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 المغة العخبية قدع/ لمعمـػ االندانيةجامعة السػصل / كمية التخبية 
   

 (ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٔ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔ)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
كيسثل  ىػ(ٕ٘ٓٔ) لسحسج مختزى الدبيجؼ مغ جػاىخ القامػس سك الّدببي لألسساء في كتاب تاج العخ  التفديخ البحث يتشاكؿ

كاستعساؿ ذلظ  الحؼ يأتي ببياف سبب التدسية ،ىػ ، والتفديخ الحؼ اعتسجت عميو السعجسات العخبية التفديخ الّدببي شكال مغ أشكاؿ 
 يعجّ  أّف التفديخ الّدببيفي تبجك اىسية ىحه الجراسة  .االسع ليصمق عمى الُسدّسى ، فيػ يػرد سبب السعشى أك يعّممو متػسال فيو بعّمة سببية 

يبحث عغ أصل كسا أّنو ؼ ، كىػ ضاىخة داللية كصػرة مغ صػر االشتقاؽ الحؼ يعج مكياس المغة ، مغ جػانب الجرس المغػ  اميس اجانب  
 . األسساء مغ حيث التدسية

قاـ البحث عمى تسييج يتشاكؿ تدسية العخب لمسدسيات باعتبار السدّسى ، ثع محاكر تػضح بياف سبب التدسيات التي عمى 
أك بسرجر فعمو داال عمى أحج  ، أك فعمو ، أك بأثخ فعمو ، أك صفتو ، أك شكمو كليأتو ، أك لػنوباعتبار عسمو اعتباراٍت عّجة ، مشيا : 

 . صػتوباسع أنػاع السذتقات ، أك 
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Abstract: 

The research deals with the causal interpretation of names in the book Taj Al-Aar from the 

Jawaher Al-Qamoos by Muhammad Murtada Al-Zubaidi . The causal interpretation represents a form of 

interpretation on which the Arabic dictionaries relied. Reasoning by begging for a causal cause. The 

importance of this study appears in that the causal explanation is an important aspect of the linguistic 

lesson, and it is a semantic phenomenon and a form of derivation that is the measure of language, as it 

searches for the origin of names in terms of naming. 

The research was based on a preface that deals with the Arabs naming names in terms of the name, 

then explaining the reasons for the names that came with several considerations, including: according to 

his work or action, or the effect of his action, his characteristic, his shape and appearance, or his color, 

or the source of his action indicating one of the types of derivatives, or In the name of the story of his 

voice. 

 

 

 التسييج 
 التفديخ الّدببي عشج العخب 

، تتَِّدع دائختيا أك  لسػجػدات الِحديَّة كالسعشػية  أسساء تجؿُّ عمييالألشياء كانجج في كلِّ لغٍة مغ المغُّات أفَّ      
تزيق بحدب اتِّداع ُأفق أصحاب تمظ المغة أك ضيِقو في معخفتيع لسػجػدات الكػف. كُتصَخح قزية ميسة لبحث 
مػضػع سبب التدسيات ، أك إشالؽ األسساء عمى مدسياتيا أك معانييا . كيف َحَجثت ؟ كما العالقة  القاِئسة بيغ 

ككاف   ؟ سبب االختيار االقتخاف بيشيسا ؟ كلع ُأختيخ ىحا المفع لحلظ السعشى ؟ كمااالسع كالُسدّسى ؟ أك كيف كاف ىحا 
ازاء السعاني ابتجاء في كلِّ لغٍة   سساءأحجىسا كضع األ ، مغ كجييغ لى ىحه السدألة في المغة العخبيةالبجَّ أْف نشطخ إ

ذلظ أفَّ نذأة المغة مدألة مغيَّبة ؛ إذ اختمف  ؛كىحا ما حاكؿ عمساؤنا تجشُّبو ؛ ألنَّو مغ قبيل البحث عغ الغيبيات 
تػاضع كاصصالح ، أىي عمساؤنا الستقجمػف في أصل المغة ، كجخػ بيشيع نقاش شػيل ، كججؿ حاد حػؿ أصل المغة 

كإْشالُؽ األسساء عمى ، كاف في كضع األلفاظ بعج ضيػر المغة كاستقخارىا في التدسية . كالثانية : أـ تػقيف ككحي 
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الججيجة بصخائق مختمفة كاألفكار كالسدتججات يات ؛ ذلظ أفَّ كلَّ لغة تػلِّج ألفاضا ججيجة لمتعبيخ عغ السعاني السدس
كمتشػعة مغ األصػؿ كاأللفاظ السػجػدة عشجىا ، كىي ىشا قج اجتازت مخحمة نذػئيا األكلى ؛ إذ أصبح لجييا رصيج 

، أك يكػف سبب  مغ نػاحيوختيار جدء مغ أجدائو أك ناحية مغ السفخدات بانتداع صفة مغ صفات الُسدسَّى ، أك ا
لى ِذكِخىا. مشيا ما إا مغ أسباب التدسيات التي سشأتي كغيخى ، (ٔ)أك لييأتو لػضيفة الُسدسَّى أكعسل قاـ بو ، التدسية

كالبحث مشيا ما تػصمشا إلييا مغ خالؿ البحث في كتب المغة كالسعجسات العخبية . ك أشار إلييا عمساؤنا الُقجامى ، 
لتدسية ، ىػ التفديخ الحؼ يأتي بدبب أك بعّمة اعغ أسباب التدسية ىػ ما يعخؼ بالتفديخ الّدببي كيقرج بو : 

ال بعّمة سببية  . (ٕ)عمى ما ىػ عميوسع ، كتعميل استعساؿ اال متػسِّ
فبيشػا أفَّ األسساء لع تػضع ُجدافا أكعبثا إنَّسا كِضَعت ألسباب أك عمل عخفتيا لحلظ ،  عخب القجامىلقج فصغ ال      

ْت : " (ٖ)جاء في كتاب األضجاد نقال عغ ابغ األعخابي قػلو الَعَخب ، كمشيا ما لع تعخفو ، األسساء كمُّيا لعّمة ، خرَّ
ْت ، مشيا مغ الِعمِل ما نعمسو ،  كمشيا ما نجيُمُو . كيحىب ابغ األعخابي إلى أّف مّكة سسيت مّكة  ؛ العخب ما خرَّ

ا ؟  لجحب الّشاس إلييا ... فإْف قاؿ قائٌل : ألؼ عّمٍة سّسي الّخجل رجال  ، كالسخأة امخأة  ، كالسػِصل مػِصال ، كدْعُج دعج 
لِعّمة ، الِعمِع بسا لحقشا مغ غسػض اقمشا : لِعمٍل عمستيا العخُب ، كجيمشاىا أك بعزيا ، فمع تدْؿ عغ العخب حكسة 

 ". كصعػبة االستخخاج عميشا
نعع قج يسكغ أْف تكػَف أسباب التدسية ُتْخَفى عميشا ِلُبْعِجَىا في الّدماف عّشا أال َتَخػ الى قػؿ : " (ٗ)يقػؿ ابغ جشيك      

َف األّكؿ الَحاِضخ شاَىَج الَحاَؿ فَعِخَؼ الّدبب يعشي أْف يكػ ، سيبػيو أك لعّل األّكؿ كصل إليو ِعْمٌع لع يِرْل الى اآلَخِخ 
ساء  ."متدسيةلدبب العغ الحاؿ لع يعخؼ  كاآلخخ لبعجه لحؼ لو كِمغ أجمو كقعت التدسية ،ا فالعخب قجيسا سسُّػا الدَّ

 و مغ ألػاف مختمفة .ِلدسػىا ، كالسْدَكغ لذعػر السخء فيو بالدكيشة ، كالشَِّسُخ سسي َنِسخ ا لمشَُّسِخ التي فيو ؛ ذلظ ألنّ 

                                           
 ٙٙٔيشطخ : فقو المغة : دمحم السبارؾ :   (ٔ)
 . ٕٕٔ : المغػية في ضػء دراسات عمع المغةالسعاجع  يشطخ :  - (ٕ)
 ٓٓٗ/ٔ، كالسدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا :  ٚ:  األضجاد ، ألبي بكخ بغ األنبارؼ  - (ٖ)
 .ٙٙ/ٔالخرائز :  - (ٗ)
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أك شكمو  ،عسمو ككضيفتو  ى أخز صفات السدّسى كأبخزىا ، أككقج ذىبت العخب في تدسية مدسياتيع إل    
الخارجي ، أك تخكيبو كأجدائو ، فقج سّسي الّشبات بأخّزِ صفة مغ صفاتو كىػ الشسػ ، كالحيػاف سّسي برفة مغ 

 صفاتو كىي الحياة .
السدسيات عمى كفق اعتقاداتيع ال ما عميو الّذيء في نفِدِو أحيانا ، كإلى ىحا أشار الّدبيجؼ دسي العخب تكقج       

نقال عغ الجػىخؼ في بياف سبب تدسية األصشاـ باآللية ؛ ألّنيع اعتقجكا أّف العبادة تُحقُّ ليا ، كاسساؤىع َتْتَبُع 
العتقادىع ؛ ب معبػدىع كربُّ الّذيء كمالكو َبْعال  العخ  ت. كسا سسّ  (٘)اعتقاداتيع ال ما عميو الذيُء في َنْفِدو

 . (ٙ)االستعالء فيو
كال كْصفا محيصا بجسمِتِو ، فقج يكػف الُسدسَّى في ، كتججر اإلشارة إلى أفَّ االسع ليذ تعخيف ا لمذيِء تعخيفا تاَما      

كقج يكػف ىحا االسع ىػ الػحيج أصل معشاه أكسع مغ االسع ، كإنَّسا يأتي التخريز مغ االصصالح كالتػاضع . 
لمذيِء الُسدّسى ؛ أك يكػف لو أسساء أخخػ أكثخ شيخة مشو ؛ لحا فإّف عسمية التدسية عسمية كصفية ترف الذيَء كال 

بل ىي تدسِّي الذيء بأحج أبخز جػانبو كسا ذكخنا ، كال تحيط إاّل بسقجار ضئيل بحكيقتو إاّل أّنيا  تقّجـ جسيع حكيقتو ،
 ميو .عاألشارة كاالستجالؿ  تداعج في

 وأسباب تدسية األشياء باعِتبار الُسدسَّى في كتاب التاج يسكؽ ترشيفيا في مجسؾعات عمى الّشحِؾ اآلتي :      
 .: تدسية االشياء باعتبار عسِمِو ووعيفتو أو فعمو  ولالسحؾر األ 

تدسية االشياء أك السػجػدات تدسيتيع ِبسا يْرُجُر عشيع مغ ِفْعٍل أك َعَسٍل يحُجث ِلسخٍَّة  أساليب الَعَخب فيمغ        
ككاَف الُبّج ِمغ أْف نحُكَخ الفخؽ بيغ الِفْعِل . (ٚ)كىػ مغ أكسع سبل التدسية عشج العخب أكيقع بذكٍل متكخر،، كاِحجة 
ِفْعَل عاـ ، كالعسَل خاص ، فالِفْعُل ُيشَدُب إلى العاقِل كإلى غيِخِه ، بحدب ما ذىَب إليو المغػيػف ، فقالػا : إّف ال كالَعَسلِ 

ـُ ِلسا كاَف بإجادٍة أك غيخ إجادة  كربسا ُيشَدُب إلى الجسادات ، كالفعُل التأثيُخ مغ جية السؤثخ ، كىػ كلسا كاَف بعمٍع ، عا
بجكف قْرٍج كال يتُخؾ أثخ ا  . كأما العسُل فإّنو ُيشدُب  أكغيخ عمع ؛ أؼ : إّنو الُيذَتخُط فيو القْرُج ، فقج يرجر بقرٍج أك

                                           
 . ٖٕٖ/ٖٙ،  كالتاج : ٚٙٗ/ٖٔ، كالمداف :  ٕٕٕٗ/ٙيشطخ : الرحاح :  - (٘)
 .ٜٗ/ٕٛيشطخ : التاج :  - (ٙ)
 .ٜٜٓالعيغ : ، كتعميل التدسية في كتاب  ٕٛالتدسية : يشطخ : تعميل  - (ٚ)
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ف برفة االستسخارية ؛ أؼ  إّف اإلنداَف يفعمو باستسخار لسّجة معيشة  ، الى العاقل ، كقمسا ُيشَدُب إلى غيخ العاِقل كيترِّ
ُيقاُؿ : ُفالٌف يعسُل الصيَغ َخَدف ا،  كيتُخُؾ أثخا ؛ ألّف العسَل إيجاُد األثِخ في الذيِء ،، لألبج ، كيرُجر العسل بقْرٍج  أك

 .  (ٛ)كيعسُل الَخػَص زنبيال  
يْت         ؛ الختراص ىحا الُسدسَّى  فعمياعسميا ك باسع اشتقَّ مغ مغ خالؿ استقخائشا التاج كججنا ُمدّسيات كثيخة ُسسِّ

أك ِفعل ذـ عمى الحكيقة ، فيختبط بالُسدسَّى  كإمَّا أْف يكػف ذلظ الِفْعل ِفعَل َمْجٍح  كقج ال يختز بو ، بو دكف غيِخِه ، 
َي بو ؛ لِكثخِة حخكتو كاضِصخابو ؛ كألنَّو كمسا  فُيدّسى بو ، أك أَف يكػف الفعل عمى السجاز ، مغ ذلظ تدسية الحَّباب ُسسِّ

يَء كَيْقَتِشُرُو كيبَتِمُعُو ، فالشػف كالديغ كالّخاء أصٌل صحيٌح في  ُذبَّ آَب . ككحلظ تدسية الّشدِخ بالشْدِخ ؛ ألّنو َيْشِدُخ الذِّ
ُي الّدَفُخ َسَفخ ا ؛ ألّنو ُيْدِفُخ كَيْكِذُفِ عغ كجػه الُسداِفخيغ كأخالِقيع ،  ،عمى االْخِتالِس كاالْسِتالِب  المغِة َيُجؿُّ  كُسسِّ

َي الِكتاُب ِسْفخ ا ؛ ألنو ُيبيُغ حقاِئَق األ، تقّّ مغ الّدفخ ؛ أؼ : اإلْضيار مذْ  األنف بالّشْثَخة  كسا ُسّسيَ  شياِء كُيْطِيُخُه .كُسسِّ
ْأِف سسِّيَ  ؛ أؼ : يْخَتُع في كلِّ  خخكفا ؛ ألّنو َيْخِخؼُ  ؛ ألّنو َيْشثخ ما فيو مغ األذػ . كالَخُخكُؼ كىػ الّحكُخ مغ أكالِد الزَّ

 ، سّسي باسع مذتقّّ مغ فعمو .مكاٍف 
 )كزر( في بياف سبب تدسية  ما جاء في مادة مغ أمثمة تدسية الذيِء باعتبار عسمو ،        

 ُّٱٱ: وفي اىتىصيو اىعصيصْقيَه عىه ويِعيىُه بسأيه  )و( مه اىمجاش :اىَىِشيس ،مأميس : َحبَأُ اىَمِيِل اىري يَْحِمُو ثِ ":  (ٜ)الػزيخ

(ٓٔ)َّ مغ جغ مع جع مظ حط
ِىيُْىِجَي مه اىَهالك. وقد ... : اشتقاقه في اىيغة مه اىَىَشز : اىَجبَو اىري يُْعتََصُم به ؛ 

  قيو ىىشيس اىسُّْيطان َوِشيٌس ؛ ألوَّه يَِصُز أثْقاه ما أُْسىَِد إىيه ِمْه تَدابِيس اىَمْميَنِة ؛ أي يحمُو ذىَل".
ّنو يتزح مغ خالؿ الشزُّ أفَّ سبَب تدسية الػزيخ بيحا االسع ؛ ألنَّو يِدُر أثقاَؿ ما ُأسِشج إليو مغ َعسٍل ؛ أؼ : إ       

