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امتثاال لقول املصطفى عليه الصالمالة والس ":مملَ ن ْيكُشّر النلَ  اسم يركُش "
وعمال ذا احلديث فإين أتقدم بالشكر والثّناء ) 339: 4سنن الترميذي(

  . للقائمني على هذا الصرح العلمي الشامخ

على  اإلشرافصدر اليت قبلت برحابة  هين سنية أستاذيتناء كر والثّبالش خصأو
ي ما اعترضين من مسائل علمية دقيقة يف ختطّهذه املذكرة فكانت نعم العون يل 

فجزاها اهللا عني خري اجلزاء وجعل ما قدينمته يل يف ميزان أعماهلا يوم الد.      
ا ا أو توجيها أو نصحم يل عونن جيزي كل من قدعاء إىل اهللا بأرفع كف الدأو

  .وزمالء أساتذةمن 
وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة 

  . املناقشة على ما سيبذلونه من جهد ووقت يف قراءة هذه املذكرة وتقوميها
  
  

  بوزيان غنام

 



  

  
  
  
  

 بر لْقُو ةمحالر نم لِالذُّ احنج لَهما ضفواخإىل من قال فيهما الرمحن ﴿ 
ارحمها كَمما ربانِيي صغمن سورة اإلسراء 24﴾ اآلية اري.  

  . ، ومجيع األصدقاءإىل كل أفراد عائلة غنام

إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد مادياا أو معنوي.  

من إىل أستاذيت اليت تستحققدير واالحترام واليت تتبعت حبثي هذا خطوة ي كل الت

  .خطوة بتوجيه ممتاز

   

      

  

  

  

  بوزيان غنام
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



أ  

  :مقدمة

م، من عموم ناء مبا قدهلم، والثّأكر على ما نعم، وله الشأاحلمد هللا على ما       
ـ والصنعم ابتداها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن أوالها،  الم علـى  الة والس

 : وبعد. اهرينسيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الطّ

      اليل من أهم املستويات اللّغوييعدة، حيثاملستوى الد عـىن بدراسـة    هإني
 كمـا أنّ . املعىن سواء أكان ذلك على مستوى الكلمة املفـردة أم التركيـب  

  .املعىن وبيانه تسهم يف استجالءاملستويات األخرى 

ذا املستوى نِوقد ع ي علماء العربية منذ القدم )عملوا ، و)اليلاملستوى الد
مل خيصوه مبؤلفـات مسـتقلّة،   قيمته يف الدرس اللّغوي، وهم وإن على كشف 

معاين األلفاظعرضوا له يف كثري من مسائل حبثهم يف  همفإن  .  

 لأوق ا من حتليل للمعىن، بـدأ  اللة عند العرب، وما يتعلّفهم الد إنّحيث     
حيث كانت جمالس الشعر ومناظراته وأسواقه عامرة بالتحليل يف اجلاهلية، أ ما بد

قد يستعني ضرورة بعلوم فالن"  بعض أحكامه على معايري داللية النقدي القائم يف
الكلمات، مبا هلا من جرس وداللة، واجلمل مبا فيها مـن   األدبة ماد إذغة، اللّ

كلمات وما تستلزمه من ترتيب خاص، أو تدل عليه من معان خمتلفة، وما ترسم 
  1" تبعا هلذا الترتيب من صور

، حيـث  اإلسالمييف العصر عربية باأللفاظ ومدلوالا وزاد اهتمام علماء ال    
بوية عناية فائقة، خاصة الغريبـة منـها،   النلوا األلفاظ اإلسالمية واألحاديث أو

ا وبرز العديد من علماء هذا العصر كالصحوا دالالعبـد اهللا  حايب اجلليل فوض

وبين ليت وضحها فقد أُثر عنه العديد من املسائل ا -رضي اهللا عنهما– بن عباس
                                                 

1 حممد غنيمي هالل مص: قد األديب احلديث دالن5:هضة ر القاهرة دار الن. 



ب  

 ابن عباسويعد عمل  .معانيها مستشهدا على ما يقول مبا ورد من كالم العرب
    .الغريبة باأللفاظ ة فيما خيتصاصخبالية له الت 2نواة للمعاجم العربية

ـ لَإِ واْغتاب﴿والواردة يف قوله تعاىل" الوسيلة" كلمة ومن بني ما ورد عنه بيانه  يه 
الوقال عنترة. معناها احلاجة: " حيث قال 3﴾ةَيلَس:  

  4ي بِضختي ولحّكَت وكذُخأْي نْأَ    ***    ةًيلَسو كيلَإِ مهلَ الَجالرِّ نَّإِ

فبيحايب اجلليل معىن هذه الكلمة، وذلك بإيرادها يف سياقٍ دلّ على معناها ن الص
                                .  وذلك بعد أن أورد معناها املعجمي. ووضحه

. واكتمـل  ة قد نضجاين وجدنا غالبية علوم العربيفإذا ما انتقلنا إىل القرن الثّ    
الذي ضم العديـد مـن املباحـث     للخليل بن أمحدل هذا يف كتاب العني يتمثّ

اللية فهو حافل باآلراء الصالدرفية وغريهاوتية والص .  
أصول أمساء " كامال يف  ابابيف كتابه فرد أ، حيث قتيبةابن كما عرض هلذا الباب 

اسالن"اليةأدرج حتت هذا الباب العناوين الت) :املسمون بأمساء ون بأمساء البنات، واملسم
  ).      فات وغريهاون بالصون بأمساء اهلوام، املسمباع، واملسمون بأمساء السري، املسمالطّ
    م ابن فارسو ميكن عدوا بإجياد صلة بني ن اللّغويني األوائل الذين اهتم

وحماولة إرجاعها إىل أصوهلا وتوضيح  ،املدلوالت املختلفة للمادة اللّغوية الواحدة
ا متكامال يبحث يف هذه معجمحيث بىن  .هذه الصلّة ما استطاع إىل ذلك سبيال

حيث كان عمله عمال  ،ويبين طرق انتقال املعىن وجيمع شتااالظّاهرة الداللية 
ن كان جيمع املدلوالت املختلفة املتقاربة واملتباعدة ويبي ، إذنوعه دالليا فريدا من

  .طرق انتقال املعىن ومراحله
                                                 

 .110ص) م1987-هـ1408( 3ط) القاهرة مكتبة اخلاجني(واب رمضان عبد الت: فصول يف فقه العربية د 2
 .35اآلية : سورة املائدة  3
4 158: 1) م1978 -هـ1398(  4وطي القاهرة مطبعة مصطفى البايب احلليب طاالتقان يف علوم القران للسي. 



ج  

يف معجمه  الصاغاينيف بناء معجمه على هذه الفكرة  ابن فارسن حذا حذو ومم
اخر واللّباب الفاخر "  :هريالشالعباب الز".  

يكون  أن رأيتالذي بين عليه املعجمني  األساسالفكرة ولكوا  فألمهية     
  :ي متمحورا على ذلك فجاء موسوماموضوع حبث

دراسة موازنة بني معجم املقـاييس   -الداللة االشتقاقية يف العمل املعجمي  

    -)650ت (و معجم العباب الزاخر للصاغاين  )هـ 390ت (البن فارس 

  : منها الدوافع اليت محلتين إىل اختياره فهي عدةهذا عن املوضوع أما عن 
- حبغة العربيةديد للّي الش.  
- غوي العريبراث اللّاهتمامي بالت. 

- إىلة رغبيت امللح العمل املعجمياللة االشتقاقية يف بيان فكرة الد. 

- ا يف معجمي ديد على استجالئها والوقوف على ما يتعلّحرصي الش ق
 .املقاييس والعباب

 .ملواد معجميهما الصاغاينوفارس بيان طريقة تناول كل من ابن  -

     اللة االشتقاقية يف التغوي العريب، راث اللّيهدف البحث إىل إبراز فكرة الد
معجم املقاييس مث العباب، والوقوف على جهد ابن : خباصة يف أبرز املؤلفات

فاق واالختالف بني املتعلّق ذه الفكرة، ورصد نقاط االت فارس والصاغاين
  . عملي صاحيب معجمي املقاييس والعباب

ومن الكتب اليت تناول فيها أصحاا هذه الظّاهرة أثناء حتليلهم ملعاين األلفاظ، 
كتاب الزومفردات غريب القرآن وتأويل ازيينة يف الكلمات اإلسالمية للر ،

    اخل ...قتيبة  مشكل القرآن البن
  : الداللة االشتقاقية نذكرإشارات عن فكرة الدراسات اليت تناولت  أهممن و       



د  

اللة احملوريعبد الكرمي  حسن جبل: غة لـة يف معجم مقاييس اللّالد .  
- ض له الدعلم االشتقاق نظرياً "يف كتابه  حممد حسن جبلكتور وما تعر

  "وتطبيقياً
 .سبة ملوضوع حبثيية كبرية بالنراسات أمهّالد حيث كان ملثل هذه

ة هلا صلة ببحثه، إال ة علميالباحث مهما مجع من ماد ونشري هنا إىل أنّ      
وتعترض سبيله جمموعة من الصية أم معنوية، ال يكاد أي عوبات، سواء أكانت ماد

  : موضوع حبث من البحوث أن خيلو منها، ونذكر منها ما يأيت
طبيعة املوضوع تتطلّب جمهودا متواصال لتتبع الفكرة واستجالء  و أنّه     

  . عناصرها من مادة املعجمني، وذلك لندرة الدراسات املتناولة ملثل هذا العمل
     حليل واالستنباط، أما مييل إىل التا وصفيراسة فقد كان مقارنا منهجي يف الد

 . ألنّ موضوعية البحث اقتضت ذلك

     دة، سواء أكانت قدمية أملت عليها فقد كانت متعدا املصادر واملراجع اليت عو
أم حديثة، تتآزر فيها جهود القدماء واحملدثني لتكون نظرة شاملة من شأا أن 

ق الرؤيةتثري البحث و وتعم . 

  . وقد جاء البحث يف ثالثة فصول، يسبقها مقدمة ومدخل، ويعقبها خامتة
 - املوازنة –االشتقاق  - اللة الد(فقد تناول مفاهيم املصطلحات  لاملدخأما 

 ، كما تناول)، واملصطلحات املعبرة عنها يف املعجمنياللة االشتقاقيةالد - املعجم
ة البن فارس والصاغاينكذلك احلياة العلمي.  

ا فصول البحث فكانت على النأمايلحو الت:  
معاجلة مواد  وأمناطاملقاييس والعباب  وحمتوىنهج م: فكان بعنوان :لالفصل األو
  .غويةاملعجمني اللّ



  �

يف وضع مواد  ابن فارس والصاغاينبعه كل من تناولت فيه املنهج الذي ات
ضت إىل كما تعر .املصادر اليت اعتمداها يف استقاء املادة اللّغوية معجميهما، مثّ

   .أمناط معاجلة تلك املواد

اللة االشتقاقية يف املعجمني د الدوحدة وتعد :نونته بـفع :اينوأما الفصل الثّ
  .وصياغتها

، ابن فارس والصاغاينتناولت فيه مبدأ وحدة وتعدد الداللة االشتقاقية عند سابقي 
  . ا ذلك باألمثلةملة مدعغويني من هذه املسأمثّ عرضت إىل ذكر موقف هذين اللّ

غة الدالالت االشتقاقية للمواد اللّغوية كما تطرقت يف الفصل نفسه إىل أوجه صيا
من حيث اإلحكام والفضفضة والتزومعدي واللّجريد واملباشرة والت.  

مظاهر وأسس جتديد الداللة االشتقاقية يف : فكان بعنوان الثالفصل الثّأما و
املصادر بنصوص وأمثلة مستقاة من  هأثريتحيث  .معجمي املقاييس والعباب

  .املعتمدة

 أمكن صياغتها خاللتائج اليت اشتملت على أهم الن ،امتةخب البحث ختمت مثّ
راسةالد.  

     ي وال يفوتين يف هذا املقام أن أتوجعاء هللا تعاىل أن يثيب عناألستاذة ه بالد
هين سنية  اليت كان هلا فضل معايشة هذا املوضوع، : د ،املشرفة على هذه املذكّرة
وزودتين بكثري من املصادر واملراجع النادرة، فكان هلا حيث منحتين جلّ وقتها 

الفضل بعد اهللا يف اكتمال هذا البحث ذه الصورة فقد أفَدت من علمها وخربا 
يء الكثري راجيا الشومالحظاي خري اجلزاءا من اهللا تعاىل أن جيزيها عن  .  

كر والعرفان لكل من أفادين يف هذا الكما أتوجه بالشوجيه بحث بالرؤى والت
  .وأسأل اهللا أن جيزيهم اجلزاء األوىف



و  

ا اعترضين يف هذا البحث من عقبات ومصاعب فأنين وعلى الرحبمد اهللا،  –غم مم
فإن وقع ما وقع من هنات، أو أخطاء، فذلك لصعوبة . يهاحاولت ختطّ - مث مبعونته

وإن أصبت فهذا  مثل هذه املوضوعات، كما أنّ أي عمل ال خيلو من نقائص،
  .الكمال له وحده عز وجلّ بفضل اهللا تعاىل ألنّ

  .أرجو من اهللا عز وجل أن جيعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكرمي     
  
  

- ا السوفيقوأسأل اهللا أوال وآخرداد والت-  
  

  
  .غنام بوزيان :البالطّ
  مECDEECDEECDEECDE ماي DKDKDKDK  : يوم
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:مفاهيم املصطلحات: أوال  

1- اللةالد: 

     :لغـةً –أ 
لَّ: " غة من قوهلماللة يف اللّالدلُّدديء يلًّه على الشد هاللة فاندلا ود :ده إليه سد ...

به ما يستدلّ: ليلوالد .ليلوالد :الالد .لُّلَه على الطّوقد ددريق يلَالَة ودلُوه دلَةً اللة ود
  .2" ال وكسرها مبعنى واحداللة بفتح الدّوالدّ 1..."والفتح أعلى 

   3"أرشده إليه، وسدده حنوه، وهداه : على الصراط املستقيم دلّه و" 
  : من –بفتح الدال، وكسرها، وضمها، والفتح أفصح  –الداللة " و

    4" الداللةب العامل: والدليلي. ، إذا هدى، ومنه دليل، ودليليّ)لُّيد –دلَّ(
أو التوجيه حنو فاملعىن اللّغوي للداللة يوحي عند القدماء باإلرشاد، واهلداية والتسديد  

  . الشيء

  :اصطالحـا - ب 
فظ أن يكون إذا ارتسم يف ومعىن داللة اللّ"  :يف حتديد داللة اللّفظ) ابن سينا(قال   

فس معىن، فاخليال مسموع اسم ارتسم يف النهذا املسموع هلذا املفهوم،  فس أنّتعرف الن
على الن 5"فس التفتت إىل معناه فكلّما أورده احلس. 

  : أقرب حتديد هلا يف تراثنا هو ولعلّ
                                                 

  . 248-249: 11) ل.ل.د( ر،البن منظو لسان العرب 1
 . 111ص   3القاهرة ، الطبعة -ينظر إصالح املنطق البن السكيت، حتقيق أمحد شاكر، وعبد السالم هارون دار املعارف  2
 134ص . 1982 -هـ  1402أساس البالغة للزخمشري دار املعرفة، بريوت  3
4ينظر التار املصريهذيب لألزهري، الدة للتد علي ، )ط.د) (ت.د(ة رمجأليف والتيب، مراجعة حممحتقيق يعقوب عبد الن

  ).ل.ل.د(غة للزبيدي وتاج اللّ 66:  14) لّ.د(النجار
   .4، البن سينا) فاءالش(، عن العبارة من 15، 14،فايز الدايةعن علم الداللة العريب،  5
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 "كون الشيء األول يء حباله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والش  
6" اين هو املدلول ال والثّهو الد   
7فظ و غريهلّحديد ينطبق على الهذا الت و بقية التاللة ال خترج عن هذا املعىن حديدات للد

8الالت عند البعضالعام بإضافة أنواع الد . 

  :االشتقاق -2

 : لغـة  – أ

... دع البائن الص الشقو. اقًّشمصدر قولك شَقَقْت العود : الشق: " سانجاء يف اللّ
ة وقيل هو الصعام عقَ... دتيء بنيانه من املرجتلواشالش الكالم . اق قَاقتاألخذ فيه : واش

أخذه منه، ويقال شقَّق الكالم إذا أخرجه أحسن : واشتقَاق احلرف من احلرف. ميينا ومشاال
 ؛ أي التطلب فيه ليخرجه أحسنالكالم عليكم شديد يققشت :ةـيف حديث البيع خمرج 
  .9"  خمرج
شظية : ة الشقو... دع يف عود أو حائط أو زجاجةالصَ الشقشيء، ووالشق نصف ال"... 

  .10" ...تشق من لوح أو خشبة
   .11" ِءيالش قش ذُهو أخ االشتقاق" 

… يء على انصداع يف الش صحيح يدلّ واحد ني و القاف أصلٌالش" :وقال ابن فارس
قْقَتقول شت الشأ َءيقُّشه ش12"عته ا إذا صدق   

  مشتق من مادة  )افتعل(االشتقـاق مصدر الفعل اشتق، على وزن إذن  
                                                 

6  ينظر التة ، الطّبعة األوىل، املطبعةريف اجلرجاينعريفات، للش46ص هـ، 1306 -مصر-اخلريي .  
 .76: 1بيني للجاحظ، البيان و الت: كاإلشارة، و العقد، و اخلطّ، و احلال، يراجع 7
 . 246، )دلّ: (ةاملفردات يف غريب القرآن، ماد: اغب األصبهاين، يراجعالر: مثل 8
  . 184 – 181: 10ينظر لسان العرب البن منظور  9

 . 248: 8غة لألزهري ذيب اللّ 10
 . 251: 3للفريوز أبادي  احمليطالقاموس  11
 .605 :1) ق.ش( غة البن فارسمقاييس اللّ 12



 4

 ". ِءياالنصداع يف الش" املرتبطة مبعىن عام واحد و هو )ق.ق.ش (

 :اصطالحـا –ب 

بالعالقات بني الكلمات، و طريقة  - يف إطاره العام -صل االشتقاق مبحث يت
ومن بني حتديدات  .مثيل هلذه العالقات يف املعجمالتصل بطريقة ، كما يتاعها عن بعضهرتف

االشتقاق أخذُ كَلمة من كَلمة أو أكثر مع تناسبٍ :"قول ابن دريد :القدماء لالشتقاق نذكر
  13"ىنعوامل بينهما يف اللّفْظ

نى وتركيبا نزع لَفْظ من آخر بِشرط مناسبتهِما مع: " وعرفه الشريف اجلرجاين بقوله 
  14" ومغايرتهِما في الصيغة 

أَخذُِ صيغة من أُخرى مع : " وروى السيوطي عن شرح التسهيل أن االشتقاق
ةادلِِ بِزيى اَألصنعلَى مة علّ بالثَّانِيداِ لييبٍ لَهكرت ئَةية، و هيلادةً أَصى و منعا مهمقفَا؛ ات 

ذو ح برمن ض ربايبٍ، كَضكرئَة تيوفًا أَو هرفَا حلتِلَأْجِلَها اخر ذمن ح وهذا ما  15" ر
وأكثرها  16أطلق عليه االشتقاق الصغري أو األصغر وهذا النوع هو أهم أنواع االشتقاق

  .17العام  فائدة فقد أطلق عليه االشتقاق
ه ابن جنفـال" :ي بقولهوقد حدصغير اس و كتبهم، كأن تأخذ أصال ما يف أيدي الن

وذلك  .و مبانيه ه، و إن اختلفت صيغهـع بني معانيـراه، فتجمـول فتتقـمن األص
سلم و يسلَم و : وـرفه، حنـة يف تصـالمفإنك تأخذ منه معىن الس )م.ل.س(كترتيب 

السى  و السلْمانُ و سلْمو س ةُ و امالَميلسمالديغ، أطلق عليه تفاؤاللّ: ل و على  .المةبالس

                                                 
 . 26دار اجليل بريوت ص  –د هارون الم حممد بن احلسن بن دريد حتقيق وشرح عبد السأليب بكر حمم: االشتقاق 13
14 12عريفات، للجرجاين، صالت . 

  . 275: 1لبنان  -ار الكتب العلمية بريوتد علي بيضون ديوطي منشورات حممللس غة وعلومهااملزهر يف علوم اللّ  15 
 .])اإلبدال(االشتقاق األكرب  –) القلب( الكبري  –الصغري أو األصغر  [االشتقاق  أنواع 16
 . 178: بع والنشر الطبعة الثامنة دار ضة مصر للطّ ،علي عبد الواحد وايف ،فقه اللّغة 17
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و  )س.ل.ح(و )ب.ر.ض(ة األصول غريه، كترتيب بقي ة الباب إذا تأولته وبقي ذلك
  .18"فهذا هو االشتقاق األصغر. اس من ذلكعلى ما يف أيدي الن )ل.ب.ز(

ي جعل االشتقاق نالحظ أنّ ابن جنمنفتحا، متكن أن تكتسبه ا الستيعاب ما ميسع
املادة االشتقاقيدت معانيها فهي ف .ىة من معنعة منهامهما تعدمتفرعرها ؛ والتف على أن

متفحصة ممكِّنة من الوصول إىل معناها، الذي  يكون بقراءة استعماالا قراءةًمتفرعة منها 
 .تفرعت منه

 : رؤية ابن فارس لالشتقاق -ج

احيب يف فقه اللّأورد ابن فارس يف كتابه الصث فيها عن االشتقاق غة ثالثة أبواب حتد
  : وهي

- )19)بعض بعض الكالم من باب القول على لغة العرب هل هلا قياس؟ وهل يشتق .  
  .20) باب القول على االسم من أي شيء أُخذ(اين وعنوان الثّ -
   21) اغريه احلق أُباب القول يف أصول أمساء قيس عليها و(الث وعنوان الثّ -

  دقيقة تنتظم  أقيسةة وفق وخرج برأي أمجع عليه علماء اللّغة وهو أنّ العربية مبني
 العرب تشتق ا، وأنّغة العربية قياسمنهم أن للّ غة إال من شذّمجع أهل اللّأ: " فقال. مفرداا

  : ده، منهاح ا مقْصمث ضرب أمثلة يوض  22" بعض الكالم من بعض
تقول . ، وأن الجيم والنون تدالن أبدا على السترالجتنانمن ا مشتق سم اجلنا وأنّ: " قوله

  .23" ، أي هو يف بطن أمه أو مقبوريل، وهذا جنِينه اللّ، وأجنالعرب للدرعِ جِنة

                                                 
  .134: 2ن جين الباخلصائص  18
19   د القاهرة  احيبالصاح مطبعة املؤيين اخلطيب وعبد الفتلفية ملؤسسها حمي الدالبن فارس، تصحيح ونشر املكتبة الس  
  .  33 ط، ص.د) م1910-هـ1328( 

  . 57ص .ن .م   20
   . 64 ، صن.م   21
  . 33 ن، ص.م  22
   . 33 ص ن،.م   23
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  .ه مل جير القياس على ما مل تقس عليه العربنأويفهم من قوله 
 خحممد حسن جبل االشتقاوقد حدي ،رج به ما مل يره داخال يف دائرته، من ق حبد

  :ذلك، بقوله وحنت وغري وإبدالقلب 
جديد  عبري ا عن معىناستحداث كلمة أخذاً من كلمة أخرى للت االشتقاق هو "

مع  24، أو عن معىن قاليب جديد للمعىن احلريف لكلمة املأخوذ منهايناسب املعىن احلريف ل
25"فيهما وترتيبها، األصلية أحرفهما يفماثل بني الكلمتني الت  

  :حتديد االشتقاق اللّغوي - د

امل، هواالشتقاق مبعناه الش :للت ،من مشتق ناسب يف املعىن، اشتقاق مشتق
ةلقيمة معنوي  . 

ةً أحدمها مأخوذ من اآلخر، ماد ي إىل أنّيؤد": من مشتق اشتقاق مشتق" ومعىن  *
 . ، و معىن)احلروف/األصوات (

ي إىل أن عملية االشتقاق تصري عندما يكون هناك يؤد :"ناسب يف املعىن للت"  معىنو  *
   .تناسب معنوي بني معىن ما سيتم اشتقاق لفظ له من املشتق منه، و بني معىن املشتق منه

    .26 إمنا اشتق ليؤدي قيمة معنوية مميزة يؤدي إىل أن املشتق" لقيمة معنوية "  معىنو  *

  :املعجم - 3
   :لغـة –أ
  : جاء يف لسان العرب 

                                                 
ة  أو املعىن الذي آل بة على هيئة خاصملعىن املعجمي الذي وضعت له الكلمة بأحرفها مرتا: " قال يف شرحه للمعىن احلريف  24

  .يغة اليت سكت فيها الكلمة ا املعىن القاليب فهو معىن الصأم استعماهلا إليه باشتقاق سابق أو جماز حتول إىل حقيقة
 ة من نفس األحرف األصلية لكلمة األصلي الكلمة املستحدثة تؤخذ من كلمة أخرى هو أن تبىن أحرفها ومعىن أنّ

مةمة، أي سابقة يف الوجود على الكلمة املستحدثة، وبنفس ترتمتقديب تلك األحرف يف الكلمة املتقد. 
  . 10ص ) مكتبة اآلداب ميدان األبرا القاهرة ( 2006بعة األوىل الطّ ،جبلد حسن حمم، اوتطبيقي ااالشتقاق نظريعلم  25

  . 18ص  ، هني سنية، ةة االشتقاقيالالت االشتقاقية للماداسل الدينظر تن  26
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        " برب والعرم خالف العجم والعجالع ...جم مجع األعجم الذي ال يفصح والع
، واألنثى عجماء وكذلك سب كزياد األعجمن كان عريب النإن كالمه ، وبيوال ي

األعجم الذي يف . مل يفصحجم أفصح أو فأما العجمي فالذي من جنس الع... األعجمي 
... أمت : عجمتٲو. ذهبت به إىل العجمة: عجمت الكتابٲو... لسانه عجمة 

  : قال رؤبة: أعربتهخالف قولك : عجمت الكتابٲو
  

                      الشــعر صـعب يلٌوِطَو لَّسمه   
   هملَعا  يلَ يالــذَ هفيىِ قَتار اذَإِ                      
                      لَّزبِ تاحلَ ىلَإِ هقَ ـــيضِضدمه   
                      والشعلَ را يستطيعه من ظْيلمــه   
                      رِينْأَ يـد يـِع    هـمجِعيفَ هربــ

والعجماء واملستعجم كل . األخرس واألعجم. بيان لهعله مشكال ال نه فيجيبي أنيريد  همعنا
. أعجم ومستعجممن ال يقدر على الكالم فهو  وكلّ. مال تتكلّ هاألنيت عجماء ، مسيمة

جل ور. انقطعت فلم يقدر على القراءة: ه، واستعجمت عليه قراءت، سكتجلواستعجم الر
  27" فسعزيز الن: صلْب املَعجم واملَعجمة

  :صطالحـا ا –ب 
  :مرجع يشمل على ضروب ثالثة

  .بةغة مفردة أو مركّوحدات اللّ: األول
  .بوييبظام التالن:  اينالثّ
  .اليلرح الدالش: الثالثّ

                                                 
ويف العباب للصاغاين منسوبة إىل . حاح لرؤبة بن العجاج واألبيات يف الص.385: 12) عجم(البن منظور، لسان العرب  27

 .احلطيئة وقد وردت يف ديوانه 
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يقوم املعجم بشكله العام من حيث كونه وعاًء حيفظ منت  الثةوعلى هذه املرتكزات الثّ     
عىن املعجمي هو جزء من النظام الداليل العام امل غة  وليس نظاما من أنظمتها، ذلك ألنّاللّ

غناء الذّهن اإلنساين، حينما تستجد احلاجة، ومتليها متطلّبات ٳد وواملرجع يف التزو للّغة،
  .الفكر

  . ع وجوه املعاجلة وتتباينتتفر رح ،الش – ظامالن –الوحدات  –ومن هذه 
 أساس، على ا للحاجةيف هيئات تبعبة مركّ أومفردة  ألفاظاقد تكون  –الوحدات فمن 

دة؛ مصطلحات، ا ومقاصد متعدأغراضختدم  أو املعىن، ويف هذين االجتاهنيفظ اللّ
  28.ة وغريهاوتشكيلي ةأدبي، وفنون وترمجات، وتعاريف

قفية باعتماد الباب الت أساسعلى  أوقليبات الت أساسا على ا وهجائيصوتي - ظام الن - ومن
  .األجبدي العاديرتيب الت أو، والفصل

يف  أصيلا هو ثابت مم اإلفادةفه ومنهجه يف بيان ما يعتمد عليه مؤلّ – رحالش -من و
زمغري الال إىلج مدروس تدر .وتأشري صفة الدأم هامشية، مع مراعاة ة كانت اللة  مركزي

  . األداءدرجة واضحة يف  إىلاملعىن املعجمي  إيصالغبة يف ، والرالفهم
، ته تدوران حوهلا، اشتقاقا، واستخداما، ونشاطه ومهّعجم، حمور املوتبقى الوحدة اللّغوية

وتدرا زمنياًج.  
يأتهاملعجم  الثة يتألفروب الثّمن هذه الض 29ة العام.  

  :الداللة االشتقاقية -4
عل للمادهي املعىن الذي جا بتمامه ا معها يف مشتقّة االشتقاقية، مستمراا، أو نسبي

تفرحني يع عنه معىن متميزا يف قًات، متحقّا هو أيضا فيما صيغ منه من مشتقّا مستمر
  .30ا ملحوظااستعماالا حتققً

                                                 
دار صفاء (م  1999 -هـ  1420بعة األوىل عبد القادر عبد اجلليل الطّ: ية دراسة يف البينية التركيبية، دينظر املدارس املعجم 28

37ص  عمان) وزيع للنشر والت   . 
 .   38ص  ن،.م  29
  .  19 ، هني سنية، صةة االشتقاقية للمادالالت االشتقاقيتناسل الدينظر   30
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" املقاييس " من معجم  رة عن الداللة االشتقاقية يف كلّاملصطلحات املعب :ثانيا
  ": العباب الزاخر" ومعجم

أو  ةما درج احملدثون على تسميته باملاد غايناابن فارس والص كلّ منل نيقد تبل
منهما مصطلحاته املعبرة عن  ، فكان لكلّوالبناء االشتقاقغوي الذي يكون منه اجلذر اللّ

ة ما مثّ ة من مواد معجميهما، غري أنّومل تكد ختلو من اإلشارة إليها ماد، الداللة االشتقاقية
غاين اا الصأم. لألصل االشتقاقيةاللة م الدان يقدابن فارس ك هو جدير باملالحظة، ذلك أنّ

فعلى العكس من ذلك، حيث كان يؤخرها ويذيا شروحه ملعاين املاد اة، ومشتقّلا.   
  :يف معجم املقاييس - أ

استعمل ابن فارس مصطلحني أساسيني يف معجمه للتعبري عن الداللة االشتقاقية، 
   :ومها

  :مصطلح األصل  1 -أ
   ة ليبياللة االشتقاقيا يف عمل ابن فارس مبعىن الدد هذا املصطلح كثرين املعىن وقد ترد

  الذي اشتقّت منه وترجع إليه استعماالت مادة معينة ومن أمثلة ذلك قول األساس
اهلمزة والراء وامليم أصل واحد، وهو نضد الشيء إىل الشيء : " )م .ر.أ(  -: ابن فارس 

  .31" ارتفاع                   يف       
  . 32" حتسينه على حسن الشيء  الزاء والياء والنون أصل صحيح يدلّ:" )ن.ي.ز(  -
ليه                                   ٳالعني والقاف والدال أصل واحد يدلّ على شد وشدة وثوق و:" )د .ق.ع(  -
  33".ترجع فروع الباب كلها                   
  .34..."النون واحلاء والسني أصل واحد يدلّ على خالف السعد :" )س.ح.ن(  -

                                                 
 . 49 :1) م .ر.أ(املقاييس البن فارس،  31
 . 541 :1) ن .ي.ز(  ن.م 32
 . 147 :2) د.ق.ع(ن، .م 33
 . 547 :2) س.ح.ن(ن .م 34
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كما كان يقول ابن فارس بنفس املصطلح ليبين املرحلة السابقة ملعىن جزئي أو للفظ      
  :ومن أمثلة ذلك... " أصل كذا هو كذا : " يقول أمامه كأن

   35" العقوقليه يرجع ٳأصل العق الشق، و: " ...)ق .ع (   -
 للتعبري عن معىن  –هذا  –ويف مواضع أخرى جند ابن فارس يستعمل مصطلح األصل      

  :، ومن أمثلة ذلك قوله)املادة(آخر، هو
  36" العني والقاف والصاد أصل صحيح يدلّ على التواء يف شيء:" )ص.ق.ع( –
  .37 "العني والكاف والالم أصل صحيح يدلّ على مجع وضم : " )م.ك.ع( –
  .38" اجليم والثّاء وامليم أصل صحيح يدلّ على جتمع الشيء :" )م.ث.ج( –

  .فمصطلح األصل يف األمثلة السابقة الذّكر مرادف ملصطلح املادة 
مل يكن مقصورا على اإلشارة إىل ..."  أصل" ... بيد أن استخدام ابن فارس للفظ       

يانا للتعبري عن الداللة احلقيقية يف مقابل الداللة اازية الداللة االشتقاقية بل رمبا استخدمه أح
 .أو للتعبري عن الداللة املباشرة للّفظ

وال بأس هنا أن نضيق بعض املصطلحات اليت وظّفها ابن فارس وهلا نفس الداللة ومصطلح 
  :املادة من ذلك نذكر

 :مصطلح بناء – 2.أ

     صحيح له فروع كثرية، ما جعل اهللا تعاىل    بناءاء العني والذّال والر : ")ر.ذ.ع( – 

  .39... " فيه وجه قياس بته              

                                                 
 . 104: 2) ق. ع( املقاييس البن فارس، 35
  . 152 :2) ص.ق.ع(ن .م 36
  . 153: 2) ل.ك.ع(ن .م 37
  . 258 :1) م.ث.ج(ن .م 38
  . 232 :1) ر.ذ.ع(ن، .م  39
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           تكثر فروعه، وهي مع كثرا ترجع  بناءالعني والراء والضاد "  ):ض.ر.ع( – 

      40..." أصل  واحد، وهو العرض الذي خيالف الطّول  إىل            
 :ثالثة أوجه املصطلح علىوقد وظّف ابن فارس هذا : بابمصطلح ال -3.أ

  :الوجه األول 1.3.أ 
مصطلح الباب مبعىن الداللة االشتقاقية وقد ورد هذا املصطلح ذا املفهوم كثريا يف 

  :عمل ابن فارس ومن أمثلة ذلك
يكون اجليم والدال والالم وهو من باب استحكام الشيء يف استرسال : ")ل.د.ج( –
  41"فيه

  :الوجه الثاين 2.3.أ 
   :ومن أمثلة ذلك" ة ماد" مصطلح الباب مبعىن 

  ليه      ٳالعني والقاف والدال أصل واحد يدلّ على شد وشدة وثوق، و"  ):د.ق.ع( –

  . 42"كلّها  ]مبعىن فروع املادة[ترجع فروع الباب                  
أصله ... واحد هذا الباب عندنا دال على معىنالعني واهلاء والدال أصل " ):د.هـ.ع( –

  43" فروع الباب  هو املعىن الذي يرجع إليه... االحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به 
  44" ...واحد من األبواب اليت مل توضع على قياسالغني والراء والضاد "):ض.ر.غ( –
  45..." اهلمزة والكاف والالم باب تكثر فروعه "  ):ل.ك.أ( –
 :لوجه الثالثا 3.3.أ 

                                                 
 . 240 :1) ض.ر.ع( املقاييس البن فارس، 40
  . 222 :1) ل.د.ج(ن .م 41
  . 147 :2) د.ق.ع(ن .م 42
  .189 :2) د.ـه.ع( ن،.م 43
  . 314 : 2) ض.ر.غ(ن، .م 44
 . 67 :1) ل.ك.أ(ن، .م 45
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لكن داللته ختتلف عن داللة  )باب(كما جند ابن فارس يوظّف نفس املصطلح 
  الوجهني السابقني وغالبا ما يكثر يف املواد اليت هلا أكثر من أصل للداللة على أصل التفريع 

  :املعنوي اخلاص مبجموعة االستعماالت ومن أمثلة ذلك
          لنون أصالن متقاربان يف املعىن متباعدان يف اللّفظ اهلمزة والذّال وا"  ):ن.ذ.أ( –

        واألصل اآلخر العلم ... وأما تفرع الباب فاألذن معروفة مؤنثة ...                 

