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 بناء مفعلة في اشتقاق ابن دريد

 نجاة سعد محمد الورفلي. د

 كلية اآلداب–جامعة بنغازي 

 

 مقّدمة
 

أرض : جاء في بعض كتب الصر  أن بناء َمْفَعَلة يدل على كثرة اسم الجنس في المكان, فيقال

."مع كثرته ليس بقياس مطررد "َمْسَبعة, إذا كثر السباع فيها, ومذا االستعمال 
(92 )

واختلرف اللسران   

أرض َمْهَلَكة وَمْهِلَكرة,  : العربي في النطق ببعض الكلمات التي جاءت على بناء َمْفَعلة؛ نحو قولهم

عبد َمْمَلَكة, وَمْمُلكة, علرى وزن مفعلرة بفرتح العرين     : على وزن مفعلة بفتح العين وكسرما, وقولهم

.وضمها, إذا ُمِلَك ولم ُيْمَلك أبواه
(93)

راسٍة سابقة أّن َمْفَعلة ـ بفتح الميم وسكون الفراء   كما ثبت في د 

وفتح العين ـ صيغة مبالغة قياسية إذا دلت على حدث وذات, والتاء في آخرما للمبالغة, وُأْخِبَر بها  

 :ومثال ذلك ما جاء في قول عنترة بن رشداد. عن اسم جنس

َمْخَبَثٌة لنفس اْلُمْنِعِمُنِبْئُت عمًرا َغيَر رشاكِر ِنْعَمِتي         والكفُر 
 

كلمة َمْخَبَثة, على وزن َمْفَعلة؛ ومي صيغة مبالغة, بمعنى ُمَخِبرث, والتراء للمبالغرة, وُأْخِبرَر بهرا      

.والكفر ُمَخِبٌث لنفس المنعم: عن اسم جنس معنوي؛ ومو الكفر, والتقدير
(94)

 

...( ْحَكمة, َمْحَرقة, َمْكَتبرة, َمْعَرَكرة  َم)ولما كان استعمال بناء َمْفَعلة كثيرا في كالم العرب, نحو 

فرال ُيْسرَتْبَعد أْن تختلرف داللتره     ...( َمْيَمَنة, َمْشَأَمة, َمْتَرَبرة )فضال عن مجيئه في القرآن الكريم, نحو 

من سياق آلخر؛ ولعله األمر الذي أدى بعلماء العربية إلرى إقصراء بنراء َمْفَعَلرة مرن أقيسرتهم, حيرث        

مثلره كثيرر فري العربيرة, ولرم يرتكلم علمراء التصرريف         "أّن بناء َمْفَعَلرة  ( مـ9310ت )ذكر البغدادي 

."على مذه الصيغة
(95)

لهذا سرُيدرس فري مرذا البحرث بنراء َمْفَعلرة فري كتراب االرشرتقاق البرن دريرد ـ              

ومو كتاب متضِمٌن أبنيًة من العربية ـ  للوقو  على داللة الكلمات التري جراءت علرى بنراء َمْفَعلرة,       

 .ّل كلمة في سياقها, ثم محاولة ضبطها ضمن أقيسة األبنية الصرفيةك

وسُتْسَتَهُل مذه الدراسة بتمهيد, يتضمن تعريًفا موجًزا البن دريد وكتابه االرشتقاق, ثم سرُتعرض  

مادة البحث مرتبة على حسب ترتيب حرو  الهجراء؛ لتحليرل التراكيرب التري جراءت فيهرا, وبيران        

 . الخاتمة؛ لتلخيص أمم النتائج داللتها, وبعدما تأتي

 

                                                           
حممد نور احلسن، حممد الزفراف، حممد حميـي  : شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق: ـ األسرتاباذي، رضي الدين حممد بن احلسن92

 (.188: 1)م، 1982الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
م، ص 1997، دار املعرفة، بريوت، 1: حممد طعمة احلليب، ط: الكاتب، حتقيقأدب : ـ ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم93

 .351ـ  351
، منشـورات جامعـة قـاريونب، بنيـالي، ليبيـا،      1: ما وقع من الطوال العشـر شـاادا ا الن ـو وال،ـرف، ط    : جناة سعد حممد.ـ د94

 .153م، ص 2118
 (. 163: 1)در، بريوت، ، صا1: خزانة األدب، ط: ـ البيدادي، عبد القادر بن عمر95
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 تمهيد

 

 :ابن دريد

مو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد, ينتهي نسبه إلى قبيلة األزد اليمنية, عاش في القرن 

(مـ059ت)الرابع الهجري 
(96)

تصغير أدرد, واألدرد الذي تحاَتْت أسناُنه, واألنثى "وُدَرْيد  

."درداء
(97)

 

 

 :كتاب االشتقاق

كترراب االرشرتقاق مررن الكترب اللغويررة األولررى التري ُعنيررت بأصرل الكلمررة؛ إذ ذكرر مؤلفرره فرري      ُيَعرّد  

: مقدمة الكتاب أّن سبب تأليفه رٌد على مرن يرَدِعي أّن للعررب أسرماء ال أصرل لهرا فري لغرتهم؛ فقرال         

وكان الذي حدانا على إنشاء مذا الكتاب أن قوما ممرن يطعرن علرى اللسران العربري وينُسرب أمَلره        "

...."لى التسمية بما ال أصَل له في لغتهم, وإلى اّدعاء ما لم يقع عليه اصطالٌح من أَولَيتهم,إ
(98)

إذ  

فشررْحنا فري كتابنرا مرذا أسرماء القبائرل       : "بحث ابن دريد في أصل األسماء في كالم العررب, يقرول  

والعمررائر, وأفخاذمررا وبطونهررا, وتجاوزنررا ذلررك إلررى أسررماء سرراداتها وثنيانهررا ورشررعرائها وفرسررانها 

تدبير وجّراري الجيوش من رؤوسائهم, ومن ارتضت بُحْكِمه فيما رشجر بينها, وانقادت ألمره في 

."حروبها, ومكايدة أعدائها
(99)

 

فابتردأنا مرذا الكتراب بارشرتقاق اسرم نبّينرا       : "والشرح عند ابن دريد مراد  لالرشرتقاق بردليل قولره   

صررلى اهلل عليرره وسررلم, إْذ كرران المقررَدم فرري المررأل األعلررى؛ ثررم بارشررتقاق أسررماء آبائرره إلررى معررد بررن        

."عدنان
(100 )

خيررة علميرة واعيرة, تنرتظم مرذه الضرروب       مرذا الكتراب ذ  "ويرذكر محقرق الكتراب أّن    

 :التالية

o االرشتقاق اللغوي ألسماء القبائل والرجال. 

o وبسط القول في المادة اللغوية التي ارشتقت منها مذه األسماء. 

o وتفسير اآلثار الدينية واألدبية التي تمت بصلة إلى تلك المواد. 

o من بعض وبيان أنساب قبائل العرب وبطونها وأفخاذما, وتشعب بعضها. 

o          وإمررداد الباحررث بكثيررر مررن المعررار  التاريخيررة النررادرة الترري تتعلررق بقبائررل العرررب

."ورجالها, وبعض من يمت بصلة تاريخية إلى تلك القبائل, وأولئك الرجال
(101)

 

ومما اّتضح عند دراسة الكتاب أّن مردلول لفرظ االرشرتقاق لرم يكرن ثابترا عنرد ابرن دريرد, فأحيانرا           

ومررو أن تأخررذ أصررال مررن  : "أصررل الكلمررة الررذي فسررره ابررن جنرري فرري قولرره   يريررد برره الرجرروع إلررى 

فإنك تأخذ منه ( س ل م)األصول, وتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه, وذلك كتركيب 
                                                           

مقدمة حتقيق كتاب . / 91الفهرست، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة ـ تونب، ص : النديم، حممد بن إس اق: ـ ينظر96

 .م1991، دار اجليل، بريوت، 1:عبد السالم حممد اارون، ط: البن دريد، حتقيق االشتقاق،
 (.292: 2)االشتقاق، : ـ ابن دريد97
 (.4: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد98
 (.3: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد99

 (.4: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد100
 .33ـ ص  32ـ مقدمة الت قيق، ص 101
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.."معنى السالمة في تصرفه؛ نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى
(102 )

وبهذا المدلول فّسر ابرن  

مّبرار فّعرال مرن    : "؛ فعلرى سربيل المثرال ارشرتقاق اسرم مّبرار قرال فيره        دريد ارشتقاق كثير مرن األسرماء  

"؛..سيف مّبار: مبرت اللحم أمبُره مبًرا, إذا قطعته, ومنه قولهم: قولهم
(103)

فمعنى الهبر موجود  

في الفعل والمصدر والصفة, وأحيانا أخرى يردل لفرظ االرشرتقاق علرى النقرل فري العلميرة, مرن ذلرك          

إما من مرالل السرماء المعررو , أو الهرالل     : ومالل مشتق من أرشياء: "لقوله في ارشتقاق اسم مال

...."والهالل الماء القليل. الِسنان الذي له رشعبتان ُيصطاد به الوحش
(104)

وكذلك قولره فري ارشرتقاق     

إمرا مرن أسرود الحيرات, وإمرا مرن أسرود        : أما األسرود فارشرتقاقه مرن رشريئين    : "اسم أسود, حيث يقول

."اللون
(105)

وقرد سرمت العررب َصرْلًتا وُصرَلْيًتا      :"بر عن االرشرتقاق بلفرظ التسرمية, نحرو قولره     وقد يع 

."ماض في األمور: ورجل ِمْصالت. وَصَلَتاًنا
(106)

وذلك بعد تفسيره لمعنى الَصْلت, ومو وصف  

."سعد مأخوذ من السعادة: "وقد يعبر عن االرشتقاق بلفظ األخذ, نحو قوله. للسيف
(107)

 

تقاق ـ عنرد ابرن دريرد ـ لريس المصردر وال الفعرل؛ وإنمرا مرو الكلمرة              كمرا اّتضرح أّن أصرل االرشر    

: وارشرتقاق رشريبة مرن الشريب, مرن قرولهم      : "المعروفة في زمن استعمالها, نحو قولره فري اسرم رشريبة    

: وأحسب أن ارشتقاق الشيب من اختالط البياض بالسواد, من قرولهم . رشاب رشيبة حسنة ورشيبا حسنا

."ا, إذا خلطتهرُشبت الشيَء بالشيء أرشوُبه رشوب
(108)