  سّسي لعسمو الحؼ يقػـ بو كىػ الخأؼ األرجح .
الػاك كالداؼ كالخاء أصالِف صحيحاف، أحجىسا : يّجؿ عمى السمجأ ، كاآلَخخ : ىػ كيقػؿ أىل المغة كالعمع إفَّ       

يء ، فقالػا : إّف الِػْزر ىػ ِحْسل الخَّجل ، إذا َبَدَط ثػَبو ، فجعل فيو الستاَع  كَحَسمو ؛ كلحلظ سسِّي الحَّْنب الثَِّقل في الذَّ

                                           
 .ٚٛ٘، كمفخدات ألفاظ القخآف : ٖٔٔ/ٔ: يشطخ : الفخكؽ المغػية   - (ٛ)
 . ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٗٔالتاج : - (ٜ)
 . ٜٕمغ سػرة شو / اآلية  - (ٓٔ)
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غ ، األكؿ : إّنيا مغ الَػَزر بسعشى الِثقل ؛ ألفَّ الػزيخ يْحِسل ِثْقَل يالػزيخ كاشتقاقو  قػل ةسبب تدسي ِكْزرا  ، كقالػا في
كىػ الَجَبل  صاِحبو ، ككل ما ُيشاط بو مغ أمػر . كالقػؿ اآلخخ : إنَّيا مذتقَّة مغ كمسة الَػَزر ، بسعشى : الَسْمَجُأ ،

كذكَخ القمقذشجؼ في كتابو ما ُذِكَخ في السعجسات مغ آراء ، كسا ذكخ آراء   . (ٔٔ)ُيْعَتَرُع بو ؛ لمشَّجاة مغ الَيَمَكةِ   الحؼ
 مل ٱُّٱ:كىي األْمِتَعة . كمشو قػلو تعالى  ، : "أنَّو ُمْذتقّّ مغ األْكزارِ أخخ لع ُتْحكخ في السعجسات العخبية ، مغ ذلظ 

َي بحلظ ؛ ألنَّو ُمتقمٌِّج بخدائغ السمظ كأمتعتِو ، ... ، كقيل : ُمذتقّّ مغ األَزر ،  (ٕٔ)َّ مم خم حم جم  هل ، ُسسِّ
َي بو ؛ ألفَّ الَسِمَظ يقَػػ بػزيخه كقػِة البَجِف بالّطْيخ ، كتكػف الػاك فيو عمى ىحا التقجيخ مشقمبة عغ  كىػ الطَّيُخ ُسسِّ

 .   (ٖٔ)"ىسدة
ُح أف يكػف الػزيخ مذتقِّا مغ األكزار، بسعشى : األْمِتَعة ؛ ألفَّ شبيعة عسِمِو ال يْقَتِرخ عمى ذلظ ، كالمغ      كال ُنخجِّ

إنَّسا األرجُح أف يكػف مغ َكَزَر الذيَء ؛ أؼ : حَسَمو  ألنَّو يحسُل أْعبَاء السِمظ كِثقمو ؛ ألفَّ  الَطيخ . األَزر، بسعشى :
 مشو ذلظ ، كيرحُّ أيزا أْف يكػف ىػ السدتذار الحؼ يعػد إليو السمظ في كل األمػر .  عسَمو يتصمَّبُ 

خكف في تفديخ لفع        ا قخآني ا لبياف التفديخ الدببي لمُسدّسى إلى  كذىب الُسَفدِّ الػزيخ الحؼ جاء في الشز شاىج 
، كذكخ  (ٗٔ)مغ الػزر بسعشى السْمّجأ لثِّقل ، أكماذىب إليو أصحاب السعجسات مغ أّنو مذتقّّ مغ الَػَزر ؛ بسعشى : ا

ابغ عاشػر أنَّو مذتقّّ مغ األَزر ؛ أؼ : الطيخ ، فحقُّو أْف يكػَف أزيخ ا ، إال إّنيع قمبػا ىسدتو كاكا حسال  عمى ُمػاِزر 
جّ   .(٘ٔ)الحؼ ىػ بسعشاه ، مؤِكجا أنو في اآلية ُمخاد بو الطَّيخ ليشاِسَب الذَّ

ّجـ في اشتقاؽ لفع الػزيخ ، كسبب تدسيتو بيحا االسع ؛ أّنو سّسَي باسع عسمو الحؼ يقػـ بو ؛ ألنو يتبيغ مسا تق    
 َيِدُر أثقاؿ كأحساؿ ما ُأسِشَج إليو .

                                           
 ٛٓٔ/ٙكمقاييذ المغة:  ٖٕٗ/ٖٔ، كالتيحيب :ٕٔٚ/ٕيشطخ :جسيخة المغة :  - (ٔٔ)
 .ٛٚسػرة  شو اآلية : - (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/٘صشاعة اإلنذا  : صبح األعذى في  - (ٖٔ)
البحػػػػػػػخ  ، كتفدػػػػػػػيخٖٜٔ/ٔٔ،كالجػػػػػػػامع ألحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػخآف :  ٖٔ/ٙيشطػػػػػػػخ : إرشػػػػػػػاد العقػػػػػػػل الدػػػػػػػميع إلػػػػػػػى مدايػػػػػػػا الكتػػػػػػػاب الكػػػػػػػخيع: - (ٗٔ)

 ٕٕٓ/ٙالسحيط: 
 ٕٕٔ/ٙٔيشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  - (٘ٔ)
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 كمغ األسساء التي سسيت بفعِمِيا ؛ أؼ :  بسا تقػـ بو مغ فعٍل تدسية العقل بالشُّيى ؛ ألنَّو      
َيت بحلػ ؛ ألّنو ":  (ٙٔ)في مادة )نيي(إذ جاء يشيى عغ فعل الكباِئح ،   )و( الشُّْيَية : )الَعْقُل( ، سسِّ

؛ َأي : َعْقل يشتيي بو عؽ القباِئِح  (ٚٔ)َيْشَيى عؽ الَقبيِح ، ومشو حجيُث َأبي وائٍل : } قج َعِمْسُت أنَّ التَِّقيَّ ُذو ُنْيَيٍة {
 : (ٛٔ)، ويجخُل في السحاِسِؽ . وقال بعُزيؼ : ُذو الشُّْيَيِة الحي ُيْشَتِيي إلى رْأيِو وَعْقِمو ؛ وأْنَذَج ابُؽ بخِّي لمَخْشداء

 مَِّت  .َفًتى كاَن ذا ِحْمٍؼ َأِصيٍل وُنْيَيٍة       إذا ما الُحَبا ِمؽ طاِئِف الَجْيِل حُ             
 ".  (ٜٔ)  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹٱٹٱُّٱ... وفي الِكتاِب العديد :  

َي بو ؛ ألنَّو يشيى صاحَبو عغ الكباِئح :  الشُّيى جسع نُّْيَية ، يعشى الَعْقل ، مذتقّّ مغ الفعل        َنَيى  يْشَيى  ، سسِّ
قػَؿ بعزيع : إنَّو ُمْذتقّّ مغ الُسشتيى ؛ أؼ : الحؼ ، كىحا القػؿ إشارة إلى أنَّو سسِّي بو لفعمو ككضيفتو ، كسا ذكَخ 

إفَّ الشُّيى ىػ الشِّياية في السعارِؼ التي ال يحتاج ": (ٕٓ)يشتيي إلى رأيو ، كبو فخََّؽ العدكخؼ بيغ الشُّيى كالَعقل قائال
لفع الشُّيى خكف في تفديخىع كاحجىا الشَّْيية...". كذكخ السفد، كىي جسع  إلييا في مفارقة األشفاؿ ، كَمغ يجخؼ مجخاىع

كجسع . (ٕٔ)ما قالو أصحاب السعجسات ، كرجحػا أْف يكػَف مغ الشَّيي ؛ ألنَّيع يشيػف الشَّفَذ عغ فعل الكبائح كتجشبيا
َي بو ؛ ؛الخأييغ في رأؼ كاحج في تفديخه سبب تدسية العقل بالشُّيى  ابغ عاشػر ألنَّو سبُب  مػِضحا أفَّ العقل ُسسِّ

 الُسَتحمي بو عغ كثيخ مغ األعساؿ الُسْفِدَجة كالُسْيِمكة .انتياء 
 
 
 

                                           
 ٕ٘ٔ/ٓٗالتاج :  - (ٙٔ)
 ٕٜٕ/٘يشطخ : الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ:   - (ٚٔ)
 كفي الجيػاف : فتى كاف ذا ِحْمٍع أصيٍل كتؤَدٍة  ...،  ٖٕيشطخ : ديػاف الخشداء  :  - (ٛٔ)
 .ٗ٘سػرة شو /  - (ٜٔ)
 ٕ٘٘/ٔ:  لمعدكخؼ  الفخكؽ المغػية - (ٕٓ)
 ٖٛٔ/ٙ، كتقديخ البحخ السحيط :  ٕٓٔ/ٔٔف : آيشطخ : الجامع ألحكاـ القخ  - (ٕٔ)
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 : تدسية الذيِء بأثِخ ِمؽ آثاِر فعِمِو أوعسِمِو .السحؾر الثاني   
كمغ ُسشغ الَعَخُب في تدسية األشياء تدسية الذيِء بأثِخ ِمغ آثاِر ِفْعِمِو أك عسمو ، فالُبّج لمفعِل ِمْغ  أْف يتُخَؾ أثخ ا        

؛ لحا اشتق العخب مغ ىحا األثخ صيغة تشاسب السدسى فُدّسي بو ، فقج سّسى الَعَخُب الَسَصَخ َحياء؛ إلحياِئو األرَض ، 
ػنِو سببو أك ألّنو يتدّبب عشو باإلْثِع كالُحْسِق ؛ لكػِنيسا مشيا سبب ا ، كأشاَر إليو الّدبيجؼ بسرصمح ) لك كُسّسَيِت الخسخُ 

 .  (ٖٕ)كسسي الدكيغ سكيشا ؛ ألنو ُيدكُِّغ الحبيحة بالسػت ، ككل شيٍء مات فقج َسَكغَ ،  (ٕٕ)(
ىػ أسساء َشخاب الَخسخ ، فقج جاء في بياف سبب تدسية السدسيات التي ُسّسَيت بأثٍخ مغ آثاِر ِفْعِميا  مغ أكثخ        

ا َتْخِسُخ الَعْقَل ألّني)الَخْسخ: ما ُأْسِكَخ ..وُاْخُتِمَف في وجِو تدسيِتو ، فقيَل : "في التاج : (ٕٗ)الخسخ في مادة )خسخ(
قُمُت : الحي ُروَي عؽ سيَجنا  ( ، قاَل شيُخشا : ىؾ السخويُّ عؽ سيِجنا عَسخ بؽ الَخّظاب )رضي هللا عشو(...وَتْدُتُخهُ 

(، ...أو ألّنيا ُتَخاِمُخ العْقَل ؛ أي : َكْت حتى اْدَرَكْت واْخَتَسَختأوألّنيا ُتخِ )... (ٕ٘)ُعسخ: )الَخسُخ ما َخاَمَخ الَعْقَل(
   ُتَخاِلُظُو ...". 

تدسيتو بالَخْسِخ ؛ ألنيا ، األكؿ يػضح سبب قػليغ اختمف أىل المغة كالُسفدخكف  في سبب تدسية الخسخ بيغ    
تْخِسُخ العْقَل ؛ اؼ : لتغصيِتيا الّعْقَل ، كالَتْخِسيخ تعشي الّتْغصية ، كخامختو معشاه : خالصتو حتى لبدت عميو ، فرار 

 ؛ أؼ : ُسّسَيْت الَخْسُخ َخْسخ ا ؛ بأثٍخ مغ آثار  (ٕٙ)إلى حاؿ اليعقل ، كال يخػ رْشَجه ، قج حيل بيشو كبيغ عقمو بغصاء
 فعِمِيا عمى شاِرِبِيا .

استجؿَّ عمى ىحا القػؿ بسا جاء عغ ُعسَخ بغ الخّصاب  ابغ الّصيب الفاسي كمغ خالؿ الّشز نجج أّف شيخ الّدبيجؼ    
الخسُخ ما َخاَمَخ العْقَل{ .كترحيح ِلسا ُأِثَخ : } (رضي هللا عشو)، فتعّكبو الدبيجؼ قائال : إّف ما قاَلو عسخ بغ الخّصاب 

، كىػ الرحيح في كتب الحجيث  كىحا مشيج الّدبيجؼ في كتاِبِو بالّخدِّ كالترػيب أك يخاِلف ما قالو شيُخوُ  سخعغ ع

                                           
 . ٔٔ٘/ ٖٚ، ٕٓٓ/ٕ٘يشطخ : التاج :  - (ٕٕ)
 ٕٗٓ/ٖ٘يشطخ : التاج :  - (ٖٕ)
 .ٕٓٔ-ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔٔالتاج :  - (ٕٗ)
 ، ٕٕٓٔ/٘:  فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ، ك  ٓٛٔ/ٕ:  يشطخ : غخيب الحجيث -(ٕ٘)
 ٔٚٛيشطخ : كتاب الّديشة :   - (ٕٙ)
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ألنيا ُتِخَكْت حتى اخَتَسَخت ،  ؛اآلخخ ىػ أّف الخْسَخ ُسسَيت بحلظ  قػؿالُسخالفة ، بخاّصٍة مع الُسَرشِِّف كشْيِخِو .كال
، كالحؼ  (ٕٚ)كاختسارىا ُتَغيُخ ريحيا ؛ أؼ : إّنيا ُسّسيْت بسا آَلْت إليو . كالّدبيجؼ جاء بيحا القػؿ عغ الجػىخؼ كغيِخهِ 

:" لقيُت أعخابي ا فقْمُت ما االصسعي عغ معسخ بغ سميساف قاَؿ كنقَل ابغ مشطػر عغ  بجكره نقمو عغ ابغ األعخابي .
. كأغمُب السعجسات العخبية ذَكَخت القػليغ (ٕٛ)"كىػ الُسّدِكُخ ِمغ الّذَخابِ  معَظ؟ قاَؿ خْسٌخ ، كالَخْسُخ ما َخَسَخ الَعْقَل ،

كجاء في شْخِح الِيجاية .  لو كجو يحتسل الّرحة ، كيشاسب تدسية الَخْسخِ  قػليغ، فكال ال (ٜٕ)دكف تخجيِح رأؼ عمى آخخ
. كذكخ الّخازؼ أّف قػما قالػا : إّف الخْسخ سّسيت بيحا االسع ؛ ألّنيا (ٖٓ)؛ لتَخّسِخِه ال لُسخاَمَخِتِو العْقلَ إّف الَخْسَخ ُسّسَي بو 

 . (ٖٔ)ُتْخسَُّخ، كمعشاه : ُتغصَّى حتى َتَشرَّ 
َل ، ثّع َخَسَخْتُو كغّصّتُو ؛ أؼ يتبيُغ مسا سبُق أّف الَخْسَخ ىػ ُكلُّ ما ُتِخَكْت كَتَخّسَخْت حتى أْدَرَكْت ، ثّع خاَلَصْت الَعقْ       

: حالت بيشو كبيغ عقمو بغصاء ، كمشو سّسي ِخساُر السخأة خسارا ؛ ألّنو يغصي شعخىا ، كالخسخ سّسي بحلظ كسبب 
 تدسيتيا ؛ كاف بأثِخ فعِميا عمى شاِرِبيا .

