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 قال العماد األصبياني:

كتابا في يومو إاّل قال في غده: لو ُغّير  نإني رأيت أّنو ال يكتب إنسا"
ىذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان ُيستحسن، ولو ُقّدم ىذا لكان أفضل ولو 
ُترك ىذا لكان أجمل، وذلك من أعظم العبر، وىو دليل استيالء النقص 

 ."عمى جممة البشر
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توليد في عتمد ت   التياالشتقاقية  الخصيصةب ،مقارنة بالّمغات األخرى العربّيةتتمّيز الّمغة 
ّن بناء المفردات أو اشتقاقيا، يكون بالقياس إلى قوالب ؛ أي إالّصرفّيةيغ الصّ وبخاصية   ،المفردات

 وأنماط صيغّية متّفق عمييا.
 الّصرفّيةيغة الصّ  ّيةشكميا عن معناىا؛ بمعنى أّن بننبئ ي   ،ّيةالمعجم صيغا صرفنجد في و     

إذا عممنا وبخاصة يا، لتّ ال عالقة بين شكميا ودال صيغا صرفية كتشير إلى معناىا، لكن ىنا
 عّدة مدلوالت أو يا تمثّميالتأّن دالىو المالحظ و اعتماد القياس في اشتقاق وتوليد األلفاظ الجديدة، 

العالقات شكل ىذه الّصيغ الصرفية، وكذا في داللتيا، و  بحث فيأردنا أن نلذلك  ا؛دالليّ  امشترك
وعالقة ىذه المدلوالت  صيغة واحدة  تنضوي تحت دال واحد، أو التي يامدلوالتبين تربط  التي

 .غيّ يالصّ مط النّ ، أو بذلك بذلك الشكل
المصدرّية المشتقة من الفعل الّثالثي  الّصرفّيةيغ الصّ لدراسة شكل وداللة  دافعنا تأّسسلقد و 
إذا عممنا وبخاصة  ؛المعجم الوسيطو من المعاجم المعروفة والمتداولة بكثرة، وى في معجم ،المجّرد

  ىذا األخير ولما كان العريق، مجمع القاىرةن وصدر ع ،و يتناول كّل ما ىو شائع ومستعملأنّ 
واالصطالحات  ،انفتاحو عمى األلفاظ العامةوكذا  العربّيةمن أكثر المجامع اىتماما بمناىج تطوير 

  والموّلدة  ّيةارئة عمى العموم والفنون المختمفة في العصر الحديث، إضافة إلى األلفاظ األعجمالطّ 
 ابعة.الرّ فاىيم المستحدثة في طبعتو المو 

معرفة غبة في الرّ  ىو مقاربة حاسوبية، الّصرفّيةيغ الصّ لتناولنا شكل  اتيافع الذّ الدّ ثّم إّن 
والميل  ،الّصرفّيةاكتشاف كيفية االشتقاق اآللي لمصيغ كيفية التعامل مع النصوص الرقمية، وكذا 

تحميل معاني ثّم إّن دافع  الحاسوبية، سانياتالمّ بما فييا  ،كنولوجيةالتّ لو عالقة ب كّل ماإلى 
ظريات النّ حب االّطالع عمى ىو ، العرفانّيةباعتماد المقاربة  الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ المشترك 
، كما أّن المقاربة الحاسوبّية ىي مقاربة عرفانّية؛ حيث إّن ىذه األخيرة تبحث في المعاصرةالّمسانية 

 لذىني لمحاسوب.آلية التفكير الذىني لدى االنسان، والحاسوبية تقوم بتوصيف وترجمة التفكير ا
الثّي المجّرد ) وبالذات الثّ المشتقة من الفعل  الّصرفّيةيغ الصّ  ّيةلشكل أو بن انطمقت دراستناقد و    
بطرح مجموعة من ، يالتّ لدالوكذلك  راسة دقيقة ومحّددة(الدّ ؛ ألجل أن تكون ّيةالمصدر  يغالصّ 
 : كاآلتي ، وكانتساؤالتالتّ 



ت  
 

  ماىي العالقة التي تربط شكل أو بنية الّصيغ الصرفية المصدرية بدالالتيا؟ وكيف نفّسر
 نمط صيغّي واحد؟اجتماع عّدة مدلوالت ضمن 

  المشتقة  ّيةالمصدر  الّصرفّيةيغ الصّ في بناء  ّيةأو الحاسوب العرفانّيةكيف ت عتمد المقاربة
 ؟ دثي المجرّ الالثّ من الفعل 

  ؟العرفانّيةظريات النّ راسة، ضمن الدّ ب الّدالليّ تناولت ظاىرة المشترك  التيما ىي المبادئ 

 الذي  الّدالليالمشترك المتعددة في  تجمع بين المعاني التيالمجازية قات وماىي العال
 ؟ يجيء عمى نمط صيغي معّين

  الّداللي في عالقات معاني المشترك  ،العرفانّية ّيةظر النّ  المبادئ التصورّية فيكيف تفّسر
 الّصيغ الصرفية المصدرية.

 :رحة، لإلجابة عن ىذه اإلشكاالت كما يميوكانت الفرضيات المقت   
 اعتماد واحدة من بتوصيفيا أّوال، ثّم حاسوبيا،  الّصرفّيةيغ مصّ لاشتقاق و  كون كّل من قراءةت

 الّصرفّيةيغ الصّ ذا من أجل اشتقاق ألجل استرجاعيا من قاعدة البيانات، وك لغات البرمجة
 آليا. المصدرية

 لينور فس المعرفي إلالنّ عمم رازية في الطّ ظرية النّ  تمّثل( روشEleanor Rosch)  أّول
 .عرفانيا راسةالدّ ب الّدالليّ شتراك نظرية تناولت مقَولة الم

 حسب  عالقات، ىيبواسطة  الّدالليّ المشترك  المعنى الحقيقي بالمعاني المجازية فيبط يرت
 المشابية والمجاورة. ة،الّدالليّ المبادئ العالقية 

  صوري تفسيرا يربط بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية، لم  التّ تضيف نظرية المزج
 .من تفسيره العرفانّيةتتمّكن نظرية المناويل 

حميمي الذي يقوم عمى: وصف الظاىرة أي التّ الوصفي المنيج  ،ىذه األطروحةفي  لقد اتّبعناو    
سواء باعتماد د، الثي المجرّ الثّ المشتقة من الفعل المصدرّية  الّصرفّيةيغ الصّ أو اشتقاق بناء وصف 

 ومبادئيا  العرفانّيةالّمسانّية  ظرّياتالنّ مختمف وصف ياضّية أو الحاسوبّية، و الرّ ّية، أو المقاربة الخميم
 الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ  كمشتر ال تحميل معاني وبعدىا راسة،الدّ ب الّدالليّ تناولت المشترك  التي



ث  
 

تنتمي  التي الّصرفّيةيغ الصّ من مجموع  من كل نمط صيغّي، ، من خالل نماذج مختارةالمصدرية
  .العرفانّيةالّمسانّية  ظرّيةالنّ المبادئ العالقّية في باعتماد  العّينة، إلى

نمط صيغّي من ثّميا كّل ي م التي ّيةسب المئو النّ لمعرفة حصائي؛ اإلالمنيج  واعتمدنا كذلك   
الالت المختمفة لكّل واحد الدّ وكذلك نسبة  ،الواردة في المعجم الوسيط ّيةالمصدر  الّصرفّية يغالصّ 
إلييا، سواء من خالل تطبيق المقاربة الحاسوبية، في دراسة  التي توّصمناتائج النّ ثّم تحميل  منيا،
، ونسبة دالالتيا، ومن خالل الّصرفّيةيغ الصّ ورود  في نسبة وأالمصدرية،  الّصرفّيةيغ الصّ شكل 

 الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ في دراسة عالقات معاني المشترك  العرفانّيةتطبيق المقاربة 
 المصدرية.

في المعجم الوسيط مقاربة ودالالتيا  الّصرفّيةيغ الصّ  المعنَونة بـ )شكل األطروحة وقّسمنا   
 :ما يمي فييا تناولنا التي، و وثالثة فصول تمييدإلى  عرفانية(

رفي ةيغة الص   :وسمناه بـ فصل التمهيدي:ال -    مفيوم عمم فيو،  وجاء .والمعجم الوسيط الص 
صريف الذي ينتمي إلى التّ ظرية المعجمية، وتمييزه عن عمم النّ رف االشتقاقي الذي ينتمي إلى الصّ 
اخمية لموحدة المعجمّية؛ وعممية اشتقاق الدّ  رف االشتقاقّي بالبنيةالصّ ييتم عمم إذ  ،حويةالنّ ظرية النّ 

يغة الشكمية الصّ رفمّية، كما ييتم بالصّ الثية، وىو ما يدرج في الثّ الجذوع المختمفة من المادة األصل 
مييزية لموحدة المعجمّية، من عالقات صوتية، صرفية، داللية، ومقولية، وكذا العالقات االئتالفية التّ 

 يغمّية.الصّ ة، وىذا ما ي درج في الّدالليّ ة الّصغيّ ة، أو العالقات الّدالليّ وىي العالقات الّشكمية 

أمثال سيبويو، وابن جني  ،غويين العرب، سواء عند المّ الّصرفّيةيغة الصّ إلى داللة  ونتطرق بعدىا   
لتعتمد ىذه العالقة، من ِقبل يا، لتّ في عالقة مع دال الّصرفّيةيغة الصّ الذين أشاروا إلى أّن شكل 

أمثال دانيال رب، عند الّمغويين الغ وكذاالّمغويين والمجمعيين حاليا؛ لتوليد صيغ ومفردات جديدة، 
يا، في الّمغات اليندية تحاول ربط بنية المفردات بمعاني التي( Danielle Corbinكوربان )

ف عريالتّ  مييدي،التّ ونتناول في نياية ىذا الفصل  ظرية الوصمية،النّ األوربية، في ما يسمى ب
 راسة، وبممّيزاتو.الدّ بالمعجم الوسيط مدّونة 



ج  
 

ل الفصل -    رفي ةيغ الص  استرجاع واشتقاق : وسمناه بـ: األو  فيو  ، وعالجنامقاربة حاسوبية الص 
   مبحثين: إلى أو بنيتيا، وقّسمناه الّصرفّيةيغة الصّ ما يتعّمق بشكل 

ل -     من المعجم الوسيط. الّصرفّيةبـ: االسترجاع اآللي لمصيغ  وسمناه :المبحث األو 

الثي الثّ المشتقة من  ّيةالمصدر  الّصرفّيةلمصيغ  ّيةاالسترجاع أو القراءة اآللىذا المبحث، يتناول    
فاعتمدنا  الواردة في مدّونة المعجم الوسيطنسبة ورودىا، ودالالتيا المختمفة، د؛ ألجل معرفة المجرّ 
تأخذ مّنا الجيد  التي ّيةريقة اليدو الطّ عوضا عن ؛ (python) لغة البرمجة بايثون سترجاعياافي 

 والوقت الكبيرين. 

  . ّيةالمصدر  الّصرفّيةاالشتقاق اآللي لمصيغ : : وسمناه بـانيالث  المبحث  -   

أو تقميبات ياضية، الرّ  ّيةريقة الخميمالطّ ب في بدايتو، كاناالشتقاق  أنّ  اني،الثّ جاء في ىذا المبحث   
بتغيير مواضع الحركات األربع عمى حروف الجذر  حروف الجذر، وتقميب حركات الحروف؛

ومن المحدثين أشار إلييا أنستاس  طي،يو السّ مثل ابن جني، و القدماء، تنّبو إلييا  التيالثة، الثّ 
 . يب البكوشالطّ الكرممي، وعمل بيا 

وفر عمى قائمة الجذور التّ وذلك ب في االشتقاق ّيةمقاربة جديدة، وىي المقاربة الحاسوب وتظير    
، فإّن البرنامج يقوم باشتقاق ّيةوليست قياس ّيةسماع العربّيةغة المّ في  الّصرفّيةيغ الصّ ّن وأل ، العربّية
نقيب في البيانات؛ بمعنى أن البرنامج التّ وألجل ذلك نعتمد  ؛يغ الميممةالصّ و  ،مستعممةاليغ الصّ 
إلى طريقة  وتناولنا إضافة ردة فقط في مدّونة المعجم الوسيط.، الواالّصرفّيةيغ الصّ باشتقاق يقوم 

 التي( htmlغة الواصفة ) المّ  ، طريقة أخرى ىي(python) رمجة بايثوناالشتقاق باعتماد لغة الب
د الضغط عمى خانة البحث، بعد ، بمجرّ الّصرفّيةباالشتقاق اآللي لمصيغ  تتوفر عمى واجية تسمح

 تيجة مباشرة.النّ  يغة المراد اشتقاقيا، لتظير لناالصّ اختيار الجذر و 

صور الت  ر الل غويين العرب وفي في تصو   الد اللي  المشترك  :وسمناه بـ: انيالث  الفصل  -  
  :اثنين مبحثينفي  وجعمناه، العرفاني  

 



ح  
 

ل  .في تصّور الّمغويين العرب الّدالليّ دراسة المشترك ـ: وسمناه ب :المبحث األو 

، ولقد تناول الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ دراسة لممشترك  ىي الّصرفّيةيغ الصّ إّن دراسة داللة    
طور التّ يجات و المّ ز وتداخل المجا :من حيث أسبابو، مثل الّدالليّ غويون العرب دراسة المشترك المّ 
تربط بين  التيفظي، وذلك من حيث العالقات المّ والمشترك  الّدالليّ كما مّيزوا بين المشترك  ،غويالمّ 

ن لم يكن  ، فإذا كان فيو تعالقالّدالليّ المعاني المكّونة لممشترك  بين المعاني فيو مشترك داللي، وا 
تربط  التيوكان تفسير الّمغويين العرب، لمعالقات  تعالق وربط بين المعاني فيو مشترك لفظي.

مطابقة في المشترك الّمفظي وفي األضداد، أو من المن خالل داللة ، الّدالليّ معاني المشترك 
ّما داللة تكون إّما دالل التي ،اللة العقمّيةالدّ خالل  زام، في المجاز والكناّية، ومصدر التّ ة تضمن، وا 

 بيل إلى االستدالل العقمي. السّ مختمف ىذه العالقات المجازّية ىو العقل، فيي 

 صّور العرفانّي.التّ في  الّدالليّ بـ: المشترك  وسمناه :انيالث  المبحث  -   

والشروط  أرسطو ّيةمع نظر  ،عند العرفانيين الّدالليّ دراسة المشترك ظيرت اإلرىاصات األولى ل    
في عمم  ّيةموذجالنّ أو  ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ في تصنيف المقوالت، لتظير بعد ذلك  ّيةوالكاف ّيةالضرور 

ذلك من خالل و  ،سمحت بتصّور جديد لمعاني الكممات التي ةالّدالليّ  ّيةظر النّ وىي فس العرفاني، النّ 
تجمع المعنى  التيويفّسر العالقة  ،يربط العناصر المكّونة لممقولة الذي شابو األسري،التّ مبدأ 

  .الّدالليّ القاعدي والمعاني الفرعّية في المشترك 

رازّية، أو الطّ أثيرات التّ ، أّن مصادر (Lakoff)لاليكوف العرفانّيةظرّية الّمسانّية النّ  وتضيف   
 لمشابية أي االستعارة، وكذلك عالقة االعرفانّيةتربط معاني المشترك، ىي المناويل  التيالعالقات 

 يصورّية لمفرد، ويقّدم فوكونيالتّ أو الممكة تتمثل في المجاز المرسل،  التيأو عالقة المجاورة 
(Fauconnier)   التيصوري، تفسيرا لمربط واالئتالف بين معاني المجازات التّ في نظريتو المزج 

صوري من فضاءين التّ توّسع المجال ي، لالمشابية والمجاورة عالقات ال يمكن تفسيرىا باعتماد
أرضّية عرفانّية، تسمح بإقامة عالقة بين الفضاءات وبمزج  وتعطيَ  ،ذىنيين إلى أفضّية متعددة

  صورات الذىنّية بعممّية استداللّية، وحتى بناء استعارات جديدة.التّ 



خ  
 

رفي ةيغ الص  في  الد اللي  عالقات معاني المشترك  :وسمناه بـ :الث الث  الفصل  -      .ي ةالمصدر  الص 

المشتقة من  ّيةالمصدر  الّصرفّيةلمصيغ  ّيةحصائاإلراسة الدّ  واألخير، الثّالثّ في الفصل  نتناول   
يغ أكثر ورودا في ىذه الصّ ؛ لمعرفة أي ولدالالتيا الواردة في المعجم الوسيط ،دالثي المجرّ الثّ الفعل 

نتائج ىذه  يا؛ أييمكن استغالل في كّل نمط صيغي مصدري، والتي ت الغالبةالالالدّ المدّونة، وأّي 
يغ الصّ في  ةالّدالليّ العالقات  راسةالدّ نتناول ب وبعدىاعميمية. التّ راسة اإلحصائية في العممية الدّ 

 ّيةمصدر  ّيةكّل صيغة صرف؛ باختيار نماذج من دالثي المجرّ الثّ المشتقة من  ّيةالمصدر  الّصرفّية
مط النّ وكذا داللة  ،الجذر يا، باعتماد داللةلتّ دال استيحاءواردة في مدّونة المعجم الوسيط، و 

  الّدالليّ المشترك ىذا رابط بين معاني التّ عالق و التّ ظر في النّ الذي جاءت عميو، وبعدىا  غيّ يالصّ 
 تفّسر اجتماع عّدة مدلوالت التيو ، من مشابية ومجاورة، العرفانّية ةالّدالليّ  ّيةباعتماد المبادئ العالق

  .ضمن دال أو نمط صيغي واحد

يغ الصّ شكل حول  توّصمنا إلييا، التيتائج النّ نياية ىذه األطروحة بخاتمة ذكرنا فييا، أىّم  وتأتي   
مكانية حوسبة و  باعتماد المقاربة الحاسوبية، د،الثي المجرّ الثّ المشتقة من  ّيةالمصدر  الّصرفّية ا 

ىي دراسة لمعاني  التيعرفانيا، و  الّصرفّيةيغ الصّ داللة دراسة وعن ، العربيّ رفي الصّ ظام النّ 
معاني المختمفة في نمط البين ىذه تربط  التيالعالقات و ، الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ المشترك 

حسب نظرية اليكوف، وبالفضاءات الذىنية، أو المزج  العرفانّيةصيغي واحد، وتفسيرىا بالمناويل 
   ي.صوري حسب فوكونيالتّ 

العرفانية عن الحاسوبية؛ إذ إّن النظرية المقاربة الذىن المتجسد ىو ما يمّيز ونشير إلى أّن    
عمى خالف الذكاء االصطناعي ومعالجة المعمومات؛ ألّن الذكاء االصطناعي ال بّد أن  العرفانية

يشخص الترسيم االستعاري، بوصفو عممية حسابية تأخذ بشكل نمطي المعاني الحرفية بوصفيا 
مدخالت، وتعطي قراءة استعارية بوصفيا مخرجات، وىذا يتعارض مع الحاالت التي تكون فييا 

ات متداخمة في جممة واحدة، وتتطمب التفعيل المتزامن لعدد من الترسيم استعارات متعددة
 االستعارية، وىذه الترسيمات والخطاطات ىو ما يصعب توصيفو لآللة.

 



 د
 

 ا مشابيا لموضوع األطروحة، إذ نجد حولتناولت موضوع التيابقة السّ راسات الدّ  ونشير إلى   
وليد التّ  بعنوان حسام البينساوي،، كتاب الّدالليّ تربط معاني المشترك  التي ةالّدالليّ العالقات 

العالقات  ّيةغوي في ضوء نظر المّ يب الطّ ر ألبي الدّ في كتاب شجر  ّيةغو المّ ، دراسة لممادة الّدالليّ 
ابقة، أي مرجع تناول موضوع االسترجاع واالشتقاق اآلليين السّ راسات الدّ ولم نجد في . ةالّدالليّ 

 .يو من اجتياديفورد في ىذه األطروحة ما و ، الّصرفّيةصيغ لم

 حتنا، تنّوعت وتعّددت حسب الحاجةتغّذت منيا أطرو  التيالمراجع  وتجدر بنا اإلشارة إلى أنّ    
 والمترجمة واألجنبية. العربّيةفمنيا 

في الفصل الخاص باالسترجاع واالشتقاق  البحث أثناء في األطروحة تحّديالنا ا شّكل مّ مو 
باحثين ال أخذت ىذه الوجية، أو قّمة التيراسات الدّ قّمة  ،ّيةالمصدر  الّصرفّيةاآلليين لمصيغ 

في آن  تقنيات البرمجة وأ، ّيةلمسانيات الحاسوب، و العربّيةغة المّ ستوعبين لخصائص مالمتمكنين و ال
يحتاج  وع من البحوثالنّ كما أّن ىذا  سانيات الحاسوبية،لذا فإّننا نعتبرىا مغامرة في مجال المّ  واحد؛

 المعجم الوسيط. إلى عمل فرقة، لوجود إشكاالت في رقمنة مدّونة

ظريات الّمسانّية النّ واردة في ال ،استيعاب بعض مفاىيم المصطمحات نشير إلى صعوبةكما 
راسة رغم عناء البحث فييا، ورغم الضغط األكاديمي، تجربة ممتعة الدّ نعتبر ىذه  إاّل أّننا ،العرفانّية

 غة. لمّ قا رحبة لمنيل من العموم ذات العالقة باومفيدة تفتح آفا

فمو الحمد  –و وحده المّ وىذا جيد بذلت فيو ما استطعت، فإن أَصبت فذاك توفيق من 
ن أخطأت -والمّنة ، أن أعانني حمدا كثيرا و سبحانو وتعالىالمّ ىذا وأحمد فعذري أّني من البشر،  وا 

 .عمى إتمام ىذه األطروحة

 رادية حجبار                                                              

 9162أفريل  61 الجزائر في:                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 :مهيديفصل الت  ال
 

 رفي ة والمعجم الوسيطالص  يغة الص  
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 الصيغة الصرفية والمعجم: - 

؛ بمعنى أنؾ تستطيع أف ّيةذات طبيعة اشتقاق األكلى ىي أّنياّية بخاصيتيف، غة العربتتميز المّ     
الكاحدة صيغا متنكعة، تشترؾ جميعا في أصؿ األصؿ المادة مف تشتؽ مف الجذر الكاحد، أك 

المعنى، كترتبط معا برابط معنكم، كيبقى لكّؿ صيغة منيا معنى زائد عف المعنى األصمي، كلذا 
 ّيةاقلصّ إلغات ذات طبيعة  ،ّيةفي مقابؿ العربنجد ك فقد تدؿ زيادة المبنى عمى زيادة المعنى. 

كابؽ السّ متمثمة في  ،اؽ لمجذر األصميلصّ ض صكر االفييا بع ّيةمثال، بيد أف العرب ّيةز يكاإلنجم
 ّيةثنالتّ أنيث ك التّ كاحؽ، متمثمة في عالقات المّ كأحرؼ المضارعة في أكؿ الفعؿ، كبيا بعض صكر 

 .صغيرالتّ كما في  ،غّير في داخؿ الكمماتالتّ  كليا صكرسب...، النّ كالجمع ك 

، كىي أف كمماتيا تأتي عمى صيغ مكزكنة؛ بحيث يمكف أف ّيةثان ّيةبخاص ّيةغة العربالمّ كتتمّيز    
القدماء عمى ذكاء فطرم عندما  ّيةكاف نحاة العربكلقد  يغة الكاحدة مفردات كثيرة،الصّ يندرج تحت 

كأبنيتيا المتنّكعة  ،رفي، في الكقكؼ عمى أكزاف الكممات المختمفةالصّ استخدمكا مقياس الميزاف 
 غات. المّ اس مف أحسف المقاييس في ضبط صيغ كصّيغيا المتعددة، كىك مقي

 :صريفالت  رف و الص  مفهوم  -1
صريؼ مصدراف لصَرؼ كصّرؼ، يدكر معناىما حكؿ التّ رؼ ك الصّ  :المفهوم الل غوي -أ
قميب، يقاؿ: "صرفتو عف كجيو صرفا، إذا رددتو كحّكلتو، كصّرفتو في التّ غيير ك التّ حكيؿ ك التّ 

 مف جية إلى جية، فتارة تيب شماالياح تحكيميا الرّ األمر تصريفا، إذا قّمبتو... كتصريؼ 
حاب تحكيميا السّ ىر: تقمباتو، كتصريؼ الدّ كتارة جنكبا، كتارة صبا، كتارة دبكرا. كصركؼ 

. كنجد 1اآليات تبيينيا في أساليب مختمفة كصكر متعددة"مف جية إلى أخرل، كتصريؼ 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  قكلو

 ليتعظكا كيعتبركا. ؛قريرالتّ رنا ىذا المعنى بكجكه مف أم كرّ   ١٤اإلسراء: 
                                                           

دار صادر. باب )ص ر  1991. بيركت: 1يف محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب، طالدّ أبك الفضؿ جماؿ  -  1
 ؼ(
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ك 

أم نكررىا   ١٤األنعام:  چ   ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ
ذكير بأحكاؿ المتقدميف، كتارة التّ عمى أكجو مختمفة، فتارة نعتمد المقدمات العقمّية، كتارة نعتمد 

اللة عمى الدّ صريؼ أبمغ في التّ كبيذا نالحظ أف  ؛رىيبالتّ رغيب ك التّ نعتمد الكعد كالكعيد ك 
 رؼ.الصّ غيير مف التّ 
حك، كألف مدلكؿ النّ صريؼ قسما مف التّ جعؿ الّمغكيكف القدماء  : االصطالحي المفهوم -ب
ي تتعمؽ بآخر الكمـ العربّية كغير اآلخر، ككاف التّ حك عاـ، يشمؿ جميع القكاعد كالمسائؿ النّ 

حك يقاؿ لو االشتقاؽ، أك النّ صريؼ، ُيطمؽ عمى مبحث خاص مف مباحث التّ رؼ أك الصّ 
 يغ القياسّية.الصّ اختراع 

حك عمى النّ رؼ قسيما لمنحك ال قسما منو، فضّيقكا دائرة الصّ حاة النّ كجعؿ المتأخركف مف    
رؼ عمى ما سكل الصّ ي تتعمؽ بأكاخر الكمـ مف حيث اإلعراب كالبناء، كأطمقكا التّ المباحث 

 ي تتعمؽ بالبنّية كأحكاليا. التّ ذلؾ مف القكاعد 

مف حيث عدد حركفيا مرتّبة أك  ،ي تأتي عميياالتّ الييئة كالكيفّية  ة فيتتمّثؿ بنّية الكممك    
ي التّ غييرات التّ كىذه ، 1غير مرتّبة، كحركاتيا، مع االعتداد باألصؿ كالزائد كؿ في مكضعو

ي تمّيز األصؿ مف الزائد، كالجامد مف المشتؽ، كتمّيز بيف التّ تطرأ عمى بنّية الكممة ىي 
 ي يكّضحيا الّشكؿ المكالي:التّ ك المشتقات بأنكاعيا. 

                                                           

  1 ، المكتبة الشاممة.ابف الحاجب شافيةضي االستراباذم، شرح الرّ محمد بف الحسف  -  
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 اسـ الفاعؿ -1المصدر العادم               -1                      

 اسـ المفعكؿ -2اسـ المصدر                  -2                      

 فة المشبيةالصّ  -3المصدر الميمي               -3                      

 صيغ المبالغة -4ناعي           الصّ المصدر  -4                      

 فضيؿالتّ اسـ  -5مصدر المرة                  -5                      

 اسـ اآللة -6مصدر الييئة                - 6                      

 اسـ الزماف كالمكاف -7                                                     

الثي الثّ المصدر العادم المشتؽ مف الفعؿ  كنختار مف مجمكع ىذه األسماء المشتقة،   
ظر في داللة ىذه النّ  اعتماد المقاربة الحاسكبّية، كبعدىاالمجّرد؛ لدراسة شكمو ككيفّية بنائو ب

 رفّية المصدرّية، باعتماد المقاربة العرفانّية. الصّ يغ الصّ 

 

 االسم

 المشتق

 المصدر المشتقات

 الجامد
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، كىك ّيةالمعجم ّيةرفالصّ رؼ مف حيث ىك عمـ الكحدات الصّ إّف   :االشتقاقي رفالص  علم  -2
رؼ مف حيث ىك عمـ الصّ ( أّما morphologie dérivationnelleرؼ االشتقاقي )الصّ عمـ 

 ،1(morphologie flexionnelleصريؼ )التّ يك عمـ ّية، فالمعجم ّيةرفالصّ تصريؼ الكحدات 
ف المفردة ييتـ بتككّ ك ، ّيةالمعجم ّيةرفالصّ ؛ ألّف قكامو الكحدات ّيةالمعجم ّيةظر النّ كاألّكؿ مف مكّكنات 

رؼ كما الصّ عمـ ؿ مكّكنا حكّية. كنمثّ النّ ظرّية النّ اني فيك مف مكّكنات الثّ كبقكاعد تكّلدىا صرفيا، أّما 
  :أدناه في المخطط

 

 

 

 

                

 

 

 

 .ّيةحك النّ  ّيةظر النّ ينتمي إلى  -               ّيةالمعجم ّيةظر النّ ينتمي إلى  -

 ذكيرالتّ ي تحّدد التّ  ّيةصريفالتّ ييتـ بالزكائد  -                   ّيةكائد االشتقاقييتـ  بالزّ  -

 أنيث، اإلفراد كالجمع، الماضي كالمضارع...التّ كاحؽ                      ك المّ كابؽ ك السّ كىي 

                                                           
، 9، عالعربّية ، جمعّية المعجمّية1994، 1993إبراىيـ بف مراد، "مقّدمة لنظرّية المعجـ"، مجمة المعجمّية، تكنس:  -1

 .62، ص 11

 رفالص  علم 

 صريفالت  علم  رف االشتقاقيالص  علم 
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رؼ الصّ رفّية المصدرّية؛ مف حيث اشتقاقيا، ضمف عمـ الصّ يغ الصّ كتندرج دراستنا لشكؿ 
 في: 1رؼ االشتقاقيالصّ عمـ  االشتقاقي. كيمكف تمخيص مباحث

صرؼ؛ أم باعتبارىا كحدة بسيطة قد تكّكنت مف جذر  ّيةمف حيث ىي بن ّيةالكحدة المعجم ّيةبن -
، أك ّيةاألكرب ّيةغات اليندالمّ حكيؿ الخارجي مثؿ التّ فجذع، قد تتفرع منو جذكع: سكاء بحسب نظاـ 

مثؿ  ّية،غير سمسم ّيةرفالصّ  ّيةغات ذات البنالمّ اخمي، كما يحدث في الدّ حكيؿ التّ بحسب نظاـ 
اؽ سكابؽ بأّكؿ األصؿ، كلكاحؽ لصّ إحكيؿ الخارجي التّ كيقصد ب ّية؛ب، كمنيا العر ّيةامالسّ غات المّ 

فإّف  ،ّيةغة العربالمّ كما ىك الشأف في  ،اخميالدّ حكيؿ التّ بآخره دكف أف يحدث تغيير في كسطو، أّما 
 إلى الجذكع، كما يخضعيا لقكالب مقيسة. ّيةا بإضافة زكائد صرفمفرداتيا تتكّلد داخميّ 

تؤّلفيا أنماط  ّيةتنتظـ في جداكؿ صيغ ّية،تمييز  ّيةمف حيث ىي كحدة شكم ّيةالكحدة المعجم ّيةبن -
ف كاف ّيةكتالصّ أليفات التّ متمايزة، كىي غير   ّيةرفالصّ  ّيةكتي الكاحد يتطابؽ كالبنالصّ أليؼ التّ ، كا 

ي التّ ىي  ،كتيالصّ أليؼ التّ ي تكّكف التّ كائت الصّ كامت ك الصّ ، فإّف ّيةي تككف لمكحدة المعجمالتّ 
ذا كاف  أك أم نمط صيغيّ  ،ّيةرفالصّ بكزف مف األكزاف  ّيةتتحّكـ في إلحاؽ الكحدة المعجم معّيف. كا 

 ّيةتأليؼ صكتي يجعميا مختمفة عف غيرىا مف الكحدات، فميس لكّؿ كحدة معجم ّيةلكّؿ كحدة معجم
الكاحدة ال تستقؿ بذاتيا، بؿ  ّيةرفالصّ  ةيّ تختمؼ بيا عف غيرىا مف الكحدات؛ ألّف البن ّيةصرف ّيةبن

مكذجي الذم تأتي عميو الكحدة النّ ىذا القالب يحقؽ يغي. ك الصّ تنتمي إلى جدكؿ يمّثؿ نمطيا 
 ظاـ داخؿ المعجـ. النّ ، ّيةالمعجم

كليد ثالث التّ نؼ مف الصّ الجديدة تكليدا صرفيا، كأىـ قكاعد ىذا  ّيةقكاعد تكليد الكحدة المعجم -
  .ركيبالتّ حت، ك النّ كىي: االشتقاؽ، 

ّية، يبحث في المعجم ّيةظر النّ مف مكّكنات  الذم ىك مكّكف ،رؼ االشتقاقيالصّ أّف عمـ  كنجد   
رفّية الصّ حكيمّية التّ مييزّية ليا كفي القكاعد التّ يغة الشكمّية الصّ اخمّية لمكحدة المعجمّية، كفي الدّ البنّية 

 ضميا.ي تتكّلد بفالتّ 

                                                           
 .63 ،62 ص، 9عمجمة المعجمّية، إبراىيـ بف مراد، "مقّدمة لنظرّية المعجـ"  -  1
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رؼ الصّ ينتج عنو اختالؼ في عالقة عمـ  ،دىايؽ تكلائكطر  ّيةالكحدة المعجم ّيةإّف طبيعة بن   
( أك صيغميا morphématiqueُتدرس صرفميا ) ّيةاخمالدّ  ّيةبعمـ المعجـ، فالبن

(morphomatique.) 

كتبحث  ّية،رفالصّ ( كىك الكحدة morphèmeرفـ )الصّ مصطمح مشتؽ مف  :ي ةرفمالص   -أ
 ّيةبنتككف ك ، 1ي تكّكنياالتّ نيا الدّ  ّيةرفالصّ مف حيث العناصر  ّية،في شكؿ الكحدة المعجمرفمّية الصّ 

ّما غير سمسمstructure concaténative) ّيةإّما سمسم ،ّيةاخمالدّ المفردة   structure) ّية( كا 
non- concaténativeتحكيؿ  ّيةغة عف عممالمّ غير مقّيدة؛ ألنيا تنتج في  ّيةبن ّيةمسمالسّ  ّية( كالبن
ـّ تزاد إلى ىذا الجذع الحالمّ كابؽ ك السّ خارجي، فتزاد إلى األس  قة كاحؽ، فيتكّلد الجذع األّكؿ، ث

 كنستدؿ لذلؾ بمثاؿ مف الّمغة الفرنسية: اني كىكذا...الثفيتكّلد الجذع 

- Form 

- Former 

- Informer 

- Information 

- désinformer 

المفردة مف  كىذه المكاصؽ تجعؿ( األس، كباقي األمثمة ىي جذكع مشتقة منو، formحيث يمّثؿ ) 
 رافـالصّ ي تمّثميا التّ متعددة الحمقات ك  ّيةكؿ غير مقّيدة بحدكد دقيقة، كيجعؿ بنيتيا سمسمالطّ حيث 

 كع مف البنى في الّمغات اليندية األكربية.النّ كنجد بكثرة ىذا 

                                                           
، 12، عالعربّية ، جمعّية المعجمّية1997، 1996يغمّية المعجمّية" مجمة المعجمّية، تكنس: الصّ إبراىيـ بف مراد، "  -  1
 .123، ص 13
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كائت أكال الصّ نو يضاؼ إلى الجذر مثمما في الّمغة العربية، أ ،ّيةمسمالسّ غير  ّيةفي البن كنجد   
، كنستدّؿ عمى ذلؾ لتكليد الجذكع األخرل ؛سكابؽ كدكاخؿ كلكاحؽ ثـّ تضاؼ ،فيتكّلد الجذع األّكؿ

 الي:التّ المثاؿ ب

- V ؽ ط ع 

 َقَطعَ  -

 قاَطعَ  -

 تقاَطعَ  -

 ي يمكف اشتقاقيا انطالقا منوالتّ  الجذر، كتمّثؿ بقية األمثمة الجذكع(   ط ع ؽV يمّثّؿ )حيث 

  ّيةمسمالسّ غات المّ مشترؾ بيف  ّيةرفمالصّ بيذا مبحث يككف . ك اخميالدّ حكيؿ التّ كذلؾ باعتماد 
 .ّيةمسمالسّ غات غير المّ ك 

االشتقاقي في رؼ الصّ اني لعمـ الثّ المكّكف  كىك مصطمح مشتؽ مف )صيغة( :ي ةيغمالص   -ب
 ّية؛ أم المفردة مف حيث ىي كحدة شكمّيةيغـ ىك الكحدة المعجمالصّ ، ك ّيةرفمالصّ إلى جانب  ّيةالعرب

ي التّ غات المّ خاص ب . كىذا المظير1مقيسة عمى نمط صيغي معمـك ّيةصرؼ، أك صيغة صرف
أك ، ّيةمطالنّ  ّيةيغالصّ يغـ ىك الكحدة الصّ أّف  كبيذا نقكؿ غة العربّية،تخضع لقيكد صارمة، مثؿ المّ 

 يغـ.الصّ رفـ ىك جزء مف الصّ ك معّيف،  قالب صيغيّ عمى ي تأتي التّ الكحدة 

 في عمـ المعجـ ىما: ّيةيغمالصّ ف ُتنّزالف الّمتاف االتّ المسك 

كىذه  ،ّيةمييز بيف الكحدات المعجملمتّ  ؛ياغـي تككف لمصّ التّ  ّية: كىي الخاصي ةمييز الت   ي ةالخاص -أ
في المعجـ، فكّؿ كحدة  ّيةفي نظاـ العالقات االختالفرفية، الصّ يغ الصّ ياغـ، أك الصّ ُتدرج  ّيةالخاص

                                                           
 .126ص ، 13، 12ع، يغمّية المعجمّية" مجمة المعجمّيةالصّ إبراىيـ بف مراد، " -  1
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( كال يشاركيا فييا غيرىا مف ّيةليا خصيصة كاحدة عمى األقؿ تختص بيا )خصائص ذات ّيةمعجم
 ىي: 1ّيةاالختالف ّيةالعالقات المعجمىذه الكحدات. ك 

إاّل إذا كانتا مف  ،كتيالصّ ذ ال تتفؽ مفردتاف في تأليفيما : إّيةكتمالصّ  ّيةالعالقات الفكنيم -
 فظي، أك المتجانسات. المّ المشترؾ 

إاّل إذا انتمتا إلى نمط  ،ّيةرفالصّ  ّية: إذ ال تشترؾ مفردتاف في البنّيةاالشتقاق ّيةرفالصّ العالقات  -
 صيغي كاحد. 

 اللي. الدّ إاّل إذا كانتا مف المشترؾ  ،يمالتّ : إذ ال تتفؽ مفردتاف في دالّيةاللالدّ العالقات  -

 ّيةإاّل إذا انتمتا إلى مقكلة معجم ،: إذ ال تتفؽ مفردتاف في االنتماء المقكليّيةالعالقات المقكل -
 كاحدة .

كىذه العالقة  ّية،رفالصّ  ّيةتعالقا اختالفيا في البن ،متعالقة مع غيرىا ّيةترد الكحدة المعجم   
 ّيةفإّف صيغة المفردة تككف كحدة شكم مف صيغة، ّية، تككف بحسب ما يككف لمبنّيةاالشتقاق ّيةرفالصّ 

الكاحدة ال تستقؿ بذاتيا، بؿ تنتمي إلى جدكؿ يمّثؿ  ّيةرفالصّ  ّيةبمعنى أّف البن ّية؛ذات قيمة تمييز 
ميمة في إكساب الكحدات  ،ي أكردناىاالتّ  ّيةىذه العالقات االختالفتعتبر ك  ،2يغيالصّ نمطيا 
 ظاـ في المعجـ. النّ  ّيةفرد، كما تثبت خاصالتّ خصيصة  ّيةالمعجم

يا. لتّ اللة؛ أم ارتباط المفردة بدالالدّ يغـ ك الصّ العالقة بيف  تتمّثؿ في :ي ةاالئتالف ي ةالخاص -ب
ا عالقات تتبّيف مف ؛ أم إنيّيةاللالدّ  ّيةبالعالقات الشكم ،كع مف العالقات في المعجـالنّ ىذا يسمى ك 
تنبئ أك صيغ صرفية،  ،مف حيث ىي صياغـ ّيةأليؼ بيف دكاؿ األدلة كمداليميا، فإّف األبنالتّ 
ي تفيدىا المفردات المصكغة عمييا، كىي في الحقيقة دالالت مرتبطة في األصؿ التّ اللة العامة الدّ ب

ىذا االرتباط بيف ُيسّكغ ك  شكؿ داؿ،بؿ ىك د شكؿ، يغي مجرّ الصّ مط النّ إذ ليس  ّيةيغالصّ باألنماط 

                                                           
، جمعّية 1999، 1998المعجمّية، تكنس: اللي في المعجـ" مجمة الدّ يغّية كدكرىا الصّ صراكم، "األنماط النّ الحبيب  -  1

 .182، ص15، 14، عالعربّية المعجمّية
 .133، 131ص ، 13، 12عيغمّية المعجمّية" مجمة المعجمّية، الصّ إبراىيـ بف مراد، " -  2
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 ّيةمف حيث البن ،مكجكدة ّيةمقيسة عمى أنماط صيغ ،مفردات جديدةبتكليد  يغـ كداللة المفردةالصّ 
عف االعتباط  ّيةخاصكالمعجـ  ّيةيغمالصّ ىذه العالقة بيف تنفي ك  .1اللةالدّ أك الشكؿ كمف حيث 

العالقات كنمّخص  يغـ،الصّ اؿ أك مف الدّ أم مف  ؛شكميامدلكؿ المفردة قابؿ لمتبّيف مف ، فالمفردات 
 :المكالي المخطط ي ذكرناىا، فيالتّ  ّيةالمعجم

 

اعتمادا ما يربط بيف مكّكناتو  ،االنتظاـ في المعجـ ّيةاىتماـ الباحثيف إلى دراسة خاص كلقد اّتجو   
ذات خصائص معّينة  ،فإّف ما يظير بيف المفردات مف عالقات مف عالقات، -أم المفردات –

ي تتحكـ في تنظيـ المفردات داخؿ المعجـ، كىذه العالقات ال يمكف أف يقـك تحميؿ أك التّ ىي 
  غة بدكنيا.المّ تبكيب في 

 مع الكحدات ىذه كذلؾ مف خالؿ عالقة ،ّيةالمعجم الكحدات ّيةالمعجم اللةالدّ  عمـ يدرس    
 ىذه مكضكع ألفّ  ؛2ةيّ المعجم ّيةظر النّ  في راسةالدّ ىذه  ندرجتك  ،عنيا تعّبر يالتّ  ّيةاللالدّ  مضامينيا

 كدالالتيا. تكّكنيا كقكاعد ،ّيةالمعجم الكحدات دراسة ىك ّيةظر النّ 

 

                                                           
 .136، 134ص ، 13، 12عيغمّية المعجمّية" مجمة المعجمّية، الصّ إبراىيـ بف مراد، " -  1
، جمعّية 2116، 2115مجمة المعجمّية، تكنس: اللة المعجمّية"، الدّ محمد شندكؿ، "مف طرؽ تأكيؿ المعنى في عمـ  -   2

 .95ص ، 21،22 ع المعجمّية العربّية،
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بنّية الكتي ك الصّ اؿ الذم يمّثؿ الجانب الدّ ليؿ الّمغكم مف الدّ يتكّكف   :ي ةرفالص  يغة الص  داللة  -3  
،رفّية، كالمدلكؿ الذم يمّثؿ الصّ  كالبحث في معنى الكحدة المعجمّية، ىك بحث  المعنى أك المفيـك

تستفاد  ،ياؽ، فالمعاني العامة معاف سياقّيةالسّ دىا كفي حالة انتظاميا في في معناىا في حالة تفرّ 
معجـ؛ أم أدّلة لغكّية ذات مف خصائص الكحدات المعجمّية العالقّية، باعتبارىا كحدات في ال

   مرتبطة بمراجع مف خارج الّمغة. مدلكالت

 ّيةكمع أىم نو يعّد أىـ مطمب لمستعمؿ المعجـ،؛ ألالمعنى في بؤرة اىتماـ المعجميّ  كيقع   
لعدة  ، كذلؾفيك يمّثؿ أكبر صعكبة يكاجييا صانع المعجـ ،المعنى لصانع المعجـ كمستخدمو

 منيا: نذكر 1أسباب

 ؿ المراد منو؛اآلراء حك  صعكبة تحديد المعنى، كتعدد -

غة في المّ كتسامح أبناء  ،فظالمّ قياسا إلى ما يحدث في جانب  ؛في جانب المعنى طكرالتّ سرعة  -
 فظي؛المّ طكر التّ قياسا إلى تسامحيـ في قبكؿ  ،طكرالتّ قبكؿ ىذا 

ي تتعمؽ بمناىج دراسة المعنى، كشركط التّ  ّيةاللالدّ اعتماد تفسير المعنى عمى جممة مف القضايا  -
 ّيةمييز بيف المعاني المركز التّ اللي، كتخصيص المعنى أك تعميمو، كضركرة الدّ غّير التّ عريؼ، ك التّ 

عتبار عند معالجة أخذ كّؿ ىذه المعاني في اال ّية، كحتمّيةكاألسمكب ّيةكاإليحائ ّيةكاليامش ّيةكاإلضاف
 الكممة دالليا؛

ي االستعماؿ، كىذا يقتضي تحديد المستكل فظ فالمّ ّف جزءا مف المعنى يتكقؼ عمى تحديد درجة إ -
ي ينتمي إلييا، كما يقتضي تحديد التّ  ّيةفظ، كدرجة ثقافتو، كالمنطقة الجغرافالمّ االجتماعي لمستعمؿ 

 ّيةغة المستخدمة )أدبالمّ ...( كرتبة ّية، رسمّية، عادّيةامع )حميمالسّ درجة العالقة بيف المتكّمـ ك 
 ثر، لغة القرآف، لغة العمـ، لغة اإلعالف(النّ غة )لغة الشعر، لغة المّ ، مبتذلة...( كنكع ّية، عامّيةرسم

                                                           
، جمعّية المعجمّية 97-96اللة نظرة في طرؽ شرح المعنى" مجمة المعجمّية، تكنس: الدّ أحمد مختار عمر، "المعجـ ك  -  1

 .139، ص13 -12،عالعربّية
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ـّ اكتسابو عف طريؽ مصاحبتيا لكممات أخرل معيّ يّف جزءا مف معنى الكممة قد إ - نة، سكاء ت
فظيف المتصاحبيف، أك ارتباط المّ لـ يغّير مف معنى  ،جاءت ىذه المصاحبة نتيجة ارتباط خارجي

 معنى جديدا زائدا عمى معنى كّؿ منيما عمى حدة. ،فظيفالمّ ضكم داخمي أدل إلى اكتساب ع

في تحديد داللة الكحدة ي تكاجو صانع المعجـ، التّ عكبات الصّ بعض  قاط المذككرة،النّ كتمّثؿ ىذه  
 ياؽ.السّ في حالة انتظاميا في  ةالمعجميّ 

مط النّ مف داللة  أك كزف صرفّي معّيف،ي تجيء عمى صيغة التّ  ّيةالكحدة المعجم داللةال تتأتى ك    
نما تشترؾفحسبالمتفؽ عميو يغّي الصّ     كاحدالعاـ المعنى الفي  ّيةفظالمّ مفردات األسرة  ، كا 

 ذاتيا ّيةغة العربلمّ  ّيةاللالدّ ك  ّيةرفالصّ فظ ذاتو، كمف الخصائص المّ فظ جزئيا مف المّ داللة ُتستقى ك 
 فظ كىي:المّ الستيعاب معنى  النا "أدكاتغة تتيح المّ فيذه 

 المعنى األصمي لمجذر؛ -

 ؛ّيةفظالمّ المعنى العاـ لألسرة  -

كما  الثة،الثتى مف مجمكع ىذه المعاني يعني أّف داللة المفردة، تتأ  ؛1رفي لمفظ"الصّ الكزف  -
فالجذر  ،األصمي لمجذر، ليس مطابقا تماما لممعنى ّيةفظالمّ نشير ىنا إلى أّف المعنى العاـ لألسرة 

 ّيةيمكف أف يككف لو أكثر مف معنى أصمي كاحد، كىذا األخير يمكف أف تقتسمو أكثر مف أسرة لفظ
يظير في مفرداتيا بصكرة أقكل  ّيةفظالمّ "المعنى العاـ لألسرة كيكرد عمي القاسمي أّف  كاحدة.
. كيمكف تمثيؿ ىذه 2ة منو"المشتق ّيةفظالمّ مف تجمي المعنى األصمي لمجذر في األسر  ،كأكضح

 الي:التّ المتشابكة بالمخطط  ّيةاللالدّ العالقات 

                                                           
، جمعّية المعجمّية 2113، 2112اللة المعجمّية بيف المناطقة كالّمسانييف" مجمة المعجمّية، تكنس: الدّ عمي القاسمي، " -  1

 .269، ص 19، 18العربّية، ع
 .273، ص المرجع نفسو -  2
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، كفائدة المعنى األصمي ّيةلمغة العرب ّيةاالشتقاق ّيةُيدرككف تماما الخاص كلقد كاف المعجمّيكف   
في  رفي لمفظ، بكصفيا أدكات ميّمةالصّ ، كالمعنى ّيةفظالمّ لمجذر، كالمعنى األساس العاـ لألسرة 

 استغالال مكثفا في معجماتيـ. اجعة؛ كليذا استغمكىاالنّ  ّيةاللالدّ تزكيد مستعمؿ المعجـ، بالمعمكمات 

بط الرّ  ّيةضىػ( ق181)ت لسيبكيو أثارت مدّكنة الكتاب  :يغة عند الل غويين العربالص  داللة  -أ   
المعنى عف الشكؿ، ففي إكساب سيبكيو المباني معاني،  ّيةكعدـ استقالليا، لتّ المفردة كدال ّيةبيف بن

اللي، الدّ رفي كالمكّكف الصّ ي تجمع بيف المكّكف التّ بالعالقة الكطيدة  حاة القدامىالنّ كعي منو كمف 
رفي العربي، فالعرب يبنكف مفرداتيـ إذا تقاربت الصّ ظاـ النّ تدّعـ فكرة القياس في  ّيةكىي عمم

 الجذر

المعنى 
1األصلي  

األسرة 
3اللّفظّية  

األسرة 
2اللّفظّية  

األسرة 
1اللّفظّية  

المعنى 
2األصلي  

 فعل فاعل مفعول مفعل فّعل إلخ
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لمتعبير عف دالالت ؛ يعني أّف المباني أنماط متفؽ عمييا؛ 1كتشابيت عمى بناء كاحد معانييا
 .قّيدهيك رفي العربي الصّ ظاـ النّ ىذا يؤكد ك  مخصصة 

 ّيةناعالصّ ك  ّيةفظالمّ اللة الدّ في باب  ،ق( صمة المعنى بالمبنى392تناكؿ ابف جني )تك    
فظ كيخرج المّ يغة أك البناء "صكرة يحمميا الصّ ي قكاميا التّ  ّيةناعالصّ اللة الدّ ، كاعتبر ّيةكالمعنك 

فظ المّ كجرت مجرل  ،عمييا كيستقر عمى المثاؿ المعتـز بيا، فمّما كانت كذلؾ لحقت بحكمو
، فكّسر ّيةاللة المعنك الدّ ك  ّيةفظالمّ اللة الدّ أقكل مف  ّيةناعالصّ اللة الدّ كعّد ابف جني  ،2المنطكؽ بو"

الماضي كتكثير الفعؿ، أّما "ضارب كقّطع يفيداف لفظا معنى الحدث، كيفيداف صكرة أم شكال 
كككف الفعميف مف اثنيف، كبمعناه عمى أّف لو فاعال، فتمؾ  ،يفيد بمفظو الحدث كببنائو الماضيف

 يعني أّف المبنى يشير إلى دالالت إضافّية. ؛3أربعة معاف"

بانتظاـ أدؽ، "فتفاعؿ لمشاركة أمريف  شكال كمحتكلاألكزاف المزيدة كتتجمى قياسّية صيغ    
نحك أبعتو  ، كلمتعكيضغالبا نحك أجمستو ّية، كأفعؿ لمتعد4فصاعدا كمف ثـّ نقص مفعكال مف فاعؿ"

يغ معّبرة الصّ رفي نظاـ مف الصّ ظاـ النّ ف ،ّيةاللي لمجعمالدّ المعنى  ّيةعدالتّ كىك يعني ب 5كلمصيركرة"
لة "كالمعاني المذككرة لألبكاب المتقدمة ىي الغالبة فييا كما كلكنيا متحكّ  ،رئيسة أك غالبة عف معاف

فيككف حينئذ ضابطيا سياقيا  6ال تضبط" ةيمكف ضبطو، كقد يجيء كّؿ كاحد منيا لمعاف أخر كثير 
سكاء  ّيةركز اللة المالدّ كفي  ،يغيالصّ مط النّ تكاد تككف منتظمة مّطردة في  ّيةمقاميا، كىذه القياس

 .ّيةاالشتقاق ّيةرفالصّ منيا ما دّلت عميو حركة عيف المجرد، أك ما أفادتو الزيادة 

                                                           
، مكتبة 1988:القاىرة. 3ىاركف، طالـ محمد السّ عبد : أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو، الكتاب، تح  -  1

 .21، 12ص الخانجي،
  .98، ص3ج ، المكتبة العممّية1956جار، دط. مصر: النّ أبك الفتح عثماف ابف جني، الخصائص، تح: محمد عمي   - 2 

 .111المرجع نفسو، ص - 3
 ، المكتبة الشاممة.، شرح شافّية ابف الحاجبيف االسترابادمالدّ رضى  - 4
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فات المزيدة، فيي ذات الصّ في األفعاؿ كاألسماء ك  ،رفي مبنى كمعنىالصّ الييكؿ  ّيةتبدك قياس   
 ّيةاشتقاق ّيةبما يتصؿ بيا مف زكائد صرف ، كمعنى مركزيا أساسا،صيغ منتظمة تالـز كزنا كاحدا
عدد التّ لكنيا متحّكلة معجميا؛ إذ مف طبيعة المعنى المعجمي ك  ،دالة عمى معاف مخصكصة

 يغيالصّ إلى نفس الجدكؿ  ّيةالمنتميغة الصّ  ماذج المكزكنة عمىالنّ كال يمكف أف تخرج  كاالحتماؿ،
د مفردة جديدة ي، كتكل1نةمعيّ  ّيةتتـ داخؿ أنماط صيغ ،ىي زيادة مقّيدة ّيةي تمحؽ بالبنالتّ الزيادة ك 

 اللة العميقة.الدّ يحيؿ عمى داللة عامة مشتركة ىي  ،بمعنى جديد

عمى تكليد مفردات  ،كامكانيتيا ّيةاللالدّ قدرتيا  ،يغة بكجيييا الشكمي كالمعنكمالصّ نظاـ كيفّسر    
تكّجو المعنى كتثرم المعجـ، كالزيادة  ،يغة بيذا المفيـكالصّ تنتمي إلى حقؿ معجمي كاحد، ف

نما خاضعة لقيكد  ّيةرفالصّ  ال يمكف أف تككف إاّل مقّيدة، كال تستعمؿ استعماال حرا غير مقّيد كا 
كمف كالكحدة المعجمّية ليا خصائص تمييزّية، . ّيةيغالصّ تمثميا قكاعد االشتقاؽ كالجداكؿ  ّيةلغك 

ابقة السّ زت بيف كزنيف مختمفيف بحركة كميّ  ّية،عالقة اختالفكتي الذم نتجت عنو الصّ أليؼ التّ أمثمة 
فنفس  ،ما ذكره ابف جني في ما جاء مف كالـ العرب قكليـ: "لمسمـ ِمرقاة كلمدرجة َمرقاة ّية،المعجم

 يا مّما ينقؿ، كيعتمؿ عميو كبوقّي، ككسر الميـ يدّؿ عمى أنّ الرّ فظ يدّؿ عمى الحدث الذم ىك المّ 
. فإّف 2نو مستقر في مكضعو كالمنارة كالمثابة"رقاة تدؿ عمى أر كالمنجؿ، كفتحة مَ ز كالمطرقة كالمئ

مف اسـ اآللة إلى اسـ  ،ييفيغالصّ مطيف النّ مجرد اختالؼ حركة الزائدة "الميـ" قد نتج عنو تغيير 
 .فردالتّ المفردة سمة  ّيةمايز في المقكالت المعجمالتّ ىذا كسب يُ ك  المكاف،

ي تثرم المعجـ بكحدات جديدة التّ ، ّيةكليدالتّ رؽ الطّ إّف ارتباط المبنى بالمعنى ظّؿ مف أىـ    
غة العرب المحدثكف المّ ، فقد كاصؿ عمماء ةئيسالرّ اللة الدّ نفس ك  ،ّيةتشترؾ في نفس األنماط المركز 

ق( 395س )تفي الكتاب، كابف فار  ىػ(181)ت سيبكيو، مف مثؿ: حاة القدماءالنّ غكييف ك المّ عمؿ 
ق( في شرح 643غة، كابف يعيش)تالمّ ق( في فقو 431عالبي )تالثّ احبي، ك الصّ في كتابو 

                                                           
، جمعية المعجمية 2111، 2111تكنس:  رفّية" مجمة المعجمّية،الصّ يغ الصّ " في داللة  ائح دحماني،السّ زكّية  -  1

 .139ص، 17، 16التكنسية، ع
 .111، ص3ابف جني، الخصائص، ج -  2
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ق( في الممتع في 669، كابف عصفكر )تّيةق( في شرح الشاف684المفصؿ، كاالستراباذم )ت
 رؼ.الصّ صريؼ، كغيرىـ مف عمماء التّ 

كالعممي خاصة، فبرزت مؤلفات غكم العربي المّ صيد الرّ عمى تطكير  يغالصّ كقد أعاف نظاـ    
ي تكتسبيا الكحدة التّ كتبّيف الخصائص  ،يغةالصّ تدرس عالقة الشكؿ بمعنى  حديثة، ّيةعرب

راسات المعاصرة الدّ يغي في الصّ مط النّ ف يغي بمحتكاه،الصّ كتتفرد بيا مف ائتالؼ ىيكميا  ّيةالمعجم
سكاء  ،عنى يسند إلى دكاؿ تقاس عميوالي لممفردة، إنو محّمؿ بمالدّ شكؿ كليس مجرد ىيكؿ لمكجو 

كالمصطمحات غة المختصة، المّ أك مف ألفاظ معجـ  غة العامة،المّ كاؿ مف ألفاظ معجـ الدّ كانت ىذه 
 عكؿ مثال.مط فُ النّ المقيسة عمى  ،ّيةالة عمى صفات األدك الدّ 

قنيات كالمعمكمات إلى مزيد مف القياس، كىك ما جعؿ التّ في عصر  ّيةغة العربالمّ احتاجت ك    
ي التّ  ّيةكليدالتّ يا، كبالقكاعد لتّ بدال ّيةي تصؿ البنالتّ ييتـ بالعالقات  ،بالقاىرة ّيةغة العربالمّ مجمع 

ياسيا استعماال ق ،يغ في معاف مضبكطةالصّ عّد المجمع استعماؿ بعض ك  المعجـ كنمّكه. ّيةـ بنتنظّ 
عديد  ّيةتسمح بتكسيع قياس يالتّ مكّسعا بذلؾ دائرة تكليدىا، فأجاز جممة مف القرارات الميمة، 

، كقد 1بي عمى األمراضالطّ في المعجـ  ،  كداللة ُفعاؿأساسا ّيةيغ في المصطمحات العممالصّ 
عمى  ة كُفعكلةّية ِفعالة كَفعاليغالصّ األنماط  كداللة كانت تدؿ عمييا قديما داللة غير مطمقة،

 ي ُيقاس عمييا.التّ رفية الصّ يغ الصّ ، كغيرىا مف 2نائعالصّ الحرؼ ك 

كاتخاذىا  عمت لمداللة عمى المعاني ي جُ التّ األكزاف  ّيةإلى أىميف الككاكبي الدّ الح ص فتفطّ كلقد    
يقكؿ: "كماذا ك  ّية تكظيؼ األكزافعف مدل شرع ّية، كتساءؿالمصطمحات العمم امقياسا يقيس عميي

ليتسع  ّية،لما يقابميا باإلفرنج ،مؼ فبمغت اليدؼ في كضع المصطمحاتالسّ عمّي إذا نيجت نيج 
أم . 3فصيحة صحيحة" ّيةبمصطمحات عرب ،البالطّ دريس عمى األساتذة ك التّ رس ك الدّ مجاؿ 

 ، لتيسير الفيـ، فشكميا ينبئ عف معناىا.حصمت لو قناعة بضركرة االعتماد عمييا

                                                           
 .119، ص1984( القاىرة: 1984 -1934العممّية في خمسيف عاما ) مجمكعة القراراتمجمع الّمغة العربّية،  -  1
 .114، 113المرجع نفسو، ص -  2
.5، مطبعة جامعة دمشؽ، ص1959: دمشؽ. 8يف الككاكبي، مصطمحات عممّية، طالدّ محمد صالح  -  3  
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 ّية في تكليد المفرداتغة العربالمّ يخضع نظاـ  :الل غويين الغربعند رفي ة الص  يغة الص  داللة  -ب   
الّمغة، إاّل فيما ال تخرج عنيا  ،تمّثؿ قائمة مغمقة مف األكزاف ،صارمة ّيةإلى أنماط شكم ا،كاشتقاقي

كجو الكرقة مثؿ  ،كصيغتيا ّيةبيف الكحدة المعجم ّيةعالقة االئتالؼ الشكمكتعتبر  ىك مقترض.
؛ أم ال يمكف 1فالجذع ىك الكجو بدالو كمدلكلو، كالكزف ىك القفا بشكمو كمضمكنو أك أكثر كقفاىا،

 .فصؿ شكؿ المفردة عف محتكاىا

، تفّطنت ّيةانتظام ّية، كىي عالقة قياسّيةالعالقة بيف الشكؿ كالمضمكف عالقة ائتالفكتعتبر    
ضمف  االىتماـ، كليياّية الحديثة تُ سانيات الغربالمّ منذ القديـ، كبدأت  ّيةالعرب ّيةغك المّ راسات الدّ إلييا 

( Le modèle associatif) 2مكذج الكصميّ النّ رؼ االشتقاقي، كعّبرت عنيا بالصّ بحكثيا في عمـ 
ُتصّرح مف خالليا  ّيةرابط الذم يككف بيف الشكؿ كالمحتكل، كىك عالقة ائتالفالتّ كالكصؿ يعني 

 يغة.الصّ لمفردة المعنى الذم تكسبو ليا ا

  ّيةغك المّ أّكؿ الميتميف بيذه الظاىرة  ،( بشماؿ فرنساLilleفريؽ البحث مف جامعة ليؿ ) كلقد كاف   
ىامة، تبّيف صمة المبنى بالمعنى، كُتعنى بظاىرة الكصؿ  ّيةكما يقـك بو أعضاؤه مف أبحاث صرف

اللي الدّ رفي كالمكّكف الصّ ، فيي تكّظؼ المكّكف ّيةالمعجمراسات الدّ في مجاؿ  ّيةكما ليا مف أىم
؛ ألّف شكؿ المفردة غالبا ما ينبئ عف 3مف أجؿ تحقيؽ انتظاـ المعجـ ؛كتضبط العالقة بينيما

المشرفة عمى الفريؽ دانياؿ  ّيةالفرنس ّيةسانالمّ أساسا في كتابات  ّيةظر النّ كقد تبمكرت ىذه  يا،لتّ دال
 كمجمكعة باحثيف آخريف. (Danielle Corbinككرباف )

مكذج الكصمي في النّ مت يا، كدعّ لتّ نفت دانياؿ ككرباف الفصؿ بيف ىيكؿ المفردة كدالك    
 Morphologie dérivationnelle etرؼ االشتقاقي كبنينة المعجـ )الصّ أطركحتيا: عمـ 

structuration du lexique ّيةدالل ّيةعالقات شكم، كىي ّيةاللالدّ  ّيةرفالصّ ( بدراسة العالقات 
(morphosémantique تبرز ) ّاللة، كتصؿ معنى المفردة بشكميا، كتخضع الدّ ك  ّيةمة بيف البنالص

                                                           
 .131ص، 17-16رفّية" مجمة المعجمّية، عالصّ يغ الصّ ائح دحماني، "في داللة السّ زكّية  -   1

2  - Danielle corbin, "méthodes en morphologie" cahiers de lexicologie, paris : 1984, vol 
XLIV, p 3 ,17. 
3 - Ibid . 
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ّف ما يبحث عنو التّ حّكؿ ك التّ يأتييا  ،ّيةلقكاعد دالل ّيةيغالصّ ماذج النّ  عدد مف المعنى المعجمي، كا 
، بينما تقابميا ّيةالكصم ّيةظر النّ في إطار  ،مة بيف الشكؿ كالمحتكلالصّ ىك إثبات  ،أعضاء فريؽ ليؿ

كأنماطيا  ،ياغـالصّ رافـ ك الصّ رفي القائـ عمى الصّ بنظاميا  ،ّيةمسمالسّ غات ذات البنى غير المّ 
، كميزة ىذه 1ي تفسر انتماء الكحدات المشتقة إلى جدكؿ صيغي دكف آخرالتّ  ،الةالدّ  ّيةيغالصّ 
يا الّمغة العربّية، ىي أّنيا تشير إلى جزء مف داللة المفردة، زيادة إلى ي تتمّيز بالتّ رفّية الصّ يغ الصّ 
 ي تتأتى مف الجذر. التّ تمؾ 

ضبط ، كتمعنى المفردةيغة الصّ تحدد إذ ، ّيةعالقة الشكؿ بالمحتكل عالقة تكاضعكتمّثؿ    
يفّسر تباط، ك ف المفردات، فقد يعكد إلى الشذكذ ال االعأّما عدـ الكصؿ في ما ندر م ،استعماليا

 ظاـ.النّ كاالعتباط ال صمة لو ب ،غة نظاـالمّ ألّف  ؛اريخي لممفردةالتّ طكر التّ ب

تدّؿ عمى المعنى العاـ لممفردات  ّيةيغالصّ  ّيةألّف األبنالجذر؛ قد يككف االعتباط في مستكل ك   
نما ىي  ،ةالصّ خ ّيةالمقيسة عمييا، كاألكزاف ليست استعماالت شكم نتصرؼ فييا كما نشاء، كا 

تـّ صكغيا بإدخاؿ الزكائد يي التّ كُيقصد بيا المفردات المشتقة،   ؛2ظاـالنّ إلى  ّيةمنتم ّيةجدكلة صيغ
رفّية يدّؿ الصّ يغ الصّ كشكؿ ىذه ، ككف فييا االتحاد بيف البنّية كالمحتكلي يالتّ ، ك عمييا ّيةرفالصّ 

مف خارج يا لتّ القياس فيي استعماالت مجازّية، ندرؾ دالمتفؽ عمييا، كما يخرج عف  عمى معاف
  قافّية كاالجتماعّية.الثّ باعتماد الخمفيات الّمغة؛ أم 

القاىرم سنة غكم المّ نو مرسـك إنشاء المجمع أىـ ما تضمّ  إفّ  المعجم الوسيط:عريف بالت   -4
العمـك كالفنكف في بمطالب  ّيةجعميا كاف، ك ّيةغة العربالمّ محافظتو عمى سالمة  ،1932
 لحاجات الحياة في العصر الحاضر. مالئمة تقدميا،

                                                           
 .145، ص17، 16ع ،مجمة المعجمّيةرفّية" الصّ يغ الصّ ائح دحماني، "في داللة السّ زكّية  -  1
 .146المرجع نفسو، ص  -  2
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بعد االسترشاد  ،ئوأعضا إلى لجنة مف ،الكسيطكضع المعجـ القاىرم ؿ المجمع ككّ كلقد     
مستحدثة، أك مصطمحات جديدة  ّيةمف ألفاظ حضار  ،كمؤتمره ه مجمس المجمعبما أقرّ 

 .دقيقة كاضحة لألشياء ّيةكالفنكف، أك تعريفات عممالعمـك  مكضكعة أك منقكلة، في مختمؼ

تحديد ب ، فقامت1لمعجـ الكسيطنشاء اإل كبار الّمغكييف في المجمع؛مف  كتكّكنت الّمجنة   
 1932كلـ تمبث كزارة المعارؼ أف طمبت إلى المجمع سنة  ئيسة.الرّ منيجو كرسـ معالمو 

 رتيب.التّ مع إحكاـ  ،بمغة العصر كركحو ىذا المعجـ عمى خير صكرة حديثة، فكاف كضع

كست مئة رسـ، ككقع فيو باباف  ،عمى نحك ثالثيف ألؼ لفظةالكسيط كاشتمؿ المعجـ    
ميماف: باب الكضع لأللفاظ، كباب القياس فيما لـ يسّجؿ فيو قياس، كّؿ ذلؾ اشتمؿ عميو 

جنة تتبعت بعض المّ ذكر أّف ف ّيةانالتّ بعة الطّ ، أما تصدير 1961بعة األكلى سنة الطّ تصدير 
، كبعض فسيراتالتّ كمف بعض الشركح ك  ،بعة األكلى مف األلفاظ كفركعياالطّ ما تركتو 

كأضافت إلى المعجـ طائفة كبيرة مف أميات المصطمحات  الضكابط في صيغ األفعاؿ.
حكاماكألفاظ الحضارة، كراجعت تعريفات المصطمح ّيةالعمم  ات العممّية، كزادتيا دقة كا 

 . ّيةكاستكممت الشكاىد القرآن

كجعميا أكثر دقة  ّيةعريفات العممالتّ بمراجعة  ،جنةالمّ  ّيةة بعناالثّالثبعة الطّ كينّكه تصدير    
سـك لتطابؽ الكاقع المطمكب. الرّ ياغة لأللفاظ، كما ُعني بالصّ ني فييا بكضكح كسدادا، كعُ 

في ثكبيا الجديد  2ة لممعجـالثّالثبعة طّ الىي نفسيا  ،ابعة لممعجـ الكسيطالرّ بعة الطّ كىذه 
ابقة بزاد لغكم كافر، مما جعمو يحظك إلى السّ الثة الثّ بعات الطّ كبدكف ريب زّكدتو لجانو في 

ابعة، أنيا جاءت في مجمد كاحد الرّ بعة الطّ الكماؿ خطكات ميمة. كمف أىـ ما تتميز بو ىذه 

                                                           

كلية، المقدمة. الدّ ، مكتبة الشركؽ 2114. القاىرة: 4الّمغة العربية، المعجـ الكسيط، ط مجمع نظرا -  1  

 -  سّنة أستّنيا  صحيح، مصّرحا بأّف "... تمؾالتّ نقيح ك التّ بع، إاّل بعد الطّ رغـ أّف مجمع الّمغة العربية تعّيد بعدـ تجديد
بعة الطّ مجمع الّمغة العربية، المعجـ الكسيط،  تصدير المجمع، فال يعيد طبع معجـ لغكم، إاّل بعد تنقيح كمراجعة"   ينظر 

 .9ة، صثالثال
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 باع في عصر الحكسبة.الطّ تيسيرا عمى مستعمميو، ممّكنة المداخؿ، مسايرة لتطكر أنظمة 
  راسة:الدّ مدّكنة  كىذه صكرة لغالؼ المعجـ الكسيط

 
 جديد، كاجتمع فيو ماالتّ ما لـ يتييأ لغيره مف كسائؿ  ،أ ليذا المعجـليذا كمو تييّ نجد أّف ك    

  إىماؿ الكثير مف األلفاظ الكحشّيةلـ يجتمع في غيره مف خصائص كمزايا، حيث تـ 
ي التّ  كذلؾ أغفمت بعض المترادفات ،رىا االستعماؿ لعدـ الحاجة إليياي ىجالتّ ، أك ّيةالجاف

يغ الصّ ك  يؿ المأنكس مف الكمماتالسّ كثـ االعتناء بإثبات الحي  ،يجاتالمّ تنشأ عف اختالؼ 
شرح األلفاظ  قة كالكضكح فيالدّ الب كالمترجـ بحاجة إليو، مع مراعاة الطّ كبخاصة ما يشعر 
ي يعتمد التّ كالمعاجـ  صكصالنّ االستعانة في شرح ألفاظ ىذا المعجـ ب أك تعريفيا. كقد تـّ 

راكيب التّ ك ، ّية، كاألمثاؿ العربّيةبك النّ  ، كاألحاديثّيةعمييا، كتعزيزه باالستشياد باآليات القرآن
كتضميف المعجـ ما يحتاج إليو مف صكر  ،المأثكرة عف فصحاء الكتاب كالشعراء ّيةالبالغ
 ىا المجمعأقرّ  يالتّ خيمة، الدّ ك دة أك المحدثة، أك المعّربة إدخاؿ األلفاظ المكلّ  كما تـّ  ،مختمفة

المتعارؼ، كفقان مكاد المعجـ، كما ىك  كارتضاىا األدباء، كجرت بيا أقالميـ. كجرل ترتيب
  .لمترتيب األبجدم األلفبائي
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إّف المقاربة التي اعتمدت في ترتيب المداخؿ المعجمية في المعجـ الكسيط ىي المقاربة    
الزمانية بدليؿ أّف المداخؿ جاءت مرّتبة عمى أنيا مشتركا دالليا؛ بمعنى أف تدرج المداخؿ 

كجاء ترتيب المداخؿ الفرعية ترتيبا  ، كليست منفصمة عنو،الفرعية تحت المدخؿ الرئيس
منطقيا؛ حيث بدأ بالفعؿ المجّرد بصيغو المختمفة )فَعؿ، فُعؿ، فِعؿ( كبعدىا المزيد، كفي 

ـّ العقمية، كالمعان ـّ المعاني المجازيةترتيب المعاني يأخذ المعاني الحّسية ث  ي الحقيقية ث
كفي بنية النص المعجمي، الذم المعجـ في ىندسة المادة المعجمية، ىذا عبقرية  تظيرك 

ُيكّجو إلييا  نجد فيو مراعاة التسمسؿ المنطقي في الترتيب، ككذا مراعاة الجميكر كالفئة التي
 في األخذ بالجكانب الداللية في ترتيب المداخؿ الفرعية.  المعجـ؛ ألّنو دّقؽ

كضع مجمع  لمّدراسة؛ لككنو مفابعة، مدّكنة الرّ في طبعتو  لمعجـ الكسيطا اختيارنا كلقد تـّ    
بالقاىرة، كباعتبار ىذا األخير مف أكثر المجامع اىتماما بمناىج تطكير  ّيةغة العربالمّ 

ارئة عمى العمـك كالفنكف الطّ ، ككذا النفتاحو عمى األلفاظ العامة كاالصطالحات ّيةالعرب
كالمعجـ الكسيط يعّد ة؛ كالمكّلد ّيةالمختمفة في العصر الحديث، إضافة إلى األلفاظ األعجم

بحث فيما إذا ا عميو إاّل ألىميتو؛ فأردنا أف نالنّ تغبحؽ عمال حديثا متفردا في مجالو، كما اش
 ىذه.كالمفاىيـ المستحدثة في طبعتو  ،كاف القياس معتمدا في كضع األلفاظ المكّلدة

 

نجدىا كاردة في الممحؽ ي التّ مكز في المعجـ الكسيط، ك الرّ كنشير إلى أّنو اعتمدت بعض    
 كىي:

 ج: لبياف الجمع؛ -

 كاّية(؛الرّ مك: مكّلد )لفظ استعمؿ قديما بعد عصر  -

 مع: معّرب )لفظ أعجمي غّيرت العرب لفظو(؛ -
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 د: دخيؿ )لفظ أجنبي دخؿ العربّية دكف تغيير(؛ -

 مج: مجمعي )لمفظ الذم أقّره المجمع(؛ -

 عصر الحديث، كشاع في حياة العامة.محدثة: لفظ استعممو المحدثكف في ال -

سخة النّ ابعة، كاف باستغالؿ الرّ كنضيؼ إلى أّف اعتمادنا مدّكنة المعجـ الكسيط في طبعتو    
عامؿ التّ ( ألجؿ wordقمّية المكتكبة عمى الككرد )الرّ سخة النّ ي تـّ مسحيا ضكئيا، ككذا التّ 

 . معيا آليا أك حاسكبيا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األّول:

 رفّية مقاربة حاسوبّيةالصّ يغ الصّ استرجاع واشتقاق 
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 :استرجاع واشتقاق الّصيغ الّصرفّية مقاربة حاسوبّية -

تٌتسـ الٌمغة العربٌية بخاصٌية االشتقاؽ الٌصرفي، المبنٌي عمى أنماط الٌصيغ، كال تجارييا أٌم لغة    
أخرل في حٌدة خاصٌيتيا االشتقاقٌية، الذم أٌدل إلى كصفيا بالجبرٌية )نسبة إلى عمـ الجبر( فأردنا 

ف حيث استرجاعيا مف سكاء م -محٌؿ الٌدراسة –الٌتعامؿ آليا مع شكؿ أك بنية الٌصيغ الٌصرفٌية 
قاعدة البيانات )المعجـ الكسيط( أك مف حيث اشتقاقيا؛ لمعرفة مدل قابمٌية الٌصرؼ العربٌي 

 لممعالجة اآللٌية.

يتناكؿ المبحث األٌكؿ االسترجاع اآللٌي لمٌصيغ الٌصرفٌية، الكاردة في مدٌكنة المعجـ الكسيط ألٌف   
عيا مف ىذه المدٌكنة أٌكال؛ كاعتماد الٌطريقة اليدكٌية في دراسة بنيتيا يستكجب استخراجيا أك استرجا

ذلؾ يتطٌمب كقتا كجيدا كبيريف، لذلؾ قمنا باستغالؿ الٌتكنكلكجيا، كبالٌذات لغة البرمجة )بايثكف( 
السترجاع الٌصيغ الٌصرفٌية المشتٌقة مف الفعؿ الٌثالثٌي المجٌرد؛ كيككف ذلؾ  بتكصيفيا لآللة، أك 

 لٌتي تككف عمى مستكل بعض الحركات ؽ الٌتي تضاؼ إلى الجذر، كالٌتغييرات ابتبييف الٌمكاص
الكاردة كمداخؿ معجمٌية في  ،لتتحٌقؽ القراءة أك االسترجاع اآللٌي لكٌؿ صيغة مف الٌصيغ الٌصرفٌية

 مدٌكنة المعجـ الكسيط، ككذا الٌتعريؼ المعجمٌي اٌلذم يميو.

الفصؿ االشتقاؽ اآللٌي؛ أم اشتقاؽ الٌصيغ الٌصرفٌية باعتماد تناكلنا في المبحث الثٌاني مف ىذا    
لغة البرمجة، كذلؾ بالٌتكفر عمى قائمة الجذكر العربٌية؛ كلكف بما أٌف الٌصيغ الٌصرفٌية في الٌمغة 
العربٌية سماعٌية كليست قياسٌية، فإٌف البرنامج يقـك باشتقاؽ صيغ مستعممة كمكجكدة في الٌمغة 

صيغ ميممة كغير كاردة في معجـ الٌمغة العربٌية، كألجؿ ذلؾ نعتمد التٌنقيب في  العربٌية، ككذلؾ
 ردة فقط في مدٌكنة المعجـ الكسيط البيانات؛ بمعنى أف يقـك البرنامج باشتقاؽ الٌصيغ الٌصرفٌية، الكا

تقاؽ أٌما غير الكاردة في المدٌكنة فال يشتٌقيا كال يظيرىا في الٌنتائج. كنضيؼ إلى طريقة االش
( اٌلتي تتكٌفر عمى htmlباعتماد لغة البرمجة )بايثكف( طريقة أخرل ىي اعتماد الٌمغة الكاصفة ) 

كاجية تسمح لنا باالشتقاؽ اآللٌي لمٌصيغ الٌصرفٌية، بمجٌرد الٌضغط عمى خانة البحث، بعد اختيار 
 الجذر كالٌصيغة المراد اشتقاقيا، لتظير لنا الٌنتيجة مباشرة.
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 المبحث األّول:

 االسترجاع اآللّي لمّصيغ الّصرفّية من المعجم الوسيط 
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 :االسترجاع اآللّي لمّصيغ الّصرفّية من المعجم الوسيط

إٌف القراءة اآللٌية أك االسترجاع اآللٌي لمٌصيغ الٌصرفٌية المصدرٌية المشتٌقة مف الفعؿ الٌثالثٌي    
؛ يككف بتنصيب البرنامج الخاٌص بذلؾ، كلقد كقع اختيارنا لمغة المجٌرد مف مدٌكنة المعجـ الكسيط

السترجاع  ؛كتعميمات(، كالٌتي سندٌكف فييا خكارزمٌية تتضٌمف معطيات pythonالبرمجة بايثكف )
 الٌتي تتمٌثؿ في المعجـ الكسيط الٌرقمٌي. ،الٌصيغ الٌصرفٌية مف قاعدة البيانات

كيككف استرجاع الٌصيغ الٌصرفٌية المصدرٌية آلٌيا، بتضميف الخكارزمٌية تعميمات كمعطيات       
تخٌص شكؿ الٌصيغة الٌصرفٌية الكاردة في المدخؿ المعجمٌي، مف حيث عدد حركفيا، كنكع حركؼ 
الٌزيادة عمى تيضاؼ لمجذر )ؼ ع ؿ( كمكاقعيا، ككذلؾ ضبط الحركات كالٌتضعيؼ عند كٌؿ قراءة 

 لٌية، أك استرجاع آلٌي لصيغة صرفٌية مصدرٌية.آ
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ي تعتمد الٌمكاصؽ التتتميز الٌمغة العربٌية بأنيا ذات طبيعة اشتقاقٌية، عمى عكس الٌمغات األخرل    
ي تنطمؽ مف الجذكر أك مف التألجؿ تكليد كممات كمصطمحات جديدة، كىذه الخاصٌية االشتقاقٌية 

 أبنٌية كأنماط صيغٌية متفؽ عمييا.  مفاىيـ كمعاف جديدة كفؽلمادة األصؿ، لتحقؽ ا

رفٌية، يككف مف الصٌ يغ الصٌ إٌف تكٌكف  :دالثي المجرّ الثّ رفّية المشتقة من الفعل الصّ يغ الصّ  -1
 يغ المختمفة.الصٌ كتتكٌكف  ،المادة األصؿ الذم يشتؽ منو الجذع، كمف الجذع تشتؽ

تتكٌكف صيغة )فعؿ( المجٌردة مف أصؿ جذرم افتراضي يتكٌكف مف ثالثة أحرؼ ىي )ؼ ع ؿ(    
الثي، تبعا لعممٌية الثٌ بتدأ بيا، كالعيف يحشى بيا، كالاٌلـ ييكقؼ عمييا. كييشتؽ مف الجذر الفاء يي 

غالبة ىي:  مة كالكسرة ، ثالثة أنماط صيغٌيةالضٌ تأليؼ صائتٌية قكاميا ثالثة صكائت ىي الفتحة ك 
 فعىؿ مثؿ ذىب ككتب كجمس، كفعيؿ مثؿ حسيف كعظيـ، كفًعؿ مثؿ فًرح كحًفظ.

الثي الثٌ كع مف صيغ الفعؿ النٌ الث المذككرة، منتيى ما يمكف تكليده مف ىذا الثٌ يغ الصٌ كتمٌثؿ    
، كىي صيغ غير قياسٌية، كاألغمب فييا ٌصيغ ٌصرفٌية مختمفة المجرد، كتشتؽ مف ىذه األخيرة

حك النٌ بعضيا، كذلؾ عمى  كابط لتقييسالضٌ رؼ حاكلكا كضع بعض الصٌ ماع، إاٌل أٌف عمماء السٌ 
 :1اليالت

 ىيزاؿ.ك ، نحك: سيعاؿ، دكار، عطاس الُفعالالة عمى مرض الدٌ الغالب في مصدر األفعاؿ  -

 ة...زراعة، كطباعنحك كتابة، فالحة،  الِفعالة الة عمى حرفةالدٌ الغالب في مصدر األفعاؿ  -

 ، فمف األٌكؿ: صراخ، نباح الُفعال أو الَفعيلالة عمى صكت الدٌ الغالب في مصدر األفعاؿ  -
كت الصٌ الة عمى الدٌ كضجيج. كقد تشترؾ بعض األفعاؿ  ، نييؽ،اني: صييؿ، زئيرالثٌ كمف  عكاء،

 ... اخ كصريخ، نيؽ كنييؽ، نباح كنبيح في الكزنيف، كمف ذلؾ: صر 

 فيضاف..ك ، كذلؾ نحك: غمياف، الَفَعالنالة عمى تقمب كاضطراب الدٌ الغالب في مصدر األفعاؿ  -

                                                           
، مكتبة 2006. طبرؽ: 1الٌمغة المعاصر، ط رفٌية في العربٌية في ضكء عمـالصٌ يغ الصٌ رمضاف عبد الٌمو رمضاف،  -  1

 . 81بستاف المعرفة، ص 
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 مثؿ: حمرة  ُفعمة الة عمى لكف، أف يككف مصدرىا عمى كزفالدٌ الغالب في مصدر األفعاؿ  -
 زرقة...ك 

 نحك: عرج، عكرَفَعل  عمى كزف الة عمى عيب أف يككف مصدرىاالدٌ الغالب في األفعاؿ  -
 حكؿ...ك 

  نفار :نحك ِفعالكزف الة عمى امتناع مما يراد بو أف يككف مصدرىا عمى الدٌ فعاؿ الغالب في األ -
 كفرار...  ،حراف ،شراد ،إباء جماح

 سمع.ك  ،فيـ ،فتح ،نحك: ضرب َفْعلالثٌية المتعدٌية يككف مصدرىا عمى كزف الثٌ فعاؿ أغمب األ -

 نحك: غضب، فرح. َفَعلالثٌية الاٌلزمة المكسكرة العيف يككف مصدرىا عمى كزف الثٌ أغمب األفعاؿ  -

 مثؿ: صعكبة ُفعولة الثٌية الاٌلزمة المضمكمة العيف يككف مصدرىا عمى كزف الثٌ أغمب األفعاؿ  -
 مثؿ: فصاحة، بالغة، ضخامة، نحافة، كجاىة... أو َفعالةسيكلة، عذكبة، نعكمة، خشكنة... 

حيحة كالمعتمة غير األجكؼ، يككف مصدرىا الصٌ الثٌية الاٌلزمة المفتكحة العيف، الثٌ أغمب األفعاؿ  -
 بقمة: غاب غيكبا( كذلؾ نحك: طمكع ) قد يأتي ىذا الكزف في المعتؿ األجكؼ ُفعولعمى كزف 

عمٌك... فإف كاف الفعؿ أجكفا، فاألغمب أف يككف عمى ك سجكد، غركب، خركج، مضٌي، كصكؿ، 
 ، ، مكت، نـك  بيع...ك فىٍعؿ أك ًفعاؿ: فمف الكزف األٌكؿ: صـك

 ف األجكؼ عمى ًفعالة: ناح ًنياحةقد يجيء المصدر مك  ،اني: صياـ، قياـالثٌ كيككف مف الكزف    

جـ الٌمغكٌية جكع إلى المعاالرٌ ماع، يفٌضؿ السٌ كمكقكفة عمى  1الثي كثيرة جداالثٌ كبما أٌف مصادر 
عاـ ضبطيا، نذكر مثال األفعاؿ )قاـ، صاـ، ناـ، ىاـ،  كعف صعكبة لمعرفتيا أك لضبطيا،

ي ال تسمؾ سمككا مكٌحدا مع مصادرىا، مع أنيا مكجكدة في نسغ صرفي كاحد، فكٌميا التكخاؼ( 
)فٍعؿ(  كزف الثي األجكؼ، ككميا الزمة، كمع ذلؾ نجد في مصادرىا ما يأتي عمىالثٌ في نمط 

أتي ( كمنيا ما يأتي عمى االثنيف معا، فاألفعاؿ )قاـ، صاـ، كىاـ( تكزف )ًفعاؿ كمنيا ما يأتي عمى

                                                           
 .83رفٌية في العربٌية في ضكء عمـ الٌمغة المعاصر، ص الصٌ يغ الصٌ رمضاف عبد الٌمو رمضاف،  -  1
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عـك كخكؼ(  ،درىا )نـكاأتي مص، كخاؼ( تعاـاألفعاؿ )ناـ، ىياـ( أٌما ك  ،صياـ ،درىا )قياـامص
يغ الصٌ كىذا نمكذج عف صعكبة ضبط  ،1)صـك كصياـ( الذم يصاغ منوصاـ الفعؿ كال نجد إاٌل 

 الثي أك مف غيره؛ لككنيا سماعٌية غير قياسٌية.الثٌ مف رفٌية سكاء المشتقة الصٌ 

 كؿ:الشٌ الثي المجرد في ىذا الثٌ رفٌية المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ كيمكف أف نمٌخص 

 

ي التراسة الدٌ د مدٌكنة الثي المجرٌ الثٌ رفٌية المصدرٌية المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ كتمٌثؿ مجمكعة 
 الكسيط؛ باعتماد القراءة اآللٌية.قمنا باستخراجيا مف المعجـ 

رفٌية، يككف الصٌ إٌف القراءة اآللٌية أك االسترجاع اآللي لمصيغ  لغات البرمجة وأصنافها: -2   
 :2ي تنقسـ إلى ثالثة أصناؼالتباعتماد كاحدة مف لغات البرمجة أك الٌمغات الحاسكبٌية المختمفة، ك 

برامج الحاسكب، تطبيقات الجكاؿ، مكاقع إلكتركنٌية لغات برمجٌية تخٌكؿ لممستعمؿ صناعة  -1
 ،...(python) ، بايثكف(++c) ، سي ++(java) كأنظمة تشغيؿ ... كنمثؿ بمغة جافا

                                                           
نكير، لتا، دار 2013. الجزائر: 1حسيف بف عمي الزراعي، بناء الكممة كتحميميا مقاربات في الٌمسانيات الحاسكبٌية، ط -  1
 .87ص
 
، دار 2015. المغرب: 1طارؽ المالكي، أنطكلكجيا حاسكبٌية لمنحك العربي، نحك تكصيؼ منطقي كلساني حديث، ط -  2
 .6كزيع، ص التابغة لمنشر ك النٌ 

الٌصيغ الٌصرفٌية المصدرٌية مف 
 الٌثالثي المجرد

 فىٍعؿ فىعىؿ فعالف فيعمة فعيؿ فيعكلة فيعكؿ فىعالة ًفعالة ًفعاؿ فيعاؿ
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تسمح باسترجاع المعطيات كمعالجتيا مف نظـ حاسكبٌية تحتكم عمى  التلغات االستعالـ  -2
 .SPARQLكلغة  QUERYكلغة  SQLبيانات، كنمٌثؿ ليا بمغة 

 XMLك  HTMLقمي كفؽ قكاعد محددة كأشيرىا الرٌ لغات كاصفة تسمح بكصؼ المحتكل  -3
شغيؿ، كقد التالذم اخترع لتسييؿ نقؿ كتبادؿ المعمكمات بطريقة مكٌحدة ميما اختمفت أنظمة 

تطكرت ىذه الٌمغات الكاصفة بشكؿ مذىؿ في العقد األخير مستفيدة مف المنطؽ الكصفي كالذكاء 
 .OWLك RDFsك  RDFيرىا االصطناعي كأش

رفٌية مف المدٌكنة الصٌ يغ الصٌ إٌف استخراج أك قراءة  رفّية:الصّ لمصيغ  االسترجاع اآللي -3   
 كما قمنا باعتماد القراءة اآللٌية،جيدا ككقتا كبيريف، لذلؾ ا، يتطمب يدكيٌ  (المعجـ الكسيط)قمٌية الرٌ 
 اعتماد ألفٌ  مذجة؛النٌ  عمى اإلجرائي شقيا في تنبني الحاضر، عصرنا في سانيةالمٌ  الممارسة أفٌ 
 الٌمغكية العمـك في المعارؼ تراكـ عمى االعتماد مف لالنتقاؿ ،سبيال ليا يشٌكؿ مذجةالنٌ  نيج

 البنى خصائص اشتقاؽى  تسٌيؿ ،خكارزمية كعمميات بقيكد مضبكطة أنحاء صكغ إلى كأبحاثيا،
 بمكرة في تتدٌخؿ يالت سماتيا كتمثيؿى  ،المعاصر الٌمساني الخطاب بالغة مف تيعىدٌ  يالت الٌمغكية

  1العممٌية ظرياتالنٌ  ىندسة مف يتجزأ ال جزء ىي ماتالسٌ ك  الخصائص ىذه فٌ إ حيث مف ماذجالنٌ 
مذجي، كتطكر الحقكؿ المجاكرة لمسانيات ىك ما دفع النٌ كما أصبح بناء العمـ غير منفؾ عف بنائو 

ة كالعصبٌية كالبيكلكجٌية... ياضيٌ الرٌ ماذج الحاسكبٌية ك النٌ اعتماد الكصؼ اآللي، ك األبحاث الٌمغكٌية إلى 
كرٌية الكفيمة الصٌ كرٌية، ليا القدرة عمى إمداد الٌمساني بالكسائؿ الصٌ قانة التإضافة إلى أٌف  إلخ،

يعني  ؛2يرٌيةبيعٌية كتنكعيا إلى مبادئ أكلٌية ذات كفاٌية تفسالطٌ باختزاؿ تعقيد أدكات كصؼ الٌمغات 
ككذلؾ عمـ الحاسكب في األبحاث الٌمغكٌية؛ ألٌف ىناؾ  ،أف ىناؾ إمكانٌية اعتماد عمـ المنطؽ

ماثؿ بيف التلبحث  ،تداخال بيف الٌمغة اإلنسانٌية مع العمـك األخرل، كمف بيف ىذه العمـك عمـ المنطؽ
 البنيات المنطقٌية كالبنيات الٌمغكٌية، ككذلؾ مع عمـ الحاسكب.

                                                           
. 1حمف محمد طعمة، البناء العصبي لمغة دراسة بيكلكجٌية تطكرٌية في إطار الٌمسانيات العرفانٌية العصبٌية ، طالرٌ عبد  -  1

 .104ص دار كنكز المعرفة، ،2017األردف: 
 .105، ص المرجع نفسو -  2
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 صكصالنٌ محٌرر  عمىأف تككف مكتكبة بمعنى ؛ فقط قمٌيةالرٌ القراءة اآللٌية مف المدٌكنات  تككف    
 بي دم ؼ ي تككف عمى شكؿالتتشفير المدٌكنة  ،ألٌنو ال يستطيع أم برنامج ؛(wordالككرد )

(pdf أك )نما يجب أف تككف مكتكبة عمى الككرد )الت تحٌكؿ ي الت( ك wordي تـٌ مسحيا ضكئيا، كا 
( حتى يتمكف txt( أم ذات امتداد )bloc- notesإلى نسخة ثانٌية مكتكبة عمى )utf8)1 بنمط )

كنرل أٌف البمداف العربٌية كىي تمٌثؿ قاعدة البيانات.  ،مترجـ البرنامج مف تشفيرىا أك القراءة منيا
 ٌكنت في مختمؼ العصكري دي الت بدأت بتشكيؿ فرؽ خاصة، تقـك برقمنة المدٌكنات الٌمغكٌية العربٌية

نجازي تنتمي إلى مختمؼ االختصاصاتالتك  مشركع الذخيرة الٌمغكٌية  ؛ ألجؿ استغالليا آليا، كا 
اريخي التكؿ العربٌية، ككذا مشركع المعجـ الدٌ ابعة لجامعة التالعربٌية الذم تشرؼ عميو الييأة العميا 

 . كؿ العربٌية بإنجازهالدٌ لمغة العربٌية، الذم بدأت 

رفٌية المصدرية، المشتقة مف الفعؿ الصٌ كلتقٌصي القراءة اآللٌية أك االسترجاع اآللي لمصيغ    
ابكة، كالذم يقـك بالقراءة، كىك برنامج الشٌ د ، فقد نٌزلنا البرنامج الذم اخترناه مف الثي المجرٌ الثٌ 

 تحميمو.( كتنصيبو عمى الحاسكب، كىذه صكرة لمبرنامج بعد IDLE python 3,1البايثكف )

 
                                                           

1 -Gérard swinnen, apprendre à programmer avec python, Paris: 2009, Editions Eyrolles 
61, bd saint-germain 75240, p37. 
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عريؼ التكما يتعمؽ ب ،رفيةالصٌ يغ الصٌ ما يمي الخكارزمية المستخدمة الستخراج  فينبٌيف ك    
( المكجكدة عمى txt.11)المعجمي بمقاالتيا مف المفردات في المعجـ الكسيط، كفي قاعدة البيانات 

صكص النٌ عميمات بمكتبة التربط تتكفر عمى  نبيو إلى أٌف في ىذه الخكارزميةالت، مع سطح المكتب
(re )( ككذلؾ مكتبة خاصة بقراءة كؿ الٌمغاتcodecs)1  

import codecs 

import re 

a = 0 

file = codecs.open("C:/Users/Client/Desktop/11.txt","r",encoding= "utf-8") 

fileSave = codecs.open("D:/newfileSave.txt","w",encoding= "utf-8") 

com= re.compile( r"\( \اؿ\w{2}ا\wة \).*$\n") 

for ligne in file: 

    tab = com.findall(ligne) 

    for mot in tab: 

        print (mot) 

        fileSave.write(mot+" ") 

        a = a + 1 

fileSave.close() 

                                                           
1 - Tarek ziadé, programmation python conception et optimisation, 2e édition. Paris:2009, 
Editions Eyrolles 61, bd saint-germain 75240, p105 
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print("fin") 

print(a) 

 لمصيغ اآللية لمقراءة المعتمدة الخكارزمية، تكٌضح يالت الكاجية المكالية، كرةالصٌ  كنىٍعرض في   
 فييا كنقدـ قمي،الرٌ  الكسيط المعجـ مفالمصدرٌية المشتقة مف الفعؿ الٌثالثي المجٌرد،  رفيةالصٌ 

 .نمكذجا ًفعالة رفيةالصٌ  يغةالصٌ  قراءة طريقة
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رفٌية )فعالة( كما ىك كارد في الصٌ كنشير إلى أف ىذه الخكارزمٌية تمٌثؿ القراءة اآللٌية لمصيغة 
 :كىي ادس مف الخكارزمٌيةالسٌ طر السٌ ي جاءت في التعميمة الت

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {2} ا\ wة \).*$\n”)  

سكاء في  ،كاردة بيف قكسيف نالحظ أٌنياي التك  ،قراءة المداخؿ المعجميةعميمة التكتبٌيف ىذه    
ـ ثـ حرفاف ثـ ألؼ ثـ حرؼ ثـ ي يككف شكميا أك بنيتيا ألؼ كالالتقمية، ك الرٌ نة الكرقية أك المدكٌ 
اشة نتائج الشٌ ر، كما تظير عمى طالسٌ نياية ب ينتيي عريؼ المعجمي الذم التكيمي ذلؾ قراءة  ،تاء

كتظير ىذه  كقاحة...إلخ،النقاىة، النفاية، الاعة، سمٌ السقاية، الزمالة، الزراعة، الي منيا: التالبحث 
 (. fileSaveمتخزيف )لكذلؾ في ممؼ خاص تائج النٌ 

كما  المجرد،الثي الثٌ رفية المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ إلى بقية  سبةالنٌ ؽ نفس الخكارزمية بكنطبٌ 
يغ بمثابة الصٌ كنفترض أٌف  ،ادس مف الخكارزميةالسٌ طر السٌ الكاردة في  عميمةالتنغٌيره ىك فقط 

 مرٌكب مف جذع كالصقة.  ،لكاصؽ صرفٌية، كأٌف معظـ ما سمي صيغة

رفية فىعالة، كما في الصٌ تككف القراءة اآللية لمصيغة  رفّية َفعالة:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   
 الية:التعميمة الت

com= re.compile( r”\( \ اؿ  \w {2} ا\ wة \).*$\n”) 

كىذا يعكد إلى  ،رفية ًفعالةالصٌ يغة الصٌ لقراءة  المعتمدةعميمة التب عميمة، أٌنيا شبييةالتفي ىذه نالحظ ك    
الي التكب بط الحركي )اإلعجاـ(الضٌ كمف ثىَـّ إلى خمٌك الكممات مف  ،قميةالرٌ نة في المدكٌ عدـ كجكد الحركات 

 رفية ًفعالة.الصٌ يغة الصٌ ي ظيرت في قراءة التتائج نفسيا النٌ نتحصؿ عمى 

 الية:التعميمة التتككف القراءة اآللية كما في  رفّية ُفعال وِفعال:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   

com= re.compile( r”\( \ اؿ  \w {2} ا\ w \).*$\n”) 

اء التنقـك فقط بحذؼ ك رفٌية فعالة، الصٌ يغة الصٌ ابقة الخاصة بالسٌ عميمة التعمى لقد حافظنا    
ألٌف  يغتيف؛الصٌ لقراءة  عميمةالتنفس  عمىرفٌية فيعاؿ كًفعاؿ، ك الصٌ يغة الصٌ المربكطة ألجؿ قراءة 
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ي تظير: التتائج النٌ ك  .ضعيؼالت الحركات كعالمةنتيجة عدـ كجكد ، يمٌيز بيف فيعاؿ كًفعاؿال البرنامج 
 كفاة...إلخ.النكاس، النيار، القشاط، الذراب، الدكار، الدماغ، الدماع، الخزاف، الجكاد، الجثاـ، ال

 الية:التعميمة الترفية فيعكؿ كما في الصٌ يغة الصٌ قرأ تي  رفّية ُفعول:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {2} ك\ w \).*$\n”) 

ىك استبداؿ  ،عاؿرفٌية في الصٌ عميمة مقارنة بالقراءة اآللٌية لمصيغة التإٌف ما قمنا بتغييره في ىذه    
جنكب، البركد، السكد، األتائج: النٌ ، فظيرت في رفٌية فيعكؿالصٌ يغة الصٌ ألجؿ قراءة  ،األلؼ كاكا

كسكة... كغيرىا مف القيكة، الغسكؿ، العجكز، الطيكر، الزبكف، الخركؼ، ال ،كلحمالحشكة، ال
 كاكا. الثٌالثٌ ي حرفيا التالمفردات 

 الية:التعميمة التتككف القراءة اآللية كما في  رفّية ُفعولة:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {2} ك\ wة \).*$\n”) 

يغة الصٌ رفٌية فيعكلة مقارنة بالصٌ يغة الصٌ اء المربكطة ألجؿ قراءة التعميمة التىذه  إلىلقد أضفنا 
  خنكثةالخركبة، المجكعة، المكمة، األلككة، األاشة مفردات مثؿ: الشٌ ، فنرل عمى رفٌية فيعكؿالصٌ 
 كعكعة... إلخ. الفمكجة، الفحكلة، العمكلة، الطعكمة، السكدة، األسيكلة، الذككرة، ال

إٌف استرجاع الصيغة الصرفية فعيؿ، أك قراءتيا آليا مف مدٌكنة  لمصيغة الصرفية فعيل: القراءة اآللية -
 المعجـ الكسيط يككف بتطبيؽ ىذه التعميمة:

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {2}  (”w \).*$\n \ م

الجزمء األسير، البسيط، البديع، التنيف، الثريا،  تظير في نتائج تطبيؽ ىذه التعميمة المفردات:
  الدميع، الشحيح، المدير...

رفية فيعمة بتطبيؽ ىذه الصٌ تككف القراءة اآللية لمصيغة  رفّية ُفعمة:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  - 
 :عميمةالت
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com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {3} \ ة   \).*$\n”) 

 صدة األجرة، األتائج: النٌ فتظير مربكطة،  مف ثالثة حركؼ تمييا تاءتتـ القراءة بتكصيؼ المدخؿ المكٌكف 
  مؤنة... إلخ.الكتمة، الكفتة، الكبكة، القيرة، العطمة، العضمة، العركة، الجمسة، الجزمة، الجزعة، الفرة، األ

 الية:التعميمة التيغة فعىالف آليا كما في الصٌ تيقرأ  رفّية فَعالن:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {3}اف \).*$\n”) 

مف ثالثة حركؼ تتكٌكف مداخؿ  ، أنياعميمةالتفي  نتحصؿ آليا عمى كممات عمى كزف فعالف، بالكتابة   
  فرقافالطغياف، الثكراف، الباف، ثعالبستاف، البركاف، الاشة الكممات: الشٌ . فحينيا تظير عمى ثـ ألؼ كنكف

 ييجاف... إلخ.النيداف، النسياف، القفطاف، ال فنجاف ال

يككف االسترجاع اآللي لمصيغة فعىؿ كفٍعؿ كما  رفّية فَعل وفْعل:الصّ القراءة اآللّية لمصيغة  -   
 الية:التعميمة التفي 

com= re.compile( r"\( \ اؿ  \w {3} \).*$\n”) 

 تككف ثالثية يالتجميع المداخؿ  عميمةالتفي نكتب  ذايلك  ،حرؼأمف ثالثة  فعىؿ كفٍعؿ يغتافالصٌ تتككف    
كؿ نتيجة غياب الحركات الشٌ ؛ ألف العممية الحاسكبية ال تقتضي اني ساكنا أك متحركاالثٌ سكاء كاف الحرؼ 

  رجعالرأم، الحكؿ، الجؿ، األجر، األ، ثراألاشة: الشٌ عمى تائج النٌ في برنامج تخزيف المدٌكنة، فيظير مف 
 كجو.اليدؼ، اليدر، النقس، النقد، المكت، الكشؼ، الفمس، الفكر، العرش، العذؽ، الصمد، ال ،صففال

تبعا لقكاعد البرمجة  ،قميالرٌ رفية الكاردة في المعجـ الكسيط الصٌ يغ الصٌ كيككف بيذا البحث اآللي عف    
عميمة الكاردة في التبإحداث تعديالت عمى مستكل  رفٌية، أكالصٌ يغ الصٌ  بتكصيؼ، (بايثكففي )

يغ بدكف مشقة كفي كقت الصٌ يغة كعدد حركفيا. كىذا يمكننا مف استخراج الصٌ تستجيب لشكؿ الخكارزمية، 
بسيكلة عامؿ التيسمح لنا ب ،فنتكصؿ إلى تأليؼ معجـ عربي محكسب يشتمؿ عمى محمؿ صرفي كجيز،
 .صيغة ككردالمكتكبة بمع المدٌكنات الكبرل  كيسر

                                                           

  كصيؼ، كاألصؿ في ذلؾ ىك متمقي العمؿ، فإذا كاف المتمقي ىك اإلنساف نسمي العممٌية التفرؽ بيف الكصؼ ك  يكجد
  طارؽ المالكي كصيؼ. التبالكصؼ، أٌما إذا كاف الحاسكب ىك الذم سيتمقى العمؿ فالمصطمح المناسب ليذه العممٌية ىك 

  .8أنطكلكجٌية حاسكبٌية لمنحك العربي، ص
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إٌف القراءة اآللٌية  قمي:الرّ رفّية من المعجم الوسيط الصّ لمصيغ  سترجاع اآلليإشكاالت اال -4   
قمي انتيت الرٌ د مف المعجـ الكسيط الثي المجرٌ الثٌ رفٌية المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ أك استرجاع 

 آلخر بطريقة رقمنة المعجـ الكسيطبإشكاالت تتعمؽ بعضيا بخصائص الٌمغة العربٌية، كبعضيا ا
 عندتائج المحٌصؿ عمييا النٌ تطمب مٌنا إعادة تصفٌية يما كىك كبعضيا مرٌدىا إلى كاضعي المعجـ؛ 

 كٌؿ قراءة لصيغة صرفٌية. كمف ىذه اإلشكاالت: 

 :ما يمي فيإشكاالت رقمنة المعجـ الكسيط تتمٌثؿ  إشكاالت رقمنة المعجم الوسيط: -أ

جاءت جميع المداخؿ في المعجـ بيف قكسيف، كبما أٌف البرنامج يقرأ بالمطابقة؛ بمعنى أنو يقرأ   -
قراءة المدخؿ الذم بيف قكسيف، كىذيف  ،عميمةالتعميمة، فإذا كرد مثال في التتماما ما طيمب منو في 

قمٌية الرٌ ـ الكسيط نة المعجأم مدكٌ  ؛خيريف يكتباف بفراغ عف المدخؿ، كلكف في قاعدة البياناتاأل
ا مضافا إلى ألٌنو يعتبر حرف ؛تيجةالنٌ كرد القكس ممتصقا بالمدخؿ، فإنو ال يتـ قراءتو كال يظير في 

راغ، سكاء كليذا جاءت الكممات الكاردة بيف قكسيف في المدٌكنة الرقمٌية بف ؛المدخؿ حسب البرنامج
 ؽ.قبؿ الكممة أك بعدىا، كىذا ما يظير لنا جمٌيا في الممح

طر، كلكف في بعض السٌ عريؼ المعجمي عمى نفس التيأتي بعد المدخؿ المعجمي مباشرة  -
عريؼ المعجمي، كما التطر المكالي، فال يتـ مكاصمة قراءة السٌ عريؼ يأتي في التالمداخؿ نجد أٌف 

رفٌية ًفعاؿ مدخؿ الًعشاء الذم ظير في الصٌ يغ الصٌ كنمٌثؿ لذلؾ في مدٌكنة  ،عميمةالتىك كارد في 
 :كرةالصٌ تائج دكف تعريؼ معجمي كما في ىذه النٌ 
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يص النٌ ك  ،الككث ،العشر :مدخؿأٌف كٌؿ مف إذ نجد  ؛رفٌية فٍعؿالصٌ يغة الصٌ في  ونفسالحاؿ ك  
، كنككف عندىا مجبريف عمى العكدة لمنسخة تائج البحث دكف تعريؼ معجمي أيضاظيرت في ن

   كما ىك كارد في الممحؽ.  إلتماـ التعريؼ ؛األصمية

طر فيك مدخؿ آخر السٌ طر، يعني عند العكدة إلى السٌ إٌف البرنامج يقـك بالقراءة إلى غاٌية نياٌية  -
عاريؼ المعجمٌية تحكم أبياتا شعرٌية كشكاىد، كطبعا كتابة ىذه األبيات التبعض  أفٌ  نجدكلكف 

طر عند كتابة بيت شعرم آخر، كعندىا ال يكاصؿ البرنامج قراءة األبيات السٌ جكع إلى الرٌ تستدعي 
ص المعجمي في صفحة مكالٌية؛ يعني النٌ كالحاؿ نفسو عند كركد جزء مف  ،ي تمي البيت األٌكؿالت

تـ كالكقؼ الرٌ  :فيالمعجميٌ  فيممدخمكنمٌثؿ لذلؾ باالسترجاع اآللي ل ،فحة يينيي القراءةالصٌ عند نياٌية 
في القراءة اآللية  كرد ، الذمفعكلةالٌصرفٌية صيغة اليكبة في السٌ مدخؿ كذا غة فٍعؿ، ك في صي
ألٌف جزءا مف تعريفو ك قمي، الرٌ طر في مدٌكنة المعجـ الكسيط السٌ غير كارد عمى نفس ؛ لككنو مبتكرا

طر الجديد السٌ طر، ك السٌ يقرأ إلى غاٌية نياٌية كما ذكرنا، كالبرنامج ، المعجمي جاء في صفحة مكالية
 :الرقمٌية المدٌكنة كرد فيما تكٌضح كرة الصٌ  هكىذ يعتبره مدخال جديدا،
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فٍعؿ، بيت شعرم محذكؼ؛ ألنو كيتب في  الصرفٌية صيغةال كذلؾ في مدخؿ )العٍرؼ( فيككرد    
 مي، كما تكٌضح ىذه الصكرة:عريؼ المعجالتطر المكالي، كليس عمى نفس سطر السٌ 

 

عريؼ المعجمي غير تاـ؛ لكركد التًفعاؿ،  كذلؾ في مدخؿ )العراؾ( في الٌصيغة الصرفٌية كجاء
 كرة:الصٌ القكؿ في سطر جديد، كما تبٌيف ىذه 
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 كرة:الصٌ ، كما في ىذه يغة فعىالة، الذم جاء مبتكراكنضيؼ كذلؾ مدخؿ )اليراعة( في ص   

 

ي يقـك البرنامج التعريؼ المعجمي، ك الت فيبعض المفردات بيف قكسيف  كنشير إلى أٌنو كردت -
 رفٌية فٍعؿالصٌ يغة الصٌ بقراءتيا مثمما تيقرأ المداخؿ المعجمٌية الكاردة بيف قكسيف، فمثال في قراءة 

ي كردت بيف التك أثرٌية، التعريؼ المعجمي لمدخؿ التي كردت في التقد( النٌ تائج كممة )النٌ ظيرت في 
كنفس الحاؿ بالنسبة  ،قمٌية بيف قكسيفالرٌ نة كتبت في المدكٌ  ياكلكننة الكرقٌية، معقكفيف في المدكٌ 

 كرة.الصٌ ، كما تكٌضح لنا ىذه (ـاكمك)عريؼ المعجمي لممدخؿ التي كردت في التكممة )البطـ( ل
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نجد أحيانا كركد مدخميف أك مفردتيف داخؿ القكس الكاحد بدؿ المدخؿ الكاحد، كطبعا ال تتحقؽ  -
عميمة، كنمٌثؿ لذلؾ ب )الكشح، الكيشاح( داء يصيب... التالقراءة؛ لككنو ال يطابؽ ما ىك كارد في 

 كالمدخؿ ) القفف كالقفٌف(

فة باأللؼ كالاٌلـ، إاٌل أٌف ىناؾ أفعاال عرٌ إٌف جميع األسماء كالمصادر الكاردة في المعجـ جاءت م -
بىس...( كالبرنامج يجعؿ ىذا التقىط، التبىف، التجأ، التحرفيا األٌكؿ ألؼ بيمزة الكصؿ ثـ الـ مثؿ ) 

 كع مف األفعاؿ أسماء تبتدئ باأللؼ كالاٌلـ.النٌ 

يغة الصٌ  كليس عمى صيغة المفرد، فمثال عند قراءة ،كردت بعض المداخؿ عمى صيغة الجمع -
قف كاحدتو رقنة، كفي صيغة )فيعكؿ( ظير سعكؼ الرٌ تائج مدخؿ النٌ رفٌية )فىعىؿ( ظير في الصٌ 

الكاحد سعؼ، كقيحكؼ مفرده ًقحؼ، كفي صيغة )مفاعؿ( ظير مدخؿ مغارؼ الذم مفرده مغرفة. 
 فنككف عندىا مجبريف عمى حذفيا مف قائمة ،ٍعؿ( كرد الزىر الذم كاحدتو زىرةكفي صيغة )ف

 تائج عند تصفيتيا.النٌ يغ الكاردة في الصٌ 

عريؼ المعجمي؛ أم يحيمؾ إلى مدخؿ آخر فيكتب التنجد بعض المداخؿ المعجمٌية خالٌية مف  -
  نة كالمدخؿ الذم أيشير إليوأنظر إلى مدخؿ كذا، كعندىا يجب عمينا مؿء الفراغ بالعكدة إلى المدكٌ 

 كمدخؿ )القٍيؿ( كما تكٌضح ىاتيف الصكرتيف:ة فٍعؿ بالمدخؿ )الغٍيط( ؿ لذلؾ في صيغكنمثٌ 
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نما نجدىا في معجمٌية رفٌية ال كجكد ليا كمداخؿالصٌ يغ الصٌ بعض  إفٌ  -   عريؼ المعجميالت، كا 
الصرفية صيغة اليغ، مف مثؿ صعكبة في الصٌ تائج رغـ انتمائيا إلى قائمة تمؾ النٌ فال تظير في 

كىذا مأخذ يؤخذ عمى كاضعي المعجـ، كليس عمى  ،رفٌية فيعكؿالصٌ يغة الصٌ صعكد في ك  ،فيعكلة
 الذيف قامكا برقمنة المعجـ.
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يغ الصٌ إٌف مف خصائص الٌمغة العربٌية أٌف بعض  متعمقة بخصائص الّمغة العربّية: إشكاالت -ب
يغ الصٌ لقراءة اآللٌية ليذه يغ الجامدة كعند االصٌ كؿ مع الشٌ رفٌية المشتقة ليا نفس البنٌية أك الصٌ 

يغ المشتقة ككذلؾ الجامدة، فنككف مجبريف عندىا عمى تصفٌية الصٌ تائج النٌ المشتقة تظير في 
 الٌية:التيغ الصٌ تائج؛ باإلبقاء عمى المشتقة منيا فقط، كنمٌثؿ لذلؾ بالنٌ 

  يغ الجامدة: الكطر، الكنع، اليمؽالصٌ تائج النٌ رفٌية )فعىؿ( ظيرت في الصٌ يغة الصٌ عند استرجاع  -
 الينـ...