ومو منا ال يفرق برين االرشرتقاق مرن المصردر,     

 .واالرشتقاق من الفعل؛فالمهم عنده ربط الكلمة بأصل معرو  عند العرب

ومما يؤكد أن أصل االرشتقاق الكلمة المعروفة في زمن استعمالها ماذكره في ارشتقاق ُتَوْيت بن 

أو ... يكرون مرذا الثمرر الرذي يسرَمى الُتروت      وال أعرر  للُتويرت ارشرتقاقا إال أن    : "حبيب؛ حيرث قرال  

"تررات الرجررل, إذا اسررتخفى بثرروب توتررا, ومرري كلمررة مماتررة؛: يكررون مررن قررولهم
(109 )

أي كلمررة غيررر 

 .مستعملة
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 داللة ما جاء على بناء َمْفَعلة في كتاب االشتقاق

 

الصرررفية,  ال رشررك أّن لكررل سررياق داللررة خاصررة برره, يكتسرربها مررن أصرروات الكلمررات, وأبنيتهررا 

وترتيبها في الجملة, ومذه الداللرة يفرضرها المعنرى الكرامن فري نفرس المرتكلم, أو المتلقري, والبنراء          

صريغة  ( حّلرال )الصرفي ـ كما مو معلوم ـ تختلف داللته من سياق آلخر؛ فعلى سبيل المثرال كلمرة    

كثيرر الترحرال,   : نراه فالن رّحرال, مع : حّل بالمكان؛ أي نزل, وإذا قيل: على وزن فّعال, من قولهم

ولكن السياق قد يسلب معنى المبالغة من بناء فّعال, كما . فالن حّلال, معناه كثير النزول: وإذا قيل

 :مو الحال في قول طرفة بن العبد

 ولسُت بحَلاِل الِتالِع َمخافًة         ولكن متى َيستْرِفِد القوُم َأْرِفِد 

أنري لسرت ممرن يسرتتر فري      : الجبال إلرى األوديرة, والمعنرى   مجاري المياه من رؤوس : التالع

.التالع خوفا من اإلنفاق, ولكرن أعطري مرن سرألني الِرفرد وطلرب المعونرة       
(110)

والشراعر يريرد نفري    

البخرررل علرررى كرررل حرررال, وال يريرررد أنررره قرررد يحرررل الرررتالل قلررريال؛ وتمرررام الفخرررر ال يحصرررل برررإرادة    

.المبالغة
(111)

 .ال ال يراد به المبالغةففي سياق البيت حّلال على وزن فَع

ومذا يؤّكد أّن البناء الصرفي يكتسب داللته مرن السرياق؛فعلى الررغم مرن أنره قرد توجرد داللرة         

 .مشتركة بين الكلمات التي تأتي على بناء واحد غير أّن الفيصل في داللتها مو السياق

فهل تشترك الكلمات التي جاءت على بنااء مفعلاة   وبناء َمْفَعلةجاء استعماله في كالم العرب؛

 :لعل مذا ما سيتضح من العرض اآلتي ـ في كتاب ابن دريد ـ في داللة واحدة؟ 

 (.أ ك ل)مشتق من :َمْأَكَلةـ 9

مرذا  : الشريء ُتعطراه يكرون َمْأَكلرة لرك, تقرول      : الُطعمرة : "ورد لفظ مأكلة عند ابن دريد فري قولره  

"الشيء يكون ُطعمة لك,
(112) 

مفِسًرا معنى الُطعمة, والُطعمة مري الررزق,  
(113)

والمأَكلرة لغرة فري     

.المأُكلة
(114)

  

"التمر مأكلة للفم,: "وقيل
(115 )

"أكلُت الطعام أكًلا ومأكال,"وفي لسان العرب 
(116)

ومأكل على  

رشراٌة  : ما ُأِكَل, ويوصف به؛ فيقرال "وزن مْفَعل مصدر ميمّي, لحقت به التاء, والمأكلة ُتطلق على 

."اتخرذُت فالًنرا مأَكلرًة ومأُكلرة    : الموضرع الرذي منره تأكرل, يقرال     : والمأكلة... مأكلة
(117)

كمرا ُتطلرق    

                                                           
دار احلرية، مطبعة احلكومة، أمحد خطاب، : شرح الق،ائد التسع املشهورات، حتقيق: ـ الن اس، أبو جعفر أمحد بن حممد110

 (.256،  255: 1)م،  1973بيداد، 
حممد علي البجاوي، دار الشام للرتاث، بريوت، : التبيان ا إعراب القرآن، حتقيق: ـ العكربي، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني111

(1 :316.) 
 (.417: 2)االشتقاق، : ـ ابن دريد112
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 .29ص  التوفيقية، القاارة،
 .مادة أكل ،دار إحياء الرتاث العربي لسان العرب،: ـ ابن منظور116
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وإنما يمتارون في ... الحمد هلل الذي أغنانا بالِرسل عن المأكلة: الميرة, تقول العرب"المأكلة على 

"الجْدب,
(118)

والميرة الطعام يمتاره اإلنسان, 
(119)

أي ُيْجلب للبيع, 
(120)

وكأَن الميرة الطعام الرذي   

.الرخاء والخصب: والِرسل. يباع وقت الجدب
 (121)

 

ومما سبق يتضح أّن مأكلة وصف يحمل أكثر من داللة؛ فهو يحمل داللة اسرم المفعرول إذا دّل   

. رشاة مأكلة؛ أي مأكولة, وكذلك مأكلة إذا كانت بمعنى الميرة؛ فهي اسم مفعول: على ما أِكل  نحو

 . لة اسم المكان إذا دّل على مكان األكل, نحو اتخذت فالنا مأكلة, أي موضع أكلكما يحمل دال

والمالحظ منا أّن مأكلة تعطي داللة واحدة؛ ومي األكل الذي ُيَتَزَود منه, وال تدل علرى مطلرق   

ماذقرت  : األكل, أي تدل على األكل الذي يالزمه الترزّود؛ والترزّود يكرون باألكرل الكثيرر؛ فرإذا قيرل       

كال, معناه ما ذقت رشيئا يؤكرل, وإذا قلرت أكرل فرالن التمرر, فرالتمر حمرل داللرة المأكلرة, لحصرول           أ

التزّود, ومثله أكلت النار الحطب, فالحطب مأكلة؛ إذ يزداد وقود النار بالحطب, ووصف المكران  

ه من بمأكلة دليل على كثرة األكل في مذا المكان, ووصف اإلنسان بمأكلة دليل على كثرة ما يقدم

 . أكل؛ ولما حملت مأكلة داللة األكل الكثير؛ فإّن َمْفَعلة منا تتضمن داللة المبالغة

التمُر َمْأَكلٌة للفم, فمأكلة صيغة مبالغة قياسية السرم الفاعرل؛ حيرث اكتملرت     : أما في قول العرب

 :رشروطها في مذا السياق؛ ومي

o أن تكون على وزن َمْفَعَلة . 

o اسم الفاعل مؤِكل: األكل, وذات: حدث أن تدل على حدث وذات؛ أي. 

o الهاء في آخرما للمبالغة؛ ألن التمر مذكر, والهاء ليست للتأنيث. 

o أن ُيْخَبَر بها عن اسم جنس.
(122)

 

وبناء على ما سبق؛ فإن التزّود حاصل فري مأكلرة سرواء أكانرت صريغة مبالغرة قياسرية؛ إذ التمرر         

والترزود يحردث برالكثرة,    . مكران, أم كانرت اسرم مفعرول    مؤِكل للفم بمعنرى مرزِود لره, أم كانرت اسرم      

 .والكثرة تراد  المبالغة

 (.ث و ب)مشتق من :َمَثاَبةـ 5

وَمثابرة  ... وكرل راجرع ثائرب   . ثاب يثروب, إذا رجرع  : َفْعالن من قولهم: َثْوبان: " يقول ابن دريد

."يثروب  موقف الُمْسَتقى, والمثابة أيضا رجوع الماء إلرى جهتره, ثراب المراء    : البئر
(123)

المثابرة  "و 

"في كالم العرب كالواحد, مثل المقام والمقامة؛
(124)

ومذا يعني أَن مدلول المثابة والمثراب واحرد؛    

ألن التاء في آخر المثابة ليست لمعنرى الجمرع؛ وإنمرا للمبالغرة, نحرو نَسرابة وعّلامرة,       
(125)

وُسرِمي  " 
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"مكاُن الُمْسَتِقي على فم البئر مثابة
(126)

ثاب الرجُل يثوب ثوبرا وَثَوبانرا, رجرع    : عربوفي لسان ال 

مرا  : مبلغ جموم مائها, ومثابتها: مقام الساقي, ومثابتها: وسطها, ومثابها: بعد ذمابه, ومثاب البئر

الصخرة التي يقوم عليها الساقي يثوب إليها الماء, والمثابرة  : َأرْشَرَ  من الحجارة حولها, والمثاب

.والمثاب واحد
(127)

ثابةَمْثَوبرة, ولكرن حركرة الرواو نقلرت إلرى الثراء, وتبعرت الرواو          واألصل في م" 

الحركة فانقلبت ألفا, ومذا إعالل إتباع, تبع مثابة باب ثاب, وأصل ثاب َثرَوَب, ولكرن الرواو قلبرت     

"ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها,
(128)

."مْفَعَلة من ثاب يثوب إذا رجع"ومثابة على وزن  
(129)

 

َوِإْذ َجَعْلَنررا اْلَبْيررَت َمَثاَبررًة ِللَنرراِس َوَأْمنررًا   : )القرررآن الكررريم, فرري قولرره تعررالى  وجرراء لفررظ مثابررة فرري  

ِفيَن َواَتِخررُذوْا ِمررن َمَقرراِم ِإْبررَراِميَم ُمَصررًلى َوَعِهررْدَنا ِإَلررى ِإْبررَراِميَم َوِإْسررَماِعيَل َأن َطِهررَرا َبْيِتررَي ِللَطررائِ           

(وِدَواْلَعاِكِفيَن َوالُرَكِع الُسُج
(130)

"الموضرع الرذي يثراب إليره    "ودّل علرى مكران الرجروع؛ فهرو      
(131)

 

مباءة ومرجع للحجاج والعمار, يتفرقون عنه, ثم يثوبون إليه, أي يثروب إليره أعيران الرذين     "ومو 

"يزورونه أو أمثالهم,
(132)

: والفعل جعل بمعنى الفعل صّير؛ لتعديه إلى مفعولين, المفعرول األول  

مثابة,: انيالبيت, والمفعول الث
(133)

 .أي صّيرنا البيت مكانا لرجوع الناس للعبادة 

وجدير بالذكر منا أّن مثاًبا على وزن َمْفَعل, يكون مصردًرا ميمًيرا, ويكرون اسرًما للمكران؛ ألنره       