وآذن الرجل حاجبه ... ومن الباب األذان وهو اسم التأذين ... واإلعالم                   
  . 46" هو من الباب و                    

    –غالبا  –ابن فارس كان يستبدل  حمدودة، فإنّ ةأما إذا كانت استعماالت املادة املدروس
وذلك للتنويه بقلّة استعماالت هذه املادة، وهذا كأن  )أصل(مبصطلح  )أُصيل ( مصطلح 

  :يكون هلا استعمال واحد فقط يف مثل
            صيلٌ يدلّ على تشعب أغصان فاخلوط الغصن، ومجعه اخلاء والواو والطّاء أ" ):ط.و.خ( –

  .47"خيطان                  
 .مل يذكر ابن فارس سوى استعمال واحد هلذه املادة

  
 : أو استعماالن يف مثل  

  . 48" الدال والالم واحلاء أصيل يدلّ على مشي وثقل احملمول "):ح.ل.د( –
  :ثالثة استعماالت فقط وذلك يف مثلإذا كان للمادة ) صيلأُ(كما يستعمل نفس املصطلح  

 . 49" اهلاء والطّاء والعني أصيلٌ يدلّ على إقبال على شيء وانقياد" ):ع.ط.هـ( –

 : مالحظة

                                                 
 . 45 :1) ن .ذ.أ( املقاييس البن فارس،  46
 . 384 :1) ط.و.خ(ن، .م  47
  . 416 : 1) ح.ل.د(ن، .م  48
  . 609 : 2) ع.ط.ه(ن .م  49
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بعدة أوصاف، وذلك حسب درجة حتقّق  "أصل"لقد وصف ابن فارس مصطلح   
  دة فمن تلك األوصاف نذكر على سبيل الداللة االشتقاقية يف االستعماالت املصوغة من املا

  :املثال ال احلصر
           ، لكنهم يقولون باث عن ليس بالقويالباء والواو والثّاء أصل "  ):ث.و.ب( –

  .50األمر بوثًا، إذا حبث عنه                     
         : يقول العرب: ، وهو من اللّمعانحسنالباء والواو واجليم أصل  " ):ج.و.ب( –

 . 51"الربق تبوجا، إذا ملع تبوج                    

 52..."، وهو االرتفاع قليل الكلماحلاء والزاء واحلرف املعتلّ أصل  ):"ي.و.ز.ح( -

  53..."وهو صوت وشبيه به ال يتحصل أصل يسريالباء والغني وامليم "  ):م.غ.ب( -

  : مصطلح القياس 4.أ
صطلح القياس للتعبري عن الداللة االشتقاقية يف معجمه كما جند ابن فارس يستعمل م  

 :لكن ليس بالقدر نفسه اخلاص باستعمال مصطلح األصل، ومن أمثلة ذلك

  
  .54" التاء والعني من الكالم األصيل الصحيح، وقياسه القلق واإلكراه "  ):ع.ت( –
  .55" يحاجليم والثّاء يدلّ على جتمع الشيء وهو قياس صح" ):ث.ج( –

  : مالحظة
جيمع بني املصطلحني يف املادة اللّغوية الواحدة يف  –أحيانا  –كما جند ابن فارس   

  :مثل
                                                 

 . 163 : 1) ث.و.ب( املقاييس البن فارس، 50
 . 163: 1) ج.و.ب(ن .م 51
 . 291 :1) ي.و.ز.ح(ن .م 52
 .141: 1) م.غ.ب( ن.م 53
 . 174 :1) ع.ت(ن، .م  54
 . 217 :1) ث.ج(ن .م 55
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  .56" اهلمزة والزاء والقاف قياس واحد وأصل واحد، وهو الضيق"  ):ق.ز.أ( –
  .57" اهلمزة والسني والراء أصل واحد، وقياس مطّرد، وهو احلبس" ):ر.س.أ( –

 .الورود يف معجم املقاييس وغري ذلك كثري

  :واحد ومن أمثلة ذلكٍ يف آن "كلمة وأصل " وقد جيمع ابن فارس كذلك بني 
 .58" اهلمزة والضاد وامليم أصل واحد وكلمة واحدة، وهو احلقد " ):م.ض.أ(  –

                                   طلُ واِإلطْلُالاهلمزة والطّاء والالم أصل واحد وكلمة واحدة، وهو ا" ):ل.ط.أ( –
  .59... " وهي اخلاصرة، ومجعه أطال              

  : يف معجمه بعدة صيغ منها )قياس( لقد أورد ابن فارس هذا املصطلح: مالحظة
  ):يقيسون –قاس   –قيس  –مقيسان  –مقيس  -منقاس(

بعض ويستعمل ابن فارس هذا املصطلح ذه الصيغ على اختالفها غالبا يف      
 من معىن جزئي سابق هلذه  60)تناسل معنوي(تعماالت عندما يكون هناك االس

  .61االستعماالت
  :وذلك يف مثل. وذلك  يف بعض املواد املطّردة الداللة االشتقاقية خباصة ):منقاس( -

                    ال خيلف، وهو  منقاسال أصل مطّرد القاف والعني والد"):د.ع.ق( –

  62"باجللوس لم يف مواضع ال يتكلم فيهااجللوس وان كان يتك يضاهي           
         ، وهو وضوح الشيء منقاس الباء والالم واجليم أصل واحد " ):ج.ل.ب( –

        
                                                 

 . 54 :1) ق.ز.أ( املقاييس البن فارس، 56
 . 60 :1) ر.س.أ( ن،.م 57
 . 62 :1) م.ض.أ(ن .م 58
 . 62 :1) ل.ط.أ(ن .م 59
60 الالت اال ف هذاظِّلقد وة داملصطلح يف أطروحة تناسل الدشتقاقي :ي سنية هن.  
 .  230 – 210 -  208 -  207 :2 فارس، نالب املقاييس 61
 . 410 :2) د.ع.ق(ن .م 62
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  63 "وإشراقه  
  .64"...الفتح مطّرد، وهو منقاسالباء والالم والقاف أصل واحد  "):ق.ل.ب ( – 
  65 "... ، وهو دليل الكمالاسمنقالتاء وامليم أصل واحد  " ):م.ت(  – 
 :مبعىن الداللة االشتقاقية وذلك يف مثل :مصطلح الوجه  5.أ

         أحدمها القطع، واآلخر ضرب من : وأصالن وجهانالباء والتاء له "  ):ت.ب( –

  .66" باساللّ                
  : أوجهالصاد والفاء والراء ستة  " :)ر.ف.ص( –

                       فاألصل األول لون من األلوان، والثّاين الشيء اخلايل،                    
            والثّالث جوهر من جواهر األرض، والرابع صوت واخلامس                    

  .67"زمان، والسادس نبت                         
مباشرة بعد ذكره للحروف املكونة  وقد يذكر ابن فارس لفظ املعىن: مصطلح املعىن  6 .أ

  :للمادة اللّغوية قاصدا به الداللة االشتقاقية ومن أمثلة ذلك نذكر
               ، أحدمها أصل الشيء وجمتمعه، معنيانوأما اهلمزة والصاد فله "  ):ص.أ( –

              68" عدة واألصل اآلخر الر.  
              ، أحدمها تكره الشيء، فمعنيانء يف املضاعف وأما اهلمزة والفا"  ):ف.أ( –

  .69" الوقت احلاضر واآلخر              
  . 70" الشدة من حر وغريه فمعىنوأما اهلمزة والكاف "  ):ك.أ( –

                                                 
  . 154: 1) ج.ل.ب( املقاييس البن فارس، 63
  . 157 :1) ق.ل.ب(ن، .م 64
 . 175 :1) م.ت(ن .م 65
 . 92 :1) ت.ب(ن، .م 66
  . 13:  2) ر.ف.ص(ن .م 67
 . 15:  1) ص.ا(ن، .م 68
 . 16: 1) ف.ا( ن.م 69
 . 17 :1)ك.ا(ن .م 70



 16

  :يف مثلاللة االشتقاقية مبعىن الد  ... " يدلّ على" ...   عبارة   7.أ

 71..."أباق العبد ، والتشدد يف األمر يدلّ علىالقاف اهلمزة والباء و"  ):ق.ب.أ( – 

  72 "غريه خلوص الشيء وأال يخلطُه يدلّ علىالباء واحلاء والتاء، " ):ت.ح.ب( – 
  .73" رزانة الشيء يف ثقل يدلّ علىالثّاء واخلاء والنون "  ):ن.خ.ث( –

معجمه دون أن يذكر كما قد جند ابن فارس يعين دالالت اشتقاقية لبعض مواد : مالحظة
 :املصطلحات اخلاصة بتلك الدالالت االشتقاقية ومن أمثلة ذلك نذكر

  .74..." الباء والدال واهلمزة من افتتاح الشيء " ):أ.د.ب( –
            اهلمزة والالم والباء يكون من التجمع، والعطف والرجوع وما أشبه "):ب.ل.أ( –

 75..." ذلك                

يف مادته إىل توضيح فكرته اخلاصة عن األصول أو املقاييس والربهنة  رمى ابن فارسو  
على صحتها، مهتديا إىل استكشافها بغرض جعلها ثابتة مؤيدة باألدلة املعقولة، وجاء عمله 

مترمجا هلا يف معجمه املقاييس وهو خري دليل على ما كان يصبو إليه، حيث نثر يف أغلب 
عبارات تضمنت اصطالحات توحي وتشري إىل أنّ االستعماالت املصوغة من  مواد كتابه

  :ومن أمثلة ذلك) الداللة االشتقاقية(املادة تنضوي حتت ستار املعىن العام أو 

   :اصطالح االشتقاق  8.أ 
وبصيغة الفعل ) االشتقاق(فقد استعمله ابن فارس بصيغ خمتلفة، على صيغة االسم 

  : ومن أمثلة ذلك نذكر. ع، وبصيغة اسم املفعولاملاضي، و املضار
  

                                                 
 . 28: 1) ق.ب.ا(املقاييس البن فارس،  71
 . 108: 1) ت.ح.ب(  ن.م 72
 . 191: 1) ن.خ.ث(  ن.م 73
 . 112: 1) ا.د.ب(ن .م 74
 . 70: 1) ب.ل.أ(ن .م 75
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  ):اشتقاق(بصيغة املصدر 

          من ذلك قوهلم . القاف والصاد أصل صحيح يدلّ على تتبع الشيء" ):ص.ق( –

            القصاص يف اجلراح  اشتقاقاقتصصت األثر أي تتبعته، ومن ذلك               

  . 76" عل به مثل فعله باألول، فكأنه اقتص أثره وذلك ألنه يف             
  الباء والنون يف املضاعف أصل واحد، هو اللّزوم واإلقامة "  ):ن.ب( –
     ، فالبنان به يعتمد ن من قوهلم ابن باملكان إذا أقامالبنا اشتقاقوإمنا ...                

  77.كل ما يكون لإلقامة واحلياة                
         الثاء والفاء والالم أصل واحد، وهو الشيء يستقر حتت الشيء " ): ل.ف.ث( –

            ا الثفال فالبعري البطيء، فأم... يكون ذلك من الكدر وغريه                    

  78" يربح من البطء مستقر حتت محله ال يكادصحيح ألنه كأنه  اشتقاقهو                  
  :ل اصطالح االشتقاق يف صيغة الفعلن فارس يستعمكما جند ب

  :الفعل املاضيبصيغة 

                      فأما ... الباء والدال واحلاء أصال واحدا ترد إليه فروع متشاة"  ):ح.د.ب( –
     من هذا قوهلم للمرأة  مث اشتق... فاللّني والرخاوة والسهولة  األصل                  

   79"الضخمة بيدح الباد                     
        الثّاء والعني والباء أصل يدلّ على امتداد الشيء وانبساطه يكون "  ):ب.ع.ث( –

            رته قال اخلليل ثعبت املاء وأنا أثعبه إذا فج.. . يف ماء وغريه ذلك              

  .80" مثعب املطر منه اشتقّتوقال  -فانثعب كإنثعاب الدم               

                                                 
 . 363 :2) ص.ق( البن فارس، املقاييس 76
 . 103 :2) ن.ب( ن.م 77
 . 195 :2) ل.ف.ث( ن.م  78
 . 113: 1) ح.د.ب(ن، .م 79
  . 194: 1) ب.ع.ث( ن.م 80
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              واألصل املولود ...  الطّاء والفاء والالم أصل صحيح مطّرد"  ):ل.ف.ط( –

                   ا ... واألنثى طفلة واملطفل .غري، يقال هو طفلالصومممنه قوله  اشتق   

   تها ونعمتها بالطّفلة مث فرق طفلة كأنها مشبهة يف رطوب: ناعمة ةامرأ                    

  .81" بينهما بفتح هذه وكسر األوىل                       
  :بصيغة املضارع نذكرلنفس املصطلح  استعمالهأمثلة ومن  :ارعضاملالفعل بصيغة 

           منه ما  يشتقاهلمزة والواو والباء أصل واحد، وهو الرجوع، مثّ  " ):ب.و.أ( –

  .82"مع قليال، واألصل واحديف الس يبعد                     
           احلاء والزاء أصل واحد، وهو الفرض يف الشيء حبديدة أو غريها، "  ):ز.ح( –

  ...حززت يف اخلشبة حزا: تقول من ذلك.منه يشتق  مثّ                 
 .83"احلزازة من ذلك... ما يف النفس من غري: واحلزاز              

  
بصيغة اسم املفعول ومن أمثلة  االشتقاقكما أننا نلفي ابن فارس يستعمل اصطالح 

  : ذلك
   …اهلمزة والثّاء وامليم تدلّ على أصل واحد وهو البطء والتأخر"  ):م.ث.أ( –

  84"ر عنهمن ذلك، الن ذا اإلمث بطيء عن اخلري متأخ مشتقواإلمث                  
 والطّاء والنون أصل صحيح يدلّ على استقرار ملكان               القاف"  ):ن.ط.ق( –

      حشم ... قطينه: ارقطن باملكان أقام به، وسكن الد: يقال.وسكون                  

                 من هذا، ألنه ألهل املدر  مشتقوالقطن عندنا . جل قطينه أيضاالر        

  .85"ني يف القرىوالقاطن                 
                                                 

 . 73: 2) ل.ف.ط( املقاييس البن فارس، 81
 . 82:  1) ب.و.أ( ن.م 82
  . 265: 1) ز.ح( ن.م 83
 . 38: 1) م.ث.إ( ن،.م 84
 . 408: 2) ن.ط.ق(ن .م 85
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 اجليم والواو والالم أصل واحد وهو الدوران يقال جال جيول جول       "  ):ل.و.ج( –

    ما لفالن جول أي  :اءوقال الفر... وجوالن وأجلته أنا هذا هو األصل                 

         صاحب الرأي يدير من الذي ذكرناه ألنّ مشتق ما له رأي، وهذا                 

    86"رأيه ويعمله                 
   :اصطالح املرجع 9.أ

ا يف عمله ذه الصيغة للتعبري عن الداللة االشتقاقية ومن فه ابن فارس كثريلقد وظّ
  : أمثلة ذلك

          احلاء والباء والالم أصل واحد يدلّ على امتداد الشيء مث حيمل "  ):ل.ب.ح( –

  . 87"واحد مرجعالفروع  جعمرو عليه           
        ذلك إما إىل دقّة أو  مرجعاخلاء والالم أصل واحد يتقارب فروعه، و " ):ل.خ( –

  88" فرجة                
مجيع االستعماالت  يقصد ا املعىن األصل الذي تشترك فيه –ها هنا–فكلمة مرجع 

       ).ل.خ(و) ل.ب.ح(تني املاد املصوغة من كلتا
من ذلك " يرجع " يستعمل ابن فارس نفس املصطلح لكن يف صيغة الفعل املضارع وقد  

 :قوله

       ليه ٳ اخلاء والسني والفاء أصل واحد يدلّ على غموض وغؤور و"  ):ف.س.خ( –

  .89"فروع الباب  يرجع                     
   يف  االضطراب إليه فروعه وهو يرجعاخلاء والفاء والقاف أصل واحد "  ):ق.ف.خ( –

  .90"الشيء                    
                                                 

 . 254: 1) ل.و.ج( املقاييس البن فارس، 86
  .  332: 1 ) ل.ب.ح( ن.م 87
 . 345: 1) ل.خ(ن، .م 88
  . 359: 1)ف.س.خ(، ن.م 89
  . 369: 1) ق.ف.خ( ن.م  90
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 .91"القطع  إليه الفروع، فاجلر يرجعاجليم والراء وامليم أصل واحد "  ):م.ر.ج( –

فمادة نقلة معنوية وغالبا ما جند ابن فارس يوظّف هذا املصطلح عندما تكون هناك 
ا ما زال حمتفظا مبعىن أصلها الشق ولكنها تطورت إىل ثالثة فروع واضحة أوهل )ق.ع(

الشق صراحة، وثانيها ما يدور حول الشعر الذي يولد به املرء، والثّالث ما يدور حول 
 يرجعالعني والقاف أصل واحد يدلّ على الشق واليه ": عقوق الوالدين، قال ابن فارس

  .فروع الباب بلطف نظر
نه اجللد، وهذا الذي أصله اخلليل وكذلك الشعر ينشق ع... أصل العق الشق: قال اخلليل 

الشعر الذي يولد به، وكذلك الوبر فإذا سقط عنه مرة : والعقيقة... رمحه اهللا صحيح 
والعقوق قطيعة الوالدين وكلّ ذي رحم محرم، يقال عق : قال...ذهب عنه ذلك االسم

   .92"إىل أصل واحد  يرجعوقد قلنا أنّ الباب كله ...يعقّه عقا وعقوقا أباه فهو

  :اصطالح التفريع 10.أ

فكرة اليت أدار عليها بغرض الكشف عن ال التفريعكما اتخذ ابن فارس مصطلح       
  :، ومن أمثلة ذلكعالج مواده

           الراء واحلاء واحلرف املعتلّ أصل واحد، وهي الرحى الدائرة مثّ "  ):ى.ح.ر( –

                     ا يف املعىن عيتفر93" منها ما يقار.  
        مسائله وترجع إليه فاألدب  تتفرعاهلمزة والدال والباء أصل واحد "  ):ب.د.أ( –

  .94"...جتمع الناس إىل طعامك   أن                   
              اهلمزة والذّال والنون أصالن متقاربان يف املعىن متباعدان يف "  ):ن.ذ.أ( –
  
  

                                                 
  . 228: 1) م.ر.ج( املقاييس البن فارس، 91
 . 104 :2) ق.ع(ن، .م 92
 . 517: 1) ى.ح.ر(ن، .م 93
 . 44: 1) ب.د.أ( ن.م 94
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  .95"كلّه  الباب يتفرعاحدمها أذن كل ذي أذن، واآلخر العلم، وعنهما  :اللّفظ    
             القاف والواو والدال أصل صحيح يدلّ على امتداد يف الشيء، " ):د.و.ق( –

         : من ذلك القود. ذلك امتدادا على وجه األرض ويف اهلواء ويكون                

          وهي الناقة الطّويلة العنق، والقوداء الثّنية الطّويلة يف  مجع قوداء                   

 قدت : من هذا فيقال ويفرع... طوال األعناق : قود السماء، وأفراس                     

 .96"أن متده إليك وهو من القياس  الفرس قودا، وذلك                      

أي عبارة لتوضيح فكرته عن األصول أو  لاستعما –أحيانا  –س ب ابن فاروقد يتنكّ
 : املقاييس، ومن تلك العبارات

  :             حيث قال )ل.ظ(ة اليت استعملها يف معاجلته ملاد" عائدة إليه ...  " 11.أ
  الظّاء والالم أصل واحد يدلّ على ستر شيء لشيء، وهو الذي يسمى "  ):ل.ظ( –
  .97"  عائدة إليهالباب ] كلمات[الظّل، و                

  :اليت استعملها يف معاجلته ملادة" تعود فروعه إليه ...  "وعبارة 
  ، وهوتعود فروعه إليهالعني والراء والسني أصل واحد صحيح :" )س.ر.ع( -

  .98" املالزمة                  
  :و قال يف مادة

     صحيح يدلّ على مثل ما دلّ عليه الذي العني والكاف والشني أصل " ):ش.ك.ع( –

                 م من التوالذي ذكر من الباب فهو راجع ... جمع تقد                         
  .99" إىل هذا كله                   

                                                 
  . 45:  1) ن.ذ.أ( املقاييس البن فارس، 95
  . 377: 2) د.و.ق(ن .م 96
  . 96: 2) ل.ظ(ن، .م 97
 . 236: 2) س.ر.ع( ن.م 98
 .  166: 1) ل .و.ب( ينظر  . 158: 2) ش.ك.ع( ن.م 99
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اليت ذكرها يف شرح كلمة املنا  "ومما جيري هذا ارى ..."باإلضافة إىل استعماله عبارة 
  .100"الذي يوزن به، ألنه تقدير يعمل عليه : ا جيري هذا ارى املناومم: " لحيث قا

كما يستعمل ابن فارس عبارات أخرى يف استعماالت بعض املواد على أن تكون 
  :واضحة االرتباط بالداللة االشتقاقية اليت عينها من ذلك

  "... مأخوذ  ...  "  عبارة 12.أ
سهم ينكسر نصله ويبقى سنخه، فَيخرج : املعقص: عرايبقال ابن األ: " ...  يف قوله

ويضرب أصل النصل حىت يطول ويرد إىل موضعه فال يسد الثَّقب الذي يكون فيه، ألنه قد 
 .101" دقّق، مأخوذ من الشاة العقصاء 

  : املصطلحات املعربة عن الداللة االشتقاقية يف معجم العباب الزاخر -ب
 م خطاه،غاين كثرياً ما يتقفّى أثر ابن فارس يف معجمه، ويترساالص أنّريف ومن الطّ

. قاقيةولكنه مل يكن كذلك بالنسبة الستعمال بعض املصطلحات املعبرة عن الداللة االشت
  :بل كان يكتفي بذكر عبارة

  االدوام، بعد ذكره الستعماال يف آخر املواد على..." والتركيب يدلّ على"...   1.ب
  : ومن أمثلة 

  102"  الشيئَين يء وعلى تساويعلى الرجوع إىل الش والتركيب يدلُّ"... ):أ.و.ب( –
  .103" يءعلى االكتفاء بالش ركيب يدلُّوالت" ...  ):أ.ز.ج( –
 .104"  على صالبة وشدة ركيب يدلّوالت" ...  ):ا.س.ج( –

                                                 
  . 489:  2) ي.ن.م( املقاييس البن فارس، 100
 . 153 :2) ص .ق.ع(ن، .م 101
  . 27 :1) أ .و.ب(  للصاغاين، العباب  102
 . 33 :1) أ .ز.ج( ن .م 103
 . 35 :1) أ .س.ج( ن.م 104
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الصاغاين يف معجمه العباب الزاخر باستعمال وغري ذلك من األمثلة اليت توضح اكتفاء      
هذه العبارة للتعبري عن املعىن األصل الذي عينه لالستعماالت بعض مواد معجمه أو ما 

ةيسماللة االشتقاقيى بالد.  
 ستعمل الصاغاين كذلك هذه املصطلحاتوقد ا :)مشتق - وقياس - مأخوذ(عبارة   2.ب

اللة االشتقباملعىن املرادف للدة ومن أمثلة ذلك نذكراقي:  
 مأخوذديدة والبياض، وهو للملْحِ الش: -بتحريك الراء وتسكينها-وملح ذَرآنِي وذَرآينّ " 

أة105" ... من الذُّر 

  :ويف مثال ثاين
  106" من عبأْت له إذا رأيته فَذهبت إليه مشتقاملَذْهب، : -بالفتح -واملَعبأُ"... 

يبُء؛ ألنه أنبأَ عن اهللا عز وجل، الناشتق  ومنه، أي أخرب: اخلرب، ونبأَ وأنبأَ: والنبأُ" ...  -
 107..." وهو فَعيلٌ مبعىن فاعل

  : ويف مثال ثالث
 .108" ، يحمل على ملئَقياسأي أزكَمه؛ فهو مملُوء على غري : وأمأله اهللا"... 

  :مصطلح األصل  3.ب
ة إال أنّ استعماله هلذا اللة االشتقاقياألصل مبعىن الد كما استعمل الصاغاين مصطلح 

ا املصطلح كان نادرمل يتعد ة أو مادِءأو... "  :قوله ومن ذلكتني مادالوقت، : صل القَر
    109"فقد يكون للحيض وقد يكون للطُّهر

                                                 
 .57: 1) أ.ر.ذ( للصاغاين، العباب 105
 .86 :1) أ.ب.ع(ن .م 106
 .116: 1) أ.ب.ن( ن،.م 107
 .113: 1) أ.ل.م(ن .م 108
 .95: 1) أ.ر.ق( ن.م 109
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يف مواضع أخرى للتعبري عن معىن آخر،  –هذا  –األصلكما استعمل الصاغاين مصطلح 
  :، ومن أمثلة ذلك قولهوما ا من صحة واعتالل )املادة(هو
 شر﴿و ﴾ةخير البرِيئَ﴿: قولَه تعاىل األصلِوقرأ نافع وابن ذكوانَ على " ...  -

ئةرِي110﴾الب. 

  111" غري اهلَمز فأصلُهاراب أُخذت البرِيةُ من الربى وهو الت إن الفراء وقال   
-  ... "ئة خطايا، وكان ومجع اخلططَائئَ  األصليلَ-خائفلما اجتمعت -على فَع ،

قبلها كسرة؛ مث استثْقلَت، واجلمع ثقيل، وهو معتلّ مع ذلك  انية ياء ألنّاهلمزتان قُلبت الثّ
  112..".فقُلبت الياء ألفا، مث قُلبت اهلمزة األوىل ياء خلَفائها بني األلفني

اء يف تدارأمت، فأُدغمت الت أصله م وتدافعتم، وكذلك ادارأمت؛أي اختلفت: وتدارأتم"  -
الد تبلفاأللال واجت ا ليصح اينوالثّ ...االبتداء :يف االعتالل؛ من داره أصلهه على إن :

  113 .إذا ختله
  114"املَرثية غري مهموزأصلُ و" ...  -

  

  

  

  

  
                                                 

 6-5: البينة اآلية 110
 .25: 1) أ.ر.ب( ، للصاغاين،العباب 111
 .49: 1) أ.ط.خ( ن.م 112
 .53: 1) أ.ر.د( ن،.م 113
 . 60: 1) أ.ث.ر( ن.م 114
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:ة البن فارس والصاغاينياة العلمياحل :ثانيا  

:ابن فارس -1  
ة اللّغة ، أحد أئمزكريا بن حممد بن حبيب الرازي هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن  

 .115العربية البارزين يف القرن الرابع للهجرة 

  :مولده  - أ
   .امة اللّغوي اجلليليبدو أنّ كتب التراجم مل حتفل بتعيني تاريخ مليالد هذا اإلمام العلّ

  .جع يشري إىل ذلك، فلم أجدمر وقد حاولت أن أعثر على
  :امسه -ب

 اختلف الرواة يف اسم ابن فارس فزعم ابن اجلوزي على ما رواه ياقوت احلموي أنّ
  .116،امسه أمحد بن زكريا ابن فارس

امسه أبو احلسني أمحد بن فارس  أنّ –علّة ما رواه ياقوتا أيضا  –وذكر أبو احلسن الباخرزي
  .117الرازي  بن زكريا بن حممد بن حبيب

    اه يف مقدمة املقاييسوحتد118ث بن فارس نفسه على والده فسم .  
يدلّ على أنّ االسم  119" نص قاطع:" وهذا كما قرر األستاذ عبد السالم حممد هارون   

  .الصحيح البن فارس هو ما ذكره الباخرزي

  :نسبه وموطنه  -ت

                                                 

، و ينظر نزهة 94: 1 )1955-1950(القاهرة حممد أبو الفضل إبراهيم،  .ت ،القفطي ،على انباه النحاةنباه الرواة إ 115   
وينظر شذرات . 320ص ) 1967(حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة  .، تيريب الربكات بن األنبااأللباء يف طبقات األدباء أل

 .132: 3) هـ1350(الذّهب، البن العماد احلنبلي، القاهرة 
  80:  4معجم األدباء لياقوت احلموي     116
  . 80 : 4ن .م   117
  .  5 البن فارس، صمقدمة املقاييس    118
  . 1:  1 ن،.م  119
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واختلفوا يف وطنه، :"قول القفطيويف هذا ي. اختلف الرواة كذلك يف نسبه وموطنه  
  فقيل 

كان من قزوين، وال يصح ذلك، وإنما قالوه ألنه كان يتكلّم بكالم القزاونة، وقيل كان 
   120"من رستاق الزهراء، من القرية املدعوة كرسف جياناباذ 

نن للخطايب وذكر ياقوت أنّ احلافظ السمن أصله " أنّ : لفي قال يف شرح مقدمة معامل الس
  .121" قزوين

 :نصهعلى نسخة قدمية لكتاب امل من تصنيف ابن فارس ما  انه وجدياقوت  كما ذكر

واختلفوا االستاذ خرزي تأليف الشيخ أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الزهراوي، "  
اناباذ، وقد حضرت يف وطنه، فقيل كان من رستاق الزهراء من القرية املعروفة بكرسفة وجي

، وكان من مجلة د بن أمحدثين والدي حمم، حده قروينأ، وال خالف يف لقريتني مراراا
  :فتمثّل الشيخ: ، فقال كرسف، قال ه آت فسأله عن وطنهأتا: قال حاضري جمالسه

  ا هابري تدلْجِ سض مرأَ لُوأَو***   ي   مائمى تلَع تدا ش ادلَبِ   
جمد بن أمحد خبطة عوكتبه موأربعني وأربعمائة بن حمم ل سنة ستيف شهر ربيع األو ،  

قضى الشيخ أبو احلسني أمحد بن فارس رمحه اهللا يف صفر سنة مخس وتسعني وثالمثائة 
  بالري، ودفن ا مقابل مشهد قاضي القضاة أيب احلسن على بن عبد العزيز، يعين

 122" اجلرجاين 

بن حممد  ي عبد الرمحنمسعت عم: "، قالي بن منده األصبهاينياقوت أنّ حيوذكر      
دخلت بغداد : مسعت أبا احلسني أمحد بن زكريا بن فارس النحوي يقول: العبدي يقول

من : ، فقالض أصحاب احلديث وليست معي قارورةطالبا للحديث، فحضرت جملس بع
    123"احلرمان إىل اإلخوان باالستئذان، فقد استحق طانبس

                                                 
120 94:  1 للقفطي، واةانباه الر     . 
  . 82:  4معجم األدباء، ياقوت احلموي،   121

     . 92:  4  ن،.م   122
  . 89:  4 ن،.م  123
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ا للعلم، شأن طالبه يف ذلك الزمان، ل يف كثري من البالد ساعيومن هذا، نرى أنه تنقّ     
  .فاكتسب بذلك طائفة من األنساب

  :إقامته مذان -ث
هو أبو احلسني : "لكن املقام استقر به غالبا يف مدينة مهذان، قال الثّعاليب يف ترمجته

لعلماء، ا، جيمع إتقان ن، من أعيان العلم وأفذاذ الدهرا، املقيم مذامحد بن فارس بن زكريأ
عراء، وهو باجلبل كابن لنكك بوظرف الكتالعراقاب والشام، وابن ، وابن خالويه بالش

   124"العالف بفارس وأيب بكر اخلوارزمي خبرسان
  :انتقاله إىل الري -ج

ي، بويه مبدينة الرل آملا اشتهر أمره، وذاع صوته مذان، استدعى منها إىل بالط 
  .أبو طالب بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة احلسن ابن بويه الديلمي هليقرأ علي

  .وهناك التقى بالصاحب إمساعيل بن عباد الذي أخذ عنه اللّغة واألدب واعترف له بالفضل
  :ل العميدآاتصاله ب -ح

روى عن أيب الفضل انتسب بن فارس إىل خدمة آل العميد، وتوثّقت صلته م، و
وهو من أشهر آل العميد وامسه أبو الفضل حممد بن  125حممد بن العميد يف كتابه املقاييس

بوه بذلك على عادة أهل خرسان يف إجرائه جمرى ، لقّحلسني، والعميد لقب والده احلسنيا
بدئت : "، وهو الذي قيل فيهالفضل عماد آل بويه وصدر وزرائهمالتعظيم، وكان أبو 

  ". تابة بعبد احلميد و ختمت بابن العميد الك
  :126العلماء الذين أخذ عنهم -خ
– قة، فيما جيمع من ماددق، ويلتزم الدى الصة، فلم يشأ أن يأخذها كان بن فارس يتحر

  .إالّ عن الثقات من العلماء

                                                 

 124 ين عبد احلميد، القاهرة.، للثّعاليب، تهريتيمة الد214:  3 ،)1956( حممد حمي الد. 
  . 110: 1) ع.خ.ب( البن فارس، املقاييس  125
 .8-7رمضان عبد التواب الطّبعة األوىل، القاهرة : ينظر املذكّر واملؤنث، البن فارس، حتقيق د 126
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امة إمل ا، فنسب الفضل لذويه، حيث ذكر أشهر اللّغويني الذّين نقل عنهم واليكوكان أمين
  :عن كل من أولئك املشاهري

  :قتادة –
 .)هـ 117ت (امة السدوسي األكمه،هو قتادة بن دع

  :اخلليل بن أمحد –

    ).هـ175ت (هو أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد البصري الفراهيدي 
  :الكسائي -

  ) .هـ 189ت (أبو احلسن علي بن محزة الكسائي 
  : أبو عمرو الشيباين  -

  ). هـ206ت (اق بن مرار الشيباين الكويف النحوي أبو عمرو إسح
– اءالفر:  

  ) . هـ 207ت (أبو زكريا حيي بن زياد العبسي الفراء الديلمي 
  :أبو عبيدة معمر بن املثنى  -

  ) .هـ 209ت (هو أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي
– األصمعي:  

  ).هـ 214ت (عيهو عبد امللك بن قريب من قيس اشتهر بكنية األصم
  :أبو زيد األنصاري  -

  ) .هـ 215ت (هو أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري من أهل البصرة 
  :أبو عبيد القاسم بن سالم  –

  ).هـ 223ت (ام البغدادي هو أبو عبيد القاسم بن سلّ
  :ابن األعرايب  –

  ) .هـ 231ت (أبو عبد اهللا حممد بن زياد من موايل بين هاشم 
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– ينوريأبو حممهـ 276ت ( د بن مسلم عبد اهللا بن قتيبة الد( .    
  :أبو العباس املربد  –

  ) .هـ 285ت (هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثّمايل

  :أبو العباس  –
  ) .هـ 291ت(أبو العباس أمحد بن حيي بن زيد بن يسار الشّيباين  
  :ابن دريد  –

   ).هـ 321ت(ن بن دريد األزدي هو أبو بكر حممد بن احلس
  :ومن تالمذته :تالمذته - د
  .)298ت (سعيدأبو الفضل بديع الزمان اهلمذاين، أمحد بن احلسني بن حيي بن  –
      أبو طالب جمد الدولة بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة احلسن بن بويه       –

  127.الديلمي
  :وفاته - ذ

ن إهم مل يذكروا لنا مىت ولد وي ابن فارس كما أنا له مىت توفّمل يذكر لنا من ترمجو      
     128هـ 357ه مات سنة نأ إىلكانوا خيتلفون يف تاريخ وفاته، فقد ذهب ابن فرحون 

  .هـ 390 يه توفّنأ 129وتذكر بعض املصادر  
:آثاره العلمية -ر  

أليف وحنصي فيما يلي أمساء أهم كتبهاشتهر ابن فارس حبسن الت:  
.  .أبيات االستشهاد -   

.اإلتباع واملزاوجة -  
                                                 

 .  10-9ينظر املذكّر واملؤنث، البن فارس، ص 127
128 الد36 ،)هـ1351(يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون، القاهرة  بيباج املذه . 
، 101: 1،)1948(وأنباء أبناء الزمان، البن خلّكان، ت حممد حمي الدين عبد احلميد، القاهرة  ينظر وفيات األعيان 129

 .36، والدبياج املذهب 132: 3هب وشذرات الذّ
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  .أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم -
  .أصول الفقه -
فراداإل -  
  .مايلاأل -
   .أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم تفسري -
  .احلجر -
  .احلماسة احملدثة -
  .غةالصاحيب يف فقه اللّ -
  .امل يف اللغة -
 .130مقاييس اللغة  -

 .لماتذخائر الك -

  .دارات العرب  -
  . الفرق -
  .الالمات -
  .متخري األلفاظ -
  131اخل... النريوز -
  ):هـ 650 - هـ  577(  الصاغاينحياة  -2

  : امسه ونسبه ولقبه - أ
هو، رضي الدين أبو الفضائل احلسن ابن أيب السعادات حممد ابن أيب الفضل احلسن 

العمري العدوي، القرشي، الالهوري،  بن حممد بن احلسن بن حيدر بن علي بن إمساعيل،
   .الصاغاين، اللّغوي، األديب، احملدث، النحوي الفقيه، احلنفي

                                                 
 . 28 -17 ص ،ث البن فارسر واملؤنينظر املذكّ 130
131 8-7، ص قمة احملقّينظر مقد. 
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  :والدته ووفاته -ب
 1181من حزيران سنة  25-هـ 577من صفر سنة  10ولد يف الهور، يوم اخلميس  

من تشرين األول سنة  25-هـ650من شعبان سنة  19وتويف ببغداد، ليلة اجلمعة 132م، 
وتولّى أصحاب الوزير ابن العلقمي جتهيزه ودفنه، فقرب . م عن ثالثة وسبعون سنة1252

  .يف داره باحلرمي الطّاهر يف اجلانب الغريب
  . مث نقل إىل مكّة، ودفن جبوار الفضل ابن عياض، كما أوصى

  :سريته جممل - ت 
 610دن سنة نشأ يف غزنة ورحل يف طلب احلديث والعلم، ودخل اليمن، وورد إىل ع   

 هـ وبعثه اخلليفة الناصر رسوال إىل ملك اهلند سنة615وقدم بغداد سنة . هـ
 -ة طويلة وأرسله املستنصرهـ وعاد إىل بغداد بعد مد 624ورجع منها سنة . هـ617
  .هـ 637مث رجع إىل بغداد سنة . إىل ملكة اهلند -أيضا

وجعله املستنصر شيخ ة وعدن، واهلند، وبغداد، واناس عليه مبكّوقرأ الن تفعوا بعلمه اجلم
. رباط املرزبانية الذي بناه اخلليفة الناصر يف قرية املرزبانية على ر عيسى، باجلانب الغريب

س املدرسة التكما كان مدرة ببغداد تشية احلنفي    .  
  . مدواستدعاه الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي، واختصه لتعليم ولده عز الدين حم

  : القى الصاغاين أفاضل الشيوخ، ومنهم :أساتذته وشيوخه -ث
  .ةأبو الفتوح ابن احلصري مبكّ -        
 .سعيد بن الرزاز، ببغداد -        

 .  القاضي سعد الدين خلف بن حممد، احلسنابادي -     

 ر بن علي أبو السعادات حممد بن أيب الفضل احلسن بن حممد بن احلسن حيد: والده -     

 .   بن إمساعيل القرشي، بالهور      

                                                 
132 5 ص قمة احملقّمقد. 
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  . النظام حممد بن احلسن، املرغيناين -     

  : تالميذه والرواة عنه -ج
      نن " كتاب -بعدن -اس عليه ببغداد وانتفعوا به وكان يقرأ عليه قرأ النمعامل الس "  

  .للخطايب    
  :ن األفاضل و األعيان منهممجاعة موقد قرأ عليه، ومسع منه، وروى عنه،  

احلسيين  طاووسمحد بن موسى بن جعفر بن حممد بن الفضائل أ و، أبالسيد، مجال الدين –
  .هـ 673املتوىف سنة 

  . الشرواين أبو العز أسد البغدادي بن إسكندر بن حممد بن نصر بن حممود  -
  .هـ 726ى سنة العالمة مجال الدين أبو منصور، احلسن بن يوسف ،املتوفّ –
  .و الفضل سليمان بن محزة، املقدسيقاضي القضاة تقي الدين، أب –
 حمي الدين أبو التقي، صاحل بن عبد اهللا بن جعفر بن علي بن صاحل األسدي، الكويف –