 تائج مدخؿ: اإلجاص.النٌ رفٌية )ًفعاؿ( ظير في الصٌ يغة الصٌ عند استرجاع  -

 يغة المقترضة: الكريؾ.الصٌ رفٌية )فعيؿ( ظيرت الصٌ يغة الصٌ عند استرجاع  -

أٌف الحركات لقد تٌمت رقمنة المعجـ الكسيط دكف تدكيف الحركات؛ أم دكف تشكيؿ، كنحف نعمـ  -
كؿ في الٌمغة العربٌية ليس أصال الشٌ في الٌمغة العربٌية تمٌكننا مف تمييز صيغة عف أخرل، ك"إٌف ترؾ 
حيح، كما ينطؽ بذلؾ الخط الصٌ مف أصكليا، كال ضركرة محتكمة، بؿ ربما كاف العكس ىك 

 فمثال في قراءة:كؿ لكف بحركات مختمفة، الشٌ كىذا يؤدم إلى ظيكر صيغ تحمؿ نفس  1العربي"

تائج: زراعة صناعة حالقة بكسر الحرؼ األٌكؿ، كلكف النٌ رفٌية )ًفعالة( في الصٌ يغة الصٌ تظير  -
قاحة بفتح الحرؼ  ثالة أم بضـ الحرؼ األٌكؿ، كأيضا زىمالة نىقاىة كى تظير معيا نيفاٌية قيمامة حي

حاؿ نفسو مثال في صيغة )فيعاؿ( كنجد ال اني.الثٌ األٌكؿ، كمٌساكة سٌماعة كزٌمارة بتضعيؼ الحرؼ 
رفٌية )ًفعاؿ( أك صيغ الصٌ ي صيغتيا التتائج أيضا المداخؿ النٌ مثؿ سعاؿ ثغاء نكاح يظير في 

مشابية ليا شكال دكف حركات مثؿ: ًنزاؿ ًنكاؿ نىشاط كفاة نساء بالد دماغ نيار... ما جعمنا نقـك 
، أك الذم تـٌ مسحو ضكئياتائج بالعكدة إلى المعجـ الكسيط الكرقيالنٌ بتصفٌية 

، كلقد الحظنا أٌف 2
صكص العربٌية آليا، كليتخٌيؿ معي النٌ شكيؿ يمثؿ عقبة أساس أماـ معالجة التإسقاط عالمات 

ي تيجبره عمى إعادة التتائج النٌ القارئ مدل اإلحباط الذم يصاب بو الباحث، حيف ظيكر تمؾ 
صكص تمقائيا )مثؿ برنامج النٌ لٌية لتشكيؿ تصفيتيا يدكيا. كنشير إلى أٌنو ظيرت البرمجة اآل

                                                           
 .137، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، ص1994كمات، دط. الككيت: نبيؿ عمي، العرب كعصر المعم -  1
 ، مجمع الٌمغة العربٌية القاىرم.2004مجمع الٌمغة العربٌية، المعجـ الكسيط، القاىرة:  -  2
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شكيؿ اليدكم يتطمب جيدا مضاعفا؛ أم إضافة الحركات مف خالؿ لكحة المفاتيح التمشكاؿ( ألٌف 
 صكص المراد إعرابيا آليا.النٌ كاليدؼ مف ىذا البرنامج، ىك اعتماده في تشكيؿ 

يكر الطٌ الحمكل الخركؼ الزبكف  الحشكة :صيغة )فيعكؿ( كممات مف مثؿ استرجاعظير في ٌنتائج  -
نما أصمي في الكممة.  القيكة الكسكة... يعني أٌف الكاك ال يككف حرؼ مد، كا 

سياف الفرقاف... النٌ غياف الفنجاف الطٌ االنساف البرىاف  :صيغة )فعالف( المفرداتقراءة ظيرت في  -
 لكف الحركات مختمفة.يا، نفسأك البنية كؿ الشٌ يعني أٌف 

 ريا الجزمء الحنٌيةالثٌ نيف التفي صيغة )فعيؿ( تظير مفردات تشبييا شكال مثؿ: كنجد  - 
 ي نكٌد اشتقاقيا. التيغة الصٌ تائج حسب النٌ إعادة تصفٌية  عمىالمدير... فنككف مجبريف عندىا 

كتتعمؽ ىذه اإلشكاالت بخصائص الٌمغة العربٌية، كال يمكننا تفادييا، بتغيير أشكاؿ كبنى    
 مماتيا.كحركات ك

رفية المصدرٌية فعيؿ، ىي ظيكر الصٌ ي كجدناىا عند االسترجاع اآللي لمصيغة التإٌف اإلشكاالت 
ضعيؼ، أك خمؿ التشكيؿ ككذا التصيغ مشابية ليا شكال؛ ألٌف المدٌكنة ال تتكفر عمى الحركات أك 
 ، ثريا، جزمء، ميميثميدير، تنيف في رقمنة المعجـ؛ أم كتابتو عمى الككرد، كنمٌثؿ لذلؾ بػ: ميعيؿ،

 مير، ميشٌيع، ميسٌيج، ًشٌريب، ًسٌخيف، ًزٌميت... كغيرىاالصٌ كيميت، مقٌيد، ميعيف، الًظٌميؿ، 

ظر في النٌ قمٌية )المعجـ الكسيط( إلى كجكب إعادة الرٌ كننتيي مف خالؿ تعاممنا آليا مع المدٌكنة    
ي يشتغمكف عمى رقمنتيا حاليا؛  ألٌف البرنامج التسبة لكؿ المدٌكنات األخرل النٌ رقمنتو، الحاؿ نفسو ب

ي قٌدمت لو، كعميو يجب أف تيكتب بطريقة التعميمات التييظير في نتائج البحث تماما ما يطابؽ 
 اريخي كما ىك مخطط لو.التدقيقة كمنظمة، ليتحقؽ مشركع الذخيرة الٌمغكٌية، ككذا مشركع المعجـ 

نخمص مف ىذا المبحث األٌكؿ مف الفصؿ األٌكؿ، الذم تناكلنا فيو كيفٌية اعتماد لغة البرمجة     
د، مف قاعدة البيانات الثي المجرٌ الثٌ رفٌية المصدرٌية المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ بايثكف السترجاع 

معو حاسكبيا، كبكٌؿ  كقابؿ لمتعامؿ ،رفي لمغة العربٌية مرفالصٌ ظاـ النٌ  المعجـ الكسيط، إلى أفٌ 
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  ، مما يستكجبقمٌيةالرٌ المدٌكنة ىذه لي مع اآلعامؿ التسيكلة، إاٌل أٌف ىناؾ إشكاالت عديدة أثناء 
  ة المعجـ الكسيط؛ كذلؾ باعتماد ىذه المقترحات:ظر في رقمنالنٌ إعادة 

ييظير في ألٌف البرنامج بس؛ ي يككف فييا لي التضعيؼ، كبخاصة الكممات التضبط الحركات ك  -
، كفي غياب الحركات نككف مجبريف عمى ي قٌدمت لوالتعميمات الت تماما نتائج البحث ما يطابؽ

 تائج.النٌ تصفٌية 

؛ مثؿ كضع األقكاس، كالفراغ بيف الكممات، ككذا االنتقاؿ إلى مةبطريقة دقيقة كمنظٌ  الكتابة -
ؼ عمى الكممات مف خالؿ الفراغات عريؼ المعجمي؛ ألٌف البرنامج يتعر التطر فقط عند نياٌية السٌ 

 المكجكدة بينيا.

عريؼ المعجمي بعد كٌؿ مدخؿ معجمي، كليس اإلحالة إلى مدخؿ آخر؛ ألٌف ذلؾ التكتابة  -
 عريؼ المعجمي.التيجعمنا نبحث عف المدخؿ اآلخر، لمؿء الفراغ في 

 دقيقة كبالمطابقة. االكتفاء بكتابة مفردة كاحدة كمدخؿ معجمي، ألٌف القراءة اآللٌية تككف -

كتابة مفردات المداخؿ المعجمٌية في صيغة اإلفراد، ألٌف صيغة الجمع تشبو شكؿ أك بنٌية بعض  -
 .رفٌيةالصٌ يغ الصٌ 

عريؼ المعجمي؛ ليسيؿ قراءتيا الترفٌية المشتقة كمداخؿ معجمٌية، كليس ضمف الصٌ يغ الصٌ كتابة  -
 .كاسترجاعيا بطريقة آلية

ٌف األخذ بيذه    مشركع ل المقترحات في رقمنة المدٌكنات ىك تيسير لمتعامؿ معيا آليا، كتحقيؽ كا 
كما ىك مخطط لو. كنقٌدـ نمكذجا عف المشاريع  ،اريخيالتالذخيرة الٌمغكٌية، ككذا مشركع المعجـ 
ـٌ الت( االنجميزٌية Brownالجاىزة لمتعامؿ معيا آليا كىك مدٌكنة ) ي تمثؿ مكنزا، كمدٌكنة ضخمة ت

 (. pythonلمتعامؿ معيا آليا بمغة البرمجة البايثكف ) ،تيا بطريقة صحيحة كمنظمة كجاىزةرقمن
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 اني: الثّ المبحث 

 رفّية مقاربة حاسوبّيةالصّ يغ الصّ اشتقاق 
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 :اشتقاق الّصيغ الّصرفّية مقاربة حاسوبّية

ر، بؿ اليسا ىالحد عند الكتابة مف اليميف إلأكثرىا، فال يقؼ  خصائص كماتتميز الٌمغة العربٌية ب  
 ال يتكفر ألم لغة أخرلكالذم  ،أسمكب االشتقاؽ مف األفعاؿ كاألسماء بنسؽ رياضي دقيؽإٌف 

 .قكانيف رياضٌية كاضحةب اعبير عنيالتك  ة،جديد فردةيتيح ليا استيعاب أم م

ف جني، كالخميؿ بف أحمد ياضٌية في االشتقاؽ مف الجذر، مع ابالرٌ كلقد كانت المقاربة    
قميبات؛ بمعنى تقميب مكاضع حركؼ الجذر، أك المادة األصؿ التكذلؾ مف خالؿ نظاـ  ،الفراىيدم

يكطي إلى نظاـ آخر كىك السٌ جديدة. كيشير  أخرل، تسمح باشتقاؽ كممات كمعاف ألجؿ بناء جذكر
راسة مف بعده عمماء كلغكيكف الدٌ نظاـ تغيير مكاضع الحركات األربع عمى حركؼ الجذر، ليتناكلو ب

 قدماء كمحدثكف. 

ي تككف باعتماد كاحدة مف لغات البرمجة التكنجد تطبيؽ المقاربة الحاسكبٌية في االشتقاؽ، ك    
ـٌ كتابة تعميمات بإضافة سكابؽ كلكاحؽ إلى كاحد مف pythonي اخترنا منيا لغة بايثكف )التك  (، ث

بٌية؛ ألجؿ اشتقاؽ صيغ صرفٌية مصدرية معٌينة  الجذكر المتكفرة في قائمة الجذكر العر 
يغ المكجكدة في مدٌكنة المعجـ الكسيط. كاعتمدنا لغة برمجة أخرل الشتقاؽ الصٌ مطابقة لتمؾ  تككف
ي تتكفر عمى الت (htmlالثي المجٌرد، كىي الٌمغة الكاصفة )الثٌ رفٌية المصدرية مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ 

 شتقاؽ اآللي بكٌؿ سيكلة كيسر.صفحة كيب أك كاجية، تسمح باال

 

 

 

 

 

 



56 
 

ماذج البرمجٌية المصممة ليا؛ كما أنو يمكف النٌ لقد أثبتت الٌمغة العربٌية جدارتيا لسيكلة تطكيع    
رفي القابؿ لمحكسبة بكٌؿ الصٌ ؛ كخاصة جانبيا 1ياضيات الحديثةالرٌ ظر إلييا لغكيا كحاسكبيا بمغة النٌ 

 مركنة.

تتكفر عمييا الٌمغة العربٌية، ليا أىمٌية كبرل في تكليد المعاني الجديدة  يالتكخاصٌية االشتقاؽ    
فيي  2"قد تضاعفت في العصر الحاضر اأىميتي فٌ ا  أىـ آليات تكليد األلفاظ، ك  فيي تعتبر "مف

كليد األخرل، كبخاصة في الت، مقارنة بآليات ي تعتمدىا الٌمغة العربٌية أكثرالتكليد التمف آليات  بذلؾ
طريؽ إلى إنماء الٌمغة مف حيث  ىكاشتقاؽ مكاد لغكٌية كثيرة مف مادة كاحدة، العصر الحديث، ك 

 . مفرداتيا

رفيكف االشتقاؽ عمى أنو أخذ صيغة مف الصٌ درس  رفّيين والمعجمّيين:الصّ االشتقاق بين  -1    
المشتقة منيا ذات  يغةالصٌ ركيب، كىذه التأخرل، تشترؾ معيا في المادة األصمٌية كالمعنى كىيئة 

الفعؿ الماضي مثال يدؿ عمى زمف الماضي كالحدث، كالمصدر يدؿ عمى الحدث  داللة كاستعماؿ،
 كاصؿ الكالمي.التفقط، كلكؿ منيما استعماالت متعددة في 

غير مكضكع دراستيـ دكف أقساـ االشتقاؽ األخرل، أما الصٌ رفيكف االشتقاؽ الصٌ كاٌتخذ     
ي تتمثؿ في التالكممات كأحصكىا عمى أساس القرابة بيف كؿ مجمكعة منيا، ك المعجمٌيكف فدرسكا 

رجكع جميع مفردات ىذه المجمكعة الى أصكؿ ثالثة، تعد المادة األصمٌية ليا، كليس ليذه المادة 
األصمٌية معنى في نفسيا، فال تيعامؿ كمفظة قائمة بذاتيا، بؿ ىي أصؿ مشترؾ لكؿ مجمكعة مف 

 جد فييا ضمف حركفيا.ي تك التاأللفاظ 

كييعد معجـ العيف أٌكؿ ما بيني عمى ىذا األساس في العربٌية، باستعماؿ األصؿ المشترؾ     
ظر عف النٌ ريقة في تصنيؼ معاجميـ، بغض الطٌ لمكممات ثـ اتٌبع أصحاب المعاجـ بعد ذلؾ، ىذه 

 ي اتفقت فييا كؿ مجمكعة مف المعاجـ في تصنيؼ األلفاظ. الترائؽ الطٌ 

                                                           
داب، ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآل2001قافة العربٌية كعصر المعمكمات، دط. الككيت:الثٌ نبيؿ عمي،  -  1
 .242ص
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قاليب التكتٌية، كطريقة الصٌ كتتمثؿ طرائؽ تصنيؼ مداخؿ المعاجـ، في ترتيبيا حسب المخارج    
مثؿ معجـ العيف، أك ترتيب حركؼ الكممات ترتيبا ىجائيا بحسب األصؿ األخير أك األكؿ مف تمؾ 

ق( كلساف العرب البف 396الكممات، مثؿ تاج الٌمغة كصحاح العربٌية لمجكىرم)ت 
ق(، أك ترتيبيا بحسب المكضكعات مثؿ 538كأساس البالغة لمزمخشرم)ت ق(811منظكر)ت

ككانت ىذه نماذج عف طرائؽ تصنيؼ المعاجـ، كما  1ق(458المخصص في الٌمغة البف سيده)ت
ي تشترؾ فييا كؿ الت، أك المادة األصمٌية ةالثالثٌ يدٌؿ عمى أف المعجمٌييف لـ يخصكا األصكؿ 

 ه األحرؼ األصكؿ عف بعضيا.مجمكعة بمعنى معٌيف، فصميـ ىذ

يغ في الصٌ رفيف فتتصؿ بالصٌ كتتصؿ دراسة المعجمٌييف لالشتقاؽ بمتف الكممة، أما دراستو عند 
 جعؿ بعضيا أصال لآلخر.

يعٌد رأم القائميف بأف أصؿ المشتقات جميعا، ىك  اجح في أصل المشتقات:الرّ أي الرّ  -2    
اآلراء القديمة كالحديثة؛ ألف ىذه األصكؿ ييشتؽ منيا جميع أنكاع امتة، أرجح الصٌ الثٌية الثٌ األصكؿ 

فة المشٌبية كاسمي الزماف كالمكاف كاسـ اآللة... الصٌ المشتقات، كاألفعاؿ كاسمي الفاعؿ كالمفعكؿ ك 
كغيرىا؛ ألف رأم البصرييف يجعؿ المصدر أصال لممشتقات ليس مقبكال؛ ألننا نجد أفعاال مستعممة 

اقصة كأخكاتيا، فإنيا مجٌردة مف الحدث، كتدؿ عمى الزمف النٌ  مصادر ليا، نحك)كاف( في العربٌية ال
فقط؛ بمعنى ال مصادر ليا، ألف الفعؿ يدؿ عمى شيئيف كىما الحدث كالزمف، كالمصدر يدؿ عمى 
الحدث فقط، فكاف المصدر عمى رأم البصرييف ىك األصؿ، كالفعؿ مشتؽ كفرع منو، كالفرع يدٌؿ 

اللة عمى الزمف، فكجب تحققيما في الدٌ ٌؿ عميو األصؿ، كىك الحدث مع الزيادة في عمى ما يد
 الفعؿ. 

اقصة كأخكاتيا أفعاال ال مصادر ليا، عجز المصدر عف ككنو أصال لجميع النٌ كلٌما صارت كاف    
كف المشتقات، لعدـ شمكؿ كافة األفعاؿ العربٌية، كىذا يدٌؿ عمى امتناع صحة ما ذىب إليو البصري

كال يمكف قبكؿ ما ذىب إليو الككفيكف، حيف عٌدكا الفعؿ الماضي أصال لممشتقات، فقد كردت أفعاؿ 

                                                           
عاكنٌية بدمشؽ، الت، المطبعة 1989دة كمزيدة اشتقاقا كداللة، دط. دمشؽ: الثٌية مجرٌ الثٌ يغ الصٌ ناصر حسيف عمي،  -  1
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في العربٌية لـ تكف ليا صيغة أك مفردة تدؿ عمى الزمف الماضي، ككردت مصادر لـ يذكر العرب 
بمعنى  ليا أفعاال في زمني الماضي كالمضارع كصيغة األمر، نحك: األيف بمعنى اإلعياء كالكيؿ

يا مفردات أك مصادر لـ ترد أفعاليا في أم إنٌ ؛ 1عذاب، ككذلؾ المصادر: أىال كسيال كمرحباال
 المعاجـ العربٌية، فمف أم فعؿ اشتقت إذف؟ إف كاف الفعؿ الماضي ىك أصميا. 

نعـ ػ: الثٌية، كاالنتماء المقكلي لالثٌ كاختمؼ البصريكف كالككفيكف أيضا حكؿ تصٌكر صيغ المفردات  
ذلؾ بدخكؿ حرؼ كاحتجكا في  ،كبئس: أىما فعالف أـ اسماف؟ إذ ذىب الككفيكف إلى أنيما اسماف

جؿ. كاحتٌج البصريكف كذلؾ بحجج الرٌ قد جاء عف العرب أنيا تقكؿ: ما زيد بنعـ الخفض عمييما، ك 
ؾ احتماليما نحكٌية ال صرفٌية، كذىبكا إلى أنيما فعالف ماضياف ال يتصرفاف، كمف مبٌرراتيـ في ذل

؛ يعني أٌف ىناؾ اختالفا بيف البصرييف 2اكنةالسٌ أنيث التمائر كتاء الضٌ خصائص الفعؿ، كإلحاؽ 
 ا.مكالككفييف حكؿ االنتماء المقكلي لنعـ كبئس، كلكٌؿ كاحد منيما حٌجتو في تصنيفي

يا، كىي حكيكف أيضا حكؿ لعٌؿ، فيي عند الككفييف حرؼ المتناع دخكؿ الحركؼ عميالنٌ كاختمؼ   
كما أٌنيـ احتاركا في  ،3فع كتنصب الاٌلـ في أٌكليا زائدةعند البصرييف شبو الفعؿ تعمؿ عممو، فتر 

لة صيغة )رٌب( ككيفية اشتقاقيا، إذ كرد في معجـ مقاييس الٌمغة  4ال ييعرؼ ليا اشتقاؽ"أٌنو " مقكى
 البف فارس.

ىر الٌمغكٌية تفسيرا بعض الظكاقدماء، مف عمماء الٌمغة العدد  كتبرز ىذه األمثمة عدـ تفسير   
ي اعتمدكىا؛ لتعميؿ آرائيـ ىي تفسيرات نحكٌية، تقـك عمى مبررات التكابط الضٌ صرفيا، ذلؾ أٌف 

كٌصؿ إلى قكاعد اشتقاؽ تمؾ الكممات، بما يككف مبررا صرفيا مقنعا في التإعرابٌية؛ سببيا عدـ 
 تحديد مقكالتيا المعجمٌية.

                                                           

.392، 391، ص1ابف جني، الخصائص ج -  1  
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الٌمغة المحدثكف عف ىؤالء الذيف سبقكىـ في ىذه المسألة، كيكفي أف نذكر  كلـ يختمؼ عمماء   
لما يخرج عف دائرة صيغ  ،تماـ حساف مثاال، فإننا نراه يقؼ غير قادر عمى تصٌكر بنٌية صرفٌية

فنجده يصٌرح قائال: "فال صيغة لمضمير، كال لمخكالؼ في  فة،الصٌ اـ ك التاالسـ المتمكف كالفعؿ 
فال يجكز  في نظرنا، غير ممكنةتيجة النٌ . لكف ىذه 1عمكميا، كال لمظركؼ كال األدكات األصمٌية"

رفي أك غير الصٌ كليد التأف يككف جميع ما عٌده غير منتظـ صيغيا، خارجا عف قانكف مف قكانيف 
 أبنٌية ما اعتبره خكالؼ كظركفا كأدكات. ،ب كلك جزئياستكعمندرج في نظاـ اشتقاقي يي 

      I -  ياضٌية أكثر المناىج الرٌ يمٌثؿ منيج المعالجة   :رفّية مقاربة رياضّيةالصّ يغ الصّ اشتقاق
ظرٌية في نظاـ ما مف األنظمة؛ كلذلؾ فإٌف المقاربة النٌ كمٌية، قدرة عمى فحص اإلمكانات الشٌ 
يغٌية في إطار منكاؿ احتمالي يعٌمؿ الصٌ إلبراز طريقة تشٌكؿ األنماط  ؛ياضٌية ىي ما نعتمدهالرٌ 

يمكف أف تحقؽ  ،تككيف كٌؿ نمط مف تمؾ األنماط، مع إقرارنا بإمكانٌية االىتداء إلى طرائؽ أخرل
 ىي أيضا اليدؼ الذم نرمي إليو.

المثاؿ بنى الٌمغة  شكمسكي عمى سبيؿت ياضيات كثيرا، إذ فٌسرالرٌ كلقد استفادت الٌمسانيات مف  
ـٌ فيك المسؤكؿ عف  تفسيرا رياضيا، معتبرا نظاـ الٌمغة نظاما يشتغٌؿ آليا كدكف شعكر مٌنا، كمف ث

 ركيب الٌمغكم. التكٌؿ عمميات 

ياضي كما يقٌدمو مف الرٌ قميب التكتنٌبو بعض العمماء كالخميؿ بف أحمد كابف جني، إلى منيج   
كائت الذم يبدك لنا الصٌ كما يتعٌمؽ بتقميب  كامت المكٌكنة لمجذكر،الصٌ احتماالت، فيما يتعٌمؽ بتقميب 

يغٌية غير المزيدة )كىك الكجو اآلخر لمتقميب الصٌ منيجا قادرا عمى أف يفٌسر طريقة تكٌكف األنماط 
تقصي  ـٌ بو مف القدماء؛ كلذلؾ نحاكؿالمقابؿ لتقميب الجذكر( فال عمـ لنا بدراسة كشفت عمف اىت

ظرٌية العممٌية منيجيا مالحظة النٌ و في ىذا البحث؛ لمعرفة نتائجو كالبناء عمييا، فجكانب من
 لالستقراء كاالستنتاج. ،الظاىرة، كجمع ما حكليا مف المعطيات الكاشفة عنيا

رفٌية في مظيريف : تقميب الجذكر الصٌ يغ الصٌ ياضي في تشكيؿ الرٌ تجٌمت مالمح ىذا المنيج      
طحٌية السٌ يغة )فعؿ( كىذا المنيج يكشؼ بمظيريو عف أٌف بنٌية المفردة الصٌ  كتقميب الحركات عمى
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طحٌية انعكاسا خارجيا لبنى السٌ تخفي كراءىا عناصر بنيتيا العميقة؛ لتيكٌكف بذلؾ بنى المفردات 
 كائت.الصٌ امتي مع الصٌ عميقة تتفاعؿ فييا أصكؿ الجذر 

كاف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، أٌكؿ مف استعمؿ تقميبات الجذر في  تقميب الجذور:  - 1    
 مة، كالميممة في الٌمغة العربٌية ككانت غايتو حصر جميع األلفاظ المستعم ،صناعة المعجـ العربي

 كجميع تقميبات الجذر مرتبطة دالليا كما ىي مرتبطة صكتيا.

تح عثماف بف جني، الذم أطمؽ عمييا اسـ ظرٌية ىك الٌمغكم الكبير، أبك الفالنٌ كصاحب ىذه   
االشتقاؽ األكبر، في مقابؿ االشتقاؽ األصغر، الذم يقتصر عمى اشتقاؽ األلفاظ مف كاحد مف 

 قميبات.التاالشتقاؽ األكبر عند ابف جني ىك نظاـ  أم إفٌ ؛ 1دكف تقميباتو

ذا كانت نظرٌية تقميبات الجذر الكاحد، أك نظرٌية االشتقاؽ األكب    ر كما يسمييا ابف جني، لـ كا 
تمؽ صدل كبيرا في مصنفات المعجمييف العرب، فقد كجدت ليا تطبيقات عممٌية في عدد مف 
المعاجـ في طميعتيا معجـ المقاييس البف فارس، فكٌؿ مدخؿ في ىذا المعجـ يبدأ بالمعنى األصمي 

ذكر، في زمف كانت فيو التى لمجذر قبؿ سرد الكممات المشتقة منو كمعانييا؛ كىذه كسيمة مًعينة عم
 ارسيف كالمتخصصيف.الدٌ المعاجـ تيحفظ عف ظير قمب مف ًقبؿ 

ريقة "شبو الطٌ اٌتخذ الخميؿ بف أحمد طريقة تقميب الجذكر في كضع كتابو "العيف"، ككانت ىذه    
 2صريؼ، تتمٌثؿ أركانيا في بياف مفيـك أصكؿ الكممة كعدد عناصرىا"التنظرٌية حكؿ االشتقاؽ ك 

ركرة إذ "نالحظ أٌف أبنٌية الضٌ ريقة مف مفردات قابال لالستعماؿ بالطٌ دكف أف يككف ما ينبني عف ىذه 
قميبات ما ىك مستحيؿ التكمف ىذه  نظرم لـ يستعمؿ منيا إاٌل القميؿ،باعي كالخماسي جٌميا الرٌ 

ٌية ألصناؼ ظر النٌ ياضي تقدـ باألساس األشكاؿ الرٌ قميب التفطريقتو في  3مفظ بو"التيتعٌذر 
ظرم النٌ قميب تطبيقا رياضيا صرفا... كاستخرج مف ذلؾ الكشؼ التالمفردات، "كقد طٌبؽ نظرٌية 

                                                           
 .11، 5ابف جني، الخصائص، ص -  1
. تكنس: 3ط ،قصافالنٌ ماـ ك التحكم: بحث في مقكلة االسمٌية بيف النٌ فكير التفي  منصؼ عاشكر، ظاىرة االسـال -  2
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د سكاء كانت حاممة لمعنى... أك كانت مجرٌ  لكٌؿ ما يصمح أف يككف مداخؿ أصكؿامؿ، الشٌ 
قميب الت؛ أم نتج مف ىذا 1كغير قابمة لالمتداد في الٌمغة" ،مركبات صكتٌية غير حاممة لممعنى

 ياضي أصكال مستعممة كأخرل ميممة.الرٌ 

يحٌدد الخميؿ قكاعد االحتماؿ في مئة كعشريف قاعدة، بناء عمى عدد أصكؿ الجذكر في     
الثٌية الثٌ نائٌية تتصٌرؼ عمى كجييف )...( كالكممة الثٌ العربٌية، كينص عمييا بقكلو "اعمـ أٌف الكممة 
باعٌية تتصٌرؼ عمى أربعة كعشريف كجيا الرٌ .. كالكممة تتصٌرؼ عمى ستة أكجو، كتسمى مسدكسة.

حيح كىي ستة أكجو فتصير الصٌ الثي الثٌ كذلؾ أٌف حركفيا كىي أربعة أحرؼ، تيضرب في كجكه 
أربعة كعشريف كجيا ييكتب مستعمميا، كييمغى ميمميا... كالكممة الخماسٌية تتصٌرؼ عمى مئة 

باعي، كىي أربعة الرٌ أحرؼ تضرب في كجكه كعشريف كجيا، كذلؾ أٌف حركفيا، كىي خمسة 
ريقة في الحصكؿ الطٌ ؛ كىذه 2كعشركف حرفا فتصير مئة كعشريف كجيا يستعمؿ أقمو كيمغى أكثره"

 كفيقات.التياضيات بالرٌ حيح، ىي ما تسمى في الصٌ الثٌي الثٌ عمى األكجو الجديدة لمفعؿ 

ياضٌية قادرة عمى الكشؼ عف جميع رٌ الأٌيد ابف جني الخميؿ، كبٌيف أٌف قكاعد االحتماؿ     
ظر النٌ ظرم لؤلصكؿ، بغض النٌ ركيب التظرٌية لبنى المفردة، بحسب ما تقتضيو قسمة النٌ اإلمكانات 

الثي يترٌكب منو ستة أصكؿ )...( الثٌ عٌما يمكف أف يستعمؿ منيا، كعٌما يبقى نظريا ك"ذلؾ أٌف 
ي خرجت التراكيب التباعي يترٌكب منو أربعة كعشركف أصال، كذلؾ أنؾ تضرب األربعة في الرٌ ك 

الثي كىي ستة فيككف بذلؾ أربعة كعشريف تركيبا المستعمؿ منيا قميؿ، كالباقي كمو ميمؿ الثٌ عف 
ذا كاف   زر، فما ظنؾ بالخماسي عمىالنٌ الثي، إنما استعمؿ منو األقؿ الثٌ باعي مع قربو مف الرٌ كا 

ىمالو، درجة 3طكلو،... تقميبو يبمغ بو مائة كعشريف أصال" ، كمف شركط استعماؿ الجذر المشتؽ كا 
 كتي، كخفة الكممة عمى الٌمساف، كقمة الجيد في تكليدىا.الصٌ أليؼ التاالنسجاـ في 

                                                           
  .21،23ص، دار الغرب اإلسالمي،1997دط. بيركت: ابراىيـ بف مراد، مسائؿ في المعجـ،  - 1
، 1، دار الكتب العممٌية، ج2003تح عبد الحميد ىنداكم، دط. بيركت: ، العيفمعجـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم،  - 2

  .45ص
  .61، ص1 جابف جني، الخصائص،  -  3
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ي تالاآللٌية  ياضٌية، منيج عقمي في تفسيرالرٌ يرل كٌؿ مف الخميؿ كابف جني أٌف اعتماد القكاعد    
األلفاظ تتكٌكف بيا المفردات، كقد عٌبر ابف جني عف جدكل ىذا المنيج عند حديثو عف تساقب 

ياضي، بغرض اشتقاؽ كحدات لغكية كصيغ الرٌ قميب التكيتجمى كجو آخر مف  لتصاقب المعنى،
 قميب الحركي.التصرفية جديدة  إضافة إلى تقميب الحركؼ، كىك 

ياضي لمحركات، في ككنو منيجا يقٌدـ بنٌية الرٌ قميب التتكمف أىمٌية  تقميب الحركات:  -2    
فيك  ،قابمٌية بيف الحركاتالتمبدأ العالقة  كرار، اعتماداالتدة كاحدة، تتحقؽ صكرىا المختمفة بمجرٌ 

عاقب الحركي التمقاربة رياضٌية تقٌدـ بنٌية مجٌردة كاحدة تسٌير صكرىا المتكررة، بما يطرأ عمييا مف 
كر الصٌ طحٌية في تمؾ السٌ عاقب الذم يتجمى عمى مستكل البنٌية التى مستكل البنٌية العميقة، كىذا عم

 المتكررة.

يغة في مظيرىا المطمؽ الصٌ كائت )الحركات( كصكامت الصٌ قابمٌية بيف التيمٌثؿ مبدأ العالقة    
كامت فقط أك مف الصٌ مبدأ كجكبي؛ ألنو ال يمكف أف تتكٌكف أم صيغة، أك أم مفردة مف  المجرد
حقؽ في الكاقع كغير التيغ المنتظرة، كالممكنة الصٌ كٌيف بنكع التكائت فقط، كىك بذلؾ يمٌكف مف الصٌ 

ظرٌية، كقد أٌكد أىمٌية ىذا المبدأ بعض عمماء النٌ حقؽ، نتيجة لما يكٌفره مف االحتماالت التالممكنة 
 نييف المعاصريف.الٌمغة العربٌية القدماء كالمحدثيف، ككذا بعض المسا

يكطي مف السٌ  يعتبر قميب الحركي عمى الجذر )ف ع ل(:التمحاوالت عمماء الّمغة القدماء و  -أ   
قميب الحركي ؛ إذ ذكر في كتابو المزىر في مسألة "معرفة التعمماء الٌمغة القدماء الذيف انتبيكا إلى 

غا تتناظر كتتشابو، كذكر أٌنو "نكع ميـ يغة يكٌلد صيالصٌ ظائر" أٌف تقميب الحركات عمى النٌ األشباه ك 
كرأل أٌنو ال يقـك بو "إاٌل مٌطمع بالفف، كاسع  1ينبغي االعتناء بو، كفيو تعرؼ نكادر الٌمغة كشكاردىا"

، كما ذكر ما تكٌصؿ إليو نظره مف األبنٌية قائال: "كأنا ذاكر إف 2ظر كالمراجعة"النٌ االٌطالع كثير 
كآت فيو ببدائع كغرائب إذا كقؼ  ،اظر فيو العجبالنٌ كع، ما يقضي النٌ شاء الٌمو تعالى في ىذا 

                                                           
 .(اممةالشٌ المكتبة ) يكطي، المزىر في عمـك الٌمغة كأنكاعياالسٌ يف الدٌ جالؿ ينظر  -  1
 المرجع نفسو. -  2



63 
 

ظرٌية )فعؿ( عمى مختمؼ كجكه النٌ يغة الصٌ فقٌمب  1عمييا الحافظ المٌطمع يقكؿ ىذا منتيى األرب"
ـٌ أتى بعد ذلؾ بما انتيى إليو كسعو مف أبنٌية الكمـ الصٌ الحركة فييا، لتستقر لو  يغ االثنتا عشرة، ث

 ممة.المستع

كع مف النٌ قميب الحركي، تبٌيف انتباه عمماء الٌمغة إلى ىذا التنجد في كتب الٌمغة أمثمة كثيرة عف    
قميب، مف ذلؾ ما جاء في لساف العرب حكؿ مادة "حسف" فقد ذكر ابف منظكر نقال عف الت

ف شئت خٌففت الشٌ الجكىرم أٌنؾ تقكؿ: قد حىسيف  ٍسف الضٌ يء، كا  بالفتح(، إذ يء )الشٌ مة فقمت: حى
قؿ بًنعـ كًبئس، كذلؾ أٌف األصؿ فييما نىًعـ النٌ كاف بمعنى المدح أك الذـ؛ ألٌنو يشٌبو في جكاز 

، كالمالحظ أٌف 2كبًئس، فسيٌكف ثانييما كنيقمت حركتو إلى ما قبمو، فكذلؾ كٌؿ ما كاف في معناىما
قميب التة صكتٌية، كليست مف غٌير الحركي، عيٌدت في غالب األحياف ظاىر التمثؿ ىذه المظاىر مف 

 طؽ، مثمما أشار إليو ابف منظكر.النٌ ياضي الممكف عمى المفردة؛ كذلؾ طمبا لخفة الرٌ الحركي 

أيضا ما أكرده المبٌرد في كتابو المقتضب، إذ قاؿ: "ما كاف ثانيو حرفا مف حركؼ الحمؽ  نجد   
ماـ التمما ىك عمى فىًعؿى جازت فيو أربعة أكجو اسما كاف أك فعال. كذلؾ كقكلؾ: نًعـ كبًئس عمى 

ـى كًبًئسى كًفًخذه... يجكز اإلالثٌ كفًخذه. كيجكز أف تكسر األٌكؿ لكسرة  سكاف، كما تسكف اني فتقكؿ: ًنًع
المضمكمات كالمكسكرات إذ كٌف غير أيٌكؿ. فيقكؿ مف قكلؾ فًخذه، فٍخذ، كعًمـ: عٍمـ، كمف نًعـ: 

ي تتعاكر عمييا الحركات الت؛ يعني أٌف ما يذكره المبٌرد ىنا، يندرج في باب تصنيؼ الكحدات 3نٍعـ"
كتي، إٌنما يجب البحث عف الصٌ الي ال يمٌثؿ سندا لمتعميؿ التكتٌية، كىك بالصٌ غييرات التال في باب 

 سبب كجيو يبٌرر تبدؿ كممة مف صيغة إلى صيغة أخرل مف جنسيا.

يغ بسبب الصٌ ي أكردناىا كعي بعض عمماء الٌمغة العربٌية القدماء، بتغٌير بناء التتعكس األمثمة    
كتٌية لذلؾ الصٌ ييا، كلممظاىر غير عممٌية تغيير حركي، لكف دكف فيـ دقيؽ لمقانكف العامؿ ف

 غٌير.الت
                                                           

 .(المكتبة الٌشاممة) الٌمغة كأنكاعياجالؿ الٌديف الٌسيكطي، المزىر في عمـك ينظر  -  1
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة )ح س ف( -  2
، المجمس األعمى 1994تح محمد عبد الخالؽ عضيمة، القاىرة: المبٌرد، المقتضب، أبك العباس محمد بف يزيد  -  3

 .138،ص1لمشؤكف اإلسالمٌية، ج
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أشار أنستاس الكرممي في  قميب الحركي عمى الجذر )ف ع ل(:التمحاوالت المحدثين و  –ب     
قميب الت، إلى قكاعد 1938ادر بالقاىرة سنة الصٌ كتابو )نشكء الٌمغة العربٌية كنمٌكىا كاكتماليا( 

صريؼ العربي مف خالؿ عمـ األصكات التكتابو )ٌيب البككش في الطٌ الحركي، كأٌكد أىميتو 
 1973بد الكريـ بف عبد الٌمو سنة الحديث( الذم صدر بتكنس في طبعتو األكلى عف مؤسسات ع

كأكرد في ىذا  ا عمى ما عٌده مف بدائع العربٌية،فقد نٌبو الكرممي في حديثو عف صيغ العربٌية كأكزاني
 يب الحركي منيا:قمالتيغ تتسـ بالصٌ ياؽ مجمكعات مف السٌ 

- . ، كفىعىؿى ، كًفًعؿى  فىعيؿى

 فيٍعالف، كًفٍعالف، كفىٍعالف، كفىعىالف. -

شاراتيا الخفٌية و اكتفى بالمالحظة أم إنٌ ؛ 1كلكٌف لـ يستطع الكرممي تفسير ذلؾ مف دقائؽ العربٌية كا 
يغة، إذ عٌبر عف ذلؾ الصٌ ٌيب البككش فقد الحظ أثر تغٌير مكاضع الحركات عمى الطٌ أٌما  فقط،

رؼ العربي، ىما تغٌير الحركات الصٌ فكير مف ظاىرتيف أساسيتيف في التبقكلو: "كلقد انطمؽ بنا 
غيير الحركي خٌصو فقط الت، كنظره في 2ضعيؼ..."التيغ بتأثير الصٌ يغ ... كتغٌير الصٌ بتغٌير 

صريؼ التمكضكعا لكتابو )كتي الذم كاف الصٌ عامؿ التبصيغتي الماضي كالمضارع، فأبرز أثره في 
 العربي مف خالؿ عمـ األصكات الحديث(.

رفٌية في الٌمغات الصٌ يغ الصٌ قميب الحركي قانكنا عاما في بناء التارسيف الذيف اعتبركا الدٌ كأبرز     
( في مبحث لو عنكانو " بنٌية الكممة barbot Michelامٌية ىك المستشرؽ ميشاؿ باربك )السٌ 

الثي في الثٌ ( فيك يرل أٌف الجذع La structure du mot en arabe littéralالفصحى" ) 
امتي مع حركتي الفاء الصٌ امٌية، ىك البنٌية األساس لمكممة، كىك ينشأ مف تعامؿ الجذر السٌ الٌمغات 

و يتكٌكف مف تناكب حركتي الفاء كالعيف عمى الجذكر أم إنٌ ؛ 3كالعيف؛ لتتفرع عنو بعد ذلؾ األكزاف
                                                           

 .15، 13ص، المطبعة العصرٌية، 1938القاىرة: الكرممي،  نشكء الٌمغة العربٌية كنمٌكىا كاكتماليا، أنستاس مارم  -  1
، مؤسسات عبد بف عبد 1992. تكنس: 3ط ،مف خالؿ عمـ األصكات الحديث صريؼ العربيالتيب البككش، الطٌ  -  2

 .27ص الٌمو،
3  - Michel barbot, la structure du mot en arabe littéral, modèles linguistique, T. XII fasc2, 
1992, p 7, 31. 
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، كال يتأتى إذف مف عممٌية اشتقاؽ جذع مف جذر، بؿ ىك جذع بدئي متكٌلد في مظاىره امتٌيةالصٌ 
؛ 1ي تجرم في مستكل كاحد عمى األصكؿ الجذرٌيةالتالمتباينة بحسب عممٌية تناكب في الحركات، 

 رفية يككف بتناكب حركات األصؿ الجذرم. الصٌ بمعنى أٌف اشتقاؽ األكزف 

يغي )ؼ الصٌ قا لجميع إمكانات تمكضع الحركات عمى أصكؿ الجذر قميب الحركي كفالتكيمٌثؿ    
قميب ىك في التكع مف النٌ ي تقـك عمى منيج رياضي، كىذا الترفٌية، الصٌ يغ الصٌ ع ؿ( قاعدة لبناء 

يغ الصٌ كيف بجميع التالحقيقة عممٌية حصر نظرٌية، ىي في جكىرىا سمكؾ رياضي، يمٌكف مف 
رفٌية، كقد انتبو إليو بعض الصٌ يغ الصٌ ي تنبني بيا التريقة الطٌ حٌدد آليا الممكف بناؤىا، كىذا المنيج ي

فة مف الصٌ يكطي، مف الحصكؿ عمى العدد الكمي لصيغ مقكلتي االسـ ك السٌ عمماء الٌمغة، إذ تمٌكف 
الثي المجرد، كىك اثنتا عشرة صيغة؛ كذلؾ بناء عمى مختمؼ تقميبات الحركات األربع عمى عدد الثٌ 

 مطٌية )فعؿ(. النٌ يغة الصٌ أصكؿ 

الثي الثٌ يمكف تحديد صيغ الفعؿ  قميب الحركي:التالثي المجّرد بحسب الثّ تحديد صيغ الفعل  -
ـٌ بيا حصر كجكه التياضٌية، الرٌ المجٌرد، باعتماد العمميات  كتبنى ىذه  قاليب الممكنة،التي يت

 مة، الكسرةالضٌ ظرم )ؼ ع ؿ( الحركات األربع: الفتحة، النٌ العمميات مف خالؿ تحميؿ الجذر 
ككف بصكرة تناكبٌية عمى كٌؿ حرؼ مف حركؼ الجذر، فتجرم عمى كٌؿ حرؼ نتيجة لذلؾ السٌ ك 

 أربعة تقميبات. 

 تطرأ الحركات األربع عمى أصؿ كاحد كتثبيت األصميف اآلخريف، حيث: -

(4x1)x3 =12. 

فقط كتثبيت اآلخر بطريقة استبدالٌية مع اعتبار عدد تطرأ الحركات األربع عمى أصميف  -
 .x3=24(4x2األصكؿ، حيث: )

                                                           
، جمعٌية المعجمٌية، 2003، 2002اللة" مجمة المعجمٌية العربٌية، تكنس: الدٌ حسف حمزة، " في الكضع كاالشتقاؽ ك  -  1
 .82، ص 19، 18ع
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استبدالٌية مع اعتبار عدد األصكؿ  -الثة بطريقة تناكبٌيةالثٌ تطرأ الحركات األربع عمى األصكؿ  -
 .x3=36(4x3ي ىي ثالثة، حيث: )الت

 36+24+12=72كبيذا يككف المجمكع: 

 الٌية:التكفيقات( التياضٌية )الرٌ ستبداؿ ىذه بالقاعدة كيمكف تكضيح مختمؼ حاالت اال

 .n=4عدد الحركات:  -

 .x=3عدد األصكؿ:  -

  n = 4 !  =4 x3x  2 x 1! تقميب الحركات: -

!n                      =24 

 تيجة:النٌ كبضرب عدد تقميبات الحركات في عدد األصكؿ نتحٌصؿ عمى 

24x 3 =72. 

ي كضعيا الخميؿ بف أحمد؛ إلبانة ما يتأٌلؼ التائرة العركضٌية الدٌ كضع ابف دريد دائرة شبيية ب   
ىك  ائرة، كاحتٌج بياالدٌ يكطي ىذه السٌ كلقد استحسف  ردات عند تقميب الحركؼ اليجائٌية،مف مف

ثنائيا أك ثالثيا كقد قاؿ ابف دريد في ذلؾ: إذا أردت أف تؤٌلؼ بناء  أيضا؛ لبياف عٌدة كالـ العرب،
أك رباعيا أك خماسيا، فخيذ مف كٌؿ جنس مف أجناس الحركؼ المتباعدة، ثـ أدر دارة فكٌقع ثالثة 

ـٌ فٌكيا مف عند كٌؿ حرؼ يمنة كيسرة، حتى تيفٌؾ األحرؼ  الثة فيخرج مف الثٌ أحرؼ حكالييا، ث
جاء( استقصيت مف كالـ العرب فإذا فعمت ذلؾ )حركؼ الي ستة أبنٌية كتسعة أبنٌية ثنائٌية،الثي الثٌ 

يعني أٌف تغيير تمكضع الحركات عمى الجذر، ينتيي بطريقة عممٌية  ؛1ما تكٌممكا بو كما رغبكا عنو"
 تسمح ببناء مفردات كصيغ مختمفة.

                                                           
 .(اممةالشٌ المكتبة ) يكطي، المزىر في عمـك الٌمغة كأنكاعياالسٌ يف الدٌ جالؿ  -  1
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ي رآىا الخميؿ كابف دريد، عمى التكؿ اليندسي، بطريقة االشتغاؿ الشٌ ائرة أك ىذا الدٌ كتسمح ىذه    
قميبات الممكنة لمحركات عمى التيغ مف حركات، كقابؿ الستيعاب مختمؼ الصٌ عتًكر تفسير كٌؿ ما ي

 كرة المكالية دائرة تقميب الجذر )ج ذ ب( مثال:الصٌ كتمٌثؿ ىذه  الجذر )ؼ ع ؿ(.

 ج                                        

 

 

 ب                           ذ                           

 

الثي )ؼ ع ؿ(، كمف محيط ىك الحركات الثٌ ائرة مف مركز ثقؿ ىك الجذر الدٌ كتتكٌكف ىذه    
فتنطمؽ عمميات تككيف  ائرة العركضٌية،الدٌ اعة تماما كالسٌ ائرة عكس عقارب الدٌ األربع، كتتحٌرؾ ىذه 

ى األصكؿ تناكب حركٌي عم ،ي تككف فييا كٌؿ دكرة عممٌيةالت ،كرافالدٌ صيغ الفعؿ أثناء عمميات 
 . كفيما يمي رسـ يبٌيف ذلؾ:1الجذرٌية

 مةالضٌ                                      

 

 الفتحة                                      الكسرة                 

 

 

 ككفالسٌ                                      

                                                           
، مركز 2015رؼ العربي بيف المقاربات الٌمغكٌية القديمة كالمقاربات الٌمسانٌية الحديثة، دط. تكنس: الصٌ محمد شندكؿ،  -   1
 .111شر الجامعي، صالنٌ 

  ف         ع
ل       
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 ائرة:الدٌ كيظير في 

 امتي )ؼ ع ؿ(.الصٌ الجذر  -

ناكب مع كٌؿ التي تدمج بالتكائت، أك الحركات الصٌ ي ىي التككف السٌ مة ك الضٌ الفتحة، كالكسرة ك  -
 يغي.الصٌ صامت مف الجذر 

يغٌية، فالجذر مجٌرد مف كؿ الصٌ ناكب الحركي في مختمؼ ما يتكٌلد مف األنماط التكيتحٌكـ مبدأ    
الي فإٌف كٌؿ التي تتعاقب عمى أصكلو، كبالتتالفو مع الحركات حركة، كال ىكٌية لو إاٌل مف خالؿ ائ

 يغٌية.الصٌ عممٌية تعاقب الحركات عمى الجذكر ىي إحدل إمكانيات تكليد نمط مف األنماط 

ياضٌية، يظير مف خالؿ محاكالت الرٌ رفٌية باعتماد المقاربة الصٌ يغ الصٌ كنستنتج أٌف اشتقاؽ    
ي أشار إلييا ابف جني، كعمؿ بيا الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم التالقدماء كطريقة تقميب الجذكر، 

يكطي، كمف المحدثيف تنٌبو السٌ ي تنٌبو إلييا التفي معجمو العيف، إضافة إلى طريقة تقميب الحركات 
كذلؾ بتغيير تمكضع الحركات األربع عمى يب البككش؛ الطٌ إلييا أنستاس الكرممي، كعمؿ بيا 

 رفٌية المختمفة.الصٌ يغ الصٌ صكامت الجذر، لبناء أك اشتقاؽ المفردات ك 

II-  ى طريقة تقميبات الجذر أك الحركؼ نضيؼ إل رفّية مقاربة حاسوبّية:الصّ يغ الصّ اشتقاق 
ي تنٌبو إلييا التأشار إلييا الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، ككذا ابف جني، كتقميب الحركات  يالت
يكطي، طريقة أخرل تسمح بإمكانٌية االشتقاؽ مف الجذر، كىي المقاربة الحاسكبٌية، كذلؾ بتكفر السٌ 

 رفٌية بطريقة آلٌية.الصٌ يغ الصٌ ي سنشتؽ منيا مختمؼ الت قائمة بجذكر األفعاؿ

                                                           

    ي شٌكميا باعتماد قامكس التابكة لطو زركقي، الشٌ المتكفرة عمى  ىي تمؾ اعتمدناىا في البداٌيةإٌف قائمة الجذكر التي
  ركد جذكر غير ثالثٌية مثؿ إذ، أكمثؿ عدـ كتابة اليمزة مثؿ أبا، أك ك  ،إاٌل أٌننا كجدنا فييا أخطاء، ر الٌصحاحتامخ

تائج كمما كصؿ إلى كاحدة النٌ كرباعٌية كثيرة مثؿ اسطبؿ، بأبأ، برسـ، برقع... كنتيجة لذلؾ فإٌف البرنامج يتكقؼ عف إظيار 
كعميو يجب تشكيؿ لكحة الجذكر العربٌية؛ كذلؾ باعتماد الحركؼ  ،التعميمةبؽ مف ىذه المشكالت؛ ألنيا طبعا ال تطا

( )أأأ( )أأب( )أأتسمسؿ التمانٌية كالعشريف، كنأخذ كؿ حرؼ كنبدأ باأللؼ، كنضيؼ لو في كٌؿ مرة حرفيف كبالثٌ اليجائٌية 
)أأث(... إلى آخر حرؼ كىك الياء، كطبعا ستظير جذكر مستعممة كأخرل ميممة نتيجة تقارب مخارج أك صفات الحركؼ 

. 1فيككف عمينا حذفيا مف القائمة. ينظر حسيف بف عمي الزراعي، بناء الكممة كتحميميا مقاربات في الٌمسانيات الحاسكبٌية، ط
 سقي الحاسكبي.النٌ إلى المعجـ نكير، فصؿ مدخؿ الت، دار 2013الجزائر: 
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؛ لغة البرمجة بايثكف نعتمد  (:pythonاالشتقاق اآللي باعتماد لغة البرمجة بايثون ) -1    
في ىك كارد كما  المشتقة مف الفعؿ الثالثي المجٌرد آليا، اشتقاؽ الٌصيغ الصرفية المصدريةجؿ أل

 :التالية ىذه الخكارزمٌية

# -*- coding: utf-8 -*- 

import codecs 

import sys 

with codecs.open('Joudoor.txt', 'r', encoding='utf-8') as fichier1: 

            lines =fichier1.readlines() 

i=1 

sigha="" 

for line in lines: 

 for word in line.split(): 

  sigha=""  

 sigha=word[0]+" ُي "+word[1]+" ُى  word[2]+"ا"+"

  if word[2]=="ا" : word1= word[0]+word[1]+"ء" 

  print("mot ",i,":",word," sa forme fléchie 4",sigha) 

  i=i+1 

fichier1.close() 
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فرة الخاصة الشٌ : نبٌيف في الخكارزمٌية أعاله أننا نتعامؿ مع الٌمغة العربٌية ك شرح الخوارزمّية -    
سطرا سطرا  (txt) ( بامتدادJoudoor( كيقـك البرنامج بالقراءة مف قائمة الجذكر )utf-8بيا ىي )

( ثـ طبع sighaيغة المراد اشتقاقيا )الصٌ عميمات المطمكبة ليشتؽ التثـ جذرا جذرا كيطبؽ عمييا 
تائج تماما ما ييطمب النٌ أم بالمطابقة، فيك يظير في  1تيجة، فالكمبيكتر يعمؿ بعالقة "ىات كخذ"النٌ 

 عميمة. التمنو في 

 رفٌية فيعاؿالصٌ يغة الصٌ إٌف الخكارزمٌية أعاله تبٌيف اشتقاؽ  رفّية ُفعال:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -1    
مة الضٌ عشر مف الخكارزمٌية، كالذم يتضمف تعميمة إضافة:  الثٌالثٌ طر السٌ كما ىك مكٌضح في 

، ثـ الـ word[1])، كفتحة كألؼ لعيف الجذر)word[0])ٌكؿ )لفاء الجذر أم الحرؼ األ
 . word[2])الجذر)

  sigha=word[0]+" ُي "+word[1]+" ُى  word[2]+"ا"+"

 يغة فيعاؿالصٌ كأضفنا شرطا آخر ىك: عندما ينتيي الجذر بألؼ فإنو ييحٌكؿ إلى ىمزة عند اشتقاؽ 
 مثؿ اشتقاؽ األيباء مف الفعؿ أبى.

  if word[2]=="ا" : word1= word[0]+word[1]+"ء" 

 سيا المعتمدة الشتقاؽ صيغة فيعاؿالخكارزمٌية نف نبقي عمى رفّية ِفعال:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -2
 عميمة بحيث تصبح:التكنغٌير فقط 

  sigha=word[0]+" ًُ "+word[1]+" ُى  word[2]+"ا"+"

إاٌل أنو يجب إضافة تعميمة   مة،الضٌ يعني أننا غٌيرنا فقط حركة الحرؼ األٌكؿ لتصبح كسرة بدؿ 
ي تككف فكؽ األلؼ إلى التي تبتدئ باليمزة؛ بحيث يجب تغيير اليمزة التأخرل خاصة باألفعاؿ 
 مثؿ اإلماـ، اإلجاص، اإلراث...، كىي كما يمي: يغة ًفعاؿالصٌ تحت األلؼ في ىذه 

  if word[0]=="أ" : sigha=" "+ "إًُ  " +word[1]+" ُى  word[2]+"ا"+"

                                                           
 .261قافة العربٌية كعصر المعمكمات، ص الثٌ نبيؿ عمي،  - -  1
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لمفعؿ ألفا يحٌكؿ إلى ىمزة، مثؿ اإلتاء مف  الثٌالثٌ كذلؾ شرطا آخر كىك: إذا كاف الحرؼ نضيؼ ك 
 الفعؿ أتا.

  if word[2]=="ا" : word1= word[0]+word[1]+"ء" 

 اء بعد الحرؼ األخيرالتعميمة ىك إضافة التإٌف ما يغٌير في  رفّية ِفعالة:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -3
 أم لصيغة ًفعاؿ.

  Sigha =word[0]+" ًُ "+word[1]+" ُى word[2]+"ا"+" ة +   

  if word[0]=="أ" : sigha="إ" +" ًُ " + word[1]+" ُى  ة+word[2]+"ا"+"

ي تجيء فكؽ األلؼ إلى تحت التعميمة الخاصة بتحكيؿ اليمزة التكنضيؼ أيضا في ىذه الحالة،  
 األلؼ؛ مثؿ: إجارة، إمامة، إخاذة،...

حركة فقط عميمة مثؿ صيغة ًفعالة، نغٌير التنطٌبؽ نفس  رفّية َفعالة:الصّ يغة الصّ اشتقاق -4   
 الحرؼ األٌكؿ إلى الفتحة بدؿ الكسرة.

  Sigha =word[0]+" ُى "+word[1]+" ُى word[2]+"ا"+" ة +   

ألجؿ اشتقاؽ صيغة فيعكؿ نطمب مف البرنامج أف يضيؼ  رفّية فعول:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -5   
 ضمة لفاء جذر فعؿ، ككذا ضمة ككاكا لمعيف. 

  Sigha =word[0]+" ُي "+word[1]+" ُي   word[2]+"ك"+"

ي التعميمة نفسيا، الت: يتـ اشتقاؽ صيغة فيعكلة بتطبيؽ رفّية ُفعولةالصّ يغة الصّ اشتقاق  -6  
 طبقناىا مع صيغة فيعكؿ، إاٌل أف ىناؾ إضافة لمتاء المربكطة في ىذه الحالة.

  sigha=word[0]+" ُي "+word[1]+" ُي word[2]+"ك"+" ة +   
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يقـك البرنامج بإبقاء الجذر عمى حالو؛ أم دكف إضافة أم  رفّية َفَعل:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -7
 اني ىي الفتحة، عند اشتقاؽ صيغة فىعىؿ.الثٌ حركؼ، فقط يجعؿ حركة الحرؼ األٌكؿ ك 

  Sigha =word[0]+" ُى "+word[1]+" ُى "+word[2]  

عميمة التيككف اشتقاؽ صيغة فىٍعؿ بطريقة آلٌية، بتطبيؽ نفس  رفّية َفْعل:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -8
 ككف.السٌ اني ىي الثٌ مثؿ اشتقاؽ صيغة فىعىؿ، إاٌل أٌف حركة الحرؼ 

  Sigha =word[0]+" ُى "+word[1]+  " ٍُ "+word[2]  

رفٌية فعيؿ بطريقة آلٌية، بجعؿ الصٌ يغة الصٌ يككف اشتقاؽ  رفّية فعيل:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -9
 اني يأتي بحركة الكسرة مضافا إليو ياء.الثٌ الحرؼ األٌكؿ مفتكحا، ك 

Sigha =word[0]+" ُى "+word[1]+" ًُ  word[2]+"م"+"

إٌف صيغة فيعمة يككف اشتقاقيا بطريقة آلٌية، بجعؿ الحرؼ  رفّية ُفعمة:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -10
 اء في األخير.التاني ساكنا، كبإضافة الثٌ األٌكؿ مضمكما، ك 

  Sigha =word[0]+" ُي "+word[1]+" ٍُ "+word[2]  +" ة +" ى   

رفٌية فعىالف بطريقة آلٌية، بأف الصٌ يغة الصٌ يتحقؽ اشتقاؽ  رفّية فَعالن:الصّ يغة الصّ اشتقاق  -11
ضافة ألؼ كنكف بعد الحرؼ الثٌ تككف حركة   أم في األخير. الثٌالثٌ اني فتحة، كا 

Sigha =word[0]+" ُى "+word[1]+" ُى "+word[2] " ُى +"ا"+" ف   

حيح كمف الفعؿ الصٌ رفٌية فعكؿ تشتؽ مف الفعؿ الصٌ يغة الصٌ إٌف االشتقاق من المعتل اآلخر:  -
حيح دكف إشكاؿ؛ ألف االشتقاؽ يتـ بإضافة الصٌ المعتؿ اآلخر، كيككف االشتقاؽ اآللي مف الفعؿ 

عمى العكس عند االشتقاؽ مف الفعؿ  -حنا أعالهكما كضٌ -بعض الٌمكاحؽ كتغيير بعض الحركات 
ي تحدث عمى مستكل شكمو، فعندما يككف الفعؿ معتؿ التحكيالت التالمعتؿ اآلخر، كىذا نتيجة 

مك، أما  اآلخر بألؼ ممدكدة تحٌكؿ إلى كاك مثؿ: عال، عندما نشتؽ منو صيغة فيعكؿ يحٌكؿ إلى عي
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المعتؿ اآلخر بألؼ مقصكرة تحٌكؿ إلى ياء مثؿ: مضى عندما نشتؽ منو صيغة فيعكؿ يصبح 
 الٌية:التعميمة التميضي. كىك ما كرد في ىذه 

if word[2]=="ا" : word1= word[0]+" ُي "+word[1]+" ُي  "ك"+"

  else : word1=word[0]+" ُي "+word[1]+" ُي  "م"+"

 انيالثٌ يغة منو بضـ األٌكؿ ك الصٌ بألؼ ممدكدة، تككف كيعني ىذا أٌنو إذا كاف الجذر ينتيي    
اٌل يحٌكؿ إلى ياء؛ كىذا ألجؿ اشتقاؽ  ؿ رفٌية فيعك الصٌ يغة الصٌ كتحكيؿ األلؼ الممدكدة إلى كاك، كا 

 مف المعتؿ األخير.

، كما تمٌثؿ يغ مف كٌؿ الجذكرالصٌ اشتقاؽ كٌؿ  ، إمكانيةالبناء اآللي أك فيتائج النٌ في  كيالحظ   
 كرة:الصٌ ىذه 
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تائج بقاعدة بيانات النٌ كعميو قمنا بربط  ،الميممة منيا كالمستعممةرفية الصٌ يغ الصٌ اشتقاؽ عنى ي    
كذلؾ بجعؿ البرنامج ييظير في نقيب في البيانات، الت؛ ألجؿ قميالرٌ ىي المعجـ الكسيط  ،أخرل
غير  فيي ،مستعممة، أٌما غير الكاردة في المعجـيغ الكاردة في المعجـ الكسيط كصيغ الصٌ تائج النٌ 

 .مستعممة أك ميممة

رفٌية الصٌ مٌصيغ اآللي ل بناءال يككف نقيب في مدّونة المعجم الوسيط:التاالشتقاق اآللي مع  -
 ؿ، ًفعالة، فىعالة، فعكؿ، فيعكلةي ىي )فيعاؿ، ًفعاالتك  ،دالثي المجرٌ الثٌ المشتقة مف الفعؿ المصدرٌية، 

 قميالرٌ ربطيا بمدٌكنة المعجـ الكسيط ب نقيب في مدٌكنةالتمع فىعىؿ، فىٍعؿ، فعيؿ، فيعمة، فعالف( 
 ىذه الخكارزمٌية: كألجؿ ذلؾ اعتمدنا

# -*- coding: utf-8 -*- 

import codecs 

import sys 

fichier2 = open("test3.txt",'w',encoding='utf-8') 

with codecs.open('Joudoor.txt', 'r', encoding='utf-8') as fichier1: 

            lines =fichier1.readlines() 

 /فيعاؿ/ 1 #

print(" La forme fléchie 2: /فيعاؿ/:") 

i=1 

sigha="" 

for line in lines: 

 for word in line.split(): 
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  sigha="" 

  sigha=word[0]+" ُي "+word[1]+"ا"+word[2] 

  if i == 1 : sigha=word[0]+" ُي "+word[1]+"ا"+word[2] 

  print("La racine ",i,":",word," sa forme fléchie 2 /فيعاؿ/:",sigha) 

  with codecs.open('11.txt', 'r', encoding='utf-8') as fichier_11: 

   lignes= fichier_11.readlines () 

   sigha1=word[0]+word[1]+"ا"+word[2] 

   sigha2="ا"+"ؿ"+sigha1 

   for ligne in lignes: 

     if sigha2 in ligne: 

         print (ligne) 

  i=i+1 

fichier_11.close() 

   

فرة الخاصة بيا الشٌ نبٌيف في الخكارزمٌية أعاله أننا نتعامؿ مع الٌمغة العربٌية، ك  :شرح الخوارزمّية -
( سطرا سطرا ثـ txt) ( بامتدادJoudoorالبرنامج بالقراءة مف قائمة الجذكر ) ( كيقـكutf-8ىي )

( word1) ، كىييغة المراد اشتقاقياالصٌ ليشتؽ  ،عميمات المطمكبةالتجذرا جذرا كيطبؽ عمييا 
 اشة؛ إف كانت مكافقة لصيغة كاردة في المدٌكنة.الشٌ عمى  تيجةالنٌ طبع كبعدىا 
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 ة فيعاؿرفيٌ الصٌ يغة الصٌ اشتقاؽ  ،تبٌيف الخكارزمٌية أعاله رفّية ُفعال:الصّ يغة الصّ اشتقاق  - 1
 كاردة في المعجـ الكسيطاليغ الصٌ  كىي تائج عمى الكاجية،النٌ لتظير بعدىا كضحناىا سابقا،  كما
 قاط، الخيراج، األيباءالسٌ مثؿ  ،عريؼ المعجميالتعرض  اككذكمداخؿ معجمٌية عرضيا  تـٌ ي التك 

بط بمدٌكنة المعجـ الرٌ  ذلؾ بعدالعيصار... كجاءت معٌرفة باأللؼ كالاٌلـ مثمما في المدٌكنة، ك 
 ي ىي:التالكسيط، بإضافتنا لمتعميمة 

  with codecs.open('11.txt', 'r', encoding='utf-8') as fichier_11: 

   lignes= fichier_11.readlines () 

   sigha1=word[0]+word[1]+"ا"+word[2] 

   sigha2="ا"+"ؿ"+word2 

   for ligne in lignes: 

     if sigha2 in ligne: 

         print (ligne) 

رفٌية الصٌ يغة الصٌ مدٌكنة المعجـ الكسيط، إلغاء الحركات عند تكصيؼ نقيب في التكنالحظ عند    
اٌل لف تظير الرٌ في المدٌكنة  ياكىذا لغياب ؛ ألٌف البرنامج ييظير فقط ما ىك تائجلنٌ ايغ في الصٌ قمٌية، كا 
 عميمات، كمطابؽ لما ىك كارد في المدٌكنة.التكارد في 
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سبة لمصيغ األخرل، أم ربطيا بمدٌكنة المعجـ الكسيط؛ ألجؿ النٌ عميمات نفسيا بالتكنطٌبؽ    
الٌصكرة المكالية اشتقاؽ الٌصيغة الٌصرفية كتمٌثؿ  الكاردة في المعجـ الكسيط فقط، يغالصٌ إظيار 

 ًفعالة:المصدرٌية 
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، ككذا يغة المراد اشتقاقياالصٌ المعجمي الذم يحكم  المدخؿ :تائجالنٌ ظير في كنالحظ أنو ي    
الذم يحكم الصيغة الصرفٌية المراد  معجمٌي،ال تعريفو المعجمي، إضافة إلى ظيكر التعريؼ

ككذلؾ مدخؿ  ،البطانة يحكم كممة تعريفيا المعجمي التي جاء (الظيارة) فيمثمما  اشتقاقيا آليا،
 ، كما تكٌضح الٌصكرة المكالية:عاية الذم يحكم صيغة الكتابةالدٌ 
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، باعتماد التنقيب في ديعني أٌف االشتقاؽ اآللي لمٌصيغ الصرفٌية المصدرية مف الفعؿ الثالثٌي المجرٌ  
الصيغة الصرفية المراد اشتقاقيا، سكاء كردت كمدخؿ معجمي، أك البيانات، ينتيي إلى إظيار 
 كردت ضمف تعريؼ معجمٌي.

ظاـ الذم تخضع لو الٌمغة النٌ ىك تكضيح  ،رفٌيةالصٌ ئيس مف البناء اآللي لمصيغ الرٌ إٌف اليدؼ 
قة مف رفٌية المشتالصٌ يغ الصٌ مف  ،رفي، إضافة إلى تبياف المستعمؿ كالميمؿالصٌ العربٌية في جانبيا 

يغ الصٌ قمي كقاعدة بيانات، كما أف ىذه الرٌ د؛ كذلؾ باعتماد المعجـ الكسيط الثي المجرٌ الثٌ الفعؿ 
بؿ الحاسكبييف؛ ألجؿ إنشاء المعجـ المحكسب يمكف اعتمادىا مف قً  ،رفٌية تمٌثؿ مكاردا لسانٌيةالصٌ 

قمٌية، ىك الرٌ ي اعتمدناىا كغيرىا مف المدٌكنات التإاٌل أٌف اإلشكاؿ في ىذه المدٌكنة  ،بمحمؿ صرفي
عامؿ معيا باعتماد لغات التقة في رقمنتيا؛ كىذا ما يعرقؿ الدٌ ككذا  بط الحركي،الضٌ غياب 
الثي المجٌرد  الثٌ رفٌية المصدرية، المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ ، ما جعمنا نعتمد قائمة البرمجة

 ي قمنا باسترجاعيا آليا.التك 
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ي التإٌف صفحات الكيب  (:htmlرفّية باعتماد الّمغة الواصفة ) الصّ يغ الصّ اشتقاق  -2   
...( ىي  You tube ، كاليكتيكب Google ، قكقؿWikipédiaندخميا كٌؿ يـك مثؿ )كيكيبيديا 

ي تحٌكؿ بفضؿ الت( htmlفي الحقيقة كاجيات أصميا رمكز كلغة أخرل تدعى بالٌمغة الكاصفة )
( إلى  Google chrome, Mozilla Firefox, internet explorerث مثؿ )محٌركات البح

كيمكننا اعتماد ىذه الٌمغة؛ ألجؿ إنشاء صفحة تيظير بناء  ،1فحةالصٌ ي تظير لنا عمى التالكاجية 
ابقة مف السٌ الثي المجٌرد، كىي مشابية لمطريقة الثٌ رفٌية المصدرٌية مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ أك اشتقاؽ 

ي التيغة الصٌ حيث المبدأ، إاٌل أنيا أكثر مركنة؛ إذ يكفي كتابة الجذر في خانة البحث، ثـ اختيار 
كؿ الجديد الذم صار عميو الشٌ رفٌية أك الصٌ يغة الصٌ يغ الكاردة، لتظير الصٌ نكٌد اشتقاقيا مف مجمكع 

 رفية المصدرية الصٌ لي لمصيغ كرة المكالية تمٌثؿ الكاجية األمامٌية، لالشتقاؽ اآلالصٌ الجذر. ك 
 (:htmlباعتماد لغة )

 
                                                           

1 - Mathieu Nebra, La Formation - Apprenez à créer votre site web avec HTML5 & CSS3, 
2013, www. Siteduzero.com, p8, 10. 
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 كرة:الصٌ الثٌية المجٌردة كما في ىذه الثٌ كيمكننا اختيار الفعؿ المراد االشتقاؽ منو مف قائمة األفعاؿ 

 

 

رفٌية األحد عشرة كما في الصٌ يغ الصٌ رفٌية، مف مجمكع الصٌ يغة الصٌ اختيار بكنقـك بعدىا    
 كرة:الصٌ 
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الثي المجرد كتب، كىي الثٌ رفٌية، ًفعالة المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغة الصٌ كتظير نتيجة البحث؛ أم    
 (:htmlكرة أك كاجية )الصٌ تيجة ًكتابة، كما تكٌضح ىذه النٌ كما في 

 

 ( الخمفٌية ىذه:htmlكالخكارزمٌية أك شفرة )
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<!DOCTYPE html> 

<html dir="rt1" lang="en"> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <title> رفٌيةالصٌ  يغةالصٌ  </title> 

  <center> 

  <h1 > المجرد الثيالثٌ  مف رفٌيةالصٌ  يغةالصٌ  </h1> 

  <center> 

</head> 

<center> 

<select id="src" onchange="sigha(document.getElementById('sgh').value)"> 

    <option value="">الفعؿ</option> 

    <option value= أكؿ<أكؿ </option> 

    <option value= كتب<كتب </option> 

    <option value= جمع<جمع </option> 

    <option value= جاء<جاء </option> 

    <option value= سما<سما </option> 

 </select> 
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  <select onchange="sigha(this.value)" id="sgh" style="font-size:30px;"> 

    <option value=""> يغالصٌ  </option> 

    <option value="fi3ala">ًفعالة</option> 

    <option value="fa3aala">فىعالة</option> 

    <option value="fo3al">فيعاؿ</option> 

    <option value="fi3al">ًفعاؿ</option> 

    <option value="fa3il">فعيؿ</option> 

    <option value="fa3lan">فىعالف</option> 

    <option value="fo3oul">فيعكؿ</option> 

    <option value="fo3oula">فيعكلة</option> 

    <option value="fo3la">فيعمة</option> 

    <option value="fa3ala">فىعىؿ</option> 

    <option value="fa3la"> ؿفىعٍ  </option> 

  </select> 

  <form action="" > 

    <input type="text" id="result" readonly name="src" > 

    <button ">ابحث</button> 

  </form> 
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  <script> 

function sigha(s){ 

  if (s != "") { 

    return siagh[s](); 

  } 

  else{ 

    document.getElementById("result").value = "" 

  } 

  } 

siagh = { 

  fi3ala : function (){ 

  src = document.getElementById("src").value; 

  stem = src.split(""); 

  dbl = stem.slice(); 

  dbl.splice(1, 0, " ًُ "); 

  dbl.splice(3, 0, "ا"); 

  dbl.splice(5, 0, "ة"); 

  document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 
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  }, 

  fa3aala : function (){ 

  src = document.getElementById("src").value; 

  stem = src.split(""); 

  dbl = stem.slice(); 

  dbl.splice(1, 0, " ُى "); 

  dbl.splice(3, 0, "ا"); 

  dbl.splice(5, 0, "ة"); 

  document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 

  fo3al : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُي "); 

    dbl.splice(3, 0, "ا"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 
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  fi3al : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ًُ "); 

    dbl.splice(3, 0, "ا"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 

  fa3ala : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    document.getElementById("result").value = src; 

  }, 

  fa3il : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(2, 0, "م"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 
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  }, 

  fo3oul :  function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُي "); 

    dbl.splice(3, 0, "ك"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 

  fo3oula : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُي "); 

    dbl.splice(3, 0, "ك"); 

    dbl.splice(5, 0, "ة"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 
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  fo3la : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُي "); 

    dbl.splice(4, 0, "ة"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 

  fa3lan : function (){ 

    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُى "); 

    dbl.splice(4, 0, "ا"); 

    dbl.splice(5, 0, "ف"); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  }, 

  fa3la : function (){ 
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    src = document.getElementById("src").value; 

    stem = src.split(""); 

    dbl = stem.slice(); 

    dbl.splice(1, 0, " ُى "); 

    dbl.splice(3, 0, " ٍُ "); 

    document.getElementById("result").value = dbl.join(""); 

  } 

} 

function strip() { 

    var rawString = document.getElementById('raw').value; 

    rawString = rawString.replace(/ ٌ| |ن |و |ى ً| ُي /g,""); 

    document.getElementById('result').value = rawString; 

} 

  </script> 

</center> 

</body> 

</html>  



91 
 

صكص( أٌف النٌ ي يجب أف تكتب عمى محٌرر الت( أك الخكارزمٌية )htmlنفيـ مف ىذا الككد )    
( <title>/رفٌيةالصٌ  يغةالصٌ <title>  رفٌية )الصٌ يغة الصٌ عنكاف الممؼ الذم نشتغؿ عميو يحمؿ اسـ 

 الثيالثٌ  مف رفٌيةالصٌ  يغةالصٌ < h1>  الثي المجرد )الثٌ رفٌية مف الصٌ يغة الصٌ أما اسـ المشركع فيك 
(، كما يخص <head>( ىذا عف المعمكمات الكاردة في الكسـ الخاص بالعناكيف )<h1>/المجرد

عميمات أك مضمكف المشركع، فمقد كرد أنو يجب تحديد جذر أك فعؿ معٌيف، مف مجمكع األفعاؿ الت
رفية المصدرية المراد اشتقاقيا؛ لتظير الصٌ يغ الصٌ ا اختيار صيغة مف المتكفرة في القائمة، كبعدى

يغ الصٌ عميمات المطمكبة، كىي مشابية تماما الشتقاؽ التتيجة في خانة البحث، بعد أف قاـ بتنفيذ النٌ 
رفٌية باعتماد لغة البرمجة بايثكف مف حيث المبدأ؛ أم مف حيث إضافة الحركؼ لمجذر ككذلؾ الصٌ 

 كات. تغيير الحر 

(  بأٌنو صفحة تساعد htmlرفٌية باعتماد لغة البرمجة )الصٌ كيتمٌيز االشتقاؽ اآللي لمصيغ    
المتعمـ عمى استيعاب قكاعد االشتقاؽ بطريقة سيمة؛ لككنيا تعتمد الجانب البصرم، ككذلؾ عممٌية 

تنصيب ىذه  ي تساعد عمى تخزينيا كحفظيا في الذاكرة، كما يمكفالتيغ، الصٌ كرار الشتقاؽ الت
 اشئة.النٌ ( المفيدة في تعميـ play storeالكاجية عمى برنامج )
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ياضٌية الرٌ الثي المجٌرد، باعتماد المقاربة الثٌ رفٌية مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ كنخمص إلى أٌف اشتقاؽ     
ٌما بتغيير تمكضع الحركات األربع عمى حركؼ الجذر، كعف ا شتقاؽ يككف إٌما بتقميب الجذكر، كا 

رفٌية كالمقاربة الحاسكبٌية، فقد اعتمدنا لغة البرمجة بايثكف؛ كبتكفر قائمة بجذكر األفعاؿ الصٌ يغ الصٌ 
ي يتـ االشتقاؽ انطالقا منيا، كقاعدة بيانات، كبناء خكارزمٌية تحكم تعميمات بإضافة التالثٌية، الثٌ 

لٌية في االشتقاؽ، تنتيي بنتائج أك ريقة اآلالطٌ لكاصؽ مف حركؼ كحركات إلى الجذر، كبما أٌف ىذه 
رفٌية في الٌمغة العربٌية سماعٌية كليست الصٌ يغ الصٌ ك  –بصيغ صرفٌية غير كاردة في الٌمغة العربٌية 

قمي؛ كىذا يعني أٌف الرٌ نقيب في مدٌكنة المعجـ الكسيط التقمنا باعتماد االشتقاؽ اآللي، مع  -قياسٌية
 رفٌية الكاردة في المعجـ الكسيط، أٌما غير الكاردة فيو أكالصٌ غ يالصٌ البرنامج سيقـك فقط باشتقاؽ 
تائج إلى عدـ كجكدىا في المدٌكنة. كأضفنا إلى لغة البرمجة بايثكف النٌ الميممة، فيقـك باإلشارة في 

ي تتكفر عمى كاجية، تسمح باستغالليا الت( المشابية ليا مف حيث المبدأ، ك htmlالٌمغة الكاصفة )
 رفٌية لمناشئة خاصة.الصٌ يغ الصٌ بكٌؿ سيكلة، في تعميـ اشتقاؽ 
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الثي المجرد، كاف الثٌ رفٌية المصدرية، المشتقة مف الفعؿ الصٌ يغ الصٌ إٌف دراستنا لشكؿ أك لبنٌية    
قنيات الحديثة في الحكسبة، كذلؾ مف خالؿ اعتماد لغة البرمجة بايثكف؛ ألجؿ القراءة التا لنٌ باستغال

ي تككف بإنشاء خكارزمٌية تتكفر عمى تعميمات الترفٌية، ك الصٌ يغ الصٌ أك االسترجاع اآللي ليذه 
ا قمي، كٌؿ صيغة كشكميالرٌ باسترجاع المداخؿ المعجمٌية، كتعريفاتيا المعجمٌية مف المعجـ الكسيط 

ي تكافقيا، إاٌل أٌف ىذه القراءة اآللٌية انتيت ببعض اإلشكاالت؛ لكجكد أخطاء متعمقة التأك بنيتيا 
 تائج بعد كٌؿ قراءة لصيغة صرفٌية.النٌ برقمنة مدٌكنة المعجـ الكسيط، ما جعمنا نقـك بتصفٌية 

ي تككف بتقميب التٌية، ياضالرٌ رفٌية المصدرية باعتماد المقاربة الصٌ يغ الصٌ كظيرت عممية اشتقاؽ    
حركؼ الجذر، عند ابف جني كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم في معجمو العيف، أك بتغيير مكاضع 

يكطي، كمف المحدثيف أشار إلييا السٌ ي تنٌبو إلييا التالثة، الثٌ الحركات األربع عمى حركؼ الجذر 
يغ الصٌ قاؽ المفردات ك يب البككش؛ كذلؾ ألجؿ بناء أك اشتالطٌ أنستاس الكرممي، كعمؿ بيا 

 رفٌية المختمفة. الصٌ 

رفية المصدرٌية؛ كذلؾ باستغالؿ لغة الصٌ يغ الصٌ المقاربة الحاسكبٌية، في اشتقاؽ  كاعتمدنا   
اٌل كاف االشتقاؽ التنقيب في قاعدة البيانات التالبرمجة بايثكف، كب ي تتمثؿ في المعجـ الكسيط؛ كا 

ضافة إلى ذلؾ  مع لغة  ونفسي ليا المبدأ الت( ك htmlاعتمدنا الٌمغة الكاصفة )اآللي قياسيا، كا 
البرمجة بايثكف، كمزٌيتيا ىي أنيا تكٌفر صفحة كيب، أك كاجية تسٌيؿ عممٌية البحث أك اشتقاؽ 

رفٌية الصٌ يغ الصٌ يغة المراد اشتقاقيا، في قائمة الصٌ رفٌية؛ كذلؾ باالكتفاء باختيار الصٌ يغ الصٌ 
ي تكٌفرىا ىذه التتيجة. كالمزٌية األخرل النٌ غط عمى خانة البحث؛ لتظير لؾ الضٌ المتكفرة، كمف ثـٌ 

 ىي إمكانٌية استغالليا كمعبة تعميمٌية لؤلطفاؿ. الٌمغة الكاصفة

 

 



 

 

 

 

 

 

 اني:الث  الفصل 

 صور العرفانيالت  غويين العرب وفي الم  اللي في تصور الد  المشترك 
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   :المشترك الد اللي في تصور الم غويين العرب وفي الت صور العرفاني -

ألّف مدلكؿ الّصيغ  اللي؛الدّ دراسة لممشترؾ  المصدرّية ىي ّيةرفالصّ يغ الصّ إّف دراسة داللة 
 اللي مف حيث أسبابوالدّ غكيكف العرب دراسة المشترؾ المّ كلقد تناكؿ  معاف متعددة، الصرفية تمّثمو
 فظيالمّ اللي كالمشترؾ الدّ غكم، كما مّيزكا بيف المشترؾ المّ طكر التّ يجات ك المّ كتداخؿ  ،مثؿ المجاز

  .الليالدّ تربط بيف المعاني المكّكنة لممشترؾ  التيكذلؾ مف حيث العبلقات 

فظ كمسماه، كلكف قد ينتشر المعنى عف المّ اللي ىك داللة المطابقة بيف الدّ كاألصؿ في المشترؾ    
اسبة بيف تحقؽ عقميا؛ إذ ينتقؿ المعنى ذىنيا مف مكضع إلى آخر؛ لمنزاـ، كيلتّ ضمف كاالالتّ طريؽ 

اللي في الدّ تربط بيف معاني المشترؾ  التيىذا أّف العبلقات يعنى ك  المكضعيف، فيككف المجاز؛
 معنى كّمي مكّحد، ىي عبلقات المشابية مف استعارة، كعبلقات المجاكرة مف مجاز مرسؿ.  

 ةيّ ركط الضركر الشّ نظريتو اللي عند العرفانييف مع أرسطك، ك الدّ دراسة المشترؾ  ككانت بدايات   
 فسالنّ في عمـ  ّيةمكذجالنّ أك  ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ في تصنيؼ المقكالت، لتظير بعد ذلؾ  ّيةكالكاف

سمحت بتصّكر جديد  التي ّيةاللالدّ  ّيةظر النّ شابو األسرم، كىي التّ ، كذلؾ مف خبلؿ مبدأ المعرفي
رازم كعبلقتو الطّ ، المعنى ّيةالعرفان ّيةسانالمّ لمعاني الكممات. كيتناكؿ بعدىا اليككؼ في نظريتو 

 التي، ّيةالمناكيؿ العرفان ّية، كذلؾ مف خبلؿ نظر الّداللي بالمعاني األخرل داخؿ مقكلة المشترؾ
، أك ّيةعالؽ بيف معاني المشترؾ ىك إّما المناكيؿ العرفانالتّ ، أك ّيةراز الطّ أثيرات التّ تقكؿ بمصدر 

ّما االستعارة كا ّيةصكر التّ الممكة   لمجاز المرسؿ. لمفرد، كا 

 ّيةال يمكف تحميميا باعتماد العبلقات المجاز  التي ،ّيةكجكد بعض العبارات االستعار ك    
 ط مجاؿ تصكرم عمى مجاؿ تصكرم آخر يقكؿ بيا اليككؼ، كذلؾ كبإسقا التي، ك ّيةكاالستعار 
 متعددة ّيةصكرم لفكككنيي، بتكسيع المفاىيـ مف فضاءيف ذىنييف إلى أفضالتّ المزج  ّيةتقـك نظر 

 تربطيما، كما يمكف أف تنتيي إلى استعارات كتصكرات جديدة. التيلتفّسر العبلقة 
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ل:   المبحث األو 

ر الد  المشترك   غويين العرب القدامىالم  اللي في تصو 
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ر الم غويين العرب القدامى -  :المشترك الد اللي في تصو 

راسات الدّ ؛ كذلؾ في ّيةاللي، مف منطمقات تفسير الدّ غكيكف العرب مع ظاىرة المشترؾ المّ تعامؿ    
تربط بيف معانيو  التي ّيةاللي، كالعبلقات المجاز الدّ المشترؾ  اني، كلقد تكّصمكا إلى تنظيـ معّيةالقرآن

، كفي الليلدّ االذم يككف بداللة مطابقة في المشترؾ  ،فظيف كاختبلؼ المعنييفالمّ اتفاؽ  ثـّ درسكا
كما يككف  زم، أك االتساع في المعنى،قؿ المجاالنّ غات، كعف المّ اتجة عف تداخؿ النّ األضداد، 
فظ كمسماه المّ اللي ىك المطابقة بيف الدّ ، فاألصؿ في المشترؾ أيضا ّيةاللي بداللة عقمالدّ المشترؾ 

زاـ، الذم يتحقؽ عقميا؛ إذ ينتقؿ المعنى ذىنيا مف لتّ ضمف كاالالتّ كلكف قد ينتشر المعنى عف طريؽ 
 ـز أك العكس؛ لمناسبة بيف المكضعيف.البّل الممزـك إلى 

 ّيةاللي، إّما بداللة مطابقة، أك بداللة عقمالدّ تربط معاني المشترؾ  التييككف تفسير العبلقات ك    
 ريؽ إلى االستدالؿ.الطّ مصدرىا العقؿ الحاكـ، كىي 
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دّكنة بلثي المجّرد، الكاردة في مالثّ رفية المصدرية المشتقة مف الفعؿ الصّ يغ الصّ  إّف مدلكالت   
كىذا ما ينجـ عنو اشتراكا المعاني الحقيقية كالمعاني المجازية،  المعجـ الكسيط، ىي مزيج مف

ال بأس أف نعّرؼ راسة، الدّ اللي مف منظكر الّمغكييف العرب بالدّ كقبؿ تناكؿ ظاىرة االشتراؾ  دالليا،
 ة.اللي كما يطمؽ عميو بعض المحدثيف كالمعاصريف المشتغميف في المعجميّ الدّ كليد التّ أك  ،المجاز

 إذ إّف ظاىرة إطبلؽ تسميات جديدة عمى معاف كائنة، مكجكدة منذ القديـ، اللي:الد  وليد الت   -  
يء منيا عمى الشّ كرد عند ابف جني "أّف ىذه الّمغة أكثرىا جار عمى المجاز، كقّمما يخرج 

اس بسعة مذاىبيا، كانتشار النّ الحقيقة...، فمّما كانت كذلؾ، ككاف القـك الذيف خكطبكا بيا أعرؼ 
ـ بيا المخاِطب لي أنحائيا، جرل خطابيـ بيا، مجرل ما يألفكنو كيعتادكنو منيا، كفيمكا أغراض

سبة الكبيرة كالغالبة في الّمغة، ىي النّ ىذا يعني أّف  1كعادتيـ في استعماليـ" عمى حسب عرفيـ
 كاصؿ الّمغكم.التّ نسبة المجاز، كىك ال يشّكؿ عقبة أماـ الفيـ كاالستعماؿ أك 

ُيطمؽ عمييا المشتغمكف في المعجمية مصطمح مجاز قائمة في عصرنا الحالي، ك كال تزاؿ ظاىرة ال 
كمنيا مفيـك  ظريات الّمسانية الحديثة مف مفاىيـ،النّ اللي؛ الرتباطو بآخر ما تكّصمت إليو الدّ كليد التّ 

 اإلبداعية.

تستفيد منيا  التي ،كليدالتّ آليات  كآلية مفالحديث الكضع، اللي أك المعنكم الدّ كليد التّ يعتبر ك    
دالالت "إبداع  بوقصد ، كيُ عف دراية كاستغبللوجكع إلى مخزكنيا الخاص؛ الرّ بالّمغة العربية؛ 

سبة لكحدة النّ يرتبط بظيكر معنى جديد، أك قيمة داللية جديدة، بمية، كتراكيب داللية جديدة، ك معج
حداث دالالت جديدة لدكاؿ ىك إ الليالدّ كليد التّ يعني أّف  ؛2معجمية مكجكدة أصبل في معجـ الّمغة"

   مكجكدة مف قبؿ.

                                                           
  التيمجاز( لممجاؿ الببلغي، كتبني االصطبلحات ) إمكانية ترؾ لفظ ،يقترح األستاذ صالح بمعيد حكؿ ىذا المصطمح 

اللة، كانتقاؿ الدّ قؿ( ما داـ األمر يتعّمؽ بالنّ اللي، ك الدّ كليد التّ اللي، ك الدّ طكر )التّ  اللة، مثؿالدّ كردت عند الّمغكييف، كعمماء 
، ديكاف 1995نظر صالح بمعيد، في قضايا فقو المغة العربية، دط. الجزائر: االلة إلى أخرل كبلىما حقيقيتاف. المفظ مف د

 .118ية، صالمطبكعات الجامع
 .247ص، بف جني، الخصائصأبك الفتح عثماف ا -  1
 .5ص ،، دار تكبقاؿ لمنشر1987. المغرب: 1ط اللي في الببلغة كالمعجـ،الدّ كليد التّ محمد غاليـ،  -  2
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اللي يتمّثؿ في إسناد مدلكؿ الدّ كليد التّ اللي بقكلو: "الدّ كليد التّ صراكم ظاىرة النّ يعّرؼ الحبيب ك    
كانت  التيجديد إلى داؿ قائـ في الّمغة مستعمؿ، فيك إذف االنتقاؿ بدّكاؿ عف مدلكالتيا األصمية 

اللي ىك الدّ كليد التّ  يككف كبيذا ؛1ترتبط بيا ارتباطا حادثا جديدا" ،مقترنة بيا إلى دالالت مستحدثة
أللفاظ ذات مدلكالت متكاضع عمييا في أصؿ المغة، فالمدلكؿ األّكؿ  ،عممية إحداث معاف جديدة

 اني ىك المستحدث كالجديد.الثّ ىك األصمي كالكضعي، كالمدلكؿ 

اللي في كتاب الدّ كليد التّ في دراسة تطبيقية لظاىرة  اللي،الدّ كليد التّ مفيـك البينساكم كيحّدد    
اللي ىك إبداع المتكّمـ لدالالت معجمية، كتراكيب داللية جديدة الدّ كليد التّ يقكؿ: "ف ،رالدّ شجر 

تفيدىا الكحدة أك البنية المعجمية، المعركفة كالمألكفة بيف أفراد  التياللة، الدّ تختمؼ عف تمؾ 
د معاف جديدة، تحمؿ قيما داللية الجماعة الّمغكية، حيث يقـك أفراد ىذه الجماعة الّمغكية، بتكلي

سياقات كمقامات كظركؼ كمبلبسات لغكّية، لـ  استكجبتياجديدة، ألبنية معجمية مكجكدة مف قبؿ، 
  غة القديـاستغبلؿ رصيد المّ كُيفيـ مف ىذا  ،2تكف تتحقؽ في مدلكؿ البنية المعجمية قبؿ ذلؾ"

 قميدم دكف تغيير بنيتو. التّ صيد الرّ قادرة عمى إثراء  ،خمؽ أبعاد داللية جديدةل

كىذا دليؿ اللي، الدّ كليد التّ الؼ مف الكممات في اآلثبت أّف معاجـ العربية تضـ عشرات كقد أُ    
اللي كاف كال الدّ كليد التّ كيذكر إبراىيـ بف مراد "أّف عمى مدل اعتماده، كآلية تكليد لمعاف جديدة. 

في عصرنا  كبرلأىمية  الليالدّ ؛ يعني أّف لمتكليد 3"الالت الجديدةالدّ يزاؿ مف أقكل قكاعد تكليد 
كليد التّ ينتج عف ىذا  كما سميات المستحدثة،التّ تكليد الحاضر، كما كاف في العصر القديـ؛ ألجؿ 

 اللي.الدّ ؾ ظيكر المشتر ىك ديدة عمى معاف مكجكدة مف قبؿ، اللي، أك إطبلؽ تسميات جالدّ 

 

 

                                                           
 .335ص، عالـ الكتب الحديث، 2010. األردف:1حافة العربية الحديثة، طالصّ كليد الّمغكم في التّ صراكم، النّ الحبيب  -  1
ّيب الّمغكم في ضكء نظرية الطّ ر ألبي الدّ اللي دراسة لممادة الّمغكية في كتاب شجر الدّ كليد التّ حساـ البينساكم،  -  2

 .10رؽ، صالشّ ، مكتبة زىراء 2003. مصر: 1اللية، طالدّ العبلقات 
 .157، دار الغرب اإلسبلمي، ص1997. بيركت: 1بف مراد، مقّدمة لنظرية المعجـ، ط إبراىيـ -3
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 اللي:الد  مفيوم المشترك  -1

اء كالكاؼ أصبلف أحدىما يدّؿ عمى مقارنة الرّ يف ك الشّ " غةالمّ  مقاييس في فارس ابف يقكؿ لغة: -أ
يء بيف اثنيف الشّ ركة؛ كىك أف يككف الشّ كخبلؼ انفراد، كاآلخر يدّؿ عمى امتداد كاستقامة. فاألّكؿ 

يء إذا صرت شريكو، كأشركت ُفبلنا إذا جعمتو الشّ ال ينفرد بو أحدىما، كُيقاؿ: شاركت فبلنا في 

كيقاؿ في  ،٢٣ طه: چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  و عّز كجّؿ في قصة مكسى المّ شريكا لؾ، قاؿ 
جؿ في األمر الرّ يـ أشركنا في دعاء المؤمنيف؛ أم اجعمنا ليـ شركاء في ذلؾ، كشركت المّ عاء: الدّ 

عؿ مشبو بيذا، كمنو النّ ريؽ، كىك ِشراكو أيضا، كِشراؾ الطّ َرؾ: َلَقـ الشّ كاألصؿ اآلخر  أشَرُكو.
يعني أّف األصؿ شرؾ يدّؿ عمى االجتماع كاالتحاد، كيدّؿ  1ائد؛ ُسمي بذلؾ المتداده"الصّ َشرؾ 

 كذلؾ عمى االستقامة كاالمتداد.

فظ الكاحد المّ بقكلو: "كقد حّده أىؿ األصكؿ بأنو  الّدالليؾ يكطي المشتر السّ عّرؼ  اصطالحا: -ب
ككاني فحّده الشّ أّما  ،2غة"المّ كاء عند أىؿ تمؾ السّ اؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر، داللة عمى الدّ 

فظة المكضكعة لحقيقتيف مختمفتيف أك أكثر، كضعا أّكال مف حيث ىما كذلؾ، فخرج المّ بقكلو " 
المتكاطئ، فإنو  ّيةحيثيء بالحقيقة، كعمى غيره بالمجاز، كخرج بقيد الالشّ بالكضع ما يدّؿ عمى 

 3يتناكؿ الماىيات المختمفة، لكف مف حيث ىي كذلؾ، بؿ مف حيث إنيا مشتركة في معنى كاحد"
ُيبلحظ تفاكت في احتراز العمماء لحد  الّدالليلممشترؾ  ّيةعريفات االصطبلحالتّ كمف خبلؿ ىذه 

 المشترؾ كفقا لضابط الكضع كاالستعماؿ.

عبد الكاحد كافي، في قكلو "كذلؾ بأف يككف عند مثمما ، الّداللي المشترؾف كيعّرؼ المحدثك    
طريؽ الحقيقة ال المجاز، كذلؾ كمفظ )الخاؿ(  منيا عف لمكممة الكاحدة عدة معاف تطمؽ عمى كؿّ 

                                                           
 ، مادة ش ر ؾ.3ج ، بيركت: دت، دار الجيؿ1أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، معجـ مقاييس الّمغة، مج   -1

 .(اممةالشّ يكطي، المزىر في عمـك الّمغة كأنكاعيا )المكتبة السّ يف الدّ جبلؿ  -  2
، 1يخ أحمد عزك عناّية، طالشّ ككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، تح الشّ محمد بف عمي  - 3

 .57، ص1، ج1999بيركت: 
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 1حاب كعمى البعير الضخـ..."السّ امة في الكجو، كعمى الشّ الذم يطمؽ عمى أخي األـ، كعمى 
 . ّيةال مجاز  ّيةلمفظة حقيق يعني أّف المعاني المتعددة

ف( لتمثيؿ تممكيا كممة )في عصر معيّ  ّيةالمشترؾ أّنو "خاص في معجـ الالند الفمسفي عف كجاء   
لمداللة أحيانا  سانيكف المعاصركفالمّ يستعمميا  التي( polylexieعّدة أفكار مختمفة تتعارض مع)

كقد عاد جميؿ صميبا في معجمو الفمسفي إلى  2عمى كجكد عّدة مرادفات معّبرة عف الفكرة عينيا"
فظ الكاحد الذم يطمؽ عمى أشياء مختمفة بالحّد كالحقيقة إطبلقا المّ الغزالي؛ ليعّرؼ المشترؾ بأنو "

مس، كىذه مختمفة الحدكد الشّ متساكيا، كالعيف تطمؽ عمى آلة البصر كينبكع الماء كقرص 
 أفكار مختمفة عمى طريؽ الحقيقة.طبلؽ لفظ كاحد عمى عّدة . يعني إ3كالحقائؽ"

  القدامى: ي ةاللي عند عمماء العربالد  ك المشتر  -2

اللي، فمنيـ مف اعترؼ بيا الدّ غة قدامى كمحدثكف حكؿ ظاىرة االشتراؾ المّ لقد اختمؼ عمماء    
فظي المّ كمنيـ مف مّيز بيف االشتراؾ  كمنيـ مف أنكر كجكدىا،، ّيةغة العربالمّ كقاؿ بكجكدىا في 

  كسيبكيو ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الّدالليمف القائميف بكجكد االشتراؾ نجد ك  اللي.الدّ كاالشتراؾ 
 عالبي كالمبّرد كغيرىـ.الثّ ك  ،كأبك عبيدة ،كابف فارس كابف جني

ق( مفيـك المشترؾ عند تفصيمو القكؿ في ضركب العبلقة بيف 180كلقد تناكؿ سيبكيو )ت    
فظيف الختبلؼ المعنييف، كاختبلؼ المّ يقكؿ: "اعمـ أّف مف كبلميـ اختبلؼ  إذ فظ كالمعنى،المّ 
فظيف الختبلؼ المعنييف المّ فظيف كاختبلؼ المعنييف... فاختبلؼ المّ فظيف كالمعنى كاحد، كاتفاؽ المّ 

فظيف المّ فظيف كالمعنى كاحد نحك: ذىب كانطمؽ. كاتفاؽ المّ ىك نحك: جمس كذىب، كاختبلؼ 

                                                           
 .145كزيع، صالتّ شر ك النّ لمطباعة ك  ، نيضة مصر2004. القاىرة: 3عمي عبد الكاحد كافي، فقو الّمغة، ط -  1
، 2، منشكرات عكيدات، تعر خميؿ أحمد خميؿ، مج2001باريس:  –. بيركت 2، طالالند، مكسكعة الالند الفمسفّية -  2
 .996ص

 .376، ص2، دار الكتاب الّمبناني، ج1982جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، بيركت:  -  3
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 1كأشباه ىذا كثير" دة، ككجدت إذا أردت كجداف الضالة،مختمؼ قكلؾ: كجدت عميو المكجكالمعنى 
 غة.المّ يدّؿ عمى أنو الحظ أّف ظاىرة االشتراؾ غزيرة الكركد في  ،كقكلو األخير كأشباه ىذا كثير

ا: فظ كاختبلؼ المعنى، كقكلنالمّ ق( مفيـك سيبكيو بقكلو " كمنو اتفاؽ 395ابف فارس )ت ككّسع    
و عّز كجّؿ )قضى( بمعنى المّ ، كمنو في كتاب 2كبة كعيف الميزافالرّ عيف الماء كعيف الماؿ كعيف 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  حتـ كقكلو تعالى

  ٢٣الزمر:  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  چ كقضى بمعنى أمر كقكلو تعالى 

 ٣٢اإلسراء:  چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ أم أمر، كيككف قضى بمعنى أعمـ كقكلو جّؿ ثناؤه 

أم أعممناىـ، كقضى بمعنى صنع كقكلو جّؿ  ٢اإلسراء:  چڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      چ ثناؤه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ             ڀ         چ  ككقكلو جّؿ ثناؤه ،٢٣طه:  چې  

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ما أنتـ عاممكف، كقضى: فرغ عممكا أم ا ؛٢٧يونس:  چڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
مفردة قضى، التي تندرج ، كتككف ىذه المعاني المختمفة كالمتعددة ل3كيقاؿ لمميت: قضى أم فرغ"

 ضمف المشترؾ الّداللّي.

                                                           
 .24، صسيبكيو، الكتاب -  1
، 1977حمد صقر، القاىرة: احبي في فقو الّمغة كسنف العرب في كبلميا، تح أالصّ أبك الحسف أحمد بف فارس،  - 2 

  .227البابي الحمبي، ص
 .128المرجع نفسو، ص  -  3
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ما اتفؽ لفظو كما اختمؼ معناه" عف تعدد معاني ر ابف جني في كتابو الخصائص في "ذكك    
كىذا  ،1في األسماء كاألفعاؿ ككذا في الحركؼ االشتراؾ كاردةمة )صدل(، كما أثبت أّف ظاىرة كم

 .ّيةغة العربالمّ اللي في الدّ يمّثؿ دليبل عمى كجكد المشترؾ 

ص القرآني خاصة، ليتطكر النّ في تحميؿ  ،الليالدّ  المشترؾاألصداء األكلى لمعالجة كانت ك    
ظائر" النّ يشار إليو بػ "الكجكه ك  ّيةالقرآنراسات الدّ لدل المفسريف فيما بعد إلى فرع كامؿ مف فركع 

ظائر في النّ فظ المشترؾ الذم يستعمؿ في عدة معاف... كقيؿ المّ يكطي "فالكجكه السّ كىك فرع يعّرفو 
اتؿ كمف القدامى الذيف اّتجيكا إلى دراسة المشترؾ في القرآف، نجد مق 2فظ كالكجكه في المعاني"المّ 

د الذم عالج ظاىرة كالمبرّ  (ظائر في القرآف الكريـالنّ الكجكه ك بف سميماف البمخي، الذم كتب )
بينما اّتجو  و كاختمؼ معناه في القرآف المجيد(ما اتفؽ لفظفي القرآف مف خبلؿ كتاب )المشترؾ 

األجناس مف كبلـ )كتاب بكم، كأبي القاسـ بف سبلـ في النّ البعض اآلخر لدراستو في الحديث 
 .(ظ كاختمؼ في المعنىفالمّ العرب كما اشتبو في 

لذم خّصص القسـ يكطي االسّ ك ،ّيةكنجد مف القدامى مف تعامؿ مع الظاىرة مف منطمقات تفسير    
لممشترؾ في القرآف، كمنيـ مف نظر إليو مف  (معترؾ األقراف في إعجاز القرآفاألعظـ مف كتابو )

 ّيةكمنيـ مف تطرؽ إليو مف زاك  كالغزالي في كتابو )معيار العمـ في فف المنطؽ( ّيةأصكل ّيةزاك 
راسات الدّ اللي يتجاكز نطاؽ الدّ كلكف مكضكع االشتراؾ  (أسرار الببلغة)كالجرجاني في  ّيةببلغ
ف ظّؿ كثيؽ ّيةالقرآن فظي كاألضداد المّ غة في أبكاب المشترؾ المّ فقياء  مة بيا، لييتـ بوالصّ ، كا 

 كالمجاز.

فظ المّ ؛ ألّف كصفيـ لعبلقة الّداللينكر كجكد االشتراؾ مف القدامى مف أ كنشير إلى أّف ىناؾ   
 لفظ يختص بو، كال يشرؾ فيو غيره كاف بكجكب "أف يككف بإزاء كّؿ معنى ّيةبالمعنى في العرب

لذلؾ قاؿ بعضيـ باستحالة كقكع المشترؾ بدعكل أّف  3فتنفصؿ المعاني عف األلفاظ كال تمتبس"
                                                           

 .113، 112، ص ك الفتح عثماف ابف جني، الخصائصأب -  1
  اممة(.الشّ يكطي، االتقاف في عمـك القرآف )المكتبة السّ  -  2 

يف قباكة الدّ صريؼ، تح فخر التّ ، شرح الممككي في يف األسدمالدّ رايا مكفؽ السّ بف أبي  يعيش بف عمي بفأبك البقاء  -  3
 .69، المكتبة العربّية، ص1973دط: حمب: 
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يؤدم إلى  الّداللييعني أّف االشتراؾ  1فظ المشترؾ"المّ بب "األعظـ في كقكع األغبلط حصكؿ السّ 
ق( الذم قاؿ "الذم يكجبو 317راج )ت السّ فظي ابف المّ مف المنكريف لكجكد االشتراؾ نجد ك  بس.المّ 
ظر، عمى كاضع كّؿ لغة، أف يخص كّؿ معنى بمفظ؛ ألّف األسماء إنما جعمت لتدّؿ عمى النّ 

غة عمى ما ُيمِبس دكف المّ المعاني، فحقيا أف تختمؼ، كاختبلؼ المعاني، كمحاؿ أف يصطمح أىؿ 
فيو  دكد، كعدد المفاىيـ غير محدكد، كافغة محالمّ كلكف بما أّف عدد المفردات في  ؛2ما يكّضح"
 الكاحدة لعّدة مفاىيـ، فنتج المشترؾ الّداللي.مفردة الاستعماؿ 

اللي في عنكاف "معاف مفترقات يعّبر الدّ ىػ( ظاىرة االشتراؾ 613حكم )تالنّ ابف بنيف تناكؿ ك     
نفيف اآلخريف )األلفاظ المتباينة الصّ كاعتبر أّف ىذا الباب قميؿ بالقياس إلى  3عنيا بألفاظ متفقات"

كالمترادفة(، كلعّؿ األمر ليس قائما عمى محض استقراء، بقدر ما ىك تبرير لمتصنيؼ في ىذا 
 الباب.

