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  أسماء الذات
  ها وداللتها في السياقأصول

  محمود الحسن. أ
ا ال ّوتنوعت معانيها، ّمهما تعددت األبنية االمسية، ا  فإ خترج عن كو

موعات الرئيسية، ٍهي أمساء ملعان ، وأبنية املصادر :وهي ّتنتمي إىل إحدى هذه ا

ّتقوم يف الذهن، وليس هلا وجود خارجي حمسوس
، وهي اتوصيغ املشتق ،)١(

 ،وأمساء الذات ،)٢(ّأمساء اشتقت من املصادر وتدل على ذات موصوفة حبدث
َأمساء ملسميات هلا صورة متخيلة يف الذهن، ووجود خارجي يدرك وهي  ُ ََُّ َّ ُ
التصريف معاين فرعية كالتأنيث والتثنية  ُاليت يكسبها تلكإضافة إىل ، )٣(باحلواس

  .والنسبة واجلمع والتصغري
ِال خمصص لدراسة األصول اليت أخذت منها أمساء الذاتوهذا املق ُ وفيه . ّ

 يعود إىل أصول -  وخاصة أمساء اجلنس - سيظهر أن معظم هذه األمساء 
ا ارجتلت  ُِمصدرية أو اشتقاقية، خالفا ملا هو سائد بني معظم النحاة من أ ً

َكاملصادر ارجتاال، ومل تؤخذ من غريها ُ ً ِ)٤(.  
ً يدرك باحلواس غالباشيءّ الذي يدل على االسم:  هوفاسم الذات َ ُ

)٥( ،
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َويقسم إىل قسمني ُ:  
ًاللفظ الذي يـعني مسماه دون غريه، تعيينا :  وهوََ االسم العلم- ١ ّ ُ ُِّ َ َّ
ًمطلقا ُ

ُمرجتل ومنقول: َوهو على ضربني. زيد وحامت ودمشق ويثرب: حنو. )٦( َ ُ .
ّما مل يستعمل يف غري العل◌مية: َفاملرجتل َ َ َ َ ُ

َمذحج وعثمان وغطفان، وهو : حنو ،)٧( َ ُ ِ َ
  . قليل

ًما استعمل يف غري العلمية، قبل أن يستعمل علما، وهو : )٨(والعلم املنقول َ ُ ِ ُ
ِعد وفضل، أو مشتقا وصفيا كعامر َسًفمنه ما كان يف األصل مصدرا ك. األغلب ً ً ْ َ ْ

َوحممود ومجيل وأمحد َِ ُ ًم جنس كأسد وصقر، أو فعال ماضيا كس أو ا،َ ً َ أبان، أو َ
ُمضارعا كيز◌يد ويشكر، َ ِ َِ   )٩(: يف قول أيب ذؤيب))ِأطرقا((ً أو أمرا كـ ً

ّم إال ُّ العصيّال وإ،ُمامُّ الثِ ِ ْعلى أط   ِ ِرقا باليات اخلياََ ُ ِ ِ 
ًفسمي املكان به، فصار علما له. ِْأطرقا: ًوأصله أن رجال قال لصاحبيه هناك ُ َ ِّ ُ.  

. ًَّ يف األمثلة السابقة، وقد يكون مركباًواالسم العلم قد يكون مفردا كما
َّواملركب منه اإلضايف كعبد اهللا، ومنه املزجي كحضرموت، ومنه اإلسنادي كتأبط 

  .شرا
ٌوحقيقة أن لألمساء األعالم أصوال أخذت منها مشهورة عند العلماء، وعليها  ِ ُ ً ُ

َبه كتا)ه٣٩٢ت(، وابن جين ))االشتقاق((َكتابه ) ه٣٢١ت(بىن ابن دريد 
  .))املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة((
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٧٧٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُاللفظ الذي يدل على كل فرد، يطابق الصورة :  وهواسـم الجنـس - ٢ ّ َّ
َّالذهنية املتخيلة ألفراد جنسه َُ

ًفاإلنسان مثال اسم جنس موضوع للداللة على . )١٠(
ُّكل فرد خارجي حمسوس، يتصف بصفات تطابق الصفات املوجودة، يف الصورة  َّ ّ

ََفـرس وثور وجبل : وكذلك احلال يف حنو. القائمة يف الذهن لطبيعة هذا املخلوق َ ََ
َوبيت وحبر َ.  

ّتني وض◌فدع ومسك، ومنها املشتق كامسي : وأمساء اجلنس منها املرجتل حنو ِ َِ ِ ُ
 ومنها ، وهذه معروفة وال حاجة لذكرها يف هذا املقال،الزمان واملكان واسم اآللة

ُُدرية أو اشتقاقية، كاخلليفة والكتب واألمصار، يف قولناول مصصُِما نقل من أ َِ :
ِأرسل اخلليفة الكتب إىل األمصار َ ُُ ُ َِ

َ ِفعيلة مبعىن اسم الفاعل: َِفاخلليفة. َ ِاخلالف، : َِ

وهو مصدر . ِمجع كتاب: ُُوالكتب. ُِّ، عرب به عن اسم الذات)١١(والتاء للمبالغة
امل:  مبعىن اسم املفعول))ِفعال((على 

َ
ُكتوب

ُِّ، فعله كتب يكتب، عرب به عن )١٢( ُ ََ ُ ُِ
ْمجع مصر: واألمصار. اسم الذات ُوهو كل بلد ممصور أي. ِ ُحمدود: َ َ

و هف. )١٣(
ْفعل(( ُِّ مبعىن اسم املفعول، فعله مصر ميصر، عرب به عن اسم الذات))ِ ُ ََ ُ ِ وأمساء . ُ

ِّاجلنس املنقولة تشكل  عد ملقال، كما سيظهر باهلامة اليت يقوم عليها هذا اادة املُ
  .قليل

َْتـفاح ومتر: ومن أمساء اجلنس ما يدل على اجلمع، حنو ُ وعرب وروم،ُّ وهذا . ََ
َّالنوع يتميز منه املفرد بإضافة تاء الوحدة، يف األجناس اليت ال يصنعها 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ّتـفاحة ومترة، أو بإضافة ياءي النسب لألجناس اليت تدل على : ، حنو)١٤(املخلوق َْ ُّ
ّ، حنو عريب وروميِِالعاقلني

ِ ُ ّ ََِ.  
َفاجلنس يطلق على . ًويرى العلماء أن هناك فرقا بني اجلنس واسم اجلنس ُ ِ

َالقليل والكثري، كاملاء الذي يطلق على القطرة والبحر َواسم اجلنس ال يطلق إال . ُ ُ
ِعلى واحد، كرجل وذئب ُ َ

)١٥(.  
ِّومثة ما يقال له علم اجلنس، كأسامة علما على جنس السب ً َ ِاع، وأم عامر ُ ّ

َّعلما على الضبع َّوملخص الفرق بينه وبني اسم اجلنس أن اسم اجل. ً َنس يطلق ُ ُ
ُّيطابق الصورة الذهنية له، أما علم اجلنس فيطلق على الصورة  على فرد خارجي، َُّ ُ ّ ُ