مغ باب  ُتْذِبُعُو ، كتحَىُب بذيَػِتِو ، فيي، ك  عاـا ُتْقِيي شاِرَبيا عغ الصّ كحلظ ُسسِّي َشَخاُب الخْسِخ بالقيػة ؛ ألّني        
َيت بحلػ ؛ ألّنيا ":  (ٕٖ)قيػ() تدسية الُسدّسى بأثخ مغ آثار ِفعِمِو . فقج جاء في مادة )الَقْيَؾة : الَخْسُخ( ُيقال : ُسسِّ

حاح : أي ُتْذِبُعُو . ُقْمُت : ىحا  (ٖٖ)الّتيحيب، وفي  ُتْقِيي شاِرَبيا عؽ الّظعام ؛ أي : َتْحَىُب ِبَذْيَؾِتِو  كسا في الرِّ
 ىؾ األْصُل في المغِة ، ثؼَّ ُأْطِمَقْت عمى  ما ُيْذَخُب اآلَن ِمؽ الُبؽِّ ِلَثَسِخ َشَجٍخ بالَيَسؽ" .   

                                           
 ٕ/ٗيشطخ : الرحاح :  -(ٕٚ)
 ٕٗ٘/ٗالمداف :  – (ٕٛ)
 ٘ٛٔ/٘:  كالسحيط األعطع ، كالسحكع ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٚيشطخ : التيحيب :  - (ٜٕ)
 .ٜٖ٘/ٔٔ: يشطخ : البشاية في شخح الِيجاَية  - (ٖٓ)
 .ٔٛٚيشطخ : كتاب الّديشة :  - (ٖٔ)
 .ٖٔٚ: ٜٖالتاج :  - (ٕٖ)
 . ٖٛٗ/ٙ، كتيحيب المغة : ٕٔٚٗ/ٙيشطخ : الرحاح :  - (ٖٖ)
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قاقو ، كاشت (ٖٗ)الَعَخب عشج يّتِزُح مغ خالؿ الّشز الّداِبق أّف الّقيَػة جاءت في أصل الػضع داّلة عمى الَخْسخِ       
ـِ ، كاْقَتَيى ؛  مغ اإلْقياء كىػ االْجِتػاء ؛ أؼ : الكخاَىة ؛ ألّنيا تقيي ؛ أؼ : ُتكِخه صاحبيا الّصعاـ ، كأْقَيى عغ الصَّعا

ْت َشْيَػتُو عشو مغ غيِخ َمَخٍض ، كالقْيَػُة الَخْسخُ   . (ٖ٘)يكخىو كيأَجسو :أؼ ؛ ألّنيا ُتْقِيي شاِرِبيا عغ الّصعاـ  أؼ : اْرَتجَّ
عغ الُسعجسات األخخػ ؛ لالمتجاد الدمشي بيشو كبيغ غيخه مغ السعجسات ، كنتيجة التصػر  كبسا أّف التاج ُمتأِخخٌ        

الجاللي الحؼ يريب األلفاظ في المغات كافة مشيا العخبية ، انتقمت داللة الَقْيَػة التي ُتْصَمُق عمى الَخْسخ إلى داللة 
بيحا السعشى عشج الُستأِخخيغ ؛ ذلظ لػجػد السشاسبة الجامعة ، كالعالقة السعشػية بيغ  َشَخاِب البُّغ ، كصارت ُتعَخؼُ 

المفطيغ ، فانتقاؿ الجاللة باشكالِو السختمفة مغ أىع مطاىخ التصػر الجاللي ، كىي ضاىخة شائعة في المغات كافة 
كضخع كمتأخخ عغ غيخه  كبيخ غ أماـ معجعنح، بخاّصٍة  (ٖٙ)يتمسديا كّل دارس لسخاحل نسػ المغة كأشػارىا التاريخية

مغ السعجسات العخبية ، فقج تتغيخ داللة المفع مغ معشاه العاـ األصمي ، أكماُيدسى بالجاللة المغػية ، أكالسعجسية ، 
أكالجاللة الػضعية السعخكفة عشج األصػلييغ إلى داللة عخفية ؛ بدبب االستعساؿ .كسا ىػ كاضح ىشا في لفطة القيػة 

عمى الجاللة  ي انتقمت داللتيا إلى داللة عخفية ؛ بدبب االستعساؿ ، فاستقخت الجاللة الثانية في األذىاف ، كتغّمبتالت
 مصمق ا . بيحا السعشى فالقيػة غيخ معخكفة اآلف بسعشى الخسخ ، كالتدتعسل األصمية 

مغ آثار  فعميا عمى  سسيت باعتبار أثخِ  قجيتزح مسا تقّجـ أّف القيػة سػاء أكانت بسعشى الَخسخ أـ الُبّغ ف     
 كتحىب بذيػتو .، الُسدسى ، فيي تقيي شاربيا عغ الصعاـ 

كمغ األشياء التي ُسسيت باثٍخ مغ آثار فعميا ، ما جاء في بياف سبب تدسية مصخ الخبيع األكؿ بالػسسي ،          
، ألّنو َيِدُؼ األرَض بالشبات ،  وىؾ بعج الَخخيف األول( ،... )والَؾْسِسيُّ : مَظُخ الّخبيع" : (ٖٚ)فقج جاء في مادة )كسع(

ا بالسصخ ، كأكقات أ  مؾسؾمة( أصابيا الَؾْسِسي".  فيريُخ فييا اثًخا في أول الّدَشِة ... )واألرُض  عتشى العخب قجيس 
ميع بالسصخ ، كبالفاضو ىصػلو ؛ نطخ ا لذحة يشابيع الساء في بيئة الرحخاء التي كانػا يعيذػف فييا ، فانرّب اىتسا

                                           
  ٖٗ/٘، كالسقاييذ : ٖٛٗ/ٙ، كالتيحيب : ٗٙ/ٗيشطخ : العيغ :  -(ٖٗ)
 .ٕٙٓ/٘ٔالمداف: يشطخ : - (ٖ٘)
 .  ٔٔٔ، كالجاللة في البشية العخبية بيغ الدياؽ المفطي كالدياؽ الحالي:  ٜٗيشطخ : داللة األلفاظ :  - (ٖٙ)
 . ٛٗ/ٖٗالتاج :  - (ٖٚ)
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كثيخة لمسصخ ، انبخػ عمساؤنا إلى جسعيا في كتب خاصة ، فجسعػا الفاظ السصخ تدسيات الستشػعة كالستعجدة ، فيشاؾ 
. كالػسسي مصخ أكؿ الّخبيع اشتقاقو مغ الػسع ، كالػاك كالديغ كالسيع  ، كبيشػا داللتيا عشج العخب ، كأصػؿ تدسيتيا

ٍخ كَمْعَمٍع ، ككسْسُت الذيَء َكْسس ا ، أثخت فيو ِبِدَسٍة ؛ لحلظ قالػا : أرٌض مػسػمة ؛ أؼ : أصٌل كاحج يجؿ عمى أث
 ، (ٖٛ)أصابيا الػسسي ، كىػ يكػف بعج الخخفي في البخد ، ثع يتبعو مصخ الػلي في صسيع الذتاء ، ثع يتبعو الخبعي

يؤكج سبب  بغ قتيبة. كقػؿ ا (ٜٖ)و َيِدعُّ األرَض بالّشباِت "كقاؿ ابغ قتيبة الجيشػرؼ : " ُسّسي مصخ الخخيف َكْسّسيّّ ؛ ألنّ 
 تدسية مصخ الخخيف بالػسسي .

بيُع األّكؿ : كىػكالعخب كانت تدّسي الّخبيع خخيفا ، فقالػا :        الَفرُل الحؼ يأتي فيو  إّف ربيُع األزمشِة َربيعاف ؛ الخَّ
بيُع الثاني : ىػ الفرُل الحؼ ُتجِرُؾ فيو الثِّساُر ، كىػ الخخيف ، ككّميع أجسعػا الشَّْػُر كالَكْسَأة ، كىػ َربيُع الَكإِل .  كالخَّ

 . (ٓٗ)عمى أّف الخخيف ىػ الّخبيع
كاضحا كجميا عمى خ كالعالمة ، كأثُخ السصِخ ضيَخ يتزح مغ خالؿ داللة أصل الػسع إنو يجؿ عمى األث        

بأثخ فعمو  عيا ، فُدسي ذلظ السصخ الحؼ يدّع األرض بالشبات كالخرب؛األرض ؛ مغ خالؿ ِخربيا كنساء نباتيا كزر 
 ، فمػال ىحا السصخ لسا نسا الدرع ، كالَخُرَبِت األرض . 

 -:  تدسية الذيء باعتبار صفة مؽ صفاتو الحَّاتية أو السكتدبة : ثالثالسحؾر ال 
فات ُتَعجُّ مغ أكسع أسباِب التدسيات عشج        ذكْخنا أفَّ االسع ُيدسَّى باعتبار صفٍة مغ صفاِت الُسدسَّى ، كالرِّ

فة الغالبة ،  ، فقج تكػف ىحه الّرفة التي سسِّي بيا الُسدّسى في الغالب مغ أخِز صفاتو ؛ أك كأكثخىا الَعَخب ىي الرِّ
فة الُسْشَفِخدة . كق مػاضع كثيخة  ( في الّتاج سبب ا مغ أسباب التدسية فيغالبةج جاء ذكخ عبارة )صفة كلكشيا ليدت الرِّ

الّجالة  تشتج ذلظ مغ خالؿ ذكخ السرصمحات. كفي الغالب ىػ اليذيخ الى سبب التدسية كسرصمح خاص ، إنَّسا ُيدْ 
يَ  ؛ لبخكزه كضيػره . كالبادية سسيت  خ اشي عمى التدسية. نحػ ذلظ تدسية المؤلؤ لؤلؤ ا ؛ لتأللئو كلسعانو . كالّذيخ سسِّ

 بادية ؛ لبخكزىا .

                                           
 ٖ٘ٙ/ٕٔكالمداف: ،  ٕٛٙ/ٛ، كالسحكع :ٕٔ٘ٓ/٘، كالرحاح : ٖٛ/ٙيشطخ : السقاييذ :  - (ٖٛ)
 .ٗ٘/ٔأدب الكاتب  :  - (ٜٖ)
 .ٖٗ/ ٕٔيشطخ : التاج :  - (ٓٗ)
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فة ُمْكتَدبة ؛ أؼ ليدت ذاتية أك     خاّصة في الذيء الُسدسَّى ؛ ألّنيا في أصميا كصٌف ُمذتقّّ كاسع  كقج تكػف الرِّ
فة الُسذبية كغيخىا مغ الُسذتقات يػَصُف بيا كلُّ مغ كِجَجت فيو اسع السفعػؿ أك الفاعل أك ع تْغُمب عميو ؛ ، ث الرِّ

: "ىحا باٌب ما يكػف فيو الذيُء  (ٔٗ)فيريخ اسسا لو ، كإلى ذلظ أشار سيبػيو بحجيٍث شػيل في كتابو لكثخة االستعساؿ
غالب ا عميو اسٌع يكػُف لُكلِّ مغ كاَف ِمغ ُأمِتِو أك كاَف في صفتو ... كذلظ قػلظ : ُفالٌف بغ الّرِعق ، في األصِل صفة 

عق ، تقُع عمى كلِّ  َعَمس ا  كلكشو َغَمَب عميو حتى صاَر َعَمس ا بسشدلة زيج كعسخك . كقػليع : الشَّْجُع صارَ  َمغ أصاَبو الرَّ
لمُثخّيا".  كالتدسية برفات الُسدّسى جعمت لمفع الػاحج العجيج مغ التدسيات ، فكاف سببا مغ أسباب ثخاء المغة العخبية 

 بعجد الفاضيا كتصػرىا الجاللي .
ِمغ االسساء التي ُسسِّيت برفة مغ ِصفاِتيا الحاتية ، لفع اإلنداف الحؼ اختمف أىل المغة كالعمع في سبب تدسيتو      

كاشتقاقو فجاؤكا بآقػاٍؿ متعجدة فييا ، فاإلنداف لفٌع يقع عمى الػاحج كالجسع ، كالسحكخ كالسؤنث بريغة كاحجة ، قاؿ 
َي  )اإلْنُذ ":  (ٕٗ)الدَّبيجؼ  في مادة) أنذ( (، بالَكْدخ : )الَبَذُخ ،كاإلندان(...)الؾاِحُج إْنِديّّ (، بالَكْدخ ،...ُسسِّ

َي الِجؽُّ ِجّشًا ؛ أَلنَّيؼ  َمْجُشؾنؾَن عؽ ُرْؤَية الّشاس ؛ َأي  .  ُمَتؾاُروَن"  اإلنِديُّؾَن ؛ أَلنَّيؼ ُيْؤَنُدؾَن  َأي : ُيَخْوَن ، وُسسِّ
"اإلْندان أصُموُ إْنِدَيان ؛   : (ٖٗ)حنيبو لبياف سبب تدسية اإلنداف في مادة )أنذ(كسا قاؿ الّدبيجؼ أيزا في ت      

ألنَّ العخَب قاطبًة قالؾا في ترغيخِه : ُأَنْيِدَيان ،... وُروي عؽ ابِؽ َعّباٍس رضي هللا عشيسا أنو قال : إّنسا ُسسِّي 
: وإذا كان اإلنداُن في أصمو إْنِدَياٌن فيؾ إْفِعالٌن مؽ  (ٗٗ)اأَلْزَىِخيّ اإلْنداُن إْندانًا ؛ ألّنو ُعِيَج إليو فَشِدي ، قال 
ٌة قؾّيٌة ،  وقج ححفت الياُء فقيل : إْنداٌن ... قال اأَلْزَىِخّي : والرؾاُب أّن ...الشِّْديان ، وقؾُل ابؽ عّباٍس لو ُحجَّ

أيزًا ُأْندان ،  : يقال لإلندانِ  (٘ٗ).وفي البرائخ لمسرشِّفاإلْنِدياَن ِفْعِمَياٌن مؽ اإلْنذ  واألِلُف فيو فاُء الِفعل ، ..
وُأْنٌذ بالَخْمق ، وُيقال : إّن اشِتقاَق اإلندان مؽ اإليشاس ، وىؾ اإلبَراُر ، والِعمُؼ واإلحداُس ؛  ، ُأْنٌذ بالَحقّ 

                                           
 . ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕيشطخ : كتاب  سيبػيو :  - (ٔٗ)
 . ٛٓٗ/٘ٔالتاج :  - (ٕٗ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/٘ٔالتاج:   - (ٖٗ)
 . ٜٛ-ٛٛ/ٖٔيشطخ : التيحيب :   -  (ٗٗ)
 .ٖٔ/ٕبرائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد:  -  (٘ٗ)
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ْؤية وإدراِكِو ليا ب ؾسيمة الَحؾاّسِ ، وقيل : اشتقاُقو مؽ لُؾقؾِفو عمى األشياِء بظخيق الِعمِؼ ، ووصؾِلو إلييا بظخيق الخُّ
ِفو في األحؾال الُسختِمفة وأنؾاِع الَسراِلح ". ِكو في األمؾر الِعغام وَتَرخُّ ك ، ُسسِّي ؛ لتحخُّ   الشَّْؾس وىؾ التحخُّ

،    (ٙٗ)المغةكآراء مختمفة في بياف تدسية اإلنداف بيح االسع مسغ سبقػه مغ أىل ، الدَّبيجؼ جسع أقػاال متعجدة       
 -تتمخز بخسدة آراء ىي عمى الّشحِػ اآلتي :

َي  -ٔ ، نقمو الدَّبيجؼ عغ غيخه في مقجمة مادة أنذ ،  ػ ،؛ ألنَّو يؤنذ ، أؼ : ُيخَ اإلنداُف إندان ا ُسسِّ كىػ نكيس الِجغِّ
كفيو ما ؛ أؼ : أبرَخ .  ٜٕالقرص:  َّحن جن  يم ىم مم ٹٱٹٱُّٱ كُيقاؿ : آنْدُت الذيَء ؛ إذا أبرْختو ،