مف ِقبؿ ، ّيةكالببلغ ّيةاللالدّ  ّيةغك المّ ة الظكاىر كانت دراس اللي عند المفسرين:الد  ك المشتر  -
 ّيةق( لآل880كنذكر تفسير ابف كثير )ت  ،ظر في تفسير آيات القرآف الكريـالنّ ، ببعض المفسريف

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ  الكريمة

إذ يرل أّف إسناد اإلرادة إلى الجدار عمى  ،٢٢الكهف:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     چچ
قكط ىك قربو السّ نفسيا، أّف المراد مف إرادة  ّيةبينما كرد في تفسير األلكسي لآل ،4سبيؿ االستعارة

قكط لقربو، أك عمى سبيؿ االستعارة بأف السّ مف ذلؾ عمى سبيؿ المجاز المرسؿ، بعبلقة تسبب إرادة 

                                                           
 .107سالة، صالرّ ، مؤسسة 1997ازم، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، دط. بيركت: الرّ يف الدّ فخر  -  1
 . 330، ص، مكتبة الخانجي1999كاب، فصكؿ في فقو الّمغة، دط. القاىرة: التّ رمضاف عبد  -  2
، 1985. عماف: 1ؤكؼ حبر، طالرّ حكم، اتفاؽ المباني كافتراؽ المعاني، تح يحيى عبد النّ قيقي الدّ سميماف بف بنيف  -  3

 .90دار عماف، ص
. المدينة 2، تفسير القرآف العظيـ، تح سامي بف محمد سبلمة، طمشقيالدّ  بف كثيربف عمر أبك الفدا إسماعيؿ  -  4

 .184، ص5كزيع، جالتّ ،  دار طيبة لمنشر ك 1999المنكرة: 
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كممة اإلرادة بالمفيـك المجازم  كما استعممت ،1قكط باإلرادة؛ لما فييما مف الميؿالسّ و قرب يشبّ 
 اعر: الشّ نفسو، كذلؾ في مثؿ قكؿ 

 مح صدر أبي براء          كيرغب عف دماء بني عقيؿالرّ يريد             

أم أقاـ  سكرة الكيؼ؛ مفابقة السّ  ّيةحكؿ تفسير اآل ،لساف العربكنشير إلى أّنو كرد في    
؛ ألّف تييؤه ّيةالخضر، كقاؿ يريد، كاإلرادة إنما تككف مف الحيكاف، كالجدار ال يريد إرادة حقيق
 كرتاف كاحدةالصّ لمسقكط قد ظير كما تظير أفعاؿ المريديف، فكصؼ الجدار باإلرادة، إذ كانت 

 ّيةفسير التّ كالمبلحظ ىنا ىك حصكؿ انسجاـ بيف المعطيات  ،2عرالشّ غة ك مّ الكمثؿ ىذا كثير في 
 مف حيث تأكيؿ معناىا. ّيةاىتمت بيذه اآل التيراث التّ ، في نصكص ّيةكالمعجم ّيةكالببلغ

عر العربي، سمحا بإحكاـ تنظيـ معنى المشترؾ الشّ ص القرآني، ك النّ أّف كّؿ مف  إلى كنخمص   
تربط بيف معانيو مف استعارة كمجاز مرسؿ، فاالشتراؾ يقـك عمى  التي ّيةالمجاز اللي كالعبلقات الدّ 

يستدؿ  التيكاىد الشّ ركط الخاصة بالمسند إليو، كما أّف الشّ تكسيع االستعماؿ عبر إسقاط بعض 
كما أنيا رّد عمى  ىذا المعنى في االستعماؿ العربي، غكيكف تدّؿ عمى جريافالمّ بيا المفسركف ك 

المعارضيف عمى كجكه االستعارة في القرآف، كرفض كقكع المجاز فيو، مّدعيف أّف المجاز ضديد 
 الحقيقة. 

اآلمدم نجد مف األصكلييف الذيف تناكلكا المشترؾ الّداللي،  اللي عند األصوليين:الد  ك المشتر  -
بيو بمكف الخمر، كلمعنب الشّ رم لمكف قكلو "قكلنا خم ، كذلؾ فيمثاال لممشترؾحيث قّدـ ق( 631)

باعتبار أّنو يؤكؿ إلى الخمر، كلمدكاء إذا كاف يسكر كالخمر، أك أّف الخمر جزء منو، فإّنو لّما اّتحد 
ف اّتحد المنسكب إليوالمنسكب إليو كىك الخمر، ظّف أنو متكاطئ كليس كذلؾ، فإّف اس  ـ الخمرم كا 

 عت خمرمالنّ فيك يذكر أربع أحكاؿ إليراد  3كمع االختبلؼ" سب المختمفة إليو،النّ إنما كاف بسبب 
                                                           

بع المثاني، دط. بيركت: دت، دار إحياء السّ يف محمكد األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ ك الدّ شياب  - 1 
  .16، ص6راث العربي، جالتّ 
 .(ركد)ظكر، لساف العرب، باب ابف من -  2
عمبي اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تح عبد الثّ يف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الدّ أبك الحسف سّيد  -  3
 .23، ص1زاؽ عفيفي، دط. بيركت: دت، المكتب اإلسبلمي، جالرّ 
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ىي عبلقة ك  ،األكلى بيف الخمر كبيف المكصكؼ؛ لككنو خمريا في المثاؿ األّكؿ ّيةاللالدّ كالعبلقة 
بيف العنب كالخمر ىي عبلقة المجاز المرسؿ الذم  ّيةانالثّ كف، أّما العبلقة المّ مشابية كاشتراؾ في 

كاء خمريا؛ لككنو يسكر الدّ  ّيةة مشابية في تسمالثّالثّ اعتبار ما سيككف، كالعبلقة  تمّثمو عبلقة
المتمثمة في ذكر  ّيةفيقـك عمى عبلقة المجاز المرسؿ الكم ،ابعالرّ أّما العبلقة في المثاؿ  ،كالخمرة

 الجزء كقصد الكؿ، فقد نعت المستحضر بأنو خمرم لدخكؿ الخمر في تككينو.

باعتماد المجاز لمفردة الخمر،  الليالدّ تربط معاني المشترؾ  التيتفسير العبلقات  كيككف بيذا   
 المرسؿ في عبلقة المجاكرة، كاالستعارة في عبلقة المشابية.

مف المحدثيف الذيف كقفكا مكقؼ المتشدد نجد  غة المحدثين:الم  عند عمماء  المشترك الد اللي -3
الذم ذىب إلى أّف كثيرا مف أمثمة المشترؾ  ،عمي عبد الكاحد كافي ،الّدالليأماـ ظاىرة االشتراؾ 

اللي الدّ ؛ يعني أّف معاني المشترؾ 1"يمكف تأكيميا عمى كجو آخر يخرجيا مف ىذا الباب" الّداللي
 تحتمؿ عّدة تأكيبلت.

آلخر اإذا اتّضح أّف أحد المعنييف ىك األصؿ، كأّف فقاؿ: نفسو المذىب  كذىب إبراىيـ أنيس إلى  
ستكيو محقا فظي في حقيقة أمره، كقد كاف ابف در المّ مف المشترؾ  مجاز لو، فبل يصح أف يعد ىذا

كلكف  ،2فظي، كاعتبرىا مف المجازالمّ عّدت مف المشترؾ  التيلفاظ حيف أنكر معظـ تمؾ األ
حياف في أيصعب تحديد المعنى األصؿ؛ الفتقار المغة العربية إلى المعجـ التاريخي، كما أّنو 

 ماؿ الحقيقي في بعض األلفاظ كاالستع ،مة بيف االستعماؿ المجازمالصّ عب إدراؾ كثيرة، يص
 بسبب شيكع استعماليا المجازم مّدة طكيمة.

ال ُيتصكر إلى حيف تنقطع  ،حيحةالصّ فظي في صكرتو المّ أّف المشترؾ  كيضيؼ إبراىيـ أنيس   
 كبيذا يككف ،3األـ مثبل امة في الكجو، كعف أخالشّ ف، كالخاؿ حيف يعّبر عف لتيالالدّ مة بيف الصّ 

االشتراؾ كالمجاز، إذ كرد في كتابو )داللة األلفاظ( أّف  ّيةفي قض ،كقع في تناقضقد إبراىيـ أنيس 

                                                           
 .146عمي عبد الكاحد كافي، فقو الّمغة، ص -  1
 .214 ،213، مكتبة األنجمك المصرّية، ص1976داللة األلفاظ، القاىرة: براىيـ أنيس، إ -  2
 .221، صالمرجع نفسو -  3
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فظي حقيقة نادرة كتكاد تتجاكز أصابع اليد، كأّف ما كقع مف المشترؾ في القرآف قميؿ المّ المشترؾ 
ثـّ يصّرح في مكضع آخر أّف ما نشأ عف  ،1ّيةمة المجاز الصّ جدا، كجمو إف لـ يكف كمو، تمحظ فيو 

 .قد امتؤلت بيا ّيةّف المعاجـ العربكىذا أل ،2كتي يبمغ المئاتالصّ طكر التّ 

غة؛ إذ أخذ يمتمس ركابط مشتركة بيف المّ فظي في المّ الح لكقكع المشترؾ الصّ صبحي كانتصر    
قد يككف في بذلؾ عندما قاؿ: "ك  المعاني المتعددة لمفظ الكاحد، كتكّمؼ في ذلؾ كثيرا، ككأنو أحّس 

سرع في رمي القدماء التّ كمؼ، كلكف يظؿ خيرا ألؼ مرة مف التّ كابط المشتركة بعض الرّ ماس ىذه التّ 
كدراسات  ؛ كبذلؾ نجد في دراستو3ا بأىؿ لكيؿ االتيامات جزافا ألمثاليـ"النّ ثبت، فما أمثالتّ ة بقم

ف اختمفكا في دائرتو ضيقا كاتساعا.المّ بكجكد المشترؾ  المحدثيف اإلقرار  فظي، كا 

 المجازالبيتو تعكد في أصميا إلى فظي؛ فغالمّ غكييف المعاصريف بكجكد االشتراؾ المّ  ّيةيقّر أغمبك    
عبير التّ غة في المّ تستخدميا  التيكىذا األخير كما ينتج عنو مف اشتراؾ لفظي، ىك إحدل الكسائؿ 

غناء معجميا )كىذا ما سنكضحو الحقا(ع كيركف أّنو الكاقع المكجكد في  ف المعاني الجديدة كا 
لى قبكؿ ظاىرة كنحف نميؿ إ ،4فظيالمّ غات؛ يعني أنيـ يؤّيدكف كجكد المجاز كالمشترؾ المّ جميع 

بب الغالب، كلكف أيضا ألّف االشتراؾ السّ فظي ليس لسبب المجاز لكحده رغـ أنو المّ االشتراؾ 
، لكف المفاىيـ غير ّيةغة متناىالمّ لمتعبير عف المعاني الجديدة، فألفاظ  ّيةفظي كسيمة ضركر المّ 

غة المنطكقة أك المكتكبة؛ المّ  فظي نجده فقط في المعجـ، كال نجده فيالمّ كما أّف المشترؾ  ،ّيةمتناى
 ياؽ يفرض عادة معنى كاحدا لمفظ الكاحد.السّ ألّف 

ق( مف مفيـك المشترؾ 347أخرج ابف درستكيو )ت اللي:الد  ك اشتر فظي واالالم  ك اشتر اال -4
 ابف درستكيو-فظي كّؿ ما يمكف رّد معانيو إلى معنى عاـ يجمعيا، كجاء عنو في المزىر "قاؿ المّ 

فظة مف أقكل حجج مف يزعـ المّ كقد ذكر لفظة )كجد( كاختبلؼ معانييا، كىذه  -في شرح الفصيح
أّف مف كبلـ العرب ما يتفؽ لفظو كيختمؼ معناه؛ ألّف سيبكيو ذكره في أّكؿ كتابو، كجعمو مف 

                                                           
 .215، 213ص ،براىيـ أنيس، داللة األلفاظإ -  1
 .175، 173المرجع نفسو، ص - 2
 .308، دار العمـ لممبلييف، ص2000. لبناف:13الح، دراسات في فقو الّمغة، طالصّ صبحي  -  3
.80ص، 2، المجمع العراقي،ع1965، العراؽ: رادؼ" مجمة المجمع العممي العراقيالتّ محمد تقي الحكيـ، "االشتراؾ ك  -  4  



108 
 

 ظّف مف لـ يتأمؿ المعاني كلـ يتحقؽ الحقائؽ، أّف ىذا لفظ كاحد قد جاءياألصكؿ المتقدمة، ف
نما ىذه المعاني كميا شيء كاحدلمعاف مختمفة،  يء خيرا كاف أك شرا... فتكّىـ الشّ كىك إصابة  كا 

 اشترطك ، 1" غة أنيا تأتي عمى غير قياس؛ ألنيـ لـ يضبطكا قياسيا كلـ يقفكا عمى غكرىاالمّ أىؿ 
مع كجكد معنييف مختمفيف لو، عمى أف  ،فظالمّ اـ في مبنى التّ االتحاد  ،فظيالمّ درْسَتكيو في االشتراؾ 

 فظيالمّ كبذلؾ يككف قد مّيز بيف االشتراؾ  ،2اني مجازياالثّ ال يككف المعنى األكؿ حقيقيا كالمعنى 
الّداللي الذم تككف معانيو مترابطة، في كاالشتراؾ  الذم ال يككف فيو تعالؽ بيف معاني المشترؾ،

 .لمشتركة دالليا إّنما ىي مجازاتيركف أّف الكممات ا كآخركفالمغكييف ال يقركف بكجكده،  زمف كاف

 لفظي كمشترؾ( polysémie) معنكم مشترؾ المشترؾ إلى كنجد عند المعاصريف تقسيـ   
(homonymie )مييز التّ معايير كتعتبر  ،كاالستعماؿ القامكس في بينيما الحدكد كاالىتماـ ببياف

اللة الدّ ينعقد عمييا أمر عمـ  التيمف أىـ المسائؿ  ،فظيالمّ اللي كاالشتراؾ الدّ بيف االشتراؾ 
ياؽ نجد مقترحا اعتمده بعض المعجمييف، يتمّثؿ في تحديد الخصائص السّ كفي ىذا  المعجمي،

لمتمييز العممي بيف انتماء ىذه المفردة أك تمؾ إلى  ؛بيف المفردات لتككف معايير كاضحة ّيةمييز التّ 
 ىي: ّيةمييز التّ فظي، كىذه الخصائص المّ لى االشتراؾ اللي أك إالدّ االشتراؾ 

 االنتماء المقكلي.  -الليالدّ المحتكل المعجمي  -ّيةرفالصّ  ّيةالبن -كتيالصّ أليؼ التّ  -

مثؿ  ،3فظيالمّ اللي أك إلى االشتراؾ الدّ انتماء المفردة إلى االشتراؾ  ىذه المعايير األربعةتحّدد ك    
خؿ، كما تدّؿ عمى الحمقة مف الذىب كالفضة، كبتحميؿ ىاتيف النّ تعني الجرد مف  التيكممة ُخرص 

اللي المعجمي، كنحتاج إلى أف الدّ ما عدا المحتكل  ،الكممتيف نجد أنيما تتفقاف في كّؿ المعايير
األصؿ، أّما خرص بالمعنى  ّيةّف خرص بالمعنى األّكؿ عرببّيف معيار األصؿ االشتقاقي، إذ إنت

                                                           
 اممة(.الشّ )المكتبة في عمـك الّمغة يكطي، المزىر السّ  -  1
.56، دار العركبة، ص1982الككيت:  دط. اللة،الدّ أحمد مختار عمر، عمـ  -  2  
داكؿ" مجمة الخطاب، عدد خاص بأعماؿ الممتقى التّ اللي بيف العرفاف ك الدّ صابر حباشة، "مقدمات لدراسة االشتراؾ   - 3
  ، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب2013مارس  13، 12، 11كلي حكؿ كاقع البحكث المعرفّية كتحميؿ الخطاب، أياـ الدّ 

 .107، ص14جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، الجزائر، ع
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اني فأصميا إغريقي، كبذلؾ فالعبلقة بيف الكممتيف عبلقة اشتراؾ لفظي، كيقترح المعجميكف الثّ 
 بحسف كضعيما في مدخميف مختمفيف في القامكس.

كجميعيا تشترؾ  ار،الدّ عمى: اإلصابة بالعيف، المعاينة، أىؿ  تدؿّ  التيعيف ؿ اكذلؾ مثنضيؼ ك  
، خيار فظ فقط، أّما دالالت عيف عمى: الجاسكسالمّ في  فإنيا تشترؾ جميعيا  يء،الشّ ، سيد القـك

اللي عدكؿ الدّ إاّل أّف ىذا االشتراؾ رؼ، فيك مشترؾ داللي، الشّ كاحدة، كىي معنى  ّيةفي داللة نكك 
  ياؽ.السّ بس، فبل تحصؿ الفائدة إاّل بالمّ عف األصؿ كمدعاة لمشؾ ك 

 التياللي ىك أّف األلفاظ الدّ ئيس في االشتراؾ الرّ بب السّ إّف  اللي: الد  عوامل نشأة االشتراك  -5
في حيف أّف  أم محدكدة في عددىا، ّيةألفاظ متناى، غة كأصكاتياالمّ يمكف اشتقاقيا مف أصكؿ 

كىذا ما  ؛ أم غير محدكدة في عددىا،ّيةال متناى بغي أف تعّبر عنيا تمؾ األلفاظين التيالمفاىيـ 
كمف األمثمة  ،1لمتعبير عف أكثر مف مفيـك كاحد ؛دفظ الكاحالمّ غة إلى استعماؿ المّ اطقيف بالنّ يضطر 

 :نذكر ّيةغة العربالمّ اللي في الدّ أدت إلى االشتراؾ  التي ّيةعمى االستعماالت المجاز 

إلى  ،مييز األشياءتالذم ال يمكف فيو  ،العرب القدامى معنى اإلبياـ مف الظبلـ الكثيؼ نقؿُ  -
زاؿ المعنى األكؿ يستخدـ في قكلنا ليؿ الكضكح في الكبلـ، كال يلغمكض كعدـ معنى مجازم ىك ا

ؾ، مف الكخز أك خرؽ الجسـ بشيء حاد كما في قكليـ الشّ كذلؾ معنى نقؿ العرب القدامى ك بييـ. 
فأصبحت كممة  أيضا األلـ لئلنساف،إلى معنى مجازم ىك عدـ اليقيف، الذم يسبب  محالرّ شكو ب

ىي في  3اللي إلى أسبابالدّ غة االشتراؾ المّ كيرجع عمماء  ،2ليا أكثر مف معنى ؾ مشتركا داللياالشّ 
 مختمفة  معاف في الكاحد فظالمّ  تجرم التي يجاتالمّ  كاختبلؼ المجاز، طريؽ عف االتساع مجمميا
لى كاحد، معجمي مدخؿ في القكاميس كتأليؼ الجمع مرحمة في تجتمع  خبلؿ نفسيا اللةالدّ  تطكر كا 
 .المختمفة ّيةغك المّ  األحكاؿ

                                                           

، 357ص  ،اشركفالنّ ظرّية كتطبيقاتو العممّية، دط. لبناف: دت، مكتبة النّ عمـ المصطمح أسسو  عمي القاسمي، - 1 
358.  

  .357ص  ،المرجع نفسو -  2
 . 9لفاظ، الفصؿ إبراىيـ أنيس، داللة األينظر   - 3
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صمي إلى معنى جديد لكجكد مشابية بيف المعنييف، فمثبل فظ مف معناه األالمّ : ىك نقؿ المجاز -أ
)العيف( تدّؿ في األصؿ عمى عضك اإلبصار لدل الكائف الحي، كلكنيا استعممت مجازا لتدؿ عمى 

 تشبو العيف...إلخالماؿ الحاضر؛ ألنو يرل بالعيف، كعمى عيف الماء؛ ألنيا مدّكرة 

الفصيحة في  ّيةاللي مف اختبلؼ القبائؿ العربالدّ قد تنشأ ظاىرة المشترؾ  يجات:الم  تداخل  -ب
الذئب( لدل بعض القبائؿ كعمى رحاف( مثبل، تطمؽ عمى )السّ كانت كممة ) االشياء، إذ ّيةتسم
أصبحت ىذه الكممة  ماء لدل قبائؿ غيرىا،السّ سد( لدل قبائؿ أخرل، كعمى )نجـ مذنب( في )األ

 جـ المذنب.النّ مشتركا لفظيا لو ثبلثة معاف: الذئب كاألسد ك 

يطابؽ لفظا مكجكدا في  ،قد تستعير لغة لفظا مف لغة أخرل خرى:غات األالم  االقتراض من  -ج
 فظ مشتركا لفظيا ذا معنييف.المّ غة، كلكنو يختمؼ عنو في معناه، كىكذا يصبح ىذا المّ 

غة لفظاف يدالف عمى معنييف مختمفيف، ثـّ يصيب أحدىما المّ عندما يككف في  غوي:الم  طور الت   -د
ا كاحدا يدؿ عمى معنييف فظ اآلخر، بحيث يصبحاف لفظالمّ تطكر صكتي يؤدم إلى تطابقو مع 

مثؿ قكلنا  فظي،المّ غكم تطكرا دالليا، ال صكتيا، مؤديا إلى االشتراؾ المّ طكر التّ كقد يككف  مختمفيف،
عجـ إلى كيتـ تصنيؼ ىذه العبارات في الم قتؿ الكقت، –فتح الجمسة، قتؿ أخاه  –فتح الباب 

 ّيةلبلعتبارات المكسكع ، راجعراكيبالتّ كع مف النّ تكليد ىذا مكّلدة )دخيمة( أك محدثة، كما أّف 
 .ّيةقافالثّ 

إلى المجاز  ّيةنيا راجعة بصفة مركز ، فإّيةغة العربالمّ اللي في الدّ رغـ تعدد أسباب االشتراؾ ك    
فيك استعارة أك  ّيةقؿ ناتجا عف عبلقة معنك النّ إذا كاف نقؿ المعنى مف إطار إلى آخر، فالذم ي

ذا كاف  فإننا  ،ّيةكتالصّ أك  ّيةكالعبلقة الجغراف ،ّيةقؿ ناتجا عف عبلقة غير معنك النّ مجاز مرسؿ، كا 
 مع صنؼ ثاف مف المجاز.
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  غوي وأقسامو:الم  المجاز  -6

شبييات في الببلغة التّ شبييات، كتقسيـ التّ اللي ناتج عف الدّ عالؽ بيف معاني المشترؾ التّ إّف    
، فمصطمح ا المقاـ؛ حتى ال تختمط المفاىيـمتشعب كمتفرع، نحاكؿ تكضيحيا في ىذ ّيةالعرب
مي مثيؿ كالمجاز العقالتّ البميغ ك شبيو التّ مختمفة كىي:  ّيةشبيو كاف في القديـ داال عمى كجكه ببلغالتّ 

الدراسات الّمسانية الغربية نجد  كلكف في ؛ أم داال عمى المجاز عمكما،كالمجاز المرسؿ كاالستعارة
في الّدراسات المعجمّية، كُيعنى  الذم أصبح رائجا( métaphore)المصطمح مقابؿ المجاز ىك أّف 

، كىذا المعنى ىك 1ت تختمؼ عف دالالتيا الحقيقيةبو: مظير التعبير الذم تّتخذ فيو المفردات دالال
 المعنى العاـ لممجاز، كىك المعنى الذم يجرم بو االصطبلح في الدراسات العربّية.

في  (George lakoff)الذم يقصده اليككؼ أك المجاز (métaphore)مفيـك مصطمح لكف ك  
 فيو مختمؼ الكجكه الببلغية درج ال تُ  كما سنكّضحو في المبحث المكالي، نظريتو الّمسانية العرفانية،

رغـ  ،الّتشبيياتأنكاع  فرؽ بيف يكجد ّيةغة العربالمّ في إنما االستعارة كالمجاز المرسؿ فقط؛ ألّف 
  .ّيةأّنيا كميا مجازات لغك 

منذ بداياتو، أبي عبيدة مثبل، بالّدراسة الذيف تناكلكا الّتراكيب المجازّية الّمغكييف العرب كنجد مف    

ٹ ٹ ڃ ڃ  :إذ يقـك عمى رّد الّتراكيب المجازّية إلى تراكيبيا الحقيقّية األصمّية، فاآلّية الكريمة

 چيئ  جب  حب     ىئی  جئ  حئ  مئ  یىئ  ىئ  ی   یڃ چ چ چ 

مث  ىث  يث  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : يصبح معناىا مّيتة، كاآلّية الكريمة  ٥٣األنبياء: 

كبذلؾ يتعادؿ الّتركيب  ،2يصير معناىا يأتي بالحؽ  ٨٤سبأ:  چحج  مج     جح  مح  جخ   
 المجازم كالحقيقي ليعبرا عف معنى كاحد في الّنياّية. 

                                                           
1 -  Tamba Mecz (I) , Le sens figuré , Paris : 1981, RUF , p21. 

فسير: دراسة في قضّية المجاز في القرآف الكريـ عند المعتزلة، دط. بيركت: التّ نصر حامد أبك زيد، االتجاه العقمي في  - 2
 .102شر، صالنّ نكير لمطباعة ك التّ ، دار 1982
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كأمثمة أخرل كثيرة لدل نقاد األدب خاصة، فمثبل العسكرم يخطئ البحترم في حديثو عف حكاشي 
 الّدر، كىك شيء غير معركؼ، يقكؿ:

 بدرت صفرة في لكنو إف حمدىـ         مف الّدر اصفرت حكاشيو في العقد

فاستعماؿ )الحكاشي( في الّدر خطأ، كلك قاؿ نكاحيو لكاف أجكد، كالحاشّية لمبرد كالّثكب، أّما حاشّية 
، كىذه الّتخطئة لممعاني كتصكيبيا، كاف بالمقارنة بكاقع األشياء كالعالـ 1الّدر فغير معركؼ

ارؼ عميو مف قبؿ الجماعة الّمغكّية، كليس ليا أصؿ في العقؿ عمى تعبير الجرجاني، إذ كبالمتع
يجب إقرار المجازات الّمغكّية حيث كردت، كال يجكز تعديميا إاّل بإذف كتكقيؼ مف الّمغة، كمكاضعة 

 مف قبؿ الجماعة الّمغكّية.

ال يعتبر إبداعا ك  عتقد العرب القدماء،كما يإلى فساد الّمغة كالخمط في الكبلـ،  المجاز قد يؤدمك    
أك خمقا لمعاف جديدة في الكاقع أك لفيـ الّتجربة، بؿ ىك معنى كاحد سابؽ لمكجكد، كرد بطرؽ 

سببا مف ، كىك مصدر االشتراؾ كاالحتماؿ، ك 2مختمفة بالّزيادة في كضكح الّداللة عميو أك الّنقصاف
 بس.أسباب المّ 

 غكم كالمجاز العقمي المّ غي العربي القديـ أربع ثنائيات: المجاز إّف المجاز في الفكر الببل   
اجع إلى حكـ الكممة الرّ اجع إلى معنى الكممة، كالمجاز الرّ المجاز المفرد كالمجاز المركب، المجاز 

اإلعرابي، المجاز القائـ عمى عبلقة المشابية )االستعارة( كالمجاز القائـ عمى عبلقة غير المشابية 
مؼ مف عمماء ىذا الفف قسماف: لغكم السّ كاكي: "اعمـ أّف المجاز عند السّ المرسؿ(، يقكؿ )المجاز 

غكم قسماف: قسـ يرجع المّ كىك ما تقّدـ كيسمى مجازا في المفرد، كعقمي يسمى مجازا في الجممة. ك 
اجع إلى معنى الكممة قسماف: خاؿ مف الرّ إلى معنى الكممة، كقسـ يرجع إلى حكـ ليا في الكبلـ، ك 

الفائدة كمتضمف ليا، كأّنو يسمى االستعارة، كليا انقسامات؛ فيذه فصكؿ خمسة: مجاز لغكم راجع 

                                                           
 .132ناعتيف، دط. القاىرة: دت، دار إحياء الكتب، ص الصّ العسكرم، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ أبك ىبلؿ  -  1
، طالسّ أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي  -  2 ، دار الكتب العممّية، تح 1987. بيركت: 2كاكي، مفتاح العمـك

 .360نعيـ زرزكر ، ص 
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شبيو: استعارة، مجاز التّ إلى المعنى خاؿ مف الفائدة، مجاز لغكم معنكم مفيد خاؿ مف المبالغة في 
 الي: التّ سـ الرّ كاكي السّ ح قكؿ كيكضّ  1لغكم راجع إلى حكـ الكممة، مجاز عقمي"

 

 أقساـ المجاز                                

 

 لغكم                        عقمي                           

 

 راجع لحكـ الكممة           راجع إلى معنى الكممة          

 

 ضمف الفائدةخاؿ مف الفائدة        مت                                

 

 متضمف لممبالغة      خاؿ مف المبالغة                                            

  :الليالد  عالقات معاني المشترك  -7   

ىي كّؿ داللة متعّمقة بيعية الطّ اللة الدّ ك  ،طبيعية، ككضعية :المفظيةاللة الدّ عمماء العربية  جعؿ   
بالعبلقة القائمة فتتعّمؽ اللة الكضعية الدّ أّما  عد عمى نزكؿ المطر،الرّ بيعة، مثؿ داللة البرؽ ك الطّ ب

كتنقسـ  إطبلؽ لفظ معّيف عمى معنى محّدد، بيف المفظ كمعناه، بعد تكاضع كاتفاؽ أىؿ الّمغة عمى
 زاـ. لتضمف، كداللة االالتّ اللة الكضعية إلى ثبلثة أقساـ كىي: داللة المطابقة، داللة الدّ ىذه 

                                                           
 .363، 362كاكي، مفتاح العمـك ، صالسّ  -  1



114 
 

مف العمماء مف قّسـ داللة الّمفظ إلى حقيقة كمجاز، مثمما جاء في قكؿ القزكيني "كداللة  كنجد   
 اللة عمى المجاز.الدّ اللة عمى الحقيقة، أك الدّ يعني  1الّمفظ إّما عمى ما ُكضع لو أك غيره..."

ف شئ -ريد بيا ما كقعت لو في كضع كاضعكالحقيقة عند الجرجاني ىي "كّؿ كممة أ ت قمت: في كا 
يا المفظ عمى تماـ ما كضع لو، أك داللة أم إنّ  2كقكعا ال تستند فيو إلى غيره..." -مكاضعة 
 المطابقة.

ىك "كّؿ كممة أريد بيا غير ما كقعت لو في كضع كاضعيا، لمبلحظة كالمجاز عند الجرجاني    
حقيقي الذم ال المعنى الأم أريَد بيا المعنى المجازم  3اني كاألّكؿ، فيي مجاز"الثّ بيف المعنى 

كاالنتقاؿ أك العبلقة بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم تككف  كضعت لو في أصؿ كضعيا،
كيعّرؼ  قي،كيشترط في المجاز كجكد قرينة مانعة مف إرادة المعنى الحقي زاـ،لتّ ضمف كاالالتّ  لتيبدال

عف المعنى الحقيقي إلى المعنى عمماء الببلغة ىذه األخيرة بأّنيا "األمر الذم يصرؼ الذىف 
ّما 4المجازم"  حالية.  كىذه القرينة تككف إّما لفظية، كا 

فظ كالمعنى إلى ثبلثة المّ غة كاألصكليكف كالببلغيكف عمى تقسيـ كجكه العبلقة بيف المّ اّتفؽ فقياء ك 
 أقساـ ىي:

 فظيف الختبلؼ المعنييف.المّ اختبلؼ  -

 فظيف كالمعنى كاحد.المّ اختبلؼ  -

 فظيف كاختبلؼ المعنييف.المّ اتفاؽ  -

ككاني بصدد حديثو عف الشّ اللي؛ كىك ما يحممو الدّ عدد التّ األخير لو عبلقة ب الثّالثّ كىذا القسـ 
اّل فإف اشتير في المّ  اني الثّ فظ الكاحد الذم يككف لممعنى المتعدد "فإف كضع لكّؿ فمشترؾ، كا 
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اّل فحقيقة كمجاز    القدماء يرجعكف العبلقاتالّمغكييف كلقد تبّيف أّف  ،1ه"فمنقكؿ ينسب إلى قائمو، كا 
 .ّيةاللي إلى: داللة مطابقة أك داللة عقمالدّ تربط معاني المشترؾ  التي

 د بقدر ما تحيؿ إلى ألفاظ متعددة: إّف معاني المشترؾ ال تتعمؽ بمفظ كاحداللة المطابقة -أ
 كمف ذلؾ:اللة، الدّ ال عبلقة ليا ب ّيةاشتركت ألسباب خارج

اؿ عف معنييف مختمفيف فأكثر داللة عمى الدّ فظ الكاحد المّ يكطي أّنو "السّ : يكرد فظيالم  المشترك  -1
يعني كممة يشترؾ فييا أكثر مف مفيـك كاحد، أك بعبارة أخرل كممة  ؛2غة"المّ كاء عند أىؿ تمؾ السّ 

ير الطّ غات، مثؿ القرء الذم يعني المّ تداخؿ ، كينتج ىذا االشتراؾ بأك أكثر كاحدة تدؿ عمى معنييف
، لذلؾ 3اسالنّ تعني األسد في ليجة ىذيؿ كالذئب عند عامة  التي رحافالسّ  كمثؿ كممة ،كالحيض

 4نؼ مف االشتراؾ "يككف قصدا في الكضع كال أصبل، كلكنو مف لغات تداخمت"الصّ نجد أّف ىذا 
ث باستعارة قؿ المجازم الذم يحدالنّ يجات، أكعف طريؽ المّ تداخؿ داللة كضعية نتجت عف أم 

فتصير بمنزلة األصؿ، مثؿ اليبلؿ الذم يطمؽ عمى قبلمة الظفر كحديدة  كممة لتستعمؿ في معنى
 قؿ المجازم. النّ ، كىذا مشترؾ لفظي ناتج عف ّيةكك النّ اللة الدّ يد؛ أم اشتراؾ في الصّ 

: استدمى كاستداـ، فصار المشترؾ الذم يجمع بيف معنييف مكزعيف بيف جذريف مختمفيف مثؿ -
 اني يستعمؿ بمعناه األصمي كبمعنى استدمى، ككذلؾ األمر في خطا كخاط.الثّ 

المشترؾ الذم يجمع بيف معنييف مكزعيف بيف قسميف مختمفيف مف أقساـ الكبلـ، مثؿ كممة "أجـ"  -
يـ "كبش أجـ" تنتمي إلى قسـ الفعؿ في قكليـ "أجـ االمر" إذا اقترب، كتستعمؿ اسما في قكل التي

 إذا كاف بغير قركف.

فظ فقط ال في المّ فظي؛ لكجكد االشتراؾ في المّ بالمشترؾ  مىكع مف المشترؾ ىك ما يسالنّ كىذا     
 اللة.الدّ 
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امد يطمؽ عمى السّ دفة عمى الظممة في لغة تميـ كالضكء في لغة قيس؛ السّ تطمؽ  األضداد: -2
غات، أك باالتساع في المعنى، فالقرء ليس لمطير بذاتو أك المّ ، كيفسر ذلؾ بتداخؿ 1ىيالبّل الحزيف ك 

نما ىك لمكقت. كيمجأ العرب إلى االتساع أك  ىذه، حتى يفيد  ّيةكر الببلغالصّ لمحيض بذاتو، كا 
سيع المّ حراء مفازة، أك الصّ  ّيةفاؤؿ كتسمالتّ قبيح المنظر قمرا، أك  ّيةيكـ في تسمالتّ معنى لطيفا؛ ك

كر الصّ داخؿ أك االتساع في المعنى؛ أم التّ فظي ناتج عف المّ ثؿ المشترؾ سميما... فاألضداد م
 أكيبلت.التّ أك  ّيةالمجاز 

عمى أساس معنى كّمي، يمّثؿ نمكذجا تقـك  ّيةغة العربالمّ في الداللي المشترؾ  ةيبن كنقكؿ أفّ     
جمعا يمنع مف الكقكع في الغمكض كيحافظ عمى  مختمفة، عناصرعمى الجمع بيف  مجّردا قادرا
 اإلفصاح.

إلى معنى كّمي، يتكّسع بطريقة الداللي يرجع القدامى جميع معاني المشترؾ  :ي ةاللة العقمالد   -ب
فظ المّ يكطي في المزىر، معّرفا المشترؾ "السّ المعاني، إذ يقكؿ  ّيةأك بأخرل، فيفسح المجاؿ لبق

كيقكؿ ابف درستكيو مرجعا ىذه  2كاء"السّ اؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر، داللة عمى الدّ الكاحد 
 ّيةيعني أّف مكقؼ القدامى حكؿ بن 3المعاني إلى معنى كّمي كاحد "إنما ىذه المعاني شيء كاحد"

 المعنى، كقسـ آخر يصّنفيا ضمف تعدد المعنى. ّيةالمشترؾ قسميف: قسـ يعتبرىا مف صنؼ أحاد

لى معنى كّمي يكّحدىا مف جية  ّيةاللالدّ كترجع معاني المشترؾ إلى تنكع مصادرىا     مف جية، كا 
تنطمؽ منو سائر المعاني كتشترؾ فيو، فقد عّمؽ ابف  ،مجّردالمركزم الكّمي أك المعنى كال .أخرل

لحقائؽ درستكيو مثبل في شرح الفصيح عمى معاني كجد قائبل " مف لـ يتأمؿ المعاني، كلـ يتحقؽ ا
نما ىذه المعاني كّميا شيء كاحد، كىك إصابة الّشيء  أّف ىذا لفظ كاحد قد جاء لمعاف مختمفة، كا 

ـّ تنتشر كتتكسع لبقّية 4خيرا كاف أك شرا" ؛ يعني أّف معاني المشترؾ يجمعيا معنى كمي مكّحد، ث
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حاضر في  المعاني، كىذا المعنى الكّمي ال ينفرد بو أم عنصر مف عناصر المشترؾ، بؿ ىك
 جميعيا يحتاج كشفو إلى التّأمؿ كالّتفكير كالّتحقؽ.

فظ متى ُاطمؽ أك ُتخّيؿ ُفيـ منو معناه المّ " في قكلو جرجاني أّف الداللة العقمية أقساـكجاء عند ال   
اؿ بالكضع يدّؿ عمى الدّ فظ المّ زاـ؛ ألّف لتّ ضمف كاالالتّ لمعمـ بكضعو، كىي المنقسمة إلى المطابقة ك 

 كعميو فإّف  1زاـ"لتّ ضمف، كعمى ما يبلزمو في الذىف باالالتّ ما ُكضع لو بالمطابقة كعمى جزئو ب تماـ
جميع أصناؼ  ، يضـ داخموّيةكأخرل مجاز  ّيةحقيق الداللي، باعتباره يتضمف معاف المشترؾ

كمف أمثمة ىذا  2فظ عمى تماـ مسماه كتكافقو إّياه"المّ "ىي داللة المطابقة غة؛ إذ المّ المعاني في 
فظ عمى المّ فيك "داللة  ضمنالت  داللة لفظ عيف عمى الباصرة. أّما  ،نؼ في معاني المشترؾالصّ 

ضمف ألنيا داللة عمى الجزء الذم التّ جزء مسّماه كما كضع لو مف حيث ىك كذلؾ... كتسميتيا ب
أّما  ،ّيةالجزائر  يجةالمّ كىك في معاني المشترؾ مثؿ داللة الخبزة عمى العيش في  3ضمف الكؿ"

كقد اشترط المناطقة في داللة  ،4ـز لو"البّل فظ عمى الخارج مف مسّماه المّ فيي أف "يدّؿ  زاملت  اال داللة 
فظ، ُفيـ ذىنا الزمو، سكاء المّ زـك ذىنيا؛ أم "أف يككف المعنى ُكّمما ُفيـ مف المّ زاـ أف يككف لتّ اال

كمف أمثمتو داللة لفظ "إثـ"  5الذىف فقط دكف الخارج"لزمو في الذىف كالخارج معا...أك لزمو في 
 الخمر( أحدىما يستمـز اآلخر استمزاما سببيا. -عمى الخمر. فمكممة "إثـ" معنياف )الذنب

متكاممة  ّيةلتشّكؿ بن ؛ّيةغة العربالمّ في الّداللي ممشترؾ معاني المتنكعة المكّكنة لكتنتظـ ىذه ال   
فالمطابقة تحصؿ إذا طابؽ  زاـ،لتّ ضمف كصكال إلى االالتّ المطابقة إلى درج مف التّ العناصر أساسيا 

ضمف إذا دّؿ التّ ، كيحصؿ 6عؿ"النّ عؿ النّ كضع ليا " يطابؽ  التي ّيةاللالدّ فظ مجمكعة سماتو المّ 
فظ عمى عنصر خارج سمات المّ زاـ فيتحقؽ إذا دّؿ لتّ أّما اال فظ،المّ فظ عمى جزء مف سمات المّ 
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زمة البّل مدلكلو المكضكعة لو مع ككف العنصر المقصكد منتميا إلى مجمكعة مف العناصر 
جميع أنكاع  اتساعا؛ ألنو يضـ داخموأكثر  ّيةغة العربالمّ في الداللي عتبر المشترؾ لممدلكؿ. كبذلؾ ي
م ما أ ؛كالمعنى المتضمف  ،المطابؽ؛ أم ما دّؿ داللة مباشرةستكعب المعنى ي المعاني؛ إذ أنو

كاقتضاه بمكجب  ،فظ مف معنىالمّ أم ما استمزمو  ؛فظ عمى جزء مسماه، كالمعنى المستمـزالمّ يدّؿ 
 عبلقة ما.

ـّ ينتشر المعنى إلى آخر بسبب  ّيةغة العربالمّ في  الداللي المشترؾ األصؿ فيك     المطابقة، ث
سبة بيف المكضعيف فيككف لمنا ؛إذ ينقؿ الذىف المعنى مف مكضع إلى آخر ،عبلقة ما تتحقؽ عقميا

 المجاز.

جديد؛ لكجكد مشابية بيف فظ مف معناه األصمي إلى معنى المّ المجاز الذم ىك نقؿ يرتبط ك     
ؽ ائحقيؽ، بإيراد المعنى الكاحد بطر التّ أك الكممة المستعممة في غير ماىي مكضكعة لو بالمعنييف 
فظ كمسماه، بؿ قد المّ قصاف، يعني ال مطابقة بيف داللة النّ اللة عميو ك الدّ يادة إلى كضكح الزّ مختمفة ب

عمؽ التّ قؼ مثبل في مفيـك البيت، فيككف كجو السّ يككف المفيـك داخبل في المفيـك األصمي؛ ك
 قؼ السّ كقد يككف خارجا عنو، كالحائط عف مفيـك  فظ عمى بعض مسماه،المّ ضمف؛ أم داللة التّ 

"ألف داللة  ّيةف عقملتيالالدّ فظ عمى الـز معناه، ككمتا المّ زاـ؛ أم داللة لتّ عمؽ داللة االالتّ فيككف كجو 
ـز مصدرىا العقؿ الحاكـ بأّف حصكؿ الكّؿ مستمـز حصكؿ الجزء، ككجكد البّل فظ عمى الجزء، ك المّ 

"البّل الممزـك مستمـز كجكد  عمى  ّيةعالقات أيف ينتقؿ المفيـك األصمي إلى اآلخر مبنالتّ كىذه  1ـز
زاـ لتّ )اال ّية)المطابقة( كاالعتقاد ّيةمييز بيف المبلزمات العقمالتّ ة مشتركة بيف المتخاطبيف، ك معرف

أم تقـك عمى  ؛2مصدرىا العقؿ الحاكـ ّيةضمف( ىك تمييز بيف عبلقات قائمة عمى ضركرة عقمالتّ ك 
  غرض المتكمـ.
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ـز إلى الممزـك في البّل ـز في المجاز، أك مف البّل االنتقاؿ مف الممزـك إلى  كتمّثؿ العبلقة أك    
المناسبة بيف المعنى المنقكؿ باط الذم تقـك بو الرّ تشّكؿ  كىي التي ،1ريؽ إلى االستدالؿالطّ  ّيةالكنا
يككف ىناؾ تبلـز كترابط بيف معنييف الحقيقي كالمجازم، كيسكغ ك كالمعنى المنقكؿ إليو،  عنو

كفؽ عبلقات المجاز الّمغكم، بنكعيو المجاز المرسؿ استعماؿ أحدىما في مكضع اآلخر، 
ـّ الكناية. كالمجاز المرسؿ ىك الذم تككف العبلقة فيو غير المشابية، كاالستعارة ىي  كاالستعارة، ث

 .مجاز تككف العبلقة فيو بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم المشابية

إذا تركت التصريح بو؛ أم لفظ أطمؽ كأريد بو  أّما الكناية فيي أف تقكؿ مثبل: كنيت بكذا عف كذا،
.  الـز معناه مع جكاز إرادة ذلؾ المعنى؛ يعني أّف الكناية يككف فييا االنتقاؿ مف البلـز إلى الممزـك

 كؿ:الشّ فظ بالمعنى كما في ىذا المّ عبلقة  كيمكف تمخيص

   

 

                                                           
 .50قافة، صالثّ ، دار 1981ار البيضاء:الدّ ، تماـ حساف، األصكؿ -  1



120 
 

 بصفتيف: ّيةالعربغة المّ في  الّداللي ممشترؾا تتميز المعاني المكّكنة لكىكذ

 ّيةكعقم ّيةفيي في آف كضع ،غةالمّ جميع أصناؼ المعاني في الّداللي تختزؿ معاني المشترؾ  -
، كربما ىذا ما يفّسر االىتماـ الكاسع بيا في ّيةاللالدّ  خاصة ضمف األصناؼ ّيةكىك ما يكسبيا أىم

 كتابات القدامى.

جربة( كالذىف، فيي ترتبط بالمكجكدات التّ بيف العالـ الخارجي ) الّداللي المشترؾتجمع معاني  -
 نقميا بيا الذىف. التي ّيةبقدر ما تصّكر الكيف ،ارتباطا غير مباشر، إذ إنيا ال تصّكرىا كما ىي

  :اللي والمعجمالد  وليد الت   -8

اللي الدّ راسة، كالذم تفّسر بو العبلقات بيف معاني المشترؾ الدّ غكم الذم نتناكلو بالمّ إّف المجاز    
 -أم الكممة–قاؿ: "كغير معناىا  كاكي حيفالسّ قسميف: االستعارة كالمجاز المرسؿ، كما كرد عند 

 ، كاألّكؿ ىك االستعارة  شبيو أك ال يقدرالتّ ا أف يقدر قائمنا مقاـ معناىا بكاسطة المبالغة في إمّ 
 غكم قسميف ىما: االستعارة كالمجاز المرسؿ.المّ قّسـ المجاز و أم إنّ  ؛1"از المرسؿاني ىك المجالثّ ك 

 بيف األحادم االقتراف في الّتكازف، الّداللي يؤدم إلى اختبلؿ االشتراؾ كيرل بعض الّمغكييف أفّ    
 نكعا يمّثؿ فيك المعجمي، الّنظاـ في درجات عمى كّمي، أك جزئي تغّير عنو كينجرّ  كالمدلكؿ، الّداؿ
ّنما الّنظاـ، في تشكيشا تعني ال كلكف ىذه الفكضى... الفكضى مف  الّنظاـ  طبيعة مف ىي كا 

 التي العكامؿ كما نفسو، الّمغكم الّنظاـ كليد فيك الفكضى، مف درجة يستبطف ككؿّ  نظاـ فالّمغة
 الحاؿ فُتتناسى األخرل عف منيا الكاحدة تنفصؿ حكادث جزئّية إالّ  االشتراؾ، ظاىرة إلى تنسب

 في فكضى أك منتظمة فكضى إنيا االشتراؾ، إلى األمر كيؤكؿ مجراه عف الّنظاـ كيحيد األصمّية
، لكف المعنى ليس ثابتا، بؿ متحرؾ، كمف كجكه ىذه الحركة االشتراؾ 2انتظاما تستبطف ظاىرىا

 كالمجاز، كحركة المعنى ليست فكضى، بؿ ىي مقّيدة بالّمفظ ذاتو.

                                                           
  . 355عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة، ص  -1

اللة المعجمّية: المشترؾ في العربّية: مادة "عيف" نمكذجا" ، تكنس: الدّ ناد، " مراتب االتساع في الزّ األزىر  -  2
 .178،179، ص 10-9كنسّية، عالتّ ، مجمة المعجمّية 1993،1994
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، كال يجكز لمفرد الخركج ّيةغك المّ مكاضعة تكاضعت عمييا الجماعة  ّيةغك المّ أّف المجازات  كنجد   
نكاعيا، إمكانية تكليد دالالت عف إطارىا، كال أف يقيس عمييا، كما أّنيا تحّدد مبدئيا بمختمؼ أ

د استعمميا العرب، بع التي ّية؛ لذلؾ يجب عمى أصحاب المعاجـ إضافة المعاني المجاز جديدة
 تحديدىـ لممعنى الحقيقي لممدخؿ المعجمي. 

ير عبالتّ ارئة ك الطّ تكليد باستمرار؛ لبلستجابة لمحاجات  ّيةالمجاز كآل ّيةغة العربالمّ كقد استخدمت     
حيف يستعممو عامة  ّيةكيبلحظ أّف المجاز قد يحدث إّما بصكرة عفك  عف المفاىيـ المستحدثة،

ّما بصكرة متعّمدة مقصكدة كما يفعؿ المجمعيكف كالمختصكف، في نقؿ لفظ مف  غةالمّ اطقيف بالنّ  كا 
غة المّ قة في الدّ معناه األصمي لمداللة عمى مفيـك جديد، كفي ىذه الحالة أيف يجب تكفر الكضكح ك 

فظي بالضركرة؛ كليذا المّ المشترؾ  ، الذم ينتيي إلىكليد عف طريؽ المجازالتّ ، نككف أماـ ّيةالعمم
كلكف ىؿ مف  عف المفاىيـ الجديدة،تة لمتعبير ّضؿ كثير مف المصطمحييف إحياء كممات ميّ يف

القيمة، حكؿ المعنى  ّيةأكيمي، كما تضمنو مف مدّكنات عالالتّ الضركرم، كنحف نعكد إلى تراثنا 
بع كضعيا الببلغيكف القدامى، بحيث نتّ  التي ّيةصكرات كاألطر المعرفالتّ كتشكبلتو، أف نبقى أسرل 

 عمى حدة؟ ّيةبشكؿ حرفي ما رسمكه مف أسس كقكاعد في كّؿ مسألة ببلغ

ىك أّنيا أغفمت اإلسياـ األساس الذم يمعبو النسؽ  ،القديمةالّمغكية يبلحظ في األبحاث  إّف ما  
ره المعاني المجازية مف فكر كتجربة كخبرة بشرية، كما أغفمت المشابية أم ما تصك   ؛1العرفي

لساف الناس العادييف، فالعرب القدماء حاكلكا استقصاء التشبييات كاالستعارات التي الكاردة عمى 
   تحّركيا دكافع جمالية، كدرسكىا عمى أنيا مسألة متعمقة بالمفظ كليست متعمقة بالفكر.

؛ ليذا كاف ّيةلمداللة المعجم ّيةفي إطار نظر  ّيةالقدماء بصياغة العبلقات المجاز المغكيكف كلـ يقـ  
 محددة. ّيةمعنى داخؿ نظر  ّيةياب تصكر نسقي لممعجـ، يعطي لمعبلقات المجاز غ

 

 

                                                           
 .67ص ،، مكتبة االسكندرية، تر طارؽ النعماف2014دط. مصر:  ، جكرج ليككؼ، النظرية المعاصرة لبلستعارة -  1
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ص القرآني النّ راسة، في الدّ اللي بالدّ غكييف العرب تناكلكا ظاىرة االشتراؾ المّ كنخمص إلى أّف    
 غكييف المّ ، كذلؾ إلنكار كجكده مف قبؿ بعض ّيةأّكال؛ إذ تعاممكا مع الظاىرة مف منطمقات تفسير 

 التي ّيةاللي، كالعبلقات المجاز الدّ كبعدىا في نصكص أخرل؛ ليتمكنكا مف تنظيـ معنى المشترؾ 
فظي كفي األضداد، أك مف خبلؿ المّ تربط بيف معانيو؛ كذلؾ مف خبلؿ داللة مطابقة في المشترؾ 

ع إلى عبلقة تككف عبلقاتيا المطابقة أّكال، ثـ تتكسّ  التي، ك ّيةالمجاز كالكنا يمّثميا ّيةداللة عقم
الؿ بيؿ إلى االستدالسّ ىك العقؿ، فيي  ّيةكمصدر مختمؼ ىذه العبلقات المجاز  زاـ،لتّ ضمف كاالالتّ 

 قؿ المجازم.النّ ؛ ألّف قكؿ ذلؾ يتناقض كالقكؿ بّيةاللة الذاتالدّ كبيذا نستنتج بطبلف القكؿ ب  ،العقمي

تكليد  ّية، ىك أيضا آلّيةالكحدة المعجماللي في الدّ كالمجاز كعبلقة رابطة بيف معاني المشترؾ 
، أك بطريقة مقصكدة مف قبؿ ّيةلمعاني جديدة مضافة إلى المعاني القديمة، سكاء بطريقة عفك 

 مستحدثة. ي كضع المفردات، لمتعبير عف معافالمختصيف ف
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 اني: الث  المبحث 

ر العرفانيالت  اللي في الد  المشترك   صو 
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ر العرفاني -    :المشترك الد اللي في الت صو 

كاف مبدؤىا  التيأرسطك، ك  ّيةاللي عند العرفانييف مع نظر الدّ المشترؾ دراسة إرىاصات كانت 
صكر التّ في تصنيؼ المقكالت، لتظير بعد ذلؾ إزاء ىذا  ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ كجكب تكفر 

شابو التّ فس، كذلؾ مف خبلؿ مبدأ النّ في عمـ  ّيةمكذجالنّ أك  ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ نظريتاف، أّكليا 
 التي ّيةاللالدّ  ّيةظر النّ شابو بيف العناصر المكّكنة لممقكلة، كىي التّ األسرم؛ الذم يكتفي بكجكد أكجو 

تبحث في  التياليككؼ،  ّيةىي نظر  ّيةعرفان ّيةكثاني نظر  سمحت بتصّكر جديد لمعاني الكممات،
كتكشؼ عبلقتو بالمعاني األخرل داخؿ مقكلة المشترؾ، بفضؿ نظريتو المناكيؿ  رازمالطّ المعنى 
مف قبيؿ  ّيةغك المّ أعطت لؤلبعاد  التي ،ّيةراز الطّ أثيرات التّ ، كما فّسر الظاىرة بفكرة ّيةالعرفان

غي غّيرت المفيـك الببل التي ّيةصكر التّ إضافة إلى نظريتو االستعارة  ا،االستعارة كالمجاز بعدا ذىني
 يرتبطاف بالخطاطةعمى مجاؿ تصكرم آخر، ك  كرمالقديـ، إلى مفيـك تمّثؿ أك إسقاط مجاؿ تص

مبدأ إلى في نظريتو العرفانية . كما أشار اليككؼ ّيةفي استعماالتنا اليكم بكثرةكاردة ىذه االستعارة ك 
 الذم يعني أّف الفكر ال يتعالى عف الجسد كغير منفصؿ عنو. الجسدنة، أك الفكر المتجّسد

ي، الذم يعتبر كّؿ مفيـك يقتضي في تمثيمو فضاءيف لفكككني ّيةالذىن ّيةاألفض ّيةكتظير نظر    
 مف مشابية أك غير مشابية ّيةكالذم يككف بالعبلقات المجاز  ،ذىنييف؛ أم ربط بيف مجاؿ كآخر

، كباإلسقاط ما ّيةصكر التّ ال يمكف تحميميا باعتماد االستعارة  ،ّيةستعار كألّف ىناؾ بعض العبارات اال
 ّيةمتعددة، كبعمم ّيةمف فضاءيف ذىنييف إلى أفض ،المزج بتكسيع المفاىيـ ّيةبيف مجاليف، تقـك نظر 

 تربطيما، كما يمكف أف تنتيي إلى استعارات كتصكرات جديدة. التيتفّسر العبلقة  ّيةاستدالل
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بعينات مف القرف الماضي، كرّدة فعؿ ضد كجيات السّ في سنكات  ّيةالعرفان ّيةظر النّ  ّيةبدا كانت   
سانيات الحديثة كالمقاربات المرتبطة المّ يسّمـ بيا في الفمسفة، ك  التي ّيةزعة المكضكعالنّ نظر ذكم 

سؽ النّ ير ذلؾ عمى ينّظـ بيا البشر معارفيـ، كتأث التيريقة الطّ عممت عمى إزاحة  التيبيما، ك 
، أك ّيةىذه القطيعة االبستمكلكجككانت بكادر  ،ّيةاللالدّ ك  ّيةصكر التّ  ّيةغكم المتحقؽ عف البنالمّ 

تكّحد  التيلمجمكعة مف القضايا  ّيةالعرفاني؛ الذم أسيـ في صكغ مبلمح افتراض الباراديـ
ا سرت فس كالفمسفة، كمنيالنّ في عمـ  1ّيةقاطعي لمعمـك العرفانالتّ االشتغاؿ بيا في إطار المنحى 

 سانيات.المّ مبادؤه إلى عمـك أخرل ك

؛ لذلؾ يرل     كاعتبره بعض المفّكريف عمما ذىنيا جديدا، ال يعترؼ بصرامة الفصؿ بيف العمـك
فس كالفمسفة ك... النّ باعتماد مفاىيـ مف عمـ  ،ّيةغك المّ سانيكف العرفانيكف أّف في معالجة الظكاىر المّ 
تكّصمت  التيكالمفاىيـ تائج النّ باالستفادة مف  و يمكف دراسة الظكاىر الّمغكية،أم إنّ ؛ 2دة بّينةفائ

 العمـك األخرل. إلييا

، كىي ّية، تبّنت المفيـك العقبلني لممعرفة العممّيةعرفان ّيةلسان ّيةأّكؿ نظر  ّيةكليدالتّ  ّيةظر النّ تعتبر ك   
، تمّكننا مف تكليد عدد ال محدكد مف ّيةبكصفو آلة صكر حك باألساس، النّ تتكجو إلى  ّيةنظر 

كليدم التّ حك النّ رّدة فعؿ عمى  ّيةسانيات العرفانالمّ معّينة. كتمّثؿ  ّيةإلى لغة بشر  ّيةالمتكاليات المنتم
مثيبلت التّ فيي ترّكز عمى  ،ّيةغك المّ غير  ّيةكالقدرات اإلدراك ،ّيةالذم يفصؿ بيف الممكة اإلدراك

يعني أنيا  ؛3ظر إلى الخطابالنّ ماغ، كبدأت مؤخرا في الدّ في  ّيةيركرات العرفانالسّ ك  ّيةالذىن
  داكلي العرفاني الذىني.التّ لمغة، مف المنظكر  ّيةفاعمالتّ  ّيةبيعة االجتماعالطّ ستتناكؿ أيضا 

 

                                                           
  -  البراديـ أك األنمكذج يعني مجمكع متماسؾ مف نماذج كمفاىيـ كمعارؼ كفرضيات كقيـ مترابطة بدقة، كالذم يحدث

 في تاريخ العمـك كتصنيفيا، أك استبداؿ إطار مفيكمي بآخر عند حدكث ثكرة عممّية. 
 .105محمد طعمة، البناء العصبي لمغة، ص  - 1
ركيب" مجمة الّمسانيات العربّية، مركز الممؾ عبد التّ اللة العرفانّية اإلدراكّية كتراجع دكر الدّ فاقسي، "الصّ منانة حمزة  -  2

 .86، ص3،ع2015 دب: الّمو بف عبد العزيز،
 .234محمد طعمة، البناء العصبي لمغة، ص  -  3
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 linguistiqueلترجمة مصطمح ) ّيةتعّددت المقاببلت العرب ؟العرفاني ةمصطمح  لماذا -1
cognitiveفحدث ّية، كلسانيات إدراكّية، كلسانيات عرفنّيةكلسانيات عرفان ّية( فنجد لسانيات معرف ،

الخمط بيف مصطمحات المعرفة كاإلدراؾ كالعرفاف كالعرفنة؛ كألجؿ ىذا نكّضح ما أكردتو المعاجـ 
 لككنيما المجاالف األكثر تناكال ليذيف المصطمحيف.  ؛فسالنّ ذات العبلقة بالفمسفة كعمـ 

بالقاىرة، أف مصطمح المعرفة  ّيةغة العربالمّ كرد في المعجـ الفمسفي الذم صدر عف مجمع    
(Knowledge" ) قابؿ كاالتصاؿ بيف ذات ُمدركة كمكضكع مدرؾ، كتتميز عف التّ المعرفة ثمرة

قابؿ، كاالتحاد الكثيؽ بيف ىذيف التّ آف كاحد عمى  عكر مف حيث إنيا تقـك فيالشّ باقي معطيات 
( إدراؾ المعرفة في أكسع معانييا، كيشمؿ cognition") ونفسككرد في المعجـ  ، 1رفيف"الطّ 

دراؾ المجردات كالكميات" كمف ىنا نبلحظ الفرؽ بيف مقابمي مصطمح المعرفة  ،2اإلدراؾ الحسي كا 
دراؾ المعرفة.  كا 

سيككلكجيا: معرفة مباشرة لؤلشياء عف طريؽ  –( perceptionالحسّي ) كجاء أيضا "اإلدراؾ   
( كقكؼ اإلنساف عمى إحساساتو كمشاعره perception interneالحكاس. كاإلدراؾ الباطني )

كيطمؽ لفظ اإلدراؾ عمى القكة المدِركة... أك عمى فعؿ اإلدراؾ... أك عمى المعرفة  ،3"ّيةاخمالدّ 
(connaissance )يعني أّف اإلدراؾ مرادؼ لمعرفة اإلدراؾ. 4تج مف ىذا الفعؿ" تن التي 

يتـ  التي ّية( معرفة: ىي العممcognitionفسي: )النّ ب الطّ كلقد كرد في معجـ مصطمحات    
خص الشّ كفيـ الحقائؽ، كمف خبلؿ ذلؾ يتعرؼ  ّيةبمكجبيا استنباط كتنظيـ كاستخداـ المعرفة الذىن

( معرفة: يدّؿ عمى مجمكع connaissanceمصطمح )ك  ،5عمى نفسو كعمى الكسط المحيط بو
دراؾ اإل: ، كىك يعني( إدراؾperceptionمصطمح)لم جاء المقابؿ العربيك . 6ّيةالمعارؼ اإلنسان

                                                           
 .186،187بّية، ص ، مجمع الّمغة العر 1983مجمع الّمغة العربّية، المعجـ الفمسفي، القاىرة:  - 1
 .6المرجع نفسو، ص  - 2

  .6المرجع نفسو، ص  -  3
 .56، 53، ص 1، ج1982جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، بيركت:  -  4
حّية مؤسسة الككيت الصّ فسي، دط. الككيت: دت، مركز تعريب العمـك النّ ب الطّ ربيني، معجـ مصطمحات الشّ لطفي  -  5

 .30لمتقدـ العممي، ص
 .94، ص المرجع نفسو -  6
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اإلدراؾ  ّيةيضمف تفسير ما تستقبمو الحكاس، مثؿ ما نراه كما نسمعو، كتعني عممالذم حسي ال
 ّيةربالتّ فس ك النّ كلقد كرد في معجـ عمـ  ،1إلى معمكمات في نطاؽ الكعي ّيةيات الحستحكيؿ المنبّ 

 تمّكف الفرد بيا مف معرفة شيء ماي ّية"كّؿ عممأّنيا ( cognitionحكؿ مفيـك مصطمح المعرفة )
تذكر كتخّيؿ أك الحصكؿ عمى معمكمات عنو، كما تعني كّؿ أنكاع المعرفة مف إدراؾ حسي، ك 

. م إفّ أ؛ 2ر كحكـ كاستدالؿ"كتصكّ   المعرفة تشمؿ اإلدراؾ بيذا المفيـك

داخؿ كاالشتراؾ في المفيـك كالمصطمح، إذ يقابؿ مصطمحي التّ مف خبلؿ ما سبؽ، نبلحظ ك  
(cognition(ك )knowledge( بالمقابؿ العربي المعرفة، كنجد أحيانا أّف مصطمح )cognition )

كمقابؿ لممصطمح  ،بالمقابؿ العربي إدراؾ، إاّل أّف ثمة اتفاؽ عمى جعؿ مصطمح إدراؾيقابؿ أيضا 
 فس خاصة.النّ ( كالذم نجده كاردا في عمـ perceptionاألجنبي )

 psychologie) ّيةسمالتّ ( الكارد في cognitiveكيترجـ الباحث عبد اإللو سميـ مصطمح )   
cognitive امتبلؾ الذىف  ّيةفيد عنده أّف ىذا العمـ "يبحث في كيفعت يالنّ ( بػ )المعرفي( كىذا

احتفاظ الذاكرة  ّيةتطكيرىا، كيبحث في عبلقة المحيط باالكتساب، كفي كيف ّيةالمعرفة، ككيف
؛ كاعتماده ليذا المصطمح 3"ّيةبالمعمكمة، كاستعماليا عند الحاجة، إلى غير ذلؾ مف المباحث الذىن

ظريات العرفانية كانت النّ فس، إذ إّف بدايات ظيكر النّ مرتبط بعمـ مرّده إلى أّف مصطمح المعرفة 
    فس.النّ في عمـ 

لترجمة  4فس اإلدراكي"النّ ساني العربّي حمزة المزيني، صيغة "عمـ المّ بدال مف ذلؾ، يستخدـ ك    
 (.psychologie cognitiveالعبارة نفسيا؛ أم)

 ّيةحك العربي القديـ: دراسة تحميمالنّ  ّيةبعنكاف )نظر كيضع الباحث العربّي كماؿ شاىيف كتابا    
كما يعتمد صيغة اإلدراكي الباحث صالح  ،1فس اإلدراكي(النّ غكم العربّي مف منظكر عمـ المّ لمتراث 

                                                           
 .135، ص لطفي الّشربيني، معجـ مصطمحات الّطب الّنفسي  -  1
 .28، ص1، مجمع الّمغة العربّية، ج1984ربّية، القاىرة: التّ فس ك النّ مجمع الّمغة العربّية، معجـ عمـ  -  2
 .8، دار تكبقاؿ، ص2001ار البيضاء:الدّ عبد اإللو سميـ، بنيات المشابية في الّمغة العربية: مقاربة معرفية، دط.  -  3
 .357ص ، 2002. الّسعكدية: 1طحّيز الّمغكم كقضايا أخرل، التّ حمزة بف قببلف المزيني،  -  4
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شاط النّ صالح بف رمضاف، بدال مف مصطمح المعرفّي؛ لككف ىذا المصطمح األخير "ُيبعدنا عف 
كيعتمد ىذا  2شاط العممي، كالفكرم كالخارجّي عمكما"النّ اخمي لمذىف، كُيحيؿ عمى معنى الدّ 

 .غة اإلدراكي(المّ المصطمح أيضا المترجـ سعيد بحيرم، في ترجمتو لكتاب )مدخؿ إلى عمـ 

 ّيةمصطمح العرفان، ّيةكنسالتّ ( في الجامعة ّيةغة العربالمّ ك  ّيةسانيات العرفانالمّ عتمد فريؽ بحث )كي   
 ّيةاللة كتداكليات الخطاب: مقاربات عرفانالدّ ة في كتابو )أسئمة ككذلؾ الباحث صابر حباش

في ضكء  ّيةسميماف أحمد في كتاب لو بعنكاف )االستعارة القرآن ّية(، كأيضا الباحث عطّيةتداكل
مف كضع  3كلقد ُاستعمؿ المقابؿ العربي )العرفاف( في أّكؿ قامكس فرنسي/عربي (.ّيةالعرفان ّيةظر النّ 

 كفي الييكدم كالمسيحي كاإلسبلمي الصّ راث التّ ، ككاف شائعا في 1904سنة  جارمالنّ محمد 
يف األرضي، كدخكليا عالـ الطّ ، حاؿ تحّررىا مف قيكد الجسد، ك ّيةكحالرّ و عمى المعرفة لتّ بدال

 اإلشراؽ.

( استعمؿ قديما كمصطمح لمداللة cognitionريؼ أّف العرفاف )الشّ يف الدّ يرل محّمد صبلح ك    
ريؼ ىذا المصطمح "منذ ربع قرف الشّ عمى ما يككف مف المعرفة مف غير الحس كالعقؿ، كقد اختار 

ماغية العميا، كالذاكرة كاإلدراؾ الدّ راسات العممية، يبحث في الكظائؼ الدّ لمداللة عمى اّتجاه في 
ريؼ بيف العرفاف الشّ كيمّيز  4ات األصكؿ البيكلكجية"فكير كالّمغة، كغيرىا مف الكفاءات الذىنية ذالتّ ك 

كالمعرفة كاإلدراؾ، فيقكؿ "فاإلدراؾ كظيفة مف كظائؼ العرفاف، أّما المعرفة فيي الكجو الكاعي 
أّسسيا أفبلطكف كرّسخيا كانط، نظرية فمسفية في  التياتج عف اشتغاؿ العرفاف، كنظرية المعرفة النّ 

أّما نظريات العرفاف فنشاط عممّي في األسس البيكلكجية ذات األساس  اكتساب المعمكمات العممية،

                                                                                                                                                                                     
فس اإلدراكي، دط. النّ حك العربي القديـ: دراسة تحميمية لمتراث الّمغكم العربّي مف منظكر عمـ النّ كماؿ شاىيف، نظرية  -  1

 ر العربي.، دار الفك2002بيركت: 
راسات الببلغية: الكاقع الدّ رس الببلغي" ضمف ندكة الدّ ظرية اإلدراكية كأثرىا في النّ صالح بف اليادم رمضاف، " -  2

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. الّسعكدية، ىػ، 1432/ 6/ 22، 21كالمأمكؿ" أياـ 
 (cognitif، مطبعة مزراحي، باب )1904عربي، اإلسكندرية:  –بؾ، قامكس فرنسي  جارمالنّ محمد  - 3
نسيؽ بيف المؤسسات الّمغكية" ضمف كتاب: مسارات التّ ريؼ، "كسائؿ كمشاريع لمتكامؿ ك الشّ يف الدّ أنظر محمد صبلح  -  4
، مركز الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز 2015ياض: الرّ كامؿ بيف المؤسسات الّمغكية في الكطف العربي، دط. التّ نسيؽ ك التّ 

 .118لخدمة الّمغة العربية، ص
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المختمفة  كبذلؾ يككف قد مّيز بيف المقاببلت العربية .1بيعي"الطّ الممّيزة لمذكاء  الفطرم لممعمكمات
 (.cognitionجنبي )ُكضعت لممصطمح األ التي

كنسي األزىر التّ  ( مف اقتراحcognitionنجد مصطمحا عربيا آخر مقاببل لممصطمح األجنبي )ك     
ص النّ ( ككتابو )ّيةعرفن ّيةناد، كىك مصطمح العرفنة، كذلؾ مثبل في كتابو )نظريات لسانالزّ 

( كىذا بدعكل أّف "العرفانيات عندما كصمتنا  ُفيمت بتصكرات ّيةعرفن ّيةكالخطاب: مباحث لسان
الغرب، دكف شّؾ، كلـ ننتبو إلى أّف  قديمة، ىي عندنا نحف كما ىي عند ّيةكنفس ّيةأرسط

 perception( عف )cognitionالعرفانيات خرجت عنيا، كفي ذلؾ كانت استعاضتيـ بمصطمح )
كما يبّرر اعتماده مصطمح العرفنة دكف غيره، ىك أّف العرفنة ىي "نشاط  connaissance)2ك 

كجميع ما تتصكركف مف األنشطة  خّيؿ ك...التّ عقؿ، ك التّ ذكر ك التّ الذىف في عمـك مظاىره، يشمؿ 
. 3شاط الجامع ليذه األنشطة"النّ و أم إنّ بيعي؛ الطّ ، مما لو صمة بالذكاء ّيةالعصب ّيةالحسّ  ّيةالذىن

القديمة، كفي االستعماؿ  ّيةكتختمؼ عف مصطمح العرفاف الذم ىك "كممة مشتركة في العرب
صكؼ، كفي مجاؿ التّ عّبد ك التّ مجاؿ كر، كليا جرياف كاسع في الشّ الجارم؛ إذ تدّؿ عمى معنى 

 ك connaissance( ككممة معرفة مقابمة لمفيـك )ّية)الغنكص ّيةالماكرائ ّيةالبحكث الفمسف
knowledge( كما أّف إدراؾ تقابؿ مفيـك )perception ّية( كجميعيا كما نعمـ ذك مرجعيات نظر 

ناد ىك عرفنة الزّ ( حسب األزىر cognitionيعني أّف المقابؿ الجديد لترجمة مصطمح ) 4"ّيةكبلسيك
 بلثي )فعؿ(.الثّ باعي الممحؽ بالرّ عمى كزف فعمنة، كالمشتؽ مف الفعؿ )فعمف( 

 الي:التّ كؿ الشّ ( في cognitionكنمّخص المقاببلت المختمفة لمصطمح )

                                                           
أنظر محمد صبلح الّديف الّشريؼ، "كسائؿ كمشاريع لمتكامؿ كالّتنسيؽ بيف المؤسسات الّمغكية" ضمف كتاب: مسارات  -  1

 .118، ص الّتنسيؽ كالّتكامؿ بيف المؤسسات الّمغكية في الكطف العربي
 .12/4/2017بتاريخ:  lazharzanned.blogspot.comناد، "العرفنة كمشتقاتيا" عف مكقع: الزّ انظر األزىر  -  2
 المرجع نفسو. -  3
 المرجع نفسه. -  4
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اللة مع المقابؿ الدّ رغـ أّنو يّتفؽ في ؛ األطركحةفي  ّيةمصطمح العرفان ناعتمدنا اكنشير إلى أنّ    
شاط الذىني البشرم، كمجمكع النّ مفيـك كالذم يحمؿ  شيكعا، كثرإاّل أّنو المصطمح األ عرفنة،
يعيشيا كيراىا في  التي؛ لفيـ كتفسير الظكاىر ّيةكغير الكاع ّيةفكير كالعمميات الكاعالتّ آليات 
اغ؛ أم حّؿ المشاكؿ كفيـ مالدّ ىك معالجة المعمكمات في  ّيةكلقد كاف مفيـك العرفانالكاقع، 
ككاف ىذا  ،1كىي تشتغؿ اشتغاؿ الحاسكب؛ حيث تشّفر المعمكمات في شكؿ خكارزميات األشياء،

بعينات، لكف حينما تبّينت صعكبة اختزاؿ العرفنة السّ  ةيكر الحكسبي؛ أم بداالطّ المفيـك سائدا في 
ماغ في تصكر العرفنة، كذلؾ الدّ كجو لنشاط التّ كاؿ الحاسكب، كاف كاإلحاطة بيا عمى من ّيةالبشر 

، كأّف ّيةال سمسم ّيةمتكاز  ّيةطكر في عمـك األعصاب، كقكاميا أّف العمميات العرفنالتّ كاف مع 
رفنة كمترابطة، لتتسع دائرة الع ّيةماغالدّ تصاحبيا مكّزعة ممتدة عمى القشرة  التي ّيةالعمميات العصب

في عالـ األشياء  ّيةفكاف رصد ممارسة الميارات كالممكات العرفن الجسد في العالـ، لتشمؿ مكقع

                                                           
 .34العربّية لمعمـك ناشركف، ص ارالدّ ، 2009ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، دط. تكنس: الزّ األزىر  -  1

المقابالت العربّية 
 لمصطلح

(cognition) 

 المعرفة اإلدراك العرفان العرفنة

كلّ عملية يتمّكن  -

بها الفرد من 

معرفة شيء ما، 

سواء عن نفسه أو 

 محيطه؛

كلّ أنواع المعرفة -  

معرفة مباشرة  -

لألشياء عن طريق 

.الحواس  

الكفاءات الذهنية  -

ذات األصول 

 البيولوجية 

كلّ نشاط ذهنّي  -

حسّي عصبّي، له 

صلة بالذكاء 

.بيعيالطّ   
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تجاكزت مفيـك اشتغاؿ الذىف كالحاسكب، إلى اشتغالو بعبلقة الجسد  ّيةالعرفان أم إفّ  ؛1كالكاقع
 بالكاقع. 

  :ي ةجريبالت   ي ةالعرفان ي ةظر الن  في  ي ةالمبادئ الفمسف -2

تعالج  ّيةو آلة تجريدأم إنّ ؛ القديمة ّيةالفمسف ّيةظر النّ حسب  اشتغاال آليا ميكانيكياالفكر يشتغؿ    
تقترف بمعانييا  التي، ّيةمثيبلت الذىنالتّ مكز بما فييا الكمـ ك الرّ مكز كما يعالجيا الحاسكب، ك الرّ 

يا تمثيؿ داخمي لمكاقع الخارجي  فيككف عمى أم إنّ باعتماد مناسبتيا لؤلشياء في العالـ الخارجي؛ 
ميـ، ما عَكس منطؽ األشياء في العالـ الخارجي؛ بمعنى أّف الفكر متعاؿ السّ حيح الصّ ذلؾ الفكر 

يعني أّف ىذه  العصبي. ظاـالنّ قصكر الحكاس لقصكر ، ك و منتزع كمستقؿ عنوأم إنّ سد، عف الج
 ترل أّف العالـ مستقؿ عف المعرفة كاإلدراؾ كالتجربة الشخصية لمجماعات البشرية. النظرية

، تصكر آخر أساسو تجريبي، كقكاـ ّيةصكر الكبلسيكي بركائزه المكضكعالتّ إزاء ذاؾ ينيض ك    
لو بمحيطو  التيفاعؿ التّ طبيعة الجسد مف حيث تكّكنو كراثة كاكتسابا، كمف حيث أدكات  ّيةجريبالتّ 

عند البشر  ّيةمجسدف؛ بمعنى أّف األنظمة المفيكم ّيةجريبالتّ  ّيةؤ الرّ الذم يعيش فيو، فالفكر في 
 ّيةجتماعفاعبلت االالتّ جارب أك التّ ، كجميع ّيةتنشأ كتتبمكر كتكتمؿ، بناء عمى تجربة الفرد الجسد

 .كبالبيئة التي يعيش فيياتربط الجسد بالكاقع  التييعني أّف الفكر قائـ عمى العبلقة  ؛2ّيةكالماد

سميـ بما لمكاقع مف تأثير عمى المفاىيـ كتقييد ليا، كتصّكر التّ زاـ بكجكد العالـ الكاقعي، ك لتّ االك     
مف األسس ىي  ،3زاـ بكجكد معرفة ثابتة بالككفلتّ اخمي فييا، كاالالدّ لمحقيقة يتجاكز مجّرد االنسجاـ 

 .ما بينيما مف تعارض ّية رغـجريبالتّ ك  ّيةالمشتركة بيف المكضكع

أساس، كتجتمع في مفيكميف رئيسيف ىما  ّيةعمى مبادئ فمسف ّيةجريبالتّ  ّيةالعرفان ّيةظر النّ كتقـك 
 مفيـك المقَكلة، كمفيـك تجسد الفكر، كما سنرل الحقا.

                                                           
 .35ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، ص الزّ األزىر  -  1
 .141المرجع نفسو، ص -  2
  3 .141المرجع نفسو، ص - 
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مصطمح ىذا الكيعني  ،(catégorisation) كفؽ مبدأ المقَكلة ّيةكيتـ تنظيـ المعارؼ البشر     
تقـك عمى تنظيـ الفرد ألشياء مختمفة، بإدراج بعضيا مع بعض في كّؿ، كىي  التي ّيةالذىن ّيةالعمم
إلنساف أساس في نظرة ا ّيةشائعة في ما يقـك بو البشر مف فعؿ كتفكير ككبلـ؛ ثـّ ىي خاص ّيةعمم

أساسا  ّيةكاعتبرت ىذه العمم ،1ّيةإلى تجربتو في الككف، كفي سعيو إلى نظمنتيا نظمنة مفيكم
 لتصنيؼ المكجكدات، كلفيـ العالـ ككؿ. كلقد شيد ىذا المفيـك تطكرا عمى ثبلث مراحؿ: 

 )أرسطك(  ّيةمرحمة الفمسفة الكبلسيك -   

 فس العرفاني )ركش(  النّ مرحمة عمـ  -   

 )اليككؼ(  ّيةسانيات العرفانالمّ مرحمة  -   

عمى اعتبار أّف  ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ  ّيةتقـك نظر :  ي ةوالكاف ي ةروط الضرور الش   ي ةنظر  -3
كة بيف مجمكعة ما مف العناصر، كلكي نحكـ عمى المقَكلة تتـ عمى أساس الخصائص المشتر 

 التيالخصائص  ،فإنو يكفي أف يككف ليذا العنصر سير مثبل، الطّ إلى مقكلة  و ينتمينّ عنصر أ
ذا كاف ليذا ك  أف يككف حيكانا، بائضا، لو منقار،ير؛ كذلؾ بالطّ ىي قاسـ مشترؾ بيف أفراد مقكلة  ا 

اّل كضع خارج حدكد المقكلة، كلـ يَعد طائرا. كسمي ىذا  العنصر س ىذه الخصائص ُعّد طائرا، كا 
)ش ض ؾ( كىك منكاؿ  ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ لة، منكاؿ المقكَ  ّيةالمنكاؿ المعتمد في عمم

منطقي تحميمي يحّمؿ األشياء في العالـ عمى أساس ما ليا مف أبعاد ُتدرؾ حسيا، كينظر إلى 
كاف  في تصنيؼ عناصر المقكلة، كىذا المنكاؿ المنطقي ،2ّيةال تأليف ّيةخصائصيا نظرة تفكيك

 :في ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ  ّيةمبادئ المقَكلة في نظر  كتتمّثؿ سائدا عند أرسطك.

 مف خبلؿ الخصائص الجامعة المانعة؛األصناؼ ُتعرؼ  -

 ؛ّيةنائالثّ ظر إلى المقكلة بصفة النّ الخصائص تتصؼ ب -

                                                           
، جمعّية المعجمّية العربّية، 2001، 2000اللّية في المعجـ" مجمة المعجمّية، تكنس: الدّ إبراىيـ بف مراد، "المقَكلة  -  1
 .17، ص 17، 16ع
 .372، ص46، ع2002كنسّية، تكنس: التّ مكذج األصؿ" حكليات الجامعة النّ عبد الّمو صكلة، "المقكلة في نظرّية  - 2
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 كاحد؛تنتمي إلى صنؼ كاحد ليا كضع  التيكّؿ العناصر  -

 المقكالت. ةيّ لكّؿ مقكلة حدكد كاضحة دقيقة تمّيزىا عف بق -

تنتمي إلى مقكلة ما، ليا كضع كاحد ال يتغير؛ بمعنى أّف كّؿ الكيانات في  التيكّؿ العناصر  -
غكم؛ ألنيا المّ صنيؼ التّ ركط تثير إشكاالت في الشّ كلكف ىذه  1نؼ الكاحد ليا القيمة نفسيا...الصّ 

، ال تتكفر فييا كّؿ ّيةعناصر لغك كجد مثبل ت ّيةغة العربالمّ ، كفي ّيةركط الكافالشّ تفرض امتبلؾ كؿ 
 مكذج األصؿ. النّ  ّيةكليذا كانت نظر  اقصة،النّ ركط؛ مثؿ الحركؼ المشبية بالفعؿ، كاألفعاؿ الشّ 

 و عناصر الكاحدة منيا مف الخصائص المقكالت في الفكر الكبلسيكي، بما تشترؾ فيتتحّدد    
كما تتحّدد  تجّسدة المصّنفة أك الُمَمقكلةالم بيعةالطّ فيي تتحّدد مكضكعيا في ذاتيا، بمعزؿ عف 

المُقكلة  أم إفّ ، 2صكير الذىنيالتّ ك  ّيةكما إليو مف االستعارة كالكنا ،عمى الحقيقة دكف تدخؿ المجاز
شارؾ في عدد مف الخصائص التّ كاالنتماء يككف ب أساس االنتماء، أك عدـ االنتماء؛ تصّنؼ عمى
المقَكلة تتأسس عمى كتكفرىا شرط كاؼ كضركرم لبلنتماء، فأساس لتحديد المقكلة،  كىذه األخيرة

يصنؼ الناس األشياء في مقكالت اعتمادا عمى درجة المشابية بينيا كبيف أنماط إذ مبدأ المشابية، 
بنيات غة بإسقاط المشابية التصكرّية التي تتأسس عمييا المقَكلة في نة، كتقـك المّ نمكذجية مخزّ 

تستقر حيث  ـ العالـ كفيمو كتخزينو،تساعد عمى تنظي كة، كىي التيتشبييية كاستعارية كمسكك 
 االشكاؿ القائمة عمى المشابية في الذىف أكثر مف غيرىا؛ ألنيا تعّبر عف نسؽ جّيد.

غّيرت الكثير مف  التيراز، الطّ  ّيةصكر نظريتاف متكاممتاف ىما نظر التّ كظيرت إزاء ىذا    
المفاىيـ في المقَكلة بفضؿ أعماؿ ركش، كالمطعف األساس عندىا يتمّثؿ في ما يمكف أف تقكد إليو 

مف المبادئ  المؤمثمة، كما يتصؿ بيا ّيةناالمناكيؿ العرف ّيةكنظر  ،ّيةاألرسط ّيةالمسممات المقكل
 كاإلسقاط االستعارم.  ّيةكالجسدنة كالخطاط

فس النّ في عمـ  ّيةمكذج األصؿ، ىي نظر النّ  ّيةأك نظر  ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ إّف  :ي ةراز الط   ي ةظر الن   -4
، كتتيميا بالقصكر كالعجز، عف تقديـ ّيةالكاف ّيةالمعرفي تنقد مبادئ أرسطك لمشركط الضركر 

                                                           
 . 96، ص3، ع2016مكذج األصؿ" مجمة سياقات، النّ عبد الحميد عبد الكاحد، محمد خركؼ، "المقَكلة في نظرّية  -  1
 .172، 171ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  2
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إلى  ّيةظر النّ . كترجع أصكؿ ىذه ّيةالمعجم ّيةاللالدّ صنيفات التّ كسائؿ فّعالة لمتعرؼ عمى المقكلة، ك 
أعمنت القطيعة بيف  التي( كىي Eleanor roschإلينكر ركش) ّيةفس األمريكالنّ أعماؿ أستاذة عمـ 

)ش ض ؾ(  جاكزت المقَكلة كفؽ مبدأتإلينكر ركش  أم إفّ ؛ 1صنيفاتالتّ المنيج القديـ كالجديد في 
يء المدرؾ الشّ فؿ مثبل، ال يككف باعتماد خصائص الطّ ألنيا الحظت أّف اإلدراؾ الحسي لدل 

كما - ّيةيء في صكرتو الكمالشّ قاط التكاحدة كاحدة، مستقبل بعضيا عف بعض؛ بؿ يحصؿ ب
فات، كقد أخذ بعضيا برقاب الصّ كرة سمسمة مف الصّ باعتبار ىذه  -2 أشارت إليو الجشطمتية

اس عامة، إنما النّ فاألطفاؿ ك   ،3بعض، كليست في شكؿ قائمة مف الخصائص ال رابط بينيا
 . ّيةيمارسكف عمميات تصنيؼ األشياء في العالـ عمى أساس ما بيف صكرىا مف كجكه إجمال

 جكد عدد مف األشياء تككف متماثمة( تعني ك Eleanor Roschكالمُقكلة حسب إلينكر ركش )    
كتككف المقكالت عادة مكسكمة بأسماء مثؿ: كمب، حيكاف، أّما المقَكلة ىي أف نضع في خانة 

في معظـ األحياف مف غير كعي كاحدة أشياء تجمع بينيا ركابط معّينة، فالمقَكلة نشاط ذىني يككف 
بكاسطتيا  اس كاألفكارالنّ ميا بكاسطة المقَكلة، كيفيـ العالـ ك كاإلنساف يكتسب المعرفة كينظّ  مّنا

مكؾ السّ فالمقَكلة نشاط ضركرم لئلنساف فبدكنيا يككف المحيط، ككذلؾ األفكار كضركب  4أيضا
حميؿ عمى التّ )ش ض ؾ( كب أليؼ، ال كفؽ مبدأالتّ كىي تتـ كفؽ مبدأ المشابية كب ،ّيةمبعثرة كفكضك 

ية، كىذا المحكر ىك أف يككف في ىذه المشابية محكر إليو ُترّد عناصر المُقكلة، فيك ميزاف المشاب
 خزيف.التّ كىك الذم يساعد الذاكرة عمى االحتفاظ ك  ،5رازالطّ 

                                                           
  .98ص ،3عمكذج األصؿ" مجمة سياقات،النّ محمد خركؼ، "المقَكلة في نظرّية  عبد الحميد عبد الكاحد، -  1
مكؾ، انطبلقا مف استجابة البشر لكحدات، أك السّ فسي الذم ييتـ بدراسة اإلدراؾ ك النّ ار التيُيقصد بالجشطمتية ذلؾ  -  2

المدَرؾ، لو خصائص ال يمكف يء الشّ بيعية، بحيث يككف الطّ صكر متكاممة، كالجشطمت شكؿ أك صكرة مف الظكاىر 
 استمدادىا مف أجزائيا، بمجّرد ضـّ بعضيا إلى بعض.

3 -  George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical, 1990, p.u.f, 
p70. 
 

 .371، ص46، عالّتكنسّيةمكذج األصؿ" حكليات الجامعة النّ عبد الّمو صكلة، "المقكلة في نظرّية  -  4
 .372المرجع نفسو، ص -  5
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 ّيةاألصم ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ راز عند إلينكر ركش بمرحمتيف، ىما مرحمة الطّ  ّيةكلقد مّرت نظر    
 المكّسعة. ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ كمرحمة 

كجكد ظرّية، النّ في ىذه ( تقتضي المقَكلة Théorie Standard) :ي ةاألصم ي ةراز الط   ي ةظر الن   -أ
ة ُترّتب في ضكئيا أفراد المقكلة ترتيبا تفاضميا بحسب شدّ  ،ّيةعرفان ّيةطراز يمّثؿ في الذىف مرجع

مكذج األصؿ النّ ، ك ّيةماذج األصمالنّ  ّيةتسمى أيضا بنظر  التيك  راز أك ضعفيا،الطّ مشابيتيا لذلؾ 
(prototype مف ) ّّيةغك المّ  ّيةاحالن ( مرّكب مفprotosفي اليكنان )ّية (بمعنى األّكؿ، كtopos )
مكذج النّ فس العرفاني عند ركش "النّ ؛ كتعني ىذه الكممة في عمـ 1مط األّكؿالنّ مط، بمعنى النّ 

راز كما كرد الطّ ك  2األفضؿ أك اإلحداث األفضؿ، أك أفضؿ ممثؿ، أك اإلحداث المركزم لمقكلة ما"
عنصر مكذج األصؿ ىك الالنّ كبيذا يتضح أّف  ،3راز الجّيد مف كّؿ شيء"الطّ في لساف العرب " 

 ّيةمّثؿ الذىني لشيء ما كلكيفالتّ مكذج أك المنكاؿ، النّ كيعني أيضا  المركزم لمقكلة مف المقكالت؛
لحظة؛ فيك يجمع كّؿ  كفي كؿّ  ّيةنمذج كينّظـ األشياء في حياتو اليكماشتغالو، فكّؿ إنساف يُ 

أك بأشخاص أك حتى  ّية، سكاء تعّمؽ األمر بأشياء مادّيةتحيط بو بصكرة ذىن التيالكائنات 
الخاصة  ّيةمز الرّ مّثبلت التّ مذجة، كفي إنشاء النّ ناعي في الصّ بمؤسسات.... كتتحدد ميمة الذكاء 

كىي اختصار كتبسيط  ،4مثبلتالتّ يمكف عف طريقيا االشتغاؿ حكؿ ىذه  التي ّيةبالمعارؼ، كبالكيف
 عامؿ معيا حاسكبيا.التّ كلكّؿ المعارؼ؛ ألجؿ  ّيةغك المّ كتكصيؼ لمظكاىر 

ارس إلى رؤل مختمفة لتصنيؼ الدّ مكذج بمبدأ االقتصاد العرفاني، الذم يؤدم بالنّ كيتميز ىذا     
ال طالما أىممت في االتجاه  تيالاللة، الدّ ، كال سيما فيما يتعمؽ بمسائؿ المعنى ك ّيةسانالمّ المقكالت 
 فيميا كتأكيميا كمحاكلة محاصرتياغة، لالمّ اللة تستدعي أحيانا عناصر مف خارج الدّ لككف  البنكم؛

كلقد كاف ىذا اإلشكاؿ مف أىـ العكائؽ أماـ اإلمساؾ بالمعنى حاسكبيا، مما دعا إلى ظيكر عيكب 

                                                           
 .369، ص46، عكنسّيةالتّ مكذج األصؿ" حكليات الجامعة النّ عبد الّمو صكلة، "المقكلة في نظرّية  -  1

2 - George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical ,p 47-48. 
 .(ط ر ز)ابف منظكر، لساف العرب، مادة  -  3
 .108محمد طعمة، البناء العصبي لمغة، ص  -  4
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نجد في راكيب. ك التّ تحمميا بعض  التي ّيةداكلالتّ كذلؾ نتيجة المعاني  ؛1ّيةرجمة اآللالتّ جمة في 
نيج نظرم  ّيةبالبرنامج األدنى، كاألدنك  ّيةكليدالتّ  ّيةظر النّ ، ما ُيعرؼ في ّيةطبيقالتّ سانيات المّ حقؿ 

أكبر قدر مف االفتراضات كالمسممات، فيك مفيـك مرتبط بالبساطة  ّيةمفاده أف يقـك العمـ بتغط
مكذج األصؿ مثمما في البرنامج النّ يعني أّف مفيـك االقتصاد يتحقؽ في  ؛2قميص كاالقتصادالتّ ك 

 كليدم. التّ حك النّ األدنى في 

)ش ض ؾ( كتتيميا بالقصكر كالعجز  ّيةجاءت لتنقد نظر  ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ أشرنا أّف ىذه  كلقد   
 عف تقديـ كسائؿ فّعالة لمتعّرؼ عمى المقكلة، إضافة إلى نقائص أخرل مثؿ:

بلث: الثّ ، ذلؾ أّف اعتبار أّف الخصائص ّيةمات في منكاؿ )ش ض ؾ( سمات تمييز السّ إّف  -
ير الطّ ؛ لكي تعّد العنصر س منتميا إلى مقكلة ّيةككاف ّيةحيكاف، بائض، ذك منقار شركطا ضركر 

عابيف بيكضة ىي أيضا، كالقنافذ الثّ دكف غيرىا مف مقكالت الحيكاف، اعتبار متيافت؛ لككف 
ّف ؛ يعني أ3ديات كليست طيكراالثّ حيكانات بائضة كذات منقار كذلؾ، رغـ أنيا مف  ّيةترالاألس

 ير؛الطّ تمّيز مقكلة  ّيةخصائص حيكاف بائض كذك منقار، ال يمكف أف تمّثؿ خصائص ضركر 

منكاؿ )ش ض ؾ( لئللماـ بجميع عناصر المقكلة، إذ بّيف اليككؼ كفيممكر انعداـ  ّيةعدـ كفا -
 . 4ّيةكالكاف ّيةالضركر  ّيةاللالدّ في ىذا المنكاؿ المعتمد في تعريؼ الكممة بكاسطة سماتيا  ّيةالكفا

 ّيةدالل ّية، نظر ّيةراز الطّ ( أك La théorie du prototypeمطي )النّ مكذج النّ  ّيةنظر  بيذا كتككف   
د عدد محدكد راجيا ضمف تسمح بتصّكر جديد لمعاني الكممات، كلتصنيؼ المعطيات المتعّددة، كا 

 .ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ  ّيةقائص في نظر النّ بعد إدراؾ كذلؾ  ،5مف المقكالت

                                                           
 .98ص ،3ع مكذج األصؿ" مجمة سياقات،النّ محمد خركؼ، "المقَكلة في نظرّية  عبد الحميد عبد الكاحد، - 1
 .111المرجع نفسو، ص -  2

3 - George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical,p33. 
4 - George  Lakoff , women, fire and dangerous things : what categories reveal about the 
mind,1987, university of Chicago press, p74. 

، 2010. تكنس:1"( طRonald langackerحك العرفاني )نظرّية النقاكر " النّ عبد الجبار بف غربّية، مدخؿ إلى  -  5 
 .73صكمّية اآلداب كالفنكف بمنكبة، 
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شابو األسرم الذم أعمنو التّ استفادت ركش كفريقيا مف مصطمح شابو األسري: الت  مبدأ  -
(، كىك يعني أّف "أفراد المقكلة ال تتمتع جميعيا بالخصائص المشتركة wittgensteinفيتغينشتايف )

ما يربط عناصر المقكلة ىك  أم إفّ ؛ 1شابو األسرم"التّ نفسيا، بؿ إّف العبلقة بينيا ىي ضرب مف 
في المقَكلة، كتـّ ذلؾ مف خبلؿ  ّيةفقد بّيف فيتغينشتايف ضعؼ المبادئ األرسط التشابو األسرم،

قميدم، إذ رأل أّف ىناؾ كممات عديدة التّ مكذج النّ ال تستجيب لمبادئ  التيكصفو لمقكلة لعبة؛ 
...إلخ ال تتقاسـ ّيةطرنج، األلعاب األكلمبالشّ  لعبة، مف مثؿ لعبة الكرؽ، لعبة ُتطمؽ عمييا صفة

 ىناؾ أفرادا تتقاسـ بعض الخصائص  ع أفّ خاصيات مشتركة تمّيزىا عما ىك ليس بمعبة، كالكاق
كما  ة مشتركة بيف كّؿ أفراد المقكلة،كاحد ّية، بينما ال نجد خاصّيةكأخرل تتقاسـ خصائص ثان

أم ؛ 2شابو األسرم، كليس الخاصيات المشتركة عمى منكاؿ )ش ض ؾ(التّ يجمع ىذه األلعاب ىك 
ّنماإنّ  كّؿ فرد مف المقكلة يشترؾ مع فرد آخر، في  يا ال تشترؾ جميعا في صفة كاحدة تربطيا، كا 

 صفة معّينة.

، كأّف ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ كلقد بّينت أبحاث ركش أّف االنتماء إلى المقكلة ال يرجع إلى    
انتماء مجمكعة مف األشياء إلى مقكلة كاحدة ال يرجع إلى مجرد المصادفة، كما يقكؿ كميبير 

(George Kleiber" ) أفراد المقكلة لـ ُتجّمع صدفة، كال عمى أساس مف تطابقيا مف حيث إّف
ش ض ؾ( أف يكشؼ عنو، بؿ ىي جّمعت في مقكلة كاحدة عمى تطابقا مف شأف منكاؿ ) ّيةاليك 

فيناؾ مبدأ منِظـ ليذا االنتماء كىك مبدأ  3أساس ما بينيا مف كجكه شبو كتماثؿ مف حيث الييئة"
 بيف مختمؼ عناصر المقكلة. شابو األسرم، الذم يربطالتّ 

أّف مراجع الكممة ال تحتاج إلى عناصر مشتركة؛ لتككف مفيكمة كمستعممة  فتنغينشتايف ككّضح   
في االشتغاؿ العادم لّمغة، كاقترح باألحرل أف ترتبط مراجع الكممة المختمفة بتشابو عائمّي. كيأخذ 

كىذا يعني أّف كّؿ مفردة ليا عمى األقؿ عنصر ، العائمي شكؿ: أب، ب ج، ج د، د ق شابوالتّ ىذا 
مشترؾ مع مفردة أك أكثر مف مفردة، كعمى األغمب تككف لممفردة عّدة عناصر مشتركة مع مفردة 

                                                           
1 - -  George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical, p51. 

 .227زاؽ بنكر، صالرّ ، المركز الكطني لمترجمة، تر عبد 2010اللة كالعرفانّية، دط. تكنس: الدّ رام جاكندكؼ، عمـ  - 2
3 -  George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical, p55. 
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ككممات  ،1أك أكثر، كلكف ال تكجد، أك ثمة نزر يسير مف العناصر المشتركة بيف كّؿ المفردات
يجب أف يستجيب ليا شيء  التي ّيةكالكاف ّيةط الضركر رك الشّ كثيرة ككذا معانييا، ليس ليا قائمة مف 

تعّينيا الكممة، كلكف بإزاء مكضكع أك مسار نفسي نسميو  التيأك حدث؛ لُيعّد عضكا في المقكلة 
شابو األسرم، كليس كفؽ التّ عناصر المقكلة كفؽ عبلقة بو   ترتبط كىذا الطراز أك النمكذج ؛2طرازا
 .ّيةفكالكا ّيةركط الضركر الشّ مبدأ 

  3ّيةراز الطّ في المقكلة، قبؿ الحاالت غير  ّيةراز الطّ تدريس األمثمة  ،غةالمّ في اكتساب  عتمديُ ك    
شابو األسرم كرفض نمكذج )ش ض ؾ( اقتضى تفسيرا جديدا لممقَكلة، فنحف ال التّ ألّف اعتماد 

لتمؾ المقكلة، بؿ بمقارنتو بطراز ىذه  ّيةعريفالتّ مات السّ ندمج شيئا ما في مقكلة ما، إذا أثبتنا أّف لو 
راز ىك الطّ إّف "فماثؿ مع المثاؿ األفضؿ لممقكلة، لذلؾ التّ المقكلة، فالمقَكلة تقـك إذف عمى قاعدة 

شابو المبلحظ التّ العناصر تنضكم تحت ىذه المقكلة عمى قاعدة  ّيةمكذجي لممقكلة، كبقالنّ المعّبر 
 المركز كاألصؿ في المقكلة، كبقية العناصر فركع لو.راز ىك الطّ  أم إفّ ؛ 4راز"الطّ مع 

لممقكلة، فمـ تعد عناصر المقكلة عمى  ّيةاخمالدّ  ّيةشابو األسرم إلى تغيير البنالتّ مفيـك  أدلك    
راز سيبدك مثؿ العنصر الطّ ، بؿ أضحت المقكلة تنبني كفؽ تدّرج تمثيمي، فّيةرجة مف األىمالدّ نفس 

متدرجة مف األمثمة الفضمى إلى األمثمة األقؿ  ،و كّؿ عناصر المقكالتالمركزم الذم تنتظـ حكل
، كّمما ارتفعت مشابيتيا لطراز المقكلة، كىذا ما يكضحو ّية، كاألمثمة ترتفع في سّمـ األفضمّيةنمكذج

 الي:التّ كؿ الشّ 

                                                           
 .110يمياء كالمعرفة محاكالت في ترجمة العمـك الّمسانّية، صالسّ اللة ك الدّ صابر حباشة،  -  1
 . 111ص ،المرجع نفسو - 2
 .108، صالمرجع نفسو -  3

4  - George Kleiber , la sémantique du prototype . catégories et sens lexical, p57 
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 .ّيةاألصم ّيةظر النّ لعناصر المقكلة حسب  ّيةمكذجالنّ خطاطة تقاطع الخاصيات         

، اشتراكا بيف ّيةمكذجالنّ مكذج الذم تتكفر فيو أكثر الخاصيات النّ راز في ىذا المثاؿ ىك الطّ ك    
 التي، ّيةمكذجالنّ مكذج اليامشي ىك الذم يضـ عددا أقؿ مف الخاصيات النّ عناصر المقكلة، ك 

 ّيةمكذجالنّ ر قاطع الممّكف ىي العناصالتّ العناصر المكجكدة في رازم، ك الطّ يشترؾ فييا مع العنصر 
تتعمؽ إذف بالبعد أك  ّيةمكذجالنّ فمسألة  األربع لطراز المقكلة، ّيةمكذجالنّ تضـ الخصائص  التيكىي 

ي أيضا مفيـك المقَكلة القائـ عمى تجميع المعّبرات عمى رازم، كىذا يمبّ الطّ القرب مف ىذا المركز 
مفيـك  ؛ يعني أفّ 1خاصيات متقاسمةشابو األسرم، حيث تككف العناصر غير مكّحدة في التّ قاعدة 

 ّيةضبطيا نمكذج )ش ض ؾ( لكجكد عمم التيارمة الصّ حدكد المقكلة  ألغى ،شابو األسرمالتّ 
شابو األسرم، الذم كاف بمفيـك مشابية عناصر المقكلة لعنصر التّ مبدؤىا المنظـ ىك  ،رجتدَ 

 المكّسعة. ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ راز، كلكف يتغّير ىذا المفيـك مع الطّ مركزم ىك 

شابو التّ عمى مدل  ّيةظر النّ ( تقـك ىذه Théorie Etendue: )الموس عة ي ةراز الط   ي ةظر الن   -ب
لممقكلة، كبيف المعاني المشتقة  أك القاعدمّ  األسرم كلك في خصيصة كاحدة، بيف المعنى المركزمّ 

منو اشتقاقا يككف عمى كجو االستعارة )المشابية( أك المجاز المرسؿ )المجاكرة( مشّكبل ما يسمى 
في عمـ  ّيةالمكّسعة، نظر  ّيةظر النّ ( كىك ما جعؿ Effets prototypiques) ّيةراز الطّ أثيرات التّ ب

سخة متعددة النّ ؛ ليذا سميت ب2منو كالمعنكم أكثرفظي المّ اللة، كتحديدا في داللة المشترؾ الدّ 
                                                           

1 -   George Kleiber, la sémantique du prototype. Catégories et sens lexical, p53. 
 .370ص ،46ع كنسّية،التّ مكذج األصؿ"، حكليات الجامعة النّ عبد الّمو صكلة، "المقكلة في نظرّية  -  2
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المعنى  ّيةىي نسخة كاحد التي ّيةراز األصمالطّ  ّية( مقابؿ نظر polysémiqueالمعنى )
(monosémique.) 

، مف ذلؾ أّف ّيةاألصم ّيةراز الطّ  ّيةظر النّ المكّسعة لتراجع ما بدا متيافتا في  ّيةظر النّ كلقد جاءت    
راز، باعتباره أفضؿ ممثؿ الطّ غة، يتعذر أف يطّبؽ عمييا مفيـك المّ مى المشترؾ في األلفاظ القائمة ع

 ّيةظر النّ عمى ىذا جيء بؾ يمكف أف يّتخذ طرازا لممقكلة؟ ك لممقكلة، فأّم المعاني في حالة االشترا
يككف المعنى األصمي فييا ىك المعنى  التي، ّيةراز الطّ أثيرات التّ اعُتمد فييا مفيـك  التيالمكّسعة، ك 

الذم تنطمؽ منو بتكسيع يككف عمى كجو  ،األقرب إلى الحس، فيك بمثابة المركز الذىني المرجعي
شابو األسرم تغّير إلى التّ يعني أّف مفيـك  ،1المشابية، أك المجاكرة لسائر المعاني المشتقة منو

 رازم.الطّ  رازية، بدؿ مفيـك العنصرالطّ أثيرات التّ مفيـك 

حّكؿ الذم سيشيده ىذا التّ لمتشابو األسرم بامتياز؛ إذ إّف  ّيةالمكّسعة نظر  ّيةظر النّ كتعتبر    
نما قطيعة مع ّيةراز األصمالطّ  ّيةالمكّسعة امتدادا لنظر  ّيةظر النّ المفيـك لف يجعؿ مف   ّيةظر النّ ، كا 

 شابو األسرم.التّ  ّيةكتأسيسا لنظر  ،ّيةاألصم

عبة( ال نجد فييا كحدة المّ المكّسعة حسب فيتغنشتايف )كأمثمتو حكؿ  ّيةظر النّ شابو األسرم في التّ ك    
تمّثؿ المقكلة، كليس ىناؾ نظاـ كاحد مف العبلقات، بؿ كجكه مختمفة ليا. فمنفترض أف  ّيةمركز 

 عمى األقؿ مع ب، ك ب ّيةأ يتقاسـ خاصق تشير إلى مجمكعة مف األشياء، ك الحركؼ أ ب ج د 
شابو التّ ف تركة بيف ثبلثة أشياء مف القائمة،مش ّيةمع ج، كج مع د، كد مع ق. إذف فبل تكجد خاص

األسرم يمكف أف يككف في مجمكعة مراجع أ كب كج كد كىػ تتكّحد فيما بينيا بعبلقات مف نكع 
بناء  الي: أب كب ج  كج د كدىػ لتشّكؿالتّ كؿ الشّ الي تتجمع المقكالت عف طريؽ التّ ترابطي، كب

 .2شابو األسرمالتّ ممكنا عمى أساس 

                                                           
، 45، ع2001كنسّية، تكنس: التّ راز األصمّية في دراسة المعنى" حكليات الجامعة الطّ عبد الّمو صكلة، "أثر نظرّية  -  1
 .259ص

2 - Danièle Dubois, sémantique et cognition : catégorie, prototypes, typicalité. Paris: 1991, 
CNRS édition, p 113.  
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 المكّسعة. ّيةمكذجالنّ  ّيةظر النّ شابو األسرم في التّ                

عالؽ بيف مختمؼ عناصر المقكلة، فيكفي أف يرتبط كّؿ التّ رابط ك التّ شابو األسرم يككف بالتّ يعني أّف 
المقكلة، كغير مطالبة بأف تمتمؾ رابط داخؿ التّ كاحدة، ليتحقؽ  ّيةعنصر بالعنصر اآلخر بخاص

شابو األسرم التّ في مفيـك  ىناؾ اختبلفا أم إفّ ؛ 1مكذج األمثؿ لممقكلةالنّ مشتركة مع  ّيةخاص
 المكّسعة.  ّيةمكذجالنّ  ّيةظر النّ ك  ّيةاألصم ّيةمكذجالنّ  ّيةظر النّ بيف  ،االختبلؼىذا ابؽ يبّيف السّ كؿ الشّ ك 

صنيؼ يصدؽ التّ أّف ما كضعكه مف مبادئ بشأف آليات  ّيةاألصمماذج النّ  ّيةكيرل أصحاب نظر    
عمكما، تستخدـ  ّيةكالعرفان ّيةصكر التّ شأنيا شأف البنى  ّيةغك المّ  ّيةغكم، فػ "البنالمّ صنيؼ التّ عمى 

بنفسيا، كليست ليا آليات  ؿالكسائؿ نفسيا المكجكدة في الجياز اإلدراكي لئلنساف، فيي ال تستق
  ّيةبيعالطّ يعني أّف ما يصدؽ عمى المقكالت  ؛2منفصمة عف آليات الفيـ كاإلدراؾ بشكؿ عاـ"

 .ّيةغك المّ يصدؽ أيضا عمى المقكالت 

راز الطّ  ّية( قبؿ مؤسسي نظر Austinشابو األسرم استغّمو أكستيف )التّ كنضيؼ أّف مصطمح    
 قميدمالتّ أف ندعك أشياء مختمفة بنفس االسـ، فمقد رفض الجكاب  ّيةكذلؾ عندما تساءؿ عف إمكان

كاع األشياء المسماة متشابية، مستفيدا مف مبلحظات فيتغنشتايف، كمؤكدا أّف معاني الكممة أم إنّ 
كليس ضركريا أف تشترؾ  ،يمكف أف تشّكؿ مقكلة، كأّف كّؿ معنى يمّثؿ عنصرا مف عناصر المقكلة

 ّيةكأخرل ال مركز  ،ّيةمشتركة، فيمكف أف تجد داخؿ المقكلة معاف مركز  ىذه العناصر في خاصيات
كىذه المعاني ليست متماثمة؛ بمعنى أنيا ال تتقاسـ خاصيات فيما بينيا، كلكف بدال مف ذلؾ تترابط 

مف فيـ  ،بط بيف عناصر المقكلةالرّ ريقة في الطّ ىذه مّكنت إذ الكاحدة باألخرل بطرؽ مختمفة، 
                                                           

1 - -  George Kleiber, la sémantique du prototype. catégories et sens lexical, p113. 
 .113محمد طعمة، البناء العصبي لمغة، ص -  2
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 نجد في الكممة معنى نككيا أكليا  عبير عف معاف مختمفة، حيثالتّ كيؼ يمكف لكممة كاحدة 
المبدأ األساس الذم تقـك عميو ىذه  ّيةكالمعاني األخرل تعتبر معاني مكّسعة، كتمّثؿ الكنا

 راز، كىذه األخيرة استكحت الكثير مفالطّ  ّيةكبذلؾ فإّف أكستيف متقدـ في تطبيؽ نظر  ؛1كسعةالتّ 
 شابو األسرم.التّ تكسيعات أكستيف لمفيـك 

المكّسعة أدل إلى  ّيةظر النّ إلى  ّيةاألصم ّيةظر النّ شابو األسرم مف التّ حّكؿ في مفيـك التّ إّف    
ماذج النّ حّكؿ في طريقة المقَكلة بكاسطة التّ ، ككذلؾ ّيةراز الطّ أثيرات التّ راز إلى الطّ حّكؿ مف مفيـك التّ 

أم ما  ؛2ّيةتكشؼ عف تمثيبلت ذىن ّيةراز الطّ أثيرات التّ إذ استنتجت ركش أّف  المؤمثمة؛ ّيةالعرفان
عيف لمتأثيرات أىـ مُ  ّيةالكناسيؽ أك المزج بينيا. كاعتبرت نالتّ مع  ،يحصؿ في الذىف مف تصكرات

 ؛ لفيـ المقكلة في كّميتياأك نمكذج فرعي ّيةتستعمؿ فييا مقكلة فرع التي ّية، كىي الكضعّيةراز الطّ 
مكذج الفرعي قائما مقاـ كّؿ النّ أك  ،ّيةيككف فييا الجزء أك المقكلة الفرع التيكبعبارة أخرل الحاالت 

 بمعنى أف ُيفيـ المعنى العاـ باعتماد معنى عنصر ينتمي إلى تمؾ المقكلة. ؛3المقكلة

، أّف أم شيء يمكف شابو األسرمالتّ المؤسسة عمى مفيـك ك  ،راز المكّسعةالطّ  ّيةحسب نظر نجد ك    
شابو األسرم يقترح فقط أف شيئا ما مف أجؿ انتمائو إلى مقكلة التّ أف ينتمي إلى أم مقكلة، فمفيـك 

مع عنصر مف عناصر المقكلة، كانطبلقا مف ىنا يمكف  ّيةعميو أف يتقاسـ عمى األقؿ خاص ،ما
القكؿ أّف كؿ األشياء في العالـ يمكف أف تكجد في ىذه المقكلة، كما يمكف أف تكجد في كّؿ 

كذلؾ لمتشابو  ؛4شابو األسرم تؤدم إلى غياب المقَكلةالتّ المقكالت األخرل... كالمقكلة عف طريؽ 
 رة مف مقكالت مختمفة.بيف عناصر كثي ّيةفي الييئة أك اليك 

                                                           
1 - George Lakoff, women, fire and dangerous things: what categories reveal about the 
mind, p19,20. 
2 - Ibid , p43 . 
3 - Ibid , p79. 
4- J . Moeschler et A Reboul , Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, Paris : 1994, 
éditions du seuil, p395 . 