  .الفقيه، النحوي املعروف بابن الصباغ
البغدادي  بد العزيز الفوطي،موفّق الدين، أبو حممد عبد القاهر بن حممد بن عبد اهللا بن ع –

  .   هـ قرأ عليه األدب 656املقتول يف واقعة التتار سنة 
السيد غياث الدين، أبو املظفر عبد الكرمي بن أمحد بن موسى بن جعفر ابن حممد بن  –

  .هـ693طاووس، احلنفي املتوىف سنة 
سن بن شرف ابن احلافظ، شرف الدين، أبو حممد عبد املؤمن بن خلف بن أيب احل –

  .  هـ705اخلضر بن موسى، الدميياطي، الشافعي املتوىف سنة 
امة كمال الدين، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حممد بن وضاح بن أسعد العلّ –

 673نزيل بغداد، املتوىف سنة  حممد بن وضاح الشهرباين احلنبلي، الفقيه النحوي، الكاتب
  .        هـ

، الضياء، أبو الربكات، حممد ابن احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن علي بن ابنه –
       .هـ 649سنة " العباب"إمساعيل، الصاغاين، قرأ عليه كتاب 
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الوزير عز الدين أبو الفضل، حممد بن الوزير مؤيد الدين حممد بن أمحد، ابن العلقمي،  –
  .قرأ عليه أكثر دواوين العرب. األسدي

  الشيخ برهان الدين، حممود ابن أيب اخلري أسعد، البلّخي شارح كتاب –
  .      يف احلديث" آثار النريين يف كتاب الصحيحني"  

  . 133نظام الدين حممود بن عمر، اهلروي –

   :آثاره -ح
كتابا ورسالة، كل الظّن أنها حنو مخسني  90وقد بلغت . عددت املصادر تأليفه 

  .  يف، والتحريف، والتغيري والتكريرزادت بالتصح
  :كما جاءت يف خمتلف كتب التراجم هاوهذه بعض

  . األثر -
  .األحكام يف فقه احلنفية –
  .أسامي شيوخ البخاري –
  .األمساء –
    .أمساء األسد –
  .أمساء الدين –
  .أمساء الذّئب وكناه –
  .أمساء السعادة  –
  .أمساء العادة  –
 .            أمساء العادةأمساء الغادة يف –

  .                          أمساء الغارة –
  .                          أمساء الفارة –
  .                           أمساء القارة –

                                                 
133 25ص قمة احملقّمقد. 
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  .افعل فعالن –
  .بغية الصديان –
  .بقعة الصديان –
  .بيان األحاديث املوضوعة –
  .التذكرة الفاخرة –
  .ييت احلريريتعزيز ب –
  .تقرير منتهى احلريري –
  .تكملة العزيزي –
  .التكملة على الصحاح –
  .التكملة والذّيل والصلة –
  .توشيح الدريدية –
  .حاشية ذيل الصحاح –
  .در السحابة يف بيان مواضع وفيات الصحابة –
  .در السحابة يف معرفة صفات الصحابة -
– حابة يف وفيات الصالس حابةدر.  
  .الدر امللتقط يف تبيني الغلط  –
  .  الدر امللتقط يف بيان األحاديث املوضوعة –
  .ذيل العزيزي  –
  .رسالة يف األحاديث املوضوعات –
  .رسالة يف األحاديث املوضوعة –
  .رسالة أخرى يف األحاديث املوضوعة –
  .ن وغريهارسالة يف األحاديث الواردة يف صدر التفاسري يف فضائل القرا –
  .الشوارد يف اللّغات –
  .العباب الزاخر واللّباب الفاخر –
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   .134وغريها من الكتب... كتاب األضداد  –

:وفاته -خ  
ل من تشرين األو 25: هـ املوافق لـ650من شعبان، سنة  19تويف ببغداد ليلة اجلمعة 

        135سنة  73م، عن  1252سنة 
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لالفصل األو:  

  : منهج وحمتوى املقاييس والعباب، وأمناط معاجلة مواد املعجمني اللغوية
:والعباب املقاييسمنهج وحمتوى : أوال  

:معجم املقاييسمنهج وحمتوى  - أ  

:مقدمته - 1.أ  

، أخذت ثالث صفحات من املطبوع  أشار كتابه مبقدمة قصرية ابن فارسهلّ است  
: ه رجع إىل مخسة كتب هين أنيف عالج املواد، ومراجعه، وبيفيها إىل هدفه، ومنهجه 

، واجلمهرة البن دريد، وغريب كيتالبن الس، وإصالح املنطق للخليلكتاب العني 
فهذه الكتب اخلمسة معتمدنا فيما استنبطناه :" ف أليب عبيد، قالاحلديث والغريب املصن

يها وراجع إليها حىت إذا وقع الشيء من مقاييس اللّغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عل
  . 1"النادر نصصناه إىل قائله إنشاء اهللا

فصيح ثعلب، واإلبل لألصمعي  كتاب على أنه ذكر كثريا غريها من الكتب، مثل 
واألجناس له، واهلمز أليب زيد، وغريها وقد نبه على أن أعالها وأشرفها كتاب أيب عبد 

 1  "مى كتاب العني الرمحن اخلليل بن أمحد املس

  :منهجه ـ 2.أ

م معجمه إىل كتب بعدد لفبائية يف ترتيب كتابه، فقسريقة األالطّ ابن فارساعتمد 
اء وهكذاحروف اهلجاء، فكتاب لأللف، وكتاب للباء وكتاب للت ...م كل كتاب مث قس

د حافظ ابن فارس الثي، فقالثي وما زاد عن الثّنائي املضاعف، والثّهي الثّ :إىل ثالثة أبواب
على نظام األبنية الصرفية الذي يعيق البحث عن األلفاظ، ولكنه سهيفيء له بعض الش 

جعله يكتفي بثالثة أبنية فقط، كما سهجوع إىل كتابه بإلغائه مبدأ ل أيضا طريقة الر
التل من حروفها األصول، فكلمة قاليب، عندما ذكر كل مادة يف كتاب احلرف األو

                                                 
 . 9: 1: البن فارسمقدمة معجم مقاييس  1
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ا جندها قي كتاب الباء، تبع )برش(ني ، وكلمة مثال جندها عنده يف كتاب الش )شرب(
كتاب ثالثية بينما جند هذه الكلمات مع تقاليبها األخرى جتتمع يف  ألبنيتها ثنائية كانت أم

  .اجلمهرة يف مكان واحد ألخذها مببدأ التقاليبكتاب  العني و
رف الذي يبدأ فيه مع احلرف الذي كل كتاب من كتب املقاييس باحل أه بدنأ كما

ا ما قبله من حروفرتيب اهلجائي، تاركًيليه مباشرة يف الت .ال مثال يترك ابن ففي باب الد
فارس الكلمات اليت تبدأ بالدال مع اهلمزة، والدال مع الباء والداءال مع التال مع ، والد

ويبدأ مباشرة بشرح الكلمات  ،ل مع اخلاءا، والدءال مع احلا، والدال مع اجليماء والدالثّ
ال، مثّال مع الذّاليت تبدأ بالد الداء، مثّال مع الر الدوهكذا حىت إذا ما انتهى اءال مع الز ،

وهذا منهج جديد كر، فشرحها، ابقة الذِّمن مجيع احلروف عاد إىل األبواب املتروكة الس
 .انتهجه ابن فارس

ر هذا الناليةوميكننا أن نصوائرة التظام بالد:  

 
 - 2كلالش  

                                                 
2 88ص .1981بعة األوىل الطّ  مييل يعقوب، دار العلم للماليني بريوت، لبنان،ٳ: رها داملعاجم اللّغوية بدائتها وتطو. 
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وأمهل ابن فارس التتبدأ  نأا برتيب يف أبواب ما زاد على ثالثة أصول، مكتفي
لالكلمات باحلرف املعقود له كل باب وال اهتمام عنده مبا بعد احلرف األو .ه قد ولكن

جيمع بعض األلفاظ املتصلة برابطة اشتقاقيعات أخرى، مثل نة ويفصلها عن جمموة معي
الثية املزيد عليها حرف أو حرفان أو املوضوعة أصال األلفاظ املنحوتة من لفظني، أو الثّ
الثة على حدة مع ترتيب فيجمع كل نوع من هذه الثّ. ةعلى أكثر من ثالثة حروف أصلي

ق باعي و اخلماسي ومل يفروخلط يف هذه األبواب مجيعها الر. األلفاظ يف داخل كل منها
  .بينهما أبدا

ل قي الكتاب الكشف عن املقاييس، فقد أدار عليها عالج ا كان غرضه األووملّ
مث شرح هذه األصول  ات،املشتقّم األصل أو األصول اليت أخذت منها معاين وقد. املواد

ره من صيغمبا فس .ونبقال  حيث ،مةه على ذلك يف املقد " :3رنا كل فصل وقد صد 
فصيل ويكون ايب ع منه مسائله حىت تكون اجلملة املوجزة شاملة للتيتفر بأصله الذي

عم4"وجز لفظ وأقربه أل عنه جميبا عن الباب املبسوط بأَسا ي وأخازية والشاذة ر املعاين ا
  . يف آخر مادا

:تهاستقاء ماد - 3.أ  

اللّغوي السليم وفكره الفذّ  على حسه ةاالشتقاقيعول ابن فارس يف استنباط الدالالت 
الالت مثله ولذلك ميكن القو وهذا ليس ببعيد عن عامل لغويل أنّ مصادر استنباط الد

  : عند ابن فارس هي االشتقاقية
  .حسه اللّغوي وعقله الفذّ يف مقدرته على استنباط املعىن -
  :نذكر منهماألخذ عن العلماء،  -

  :يف قوله اخلليل

                                                 
3 ة يريد ماد. 
 . 9بن فارسالمعجم املقاييس   4
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 .5" االسترباء أنْ يشترِي الرجلُ جاريةً فال يطَأَها حىت حتيض: قال اخلليل" 

  :يف قوله: ابن دريد •
    6"...البغبغ وتصغريها بغيبغ: واألصل الثّاين ذكره ابن دريد قال... "
ح يف الشيء قوال أحدمها التفت: الباء والقاف يف قول اخلليل وابن دريد أصالن " :)ق.ب(

  7" ء اللّطيف اليسريوفعال والثّاين الشي
  :كيتالسابن  •

  .8"  فُالن، أي ما علمت بهربأََ  ربأتما ": قال ابن السكِّيت

يقال فالنٌ حسن البِيئَة على فعلة، من قولك : أبو عبيد قال"  :قولهيف  :دأبو عبي •
  9"تبوأْت منزِالً

ليت بىن معجمه فضال عن علماء آخرين مل يكن هلم حضور يف مصادره اخلمسة ا
  :عليهم، نذكر منهم

  :يف قوله :اللّحياين •
  .10" برأت من املرض أبرؤ بروَءاً: يقول أهل احلجاز: حياينّقال اللّ"  -

  :11يف قوله :ابن األعرايب •
  ."اليوم البراُء السعد، أي إنه بريٌء مما يكْره: قال ابن األعرايب"  -
-  "األعرايب ي: قال ابنتدرعدب هرومل ت وأين ه تإذا نظر ،يدت الص".  
 

                                                 
 .125: 1) أ.ر.ب( البن فارس ،معجم املقاييس 5
 . 99: 1) غ .ب( ن، .م 6
 .99: 1) ق .ب(  ن،.م 7
 . 509: 1) أ/ي.ب.ر(ن .م 8
 .162: 1) أ.و.ب( ن.م9

 .  124: 1) أ.ر.ب( ن.م 10
 .405: 1) ي.ر.د(، 124: 1) أ.ر.ب(ن .م11
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• 12يف قوله :األصمعي:  
 "قال األصمعي :الر تكَيعليهب ته، كالمها إذا بكَيتكّيجل وب"...  
  ."ناقةٌ بهاٌء ممدود، إذا كانت قد أَنِست باحلالب: قال األصمعي يف كتاب اإلبل" 
 "وِيئاًيقال قد أباَءه: قال األصمعيبت اهأَها إيه، وبوأَتها فتبوائبي إىل ماعا الر".  

  :يف قوله :أبو زيد •
  . 13"الرذَال: احلطيء من الرجال مثال فَعيل: قال أبو زيد"   

  :يف قوله :يعقوب •
  14..."البكّاُء يف العرب الذي ينسب إليه فيقال بنو البكّاء: قال يعقوب" 

  :لهيف قو :أبو مهدي •
 "عليهم إبِلُهم: قال أبو مهدي تهم إذا راحتيعلى القومِ بائ 15"يقال باَءت.  

• يف قوله :يباينّالش:  
   "آُء، على وزن ذَ: يباينّوقال الشةٌ ذَررع16"رعاء، أي بيضاءش.  

الذين يقتبس منهم بل يكتفي  يغفل ذكر أمساء بعض اللّغويني -ابن فارس– وكان أحيانا
  ): قوهلم( :ةبعبار

  .17"باَء فالن بذَنبِه، كأنه عاد إىل مباءته حمتمالً لذنبه قولُهمومن هذا الباب "
  ):قال قوم(أو عبارة 

   .18" جشأ القوم من بلد إىل بلد، إذا خرجوا منه: وقال قوم" 
  ):قال بعضهم(أو عبارة 

                                                 
 . 162: 1) أ.و.ب(، 159: 1) أ.هـ.ب:  (1) ء.و.ك.ب( البن فارس ،معجم املقاييس12
 .304: 1) أ.ط.ح(ن، .م 13
 .148: 1) ء.و.ك.ب( ن.م 14
 .162: 1) أ.و.ب( ن.م 15
 . 444: 1) أ.ر.ذ( ن.م 16
 .162: 1) ا.و.ب( ن.م 17
 .235: 1) أ.ش.ج( ن.م 18
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  .19"بل الواحد حبأٌ مهموز مقصور: وقال بعضهم" 
  ):يقول أحدهم( أو عبارة

 .20..."أُحاجيك ما كذا: يقول أحدهم" 

  : خصائص معجم املقاييس - 4.أ
  ميتاز املقاييس بفكرته املتمينها فيما يليزة عن بقيا، نبي ة املعاجم خبصائص انفرد : 

  :األصول -

 ني ووضع معجمه غايات مقصودة مثلما فعل سابقوه من املعجمي يفبن فارس كان ال     
ه كانت له رؤية قد سعى إىل صوغهايبدو لنا أن.  

محد هو الذي مهد له الّطريق إىل استكشافها إذ نثر يف بعض مواد أو كان اخلليل بن 
  .معجمه عبارات تشري إىل األصول و قد اعترف له ابن فارس بذلك

ب قد بىن ابن فارس رؤيته على مصطلحات مفاتيح أشار إليها هو بنفسه وهو حسو     
علمنا أووهي من أعوص . قة باملعىن وأسسهه املعجم العريب هذه الوجهة املتعلِّل من وج

ا ويشملها وحيلّ 21 ها مل حتظَ إىل يومنا هذا بنظامالقضايا ألن ألغازها مثلما هو  حييط
الشأن يف النظام الصويت أو الصحويريف أو الن .  

     أم22ار ا حسني نص املقاييس " مفهوم  ه استعملفإن "ات كثرية سواء رواية عن ابن مر
" حت الن" و" املقاييس " ه إىل سيطرة فكريت ونب. استعماال له لغاية وصفه وحتليله فارس أو

ه مل أن واحلق"  :أنة أو املنحوتة فقال يف هذا الشالثية الثّيف مستوى املاد ابن فارس عند
. ةالثينائية والثّفكرة األصول واملقاييس يف املواد الثّ: يكن لديه فكرة واحدة بل فكرتان

                                                 
 .334: 1) و.ب.ح( البن فارس ،معجم املقاييس 19
 .339: 1) ا.ج.ح(ن، .م 20
21 مىت يص: د رشاد احلمزاويحممم ص 1991إشكاالت ومقاربات بيت احلكمة ، تـونس  . ا ؟ املعجم العريب بح املعجم نظام

309 – 335 . 
 .364– 341: 2القاهرة ،  ارحسني نص– نشأته وتطوره  –، املعجم العريب 22
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حت يف املواد غري الثّوفكرة النوقد  23ة األصول الثيها ضرب لتلك املفاهيم أمثلة استمد
فزودنا مبصطلحات مفاتيح دون أن . لى أنواعها وإجيابياا وسلبياتها عمن ابن فارس معلقً

يعرا ودون أن يؤ فها يف حدكِّذاا وصلتها برؤية ابن فارس يف تصور د على أبعادها وغايا
وظيفة املعجم، مثلما هو الشأن بالنسبة للمعاجم األمابقة لههات الس.  

ا يف مفاهيم ال جند هلا أثر ثالثةتبرز رؤية ابن فارس يف هذا املوضوع من خالل حيث      
ملقاييس ا" و" والفروع " األصول " وهي . مة معجمهمقد "عناصرها  ،ن سلسلةوهي تكو

ايل بلوغ مقاصد رؤية ابن فارس يف فكيف الوصول إىل أبعادها وبالت. مترابطة متفاعلة
  :املقاربة من جهتنيأسس املعىن؟ رأينا أن املسألة تستوجب 

                      "أصل"من مداخل " املقاييس "و" الفروع"و" األصول"البحث عن مفاهيم  -
  .يف أماكنها من معجم املقاييس البن فارس نفسه" قوس " و " فرع"و   
- تتبا يف املنت باعتبار عيع استعماالمته نات عديدة ، إن مل نقْل مسح املعجم نفسه وبر

 ،ةقضية أساسي ةالقضي أن  ألنّم يف هذا الشللخروج برأي موضوعي مدع ا ومقارنةًًءإحصا
 وما 24 عمادها املعىن" تفلسف " د ية وليست جمرة كلّأن يضع نظريابن فارس أراد  وألنّ

ا ا وحديثًأدراك ما املعىن قدمي .السيما وأنه مل يتعرا معجم عريب واحد حىت ض له نظري
  الثة ؟الثّ وعلى هذا األساس فما تقول املداخل. زماننا هذا

صول متباعد بعضها عن بعض اد والالم ثالثة أاهلمزة والص"  :لقا )ل.ص.أ(ففي      
   25... "  هار بعد العشيالث ما كان من النة، والثّاين احلييء، والثّأساس الش: اأحده
 وارتفاع ومسو على علو اء والعني أصل صحيح يدلّالفاء والر: " قال )ع.ر.ف(ويف     

 ا ويقال هزع الكتف أي ناشورجل مفر... يء من ذلك الفرع وهو أعلى الش ،وسبوغ

عريضها ومموالفَ ،هو بعينه يساس ولا يقارب هذا القيرع: 26" نتاج اإلبل والغنم  لأو.  
                                                 

 . 349ص  البن فارس ،معجم املقاييس  23
 ).م1991أبريل  26 – 13م من 1992 ،اب مبنوبة ة اآلدأعمال ندوة كلي( د رشاد احلمزاويحمم، املعىن يف املعجم 24

 109 :1 )ل.ص.أ(البن فارس،  املقاييس 25
 .349: 2) ع.ر.ف(ن، .م 26
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     لقاف )س.و.ق(ا يف أم": على تقدير شيء  ني أصل واحد يدلّالقاف والواو والس
يت بذلك ، ومس راعفالقوس الذِّ. واملعىن يف مجعيه واحد ،بشيء مث يصرف فتقلب واوه ياء

ألنر ه يقد 

  .27ت القوس اليت يرمي ا عنهاوا مسي .ا املذروع
 
   28﴿ فَكَانَ قَابَ قْوسيِن أَو أَدنى﴾:قال تعاىل 

ومنه القييءاس وهو تقدير الش قايسة: يء واملقدار مقياس تقولبالشقايست األمرين م  

  29... " وقياسا 
ة املفاتيح ة املعجميسانييف باملصطلحات اللّعرللت صوص الكفايةيف هذه الن فيبدو أنّ     

 :الثةالثّ

يء وأسفله وبدايته وحمسوسه وحقيقته وطبيعته اخلام هو أساس الش فاألصل لغةً     
األوىل، قبل أن يتغيعر أو يتفر .ه وهو الفرعفهو يعرف بذاته وبضد.  

ه مبثابة الغصن من تاج أي أنلنر واستفيفيد العلو واالرتفاع والت" أما مصطلح الفرع        
ع إىل فروع كثرية اجلذر األم، وباملولود اجلديد من أم وأب أي من أصلني فأكثر ويتفر

أصيال" فإن كان أصله واحدا أو . ها مقيسةومتخالفة لكن "كان فرعه أو نصاه قصري.  
    فإن كان أصله ثنائيا أو ثالثيا أو رباعيا، وقد مساه ا أو مخاسي"انت ك" ا أصال كبري

  .فروعه أو نصوصه طويلة وكثرية
وقد . م اآللة أو املعيار الذي يقاس بهوهو اس. مقياس عمج" املقاييس " بقي مصطلح      

أيضا" االنقياس"و " بالقياس "و " وال يقاس " " يقاس " ر عنه بالفعل عب .ا فهو يفيد أساس
ذاته أو تقدير أصل تقدير األصل يف حد ة، بأصل ومعىن مبعىن ما دامت هناك أصول عد

                                                 
 .فيه ) قيس ( إذ ال وجود ملدخل " جاء ذكر القياس واملقياس يف مدخل قوس  27
28 9 :جمالن  

 . 377: 2املقاييس البن فارس،  29
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أصل وفرع بفرع ما دامت الفروع كثرية فتقدير املقاييس يفيد قيس كيفية صلة أصل ب
 . وكيفية صلة معناه مبعىن غريه

  .30" ع منه أصل واحد ال يقاس عليه وال يتفر )ق.ر.أ(فأصل 
 ل.ج.أ(ا أم( ل واحدة على واحدة د ميكن محعلى مخس كلمات متباينة ال يكا يدلّ"ه فإن

  31"ك يفعل ما يشاء اس فكل واحدة أصل يف نفسها وربقيمن جهة ال
     وكذلك الشسبة للفروع أن بالن "ال والالم أصل واحداهلمزة والد .ع منه كلمتان يتفر

  .32" اهر متقاربتان يف املعىن، متباعدتان يف الظّ
     فمفهوم املقاييس . اليت تربط أصل بأصل أو فرع بفرع فةفاملقياس هو املعيار أو الص

 . اين األصول أو الفروع بعضها ببعضمقياس أي مواصفات صالت مع عمج

     ا يف تصنيفها وتبويبها ولقد سعى ابن فارس إىل أن يستقرأها من خالل االستعمال طمع
باينة واملتنافرة واملشكوك فيها  ، واملتباعدة واملتفذكر منها املتقاربة. دعتمية تلوضع قاعدة كلّ

خب، واملنحوتة واملبهمة و34واملقلوبة  33واملبدلة  بةواملعرفهو يدعونا إىل . ة املوضوعةاص
وضع قائمة مصنا املتعدا " املوضوعة "دة وفة من مقاييس املعاين ومواصفا ويعين

االعتباطيابن فارس مل يهدف إىلف. 35ا ة اليت ال جيد هلا تفسريمعياري يوحي  نة كماة معي
و :ار حيث يقولبذلك حسني نص"الكثرية حيحةاليستنبط أصوله إال من املواد العربية الص ،

الصمن يغ ولذلك ال يعد بل إىل وصف أصناف املقاييس اليت 36الية األصول األصناف الت ،
املشكوك فيه أو املوضوع  ، أوب أو املبدلنبيه على املعرفالت. م يف املعاين وتقاس اتتحكّ

، فاملوضوع أو االعتباطي أصل سبة لألصل العريبته بالنله ولنوعي تأصيلهو يف اية األمر 
                                                 

  .79: 1 )ق.ر.أ(البن فارس ،معجم املقاييس 30
 .64: 1)ل.ج.أ(ن .م 31
 .43: 1.ن.م 32
 . وهي حسبه من وهب )أهب(كذلك ) مع ( حيث يقول أمع من  ن.م 33
 .خببخ ليست أصال ألا مقلوبة من خب  34
 . " وذلك دليل أن كالم العرب موضوع وضعا من غري قياس وال اشتقاق : " فلقد قال يف هذا الشأن  35
 .اخل  …حيث يذكر منها املعربة والشكوك فيها واملبدلة  350: 2 ،ارحسني نصاملعجم العريب  36
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باعتباطيته وباعتبار ما هو ضده ، من أصل عريب أو أعجمي  وبالتربز لنا ابن فارس ايل ي
مييز بني األصل العريبالت .ب، واملوضوع االعتباطيواملعرروفّا ، مم ة عليه عناء طرح قضي

االعتباطي من املعاين  ة ظاهرة املوضوع أول مرومسح له بأن أدرج أو. العريب واألعجمي
، كأن للغة منطقها ةعترب جزءا من القاعدة العامه يولكن. ع ألصل وال لقياسوالذي ال خيض

الذي ال يتردةرورة واملنطق العام من قواعدها املطّفق بالض. 

نه ه كان يبحث عن اآللية اليت متكِّعلى معجمه، ألن" املقاييس  "لقد أطلق ابن فارس و    
اية األمر من أن يقر يف الصا عن ، حبثًا وبينها وبني الفروع نفسهاالت بني األصول ذا

ق إىل ذلك ؟ القضية ما فِّفهل و. يته مهما كان مقياسهوباملعىن يف كلِّ. حيط اي لينظام كُ
؟ األمر يستدعيأصيل يف كل اللغاتزالت قائمة يف علم الت قة على دراسة ميدانية مطب

  .املهم هو عنايته بالقضية واملبادرة برؤية تشملها وحتيط ا .ه لتربير ذلكمعجم املقاييس كلّ
ها على أصل واحد أو أصليني أحيانا أو ثالثة و قد يزيد هلذا أدار ابن فارس املادة كلّ     

   .إىل أربعة أو مخسة
اهلمزة و اخلاء و الذال أصل : " األصول قد تتشعب إىل فروع متقاربة مثل نّأو صرح ب    

  37".واحد تتفرع عنه فروع متقاربة يف املعىن 
ةها شاذّو لكن هذه الفروع مجيعا جيب أن تشترك يف أصلها و إال عد  

  .38" روعه اهلمزة و اخلاء و الراء أصل واحد إليه يرجع ف"  
  39"اهلمزة و الكاف و الالم باب تكثر فروعه و األصل كلمة واحدة : " وقال

اهلمزة و الدال و " ا من أصل واحد ها مجيعاهر مع أنو قد ختتلف كلمتان أو أكثر يف الظّ
40"اهر ع منه كلمتان متقاربتان يف املعىن متباعدتان يف الظّالالم واحد يتفر  

                                                 
 .41: 1 البن فارس، املقاييس 37
   .42: 1ن.م 38
 .67: 1.ن.م 39
 .43: 1.ن.م 40
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ون ال و الناهلمزة و الذّ"  املادة الواحدة ظاهريا و مها مترابطان أو خيتلف األصالن يف    
 .41" فظ أصالن متقاربان يف املعىن متباعدان يف اللّ

  :باين مثل قولهة فيحكم عليها بالتما ال جيد لبعض املواد أصوال البتنه ر بأعلى     
 نة ال يكاد ميكن محل واحدة باياعلم أن اهلمزة و اجليم و الالم يدلّ على مخس كلمات مت"  

42" ك يفعل ما يشاء على واحدة من جهة القياس كل واحدة أصل يف نفسها و رب.  
    باعد مثلأو حيكم عليها بالت" :اجليم و احلاء و الش43" ا ني متباعدة جد  
عضها ها منفردة ال يقاس بال والفاء كلمات كلّاجليم والد: " باالنفراد مثلحيكم عليها أو 

44"ا ببعض و قد جييء هذا يف كالمهم كثري.  
  اجليم و العني و الالم كلمات غري منقاسة ال يشبه بعضها:"أو بعدم االنقياس مثل     

  45" بعضا 
واهر إىل ارجتال العرب يف هذه املادة و عدم اشتقاقهم بعضها من لكنه يرد هذه الظّ    

من كالم  ا و ذلك دليل أنّات متفارقة يف املعىن جداء و الباء و النون كلمالت: " بعض قال
  .46" العرب ما وضع وضعا من غري قياس وال اشتقاق

 
 :معجم العباب للصاغاين منهج وحمتوى -ب

، كما كان هدف معجمي القرن 47كان املؤلف يرمي يف كتابه إىل اجلمع والتصحيح    
الرا يف قوله يف املابع ويظهر هذا اهلدف واضحمةقد : "ق من هذا كتاب مجعت فيه ما تفر

                                                 
 .45: 1 )ن.ذ.أ(البن فارس  ،معجم املقاييس 41
 .40: 1 ن،.م 42
 .218: 1ن.م 43
 .221: 1ن .م 44
 .236: 1.ن.م 45
 .187: 1 ن.م  46
 .530:  2 ، حسني نصاروتطوره نشأته: املعجم العريب 47
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 أنالشا مجعه علماء هذا املعتربة املذكورة وما بلغين مم صانيفغة املشهورة والتكتب اللّ
والقدماء الذين شافهوا العرب العرباء وساكنوها يف دارام وسايروها يف نقلها من مورد 

ة ما نطقت به على عام آتيا... منتجع  إىلمنهل، ومن منتجع  إىلمورد، ومن منهل  إىل
ا ادر، مستشهدارد النمن املستعمل احلاضر، والش أهلهاالعرب خال ما ذهب منها بذهاب 

الباطل من بني يديه وال من  يأتيهمن الكتاب العزيز الذي ال  بآية ذلك على صح
     48..."خلفه

غلب ما أوردوا، أوا يف أطلق: ي رأيت فيما مجع قبليوموجب ما ذكرت أن:" كما قال أيضا
ورمبا أطلقوا لفظ احلديث على املثل، ولفظ املثل على احلديث، ورمبا قالوا وهو من صحاح 

ا هصحيح، كان موجاألعظم يف الت -الصاغاين– همهّ وتبني هذه العبارة أنّ 48"األحاديث
واهد ال األلفاظللش .ات العربيةاحية على بقية املعجمحيث امتاز العباب من هذه الن   . 

  : مقدمته - 1.ب

فرد منها أمث . غة، وشواهده وما يذكره فيهتناول الصاغاين وصف العباب ومجعه للّ    
غة ال غىن ملمارس هذا الكتاب وسائر يف معرفة أسامي مجاعة من أهل اللّ" هلما أو: فصلني

م بنسبهم، وبعضهم غة ذكروا بعضهم بكناهم، وبعضهأهل اللّ نّإغة عن معرفتها، فكتب اللّ
رفهمحب "م أوا حلروف أمسائهم غري مراع ترتيب مواليدهم بني وفقًوأوردهم مرتوفيا.  

ه يف ف مهّووضع املؤلِّ. وراعى يف األمساء داخل احلروف، ترتيب حروف االسم أيضا    
  .تهض مليالده أو لوفاا، وكنيته ونسبته، ومل يتعره أحيانغوي وأبيه وجدذكر اسم اللّ

وانتقل من هذين الفصلني إىل اسم ". يف أمساء املراجع اليت أفاد منها :" اينوالفصل الثّ    
ا على غويني ردالكتاب، وإهدائه إىل الوزير ابن العلقمي، وختمها بنقد بعض من قبله من اللّ

             49.من قد يعيبه مستقبال 

  :منهجه -2.ب
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    ار إىل أنّ الصأشار حسني نصأبوابه وفصوله  بع يف ترتيب مواده، وتقسيماغاين ات
   .50ةدقّ صحاح اجلوهري، والتزمه بكلّ

    ب الصاغاين معجمه على حروف املعجم، واعتبار آخر حرف يف الكلمة بدال من رت
األوبحث  )أ.د.ب(ل، فمادة ل، وجعله الباب للحرف األخري، والفصل للحرف األوي

الباء، ويذكر يف الباب كل كلمة يف اللّغة وصلت إليه وصحت  عنها يف باب اهلمزة فصل
لديه عروبتها الصحيحة على أن تكون منتهية حبرفه، ويوزع الكلمات على الفصول؛ وهي 

  .مثانية وعشرون فصال بعدد حروف املعجم كاألبواب
وزة وحيشد يف الباب كل الكلمات اليت تتفق يف احلرف األخري، فباب األلف املهم    

وهكذا حىت ... جأجأ -ثأثأ  -تأتأ  -بأبأ –أجأ : يذكر فيه الكلمات اليت تنتهي مزة مثل
ه، ويسمي املادة اليت تبدأ يف الباب باحلروف ينتهي إىل يأيأ، وذه املادة ينتهي الباب كلّ

صل يف ف )أ.ب.أ.ب(ة يف فصل األلف املهموزة، وماد )أ.ج.أ(تبتدئ ا فصال، فمادة  اليت
أ.ت.أ.ت(ة الباء، وماد( اء، ومادة يف فصل الت)يف فصل الثّاء وهكذا يسري  )أ.ث.أ.ث

 .ا بها خاصجاء بابوأفرد لكل حرف من حروف اهل .حسب ترتيب احلروف املعروف

ب ذلك على الثّالثية أو الرباعية، دون أن يرت أوويذكر يف الفصول الكلمات الثّنائية     
  .نسق واحد دائما

وأخذ الصاغاين بنظام آخر بعد أن قيد نفسه بالباب والفصل، أال وهو أن ينظر إىل     
قدمي فيجعل مثالم احلرف الثّاين والثّالث يف ترتيب الكلمات ويقدما كان حقّه الت:  

  .وهكذا )...أ.ك.ب( – )أ.س.ب( – )أ.ر.ب( – )أ.ذ.ب( – )أ.د.ب(
ه فيما زاد على الثّالثي كأن يكون رباعيا أو مخاسيا، الثي، بل يتبعوال يكتفي ذا يف الثّ

  .احلرف الثّاين مثّ الثّالث مثّ الرابع -بعد الباب والفصل –فيلتزم فيه 
وهذا االلتزام يف ترتيب معجمه صان معجمه من اخللط واالضطراب، وومسه بطابع     

  .الدقة العلمية واملنهجية يف التأليف املعجمي
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  :بط باحلركات فإذا أراد ضبط اسمطريقة للض -ىل جانب ذلكإ –والتزم 
  :يف مثل "بالفتح":قال  

   51..."هرل ليلة من الشأو –بالفتح –البراء " 
  :يف قوله "بالضم"أو 
 " أَتززًء  اإلبلوجطب عن املاء جبالر- 52..." -مبالض .  

  : يف قول الصاغاين )بالكسر(أو 
  .53" قُشر إذاما أفسده السكِّني من اجللد : -ربالكَس-والتحليُء " 

ل من الكلمات الثّفهو يريد أن يضبط احلرف األوحريك كقولهالث، وإذا قال بالت:  
  .54" إذا لَزِقْت به: -حريكبالت-حدئْت باملكان حدًء 

فالضًءبط للحرفني األودلني من ح.  
شديد يف مثل قولهوإذا قال بالت:  

  55..." جل مرجٍ مثل معط، وهم املرجِيةُ بالتشديدر" 
  .دةهي املشد) الياء(  أنّفاملعروف ضرورة 

  :وإذا أراد ضبط الفعل املاضي قال  
 ... "ت تبكؤكُؤب- 56"  مبالض .  
      .والقصد عني الفعل . 57" أي ما نقَصته: -بالكسر-وما رزِئْته " ... 

  :استقاء مادته -3.1

  :مة العباب إىل املصادر اليت استقى منها مادته فقال عن مراجعهار الصاغاين يف مقدأش    
                                                 

 . 25 :1) أ.ر.ب(العباب للصاغاين،  51
 .33 :1) أ.ز.ج(ن .م 52
 . 44 :1) أ.ل.ح( ن.م 53
 40 :1) أ.د.ح(ن .م 54
 . 61: 1) أ.ج.ر(ن .م 55
  . 27 :1) أ.ك.ب(ن، .م 56
 . 62  :1) أ.ز.ر(ن .م 57
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هذا كتاب مجعت فيه ما تفرق يف كتب اللّغة املشهورة، والتصانيف املعتربة املذكورة، " 
وما بلغين مما مجعه علماء هذا الشأن، والقدماء الذين شافهوا العرب العرباء، وساكنوها يف 

ا، وسايروها يف نقلها من مورد إىل مورد، ومن منهل إىل منهل، ومن منتجع إىل دارا
آتيا على عامة ما نطقت به العرب . منتجع، ومن بعدهم ممن أدرك زمام، وحلق أوام

 . 58..." خال ما ذهب منها أهلها من املستعمل احلاضر، والشارد النادر 

  :اجعه، ومن أمهّهاوعقد املؤلف يف مقدمته فصال ذكر فيه مر
غريب احلديث أليب عبيدة معمر بن املثنى التيمي، وأليب عبيد القاسم ابن سالم  •

  .البغدادي
 . امللخص يف غريب احلديث أليب الفتح عبد الواحد بن احلسن بن حممد الزخمشري •

 .الغريب أليب منصور حممد بن عبد اجلبار السمعاين •

• ر لهق أليب جعفر حممد بن حبيب وااملنمواملوشى له واملفوف له. ملنمنم له واحملب .
 .واملؤتلف واملختلف له

• ام العرب أليب عبيدةكتاب أي. 

 .كتاب اهلمز أليب زيد •

• وادر لألخفش والبن األعرايب وحملمد بن سالم اجلمحي والبن احلسن كتاب الن
ائياء، وأليب زياد الكاليب وأليب عبيدة، وللكساللحياين وأليب مسحل، وللفر . 

 .وكتاب املكنى واملثنى أليب سهل اهلروي •

وغري ذلك من الكتب اليت اعتمدها ... اج بن السركتاب معاين الشعر أليب بكر  •
 .الصاغاين

  :ومن أمثلة األخذ عن العلماء عند الصاغاين نذكر
 .دخلَ يف البراء إذا: أولُ يومٍ من الشهر، وقد أبرأ: البراُء: قال أبو عمرو
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  . 59هه كُلّإذا أعطاه حقّ": حقَّه"لَكَأَه : أبو عمرو
  .أنِست به: بهأْت بالرجل وبهِئْت به بهئاً وبهوًء: أبو زيد
  .60 إذا قُتل به: باَء الرجل بصاحبه: أبو زيد

يهم، أي رجعوا أي صار عل .61﴾ اِهللا نوباؤا بغضبٍ م﴿: وقال األخفَش يف قوله تعاىل
  .وكذلك باَء بإِثْمه يبوُء بوًء: قال

فَشأً : وقال األخنأً وهننِئُين ههين ويؤنهي أَين الطَّعامنبالفتح والكَسر-ه-الطَّعام نِئْتوه ، :
  .62 أي تهنأْت به
بالثاء: قال األصمعي ثَئيود فَئيد. 