ذسذ كالقسخ ، كاجتساع الميل كالشيار ، كال آيات قخآنية عجيجة اجتسع فيو اإلندغ مع الِجغِّ كشكيَزْيغ ،يؤيجه مغ 
 ٙ٘الحاريات:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱٱ، مغ األلفاظ ىا كغيخ 

كخ ، -ٕ الدَّبيجؼ أفَّ لو حجة قػية ،  ، كذكخ (كىػ رأؼ ابغ عباس )رضي هللا عشو إنو ُمْذتقّّ مغ الشِّدياف نكيس الحِّ
كىػ أيزا محىب الكػفييغ ، عمى كزِف )إفِعالف( ، مغ الفعل )ندَي يشدى( فيكػف األصل فيو : إنديانا ، فُحِحفت 

ة فيو ؛ ألفَّ ، فديجت الياء  الياء تخفيفا كالجليل أنيع يقػلػف في ترغيخه : ُأنْيِدياف كانكّخه البرخيػف فقالػا : ال ُحجَّ
 صغَّخْت أشياء عجيجة عمى غيخ  العخب

 :(ٛٗ)كفي اإلنداف بسعشى الشدياف قاؿ أبػ تساـ ،  (ٚٗ)ظ ترغيخىع ليمة عمى : ُلَيْيِميةقياس ، نحػ ذل
يَت إندان ا ألنَّظ ناِسي .              ال َتْشَدَيْغ تمظ الُعُيػَد فإّنسا         ُسسِّ

نداف : ُأنداف ، ُأنٌذ بالحق ، كُأنٌذ بالَخْمق فاشتقاقو مغ األُنذ نكيس إفَّ اشتقاؽ اإلْنداف مغ األُنذ ، فُيقاؿ لإل -ٖ
 -:(ٜٗ)الَػْحذة ؛ ألفَّ بعزيع يأنُذ إلى بعس ، كألّنو يْأَنُذ بكلِّ ما َيأَلُفُو ، كبو قاؿ الذاعخ

َي اأِلنداف إال ألُْنِدِو         كال القمب إال أنَّو يتقمَُّب .  كما ُسسِّ
 عمى األشياءّنو يقف اإلبراُر كاإلحداُس ؛ ألالِعمع ك  مذتقّّ مغ اإليشاس ، كىػإّف اإلنداف  -ٗ

                                           
 ٔٔ/ٙ،كلداف العخب:  ٖٗ/ٔ، كالسخرز: ٜٗ، مفخدات ألفاظ القخآف : ٜٗٓ/ٖيشطخ : الرحاح :  - (ٙٗ)
 .ٕٖٔ-ٜٖٓ/ٕالكػفييغ  : الخالؼ بيغ الشحػبيغ البرخييغ ك  يشطخ : اإلنراؼ في مدائل - (ٚٗ)
 .   ٖٓٙ/ٔيشطخ :شخح  ديػاف أبي تساـ ، لمخصيب التبخيدؼ:  - (ٛٗ)
 .ٓٔ/ٕيشطخ : نياية األرب في فشػف:  - (ٜٗ)
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 بػسيمة الحػاس .كيجركيا إلييا بصخيق الخؤية ،  يرلبصخيق الِعمع ، ك  
أؼ : التحخُّؾ في  كىػ نكيُس الدكػف ، شى َتحَخؾ إنَّو مْذتقّّ مغ الَشْػس كىػ مرجر الفعل َناَس يشػُس ، بسع -٘

مغ قػليع : أناَس الذيَء ؛ أؼ : حخَّكُو ، مذتقّّ أنػاع السرالح ، في األمػر الِعطاـ ، كترخُّفو في األحػاؿ السختمفة ك 
 : تحبحُب الذيء كتحخُّكو.  كالشَّْػُس كالشََّػساف

ل شيٍء خالَف شخيقة التػُحر ؛ كذكخ ابغ فارس أفَّ اليسدة كالشػف كالديغ أصٌل كاحج ىػ ضيػر الذيء ، كك       
ا ؛ لطيػرىع  . (ٓ٘)لحا سسِّي اإلنذ إْند 

كفخََّؽ أبػ ىالؿ العدكخؼ بيغ اإلنذ كاإلنداف كىػ أفَّ اإلنَذ خالؼ الَػْحذة ، كالشاُس يقػلػف : إنديّّ ككْحذيّّ ،      
 اإلنداُف اليكػف إال بعج ك ، مغ الشِّدياف ، كأصمو إندياف  كاإلندافُ 

 .  (ٔ٘)ألنَّو يشدى ما عِمسو خالؼ البييسة ؛ ألنَّيا ُأبيست عمى الِعمع كالفيع  ؛الِعمع
ا ؛ ألُْنِدو ؛ ألنَّو يأَنُذ بغيخه كيأَنُذ بو غيخه ، كليذ ىحا ما ذكخه      يتزح لشا مغ كالـ العدكخؼ أنَّو ُسسََّي إْند 

 َخكف . الدَّبيجؼ مغ أنو ُسسِّي باإلنِذ ؛ ألنَّو ُيَخػ كالِجغُّ ال يُ 
الشدياف ، كمشيع َمغ قاؿ  : ِصفاتو األساسية ، مشيع َمغ قاؿ يتبيغ مسا تقجـ ّأّف اإلنداف ُسسِّي بأخِز صفٍة مغ      

اؿ عمى ىحه  : األنذ ، كمشيع مغ خّرو بالخؤيا الحؼ يقابل الِجغ ؛ ألّنيع الُيخكف ، فاشُتقَّ االسع مغ السعشى الجَّ
فات ، عمى اختالٍؼ حػؿَ   الفعِل الُسذتقِّ مشو لفع اإلنداِف بيغ المغػييغ كالِخالؼ قائٌع إلى يػمشا ىحا .  الرِّ

كمغ األسساء التي اشمقت عمى السدسى لرفة مغ صفاتيا ، ما جاء في تدسية الَػْشَػاط بالُخفاش ، فقج جاء          
َي( بو ؛ )لِرْغِخ َعْيَشْيِو( ِخْمَقًة يظيخ ") الُخّفاش( ، َكُخمَّان : )الَؾْطَؾاُط( الحي :  (ٕ٘)في مادة )خفر( بالمْيِل ،)ُسسِّ

 . وَضْعِف َبَرخِِه( بالّشياِر ")
الُخّفاش كىػ الصاِئخ السعخكؼ سّسي بيحا االسع لرفة مغ صفاتو ، التي اشتقت مغ معشى الَخَفر في المغة ،       

ضيٌق في العيغ كقيل : ىػ فداٌد في العيغ ، قالػا في سبب تدسيتو إّنو مغ الَخَفُر ، ىػ ضْعُف في الَبَرِخ ، ك 

                                           
 .ٛٗٔ/ٔيشطخ : مقاييذ المغة :  - (ٓ٘)
 .ٓٛ-ٜٚ/ٔيشطخ : الفخكؽ المغػية لمعدكخؼ : - (ٔ٘)
 .ٜٔٔ/ٚٔالتاج :  - (ٕ٘)
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كاحسخار مغ غيخ كجٍع كال ُقْخٍح ، كمشو اْشُتقَّ اسع الَخفافير ؛ ألّنو يُذقُّ عميو ضػء الشيار . كسا قالػا إّف الَخَفَر 
ا إذا َقّل برخىا ، كَخِفَر في أمخه إذا َضُعَف  زْعِف برخه ل؛  كبو سّسَي الُخّفاُش ، مرجر َخِفَذْت عيُشُو َخْفذ 

 .  (ٖ٘)بالّشيار
كاألْخَفُر يكتُب في الميل في القسخاء ، كيفتُح عيشيو  فتحا كاسع ا ، كىػ بالّشيار ُيْغِسُس عيشِيِو ال كقاؿ األزىخؼ : "    

 .  (ٗ٘)يكاُد يصِخُؼ ، كبو سّسَي الُخّفاش ؛ ألّنو يصيخ بالميل . كَعيٌغ َخْفَذاء كجيخاء ال ُيْبِرُخ بيا صاحبيا "
، ـػ غيع كجاء في الرحاح أّف الَخْفُر ِعّمٌة ، كىػ الحؼ يبرخ الذيء بالميل كاليبرخه بالّشيار ، كيبرخ في ي     

 . (٘٘)، كالُخّفاش شائخ مذتٌق مغ ذلظ ؛ ألّنو َيُذقُّ عميو ضػء الّشياركاليبرخ في يـػ صاح 
الُخفاش بيحا األسع ؛  لرفتو كىػ ضعف  يتبيغ مغ خالؿ ما تقجـ عغ التيحيب ، كالرحاح أّف سبب تدسية     

لمُخّفاش أسساء أخخػ متعجدة يعػد أّف  المغػيػف . كما يجؿ عمى ذلظ البرخ ، كقج ال يكػف لرغخ عيشيو كسا ذكخ
"الَؾْطَؾاط :الُخَفاش ... والَؾْطَؾاط الّزعيف سبب تدسيتو لزعف برخه ، كمشو الَػْشَػاط  فقج جاء في تفديخه : 

بان مؽ كىح القػؿ يعشي أّف الّخجل سّسي باسع ىحا الصائخ .  (ٙ٘)"ّسَي بحلػ إال تذبييا بالّظاِئخالخِّجال ، وال أراه سُ  الجَّ
؛ لعالقة السذابية في صفة الّزْعِف ؛ مسا يجؿ عمى أّف الّزعف مغ الّرفات األساسية في الُخّفاش ، كىػ ضعف 

كأما سبب تدسيتو بالَػْشَػاط  فيػ ؛ لشكػِصِو كَحِيِجه ، ككلُّ البرخ كاألرجح أّنو سسي بو ، كليذ لرغخ عيشيو . 
اة أّف الكبيخ يدّسى َكْشَػاش ا كالحؼ عميو أكثخ أىل المغ ، (ٚ٘)ضعيٍف َكْشَػاط  . (ٛ٘)كالرغيخ يدّسى ُخّفاش 

 التدسية عمى الُخّفاش قائال :  مشيا الَخّذاؼ ، كفّزل الميث ىحه ػ كسّسي الُخّفاش بأسساٍء أخخ    

                                           
 . ٜٕٛ/ٙ، كالمداف :  ٜٕٛ/ٙ، كالسخرز :  ٕٚٔ/ٗيشطخ : العيغ :  - (ٖ٘)
 .ٛٛ/ٚالتيحيب :  - (ٗ٘)
 .٘ٓٓٔ/ٖيشطخ : الرحاح :  - (٘٘)
 .٘ٓٓٔ/ٖ، كالرحاح :  ٓٚٗ/ٗغخيب الحجيث ألبي عبيج :  - (ٙ٘)
 .ٕٖٗ/ٚاف العخب : يشطخ : لد - (ٚ٘)
 .ٗٙ/ٖٖيشطخ : التاج :  - (ٛ٘)
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كالَخَذَفاف : الجػالف بالميل كالّدخعة فيو ، كسسّي الَخَذاُؼ بو ِلَخَذَفاِنِو ، كىػ أحَدُغ مغ الُخّفاش  كَمْغ قاؿ : ُخّفاش "
 َذاف ا ؛ لدخعة جػالنو بالميل ،. ككالـ الميث يجؿ عمى أّف الخفاش سسي خَ  (ٜ٘)، فاشتقاؽ اسِسِو مغ صغخ عيشيو "

كىي صفة أخخػ مغ صفات الُخّفاش ، كلكغ الذائع عشج الّشاس ىػ  ، (ٓٙ)َسخُّ الّدخيعكالَخَذُف في أصل معشاه ىػ ال
 اسع الُخّفاش ؛ ألنيا الرفة الثابتة كاألساسية التي يسكغ مالحطتيا عشج ىحا الصائخ .  

  -: تدسية الذيء باعتبار هيأِتِو وشكمِو : خابعالسحؾر ال
؛ أؼ : شكمو الخارجي ، أكمطيخه كسا يخاه أك يتخيمو ، باعتبار ليأة السدسىغ الُسدسيات العخب الكثيخ م تسسّ        

كتدسية الذيء بذكمو تكػف باشتقاؽ اسع داؿ عمى ذلظ الذكل الحؼ جحب انتباىو إليو ، كقج يكػف ىحا الذكل أكثخ 
بْحخ ا ؛ لدَعِتِو كانبداِشِو . شيٍء لفت االنتباه في السدسى. فقج سسيت الكعبُة كعبة   لتكعبيا كارتفاعيا ، كسسي البحخ 

كسسي البحخ الذعخؼ الخامذ عذخ مغ بيغ بحػر الذعخ العخبي بالُستقارب ؛ لتقاُرِب أكتاده مغ اسبابو.، كسسي 
ا ؛ ألنو قج ُأميَل عغ كسصو إلى  البعيخ ذك الّدشاميغ بالفالج ؛ ألّف َسشامو ِنرفاف ؛ أؼ : أنو مفمػج، كالقبخ ُسسي لحج 

 .ػ ذلظ الكثيخ مغ السدسيات التي سّسيت باسع شكميا كليأتيا عشج العخب جانبو . كنح
َراَفُة :  : (ٔٙ))زرف(مغ السدسياِت التي سسيت باعتبار ليأتيا كشكميا لفع )الدرافة( ، فقج جاء في مادة          "الدَّ

ُتياَدابٌَّة َحَدَشُة الَخْمِق ، َيَجاىا أْطَؾُل مؽ ِرْجَمْيَيا، وىي ُمدَساة  ؛ ألّن فييا ُأْشُتْخ َكاْوَبَمْشػ ... باسِؼ َجساَعٍة  فاِرسيِّ
أي : الّشِسُخ  ؛، َكَدَسْشج الَبَقخ، َوَبَمْشػَ  : أي؛ ، بالّزؼ، أي الَبِعيخ، َوَكاو  ُمذاِبَو وَمالِمَح ِمْؽ ىحه الَثالَثة ، ىي ُأْشَتخْ 

حاح : ِمْؽ زَ  َف في الَكالِم ،، فيحا وْجُو تدسيتيا، وقيل : كسا في الرِّ يْت بو ؛ ِلُظؾِل ُعُشِقَيا زياَدًة عمى  رَّ إذا زَاَد ُسسِّ
َراَفة بيؽ اإلْبِل الُحؾِشيِِّة ، والَبَقخ الَؾْحذّية ، والّشَعام وأّنيا متؾِلّجة . الُسْعتادِ  مؽ  قاَل شيُخشا : قج اْخَتَمَط الّشْدُل في الدَّ

 ىحه األْجَشاِس الثالثة...". 

