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 أُِخض:

   

 ممخص :ال
قاؽ بعناية المغكييف منذ كقت مبكر، فقد دعت الحاجة إلى معرفتو مع بداية التأليؼ في النحك حظي االشت 

كعمـك العربية، لما لو مف ارتباط بأصكؿ الكممات كمعانييا كأحكاؿ تركيبيا كتقميباتيا المختمفة كما سكل ذلؾ، 
 كىك عامؿ مف عكامؿ زيادة الثركة )المفظية( المغكية .

ىك أخذ كممة مف كممة شريطة تناسبيما معنىن كتركيبا كاختبلفيما صيغة.كيعٌرفو السيكطي  فاالشتقاؽ       
بقكلو:"أخذ صيغة مف أخرل مع اتفاقيما معنىن كمادة أصمية كىيئة تركيب ليا. ليدؿ بالثانية عمى معنى األصؿ 

 بزيادة 
 مفيدة ألجميا اختمفا حركفا أك ىيئة، كضارب مف ضرب."

مغكييف االشتقاؽ إلى أربعة أنكاع تمثمت في االشتقاؽ الصغير، االشتقاؽ الكبير، االشتقاؽ كقد قٌسـ معظـ ال
ىذا نحف بصدد عرض معاني مادتي) عمـ( ك)عمؿ( في االشتقاقيف الصغير  مقالناكفي .األكبر كالكبار

 كالكبير.
 

 
Résumé: 

     Reçu dérivation soigneusement linguistes depuis le début, il avait besoin de 

savoir au début de la création dans la grammaire, la science anglaise, en raison de 

son association avec des actifs de mots et de leur signification et les conditions 

attachées et Tkulaibadtha différent Mais à part cela, ce qui est un facteur de richesse 

croissante (verbale) la langue. 

. Valachtakkak prend la parole du mot fourni sens Tnasabhma et complexe et 

formule différentes Et sachez Suyuti a dit: «Prendre une formule d'une autre avec 

leur signification accord et des documents originaux et l'installation d'entre eux 

Liddell par seconde sur le sens de l'augmentation initiale utile qu'il n'était pas 

d'accord lettres ou le corps, Kdharb d'un coup.». 

        La plupart des linguistes a été divisée en quatre types de dérivation était peu 

dans la dérivation, la dérivation grand, le plus grand dérivation et les adultes. 

Dans notre recherche, nous allons montrer la signification des sujets (la science) et 

(travaux) dans Alachtakkakan petits et grands. 

 

 
 
.   
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 مقدمة:
ظيػػر الػػدرس المغػػكم منػػذ ظيػػكر العمػػـك المعرفيػػة المختمفػػة المسػػايرة لتطػػكر 
الحضػػارات اإلنسػػانية، إال أف االىتمػػاـ بالمغػػة كػػاف عمػػى الػػدكاـ يشػػكؿ قطػػب الرحػػى 

تمػػػػؼ الدراسػػػػات العمميػػػػة كالمعرفيػػػػػة، سػػػػكاء أكانػػػػت ىػػػػذه المغػػػػة طبيعيػػػػػة أـ فػػػػي مخ
اصػػطناعية أـ رمزيػػة، األمػػر الػػذم أدل إلػػى تفػػرع الدراسػػات المغكيػػة المختمفػػة مػػف 

 نحك كصرؼ كداللة كغيرىا.
لمتغييػر حسػب  ايعد المسػاف العربػي كبػاقي األنظمػة المسػانية العالميػة خاضػع

كالتػػي مػػف  ،لدينيػػة كالسياسػػية كالثقافيػػة المحيطػػة بػػوالظػػركؼ المتعػػددة االجتماعيػػة كا
كىػك مػا يػدفع  ،شأنيا أف تؤدم بػو إلػى تطػكر داللػي كمفرداتػي تعتػرم شػكمو كمعنػاه

كقػد كػاف مكضػكع االشػتقاؽ  الباحث المغكم إلى ترصد ىذه المتغيرات تاريخيا كآنيا.
ددة لؤلبنيػة مف بيف المكاضيع التي سعت إلى الكقكؼ عمػى أىػـ االسػتعماالت المتعػ

المغكية باعتباره تكليد لؤللفاظ بعضو مف بعض سعيا لمكصكؿ إلى أكبر قدر ممكػف 
 مف الدالالت االشتقاقية المتكلدة عف المعنى األصمي.

كلذلؾ ارتأينا أف نقؼ عمػى أىػـ اسػتعماالت مػادتي )ع ؿ ـ( ك)ع ـ ؿ( فػي 
" البػػػػػف ق( ك"لسػػػػػاف العػػػػػرب395معجمػػػػػي "مقػػػػػاييس المغػػػػػة " ألحمػػػػػد ابػػػػػف فػػػػػارس )

ق( كالمػػراد مػػف ىػػذا الجمػػع بػػيف المػػادتيف ىػػك الكقػػكؼ عمػػى العبلقػػات 711منظػػكر)
 بيف الدالالت االشتقاقية مف جية كعبلقتيا بالداللة األصمية مف جية أخرل.

فيػػؿ يتحقػػؽ تكليػػد داللػػي بػػيف الداللػػة األصػػمية كالػػدالالت االشػػتقاقية؟ كىػػؿ 
كمػا طبيعػة العبلقػة بػيف ذا التكليػد؟ ىناؾ قرينة ماديػة  أك معنكيػة تكػكف سػببا فػي ىػ

 ذات طبيعة اعتباطية؟أـ أنيا  الدالالت؟
تأسػػػيس ىػػػذا البحػػػث عمػػػى مػػػدخؿ  إلػػػىلمعالجػػػة ىػػػذه اإلشػػػكالية سػػػعيت     

األكؿ: ؛ فصػػميف تطبيقيػػيف، ثػػـ نظػػرم: كتعرضػػت فيػػو إلػػى مفيػػـك االشػػتقاؽ كأنكاعػػو
، شػػػتقاؽ الصػػػغير(تمحػػػكرت مباحثػػػو حػػػكؿ اشػػػتقاقات مػػػادة )ع ؿ ـ( ك)ع ـ ؿ( )اال
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، كالمعنػى الثاني:عالجت فيو تقاليب مادتي )ع ؿ ـ( ك)ع ـ ؿ( )االشتقاؽ الكبيػر(ك 
 الجامع ليما، كأييما أسبؽ.

 كختمتو بخاتمة أكدعتيا أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىذا البحث.
كإلجرائػػي ىػػذا البحػػث اعتمػػدت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي القػػائـ عمػػى جممػػة 

المنطقيػػػػة منيػػػػا الجمػػػػع كالمسػػػػح كاالستقصػػػػاء كالتحميػػػػؿ كالتركيػػػػب مػػػػف المرتكػػػػزات 
 فاالستنتاج.

كمف أىـ كأبرز المصادر التي اعتمدتيا فػي بحثػي ىػذا"معجـ مقػاييس       
 .ـ الداللة العربي لفايز الداية"المغة البف فارس"كلساف العرب البف منظكر" ك"عم

تكجيػػو انتقػػادات  لعػػؿ أىميػػا صػػعكبة ؛كاجيتنػػي بعػػض الصػػعكبات كقػػد     
إضػػػافة إلػػػى صػػػعكبة الكشػػػؼ عػػػف عمػػػة انتقػػػاؿ الػػػدالالت بػػػيف  ليػػػؤالء المعجميػػػيف،

 بعض االستعماالت المختمفة.
كنرجػػك فػػي األخيػػر أف نكػػكف مػػكفقيف فػػي ىػػذا المكضػػكع الػػذم بػػذلنا فيػػو    

قصارل جيدنا حتػى يكػكف عمػى الكجػو الػذم يتماشػى كقيمتػو العمميػة، كلسػنا نػدعي 
إلتياف بالجديد بػؿ إنػو جيػد المقػؿ الػذم يرجػك أف يقػدـ ألمتػو النػذر مف خبلؿ ذلؾ ا

 اليسير في سبيؿ خدمة كتابيا كلغتيا .
ه مػف البحػكث مػف ر فعمنا أف نككف أصبنا في ىذا البحث الذم ال يسمـ كغي  