  .63عال كأنه من باب العطَاس والبوال والدوارويقال اجلُشاُء على فُ: قال األصمعي
  .أي ما فَطَنت له: ما بهأْت له وما بأَهت له: وقال ابن السكِّيت
 64... هي ترخيم حجأة: قال ابن السكِّيت

ةٌ: وقال ابن األعرايببه لُغ زِئتبه: -ج أي اكتفيت. 

  .65 السوداء الطِّينةُ: احلَبأَةُ: وقال ابن األعرايب
 .66…جِسئَت األرض فهي مجسوءةٌ، من اجلَسِء: وقال الكسائي

  .67ملا يجزئ ويشبِع: طعام جزِيٌء وشبِيع: وقال الفراء
  .مبعىن اإلنساء؛ اسم وضع موضع املصدر احلقيقي؛ من أنسأْت: النِسيُء: قال األزهري

 

                                                 
 . 110، 22:  1) أ.ك.ل(، )أ.ر.ب(للصاغاين،  العباب 59
 .29، 27: 1) أ.و.ب(، )أ.هـ.ب(ن، .م 60
 .112عمران  آل 61
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  .68 ر جاء على فاعلةَ؛ وهي مبعىن النشِءيل مصدناشئة اللّ: األزهريقال و
  .الكثري: اجلَشُء: شمر عن ابن األعرايب … 

رماحلالئَةُ: وقال ش :مه السعلسن تحُأل مات تمن احلَي ربض…  
رم69 كاحلفرة أو اجلفرة: الفَقُء: ش. 

  :كما كان الصاغاين ينقل عن بعض اللّغويني أمثال
 -األموي -ابن عرفة  -عبيد أبو -حيايناللّ -جاج الز -احلرمازي - ثعلب -سعيد أبو

 أبو -تراب أبو -سيبويه -الليث -حامت أبو -ابن مشيل -الدينوري –عبيدة  أبو -األمحر
  .  و األموي -املربد -مالك أبو -اهليثم

  : ومن بني األمثلة اليت وردت يف معجم العباب نذكر
 …70بالشيء مثلُ بهأْت بهابتهأْت : وقال أبو سعيد

  .72  اإناثًأي :71﴾جزًء ادهبع نم هوجعلُوا لَ﴿ :وقال ثَعلَب يف قوله تعاىل
... رمازِيه إذا: وقال احل73 فَتحت.   

 .74 لُغةٌ يف جفَأته عن الزجاج: وأجفَأت الباب

 .75 مبعىن واحدمالَه ملْجأٌ وال محجأٌ، : يقال: وقال اللِّحياينُّ

  .76 صرفْته: حدأْت الشيء حدًء: أبو عبيد
 .77 إذا سلك سبيل خطَأ عامدا أو غري عامد: خطئَ يف دينه، وأخطَأَ: يقال: وقال ابن عرفة

                                                 
 .122، 119: 1) أ.ش.ن(، )أ.س.ن( للصاغاين، العباب 68
 . 90، 44، 35: 1) أ.ق.ف(، )أ.ل.ح(، )أ.ش.ج(ن، .م 69
 .27: 1) أ.هـ.ب(ن .م 70
 .15 الزخرف 71

 .33: 1) أ.ز.ج(العباب للصاغاين،  72
 . 35: 1) أ.ش.ج(ن .م 73
 .36 :1 )أ.ف.ج(ن، .م 74
 .40: 1) أ.ج.ح(ن .م 75
 .40: 1) أ.د.ح(ن.م 76
 . 49:  1) أ.ط.خ( ن.م 77
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  .77 من أراد الصواب فصار إىل غريه: املُخطئُ: وقال األموي

 .78 مز وال تهمزاملُداراةُ يف حسن اخللق واملعاشرة : وقال األمحر

  .79 إذا اتخذت له درِيئةً: -على افْتعلْت-ادرأْت الصيد : أبو عبيدة
ينوريضاه: وقال الدأ شجرة من العيه79…أخربين بعض أعراب األزدانَّ الض 

  سوُء خلقه ولؤم ضريبته وقلَّة إنصافه: -بالفتح واملد-ظَماءه الرجل : ابن شميل
  .80 ملخالطيه 

وهو ما يكْثَأُ يف القدر ويصب ويكون أعاله غليظا : من األقط الكَثُْء: وقال أبو حامت
   .81 وأسفَلُه ماء أصفر

  .82 انفَقَأَت العني، وانفَقَأَت البثرةُ، وأكَلَ حتى كاد ينفَقئُ: يثاللّ
املوضع يدفَع الريح عن السفُن وحيفَظُها،  أنَّ: هو فَعالٌ مثالُ جبارٍ، واملعىن: قال سيبويه... 

صروفم ذَكَّر83وهو على هذا م
  

رضي من : ومنه قوهلم: أحِسب هذا احلرف من األضداد، قال أبو اهليثم: وقال أبو تراب
  .84 الوفاء باللَّفَاء

  .85 أي أخذْته وأحرزته: تودأْت على مايل: وقال أبو مالك
 الذي يتمكن يف ناحيته صاحبها غري مؤذى وال نابٍ به : املُوطَّأُ األكْناف: بردوقال املُ

  .86 موضعه
  

                                                 
 .53: 1) أ.ر.د( للصاغاين، العباب 78
 .82: 1 )أ.هـ.ض(ن، .م 79
 .85: 1) أ.م.ظ.(ن.م 80
 .100: 1) أ.ث.ك(ن .م 81
 .90: 1) ا.ق.ف(ن .م 82
 . 105: 1) أ.ل.ك(ن .م 83
 .110: 1) أ.ف.ل( ن،.م 84
 .129: 1) أ.د.و( ن.م 85
 .132: 1) أ.ط.و( ن.م 86
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  :اخلصائص منها ز معجم العباب جبملة منيتمي :خصائص معجم العباب -4.ب

  :واهدالش  - 1.4.ب

    مل يطل املؤلّف يف شرح اخلطوات األخرى من منهجه يف مقدواهد، مته سوى الش
ا على صحة ذلك بآي من الكتاب مستشهد:"... حيث عين ا عناية كبرية وقال عنها

العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وبغرائب أحاديث من هو مبعزل من 
لفه، فكالمه هو احلجطَل القول وخاطعة، وبغرائب أحاديث صحابته خنة السة القاطعة والبي

ر وتابعيهم األحبار، وبكالم من له ذكر يف حديث أو قصة يف خرب وهو عويص، األخيا
 ...    وبالفصيح من األشعار، والسائر من األمثال 

آتيا باألشعار على الصحة، غري خمتلّة، وال مغيرة، وال مداخلة، معزوا ما عزوت منها إىل  
صانيف وأصحاب التا قائله، غري مقلد أحد من أرباب التا دواوينهم معتامآليف، لكن مراجع

      87..." أصح الروايات، خمتارا أقوال املتقنني الثقات 

ا، وإحساسه بأمهي ن لنا من ذلك فرط عنايتهتهاويتبي  .  

   :أصول املادة -  2.4.ب
ومن بني اخلطوات اليت زادها يف منهجه هي حماولته يف أكثر املواد أن يبين الداللة     
التركيب : " )أ.د.ب(فقد قال الصاغاين يف مادة  -نقال عن ابن فارس –شتقاقية هلا اال

  88".يدلّ على افتتاح الشيء
  89" محادالالتركيب يدلّ على خروج الشيء عن طريقة ا"  ):أ.ذ.ب(ويف مادة 

  90 "التركيب يدلّ على اخللق، وعلى التباعد عن الشيء ومزايلته:" )أ.ر.ب(وقال يف مادة 
 ص يف املقاييس، فاالتفاق يتجاوز العبارة إىل عدد األصولوكل ذلك بالن    . 
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ا، حيث ومنهج العباب قد مجع خري ما يف املعاجم اليت قبله مادةً أنّوخالصة القول     
ة ابن فارس يف األصول، وابن سيدة يف تقدمي سار يف املنهج على ترتيب اجلوهري، وخطّ

    91.ارد على املزيد

   :تهتنظيم ماد  3.4.ب

... أي بسطتها : ودرأت له وسادة. إذا أضاءت: درأت النار: " )أ.ر.د(قال يف مادة     
رء الديل... فع والدعيء، على فرال قلت إن... ومنه كوكب دي إىل : ضممت الدرد

 ر على فُعلياء فإمنا أراد ... الدول مث أنومن مهزه من القروح وزنه فعرء... ل سبالد :
إذا  :وناقة دارئ أيضا... أي ذو كسور وجرفة: وطريق ذو دروء، على فُعول... العوج 

أي ذو قدرة وقوة وعدة على دفع : وذو تدرأ... واستبان حجمهاأخذا الغدة يف مراقها 
يستتر به   – أو غريه –والدريئة البعري ... و ذو تدرأة باهلاء كذلك ... أعدائه عن نفسه 

أبو زيد... ائدالص :رِئأدرات الندنب وأرخت ضرعها إذا أنزلت اللّ: اقة بضرعها فهي م
أ علينا فالن. تاجعند النأي : وتدارأمت . واندرأ أي طلع مفاجأة... أي تطاول: وتقول تدر

والتركيب  إذا اختذت له دريئة،: أبو عبيدة ادرات الصيد، على افتعلت... اختلفتم وتدافعتم
وما ( فَعلَ: اليةورة التة على الصأورد العباب صيغ هذه املاد      92" يءعلى دفع الش يدلّ

فَعل  –فَعيل  –فُعول  –فَعلي  –فعيل  –) جاء منها من مصدر وصفات، وهي فعل مصدر
) مفْعل: الصفة منه(أَفْعلَ  –ة فَعيل –تفْعلَة  –تفْعل  –فَاعل  -فَعل  –) مجع فَعل(فُعول  –
العباب مجع الفعل الثالثي  أنّضح من هذا ويت" فاعل افتعل  –تفاعل –انفعل   –تفَعل   –

رد ومشتقّامث أتى باألفعال املزيدة . ةاته املختلفة يف موضع واحد، وجعل هلا صدر املاد
ومل يضطرب منه إال يف بعض . ومفْعل اته كما فعل يف أَفْعلوربط بني كل فعل منه ومشتقّ

                                                 
 .543:  2حسني نصار ، املعجم العريب  91
 . 53 :1) أ.ر.د(غاين، العباب للصا 92
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رالثي،د الثّصيغ ا ل الذي كرمثل املصدر فَعهذه  ره أكثر من موضع واحد، ولكن
املواضع اليت ذكره فيها مجيعها يف أواهال املاددة وال تتعدريغ ا93.ة بني الص     

  :املوازنة بينهما -ت

  : أوجه االتفاق

- حتت داللة غوية واد اللّكالمها جيمع استعماالت املول، حيث إن فقان من حيث األصيت
  .اشتقاقية

  : كما يتفقان يف األخذ عن بعض العلماء أمثال -
وغريهم ... أبو عبيد –اللحياين  –أبو زيد  –ابن األعرايب  –ابن السكيت  – األصمعي

ثر يف أمل جند هلم  ته ويأخذ عن بعض العلماءالصاغاين يستقي ماد إال أنّ. غوينيمن اللّ
الصاغاين ينقل عمن كان قبل ابن فارس وبعده من  معجم املقاييس وهذا دليل على أنّ

  . غوينياللّ
- قاليبكالمها أمهل نظام الت.  

غوية يف ترتيب املواد اللّ نهجاملخيتلف الصاغاين عن ابن فارس من حيث    :أوجه االختالف
قفية، أي اعتبار آخر حرف من الكلمة بدال من يعتمد نظام الت  فالصاغاينيف معجمه، 

ل األولفبائيةريقة األا ابن فارس فقد اعتمد الطّأم.    
   :غوية يف معجم املقاييس والعباباللّواد املأمناط معاجلة : ثانيا

 :عند سابقي ابن فارس والصاغاين - أ

واد العربية أصال اشتقاقيا ة من امللكل ماد ابقة من فكرة أنّغويني السمل ختل دراسات اللّ    
  .قة فرديةن كانت هذه اإلشارات بصورة متفرإينتظم كل استعماالا، و

وميكن تتبنظرية تطبيقية وأخرى: غوي العريب من ناحيتنيراث اللّع هذه الفكرة يف الت.   
  
 

                                                 
 .138 -537:  2حسني نصار املعجم العريب،  93
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1- طبيقياملنحى الت:  
1.1- لمط الناألو: 

النص على الداة مث معاجلاللة االشتقاقيذلك أمثلةومن : ة استعماال:  

يء يف غري وضع الش: لم يف كالم العربالظّ أصل: " )هـ276(قول ابن قتيبة  •
 . يء يف غري موضعهفما ظلم، أي فما وضع الش أباه أشبهمن : ويقال. موضعه

أنهو  قاءوظلم الس عتبط، أي أن: وظلم اجلزور، إدراكهشرب قبل ينحر من : يي
  94..."رض مظلومة، أي حفرت وليست موضع حفر أو. ةغري علّ

م.ل.ظ(اللة االشتقاقية ملادة فقد وقف ابن قتيبة على الد ( انها نصوعي) وضع الشيء يف غري
 .من استعماالا أربعةر يف ضوئها مث فس) موضعه

قطّب بني عينيه : يقال. اجلمع أصلهوالقطب ): " هـ310ت (وقول كُراع النمل  •
راب أي مجعت بينه وبني ا، وقطّبت الشجاءت العرب قاطبة، أي مجعومجع، : أي

الذي جيمعها وتدور : حىوقُطب الر... واملاء جيمعان  اإلبللنب : املاء، والقطيبة
قطعة من : الذي جيمعها وتدور حوله ال تفارقه، والقُطّابة: عليه، وقُطب النجوم

    95"اللّحم مجتمعة

كراع الن مل على فقد نصالداللة االشتقاقيمث عاجل سبعة  -وهي اجلمع– )ب.ط.ق(ة ة ملاد
اللةمن االستعماالت املصوغة منها يف ضوء هذه الد. 

• بذأو): " هـ340ت (جاجي وقول الزمي، يقال: صل النيء من : الرالش ذْتبن
يترك  هألن؛ مث يستعمل يف املتروك واملُعرض عنه، ومنه مسي النبِيذ... رميته إذا: يدي

     96"نبذته، أي رمت به هأمنّ امللفوظ؛ أل: ىت يدرك، واملنبوذُح

                                                 
 . 467ت .د –ط .محد صقر دأيد ن البن قتيبة شرح السآتأويل مشكل القر 94
 -هـ1409(  –ة مكّ –راث اإلسالمي د بن العمري، مركز إحياء التحمم. حتقيق د  املنتخب من غريب كالم العرب 95

 .664/ 2)  م1989
 . 98 ، صم1995 -الكويت–اح سليم، دار العروبة عبد الفت. جاجي  حتقيق درسالة أدب الكاتب الز تفسري 96
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ن الزفقد عيجاجي الداللة االشتقاقيوهي  )ذ.ب.ن(ة ة للماد– ى مبعاجلة ثالثة  -ميالرمثّ ثن
 .من استعماالا يف ضوء هذه الداللة

 جلبت : يقال سوق الشيء) اجللب( أصل): " هـ502ت( األصفهاينوقول  •

  ال        (هي عنه يف قوله واجللب الن... عليه بقهر  تحجلبت عليه صأو... جلبا   

    قشرة تعلو اجلرح واجلب فيه واجللب سحابة رقيقة تشبه اجللبة  ةُبلَواجلَ )...جلب   
    97..."واجلالليب القُمص واخلُمر الواحد جلباب              

مث ذكر بعض  -سوق الشيء -وهي )ب.ل.ج(ة ة ملاداللة االشتقاقيالد هايناألصففقد ذكر 
ا وما تفراستعماالةع عنها من دالالت ثانوي.  

• والباعث يف ) ... الباعث(ومن صفاته عز وجل ): " هـ322ت (ازي وقول الر
...  هكربمن م وأضته أثرتهكالم العرب املُثري املُنهض، يقال بعثت البعري أي 

اضطجع فيه  أون فيه من مكانه الذي متكّ أثرتهأي  جل،وكذلك بعثت الر... 

فقيل هللا عز وجلّ باعث، كأنه تبارك وتعاىل يبعث اخلالئق بعد املوت، أي يثريهم 
نّ أل" يوم البعث " وقيل ليوم القيامة ... من القبور وينهضهم من مضاجعهم 

 أيضاويكون الباعث ... من قبورهم وينهضون اخلالئق يبعثون فيه، أي يثارون 
 وأضهمسالة من بينهم بالر أثارهماس، أي الن إىلسل والر األنبياءمن بعث  امأخوذً
     98..."لذلك

الر فقد نصازي على الداللة االشتقاقياض اإلثارةوهي – )ث.ع.ب(ة ة ملادمث عاجل  -واإل
 .اللةذه الداالستعماالت املصوغة منها يف ضوء ه

 

 
                                                 

–د سيد كيالين، بريوت حمم: اغب األصفهاين، حتقيقأبو القاسم احلسني املعروف بالر  ن األصفهاينآاملفردات يف غريب القر 97
 . 95ط  .د.-ت .دار املعرفة د -لبنان

98 الكلمات اإلسالمية العربية ينة يفكتاب الز –أ يخ أيب حامتالشازي، حتقيق حسني بن فيض اهللا اهلمذاين محد بن محدان الر
292، 291  .)م1994 -هـ1415( 1بعة راسات والبحوث اليمين، الطّاليعربي احلرازي مركز الد . 
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2.1  - اينمط الثّالن:  
 النص على الدااللة االشتقاقيومن أمثلة ذلك: ة بعد معاجلة استعماال: 

 .احمليد: يء، واحمليصاحليد عن الش: احليص): " هـ170ت(قول اخلليل  •

محيص،أي  األمرهو حييص عني، أي حييد وهو يحايصين، ومالك من هذا : يقال
  :قال. حميد

  صواِ ا عن قَصدهم محاصاحا
اأي حماد .صيب صيتكلّ: وحنصبان، يتقول األمرم به عند اختالط ي :  
     99" الضيق: صل احليصأو... حبيص بيص  تأتيناال تزال 

 إذافَصلْت الصيب؛ : يقال. الفطام): الفصال(و): " هـ276ت (وقول ابن قتيبة  •
 . هأمفُصل عن  هألن. فصيل -قُطع عن الرضاع إذا–لحوار ومنه قيل ل. فطمته

    100" فريقالت: صل الفصلوأ

3.1- الثمط الثّالن:  

 الناللة االشتقاقيا أثناءة ص على الدومن أمثلة ذلك: معاجلة استعماال: 

 101﴾ الَثَةَ قُروٍءوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَ ﴿:قول ابن قتيبة يف قوله تعاىل •
 .أيضا أقراءواحدها قُرء ويجمع على . أيضا األطهاراحليض، وهي  وهي

      .الوقت: القُرء يف كالم العرب أصل نجعل احليض قُرء والطهر قرء، أل وإمنا

...         أيضاورجع لقارئه . رجع فالن لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه: يقال       
 .102"لوقت يأيتهر لوقت، والطّ يأيتاحليض ف       

                                                 
  . 269 :3ت .د–ط .مرائي  دإبراهيم الس. مي دمهدي املخزو. محد الفراهيدي حتقيق دأالعني أليب عبد الرمحان اخلليل بن  99

  89م ص 1958 -هـ1378الكتب العلمية احياء دار  ،محد صقر أيد الس. ن البن قتيبة، حتقيق دآتفسري غريب القر 100
 228: البقرة 101

 .87-86ن البن قتيبة آتفسري غريب القر 102
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وهو  اإليابصل هذا من أآلبك، أي لَعادك، و): " هـ286ت (وقول املربد  •
جوع، قال اهللا تعاىلالر :﴿مهابا إين103﴾ إِنَّ إلَي

 " 104  

 قطعت عنه الرضاع  إذافَطَمت املولود فَطْما ): " هـ321ت(وقول ابن دريد  •

  أي : ك عن كذا وكذافطمنأل: جلجل للرويقول الر. ..القطع : صل الفطموأ
  105" قطعن طمعك عنهأل

  :مواد معجم املقاييس والعبابمعاجلة  أمناط -ب
  : معاجلة مواد املقاييس أمناط - 1.ب

حيث كان فحصه عن   غة، وتكنه أسرارها،الغاية يف احلذق باللّ ابن فارس بلغلقد     
يف معاجلة املواد  -آنفااملذكورة -الث الثّ األمناطه بتطبيق املعىن اجلامع وتفريع ألفاظ من

 : غوية، فقد عاجلها وفقااللّ

 1(- النص على الدااللة االشتقاقيذلك أمثلة، ومن ة مث معاجلة استعماال :  
  .يقاس بعضه على بعض، وهو املقاربةأصل واحد ...):ي.ن.د( •

      سبة إليها ها، والنلدنو نياالدت ومسي، يدنو دنا،وهو القريب، من ينءالدومن ذلك         
   ه قريب املأخذ ، وهو من ذاك ألن ونُالدعيف الض: جالمن الر ينءالدو دنياوي        

  ...قاربت بينهما : بني األمرين دانيتواملرتلة؛ و        
  .دينء، مهموز ، يقال رجل  ونُالد : نيئالدو       
 : جالمن الر األدنأقريب املرتلة؛ و ألنه، وهو من الباب أيضا دنؤ يدنؤ دناءةوقد         

 

                                                 
 .25: الغاشية  103

الثة بعة الثّسالة الطّمؤسسة الر - بريوت–ايل، لبنان محد الدأحممد : حتقيق وتعليق د بن يزيد املربد،أبو العباس حمم: الكامل 104
 .566: 2)   م1997-هـ(1418

بعة األوىل كن، الطّزدي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدد بن احلسن بن دريد األأبو بكر حمم: اجلمهرة 105
 .110 :3) هـ1344(
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  106... أعاله دان من وسطه نّلى صدره، وهو من الباب ألالذي فيه انكباب ع 
 يقال. يءشوهو الشيء حييط ب واحد، أصلف ال والقااحلاء والد " ):ق.د.ح(  •

حتيط  هاألنواد العني من هذا، وهي الس وحدقة... ق القوم بالرجل وأحدقوا به حد
حديق... يب، واجلمع حداق بالصظر، واحلديقة : والتة النجر األرضشدذات الش 

          107احلدقة : واحلديقة

واحد وقياس مطّرد، وهو احلبس، وهو  أصلاء ني والراهلمزة والس"  ):ر.س.أ(  •
 :والعرب تقول...قيد وهو اإلساروكانوا يشدونه بال، األسريمن ذلك . اإلمساك

 ألنهجل رهطه الر وأسرة ...108﴾وشددنا أَسرهم﴿: سر قَتبه أي شده؛ وقال تعاىلأ
ميتقو 109.احتباس البول واألسر... ى    

فقد حدد ابن فارس الدق.د.ح(، )ي.ن.د( غويةمن املواد اللّ ة لكلّالالت االشتقاقي(  

  .ع عنها من دالالت ستعماالا وما تفرمث شرح بعض ا، )ر.س.أ(

2 (- النص على الدااللة االشتقاقيومن أمثلة ذلك: ة بعد معاجلة استعماال:  

  110.التأته الكرب واخليالء إنّيقال : اء واهلاءاهلمزة والت: " )ه.ت.أ( •

ه.ت.أ(غوية ة اللّذكر ابن فارس استعمال واحد للماد(، مث حداللة االد الدة هلذه شتقاقي
الكرب واخليالء: ة وهياملاد  .  

  
 

                                                 
 . 420: 1) ي.ن.د( فارس، البن املقاييس 106
 .280: 1) ق.د.ح(ن، .م 107

 28: اإلنسان 108
 .60 :1) ر.س.أ( املقاييس البن فارس، 109
 .33: 1) ه.ت.أ(ن، .م 110
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3( - النص على الدا أثناءة اللة االشتقاقيومن أمثلة ذلك: معاجلة استعماال:  

ا الستبحاره وهو مسي البحر حبر: قال اخلليل. اءالباء واحلاء والر: " )ر.ح.ب(  •
 ...رِعي كثري  ه، واستبحر فالن يف العلم، وتبحر الراعي يفعتانبساطه وس

 ر فالن يف املال، ورجل حبروه لفيض كفّه بالعطاء كما يفيض  إذاوتبحاً مسكان سخي
 اإلبلزيد بحرت  أبوقال ... ركبوا البحر إذاالقوم  أحبر: قال العامري... البحر
البحرةُ الروضة وقال : اءقال الفر...وماٌء حبر أي ملْح ...شجر البحر  أكلت

  ...تتسع األرضقال بعضهم البحرة الفجوة من ... البلدة : البحرة: ألمويا
  .البحر اصفرار اللّون، والسحري الذي يشتكى سحره: قال الزيادي

  :الذي ذكرمتوه يف االتساع واالنبساط؟ قيل له األصلهذا من  فأين: ن قال قائلإف
داًء ومن هذا  أورثن شرِب شرب، فإحممول على البحر، ألنّ ماء البحر ال ي كلّه

األمحق، وذلك أجل الباحر، وهو الباب الرسع فيه نسع جبهله فيما ال يته يت
  . 111"العاقل

    لقد صرح ابن فارس بالداللة االشتقاقياالنبساط : وهي )ر.ح.ب(غوية ة اللّة للماد
  . واضح معاجلته لالستعماالت املصوغة منها كما هو أثناءواالتساع، 

اللة شرحا يوحي بالد ادواملبعض ستعماالت ال -ابن فارس– هشرح كما كان-) 4
ة،االشتقاقي ذه الد ذلك أمثلةاللة االشتقاقية، ومن دون تصريح :  

قال . تيانةإحياين وحكى اللّ...توة واحدة أتيا وأتية وأو إتيانافالن  أتاينتقول : " )ي.ت.أ(
آتيت فالنا : قال اخلليل...ومأتاته مأتاهمن  األمرتيت أو...ائتين به :يقال تين بفالن: زيد أبو

حىت استأتيناك أي  أتيتناما : حياينقال اللّ... ، وهو حسن املطاوعةمؤتاة أمرهعلى 
  ...اإلعطاء واإليتاء .، أي ترفق لهاألمرويقال تأت هلذا . اإلتيان وسألناكاستبطأناك 

                                                 
 .107 :1) ر.ح.ب( املقاييس البن فارس، 111
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ت هلذا املاء أ: تقول. ورق مما حيبس املاء أوهر من خشب لناأليتّ ما وقع يف ا: قال اخلليل
 أيضا واأليتّ... احلوض إىلهر الذي جيري فيه املاء ة النعند العام واأليت. أي سهل جريه

  .وجهت له جمرى إذتيةً تيت للماء تأأو... بلد غري بلدك من  يأيتالسيل الذي 
  ...يتٌ أي غريب يف قوم ليس منهمأرجلٌ : ال اخلليلق. كان نافذا إذا أيتٌرجلٌ : حيايناللّ

 اأتوخل والن األرض أتت: اءقال الفر. تاء أي مناءٳخل، يقال خنلٌ ذو رع والنمناء الز: واالتاء
      . 112"تاء، أي كثُرٳتى املاء أو

لة الالد نّتوحي بأ )ي.ت.أ(ة ة من املادمعاجلة ابن فارس هلذه االستعماالت املشتقّ    
 .الرفق والتسهيل: هيا االشتقاقية هل

  :أمناط معاجلة املواد اللغوية يف معجم العباب - 2.ب
اللة على الد النص(اين مط الثّالنيظهر من معاجلة الصاغاين ملواد معجمه اقتصاره على     

ااالشتقاقيمثلةاألومن بني دأبه يف مجيع مواد معجمه كان وكذا ) ة بعد معاجلة استعماال 
  :على ذلك

إذا مل : وبذَأته عيين بذًْء. إذا رأيت منه حاالً كَرِهتها: بذَأْت الرجلَ بذًْء: " )أ.ذ.ب( •
هآترك مجِبعومل ت لْه العنيقْبت .األرض ذَأْتعاها، وكذلك املوضع: وبرم تمإذا : ذَم

  ...ال مرعى ا: مل تحمده، وأرض بذيئةٌ
إذا نعظُمت : فاحشته، ومنه قَولُ عامر بن شراحيلَ الشعبِي: وباذَأْته مباذَأةً وبِذَاًء

يء عن طريقة يدلُّ على خروج الش التركيبو. ..احلَلْقَةُ فإنما هي بِذاٌء ونِجاء
 . 113"اإلحماد

صلُبت، : مل تجسأُ جسئاًوجسأَت يده من الع. املاء اجلامد: اجلَسي: ")أ.س.ج( •
معة: واالسأَةُ مثال اجلُراجلُس .وابأةُ يف الدف: واجلُسطاملَع سبي.  

                                                 
 .33 :1) ي.ت.أ(،  البن فارساملقاييس  112
 . 24: 1) أ .ذ.ب(  للصاغاين، ينظر معجم العباب 113
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وهو اجلَلَد اخلشن الذي  :جِسئَت األرض فهي مجسوءةٌ، من اجلَسِء: وقال الكسائي
  .114والتركيب يدل على صالبة وشدة .يشبه احلصى الصغار

  .الرديُء من الصوف: -على فَعيل-اخلَِسيُء "  :)أ.س.خ( •
طَردته، وخسأَ الكلب نفسه، يتعدى وال يتعدى، وخِسئَ : وخسأت الكلب خسئاً

  .كالكلب إن قلت له اخسأ انخسأْ: وانخسأَ أيضا، قال
  .أي اخسأْ عين: اخشأْ إليك: ويقال

ك يلَإِ ينقلب﴿: أي سدر، ومنه قوله تعاىل: سوًءخسأَ بصره خسئاً وخ: أبو زيد
خ رصئاًالبفْعول، كقوله تعاىل: قيلو 115﴾اسل مبعىن مبعداً، وهو فاعم: 

﴿ فر ةشيي عةية 116﴾ اضيضرأي م.  
  .تراموا ا، وكانت بينهم مخاسأَةٌ: وتخاسأ القوم باحلجارة

117"بعادركيب يدل على اإلوالت. 

– أو )أ.س.خ(،)أ.س.ج( ،)أ.ذ.ب( غويةعاجل الصاغاين استعماالت املواد اللّي أنفبعد 
   ..."على  ركيب يدلّالتو: "بعبارة .الالت االشتقاقية هلاح بالديصر -بعضها

  :املوازنة بينهما -ت
قتصر على تطبيق ا الصاغاين فقد اأم، جتلّي األمناط الثّالثة عند ابن فارس يف معجمه املقاييس

وكذا كان دأبه يف مجيع ) ة بعد معاجلة استعماالاعلى الداللة االشتقاقي النص(اين النمط الثّ
  .مواد معجمه

  

                                                 
 . 35: 1) أ.س.ج( غاين،العباب للصا 114
 .04 :امللك 115
   .21: ةاحلاقّ 116
  .49: 1) أ.س.خ( العباب للصاغاين،  117
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2- ظرياملنحى الن:  

    ا–د يف تقرير بعض القدماء يتجسذه  -كلّها أو–اتصاف بعض املواد اللّغوية  -نص
اخلصيصة الدة، وهي وجواللية املهماة اللّد داللة اشتقاقية للمادغوية تنتظم كل استعماال .

صية قليلة يف تراثنا اللّومثل هذه التغوي، ومنهاقريرات الن:  
زيد يف الكتب قريب بعضه  أبوكل ما ذكر ): " هـ255ت (قول شمر بن حمدويه  -

     118" هو مجعك بني الشيئني  ماوإنمن بعض، 

  .ةاالشتقاقي اوبيان لدال) ب.ت.ك(ط استعماالت املادة فهذه مالحظة لتراب    
فبعضه آخذ برقاب  ألفاظهتقاربت  إذاكالم العرب ): "هـ286ت(وقول املربد  -

  .119"بعض
- احلكيم(يف سياق حديثه عن اشتقاق اسم اهللا تعاىل ):هـ340ت(جاجي وقول الز (

حكَمة (بين اشتقاقها من حول معىن املنع، و )م.ك.ح(بعض استعماالت  أدار أنوبعد 
 إمناوكذلك سائر ما يتشعب من هذا : " اليت متنع الفرس من اجلموح على راكبه) اللّجام
منه تشعبه،  أصلله  إمناكالم العرب  أكثرهذا، مث يتسع يف مقاربه وجنسه، وكذلك  أصله

  .120" مقاربة له وجمانسة أشياءمث يستعمل يف 
    فكالم الزهناك ترابط بني استعماالت املواد  أنّابق فيه تصريح ضمين جاجي الس
        .غويةاللّ
 

                                                 
ار الد  -القاهرة-جار، د علي النحمم: علي حسن هاليل، مراجعة: محد األزهري، حتقيقد بن أأبو منصور حمم: غةذيب اللّ 118

املصرية للت150 :10) ب.ت.ك.  (ت.د –ط .رمجة دأليف والت . 
119 اشتقاق أمساء اهللا، أبو القاسم عبد الرمحان بن إسحاق الزسالة كتور عبد احلسني مبارك، بريوجاجي، حتقيق الدسة الرت، مؤس

 . 62 -61 ، ص)م1986 -هـ1406( الطّبعة الثّانية،
 .61الزجاجي،اشتقاق أمساء اهللا  120



 

 
 

وحدة وتعداللة االشتقاقية يف املعجمني وصياغتهاد الد:  

 

.اللة االشتقاقيةد الدوحدة وتعد: أوال  

.موقف املتقدمني -   

 - وحدة وتعداللة االشتقاقية يف املعجمنيد الد.  

.موقف احملدثني -   

 

  .يف املعجمني أوجه صياغة الدالالت االشتقاقية: ثانيا

.اإلحكام والفضفضة -   

.التجريد واملباشرة -   

.التعدي واللّزوم -   

 

  .االشتقاقية الالتصياغة ابن فارس والصاغاين للد موازنة :ثالثا
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  : اينالفصل الثّ
وحدة وتعداللة االشتقاقية يف املعجمني وصياغتهاد الد:  

  :اللة االشتقاقية يف املعجمنيد الدوحدة وتعد :أوال

استعماالت  إرجاعاللة االشتقاقية، أي قة بالداملسائل املتعلّ أهملة من أهذه املس دتع    
غة العربية قد طُبعت يف سريها مواد اللّ نّأة اصخب، أكثر أوة واحدة داللة اشتقاقي إىل ادةامل
التا مببدأ تناسل الدطوري، ويف تفريع مفرداالالت االشتقاقية للمادة، جعلت ملا ة االشتقاقي

  .1متعددة) اشتقاقية(كثر استعماله منها ذا أصول معنوية 
 ؟ادمتعد أواللة االشتقاقية الد أحاديةالعربية  مواد اللّغة فهل

  :منياملتقد األئمةموقف  -1
    مني يف هذه املسألة هو املعاجلات أبكر ما ميكن أن نستخلص منه موقف األئمة املتقد

 :   التطبيقية الشاملة، أو املوسعة، الستعماالت املواد، من حيث بيان معانيها

  :عند اخلليل وابن دريد  -
ونسبته إىل صاحب العني أو صاحب استخالص موقف ذه الصورة،  احلقيقة أنّ    

كلف واحلكم غري العلمية، يكاد يدخل يف نطاق التوقداجلمهرة أو غريمها من األئم ، 
 يتخذ وسيلة االقتباس املباشر عنكدت أعرض عنه لذلك لوال أني وجدت ابن فارس 

 :اخلليل وابن دريد يف معاجلته لبعض مواد معجمه من ذلك

ل فاألو: لغني يف املضاعف أصالن متباينان عند اخلليل وابن دريدالباء وا " ):غ.ب( -1
البغبغ وتصغريها : األصل الثّاين ذكره ابن دريد قالوهي حكاية ضرب من اهلدير و: البغبغة
    2 "...بغيبغ 

 ح يف الشيء قوال أحدمها التفت: الباء والقاف يف قول اخلليل وابن دريد أصالن " ):ق.ب(

                                                 
1 الالت االشتقينظر تناسل الداقية للمادي سنية، صةة االشتقاقي95 ، هن .  
 . 99: 1) غ.ب( البن فارس، املقاييس 2
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  3" ين الشيء اللّطيف اليسريوفعال والثّا
    طبيقية هذه املعاجلات التحون بوجود عدا يصردالالت ة مل يكن أصحاة اشتقاقي

الداللة (مصرحني بأنه األصل أي  ة ماا يأتون مبعنى له عموميحيانوإنما كانوا أ. للمادة
حني مثّ يسردون بعده ما ينضوي حت) ةاالشتقاقيمث يأتون تته من االستعماالأو غري مصر ،

ة ورمبا ال باستعماالت أخرى ال تنضوي حتته بل قد تنضوي حتت معىن آخر للماد
أحدمها التحول : ذكر اخلليل أصلني ": قال ابن فارس) خ.ج(ة ، فلنأخذ مثال ماد4تنضوي

   5 "والتنحي، واآلخر الصياح
    ها مطابقة ملا جاء يف معجم العني ة املذوملّا ذكر ابن فارس استعماالت املادكورة وجدت

هذا مع أنّ اخلليل مل يذكر أنّ للمادة أصلني أو . للخليل، مع اختصار يسري ملا يف العني
 .   معنيني أو ما إىل ذلك

  :عند الراغب األصفهاين -
 حيث حاول أن. كان له إسهام يستحق التنويه يف مسألة أحادية األصول أو تعددها    

ة إىل داللة اشتقاقيمعاين كل ماد فقد )الكرمي نمفردات القرآ(ة واحدة يف كتابه يلتزم رد ،
مجع مفردات كل مادة معا يف معاجلة واحدة ولكن عمله هذا مل ميثِّل منعطفًا يف هذه 

املسألة، بسبب اقتصاره على مواد مفردات القرآن الكرمي، مثّ أنه مل يعرض لسائر املفردات 
ذا فَقَد ة، وهي متثِّل شطر مفردات املواد أو أكثر، وبِللّغوية للمادة لريدها إىل داللة اشتقاقيا

وهذا يقدح يف حقيقة أحادية الداللة . املواد و مفرداا: عمله فكرة الشمولية من ناحيتني
االشتقاقيدات ة جزئية؛ ألنّ جمموعة املفرة اليت حاول التزامها؛ إذْ أصبحت أحادي)ةاللّغوي (

ردات اليت مل تشملها املعاجلة قد يكون هلا معىن متميز عن املعىن الذي نسب إىل املف

                                                 
 .99: 1) ق.ب( قاييس البن فارس،امل 3
4 ينظر علم االشتقاق نظريد حسن جبل،اا وتطبيقي212ص  ، حملم. 
 .207: 1) خ.ج( البن فارس، املقاييس 5
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هذا إىل جانب ثغرات أخرى يف عمل الراغب جعلت عمله ال يقود إىل بسط القرآنية، 
اللة االشتقاقيفكرة االلتزام بأحادية الد6.ةة الستعماالت املاد  

  :عند أيب حيان -
ومل تحمل األوضاع البشرية إال على فهوم قريبة ": ان قولهاء يف املزهر عن أيب حيج    

  .7 "غري غامضة على البديهة، فلذلك أنّ االشتقاقات البعيدة جدا ال يقبلها احملقّقون
يستنتج من النص التصريح بالسبب املؤدي إىل إجياب اللّجوء إىل القول بتعدد األصول 

 .صعوبة الربط االشتقاقي أحيانا املعنوية، وهو

  :ة يف املعجمنياللة االشتقاقيوحدة الد - أ 
أي (واحد  أصلة العظمى من املواد هلا عنده لقد كانت الغالبي :يف معجم املقاييس   1.أ

من أمثلة ذلك) ة واحدةداللة اشتقاقي: 

  8 " ادعن طريقة اإلحم الشيء أصلٌ واحد، وهو خروج " ... ):أ .ذ.ب( - 
  9"بالشيء اُألنس وهوواحد أصلٌ  ..."   :)أ.س.ب( - 
  10" ساُألن ووه أصلٌ واحد ..." :)أ.ـه.ب( - 
    11" بالشيء االكتفاء أصلٌ واحد هو"... ) :أ.ز.ج( - 
  12"شبه به م طائر أو: وهو أصلٌ واحد"...  ):  أ.د.ح( - 
  13"برد ال خالف  أصلٌ واحد  يدلُّ على"...  :)أ.ف.د( - 
  

                                                 
  . 215ص  ،حسن حسن جبل دحمم ر علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا،ينظ 6
 
7348: 1يوطي، املزهر، للس   .  
      .                                    114: 1) أ.ذ.ب( البن فارس، املقاييس 8
              .                           131: 1) أ.س.ب(ن .م 9

 .                                      159: 1) أ.هـ.ب(ن .م 10
 .                                  233: 1) أ.ز.ج(ن .م 11
 .     281:  1) أ.د.ح(ن .م 12
 .                                         412: 1) أ.ف.د( ن.م 13
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  14"يء والذَّهاب به الش أصلٌ واحد يدلُّ على إِصابة"... : )أ.ز.ر( - 
 15"موافقة وسكون ومالءمته  أصل واحد يدلّ...  ": )أ.و.ف.ر( - 

  :ة نذكراللة االشتقاقيمن أمثلة وحدة الد :يف معجم العباب :  2.أ
  16"اإلحماد  يء عن طريقةركيب يدلُّ على خروج الشوالت"  ):أ .ذ.ب( -
  17" يءبالش اُألنس على ركيب يدلّوالت" :)أ.س.ب( -
  18" ركيب يدلّ على اُألنسوالت" : )أ.ـه.ب( -
  19"يء بالش ركيب يدلُّ على االكتفاءوالت" :)أ.ز.ج( -

  20 "به مشبه أو ركيب يدلُّ على طائروالت… " ):أ.د.ح( -

  21"ف الربد والتركيب يدلُّ على خال"... :)أ.ف.د( -
         22"هاب به والذّ يءعلى إصابة الش ركيب يدلّوالت"  :)أ.ز.ر( - 
 23" ركيب يدلُّ على موافَقَة وسكون ومالءمةوالت"  :) :)أ.ف.ر( -

  : املوازنة بينهما - 3.أ
هناك تطابق تام تالاليف صياغة الد غوية املذكورةة للمواد اللّاالشتقاقي.  

