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الجذور والصيغ
بقلم :جان كانتينو

ترجمة وتقدمي :مبارك حنون
جامعة قطر  -قطر

امللخّ �ص
ال�صرف العربي .وقد ر�أوا �أن مفهوم الأ�صل يغطي مفهوم اجلذر .وهو املفهوم الذي بدا �أنه ُيط َّبق
ب�سال�سة يف اللغات ال�سامية ،بحيث ي�ستطيع املرء من خالله تنظيم الألفاظ يف املعجم ،مبا هي معان وت�أليفات
�صوتية .وعلى الرغم من �أنه ذو طابع جتريدي ،فقد ظهر �أن له طابعا ذرائعيا مماثال يف �إجرائيته تلك لكل
من مفهوم الفونيم والالحقة وال�سابقة وال�صيغة .وهكذا ،ال تنفي عنه جتريديته طابعه الواقعي ،فهو دليل
ل�ساين مكون من دال ومدلول .ومن ثمة فهو كيان واقعي راهني ،وجزء ال يتجز�أ من ن�سق الل�سان .وب�صفته
تلك ،فهو ال يحيل على م�سار تاريخي :م�سار الأ�صل ال�ضارب يف القدم الذي تفرعت عنه الكلمات ،ثم �إن
اجلذور تتعدد بتعدد املدلوالت .وما يدل� ،أي�ضا ،على طابعه هذا هو �أن الكلمات امل�شرتكة لفظيا ال ت�شرتك يف
اجلذر .ومن جهة �أخرى ،فمفهوم اجلذر يتميز عن مفهوم البناء �أو ال�صيغة .ف�إذا كان اجلذر هو الكلمات
امل�شرتكة ال�صوامت ،ف�إن البناء (�أو ال�صيغة) هو الكلمات امل�شرتكة يف ال�شكل والبنية والتماثل يف املعنى ويف
اال�ستعمال النحوي .كما �أن البناء ،مثله مثل اجلذر ،مياثل الدليل من حيث تركيبته� ،إذ هناك �شكل ال�صيغة
وهناك املعنى العام �أو القيمة النحوية امل�شرتكة .وهكذا ،فهناك ن�سقان :ن�سق اجلذور ون�سق ال�صيغ ،وهما
ن�سقان يتداخالن ويقومان بتنظيم كل مفردات املعجم.

الكلمات املفتاحية :اجلذر ،اجلذع ،ال�سابقة ،الالحقة ،امل�شرتك الفظي ،امل�صدر ،ال�صوامت ،امل�صوتات.
http://journals.uob.edu.bh
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Roots and Canonical Patterns
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Translated by Mbarek Hanoun
Qatar university - Qata

Abstract
The concepts of “base”, “canonical pattern” and “weight” have attracted the interest
of orientalists, as components organizing Arabic morphology . They claimed that the
concept of “base” covers the concept of “root”, which seemed to apply smoothly to
Semitic languages, since it can be used to organize sounds in the lexicon, in terms of
meanings and sound sequences. Though it shows an abstract character, this concept
turned out to provide an appropriate algorithm for the phoneme, prefix, suffix and
aspect. Hence its abstractness does not discard its linguistic reality. It constitutes
linguistic evidence composed of a signifier and signified. Hence, it is a real tangible
component serving as part and parcel of the language system. As such, it does not
refer to a historical (diachronic) process; that is the proto-root from which words
have been derived, and then the number of roots depends on the number of signified
items. This character finds support also in the fact that the words sharing the same
pronunciation do not share the same root. On the other hand, the concept of “root”
is differentiated from the concept of “canonical pattern”. While the root represents
the words sharing consonants, the canonical pattern represents the words sharing the
form, structure as well as similarity in meaning and grammatical use. The canonical
pattern, like the root, serves as an indicator in terms of its composition, since there is
the form of aspect and the general meaning or shared grammatical value. Hence, there
are two patterns: root pattern and aspect pattern, interrelated to organize the entire set
of lexical items.
Keywords: Root, stem, prefix, suffix, homonym, verbal substantive, consonants,
vowels.
http://journals.uob.edu.bh
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الجذور والصيغ