143 
 

 أطمؽ مف ( أّكؿGeorge lakoff) يعتبر جكرج اليككؼ  وأسسيا: ي ةسانالم  اليكوف  ي ةنظر   -5
 مكضكعيا  معنى كال مطمقا، صدقا ترل ال فمسفة إلى كيدعك القديمة الفمسفة أخطاء لُيعمف صرخة؛

نما لمخطاب، ّيةحم المجاز يعد كلـ الجسد، عف الفكر يتعالى كال  ّيةتصكر  ّيةعصب ّيةبن أصبح كا 
 .الخطاب خبلؿ مف تظير

فس النّ تبمكرت مع عمـ  التيمكذج األّكلي، النّ  ّيةمف نظر  ّيةسانيات العرفانالمّ كلقد استفادت    
الحديثة تعتبر أنو ليس مف الضركرم، اشتراؾ عناصر المقكلة الكاحدة  ّيةظر النّ إاّل أّف  المعرفي،

نما في كّؿ مقكلة عنصر ممّيز ىك  فات الممّيزةالصّ جميعيا في  لتمؾ المقكلة حتى تنتمي إلييا، كا 
 مكذج.النّ العناصر متدرجة في قربيا مف ذلؾ  ّيةمكذج األّكلي، كبقالنّ 

مة الصّ أّف المقكلة مسألة كثيقة  ّيةمكذج األّكلي، عمى فرضالنّ  ّيةمقاربة اليككؼ حكؿ نظر  كانبنت   
قافة، كبالخياؿ الذم يظير مف خبلؿ االستعارة الثّ في اإلدراؾ كالحركة ك  ،المتمثمة ّيةجربة البشر التّ ب

قد انطمؽ في مقاربتو مف معالجة المكضكعات كاألفكار ، ك 1خّيؿ الذىنيالتّ كالمجاز المرسؿ ك 
 ّيةؤ الرّ كانفصؿ كقاطع  ـ المقكلة مف فيتغنشتايف إلى ركش،صاحبت تطّكر مفيك  التياألساس 
مكز عمى منكاؿ الحاسكب كفؽ الرّ الذىف آلة مجردة، تسّير  ترل التي، ّيةالكبلسيك ّيةالمكضكع

 جربة كالجسد.التّ خكارزميات، بمعزؿ عف أم ارتباط بالبيئة ك 

 ّيةسانيات العرفانالمّ في  ،إليو األبحاث لتّ آعمى ما  ،ّيةاليككؼ العرفان ّيةترتكز نظر ك    
 ، كىي:2كفمسفة الفكر مف نتائج ،ّيةالعرفان كاألنثركبكلكجيا

كيعني ىذا  كرة؛الصّ االستيعاب بىي عمميات تعتمد عمى مفيـك  ّيةالعرفان ّيةأّف العمميات الذىن -
 ؛ّيةالكعاء، المسار، القكة الحرك :المفيـك رمكزا محّممة بالمعاني مثؿ

 ّيةالحس ّيةجربة اإلدراكلتّ ا، ك ّيةالفطر  ّيةمكز معانييا ىك القدرات البشر الرّ ّف ما يعطي ليذه كأ -
ال  ّيةتتعّمؽ بالمجمكعة البشر  التي... ّيةقافالثّ ك  ّيةكاالجتماع ّيةجربة كالحركالتّ . كالمقصكد بّيةكالحرك

                                                           
1 - George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thing, p8. 

، دار كنكز المعرفة 2016. األردف: 01كسيمة نجاح مصمكدم، المقاربات العرفانّية كتحديث الفكر الببلغي، ط:  -  2
 .85كزيع، صالتّ لمنشر ك 
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تتعّمؽ باشتغاؿ  ّيةفتمؾ العمميات الذىن ،ّيةجريبالتّ اسـ  ّيةظر النّ بالفرد؛ كليذا األمر أطمؽ عمى ىذه 
 لكي تستكعب الكجكد كتفيمو كتبّمغو. ؛مكز في الذىفالرّ ىذه 

، كغالبا ما يككف البشر غير كاعيف بكيفيات اشتغاؿ ّيةتصكراتنا عف العالـ في معظميا استعار ك    
كاألطر  ّيةماذج األّكلالنّ عمى أنكاع مختمفة مف  -في جزء كبير منو –عقكليـ، فالعقؿ البشرم قائـ 

تستمـز لغة  ّيةصكرات االستعار التّ ف عبير عنيا حرفيا حقيقيا،التّ ال يمكف أف يككف  التيكاالستعارات 
كلذلؾ فإّف االستعارة شكؿ مف  كاصؿ؛التّ صّكر إلى حّيز التّ كتخرجيا مف حّيز  ا،تعّبر عني ّيةاستعار 
  فنحف نقكؿ االستعارة  ،كاع غالبا، فيي ليست زخرفا كحسب أصمي كأساسي كغير ،عبيرالتّ أشكاؿ 

 ارحة أف تحّؿ محّميا.الشّ ارة، كال يمكف لمجمؿ كال نعي أنيا استع

 ّيةنا، كالمناكيؿ العرفّيةصكر التّ أك  ّيةاالستعارة المفيكم ّيةنظر  :اليككؼ في ّيةكتتمّثؿ أسس نظر    
 ة المجسدنة.يناالمؤمثمة، كالعرف

بؿ جكرج اليككؼ مف قِ  ،أّكؿ مرة ّيةصكر التّ االستعارة  ّيةُعرضت نظر  :ي ةصور الت  االستعارة  -1
 ّية، كتعّد نظر 1980نحيا بيا( المنشكر سنة  التيكمارؾ جكنسكف في كتابيما )االستعارات 

كّفرت  التي، ّيةاللة العرفانالدّ المبّكرة المطّكرة ضمف  ّيةظر النّ كاحدة مف األطر  ّيةصكر التّ االستعارة 
كمفاد  ،1جربة المجسدنةالتّ غة كالذىف ك المّ ظرم المبّكر ليذه المقاربة لمعبلقة بيف النّ خـ الزّ الكثير مف 

 فكر نفسو استعارم كلكف ال ،د مظير أسمكبي لمغةليست مجرّ  ّيةصكر التّ أّف االستعارة  ّيةظر النّ ىذه 
 .ّيةصكر التّ مف خبلؿ ترابطات أك تكافقات بيف المجاالت  ّيةصكر التّ  ّيةتنتظـ البن ّيةؤ الرّ ككفقا ليذه 

( االستعارة في معجمو كما يمي: "االستعارة كجو (George Mouninجكرج مكناف كيعّرؼ    
ببلغي يقـك عمى عبلقة مماثمة بيف األشياء، كتنشأ عف تقاطع مدلكليف أك أكثر، ليما سمات 

                                                           
1 - Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics , an introduction, Edinburgh 
University press, 2006,p28. 
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الت يعني أّف االستعارة اشتراؾ داللي، أك مدلك  ؛1مشتركة ضمف لفظ كاحد، أك ضمف عبارة كاحدة"
 ، كىذا المفيـك مختمؼ عف المفيـك السائد عند المغكييف العرب.مختمفة تنتمي إلى مدلكؿ كاحد

كلقد تبّيف أّف االستعارة تنتظـ الفكر في جميع مظاىره، كىي مبثكثة في جميع االستعماالت    
 ّيةغة اليكمالمّ ، كليست ّيةبؿ فكر  ّية، كليست االستعارة ظاىرة لغك ّيةغك المّ في العبارات  ّيةالعاد ّيةاليكم

 ، بؿ عمى االستعارة كالمجاز.ّيةاللة الحرفالدّ قائمة عمى 

غالبة في داللة الكبلـ العادم اليكمي، كىي جزء مف الفكر كأداة  ،ّيةظاىرة مركز  كاالستعارة    
ني؛ كلذلؾ سميت اظاـ العرفالنّ فيي جزء مف  شياء، كتمّثميا في جميع مظاىرىا،لتصّكر العالـ كاأل
دة كالمتصمة بالمجاالت ؛ ألنيا أداة مفيمة كتمثيؿ كتصّكر لكّؿ المفاىيـ المجرّ ةيّ باالستعارة المفيكم

يعني  ؛2غّير كالجعؿ كما إليياالتّ حداث ك كاألكضاع كالمكاف كالعبلقات كاأل مفالزّ مف قبيؿ  ّيةاألساس
 ّيةجديدة أك شعر  ّيةعبارة لغك  ّيةالكبلسيك ّيةظر النّ أّف مفيـك االستعارة تغّير كّميا، فاالستعارة في 

 المألكؼ لمتعبير عف معنى شبيو بوفي معنى غير معناه المعيكد  ،يستعمؿ فييا لفظ كاحد أك أكثر
 ّيةظاـ المفيكمي، كما العبارة االستعار النّ إسقاط عابر لممجاالت في  ىي الحديثة ّيةظر النّ كىي في 

ترل أّف  ّيةأّف الفكرة الكبلسيكيعني  ؛3يجرم بيا اإلسقاط التيإاّل تحقؽ سطحي لتمؾ العمميات 
خّيؿ في التّ العقؿ يقـك عمى الحقيقة )المعنى الحرفي(  بينما الفكرة الحديثة الجديدة تأخذ مظير 

ال  ،صكير الذىني( باعتباره مكّكنا مركزيا مف مكّكنات العقؿالتّ العقؿ )االستعارة كالمجاز المرسؿ ك 
 مكّكنا زائدا ينضاؼ إلى الحقيقة.

 

                                                           
1  - George Mounin, Dictionnaire de la linguistique, Vendôme : 1974, quadrige, presses 
universitaires de France, p 213. 

 .142ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  2
 .143، صالمرجع نفسو -  3
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 ّيةأّف تعابير لسانإلى االستعارة بالمفيـك العرفاني؛ كذلؾ  (Langackerالنغاكير ) أشاركلقد   
لتحديد  شبيو مفيـك أساسالتّ كيرل أّف  ،1نفسيا ّيةالمكضكع ّيةمختمفة تعطينا رؤل متنكعة لمكضع

نيا، ألمر ، إذ يقكؿ: "إّف قدرتنا عمى مقارنة األحداث كتسجيؿ أم تقابؿ أك تعارض بيّيةالحياة الذىن
ال تتعّمؽ فقط بالمدخؿ، إّنما تتعّمؽ  ّيةجربة الذىنالتّ يعني أّف  ؛2سبة إلى المسار العرفانيالنّ أساس ب

ّف االستعارة التصّكرية تقّدـ مسالؾ لمتغّيرات التي بط بينيا، كما أالرّ جارب ك التّ أيضا باألحداث كب
تعطي التفسير الذىني أك العرفاني لظاىرة يا أم إنّ ؛ 3يمكف أف تمس معنى المفظ عمى مّر التاريخ

 المشترؾ الداللي، كالعبلقات الّداللية التي تربط بيف معانيو.

في  ّيةالخطاط ّيةفي المجاؿ المصدر عمى البن ،ّيةالخطاط ّيةكاألساس في االستعارة إسقاط البن    
، كيحافظ عمى ناسب بيف مكّكنات الخطاطتيف كاحدا بكاحدالتّ المجاؿ اليدؼ، بكجو يضمف 

تعني الترسيمات العابرة لممجاالت في  االستعارة في النظرية العرفانية ابتة بينيما؛ ألفّ الثّ ناسبات التّ 
؛ أم التمثبلت الترسيمات ىي مجمكعة مف التناظرات التصكريةىذه ك  ،4النسؽ التصكرم
شبيو، فإنيا تجرم بالضركرة عبر إضفاء التّ تقـك عمى نشاط أساس مف المماثمة أك  كالتصكرات التي

؛ ألّف 5(schématisation) ّيةبغة الخطاطالصّ ( ك métaphorisation) ّيةبغة االستعار الصّ 
 تساعد عمى بناء االستدالؿ المناسب. التيالخطاطة ىي 

عمى صكرة أخرل، كىذا نجده خاصة  ّيةقائمة عمى إسقاط صكرة ذىنأيضا كتككف االستعارة     
مّثؿ االستعارم التّ سحركني. كنفّسر ىذا  التّ في األمثاؿ كالعبارات الجاىزة مثؿ: خانيا ذراعيا ق

، كمف مظاىر ذلؾ تفسير ّيةقافالثّ ك  ّيةكاالجتماع ّيةجربة الحسالتّ بأنو شامؿ لمذىف كمتجذر في 

                                                           
1 - Ronald Langacker, Fondations of cognitive grammar, California Stanford: 1987, Stanford 
University Press, vol 1. 
2 - Ibid.  

، دار 2016. بيركت: 1جكرج اليككؼ، مارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد، الذىف المتجّسد كتحّديو لمفكر الغربي، ط -  3
 .138الكتاب الجديد المتحدة، تر عبد المجيد جحفة، ص

 8، صالمرجع نفسو -  4
، مؤسسة الكراؽ لمنشر 2014عماف:  يمياء كالمعرفة محاكالت في ترجمة العمـك الّمسانّية،السّ اللة ك الدّ صابر حباشة،  -  5
 .28كزيع، صالتّ ك 
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ضاربة في القدـ، كما  ّيةالستعارات مفيكم ،مفيكميظاـ الالنّ إذ تمّثؿ األحبلـ تراكما في  األحبلـ
تفسيرىا إاّل نكع مف إجراء تناسب بيف مجاليف أك صكرتيف، فمف يرل في منامو كبلبا أك ذئابا 

يادة الزّ تنيشو، تفّسر رؤياه عمى أّف لو أعداء يشتمكنو في الكاقع كعميو االحتياط. كأمثمة أخرل: 
. كىذا اإلسقاط مرّده الكاقع المادم المعيش، أك البيئة 1ركة...مف حالزّ قصاف نزكؿ، ك النّ صعكد، ك 
 .ّيةقافالثّ ك  ّيةاالجتماع

 2لقد غّيرت نظرية االستعارة التصّكرية بعض المفاىيـ الخاطئة كالسائدة في النظرية التقميدية   
 كنذكر منيا:

 ر عف تشابياتترتبط باأللفاظ كليس بالفكر، كالحقيقة أّف االستعارة غير ذلؾ كال تعبّ  االستعارة -
كال كجكد لتشابو قببل كمسبؽ بيف تصكر مثبل الحب كتصكر رحمة. كال كجكد الشتراؾ بيف المصدر 

 كقكلنا: أرل ما تعنيو.‘ اليدؼ في استعارة معرفة رؤية مثبل

. كخمؽ 3النظريات الكبلسيكية لّمغة بكصفيا مسألة لغة، ال مسألة فكركاف ينظر إلى االستعارة في 
كثير ما يزاؿ يؤمف أّف االستعارة في األلفاظ ال في اإلدراؾ، كلـ يصمو قكؿ اليككؼ كجكنسكف إّف 

 أذىاننا ىي استعارية، كما االستعارة في أقكالنا إاّل أثر مف استعارية الذىف.

مف المغة التكاضعية العادية، إنيا باألحرل جديدة، كنجدىا نمطيا  ليست المغة االستعارية جزءا -
 في الشعر كفي المحاكالت الببلغية التي تسعى إلى اإلقناع.

  المغة االستعارية منحرفة، إنما تستخدـ األلفاظ بمعانييا الحقيقية أك األصمية. -

، كتعكد بكادره إلى أعماؿ يـارسيف إلى أّف مفيـك الخطاطة قدالدّ يذىب بعض    الخطاطة: -   
امف عشر، كتمّثؿ الخطاطة عنده أداة تتكّسط ما بيف الثّ في القرف  ( (Immanuel Kantكانط 

في أنيا تمّثؿ مستكل  ،( يحّدد مدلكلياMark johnsonبينما مارؾ جكنسكف ) ،المدركات كالمفاىيـ

                                                           
 .155ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  1
 .186، 185ص  ،جكرج اليككؼ، مارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد، الذىف المتجّسد كتحّديو لمفكر الغربي -  2
 .8ص  صرة لبلستعارة،جكرج ليككؼ، النظرية المعا -  3
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يائي في اآلف النّ مثيؿ القضكم التّ ، كعف ّيةكر الذىنالصّ ، يختمؼ عف ّيةمف العمميات العرفان ّيزا مم
 عبر الفضاء  ّيةفي مستكل حركاتنا الجسد يعني أّف الخطاطة تتجمى بكصفيا بنى دالة، ؛1ذاتو

تعاممنا مع األشياء، كضركب تفاعمنا اإلدراكي، كما تنبني الخطاطة عمى عدد قميؿ مف  ّيةكفي كيف
يعني أّف  ،2لعدة إدراكات، كصكر كأحداث ّيةاألجزاء كالعبلقات، بفضميا تتمكف مف ىيكمة نيائ

 صكرات كالمفاىيـ.التّ بط ما بيف مختمؼ الرّ أليؼ ك التّ ميمتيا 

 كىي: 3كيجعؿ اليككؼ ركائز لمخطاطة

 د في الفضاء؛تجربة مجّسدة: مف خبلليا تجسد الخطاطة تجريبيا عمى أساس حركة الجس -

 تشّكؿ الخطاطة؛ التي: كىي األجزاء ّيةعناصر ىيكم -

 تسّير أجزاء الخطاطة؛ التيمنطؽ قاعدم: كيتمّثؿ في العبلقات  -

كارم التّ ا دخكؿ ك : كىي عبارات تتحقؽ عمييا ضركب الخطاطات مف ذلؾ عبارتّيةعّينات استعار  -
 .ّيةعف األنظار الممثمتاف عمى نحك استعارم خطاطة الحاك 

 ّيةالخطاطات، في تنظيـ تصكراتنا العرفان ّيةكبيذا يككف اليككؼ كجكنسكف قد تنبيا إلى أىم   
 كرة  بمجاؿ االستعارة. الصّ جربة، كما أّنيما ربطا الخطاطة أك باألحرل خطاطة التّ المرتبطة ب

ىي تمثيؿ المدركات مف األشياء كاألحداث تمثيبل  ّيةكرة الذىنالصّ : إّف ورة الخطاطةالص   -   
طبيعة المدَرؾ أف يككف ثريا مسي كما إلييا. ك المّ معي أك السّ ذىنيا أساسو اإلدراؾ البصرم أك 

د، كعمى القصد استحضارا أك قياميا عمى المجيك  ّيةكرة الذىنالصّ مف خصائص ، ك 4فاصيؿالتّ ب
مف المركنة كمف  ّيةجريد، كعمى غاالتّ مف العمـك ك  ّيةعمى غا ّيةكرة الخطاطة  بنالصّ أّما  إنشاء،

                                                           
1 - Mark johnson, the body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination and 
reason, Chicago: 1987, university of Chicago, p27. 
2 - Ibid, p29.   
3 - George Lakoff, women, fire and dangerous things, p272. 

 .165ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  4
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قالب متكاتر كشكؿ  الّصكرة الخطاطةف ،1يشتغؿ بيا الذىف ّيةالفقر لمتفاصيؿ بكجو تككف بو أداة أّكل
كانتظاـ يتجمى في جميع األنشطة؛ مف خبلؿ حركات الجسد في الفضاء، كمف خبلؿ معالجتنا 

 لؤلشياء كتفاعمنا اإلدراكي بما يحيط بنا. 

ىي ترابط جممة مف  التيجريد، بينما الخطاطة التّ  ّيةعال ّيةذىن ّيةالخطاطة بنكرة الصّ إّف    
 ّية، ىي ما صدؽ مف ما صدقات ىذه البنّيةؿ فيما بينيا مشّكمة بنتتفاع التي ّيةالعناصر القاعد

 ّية، كلكنيا بنّيةأك ذىن ّيةفالخطاطة ليست صكرا مخصكصة حس؛ 2كرةالصّ المجّردة؛ الخطاطة 
 كرة الصّ لمخطاطة  ّيةجريدالتّ بيعة الطّ . ك ّيةكالذىن ّيةكر الحسالصّ مجردة يمكف أف نجد تجمياتيا في 

شاطات النّ فيي تنطبؽ عمى جميع أنكاع  اس المبصريف،النّ تجعميا عامة كمشتركة، كليست عمى 
. كيقكؿ جكنسكف في كتابو الجسد في العقؿ "إّف الخطاطة ّيةمنيا، كغير البصر  ّيةالبصر  ّيةاإلدراك

 د، يمكنو أف يتجمى في صكرأك رسما ذىنيا، كلكف باألحرل نمكذج جد مجرّ  ّيةليست صكرة غن
 فاصيؿ.التّ فقيرة مف حيث  ياأم إنّ ؛ 3كمدركات كأحداث" ّيةثر 

ذا كانت خطاطات ك     ، كلتفاعؿ أجسادنا مع ّيةجريبالتّ كر ىي البنى المجّردة المنظ مة لحياتنا الصّ ا 
العالـ المحيط بنا، كتجعؿ عالمنا الفيزيائي منظما منسجما، فإّف عمميا األىـ يتمّثؿ في إسقاطاتيا 

ظاـ كاالنسجاـ النّ ف ؛4ّيةكالفمسف ّيةعمى تصكراتنا كمفاىيمنا المجّردة، كتصكراتنا االعتقاد ّيةاالستعار 
 بدكنيا يتحّكؿ عالمنا إلى فكضى التييرجع إلى ىذه الخطاطات  ،الذم يحكـ تصكراتنا كاعتقاداتنا

 مؤسسة لو.درؾ الخطاطات الظاـ دكف أف نُ النّ كنعيش ىذا 

اللي؛ حيث الدّ تفّسر مقكلة المشترؾ  التيكرة الخطاطة الصّ : ىي ي ةالمركز ورة الخطاطة الص   –   
  ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ تنطمؽ مف معنى قاعدم، تمّثمو  ّيةشعاع ّيةاللي بنالدّ إّف المشترؾ 

                                                           
 .166ص نظريات لسانية عرفنية، ،األزىر الزناد -  1
، دار نيى 2009. تكنس: 1اللة العرفاني، طالدّ الح البكعمراني، دراسات نظرّية كتطبيقّية في عمـ الصّ محمد  -  2

 .118صفاقس، ص 
3 - Mark Johnson, the body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination and 
reason, Chicago: 1987, university of Chicago, p 22. 

 .119اللة العرفاني، ص الدّ الح البكعمراني، دراسات نظرّية كتطبيقّية في عمـ الصّ محمد  -  4
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، فجميع ىذه ّيةكرة الخطاطة الفرعالصّ تمّثميا  التي ،كينتشر فيتكسع نحك سائر المعاني األخرل
تعكس تمّثؿ الذىف لذلؾ الكاقع، فيي  ،حيؿ عمى الكاقع الخارجي، إّنما عمى خطاطاتال تالمعاني 

 ّيةشبكة دالل اللي تمّثمياالدّ يعني أّف معاني مقكلة المشترؾ  ؛1تجسد مجمكعة مف المفاىيـ المجّردة
، تترتب حسب مفيـك مركزم ىك المعنى ّيةتتكّكف مف مجمكعة معاف متعالقة تبني سبلسؿ معنك 

المعاني األقرب إليو تككف ، ك ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ رازم أك المعنى القاعدم، الذم تختزلو الطّ 
كينتشر المعنى في مقكلة المشترؾ مف معنى مركزم تمّثمو مف تمؾ األبعد عنو،  ّيةأكثر طراز 

نيا تحمؿ أقؿ أل  جريدالتّ ؛ أم ّيةمف الخطاط ّية، كىي تتميز بدرجة عالّيةكرة الخطاطة المركز الصّ 
 فاصيؿ.التّ بباإلضافات ك  ّيةنجدىا ثر  التي، ّيةعمى عكس المعاني الفرع ؛2فاصيؿالتّ ما يمكف مف 

ترجع  التي ،اللةالدّ  ّيةاللي، لـ تخرج عف فكرة أحادالدّ في تصّكرىا لممشترؾ  ّيةاللة العرفانالدّ ك   
إرجاعيا  ّيةكاحد مجّرد، لكنيا في الكاقع تمّيزت مف زاك  جميع معاني المقكلة إلى معنى مركزمّ 

مثبل  ، فنحف نستعمؿ عيف3أم المعجـ الذىني ؛ّيةاللالدّ الذاكرة اللي إلى الدّ انتظاـ مقكلة المشترؾ 
خص ذاتو؛ ألنو خّزف في ذاكرتنا بتمؾ الشّ بمعنى حاسة البصر، كبمعنى عيف الماء؛ كبمعنى 

 المعاني المختمفة. 

 تمثيبل مبسطا  ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ اعتبرت  :ي ةورة الخطاطة المركز الص  أصناف  -   
فيي تمّثؿ في مقكلة المشترؾ، المفيـك العاـ الذم  ،لئلحالة عمى ما في أذىاننا مف معنى قاعدم

جميعا. كقد الالت، كىك أكثرىا تجريدا ألنو ال يتقّيد بأحدىا، إّنما يشمميا الدّ تجتمع حكلو حزمة مف 
 في: 4حّدد  اليككؼ أصنافيا

المعنى القاعدم الذم تنتشر منو جميع  كعاء ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ تمّثؿ خطاطة الوعاء:  -1
 مثؿ قكلنا:  أك المجردة، ّيةالمعاني سكاء الحس

                                                           
1 - George Lakoff, women, fire and dangerous things, what categories reveal about the 
mind, p 379. 
2 - Ibid, p415. 
3 - Ibid, p 395. 
4 - Ibid, p267. 
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 الماء في الكأس )محسكس(  -

 في حكزتي دار )مجرد( –

2-  :  مثؿ قكلنا:خطاطة جزء من كل 

 أجد الكتاب في منكبة )المكتبة جزء(لـ  -

 كّؿ ما ىك قديـ تجده في منكبة )كؿ( -

 .ّيةيعني أّف عبلقة منكبة بأجزائيا، عبلقة كؿ بجزء، تتجمى في شكؿ تأثيرات طراز 

  خطاطة مصدر مسار ىدف: -3

تتأسس الخطاطة حسب اليككؼ عمى عناصر ىي:  مصدر يمثؿ نقطة االنطبلؽ، ككجية تمّثؿ 
 مف مكاضيع متتابعة تربط المصدر بالكجية، مثؿ قكلنا: ّيةالكصكؿ، كمسار ىك متتالنقطة 

 جؿ الكادمالرّ عبر  -

 عبر القـك )ماتكا( -

 تحيؿ عبر عمى مجمكعة مف المعاني منيا: جازه مف مصدر إلى ىدؼ عبر مسار.ك 

ار أك تضييقو أك تسمح ليا بتكسيع المس ،ّيةبصبغة طكبكلكج ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ كتتميز 
 تكّظؼ فييا المفردة. التيياقات المختمفة السّ كيظير ذلؾ مف خبلؿ  ،1تغيير شكمو

اللي، كما الدّ رس في شأف الخطاطة كتحققاتيا كاسعة، كمف ذلؾ مبحث االشتراؾ الدّ كمجاالت 
 . ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ أشرنا، حيث تككف جممة المعاني مرتبطة في 

 

                                                           
كنسّية لمكتاب، التّ ار الدّ . تكنس، 1جميمة حمكدة، المعنى كآليات مقَكلتو في الّمغة العربّية مقاربة داللّية عرفانّية، ط -  1
 .37ص



152 
 

  :ي ةالمناويل العرفان -2

قكاميا  ّيةمفيكم ّية، أساسيا أّف لمبشر ممكة تصكر ّيةعمى فرض ّيةالمناكيؿ العرفان ّيةتقـك نظر    
، كىي أساس المفاىيـ كالخطاطات ّيةمز الرّ  ّيةعدد مف القدرات، منيا القدرة عمى تككيف األبن

كمجاالت  ّيةمف مجاالت ماد ّيةما بيف أبن ،، كمنيا القدرة عمى اإلسقاط االستعارمّيةالمفيكم
 ّية؛ يعني أّف اليككؼ ذىب إلى أّف البشر يفيـ الككف مف حكلو، باعتماد مناكيؿ عرفان1ّيةتجريد
كنفيـ مف ىذا  ،2قافاتالثّ كتصنيؼ المكجكدات في مختمؼ  ،ّيةظريات العممالنّ بما في ذلؾ  ،مؤمثمة

 التيعالقات التّ ؛ فيي مصدر تمؾ ّية، أك المناكيؿ العرفانّيةصكر التّ أّننا ننظـ معارفنا بكاسطة الممكة 
كنجد المنكاؿ العرفني المؤمثؿ الذم يككف مف إبداع اإلنساف، مثؿ األسبكع ىك  نقيميا بيف المفاىيـ،

 مني. الزّ قكيـ التّ ليؿ اختبلؼ الدّ ك   ّيةصكر التّ منكاؿ مؤمثؿ؛ ألنو مف صنع االنساف، ناتج مف قدراتو 

 ىي:ك  3أصناؼ ّيةكالمناكيؿ العرفان

 صكرات فيي تعني:التّ : إف مقكلة كممة األـ ىي مزيج مف المناكيؿ أك ي ةالمناويل العنقود -أ

 فؿ.الطّ خص الذم ينجب الشّ منكاؿ الكالدة: 

 لمطفؿ. ّيةخص الذم يكفر المادة الجينالشّ منكاؿ جيني: 

 كيرعاه...فؿ الطّ خص الذم يربي الشّ منكاؿ الحناف: 

تبّيف كما  في عدة معاف لؤلـ،مشترؾ العمى بناء مقكلة  ،قادرةالىذه المناكيؿ المختمفة تتجمى ك    
ركط الشّ  ّيةكآثارىا، ككذلؾ نظر  ّيةراز الطّ ىذه، قصكر فكرة  ّيةكالمجاز  ّيةكثرة االستعماالت االستعار 

 .ّيةكالكاف ّيةالضركر 

                                                           
1 - George Lakoff, women, fire and dangerous things, what categories reveal about the 
mind, p281. 

 .173ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  2
 .41، 40جميمة حمكدة، المعنى كآليات مقَكلتو في الّمغة العربّية مقاربة داللّية عرفانّية، ص -  3
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تجعؿ مثاال مخصكصا طرازا لمقكلة، كىي  التيصكرات التّ ىي المناكيؿ أك : ي ةالمناويل الجوار  -ب
 أنكاع:

قر الذم الصّ مثبل  تجعؿ منكاال جكاريا كنمكذج طرازم، ّيةقافالثّ : إّف المعطيات ي ةراز الط  األمثمة  -
رازم الذم الطّ ير، يمكف أف يرتقي إلى مستكل المثاؿ الطّ ىك مجرد عنصر مف عناصر مقكلة 

 العناصر. ّيةو بقتقاس ب

: تتحّكؿ بعض المثؿ العميا إلى نمكذج طرازم مثبل: أسماء األعبلـ: سيبكيو نمكذج المثل العميا -
ب، كابف خمدكف في عمـ االجتماع... ىي مثؿ الطّ ازم نمكذج في مجاؿ الرّ حك، ك النّ في مجاؿ عمـ 

 .ّيةعميا تمّثؿ مناكيؿ جكار 

كمف خصائصو أنو  المنكاؿ العرفاني،بجتمع فيما سماه اليككؼ أّف ىذه المكضكعات ت كيرل   
المنكاؿ العرفاني  أم إفّ ؛ 1متجّسد، كأّنو يبنيف الفكر كيستعمؿ في تككيف المقكالت كفي االستدالؿ

  جربة البشرّية.التّ عالقات بيف المفاىيـ، كمرتبط بالتّ ر ىك مصد

 تفردة في مجاؿ دراسة المشترؾ  قد قّدمت إضافة م ،ّيةالمناكيؿ العرفان ّيةبيذا نظر تككف ك    
ارتباطا مباشرا، أك  ّيةراز الطّ أثيرات التّ أصبح المعنى القاعدم مرتبطا بأفراد المقكلة، عف طريؽ ك 

غير مباشر، فبل يشترط في معاني المقكلة أف تشترؾ جميعيا في سمة كاحدة عمى األقؿ، إنما 
 مسمة غير ذم عبلقة مع آخرىا فييا. السّ تشّكؿ حمقات قد يككف أّكليا في 

 في ىذا المخطط: ّيةكيمكف تمخيص المناكيؿ العرفان

 

                                                           
1 - George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thing, what categories reveal about the 
mind, p13. 
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تشّكؿ اشتراكا  التيعالؽ بيف المعاني، التّ ، أك ّيةراز الطّ أثيرات التّ ىي مصدر  ّيةكالمناكيؿ العرفان 
كضع قاـ اليككؼ ب، 1اللي يسكدىا الفكضى كعدـ االنتظاـالدّ دالليا، فبعد أف كانت ظاىرة المشترؾ 

أّف  اللي؛ بماالدّ غة مف قبيؿ المشترؾ المّ إاّل أنو جعؿ جميع ألفاظ  مبادئ عامة تنّظميا كتفّسرىا،
اللي كاإلبياـ، فالمشترؾ الدّ كلكف ىذا خمط بيف مفيكمي المشترؾ  ياؽ،السّ معناىا يتغّير بتغير 

اإلبياـ يفّسر أّف لذاكرة، في حيف اللي راجع إلى اصطبلح الكاضع، كتككف معانيو مخّزنة في االدّ 
جديدة تيدؼ  ّيةمكضكع ّيةكاف كضع قكاعد كمبادئ منيج، ك 2ياؽالسّ كّؿ اختبلؼ داللي راجع إلى 

يعني أّف ىناؾ شركطا  ؛3كمقاييس انتقاء المعنى المركزم ،إلى تحديد مقاييس معاني المشترؾ
مي أك المركزم، عف المعنى تتكفر في معاني المفردة؛ ألجؿ تصنيؼ المعنى األصأف يجب 

 .ّيةاريخي لمغة العربالتّ الفرعي، لكف كيؼ لنا تحقيؽ ذلؾ، في غياب المعجـ 

 

                                                           
1  -  George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Thing, what categories reveal about the 
mind, p387. 
2 - Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics, p341. 
3 - Andrea Tyler and vyvyan evans, The semantic of English prepositions: spatial scenes, 
Embodied meaning and cognition, Cambridge University Press, 2003, p30. 
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 :ىي 1تتمّثؿ في ثبلثة مبادئ اللي:الد  تفس ر عالقات معاني المشترك  التي ي ةالمبادئ العرفان - 

 التيإّف البركز العائد لئلنساف يظير في تكظيؼ الكممات  االنساني أبرز من غير االنساني: -1
ىر، فـ الدّ تدؿ عمى أجزاء أك أعضاء االنساف: قمب، رأس، يد، فـ... قمب الغابة، رأس الجبؿ، يد 

 في جميع تمؾ المعاني ّيةراز الطّ ىك المعنى القاعدم الذم تسرم تأثيراتو  فاإلنسافالقاركرة... 
معنى )انساف( عرفانيا في تنظيـ سائر ىذه  ّيةمشكبل معيا في كّؿ مرة تشابيا أسريا. كما يدّعـ أىم

 ف ينتشر في معاف كثيرة مشتقة منوليذا المعنى تسمح لو أ ّيةكرة الخطاطة المركز الصّ المعاني أّف 
ىذا  ّيةكأىم ،2تحت كىي كعاء لو داخؿ كخارج كىي كؿ لو أجزاء–فيي باعتبارىا ذات نظاـ فكؽ 

جؿ الرّ المبدأ يظير أيضا في األلفاظ المحيمة عميو في كّميتو، لفظ )خاؿ( الذم يعني أخ األـ، 
 ّيةامة في الكجو، البعير الضخـ... ىذا يحيمنا إلى ما جاءت بو نظر الشّ المتكبر، الجبؿ األسكد، 

ما جميعا في نفس سمة اليككؼ في دراسة مقكلة المشترؾ، فبل يشترط في أفراد المقكلة اشتراكي
 غير ذم عبلقة مع أخرىا فييا. ،مسمةالسّ فيي تشّكؿ حمقات قد يككف أّكليا في  ،المشابية

تتحكـ أيضا في  التي( ّيةببالسّ ىي عبلقة المجاكرة ) ،إلى عبلقة المشابية عبلقة أخرل تضاؼك    
 جؿ الضعيؼ، المكاف البمقع... الرّ يف، المّ كب الثّ في كممة خاؿ:  مثمما ،ّيةراز الطّ أثيرات التّ انتشار 

في تعالؽ معاني مقكلة المشترؾ، كجعمت بعضيا  ،أسيمت المشابية كالمجاكرةبيذا قد  كتككف  
ف لـ تكف في عبلقة مباشرة معيا.  بسبب البعض اآلخر، كا 

المضمنة:  ّيةفمالسّ لفظ )الجاحظ( لفظ عمكم مضّمف يربطو بأجزائو  الكل أبرز من الجزء: -2
الكتب، الفكر، أسمكب الكتابة. كمبدأ البركز العائد إلى الكؿ بكاسطة المجاز المرسؿ في شكؿ 

 .ّيةتأثيرات طراز 

                                                           
 .47، 44صربّية مقاربة داللّية عرفانّية، جميمة حمكدة، المعنى كآليات مقَكلتو في الّمغة الع -  1

2 - George Lakoff, women, fire and dangerous things, what categories reveal about the 
mind, p280. 
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)الخبزة( يمكف أف يتحّكؿ إلى لفظ عمكم يشمؿ سائر  إّف لفظ المادي أبرز من المجرد: -3
يؤكؿ؛ يعني أّف األشياء في كّؿ ما  ّيةالمأككالت، فيككف بذلؾ معنى قاعدم لو تأثيرات طراز 

 . ّيةالمجردة مشتقة مف معنى قاعدم متعّمؽ باألشياء الماد

راز، دكف ذكره الطّ  ّيةحك، مف اعتماد عفكم لنظر النّ غة ك المّ في  ّيةراث العربالتّ كال تخمك كتب    
 في تحديد معنى بعض الكممات. ،باالسـ بطبيعة الحاؿ

 ، مفمف مجاكرة أك مشابية ّية، كقكاعد عبلقّيةمف مناكيؿ عرفان ّيةراز الطّ أثيرات التّ  كتتمّكف   
كالمعاني المكّلدة المشتقة بكاسطة  ،ّيةمة بيف المعاني المخزنة في الذاكرة المعجمالصّ كصؼ 

 اللي.الدّ كسيع التّ 

  الجسدنة: -3    

: كىي أساس كقديمة تيـّ المعنى ّيةمف قض ،ّيةالعرفان ّيةسانالمّ تنطمؽ فكرة الجسدنة في المباحث    
 ّيةفي المقاربة الكبلسيك الجكابتعّبر عنيا معنى؟ ك  التيكلممفاىيـ  ،ّيةغك المّ كيؼ يككف لمعبارة 

تستمد معناىا مف عبلقتيا المباشرة باألشياء في  ،يتمّثؿ في أّف العبارات كالمفاىيـ ّيةالمكضكع
تحديد المعنى ب ّيةجريبالتّ المقاربة  ،عمى خبلؼ ذلؾتقـك ك العالـ الحقيقي، أك العكالـ الممكنة. 

كاصؿ ما بيف عناصرىا، سكاء كانت أفرادا التّ مف حيث تجربتيا، ك  ،باعتماد طبيعة الكائنات المفكرة
حسب المقاربة  ّيةالبشر كالخبرة جربة التّ يعنى أّف تحديد المعنى مرتبط ب ؛1أك مجمكعات أك شعكبا

 جريبية.التّ 

نقؿ في ما التّ تمّكننا مف اإلدراؾ، كمف  التي ،ّيةكالعرفن ّيةتعني جممة اآلليات العصب كالجسدنة   
ذا كاف كذلؾ 2فكير عندناالتّ كطرؽ  ّيةتنشئ أنظمتنا المفيكم التييحيط بنا، كىي اآلليات نفسيا  ، كا 

 ـ الذىف. فيما دقيقا لكي نفي ،ظاـ البصرم كالحركي كالعصبي بترابطاتوالنّ يككف مف الضركرم فيـ 

                                                           
1  -  George Lakoff, women, fire and dangerous things, what categories reveal about the 
mind, p266. 
2  - Ibid,  p206. 
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لفكرة االستعارة  ّيةمكاز  ،نشأت فكرة الجسدنة أك تجسد الذىف :ي ةصور الت  الجسدنة واالستعارة  -
تمّثؿ لممفاىيـ المجّردة عمى  ، فاالستعارة تمّثؿ لمجاؿ عمى أساس مجاؿ آخر، كالجسدنةّيةالمفيكم

أساس الجسد، كذلؾ مف قبيؿ الفرح كالحزف كالخكؼ... فالجسد يمّثؿ في آف المجاؿ اليدؼ في 
ظاـ المفيكمي البشرم نتاج لمتجربة النّ ف جاؿ المصدر في تمّثؿ مفاىيـ أخرل،تمّثؿ األحاسيس، كالم

يككف عمى أساس  ّيةجريدالتّ ّثؿ المفاىيـ يعني أّف تم  ؛1جربة تتشّكؿ بتكسط الجسدالتّ ، ك ّيةالبشر 
 جسدم فيزيكلكجي. 

فاعؿ البشرم مع العالـ الخارجي، كالكعي بو التّ سانيكف العرفانيكف إلى اكتشاؼ طبيعة المّ كيسعى    
نجّرب أك نختبر بيا العالـ، كتتمثؿ إحدل  التيؽ ائر الطّ ، تنسجـ مع ّيةصكر التّ  ّيةلمبن ّيةكبناء نظر 
فاعؿ مع العالـ التّ صكرم، عمى أساس التّ نظيـ التّ انبثقت مف محاكلة شرح طبيعة  التياألفكار 

، كما ّيةجربة الجسدالتّ مدلكال ىك  ّيةصكر التّ  ّيةتجعؿ لمبن التيالي فإّف أحد األجزاء التّ الفيزيائي، كب
يطرة، أنت تتحدث خارج السّ صكر لػ )خركج( عف الكعاء بػ: إّنو خارج التّ كنمّثؿ لذلؾ ب ،2ترتبط بو

 ظاـ، خرج عف صمتو كعزلتو.النّ المكضكع ، خرج عف 

الذم برىنت  ّيةالعرفان ّيةجريبالتّ  ّيةظر النّ بيذا مسألة تجّسد الفكر مبدأ أساس، مف مبادئ تككف ك    
 عف تقكؿ بتعالي الفكر التي، ّيةكىك أحد المبادئ المقّكضة لمفمسفة الكبلسيك عميو كدافعت عنو،

 ّيةانالثّ ليؿ عمى األكلى يكمف في الدّ ف لة،د الفكر بشكؿ عاـ بفكرة المْقكَ كترتبط فكرة تجسّ  ،3دالجس
ظر النّ صكرات يككف بالتّ إثبات تجّسد الفكر ك  أم إفّ لممقكالت؛  كذلؾ مف حيث المستكل األساس
كرة الصّ ك  بخصائص تتعّمؽ باإلدراؾ الجشطمتي كالذم يتمّيز إلى مقكالت المستكل األساس،

                                                           
 .186ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  1

2 - Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics ,p 157-162. 
( بتاريخ youtubeشكمسكّية أنمكذجا، مكقع )التّ فيد راشد المطيرم، األسس الفمسفّية لمسانيات الحديثة، الّمسانيات  -  3
25/05/2017. 
  - ( :الجشطمتbonne formeفي اإلدراؾ ...)  شكؿ تظير لنا خصائصو ككحدة متجانسة، كليس ككحدات الجشطمتي 

 (Alain lieury, psychologie cognitive, 3e édition, Paris : 2013, Dunod, p 92ينظر)  .متفرقة كمنفصمة
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مة الصّ كىي خصائص كثيقة  ،1كاصؿ كبتنظيـ المعارؼالتّ ، كبّيةقافالثّ أك  ّيةكبالكظيفة الحرك ّيةالذىن
 فمنا أجساد ذات قدرات مختمفة تتحّكـ في تفاعمنا كتجربتنا مع العالـ.  ،باإلنساف كبجسده

كال  ،ّيةصكر التّ كاألنظمة  ّيةغك المّ تكّلد البنى  التيىي  ،ّيةعصب ّيةماغ البشرم عمى بنالدّ يحتكم    
 قافةالثّ شاط اليكمي ك النّ ك  ،مف معنى إاّل مف خبلؿ عبلقة الجسد بالمحيط ّيةصكر التّ يككف لؤلنظمة 

فاإلنساف ىك القادر عمى إضفاء  مع العالـ الخارجي بكّؿ معطياتو، أم مف خبلؿ تكاصؿ الجسد
فتمييزه مثبل بيف طعاـ مفيد  ،2ف جسدهالمعنى عمى مكّكنات الكجكد المحسكسة كالمجّردة انطبلقا م

الذم يتقاسـ خصائصو كأحاسيسو كحاجاتو مع كافة المجمكعات  ،كطعاـ قاتؿ راجع إلى جسده
 سبة إلى اإلنساف، بينما ىك غير قاتؿ ألنكاع مف الحيكاف.النّ عاـ قاتؿ ألنو كذلؾ بالطّ فيذا  ،ّيةالبشر 

ظاـ المفيكمي البشرم، كليس الفكر النّ أك  ّيةصكر التّ ىي أساس البنى  ّيةجربة الحسالتّ كنفيـ أّف    
منفصؿ عف الجسد، بؿ متصؿ بو أّيما اتصاؿ، كذلؾ يظير جميا في كبلمنا اليكمي، أك في لغتنا 

  تحقؽ الفكر. التي

اليككؼ عند ثبلثة  ّيةجريبتّ أبعاد  كردت في االستعارة والمجاز المرسل: ي ةجريبالت  األبعاد  -    
قافي الثّ جسد، كاألساس التّ كىي: األساس الفيزيائي كأساس  كنييفككحتى عند كجكنسكف ك 
 االجتماعي.

خاصة، فاالتجاىات فكؽ كتحت كأماـ  ّية: يتجمى في االستعارات االتجاىاألساس الفيزيائي -أ   
. مثؿ: تصكر األكثر فكؽ ّيةككراء كمركز كىامش تسـ كضعيات عناصر الككف المممكسة كالمرئ

كاألقؿ تحت، فإذا أضفنا أشياء معّينة إلى مجمكعة أشياء أخرل، أك صببنا سائبل إضافيا في إناء، 
 ، كلذلؾ نقكؿ: 3ائؿ يرتفعالسّ فإّف عمك مجمكعة األشياء يزيد، كمستكل 

                                                           
1 - George Lakoff ,Cognitive Semantics, Cognitive Science Programm ,California: 1986, 
Institute of Cognitive Studies, University of California at Berkely, p19. 

 .87كسيمة نجاح مصمكدم، المقاربات العرفانّية كتحديث الفكر الببلغي، ص -  2
تكبقاؿ لمنشر، تر: عبد ، دار 2009. المممكة المغربّية: 2ط نحيا بيا، التيجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات  - 3

 .35، صالمجيد جحفة
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 يرتكبيا منخفض جدا. التيإّف عدد األخطاء  -

 نة الفارطة.السّ ارتفعت عائداتي في  -

 عؿ الجسد مع عناصر الككف الخارجي يقصد بو تجسد الفكر، كىك يعني تفا جسد:الت   -ب   
دة؛ كليذا نسعى إلى فيـ بعض مكر المجرّ ؿ في تصّكر االشياء المحسكسة كاألفاعالتّ فينعكس ىذا 

استعارات ، كمنيا 1ّيةتجاربنا باعتبارىا مكاد ككيانات، كىي ما يعّبر عنيا باالستعارات األنطكلكج
 شخيص. التّ الكياف كالمادة، كاستعارات الكعاء ك 

دة مثؿ القيـ كاألحاسيس كاألفكار، مما يؤدم إلى كتتعمؽ استعارات الكياف كالمادة باألمكر المجرّ    
معاممتيا معاممة األشياء المحسكسة إذ "إّف مجرد اعتبارنا شيئا غير فيزيائي كيانا أك مادة ال يسمح 

 كنمثؿ لذلؾ: 2نو شيئا ميّما"لنا بأف نفيـ ع

 كبلمؾ جميؿ -

 أفكارؾ ىشة. -

كالعناصر أننا ال نتبو إلى أنيا استعارات،  إلى حدّ  ،ّيةىذه االستعارات في تعابيرنا اليكمنجد ك    
اس بخصكص عناصر المجاالت النّ يممكيا  التيىي  ،ّيةر الثّ اشئة عف المعارؼ النّ  ّيةاالستعار 
كائؿ السّ مثبل: الغضب سائؿ حار داخؿ كعاء، تككف لدينا معرفة سابقة حكؿ سمكؾ ف المصدر

انطبلقا مف المجاؿ المصدر، فإننا  ،عندما تعّزز ىذه المعارؼ المجاؿ اليدؼك  الحارة في كعاء،
 صكرات ذىنيا.التّ ىنا بدكر فّعاؿ في تقميب  ّيةاللالدّ ، كتقـك الذاكرة ّيةنحصؿ عمى عناصر استعار 

يكجد في الككف باعتباره  ،ىك أّف االنساف كائف فيزيائي ،عامؿ مع العالـالتّ ظير اآلخر في كالم
اإلنساف كما لعالـ، عمى أنو خارج ىذا الجسـ. ك جسما؛ يعني محدكد بمساحة تجعمو ينظر إلى ا

                                                           

.45، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا -  1  
 .47، صالمرجع نفسو -  2
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صكر عمى أشياء أخرل التّ لو داخؿ كخارج، كىك يسقط ىذا  1كصفو اليككؼ كجكنسكف كعاء
 احات، أك ال مساحة ظاىرة لو، كمثاؿ ذلؾ:محدكدة بمس

 شحنت قمبي غيضا -

 العمـ في الكتب -

 سأدخؿ غدا في عطمة -

 ال تقحمني في مشاكمؾ. -

ال  التيال بّد فييا مف استعماؿ االستعارة، ك  ،تحتكم عمى مدلكالت مجّردة التيكنفيـ أّف العبارات 
 عامؿ معيا.التّ كعي في البّل ننتبو إلى كجكدىا؛ مما يؤّكد البعد اآللي 

 ّيةظر إلى بعض األمكر المجّردة في تجاربنا اليكمالنّ يقع  :ي ةواالجتماع ي ةقافالث  الخمفيات  -ج   
كما نعيش بو مف العادات كالمعامبلت، مثؿ اعتماد االستعارة في  ،مف خبلؿ ما ننتجو مف األشياء

 ، في قكلنا:2مف ماؿالزّ تصّكر 

 عميؾ أف تكّفر كقتؾ. -

 لقد أخذ مني كقتا كبيرا. -

 طكر الحاصؿ في المجتمعاتالتّ ، كىذا نتيجة ضركريا عامؿ بالماؿالتّ  ّيةفي حياتنا اليكمصار ك    
 قافات تختمؼ مف مجتمع آلخر.الثّ تنشأ فييا، ك  التيقافة الثّ مة بالصّ كثيقة  ّيةصكرات االستعار التّ ف

 باعتماد األسس المذككرة كما يمي:، ّيةصكر التّ كيمكف تمخيص أنكاع االستعارة 

 

                                                           
 .48نحيا بيا، ص  التيجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات  -  1
 .21المرجع نفسو، ص  -  2
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 جسد            أساس ثقافي كاجتماعيالتّ أساس فزيائي               أساس                 

كالمبادئ التي تخّصص المقاربة الداللية العرفانية كالتي تربط بيف الّمغة كالذىف تتمّثؿ في أربع    
 افتراضات مركزية ىي:

في  الجكىرم ألصحاب الداللة العرفانية يتمّثؿ االنشغاؿ البنية التصورية بنية متجسدة: -1
اكتشاؼ  إّف ىدفيـ ىكطبيعة العبلقة بيف البنية التصكرية كالعالـ الخارجي لمتجربة الحسية، إذ 

تنسجـ مع التي طبيعة التفاعؿ البشرم مع العالـ الخارجي كالكعي بو، كبناء نظرية لمبنية التصكرية 
 ح الربط القائـ بيف المغة التي تحيؿ إلىيـ يسعكف إلى تكضيأم إنّ ؛ 1الطرؽ نختبر بيا العالـ

  العالـ الخارجي. معتصكرات ذىنية كبيف التجربة الحسية 

يؤّكد ىذا المبدأ أّف المغة تحيؿ عمى تصكرات في ذىف  البنية الداللية ىي بنية تصورية: -2
كما ىك كارد في الفمسفة ة إلى األشياء المكجكدة في العالـ الخارجي؛ المتكّمـ بدال مف اإلحال

كمع ذلؾ فإّف الزعـ بأّف ت لغكية، ىذه المعاني الكضعية المقترنة بالكممات ىي تصكراالكبلسيكية؛ ك 
سانيكف يّدعي المّ ك البنية الداللية يمكنيا أف تتساكل مع البنية التصكرية ال يعني أنيما متطابقتيف. 

 جمكعة فرعية مف التصكرات الممكنة ، تشّكؿ فقط مالعرفانيكف أّف المعاني المقترنة بالكممات
بمعنى أّف الكثير مف األفكار كالتصكرات كاألحاسيس التي نممؾ ىي أكثر مما يمكننا تشفيره 

                                                           
1 - Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics , and introduction, p 157. 

االستعارة 
 التصورّية

 االستعارة البنوّية
االستعارة 
 األنطولوجّية

االستعارة 
 االتجاهّية
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التصكرات المعجمية ليست إاّل مجمكعة فرعية مف مجمكعة  مجمكعة أم إفّ ؛ 1كضعيا في المغة
 ممارسة التفكير. فيكىذا المبدأ ذك أىمية كبيرة  تصكرات المكجكدة في ذىف المتكّمـ،ة مف الكامم

 لبنية الداللية مكسكعية بطبيعتياتشير إلى أّف ا إّف الداللة العرفانية موسوعية تمثيل المعنى: -3
ؿ إلى ىذا يعني أّف الكممات ال تمّثؿ رزما مكّدسة صرفة لممعنى، كلكنيا تشتغؿ كنقاط كصك 

المعنى الكضعي  أم إفّ  ،2مخازف فسيحة مف المعارؼ المرتبطة بتصّكر خاص أك مجاؿ تصكرم
  اختيارا فقط لعممية بناء المعنى، كيمكنو أف يبنَي معاف أخرل. المقترف بكممة مفردة يعدّ 

ر -4 بؿ إّف : في ىذا المبدأ يبّيف أّف المغة ذاتيا ال تشّفر المعنى، بناء المعنى ىو بناء التصو 
؛ أم لمعنى ُيبنى في المستكل التصكرما أم إفّ الكحدات المغكية ىي اختيارات فقط لبناء المعنى؛ 

التصكرية تمؾ العممية الدينامية التي تشتغؿ فييا الكحدات الّمغكية كاختيارات لمجمكعة مف العمميات 
مف شيء منفصؿ يرـز  كبالتالي فإّف المعنى عبارة عف سيركرة بدال كتجنيد المعارؼ الخمفية،

بناء المعنى يسحب مف المعارؼ المكسكعية، كينطكم عمى استراتيجيات استنتاج ك  بكاسطة المغة،
كقد ارتبطت نمذجة النكعية الدينامية  ،3تتعّمؽ بمظاىر مختمفة لمبنية التصكرية، تنظيميا كرزميا

لصبلت المحمية بيف فضاءات لبناء المعنى بأكثر تكسع بفكككنيي الذم شّدد عمى دكر الترابطات: ا
ذىنية مختمفة، أك رـز تصكرية مف المعمكمات، التي تبنى خبلؿ سيركرة مباشرة لبناء المعنى... 

 كدكف إدراؾ كاع.

لبليككؼ مف نظرية االستعارة التصكرّية كمبدأ الخطاطة  كبيذا تككف النظرية الّمسانية العرفانية 
العبلقات الداللية، ككذا نظرية الجسدنة، المنطمؽ كنقطة كنظرية المناكيؿ العرفانية التي فّسرت 

أّف العالـ مستقؿ عف المعرفة كاإلدراؾ التغيير في المفاىيـ السائدة في الفمسفة الكبلسيكية التي ترل 
الترسيمات  كليس تشّكميا كممات مختارة،كأّف االستعارة  الشخصية لمجماعات البشرية،كالتجربة 

 .ت الذىنية العرفية عبر المجاالت التصكريةاألنطكلكجية كالتمّثبل
                                                           

1- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistic , an introduction, p 157. 
2 - Ibid, p 158. 
3 - Ibid , p162 
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  :ي ةالذىن ي ةاألفض ي ةنظر  -6

 تركيب في ّيةسقالنّ  الحدكد ذات ّيةاليندس األبعاد ،ّيةغك المّ  راساتالدّ  في فضاء بمصطمح ُيقصد   
 (Espaces mentaux) ّيةالذىن الفضاءات كتابو في (Fauconnier) قد اصطمح فكككنييما، ك 

 1المجازم كالمعنى الحقيقي المعنى بيف عف المسافة الفاصمةلمتعبير  ؛مصطمح الفضاء الذىني
 فييا تقع التي المكاضع بمثابة ىي ّية،كىم فضاءات مف الذىف عميو ينطكم عّما بو كليعّبر

 .المعنى تأكيؿ فيو يتحّرؾ الذم كالمدل المعاني، لتكليد ّية،الذىن العمميات

، ينطمؽ مف تفسير الظكاىر اللة كالعرفافالدّ ىي منكاؿ في العبلقة بيف  ّيةالذىن ّيةاألفض ّيةكنظر    
كمف منطمقات فكككنيي أّننا  غة بالعرفاف،المّ أكسع في عبلقة  ّيةالمتكاترة؛ سعيا إلى إقامة نظر 

بمعنى أّننا  ؛2جربةالتّ كما ىي في حاؿ الككف ك  ،غة لمحديث عف األشياء المكجكدةالمّ نستعمؿ 
 تحدث عف األشياء، مف خبلؿ تصكراتنا كتجاربنا في الحياة. ن

أف يككف لنا  ّيةنامف القدرات العرف ابطة بين العالم المتصور ونظيره في الواقع:الر  العالقات  -   
كّؿ فرد لو  أم إفّ  ؛3أخرل أك مف زكايا ّيةاك الزّ اآلخر لو مف نفس  ّيةالذات لمككف، كرؤ  ّيةتمثيؿ لرؤ 

ىك تمّثؿ  مثؿ قكؿ: لك كنت مكانؾ لفعمت كذا،تصّكر معّيف، حكؿ العالـ أك الكاقع المعيش، 
 الذات األخرل ما ىك مف زاكيتيا. ّيةلعالميف ثانييما مبني عمى األّكؿ؛ حيث أضافت رؤ 

يككف الكاحد كُيقيـ فكككنيي مبدأ عاما نصو "كّؿ مفيـك يقتضي في تمثيمو فضاءيف ذىنييف،    
بط الرّ كمف أمثمة  ،معنى حقيقيا كآخر مجازيا ّيةغك المّ  ّيةمبنيعني أّف ل  ؛4منيما أّكليا كاآلخر تابعا لو"

 بيف مجاؿ كآخر أف يترابط المؤلفكف كالكتب، قرأت الجاحظ.

                                                           
1 - Gille Fauconnier, Espaces Mentaux aspects de la construction du sens dans les langues 
naturelles, Paris : les éditions de minuit, p32, voir l’URL : www.apropos.erudit.org. 
Téléchargé le : 25/01/2017. 

 .198ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، صالزّ األزىر  -  2
 .201، صالمرجع نفسو -  3
 .201، صالمرجع نفسو -  4

http://www.apropos.erudit.org/
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 ّيةمف المجاؿ المصدر عمى بن ،نياالمنكاؿ العرف ّيةكيجرم في اإلسقاط االستعارم إسقاط بن   
ني المناسبة ليا مف المجاؿ اليدؼ، كيجرم اإلسقاط في المجاز المرسؿ في المجاؿ المنكاؿ العرفا

عالؽ بينيما التّ المفيكمي الكاحد، حيث يقـك عنصر مقاـ عنصر آخر مف ذلؾ المجاؿ نفسو، فيككف 
شخص بما أكؿ في مطعـ، أك بنكع  ّيةعمى أساس "يقـك مقاـ" أك "ينكب عف" كذلؾ مثؿ تسم

ارتو في محطة الغسيؿ... مثؿ: خرج صحف الكسكسي مف المطعـ، ىنا ينكب صحف الكسكسي سيّ 
ني الكاحد أك الفضاء اداخؿ المنكاؿ العرف ،اإلسقاط ّيةبكف أك يقـك مقامو، كذلؾ بجرياف عممالزّ عف 

 الذىني عمى حد تعبير فكككنيي.

تشتغؿ  التي ّيةينامالدّ  ّيةأم تمؾ العممصكرم كما أشرنا سابقا؛ التّ إّف المعنى ُيبنى في المستكل    
كبناء  ،ّيةكتجنيد المعارؼ الخمف ،ّيةصكر التّ كاختيارات لمجمكعة مف العمميات  ّيةغك المّ فييا الكحدات 

، كينطكم عمى استراتيجيات استنتاج تتعّمؽ بمظاىر مختمفة ّيةالمعنى يسحب مف المعارؼ المكسكع
لبناء المعنى بأكثر تكسع  ّيةينامالدّ  ّيةكعالنّ كقد ارتبطت نمذجة  ،1، تنظيميا كرزمياّيةصكر التّ  ّيةلمبن

مختمفة، أك رـز  ّيةبيف فضاءات ذىن ّيةبلت المحمالصّ رابطات: التّ ي الذم شّدد عمى دكر بفكككني
 .كرة مباشرة لبناء المعنىتبنى خبلؿ سير  التيمف المعمكمات،  ّيةتصكر 

فظ عمى المّ داللة  ،يمّثؿ المجاز المرسؿ منذ القديـ :الذىني ةجاز ونظرية األفضية عالقات الم - 
بعبلقات متنكعة أساسيا االنتماء أك االحتكاء، كىذا األمر مرتبط  ،معنى ليس لو في األصؿ

 طبيعي مف قبيؿ عبلقة الجزء بالكؿجربة، كبما يقـك فييا مف ترابطات بيف األشياء بعضيا التّ ب
اليد تحيؿ إلى العامؿ؛ ألّف اليد كحدة تنتمي إلى ف : اليد العاممة،مثؿ قكؿ افي مؤسسي،كبعضيا ثق

مؿ البشرم قائـ عمى استعماؿ اليد؛ يعني كأّف الع لذم ينتمي إليو العامؿ كىك البشر،نفس اإلطار ا
جربة، كلكف أحيانا نجد في المجاز التّ قامت عمى رابطتيف ثابتتيف في  ،داللة يد عمى عامؿأّف 

بيف معاني بط الرّ قياـ مبدأ  كبذلؾ يككف ؛2الكحدات بالضركرة إلى اإلطار نفسومي ال تنت ،المرسؿ

                                                           
1- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistic , an introduction, p162 
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 1جربةالتّ بط أساسو تعدد الرّ كتعدد مسالؾ  ،ّيةالذىن ّيةجربة، كتعدد األفضالتّ عمى أساس المجاز، 
 البشرية.جربة التّ الخبرة ك أساسو يعني أف االئتبلؼ بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم، يككف 

 العبلقة ؛ بمعنى أفّ أحيانا قريبة المجازم كالمعنى الحقيقي المعنى بيف الفاصمة المسافةتككف    
 فتنجرّ  بعيدة، المسافة تمؾ تككف كقد بسيكلة، ُتفيـ مباشرة عبلقةالحقيقي كالمجازم  المعنييف بيف
 كىك كسائط؛ عّدة يقتضي إلييا االىتداء ألفّ  بيسر، تدرؾ ال المعنييف بيف مباشرة غير عبلقة عنيا
 تفّسر عبلقات مف المعاني بيف ما لمعرفة ؛ّيةالحقيق اللةالدّ  تغّير قكانيف في البحث يتطمب ما

  أكيؿالتّ  عمميات تؤدم اللكف ك  ؛ مثؿ تعميـ المعنى أك تخصيصو أك رقّيو،2غّيرالتّ  ذلؾ حدكث
 إلى بالضركرة المعنى فيـ محاكلة عند ،كالمترادفة دالليا المشتركة المفردات مف كثيؼ عدد كبركز

 .المقصكد المعنى إلى الكصكؿ الفرد عمى تسّيؿ ّيةاالجتماع المكاضعة ألفّ  اإلرىاؽ؛

 الحقيقي المعنى بيف مةالصّ  بتعييف تتكّفؿ ،ّيةتداكل ركابط جكىرىا في ّيةالعبلقات المجاز ك    
  بينيما يربط مجردا عنصرا يستكجب ،جديد معنى إلى األصمي المعنى تفرع ألفّ  المجازم؛ كالمعنى

 يكّفره ما طريؽ عف أكيؿالتّ ب إلييا يتدليُ  التي ،نفسيا ّيةالمجاز  العبلقة ىك دالمجرّ  العنصر كىذا
 ىي ّيةفالمقام ،ّيةلفظ كقرائف( ّيةسياق) ّيةمقام قرائف: نكعاف كالقرائف القرائف، مف ياؽالسّ  أك عبيرالتّ 

 لمكحدة الحقيقي لممعنى ،المتكّمـ إرادة مف تمنع التي الكممات فيي ّيةفظالمّ  أّما ياؽ،السّ ب تفيـ التي
 حدّ  عمى فالمدرجات ،فكككنيي عند (Introducteurs) ُمدِرجات مصطمح تقابؿ كىي ،ّيةالمعجم

كيقصد بيا المعاني  ؛3جديدا" ذىنيا فضاء تؤسس التي الكممات" ىي سانيالمّ  ىذا اصطبلح
 المجازية؛ كبذلؾ يككف لكّؿ مفيـك فضاءيف ذىنييف، أم معنى حقيقي كآخر مجازم.

 معنى بيف االختبلؼ درجة مف يخّفؼ ،نسبي داللي ائتبلؼ عنصر ّيةالمجاز  العبلقات كتكّفر   
 عبلقة ىي االئتبلؼ مظير تبرز التي ّيةالمجاز  كالعبلقة .الحقيقي كمعناىا المجازم، الكحدة

 كالمعنى الحقيقي المعنى بيف (interface) الجامع يمّثؿ الذم بوالشّ  كجو تحّقؽ ألنيا المشابية؛
  ّيةالجزئ كعبلقة ،ّيةالكم عبلقة منيا التي العبلقات ّيةبق فتبّينو االختبلؼ مظير أّما ،المجازم
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 كعبلقة ،ّيةالضد كعبلقة ،ّيةالممزكم كعبلقة ،ّيةزمالبّل  كعبلقة ،ّيةالمسبب كعبلقة ّيةببالسّ  كعبلقة
المجازم، يككف بعبلقة المشابية بط بيف المعنى الحقيقي كالمعنى الرّ ؛ بمعنى أّف االئتبلؼ ك 1ّيةمانالزّ 

 ة.ر المجاك  أّما مظاىر االختبلؼ فتبّينيا عبلقة

  صوري:الت  المزج  ي ةنظر  -7 

يكمية ضركرية كالمزج عممية شائعة ، ىك الفضاء الذىنيالتصّكرم المزج  ّيةإّف أساس نظر   
أثناء الحديث أك كيبنى المزج  كتينيا، كليس شيئا خارقا كمكّمفا،الشتغاؿ الذىف البشرم اشتغاال ر 

ّية، فيك أك المعيشة أك اآلت ّيةفكير عف المدركات أك المتخّيبلت، كعف جميع األكضاع الماضالتّ 
جديدة، يككف ليا نشكء يشتغؿ عمى ما ىك حاصؿ في ما نعرفو، بأف يجّمع بيف األشياء بكجكه "

 أم إفّ ؛ 2"بنية جديدة... كىك عمى غاية مف القّكة في تجميع األفكار كاألبنية كالمعاني التي تتصادـ
بعد اشتغاليا عمى تصكرات كأفضية ذىنية  ،جديدة مفاىيما كصكراتنشئ  ممكة المزج التصكرم

كر الصّ  أم إفّ  ؛3منتجة لمصكر الذىنية"الحياة عممية "ّف أل ؛عند البشر ّيةالمفيكم ّيةفي البنمتجذرة 
 ا.النّ تحّدد أفكارنا كشعكرنا كأفع التياس كالعالـ، كىي النّ كر الذاتية، كصكر عف الصّ الذىنية ترتبط ب

 إلنشاء المعاني الجديدة: ي ةالمزج آل -   

كافيا في ، فيك مما ال ينتبو إليو انتباىا مزج عممية أساسية كضركرية لممعرفة البشريةإّف ال   
الغالب؛ ألنو يحدث دكف كعي مّنا. كبفضمو يككف اإلبداع بالربط كالجمع بيف مفاىيـ كتصكرات 
ذىنية؛ إلنشاء معاف جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، كنقّدـ أمثمة عف المزج التصّكرم ككيفية إبداع 

 معاف فضاءات ذىنية جديدة.

                                                           
 .118، ص21،22عمحمد شندكؿ، "مف طرؽ تأكيؿ المعنى في عمـ الّداللة المعجمّية" مجمة المعجمّية،  -  1
، تر األزىر الزناد )نسخة إلكتركنية عف مكقع: 2011مارؾ تكرنر، مدخؿ في نظرية المزج ، دط. تكنس:  -  2
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ي، كبمزجو مع فضاء ذىنّي لبلعب آخر مثاؿ تحطيـ البلعب لرقـ قياسّي جديد في فضاء ذىن
 الثاني العبا خاسرا أماـ األّكؿ حّطـ رقما قياسيا في زمانو، ينتج لنا فضاء جديدا بحيث يجعؿ مف

ديد إبداعي، أك كلكف فضاء ذىني ج ،رغـ أنيما لـ يتنافسا كلـ يمعبا معا، كلـ يجمعيما فضاء كاحد
  ؛ ألّف المشاركيف لـ يتفاعمكا قط.كىذا المزيج تفاعؿ خياليّ  بنية ناشئة جديدة،

ال تجد ليا تحميبل  التي ،ّية: الجّراح جزار كاحدة مف كثير مف العبارات االستعار عبارة مثاؿ قكلناك   
تتضمف خطاطة  ّيةعامة تصكر  ّيةذىن ّية)اليككؼ(، إذ ال أرض ّيةاالستعارة المفيكم ّيةفي نظر 

ّنما تمّثؿ ىذه  ّيةالستعارة مفيكمماذج، فبل كجكد النّ تتحقؽ في نمكذج مف  قكاميا الجّراح جزار، كا 
كيتمّثؿ المعنى الحاصؿ مف  ، ىما الجزارة كالجراحة،العبارة جمعا اعتباطيا بيف مجاليف متباعديف

العبارة، في ككف الجّراح فاشبل ال كفاءة لو، كىك معنى جديد حادث، كال يمكف تفسير بنائو باعتماد 
يعني أنو ال  ؛1ىما فضاء الجزار كفضاء الجّراح ،ف فضاءيف مصدر كىدؼمبدأ اإلسقاط ما بي
ال أثر لمعنى الفشؿ، كغياب الميارة عند الجّراح في ىذه عالؽ بيف الفضاءيف، ك التّ إمكانية في كجكد 
  يف.ضاءالمناسبة بيف الف

 ّيةالقائمة عمى ثنائ ،ّيةاالستعارة المفيكم ّيةقص في نظر النّ مظير  تمّثؿ ظاىرة عدـ االئتبلؼ،ك    
 ّيةفالفشؿ أك غياب الميارة معنى ناتج عف عمم سقاط المباشر بينيما عند اليككؼ،الفضاء كاإل

 ّيةالمزج القائمة عمى اإلسقاط متعّدد األفض ّيةحميؿ في نظر التّ ، يمكف إظيارىا بكسائؿ ّيةاستدالل
 ّيةناسب بيف الكسيمة كالغاالتّ ستدالؿ، أساسو عدـ معنى الفشؿ الذم يحصؿ باالفيحصؿ 

فاء ككانت كسيمتو الشّ الجّراح  ّيةفاء( فإذا كانت غاالشّ حـ/ المّ كاكيف/ أدكات الجراحة( ك)تقطيع السّ )
  بط بيف المعنييف يككف بعممية استداللية.الرّ ّف ؛ يعني أ2في ذلؾ الجزارة بما فييا، كاف الجّراح فاشبل

 التعبئة والتفكيك: -

التصكرات الذىنية  عمى التعبئة كالتفكيؾ، فيما مف السمات المركزية في عممية مزجيقـك المزج    
عجبلت معبأة بأبنية صغيرة ذات  ،غات في استخداـ حقيبة صغيرةلك نمّثؿ المعرفة بمغة مف المّ 
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يمكف أف ُننشطيا في كضعية بكجو نبني بيا شبكة مزج صالحة لتمؾ الكضعية، كلكف كّمما بنينا 
نحافظ عمييا فتتبلشى... ليذا كانت الّمغات متغّيرة، كلكف بناء الشبكة يمكف أف يغّير  الشبكة ال

العناصر التي دخمت الشبكة، فيمكننا أف نصنع شبكة قادرة عمى أف تغّير المعرفة التي نحمميا 
ا عنو إبداع تصكرات كتمّثبلت ذىنية جديدة، كىك ما يظير جمي؛ كىذا المزج في المفاىيـ نتج 1معنا

 في ظاىرة المشترؾ الداللي، ككيفية تكليد معاف جديدة انطبلقا مف مفاىيـ مكجكدة؛ أم بالمجاز.

 مقاطع مف األشير، كالتي ال تتكررالسنكات التي ىي مثاؿ: ب لمبدأم التعبئة كالتفكيؾكنمّثؿ    
سنة دكرية كلكننا نعبئ كؿ تمؾ السنكات المختمفة، بتكسط ترابطات الشبو كاالختبلؼ بينيما في 

 لح ليككف في حقيبة السفر الذىنيةىي عمبة صغيرة. فمفيـك السنة التي تتكّرر عنصر مفيد صا
  2فيمكننا أف نفّككيا كأف نستخدميا لنفيـ أشياء جديدة، ىي سنكات جديدة نفككيا ثـ نصميا بالعالـ

ّية، فيككف فمظاىر التشابو ما بيف السنكات المنفصؿ بعضيا عف بعض تعبأ في السنة الدكر 
التطابؽ كمظاىر االختبلؼ ما بيف السنكات المنفصؿ بعضيا عف بعض تعّبأ في التغّير في 
التطابؽ، كىذا شكؿ نمكذجي معيكد مف التعبئة كالتفكيؾ؛ أم ىناؾ مظاىر تشابو خبلؿ الزماف 

مظاىر )فذلؾ الفصؿ مثؿ ىذا الفصؿ( كمظاىر التشابو المتكررة ُتعبأ في تطابؽ متكّرر، كتعبئة 
 التشابو تمؾ تعطينا السنة الّدكرية.

كنمّثؿ أيضا بقكؿ عبارة "أطرد العادة" عادة القيكة مثبل ىي تطابؽ ناشئ بتعبئة مظاىر التشابو 
ذ تككف ىذه العادة قد أنشأت في المزيج، يمكننا كقتيا أف  خبلؿ الشبكة الكاسعة مف عممي، كا 

كال نتفاعؿ معيا تككف مظاىر االختبلؼ ُتعّبأ في نتصّكر أنفسنا مؤثريف فييا، كعندما أطردىا 
تغيير بالنسبة إلى الشيء. ففي قكلنا: أنا أطرد عادتي، مزيج معّبأ بمظاىر االختبلؼ كالتغيير، أّما 

كالمزج يكّثؼ بكجو ركتينّي شبكات  ،3مظاىر التشابو فتعّبأ في التطابؽ بيف األفضية الذىنية
 ينيا في مفاىيـ مزيج.مفيكمية كاسعة، قد يصعب الجمع ب
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ذا كانت نظر ك      ّيةتفترض كجكد إسقاط ما بيف تمثيميف ذىنييف، فإّف نظر  ّيةاالستعارة المفيكم ّيةا 
 ديا، كما كاف منيا عقميا تجريدياليشمؿ كّؿ المجاالت، ما كاف منيا صناعيا ما ،المزج تكّسع ذلؾ
 المزج ّية، كىي غير ذلؾ في نظر ّيةاالستعارة المفيكم ّيةفي نظر  ،ّيةاإلسقاط اّتجاى ّيةكمنيا أّف عمم

، كىي تستجيب لتمؾ العبلقات المتجذرة كتحققيا، كلكنيا في ّيةقكل -آف ّيةترل أّف اإلسقاط عمم التي
يككف ك  ؛1تنضاؼ إلى الكجكه المتجذرة ،اآلف نفسو يمكف أف تحدث استعارات أك تصكرات جديدة

متجّذرة  ّيةعبلقات مفيكم بعممية استداللية، انطبلقا مفصكرات، كبناء تصكرات جديدة التّ مزج ىذه 
 ، كمف فضاءات مرجعّية.في الذىف
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اللي، كانت أّكال مع أرسطك كنظريتو الدّ صكر العرفاني لممشترؾ التّ نخمص مف ىذا المبحث أّف    
 ّيةظر النّ تشترؾ فييا العناصر المكّكنة لمقكلة ما، لتظير بعد ذلؾ  التي، ّيةكالكاف ّيةركط الضركر الشّ 
شابو األسرم الذم يربط العناصر المكّكنة لممقكلة، كليس التّ مبدأ فس؛ ك النّ في عمـ  ّيةراز الطّ 

نما االكتفاء بكجكد عبلقة بينيا. كما تناكلت الصّ بالضركرة االشتراؾ في  فات مع جميع العناصر، كا 
 اللي.الدّ تربط بيف معاني المشترؾ  التيمعالجة العبلقات  ّيةراز الطّ  ةيّ ظر النّ ىذه 

، أك العبلقات بيف معاني ّيةراز الطّ أثيرات التّ لبليككؼ، تفّسر مصادر  ّيةالعرفان ّيةسانالمّ  ّيةظر النّ ك    
المجاز  عبلقة المجاكرة أم، ككذلؾ بعبلقة المشابية أم االستعارة، أك ّيةالمشترؾ، بالمناكيؿ العرفان

ّنما خاضع لمتجربة،المرسؿ، كتشير كذلؾ إلى أّف الفكر ال يتعال كجكد كنظرا ل ى عف الجسد، كا 
المزج  ّيةتظير نظر  ،ّيةصكر التّ االستعارة  ّيةباعتماد نظر  ،ال يمكف تفسيرىا التيبعض االستعارات 

 ّيةعطي أرضمتعددة كت ّيةصكرم مف فضاءيف ذىنييف إلى أفضالتّ صكرم، لتكّسع المجاؿ التّ 
 ، كببناء استعارات جديدة.ّيةاستدالل ّيةصكرات بعممالتّ ، تسمح بمزج ّيةعرفان
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راسة، كتمكنكا مف تنظيـ الدّ اللي بالدّ غكييف العرب تناكلكا ظاىرة االشتراؾ المّ ننتيي إلى أّف    
فظي المّ اللي، كذلؾ مف خبلؿ داللة مطابقة في المشترؾ الدّ تربط معاني المشترؾ  التيالعبلقات 

ّما داللة  التي ّيةاللة العقمالدّ كفي األضداد، أك مف خبلؿ  زاـ، في التّ تككف إّما داللة تضمف، كا 
بيؿ إلى االستدالؿ السّ ىك العقؿ، فيي  ّية، كمصدر مختمؼ ىذه العبلقات المجاز ّيةالمجاز كالكنا

 قؿ المجازم.النّ ؛ ألّف قكؿ ذلؾ يتناقض كالقكؿ بّيةاللة الذاتالدّ بلف القكؿ بالعقمي. كبيذا نستنتج بط

 ّيةظر النّ كاف مف خبلؿ تربط معانيو،  التياللي، كالعبلقات الدّ تصكر العرفانييف لممشترؾ ك    
 م يربط العناصر المكّكنة لممقكلةشابو األسرم، الذالتّ المكّسعة، كذلؾ مف خبلؿ مبدأ  ّيةراز الطّ 

 اللي. الدّ في المشترؾ  ّيةتجمع المعنى القاعدم كالمعاني الفرع التيكيفّسر العبلقة 

 التي، أك العبلقات ّيةراز الطّ أثيرات التّ لبليككؼ، أّف مصادر  ّيةالعرفان ّيةسانالمّ  ّيةظر النّ  كأضافت   
ارة، أك عبلقة ، ككذلؾ عبلقة المشابية أم االستعّيةتربط معاني المشترؾ، ىي المناكيؿ العرفان

ال يمكف تفسيرىا  التيإاّل أّف كجكد بعض االستعارات  تتمثؿ في المجاز المرسؿ، التيالمجاكرة 
صكرم مف التّ صكرم، لتكّسع المجاؿ التّ المزج  ّيةباعتماد ىذه العبلقات، ينتيي بظيكر نظر 

 تسمح بإقامة عبلقة بيف الفضاءات ،ّيةعرفان ّيةمتعددة كتعطي أرض ّيةفضاءيف ذىنييف إلى أفض
 ، كحتى بناء استعارات جديدة.ّيةاستدالل ّيةبعمم ّيةصكرات الذىنالتّ كبمزج 

لقد غفؿ الّمسانيكف كالمناطقة كفبلسفة المغة التحميميكف عف المظير اإلبداعي المعّقد الذم يجرم 
لمعنى ىك الذم يمكف أف يككف في االستعماؿ اليكمي لمغة... كلكف الّترّكب الذم يمكف تكقعو في ا

 يره.طّيعا عمميا كمحّطا لمعناية، كىك الذم يمكف أف يحتمؿ النظر العقمي الذكّي دكف غ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :الثّالثالفصل 

 المصدرّية الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ عالقات معاني المشترك 
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    :عالقات معاني المشترك الّداللّي في الّصيغ الّصرفّية المصدرّية -  

داللة المفردة ال تكمف كميا في المفاىيـ الذىنّية، إنما كذلؾ في بنّية الّمغة ذاتيا، باإلضافة إلى  إفّ  
لى موضوع عممّية االتصاؿ وعوائقو.  فالكممة بالّمغة الثّ الخمفّية  قافّية والمعرفّية لممرسؿ والمتمقي، وا 
ذاتيا.  العربّيةة لمغة الّدالليّ و  ةالّصرفيّ تكتسب معناىا أوال وقبؿ كّؿ شيء، مف الخصائص  العربّية

لمجذر، فيذه الّمغة تتيح لنا ثالث أدوات ُمِعينة عمى استيعاب معنى الّمفظ وىي: المعنى األصمي 
، وأحيانا أكثر مف معنى أصمي واحد، ويتجمى المعنى األصمي لمجذر وكّؿ جذر يحمؿ معنى أصميا

رفي لمفظ، فالوزف الصّ سرة الّمفظّية، ومعنى الوزف في جميع األلفاظ المشتقة منو. والمعنى العاـ لأل
الثة. إاّل أننا الثّ لممعاني  الّدالليّ ذاتو يحمؿ معنى خاصا بو؛ يعني أّف معنى الّمفظ يكوف بالمجموع 

ي تتأتى مف خارج الّمغة؛ أي أنيا ُتفيـ تداوليا أو باعتماد الخمفيات التّ الالت الدّ نجد أحيانا بعض 
ي تجتمع ضمف داؿ واحد، وذلؾ التّ تماعّية، فنحاوؿ ربطيا بالمعاني األخرى قافّية واالجالثّ 

 صورّية، مف مشابية ومجاورة.التّ باالستعانة بالمبادئ العالقّية المشتقة مف المبادئ 
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دراسة  الثي المجّرد، ىيالثّ المصدرّية، المشتقة مف الفعؿ  الّصرفّيةيغ الصّ دالالت  إّف دراسة   
والمعاني  الّدالليّ دراسة لمعالقة بيف بنية أو شكؿ ىذا المشترؾ  ( وPolysémie) الّدالليّ  لممشترؾ

ي التّ الالت الدّ أو  ،المعاني مختمؼ بيف تكوف يالتّ  العالقات لشبكة ي ُتسند لو، كما أنو رصدالتّ 
 تمؾ طبيعة لدراسة محاولة كذلؾ وىو متداخال، نسيجا تكّوف حيث تجتمع ضمف قالب صرفي واحد؛

 منيا الواحد المعاني أو المداليؿ خالليا مف تنفتح يالتّ  القنوات ضبط إلى وسعي نفسيا، العالقات
وىذه العالقات بيف شكؿ أو دواؿ ىذه الوحدات ومعانييا، أو بيف معاني الوحدة  ،اآلخر عمى

ـّ إّف دراسة مختمؼ الوحدات  ي تتآلؼ مبنى أو التّ المعجمّية الواحدة، ىي ما ُيبرز نظامّية المعجـ، ث
 ي تتوزع إلى ثالثة أنواع وىي:التّ ، و 1الّدالليّ رابط التّ دراسة مختمؼ أنواع عالقات  معنى، ىي

 رادؼ.التّ و  الّدالليّ واؿ والمداليؿ، وتبرز مظيري االشتراؾ الدّ العالقة بيف  -

العالقة بيف المداليؿ، وتكشؼ عف العالقات المجازّية لمعاني الوحدة المعجمّية في إطار  -
 .الّدالليّ االشتراؾ 

ماء إلى العالقة بيف األدلة مف حيث ىي عالمات حاممة لدواؿ ومداليؿ، وتظير عالقات االنت -
 ة ومجاالت اإلدراؾ. ويمكف تمخيص ىذه العالقات في ىذا الشكؿ:الّدالليّ الحقوؿ 

 الّدالليّ رابط التّ عالقات                          

 

 واؿ بالمداليؿ      العالقات بيف المداليؿ        العالقات بيف األدلةالدّ عالقات 

 

 العالقات المجازّية            عالقات االنتماءعالقات االقتراف                

 (      )حقوؿ داللّية ومجاالت إدراكّية(الّدالليّ رادؼ(    )االشتراؾ التّ و  الّدالليّ )االشتراؾ 
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واؿ والمداليؿ، وكذا العالقة بيف الدّ ، بدراسة العالقة بيف الّدالليّ وتيتـ دراستنا لظاىرة االشتراؾ    
عالؽ بيف معاني الوحدة المعجمّية الواحدة، ودراسة لطبيعة تمؾ العالقات التّ ؼ ي تكشالتّ المداليؿ، 

  تأويمو وآليات المعنى، تشّكؿ عف لمكشؼ ؛المعجميّ  اللةالدّ  عمـ يعتمده الذي نفسيا. والمنيج
 قابؿ أو ،الّدالليّ  االشتراؾ باب مف الوجوه متعدد أو غامض، معنى تشخيص عمى يقـو منيج

 مظير تفسير إلى يؤدي رصدا المفردة معاني برصد يكوف شخيصالتّ " وذلؾ ما، سياؽ في لمتأويؿ
ي تجمع عدة التّ والذي تمثّمو عالقات المشابية والمجاورة  .1مداليميا" بيف  (Association) رابطالتّ 

و إلى مجاؿ داللة أخرى لتّ حد، والذي يكوف نتيجة "انتقاؿ الّمفظ مف مجاؿ دالامدلوالت في داؿ و 
؛ بمعنى 2يف، ولو وجياف ىما االستعارة ... والمجاز المرسؿ"لتّ الالدّ لعالقة أو مناسبة واضحة بيف 

ي تمّثميا التّ ، بعالقات داللّية، وىي المشابية الّدالليّ حّوؿ في المعاني، يكوف في المشترؾ التّ أّف 
 سؿ.ي يمّثميا المجاز المر التّ االستعارة، والمجاورة 

 أو األصمي المعجمّية الوحدة معنى المؤّوؿ، استحضار المعنى عف الكشؼ طريقة وتتطمب   
 أصؿ في المعجمّية الوحدة إلى يسند الذي المعنى ىو األصمي والمعنى الحقيقي. المعنى

 تحديد أيضا تتطمب كما المؤوؿ. المعنى فيـ عمى يساعد المعنى ىذا واستحضار استعماليا؛
 مستعمؿ كفاّية عمى اعتمادا أي تداوليا؛ ُتفيـ العالقة وىذه المعنييف، بيف ابطةالرّ  المجازّية العالقة
بمعنى أنيا متأتّية مف خارج الّمغة  .3الجماعّية جربةالتّ  في المواضعات مف انطالقا فسيرّيةالتّ  الّمغة

 العالقات يبّيف ال والمشّجر، وليدييفالتّ تحميؿ  مف خمفيات ثقافّية واجتماعّية وعقائدّية... وتطبيؽ
 الذىف.  في المعنى تكّوف آلّية صوريا يبّيف الوحدات، إنما بيف

ة تتحّوؿ إلى تعدد في المعنى المعجمي؛ ألّف مف طبيعة المعنى المعجمي الّدالليّ إّف األحادّية    
 .سياقات مختمفةعّدد واالحتماؿ، بذكر معاف متعددة بعضيا تاريخي وبعضيا آني، تستعمؿ في التّ 

المعاني المختمفة في داؿ واحد؟ وىؿ يوجد معنى مركزي أو أصمي تتفرع منو  لكف كيؼ نفّسر تآزر
بقّية المعاني؟ أـ أّف المعاني تشتؽ بعضيا مف بعض؟ ونتساءؿ عف آليات تأويؿ معاني االشتراؾ 

                                                           
 .96ص ،22، 21ع اللة المعجمّية"،الدّ محمد شندوؿ،" مف طرؽ تأويؿ المعنى في عمـ  -  1
 .27، 24، دار الحرّية لمطباعة، ص 1980رادؼ في الّمغة، دط. بغداد: التّ حاكـ مالؾ العيبي،  -  2
 .97ص، 22، 21عاللة المعجمّية، الدّ محمد شندوؿ، مف طرؽ تأويؿ المعنى في عمـ  -  3
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ع عّدة دالالت في نمط ، وما الذي يجعميا تتعالؽ وتترابط ضمف داؿ واحد؟ أو كيؼ تجتمالّدالليّ 
وقبؿ البحث في دالالت  ي تسند إليو؟التّ الالت الدّ صيغي واحد، وىؿ ىناؾ تعالؽ بيف مختمؼ 

ي تربط بينيا في المشترؾ التّ د، والعالقات الثي المجرّ الثّ المصدرّية المشتقة مف  الّصرفّيةيغ الصّ 
  المعجـ الوسيط.، نشير إلى إحصاءات دالالتيا الواردة في مدّونة الّدالليّ 

الثي المجرد ولدالالتها الواردة الثّ المصدرّية المشتقة من  الّصرفّيةدراسة إحصائّية لمصيغ  -1
 في المعجم الوسيط:

ي استخرجناىا مف التّ الثي المجّرد، الثّ المصدرّية المشتقة مف الفعؿ  الّصرفّيةيغ الصّ إّف إحصاء   
ـّ نسبة ورودىا، مع ذكر دالالت كؿ صيغة صرفّية مدّونة المعجـ الوسيط، كاف بذكر عددىا،  ث

 الالت. الدّ ونسبة كؿ داللة مف ىذه 

 نسبتها عددها يغالصّ دالالت  نسبتها عددها الّصرفّيةيغ الصّ 
 65.14% 142 المرض   
 24.31%  53 البقّية %4772  218 ُفعال -1
 10.55% 23 وتالصّ    
قرب شيء من  12.45% 575 ِفعال -2

 شيء
  

 45.02% 122 حرفة 5.87% 271 ِفعالة -3
 54.98% 149 الوالية واالشتمال

    5.17% 239  َفعالة -4
    1.21% 56  ُفعول -5
    0.61% 28  ُفعولة -6
    17.31% 799  فَعل -7
    28.46% 1314 فْعل -8
  فعيل -9
 
 

 %91.2 487 ص مش/ ص مب %11.57 534
 %5743  29 وتالصّ 
 %3.37 18 يرالسّ 
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 سـ البياني:الرّ تائج المحّصؿ عمييا كما في ىذا النّ ويمكف تمثيؿ ىذه 
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    11.81% 545 ُفعمة -11
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 تائج:النّ تحميل  -

الثي المجرد والواردة الثّ المصدرّية، المشتقة مف الفعؿ  الّصرفّيةيغ الصّ نالحظ مف خالؿ إحصاء    
ي تمّثؿ أكبر التّ يغة الصّ صيغة صرفّية، و  4620أّف المجموع الكّمي ليا ىو  لمعجـ الوسيط،في ا

 .0.61%أّما أقؿ نسبة فتمّثمو صيغة )ُفعولة( بنسبة   28.46%بنسبة  نسبة ىي صيغة )فْعؿ(

يغ أكثر ورودا، في مدّونة لغوّية الصّ ، معرفة أّي الّصرفّيةيغ الصّ ونيدؼ مف خالؿ إحصاء ىذه    
الالت أكثر ورودا، في كّؿ نمط صيغي واحد. كما الدّ تتمّثؿ في المعجـ الوسيط، وكذا معرفة أي 

 عجـ حاسوبي يتوفر عمى محّمؿ صرفي تائج اإلحصائّية، في إنشاء مالنّ أّنو يمكف استغالؿ ىذه 
بمعنى أف ُتعتمد  ؛1راسّية سواء ألىؿ الّمغة، أو لمتعممييا كمغة ثانّيةلدّ اوكذا في تصميـ المناىج 

 .العربّيةيغ األكثر ورودا، في تعميـ الّمغة الصّ 

، وصيغا أخرى ، أّف ىناؾ صيغا تحمؿ دالالت متعددةالّصرفّيةيغ الصّ ونالحظ في دالالت    
ُفعاؿ مثال، ليا عّدة دالالت إذ "يكوف األدواء عمى ُفعاؿ  الّصرفّيةيغة الصّ ف تحمؿ داللة أحادّية،

ي التّ سبة النّ ، ولقد جاءت 2راخ"الصّ عاء و الدّ نحو الُقالب والُخمار، واألصوات أكثرىا عمى ىذا نحو 
صيغة مف المجموع  142الالت األخرى، إذ إّف عددىا الدّ تدّؿ عمى المرض، أكبر نسبة مقارنة ب

مفردة فقط، مثؿ البغاـ صوت  23وت تمثمياالصّ صرفّية، أّما داللة  صيغة 218الكمي الذي ىو
صيغة صرفّية، ونمّثؿ بػ: البجاس نفاّية  53، الخوار صوت البقر. وعف داللة البقّية فيي ةالضبي

ي يدّؿ معناىا التّ وبيذا تكوف نسبة صيغة فعوؿ  كر، الفضاض ما تفرؽ عند الكسر،السّ قصب 
 الالت األخرى.الدّ سبة مقارنة بعمى المرض، تمّثؿ أكبر ن

                                                           
. 1بيعّية، طالطّ  ّيةالعربسمطاف بف ناصر المجدوؿ وآخروف، لغويات المدّونة الحاسوبّية، تطبيقات تحميمّية عمى  -  1
 .93وزيع، صالتّ ، دار وجوه لمنشر و 2016ياض:الرّ 
. 1ومسائميا وسنف العرب في كالميا، ط العربّيةاحبي في فقو الّمغة الصّ أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،   -  2

  .171، دار الكتب العممّية، ص 1997بيروت: 
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، بؿ إنو اعتمدىا لتوليد عدد 1ولقد أقّر مجمع القاىرة استخداـ صيغة ُفعاؿ لمداللة عمى المرض   
مع بغزارة، وُىذاء الدّ ( وىو إفراز dacryorrheaبّية الحديثة، مثؿ: ُدماع )الطّ مف المصطمحات 

(délire وىو اضطراب عقمي يتميز بالخداع الحسي )( واليموسة، وُدوادdermatomyiasis وىو )
مط الذي يجب القياس عميو في النّ وىذا سعي منو إلى تحديد القالب و  ،2إصابة الجمد بيرقات الذباب

 ي تدّؿ عمى المرض.التّ  الّصرفّيةيغ الصّ اشتقاؽ 

 عمى وزف ُفعاؿ، ففي صيغة فَعؿ تدّؿ عمى المرض، وليسوالحظنا في المدّونة ورود صيغ ت   
وغيرىا.  ...3فخالنّ عر، الكمب، الصّ حـ، الرّ وجدنا مثال: البرص، الجرب، الجبف، الخشـ، الخفج، 

وعمى صيغة فعالف نجد مثال:  نجد مثال: الحّزاز: ألـ في القمب،وعمى صيغة المبالغة فّعاؿ 
ال يكوف دوما باعتماد  ،ويفّسر ىذا بأّف توليد المفردات في الّمغة يالف  اليذياف، اليرقاف،السّ 

نما يخضع أيضا لالعتباطّية.   القياس، وا 

ي ليا عّدة دالالت؛ إذ تدّؿ عمى حرفة، ونسبتيا ىي التّ ِفعالة  الّصرفّيةيغة الصّ ونجد أيضا    
سبة المتبقّية النّ مفردة، بينما  271مفردة مف المجموع الكمي الذي ىو 122أي ما يعادؿ  %45.02

ِفعالة. ولقد اعتمدت  الّصرفّيةيغة الصّ فة دالالتيا رغـ اتفاؽ شكميا، الذي ىو تمّثمو مفردات مختم
ي تعني عمؿ مف يراقب التّ قابة الرّ صيغة ِفعالة في توليد مفردات مستحدثة تدّؿ عمى الحرفة، مثؿ: 

ي حؼ قبؿ نشرىا، العمادة منصب العميد في الجامعة، الوكالة وىي عمؿ الوكيؿ الذالصّ الكتب أو 
إضافة إلى مفردات أخرى قديمة وكثيرة، تدّؿ عمى حرفة؛ ألّف  د إلى غيره أف يعمؿ لو عمال،يعي
سبة الكبرى مف مفردات المعجـ الوسيط، مأخوذة مف لساف العرب، مع بعض اإلضافات مف النّ 

ا ُيستحدث مف مفردات زمانو ولكف الحقيقة أّف المعجـ، يجب أف يصؼ م ،4حاح واألزىريالصّ 
 مراعاة لمجميور أو الفئة التي يوّجو إلييا.وعصره؛ 

                                                           

 .119، 118، ص خالؿ الخمسيف عاما القرارات العممّية: مجموعة العربّيةمجمع الّمغة  -  1 
 .24.، ص 1990، القاىرة، 2بّية، جالطّ : معجـ المصطمحات العربّيةمجمع الّمغة  - 2

 الممحؽ، الصيغة الّصرفية فَعؿ. انظر -  3
 .25/05/2017بتاريخ  (youtube، عف موقع ) الّدراسات الّمسانّية والمعجمّية"إبراىيـ بف مراد، " -  4
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لى صيغة الصّ فعيؿ إلى داللة  الّصرفّيةيغة الصّ وتشير    فة المشابية، مثؿ: كريـ، جميؿ، وا 
ير السّ وت، مثؿ: زئير، صييؿ، خرير، وكذا عمى الصّ المبالغة، مثؿ: سميع، بصير، خبير، وعمى 

حيح... الصّ باب آخر عمى فعيؿ نحو اليدير و  مثؿ: مضيؽ، مسيؿ، خميج. ولقد ورد أّف "األصوات
فات الاّلزمة لمنفوس عمى فعيؿ نحو شريؼ وخفيؼ، وعمى أضدادىا نحو وضيع وكبير الصّ وتكوف 

فة المشبية الصّ . وعف نسبة كّؿ داللة، نجد أّف 1وصغير، ىذا ىو األغمب وقد يختمؼ في اليسير"
وت بنسبة الصّ سبة المتبقّية، فتتوزع عمى داللة النّ ، أّما % 91.2وصيغة المبالغة، تشّكؿ نسبة 

فة المشبية الصّ . ونشير ىنا إلى أّننا أدمجنا كّؿ مف % 3.37ير بنسبة السّ ، وعمى داللة % 5.43
 ياؽ السّ ييما خارج لتّ مييز بيف دالالتّ وصيغة المبالغة الّمتاف جاءتا عمى صيغة فعيؿ؛ لصعوبة 

، بينما صيغة المبالغة تصاغ مف الفعؿ الاّلـز ومف الفعؿ فة المشبية تصاغ مف الفعؿ الاّل الصّ ف ـز
فة المشبية وصيغة المبالغة الصّ مييز في صيغة فعيؿ، بيف التّ المتعّدي، واإلشكاؿ ىو كيفّية 

؟ إّف الفرؽ بيف  ركيب ال التّ فة المشبية وصيغة المبالغة إنما يظير عند الصّ المصوغة مف فعؿ الـز

ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ  : تعالىعند اإلفراد ففي قولو 

ف قمنا السّ ّف المعنى: أبدع إإف قمنا  ، ١١١البقرة:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   موات فيي صيغة مبالغة، وا 
يعني أّف الصيغة الّصرفية فعيؿ تدّؿ عمى  ؛2موات بديعة فيي صفة مشبيةالسّ إّف المعنى: 

ألّف الخالؽ المبالغة، حينما تتعمؽ بالخالؽ، وتدّؿ عمى الصفة المشبية حينما تتعمؽ بالمخموؽ؛ 
مييز بينيما، واختالؼ معايير التّ غـ مف صعوبة الرّ وعمى وحده قادر عمى إبداع السموات واألرض، 

اللة الدّ الشتراكيما في  ؛وعيف عمى اآلخرالنّ في إطالؽ أحد  ،تساىؿ بعضيـ ،وعيفالنّ الفصؿ بيف 
 عمى قوة المعنى. 

يغ األخرى، نجد أّف صيغة ِفعاؿ في مدّونة المعجـ الوسيط، جاءت بنسبة الصّ نسبة  وتمّثؿ    
الِعالط  :مات نحوالسّ فار والِشماس، وفي النّ . و"يكوف الِفعاؿ في األشياء كالعيوب، ك 12745%

                                                           
. 1ومسائميا وسنف العرب في كالميا، ط العربّيةاحبي في فقو الّمغة الصّ أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،  -  1

  .171، دار الكتب العممّية، ص 1997بيروت: 
 www.site.google.com: موقع" الوزف نفس في المشتركتيف المبالغة وصيغة المشبية فةالصّ  بيف الفرؽ"  نظرا -  2
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يغة ىي العيب الصّ يعني أّف داللة ىذه  1راـ والِجزار"الصّ ، وفي بموغ األشياء نيايتيا نحو والِخباط
 ة.يايالنّ ة أو مة، وبموغ الغايالسّ أو 

يغ الصّ مقارنة ب تمّثؿ أكبر نسبة، % 28746فْعؿ  الّصرفّيةيغة الصّ نسبة  انتيينا إلى أفّ و    
يغة الصّ ثالثّية. وتمييا أغمبيا  العربّيةأّف كممات الّمغة القوؿ باألخرى، وىذا دليؿ عمى صحة 

المصدرّية المشتقة مف  الّصرفّيةسب المئوّية لمصيغ النّ مف مجموع  17.29%فَعؿ بنسبة  الّصرفّية
فْعؿ، فكالىما جاءتا  الّصرفّيةيغة الصّ الثي المجرد، وىي تمّثؿ ثاني أكبر نسبة، بعد نسبة الثّ الفعؿ 
أّما عف داللة فَعؿ فمـ ُتخص بمعنى مف المعاني المختمفة، إذ ورد عند ابف الحاجب في  ،ثالثيتاف

الشافّية: فقّؿ أف تجد فعال مف أبنيتيـ غير فَعؿ، لو معنى، إاّل وقد استعمؿ فَعؿ فيو، فيذا وجو 
لـ ضي االستراباذي في شرح الشافّية: اعمـ أّف باب فَعؿ لخفتو الرّ . وكذلؾ عند 2كثرة معانيو

يختص بمعنى مف المعاني، بؿ استعمؿ في جميعيا؛ ألّف الّمفظ إذا خّؼ كثر استعمالو، واّتسع 
. ونشير إلى أّف ىناؾ محاولة في المجاؿ الحاسوبي، ألجؿ إحصاء دالالت الجذوع 3صرؼ فيوالتّ 
ـّ تحديد دالالتيا الغالبة. الصّ ي تشتؽ منيا ىذه التّ   يغة فَعؿ، ومف ث

يا " يقولوف لتّ ، وعف دال %078فعالف قميمة جدا؛ إذ تقّدر بػ  الّصرفّيةيغة صّ الوجاءت نسبة    
 ّثؿ ليا مف مدّونتنا بػ: الخفقاف . ونم4زواف والغمياف"النّ فَعالف ما دّؿ عمى الحركة واالضطراب نحو 

 يالف، الفيضاف، اليمذاف... وغيرىا.السّ 

، ونشير %0761يغ األخرى، إذ تقّدر بػ الصّ ُفعولة أقؿ نسبة مقارنة ب الّصرفّيةيغة الصّ وتمّثؿ    
عريؼ المعجمي، ال في المدخؿ؛ ونحف اعتمدنا في التّ يغة أغمبيا موجودة في الصّ إلى أّف ىذه 
عريفات المعجمّية؛ مثؿ مفردة صعوبة، ليونة، وكذلؾ التّ يغ المداخؿ المعجمّية، ال الصّ استخراج ىذه 
 لمشتقتاف مف المعتؿ األخير. ُخمو، وُدنو ا

                                                           
 .171ومسائميا وسنف العرب في كالميا، ص  العربّيةاحبي في فقو الّمغة الصّ ، بف فارسا -  1
صريؼ، المكتبة التّ حوي المعروؼ بابف الحاجب، الشافّية في عمـ النّ ويني الدّ يف أبي عمرو عثماف بف عمر الدّ جماؿ  -  2

 الشاممة.
  ، المكتبة الشاممة.ابف الحاجب شافّيةي، شرح ذاالسترابا يضالرّ د بف الحسف محم - 3 

  .171ومسائميا وسنف العرب في كالميا، ص  العربّيةاحبي في فقو الّمغة الصّ ، بف فارسا -  4



 
 

182 
 

َفعالة بمغت نسبتيا  الّصرفّيةيغة الصّ ، و %11781ُفعمة بػ  الّصرفّيةيغة الصّ وتقّدر نسبة    
ي لـ التّ يغ الصّ . ونشير إلى أّف ىذه %1721ُفعوؿ فتمّثؿ  الّصرفّيةيغة الصّ ، وعف نسبة 5717%

يغي إلى داللة الصّ ال يشير شكميا  تستقر عمى داللة واحدة، أو أنيا جاءت عمى معاف مختمفة،
الي ال يمكننا دراسة عالقة المبنى بالمعنى، ألّف شكميا ال يحمؿ معنى إضافيا، وليذا التّ معّينة، وب

 .الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ سنكتفي باعتماد داللة الجذع، في تحديد عالقات معاني المشترؾ 

الثي الثّ المصدرّية المشتقة مف الفعؿ  الّصرفّيةراسة اإلحصائّية، لمصيغ الدّ ونخمص مف خالؿ    
الثّية ىي األكثر ورودا في الثّ المجّرد، ولدالالت كّؿ نمط صيغي، أّف صيغتي )فْعؿ وتمييا فَعؿ( 

ي يحمميا نمط صيغي واحد، فنذكر أّنو في التّ سبة لمدالالت المختمفة النّ مدّونة المعجـ الوسيط، أّما ب
ة المتبقّية تمّثمو دالالت الوالية سبالنّ ، بينما 45.02%صيغة ِفعالة، تمّثؿ نسبة ما يدّؿ عمى الحرفة 

، وىي تمّثؿ أكبر %65.14ما يدّؿ عمى المرض يمّثؿ نسبة نجد في صيغة ُفعاؿ،. و واالشتماؿ
يغة الصّ و . %10.55وت بنسبة الصّ ، و %24.31الالت األخرى؛ أي البقّية بنسبةالدّ نسبة مقارنة ب

فة الصّ ي تحمؿ دالالت مختمفة، ىي صيغة فعيؿ؛ إذ نجد أّف التّ المصدرّية األخرى  الّصرفّية
وت الصّ سبة المتبقّية، فتتوزع عمى داللة النّ ، أّما % 91.2المشبية وصيغة المبالغة، تشّكؿ نسبة 

المصدرّية  الّصرفّيةيغ الصّ . وعف باقي % 3.37ير بنسبة السّ ، وعمى داللة % 5.43بنسبة 
ّما دالالت ال يمكف حصرىا، مثمما في صيغة فَعؿ.  األخرى، فنجدىا إّما تحمؿ داللة واحدة، وا 

 

 

 

 

 

 



 
 

183 
 

 الثي المجرد:الثّ المصدرّية المشتقة من  الّصرفّيةيغ الصّ ة في الّدالليّ العالقات  -2

مف حيث عالقات بعضيا ببعض، وما تكّونو مف حقوؿ داللّية ذىنّية  إّف دراسة طبيعة المداليؿ    
في اتجاىات متعددة متباعدة ومتقاطعة، تطرح قضّية ميمة في صناعة المعجـ، ودراسة نظامو مف 

ساؤؿ يطرح نفسو  التّ ؟ وىذا 1حيث تخميص األصؿ مف الفرع، لكف أّييما األصؿ وأّييما الفرع
 مييز بيف المعنى األصمي، والمعنى الفرعي لممفردة. التّ يتيح إمكانّية  ّنواريخي، وألالتّ لغياب المعجـ 

ة المطردة داخؿ المعجـ  الّدالليّ ة عمى رصد العالقات الّدالليّ وتعمؿ المبادئ العالقّية     
ال ىذه المبادئ، لصنفت في المعجـ في مداخؿ ي لو التّ وتخصص القراءات المتعددة لموحدات، 

 سقّية في المعجـ النّ ة برصدىا لمترابطات الّدالليّ وىذه المبادئ العالقّية  ،2بينيا منفصمة ال رابط
لموحدات  كما أّف المتكمـ يفيـ المعاني المنقولة أو الموّسعة ة،موّلدالترابطات يمكنيا أف تتنبأ بال

وتتمّثؿ ىذه   .اس مثؿ ىذه المبادئ العامةالمعجمّية الموجودة مسبقا في معجمو الذىني، عمى أس
 في: 3ةالّدالليّ المبادئ العالقّية 

 ف ىما:: ويمّثميا مبدآف اثناالمبادئ العالقّية االستعارّية -1

االستعاري كياف ونموذج: ينتج ىذا المبعد بإسقاط بعض خصائص الكيانات عمى  المبعد -أ
سقاط خصائص اخصائص نماذجيا؛ كإسقاط خصائص المحسوس عمى خصائص المجرّ  لحي د، وا 

 عمى خصائص غير الحي، و... مثؿ قولنا: 

 رقص الشالؿ. –عالج الفكرة  -يء السّ طّير الوضع 

                                                           
 .170، ص10، 9" مجمة المعجمّية التونسية، عةياللة المعجمالدّ ناد، "مراتب االتساع في الزّ األزىر  -  1
 .128، 127في البالغة والمعجـ، ص  الّدالليّ وليد التّ محمد غاليـ،  -  2
 ، الفصؿ الخامس.المرجع نفسونظر ا -  3
  - ،نظر محمد غاليـ، التوليد الداللي ا، ة الدالليةالعالقي ادئلممب ااختصار  نستعمؿ المباعد في الجمع، والمبعد في المفرد

 .126في البالغة والمعجـ، ص
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ي نعتبرىا التّ المبعد االستعاري كياف وسمة: ينتج مف ربط عناصر تمتمؾ بعض الخصائص  -ب
سمات ممّيزة ليا، بكيانات معّينة؛ قصد إسناد تمؾ الخصائص إلى ىذه الكيانات، وذلؾ في مثؿ 

 ربط الخدود بالورد، القمر بالجماؿ، األسد بالشجاعة... وغيرىا.

 في المجاز المرسؿ أو في الكناّية : وتتمثؿ في عالقات المجاورة المبادئ العالقّية الكنائّية -2
ي التّ إضافة إلى تمؾ  في البالغة والمعجـ( الّدالليّ وليد التّ ر إلييا محّمد غاليـ، في كتابو )ي أشاالتّ و 

 وىي: ي نحيا بيا(التّ االستعارة دىا اليكوؼ وجونسوف في كتابيما )حدّ 

 ماء، رعينا الغيث.السّ ببّية: مثؿ أمطرت السّ عالقة  -

 عالقة المنِتج بالمنتوج: كقولنا قرات سيبويو. -

 بيعي: كقولنا: أكمت غنما، أعصر خمرا.الطّ تاج بمصدره النّ قة عال -

 عالقة الفعؿ بالموضوع: مثؿ: حاف وقت األكؿ. -

 عالقة الفعؿ باألداة: مثؿ: أتعبت عينيو الكتب. -

 نوير.التّ أليؼ عمى التّ عالقة الفعؿ بالمنفذ: كقولنا: عمؿ  -

 اي.النّ عالقة المنفذ باألداة: كقولنا: يشدو  -

 عالقة الجزء بالكؿ: كقولو تعالى "يضعوف أصابعيـ في آذانيـ" -

 عالقة الوعاء بالمحتوى: كقولنا: شربت الكأس. -

 عالقة الحاؿ بالمحؿ: كقولو تعالى "واسأؿ القرّية" -

 عالقة المالؾ بالممكّية: كقولنا: تزوج ثروة ىائمة. -
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ي التّ ، فيي 1راث العربيالتّ ونشير إلى أّف ىذه العالقات المجازّية، وردت بعض منيا في كتب    
، سواء بالمشابية أي االستعارة، أو الالت المختمفة لممشترؾ الّدالليالدّ تفّسر كيفّية ارتباط وتعالؽ 

 بالمجاورة أي المجاز المرسؿ.