"يجيء المصدُر من الثالثي المجرد قياًسا مّطِرًدا كمقتل, وَمْضَرب,"
(134)

المكران  "و يجيء اسرم   

ين أو مضررمومها, ومررن المنقرروص علررى َمْفَعررل, نحررو َمْشررَرب وَمْقَتررل     ممررا مضررارعه مفترروح العرر  

."وَمْرَمى
(135)

  

فالمثابرة مصردر ُوِصرَف بره,     . ثاب يثروب مثابرا ومثابرة وثؤوبرا وثَوباًنرا     "وجاء في تفسير اآلية  

."ويراد به الموضع الذي ُيثاب إليه؛ أي يرجع إليه
(136)

  

رجرٌل رًضرا, وامررأة    : كمرا تقرول  "ر صرفًة؛  اسرتعمال بنراء المصرد   " مصدر ُوِصَف بره "ومعنى 

."َعْدٌل, ويوٌم َغٌم, فيصيُر مذا الكالم صفة
(137 )

والراجح أّن مثابة اسرم مكران, بردليل سرياق اآليرة,      

 .فالبيت مو الكعبة, ومو علم على مكان, ومثابة وصف صار لهذا المكان
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, (مثرراب)دون الترراء وقيرراس المصرردر الميمرري أو اسررم المكرران مررن ثرراب علررى وزن َمْفَعررٍل مررن     

للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ ألنه قل ما يفارق أحرد البيرت إال ومرو    "ودخلت التاء في آخره 

"يرى أنه لم يقرض منره وطررا,   
(138)

: ودليرل أّن التراء للمبالغرة تسرمية العررب لمكران رجروع المراء         

التراء دليرٌل علرى كثررة      مثابة, فهذا المكان يجتمرع المراء فيره مررة بعرد أخررى, دون انقطراع, وكرأنّ        

بالجمع وكسر التاء( مثابات)الرجوع؛ ولعل قراءة 
(139)

ُيْسَتأنُس بهرا علرى داللرة الكثررة والمبالغرة       

 .؛ فتستوي داللته مع داللة مثابات الجمع التي تدل على كثرة الرجوع(مثابة)في المفرد 

حرردث الثرروب  وممررا سرربق يتضررح أّن مثابررة وصررف دل علررى كثرررة الثرروب والرجرروع, أي كثرررة 

والرجوع في المكان, وعليه؛ يمكن الزعم بأّن بناء مفعلة فيه داللة المبالغة على معنى الحدث في 

 .المكان

 (.ح ج ج)مشتق من :َمَحَجةـ 0

حّجراج كثيرر الحرج؛    : إمرا مرن قرولهم   : رشيئين"تناول ابن دريد ارشتقاق اسم الَحّجاج, وذكر أنه من 

وكرل  . َحججت العظَم أحُجه َحًجرا, إذا قطعتره مرن رَشرَجٍة فأخرجتره     : أي فَعال من ذلك, أو من قولهم

ومنه الُحَجة . الطريق الواضح: والمَحَجُة... السنة: رشيء قصدته فقد حججته, ومنه الَحّج, والِحَجة

."التي يحتج بها اإلنسان, كأنه ُيوضح عن نفسه
(140)

 

, ومرن القصرد الَحرّج, والِحّجرة, ومري      ُيْفَهُم مرن مرذا الرنص أّن حججرُت يعنري قطعرُت, أو قصردتُ       

 .السنة, والمَحَجة, ومي الطريق الواضح, والُحَجة, ومي البرمان

وَمَحَجة أصلها َمْحَجَجة, على وزن َمْفَعَلة, ومي معظم الطريق ووسطه,
(141)

الداللرة  : الُحَجة"و 

"النقيضرين,  الُمَبِينة للَمَحَجة؛ أي الَمْقِصد المستقيم الذي يقتضري ِصرّحَة أحردِ   
(142)

ُسرِميت ُحَجرة؛   "و 

."ألنها ُتَحُج, أي ُتْقَصد, ألن القصد لها وإليها, وكذلك َمَحَجة الطريق مي الَمْقِصُد والَمْسَلُك
(143)

 

مما ُيالحظ منا أّن َمَحّجة اسم مكان؛ إذ دلت على مكان الحّج, أي مكان القصد, وكما مو معلروم  

المسرتقيمة؛ لضرمان سرالمته, لرذلك عبررت كلمرة محّجرة عرن         أّن المسافر يقصد الطريق الواضرحة  

مذا المعنى؛ الختال  داللة لفظة َمَحّج على وزن َمْفَعل, ومو مكان الحج, أي المقصد, عن داللة 

َمَحَجة ومي معظم الطريق, ومي المقصد المستقيم, ويبدو أّن التاء في آخر محّجرة أضرافت داللرة    

والمَحّجررة علررى وزن مفعلررة ( المقصرد )َمْفَعرل معنرراه مكرران الحررّج,  المبالغرة, ألن المحررّج علررى وزن  

 . مع داللة الوضوح واالستقامة في مذا المكان( المقصد)معناما مكان الحج 

ويمكرن االسررتئناس ـ علررى داللررة الوضرروح واالسرتقامة فرري محَجررة ـ بوصررف اإلسررالم باْلَمَحَجررة         

ل إلى بر األمان؛ وبهذا يمكرن الرزعم برأن َمْفَعَلرة     البيضاء, أي الطريق الواضحة المعالم, التي تحم

 .وصف المكان بناٌء يحمل داللة المبالغة في

 (.ح س س)مشتق من :َمَحّسةـ 2
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: ويقرال ... حّس القوم يحُسهم حًسا, إذا قتلهم قتال ذريعا: "قال ابن دريد عند تناوله ارشتقاق حّسان

."البرررد َمَحَسررة للنبررت؛ أي يستأصررله 
(144)

"إنرره ُيحرقرره,": وقيررل 
(145)

: القتررل, والحسرريس : والَحررُس

.القتيل
(146)

إمرا مرن أصربته بحسري,     : القوة التي ُتْدَرُك بها األعراض الحسية؛ وأحسست: والحاسة 

أو من أصبت حاسته, نحو َكَبَدُتُه وَفَأَدُته؛ أي أصبُت كبرَده وفرؤاَده؛ وتوّلرَد عنره القترل؛ ولرذلك عِبرر        

.بررالحس عررن القتررل  
(147)

(َوَلَقررْد َصررَدَقُكُم الّلررُه َوْعررَدُه ِإْذ َتُحُسرروَنُهم ِبِإْذِنررهِ    )تعررالى فرري قولرره   
(148 )

أي 

 .تقتلونهم

َمَحَسرة أصرلها َمْحَسَسرة علرى وزن مفعلرة مرن الحرّس,        " البررد محّسرة للنبرت,   : "وفي قول العرب

"َمنرراٌت أمثررال البنررادق تنررزل مررن السررماء, "وجرراءت خبرررا للَبررَرد, ومررو 
(149)

المطررر : البرررد: وقيررل 

الجامد,
(150)

"الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا, ويسرمى حرب الغمرام؛   "ومو  
(151)

فهرو   

اسم جنس, والمعنى أّن جنس البرد قاترل للنبرات, وبهرذا تكرون َمَحَسرة صريغة مبالغرة قياسرية السرم          

 :الفاعل حاّس, من الفعل َحَس؛ لتوفر الشروط اآلتية

o ْفَعَلةأن تكون على وزن َم . 

o اسم الفاعل حاّس: الحّس, وذات: أن تدل على حدث وذات؛ أي حدث. 

o التاء في آخرما للمبالغة؛ ألن البرد مذكر, والهاء ليست للتأنيث. 

o أن ُيْخَبَر بها عن اسم جنس . 

 (.ح ل ل)مشتق من :َمَحّلةـ 2

العصرب مرن القروائم فري     ذكرر ابرن دريرد أّن اسرم ُحَليرل تصرغير َحرٍل أو أَحرّل, ومرو المسرترخي           

القوم المجتمعون فري َمَحَلرِتهم, والِحرالل جمرٌع, وفّسرر      : الدواب, ثم أرد  مفِسًرا معنى الِحَلة؛ ومم

أحرّل المْحرِرم   : الَحالل والُحل والِحل بأضدادما, ثم عّقب بذكر الفعلين حّل وأحرّل فري الجمرل اآلتيرة    

.َحَلا, وحللت الَعْقد حًلاإحالال, وحّل بالمكان حلوال, وحّل الَدْين َم
(152)

 

تختلرف فري األبنيرة التري ذكرمرا ابرن دريرد؛ ولكرّن         ( ح ل ل)ويبدو للوملة األولى أّن داللة مادة 

إمعان النظر فيها ينتج عنه أنها تشترك في داللة واحدة, مأخوذة من استرخاء العصب من القروائم  

فتُحها, والُحلول النزول, : َحُل العقدة: "هم؛ وانتقل المعنى إلى قول(ح ل ل)في الدواب, ومو أصل 

"َحَل بهم وَحَلهم بمعنى؛: يقال
(153)

وذلك لشربه مرا يحردث عنرد فرتح العقردة باسرترخاء العصرب مرن           

أصرُله ِمرْن َحرِل األحمراِل عنرد النرزول, ثرم ُجرِرَد         "أما تفسير الحلول برالنزول فرـ   . القوائم في الدواب
                                                           

 (.449: 2)قاق، االشت: ـ ابن دريد144
 .538ديوان األدب، ص: ـ الفارابي145
 . لسان العرب، مادة حسب: ـ ابن منظور146
 .123املفردات، ص: الراغب األصفهاني: ينظرـ 147
148
 .152ـ آل عمران، آية  

 .113ديوان األدب، ص : ـ الفارابي149
 .لسان العرب، مادة برد: ـ ابن منظور150
إبراايم م،طفى، وأمحد حسـن الزيـات، وحامـد عبـد القـادر، وحممـد علـي        : قام بإخراجه املعجم الوسيط،: ـ جممع اللية العربية151

 .، املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا، مادة برد2: النجار، ط
 (.469: 2)االشتقاق، : ابن دريد: ـ ينظر152
 .582ديوان األدب، ص: ـ الفارابي153
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"ُحلررروال, َحرررَل: اسرررتعماُله للنرررزول؛ فقيرررل
(154 )

َحرررَل الَهرررْدُي, إذا بلرررغ الموضرررع الرررذي يِحرررُل فيررره   "و

"نحرُره, 
(155 )

مكران النررزول,  : والَمَحّلررة... القروم النرازلون  : وجرب أداؤه, والِحّلررة : حرّل الررَدْين حرال  "و