()1

بقلم :جان كانتينو

()2

ترجمة وتقدمي :مبارك حنون
جامعة قطر  -قطر
غ()1ينو

2

الن�ص املرتجم:
نقر�أ يف بحث م�شهور يف النحو املقارن للأل�سنة
ال�سامية القولة التالية« :لي�س اجلذر �سوى جتريد
و�إن كان يوفر خدمات ُج َّلى يف مو�ضوع تنظيم
املعجم ،على نحو منهجي ،وكذا تنظيم الرتتيب
التقليدي للحروف يف الأبجدية .لكن ،ومبا �أن هذا
النظام ال ينا�سب الطابع العلمي لعلم الأ�صوات
فقط ،و�إمنا قد ي�شكل ،بكل ب�ساطة ،عائقا �أمام
هذا العلم ،ف�إن مفهوم اجلذر نف�سه غري قابل
لال�ستعمال يف جمال علم ال�صرف .ذلك �أنه
 -1مل يتحدث النحاة العرب القدماء عن «اجلذر» و�إمنا حتدثوا
عن «الأ�صل» .يقول ابن يعي�ش يف ذلك« :اعلم �أن الأ�صل عبارة
عن احلروف الالزمة للكلمة ،كيفما ت�صرفت .وهي جتري جمرى
اجلن�س للأنواع ...فكذلك احلروف الأ�صول هي مادة ملا يبنى منها
من الأبنية املختلفة ،موجودة يف جميعها ،من نحو� :ضرب ي�ضرب
فهو �ضارب وم�ضروب .فـ «�ض ر ب موجود يف جميع هذه الأبنية»...
(�شرح امللوكي يف الت�صريف .حتقيق .فخر الدين قباوة ،املكتبة
العربية بحلب� ،1973 ،ص .)109-108ويطلق على هذا النوع:
الأ�صل اللفظي (نف�سه� ،ص .)110وميكن العودة �أي�ضا �إىل تعريف
«الأ�صل» عند ابن جني  Langues et Technologiesكتابه امللوكي
يف الت�صريف.كما ميكن العودة �إىل ال�سيوطي يف كتابه :الأ�شباه
والنظائر ،ج ،1وغريها من امل�صادر.
وبخ�صو�ص م�س�ألة ما �إذا كان اجلذر هو الأ�صل ،فيمكن العودة �إىل
مقال:

G. Troupeau. La notion de «racine» chez les

grammairiens arabes anciens, in: Matériaux pour une

على علم ال�صرف �أن ينطلق� ،أوال ،من �أ�شكال
الكلمات التي لها �أو كان لها وجود خا�ص ،فتحليل
و�سائل التعبري اال�سمية �أو الفعلية يف�ضي بنا ،يف
النهاية� ،إىل بع�ض الأ�شكال الأ�سا�سية الب�سيطة
التي �سن�سميها "بالأ�صول" وفق الت�سمية التي
�أطلقها علماء اللغات الهندية -اجلرمانية .ففي
هذه اللغـات ،ميكـن لهذه "الأ�صـول" ،من قبـيل
( pedeر ِْجـل) ،وَ eye
(ذهَ َب)� ،أن تكون �أ�سماء
كما ميكنها �أن تكون �أفعاال ،وهو الأمر نف�سه الذي
تعرفه اللغات ال�سامية� :إذ من املمكن ،على وجه
العموم� ،أن تكون هذه الأ�صول �أقدم من مقولتي
()3
اال�سم والفعل".
و�أعتقد �أنه ميكننا القول ،دون �أن يكون يف
ذلك ما قد ينال من االحرتام الواجب جتاه هذا
الأ�ستاذ الالمع� ،إن هذا املوقف املبدئي موقف
مثري لال�ستغراب .ذلك �أين �أ�شك ،فيما يخ�ص
اللغات الهندية الأوربية( ،)4يف تبني املخت�صني
لهذا املوقف� :إذ يبدو �أن اللغات الهندية الأوربية
قد عرفت ،فعال ،اجلذر� .أما بالن�سبة �إىل الأ�صلني
" "pedeو" "eyeاللذين و�ضعهما بروكلمان ،ف�إين
�أفرت�ض �أنهما قد ُيقْبالن بتحفظ كبري .ويف ما يتعلق
باللغات ال�سامية ،ف�إن القولة �أعاله غري �صحيحة
يقينا :ويكمن �أحد �أهداف هذا املقال يف بيان