ّالذهنية املتخيلة جلنس ما، وال جيوز إطالقه على فرد خارجي من أفراد اجلنس ََّ َ ّ)١٦(.  
ا، كما يف وجتدر ا ّإلشارة إىل أن أمساء الذات ليس هلا أبنية خمتصة  ُ

َّواالحتكام إىل املعىن هو السبيل ملعرفتها، ومتييزها من غريها . املصادر واملشتقات
  .من األمساء

  أسماء الجنسأصول 
ُمرجتلة ومنقولة: ُيظهر االستقراء أن أمساء اجلنس عامة نوعان َ َفاملرجتل. َ

ُ
هو : 

ُِعثر له على أصول نقل منها وهو قليل حنوُالذي مل ي ُّالسنبلة والعنب والرتاب: َ ُّ .
ّوقد يكون له أصل ولكنه خفي فلم يعرف، أو ضاع لبعده يف الزمان عنا،  َّ ُ َ ُ َ

ِ كرفع َ
أصله و .دُعَرية لبـِقَوت والعَّوته، فلو حاولنا أن جنمع بني معىن الصَص مبعىن: ُهَريتِقَع

ُأن رجال ق  بأعلى َخَرَفرفعها ووضعها على األخرى، مث ص ،يهَجلِرت إحدى َعِطً

                                                            
  .١٧٣٥شرح الكافية الشافية ص : ابن مالك) 14(
  .٤١التعريفات ص : اجلرجاين) 15(
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٧٧٩  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

َ وهكذا أصبحت العقرية تستعمل مبعىن .)١٧(ريتهِقَ عَعَفَر: وته، فقال الناسَص ُ
سمية، دور كبري يف َّفاء أسباب التَمان، وخَّالمتداد الز د أن يكونُيبع وال. الصوت

ا مرجتلةالكثري مناحلكم على   . أمساء الذات بأ
ّقسم نقل من أصل مصدري أو :  الثاين املنقول، وهو قسمانوالنوع ُ

ًما يزال مستعمال على بابه الوضعيّاشتقاقي  َ الذي يستعمل حبسب ))َّْالزرع((، كـ َ ُ
ًمعناه الوضعي مصدرا للفعل زرع يزرع، كما يستعمل أحيانا داال على الشيء  ً َ ُ ََ َ ً

َاملزروع فيكون اسم ذات، كما يف قوله تعاىل ُ َ
 :َنبت لكم به الزرع ُي َّْ ِِ ُ َ ُ ِ

َوالزيتون ُ َّ
، وتارة للتعبري  الوضعي يأيت األصل تارة للتعبري عن معناهوسبيله أن. )١٨(

ِّ حبسب سياق النص ومراد املتكلموذلك. عن اسم الذات َُ ُ.  
َوالقسم الثاين هو املنقول من أصل مصدري أو اشتقاقي مل يعد يستعمل  ُ ّ

 فقد معىن احلدث، لكثرة االستعمال  قد أن األصلوسبيله. حبسب معناه الوضعي
َّيف باب أمساء الذات، فاختص بالداللة عليها، وتنحى عن الداللة على معناه  َّ

  .الوضعي
ُوهذا القسم من أمساء الذات منه ما يوافق أصله يف البناء، كـ  َ  ))الليث((ُ
َالذي هو يف األصل مصدر لفعل مهمل، لكنه مل يعد يستعمل مصد َُ ًرا، بل ُ

 الذي هو ))ُاحلوت((ومن ذلك . )١٩(َّاختص بالداللة على اسم الذات، وهو األسد
َاسم ذات منقول من صفة مشبهة من مصدر حات حيوت، إذا اضطرب، ومل يعد  َ ُ َ

                                                            
  .٦٦: ١اخلصائص : بن جينا )17(
  .رة النحل من سو١١آلية ا )18(
ًمسي األسد ليثا، من قوهلم: قيل) 19( ًلثت الشيء، إذا عصبته عصبا شديدا: َ ً ُ َ َ ُ ابن . ُ

َ فيكون على هذا مأخوذا من مصدر مستعمل، وأصل يائه .١٧٠االشتقاق ص: دريد ً
  ).ليث(تاج العروس : الزبيدي. ُياؤه أصلية فيكون على ما ذكرت: وقيل. واو



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َيستعمل صفة على بابه َ ُ
)٢٠(.  
ُِ نقلت من أصول خمالفة هلا من حيث البناء، أجناس أمساء ومن هذا القسم

ِكالغدير والنَّ ِفالغدير. ْملَ َّاملاء الذي خيلفه السيل، مسي بذلك ألن السيل : َ َُِّّ َِّ ُ
ََغادره

، منقول من مشتق على صيغة اسم ))َِفعيل((فهو اسم ذات على وزن . )٢١(
ُاملغادر، من مصدر غودر يغادر: املفعول ََ َُ ِ ُ ُ

َمعروف، مسي بذلك لكثرة : ْوالنَّمل.  ُِّ
ِتـنمله ُّ ََ

ْفـعل((ي على وزن  فهو اسم جنس مجع.)٢٢( ُ، واحدته منلة، منقول من ))َ َ
ِّاملتـنمل، من: مشتق على صيغة اسم الفاعل َمصدر تـنمل ََُ َّ َُيتنمل، إذا كثـرت  ََ ُ َّ َ َ

  .هُحركت
أن الغرض من استعمال األبنية املصدرية واالشتقاقية، للتعبري عن ُويشار إىل 

َّ األبنية تتضمن معىن وتفسري ذلك أن تلك. اسم الذات، هو املبالغة وتوكيدها َ
رد، الذي ينتمي إىل عامل الذهن، فعندما تستعمل للتعبري عن اسم  َاحلدث ا ُ َّ
ًالذات تبقى ظالل املعىن الوضعي حاضرة، لتضيف إىل املسمى احملسوس أبعادا  َّ َ ُ

ِ ُ
ًخيالية مستمدة من العقل، الذي ال يعرف حدودا لتصوراته، وال خيضع حلاكم  ِ َ ّ َ َ

  .ُلذي يظهر األشياء كما هي عليه يف عامل الواقعاحلواس، ا
  أسماء الجنس المنقولة من أصول توافقها في البناء

ًظهر فيما تقدم أن مثل هذه األمساء يكون منقوال إما من مصدر، وإما من  َّ
ُمشتق وصفي، حيث يستعار البناء املصدري أو االشتقاقي، يف سياق ما، للداللة 

ا يفقد ذلك األصل داللته على احلدث، فال يعود ًعلى اسم اجلنس، وأحيان
ًمستعمال على بابه الوضعي، بل خيتص بالداللة على اسم الذات والغرض من . َ
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٧٨١  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

  .ذلك هو املبالغة وتوكيدها
  :أسماء الجنس العائدة ألصول مستعملة

ًميثل هذا النوع حيـزا كبريا من أمساء اجلنس، ومن أمثلتها قوله تعاىل ًِّ ِّ :أو 
ٌرقَوب ٌعدَ ورٌماتُُل ظِيهِف ،ِماءَّ السَنِم ،ٍبِّيَصَك

