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 االشتقاق العام وأثره يف تأصيل أعالم األهكنة
 هـ(626يف هعجن البلداى لياقوت احلووي )ت 
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 :الُمَمخَّص
لياقوت  وأثره في تأصيل أعالم األمكنة في معجم البمدان العام االشتقاقتناكؿ البحث مكضكع )     

الكشؼ عف أصكؿ أسماء  أداة فاعمة فيييعدُّ  : ىؿ أف االشتقاؽ(، كىك جكاب عف سؤاؿو الحموي
عف العمماء العرب القدماء مف طرائؽ تأصيمية ألسماء األمكنة ما جاء  األمكنة، كىؿ يكجد تقارب بيف

 كما جاء عف الغربييف فيما يسمى لدييـ بعمـ أسماء األمكنة )الطكبكنيميا(؟ -كمف ضمنيا االشتقاؽ –
صة في كتاب معجـ البمداف لياقكت الحمكم، ما جاء عف العرب كخا كالجكاب ىك أفَّ مف يستقًرئ     

 كمأىـٌ األدكات التي اعتمد عمييا ياقكت الحممف  -بأنكاعو-االشتقاؽ يجد تقاربنا كبيرنا في ذلؾ ف
الصغير لالشتقاؽ قد كاف ك في كتابو معجـ البمداف،  في بحثو عف أصكؿ أسماء األمكنة ىػ(ِٔٔ)

 تقاؽ مف االسـ.مف الفعؿ كاالشالبحث بشقيو: االشتقاؽ  االسيـ األكفر في ىذ
ماء األمكنة( أك عمـ أسما يطمؽ عميو اليـك )في كذلؾ ما نراه مكافقنا ًلما عند العمماء الغربييف      

ة لدييـ، مٌما يدلِّؿ عمى سماء األمكنفي تأصيؿ كثير مف أ أثره كاضحه شتقاؽ لال)الطكبكنيميا(، إذ كاف 
ذلؾ جميِّا مف خالؿ اٌتحادىـ مع الغربييف ء العرب سبقنا في العمـك التي ظيرت حديثنا كيبدك عمماأفَّ لم

 .في الغاية كالكسيمة كالمنيج
 الكممات المفتاحية: )االشتقاؽ، التأصيؿ، أعالـ األمكنة، ياقكت الحمكم(.

The general derivation and its impact on rooting the flags of places 

In the dictionary of countries by Yaqut al-Hamawi (d. 626 AH) 

M. M. Ali Jassim Jatheer 

Dr.. Khaled Naim Shenawa 

College of Arts/ University of Basra 

Abstract: 

     The research dealt with the topic of (general derivation and its impact on 

the rooting of place flags in the lexicon of countries), which is an answer to a 

question: Is derivation an effective tool in revealing the origins of place 

names, and is there a convergence between what came from the ancient Arab 

scholars of original methods of place names? Including the derivation - and 

what came from the Westerners about what they have called the science of 
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place names (toponymy)? 

     The answer is that he usually searches for the basics of place names in his 

book Mu’jam Al-Buldan, and he helped him in that. The derivation - of its 

types - is one of the most important means that Yaqut Al-Hamawi (626 AH) 

relied on in his book The Names of Places in his book Mu’jam Al-Buldan, 

and the small derivation had the biggest share in this Research with both 

parts: derivation from the verb and derivation from the noun. 

     And that is what we see in agreement with what Western scholars have in 

what is called today (science of place names) or (toponymy), as the 

derivation had a clear impact on rooting many of the place names for them, 

which proves that Arab scholars have a precedence in the sciences that have 

recently emerged. Evidently, through their union with Westerners in purpose, 

means, and method. 

Keywords: (derivation, rooting, place flags, sapphire al-Hamawi). 

 
 :مةمقد  ال

الذم شىرَّؼ العربية فجعميا لساف كتابو المبيف، كلغة نبيِّو خاتـ النبييف، الحمد هلل      
جعميا لغةن مطكاعةن؛ بما أكدع فييا مف إعجاز كبياف، كالصالة كالسالـ عمى أفصح 

 بيف.جى آلو الطيبيف كصحبو المينتى كعمى  العرب
كتتبايف حركة عمى مركر األزمنة كاختالفيا،  يا تتطكرمف سمات المغة أنَّ  إفَّ      

كما ييمُّنا في ىذا خصائصيا، التطكر مف لغة إلى أخرل، بحسب طبيعة المغة ك 
نةن أسماء المكضع ىك التطكر االشتقاقي، كباألخٌص تمؾ األلفاظ التي تتطكر ميككِّ 

كييعدُّ ذكات األصكؿ االشتقاقية،  البحث في أصكؿ أسماء األمكنةىك  تحديدنااألمكنة، ك 
االشتقاؽ كسيمة ميمة مف كسائؿ إثراء المغة كتنميتيا، فيك معيفه ال ينضب، فال ينفؾ 
أللفاظيا مكٌلدنا، كًلمىا احتيج مف كمماتيا مجددنا، يأخذ الفرع مف األصؿ، فيككف المشتؽ 

 لمشتؽ منو فرعنا.الن كاأصمنو 
كقد كرد في الدراسات الغربية كثير مف أسماء األمكنة التي كاف االشتقاؽ كسيمة      

ذلؾ مف ضمف عمـ أسماء األمكنة )الطكبكنيميا(، كىك أحد  دُّ عى لمتكصؿ إلى أصكليا، كيي 
غاية مف و البحث في أصكؿ أسماء األمكنة، أٌما التي مَّ يً العمكـ المغكية الغربية الحديثة، كمي 

ثبات أفَّ أىمية ىذا العمـ كاإلفادة منو ك ىذا البحث فيي  عمماء العرب القدماء قد سبقكا الا 
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 .ألسماء األمكنة الغربييف في ىذا المضمار، كخاصة في  التأصيؿ االشتقاقي
االشتقاق  المبحث األول: كقد تكٌكف البحث مف مقدمة كمبحثيف كخاتمة البحث،     

المبحث الثاني: و االشتقاؽ مف الفعؿ كتطبيقاتو في معجـ البمداف، ، كاختٌص بمن الفعل
كاختٌص باالشتقاؽ مف اسـ ذات )عيف(، كاالشتقاؽ مف اسـ االشتقاق من االسم، 

 .معنى كتطبيقاتيما في معجـ البمداف
 االشتقاؽ مف الفعؿ المبحث األكؿ:

كاف لالشتقاؽ مف الفعؿ السيـ األكفر في كتاب معجـ البمداف، فقد استأثر باعتماد      
المؤلؼ عميو في الكصكؿ إلى العدد األكثر مف األفعاؿ، كمما نالحظو ىنا أفَّ المؤلؼ 

يأتي بالفعؿ  بصيغتي الماضي كالمضارع شأنو شأف  -عند االشتقاؽ مف الفعؿ-
ؿ مف فكائد ذلؾ ىك معرفة الفعؿ الحقيقي الذم اشتيٌؽ منو المعاجـ العربية األخرل، كلع

اسـ المكاف، فبعض األفعاؿ متشابية في حركفيا، أك قد يككف ذلؾ بسبب اإلعالؿ 
كاإلبداؿ الذم يحدث في تمؾ الحركؼ، كقمب الكاك أك الياء ألفنا مما يؤدم إلى عدـ 

كمف ذلؾ قكلو في اسـ العمـ  معرفة الحركؼ األصمية إال بذكر الفعؿ بصيىًغو المختمفة،
، (ُ):))يجكز أٍف يككف أفعؿ مف جاؿ يجكؿ((-عمـ جبؿ في ديار غطفاف–)أجكؿ( 

 فالكاك ىنا منقمبة ألفنا في الماضي لكنيا بقيت عمى حاليا في المضارع. 
ا إيراد أفعاؿ متعددة ييحتمؿ اشتقاؽ عمـ المكاف منيا، فيكرد المؤلؼ       كنالحظ أيضن

أفعاالن متشابية، تختمؼ عف بعضيا في المعنى أك في بعض الحركؼ، كقكلو في 
يجكز أٍف يككف : ))-عمـ لمصخرة التي نصب عمييا الصنـ فيما بعد–تأصيؿ  )الالت( 

يء كأنَّيـ يريدكف أنَّو يصرؼ عنيـ الشٌر، كيجكز أٍف مف )التو يميتو( إذا صرفو عف الش
... مف لكيت الشيء إذا أقمت عميو، يككف مف )الت يميت(، كألىتى في معنى النقص

، ككذلؾ عند مركره (ِ)كقيؿ: أصميا لىكىة فىعمة مف الهى السرابي يمكهي إذا لمعى كبرؽى...((
يكرد المؤلؼ ثالثة أفعاؿ  -ى البصرةعمـ قرية عمى مراحؿ مف مكة إل –بالعمـ )مىٌراف( 

يحتمؿ أٍف يككف أحدىا أصالن لو، فيقكؿ: ))يجكز أٍف يككف مف مٌر الطعاـ يمٌر مرارة 
كيمٌر أيضا أك مف مٌر يمٌر مف المركر، كيجكز أٍف يككف مف مرف الشيء يمرف مركنا 

كيعد ىذا ، (ّ)إذا استمٌر كىك ليف في صالبة، كمرنت يد فالف عمى العمؿ أم صمبت((
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ا عف النسؽ المعجمي المتعارؼ، إذ يأتي المؤلؼ بأفعاؿ عٌدة مف مكاد معجمية  خركجن
مختمفة، ففي المثاؿ األكؿ جاء بثالث مكاد كىي: )الت( ك)اله( ك)لكم(، كفي المثاؿ 
الثاني جاء بمادتيف كىما: )مٌر( )مرف(، كبيذا يككف المؤلؼ قد جمع ىذه األصكؿ بعد 

عمـ مكضع بيف –معجمية عديدة، كمثؿ ذلؾ في )كادم الشياطيف( تفرقيا بيف مكاد 
قيؿ: ىك فيعاؿ مف شطف إذا بىعيد، كقيؿ: الشيطاف يقكؿ: ))شيطاف:  -المكصؿ كبمط

أٍف يككف مف شطنو يشطنو شطنا إذا خالفو  فعالف مف شاط يشيط إذا ىمؾ كاحترؽ...
 .(ْ)عف نٌيتو...((

ٌجح أحد األفعاؿ التي أكردىا عمى غيره في اشتقاؽ ير  -أحياننا–كنجد أفَّ المؤلؼ      
أٍف يككف مف شطنو يشطنو  كعندم أفَّ األكلى في اشتقاؽ الشيطافالعمـ منو، فيقكؿ: ))

، كقد يىرل أفَّ كؿ ما (ٓ)شطنا إذا خالفو عف نٌيتو ككجيو لمخالفتو في السجكد آلدـ((
بياف التقارب بيف دالالت تمؾ  جاء بو مف أفعاؿ لو عالقة بأصؿ االسـ المراد، فيحاكؿ

))قاؿ أبك  -عمـ حصف في خيبر-األفعاؿ كعالقتيا بالعمـ، فيقكؿ في اشتقاؽ )كتيبة( 
زيد: كتٌبتي السقاء أكتبو كتبنا إذا خرزتو، ككتٌبتي البغمة أكتبيا كتبا، إذا خرزت حياىا 

أخالفيا، بحمقة حديد أك صفر تضـ شفرم حياىا، ككتٌبتي الناقة تكتيبا إذا خرزت 
نَّما ىك جمعؾ بيف  ككتٌبت الكتائب إذا عبأتيا، ككؿ ىذا قريب بعضو مف بعض كا 

 .(ٔ)الشيئيف كمف ذلؾ سميت الكتيبة القطعة مف الجيش؛ ألنَّيا اجتمعت((
ا في بعض مقكالًتو االشتقاقية، إذ يحاكؿ إيجاد عالقة بيف      كقد نيمفي ذلؾ أيضن