histoire des théories linguistiques. Université de Lille

( .III, 1984, pp293-245املرتجم).
2- Cantineau (1950), Racines et Schèmes, Mélanges
William Marcais. Paris.
http://journals.uob.edu.bh
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4- Meillet, Introduction, p146 et suivant; Benveniste,
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�أن ن�سق اجلذور مبد�أ من املبد�أين اللذين ُت َّ
نظم
وفقهما كل مفردات اللغات ال�سامية و ُت�ص َّنف ،ال
يف معاجمنا فح�سب ،و�إمنا ُت َّ
نظم و ُت�ص َّنف يف اللغة
تنظيما وت�صنيفا واقعيني.
لنقم� ،أوال ،بتقدمي تعريف للم�صطلحات
التي �سن�ستعملها� .إين اعتقد �أنه ميكننا �أن
ن�سمي العن�صر اجلذعي 5اجلوهري امل�شرتك
بني جمموعة من الكلمات ال�شديدة التقارب من
حيث املعنى ،حينما يكون هذا العن�صر اجلذعي
عر�ضة لتغريات م�صوتية �أو �صامتية – "جذرا"؛
فالكلمات ( )meursو mouronsو ،)" mortيف
الفرن�سية مثال ،هي كلمات �شديدة التقارب من
حيث املعنى وت�شتمل على عن�صر جذعي م�شرتك:
( )m.rقابل لأن ُتدرج فيه عدة م�صوتات :و�إذن،
فـ�إن (� )m.rسي�سمى "جذر" هذه املجموعة من
الكلمات .وكلما ظهر العن�صر اجلذعي امل�شرتك
ثابتا يف كل كلمات املجموعة ،كلما كان ب�إمكاننا
كذلك ت�سميته بـ "اجلذر"� ،إال �أين �أوثر عليه،
فيما يخ�صني ،م�صطلح "�أ�صل" (وهو م�صطلح
ي�ستعمله بروكلمان مبعنى مغاير جدا) :فللكلمات
الفرن�سية ،من قبيل "conte" :و"" conteur
و" "conterو "raconterو"� "racontarأ�صل واحد وهو:
.cont
�أما يف مفردات الأل�سنة ال�سامية ،ف�إن مفهوم
"اجلذر" ُيط َّبق تطبيقا بديهيا� :إذ تتوزع هذه
املفردات كلها �إىل جمموعة من الكلمات التي
تتقارب من حيث املعنى ،والتي يتوافر فيها
عن�صر جذعي م�شرتك .هكذا ،فكلمات جمموعة
وح ّمار ،يف اللغة العربية
ِ
“حمار”َ -حمِ ري-وح َّم َرَ -
مثال ،ذات عن�صر جذعي م�شرتك� ،أو جذر هو
"ح م ر" ،وكلمات جمموعة "�أبي�ض" و"بي�ضاء"
و"بي�ض" و"بيا�ض' جذرها هو "ب ي �ض" ،وكلمات
 -5ترجمنا  radicalبـ «�أ�صلي» .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن
 H.Fleishقد �أكد �أن العربية ت�ستخدم مفهوم «اجلذر» ال مفهوم
« .»Le Radicalميكن العودة �إىل:

Imprimerie

V.1,

arabe

Philologie

de

Traité

( Catholique, Beyrouth, 1961, p248املرتجم).
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جمموعة "قتَل" و"قتْل" و" ِقتْلة" و"قتُول" جذرها
هو "ق ت ل".
�إن اجلذر يف الأل�سنة ال�سامية� ،إذا �شئنا ،مبثابة
جتريد� .إال �أنه جتريد من نوع متداول يف ن�سق اللغة:
فالفونيم وال�سابقة والالحقة وال�صيغة ،كما �سرنى
ذلك الحقا ،كلها �أي�ضا جتريدات� .إن الأمر يتعلق،
وب�شكل �أكرث دقة ،بعنا�صر �ضمنية يجري اكت�شافها
بف�ضل التحليل الرتابطي �إذا ما ا�ستعملنا م�صطلح
فريدناند دو �سو�سري( .)6وفيما يخ�ص اجلذر ،ف�إننا
نتعرف ،يف كل جمموعة من املجموعات ،عن�صرا
�شكليا م�شرتكا وعن�صرا دالليا م�شرتكا بني كل
كلمات املجموعة :ففي جمموعة "حمار" ،مثال،
هناك ال�صوامت "ح م ر" والت�صور "حمار" ،ويف
جمموعة "�أبي�ض" هناك ال�صوامت "ب ي �ض"
والت�صور "�أبي�ض»" ويف جمموعة "قتل" هناك
ال�صوامت "ق ت ل" والت�صور "قتل" .و�إذن،
فاجلذر دليل (عالمة) ل�ساين (ل�سانية) :فهو
ي�شتمل ،مثله يف ذلك مثل �أي دليل (عالمة) ل�ساين
(ل�سانية) ،على دال� :أي العنا�صر ال�شكلية التي
ُتك ِّونه ،وعلى مدلول� :أي الت�صور املتفاوت الدقة
امل�شرتك بني املجموعة كلها.
ال ينبغي االعتقاد ب�أن ملفهوم اجلذر ،يف اللغات
ال�سامية ،طبيعة تاريخية ،و�أنه عن�صر �ضارِب
يف القدم و�أ�صلي تفرعت عنه الكلمات ب�صفة
مت�سل�سلة .و�إمنا هو ،على النقي�ض من ذلك،
مفهوم راهني ي�شكل ،يف كل لغة �سامية تقريبا،
جزءا ال يتجز�أ من الن�سق الل�ساين منظورا �إليه من
وجهة نظر تزامنية .ويتجلى ذلك ،على نحو جيد،
يف الكلمات املقرت�ضة  :ف�إذا �أردنا �أن ن�شتق فعال،
يف اللغة العربية مثال ،من ا�سم انطالقا من كلمة
معينة مثل "قمي�ص" ،وهي كلمة مقرت�ضة 7من
كلمة " "camisaمن الالتينية ال�سفلى ،ف�إننا ال نلج�أ
�إىل هذه الكلمة ذاتها ،و�إمنا نلج�أ �إىل جذرها "ق م
�ص" امل�ستخرج على الفور ل�سد تلك احلاجة ف ُنك ِّون،
6- Cours de Linguistique Générale, pp179-186.