وت املَّالص :عدَّالر )٢٣(
َ

وع عند ُسم
ل املْطَه

َ
مصدران  :قَعد والربَّ فالر.حابَّالس  يفُعَلمَالذي ي وءَّالض :قَوالرب ،طر
 على ّألنه دل ،الذات عن اسم  منهماّ بكلِّربُ ع،ُقَُرب يَقَرَبـ و ُدُرعَ يَدَعَللفعلني ر

  .والغاية من التعبري باملصدر عن اسم الذات هي املبالغة .واسَك باحلَدرُ يشيء
ا عن أمساء الذاتَّعربُاليت ي ،ويغلب على املصادر املرور باملرحلة ،  

مث يطلق بعد ذلك على   املصدر مبعىن أحد املشتقات الوصفية،فوصُي، فالوصفية
ها َندِ عَدَجَ وَحرابِا املّيِرََكيها زَلَع َلَخَما دَّلُك :قوله تعاىلما يف  ك،اسم الذات

وفاكهة  ،يفَّالص تاء يفِّهة الشِزق فاكِّود بالرُاملقص :قال املفسرون. )٢٤(ًزقاِر
زق ِّأما الر ك باحلواس،َدرُ على ذات تُّاسم جنس يدل والفاكهة. الصيف يف الشتاء

 سوس،كن اجلمع بني املعنوي واحملُمي الو. اسم جنس معنوي فمصدر وهو
زق يف هذا املثال ِّل الرُِإال إذا مح املادة اللغوية، عد يفُبينهما ب ًخصوصا إذا كان

ُد عندها شيئا رَوج :على معىن اسم املفعول، فيقال ًفهو إذا مصدر مبعىن  .قت بهِزً
  .املبالغة  به عن اسم الذات لتوكيدِّربُع اسم املفعول للمبالغة،

ماقَعد والربَّرينطبق على ال إن هذا التفسري ال معىن اسم   لو محال على أل

                                                            
؛  ٢١٠ - ٢٠٩ :١اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب من سورة البقرة ؛ ١٩اآلية ) 23(

  ..١٣٧ - ١٣٦ :١ البحر احمليط: أبو حيانو
؛ ٨٠٢التبيان يف إعراب القرآن ص : العكربي من سورة آل عمران ؛ و٣٧اآلية ) 24(

  .٦٧: ٤اجلامع ألحكام القرآن : القرطيبو



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

اعّالر :الفاعل
وهذا الشيء . قَُربيء يَد وشُرعَ يءيَش :ألصبح املعىن )٢٥(ِقد والبارِ

وت اهلائل املَّعلى الص قبينط ال
َ

ديد املَّوء الشَّوالض وع،ُسم
َ

بل ينطبق على  ،ّرئي
ومثل . ًدا يف اآليةوالسحاب ليس مقصو .قُربَد ويُرعَحاب ألنه هو الذي يَّالس

ةاألمثلة ُذلك يقال يف   . املشا
 :قوله تعاىل ،للتعبري عن اسم الذاتملشتقات، مبعىن ا ،ومن جميء املصدر

َد عِأو أج ىًدُ هِارّى النَلُ
ِخصا هادَأي ش )٢٦(  َكَرَن تـَم(( :  وقول النيب،ًياً

))ِينِفليأت ،ًياعاَأو ض ،ًيناَد
ى َعَ سَّىلَوَوإذا تـ :وله تعاىلق، ونيِِعى ضائَتامَي :أي )٢٧(

َسل والنََّرثَ احلَكِهلُ وي،يهاِ فَدِفسُِي لِ األرضِيف
 : وقوله ،ةّيِّرُّرع والذَّأي الز )٢٨ (

))ِهِولُسَِر ولِهللاى إالِ َِمح ال((
   :)٣٠(بن كلثوما وقول عمرو ،)٢٩(

 ،ٍكرَ بِ بنَمَشُ جِينَن بِ مٍرأسِب   وناُُزواحل ،َولةُهُّ السِِه بُّقُدَن
  .عبَ وصِّنيَ لّ كل:أي

 به عن اسم ِّربُ ع،يِاهلاد: ي مبعىن اسم الفاعلِهدَى يَدَ مصدر ه:ىَُدفاهل
 مبعىن ُيعِضَ يَ مصدر ضاع:ياعَّوالض. ك باحلواسَدرُخص يَى شل عّألنه دل، الذات

 :رثَاحلو .ىَتامَ على اليّألنه دل.  به عن اسم الذاتِّربُ ع،ِعائّالض :اسم الفاعل
 امل:فعول مبعىن اسم املُثَرُ حيَثِرُمصدر ح

َ
ألنه ،  به عن اسم الذاتِّربُع، وثُحر

                                                            
ذا التفسري) 25(   .٣٦التبيان يف إعراب القرآن : العكربيينظر . أخذ العكربي 
  .٩٣: ١١اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب من سورة طه ؛ و١٠اآلية ) 26(
  .٧٧: ٥فتح الباري : ابن حجر ؛ و٢٢٦٩ حتت الرقم ٨٤٥البخاري ص) 27(
 ؛ وأبو ١٦٧التبيان يف إعراب القرآن ص: العكربية البقرة ؛ و من سور٢٠٥اآلية ) 28(

  .٤٢٧ و ٣١٦ :٢البحر احمليط : حيان
  .٥٦: ٥فتح الباري : ابن حجر ؛ و٢٢٤١حتت الرقم  ٨٣٥البخاري ص ) 29(
  .٢٧٢ شرح املعلقات العشر ص: التربيزي) 30(



  
٧٨٣  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

امل: اسم املفعول  مبعىنُلَنسُ يَلِسُن مصدر: سلوالنَّ. رعَّ على الزّدل
َ

ألن ، ولُنس
 َيُِمصدر مح :ىَِمواحل.  به عن اسم الذاتِّربُع  من أصالب اآلباء،ُلَنسُة تّيِّرُّالذ
امل :املفعول عىن اسمى مبَمُحي

َ
.  به عن اسم الذاتِّربُى، عَمُ، ألنه شيء حيّيِحم

ني َفتِّ، مبعىن الصُنُزَ حيَنُزَ وحُلُسهَ يَلُهَمصدران للفعلني س :ونُُزواحل ولةُهُّوالس
  . بكل منهما عن اسم الذاتِّربُع ن،َْزل واحلْهَّالس: نيَهتَّاملشب

 غري املعىن املصدري، اء املصدر،إىل أن دخول معىن وظيفي على بن شارُوي
 عند شأن الوكما ه ًفإن دخل عليه معنيان معا،. كما سبق، يكون بقصد املبالغة

م بأن دخول املعىن األول ِكُجميئه مبعىن املشتقات للتعبري عن أمساء الذات، ح
ألن استعمال البناء لغري معناه  وذلك. للمبالغة، ودخول املعىن الثاين لتوكيدها

  .َّي يكون للمبالغة وتوكيدها، كما مرالوضع
واهللا يعلم املفسد ( : ومن أمثلة أمساء اجلنس املنقولة من مشتقات قوله تعاىل

  )٣٢ (:زوقول الراج. )٣١()من املصلح
 املِنِاعّي يف الظِحِصبُأو ت

ُ
َِّإن تبخلي يا مجل أو تعتـلي   ِّيلَو َ َُ ُ

َِ ْ 
 )٣٣ (:األخيليةليلى وقول 

 املَعَ مْطِبَه يَملٍجد وَنِب
ُ
 ْخُنَ يـَ ملَوبةَ تِتيانِ الفَىتَ فـَّكأن   ِرِّوَغَتـ

ٌفقد جاءكم بشري ونذير: وقوله تعاىل
ِ َ ٌَ ِ َ َُ)٣٤(.  

