــارزة،  علمية  مكانة  ذا  عصره،  أعالم  من 
ية  كونه صاحب نظر اجتماعية عالية، فضال عن 

)١( المصدر نفسه، وانظر الخصائص 3/٢8٧. 
)٢( انظر: مجلة اداب المستنصرية، بحثا بعنوان )الزجاج 
صالح  محمد  للدكتور  المؤرخين(  تخليط  في  النحوي 

التكريتي، العدد التاسع ١٤0٤هـ-١٩8٤م، ص٤0٤.

هرا بها، ُمطّبًقا لها في مصّنفاته،  اشتقاقية كان ُمّشَ
والمنافسين  الحّساد  مــن  الكثير  لــه  جلب  مما 
فيمن  كلمة  يــقــول  أّن  رأيــنــا  عليه،  والمفتئتين 
يقول  االشــتــقــاق،  مضمار  فــي  السبق  َقــصــُب  لــه 

الشاعر: 
ــبــكــا ــّج لــــي ال ــيـ ــهـ ــْت قـــبـــلـــي فـ ــــكــ ــــكــــن ب ول

ــل لــلــمــتــقــدم ــضــ ــ ــف ــ ــت ال ــلـ ــقـ فـــبـــكـــاهـــا فـ
اليه  انتهى  ما  وهــذا  للمتقدم،  الفضل  أجــل: 
مذهب  ــقــّوم  ي وهــو  شلبي  الــفــتــاح  عبد  الــدكــتــور 
اسحق  أبا  أّن  ذكر  أْن  فبعد  االشتقاق،  في  الزّجاج 
)مولع ولعًا شديدًا باالشتقاق، يجعل للفظ معنى 
لفاظ التي  ر حوله معاني األ أصياًل ُتؤخذ منه وتدو
تُمت له باتفاقها معه في بعض الحروف ومتصّرفة 
بين  يجمع  األصــول  من  اصــال  يأخذ  وهكذا  منه، 

إن اختلفت صيغه ومبانيه(.)3( معانيه، و
وذكر الباحث ان ولع الزّجاج باالشتقاق ادى به 
يالت،  التأو من  عداه  ما  على  جانبه  ترجيح  )الى 
يالت، وكان بعضها يرجع  فإذا كانت هناك عدة تأو
في معناها الى اصل من اصول االشتقاق رّجح هذا 

الجانب()٤(.
خاصًا  )طابعا  للزّجاج  أّنَ  إلى  الباحث  وانتهى 
ئمة  األ من  غيره  من  له  مميزا  االشتقاق  تناوله  في 

)3( ابو علي الفارسي ٢٧٢، وهذا ما وضحناه في ص 6، 
٧، 8، من هذا البحث.

)٤( المصدر نفسه ٢٧3.
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يين()١(.  اللغو
محدثين  باحثين  رأي  على  الباحث  وعّقب 
لفكرة  الكبير  بالنجاح  البادئ  هو  يد  در ابن  يقول: 
ابــن  وأّنَ  االشــتــقــاق،  كــتــاب  بتأليف  االشــتــقــاق 
السالم  عبد  األستاذ  رأي  وهو  به،  تأّسى  قد  فارس 
في  يقول  حيث  اللغة،  مقاييس  محقق  هـــارون 
كتابه  في  فــارس  ابن  أّنَ  على   ( التحقيق:  مقدمة 
باللغة،  الحذق  في  الغاية  بلغ  قد  )المقاييس( 
كل  مفردات  يرّد  اذ  أصولها،  وفهم  أسرارها،  وتكّنه 
ية المشتركة..  مادة من مواد اللغة إلى أصولها المعنو
لم  التأليف،  بهذا  يين  اللغو بين  مــن  انــفــرد  وقــد 
صاحب  أّن  ى  وأر أحــد،  يخلفه  ولــم  أحــد  يسبقه 
هو  العبقرية  الفكرة  بهذه  إليه  اإليحاء  في  الفضل 
يد  در بن  الحسن  بن  بكر محمد  أبو  الجليل  األمام 
كتاب )االشتقاق( أْن يرد  )ت3٢١هـ( إذ حاول في 
وبطونها  وأفخاذها  وعمائرها  العرب  قبائل  أسماء 
كمها،  وحا وفرسانها  وشعرائها  ساداتها...  وأسماء 

ية اشتقت منها هذه األسماء. إلى أصول لغو
كان يتأسى  وِمّما هو بالذكر جدير أّن ابن فارس 
والتأليفية  واألدبية  العلمية  حياته  في  يــد  در بابن 
... والكالم في االشتقاق قديم يرجع العهد به إلى 
األخفش،  الحسن  وأبــي  وقطرب  األصمعي  زمــان 
يد بدأ النجاح  وكلهم ألف هذا الفن، ولكن ابن در
)االشتقاق(  كتاب  بتأليف  الفكرة  لهذه  الكبير 

)١( نفسه ٢٧6.