 حاجتو إلى التصكيب كالتنقيح الدائـ المتكاصؿ .
عمػػى نعمػػة العمػػـ أكال كأف كفػػي ىػػذا المقػػاـ ال يسػػعني إال أف أحمػػد اهلل      

 أكجو خالص شكرم إلى أستاذتي الفاضمة عمى إرشاداتيا السديدة.
كأخيػػػػرا أرجػػػػك مػػػػف المػػػػكلى عػػػػز كجػػػػؿ أف يكفقنػػػػا جميعػػػػا إلػػػػى خدمػػػػة األمػػػػة 

 كالصالح العاـ.
 ماىية االشتقاق وأنواعو: مدخل:

االشػػتقاؽ مػػف المكضػػكعات البػػارزة التػػي يعنػػى عمػػـ المغػػة بدراسػػتيا،فقد تنبػػو 
مماء العربية القدماء لو منذ بدأكا يبحثكف في المغة.كما دعػت الحاجػة إلػى معرفتػو ع
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فربطػػػكا بػػػيف األلفػػػاظ ذات األصػػػػكات  مػػػع بدايػػػة التػػػأليؼ فػػػي النحػػػك كعمػػػـك المغػػػة،
كقػػد نشػػير فػػي المتشػػابية، كاتضػػحت ليػػـ ناحيػػة األصػػالة كالزيػػادة فػػي مػػادة الكممػػة، 

فػػذكر  االشػػتقاؽالػػذم اىػػتـ بخصػػائص ق( فػػي ال392ابػػف جنػػي ) ىػػذه المناسػػبة إلػػى
مفيكمو كأصنافو مدعما كؿ ذلؾ بنماذج مف المغة، كنذكر كذلؾ صػنيع المعجميػيف 
الذيف أصمكه مف خبلؿ ما قدمكه مف أبنية كصيغ مختمفة عف مختمػؼ الجػذكر التػي 

 تستصيغيا العربية.
مػد في المغات السػامية أف ألفاظيػا تعت مف خبلؿ بحثيـ المستشرقكفكقد أكد 
كأف الجػذر الثبلثػي األصػكؿ ىػك األكثػر  ،األصؿ في كؿ اشتقاؽأخذ بعمى جذكر ت

   .شيكعا مثؿ )ضرب، فيـ، كتب(
 تعريف االشتقاق:-0
بنيانػو مػف المرتجػؿ، كاشػتقاؽ  جاء فػي المسػاف أف: "اشػتقاؽ الشػيء: لغة:-أ

 الكػػبلـ: األخػػذ بػػو يمينػػا كشػػماال، كاشػػتقاؽ الحػػرؼ مػػف الحػػرؼ: أخػػذه منػػو كيقػػاؿ:
كمػف ذلػؾ تفػرع الكػبلـ كانقسػامو إلػى عػدة   .1شقؽ الكػبلـ إذا أخرجػو أحسػف مخػرج"

 أجزاء مف جنسو.
كجػػاء فػػي مقػػاييس المغػػة : ")شػػؽ( الشػػيف كالقػػاؼ أصػػؿ كاحػػد صػػحيح      

، 2يػػدؿ عمػػى انصػػداع فػػي الشػػيء ... تقػػكؿ شػػققت الشػػيء أشػػقو شػػقا، إذا صػػدعتو"
، كعميػػو يمكننػػا 3صػػؼ الشػػيء الشػػؽ"كمعنػػاه انقسػػاـ الشػػيء إلػػى جػػزئيف. "كيقػػاؿ لن

 إطبلؽ كممة شؽ عمى كؿ جزء انشؽ.

                                                 

 

ػ لساف العرب،ابف منظكر،تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكبير كزمبلؤه، القاىرة،دار المعارؼ، مج   ، ج   ،  1
 .   2، ع 2302ص 

 .   170، ص 3اييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر لمطباعة، ج ػمق 2
 171،ص 3ػ المرجع نفسو، ج 3
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 اصطالحا:    -ب
ىك أخذ كممة مف كممة  شريطة تناسبيما معنػىن كتركيبػا كاختبلفيمػا صػيغة. 

ق( بقكلو: "أخذن صيغة مػف أخػرل مػع اتفاقيمػا معنػى كمػادة 911كيعٌرفو السيكطي )
ى معنػػػى األصػػػؿ بزيػػػادة مفيػػػدة ألجميػػػا أصػػػمية كىًيئػػػة تركيبػػػا ليػػػا. ليػػػدؿ بالثانيػػػة عمػػػ

كمػػػف ثمػػػة فاالشػػػتقاؽ يبحػػػث عػػػف  1اختمفػػػا حركفػػػا أك ىيئػػػة، كضػػػارب مػػػف ضػػػرب".
كيفيػػة خػػركج الكممػػات بعضػػيا مػػف بعػػض، بسػػبب مناسػػبة بػػيف المخػػرج كالمخػػارج، 
كبػػػػػيف األصػػػػػالة كالفرعيػػػػػة بػػػػػيف األلفػػػػػاظ، كيكػػػػػكف ذلػػػػػؾ بحسػػػػػب الييئػػػػػة ال بحسػػػػػب 

. كمػا  2تقاؽ عف مناسػبة نيػؽ كنعػؽ بسػبب المػادة الجكىرية، مثبل: يبحث في االش
( بقكلػػو: "االشػػتقاؽ نػػزع لفػػظ مػػف آخػػر، بشػػرط مناسػػبتيما ىػػػ816تحػػٌده الجرجػػاني)

 .  3معنى كتركيبا، كمغايرتيما في الصيغة "
كقػػد اتخػػذ ىػػذا البحػػث كجيػػة كاضػػحة حػػيف ألػػؼ عػػدد مػػف المغػػكييف منػػذ     

منيػػػػا: كتػػػػاب "اشػػػػتقاؽ األسػػػػماء" القػػػػرف الثػػػػاني اليجػػػػرم كتبػػػػا خاصػػػػة باالشػػػػتقاؽ 
ق(، ككتػػاب 321) ق(،ك كتاب"اشػػتقاؽ أسػػماء القبائػػؿ" البػػف دريػػد216لؤلصػػمعي )

ق(، ككتاب"اشػػػتقاؽ 337"اشػػتقاؽ أسػػماء اهلل عػػػز كجػػؿ" ألبػػي جعفػػػر ابػػف النحػػاس)
 ق(.560أسماء المكاضع كالبمداف" لمخكارزمي)

 ــ أنواعو:5
كاع تمثمػػػػػت فػػػػػي االشػػػػػتقاؽ قسػػػػـ معظػػػػػـ المغػػػػػكييف االشػػػػػتقاؽ إلػػػػػى أربعػػػػػة أنػػػػػ

 الصغير)األصغر(، االشتقاؽ الكبير، االشتقاؽ األكبر، كاالشتقاؽ الكبار.

                                                 

 

ػ المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا، السيكطي، تحقيؽ: جاد المكلى محمد أحمد البجاكم كزمبلءه ،دار  1
   346،ص1الفكر،بيركت، لبناف،ج 

 القنكجي،  ػينظر: أبجد العمكـ، 2
 17،ص 1978ػ التعريفات، الجرجاني، بيركت،مكتبة لبناف، ساحة رياض الصمح،  3
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أمػػػا االشػػػتقاؽ الصػػػغير فقػػػد تعػػػددت مفاىيمػػػو عنػػػد عممػػػاء المغػػػة، فعٌرفػػػو     
"ىػػك أف يكػػكف بػػيف المفظػػيف تناسػػب فػػي الحػػركؼ كالتركيػػب نحػػك:  الجرجػػاني بقكلػػو:

االشػػػػتقاؽ الصػػػػغير مبنػػػػي عمػػػػى أسػػػػاس  فإ، كعميػػػػو نقػػػػكؿ  1ضػػػػرب مػػػػف الضػػػػرب"
االشػػتقاؽ االشػػتراؾ فػػي حػػركؼ مرتبػػة ترتيبػػا ثابتػػا دكف تبػػديؿ مكاقعيػػا بػػيف المشػػتؽ 
كالمشتؽ منو )المادة األصػمية( كمػا جػاء فػي الخصػائص أف االشػتقاؽ الصػغير:"ما 
فػي أيػدم النػاس ككتػبيـ، كػأف تأخػذ أصػػبل مػف األصػكؿ فتقػرأه فتجمػع بػيف معانيػػو، 