 
 
  

                                                 
                          .                 463 :1 )أ.ز.ر(البن فارس،  املقاييس 14
                       .       477: 1) أ.و.ف.ر(ن.م 15
 . 24: 1) أ.ذ.ب(للصاغاين،  العباب 16
 . 26: 1) أ.س.ب(ن .م 17
 . 29: 1) أ.هـ.ب(ن .م 18
 . 33: 1) أ.ز.ج(ن .م 19
 40: 1) أ.د.ح(ن .م 20
 . 55: 1) أ.ف.د(ن .م 21
 . 62:  1) أ.ز.ر(ن .م 22
 . 62: 1) أ.ف.ر(ن .م 23
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  :ة يف املعجمنيالداللة االشتقاقيد تعد -ب
  :ةالالت االشتقاقيمن املواد اليت قال فيها ابن فارس بتعدد الد:يف معجم املقاييس -  1.ب
             واألصل ق أحدمها اخلَلْ...البابإليهما ترجع فروع  فأصالن "... :)أ.ر.ب( -

   24"هيء ومزايلَتباعد من الشالت اآلخر               
  25" يِء، واآلخر تساوِي الشيئنيالش الرجوع إىل أحدمها: أصالن …" :)أ.و.ب( -
                أحدمها لونٌ إىل البياض، واآلخر :الذّال والراء واهلمزة أصالن"   ):و.ر.ذ(-

 26"يبذَر ويزرع ء كالشي               

               على امليل  اآلخر لّ، ويديئنيوي يف الشساالت احدمها على أصالن يدلّ…" :)ء.ف.ك( -
  27 "واالعوجاج واإلمالة                 

             أحدمها البكاء واآلخر  :أصالن الباء والكاف والواو واهلمزة" :)ء.و.ك.ب( -

هنقصانُ الشلّت28"يء وق  
             أحدمها إطافةُ  متقاربان، احلاء واجليم واحلرف املعتل أصالن"  :)أ.ج.ح( -

الشيِء بالشه، واآلخر القصد والتد يء ومالزمت29"عم 

  :يف معجم العباب  2.ب
  30"يء ومزايلَته التباعد عن الشركيب يدلّ على اخلَلْق، وعلى والت ..." :)أ.ر.ب( -
  31"وي الشيئَين يء وعلى تساوالتركيب يدلُّ على الرجوع إىل الش ..." :)أ.و.ب( -
  

                                                 
                                           124: 1) أ.ر.ب( البن فارس، املقاييس 24
                                           161: 1) أ.و.ب(ن .من .م 25
 .                                         443: 1) و.ر.ذ(ن .م 26
 .                          448: 2) ء.ف.ك(ن .م 27
                         14: 1) ء.و.ك.ب(ن .م 28
                               338: 1 )أ.ج.ح( ن.م 29
 . 25: 1) أ.ر.ب( للصاغاين، العباب 30
 . 27: 1) أ.و.ب(ن .م 31
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    32"والتركيب يدلّ على لون إىل البياض وعلى شيء يبذَر ويزرع " ...  ):و.ر.ذ( -
                  مالة وعلى امليل واإل يئنيساوي يف الشعلى الت ركيب يدلّوالت... " :)ء.ف.ك( -

 33"واالعوجاج                 

  :املوازنة بينهما - 3.ب
ة لبعض املواد أكثر من داللة اشتقاقيما تعيينه يفابن فارس والصاغاين  افق بنيهناك تو    

، ])أ.ر.ذ( – )ء.ف.ك( – )أ.و.ب( – )أ.ر.ب([  األمثلة املذكورة آنفاكما يظهر يف 
ة دون التصريح بعددها كما فعل ابن يذكر هذه األصول املعنويالصاغاين حيث كان 

وكأنها  –عند الصاغاين –ة هلذه املواد دالالت االشتقاقيفارس، مما يبدو للمتأمل يف ال
أحادية غري متعدة وأنظهر موقفه جتاه هذه املسألة، خباصه قد أورد داللة دة، وهذا ما ي
خالفًا البن فارس الذي عني هلما داللتني  ،)أ.ك.ب(و )أ.ج.ح(: يتيف ماد اشتقاقية واحدة

 .اشتقاقيتني

       : قال الصاغاين 
  .34"ركيب يدلُّ على املالزمةوالت"...  :)أ.ج.ح( -
  35" تهيِء وقلّركيب يدلُّ على نقصان الشوالت": )أ.ك.ب( -
ال ينفي أن تكون للصاغاين وجهة نظر خمتلفة كثريا أو قليال، أو أن يكون مذهبه ما هذا  و

   .أوسع أو أضيق مما كان عليه ابن فارس

  

  

 
                                                 

 . 57: 1) أ.ر.ذ( العباب للصاغاين، 32
 . 102: 1) أ.ف.ك(ن .م 33
              . 40:  1) أ.ج.ح(ن .م 34
 . 27 :1) أ.ك.ب( ن.م 35
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  :موقف احملدثني -2
  : مد حسن حسن جبلموقف حم -
     اللة االشتقاقيمن موادها، وهذه اإلجابة ة لكلّرأيه يف ذلك هو أنّ العربية أحادية الد 

يستند  هذا الرأي تطبيقي يف منطلقهومستخلصة من الدراسة التطبيقية املتأنية اليت قام ا، 
نتها رسالة علمية تضمإىل حتليل استعماالت أكثر من ألفي مادصت للمواد العربيصة ة خ

الثّالثيكل منها إىل داللة اشتقاقي يضاف إىل . واحدةة ة املستعملة يف القرآن الكرمي، ورد
ليت ورات اليت تعرض هلا عندما واجهته دراستها يف حبوثه العلمية وااملنش -حسبه-ذلك 

عربية تبلغ حنو سبعة آالف، وما كما ذكر أن املواد الثّالثية لل.بدورها كملت الثّالثة آالف
 .36نصفهامن  حلّله منها يقرب

  :موقف عبد الكرمي حسن جبل -
بعملية إحصائية يف كتابه الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللّغة البن  الباحثقام هذا     

 مئة وواحد فارس، حيث وجد أنّ ابن فارس قد ترجم يف مقاييسه ألربعة آالف وست
مواد منها داللة ) 1808(، ومل يعين أللف ومثاين مئة ومثانية )4631(ة ادة ثالثيوثالثني م
 -األحادية والتعدد  - ة، فبياا من حيثوأما املواد اليت عني هلا دالالت اشتقاقي .اشتقاقية
 :كما يلي

- 2823: ةجممل عدد املواد اليت عني هلا دالالت اشتقاقي ةماد.  
 .ةماد 2346: ة واحدةلة اشتقاقيمواد لكل منها دال -

- 477: ةمواد لكل منها أكثر من داللة اشتقاقي ةماد. 

و رأى عبد الكرمي حسن  .تقريبا%)  83(الالت األحادية هي أي أنّ نسبة املواد ذات الد
أن يلتئم كلّ منها حول  -بالتدقيق -ة متعددة ميكن ما عينه من دالالت اشتقاقي أنّجبل 

أحادية (ركائز ذلك املعلم أي  ة واحدة كما فعل يف كثري من املواد، وأثبت أنّتقاقيداللة اش
اللية االشتقاقيا قائمة على مستوى من االستقراء ) ةالدا؛ ألا علميملواد العربية ثابتة ثبوت

                                                 
36  ا وتينظر علم االشتقاق نظريطبيقي217ص  ،د حسن حسن جبلا حمم. 
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ويف هذا اإلحصاء املأخوذ من واقع عمل ابن :" حيث قال معترف به يف البحث العلمي
إن –ة، وهذا يوطئ خلصيصة أحادية الداللة احملورية غالبة يف العربي لة قوية على أنّفارس دال

    37"ةتكون معلما بارزا يف لغتنا العربي -متّت
  :تني مهاحول داللتني اشتقاقي )د.و.ذ(ة ن ابن فارس قد أدار استعماالت مادإ

  .تنحية الشيء عن الشيء: األوىل
  .بلمجاعة اإل: والثّانية

ح عبد الكرمي بأنوقد صراللتني بداللة اشتقاقية واحدة ه من اإلمكان اجلمع بني هاتني الد
على أن فع الذي يلزمه مجع ": هانص38 "الد.  

  :ويف مثال ثان
ر.د.ك(ة أدار ابن فارس استعماالت ماد (تني، مهاحول داللتني اشتقاقي:  

  .حركة و الثّانية .خالف الصفو: األوىل
تسيب الشيء من مقره  ": ة واحدة وهيأى أنه من املمكن استبداهلما بداللة اشتقاقيور

  .   39 "وثورانه
  :ويف مثال ثالث  

  :تنيحول داللتني اشتقاقي) خ.ر.ش(أدار ابن فارس استعماالت املادة 
  .ريعان الشيء، ويكون يف النتاج غالبا :األوىل

  . لنيتساوٍ يف شيئني متقاب :والثّانية
ة واحدة تنتظم كل استعماالت املادة حتت داللة اشتقاقي -عبد الكرمي جبل-حيث مجعهما 

  .40 "امتداد أو تشعب بقوة  ": وهي
  

                                                 
37 الداللة احملوري46 ص د حسن جبل،ة يف معجم املقاييس، عبد الكرمي حمم  . 
 .50 ص ن،.م 38
 .50ن، ص .م 39
 .51 ، صن.م 40
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  :ويف مثال رابع
  :تني، مهاحول داللتني اشتقاقي) م.ل.ك(ة ابن فارس قد أدار استعماالت ماد أنّ

  .نطق مفهم :األوىل
  . جِراح :الثّانية

 كشف ظاهر " : ة واحدة هياللتني حول داللة اشتقاقيع عبد الكرمي جبل هاتني الدوقد مج

  41 "الشيء عما حتته 
وعددها  -ومن األمثلة اخلاصة باملواد اليت جعل هلا ابن فارس أكثر من داللتني اشتقاقيتني 

    -مئة وواحد وعشرون مادة 
  : ة هيث دالالت اشتقاقيحول ثال) ض.ض.ق(ة ابن فارس استعماالت املادأدار 

  .هوي الشيء :األوىل
  .خشونة يف الشيء :الثّانية

  .ثقب يف الشيء :والثّالثة
كتور عبد الكرمي جبل فقد مجعها حول داللة اشتقاقيا الدة واحدة هيأم:  

" يء الشت الشتفت42"لب املتماسكديد أو الص  
  :ويف مثال ثان

  :ة، هيت دالالت اشتقاقيس) ر.ف.ص(جعل ابن فارس للمادة 
  ).فرةالص(لون من األلوان  :األوىل
  .الشيء اخلايل :الثّانية
  .النحاس) فرالص(جوهر من جواهر األرض  :الثّالثة
  ).الصفري(صوت  :الرابعة

  ).   شهر صفر(زمان  :اخلامسة

                                                 
41 الداللة احملوري52 ص د حسن جبلة يف معجم املقاييس، عبد الكرمي حمم. 
 .53ن، ص.م 42



 77

  43)يبيس البهمى(نبات الصفار  :السادسة
  :ة واحدة هيل هذه الدالالت حول داللة اشتقاقيفقد مجع الدكتور عبد الكرمي جب

    44" بدال من الدالالت الست املذكورة  " خلو باطن الشيء أو حيزه مما يعمره عادة "

  :رأي هين سنية -
ة ع دالالا االشتقاقيو بتتب )ف.ر.ع(ة استعماالت ماد هااستقراءخرجت حبكم بعد     
أنّ كال العاملني مصيب فيما ذهب إليه من  هلا االشتقاقية تبين الالتا ملبدأ تناسل الدوفقً

ة االشتقاقية هو أساس أنّ شق املعىن األصلي للمادوتعليلها يف ذلك  ،تعدد أو وحدة األصل
التفريع الدحية، فهو يسري بظالله اإلاليل يف العملية االشتقاقية ائية يف استعماالت املاد

االشتقاقية، واملادة االشتقاقية ة يف سريها االستعمايل تكتسب معاين، قد تصري أصوال معنوي
)ةاشتقاقي (ًعند االشتقاق منها اشتقاقا ا صيغي)اصرفي( تلك املعاين اليت تكتسبها ال تتم ،

ما بطريقة اشتقاقيبطريقة عشوائية اعتباطية و إنة، عن طريق التاليل بينها و بني ناسل الد
  46  45ةاالشتقاقي دةّداللة املا

ن متّت ٳ -يصة  وهذا ما يوطئ خلص- ا يف لغتنا العربيا بارزةتكون معلم. 

أ.ر.ق(ة ماد(46  :ة ملاد)قرأ (ة دالالت اشتقاقية منهاعد: 

1- وتيةالقراءة الص.  
  . 47"ألقيته: ت به جمموعا أيلفظ: ومعىن قرأت القرآن" 
لفظ أثناء الت فيه إذ إنّ ،نه متضموتية ألنقراءة الصع عن التفروهو م :معىن اجلمع -2

يف كلمات والكلمات يف مجل واجلمل مقطوعات لذا  لألصواتنفسه مجع  اآلنحيدث يف 
  .ر القرآن مبعىن اجلمعسفُ

                                                 
 .  13: 2) ر.ف.ص(البن فارس، املقاييس  43
44 اللة احملوري55 عبد الكرمي حسن جبل، ص ةينظر الد. 
 . 109-102 ، هني سنية، صةة االشتقاقية للمادالالت االشتقاقيتناسل الد :ينظر 45
 . 128: 1لسان العرب، البن منظور،  46
 .132-128: 1 ن،.م 47
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ومعىن القرآن معىن اجلمع، ومسهاي قرآنا ألنور، فيضمه جيمع الس.  
  :ومن استعماالت داللة اجلمع

  48" مجعته وضممت بعضه إىل بعض: شيء قرآناقرأت ال" 
  " القارئ والقرآن" ومنها 

  ).ألنه للحيض ويف ذلك جتمع للدم الفاسد مقترن باحليض وهو وقت معني(  : الوقت -3
فقد يكون للحيض . وذلك أنّ القَرء الوقت. احليض، والطّهر ضد: والقّرُء والقُرء -

  .والطّهر
  .قوافيه اليت خيتم ا: أقراء الشعر. ضانقضاء احلي: االنتهاء -4
   أ.ر.ق(ة فنالحظ كيف أنّ ملاد( وتيةداللة اشتقاقيع عنه ة أوىل وهي القراءة الصفرتا م

االنتهاء -واحليض هرالطّ -الوقت -اجلمع(ة أخرى دالالت اشتقاقي.(  

ة أوجه صياغة: اثانيالالت االشتقاقييف كل من معجم املقاييس  الداخروالعباب الز: 

إنّ صياغة الداللة االشتقاقية من الصعوبات اليت تواجه املصطلح بتطبيق هذه الفكرة     
تعبر عن معاين استعماالت املادة،  ةعلى مواد اللّغة، إذ ينبغي هلذه الصياغة أن تكون حمكم

  .49خمتصرة وواضحة  –مع ذلك  –وتسمح بتفسريها دون تكلّف مثّ تكون 
توزعت الدالالت االشتقاقية اليت عينها كل من ابن فارس والصاغاين ملواد معجميهما حيث 

 :من حيث صياغتها  وانطباقها على استعماالت كلّ من هذه املواد إىل

  :اإلحكام والفضفضة -1
  :اإلحكامحتديد  1-1
  :لغة - أ

ومنه ...ورددتحكمت وأحكمت مبعىن منعت : العرب تقول:"... سانجاء يف اللّ    
يت حكمة اللّمسابة جام ألنالد وأحكمت ... ومعىن اإلحكام حينئذ اإلحراز... ها ترد

                                                 
 128: 1 لسان العرب 48

49  ينظر علم االشتقاق نظريد حسن جبل، ص ،اا وتطبيقي195 حمم   
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ا، واحتكم األمر واستحكم: يء فاستحكمالشحكمصار م : ثُقو ...يء وحكم الش
   50"وكل من منعته من شيء فقد حكّمته وأحكمته... حكمه، كالمها منعه من الفسادأو

  :اصطالحا -ب
ا ا علميغوية تفسرية اللّة صاحلة لتفسري كل استعماالت املاداللة االشتقاقين تكون الدأ    
من تلك االستعماالت وليس عن  فعال يف كلّ -قةمالحظ متحقّ– أوا على ملحظ قائم
 51مهارات كالمية أوف تكلّ

  :حتديد الفضفضة 1-2
   :لغة - أ

والفضفضة سعة ...  على فخذيها إذ انتشراقة تفضفض بول الن: " ... سانجاء يف اللّ    
وقميص فضفاض ...واسعة : ودرع فضفاض وفضفاضة وفُضافضة. وب والدرع والعيشالثّ

  52"واسع
  :اصطالحا -ب

ويف مقابل ما سبق، جعل ابن فارس لبعض املواد دالالت اشتقاقية شديدة     
  53مأي شديدة العمو اللة االشتقاقية غري حمكمةكون الد،الفضفضة

  : الدالالت االشتقاقية احملكمة 3.1
 من املعايري املهمة للحكم على داللة اشتقاقية ما باإلحكام صالحها لتفسري كلّ    

من  متحقّقة فعال يف كلّ –أو مالحظ  –استعماالت املادة تفسريا علميا قائما على ملحظ 
ذه الدالالت يف جمملها باحتوائها تلك االستعماالت، متثلها متثيال حمكما، حيث متيزت ه

ن داليل خاصن داليل عام ومكو54على مكو.  
                                                 

 .140: 12) م.ك.ح(البن منظور،  لسان العرب 50
 .35 عبد الكرمي حسن جبل، صقاييس املة يف معجم اللة احملوريالد: ينظر  51
 .209، 208: 7) ض.ض.ف( لسان العرب البن منظور، 52
 .37 حلسن جبل، صقاييس املة يف معجم اللة احملوريالد: ينظر  53
 . 36، 35 ن، ص.م 54
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  :املكون الداليل عام –أ
يؤخذ منه ماديا أو  ةوهو ميثّل جنس املعىن الذي تدلّ عليه استعماالت املادة املعاجل     

أو احلدة أو الرقة معنويا، حيث أنه إذا كان املعىن األصلي من جنس االلتواء أو االستقامة 
مثال كان معىن اللّفظ اجلديد من نفس جنس معىن ... أو الغلظ أو اجلفاف أو الصالبة 

ومع ضرورة أن يكون بينهما مع مشاة أخرى بينهما أيضا  55األصل أو ما يسمى باملأخذ 
  .فرق ما فيه

  :املكّون الداليل اخلاص –ب 
    اليل العامن الدد املكوا و يقية املعاجلة وحدها –أو يكاد كذلك  –جيعله خمتص56باملاد.  

كثرت القيود الداللية اخلاصة باملكون الداليل العام كلما جعلت منه تلك  ماكلّأنه حيث 
  .القيود أكثر اختصاصا باملادة املعاجلة وحدها وبالتايل تكون الداللة االشتقاقية أكثر إحكاما

د اليت تضمنت دالالت اشتقاقية حمكمة من حيث عدد القيود الداللية حيث اختلفت املوا
  ).ثالثية القيد الداليل -ثنائية القيد الداليل –دالالت أحادية القيد الداليل (: فمنها

  :معجم املقاييس ذلك يفأمثلة ومن  
  : قاقية أحادية القيد الداليلدالالت اشت  1.3.1

  57"والباء واهلمزة أصل واحد يدلّ على اجتماع يف ثقل  العني"  ):أ.ب.ع( – 
  .االجتماع: املكون الداليل العام -
  .يف ثقل): املقيد(املكون الداليل اخلاص  -

ن هذا اإلحكام والتقييد حصول التمييز بني استعماالت هذه املادة وجنس أوقد كان من ش
 .استعماالت مواد أخرى مقاربة هلا

 
  

                                                 
   63، حممد حسن جبل، ص ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا   55
56 ينظر الد36 حلسن جبل ،قاييساملة يف معجم اللة احملوري. 
    213 :2) أ .ب.ع( البن فارس، املقاييس  57
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  :ال آخرويف مث
   النون والتاء واهلمزة أصل صحيح يدلّ على خروج شيء عن موضعه من "  ):أ.ت.ن( –

  .58" بينونة  غري                
اليل العامن الديء عن موضعه( املكوخروج الش.(  

  ).من غري بينونة(املكون الداليل اخلاص 
يز بني جنس استعماالت هذه املادة، وقد كان من شأن هذا اإلحكام والتقييد حصول التمي

 ).االنكشاف(و) الربوز(و ) الظّهور: (وجنس استعماالت مواد أخرى مقاربة له كـ

  :ويف مثال آخر
  .59" يدلُّ على إصابة خريٍ من غري مشقّة :ون واهلمزةاهلاء والن"  ):أ.ن.هـ( –

اليل العامن الدإصابة خري: (املكو.(  
  ).من غري مشقّة): (املقيد(اص املكون الداليل اخل

فهذا التخصيص قد ميز هذه املادة عن مواد لغوية أخرى يتحقّق يف استعماالا جنس املعىن 
  .األصلي للمادة

  : قاقية ثنائية القيد الداليلدالالت اشت  2.3.1
             الدال واحلاء والسني أصل مطرد منقاس، وهو ختلّل الشيء   "  ):س.ح.د( –

  .60"يف خفاء ورفق بالشيء            
  .ختلّل الشيء بالشيء: فاملكون الداليل العام هلذه املادة هو

  .اخلفاء والرفق: وقد ذكر ابن فارس قيدين دالليني للمكون الداليل العام، ومها
  : ويف مثال ثان

  الشيء إىل الشيء الراء والصاد أصل واحد يدلّ على انضمام " ):ص.ر( –

                                                 
  541 :2) أ.ت.ن(البن فارس، املقاييس   58
  .  614 :2) أ .ن.ـه( ن، .م  59
  .  2ع  433 :1) س.ح.د( ن.م 60
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  .61" بقوة وتداخل                  
  .انضمام الشيء: هو ةفاملكون الداليل العام هلذه املادة اللغوي

أماليل العامن الددا املكوالليني اللّذين قينني الدداخل: ا عن املكوة والتالقو.  
  :ويف مثال ثالث

  .62" وسترٍ أصل يدلّ على أخذ الشيء يف خفاء السني والراء والقاف " ):ق.ر.س( –
  .أخذ الشيء: هو ةغويفاملكون الداليل العام هلذه املادة اللّ

  .اخلفاء والستر: أما عن املكونني الدالليني اللّذين قيدا املكون الداليل العام

   :قاقية ثالثية القيد الداليلدالالت اشت  3.3.1
جيعل ابن فارس أكثر من قيدين دالليني لبعض الدالالت  –أحيانا  – سجيعل ابن فار    

فمن أمثلة  ،االشتقاقية اليت عينها لبعض املواد اللّغوية، مما جيعلها أكثر إحكاما كما سبق
  :ذلك نذكر

             الباء والثّاء والراء أصل واحد، وهو انقطاع الشيء مع دوام  " ):ر.ث.ب( –

  . 63"  وكثرة وسهولة                      
الدوام، السهولة والكثرة اليت من شأا أن تقيد : فقد جعل ابن فارس ثالثة قيود داللية

  .انقطاع الشيء: املكون الداليل العام  املتمثِّل يف
  : أمثلة من معجم العباب •

مثلة عند ابن فارس يف بالعودة إىل معجم العباب، واكتفاًء باملواد اليت ذكرناها كأ
نظرا لوجودها يف باب (اموعة األوىل اخلاصة بالدالالت االشتقاقية األحادية القيد الداليل 

  :ضح ما يليحىت يتسىن لنا إجراء مقارنة بني ابن فارس والصاغاين ات) اهلمز
  .64" على اجتماع يف ثقل ركيب يدلّوالت" ...  ):أ.ب.ع( –

                                                 
   . 454 :1) ص.ر(البن فارس، املقاييس  61
 .596 :1) ق.ر.س(ن، .م 62
 .105 :1) ر.ث.ب( ن.م 63
 . 86: 1) أ.ب.ع(العباب للصاغاين،  64
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ويف مثال ثان:  

   65"على خروج شيء عن موضعه من غري بينونة ركيب يدلّوالت"... ): أ.ت.ن( –
  :ويف مثال ثالث

   .66" ةعلى إصابة خري من غري مشقّ ركيب يدلّوالت " ... ):أ.ن.هـ( –
واحلق أن مثل هذه الدالالت االشتقاقية احملكمة قليلٌ يف عمل ابن فارس والصاغاين إذا ما  

 .من دالالت اشتقاقية فضفاضةقورنت مبا عيناه 

  : الدالالت االشتقاقية الفضفاضة -1.2.1
و اقتصر  ،)العموم(جعل ابن فارس لبعض املواد دالالت اشتقاقية شديدة الفضفضة     

. ا فقد كان أصال عاما تندرج حتته عدة مواداملواد اليت جعل هلا أصال واحد ذلك على
  :عبارةوغالبا ما كان ابن فارس يذكر 

  .بعد ذكره حلروف املادة... "  ضرب من" ...  
  .بعد ذكره حلروف املادة كذلك... "  جنس من:  " ... كما قد يذكر عبارة 
  :ذلكفمن األمثلة  

لمثال أو:  
       67"والصدف احلاء واجليم وامليم أصل واحد، وهو ضرب من املنع"  ):م.ج.ح( –

مثال ثان:  
  .68" امليم والزاء أصل واحد، وهو ضرب من السرياجليم و"  ):ز.م.ج( –

   69يف أنّ كالمها ضرب من السري )ي.أ.ذ( قد اشتركت مع املادة )ز.م.ج(فاملادة 

                                                 
 .118: 1) أ.ت.ن(العباب للصاغاين،  65
 .140: 1) أ.ن.هـ( ن.م 66
  . 338 :1) م.ج.ح( البن فارس، املقاييس  67
 . 245 :1) ز .م.ج(  ن.م  68
 . 451 :1)  ي.ا.ذ( ، ن.م 69
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  .واحدة منهما بناؤها الصويت وهذا ما يوهم أن كالمها واحد، يف حني أنّ لكلّ
  :لينذكر ما ي... " جنس من" ... ومن أمثلة استعمال ابن فارس لعبارة 

  .70"احلاء والياء والكاف أصل واحد، وهو جنس من املشي "  ):ك.ي.ح( –
  .71" اجليم وامليم والشني أصل واحد، وهو جنس من احللق "  ):ش.م.ج( –
  .72" اجليم واهلمزة والزاء جنس من األدواء "  ):ز.أ.ج( -

  :لعبارة أوردها ابن فارس بعد ذكرهوميكن أن نصنف الدالالت االشتقاقية اليت 
ضمن الدالالت اليت اتسمت بالفضفضة ذلك أنها ميكن أن ... "  يدلّ على" ... 

 :تشترك مع دالالت أخرى ملواد أخرى، ومن أمثلة ذلك نذكر

  :مثال أول
  73"الذّال والباء واحلاء أصل واحد وهو يدلّ على الشق "  ):ح.ب.ذ( –

اللة االشتقاقيوقد ذُكرت هذه الدة ة يف املاد74 )ق.ع(ة اللّغوي 

ويف مثال ثان:  
  .75"الراء والسني أصل واحد يدلّ على ثبات "  ):س.ر( –
كما ذُكرت يف  ،)ك.ر.ب(وقد ذُكرت هذه الداللة االشتقاقية كذلك يف املادة اللّغوية  

  .76 )م.ي.خ(و كذلك يف  )د.ل.خ(املادة اللّغوية 
كما ه ال حمالة يقع يف متاثل عبارات اجلامع املعنوي استناده إىل األلفاظ العامة جعلو    

إىل اشتراك عدة مواد يف داللة اشتقاقية واحدة مبا يوهم  –يف أحيان كثرية  –أدى ذلك 

                                                 
 . 329: 1) ك .ي.ح( البن فارس، املقاييس  70
 . 245 :1) ش .م.ج(  ن،.م  71
 . 256 :1) ز .ا.ج(ن، .م 72
 . 451: 1) ح.ب.ذ( ن.م 73
  .104: 2) ق.ع(ن .م 74
 . 453 :1) س.ر(ن .م 75
 .على التوايل 388 -372 -120: 1 ن.م 76
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بأنه ال فرق بني دالالت املواد املفسرة بتلك الداللة االشتقاقية العامة، يف حني أنّ التدقيق 
  .بينهايقود إىل التمييز والتفريق 

، )ع.ت.ب(، )ز.ر.أ(: جند ابن فارس قد جعل للمواد –مثال  - فمن ذلك     
داللة اشتقاقية  )م.ت.ح(و) و.ت.ح(، )س.م.ح(، )ذ.ل.ج(، )د.ل.ج) (س.أ.ب(

  .77القوة وما ضارعها : واحدة هي
  ) ر.ز.ج(، )م.ز.ج(، )ز.ر.ج(، )م.ذ.ج(، )ك.ت.ب(: كما أنه جعل للمواد

  .78القطع : داللة اشتقاقية واحدة هي )م.ذ.خ( ،)ع.ذ.خ(، )ق.ذ.ح(
: داللة اشتقاقية واحدة هي )و.هـ.ج(، )و.ل.ج(، )هـ.ل.ج(: كما أنه جعل للمواد

  .79االنكشاف 
  داللة اشتقاقية  )ب.ع.د(، )ل.ب.ح(، )ع.و.ب( :وقد جعل للمواد

 .80االمتداد :  واحدة هي

  :لة اشتقاقية واحدة هي ، دال)م.ي.خ(، )د.ل.خ(، )ك.ر.ب( :وجعل للمواد
  .81الثّبات  

  :داللة اشتقاقية واحدة هي )ق.ن.خ(، )ر.ح.ج(، )ق.ز.أ( :وجعل للمواد
  .82الضيق   

وقد جاء اجلمهور األعظم من الدالالت االشتقاقية اليت عينها ابن فارس للمواد املعاجلة     
إذ  –عفا اهللا عنه  –يف جهده وتلك ثُلمة خطرية . والعموم) الفضفضة(على هذا النحو من 

  .إنّ يف هذه الفضفضة جمافاة للمنهج العلمي الذي يرتع إىل التدقيق ونبذ األقوال املُرسلَة

                                                 
  . وايلعلى الت 336 – 335  - 318  – 242 – 241 – 170 –104  –58:  1البن فارس،  املقاييس 77
  351 –350 – 282 – 234 – 233 – 226 – 225 – 104 :1 ن، ص.م 78
 .وايل  على الت 249 – 240 – 240 :1ن، ص .م 79
 .وايل على الت 411 – 332 – 165 :1ن .م  80
 .وايل على الت 388 – 372 – 120 :1ن .م 81
 . وايلعلى الت 382 – 218 –55 :1ن، ص.م 82
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  أنّ هذه –فيما عرض من األمثلة، وكما هو ذائع يف معجمه  -وقد رأينا    
رة بداللة اشتقاقية قد قادت إىل اللّبس واإليهام بانتقاء الفروق بني املواد املفس) الفضفضة( 

 .واحدة

إىل اللّبس املذكور، فإنها تبخس املواد املعالَجة حقّها ) الفضفضة(وحىت إذا مل تقد هذه     
يف أن يكون لكلّ منها داللته االشتقاقية اليت متثّل استعماالا متثيال دقيقًا، حيفظ  هلا تفردها 

  .وكياا الداليل املستقّل
ألنها تتيح  ؛-حسب عبد الكرمي جبل –) الفضفضة(رس قد جلأ إىل هذه ولعلّ ابن فا    

تكون خفية  جماال أرحب للجمع بني دالالت االستعماالت املتعددة، و القيود كثريا ما
لطيفة، مثّ ألنّ األخذ بالقيود قد يؤدي إىل إغماض الداللة االشتقاقية نفسها، وهو شيء 

83به كان ابن فارس حيرص على جتن .  
مسألة، استخالص املعىن اجلامع تتطلّب استشعار  نّكذلك هو أنبيه إليه ما جيدر التو    

ة إىل ما ميكن قد محل الالت االشتقاقيع الدنبه أثناء تتبستعماالت إلمكان التمفادات اال
 .ةاملستعمل إىل االشتقاق من املاد  املبدع

ة يف مييل إىل العبارات العامبن فارس د مضنِي جعل اقد يكون هذا املسار املتطلّب هو    
 . صياغة املعىن اجلامع

  :أمثلة من معجم العباب  2.2.1
باعتبار أنّ الصاغاين كثريا ما يروي عن ابن فارس وينقل، فال نشك للحظة أنّ ما 

 تضمنت فعله اقتداء به وجريا على أسلوبه، واقتصارا على بعض املواد من باب اهلمز واليت
مبا يوهم بأنه ال دالالا االشتقاقية نوعا من الفضفضة  إذ فسرت بداللة اشتقاقية واحدة 

  :فرق بني دالالت املواد املفسرة بتلك الداللة االشتقاقية العامة ومن أمثلة ذلك نذكر
  
  

                                                 
83 ينظر الد40ص حلسن جبل،  ،ة يف معجم املقاييساللة احملوري.   
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  :مثال أول
   84"يء على اُألنس بالش ركيب يدلّوالت" ...  :)أ.س.ب( –
  85" ركيب يدلّ على اُألنس والت"   :)أ.هـ.ب( –
 تنيفقد اشتركت املاد من حيث الدأنّة يف اللة االشتقاقي ن معىن كليهما يتضم  

 ."األنس" 

 ويف مثالٍ ثان:  
  86"ركيب يدلُّ على موافَقَة وسكون ومالءمة والت"  :)أ.ف.ر( –
  .87" كون ركيب يدلُّ أكثَره على السوالت" :)أ.د.هـ( –

تنيفقد اشتركت املاد من حيث الدأنّة يف اللة االشتقاقي ن معىن كليهما يتضم  
 ."لسكونا" 

  :ويف مثال ثالث
  .88"على جتمع واكتناز ركيب يدلّوالت"  :)أ.ز.و( –
  .89"يء الش مععلى جتَ ركيب يدلُّوالت " :)أ.ص.ح( –

فقد تضمنت الداللة االشتقاقيجمع" تني معىن ة لكال املادالت "ةواحد لكلّ غم من أنّبالر 
ويتمنهما بناؤه الص.  