."َحَل الشيُء ِحال: وعن َحِل العقدة استعير قولهم
(156)

الحرالل؛ : والِحُل 
(157)

وذلرك للشربه الحاصرل     

 . بين الحالل وفتح العقدة في حرية الحركة والتوسع

وَمَحَلة أصلها َمْحَلَلة على وزن مفعلة, ُتطلق علرى منرزل القروم,   
(158)

أي مكران نرزولهم, ولعرل     

التاء في َمَحّلة دليل على المبالغة في النزول؛ وكأّن مذا المكان ُمَخَصرٌص لنرزول القروم, وكمرا مرو      

العرب كانوا قومرا كثيرري الترحرال بحثرا عرن المراء والكرأل؛ فُسرّمي مكران نرزولهم محَلرة             معلوم أّن

بزيادة التاء على َمَحّل؛ ومو اسرم مكران علرى وزن َمْفَعرل مرع زيرادة التراء, وَمَحرّل يسرتعمل للداللرة           

مررذا الرررأي محررّل : علررى مطلررق المكرران؛ أي مكرران نررزول أّي رشرريء آخررر غيررر اإلنسرران, نحررو قولنررا

 .ومنا يمكن الزعم بأَن لبناء َمْفَعَلة داللة على المكان المخّصص باستعمال ما. ال خ

 (.ح م د)مشتق من :َمْحَمَدة ـ2

ثرم ذكرر أبنيرة أخررى     ( ُمَحَمرد )بدأ ابن دريد كتابه بارشتقاق اسم رسول اهلل صلى اهلل عليره وسرلم   

لفرالٍن عنردي َمْحِمردٌة وَمْحَمرَدٌة, لغتران, إذا      ": من مذه األبنية َمْحَمَدة؛ إذ يقول فيها. مشتقة من الحمد

."أياديره وتفُضرله  : كانت له عندك يٌد تحَمده عليها, والمحامد هلل تبارك وتعرالى 
(159 )

الثنراء  : والحمرد 

بالفضيلة, ومو أخص من المردح, وأعرم مرن الشركر؛ ألن المردح ثنراء يكرون للممردوح بمرا فيره مرن            

متره, ويكرون المردح ثنراًء للممردوح بمرا فيره مرن اختيراره كرأن           التسخير كأن ُيمدح اإلنسران بطرول قا  

أّمررا الحمررد فيكرون ثنرراًء لإلنسرران بمرا فيرره مررن اختيراره؛ كررأن ُيْحَمررد    . ُيمردح اإلنسرران بكرمرره أو علمره  

.المحمود على كرمه أو علمه, والشكر ال يقال إال في مقابلة النعمة
(160)

وتفسير ابن دريرد لمحمردة    

ي محمدة ـ باليد فيه داللة مكانية, أي اليد مي مكران الفضرل والحمرد, وجراء      لفالن عند: ـ في قولهم

َحِمَده َحْمدا وَمْحَمًدا وَمْحَمَدًة,: في لسان العرب
(161)

ولم ُيَعَبْر عن مكان الحمد بَمْحَمرد, ولكرن ُعِبرر     

ى المبالغرة؛ وبهرذا   وكرأن التراء عنرد زيادتهرا لبنراء َمْفَعرل تصرير دالرًة علر         . عنه بَمْحَمَدة, بزيادة التراء 

 .تكون َمْفَعَلة بناًء لمبالغة الحدث في المكان

(.خ ر م)مشتق من :َمْخَرَمةـ 0
 

َمْفَعَلة مرن  : َمْخَرَمة"يقول في ارشتقاق اسم :جاء لفظ مخرمة عند ابن دريد في موضعين؛ األول

" َترره أو قطعترره,اخترررمهم الرردمُر إذا أفنررامم؛ أو مررن َخَرمررت الشرريء أخِرمرره خرًمررا, إذا خرق : قررولهم

َمْفَعَلة من خرمرت الشريء أخِرمره    : ومنه ارشتقاق مخرمة: "يقول في اسم مخرمة: والموضع اآلخر

الطرررق فرري الِغَلررظ مررن  : والمخررارم. َخرمررا, إذا رشررققَته, ومنرره َخَرَمررِت الُبررَرُة أنررَف البعيررر, إذا رشررَقته  

                                                           
 .135املفردات، ص: ـ الراغب األصفهاني154
 .588ديوان األدب، ص: ـ الفارابي155
 . 135املفردات، ص: ـ الراغب األصفهاني156
 .528ديوان األدب، ص: الفارابي: ـ ينظر157
 .538ديوان األدب، ص: الفارابي: ـ ينظر158
 (.11: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد159
 .138املفردات، ص: الراغب األصفهاني: ينظرـ 160
 .ـ ابن منظور، مادة محد161
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."صرران حررر  مررن أول البيررت   نق: والَخررْرم فرري الِشررعر  . األرض أو الِقفرراِ , واحرردما َمْخررِرمٌ  
(162)

 

ويالحظ أنه في الموضع األول جعل أصل االرشتقاق الفعل اخترم, وفي الموضع اآلخر جعلره اسرم   

؛ ولم يذكر استعمال مخرمة في سرياق, وجراء   (خ ر م)العلم مخرمة, كما ذكر ابن دريد داللة مادة 

"َمْخَرَمة مرن أسرماء الرجرال   "في كتب اللغة 
(163)

تكرون فري االسرم داللرة مبالغرة       وربمرا ُيسرتبعد أن   

الحدث في المكان؛ أي في موضع الخرم؛ ألن ديردن العررب فري تسرمية أبنرائهم أن تحمرل األسرماء        

داللرة القرروة والشرجاعة؛ ومررذا يتنررافي مرع كررون المسررَمى مكانرا  للخرررم إال إذا كرران علرى سرربيل قرروة      

"ُمَخَرمررا,"الصرربر والتحمررل, برردليل أَن العرررب سررّمت  
(164)

مفعررول مررن فعررل ثالثرري مضررّعف  اسررم  

 .العين, وال يخلو تضعيف العين من المبالغة والتكثير في المعنى

 (.ر ق م)مشتق من :َمْرَقَمةـ  8

ارشتقاق : "استعمل ابن دريد لفظ االرشتقاق وأراد به النقل في العلمية؛ حيث يقول في اسم األرقم

."وإنما ُسِمي أرقم للنقش الذي في ظهرهاألرقم من الحَية األرقم, ومو الشجاع أو رُشِبه به, 
(165 )

 

ويفهم من قوله مذا أّن الرقم نقش, وُوِصَف الشجاع براألرقم للرنقش الرذي علرى ظهرره, ثرم نقرل        

 . مذا الوصف للعلمية وسّمى به العرب أبناءمم

: مو تعجيم الكتراب, ومرو الكتابرة, وأرض مرقومرة    : الخط الغليظ, وقيل: وفي كتب اللغة الرقم

بها أثر نبات تشبيها بما عليه أثر الكتاب, وحية األرقم؛ للنقش الذي على ظهرما, وقد ُفِسرر   أرض

.الَرِقُم بالدامية
 (166)

 

إذا كانت العالقة بين من ُسِمي باألرقم والَحَية مي الشجاعة, فما العالقة برين  : ولعل قائاًل يقول

 ؟  النقش الذي على ظهر الحّية و بين من ُسِمي باألرقم

عندما ُنِقَل وصف األرقم إلى العلمية ُنقلت معه صرفات الحيرة؛وتغيرت داللرة الررقم؛ وصرارت      

يضررب  ( طراح مرقمرة  )داّلًة على الدماء, وذكر ابن دريرد أّن العررب سرَمت َمْرَقَمرة, ومرن أمثرالهم       

.للشرريء الفائررت
(167)

ومرقمررة مررذا اسررم رجررل أطعررم رجررال مررن بنرري فررزارة ُجرررذان الحمررار, فقتلرره     

.طاح مرقمة: الفزاري, وقال
(168 )

ويمكن أن يكون بناء مْفَعلة من الرقم, حرامال داللرة المبالغرة فري     

 .الدماء, واإلنسان المسَمى مرقمة من كثرة دمائه حتى صار مكاًنا للرقم

 (.ر و ح)مشتق من : َمْرَوَحةـ 1

لرذي تطيرب فيره الرريح,     عندما ذكر ابن دريد ارشتقاق اسرم ريراح فَسرر لفظرة الَمْرَوَحرة بالمكران ا      

 :مستشهدا على مذه الداللة بإنشاد العرب

 كأَن راكَبها ُغصٌن بَمْرَوَحٍة          إذا استمَرت به أو رشارٌب َثِمٌل

                                                           
 (.112،  84: 1)االشتقاق، : ابن دريد: ـ ينظر162
 .152ديوان األدب، ص: ـ الفارابي163
 .لسان العرب، مادة خرم: ـ ابن منظور164
 (.71: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد165
 .لسان العرب، مادة رقم: ابن منظور. 217املفردات، ص: الراغب األصفهاني: ـ ينظر166
 (.285،  72: 1)االشتقاق، : ابن دريد: ـ ينظر167
املكتبة الع،رية، حممد حميي الدين عبد احلميد، : جممع األمثال، حتقيق: ، أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوريـ امليداني168

 .(112: 1)م، 2113صيدا، بريوت، 
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وذكر في موطن الشامد أَن عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنره ـ قرد َأْتَعَبْتره ناقرٌة صرعبة؛ فجراءه        

.فركبها؛ فمشت به مشيا حسنا, وأنشد مذا البيترجٌل بناقة قد ِرْيَضْت, وُذِلَلْت؛ 
(169)

 

ويتضح أن الشاعر رشبه راكب الناقة بغصن كائن في مكان فيه الريح, أو بشارب ثمل, ووجره  

"المكان الذي تخترُق فيه الريُح,"وَمْرَوَحة َمْفَعَلة من روح, ومو . الشبه تتابع الحركة والميل
(170)

 

ء المتحرك,الهوا: ومو َمَهّب الرِيح, والريح
(171)

: وُفِسرت َمْرَوَحة بالمفازة, أي الصحراء, ويقال 

.نسيم الهواء:فالن بمروحة؛ أي بممّر الريح, والريح
(172)

 

ومعلوٌم أّن الهواء المتحرك نسربٌي, يكرون كثيررا فري مكران, وقلرياًل فري مكران آخر,وبرذلك فرإن           

وعليره؛ فرإن َمْرَوَحرة اسرم لمكران يكثرر فيره        . المكان الذي يكثر فيه الهواء المتحررك ُيسرَمى َمْرَوَحرة   