–حت معنى عاـ يجمعيا، فيقكؿ في اشتقاؽ )بىٍدر( دالالت بعض األفعاؿ المتماثمة، ت
كيقاؿ: قد بىدىر فالفه  قاؿ الٌزٌجاج: بىٍدر أصمو االمتالء...)) -عمـ ماء بيف مكة كالمدينة

إلى الشيء كبادرى إليو إذا سبؽ، كىك غير خارج عف األصؿ ألفَّ معناه استعمؿ غاية 
كيقاؿ: بدرت مف فالف بادرة أم  قٌكتو كقدرتو عمى الٌسرعة أم: استعمؿ مؿء طاقتو،

، كىذا ما أشار (ٕ)...((سبقت فعمة عند حٌدة منو في غضب بمغت الغاية في اإلسراع
إليو )فندريس( في كتابو )المغة( إذ يرل أفَّ االشتقاؽ ال يأخذ بنظر االعتبار القيمة 

دعا إلى االستعمالية كالسياقية لمكممة، بؿ كؿ ما ييعنى بو ىك كيؼ تككنت الكممات، ك 
كضع قامكس يتتبع خط سير المعاني لممفردات، ككضع معنى استعمالي سياقي تحت 
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 . (ٖ)كؿ كممة فيو
كأحياننا يحاكؿ المؤلؼ الفصؿ بيف المعنى المراد مف الفعؿ كمعافو أخرل ال عالقة      

ٍدعاف(  عمـ -ليا باسـ العمـ المشتؽ مف الفعؿ، كمثاؿ ذلؾ في اشتقاؽ اسـ العمـ )كى
: فعالف مف كدع يدع مف الٌدعة ال مف الترؾ فإنَّو -ع قرب ينبعمكض ٍدعافي ، فيقكؿ: ))كى

ال يقاؿ كدعو إنما يقاؿ تركو...((، كمف ىنا نستطيع القكؿ أفَّ ذلؾ يعٌد جذكرنا لما 
 ييصطىمح عميو في عمـ المغة الحديث )الحقكؿ الداللية(.

شتؽ )العمـ( كالمشتؽ منو)الفعؿ(، كمف جية أخرل نجده يبحث في العالقة بيف الم     
نجده  -عمـ رممة في خثعـ–كعف كسائؿ لمربط بينيما، ففي كالمو عف االسـ )فازر( 

يجتيد مف أجؿ التكصؿ إلى عالقة تجمع بينيما فيقكؿ: ))قاؿ ابف شميؿ: الفازر: 
مع بيف كقد ترل أنَّو ال جاالطريؽ يعمك الفزر فيفزرىا كأنَّيا تخٌد في رؤكسيا خدكدا... 

اشتقاقو كالرمؿ، كأخاؼ أٍف يككف بتقديـ الراء عمى الزام ألفَّ الفارز طريقة تأخذ في 
 .(ٗ)((رممة في دكادؾ لينة كأنَّيا صدع مف األرض منقاد طكيؿ خمقة

كأكثر مف ذلؾ، فالمؤلؼ يحرص عمى الكصكؿ إلى عالقة بيف الفعؿ الذم يراه     
أصؿ العىمىـ، كطبيعة الميسمى ككاقعو، فنراه مثالن يأتي بفعؿ قد اشتؽ منو اسـ مكاف ما، 
ثـ يربط بيف معنى الفعؿ كطبيعة ذلؾ المكاف؛ بغية التكصؿ إلى األصؿ الذم اشتؽ 

يقكؿ  -عمـ مدينة في العراؽ–ظو في تأصيؿ )المكصؿ( منو ذلؾ االسـ، كىذا ما نالح
المؤلؼ: ))قالكا: كسميت المكصؿ ألنيا كصمت بيف الجزيرة كالعراؽ، كقيؿ كصمت بيف 

ا (َُ)دجمة كالفرات، كقيؿ ألنيا كصمت بيف بمد سنجار كالحديثة(( ، كمف ذلؾ أيضن
و يحتجز بالجباؿ... كيجكز أفَّ يككف سمي حجازا؛ ألنَّ فيقكؿ: )) -عمـ جبؿ–)الحجاز( 

كالحجاز: جبؿ ممتٌد حاٌؿ بيف الغكر، غكر تيامة كنجد، فكأنَّو منع كٌؿ كاحد منيما أٍف 
قاؿ الخميؿ: سمي الحجاز حجازا ألنَّو فصؿ بيف  يختمط باآلخر فيك حاجز بينيما...

ا قكلو في )عازؼ( (ُُ)الغكر كالشاـ كبيف البادية(( عمـ مكضع كردد  –، كمف ذلؾ أيضن
كيقكؿ  (ُِ): ))فيجكز أفَّ تككف الريح تعزؼ في ىذا المكضع فسٌمي عازفنا((-ي الشعرف

: ))قيؿ: إنما سمي بذلؾ؛ ألفَّ قطكراء كجرىـ لما  -عمـ جبؿ بمكة –في )قيعقيعاف( 
كعف الٌسٌدٌم أنَّو قاؿ: سٌمي الجبؿ الذم بمكة قعيقعاف؛  تحاربكا قعقعت األسمحة فيو...



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

1184 

، كفي (ُّ)ؿ فيو قسٌييا كجعابيا كدرقيا فكانت تقعقع فيو((ألفَّ جرىـ كانت تجع
فسٌميت مزدلفة ألفَّ الناس يزدلفكف فييا إلى يقكؿ: )) -عمـ لمكاف في مكة–)المزدلفة( 

كيزعمكف أفَّ مزدؾ : ))-عمـ قرية في قـ كقاشاف–، كيقكؿ في )الميقطَّعة( (ُْ)((الحـر
دىثنا (ُٓ)((ة تزلؽ مف ثقب المنخؿالزنديؽ اشترل بقية ىذه القرية بدراىـ مقٌطع ، أك يكرد حى

كىك طريؽ في جبؿ بيف عكة  -يرتبط باشتقاؽ العمـ، فيقكؿ في العمـ )النكاقير( 
صالح الطريؽ فيو فمذلؾ سٌمي : ))-كصكر ( بنقر ذلؾ الجبؿ كا  ... فأمر)اإلسكندري
 . (ُٔ)((بالنكاقير

كنمحظ  طريقة أخرل لالشتقاؽ اتبعيا المؤلؼ في كتابو، كىي إعادة أصكؿ بعض     
األسماء إلى أفعاؿ ًقيمت في مناسبات معينة، إذ يرل أفَّ بعض االسماء األعالـ قد 

ٍمطىةي(  عمـ –اشتقت مف ىذه األفعاؿ التي تضمنتيا تمؾ األقكاؿ، كمف ذلؾ قكلو في )عي
نَّما -مكاف في النقب عنو(، لما سميت بذلؾ؛ ألفَّ خالد ابف الكليد، )رضي اهلل  : ))كا 

جاز بالنقب قالكا: ىذا نقب يحدرنا عف بالد مسيممة، فقاؿ: اعمٌكطكه، فسميت 
إذ يقكؿ: ))كقيؿ:  -عمـ مدينة في النجؼ –، ككذلؾ في اشتقاؽ )الًحٍيرىة( (ُٕ)العيٍمطىة((

ف خٌمؼ ضعفة جنده بذلؾ المكضع، سٌميت الحيرة؛ ألفَّ تيٌبعا األكبر لما قصد خراسا
 -عمـ مدينة في اليمف–. كفي اشتقاؽ )عىدىف( (ُٖ)كقاؿ ليـ حٌيركا بو أم: أقيمكا بو((

يقكؿ: ))كركل عبد المنعـ عف كىب أفَّ الحبشة عبرت في سفنيـ فخرجكا في عدف 
تمد عمى كمف ىنا نفيـ ضمننا أفَّ المؤلؼ لـ يع (ُٗ)فقالكا: عىدىٍكنا، فسميت عىدىف بذلؾ((

المغة كمصادرىا فقط، بؿ نيؿى كثيرنا مف التاريخ كمصادره لتأصيؿ كثير مف األسماء في 
كتابو، كذلؾ  دليؿ عمى أفَّ عمـ أصكؿ األعالـ يعتمد طيريقنا مختمفةن في الكصكؿ إلى 

 أصكؿ األعالـ. 
مِّنىت في أ      قكاؿ كفي أحاييف عديدة يعمد المؤلؼ إلى اشتقاؽ العمـ مف أفعاؿ ضي

العرب كأمثاليـ، إذ تحمؿ ىذه األقكاؿ مادة داللية ذات قيمة استعمالية قد تككف أفعاليا 
-عمـ بيت-أقرب داللةن مف غيرىا إلى اشتقاؽ العمـ، كمف ذلؾ قكلو في اشتقاؽ )بيسَّاء( 

بيت بنتو غطفاف كسمتو بيٌساء؛ مضاىاة لمكعبة، كىك مف قكليـ: ال أفعؿ ذلؾ ما : ))
ا قكؿ المؤلؼ كىك (َِ)بناقة، كىك طكفانو حكليا ليحمبيا((أبٌس عبده  ، كمف ذلؾ أيضن
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مف أفعاؿ كردت في بعض أقكاؿ العرب:  -عمـ أرض –يتحدث عف اشتقاؽ )الطٌَّؼ( 
نما سيمي طٌفا ألنَّو دافو مف الريؼ، مف قكليـ: خذ ما طٌؼ لؾ )) قاؿ األصمعي: كا 

: -عمـ جبؿ–في اشتقاؽ )غيضار(  ، ككذلؾ قكلو(ُِ)كاستطٌؼ، أم: ما دنا كأمكف((
 (ِِ)))كأٍف يككف مف قكليـ: غضر فالف بالماؿ كالسعة، إذا أخصب بعد إقتار((

كأحيانا نمحظ حمقة مفقكدة بيف الفعؿ المشتؽ منو كاالسـ المشتؽ، إذ نجد اختالفنا في    
حدثت بعض الحركؼ أك ترتيبيا بينيما، كذلؾ قد يدٌؿ عمى أفَّ سمسمة مف التغيرات قد 

حتى كصؿ االسـ إلى صكرتو األخيرة، كقد يككف فندريس يشير إلى ذلؾ بقكلو: 
، ففي قكؿ (ِّ)))فالعقؿ ينسى خطكات التطكر المعنكم التي مرت بيا )الكممات((

كتبمبمت األلسف، : ))-عمـ مدينة منيا الحمة كالككفة –المؤلؼ في اشتقاؽ )بابؿ( 
بؿ( مف الفعؿ )بمبؿ( يدؿ عمى حصكؿ بعض ، نجد أفَّ اشتقاؽ )با(ِْ)((فسميت بابؿ

 التغيرات الصكتية التي أدت إلى كصكؿ االسـ إلى ىذه الصكرة المختمفة عف الفعؿ.
كييصرَّح المؤلؼ عند مركره ببعض األعالـ، بعدـ معرفتو اشتقاقيا، فمثالن في      

اشتقاؽ  ، أك ينفي أم(ِٓ)يقكؿ: ))ال أعرؼ اشتقاقو(( -عمـ قرية في الشاـ–)غاكة( 
: ))الفيكعة: بالضـ، كال اشتقاؽ لو عمى -عمـ قرية في حمب–لالسـ كقكلو في )الفيكعة( 

: -عمـ مكاف –، أك يشكؾ في اشتقاؽ االسـ فيقكؿ في اصؿ )الرُّصافة( (ِٔ)ذلؾ((
 ، (ِٕ)((إٍف لـ يكف اشتقاقو مف الٌرصؼ ... فال أدرم ما اشتقاقو))