وثّناه ابن فارس بتأليف )المقاييس()٢(.
لقد أراد الباحث أْن ُينّبه على أّنَ للزّجاج نصيَبا 
وعلى  االشتقاق،  مباحث  في  المشاركة  من  وافــًرا 
منذ  العلماء  بين  ذكــر  له  يجر  لم  ذلــك  من  الرغم 
يد، يقول الدكتور الباحث:  األصمعي حتى ابن در
)وقد قرر االستاذ عبد السالم هارون أّن الكالم في 
القدامى  المؤلفين  إلى  أشار  فقد  قديم،  االشتقاق 
اليه هنا في  اإلشــارة  أردت  ما  يغفل  ولكنه   ... فيه 
ــي إســحــاق الــزّجــاج  ــو مــشــاركــة أب ــذا الفصل وه ه
تستحق  التي  الــصــورة  هــذه  على  الباب  هــذا  في 
ابن  الى  ُينسب   

ّ
أال ذلك  بعد  وأرجو   ... التسجيل 

ُينسى  يد أّنه بدأ النجاح الكبير في االشتقاق، و در
يد   أبو اسحاق الزجاج )ت3١١هـ( وهو معاصر ابن در
كتب الطبقات  يذكره المؤرخون في  )3٢٤هـ()3(، و

سابقا عليه()٤(.
واجتهد الدكتور شلبي في تعليل ما رآه االستاذ 
كــان األســتــاذ مــدفــوًعــا الى  ــمــا  ّب ر ــارون فــقــال: )و  هـ
طواها  االشتقاق  في  المؤلفة  الكتب  بــان  رأى  ما 
ابن  كتاب  خال  الضياع،  يد  إليها  وامتدت  الزمن 
الناس...  أيدي  في  المعروف  االشتقاق  في  يد  در
هذه  الــزّجــاج  رد  أو أن  بعد  المعذرة  تَمس 

ْ
ُتل فهل 

معاني  كتابه  في  االشتقاق  من  الصالحة  الطائفة 

-٢3/١ المحقق  مقدمة  فارس،  البن  اللغة  مقاييس   )٢(
.٢٤

كثير من المصادر سنة )3٢١هـ( يد في  )3( وفاة ابن در
)٤( ابو علي الفارسي ٢٧6-٢٧٧ هامش.
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النجاح  بدأ  المتعاصرين  الشيخين  رأي  القرآن، 
الكبير في نظرية االشتقاق()١(.

)بعض  أّنَ  الى  اإلشــارة  الباحث  عن  تِغب  ولم 
عن  يرضوا  لم  التحامل-  دفعهم  ربما  -و العلماء 
منهج الزّجاج في االشتقاق ... ولكن هذا ال يدعو 
إغفاله حتى ال ُيشار إليه مع  الى عدم االعتداد به و
خطاها  التي  المراحل  من  كبرى  مرحلة  ُيمثل  أّنه 
أهمية  في  يزيد  ومما  السبيل،  هذا  في  السابقون 
في  يلتزمها  يكاد  ــه  أّن الــزّجــاج  عند  المرحلة  هــذه 

كتابه المعاني. تفسير اللفظ القرآني في 
هذا وقد عرضُت في مكان آخر ألبي بكر محمد 
بن الّسري الملّقب بابن السّراج وهو معاصر كذلك 
ودعمت  به،  فارس  ابن  تأسي  بينت  و يــد،  در البن 
السراج  ابن  أّنَ  إلى  وانتهيت  بالنصوص،  رأيت  ما 
الحديث عن االشتقاق على صورة  هو األصل في 
في  جني  كأبن  ين  المشهور العلماء  عنها  رضــي 

خصائصه ١/5٢6()٢(.
شلبي  الدكتور  إليه  أشار  الذي  اآلخر  والمكان 
أبي  بين  الذي عقده موازنا  الفصل  هو ما ذكره في 
بكر بن السّراج وأبي علي الفارسي)3(، حيث عرض 
فضل  له  أّنَ  على  والتدليل  الــســّراج  ابــن  إلنصاف 
السبق في التحدث عن االشتقاق راًدا بذلك على 
ما قاله األستاذ أحمد أمين الذي رأى أّنَ ابن فارس 

)١( المصدر نفسه.
)٢( ابو علي الفارسي ٢٧٧ هامش. 