 :التجريد واملباشرة -2

) معجم املقاييس والعباب(ميكننا أن نقسم الدالالت االشتقاقية الواردة يف كلّ من     
  : نوعني أساسيني استعماالت إىلمن حيث عالقتها مبا تنطبق عليه من 

                                                 

  . 26: 1) أ.س.ب( للصاغاين، العباب  84 
  . 29 :1) أ.هـ.ب(ن .م  85
   . 62 :1) أ.ف.ر(ن .م86
  137 :1) أ.د.ـه( ن.م87
  . 130 :1) أ.ز.و( ن، ص.م 88
  . 42 :1) أ.ص.ح( ن، ص.م 89
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  :ية جتريديةدالالت اشتقاق 1.2
  :من حتديد التجريد لغة واصطالحا ، البدتقبل أن نعرض ألمثلة عن هذه الدالال 

  : لغة - أ

جرد ال شعر على أورجل ...قشره: جرد الشيء جيرده جردا وجرده: "جاء يف اللّسان    
  ...يابعرية من الثّالت: والتجريد.. .تعرى: وجترد من ثوبه واجنرد... جسده 
 90... " خذ الشيء عن الشيء عسفًا وجرفًاأ: واجلرد

  :اصطالحا -ب
استخالص الداللة االشتقاقية ملادة ما من اخلصائص واملكونات الداللية اجلزئية معناه     

  .  91لكلّ من استعماالت هذه املادة 
م أنّ مث اعل: " ... قوله) هـ 1094ت (وجاء يف الكلّيات أليب البقاء الكفوي 

   92" التجريد هو حذف بعض معاين اللّفظ وإرادة البعض، ويتعلّق مبفهوم اللّفظ

وقد كان للتجريد النصيب األوفر فيما عينه ابن فارس من دالالت اشتقاقية للمواد 
  .املعاجلة

  

  

  

  

                                                 
 .115: 3) رد.ج(البن منظور، سان اللّ 90
91 ينظر الد40 ، عبد الكرمي حسن جبل، صغةة يف معجم مقاييس اللّاللة احملوري. 
 .274، الطّبعة الثّانية بريوت لبنان، ص )م1998-هـ1419( الكفوي وب بن موسى احلسيينأي، أليب البقاء ياتالكلّ 92
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  :يف معجم املقاييس البن فارس) عمليات التجريد(أمثلة   1.1.2 
  التجريد  االستعماالت

  .الرماح: األسل - 
 .مستدق الذّراع: األسلة- 

  
  
  .اخلرق الضيق ال يكاد ينفذ: البصع - 
  .تبصع العرق نبع من أصول الشعر قليال - 
  
  
واملَربأة من األرض، وهو املكان العايل يقف  املربأ - 

 .عليه عني القَوم

  بكوأنا أربأ بك عن هذا األمر، أي أرتفع  - 
  .رأسه ٲطٲط - 
  طاء وهو منهبِط من األرض ٲلطا - 
  جفن العني  - 
 - غمده : يف جفن الس.  
  
  .طعنه: نكزه باحلديدة - 
  .طعنته بأنفها: نكزته احلية - 

  .وغري ذلك كثري

اهلمزة والسني والالم تدلّ على حدة الشيء وطول "
  93 "يف دقّة 

نظر إىل طول الرمح والذّراع ودقّة طرفيهما، أو ما ( 
  .)هو كالطّرف

الباء الصاد والعني أصل واحد، وهو خروج الشيء " 
  94" بشدة وضيق

  ).نظر إىل اخلرق الضيق ونفاذ العرق منه(
  
يدلُّ على أصلٍ واحد، وهو الزيادة  " ... )أ/ريب(

لُوماء والع95" والن  
  
  96" الطّاء واهلمزة وهو يدلّ على هبط شيء "  )ٲط(

  
أصل واحد  وهو  اجليم والفاء والنون" :)ن.ف.ج(

   97"شيء يطيف بشيء وحيويه
  ).نظر إىل تغطية جفن العني وإحاطة الغمد بالسيف( 
النون والكاف والزاء أصيل يدلّ على :" )ز.ك.ن(

  98"غرز شيء حمدد يف شيء 

  
  
  

                                                 
 . 59: 1) ن.س.ا( البن فارس، املقاييس 93
 .  132: 1) ع.ص.ب( ،ن.م 94
 . 509 :1) ٲ/ي.ب.ر( ن،.م 95
 . 70 :2)ٲ.ط( ن،.م 96
 . 238 :1) ن.ف.ج(ن، .م 97
 . 581 :2) ز.ك.ن( ن،.م 98
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  :يف معجم العباب للصاغاين) عمليات التجريد(أمثلة   2.1.2
  

  التجريد  االستعماالت
امرأةٌ ضهيأَةٌ وهي صفة للمرأة اليت ال  -

  .تحيض ألنها ضاهأَت الرجال
  .املُشاكلة: واملُضاهأَةُ -
  
  .قَشرته: ولَفَأْت العود -
- الريح الس حاب عن وجه ولَفَأَت

حنَّته: ماءالس.  
  
  .جاء من بلد آخر: وسيل نابئٌ -
إذا خرجت : ونبأْت من أرض إىل أرض -

  .ا إىل أُخرىمنه
  
  .سكَن: هدأَ هدًء وهدوًء -
 وأتيته بعد هدٍء من اللَّيل وهدَءة وهدئٍ -

... ةموبعد ن إذا جئت.  
- الص وأهدأْتيدك : يب تضرِب إذا جعلت

  .عليه وتسكِّنه لينام

على  ركيب يدلّوالت" :)أ.ـه.ض( –
   99 "مشاة شيء لشيء

  
  
على  ركيب يدلّوالت" :)أ.ف.ل( -

  .100 " انكشاف شيء وكَشفه
  
  
على اإلتيان  ركيب يدلّوالت" :)أ.ب.ن( -

  .101 "من مكان إىل مكان
  
  
 ىعل ركيب يدلُّ أكثَرهوالت" ):أ.د.ـه( -

102"كونالس.  
  
  

  

                                                 
 . 82: 1)ٲ.هـ.ض( للصاغاين، العباب 99

 . 110 :1) أ.ف.ل( ن.م 100
 . 116 :1) أ.ب.ن( ن.م 101
 . 137 :1) أ.د.ه( ن،.م 102
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  : دالالت اشتقاقية مباشرة 2.2

  :حتديد املباشرة
  :لغة - أ

صله من ملس أأراد باملباشرة املالمسة، و... جلماع معىن املباشرة ا... : " سانجاء يف اللّ
حتضره بنفسك وتليه  أن: األمرومباشرة ... جل بشرة املرأة بشرة الر  

 103..." بنفسك     

  :اصطالحا -ب

  .104واملقصود باملباشرة إرجاع الداللة االشتقاقية للمادة إىل اسم عني واحد أو أكثر  

  :غة البن فارسأمثلة من معجم مقاييس اللّ  1.2.2  

  وأمثلة هذا النوع من الدالالت االشتقاقية قليل حمدود يف جهد ابن فارس 
  :ومن ذلك

  .105 "اجلمال، والبعر: الباء والعني والراء أصالن " ):ر.ع.ب( –
  الدخان، واحلّية : اهلمزة والياء وامليم ثالثة أصول متباينة " ):م.ي.أ( –

  .106 "ج هلا واملرأة ال زو                 
 .107"الدال وامليم والعني أصل واحد يدلّ على ماء أو عربة  " ):ع.م.د( -

            أحدمها تأوه أو تكره، واألصل اآلخر : وأما اهلمزة واخلاء فاصالن " ):خ.أ( –

  .108" طعام بعينه                                         
                                                 

 .59: 4) ر.ش.ب( ، البن منظور،لسان العرب 103
104 42  ، عبد الكرمي حسن جبل، صقاييساملمعجم يف  احملوريةاللة ينظر الد. 
 . 140 :1)ر.ع.ب( البن فارس، املقاييس 105
 . 89 :1) م.ي.ا(ن .م 106
 . 419 :1) ع.م.د( ن.م 107
 . 13 :1) خ.ا(ن، .م 108
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             اء أصل واحد وهو إبط اإلنسان أو استعارة اهلمزة والباء والطّ " ):ط.ب.أ( –

 .109 "يف غريه                   

  .110" اهلمزة والتاء والنون أصل واحد وهو األنثى من احلمر " ):ن.ت.أ( –
                      الراء واحلاء واحلرف املعتلّ أصل واحد، وهي الرحى  "):ي.ح.ر( –

                111"ائرةالد.  

أنّ املناسب يف جمال صياغة الداللة االشتقاقية هو : ويرى عبد الكرمي حسن جبل    
يهدي إىل الشمول؛ من  –كان أعسر ممارسةً وصنعا  نإو –التجريد، ال املباشرة 

حيث أنه ينهض على استخالص املالمح الداللية املشتركة من كل استعماالت املادة 
مثّ صياغتها صياغة تعبر عن تلك املالمح، وهذا  –أمساء األعيان  –يه املعاجلة  مبا ف

ة يف هو أحد املعايري املهم –استعماالت املادة  مبعىن االنطباق على كلّ –الشمول 
اللة االشتقاقية وإحكامهاجمال تقييم جودة الد.  

، أو ن مثّ إىل التعددوم املباشرة تؤدي إىل اجلزئية بأنّ: يرى عبد الكرمي جبلكما     
قد تتيح هذا التفسري، ولكن مع قدر غري يسري من التكلف؛ إذ يكون مطلوبا فيها بيان 

  .العالقة بني اسم العني الذي جعل حمورا وكلّ استعماالت املادة األخرى 

وعلى ذلك فقد كان ابن فارس موفقًا حني اعتمد التجريد منهجا عاما يقتفيه لدى     
  .اغة الداللة االشتقاقية، ومل يتنكّب هذا املنحى إال يف مواد قليلةصي

 

 

  
                                                 

 . 27 :1) ط.ب.ا(البن فارس، ، املقاييس  109
 . 32 :1) ن.ت.ا(ن، .م 110
 . 517 :1) ي.ح.ر(ن، .م 111
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  : أمثلة من معجم العباب للصاغاين  2.2.2

 112 "مشبه به أو ركيب يدلُّ على طائروالت… " ):أ.د.ح( –

 .113"والتركيب يدلّ على لون إىل البياض وعلى شيء يبذَر ويزرع"...):أ.ر.ذ( –

3  - عدي واللّزوم :الثوع الثّالنالت :  
قد تكون الداللة االشتقاقية للمادة متحقّقة يف بعض استعماالا بصورة الفاعلية أو     

وقد يعوز الناهض . الصفة الثّابتة، وتكون متحقّقة يف استعماالت أخرى بصورة املفعولية
جتمع بني التعدي واللّزوم،  بعبء صياغة الداللة االشتقاقية هلذه املادة أن يصوغه صياغة

فيضطر إىل ذكر لفظني يف هذه الصياغة أحدمها متعد، واآلخر الزم، وهذه من بني النقاط 
 :اليت اشترك فيها الصاغاين مع ابن فارس ومن أمثلة ذلك يف كال املعجمني

  :معجم املقاييس أمثلة من  1.3
  .114 " تفَتحهو ح شيٍء يدلُّ على فَتالفاء والقاف واهلمزة "  ):أ.ق.ف( –

  . فالتفتح الزم يليق بقوهلم تفقّأت السحابة عن مائها إذا أرسلته، كأنها تفتحت عنه
 .فقأت عينه أفقؤها: والفتح متعد يليق بقوهلم

ويف مثالٍ ثان:  
  .115"الالم والفاء واحلرف املعتلّ يدلّ على انكشاف شيء وكشفه  "):أ.ف.ل( –

  :بقوهلمفالكشف متعد يليق 
.......الريح السماءحاب عن وجه الس.  

  .اللحم عن العظم كشطته ، ولفوته ........ 
 .)تناسب الفعل الالزم أمثلةمل يذكر ( : مالحظة

                                                 
 .40: 1) أ.د.ح(للصاغاين، العباب  112

 . 57 :1) أ .ر.ذ(  ن.م 113
 . 326 :2) أ .ق.ف(  البن فارس، املقاييس 114
 . 481 :2) أ.ف.ل( ن،.م 115
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 :معجم العباب أمثلة من 2.3

  116 " تفَتحهو يدلُّ على فَتح شيٍء والتركيب ... " ):أ.ق.ف( –
  .عن ثَمرِها إذا تشقَّقَت لَفائفُها: قَّأَت البهمىوتفَ: فالتفتح الزم يليق بقوهلم

- لُ والقَرحمفَقَّأَ الدوت.  
- الش فَقَّأَتحماًوتاةُ ش.   

  .فقأت عينه أفقؤها: والفتح متعد يليق بقوهلم
  .بخقْتها: وفَقَّأت عينه تفقئَةً -

  :ويف مثال ثان
  :أما يف العباب فقد ذكر الصاغاين

" .. .ه ركيب يدلّوالتف117 " على انكشاف شيء وكَش  
  :فالكشف متعد يليق بقوهلم

  .قَشرته: ولَفَأْت العود -  
  .جلَفْته عنه وقَشرته: حم عن العظْمولَفَأْت اللّ -   

  ). ال وجود الستعماالت تليق بالفعل الالزم(  :مالحظة
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 . 90 :1) أ .ق.ف( للصاغاين، العباب  116
 . 110  :1) أ.ف.ل( ن،.م 117
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   :االشتقاقية الالتصاغاين للدصياغة ابن فارس وال موازنة :ثالثا
  :دالالت اشتقاقية متطابقة -1

 ا�������  �� ا�
 	�رس��  

        ال واهلمزة من افتتاح لباء والدا" : )أ.د.ب(
             118"يءالش.  

             أصلٌ واحد، وهو خروج  " ... ):أ .ذ.ب(
   121 " عن طريقة اإلحماد الشيء             

     إليهما ترجع فروع   فأصالن "... :)أ.ر.ب(

       واألصل ق أحدمها اخلَلْ...الباب            

  123119 "يء ومزايلَتهباعد من الشالت اآلخر    
       اُألنس  وهوواحد أصلٌ  ..."   :)أ.س.ب(

   125120"بالشيء              
   الرجوع إىل أحدمها: أصالن …" :  )أ.و.ب(

    يئنيالش127121" يِء، واآلخر تساوِي الش 

  129122 " ساُألن ووه أصلٌ واحد ...")أ.ـه.ب(

 "ركيب يدلّوالت 120" يء على افتتاح الش  

  

  "والتروج الشيء    ركيب يدلُّ على خ     

  122" عن طريقة اإلحماد    

" ركيب يدلّ على اخلَلْق، وعلى   والت         

باعالته د عن الشلَتزاي124"يء وم 

  
 "يدلّوالت اُألنس على ركيب 126" يءبالش    

                       

   جوع إىل الشيدلُّ على الر كيبريء والت   

  128" وعلى تساوي الشيئَين           
 "سوالتلّ على اُألن130 " ركيب يد  

  
  

                                                 
  .  22 :1) أ.د.ب(العباب للصاغاين،  120               .           112: 1) أ.د.ب(املقاييس البن فارس،  118
 . 24 :1) أ.ذ.ب(ن .م 122             .                            114 :1 )أ.ذ.ب(ن .م 121
 .  25 :1) أ.ر.ب(ن .م 124                                          124 :1) أ.ر.ب(ن .م 123
  . 26 :1) أ.س.ب( ن.م  126                     .                  131 :1) أ.س.ب(ن .م 125
 . 27 :1) أ.و.ب(ن .م 128                                         161: 1) أ.و.ب(ن .م 127
 . 29 :1) أ.ـه.ب(ن .م 130                        .             159: 1) أ.هـ.ب(ن .م 129
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   كتفاء  اال أصلٌ واحد هو"... ) :أ.ز.ج(

   131123 " بالشيء             
  124 133" وشدة صالبة على ..:")أ.س.ج(
العطف  أصلٌ واحد، وهو"... ):أ.ن.ج(

  125 135" عليه يء واحلُنوالش ىعل
 طائر أو : وهو أصلٌ واحد"...  ):  أ.د.ح(

  137126 "شبه به م                    
  ل أصل واحد قلي املعتلّ... "):ي.و.ز.ح(

  139127" االرتفاع  الكَلم وهو          
  141128 "يدلُّ على اإلبعاد ..." )أ.س.خ(

يدلُّ على تعدي الشيء،        "...):ء.و.ط.خ(
  129 143"  والذَّهاب عن             

"فاءوالتركيب يدلُّ على االكت 132"يء بالش  
  
" ة  ركيب يدلّوالت134" على صالبة وشد  
  "يدلُّ على العطف علىركيب والت  

       الشو136" عليه  يء واحلُن  

" …أو ركيب يدلُّ على طائروالت  هبمش   

  138 "به      

 على  والتركيب يدلّ" ): أ.ز.ح(

 140"  االرتفاع              

  142" والتركيب يدل على اإلبعاد "  
على تعدي     والتركيب يدلّ... " :)أ.ط.خ( 

             144" هاب عنه والذّ يءالش  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  33: 1) أ.ز.ج(باب الع 132.                                 233: 1) أ.ز.ج(املقاييس 131
 .  35: 1) أ.س.ج(ن .م 134.                                    234: 1) أ.س.ج(ن .م133
 . 37: 1) أ.ن.ج(ن .م  136         .                           237: 1) أ.ن.ج(ن .م 135
  40: 1) أ.د.ح(ن .م 138.                                    281:  1) أ.د.ح(ن .م 137
 . 41: 1) أ.ز.ح( ن.م  140  .                              291: 1) ي .و.ز.ح(ن .م 139
 . 49: 1) أ.س.خ(ن .م 142       .                             359: 1) أ.س.خ(ن .م 141
 . 49: 1) أ.ط.خ(ن .م 144                 .                368: 1) ء.و.ط.خ(ن .م 143
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  اء واحلرف املعتلّ الدال والر"  ):ي.ر.د(
وأما املهموز فأصلٌ واحد     ...واملهموز       

 145130"وهو دفْع الشيء        

          أصلٌ واحد  يدلُّ على "...  :)أ.ف.د(
 147131"البرد  خالف             

:    والراء واهلمزة أصالنالذّال "   ):و.ر.ذ(
 أحدمها لونٌ إىل البياض، واآلخر            

  132 149"يبذَر ويزرع ء كالشي            
فأما املهموز فهو ... أُصيلٌ "  ):ي.ث.ر(

 لٌ يدلُّ على اختالطي151133"أيضاً أُص 

وأما املهموز فإِنه يدلُّ على   "... ):ي.ج.ر(
               134    153"أخريالت 

              أصلٌ واحد يدلُّ على إِصابة "... : )أ.ز.ر(
        135   155"يء والذَّهاب به الش 

  التركيب يدلّ على دفع      "   :)أ.ر.د(

  146"الشيء              

  

 148"والتركيب يدلُّ على خالف الربد "...

 

 

ياض والتركيب يدلّ على لون إىل الب" ... 
  150" وعلى شيء يبذَر ويزرع 

 

    والتركيب يدلّ على   " .... ):أ.ث.ر(

  152 "اختالط                  

 154 "والتركيب يدلّ على التأخري"):ا.ج.ر(

 
 "ركيب يدلّوالت يء    على إصابة الش     

 156" هاب به والذّ        

 
 
 
 
 

                                                 
  . 53 :1) أ.ر.د(للصاغاين،  العباب 146          .             405: 1) ي.ر.د(املقاييس البن فارس،  145 130
 . 55 :1) أ.ف.د(ن .م 148                            .            412 :1) أ.ف.د( ن.م 147 131
 . 57 :1) أ.ر.ذ(ن .م  150                     .                    443 :1) و.ر.ذ(ن .م  149 132
 .60 :1) أ.ث.ر(ن .م  152                                      . 512: 1 )ي.ث.ر( ن.م 151 133
 61: 1) أ.ج.ر(ن .م  154                                      .  515: 1 )ي.ج.ر( ن.م 153 134
 . 62  :1) أ.ز.ر(ن .م 156                         .                 463 :1 )أ.ز.ر( ن.م 155 135
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فقة موا أصل واحد يدلّ...  ": )أ.و.ف.ر(
  136 157"وسكون ومالءمته               

                                      ا املهموز فهو يدل فأم"...  :)ي.ب.ص(
   137.  159"على خروج وبروز            

أصل واحد صحيح وهو    "... :)ي.ب.ض(
     قريب من االستخفاء وما                

 161138 "سكوت ومثله  من شاكله       

  :      أصالن صحيحان "...):ي.ن.ض(

 يتردد  احدمها يدلّ على مرض واآلخر  

: شيئني بني مهموز وغريه ويدلّ ذلك على
والنتاج  نتاج واألصل إما أصل وإما

 139  163 "متقاربان

   صحيح يدلّ على    أصل"...:)أ.و.ض(

  165140  "نور                  
  141 167"ء يدلّ على هبط شي"   ):أ.ط(

  

     ركيب يدلُّ على موافَقَة والت"  :)أ.ف.ر(
           الءمةوم كون158"  وس 

ركيب يدلُّ على والت ..." :)أ.ب.ص(
  160" خروج وبروز

 على قريب من ركيب يدلّوالت" :)ا.ب.ض(
         االستخفاء وما شاكله من سكوت 

  162 "ومثله                

     ا على إم ركيب يدلّوالت " ):أ.ن.ض(

   164"نتاجٍ ا علىوإم أصل؛             
 

  
  
   166"والتركيب يدلّ على النور" 
  
على هبط  ركيب يدلّوالت"):أ.ط.أ.ط(

 168"شيء

  

                                                 
 . 62 :1) أ.ف.ر(للصاغاين،  العباب  158  .               477: 1) أ.و.ف.ر(املقاييس البن فارس، 157 136
 . 77 :1) أ.ب.ص(ن .م  160                         .         32 :2) ي.ب.ص(ن .م 159 137
 . 80 :1) أ.ب.ض(ن .م   162                              .       61 :2)أ.ب.ض(ن .م 161 138
 .81: 1) أ.ن.ض(ن .م 164                              .      53 :2) ي.ن.ض(ن .م 163  139
 .            81 :1) أ.و.ض(ن .م   166                                  .    54 :2) أ.و.ض(ن .م 165 140

 . 83 :1) أ.ط.أ.ط( ن.م  168                               .             70 :2) أ.ط(ن .م  167     



 99

              على  واحد يدلّ أصل" ...   :)أ.م.ظ(
  169142 "ة ماء وقلّ ذبول             

      يج هوهو أصل واحد، "... ):ي.ض.ح(
                  143   171"يءالش  

     على  أصل واحد يدلّ …" :)أ.ب.ع

   144   " 173" "ثقل  اجتماع يف        
 على تسخني شيء يدلّ …"  :)أ.ث.ف(

   145 175"يغلي ويفور             
     على كلمة واحدة تدلّ"... :)أ.ط.ف(

  146  177"تطامن                    

 و يدلُّ على فَتح شيٍء…":)أ.ق.ف(

  147   179"تفَتحه                
    صحيح  وصف من  أصل …"  :)ا.ث.ك(
  148  181"ه به يشب نب مثّصفات اللّ  

" ...ركيب يدلُّ على ذبولٍ وقلة والت
  170"ماء

 " ...172" ركيب يدلٌُ على اهليج والت 

 

174"على اجتماع يف ثقل ركيب يدلّوالت   
  
  " … على تسكني شيء  ركيب يدلّوالت  

  176" يغلي ويفور       

" …ن والتطَام178" ركيب يدلُّ على ت  

"… ركيب يدلُّ على فَتح شيٍء والت       

   .180 "وتفَتحه   
 " ...صف من  ركيب يدلّوالتعلى و    

  .182"نب مث يشبه به اللّ صفات

 
  
 
 

                                                 
 . 85 :1) أ.م.ظ( للصاغاين، العباب   170                    .    100 :2) أ.م.ظ(املقاييس البن فارس،  142169
  . 42: 1) أ.ض.ح(ن .م  172                                  . 302 :1) ي.ض.ح(ن .م 143171
 . 86 :1)أ.ب.ع(العباب   174                                   213 :2) أ.ب.ع(املقاييس  144173

 .  88 :1) أ.ث.ف( ن.م   176                  .                   341: 2) أ.ث.ف(ن .م 175    
 . 90 :1) أ .ط.ف(  ن.م  178                                    . 358 :2) أ.ط.ف( ن.م 146177
 . 90 :1) أ.ق.ف( ن.م   180                                    . 326 :2) أ.ق.ف(ن .م 147179
 . 100 :1) أ.ث.ك( ن.م 182            .                         436: 2) ا.ث.ك( ن.م 148181
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 احدمها على  أصالن يدلّ…" :)ء.ف.ك(

      التاآلخر لّيئني، ويدساوي يف الش 

 149  183"واالعوجاج على امليل واإلمالة

   على  أصل  صحيح يدلّ …" :)أ.ل.ك(

نبات  على صل آخر يدلّأمراقبة ونظر و 
  150  185"يستعار مث الث عضو منوالثّ

 على انكشاف شيء   يدلّ ..." :)أ.ف.ل(

  151   187"وكشفه                
      على لزوم مكان  يدلّ"...:)ي.ك.ل(

152  " 189"وتباطؤ                   

             على  كلمتان تدالن...":)أ.م.ل(
153       191 "االشتمال                 

على  وإذا مهز دلّ...كلمة "... :)ي.ل.م(
    193154 "يء املساواة والكمال يف الش  

 مكان إىل     قياسه اإلتيان من"  :)أ.ب.ن(

  195155 "مكان                     

" ...ركيب يدلّوالت ساوي يف على الت
184"وعلى امليل واإلمالة واالعوجاج يئنيالش   

 
والتركيب يدلُّ على مراقَبة ونظَرٍ... "  
    186"لنبات اعلى   
 

"...على انكشاف شيء  ركيب يدلّوالت  
   188"وكَشفه     

  على لزوم ملَكان  والتركيب يدلّ" :)أ.ك.ل(
  190" وتباطُؤٍ       

   "192" على االشتمال  ركيب يدلّوالت  

    على املساواة  ركيب يدلّوالت" :)أ.ل.م(

  194"يء الش يف والكمال              

"… على اإلتيان من مكان  ركيب يدلّوالت  
  196"إىل مكان      

  

                                                 
 . 102 :1) أ.ف.ك( للصاغاين، عبابال 184 .           448 :2) ء.ف.ك(البن فارس،  املقاييس 183 149
 .  105 :1) أ.ل.ك( ن.م 186   .                             421 :2) أ.ل.ك( ن.م 185 150
 . 110 :1) أ.ف.ل( ن.م  188     .                          481 :2) أ.ف.ل( ن.م 187 151
 .110 :1) أ.ك.ل( ن.م 190                 .            484: 2) ي.ك.ل(ن .م  189 152
 . 110  :1) أ.م.ل( ن.م  192    .                            459 :2) أ.م.ل(ن .م 191 153
 . 113 :1) أ.ل.م( ن.م 194.                               520: 2) ي.ل.م( ن.م 193 154
  .  116: 1 )أ.ب.ن( ن.م 196         .                       539: 2) أ.ب.ن(ن.م 195 155
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       على  يح يدلّأصل صح"... :)أ.ت.ن(
            خروج شيء عن موضعه من  

     156 197 "بينونة  غري
         مز تغري املعىن إىل وإذا ه"...  :)ي.س.ن(

                 157 199"يء تأخري الش  
                        على   أصل صحيح يدلّ" ...  :)أ.ش.ن(

   201158"ارتفاع يف شيء ومسو           
ثالث كلمات غري منقاسة "...  :)ي.د.و(

... باب من  مز تغري املعىن وصار إىلإذا ه
203159"ياعاهلالك والض   

الواو والزاء واحلرف املعتل أو "  :)أ.ز.و(
ع يف شيء على جتم املهموز أصيل يدلّ

  .160 205"واكتناز
على  كلمة واحدة تدلّ ..."  :)أ.ض.و(

  161 207"ونظافة  حسن
كلمةٌ تدلُّ على متهيد  …"  ):أ.ط.و(

   209162" وتسهيله شيٍء

" …على خروج شيء عن ركيب يدلّوالت 

   ونةني198" موضعه من غري ب  
  

 على تأخري ركيب يدلّوالت ... " :)أ.س.ن(

  200" ء شي              
 "  ...على ارتفاع يف شيء  ركيب يدلّوالت 

    202" ومسو  
على هالك  يدلّركيب والت... "  :)أ.د.و( 

204" وضياع    
    
"...ع واكتناز ركيب يدلّوالت206"على جتم  

  
  
"...سنٍ ونظافة  ركيب يدلّوالت208"على ح  

 " ...هيد شيٍءوالتميدلُّ على ت ركيب  
  210" وتسهِيله      

                                                 
 . 118 :1) أ.ت.ن (للصاغاين،  العباب  198              541: 2) أ.ت.ن(املقاييس البن فارس،   156197 

 . 119 :1) أ.س.ن(  ن.م 200          .                     556: 2) ي.س.ن(ن.م 199    
 . 122  :1) ا .ش.ن(  ن.م 202.                                559: 2) أ.ش.ن(ن.م  158201
 . 129 :1) أ.د.و( ن.م  204          .                      626: 2) ي.د.و(ن.م 159203
 .  130 :1) أ.ز.و( ن.م 206                 .                 630 :2) أ.ز.و(ن.م 160205
  . 131: 1) أ.ض.و( ن.م 208                              . 635 :2) أ.ض.و( ن.م 161207
 . 132 :1) أ.ط.و(ن.م  210                             .   636 :2) أ.ط.و( ن.م 162209
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 ا املهموز فمن غري هذاأم..." ):ي.د.هـ( 

 211163"يدلّ على السكون القياس   

    يدلُّ على إصابة خريٍ من …" ):أ.ن.هـ(
  164 213 "مشقّة غري              

النون واهلمزة أصل يدلّ على       "  ):أ.ن(
 165 215 "ضعف يف الشيء         

احلاء والصاد واحلرف املعتل  " :)ي.ص.ح(
  :ثالثة أصول

واإلطاقة، والثّل املنع، والثّاألو دالث اين الع
مز فإذا ه:" رض قال من أجزاء األ شيٌء

   217166"فاصله التجمعِ
احلاء والالم وما بعدها معتلٌّ، "  :)و.ل.ح(

  :ثالثة أصول
 يب الشل طفس فاألول من النييء يف م

وهو  -الثيء والثّاين حتسني الشإليه، والثّ
  .219167" يء تنحية الش -مهموز

أن  وهو ...أصلٌ واحد "... ):أ.ش.ح(
   168 221 "باستقصاء يُء وعاءشيودع ال

 "... ركيب يدلُّ أكثَره على والت
212"كونالس   

 " ... على إصابة خري من  ركيب يدلّوالت 

   214"ة مشقّ غري              
     على  ركيب يدلّوالت...  " :)أ.ن.أ.ن(

                216" عيفالض  

   ركيب يدلُّ على تجمعِ والت ":)أ.ص.ح(

                  218"يء الش.  
  
  
  
"...والت220"يءركيب يدلُّ على تنحية الش  

  
  
  
  
"ركيب يدلُّ على إيداعوالت يءالش 

  169 222 "باستقصاء 

                                                 
 . 137 :1) أ.د.ـه( للصاغاين، العباب 212                .  603 :2) ي.د.ـه(البن فارس،  املقاييس 211 163
 . 140 :1) أ.ن.ـه( ن.م 214             .                       614: 2) أ .ن.ـه(ن .م 213 164
 .  116 :1) أ.ن.أ.ن(ن .م  216                                  .        525 :2) أ.ن( ن.م 215 165
 . 42 :1) أ.ص.ح(ن .م  218     .                           299 :1) ي.و.ص.ح(ن .م 217 166
 . 44 :1) أ.ل.ح( ن.م  220                                   .  312: 1) و.ل.ح(ن .م 219 167
 . 41 :1) أ.ش.ح( ن.م  222                                  292 :1) ي.و.ش.ح(ن .م 221 168
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                            وهو القُرب واحد  لأص ... " ):أ.ب.ح(
                والد170 223"ون  

   يج هو أصل واحد، وه "... ):ي.ض.ح(

                    225171" يءالش  

 " ...ب والت224172"ركيب يدلُّ على القُر  
  
"  ... 226173"ركيب يدلٌُ على اهليج والت  

  
  :دالالت اشتقاقية ذات اختالفات طفيفة -2
 ال والنون واحلرف املعتلالد" :)ي.ن.د(

أصلٌ واحد يقاس بعضه على بعض، وهو 
   227" املقاربة

منه ز وكذلك املهمو ..." :)أ/ي.ب.ر(
         أصلٍ واحد، وهو الزيادة  على يدلُّ

  229" والعلُو  والنماء    

  231" على بريق فيدلّ... "  :)أ.ل(

ركيب يدلُّ على القرب    والت ... " :)أ.ن.د(
  228"كاملُعتل                  

  
ة    يادعلى الز ركيب يدلّوالت ..." :)أ.ب.ر(

                 230  " ماءوالن  

  والتركيب يدلُّ على صفاٍء" :)أ.ل.أ.ل(
  232" وبريق            

  
  
  
  

                                                                                                                                                             
 . 39 :1) أ.ب.ح( للصاغاين، العباب  224     .        333 :1) أ.ب.ح(املقاييس البن فارس،    223

 .  42 :1) أ.ض.ح( ن.م 226       .                       302 :1) ي.ض.ح(ن .م 170225 

 .56: 1) أ.ن.د(ن .م  228                                 420: 1) ي.ن.د(ن .م  227     

  .60: 1) أ.ب.ر( ن.م  230        .                     509: 1 )أ/ي.ب.ر(ن.م  229     
 .107: 1) أ.ل.أ.ل(ن .م  232                 .                   454: 2) أ.ل.(ن.م  231    
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 :دالالت اشتقاقية خمتلفة من حيث الوحدة والتعدد - 3

    الباء والكاف والواو واهلمزة " :)ء.و.ك.ب(
  أحدمها البكاء واآلخر  :أصالن            

           هنقصانُ الشلّت174 233"يء وق  
   احلاء واجليم واحلرف املعتل "  :)أ.ج.ح(

 متقاربان، أحدمها إطافةُ  أصالن             

            الشه، يِء بالشيء ومالزمت       

         د واآلخر القصد والت175 235"عم 

ركيب يدلُّ على والت... "  :)أ.ك.ب(
يِء وقلّنقصان الش234" ته  

  
"... 236"ركيب يدلُّ على املالزمة والت 

  

  
  - دالالت اشتقاقياة خمتلفة متام: 

         أصلٌ واحد، وهو ارتفاع  ... " :)أ.ش.ج(
               176  237" يءالش 

" ... والتالش وبيء عنركيب يدلُّ على ن  
   177 238"يء الش  

  
  

  

                                                 
 . 27 :1) أ.ك.ب( للصاغاين، العباب 234                   14: 1) ء.و.ك.ب(املقاييس البن فارس،  233 174
 . 40: 1) أ.ج.ح( ن.م 236                                      338: 1 )أ.ج.ح( ن.م 235 175
 . 35 :1) أ.ش.ج( ن.م 238                                    . 235 :1) أ.ش.ج( ن.م 237 176

 



 
 

 

 
 

 التجديد الداليل مظاهره وأسسه
 
 

.التجديد الداليل ومظاهره عند علماء اللّغة:أوال  

).الداللية تالعالقا( ة االشتقاقيةأسس جتديد الدالل :ثانيا  

.املقترنة بالتفريع االشتقاقي يف العمل املعجميالعناصر :ثالثا  

.الضوابط العامة املراعاة يف التفريع االشتقاقي أثناء الوضع املعجمي:رابعا  
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  :الثالفصل الثّ

  :غةعلماء اللّومظاهره عند  لتجديد الداليلا: أوال 

1- التاليلجديد الد:  
وهو ما يعتري مدلول الكلمة سواء كان بنقل . طور عموماالت ألوانهو ضرب من 

من  أو، إىل اازنقله من احلقيقة  أو، أو تعميمهبتخصيصه  أو، آخرمعىن  إىلمعناها 
األدىن ، ومن أو العكس، اجلزء إىل نقل املعىن من الكلّ أو، العكس قول، أوإىل املعاحملسوس 

  . 1العكس  أو األضعف إىل
ن مل يطلقوا عليه هذا ٳدالالت األلفاظ، و جتديدتنبه علماء العربية إىل وقد 

  .املصطلح، إال أنهم عرفوه وحتدثوا عنه نظريا وتطبيقيا
حيث ) كلمات إسالمية حمدثة: (هم حتت عنوانفمن أقواهلم النظرية ما أورده بعض

وأمساء حدثت ومل تكن، وإنما اشتقّت من أمساء متقدمة، على التشبيه مثل قوهلم :" يقول
يدلّ على أنّ هذا ا ممو... ، كأيب رجاء العطاردي خمضرمملن أدرك اجلاهلية واإلسالم 

علمون أنّ ناسا يسلمون وقد االسم أُحدث يف اإلسالم، أنهم يف اجلاهلية مل يكونوا ي
          2"أدركوا اجلاهلية وال كانوا يعلمون أن اإلسالم يكون

وهذا  3،داللتها كلمة يغير منكثرة استعمال  نصهم على أيضامن أقواهلم النظرية و
طور الدل من عوامل الت4اليلما أدرجه اللّغويون احملدثون حتت العامل األو.   