 .مبوب الريح, والهاء فيه للمبالغة؛ وبناء مفعلة يحمل داللة مبالغة الحدث في المكان

 (.س ع د)مشتق من :َمْسَعَدةـ 93

وقرد سرَمت العررب سرعدا,     ...ضرد الشرقاوة  : والسرعادة ... سعد مأخوذ من السعادة: "قال ابن دريد

."سعدةوَسعيدا, وُسَعيدا, وَم
(173)

ُمَعاونة اأُلُمور اإللهيرة لإلنسران   "وجاء في معنى السعد والسعادة  

."على نيل الخير و يضاّده الشقاوة
(174)

وَمْسرَعدة اسرم مرن أسرماء الرجرال والنسراء,       
(175)

ولعرل فري    

 .تسميتهم بمسعدة تفاؤال بأن يكون المسَمى مكانا للسعد

 (.س   ع)مشتق من :َمْسَفَعةـ 99

أن يأخذ الررجالن كرَل واحرد منهمرا بناصرية      : "جاء ابن دريد بمعنى السفع؛ فقال في اسم مسافع

سفعته النار تسفعه سفعا, إذا : ويقال... اسَفْع بيده, أي خذ بيده: وأصل السفع الجذب, يقال. صاحبه

ون مَست جلده فأّثرْت فيه, وقد سمت العرب ُمسراِفًعا وُسرَفْيًعا, وقروم مرن أمرل الجرو  براليمن ُيسرمُ        

."أْلَيررَة الشرراة َمْسررَفَعة 
(176 )

األخررذ : مفاعررل مررن السررفع, والسررفع : وُمسرراِفع: "وفرري موضررع آخررر قررال 

حمرة فيها كدرٌة : والُسْفَعة. سفعته الناُر تسفعه سفعا, إذا ناله حُرما: والسفع أيضا يقال... بالناصية

."ألية الكبش أو النعجة, لغة يمانية: والِمْسَفَعة. وَسواد
(177)

 

الموضرعين جراء تفسرير مسرفعة, بفرتح المريم وكسررما, ولعرل فيهرا لغتران, والمسرفعة مكران             في 

للسفع, ومو أثر النار, بدليل تسميتهم ألية الشاة َمْسَفَعة؛ وكأنه مكان يكثرر فيره الوسرم بالنرار؛ لرذلك      

 . وبهذا مسفعة اسم مكان, يكثر فيه حدث السفع. ُسِمي في بعض لغات العرب َمْسَفَعة

                                                           
 (.52: 1)االشتقاق، : ابن دريد: ـ ينظر169
 .712ديوان األدب، ص: ـ الفارابي170
 .211املفردات، ص: الراغب األصفهاني: ـ ينظر171
 .لسان العرب، مادة روح: ابن منظور: ـ ينظر172
 (.57ـ  56: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد173
 .238املفردات، ص : ـ الراغب األصفهاني174
 .لسان العرب، مادة سعد: ابن منظور. 151ديوان األدب، ص: الفارابي: ـ ينظر175
 (.97: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد176
 (.132: 1)االشتقاق، : ـ ابن دريد177
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تردل علرى األثرر النراتج مرن األلرم, وغالبرا مرا يكرون لرون األثرر            ( س   ع)يالحظ أّن مرادة  كما 

وباعتبار السواد قيل لألثافي ُسْفٌع, وبه ُسْفَعُة غضٍب اعتبارا بمرا يعلرو مرن اللرون     "أسود أو أحمر؛ 

."الُدَخانِي وْجَه َمن ارشتّد به الغضب
(178)

 

 (.س ل م)مشتق من :َمْسَلَمةـ95

ريد اسم َمْسرَلَمة, ولرم يفّسرر مرادة ارشرتقاقه,     ذكر ابن د
(179 )

ولكنره فَسررما فري ارشرتقاق اسرم َسرْلَمى؛       

.ومرري الّسررْلم والَسررَلم ضررد الحرررب 
(180)

وذكرمررا فرري ارشررتقاق اسررم َسررَلمة؛ ومرري الَسررَلم ضرررب مررن     

الشجر,
(181)

وَسَلَمة رشجرة لهرا رشروك,   
(182)

وفري ارشرتقاق اسرم بنري َسرِلَمة, الَسرِلَمة الحجرر, والجمرع          

.ِسالم
(183)

  

ومذا يعني أن اسم مسلمة قد يكون من مرادة الّسرالم والمسرالمة, وقرد يكرون مرن مرادة الَسرَلم ومرو          

وفرري المعجررم َمْسررَلمة َمْفَعَلررة مررن الَسررْلم,    . الشررجر, أو مررن مررادة الِسررالم ومررو الحجررر    
(184)

والَسررْلُم  

.التعِري من اآلفات الظامرة والباطنة: والسالمة
(185)

فهي اسم مشتق ولم يرأِت ـ علرى حرِد علمري ـ        

 .استعماله في سياٍق؛ ولكن جاء في كتب اللغة والحديث اسما علًما

بمعانيهرا المختلفرة؛ ولعلهرا تعنري المكران الرذي يكثرر فيره         ( س ل م)ويمكن أن يكون ارشرتقاقه مرن   

وكرل مرذه   . رشرجر الّسرَلم, أو المكران الرذي يكثرر فيره حجرر الِسرالم         األمن, أو المكان الرذي يكثرر فيره   

 .المعاني تتناسب مع دأب العرب في تسمية أبنائهم
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 (.ش ج ع)مشتق من :َمْشَجَعةـ 90

وأرْشَجع ارشتقاقه من الَشَجِع, ومو الُطول, رجرل أرشرجع وامررأة رَشرْجَعاء واالسرم      : "قال ابن دريد

. واألرْشررَجُع الَعْقررد الثرراني مررن األصررابع, والجمررع أرشرراجع   ..... الشررجاعةالَشررَجع وَرُجررٌل رُشررَجاٌع مررن   

."والُشجاُع ضرٌب من الحَيات, وقد سّمت العرب أرشَجَع وَمْشَجَعة
(186)

 

رجررٌل : تختلررف داللترره كلمررا تغّيرررت بنيترره, فقولنررا ( ش ج ع)ومررن مررذا القررول يبرردو أّن األصررل  

رَشرُجع  : "رجٌل رشديد عند البأس, من قول العررب : رجٌل طويل, ورجٌل رشجاع, معناه: أرشجُع, معناه

."رشدة القلب في البأس: ارشتّد عند البأس, والشجاعة: ـ بالضم ـ رَشَجاَعًة
(187)

 

ولعل الربط بين داللتي أرشجع ورشجاع يسفر عن أّن الطول فيه قوة, والقوة تدفع إلى الشدة عند 

لرة مشرتركة برين الشردة والقترل وبرين       وكذلك إطالق اسم الشرجاع علرى الحيرة؛ ألّن منراك دال    . البأس

"الَشجاع ِصْنٌف من الحَيات صغير,: "الحّية, وقد قيل
(188 )

وكأنه من باب األضرداد إذا أِخرَذ بداللرة    

 (. ش ج ع)الطول في األصل 

ففيه نظرر, ألن ابرن دريرد جراء بردالالت      " قد سَمت العرب أرشجع ومشجعة: "أما قول ابن دريد

ارشتقاق االسمين؛ مل مما من الطول؟ أم من القروة ورشردة البرأس؟ أم مرن المعنيرين      المادة, ولم ُيحِدد 

سرريعة  : ناقرة رَشرِجَعٌة, وقروائم رَشرِجَعات    : "مًعا؟ وجدير بالتنبيه أَن الداللتين اجتمعتا في قول العرب

."سرعة نقل القوائم: قوائم اإلبل الطوال, والَشَجُع في اإلبل: وأراد بالَشِجعات...خفيفة, 
(189)

وكرل   

 .مذا يحتمل داللة القوة

وأًيا كان أصل اسم َمْشَجَعة, فهو من رَشُجع يشُجُع واسم المكان منره علرى وزن َمْفَعرل, وزيردت     

التاء في آخره, ويمكن ترجيح أَن مذه التاء جاءت لغرض المبالغة, وعلى ديدن العرب في تسرمية  

ومم بأسمائهم مذه يرمبون بها أعرداءمم, فجراءوا   أبنائهم فإن الُمسَمى مكاٌن للطول والقوة والبأس, 

 .بهذا البناء ألن فيه تقوية للمعنى ومبالغة للحدث

 

 (.ص ق ل)مشتق من :َمْصَقلة ـ92

... ومرن رجرالهم َمْصرَقَلة برن َكرِرب      : "َوَصَف ابُن دريد بالخطابرة َعَلًمرا مرن األعالم؛حيرث قرال     

والَصرْقل مصردر صرَقلت السريَف     . قل وإّمرا مرن الُصرقل   َمْفَعلة إّما من الَصر : ومو الَخطيب, وَمْصَقلة

."وُصْقال الداّبة َخْصراه. وغيره
(190)

 

لها مدلوالن, ويغلب على الظن أّن اسرم َمْصرَقلة مرأخوذ مرن     ( ص ق ل)وُيفَهم من مذا أّن مادة 

الِجرالء,  الَصقل؛ إذ يحمل داللة الدربة والممارسة وتجريب األمور, ألن الَصقل معناه في المعجرم  

َصْنَعُته : التي ُيْصَقُل بها السيف, وِصَقال الفرس: ومنه الَصِقيل, ومو السيف الَمْصُقول, والِمْصَقلة

: كما جاء الَصقل بمدلول الُضرْمر والدقرة والنحرول؛ إْذ قالرت العررب     . وصيانته بالَعَلِف والقيام عليه

ذا أْضرَمرما, وقرد ُأِخرَذ الُصرْقل بمعنرى الخاصررة مرن        َصَقْلُت الناقرَة إذا أْضرمْرتها, وَصرَقَلها السريُر إ    
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.مذا
(191)

وكأَن داللة الَصقل ومو الِجالء انتقلت إلى الُضْمر والنحول, لما يترتب من عملية ِجرالء   

 .السيو  من دَقٍة ونحول فيها, ثم تطورت داللة اللفظة حتى أْطِلق الُصْقل على خاصرتي الدابة

فإَن كلمة َمْصَقلة تدل على الَصقل ومكانه, والقياس في اسم المكان من َصرَقَل  وَعْوٌد على َبْدٍء؛ 

َمْصَقل على وزن َمْفَعل, وزيادة التاء تحمل داللرة المبالغرة مرن الحردث فري المكران, وكرأّن        : َيْصُقُل

وصرف ابرن دريرد ـ ِلَمْصرَقَلة برن كررب بالخطابرة ـ يشرير إلرى أَن الخطيرَب رجرٌل صرقلته صررو                   