)3( المصدر نفسه ٢٩5. 

صاحب الفضل في الحديث عن االشتقاق، قال 
السّراج  ابن  أنصف  أْن  هنا  )وأود  شلبي:  الدكتور 
وأرد إليه فضل السبق في التحّدث عن االشتقاق 
الصغير، ذلك ألّنَ االستاذ أحمد أمين )رحمه اهلل( 
لّف 

ُ
أ ما  )ومــن خير  ما نصه:  اإلســالم  قال في ظهر 

مقاييس  كتاب  العصر  ذلــك  في  أيضا  اللغة  في 
اللغة البن فارس المتوفى سنة 3٩5ه، وقد نحا فيه 
الكلمة  معاني  من  استخلص  وقد  جديدا،  نحوا 
اساسًا  جعله  معنيين  أو  واحــدًا  معنى  المختلفة 
االشتقاقات  ان  ــيــّن  ب و عليه،  ونــقــص  للكلمة، 
قال:  )وجــب(  ذلك  مثال  حوله،  ر  تدو المختلفة 
يدل على سقوط  واحد  والباء، أصل  والجيم  الواو 
الشيء ووقوعه ثم يتفرع، يقال: وجب البيع وجوبا 
حق ووقع، ووجب الميت: سقط، والقتيل واجب، 
كية، أي إذا  وفي الحديث: إذا وجب فال تبكيّن با
سقط، وقال اهلل في النسك: فإذا وجبت جنوبها.. 

ووجب الحائط: سقط. 
ابن  وصف  أمين  أحمد  األستاذ  أّن  ترى  فأنت 
نحوا  ))نحا  بأنه  اللغة  مقاييس  كتابه  في  فــارس 
جديدًا فيه( ثم بين ذلك النحو الجديد بأن يؤول 
ابن  أّن  ى)٤(  وأر واحــد...  معنى  إلى  كلها  المعاني 
ابتداعًا  ذلــك  مبتدعا  يكن  لــم  ـــ(  )3٩5هــ فــارس 
السّراج  ابن  والزّجاج، ولكن  السّراج  ابن  فقد سبقه 
كما  االشتقاق  في  كتابا  ألّف  بأّنه  ينفرد  )3١6هـــ( 

كالم الدكتور شلبي. )٤( هذا 
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رد  كالم أبي بكر فيما أو يقول ابن جني، وأقرأ معي 
وأنه  الدين  يوم  َمِلِك  قــرأ:  من  لقرارة  احتجاج  من 
ِملك  عندي:  )االختيار  قــال:  القراءة  هذه  يختار 
يوم الدين، والحجة في ذلك ان المالك والملك 
وهو:  أصل  إلى  يرجعان  و واحــد،  معنى  يجمعهما 
أي  العجين  ملكت  ــوا:  ــال ق كــمــا  ــد،  ــش وال ــربــط  ال

شددته، وقال الشاعر: 
كــــفــــّي فــــأنــــهــــرُت فــتــقــهــا مـــلـــكـــُت بـــهـــا 

ــا وراءهـــــــــا ــ ــ ــا م ــ ــ ــه ــ ــ ــن دون ــ ــ ــم م ــ ــائـ ــ يـــــــرى قـ
واألمالك من هذا، انما هو رباط الرجل بالمرأة، 
يكون  فقد  العرب بعضه مأخوذ من بعض،  وكالم 
فكذلك   ... باألبنية  ُيخالف  ثــم  واحـــًدا،  ــل  األص
من  الكثير  يملك  الــذي  فالملك  وملك،  مالك 
في  يشاركه  بــأْن  الناس  من  غيره  وشــارك  األشياء، 
ملكه بالحكم عليه فيه، وان ال يتصرف فيه اال بما 
رد ابن فارس  يسوسه به(، وقد أو يطلقه له الملك و
)ملك(  مــادة  في  كالما  اللغة  مقاييس  كتابه  في 
ينظر فيه الى قول ابن السّراج، منها أنتم أوالء ترون 
الــبــاب، وكيف ساق  الــســّراج فــي هــذا  ابــن  سبق 
االمثلة من كالم العرب، وقد ساقها بعد ابن فارس، 
بعد  أيجوز  رد؟  أو كما  الشعر  شواهد  رد  أو وكيف 
أمين  أحمد  األستاذ  يقول  ما  إلى  نطمئن  أْن  ذلك 
كتابه مقاييس  )إن ابن فارس نحا نحًوا جديًدا في 

اللغة()١(.

