
 

 
 

 
 تعريف االشتقاق وأنواعه

 دراسة تطبيقية يف معجم البارع

Definition of Derivation and Its Types 
A Practical Study in Al Baree’ Dictionary 

 
 

عدادإ  

 لجين ناصر الزرقي

Lujain Nasser Al-Zorgi 
 معيد في جامعة الطائف

 
Doi: 10.21608/mdad.2021.199634 

 

 

 م2021/ 9/  5القبول  :  م                                                       2021/ 8/ 20االستالم :   

تعريف االشتقاق وأنواعه: دراسة تطبيقية   (.2021)لجين ناصر ،  الزرقي

، المؤسسة العربية للتربية والعلوم  العربية مــــــدادالمجلة ، في معجم البارع

 .150 – 141(، ص ص 15) 5واآلداب، مصر، 

 



  جلني ناصر الزرقي ....تعريف االشتقاق وأنواعه

 

 

142 

 تعريف االشتقاق وأنواعه: دراسة تطبيقية في معجم البارع

 

 تخلص :المس

يهدف هذا البحث إلى معرفة أنواع االشتقاق الواردة في معجم البارع في اللغة، وقد      

خلصت نتائج الدراسة إلى أن أبو علي القالي ركز في معجمه على االشتقاق الصغير 

وكذا الكبير، وهو يورد أيًضا في معجمه الكلمات التي بها اشتقاق أكبر، أما النحت فلم 

 ي معجمه.يتطرق إليه القالي ف

Abstract: 

      This research aims to know the types of derivations contained 

in the dictionary of Al-Baree’ in language, and the results of the 

study concluded that Abu Ali Al-Qali focused in his dictionary on 

small and large derivations, and he also mentioned words that have 

a greater derivation, while sculpture did not mention it. 

 

 
 

يؤكد المستشرقون في أبحاثهم بأن من أبرز سمات اللغات السامية االشتقاق، ولقد تنبه     

علماء العربية منذ القدم إلى ذلك فأخذوا يبحثون في اللغة، ثم بدأوا يؤصلون لهذا 

الموضوع فأفردوا له حديثًا في كتبهم من ذلك: ابن جني في كتابه )الخصائص(، والذي 

تقاق وأصنافه مدعًما قوله بنماذج من اللغة، واألمر نفسه نجده عند يذكر فيه مفهوم االش

أصحاب المعاجم، كما أن منهم من أفرد مؤلفات للحديث عن االشتقاق، فنجد األصمعي 

يعنون كتابه بـ )اشتقاق األسماء(، وكذلك ابن دريد فقد جاء كتابه بعنوان )اشتقاق أسماء 

ا هذا إال لعلمهم بأهمية االشتقاق وفي كونه وسيلة القبائل(، واألمثلة على ذلك كثير، وم

من وسائل نمو اللغة فباالشتقاق تزاد اللغة ثراًء في األلفاظ، من هنا رأت الدراسة تناول 

االشتقاق من حيث مفهومه وأنواعه ومن ثم التطبيق في أحد المعاجم العربية القديمة ولقد 

 وقع االختيار على معجم البارع.

تعريف االشتقاق وأنواعه: دراسة تطبيقية في معجم الهدف من بحثي )ويكمن       

( في الكشف عن االشتقاق في معجم البارع، كما آمل أن يجيب البحث عن عدد البارع

 من األسئلة أهمها:

 ما تعريف االشتقاق؟ .1

 وما أنواعه؟ .2

 ما هي أنواع االشتقاق التي وردت في معجم البارع؟ .3
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 اره:أهمية الموضوع وأسباب اختي 

 تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:

 إبراز القيمة اللغوية لمعجم البارع. .1

 بيان أنواع االشتقاق الواردة في المعجم ومعرفة عدد كل نوع. .2

تعريف االشتقاق وأنواعه: دراسة تطبيقية في الرغبة في دراسة هذا الموضوع ) .3

 ع.(، فلم أقف على َمْن درس هذا الموضومعجم البارع

وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع أن تشتمل على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة تليها      

 الفهارس، وذلك على النحو التالي:

 فتشمل على أهداف البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، وخطة البحث. المقدمة:

 فبعنوان: تعريف االشتقاق وأنواعه. المبحث األول،

 اق في البارع.فبعنوان: االشتق المبحث الثاني،

 الفهارس، وتشمل:

 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.