مر, وجّرب الحياَة حلَوما ومَرما, فهرو اسرم طرابق مسرّماه؛ إذ كران مرن خطبراء العررب, وآللره ـ           الد

مترى تكلمروا فرال ُبرَد لهرم منهرا أو مرن        "ومم عبد قيس ـ ُتْذَكُر في كتب األدب خطبٌة اسمها العجوز,  

."بعضها
(192) 

 (.ط ل ب)مشتق من :َمْطَلبةـ 92

وذكر تصرريفاته, ومرن مرذه التصرريفات كلمرة المطالرب,       فّسر ابن دريد ارشرتقاق اسرم الُمَطِلرب,   

"المطالب مواضع الطلب, ويجروز أن يكرون واحردة المطالرب َمْطَلبرة؛     : "يقول فيها
(193 )

ويفهرم مرن   

وقيراس اسرم المكران مرن طلرب يطُلرب علرى وزن        . مذا القول أنه يجوز أن تكرون َمْطَلبرة اسرم مكران    

الفحرص عرن وجرود    "داللرة المبالغرة فري الطلرب؛ ومرو      َمْفَعل, ولعّل زيادة التاء على مطلرب تحمرل   

"الشيء
(194)

ويطلق الّطَلُب على قوم يطلبون ماربا, 
(195)

ولعله من باب إطالق المصدر على اسم  

.الفاعل, وقد يعبرون بالطلب عن الحاجة
(196)

وكأن رشدة البحث ـ عرن وجرود رشريٍء مرا ـ ُتلمرح فري          

ت َمْطَلَبرة اسرم مكران يحمرل داللرة المبالغرة علرى        زيادة التاء في آخر َمْفَعل مرن الطلرب, حترى صرار    

 .الحدث

 (.ع و ذ)مشتق من :َمَعاذةـ  92

ذكر ابن دريد في ارشرتقاق اسرم عائرذ كلمرة َمَعراذة, وارشرتقاقه مرن الَعروذ ومواللجروء, عراذ يعروذ            

ا َمْفَعلرة  والَمَعاذة التي ُتعُلق على اإلنسان من مرذا ارشرتقاقها؛ ألنهر   : "عوذا؛ إذا لجأ إلى الشيء, وقال

من عاذ يعوذ, وكان األصل َمْعَوَذة, فقلبوا حركة الواو على العين, فانفتحت وقلبوا الواو ألفا ألنها 

."النفتاح ما قبلها, وكذلك يفعلون[ و]ساكنة, 
(197)

 

فرري مررذا الررنص المعرراذة تعنرري التميمررة,وقيل للتميمررة والُرقيررة ُعرروَذة, ومرري مررا ُيعرراذ برره مررن           

.الشرريء
(198)

: المصرردر والمكرران والزمرران, والُعرروذة والَمَعرراذة والتعويررذ : لعرررب الَمَعرراذوفرري لسرران ا

.الُرقية ُيرقى بها اإلنسان من فزع أو جنون؛ ألنه ُيعاذ بها
(199)

ولمرا كانرت التميمرة رشريئا ُيْلَجرُأ إليره        

عند الخو , فإن بناء َمْفَعَلة قد عَبر على كثرة اللجوء؛ فَمَعاذ اسرم مكران علرى وزن َمْفَعرل, والتراء      

 .   في آخره دلت على كثرة الحدث في المكان
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 (.ع ت ب)مشتق من :َمْعَتَبةـ90

التررري تحمرررل داللرررة ( ع ت ب)ة فررري سرررياق ارشرررتقاق العلرررم ُعْتَبرررة عنرررد ابرررن دريرررد جررراءت مررراد  

وارشرتقاق  : "ُعْتَبرة وُمَعَتًبرا وُعَتْيَبرة وُمَعِتًبرا؛ فيقرول     : االسترضاء, أي طلب الرضا, إذ يرذكر األعرالم  

واالسرم  . عاتبُت فالًنرا فرأعتبني, أي استرضريته فأرضراني    : مذه األسماء كلِّها من اْلَعْتِب, من قولهم

."بالعتاب والَمْعَتَبة, والمصدر الَعْت
(200 )

وكأّن قول ابن دريد منرا يحمرل إرشرارًة إلرى الترراد  برين       

العتب والعتاب والمعتبة, وذلك في جعله الَعْتَب مصدرا, والِعتراَب والَمْعَتِبرَة اسرمي مصردر, وجراء      

.حيث فَسر الَمْعَتَبة بالَعْتِب( مـ 023ت )مذا التراد  عند الفارابي 
(201)

 

رشيء مادي؛ حيث ُيطَلق الَعَتُب على ( ع ت ب)أصل  (مـ 235ت )وعند الراغب األصفهاني 

"كّل مكاٍن نراٍب بنازلره,  "
(202)

الَعْترُب والَمْعَتَبرة ِلغْلَظرٍة َيِجرُدما     "أي مرتفرع بسراكنه؛ ثرم اسرُتعير منره       

"اإلنساُن في نفسه على غيره,
(203)

َخُشرْنُت بصردر فرالن ووجردُت فري صردره       : "بدليل قرول العررب  

أْعَتْبُت فالًنا؛ أي أْبَرْزُت : وقولهم... فالٌن على َعَتَبة َصْعَبة؛ أي حالة رشاّقة ُحِمَل: ِغْلظًة, ومنه قيل

."له الِغْلَظة التي ُوِجَدْت في الصدر
(204)

 

ممررا سرربق يمكررن اسررتنتاج أّن الِغلظررة فرري الصرردر قررد رُشررِبَهْت بالمكرران المرتفررع بصرراحبه, وذلررك   

َتَبررة, وللتفريررق بررين داللترري العَتررب المررادي, والعْتررب  لصررعوبة ارتقائهررا؛ فررُأْطِلَق عليهررا الَعْتررب والَمْع

. المعنوي, ُسّكنت عين الكلمة في المعنوي؛ للتناسب بين السكون وبين مكان الَعْترب, ومرو الصردر   

َعَتَب عليه َيْعِتُب وَيْعُتُب : وجاء في لسان العرب ارشتقاقات كثيرة من العْتب, بمعنى الَمْوِجدة, ومي

المعاتبة, واإلعتاب, واالستعتاب, : َمْعَتَبًة وَمْعَتًبا, كما تتمثل االرشتقاقات في المصادرَعْتًبا وِعتاًبا و

الرذي  : وكذلك الِعْتب ومو الرجل الرذي ُيعاترب صراحَبه, والَعُتروب    . والتعُتب, والتعاُتب, واالعتتاب

.الرضرا : ال يعمل فيره الِعتراب, والُعْتَبرى   
(205)

كرن القرول برأَن    وبنراء علرى مرا جراء فري كترب اللغرة يم        

اْلَمْعَتَبرة مصردٌر سرماعي, ألنهررا مرادفرة لره, ومررذا القرول اليجرزم باسررتبعاد أن تكرون اْلَمْعَتَبرة مكاًنررا          

 .للَعْتب, من باب إطالق المصدر الميمي على المكان

 (.ع ق ل)مشتق من :َمْعَقَلةـ98

تمرع فيره المراء؛ لرذلك مرو علرم       جاء اسم َمْعَقَلة, في تفسير اسم ُعَقْيل؛ حيث ُأْطِلق على مكراٍن يج 

كُل رشيء منعك من رشيء فهو َعْقل, وبذلك ُسِمي العقل؛ ألنه يمنع مرن  : "على مكان, قال ابن دريد

."وَخْبررَراء بالررَدْمَناء يقررال لهررا َمْعَقَلررة ألنهررا َتْعِقررُل المرراَء, أي تحبُسرره أن يفرريض          .... الجهررل,  
(206 )

األرض اللينة,: والخبراء
(207)

الماء, ومري قراع مسرتدير يجتمرع فيره المراء, وينبرت         مي منقع: وقيل

.فيه الَخْبُر, ومرو رشرجر السردر, وحولهرا عشرب كثيرر      
(208)

والمالحرظ منرا أن ابرن دريرد ذكرر سربب        

التسمية, فهذا المكان لكثرة حبسه المراء ُوِصرَف باسرم علرى وزن َمْفَعلرة, وبهرذا يكرون َمْعَقلرة مكانرا          
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,(َمْفِعرل, بكسرر العرين   )عَقرل يعِقرل مخالفرٌة لقيراس اسرم المكران       وَمْعَقَلة من . للعقل ومو الحبس
(209)

 

.ومخالفة القياس تعود إلى كون الكلمة علما؛ فاألعالم أكثر عرضة للتغيير
(210)

وجدير بالتنبيره أّن   

َمْعُقلرة ـ بضرم القرا  ـ جراءت تحمرل الداللرة نفسرها؛          
(211)

فهري علرم علرى مكراٍن يمسرك المراء دمرًرا         

.طوياًل
(212)

 . لداللة فيها تقوية على أن َمْفَعلة بناٌء يدل على مبالغة الحدث في المكانومذه ا 

 (.ع ل و)مشتق من : َمْعالةـ  91

ويمكرن أن يكرون ارشرتقاق علرّي     : "ذكر ابن دريد ارشتقاق اسم علّي من الشدة والصرالبة, ثرم قرال   

."مرن المرآِثر والَحَسربِ   والَمْعرالة جمعهرا َمَعرالي, ومرو     ... عرال يعلرو علرًوا   : من العلّو من قولهم
(213)

 

ارتفرراع المنزلررة, إذ ترتفررع المنزلررة بوجررود المررآثر والحسررب, ولعررَل الَمْعررالة مقررٌر للمررآثر       : والُعلررّو

والحسب, ومذا أمرر معنروي, حيرث يعلرو رشرأن المررء عنردما يكرون فري الَمْعالة؛فهري مكران المرآثر             

وُفّسرت الَمْعالة بَمْكَسب الشر ,.والحسب
(214)

 .ب الشر  والعلوأي مكان كس 

 (.ع و ل)مشتق من : َمْعَولةـ  53

ذكر ابن دريد اسم قبيلة َمْعَوَلة بن رشمس,
(215)

( ع و ل)ولم يذكر ارشتقاق َمْعَوَلة, وجاءت مادة  

: غلبنرري, وعيررل صرربُره ُغِلررَب, والَعررْوُل: عررالني َعرْوال :"فري المعجررم العربرري برردالالت متقاربررة,يقال 

"ل عررن الحررق,الميرر: والَعررْول... الُنقصرران 
(216)