                                           
 .ٔٚٔ/ٗالعيغ :  - (ٜ٘)
 . ٜٙ/ٜيشطخ : المداف :  - (ٓٙ)
 .ٕٖٛ/ٖٕالتاج :  - (ٔٙ)
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رافة كىي َداّبة ، أّنيا سسيت لذكميا ، فيي َخْمٌق  يتبيغ       مغ الّشز أّف المغػييغ العخب قج بيشػا سبب تدسية الدَّ
ُمخكب مغ الّشاقة )اإلبل( الػحذية ، كالبقخة الػحذية ، كالّزبع ؛ أؼ :  الّشْسخ  فيي ُمدساة باسع الجساعة ؛ ألّنيا 

 نيا ُتدّسى في جسعت فييا ُمذابو كمالمح مغ ىحه الثالثة ، كػ 
 .   (ٕٙ)كىي تعشي ىحه األصشاؼ الثالثة مغ الحيػانات الفارسية باْشَتْخ كاْكَبَمْشظ ،

انَكَخ الجاحع ىحا التفديخ في بياف سبب تدسية الدرافة ، مذيخا أّف المغة الفارسية لغة اشتقاقية ، تدسي ك         
، ككأنيع في التقجيخ قالػا ىػ شاِئٌخ كَجَسٌل ، فيل يدتػجب أْف  األشياء باالشتقاقات ، كسا تقػؿ لمشعامة ) اْشَتخ مخغ(

.   (ٖٙ)تكػف الّشعامة ِنتاُج ما بيغ اإلبِل كالَصيخ . فيع شبيػىا بذيئيغ متقاربيغ ، كىحا اليعشي أنيسا ِنتاج ىحيغ الذيئيغ
، فإف كاف الػلج َذَكخ ا كقع عمى البقخة  فقج زعسػا أّنو يقع الّزبُع عمى الشاقة الػحذية فتأتي بػلٍج بيغ الّشاقة كالّزبع

لظ في بالد الحبذة فتأتي بالدرافة  كإف كاف أنثى فقج ُيعَخُض ليا الثػر الػحذي فيزخبيا فيريخ الػلج زرافة كذ
كصف الجاحع ىحا القػؿ أنو جيٌل ك فدعسػا أّنو قيل ليا الّدرافة ، كىي في األصل بسعشى الجساعة . ، كأقاصي اليسغ 

 . (ٗٙ)، كقػٌؿ فاسٌج ، يفدج العمع ، مغ قاؿ بو مْغَخـٌ بالغخيب كالصخائف كالبجائع دكف التثبت كالتحّقق مغ فدادهشجيٌج 
ألّف هللا يخمق  لعمسي الحؼ يثبت صحة ىحا الخاؼ ؛نتفق مع الجاحع في إنكاره ىحه السداعع التي تفتقخ الى الجليل ا    

كالقػؿ ع . ع بشفدو مثمو مثل غيخه مغ الحيػانات نحػ الحسيخ كالخيل كغيخىقائ يذاء ، كالدرافة حيػاف أك كاِئغٌ ما 
ّف الدرافة سسيت زرافة  ؛ لصػؿ عشقيا ، فالمفُع مذتقّّ مغ قػليع : زرََّؼ في في أالجػىخؼ  إليو ما ذىباألرجح ىػ 

يجه ما جاء عغ . يؤ  (٘ٙ)ج غيخهالكالـ ؛ أؼ : زاد فيو ، ككحلظ زيادة عشق الدرافة عمى السعتاد قياسا لصػؿ العشق عش
. كىػ الخأؼ الخاِجُح  (ٙٙ)الّدْرُؼ : الّدياَدُة في الذيِء ...كناٌقة زركؼ ، شػيمُة الخِّْجَميِغ كاسَعُة الَخْصِػ "ابغ دريج قػلو : "

 في سبب التدسية وهللا أعمع .

                                           
 ٖٖٔ/ٜكالمداف: ، ٜٖٕكالعباب )حخؼ الفاء( : ، ٜٖٙٔ/ٗيشطخ : الرحاح : - (ٕٙ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔيشطخ : كتاب الحيػاف :  - (ٖٙ)
 ٖٛٚ/ٔ، كحياة الحيػاف الكبخػ :  ٓٓٔ/ٚ :كتاب الحيػاف  يشطخ :  – (ٗٙ)
 . ٜٖٙٔ/ ٗيشطخ : الرحاح :  - (٘ٙ)
 .ٙٓٚ/ٔيشطخ : جسيخة المغة :  - (ٙٙ)
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مب ضشي أنيا عخبية  ألّف أىل اليسغ كفيسا إذا ما كاف لفع الدرافة عخبي صحيح أـ ال ، قاؿ ابغ دريج : كأغ      
يعخفػنيا مغ ناحية الحبذة . أما فيسا يخز ضبط الداؼ في لفع الدرافة ، فالدرافة عشج ابغ دريج في الجسيخة 

(. كُذِكَخ المفع في بكية يجػز أف نقػؿ : )َزرافة كُزرافة،كفي الرحاح كالعباب الفتح كالزع سػاء ، ف (ٚٙ)بالزع
 كقالػا : إّف الفتح فيو  السعاجع بالػجييغ ،

 .  (ٜٙ). كُعجَّ الزع في كتب الترحيح المغػؼ كالمحغ ِمغ لحغ العػاـ (ٛٙ)أفَرح
مغ السدّسياِت التي سسيت باعتبار شكميا كليأتيا ىي تدسية )الكػفة( ، كىي مجيشة في العخاؽ فقج جاء في         

ْمَمُة الَحْسَخاُء الُسْجَتِسَعُة ،وقيَل : الُسْدَتِجيَخُة ، أو ُكلُّ َرْمَمٍة ُتخاِلُظيا ِحْرباُء ..والُكؾفَ ":  (ٓٚ)مادة )كػؼ( ُة : الُكؾَفُة : الخَّ
يَ مجيشُة الِعخاِق الُكبَخى...واْخُتِمَف  َيْت ؛ )السِتجاَرِتيا، وفي سبِب تدسيِتيا فقيَل )ُسسِّ ( (ىكحا في الُشَدِخ ، وصؾابو ُسسِّ

 ِلَكْؾِنيا كانت ِرْمَمًة َحْسَخاء( ، أوالخِتالط ُتَخاِبيا بالَحرى ". :  قيَل : بدبب ) اجتساع الّشاِس بيا ، وِقيلَ 
الكػفة لفطة عخبية صحيحة ، كىي مغ األمرار العخبية األسالمية التي بشيت في كشف اإلسالـ ، ُتعجُّ ثاني      

ىػ(  ، لع تكغ معخكفة بيحا االسع قبل تسريخىا ، اختمَف المغػيػف ٚٔسشة )مجيشة ُأسدت بعج البرخة مباشخة بعاميغ 
في سبب تدسيتيا ، فقج عَدكىا السباب عّجة جسعيا الّدبيجؼ كذكخىا ، دكف تخجيح رأؼ عمى آخخ ، نمخز ىحه 

 األسباب عمى الشحػ اآلتي :
ػاك كالفاء أصٌل أصيل يجؿ عمى استجارٍة في ّنيا سسيت ؛ السِتجارتيا ، فقج جاء في مقاييذ المغة أّف الكاؼ كالإ -ٔ

كىػ ما ُيمبذ عمى  -فيسا بعج  -. فيي إذف سسيت ؛ اعتبار ا لذكميا كليأتيا ، ككحلظ سسيت الكػفية  (ٔٚ)شيءٍ 
 الخأس  بالكػفية الستجارتيا .

ماؿ الحسخاء السعخكفة قالػا : إّف الكػفة ىي الخَّممة الُسدَتجيخة الُسجتسعة ، فدسيت الكػفة ندبة إلى ىحه الخِّ  -ٕ
 كالسػجػدة فييا ، مأخػٌذ مغ قػليع : )رأْيُت ُكػفان ا كَكػفان ا( ، بزع الكاؼ 

                                           
 ٙٓٚ/ٔـ . ف : يشطخ :  - (ٚٙ)
    ٜٖٙٔ/ٗيشطخ : الرحاح :  - (ٛٙ)
   ٜ٘يشطخ : تثكيف المداف كتمكيح الجشاف:  - (ٜٙ)
 ٖٓٗ/ٕٗالتاج:  - (ٓٚ)
 ٚٗٔ/٘يشطخ : السقاييذ :  -(ٔٚ) 
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 . (ٕٚ)كفتحيا لمخماؿ السدتجيخة . كىح القػؿ يجؿُّ عمى أنيا سسيت بدبب ليأة كشكل رماليا
فدسيت ندبة الى ىحه الّخماؿ قالػا : إّف ُكّل أرٍض فييا الحرباء مختمصة مع الصيغ كالخمل تػدسى الكػفة ،  -ٖ

 .(ٖٚ)كالصيغ السختمصة بالحرباء
قالػا : إّف التكّػؼ في المغة  تعشي : التجسع ، فقيل سّسيت بو ؛ بدبب تجسع الشاس فييا  اك تجسع الجشج . ك  -ٗ

األصسعي : إّف سعج بغ أبي كقاص لسا افتتح القادسية ندؿ السدمسػف األمرار أراد ليع الكػفة ، كقاؿ : قاؿ 
تكػفػا في ىحا السػِضع ؛ أؼ : اجتسعػا ، فاشتقػا مشيا كمسة كػفة ؛ لحلظ سسيت الكػفة ، ككحلظ سسيت بكػفة 

. كىحا الّدبب ال يعّج سبب التدسية فيو لييأتو كشكمو بل ُيَعّج تدسية الذيء بكمسٍة صجرت فيو ، (ٗٚ)الجشج 
باعتبار تدسية الّذيء قػليع فيو : تحيخكا ، فدسيت بو . نحػ قػليع في سبب تدسية الحيخة إّنيا اشتقت مغ 

 كىحا الشػع مغ األسباب قميل الػركد في أسباب التدسيات .بقػؿ قيل فيو ، 
ذكخ الكدائي أّف الكػفة كانت سابقا تدسى كػفاف ، كبيا كانت تجعى، كسسيت ندبة إلى كػفاف كىػ َجَبٌل  -٘

؛ أؼ : عمى حجِّ تدسية الّذيء  (٘ٚ)مق عميو الكػفةصغيخ يدسى ساتيجما ، فديمػه كاختّصػا عميو ، فرار يص
 بالذيء ، كليذ باعتبار شكمو كليأتو .

قالػا : إّنو مذتٌق مغ الّكْيِف ؛ بسعشى : القصع ؛ ألّف أْبَخَكيَد أقصعو ِلَبْيَخاـ ، أك ألّنيا قصعٌة مغ البالد ؛ إذ ُيقاؿ  -ٙ
ة مغ ىحا انقمبت الياء فييا كاكا ؛ لدكػنيا كانزساـ ما : أعصيُت فالن ا َكْيَفة  ؛  أؼ : قصعة  ، فالكػفة قصع

 . (ٙٚ)قبميا

                                           
،كالمداف :  ٔٗٔٔ/ٗ:  ، كمعجع ما استعجع مغ أسساء البالد ك السػاِضعٜٓٚ/ٕ، كجسيخة المغة : ٖٖٛ/ٕيشطخ : فتػح البمجاف:  - (ٕٚ)

ٜ/ٖٔٔ . 
 ٜٓٔ/ٗ: كمعجع البمجافٔٗٔٔ/ٗ، كمعجع ما استعجع:  ٙ٘/ٖ، كجسيخة المغة : ٖٖٛ/ٖف : يشطخ : فتػح البمجا - (ٖٚ)
 ٔٓ٘/ٔ: ألقصار ، كالّخكض السعصار في خبخ آٜٔ/ٗعجع البمجاف : يشطخ : يشطخ : كم - (ٗٚ)
 ٖٔٗ/ٕٗ، كالتاج : ٖٔٔ/ ٜ، كالمداف: ٜٖٖ/ٙ، كالسحيط في المغة : ٕٔٗ/٘يشطخ : العيغ :  - (٘ٚ)
 ٜٓٗ/ٗيشطخ :معجع البمجاف :  - (ٙٚ)
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يتزح مسا سبق أّف أغمب اآلراء التي قيمت في سبب تدسية الكػفة كانت باعتبار شكميا مغ حيث إنيا مدتجيخة      
  . ، أك لذكل أرضيا كشبيعتيا ، كنخجح أف يكػف الدبب استجارة رماليا

 : تدسية الذيء باعتبار لؾنو :  خامذالسحؾر ال     
تدّسي العخب الكثيخ مغ السدسيات باسع لػنيا ، كالمػف ىػ صفة الذيء مغ الّدػاد كالبياض كالحسخة كغيخىا ،      

، كتعجدت األلػاف في الصبيعة كاختمفت كتقاربت ؛ لحا كانت مدسياتيا  (ٚٚ)كلػف كل شيء ىػ ما فرل بيشو كبيغ غيخه
ف ، كىي تختمف باختالؼ درجات المػف ، كىػ ما ُعخؼ ا، فشجج عذخات األسساء لمتعبيخ عغ األلػ في المغة متشػعة 

باسع إشباع المػف ، كيعدػ سبب ىحا االختالؼ إلى اختالؼ الحقل الّجاللي الحؼ يعػد إليو . فاألبيس عشج اإلنداف 
ة ، كىي األسػد كاألبيس كاألحسخ كاألخزخ يختمف عشو في الحيػاف أك الجساد ؛ لحلظ قدست األلػاف إلى ألػاف رئيد

، فالكسيت  (ٛٚ)كاألصفخ كاألزرؽ ؛ ألّف ىحه األلػاف البؤرية في السعجع العخبي ، كألػاف أخخػ فخعية تشزػؼ تحتيا
. فقج كانت  (ٜٚ)حسخ كاألسػد مغ الخيل كاإلبل ، كإذا غمبت عميو الحسخة فيػ يمحق باألحسخمثال ما كاف بيغ األ

 . (ٓٛ)لعرخ الجاىمي يمسدػف أدّؽ الفخكؽ في ألػاف البيئة السحيصة ، كيعبِّخكُف عشيا بأدؽِّ السدّسياتِ العخب في ا
باشتقاؽ االسع مغ ألفاظ األلػاف السعخكفة كالسػضػعة ليا ، فيدسى  اكتكػف تدسية السدسيات باعتبار لػني       

لمػنو  كتدسية الّحَىب بالّرفخاء ؛ ، لبياِض لػِنوِ ا ؛ الذيء بمػنو الحؼ عخؼ بو ، مغ ذلظ تدسية بيس الصاِئخ بيز  
الَجْجِب بالَغْبخاء ؛ اِلْغِبخاِر آفاقيا مغ قمة األمصار ، كسا اشمقػا اسع البياض عمى الساء ،  ياألصفخ، كتدسية سش

الّشخل ، كاستخجمػه  كالّذحع ، كالمبغ ، كالّديف ؛ لبياض ألػانيا ، كأْشمقػا الّدػاد عمى الّذجخ ؛ لخزختو كعمى جساعة
اسسا لمتْسخ ، كالميل ، كاشمقػه عمى الساء مع الّتسخ تغميبا ، كسّسػا الّتسخ باألحسخ؛ لمػنِو ، كسّسػا العجع بالحسخاء ؛ 

 أّف الّذقَخة تغمب عمييع ، كاشمقػا األحسخاف عمى المحع كالَخْسُخ . ذلظ لبياضيع ؛ 

                                           
 ٖٜٖ/ٖٔمداف  مادة )لػف( : يشطخ : ال - (ٚٚ)
 .ٛٓٔ:  كالذكليشطخ :سيكػلػجية ادراؾ المػف   - (ٛٚ)
 .ٕٔٔيشطخ : مبادػء المغة في تدسيات األحسخ في الخيل:  - (ٜٚ)
 ٕٓٓ:  يشطخ : لغة األلػاف - (ٓٛ)
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")و(األْبَيٌض: )الّدْيُف( :  (ٔٛ)مغ السدّسيات التي سسيت بدبب لػنيا مسا فدخه الّدبيجؼ ما جاء في مادة )بيس(     
ل الُيَحلي . ، نقمو الجؾىخي ؛ أي : لبياِضوِ   : (ٕٛ)قال الُسَتَشحِّ

 َشِخْبُت ِبِجِسِو وَصَجْرُت عشو        بأْبَيَض صاِرم َذَكٍخ إباِطي .            
يتبيغ مغ  ..." .  (ٖٛ)ُأْعِظيُت الَكْشَديِؽ األْحَسَخ واألْبَيَض{لبياضيا ، ومشو الَحِجيث : } ؛( )الِفّزةُ األبَيُض : ...)و( 

ككعادة الّدبيجؼ كمغ سبقػه مغ أصحاب ،   كىػ ضج الّدػاد الّشز أّف الديف كالفزة سسيا باألبيس ؛ لبياِض لػنيسا
جاء ، فقج  ثبات داللة االسعكإ، استعساؿ الذيء بيحا االسع إلثبات ؛ ، استذيج لو بذاىج شعخؼ أك نثخؼ  السعجات

 .يػّكج أّف الفزة سسيت باألبيس ؛ لمػنيا  كبذاىج حجيثي ،بيس بسعشى الّديفاألع بذاىج شعخؼ يػّكج استعساؿ اس
، وأنذَج لُيحيل بؽ  (٘ٛ)نقمو الجؾىخي عؽ ابؽ الّدكيت (")األبيّزان : الّمَبؽ والساءُ : (ٗٛ)كسا ذكخ الّدبيجؼ      

 :  (ٙٛ)عبجهللا الذجعي
 ولكشسا يْسِزي لي الَحْؾُل كاِمال         ومالي َحاِلٌب إال األْبَيَزْيِؽ َشَخاُب .   