فاملفسد واملصلح
ُ ُ

َامسا فاعلني من مصدري: ِ َ ِأفسد يفسد وأصلح يصلح، : َ ُ َُ ِ َ َ
                                                            

  . ١٣٤: ٦خزانة األدب :  من سورة البقرة، والبغدادي٢٢٠اآلية ) 31(
خزانة : والبغدادي، ٥٤املبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة ص : ابن جين) 32(

  .١٣٥ و ١٣٤: ٦األدب 
  .١٣٤: ٦خزانة األدب : البغدادي) 33(
  . من سورة البقرة١٢٥اآلية ) 34(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ٍّعرب بكل منهما عن اسم الذات ِّوكذلك الظاعن واملتغور. ِّ ُ
ِ ِّملويل فاسم فاعل أما ا. ّ َُ

ُِّصفة مشبهة من مصدر فيت يفىت عرب به عن : َوالفىت. على بابه، ألنه جاء صفة َ َ َِ َّ
ِوبشري. اسم الذات ِّفعيل مبعىن مفعل: َ َُ ا عن اسم الذات للمبالغة: َِ ُِّمبشر، عرب  ِّ َُ .

ِونذير ِفعيل مبعىن مفعل: َ ُِ ا عن اسم الذات للمبالغة: َ ُِّمنذر، عرب  ِ ُ .  
ذا القدر من احلديث عن أمساء اجلنس املأخوذة من أصول  وأكتفي 
ًمستعملة توافقها يف البناء، نظرا إىل أن هذه املسألة ميكن الرجوع إليها مفصلة يف  َّ ً

وال شك أن هذا االستعمال . )٣٥(ُمقالني نشرا يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق
املصادر واملشتقات من جهة، وبني أمساء ِّيؤكد صراحة تلك العالقة القائمة بني 

  .الذات من جهة أخرى
  :أسماء الجنس العائدة ألصول غير مستعملة

ِاضرب هلم طريقا يف ف:  يف قوله تعاىل))َِّالطريق((من أمثلة هذا النوع  ً ِ َِ َُ ْ
ِالبحر ً يـبساَ ََ

ًإال من اغتـرف غرفة : ( يف قوله تعاىل))ُالغرفة((و )٣٦ ( ُ َ َ َ ِ َ ّ
ِبيده ِ ُاسم ذات منقول من مشتق على صيغة فعيل مبعىن مفعول: َّفالطريق .)٣٧()َِ َ َِ ّ ُ :

ُُمطروق، ألن األقدام تطرقه، أي ُ ُّتدوسه وتدقه: َ ُ ُُ َوهذا املشتق مل يعد يستعمل . )٣٨(َ ُ ُ ّ
ّمقدار ما يغرف بالكف: ُوالغرفة. صفة يف الكالم َ َ ُ

فهي اسم ذات منقول من . )٣٩(
ْمشتق على صيغة فـعلة مبع ُ ُىن مفعولةِ ُمغروف: َ َوهذا املشتق مل يعد يستعمل صفة يف . ةَ ُ ُ

                                                            
لد: ُينظر جملة جممع اللغة العربية بدمشق) 35( ، ٣٣٤ -٣٠٥ اجلزء الثاين ص ٨٠ا

لد    .١٣٤ - ١٠٩  اجلزء األول ص٨٢وا
  . من سورة طه٧٧اآلية ) 36(
  . من سورة البقرة٢٤٩اآلية ) 37(
  .٤٢٢: ٩فتح الباري : ابن حجر) 38(
  .)غرف(اللسان ) 39(



  
٧٨٥  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُِّّ وليس بعيدا أن تكون الغرفة مبعىن العلية مأخوذة من هذا.ًالكالم أيضا ُ ا قدميا . ً ًأل
م كانوا يستمرون بغرف الرتاب واحلجارة حىت  ُّكانت تنحت يف الصخر، فكأ َّ َ ُ

املغروف ما فيه: فهي مبعىن. تأخذ شكلها
َ

  .ا
ق املُُليعة، مبعىن اخلِبَّيزة والطِرَالغومن ذلك 

َ
ق ُُلواخل وز يف قلب اإلنسان،ُغر

، )٤٠( ولُفعَيل مبعىن مِعَأصلهما مشتق على صيغة ف فع عليه اإلنسان،ُِبالذي ط
َومل يعد يستعم لكنه انتقل للداللة على اسم الذات،  .الوصفي بابه ل علىُ

ًالذي جعـل لكم األرض فراشـا :ىل يف قوله تعـا))ِالفراش((من ذلك و َِ َِ ُ ُ َ َ َ َّ)٤١( .
ََُّ كل ما يفرش وميهد:ِفالفراش َ فهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة . ُ

ُ مبعىن مفعول))ِفعال(( ُمفروش: َ َّوهذا املشتق اختص بالداللة على اسم الذات ومل . َ
َيعد يستعمل صفة على بابه ُ ُ.   

  ُتخالفها في البناءأسماء الجنس المنقولة من أصول 
ًوتلك األصول غالبا ما تكون مشتقات . وهذه األمساء هلا أصول تعود إليها

ا ظهرت يف صيغة ختالف صيغة األصل  الذي هو اسم  مثالِّكالتُوصفية، إال أ
امل :من مشتق على صيغة اسم املفعول ذات منقول

ُ
، ُلَّثَُ ميَلِّثُمصدر م من )٤٢(لَّثَم

َّألنه ميثل على ص َّورة اإلنسان أو غريه، أي يصورُ ُ .  
ِّوجتدر اإلشارة أوال إىل أن اختالف الصيغة، بني االسم واألصل، دفع الكثري  ً

َمن الباحثني إىل القول بأن مثل هذه األمساء مرجتل ِّّمث دفعهم أنسهم حبسيتها . ُ ِ ُ ُ
ا أصل للمصادر، ألن ما هو مشاهدًأحيانا  َإىل جتاوز ذلك باحلكم على أ ُ ُ 

ِِحمسوس أوىل بأن يكون أصال ملا هو ذهين جمرد، يف رأيهم َّ َوسأتناول اآلن بعض  .ًّ
                                                            

  ). غرز ( و)  طبع (  املقاييس يف اللغة:أمحد، بن فارسا) 40(
  . من سورة البقرة٢٢اآلية ) 41(
  .٤٤٠: ٧حر احمليطالب: أبو حيان؛ و٢٠٤: ١١اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب) 42(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّأمساء الذات داخل نصوصها، بالتحليل املختصر مبا يساعد على دفع هذا التـوهم،  َ َّ ُ َ ُ
  .أصوهلاوتوضيح عالقة هذه األمساء ب