ة، ومشتؽ مف مبدأ تصوري، وتعمؿ ىذه الّدالليّ  ظرّيةالنّ ويعتبر كؿ مبدأ عالقي داللي جزء مف    
ي يمكف أف التّ المبادئ عمى تحديد العالقات بيف المداخؿ المعجمّية لموحدات، والمعاني الموّلدة 

 ة ترصد العالقاتالّدالليّ ظرّية النّ يعني أّف  ؛2الّدالليّ ركيب التّ تأخذىا ىذه الوحدات عمى مستوى 
 ضاد وغيرىا.التّ رادؼ و التّ و  الّدالليّ ة كاالشتراؾ الّدالليّ 

 الواحدة  الّصرفّيةيغة الصّ ظر في كيفّية تعالؽ معاني النّ اؿ الواحد، و الدّ ودراسة تعدد مدلوالت    
رابط التّ ماذج مف كّؿ نمط صيغي، ثـّ مقارنة وتحميؿ أوجو النّ في بحثنا ىذا، كاف باختيار بعض 

، والمبادئ العالقّية العرفانّيةاحد؛ وذلؾ باعتماد المقاربة و  ي تجتمع ضمف قالبالتّ الالت الدّ بيف 
 بية أو االستعارة عالقات مجازّية تتمّثؿ في المشاصورّية، مف التّ ة المشتقة مف المبادئ الّدالليّ 

 والمجاورة أو المجاز المرسؿ.  

المصدرّية، تظير  الّصرفّيةيغ الصّ ماذج أّف العالقة بيف معاني مدلوالت النّ ونجد في بعض    
 بوضوح وذلؾ في مثؿ:

 الجنوف. -4ار، دالنّ حر  -3شدة الجوع، د -2ياب العطش، دالتّ  -1عار: دالسّ  -

 المطر الكثير. -2ـ يخرج مف األنؼ، دالدّ  -1عاؼ: دالرّ  -

اس تؤدي النّ طائفة مف  -3أعضاء تقـو بوظيفة معّينة، د -2ما نحتاج إليو، د -1الجياز: د -
 .عمال دقيقا

مجموعة مف مركبات  -2عدد مف اإلبؿ بعضو خمؼ بعض عمى نسؽ واحد، د -1القطار: د -
 كة الحديدّية تجرىا قاطرة.السّ 

                                                           
 يوطي، المزىر في عمـو الّمغة، )المكتبة الشاممة(.السّ  -  1
 .155في البالغة والمعجـ، ص  الّدالليّ وليد التّ محمد غاليـ،  -  2
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جؿ األبمو غير الرّ  -3ري، دالطّ عفراف الزّ  -2اضج، دالنّ ري غير الطّ الّمحـ  -1العبيط: د -
 اضج.النّ 

إّما مشابية شكمّية أو إّما مشابية ماذج عالقة مشابية واضحة، وىي النّ وتجمع مدلوالت ىذه    
المصدرّية، الواردة في مدّونتنا، أّنو ال عالقة  الّصرفّيةيغ الصّ نجد في بعض لكننا ة. و معنويّ 

سنحاوؿ توضيحيا ليذا و  أو نمط صيغّي واحد،ي تجتمع ضمف داؿ واحد، التّ واضحة بيف المعاني 
باعتماد في داللة الجذر،  ، بعد النظراليكوؼ وجونسوفي أشار إلييا التّ   ةالّدالليّ باعتماد العالقات 

معجـ مقاييس المغة البف فارس، الذي يبّيف المعاني األصوؿ، وكذا معاجـ أخرى. وبعدىا النظر 
عالقات الوتمييا دراسة ، بالمعاني التي تندرج ضمنو يغي أو القالب، وعالقتوالصّ مط النّ داللة  في

ني الحقيقية عف يغي الواحد، مف مجاز واستعارة، بعد تمييز المعامعاني النمط الصّ التي تربط بيف 
  المعاني المجازية.

إّف المتكّمـ الّسامع مف وجية نفسّية يميؿ إلى محاولة البحث عف تأويالت داللّية مالئمة    
 ما نقـو بو مف شذوذ داللي لموىمة األولى، وىولمبنيات، بغض الّنظر عما تبدو عميو ىذه األخيرة 

يجاد العالقات المجازّية الّتي تربط بيف معاني المشترؾ الّداللّي.  في بحثنا ىذا؛ أي محاولة تأويؿ وا 
ي نتبّيف فييا العالقات التّ المصدرّية،  الّصرفّيةيغ الصّ  المشترؾ الداللي في ما يمي نماذج مف وفي

 اؿ والمدلوؿ، أو بيف المدلوالت.الدّ ي تربط سواء بيف التّ ة الّدالليّ 

 الّصرفّيةلمصيغة  الّدالليّ ة في المشترؾ الّدالليّ ندرس العالقات  ُفعال:  الّصرفّيةيغة الصّ  -1   
ـّ نحاوؿ إيجاد وتفسير مدى تعالقيا، باعتماد نقّدـ أمثمة تحمؿ عّدة مدلو عميو سو  ،ُفعاؿ الت، ث

 مف مشابية ومجاورة. العرفانّيةة الّدالليّ المبادئ العالقّية 

 الُخشام: -1

 داء يأخذ في الخيشـو فيفقده حاسة الشـ؛ -1د

 جؿ الكبير األنؼ؛الرّ  -2د

 الجبؿ العظيـ؛ -3د
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 األنؼ الكبير؛ -4د

 األسد. -5د

وُيقاؿ: خِشـ االنساف:  ،1شاـ: داء يصيب جوؼ األنؼ، ويقاؿ خياشيـ الجباؿ: أنوفياإّف الخُ    
ألصؿ خشـ: عند الزمخشري عف ا نجد أّنو وردو  ،2أصابو داء في أنفو، فأفسده، وصار ال يشـ

داللة الجذر عف الداء ىي األصؿ، أّما بقية  ؛ يعني أفّ 3أشرفت خياشـ الجباؿ وىي أنوفيا
ي التّ ُفعاؿ  الّصرفّيةيغة الصّ وعف داللة  المدلوالت التي تندرج ضمف الداؿ ُخشاـ فيي مجازية،

عمى المرض؛ يعني أف فيو اتفاؽ  جاءت عميو مفردة ُخشاـ، فنجد أّنو مف ضمف دالالتيا، الداللة
 . الّصرفّيةيغة الصّ ي تضيفيا التّ اللة الدّ بيف داللة الجذر و 

إدراؾ عالقة المشابية مثال يصعب ، ولكف داللية عالقاتشاـ تربط بيف معاني مفردة الخُ و    
؛ لكف عالقة المجاورة 4ود 3، ألّف العالقة بينيما قائمة عبر د5والمعنى د 2ظاىريا بيف المعنى د

ي تظير مف خالؿ مبدأ عالقة الجزء بالكؿ، ألّف األنؼ الكبير جزء أو التّ  4ود 2واضحة بيف د
جؿ الكبير األنؼ، وتمؾ ىي رّ الجؿ؛ أي أّف استعماؿ األنؼ الكبير يحيؿ إلى الرّ عضو مف أعضاء 

 عالقة الجزء بالكؿ؛ ألّف األسد لو أنؼ كبير.  5ود 4ونجد كذلؾ بيف د عالقة المجاز المرسؿ،
بذلؾ أّف المعنى نجد و ؛ أي بيف الجبؿ العظيـ واألنؼ الكبير، 4ود 3نالحظ مشابية شكمّية بيف دو 

 تسري تأثيراتو إلى سائر المعاني. القاعدي

 ة كما يمي:الّدالليّ ويمكف تمثيؿ ىذه العالقات  

                                                           
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف منظور، لساف العرب، باب )خ ش ـ( -  1
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي، القاىري، المعجـ الوسيط، باب )خ ش ـ(  العربّيةمجمع الّمغة  -  2
. بيروت: 1أبو القاسـ جار اهلل محمود بف عمر بف أحمد الزمخشري، أساس البالغة، تح محمد باسؿ عيوف السود، ط -  3

 .284، ص 1، دار الكتب العممية، ج1998
  - وسةيكوف المعنى القاعدي لممفردة ماديا مجسدا بالضرورة؛ ألّف أصؿ الكممات في بدايتيا أطمقت عمى أشياء ممم 

لتنتشر دالالتيا إلى معاف مجّردة، وىو المبدأ الذي اعتمده العرفانيوف في دراسة االستعارة التصورية؛ أي مبدأ األساس 
 التجريبي، أو الذىف المتجسد. 
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 5د       4د        3د        2د       1د                     

 الّصرفّية( لمصيغة الّدالليّ شترط في المعاني المتعّددة )االشتراؾ ويعني ىذا الشكؿ أّنو ال يُ    
مة، فيي تشّكؿ حمقات قد يكوف السّ الواحدة أو في أفراد المقولة الواحدة اشتراكيا جميعا في نفس 

 ة غير ذي عالقة مع آخرىا.ممسالسّ أّوليا في 

ر إلى الّمغة اللة مرّده إلى أّف المعنى ديناميكي ومرف، وال يمكف أف ننظالدّ وىذا االشتراؾ في    
ويعّد ىذا األمر  ،1جربةالتّ ننظر إلى المعنى بوصفو متأصال في ، بؿ يجب أف بوصفيا بنّية ثابتة

 تغّيرا جوىريا في المجرى العاـ لمدرس الّمساني. 

 القماش: -2

 اس؛النّ أرذؿ  -1د

 ما يكوف عمى وجو األرض مف فتات األشياء؛ -2د

 متاع البيت؛  -3د

 وكّؿ ما ينسج مف الحرير وغيرىما )مو(. -4د

لساف العرب: أصؿ القماش ىو ما كاف عمى وجو األرض مف فتات األشياء، وقماش  في ورد   
قمش الشيء قمشا: جمعو مف ىا ىنا وىا : ورد المعجـ الوسيطوفي  ،2كّؿ شيء وقماشتو: فتاتو

يي يغة فالصّ وعف داللة  ؛ يعني أّف داللة الجذر قمش تشير إلى الداللة عمى جمع الفتات،3ىناؾ
نما تدّؿ عمى البقّية،  ىنا عمىال تدّؿ  جاء في معاني القرآف لمفراء "كّؿ مصدر كما المرض، وا 

                                                           
 .232محمد طعمة، البناء العصبي لمغة، ص -  1
 http://www.baheth.infoابف منظور، لساف العرب، باب )ؽ ـ ش( موقع الباحث العربي،  -  2
 http://www.baheth.infoالقاىري، المعجـ الوسيط، باب )ؽ ـ ش( موقع الباحث العربي،  العربّيةمجمع الّمغة  -  3
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اجتمع بعضو إلى بعض، مثؿ القماش والُدقاؽ والغثاء والحطاـ، فيو مصدر ويكوف في مذىب اسـ 
في المخصص "ويجيء ُفعاؿ فيما كاف نحو: الُرقاؽ والُحطاـ كذلؾ وجاء  ،1عمى ىذا المعنى"
يعني أّف أصؿ صيغة ُفعاؿ ىي  ؛2والُفتات والُرفات، وىو مصدر عمى مفعوؿ" والُجذاذ والُفضاض

 .الداللة عمى ما تحّطـ مف شيء وتكّسر منو

اللة الدّ اللة األصمّية لمفعؿ قمش، وىي الدّ ونالحظ أّف معاني مفردة قماش ذات صمة عميقة ب   
  ةالّدالليّ قاء بيف الخصائص لتّ تمّثؿ في ضبط درجة االالصعوبة تلكف و  عمى الجمع مف ىنا وىناؾ،

عبير التّ ، إذ تحّولت مف 4سبة لػ دالنّ ي يحيؿ إلييا المشتؽ، بالتّ ي يحيؿ إلييا الجذر والخصائص التّ 
 عبير عما يجمع. التّ عف عممّية الجمع إلى 

، لكف باالستعانة بػ  4ود 1قماش، غير واضحة بيف د الّصرفّيةيغة الصّ والعالقة بيف مداليؿ     
ذيؿ الرّ أي بيف االنساف  2ود 1بيف د أكثر، وذلؾ ألف فيو عالقة مجازية تربط تتضح 3ود 2د

ذالة الرّ صفة مّثؿ ىذه استعارة أنطولوجّية حيث كاف تَ حقير، و التّ ذالة و الرّ وفتات األشياء في صفة 
 فيزيائيا لو كانت كيانا لو وجود محسوس وىو الفتات، كمالمادي اليء عمى أساس الشالمعنوّية، 

 يمّثميا مبدأ عالقة الجزء بالكؿ 4ود 3أيضا عالقة مجاورة بيف د ، ونجد3فيي عالقة كياف مادة
 ي تتضح في أّف ما ُينسج مف الحرير وغيره، يدخؿ ضمف متاع البيت، أو جزء منو. التّ و 

، وغمبة الحاجة الّدالليّ طور التّ ( قد غمب؛ بسبب عوامؿ 4أّف االستخداـ االجتماعي لػ )دنجد و    
الجديدة حضاريا، وذلؾ راجع إلى أّف االتفاؽ بيف طرفي المجاز، يمّثؿ مجموعة خصائص موحّية 
تضاعؼ عدد الخصائص المتعارؼ عمييا، بفضؿ ما لممجاز مف مرجعّية تخييمّية، بينما ال تممؾ 

لّية ترجع إلى القواعد ما ىو إاّل تعديالت دال ،الشذوذ الظاىر ويكوف يغة نفس القوة الحيوّية. الصّ 

                                                           
الفراء، معاني القرآف، تح محمد عمي النجار، دط. القاىرة: أبو زكريا يحي بف زياد بف عبد اهلل بف منظور الديممي  -  1

 .62، ص2دت، الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة، ج
، 14ىػ، المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع، ج1321عمي بف اسماعيؿ ابف سيده، المخصص، دط. بيروت:   -  2
 .135ص

 .45ي نحيا بيا، صالتّ جورج اليكوؼ ومارؾ جونسوف، االستعارات  -  3
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 مطالب بمعرفة المفردة  يعني أّنو ،1الجزئّية، وعمى المتكّمـ أف يعرؼ عمى أي المفردات تنطبؽ
وكذا معمومات واقعّية مف  جـ،، أو كما ىي واردة في المعلعاـي ليا في االستعماؿ االتّ اللة الدّ و 

 خارج الّمغة.

إذ إنو ال   ؛2أّف ىناؾ "خصوصيات داللّية متأتّية مف خارج الّمغة" مف ىذا المنطمؽيمكف القوؿ و    
أو عالقات مشابية ومجاورة ىي  ،عالقة بيف قمش وقماش في الظاىر، ولكف فيو تحّوؿ داللي

 الواحدة. الّصرفّيةيغة الصّ عالؽ بيف مداليؿ التّ بط و الرّ مصادر 

  فار:الصّ  -3

 فيرالصّ  -1د

 دود البطف -2د

 أصفر يجتمع في البطفماء  -3د

 صفرة تعمو الّموف مف شحوب ومرض. -4د

بينما في  ،3بمعنى دود البطف، وماء أصفر يجتمع في البطف الّصفار :في لساف العربجاء    
وعف المعنى المجازي لمجذع صَفر  ،4يعني صّوت بفمو وشفتيو ؛صَفر صفيرا :جاء المعجـ الوسيط

ّف ، يعني أ5ىمؾ، وعّض عمى شّر سوفو الّصَفر، إذا جاع"صفرت ِوطابو" وصفر إناؤه إذا  جاء
عمى الصوت ىي الداللة داللة المف المعاني المجازية لمجذع صفر، بينما  الداللة عمى المرض

ألّف المعجـ الوسيط يرّتب المعاني في التعريؼ  1األصمية لمجذع صَفر؛ والدليؿ أّنيا جاءت في د
ـّ المجازية.   اءالدّ  اللة عمىالدّ فتشترؾ في  الّنمط الّصيغي ُفعاؿ،وعف داللة  المعجمي، الحقيقية ث

                                                           
 .45، 44إبراىيـ أنيس، داللة األلفاظ، ص -  1

2 - Danielle Corbin : Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2volumes, 
Paris :1987, presses universitaires du Lille. P261. 
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جاء في ديواف األدب وقد  ؛1د ما يمّثمووىو وت، الصّ اللة عمى الدّ و  ،4ود 3ود 2ما يمثمو دوىو 
الصيغة تضيؼ ؛ يعني أّف 1لمفارابي " ُفعاؿ لألدواء واألصوات وما تحّطـ مف شيء وتكّسر منو"

فار،معنى لمجذع، ونالحظ   يغة ُفعاؿ.الصّ بيف داللة الجذع وداللة  اىناؾ اتفاق أفّ  في مثالنا الصُّ

ّف االنطباع األّوؿ مف ، أمفردة الُصفار مدلوالتي تربط بيف التّ معالقات نالحظ بالنسبة لو    
عريؼ المعجمي لمفردة ُصفار، ىو عدـ وضوح العالقة بيف دالالت ىذه المفردة، إاّل أّف التّ مالحظة 

فؿ الطّ معف فييا يبّيف أّف مف أعراض اإلصابة بدود البطف خروج غازات بشكؿ متكرر، كما يقـو التّ 
 اف ، وىذا يعني أّف خروج الغازات، وحؾ األسن2بحؾ أسنانو بسبب األلـ فييا المصاب بيذا المرض

كما أّف   ،بب بالمسببالسّ فعالقة المجاورة ىذه تمثميا عالقة  أصوات نتجت عف مرض دود البطف،
يداف أو الدّ وجود دود البطف، يؤدي إلى إفراز الجسـ لسوائؿ وأحماض؛ مف أجؿ القضاء عمى ىذه 

ائؿ إلى السّ أخر في عدـ القضاء عمييا، أو معالجتيا، يؤدي إلى تغّير لوف التّ الميكروبات، إاّل أّف 
ة، أو عالقة الجزء مف الكؿ؛ ببيّ السّ ي تربطيما تمثميا عالقة التّ ؛ وىذه العالقة المجازّية 3األصفر

 ألّف دود البطف جزء مف الماء األصفر الذي يفرزه الجسـ.

ببّية؛ ألّف مف أعراض مرض دود السّ ىي عالقة المجاورة  4ود 3ي تربط بيف دالتّ لعالقة وا    
ي تربطيما ىي عالقة الجزء التّ البطف شحوب واصفرار في الوجو، ويمكف أف نقوؿ أّف العالقة 

وىذا يعني  ،الّدالليّ بيذا اجتماع مدلوالت مختمفة ضمف داؿ واحد، وفؽ مبدأ االشتراؾ نجد و  بالكؿ.
ّنما يكفي ارتباط المدلوالت فيما نفسيا مةالسّ أفراد المقولة في  أف تشترؾ جميع أنو ال يشترط ، وا 

 بينيا بعالقات المشابية أو المجاورة. 

ّية الّتي سببيا صفة المجاورة، يظير مف خالؿ الّتواصؿ والّترابط الذي يستند إلى العالقة الذىن   
والّتعايش والّتفاعؿ أنطولوجيا مع عالـ األشياء، مما يضفي عمى وظيفة العالقة الذىنّية صفة 

                                                           
 .85، ص1، ج1984تح: أحمد مختار عمر، دط. القاىرة:  ديواف األدب، أبو إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي، -  1
 .2019جانفي 2بتاريخ  www.mawdoo3.comنظر عالج ديداف البطف عند االطفاؿ عمى الموقع: ا - 2 

( عمى الموقع: Larousse médical( في المعجـ االلكتروني )Ascaridiose- Asciteنظر مصطمحي )ا -  3
www.Larousse.fr/archives/médical.  2019جانفي 2بتاريخ. 
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ّف داللة المواضعة الّناتجة عف روابط  إحالّية، تسمح باستعماؿ كياف معّيف مقاـ كياف آخر، وا 
غير مقصودة في إرادة المعنى، بؿ المقصود الّداللة المجاورة  األشياء حاضرة في الذىف، ولكنيا

؛ أي إنيا تسمح بتصّور شيء مف خالؿ ارتباطو بشيء آخر، وبالّتركيز عمى 1عف ىذه الّروابط
بعض مظاىر ما يحيؿ عميو ذلؾ الشيء، وىذه الّتصورات تتحكـ في تفكير اإلنساف، وتتحكـ في 

 منّظمة ما يدركو االنساف في الّتعامؿ مع المحيط.سموكياتو، وىي تبنيف بطريقة 

ألجؿ  ؛نقّدـ نماذج مف صيغة ِفعاؿ الواردة في المعجـ الوسيط ِفعال: الّصرفّيةيغة الصّ  -2    
في المشترؾ  عنى القاعدي، إلى المعاني الفرعيةي تنتشر مف المالتّ رازّية الطّ أثيرات التّ دراسة 
 .الّدالليّ 

 : الضماد - 1

 كثر في زمف القحط؛ لتأكؿ عند ىذا وىذا لتشبعتصادؽ المرأة اثنيف أو أ أف -1د

 كّؿ ما يضمد بو الجريح أو الكسر مف عصابة أو لفافة -2د

 واء ُيجعؿ عمى العضو وحده أو مع عصابة.الدّ  -3د

ٌؿ صحيٌح يدؿُّ عمى جمٍع اؿ: أصالدّ الضاد والميـ و جاء في مقاييس الّمغة عف أصؿ الضماد "   
َماد: الع .ِإذا َجَمعَتو َأْضِمده، الشيءَ  َضَمدت مف ذلؾ ،وتجمُّع  2".الُجْرح َضَمدت صابة، يقاؿوالضِّ

ضمدت فالنة: جمعت بيف زوجيا وخدنيا، أو اتخذت وورد في معجـ أساس البالغة لمزمخشري: 
 خدنيف، ويقوؿ اليذلّي:

 .3ودعينيأردت لكيما تضمديني وصاحبي         أال ال أحّبي صاحبي 

ماد؛ أي الجمع بيف رجميف، ىو معنى مجازي، وال   ونفيـ مف ىنا أّف المدلوؿ األّوؿ لمفردة الضِّ
ـّ المجازية حسب ترتيب األسبقي ندري لما ورد قبؿ المعاني الحقيقية، مع أفّ  ة لممعاني الحقيقية ث

                                                           
 .56ي نحيا بيا، صالتّ جورج اليكوؼ ومارؾ جونسوف، االستعارات  -  1
 http://www.baheth.infoفارس، مقاييس الّمغة، باب ) ض ـ د( موقع الباحث العربي، ابف  -  2
 .586، ص1ج أساس البالغة، ،زمخشريال -  3
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"وقالوا في معاني التعريؼ المعجمي في المعجـ الوسيط. وجاء عف داللة صيغة ِفعاؿ عند سيبويو 
أشياء َقرب بعضيا مف بعض، فجاؤوا بو عمى ِفعاؿ، وذلؾ نحو الِصراؼ في الشاء؛ ألّنو ىياج 

 1ج فُيذكر"فشّبو بو... ألّف ىذا األصؿ، كما أّف ذاؾ ىو األصؿ... ومثمو الِيباب والِقراع ألّنو يييّ 
 أي أّف الصيغة ِفعاؿ تأتي لمداللة عمى قرب شيء مف شيء؛ كالصِّراؼ والِضراب والنكاح.

 سبب مصادقة المرأة ألكثر مف رجؿ  موجود؛ إذ إفّ  3أو د 2مع د 1الالت دالدّ عالؽ بيف التّ و    
ي ُيضمد بيا التّ ىو ضماف لقمة العيش، ودواء لجراحيا؛ يعني أّف ىذا شبيو بالعّصابة أو الّمفافة 

د فيزيائي، وتمؾ ىي االستعارة وجو  الشيء معنوي بمادة لي الجرح لُيداوى، فيي عالقة َتَمّثؿ
كما يشير إلى جارّية في الكالـ العادي اليومي، ونجدىا  جسد،التّ مبدأ  ي توّضحالتّ نطولوجّية األ
جاعؿ مف اإلسقاط أمرا مغروسا مّثؿ، التّ صّور و التّ خييؿ إلى التّ اليكوؼ، ولكنو يتجاوز فييا  ذلؾ

في الذىف، بو يتمثؿ األشياء الواحد منيا عمى أساس شيء آخر، وليس مف الضروري أف يكوف 
 ونشير إلى أو في النظرية الموضوعية، معتقد بو في االستعارة الكالسيكّية،كما ىو  ،2بينيما تشابو

 .ي تميؿ إلى إنتاج صور حّسّيةوىي التّ  الّتشبيو بيذه الكيفّية، واردة لدى العرب،أّف بناء صورة 

واء الذي ُيجعؿ عمى الدّ ىي عالقة مجاورة تمّثميا عالقة الجزء بالكؿ؛ ألّف  3ود 2عالقة بيف دالو    
، وبيذا تبّيف المغة ُتمؼ عمى العضو الجريح يالتّ  ،العضو المريض جزء مف العّصابة أو الّمفافة

ىذه العالقات المجازية التي تربط معاني النمط الصيغي  تصوراتنا لألشياء، مف خالؿكيفية بناء 
 الواحد.

 : الِعماد -2

 خشبة تقـو عمييا الخيمة -1د

 رئيس العسكر -2د

 صراني بماء المعمودّية.النّ بي الصّ غسؿ  -3د

                                                           
 .12، 11، ص4سيبويو، الكتاب، ج -  1
  2 .153ناد، نظريات لسانّية عرفنّية، ص الزّ األزىر  - 
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بو  ُأِقيـَ  ما: والِعمادُ  ،َأقامو: عمداً  َيْعِمُده الشيءَ  "وَعَمد د:عف داللة الجذع عمَ  ورد في لساف العرب
صيغة  عف داللةو  ، أي أّف عمد يعني أقاـ،1عميو" َيْعَتِمدُ  ِبِعمادٍ  َأقمتو َأي فانَعَمد الشيءَ  وعمدتُ 

 .، وال توافؽ الدالالت المعروفة لياِفعاؿ في مفردة الِعماد، فيي غير واضحة

ي التّ ، وذلؾ أّف الخشبة 2ود 1الِعماد، وجود عالقة بيف د الّصرفّيةيغة الصّ ونالحظ في مدلوالت    
إدارة أمور  الخيمة، مثمما ُيعتمد رئيس العسكر في أداء مياـ أو الخيمة، ُتعتمد في بناء تقـو عمييا

ي توّضحيا التّ األمف، وىذه العالقة المجازّية تتمّثؿ في االستعارة األنطولوجّية، معّينة، متعمقة ب
 .دةعالقة كياف ما

صراني بماء النّ بي الصّ ؛ حيث إّف غسؿ 1في عالقة مع د 3لمفردة الِعماد د الثّالثّ المدلوؿ و     
طير مف التّ أّف المسيحييف يعتقدوف أّف ىذا الغسؿ ىو بمثابة  يمكف تأويمو تداوليا، وذلؾالمعمودّية، 

ا أيضا عالقة كياف ميوىذه العالقة تمثّ أف يصبح شخصا صالحا يعتمد عميو،  الذنوب، وتفاؤال في
 الّدالليّ رازّية بيف معاني المشترؾ الطّ أثيرات التّ ي تفّسر التّ ضمف االستعارة األنطولوجّية،  مادة،

 لمفردة العماد.

صوري، الذي يستند إلى القوى التّ سؽ النّ شبيو عف التّ رابط الذىني في صورة التّ ىذا ينبع و    
، ويعتبر 2ي مف خالليا تدَرؾ ىيئات األشياء وكيفياتياالتّ رجة األساس قوى المخّيمة، الدّ اإلدراكّية وب

نتاجو لألفكار والمعاني،التّ األساس في ىذا  البعد األنطولوجي وىو متعّمؽ بالمجاؿ  رابط وا 
ظر في النّ مف خالؿ  ،اإلدراكي لإلنساف أو المجاؿ الفيزيائي الذي يتعامؿ مع الفضاء اإلنساني

                                                           
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف منظور، لساف العرب، باب )ع ـ د( -  1
 .21ي نحيا بيا، صالتّ جورج اليكوؼ ومارؾ جونسوف، االستعارات  -  2
    البعد األنطولوجي ىو الوجود الذي تكوف األشياء حاصمة فيو، إّما حصوال فعميا فيكوف موضوع إدراؾ حسي         

ما حصوال تصوريا فيكوف موضوع  ّف ىذه األشياء أو الكائنات تجري عمييا بعض أو وجداني، وا  استدالؿ عقمي. وا 
يمومة، فإذا بحثت ودرست مف ىذه الوجية كاف بحثا في األصؿ الفمسفي، وحينئذ الدّ الخصائص في الوجود، واإلمكاف و 

 .560، 558/ 2(. جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ontologyُيطمؽ عميو بعمـ الوجود )
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؛ أي أّف األساس 1جارب واإلحساسات بوصفيا كيانات وجودّيةالتّ شياء واألحداث واألفكار و األ
 التجريبي ىو أصؿ كّؿ التصورات والتمّثالت الذىنية.

بالنسبة لممعاني المتعددة التي تجتمع ضمف قالب  بيذا أّف ما يبدو شذوذا في الظاىر،نقوؿ و  
ظر العميؽ النّ و  ،جريدي لمبنّيةالتّ حميؿ التّ يمكف أف يؤوؿ إلى االنتظاـ عف طريؽ  صرفّي واحد،

 فييا عوامؿ لغوّية ومرجعّية عامة لمداللة، فإّف داللة المفردة المشتقة قائمة عمى بنّية معقدة تتدخّؿ 
 أي العوامؿ االشتقاقّية، والمعاني الحقيقّية والمجازّية.

 : صابالنّ  -3

 والمرجعاألصؿ  -1د

 كيفالسّ مقبض  -2د

 كاةالزّ الماؿ الذي تجب عنده  -3د

 عدد األعضاء الذي يصح بيـ عقد الجمسة )مج(. -4د

 يدؿُّ  صحيح أصؿٌ  والباء ادالصّ و  وفالنّ صاب كما ورد في معجـ مقاييس الّمغة ىو "النّ إّف أصؿ 
ىداؼٍ  شيءٍ  إقامةِ  عمى  أْنَصُب  وتيٌس  .نصباً  أنِصبوُ  وغيَره محَ الرّ  نَصبتُ : يقاؿ ،استواء في وا 
 فُيعَبد ُينَصب كافَ  حجرٌ  ْصبالنّ و  ،درالصّ  مرتفعة: َنْصباء وناَقةٌ  قرناىا انتصب إذا نصباُء، وعْنزٌ 
جاء و  ،2لألصناـ" الّذبائح دماءُ  عميو تصبُّ  َنـالصّ  يدي بيف ُينَصب حجرٌ  وىو ُصب،النّ  ىو ويقاؿ

 وقاؿ ،َأْنصابٌ  والجمع تعالى، الّمو دوف مف ُعِبدَ  ما كؿُّ : ُصبُ النّ و  ْصبُ النّ "و  في لساف العرب
  صاب مف أصؿ اإلقامة واالستواء.النّ يعني أّف  ؛3ِنصاٌب" واحدىا جمع، ُصبُ النّ : جاجالزّ 

نصبت لو رأيا، إذا أشرَت برأي ال يعدؿ عنو، وىو يرجع إلى وورد في معجـ الزمخشري:    
منصب صدؽ وِنصاب صدؽ، وىو أصمو الذي ُنصب فيو وُرّكب، وفالف كريـ المنصب، ومنو: 

                                                           
 .45ي نحيا بيا، صالتّ مارؾ جونسوف، االستعارات جورج اليكوؼ و  -  1
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف فارس، مقاييس الّمغة، باب ) ف ص ب( -  2
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف منظور، لساف العرب، مادة ) ف ص ب( -  3
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لمفردة  2؛ يعني أف المعنى الوارد في د1نصاب الّسكيف: وىو أصمو الذي ُنّصب فيو، وُرّكب سيالنو
  النصاب ىو معنى مجازي، وليس حقيقي.

"والِفعاؿ بالكسر غالب في الّسمات  حوؿ داللة صيغة ِفعاؿ وجاء في شرح الرضى عمى الشافية   
؛ نفيـ مف 2أيضا كالِعالط والِعراض لوسـ عمى العنؽ، والِجناب عمى الجنب، والِكشاح عمى الكشح"

 .إضافة إلى الداللة عمى القرب عاؿ تدّؿ أيضا عمى الوسـ واألثرىذا القوؿ أّف صيغة فِ 

كيف الذي يكوف عادة قطعة السّ أي مقبض  2صاب، أّف دالنّ ونالحظ مف خالؿ مدلوالت مفردة    
كيف، الذي ىو أصمو أو بدايتو، في السّ مف الخشب أو البالستيؾ، ُيغمس فييا الجزء غير الحاد مف 

مات السّ وبمقارنة  ة المتمثمة في عالقة الجزء بالكؿ،ي تتمّثؿ في العالقة المجازيّ التّ ، و 1عالقة مع د
سبة المعّينة مف الماؿ أو النّ ، نجد أّنيما يشتركاف في العدد أو 4ة لػ دالّدالليّ مات السّ و  3ة لػ دالّدالليّ 

في  مشابيةالمف األفراد المتفؽ عمييـ، فتكوف العالقة بينيما ىي العالقة المجازّية المتمثمة في 
  المقدار المتفؽ عميو.

دة الّتطور والّتحّوؿ داخؿ أنماط صيغّية محدّ  ،الّصيغ االشتقاقّية في العربّية ذات وتقبؿ المفردات   
المعاني، وىو ما يمّكف مف وضع ضوابط قياسّية في إطار القواعد الّتي ثبت وجودىا في أبنّية 

العربّية، ويتطمب الّتقدـ العممي  اجـالمفردات، لتكويف األسماء والّصفات الّتي لـ تذكرىا المع
قامة قواعد داللّية تسمح بوصؼ المفردات المشتقة وتصنيفيا  ،إيجادىا لمداللة عمى المفاىيـ بدقة، وا 

بحسب عالقاتيا الّداللّية الشكمّية، وبذلؾ يمكف تكممة مفردات المواد الّمغوّية في ضوء عدد مف 
 ( بيف الّصيغة والّداللة.régulariséeقة المنتظمة )القواعد القياسّية، اعتمادا خاصة عمى العال

 

 

                                                           
 .274، ص2ج زمخشري، أساس البالغةال -  1
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لنفّسر ترابط  نقّدـ نماذج عف الصيغة الصرفّية المصدرّية ِفعالة؛ ِفعالة: الّصرفّيةيغة الصّ  -3    
 ي تجتمع في مدخؿ معجمي واحد.التّ الالت الدّ 

 فادة:الرّ  -1

 عامة لمسرج.الدّ  -1د

 كانت تخرجو قريش في الجاىمّية مف أمواؿ لمفقراء في موسـ الحج. ما -2د

 رجالسّ القطعة المحشوة تحت  -3د

 خرقة يضمد بيا الجرح. -4د

وجاء عند  ،1أعاف ودّعـ وسند"" الّرفادة يتأتى مف داللة الجذع رفد الذي يعنيأصؿ  إفّ    
وفالف يمّد  والفرات: الرافداف لذلؾ، الزمخشري: ىذا النير لو رافداف: نيراف يمّدانو، وقيؿ لدجمة

، وبيذا 2البّرية رافداه: يداه. ورفد الجدار: دّعمو... وىو ِرفادة: صدؽ لي، ورفيدة صدؽ: عوف
يغي، فإّف ِفعالة تدّؿ عمى الصّ مط النّ أما عف داللة  ادة.ىو المعنى المجازي لمفردة الّرف 2يكوف د

حظ أّف دالالتو تنطبؽ عمى االشتماؿ؛ لكوف ا ىذا نالالنّ وفي مث الحرفة أو الوالية أو االشتماؿ،
ىالؿ العسكري "إّف الفعالة لالشتماؿ مثؿ  وجاء عند أبي؛ تحتوي عمى عّدة قطع رجمسّ الدعامة ل

فيو  وبيذا نجد أفّ  ؛3ومثؿ ذلؾ العبارة الشتماليا عمى ما فييا..." ... العصابة والعمامة والقالدة
 فادة.الرّ يغي لمفردة الصّ مط النّ بيف داللة الجذع وداللة  اتطابق

أّف ىناؾ  3دو 1نجد مف خالؿ مقارنة دإذ فادة، الرّ معاني مفردة  بيفمجازية عالقات تربط و    
ي تكوف لمسرج، مف أجؿ امتطاء الحصاف بشكؿ أفضؿ، يمكف أف التّ عامة الدّ عالقة بينيما، ف

رج، فيذه عالقة مجاورة تمثميا عالقة الجزء بالكؿ، السّ تضاؼ إلييا قطعة محشوة توضع تحت 
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ي نخرجيا رفع لمبالء وضمد لمجرح؛ أي إنيا التّ دقة الصّ في عالقة مجاورة؛ إذ إّف  2ود 4بينما د
  .بب بالمسببالسّ عالقة مجازّية تمثميا عالقة 

، كما تفيد أّف أساليب وتعّمؿ عالقة االعتباطّية اجتماع ىذه المدلوالت المختمفة، ضمف داؿ واحد   
شحف ىذه األشكاؿ بدالالت خاصة تختمؼ مف شخص آلخر، ومف مجموعة بشرّية إلى مجموعة 
أخرى، وتستعمؿ بطرائؽ غير تمؾ المتعارؼ عمييا في القواميس؛ حيث تشّحف بمعاف خاصة ضمف 

واصؿ  التّ ت داـ األفراد والجماعات ُيمعجموف الّمغة حسب متطمبا مجموعات لسانّية معّينة، ما
 ُيعّمؿ االعتباطّية مبدأ ؛ يعني أفّ 1عميـ والخبرةالتّ قافّية واالجتماعّية ومستوى الثّ وحسب الخصوصيات 

 يجمع أف المعجمّية، ويسمح لممجاز الوحدات عمى االستعماؿ يفرضو الذي ،الّدالليّ  غّيرالتّ عدد و التّ 
 واحد. داؿ في متجانسة غير عّدة مدلوالت

 العمادة: -2

 األبنّية المرتفعة؛ -1د

 أىؿ العماد؛ -2د

 منصب العميد في الجامعة )مج( -3د

اؿ أصؿ كبير، فروعو الدّ إّف أصؿ الوحدة المعجمّية الِعمادة مف الجذر )ع ـ د( "والعيف والميـ و    
رادة الرّ كثيرة ترجع إلى معنى، وىو االستقامة في الشيء، منتصبا أو ممتدا، وكذلؾ في  أي وا 

 . 3وفي المعجـ الوسيط جاء "عمد بمعنى أقاـ ونصب ودعـ"، 2الشيء"

يغي ِفعالة في مثالنا ىذا، فكانت الداللة عمى االشتماؿ، وبعدىا يقترح مجمع الصّ مط النّ وعف داللة  
)منصب العميد في الجامعة(  ألنو أجاز توليد ما يستحدث  القاىرة مفردة العمادة لتدّؿ عمى الوالية
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يا معنى الحرفة أو شبييا مف المصاحبة لتّ درّية عمى وزف ِفعالة، إذ احتممت دالمف المفردات المص
سيبويو "وأّما الوكالة والوصاية  وجاء عند، مؤيدا بذلؾ مبدأ القياس لوضع ألفاظ جديدة.  1والمالزمة

والجراية ونحوىف فإنما شبيف بالوالية؛ ألّف معناىف القياـ بالشيء، وعميو الخالفة والغمارة والنكابة 
ّنما أردت أف تخبر بالوالية، ومثؿ ذلؾ اإلبالة والعياسة والسياسة. وقالوا التجارة والخياطة  والعرافة وا 

ّنما أرادوا أف يخبروا بالصنعة التي تمييا فصار بمنز  لة الوكالة، وكذلؾ السعاية، إنما والقصابة وا 
الصناعة وما  ؛ يعني أّف بنية أو شكؿ ما يدّؿ عمى2أخبر بواليتو كأنو جعمو األمر الذي يقـو بو"

 ، ألّف الصناعة بمنزلة الوالية لمشيء والقياـ بو.يدّؿ عمى الوالية واحد

الذي ىو أىؿ العماد أو  2أّف مدلوؿ د بيف دالالت مفردة العمادة، ىي ي تربطالتّ العالقات و     
  البنياف، ذات األعمدة الضخمة  لمرتفعةاقـو عاٍد، الذيف قاموا بتشييد مدينة إـر ذات العماد، المدينة 

ي تربطيما في التّ  المجاورة عالقةىو األبنّية المرتفعة، وتتمثؿ  ، الذي1في عالقة مجازّية مع د
 عالقة المنتج بالمنتوج.

مة السّ ، ويمثمو مبدأ عالقة الكياف ب1الذي وضعو المجمع مع د 3د وتظير عالقة المشابية بيف   
 حيث يكوف تصّور الجّيد في األعمىاستعارة اتجاىّية  تبة المرموقة، فتكوفالرّ فعة أو الرّ وىي 

تتمثؿ في  كما أّف مبررات تغيير مجاؿ االستعماؿ، اه الفضائي واألساس الفيزيائي،جتّ االباعتماد 
اللة عمى مجاؿ محسوس إلى الدّ اللة وكذلؾ رقي الحضارة العقمّية، فكاف االنتقاؿ مف الدّ توضيح 
يشير األزىر الزناد إلى أّف "القسـ العموّي مف الجسد إيجابّي بالقياس إلى و  الالت المجردة،الدّ مجاؿ 

ف القسـ العموّي ُيّتخذ مقّدمو السفمّي في كثير مف الثقافات، وىو أرفع منو في السمـ القّيمي، وم
وىذا منتشر في الخبرات والتجارب البشرية، كما أّف ىذه  3أساسا بنيويا لتحديد القسـ الّسفمّي"

 ىي التي تحّفز االستعارات. الخبرات
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 الحجامة: -3

 الحّجاـ -1د

 حرفة الحّجاـ. -2د

إّف داللة الجذع حَجـ كما ورد في المعجـ الوسيط ىي: "حجـ فـ الحيواف: جعؿ عميو حجاما    
بي ثدي أّمو: الصّ ليمنعو مف العض، ويقاؿ حجـ الحيواف وفالنا عف األمر: كفو وصرفو، وحجـ 

ـ الدّ مّصو، ويقاؿ حجمت الحّية فالنا: نيشتو، وحجـ المريض: عالجو بالحجامة، وىي امتصاص 
حجـ طرفو عنو: صرفو، وحجمتو الحّية: نيشتو، وحجمت  ، وجاء عند الزمخشري:1ـ"بالمحج

ي التّ ِفعالة  الّصرفّيةيغة الصّ داللة  ونالحظ أفّ  .2الفحوؿ البعير: عضتو، وما حجـ الصبّي ثدي أّمو
اؿ بالمدلوؿ ظاىرة؛ إذ ينبئ الشكؿ الدّ الحرفة؛ يعني أّف عالقة  جاءت عمييا مفردة الِحجامة ىي

 اللة المحتممة.الدّ عف 

أّف صيغة الِحجامة تطمؽ عمى الحّجاـ الذي  مداليؿ فيما بينيا،عالقة ال ونالحظ فيما يخص   
ي التّ يمارس حرفة الحجامة، وعمى الحرفة نفسيا، فيما في عالقة مجاورة، وىي العالقة المجازّية 

صورات المجازّية أو الكنائّية تسمح لنا باستعماؿ كياف التّ وىذه  ة،تمثميا عالقة الشخص بالوظيف
  لإلحالة إلى كياف آخر؛ أي أّف وظيفتيا إحالّية، إضافة إلى تيسير الفيـ.

 الوكالة:  -4

 عمؿ الوكيؿ -1د

 محّؿ عممو. -2د

ابة: الدّ جاء عف أصؿ مفردة الِوكالة أنيا مف الجذع وَكؿ، و"وكؿ بالّمو: استسمـ إليو، وكمت    
تسميـ  وأعتماد ؛ بمعنى ا3مر: سّممو وفّوضو إليو واكتفى بو"ير، ووكؿ إليو األالسّ فترت عف 
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يقوؿ الرجؿ لصاحبو إذا ُقضي لو عميو: وّكمتؾ العاـ مف وجاء عند الزمخشري:  آلخر،شؤونؾ 
كمب بتنباح، وحسبي اهلل ونعـ الوكيؿ، وفرس مواكؿ، ، وفيو ِوكاؿ: يسير ماداـ معو آخر، فإف 

، وىو المعنى 1مني إلى كذا: دعني أقـ بوف نوؤه متخاذؿ ونيضو متواكؿ، وكّ انفرد تبّمد. وتقوؿ: فال
 المجازي لمفعؿ وكؿ. 

 كما جاء في كتاب؛ أو الوالية عمى الحرفة جاءت عمييا مفردة وكالةي التّ  الّصرفّيةيغة الصّ  وتدؿّ   
الية ألّف معناىف القياـ سيبويو "وأّما الوكالة والوصاية والجراية ونحوىف فإنما شبيف بالو 

يغي مقدرة الصّ ممنمط ف يعني أّف فيو عالقة تطابؽ بيف شكؿ ىذه المفردة ومدلوليا،؛ 2"بالشيء...
يغ المختمفة الصّ بطرؽ بناء  ،تظير في إنجاز دور داللي معجمي يتحقؽ في واقع المفردة ،توليدّية

  .ياؽالسّ ة المستقمة عف الّدالليّ ذات األدوار 

ي التّ كّؿ مف الحرفة  تربط بيف معاني مفردة الوكالة، أنيا جمعت بيفي التّ العالقة نالحظ عف و 
 1يعني أّف ىناؾ عالقة مجازّية بيف د ؛المحؿ الذي يمارس فيو عممو يمتينيا الوكيؿ، والمكاف أو

 ي تمثميا عالقة الحاؿ بالمحؿ.التّ ، وىي عالقة المجاورة 2ود

ونفّسر اجتماع ىذه المعاني تحت مسمى واحد، بأنو يحدث لممتكمـ ما يسمى بالفراغ المعجمي  إذ 
ئ كممة أخرى قريبة منيا في المعنى، أو تنقطع بو الّسبيؿ عند البحث عف كممة ال تحضره، فينش

عند الحاجة إلى كممة في شكؿ تصريفي أو اشتقاقي لـ يسبؽ لو أف حفظو، فيعمد إلى إجراء قاعدة 
تصريفّية أو اشتقاقّية إجراء فوريا يصوغ بو الكممة عمى الشكؿ المناسب، وىو في الحالتّيف معتمد 

؛ وتمؾ ىي االعتباطّية في 3فراغ بوحدة ينشئيا آف القوؿعمى معرفة عممّية قواميا ميارة يمأل بيا ال
 وضع مفردات الّمغة.
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نقّدـ نماذج مف الّصيغة الّصرفّية َفعالة، ونبّيف العالقات التي تربط  :َفعالة الّصرفّيةيغة الصّ  -4   
وبعدىا ننظر في  النمط الصيغي  فَعالة،داللة رغـ أنو لـ يتـ االتفاؽ حوؿ  شكميا بمعانييا،

 العالقات التي تربط بيف معاني المشترؾ الّداللي.

 الكرامة: -1

 األمر الخارؽ لمعادة غير المقروف بالتحدي ودعوى النبّوة؛ -1د

 طاء يوضع عمى رأس الجرة أو القدر؛الغ -2د

 العّزة؛ -3د

والميـ أصؿ اء الرّ إّف أصؿ الوحدة المعجمّية الكرامة ىي كما ورد في مقاييس الّمغة " الكاؼ و    
صحيح لو باباف: أحدىما شرؼ الشيء في نفسو، أو شرؼ في خمؽ مف األخالؽ، يقاؿ رجؿ 

 وجاء في أساس البالغة: كّرـ السحاب تكريما: جاء بمطره ،1كريـ، وفرس كريـ، ونبات كريـ"
، وال يكـر الحّب حتى يكثر وأرض مكرمة لمنبات إذا جاء نباتيا، وكرمت األرض: زكا نباتيا

 يعني أّف كّؿ مف الداللة األصمية لمجذع كُرـ   ؛2واستكـر فالف المناكح: إذا نكح العقائؿ صؼ،الع
 الشرؼ.العزة و والداللة المجازية تتفقاف في الداللة عمى 

مات السّ ي تربط بيف معاني وحدة الكرامة، وذلؾ مف خالؿ مقارنة التّ ويمكف إدراؾ العالقات    
 اء الذي يوضع عمى القدر لقيمة ما يوجد فيو، عمىالغط إسقاط صورة، فنجد 3ود 2ة لػ دالّدالليّ 

 س، لمداللة عمى المكانة المرموقة أالرّ أوسمة توضع عمى ب يعّبر عنيا التي صارصفة العزة، 
موذج، أو االستعارة النّ ويمّثؿ ىذه العالقة المجازّية مبدأ المشابية الذي توّضحو عالقة الكياف ب

 جسد. التّ األنطولوجّية وأساس 

مر الخارؽ لمعادة والذي األحيث إّف  ؛يمثميا مبدأ المجاورة 3ود 1بيف د والعالقة التي تربط   
فتكوف بذلؾ عالقة  بو، ىو بسبب عّزتيـ ومكانتيـ لديو؛ يظيره اهلل عمى أيدي أوليائو، وخصيـ
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والحقيقة في رصد ىذه العالقات المعجمّية  .3ود 1رة بيف دىي التي تمّثؿ مبدأ المجاو السببية 
اس يعتبروف النّ ة، والبحث في حقيقة ما يبدو شذوذا دالليا، ىو رصد لمسبب الذي يجعؿ الّدالليّ 

أّننا ندرس الّمغة لنعرؼ سبب إطالؽ مسميات  أي ؛1بعض األشياء متعالقة دوف البعض اآلخر...
 عمى دالالت معّينة دوف غيرىا، ولنعرؼ أيضا بنّية الفكر.

 الخصاصة: -2

 الفقر والحاجة -1د

 خمؿ وخرؽ في باب أو غيره. -2د

ورد في معجـ لساف العرب " خّصو بالشيء خصا وخصوصا وَخصوصّية وُخصوصّية، والفتح    
ي يعني أّف داللة الجذع خّص ى ؛2اختّصو: أفرده بو دوف غيره"أفصح، وِخصيصي وخّصصو و 

أصابتو خصاصة: خّمة، واختص  وجاء عند الزمخشري:إفراد وتخصيص شيء بأمر معّيف، 
الرجؿ: اختّؿ أي افتقر، وسددت خصاصة فالف: جبرت فقره، وسمعت أىؿ السراة يقولوف: رفع الّمو 

أو الحقيقي ىو المعنى األصمي  2، وىو المعنى المجازي لمجذع خّص؛ وىذا يعني أّف د3خّصتؾ
عنى المجازي، كما حّدده الزمخشري، إاّل أّننا نالحظ أّف و الفقر ىو المأ 1لمفردة الخصاصة، ود

 المعنى المجازي ورد قبؿ المعنى الحقيقي في ترتيب معاني الوحدة المعجمية الخصاصة.

مدخؿ الخصاصة، حيث نالحظ إسقاط مفيـو أو صورة  ي تندرج ضمفالتّ الالت لدّ ا وتتعالؽ   
إّف الباب أو الشيء الذي فيو خمؿ وخرؽ، في  إذالخرؽ في الباب عمى صورة الحاجة لدى الفقير، 

ـّ تمّثؿ مجاؿ الفقر ي يحتاج ىو أيضا مثؿ الفقير الذ ،حاجة إلى إصالح إلى دعـ ومساعدة؛ أي ت
ي التّ  أو االستعارة األنطولوجّية، ىي االستعارة المجّسدة الخرؽ والخمؿ، وتمؾ عمى أساس مجاؿ

يتـ فييا تمثيؿ األشياء المعنوّية بكيانات ومواد ليا  أو ،د بالمادي المحسوسفييا ربط المجرّ يظير 
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ي التّ ة الّدالليّ جربة، والبنّية التّ العالقة بيف  جريبي المجّسد، وتمؾ ىيالتّ وجود فزيائي في الواقع 
 .العرفانّيةاللة الدّ ما تيتـ بالبحث فيو  وىيتشّفرىا الّمغة، 

  العرارة: -3

 سوء الخمؽ؛ -1د

 ساء يمدف الذكور.النّ  -2د

جاء عف داللة الجذع " الَعّر والُعّر والُعّرة: الجرب، وقيؿ العّر بالفتح الجرب، وبالضـ، قروح    
 اء.الدّ عمى اللة الدّ يعني أّف أصؿ ىذا الجذع ىو  ؛1بأعناؽ الُفصالف"

ي تربط مدلولي مفردة التّ ظر في العالقة النّ ألجؿ  ؛2ود 1ة لكّؿ مف دالّدالليّ مات السّ  وُتعتمد    
ساء الاّلئي النّ ، فإّف 2داولّية لػ دالتّ مات السّ نجد أّنو ال تتّضح العالقة بينيما، إاّل باعتماد و العرارة، 

ي التّ  1ضاد مع دالتّ اللة ترتبط بالدّ ، وىذه العربّيةيمدف الذكور، ُيفتخر بيف خاصة في المجتمعات 
ي التّ وبذلؾ تكوف العالقة في المشترؾ الّمفظي العرارة، ىي االستعارة البنوّية،  ىي سوء الخمؽ،

يعني  تماعّية وثقافّية،قا مف خمفيات اجتتحقؽ بتصّور مجاؿ عف طريؽ مجاؿ آخر، وذلؾ انطال
ة غير كافّية لمقبض عمى المعنى، يكوف ذلؾ وفؽ قوانيف االجتماع  الّدالليّ مات السّ أّنو إذا كانت 

 قافة.الثّ ومعطيات 

لذي يمكف أف يقع عمى شيئيف ، وا2قابميالتّ بابا لمتأويؿ يفتح المشترؾ الّمفظي  يتبّيف لنا أفّ و    
عرفية  يمكف إدراكيا بسيولة؛ إذا كانتالترابطات  وىذه، أو عمى مختمفيف غير ضديف، ضديف

ولكف ليس بمقدورىا أف تقّدـ  مة لمتصورات،كما أّف الّمغة موصِ ومستيمكة بالنسبة لمذاكرة العربية، 
ّية صورات مف تجارب فكرّية وشعورّية، غير منعزلة عف ذاتالتّ الوسيمة لفيـ المجاؿ الذي تتضمنو 

الّمغة تحيؿ إلى تصورات في ذىف ف ،3عايش معياالتّ اإلنساف، وال يمكف فيميا إاّل مف خالؿ 

                                                           
 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف منظور، لساف العرب، مادة )ع ر ر( -  1
 .184، منشورات ضفاؼ، ص 2013. بيروت: 1قابمي، طالتّ أويؿ التّ محمد بازي، نظرّية  -  2
 .128، 127ي نحيا بيا، صالتّ جورج اليكوؼ ومارؾ جونسوف، االستعارات  -  3
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المتكّمـ، بدال مف اإلحالة إلى األشياء الموجودة في العالـ الخارجي؛ ولكف الكثير مف األفكار 
؛ بمعنى أّف 1والّتصورات واألحاسيس الّتي نممؾ ىي أكثر مما يمكننا تشفيره وضعيا في الّمغة

الّتصورات ال تطابؽ دوما ما يشّفرىا في الّمغة بالّتواضع، يتبع ىذا أّف مجموعة مف الّتصورات 
 المعجمّية، ليست إاّل مجموعة فرعّية مف مجموعة كاممة مف الّتصورات الموجودة في ذىف المتكّمـ. 

  اليراعة: -4

 القصب -1د

 الحشرة -2د

 القمـ يتخذ مف القصب -3د

 اعي.الرّ ي يزمر فييا التّ قصبة ال -4د

 حركةٍ  عمى يدؿُّ  صحيحٌ  أصؿٌ : والعيف اءالرّ و  جاء في مقاييس الّمغة حوؿ أصؿ اليراعة "الياء   
 فيو الياء أف   ويمكف .راِئوِ  الضطرابِ  َىْيَرعاً  األحمؽُ  وسمِّيَ  .َفَرقاً  ارَتَعدَ : ُجؿُ الرّ  وُأْىِرعَ  ،واضطراب

الواردة عند ابف فارس ونالحظ أنو ال عالقة بيف داللة الجذر  ،2َيَرع" باب مف فيكوف زائدة،
 ي تحمميا المفردة يراعة.التّ الالت الدّ و 

 قوليـ لمجباف الذي ال قمب لو: ىو يراعة ويراع، قاؿ: وجاء في معجـ الزمخشري:

 طاؿ ليمي بشّط ذات الُكراع

 إذا نعى فارس الجرادة ناعي

 فارس في المقاء غير يراعٍ 

 ولبعضيـ في صفة القمـ:

                                                           
1- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistic , an introduction, p 157. 

 http://www.baheth.infoابف فارس، معجـ مقاييس الّمغة، باب ) ىػ ر ع( موقع الباحث العربي،  - 2
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 1فال تغترر أف قد َدعوه يراعة       فإّف صريرا منو يستيـز الجندا

 ونفيـ أّف اليراعة بمعنى الجبف، وكذا بمعنى صفة مف صفات القمـ ىي معاف مجازية.

مقارنة نالحظ بىي أّننا  ي تربط معاني المشترؾ الداللي لموحدة المعجمية اليراعة، التّ العالقات و    
كري خاصة، في معظـ األحياف تيدده نوع مف السّ عالقة تتمّثؿ في أّف القصب، والقصب  2ود 1د

 بينيما ىي عالقةي تستقر بداخمو، وتفسد المحصوؿ، وبذلؾ تكوف العالقة المجازّية التّ الحشرات، 
مـ الذي ُيصنع مف فيي أّف الق 3بػ د 1أّما عالقة دالوعاء بالمحتوى،  المجاورة التي تمّثميا عالقة

العالقة وىي  ،عالقة الجزء بالكؿّ  ياتمّثمعالقة مجاورة ي أنيا القصب ىو جزء مف القصب ذاتو، أ
ويكوف بذلؾ توّسع المعاني  اعي.الرّ ي يزّمر بيا التّ القصبة  4القصب بػ د 1ي تجمع دالتّ  يانفس

 القدرة التصورية.  وانتشارىا في المشترؾ الّداللي عف طريؽ المناويؿ العرفانّية، أو

بشكؿ مفّصؿ، في فرع مف  الّدالليّ ونشير إلى أّنو قد تـّ االشتغاؿ عمى ظاىرة االشتراؾ    
والمختصوف في ىذا المجاؿ ، العرفانيّ اللة المعجمي الدّ يدعى عمـ الذي  ،العرفانّيةالّمسانيات 

لذلؾ فيي ؛ 2"ظاىرة لسانّية محضةبدال مف كونيا ظاىرة مفيومّية  الّدالليّ يعتبروف أّف "االشتراؾ 
ريقة الطّ الّمساني، ومف ثـّ فيي تعكس فروقا نظامّية وأنماطا في " الّدالليّ تفرز أنماطا مف المشترؾ 

يعني أّف إدراؾ األشياء ومقَولتيا يكوف باختزاؿ  ؛3ي تنتظـ وتُبنَيُف بيا الوحدات الّمغوّية في الذىف"التّ 
 االختالفات والفروؽ بينيا.

الّصرفّية لمصيغة  الّدالليّ ة في المشترؾ الّدالليّ ندرس العالقات  ُفعول: الّصرفّيةيغة الصّ  -5  
، باعتماد نحاوؿ إيجاد وتفسير مدى ارتباطيا الت، ثـّ ُفعوؿ، وعميو سنقّدـ أمثمة تحمؿ عّدة مدلو 

 مف مشابية ومجاورة. العرفانّيةة الّدالليّ المبادئ العالقّية 

 الفضول: -1

                                                           
 .389، ص2ج زمخشري، أساس البالغةال -  1

2 - Vyvyan Evans , AGlossary of cognitive linguistics ,2007, Edinburgh University Press Ltd, 
p 163. 
3 -  Ibid, p164. 
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 ما ال فائدة فيو؛ -1د

 تدخؿ المرء فيما ال يعنيو؛ -2د

 ما يخرج مف البدف دوف معالجة؛ -3د

 حمؼ بيف قبائؿ قريش. -4د

 منيا َفَضؿ ما: الغنائـ وُفُضوؿ ...فاِضؿ َيْفُضؿ وىو َفَضؿ ورد في معجـ لساف العرب "وقد   
 وَفَضالت والُفُضوؿ شيَطةُ النّ و  وُحْكُمؾ َفايا،الصّ و  منيا الِمْرباعُ  لؾ: َعْثمة ابف وقاؿ تُْقَسـ؛ حيف
 بف الفضؿ: الَفْضؿ يسمى كميـ ُجْرُىـ مف رجاؿ بو قاـ أَلنو الُفُضوؿ ِحْمؼ .. وسمي.بقاياه: الماء

وىذا  ،1ىؤالء" أَلسماء جمعاً  الُفُضوؿ ِحْمؼ فقيؿ َفَضالة، بف والفضؿ َوَداعة، بف والفضؿ الحرث،
مفردة الفضوؿ ل يشير إلى أّف معنى البقايا، ومعنى الحمؼ مف المعاني األصمية أو المتفؽ عمييا

 حسب ما ورد في لساف العرب.

ّف ما يخرج مف البدف دوف معالجة، ىي سمـو القات بيف معاني مفردة الفضوؿ، ىي أعوتجمع    
تمثميا عالقة ، 3في عالقة مجاورة مع د 1دالي تكوف التّ يتخمص منيا الجسـ وال فائدة منيا، وب

ّف الحمؼ يكوف في غالب األحياف في حيث إ 4ود 2بيف دعالقة كذلؾ نجد الجزء بالكؿ، و 
مجاورة بيف ، نتيجة التدخؿ في أمور ال تعنيؾ، وبذلؾ تكوف عالقة الالخصومات وفي حالة الثأر

 بب بالمسبب.السّ ي تمّثميا عالقة التّ  4ود 2د

امع السّ ي يسندىا المتكّمـ التّ ة الّدالليّ أويالت التّ فئة واسعة مف  بادئ العالقّية الداللية،لما وترصد   
ميمة الخاضعة لنقوؿ مجازّية عف القراءات المعجمّية جمال السّ إلى الجمؿ، وتتفادى اعتبار الجمؿ 

 ة، بيذه المبادئ العالقّية.الّدالليّ ظرّية النّ وليذا كاف إغناء  ؛2شاذة

 فوذ:النّ  -3

                                                           
 http://www.baheth.infoابف منظور، لساف العرب، باب ) ؼ ض ؿ( موقع الباحث العربي،  -  1
 .161في البالغة والمعجـ، ص الّدالليّ وليد التّ محمد غاليـ،  -  2
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 مطة والقوة؛السّ  -1د

 فوذ: البالد الضعيفة.النّ مناطؽ  -2د

: وَنف اذٌ  وَنُفوذٌ  َأمره، في ناِفذٌ  ورجؿ .وُنُفوذاً  َنَفاذاً  َيْنُفذُ  َنَفذَ  وقد ُجْزت، َأي فوذ ىو "َنَفْذتالنّ إّف أصؿ   
رجؿ نافذ في األمور، ولو وجاء عند الزمخشري "، 1ُمطاع" َأي نافذ وَأمره َأمره، جميع في ماضٍ 

نفاذ، ونفذ الكتاب والرسوؿ، وأنفذتو، ونفذىـ البصر وأنفذىـ، وقاـ المسمموف بنفذ الكتاب أي بإنفاذ 
ما فيو. وائتني بنفذ ما قمت: بالمخرج منو. وطريؽ نافذ: عاـ يسمكو كؿ واحد، وىذا الطريؽ ينفذ 

ومف خالؿ ىذيف التعريفيف نجد أّف معنى السمطة والقوة ىو المعنى الحقيقي   ،2إلى مكاف كذا
 والبالد الضعيفة ىو المعنى المجازي لمفردة النفوذ.

فالخبرة والتجربة البشرّية تجعمنا نستحضر ؛ ىذه المفردة اجتماع المعنى وضده نالحظ فيو    
فوذ الن والتي تكوف غالبا باستغالؿ مناطؽصورة السمطة والقوة مصحوبة بصورة لمصدر ىذه القّوة، 

  الّداللّي.المشترؾ ينتج عنو  ضادأو التّ العالقات وع مف النّ وىذا  ،ضعيفةالمستعَمرة و البالد ال أو

ونفّسر اجتماع المعنى وضده تحت مسمى واحد،  بأّف لمبشر القدرة عمى تناوؿ الوضع الواحد    
 يا زاوّية يتناوؿ منيا ذلؾ الوضع مختمفة ُتمّثؿ الواحدة من)وصفا ونقال وتمّثال( بطرؽ عديدة 

ي ُيصّور التّ ناوؿ التّ صوري المدلوؿ عميو بيا، وبزاوّية التّ وتتحّدد داللة العبارة الّمغوّية بالمضموف 
صوري، فالّمغة امكانيات التّ يعني أّف مقَولة المعنى محكومة بالعالـ  ؛3مف خالليا ذلؾ المضموف

اتجاه الشكؿ قؿ الوقائع بمداخؿ وزوايا مختمفة، وليذا انتقد تتوفر لممتكمميف، وتمّكنيـ مف نرمزّية 
وزاويتو في رؤية ؛ بدعوى أّف لكّؿ فرد وشكمو الذي يختاره ويراه، وكذا نظرتو )الجشطمت( الجّيد
 العالـ.
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 : موكالسّ  -3

 سيرة االنساف ومذىبو واتجاىو -1د

 ي يبدييا كائف حي إزاء أي موقؼ يواجيو.التّ االستجابة  -2د

 سمكت يقاؿ ،شيء في شيءٍ  نفوذ عمى يدؿُّ  أصؿٌ  والكاؼ والاّلـ يفالسّ ورد في مقاييس الّمغة "   
 َسَمؾَ  مصدر: ُموؾالسّ وفي لساف العرب " ،1أنفْذتو": الشيء في الشيء وَسمكت َأسُمُؾ، ريؽَ الطّ 

، أي أنو 2وعميو" وفيو إياه وَأْسمكو وفيو َغْيَره وَسَمَكو وُسُموكاً  َسْمكاً  َيْسُمُكو المكافَ  وَسَمؾَ  طريقًا؛
 بمعنى الدخوؿ والنفوذ.

عرؼ أو الحكـ عف سيرة الشخص واتجاىو التّ ّف حيث إ ،2بػ د 1ي تربط دالتّ وتظير العالقة    
ي التّ العالقة المجازّية  ذلؾ تكوفيكوف مف خالؿ استجاباتو، وردود أفعالو اتجاه مواقؼ مختمفة، وب

 عالقة الجزء بالكؿ.  تجمعيما ىي عالقة المجاورة، ضمف

والّمفظ عندما يستقر عمى داللة مّطردة، ىي ليست األكثر خصوصّية مف األولى وال أكثر    
نما ىي األقوى احتواء لممعاني  ،تعميما ي التّ ي تتضمنيا عف طريؽ العالقات، أو األشكاؿ التّ وا 

 رغـ انتفاء العمة.تنتظميا  

إّف تبييف العالقات التي تربط شكؿ وداللة الّصيغة الّصرفّية  ُفعولة: الّصرفّيةيغة الصّ  -6
 .بتقديـ نماذج مف مداخؿ معجمية مف المعجـ الوسيط يكوف ،المصدرّية ُفعولة

 بونة:الزّ  -1

 العنؽ؛ -1د

 الِكبر؛ -2د

 المانع. -3د
                                                           

 http://www.baheth.infoموقع الباحث العربي،  ابف فارس، مقاييس الّمغة، باب ) س ؿ ؾ( -  1 
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 َدَفَعتْ : الحمب عند بثَفناِتيا اقةالنّ  وَزَبَنت بو وَزَبفَ  َزْبناً  َيْزِبُنو الشيءَ  ورد في لساف العرب "وَزَبف   
 فع والمنع.الدّ بونة ىو الزّ ؛ أي أّف أصؿ 1برجميا" ضرعيا عف دفعتو: ولدىا وَزَبَنتْ  .بيا

 حرب زبوف: صعبة كالناقة الزبوف في صعوبتيا، قاؿ أوس: وجاء عند الزمخشري:   

.  ومستعجب مما يرى مف أناتيا       ولو زبنتو الحرب لـ يترمـر

وكّفيا:  وتحتو جمؿ يزبف المطّي بمنكبيو إذا تقّدميا وسبقيا، وزبنت عّنا ىديتؾ ومعروفؾ إذا زواىا
وأزبنوا بيوتكـ عف الطريؽ: نّحوىا، وفالف زبوف: لمف يزّبف كثيرا ويغبف وىو مف باب ضبوٍث 

، أي أّف الزبف يستعمؿ أصال لغير العاقؿ، ومجازا 2وحموب في أّف الفعؿ مسند إلى السبب مجازا
 لمعاقؿ.

مالمح الشخص يث إّف ؛ ح2دو  1د إنما عالقة المجاورة بيفغير ظاىرة،  3ود 1بيف د عالقةوال   
 حركة العنؽ الذي يكوف في حالة استطالة، ومنيا تصرفاتو وحركاتوالمتكبر تظير في بعض 

كما يمكف تفسير ىذه  فتكوف العالقة المجازية التي تربط التكبر بالعنؽ ىي عالقة الجزء بالكؿ،
دة، عمى أساس صفة الكبر المجرّ  نطولوجّية؛ وىذا لتمّثؿجسد، ضمف االستعارة األالتّ العالقة بمبدأ 
إذ إّف ؛ 3فيو في عالقة مجاورة مع د 2أّما د موذج،النّ ىو العنؽ، فيي عالقة الكياف بشيء مادي و 

اآلخريف يمتنعوف عف مصاحبتؾ مثال، فتكوف العالقة المجازية التي صفة الكبر سبب يجعؿ 
 .بب بالمسببالسّ عالقة  تجمعيما ىي

إّف ليا منفعة تواصمّية، تعييا الجماعة الّمغوّية وتقّدرىا  ومفرداتو، الّدالليّ المشترؾ  نقوؿ عفو    
حّؽ قدرىا، وترى أّنيا أثمف مف الفقد المعجمي الذي اضطرت إليو، فكأّف ىذا الوجو مف العممّية 

ّنيا تتواصؿ بعدد محدود مف ؛ أي إ3واصمّية ُيحيؿ إلى البعد االقتصادي في الكالـالتّ الّمغوّية 
نما ألنيا مف  مفردات تحمؿ معاف متعددة، وليس ىذا المشترؾ نقص لدواؿ أو لمداخؿ معجمّية، وا 

 وضع الجماعة الّمغوّية.
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 :الفسولة -2

 أيالرّ قمة المروءة وضعؼ  -1د

 مو يسببو سوء الغذاء.النّ مرض مف أمراض  -2د

 ِإذا دراىَمو عميو وَأْفَسؿ َأْرَذلو، ِإذا َمتاَعو فالف عمى فالف َأْفَسؿ: جاء في لساف العرب " ويقاؿ   
 ذالة.الرّ ّف أصؿ الفسولة مف ؛ أي إ1ُفسوؿ" دراىـ وىي َزي َفيا،

مو عف سوء النّ ربّية، مثمما ينتج مرض التّ أّف قمة المروءة تنتج عف سوء  2ود 1نجد بمقارنة دو     
ناتجة عف إسقاط مفيـو المرض في المجاؿ ي تجمعيما التّ غذّية، فتكوف العالقة المجازّية التّ 

االستعارة األنطولوجّية تمّثميا عالقة قمة المروءة في المجاؿ المصدر؛ أي إّف الالمصدر عمى مفيـو 
بداع في مجاؿ  أو االستعارةالمشابية وىذه  مبدأ كياف سمة،ضمف   الّدالليّ وليد التّ ىي إنتاج وا 

نماذجيا، كإسقاط خصائص المحسوس عمى وذلؾ بإسقاط خصائص الكيانات عمى خصائص 
ناتجة عف توسعات داللّية  خصائص المجرد، والحي عمى غير الحي، واالنساف عمى غيره... وىي

يشّكؿ  أّف ما ماك عوض وصفيا باالنحراؼ أو الشذوذ، يجب عمينا رصدىاتمّثالت ذىنية، 
ّنما ىي الترسيمات األنطولوجية العرفية عبر  االستعارة ليست كممات مختارة، أو كممات خاصة، وا 
نما مسألة فكر وعقؿ، والتمّثالت العرفية تفيـ  المجاالت التصورية، فاالستعارة ليست مجرد لغة، وا 

 مغة فقط.تمقائيا وعمى الفور؛ لكونيا معروفة وليست خاصة بالشعراء والمتمكنيف في ال

المشترؾ الداللي، سواء عالقات االئتالؼ أو عالقات إّف توضيح  َفَعل: الّصرفّيةيغة الصّ  -7
االختالؼ في الصيغة الصرفية المصدرية فَعؿ، يكوف بتقديـ نماذج مف مداخؿ معجمية عالقات 

 مف المعجـ الوسيط.

 القمم: -1

 ما يكتب بو؛ -1د
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 المقص؛  -2د

 يـ؛السّ  -3د

 القمـ: قضي األمر؛جؼ  -4د

 الخط؛ -5د

 يواف.الدّ  -6د

 يكتب الذي القمـ ذلؾ مف َقَمْمتو؛ فقد شيء بعد شيئاً  منو قَطعت ما ورد في لساف العرب "وكؿُّ    
نما بو،  وفيو َبَرْيتو: الشيء َأظفاري، وَقَممت َقَممت: قيؿ ىذا ومف مرة، بعد مرة قِمـَ  أَلنو َقَمماً  سمي وا 
؛ يعني 1القمـ" كَبْري ُيبرى أَلنو بذلؾ سمي بو، ُيتقاَرع الذي يـالسّ و  الِقْدح ىينا ىو زكريا؛ قمـُ  عاؿَ 

قاؿ  فالف مقمـو الظفر: ضعيؼ، وجاء عند الزمخشري:أّف أصؿ القمـ ىو السيـ؛ ألّنو ُيقّمـ ويبرى، 
 النابغة:

 وبنو ُقعيف ال محالة أّنيـ      آتوؾ غير مقّممي األظفار

 فتكوف داللة الجذع قمـ عمى الضعؼ ىي داللة مجازية.  ؛2ُعزؿأي غير ضعفاء وال 

 1بيف دعالقة بالنسبة لمعالقات بيف معاني المشترؾ الداللي في مفردة القمـ أّف ىناؾ نالحظ و    
فتكوف أداة الكتابة وىي القمـ، ب يواف ىو ما ينتج عند نكتبالدّ إّف الخط و  ؛ حيث 6أو مع د 5دو 

 3ود 4وكذلؾ د ،منتوجالعالقة المجازية التي تربطيما ىي عالقة المجاورة ضمف مبدأ أداة 
فيمّثؿ عالقة  ،نياء األمورتستعمؿ قديما في القمار والقرعة؛ إل يـ أداةالسّ أّف  تجمعيما عالقة وىي

 وقد قد تكوف واضحة، المعجمّية الوحدة معاني بيف العالقة أفّ يعني  المجاورة ىذه، مبدأ أداة منتوج؛
 لقانوف تبعا يحدث ذلؾ أفّ  إالّ  ،والمواضعة باالصطالح القوؿ في إالّ  ليا مبررا تجد ال غائمة تكوف
 الّمغة، في سمفا قائـ لداؿ مداليؿ استحداث مف يجعؿ العامة الّدالليّ  غّيرالتّ  قوانيف مف معّيف
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بسبب عدـ وضوح ، 1المداليؿ تنوع مظاىر جزئيا ولو نفّسر أف يمكف وبذلؾ ،لشروطو خاضعا
 ضمف داؿ واحد. العالقات التي تربطيا، وتجعميا تجتمع

ة موسوعّية بطبيعتيا؛ ىذا يعني أّف الكممات ال تمّثؿ الّدالليّ تشير إلى أّف البنّية  العرفانّيةاللة الدّ و    
المعارؼ المرتبطة رزما مكّدسة صرفة لممعنى، ولكنيا تشتغؿ كنقاط وصوؿ إلى مخازف فسيحة مف 

يوف أّف المعنى اللة العرفانالدّ ظرة يثبت عمماء النّ ووفؽ ىذه  ،2بتصّور خاص أو مجاؿ تصوري
فنحف نترجـ المعنى باختيار  اختيارا فقط لعممّية بناء المعنى،يعّد  ،الوضعي المقترف بكممة مفردة
يا مف سياؽ إلى آخر، رغـ ، وطبعا يختمؼ معنى المفردة نفس3مفظالتّ المعنى الذي يناسب سياؽ 

 االرتباط الذي يجمعيا ضمف المشترؾ الداللي.

 : الجمل -2

 الشيء الكبير العظيـ -1

 غير الحقيرالصّ  -2

 اليّيف اليسير. -3

 َجِميالً  رَأيتو وَأْجَممتو َعُظـ، َأي َعيني في فالف َجؿ   "يقاؿحوؿ الجذع جمؿ جاء في لساف العرب    
، فالف وَجؿ   .َعظ متو َأي وَأْجممتو المرتبة، في وَأْجَممتو َنبياًل،  فيو َقْدُره َعُظـ َأي َجاللة بالكسِر، َيِجؿُّ
تجّممو اليـ  وجاء في معجـ أساس البالغة:النبؿ والعظمة، ؛ أي أّف أصؿ الجمؿ مف 4َجِميؿ"

 والمرض، قاؿ الّنمر:

                                                           
 .122ص، 22، 21عاللة المعجمّية"، الدّ محمد شندوؿ، "مف طرؽ تأويؿ المعنى في عمـ  -  1

2 - Vyvyan Evans, AGlossary of cognitive linguistics, 2007, Edinburgh University Press Ltd, 
pp 26,27. 

، مخبر تحميؿ 2012عمر بف دحماف، "دراسة المعنى مف منظور داللي معرفي" مجمة تحميؿ الخطاب، الجزائر:  -  3
 .49، 48، ص10الخطاب جامعة مولود معمري، ع
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، وتكوف بذلؾ الداللة عمى اليسير 1أفكؿُ وثارت إلينا بالصعيد كأّنما     تجّمميا مف نافض الِورد 
 والحقير مف المعاني المجازية لمفردة الجمؿ.

منطمقا لشبكة دمج مفيومّي مفّصمة تفصيال دقيقا، فيي تجعمنا نستحضر  الجمؿ وتعتبر مفردة   
يمزج مشيد العظمة بمشيد اليّيف و  شاء فضاء يربط، وذلؾ بإناليواف واالحتقارالمشيد الذي يحمؿ 

 ، فينجـ عنو عالقة التضاد. يسيرال

 ، اجتماع المعنى وضده3أو مع د 2دمع المدلوؿ  1ة لممدلوؿ دالّدالليّ مات السّ نالحظ بمقارنة و    
غير الحقير، أو اليّيف اليسير؛ ويفّسر ىذا الصّ اللة الدّ حيث إّف الشيء الكبير العظيـ يعكس في 

المبادئ العالقّية تربط بيف المعنى الحقيقي و  ضاد،التّ ىي  الّدالليّ بأّف العالقة في ىذا المشترؾ 
داـ المتكمموف  والمعنى المجازي، وتجمع بيف سمات متعارضة في وحدة واحدة، وال تعتبر شاذة، ما

 يفيمونيا.

األشياء في الوجود، إنما قد  دة صافّية لجوىرالمفاىيـ في ذىف اإلنساف، قد ال تبقى صورة مجرّ و    
قافي لمفرد، وبما تضفيو األسماء عمييا مف إيحاءات ىامشّية اكتسبتيا الثّ  تتشكؿ بالموروث

اطقة، وليذا فإّف لمغة قوة تضاىي قوة األشياء في النّ باالستعماؿ المتعارؼ عميو في الجماعة 
 الوجود.

 :ركالدّ  -3

 بعةالتّ  -1

 أسفؿ كّؿ شيء ذي عمؽ كالبئر -2

 طبؽ مف أطباؽ جينـ -3

 ريدالطّ  -4

 الشرطة. رجاؿ -5
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 وُوصولو بالّشيء الش يء ُلحوؽ وىو واحد، أصؿٌ  والكاؼ اءالرّ و  اؿالدّ في مقاييس الّمغة "ورد    
 الّمَحاؽ : َرؾُ الدّ رؾ "الدّ عف أصؿ ، وجاء في لساف العرب 1إدراكًا" ُأْدِرُكو الّشيءَ  أْدَرْكتُ  يقاؿ. إليو
 الحاجة إدراؾ َرؾالدّ : الّميث ،األرض ثرى المطر ثرى َأدرؾ َأي َريافالثّ  .. وَتَدارؾ.َأدركو وقد

 البيع  عيدة في َرؾِ الدّ  ضماف ومنو ِبَعِة،التّ  مف الّمَحؽُ  َرؾالدّ و  .َدَرؾ ففيو َبكِّْر : يقاؿ. وَمْطمِبو
 رؾ مف اإلدراؾ والّمحاؽ.الدّ يعني أّف أصؿ  ،2الّمَحؽ" مثؿ اإلْدراؾ مف اسـ َرؾالدّ و 

 تمّثؿ صورةحيث تـّ  ؛4ود 1ىي العالقة بيف دو ، مجازية عالقات رؾالدّ تربط معاني مفردة و    
 المشابية المعنويةعمى أساس صورة التبعة أو المحاؽ، وتمؾ ىي ريد بمعنى المطرود الطّ الشخص 

بطبؽ  البئر لما فيو مف خوؼ ورعب، أسفؿ ، إذ يتـّ تصّور3في عالقة مع د 2ونجد كذلؾ أّف د
وذلؾ  ،تعارة االتجاىّيةتمّثميا االس وىذه العالقةؿ أنو في األسفؿ، مف أطباؽ جينـ الذي ُيتخيّ 

 ذيؿ في األسفؿالرّ نيء الدّ فالشيء الجّيد الحسف يكوف في األعمى، أّما  ،باعتماد األساس الفزيائي
ة، وسبب رجاؿ الشرط بالمجـر الطريد مف مياـ؛ إذ إّف المحاؽ  5د في عالقة مع 4ونجد أّف د

 ببّية.السّ تمّثميا العالقة ىذه المجاورة  يعني أّف عالقة وجوده؛

أّف اإلنساف قد يتمثؿ حقيقة األشياء  ىواؿ الواحد، الدّ اجتماع ىذه المعاني المتعددة في مرّد و    
ويتصورىا بشكؿ صحيح، وقد يتعرض لمخطأ، بسبب ما يطرأ عمى حواسو مف إرىاؽ وتعب 

 اء كما ىي.ومرض، فإنو قد ال يدرؾ حقيقة األشي

ماغ الخمفي مخصص لمبصر، وأّف إدراؾ أي شيء يتوقؼ عمى الدّ أّف ثمث  ونشير إلى   
ورة الشبكّية الصّ المنظور... والكثير مف األشياء تصؿ العيف عمى شكؿ فوتونات تمتصيا الشبكّية، و 

ماغ أف الدّ يف قد بحثوا في ذلؾ، ووجدوا أنو بمقدور التّ فس الجشطالنّ تصؿ مشّوىة. لكف عمماء 
يتمقى المنّبيات، وينظميا بوصفيا كّميات مّتسعة، وفي مقدور المرء أف يتمقى المنّبو، ويدركو عمى 

ي نجزئ بيا العالـ التّ رؽ الطّ يعني أّف  ؛3أنو شيء ما، وفي ثانّية أخرى يدركو بوصفو شيئا آخر
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ة مختمفة، وكذلؾ عندما نبني االستعارة ابعة لقيود جشطمتيّ التّ تبدو نتيجة لوسائمنا اإلدراكّية والمعرفّية 
أو الّمغة، يكوف عمى بعد أو أساس تجريبي جشطمتي )كمي متكامؿ( أي بتفاعؿ الجسد والبيئة 

 دراؾ الكمي لألشياء، وليس الجزئي ييف لتفسير ظاىرة اإلالتّ قافة. )والمثاؿ الشيير عند الجشطالثّ و 
 ناه(ورة أدالصّ ىو نموذج البطة/ األرنب الوارد في 

 

  تل:الرّ  -4

 يب مف كّؿ شيءالطّ  -1د

 بياض األسناف وكثرة مائيا -2د

 يارات يتبع بعضيا أثر بعض )مج(السّ جماعة مف الخيؿ أو  -3د

 ُمستوي نضيدالتّ  َحَسف: وَرِتؿٌ  َرَتؿٌ  وَثْغرٌ  ،الشيء َتناُسؽ ُحْسف: َتؿُ الرّ ورد في لساف العرب "   
 وكثرة اأَلسناف بياض َتؿُ الرّ و  ،بعضاً  بعضيا يركب ال ُفروج َأسنانو بيف وقيؿ الُمَفم ج، وقيؿ باِت،النّ 

 وَرِتؿٌ  َرَتؿ وكالـٌ  .اأَلسناف ُمَفم ج كاف ِإذا َتؿالرّ  َبيِّفُ  َتِعبٍ  مثؿ اأَلسناف َرِتؿُ  رجؿ قالوا وربما مائيا،
: القراءة في رتيؿُ التّ و  .فيو وتَمي ؿَ  وَأباَنو تْأليفو َأحسف: الكالـَ  وَرت ؿَ  .تؤدة عمى حَسفٌ  ُمَرت ؿٌ  َأي
 ناسؽ.التّ رتيب و التّ نظيـ و التّ تؿ ىو الرّ يعني أّف أصؿ  ؛1َبْغٍي" غير مف بييفالتّ و  فييا َرسُّؿُ التّ 
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وقع تمّثؿ ؛ حيث 2ود 1عالقة بيف د وجودفي معاني المشترؾ الّداللي لمفردة الّرتؿ، ونالحظ    
ّف أساس بياض وجماؿ األسناف في المجاؿ المصدر، إذ إالشيء الطيب في المجاؿ اليدؼ عمى 

 نيء ُيشّبو باألسود القبيحالدّ يء السّ باألبيض الجميؿ، أّما الشيء دوما ّيب الحسف ُيشّبو الطّ الشيء 
 وتمؾ ىي االستعارة األنطولوجية، التي توّضحيا عالقة الكياف بالسمة.

رات التي ياالسّ جماعة مف الخيوؿ أو مفيـو تصّور أّف ىي ، و 3ود 2توجد عالقة تربط بيف دو    
انتظاـ األسناف في المجاؿ اليدؼ عمى أساس  -والذي وضعو المجمع- تنتظـ عمى شكؿ صؼ

  فتتشّكؿ االستعارة التصّورية، التي تمّثميا عالقة الكياف بالنموذج في المجاؿ المصدر وجماليا 
يف ىو ربط لتّ عالؽ بيف دالالتّ بط أو الرّ صورّية، و التّ دئ ة مشتقة مف المباالّدالليّ يذه المبادئ العالقّية ف

 .بيف تصوريف، أو مزج بيف معنييف حقيقي ومجازي في فضاء ذىني

المركزي يكوف مقرونا اعتباطيا بشكؿ مف األشكاؿ الصواتية، لكف األصمي أو ونقوؿ أّف المعنى 
، فإّف جؿ االقترانات بيف قصدغير مركزية مبّررة وليست عف المعاني المتوّسع فييا... معاف 
والمعاني التي تتوّسع  ،؛ نفيـ أّف المعنى المركزي اعتباطي1األشكاؿ الصواتية والمعاني مبّررة

 وتنتشر عف طريؽ التصورات والمناويؿ العرفانية ليست اعتباطية.

العالقات التي تربط ، ونبّيف ْعؿنقّدـ نماذج مف الّصيغة الّصرفّية فَ  َفْعل: الّصرفّيةيغة الصّ  -8   
؛ أي أّننا نفتقر إلى المعنى النمط الصيغي  فْعؿرغـ أنو لـ يتـ االتفاؽ حوؿ داللة  شكميا بمعانييا،

 وبعدىا ننظر في العالقات التي تربط بيف معاني المشترؾ الّداللي. الّصيغي،

 زق:الرّ  -1

 كّؿ ما ُينتفع بو مف أكؿ ولباس؛ -1د

 المطر؛ -2د

 اتب.الرّ  -3د
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 عميو ُيحَمؿ ثـ لَوقت َعطاءٍ  عمى يدؿُّ  واحدٌ  ُأَصْيؿٌ  والقاؼ اءالزّ و  اءالرّ مقاييس الّمغة "في جاء    
: حسناً  ِرزقاً  يرُزقو الّمو ورَزقو"في لساف العرب وورد  ،1ثناُؤه" جؿ   الّمو َعطاء: ْزؽالرّ ف ،الموقوت غير
؛ يعني أّف أصؿ الرزؽ ىو 2َأرزاؽ" والجمع ِإّياه، َرزقو ما: المصدر لفظ عمى ْزُؽ،الرّ و  .نَعَشو

  العطاء والنَعش. 

  3وكذا مع د 2مع د 1د مجازية؛ إذ يتعالؽزؽ عالقة الرّ ونجد في مدلوالت الوحدة المعجمّية    
 اتب ينتيي إلى ما ننتفع بو؛ يعني أّنيا عالقة مجاورة يبّينيا مبدأالرّ ّف كؿ مف المطر و وذلؾ أ

  ية.ببالسّ 

لمنمط الّصيغي مقدرة توليدّية  فّ ونفتقر في دراسة داللة مفردة الرزؽ إلى المعنى الّصيغي؛ إذ إ   
حادثة في الّمغة  ىيو لّداللّية المستقمة عف الّسياؽ، تظير في بناء الّصيغ المختمفة ذات األدوار ا

 .نتيجة استخداـ مبدأ القياس

 قرن: -2

 رؤوس البقر والغنـ.مادة صمبة ناتئة بجوار األذف في  -1د

؛ -2د  سّيد القـو

 يؼ؛السّ حّد  -3د

 أّوؿ ما يبزغ مف الشمس عند طموعيا؛ -4د

 رأس الجبؿ؛ -5د

 شعرة في رأس الجرادة؛ -6د

 غالؼ يشتمؿ عمى الحب مثؿ البقوليات؛ -7د
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 قي؛النّ الحجر األممس  -8د

 الشوط مف الجري؛ -9د

 مئة سنة؛ -10د

  كفاءة وشجاعة. -11د

 صحيحاف أصالفِ  وفالنّ و  اءالرّ و  "القاؼ حوؿ أصؿ الجذع قرف معجـ مقاييس الّمغة فيورد    
 في لساف العرب "الَقْرفُ ، و 1".وِشّدة بُقّوة يْنتَأ شيءٌ  واآلَخر شيء، إلى شيءٍ  َجمعِ  عمى يدؿُّ  أحدىما
 َقْرفٌ  اإلنساف رْأس مف وموضعو ،ذلؾ غير عمى يكس ر ال ُقروف، والجمع ْوُؽ،الرّ : وغيره لمث ْور
؛ يعني أّف المعنى األصمي لمقرف ىو الروؽ والنتوء عمى الرأس، وكذا جمع 2ُقروف" وجمعو َأيضًا،

طمع قرف الشمس، وُضرب عمى شيء إلى شيء، وعف المعاني المجازية فقد ورد عند الزمخشري "
 التي بعدىاقّدمة عمى قرني رأسو. وكاف ذلؾ في القرف األّوؿ، وفي القروف الخالية، وىي األمة المت

وما  القروف: وىـ الرـو لطوؿ دوائبيـ، وليا قروف ِطواؿ: ذوائب، ومنو قولؾ: خرج إلى بالد ذات
جعمت في عيني قرنا مف كحؿ: ميال واحدا، ونازعو فتركو قرنا ال يتكّمـ؛ أي قائما مائال مبيوتا. 

في وبمغ  في طرفيا، وبالجارية قرف: عفمة، وىي قرناء. ووجدت نقطة مف الكأل في قرف الفالة:
ُيضرب فيمف وىو مقطعو ومستأصمو  تركتو عمى مثؿ مقّص القرف،و  العمـ قرف الكأل: غايتو وحّده،

 ، وجميعيا معاف مجازية لمفردة القرف.3اسُتؤصؿ

في  2، إذ نجد أّف دتتعالؽ بعالقات مجازية وتجتمع في الوحدة المعجمّية قرف عّدة مدلوالت   
حمي ويراعي يالذي سّيد القـو حيث كاف تمّثؿ غالؼ البقوليات(  –)سّيد القـو  7دعالقة مع 

الي تكوف التّ وب البقوليات، الذي ىو أيضا مصدر حماية البذرة،شؤوف قومو عمى أساس غالؼ 
 موذج.النّ ستعارّية ضمف عالقة الكياف بالعالقة ا
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 11مع د 2د وبالنسبة لػالشكمّية، عالقة المشابية ب رأس الجبؿ( -يؼ السّ ) حد  5ود 3د وتربط    
شاعة والكفاءة جزء أو واحدة الج ؛ حيث إفّ كفاءة وشجاعة( فتربطيما عالقة مجاورة -)سّيد القـو 

 ، شعرة في رأس  –)رأس الجبؿ  6ود 5بينما دلكؿ، فتكوف عالقة الجزء بامف صفات سّيد القـو
رأس الجرادة  الجرادة( ترتبطاف وفؽ عالقة المشابية المكانّية؛ فكّؿ مف رأس الجبؿ والشعرة في

يتعالقاف عالقة مشابية فحجر أممس نقي(  –)أّوؿ الشمس  8ود 4د أّما عفيحتالف مكانا أعمى، 
إذ يتعالقاف عالقة مجاورة، فمئة سنة(  –) الشوط  10ود 9د وبالنسبة لػ قاء،النّ معنوّية، في البريؽ و 

 . فتكوف عالقة الجزء بالكؿ ،الشوط مّدة زمنّية، تمّثؿ جزءا مف القرفإّف 

 موذجّي النّ أو  بالمعنى المركزيّ  ،الليّ الدّ نخمص إلى أّنو ال ُيشترط ارتباط معاني المشترؾ و     
نما يكفي تعالؽ وارت ي التّ قاـ بربط ىذه المعاني  الّدالليّ االشتراؾ ف باط المعاني الفرعّية فيما بينيا،وا 

عالقات بيف مدلوالت الوحدة المعجمّية )قرف( في ىذا التّ ونحاوؿ تمثيؿ ىذه تبدو لممتعّجؿ منفصمة. 
 الشكؿ:

 سّيد القـو                                           حجر أممس نقي                      

أّوؿ الشمس                                                                                                    
 فاءالصّ كفاءة وشجاعة            الحماّية                       البريؽ و 

                                

 القرنغالؼ البقوليات                                    

 

 منالزّ العمو                                                         يؼالسّ حد    

 رأس الجبؿ                                                                 شوط           

 شعرة في رأس الجرادة                                  مئة سنة                               
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الي خطاطة التّ عدد في مدلوالت مفردة قرف، أّف ليا داللة موسوعّية، ويمّثؿ الشكؿ التّ ىذا يعني و    
 :1النغاكريف القاموسّية والموسوعّية كما أوردىا لتّ الالدّ تمثيمّية لمتمييز بيف 

 

 اللة القاموسّيةالدّ اللة الموسوعّية                             الدّ          

 

نا فقط، بؿ يثير أيضا مجموعة مف المعارؼ إّف شكؿ الكممة ال يثير مفيوما أو تمّثال معيّ     
رة حسب ما دامت داللة الكممة عبارة عف مجموعة مف العناصر المفتوحة، والمتغيّ  ،المرتبطة بو

ي تثيرىا ىذه الكممة، إذ التّ مّثالت أو المشاعر أو المواقؼ التّ األفراد واألوضاع، انطالقا مف نوع 
يكوف لمكممات وظيفة وجدانّية بنفس قدر وظيفتيا اإلخبارّية؛ وبذلؾ ال تتحدد داللة العالمة الّمسانّية 

فالمعنى المتداوؿ الذي تحممو  ،2بؿ تتعداه لتصبح موضوعا موسوعيا عريؼ المعجمي فقط،التّ في 
الكممة، يمكف أف يختمؼ عف ذلؾ المتعارؼ عميو في القواميس الورقّية، مما قد يترتب عنو حمولة 
داللّية لمكممات، ترتبط بخصوصيات ثقافّية وسياقّية أكثر مف االستعماؿ المفاىيمي واالصطالحي 

نما بمعرفتنا بالخصوصيات يعني أّف معرفتنا بالكممات ليست محّددة بقرا؛ 3لمكممات ءة المعجـ، وا 
 .أيضا جربة البشرّيةالتّ بقافّية و الثّ 

                                                           
1 - Ronald W. Langacker, cognitive Grammer:  a basic introduction, New York: 2008, 
Oxford university press, p39. 

، الّنفسفاعؿ المعرفي بيف الّمسانيات وعمـ التّ بوعناني، بف عيسى زغبوش، الّمغة والمعرفّية: بعض مظاىر مصطفى  -  2
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ي تربط بيف مدلوالت الوحدات التّ رازّية الطّ أثيرات التّ دراسة  إفّ  فعيل: الّصرفّيةيغة الصّ  -9
 فعيؿ. يغةصّ ؿ بنماذج وردت عمى ىذه جمّية الواردة في المعجـ الوسيط، يتطمب التمثيالمع

 البريد: -1

  سائؿ؛الرّ  تحمؿ يالتّ  ابةالدّ  -1د

  سوؿ؛الرّ  -2د

  ريؽ؛الطّ  منازؿ مف منزليف كؿ بيف المسافة -3د

  .سائؿالرّ  -4د

 أحدىا: أربعة أصوؿ اؿالدّ و  اءالرّ و  ىو "الباء ابف فارس معجـأصؿ مفردة البريد كما ورد في  إفّ    
وعف داللة ، 1والحركة" االضطراب ابعالرّ و  الممبوس، الثّالثّ و  بوت،الثّ و  كوفالسّ  واآلَخر الَحّر، خالؼ

معّربة البريد كممة ونشير إلى أّف  ير.السّ يغي الذي جاءت عميو مفردة البريد، فيي داللة الصّ مط النّ 
 أصميا بريده دـ.في األصؿ البغؿ، وىي كممة فارسية كما أشار إلى ذلؾ المعجـ الوسيط، فيي 

 سائؿالرّ مف خالؿ المعاني المسندة إلى مفردة البريد، أنيا كانت تدّؿ عمى الذي يحمؿ  ونالحظ    
اللة عمى الشيء المحموؿ وىو الدّ المسافة الموجودة بيف المنازؿ، لتتغّير دالالتيا وتتحّوؿ إلى و 

  سائؿ.الرّ 

 مات االنتقائّية كما يمي:السّ باعتماد  الّدالليّ ويمكف تمثيؿ ىذا االشتراؾ 
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 البريد                                             

 

 محسوس                                             معنوي                   

 

 حي                      غير حي                           المسافة           

 

 سائؿالرّ غير عاقؿ                      عاقؿ 

 

 ابةالدّ سوؿ          الرّ  

ي تربط بيف معاني التّ ال يبّيف العالقات المجازّية،  ،مثيؿ أو المشجرالتّ ىذا ونشير إلى أّف    
ذا اعتمدنا العالقات ، الّدالليّ المشترؾ  في  1ة في تفسير معاني صيغة البريد، فنقوؿ إّف دالّدالليّ وا 

 العالقةو  اف بميمة حمؿ الرسائؿ،والرسوؿ يقومابة الدّ كّؿ مف ؛ وذلؾ ألّف 2عالقة مشابية مع د
ىي أّف الرسوؿ ىو مف يقـو بتنفيذ ميمة حمؿ الرسائؿ؛ فتكوف عالقة  4ود 2بيف د التي تجمع

الفرد أو  فيي أفّ  3ود 2ي تربط بيف دالتّ معالقة النسبة لمجاورة تمّثميا عالقة المنفذ باألداة، وب
التي مسافة لالنتقاؿ مف منزؿ إلى آخر، فتكوف العالقة المجازّية الذي ينقؿ الرسائؿ يقطع سوؿ الرّ 

 الحاؿ بالمحؿ. المجاورة ضمف عالقة  تربطيما ىي

ة لمجذع الفعمي )بَرد( وىي اللة األصميّ الدّ معاني مفردة )بريد( األربعة في صمة عميقة ب وجاءت   
 رساؿ واالنتقاؿ مف مكاف إلى آخراللة عمى اإلالدّ اإلرساؿ، قبؿ أف تتصؿ بيا صيغة فعيؿ، وىي 

ي تسمح بوضع صمة بيف المشتؽ والمجاؿ التّ ظرّية الوصمّية ىي النّ بوت. و الثّ واـ و الدّ وىي تدّؿ عمى 
ي تتدّخؿ في تحويؿ معنى التّ موذجّية لمصيغة ىي النّ فالخصائص  الذي يعّينو الجذع، الّدالليّ 

 يا.  لتّ يغة تؤّثر عمى الجذع فتجعمو يكتسب دالالصّ القالب أو الجذع؛ يعني أّف 
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 القميص: -2

  ثارالدّ  تحت الشعار -1د

  الجمباب -2د

  القمب غالؼ -3د

 المشيمة -4د

  غالبا ترةالسّ  تحت يرتدى رقيؽ لباس -5د 

 شيء ُلبس عمى يدؿ أحدىما: أصالف ادالصّ و  والميـ مقاييس الّمغة " القاؼورد في معجـ    
ىي التي تطابؽ يعني أّف داللة األصؿ األّوؿ ؛ 1وحركة" شيءٍ  َنْزوِ  عمى واآلَخر فيو، واالنِشياـِ 

في معجـ لقمص، فقد جاء لممعنى المجازي  وبالنسبةالمعاني التي جاءت عمييا مفردة القميص، 
  وشي الخالفة، وتقّمص لباس العز، وىتؾ الخوؼ قميص قمبو: أي حجابو اهللالزمخشري: قّمصو 

وقمص البحر بالسفينة؛ أي حّركيا بأمواجو كأنيا تقمص، وقّمصت الناقة بالرديؼ: مضت بو 
ّنو لقموص الحنجر  ة: أي نشيطة... ويقاؿ لمقمؽ: أخذه الِقماص، وفي مثؿ: "ما بالعير مف قماص" وا 

  ، وىذه الدالالت جميعيا مجازية.2كّذاب

الذي  ياشكمي جاءت عمييا مفردة القميص، ال عالقة بيف التّ  الّصرفّيةيغة الصّ داللة ونجد أّف   
فة المشبية، صيغة الصّ يغة مف الصّ ي تحمميا ىذه التّ الالت الدّ جاءت عميو، وىو فعيؿ، وبيف 

 ير.السّ وت، و الصّ و  ،المبالغة

قريبا عمى الشيء الذي تدؿ كميا ت دة إلى الوحدة المعجمّية )قميص(الالت المسنالدّ أّف  نالحظو    
يذه اعتماد الّسمات التداولية لإاّل أّف  عالؽ فيما بينيا بعالقة المشابية،؛ أي إّنيا تتيغطي شيئا آخر

مّثؿ وأخذ : تقّمص دور شخص آخر؛ أي وذلؾ في قولنا، تحمؿ معاف أخرىيشير إلى أّنيا المفردة 
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بي )ص( النّ في لساف العرب ورد: روى ابف األعرابي بف عثماف أّف يصو، و دوره، وكأنو لبس قم
ّنؾ سُتالص عمى خمعو، فإّياؾ وخمعو{ قاؿ أراد بالقميص  قاؿ لو: } إّف الّمو سيقّمصؾ قميصا، وا 

 أو قميص نرتديونصب الخالفة بثوب م اللة متأتّية مف تمّثؿالدّ ، وىذه 1الخالفة في ىذا الحديث
 ي تجعؿ مف الشيء المعنوي المجردالتّ و ي تربطيما ىي االستعارة األنطولوجّية، التّ فتكوف العالقة 

االستعارة يكمف في كونيا تمّكننا مف فيـ  ىذه ماف والمكاف، وجوىرالزّ ، لو امتداد في اشيئا مادي
ّف كثيرا مف تج تجربة ما انطالقا مف أشياء أخرى. شيء ما، أو اربنا ونشاطاتنا استعاري وكنائي وا 

صورات التّ ي ندركيا قائـ عمى التّ في طبيعتو؛ وىذا يعني أّف كثيرا مف المجاورات والمشابيات 
تبنيف وتحّدد ما نفعمو، وكذا الطريقة التي نفيـ صورات تعتبر أدوات التّ وىذه  ،2الكنائّية واالستعارّية

 بيا العالـ.بيا، ونتصور 

 :فينالدّ  -3

 ز ويطيى )مح(الرّ لحـ يدفف في  -1د 

 داء دفيف ال يعمـ بو حتى يظير شره -2د

 المرأة المستورة -3د

 العديـ المروءة -4د

، وفي 3وغموض" استخفاءٍ  عمى يدؿُّ  واحد أصؿٌ  وفالنّ و  والفاء اؿالدّ " فيف ىي:الدّ إّف أصؿ مفردة    
دفف سّره، وفالف يثير الدفائف ويكشؼ عف الغوامض: لمنحرير، وفيو داء معجـ أساس البالغة ورد: 

 ؛ يعني أّف الداللة عمى الداء مجازية.4دفيف، وىو الذي ال يعمـ بو حتى يظير شّره
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فة المشبية؛ يعني أّف ىناؾ الصّ ىي فيف، الدّ يغي الذي جاءت عميو مفردة الصّ مط النّ داللة و    
 . الّصرفّيةيغة الصّ توافقا بيف داللة الجذع وداللة 

بعالقة  3مع د 1فيف بمعنى المدفوف، يحمؿ أربع مدلوالت، وترتبط دالدّ المدخؿ المعجمي و    
المشابية المعنوّية؛ وذلؾ ألّف الّمحـ المدفوف تحت األرز ال نعمـ بوجوده، إال بالبحث عنو، وىذا 

ؿ مف منطقة في اء الذي تظير أعراضو متأخرة، وبعد أف يكوف المرض قد انتشر وناالدّ ب شبيو
فيظير مف االنطباع األولي أنو ال عالقة تربطيما، ولكف  3ود 4د الجسد، وبالنسبة لمعالقة بيف

عامؿ معو، أو مشاىدة ردة فعمو اتجاه التّ صفة عدـ المروءة في الشخص مستورة ال نعمـ بيا، إاّل ب
 مف المحاسفي ال نعمـ ما تخفيو سواء مف العيوب أو التّ مواقؼ معّينة، وىذا شبيو بالمرأة المستورة 

سمة عدـ المروءة المجّردة في المجاؿ اليدؼ عمى  كاف تمّثؿ ؛ يعنيتار عنياالسّ إال بعد نزع 
تمّثميا ي التّ االستعارة األنطولوجّية،  أساس شيء مادي مجّسد في المجاؿ المصدر، وتمؾ ىي

مركزّية االنساف في تسمية الّمغة  مة،  وحوؿ ىذا المفيـو يشير األزىر الزناد إلىالسّ عالقة الكياف ب
؛ أي أّف تصنيؼ الكيانات الوجودية 1"يكوف اإلدراؾ وتصنيؼ المدركات عمى أساس الجسد البشري"
أساس الخبرة والتجربة يكوف دوما عمى وتوليد المعاني أو تأويميا ومزجيا داخؿ الفضاء الذىني، 

 البشرية لإلنساف.

المفاىيـ تمثيالت لموضوعات الوجود، والوجود واحد، فالّمفظ عمى الّمساف تعبير عف المفيـو و    
اس، ميما النّ وىذه المفاىيـ واحدة لدى جميع  ،2في الذىف، والمفيـو تمثيؿ لمشيء في الوجود

  اختمفت لغاتيـ، وميما تباينت ثقافتيـ.

 : بيبالزّ  -4

 ما جفؼ مف العنب -1د

 ـ في فـ الحّيةالسّ  -2د
                                                           

 .181، مركز النشر الجامعّي، ص 2017األزىر الزناد، الّمغة والجسد، دط. تونس:  -  1
، جمعّية المعجمّية 2002،2003اللة المعجمّية بيف المناطقة والّمسانييف" مجمة المعجمّية، تونس: الدّ عمي القاسمي، " -  2
 .268، ص ،18،19ونسّية، عالتّ 



 
 

227 
 

 بيب.الزّ شراب كحولي يتخذ مف  -3د

 يحمؿ ثـ َشَعٍر، في ُوُفورٍ  عمى يدؿ أحدىما: أصالف والباء اءالزّ جاء في معجـ مقاييس الّمغة "   
 عاـ أزّب: خصيب  ، وفي معجـ الزمخشري:1معروؼ" وىو بيب،الزّ : اآلخر األصؿ ...عميو

بيب مف زّب، "ويقاؿ: الزّ وأصؿ ، 2وداىية زّباء، وتزّبب ِحصرما، وخرجت عمى يده زبيبة وىي قرحة
ير السّ يعني أّننا نجد داللة  ؛3زّب القربة زّبا: مألىا، والحمؿ: حممو، وزّبت الشمس: ذنبت لمغروب"

 زّبت الشمس.  :في الجذع، في قوؿ

فة المشبية، أو الصّ ال تدخؿ ضمف بيب، الزّ ي جاءت عمييا مفردة التّ  الّصرفّيةيغة الصّ داللة و    
ـّ االتفاؽ عنيا كمعاف صيغية.السّ وت أو الصّ ضمف داللة ال صيغة المبالغة، و   ير، التي ت

ّف ما يؤوؿ إليو ، حيث إ3في عالقة مع د 1ّف دبيب، أالزّ عالؽ بيف دالالت مفردة التّ  نقوؿ عفو    
فيي عالقة مجازّية تمّثميا عالقة   ،و الشراب الكحوليىو الخمر أ ،بيب أو العنب المجفؼالزّ 
 ـ الذي يستخرج مف فـ الحّيةالسّ ، فيي أّف 3بػ د 2أّما عف عالقة دبيعي، الطّ تاج بمصدره النّ 

فتكوف العالقة المجازّية مشابية   ،عض األدوّيةيستخدـ كدواء، مثمما يستخدـ الكحوؿ في تركيب ب
 الخاصة الحركة بحسب ،الّمغوية وحداتالتي تحمميا ال جديدةال يمعانال قيؽتح ، ويكوفمعنوّية
 ىذه وانتشار الجديدة، المعاني اكتساب عمى القدرة ليا معجمّية وحدة فكؿّ  ،4والمجتمع الّمغة بتاريخ

 .الّمغوّية الجماعة أو لممتكّمـ معّيف محيط في الموجودة واصؿالتّ  ظروؼ المختمفة رىيف المعاني

 : الهديل -5

 صوت الحماـ -1د

 ذكر الحماـ الوحشي -2د
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 جؿ الكثير الشعرالرّ  -3د

 قيؿ.الثّ جؿ الرّ  -4د

 عمى يدؿُّ  أحُدىما: صحيحافِ  أصالفِ : والاّلـ اؿالدّ و  داللة الجذع ىدؿ ىي "الياءأصؿ إّف   
الجذع ، يعني أّف فيو تطابؽ بيف داللتي 1وت"الصّ  مف ضربٍ  عمى واآلخر شيء، في استرخاءٍ 

ىدؿ، ودالالت مفردة اليديؿ التي وردت في المعجـ الوسيط،  وعف المعنى الّصيغي الذي أتت 
 صيغة فعيؿ.لعمييا المتفؽ الالت الدّ وت، وىذا األخير يدخؿ ضمف الصّ  عمييا مفردة ىديؿ فيو

 2د 1بيف دالتي تربط المجازية ي تربط بيف دالالت مفردة ىديؿ، ىي تمؾ العالقة التّ العالقات و    
ث حيأو عالقة الجزء بالكّؿ؛ أي بيف صوت الحماـ وذكر الحماـ، وتمّثميا عالقة المالؾ بالممكّية؛ 

. فيي غير واضحة ؛4ود 3ي تربط بيف دالتّ وعف العالقة ممؾ لمحماـ، جزء و إّف صوت الحماـ ىو 
ي ليست مّتسقة التّ ت جريبي ميـ في فيـ اشتغاؿ االستعاراالتّ ور الذي يقـو بو األساس الدّ يكوف و 

 جريبي ُيمغي االعتباطية.التّ فيما بينيا؛ لكونيا تنبني عمى تجارب مختمفة، كما أّف ىذا األساس 

يغي وطريقة توسعو، يحممنا عمى االعتقاد بأّف ىذه الصّ ظاـ النّ صور الذي لدينا عف التّ و     
بينيا، وأّننا لسنا في حاجة إلى معرفة ي تجمع التّ  الّصرفّيةالمشتقات تقـو عمى العالقات الوصمّية 

كّؿ المفردات وحفظ خصائصيا في الذاكرة لننتجيا ونفيميا، بؿ إنو يكفي االعتماد عمى قواعد 
ي يحيؿ التّ ة الّدالليّ قاء بيف الخصائص لتّ ولكف المشكؿ يتمثؿ في ضبط درجة اال ،2إنتاجيا الخاصة

ألّف المشتقات ال تحافظ في الغالب عمى  قات؛ي تحيؿ إلييا المشتالتّ إلييا الجذر والخصائص 
ألّف  ؛3اللة األصمّية لمجذر، بؿ إنيا تعرؼ تحّوالت داللّية إضافّية عف طريؽ المجاز خاصةالدّ 

فييا عوامؿ لغوّية ومرجعّية، والدالالت التي  داللة المفردة المشتقة قائمة عمى بنّية معّقدة، تتدّخؿ
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  توّجو االىتماـ إلى أّف كّؿ مشتؽ منصير في قسـ مرجعي تبدو شذوذا في الظاىر، يمكف أف
 يعّينو الجذع، ومحّمؿ بدالالت محتممة.