مى قصكر في معرفة المؤلؼ في اشتقاؽ األسماء كيرل الباحث أفَّ ذلؾ ال يدؿ ع     
نما ىك لعدـ كجكد أصؿ اشتقاقي ليا في الحقيقة، فعند البحث في المعاجـ  كأصكليا، كا 
العربية ال نجد ليذه األسماء أصالن اشتقاقينا، كىذا دليؿ عمى سعة اطالع المؤلؼ 

 . (ِٖ)كمعرفتو العميقة باألصكؿ المغكية لألسماء
اإلشارة إليو، ىك أفَّ المؤلؼ يرل عدـ إمكانية اشتقاؽ أسماء أعجمية كمما تجدر      

مف ألفاظ عربية، ككثيرنا ما يشير إلى ذلؾ في تأصيمو بعض األسماء كمنو قكلو في 
: ))... أك جعمكه يبٌؾ -عمـ مدينة في الشاـ–تأصيؿ )بىٌؾ( الجزء الثاني في )بىعمىبٌؾ( 

فٍ  ، كيقكؿ في مكضع آخر (ِٗ)كاف عجمٌيا فال اشتقاؽ(( األعناؽ، ىذا إٍف كأفَّ عربٌيا، كا 
كاشتقاؽ في اشتقاؽ )يأجكج كمأجكج( في أثناء حديثو عف )سد يأجكج كمأجكج(: ))
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مثميما مف كالـ العرب يخرج مف أٌجت النار... كيجكز أٍف يككف يأجكج فاعكالن ككذلؾ 
فأمَّا األعجمية فال  مأجكج، قاؿ: ىذا لك كاف االسماف عربٌييف لكاف ىذا اشتقاقيما،

، كذلؾ ما ألمح إليو السيكطي بقكلو: ))كمحاؿ أٍف يشتٌؽ العجمي (َّ)تشتٌؽ مف العربٌية((
مف العربي أك العربي منو؛ ألفَّ االشتقاؽ نتاج كتكليد، كمحاؿ أٍف تنتج النكؽ إال حكراننا 

كمف ادعى أفَّ كتمد المرأة إال إنساننا... كمف اشتؽ األعجمي المعٌرب مف العربي كاف 
 .(ُّ)الطير مف الحكت((

 االشتقاؽ مف االسـ:المبحث الثاني: 
ييعدُّ االشتقاؽ مف االسـ أحد أنكاع االشتقاؽ العاـ )الصغير(، كىك مف الكسائؿ        

التي اعتمد عمييا المؤلؼ في تأصيؿ األسماء العمـ التي أكردىا في كتابو )معجـ 
البمداف(، كيأتي تالينا لالشتقاؽ مف الفعؿ في األىمية ككثرة االستعانة بو، كمف خالؿ 

 نيفو إلى صنفيف: االستقراء نستطيع تص
 االشتقاؽ مف اسـ الذات )اسـ عيف(: :كالن أ

إذا ما أردنا تتبع مفيـك اسـ الذات عند عمماء العربية القدماء فال نكاد نمحظ ىذا      
، بؿ نجده مختمطنا بتعريفات االسـ  ا مستقالن المفيكـ لدييـ، كال نجد لو تعريفنا كاضحن

سـ بأسماء ذكات كلـ يذكر غيرىا مف بقية أنكاع عندىـ، فنرل أفَّ بعضيـ قد مٌثؿى لال
االسـ، كمف ذلؾ قكؿ سيبكيو في تعريفو لالسـ: ))فاالسـي: رجؿه كفرسه كحائطه((
(ِّ) ،

كقد نفيـ ضمننا مف تعريؼ ابف السراج لالسـ عامة أنَّو يقصد اسـ الذات، كيميزه عف 
ا، فيقكؿ: ))االسـ: ما دؿَّ عمى معنى مفرد, كذلؾ  اسـ المعنى إال أنَّو لـ يذكره اصطالحن
ا كغير شخص، فالشخص نحك: رجؿ كفرس كحجر كبمد كعمر  المعنى يككف شخصن

فنحك: الضرب كاألكؿ كالظف كالعمـ كاليكـ كالميمة كبكر. كأمَّا ما كاف غير شخص 
، كلعؿ أقرب تعريؼ مٌيز اسـ الذات عف غيره عندىـ ىك تعريؼ السُّييمي (ّّ)((كالساعة

ىك عبارة عف المفظ الذم كضع داللة عمى المعنى، كالمعنى لالسـ إذ يقكؿ: ))االسـ... 
كفي األذىاف  -د كعمرك كزي -إٍف كاف مف المحسكسات  -الشيء المكجكد في العياف 

، كىك بيذا قد ميَّز بيف اسـ الذات (ّْ)((كالًعٍمـ كاإلرادة -المعقكالت إٍف كاف مع  -
 المحسكس، عف الذم في الفيـ كالذىف، كىك اسـ المعنى.
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ٌيزكا اسـ الذات بتعريفات فيو مف المقاربة لما       أمَّا المحدثكف مف عمماء العربية فقد مى
 .(ّٓ)، كمف ذلؾ قكليـ: ))ىك االسـ الذم ييدرؾ بالحكاس غالبنا((جاء بو األقدمكف

كعمى الرغـ مف إىماؿ اسـ الذات كالتياكف في قضية االشتقاؽ منو كاالقتصار      
عمى المصدر كالفعؿ، إال أفَّ بعض عمماء العربية قد عىدَّه أقدـ في النشكء كأعرؽ مف 

ؿ عٌده بعضيـ أصؿ االشتقاؽ في ، ب(ّٔ)المصدر الذم يدؿ عمى حدث الفعؿ كجنسو
المغة، فيذا ابف السٌراج قد اعطى األكلكية السـ الذات إذا ما اجتمع مع جنس آخر في 
تجاذب عمى مشتؽ، فيقكؿ: ))كاعمـ أنَّو متى تجاذب لفظنا كاحدنا جنساف؛ فكاف أحد 

ا، فاألكلى أٍف تجعؿ األصؿ االسـ... ألفَّ العرب  قد تشتؽ الجنسيف جسمنا كاآلخر عرضن
أفعاالن مف أسماء غير مصادر نحك قكليـ: "استحجرى الطيف" ك"استمحمكا" أنما ذلؾ 
مأخكذ مف المحـ كالحجر. ككذلؾ: "استنكؽ الجمؿ" ك"ترجمت المرأة" كىذا أكثر مف إٍف 

 .(ّٕ)أحصيو لؾ((
ا فرأل أفَّ ))المصدر مشتؽ مف الجكىر، كالنبت مف        كقد أكد ابف جني ذلؾ أيضن

فكما ، كيقكؿ في مكضع آخر ما يؤكد ذلؾ: ))(ّٖ)بات، ككاالستحجار مف الحجر((الن
أفَّ استحجر الطيف كاستنسر البغاث مف لفظ الحجر كالنسر، فكذلؾ استنكؽ مف لفظ 

، كلـ يكف ابف مالؾ يقصد إال اشتقاؽ الفعؿ الرباعي مف اسـ الذات بقكلو: (ّٗ)((الناقة
" ال))انفراد الرباعي  زما كمتعديا لمعاف كثيرة، كقد يصاغ مف اسـ بػ "فىٍعمىؿى

 .(َْ)((رباعي...
أمَّا المحدثكف مف عمماء المغة فقد اختمفكا في مسألة االشتقاؽ مف اسـ الذات،      

ففريؽ أٌيده كفريؽ عارضو، فأمَّا المعارضكف فيركف أفَّ االشتقاؽ مف اسـ الذات ليس 
ميطًَّردا كال يجكز القياس عميو، كيجب االكتفاء بما سيًمعى منو عف العرب فقط، كمف 

، كأمَّا المؤيدكف فمنيـ سعيد األفغاني، إذ (ُْ)القادر المغربي ىؤالء المعارضيف عبد
يذكر أفَّ العرب لـ يحجمكا عف االشتقاؽ مف غير المصادر مف أسماء الذكات 
كالمعاني، كذكر أسماء األزمنة كاألعداد مف أسماء المعاني، كمف أسماء الذكات: 

ت كغيرىا، كفي ىذا الشأف أعضاء الجسـ كاألعالـ كأسماء الحيكانات كالنبات كاألصكا
يقكؿ: ))عمى أفَّ العرب لـ تحجـ أحياننا عف االشتقاؽ مف غير المصادر، فاشتقت مف 
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أسماء معافو كمف ذكات حسية كمف أسماء األزمنة كاألمكنة كمف أسماء األصكات كمف 
، ثـ يذكر أفَّ العرب اشتقت مف أسماء األعالـ العربية كتعدتيا إلى (ِْ)الحركؼ((

قاؽ مف األسماء األعجمية، فيقكؿ: ))فقالكا تنىٌزرى كتقحطفى بمعنى انتسب إلى نزار االشت
كقحطاف... قاؿ أبك عمي الفارسي: ))إفَّ العرب اشتقت مف األعجمي النكرة كما تشتؽ 
بَّازم، أم:  ا عف ابف األعرابي... يقاؿ دىٍرىمت الخي مف أصكؿ كالميا... كحكى أيضن

 .(ّْ)الدرىـ كىك اسـ أعجمي((صارت كالدراىـ، فاشتؽ مف 
كمف الميحدىثيف الذيف اىتمكا كثيرنا بمسألة االشتقاؽ مف اسـ الذات عبد اهلل أميف إذ    

خصص لو مباحث عديدة في كتابو )االشتقاؽ(، كيرل عبد اهلل أميف أفَّ اسـ الذات مع 
لذكات )اسـ المعنى غير المصدر(، ىك أصؿ المشتقات، كحجتو في ذلؾ: أفَّ أسماء ا

لـ تكف ليا مكازيف محددة كالمشتقات األخرل تبيف أنَّيا مشتقة فيقكؿ: ))كال يمكف أفَّ 
تككف أسماء األعياف، مأخكذة مف غيرىا كالمصادر كاألفعاؿ، إذ ليس ليا مكازيف معينة 
نما الممكف أٍف يككف غيريىا مف المشتقات، كاألفعاؿ،  كال طرؽ في االشتقاؽ معبدة... كا 

، قد أخذ منيا؛ إذ لكؿ منيا مكازيف معينة كطرؽ في األخذ ميطًَّردة((كالمصادر
(ْْ). 