عررالني الشرريُء يعررولني َعررْوال, إذا أثقلنرري, ومنرره  "و 

والَعرْوُل الجرور, وفري    . َوْيَلُه وَعْوَلُه؛ أي ما يْبِهظره وُيْثقلره  : عالت الفريضُة, إذا زادت, ومنه قولهم

."وعرررال الرجرررل ِعيالررره إذا أقرررام بهرررم ... أي ال تجررروروا ( ذلرررك أدنرررى أن ال تعولررروا)التنزيرررل 
(217)

 

: ومنه العيال الواِحد عيرٌل؛ لمرا فيره مرن الثقرل, وعالره      ... االعتماد على الغير فيما يثُقُل : يلالتعو"و

."وأعررال إذا كثرر عيالرره ... تحَمرل ثقررل ُمْؤَنِتررِه  
(218)

أنفرق علرريهم, وعررال الميررزاُن, إذا  : وعررال عياَلرره 

.ارتفع أحد طرفيه عن اآلخر
(219)

 

تشررترك فرري داللررة واحردة؛ ومرري الثقررل, فزيررادة  ( ع و ل)يتضرح أّن الكلمررات المشررتقة مررن مرادة   

 ...الثقل عند طر  تؤدي إلى نقصان الطر  اآلخر, وثقل الميزان يؤدي إلى ميله, ومكذا 

ولما كان ديردن العررب فري تسرمية أبنرائهم اختيرار أسرماء فيهرا داللرة قروة, فيتررَجح أن َمْعَولرة ـ              

العرول؛ وذلرك لكثررة تحمرل الثقرل, وَمُؤونرة        ومي اسم مشتق على وزن َمْفَعلة ـ يحمرل داللرة مكران    

َمَعالرة,  : وتجدر اإلرشارة إلى أن َمْعَوَلة لم يحدث فيه إعالل, والقياس أن يقرال . اآلخرين فهو َمْعَولة

َمْعَوَلرة, ولعرل السربب فري ذلرك      : حيث تنقل فتحة الواو إلرى العرين, وتقلرب الرواو ألفرا؛ ولكرنهم قرالوا       
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لعرب؛ ألن العلم في اللسان العربي أكثر عرضة للتغيير, قال ابرن جنري ـ    استعماله َعَلًما في كالم ا

وِعّلة مجريء  : "في سبب مخالفة القياس في استعمال العرب األعالم نحو َمْرَيم, وَمْكَوزة, وَمْدَين ـ 

."مذه األعالم مخالفة لألجناس مو ما مي عليه من كثرة االستعمال
(220)

أمرا إذا كانرت َمْفَعلرة غيرر      

 .قد ثبت فيها اإلعالل نحو َمعاذة, وأصلها َمْعَوذةعلم ف

 (.ن د ل)مشتق من : َمْنَدلةـ  59

"الُعرود الرذي ُيَتَبَخرر بره؛    : والمنرَدل : "ذكر ابن دريد اسم الحارث بن َمْنَدلرة؛ وأرد  بقولره  
(221 )

: نردال نردل الردلَو, والشريَء    : "ولم يشر إلى داللة مشتركة بين مندلة ومندل, وجاء في كالم العررب 

"اختطفه,: جذبه, والشيَء
(222)

وقيل بأصالة الميم في مندل, فهي كلمة رباعيرة,  
(223)

ولعرّل َمْنَدلرة    

مفرد َمْنَدل الذي مو العرود الرطرب؛ وذلرك بتقردير التراء فري مندلرة للوحردة التري تفرّرق برين الجمرع             

هم أن تحمرل  ويسرتبعد مرذا التقردير؛ ألن دأب العررب فري تسرمية أبنرائ       . وواحده, مثل رشجر ورشرجرة 

األسررماء داللررة القرروة والبررأس, لترميررب أعرردائهم, أو داللررة التفرراؤل لألبنرراء, 
(224)

أمررا مندلررة بمعنررى  

الواحد من العود الذي يتبّخر به فهو اسم فيره رخراء ونعومرة, وال يتناسرب مرع تسرمية الرجرل عنرد         

.؛ أي عود الطيبالعرب؛ فضال عن أن مندل اسم بلد بالهند, وإليه ُينسب الَمْنَدلي من العود
(225)

 

: التي تردل علرى النقرل واالخرتالس والسررعة والتنراول؛ قيرل       ( ن د ل)وقد تكون َمْنَدَلة من مادة 

ندل التمَر من الُجَلة؛ أي من قفة التمر, وندل الخبَز من الُسْفرة ينُدله َنْدال غر  منهما بكِفه جمعاء 

َخَدم الدعوة, وُسُموا ُنُدال؛ ألنهم ينقلون الطعاَم إلى : مو الغر  باليدين جميعا, والُنُدُل: ُكَتال, وقيل

.َمْن حضر الدعوة
(226 )

َمْنَدٌل, وبزيادة تاء المبالغة يصير َمْنَدلة, ومري  : واسم المكان من ندل ينُدل

( ن د ل)كلمة تدل على كثرة الَنْدل في مذا المكان, وبهذا يترّجح أن يكون َمْنَدَلرة اسرما مشرتقا مرن     

ا المبالغة والتكثير في مكان الندل, ومذه الداللة أكثر تناسبا مع طبيعة العررب فري التبرامي    متضِمًن

 .بالكرم ووفرة الرزق حتى يصير العربُي مكانا للندل

 

 (.ن   ع)مشتق من :َمْنَفَعةـ  55

جاءت كلمة َمْنَفَعة عنرد ابرن دريرد عرضرا؛ فلرم يرذكر ارشرتقاقها, وإنمرا ذكرمرا عنردما فَسرر اسرم             

."ارشتقاقه من قوم ضياطر, ومرو الضرخم الرذي ال منفعرة فيره وال َغنراء      : "ضاِطر؛ فقال
(227 )

ومرادة  

"أحسرنت إليرك,  : نفعُتك نْفعا: "تدل على اإلحسان؛ قيل( ن   ع)
(228 )

مرا يسرتعان بره    "وتردل علرى   
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"في الوصول إلى الخيرات,
(229)

ومي ضد الَضر, ومنفعة ترأتي مصردرا سرماعيا, نحرو نفرع ينُفرع        

.ا وَمْنَفَعًة, كما ُيسَمى ما اْنُتِفَع به الَنِفيعة والُنفاعة والَمْنَفَعةَنْفًع
(230) 

 (.مـ ي ع)مشتق من :َمْهَيَعةـ  50

ذكر ابن دريد اسم َمْهَيَعة عندما فّسر اسرم الُجْحفرة, ومري مكران فري رشربه الجزيررة قررب مكرة,          

اقرتلعهم؛ فُسرِمي بالُجحفرة, وكران      نزل به قوٌم من بنري نوفرل برن عبرد رشرمس؛ فراجتحفهم السريُل, أي       

اسمه قبل ذلك َمْهَيَعة,
(231)

الُجرْبُن, : والَهْيرعُ 
(232 )

جرُبَن وَفرِزَع, ومراع َيهراع     : وفعلره مراع َيهراع مْيعرةً    

سرال, : ارشتد ِحرُصه, وماع الماُء َمْيًعا: ماعا
(233)

صروُت الصرارخ عنرد الفرزع, وأرض     : والَهْيعرة  

: واسررع, والَهْيَعررة: اّتسرع وانتشررر, وبلررد َمْهَيرع  : يرع ِمياعررا واسررعة مبسروطة, ومرراع الشرريء يه : َمْيَعرة 

.الطريق الواسع: سيالن الشيء المصبوب على وجه األرض, والمْهَيع
(234 )

 

يالحظ أنها متقاربة فري الداللرة,   ( مـ ي ع)والمتمعن في دالالت الكلمات التي ارشتقت من مادة 

ومرذا أمرر أدعرى للفرزع والجربن, وأحسرب أن        ألن السيل القوي يقتلع أمل المكان المنبسط الواسع,

الهْيَع السيُل القوي الجار , وتغير استعمال مذا اللفظ ليدل علرى حالرة الفرزع, والخرو , ومرن ثرم       

ليدل على صوت الصراخ عند الفزع, كما يدل على المكان األكثر عرضرة لسريالن المراء, وُسرِمي     

السيول ألملره؛ بردليل تسرميتهم لره بالجحفرة؛ وكرأَن        المكان بَمْهَيعة, أي مكان الهيع, لكثرة اجتحا 

َمْهَيٌع كثير الهْيع, وَمْهَيع اسم مكان على وزن َمْفَعل, زيردت التراء فري    : بناء َمْفَعلة أغنى عن قولهم

وَمْهَيَعرة خالفرت القيراس, إذ القيراس فيهرا َمَهاعرة, فهري مثرل         . آخره؛ لتدل علرى المبالغرة فري الحردث    

.ْطَيَبة, ومثل َمَهاع أصله َمْهَيعَمَطاَبة أصلها َم
(235)

وَمْهَيَعة علم على مكران, فكران عرضرًة للتغييرر     

 .بسبب كثرة االستعمال؛ فخالف القياس

 

 (.و أ ل)مشتق من : موألةـ  52

الِدمنة يكرون  : والوْألة. وَأَل الرجل فهو وائل, إذا نجا: َمْفَعَلة من قولهم: َمْوألة: "يقول ابن دريد

."نزلنا بَوْألة منَكرة, والَوْألة والَوْعلة واحد, ومو الملجأ من الجبل: يقال. والِكْرس فيها البعر
(236)

 

لجررأ, ونجررا, وأْوَأَلررِت الغررنُم, أَثرررت فرري المكرران بأبوالهررا وأبعارمررا,     : وأل
(237)

َوَأَل َيِئررُل َوْأاًل و  

ع وموِعررد, فرراؤه واو ُوُؤوال,وقيراس اسررم المكرران َمْوِئررل, علررى وزن مفِعررل, بكسرر العررين, مثررل موِقرر  
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.وتحذ  في المضارع, ولكنه جاء بفتح العين َمْفَعل؛ للعلميرة 
(238 )

وبهرذا يتررجح أن يكرون َمْوِئرٌل ـ      

بكسر الهمزة ـ اسًما لمكان الَوْأل, وُنِقل إلى العلمية, فكُثرر اسرتعماله؛ لرذلك خرالف القيراس, وصرار        

لمبالغرة؛ َمْوَأَلرٌة اسرم مكران يحمرل داللرة كثررة        َمْوَأال ـ بفرتح الهمرزة ـ وأضريفت التراء لتعطري داللرة ا        

الحرردث فرري المكرران, وصررار علمررا؛ للتفرراؤل بررأّن مسررَماه يكررون قويررا وغنيررا؛ ألنرره ملجررأ للضررعفاء        