 .  ( ..."...)أو الّذْحُؼ والّمَبؽُ 
)و( ":  (ٚٛ)كأيزا ذكخ الّدبيجؼ مغ مدسيات األشياء لبياضيا في مادة بيس سبب تدسية مجيشة البيزاء بقػلو      

يَ    لبياِض ِطيِشِو " . ؛ الَبْيَزاء : )د. بفاِرس( ُسسِّ
 : أيلي )ة ؛ ألّن البيض مؽ صفة الميا)وأياَم الِبيض(، باالضاف": (ٛٛ)لبياِضيا فقاؿ؛ ( أيزا كتدسية )أياـ الِبيس
يْت ليالييا ِبيًزا ؛ ألّن الَقَسَخ َيْظَمُع فييا وىي الثاِلث عذخ إلى الخامذ عذخ أيام الميالي البيض، (، ...وإّنسا ّسسِّ

 ِمؽ أوِليا إلى آِخِخىا ". 
                                           

 .ٕٓ٘/ٛٔالتاج :  - (ٔٛ)
 ٖٕ٘/ٚيػجج في المداف :  - (ٕٛ)
 .ٔٚٔ/ٛ( :ٓٗٗٚيشطخ : صحيح مدمع : رقع الحجيث ) - (ٖٛ)
 .ٕٕ٘/ٛٔالتاج :   - (ٗٛ)
 .ٚٙٓٔ/ٖ، كالرحاح :  ٜٖ٘/ٔ:  يشطخ : اصالح السشصق - (٘ٛ)
 ٕٕٔ/ٚيػجج في المداف :  -  (ٙٛ)
 .ٜٕ٘/ٔ، كيشطخ : معجع البمجاف :  ٕٗ٘/ٛٔالتاج :  - (ٚٛ)
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كمغ أساليب العخب في التدسيات أْف يدّسى الذيء باسع دالالت كصفات األلػاف مجاز ا ، فتدّسى األشياء        
ا ال يتجدأ عغ المػف ، فالمػف األبيس ىػ رمد الصيخ كالّشقاء ، كقج  بالجالالت التي تحسميا تمظ األلػاف كػنيا جدء 
استعسمو العخب في تعبيخات دالة عمى ذلظ ، فقالػا في سياؽ السجح : فالٌف أبيٌس ، كفالنٌة بيزاُء ؛ لمجاللة عمى نقاء 

. كسا  (ٜٛ)ا فالٌف أبيُس الػجو أرادكا نقاء المػف مغ الكمف كالدػاد كالذاِئغالِعخض مغ الّجنذ كالعيػب ،  كإذا قالػ 
ارتبط األبيس بالّذيب ككشأة الّدمغ ، كالجساؿ كالخاحة الشفدية . أما األسػد فقج ارتبط بالحدف كاأللع كالسػت كىػ 

 أيزا رمد الخػؼ مغ السجيػؿ كيجؿ عمى العجمية كالفشاء . 
األسػد ، كىحا  كاف حاضخا في تدسية الكثيخ مغ السدّسيات التي سسيت لمػنيا األخزخ أك أّما المػف األخزخ فقج

، كىػ يختمف عشج اإلنداف عشو عشج (ٜٓ)المػف يعجُّ مغ األضجاد عشج العخب ، يصمق عمى األسػد ، كعمى األخزخ
 )و( الَخْزَخُة ": (ٜٔ)قاؿ الّدبيجؼ في مادة )خزخ( الحيػاف ،

 . ِل : َغْبَخٌة ُتخاِلُظيا دىَسة(...والُخْزَخُة في ألؾاِن الّشاس : الّدسخة ")في( الؾان )الَخيْ 
َزخ الَبُقؾل( ،ومشو " الَخْزخاء : )خُ : (ٕٜ)الُخْزَخة لػف بيغ الّدػاد كالبياض . فسغ األسساء التي سسيت بيا ىيك   

يح {الحجيث :  والكّخاث".، يعشي الثُّؾم والَبَرل (ٖٜ)} تَجَشُبؾا مؽ َخْزخاِئُكؼ ذَوات الخِّ
يتبيغ مغ خالؿ الّشز أّف العخب سّست البقػؿ باسع لػنيا األخزخ ، فدّسيت بالَخْزَخاِء ؛  لخزخة الػانيا ،       

كنتيجة التػسع كالتصػر الجاللي الحؼ أصاب الكثيخ مغ ألفاظ المغة العخبية أصبح االسع ُيصمق عمى أغمب الشباتات 
؛ لحلظ قالػا : إّف العخب تقػؿ ليحه البقػؿ )الَخْزخاء( الُتخيج لػنيا ؛ ألّنو قج صار اسسا ليا اتداعا لتي تؤكل كالبقػؿ ا

 ال صفة  .  

                                                                                                                                                  
 ٕٙٙ/ٛٔالتاج :  - (ٛٛ)
 .ٕٓ٘/ٛٔ، كالتاج :  ٚٛ/ٕٔيشطخ : تيحيب المغة :  - (ٜٛ)
 .ٖٛيشطخ : االضجاد في كالـ العخب : - (ٜٓ)
  ٓٛٔ/ٔٔالتاج :  - (ٜٔ)
 ٓٛٔ/ٔٔالتاج :  - (ٕٜ)
 .ٚٓٔ/ٕيشطخ : الشياية في غخيب الححيث كاألثخ :  - (ٖٜ)
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( ؛  :")والَخْزَخاء : الّدساء (ٜٗ)في مادة )خزخ( كسسيت الّدساء بالَخْزخاء ؛ لخزختيا ، قاؿ الّدبيجؼ        
 لُخْزَخِتيا ، صفٌة غمبت غمبة األسساء" .  

يتزح مغ خالؿ الّشز أّف مغ أسساء الّدساء الَخْزَخاء ، كسبب تدسيتيا ىػ لػنيا ، كالى ذلظ أشار المغػيػف     
ػاف غيخ مغ األل اتعخؼ في الّدساء الّدرقة ؛ ألّنيال  برقاء بالَخزخاء يجؿ عمى اّف العخ ، كتدسية الّدساء الد  (ٜ٘)قجيسا

 مع المػف األزرؽ في مخحمة ما عشج العخب . ، أك لتجاُخل المػف األخزخ (ٜٙ)السحّببة عشجىع
)و( ِمؽ السجاز : الَخْزَخاء : : " (ٜٚ)كتدّسي العخب الكتيبة العطيسة بالخْزَخاء ، فقاؿ الّدبيجؼ في مادة )خزخ(      

َشبََّو  عمييا ُلْبُذ الَحجيج ، وإّنسا ُسّسَيْت ِلسا َيْعُميا ِمؽ َسَؾاِد الَحجيج ، الَكِتيَبُة العغيَسُة ( نحؾ الَجْأَواء ، إذا َغَمبَ )
وقج جاَء في حجيِث الفْتِح : } َمخَّ صّمى هللا عميو وسّمؼ في  ِمُق الُخْزَخَة عمى الّدَؾاِد َسَؾاَدُه بالُخْزَخِة ، والَعَخُب ُتظْ 

 ."  (ٜٛ)ّكتيبتِو الّخْزَخاِء {
خالؿ الّشز أّف العخب سّسػا الكتيبة العطيسة بالَخْزَخاء ؛ لمبديع الحجيج الحؼ يطيخ عمى شكل  يتزح مغ      

سػاد ، كسسيت بالخزخاء ؛ ألّف العخب تقػؿ : إّف كل ما خالف البياض فيػ في حيِّد الّدػاد ؛ لحلظ تجاخمت 
فات ، فيدّسى األسػد أخَزخا، كاألخزخ أسػدا الخحسؽ:  َّ جغ مع ٱُّٱو تعالى : عمى ذلظ قػل يجؿ،  (ٜٜ)الرِّ

، كاألرض إذا اشتجت خزختيا داغة الّدػ ؛ أؼ : مخزختاف في غاية الخزخة ، كالسعخكؼ أّف الّجىسة في الم ٗٙ
؛ لحلظ سسيت أرُض العخاؽ بأرض الّدػاد ؛لكثخة شجخه األخزخ الحؼ يبجك لذّجة خزخِتِو مغ  (ٓٓٔ)تزخب إلى الّدػاد

 ُبعج أسػدا.

                                           
 .ٔٛٔ/ٔٔالتاج :  - (ٜٗ)
 .ٖٕٗ/ٗ، كالمداف : ٖٗٙ/ٕيشطخ : السخرز :  - (ٜ٘)
 ٕٛ/ٔ:  : معجع ألفاظ األنػاء كاألزمشة يشطخ  - (ٜٙ)
 .ٔٛٔ/ٔٔالتاج :  - (ٜٚ)
 . ٖٗ/ٙيشطخ  : الشياية في غخيب الححيث :  - (ٜٛ)
 .ٚ٘ٔ/ٕيشطخ : السقاييذ:   - (ٜٜ)
 .ٕٔٛ/٘، كتفديخ البيزاكؼ :  ٚٓ٘/ٚ:  ، كتفديخ القخآف العطيع ٔٔٔ/٘ٔيشطخ : مفاتيح الغيب :  - (ٓٓٔ)
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كىي األسساء التي  كقج يدّسى الذيء باعتبار لػنو باشتقاؽ اسع مغ لفع ال يشتسي إلى ألفاظ األلػاف السعخكفة       
السخاد تدسيتو في المػف ، كتدسية  الّزبع بالِعخسي ؛ لكػنو يذبو لػف ابغ ِعْخسي ، كتدسية الخيل  تذتخؾ مع الذيء

ـ  فقج قالػا : كّل أحَسٍخ شجيج الُحْسِخ فيػ ُمَجّمى ، كىػ لفع مذتقّّ مغ لفع الذجيج الحسخة بالُسَجمَّى ؛ لذبو لػنو بمػف الجّ 
؛ لذبو  الّجـ ، كتدسية الّطبي بالَيْعُفػر ندبة إلى الَعَفخ أؼ التُّخاب ؛ لذبو لػِنِو بمػف التُّخاب ، كتدسية األسج بالسدعفخ

 ، كنحػ ذلظ الكثيخ مغ األسساء لسدسيات مختمفة .  لػِنو بمػف الّدْعَفخاف
 -: دااًل عمى أحج السذتقات: تدسية الذيء بسرجر فعمو  دسالداالسحؾر    

مغ خالؿ استقخاِئشا الّتاج كججنا أّف العخب ُتدسي األشياء أحيانا بسرجر فعمو مقرػدا بو أحج أنػاع السذتقات        
ا مغ الّدماف ، متزسش ا أحخؼ فعمو لفطا أك كفي الغالب اسع السفعػؿ ، كالسْر  جر ىػ االسع الّجاُؿ عمى الَحَجث مجّخد 

ة  ، تقجيخا  ا َكِعجَّ . كأما الحؼ نقز مغ أحخؼ فعمو لفطا  (ٔٓٔ)أك معػضا مسا ُحِحَؼ بغيخه ، نحػ َعِمَع ِعْمس ا ، َكَكَعَج َكْعج 
كمرادر األفعاؿ الثالثية سساعية في الغالب فقج يكػف لمفعل الػاحج  (ٕٓٔ)كتقجيخا مغ غيخ عػٍض فيػ اسع مرجر

مرجراف أك أكثخ نحػ : ساؿ مرادره َسْيال  كَسَيالن ا كمِديال  كُمداال  ، كذلظ إما الختالؼ لغات العخب ، أك الختالؼ 
 . (ٖٓٔ)معانييا ، أّما مرادر األفعاؿ غيخ الثالثية فيي قياسية

عخب مجيء السرادر بسعشى السذتقات في أسمػب خاص يدسيو الشحػيػف الػصف كقج كثخ في كالـ ال    
ٱَّ خن حن جن  يم ىم مم ُّٱفي قػلو تعالى:، نحػ ذلظ مجيء السرجر بسعشى اسع الفاعل  (ٗٓٔ)بالسرجر

ا ، فالَيَبُذ ىشا مذتق مغ اٚٚطو:  ا . ؛ أؼ : ياِبد  بابو الػصفي كلكغ قج يشتقل ىحا السرجر مغ لفعل َيَبَذ َيْيَبُذ َيَبد 
إلى داللة أخخػ ىي الجاللة  عمى اسع الّحات التي يسكغ أف ُتخػ أك يذعُخ بيا  بعج السخكر بالسخحمة الػصفية غالبا ، 

                                           
 مالظ لسقاصج كالسدالظ بذخح  الفية ابغ. كتػضيح أٚٔ/ٔ:  ، كالمباب في عمل البشاء كاإلعخابٕ٘:  السفتاح في الرخؼ - (ٔٓٔ)
:ٕ/ٙٗٗ 
 .ٕٛٓ/ٖ، كالشحػ الػافي ،  :  ٔٙٔ/ٔ:  جامع الجركس العخبية يشطخ : - (ٕٓٔ)
 .ٛٔ-ٚٔيشطخ : كمعاني األبشية في العخبية :  - (ٖٓٔ)
 .ٜٕ٘/ٖ، كالخرائز :  ٕٓٔ/ٔ، كالكامل في المغة كاألدب :  ٖٕٚ/ٕك ٕٓٔ/ٕيشطخ : كتاب سيبػيو :  - (ٗٓٔ)
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. فتريخ تدسيات تصمق  (٘ٓٔ)حيث يػصف السرجر بسعشى أحج السذتقات  ثع يصمق بعج ذلظ عمى أسساء الحكات
سغخكز في قمب اإلنداف ؛ ذلظ أّف أصميا مذتق عمى صيغة فعيل بسعشى عمى السدسى ، كمفع الغخيدة بسعشى الُخُمق ال

كلع يعج يدتعسل  في مجالو الػصفي . كقج يأتي االسع ، مفعػؿ  لكشو انتقل لمجاللة عمى اسع الحات أك الذيء 
، ٓٔ طو: َّ مص خص حص مس خس ٱُّٱ بريغة السرجر داال عمى اسع الفاعل كسا في لفع )اليجػ( في قػلو تعالى :

ػ( في اآلية  يعشي ىادي ا ا ىادي ا ، فجاء بريغة السرجر مغ الفعل َىَجػ يْيِجؼ ُىج ػ ،  (ٙٓٔ)كلفع )ىج  ؛ أؼ : شخر 
كعبخ بو عغ اسع الحات ، كنحػ ذلظ أيزا تدسيتيع لمُجخح )الَقْخح( مذتقّّ مغ الفعل  ، داال  عمى اسع الفاعل بالسعشى

ا ، سسي بسرجر فعمو الفعل ، ككحلظ تدسيتيع الساء الَجاِمِج أك أؼ شيء ساِئل  )الَجَسَج ( ، مذْتٌق مغ  َقَخَح َيْقَخُح َقْخح 
ا  .   َجَسَج َيْجُسُج َجسج 

)والَخْبُء : ما ُخِبَئ " : (ٚٓٔ)، ما جاء في مادة )خبء( اسع السفعػؿ كمسا سّسَي بسرجر فعمو داال عمى       
َي بالسرجر  ْزَق في َخبايا األرضِ الَتسِ :} ثوفي الحجي ...وغاَب( وُيْكَدخ ، ُسسِّ ّراُع  (ٛٓٔ){دؾا الخِّ . معشاه ما َيْخبؤُه الدُّ