كيرل أفَّ ليس مف المعقكؿ أٍف تكضع األفعاؿ مثؿ: )تأبؿ، تأرض، ذٌب، تبٌنى،      
رأسىوي( قبؿ أسماء الذكات: )إبؿ، أرض، ذباب، ابف، رأس(، كيأتي بحجة أخرل كىي 

قاقيـ منيا أفعاالن كمصادر، كلٌما كاف التعريب تعريب العرب لألسماء األعجمية ثـ اشت
قد سبؽ االشتقاؽ، فيذا دليؿ آخر عمى أسبقية اسـ الذات في االشتقاؽ منو، ثـ جاء 

ا،  (ْٓ)بأمثمة عديدة منيا: تعريب لفظة السراج، كاشتقاقيـ منو بقكليـ: ))أسرجيا إسراجن
، كقد (ْٔ)فتو السَّراجة((كضع عمييا السرج، كالٌسٌراج: بائع السُّركج كصانعيا، كحر 

ا محدثكف آخركف، يركف اسبقية اسـ الذات، كأنَّو األصؿ في  شايعيـ بيذا الرأم أيضن
براىيـ السامرائي(ْٕ)االشتقاؽ قبؿ المصدر كالفعؿ، أمثاؿ: صبحي الصالح ، (ْٖ)، كا 

 كغيرىما.
ذات؛ إذ كقد أدرؾ ياقكت الحمكم مف قبؿي تمؾ األىمية الكبرل لالشتقاؽ مف اسـ ال     

أرجع أصكؿ كثير مف أسماء األعالـ في كتابو معجـ البمداف إلى اسـ الذات عمى 
اختالؼ أنكاعو، كيمكننا تصنيؼ أسماء الذكات التي اشتقت منيا بعض األعالـ في 
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 معجـ البمداف إلى أصناؼ عديدة، كىي ما يمي:
 االشتقاق من اسم حيوان أو نبات: -ٔ

فيك مشتؽ مف اسـ عيف إلنساف كىك  -عيف في تيامة عمـ-كمف ذلؾ )غيمىازة(      
يجكز أف يككف مأخكذا مف الغمز كىك... الًضعاؼ مف )الغمز(،  يقكؿ المؤلؼ: ))

 .(ْٗ)الرجاؿ((
إذ  -عمـ جبؿ جاء في الشعر –كمما اشتيؽ مف اسـ عيف مف األعالـ: )راالف(      

كىك كلد النعاـ كما جاء  -لحيكافاسـ عيف -، (َٓ)رأل المؤلؼ أنَّو مشتؽ مف )الرأؿ(
مشتؽ مف )الظميـ(، كىك ذكر  -عمـ جبؿ بالحجاز-، ككذلؾ )ظىًمـ( (ُٓ)في المساف

عمـ -النعاـ، كمما كرد مف األعالـ ما اشتؽ مما ينتمي إلى الحيكاف، مثؿ: )الفاركث(
 . (ِٓ)كىك ))مشتؽ مف الفرث كىك السرجيف(( -قرية عمى دجمة بيف كاسط كالمذار

كتعد أسماء الذكات لمنبات مف األصكؿ الميمة في معجـ البمداف؛ إذ اشتيؽ منيا      
بعض األعالـ، كقد تنكعت ىذه األسماء إلى: اسـ عيف لنبت، أك اسـ عيف لشجر، أك 

عمـ –لبعض أجزاء الشجر، أك لمنابتو، فمما اشتؽ مف أسماء الذكات لمنبت: )راطية( 
ا )كيتماف( (ّٓ))األرطى(مشتؽ مف اسـ عيف لنبت يسمى  -مكضع عمـ بمد –، كمنو أيضن

))مف الكتـ: كىك نبت فيو حمرة يخمط إذ يحتمؿ المؤلؼ أٍف يككف  -في بالد قيس
لـ  -عمـ مكضع قرب مكة في طريؽ الطائؼ–، ك)الميغىمَّس( (ْٓ)((بالحٌناء كيختضب بو

أخضر ينبت مف )الغىميس(، كىك الغميز: كىك نبات يستبعد المؤلؼ أٍف يككف اشتقاقو 
ا )كيتانة( (ٓٓ)في الخريؼ مف تحت اليابس أجاز  -عمـ ناحية في المدينة–، كمنو أيضن

 . (ٔٓ)المؤلؼ أٍف يككف مف كتاف الماء، أم طحمبو
ٍقتىد(     إذ  -عمـ مكضع –كمف أسماء األعالـ التي اشتقت مف اسـ عيف لشجر )مى

، كقد تكقع أٍف يككف (ٕٓ)ؾ((أجاز المؤلؼ أٍف يككف ))مف القىتاد: كىك شجر كثير الشك 
مف اسـ عيف لشجر يسمى)المىرخ(،  -عمـ مكضع في بالد مزينة–اشتقاؽ )مىٍمركخ( 

مشتؽ مف اسـ  -عمـ جبؿ بمكة–. ككذلؾ )عيركاف( (ٖٓ)كىك شجر ييضرب بناره المثؿ
ٌرٌية( (ٗٓ)عيف لشجر، ))كىك الشجر الذم ال يزاؿ باقينا في األرض((  –، كمف ذلؾ )ضى

مشتؽ مف اسـ عيف )الٌضٌراء( كىك ما يكاريؾ  -في طريؽ مكة مف البصرة عمـ قرية 
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 . (َٔ)مف الشجر
-كمف األعالـ المشتقة مف اسـ عيف لبعض أجزاء الشجر، عمـ المكاف )شاطبة(      

كىك اسـ  )الٌشطبة(،كقد أجاز المؤلؼ أٍف يككف اشتقاقو مف  -عمـ مدينة شرقي األندلس
مَّج( (ُٔ)ةعيف لمسعفة الخضراء الرطب ا )عىسى  -عمـ قرية قرب عيف محمـ–، كمنو أيضن
. ككذلؾ مما اشتؽ مف (ِٔ)كىك اسـ عيف لمغصف ابف سنة-كىك مشتؽ مف )العيٍسميكج(، 

مشتؽ مف )ًعٍمب( كىك اسـ عيف  -عمـ ماء بالدآث-اسـ عيف لمنبت الشجر )ًعٍمًبيىة(، 
 .(ّٔ)لمنبت السدر

 
فية ألماكن أو أراٍض أو جباٍل أو مرتفعاٍت أو االشتقاق من أسماء ذواٍت طوبوغرا -ٕ

 مياه أو أنيار أو ما ينتمي إلييا: أبنية أو
رَّح المؤلؼ باشتقاؽ بعض األعالـ األماكف مف أسماء ذكات ألماكف أخرل،       صى

: ))صيحار اسـ مشتؽ مف -عمـ مدينة في عيماف–كمف ذلؾ قكلو في تأصيؿ )صيحار( 
ح المؤلؼ اشتقاؽ )ماعزة( ، كالصحراء (ْٔ)الصحراء(( عمـ -اسـ عيف لمكاف، كيرجِّ

ا في (ٓٔ)مف )األمعز(، كىك اسـ عيف لمكاف كثير الحصى -مكاف . كنجد ذلؾ أيضن
إال أفَّ المؤلؼ اشتقو مف أسماء  -عمـ دار في مكاف-اشتقاؽ الجزء الثاني )دار الندكة( 

اؽ مف ثالثة أسماء مجتمعةن، ، كاالشتق(ٔٔ)المنتدل( -النادم -ذكات ثالثة، كىما: )الندم
 طريقة لـ نألفيا في كتب المغة كالمعاجـ. 

كمما عثرنا عميو مف أعالـ األماكف التي اشتقت مف أسماء الذكات لألبنية في         
كىك مشتؽ مف  -عمـ لمكاف سيمَّيى بو يكـ مف أياـ العرب-معجـ البمداف )عىٍكرش( 

 -عمـ مكاف في عىٌماف-، ككذلؾ )البمقاء( (ٕٔ)بو )العىريش(: كىك اسـ عيف لما ييستىظىؿُّ 
ا )الثىٍغر( (ٖٔ)مشتؽ مف )البىمىؽ(: كىك اسـ عيف لبناء، كالبمؽ: الفسطاط ، كمف ذلؾ أيضن

كقد أجاز المؤلؼ أٍف يككف اشتقاقو مف )الثٍَّغرىة(، كىي اسـ عيف  -عمـ مكاف في الشاـ-
 .(ٗٔ)لمفرجة في الحائط

مشتؽ مف  -عمـ نير بيف رأس عيف كالفرات-خابكر( كمف ذلؾ  اشتقاؽ )ال     
بار(، كىك اسـ عيف لألرض الرخكة ذات الحجارة ، كييجًيزي المؤلؼ أٍف يككف (َٕ))الخى
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مشتؽ مف )العىثرم(، كىك اسـ عيف لألرض التي تخمك مف شربو  -عمـ كادو  –)عيثارل( 
 .(ُٕ)إال المطر

ا:       كمف أسماء األعالـ التي أجاز المؤلؼ اشتقاقيا مف اسـ عيف ألرض أيضن
األرض العىزاز: كىي الصمبة الغميظة كىك مشتؽ مف )) -عمـ حصف باليمف-)عىزَّاف( 

عمـ مكضع –، كيىحتمؿ المؤلؼ أٍف يككف اشتقاؽ )سيٍكفة( (ِٕ)التي تسرع سيؿ مطرىا((
، كأجاز اشتقاؽ (ّٕ)رض بيف الرمؿ كالجمدعيف ألمف )السَّافة(، كىك اسـ  -بالمركت

كىاف(  رى رَّاء(، كىي اسـ عيف ألرض المستكية ذات  -عمـ بمد قرب صنعاء–)ضى مف )الضَّ
يَّة( (ْٕ)الشجر رِّ مشتؽ مف  -عمـ قرية في طريؽ مكة إلى البصرة–، كيؤكد أفَّ )ضى

ا، كأجاز أٍف ييشتؽ )غيضار(  رَّاء( أيضن مف )الغىضراء(،  -الشعرعمـ جبؿ كرد في –)الضَّ
عمـ بمد –، كرأل أفَّ )الغيٍكطة( (ٕٓ)((األرض السيمة الطيبة التربة كالماؿكىك اسـ عيف ))

 .(ٕٔ)مشتؽ مف )الغائط(، كىك اسـ عيف لممطمئف مف األرض -في بالد طيء
ٍيماف(            –كمف األعالـ التي أكضح المؤلؼ أفَّ اشتقاقيا مف اسـ عيف لجبؿ: )رى

فرأل أنَّو مشتؽ مف )الرٍَّيـ(: كىك الظِّراب: كىك اسـ عيف لمجباؿ  -خالؼ باليمفعمـ م
غار كاشتقاقو مف الخكع: كىك  -عمـ جبؿ ذيكر في الشعر-، كمف ذلؾ )الخائع( (ٕٕ)الصِّ

ٍينىب(، (ٖٕ)اسـ عيف لمجبؿ األبيض عمـ أرض مف بالد الشحر بيف عيماف -، ككذلؾ )عى
، (ٕٗ)تؽ مف )العينىاب(: كىك اسـ عيف لمجبؿ الفارد المحدديظف المؤلؼ أنَّو مش -كاليمف

عمـ -كأحياننا يككف اشتقاؽ العمـ مف اسـ عيف لجزء مف الجبؿ، كمف ذلؾ: )صاحة( 
كح(: كىك جانب الجبؿ، كقيؿ كجو  -ىضاب لباىمة قرب عقيؽ المدينة مشتؽ مف )الصَّ

األرض، كما في )ًرياع(     ، أك يككف االشتقاؽ مف اسـ عيف لمرتفع مف(َٖ)الجبؿ القائـ
يع(، كىك المرتفع مف األرض  -عمـ مكضع-  .(ُٖ)فاشتقاقو مف )الرِّ

كتعد أسماء الذكات لممياه كاألنيار كالعيكف مف بعض أسماء الذكات التي أشار      
المؤلؼ إلى اشتقاؽ األعالـ منيا في كتابو )معجـ البمداف(، كقد أجاز االشتقاؽ مف 

فيقكؿ: ))ظىميالء... مف الظىميمة: كىك مستنقع  -عمـ مكاف–يالء( بعضيا، نحك: )ظىم
، كمف الكاضح أفَّ الظميمة اسـ عيف لذلؾ. كقد أكضح (ِٖ)ماء قميؿ في مسيؿ كنحكه((
مف )الغيؿ(: كىك اسـ عيف لمماء  -عمـ لمكاف باألندلس-المؤلؼ اشتقاؽ )ميغيمة( 
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ٌياف( (ّٖ)الجارم ا )عى اشتقاقيا مف اسـ عيف  -بمد في اليمفكىك عمـ  -. كمف ذلؾ أيضن
فمشتؽ مف )األيجاج( كىك اسـ عيف لمماء  -عمـ مكاف–. كأمَّا )مأجج( (ْٖ)الماء
 .(ٖٓ)المالح

 االشتقاق من أسماء أعضاء الجسم واألدواء:  -ٖ 
مف )شفر(،  -عمـ جزيرة بيف أكاؿ كقطر–كمف ذلؾ اشتقاؽ اسـ العمـ )شيفىار(      

، ككذلؾ ييجكِّز المؤلؼ أٍف (ٖٔ)ء الجسـ كىك )شفر العيف(كىك اسـ عضك مف أعضا
مف )الًفقار(  -عمـ مكضع سيمِّيى بو يـك مف أياـ العرب-يككف أصؿ اشتقاؽ )فاقر( 

 . (ٕٖ)كىك اسـ عيف ألحد أعضاء الجسـ
عمـ –كمف األعالـ المشتقة مف األسماء الدالة عمى مرض أك داء: )كربالء(      

رأل المؤلؼ أف اشتقاقو مف )الكربمة(، كىي اسـ عيف  -ككفةمكضع في برٌية عند ال
لمرخاكة في القدميف، كيىحتمؿ أٍف يككف سبب التسمية ىك بسبب رخاكة أرض ذلؾ 

فقد رٌجح المؤلؼ اشتقاقو مف  -عمـ جبؿ بنجد–. كمف ذلؾ )عىٍفالف( (ٖٖ)المكضع
ا: )قىراؼ(، ، كمف ذلؾ أي(ٖٗ))العىفىؿ( كىك اسـ عيف لشيء يخرج مف فرج المرأة عمـ -ضن

كىك مشتؽ مف )القىرىؼ(، كىك اسـ عيف لمكباء -قرية في جزيرة في بحر اليمف
(َٗ) ،

از(  ز(، كىك اسـ داء يصيب اإلبؿ -عمـ كادو بنجد –ك)الرَّجَّ مشتؽ مف الرىجى
(ُٗ). 