ِوالذين يكنزون الذهب والف: فمن أمثلة ذلك قوله تعاىل ِ
َ َ َّ َ ُِ َ َ َضةَّ ّ

قال . )٤٣(
ِمسي ذهبا ألنه ما دام غري مصفى فهو كالذاهب : ّابن جين ّ ََّ ُ ًَ َ ألن ما فيه من , ُِّ

ًالرتاب كاملستهلك له، أو ألنه ملا قل يف الدنيا فلم يوجد إال عزيزا صار كأنه  ِ َ َ ُ ُّ َّ ِ
ُ

ُّ
َذهبلإن هذا الكالم يدل على أن ا. )٤٤(مفقود ذاهب اسم ذات منقول من : َّ

ُ على صيغة اسم الفاعل، من مصدر ذهب يذهبّمشتق ََ ََ َ.  
ُّمسيت بذلك النفضاض أجزائها، وتفرقها يف : ّوقال ابن جين يف الفضة َُِّ

ذب وتسبك ا، وإن كانت فيما بعد قد تصفى و َتراب معد ُ َُّ ُ ّ ّوقيل هلا فضة كما . َ
ا فهي ملتزقة . َُقيل هلا جلني ا ما دامت يف تراب معد َِوذلك أل ِّمتلجنة بهُ َُ

)٤٥( .
َّاسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر انفض : ّفالفضة َ ّ

َينفض مبعىن تـفرق ََّ ََ ُّ َواللجني. َ َّاسم ذات جاء على صيغة املصغر : ُّ َ ُ
، منقول من )٤٦(

َاملتـلجن، من مصدر تـلجن يـتـلجن مبعىن التصق:  الفاعلممشتق على صيغة اس َ َ َ َُ ََّ ََّ َ ََ َ ِّ ُ
.  

ّالفاء والضاد أصل صحيح يدل على تفريق : وقال ابن فارس يف الفضة
َفضضت الشيء: وجتزئة، من ذلك َّ ُ ُ إذا فـرقته،َ َ وممكن أن تكون الفضة من هذا . ََّ

ا تـفض لما يـتخذ منها من حلي  ْالباب، كأ َ ُُ َ َّ ِ َّ : ّفالفضة على رأي ابن فارس. )٤٧(َُ
ُاملفضوضة، من مصدر : فعولاسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم امل َ

                                                            
  . من سورة التوبة٣٤اآلية ) 43(
  .١٢٤: ٢اخلصائص : ابن جين) 44(
  .١٢٣: ٢ نفسه) 45(
  ).جلن ( لسان العرب : ابن منظور) 46(
  ).ّفض ( املقاييس : ابن فارس) 47(



  
٧٨٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُّفض يـفض ََُّ ّوهذا التفسري أوىل باألخذ به من تفسري ابن جين، ألنه مبين على . ُ َ
  .ّ تفسري ابن جين مبين على أصل مزيدعلى حني أنَّأصل جمرد، 

ِ ما يف السماوات وما يف األرضِهللاو: وقال تعاىل ِ َِ ِ َّ)مجع :واتَّالسماف. )٤٨ 
ًعلو ويشكل ظالّكل ما يوهي  .َمساء ِّ فهي اسم ذات منقول من مشتق على . ُ

ُالسامية، من مصدر مسا يسمو: صيغة اسم الفاعل َ ِ
َّوذلك ألن ما يعلو ال يسمى . ّ َ ُ

ًمساء إال يف اللحظة اليت يعلو فيها األشياء، ويشكل عليها ظال ِ ِّ َ ُ َّأما السماء . ً
ول من مشتق على صيغة فهي اسم ذات منق. ُُّاملعروفة فالعلو صفة ثابتة فيها

ِمسيت بذلك التساعها من : األرض و.وهي املقصودة يف اآلية. ِّالصفة املشبهة ِّ َُِّ
َأرضت القرحة، إذا اتسعت: قوهلم َ َّ ُ َ ِ َ ِ

فهي اسم ذات منقول من مشتق على . )٤٩(
ُاألرضة، من مصدر أرض يأرض: صيغة الصفة املشبهة ََ ِ ِ .  
ِإمنا الشؤم يف((:  ّوقال النيب ُ ُّ ٍ ثالثَّ ِيف الفرس، واملرأة: َ

َ
ِ ََ ِ، والدارِ ّ((

)٥٠( .
ّمسي بذلك لركله األرض بقوائمه ووطئه إياها : ََفالفرس ِِ َِ َ ِ ِ

َ ُفـرس عنـقه، : من قوهلم, ُِّ َ ُُ َ ََ
َّإذا دقها َ

ِالفارس، : فهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل. )٥١(
ّمن مصدر فـرس يفرس، أما تسمية الرا ِ َ ُ َ َِ َ ُكب فارسا فهو على النسب، أي ذو َ ّ ً ِ ِ ِ

ََفـرس
واملرأة .)٥٢(

َ
مؤنث املرء: 

َ
وهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة الصفة . 

َاملشبهة، من مصدر مرؤ ميرؤ، إذا كمل ُ َ ُ َُ َُ َوهذا التحليل مستوحى من لسان . َ ُ
ِمرؤ الرجل ميرؤ مروءة، فهو مريء: العرب، حيث ورد فيه َ ُ ُ ًَ ُ ُ ُُ ََ ُ وامل. َّ

ُ
ُكمال : ُروءة َ
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّالرجولية ُ ُّ
َمسيت بذلك لكثرة دوران الناس فيها: ّوالدار. )٥٣( فهي اسم ذات . )٥٤(َُِّ

َُاملدور: منقول من مشتق على صيغة اسم املفعول
ُفيها، من مصدر دير يدار  ُ َ

ِ .
َّالدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء : وقال ابن فارس َّ ّ ّ ّ

َمن حوال ا دارت حول ما فيها، أي . )٥٥(يهَ ًفهي على هذا الرأي مسيت دارا أل ُِّ
ِالدائرة، : فهي اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل. َأحاطت به ّ

ُمن مصدر دار يدور َُ ِّوالتفسريان مقبوالن ولنا احلرية يف األخذ مبا خنتار منهما. َ َّ.  
  :)٥٦(وقال امرؤ القيس 
َويوما على ظ*  ََ ً َهر الكثيب تـعذرتَ َّ َ َ ِ َِ ِ**  

ّفالظهر من كل شيء ُُمسي بذلك لظهوره وبـروزه: َّ فهو اسم ذات منقول . )٥٧(ُِّ
ُالظاهر، من مصدر ظهر يظهر: من مشتق على صيغة اسم الفاعل ََ ََ َ ِ واملعروف أن . ّ

َالظهور والبـروز صفتان ثابتتان يف الظهر، ولكن مل حيكم بأنه منقول من صفة  ُ َّ ُُُّ ُ
ّمشبهة، ألن الصفة املشبهة ال تشتق من مصدر الفعل َ ُظهر يظهر: ُ ََ ََ : َِوالكثيب. َ

ُالرمل املجتمع الذي تكث◌به الريح، أي جتمعه ُُ َ َ ِّ ُ ِ ُ َ ِ
ُ فهو اسم ذات منقول من . )٥٨(َّ