 .والفقراء

 (.و د د)مشتق من : َمَوّدةـ  52

اربران, وكرأّن   اْلَمرَوَدة واْلرِوداد متق  : "فّسر ابن دريد ارشتقاق اسم وّد, ومن مادته ذكر َمَوَدة؛ فقال

َمْفَعَلة من الوّد؛ ألنها كانت َمْوَدَدة, فقلبروا الحركرة, وأدغمروا    : الوداد مصدر واددته وداًدا, واْلَمَوَدُة

."َمَوَدة: الدال في الدال, فقالوا
(239)

 

إن الروَد  : وفي قوله مذا نٌص على أّن موَدة َمْفَعلٌة مشتقٌة من الروّد, فهري مرن أصرل ثالثي,وقيرل     

الموَدة,مصدر 
(240)

وجدير بالذكر أّن كلمة َمَوَدة جاءت في القرآن الكريم, وفي كل المواضع التي  

َوَلرِئْن َأَصراَبُكْم َفْضرٌل ِمرَن اهلل     : )جاءت فيها تحمل داللة المصدر, من ذلرك مرا جراء فري قولره تعرالى      

(ِنري ُكنرُت َمَعُهرْم َفرَأُفوَز َفرْوًزا َعِظيًمرا      َلَيُقوَلَن َكَأن َلْم َتُكن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمرَوَدٌة َيرا َليتَ  
(241)

فرالموّدة تعنري    

المواّدة,
242
أي المفاعلة, ومو مصدر الفعل واّد ُيواُد على وزن فاَعل يفاعل, وكأَن الموَدة تتضمن  

 .معنى المشاركة في الوّد

(َمَوَدَة َبْيِنُكْم ِفي اْلَحَياِة الُدْنَياَوَقاَل ِإَنَما اَتَخْذُتم ِمن ُدوِن الَلِه َأْوَثاًنا )وقوله تعالى 
(243)

فيره اْلَمرَوَدة    

اتخذتم األوثان سبب المودة بيرنكم, أو المرودة بمعنرى    : مصدر على تقدير حذ  المضا , والتقدير

.اتخذتم األوثان مودودة بينكم: مودودة, والتقدير
(244 )

ولعل المعنى أن تكرون األوثران مكانرا لتبرادل     

 .كافرين في الحياة الدنياالود بين ال

 

 (.و ه ب)مشتق من : َمْوَهَبةـ  52

وارشتقاق : "ذكر ابن دريد اسم َمْوَمَبة في موضعين من كتاب االرشتقاق؛ قال في الموضع األول

إما َمْفَعَلة من ومبت, أو من اْلَمْوَمَبة, ومي ُنْقررٌة فري الَصرخرة يجتمرع فيهرا      : َمْوَمبة من أحد رشيئين

إمرا مرن اْلَمْوَمَبرة, ومري نقررة      : وارشتقاق مومبة من أرشياء: "وقال في الموضع اآلخر" ماء السماء,

."ومب له َمْومبة حسنًة فبالكسر والفتح: وأما قولهم... في صخٍر يجتمع فيها ماء السماء
245)
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؛ ألّن (ومرـ ب )وبالتأمل في الموضعين ُيالحظ أَن ملخصه يكمن فري ارشرتقاق مومبرة مرن مرادة      

بكسر الهاء الهبة,الموِمبة 
(246)

مومبرة  " ومب له مومبة حسنة"وبالفتح كذلك؛ ففي نص ابن دريد  

أْن تجعرل ِمْلَكرَك ِلغيررَك بغيرر ِعرَوٍض,      "ـ بكسر الهاء وفتحها ـ مفعول مطلق, ومعناه الهبة, ومري   

."ومبته ِمَبًة وَمْوِمبًة, وَمْوِمًبا: يقال
(247 )

ـ ُتطلرق علرى     وفي اللسان الَمْومبرة ـ بفرتح الهراء وكسررما     

غدير ماء صغير, أو ُنْقرة في الجبل ُيستنقع فيها الماء, والموَمبة ـ بفتح الهاء ـ السرحابة تقرع حيرث      

.وقعت, والجمع موامب
(248)

والمعنى األخير ُيرِجح تضمن َمْوَمَبة داللة مكان الهبة, فالمراء الرذي    

الخالق, ومكران الهبرة السرحابة,    يحمله السحاب, وينزل من السماء, ويستقر بين الصخور مبٌة من 

 .والُنْقرة في الصخرة

 (.ي س ر)مشتق من : َمْيَسَرةـ  50

"َمْفَعَلررة مررن الُيْسررر,: َمْيَسررَرة: "قررال ابررن دريررد
(249 )

ضررد الَمْعَسرررة؛ وكررذلك مررو فرري  : واْلَمْيَسرررة"

(..."فنراظرٌة إلرى َمْيَسررة   )التنزيل 
(250)

وقرئرت ميسررة ـ بضرم السرين وفتحهرا ـ        
(251 )

وقرراءة فرتح   

"أرشهر؛ ألن َمْفَعَلة برالفتح كثيرر, وبالضرم قليرل جردا     "السين 
(252)

: ومعنرى الَمْيَسررة الَسرَعة, وقيرل     

نقرريض اْلَمْيَمَنررة, 
(253 )

اللررين واالنقيرراد, ومررو ضررد الُعْسررر, وفعلرره َيَسررَر       : ومرري الغنررى, والُيْسررر  

.َيْيِسر
(254)

(ِإَلرى َمْيَسرَرةٍ   َوِإن َكراَن ُذو ُعْسرَرٍة َفَنِظرَرةٌ   : )وفري قولره تعرالى   
(255)

ِإذا كران  المعنرى أنره    

,اْلُمَطاَلب ُمْعِسًرا فعليكم أن تمهلوه إلى وقت مْيَسرة, أو وجود ميسررة 
(256 )

أي ترأخير دفرع الردين    

إلى وقت جني الثمار,
(257)

وكأن َمْيَسرًة اسم الوقت الذي حردث فيره اليسرر, وكمرا مرو معلروم أّن        

حررٌد, والفرررق بينهمررا يحرردده السررياق, لررذلك مْيَسرررة بفررتح قيرراَس ارشررتقاق اسررمي الزمرران والمكرران وا

السين خالفت قياس اسمي الزمان والمكان, إذ قياسهما بكسر السين, ألن المضارع َيْيِسرر, علرى   

وزن يفِعل, وجراء َمْيَسرر اسرم زمران اليسرر ولحقتره التراء لتردل علرى كثررة اليسرر, إذ ال يسرتطيع             

 .رزق وفير المرء سداد دينه إال بعد حصوله على

 

                                                           
 .633ديوان األدب، ص : الفارابي: ـ ينظر246
 .549املفردات، ص: الراغب األصفهانيـ 247
 .لسان العرب، مادة واب: ابن منظور: ـ ينظر248

 (. 159: 1)االشتقاق، : دريد ـ ابن249
250

 (.465: 2) االشتقاق،: ابن دريدـ 
251

 مجـال الـدين حممـد شـرف، دار ال،ـ ابة     : ، حتقيقاملبسوط ا القراءات العشر: األصبهاني، أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهرانـ 

 .85م، ص 2113للرتاث، طنطا، 
252
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 خاتمة

 
؛ فررإن كترراب االرشررتقاق احترروى سرربًعا وعشرررين كلمررة علررى بنرراء َمْفَعَلررة, وقررد أسررفرت       ...وبعررد

 :دراستها عن النتائج اآلتية

ما جاء على بناء َمْفَعلة في ارشتقاق ابن دريد مشتق من األصرل الثالثري, ومرذا ُيررِجح      (9

ثالثي, سواء أ كان األصرل   أن القياس في كل ما جاء على مذا البناء مشتق من أصل

مأسردة ومسربعة ومذأبرة, مرن األسرد      : اسما جامدا مثل أسد أم لم يكن كذلك؛ لهرذا قرالوا  

أنهم لم يبنوا َمْفَعَلة من الرباعي فمرا  ( مـ282ت )والسبع والذئب, حيث ذكر الرضي 

مكرران كثيررر  : فرروق نحررو الثعلررب والضررفدع والطحلررب, واسررتغنوا عنرره بنحررو قررولهم      

.أو مكان ُمَثْعِلبالثعالب, 
(258)

 

 :ما جاء بناء َمْفَعَلة في ارشتقاق ابن دريد مشتق من األصول الثالثية اآلتية (5

o الصحيح السالم, مثل محمدة, ومخرمة, ومرقمة. 

o الصحيح المضاعف, مثل َمَحَجة, وَمَحَسة, وَمَحَلة. 

o الصحيح المهموز, مثل َمْأَكَلة. 

o المعتل المثال, مثل موألة, وميسرة. 

o معتل األجو , مثل مثابة, ومعاذة, ومْهَيعةال. 

o المعتل الناقص مثل َمْعالة. 

 .مفعلة تجمع على َمَفاِعل, مثل المحامد, المعالي, الموامب (0

فررإذا أعطررى السررياق داللررة مبالغررة الحرردث فرري  . السررياق وحررده يحرردد داللررة بنرراء َمْفَعَلررة  (2

, وقررد تحمررل َمْفَعَلررة داللررة المكرران, فررإن َمْفَعَلررة صرريغة مبالغررة للحرردث فرري اسررم المكرران 

المبالغرة فري اسرم الزمران, نحرو مْيَسررة الرواردة فري السرياق القرآنري, كمرا قرد يعطيهررا             

السياق داللة الحدث فقرط؛ وبهرذا تكرون مصردرا سرماعيا, مثرل مرودة فري الرواردة فري           

 .السياق القرآني

تأّكرد أّن َمْفَعَلرًة   ( َسٌة للنبرت الَتْمُر مأَكلٌة للفم, واْلَبَرُد َمَح: )بدراسة بعض التراكيب نحو (2

 :تأتي صيغة مبالغة قياسية تدل على مبالغة اسم الفاعل بالشروط اآلتية

o أن تكون على وزن َمْفَعَلة . 

o أن تدل على حدث وذات؛ والهاء في آخرما للمبالغة. 

o أن ُيخبر بها عن اسم جنس. 

َمْكررَوَزة  وَمررْرَيم : األعررالمَمْفَعَلررة إذا كانررت معتلررة العررين, واسررتعملت علمررا فهرري مثررل    (2

وَمْدَين, ال يحدث فيها إعالل, ومري نحرو َمْعَوَلرة علرم علرى قبيلرة, وَمْهَيَعرة علرم علرى          

 .مكان؛ أما إذا كان االسم غير علم نحو َمَعاذة  فإنها تتبع القياس, ويحدث فيها إعالل
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