ى جمازي لالستعارة أو وا إىل انتقال اللّفظ من معناه احلقيقي إىل معنكذلك تنبه      
التشبيه، ومع مرور الزمن تنوسي املعىن احلقيقي وثبت املعىن اازي، فأصبح حقيقة، 

                                                 
1 97إبراهيم الغامدي ،الث هجري على مستوى الكلمة املفردةيف القرن الثّغوية اللة اللّينظر معامل الد .  
  . 331، 330 :1حتقيق و شرح عبد اهللا حممد هارون، مكتبة مصطفى البايب احلليب، مصر ،  احليوان، للجاحظ،   2
   .  39، 38، وأدب الكاتب، البن قتيبة  8: 2اء ن للفرينظر معاين القرآ  3
4 ل وبيفما بعدها، كما بينها إبراهيم أنيس يف  319غة ص ه العوامل علي عبد الواحد وايف مبا يكفي يف كتابه علم اللّن هذفص

 . فما بعدها 134ص م مكتبة األجنلو مصرية،1984، إبراهيم أنيس، الطّبعة اخلامسة داللة األلفاظ: كتابه
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ل ق املعنوي من احلسي، ويف هذا قاكما نصوا على اشتقا.اكالراوية، والغائط وغريه
ءى باإلسالم واستتر بالكفر أخذ ذلك من اسم منافق ملن رااحملدث املشتق، ومن " :اجلاحظ

د جتد داملرب وفسر 6..."ومثل املشرك والكافر، ومثل التيمم  5.النافقاء والقاصعاء والداماء 
ما أُ: "قالف )ق.ف.ن(ة مدلول مادخالف ما يبدي، هذا أصله، وإن سرفاق أن يخذ والن

   7..."ر الريبوع، وذلك أنه أخفاها فإنما يظهر من غريهمن النافقاء وهو أحد أبواب جح
 . فاشتق لفظ املنافق من احلسي، وهو نفق الريبوع

2- اليل جديدمظاهر التالد:  
  :بالتخصيص: أوال

أفرده به دون ... اخصه بالشيء خيصه خصا وخصوص" من قول :اخلصوص لغة
  . 8" إذا انفردغريه، ويقال اختص فالن باألمر وختصص له، 

   9"االنفراد، ويقابله العموم: اخلصوص بالفتح والضم يف اللّغة:" يووقال التهان
: ضع خاصاً ملعىن خاص من ذلك قوهلمواخلاص ما و:" جاء يف املزهر :اصطالحا 
  .10" وعيد  كلمة وضعت للوعيد، وأوىل لك ديدك مكان

  :ومن أمثلة ذلك
ه يف الفرح دون ناس إىل أيذهب الن )ربالطّ(ومن ذلك :" ل ابن قتيبة قا :برالطَّ -)1

 ة تصيب الرجل لشدة السرور، أو شدة اجلزع، اجلزع، وليس كذلك، إنما الطّرب خفّ

  

                                                 
  . 351: 1الكامل : ينظر . هذه أمساء ألبواب جحر الريبوع5
  .332: 1حليوان للجاحظ، ا  6

  .351: 1الكامل للمربد،   7
 . 24: 7) ص.ص.خ( ، البن منظور،لسان العرب 8
9 هانوي، حتقيق داف اصطالحات الفنون كش745 :1) 1996(علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، الطّبعة األوىل . للت 

  .331: 1املزهر للسيوطي،  10
.  
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  :قال الشاعر
اِ فربينَ طام  ي أَثَوأَربلِطَ***  رِهتأَو كَاملُخ لهاالو ب11" ر  

نه خفّة تصيب كان عاما، حيث إ )ربالطّ(كلمة  مدلول من النص السابق يتضح أنّ    
جل من شدخصيص جتديدة الفرح أو احلزن، فلحق هذا اللّفظ الرفأصبح يدلّ على . بالت

  .   عصرنا احلاضر إىلالفرح فقط وال زال هذا املدلول مستعمال 
  :متأْاملَ -)2

ا يف مأمت، وليس كذلك، كن: وناس إىل أنه املصيبة، ويقوليذهب الن": قال ابن قتيبة       
ما النرإنا، وهو  12"ساء جيتمعن يف اخلري والشفبعد أن كان مدلول هذه اللّفظة عام

االجتماع يف اخلري والشر، خصص ليدلّ على الشر دون اخلري، وال زال هذا املدلول 
   .مستعمال يف عصرنا احلاضر 

3 (- اةفَالو:  
   13﴿ يتوفَى اَألنفُس ﴾: قوله تعاىل يف فّى مفاد يتوابن قتيبة بين     
  . توفّيته واستوفيته: يقال. هو من استيفاء الشيء إذا استقصيته كلّه" : فقال

مث قيل . وهذا هو األصل... حيصل به استيفاء الروح بأخذها حد األشياء اليتأفاملوت هو 
  14"وفاة وتوف: للموت

  .أن كان عامافخصص معىن الكلمة هنا باملوت بعد 
دين  إنكاريف  ص معناهشاع استعماله وختص مث 15" والتغطيةتر الس" معناه : الكفر - )4

    15"تغطية احلق هألني ، مساإلميانوالكفر ضد :" ...عز وجلّ، قال ابن فارساهللا 
  

                                                 
   .23، 22أدب الكاتب البن قتيبة،  11

  .25، 24 ن،.م  12
 .42:الزمر 13

  .24تفسري غريب القران   14
 .450: 2البن فارس، املقاييس  15
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  16 "نتأت القرحة: ص معناه بالورم فيقاليطلق على كل شيء ارتفع مثّ خص": نتأ -)5

  : بالتعميم: ثانيا

  .17"مشلهم: اوعمهم األمر يعمهم عموم:"هو الشمول، جاء يف اللّسان :لغةً :العموم

ذلك كل ما عالك  عاماً منالعام هو ما وضع عاماً واستعمل " :جاء يف املزهر :ااصطالح
  18"مساء ك فهوفأظلّ
  آل إليه هذا ، حيث وضحوا أصل داللة الكلمة، وما العلماء هلذا النوع وقد عرض    

  :أمثلة كثرية منهايف مؤلفام  وعمن هذا الن وردوما . حىت عصرهماألصل 
  :سرالفَ -)1

    19" دق العنق، مث صار كل قتل فرسا ،)سرالفَ(و: "ل السكّريقا    
يف  -ى اهللا عليه وسلم صلّ-قد وضح ابن قتيبة هذه اللّفظة عند شرحه حلديث الرسول 

فيصبحون فرسى، أي قتلى، ومنه يقال فرس : وقوله:" مأجوج حيث قالذكر يأجوج و
وأصل الفرس، دق العنق، مث كثر واستعمل حىت صير كل ... ئب الشاة يفرسها فرساًالذّ

   20..."قتلٍ فرسا 
2 (- الزخفر:   

  21﴾خرفَهاحتى إِذَا أَخذَت اَألرض ز﴿:قوله تعاىلخرف من للز تفسريه يفابن قتيبة  قال

                                                 
 .118: 1 للصاغاين، ينظر العباب 16
  . . 426: 12) م.م.ع(لسان العرب البن منظور،  17
18 331: 1يوطي، املزهر للس . 
  . 584: 2 -القاهرة مكتبة دار العروبة –ه حممود شاكر محد فراج، راجعأتار عبد الس: حتقيق ،شرح أشعار اهلذليني للسكّري 19

وينظر إصالح ، 282: 1) م1977 - هـ1397بغداد مطبعة العاين الطبعة األوىل (غريب احلديث حتقيق عبد اهللا اجلبوري   20
  . 258، 27املنطق البن السكيت، 

 .24: يونس 21
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 "باتأي زيخرف. نتها بالنهر وكلّ. الذّهب: وأصل الزور والزقش وللنشيء  مث يقال للن
إذا زخرفت بالنبات كما تزخرف : أخذت األرض زخرفها وزخارفها: يقال .زخرف: زين

           22" األودية باملاء
، فقد كان هذا اللّفظ يطلق يف واضح )فرخالز(الداليل الذي حدث للّفظة  فالتجديد    

 زين به ومنه ما ي لته حىت صار يطلق على كلّبادئ األمر على الذّهب، مثّ عممت دال
ا على الذّهب دون سواهاألرض، ومل يعد املعىن مقتصر.  

  :حناملَ -)3
  ":نصر عند حتليله لبيت ذي الرمة قال أبو

تصوف أهاُء رى القُلُوبِ وال أَر***  حنمي رِكيقَلْبِيِ لغ نم كيبصن  
 شرب لبنها مثّمنحته، إذا أعرته ناقتك حيلبها وي: يعطى، وأصل يمنح يقال: ومينح
فاملعىن األصلي للمادة هو اإلعارة لفترة زمنية معلومة،  23"مث صيرت املنيحة عطية. يردها

سع هذا املدلول حىت أصبحت تعين العطيفاملعىن العام هو  .ة اليت ال رجعة فيهامث ات
ردأو مل ي دعن املعىن األصلي هلا إذ املعنيان  جتددهافلم تبعد اللّفظة يف . العطاء سواء ر

  .يف إطار واحد، وحول داللة واحدة
  24أصبحت تطلق على كل كثرة مبا يف ذلك كثرة املال  يعين كثرة الولد مثَ :أَنظَ -) 4

  .ابق الذي كانت تتضمنها تفرع عن املعىن السمعىن عام فظةاكتسبت اللّ
  25 .داللة األلفاظ كثرية اكتفيت مبا أوردته منعا لإلطالة جتديدوأمثلة 

  
                                                 

القاهرة دار املعارف الطبعة الثالثة  –الم هارون قيق عبد الس، وينظر جمالس ثعلب حت195 البن قتيبة، نآتفسري غريب القر 22
   .121: 1 -م1969

23  ة شرح اإلمام أيب نصر الباهلي، ورواية ثعلب حتقيق عبد القدمغة العربية جممع اللّ –وس أبو صاحل دمشق ديوان ذي الر
  1195:  2م 1973 -هـ 1393

 . 81: 1للصاغاين، ينظر العباب 24
كلمة  786: 2، وينظر )هجن( 651، 650: 2د ، وينظر الكامل للمرب24) قفل(ظر أدب الكاتب البن قتيبة، للمزيد ين  25

  ) .  ظعينة(
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  :أسس جتديد الداللة
آخر،  معىن إىلمن  يتم بانتقاهلا الداللة فيهجدد تإنّ هذا اجلزء ميتاز عن سابقيه بأنّ     

فتشمل  وتتسع وتعمموعموم  ساعلذي تتحرك فيه بعد اتاحمليط اوهي ال تنكمش فيتضاءل 
ل إىل فاللّفظ يتخذ سبيال جيتاز فيه ما بني نقطة تداوله ومعناه األو. ما ليس هلا من قبل

    26فيها نقطة أخرى جيري استعماله
  : اما على ثالثة أقسيقوم أساسمن التجديد، و 27وععن هذا الن للّغويونوقد حتدث ا    

  .  فظ من املعىن األصلي إىل معىن آخر انتقاال مباشراانتقال داللة اللّ -أ
   عن طريق االستعارةانتقال داللة اللّفظ إىل داللة أخرى  -ب
  28 إىل داللة أخرى عن طريق اازانتقال داللة اللّفظ  -ت

  :  اشرااملعىن األصلي إىل معىن آخر انتقاال مب انتقالبداللة اللّفظ د جتد - أ
بعد نزول القرآن الكرمي ل هذا االنتقال فيها بني العصرين اجلاهلي واإلسالمي، فيتمثّ    

فمن املفردات اجلاهلية ما ترك . واسع يف معاين كلمات اللّغة العربية ومفرداا حدث جتدد
لة قريبة من ا ومل يعد له استخدام يف االستعمال اللّغوي، ومنها ما انتقلت داللته إىل دالمتام

املعاين القدمية واكتسب مدلوالت جديدة، كألفاظ  عن تفرعالداللة األصلية، ومنها ما 
  .     29ياسة، واحلرب، أو مصطلحات العلوم والفنونالس نعائر، أو شؤووالش ،العبادات

  :ما يليأن يف هذا الش ومن بني ما ورد من أمثلة
1(- السودج:  
إذا طؤطئ : سجد البعري وأُسجد: ، يقاللُيطأطؤ واملَالت: جودالسوأصل : " ل ابن قتيبةقا

  .إذا مالت: ليركب، وسجدت النخلة

                                                 
26 ةاللينظر علم الد 315، 314 ، ص1996، دمشق دار الفكر، 2، طايةالعريب فايز الد.   
27 126 -120غوية إبراهيم عبد اهللا الغامدي اللة اللّينظر معامل الد.  
 .108ة ص اللة االشتقاقيأسس جتديد الد: يتم احلديث عن هذه اجلزئية يف عنصر س  28

  .115ينظر فقه اللّغة، علي عبد الواحد وايف، القاهرة دار ضة مصر، الطّبعة السابعة،  29
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  :قال لبيد يصف خنال
را احلَصل بِهخدي لَم اجِدوس غُلْب  

لْبالغالظ األعناق: فالغ .اجِدوجبهته باألرض ومن هذا قيل ملن وضع. املوائل: و الس :
فانتقلت داللة ، 30"ه تطامن يف ذلكساجد، ألن)سجد( طأطؤ وامليل إىل معناها الذي من الت

السجود فيه ميل واحنناء،  ، ألنّاملعىن األصليثبتت عليه يف اإلسالم، ومل تبعد الداللتان عن 
  .فهما يف إطار واحد

  31اعونَ﴾﴿يمنعونَ املَ: أورده أبو عبيدة عند تفسريه لقوله تعاىل :وناعاملَ -)2
  :، قال األعشى" منفعة وعطية كلّهو " 

           ونِهماعب ِنهم ِدوبِأَج    *** مغت لَم مهاؤما سإِذَا م.  
  :قال الراعي. واملاعون يف اإلسالم الطّاعة والزكاة

      32ال زيعوا التنماعونهم ويضيِّ ***قَوم علَى اِإلسالمِ لَمّا يمنعوا        
فهو كل  يف اجلاهلية كان عاما) املاعون(يتضح من قول أيب عبيدة أنّ مدلول كلمة     

فاملعىن اجلديد هنا مل خيرج . منفعة وعطية، مث جاء اإلسالم وخصص هذه املنفعة بالزكاة
  .   ن كانت عامةفهما يف دائرة واحدة، إال أنّ الداللة خصصت بعد أ. عن املعىن العام

وقد استال تثحدكثري من األلفاظ اإلسالمية ذات املدلوالت اجلديدة، خازي  هلا صصالر– 
  33الزينة يف الكلمات اإلسالمية : ا بعنوانمصنفا مستقلّ –يف القرن الرابع هجري

  حتليلها  دالليا، وعرض أثناء جددةحيث تناول يف كتابه جمموعة من األلفاظ اإلسالمية املت

                                                 
  .247وينظر إصالح املنطق البن السكيت، ص ،  417ن آتأويل مشكل القر  30
 .07اآلية : سورة املاعون 31

  .313: 2از القران جم  32
33  ينظر كتاب الز2دار الكتاب العريب القاهرة ط(ازي، تعليق حسني بن فيض اهللا اهلمذاين ينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، الر 

من  رإما قدمية موروثة، وهذا يقابل ما نشري إليه بالشطر املستم: م، فقد بين الرازي أقسام الرصيد اللّغوي للعربية فهي1957
ن مل تكن حادثة، أي أنها حتتمل زيادة يف املعىن أو جتديدا بالتخصيص أو بالنقل وكانت إوإما جديدة تضاف داللتها و .الدالالت

  .هاوإما جديدة يف صيغتها وداللت .صيغها مستعملة من قبل يف دالالت أخرى
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ألمور تتصل بتاريخ العربية وتأصيل الدالالت واشتقاق اجلديد من القدمي، فكان رائدا يف 
  . العربية األلفاظ اللةراسة لدالدختصيص 

  :نتيجة
ومما يلحظ يف حاالت التجديد الداليل يف العربية أنّ عملية التفريع قائمة على نشاط     

ا للبنيةاشتقاقي، وذلك تبع دقيق غةة للّالعامِسع بذلك التفريع ويتفاألصول تتنامى بالت ،
اللّغوي والتعبري عن الطّبيعة واتمع يف األحوال كافّة ويف أكثر الصفات عموما وخصوصا، 
وينشأ كذلك تلوين تعبريي بفضل توسع يف بعض الدالالت أو ختصيصها وذلك بنقلها من 

ويتضح ذلك من الشكل . اه أو يتصل به على حنو من األحناءميدان إىل آخر يقاربه أو يش
  :التايل

  احملور وميثّل املعىن الثّابت أو األصلي للكلمة            التوغل يف التفريع
  
    
  
  

  انتقال الكلمة من معناها
 اينالثّ ل إىل املعىناألو  
  
  
  
  

  
  34-الشكل 

                                                 
 97: غوية معامل الداللة اللّ 34
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  . ة بانتقاهلا من معىن إىل آخر عن طريق االستعارة أو اازجتديد الداللة االشتقاقي يتمكما 

 :جديد عن طريق االستعارةالت -  أ

   35." وذلك حني تكون العالقة بني املدلولني هي املشاة"
   36"أخرىتعين املشاة بني املعىن املراد التعبري عنه من جهة وبني معىن املأخذ من جهة " 

فاليت يف البالغة هي يف . ملشاة اليت تدرس يف البالغةواملشاة هنا من نوع خاص غري ا
األسد والرجل الشجاع يف معىن (األصل تقع بني معنيني من معاين امسني لشيئني قائمني 

هذا  ويبقى صاحبا االمسني على امسيهما وتنحصر غاية التشبيه يف ادعاء أنّ )الشجاعة مثال
  ).  الكاف أو مثل أو دوما(مثل ذاك أي من جنسه، ويتم ذلك بأداة 

     ة تكون بني معىن يف الذّ نّإا يف االشتقاق فأماملشار عنه، ومعىن هن ليس له لفظ يعب
  . فظ املشتقه سينشأ بنشأة اللّشابه غري قائم ولكنحد طريف التفأ. مذكور لفظ آخر

من كبح مجاحها، واحلكيم  نتمكّهها الوجهة املطلوبة، وا يابة فتوجحتكم الد: مةكَفاحلَ
يوجه األمور إىل االتجاه الص36جاوزحيح ومينع اجلنوح والت   

  :ومن أمثلة ذلك يف معجم املقاييس نذكر

، احلَدأَةُا يشبه به وغُيرت بعض حركاته ومم.. .ائر املعروف الطّ فاحلدأَة ...": ةُأَداحلَ  -
  37" شبه فأسٍ تنقر به احلجارة

مقبض القوس، وعجسها وعجزها سواء، : من ذلك العجس و املَعجِس... : " سجلعا–
   38" ذلك مشبه بعجز اإلنسان وعجيزته وإمنا

شيء يكون فيه تلك  ه به كلّيشب ة، مثّاألصل اخلرشاء، وهو سلخ احلي : "اُءشراخلَ  -
الص39"  غوة اخلرشاءفة فيقال للر    

                                                 
 .   242م ص 1997) ط.د( -ةدار املعرفة اجلامعي ،فضلياتملل يلة، دراسة تطبيقية يف شرح  األنباراليف علم الد: ينظر كتاب 35
36ينظر علم االشتقاق نظريد حسن جبل، اا وتطبيقي144ص  حمم.  
 .                                   281:  1) أ.د.ح(البن فارس، املقاييس  37

  222: 2) س.ج.ع(  ن،.م 38
  . 352: 1) ش.ر.خ( ن،.م 39
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- اعمة ... " :ةلَفْطمنه قوهلم للمرأة الن ا اشتقهة يف رطوبتها : وممها مشبطفلة، كأن  
   40"ونعمتها بالطّفلة، مث فرق بينهما بفتح هذه وكسر األوىل

- "عيابعة من عيون املاء، : ومن الباب: اِءاملَ نالعني اجلارية النماوإن يت عينمسا هلا ا تشبيه
السحاب ما جاء من ناحية القبلة، وهذا : ومن الباب العني...ئهابالعني الناظرة لصفائها وما

مشبه مبشبه ألنه شبه بعني املاء اليت شبهت بعني اإلنسان؛ يقولون إذا نشأ السحاب من قبل 
           41"العني فال خيلف 

معىن  ، وهذا علىعروق الرئة، والقصب خمارج املاء من العيون: والقصب ":بصالقَ -
     42 "التشبيه

ومن الباب الفُرضة وهي املشرعة يف النهر وغريه، ومسيت بذلك تشبيها باحلز " :ةُضرالفُ -
   43"يف الشيء، ألنها كاحلز يف طرف النهر وغريه

واهلودج عندنا من هذا القياس، ألنه يضطرب على ظهر البعري، مث يشبه به " : جوداهلَ -
   44"ناقة إذا ارتفع سنامها كأنه اهلودجهودجت ال: فيقال

- حيت : يقال: "قال ابن فارس: اضرة إذا خرج منها ماٌء أمحر، ولذلك مسمحاضت الس
فساء حائضها بذلك املاء النا لدم45 "ا، تشبيه   

  : ومن األمثلة يف معجم العباب الزاخر
بناء على عالقة املشاة ) الطّائر( حلدأَةامأخوذة من ) الفأس( احلَدأَةُرأى الصاغاين بأنّ  -

  . 46بينهما
                                                 

  . 73: 2) ل.ف.ط( البن فارس،  املقاييس  40
  .205: 2) ن.ي.ع(ن .م  41
  . 404: 2) ب.ص.ق( ن.م  42
  .347: 2) ض.ر.ف( ن.م  43
  .604: 2) ج.د.ـه( ن.م  44
 .329: 1) ض.ي.ح( ن.م 45
 . 40: 1) أ.د.ح( للصاغاين، ينظر العباب 46
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لعالقة املشاة بينها وبني  ضرب من احلَياتوهي " :الئَةُاحلَلفظة : كما ذكر الصاغاين -
 وهذا هو الوجه العام الذي أُخذت منه. 47" األرمد حكاكَةً فَيكحلُه ا الذي حيأل الكَحالُ

اللة االشتقاقيي ة ومعالدها تنحنحية ظاهر جلي فكأنىن التما وتضعه فيمن  السمن بني أنيا
   48"تلسعه

إنّ أمثلة العباب ليست من نفس مواد أمثلة املقاييس لكون اجلزء املطبوع من : مالحظة 
 .العباب هو جزء اهلمزة فقط

 الذي نريد يقصد ا أن املعىنكما ميكن أن ندرج ضمن هذه العالقة عالقة اانسة واليت 
طوالً، أو قصرا، أو عرضا، أو دقةً، : أن نشتق له لفظًا جيب أن يكون من جنس معىن املأخذ
   49"وهكذا... أو غلظًا، أو خشونةً، أو نعومةً، أو تسيباً، أو تماسكًا 

  :ومن بني األمثلة اليت تتضمن تلك العالقة يف معجم املقاييس نذكر منها
  :رجاحلَ -

 .بتحقّق معىن املنع يف كلٍّ) رو احلج ةُرر واحلُججاحلَ(تباط بني االر

واحلَجر معروف، وأحسب أن ...والعقل يسمى حجرا ألنه مينع من إتيان ما ال ينبغي"... 
   50"واحلُجرة من األبنية معروفة... الباب كلّه حممول عليه ومأخوذ منه، لشدته وصالبته

- البحر:  
بحر فالن يف املال، ورجلٌ حبر، إذا كان سخيا، مسوه لفيض كفّه بالعطاء كما يفيض ت" ... 
 .  51"البحر

  
 

                                                 
 . 44: 1) أ.ل.ح(للصاغاين،  لعبابينظر  ا47
 . 44: 1) أ.ل.ح( ن.م 48

49  ينظر علم االشتقاق نظريد حسن جبل  اا وتطبيقي144ص حمم.  
 .336: 1) ر.ج.ح(البن فارس،  املقاييس 50
 .107: 1) ر.ح.ب(ن، .م 51
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  :ومن أمثلة ذلك يف معجم العباب

  .ق معىن هبط الشيء وتطامنهيف حتقّ )الطَّأْطَأُ و الطَّأْطَاُء- طَأْطَأَ(االرتباط بني   -
  .طَامنه: رأسه طَأْطَأَ    
  .من األرض ما انهبطَ: -أيضاً - اُءالطَّأْطَو    
  .52اجلَملُ القصري األوقَص: -باملد - الطَّأْطَأُو    

   .يف حتقّق معىن الصفاء والربيق) و تأللؤ الربق اللُّؤلُؤةُ -الدمعة َألَأل(االرتباط بني  -
  .حدره: الدمع َألَأل  
  ... الدرة: اللُّؤلُؤةُو 
  .53 لَمع: البرق َألتَألو

  :جديد عن طريق اازالت -ب
نقُل املتكلّم معناه األصلي املوضوع له، إىل معىن آخر لفظ ي: " ااز عند علماء البيان    

54" بينه وبني املعىن األصلي عالقة 
استعمال اللّفظ يف غري ما وضع له أصال، أي " أي  ؛

جمازية أو (إىل داللة علمية ) الوضعية أو احلقيقيةاألصلية أو (نقله من دالالته املعجمية 
، وذلك مع وجود قرينة 55"جديدة على أن تكون هناك مناسبة بني الداللتني) اصطالحية

   56".مانعة من إرادة املعىن األصلي

                                                 
 . 83: 1) أ.ط.أ.ط(العباب للصاغاين،  52
 .107: 1) أ.ل.أ.ل( ن،.م 53
54 غة العربية يف القدمي واحلديث،ة يف اللّاملصطلحات العلمي هـ1416( 3دار صادر ط -بريوت–هايب األمري مصطفى الش- 

 .16ص ) م1995
55 يد،قدي العريب اجلدإشكالية املصطلح يف اخلطاب الن م ناشرون، منشورات ار العربية للعلويوسف وغليسي اجلزائر العاصمة، الد

 . 84ص ).   م2008 -هـ1429( 1االختالف، ط
-هـ1429( 1ط-دار الفكر–د خسارة، دمشق ممدوح حمم. يف العربية، د علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات 56

 . 221ص ).م2008
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ية، وسنكتفي بإيراد بعض ة والكلّة واجلزئيكالسببية واحلالي 57وعالقات ااز كثرية متنوعة
  -معجم املقاييس ومعجم العباب -نتني ليت ميكن توضيحها بأمثلة من املدوعالقاته ا

  :عالقة ااورة -  1
      ي على  تعدسمأساسهامن العالقات اليت ت العرب الشيقول  إذيء؛ يء باسم الش

نّأل: " جاجيالز العرب قد تسمي الشأوه ناسب أوجانسه  أوق به تعلّ إذايء؛ يء باسم الش 
    58"جاوره 
  :ومن أمثلة ذلك يف معجم املقاييس 1.1

- لَحس:  
    ف ... ): "س.ل.ح(ة جاء يف املقاييس يف مادلْاحلحلس البعري، وهو ما يكون حتت: س 

وهم الذين يقتنوا ويلزمون ظهورها ولذلك يقول . حالس اخليلوبنو فالن أ ...الربذعة
اهللالست من أحالسها، قال عبد : اسالن59..."سلْ بن مسلم أصله من احل  

دت لتدلّ على من وهو ما يكون حتت الربذعة قد جتد) احللس(داللة  ففي هذا املثال جند أنّ
  . ، وهذا التجدد كان نتيجة جماورة البعري و لزوم ظهورهاظهر البعري يركب

- خرق: 

يت باسم اهلناء على معىن ااورة وربما ما مسملة ههنا اخلرقة اليت يهنأ به البعري، وإنفالثّ"... 
  . 60"مسيت هذه مثملة 

  

                                                 
د رشيد رضا، يد حممالس: ينظر يف تفصيل القول يف ااز وعالقاته، أسرار البالغة يف علم البيان، عبد القاهر اجلرجاين، تصحيح 57

 -القاهرة- كاكيوينظر مفتاح العلوم للس.  354-342ص ). م1988 -هـ1409( 1دار الكتب العلمية ط -لبنان–بريوت 
                           .174-172ص ) هـ1356(، )ط.د(ة مصطفى البايب احلليب، مكتب

 .35اشتقاق أمساء اهللا احلسىن، الزجاجي، ص  58
 .314: 1) س.ل.ح(البن فارس، املقاييس  59
  .199: 1) ل.م.ث(ن، .م 60



 119

- لَصب:  
..."والصليب املصلوب، مث مسا، علىي الشصلب عليه صليباورة  يء ي61"ا   

ملة الثّ(يالحظ يف هذه األمثلة أنّ ابن فارس أحيانا يصرح بطبيعة العالقة يف 
ا يترك القارئ يستنتج طبيعة العالقة أو ، وأحيان" اورةعلى معىن ا...  : "قال )والصليب

امللمح االشتقاقي بني املشتق لكما هو واضح يف املثال  منه واملشتقاألو .  

  :معجم العباب الزاخر من أمثلتها يفو 2.1
فظ ل هذا اللّعمواستقيقة اليت حتت القيض من البيض معناه القشرة الر "القئْقئَة"لفظ  -
  62"ياض البيض الرتباطه به فيقال القئقئلب

  :ومن أمثلة هذه العالقة يف معجم املقاييس :عالقة اجلزئية -2
  :حد أُذُنٌ، قال اهللا تعاىلأامع من كل جل السويقال للر:" قال ابن فارس 

الذ مهنمأُذُنٌ﴾﴿و وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي 64 63ين  
 كأنهس اخلرب، الذي تبعثه يتجس: ومن الباب العني" ...  :)ن.ي.ع(كما قال يف مادة  -

  65..."شيء ترى به ما يغيب عنك
لة إىل الكلّنالحظ العالقة اجلزئيوسع ة املتحوبالت .  

 . يف باب اهلمز من معجم العباب الزاخر -ةاجلزئيعالقة عن  –ال وجود ألمثلة  :مالحظة

وتعليل التسمية معناه ذكر علّة تسمية الشيء بامسه " ): ميةتعليل التس(:عالقة السببية -3
وعلّة التسمية هي عني امللحظ االشتقاقي الذي من أجله مسي الشيء . أي وجه هذه التسمية

 66"بامسه املعني

                                                 
  .17: 2) ب.ل.ص( املقاييس البن فارس، 61
 .94: 1العباب، للصاغاين  62
 61: التوبة 63
 .45: 1) ن.ذ.أ( املقاييس البن فارس، 64
 .205: 2) ن.ي.ع( ن،.م 65
66 علم االشتقاق نظريا وتطبيقي68د حسن جبل صا حمم. 
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يف  ...)النّ أوجل كذا أمن  أومسي كذا لكذا (وقد أكثر ابن فارس من استعمال عبارة 
اليت تتوفّر على هذه العالقة ةاملالحظ االشتقاقي.  

  
  :ومن أمثلتها يف معجم املقاييس 
ية فرج دقوهلم ل مل على هذاومما ح...حح أو ما يشبه اجلَرل اجلَرفاألو): " ... ر.ق.ع(

 إذاغُصبت، وهذا مما تستعمله العرب يف تسمية الشيء باسم الشيء،  إذاعقر، وذلك : املرأة
     67..."يؤخذ بالعقر ألنهاملهر عقرا  كانا متقاربني، فسمي

    ييء مبا كان الحظ يف هذا املثال أنّ ابن فارس قد ذهب مذهب العرب يف تسمية الش
قرسببؤخذ بالعه يقْرا ألنا له، وذلك يف تسميته املهر ع.      

  68" قدره لوعائه يف ه مساوٍألن بذلك ي، ومساالسم للمقدار الذي ميأل: امللْءو "... -
أطلق على الشيء الذي يمال به الوعاء كما أطلق على ) امللء(يالحظ يف هذا املثال، أنّ 

  . الوعاء يف حد ذاته، ملساواته له يف قدره
الذي  ما قيل ذلك ألنّوإن .اهلمن رذَّبين فالن، أي م حشوةمن ] فالنٌ[ويقال " ...  -

  69"تاع بل أدونِهبه األشياُء ال يكون من أفخر املَ حتشى
   :يف معحم العباب أمثلتهاومن 
ها من الذَّرء ووزا فُعولَةُ أو أن: أحدمها: قلني، ويف اشتقاقها وجهاننسل الثّ: والذُّريةُ" ... 
فُعولَةُ  اهللا ذَرهم يف األرض؛ ووزا فُعليةُ أو ها من الذَّر مبعىن التفْريق ألنّأن: والثاين. فُعيلَة

ورةٌ فقُلبت الرقابأيضاً، وأصلها ذُرت العةُ . اء الثالثة ياء كما يف تقضيوقد أُوقعت الذُّر
70..."  مساء: ساء كقوهلم للمطرعلى الن  

                                                 
 .150: 2) ر.ق.ع(املقاييس البن فارس،  67

  .520: 2) ي.ل.م( ن،.م  68
                                      .         296: 1) ي.و.ش.ح(ن، .م 69
 .57 :1) أ.ر.ذ( ، للصاغاين،العباب 70
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، وذلك فنالحظ أنّ الصاغاين قد ذهب مذهب العرب يف تسمية الشيء مبا كان سببا له    
ماء هي سبب الس أنّكقوهلم للمطر مساء، فكما  ى النساءرية علالذّ أوقعتبذكره وقد 

ريةساء هي سبب يف إجناب الذّومكان نزول املطر فكذلك الن.    
  هي : قال قطرب ؛املرأة املضنون ا احلمل: سءوالن: ")أ.س.ن(وقال يف شرح مادة  -

  على تأخري يدلّ ركيبوالت...  وقيل هلا نسء لتأخر حيضها عن وقته... النسء، بالضم 
   71"شيء  

فتسمية املرأة بالنسء راجع إىل تأخر حيضها عن وقته، وهو بذلك متضمأخري ن ملعىن الت
  .الذي ذكره الصاغاين

- أ.ب.ن(ة وقال يف شرح ماد( ": ه أنبأ عن اهللا عزيب، ألنالن أ وأنبأ أي أخرب ومنه اشتقونب
     72"وجلّ

 : البن فارس ةومن أمثلتها يف معجم مقاييس اللّغ: ية أو املكانيةعالقة احمللّ -4

وض، وهي رمن الع فأما عروض الشعر فقال قوم مشتق:" قال ابن فارس" وضرالع"لفظ  -
   73"الناحية، كأنه ناحية من العلوم

على موازين اللة الد إىلمن الداللة على الناحية املكانية " وضرالع"نالحظ انتقال لفظ 
وذلك باعتبار أنّ هذا العلم ناحية من العلومعرالش ،.   

  :فريع االشتقاقي يف العمل املعجميبالتاملقترنة  العناصر :ثانيا
1 – ورانالد :  

    واملقصود منه تفروأقوم جيمعها أصلية مبختلف معانيها حول معىن ع اشتقاقات املاد 
  74 ."األصليية يف استنباط املعىن حلسمناهجه االعتماد على االستعماالت ا

                                                 
 .120: 1) أ.س.ن( العباب، لصاغاين 71
 .117: 1) أ.ب.ن( ن،.م 72
 .243: 2) ض.ر.ع( البن فارس، املقاييس 73
74 غوي لـعن املعىن اللّ 138 ، صاللةعن معامل الد :112د حسن جبل حمم. 
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ه له اللّوقد تنبا و غويون قدميلأو من تنبأوردهوع اخلليل، ومن بني ما ه هلذا الن ققوله املَع :
يف بئر و  اأحيانوالعمق و املَعق لغتان، خيتارون العمق ... بئر معيقة . سفْالً  األرضالبعد يف 

 األوديةاُألخر، مثل  األشياءيف  اأحيان، وخيتارون املَعق األرضكانت ذاهبة يف  إذاحنوها 
عد والقَعر  إىلواملعىن كله يرجع ... األرضعاب البعيدة يف والش75"األرضاهب يف الذّالب     
  :عند ابن فارسذلك  أمثلةومن 

- قَعم:  
الدة(هي )م.ق.ع(: غويةة اللّاللة االشتقاقية للماددقال ابن ) غموضٍ وضيق وش 

        76"العني والقاف وامليم أصلٌ واحد يدلُّ على غموضٍ وضيق وشدة :"فارس
  : فمثال يقال .ةه املاداستعماالت هذ ق يف كلّتحقِّهذا املعىن م معىن هذا أنّ

 .)والوجه فيه أنه يضيق على صاحبه بالكالم(املُخاصم، : املُعاقم -

وضيقها على أهلها  لشدا ( فيها أحد على أحد ال يلوِي: حرب عقام وعقَام -
  .)وغموضها

 .)ته وضيقه على صاحبهلغموضه وشد( ال يربأ منه: داٌء عقُاَمو -

   .)ة وضيقملا فيه من غموض وشد( رجل عقام، وهو الضيق اخلُلُقو  -
 .)ملا فيه من غموض( عقلٌ عقيم، للذي ال يجدي على صاحبه شيئًاو  -

وذلك دليل  ما قيل لذلك اعتقام ألنه يف اجلانب،وإن( احلفر يف جوانب البئر: االعتقام -
        ).ذكرناه يالضيقِ الذ

  
  
  
  
 

                                                 
 .187 :2) ق.ع.م(للخليل، العني  75
 .141: 2) م.ق.ع(البن فارس، املقاييس  76
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                                               ]الدة اللة االشتقاقية غموض وضيق وشد    [  
    

                                املُعاقم املُخاصم 
  ال يلوي فيها احد على احد : حرب عقَام

  ال يربأ منه: داء عقَام
  وهو الضيق اخللق  :رجل عقَام
  للذي ال يجدي على صاحبه شيئًا: عقل عقيم

   احلفر يف جوانب البئر: االعتقام
  

                                  م.ق.ع(غوية ة اللّاملاد(  
  77-الشكل  -

- عمد :  
الداللة االشتقاقياالستقامة يف : هي) د.م.ع(:غويةة اللّة للماديءالشا أو ممتدقال  ا، منتصب

ال أصلٌ كبري، فروعه كثرية ترجع إىل معنى، العني وامليم والد: " )د.م.ع(ابن فارس يف 
وهو االستقامة يف الش أي وإرادةا، وكذلك يف الرا أو ممتدىء، منتصب78" يءالش   

  :فمثال يقال. ادةامل هق يف كل استعماالت هذتحقِّهذا املعىن م هذا أنّ معىن
  )واالستقامة يف ذلك واضحة( عمدت فالنا وأنا أعمده عمدا، إذا قَصدت إليه -
  .)ي ذلك عمدا الستواِء إرادتك إياهوإنما مس(نقيض اخلطأ يف القتل وغريه، : والعمد -
وهي جنس من االستقامة يف ( ته؛ والشىء الذي يسند إليه عمادأسند: عمدت الشىء -

يءالش(  
  )رذلك األموهو االستقامة املوجودة يف (قوامه الذي ال يستقيم إالّ به: وعمود األمر -

                                                 
ة آداب لّحيدر جبار عيدان، جم. عبد الكاظم الياسري و د.عناية أمحد ابن فارس يف معجم مقاييس اللّغة بالداللة احملورية،د 77

 .16 ، ص02: الكوفة العدد
 .173: 2) د.م.ع(البن فارس، املقاييس  78
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 واحد وإمنا قيل عمودا البطنِ ألنّ كل(الظَّهر والصلب، : إنَّ عمودا البطْنيقال  -    
  ).اآلخرمنهما معتمد على 

                                                ]اللة االشتقاقية االستقامة يف الشيء الد  [  
    

   إليهقصدت  عمدت فالنا وأنا أعمده عمدا، إذا
  نقيض اخلطأ يف القتل وغريه: لعمدا

  أسندته: عمدت الشىء
   يم إالّ بهقوامه الذي ال يستق: عمود األمر

  الظَّهر والصلب: عمودا البطْن
  

د.م.ع(غوية ة اللّاملاد(  
  79 -الشكل -

   :عند الصاغاين ة على معىن واحداستعماالت املادمستوى دوران  أمثلةومن 
- بأَس:   
- بأْتل و سجبالر ِسئتئابه بسوًءً وبسبه إذا: ب ستأنتاس .    
على اُألنس  ركيب يدلّوالت. بهفَبِسئْت فالنٌ  أبسأينو. متنع احلالب ال: بسوٌءوناقةٌ  

80 .يءبالش  

- جسي:    

- ياجلَس  :داملاء اجلام.  
  .مثال اجلُرعة اجلُسأَةُ: صلُبت، واالسم: تجسأُ جسئاًيده من العمل  جسأَتو

                                                 
ة آداب لّحيدر جبار عيدان، جم. عبد الكاظم الياسري و د.ة،داللة احملوريغة بالدعجم مقاييس اللّمحد ابن فارس يف مأعناية  79

 16، ص 02: الكوفة العدد
 . 26: 1) أ.س.ب(للصاغاين، العباب   80
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  .يبس املَعطف: الدواب ...اجلُسأةُو
ه وهو اجلَلَد اخلشن الذي يشب: اجلَسِء، من مجسوءةٌاألرض فهي  جِسئَت: وقال الكسائي
  .احلصى الصغار

ة على صالبة ركيب يدلّوالت81.وشد  
- حأَض:  
- أَتضح النت و: اربههاالتأْتضهاو حأْتضالذي : احت ودز والعهموال ي زهمها، يرتعس

حتبه الن كرار :أمحض ودفالع زهمفعلِ، وإذا مل ي؛ على محمالٍ اءضفْععلى م.  
82.على اهليج ركيب يدلّوالت

  

ومما تقدهذا  أنّضح لنا م يتالتافريع للمواد والتل غوية، تتمثّعمل له قيمته اللّ أصيل لكلما
هذه القيمة يف الناليةقاط الت:  

       - يد املعىن اللّحدةغوي الذي تدور عليه معاين اشتقاقات املاد.  
- يمةنا من ضبط معاين تلك االستعماالت وحتديدها بدقّكِّن.  
- يمنا من وضع األلفاظ للمعاين اجلديدةكِّن. 