، ونبّيف العالقات التي تربط ـ نماذج مف الّصيغة الّصرفّية ُفعمةنقدّ  ُفعمة: الّصرفّيةيغة الصّ  -11
عمى  رغـ أّننا نفتقر إلى المعنى الّصيغي؛ ألّف استيحاء الداللة غير مقصور شكميا بمعانييا،

وبعدىا ننظر في العالقات التي تربط  وشكمو في ىذا االستيحاء،  حروؼ المفظ، إنما تتدخؿ بنيتو
 بيف معاني المشترؾ الّداللي.

 الُخمرة: -1

 االنساف مف سكر الخمر؛ الطّ ما خ -1د

 طيب لمزينة؛ أخالط مف -2د

 الخميرة؛ -3د

 بيذ العكر؛النّ  -4د

 يبة؛الطّ ائحة الرّ  -5د

 جادة.السّ  -6د

 1َسْتر" في ةِ الطّ والمخ غطّية،التّ  عمى يدؿُّ  واحد أصؿٌ  اءالرّ و  والميـ ورد في مقاييس الّمغة "الخاء   
شيادتو: خامرت فالنا: خالطتو، وخامرت المكاف: لـ أبرحو، وخمر وجاء في معجـ الزمخشري: 

 .2كتميا، وشاة مخّمرة: بيضاء الرأس، و "اجعؿ ىذا الشر في سّر خميرؾ" أي استره

؛ حيث إّف أخالط مف طيب 5ود 2ونالحظ مف خالؿ دالالت مفردة الُخمرة، أّف ىناؾ عالقة بيف د
ا أيضوتوجد  بب بالمسبب،السّ  فيي عالقة مجاورة توّضحيا عالقةيبة، الطّ ائحة الرّ لمزينة ىو سبب 
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خمر، فتكوف بذلؾ العالقة المجازية التي التّ عكرا بعد بيذ يصير النّ ّف ؛ إذ إ4ود 3عالقة بيف د
 ببّية. السّ عالقة  تربطيما ىي عالقة مجاورة ضمف

يبة؛ ونفّسر ذلؾ بأّف الطّ ائحة الرّ بيذ العكر و النّ أي بيف  5ود 4نجد اجتماع المعنى وضده بيف دو    
ي يمكف التّ قابمّية، الحاضرة أو الخفّية التّ كّؿ مشابية أو بناء لممعنى يتضمف جانبا مف األبعاد 

قابؿ بيف التّ وتوّضح ىذا  ،ي تربطالتّ ضاد واحدة مف العالقات التّ و  ،1االنطالؽ منيا؛ لفيـ أحسف
ضاد وغيرىا مف العالقات، إنما ىي مف لتّ ارادؼ و التّ ، كما أّف االشتراؾ و معاني المشترؾ الّداللي

في عالـ يصطنعو لنفسو يسيطر مف خاللو عمييا  ،اصطناع الفكر المدرؾ لألشياء والمرّتب ليا
يعتبر المشترؾ الداللي أكبر دليؿ عمى اختالؼ التصورات الذىنّية، فالمعاني ؛ وليذا 2ويمسؾ بيا

  الت الذىنية.تمثّ تتوسع وتنتشر عف طريؽ المناويؿ العرفانية أو ال

 الُبؤرة: -2

 ارالنّ حفرة توقد فييا  -1د

 نقطة تتالقى أو تتفرؽ عندىا األشعة الضوئّية أو الحرارّية. -2د

: لمُحفَرةِ  قيؿ ومنو واد َخَرُه؛ َخَبَأهُ : كالىما واْبتََأَره، َبْأراً  َيْبَأُره الشيءَ  ورد في لساف العرب "َبَأرَ    
؛ يعني أّف الحفرة ىو المعنى األصمي أو 3وادُِّخَر" ُخِبئَ  ما: َفِعيَمةٍ  عمى والَبِئيَرُة، والِبْئَرةُ  والُبْؤَرةُ  .الُبُؤَرةُ 

 الحقيقي لمفردة البؤرة.

ي توقد التّ ىي عالقة المشابية؛ حيث إّف الحفرة واضحة، و  2ود 1ي تربط بيف دالتّ إّف العالقة    
فتكوف  ما تنتشر وتتفرؽ مف نقطة تالقييا،مثم ،شعة الضوئّيةواألتنتشر منيا الحرارة ار النّ فييا 

سؽ االستعاري، ىو ما يبنيف ويحّدد النّ واالستعارة أو  العالقة بينيما ىي عالقة المشابية الشكمّية.
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الصور الذىنية ترتبط بالصور الذاتية، وصور عف  الّتي نفيـ ونفّكر بيا، وىذهريقة الطّ ما نفعمو، و 
 الـ، وىي التي تحّدد أفكارنا وشعورنا وأفعالنا.الناس والع

 مختمؼ يحتضف الذي الفضاء وىو الذىني، الفضاء في يكوف ىذه المعاني بيف العالقة وقياـ   
 مف ال المعاني اجتماع تفّسر إذف الذىني الفضاء الذىني، فمقولة المتكمـ واقع في القائمة المعاني
نما محّددة، بعالقات تعالقيا خالؿ يعني أّف المعنى الحقيقي  ؛1الذىف في اجتماعيا خالؿ مف وا 

 يرتبط بالمعنى المجازي في الفضاء الذىني، أيف تتـ العمميات الذىنية وتأويؿ المعاني.

 الخبنة: -3

 راويؿالسّ وب و الثّ الجزء المثني المخيط مف  -1د

 ما يحممو اإلنساف في حضنو. -2د

ـّ ُيحمؿ -3د  .الوعاء ُيجعؿ فيو الشيء ث

 َخَبْنت يقاؿ ،ونقص َقْبض عمى يدؿُّ  واحد ُأَصْيؿٌ  وفالنّ و  والباء جاء عف داللة الجذع خبف "الخاء   
، َتِخيطو أف بعد يتقم ص حّتى َذالِذَلو رفعتَ  إذا وَب،الثّ  وَخَبْنت ،قَبْضتو إذا الش يَء،  والُخْبَنةُ  وتُكؼ 

، يعني أّف الجزء المثني 2ُخْبَنِتو" في رَفَعو: تقوؿ. الّشيء فيو ُيخَبف ألن و بذلؾ وسمِّي ُجؿ؛الرّ  ِثَباف
ارد في الرتبة األولى في المخيط مف الثوب والسراويؿ ىو المعنى الحقيقي لمفردة الخبنة، وىو الو 

 تصنيؼ معانييا في المعجـ الوسيط.

الذي  وب،الثّ أّف حمؿ الشيء في الحضف يكوف بثني  ، وذلؾ2ود 1وجود عالقة بيف دنالحظ و    
ي تربطيما ىي عالقة التّ  المجازية راويؿ، فتكوف العالقةالسّ وب و الثّ يشبو ثني الجزء المخيط مف 

في  في الحضف حمؿما يُ ؛ حيث تـّ تصّور 3د و 2بيف دعالقة  كما وردت ،المشابية الشكمّية
ـّ ُيحمؿ في المجاؿ المصدر، الوعاءالمجاؿ اليدؼ، عمى أساس  فيي  الذي ُيجعؿ فيو الشيء ث

 عالقة الوعاء بالمحتوى. االستعارة األنطولوجية ضمف ي تمثميا التّ العالقة المجازّية 
                                                           

 .121ص، 22، 21عاللة المعجمّية"، الدّ محمد شندوؿ، "مف طرؽ تأويؿ المعنى في عمـ  -  1
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 المشابيات والمجاورات ي ترى فيويّتضح أّف ىذا الّتصور يتعارض مع وجية الّنظر التّقميدّية التّ   
قات موجودة مسبقا، وال يمكنيا أف تبدع جديدا، وترتبط وجية مجرد تعبير مف نوع آخر، عف عال

لكف و ؛ 1الّنظر ىذه، بتعمؽ االستعارة والكناّية بالّمغة فقط دوف الّنشاطات األخرى الفكرّية والعممّية
الحقيقة غير ذلؾ، فاالستعارة وعاء لمغة، والمغة ىي الفكر، يعني أّف االستعارة متعمقة بالفكر 

 .، وما االستعارة في أقوالنا إاّل أثر مف استعارية الذىفبالمفظ، وليس البشري

 الُعمدة: -4

 ما ُيعتمد عميو -1د 

 ةرئيس العسكر أو القري -2د

 حو: ما ال يصح حذفو مف الكالـ، بخالؼ الفضمة. النّ في  -3د

 عنًى م إلى ترجع كثيرة فروعو كبير، أصؿٌ  اؿالدّ و  والميـ جاء في معجـ مقاييس الّمغة "العيف   
رادةِ  أيالرّ  في وكذلؾ ممتّدًا، أو منتصباً  الشيء، في االستقامة وىو  فالناً  َعَمْدتُ  ذلؾ مف ،الشيء وا 
؛ يعني أّف المعنى األصمي لمجذع عمد يتطابؽ مع المعاني 2إليو" َقصدتَ  إذا َعْمدًا، أْعِمُده وأنا

 التي تحمميا مفردة العمدة.

تصّور ما ُيعتمد عميو في النحو عمى أساس الشيء ؛ حيث تـّ 3وكذلؾ مع د 2مع د 1ويرتبط د   
ـّ أيضا  ما ال يصح حذفو مف  تمّثؿالمادي كالعصا مثال، التي ُيعتمد عمييا أثناء المشي، كما ت

اس، وقضاء النّ ُيعتمد في إدارة أمور الذي ئيس الرّ  في المجاؿ اليدؼ، عمى أساسالكالـ، 
ـّ فييا التجسد، العالقة بذلؾ فتكوف في المجاؿ المصدر، ، تيـحاجا  ىي عالقةالمجازية التي ت

إطالؽ المعاني المجّردة يكوف في أغمب األحياف بربطيا ومشابيتيا  ألفّ ، نطولوجّيةاالستعارة األ
 المعنى التجريبي المادي الممموس، فينتج اإلبداع بعد تأويؿ ومزج عّدة مفاىيـ.ب

                                                           
 .185ص الفمسفة في الجسد، ،جورج اليكوؼ ومارؾ جونسوف -  1
 http://www.baheth.infoمقاييس الّمغة، باب ) ع ـ د( موقع الباحث العربي، معجـ ابف فارس،  -  2



 
 

233 
 

وجب ي ، ماثبات الّداللة بعد تحّوليا مف مجاؿ إلى آخر، وكثرة استعماليا في مجاؿ محّدديتأتى و   
عادة تركيبيا  ألجؿ استقرارىا، و" كّؿ جماعة ليا طريقتيا في عزؿ األجزاء والوحدات وتفكيكيا، وا 

معروؼ ؛ يعني أّف االستعارة لـ تعد مجّرد محّسف بالغي، كما ىو 1فيـ العالـ مف خالؿ الّمغة..."
نما ىي وسيمة تفكير.  في البالغة الكالسيكّية، وليست وسيمة تعبير فقط، وا 

واالستعارة موجودة في أذىاننا مبنّية بشكؿ نظامي، فيي تمّثؿ ميدانيف تصورييف: الميداف اليدؼ 
)المشبو( والميداف المصدر )المشبو بو( أي نشبو شيء مجرد بشيء مادي ممموس ومتداوؿ مف 

واقعّية؛ ألجؿ الّتبسيط والّتمثيؿ، وما داـ كالمنا اليومي كمو استعارات، نقوؿ أّف ذىننا الّتجربة ال
يعني أّف الكممة حسب العرفانّية ليس ليا معنى واحد، إاّل في الّسياؽ الذي ترد  2وتفكيرنا استعاري"

 فيو؛ فيي تمغي المعجـ والمعنى الثّابت؛ ألّف المعنى مرتبط بميداف تصوري. 

تحميؿ العالقات  نمّثؿ ببعض النماذج عف صيغة فعالف؛ ألجؿ َفعالن: الّصرفّيةيغة الصّ  -11
 بيف مدلوالتيا. ، وكذا العالقات التي تربطّداللةالتي تربط بيف ّشكؿ و 

 الهيبان:  -1

 الجباف؛ -1د

 اعي؛ الرّ  -2د 

 يس؛التّ  -3د

 راب.التّ  -4د 

 كممةُ  والباء والياء مقاييس الّمغة ىو "الياء الييباف حسب ما ورد في معجـمفردة إّف أصؿ    
 يعني أّف أصؿ الييباف ىو الخوؼ والجبف. ؛3َىْيبًة" َيياُبو ىاَبو ذلؾ مف ،ومخافة إجالؿٍ 

                                                           
، العدد 2008حميؿ األنثروبولوجي الّمساني لمقرآف الكريـ" صحيفة الغد، األردف: التّ حماف الحاج صالح، "الرّ عبد  -  1

 .10، ص2008ػ 9ػ 2ادر في الصّ 
 . 21/10/2017 بتاريخ (youtube) موقع " العرفانّيةتوفيؽ قريرة " استعارة الحرب  - 2
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عمى االضطراب  ؛ أي فعالفجاءت عمييا مفردة الييباف الذي القالب أو النمط الّصيغيدّؿ وي   
أف ؛ يعني 1بتوالي حركات المثاؿ توالي حركات األفعاؿ"جاء عند ابف جني "فقابموا و  لحركة،وا

غميت الماء غميا إف أردت الِفعؿ، ولـ ُترد التقمب والحركة، فإف أردت الحركة واالضطراب  :تقوؿ
 غميت الماء غميانا. :قمت

ىي المشابية؛ إذ إّف الشخص الجباف يكوف دوما مترددا، ومضطربا  2بػ د 1ي تربط دالتّ والعالقة   
ياح، ونفسر الرّ خاصة في وجود ويتصاعد راب الذي يضطرب التّ في المواقؼ الحرجة، وىذا يشبو 

  غير واضحة.فيي بيف معاني مفردة الييباف العالقات األخرى بينما  ،بالمشابية المعنويةىذا 

ة، فالجذع الذي ىو المادة يغة، يضيؼ معنى وبنسب متفاوتالصّ الجذع و كّؿ مف  فّ ونجد أ   
صور ينسجـ مع فكرة أّف كّؿ جذع التّ وىذا  يغة،الصّ يحمؿ نسبة عالّية مف المعنى، وتميو  األساس

يعني أّف  ؛2يغة تعطي مدلوال إضافيا عمى المدلوؿ الذي يقّدمو الجذعالصّ يزّود بصيغة، وىذه 
نما ت يغة الالصّ  في أحياف كثيرة عف المعنى  نبئكسبيا معنى إضافيا، وتتغّير المادة األصمّية، وا 

 الذي يقترف بيا.

 الفمتان:  -2

 مب الجريءالصّ جؿ الرّ  -1د

 المكتنز الّمحـ. -2د

 كممةٌ  اءالتّ و  والاّلـ حوؿ أصؿ الوحدة المعجمّية الفمتاف "الفاءمقاييس المغة، معجـ ورد في    
 عف يُكفْ  لـ إذا َفْمَتًة، األمر ذلؾ وكاف ،ُيْفِمتُ  أْفَمتَ : يقاؿ ،سرعة في تخمُّصٍ  عمى تدؿُّ  صحيحة

                                                           
 .152، ص2ابف جني، الخصائص، ج -  1
نوير، التّ ، دار 2013. الجزائر: 1راعي، بناء الكممة وتحميميا مقاربات في الّمسانيات الحاسوبّية، طالزّ حسيف بف عمي  -  2
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 حديدُ  نشيطٌ : فَمَتافٌ  وفرٌس  ،إليو ناَزعَ  كأن و األمر، ىذا إلى تفم تَ : ويقاؿ تردُّد وال رأيٍ  وال تدبُّر
  ؛ يعني أّف المعنى الحقيقي لمفمتاف ىو الجريء النشيط.1الفؤاد"

ي تدّؿ التّ االضطراب ىي الحركة و ي جاءت عمييا مفردة الفمتاف، التّ  الّصرفّيةيغة الصّ داللة و    
  عميو صيغة فعالف؛ يعني فيو تطابؽ بيف المعنى الصيغي والمعنى المعجمي.

حيث إّف إطالؽ الفمتاف عمى الشخص المكتنز، الذي يكوف عادة ، 2ود 1عالقة بيف د نالحظو    
، فتكوف في القوة والنشاطمب الجريء، الصّ جؿ الرّ ك بو التشجيع والتفاؤؿ عمى أف يكوف ثقيال، يراد
 ىي عالقة التضاد.ي تجمعيما التّ العالقة 

دليؿ عمى وجود نسؽ مف واجتماع المعاني المختمفة ضمف شكؿ واحد، أو المشترؾ الداللي،    
 والتصورات الذىنية؛ أي باالستعارات. ُيفّسر بتعدد التمّثالتو ؛ 2االستعارات التصورية الُعرفية

 الممدان:  -3

 متواىتزاز الغصف ونع -1د

 الشباب. -2د

 و وَنْعَمتُ  الش بابُ : "الَمَمدُ  مف المصدر ىوكما ورد في معجـ لساف العرب إّف أصؿ الممداف    
" واأُلمُمدافُ  واإِلمِميدُ  واأُلمُمودُ  اأَلْمَمُد واأُلمُمدُ  وىو اأَلْمَمد، الش باب َمْصدرُ : والَمَمدُ  وجاء ، 3واأُلمُمداِنيُّ

ومف المجاز: شاب أممود وشّباف  أممود: ناعـ، ورجؿ أممد ال يمتحي،غصف في معجـ الزمخشري: 
؛ يعني أّف المعنى األصمي لمممداف الذي ىو النعومة، كاف يطمؽ عمى الغصف، وصار 4أماليد

  يطمؽ مجازا عمى الشباب.
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 ويقوؿ  الحركة واالضطراب؛ الذي جاءت عمييا مفردة الممداف ىو النمط الصيغيالقالب أو داللة و 
سيبويو "ومف المصادر التي جاءت عمى مثاؿ واحد حيف تقاربت المعاني قولؾ: النزواف والنقزاف 

ّنما ىذه األشياء في زعزعة البدف، واىتزازه في ارتفاع، ومثمو العسالف والّرتكاف" يعني ؛ 1والقفزاف، وا 
 ىو االىتزاز والحركة واالضطراب. فعالف الّصرفّيةيغة الصّ ما تشير إليو  أفّ 

ـّ تمّثؿ مرحمة الشباب التي يكوف فييا الحركة     ونالحظ تعالقا بيف معنيي مفردة الممداف، حيث ت
، فتكوف العالقة في المجاؿ اليدؼ عمى أساس اىتزاز الغصف الناعـ في المجاؿ المصدروالنشاط 
ي يمثّميا عالقة التّ ىي مبدأ المشابية ضمف االستعارة األنطولوجّية، التي تربط المعنييف المجازّية 
 .السمةالكياف ب

حاضرة باستمرار ىي شاطات الفكرّية والعممّية، بؿ النّ واالستعارة ليست خاصّية لمغة وحدىا دوف    
 ي نفكر بياالتّ رّية العادّية صو التّ أي أّف أنساقنا  ليومّية وعمى مستوى الفكر والفعؿ؛في حياتنا ا

صوري مبني عمى مبادئ التّ سؽ النّ و  ،2ونعمؿ عمى ضوئيا ىي أساسا أنساؽ استعارّية في طبيعتيا
راكيب االستعارّية حسب المعالجات التّ فإذا كانت  كنائّية كما أشار إلى ذلؾ اليكوؼ،استعارّية و 

وسيع معنى الوحدات المعجمّية عف طريؽ قميدّية محصور في قضايا األدب، فإّف القدرة عمى تالتّ 
حويؿ االستعارّية، أصبح جزءا ال يتجزأ مف القدرة الّمغوّية لممتكمميف، واإلبداعّية المجازّية التّ عمميات 

 الذي يعتبر خاصّية جوىرّية مف خصائص عمؿ الّمغات. الّدالليّ منتجة لمتعدد 
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، في ىذا الفصؿ الّصرفّيةيغ الصّ في  الّدالليّ ونخمص إلى أّف دراسة عالقات معاني المشترؾ    
 الثي المجرد الثّ المصدرّية المشتقة مف الفعؿ  الّصرفّيةراسة اإلحصائّية لمصيغ الدّ كانت أّوال ب
تمفة لكّؿ نمط الالت المخالدّ يغ أكثر ورودا في مدّونة المعجـ الوسيط، وكذا إحصاء الصّ لمعرفة أّي 
 الّصرفّيةيغ الصّ ، الذي جاءت عميو الّدالليّ ة في المشترؾ الّدالليّ العالقات  تناولنا بعدىاصيغي. و 

الواردة في المدّونة، وذلؾ باعتماد  الّصرفّيةيغ الصّ ماذج مف النّ المصدرّية بتطبيقيا عمى بعض 
ي قاؿ بيا اليكوؼ في نظريتو الّمسانّية التّ صورّية التّ ة، المشتقة مف المبادئ الّدالليّ المبادئ العالقّية 

، ىي مبدأ المشابية الذي تمثّمو الّدالليّ عالؽ بيف معاني المشترؾ التّ ، لنبّيف أّف مصدر العرفانّية
قافي واالجتماعي، أو االستعارة االتجاىّية بأساسيا الفزيائي، أو الثّ االستعارة البنوّية بأساسيا 

ومبدأ المجاورة الذي تمّثمو عالقات مختمفة مف مثؿ العالقة  جسد،التّ ّية وأساس االستعارة األنطولوج
ببّية، عالقة المنتج بالمنتوج، عالقة الجزء بالكؿ، عالقة الوعاء بالمحتوى، عالقة الحاؿ السّ 

راث العربي، إاّل أّف دراسة التّ ي ورد جزء منيا في التّ بالمحؿ... وغيرىا مف العالقات المجازّية 
ذلؾ  اتجاوز دة عّما يقصد إليو اليكوؼ وكذا فوكونيي، إذ لبالغييف لظاىرة المجاز مختمفة وبعيا

ة في تصّور األشياء، كما قرير الظاىر إلى تفسير ذلؾ االنتشار، بما بو يكوف المجاز آلّية ذىنيّ التّ 
كونو مجسدنا في االستعارة ىو بحث في ماىّية االنساف وفي طبيعة الفكر، وفي إثبات  أّف البحث

 مرتبطا بالمحيط والكوف.
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باعتماد  د،المجر   الثالثي الفعل من المشتقة ي ةالمصدر  ي ةرفالص   يغالص   وداللة دراسة شكل إن     
 االسترجاع أو القراءة ألجل الحوسبة؛ في الحديثة قنياتالت   الن  أو ال باستغال ، كانالعرفاني ةالمقاربة 
قاعدة البيانات المتمث مة في  ، باعتمادرفي ة المصدري ةالص   يغالص   اآللي ليذه وبعدىا االشتقاق اآللي،

 :إلى نتائج تتمث ل في ي ةرفالص  يغ الص  فتوصمنا فيما يخص شكل  ،المعجم الوسيط

 وبكل  سيولة.العربي ة، رفي لمغة الص  ظام مرونة وقابمية التعامل حاسوبيا مع الن   - 

نة  لي معاآلعامل الت  وجود إشكاالت أثناء  - إعادة وعميو ندعو إلى  ، قميالر  المعجم الوسيط مدو 
في غياب ألن  ي يكون فييا لبس؛ الت  ضعيف في الكممات الت  شكيل و الت  تو؛ وبخاصة ظر في رقمنالن  

 ؛ي ةاآلل نتائج القراءة ي ةالحركات نكون مجبرين عمى تصف

نات الرقمية  بطريقة دقيقة ومنظمة وجوب الكتابة -  في المعجم الوسيط الرقمي، وفي كل  المدو 
 عريف المعجمي؛ الت   ي ةمثل وضع األقواس، والفراغ بين الكممات، واالنتقال إلى السطر فقط عند نيا

 عجمي، وليس اإلحالة إلى مدخل آخر عريف المعجمي بعد كل  مدخل مالت  وجوب كتابة  -
 واالكتفاء بكتابة مفردة واحدة كمدخل معجمي؛

 ي ةفي صيغة اإلفراد، ألن  صيغة الجمع تشبو شكل أو بن ي ةوجوب كتابة مفردات المداخل المعجم -
عريف الت  ، وليس ضمن ي ةالمشتقة كمداخل معجم ي ةرفالص  يغ الص  ، وكتابة ي ةرفالص  يغ الص  بعض 

 جمي؛ المع

منا إلى نتائج تخص  و  : ، وىيي ةباعتماد المقاربة الحاسوب ي ةرفالص  يغ الص  اشتقاق توص   أن 

نقيب في الت  ، يجب أن يكون مرفقا بي ةرفالص  اعتماد لغة البرمجة ألجل االشتقاق اآللي لمصيغ  -
ال  كان االشتقاق اآللي الت   ،قاعدة البيانات قياسيا؛ بمعنى أن يكون ي تتمثل في المعجم الوسيط؛ وا 

 .ي ةاشتقاق المستعمل والميمل؛ الفتقار الحاسوب لمكفاءة المعرف
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البحث أو اشتقاق  ي ةفي االشتقاق اآللي، يوف ر واجية تسي ل عمم (html)غة الواصفة الم  اعتماد  -
 ي ةرفلص  ايغ الص  يغة المراد اشتقاقيا، في قائمة الص  ؛ وذلك باالكتفاء باختيار ي ةرفالص  يغ الص  

 تيجة؛ الن  المتوفرة، ومن ثم  الضغط عمى خانة البحث؛ لتظير لك 

ضمن  ،ي ةاستغالليا كمعبة تعميم ي ةغة الواصفة، ىي إمكانالم  ي يوف رىا اعتماد الت  األخرى  ي ةالمز  -
 لممبتدئين؛ ي ةرفالص  يغ الص  ؛ لتعم م اشتقاق ي ةتطبيقات أجيزة اليواتف الذك

،  في الداللي  دراسة لممشترك  ، التي ىيي ةالمصدر  ي ةرفالص  يغ الص  عن دراسة داللة خمصنا و    
:الت  تصور الم غويين العرب، وفي   صو ر العرفاني  أن 

 تربط يالت   العالقات تنظيم من وتمك نوا راسة،الد  ب الداللي   االشتراك ظاىرة واتناول العرب نغوييالم   -
 زام؛الت   داللة أو تضمن، داللة أو ،مطابقةال داللة خالل من وذلك ،الداللي   المشترك معاني

 خالل من وذلك معانيو، تربط يالت   والعالقات ،الداللي   المشترك واعالجن العرفانيي نسانييالم   - 
 القاعدي المعنى تؤل ف يالت   العالقة الذي يفس ر األسري، شابوالت   ومبدأ الموس عة، ي ةراز الط   ي ةظر الن  

 ؛الداللي   المشترك في ي ةالفرع والمعاني

 أو ،ي ةراز الط   أثيراتالت   شابو األسري، مصادرالت  إلى مبدأ يضيف اليكوف،  الباحث الم ساني -
 االستعارة أي المشابية عالقة وكذلك ،العرفاني ة المناويل ىي المشترك، معاني تربط يالت   العالقات

 . المرسل المجاز في تتمثل يالت   المجاورة عالقة أو

 الت صوريالمزج  ي ة، وكذا في نظر ي ةفي نظريتو الفضاءات الذىنيقترح ي يفوكوني الباحث الم ساني -
 توسيع ي ةعالقتي المجاورة والمشابية، إمكان باعتماد ،تفسيرىا يمكن ال يالت   االستعارات حول بعض

مكان متعددة، ي ةأفض إلى ذىنيين فضاءين من صوريالت   المجال  جديدة. استعارات بناء ي ةوا 

، سواء من حيث العالقة ي ةرفالص  يغ الص  في  الداللي  دراسة عالقات معاني المشترك  وانتيينا في   
ي تربط بين معاني الت  ، أو من حيث العالقات ي ةرفالص  يغة الص  ال والقالب الذي تأتي عميو الد  بين 

:إل ،ي ةرفالص  يغ الص  في  الداللي  المشترك   ى أن 
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يغ ي ةاإلحصائ راسةالد   -  خمصت د؛المجر   الثالثي الفعل من المشتقة ي ةالمصدر  ي ةرفالص   لمص 
نة في ورودا أكثر يغالص   أي   بمعرفة  نمط لكل   المختمفة الالتالد  وكذا نسبة  الوسيط، المعجم مدو 
 . صيغي

تحديد داللة  ىا ىودور و بين شكل المفردة ومحتواىا،  ي ةدور في إقامة صمة دالل ي ةرفالص  مصيغ ل -
يظير معيا  ي ةصرف ي ةلمجذع؛ وىذا معناه أن  كل  بن ي ةموذجالن  المفردة عندما تحو ر الخصائص 

 .معا الداللي  بالضرورة تأويل داللي مرك ب من المكونين الشكمي و 

وتربط  جمالمطردة داخل المع ،ةلي  الدالعمى رصد العالقات  تعمل ةالداللي   ي ةالمبادئ العالق -
ي لو ال ىذه المبادئ، لصنفت في المعجم في الت  الواحدة،  ي ةالقراءات المتعددة لموحدة المعجم

 مداخل منفصمة ال رابط بينيا. 

 ةالداللي   ، ألجل دراسة العالقاتي ةصور الت  ، المشتقة من المبادئ ةالداللي   ي ةاعتماد المبادئ العالق -
 بين عالقالت   مصدر بي ن أن   ،ي ةالمصدر  ي ةرفالص   يغالص   عميو جاءت الذي ،الداللي   المشترك في

 أو ،ي ةالبنو  االستعارة تمث مو الذي المشابية من مبدأ ي ةىو عالقات مجاز  ،الداللي   المشترك معاني
  مختمفة. ي ةداللالذي تمث مو عالقات  المجاورة ومبدأ ،ي ةاألنطولوج االستعارة أو ي ةاالتجاى

ن ما ىي تفاعل بين ا - لقدرات االستعارة ليست مجرد استبدال بسيط لمعنى بمعنى آخر يوازيو، وا 
 والممكات الذىنية والمحيط، وىي التي تقد م مسالك لمتغيرات التي يمكن أن تمس معنى المفظ؛

عبر مجاالت تصوري ة، وكل  ترسيم ىو مجموعة ثابتة من التناظرات  إن  االستعارات ترسيمات -
وىذه الترسيمات نطالق والكيانات في مجال الوصول، االنطولوجية بين الكيانات في مجال اال

ن ما مترس خة في الجسد والخبرة وفي المعرفة اليومية.   ليست اعتباطية، وا 

حسب، بل ىي قبل ذلك آلية من اآلليات التي ينظم إن  آليات المشابية ليست دليل بنوع جمالي ف -
 بواسطتيا الذىن العالم، ويتمث مو ويخزنو ويستعيده عند الحاجة.
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بصورة متعم دة مقصودة كما  غة، أوالم  اطقين بالن  بل عامة من ق   ي ةالمجاز قد يحدث بصورة عفو  -
يفعل المجمعيون والمختصون، في نقل لفظ من معناه األصمي لمداللة عمى مفيوم جديد، وفي ىذه 

وليد عن طريق المجاز الذي الت  ، نكون أمام ي ةغة العممالم  قة في الد  الحالة أين يجب توفر الوضوح و 
 بالضرورة؛  الد اللييعني إيجاد المشترك 

وتبسيط  لو دور في الوقوف عمى كنو المعنى، ةالداللي   ي ةبالمبادئ العالق ي ةالمعجم ي ةظر الن  إغناء  -
 اجح فيو. الر  أويل الت  سمطان الفيم، و 

إلى إثبات دورىا في نظمنة  ةالعربي  عمى  ةالداللي   ي ةالعالقات الشكم ييدف تطبيق -
(systématisationبن )نسق االستعارة التصورية العرفية غير واع في ف ، العربي  المعجم  ي ة

 أنو يمعب دورا رئيسا في معجم المغة.معظمو وآلي ومستخدم دون جيد، إال  

؛ فيو يمث ل حالة طبيعية في الم غة، وال يعتبر عدوال أو الداللي  الم غة ال تستغني عن المشترك  -
 انزياحا لسانيا.

محك مة، مما يدل  عمى أن يا ليست اعتباطية بشكل  الداللي  رفية القائمة عمى المشترك الص  يغ الص   -
 تام.

خمص من المعيارية الت  ، وتدعو إلى الداللي  قميدية لممشترك الت  ظرة الن  تجاوزت  العرفاني ةالمقاربة  -
 حي ز الم غوي.الت  عميمية، و الت  زعة الن  و 

ة، ُتمك ن من القيام بتحميل ظاىرة تتوفر عمى أدوات إجرائية، وطاقة تفسيري العرفاني ةالمناويل  -
 .الداللي  المشترك 

 قراءة لساني ة عممية ترفع عنو ُحجب االنحباس الفكري   العربي  ندعو إلى قراءة الم سان عميو و   
 .اجم عن إيصاد باب االجتياد في الفكر الم غوي  الن  

القضايا في حاجة إلى تعميق بالرغم من المجيودات التي قمنا بيا في ىذه الدراسة، تبقى بعض و  
 ل المشتغمين بالقضايا الم سانية.وتوسيع من قب



 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
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 :  المشتقة من الفعل الثالثي المجرد الواردة في المعجم الوسيط المصدرية الصيغ الصرفية

 :  الصيغة الصرفية ُفعال -1

 ءالطعام و الشراب يقال أصابو أبا عارض يجعل صاحبو يأبى: األباء

 العطش و الغيظ: األحاح

 انحباس البول انحباسا تاما: األطام

 جرب والحكةال :األكال

 الجنون: األالق

 العطش: راألوا

 حرارة العطش يقال في جوفو أوام و أوار و الدخان و الدوار و الوتر: األوام

 ج(نفاية قصب السكر بعد عصره ) م: البجاس

 غمظ الصوت و خشونتو من داء :البحاح

 ما تساقط من كل ما بري أو نحت: البراء

 إذا لفظ و األخبلط التي تفرزىا مسالك التنفس عند المرض الريق: البصاق

 ج(ىذيان ينشأ عن الحمى ) م: البطاح

 صوت الظبية: البغام

 رثاء الميت: البكاء

 (داء يذىب بمون الجمد فتظير فيو بقع بيض ) مج: البهاق

 داء يكثر منو البول: البوال

 البصاق :التفال

 موت الفجأة: التراز

 ثبات معجز عن الحركة داء: الثبات

 قشر التمر و رديئو :الثتاة

 صوت الغنم والضباء : الثغاء

 أقل شيء :الثمام

 قيء و إسيال يأخذ اإلنسان: لجؤارا

 الكابوس: الجثام
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  خروج مقمة العين العيب و محجر العين و الحدقة الجاحظة: الجحاظ

  السم القاتل: الجحال

 داء يصيب اإلنسان في عينو: الجحام

 المقطع والمكسر: الجذاذ

 عمة تتأكل منيا األعضاء و تتساقط: الجذام

 من كل شيء ما جز منو و ما فضل من الشيء و سقط عند القطع: الجزاز

 وجع يأخذ في الجسد أو البطن: الجساد

 الصوت يخرج من الفم عند امتبلء المعدة و من البحر و الميل و غيرىما الدفعة: الجشاء

 خشونة في الصدر و غمظ في الصوت منوسعال أو : الجشار

 داء يصيب اإلبل يأخذىا لي في بطونيا ثم يعقبو سبلح: الجعام

ذات الجنب و ىي كما زعم بعض أطباء العرب قرحو تصيب اإلنسان في داخل جنبو ) وفي الطب الحديث ( التياب في الغشاء المحيط : الجناب
 .بالرئة

 النعاس: الجواد

 (مجيول السبب يميزه براز كثير يصيب الشيوخ عادة في المناطق الشمالية ) مجمرض إسيالي : الجواف

 الضعف: الحباض

 وجع البطن من االنتفاخ لكثرة األكل أو ألكل ما ال يوافق: الحباط

 ر لحميا و يتساقط شعرهىزال يصيب الدابة و يتغير معو لونيا و يضم: الحتات

 ئم و مغص في البطن شديدمشي البطن عن تخمة أو شيء ال يبل: الحجاف

 الجذاذ من الشيء و كسارة الحجارة الصغار و سمك صغار بالبحرين يجفف حتى ال يبقى فيو شيء من مائو :الحساس

 نفاية كل شيء و من المائدة ما تناثر منيا: الحساف

 الرائحة الخبيثة: لحطاطا

 من كل شيء ما تحطم: الحطام

 بحتا و رباط الجل عمى بطن الفرس ) ج ( أحقيةوجع في البطن من أكل المحم : الحقاء

 البورق ) النطرون ( و داء يحك منو كالجرب :الحكاك

 وجع في الحمق :الحالق

 حمى جميع الدواب :الحمام

 الصرع و الزكام: الخباط
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 من كل شيء فضمتو و بقيتو يقال خثار المائدة: الخثار

 صديدي محدود عند األطباء ( تجمعالخراج و ما يخرج بالبدن من القروح و ) : الخراج

 انقطاع في ظير الناقة تصبح معو باركة: الخراع

 خسيس تافو: الخساس

 رديء: الخشاش

 داء يأخذ في الخيشوم فيفقده حاسة الشم و األنف الكبير و الجبل العظيم و الرجل الكبير األنف و األسد : الخشام

 ما يقطع أو يؤكل :الخضام

 الرئة فتنشق منوداء يصيب : الخفاع

 شبو الجنون و فزع يسبب الوسواس: الخالع

 داء يصيب مفاصل اإلنسان و قوائم الحيوان يعرج منو: الخمال

 داء يصيب الزرع فبل يطول: الخناس

 داء يأخذ في الخيل في العضد: الخناف

 كل داء يمتنع معو نفوذ النفس إلى الرئة: الخناق

 صوت البقر و الغنم و الظباء و السيام من: الخوار

 شبو النخير أو الشخير: خواعال

 وجع يأخذ في الحمق: الدغام

 سعال يصيب الخيل و اإلبل: الدكاع

 الدوران يأخذ في الرأس: الدوار

 شبو الدوار في الرأس: الدوام

 المحبرة و قشرة الحنظمة و العنبة و البطيخة ) ج ( دوي و دوي: الدواة

 حية ) بكتيريا ( التياب في الحمق مصحوب بورم ينشأ من العدوى بالمكورات السب: الذباح

 المخاط يسيل من األنف: الذنان

 الرفات :امالرت

 النكس أو الوجع في الجسد كمو: عالردا

قطع السكر و يقال ماء الريق أو الريق المرشوف و رغوة العسل و ما تقطع من الندى عمى الشجر و نحوه و البرد و فتات المسك و : الرضاب
 رضاب عذب

 الدقاق و الفتات: الرضاض
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 احتباس ما في بطن البعير و نحوه :الرطام

 و مرض عصبي أو مكروبي يصيب الضأنالرعدة و رعشة تعتري اإلنسان من داء يصيبو ال يسكن عنو : الرعاش

 الدم يخرج من األنف و المطر الكثير :الرعاف

 بطن الدابة عند الجريالصوت الذي يسمع من  :الرعاق

 ما سال من األنف: الرعال

 نتقل إلى اإلنسان فيكون قتاال لوالمخاط و داء يأخذ في األنف فيسيل منو المخاط و مرض معد يصيب ذوات الحافر و ىو ي: الرعام

 كثيرا صوت اإلبل و يطمق عمى غيره من األصوات و يقال سمعت رغاء الرعد و أتاك خير لو رغاء إذا كان :الرغاء

 ) وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خمقا جديدا )الحطام و الفتات من كل ما تكسر و اندق و في التنزيل العزيز  :الرفات

 من الشيء ما تحطم منو فتفرق :اضالرف

 ما انتحت من التبن :الرفاف

 منو الوجوي و داء في البطن يصفر وجع يعترض ظير الساق يمنعو من السق :الرماع

 الصوت ) ج ( أرنية و الطرب :الرناء

 ) رىاب االحتجاز ( ) في الطب الباطني ( خوف مرضي من الوجود في منزل أو مكان منعزل بين أربعة جدران : الرهاب

 ج(دم و مخاط و يصحبو ألم و تعن ) ممرض يتميز بتبرز متقطع معظمو  :الزحار

 ( زرقة تصيب اليدين و القدمين نيزراق األطراف ) في الطب الباط :الزراق

 التياب حاد بغشاه األنف المخاطي يتميز غالبا بالعطاس و التدميع و إفرازات مخاطية مائية غزيرة من األنف  :الزكام

 النعامة و الغرس عمى رأس المولودصوت  :الزمار

 داء يأخذ شارب الماء الممح :السؤاد

 داء ييمك اإلبل: السؤاف

 السل :السحاف

 داء يسد األنف فيمنع دخول اليواء و كل ما يسد مجرى في البدن :ادالسد

 حر النار و شدة الجوع و التياب العطش و الجنون :السعار

 شقاق حول الظفر و تقشر :السعاف

األطفال خاصة و  طرد اليواء فجأة و بقوة من المزمار إلخراج المخاط أو سواه من المسالك الشعبية و السعال الديكي مرض معد يصيب :السعال
 (يتميز بنوبات سعال تقمصية مصحوبة بشييق كصياح الديك ) مج

 كل ما سقط من الشيء :السقاط
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مى مداومة السكوت و داء يمنع من الكبلم و ما يسكت و موت السكتة و من الحيات ما يمدغ و ىو ساكت ال يشعر بو و يقال ىو ع :السكات
 سكات األمر أي مشرف عمى قضائو

 كل ما يخرج من البطن من فضبلت :السالح

 ذىاب العقل :لسالسا

 السبلف من كل شيء خالصو :السالف

 ل المسان و تقشر في أصول األسنانبثر يخرج في أص :السالق

 مرض يصيب الرئة ييزل صاحبو و يضنيو و يقتمو: السالل

 داء ال يروى صاحبو من العطش :السهاف

 الضمور و التغير :السهام

المسارة و وجع يأخذ الكبد من كثرة أكل التمر و ربما قتل و داء في الغنم تسواد منو لحوميا فتموت و صفرة في المون و خضرة في الظفر : السواد
 يصيب القمح أو الشعير فيسود حبو و مرض

 داء يأخذ الخيل في أعناقيا فييبسيا حتى تموت: السواس

 مرض يصيب اإلبل يشارف بيا اليبلك: السواف

 الجنون :الشعاف

 مرض يصيب شغاف القمب :الشغاف

 تشقق الجمد من داء أو برد :شقاقال

 التشقق حول األظفار و تقشر الجمد :الشكاء

 الشكوى و المرض و العيب :الشكاة

 (الشيخوخة المبكرة تنشأ عن النمو غير السوي ) مج :الشياخ

 (وجع في الرأس تختمف أسبابو و أنواعو ) مج :الصداع

 ون من شحوب و مرضلصفير و يقال في كبلمو صفار و دود البطن و ماء أصفر يجتمع في البطن و صفرة تعمو الم ا :الصفار

 صييل الخيل وصوت الثعمب : الضباح

 الزكام :الضناك

 صوت الضوع :الضواع

 داء يصيب الطحال :الطحال

 ا استنثر صاحبو طش كما يطش المطرداء كالزكام إذ: الطشاش

 يأخذ في قوائم الدواب فتظمع منو داء :الظالع
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 وجع الظير: الظهار

 نوى كل شيء كالزبيب والرمان والبمح :العجام

 لقدر وسخيا ومن الجيش كثرتو وشدتمن الشجرة قشرىا ومن ا :العرام

 ( اضطراب نفسي أو عقمي ) مج: العصاب

 ما يتحمب من الشيء إذا عصر: العصار

 الشديد المعجز ويقال داء عضال ال طب لو: العضال

 اندفاع اليواء من األنف بعنف لعارض وسمع لو صوت عطس :العطاس

 داء يصيب اإلنسان والحيوان يشرب الماء فبل يروى: لعطاشا

 ةالزوال واليبلك يقال عمى الدنيا العفاء والتراب والمطر والبياض في الحدق :العفاء

 الشاة فتعوجداء يصيب قوائم  :افالعق

 ( ويقال داء ذو عقال ال يبرأ منوانقباض شديد التوتر مؤلم في بعض العضبلت يسبب وقوف الحركة وقتيا ) مج  :العقال

 القذى في العين والغمص يمض العين والضعيف الجبان السريع الفرار ومن ال بصر لو بالطريق ) ج ( عواوير :العوار

 إذا مشتلصوت يخرج من بطن الدابة ا :العواق

 ما دق من التراب أو الرماد :الغبار

 ) ج ( أغثاء وغثاء الناس أرذاليمما يحممو السيل من رغوة ومن فتات األشياء التي عمى وجو األرض ورغوة القدر واحدتو غثاءة  :الغثاء

 داء يصيب اإلبل :الغساس

 عو من اإلدراك والنضج وتمسخ طعموالبسر فتمنحطام البر وما تكسر منو و آفة تصيب النخل شبو الغبار تقع عمى  :الغفاء

ارتو منخفضة لكنيا فوق عماء الناس جمعيم المزدحم المتكاثف وغمار القدم ) في الطب ( مرض سببو غمر القدم مدة طويمة في ماء حر : الغمار
 ج(الصفر ) م

 من الشيء ما تكسر منو وتساقط :تالفتا

 ما تفرق عند الكسر : الفضاض

الفواق وتقمص فجائي لمحجاب الحاجز يحدث شيقة قصيرة يقطعيا تقمص المزمار واسم من أفاق العميل والسكران وما يأخذ المحتضر عند : الفواق
 زع والريح تخرج عند ترديد الشيقةالن

 فساد الجوف من داء: القحاب

 داء يصيب الغنم وسعال اإلبل: القحاز

 داء يصيب الغنم فتجف جمودىا فتموت: القحال

 وجع في البطن :القداد
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 يور قشور فوق منابت الشعر فيسقط مرض جمدي معد يصحبو ظ :القراع

 جمد الحية إذا سمختو :القشار

 ما يمتقط من ىنا وىناك: القشاش

 ما يمقى من الطعام مما ال خير فيو :القشام

 البزاق :القشاء

 داء في أنوف الغنم :القعاث

 يأخذ في أوراك اإلبل فيميميا إلى األرض يقال بو قعاد داء يقعده وداء: القعاد

 التواء في العنق يأخذ بو إلى خمف  :القعاس

 داء في الصدر :القعاص

 داء يصيب الدواب أو الغنم فتيبس قوائميا :القفاص

 داء تتقبض منو األصابع :القفاع

 داء يأخذ في القمب: القالب

 صفرة أو خضرة تعمو األسنان :القالح

مرض يصيب الحيوان فيسقط ميتا ببل عمة ظاىرة والطين يتشقق إذا نضب عنو الماء واحدتو قبلعة ومرض يصيب الصغار القبلعة ونادرا  :القالع
 الكبار ومظيره نقط بيض في الفم والحمق وسببو العدوى بفطر خاص 

 داء يعرض لمحيوان فيمتنع عن شرب الماء :القماح

 وأرذل الناس ومتاع البيت وكل ما ينسج من الحرير فتات األشياءما يكون عمى وجو األرض من  :القماش

 ل أن تقوم فبل تنبعثداء يأخذ الدابة في قوائميا تحاو  :القوام

 كثرة القيء لمرض أو نحوه :القياء

 مرض يصيب الكبد :الكباد

المجروح إذا تموثت جراحو بتراب األرض المحتوي تشنج أو رعدة تصيب اإلنسان من برد شديد أو من خروج دم كثير ومرض قتال يصيب  :الكزاز
 (عمى باسيل التيتانوس ) مج

 (داء لئلبل تعرج بو ومرض يصيب العظام في األطفال ) مج :الكساح

 كسار الزجاج وكسار العود والخبز ما تكسر من الشيء مثل :الكسار

 دىن وغيرىماما فت من قشور الشجر وما لت بو من سمن و  :المتات

قشر كل شيء يقال ال تدخل بين العصا ولحائيا ) ج ( ألحية ولحي ولحاء التمرة ما كسا النواة والطبقة الظاىرة من بعض األعضاء كظاىر  :المحاء
 ( الكمية والدماغ ) مج
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 ما سال من الفم :المعاب

 لعاق من طعامك ومن فضل ما فيما بقي في فم اآلكل من طعام لعقو يقال  :المعاق

 طرحبو و ما لفظ  :المفاظ

 ما يمقط من السنابل :المقاط

 حر العطش في الجوف يقال ىو يقاسي لياث الموت شدتو :المهاث

 القميل من الطعام :المهاس

 سال من عصيره و مجاج المزن المطرما تمجو من فيك ومجاج الفم ريقو ومجاج النحل ومجاج العنب ما  :المجاج

 داء يقع في الثمرة فتيمك :لمراضا

 اإلنسان في العين وغيرىا مما يمضالخالص يقال فبلن من مضاض القوم والماء ال يطاق مموحة ووجع يصيب  :المضاض

 الزكام يصيب من امتبلء المعدة: المالء

 يفالحمى وتوىجيا وخشبة قائم الس التقمب مرضا أو وجعا يقال أخذ فبلنا المبلل ووجع الظير وعرق الحمى والحر الكامن في العظم من :المالل

 صوت القط :المواء

 صوت الكمب :احالنب

 صوت الساعل إذا غمظ :النجاخ

 ثواإلسيال أو داء يور  :النجاء

 السعال :النحاب

 واب في رئاتيا فتسعل سعاال شديداداء يصيب الد: النحاز

 الحديد إذا طرقعنصر فمزي قابل لمطرق يوصف عادة باألحمر لقرب لونو من الحمرة وما سقط من شرر الصفر أو  :النحاس

 ت أقماعوما تحات عن التمر من قشره وفتا :النساح

 أو الشعر عند نسمو واحدتو نسالة ما سقط من الصوف: النسال

 اس والوسن من غير نوم وأول النومفتور في الحو  :لنعاسا

 الورم من داء يأخذ حيث أخذ :فاخالن

 داء يأخذ الغنم فتنفص بأبواليا حتى تموت :النفاص

 رعدة الحمى: النفاض

 ى في الفم من السواك ونحوه فيمفظالجدب وما يسقط من المنفوض وما يبق: النفاض

 يصيب الماشية فتنقز منو حتى تموتداء : النقاز
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( أو ) الحمى النكفية ( التياب معد بالغدة النكفية مصحوب بحمى سببيا فيروس مع تورم فييا وقد يصاب فييا البنقراس ) البنكرياس : النكاف
 (والمبيضان والخصيتان ) مج

 الصوت من الصدر عند المشقة :هاتالن

 سجع الحمامة :النواح

 (مرض يصيب اإلنسان من عضة ذبابة تسي تسي فينام وال يكاد يفيق وىو في الكثير األغمب مميت ) مج :النؤام

 (الصوت العالي يرفع تمجيدا أو استنكارا ) محدثة :الهتاف

 اإلنسان في البحريصيب الدوار  :الهدام

 مد والمحم وداء يأخذىا فتسمح منوداء يصيب اإلبل مثل الورم بين الج :الهرا

 اناليذي :الهراء

 الغثاثة والنحافة :الهزال

 غفمة تصيب اإلنسان من ىم أو مرض: الهقاع

 السعال والنوم بعد التعب :لهكاعا

 االسترخاء يعتري االنسان :الهالث 

 سبلل من اليزال يقال أخذه اليبلسال شبو السبلل وشدة: الهالس

 داء يصيب اإلنسان في عنقو: يناعال 

 األرض ال ترعى والجنون من العشق لييام وأشد العطش وداء يصيب اإلبل فتييم في :الهيام

 صوت يسمع من بطن الدابة إذا مشت :الوعاق 

 وجع اليد: اليداء  

 الشاء يقال لمشاة يعار صوت الغنم أو المعزى أو الشديد من أصوات :اليعار 
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 :  ِفعالالصيغة الصرفية  -2

 حبل تضبط بو رجل البقرة ونحوىا عند الحمب :اإلتاد

 الريع و الغمة و لبن ذو إتاء ذو زبد: اإلتاء

 ما يقع في مجرى الماء من خشب أو ورق و نحوه مما يحبس الماء: اإلتاء

 و عمى الفاكية وقاية ليا ) ج ( أثرشبو كيس يشد عمى الثدي حتى ال يتدلى : اإلثار

 اعتماد الجالس بصدره عمى وسادة و نحوىا و لم يتكئ عمى يمين و ال شمال: اإلجاز

 شجر من الفصيمة الوردية ثمره حمو لذيذ :اإلجاص

 ما يستمرأ بو الخبز ) ج ( أدم :اإلدام

 ما تشعل بو النار و النميمة :اإلراث

 ) ج ( أرض بساط ضخم من وبر أو صوف :اإلراض

 الثور الوحشي يطمق عمى الذكر من الفصيمة البقرية و ىو من العواشب أي آكبلت العشب المجترة ) مج ( و النعش ) ج ( أرن :اإلران

 ثوب يحيط بالنصف األسفل من البدن يذكر و يؤنث و الرأي يعمق بو في أسفل الكتاب و يقال فبلن عفيف اإلزار عف عما يحرم عميو من :اإلزار
 النساء و إزار الحائط ما يمصق بو بأسفمو لمتقوية أو الصيانة أو الزينة ) مج ( ) ج ( أزر و آزرة

الحذاء يقال جمس إزاءه و بإزائو بحذائو و يقال ىو إزاء األمر خبير بو قيم عميو و ىو إزاء مال و إزاء حرب و مصب الماء في الحوض و  :اإلزاء
 ذا صب فيو الماءما يوضع عمى فم الحوض وقاية لو إ

 ما يقيد بو األسير ) ج ( أسر :اإلسار

 القد يضم عضدي الرجل ) ج ( أصر و آصرة :اإلصار

 الحرفة و الممجأ: اإلضاض

 األجمة من الخبلف اليندي :اإلضاء

بلن إطار لبني فبلن إذا حموا كل ما أحاط بالشيء من خارج ومنو إطار الصورة و العجمة و الدف و الباب و الحمقة من الناس يقال بنو ف: اإلطار
حوليم و قضبان الكرم تموى لمتعريش و إطار السيم عصبة تموى عمى موضع الوتر منو و إطار الشفة ما يفصل بينيا و بين شعر الشارب ) ج ( 

 أطر

 حزام يربط بو و يشد ) ج ( أكائد :اإلكاد

 البرذعة ) ج ( أكف :اإلكاف

 خروج التجار من أرض إلى أرض األمان و العيد يؤخذ لتأمين :اإلالف

 البرق الكاذب الذي ال مطر معو و يقال رجل إالق كذوب خداع متمون :اإلالق

وكل شيء  )من يأتم بو الناس من رئيس أو غيره و منو إمام الصبلة و الخميفة و قائد الجند و القرآن لممسممين و في التنزيل العزيز  :اإلمام
يل لممسافرين و الحادي لئلبل و القدر الذي يتعممو التمميذ كل يوم في المدرسة يقال حفظ الصبي إمامو و الطريق و الدل (أحصيناه في إمام مبين 
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الواسع الواضح و خشبة أو خيط يسوى بيما البناء يقال قوم البناء عمى اإلمام و المثال و ) في االصطبلح ( أصدق مقياس اتفق عميو لضبط 
 األشياء أو الصفات ) مج ( ) ج ( أئمةالوحدات المتداولة أو لقياس 

 الوعاء لمطعام و الشراب ) ج ( آنية  :اإلناء

الجمد المغمف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ يقال كاد الفرس يخرج من إىابو من نشاطو في العدو و يقال جاع القوم حتى أكموا األىب و ) في : اإلهاب
 الجذور و بعض الحيوان كاألصداف ) ج ( أىب و آىبة االصطبلح العممي ( الغبلف الذي يحيط بالنبات و

 وعاء يخثر فيو المبن و نحوه و يجمد :اإليال

 ما يؤيد بو الشيء و الستر و الكنف و المعقل و ميمنة الجيش أو ميسرتو يقال كر عمى إيادي العسكر و كثرة الناس :اإلياد

 اليواء :اإليار

 السل و فترة حرجة في حياة اإلنسان تكون في النساء في العقد الخامس و عند الرجال بعد ذلك سببيا نقص إفراز المبيضين أو الخصيتين  :اإلياس

 في إحدى الغزوات كساء مخطط ) ج ( بجد و ذو البجادين لقب عبداهلل بن عبد نيم دليل الرسول: البجاد

 نفاية قصب السكر بعد عصره: البجاس

 النصيب من كل شيء :البداد

 (رافعة تعالج بالقدم لتحريك رحى أو مخرطة أو دراجة أو لتغيير النغم في آلة موسيقية ) محدثة :البدال

 أداة يثقب بيا الدّن ونحوه :البزال

 كل ما يبسط و من األرض البساط و القدر العظيمة و ضرب من الفرش ينسج من الصوف و نحوه ) ج ( بسط :البساط

 زام يشد عمى البطن و يقال فبلن عريض البطان رخي البال ) ج ( أبطنة و بطنح :البطان

 البالول و ما يبل بو الحمق من ماء و نحوه :البالل

 الحديدة تجعل في فم الفرس تكبحو :البالم

 العوامل فيياالمبنى ) ج ( أبنية ) جج ( أبنيات و ) عند النحاة ( لزوم آخر الكممة حالة واحدة مع اختبلف  :البناء

 عمود لمخباء ) ج ( أبونة و بون و بون :البوان

 ما أذيب من حجارة الفضة: التجاب

 (جنس نباتات من المركبات المسينية الزىر تكثر في المستنقعات ) شامية ( و ىو المعروف في مصر باسم ) الجعضيض :التفاف

 المال األصمي القديم :التالد

 محراثكل شق في األرض كخط ال :التالم

 التوى وىي سمة في الفخذ أو العنق كييئة الصميب: التواء

 يقال ىو عمى ثبار أمر عمى إشراف من قضائو: الثبار

 ما تثنيو من طرف ثوبك فتجعل فيو شيئا تحممو ) ج ( ثبن :الثبان
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 المصفاة :الثدام

حديث عمي ) وتدقيم الفتن دق الرحى بثفاليا ( و الحجر ما يبسط تحت الرحى عند الطحن من جمد و غيره ليسقط عميو الدقيق و في  :الثفال
 األسفل من الرحى ) ج ( ثفل

 ما تشعل بو النار من دقاق العيدان ) ج ( ثقب :الثقاب

 أداة من خشب أو حديد تثقف بيا الرماح لتستوي و تعتدل ) ج ( أثقفة و ثقف :الثقاف

 الممجأ و الغياث  :الثمال

 تربط بكل شق رجل و يسمى كل شق ثناء قيد لمدابة ذو شقين: الثناء

 الحائط ) ج ( جدر : الجدار

وعاء يحفظ فيو الزاد و نحوه ) ج ( أجربة و جرب و ) في اصطبلح األطباء ( شكية مفرزة تتصل بغشاء مخاطي عمى الغالب ) ج ( : الجراب
 أجربة 

 وحدة من وحدات الوزن تساوي جزء من ألف من الكيموجرام :الجرام

باطن العنق من البعير و غيره ) ج ( أجرنة و جرن و يقال ألقى فبلن عمى ىذا األمر جرانو وطن نفسو عميو و ضرب اإلسبلم بجرانو ثبت  :الجران
 و استقر و في حديث عائشة ) حتى ضرب الحق بجرانو ( و ألقى عميو جرانو ثقمو

 وقت الجز و الحصاد :الجزاز

 صرام النخل :الجزال

 النخلصرام : الجزام

 الدم اليابس و الزعفران و العصفر و نحوىما من كل صبغ شديد الحمرة أو الصفرة :الجساد

 حبل يشد بو النازل في البئر وسطو و طرفو في يد رجل آخر أو وتد لئبل يسقط فييا و سمة و كي لمحيوان في الجاعرتين :الجعار

 لقدر ) ج ( جعلما جعل عمى العمل من أجر أو رشوة و ما تنزل بو ا :الجعال

 كل شيء يموى عمى شيء و عقبة تموى عمى كل موضع من القوس مؤنثو جبلزة ) ج ( جبلئز: الجالز

 الغطاء و جمع جل :الجالل

جماع كل شيء مجتمع أصمو و ما جمع عددا و يقال الخمر جماع اإلثم و يقال ىذا الباب جماع ىذه األبواب الجامع ليا الشامل لما فييا : الجماع
فبلن جماع لبني فبلن يأوون إليو و يعتمدون عمى رأيو و سؤدده و قدر جماع عظيمة تجمع الشاة و يقال استأجر األجير جماعا و مجامعة و 

 أعطاه أجره كل جمعة

 يقال لج فبلن في جناب قبيح لج في مجانبة أىمو و فرس طوع الجناب سمس القياد: الجناب

 اق الكممتين في كل الحروف أو أكثرىا مع اختبلف المعنى) في اصطبلح البديعيين ( اتف :الجناس

 ) شرعا ( قتال من ليس ليم ذمة من الكفار: الجهاد

 يقال لقيو نيارا جيارا عيانا :الجهار
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صا جياز كل شيء ما يحتاج إليو يقال جياز العروس و المسافر و الجيش و الميت و في الحيوان ما يؤدي من أعضائو غرضا حيويا خا: الجهاز
ال جياز يقال جياز التنفس و جياز اليضم و األداة تؤدي عمبل معينا يقال جياز التقطير و جياز التبخير و الطائفة من الناس تؤدي عمبل دقيقا يق

 الدعاية و جياز الجاسوسية ) ج ( أجيزة

 العيد و األمان :الجوار

 القدر من جمد و غيره وقاية لما تحتيا الواسع من األودية و الفسحة وسط البيوت و ما توضع عميو :الجواء

 ما توضع عميو القدر من جمد و غيره وقاية لما تحتيا :الجياء

 يبس اليد من أثر العمل و األثر في الجمد من صدم و نحوه ) ج ( حبر: الحبار

 الطريقة تحدثيا الريح في الرمل و الماء الساكن و حظيرة من قصب مشدود بعضو إلى بعض: الحباك

 ما يحبو بو الرجل صاحبو و يكرمو بو و حباء المرأة ميرىا ) ج ( أحبية :الحباء

 اإلطار و من كل شيء طرفو و حرفو و حتار الظفر ما يحيط بو من المحم: الحتار

 النوم الخفيف يسرع إلى العين: الحثاث

 الساتر ) ج ( حجب و ما أشرف من الجبل: الحجاب

 و و عظم الحاجب ) ج ( أحجة و حجاجا الشيء جانباهمن كل شيء حرفو و ناحيت: الحجاج

 الحاجز و المانع و حائط الحجرة :الحجار

 ة(و نوع من ألحان الموسيقى ) محدث الحاجز و ما يشد بو الوسط لتشمر الثياب و عقال الدابة و من ببلد العرب ما بين تيامة و نجد :الحجاز

 شيء يجعل عمى فم الدابة لئبل تعض :الحجام

 ثياب المأتم :الحداد

 النعل و ما يطأ عميو البعير من خفو و الفرس من حافره ) عمى التشبيو ( و حذاء الشيء ما يحاذيو و داري بحذاء داره بإزائيا :الحذاء

 السيم قبل أن يبرى و يراش و مجرى في القوس و سنخ النصل ) ج ( أحرثة: الحراث

 ي كل شيء و يقال نار حراق ال تبقي شيئا و رمي حراق شديدأداة يمقح بيا النخل و من يفسد ف :الحراق

 الرباط و السوار الغميظ: الحزاق

 ما حزم بو من حبل و نحوه و يقال شد لؤلمر حزامو استعد لو و حزام الطريق وسطو و محجتو و يقال أخذ فبلن: الحزام

 ) ربك عطاء حسابا جزاء من )العد و الكثير الكافي و في التنزيل العزيز : الحساب

 الجوالق فيو الحشيش و من كل شيء جانبو و ىما حشاشان ) ج ( حشش و أحشة: الحشاش

 خشبة تشد في فم الجدي و نحوه لئبل يرضع ) ج ( حشك و أحشكة :الحشاك

 الوعاء المتغير الريح :الحشان

 موضع رمي الجمار: الحصاب
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 سان و لحن من ألحان الموسيقى و سور القمعة أو المدينة ) ج ( حصر و أحصرةقيد الدابة و الموضع الذي يحصر فيو اإلن: الحصار

 الذكر من الخيل ) ج ( حصن و أحصنة: الحصان

 ما يقطع من أعالي الكرم كل عام :الحطاب

 كل شيء حجز بين شيئين كحائط البستان و األرض المحوطة: الحظار

 عند الحروب والوفاء بالعقد الذب عن المحارم و المنع :الحفاظ

حفاف الشيء ما استدار حولو و أحدق بو و يقال فبلن أصمع لو حفاف شعر مستدير حول صمعتو و حفافا الشيء جانباه يقال حفافا  :الحفاف 
كان الطعام حفاف ما أكموا الرأس و حفافا اإلناء و حفافا الجبل و من الرمل منقطعو ) ج ( أحفة و يقال جاء عمى حفاف ذلك في حينو و إبانو و 

 قدره ال يزيد و ال ينقص

 البياض الظاىر في أصل الظفر و شيء تشده المرأة عمى وسطيا تعمق بو الحمي و نحوىا ) ج ( حقب: الحقاب

 اإلزار أو معقده و وجع في البطن من أكل المحم بحتا و رباط الجل عمى بطن الفرس ) ج ( أحقية: الحقاء

 تنحية الشعر عن الرأس يقال رأس جيد الحبلق و جمع حمقة: الحالق

 مركب من مراكب النساء: الحالل

 قضاء الموت و قدره: الحمام

 شجر ورقو كورق الرمان و عيدانو كعيدانو لو زىر أبيض كالعناقيد يتخذ من ورقو خضاب أحمر الواحدة حناءة: الحناء

 أجساميم خاصة من مسك و ذريرة و صندل و عنبر و كافور و غير ذلك كل ما يخمط من الطيب األكفان الموتى و :الحناط

 الخيط الذي يحنك بو ) ج ( حنك: الحناك

 البعد :الحواذ

 حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي أو بين ممثمين أو أكثر عمى المسرح: الحوار

 عود يخاط بو: الحواص

 الحاجز بين الشيئين: الحوال

 يشد من حزام البعير المقدم إلى حزامو المؤخر و قبالة الشيء يقال قعد حيالو و بحيالو بإزائوخيط : الحيال

 المكان الذي يحوي الشيء و بيوت الناس من الوبر مجتمعة عمى ماء ) ج ( أحوية: الحواء

ال تتحيز الدولة إلحدى الدول المتخاصمة مع عدم الميل إلى أي طرف من أطراف الخصومة و الحياد اإليجابي ) في السياسة الدولية ( أ :الحياد
 مشاركتيا لسائر الدول فيما يحفظ السمم العام

 دم الحيض: الحياض

بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون عمى عمودين أو ثبلثة و المنزل و في الحديث ) أنو أتى خباء فاطمة ( و غشاء البرة و الشعيرة في  :الخباء
 ( أخبية ) و أصمو أخبئة سيمت اليمزة لمتخفيفالسنبمة و كمام النور ) ج ( 

 سمة في الوجو و سمة في الفخذ عرضا ) ج ( خبط: الخباط
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 الخباء: الخباع

 الطين أو الشمع يختم بو عمى الشيء و في التنزيل العزيز ( ختامو مسك ) و البكارة يقال زفت إليو بختاميا و من كل شيء عاقبتو و آخره :الختام

 لقطع من الذكر و األنثى يقال برئ ختانو و الدعوة لشيود الختانموضع ا: الختان

 طعام الوالدة يدعى إليو: الخراس

 سمة مستطيمة كالمدغة تكون في جمد الدابة: الخراش

 الرمح و سنانو ) ج ( خرص :الخراص

 وقت اجتناء الثمر في الخريف :الخراف

 يقال لقيتو خزاما وجاىا يضرب في قرب الشبو: الخزام

 يقال ىذه األمور خساس بينيم متداولة: الخساس

عود يجعل في أنف البعير يشد بو الزمام و حية الجبل و الثعبان العظيم المنكر و حشرات األرض و الطير و نحوىا الواحدة خشاشة و  :الخشاش
 الشرار من كل شيء و من الرجال الخفيف الروح الذكي الماضي في األمور و الجوالق ) ج ( أخشة

 النخل الكثير الحمل: الخصاب

 اإلزار ألنو يتخصر بو ) ج ( خصر: الخصار

 من يخصف النعال و الكذاب كأنو يخرز القول عمى القول و ينمقو :الخصاف

 ما يخضب بو من حناء و نحوه: الخضاب

 المداد: الخضاض

و الرسالة ) مج ( و فصل الخطاب ما ينفصل بو األمر من الخطاب و  (فقال أكفمنييا وعزني في الخطاب  )الكبلم و في التنزيل العزيز  :الخطاب
عد أو أن في التنزيل العزيز ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) و فصل الخطاب أيضا الحكم بالبينة أو اليمين أو الفقو في القضاء أو النطق بأما ب

إسياب ممل و تاء الخطاب مثل التاء من أنت و كاف الخطاب مثل  يفصل بين الحق و الباطل أو ىو خطاب ال يكون فيو اختصار مخل و ال
 (الكاف من لك و الخطاب المفتوح خطاب يوجو إلى بعض أولي األمر عبلنية ) محدثة

الزمام و ما وضع عمى خطم الجمل ليقاد بو و يقال وضع الخطام عمى أنف فبلن ممكو و استبد بو و منع خطامو امتنع من الذل و : الخطام
 نقياد و وتر القوس ) ج ( خطم و أخطمةاال

 الكساء و الغطاء و رداء تمبسو المرأة فوق ثيابيا ) ج ( أخفية و أخفية النور أكمامو و أخفية الكرى األعين: الخفاء

 رب يتخذ من تمر و ما خمص من السمن إذا طبخ و ما أخمصتو النار من الذىب و الفضة و غيره: الخالص

 ب أعظم أجزائو الزعفرانضرب من الطي :الخالق

منفرج ما بين الشيئين يقال جاسوا خبلل الديار ساروا و ترددوا بينيا و عود يجعل في لسان الفصيل لئبل يرضع و العود الذي يتخمل بو و : الخالل
 المواتي يخل بيا ما بين شقاق البيتما خل بو الكساء من عود أو حديد و بقية الطعام بين األسنان ) ج ( أخمة و األخمة أيضا الخشبات الصغار 

كل ما ستر و منو خمار المرأة و ىو ثوب تغطي بو رأسيا و منو العمامة ألن الرجل يغطي بيا رأسو و يديرىا تحت الحنك و في الحديث : الخمار
 ) أنو كان يمسح عمى الخف و الخمار ( العمامة ) ج ( أخمرة و خمر و خمر
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 و و يقال أخذ بخناقو بحمقوالقبلدة و ما يخنق ب: الخناق

اسم بمعنى طمب خير األمرين و يقال ىو بالخيار يختار ما يشاء و المختار المنتقى ) لممفرد و المذكر و فروعيما ( و نوع من الخضر : الخيار
 يشبو القثاء

 ) في سم الخياطحتى يمج الجمل  )آلة الخياطة كاإلبرة و نحوىا و سم الخياط ثقبو و في التنزيل العزيز  :الخياط

 من كل شيء آخره يقال ىو ال يدري قبال األمر من دباره و أتى الصبلة دبارا بعدما يفوت الوقت :الدبار

 ما يدبغ بو الجمد ليصمح ) ج ( دبغ :الدباغ

 الثوب الذي يكون فوق الشعار و الغطاء ) ج ( دثر: الدثار

 ىلاالمتبلء و االزدحام و يقال بيت دحاس كثير األ: الدحاس

 في الورد أن يدخل بعيرا قد شرب بين بعيرين ناىمين يقال سقى إبمو دخاال و ذوائب الفرس لتداخميا :الدخال

 ) وحممناه عمى ذات ألواح ودسر )المسمار و حبل من ليف تشد بو ألواح السفينة ) ج ( دسر و في التنزيل العزيز  :الدسار

 ما يسد بو رأس القارورة و نحوىا :الدسام

 ما يسند بو الشيء و الخشب المنصوبة لمتعريش ) ج ( دعم :الدعام

 ما استدفئ بو :الدفاء

 السريع و السريعة من اإلبل و غيرىا و الجمع كالواحد و يجمع أيضا عمى دلث :الدالث

 المين البراق األممس و درع دالص لينة ) ج ( دالص و دلص :الدالص

 عمى الزق كل ما غطى و وارى و كساء يطرح: الدماس

 من سمات اإلبل في مجرى الدمع، وىو خط صغير :الدماع

 السماد و التمر العفن األسود القديم و فساد الطمع قبل إدراكو حتى يسود و ما رمى بو البحر مما ال خير فيو: الدمال

 الحمرة تزين بيا المرأة وجييا و كل ما طمي بو :الدمام

 متتابعة عمى شاربييا و صافية و ماء دىاق كثير يقال كأس دىاق مترعة ممتمئة و: الدهاق

 المكان الزلق و الطريق األممس و الجمد األحمر و ما يدىن بو من األصباغ و درد ي الزيت :الدهان

ل و ذوات اليد من كل حيوان لكنيا من اإلنسان من طرف المرفق إلى طرف اإلصبع الوسطى و من البقر و الغنم ما فوق الكراع و من اإلب :الذراع 
 46إصبعا أو  23الحافر ما فوق الوظيف و في المثل ) ال تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع ( و مقياس أشير أنواعو الذراع الياشمية و ىي 

 راعسنتميترا و المذروع يقال ذراع من الثوب و األرض و نجم من نجوم السماء عمى شكل الذراع و ذراع القناة صدرىا لتقدمو كتقدم الذ

 السم القاتل و الشيء القميل و ماء ذفاف قميل و يقال ما ذاق ذفافا شيئا ) ج ( أذفة و ذفف :الذفاف

 ما ينبغي حياطتو و الذود عنو كاألىل و العرض و يقال ىو حامي الذمار :الذمار

 العيد و األمان و الكفالة و الحق و الحرمة ) ج ( أذمة: الذمام
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ؤخره و يقال نظر إليو بذناب عينو و خيط يشد بو ذنب البعير إلى حقبو لئبل يخطر بذنبو فيمطخ راكبو و مسيل من كل شيء عقبو و م: الذناب
 الماء إلى األرض

 رئاس السيف مقبضو و قائمو و من األمر أولو :الرئاس

و قد قرض رباطو إذا انصرف مجيودا و الرباط  ما يربط بو و يقال قرض رباطو مات أو أبل من مرضو و يقال جاء   العيد و الميثاق :الرباب
الصوفية رباط الخيل مرابطيا لخمس منيا فما فوقيا و يقال لو رباط من الخيل كما تقول تبلد و الخيل نفسيا و موضع المرابطة و ممجأ الفقراء من 

 و الفؤاد ) ج ( ربط

 تي كانوا عميياالحالة و األمر و الشأن يقال ىم عمى رباعيم عمى حالتيم الحسنة ال: الرباع

 الربا :الرباء

 الباب العظيم و الباب مطمقا ) ج ( رتج :الرتاج

 ثوبان يرتقان بحواشييما: الرتاق

 الزمام و ما وقع منو عمى أنف البعير ) ج ( أرجعة و رجع: الرجاع

 البئر فتجعل فييما البكرة ) ج ( رجمالمرجاس و ما يبنى عمى البئر فتجعل عميو الخشبة لمدلو و الرجامان خشبتان تنصبان عمى  :الرجام

 يقال أحمر رداع صاف :الرداع

 موضع ركوب الرديف: الرداف

ما يمبس فوق الثياب كالجبة و العباءة و الثوب يستر الجزء األعمى من الجسم فوق اإلزار و الوشاح ) ج ( أردية و رداء الشمس حسنيا و : الرداء
 يقال ىو خفيف الرداء قميل العيال و الدين أو ال دين عميو و ىو غمر الرداء كثير المعروف واسعونورىا و رداء الشباب حسنو و نضارتو و 

 الرجل الصعب المتشدد: الرزام

 حبل يشد في رسغ البعير و غيره شديدا ثم يشد إلى وتد ليحبسو :الرساغ

 قوائم البعير الواحد رسل :الرسال

 الياالمدفع الرشاش، ما يقذف الرصاص متت: الرشاش

الحبل أو حبل الدلو و نحوىا و أحد خيوط اليقطين و الحنظل و نحوىما و نجم نير في الحوت و ىو األخير من منازل القمر و يسمى  :الرشاء
 بطن الحوت ) ج ( أرشية

 الحجارة المرصوفة و الواحدة رصفة :الرصاف

 الكأس صحبة في الشرابيقال بينيما رضاع المبن أخوة من الرضاعة و بينيما رضاع : الرضاع

 الرضا :الرضاء

 االلتئام و االتفاق :الرفاء

 حبل يشد بو رسغ يد الدابة إلى عضدىا حتى يرفع عن األرض: الرفاس

 الطرق المتفرقة يمينا و شماال: الرفاض
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 رفع الزرع بعد الحصاد إلى الجرن يقال ىذه أيام رفاع: الرفاع

 أن ييرب ) ج ( رفق و أرفقة ) الرفافة ( الجماعة المترافقونحبل يشد بو عضد البعير إذا خيف : الرفاق

 يقال لممتزوج بالرفاء و البنين بالوفاق و الوئام: الرفاء

 وىو الحناء والزعفران اإلرقان: الرقان

يقال ىو يمشي في ركابو يتبعو ) لمسرج ما توضع فيو الرجل و ىما ركابان و اإلبل المركوبة أو الحاممة شيئا أو التي يراد الحمل عمييا و : الركاب
 ج ( ركب و ركائب

 ما ركزه اهلل تعالى في األرض من المعادن في حالتيا الطبيعية و الكنز و المال المدفون قبل اإلسبلم: الركاز

 حبل يشد في خطم الجمل إلى يده أو يديو فيضيق عميو فيبقى رأسو معمقا ليذل ) ج ( ركس و أركسة :الركاس

 الجن الطاعون و رماح العقرب ذنبيا رماح: الرماح

 القميل من العيش يمسك الرمق: الرماق

 حبل رمام أرمام :الرمام

 ( اإلنزيم الذي يسبب تخثر المبن و يحضر من المعدة الرابعة لمعجل و نحوه ) مج :الرناز

 متاع البيت: الرهاط

 يقال القوم رىاق مائة زىاؤىا و مقدارىا: الرهاق 

 خيل الرىان التي يراىن عمى سباقيا بمال أو غيره و في المثل ) ىما كفرسي رىان ( يضرب لممتساويين في الفضل و غيره السباق و: الرهان

 الخصب : الرياغ

بيت كالفسطاط يحمل عمى عمود واحد طويل و رواق البيت مقدمو و سقيفة لمدراسة في مسجد أو معبد أو غيرىما و ركن في ندوة أو  :الرواق
 بلقي و التشاور و رواق الميل مقدمو و جانبو و رواق العين حاجبيا ) ج ( أروقة و روقمنظمة لمت

 حبل يشد بو الحمل و المتاع عمى البعير ) ج ( أروية :الرواء

 المباس الفاخر و األثاث و المال و الخصب و المعاش و الحالة الجميمة: الرياش

 التراب أو التراب الدقيق و الخصب: الرياغ

 (المعاب و نوع من المسكوكات الفضية و اإلفرنجية الكبيرة و يطمق عمى أمثالو من مسكوكات غير اإلفرنج ) د :اللاير

 ما تحممو النممة بفييا و يقال ما أصاب منو زباال شيئا :الزبال

 ) عند العروضيين ( تغيير يمحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيل: الزحاف

 تدافع الناس و غيرىم في مكان ضيق و يوم الزحام يوم القيامة: الزحام

 الظمع و لفافة الراوية ) ج ( زمل و أزممة :الزمال
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الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود و شسع النعل و نحوه ) ج ( أزمة و يقال ىو زمام قومو قائدىم و  :الزمام 
زمام األمر مبلكو و ألقى في يده زمام أمره فوضو إليو و ىو يصرف أزمة األمور و ىو عمى زمام أمره عمى شرف  مقدميم و صاحب أمرىم و ىو

 ( من قضائو و جممة األرض الزراعية التي تستغميا القرية ) محدثة

 (أداة تدق الزندة فتشتعل فيتفجر البارود ) محدثة: الزناد

 من الدابة يشد إلى الرأس و ضرب من الحمي و ىو المخنقة ) ج ( زنق و أزنقة كل رباط في جمدة تحت الفك األسفل :الزناق

 حبل تجمع بو يدا األسير إلى صدره و كل شيء كان صبلحا لشيء و عصمة لو ) ج ( أزورة: الزوار

 الزوار: لزيارا

 الجمجل و ىو الجرس الصغير: الزياط

 كل ما يتزين بو :الزيان

 الخمر :السباء

 ( خة و من األرض ما لم يحرث و لم يعمر لمموحتو و السماد ) بمغة مصرجمع سب: السباخ

 ما يعرف بو غور الجرح أو الماء ) ج ( سبر: السبار

 الرباط و القيد و السباقان قيدان من سير أو غيره يوضعان في رجل الجارح من الطير و سباق الخيل إجراؤىا في مضمار تتسابق فيو :السباق

 بو و ما أسدل عمى توافد البيت و أبوابو حجبا لمنظر ) ج ( سترما يستر  :الستار

 التجاه يقال داري سجاح داره: السجاح

 الستر و ما يركب عمى حواشي الثوب ) محدثة ( ) ج ( سجف :السجاف

 المجام: السحال

 قشر كل شيء الواحدة سحاءة و سحاية و يقال ما في السماء سحاءة من سحاب أي غيم رقيق :السحاء

 القبلدة تتخذ من قرنفل ومسك ومحمب :السخاب

 ما سددت بو خمبل يقال سداد القارورة لما يسد فميا و سداد من: السداد

 شبو الكمة تعرض في الخباء :السدار

 المصباح الزاىر ) ج ( سرج: السراج

 المثقب و ما يخرز بو :السراد

 لكف و الوجو و الجبيةسرار الشير سراره و سرار األرض أوسطيا و خط بطن ا: السرار

 الطريق الواضح: السراط

سراة كل شيء أعبله و وسطو و معظمو و سراة النيار وقت ارتفاعو و وسطو و سراة الطريق معظمو ووسطو و سراة الفرس أعمى متنو ) : السراة
 ج ( سروات 
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 أطول عمود في الخيمة ) ج ( أسطعة و سطع: السطاع

 صمام القارورةاإلسطام و حد السيف و : السطام

 (حديدة أو جمدة توضع عمى أنف البعير فيخطم بيا كالحكمة لمفرس ) مج :السفار

 الدواء :السفاء

قطنة كانت المرأة في الجاىمية تحمرىا بدميا فتضعيا عمى رأسيا و تخرج طرفيا من قناعيا ليعمم أنيا مصابة بفقد زوج أو قريب ) ج ( : السقاب
 سقب

 كون لمماء و المبن و كل ما يجعل فيو ما يسقى ) ج ( أسقية وعاء من جمد ي: السقاء

 السمن و نحوه ما دام خالصا ) ج ( أسمئة: السالء

 ثوب أسود أو أبيض تمبسو المرأة في الحداد و الحزن يختمف ذلك باختبلف الشعوب ) ج ( سمب :السالب

) يذكر و يؤنث ( و يقال أخذت اإلبل سبلحيا سمنت و حسنت في عين اسم جامع آللة الحرب في البر و البحر و الجو ) ج ( أسمحة : السالح
 السبلح من النجوم السماك الرامح صاحبيا و ذو

الصف يقال مشى بين سماطين من الجنود و غيرىم و ىم عمى سماط واحد أي نظم واحد و ما يمد ليوضع عميو الطعام في المآدب و : السماط 
 سماطي الطريق أو النير و من الوادي و نحوه ما بين صدره و منتياه ) ج ( سمط و أسمطةنحوىا و الجانب يقال مشى عمى 

 كل ما سمك حائطا كان أو سقفا و ما سمك بو الشيء و من الزور ما يمي الترقوة: السماك

 الطويل الظير و البطن: السناب

السناج و ) في الكيمياء ( دقائق من الكربون تتخمف من نقص في حريق الوقود أثر دخان السراج في الحائط و غيره يقال ال بد لمسراج من : السناج
 ) مج ( ) ج ( سنج و أسنجة

 ) في القافية ( اختبلف ما يراعى قبل الروي من الحركات و حروف المد و ىو من عيوب الشعر :السناد

ثبت التصدير في موضعو و بو يثبت الرحل أو السرج إذا خمص حبل أو سير يشد من تصدير البعير ثم يقدم حتى يجعل وراء كركرتو في: السناف
 بطن البعير و اضطرب تصديره ) ج ( سنف و أسنفة

 ن عميو السكين و غيره ) ج ( أسنةنصل الرمح و كل ما يس: السنان

 المسارة: السواد

 حمية من الذىب مستديرة كالحمقة تمبس في المعصم أو الزند ) ج ( أسورة و أساور :السوار

 كل ما تساغ بو الغصة يقال الماء سواغ الغصص ) ج ( أسوغة: السواغ

 المير و سياق الكبلم تتابعو و أسموبو الذي يجري عميو و النزع يقال ىو في السياق االحتضار: السياق

 عود يتخذ من شجر األراك و نحوه يستاك بو ) ج ( أسوكة و سوك :السواك

 و السيمة المستوية من األرض التي ترابيا كالرمل :السواء

 سور من شوك أو حائط أو غير ذلك ) ج ( أسرجة و سوج :السياج
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 الطين بالتبن يطين بو البناء و الزفت أو القار و الشحم و نحوه و المسيعة: السياع

 ما أوقد بو: الشباب

 يشد بيماعود أو نحوه يوضع في فم الرضيع ليمنعو الرضاع و الشبامان خيطان في طرفي البرقع  :الشبام

 المشجب و السداد :الشجاب

 اليودج الصغير و خشبة توضع خمف الباب كالمترس و عود يوضع في فم الحيوان لئبل يرضع ) ج ( شجر :الشجار

 ما يشد بو :الشداد

 اإلشراس: الشراس

 شراع السفينة قمعيا ) ج ( أشرعة و شرع: الشراع

 خشبة تدخل بين منخري الناقة: الشصار

 د و الطول و حسن القوامالبع: الشطاط

ما ولي جسد اإلنسان دون ما سواه من الثياب و عبلمة تتميز بيا دولة أو جماعة و عبارة يتعارف بيا القوم في الحرب أو السفر ) ج (  :الشعار
 أشعرة

جزم و ذىبوا شعاعا متفرقين و  المتفرق المنتشر يقال دم شعاع و ذىبت نفسو أو قمبو شعاعا تفرقت ىمميا و آراؤىا فبل تتجو ألمر :الشعاع
 تطايرت العصا شعاعا إذا تكسرت و تطايرت قطعا و شعاع السنبل سفاه إذا يبس

 أن يزوج الرجل قريبتو رجبل آخر عمى أن يزوجو ىذا اآلخر قريبتو بغير مير منيما: الشغار

 )دواء النفس و في التنزيل العزيز و ( و فيو شفاء لمناس يخرج من بطونيا شراب مختمف ألوان )ء من المرض و في التنزيل العزيز البر  :الشفاء
 ) وشفاء لما في الصدور

 يقال ضربوا بيوتيم شكاكا جعموىا مصطفة عمى نظم واحد: الشكاك

 القيد و في الخيل أن تكون إحدى اليدين و إحدى الرجمين من خبلف محجمتين: الشكال

 (ت بيم لخيبة أو بمية ) ال واحد لومن يشم: الشمات

 اإلباء: الشماس

 مقابل اليمين يقال اليد الشمال و الجانب الشمال و نحوىما و في التنزيل العزيز ( لقد كان لسبإ في مسكنيم آية جنتان عن يمين وشمال ): الشمال 
و الشؤم و طير الشمال ما  (يم ثم آلتينيم من بين أيدييم ومن خمفيم وعن أيمانيم وعن شمائم )مل و شمائل و في التنزيل العزيز ) ج ( أشمل و ش

 يتشاءم بو ) انظر طير ( و الخمق ) ج ( شمائل و كيس يغطى بو الضرع إذا ثقل أو التمر لئبل ينتشر

 المبن مزج بالماء حتى خف بياضو: الشهاب

نزيل العزيز ( أو آتيكم بشياب قبس لعمكم تصطمون ) و النجم المضيء البلمع و جرم سماوي يسبح الشعمة الساطعة من النار و في الت: الشهاب 
و يقال لمماضي الماىر في األمور  (فأتبعو شياب ثاقب  )في الفضاء فإذا دخل في جو األرض اشتعل و صار رمادا ) مج ( و في التنزيل العزيز 

 ) ج ( شيب و شيبان و أشيب و ) الشيب ( الدراري من الكواكب لشدة لمعانيا أو الحرب ىو شياب عمم أو شياب حرب و نحوىما

 اسم لما يمزج: الشياب
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 الشارة وىي الجمال الرائع والييئة والمباس الحسن: الشيار

 سوء الخمق و شراستو: الشياص

 أدوية لمعين أو نحوىا: الشياف

 المشوي :الشواء

 رائحة ما يحترق من قطن و نحوه :الشياط

 النداء و البوق يدعى بو و ما تشب بو النار من الوقود الخفيف :الشياع

 فرس أبوه نجيب و أمو ليست كذلك: الشيال

 ما تمون بو الثياب و نحوىا و اإلدام المائع و صباغ الدم ) في الطب ( المادة التي تسبب لون الدم : الصباغ  

 يقال أبرز لو األمر صحارا جاىره بو جيارا: الصحار 

 ثوب يغطى بو الصدر: الصدار

 سمة تصنع عمى الصدغ طوال :الصداغ

 خيط يشد فوق الضرع لئبل يرضعو الولد و السد و الحاجز ) ج ( أصرة: الصرار

 الطريق :الصراط

 جنى الثمر و أوان نضج الثمر: الصرام

 يقال لقيو صفاحا مواجية أو مفاجأة :الصفاح

 الوثاق :الصفاد

 أسنان الدابة من التين و العمفما بقي في : الصفار

 الجمد الباطن تحت الجمد الظاىر و غشاء ما بين الجمد و األمعاء ) ج ( صفق: الصفاق

 حبل يمد عمى أعمى الخباء و يشد طرفاه عمى وتدين ليثبتو من شدة الريح و حديدة في المجام عند حنكي الفرس ) ج ( صقع و أصقعة :الصقاع

 الصقل :الصقال

 بلع الشمس حرىاص: الصالع

 الصمى و الشواء: الصالء

 القصد يقال بات عمى صمات أمره إذا كان معتزما عميو و فبلن عمى صمات األمر مشرف عمى قضائو: الصمات

 قناة األذن التي تفضي إلى طبمتو و ضرب اهلل عمى صماخو أنامو ) ج ( أضمخة و صمخ: الصماخ

 ا يمفو الرجل عمى رأسو مما ىو دون العمامة كالخرقة و المنديل و سداد القارورة ) ج ( أصمدةيقال بات عمى صماد الماء قصده و م :الصماد

 طعام يؤتدم بو من الخردل والزبيب :الصناب
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 الرماد و ما يصيب الجسم من ىبات النار و دخانيا :الصناء

 القطيع من البقر ) ج ( أصورة و صيران: الصوار

 الصوم و جمع صائم :الصيام

 ما يصان بو أو فيو الكتب و المبلبس و نحوىا ) ج ( أصونة: الصوان

 ياب مما ليس لو جمر واحدتو ضرامةاشتعال النار و ما تضرم بو النار من الحطب و غيره السريع االلت :الضرام

و العضو الجريح أو الكسير من أن تصادق المرأة اثنين أو أكثر في زمن القحط و الجدب لتأكل عند ىذا و ىذا لتشبع و كل ما يضمد ب: الضماد 
 عصابة و لفافة تشد عميو و تربط و الدواء يجعل عمى العضو وحده أو مع عصابة ) ج ( أضمدة و ضمائد

الغائب و األمر ال يكون المرء منو عمى ثقة و يقال مال ضمار ال يرجى عوده و دين ضمار ليس لو أجل معموم أو ال يرجى أداؤه و وعد : الضمار
 تسويف ضمار فيو

 كل ما يضم بو الشيء إلى غيره و ضمام الشيء ما يشممو و ينطوي عميو و يقال التقوى ضمام الخير كمو :الضمام

 الموثق الخمق الشديد يقال ناقة ضناك ) يستوي فيو المذكر و المؤنث ( و الشجر العظيم أو الممتف  :الضناك

يين متقابمين مثل ( يحيي ويميت ) ( وتحسبيم أيقاظا وىم رقود ) وجمع طبق أو طبقة ومنو المطابق و ) عند أىل البديع ( الجمع بين معن :الطباق
 السموات الطباق طبقة فوق طبقة

تبلف القديم من كرياتو ) ج ( طحل وأطحمة :الطحال  عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن تتصل وظيفتو بتكوين الدم وا 

 الذين يحمل بعضيم عمى بعض في الحرب ونحوىا ويقال مشى طرادا مستقيمافرسان الطراد ىم  :الطراد

يماء ليكون أخف و أغزل وبيت من أدم وىو من بيوت األعراب وما يؤخذ من أطراف الزرع ) ج ( طرف وأطرفة :الطراف  الحديث فيو تمويح وا 

 طراق وضراب الفحل طبقة من جمد أو نحوه تطبق عمى مثميا كل طبقة طراق والطبقات كميا :الطراق

 المطموب :الطالب

االطبلع و ما طمعت عميو الشمس و غيرىا و طبلع الشيء ممؤه يقال طبلع األرض و طبلع اإلناء و قوس طبلع الكف و يقال قدح : الطالع
 طبلع ممتمئ و عين طبلع مؤلى من الدمع ) ج ( طمع

 طبخ من عصير العنب والفضة الخالصة والحبل تربط بو رجل الطبلكل ما طمي بو كاليناء والقطران والدىن والطين وما  :الطالء

ء الحد والقدر وطوار الدار ما كان ممتدا معيا من الفناء ومن الطريق جانبو المرتفع قميبل يمشي فوقو المشاة ) محدثة ( والمساوى وكل شي :الطوار
 ساوى شيئا فيو طوار لو

 سواد الميل وأنشد :الطياف

 بو اليودجحبل يشد : الظعان

 ظبلل البحر أمواجو :الظالل

 قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا عمى النصرانية ونزلوا بالحيرة و منيم عدي بن زيد العبادي: العباد

 الشر وما عثر بو: العثار
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 ثوب تمفو المرأة عمى استدارة رأسيا ) ج ( عجر: العجار

فيو وبو مرض عداد يدعو زمنا ثم يعاوده وفبلن في عداد بني فبلن يعد منيم وىو في عداد  وقت الموت وىذا عداد الحمى وقتيا الذي تعود: العداد
 الصالحين وىذا يوم عداد يوم جمعة أو أضحى أو فطر

 الشوط الواحد من العدو والحجر يوضع عمى شيء يستره وطوار الشيء: العداء

فرس ويقال خمع فبلن عذاره انيمك في الغي ولم يستح ولوى عنو عذاره تمرد عميو عذار الغبلم جانب لحيتو وما سال من المجام عمى خد ال: العذار 
ه وعذار وطعام الختان وشفرنا النصل ) ج ( عذر ويقال فبلن شديد العذار ومستمر العذار يراد شدة العزيمة وعذارا الحائط والطريق والوادي جانبا

 رمو عذارا من الشجر سكة مصطفةمن النخل والشجر والرمل خط منو مستطيل يقال غرس في ك

بل عراب خبلف البخاتي الواحد عربي: العراب  خيل عراب خبلف البراذين وا 

من البحر والنير شاطئو طوال ومن الدار فناؤىا ومن األذن كفافيا ومن الظفر ما أحاط بو ومن الريش جوفو ومن الحشا ما كان فوق السرة  :العراق
 قمعترضا بالبطن ) ج ( أعرقة وعر 

 ازدحام اإلبل عمى الماء : العراك

 الدار البعيدة والمسمار يضم السنان والقناة: العران

 أّول ظبلم الميل، أو من صبلة المغرب إلى العتمة: لعشاءا

 ما يشد بو من منديل أو خرقة: العصاب

 الحين يقال جاء عمى عصار من الدىر عمى حين والغبار الشديد: العصار

القربة وتحمل وعروة الوعاء التي يعمق بيا ) ج ( عصم و أعصمة وفي المثل ) ما وراءك يا عصام ( يضرب مثبل في حبل تشد بو : العصام
 االستخبار وخوطب بو في األصل عصام حاجب النعمان

 كل ما يحيط بالعضد من حمي وغيرىا وحديدة تجذب بيا فروع الشجر وتمال وتكسر :العضاد

 الصبور عمى الشدة: العضاض 

 كل شجر لو شوك صغر أو كبر الواحدة عضاىة :عضاهال 

 الرداء ورداء غميظ من صوف ونحوه يمبس فوق الثياب اتقاء البرد: العطاف 

 فرث أو ممح أو نحوىما يجعل في اإلىاب لئبل ينتن: العطان 

 االمتبلء من الشراب :العظار

 غير ذلك يكون فيو زاد الراعيغبلف يغطى بو رأس القارورة و الوعاء من جمد أو خرقة أو : العفاص

 ما كثر وطال من الوبر والشعر والريش :العفاء

 خيط تشد بو أطراف الذوائب ) ج ( عقص :العقاص

الحبل الذي يعقل بو البعير والقموص الفتية من اإلبل وعقال المئين عند العرب الشريف الذي إذا أسر فدي بمئين من اإلبل وجديمة من  :العقال
 الحرير المقصب تمف عمى الكوفية فتكونان غطاء لمرأس ) مج ( ) ج ( عقلالصوف أو 
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 ما يشد بو خطم الدابة إلى رسغ يدىا لتذل: العكاس

 شدة الحر مع سكون الريح يقال يوم عكاك ومكان عكاك :العكاك

 الحبل الذي يشد بو عضد الدابة إلى رسغيا: العكال

 مما يشد بو من حبل أو خيط ) ج ( عك :العكام

 اسم لما يعالج بو :العالج

 جانب العنق وىما عبلطان وعبلمة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض وحبل يحيط بالعنق :العالط

 خشبة تقوم عمييا الخيمة وكل ما رفع شيئا وحممو ويقال فبلن رفيع العماد شريف ورئيس العسكر : العماد

لدلو ويتصل طرفاه من أعبلىا بما تتصل بو آذانيا فإذا انقطعت آذانيا أمسكيا أن تقع في البئر زمام البعير وحبل أو سير يشد تحت ا: العناج
 وصمب الرجل ومفاصمو ومن األمر مبلكو ) ج ( أعنجو وعنج ويقال ىذا قول ال عناج لو أرسل بغير روية

 المرآة ) ج ( عنس: العناس

مستويان ) ج ( أعنة ويقال فبلن طويل العنان شريف عظيم السؤدد وفبلن قصير العنان قميل سير المجام الذي تمسك بو الدابة وىو طاقان : العنان 
ة عنان الخير وأبي العنان ممتنع ويقال ذل عنانو انقاد وىما يجريان في عنان إذا استويا في فضل أو غيره وأرخى من عنانو رفو عنو وبينيما شرك

 ويانإذا اشتركا عمى السواء ألن العنان طاقان مست

 مطر أول السنة مفرده عيدة ومكان نزولو: العياد

 الممجأ ويقال العياذ باهلل منو أي أعوذ: العياذ

 المندف: العياب

كل ما تقدر بو األشياء من كيل أو وزن وما اتخذ أساسا لممقارنة ) مج ( وعيار النقود مقدار ما فييا من المعدن الخالص المعدود أساسا : العيار 
 لوزنيا ) مج ( والعيار الناري قذيفة تطمق من المسدس ونحوه عمى وزن خاص ) محدثة ( ) ج ( عيارات ليا بالنسبة

 ( الجمبة والصياح والبكاء ) مو: العياط

 ما يكون بو نماء الجسم وقوامو من الطعام والشراب ) ج ( أغذية: الغذاء

ضرب نصالو عمى غرار واحد عمى مثال واحد وضرب عمى غراره نيج نيجو  حد السيف ونحوه والمثال يضرب عميو النصال لتصمح يقال: الغرار 
مثال شير والقميل من النوم وغيره يقال ما ذقت النوم إال غرارا وما لبثت عنده إال غرارا ويقال جاءنا عمى غرار عمى عجمة ولبث اليوم غرار شير 

 في الطول ومن الصبلة نقصان أركانيا ) ج ( أغرة

 س من الشجر ونحوه وزمن الغرسما يغر : الغراس

 الغرا وىو ما يمصق بو الورق والجمد والخشب: الغراء

 أول الظممة وآخرىا ومن الشرب غير المريء لعدم صفاء مائو ومن النوم القميل والعجمة يقال لقيتو عمى غشاش: الغشاش

 الغطاء ) ج ( أغشية: الغشاء

 ( عيد ديني يحتفل فيو القبط بذكرى تعميد السيد المسيح ) عند النصارى ( العماد و ) عيد الغطاس: الغطاس
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 ما يجعل فوق الشيء فيواريو ويستره ومنو غطاء المائدة وغطاء الفراش: الغطاء

 ميسم يكون عمى الخد: الغفار

توضع فيو الرسالة ونحوىا ) ج ( الغشاء يغشى بو الشيء كغبلف القارورة والسيف والكتاب والقمب وكغرقى ء البيض وأكمام الزىر والظرف : الغبلف
 غمف

 النوم يقال ما اكتحمت غماضا: الغماض

 سقف البيت ) ج ( أغمية: الغماء

 اليم الشديد والمشقة: الغناظ

 التطريب والترنم بالكبلم الموزون وغيره يكون مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب: الغناء

 ما أغيث بو: الغياث

 شيء والطعام المجموب وعبلمة أىل الذمة كالزنار لممجوسي ونحوه يشده عمى وسطوالبدال وىو البدل من كل : الغيار

 لعبة لمصبيان يخبئ فريق منيم شيئا في التراب ثم يقسمو قسمين ويسأل الفريق اآلخر في أييما يكون الشيء: الفئال

 وطاء يفرش في اليودج ونحوه والجماعة من الناس ) ج ( فؤم: الفئام

 الخصومات الفصل في: الفتاح

 أصل الميف األبيض يشبو بو الوجو لنقاءه وصفائو و الخميرة تعجل إدراك العجين وتفتقو والشمس يطبق عمييا الغيم ثم يبدو منيا شيء: الفتاق

 ما يوضع عمى الفم سدادا لو وما يشد عمى فم اإلبريق ونحوه لتصفية ما فيو: الفدام

 دي وما يقدم هلل جزاء لتقصير في عبادة ككفارة الصوم والحمق ولبس المخيط في اإلحرام واألضحيةما يقدم من مال ونحوه لتخميص المف: الفداء

 ما يفرش من متاع البيت والبيت وعش الطائر وموقع المسان في قعر الفم ) ج ( فرش و أفرشة: الفراش

 الشديد: الفراص

 فوىة النير وما تظيره الزندة من النار إذا اقتدحت: الفراض

من الدلو ناحيتيا التي يصب منيا الماء وحوض من أدم واسع ضخم ومن القسي التي بغير وتر أو سيم ومن اآلنية الضخم ال يطاق حممو : غالفرا
 ) ج ( أفرغة ويقال رجل فراغ سريع المشي وناقة فراغ بغير سمة

 الفرقة وأكثر ما تكون باألبدان: الفراق

 منيما بنت اآلخر أو أختو وأن يكون ذلك التبادل ميرا لمزوجين وكان ذلك في الجاىمية والكسلأن يتفق رجبلن عمى أن يتزوج كل : الفشاغ

 ) فطام المولود وفي التنزيل العزيز ( وحممو وفصالو ثبلثون شيرا: الفصال

 الثوب الواحد المبتذل يمبسو الرجل أو المرأة في بيتو لمخدمة والنوم: الفضال

 قطع الولد عن الرضاع: الفطام

 الفعل إذا كان من فاعمين ومن الفأس والقدوم والمطرقة نصابيا ) ج ( فعل: الفعال
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 من المبن ما يخثر ويحمض حتى يتشقق: الفبلق

 الساحة في الدار أو بجانبيا ) ج ( أفنية: الفناء

 إحدى حديدتين تكتنفان لسان الميزان: الفيار

 لعبة لمصبيان: الفيال

القدمين ويتباعد عقباىما ومن النعل الزمام الذي يكون بين اإلصبع الوسطى والتي تمييا ويقال رجل منقطع القبال سيء أن يتقارب صدرا : القبال
 الرأي وما ىو ليم في قبال وال دبار ال يكترثون لو

قة قذاف ترمي بنفسيا أمام اإلبل في ما مؤلت بو كفك وأطقت حممو بيا ورميتو وسرعة السير ويقال مفازة قذاف بعيدة وناقة قذاف بعيدة ونا: القذاف
 سيرىا

 غمد السيف ونحوه ) ج ( قرب وأقربة وصوان من جمد يضع فيو المسافر أداتو وزاده: القراب

 المصباح وشعمتو والنار: القراط

 ستر فيو رقم ونقوش وثوب غميظ من صوف ذي ألوان يتخذ سترا ويتخذ فراشا في اليودج ) ج ( قرم: القرام

 مئام يقال قوم قزامال: القزام

 قدر كبيرة من النحاس: القزان

 النفس بالنفس والجرح بالجرح: أن يوقع عمى الجاني مثمما جنى: القصاص

 صخر يركب بعضو بعضا الواحد قضة: القضاض

 المزاج فيما يشرب وال يشرب ومجمع الجيب يقال أدخل يده في قطاب جيبو: القطاب

مجموعة من  -جمع قطر وىو المطر و  -خمف بعض عمى نسق واحد يقال جاءت اإلبل قطارا مقطورة و من اإلبل عدد منيا بعضو : القطار
 مركبات السكة الحديدية تجرىا قاطرة ) محدثة ( ) ج ( قطر

 أقطة حرف الجبل وحرف الصخرة والمثال الذي يحذي عميو الحاذي ويقطع النعل والشديد جعودة الشعر ومدار حوافر الدابة ) ج (: القطاط

من الميل طائفة منو تكون في أولو إلى ثمثو ومن الدائرة جزء محصور بين نصفي قطر وجزء من المحيط ) مو ( والجزء المقتطع من أي : القطاع
خل زمن شيء ويقال ىذا خاص بالقطاع الصناعي أو بالقطاع الزراعي مثبل ) مو ( والمثال الذي يقطع عميو الثوب واألديم ونحوىما وزمن قطاع الن

 إدراكو واجتناء ثمره ويقال ىذا وقت قطاع الطير وقت طيرانيا من ببلد إلى أخرى

 القطف وأوان قطف الثمر: القطاف

 شراع السفينة ) ج ( قمع: القبلع

 خشب ترفع بيا الكروم من األرض: القبلل

 ( جمع مقامح ) عمى حذف الزوائد: القماح

 كل لعب فيو مراىنة: القمار

 ونحوه يقمط بو وخرقة عريضة يمف بيا المولود ) ج ( أقمطة وقمط الحبل: القماط
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 الُقناب ومخمب األسد والغطاء الذي يستر مخمبو وقناب القوس وترىا: القناب

 ما تغطي بو المرأة رأسيا وغشاء القمب والشيب وما يستر بو الوجو ) ج ( قنع وأقنعة: القناع

 والطويل الجسم الغميظة كبير األنف والعظيم الرأس والمحية: القناف

 العذق وىو من النخل كالعنقود من العنب ) ج ( أقناء وقنيان وقنوان وقناء الحائط إقناءتو: القناء

 ما تقاد بو الدابة من حبل ونحوه ويقال فبلن سمس القياد يتابعك عمى ىواك وأعطى فبلن القياد أذعن: القياد

 اإلنسان من القوت وقوام األمر ما يقوم بو وىو قوام أىل بيتو يقيم شأنيم قوام كل شيء عماده ونظامو وما يقيم: القوام

 قيام األمر قوامو: القيام

 حبل يقاد بو: القياد

) في المغة ( رد الشيء إلى نظيره و ) في عمم النفس ( عمل عقمي يترتب عميو انتقال الذىن من الكمي إلى الجزئي المندرج تحتو كما إذا : القياس
ذىن من مفيوم أن زوايا كل مثمث تساوي زاويتين قائمتين إلى أن زوايا ىذا المثمث المرسوم أمامي اآلن تساوي زاويتين قائمتين و ) في انتقل ال

ىذا  المنطق ( قول مركب من قضيتين أو أكثر متى سمم لزم عنو لذاتو قول آخر كما إذا قمنا كل ذي أذن من الحيوان يمد والسمحفاة ذات أذن فإن
ما تمزم القول بأن السمحفاة تمد و ) في الفقو ( حمل فرع عمى أصل لعمة مشتركة بينيما كالحكم بتحريم شراب مسكر حمبل عمى الخمر الشتراكييس

 في عمة التحريم وىو اإلسكار

 عود البخور أو ضرب منو ) ج ( كبا: الكباء

اإلنجيل ومؤلف ) سيبويو ( في النحو وأم الكتاب الفاتحة وأىل الكتاب الييود الصحف المجموعة والرسالة ) ج ( كتب والقرآن و التوراة و : الكتاب
 والنصارى والحكم ومنو ) ألقضين بينكما بكتاب اهلل ( واألجل والقدر

 ما شد بو من حبل ونحوه ) ج ( أكتفة وكتف: الكتاف

 حبل يشد في عروة في وسط الدلو يقومو لئبل يضطرب في أرجاء البئر: الكدان

 مجاري الماء في الوادي واحدتيا كربة: ابالكر 

 أجر المستأجر: الكراء

 المباس ) ج ( أكسية: الكساء

 سمة في موضع الكشح: الكشاح

 الشدة والتعب وما يمؤل القمب من اليم: الكظاظ

 سداد الشيء ويقال أخذ بكظام األمر ممكو متوثقا منو: الكظام

 تمقى عمى الخباء حتى تبمغ األرض كإزار لو ) ج ( أكفئةيقال ال كفاء لو ال مماثل وسترة : الكفاء

 أرض كفات جامعة لؤلحياء واألموات وفي التنزيل العزيز ( ألم نجعل األرض كفاتا ) وموضع كفات يضم فيو الشيء ويجمع: الكفات

 كفةما استدار حول الشيء مثل كفاف األذن ومن الثوب حواشيو وأطرافو ومن السيف حده ) ج ( أ: الكفاف

 ما يكم بو فم البعير لئبل يعض أو يأكل والمخبلة تعمق عمى رأس الحصان ) ج ( أكمة: الكمام
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 شمراخ النخل: الكناب

 المجتمع المحم القويو ويقال جارية كناز وناقة كناز ) ج ( كنز وكناز أيضا كمفظ مفرده: الكناز

 كنسةمولج في الشجر يأوي إليو الظبي ليستتر ) ج ( كنس وأ: الكناس 

 الغطاء وكل شيء يقي شيئا يستره ) ج ( أكنة و في التنزيل العزيز ( وقالوا قموبنا في أكنة مما تدعونا إليو: الكنان

 بيت يتخذ لمنحل من قضبان ضيق المدخل تعسل فيو: الكوار

زيز ( ىن لباس لكم وأنتم لباس لين ) ولباس كل ما يستر الجسم ) ج ( ألبسة ولبس والزوج والزوجة كل منيما لباس لآلخر وفي التنزيل الع: المباس 
 شيء غشاؤه و ) لباس النور ( أكمتو و ) لباس التقوى ( اإليمان أو الحياء أو العمل الصالح

نما المبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو غيرىما من البيائم: المبان  الرضاع ويقال ىو أخوه بمبان أمو وال يقال بمبن أمو وا 

 النقاب يوضع عمى الفم أو الشفة ) ج ( لثم: المثام

 أسكفة الباب وما كان ناتئا في الجبل ومشرفا عمى الغار ) ج ( ألجفة ولجف: المجاف

الحديدة في فم الفرس ثم سموىا مع ما يتصل بيا من سيور وآلة لجاما ويقال لفظ لجامو انصرف عن حاجتو مجيودا من اإلعياء والعطش ) : المجام
 ولجم ولجمج ( ألجمة 

 مؤخر العين مما يمي الصدغ ) ج ( لحظ: المحاظ

 المحام ( المادة يمحم بيا ) ما يمتحف بو والمباس فوق سائر المباس من دثار البرد ونحوه وغطاء من القطن المضرب يتدثر بو النائم : المحاف

ألعضاء كظاىر التمرة ما كسا النواة والطبقة الظاىرة من بعض اقشر كل شيء يقال ال تدخل بين العصا ولحائيا ) ج ( ألحية ولحي ولحاء : المحاء
 ج(الكمية والدماغ ) م

 الغذاء لمصبي سوى الرضاع: المخاء

 الرقاع يرقع بيا الثوب وغيره: المدام

وكمتو بو ليمنعو الخبلف مترس الباب ويقال فبلن لزاز خصومة مبلزم ليا قادر عمييا وفبلن لزاز مال مصمح لو وجعمت فبلنا لزازا لفبلن : المزاز
 والمعاندة

 ما يمزق بو الشيء ولزاق الذىب ولزاق الحجر ولزاق الرخام أدوية تتخذ من حجارة خاصة: المزاق