ف اختمفػػػػ ت صػػػػيغو كمبانيػػػػو، كذلػػػػؾ كترتيػػػػب )س ؿ ـ( فإنػػػػؾ تأخػػػػذ منػػػػو معنػػػػى كا 
ػػاًلـ، كسػػمماف ، كسػػممى، ك الٌسػػبلمة.  ـى ، كيىٍسػػميـي، كسى ػػًم السػػبلمة فػػي تصػػرفو ؛ نحػػك سى

 .  2كالٌسميـ: المديغ؛ أطمؽ عميو تفاؤال بالٌسبلمة"
ق( أف ىػػػذا النػػػكع ال يخفػػػى 392) كمػػف خػػػبلؿ ىػػػذا التعريػػػؼ يقػػػر ابػػف جنػػػي

كذلػؾ لكثػرة تداكلػو بػيف النػاس كمعرفػة العػالـ كالعػامي لػو.  ،قٌراء المغةعمى أحد مف 
، كتمػػػؾ ىػػػي أىػػػـ الخصػػػائص  3كيعػػػٌد "أكثػػػر أنػػػكاع االشػػػتقاؽ ر كركدا فػػػي العربيػػػة"

 الممٌيزة لو.
 كالنػػكع الثػػاني فقػػد تمثػػؿ فػػي االشػػتقاؽ الكبيػػر: كالػػذم عٌرفػػو ابػػف جنػػي بقكلػػو:

بل مف األصكؿ الثبلثية ، فتعقد عميػو كعمػى "كأما االشتقاؽ األكبر فيك أف تأخذ أص
تقاليبػو السػتة معنػى كاحػد، تجتمػع التراكيػب السػػتة كمػا يتصػٌرؼ مػف كػؿ كاحػد منيػػا 
ٌد بمطػؼ الصػنعة ك التأكيػؿ إليػو ، كمػا يفعػؿ  ف تباعد شػيئا مػف ذلػؾ عنػو ري عميو، كا 

                                                 

 

 17ػ التعريفات، الجرجاني، ص  1
، ص 2، ج1952ػالخصائص، ابف جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار،مصر، المكتبة العممية، د ط ،  2

134. 
 174، ص 1986، 11ر العمـ لممبلييف، طػ دراسات في فقو المغة، صبحي الصالح، بيركت ، لبناف، دا 3
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تقميػػب  ، كعميػػو فاالشػػتقاؽ الكبيػػر يقػػـك عمػػى1االشػػتقاقيكف ذلػػؾ فػػي التركيػػب الكاحػػد"
األصػؿ الثبلثػي إلػى سػتة تقاليػب عمػػى أف يكػكف المعنػى العػاـ كاحػد )جػامع( كالػػذم 
ذا خػػرج شػػيء مػػف ذلػػؾ عػػف ىػػذا المعنػػى يػػرد  يتميػػز بػػو ىػػذا النػػكع مػػف االشػػتقاؽ، كا 

 إليو عف طريؽ التأكيؿ العقمي.
كقػػد حػػٌده الجرجػػاني فػػي قكلػػو: "ىػػك أف يكػػكف بػػيف المفظػػيف تناسػػب فػػي     

، كمػػف ثمػػة فاالشػػتقاؽ الكبيػػر  2دكف الترتيػػب نحػػك جبػػذ مػػف الجػػذب"المفػػظ كالمعنػػى 
عنػده ىػػك تشػابو الكممتػػيف فػي الحػػركؼ األصػمية كفػػي المعنػى كتغايرىمػػا فػي ترتيػػب 

 ىذه الحركؼ. 
كالنكع الثالث يسٌمى االشتقاؽ األكبػر "كىػك مبنػي عمػى ارتبػاط الكممػات      

 3لفػظ عمػى معنػى مسػتقؿ بنفسػو"الثبلثية في األصكات، بؿ التقارب بحيث يػدؿ كػؿ 
، أم أف يكػػػكف التشػػػابو فػػػي المعنػػػى بػػػيف كممتػػػيف دكف التكحػػػد فػػػي األصػػػكات عمػػػى 

 .4أف"يككف بيف المفظيف تناسب في المخرج نحك: نعؽ مف النيؽ"
"كىػػػك ، كيسػػػمى النحػػػت؛ كأمػػػا النػػػكع الرابػػػع فقػػػد تمثػػػؿ فػػػي االشػػػتقاؽ الكبػػػار 

، كمعنػاه اختصػار كممتػيف 5لفظػيف"ضرب مف االختصػار يقػـك عمػى تكليػد لفػظ مػف 
 في كممة كاحدة مثؿ: البسممة مف بسـ اهلل .

                                                 

 

 .134، ص 2ػ الخصائص، ابف جني، ج  1
 17ػالتعريفات، الجرجاني، ص  2
 . 30، ص 1995ػ مباحث لغكية، بشير كحيؿ، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، د ط ، 3
 .17ػ التعريفات، الجرجاني، ص  4
 31ػ مباحث لغكية ، بشير كحيؿ، ص  5
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كفي ىذا المقاـ لسنا معنييف بدراسػة ىػذيف النػكعيف األخيريف)األكبػر كالكبػار(،      
بػػؿ كقفنػػا عمػػى دراسػػة االشػػتقاقيف الصػػغير كالكبيػػر كأىػػـ اسػػتعماالتيما فػػي المسػػاف 

 .ؿ( كمقاييس المغة لمادتي )ع ؿ ـ( ك)ع ـ
 :الفصل األول: اشتقاقات مادة )ع ل م ( و)ع م ل(

  اشتقاقات مادة )ع ل م(: المبحث األول:
لقد كاف  االشتقاؽ الصغير مكضكع اىتماـ المغكييف القدامي باعتباره أكثر       

االشتقاقات استعماال، كمنو ارتأينا أف نعرض االستعماالت المختمفة لمادتي )عمـ( 
 اآل تي: ك)عمؿ( في الجدكؿ

 ـ الصيغ الفعمية:0
أنواع  

 األفعال
 االستعماالت المختمفة الفعل الوزن

  
 
 

 مجرد

مىـى  فىعىؿى  سىمىوي]المساف،ابف  عى ٍممنا: كى مىمىوي يىٍعميميوي كيىٍعًمميوي عى كعى
 [2،ع 3084،ص 34،ج4منظكر،مج 

ـى  فىًعؿى  ًم ًمٍمتي بخبر قدكمو  عى عمـ بالشيء، شىعىرى يقاؿ ما عى
شعرت ...ك عمـ األمر كتىعىمىمىوي :  أم ما

[.كيجكز أف 3،ع3083أتقنو]المرجع نفسو، ص
ٍفتيو ك  ًممت  الشيء بمعنى عىرى تقكؿ عى

بىٍرتيوي]المرجع نفسو،ص   [.1،ع3084خى
ميـى  فىعيؿى  ميـى كفىقيوى أم ساد العمماء كالفقياء.]المرجع  عى كعى

 [2، ع 3083نفسو،ص 
 
 
 
 
 

ـى  أىٍفعىؿى  كأعمـ الفارس: جعؿ لنفسو عبلمة الشجعاف  أىٍعمى
...كأعمـ الفرس: عٌمؽ عمييا صكفا أحمر كأبيض 
في الحرب...كأعمـ حمزة يـك بدر. ]المرجع نفسو 

 [ 2، ع3084،ص 
ـى  فىٌعؿى  ٌم كعٌممو العمـ كأعممو إياه فتعٌممو...كعٌممتو الشيء  عى
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 [ 3، ع3083فتعٌمـ.]المرجع نفسو، ص  مزيد
ؿى  الىـى  فىاعى كعالمو فعىمىمىو يىٍعميميوي بالضـ:غمبو بالعمـ ،أم كاف  عى