 المبحث األول: تعريف االشتقاق وأنواعه

 مفهوم االشتقاق: -أواًل 

اقتطاع فرع من أصل »أشار الرماني في كتابه )الحدود( إلى تعريف االشتقاق فهو:      

«يدور في تصاريفه على األصل
(1)

االشتقاق ما هو إال علم تطبيقي ، وهذا يعني أن 

جوهرة وغايته توليد األلفاظ من بعض وهذا ما جاء في المعاجم العربية
(2)

، فنجد بين 

اللفظين تناسبًا في التركيب والمعنى، ويرد أحدهما إلى اآلخر ليكون أصًًل له
(3)

. 

 أنواع االشتقاق: -ثانيًا

رى أنها نوعين وهذا رأي ابن جنياختلف اللغويون في أنوا االشتقاق فمنهم من ي     
(4)

 ،

ومنهم من يجعلها ثًلثة أنواع، ومن هؤالء: علي عبد الواحد وافي
(5)

، إال أن جل اللغويين 

 يجعلون االشتقاق أربعة أنواع، وتفصيلها فيما يلي:

                                           
(1)

 .39م(، 1996تحقيق: مصطفى جواد ويوسف مسكوني، )بغداد: دار الجمهورية،  
(2)

، )توون:: المنظموة العربيوة المعجم العربي األساسيينظر: جماعة من كبار اللغويين العرب،  

 . 15م(، 1988للتربية والثقافة والعلوم، 
(3)

، تحقيق: فخر الودين قبواوة، )بيوروت: دار الممتع في التصريفينظر: ابن عصفور اإلشبيلي،  

 .44هـ(، 1399األوقاف الجديدة، 
(4)

 ، تحقيووق: محموود النجووار، )بيووروت: دار الهوودى للطباعووة والنشوور، د.ت(الخصووائصينظوور:  

2/133. 
(5)

 .180-172م(، 2004، )د.م: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 3، طفقه اللغةينظر:  
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االشتقاق الصغير أو األصغر )العام(: ويسمى باالشتقاق التوليدي بتعبير عبد السًلم  .1

المسدي
(6)

يسمى أيًضا االشتقاق الصرفي، وهذا النوع هو األكثر في اللغة، و
(7)

 ،

وهو األكثر إنتاجية وفاعلية في النمو المصطلحي
(8)

، ولذا حين ما يذكرون االشتقاق 

بدون وصف أو قيد فإن هذا النوع هو المقصود
(9)

أخذ صيغٍة من »، ويقصد به: 

لها؛ ليدل بالثانية على معنى أخرى مع اتفاقهما معنى، ومادة أصيلة، وهيئة تركيب 

«األصل بزيادة مفيدة؛ ألجلها اختلفا حروفًا وهيئة، كضارب من ضرب
(10)

، وجل 

العلماء يرون وجود هذا النوع إال ابن فارس فقد أنكره فكًلم العرب عنده كله 

توقيف
(11)

، مع أنه ال يمكن انكار االشتقاق فهو حقيقة من حقائق اللغة ومن أبرز 

ذلك ال ينبغي فتح الباب على مصرعيه، ولعل خير من مثل هذا سماتها، ومع 

مما ينبغي أن يحذر منه غاية الحذر، أن »الموقف المتوسط هو ابن سراج حين قال: 

يشتق من لغة العرب لشيء قد أخذ من لغة العجم، قال: فيكون بمنزلة من ادعى أن 

«الطير ولد حوت
(12)

. 