 ْرِض : الّشبات ،...الَخْبُء )مؽ األ هللُا عّد وَجل في معاِدن األرضِ ما َخّبَأه  ِمؽ الَبْحِر فيكؾن َحثِّا عمى الّدراعِة ، أو
 (ٓٔٔ)قال األزىخي   .(ٜٓٔ)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئُّٱ:ٹٱٹمؽ الّدساء : السظخ( و( الَخْبُء )

 : الرحيُح وهللا أعمؼ أّن الَخْبَء كلُّ ما غاَب ..."  
يتزح مغ الّشز أّف كل ما غاب كُأخفَي كُسِتخ ُيْصَمُق عميو الَخْبُء ، فالخاء كالباء كاليسدة أصٌل صحيح يجّؿ        

كالَخْبُء كالخبِيَئُة كالَخبيُء : ىػ الذيُء السْخبػُء  ، (ٔٔٔ)َخَبْأُت الذيَء أْخَبؤه َخْبأُ  عمى ِسْتخ الذيِء ، مغ ذلظ قػليع :

                                           
 .ٖٙٔ:  يشطخ : أبشية السرادر بيغ الػضع كاالستعساؿ - (٘ٓٔ)
 .ٜٕ٘/ٓٗالتاج:   - (ٙٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٔالتاج : - (ٚٓٔ)
 .ٗ/ٕيشطخ : الشياية :  - (ٛٓٔ)
 ٕ٘سػرة الَشسل / - (ٜٓٔ)
 ، كلع أعثخ عمى ىحا القػؿ في الشدخة التي بيغ أيجيشا . ٘ٓٙ-ٖٓٙ/ٚيشطخ : تيحيب المغة :  - (ٓٔٔ)
 .ٜٜٔ/ٕيشطخ : السقااييذ :  - (ٔٔٔ)
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. كجاء في تفديخ لفع الخبء الػارد في اآلية القخآنية ، ُيْخِخُج الَخْبَء ؛ أؼ : الَسْخبػء في الّدساكات كاألرض مغ 
ل ما غاب ، كىػ . كقاؿ األزىخؼ : إّف الَخْبَء ك(ٕٔٔ)، كقالػا كشػز األرض كنباتوغيث في الّدساء كنبات في األرض 

  عمى اسع السفعػؿ في السعشى ؛ أؼ ىشا غيخ محجد في شيٍء ما. كىحا يجؿ عمى أف الَخبَء سّسي بسرجر فعمو داال
الَسْخُبػء يخاد مشو السبالغة في الخفاء كسا ىػ شأف الػصف بالسرجر ، كقػلشا : رجٌل َعْجُؿ ؛ أؼ  يترف بالعْجؿ عمى 

 كجو الكثخة كالسبالغة .     
)و( َضاَع ":  (ٖٔٔ)كمسا جاء بو الّدبيجؼ مغ األسساء التي سسيت بسرجر فعمو ، ما جاء في مادة )ضيع(      

( إذا َخَمؾا ِمَؽ الّخعاية والّتعُيج اَعت اإلِبُل ، وَضاَع الِعَيالُ ( ،ومشو )ضا : )صاَر ميساًل )الذيُء( َضْيَعًة وَضَياعً 
َياُع أيًزا( ؛وُأْىِسمؾا ،)  ، وقال ابؽ األثيخ:(ٗٔٔ){َفَسْؽ َتَخَك َضَياًعا َفإليَّ }ال َنْفُدُو ،ومشو الحجيث الِعيَ فتح :أي بالوالزَّ

 . "وأصمو مرجر َضاَع ، فُدّسَي بالَسْرَجرِ 
يتبيغ مغ الّشز أّف العخب يدسػف الِعَياؿ َضَياع ا ، إذا ما أُىِسمػا كُتِخكػا ِمغ الّخعاية ، فالزاد كالياء كالعيغ       

، كقػليع : َضَياع ىػ مرجر الفعل َضاَع يِزيُع َضَياع ا  (٘ٔٔ)أصٌل صحيح في الّمغِة يُجؿُّ عمى َفْػِت الذيِء كَذىاِبوِ 
ىشا مقرػدا مشو اسع السفعػؿ ؛ إذ يجؿ ىشا عمى الِعَياؿ كاألْشفاؿ الفقخاء  عخب السرجر َضَياعة  ، استعسل الأك َمْزَيعَ 

كاألعتشاء بيع فزاعػا ، كما يؤكج استعساؿ العخب ليحا المفع بيحا السعشى الذاىج الحجيثي الحؼ  الحيغ ُتِخكت رعايتيع
 . (ٙٔٔ)استذيج بو أصحاب السعجسات الحيغ سبقػا الّدبيجؼ

 تدسية الذيِء باعتبار صؾتو )حكاية صؾت(.    : دابعال السحؾر
مغ سشغ العخب في كضع األسساء ، تدسية  عجد مغ األشياء كالسدّسيات بأسساء مذتّقة مغ أصػاتيا ؛ أؼ :       

اشتقاؽ المفع الّجاؿ عمى صػتو ، كبعبارة أخخػ أْف تكػف أصػات الكمسة نتيجة محاكاة أكتقميج مباشخ ألصػات 
بيعة الرادرة عغ اإلنداف أك الحيػاف أك األشياء . كيعج ىحا الشػع مغ التدسيات إحجػ الفخضيات التي قيمت في الص

                                           
 .ٕ٘٘/ٜٔ، كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٚ٘ٔ/ٙ، كمعالع التشديل :  ٚٛٔ/ٖٔيشطخ : الجامع ألحكاـ القخآف :  - (ٕٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔالتاج :  - (ٖٔٔ)
 .ٕٕ/ٕ، كغخيب الحجبث ألبغ الجػزؼ : ٖٕٚ/ ٖيشطخ : الشياية  :  - (ٗٔٔ)
 ٜٕٛ/ٖيشطخ : السقاييذ :  - (٘ٔٔ)
 .ٕٕٛ/ٛ، كالمداف :  ٕٛٔ/ٕيشطخ :  السحكع : - (ٙٔٔ)
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نذأة المغة كىي نطخية السحاكاة ، كالتي تقػؿ إّف أصل المغات إّنسا ىػ مغ األصػات السدسػعات ، كجكؼ الّخيح ، 
غيخىا مغ األلفاظ . قاؿ فيو ابغ ِجشِّي : " كىحا عشجؼ كجٌو ، ك  (ٚٔٔ)كحشيغ الّخْعج ،  كخخيخ الساء ، كشحيح الحسار

. كمغ ىحا القبيل ما ذكخه االستاذ عبجهللا آميغ : "إذا عمست أّف العخب اشتقػا األفعاؿ (ٛٔٔ)صالٌح ، كمحىٌب ُمَتَقَبٌل"
، فاعمع أّف لظ كالسرادر كالسذتقات كغيخىا مغ أسساء األعياف كسا اشتقػىا مغ اسساء السعاني مغ غيخ السرادر 

كراء ذلظ محلبا ىػ ألصف مشو مأخحا ، كادّؽ صشعة ، كىػ أّف ىحا االشتقاؽ مغ نذأتيا األكلى فإّنسا كاف ىحا 
إال أّف ىحه الشطخية إْف صَحت عمى جدء مغ المغة فإنيا الترح عمى أغمب .  (ٜٔٔ)االشتقاؽ مغ حكايات األصػات "

لكمسات التي تحاكي الصبيعة بيغ المغات السختمفة ، كعجـ اشتخاكيا مع أّف ألفاظ المغة الػاحجة ، كحلظ نجج اختالؼ ا
األصػات متذابية في كّل المغات . مغ أمثمة األلفاظ التي سسيت برػتيا الَرْمَراؿ ، كىػ الّصيغ الحخُّ سسي بو ؛ 

ت إذا َجفَّ ، كسسي األسج بالَيْخَىار ؛ لر لحكاية  ؛ػ الغخاب سسي بو ػتو ، كالغاؽ كىلترمرمو ؛ أؼ : إّنو يرػِّ
؛ لرػتو كاؽ كاؽ ، كذكخ ابغ جشي الكثيخ مغ األمثمة  سّسي صػتو ، كالبطُّ سّسي برػتو بط بط ، كالػاؽ لمَرْخدِ 

، فيسا عقج  (ٕٓٔ)عمى ىحا الشػع مغ التدسيات في الخرائز ، مذيخا إلى أّف كل ذلظ راجع في اشتقاقو إلى األصػات
 . (ٕٔٔ)اؽ بعشػاف )في األصػات كحكاياتياالعخبية( بابا ليحا الّشػع مغ االشتق سخالمغة ك فقو ) الثعالبي في كتابو

الَخخَّاَرة : َعْيُؽ الساء الَجارية ، ":  (ٕٕٔ)كمغ األشياء التي سسيت بدبب صػتيا ، ما جاء في مادة )خخر(       
َيت ؛ ِلَخِخيِخ َماِئيا و  أي : كثيخ الَجخيان ، ُقْمُت : وقج  (ٖٕٔ)(نا ِبَعْيٍؽ َخخَّاَرةىؾ َصْؾُتُو ، وفي حجيث ُقّذ : )وإذا أُسسِّ

استعسمو الَعامَُّة لمبالليع التي َتْجَتِسُع فييا الشَِّجاسات ِمؽ الحسامات والَسداِجِج وغيخىا ، وتجخي تْحَت األْرِض في 
 َمَشاِفَح إلى الَبْحِخ ".       

                                           
 .ٕٔٔالسجخل إلى عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ : ، ك  ٙٗ/ٔالخرائز : يشطخ :  - (ٚٔٔ)
 .ٙٗ/ٔالخرائز :   - (ٛٔٔ)
 .ٕ٘ٔ:  االشتقاؽ ، لعبجهللا األميغ - (ٜٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٕيشطخ : الخرائز :   - (ٕٓٔ)
 .ٕٛٗ -ٖٕ٘يشطخ :  - (ٕٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔالتاج :  - (ٕٕٔ)
 .ٜ٘/ٕيشطخ : الشياية :  - (ٖٕٔ)
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تدّسى بالَخّخارة حكاية صػت مائيا ، مذتقّّ مغ الفعل َخخَّ الساُء يتزح مغ الّشز أّف العيغ التي يجخؼ ماؤىا     
َيِخخُّ َخخِّا ، إذا اشتجَّ جخُيُو ؛ أؼ : إّنو صػت جخؼ الساء . كالخاء كالخَّاء أصٌل صحيح يجؿُّ عمى اضصخاب كسقػٍط مع 

ثع استجرؾ الّدبيجؼ  . ؛ أؼ : إّنو الرػت الرادر مغ الساء حيغ يجخؼ  (ٕٗٔ)صػت ، كالخخيخ صػت الساء الجارؼ 
عمى ما نقمو عغ غيخه بقػلو ) قْمت( كالّدبيجؼ يدتعسل ىحه المفطة في اضافاتو التي يأتي بيا ، ليقػؿ إّف ىحه المفطة 
صارت تدتعسل عشج العامة بجاللة مختمفة عسا كانت عميو ، فرارت تصَمُق عمى البالليع التي تجتسع فييا الشجاسات 

مشاِفح تشقميا إلى البحخ ، كىحا القػؿ الحؼ جاء بو الّدبيجؼ يؤكج تغيخ دالالت األلفاظ ،  ، كتجخؼ تحت األرض في
كعجـ ثباتيا كانتقاليا مغ معشى إلى آخخ مع كجػد عالقة مذتخكة بيغ السعشييغ . بخاّصة مع كجػد فارؽ زمشي كبيخ 

ججيجة لأللفاظ لع تكغ معخكفة عشج غيخه مغ بيغ التاج كالسعجسات القجيسة األخخػ ؛ لحا نجج الدبيجؼ يأتي بجالالت 
 ( . يغ ، كحرخىا الدبيجؼ ىشا بقػلو )عشج الَعاّمةالمغػي

( والَعْقَعق( كَجْعَفخ : )طاِئخٌ )":  (ٕ٘ٔ)الَعْقَعق( ، كذلظ في مادة )عقق(صػتيا )باسع كمغ األسساء التي سسيت        
ُيَعْقِعُق ِبَرْؾِتِو باِن  والَعَخب تتذاَءم بو ،...َنب ، وىؾ بحجؼ الِغخْ أْبَمُق بدؾاد وَبياض( أذْ وف ، في حجؼ الَحَساِم )معخ 

  الَعْقَعق شاِئٌخ معخكؼ عشج العخب مغ السعخكؼ أفّ  َف ( إذا َصاَت ، وبو ُسّسَي ".َعْقَعَقًة ) ُيذِبُو َصْؾَتو العيؽ والقا
أّف العخب كقج اشمقت .  (ٕٙٔ)برػتو ، كجسعو َعَقاِعق"الَعْقَعق شاِئٌخ معخكؼ يَعْقِعُق ل أّف :"ذكخ الخمي،  كالغخاب

قالػا : إّنو يعقعق  ،تدسية العقعق لشػع مغ أنػاع الصيػر أكالرخد باشتقاقو مغ األصػات التي يصمقيا ، كىػ عَق َعق 
ا لمصيَخِة ، كقالػا قتمو  ثع ُنيَي عغ نػا يتتصّيخكف مغ صػتو كيقتمػنوكأّنو يشَذقُّ بو َحْمُقُو ، كسا ذكخكا أّف العخب كا : َدفع 

تدسيو أىُل العخاؽ ...كمشو أنػاع أْسَبج : "الّرْخد (ٕٚٔ)ّف ىحه التدسية كانت عشج أىل العخاؽ ؛ إذ قاؿ صاحب السرباحإ
هُ كسا قالػا إّنو َيْدِخُؽ كلَّ شيٍء مغ الّجراىِع كالّجنانيخ ككّل شيٍء ي الَعْقَعق". ب : اْحَحر ؛ لحلظ قاَلت العخ خبأ ثّع ربسا يُخدُّ

  (ٕٛٔ)مغ الَعْقَعقِ 
                                           

 .ٜٔٔ/ٕيشطخ : السقاييذ :  - (ٕٗٔ)
 .ٚٚٔ/ٕٙالتاج :  - (ٕ٘ٔ)
 ٗٙ/ٔالعيغ :  - (ٕٙٔ)
 .ٖٖٚ/ٔالسرباح السشيخ :  - (ٕٚٔ)
 .ٜٖٖ/ٕيشطخ : السخرز :  - (ٕٛٔ)
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 ثبت السرادر والسخاجع
 أّواًل( الكتب السظبؾعة : 

  ىػ ( تحقيق : محيي الجيغ عبج الحسيج ، ٕٙٚأدب الكاتب ، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ ) ت
 ـٖٜٙٔ -ىػ ٕٖٛٔ، مصبعة الدعادة ، القاىخة ،  ٗط

  ىػ = ٜٓٓدمحم العسادؼ الحشفي )  الكتاب الكخيع ، قاضي القزاة أبػ الدعػد دمحم بغإرشاد العقل الدميع إلى مدايا
  ـ ( ، تحقيق : عبج القادر أحسج عصا ، مصبعة الدعادة ، د . ت .ٕٜٛ

  تحقيق كشخح  عبجالدالـ دمحم ىاركف ، دار  ىػ(ٕٕٖ-ٖٕٕ، أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج ، )االشتقاؽ ،
 ـ.ٜٜٔٔ –ق ٔٔٗٔ،  ٔالجيل ف بيخكت ، ط

 ـ.ٜٙ٘ٔ،  ٔاالشتقاؽ ، عبجهللا األميغ ،مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة، القاىخة ،ط 
 ـ .ٜ٘ٙٔىػ ( تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخاليع ، الكػيت ، ٕٖٛ، أبػ بكخ بغ األنبارؼ ) ت  األضجاد 
  ىػ = ٕٖٛٔدغ ، دمذق ، ىػ ( ، تحقيق : عّدة حٖٔ٘األضجاد في كالـ العخب ، أبػ الصّيب المغػؼ ) ت