 [3، ع3083أىٍعمىـى منو.]المرجع نفسو،ص

   انفعؿ
ـى   ًاٍفتىعىؿى  كاعتمـ البرؽ: لمع في العىمىـ ]المساف ، ابف  ًاٍعتىمى

 [1، ع 3085منظكر،ص 
ؿى  ـى  تىفىاعى ًمميكهي.]المرجع  تىعىالى تىعالمو الجميع أم عى

 [2، ع 3084نفسو،ص
ـى  تىفىٌعؿى  ٌم ـٍ  . كفي حديث الدجاؿ:  تىعى ـى في مكضع اٍعمى تىعىٌم

تىعىمَّميكا أٌف رٌبكـ ليس بأعكر، بمعنى اٍعمىميكا... كال 
تستعمؿ تعٌمـ بمعنى اعمـ إاٌل في 

.قاؿ ابف  األمر...كاستغني عف تعٌمٍمتي بعىًمٍمتي
السكيت: تعٌممت أٌف فبلف خارج بمنزلة 

 [3، ع  3083نفسو، ص  عممت.]المرجع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ًاٍفعىؿٌ  

ـى  ًاٍستىٍفعىؿى  ـى  ًاٍستىٍعمى لي خبر فبلف اٍعمىٍمًنيًو حتى  كيقاؿ: اٍستىٍعمى
أٍعمىميوي، كاٍستىٍعمىمىًني الخبر فأٍعمىٍمتيوي إٌياه.]المرجع 

 [ 3، ع3083نفسو،ص 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ افعكعؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ افعاؿٌ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ افعٌكؿ
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 د الصنغ او منل: 5
 

 االستعماالت المختمفة االسم الوزن نوع األسماء 
ـي  الًفٍعؿي  المصدر ـي  الًعٍم نقيض الجيؿ ]المساف،ابف منظكر،ص  كالًعٍم

 [ 1، ع 3083
ـي  الفىعىؿي   الٌرايىةي ...كالعىمىـي: الجبؿ،ككؿ شيء يككف  العىمى

معمما:خبلؼ المجيؿ كجمع العمـً أعبلـ 
 [ 109، ص4أيضا.]مقاييس المغة،ابف فارس،ج 

كالعىمىـي كالعىمىمىةي كالعيٍممىةي : الشؽ في الشفة 
مىٍمتيوي أي  ٍممان مثؿ كسرتو أكسره العميا...كعى ٍعًمميوي عى

كسرنا:شققت شفتو العميا كىك أعمـ.]المساف،ابف 
 [ 2، ع 3084منظكر،ص 

اًلـ فىاًعؿ اسـ الفاعؿ العالـ الذم يعمؿ بما يعمـ.]المرجع نفسو، ص  عى
 1، ع 3083

كعىبٌلـه كعىبٌلمىةه إذا بالغت في كصفو بالعمـ، أم  عىبٌلـ فىٌعاؿ صيغ المبالغة
جدان كالعبٌلـ كالعبٌلمة: الٌنسىابىة، كىك مف  عالـ

 .[ 2،ع3083العمـ ]المرجع نفسو،ص 
" الذم ال  معمـك مفعكؿ اسـ المفعكؿ  ٍعميكـً ٍقًت المى كقكلو تعالى:"ًإلىى يىكـً الكى

يعممو إال اهلل، كىك يـك القيامة ]المرجع نفسو، 
 ص نفسيا ،ع نفسو[.

ًميـ فىًعيؿ الصفة المشبية   ؿ لئلنساف الذم عٌممىوي اهلل عمما مف العمـك يقا عى
]المرجع نفسو، ص نفسيا، ع   [.1عميـه

 اسـ المكاف 
 

ٍفعىؿٍ  ٍعمىـٍ  مى ان لمطرؽ ك الحدكد.ك قيؿ  مى مىمى ًعؿى عبلمة ك عى ما جي
ٍعمىـي األثر ]المرجع نفسو ،ص [. 3،ع3084المى

كمعمـ الطريؽ: داللتو، ككذلؾ معمـ الديف عمى 
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شيء: ًمظىٌنتيوي كفبلف معمـ لمخير  المثؿ كمعمـ كؿ
]المرجع  كذلؾ،ككمو راجع إلى الكٍسـً كالًعٍمـً

 [ 1،ع3085نفسو،ص 
ـي  أىٍفعىؿي  اسـ التفضيؿ ] المرجع نفسو،  أىٍعمى ـي شققت شفتو العميا، ك ىك أٍعمى

 .[2،ع3084ص 
 

 تصنيف المعاني حسب الدالالت المشتقة:-5
بلـ كالمػػيـ أصػػؿ صػػحيح كاحػػد، يػػدؿ جػػاء فػػي مقػػاييس المغػػة أف "العػػيف كالػػ

ق( أف 395. كمنػػو يػػرل  ابػػف فػػارس )ت 1عمػػى أثػػر بالشػػيء يتميػػز بػػو عػػف غيػػره"
العػػػيف كالػػػبلـ كالمػػػيـ تشػػػكؿ فعػػػبل صػػػحيحا يػػػدؿ عمػػػى السػػػمة كالعبلمػػػة التػػػي تميػػػز 

 كعميػػو فالداللػػة األصػػمية لمػػادة )ع ؿ ـ( الشػػيء عػػف غيػػره بمجمكعػػة مػػف السػػمات.
 و الشيء عف غيره.األثر الذم يتميز ب يى

كقػػد تكلػػدت  عػػف ىػػذه الداللػػة مجمكعػػة مػػف الػػدالالت االشػػتقاقية باعتبارىػػا 
 دالالت فرعية تتجمى فيما يأتي: 

 :الداللة عمى السمة واألثر-أ
ػوي  ـى كأىٍعمىمى ػوي الًعٍمػ ٌممى ـى بمعنػى عى ٌمػ ػوي إكمف ذلؾ :عى ـى نفسػو كأعمميػا  ،يػاه فىتىعىٌممى ٌمػ كعى

ـى ك   .2الحػػػرؼ تكسػػػميا بسػػػما ـى  الفػػػارس: جعػػػؿ لنفسػػػو عبلمػػػة الشػػػجعاف، كأٍعمىػػػ أىٍعمىػػػ
 الفرس:عمؽ عمييا صكفا أحمر أك أبيض في الحرب. 

                                                 

 

 .109، ص4مغة، ابف فارس، مادة )عمـ( جمقاييس ال  1
 . 2، ع 3084لساف العرب، ابف منظكر، ص  2
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ـى حمػػػػػػػزة يػػػػػػػـك بػػػػػػػدر ٍممػػػػػػػان:، كأىٍعمىػػػػػػػ ػػػػػػػوي عى ػػػػػػػو كيٍعًممي ػػػػػػػو يٍعميمي مىمى ػػػػػػػمىوي.  ككػػػػػػػذا عى سى كى
. كالعبلمة، كىي معركفػة، يقاؿ:عٌمٍمػتي عمػى الشػيء 1كالعبلمة:السمة، كالجمع عىبلىـه 

 .                                                   2. يقاؿ...كخرج فبلف ميٍعمًمان بكذاعبلمة
ٍعمىـي األثر     مىما لمطرؽ كالحدكد: كقيؿ المى ًعؿى عىبلىمىةن كعى ٍعمىـي ما جي    .كالمى
ـي كػػػؿ       ٍعمىػػػ ـي الػػػديف عمػػػى المثػػػؿ، كمى ٍعمىػػػ ـي الطريػػػؽ: داللتيػػػوي، ككػػػذلؾ مى ٍعمىػػػ كمى
ـه لمخيػػر كػػذلؾ، ككمػػو إلػػى الكسػػـ كالًعٍمػػـً شػػيء مىًظنٌ  ٍعمىػػ  المعنػػى .كمػػف 3تيػػوي، كفػػبلف مى

ػةي  ،كالعىمىـي الجبؿ الراية... العىمىـي: نفسو ػةي كالعيٍممى ـي كالعىمىمى ككؿ شػيء يكػكف معممػان: كالعىمىػ
ٍممىان مثؿ كسرتو أكسػره كسػرا: شػققت شػفت الشؽ في الشفة العميا... مىٍمتيوي أىٍعًمميوي عى و كعى