 االشتقاق من أسماء التراب أو الرمل أو الغبار أو الطين أو الحجر أو الحصى:  -ٗ
مف )المىٍغرة(، كىك اسـ عيف لمطيف  -عمـ مكضع–ؾ اشتقاؽ )ماًغرة( كمف ذل     

ا اشتقاؽ )المىٍدراء( (ِٗ)األحمر مف )المىدىر(، ككاحدتو  -عمـ ماء بنجد–. كمنو أيضن
المىدىرىة، كىك اسـ عيف قطع الطيف اليابس
ا اشتقاؽ )رامس( (ّٗ) عمـ –.كمف ذلؾ أيضن

عيف ))التراب تحممو الريح فترمس بو  مف )الرىٍمس(، كىك اسـ -مكضع في دار محارب
مف اسـ  -عمـ ماء لبني محارب–، ككذلؾ اشتقاؽ )الغىبير( (ْٗ)اآلثار، أم: تعفكىا((

ال فميا معاف (ٓٗ)عيف لػ)الغيبرة( ، ىذا إٍف كاف المؤلؼ يقصد بو معنى الغبار، كا 
ٍيقىاة( (ٔٗ)أخرل ا )صى ف مشتؽ م -عمـ مكضع كاف فيو يكـ مف أياميـ-، كمنو أيضن

عمـ مكضع جاء في –. ك)ًعٍثراف( (ٕٗ))الصيؽ(، كىك اسـ عيف لمغبار الجائؿ في اليكاء
. كمما اشتؽ مف (ٖٗ)أجاز اشتقاقو مف )الًعٍثيىر(، كىك اسـ عيف لمغبار -أخبار العرب
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كىك مشتؽ مف  -عمـ قرية جاء في شعرىـ–أسماء الذكات لمرمؿ: )عىٍككالف( 
كقد جٌكز  -عمـ بمد بالسراة–، كمنيا: )قىٍكسى( (ٗٗ)مة)عىككالنة(: اسـ عيف لمرممة العظي

عمـ ماء -. ك)كيفافة( (ََُ)المؤلؼ اشتقاقو مف )األقكس(، كىك اسـ عيف لمرمؿ المشرؼ
يرجح المؤلؼ أٍف يككف اشتقاقو مف )الكٌفة(، كىك اسـ عيف لكٌفة  -كانت فيو كقعة

قو المؤلؼ مف )اليىيؿ(: اشت -عمـ ألحد جباؿ مكة-، ك)ىىيالء( (َُُ)الرمؿ، أم: أطرافو
عمـ  –، كيىحتمؿ اشتقاؽ )ييعيث( (َُِ)اسـ عيف لمرمؿ الذم ينياؿ كال يثبت في مكانو

  .(َُّ)مف )الكعث(، كىك اسـ عيف لمرمؿ الدقيؽ -صقع باليمف
اليرمع(، مشتؽ مف ) -عمـ مكاف–كمما اشتؽ مف أسماء ذكات لمحصى: )ريماع(      

، كمف ذلؾ (َُْ)تألأل في الشمس، الكاحدة ريمعة(( كىك اسـ عيف ))الحصى البيض التي
 ) ا اشتقاؽ )يىٍرثـي ٍثـ(، كىك اسـ عيف  -عمـ جبؿ في ديار بني سميـ–أيضن مف )الرى

ٍمدكر( (َُٓ)لمحصى المتكسر عمـ مكضع –، كمما اشتؽ مف أسماء ذكات لمحجارة: )المى
، كمف ذلؾ (َُٔ)الطيفاشتقو مف )المىدىر(، كىك اسـ عيف لمحجارة مف  -في ديار غطفاف
 ) ا: )كيٍرتـي ٌرة بني عذرة–أيضن مشتؽ مف )الكيٍرتكـ(، كىك اسـ عيف لمحجارة  -عمـ لحى

ٍصباء(، كىك  -عمـ مكاف في اليمف–، ككذلؾ )يىٍحصيب( (َُٕ)الصغيرة مشتؽ مف )الحى
ا اشتؽ اسـ العمـ )الميحىصِّب(، (َُٖ)اسـ عيف لمحجارة الصغيرة ٍصباء( أيضن ، كمف )الحى

 بيف مكة كمنى. ـ مكضعكىك عم
 االشتقاق من أسماء  األنواء: البرد أو الحّر أو المطر: -٘
أجاز المؤلؼ اشتقاؽ بعض األعالـ مف أسماء ذكات لمبرد أك الحٌر أك الدخاف، كمف    

كاشتقاقو مف )القيٌر(،  -عمـ مكضع في بالد بني الحارث بف كعب-تمؾ األعالـ: )قيرَّل( 
عمـ جبؿ قرب –المؤلؼ أٍف يككف اشتقاؽ اسـ العمـ )كككباف(  ، كاحتمؿ(َُٗ)أم: البرد
، ككذلؾ نجده يجكِّز أٍف يككف (َُُ)مف )الكككب(: كىك اسـ عيف لمحرِّ الشديد -صنعاء
مشتؽ مف )العؾ(: كىك اسـ عيف لمحر  -عمـ قبيمة يضاؼ إليو مخالؼ–)عىٌؾ( 
رَّاف( (ُُُ)الشديد مشتؽ مف  -يف الرقة يكمافعمـ مدينة مف جزيرة أقكر بينيا كب–، ك)حى

عمـ –. ك)حركراء( (ُُِ)يقاؿ: رجؿ حراف أم عطشاف، كأصمو مف الحٌر(()الحٌر(، ))
ٍدقاف( (ُُّ)مشتؽ مف )الحركر(، كىك اسـ عيف لمريح الحارة -قرية بظاىر الككفة ، ك)كى
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، (ُُْ)اشتقاقو مف )الكديقة(: كىي اسـ عيف لمحر الشديد كقت الظييرة -عمـ مكضع–
ر(  مشتؽ مف )الياجرة(: كىي اسـ عيف لمحر الشديد  -عمـ مدينة أك ناحية –ك)ىىجى

مشتؽ مف )اليىجير(: كىك اسـ عيف  -عمـ ماء –، ك)اليىجيرة( (ُُٓ)منتصؼ النيار
ا دقاف(، مشتؽ مف )الكدؽ(، كىك اسـ عيف (ُُٔ)لمحرارة الشديدة أيضن ،كاسـ المكاف )كى

فيك يجكِّز اشتقاقو مف اسـ  -لمكصؿعمـ مكاف في ا–، أمَّا العمـ )ًعزَّا( (ُُٕ)لممطر
ٌحاكة( (ُُٖ)الجنس )الًعٌز(، كىك المطر ا: )الضَّ  -عمـ ماء لبني سبيع–، كمف ذلؾ أيضن

 .(ُُٗ)إذ جٌكز المؤلؼ أٍف يككف اشتقاقو مف )الضاحؾ(، كىك اسـ عيف لمسحاب
 االشتقاق من أسماء  األلوان:  -ٙ

ككاف ألسماء ذكات أللكاف نصيب مف اشتقاؽ األعالـ منيا، كمف تمؾ األعالـ:      
الخرج، كىك لكناف، أبيض مشتؽ مف )) -عمـ جبميف في بالد بني عامر–ك)األخرجاف( 

كَّة( كىي اسـ عيف لمحمرة التي  -عمـ ماء في اليمامة –، ك)حكاء( (َُِ)كأسكد(( مف )الحي
مف )البىمىؽ(  -عمـ مكاف في عىمَّاف-، ك)البىمقاء( (ُُِ)لشفةتضرب إلى السكاد، أك سيمرة ا

ؿ((ُِِ)كىك اسـ عيف لمسكاد كالبياض إذا اختمطا مف  -عمـ جبؿ بمكة –. ك)أطحى
 -عمـ ماء في مصر–، ك)حكراء( (ُِّ))الطحمة(: اسـ عيف لمكف بيف الغبرة كالبياض

كىر(: اسـ عيف لبياض العيف كسكادىا الشديديف مف )الحى
عمـ ماءة –دىاسة( ، ك)ال(ُِْ)

مف )الدٍَّىس(، كىك اسـ عيف لمكف كمكف  -في طريؽ الحاج عف يسار سميراء
يدىح(  –عمـ قرية بشرقي المدينة –، ك)صيدكح( (ُِٓ)الرمؿ دىح( أك )الصَّ مشتؽ مف )الصَّ

 (ُِٔ)كىما اسما عيف لمكف أشد حمرة مف العيٌناب، يميؿ إلى السكاد.

 االشتقاق من أسماء األصوات:  -ٚ
كًمٌما اعتىمد عميو المؤلؼ في تأصيؿ العمـ في معجـ البمداف ىي أسماء ذكات      

لألصكات، إذ نجد أفَّ عددنا مف األسماء األعالـ تعكد أصكليا االشتقاقية إلى ىذه 
ًكيَّة في بالد تميـ–األسماء، كمف ذلؾ )خيقماف(  ٍيقىـ(، كىك  -عمـ رى كىك مشتؽ مف )خى

ٍيقىة( ، (ُِٕ)اسـ عيف لصكت محكي ا: )غى اسـ مكضع بظير حرة النار بيف –كمنو أيضن
، (ُِٖ)كىك مشتؽ مف )غاؽ(، كىك اسـ عيف لصكت الغراب، كميحاؾو لو -مكة كالمدينة
ريفكف(  ًريؼ( كىك اسـ  -عمـ قرية عمى نير ديجيؿ في العراؽ–ك)صى مشتؽ مف )الصى
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د بنا إلى إحدل . كيرل الباحث أفَّ ذلؾ مما يعك (ُِٗ)عيف لصكتي األنياب كاألبكاب
نظريات نشأة المغة كىي )نظرية المحاكاة(، كممخصيا ىك: أفَّ األلفاظ نشأت محاكاةن 

، كذلؾ (َُّ)ألصكات الطبيعة، كخرير الماء كدكم الريح كحنيف الرعد كشحيج الحمار
قد سبقكا  -كمنيـ ياقكت الحمكم في كتابو معجـ البمداف -دليؿ عمى أفَّ عمماء العرب 