أن تأخذ أصًًل من األصول الثًلثية، »جني:  االشتقاق الكبير )القلب(: ويعرفه ابن .2

فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدًا، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من 

كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل 

«إليه
(13)

الواحد ، ومعنى ذلك أنه ارتباط بعض مجموعات األصوات الثًلثية لألصل 

ارتباًطا غير مقيد بترتيب، فتدل كل مجموعة منها على المعنى المرتبط بها، ومثال 

ذلك: لم: وتقليباتها: سمل
(14)

، مسل
(15)

، مل:، لسم
(16)

، سلم، ومعناها الجامع هو 

                                           
(6)

 .33م(، 1984، )تون:: الدار العربية للكتاب، قاموس اللسانياتينظر:  
(7)

م(، 2009، )بيووروت: المكتبووة العصوورية، فقووه اللغووة مناهلووة ومسووائلهينظوور: محموود النووادري،  

257. 
(8)

، )القواهرة: مكتبوة النهضوة المصورية، 2، طمقدموة فوي علوم المصوطلحعلوي القاسومي، ينظور:  

 .98م(، 1987
(9)

، )القسوطنطينية: مطبعوة الجوانوب، العلم الخفواق مون علوم االشوتقاقينظر: محمد صديق خان،  

 .30هـ(، 1294
(10)

لى محمود ، تحقيوق: جواد المووالمزهر في علوم اللغوة وأنواعهواينظر: جًلل الدين السيوطي،  

 .1/346البجاوي، )بيروت: دار الفكر، د.ت(، 
(11)

 .67هـ(، 1328، )القاهرة: د.ن، الصاحبي في فقه اللغةينظر:  
(12)

 .41م(، 1973، تحقيق: محمد التكريتي، )بغداد: مكتبة المعارف، االشتقاق 
(13)

 .المرجع السابق 
(14)

 ومعناه: الماء القليل. 
(15)

 ومعناها: ما يجري فيه الماء. 
(16)

 ومعناه: االلتصاق. 
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المًلينة والمصاحبة
(17)

، وهذه الكلمات لها معنى خاص باإلضافة إلى المعنى 

يرون من اللغويين، غير أني أجد أن في ذلك شيئًا من الجامع، وهذا النوع قد نقده الكث

الصحة لبعض األصول، ولعل هذه الصحة جاءت من معاني األصوات األصلية 

لًلشتقاقات، ولكن في الوقت نفسه علينا أال نبالغ ونخضع جميع تقليبات األصول 

للغة، لمعاٍن مشتركة ففي ذلك تكلف، وإدخال للكلمات المهملة التي ال تستخدم في ا

واعلم أنّا ال ندَّعي أن هذا مستمر في جميع »ولعل ابن جني كان مدرًكا لذلك فقال: 

صغر في جميع اللغة، بل إذا كان ذلك...متعذًرا اللغة، كما ال ندعي لًلشتقاق األ

«صعبًا، كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبًا وأعز ملتمًسا
(18)

. 

هو ارتباط بعض »بدال اللغوي(، ومعناه: االشتقاق األكبر: أو ما يعرف بـ )اإل .3

المجموعات الثًلثية الصوتية ببعض المعاني ارتباًطا عاًما ال يتقيد باألصوات نفسها 

«بل بترتيبها األصلي، والنوع الذي تندرج تحته
(19)

، وهذا يعني تناسب اللفظين في 

المعنى والمخرج، نحو: نعق ونهق، فمخرج العين والهاء من الحلق
(20)

ذا النوع ، وه

ما هو إال ضرب من التطور الصوتي وهذا رأي جل المحدثين
(21)

، ومنهم من يرد 

هذا النوع إلى اختًلف اللهجات
(22)

قلت ألعرابي: »، ومن ذلك ما ذكره اللحياني: 

«أتقول مثل َحنَك الغراب أو مثل حلَكه؟ فقال: ال أقول مثل حلكه
(23)

. 