 ) في الشريعة ( أن يقسم الزوج أربع مرات عمى صدقو في قذف زوجتو بالزنى والخامسة باستحقاقو لعنة اهلل إن كان كاذبا وبذا يبرأ من حد: المعان
 قذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات عمى كذبو والخامسة باستحقاقيا غضب اهلل إن كان صادقا فتبرأ من حد الزنىال

 ما يجمل بو الجسد كمو كساء كان أو غيره: المفاع

 التمفاق وىو ثوبان يمفق أحدىما باآلخر: المفاق

 جمع السنبل من األرض: المقاط

 عرقعة تدخل في ثقب المحور إذا اتس: المكاز

 الزحام: المكاك
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 يقال مالو لماظ شيءيذوقو: المماظ

 يقال ذىبت نفسو لماعا قطعة قطعة: المماع

 الجبلء يكحل بو العين: المماك

 المقاء اليسير يقال ىو يزورنا لماما في األحايين وىو جمع لمة: الممام

 رقعة يضيق بيا المحور الواسع كالمكاز يقال ضيق البكرة بالمياز: المياز

 الثور األبيض وكل أبيض ويقال أبيض لياق أو لياق شديد البياض: المياق

 األبيض من كل شيء وأبيض لياح ناصع يقال لقيتو بمياح لقيتو عند العصر والشمس بيضاء والصبح: المياح

الجيش عدد من الكتائب ) محدثة ( ورتبة  العمم و ىو دون الراية ) ج ( ألوية وألويات ويقال بعثوا بالسواء والمواء بعثوا يستغيثون وفي: المواء
 (عسكرية فوق العقيد ودون الفريق ) محدثة

 المون والكمس والجص: المياط

 ريع لياع شديدة أو حارة: المياع

 شعمة النار: المياق

 شيء كالحمص شديد البياض يكون بالحجاز: المياء

 مثمو والمقدار وصورة الشيء الذي تمثل صفاتو ) ج ( أمثمة ومثل القالب الذي يقدر عمى: المثال

 ما يرى في القمر من نقص في جرمو وضوئو بعد انتياء ليالي اكتمالو: المحاق

 ) وىو شديد المحال ) والتدبير وفي التنزيل العزيز الكيد والقوة والعقاب من اهلل: المحال

السراج من زيت ونحوه والمثال والطريقة يقال ىم عمى مداد واحد ويقال سبحان اهلل مداد السموات مدى سائل يكتب بو والسماد وما مددت بو : المداد
 امتدادىا ) ج ( أمدة

 اسم لممرح: المراح

 الحبل: المرار

 يقال فبلن ذو مراس جمد وقوة وممارسة لؤلمور: المراس

 الشحم: المراع

جا فكل واحد منيما مزاج وفي التنزيل العزيز ( كان مزاجيا كافورا ) واستعداد جسمي عقمي ما يمزج بو الشراب ونحوه وكل نوعين امتز : المزاج 
لون بأربعة خاص كان القدماء يعتقدون أنو ينشأ عن أن يتغمب في الجسم أحد العناصر األربعة وىي الدم والصفراء والسوداء والبمغم ومن ثم كانوا يقو 

البمغمي أما المحدثون من عمماء النفس فيوافقون القدماء عمى أن األمزجة ترجع إلى مؤثرات جثمانية أمزجة ىي الدموي والصفراوي والسوداوي و 
مؤثرات األساسية ولكنيم يخالفون في عدد األمزجة وأسمائيا إذ يعتدون باإلفرازات التي تفرزىا الغدد الصم كالغدة الدرقية والغدة الكموية ويجعمونيا ال

 مزجةفي تكوين المزاج ) ج ( أ

 الشديد السرعة يكاد جمده يتمزق من سرعتو: المزاق
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 سقاء العسل ويقال ىو أحسن مساد شعر منو أحسن قوام شعر: المساد

 ما يمسك بو نصاب النصل ويقال ما فيو مساك خير يرجى: المساك

 المعى ) ج ( أمعية: المعاء

 الحبل ومقود الفرس ورشاء الدلو ) ج ( مقط: المقاط

 ب الجنوب بعد الشمال والريح تجري بيا السفينة وسنان الرمح أو الرمح نفسو وبرد األرض حين ينزل الغيثأن تي: المبلح

 الطين يطمى بو الحائط وطين يجعل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء والمرفق والجنب أو جانب السنام ) ج ( ممط: المبلط

 المفازة ال نبات بيا: المبلع

 ك األمر مبلكو ويقال ركب مبلك الطريق وسطومبل: المبلك

 الفراش واألرض المنخفضة المستوية وقاع البحر أو النير ) ج ( أميدة وميد: المياد

 الدفع والزجر والميل ويقال أصبحوا في ىياط ومياط في اضطراب: المياط

 ثمرة الشيء: النتاج

 يقال داره نتاق داري تجاىيا وحياليا: النتاق

 الدىن يدىن بو الجرح: النثاث

 حمائل السيف ويقال ىو طويل النجاد طويل القامة: النجاد

 األصل والحسب: النجار

 سير يجعمونو بين الجمدين ثم يخرزونو ليجمع بينيما: النجاش

التي يسكب منيا الماء الناتئ المشرف عمى الشيء يقال نجاف الغار ونجاف الباب وما يشد عمى ضرع الشاة لتمسك المبن وشعاب الجبل : النجاف
 قالوا أصابنا مطر أسال النجاف

 (غشاء مصمي حول القمب يعرف بجمدة الفؤاد ) مج: النخاب

 الخف ) ج ( أنخفة: النخاف

 يقال ىو نزاز شر ال يقمع عنو: النزاز

 من الحيوان الصعبة االنقياد والسريعة: النزاق

قبض السكين ومن المال القدر الذي عنده تجب الزكاة وفي عدد األعضاء العدد الذي األصل والمرجع يقال رجع األمر إلى نصابو وم: النصاب
 يصح بو عقد الجمسة ) محدثة ( ويقال ىمك نصاب مال فبلن ما استطرفو ) ج ( نصب

 الخيط ونحوه يقال صمب نصاحك صار شديدا ) ج ( نصح: النصاح 

زار تمبسو المرأة تشده عمى وسطيا لممينة ويقال عقد فبلن حبك النطاق تييأ حزام يشد بو الوسط وذات النطاقين أسماء بنت أب: النطاق ي بكر وا 
 لؤلمر وىو واسع النطاق األفق واتسع نطاق ىذه الفكرة انتشرت 
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من البيوض إنظاميا الخيط ينظم فيو المؤلؤ وغيره والترتيب واالتساق ويقال نظام األمر قوامو وعماده والطريقة يقال ما زال عمى نظام واحد و : النظام
 ويقال جاءنا نظام من جراد صف منو ومن الرمل إنظامو ) ج ( نظم وأنظمة وأناظيم

 الحران: النفار

 (مدة تعقب الوضع لتعود فييا الرحم واألعضاء التناسمية إلى حالتيا السوية قبل الحمل وىي نحو ستة أسابيع ) مج: النفاس

 متساويينيقال جاءا في نقاف واحد : النقاف

 نصال عريضة قصيرة واحدتيا نقمة: النقال

 خيط اإلبرة: النماص

 السرعة: النياض

 غاية الشيء: النياء

نياط ما يعمق بو الشيء يقال نياط القوس ونياط السيف وعرق غميظ عمق بو القمب إلى الرئتين والفؤاد ) ج ( أنوطة ونوط ويقال مفازة بعيدة ال: النياط
 يطت بمفازة أخرى فبل تكاد تنقطعبعيدة الحد كأنيا ن

 الطويل في ارتفاع يقال قصر نياف وفبلة نياف طويمة عريضة وامرأة نياف تامة الطول والحسن: النياف

 حبل يعقد في يد الدابة ورجميا في أحد شقييا ومن القوس وترىا يقال قوس شديدة اليجار والطوق والتاج: اليجار

 يا أصبل ومن اإلبل البيض الكرام ) يستوي فيو المذكر والمؤنث والجمع ( ويقال رجلمن األشياء أجودىا وأكرم: اليجان

السب وتعديد المعايب ويكون بالشعر غالبا وتقطيع المفظة إلى حروفيا والنطق بيذه الحروف مع حركاتيا ويقال ىذا عمى ىجاء كذا عمى : اليجاء
ل و ) حروف اليجاء ( ما تتركب منيا األلفاظ من األلف إلى الياء وترتيبيا مستمد من شكمو وفبلن عمى ىجاء فبلن عمى مقداره في الطول والشك

 ترتيب األبجدية بوضع الحروف المتشابية في الرسم بعضيا بجوار بعض

 األحمق الجافي الوخم الثقيل في الحرب والنوام الذي ال يصمي وال يبكر في مباشرة أعمالو ) ج ( ىدون: اليدان

 رجال الضعيف البميد والثقيل الوخممن ال: اليداء

 فسيل النخل: اليراء

 األىزع يبقى في الجعبة: اليزاع

 الجود: اليشام

 الذؤابة واألتان: اليضاة

 الجبن عند المقاء: اليبلع

والماء القميل في أسفل البئر اليبلل وغرة القمر إلى سبع ليال من الشير والقمر في أواخر الشير من ليمة السادس والعشرين منو إلى آخره : اليبلل 
لحسن والدفعة من المطر والغبار والجمل الميزول والحجارة المرصوفة والحية أو ذكر الحيات أو سمخيا والشيء كاليبلل في حسن طمعتو كالغبلم ا

السنان لو شعبتان يصاد بو الوجو أو في شكمو كالبياض في أصل األظافر وطرف الرحى إذا تكسر والحديدة أو الخشبة تضم بين شقي الرحل و 
وىو الوحش وسمة لمدواب ىبللية الشكل والقطعة من الخبز أو البطيخ تكون عمى ىيئة اليبلل وشعار لبعض الدول اإلسبلمية منذ دولة بني عثمان 

 شعار إسبلمي يقابل شعار الصميب عند الدول المسيحية ) محدثة ( ) ج ( أىمة
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 القطران وعذق النخمة: اليناء

 ضحك فوق التبسم: افالين

 الييجاء: اليياج

 يقال ىم في ىياط ومياط في شر وجمبة وقيل في دنو وتباعد: اليياط

 لياع سريعة يقال ريح ىياع: اليياع

 محافر الطين الذي يبلط بو الحياض: الوئار

 (السرير والفراش ) في لغة حمير: الوثاب

 الفراش الوطيء: الوثار

 يره ما يشد بو كالحبل وغ: الوثاق

جاح: الوجاح  الستر وربما قمبوا الواو ىمزة فقالوا أجاح وأجاح وا 

 جحر الضبع واألسد والذئب والثعمب ونحو ذلك واستعاره بعضيم لموضع الكمب والجرف حفره السيل من الوادي ) ج ( أوجرة ووجر: الوجار

 (الوجو الذي تقصده ويقال قعدت تجاىك تمقاء وجيك ) و أصمو وجاه: التجاه

 التجاه يقال داري وجاه دارك حذاءىا من تمقاء وجييا ويقال ىم وجاه ألف زىاء ألف: لوجاها

 عرق في العنق وىو الذي يقطعو الذابح فبل تبقى معو حياة: الوداج

 الوادس ويعني ما أخرجت األرض من نبات: الوداس

 مواضع الندى والماء التي تصمح لمغراس: الودان

 ما ورث: اإلراث

 اإلراث: الوراث

في الصدقة الجمع بين متفرق أو عكسو أو أو يخبأىا في إبل غيره أو في وىدة من األرض لئبل يراىا المصدق أو أن يقول أحدىم لممصدق : الوراط
 عند فبلن صدقة وليست عنده صدقة

 الوقت الذي يورق فيو الشجر: الوراق

 حل والنمرقة التي تمبس مقدم الرحل ثم تثنى تحتو الموضع من الرحل يجعل عميو الراكب رجمو وقادمة الر : الوراك

 السرعة: الوزام

 يقال ىو بوزانو ووزانو قبالتو: الوزان

ن كان من تراب أو حجارة : الوساد  المخدة ويقال ىو عريض الوساد غبي والمتكأ وكل ما يوضع تحت الرأس وا 

 (موالسمة وما يعمق عمى صدر من أحسن عمبل مكافأة لو عميو ) : الوسام
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خيطان من لؤلؤ وجوىر منظومان يخالف بينيما معطوف أحدىما عمى اآلخر ونسيج عريض يرصع بالجوىر وتشده المرأة بين عاتقيا : الوشاح
وكشحييا ونسيج عريض ممون يشده القاضي أو النائب بين عاتقو وكشحو في المحكمة ) محدثة ( و القوس ) ج ( وشح وأوشحة ووشائح ويقال 

 الوشاح ىيفاءامرأة غرثى 

 اسم بمعنى السرعة: الوشاك

 المياد الوطئ: الوطاء

 والوعنة وخطوط في الجبال شبيية بالشؤون جمع الوعن: الوعان

 الظرف يوعى فيو الشيء ) ج ( أوعية: الوعاء

 المكان يمسك الماء والجمدة توضع تحت الرحى ) ج ( وفض: الوفاض

 صمام القارورة: الوفاع

 (القانون الدولي ( اصطبلح يطمق عمى مختمف االتفاقات الدولية في أي صورة كانت ولو بتبادل الخطابات مثبل ) مج) في : الوفاق

 ما توقد بو النار من الحطب ونحوه: الوقاد

 السيف والعصا والسوط والحيل: الوقام

 ما وقيت بو شيئا: الوقاء

 ما يستعجل بو من الغداء: الوكاث

 ىي حبال يشد بيا البقر عند الحمب أو التي يشد بيا القربوس إلى دفتي السرجواحد الوكائد و : الوكاد

 برذعة الحمار وغيره ) ج ( وكف: الوكاف

 الخيط الذي تشد بو الصرة أو الكيس وغيرىما ويقال فبلن وكاء ما يبض بشيء بخيل: الوكاء

 الباب والوادي والغامض من األرض والزقاق والناحية ) ج ( ولج: الوالج

 ضرب من العدو تقع فيو القوائم معا ويقال برق والف: الوالف
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 :  الصيغة الصرفية ِفعالة -3

 حرفة من يأبر النخل أو الزرع: اإلبارة 

 و تخفف الباء الحزمة من األعواد و نحوىا و منو المثل ) ضغث عمى إبالة ( عبء عمى عبء أتم فدحو: اإلبالة 

 الجزية و الخراج يقال ضربت عمييم اإلتاوة و الرشوة و قالوا شكم فاه باإلتاوة رشاه و ما يؤخذ كرىا ) ج ( أتاوى: اإلتاوة 

 األجرة عمى العمل و عقد يرد عمى المنافع بعوض ) محدثة(: اإلجارة

 إناء تغسل فيو الثياب و الحوض حول الشجرة ) عمى التشبيو ( ) ج ( أجاجين: اإلجانة 

 أرض يحوزىا اإلنسان لنفسو و الغدير الصغير و مقبض الترس ) ج ( إخاذ: اإلخاذة

 إناء صغير يحمل فيو الماء ) ج ( أداوى: اإلداوة

 الشمس و الحية العظيمة: اإلالىة

 منصب األمير و جزء من األرض يحكمو أمير: اإلمارة

 رياسة المسممين و منصب اإلمام: اإلمامة

 ا اؤتدم بوالشحم و الزيت و كل م: اإلىالة

 ( الوادي و قطعة من أرض الدولة يحكميا وال من قبل السمطان ) مج: اإليالة

 (ثوب من قطعتين عمى ىيئة الحمة الفرنجية يمبس في البيت ) د ( ) و عربيتو منامة: البجامة

  مينة البحار: البحارة

 حرفة البراد: البرادة

 حرفة البراء: البراية 

 حرفة البزاز: البزازة

 الخبر السار ال يعممو المخبر بو و ما يعطاه المبشر ) ج ( بشائر و البشائر الدفوف و نحوىا : البشارة

 (مطبوخ متخذ من جريش الفول و المموخية أو النعناع و بعض األفاويو ) مو: البصارة 

 ما يتجر فيو ) ج ( بضائع: البضاعة 

صاحبيا باعتراف رسمي و ) البطاقة العائمية ( صحيفة يسجل فييا أسماء العائمة  صحيفة يسجل فييا بيان يثبت شخصية: البطاقة الشخصية
 (باعتراف رسمي ) ج ( بطائق و بطاقات ) محدثة

ما يبطن بو الثوب و ىي خبلف ظيارتو و السريرة و صفي الرجل يكشف لو عن أسراره و ) في الطب ( الطبقة الطبلئية التي تبطن جميع : البطانة
 موية و الممفاوية ) مج ( ) ج ( بطائناألوعية الد

 حرفة البناء و المبنى: البناية

 حرفة البواب: البوابة
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 ) عند األصوليين ( حكم يقتضي التخيير بين الفعل و الترك: اإلباحة

 تباعة األمر عاقبتو و ما يترتب عميو من أثر و يقال لي قبل فبلن تباعة ظبلمة: التباعة

 حرفة التبان: التبانة

 ما يتجر فيو و تقميب المال لغرض الربح و حرفة التاجر: تجارةال 

 صناعة األتراس: التراسة

 التمى و الحوالة: التبلوة 

  المبلعبة بالسيف: الثقافة

 شيء من جمد و نحوه توضع عميو القدر ) ج ( جئاء: الجئاوة

 حرفة المجبر و ما يشد عمى العظم المكسور لينجبر ) ج ( جبائر: الجبارة 

 الجرح و صنعة الجراح و فرع من الطب يكون العبلج فيو كمو أو بعضو قائما عمى إجراء عمميات يدوية مبضعية ) ج ( جرائح: الجراحة

 حرفة الجرار: الجرارة

 الوكالة و الجاري من الرواتب ) ج ( جرايات: الجراية

 حرفة الجزار: الجزارة

 صناعة الجعاب و حرفتو: الجعابة

 ل عمى العمل من أجر أو رشوة ) ج ( جعائلما يجع: الجعالة

 ) في القانون ( الجريمة التي يعاقب عمييا القانون أساسا باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو األشغال المؤقتة ) ج ( جنايا: الجناية

 األحبول ) ج ( حبائل و حبائل الموت أسبابو: الحبالة

 حرفة الحاجب: الحجابة

 حرفة الحجام الحجام و: الحجامة

 صناعة الحداد و حرفتو: الحدادة 

 حرفة الحراث: الحراثة

 ( يقال وضع فبلنا تحت الحراسة منعو من التصرف في مالو ) محدثة: الحراسة

 صنعة الحفار: الحفارة

 ما يحكى و يقص وقع أو تخيل و الميجة تقول العرب ىذه حكايتنا: الحكاية

 حرفة الحبلج: الحبلجة

 الحبلق حرفة: الحبلقة
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 عبلقة السيف و نحوه ) ج ( حمائل و حرفة الحمال: الحمالة 

 حرفة بائع الحنطة: الحناطة

 حيازة الرجل ما في حوزتو من مال أو عقار و األرض الزراعية: الحيازة

  حزام الدابة: الحياصة

 صنعة الحائك: الحياكة 

 حرفة الخباز: الخبازة

 صناعة الخاتن: الختانة

 لخرازحرفة ا: الخرازة

 حرفة الخراط: الخراطة 

حمقة من الشعر توضع في ثقب أنف البعير يشد بيا الزمام و يقال جعل في أنف فبلن الخزامة أذلو و سخره و خزامة النعل سير رقيق : الخزامة
 يخزم بين الشراكين ) ج ( خزائم

ن من شيء إال عن: الخزانة دنا خزائنو ) و حرفة الخازن و خزانة اإلنسان قمبو و خزانة االحتراق مكان الخزن ) ج ( خزائن و في التنزيل العزيز ( وا 
 () في عمم اليندسة و الميكانيكا ( الفراغ الداخل الذي يحدث فيو االحتراق ) مج

 العود الذي يجعل في أنف البعير: الخشاشة

 حرفة الخفير: الخفارة

 ( لرجل إذا بايعت فقل ال خبلبةقال  e الخديعة برقيق الحديث و في الحديث ) أنو: الخبلبة

 اإلمارة و اإلمامة: الخبلفة 

  (آلة تشبك األوراق بعضيا ببعض بالسمك ) ج ( خبلئل ) مج: الخبللة

 حبالة تأخذ بالعنق يقال أخذ السبع بالخناقة: الخناقة 

  حرفة الخواص: الخياصة

 حرفة الخياط: الخياطة

 رقطعة أرض تستصمح لمزرع ) ج ( دبا: الدبارة

 الخمية األىمية: الدباسة

 الدباغ و حرفة الدباغ: الدباغة

 (الدعوة إلى مذىب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة و نحوىما ) محدثة: الدعاية

 صناعة الدنان أو حرفة الدنان: الدنانة

 ما يتدين بو اإلنسان: الديانة
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 الذمام: الذمامة

الجياز البلسمكي ) مج ( ) المذياع ( الذي ال يكتم السر أو ال يستطيع كتمو و آلة اإلذاعة )  نقل الكبلم و الموسيقى و غيرىما عن طريق: اإلذاعة
 ( ج ( مذاييع ) مج

 حرفة الرأب لمصدوع: الرئابة

 الرباب و جماعة السيام و الخيط تشد بو السيام: الربابة

 كل شعب ضيق و الصخرة ) ج ( رتائج: الرتاجة

 و ما يزين بو اليودج من صوف و شعر أحمر ) ج ( رجائزمرتب أصغر من اليودج : الرجازة

 الرحالة أو سرج من جمود ليس فيو خشب يتخذ لمركض الشديد ) ج ( رحائل: الرحالة

 مصيدة تبنى لمسباع: الرداحة

 منصب ردف الممك و النيابة عنو: الردافة 

 حرفة الرزاز: الرزازة

 فل حمائل السيوفواحدة الرسائع و ىي سيور مضفرة في أسا: الرساعة

ما يرسل و الخطاب و كتاب يشتمل عمى قميل من المسائل تكون في موضوع واحد و بحث مبتكر يقدمو الطالب الجامعي لنيل شيادة : الرسالة
اإلصبلح ) محدثة عالية ) محدثة ( و رسالة الرسول ما أمر بتبميغو عن اهلل و دعوتو الناس إلى ما أوحي إليو و رسالة المصمح ما يتوخاه من وجوه 

 ( ) ج ( رسائل و أم رسالة الرخمة

 (صناعة الرسام ) مج: الرسامة 

 االسم من الرضاع أو اإلرضاع: الرضاعة

 يقال كممو بالرطانة بالكبلم األعجمي أو بكبلم ال يفيمو الجميور و إنما ىو مواضعة بين اثنين أو جماعة: الرطانة

 حرفة الراعي: الرعاية

 رفاءحرفة ال: الرفاءة

الدعامة لمسرج و الرحل و نحوىما و ما كانت قريش تخرجو في الجاىمية من أمواليا تشتري بو طعاما و شرابا لفقراء الحجاج في موسم الحج : الرفادة
 و القطعة المحشوة تحت السرج و خرقة يضمد بيا الجرح و غيره

 التي تجعل أسفل بيضة الرأس ) ج ( رفائف: الرفافة 

 الجماعة المترافقون: ةقالرفا

بمعنى المراقبة و عمل من يراقب الكتب أو الصحف قبل نشرىا ) محدثة ( و ) في االقتصاد السياسي ( تدخل الحكومة أو البنوك المركزية : الرقابة
 ( لمتأثير في سعر الصرف و تسمى رقابة الصرف ) مج

 حرفة الرماح: الرماحة

 حرفة الرامي: الرماية
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 الرازحرفة : الريازة

) عند الصوفية ( تيذيب األخبلق النفسية بمبلزمة العبادات و التخمي عن الشيوات و ) الرياضة البدنية ( القيام بحركات خاصة تكسب : الرياضة
 (البدن قوة و مرونة ) مج

 المكان يصطرع فيو القوم: الرواغة

 (القصة الطويمة ) محدثة: الرواية

 المعاب: الريالة

 لزجاجصناعة ا: الزجاجة

 حرفة الزراد: الزرادة

 حرفة الزارع و عمم فبلحة األرض ) مو ( و ) في االقتصاد ( ) الزراعة الخفيفة ( التي تستخدم فييا مقادير قميمة من العمل و رأس المال: الزراعة
 (ال بالنسبة إلى مساحة األرض ) مجبالنسبة إلى مساحة األرض و ) الزراعة الكثيفة ( التي تستخدم فييا مقادير كبيرة من العمل و رأس الم

 الفراسة و أن يظن الشخص فيصيب: الزكانة

 () في عمم الرياضة ( البعد الزاوي لممتحرك في أية نقطة كانت ) مج: اإلزاحة الزاوية

 سألتمونيياما زاد عمى الشيء و زيادة الكبد زائدتيا و حروف الزيادة ) في الصرف ( عشرة حروف يجمعيا قولك : الزيادة

 رياضة بدنية بالعوم: السباحة 

 حرفة السباك: السباكة

 الستار ) ج ( ستائر: الستارة

 الستر: السجافة

 حرفة السحاء و غبلف الدماغ: السحاية

 الستارة: السدافة 

 حرفة السراج: السراجة

 (عمل السفير و مقامو ) مج: السفارة

 صناعة السفن: السفانة

إلناء يسقى بو و في التنزيل العزيز ( جعل السقاية في رحل أخيو ) و حرفة السقاء و سقاية الحاج سقييم الماء ينبذ فيو موضع السقي و ا: السقاية
 الزبيب و كانت من مآثر قريش

 حرفة اإلسكاف: السكافة 

 حرفة السبلخ: السبلخة

 السمر بالميل: السمارة
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 وىو الشر الشديد  السناب: السنابة 

السوق الحرة ) في االقتصاد ( تعبير يدل عمى سياسة البنوك المركزية في بيع األوراق المالية و شرائيا لزيادة المتداول من النقود أو سياسة : السياسة
 (نقصو ) مج

 () في الكيمياء ( العممية التي تحيل الجسم الصمب إلى سائل أو غاز ) مج: اإلسابة 

 أو االستطبلع و الكشف التنقل من بمد إلى بمد طمبا لمتنزه: السياحة

 (كيس من قماش أو ورق متين محدد الوزن يعبأ فيو اإلسمنت و نحوه ) ج ( شكائر ) د: الشكارة

 الخياطة الخفيفة و المتباعدة: الشبللة

 المزاح: الشماعة

 الشياب وىو الشعمة الساطعة من النار: الشيابة

 يم منو المرادتعيين الشيء باليد و نحوىا و التمويح بشيء يف: اإلشارة

 حرفة الشواء: الشواية

 (منصب الشيخ و موضع ممارستو سمطتو ) محدثة: الشياخة

 الخبر ينتشر غير متثبت منو: اإلشاعة 

 حرفة الشيال و أجرتو: الشيالة

 صمام القارورة: الصبارة

 حرفة الصباغ: الصباغة

 يجمع األخبار و اآلراء و ينشرىا في صحيفة أو مجمة ) محدثة ( و النسبة إلييا صحافي مينة من: الصحافة

 مينة الصراف: الصرافة

 سداد القارورة ) ج ( صمائد و يقال بات عمى صمادة من أمره أي عمى شرف منو: الصمادة

 الصمام ) ج ( صمائم: الصمامة

 ن حتى يمير فيو و يصبح حرفة لوحرفة الصانع و كل عمم أو فن مارسو اإلنسا: الصناعة

 عمل الحمي من فضة و ذىب و نحوىما و يقال كبلم حسن الصياغة جيد محكم: الصياغة 

 حظيرة الدواب: الصيارة

 كل ما يضمد بو الجرح و غيره و حرفة الضامد أو المضمد ) ج ( ضمائد و يقال أنا عمى ضمادة من األمر أي أشرفت عميو: الضمادة

 وىو كل ما ضم بعضو إلى بعض  مامةاإلض: الضمامة

) عند النحاة ( ربط اسمين أحدىما باآلخر عمى وجو يفيد تعريفا أو تخصيصا و ) عند الحكماء ( نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدىما : اإلضافة
 وجد اآلخر كاألبوة و البنوة و األخوة و الصداقة
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 (نقل النسخ المتعددة من الكتابة أو الصور باآلالت ) مج حرفة: الطباعة 

 حرفة الطبال: الطبالة  

 الطحن وحرفة الطحان: الطحانة

 حرفة الطراز أو المطرز: الطرازة

 حرفة الطساس: الطساسة

 حرفة من يطير األوالد: الطيارة 

 حرفة الطاىي: الطياية 

 حرفة الطيان: الطيانة

 التيمة: الظنانة

من الثوب ما يظير لمعين منو وال يمي الجسد وىو خبلف البطانة ومن البساط وجيو الذي ال يمي األرض وما يفرش عمى الحشية لينام : الظيارة
 عميو ) ج ( ظيائر

 الخضوع لئللو عمى وجو التعظيم والشعائر الدينية: العبادة

 عبارة عن كذا معناه كذاالكبلم الذي يبين بو ما في النفس من معان يقال ىذا الكبلم : العبارة

 (البمو وعدم النضج ) محدثة: العباطة 

 ما تعظم بو المرأة عجيزتو: العجازة

 حرفة العراف: العرافة

 العصاب والعمامة والتاج والجماعة من الناس أو الخيل أو الطير ) ج ( عصائب: العصابة

التي تستعمل في قياس المسافات الزاوية ) مج ( وعضادتا النير الخشبتان ناحية الطريق و ) في المساحة ( الذراع المتحركة لآلالت : العضادة
 تكونان عمى جانبيو وعضادتا الباب خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط عمى جانبيو وعضادتا الرجل رفيقاه ومعاوناه

 حرفة العطارة: العطارة

 العظار وىو االمتبلء من الشراب: العظارة

 رأة لتعظم بو عجيزتياما تتخذه الم: العظامة

 ريشة النعام إذا كثفت: العفاءة

 ما يعمق بو السيف ونحوه: العبلقة

 (األبنية المرتفعة ) تذكر وتؤنث ( ) ج ( عماد وأىل العماد أصحاب األبنية العالية الرفيعة ومنصب العميد في الجامعة ) محدثة: لعمادةا

 المكان وشعبة من القبيمة ومبنى كبير فيو جممة مساكن في طوابق متعددة ) مج ( ) ج ( عمائرنقيض الخراب والبنيان وما يحفظ بو : العمارة

 أجرة العامل و حرفتو: العمالة
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 ما يمف عمى الرأس ) ج ( عمائم ويقال أرخى فبلن عمامتو أمن وترفو: العمامة

 ( العناية اإلليية تدبير اهلل لؤلشياء ) مج: العناية

 مطر أّول السنةالعياد وىو : العيادة

 (مكان يخصصو الطبيب ليفحص فيو مرضاه ) محدثة: لعيادةا

 ( ) في عمم االقتصاد ( منحة مالية تمنحيا الدولة بعض المنشآت الصناعية أو الزراعية حماية ليا من المنافسة األجنبية ) مج:  اإلعانة

 دسزجر الطير والتفاؤل بأسمائيا وأصواتيا وممرىا والظن والح: العيافة

 وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيو القمح ونحوه وىو أكبر من الجوالق ) ج ( غرائر: الغرارة

 فسيل النخل: الغراسة

 ما تغطت بو المرأة من حشو الثياب تحت ثيابيا كالغبللة ونحوىا: الغطاية 

لسحابة وزرد ينسج من الدروع عمى قدر الرأس يمبس تحت خرقة تمبسيا المرأة فتغطي رأسيا ما قبل منو وما دبر غير وسطو والسحابة فوق ا: الغفارة
 القمنسوة ) ج ( غفائر

 يقال رجل فيو غبلظة فظاظة وقسوة: الغبلظة

 ثوب رقيق يمبس تحت الدثار ) ج ( غبلئل: الغبللة 

 ما يشد بو فم الدابة لتمنع من االعتبلف.: الغمامة

 حرفة الغواص: الغياصة

 الذكورة: الفحالة

 حرفة الفحام: الفحامة

 صنعة الفخار: الفخارة

 الفدام، وىو ما يوضع عمى الفم سداد لو.: الفدامة

الميارة في تعرف بواطن األمور من ظواىرىا وفي الحديث ) اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل ( والرأي المبني عمى التفرس يقال : الفراسة
 فراستي في فبلن الصبلح

 األرض الزراعية من حرث وزرع وري ونحو ذلك القيام بشؤون: الفبلحة

 (المشط الضيق فرج األسنان يفمى بو الشعر ) مو: الفبلية

 انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة وطواف اإلفاضة طواف يوم النحر ينصرف الحاج من منى إلى مكة فيطوف ويعود: اإلفاضة

 الكفالة وحرفة القابمة والعمل يمتزمو اإلنسان: القبالة

 حرفة القباني: القبانة

 صناعة القداح: القداحة
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 سير الميل لورد الغد: القرابة

 صنعة القسام: القسامة 

 حرفة القصاب وساقية تبنى وسط الوادي في مجتمع السيل ليفرق بيا الماء إذا خيف أثر بقائو: القصابة

 حرفة القصار: القصارة

 نو حديث عمارة أنو مرت بو قطارة جمالأن تشد اإلبل عمى نسق واحدا خمف واحد وم: القطارة

 حرفة القفاص: القفاصة

ما يجعل في العنق من حمي ونحوه ووسام يجعل في العنق تمنحو الدولة لمن تشاء تقديرا لو ) محدثة ( ) ج ( قبلئد وقبلئد الشعر البواقي : القبلدة 
 عمى الدىر منو

 لقارحرفة من يخرز ألواح السفن ويجعل في خمميا ا: القبلفة

 حرفة القائف: القيافة 

 القيام عمى األمر أو المال أو والية األمر: القوامة

 القوامة ويوم القيامة يوم بعث الخبلئق لمحساب: القيامة

 القنو التام من النخل بشماريخو وبسره ) ج ( كبائس: الكباسة

 صناعة الكاتب: الكتابة

 يعض أو يأكلما يجعل عمى فم الحيوان لئبل : الكعامة والكعام

 الكمام ووعاء الطمع وغطاء النور وما يجعل عمى أنف الحمار أو البعير لئبل يؤذيو الذباب ) ج ( كمائم: الكمامة

 العود أو الدف الذي تضرب بو النساء أو الطنبور أو الطبل ) ج ( كنانير: الكنارة

 جعبة صغيرة من أدم لمنبل: الكنانة

 أريد بو الزم معناه مع جواز إرادة المعنى األصمي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادتو وىي أنواع) في عمم البيان ( لفظ : الكناية

 حرفة الكاىن: الكيانة

 الكوار وخرقة تجعميا المرأة عمى رأسيا: الكوارة

 تمكن النفوس من استنباط ما ىو أنفع: الكياسة

 أجرة الكيال وحرفتو: الكيالة

 لوحرفو الآل: المئالة

 حرفة المحام :المحامة

 حجر رقيق محدد: المخافة 

 الرقعة تزاد في القميص: المفاعة
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 ما يمف عمى الرجل وغيرىا ) ج ( لفائف ويقال طارت لفائف النبات قشره الذي يمتف عميو وىم يذيب لفائف: المفافة

 كساء يوضع فيو حجر فيرجح بو أحد جوانب اليودج أو الحمل: الميابة

 مع المبنالزبد الذائب : المواخة

 األحمق: المياغة 

 (سموك اإلنسان في حياتو مع غيره سموكا متسما باألدب ) مو: المياقة 

 عمم المساحة عمم يبحث فيو عن طرق قياس الخطوط والسطوح واألجسام: المساحة  

 حرفة الماشطة: المشاطة

 حرفة المطال: المطالة 

 حرفة المبلح: المبلحة

 العيش ) مثمثة الميم ( مدة: المبلوة

 (تحويل جامد إلى سائل أو غاز ) مو: اإلماعة 

 نطق األلف بين األلف والياء والفتحة كالكسرة: اإلمالة

 حرفة نبش القبور: النباشة 

 حرفة صانع النبال: النبالة

 (فة المنجد ونظام لمشباب يجمع أنجادىم كنظام الفتوة ) محدثةر ح: النجادة

 حرفة النجار: النجارة  

 حرفة النحات: النحاتة

 مينة النحاس: النحاسة

 تربية النحل بغية الحصول عمى العسل والشمع واالستفادة منيما في التجارة: النحالة

 ما يمقمو ثقب البكرة إذا اتسع من عود أو رقعة وحرفة النخاس: النخاسة

 صنعة النداف: الندافة

 اإلنذار: النذارة

 الخصومة: النزاعة 

 الضيافة: النزالة

 حرفة النساج: النساجة

 حرفة النشار: النشارة 
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 حرفة النعال: النعالة

 حرفة النفاط: النفاطة 

قيام النقيب مقام من يمثميم في رعاية شؤونيم وجماعة يختارون لرعاية شؤون طائفة من الطوائف منيم النقيب ووكيمو وغيرىما مثل نقابة : النقابة 
 (المين التعميمية ) مجالميندسين ونقابة األطباء ونقابة 

 حرفة النقار: النقارة

 العيب والسخرية: النقاسة 

 حرفة النقاش: النقاشة 

 النياية ( غاية الشيء وآخر ومن الدار حدىا والعقل والخشبة تحمل عمييا األحمال)  حرفة النقاض: النقاضة 

 (جني عميو فردا كان أو مجتمعا ) محدثةىيئة قضائية تقوم بإقامة الدعوى عمى متيم ونحوه نيابة عن الم: النيابة

 الكرم والحسب والبياض: اليجانة

 العصا الضخمة ) ج ( ىراوى وىري: اليراوة

 (المعب أو العمل المحبوب يشغف بو المرء ويقضي أوقات فراغو في مزاولتو بدون أن يحترفو ) مج: اليواية  

 ( من صحيفة من غير سماع وال إجازة وال مناولة ) مو ) في اصطبلح المحدثين ( اسم لما أخذ من العمم: الوجادة

 () عمم الوراثة ( العمم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر وتفسير الظواىر المتعمقة بطريقة ىذا االنتقال ) مج: الوراثة

 حرفة الوراق الذي يورق الكتب ويكتب: الوراقة

  الوزير ومنصبو) و الكسر أعمى ( حال : الوزارة

 يقال ىو بوزانتو قبالتو وحرفة الوزان: الوزانة  

 الوساد ) ج ( وسادات ووسائد: الوسادة

 الوصية ) ج ( وصايا والوالية عمى القاصر: الوصاية

 عمل الوافو: الوفاىة

 ما يوقى بو الشيء: الوقاية

 (محدثةأن يعيد إلى غيره أن يعمل لو عمبل وعمل الوكيل ومحمو ) : الوكالة 

 القرابة والخطة واإلمارة والسمطان والببلد التي يتسمط عمييا الوالي: الوالية

 عمل سادن الكنيسة وقيميا: الوىافة
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 :  َفعالة الصرفيةصيغة ال -4 

 واحدة األباء وأجمة القصب: األباءة

 داء يصيب الغريب وىو شدة حنينو إلى وطنو: األبابة

 العبلمة و بقية الشيء : األثارة

 سموب ابتكاره و في النسب عراقتوفي الرأي جودتو و في األ: األصالة

 العبلمة و الموعد و الوقت: األمارة

 الوفاء و الوديعة: األمانة

 يث تفرض نفسيا عمى الذىن ) مج (أول كل شيء و ما يفجأ من األمر و ) في الفمسفة ( وضوح األفكار و القضايا بح: البداىة

 ب عمييا التنقل و الترحال ) مج (الحياة في البادية و يغم: البداوة

ل باإلذن اإلعذار و اإلنذار و في التنزيل العزيز ( براءة من اهلل ورسولو ) ) وبراءة االعتماد ( األمر الصادر من الدولة المعتمد لدييا القنص: البراءة

 راءة االختراع ( شيادة تعطى لممخترع الذي سجل اختراعو ) مج (لو في مباشرة عممو القنصمي في دائرة اختصاصو و ) ب

 لفصاحة الخارجة عن نظائرىاكمال الفضل و حسن ا: البراعة

 شجرة طيبة الريح و الطعم يستاك بيا صغيرة الورق ال ثمر ليا إذا قطع ورقيا أو غصنيا سال منيا لبن أبيض ) ج ( بشام: لبشامةا

 عذرة الفتاة: البكارة

 طعام يتخذ من دقيق و سويق ويمت بالماء و السمن: لةالبكا

 الكبلم لمقتضى الحال مع فصاحتو حسن البيان و قوة التأثير و ) عند عمماء الببلغة ( مطابقة: لببلغةا

 المنزل و يقال ىو رحيب المباءة سخي واسع المعروف : المباءة

الثغامة ( شجرة بيضاء الثمر و الزىر تنبت في قنة الجبل و إذا يبست اشتد بياضيا ) ج ( َمَضًمة  : من األرض التيو،  ويقال أرض تيو: المتاىة

 ثغام

 ون التي يطمب الحذق فييا ) مج (العموم و المعارف و الفن: الثقافة

 قل بو الورق فوق المكاتب ) مج (ما يث: الثقالة

 األرض أو األرض ذات الرمل الدقيق: الجدالة

 نثى من أوالد الظباء إذا بمغ ستة أشير و عدا و تشدد ) ج ( جداياالذكر و األ: الجداية

 الصبا يقال جارية بينة الجراية و الوكالة: الجراية

 ما يجعل عمى العمل من أجر أو رشوة: الجعالة

 العدد الكثير من الناس و الشجر و النبات و طائفة من الناس يجمعيا غرض واحد: الجماعة

 الراحة: الجمامة
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 حال من ينزل منو مني أو يكون منو جماع يقال اغتسل من الجنابة و الناحية و يقال مروا يسيرون جنابتيو و قعدوا جنابتيو حواليو: بةالجنا 

 المعبر و مجازة النير جسره و أرض مجازة يكثر فييا أشجار الجوز: المجازة 

 عام الجدب ) ج ( مجائع: المجاعة

 من طعم الشيء أو حرقة في القمب من التوجع السخونة و حرقة في الفم: الحرارة 

 مؤنث الحراض و موضع إحراق األشنان و حجر الجص و سوق األشنان: الحراضة 

 حدة في الطعم تحرق المسان و الفم و يقال فيو حرافو: الحرافة

 حراقات و الحراقات مواضع القبليين و الفحامينضرب من السفن فييا مرامي نيران يرمى بيا العدو في البحر و سفينة خفيفة المر ) ج ( : الحراقة 

 الحرافة: الحراوة 

 حصالة النقود صندوق أو شبيو يحفظ فيو ما يدخر من نقود ) محدثة (: الحصالة 

 الوالية عمى الطفل لتربيتو و تدبير شئونو و دور الحضانة مدارس ينشأ فييا صغار األطفال ) محدثة (: الحضانة 

 طاط و الجارية الصغيرةواحدة الح: الحطاطة 

 واحدة الحماط و حرقة في الحمق: الحماطة 

 الحمال، وىي الدّية أو الغرامة يحمميا قوم عن قوم: الحمالة

 واحدة الحمام ) لمذكر و األنثى ( ) ج ( حمائم : الحمامة

 صوتة ) صفة غالبة (المرأة تحن إلى ولدىا أو إلى زوجيا األول فتذكره بالحنين و التحزن و القوس الم: الحنانة

المكان الذي يحار فيو أي يرجع و الصدفة و نحوىا و من األذن جوفيا و منسم البعير و نقرة الكتف يدور فييا رأس الذراع و نقرة الورك : المحارة

 يدور فييا رأس الفخذ و منفذ النفس إلى الخياشيم و أداة من أدوات طبلء المباني ) محدثة (

ال الغريم إذا دفعو عنو إلى غريم آخر و تحويل الماء من نير إلى نير و الشيادة و الكفالة و صك يحول بو المال من جية اسم من أح: الحوالة 

 إلى أخرى

 الحيمة و شبو ناعورة يستقى عمييا الماء و اإلسقالة ) ج ( محال و محاول و يقال ال محالة من ذلك ال بد منو: المحالة

 باطن الحنك : المحارة

 الخبلعة و ىي الدعارة : الخراعة

 الحالة يكون عمييا الخسيس: الخساسة

الفقر و الحاجة و سوء الحال و في التنزيل العزيز ( ويؤثرون عمى أنفسيم ولو كان بيم خصاصة ) و الفرجة أو الخمل أو الخرق في : الخصاصة 

 خصاصة الباب ( ) ج ( خصاص و خصائص فألقم عينو eباب أو غيره و في الحديث ) أن أعرابيا أتى باب النبي 

 خضر البقول: الخضارة 

 األحمق: الخضاضة

 ) عند المنطقيين ( قياس مؤلف من المظنونات أو المقبوالت: الخطابة 
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 الذمة و العيد و األمان و الحراسة: الخفارة 

 الصداقة المختصة التي ليس فييا خمل: الخبللة 

 ريش النعام: الخمالة

 ر القبيح و الشراألث: الخنابة 

 الذلة و الضعة: الخناعة

 من النير الكبير المخاض ) ج ( مخاض و مخاوض: المخاضة 

الصوت يقال سمعت خواية الطائر حفيف جناحيو و سمعت خواية المطر حفيف انيبللو و سمعت خواية الخيل حفيف عدوىا و من : الخواية 

 اليدين و الرجمين  السنان جبتو و من الرحل متسع داخمو و فرجة ما بين

 ليقظة و المنام من صورةالشخص و الطيف و ما تشبو لك في ا: الخيالة

و و كبة الغزل ) ج ( دجاج و طير من الدواجن ) لمذكر و األنثى ( و ما نتأ من صدر الفرس و ىما دجاجتان عن يمين الزور و شمال: الدجاجة

 دجج

 الرفقة العظيمة الكثيرة الزحمة : الدجالة

 المغزل : ارةالدر 

 الدعاب وىو الكثير المداعبة: الدعابة

 الفسق و الخبث و الفجور: ةالدعار 

 االسم من االدعاء: الدعاوة

 ند إطبلقو ) ج ( دالئل و دالالتاإلرشاد و ما يقتضيو المفظ ع: الداللة

 موضع دوس الحصيد: المداسة

 الشجاعة: الذمارة

 ذمامة ( الذم و الموم و في حديث موسى و الخضر ) أخذتو من صاحبوالذمام و الحياء و اإلشفاق من : الذمامة

 الرباع و في الحديث في كتابو لممياجرين و األنصار ) إنيم أمة واحدة عمى رباعتيم (: الرباعة

 الحمم : الرجاحة 

 ) رخاوة العضل الخمقية ( عمة يولد بيا بعض األطفال ) مج (: الرخاوة

 ساء الرداحالرداحة و من الن: الرداحة

 يقال فيو رزانة وقار : الرزانة 

 الحجر يمؤل الكف ) ج ( الرشاد: الرشادة 

 بالكبلم األعجمي، أو بكبلم ال يفيمو الجميور: يقال كّممو بالرطانة: الرطانة 
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 قلمن ال قمب لو و ال ع: الرعاعة

 سعة العيش و خصبو: الرفاغة

 عيم رغد العيش و سعة الرزق و الخصب و الن: الرفاىة

 أ عنيا من قمة الحياء و الصفاقةالحماقة و ضعف العقل و تستعمل فيما ينش: الرقاعة

 ه ( فكان عام ىمكة 81طاب ) سنة الطائفة من الرماد و اليمكة و عام الرمادة عام أصاب الناس فيو جدب و قحط في عيد عمر بن الخ: الرمادة

 عمى البطن ) ج ( رىاب در مشرف غضروف كالمسان معمق في أسفل الص: الرىابة

 الراحة: الرواحة 

 جنس من الحشرات يكثر في أوربة الشمالية: الزبابة 

 البطة: الزباطة

الجماعة من الناس يقال جاءوا زرافات ووحدانا و حيوان عشبي ثديي من رتبة الحافريات عنقيا طويل جدا و رجبلىا أقصر من يدييا و : الزرافة 

ألنثى ( قرنين قصيرين يغطييما الجمد و لونيا أصفر مغبر و جسميا مبقع ببقع كبيرة محمرة أو مصفرة أو دكناء و يحمل الرأس ) في الذكر و ا

 موطنيا إفريقيا ) مج ( ) ج ( زرافى و زرافي

 الرياسة و أفضل المال و أكثره من ميراث و نحوه: الزعامة 

 و الصبي فينزلق من أعمى إلى أسفل الموضع ال تثبت عميو القدم و جياز ثابت يجمس عمي: الزالقة 

 درجة عممية: الزمالة

 مرض يدوم : الزمانة

 في الشيء خبلف الرغبة فيو و أخذ أقل الكفاية و الرضا باليسير مما يتيقن حمو و ترك الزائد عمى ذلك هلل تعالى: الزىادة

 بور تستخدم في التحميل الكيماوي ) مج () في عمم الكيمياء ( أنبوبة زجاجية ذات درجات تنتيي من أسفل بصن: السحاحة 

 سرارة األرض أفضل مواضعيا و أكرميا ) ج ( سرار و سرارة الحسب أوسطو و أفضمو و يقال سر بين السرارة خالص من كل شيء : السرارة 

 معاونة اهلل لئلنسان عمى نيل الخير و تضاد الشقاوة: السعادة

 اليشاشة: السفاطة 

 سيولتو و رقتو و انسجامو سبلسة المفظ: السبلسة 

 الجود و الكرم و السيولة: السماحة 

 من كل شيء شخصو و الطمعة يقال فبلن بيي السمامة ظاىر الوسامة و المواء و دائرة مستحبة في عنق الفرس: السمامة 

 فق شيئا ) ج ( سماء و سماومن البيت و غيره سقفو و من كل شيء شخصو أو طمعتو وسماوة اليبلل شخصو إذا ارتفع عن األ: السماوة

 الريح المنتنة: السناخة

 نقيض المسرة: المساءة 

البعد و اشتير استعماليا بمعنى المساحة و المقدار و قد تستعمل في الزمان فيقال مسافة يوم أو شير و المراد بعد أرض يقتضي سفر يوم : المسافة
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 بين القبا و مركز القوة ) مج (أو شير ) ج ( مساوف و ) في الرياضة و اليندسة ( البعد 

 واحدة السياب و الخمر: السيابة

 كبلم الشفيع: الشفاعة

 الشقاء : الشقاوة

 الفرح ببمية العدو : الشماتة

 أشد البغض: الشناءة

أمام جية قضائية )  وال الشيودأن يخبر بما رأى و أن يقر بما عمم و مجموع ما يدرك بالحس و الشيادة البينة ) في القضاء ( ىي أق: الشيادة 

 (وستردون إلى عالم الغيب والشيادة ) ( و عالم الشيادة عالم األكوان الظاىرة مقابل عالم الغيب و في التنزيل العزيزمج

 عزة النفس و حرصيا عمى مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل: الشيامة 

 أرض كثيرة الشياه: المشاىة 

 ارتوالشوق أو رقتو و حر : الصبابة 

 أداة يحفظ فييا الصابون حتى ال يذوب في الماء ) مج (: الصبانة 

 التقدم يقال فبلن لو الصدارة في القوم و ) عند النحاة ( اختصاص الكممة بوقوعيا أول الكبلم كأسماء االستفيام: الصدارة

 عبلقة مودة و محبة بين األصدقاء: الصداقة

 من االلتواء في الخبر الوضوح فيو و الخموص: الصراحة

 يقال في وجيو صبلبة صفاقة و صفة الجسم الذي يحتفظ بشكمو و حجمو ) مج (: الصبلبة 

 و يقال الصبلءة مدق الطيب: الصبلية

 الزمانة و الضيق: الضبانة 

 الضرر و النقص في األموال و األنفس و العمى: الضرارة

 النفاية من المال و غيره: الضغاثة

 ك طريق ال يوصل إلى المطموب و ضبللة العمل بطبلنو و ضياعوالضبلل و سمو : الضبللة

وثيقة يضمن بيا الرجل صاحبو أو يضمن بيا البائع خمو المبيع من العيوب و بقاءه صالحا لبلستعمال مدة معينة أو تعيد شفوي ألحد : الضمانة

 ىذين الغرضين أو نحوىما ) محدثة (

 و لم يتغير و ىجمت عمى القوم و ىم بضنانتيم لم يتفرقوا يقال أخذت األمر بضنانتو بطراوت: الضنانة

 كممة مشتقة من الطازج وىي الطراوة والجدة والنقاء : الطزاجة 

 الحسن والبيجة والفرح والسرور وشخص كل شيء والشاخص من آثار الدار ونحوىا: الطبللة  

 ونفسانية التطير بالماء ونحوه والتطيير والطيارة ضربان جسمانية : الطيارة 

 المطاح وىو اسم مكان من طاح والمسمك الوعر الميمك  : المطاحة 
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 المطاد ) ج ( مطاود والمطاح والمفازة: المطادة

 المكان يكثر فيو الطير والبئر الواسعة الفم : المطارة

 شخص الشيء ويقال رأيت ظبللو من الطير غيابو: الظبللة

 ببل كمين يمبس فوق الثيابالعباء وىو كساء مشقوق واسع : العباءة 

 العباّلة وىو الثقل : العبالة 

 العباءة: العبابة 

 ضبلل الناس: العتاىة

 يقال لف عجاجتو عمييم أغار ولبد عجاجتو كف عما كان فيو: العجاجة

 والعدالة) في الفمسفة ( إحدى الفضائل األربع التي سمم بيا الفبلسفة من قديم وىي الحكمة والشجاعة والعفة : العدالة

 الجماعة والفرقة: العدانة

 اسم من المعاداة: العداوة

 الجرادة األنثى: العرادة

 سوء الخمق والشدة والنساء يمدن الذكور يقال تزوج في عرارة نساء: العرارة

 األصالة ) محدثة (: العراقة

 بالسقاية ومن أنواعيا الضباب وسوام أبرصدويبة من الزواحف ذوات األربع تعرف في مصر بالسحمية وفي سواحل الشام : العظاءة 

الصداقة والحب البلزم لمقمب وما تتبمغ بو البيائم من الشجر وما يكتفى بو من العيش وما تعمق بو اإلنسان من صناعة وغيرىا و ) في : العبلقة 

  عمم البيان ( المناسبة بين المعنى األصمي والمعنى المراد في المجاز والكناية ) ج ( عبلئق

األعمومة وما ينصب في الطريق فييتدى بو والفصل بين األرضين ) ج ( عبلم و ) في الطب ( ما يكشفو الطبيب الفاحص من دالالت : العبلمة 

 المرض ) مج ( 

اد ( زيادة سعره من كل شيء ما زاد عميو وما يوضع عمى البعير بعد تمام حممو من سقاء وغيره ) ج ( عبلوى وعبلوة الذىب ) في االقتص: العبلوة

لترقية إلى عمى قيمتو القانونية ) مج ( ولمعامل والمستخدم ما يزاد عمى مرتبو األصمي كل مدة معينة تمضي في العمل ) و ىي العبلوة الدورية ( أو 

 درجة أعمى ) و ىي عبلوة الترقية ( ) محدثة (

 نة تخاط في المظمة ) ج ( عمائر وعماركل شيء عمى الرأس من عمامة وقمنسوة ونحوىما ورقعة مزي: العمارة 

 الغواية والمجاج في الباطل: العماءة 

 المناحة المعزى ) ج ( معاود يقولون خرجوا إلى المعاود ألنيم يعودون إلييا مرة بعد أخرى: المعادة

 العوذة ويقال معاذة اهلل ومعاذة وجو اهلل: المعاذة

 العون: المعانة

  العيب ) ج ( معايب: المعابة 
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 ذلك عمى غرارتي حداثة سنيالغفمة وحداثة السن ويقال كان : الغرارة

 الخسارة وفي المال ما يمزم أداؤه تأديبا أو تعويضا يقال حكم القاضي عمى فبلن بالغرامة ) محدثة (: الغرامة

 ى وغزاالت الضحىتيتو غزالة الضحمؤنث الغزال والشمس عند طموعيا ومن الضحى أولو ) ج ( غزاالت ويقال أ: الغزالة

 الغشاء: الغشاوة

 تقول إنيم لفي غضارة من العيش وفي غضارة عيش في سعة ونعمة والطين المزج األخضر الحر: الغضارة

 الذلة والمنقصة و العيب يقال ال غضاضة عميك في ىذا الفعل: الغضاضة

 مثل حب الغمام عن أسنان بيض كالبردالسحابة ) ج ( غمائم وغمام وحب الغمام البرد ويقال ىو يفتر عن : الغمامة 

 المغار وىو الغار في الجبل: المغارة 

 الحقد الباطن والشر يقال فبلن قميل المغالة: المغالة

غيابة كل شيء قعره كقعر الجب وفي التنزيل العزيز ( وألقوه في غيابة الجب ) وغيابة الشجر عروقو وكل ما غيب شيئا ويقال وقعوا في : الغيابة

 ة من األرض في منخفض منياغياب

 كل ما أظل اإلنسان فوق رأسو كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك: الغياية

 النصرة : الفتاحة 

 مة نضجو وغير النضيج من الفواكوفجاجة كل شيء ق: الفجاجة

حدى العظام الرقاق واحدة الفراش والرجل الخفيف الرأس الطياشة وكل رقيق من عظم أو حديد والبقية تبقى في : الفراشة الحوض من الماء القميل وا 

 التي تمي القحف في الدماغ ) ج ( فراش

 الفراغة ( القمق والجزع  

 أنثى النمر: الفزارة 

 الضعف وسوء الرأي ومرض لمكرمة يضعفيا فتذبل: الفسالة 

 البيان وسبلمة األلفاظ من اإلبيام وسوء التأليف: الفصاحة 

 ذىن إلدراك ما يرد عميوقوة استعداد ال: الفطانة 

واحدة من عظام السمسمة العظمية الظيرية الممتدة من الرأس إلى العصعص وعدتيا في اإلنسان ثبلث وثبلثون فقارة سبع في العنق واثنتا : الفقارة 

 الفقو والفطنة: عشرة في الظير بين األضبلع وخمس في البطن وخمس في العجز وأربع في العصعص  الفقاىة

 الفقر ) مو (: ةالفبلك

 الفيم والعي والزلة: الفيامة

 الفوز والنجاة والصحراء والميمكة ) ج ( مفاوز: المفازة

 وثيقة يمتزم بيا اإلنسان أداء عمل أو دين أو غير ذلك ويقال نحن في قبالة فبلن في عيدتو وعرافتو وىي دون الرياسة: القبالة

 الجماعة من الناس: القثاثة 
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 رذل العمربموغ أ: القحامة

 الطير والبركة: القداسة

  القدا وىي الرائحة: القداوة

 الدنو في النسب يقال ىم ذوو قرابتي وذوو قرابة مني: القرابة

 القراب: القرابة

( قرار ويقال إن  الماء البارد يصب في القدر بعد الطبخ لئبل تحترق والمكان المنخفض اندفع إليو الماء فاستقر فيو والروضة المنخفضة ) ج: القرارة 

 فبلنا لقرارة حمق

 المقبرة وىو اسم قبيمة يمنية جاورت المقابر بمصر فغمب اسميا عمى كل مقبرة: القرافة

 قشر الشجر: القرافة

 من الخبز كل ما يمزق منو في التنور وما يقشره قاشر: القرامة

واليمين وىي أن يقسم خمسون من أولياء الدم عمى استحقاقيم دم صاحبيم الحسن والجمال واليدنة والجماعة يقسمون عمى حقيم ويأخذونو : القسامة

ال عبد أو إذا وجدوه قتيبل بين قوم ولم يعرف قاتمو فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا وال يكون فييم صبي وال امرأة وال مجنون و 

ن حمف المتيمون لم تمزميم الدية و يقال حكم القاضي بالقسامة باليمين  يقسم بيا المتيمون عمى نفي القتل عنيم فإن حمف المدعون است  حقوا الدية وا 

 آلة تقص بيا أطراف الكتاب ونحوه ) محدثة (: القصاصة

 ما يكرم بو الضيف من الطعام واألثرة: القفاوة 

 يقال أعطاه مقادتو انقاد لو: المقادة 

 العمم أو األدب أو السياسة أو االجتماع ينشر في صحيفة أو مجمة  القول والمذىب ) مو ( وبحث قصير في: المقالة 

الجماعة من الناس والمجمس والخطبة أو العظة أو نحوىما وقصة قصيرة مسجوعة تشتمل عمى عظة أو ممحة كان األدباء يظيرون فييا : المقامة 

 براعتيم ) مو (

 القفر من األرض: القواية 

 الفصيمة الفمفمية تنبت في جزائر اليند الشرقية وىذه الثمرة تشبوثمرة شجرة من : الكبابة

 اليجنة يقال ما أبين الكدانة فيو: الكدانة

األمر الخارق لمعادة غير المقرون بالتحدي ودعوى النبوة يظيره اهلل عمى أيدي أوليائو ) مو ( والغطاء يوضع عمى رأس الجرة أو القدر : الكرامة 

 مة عزة ويقال أفعل ذلك وكرامة لك ونعم وحبا وكرامة أي أكرمك كرامةويقال لفبلن عمي كرا

عميو و حسن الكفاءة ( المماثمة في القوة والشرف ومنو الكفاءة في الزواج أن يكون الرجل مساويا لممرأة في حسبيا ودينيا وغير ذلك ولمعمل القدرة 

 تصريفو ) مو (

يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكبللة إن امرؤ ىمك ليس  )ذوو قرابتو وفي التنزيل العزيز  د يرثو بل يرثوأن يموت المرء وليس لو والد أو ول: الكبللة 
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 (فميا نصف ما ترك  لو ولد ولو أخت

 دا وال ميماتقول ال ميمة لي وال مكادة ال أىم وال أكاد وتقول لمن يطمب إليك شيئا وال تريد أن تعطيو ال وال مكادة وال ميمة و ال مكا: المكادة 

 أي موضعيم (ولو نشاء لمسخناىم عمى مكانتيم )وفي التنزيل العزيز  نزلة الم: المكانة 

 يقال في فؤاده لجاجة خففان من الجوع: المجاجة 

 الغفمة يقال رجل فيو لياعة: المياعة 

 أرض مبلزة كثيرة شجر الموز: المبلزة 

 ن الكميتينكيس في الحوض يتجمع فيو البول رشحا م: المثانة  

 كيس الصق بالكبد تختزن فيو الصفراء وىي تساعد عمى ىضم المواد الدىنية ) ج ( مرائر: المرارة   

 الشدة: المراسة  

 المراغ وىو المكان الذي تتمرغ فيو الدابة واألتان : المراغة   

 البخل: المساكة  

 طول الوجو في حسن: المسالة  

 من اآلبار المطار: المطارة  

 شدة الخمق وفظاظتو : لمظاظةا  

 المنزلة ورفعة الشأن والتؤدة يقال مر عمى مكانتو متئدا وامش عمى مكانتك برزانة ) ج ( مكانات: المكانة  

 الحصانة من المرض ونحوه ) مو (: المناعة  

 الذكاء والنجابة والشرف : النبالة  

 الشرف والشيرة والفطنة: النباىة  

 وظيور الفضل عمى المثل النباىة: النجابة  

 القذارة و ) في عرف الشرع ( قدر معين يمنع جنسو الصبلة كالبول والدم والخمر: النجاسة  

 السعة من األرض يقال بيني وبينو نجاوة: النجاوة  

 سيبلن الماء عمى األرض من أدنى مطر لصبلبتيا: النزالة   

 البعد عن السوء وترك الشبيات: النزاىة  

 سفينة حربية تنسف القبلع ونحوىا ) محدثة (: فةالنسا  

 الفراسة والحذق وحرفة الناظر: النظارة  

طائر كبير الجسم طويل العنق والوظيف قصير الجناح شديد العدو وىو مركب من خمقة الطير والجمل ) ج ( نعام ونعائم ويقال فبلن : النعامة  

لنعامة رجع خائبا وشالت نعامتو مات وىو خفيف النعامة ضعيف العقل وركب جناحي نعامة جد ظل نعامة طويل وخفت نعامة القوم ذىبوا وجاء كا

 ر و يقال ركب ابن النعامة رجموفي أمره وعمم من أعبلم المفاوز ييتدى بو والمظمة في الجبل أو عمى رأس البئ
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 ) ج ( مناحات ومناوحمعن لمحزن النواح وموضع النوح يقال كنا في مناحة فبلن والنساء يجت: المناحة 

 ياس ( ومنائر ) عمى غير قياس (الشمعة ذات السراج و المئذنة وما يقام في المواني لتيتدي بو السفن ) مو ( ) ج ( مناور ) عمى الق: المنارة 

  المقمة: النوالة 

 الطمب : اليبالة  

 اءالقطعة من اليباء وىو التراب الذي تطيره الريح ويمزق باألشي: اليباءة  

 اليبوة التي تدفن كل شيء بالتراب واألحمق: اليجاجة  

 الجبان يقال رجل ىدادة: اليدادة  

 الجماعة وواحدة اليدال ) ج ( ىدال: اليدالة 

 ىشاشة العظام مرض خمقي نادر يصيب الييكل العظمي ) مج (: اليشاشة  

 الصبلح بين القوم والحرمة والسبب المين والرفق والسكون والرخصة و المحاباة وما يرجى بو: اليوادة  

 اليمكة والضيعة يقال ال ىوارة عميو: اليوارة  

 الوثء وىو توجع في العظم: الوثاءة  

 الحرمة: الوجاىة  

 الخفض والسعة في العيش : التداعة  

 قطع الجزار من المحم بغير قسمما ي: الوذالة  

الذي تشترك ىي أيضا فيو ) ولة أو أكثر فض نزاع قائم بين دولتين أو أكثر عن طريق التفاوض ) في القانون الدولي العام ( محاولة د: الوساطة  

 مج (

 أثر الحسن والجمال والعتق: امةالوس 

 والسيولة  اسم بمعنى المين: الوطاءة 

 الخفرات يقال ىي تمشي الوىازة مشية: الوىازة 

 تي يزمر فييا الراعي القصب واألجمة والقصبة ال واحدة اليراع لمقصب والحشرة والقمم يتخذ من: اليراعة 

 السيولة والغنى والقمة ونحوىا: اليسارة 

ال فبل: اليعارة   يقال اعترض الفحل الناقة يعارةأن يقود الفحل إلى الناقة ويعرضو عمييا فإن اشتيت ضربيا وا 

 

 

 

 :  ُفعول الصرفية صيغةال -5
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 عمى بركو.، برك البعير ُبروكا وقع الخبيص: البروك 

 نضج الوظائف التناسمية: البموغ 

الم الجحود ) في اصطبلح النحويين ( ىي الداخمة عمى المضارع المنصوب و المسبوقة بكان المنفية بما أو يكون المنفية بمم مثل ( وما : الجحود 
 ) كان اهلل ليعذبيم وأنت فييم ) و ( لم يكن اهلل ليغفر ليم

 العقل أو فساد فيو زوال: الجنون 

 الشؤم و يقال أيام حسوم و ليال حسوم انقطع خيرىا و في التنزيل العزيز ( سخرىا عمييم سبع ليال وثمانية أيام حسوم: الحسوم 

 اتحاد الجسمين بحيث تكون اإلشارة إلى أحدىما إشارة إلى اآلخر: الحمول

 ي(خبرتو خبوري و شقوري و فقور ل ) أيقال أخبره خبوره أنبأه ما عنده و في المث: الخبور

 الخبمة وىو الفساد في األعضاء أو العقل.: الخبول

 نقيض العموم و يستعمل بمعنى ال سيما تقول يعجبني فبلن خصوصا عممو و أدبو: الخصوص

 دار الخمود الجنة: الخمود 

 رب يتخذ من التمر و الثفل يبقى في أسفل السمن : الخموص 

 ج(حيوان بحري صدفي يممح و يؤكل ) مأم الخمول : الخمول 

 األمطار الخفاف: الرعوف 

 في الصبلة أن يخفض المصمي رأسو بعد قومو القراءة حتى تنال راحتاه ركبتيو و يطمئن ظيره و يستوي: الركوع 

 الميالك: الزعوف 

 الزمخ يقال عقبة زموخ و رحمة زموخ: الزموخ 

 كل سوء من صفات اهلل و ىو الذي تنزه عن: السبوح 

 الفقير: السبور 

 األسبوع: السبوع 

 الطيمسان أو األخضر منو: السدوس 

 ارتياح في القمب عند حصول نفع أو توقعو أو اندفاع ضرر: السرور 

 سعود النجوم عدة كواكب يقال لكل واحد منيا سعد كذا ومنيا سعد السعود و ىو أحدىا: السعود 

زلقيا من الرحم قبل الرأس و سقوط الخصومة ) في القانون ( انتياء الخصومة قبل الفصل فييا بعد انقضاء  سقوط الذراع ) في الوالدة (: السقوط  
 ( سنة عمى األقل من عدم السير فييا ) مج

كائن حي  سيرة اإلنسان و مذىبو و اتجاىو يقال فبلن حسن السموك أو سيء السموك و ) في عمم النفس ( االستجابة الكمية التي يبدييا: السموك
 ( إزاء أي موقف يواجيو ) مج
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 العمو و الرفعة و صاحب السمو لقب كل أمير ) مو (: السمو 

 من الناس المنتمون إلى قبائل مختمفة: الشتوت 

 ( شرود الذىن ) في عمم النفس ( عدم االنتباه إلى الظروف المحيطة أو المبلبسات الطارئة ) مج: الشرود 

و اإلحساس و يقال عند الذم فبلن ال يشعر و ) عند عمماء النفس ( يطمق عمى العمم بما في النفس أو بما في البيئة و  اإلدراك ببل دليل: الشعور
 عمى ما يشتمل عميو العقل من إدراكات و وجدانيات و نزعات

صيب الذكور و اإلناث و يكون في ) الضمور العقمي ( ) في الطب ( ضمور وراثي في العضبلت يبدأ في العقد الرابع من العمر و ي: الضمور
 ( أطراف عضبلت األقدام ) مج

 العظمة والتجبر وفي التنزيل العزيز ( تمك الدار اآلخرة نجعميا لمذين ال يريدون عموا في األرض وال فسادا : العمو 
 ظممة الميل عند المغرب وبعيده: الغسو 

 كواكب زاىرات حول الثريا وفرود النجوم أفرادىا: الفرود

 الفسق: الفسوق

ما ال فائدة فيو يقال ىذا من فضول القول واشتغال المرء أو تدخمو فيما ال يعنيو و ) عند األطباء ( ما يخرج من البدن بدون معالجة : الفضول 
معو وكانوا عمى من وحمف الفضول حمف بين قبائل من قريش تعاىدوا عمى أال يجدوا بمكة مظموما من أىميا أو من غيرىم ممن دخميا إال قاموا 

 ( قبل اإلسبلم في دار عبداهلل بن جدعان وقال ) ما أحب أن لي بو حمر النعم e ظممو حتى ترد مظممتو وقد شيده رسول اهلل

 ما يتناولو الصائم ليفطر عميو: الفطور 

 الذباب والبئر يغرف باليد منيا ويقال بئر قدوح ال يؤخذ ماؤىا إال غرفة غرفة: القدوح 

 قدوح الرحل عيدانو: القدوح 

 الطاىر المنزه عن النقائص وىو من صفات اهلل تعالى: القدوس

 الطاعة والدعاء: القنوت 

سائل عديم المون لو رائحة خاصة ينتج من تخمر السكر والنشاء وىو روح الخمر ) ج ( كحوالت ) مع ( ومقياس الكحول جياز تقدر بو : الكحول 
 كمية الكحول في الماء

 (من الجمد والثوب غضونو وأرض ذات كسور ذات صعود وىبوط ومن األودية والجبال معاطفيا وشعابيا ) ال يفرد لو واحد بيذا المعنى: لكسورا 

 احتجاب نور الشمس أو نقصانو بوقوع القمر بينيا وبين األرض وىو لمشمس كالخسوف لمقمر: الكسوف

 اليمنشبو خبز القطائف يؤكل بالمبن ويعمل ب: المحوح

 سفا السنبل: المروق 

 البروز والشيء البارز يقال جمسنا عمى نتوء في الجبل: النتوء 

 ) في التربية ( حالة شعورية ترمي إلى سموك معين لتحقيق رغبة ما: النزوع

 يقال بئر نزوف قميمة الماء منزوفة ) ج ( نزف: النزوف 
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 بعث الموتى يوم القيامة: النشور 

 (والقوة يقال فبلن ذو نفوذ عظيم و ) مناطق النفوذ ( الببلد الضعيفة التي تبسط الدول الكبرى عمييا سمطانيا ) محدثةالسمطان : النفوذ 

 اليناف وىو الضحك فوق التبسم.: الينوف

 ) عند الفقياء ( عبارة عن شغل الذمة وضرورة اقتضاء الذات عينيا و تحققيا في الخارج: الوجوب 

 ( ذىني وخارجي ) مج ضد العدم وىو: الوجود

 الدواء يصب في الحمق: الوجور 

 الشيوخ: الوجول 

 وسوط الشمس توسطيا السماء: الوسوط 

التوضؤ و ) في الشرع ( الغسل والمسح عمى أعضاء مخصوصة أو إيصال الماء إلى األعضاء األربعة الرأس والوجو و اليدين والرجمين : الوضوء 
 مع النية
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 )مج( نظام األمومة نظام تعمو فيو مكانة األم عمى مكانة األب في الحكم و يرجع فيو إلى األم في النسب أو الوراثة: األمومة

 حالة الخصوص: الخصوصة

في حقيقتو من أحد الجنسين و فيو مصدر مأخوذ من الخنثى ) مو ( و الخنوثة الكاذبة ) في عمم األحياء ( أن يكون الشخص و غيره : الخنوثة
 ( صفات جنسية ظاىرة من الجنس اآلخر ) مج

 خبلف األنوثة: الذكورة

 ) عند الصوفية ( الوقوف مع حظوظ النفس و مقتضى طباعيا: الرعونة 

 العنق و يقال رجل فيو زبونة كبر و ىو ذو زبونة مانع جانبو بالدفع عنو: الزبونة 

 الزىمة: الزىومة

 (سخونة النفاس ) في الطب ( ارتفاع الحرارة في المدة التي تمي الوالدة ) مج :السخونة 

 في الكبلم خمو المفظ من التكمف و التعقيد و التعسف في السبك: السيولة 

 السائب، وقد تطمق عمى الرقم الدال عمى عكس المزوجة )مج( ) في الكيمياء ( صفة لمجسم: السيوبة 

 والحمقالدناءة والضعف : الطغومة 

 المرحمة من الميبلد إلى البموغ: الطفولة 

 العبدية: العبودة 

 ويوم العروبة يوم الجمعة في الجاىمية ،اسم يراد بو خصائص الجنس العربي ومزاياه: العروبة 

 العقاب ومنو قانون العقوبات: العقوبة 

 ( بمعاممة ما ) مجالمبمغ الذي يأخذه السمسار أو المصرف أجرا لو عمى قيامو : العمولة  

 مصدر ويقال بيني وبين فبلن عمومة كما يقال أبوة وخؤولة: العمومة 

 حالة الغبلم يقال ىو غبلم بين الغمومة: الغمومة  

 الفحالة: الفحولة 

 قمة المروءة وضعف الرأي ومرض من أمراض النمو يسببو سوء الغذاء: الفسولة 

 ليجاألرض المصمحة لمزرع ) ج ( فبل: الفموجة  

 ( تماسك أجزاء المادة بعضيا ببعض بحيث ال يتغير شكميا بسيولة كالقطران والعسل وغيرىما ) مج: المزوجة  

 آداب نفسانية تحمل مراعاتيا اإلنسان عمى الوقوف عند محاسن األخبلق وجميل العادات أو ىي كمال الرجولية: المروءة 

قول إلزاحة عمميا ) و تبدل اليمزة واوا وتدغم فيقال النبوة ( واإلخبار عن الشيء قبل وقتو حزرا سفارة بين اهلل عز وجل وبين ذوي الع: النبوءة 
 (وتخمينا ) محدثة

 لين المممس: النعومة
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 ( ) في الكيمياء ( خاصية لممادة تجعميا قابمة لمكسر بسيولة ) مج: اليشوشة

 واالتصالضد الرطوبة وكيفية تقتضي صعوبة التشكل والتفرق : اليبوسة
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يمر الدىر ) ج ( آباد و أبود و يقال ال أفعل ذلك أبد اآلبدين و أبد اآلباد مدى الدىر و في المثل طال األبد عمى لبد يضرب لمشيء يعمر و : األبد
 عميو دىر طويل 

 األثأب وىو شجر عظيم جدا: األثب

و لمعان السيف و أثر الشيء بقيتو و في المثل ) ال تطمب أثرا بعد عين ( يضرب لمن يطمب أثر الشيء بعد فوت عينو و ما يحدثو العبلمة : األثر
 و جاء في أثره في عقبو و ما خمفو السابقون و الخبر المروي و السنة الباقية ) ج ( آثار و أثور

و حمولو يقال ضربت لو أجبل و يقال جاء أجمو إذا حان موتو ) ج ( آجال و غاية الوقت مدة الشيء و الوقت الذي يحدد النتياء الشيء أ: األجل
 ) المحدد لشيء و في التنزيل العزيز ( وبمغنا أجمنا الذي أجمت لنا

و يقال فبلن أحد  الواحد و ىو أول العدد تقول أحد و اثنان و أحد عشر و المنفرد و يوم من أيام األسبوع ) ج ( آحاد و أحدان و أحدون: األحد
إلحد األحدين ال مثيل لو و المؤنث إحدى يقال في العدد إحدى عشرة و إحدى وعشرون و يقال فبلنة إحدى اإلحد ال مثيل ليا و يقال أتى بإحدى ا

 باألمر العظيم أو باألمر المنكر

أو الفن أن يتمسك بو كأدب القاضي و أدب الكاتب و رياضة النفس بالتعميم والتيذيب عمى ما ينبغي و جممة ما ينبغي لذي الصناعة : األدب
 الجميل من النظم و النثر و كل ما أنتجو العقل اإلنساني من ضروب المعرفة

 امتداد الطريق و استقامتو: األدد

 الحاجة أو الحاجة الشديدة و البغية و األمنية يقال بمغ أربو و نال أربو: األرب

 امتناع النوم ليبل: األرق

 بناء مستطيل مقوس السقف ) ج ( آزج و آزاج: األزج

 الجمع الكثير المزدحم: األزز

 الضيق و سوء العيش: األزف

 القدم و ما ال أول لو: األزل

جنس من الفصيمة السنورية يشمل الذكر و األنثى و يطمق عمى األنثى أسدة و لبؤة و ىو من الوحوش الضارية و لو في العربية أسماء كثيرة : األسد
 مج ( ) ج ( آساد و أسود و أسد و أحد بروج السماء) 

نبات ذو أغصان كثيرة شائكة األطراف من الفصيمة األسمية ينبت في الماء و في األرض الرطبة و تصنع منو الحصر و الحبال و الشوك : األسل
 و سنانالطويل و الرماح ) عمى التشبيو ( و النبل و كل ما رقق و حد من الحديد من سيف أو سكين أ

 نبت من الفصيمة الكبرية لو شوك وورق أخضر ناضر و ثمره لبى تؤكل براعمو مخممة أو مممحة: األصف

 األجل: األفد

ممك ) ج  واحد المبلئكة أصمو مألك من األلوكة ثم تصرفوا في لفظو لتخفيفو فقالوا مؤلك ثم نقموا حركة اليمزة إلى البلم و حذفوا اليمزة فقالوا: الممك
 ئك و مبلئكة( مبل

 صفحة السكين و كل عريض: األلل

 ) في الفمسفة ( الشعور بما يضاد المذة سواء أكان شعورا نفسيا أم خمقيا ) ج ( آالم: األلم

 الغاية و النياية يقال ضرب لو أمدا ) ج ( آماد و يقال ىو بعيد اآلماد: األمد
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 يقال ما في الدار أمر أحد: األمر

 تعمالو فيما يستبعد حصولو ) ج ( آمالالرجاء و أكثر اس: األمل

 مقابل الشيء و القرب يقال أخذتو من أمم من كثب و اليسير القريب التناول يقال ما طمبت إال شيئا أمما و ما الذي ركبتو بأمم بشيء ىين: األمم
 قريب و البين من األمور و الوسط

 الجدري: األمو

 ا أمة اهلل كما تقول يا عبداهلل ) ج ( إماء و آمالمرأة الممموكة خبلف الحرة و تقول ي: األمة

 الباذنجان: األنب

 الجماعة الكثيرة و ثمر األثل: البجم

 الرائحة الكريية من الفم: البخر

فساد و لحم القدم و الخف و أصول األصابع مما يمي الراحة و المحم الناتئ فوق العينين أو تحتيما كييئة النفحة و لحم الجرح يبيض من : البخص
 لحم الذراعين و لحم العين

 النساج لتباعد ما بين رجميو: األبد

 الحاجة و الطاقة: البدد

من الشيء الخمف و العوض و الشريف الكريم و واحد األبدال عند الصوفية ) ج ( أبدال و ) في النحو ( التابع المقصود بالحكم ببل واسطة : البدل
 مثل الخميفة الثاني عمر

 ما سوى الرأس و األطراف من الجسم و الدرع أو القصيرة من الدروع و من الثوب ما يقع عمى الظير و البطن دون الكمين و الجانبين : البدن

 الحَمل: البذج

 الجميل الحسن الوجو ) ج ( أبراج: البرج

 الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا و يسمى حب الغمام و حب المزن: البرد

 ض يقع في الجسد لعمةبيا: البرص

 الحب يمقى في األض لئلنبات ) ج ( بزور و التابل ) ج ( أبزار ) جج ( أبازير: البزر

 السبلح: البزز

 ) أنؤمن لبشرين مثمنا) عمى أبشار و في التنزيل العزيز  اإلنسان ) الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث فيو سواء ( و قد يثنى و يجمع: البشر

 العين و قوة اإلبصار و قوة اإلدراك ) ج ( أبصار: البصر

 الخرق الضيق ال يكاد ينفذ منو الماء: البصع

 داء يشتد معو العطش فبل يخففو الماء و الماء الخبيث يصيب شاربو بالبغر و تأباه الماشية: البغر

منو المستأنس الذي يتخذ لمبن و الحرث و منو الوحشي  جنس من فصيمة البقريات يشمل الثور و الجاموس و يطمق عمى الذكر و األنثى و: البقر
 و بقر الماء حوت بحري يشبو البقرة
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 ثمر النخل ما دام أخضر: البمح

 صنف من التين: البمس

 سواد و بياض في المون: البمق

 األنشوجة : البمم

 ( البياق ) مج: البيق

 التابع ) لمواحد و الجمع ( ) ج ( أتباع: التبع

يصيب المحرم بالحج من ترك األدىان و الغسل و الحمق و إزالتو من مناسك الحج و في التنزيل العزيز ( ثم ليقضوا تفثيم وليوفوا ما : التفث
 )نذورىم

 المال األصمي القديم: التمد

 البمل: التمل

 التبلم وىو كّل شق في األرض: التمم

 التام الخمق: التمم

 الناعم الغضالقر و الندى و الثرى و النبات : الثأد

وسط الشيء تجمع و برز ) ج ( أثباج و ثبوج و منو ثبج البحر و ثبج الصدر و ثبج الظير و ثبج األكمة و طائر يصيح الميل كمو كأنو : الثبج
 يئن

 الروضة فييا حياض ومواضع تمسك الماء و حفرة يحتفرىا ماء المطر: الثجة

 الغميظ العريض: الثجر

 ياء أو مرضالثقل من نوم أو إع: الثخن

 ما يذوب من الجمد و الغدير في ظل جبل ) ج ( أثغاب و ثغبان: الثغب

 سير في مؤخر السرج و نحوه يشد عمى عجز الدابة تحت ذنبيا ) ج ( أثفار: الثفر

 من الدواب وغيرىا البطيء : الثفال

اهلل و عثرني ( ) ج ( أثقال و الثقبلن الجن و اإلنس و في  المتاع و الشيء النفيس الخطير و في الحديث ) إني تارك فيكم الثقمين كتاب: الثقل
 ) التنزيل العزيز ( سنفرغ لكم أييا الثقبلن

 الماء القميل الذي ليس لو مدد و المكان يجتمع فيو الماء ) ج ( أثماد و ثماد: الثمد

 العوض الذي يؤخذ عمى التراضي في مقابمة المبيع عينا كان أو سمعة: الثمن

عبل من سطح األرض و استطال و جاوز التل ارتفاعا ) ج ( أجبل و جبال و أجبال و يقال فبلن جبل ثابت ال يتزحزح و سيد القوم و  ما: الجبل
 العالم

 ) نفخ في الصور فإذا ىم من األجداث إلى ربيم ينسمون) و ج ( أجداث و في التنزيل العزيز  القبر ): الجدث
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عمر ) كان ال يبالي أن يصمي في المكان الجدد ( و في المثل ) من سمك الجدد أمن العثار ( يضرب في األرض المستوية و في حديث : الجدد
 طمب العافية

 ورم يأخذ في الحمق و خراج يكون في البدن خمقة أو من الضرب و الجراحات الواحدة جدرة ) ج ( أجدار: الجدر

 ما رمي بو عن الشراب من زبد أو قذى و القبر ) ج ( أجدافما ال يغطى من الشراب أو ما ال يشد رأس وعائو و : الجدف

 (طريقة في المناقشة و االستدالل صورىا الفبلسفة بصور مختمفة و ىو عند مناطقة المسممين قياس مؤلف من مشيورات أو مسممات ) مج: الجدل

بل ما استكمل أربعة أعوام و دخل في السنة الخامسة و من من الرجال الشاب الحدث و في حديث المبعث ) يا ليتني فييا جذع ( و من اإل: الجذع
) ج ( جذاع و جذعان و يقال فبلن في ىذا األمر : الخيل و البقر ما استكمل سنتين و دخل في الثالثة و من الضأن ما بمغ ثمانية أشير أو تسعة

 زلم الجذع الدىر و األسدجذع أخذ فيو حديثا و أعدت األمر جذعا جديدا كما بدأ و أم الجذع الداىية و األ

 مرض جمدي يسببو نوع من الحمك يسمى حمك الجرب ) مج ( و العيب: الجرب

 من األرض فضاء ال نبت فيو ) ج ( أجارد: الجرد

 الورم في عرقوب الدابة: الجرذ

 السنة المجدبة و من اإلنسان صدره أو وسطو ) ج ( أجراز و يقال طوى أجرازه تراخى: الجرز

 ركة و الصوت و أداة من نحاس أو نحوه مجوفة إذا حركت تتذبذب فييا قطعة صغيرة صمبة فيسمع صوتيا ) ج ( أجراسالح: الجرس

 بقمة عسقولية زراعية من الفصيمة الخيمية: الجزر

 و الجساد ) ج ( أجساد( فأخرج ليم عجبل جسدا لو خوار )  الجسم و في التنزيل العزيز: الجسد

ترعى في مكانيا ال تئوب إلى أىميا و القوم يبيتون مكانيم في مرعى اإلبل ال يرجعون إلى بيوتيم و حثالة الناس و بقل  الجشر و الماشية: الجشر
 الربيع و القشر الباطن عمى حبة الحنطة

 صوت غميظ فيو بحة و ىو من أصوات األلحان: الجشش

 اليابس الغميظ من األرض و الحاجة: الجفف

غنم و متاع لمتجارة و في المثل ) النفاض يقطر الجمب ( إذا أنفض القوم أي نفدت أزوادىم قطروا إبميم لمبيع و الذين ما جمب من إبل و : الجمب
 يجمبون اإلبل و غيرىا لمتجارة ) ج ( أجبلب

 دالبو تخدع بو الناقة لتدر و األجمد و من اإلبل و الغنم التي ال أوالد ليا و ال ألبان ) ج ( أجبلد و جبل: الجمد

 الشيء الكبير العظيم و الصغير الحقير ) ضد ( و في حديث العباس قال يوم بدر ) القتل جمل ما عدا محمدا ( ىين يسير: الجمل

 ما يجز بو و اليبلل ) ج ( جبلم: الجمم

 الشخص: الجمأ

 الجمد و الصمب المرتفع من األرض و الحجر ) ج ( أجماد و جماد: الجمد

منو ما ىو ذو سنامين و في المثل ) ما استتر من قاد الجمل ( يضرب لمن يأتي أمرا ال يمكن إخفاؤه و ) اتخذ الميل  الكبير من اإلبل و: الجمل
جمبل ( يضرب لمن يعمل عممو بالميل كأنو ركب الميل و لم ينم فيو ) ج ( جمل و أجمال و جمال و أجمل و جمالة ) جج ( جماالت و جمائل و 

 ةالحبل الغميظ و سمكة بحري
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 في السباق أن يجنب المسابق فرسا إلى جنب فرسو فإذا فتر األول انتقل إلى المجنوب ليسبق و القصير: الجنب

 األرض الغميظة و حجارة تشبو الطين: الجند

 الساتر و القبر و الكفن و المستور و الميت ) ج ( أجنان: الجنن

 الحين من الدىر و السنة الكاممة: الجير

 ألسنان المنضدة ) عمى التشبيو ( قال طرفةالحباب و ا: الحبب

 جنس من السودان و سكان ببلد الحبشة واحده حبشي ) ج ( حبشان: الحبش

 نبات طيب الرائحة و حبق الماء: الحبق

 كل ما احتواه غيره فالولد حبل لمبطن و المؤلؤ حبل لمصدف و الشراب حبل لمزجاجة ) ج ( أحبال: الحبل

 ء(يعظم منو و يرم ) االستسقاالبطن داء في : الحبن

 داء يصيب الشجر فتتحات أوراقو منو: الحتت

 خشونة في العين من رمد و نحوه: الحثر

كسارة الصخور أو الصخور الصمبة المكونة من تجمع الكسارة و الفتات و تصمبيما ) مج ( ) ج ( أحجار و حجارة و األحجار الكريمة : الحجر
نحوه و ) الحجر األسود ( حجر في أحد أركان الكعبة يستممو الحجاج عند طوافيم و حجر الطباعة ضرب من الحجر النفيسة الثمينة كالياقوت و 

 ( الجيري دقيق الحبيبات كان يستعمل في الكتابة و الرسم ) مج

الماء ما ارتفع من موجو و من ما ارتفع و غمظ من األرض و في التنزيل العزيز ( وىم من كل حدب ينسمون ) و نتوء في الظير و حدب : الحدب
 الشتاء شدة برده ) ج ( أحداب و حداب

الصغير السن و األمر الحادث المنكر غير المعتاد و ) عند الفقياء ( النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم و حدث : الحدث
 الدىر نائبتو ) ج ( أحداث

 ير لم ينضج و طائر يشبو القطاالحنظل و البطيخ الصغوىو الحدج : الحدج

يقال أمر حدد ممتنع باطل و يقال دون ما سألت عنو حدد أي منع و ال حدد عنو ال منع و ال دفع و مالي عن ىذا األمر حدد بد و حددا : الحدد
 أن يكون كذا معاذ اهلل

 ما انحدر من األرض: الحدر

 فيصير مفاعمتن فعمن) عند العروضيين ( سقوط وتد من البحر الكامل : الحذذ

 تقول حذرك زيدا احذره و إنو البن حذر و أحذار ابن حزم و تحرز و ثقل في العين من أذى يصيبيا ) ج ( أحذار: الحذر

 غنم سود جرد صغار ليس ليا آذان و ال أذناب و ضرب من البط صغار عمى التشبيو و من الزرع ورقو: الحذف

 عند إظيار الحزن و التأسف و الطمع إذا كان بقشرهالويل و اليبلك يقال واحرباه : الحرب

 غيضة الشجر الممتفة ال يقدر أحد أن ينفذ فييا: الحرج

 داء يصيب عصب اإلبل فيضطرب مشييا: الحرد
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 ما يحرز: الحرز

 فظ السمطان و حراستوالحراس و في التنزيل العزيز ( وأنا لمسنا السماء فوجدناىا ممئت حرسا شديدا وشيبا ) و الذين يرتبون لح: الحرس

و الضعيف الذي ال يقوى عمى  (تاهلل تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا  )الشديد المرض ) وصف بالمصدر ( و في التنزيل العزيز : الحرض
 القتال و الذي ال يرجى خيره و ال يخاف شره و من الثوب حاشيتو و طرتو ) ج ( أحراض و حرضان و حرضة

 أثر يصيب الثوب من النار أو دق القصار النار و ليبيا و: الحرق

 حرم مكة و الحرمان مكة و المدينة و حرم الرجل ما يقاتل عنو و يحميو ) ج ( أحرام: الحرم

 الشدة: الحزز

 رجل حزق بخيل ممسك: الحزق

 غصة الصدر: الحزم

 شرف آبائو حسب الشيء قدره و عدده يقال األجر بحسب العمل و ما يعده المرء من مناقبو أو: الحسب

 الشوك: الحشف

نبات لو ثمرة خشنة تتعمق بأصواف الغنم و أوبار اإلبل و منو حسك السعدان و يقال كأن جنبو عمى حسك السعدان قمق متمممل و من : الحسك
 الحديد ما يعمل عمى مثال الحسك كأن يمقى حول العسكر و يبث في مذاىب الخيل فينشب في حوافرىا

 حديث ( ما عرف مخرجو و اشتير رجالو) في مصطمح ال: الحسن

 الجماعة: الحشد

من التمر أردؤه و ىو الذي يجف و يصمب و يتقبض قبل نضجو فبل يكون لو نوى و ال لحاء و ال حبلوة و ال لحم و يقال ) أحشفا و : الحشف
 سوء كيمة ( لمن يجمع خصمتين مكروىتين و الضرع الجاف و الخبز اليابس

 صتو الذين يغضبون لغضبو و لما يصيبو من مكروه من عبيد أو أىل أو جيرة ) ج ( أحشامحشم الرجل خا: الحشم

 صغار الحجارة و الحطب وكل ما يمقى في النار من وقود و في التنزيل: الحصب

 اشتداد الفتل و استحكام الصناعة في األوتار و الحبال و الدروع: الحصد

 يعظم و ربما خرج في مراق البطن أيام الحر الجرب اليابس و بثر صغار يقيح و ال: الحصف

 البمح قبل أن يشتد و الطمع و حثالة الشيء و حب أسود يخالط حب القمح و الشعير فينقى منو: الحصل

 الحطب و بو قرأ ابن عباس > حضب جينم < و كل ما ىيجت بو النار و أوقدت بو: الحضب

 شوك العضاة و يقال فبلن يمشي بين القوم بالحطب ينم و يوقع بينيمكل ما جف من زرع و شجر توقد بو النار و : الحطب

 داء يصيب الدابة في قوائميا: الحطم

 البردي: الحفأ

 جمع حافد و الوشي: الحفد
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 متاع البيت و الدابة التي تحممو: الحفض

يقال جاء عمى حفف ذلك في حينو و  الحاجة يقال ولد لو عمى حفف و ضيق العيش و يقال طعام حفف قميل و معيشة حفف ضنك و: الحفف
 إبانو و ىو عمى حفف الشيء و األمر عمى ناحية منو و شرف

 الحزام الذي يمي حقو البعير و حبل تشد بو الحقيبة ) ج ( أحقاب و أحقب و حقب: الحقب

 كل ما احتكر و الشيء القميل يقال ماء حكر و طعام حكر: الحكر

 حجارة رخوة بيض: الحكك

 أسماء اهلل تعالى و الحاكم و في التنزيل العزيز ( أفغير اهلل أبتغي حكما ) و من يختار لمفصل بين المتنازعين و في التنزيل العزيز (من : الحكم
ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من أىمو وحكما من أىميا ) و يقال رجل حكم مسن و ىم حكمة  وا 

 ما يظير عمى الشفة من بثور بعد المرض: الحؤل

 المبن ) تسمية بالمصدر ( و حمب العصير الخمر و من الجباية ما ال يكون وظيفة معمومة مثل الصدقة و نحوىا: الحمب

 نبت أطرافو محددة كأطراف سعف النخل ينبت في مغايض الماء الواحدة حمفة: الحمف

 ( اإلبل الموسومة بالحمقة و القرط ) محدثة: الحمق

 شدة السواد: الحمك

 اوة في قوائم الدابة و استرخاء في العصب مع رخاوة في الكعبرخ: الحمل

 ) الطين األسود المنتن و القطعة منو حمأة و في التنزيل العزيز ( ولقد خمقنا اإلنسان من صمصال من حمإ مسنون: الحمأ

 تخمة تعتري الدابة من أكل الشعير فينتن فوىا: الحمر

 لصغار من كل شيء واحدتو ) حمكة ( و أصل الشيء و طبعواألدالء الذين يقتحمون الفبلة و ا: الحمك

 الصغير من الضأن ) ج ( حمبلن و أحمال و برج في السماء من البروج الربيعية: الحمل

 حية عظيمة سوداء ليست من ذوات السموم و ما أشبو رأسو رأس الحيات من الحرابي و سوام أبرص و نحوىا ) ج ( أحناش: الحنش

 أعمى الفم من داخل و األسفل من طرف مقدم المحيين و ىما الحنكان و المنقار و الجماعة المارة ينتجعون بمدا ) ج ( أحناكباطن : الحنك

شدة بياض بياض العين مع شدة سواد سوادىا و النجم الثالث من الذيل في بنات نعش الكبرى و ىو المبلصق لمنعش و شيء يتخذ من : الحور
المرأة وجييا لمزينة و البقر ) ج ( أحوار و األديم المصبوغ بحمرة تغشى بو السبلل و الجمود البيض الرقاق تعمل منيا  الرصاص المحرق تطمي بو

 األسفاط

 الحاجز بين الشيئين و من الرجال المحتال الشديد االحتيال: الحول

 الحاجز بين الشيئين و اختبلف محوري العينين: الحول

 بطن أمو عند الوالدة تعسر خروج الجنين من: الحيد
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ما ينفيو الكير من الحديد و نحوه عند إحمائو و طرقو و في الحديث ) إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير الخبث ( و النجس و في : الخبث
ى سطح الحديد المنصير أثناء الحديث ) إذا بمغ الماء قمتين لم يحمل خبثا ( ) ج ( أخباث و ) في عمم الكيمياء ( الشوائب المنصيرة التي تطفو عم

 (تحضيره من خاماتو و بذلك يمكن فصميا ) مج ( و خبث البركان ما يقذفو من حمم و غيره ) مج

 ما ينقل و يحدث بو قوال أو كتابة و قول يحتمل الصدق و الكذب لذاتو ) ج ( أخبار ) جج ( أخابي: الخبر

 ما سقط من ورق الشجر بالخيط والنفض: الخبط

الجراح و الفتنة من جراح أو قتل و في الحديث ) بين يدي الساعة خبل ( و القرض و االستعارة و يقال وقع في خبمو ندم و تحير و ) في : الخبل
ل العروض ( ذىاب السين و التاء من مستفعمن مجموع الوتد و كذا حذف فاء و واو مفعوالت فينقل األول إلى فعمتن و الثاني إلى فعبلت و يدخ

 أبحر البسيط و الرجز و السريع و المنسرحأربعة 

 (اإلنس و الجن و الجراحة و المزادة و القربة المؤلى و طائر يصيح الميل كمو صوتا واحدا يحكي ماتت خبل ) عمى زعم العرب: الخبل

 الخاتام و المختوم: الختم

 األنثى ختنة  ( و في الحديث ) عمي ختن رسول اهلل ختكل من كان من قبل المرأة كأبييا و أخييا و كذلك زوج البنت أو زوج األ: الختن

المظمم الغامض من األمكنة و الغيم و المطر و ) في الفمسفة ( فقد اإلحساس عاما كان أو موضعيا و قد يكون نتيجة لحالة نفسية أو : الخدر
 عضوية

الحبارى ) ج ( خراب و أخراب و خربان و يقال فبلن خرب جبان دائرة في أعمى كشح الفرس و الشعر المختمف وسط مرفق الفرس و ذكر : الخرب
 و ) عند العروضيين ( الخرب

 سقط متاع البيت و الرجل القميل النوم لخوف أو جوع أو لحراسة ) ج ( خروش: الخرش

 سقط متاع البيت ) ج ( خروش: الخرش

 الوسطى عمى المحارة و ىي جوف األذن سمة في أذن الشاة تكون بتقطيع أعبلىا فتصير ثبلث قطع فتسترخي: الخرع

 الخزف: الخزب

 الحساء من الدسم: الخزر

 ما عمل من الطين و شوي بالنار فصار فخارا: الخزف

 شجر تتخذ من لحائو الحبال و خوص الدوم و كانت أسفاط النساء تعمل منو: الخزم

رب فيمن يمين في قولو و يشتد في فعمو و القسم الصمب من ما غمظ من العيدان و في المثل ) لسان من رطب ويد من خشب ( يض: الخشب
النباتات و ىو في الشجر خاصة المادة الغالبة في السوق و الجذور منو أنواع متعددة ) ج ( خشب و خشب و خشبان و في الحديث ) خشب 

 بالميل صخب بالنيار ( واحدتو خشبة

 الثمج الخشن: الخشف

أخرج ما في جوفو و رؤوس الحمي من الخبلخيل و األسورة أو ما تكسر من رؤوسيا و أطرافيا و المقل أو  الرذل الرديء و البيض إذا: الخشل
 رديئو أو يابسو أو رطبة أو صغاره أو نواه

 داء يعتري الخيشوم فيفقده حاسة الشم و األنف و المخاط يسيل من الخياشيم: الخشم

 رخو ببل شوك و وجع يصيب األعضاء ال يبمغ أن يكون كسرا ما قطع من العيدان و تكسر من الشجر و شجر: الخضد



323 
 

 جريد النخل األخضر: الخضر

 الخرز البيض الصغار تمبسو اإلماء و ألوان الطعام و السقط من الكبلم: الخضض

 البطيخ: الخضف

لعثمان فيو خطر و لعبد الرحمن اإلشراف عمى اليبلك و الرىان و العوض و النصيب و في حديث عمر في قسمة وادي القرى ) وكان : الخطر
 خطر ( و المثيل في الشرف و الرفعة ) ج ( أخطار

 الكبلم الفاسد الكثير المضطرب و في حديث عمي ) فركب بيم الزلل و زين ليم الخطل ( المنطق الفاسد: الخطل

 داء يصيب اإلبل و نبت من نبات الربيع من الفصيمة المركبة أشيب عريض الورق: الخفج

 (ضعف في اإلبصار يظير في النور الشديد ) مج: الخفش

 البال و النفس و منو يقال لم يدر في خمدي كذا ) ج ( أخبلد: الخمد

 العوض و البدل و الولد الصالح: الخمف

 و خمل ) ج ( خبللمنفرج ما بين كل شيئين و يقال ىو خمميم بينيم و جاس خمل الديار سار و تردد بينيا و الفساد و الضعف يقال في رأي: الخمل

من الناس خمارىم و ما وارى الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه يقال توارى الصيد عني في خمر الوادي و الشجر الممتف و يقال : الخمر
 جاءنا عمى خمر في سر و غفمة و خفية

 النتن: الخمن 

 داء يأخذ في األنف يردد معو اإلنسان الكبلم من األنف: الخنب

 (عطية اهلل من النعم و العبيد و اإلماء و غيرىم من األتباع و الحشم ) لمواحد و الجمع و الذكر و األنثى: الخول

 ولد البقرة أول ما يولد و الزغب: الدبب

 أثاث البيت و سقط متاعو ) ج ( أدباش: الدبش

 الوسخ ) ج ( أدثار: الدثر

 الزلق يقال مكان دحض ) ج ( دحاض: الدحض

 ورم في أطرة حافر الدابة    : الدخس

 الفساد و العيب و الداء و الريبة و الشجر الممتف و القوم الذين يدخمون في قوم و ينسبون إلييم و ليسوا منيم: الدخل

 الدخان و يقال بينيما دخن حقد و ىدنة عمى دخن صمح عمى فساد باطن و في متن السيف دخن ما يتراءى في متنو من سواد لشدة: الدخن
 الصفاء

 الدرج و الطريق : الدرج

 درر الريح ميبيا و درر الطريق مدرجتو و قصده يقال ىم عمى درر واحد قصد و داري بدرر دارك بحذائيا و قبالتيا و ىو دررك حذاءك: الدرر
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فعمي خبلصو و منو ضمان الدرك  لتبعة يقال ما لحقك من درك( واال تخاف دركا وال تخشى )من اإلدراك و في التنزيل العزيز اسم مصدر : الدرك
إن  )) في الفقو ( و أسفل كل شيء ذي عمق كالبئر و نحوىا يقال بمغ الغواص درك البحر و الطبق من أطباق جينم و في التنزيل العزيز 

 اكيم الفار و المجرم ) ج ( أدراك و يقال فرس درك الطريدة يدركيا و رجال الدرك الشرطيون إلدر  (المنافقين في الدرك األسفل من النار 

 من أمراض الرئتين ) محدثة ( و أم درن الدنيا: الدرن

 البياض: الدسق

 أول المرض: الدعث

 الظممة : الدغش

 عيب في األمر يفسده و الشجر الكثير الممتف الذي يتوارى فيو لمختل و الغيمة و الموضع يخاف فيو االغتيال و السقف المرتفع و الوادي و: الدغل
 من األرض ) ج ( أدغال و دغال الوطيء

 أردأ التمر و خشبة طويمة تشد في وسط السفينة يمد عمييا الشراع و تسميو البحرية الصاري ) ج ( أدقال: الدقل

 أرض أنبتت بعدما أكمت و النبت يورق آخر الصيف و بقايا العشب و اختبلط الظبلم و الظممة ) ج ( أدالس: الدلس

 ( طويمة الظير يعمل منيا الفرو ) معدويبة نحو اليرة : الدلق

 اسم لوقت غروب الشمس و زواليا و رخاوة في ركبتي البعير: الدلك

 المنان بعممو: األدل

 الضفيرة: الدمج

 كل ما غطى: الدمس

 (البرد مع الريح يغشى اإلنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل ) مع: الدمق

 الوسخ ) ج ( أدناس: الدنس

 و المريض الذي لزمو المرض الشديد المرض المثقل: الدنف

 خشبتان يعصر بيما الساق لمتعذيب و اسم لمتعذيب: الدىق

 ظممة في البصر و ضعفو و ضيق العين و حوليا: الدوش

 النبل المتداول: الدول

 داء يعرض لممعدة فبل تيضم الطعام و يفسد فييا و ال تمسكو: الذرب

 ما يستتر بو الصائد: الذرع

 أو القميلالذف : الذفف

ذيل الحيوان و من كل شيء آخره و يقال نظر إليو بذنب عينو أي بمؤخرىا و من السوط طرفو و يقال ضرب فبلن بذنبو أقام و ثبت و : الذنب
ركب ذنب الريح سبق فمم يدرك و ركب ذنب البعير رضي بحظ ناقص و اتبع ذنب أمر فائت تميف عمى أمر قد مضى و بينيما ذنب الضب عداء 
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ال حديثو طويل الذنب ال يكاد ينقضي و يقال ولتو الخمسون ذنبيا وولى الخمسين ذنبا جاوزىا و ىو ذنب لفبلن تابع ) ج ( أذناب و ذناب و يقو 
 ىو من أذناب الناس أراذليم و سفمتيم

 القذر و الثفل: الذنن

 ) مج ( ) ج ( أذىاب و ذىوب 96 8و كثافتو  19و عدده الذري  3 891عنصر فمزي أصفر المون وزنو الذري : الذىب

 الماء الكثير و العذب: الربب

 ما يجمب لمبيع من الخيل و اإلبل و الشحم و الفصبلن الصغار الواحد رابح و الفصيل ) ج ( رباح: الربح

 بياض يبدو في أظفار األحداث: الربش

غيره إذا ربض و كل ما تأوي إليو و تستريح لديو من أم و زوج  الربض و مأوى الغنم و غيرىا من الدواب و ما ولي األرض من البعير و: الربض
و بنت و قرابة و بيت و غيره و في المثل ) ربضك منك و إن كان سمارا ( منك أىمك و من تأوي إليو و إن كانوا مقصرين و في حديث نجبة ) 

اء و أحشاء البطن و حزام الرحل و الناحية من الشيء و ما زوج ابنتو من رجل و جيزىا و قال ال يبيت عزبا و لو عندنا ربض ( زوجة و األمع
 حول المدينة و القوت من المبن يكفي اإلنسان ) ج ( أرباض

 الوسيط القامة: الربع

 سعة العيش يقال أخذه بربغو بإقبالو قبل أن يفوت: الربغ

زىر أقحواني الشكل مسنن يشاكل رائحة القيصوم و طعمو ) ج  الربل وىو نبات جعد شديد الخضرة أوراقو متكاثفة عمى األغصان في أعبلىا: الربل
 ( ربول

 الباب العظيم ) ج ( أرتاج: الرتج

 الطيب من كل شيء و بياض األسنان و كثرة مائيا و جماعة من الخيل أو السيارات يتبع بعضيا أثر بعض ) محدثة ( ) ج ( أرتال: الرتل

 صحراوي وقد يغرس لمزينة والمحجة والكبلم الخفيالقرنية  جنس جنبات من الفصيمة: الرتم

 البالي ) ج ( رث: األرت

 المنضود من المتاع و سقط البيت و ضعفة الناس يقال تركنا عمى الماء رثدا ما يطيقون تحمبل ) ج ( أرثاد: الرثد

 بياض في طرف أنف الفرس: الرثم

 الحجارة التي توضع عمى القبر: الرجم

 ثى في الرحم فبل تقبل المقاحداء يأخذ األن: الرحم

طائر غزير الريش أبيض المون مبقع بسواد لو منقار طويل قميل التقوس رمادي المون إلى الحمرة و أكثر من نصفو مغطى بجمد رقيق و : الرخم
ريشة و القدم ضعيفة و فتحة األنف مستطيمة عارية من الريش و لو جناح طويل مذبب يبمغ طولو نحو نصف متر و الذنب طويل بو أربع عشرة 

 المخالب متوسطة الطول سوداء المون و المبن الغميظ

 أول ما يخرج من بطن الصبي و المير و السخمة قبل أن يأكل شيئا ) ج ( أرداج: الردج

 الوحل الكثير و القطعة منو ردخة : الردخ

 الخمق من الثياب يقال صار بعد الوشيء في ردم: الردم
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 ( ع منو و القز أو الخز و ما يخرج مع المولود ) الغرسالمغزول أو نو : الردن

 الجماعة المتفرقون يقال رأيت رذما من الناس: الرذم

 استرخاء في قوائم البعير: الرسغ

القوم أرساال القطيع من اإلبل و الغنم و غيرىا و الجماعة من الناس ) ج ( أرسال يقال جاءت اإلبل و الخيل أرساال رسبل بعد رسل و جاء : الرسل
 جماعات بعضيم في إثر بعض

 حسن المشي: الرسم

 ما كان من األزمة عمى األنف و يقال رمي برسنو عمى غاربو خمي سبيمو فمم يمنعو أحد مما يريد ) ج ( أرسان و أرسن: الرسن

الخروع ال يثمر و ال يؤكل و عشبة كالقرنوة  ولد الظبية إذا قوي و تحرك و مشى مع أمو ) ج ( أرشاء و شجر يسمو فوق القامة ورقو كورق: الرشأ
 يدبغ بيا واحدتيما رشأة

 البقية اليسيرة من السائل ترشف بالشفاه و يقال حوض رشف ال ماء فيو: الرشف

 القوس السريعة السيم الرشيقة: الرشق

 األثر و أول ما يظير من النبت ) ج ( أرشام: الرشم

طر أو المطر يأتي بعد المطر و الراصد و في التنزيل العزيز ( فمن يستمع اآلن يجد لو شيابا رصدا ) و ( الطريق و القميل من الكؤل و الم: الرصد
 يسمك من بين يديو ومن خمفو رصدا ) ) يستوي فيو الواحد و الجمع و المؤنث ( و قد يجمع عمى أرصاد و ) في اصطبلح الفمكيين ( اسم لموضع

 دتعين فيو حركات الكواكب ) ج ( أرصا

 الرصاف واحدتو رصفة و السد المبني لمماء و مجرى الصيريج و ماء الرصف المنحدر من الجبال عمى الصخر فيصفو: الرصف

 صغار النحل: الرضع

 القرط أو كل ما تذبذب من قرط أو قبلدة و كل ما يعمق عمى الشيء زينة لو كالعينة المعمقة في اليودج ) ج ( رعاث و رعث الرمان زىره: الرعث
 الذي يسمى الجمنار

 ) أحل لكم ليمة الصيام الرفث إلى نسائكم )ن غير كناية و في التنزيل العزيزكممة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل االستمتاع بيا م: الرفث

 المتفرق من كّل شيء: الرفض

 يقال ماء رفق و مرتع رفق سيل المطمب و حاجة رفق البغية سيمة: الرفق

 من البئر و نحوىا جمتيا ) ج ( أرفال: الرفل

 يقال سمعت رقص الناس عمينا سوء كبلميم و يقال لو رقص في كبلمو عجمة و سرعة: الرقص

و الرقة و الخفة يقال بحافره رقق و رقة الطعام و األرض المينة المتسعة و الضعف يقال رجل فيو رقق و في عظامو رقق و القمة يقال في مال: الرقق
 رقق

ما رق من الشيء و مرق األنف ما الن منو ) ج ( مراق و مراق البطن ما رق منو و الن في أسافمو و نحوىا و مراق اإلبل و غيرىا : قالمر 
 أرفاغيا

 العانة و منبتيا و أصل الفخذ عميو لحم الفرج و بياض في الركبة ) ج ( ركاب و ) جج ( أراكيب: الركب 
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 والرذل الضعيف في عقمو و رأي: األرك

الطوف و ىو خشب يشد بعضو إلى بعض و يركب في البحر و الحبل الخمق و بقية المبن في الضرع بعد الحمب ) ج ( أرماث و رماث و : الرمث
 يقال حبل أرماث خمق