 حديثة في ذلؾ بزمف ليس بقريب.النظريات ال
 االشتقاق من أسماء الجماعات:  -ٛ

ٍيميرىاف(       مف )الزُّمرة(، كىي اسـ عيف لمجماعة  -عمـ مكضع–كمف ذلؾ اشتقاؽ )زى
ٍكالف( (ُُّ)مف الناس مشتؽ مف  -عمـ قرية قرب دمشؽ–، كأجاز المؤلؼ أٍف يككف )خى

ؿ(، كىك اسـ لألتباع كى )الخى
عمـ كادو في األبكاء بيف مكة -د( ، كاشتقاؽ )أرثى (ُِّ)

ثدة( كىي اسـ عيف لمجماعة مف الناس الذيف يقيمكف كال  -كالمدينة مف )الرِّ
 .(ُّّ)يضعنكف

 االشتقاق من أسماء األدوات:   -ٜ
عمـ جزيرة بيف أكاؿ –كمف األعالـ المشتقة مف أسماء ذكات ألدكات: )شيفار(      
، (ُّْ)إذ جكَّزى المؤلؼ اشتقاقو مف )شفرة( كىك اسـ عيف لشفرة السكيف -كقطر

، كقد (ُّٓ)مشتؽ مف )القىنا( كىك اسـ عيف ألداة مف ادكات الحرب -عمـ كادو –ك)قىنكنى( 
مف )القىٍرك( كىك اسـ  -كادو في اليمف مف جية مكةعمـ –أجاز المؤلؼ اشتقاؽ )قركرل( 

مشتؽ مف )الككب( كىك  -عمـ مكضع في بالد تميـ–، ك)كابة( (ُّٔ)عيف لميمغ الكمب
 .(ُّٕ)اسـ عيف لمككز المستدير الراس

 االشتقاق من أسماء الشرب أو األكل والم باس:  -ٓٔ
ريفكف(       مشتؽ مف  -مكضع عمـ-كمف األعالـ المشتقة مف ىذه األسماء: )صى

ًريؼ( كىك اسـ عيف لمَّبف كالخمر، يقكؿ المؤلؼ: ))الصريؼ: المَّبف  الذم ينصرؼ )الصى
عمـ  –، كمف ذلؾ )الًمضياح( (ُّٖ)عف الضرع حارنا... كالصريؼ الخمر الطيِّبىة((

ياح(، كىك اسـ لبف الخاثر -جبؿ ، ككذلؾ (ُّٗ)إذ يجكِّز المؤلؼ اشتقاقو مف )الضَّ
ٍنًبج(  مف )النَّبيج(، كىك اسـ عيف طعاـ كاف العرب يتخذكنو  -بمد في الشاـ عمـ–)مى

ا اشتقاؽ )مكشكح( (َُْ)كقت المجاعة عمـ مكضع في ديار بني –. كمف ذلؾ أيضن
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 . (ُُْ)مف )الًكشاح(، كىك اسـ عيف لبعض ما ييمبس مف ًلباس كًحمي -يربكع
 االشتقاق من أسماء الموت وأسبابو :  -ٔٔ
إذ جكَّز المؤلؼ اشتقاقو مف )السـٌ(، كىك اسـ  -عمـ مكضع –كمف ذلؾ )سىمَّانة(    

ا )العاقرة( (ُِْ)عيف لسبب مف أسباب المكت إذ يجكِّز  -عمـ ماء بقطف–، كمنو أيضن
، كمما اشتؽ مف (ُّْ)اشتقاقو مف )العىٍقر(، كىك كذلؾ اسـ عيف ألحد أسباب المكت

إذ يىحتمؿ المؤلؼ اشتقاقو مف  -مكضع بيىجىرعمـ –أسماء ذكات المكت: )مرداء( 
 .(ُْْ))الردل(، كىك اسـ عيف لممكت

 االشتقاق من أسماء الجوانب أو النواحي أو االتجاىات:  -ٕٔ
كىك مشتؽ مف )الكىنىؼ(،  -عمـ مكضع–كمف األعالـ التي اشتقت منيا )كىنىفىى(    

احة( (ُْٓ)أم: الجانب كالناحية مشتؽ مف  -المدينةعمـ ىضاب قرب عقيؽ -، ك)صَّ
ٍكح(، كىك اسـ عيف لجانب الجبؿ عمـ –، كييجكِّز المؤلؼ اشتقاؽ )الميشىرَّؽ( (ُْٔ))الصَّ

، كاشتقاؽ (ُْٕ)مف )الشَّرؽ(، كىك اسـ عيف التجاه ضد المغرب -سكؽ بالطائؼ
ٍيسىر(   . (ُْٖ)مف )اليسار(، كىك اسـ عيف لجية ضد اليميف -عمـ مكضع في الشاـ–)مى

 أسماء لمسمنة أو الم ْين والنعومة:  االشتقاق من -ٖٔ
ح المؤلؼ اشتقاقو مف  -عمـ صنـ–كمما اشتيؽ مف ىذه األسماء: )ىيبىؿ(       إذ يرجِّ

عمـ حصف كمكاضع –، ككذاؾ )نيعيـ( (ُْٗ))اليابؿ(، كىك اسـ عيف لكثير المحـ كالشحـ
الٌنعمة كالٌميف،  كىك مفكىك مشتؽ مف )النَّعمة(، إذ يقكؿ المؤلؼ: ))نيٍعـ...  -مختمفة 

 .(َُٓ)((كأظنو نىعمة ليف
 االشتقاق من العمم:

عىرَّؼ القدماء العمـ بأنَّو ))المخصكصي مطمقنا غمبةن أك تعميقنا غيري مقدر الشياع،        
المخصكص مخرج السـ الجنس،  "كقاؿ المصنؼ في الشرح:...أك الشائع الجارم مجراه

مطمقنا فصؿ يخرج المضمر، نحك "أنا "فإنَّو فإنَّو شائع غير مخصكص... كقكلو: 
كقكلو: تعميقنا أك غمبة ىذا تقسيـ ...  مخصكص باعتبار ككنو ال يتناكؿ غير الناطؽ بو

كبياف لصنفي األعالـ... كالمراد بالتعميؽ تخصيص الشيء باالسـ قصدنا لمتسمية كزيد 
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ا أحد المشتركيف أك المشتركات  بشائع اتفاقنا كتخصيص كمكة، كالمراد بالغمبة تخصيصن
كقكلو: غيري مقدر الشياع مخرج ... عبد اهلل بابف عمر، كتخصيص الكعبة بالبيت

لمشمس كالقمر فإنَّيما مخصكصاف بالفعؿ شائعاف بالقكة... كقكلو: أك الشائع الجارم 
، كعرفو بعض (ُُٓ)مجراه... المراد بو العمـ الجنسي كأسامة لألسد، كذؤالة لمذئب...((

ف بأنَّو ))المفظ الداؿ عمى تعييف مسماه تعييننا مطمقنا، كيككف لألشخاص، المحدثي
 (ُِٓ)كالبقاع، كالجباؿ، كاألنيار، كالبحار، كالدكؿ، كالبالد كالسيكؿ...((

كاسـ العمـ مف أسماء الذكات التي أحاؿ المؤلؼ بعض األعالـ إلييا في كتابو،    
ألسماء )األصكؿ(، فمنيا ما ىك عمـ بكصفو أصالن اشتقاقينا ليا، كقد تنكعت ىذه ا

إنساف أك عمـ حيكاف أك عمـ نبات أك غير ذلؾ، كغالبنا ما يأتي المؤلؼ برابطة أك 
عالقة بيف االسميف )المشتؽ كالمشتؽ منو(، تككف ىي السبب في ذلؾ االشتقاؽ، إذ 
نالحظ كجكد تماثؿ بينيما في بعض الحركؼ مع اختالؼ في الكزف، كزيادة في عدد 

لحركؼ أك نقصاف، كمف الجدير بالذكر أفَّ العمـ المشتؽ يييمىؿ اشتقاقو بعد العممية، ا
 .(ُّٓ)فال يعد مف المشتقات بؿ مف الجكامد؛ لذا عيدَّ اسـ العمـ مف أسماء الذكات

عمـ لبالد كاسعة قبالة جزيرة -كمف األعالـ المشتقة مف عمـ إنساف )إفريقية(      
مشتؽ مف اسـ رجؿ يدعى )إفريقيس(، أمرى ببناء مدينة ىناؾ يرل المؤلؼ أنَّو  -صقمية

كنقؿ الناس إلييا، أك أنَّو مشتؽ مف )فارؽ( بف بيصر بف حاـ بف نكح، كىك أخك مصر 
يرل  -عمـ مدينة بيف الشاـ ككادم القرل قرب عىمَّاف –، ككذلؾ )البمقاء( (ُْٓ)بف بيصر

، كمما اشتيؽ مف العمـ (ُٓٓ)طأنَّيا مشتقة مف اسـ )بالؽ( مف بني عىٌماف بف لك 
قالكا: سٌميت بصيدكف بف... نكح، عميو )) -عمـ مدينة في الشاـ-)صيداء(
عمـ مكضع –. كمف األعالـ المشتقة مف العمـ في معجـ البمداف: )التنعيـ( (ُٔٓ)السالـ((

إذ لـ يكف مشتقنا مف عمـ كاحد فحسب؛ بؿ نجده مشتقنا مف ثالثة أعالـ، جبالف  -بمكة
كسمي بذلؾ؛ ألفَّ جبال عف يمينو )نعيـ، ناعـ، نعماف(، كذلؾ في قكؿ ياقكت: ))ككادو 

. كنجد مثيؿ ذلؾ في (ُٕٓ)يقاؿ لو نعيـ كآخر عف شمالو يقاؿ لو ناعـ، كالكادم نعماف((
إذ يرل المؤلؼ أفَّ اشتقاقو مف عمميف، كىما الزابيف:  -عمـ نير بكاسط-اشتقاؽ )زابيا( 

 .(ُٖٓ)تثنية الزاب
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   االشتقاق من اسم المعنى: ثانًيا:
أبىافى القدماء كالمحدثيف تعريؼ اسـ المعنى، فجاءت تعريفاتيـ متقاربة، فيك عندىـ      

اسـ اسـ يدؿ عمى أشياء معنكية غير محسكسة مادينا، تيدرؾ بالعقؿ، كمف ذلؾ قكليـ: ))
 (ُٗٓ)عدميِّا كالجيؿ((معنى: كىك ما ال يقكـ بذاتو، سكاء كاف معناه كجكديِّا كالًعٍمـ أك 

، كقد عٌرفو بعض المحدثيف بأنَّو ))االسـ (َُٔ)كقكليـ: ))كاسـ معنى كىًفٍيـ كشجاعة((
، أك أنَّو ))ما يدؿ عمى شيء (ُُٔ)الذم يدؿ عمى حدث، أم: معنى ييدرىؾ بالعقؿ((

عقمي محض "أم: شيء معنكم يدرؾ بالعقؿ، كال يقع في دائرة المحسكس"... مما ليس 
 .(ُِٔ)مشخصا؛ كسائر األجناس المعنكية(( مجسمنا كال

كلـ تييمؿ العرب االشتقاؽ مف أسماء المعاني، إذ نجدىـ يشتقكف مف ىذه األسماء      
اشتقاقنا يكاد يككف ميطًَّردنا، كمف تمؾ األسماء التي أفاضكا في االشتقاؽ منيا: أسماء 

ك  (ُْٔ)ثت القكـ أثمثيـ((، ففي أسماء األعداد قالكا: ))ثم(ُّٔ)األعداد، كأسماء األزمنة
ٍبعى أمكاًليـ... كالًمٍرباع مف ىذا، كىك شيءه كاف يأخذه  ٍذتى ري بىٍعتي القكـى أٍرًبعىيـ، إذا أخى ))رى