ػػػة  ػػػة كعىبلمى كالعيػػػبٌلـي: فيمػػػا يقػػػاؿ الحنػػػاء؛ كذلػػػؾ أنػػػو إذا  .4العميػػػا كىػػػك أعمػػػـ. كأيٍعميكمى
مىػػٍيـه: اسػػـ رجػػؿ، كىػػك أبػػك بطػػف... .5خضػػب بػػو فػػذلؾ كالعبلمػػة ـي ك  كعي ػػبٌلـه كأىٍعمىػػ كعى

 عبد األىٍعمىـً أسماء.
كالعىٍيمىـي: الضفدع...، كالعيبلـ : الضبعاف ، كىك ذكر الضباع

6. 
االشتقاقات كالصيغ تفيػد معنػى السػمة التػي يمكػف أف تميػز الشػيء  فكؿ ىذه

 عف غيره، فتككف أثرا عف غيرىا.
   :الداللة عمى الغمبة في العمم 5

ػػوي بالضػػػـ : غمبػػػو  ذلػػػؾ كمػػف ػػػوي يىٍعميمي ػػوي فىعىمىمى الىمى ػػػكهي، كعى ًممي ػػوي الجميػػػع أم عى تىعىالىمى
ـى البػػػرؽ لابػػػالًعٍمـً ، أم كػػػاف أعمػػػـ منػػػو . ك  ـى كفىقيػػػوى أم سػػػاد ٍعػػػتىمى ميػػػ مػػػع فػػػي الًعٍمػػػـً . كعى

                                                 

 

 . 2، ع 3084نفسو، ص   1
 .109، ص 4مقاييس المغة، ابف فارس ، ج 2
 .1،ع3085لساف العرب ، ابف منظكر، ص 3
 3، ع 3084ػالمرجع نفسو، ص  4
 110، ص 4ػمقاييس المغة، ابف فارس،ج 5
 1، ع 3084ػ لساف العرب، ص  6
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 . ـً ًمي : الرجؿ الخفيػؼ الػذكي ، مػأخكذ مػف العيػبلى فيػذه العمماء ك الفقياء ككذا العيبلى
 الدالالت تدؿ عمى الظفر عند المناظرة في العمـ.

 :إتقان العمم والمعرفة 5
ـى األمػر كتعممػو: أتقنػو، كيجػكز أف تقػكؿ عممػت الشػيء بمع ًمػ نػى كمف ذلؾ عى

عممتػػػو كخبرتػػػو. كعممػػػت الشػػػيء أعممػػػو عممػػػا : عرفتػػػو . كيقػػػاؿ: تعمػػػـ فػػػي مكضػػػع 
أعمـ. كفي حديث الدجاؿ : تعممكا أف ربكـ ليس بأعكر بمعنى اعممػكا، كال يسػتعمؿ 

فػػي األمػػر، كاسػػتغنى عػػف تعممػػت بعممػػت. قػػاؿ ابػػف السػػكيت:  إالتعمػػـ بمعنػػى اعمػػـ 
    .1تعممت أف فبلنا خارج، بمنزلة عممت

        .2اؿ لئلنساف الذم عممو اهلل عمما مف العمـك عميـكيق 
مػػػػػة إذا بالغػػػػػت فػػػػػي كصػػػػػفو بػػػػػالعمـ، أم عػػػػػالـ جػػػػػدا كالعػػػػػبلـ ـ كعبٌل كعػػػػػبٌل   

كعمػػـ ىػػك   . كالعمػػـ نقػػيض الجيػػؿ، عمػػـ عممػػا،3كىػػك مػػف  العمػػـ كالعبلمػػة: النسػػابة،
 .4نفسو، كرجؿ عالـ كعميـ مف قـك عمماء فييما جميعا

لخبػرة ك التجريػب بمػا يمكػف صػاحبو مػف اكتسػاب المعرفػة كاإلتقاف يقتضػي ا
 التي تمكنو مف التفاعؿ مع مختمؼ المكاقؼ التي تقتضي منو تفعيميا .

 ـالداللة عمى الجمع واالجتماع والكثرة: 0
كمػف ذلػؾ العػالمكف: كذلػؾ أف كػؿ جػنس مػف الخمػؽ فيػك فػي نفسػو معمػػـ    

: العػػالى  لعػػيمـ: فيقػػاؿ: إنػػو البحػػر، كيقػػاؿ إنػػو . كا1جتماعػػوـ سػػمي الكعمػػـ. كقػػاؿ قػػـك
 .3كقيؿ العيمـ :الماء الذم عمتو األرض يعني المندفف. 2البئر الكثيرة الماء 

                                                 

 

 3، ع3083ػ لساف العرب، ابف منظكر، ص 1
 1، ع 3083ػ المرجع نفسو، ص 2
 2، ع 3083ػ المرجع نفسو، ص  3
 . 1،ع3083ػ لساف العرب ، ابف منظكر،ص 4
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 كمف ثمة فكؿ اجتماع لمشيء يشكؿ عالما.
 العالقة بين الدالالت المشتقة:ـ 2

مػػػػف ىػػػػذه  داللػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تصػػػػنيفنا ليػػػػذه االسػػػػتعماالت تحػػػػت كػػػػؿ      
 مػػػف يػػػا، نبلحػػػظ أنػػػو قػػػد تحقػػػؽ تكليػػػد داللػػػي بينيػػػا ك تػػػدرج الػػػدالالت بحسػػػب معاني

ثػـ الداللػة عمػى إتقػاف ، الداللػة عمػى الغمبػة فػي العمػـإلػى  الداللة عمى السمة كاألثر
فمػػػػثبل إذا ذىبنػػػػا إلػػػػى  ؛فالداللػػػػة عمػػػػى الجمػػػػع كاالجتمػػػػاع كالكثػػػػرة ،العمػػػػـ كالمعرفػػػػة

ـى؛ أعمػػـ الفػػػارس إذا جعػػػؿ لنفسػػو عبلمػػػة  كأعمػػػـ الفػػػرس:  الشػػجعاف،اسػػتعماالت أىٍعمىػػػ
ٌمػؽى عمييػا صػكفا أحمػر كأبػيض فػي الحػرب فيػي تػدؿ عمػى السػمة كالعبلمػة فتكلػػد  عى
ًمٌي: كىك الرجؿ الخفيؼ الذكي، مأخكذ مف العبلـً التي تػدؿ عمػى الغمبػة  عنيا العيبلى

ـٌ االنتقػػاؿ مػػف معنػػى  .الػػذم يمثػػؿ داللتػػو األصػػمية نفسػػو فػػي العمػػـ بػػالمفيـك كقػػد تػػ
العبلمػػػة عمػػػى كبلمػػػة إلػػػى معنػػػى الغمبػػػة فػػػي العمػػػـ، ىػػػذه األخيػػػرة تعتبػػػر السػػػمة كالع

الرجؿ العبلمػٌي، كىػذا كفػؽ مبػدأ التكليػد  تاعبلم ماصاحبيا؛ أم أٌف الخفة كالذكاء ى
أم مػػف المػػادم  ؛4الػداللي. فكػػاف ىػػذا "التطػػكر الػػداللي مػػف المحسػػكس إلػػى المجػػٌرد"

داللػة عمػى سػمتو كمػف ثمػة األثػر، إلى المعنكم. إضافة إلى كثرة الشيء كاجتماعو 
 كمثاؿ ذلؾ استعماالت العيمـ كالعالمكف.

