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    אביב- אוניברסיטת תל      

  הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

  בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר

  

  תמצית עבודת דוקטור בנושא

  הדקדוקית הערבית של ימי הבינייםתיאוריה אסתראבאד'י ומקומו ב-דין אל- רצ'י אל

  'כאפיה-שרח אלבמינוח ובמתודולוגיה אופייניים ב'עיון 

  316947274 מאת ביאטה שייחטוביץ', ת"ז

  

), מדקדק ערבי שעל 1289בשנת כנראה אסתראבאד'י (מת -דין אל-מאת רצ'י אל ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ עבודה זו עוסקת ב

ح رْ شَ . האי ערב- שבחצי אלמדינהאו בשבעיראק ככל הנראה, היה שיעי וחי בנג'ף חייו איננו יודעים כמעט דבר. 

), מדקדק, תיאולוג ואיש הלכה שחי בעיקר 1249אבן חאג'ב (מת ב מאת ةِ يَ افِ كَ اب ٱلْ تَ كِ הוא ספר פרשנות ל ةِ يَ افِ كَ ٱلْ 

דן בהרחבה בעקרונות הלשוניים  ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ  תחביר, ואילוו עיקרהוא ספר תמציתי מאוד ש ةِ يَ افِ كَ اب ٱلْ تَ كِ במצרים. 

 אסתראבאד'י כתב ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ מלבד  .היסוד ההגיוני המסתתר בהםומנסה לחשוף את  ةِ يَ افِ كَ اب ٱلْ تَ كِ המוצגים ב

  מורפולוגיה. שעיקרו , ةِ يَ افِ اب ٱلش تَ كِ   –פרשנות לחיבור נוסף של אבן חאג'ב  ספר 

קורא דקים אחרים, וכתיבתו עשויה להעמיד קושי לפני מדקדרכם של שונה מ דרכו של אסתראבאד'י נראית

המורגל בקריאת ספרות דקדוקית מוקדמת יותר. המחקר המודרני טרם עמד על מאפייניו הייחודיים של 

יכול לתת כלים להבנה טובה  ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ מינוח ובמתודולוגיה האופייניים לחיבורו. אני סבורה שעיסוק שיטתי ב

השפעות , בתחלקירק ל הספר, ולו שהנחה שניתן להסביר את ייחודו האני יוצאת מתוך  יותר של החיבור.

ת מנם השפעוא .תיאולוגיה, פילוסופיה וההלכה האסלאמית ממדעים אסלאמיים אחרים, כדוגמת לוגיקה,

הן  ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ מדקדקים שקדמו לאסתראבאד'י, אך ב) ניכרות גם אצל המתחומי דעת אלו (ובעיקר מהלוגיקה

ת מוקדמת עם מדעים אסלאמיים להבין את הטקסט ללא הכרּובולטות במיוחד, עד כדי כך שלעיתים קשה 

  אחרים. 
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  במתודולוגיה.  –עשויה שני חלקים: הראשון מתמקד במינוח, והשני עבודתי 

; הנטייה לדייק בניסוח :ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ כמה מגמות כלליות הקשורות למינוח בבפרק הסוקר נפתח  החלק הראשון

למונחים דקדוקיים פחות  يةِـהסיומת מונחים הנוצרים באמצעות הוספת נטייה למינוח מופשט (כלומר, ה

שימוש  נחים המזוהים עם האסכולה הכופית;שימוש במו ו למילים שאינן מונחים דקדוקיים);מופשטים א

  .וכו') ُحْكم,هِ يْ لَ وم عَ كُ حمَْ  ;وعضُ وْ مَ  ;ةبَ سْ نِ  ,وبسُ نْ مَ  ,هِ يْ لَ وب إِ سُ نْ مَ הלוגיקה וההלכה (כדוגמת  במונחים מעולם

ו בפילוסופיה מקורהשונות. המונח (ש זרותיונג"הטבעה") על (תרגמתיו  عضْ وَ מונח ל הפרק השני מיוחד

משמעות/פונקציה כלשהי. ית של יצירת ביטוי לשוני ללפעולה היפותטנוגע ובתיאולוגיה האסלאמית) 

פונקציה משמעות/ל יצירת מילהקסיקלית" (כלומר, בין שלושה סוגי הטבעה: "הטבעה לאסתראבאד'י מבחין 

פונקציה מסוימת ועם התנהגות מסוימת) " (יצירת תחילית/סיומת/משקל ל"הטבעה מורפולוגית כלשהי);

 לשהי או יצירת תבנית תחבירית ו"הטבעה תחבירית" (יצירת מילה כך שתמלא פוזיציה תחבירית כ

טגוריאלי, צורתו, משמעותו, שיוכו הקמשמעות/פונקציה כלשהי). במעמד ההטבעה של הרכיב נקבעים ל

תים אסתראבאד'י מזהה פער בין מה שנקבע במעמד הטבעת ילעהוא יכול למלא וכו'. תפקידים תחביריים ש