ٍغنىـ(( ، ))كالًخٍمسي بالكسر مف أظماء اإلبؿ: أٍف ترعى ثالثةى (ُٓٔ)الرئيس، كىك ريبع المى
، أم  . كالرجؿ أياـ كتىًردى اليكـ الرابع. كقد أٍخمىسى الرجؿي كاًمسي كردٍت إبمو ًخٍمسنا. كاإلبؿي خى

ا عند (ُٔٔ)مخمس(( ، كغير ىذا كثير، ككذلؾ نجد االشتقاؽ مف أسماء األزمنة صريحن
العرب، كقد أكثركا مف ذلؾ، كمنو قكليـ: ))صافكا كشتكا إذا أقامكا في الصيؼ 

ًبيع كتىرى  -، كقكليـ: ))أٍربىع القكـي (ُٕٔ)كالشتاء(( ميكا في الرَّ بَّعيكا بمكاف كذا... ككذلؾ دخى
فيكا مثؿ أٍربىعيكا(( افيكا كأىٍشتىٍكا كأٍخرى  . (ُٖٔ)أصى

كقد كاف ىذا النكع مف االشتقاؽ حاضرنا  في معجـ البمداف، إذ نالحظ كجكد عدد مف    
، كيمكننا تصنيؼ األعالـ المشتقة مف أسماء المعاني  األعالـ المشتقة مف أسماء معافو

 أصناؼ عديدة، كمنيا: في معجـ البمداف إلى
 االشتقاق من أسماء األزمنة:  -ٔ
بالرغـ مف إكثار العرب مف االشتقاؽ مف أسماء األزمنة، إال أٌننا ال نجد تمؾ الكثرة    

في االشتقاؽ في كتاب معجـ البمداف، إذ لـ نعثر إال عمى عدد قميؿ مف األعالـ 
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إذ  -عمـ قبيمة تينسب إليو محمة بالبصرة–المشتقة منيا فيو، كمف تمؾ األعالـ: )ًزٌماف( 
 -عمـ ماء لبني محارب –، ككذلؾ )الغىًبير( (ُٗٔ)و مشتؽ مف )الزمف(يحتمؿ المؤلؼ أنَّ 

 .(َُٕ)أجاز اشتقاقو مف )الغابر( كىك بمعنى الماضي
 االشتقاق من أسماء األعداد:  -ٕ
، (ُُٕ)مف )الفرد(، كىك بمعنى الكاحد -عمـ جبؿ بنجد–كمف ذلؾ اشتقاؽ )فارد(    

عمـ –، ككذلؾ )السَّبيع( (ُِٕ)دد(مشتؽ مف لفظ )الع  -عمـ مدينة–كمف ذلؾ )عٌداف( 
كىك كما يظير مف قكؿ المؤلؼ مشتؽ مف العدد )سبعة(،  -محمَّة كاف يسكنيا الحجاج

 .(ُّٕ)إذ يقكؿ: ))كىك جزء مف سبعة أجزاء((
 االشتقاق من أسماء األخالق:  -ٖ
كمف األسماء التي ايشتيؽ منيا العمـ في معجـ البمداف، بعضي األسماء التي تدؿ عمى    

كقد أجاز المؤلؼ اشتقاقو مف )الكىنىؼ(، كىك  -عمـ مكضع–األخالؽ، كمنيا: )كىنىفى( 
 -عمـ جبؿ كرد في الشعر-، كيحتمؿ المؤلؼ أٍف يككف اشتقاؽ )المىًخيـ( (ُْٕ)الرحمة

عمـ مكاف في –، ككذلؾ أجاز أٍف يككف اشتقاؽ )ماًرث( (ُٕٓ)ٌيةمف )الًخٍيـ(، كىك السج
مف )المىٍرث(، كىك الًحٍمـ -جباؿ عماف

(ُٕٔ). 
 

 الخاتمة
مف األدكات الميمة في تنمية المغة، كىك مف العكامؿ  -بشكؿ عاـ-يعد االشتقاؽ      

بيرنا مف المغة، كأكثر أنكاع األساسية في تكليد األلفاظ؛ لذا تشٌكؿ األلفاظ المشتقة جزءنا ك
االشتقاؽ أىميةن, االشتقاؽ العاـ )الصغير(، كقد أفاد ياقكت الحمكم كثيرنا في كتابو 

 دي رً يى )معجـ البمداف(، مف االشتقاؽ الصغير في البحث عف أصكؿ أسماء األمكنة، إذ 
أماكف  لمكشؼ عف أصؿ أسماء ةآليبكصفة  معجـ البمداف كثيرا فياالشتقاؽ الصغير 

في آليات البحث  ا، كىذا كارد أيضن أك أشخاصأسماء أماكف  أفعاؿ أك مشتقة مف
ا الغربي  .أيضن
مف أدكات البحث في أصكؿ أسماء األماكف التي يشترؾ فييا البحث الغربي ك      
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ىي الكشؼ عف اشتقاؽ عمـ المكاف مف  ،األماكني مع البحث العربي في معجـ البمداف
 كالتضاريس كاالنيار كاألراضي كاألبنية كغير ذلؾ.ذكات طكبكغرافية، 

ما يرد عند الغربييف البحث عف الجذر المغكم ألسماء األماكف، كقد كثر كركده  اكثيرن 
، إذ يأتي افي معجـ البمداف، بؿ يمكف أٍف يككف أكثر المظاىر التأصيمية حضكرن 

 االشتقاؽ في مقدمتيا ثـ تتمكه بقية المظاىر.
 

 اليوامش
                                                           

 .َُْ، صُمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج  (ُ)
 . ْ، صٓالمصدر نفسو، ج (ِ)
 .ٓٗ، صٓ، جالمصدر نفسو (ّ)
 .ّْْ، صٓالمصدر نفسو، ج (ْ)
 .ّْٓ، صٓالمصدر نفسو، ج (ٓ)
 .ّْٕ، صْالمصدر نفسو ، ج (ٔ)
 .ّٕٓ، صُالمصدر نفسو، ج (ٕ)
عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، مكتبة األنجمك المصرية،  ترجمة:يينظر: المغة، فندريس،  (ٖ)

 .ِِٕ -ِِٔص (.)د ط(، )د ـ(، )د ت
 .ِِٗ، صْمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ٗ)
 .ِِّ، صٓالمصدر نفسو، ج (َُ)
 .ُِٗص، ِجالمصدر نفسو، (ُُ)
 .ٕٔ، صْالمصدر نفسو، ج (ُِ)
 .ّٕٗ، صْالمصدر نفسو، ج (ُّ)
 .ُُِ، صٓالمصدر نفسو، ج (ُْ)
 .ُٕٔ، صٓالمصدر نفسو، ج (ُٓ)
 .َّٔ، صٓالمصدر نفسو، ج (ُٔ)
 .ُْٔ، صْالمصدر نفسو، ج (ُٕ)
 .ِّٖ، صِالمصدر نفسو، ج (ُٖ)
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 .ٖٗ، صْالمصدر نفسو ، ج (ُٗ)
 .ُِْ، صُالمصدر نفسو، ج (َِ)
 .ّٔ، صْالمصدر نفسو، ج (ُِ)
 .َِٓ، صْالمصدر نفسو، ج (ِِ)
 .ِِٔالمغة، فندريس، مرجع سابؽ، ص (ِّ)
 .َُّ، صُمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ِْ)
 .ُْٖ، صْالمصدر نفسو ، ج (ِٓ)
 . َِٖ، صْالمصدر نفسو، ج (ِٔ)
 .ْٔ، صّالمصدر نفسو، ج (ِٕ)
 .ّٗكتاب الزينة، مرجع سابؽ، صفي )اإليتيمكلكجيا( يينظر: عمـ أصكؿ الكممات  (ِٖ)
 .ّْٓ، صُمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ِٗ)
 .ُٕٗ، صّالمصدر نفسو، ج (َّ)
 .ِِٗ، صُالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، مصدر سابؽ، ج (ُّ)
. كيينظر: االشتقاؽ مف اسـ الذات دراسة في المعجـ الكسيط، رسالة ُِ، ُالكتاب، سيبكيو، ج (ِّ)

 .َُـ، صَُِِاألردف،   -بني سمماف، جامعة اليرمكؾ ماجستير، ريـ يكسؼ
األصكؿ في النحك، أبك بكر بف السراج، ت: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، )د ط(،  (ّّ)

. كيينظر: االشتقاؽ مف اسـ الذات دراسة في المعجـ الكسيط، مرجع ّٔ، صُلبناف،  ج-بيركت
 .َُسابؽ ص

. كيينظر: َّ، صُِٗٗي، دار الكتب العممية )د ط(، بيركت، نتائج الفكر في النحك، السييم (ّْ)
 .َُاالشتقاؽ مف اسـ الذات دراسة في المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ، ص

 ُِٓتصريؼ األسماء كاألفعاؿ، فخر الديف قباكة،  مرجع سابؽ، ص (ّٓ)
 ، مكقع اتحاد كتاب العرب.ُّْيينظر: صالح الديف الزعبالكم، ص (ّٔ)
اؽ، أبك بكر بف السراج، ت: محمد عمي الدركيش كمصطفى الحدرم، )د ـ(، )د رسالة االشتق (ّٕ)

. كيينظر: االشتقاؽ مف اسـ الذات دراسة في المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ، ِْط(، )د ت(، ص
 .ِْص
. كيينظر: دراسات في فقو المغة، صبحي الصالح، دار ّٔ، صِالخصائص، ابف جني، ج (ّٖ)

 .ُُٖ-َُٖ، صََِْ، بيركت، ُٔالعمـ لممالييف، ط
 .ُِْ، صُالخصائص، ج (ّٗ)
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ت: محمد كامؿ بركات، دار الكتاب العرب، )د  تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، ابف مالؾ، (َْ)

 .َُٖص مرجع سابؽ، ت في فقو المغة، صبحي الصالح،. كيينظر: دراساُٖٗ، ص)د ـ(ط(، 
 .َُ-ٗاالشتقاؽ كالتعريب، عبد القادر بف مصطفى المغربي، ص (ُْ)
 .ُْٔ-ُّْفي أصكؿ النحك، سعيد األفغاني، ص (ِْ)
 . ّٗٓ، صُ. الخصائص، جُْٕالمرجع نفسو، ص (ّْ)
، ـَََِمصر،  -القاىرة، ِمكتبة الخانجي، طمرجع سابؽ، االشتقاؽ، عبد اهلل أميف،  (ْْ)

 .ُْٕص
 . َُٓ، ُْٖيينظر: المرجع نفسو، ص (ْٓ)
، مادة )سرج(. كيينظر: االشتقاؽ، عبد ِٕٗ، صِابف منظكر، ج لساف العرب، مصدر سابؽ، (ْٔ)