 
 
 

                                                                                                              

 

 .110،ص 4ػمقاييس المغة ، ابف  فارس، ج 1
 .111ػ المرجع نفسو ، ص 2
 .1، ع 3086ػ لسف العرب ،ابف منظكر ،ص 3
 279، ص 1996، 2العربي، فايز الداية، دمشؽ، دار الفكر، ط  ػ عمـ الداللة 4
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 المبحث الثاني: اشتقاقات مادة)ع م ل(
 ـ الصيغ الفعمية:0

كىنا سنقدـ جدكال نتطرؽ فيو ألنكاع األفعاؿ كأكزانيا كاستعماالتيا المتعددة        
 في المعجميف كىي كاآلتي:

 
أنواع 

 األفعال 
 االستعماالت المختمفة الفعل الوزن

 
 

 مجرد

 ػػػػػػػػػػػػػػػ         عىمىؿى  فىعىؿى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ           ػػػػػػػ  فىعيؿى 
عمؿ عمبلن، كأعممو غيره استعممو  عىًمؿى  فىًعؿى 

[. كعىًمؿى 1، ع 3108]المساف،ص 
ـى ]المرجع  : دىا البرؽ عمبلن،فيك عىًمؿه

 [.1، ع3109نفسو،ص 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزيد

 أعمؿ فبلف ذىنو في كذا ككذا،إذا أىٍعمىؿ أىٍفعىؿ
دٌبره بفيمو، أعمؿ رأيو كآلتو كلسانو، 
كاستعممو: عىًمؿى بو ]المرجع نفسو، 

 [  1، ع3108ص
كيقاؿ: عىمٍَّمتي القـك عيمالتيييـ إذا  عىمَّؿى  فىعَّؿى 

أعطيتيـ إٌياىا.]المرجع نفسو، 
 [. 2، ع3108ص

ت الٌرجؿ أعاممو معاممة كعامم عىامىؿى  فاعىؿى 
.]المرجع نفسو،  كعاممو:سامو بعىمىؿو

 [.3، ع 3108ص 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           ػػػػػػػػػػػ ًاٍنفىعىؿى 
المرجع نفسو، ] اضطرب في العمؿ اٍعتىمىؿى  اٍفتىعىؿى 
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. اعتمؿ الرجؿ إذا [2، ع3108ص 
عىًمؿى بنفسو ]مقاييس المغة، ابف 

 .[ 145فارس، ص 
ؿى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         ػػػػػػػػػػ تىفىاعى
تعٌمؿ فبلف لكذا، كالٌتعميؿ تكلية  تىعىمَّؿى  تىفىعَّؿى 

 [. 2،ع 3108العمؿ ]المساف،ص
استعمؿ فبلف غيره: إذا سألو أف  استعمؿ استفعؿ

يعمؿ لو، كاستعممو : إذا طمب إليو 
، ع 3108العمؿ ]المرجع نفسو، ص

1 .] 
   كعؿافع

   افعاؿٌ 
   افعٌكؿ

 
 ـ الصيغ االسمية:5

أما في ىذا المكطف فسنعرض جدكال نقدـ فيو أنكاع الصيغ االسمية بأكزانيا        
 ك استعماالتيا المختمفة كىي:

 المختمفة  االستعماالت سم اال الوزن نوع األسماء
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ الًفٍعؿي  اسـ المصدر
المينة، كالفعؿ، كالجمع أعماؿ،  العىمىؿي  الفىعىؿي  اسـ المصدر

كعمؿ: اسـ رجؿ]لساف العرب، 
 [ 3،ع 3107ص

اًمؿه  فىاًعؿه  اسـ الفاعؿ العامؿ: ىك الذم يتكلى أمكر  عى
ًمًو ،]  الٌرجؿ في مالو كًمٍمًكًو كعىمى
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 :تصنيف المعاني حسب الدالالت المشتقةـ 5
جػػاء فػػي مقػػاييس المغػػة أف "العػػيف كالمػػيـ كالػػبلـ أصػػؿ كاحػػد صػػحيح ، كىػػك 

تحقػػؽ فعػػبل صػػحيحا  "عمػػؿ"أف  كمنػػو يػػرل ابػػف فػػارس ،1ؿ فعػػؿ يفعػػؿ"ػػػػػػػػعػػاـ فػػي ك

                                                 

 

 .145مقاييس المغة ،ابف فارس،باب العيف ك الميـ كالبلـ كما يثمثيما ، ص  ػ 1

[       3، ع 3107المرجع نفسو، ص
اًمؿي الرمح كعاممتو، كىك ما دكف  كعى
التعمب قميبل مما يمي السناف، كىك 

[،  145صدره ]مقايس المغة،ص
كالعامؿ في المغة: ماعىًمؿى عمبلن 

 [    3، ع 3108ما]المرجع نفسو،ص
، إذا كاف  عىميكؿ فعيكؿ صيغ المبالغة كرجؿ عىميكؿه

 [ 1كسكبان]المرجع نفسو،ع
]المرجع  عىًمؿه  فىًعؿه  صيغ المبالغة : ذك عىمىؿو كرجؿ عىًمؿه

 [ 1،ع 3108سو،صنف
مفعك  اسـ المفعكؿ

 ؿ
، فقيؿ: ىك الذم فيو  معمكؿ سراب معمكؿو

الٌمبف كالعىسىؿي كالثمج ]المرجع 
 [ 3، ع 3109نفسو،ص

ًممىةه  فىًعمىةي  الصفة المشبية .ك  عى ٍؿ...ك العىًممىةي : ما عيًمؿى العىمى
ٍؿ ...كالًعٍممىةي ك  الًعٍممىةي حالة العىمى

الىة الىة  العيٍممىة كالعىمى الىة كالًعمى كالعيمى
.  كيميوي أجر ما عيًمؿى

ٍفعىؿ اسـ المكاف  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ مى
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يػػدؿ عمػػى كػػؿ فعػػؿ نقػػـك بػػو، كالػػذم تكلػػدت منػػو مجمكعػػة مػػف الػػدالالت االشػػتقاقية 
 يمي:تمثمت فيما 

 الداللة عمى تولية العمل والتكميف:-أ
ؿ كتعٌمػػ الػػذم يتػػكلى أمػػكر الرجػػؿ فػػي مالػػو كممكػػو كعممػػو. كمػػف ذلػػؾ العامػػؿ     

قػد يكػكف عممتػو بمعنػى كليتػو  ؿ ابف األثيػر:قا كالتعميؿ: تكلية العمؿ... فبلف لكذا 
لٌِّي عمبل مف أعماؿ السػمطاف. كاسػتعمؿ فػبلف 1كجعمتو عامبل . كاستعمؿ فبلف إذا كي

غيػػره: إذا سػػألو أف يعمػػؿ لػػو، كاسػػتعممو: طمػػب إليػػو العمػػؿ. كعاممػػت الرجػػؿ أيعاممػػو 
مف األمػكر  ككؿ ىذه الدالالت ترتبط بما يتكاله العامؿ معاممةن كعاممو :سمو بعمؿ.

 التي يتكمؼ بيا، ك يسعى إلى تحقيقيا.
 الداللة عمى العمل بأجر:-ب

ػػػؿي :"المينػػػة كالفعػػػؿ، كالجمػػػع أعمػػػاؿ"،       كأعممػػػو غيػػػره  عمػػػؿ عمػػػبل، كمنػػػو العىمى
، إذا كػػاف كسػػكبان. كاالعتمػػاؿ  كاسػػتعممو، كاعتمػػؿ الرجػػؿ عمػػؿ بنفسػػو. كرجػػؿه عمػػكؿه

ٍمػػػتي ال2"افتعػػػاؿ مػػػف العمػػػؿ ػػػالتىييـ إذا أعطيػػػتيـ . يقػػػاؿ عىمَّ فالعمػػػؿ فػػػي  .إياىػػػاقػػػـك عيمى
حقيقتو يرتبط دائما بمقابؿ، كمف ثمة فيذه الدالالت ليػا صػمة األجػر الػذم يتقاضػاه 

 صاحب العمؿ.
 الداللة عمى الطبع :-جـ

ػبلن، كأعممػو غيػره كأسػتعممو ،ذك عمػؿو  ،ٌ كمف ذلؾ رجؿ عىًمؿه       ًمػؿى عىمى كعمػؿ  ،كعى
: داـ ك اليىٍعمىمىةي مف اإلبػؿ: النجيبػة الميٍعتىًممىػة المطبكعػة عمػى البرؽ عمبل، فيك عىًمؿه 

                                                 

 

 .2.ع3108ػ لساف العرب ، ابف منظكر، ص 1
 .1.ع3108ػ المرجع نفسو ، ص  2
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فيػذه  .2. كاليعممة: الناقة السريعة اشتؽ ليا اسـ مف العمؿ، كالجمع يعمػبلت1العمؿ
 الصيغ في مجمميا ليا صمة بالطبائع التي جبمت عمييا الخبلئؽ.