)١( ابو علي الفارسي 303 .

وخالصة ما قدمناه من اعتراض الدكتور شلبي 
كل من االستاذين عبد السالم هارون وأحمد  على 
يد بدأ النجاح الكبير  أمين، أّن األول يرى أّن ابن در
به،  تأسّى  قد  فــارس  ابن  وأّنَ  االشتقاق،  فكرة  في 
كتابه المقاييس  وان الثاني يرى أّن ابن فارس في 
معنيين  أو  معنى  بتأصيله  جــديــًدا  نحًوا  نحا  قد 

ر حوله.  للكلمة، وأّنَ االشتقاقات المختلفة تدو
المنصف  يخي  التار التحقيق  لــهــذا  ودعــمــا 
االشــتــقــاق  معالجة  فــي  الــســبــق  فــضــل  ــه  ل فيمن 
وتعزيًزا لمكانته باإلنصاف اقول)٢(: إّن النص الذي 
الدكتور شلبي من  رده  أو والذي  سقته من قريب، 
كالم ابن السّراج محتجا لقراءة من قرأ )ِملك يوم( 
مادة  في  فــارس  ابــن  أّنَ  على  الباحث  به  فاحتج 
كالمًا  اللغة  مقاييس  كتابه  في  رد  )أو قد  )ملك( 
ينظر فيه إلى قول ابن السّراج( بأن ساق األمثلة من 
رد الشواهد  كالم العرب التي ساقها ابن السّراج، وأو

رد ... الخ.  كما أو الشعرية 
ضوء  في   

ٌ
مقول السّراج  ابن  بكالم  كأني  أقــول: 

مذهب الزّجاج االشتقاقي فها هو أبو إسحاق يقول 
)الملك(:  تعالى  اهلل  اسم  اشتقاق  في  باختصار 
ُيقال:  والــشــّد،  الــّربــط  الــكــالم:  في  الملك  )أصــل 
َشــَدْدَت َعجنه،  إذا  امِلكُه ملكًا:  العجين  ملكت 
إمالك  ُيقال: املكوا العجين فإنه أحد الربعين، و و

المرأة من هذا انما هو ربطها بالزواج..()3(.

)٢( رأي الدكتور محمد صالح التكريتي.
)3( انظر ص ١0 من هذا البحث.
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الــســّراج في مدرسة  ابــن  يتخرج  أْن  غــرو من  وال 
كبر  األ الفضل  كان  الشيخ  فلهذا  الزّجاج،  شيخه 
في رّده إلى العربية بعد أْن انشغل عنها بالموسيقى، 
والشيخ هذا هو الذي انتهره بعبارة تأديبية قاسية 
أْن أخطأ في الجواب وخّيب ظن شيخه فيه  بعد 
ولكن  ضربتك  منزلي  في  كنت  لو  )واهلل  له:  فقال 

المجلس ال يحتمل هذا(.
والشيخ هذا هو الذي وصفه تلميذه ابن السّراج 

كان أحد الحذاق بالنحو( بأنه ) 
االشتقاقية،  يــالتــه  تــأو فــي  يتّعسف  كــان  وانـــه 
كان -رحمه  الرغم من ذلك قال فيه: )وقد  وعلى 
وعلمه  لحذقه  ذلــك  مــن  كثير  فــي  يصيب  اهلل- 

يف الكالم()١(. بتصار
يخي في مسار  كمل التحقيق التأر وأود هنا أْن أ
االساتذة  اليه  ذهب  فيما  أراه  ما  فأبين  االشتقاق 
الدكتور  به  اعترض  ما  صحيح  فأقول:  المحدثون 
شلبي عبد السالم هارون؛ ألّن األخير لم يطلع على 
يد  در ابــن  يكون  ال  إذن  و للزجاج،  الــقــرآن  معاني 
فكرة  في  الكبير  النجاح  بــدأ  من  هو  ـــ(  )ت3٢١هـ

االشتقاق، فهو مسبوق بالزجاج )ت3١١هـ(. 
شلبي  الدكتور  به  اعترض  ما  أيضا  وصحيح 
وصف  الــذي  أمين  أحمد  األستاذ  شلبي  األستاذ 
كتابه مقاييس  ابن فارس بانه نحا نحوا جديدا في 
مسبوقا  )ت3٩5هـــ(  فارس  ابن  كان  فقد  اللغة... 