 ـ .   ٖٜٙٔ
  ( اإلنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ الشحػبيغ البرخييغ ك الكػفييغ ، الذيخ كساؿ الجيغ أبػ البخكات األنبارؼ

 ـ .ٜٜٚٔىػ ( ، تحقيق : دمحم عبجالحسيج ، جامعة السػصل ، ٚٚ٘ -ٖٔ٘
 ىػ( ٜٔٙالخيخ عبجهللا بغ عسخ البيزاكؼ )ت أنػار التشديل كأسخار التأكيل )تفديخ البيزاكؼ( ، ناصخ الجيغ أبي

 ، تقجيع : دمحم عبجالخحسغ السخعذمي ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، لبشاف ، د. ت .
 الذيخ عادؿ أحسج عبج  ىػ ( ، تحّ٘ٗٚياف األنجلدي ) ت البحخ السحيط ، دمحم بغ يػسف الذييخ بأبي ح :

، دار  ٔد. زكخيا عبج السجيج الشػتي ك د. أحسج الشجػلي الجسل ، طالسػجػد ، ك الذيخ عمي دمحم مّعػض ، ك 
 ـ.ٖٜٜٔىػ = ٖٔٗٔلبشاف ،  –الكتب العمسية ، بيخكت 

  تح : دمحم عمي  ،ىػ (ٚٔٛبرائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد ، مجج الجيغ دمحم الفيخكز آبادؼ )ت
 ىػ ٖٖٛٔعبج العميع الصحاكؼ ، القاىخة ، ك الشجار ،
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  البشاية في شخح اليجاية ، أبػ دمحم بغ أحسج العيشي ناصخ اإلسالـ الّخامفػرؼ ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ، بيخكت
 ـ .ٜٜٓٔ-قٔٔٗٔ، ٕ،  ط

  تاج العخكس مغ جػاِىخ القامػس : الديج دمحم ُمخَتَزى الحديشي الدَّبيجؼ  مصبعة حكػمة الكػيت ، تح : عبج
 ـ ٕٔٓٓ= ٜٚٛٔ،  ٕزؼ كآخخكف ، طالدتار أحسج فّخاح كمرصفى حجا

 ( إسساعيل بغ حّساد الجػىخؼ ،) تح : أحسج عبجالغفػر عّصار ، ى(ٓٓٗتاُج المغة ك ِصحاح العخبية ) الّرحاح ،
 ـ .ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ،  ٖلبشاف ، ط –دار العمع لمسالييغ ، بيخكت 

  ق( ، قّجمو : ٔٓ٘قمي )ت تثكيف المداف كتمكيح الِجشاف ،اإلماـ أبي حفز عسخ بغ خاؼ بغ مكي الّر
 ـ .ٜٜٓٔ –ق ٓٔٗٔ، ٔلبشاف ، ط –مرصفى عبجالقادر عصا ، دار الكتب العمسية ، بيخكت 

 الجار ٔتحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج في تفديخ الكتاب السجيج، الذيخ دمحم الصاىخ بغ عاشػر،ط ،
 ـ . ٜٗٛٔالتػندية لمشذخ ، 

 دار الفكخ لمصباعة ك  ٔىػ ، طٗٓٙ –ٗٗ٘ب( ، فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ الخازؼ ) التفديخ الكبيخ ) مفاتيح الغي ،
 ـ .ٜٔٛٔىػ = ٔٓٗٔالشذخ كالتػزيع ، 

 ( تحقيق : ٖٓٚ -ىػ ٕٕٚتيحيب المغة ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج األزىخؼ )عبج الدالـ ىاركف، كراجعو دمحم ىػ
 ـ.ٜٗٙٔ -ػ ىٖٗٛٔ القاىخة جار القػمية العخبية لمصباعة، كال ، الجار السرخية لمتأليف كالتخجسةرعمي الشجا

  ، لمذيخ مرصفى الغالييشي ،راجعو : عبجالسشعع خفاجو  مشذػرات الكتب العرخية ، صيجاجامع الّجركس العخبية 
 ـ . ٜٜٗٔ-ىػ ٗٔٗٔ، ٔبيخكت ، ط–

 ، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ  الجامع ألحكاـ القخآف  كالُسبّيغ لسا تزّسَشو مغ الُدّشِة ك آّؼ الُفخقاف
 –ق ٖٕٗٔ، ٔىػ ( ، تحقيق : ىذاـ سسيخ البخارؼ ، عالع الكتب ، الّخياض، الّدعػدية، طٔٚٙالقخشبي ) ت 

 ـ .ٖٕٓٓ
  ىػ ( ، تحقيق : دمحم عمي الشّجار ، دار الذؤكف الثقافية العامة ٕٜٖالخرائز ، أبػ الفتح عثساف بغ جشي ) ت

 ـ .ٜٜٓٔ، بغجاد ، 
  ، ـ ٕٗٓٓداللة األلفاظ ، د. إبخاليع أنيذ ، مكتبة األنجمػ السرخية ، القاىخة 
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 تحقيق : إحداف عباس ، مؤسدة ى( ٜٓٓالخكُض الِسعصار في خبخ األقصار ، دمحم بغ عبج السشعع الحسيخؼ)ت ،
 ـ .ٜٓٛٔناصخ لمثقافة ، 

  ـ . ٕٗٓٓ –ق ٕ٘ٗٔ، ٕبشاف ، طل –ديػاف الخشداء ، شخح : حسجك شّساس ، دار السعخفة ، بيخكت 
  ـ .ٕٜٛٔالعخاؽ ،  –سيكػلػجية ادراؾ المػف كالّذكل ، قاسع حديغ صالح ، دار الخشيج ، بغجاد 
  ـ ٜٚٛٔ،  ٔىػ ( ، دار الفكخ ، دمذق ، طٕٔٛصبح األعذى في صشاعة اإلنذا ،أبػ العباس القمقذشجؼ ) ت

. 
  ق( ، ٕٔٙمدمع بغ الحّجاج بغ مدمع الشيّدابػرؼ ) تصحيح مدمع السدّسى بالجامع الرحيح ، أبػ الحدغ

 ـ .ٜٜٔٔ -قٕٔٗٔ، ٔلبشاف ، ط -تحقيق : دمحم فؤاد عبجالباقي ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت
 (، تحقيق: الذيخ دمحم حدغ آؿ ػى ٓ٘ٙالحدغ بغ دمحم بغ الحدغ الرغاني ) ،العباب الداخخ كالمباب الفاخخ

 ـ ٜٚٛٔ-ٜٜٚٔالغيغ كالديغ كالصاء كالفاء( حخؼ )اليسدة ك  ،ٔياسيغ،ط
 ق( ، تحقيق : د. دمحم عبجالسعيج خاف ، دار الكتاب ٕٕٗغخيب الحجيث ، ألبي عبيج القاسع بغ ساّلـ اليخكؼ ) ت

 ق .ٜٖٙٔ،   ٔالعخبي ،بيخكت ، ط
 دار الكتب  غخيب الحجيث ، ألبي الفخج عبجالخحسغ بغ عمي بغ الجػزؼ )( ، تحقيق : عبجالسعصي أميغ قمعجي ،

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٔالعمسية ، بيخكت ، ط
 ىػ ( ، دار السعخفة ، ٕ٘ٛفتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ، اإلماـ أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني )  ت

 ق .ٜٖٚٔبيخكت ، 
  ىػ ( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ، د.ت .ٜٖ٘الفخكؽ الُمغػية، أبػ ىالؿ العدكخؼ ) ت 
 ت.  د ، دمذق جامعة مصبعة  دمذق ، السبارؾ دمحم ، العخبية لمكمسة مقارنة تحميمية دراسة المغة فقو . 
 ياسيغ. د:  لو قّجـ ك شخحو ،(  ىػٜٕٗ ت)  الثعالبي دمحم بغ السمظ عبج مشرػر ،أبػ العخبية ِسخُّ  ك المغة فقو 

 ـٕٓٓٓ=  ىػٕٓٗٔ ، بيخكت – صيجا ، الشذخ ك لمصباعة العرّخية السكتبة ، ٕط ، األيػبي
  ىػ ( ، عارضو بأصػِلِو : ٕ٘ٛالكامل في المُّغة ك األدب ،العاّلمة أبػ العّباس دمحم بغ يديج السعخكؼ بالسبِّخد ) ت

 دمحم أبػ الفزل إبخاليع ، دار نيزة مرخ لمصبع ك الشذخ ، القاىخة ، د.ت . 
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  ـ ىاركف ، مكتبة كمصبعة ق( ، تحقيق : عبجالدالٕ٘٘كتاب الحيػاف ، ألبي عسخك بغ بحخ الجاحع )ت
 ـ ٜ٘ٙٔ –ق ٖٗٛٔ،  ٕمرصفى البابي الحمبي كأكالده ، مرخ ، ط

  ىػ ( ، ٕٕٖكتاب الديشة معجع اشتقاقي في السرصمحات الّجيشية كالّثقافية ،، ألبي حاتع بغ حسجاف الخازؼ ) ت
 ـ .ٕ٘ٔٓ،  ٔحققو كقّجـ لو : سعيج الغانسي ، مشذػرات الجسل ، بيخكت ، ط

 ىػ ( ، تحقيق : عبج الدالـ دمحم ىاركف ، دار ٓٛٔػيو ، أبػ بذخعسخك بغ عثساف بغ قشبخ سيبػيو ) ت كتاب سيب
 الجيل ، بيخكت ، د . ت .

  ىػ( ، تحقيق : ميجؼ السخدكمي ك إبخاليع ٘ٚٔكتاب العيغ ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )ت
 ت.  الدامخائي ، دار كمكتبة اليالؿ ، بغجاد ، د .

  ٔىػ ( دار صادر ، بيخكت ، طٔٔٚلداف العخب ، جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ األنرارؼ ابغ مشطػر ) ت  ،
 ـ.ٜٙ٘ٔ_ٜ٘٘ٔ

  ، تحقيق  ق (ٕٔٗلخصيب األّسكافي ) تا  ألبي عبجهللا بغ عبجهللامبادغ المغة في تدسيات األحسخ مغ الخيل ،
 ـ .  ٕٓٓٓع ، : د. عبجالسجيج دياب ، دار الفزيمة لمشذخ كالتػزي

  ىػ ( ، تحقيق عبج الحسيج ىشجاكؼ ، دار الكتب ٛ٘ٗالسحكع ك السحيط األعطع ، عمي بغ إسساعيل بغ سيجه ) ت
 ـ .ٕٓٓٓ -قٕٔٗٔ، ٔالعمسية ، بيخكت ، ط

  ىػ ( ، تحقيق : الذيخ دمحم حدغ آؿ ياسيغ ، عالع ٖ٘ٛالسحيط في المغة ، الراحب إسساعيل بغ عّباد ) ت
 ـ. ٜٜٗٔ -قٗٔٗٔ،  ٔت ، طالكتب ، بيخك 

 ز ، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجه األنجلدي)ت ،  ٔ، تحقيق : خميل إبخاليع جساؿ ، طى(ٛ٘ٗالسخرَّ
 ـ .ٜٜٙٔدار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، 

 ٖالسجخل إلى عمع المغة كمشاىج البحث المغػؼ ، رمزاف عبج التّػاب ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، ط  ،
 ـ.ٜٜٚٔ-قٚٔٗٔ

  ىػ ( السكتبة العمسية ، بيخكت ٓٚٚالسرباح الُسشيخ في غخيب الذخح الكبيخ ، أحسج بغ دمحم السقخؼ الفيػمي ) ت
 ، د. ت. 
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  قٕٛٗٔ، ٕاالردف ، ط –عّساف  لمصباعة كالّشذخ  ، د. فاضل الدامخائي ، دار عسارمعاني األبشية في العخبية- 
 ـ .ٕٚٓٓ

  مشة دراسة تاريخية تحميمية ، د . دمحم نايف الجليسي ، عالع الكتب لمصباعة كالّشذخ ، معجع ألفاظ األنػاء كاألز
 ـ.ٕٗٔٓ-ىػٖ٘ٗٔ، ٔلبشاف ، ط -بيخكت

 .معجع البمجاف ، شياب الجيغ عبج هللا ياقػت الحسػؼ ،دار الفكخ ، بيخكت د.ت 
  ى( ٖٛٗالبكخؼ األنجلدي )تمعجع ما استعجع مغ أسساء البالد ك السػاِضع ، عبج هللا بغ عبج العديد

 ـ .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، عالع الكتب ، بيخكت، ٖتحقيق:مرصفى الدقا ، ط
  ىػ ( ، تحقيق : عبج الدالـ دمحم ىاركف ، اتحاد ٜٖ٘معجع مقاييذ المغة ، أبػ الحديغ أحسج بغ فارس ) ت

 ـ .ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالكّتاب العخب ، القاىخة ، 
 ق( ، تحقيق : د. عمي تػفيق الحسج ، ٔٚٗعبجالّخحسغ الجخجاني ) ت السفتاح في الّرخؼ ، عبجالقاىخ بغ

 ـ.  ٜٚٛٔ -قٚٓٗٔ، ٔمؤسدة الّخسالة ، بيخكت ، ط
 ( تحقيق: صفػاف عجناف داؤكدؼ، طٕ٘ٗمفخدات ألفاظ الُقخآف الكخيع ،الخاغب األصفياني ) دار العمع /  ٗىػ،

 ق.ٕ٘ٗٔدمذق ، الجار الذامّية / بيخكت ، 
 د . ت . ٖ، عباس حدغ ، دار السعارؼ ، مرخ ، ط الّشحػ الػافي ، 
 تحقيق : مفيج قسيحة ، ى( ٕٖٚنياية األرب في فشػف األدب ، شياب الجيغ دمحم بغ عبج الػىاب الشػيخؼ، )ت ،

 ـ .ٕٗٓٓ -قٕٗٗٔ،  ٔكد. حدغ نػر الجيغ ،مشذػرات دمحم عمي بيزػف ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ، ط
  ىػ ( ، تحقيق : محسػد ٙٓٙالحجيث ك األثخ ، أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم الجدرؼ ) ت الشياية في غخيب

 .. ٜٜٚٔ-قٜٜٖٔدمحم الصشاجي ، ك شاىخ أحسج الداكؼ ، السكتبة العمسية ، بيخكت ، 
 ( البحػث السشذػرة في الجكريات. ثاني ا  
  ، ٓٛمجمج : دمذق ، مجسع المغة العخبية ، مجمة ،  محسػد الحدغ دأ .أبشية السرادر بيغ الػضع كاالشتقاؽ 

 ، الجدء الّثاني .
  : ٓٔتعميل األسساء ، د. دمحم حدغ حدغ جبل ، مجمة المغة العخبية بالسشرػرة ، جامعة األزىخ ، العجد  ،

 ـ .ٜٜٓٔ -قٓٔٗٔ
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  ج ، مجمة كمية ق ، د. نعيع عصػة دمحم فخ ٘ٚٔتعميل التدسية في كتاب العيغ لمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ الستػفى
 ـ .ٕٗٔٓ، الجدء الّثاني ،  ٖٖ :المغة العخبية باسيػط ، العجد 

  : الّجاللة في البشية العخبية بيغ الّدياؽ المفطي كالّدياؽ الحالي ، د. كاصج الّديجؼ ، مجمة آداب الخافجيغ ، مجّمج
 ـ .ٜٜٗٔ،  ٕٙ

 ، ـ .ٜٚٙٔ،  ٗمجمج :  لغة األلػاف ، جبخؼ شفيق ، مجمة مجسع المغة العخبية ، دمذق 