ُمشتق على صيغة فعيل مبعىن مفعول، من مصدر كثب يكث◌ب ُ ِ َ ََ َ َ ُ وهو من أمساء . َِ
  .صوهلااجلنس املوافقة ألبنية أ
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٧٨٩  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

  :)٥٩(وقال لبيد 
ُمنها، وغودر نؤيهاومثامها ُُ ُ َ

ِ ُ ا اجلميع، فأبكروا   ِ ُعريت، وكان  َ ُ ِ َ َِ َ ِ َ 
َّاحلاجز جيعل حول اخلباء، ليبعد عنه السيل: فالنُّؤي َ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ ُ

و اسم ذات منقول من هف. ِ
ِاملنئي، أي املبعد، من مصدر أنأى ينئي: مشتق على صيغة اسم الفاعل ِ ُِ ُ ُ

: ُّالثمامو. 
َنبت جيعل حول اخلباء، ليمنع عنه السيل ويقي احلر، مسي بذلك ألنه جيمع  ُ ُُِّ َّ ََ

ِ
َ َُّ َ َ َ ِ َ ٌ َ)٦٠( .

ُفهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة فعال مبعىن مفعول، أي املثموم  َ ُ َ ُ ّ
َاملجموع، من مصدر مث يـثم، إذا مجع ُِ ُّ َُ َُّ ُ َ

 وهذا من أمساء اجلنس املوافقة ألبنية .
  .أصوهلا

تلك هي حقيقة العالقة بني أمساء الذات من جهة، وبني املصادر واملشتقات 
َّمن جهة أخرى، واليت تؤكد أن املعاين الذهنية هي األصل يف إطالق التسمية على  ِّ

ُوقد عرضت أقوال العلماء كاملة يف هذا الشأن، وأسندت تلك . األشياء احملسوسة ُ
ََّتربؤ مما قد ينسب إىل التحليل املتبع يف هذا البحث، ُمصادرها، بغية ال األقوال إىل َّ ََّ ُ ُّ

ُّمن أنه مبين على متحل فاسد، أو اجتهاد خاطئ َ وجتدر اإلشارة إىل أن االستقراء . ّ
ِيظهر أن ما يعود، من أمساء ُالذوات، إىل أصول اشتقاقية أكثر مما يعود إىل أصول  ُ

اسم الذات من طبيعة املصدر، كما وذلك ألن طبيعة املشتق أقرب إىل . مصدرية
  .َّتقدم فيما مضى

ذا القدر من األمثلة اليت تكفي  إلضاءة جوانب هذه املسألة، وأكتفي 
وكشف حقيقتها، كما تفتح األبواب لدراسة أمساء الذات باعتبار ارتباطها بأصول 

عبري  وأنتقل اآلن إىل دراسة أمساء الذات، اليت جتيء يف الكالم للت.ُأخذت منها
                                                            

َِوعريت. ١٦٧شرح املعلقات العشر ص: التربيزي) 59( َخلت من أهلها: َ ِواجلميع. َ َ :
القوم املجتمعون

ُ ُوأبكروا. َ ُرحلوا بكرة: َ َُ َ.  
  ).ّثـم ( املقاييس : ابن فارس) 60(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُعن معاين املصادر واملشتقات، واليت يؤكد استعماهل ِّ َا هذا الصلةُ  الواضحة بينها ِّ
  .وبني املعاين الذهنية

  استعمال أسماء الذات بمعنى المصادر والمشتقات
  :)٦١(ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت 

ِلرحت، وأنت غربال اإلهاب ُ ِ َ َ َُفلوال اهللا، واملهر املف   َُ ُُ ُ  َّدىَ
ِخمرق اجللد: أي ِوهو اسم جنس يدل على ذات استعمل . اسم آلة: ِفغربال. ََُّ ُ

ُاملشتق من مصدر خرق خيرق: ََُّخمرق: مبعىن اسم املفعول َََُّ ُِّ .  
ّوقال الشماخ 

)٦٢(:  
ِتـلقاها عرابة باليمني ِ َ ِ ُ ُ ٍإذا ما راية رفعت لمجد   ََّ ِ ِ

َ َ ُ ٌ 
ِاليمني َاليد اليمىن: َ ُ ُ فهي اسم ذات استعمل مبعىن . القوةوهي هنا مبعىن. َ

وهذا االستعمال قليل، ألن الشائع خالف ذلك، وهو استعمال . املصدر
َّاملصادر، كما سبق، للتعبري عن أمساء الذات، ملا يتضمنه ذلك من املبالغة 

  .والتوكيد
َويكثر جميء أمساء الذات مبعىن املشتقات الوصفية، عندما تستعمل صفة يف  ُ

ومن أمثلة . )٦٣(النعت واحلال واخلرب: ملقصود بالصفة معناها العام، أيوا. الكالم
  )٦٤ (:ذلك قول الشاعر

ُهدة يَ شِساينِ لَّوإن   ُمَلقَ عُّ اللهُهَّبَن صَى مَلَ عَّوُوه  اِى َدَهتٌ
                                                            

والبيت غري موجود يف ديوان . ١٩٥: ٣ و ٢٢١: ٢اخلصائص : ابن جين) 61(
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٧٩١  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

املراد بعلقم
ُ

ومن ذلك قول .  وجمرورها))على((َّفلذلك علق به . شديد أو صعب: 
  )٦٥(:ديك اجلن

َ فؤاد عُّلُك ٍ ُُّيك أمَلُ ما أمك اجتاحت امل   َ
َ

ِ َ  ناياَُّ
: وعلى هذا ففي علقم ضمري كما يف قولك. فعلق على بأم، لتأويله إياها مبشتق((

))إذ أولته بقولك شجاع، إال إذا أردت التشبيه زيد أسد،
)٦٦( .  

َمن هذا القول يتضح أن اسم الذات يستعمل مبعىن املشتق، إذا وقع صفة  ُ
ُفإن أريد به التشبيه . ً األمثلة السابقة، بشرط أال يكون حمموال على التشبيهكما يف

  . ٍفهو جار على بابه
 على ًا مصوغاً مكانهة إذا كانالصفة املشب مبعىن سم الذاتيطرد جميء او

َمفعلة((  من اسم الذات، للداللة على املكان الذي يكثر فيه صاحب ))َ
ٌهذه أرض مأسدة: ، حنو)٦٧(االسم َ َ مسبعة مذأبة، وتلك أرض مبعضة مسبخة، ٌ ََ ٌَ ٌ ٌَ ٌ
ِّكثرية األسود والسباع والذئاب، وكثرية البـعوض والسباخ: أي ُِّ َ ِ َِ َِّ ُ ِوهذه أمساء أمكنة، . ُ

ا استعملت نعتا ا عن معىن الصفة املشبهة، أل ًعرب  َُ َويشرتط يف صحة هذا . ُِّ ُ
ُاالشتقاق أن يكون اسم الذات ثالثي األصول، جم ًمزيدا ًَّردا أوُ ِ َوقد قرر جممع . َ َّ