)١( االشتقاق البن السراج 3٤. 

وليس  والزجاج  )ت3١6(  السراج  بــأّنَ  مذهبه  في 
قال:  حين  السابق  اعتراضه  به  علل  ما  صحيحا 
كــتــابــا في  ــكــن ابـــن الـــســـراج يــنــفــرد بــأنــه ألـــف  )ول

كما يقول ابن جني(. االشتقاق 
ثم قال: )... فلعل األستاذ أحمد أمين -رحمه 
نحا  كتابا  ألــّف  من  أول  فــارس  ابن  ان  يرى  اهلل- 
ألّن  أيضا؛  مــردود  هذا  ولكن  الجديد،  النحو  فيه 
فيه  يــأل  ولــم   .. فيه  رسالته  قــدم  قد  الــســّراج  ابــن 
إحكاما وصنعة  -كما يقول ابن جني)٢(- نصحا و

وتأنيا()3(.
ابن  ألّنَ  مــردود؛  بل  صحيح  غير  التعليل  فهذا 
كتابا في االشتقاق، فهو  ألّف  بأّنه  ينفرد  السّراج ال 
وفــاة  بعد  خــّرجــه  الــذي  ــزّجــاج  ال بشيخه  مسبوق 
المبّرد، ولهذا الشيخ كّمُ غزيُر في موضوع االشتقاق 

يتضمّنه ما يأتي: 
١- كتابه في االشتقاق وقد نقل منه السيوطي)٤(.
اهلل  ــاء  ــمـ أسـ تــفــســيــر   ( الــمــحــقــق  ــه  ــتــاب ك  -٢

الحسنى()5(.
معاني  بها  زخــر  الــتــي  االشتقاقية  الــمــادة   -3
القران، والتي أطلع الدكتور شلبي على قسم منها، 

رد منها في مصنفاته االخرى.  فضال عما و
السّراج  بن  بكر  أبا  إّن  اقــول:  تقدم  ما  ضوء  وفي 

)٢( الخصائص ١3٤/٢.
)3( ابو علي الفارس 303. 

)٤( المزهر 35١/١ . 
)5( حققه احمد يوسف الدقاق، دمشق ١3٩5هـ-١٩٧5م
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جني  كابن  االشتقاقيين،  كبار  من  به  تأسى  ومن 
استلهموا  للزّجاج،  تالميذ  هم  إّنما  فــارس  ــن  واب
مدرسته  فــي  وتــخــّرجــوا  رســمــه،  واستنهجوا  فكره 

االشتقاقية.

* * *

الخاتمة

التي  النتائج  أبـــرز  إجــمــال  يمكن  الختام  وفــي 
توصل اليها البحث فيما يأتي:

 الزّجاج مدرسة جامعة تخرج فيها أئمة 
ُ

١- يعّد
أعالم في النحو، واللغة، واألدب.

٢- إّنَ للمنزلتين العلمية العالية، واالجتماعية 
كانت  جدارة  عن  الّزّجاج  تبؤأهما  اللتين  الرفيعة 
والمفتئين  والحاقدين،  الحاسدين،  أنظار  محط 

عليه.
والتي  االشتقاقية،  بنظريته  الّزّجاج  أشتهر   -3

قت مجاال رحًبا في مؤلفاته. ال
ــًعــا خــاًصــا فــي تــنــاولــه  ــزّجــاج طــاب ــل ــان ل كـ  -٤
يين. ئمة واللغو االشتقاق مما ميزه عن غيره من اال

كبار  ــســّراج ومــن تــأســى بــه مــن  ــن ال 5- يــعــّد اب
هم  إّنــمــا  فـــارس  وابـــن  جــنــي،  كــأبــن  االشتقاقيين 
تالميذ للّزّجاج استلهموا فكره، واستنهجوا رسمه، 

وتخرجوا من مدرسته االشتقاقية.

* * *
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