 .َُٓصمرجع سابؽ، اهلل أميف، 
 .ُٖٓ-ُِٖدراسات في فقو المغة، صبحي الصالح، ص (ْٕ)
 .ّٓ -ِٓالفعؿ زمانو كأبنيتو، إبراىيـ السامرائي، ص (ْٖ)
 .َِٗ، صْمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ْٗ)
 .ُٔ، صّيينظر: معجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (َٓ)
 ، مادة )رأؿ(.ُِٔ، صُُ، ابف منظكر، جيينظر: لساف العرب، مصدر سابؽ (ُٓ)
 .ِِٗ، صْ، جمعجـ البمداف، مصدر سابؽ (ِٓ)
 .ُٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ّٓ)
 .ّْٔ، صْالمصدر نفسو ، ج (ْٓ)
 .ُُٔ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ٓٓ)
 .ّْٓ، صْيينظر المصدر نفسو، ج (ٔٓ)
 .ُٓٔ، صٓالمصدر نفسو، ج (ٕٓ)
 .ُٕٗ، صٓ، جمعجـ البمدافيينظر:  (ٖٓ)
 .ُُُ، صْالمصدر نفسو ، ج (ٗٓ)
 . ْٕٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (َٔ)
 .َّٗ، صّ، مصدر سابؽ، جالمصدر نفسويينظر:  (ُٔ)
 .ُِْ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ِٔ)
 .ُْٓ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ّٔ)
 .ّّٗ، صّالمصدر نفسو ، ج (ْٔ)
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 .ّْ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ٓٔ)
 .ِّْ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ٔٔ)
 .ُٕٔ، صْج ، يينظر: المصدر نفسو (ٕٔ)
 .ْٖٗ، صُيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٔ)
 .ٕٗ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ٗٔ)
 .ّّْ، ِيينظر: المصدر نفسو، ج (َٕ)
 .ْٖ، صْ، جالمصدر نفسويينظر:  (ُٕ)
 .ُُٖ، صْالمصدر نفسو، ج (ِٕ)
 .ِّٖ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ّٕ)
 .ْٔٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ْٕ)
 .َِٓ، صْالمصدر نفسو، ج (ٕٓ)
 .ُِٗ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٕٔ)
 .ُُْ، صّالمصدر نفسو، ج يينظر: (ٕٕ)
 .ِّْ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٕ)
 .ُْٕ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٕٗ)
 .ّٕٖ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (َٖ)
 .َُٗ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُٖ)
 . ِٔ، صْالمصدر نفسو، ج (ِٖ)
 .ُّٔص، ٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ّٖ)
 .ُُٕ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ْٖ)
 .ِّ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٓ)
 .ِّٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٔ)
 .ِِّ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٕٖ)
 .ْْٓ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٖ)
 .ُِّ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٗ)
 .ُّٕ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (َٗ)
 .ِٕ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُٗ)
 .ّْ، صٓجمصدر سابؽ،  ،معجـ البمدافيينظر:  (ِٗ)
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 .ٕٔ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ّٗ)
 .ُٕ، صّالمصدر نفسو، ج  (ْٗ)
 .ُٖٔ، صْ، جمصدر سابؽيينظر:  (ٓٗ)
 .ّ، صٓ، جيينظر: لساف العرب، مصدر سابؽ (ٔٗ)
 .ّْٗ، صّيينظر: المصدر نفسو ، ج (ٕٗ)
 .ْٖ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٖٗ)
 .ُٗٔ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ٗٗ)
 .ُّْ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ََُ)
 .ْٕٔ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (َُُ)
 .ِِْ، صٓ، جالمصدر نفسويينظر:  (َُِ)
 .ْْٓ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (َُّ)
 .ٔٔ، صّالمصدر نفسو، ج (َُْ)
 .ّّْ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (َُٓ)
 .ُٕٗ، صٓ، جنفسومصدر اليينظر:  (َُٔ)
 .ْْٓ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (َُٕ)
 .ِٔ، ُّْ، ص، ٓيينظر: المصدر نفسو، ج (َُٖ)
 .َّْ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (َُٗ)
 .ْْٗ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (َُُ)
 .ُِْ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُُ)
 .ِّٓ، صِالمصدر نفسو، ج (ُُِ)
 .ِْٓ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُّ)
 .ّٗٔ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُْ)
 .ّّٗ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُٓ)
 .ّْٗ، صٓ، جالمصدر نفسويينظر:  (ُُٔ)
 .ّٗٔ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُٕ)
 .ُُٔ، صْج ،يينظر: المصدر نفسو (ُُٖ)
 .ْْٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُٗ)
 .َُِ، صُالمصدر نفسو، ج (َُِ)
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 .ُّّ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُِ)
 .ْٖٗ، صُيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِِ)
 .ُِٗ، صُيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِّ)
 .ُّٔ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِْ)
 .ُْٗ، صِيينظر المصدر نفسو، ج (ُِٓ)
 .ّْٖ، صّ، جسابؽمعجـ البمداف، مصدر يينظر  (ُِٔ)
 .ُّْ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِٕ)
 .ُِِ، ْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِٖ)
 .َّْ، صّ، جالمصدر نفسويينظر:  (ُِٗ)
مصر،  -، القاىرةّمكتبة الخانجي، طيينظر : المدخؿ إلى عمـ المغة، رمضاف عبد التكاب،  (َُّ)

 .ُُِصـ، ُٕٗٗ
 .ُٓٔ، صّيينظر: المصدر نفسو ، ج (ُُّ)
 .َْٕ، صِيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِّ)
 .ُِْ، صُيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّّ)
 .ِّٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّْ)
 .َْٗ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّٓ)
 .ّّْ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّٔ)
 .ِْٕ، ْ، جالمصدر نفسويينظر:  (ُّٕ)
 .َّْ، صّالمصدر نفسو، ج (ُّٖ)
 .ُْٔ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّٗ)
 .َِٓ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (َُْ)
 .ِِّ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُْ)
 .ِْٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِْ)
 .ٖٔ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُّْ)
 .َُْ -َُّ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْْ)
 .ْْٖ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٓ)
 .ّٕٖ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٔ)
 .ُّّ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٕ)
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 .ِّْ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٖ)
 .ُّٗ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٗ)
 .ِْٗ، صٓالمصدر نفسو، ج (َُٓ)
 .َّٓ، صِالتذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، أبك حياف األندلسي، ج (ُُٓ)
 ُِٔتصريؼ األسماء كاألفعاؿ، د. فخر الديف قباكة،  ص (ُِٓ)
 .ِّْ، صُيينظر: النحك الكافي، ج (ُّٓ)
 .ِِٖ، ُمعجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ُْٓ) 
 .ْٖٗ، صُالمصدر نفسو ، ج (ُٓٓ)
 .ّْٕ، صّالمصدر نفسو، ج (ُٔٓ)
 .ْٗ، صِالمصدر نفسو، ج (ُٕٓ)
 .ُِٓ، صّيينظر: المصدر نفسو، ج (ُٖٓ)
 .ِْالتعريفات، الشريؼ الجرجاني، ص (ُٗٓ)
المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالبالغة كالعركض كالمغة كالمثؿ، محمد  (َُٔ)

 .ْٗـ، ص ُّٖٗ -ىػ  َُّْ، ُدمشؽ، ط –عمي السَّراج، خير الديف شمسي باشا، دار الفكر 
 .ُِٔتصريؼ األسماء كاألفعاؿ، مرجع سابؽ، ص (ُُٔ)
 .ُُٖ، صّمش النحك الكافي، جمف ىا (ُِٔ)
 .ُٓص مرجع سابؽ، يينظر: االشتقاؽ، عبد اهلل أميف،  (ُّٔ)
 .ُُِ، صِ، جلساف العرب، مصدر سابؽ (ُْٔ)
 .ْٕٗ، صِمعجـ مقاييس المغة، ج (ُٓٔ)
 .ِْٗ، ّالصحاح، مصدر سابؽ، ج (ُٔٔ)
 .ّٔ، صٗج لساف العرب، مصدر سابؽ، (ُٕٔ)
 .َُٓ، صُالمخصص، مصدر سابؽ، ج (ُٖٔ)
 .ُْٕ، صّيينظر: معجـ البمداف، مصدر سابؽ، ج (ُٗٔ)
 .ُٖٔ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (َُٕ)
 .ِِٓ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُُٕ)
 .ٖٖ، صْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُِٕ)
 .ُٕٖ، صّالمصدر نفسو، ج (ُّٕ)
 .ْْٖ، ْيينظر: المصدر نفسو، ج (ُْٕ)
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 .ّٕ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُٕٓ)
، َُٗ، صِج . كينظر لساف العرب، مصدر سابؽ،ّٖ، صٓيينظر: المصدر نفسو، ج (ُٕٔ)

 مادة )مرث(.
 

 والمراجع المصادر
 ريـ ماجستير، رسالة الكسيط، المعجـ في دراسة الذات اسـ مف االشتقاؽ 

 .ـ َُِِ األردف، اليرمكؾ سمماف، جامعة  بني يكسؼ
 ط د( اليالؿ، مطبعة المغربي، مصطفى بف القادر عبد كالتعريب، االشتقاؽ(، 

 ـ.َُٖٗمصر،  -الفجالة
 ،ـَََِ مصر،- القاىرة ،2 ط الخانجي، مكتبة أميف، اهلل عبد االشتقاؽ. 
 مؤسسة الفتمي، الحسيف عبد :ت السٌراج، بف بكر أبك النحك، في األصكؿ 

 لبناف، )د ت(. -، بيركت)ط د( الرسالة،
 حسف  :ت األندلسي، حياف أبك التسييؿ، كتاب شرح في كالتكميؿ التذييؿ 

 .َُِّدمشؽ، ، ُط القمـ، دار ىنداكم،
 ،ت د( لبناف بيركت ،1ط العممية، الكتب دار الجرجاني، الشريؼ التعريفات(.. 
 بيركت، ُٔدراسات في فقو المغة، صبحي الصالح، دار العمـ لممالييف، ط ،

ََِْ. 
 بغداد، د ط ( ( العاني، عةبمط ئي،االسامر  إبراىيـ كأبنيتو، زمانو الفعؿ ،

ُٗٔٔ. 
 ،القاىرة ،ِط الخانجي، مكتبة ىاركف، محمد السالـ عبد :ت سيبكيو، الكتاب 

 ـ.ُٖٖٗمصر، 
 كالمغة كالعركض كالبالغة كالصرؼ النحك األدب كآالت المغة قكاعد في الٌمباب 

، دمشؽ، ُالفكر، ط دار باشا، شمسي الديف خير راج،لسا عمي محمد كالمثؿ،
 ـ.ُّٖٗ
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 جثير جاسـ عمي االرازم، حاتـ ألبي الزينة كتاب في الكممات أصكؿ عمـ 

 .َُِٗاألردف،  -، إربدُالحديث، ط الكتب عالـ العبادم،
 ،مكتبة القصاص، كمحمد الدكاخمي الحميد عبد :ترجمة فندريس، .ج المغة 

 د ـ(، )د ـ(، )د ت(.( المصرية، األنجمك
 ،العربي، التراث إحياء دار جفاؿ، إبراىيـ يؿمخ  :ت سيدة، ابف المخصص 

 ـ.ُٔٗٗ
 القاىرة ،ِط الخانجي، مكتبة التكاب، عبد رمضاف المغة، عمـ إلى المدخؿ-  

 ـ.ُٕٗٗ مصر،
 الكتب دار منصكر، يمع فؤاد ت: السيكطي، كأنكاعيا، المغة ـكمع في المزىر 

 .ُٖٗٗ، بيركت، ُط مية،مالع
 )د ـ(، )د ت(. ،ُٓط المعارؼ، دار حسف، عباس الكافي، النحك

 بيركت، ،ِط المعارؼ، مكتبة قباكة، الديف فخر د. كاألفعاؿ، تصريؼ األسماء 
ُٖٖٗ. 

  العرب كتاب اتحاد الزعبالكم، مكقع الديف صالح النحك، في دراسات. 
 كمصطفى  -رسالة االشتقاؽ، أبك بكر بف السراج، ت: محمد عمي الدركيش

 الحدرم، )د ـ(، )د ط(،  )د ت(.
 د( الجامعية، كالمطبكعات الكتب مديرية األفغاني، سعيد النحك، أصكؿ في 

 .ـُْٗٗ،)ـ د( ،)ط
 قُُْْبيركت، ،ِط صادر، دار منظكر، ابف العرب، لساف. 
 بيركت، ،ُط صادر، دار الحمكم، ياقكت البمداف، معجـ ُٗٗٓ. 
 بيركت، ،)ط د( العممية،  الكتب دار ي،مالسيي النحك، في الفكر نتائج َُٗٗ. 

 
 
 
 