 الداللة عمى العمل الشاق:-د
مىػػػةي       ـ يعممػػػكف بأيػػػدييـ دركبػػػا مػػػف العمػػػؿ، حفػػػران، أك طيػػػان أك قػػػك  ؛كمػػػف ذلػػػؾ العىمى
ًممىػػػوي بػػػو3نحػػػكه : بػػػالغ فػػػي أذاه، كعى . كاعتمػػػؿ الرجػػػؿ، إذا عمػػػؿ 4. كعمػػػؿ بػػػو الًعًممِّػػػيفى
كىػذه األبنيػة جػاءت دالػة عمػى كػؿ زيػادة  فػي  ،كاعتمؿ اضطرب في العمؿ بنفسو،

 العمؿ عمى األصؿ.
 الداللة عمى التسمية:-ىـ

:كمػػف ذلػػؾ عى       ػػؿه اسػػـ رجػػؿ. كالعكامػػؿ األرجػػؿ، قػػاؿ األزىػػرم: عكامػػؿ الٌدابػػة  مى
كالعكامػػػؿ: بقػػػر الحػػػرث كالدياسػػػة...العكامؿ مػػػف البقػػػر:  .5قكائمػػػو، كاحػػػدتيا عاممػػػة 

. كطريػػؽ 6جمػػع عاممػػة، كىػػي التػػي يسػػتقى عمييػػا كيحػػرث كتسػػتعمؿ فػػي األشػػغاؿ 
ػػؿه أم لحػػب مسػػمكؾ مىػػى: مكًضػػعه  .7ميٍعمى ا صػػمة بمسػػمى تػػدؿ كىػػي دالالت ليػػ .8كعىمى

 عميو.
 
 

                                                 

 

 .3، ع 3108ػ لساف العرب ، ابف منظكر، ص  1
 .1، ع 3109 ػ المرجع نفسو، ص 2
 .145ػ مقاييس المغة ، ابف فارس، ص 3
 .3، ع 3108ػ لساف العرب ، ابف منظكر، ص  4
 1، ع3109ػ المرجع نفسو، ص  5
 ػ المرجع نفسو، ص نفسيا، ع نفسو. 6
  2، ع3109ػ المرجع نفسو، ص  7
 3، ع3109ػالمرجع نفسو، ص  8
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 العالقة بين الدالالت المشتقة: -0
نجػػػد أف معظميػػػا فأمػػػا بالنسػػػبة لمعبلقػػػة بػػػيف الػػػدالالت المشػػػتقة لمػػػادة)ع ـ ؿ(      

الداللػػة  ذلػػؾ مػػفك  ؛كأحيانػػا يتػػدٌرج إلػػى الداللػػة الذىنيػػة المجػػٌردة ،مػػرتبط بالحٌسػػيات
"كاسػػتعمؿ فػػبلف إذا كٌلػػي  عمػػى التكميػػؼ كتحمػػؿ المسػػؤكلية كتحقيػػؽ الحػػدث كقكلػػو:

"العمػؿ المينػة...  إلى الداللة عمى العمػؿ بػأجر كقكلػو: ،عمؿ مف أعماؿ السمطاف"
كالعبلقػػػة  ،كرجػػػؿ عمػػػكؿ إذا كػػػاف كسػػػكبا"، فالداللػػػة ىنػػػا انتقمػػػت مػػػف فعػػػؿ إلػػػى اسػػػـ
أك بمحػػػض  ،بينيمػػػا أف كبلىمػػػا يتقاضػػػى أجػػػرا مقابػػػؿ قيامػػػو بجيػػػد سػػػكاء كمِّػػػؼ بػػػو

 جنس العمؿ ككبلىما في إطار المحسكس. إرادتو، فالجزاء مف
ؽ تكليػػد داللػػي مػػف المحسػػكس الػػذم يمثػػؿ الداللػػة عمػػى العمػػؿ بػػأجر ثػػـ تحٌقػػ      

اليعممػػة مػػف اإلبػػؿ النجيبػػة  :إلػػى المجػػرد الػػذم يجسػػد الداللػػة عمػػى الطبػػع مػػف ذلػػؾ
المعتممػػة المطبكعػػة عمػػى العمػػؿ؛ أم التػػي يكػػكف العمػػؿ مػػف طبعيػػا كسػػمككيا الػػذم 

مػف سػجيتيا. ثػـ انتقػؿ المعنػى مػف المجػرد إلػى الحسػي الػداؿ عمػى العمػػؿ ىػك جػزء 
 الشاؽ المتعب كمنو "العممة: قـك يعممكف بأيدييـ دركبا مف العمػؿ، حفػرا أك طيػا أك

كىػي داللػة عمػى األثػر كالسػمة  ،نحكه. كتكالت الدالالت الحسية لتنتقػؿ إلػى التسػمية
ػػؿه : اسػػـ رجػػؿ، كالعكامػػؿ األرجػػ ؿ أم مجمكعػػة تمػػؾ السػػمات الدالليػػة كمػػف ذلػػؾ عىمى

 التي تميز الشيء عف غيره. 
ككؿ ىذه الدالالت في مجمميا تتمحكر حكؿ الداللػة األصػمية لممػادة الدالػة عمػى    

 .الحدث المقترف بزماف
 تقاليب مادتي )ع ل م( و)ع م ل(: الفصل الثاني

المعجمييف القدامى يعتبر نظاـ التقاليب مف بيف المفاىيـ التي اىتـ بيا         
كفي مقدمتيـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في نظريتو الصكتية، كمف ثمة كاف 

سعينا  في ىذا الفصؿ الكقكؼ عمى التقاليب المختمفة لمادتي )عمـ( ك )عمؿ( 
 كاستخبلص المعنى الجامع ليما

 :تقاليب مادتي )ع ل م( و)ع م ل( ـــ0
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ليػػب لمعرفػػة كػػؿ األبنيػػة المتكلػػدة عػػف مػػادتي انطبلقػػا مػػف تطبيقنػػا لنظػػاـ التقا      
)عمػػـ( ك)عمػػؿ( اتضػػح  أف ليمػػا خمسػػة صػػيغ مسػػتعممة، كاحػػدة ميممػػة، نكضػػحيا 

 كاآلتي:
العػػػػيف كالػػػػبلـ كالمػػػػيـ أصػػػػؿ صػػػػحيح كاحػػػػد، يػػػػدؿ عمػػػػى أثػػػػر :  )ع ل م(-أ

 بالشيء يتميز بو عف غيره.
ؿ عػػاـ فػػي كػػ كىػػك، العػػيف كالمػػيـ كالػػبلـ أصػػؿ كاحػػد صػػحيح: )ع م ل( -ب

 فعؿ يفعؿ .
الػػػبلـ ك المػػػيـ كالعػػػيف أصػػػؿ صػػػحيح يػػػدؿ عمػػػى إضػػػػاءة : ) ل م ع( -جــــ

 .1ثـ قياس عمى ذلؾ ما يجرم مجراه الشيء بسرعة،
 ميممة .:  (م ع)ل -د

ــ-ىـــ المػػيـ كالعػػيف كالػػبلـ أصػػؿ صػػحيح فيػػو كممػػات تػػدؿ عمػػى :  )م ع ل( ـ
 .2اختبلس الشيء كسرعة فيو

 .3صؿ يدؿ عمى سرعة كخفةالميـ كالبلـ كالعيف أ : )م ل ع(-و
 المعنى الجامع لمادتي : )ع ل م ( )ع م ل(ػػػػ 5

بعد دراستنا لمادتي )ع ؿ ـ( ك) ع ـ ؿ( كاسػتعماالتيما المختمفػة فػي معجمػي      
كتطبيقنػػػا لنظػػػاـ التقاليػػػب  ،لسػػػاف العػػػرب البػػػف منظػػػكرك مقػػػاييس المغػػػة البػػػف فػػػارس 

لتقاليػػػب يتمحػػػكر حػػػكؿ حػػػدكث لكػػػؿ ىػػػذه ا اأدركنػػػا أف ىنػػػاؾ معنػػػى جامعػػػ عمييػػػا،
 الشيء بسرعة كتحققو مخمفا أثرا حسيا أك مجردا.