َمفعلة((اللغة العربية بالقاهرة أن صياغة  ُ للداللة على املكان الذي يكثر فيه ))َ
ّصاحب االسم قياسية

ُوقد استغىن العرب عن هذه الصياغة للرباعي األصول . )٦٨( ُّ ِّ
ُواخلماسي األصول، بقوهلم ِهذا مكان كثري الثعالب، وكثري: ُ َِ َِ ِ َّ ُ ٌ ِ العناكبَ ِ َ

)٦٩(.  
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  أصول األسماء األعالم
ا شأن أمساء اجلنس، أغلبها منقول من مصادر أو  واألمساء األعالم، شأ

  إىل هذا املوضع، مع أنتأخريهاُوقد آثرت .  أو أفعالمشتقات أو أمساء أجناس
ُ، نظرا إىل وضوح عالقتها بأصوهلا من جهة، وتناول كثري ّاحلديث عنها قد تقدم ُ ًَ

َّلعلماء هلذه العالقة بالدراسة والتفسري من جهة أخرىمن ا ُيضاف إىل ذلك أن . ِّ
ُد ارتباطا بأصوهلا من األمساء األعالم، لذلك عًأمساء اجلنس أكثر استعماال، وأب ً

ِّكان من حقها أن تستأثر باحلظ األوفر من االهتمام والدراسة ّ ِّ.  
َومن أمثلة األمساء األعالم ما يرد عادة يف س َند األحاديث النَّبوية، حنوَِ َ :

ُحدثنا آدم َ َ َّ ُحدثنا شعبة: َ ُ َ َّ َحدثنا احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن : َ َ َِ
َ ِ َ ُ

ِ َ َ ََ َّ
َعائشة َحدثنا مسلم بن إبراهيم: وحنو. )٧٠(ِ ُ

ِ ِ
ُ ُ ََ ٌحدثنا مهام: َّ َّ َ َّ ِِحدثنا قتادة، عن جابر : َ َ ٌ َ َ َّ َ

ٍبن زيد، عن ابن عباس َّ َِ ِ ٍِ َ
َحدثنا عمرو بن خالد قال: وحنو. )٧١( ٍ ِ

ُ ُ َ َ َّ َحدثنا الليث، عن : َ ُ َّ َ َّ َ
ٍيزيد، عن أيب اخلريِ ، عن عبد اهللا بن عمرو َِ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ َ

)٧٢(.  
ُفآدم َمنقول من مشتق على صيغة الصفة املشبهة، من مصدر أدم  اسم علم:َ ِ

ُيأدم ُوذلك ألنه خلق من تراب. َ َ ُّالسمرة، وهي لون الرتا: ُواألدمة. ُِ : ُوشعبة. )٧٣(بُّ
ُِاسم علم منقول من اسم جنس جامد يدل على ذات، نقل من مشتق على  ّ

ْفـعلة((صيغة  ُ مبعىن مفعولة، من مصدر شعب يشعب))ُ ََ ُُ َِ َواحلكم. )٧٤(ُِّ إذا فـرقُ اسم : َ
َفـعل((علم منقول من مشتق على صيغة  َ مبعىن فاعل، من مصدر حكم ))َ َ َ

ِ
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٧٩٣  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

ُحيكم ُ َ
وال ((: ، ليس له أصل عريب، قال أبو حيانّأعجمياسم علم : ِوإبراهيم. )٧٥(

يدخل االشتقاق والتصريف املصطلح عليهما يف علم النحو يف االسم 
))األعجمي

اسم علم منقول من مشتق على صيغة الصفة املشبهة، : َواألسود. )٧٦(
ُمن مصدر سود يسود ََ َ ِ اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم : ِوعائشة. َ

الفاعل املؤن
ُ

ُث، من مصدر عاش يعيش ََِ.  
ِومسلم اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر : ُ
ُأسلم يسلم َ
ِ ُ اسم علم منقول من مشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل، : ََّومهام. َ

ُّمن مصدر هم يهم ََِّ اسم علم منقول من مفرد اسم جنس مجعي : َوقتادة. )٧٧( َ
َوهو اسم جنس مجعي مرجتل. َّلشوكا: َوالقتاد. يدل على ذات

اسم : ِ وجابر.)٧٨(
ُعلم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر جبـر جيبـر، إذا عادل  َُ ََ َ

ُاسم علم منقول من مصدر زاد يزيد: َوزيد. )٧٩(الشيء بنصابه َِ . ُكنية: َوابن زيد. َ
ٌاسم جنس أصله بـنـو،: وابن. ُوالكنية اسم علم  على صيغة منقول من مشتق ََ

َفـعل(( ُ مبعىن مفعول))َ َمبين، من مصدر بين يبىن: َ ُ ُ ََ ِ اسم علم منقول من  :َّوعباس. ِّ
ُمشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل، من مصدر عبس يعبس َِ َ : وابن عباس. ََ

  .ُكنية
ُاسم علم منقول من مصدر ثالثي، فعله عمر يعمر: َوعمرو َُ ََ ْوالعمر. َ َ :

َفسمي ال. َاحلياة ِّ ًشخص به تفاؤال بطول بقائهُ َ ُ اسم علم منقول من : ِوخالد. َّ

                                                            
  .٧٦ - ٧٥االشتقاق ص: ابن دريد) 75(
  .٢٨: ١اف الضرب ارتش:  أبو حيان)76(
  .٢٢٢االشتقاق ص:  ابن دريد)77(
  ).قتد( ؛ وابن منظور ٣٤٢ صنفسه )78(
  ).جرب( ؛ وابن منظور ٦املبهج ص: ابن جين )79(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُمشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر خلد خيلد َُ ََ . ُكنية: ِوابن خالد. َ
َوهو يف األصل مصدر لفعل مهمل، مبعىن الصفة املشبهة. اسم علم: َّوالليث ُ :

ِالقوي، استعمل للداللة على اسم اجلنس ُ ّ ِ َاألسد، ومنه نقل: َ
سم اال للداللة على ُِ

. ُكنية: َوأبو اخلري. َزاد: اسم علم منقول من فعل مضارع ماضيه: َِويزيد. علمال
ِمصدر استعمل على بابه: َواخلري اسم علم : َْوعبد. ََُّاسم علم مركب: َوعبد اهللا. ُ

ُمنقول من صفة مشبهة، من مصدر عبد يعبد َُ ََ َ.  
ُت هنا باحلديث عن أعالم وقد اكتفي.  األمساء األعالمأصولتلك هي 

ًاألشخاص فرارا من اإلطالة، علما أن غريها من أمساء األماكن والبلدان  َيورد نفس ً َ ُ
َاملوارد، ويسلك يف ذات السبيل ُ.  