 .ة يف كوا لغة اشتقاق، وهذه ميزة من ميزااغة العربيمرونة اللّ -

        .  م احلضاريقدة على مسايرة التغة العربيقدرة اللّ -       

2- بط االشتقاقيالر: 

 فإحدىمن جهة املعىن؛ بأعيامابط االشتقاقي على كلمتني الر ينصب ويف هذا العنصر    
ظر هنا هو وضوح قصر الن وأساس. ةهي الكلمة املشتقّ واألخرىالكلمتني هي املأخذ، 

له؛  ا مناسباجديد منه معىن ليأخذ ،ظرالن هيإلغوي للّغوي، فيصوب اعند اللّ املأخذملمح يف 
        83.آخربلفظ يراد بيان ارتباطه  أوهذا املعىن هو الذي يراد استحداث لفظ له،  نّأل

                                                 
 .35: 1) أ.س.ج( العباب، للصاغاين 81
 . 42: 1) أ.ض.ح( ن،.م 82
 .65 بل، صحممد حسن ج اا وتطبيقيعلم االشتقاق نظريينظر  83
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  :بن فارسال ذلك يف معجم املقاييس أمثلةومن 
  :استعماالت من تركيب واحد كاالرتباط بني أوما نلمحه من االرتباط بني استعمالني  

هم حم، والساللّ أثناءاملرق ينفذ من  كلّ أثناءفاذ من السهم بتحقّق معىن الن وقرمو املَرق" 
  84"الرمية  أثناءمن 

القمر بتكامل جرمه ليلةً بعد " ٍ زايد شيئًا فشيئًا يف كلّبتحقّق معىن الت ةرامقَاملُو رمالقَوبني 
  85"  مال نفسه مرة بعد مرة إىلمالِ صاحبه ليلة أي شيئًا فشيئًا، واملقامر حياول ضم 

  :املعجميالوضع  أثناء فريع االشتقاقيالت راعاة يفاملُة عامالوابط ضال: ثالثا
    أمهيةوابط ذات وهذه الض خاصسبة لعناصرة بالن آنفافريع االشتقاقي اليت ذكرناها الت 

  :ات فيها وهياملشتقّ مآخذمن حيث 

1-  للمعنوي )مأخذ(أصل ي احلس:  
    أبو اإلمامانه فقد نب على ) هـ669ت (وابن عصفور) هـ216ت (راج بكر بن الس

شرط اجلسمي؛يات األمساء األصولة يف مسم أي كون تلك  ؛اتللمشتقّ مآخذ أي اليت تعد
املسميةيات حس .أواعلم :" راجقال ابن السه مىت جتاذب لفظًنحد أا جنسان، فكان ا واحد

اسم العني : أي(االسم ) هو( األصلن جتعل بأ فاألوىلا، عرض واآلخرا جسم اجلنسني
 مافإن) إنباتانبت ينبت أ(:وقالوا  )اتبوالن تبالن(:وذلك حنو قوهلم .)الذي هو جسم

غري  أمساءمن  أفعاال العرب قد تشتق نّ؛ ألبتالنا من مشتق نبت ينبتأجتعل  أنينبغي 
 مأخوذذلك  ماإن) استلحموا) (نياستحجر الطّ: (حنو قوهلم) أعيان مساءأمن  يعين(مصادر 
      86" حم واحلجرمن اللّ
  ن تكون أمن غريها ب أوىلوقال ابن عصفور يف سياق سرده وجوه اعتداد كلمة ما       

                                                 
 .506: 2) ق.ر.م(املقاييس البن فارس،  84
 .370: 2) ر.م.ق(ن، .م 85
86 راج، رسالة االشتقاق، البن الس)حتقيق حمم24)رويش وصاحبهد على الد. 
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 إىلد من الر أوىلاجلوهر  إىلد ا، فيكون الرعرض واآلخرا حدمها جوهرأيكون  أن:" أصال
من  مأخوذاستحجر الطني : كقوهلم. قدميفس يف التالن إىلسبق أكان اجلوهر  إذاض؛ العر

احلجر، واستنوق اجلمل، واستتيست الش87" املرأةلت اة، وترج أي من النيس اقة والت
جل وكل منها اسم عنيوالر.  
    ذا الض ما  ابط  يف وضع معجميهما بدليلوقد التزم كل من ابن فارس والصاغاين

   :أمثلةجنده من 
  :يف معجم املقاييس 

  :صحالفَ -
 يقال فحصت عن األمر فحصاوهو كالبحث عن الشيء " ... 

 :ويف احلديث ؛تفحصه ألنها األرضيف  هاوهو موضع: القطا أفحوصو 

  .89 88 "فحصوا عن رؤوسهم" 
للفظ  سيةاحل الداللة إىل "فحصت عن األمر" وهي  اللة اردةالد إرجاعففي هذا املثال متّ 

  ."أفحوص"
أي بإزاحته مما يؤدي إىل  فحوص فهو مبيض القطا، وهي تكونه بفحص الترابفأما األ

  .ن هلا موضع مطمئن تضع فيه بيضهاحىت يتكوكشف ما حتته وظهوره 
  .يء فهو البحث فيه وتقليبه على وجوهه لكشف غوامضهما  الفحص عن الشأ

هناك  أنّضح لنا ويتمنهما على  الشتمال كلّ) الفحصو فحوصاأل(اللتني ربط بني الد
ن الدالبحث والكشف" اليل املكو".   

      

                                                 
-هـ1407(بعة األوىلالطّ -بريوت–ين قباوة، دار املعرفة فخر الد. د:، حتقيق)هـ669ت(املمتع البن عصفور، االشبيلي،  87

 . 47: 1 )م1987
88 416: 3هاية الن عر فاضرب ما فحصوا عنه من حديث أيب بكر برواية وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم الش

يفبالس. 
 .342: 2) ص.ح.ف( البن فارس، املقاييس 89
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- الصدي:  
امللك، ومجعه الصيد، : األصيد: قال أهل اللّغة ؛وهو أن يكون اإلنسان ناظرا أمامه"    

ك أنه مير مرا ال يعرج، فإذا واشتقاق الصيد من هذا، وذل...قالوا ومسي بذلك لقلّة التفاته
فاشتق ذلك من امسه، كما يقال رأست الرجل إذا ضربت رأسه،  ؛أخذ قيل قد صيد

 . 90"وبطنته إذا ضربت بطنه، كذلك إذا وقعت بالصيد فأخذته قلت صدته

رابن فارس الداللة ا امللك :"األصيد"دة رد ية إىل الديد وقد اللة احلسللفظ الصعلى  نص
    "فاشتق ذلك من امسه: " بقولههذا الرد نصا مباشرا 

 
  : وميكن أن منثِّل هلذا الربط كما يلي

  
  األصيد                              الصيد                              

  
  ة التفاته امللك لقلّ                          داء يصيب اإلبل      

  
  داللة جمردة      ة حسية دالل    

                                 
  عدم امليل والتلفّت                               

  
    ذا يتبه بني دالليت اللّفظتنيون  إذ ؛ضح لنا جبالء وضوح الشيشتمل كالمها على املكو

يكابده من داء، وامللك ال يلتفت لغريه فالبعري ال يلتفت ملا  "عدم امليل و التلفت: " الداليل
     . أنفةً وترفعا

 
                               

                                                 
 .28: 2) د.ي.ص( البن فارس، املقاييس 90
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   :من املصنوع باألصالة أوىلقي لْاخلَ -2
 أمساءمن  أوىلبيعة يئتها وحاهلا بيعية اليت وجدت يف الطّالطّ األشياء أمساء أنأي      

املصنوعة  األشياء أنّواعلم :" راجل ابن السقا 91اشتقاقية مآخذن تكون أاملصنوعة ب األشياء
التبست عليك بشيء من املخلوق، وليس من صنعة  إذاذلك  أشبهكالقدر والسقاء وما 

األصلاس، فاجعل الن 92" باالشتقاق أوىلاملصنوع  نّإف .لقةملا هو خ    
ا اشتقاقي اخذًمأن يكون أب أوىلواحليوان،  اإلنسانلب احلاد يف فم العظم الص): فالسن(

السن خلقي  نّمح مثالً؛ ألالر) سنان(، من )ن.ن.س( أصل من األخرىلالستعماالت 
  93 والسنان مصنوع

 أصواليات واختاذها املسم أمساءمن  أيديناما بني  أقدمضرورة الوقوف عند  -3
 : اتللمشتقّ

 األرضامي من نبات لنصنوف ا أمساءاشتقاق ) بيان( إىلذلك  ومل نتعد:"قال ابن دريد    
اجلماد من صخرها ومدرِها وحزا ) أمساءبيان اشتقاق ( إىل، وال وأعشااجنمها وشجرها 

وهذا ما ال اية . منها اليت نشتق األصولاشتقاق  إىلذلك احتجنا  رمنا إنا نوسهلها؛ أل
   . 94"له

    واستنتج حمملة املتمثّص د حسن جبل قيمة هذا الناأساس ة الوقوف عند يف مشروعي
 ألثربنا االستسالم ة جتنل نظرة علميه ميثّنأ، كما وأمسائهايات من املسم أيديناما بني  أقدم

ة اليت نتعامل ا منذ صورا غة العربيمن ناحية واللّ ةاإلنسانيغة اللّ نشأةاحللقة املفقودة بني 
  95 أخرىمن ناحية يف شعر العصر اجلاهلي ونثره  إلينااليت وصلت 

                                                 
91 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي125د حسن جبل، ص ا حمم. 
 .25راج، ص الة االشتقاق البن السرس 92
93 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي125د حسن جبل، صا حمم. 

94 3الم هارون، ص االشتقاق، البن دريد، حتقيق عبد الس. 
95 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي126د حسن جبل، صا حمم. 
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غة صواب علمي ما دمنا نلتزم من اللّ أيديناالبناء على ما بني  أنّد حسن جبل حمم رأىكما 
يف استنتاجاتنا الضةوابط العلمي.    

4- غة يف مفردات اللّ أجناسفضيل بني التأي مآخذ ؛أصوالاعتدادها  ةأولوي. 

 األصول أنّجاجي على راج والزالسابن  اإلماماننقطة التقاء  د حسن جبلحمم عرض    
شيء، جسم، محار، : ل مثلواُأل األعيان أمساءكرات اليت هي هي الن) اتاملشتقّ أصولأي (

ما : كراتالن إطاريف  –رأيهماحسب –من ضمن ما يدخل  أنّكما ...رجل، فرس وأسد
ت اشتقّ الاألفع أنّأي  لألفعالنكرات، وهي مصادر   وهي  أمساءفهي . يشمل املصادر

 كوااملصادر  إدراج ألغىد حسن جبل حمم أنّغري  -حسب مذهب البصريني–منها 
  96 .املصدربعة تؤخذ من الفعل ال ات الساملشتقّ أنّ: ات ودليله يف ذلكللمشتقّ أصوال

أنراج من حذّر ابن الس خذ من لغة العجم؛ فيكون مبرتلة من لغة العرب لشيء قد أُ يشتق
أأي  97"ري من ولد احلوتالطّ أنّعى من ادعريب  أصليبحث عن  أنه ال ينبغي مثال ن
يربط  أنوال . زرجن أومن زرج  هانإمبعىن اخلمر، فيقال " زرجون"ت منه كلمة اشتقّ

 . 98عربيني أصلنيكانا  إنباالشتقاق بني زرجون وكلّ من زرج وزرجن 

إىلراج كذلك دعا ابن الس التقلب  أو إبدالما وقع فيه  إىل -اقاالشتق إجراءعند  –ه نب
املبدلة من (سادة إنربط بني  أنه ال ينبغي ند حسن جبل أوعلى ذلك يرى حمم 99مكاين
؛ فال اإلبدالذلك منها فعل مل يسمع فيه  كما ال يشتق) أسد(وشيء من تركيب ) وسادة
  .  100أَسده مبعىن وسده: يقال

  
  

                                                 
96 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي127د حسن جبل، ا حمم. 
 .31راج، صرسالة االشتقاق البن السينتظر  97
98 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي128د حسن جبل، ص ا حمم. 
99 32راج، صرسالة االشتقاق البن الس. 

100 ينظر علم االشتقاق نظريا وتطبيقي128د حسن جبل، ص ا حمم. 
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  :خامتة

البن فارس يف كل من معجم املقاييس ) ةاللة االشتقاقيالد(دراسة فكرة  ا خاللنكّمت

  :فيما يليتائج وميكن حصرها الن من الوقوف على أهم العباب للصاغاين ومعجم
املعىن الذي جعل  :هاا، بأنة لغوية مة ملاداللة االشتقاقيتعريف الد إىلانتهى البحث  -

ة االللمادا معها يف مشتقّشتقاقية، مستمرا بتمامه أو نسبيتفّاا، حني يا رع عنه معىن متميز
مستمرا حتقّقًات، متحقّيغ منه من مشتقّا هو أيضا فيما صا ملحوظاقًا يف استعماال.  

ه قد تنب -واملعاصرين له البن فارسابقني من الس –غويني العرب بعض قدامى اللّ نإ -
  .ة يف بعض مواد العربيةاالشتقاقي اللةة الدق فكرلتحقّ

ل يف ذكر ا شبه مطرد يتمثّة منهجالالت االشتقاقييف عرضه للد – ابن فارساقتفى  -
غوية املعاجلة، مثّة اللّحروف املاد اص على داللتهالن االشتقاقيوشرحها اة مث ذكر استعماال ،

ة بذكر رمجة للمادتذييل الت ة، مثّاللة االشتقاقييف ضوء هذه الد -شرح بعضها فقط أومجيعا 

ابن فارسكان هناك ما شذّ، وقد جيتزئ  إناللة، االستعماالت اليت شذّت عن هذه الد  

  .صريح ا ا عن التة لغوية مة ملاداللة االشتقاقيبوضوح الد -أحيانا-

 ابن فارسقاييس هي من فكر ة يف معجم املالالت االشتقاقيمن الد األعظماجلمهور  إنّ -
  .وجهده 

ة دشدي ابن فارس والصاغايننها كل من ة اليت عيالالت االشتقاقيالدأغلب جاءت  -
  . الفضفضة والعموم

  .ة اللة االشتقاقيالد دتعد إىل ابن فارس مييل -

، باب الفاخراخر واللّيف معجمه العباب الز الصاغاينيف جهد  ابن فارسوضوح صدى  -
ا، وذيل ا ترمجاته للمواد بن فارس نقال حرفيالاالشتقاقية الالت دعدد من الحيث نقل 

  .غوية يف معجمهاللّ

  ابن فارسغة العربية يستفيد من جهد معجم اشتقاقي جديد للّ إنشاء إىلة حاجة مثّ أنّ -
 .ب عيوبهوغريه ويتنكّ
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على  ةاللة االشتقاقيم الدقدابن فارس  أنّ الصاغاين يفاختلف ابن فارس عن    -
  .بعد عرض استعماالاخيتم ا املادة الصاغاين  االستعماالت، يف حني أنّ

باحلواس،  إدراكهاميكن  أي ؛حمسوسة ،ةماد ة لكلّاللة االشتقاقيتكون الد أنالغالب  -
  .ةر داللة املادا من تعقّب تارخيي لتطون بدا خالف ذلك فال بدإو
  الفضل يعود اللة، وإنّالذين عرضوا للد أولئكان يف طليعة عدفارس والصاغاين لي ابن إنّ -

لغا بذلك حدا مل يب هماأنغم من ذلك بالر. إليهيف فتح ذلك الباب الذي هدامها اهللا  إليهما
أومستوى القاعدة  إىلن يرقى مبذهبهما ا يصلح ألا دقيقًعلمي ظريةالن.    
          

  رب العاملنيواحلمد هللا 
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  :فهرس اآليات -1

  
رقمها  اآلية  ورةالس  فحةالص  

 اإلسراء

  
  املائدة

  

  البينة

  

  النجم

  آل عمران

  

خرفالز  

  

  البقرة

  

  الغاشية

  اإلنسان

  امللك

  

  ةاحلاقّ

  األحزاب

  الزمر

 ةمحالر نالذُّلِ م احنا جملَه ضفواخ ﴿
  ربيانِي صغريا﴾وقُلْ رب ارحمهما كَما 

و﴿ابتلَوا إِغيه الوةَيلَس﴾  
  
  ﴾ةئَالبرِي شر﴿و ﴾ةخير البرِيئَ﴿
  

  ﴿ فَكَانَ قَابَ قْوسيِن أَو أَدنى﴾
  ﴾وباؤا بغضبٍ من اهللا ﴿
  
  ﴾جزًء ادهبع نم هوجعلُوا لَ﴿
  
﴿ بِأَنفُِسهِن نصبرتي طَلَّقَاتالْمثَالَثَةَ  و

  ﴾ قُروٍء

﴿مهابا إينإِنَّ إلَي ﴾  

  ﴾وشددنا أَسرهم﴿

﴿بلقنلَإِ ييخ رصالب ئاًكاس﴾  
  
﴿ فر ةشيي عةياض ﴾  

مهنفَم ﴿ ﴾هبحى نقَض نم  
تفَّ﴿ يو﴾ فُسى اَألن  

24  
  
35  
  
5-6  

  
09  
  
112  
  
15  
  
228  
  
25  
28  
  
04  
  
21  
23  
42  
  

  يف اإلهداء

  

  صفحة ب

  
24  

  
29  
  
52  
  
53  
  
60  
  
61  
62  
  
65  
  
65  
101  
108  
102  



136 
 

  يونس

  املاعون

وبةالت  

  ﴾حتى إِذَا أَخذَت اَألرض زخرفَها﴿

  نَ املَاعونَ﴾﴿يمنعو
 وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي ذينال مهنمو﴿

  أُذُنٌ﴾

24  
07  
43  
61  

109  
112  
104  
119  

  

  

 :فهرس األحاديث -2
 

  صفحةال  احلديث

  " النّاس  لَم يشكُرِ من ملَْ يشكُرِ" 
  

  شكر صفحة

  وتقدير

  

  :فهرس األشعار -3

  الصفحة  القائل  األبيات الشعرية

ي لحّكَت وكذُخأْي نْأَ***  ةًيلَسو كيلَإِ مهلَ الَجالرِّ نَّإِ  
وتخيبِض  
  

هلَّمطَوِيلٌ سو بـعص رــعالش  
هلَمعالــذَي لَا  ي هقَىِ فيتإِذَا ار  
همـــيضِ قَدإِلَى احلَض بِه لَّتز  
ــهمظْلي نم هيعطتسلَا ي رعالشو  
هجِـمعفَي هـِرب   يرِيـد أَنْ يعــ

 ِيبِلَادمائملَى تع تدا ش*** ابري تجِلْد سض ملُ أَرأَوهاَو   
  

  عنترة

  

  رؤبة

  

  

  

  

  ابن فارس

/  

  ب

  
07  
  

  

  

  
26  
  
60  
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 حاصواِ ا عن قَصدهم محاصا
  َطرب الواله أَو كَاملُختبلِ   ***وأَراينَ طرباِ يف أَثَرِهم     

    
تصاُء القُلُوبِ ووف أهى لَرا أَر*** صن رِكيقَلْبِيِ لغ نم كيب

حنمي 
  

را احلَصل بِهخدي لَم اجِدوس غُلْب 
    ونِهماعب ِنهم ِدوبِأَج    ***مغت لَم مهاؤما سإِذَا م  

الزيماعونهم ويضيِّعوا التن ***قَوم علَى اِإلسالمِ لَمّا يمنعوا    

/  

  ذي الرمة

  

  لبيد

  عشىاأل

  الراعي

108  
110  
 
  
112  
112  
112  
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  :املصادر واملراجع

    .ن الكرميالقرآ-1

 )أ(

  1:لبنانط-بريوت ،مؤسسة الرسالةايل،د الدحمم: ، حتقيقأدب الكاتب، البن قتيبة -2

 .1982-هـ1402

  .1982 -هـ  1402 لبنان،-دار املعرفة، بريوت ،للزخمشري ،أساس البالغة -3

.ت.لبنان، د-بريوتدار املعرفة ،يوطيللس ،نآاالتقان يف علوم القر -4  

حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة . قيقالنحاة، القفطي، حت ءنباأعلى إنباه الرواة -5

)1950-1955.( 

د رشيد يد حممالس: أسرار البالغة يف علم البيان، عبد القاهر اجلرجاين، تصحيح-6

  ). م1988 -هـ1409( 1:طة دار الكتب العلمي ،لبنان–رضا، بريوت 

7- اشتقاق أمساء اهللا، أبو القاسم عبد الرمحان بن إسحاق الزكتور جاجي، حتقيق الد

 ).م1986 -هـ1406(، 2:طلبنان،-بريوت ،مؤسسة الرسالةعبد احلسني مبارك،

8- د بن احلسن بن دريداالشتقاق، أليب بكر حمم، حتقيق وشرح عبد السد الم حمم

.ت.دلبنان،-هارون  دار اجليل بريوت  

9-قدي العريب اجلديد، يوسف وغليسيإشكالية املصطلح يف اخلطاب الن،ار العربية الد

 ).م2008 -هـ1429(1:طاجلزائر العاصمة،  للعلوم ناشرون، منشورات االختالف،

10-كيتإصالح املنطق البن الس،الم هارون دار املعارف حتقيق أمحد شاكر، وعبد الس

  .ت.د ،3:طالقاهرة ، 
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  )ب(

11 -د هارون، أبيني،البيان والتالم حممبو عثمان عمرو بن جلو اجلاحظ، حتقيق عبد الس

  .    ت.د–ط.، دلبنان-بريوتدار اجليل، 

  )ت(

12 - التريف اجلرجاين، عريفات، للشهـ 1306، 1:طمصر، -ةاملطبعة اخلريي. 

اح سليم، دار العروبة عبد الفت :حتقيق د ،جاجيالز ،تفسري رسالة أدب الكاتب - 13

  . م1995 -الكويت

14 -  لألزهري، ،اللّغةذيبحتقيق يعقوب عبد النيب، مراجعة حممجارد علي الن  

ار املصرية للتالدت.د–ط.د،رمجةأليف والت.  

  .ت.د –ط .محد صقر دأيد شرح الس ،البن قتيبة ،نآتأويل مشكل القر - 15

ة دار الكتب العلمي،محد صقرأيد الس. حتقيق دن البن قتيبة، آتفسري غريب القر16-

  .م1978 -هـ1398 ،بريوت -لبنان

  )ج(

زدي، مطبعة جملس دائرة املعارف د بن احلسن بن دريد األأبو بكر حمم ،اجلمهرة17-

 .هـ1344 ،1:طكن، د الدالعثمانية حبيدر آبا

  )ح(

مكتبة مصطفى البايب د هارون، للجاحظ،حتقيق و شرح عبد اهللا حمماحليوان، - 18

  .ت.د-ط.د .احلليب، مصر

  )خ(

  .   ت.دحممد علي النجار، : ، حتقيقبن جنيال، اخلصائص - 19

  )د(

حتقيق عبد القدوس  شرح اإلمام أيب نصر الباهلي، ورواية ثعلب ،ديوان ذي الرمة - 20

  .م 1973 -هـ 1393، أبو صاحل دمشق
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  .م1984، 5:، طاألجنلو مصريةمكتبة ، إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ- 21

22-الدةاللة احملوري،م2003 ،1:ط، دمشق-دار الفكر، د حسن جبلعبد الكرمي حمم .  

.)هـ1351(الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون، القاهرة   -

23 

  )ر(

24- مصطفى احليدري راج، حتقيقرسالة االشتقاق، البن الس حممرويشد على الد ،

. ط.م، د1973دمشق   

  )ز(

 25- الزةينة يف الكلمات اإلسالمية العربي،أيخ أيب حامت الشازي، محد بن محدان الر

ةراسات والبحوث اليمنيحتقيق حسني بن فيض اهللا اهلمذاين اليعربي احلرازي مركز الد ،

 .)م1994 -هـ1415(  1:ط

  )ك(

سة مؤسايل،محد الدأد حمم: املربد، حتقيق وتعليقد بن يزيد أبو العباس حمم، الكامل26-

م1997-هـ1418(،3: ،طلبنان-بريوت سالةالر(.  

 2:،طلبنان–بريوت  ،الكفوي يوب بن موسى احلسيينأيات، أليب البقاء الكلّ -27

.)م1998-هـ1419(  

28-اف اصطالحات الفنونكش، ن علي دحروج، مكتبة لبنا: هانوي، حتقيقللت

  .1996 ،1: طناشرون، 

  

  )ل(

.ت.د-ط.، دار صابر بريوت، دلسان العرب، البن منظور -29  
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  )م(

30- دار صفاء ، عبد القادر عبد اجلليل: ركيبية، داملدارس املعجمية دراسة يف البينية الت

م1999-هـ1420(، 1: ،طعمان ،شر والتوزيعللن(.  

، 1: ط، القاهرة، وابرمضان عبد الت: ث، البن فارس، حتقيق در واملؤناملذكّ -31

  ت.د

د علي بيضون دار الكتب منشورات حمم ،يوطيللس ،غة وعلومهااملزهر يف علوم اللّ -32

ت.د.لبنان -ة بريوتالعلمي.  

33- مييل يعقوب، دار العلم للماليني ٳ: د ،رهااملعاجم اللّغوية بدائتها وتطو

.1981 ،1: طلبنان،  -بريوت  

 - 2: ط، مكتبة االدب العريب، ارحسني نص -رهوتطو نشأته–املعجم العريب  -34

.م1968، القاهرة  

د رشاد حمم ،إشكاالت ومقاربات ،بح املعجم نظاما ؟ املعجم العريبمىت يص -35

.م 1991بيت احلكمة ، تونس  ،احلمزاوي  

كتور حممد فؤاد الد: ، عرض وتعليق، أبو عبيدة معمر مب املثىن التيمينآجماز القر-36

. ت.د-ط.دمكتبة احلاجني، القاهرة،سزكني،  

، 3: لبنان، ط-بريوت، عامل الكتب، اءلفربو زكريا حيي بن زياد اأ،نآمعاين القر-37

  .  م1983-ه1403

  . 1936، حتقيق أمحد فريد الرفاعي، القاهرة، لياقوت احلموي ،معجم األدباء -38

  .هـ1356 ،القاهرة،احلليبمكتبة مصطفى البايب ، كاكيللس،مفتاح العلوم-39
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براهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، إوضع حواشيه ، بن فارس،الغةاللّمقاييس -40

.م1999-هـ1420، 1: طلبنان،  - بريوت  

41-ة يف اللّاملصطلحات العلمييف القدمي واحلديث، األمري مصطفىة غة العربيهايبالش ،

  .)م1995 - هـ1416(، 3: لبنان، ط -بريوت،دار صادر

دار د كيالين، د سيحمم: اغب األصفهاين، حتقيقالر ،نآاملفردات يف غريب القر -42 

 .ط.د.-ت .د ،لبنان–بريوت ،املعرفة

 -بريوت ،ين قباوة، دار املعرفةفخر الد. د: حتقيقاملمتع البن عصفور، االشبيلي، -43

 .) م1987-هـ1407(، 1: لبنان، ط

راث د بن العمري، مركز إحياء التحمم. حتقيق د،غريب كالم العرباملنتخب من -44

  .)م1989 -هـ1409(  –ة مكّ –اإلسالمي 

  )ن(

45- قد األديب احلديثالن ،د غنيمي هاللحمم،ت.د-ط.، دمصر-القاهرة،هضةدار الن  

 د أبوحمم. قيق، حتيأليب الربكات بن األنبار ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء -46

  .1967 ،الفضل إبراهيم، القاهرة

47- كتور هايةالند الطناحي، والطاهر : يف غريب احلديث واألثر، حتقيق الدحممود حمم

  .  ت.د-ط.دأمحد الزاوي، املكتبة اإلسالمية، 

  )ص(

48- الصاحيب البن فارس، تصحيح ونشر املكتبة السلفية ملؤسين اخلطيب سها حمي الد

اح مطبعةوعبد الفت ط.د) م1910- هـ1328(  ،د القاهرةاملؤي. 

  )ع(

49-مهدي املخزومي د. محد الفراهيدي حتقيق دأمحان اخلليل بن العني أليب عبد الر .

  .ت .د–ط .ديالسامرائإبراهيم 
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قري حممد حسن، مطبعة : كتوردال:لصاغاين، حتقيقلالزاخر واللّباب الفاخر،  العباب-50

مع العلميم1978-هـ1398(، 1:طالعراقي،  ا(.  

51-مكتبة اآلداب ميدان األبرا ، 1:ط د حسن جبل،علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حمم

2006، القاهرة  

52-اللة العريبعلم الد، 1996 ،2: ، طدمشق، دار الفكر،ايةفايز الد.  

دار د خسارة، دوح حمممم. علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية، د-53

 ).م2008-هـ1429( ،1: ، طدمشق،الفكر

  )غ(

: ،طبغداد،مطبعة العاين ،حتقيق عبد اهللا اجلبوري ،غريب احلديث -54

  .) م1977 -هـ1397(،1

  )ف(

 ،3: ، طالقاهرة،مكتبة اخلاجني ،وابرمضان عبد الت ،فصول يف فقه العربية -55

  .) م1987-هـ1408(

 ابعة،بعة السالقاهرة ، الطّ،ضة مصردار غة، علي عبد الواحد وايف،فقه اللّ -56

.ت.، دوالثّامنة  

57- االسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،عبد الكرمي حسن جبل: لـاللة، يف علم الد ، 

.م 1997  

  )ق(

اهليئة املصرية العامة للكتاب، املطبعة األمريية،  ،للفريوز أبادي ،القاموس احمليط-58  

. هـ1301، 3: ط  

  )ش(
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 .هـ1350 ،هب، البن العماد احلنبلي، القاهرةشذرات الذّ -59

محد فراج، راجعه حممود أار عبد الست: شرح أشعار اهلذليني للسكّري، حتقيق -60

  .ت.دالقاهرة ، مكتبة دار العروبة،شاكر

 )و(

د حمي الدين عبد حمم :يقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلّكان، حت -61

  .1948، القاهرة احلميد،

  )ي(

دار الفكر د حمي الدين عبد احلميد، حمم: قيقعاليب، حتلثّيب منصور يتيمة الدهر، أل -62

  .ت.دالقاهرة، 

:الدوريات  

63-د رشاد احلمزاوياملعىن يف املعجم، حمم ،ة اآلداب مبنوبةأعمال ندوة كلي-

. )م1991أبريل  26،تونس  

عبد الكاظم .ة،داللة احملوريغة بالدمقاييس اللّ محد ابن فارس يف معجمأعناية -64

  .02: حيدر جبار عيدان، جملة آداب الكوفة العدد. دوالياسري

).م1974 -هـ 1394( 34غة العربية بالقاهرة جزء جممع اللّ -65  

:املخطوطات  

- تناسل الدالالت االشتقاقية للمادكتورة ،ةة االشتقاقيدكتوراه دولة، الد: سنيةي هن ،

.2006-2005كلّية اآلداب واللّغات والفنون، : جامعة السانيا  

- الكلمة املفردة، إبراهيم الث هجري على مستوى غوية يف القرن الثّاللة اللّمعامل الد

  .ت.د. ، جامعة أم القرىالغامدي

 



145 

 

 

:فهرس املوضوعات  

أ...............................................................مةمقد  

35-02..............................................................مدخل  

02..................................................مفاهيم املصطلحات  

02.............................................)اصطالحا -لغة (اللة الد  

04-03..........................................)اصطالحا -لغة (االشتقاق   

05..............................................رؤية ابن فارس لالشتقاق  

06...............................................غويحتديد االشتقاق اللّ  

08-06.............................................)اصطالحا -لغة (املعجم  

الد08....................................................ةاللة االشتقاقي  

ة يف املصطلحات املعباللة االشتقاقي24-09...............املعجمنيرة عن الد  

35-25.....................................ة البن فارس والصاغايناحلياة العلمي  

  66-37........................................................األول الفصل

37.......غويةط معاجلة مواد املعجمني اللّمنهج وحمتوى املقاييس والعباب، وأمنا  

47-37........................................معجم املقاييسمنهج وحمتوى -أ  

37...............................................................متهمقد  

37...............................................................منهجه  



146 

 

39..........................................................استقاء مادته  

42..............................................خصائص معجم املقاييس  

42..............................................................صولاأل  

57- 47.............................معجم العباب للصاغاين منهج وحمتوى -ب  

48..............................................................متهمقد  

48..............................................................منهجه  

50........................................................استقاء مادته  

  57-55..............................................خصائص معجم العباب

55............................................................واهدالش  

55........................................................تهصول مادأ  

56.......................................................ته تنظيم ماد  

57.......................................................املوازنة بينهما  

66-57...................أمناط معاجلة املواد اللّغوية يف معجم املقاييس والعباب  

57...............................................عند سابقي ابن فارس  

65-58....................................................طبيقياملنحى الت  

66......................................................ظرياملنحى الن  

104-68...ةالالت االشتقاقيموازنة بني صياغة ابن فارس والصاغاين للد: اينالفصل الثّ  



147 

 

وحدة وتعداللة االشتقاقي78-68......................................ةد الد  

70-68.............................................منياملتقد األئمةموقف  

70...........................وحدة الداللة االشتقاقية يف معجم املقاييس  

71............................معجم العباب وحدة الداللة االشتقاقية يف  

71......................................................املوازنة بينهما  

72............................الداللة االشتقاقية يف معجم املقاييس عددت  

72.............................الداللة االشتقاقية يف معجم العباب عددت  

73......................................................املوازنة بينهما  

77-73.....................ةاللة االشتقاقيد الدمن وحدة وتعد موقف احملدثني  

94-78........................املعجمنيأوجه صياغة الدالالت االشتقاقية يف   

78................................................اإلحكام والفضفضة  

87...................................................التجريد واملباشرة  

93.....................................................زومعدي واللّالت  

104-95................ةاالشتقاقي موازنة صياغة ابن فارس والصاغاين للدالالت  

130-106....................سسهأمظاهره و : التجديد الداليل: الثالفصل الثّ  

الت106...................................................اليلجديد الد  

107...........................................................مظاهره  



148 

 

107........................................................خصيصالت  

109...........................................................عميمالت  

111................................................جتديد الداللة أسس  

 114.....................................جديد عن طريق االستعارةالت  - أ

 117.....................................جديد عن طريق اازالت  - ب

  118.....................................................عالقة ااورة

119.....................................................ةعالقة اجلزئي  

  119.....................................)تعليل التسمية:(عالقة السببية

  121...........................................عالقة احمللّية أو املكانية

  126-121................االشتقاقي يف العمل املعجميالعناصر املقترنة بالتفريع 

  121..........................................................الدوران

  125..................................................الربط االشتقاقي

  130-126........املعجمالضوابط العامة املراعاة يف التفريع االشتقاقي أثناء الوضع 

  126......................................للمعنوي) مأخذ(احلسي أصل 

  129...................................اخلَلْقي أوىل باألصالة من املصنوع

 ضرورة الوقوف عند أقدم ما بني أيدينا من أمساء املسميات واختاذها

129..................................................اتأصوال للمشتقّ  

130.............التفضيل بني أجناس مفردات اللّغة يف أولوية اعتدادها أصوال  

132.............................................................اخلامتة  

135.....................................................الفهارس الفنية  



149 

 

138....................................................املصادر واملراجع  

145..................................................فهرس املوضوعات  

 

 

 

 



ملخص الرسالة 

فكرة الداللة االشتقاقیة في التراث اللغوي العربي ، بخاصة إبرازإلىیھدف البحث 
معجم المقاییس ثم العباب ، و الوقوف على جھد ابن فارس و :المؤلفات إبرازفي 

المتعلق بھذه الفكرة ، و رصد نقاط االتفاق و االختالف بین عملي صاحبي الصاغاني
الذي بني علیھ المعجمین األساسالفكریة و لكونھا فاألھمیة.معجمي المقاییس و العباب 

.یكون موضوع بحثي متمحورا على ذلك فجاء موسوما أنرأیت

ین معجم المقاییس البن دراسة موازنة ب–الداللة االشتقاقیة في العمل المعجمي 
).650ت (و معجم العباب الزاخر للصاغاني )ھ395ت (فارس 

اشتملت إذجاءت الدراسة في ثالثة فصول بجانب المقدمة ، المدخل و الخاتمة 
)الخ ...منھج البحث –البحث أھمیة–البحث أھداف(البحث أساسیاتالمقدمة على 

الداللة -المعجم–االشتقاق –الداللة (لحات المدخل فقد تناول مفاھیم المصطأما
، كما تناول كذلك الحیاة العلمیة )االشتقاقیة ، و المصطلحات المعبرة عنھا في المعجمین 

.البن فارس و الصاغاني 

:فصول البحث فكانت على النحو التاليأما

لجة مواد معاأنماطمنھج و محتوى المقاییس و العباب و :بعنوانفكان األولالفصل 
المعجمین اللغویة 

وحدة و تعدد الداللة االشتقاقیة في المعجمین و :فعنونتھ بـ :الثانيالفصل أماو 
.صیاغتھا 

تجدید الداللة االشتقاقیة في أسسفكان بعنوان مظاھر و :الثالثالفصل أماو 
.معجمي المقاییس و العباب

التحلیل و االستنباط الن إلىمنھجي في الدراسة فقد كان مقارنا و صفیا یمیل أما
موضوعیة البحث اقتضت ذلك 

صیاغتھا خالل أمكنالنتائج التي أھمثم ختمت البحث بخاتمة ، اشتملت على 
.الدراسة 

:الكلمات المفتاحیة 

.المعجم ؛ عددت؛ وحدة؛ابالعب؛المقاییس؛موازنة؛المنھجي؛العمل؛ االشتقاقیة؛الداللة