ير من اللغويين من االشتقاق، والنحت االشتقاق الُكبّار: وهو النحت وقد عدّه كث .4

أن تعمد إلى كلمتين أو جملة، فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة »يعني: 

«تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها
(24)

، وهو على عدة وجوه ذكرها عبد 

الواحد وافي وهي
(25)

: 

حيم، وكذا حوقل النحت من الجملة، نحو: قولنا بسمل وتعني: بسم هللا الرحمن الر -

 وتعني: ال حول وال قوة إال باهلل.

النحت من العلم المركب تركيًبا إضافيًّا، نحو: عبشمى ويراد به: عبد شم:، وأيًضا:  -

                                           
(17)

 .264، مرجع سابقينظر: النادري،  
(18)

 .2/142م(، 1990، تحقيق: محمد النجار، )بغداد: طبعة دار الشؤون الثقافية، الخصائص 
(19)

 .210، )بيروت: دار العلم، د.ت(، 3، طدراسات في فقه اللغةصبحي الصالح،  
(20)

 .117م(، 1986بصرة، مطبعة جامعة البصرة، ، )الفقه اللغةينظر: عبد الحسين المبارك،  
(21)

 .58م(، 1966، )د.م: د.ن، 3ط من أسرار العربية،ينظر: إبراهيم أني:،  
(22)

 .214، مرجع سابقينظر: الصالح،  
(23)

 .1/475، مرجع سابقينظر: السيوطي،  
(24)

 م(،1983، )القوواهرة: مكتبووة الخووانجي، 2، طفصووول فووي فقووه اللغووةرمضووان عبوود التووواب،  

301. 
(25)

 .145م(، 2004، )د.م: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 3، طفقه اللغةينظر:  
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 مرقسى ويراد به: امرؤ القي:.

النحت من أصلين مستقلين أو أصوٍل مستقلة، نحو: )لن( من ال النافية وأن الناصبة،  -

 هامية وفعل األمر أُّم.وكذلك )هلم(: من هل االستف

وعلمائنا القدماء عدوا ذلك مظهًرا من مظاهر اإليجاز واالختصار في العربية، كما      

هو الحال في البًلغة
(26)

 ، فًل ينبغي حمله على االشتقاق.

وانفرد الدكتور رمضان عبد التواب بنوع آخر لًلشتقاق اسماه بـ )االشتقاق      

ْعبّي(، ويعني:  المفهوم الشعبي عند العامة لكلمة من الكلمات، بربطها بكلمة أخرى »الشَّ

«شائعة، والظن بأنها مشتقة من هذه الكلمة
(27)

، مثل: حانوت والحانوتي، فاألولى نوع 

اصة، أما الثانية من يجهز الموتى للغسل والدفنمن الطيب يخلط للميت خ
(28)

. 

المبحث الثاني: االشتقاق في معجم البارع في اللغة
(29)

: 

الناظر لمعجم البارع يجد بأن االشتقاق الذي يركز عليه القالي هو األصغر، وقد بلغ      

د بها ( كلمة، ومن أمثلة ذلك: )وهن( والتي يرا114عدد الكلمات التي ذكر اشتقاقها )

 متٱُّٱ الضعف، وهي بفتح الهاء وهذا هو األكثر أو كسرها، ويمثل على ذلك قوله تعالى: 

َّ هت
(30)

، فقد قرأ األكثرون بفتحها إال أن من األعراب من يقرأها بالكسر، ومن ثم يذكر 

االشتقاق منها، نحو: الواهن الضعيف في قوته الذي ال بطش عنده، أما الوهنانة فهي 

عند القيام، والموهون من به ضعف في عظمه وبدنه، والوهين رجل يكون التي بها فتور 

مع األجير في العمل وهذه لغة أهل مصر وغير ذلك
(31)

، ويلحظ بأن القالي يذكر الكلمة 

األصل ومن ثم يذكر كل االشتقاقات واضعًا إياها في جمل، وغالبًا ما يستشهد بالشعر 

 وأحيانًا القرآن. 