נוסף לציון משמעות מתוקף ההטבעה, הוא מזכיר גם ציון מה שקורה בעת השימוש בפועל. בין הרכיב ל

 אונומטופיאה)טבעי בין המסמן למסומן (בעיקר ב בהם קיים קשרשבמקרים  – )عِ بْ لط ٱبِ משמעות "באופן טבעי" (

  בהם הנמען מסיק את המשמעות באמצעות השכל, בלי קשר להטבעה. שבמקרים  – )َعْقًال ו"באופן שכלי" (

 وضرُ عُ ו )"עתקיפה לפתותרגמתיו ", שמקורותיו אינם ברורים לחלוטין(מושג  آنرْ طُ  הפרק השלישי עוסק במונחים

משניים ביחס  מכיוון ששניהם נוגעים ליסודות השניים נראים דומים, .מקורו בלוגיקה)שת", מושג (= "ארעיּו

שמתגבר על האחרים  ם שונים, שכן הראשון לרוב נוגע ליסודעם זאת, הלאחרים ו/או פחות יציבים מהם. 

קובע את הכלל.  ואינו לרוב נוגע לרכיב ש"מוכרע" על ידי האחריםוקובע את הכלל לגבי הרכיב/התבנית, והשני 

תראבאד'י בוחר בניסוח כזה כדי ה"ארעי" מוצג כקובע את הכלל, נראה שאס בהם היסודשהמועטים במקרים 

  להדגיש את חולשתו של הכלל שמושפע אפילו על ידי גורם שעקרונית לא אמור להילקח בחשבון. 

להבחין ביניהם. משמעות, כדי -הקשורים ליחסי צורהשונים המונחים השוואה בין ההפרק הרביעי עוסק ב

(= "המכונה בשם  ُمَسمى, (= "הוראה/מה שמצוין") وللُ دْ مَ /لةَال دَ , ")משמעות(= " ًىن عْ مَ המונחים הנידונים הם 
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 נוגעיםבהקשרים הל"), אשר מתורגם (מילולית: "נפל ע ىلَ عَ  عَ قَ وَ הפועל ו, (= "תוכן") ونمُ ضْ مَ הפרטי/מסומן"), 

   ".-ל כ"התייחסלדיון זה 

תורת ההגדרה  האחת ,ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ מרכזיות במתודולוגיה האופיינית לבשתי סוגיות  בעבודה מתמקד השניהחלק 

  שתיהן קשורות ללוגיקה ולמדעים אסלאמיים נוספים. ההבחנה בין הכללי לספציפי.האחרת ו

עליהן ביקורת, אלא גם נותן ותח אבן חאג'ב ומ יסחא רק מסביר את אלו שנאשר להגדרות, אסתראבאד'י ל

דרה אמיתית" לעומת "הג –סוגי הגדרות אסתראבאד'י מבחין בין שני צד התיאורטי של העניין. דעתו ל

הימשכות רציפה  :אחדים עבורהקריטריונים ומזכיר למבנה של הגדרה אמיתית, "הגדרה מתארת". הוא נדרש 

  ת. הימנעות ממעגליּונפרדות, ניסוח מדויק ו ישויותדרות נפרדות להג, )سكْ عَ () והיפוך ادرَ ط إِ (

זוג המונחים הנפוץ ביותר היא בולטת בדיונים שונים וברמות ניתוח שונות.  אשר להבחנה בין הכללי לספציפי,

 يحضِ وْ تَـ (= "ספציפיקציה") ו يصصِ ختَْ קיים הבדל בין המושגים ספציפי"), כאשר - (= "כללי اصّ خَ -امّ عَ בהקשר זה הוא 

 وددُ عْ مَ  ,(= "מוגדר") ني عَ مُ מוגבל"), -ולוטי(= "אבס دي قَ مُ -قلَ طْ مُ . מונחים נוספים הנסקרים בפרק הם "הבהרה")(= 

  .(= "מצומצם/מתוחם") تق وَ مُ /ورصُ حمَْ ו )"מדיד"(= 

כמו כן, . ةِ يَ افِ كَ ح ٱلْ رْ شَ מינוח ובמתודולוגיה האופייניים להבהרת סוגיות מרכזיות בלסיכום, מטרת עבודתי זו היא 

על  בנת חיבור דקדוקי. גישתי, הנסמכתלשימוש במדעים אסלאמיים שונים לצורך הדוגמה היא העבודה 

נים קריאה צמודה ורציפה של החיבר בכללותו, מאפשרת זיהוי מאפיינים שחוזרים על עצמם בפרקים שו

חודיים בכתיבתם של מדקדקים נוספים, ייה לספק שיטה לגילוי קווים יוברמות שונות של ניתוח, ועשו

  ובמיוחד המאוחרים שבהם, שמקוריותם לעיתים מוטלת בספק. 

  