 -7لكننا نذهب �إىل �أنها كلمة �أ�صيلة ا�ستعارتها الالتينية من
العربية يف �أول احتكاك بني اللغتني يف الأندل�س .املرتجم.
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اعتمادا عليه ووفق طريقة �سنعاجلها الحقا ،الفعل
" َق َّم َ�ص".
�إننا نعلم ،من حيث املبد�أ� ،أن هناك دالئل
(عالمات) بقدر ما هناك من مدلوالت متميزة
و�شديدة التمايز .وهذا الأمر ي�صلح ،بطبيعة
احلال ،بالن�سبة �إىل اجلذور .فمن اخلط�إ �أن
ن�صنف ،يف بع�ض املعاجم ال�سامية وخا�صة يف
املعاجم العربية ،كلمات ال تن�سج فيما بينها عالقة
داللية �-أو مل تعد بينها تلك العالقة الداللية-
حتت نف�س اجلذر :ذلك �أن للغات ال�سامية جذورا
"متجان�سة �صوتيا" :وغالبا ما ينبغي �أن منيز،
بنوع من احلذق ،جذرا فعليا واحدا �أو عدة جذور
فعلية ،وجذرا ا�سميا واحدا �أو عدة جذور ا�سمية،
وجذرا نعتيا واحدا �أو عدة جذور نعتية ،كلها من
امل�شرتك اللفظي ،على �أن يكون ذلك تبعا ملا اذا
كانت خا�صية ا�سم �أو فعل �أو �صفة نقطة انطالق
ملجموعة الكلمات والت�صور امل�شرتك بينها .وهكذا،
فال يوجد ،يف اللغة العربية مثال ،جذر "ج م
ل" ،و�إمنا هناك �أربعة جذور �أو خم�سة من "ج م
ل"حتمل معنى �شديد االختالف ،ويتعلق الأمر
بـ� :أ) جذرين ا�سميني �أو ثالثة جذور ا�سمية:
جذر "جمل" الذي يوفر ،على وجه اخل�صو�ص،
وج َّمال،
�أ�سماء م�شتقة  :اجلمعني ِج َمال و� ْأج َمالَ ،
وج َّمل،
وج َمل ُ
وج ْمل ُ
وج َمالة؛ وجذر َج َمل ُ
وج َم َلة ُ
َ
�إلخ...؛ وجذر َجميل الذي يوفر الأفعال امل�شتقة
َج َمل وتجَ َ َّمل� ،إلخ( ...مع �أنه ميكننا �أن نناق�ش،
هنا ،م�س�ألة ما �إذا كانت نقطة انطالق املجموعة
«ج َم َل» لي�س
هي اال�سم �أو الفعل ،وما �إذا كان َ
"ج َم َل")( .)8ب -جذر نعتي :جذر
معنى تقنيا لـ َ
"جميل"(باملعنى اخللقي واخللقي) ،الذي يوفر
�صيغة �أفعل تف�ضيل امل�شتق �أجمل ،و�أفعال النف�س
وجامل
وج َّمل
َ
واخللقة وهيئة اجل�سم :9ج ُملَ ،
وجمِ يل
و� ْأجمل وتجَ َ َّمل ،والأ�سماء امل�شتقة َج َمال َ
"ج َمل"الذي يوفر،
وتجَ ْ ميل .ج -جذر فعلي :جذر َ
« -8جمل» الأوىل تعني� :أذاب ال�شحم وا�ستخراج دهنه و»جمل»
الثانية تعني« :جمع» انظر ل�سان العرب البن منظور ج.11
 -9هذه املقابالت و�ضعها ابن ال�سراج .انظر :الأ�صول يف النحو،
ج� ،ص.171-961
http://journals.uob.edu.bh