*  *  *  *  *  
َمما سبق يتضح أن أمساء الذات منها املرجتل وهو قليل، على حني أن أغلبها  ُ

َّ
ّإما مشتق كأمساء الزمان واملكان  ُواآللة، وإما منقول من أصول مصدرية أو َ

قسم : وظهر أن أمساء الذات املنقولة تنقسم باعتبار أصوهلا إىل قسمني. اشتقاقية
ُيوافق أصوله اليت نقل منها يف البناء، وقسم ختالف أبنيته أبنية أصوله  َُ ُُُ ُ ِ ُِ َ ُ

  .)٨١(والغابة)٨٠(كاألرض
َ يعود إىل أصول تستعمل واألمساء اليت تنتمي إىل القسم األول منها ما ُ ُ

ُحبسب معناها الوضعي كالبحر والنَّهر، فيستعمل كل منهما اسـم ذات كما  َ
ُيستعمل مصدرا حبسب معناه الوضعي، ومنها ما يعود إىل أصول مل تعد تستعمل  ً ُ
ُحبسب معناها الوضعي كالطريق والطبيعة، إذ يستعمل كل منهما اسم ذات، على  َّ َّ

وهذه األخرية يكثر أن تكون . ُي مل يعد يستعمل على بابهحني أصله االشتقاق
                                                            

  .٢٨التبيان يف إعراب القرآن ص: العكربي) 80(
  .)غيب(املقاييس ) 81(



  
٧٩٥  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

وهذا يدل على أن العرب مل . ُأصوهلا اشتقاقية، ويندر أن تعود إىل أصول مصدرية
ًيستغنوا عن املعىن املصدري للبناء، على حني استغنوا أحيانا عن املعىن االشتقاقي  َ ُ

  .للصيغة
ُوملا كان معظم أمساء الذات، يعود إىل أصو

ّ
ل مصدرية أو اشتقاقية، فإن 
أهم نتيجة ميكن استخالصها من البحث هي أن أصل االشتقاق هو املعاين 

  .ِّّالذهنية، ال املعاين احلسية، خبالف ما هو شائع عند معظم الدارسني



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 المصادر والمراجع
 حميي الدين حممد: حتقيق.  الحاجبابن شافية شرح : الدينرضي، األسرتاباذي - ١

  .١٩٧٥ بريوت الكتب العلمية، دار ورفاقه، داحلميد عب
  .١٩٧٩، بريوت العلمية، دار الكتب ٢ط . الكافية في النحوكتابشرح 

 حميي حممد: حتقيق . األشموني على ألفية ابن مالكشرح: ، أبو احلسناألمشوين - ٢
  .١٩٥٥ الكتاب العريب، بريوت دار، ١ط احلميد، عبدالدين 

 مصطفى البغا، الدكتور: حتقيق . البخاريصحيح: ل بن إمساعيحممد، البخاري - ٣
  .١٩٧٦، دمشق اهلندي مطبعة

، مكتبة ٢عبد السالم هارون، ط:  حتقيق.خزانة األدب:  البغدادي، عبد القادر- ٤
  . ١٩٧٩اخلاجني، القاهرة 

، دار ٤، طاألبياريإبراهيم : حتقيق .ريفات التعكتاب: حممد ن بعلي، اجلرجاين - ٥
  .١٩٩٨ بريوت  العريب،الكتاب

 علي النجار، دار الكتاب حممد: حتقيق .الخصائص:  عثمانالفتح أبو جين، ابن - ٦
  .، دون تاريخبريوت ،العريب

الدكتور حسن هنداوي،   :  حتقيق.المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة
  . ١٩٨٧، دار القلم، دمشق ١ط

  .٢٠٠٠ دمشق، دار الفيحاء، ٣ط . الباريفتح:  العسقالينر حجابن - ٧
َ الضرب من لسان العربارتشاف: ، حممد بن يوسف األندلسيحيان أبو - ٨ َّ. 

  .١٩٩٨، القاهرة اخلاجني، مكتبة ١ رجب عثمان حممد، طالدكتور: حتقيق
 بريوت مجيل، دار الفكر، حممد صدقي: بعناية . المحيط في التفسيرالبحر
١٩٩٢.  

: حتقيق .ر المعلقات العششرح:  زكرياء حيىي بن عليأبو، زي التربياخلطيب - ٩
  .١٩٩٧ الفكر، دمشقدارِّ فخر الدين قباوة، الدكتور



  
٧٩٧  حممود احلسن.  أ–صوهلا وداللتها يف السياق أمساء الذات أ

عبد السالم :  حتقيق وشرح.االشتقاق:  ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن- ١٠
  .١٩٥٨هارون، مؤسسة اخلاجني، القاهرة 

د الدكتور عب: حتقيق . في النحواألصول: ، أبو بكر حممد بن سهلّّالسراج ابن - ١١
  .١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بريوت ٢، طالفتلياحلسني 

حممد جاد املوىل ورفاقه، املكتبة : حتقيق  .المزهر: ، جالل الدينالسيوطي - ١٢
  .١٩٨٧ وبريوت صيدا، العصرية

: حتقيق .رآن في إعراب القالتبيان:  اهللا بن احلسنيعبد البقاء أبو، العكربي - ١٣
  . ١٩٨٧ بريوت  اجليل،دار، ٢، طالبجاوي حممد علي

 اللغة وسنن العرب في ه في فقالصاحبي:  فارس، أبو احلسني أمحدابن - ١٤
  .١٩٦٣ بريوت، بدران . أمؤسسةُّ الشوميي، مصطفى: حتقيق. كالمها

 الفكر، دمشق دار، ٢ط  أبو عمرو،نشهاب الدي: حتقيق . في اللغةالمقاييس
١٩٩٨.  

 املعارف، مكتبة، ٣ط .ال واألفعماء األستصريف:  الدينر فخلدكتور، اقباوة - ١٥
  .١٩٩٨ بريوت

عبد السالم حممد :  وشرححتقيق .الكتاب: ، عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه - ١٦
  .١٩٨٨، القاهرة اخلاجني مكتبة، ٣ط، هارون

 .رآن ألحكام القالجامع: األنصاري اهللا حممد بن أمحد د عبأبو، القرطيب - ١٧
  .١٩٩٥، بريوت  حممد مجيل، دار الفكرصدقي: راجعه

الدكتور عدنان درويش : حتقيق .الكليات:  بن موسىوب أيالبقاء أبو، الكفوي - ١٨
  .١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بريوت ١ط املصري، وحممد

: حتقيق .افية الشة الكافيشرح:  الدين حممد بن عبد اهللامجال مالك، ابن - ١٩
  .١٩٨٢ املكرمة ةمك أم القرى، جامعة، ١ط املنعم أمحد هريدي، عبدالدكتور 

َاملرتضى - ٢٠ ُ
 شرح شواهد في العروس تاج:  احلسيينحممدَّ الزبيدي، حممد بن 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  .ه ١٣٠٦، املطبعة اخلريية، القاهرة ١ط .القاموس
عبد احلميد : حتقيق  . على مهمات التعاريفالتوقيف: ، عبد الرؤوفاملناوي - ٢١

  .١٩٩٠، عامل الكتب، القاهرة محدانصاحل 
 بريوت صادر، دار، ١ط . العربلسان: ، حممد بن مكرم املصري منظورابن - ٢٢

١٩٩٢.  
لد: دمشق اللغة العربية بمجمع مجلة - ٢٣ لد٢٠٠٥ لعام ٨٠ا  لعام ٨١وا

٢٠٠٦.  
لد:  اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة - ٢٤   .١٩٣٥لعام الثاين، ا