ي أكثر من ذكر االشتقاق الكبير، وقد بلغ عدد الكلمات التي ذكر وكما نجد القال     

( كلمة، فهو بعد ذكر األصل للكلمة ومشتقاتها يلجأ بعدها إلى ذكر تقليبات 75تقليباتها )

الكلمة ومن أمثلة ذلك: ذكره لتقليبات وهن، وهي: نهى وهون ونوه، ويلحظ بأنه أهمل 

في اللغة، نحو: ونه وهي ضرب من  بعض التقليبات على الرغم من استعمالها

                                           
(26)

، رسووالة ماجسووتير، جامعووة الكوفيووة، الوضووع واالرتجووال فووي اللغووةينظوور: ميووثم الحمووامي،  

 .84م(، 1998)
(27)

 .182م(، 1997، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 3، طالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه 
(28)

 .المرجع السابقينظر:  
(29)

مووا ورد هووو حسووب األجووزاء التووي وقفووت عليهووا. ينظوور: أبووو علووي القووالي، البووارع فووي اللغووة،  

 .213 – 1م(، 1975تحقيق: هاشم الطعان، )بغداد: مكتبة النهضة، 
(30)

 .164سورة آل عمران، اآلية:  
(31)

 .124 – 122 مرجع سابق،القالي،  
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األوتار
(32)

، كما أنه لم يرجع هذه التقليبات لمعنى جامع مشترك، بل يكتفي بذكر المعنى 

الخاص لكل كلمة مع ذكر االشتقاق األصغر منها
(33)

. 

أما االشتقاق األكبر أو ما يعرف باإلبدال، فأبو علي يذكره ولكن بشكل أقل من      

في بذكره دون شرح وتوضيح، نحو: )هياط ومياط(سابقيه، كما أنه يكت
(34)

وكذلك )ورم  

ويرم(
(35)

، وهذه الكلمات ال تعد من باب االشتقاق األكبر عند أكثر اللغويين؛ لبعد 

المخارج بين األحرف
(36)

، وقد ورد مثال يمكن عده من االشتقاق األكبر لقرب المخارج 

بين الحروف
(37)

، وهو )وهت ووه:(
(38)

 لم يتطرق إليه القالي في معجمه.، أما النحت ف

 خاتمة

بعد حمد هللا الذي يسر إتمام هذا العمل، وبعد تناول تعريف االشتقاق وأنواعه: دراسة  

 توجز الدراسة أبرز النتائج التي وصلت إليها، وهي:تطبيقية في معجم البارع، 

المبالغة في على الرغم من أن االشتقاق ميزة للغة العربية إال أنه ينبغي عدم  .1

 االشتقاق والتأويل الذي ال يعود على اللغة بالنفع.

ركز أبو علي القالي في معجمه على االشتقاق الصغير وقد بلغ عدد ما ذكره  .2

 ( كلمة.114)

( كلمة إال أنه لم يرجع المفردات 75بلغ عدد االشتقاق الكبير في معجم القالي ) .3

 ات المستعملة في اللغة.إلى معنى واحد مشترك، كما أهمل بعض التقليب

 يشير القالي إلى الكلمات التي بها اشتقاق أكبر دون شرح وتوضيح. .4

 لم يتطرق أبو علي القالي في معجمه البارع لًلشتقاق الُكبار. .5

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبي المرسلين.

 

 

 

 

                                           
(32)

، تحقيوووق: مكتوووب التوووراة فوووي مؤسسوووة الرسوووالة، القووواموس المحووويطينظووور: الفيروزآبوووادي،  

 .1/209م(، 2005)بيروت: مؤسسة الرسالة، 
(33)

 .131، مرجع سابقينظر: البارع،  
(34)

 .نفسهينظر:  
(35)

 .نفسهينظر:  
(36)

ال ففووي المثووال األول مخوورج حوورف الهوواء أقصووى الحلووق بينمووا الموويم موون الشووفتين، وفووي المثوو 

 الثاني مخرج حرف الياء وسط اللسان أما حرف الواو فمن الشفتين.
(37)

 فمخرج حرف السين والثاء من طرف اللسان. 
(38)

 .153، مرجع سابقينظر: القالي،  
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