"ج ْملة" والفعل امل�شتق
ف�ضال عن ذلك ،امل�صدر �أي ُ
"� ْأج َمل"الذي ي�شتق منه على التوايل "� ْإجمال"
و"مجُ ْ مل".
وتت�شكل جمموعات �أخرى داخل كتلة املعجم
من كلمات ت�شرتك فيما بينها ،ال يف �صوامتها
الأ�صلية ،و�إمنا ت�شرتك فيما بينها يف �شكلها
وبنيتها ،كما ت�شرتك فيما بينها من حيث ت�شابه
املعنى �أو اال�ستعمال النحوي .وهكذا ،ال ميكننا �أن
منتنع عن تقريب "�أبي�ض" من "�أحمر" و"�أزرق"
من "�أ�سود" ،الخ ..فن�ستنبط من ذلك ،وعلى نحو
طبيعي ،منط "�أ ْف َعل" من �صفات اللون يف املذكر
املفرد (ف ع ل ُت َعينِّ  ،ا�صطالحا ،ثالثة �صوامت
غري حمددة) ،كما �سنقرب ،على نف�س املنوال،
بني َ�ض َّرب و ّك َّ�سر و َق َّطع و َف َّرق الخ ،..فن�ستنبط
منها منط املا�ضي من الأفعال امل�ضعفة العني وهو
و"حاكم"
َف َّعل .كما �سنقرب �أي�ضا بني "كا ِتب"
ِ
و"�ساكن" ،ف�سنتنبط منها منط ا�سم
و"راكب"
ِ
ِ
فاعل.
الفاعل من ال�صيغة الفعلية الب�سيطة وهوِ :
و�س�أط ِلق على �أمناط الكلمات املختلفة هذه :ا ْف َعل
وفاعل ،ذات الدالالت النحوية �أو املعجمية
و َف َّعل ِ
10
املحددة ،ت�سمية "البناء"  ،وهو ما ي�سميه النحاة
العرب بـ "الوزن" �أو "البناء" �أو "ال�صيغة" .و ُيعد
البناء ،كذلك ،دليال (عالمة) ل�سانيا (ل�سانية)،
وبهذه ال�صفة فهو يحتوي على دال ومدلول :والدال
هو �شكل ال�صيغة نف�سه واملدلول هو املعنى العام �أو
القيمة النحوية امل�شرتكة بني كل كلمة من الكلمات
املن�ضوية حتت هذه ال�صيغة .و�سنالحظ هنا،
كذلك� ،أنه بقدر ما يوجد من الدالئل (العالمات)
(�أي من الأبنية) بقدر ما يوجد من املدلوالت:
فاللغة متيز ،ب�شكل �أو�ضح ،مثال� ،صيغة َف ِعيل
عن ال�صيغة الفعلية الب�سيطة (جمعه جمع مذكر
�سامل ويتحقق ب�إ�ضافة الواو والنون والياء والنون)
فاعل الدالة على ا�سم الفاعل (جمعه جمع
و�صيغة ِ
 -10ا�ستعمل النحاة العرب البناء والبنية وال�صيغة والوزن .غري �أن
املت�أمل يف ذلك �سينتهي به الأمر �إىل متييز البناء والبنية وال�صيغة
ال�صرف التطريزي  Prosodiqueمن
عن الوزن .وهذا ما �أبرزه َّ
خالل �أعمال ماكارثي � McCarthyأ�سا�سا.
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تك�سري من الأبنيةُ :ف َّعل و َف َو ِاعل� ،إلخ .)...ومع
ذلك ،فالبد من معاجلة ثالث حاالت �صعبة:
 -1احلالة التي ال تكون فيها كل �أجزاء الدال� ،أي
�شكل البناء ،حمددة حتديدا كامال :مثال
يف ُعل ويف ِعل ويف َعل ،وهي بنية امل�ضارع من
ال�شكل الب�سيط للفعل :والعن�صر غري املحدد،
هنا ،هو امل�صوت اجلذعي.
 -2احلالة التي يكون فيها املدلول� ،أي قيمة البناء
�أو وظيفته ،غام�ضا �أو غري حمدد ،مثال ذلك
�صيغة اال�سم املفرد َف َعل ،ويعترب مفهوم اال�سم
املفرد مفهوما �شديد الغمو�ض.
 -3احلالة التي يت�ألف فيها غياب حتديدين اثنني،
ومثالها �صيغة اال�سم املفرد َف ْعل و ِف ْعل و ُف ْعل.
لقد ح�صلنا� ،إذن ،على ن�سقني كبريين
متداخلني يكتنفان ،داخل �شبكتهما ،كتلة املعجم
ال�سامي باكملها ،وهما ن�سقان ناجتان معا عن
حتليالت ترابطية :ن�سق اجلذور ون�سق ال�صيغ.
وبذلك ،تحُ َ لل كل كلمة وفق هذين الن�سقني وتنتمي
�إىل ن�سق منهما .فلن�أخذ ،على �سبيل املثال ،كلمة
عربية ،ولتكن كلمة "�أبي�ض" :فهي تنتمي ،يف نف�س
الآن� ،إىل اجلذر "ب ي �ض" املعرب عن الت�صور
العام لـ "�أبي�ض" و�إىل بناء �صفات اللون يف املذكر
املفرد� :أَ ْف َعل .وميكن �أن منثل لهذا التحليل املزدوج،
على الطريقة ال�سو�سريية ،بوا�سطة الر�سم التايل:

ابي�ض
بي�ضاء
بي�ض
بيا�ض
�إلـخ

�أحمر
�أزرق
�أ�س ـ ــود
�إلخ

جذر " ب ي �ض "
البيا�ض

�صيغة �أفعل
�أ�سماء الألوان
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مييز هذا الن�سق املزدوج ،متييزا جذريا،
الأل�سنة ال�سامية� :إذ البد �أن نالحظ ،على �سبيل
املثال� ،أن اال�شتقاق با�ستعمال ال�سابقة �أو الالحقة
حمدود جدا :فحينما نريد �أن ن�شتق كلمة من كلمة
�أخرى ،ف�إننا قلما ن�ضيف �إىل �أ�صل الأوىل �سابقة
�أو الحقة :ذلك �أننا نوثر ،على العموم ،اللجوء �إىل
اجلذر فن�شتق منه ،وفق منوذج �صيغة معروفة،
كلمة �أخرى �سيكون �أ�صلها �شديد االختالف عن
�أ�صل الكلمة الأوىل .وهكذا ،فحينما نريد �أن ن�شتق
الت�صغري من "قط" ،ف�إننا ال ن�ضيف الحقة كما
هو احلال يف الفرن�سية  ،chatonو�إمنا ن�شتق من
اجلذر «ق ط ط» ،ووفق منوذج �صيغة الت�صغري،
ُف َعيل ،كلمة ُق َط ْيط يكون �أ�صلها خمتلفا اختالفا
كليا عن �أ�صل قط .ومن �ش�أن هذه الطريقة املتبعة
�أن تو�ضح ،ب�شكل �أف�ضل ،الكيفية التي ي�شتغل وفقها
الن�سق.
قد نثري م�س�ألة معرفة �إىل �أي َ�سننَ من
"ال�س َن َني" اللذين ي�شكالن اللغة ،النحو �أم املعجم،
َّ
ينتمي ن�سق اجلذور ون�سق ال�صيغ .ففيما يت�صل
بن�سق ال�صيغ ،ال جمال لأي �شك يف �أنها تنت�سب
�إىل النحو لأنها تعرب ،عموما ،عن �شروط الوحدات
الداللية� .أما اجلذور ،فيبدو ،بجالء� ،أن كل جذر
من هذه اجلذور ،منظور �إليه يف خ�صو�صيته،
ينت�سب �إىل املعجم� ،إال �أنه ميكن لن�سق اجلذور،
�أي �شكله العام واال�ستعمال الذي نقوم به بغر�ض
تكوين الكلمات وفق خمتلف ال�صيغ� ،أن ي�ؤدي �إىل
�إمكان ارتباطه بالنحو.
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Mubaralc Hanoun: Roots and Canonical Patterns

فهر�س امل�صطلحات
:اجلذع
Racine :اجلذر
�أفعال النف�س واخللقة
Les Verbes de valeur :وهيئة اجل�سم
:الأفعال امل�ضعفة
Radical

les Verbes intensifs

:اال�سم
Verbe :الفعل
Adjectif :النعت
Schème : الوزن، ال�صيغة، البناء،البنية
voyelle :م�صوت
Consonne :�صامت
Phonème :الفونيم
Préfixe :ال�سابقة
Suffixe :الالحقة
Associatif :الرتابطي
Signe :دليل �أو عالمة
Signifiant :دال
Signifié :مدلول
Synchronique :تزامنية
Substantif verbal :امل�صدر
Code : ََ�سنن
Homophone :م�شرتك لفظي
Dimunitif :ت�صغري
Nom
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