 أييما أسبق؟ ـ 5
                                                 

 

 .211ػ مقاييس المغة، ابف فارس،ص 1
 .334صػ المرجع نفسو،  2
 .351ػ المرجع نفسو، ص 3
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بعد أف تطرقنا إلػى االشػتقاؽ الصػغير كالكبيػر لمػادتي )ع ؿ ـ ( ك )ـ ع ؿ        
( نستنتج أف مادة )ع ـ ؿ ( أسبؽ مف مادة )ع ؿ ـ ( ألف معظـ االشػتقاقات التػي 

سػػػية  ماديػػػة فػػػي حػػػيف أف معظػػػـ االشػػػتقاقات التػػػي تكلػػػدت عػػػف معناىػػػا األصػػػمي ح
تكلدت عف مادة )ع ؿ ـ ( مجردة معنكية، باعتبار أف كؿ ما ىك حسػي أقػرب إلػى 
اإلدراؾ عقميا مما ىك مجرد. ألنو يرتبط بمبلزمة الشخصػية فػي حركتيػا ك سػككنيا 

 مما يقدـ إدراكو عمى حساب المجرد.
 :المالحظات المسجمة عمى المعجمينـ 0
 :لمقاييس ألحمد بن فارسا-أ

بالنسبة لمعجـ المقاييس فقد الحظنػا مػف خػبلؿ دراسػتنا لمػادتي )ع ؿ ـ (          
نمػػػا كػػػاف  ،ك)ع ـ ؿ(  أنػػػو لػػػـ يػػػأت عمػػػى كػػػؿ اسػػػتعماالت المػػػادة بكػػػؿ اشػػػتقاقاتيا كا 

يسػػعى دائمػػا إلػػى تبيػػاف المعنػػى األصػػمي أك العػػاـ الػػذم تشػػترؾ فيػػو اشػػتقاقات كػػؿ 
يقكؿ عبػد القػادر عبػد الجميؿ:"...كتػب ابػف  ككؿ، األبنية المغكيةقدـ مادة، فنراه لـ ي

ف لػػـ يعتمػػد اطػػراد القيػػاس فػػي جميػػع األبنيػػة المغكيػػة فػػارس المقػػاييس، بػػؿ كػػاف  ؛كا 
كاإلتقػاف، كالتحػرم أنػػو يسػجؿ مبلحظاتػو عػف الكحػدات المغكيػػة  ،الرجػؿ مػف الضػبط

كػز عمػى االسػتعماؿ بػؿ عمػى . كىنػا كػاف ابػف فػارس ال ير 1التي يطػرد فييػا القيػاس"
 االشتقاؽ لتكليد المعنى الداللي، كأف ذلؾ مما يقتضيو القياس.

 :ـ لسان العرب البن منظور5
مػػػػف معالجتنػػػػا لمػػػػادتي )ع ؿ ـ ( ك )ع ـ ؿ( فػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب نبلحػػػػظ أف        

عمؿ ابػف منظػكر لػـ يكػف قائمػا عمػى عػرض اشػتقاقات المػادة مػف اسػـ فاعػؿ، اسػـ 
بؿ كػاف اىتمامػو منصػبا عمػى الػدالالت ؛ مبالغة، صفة مشبية...إلخمفعكؿ، صيغ 

                                                 

 

 .233،ص 1999،  1ػ المدارس المعجمية ، عماف ، دارصفاء لمنشر ك التكزيع ، ط 1
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بعػػض الصػػيغ نػػذكر  غابػػتإذ  ؛المشػػتقة التػػي تكلػػدت عػػف المعنػػى األصػػمي لممػػادة
ككػػذلؾ اسػػـ المكػػاف )معمػػؿ( بػػالرغـ  ،منيػػا اسػػـ المفعػػكؿ )معمػػكؿ( لمػػادة )ع ـ ؿ (

ائػػػـ النمػػػك عػػػف ف الرصػػػيد المغػػػكم دكىػػػذا "أل ؛مػػػف أف الكممػػػة سػػػائدة فػػػي االسػػػتعماؿ
كىػػذا يجعػػؿ الرصػػيد المغػػكم المطبػػؽ فػػي  ،طريػػؽ التكليػػد بنكعيػػو الصػػكرم كالػػداللي

معجػػـ مػػف المعػػاجـ ال يمثػػؿ سػػكل الرصػػيد المفرداتػػي المكجػػكد بالفعػػؿ فػػي العصػػر 
يػػو فػػإف الصػػناعة المعجميػػة عمػػى زمػػف ابػػف منظػػكر كعم .1الػػذم ألػػؼ فيػػو المعجػػـ"

 يسعى المعجمي إلى تحقيقيا. بدأت تتجو نحك األىداؼ الكظيفية التي
فػػي تقػػديـ االسػػتعماالت المختمفػػة لممػػادة المغكيػػة ،  كمػػا نبلحػػظ أف ىنػػاؾ تػػداخبل    

ػوي  "تعػالـ"مثاؿ ذلؾ في استعماالت الفعؿ  الىمى ًمميػكهي، كعى ػوي الجميػع أم عى إذ يقكؿ:"تىعىالىمى
، أم  كػػػػاف أعمػػػػـ منػػػػو" في ـٍ ػػػػوي بالضػػػػـ: غمبػػػػو بػػػػالًعٍم ػػػػوي يىٍعميمي نػػػػا نجػػػػد تػػػػداخؿ بػػػػيف فعىمىمى

استعماالت تعالـ  المزيد بحرفيف كعالـ المزيد بحرؼ إضافة إلى عػدـ كجػكد ترتيػب 
معانييا.كأف يذكر اسػتعماالت فعػؿ ثػـ ينتقػؿ  في تقديـ الكممات المشتقة)األبنية ( ك

كىػػذا يصػعب عمميػػة البحػػث عمػػى الػػدارس المغػػكم ، إلػى اسػػتعماالت اسػػـ ثػػـ مصػػدر
 دالالت المتعددة .كبالتالي عدـ تكضيح ال

 خاتمة:
نقػػػؼ عنػػػد آخػػػر لمسػػػة مػػػف لمسػػػات ىػػػذا البحػػػث لنجمػػػؿ فييػػػا الحػػػديث عػػػف فحػػػكل 

 دراستنا المتمثمة في النتائج التالية :
 ( دالالت مجردة .ع ل مػ معظـ الدالالت المشتقة مف الداللة األصمية لمادة )1
 دالالت حٌسية .( ع م لػ معظـ الدالالت المشتقة مف الداللة األصمية لمادة )2
 ػ انتقاؿ الدالالت مف حٌسية إلى مجٌردة كالعكس كفؽ مبدأ التكليد الداللي .3
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ػػػ صػػعكبة البحػػث عػػف المػػادة المطمكبػػة، نتيجػػة اضػػطراب طرائػػؽ كمنػػاىج ترتيبيػػا 4
 داخؿ األبكاب  كالفصكؿ كاألبنية .

 فػركضالمعػاني، حيػث أنػو كػاف مػف الم تػداخؿاسػتعماالت المػكاد أدل إلػى  تنكعػ 5
ترتيب االستعماالت داخؿ المادة الكاحػدة كػأف يبػدأ بالصػيغ الفعميػة  عمى المعجمييف

انتيػػاء  ك كبعػػدىا الصػػيغ الفعميػػة أيضػػا المجػػٌردة ثػػـ المزيػػدة، ،مػػف مجػػٌردة ثػػـ مزيػػدة
 بالمصادر الٌسماعية ، لتسييؿ عممية البحث .

، صػػػغاءة المحترمػػػة كالػػػزمبلء عمػػػى اإلكأخيػػػرا كلػػػيس آخػػػرا نشػػػكر األسػػػتاذ  
 كنأمؿ أف نككف قد كٌفقنا في بحثنا ىذا .
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