 داء التيابي يصيب العين ) مج ( ) و عمم الرمد ( عمم طب العيون تسمية لو بالمرض الغالب: الرمد

 الرمز: الرمز 

 خ أبيض جامد يجتمع في موق العينوس: الرمص

 المطر يأتي قبل الخريف فيجد األرض حارة محترقة: الرمض

 بقية الروح و الرماق ) ج ( أرماق: الرمق

 المطر الضعيف: الرمل

 الصوت: الرنم

 الماء القميل: الرنن

 الكم: الرىب

 الماء األصفر يخرج مع الولد: الرىل

 كثرة الشعر في األذنين والوجو: الريش

 الزغب وفي االنسان كثرة الشعر وطولو.: الزبب

 من الماء و البحر و البعير و المبن و غيرىا الرغوة و في المثل ) قد صرح المحض عن الزبد ( يضرب لؤلمر إذا انكشف و تبين: الزبد

 نوع من الشعر تغمب عميو العامية و سحاب ذو زجل ذو رعد ) ج ( أزجال: الزجل

 الدرع و الدرع ) ج ( زرودحمق المغفر و : الزرد

 صغار الريش و الشعر و لينو و ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره الواحدة زغبة: الزغب

 دقاق الحطب و أطراف الشجر و النبات الضعيفة: الزغف

 الغش: الزغل

 ما يدعم بو الشجر: الزفر

 الطريق الضيق و يقال رميتو من زقب من قرب: الزقب

 المتاعاألثاث و : الزلز

 الزلف و الحوض المآلن: الزلف

اء السيم الذي ال ريش عميو ) ج ( أزالم ( و كان أىل الجاىمية يستقسمون باألزالم و كانوا يكتبون عمييا األمر أو النيي و يضعونيا في وع: الزلم
 فإذا أراد أحدىم أمرا أدخل
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 يقال عقب زمخ و رحمة زمخ بعيدة أو شديدة: الزمخ

 و الرعدة أو شبييا تأخذ اإلنسان إذا ىم بأمرالزماع : الزمع

 يقال أمرىم زمم قصد لم يجاوز القدر و دارى من داره زمم قريبة و داري زمم داره تجاىيا و تمقاءىا ووجيي زمم كذا مقابل لو: الزمم

 الزمان ) ج ( أزمان و أزمن و يقال زمن زامن شديد: الزمن

 مستدقو ) ج ( زنوقموضع الزناق و طرف نصل السيم و : الزنق

 القميل الضيق يقال ماء زنن قميل و بئر زنن ظنون ال يدرى أفييا ماء أم ال: الزنن

 الزكاة ألنيا قدر قميل من المال المزكى: الزىد

 المطمئن من األرض: الزىق

 نتن الجيف و شحم الوحش من غير أن يكون فيو زىومة و بقية الشحم في الدابة و غيرىا: الزىم

 النظر بمؤخر العين: الزور

ك الحبل و كل شيء يتوصل بو إلى غيره و في التنزيل العزيز ( وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ) و القرابة و المودة و يقال مالي إلي: السبب
و ) في الشرع ( ما سبب طريق و ) عند العروضيين ( حرفان متحرك فساكن أو متحركان فاألول يسمى السبب الخفيف و الثاني يسمى الثقيل 

 يوصل إلى الشيء و ال يؤثر فيو كالوقت

 (خرز أسود ) مع: السبج

 المكان يظير فيو الممح و تسوخ فيو األقدام: السبخ

لو ما يطمع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر و البقية من النبت و القميل من الشعر و يقال ما لو سبد و ال لبد ما لو قميل و ال كثير أو ما : السبد
 ذو وبر و ال صوف متمبد يكنى بيما عن اإلبل و الغنم ) ج ( أسباد

 شجرة ليا أغصان كثيرة و أصميا واحد: السبط

 المطر الياطل و السنبل و داء في العين شبو غشاوة كأنيا نسج العنكبوت بعروق حمر و المسبل من الثياب: السبل

ا إذ يبمغ طول انبساط جناحيو قرابة ثبلثة أمتار و يستوطن المناطق الجبمية ) مج ( ) ج طائر من رتبة الصقريات و ىو أعظم الطيور حجم: الستل
 ( ستبلن

 الكدر المتغير: السجس

 الماء و الدمع: السجم

مع السحر و آخر الميل قبيل الفجر و من الشيء طرفو و البياض يعمو السواد ) ج ( أسحار و يقال لقيتو في أعمى السحرين و ىما سحر : السحر
 الصبح و سحر قبمو كما يقال الفجران لمكاذب و الصادق

 السداد: السدد

 الدوار يعرض لراكب البحر: السدر

 الظممة و الميل و سواده ) ج ( أسداف: السدف
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 من الفحول و المياه السدم ) ج ( أسدام و سدام: السدم

سربا ) و حفير تحت األرض ال منفذ لو و جحر الوحشي و القناة الجوفاء المسمك في خفية و في التنزيل العزيز ( فاتخذ سبيمو في البحر : السرب
 التي يدخل منيا الماء الحائط و الماء السائل من المزادة ) ج ( أسراب

 اسم جامع لمدروع و سائر الحمق ) تسمية بالمصدر ( و شيء سرد متتابع يقال نجوم سرد: السرد

 ر آخر ليمة فيو ) ج ( أسرارما يقطع من سرة المولود و سرر الشي: السرر

الضراوة بالشيء و الولوع بو و في حديث عائشة ) إن لمحم سرفا كسرف الخمر ( ضراوة و مجاوزة الحد و سرف الماء ما ذىب منو في : السرف
 غير سقي و ال نفع يقال ذىب ىذا الماء سرفا

 ( شقق الحرير أو أجوده الواحدة سرقة ) مع: السرق

 و ورقو و ورق النخل اليابس و جياز العروس ) ج ( سعوف جريد النخل: السعف

 قطع المسافة يقال ىو مني سفر بعيد و سفر الصبح بياضو و يقال لبقية بياض النيار بعد مغيب الشمس سفر: السفر

 كل ما ينحت بو الشيء و يمين من فأس أو قدوم أو حجر أو جمد خشن: السفن

 ( في الحديث ) الجار أحق بسقبو القرب و يقال منزل سقب قريب و: السقب

الساقط من كل شيء و الرديء الحقير من المتاع و الطعام و منو قيل ألحشاء الذبيحة كالكرش و المصران سقط و الخطأ في القول و : السقط
 الفعل ) ج ( أسقاط و أسقاط الناس أوباشيم و أسافميم

 لصعترالرصاص و شجر طيب الرائحة لو زغب و ورق كورق ا: السكب

تخذون منو سكرا كل ما يسكر من خمر و شراب و نقيع التمر الذي لم تمسو النار و في التنزيل العزيز ( ومن ثمرات النخيل واألعناب ت: السكر
  الخل( و ورزقا حسنا 

 المسكن و كل ما سكنت إليو و استأنست بو و الزوجة و النار و الرحمة و البركة و القوت ) ج ( أسكان: السكن

 ماء السماء في الغدران و غيرىا: السمح

 ما عمى المغزل من الغزل: السمخ

 عدم استمساك البول: السمس

 شجر مر ينبت في اليمن و ىو من الفصيمة العنبية: السمع

لمبيع و ) في جمع سالف و كل ما تقدمك من آبائك و ذوي قرابتك في السن أو الفضل و كل عمل صالح قدمتو و ما قدم من الثمن عمى ا: السمف
 المعامبلت ( القرض الذي ال منفعة لممقرض فيو و بيع السمم ) ج ( أسبلف و سبلف

 الواسع من الطرق و القاع المطمئن من األرض المستوي ال نبات فيو ) ج ( أسبلق و سمقان: السمق

 السارق: األسل

لقمر و كانوا يتحدثون فيو و الدىر يقال ال أكممو السمر و القمر أي الحديث بالميل و الحكايات التي يسمر بيا و مجمس السمار و ضوء ا: السمر
 أبدا
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 حيوان مائي و ىو أنواع كثيرة لكل نوع اسم خاص يميزه ) ج ( سماك و سموك و أسماك: السمك

 ثوب سمل خمق بال و بقية الماء في الحوض و نحوه ) ج ( أسمال و يقال ثوب أسمال: السمل

 خريناألنف الضيق المن: األسم

ضرب من الثياب أو البرود اليمانية و ما قابمك من الجبل و عبل عن السفح ) ج ( أسناد و كل ما يستند إليو و يعتمد عميو من حائط و : السند
يتضمن التزاما غيره و منو قيل لصك الدين و غيره سند و ) في االقتصاد ( ورقة مالية مثبتة لقرض حاصل و لو فائدة ثابتة و السند اإلذني كتوب 

 بدفع مبمغ إلذن شخص معين أو لحاممو في تاريخ معين ) مج ( و ) في مصطمح الحديث ( رجالو الراوون لو ) ج ( أسانيد

 الطريقة و المثال يقال بنوا بيوتيم عمى سنن واحد و من الطريق نيجو و جيتو و يقال تنح عن سنن الخيل: السنن

االثني عشر و ىي السنة الشمسية و تمام اثنتي عشرة دوة لمقمر و ىي السنة القمرية و ) في عرف الشرع ( كل مقدار قطع الشمس البروج : السنة
رض يوم إلى مثمو من القابل من الشيور القمرية و ) في العرف العام ( كل يوم إلى مثمو من القابل من السنة الشمسية و الجدب و القحط و األ

ذفت الميا بعد نقل فتحتيا إلى العين ) ج ( سنوات و سنون و سنو الخصب ) في الطب ( المدة ما بين البموغ و المجدبة و أصميا سنية كجبية ح
 ( سن اليأس ) مج

 داء يأخذ الدابة في قوائميا و داء يكون في عجز الدابة بين الورك و الفخذ يورث ضعف الرجل: السوس

 الشاب من الثيران و الغنم: الشبب

 عناكب يسميو العامة ) أبو شبث ( ) ج ( أشباث و شبثاننوع من ال: الشبث

 ما بدا لك شخصو غير جمي من بعد: الشبح

 أسنان المشط و جمع شبكة: الشبك

 النحاس األصفر ) ج ( أشباه: الشبو

 العنت يصيب اإلنسان من مرض أو نحوه ) ج ( شجوب: الشجب

 أثر الشجة في الجبين و نحوه: الشجج

 ى ساق صمبةنبات يقوم عم: الشجر

  غمةالغصن المشتبك و الشعبة من كل شيء و في المثل ) الحديث ذو شجون ( فنون و شعب تتداعى و اليم و الحزن و الحاجة الشا: الشجن
 ( أشجان و شجون)ج

 ما يقطع و يمقى من الشيء و البقية من الشيء يقال في األرض شذب من الكؤل ) ج ( أشذاب: الشذب

 الخباء و نحو ذلك و مجمع حمقة الدبر و شرج الوادي منفسحو ) ج ( أشراج عرا العيبة و: الشرج

 العبلمة ) ج ( أشراط و في التنزيل العزيز ( فقد جاء أشراطيا ) و الشرطان نجمان يقال ليما قرنا الحمل يظيران في أول الربيع: الشرط

 السواء يقال نحن في ىذا شرع: الشرع

 ر الخمق و من الشيء ناحيتو و جانبو و البعد ) ج ( شزن و شزونالغميظ من األرض و العس: الشزن

 من الظباء الشاصر: الشصر
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 الحبل الطويل يستقى بو من البئر أو تشد بو الدابة ) ج ( أشطان: الشطن

 الشدة و الضيق قال ابن الرقاع: الشظف

 ما تفرق من األمور و يقال لم اهلل شعثو: الشعث

 الفتن و االضطراب و الجمبة و الخصام تيييج الشر و إثارة: الشغب

 يقال تفرقوا شغر بغر في كل وجو: الشغر

 الرقة و النحول و الخفة و ربما سميت رقة الحال شففا و اليسير القميل: الشفف

 من كل شيءالشفقة و حمرة تظير في األفق حيث تغرب الشمس و تستمر من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا و الناحية و الرديء : الشفق

شفة الشيء حرفو يقال شفة الدلو و شفة الجبل و شفة اإلنسان الجزء المحمي الظاىر الذي يستر األسنان و ىما شفتان و بنت الشفة الكممة : الشفة
 يقال لم ينبس ببنت شفة و النسبة شفيي و شفوي ) ج ( شفاه

 نقد شيءيقال ما بو شقذ و ال نقذ عيب و خمل و ما لو شقذ و ال : الشقذ

 تعطل في حركة العضو أو وظيفتو: الشمل

 يقال سفر شمخ و مفازة شمخ بعيدة: الشمخ

 الشمار: الشمر

 االرتفاع و ارتفاع قصبة األنف في استواء: الشمم

 جمال الثغر و صفاء األسنان : الشنب

 العدل و دية الجراحات و ما دون الدية ) ج ( أشناق: الشنق

 ن حمرةأن يشوب إنسان العي: الشيل

 األرض تبقى عمى صبلبتيا دون أن يحفر فييا: الشيم

 ما انحدر من األرض ) ج ( أصباب: الصبب

 طبقة ىشة تعمو الحديد و نحوه من المعادن و تحدث من اتحاده ببعض عناصر اليواء و يسمى كيمياويا األكسيد و الكدرة تعمو وجو الشيء: الصدأ

 ) ج ( صدحان األكمة الصغيرة الصمبة الحجارة: الصدح

الناحية و القصد و المقابل و يقال ىذه الدار صدد ىذه و بصددىا قبالتيا و يقال ال حدد لي دونو و ال صدد ال مانع من حده عنو و صده : الصدد
 و يقال ىو بصدد كذا أي بسبيل أن يقوم بو

لرابع من أيام النحر ألن الناس يصدرون فيو عن مكة إلى االنصراف عن الماء و يقال أيضا لبلنصراف عن غيره و يوم الصدر اليوم ا: الصدر
 أماكنيم

إقبال إحدى الركتبين عمى األخرى حين المشي و كل شيء مرتفع عظيم كاليدف و الحائط و الجبل و الناحية و الجانب و صدفا الجبل : الصدف
 خوا ) و غشاء الدر واحدتو صدفة ) ج ( أصدافجانباه المتحاذيان و في التنزيل العزيز ( حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انف

 المبن الحامض: الصرب
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 السنبل لم يتكون حبو: الصرر

 ) يسمكو عذابا صعدا )المشقة و عذاب صعد شديد و في التنزيل العزيز : الصعد

 (داء في العنق ال يستطاع معو االلتفات ) مج: الصعر

 مقرنين في األصفاد ) و العطاء الصفاد ) ج ( أصفاد و في التنزيل العزيز (: الصفد

 الجوع و دود في البطن و داء يصفر منو الوجو: الصفر

 ثياب تمبس تحت الدرع: الصفف

 وعاء الخصية و كيس الثمرة من السنبمة و ما يميده الطائر لفراخو لتبيت فيو ) ج ( أصفان و صفنان: الصفن

 و بما يميو و يقرب منو يقولونيا في الشفعةالمجاور ) وصف بالمصدر ( و يقال الجار أحق بصقب: الصقب

 أذى الصقيع: الصقع

 الشديد و الودك ) ج ( أصبلب: الصمب

 انحسار الشعر عن مقدم الرأس أو وسطيا: الصمع

 القاع الصفصف ) ج ( أصبلق: الصمق

 المقصود لقضاء الحاجات و اسم من أسماء اهلل الحسنى و يقال شيء صمد مصمت ال جوف لو: الصمد

 النتن يقال أصابو صمر البحر نتن ريحو: الصمر

 فقدان حاسة السمع و يقال بو صمم لمن يسمع و ال ييتدي بما يسمع: الصمم

 تمثال من حجر أو خشب أو معدن كانوا يزعمون أن عبادتو تقربيم إلى اهلل ) ج ( أصنام و في التنزيل العزيز ( فأتوا عمى قوم يعكفون عمى: الصنم
 ) أصنام ليم

 داء بالعنق ال يستطاع معو االلتفات و الكبر: لصيدا

 النقص و الغبن و المسبعة الكثيرة السباع ) ج ( أضبان: الضبن

 العسل األبيض الغميظ القطعة منو ضربة: الضرب

 يقال نية ضرح بعيدة: الضرح

 ) ير أولي الضرر)غ ياد و نحوه و في التنزيل العزيزالضيق و العمة تقعد عن ج: الضرر

 الضارع و الجبان: الضرع

 وىو اشتعال النار الضرام: الضرم

 الشعير و نحوه يجش أو يدق ثم يبل لتعتمفو الدابة: الضفز

 الشدة و ضيق العيش و األكل: الضفف

 الماء الجاري تحت الصخرة ال تصيبو الشمس أو الجاري بين الشجر: الضمل
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 الحقد أو الغضب الشديد و الظمم: الضمد

 عالشجا: الضنن

 الوسخ الشديد والصدأ والشين والعيب: الطبع

يرعى  المطابق لغيره المساوي لو والغطاء والغشاء واإلناء يؤكل فيو والحال والمنزلة وفي التنزيل العزيز ( لتركبن طبقا عن طبق ) ويقال بات: الطبق
الظير ) مج ( ) ج ( أطباق وطباق وأطباق الرأس عظامو طبق النجوم أي حاليا في سيرىا و ) في الطب ( الغضروف بين كل اثنتين من فقار 

 لتطابقيا واشتباكيا وبنات طبق السبلحف

 خفة وىزة تثير النفس لفرح أو حزن أو ارتياح وأغمب ما يستعمل اليوم في االرتياح والغناء ونحوه مما يحرك في النفس الطرب: الطرب

 لنحل ) ج ( طرودمزاولة الصيد يقولون ىذا يوم الطرد وفراخ ا: الطرد

 ثقل السمع: الطرش

 من كل شيء منتياه والناحية أو الجانب وفي التنزيل العزيز ( وأقم الصبلة طرفي النيار ) والطائفة من الشيء وأحد المتعاقدين ) مو ( ): الطرف
 ج ( أطراف

 البحر والماء الكثير: الطغم

قبال الميل عمى النيار بظممتو والظممة: الطفل نفسيا والوقت قبيل غروب الشمس أو بعد العصر إذا طفمت الشمس لمغروب وطفل العشي  الطفالة وا 
 الوقت بعيد طموع الشمس وطفل الغداة بعيد طموع الشمس -آخره عند غروب الشمس واصفرارىا و 

ت والطمبات ) في قانون المرافعات ( المطموب و ) في االقتصاد ( الكمية التي يقبل األفراد شراءىا من سمعة ما بثمن معين ) ج ( طمبا: الطمب
 حاصل ما يتقدم بو الخصم إلى المحكمة ممتمسا الحكم بو في الدعوى

 من الذئاب األطمس : الطمس

 الطمف واليين من الشيء و الفاضل عن الشيء والعطاء واليبة: الطمف

 الشوط والنصيب والمعى والقتب أي ما استدار من البطن ) ج ( أطبلق: الطمق

ما بقي شاخصا من آثار الديار ونحوىا ومن الدار ونحوىا موضع مرتفع في صحنيا يييأ لمجمس أىميا أو يوضع عميو المأكل والمشرب : الطمل
 ومن السفينة أو السيارة ونحوىما غطاء تغشى بو كالسقف ) ج ( أطبلل وطمول

 وسخ األسنان من إىمال تنظيفيا: الطمم

 تعمل فيما يقرب حصولو ) ج ( أطماعاألمل والرجاء وأكثر ما يس: الطمع

 الماء تحت الشجرة ال تصيبو الشمس ) ج ( أظبلل: الظمل

 الشخص والجبل ) ج ( ظموم: الظمم

 متاع البيت: الظير

 ما تعمق بأذناب اإلبل من أبواليا وأبعارىا وجف عمييا: العبس

غير معني بيندامو ونظافتو وأصمو من الشجر يكون عميو ورقو ال يشذب  كل ورق مفتول غير منبسط كورق األثل والطرفاء ويقال جاء بعبمو: العبل
 (وال ييذب ) محدثة
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الشدة واألمر الكريو والنقص والفساد يقال ما في مودتو عتب وما بين السبابة والوسطى أو ما بين الوسطى والبنصر وما بين الجبمين : العتب
 ار إلى طرف العودوالعيدان المعروضة عمى وجو العود منيا تمد األوت

 الصنم الصغير والدخان ) ج ( أعثان: العثن

 روعة تأخذ اإلنسان عند استعظام الشيء يقال ىذا أمر عجب وىذه قصة عجب وعجب عاجب شديد : العجب

 خبلف العرب الواحد عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق وعمم عمى الفرس خاصة والعجام واحدتو عجمة: العجم

دقيق الساق من الفصيمة القرنية أوراقو مركبة ريشية ذات أذينات دقيقة وثمرتو قرن مفمطح صغير فيو بذرة أو بذرتان تنقشر عشب حولي : العدس
ذا لم تنقشر فيو العدس أبو حبو الواحدة عدسة وعدس زجر لمبغمة  كل بذرة عن فمقتين برتقاليتي المون وا 

 ضد الوجود والفقر: العدم

 ة األصل كان منشؤىا شبو جزيرة العرب ) ج ( أعرب والنسب إليو عربي يقال لسان عربي ولغة عربيةأمة من الناس سامي: العرب

ما يطرأ ويزول من مرض ونحوه ومتاع الدنيا قل أو كثر وفي التنزيل العزيز ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ويقال جاء ىذا الرأي عرضا : العرض
تيا و ) في عمم المنطق ( ما قام بغيره ) ضد الجوىر ( كالبياض والطول والقصر و ) في الطب ( ما ببل روية وعمقتيا عرضا اعترضت لي فيوي

 يحسو المريض من الظواىر الدالة عمى المرض ) ج ( أعراض 

طر مسكر ما رشح من مسام الجمد من غدد خاصة وعرق الحائط واألرض ندوتيما وتجشمت لو عرق القربة شدة ومجيودا وشراب مخمر مق: العرق
في يتخذ في مصر والعراق من البمح وفي الشام من العنب ) محدثة ( وعرق الخبلل ما يعطى مودة ومحبة والمدماك من المبن أو اآلجر أو الحجر 

جرى  الحائط يقال بنى الباني عرقا أو عرقين والسطر من الخيل أو الطير أو كل مصطف وأجر األجير أو العامل ) مجازا ( ) محدثة ( ويقال
 الفرس عرقا أو عرقين شوطا أو شوطين

 وسخ القدر والمحم والكومة من القمح المدوس الذي لم يذر: العرم

 ( المحم أو المطبوخ منو وداء يأخذ في آخر رجل الدابة يذىب الشعر وانتفاخ عظمي قاس عمى الصفحة الجانبية من أطرة الحافر ) مج: العرن

 امرأة ويقال امرأة عزبة ) ج ( أعزاب من ال زوج لو رجبل كان أو: العزب

 االلتواء وعسر الخمق وضيقو والظممة كالغسق: العسق

الصافي مما تخرجو النحل من بطونيا ) يذكر ويؤنث ( ويطمق عمى ما يتخذ من الرطب وقصب السكر ) ج ( أعسال و عسبلن وعسول : العسل
 ويقال فبلن عمى أعسال أبيو عمى أخبلقو

 المفاصل ويربط بعضيا ببعض وشبو خيوط بيض يسري فييا الحس و الحركة من المخ إلى البدنما يشد : العصب

 المعى ) ج ( أعصال: العصل

 داء في أعضاد اإلبل وما نثر من ورق الشجر وما قطع من قضبان الشجر ) ج ( أعضاد وعضود: العضد

 يمتوي عمى البرسيم والكتان ونحوىما من النباتات ويعيش متطفبلالكشوث وىو نبت ال ورق لو وال أفنان من الفصيمة العميقية : العطف

 العنق ) ج ( أعطال والقوام يقال ما أحسن عطمو: العطل

مبرك اإلبل ومربض الغنم عند الماء ) ج ( أعطان ويقال ضربت اإلبل بعطن رويت وبركت وضرب فبلن بعطن روى إبمو ثم أقام عمى : العطن
 صع الصبر والحيمة عند الشدائد سخي كثير المال وضده ضيق العطنالماء وفبلن واسع العطن وا

 االلتواء في األنف: العفص
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 شيء مدور يخرج من رحم المرأة وحياء الناقة شبو األدرة في الرجل و في الرجل شيء مدور كالبيضة يخرج في الدبر: العفل

 نباتات فطرية تعيش مترممة وتسبب التعفن ) ج ( أعفان: العفن

 العصب الذي تعمل منو األوتار ) ج ( أعقاب: العقب

 التربة والراسب من كّل شيء: العكر

 العكاك وىو شدة الحر: العكك

 ما خمط بالبر ونحوه مما يخرج فيرمى بو والطعام المخموط بالبر والشعير: العمث

 العمجان وصغار النمل: العمج

 أو ثبلث في قشرة وىو طعام أىل صنعاءشواء مأدوم بالسمن وضرب من البر تكون حبتان منو : العمس

 طعام الحيوان ) ج ( عموفة وأعبلف وعبلف: العمف

كل ما عمق والطين الذي يعمق باليد وما تتبمغ بو الماشية من الشجر وخرق في الثوب من شيء عمق بو وما عمق بالثوب وسير تعمق بو : العمق
ن في الماء اآلسن إذا شربتو الدابة عمق بحمقيا واحدتو عمقة و الدم الغميظ أو الجامد وفي القربة ونحوىا ومعظم الطريق ودود أسود يمتص الدم يكو 

 )يتكون منيا وفي التنزيل العزيز  التنزيل العزيز ( خمق اإلنسان من عمق ) والقطعة منو عمقة والعمقة طور من أطوار الجنين وىي قطعة الدم التي
 ) ىو الذي خمقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عمقة

 الشرب الثاني يقال شرب عمبل بعد نيل: العمل

 العبلمة واألثر والفصل بين األرضين وشيء منصوب في الطريق ييتدى بو ورسم في الثوب و سيد القوم والجبل والراية ) ج ( أعبلم: العمم

 الحزن والشره: العمو

 رأسيا والدين ما تغطى بو الحرة: العمر

المينة والفعل ) ج ( أعمال وأعمال المركز ونحوه ) في التقسيم اإلداري ( ما يكون تحت حكمو ويضاف إليو يقال قريو فبلن من أعمال : العمل
 مركز كذا و ) في االقتصاد ( مجيود يبذلو اإلنسان لتحصيل منفعة

 رجال الكافي الذي يعم خيره يقال فبلن عمم خيراالجتماع والكثرة و التام العام من كل شيء ومن ال: العمم

 التحير والتردد: العمو

 الخطأ والزنى وفي التنزيل العزيز ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) والمكابرة عنادا: العنت

 ضرب من السير فسيح سريع لئلبل والخيل: العنق

شبو ورق الزيتون إال أنيا أصغر وأشد خضرة وأزىاره قرمزية منيا خضاب نبات أممس دائم الخضرة فروعو أسطوانية تحمل أوراقا متقابمة ت: العنم
تو وأثماره مخاطية من الداخل وىو ينمو نصف متطفل عمى أشجار الطمح والسدر ونحوىا ) مج ( والخيوط التي يتعمق بيا الكرم في تعاريشو واحد

 عنمة

 العن أو الناحية: العنن

 الشين والقبح: العور
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  واختبلل الحال وفي المثل ) سداد من عوز ( يضرب لمقميل يسد الحاجةالحاجة : العوز

 ا يتدلى منتفخا تحت الحنك من الناس والديكة والبقر ) ج ( أغبابم: الغبب 

 الغبار و البقاء وداء في خف البعير: الغبر

 الظممة ولون الرماد: الغبس

 بقية الميل وظممة آخره: الغبش

 وايا األجفانوسخ أبيض يجتمع في ز : الغبص

 الموضع الذي يخفى فيو الشيء وما قطع من أطراف الثوب فأسقط: الغبن

 ما يعمو الثوب كالوبر: الغثر

 طاعون اإلبل ) ج ( غداد: الغدد

جل ثبت كل موضع صعب كثير الحجارة والشقوق ال تكاد الدابة تنفذ فيو والوحل الذي يبقى في النير إذ ينضب ماؤه ) ج ( أغدار ويقال ر : الغدر
 الغدر ثبت في القتال وما أثبت غدره إذا كان لسانو يثبت في موضع الخصومة والزلل وفرس ثبت الغدر يثبت في موضع الزلل

 النعمة والسعة يقال ىم: الغدف

 ومن العشب بممو وريو( ألسقيناىم ماء غدقا  )يل العزيز الماء الغامر الكثير وفي التنز : الغدق

 النوم والنعاس: الغدن

الذىب والفضة والقدح والخمر والماء يقطر من الدلو بين الحوض والبئر وتتغير ريحو سريعا وضرب من شجر تسوى منو السيام ويطمق في : الغرب
الشام عمى الحور وىو جنس الشجر من الفصيمة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبو وفي مصر نوع من الصفصاف يسمى شعر البنت أو أم 

 يصيب الشاة يتساقط منو شعر خطميا وعينييا ويقال بعينيو غرب إذا كانت تدمع وال ينقطع دمعيا الشعور وداء

 الخطر والتعريض لميمكة وبيع الغرر بيع ما يجيمو المتبايعان أو ما ال يوثق بتسممو كبيع السمك في الماء أو الطير في اليواء وحبل غرر: الغرر
 غير موثوق بو

 (االنتشار كثير التفرع من القاعدة وثمره بندقة مثمث محببة السطح ) مجنبات حولي واسع : الغرز

 اليدف الذي يرمى إليو والبغية والحاجة والقصد يقال فيمت غرضك قصدك ) ج ( أغراض: الغرض

 نوع من الثمام من الفصيمة النجيمية واحدتو غرفة: الغرف

 ما طرحتو الريح في الغدير ونحوه: الغسر

 لميل وفي التنزيل العزيز ( أقم الصبلة لدلوك الشمس إلى غسق الميل ) وشيء مما يخالط الطعام والبر من حب أسود( ظممة ا: الغسق

 السواد والظممة والقطعة من السحاب ) ج ( أغسام: الغسم

 المشرب الكدر: الغشش

 شجر باليند يشبو النخل ويتخذ من خوصو جبلل: الغضف
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ع أو جمد أو أذن أو غيرىا ) ج ( غضون ويقال جاء في غضون كبلمك كذا في أثنائو وطياتو والنصب كل تثن وتكسر في ثوب أو در : الغضن
 والتعب ويقال ألطيمن غضنك أي ألطيمن عناءك

 نبات ينبت في السيول والربى كأنو عصافير خضر قيام ومن الكؤل صغاره ) ج ( أغفار وغفور: الغفر

 من عيشو أي في سعة منو السعة من العيش يقال فبلن في غفل: الغفل

 التراب المتمبد والحب األسود يخالط البر ونحوه: الغمث

 (كان يصمي الصبح بغمس e ظممة آخر الميل إذا اختمطت بضوء الصباح وفي الحديث ) أن النبي: الغمس

جو األرض تارة ويختفي تارة أخرى والمحم شدة العطش وحرارتو والماء الذي يجري في أصول األشجار والماء الذي ال مجرى لو يظير عمى و : الغمل
 الذي ترك عمى اإلىاب حين يسمخ

 الحقد والغل ) ج ( غمور والعطش ) ج ( أغمار: الغمر

 في العين ما سال من العين من رمص: الغمص

 الندى: الغمق

 القطيع من المعز والضأن: الغنم

 غفل ببل تعمدأن يصيب الشيء غفمة من غير تعمد يقال أصاب صيدا غيبا : الغيب

 داء يأخذ اإلنسان في فائقو: الفأق

 الضعف: الفتر

 الوعول الفادر ) ج ( فدور: الفدر

 عوج في المفاصل كأنيا قد فارقت مواضعيا وأكثر ما يكون في رسغ اليد أو القدم: الفدع

 القصر ) ج ( أفدان: الفدن

 انكشاف الغم: الفرج

 حفمة العرس وىو من المجاز: الفرح

واحد الخيل ) الذكر واألنثى في ذلك سواء ( ) ج ( أفراس وفروس ويقال في المثل ) ىما كفرسي رىان ( يضرب الثنين يستبقان إلى غاية : الفرس
 فيستويان

الدعاء  الفارط ) لمواحد والجمع ( يقال رجل فرط و قوم فرط والماء المتقدم لغيره من األمواه وما يتقدم اإلنسان من أجر وعمل ويقال في: الفرط
 لمطفل الميت ) الميم اجعمو لنا فرطا ( أجرا يتقدمنا حتى نرد عميو واألمر الذي يفرط فيو صاحبو يضيعو بتقصيره والعجمة

 أول نتاج اإلبل والغنم وكانوا في الجاىمية يذبحونو آلليتيم تقربا ) ج ( فرع وفراع: الفرع

شأن األنصار ) إنكم لتكثرون عند الفزع وتقمون عند الطمع ( عند المجوء إليكم وعند  الخوف والذعر والمجوء واإلغاثة وفي الحديث في: الفزع
 اإلغاثة ) ج ( أفزاع

 من الشيء ما تفرق منو يقال أصابو فضض من الماء: الفضض
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 األنف ألن الريح تفغمو: الفغم

 النير الصغير ) ج ( فموج: الفمج

 ئن بين الربوتين و خشبة فييا خروق عمى قدر سعة السيقان يقيد فييا المصوصالصبح ينشق من ظممة الميل والطريق المطم: الفمق

التل المستدير من الرمل حولو فضاء ومن البحر موجو المستدير المضطرب والمدار يسبح فيو الجرم السماوي ) ج ( أفبلك وعمم الفمك عمم : الفمك
 يبحث فيو عن األجرام العموية وأحواليا

 الفمس: الفنس

 ضرب من الثعالب فروتو أجود أنواع الفراء وتسمى فراوة فنكا أيضا: الفنك

 ) ذواتا أفنان )الغصن المستقيم من الشجرة ) ج ( أفنان وفي التنزيل العزيز : الفنن

 العدد الكثير من الناس: القبص

ض من جبل أو تل أو نحوىما يستقبل اإلنسان في العين إقبال سوادىا عمى األنف أو الحاجب والمحجة الواضحة وكل ما ارتفع عن األر : القبل
أو  ويقال انزل بقبل ىذا الجبل بسفحو وكل شيء أول ما يرى والكؤل في مواضع كثيرة من األرض وقطعة من العاج مستديرة تتؤلأل في صدر المرأة

 عمى الخيل ) ج ( أقبال

 الرحل الصغير عمى قدر سنام البعير ) ج ( أقتاب: القتب

 الرحل ) ج ( أقتاد وقتودخشب : القتد

 الدود مطمقا ودود حمر تأكل الخشب واحدتو قتعة: القتع

 الغبار وريح ذات غبار كريية: القتم

 إناء يشرب بو الماء أو النبيذ أو نحوىما وثمن الكيمة من الحبوب ) مو ( ) ج ( أقداح: القدح

نا كل شيء خمقناه بقدر ) ووقت الشيء أو مكانو المقدر لو و القضاء الذي يقضي بو مقدار الشيء وحاالتو المقدرة لو وفي التنزيل العزيز ( إ: القدر
 اهلل عمى عباده ) ج ( أقدار

في ما يطأ األرض من رجل اإلنسان وفوقيا الساق وبينيما المفصل المسمى الرسغ ) أنثى ( والتقدم والسبق في الخير أو الشر يقال لفبلن قدم : القدم
وىما ويقال قدم صدق وقدم كرم وفي التنزيل العزيز ( وبشر الذين آمنوا أن ليم قدم صدق عند ربيم ) سابقة فضيمة ويقال لو عند العمم أو الكرم ونح

ؤنث فبلن قدم معروف وما قدمو اإلنسان من خير أو شر ومن الرجال الشجاع ال يعرج وال ينثني يتقدم الناس في الحرب ) يستوي فيو المذكر والم
 القذر ( الوسخ والغائط ) ج ( أقذار لجمع ( يقال رجل قدم وامرأة قدم ورجال قدم ونساء قدم ووحدة قياس توازي ثمث ياردة ) ج ( أقداموالمفرد وا

 الجانب والناجية والموضع الذي زل عنو وىوي والبعيد يقال مفازة قذف ومنزل قذف ونية ونوى قذف وفبلة قذف بعيدة تتقاذف بمن يسمكيا: القذف

 القرابة والبئر القريبة الماء والميمة التي يصبحون منيا عمى الماء: ربالق

 ما تساقط من اليابس: القرد

 الجامد من كل شيء والبرد الشديد: القرس

شجر عظام ليا سوق غبلظ أمثال شجر الجوز وىي من الفصيمة القرنية وىي نوع من أنواع السنط العربي يستخرج منو صمغ مشيور : القرظ
 و قرظةواحدت
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 القراع ومواضع ال نبات فييا من األرض ذات الكؤل وجرب اإلبل والمراح الخالي من اإلبل والخطر الذي يستبق عميو: القرع

 مخالطة ما يستكره والعدوى والوباء والنكس في المرض والتيمة ) ج ( قراف: القرف

 المكان المستوي ال حجارة فيو: القرق

 الصغارصغار اإلبل والجداء : القرم

 الحبل يقرن بو البعيران ) ج ( أقران والبعير المقرون بآخر: القرن

كل شيء يكون قطعا متفرقة ومنو قطع السحاب المتفرقة في السماء وقطع الشعر المتفرقة في الرأس ومن الصوف ما تحات وتناتف في : القزع
ع من السحب العالية وىو سحاب صغير يتطاير في السماء ) مج ( الربيع و سقط ومن السيم ما رق من ريشو وأصغر ما يكون من الريش ونو 

 واحدتو قزعة

 الضئيل الجسم القصير القامة ) لمواحد وغيره مذكرا ومؤنثا وقد يؤنث ويثنى ويجمع ( ) ج ( أقزام: القزم

 اليمين ) ج ( أقسام: القسم

 السم ) ج ( أقشاب: القشب

 غالباوسخ وخشونة تصيب الجمد في الشتاء : القشف

 البسر األبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وىو حمو والمحم المحمر من شدة النضج: القشم

كل نبات كانت ساقو أنابيب وكعوبا ومنو قصب السكر ونبات مائي من الفصيمة النجيمية لو سوق طوال ينمو حول األنيار وقد يزرع : القصب
من العيون ويقال لمسابق ) أحرز قصب السبق ( أصمو أنيم كانوا ينصبون في حمبة ويسمى في مصر الغاب البمدي وقصب النيل ومجاري الماء 

بل السباق قصبة فمن سبق اقتمعيا وأخذىا ليعمم أنو السابق وعظام اليدين والرجمين واألصابع و الدر الرطب المرصع بالياقوت وما كان مستطي
ىذا قصبة ( وثياب من كتان رقاق ناعمة ) واحدىا قصبي ( وشرائط مذىبة أو  أجوف من الفضة والذىب ونحوىما و شعب الرئة ) الواحد في كل

 ( مفضضة تحمى بيا الثياب ونحوىا ) مو

 التراب يعمو الفراش والحصى الصغار المكسرة واحدتو قضة: القضض

 زنوأن يزن الرجل جمة من تمر أو عدال من متاع أو حب ونحوىما ويأخذ ما بقي عمى حساب ذلك وال ي: القطر

 يقال شعر قطط قصير جعد ورجل قطط أو ىو جعد قطط بميغ الشح: القطط

 األثر وجنس من النبات من الفصيمة الرمرامية تعمفو الماشية ينمو في األرض الممحة يطبخ ورق بعض أنواعو كورق اإلسفاناخ واحدتو قطفة: القطف

 يم عمى نار المجوس وموقدىا ) ج ( أقطانأصل ذنب الطائر وأسفل الظير من اإلنسان وقطن النار الق: القطن

 المصوص الدعارون: القفش

 القفا: القفن

 الوقت الذ تقمع فيو الحمى وما يكون عمى جمد األجرب كالقشر: القمع

 حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث: القمق

لذي يجال بين القوم في القمار والقرعة وجف القمم قضي األمر وأبرم ما يكتب بو ) ج ( أقبلم وقبلم والمقص ويقال لو القممان أيضا والسيم ا: القمم
وقمم وقد أطمق القمم عند الكاتبين عمى الخط فقالوا يكتب بالقمم النسخي و ) في اصطبلح الدواوين ( قسم من أقسام الديوان يقال قمم الكتاب 
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عمى سنو إال وقت الكتابة بو وقمم الرصاص قمم سنو من الجرافيت ال مداد  المحضرين وقمم المستخدمين وقمم الحبر قمم مداده مخزون فيو ال يسيل
 لو

جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منو ويكون تابعا لو ومنو القمر التابع لؤلرض واألقمار التي تدور حول كواكب المريخ وزحل : القمر
يحصل عمى السرعة الكافية لمدوران باستخدام الصاروخ ذي المراحل ويحمل والمشتري والقمر الصناعي جسم يطمق في الفضاء ليدور حول األرض و 

رساليا إلى المراكز العممية عمى األرض في أثناء دورانو في الفضاء الجوي كما يستخدم في االتصاال ت أجيزة تقوم برصد المعمومات وجمعيا وا 
 ) ج ( أقمار 8991أكتوبر سنة  6ر أطمقو اإلنسان في اإلذاعية المرئية والصوتية وفي األرصاد الفمكية وغير ذلك وأول قم

 غمظ في إحدى ركبتي الفرس وعظيم ناتئ في الحنجرة من الخارج وطبق الحمقوم وىو مجرى النفس إلى الرئة: القمع

 القريب يقال داري قمن من داره والسريع والخميق والجدير يقال ىو قمن لو وقمن بو : القمن

 القيء القميل: القنس

 المصيد: قنصال

 القصاص: القود

 المشقة والعناء يقال لقي فبلن من ىذا األمر كبدا: الكبد

 الطبل ذو الوجو الواحد ) د ( ) ج ( كبار وأكبار ونبات معمر من الفصيمة الكبرية ينبت طبيعيا ويزرع وتؤكل جذوره وسوقو مممحة وتستعمل: الكبر
 جذوره في الطب

 اإلنسان والفرس أو الكاىل ) ج ( أكتاد وكتودمجتمع الكتفين من : الكتد

واحدة  جنبة من الفصيمة المرسينية قريبة من اآلس تنبت في المناطق الجبمية بإفريقية والببلد الحارة المعتدلة ثمرتيا تشبو الفمفل وبيا بزرة: الكتم
 (وتسمى فمفل القرود وكانت تستعمل قديما في الخضاب وصنع المداد ) مج

 ( ال رماه من كثب أي قرب وتمكن وىو كثبك قربك ) ال يستعمل إال ظرفايق: الكثب

 أثر العض وتجمع دموي تحت الجمد من إصابة ) مج ( ) ج ( كدوم: الكدم

 األصل العريض لمسعف إذا يبس والحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويو ) ج ( أكراب: الكرب

 ( و لكنو أصغر منو ويقال لو أيضا كريز ) دشجر يحمل ثمرا يشبو البرقوق : الكرز

 ماء السماء يكرع فيو يقال شربنا الكرع وقوائم الدابة: الكرع

 يقال رجل كرم كريم ) يستوي فيو المفرد والجمع والمؤنث ألنو وصف بالمصدر ( وأرض كرم طيبة والصفح: الكرم

 داء يصيب الكْشح أو ذات الجنب: الكشح

 ما عميو العنقود إذا أكل: الكشر

 وعاء طمع النخل والجبال الطويمة تعرض لمطريق فتمتد إليو: الكفر

 من الرزق الكفاف ومن الوشم دوائر تكون فيو: الكفف

 ثياب يمف فيو الميت: الكفن
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 العجز لئلنسان والدابة ) ج ( أكفال: الكفل

 العشب رطبو ويابسو ) ج ( أكبلء: الكؤل

تقل فيروسو في المعاب بالعض من الفصيمة الكمبية إلى اإلنسان وغيره ومن ظواىره تقمصات في عضبلت مرض معد يعرف برىبة الماء ين: الكمب
 التنفس والبمع وخيفة الماء وجنون واضطرابات أخرى شديدة في الجياز العصبي ويقال دفعت عنك كمب فبلن أذاه وشره و حدة الشتاء

 المكان الصمب ببل حصى واحدتو كمدة: الكمد

 شد الجربأ: الكمع

 نمش يعمو الوجو كالسمسم وحمرة كدرة تعمو الوجو والبيق: الكمف

 الكامل ) ال يثنى وال يجمع ( يقال أعطاه حقو كمبل وافيا: الكمل

 العمى يولد بو اإلنسان: الكمو

 غمظ يعمو الرجل والخف والحافر واليد: الكنب

 يمينو وشمالو وكنف الطائر جناحو وكنف اهلل رحمتو وستره وحفظو جانب الشيء والظل ) ج ( أكناف وكنفا الرجل حضناه عن: الكنف

 أول المبن عند الوالدة قبل أن يرق و ) في الطب ( سائل تفرزه غدة الثدي قبيل الوالدة وبعدىا أليام معدودة ) ج ( ألباء: المبأ

وقيل ما كان قريبا من حبل الرمل وما يشد في صدر موضع القبلدة من الصدر من كل شيء وما استرق من الرمل وانحدر من معظمو : المبب
 الدابة ليمنع تأخر الرحل والسرج ) ج ( ألباب والبال ويقال إنو لرخي المبب ويقال فبلن في لبب رخي في سعة وخصب وأمن

 شجر من الفصيمة القرنية ينبت في الببلد الحارة: المبخ

  صوف أي مالو قميل وال كثيرالصوف ويقال مالو سبد وال لبد ال شعر لو وال: المبد

سائل أبيض يكون في إناث اآلدميين والحيوان وىو اسم جنس جمعي واحدتو لبنة وفي حديث خديجة ) درت لبنة القاسم ( و ىي الطائفة : المبن
  القميمة من المبن ) ج ( ألبان ولبن كل شجرة ماؤه

 وحلالندى والماء والطين المختمطان يقال مشينا في لثق : المثق

 المعقل والمبلذ والزوجة والوارث ) ج ( ألجاء: المجأ

 ارتفاع أصوات األبطال واختبلطيا وصييل الخيل: المجب

 من بثور العين شبو المخص إال أنو من تحت ومن فوق: المحج

 ما يجيء بعد شيء يسبقو وما يمحق بالكتاب بعد الفراغ منو فتمحق: المحق

 المغة وقد روى ) إن القرآن نزل بمحن قريش ( والفطنة: المحن

 الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق يقال فبلن فيو لدد وبيني وبينو لدد: المدد

 تقول العرب إذا أرادت توكيد المحالفة ) المدم المدم ( حرمتنا حرمتكم وبيتنا بيتكم ال فرق بيننا: المدم

 مترس الباب: المزز
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 كية تنمو في منطقة حوض البحر المتوسط ذات أزىار بيض من الفصيمة المصفيةشجيرة شو : المصف

 سواد مستحسن في باطن الشفة: المعس

 الصوت والجمبة ) ج ( ألغاط: المغط

وطئو  الطيب القميل و قصبة المسان وعروقو واإلرجاف الحاد وشبو صندوق أو عمبة تحشى بمواد متفجرة ثم يوضع مستورا في األرض فإذا: المغم
 واطئ انفجر ) مج ( ) ج ( ألغام

 الحبل يقال امرأة سريعة المقح وقد يستعمل ذلك في كل أنثى والمقاح: المقح

 كل نثارة من سنبل أو ثمر وقطع ذىب أو فضة توجد في المعدن يقال وجدت في المعدن لقطا ) ج ( ألقاط: المقط

 الطريق الواضح يقال خذ ىذا المقم: المقم

 (طست من نحاس أو صفر ضيق القاع متسع األعمى ) معشبو : المقن

 الوسخ من المبن يجمد عمى حرف اإلناء فتأخذه بيدك: المكث

 الفالوذج: الممص

( كبائر اإلثم والفواحش إال الممم لذين يجتنبون ) اقاربة الذنب وفي التنزيل العزيز الصغير من الذنوب نحو القبمة والنظرة وما أشبييا وم: الممم
 جنون أو طرف منو يمم باإلنسان ويعتريو ويقال كان ذلك منذ شير أو لممو قراب شيرالو 

من  ما يرتفع من النار كأنو لسان و ) في الكيمياء ( النار التي تنتج من توىج نار أو بخار مشتعل ) مج ( والغبار الساطع كالدخان المرتفع: الميب
 النار

 النمام: المأس

قول مقتطعة من كبلم أو مرسمة بذاتيا تنقل ممن وردت فيو إلى مشابية بدون تغيير مثل ) الصيف ضيعت المبن ( و ) المثل وجممة من ال: المثل
 الرائد ال يكذب أىمو ( واألسطورة عمى لسان حيوان أو جماد كأمثال كميمة ودمنة ) ج ( أمثال

 ساء وكانت قيمتو ثمانية عشر قيراطا أي ثبلثة أرباع مثقالعيار ذىبي نسب إلى ببلد المجر وشاع استعمالو في تقييم حمي الن: المجر

 ما يمد بو الشيء يقال مددتو بمدد قويتو وأعنتو بو والجيش يقال ضم إليو ألف رجل مددا: المدد

 الطين المزج المتماسك والقطعة منو مدرة وأىل المدر سكان البيوت المبنية خبلف البدو سكان الخيام: المدر

 (ب القوم شذر مذر متفرقين ) و مذر ىنا إتباعيقال ذى: المذر

 الفساد والفتنة المشكمة وتقول العرب بينيم ىرج ومرج ) فتسكن المرج مع اليرج مزاوجة ( اختبلط وفتنة وتيويش واضطراب واإلبل ترعى ببل: المرج
بل مرج  راع ) ال يثنى وال يجمع ( يقال بعير وا 

 ) وال تمش في األرض مرحا) شدة الفرح أو النشاط والعجب واالختيال وفي التنزيل العزيز : المرح

 الثريد: المرد

 الحباس الذي يحبس الماء ) مع ( ) ج ( مروز: المرز
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نفاق  (في قموبيم مرض  )كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة واالعتدال من عمة أو نفاق أو تقصير في أمر وفي التنزيل العزيز : المرض
 وفتور عن تقبل الحق

 الماء أغمي فيو المحم فصار دسما النوع أو الجزء منو مرقة: المرق

 عصب في باطن عضدي البعير ) ج ( أمران وأمران الذراع أعصاب فييا: المرن

 مرض في العين تفرج منو: المره

 الميل يقال افعمو عمى مزز: المزز

و الحبل المضفور المحكم الفتل والمحور من الحديد تدور عميو البكرة ) ج ( مساد  (في جيدىا حبل من مسد  )العزيز  الميف وفي التنزيل: المسد
 وأمساد

 طباق األرض واألساور والخبلخيل من القرون أو العاج ونحوىا: المسك

 يقال أذىبو مشرا شتمو وىجاه أو سمع بو: المشر

 شيء يبرز في وظيف الدابة يشتد دون اشتداد العظمبياض يعتري اإلبل في عيونيا و : المشش

 الحمب القميل: المشل

 المبن الحامض والتألم يقال فعمت ىذا عمى مضض كارىا متألما: المضض

 الماء النازل من السحاب ) ج ( أمطار: المطر

 ذو الشعر من الغنم خبلف الضأن وىو اسم جنس واحده ماعز ) ج ( أمعز ومعيز: المعز

 لون ليس بناصع الحمرة أو شقرة بكدرة: المغر

 المغل والرمص ) ج ( أمغال: المغل

الجماعة وأشراف القوم و سراتيم ) ج ( أمبلء ويقال ما كان ىذا األمر عن مؤل منا عن مشاورة والخمق يقال ما أحسن مؤل فبلن أخبلقو : المؤل
 وعشرتو

قال أتيتو ممس الظبلم وذلك حين يقبل الميل ويختمط الظبلم بالنور قبيل الغروب أو المكان المستوي ال نبات بو ) ج ( مموس وأمبلس وي: الممس
 ( بعيده وثوب فضفاض من الحرير األسود يمبسو نساء الريف في مصر ) مو

 الزلق: الممص

 من الحيوان والكبلم والصخور الدعاء والتضرع وما استوى من األرض ويقال سرنا في الممق والممقات وىي القيعان الممس الصبلب والمين: الممق

 واحد المبلئكة والمبلئكة: الممك

 سمة عمى حرة الذفرى خمف األذن: الممل

 الميل والتقدم في الخير وال يقال في الشر واليداية لؤلمر قبل ركوبو: الميل

 الخبر ) ج ( أنباء: النبأ

 المقب أشعر بذم ) ج ( أنباز: النبز
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 ماء البئر عند حفرىا يقال كيف نبط بئركم ) ج ( نبوط وفبلن ال يدرك نبطو ال يعمم غوره وغاية قدره وعممو األنباط وأول ما يخرج من: النبط

 الشيء وجد ال عن طمب يقال أمر نبو والمشيور ) ج ( أنباه ومنو أنباه النحاة مشيوروىم: النبو

 النثار في الحفبلت: النثر

 لحاء الشجر: النجب

 االمتبلء بطعام غير موافق وىو يصيب الماشية والناسعطش شديد من : النجر

النجف ( التل  النجف (  النجاسة يقال فبلن نجس خبيث فاجر وىم نجس أيضا وفي التنزيل العزيز ( إنما المشركون نجس ) ) ج ( أنجاس: النجس
 ) ج ( نجاف

 السيم ) ج ( أندابأثر الجرح ) ج ( ندوب وأنداب والخطر يتراىن عميو والقوس السريعة : الندب

 الفطنة والكيس: الندس

 الماء الكدر والبئر النزح التي ال ماء فييا ) ج ( أنزاح: النزح

 الخفة والطيش في كل أمر يقال في كبلمو نزق والعجمة في جيل وحمق والمكان القريب: النزق

ذي طعم وليس بذي نزل ليس لو عقل وال معرفة وسحاب ذو نزل يقال نزل ينزل فيو كثيرا ورجل ذو نزل كثير الفضل والعطاء وفبلن ليس ب: النزل
 كثير المطر وطعام كثير النزل البركة

 القرابة ويقال نسبو في بني فبلن ىو منيم ) ج ( أنساب و ) عند عمماء الصرف ( إلحاق ياء مشددة في آخر االسم المراد نسبو: النسب

القوم نسقا وزرعت األشجار نسقا ويقال شعر نسق مستوي النبتة حسن التركيب ودر نسق  ما كان عمى نظام واحد من كل شيء يقال جاء: النسق
 منتظم والمنسوق يقال كبلم نسق متبلئم عمى نظام واحد و ) حروف النسق ( حروف العطف

 المبن يخرج من التين األخضر عند غمزه: النسل

نفس الروح والريح المينة قبل أن تشتد والطريق الدارس وريح المبن أو الدسم وطير سراع الخمق والناس ) ج ( أناسم يقال ما في األناسم مثمو و : النسم
 كالخطاطيف تعموىن خضرة ) ج ( أنسام

 المال والعقار: النشب

 نشوز ونشاز (ما ارتفع وظير من األرض ) ج : النشز

 األرجل واحدتيا نشفة ) ج ( نشافالنشف ( حجارة سود ذات ثقوب وكانت تدلك بيا  الماء الذي خبث طعمو: النشع

 شجر من الفصيمة الزيزفونية كانت تتخذ منو القسي واحدتو نشمة: النشم

 المنصوب ) ج ( أنصاب: النصب

  يقال رجل نصف كيل ) ج ( أنصاف ونصفون وامرأة نصف كيمة ) ج ( أنصاف ونصف: النصف

 احما ترشش من الماء عند نضحو والحوض ) ج ( نضوح وأنض: النضح 

التنضيد والمنضود يقال رأيت نضدا من ثياب أو فرش ويقال جسم نضد معتدل ممتمئ وفي السماء نضد من السحاب متراكم منو والسرير : النضد
 الذي ينضد عميو المتاع ويقال لفبلن نضد عز وشرف وىم نضد فبلن من يتقوى بيم من أعمامو و أخوالو ) ج ( أنضاد
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 يمة الشفوياتنبات عطري طبي من فص: النضف

 يقال ما بو نطف عيب أو فساد ووقع في النطف في الشر: النطف

 البصر والبصيرة ويقال في ىذا نظر مجال لمتفكير لعدم وضوحو ونظرا إلى كذا وبالنظر إليو مبلحظة واعتبارا لو: النظر

 المال السائم وأكثر ما يقع ىذا االسم عمى اإلبل ) ج ( أنعام وأناعيم: النعم

 عين الماء الممح: النغر

دود يكون في أنوف اإلبل والغنم ودود أبيض يكون في النوى ودود طوال سود وغبر وخضر تقطع الحرث في بطون األرض وما يخرجو : النغف
 اإلنسان من أنفو من مخاط يابس واحدتو نغفة

 ورم يكون في أرساغ الدابة فإذا مشت انفش وداء يصيب الخصيتين ترمان منو: النفخ

برامو يقال أمر بنفذه وقام بنفذ الكتاب بإنفاذ ما فيو والمخرج يقال أتى بنفذ ليذا المعضل ويقال طعنة ليا نفذ نافذة: نفذال  إمضاء الشيء وا 

 من ثبلثة إلى عشرة من الرجال ويقال ىم نفر فبلن نافرتو و المجمع من الناس والفرد من الرجال ) محدثة ( ) ج ( أنفار: النفر

ريح تدخل وتخرج من أنف الحي ذي الرئة وفمو حال التنفس ونسيم اليواء والجرعة والفرج ويقال ىو في نفس من أمره سعة وفسحة وبيني ال: النفس
وبينو نفس بعد وشراب ذو نفس ذو ري وشاعر أو كاتب طويل النفس ينساب في القول ويكثر االفتنان فيو ويعجبني نفس ىذا المؤلف أو ىذا 

 في تأليفو أو طييو ) ج ( أنفاسالطاىي طريقتو 

 الصوف المنفوش والمتاع المتفرق ويقال باتت غنمو نفشا منتشرة وكثرة الكبلم والدعاوي: النفش

 ما تساقط من الورق والثمر حول أصول الشجر وحب العنب حين يأخذ بعضو ببعض: النفض

 سرب في األرض أو الجبل لو مدخل ومخرج ) ج ( أنفاق: النفق

ية لغنيمة واليبة ) ج ( أنفال وجنس أعشاب محولة أو معمرة من الفصيمة القرنية ) الفراشية ( يسمى الطريفمن ) معرب تريفل ( فيو أنواع بر ا: النفل
 وأنواع تزرع فتكون كبل ومنيا النفل اإلسكندري أي البرسيم

 الرمل النقي الخالص من الشوائب: النقح

في القيعان وصغار الغنم أو جنس منيا صغير األرجل قبيح الشكل يوجد بالبحرين واحدتو نقدة ) ج (  ضرب من الشجر لو نور أصفر ينبت: النقد
 نقاد ونقادة والسفل من الناس

 ما أنقذتو واستخمصتو من يد غيرك يقال فرس نقذ ويقال ما لو شقذ وال نقذ ما لو شيء: النقذ

 المال يقال أعوذ باهلل من العقر والنقر الزمانة وذىاب: النقر

 الرديء الخسيس من الناس والمال يقال أعطاه من نقز المال والمقب: النقز

 ما انتكث ثم أعيد غزلو: النقض

ما يبقى من الحجارة عند ىدم البيت أو الحصن والريش ينقل من سيم إلى آخر والجدل ومراجعة الكبلم في صخب وداء في خف البعير : النقل
 يتخرق منو

 بة نقم ضربة عدو لو ووسط الطريقيقال ضربو ضر : النقم
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 شبو ميل في الشيء وداء يصيب مناكب البعير وغيره يمشي منو منحرفا: النكب

 كل شيء جر عمى صاحبو شرا ويقال رجل نكد شؤم عسر وأرض نكد قميمة الخير ) ج ( نكاد: النكد

 داء يصيب اليد: النكف

المجرب ورجل نكل وفرس نكل قوي وفي الحديث الشريف ) إن اهلل يحب النكل عمى النكل ( حبل يشد في أسفل الدلو العظيمة والشجاع : النكل
 الفارس الشجاع عمى الفرس القوي

 ريح المبن أو الدسم: النمس

لونو أثر الشيء في غيره وفي الحديث ) فعرفنا نمش أيدييم في العذوق ( وخطوط النقوش من الوشي ونحوه وبقع عمى جمد الوجو تخالف : النمش
 وأكثر ما يكون في الشقر وبياض في أصول األظفار يذىب ويعود

القصار من الريش وأول ما يبدو من النبت وضرب من جنس نباتات عشبية من الفصيمة األسمية تنبت في المناقع واألراضي الرطبة : النمص
 باق وغير ذلكوتستعمل اوراقيا األسطوانية الطوال المنتصبة رباطا ولصنع السبلل والحصر واألط

ظيارة الفراش وضرب من البسط وثوب من صوف ممون لو خمل رقيق ويطرح عمى اليودج والطريقة أو األسموب والجماعة من الناس أمرىم : النمط
 واحد والصنف أو النوع أو الطراز من الشيء يقال عندي متاع من ىذا النمط

 الكتاب الذي يكتب فيو ومن الطريق وسطو: النمق

 الربو وتواتر النفس من شدة الحركة: النيج

 ) ن المتقين في جنات ونير) إسعة والضياء والنير وفي التنزيل ال: النير

عشب من الفصيمة الصميبية يطول لو ورق عراض وأزىار كزىر الكرنب وثمرتو خردلة تعموىا شفة واحدة حادة بداخميا بذور شبيية ببذور : النيق
 (ا النبات حريف ويعرف أيضا بالجرجير البري واألييقان ) مجالكرنب إال أنيا أصغر وطعم ىذ

 الشرب األول وما أكل من الطعام: النيل

 (الغجر ) د: النور

 جنس نباتات من الفصيمة الصميبية، وىي أعشاب حولية أو معّمرة: اليبس

 الشق والخرق: اليتأ

 كل ما كان فيو اإلنسان وغيره وانقطع عنو: اليجأ

 الشجر واحدتو ىدبة وكل ورق ليس لو عرض كورق السرو والطرفاء ومن النبات الزغب يقوم مقام الورق ) ج ( أىداب وىدابأغصان : اليدب

 اليدر واألسقاط من الناس ال خير فييم: اليدر

صابة المرمى ) محدثة ( وال: اليدف ليو يمجأ كل مرتفع والغرض توجو إليو السيام ونحوىا والمرمى في كرة القدم ) محدثة ( وا  مشرف من األرض وا 
 والثقيل النؤوم الوخم الذي ال خير فيو ) ج ( أىداف

 الدم الميدر وكل ما تيدم فسقط يقال فبلن شييد اليدم وما بقي من نبات العام الماضي: اليدم

 الصفاء والخموص يقال ما في مودتو ىذب: اليذب
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 سقط الكبلم: اليذر

 الجرب اليابس في البدن: اليرص

 وىو المشي في اضطراب وسرعة اليراع :اليرع

 الربيب أي ولد الزوجة: اليرل

بناء ضخم بناه أحد الفراعنة من الحجارة الضخمة الصمبة ليكون قبرا لو وىو ذو قاعدة مربعة في الغالب ولو أربعة جدران كل منيا مثمث : اليرم
 فتكون رأسا واحدا ىو قمة اليرم ) ج ( أىرامسيا ؤو ر الشكل رأسو إلى أعمى وترتفع ىذه الجدران مائمة حتى تمتقي 

سيا مجتمعة في نقطة ؤو ات قواعدىا أضبلع ىذا المضمع ور ) في عمم اليندسة ( جسم كثير السطوح أحد أوجيو مضمع وأوجيو األخرى مثمث: اليرم
 واحدة خارجة عنو

خفة والطرب ونوع من بحور الشعر العربي والفارسي كل صوت فيو ترنم خفيف مطرب وصوت فيو بحح وصوت الرعد وصوت الذباب وال: اليزج
 سمي بذلك لتقارب أجزائو وىي مفاعيمن ست مرات مجزوء وجوبا ) ج ( أىزاج

 االضطراب: اليزع

 النزق و الخفة وشدة صوت الرعد: اليزق

 الصوت ورنين القوس: اليزم

 التكسر: اليضض

 قمة شيوة الطعام: اليقف

 فتو وما بين أعمى الجبل وأسفمو والفضاء أو الفاصل بين كل شيئين وما يسقط من أعمى إلى أسفلبقايا الشيء اليالك كجي: اليمك

 أول المطر واألمطار واحدىا ىمة ونسج العنكبوت والفزع والفرق: اليمل

الناس ال نظام ليم ) ج ( أىماج ذباب صغير كالبعوض يقع عمى وجوه الغنم والحمير والغنم الميزولة الواحدة ىمجة والحمقى والرعاع من : اليمج
 والجوع وسوء التدبير في المعاش

 الميمل المتروك ليبل ونيارا ببل رعاية وال عناية والماء السائل ال مانع يحجزه والميف ينزع من النخمة واحدتو ىممة: اليمل

 نوع من التمر: الينم

 طرف من الجنون: اليوس

 أوباءالطاعون وكل مرض فاش عام ) ج ( : الوبأ

 مصدر ويوصف بو فيقال رجل وبد سيء الحال ) يستوي فيو الواحد والجمع ( وقد يجمع عمى أوباد والنقرة في صفاة الجبل يستنقع فييا الماء: الوبد

 صوف اإلبل واألرانب ونحوىا الواحدة وبرة ) ج ( أوبار وأىل الوبر أىل البادية ألنيم يتخذون بيوتيم من الوبر: الوبر

احد األوباش من الناس وىم األخبلط والسفمة وواحد األوباش من الشجر والنبات وىي الضروب المتفرقة منو والنمنم األبيض يكون عمى و : الوبش
 الظفر والرقط من الجرب يتفشى في جمد البعير ووبش الكبلم رديئو

 مجتمع كل شيء وىبرية الرأس وداء يأخذ اإلبل فيرى فساده في أوبارىا: الوبغ
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 القميل التافو من الشيء ورجل وتح خسيس وطعام وتح ال خير فيو: الوتح

ما رز في األرض أو الحائط من خشب وفي أمثاليم ) أذل من وتد ( والينية الناشزة في مقدم األذن وما كان في العروض من أجزاء التفاعيل : الوتد
ىو الوتد المقرون نحو فعو وعمن والثاني حرفان متحركان بينيما ساكن عمى ثبلثة أحرف وىو عمى ضربين أحدىما حرفان متحركان يتموىما ساكن و 

) وأوتاد  وىو الوتد المفروق نحو الت من مفعوالت ) ج ( أوتاد وأوتاد األرض الجبال وفي التنزيل العزيز ( ألم نجعل األرض ميادا والجبال أوتادا
ال منازليم عمى منازل أربعة أركان من العالم شرقي وغربي وشمالي وجنوبي مع كل واحد الببلد رؤساؤىا وأوتاد الفم أسنانو وأوتاد الصوفية أربعة رج

 منيم مقام تمك الجية

ببؤرة جمع الوترة ومعمق القوس ) ج ( أوتار ووتار والوتر لممثمث ) في اليندسة ( ضمعو المقابمة لمزاوية القائمة والوتر البؤري مستقيم مار : الوتر
 (و بنقطتين عمى منحنييو والوتر المأبضي ) في الطب ( أحد وترين يحددان الحفرة المأبضية خمف الركبة ) مجالقطع المخروطي ومنت

 الحبل من الميف ووسخ األديم الذي يمقى منو: الوثل

 ثنالتمثال يعبد سواء أكان من خشب أم حجر أم نحاس أم فضة أم غير ذلك ويقال ىي وثن فبلن امرأتو ) ج ( أوثان وو : الوثن

 وجء ماء وجأ: الوجأ

 الخطر وىو السبق الذي يناضل عميو: الوجب

 شبو الغار و الممجأ: الوجح

البخيل و الخفيف الجسم المئيم وحجارة مركومة بعضيا فوق بعض عمى رؤوس اآلكام وعبلمة ييتدى بيا في الصحارى ) ج ( أوجام ووجوم : الوجم
 ورجل وجم رديء

 ت حجارةالواجن وىي أرض صمبة ذا: الوجن

 أصمو وحد ويقع عمى الذكر واألنثى ويكون مرادفا لواحد في موضعين سماعا: األحد

 المنفرد بنفسو والذي ال يعرف نسبو وال أصمو وىي وحدة: الوحد

 الحقد والغيظ والغش وأشد الغضب والعداوة ووساوس الصدر وببلبمو: الوحر

 النبات الكثير الممتف األصول ومن العشب الكثيرالشعر الكثير األسود ومن الجناح الواحف ومن : الوحف

 اسم لما يشتيى يقال ىذا وحمي. وحفيف الطير: الوحم

 تعفن اليواء المورث لؤلمراض الوبائية والضرر: الوخم

 ج ( أوداجالوداج وىما ودجان ويقال لممتواصمين ودجان وىما ودجا حرب أخوا حرب والوسيمة والسبب يقال فبلن ودجى إلى فبلن ) : الودج

 الوادس والعيب: الودس

 خرز بيض جوف في بطونيا شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر الواحدة ودعة: الودع

 نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق بو أو لحمة تعظم فييا أو مرض فييا ليس بالرمد ترم منو األذن وتشتد منو حمرة العين الواحدة ودقة: الودق

و دسم المحم ودىنو الذي يستخرج منو وشحم األلية والجنبين في الخروف والعجل يسؤل ويستعمل إىالة لحبر الطباعة ) مج ( وودك الدسم أ: الودك
 الميتة ما يسيل منيا ويقال ما فيو ودك لم يكن عنده طائل

 صواف الغنم من البعر والبول الواحدة وذحة ) ج ( وذح كبدنة وبدنأما يتعمق ب: الوذح
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 من الرجال الخفيف السريع فيما أخذ فيو: الوذل

 وأوذام الثؤلول وثآليل في رحم الناقة تمنعيا من الولد والحزة من الكرش والكبد والمصارين المقطوعة تعقد وتموى ثم ترمى في القدر ) ج ( أوذم: الوذم
 ووذوم

جمال الدنيا وبيجتيا وحسن القوم وجماليم وورق القوم أحداثيم أو من الشجر ما تبسط وكان لو خط ناتئ في وسطو تكتنفو حاشيتاه والدنيا و : الورق
بل وغي ر ذلك الضعاف من فتيانيم وورق الشباب نضرتو وحداثتو وجمود رقاق يكتب فييا وما يكتب فيو أو يطبع عميو من الكاغد والمال من دراىم وا 

أو ما سقط من الجراحة عمقا قطعا واحدتو ورقة ) ج ( أوراق ووراق و ) ويقال اختبط منو ورقا أصاب منو خيرا وما استدار من الدم عمى األرض 
( و )  األوراق المصرفية ( ) في االقتصاد ( أوراق يصدرىا بنك اإلصدار مشتممة عمى التزام بدفع مبمغ معين من النقود لحامميا عند الطمب ) مج

 قال ما أحسن أوراقو لسبتو وشارتواألوراق التجارية ( الكمبيالة والسند اإلذني والشيك ) مج ( وي

 (ورم ويمم ) في الطب ( ورم سرطاني سركومي ينشأ من ىنة جنينية األصل كامنة في الكمية ) مج: الورم

 القصير السمين الشديد الخمق: الوزأ

 الجبل المنيع والممجأ والمعتصم: الوزر

 الرجل الضعيف وسام أبرص ) ج ( أوزاغ: الوزغ

 الوسخ: الوسب

 ما يعمو األشياء من الدرن وقمة التعيد بالماء ) ج ( أوساخ: الوسخ

وسط الشيء ما بين طرفيو وىو منو والمعتدل من كل شيء يقال شيء وسط بين الجيد و الرديء وما يكتنفو أطرافو ولو من غير تساو : الوسط
أمة وسطا ) عدوال أو خيارا وىو من وسط قومو من خيارىم والعدل والخير ) يوصف بو المفرد و غيره ( وفي التنزيل العزيز ( وكذلك جعمناكم 

 (ومجال الشيء وبيئتو ) محدثة

 العجمة والشدة في العيش والذي يسند إليو ويمجأ يقال لجأت إلى وشز تحصنت ) ج ( أوشاز ويقال لقيتو عمى أوشاز عمى عجمة: الوشز

 نمرحيوان من فصيمة القط ورتبة المواحم وىو بين القط وال: الوشق

الماء القميل يتحمب من جبل أو صخرة وال يتصل قطره وقيل ال يكون ذلك إال من أعمى الجبل ويقال ما أصاب إال وشبل من الدنيا والقميل : الوشل
 من الدمع ) ج ( أوشال

 الوجع والمرض والتعب والفتور في البدن ) ج ( أوصاب: الوصب

فوريات وىي طيور مناقيرىا قصيرة وأجنحتيا مستديرة وأذنابيا قصيرة مستديرة عمودية عمى جنس طير من الفصيمة الوصعية ورتبة العص: الوصع
 جسميا تستوطن أوربة ومن أنواعو الوصع األوربي وىو يياجر شتاء إلى األردن ومصر ) مج ( ) ج ( وصعان

حيح وحمي من الدراىم الصحاح والخمخال الضوء وبياض الصبح والقمر والبياض من كل شيء ومحجة الطريق ووسطو والدرىم الص: الوضح
 والتحجيل في القوائم والغرة والمبن والشيب والبرص ) ج ( أوضاح

الدرن والدسم والوسخ من الدسم أو غيره وغسالة السقاء والقصعة ونحوىا وما تشمو من ريح تجده من طعام فاسد وأثر الطعام في الصحفة : الوضر
 لو لون واألثر من غير الطيب وبقية القطران ) ج ( أوضار وفبلن ذو أوضار خبيثوما يرى من الزعفران و نحوه مما 

 كل ما يوضع عميو المحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك يوقى بو من األرض ومائدة الطعام ) ج ( أوضام وأوضمة: الوضم

ليو انتماؤه ولد بو أو لم يولد ومربض البقر : الوطن  والغنم الذي تأوي إليو ) ج ( أوطانمكان إقامة اإلنسان و مقره وا 
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 الضغن والحقد والعداوة وجمبة الجيش وأصواتيم: الوغر

 العجمة ) ج ( أوفاز يقال لقيتو عمى أوفاز: الوفز

 العجمة ) ج ( أوفاض: الوفض

 يقال غبلم وفع أي مترعرع ) ج ( وفعان: الوفع

اشتعاال وواحد األوقاص في الصدقة وىو ما بين الفريضتين نحو أن تبمغ اإلبل خمسا لغة في الوقص وكسار العيدان يمقى في النار ليزيدىا : الوقص
 ففييا شاة وال شيء

 الحجارة والكرب الذي لم يستقص فبقيت أصولو بارزة في الجذع فأمكن المرتقي أن يرتقي فييا: الوقل

 سفح الجبل: الوكف

 ض فيو بل يكمو إلى غيرهالجبان والبمية والعاجز الذي إذا نابو أمر ال يني: الوكل

 كل ما ولد ) و يطمق عمى الذكر واألنثى والمثنى والجمع ( ) ج ( أوالد وولدة والرىط: الولد

 شدة حر اليوم والميل وندى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع سكون الريح وىو ما يعبر عنو اليوم بالرطوبة: الومد

 يب أرجو وانتشارهحر النيار والشمس ونحوىما ومن الط: الوىج

 (توىج وقع الشمس عمى األرض حتى ترى لو اضطرابا كالبخار ) يمانية: الوىر

 الحبل في أحد طرفيو أنشوطة يطرح في عنق الدابة واإلنسان حتى يؤخذ ) ج ( أوىاق: الوىق

 الضعف وذبول الحيوية والرجل القصير الغميظ ونحو نصف الميل أو بعد ساعة منو: الوىن

 ال في سيره يتم أي إبطاء أو ضعف أو فتور والحاجةيق: اليتم

 شيء كالبعوض يغشى الوجو وأوالد بقر الوحش: اليرع

 اليافع يقال غبلم يفع واليفاع ) ج ( أيفاع ويفوع: اليفع

 يقال رجل يقن وذو يقن ال يسمع شيئا إال أيقن بو ولم يكذبو: اليقن

 إلى أحمر ضارب إلى صفرة والخرز األحمر الواحدة ينعةضرب من العقيق يختمف لونو من أحمر مدمي : الينع
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 :  فْعلالصيغة الصرفية  -8

 العطاء و الطريقة: األتو

 لمعان السيف ورونقو: األثر

 شجر من الفصيمة الطرفاوية طويل مستقيم يعمر جيد الخشب كثير األغصان متعقدىا دقيق الورق واحدتو أثمة: األثل

االنتفاع و المير ) ج ( أجور و في التنزيل العزيز ( فآتوىن أجورىن فريضة ) و األجر الحق ) في االقتصاد ( األجر عوض العمل و : األجر
 (الذي يكفي العامل ليعيش عيشة ىادئة مريحة ) مج

قال ) ز و في التنزيل العزيأحد كواكب المجموعة الشمسية و ترتيبو الثالث في فمكو حول الشمس و ىو الكوكب الذي نسكنو و الجزء منو : األرض
 و أرض الشيء أسفمو و ىي مؤنثة ) ج ( أرضون و أرضون و أراض و أروض (اجعمني عمى خزائن األرض 

و في المثل ) إن كنت بي تشد أزرك فأرخو ( أي إن تتكل عمي في  (اشدد بو أزري  )أزره قواه و في التنزيل العزيز  القوة و يقال شد: األزر
 حاجتك فقد حرمتيا

 من القوس منحناىا: األطر

القوم يجتمعون عمى عداوة إنسان يقال ىم عميو ألب واحد و يقال ألب ألوب كثير مجتمع و ميل النفس إلى اليوى و شدة الحر و العطش و : األلب
 شدة الحمى

 يقال ألف مؤلف تام ) ج ( آالف و ألوف عشر مئات و: األلف

المكان المرتفع و صغار التبلل و االختبلف في المكان ارتفاعا و انخفاضا و رقة و صبلبة و الضعف و الوىن و الشك و العيب و العوج : األمت
 ) ج ( إمات و أموت

ة ) ج ( أمور و الطمب أو المأمور بو و في التنزيل العزيز ( الحال و الشأن و في التنزيل العزيز ( ليس لك من األمر شيء ) و الحادث: األمر
ين من وقضي األمر ) ) ج ( أوامر و أولو األمر الرؤساء و العمماء و أمر الوفاء ) أمر األداء ( أمر يصدره القاضي تعويبل عمى مستند بوفاء د

 (الديون الصغيرة ) مج

ين و الحاجز و يقال حمي أنفو اشتد غضبو و غيظو و رجل حمي األنف يأنف أن يضام و عضو التنفس و الشم و ىو اسم لمجموع المنخر : األنف
أجدع ( شمخ بأنفو تكبر و رغم أنفو ذل و مات حتف أنفو من غير قتل و فبلن يتبع أنفو يتشمم الرائحة فيتبعيا و في المثل ) أنفك منك و إن كان 

ة رقيقة من العاج توضع في نياية رقبتو من جية المبلوي و أنف الجبل ما نتأ منو و و من كل شيء أولو و طرفو و أنف العود الموسيقي قطع
 شخص و أنف القوم سيدىم ) ج ( أنوف و آناف و آنف

األقارب و العشيرة و الزوجة و أىل الشيء أصحابو و أىل الدار و نحوىا سكانيا ) ج ( أىال و يقال ىو أىل لكذا مستحق لو الواحد و : األىل
 في ذلك سواء و يقال في الترحيب أىبل و سيبل جئت أىبل و نزلت مكانا سيبل الجمع

ا السرعة و الريح و السحاب و جماعة النحل و القصد و االستقامة و الطريقة و العادة يقال ما زال ىذا أوبة و الجية و الناحية يقال جاؤو : األوب
 من كل أوب

 ألنصار في فجر اإلسبلم و اآلخر الخزرجالذئب و قبيمة قحطانية ىي أحد فرعي ا: األوس

 الثقل يقال ألقى عميو أوقو و الشؤم: األوق

 الحين و العدل و أحد جانبي الخرج و الخاصرة: األون

 الحية الذكر ) ج ( أيوم: األيم
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 (األيم ) الحية: األين

ال بأس بو ال مانع و ال بأس فيو ال حرج ) ج ( أبؤس  الشدة في الحرب و الحرب و العذاب الشديد و الخوف يقال ال بأس عميو و يقال: البأس
 ومنو المثل ) عسى الغوير أبؤسا ( يضرب لكل شيء يخاف منو الشر

 (في الجراحة قطع طرف أو جزء منو جراحيا ) مج: البتر

 يقال عطاء بتل منقطع النظير أو ال عطاء بعده و الحق يقال ما قمت إال بتبل: البتل

 حدتو ) بتاء ( و أرض سيمة رخوة ) ج ( بثورخراج صغار وا: البثر

 موضع انبثاق الماء من نير و نحوه ) ج ( بثوق: البثق

 من الناس الجماعة و من الخيل مائة فأكثر ) ج ( بجود: البجد

حت صراح الصرف الخالص ال يخالطو غيره يقال شراب بحت غير ممزوج و خبز بحت غير مأدوم و عربي بحت خالص النسب و ظمم ب: البحت
و  و برد أو حر بحت شديد و أكل المحم بحتا بغير خبز ) يستوي في كل ذلك المذكر و المؤنث و المفرد و المثنى و الجمع ( و قد يؤنث و يثنى

 يجمع فيقال عربية بحتة و أعراب بحوت

لمنجم يبحث فيو عن المعادن و الحية العظيمة ) بذل الجيد في موضوع ما و جمع المسائل التي تتصل بو و ثمره ىذا الجيد و نتيجتو و ا: البحث
 ج ( بحوث و أبحاث و آداب البحث و المناظرة

و  الماء الواسع الكثير و يغمب في الممح و من الرجال الواسع المعروف و الواسع العمم و من الخيل الواسع الجري الشديد العدو ) ج ( أبحر: البحر
 بحور و بحار

 رقاق بيض يأتين قبل الصيفبنات بخر سحائب : البخر

و المبيع الخسيس الذي غبن فيو المشتري و من الزروع ما يسقيو  (وشروه بثمن بخس  )زيز النقص يقال ثمن بخس و في التنزيل الع: البخس
 المطر و ال يسقى ) ج ( بخوس

 الرخو و الرطب الرديء: البخو

و يقال فعمو عودا و بدءا و عودا عمى بدء فعمو مرة بعد أخرى و رجع عوده عمى بدئو  أول كل شيء يقال فعمتو بدءا و بدء بدء و أول بدء: البدء
 في الطريق الذي جاء منو و السيد األول في السيادة و الشاب العاقل المستجاد الرأي و خير نصيب من الذبيحة ) ج ( أبداء و بدوء

 و ليمة البدر ليمة أربع عشر القمر ليمة كمالو و الغبلم المكتمل ) ج ( بدور و أبدار: البدر

 البادية و أىل البادية: البدو

 الشق ) ج ( بذوح: البذح

 كل حب يزرع في األرض و النبات أول ما يبدو و النسل ومنو ) إن ىؤالء لبذر سوء ( ) ج ( بذور و بذار: البذر

 يقال سألتو فأعطاني بذل يمينو ما قدر عميو و يقال صونو خير من: البذل

 لشدة و العذاب الشديد و األذى يقال لقي منو برحا بارحا و برحا مبرحا و لقي منو بنات برح الشدائد و الدواىيا: البرح

 ( نزلة تصيب أغشية الجياز التنفسي المخاطية ) مج: البرد

 البراض و من اآلبار القميمة الماء ) ج ( بروض و براض و أبراض: البرض
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 المعاب: البرغ

ي السماء عمى إثر انفجار كيربائي في السحاب و جياز نقل الرسائل من مكان إلى آخر بعيد بوساطة إشارات خاصة ) مج ( الضوء يممع ف: البرق
 ) ج ( بروق

 الصدر و ما يمي األرض من صدر البعير و جماعة اإلبل الباركة و اإلبل الكثيرة الواحد بارك: البرك

 بزو الشيء عدلو و نظيره: البزو

 بسر باسر و الماء أول ما ينزل من السحاب يقال وجو: البسر

 ( ) في عمم الحساب ( العدد األعمى في الكسر االعتيادي ) مو: البسط

بل الحرام ) الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث فيو سواء ( و عصارة العصفر و الحناء و الرجل الكريو الوجو و بسبل لو ويبل لو و بسبل بس: البسل
 آمين آمين

 الحجر األبيض الرخو و الطين العمك الجيد فيو حصى: البصر

 الخرق الضيق ال يكاد ينفذ منو الماء: البصع

 فوت ما بين طرف الخنصر إلى البنصر: البصم

بطن من كل شيء جوفو و المرة الواحدة من النتاج و الزرع و يقال نثرت المرأة بطنيا كثر ولدىا و ألقت الدجاجة ذا بطنيا باضت ) ج ( أ: البطن
 و بطون و بطنان

 البظارة: البظر

 النشر و يوم البعث يوم القيامة و الرسول واحدا أو جماعة ) ج ( بعوث: البعث

 رجيع ذوات الخف و ذوات الظمف إال البقر األىمي: البعر

السقي و رب الشيء و مالكو ) ج ( بعال الزوج و الزوجة و األرض المرتفعة التي ال يسقييا إال المطر و الزرع يشرب بعروقو فيستغني عن : البعل
 و بعول و بعولة

 الظمم و الخروج عمى القانون و الكبر و االستطالة و مجاوزة الحد و فساد الجرح يقال برئ الجرح عمى بغي إذا التأم عمى فساد: البغي

 متاع البيت و الفرقة من الناس ) ج ( بقوط: البقط

 و بجزء منو دون تحويمو صناعيا ) ج ( بقولنبات عشبي يغتذي اإلنسان بو أ: البقل

 الفتى من اإلبل ) ج ( أبكر و بكار و األنثى بكرة و في المثل ) جاؤوا عمى بكرة أبييم ( جاؤوا جميعا: البكر

 الغنيمة في الحرب: البكل

 الحديدة التي يخرط بيا الخراط: البمط

 مخدرة من الفصيمة الباذنجانية ) من اليندية ( جنس نباتات طيبو: البنج

 يقال بيرا لو تعسا و ىبلكا و بيرا لو عجبا: البير

 الدوم الرطب: البيس
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 الطمق الوجو و الدوم الرطب: البيش

 المخمى ببل رعاية و القميل الحقير و في لسان المحدثين سارت عمى البيل تجاوزت حدود الحشمة: البيل

في بيو من العيش و البيت المقدم أمام البيوت و المكان المخصص الستقبال الضيوف ) محدثة ( ) ج (  الواسع من كل شيء و يقال ىو: البيو
 أبياء

 (الجماعة في كثرة و اختبلط و الغوغاء ) ج ( أبواش و أوباش ) عمى القمب: البوش

 المون و السحنة ) ج ( أبواص: البوص

 الباع ) ج ( أبواع: البوع

 ال ىذا بوق من المطر لمدفعة الشديدة منومن كل شيء أشده يق: البوق

المسكن و فرش البيت و الكعبة و القبر و بيت اهلل المسجد و بيت الرجل امرأتو و عيالو و بيت الشعر كبلم موزون اشتمل عمى صدر و : البيت
 ( بيوتات و يغمب عمى بيوت الشرفعجز و بيت القصيد أحسن أبيات القصيدة و يقال ىو جاري بيت بيت مبلصقي ) ج ( أبيات و بيوت ) جج 

 من الطعام الرديء: البيد

 بيض النمل خاصة: البيظ

 ) في االصطبلح ( مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم ) ج ( بيوع: البيع

 حمرة الشفة من أثر فوران الدم: البيغ

 العداوة و البغضاء و غراب البين يتشاءم بو ألنو نذير الفرقةالفرقة و ذات البين ما بين القوم من القرابة و الصمة و المودة أو : البين

 العداوة و الثأر ) ج ( تبول: التبل

 التراب و من المغزل العود الذي يمف عميو الخيط: الترب

 في الجراحة الشرط الذي لم يبالغ فيو: الترخ

 جيل من المغول واحده تركي ) ج ( أتراك: الترك

 من تسعة أجزاء ) ج ( أتساع جزء: التسع

 الشر و يقال تعسا لو دعاء عميو و البعد: التعس

 الوسخ: التفن

 الرجل المتقن الحاذق و الطبع و الطين الرقيق يخالطو حمأ يخرج من البئر و رسابة الماء و خثارتو و الطين الذي يذىب عنو الماء فيتشقق: التقن

 ) ج ( تمود و تبلدالتبلد وىو المال األصمي القديم : التمد

 الذكر من المعز و الظباء و الوعول إذا أتى عميو حول ) ج ( تيوس و أتياس و أتيس و تيسة و لحية التيس بقل تطبخ جذوره المحمية: التيس

 ما يسيل عمى وجو األرض من جمد ذائب و نحوه: التيع

 العبد ومنو سمت العرب تيم اهلل و تيم البلت: التيم
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 و و قاتل الحميم و الثأر المنيم الذي إذا أصابو الطالب رضي بو فيدأ ) ج ( أثآر و ثأرات و تسيل اليمزة فيصير ثاراتالدم نفس: الثأر

 الثابت القمب الشجاع: الثبت

 الغميظ العريض: الثجر

 شحم رقيق يغشى الكرش: الثرب

 المطر الضعيف: الثرد

 مسيل الماء في الوادي ) ج ( ثعبان: الثعب

 يسيل من شجر السمر كالصمغ و ىو سم قاتل و إذا قطر في العين منو شيء مات اإلنسان وجعا ) ج ( أثعارما : الثعر

السن الزائدة خمف األسنان و حممة زائدة في ضرع الناقة و نحوىا و الشحيح النفس الدنيء األصل و دويبة صغيرة تظير في السقاء إذا : الثعل
 خبثت ريحو ) ج ( ثعول

في الجبل و نحوه و الموضع يخاف ىجوم العدو منو و الفم و األسنان و الموضع يخاف منو العدو و منو سميت المدينة عمى شاطئ  الفرجة: الثغر
 البحر ثغرا ) ج ( ثغور

 ما جمد من الماء ) ج ( ثموج: الثمج

 الغائط غير المتماسك: الثمط

 () عند العروضيين ( حذف الفاء من ) فعولن: الثمم

 ء القميل الذي ليس لو مدد و المكان يجتمع فيو الماء ) ج ( أثماد و ثمادالما: الثمد

ما يمبس و يقال رجل طاىر الثوب بريء من العيب و ثوب الماء جمدة يكون فييا الجنين و لفو كاممة من القماش مختمفة المقدار ) ج ( : الثوب
 أثواب و ثياب

 ة و برج من بروج السماءالذكر من البقر ) ج ( ثيران و ثيرة و ثير : الثور

 جماعة النحل: الثول

 المغرة و السرة و كل كز غميظ و حمار الوحش و األسد: الجأب

 من الرجال الضخم و من الغيث الغزير الكثير و من النبت الغض الريان: الجأر

 النفس أو القمب و يقال ىو رابط الجأش ثابت عند الشدائد: الجأش

 فييا الماء ) ج ( أجبؤ و جبأةنقرة في الجبل يجتمع : الجبء

 األمة و الجماعة من الناس و الساحة ) ج ( أجبل و جبول: الجبل

 ولد الحمار ) ج ( جحاش و يقال في ذم المستبد برأيو ىو جحيش وحده: الجحش

 العظيم من كل شيء و الحرباء أو نوع منيا و يعسوب النحل ) ج ( جحول و جحبلن: الجحل

 جدران و أصل الجدار و في الحديث ) اسق أرضك حتى يبمغ الماء الجدر ( ) ج ( جدورالحائط ) ج ( : الجدر
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 ( العضو و العظم الموفر ) ج ( أجدال و جدول و في حديث عائشة ) العقيقة تقطع جدوال ال يكسر ليا عظم: الجدل

 لوالذكر من أوالد المعز ) ج ( أجد و جداء و جديان و برج في السماء بجوار الد: الجدي

) في اصطبلح الصوفية ( حال من أحوال النفس يغيب فييا القمب عن عمم ما يجري من أحوال الخمق و يتصل فييا بالعالم العموي و ) : الجذب
 عند أفبلطون ( الخير األسمى و يسميو بعض متصوفي اإلسبلم الوجد و ) في عمم الرياضة ( قوة الجذب ىي القوة التي يؤثر بيا جسم عمى آخر

 ن أن يكون ىناك اتصال ظاىر بين الجسميندو 

 الترس و البقية من المال: الجرد

 صوت يحدث من أكل الشيء الخشن ) ج ( أجراش و جروش: الجرش

 المال الكثير من الصامت و الناطق و الكؤل الممتف: الجرف

صغير من ولد الكمب و األسد و السباع ) ج ( جراء و أجر الثمر أول ما ينبت غضا و ما استدار من الثمار كالحنظل و القثاء و نحوه و ال: الجرو
 و أجراء

 يقال ما لفبلن جزء ما لو كفاية: الجزء

 (النحر و انحسار ماء البحر عن الشاطئ بفعل الجاذبية ) مج: الجزر

 منعطف الوادي ووسطو ) ج ( أجزاعضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختمفة األلوان و الحجر في جممتو بمون الظفر و : الجزع

الكثير العظيم من كل شيء و ما عظم من الحطب و يبس و في الحديث ) اجمعوا لو حطبا جزال ( و الكريم المعطاء و من الكبلم القوي : الجزل
 الفصيح الجامع ) ج ( جزال

 (بذلك ألنو جزم من المسند) في النحو ( تسكين الحرف أو حذفو و الصورة األولى لمخط العربي ) سمي : الجزم

 الضخم من أعضاء الجسم: الجسر

 الكثير و القوس الخفيفة الكثيرة اإلرنان ) ج ( أجشاء: الجشء

 حجارة خشنة تتكون في البحر من الحصى و األصداف: الجشر

جعد اليدين و جعد األنامل ورجل جعد القفا يقال وجو جعد مستدير قميل المحم و بعير جعد كثير الوبر متجمعو و البخيل المئيم يقال فبلن : الجعد
 لئيم الحسب

 ما يبس في الدبر من العذرة و خرء كل ذي مخمب من السباع ) ج ( جعور: الجعر

 السرخين: الجعس

 الضخم و العظيم المستكبر في نفسو و في الحديث ) أال أنبئكم بأىل النار كل جظ جعظ ( و السيء الخمق المتسخط: الجعظ

 القميل يقال ما عنده من المتاع إال جعف: الجعف

 الطين و ما جمع من البعر و نحوه فجعل كومة و االست: الجعو

 ما عظم واستكرش من ولد الشاء والمعزى: الجفر

 حبل السفينة: الجفظ
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 اإلجفيل ) ج ( جفول و السحاب أراق ماءه فانجفل و مضى و ضرب من النمل سود كبار: الجفل

من أعبلىا و أسفميا و في المثل ) إنو لشديد جفن العين ( يضرب لمن يصبر عمى السير و غمد السيف و نحوه ) ج ( أجفن غطاء العين : الجفن
 و أجفان و جفون و جفن الماء السحاب و جفنا الرغيف وجياه

 (حجر الشحذ أو المسن ) مج: الجمخ

 الحمقة المستديرة في أسفل السنان و العقبة: الجمز

 (من الماء فصار ثمجا ) تسمية بالمصدرما جمد : الجمد

 ما بقي من عرجون النخمة ) ج ( أجماز و جموز: الجمز

الجماعة و المجتمعون و الجيش و النخل ينبت من نوى غير معروف الصنف و تمر مختمط من أنواع متفرقة ليس مرغوبا فييا و الصمغ : الجمع
 الجبرية المتشابية ) مج ( ) ج ( جموع األحمر و ) في عمم الرياضة ( ضم األعداد أو الحدود

ي في أمرىا و في التنزيل من كل شيء ناحيتو و شقو و معادلو و يقال ىذا قميل في جنب مودتك بالنسبة إلييا و ماذا فعمت في جنب حاجت: الجنب
نب البلزق إلى جنبك و الصاحب في جانبو و في حقو ) ج ( جنوب و أجناب و جار الج ( حسرتى عمى ما فرطت في جنب اهلل يا )العزيز 

يا بالجنب القريب منك و صاحبك في السفر و يقال أعطاه الجنب انقاد لو و ذو الجنب الذي يشتكي جنبو و ذات الجنب الجناب و التي تشتكي جنب
 بسببو

 الناحية و الكنف و من الميل طائفة منو و ظبلمو و اختبلطو و من الطريق و نحوه جانبو: الجنح

شاط المشقة و النياية و الغاية و الوسع و الطاقة و يقال جيد جاىد ) لممبالغة ( وجيد الببلء كثرة العيال و الفقر و ) في الفمسفة ( كل ن: الجيد
 ج(عقميا و ييدف غالبا إلى غاية ) ميبذلو الكائن الواعي جسميا أو 

 ) في اصطبلح أىل الكبلم ( اعتقاد الشيء عمى خبلف ما ىو عميو: الجيل

 غمظ الوجو: الجين

 البطيخ الشامي: الجوح

 (المطر الغزير الذي ال مطر فوقو و في حديث االستسقاء ) ولم يأت أحد من ناحية إال حدث بالجود: الجود

 عنده مال جور كثيرويقال  الجائر ) ج ( جورة و جورة: الجور

و معظمو و ثمر يؤكل ) مع ( و خشب جميل المنظر لين يشيع  من كل شيء وسطو و في حديث عمي ) أنو قام من جوز الميل يصمي (: الجوز
 استعمالو في األثاث ) مج ( و ) جوز اليند ( النارجيل ) ج ( أجواز

 الصدر و الوسط و القطعة العظيمة من الميل: الجوش

يث ) قيل لو أي الميل أسمع قال جوف من كل شيء باطنو الذي يقبل الشغل و الفراغ ) ج ( أجواف و من الميل ثمثو األخير و في الحد: الجوف
 الميل اآلخر ( ومن األرض ما اتسع و انخفض فصار كالجوف و الوادي ) ج ( أجواف

 الجماعة من الناس و كل خميط من الرعاء أمرىم واحد ) ج ( أجواق: الجوق

 العدد من الماشية و نحوىا ) ج ( جول و أجوالما تجول بو الريح عمى وجو األرض من تراب و غيره و الكتيبة الضخمة و القطيع ذو : الجول

 الرعاء أمرىم واحد: الجوم
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 األسود و األبيض ) ضد ( و النور و الظممة ) ضد ( و األسود تخالطو حمرة ) ج ( جون و طرف القوس و ىما جونان: الجون

 الجند و جماعة الناس في الحرب ) ج ( جيوش: الجيش

 و سفر األحبار العالم ) ج ( أحبار و حبور: الحبر

 المكان يحبس فيو ) ج ( حبوس: الحبس

 الصوت الضعيف و بقية الحياة و يقال ما بو حبض و ال نبض ما بو حراك: الحبض

ما فتل من ليف و نحوه ليربط أو يقاد بو و يقال فبلن يحطب في حبل فبلن يعينو و ينصره و وصل فبلن حبل فبلن زوجو ابنتو و من : الحبل
 )يز الرمل ما طال و امتد كالحبل و موقف خيل الحمبة قبل أن تطمق و حبل الوريد عرق في العنق و يضرب بو المثل في القرب و في التنزيل العز 

و حبل العاتق عصب بين العنق و المنكب و حبل الذراع عرق فييا و يقال ىو عمى حبل ذراعك ممكن لك  (إليو من حبل الوريد  ونحن أقرب
و في  (واعتصموا بحبل اهلل جميعا  )ة و األمان و في التنزيل العزيز مستطاع و حبل الفقار عرق يمتد في الظير من أولو إلى آخره و العيد و الذم

 (و بين القوم حباال و نحن قاطعوه ة األنصار ) إن بينناحديث مبايع

 شجرة الدفمى: الحبن

 و قال أمية ابن أبي الصمت (كان عمى ربك حتما مقضيا  )القضاء و في التنزيل العزيز : الحتم

 المثل و القرن ) ج ( أحتان: الحتن

 سوء الحال و سوء الرضاع: الحثل

ن ميراثو إما كمو و إما بعضو بوجود شخص آخر و ىو نوعان حجب نقصان و ىو حجب عن سيم المنع و ) شرعا ( منع الشخص ع: الحجب
 أكثر إلى سيم أقل و حجب حرمان وىو المنع من اإلرث كمو فبل ينال شيء منو

حمايتو و محجر في الشرع المنع من التصرف لصغر أو سفو أو جنون و الناحية و من اإلنسان حضنو و يقال ىو في حجره في كنفو و : الحجر
 العين و ىو ما دار بيا

 الخمخال و القيد ) ج ( أحجال و حجول: الحجل

 من كل شيء جرمو و مقدار جرمو ) ج ( حجوم: الحجم

 النشز الغميظ من األرض و يقال رجل حدر مستعجل: الحدر

 يقال ىو رجل حدل و حكم حدل غير عادل: الحدل

 فئتين ) مؤنثة و قد تذكر عمى معنى القتال ( و الحرب الباردة القتال بين: الحرب

و األرض المحروثة و الطريق المثار بالحوافر لكثرة السير عميو و حرث الدنيا متاعيا  (وييمك الحرث والنسل  )الزرع و في التنزيل العزيز : الحرث
 اب و النصيبمن مال و بنين و غيرىما و حرث اآلخرة العمل الصالح الباقي و الثو 

 يقال رجل حرد معتزل عن الناس منتح ) ج ( حراد: الحرد

 يقال ىو أحر منو حسنا أكثر حسنا و أرق: األحر

 الدىر و الوقت الطويل منو يقال مضى عميو حرس من الدىر ) ج ( أحرس: الحرس

 األثر و أثر الجرح يبرأ فبل ينبت مكانو شعر أو وبر و الخديعة ) ج ( حراش: الحرش
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ومن  )من كل شيء طرفو و جانبو و يقال فبلن عمى حرف من أمره ناحية منو إذا رأى شيئا ال يعجبو عدل عنو و في التنزيل العزيز : حرفال
أي يعبده في السراء ال في الضراء و من الدواب الضامرة الصمبة و كل واحد من حروف المباني الثمانية و  (الناس من يعبد اهلل عمى حرف 

لتي تتركب منيا الكممات و تسمى حروف اليجاء و كل واحد من حروف المعاني و ىي التي تدل عمى معان في غيرىا و تربط بين أجزاء العشرين ا
 الكبلم و تتركب من حرف أو أكثر من حروف المباني و ىي أحد أقسام الكممة الثبلثة من اسم و فعل و حرف و الكممة يقال ىذا الحرف ليس في

 المغة و الميجة و منو الحديث ) نزل القرآن عمى سبعة أحرف ( و الطريقة و الوجولسان العرب و 

 أثر النار في الثوب و نحوه ) ج ( حروق: الحرق

 من األرض األحزم: الحزم

 من األرض ما غمظ و من الدواب ما صعبت رياضتو و من الناس من خشنت معاممتو ) ج ( حزون: الحزن

 النبق األخضر: الحسل

 يقال يوم كحسو الطير قصير جدا و نوم كحسو الطير قميل متقطع و الحسا: الحسو

 من الناس الجماعة ) ج ( حشود: الحشد

االجتماع و اجتماع الخمق يوم القيامة و الجماعة و من اآلذان وريش السيام و نحوىا الصغيرة المطيفة المجتمعة ) يستوي فيو المذكر و : الحشر
ي األصل مصدر ( يقال اذن حشر و آذان حشر و من السبلح الدقيق المحدد و من السيام المستوي الريش يقال سيم المفرد و فروعيما ألنو ف

 حشر و سيام حشر ) ج ( حشور

ما يحشى بو الشيء و من اإلبل صغارىا و من الناس الذي ال يعتمد عميو و من الكبلم الفضل الذي ال خير فيو و حشو الرجل نفسو و : الحشو
 البيت من الشعر أجزاؤه غير عروضو و ضربوحشو 

) عند أىل العربية ( إثبات الحكم لممذكور و نفيو عما عداه و يعرف أيضا بالقصر و ) عند المناطقة ( عبارة عن كون القضية محصورة : الحصر
 كقولنا العدد إما زوج و إما فردو تسمى مسورة و الحصر العقمي الدائر بين اإلثبات و النفي ال يجوز العقل فيما وراءه شيئا آخر 

 المغص في البطن: الحصو

ما حفر من األشياء و البئر الموسعة فوق قدرىا و التراب المستخرج من المكان المحفور و اليزال و صفرة تعمو األسنان أو تقشر في : الحفر
 أصوليا ) ج ( أحفار ) جج ( أحافير

 ج ( أحفاص و حفوص و أبو حفص كنية األسد البيت الصغير و زبيل من جمد و الشبل ): الحفص

من كل شيء ما اجتمع منو و الجمع العظيم يقال عنده حفل من الناس و يقال أيضا جمع حفل كثير و ىو ذو حفل مبالغ فيما أخذ فيو من : الحفل
 األمور

حقو الجبل سفحو و اإلزار يقال رمى بحقوه بإزاره ) ج  الخصر و يقال أخذ بحقوه و عاذ بحقوه استجار بو و اعتصم و حقوا الثنية جانباىا و: الحقو
 ( أحقاء

 الشيء القميل ) ج ( أحكار: الحكر

 العيد الوثيق: الحمس

 مساغ الطعام والشراب إلى المريء: الحمق

قال حمدك أن تفعل كذا الثناء بالجميل و يوصف بو فيقال رجل حمد و امرأة حمد و حمدة و منزل حمد و منزلة حمد محمود أو محمودة و ي: الحمد
 حماداك
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 كل نبت حامض أو مالح يقوم عمى ساق و ال أصل لو و ىو لمماشية كالفاكية لئلنسان ) ج ( حموض: الحمض

فبلن حمل عمى أىمو إذا كان ثقيل المرض و ما كان في بطن أو عمى شجر و اليودج و البعير عميو اليودج ) ج ( أحمال و حمول و : الحمل
 حمال

 لوحشة و الحاجة و المسكنةا: الحوب

 الكبد و ما حوليا و عرق الكبد: الحوث

 االفتقار و السبلمة: الحوج

يقال سوق حوز رويد أو شديد و الممك و من األرضين ما يحتازه إنسان لنفسو و يبين حدوده و يقيم عميو الحواجز فبل يكون ألحد حق فييا : الحوز
 و الطبيعة من خير أو شر

 (ر فناؤىا و شبو حظيرة تحفظ فيو األشياء و الدواب ) محدثةحوش الدا: الحوش

 يقال ألطعنن في حوصو ألخرقن ما خاط و ألفسدن ما أصمح و ما طعنت في حوصو ما أصبت في قصده و المغص: الحوص

الببلد التي تكون عمى شطآنو و مجتمع الماء و من األذن محارتيا و صدفتيا و القطعة المحدودة من األرض أو الزرع و حوض البحر : الحوض
 حوض النير األراضي التي يجري فييا و يروييا و الحوض الجاف حوض ثابت يفرغ ماؤه و تصمح فيو السفن ) ج ( أحواض و حياض و حيضان

 خيط مفتول من لونين أحمر و أسود فيو خرزات و ىبلل من فضة يشد عمى وسط حاممو لئبل يصاب بالعين: الحوط

 حية أو الجانب و ثوب ال كم لو تمبسو الصبية ) ج ( أحوافالنا: الحوف

 الجمع الكثير: الحوق

 يقال ىذا عمى حوك ذاك مثالو سنا أو ىيئة و ما نسج من ثياب: الحوك

المحيطة بو الحركة و التحول و السنة ) ج ( أحوال و الحذق وجودة النظر و القدرة عمى دقة التصرف في األمور و من الشيء الجيات : الحول
 يقال رأيت الناس حولو و حوليو و أحوالو محيطين بو

 القطيع الضخم من اإلبل من غير أن يحدد عدده: الحوم

 ما نتأ من نواحي الشيء يقال حيد الجبل و حيد الرأس و المثل و النظير و كل ضمع شديدة االعوجاج ) ج ( أحياد و حيود: الحيد

 شبو الحظيرة أو الحمى: الحير

 تمر و أقط و سمن تخمط و تعجن و تسوى كالثريد قال الشاعر: سالحي

 الجماعة: الحيش

 الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معمومة كل شير: الحيض

 حد الحجر ) ج ( حيوف: الحيف

 ما يصيب اإلنسان من مكروه فعمو: الحيق

 الماء المتجمع في بطن الوادي ) ج ( أحيال و حيول: الحيل
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و فسر الخبء الذي في األرض بالنبات و الذي في  (يخرج الخبء في السماوات واألرض  الذي )و المخبوء و في التنزيل العزيز  المدخر: الخبء
 السماء بالمطر يقال أخرج خبء السماء خبء األرض

 وت و أخبارمن األرض ما انخفض و اتسع و المنخفض فيو رمل و الوادي العميق الممدود فيو نبات ) ج ( خب: الخبت

 منقع الماء في الجبل و الزرع و السدر و األراك و ما حوليما من العشب و الناقة الغزيرة المبن و الراوية العظيمة ) ج ( خبور: الخبر

ير و ) في الجراح و الفتنة من جراح أو قتل و في الحديث ) بين يدي الساعة خبل ( و القرض و االستعارة و يقال وقع في خبمو ندم و تح: الخبل
ل العروض ( ذىاب السين و التاء من مستفعمن مجموع الوتد و كذا حذف فاء و واو مفعوالت فينقل األول إلى فعمتن و الثاني إلى فعبلت و يدخ

 أربعة أبحر البسيط و الرجز و السريع و المنسرح

 في العروض إسقاط الثاني الساكن من التفعيمة: الخبن

 فواه خبليا النحلأثر نقش الخاتم و أ: الختم

 الطعن المتوالي: الختي

 أسفل البطن إذا كان مسترخيا: الخثو

 (األثر في الجمد حين يخدش ) ج ( خدوش و في الحديث ) من سأل و ىو غني جاءت مسألتو يوم القيامة خدوشا في وجيو: الخدش

 سكان السفينة ذنبيا الذي بو تعدل و تقوم: الخدف

غبلم خدل و امرأة خدلة و ساق خدلة و ىي خدلة الساق و المخمخل ) ج ( خدال و حب العنب الصغير من آفة أو الممتمئ التام يقال : الخدل
 عطش

ت ذرق الطائر وروث الحيوان وفي حديث قباث بن أشيم قيل لو أنت أكبر أم رسول اهلل فقال ىو أكبر منى وأنا أقدم منو في الميبلد وأنا رأي: الخدق
 خذق الفيل أخضر محيبل

وعاء يجعل فيو الراعي زاده و من اإلبرة ثقبيا و ) عند العروضيين ( اجتماع الخرم و الكف في مفاعيمن فيصير فاعيل فينقل إلى مفعول : الخرب
 كقولو

ائد ال الثقب و في حديث عمرو بن العاص ) قال لما احتضر كأنما أتنفس من خرت إبرة ( و يقال وقعوا في مضايق مثل أخرات اإلبر شد: الخرت
د مخرج منيا و سمك بيم أخرات المفاوز طرقيا الخفية و مضايقيا و يقال زاد خرت القوم كانوا ضجرين بمنزلتيم ال يقرون و قمق خرت فبلن فس

 عميو أمره و ضمع صغيرة عند الصدر ) ج ( أخرات و خروت

و خبلف الدخل و اإلتاوة السنوية و الضريبة ) ج ( أخراج و ما يخرج من األرض و غيرىا من غمة و خرج السحاب ماؤه الذي يخرج منو : الخرج
 خروج

 الدن و يقال سمن حتى صار كالخرس ) ج ( خروس: الخرس

 سقط متاع البيت و الرجل القميل النوم لخوف أو جوع أو لحراسة ) ج ( خروش: الخرش

 الرمح: الخرص

 بعيدة تنخرق فييا الرياح ) ج ( خروقالثقب في الحائط و غيره و القفر و المفازة الواسعة ال: الخرق

 أنف الجبل ) ج ( خروم: الخرم

 في الشعر ضرب من زحاف الكامل و ىو سقوط األلف و سكون التاء من متفاعمن فيبقى متفعمن فيقال مفتعمن: الخزل



362 
 

 في الشعر زيادة تكون في أول البيت ال يعتد بيا في التقطيع و تكون بحرف إلى أربعة أحرف: الخزم

يقال سام فبلنا الخسف و سامو خسفا أواله ذال و شرب عمى الخسف عمى الجوع و بات فبلن الخسف وعمى الخسف جائعا و الظمم و : خسفال
 النقيصة و في حديث عمي ) من ترك الجياد ألبسو اهلل الذلة و سيم الخسف ( و مخرج ماء البئر و الجوز الذي يؤكل الواحدة خسفة

 ) ج ( أخشاف و خشوف الحركة و الصوت: الخشف

 الحشف من التمر: الخشو

 الخصاب و الطمع: الخصب

من اإلنسان و الحيوان وسطو و ىو المستدق فوق الوركين و خصر الرمل وسطو و خصر القدم باطنيا و خصر السيم ما بين الفوق و : الخصر
 الريش ) ج ( خصور

 في النضال الخطر الذي يراىن عميو: الخصل

 جر عند ابتداء اإليراق و الجديد من النبات يمطر فيخضر ) ج ( خضوبخضرة الش: الخضب

 ما قطع و ىو أخضر و يقال خضرا لك و مضرا أي سقيا لك و رعيا: الخضر

المؤلؤ الجيد و الدر الصافي كأنو قطرات الماء و جاءت امرأة إلى الحجاج برجل فقالت ) تزوجني ىذا عمى أن يعطيني خضبل نبيبل ( و : الخضل
 صنف من الخرز

 الحال و الشأن و في التنزيل العزيز ( قال فما خطبكم أييا المرسمون ) و األمر الشديد يكثر فيو التخاطب ) ج ( خطوب: الخطب

 األنف أو مقدمو و المنقار ) ج ( خطوم و أخطام: الخطم

 الدعة و سعة العيش و المطمئن من األرض ) ج ( خفوض و ) عند النحاة ( الجر: الخفض

 النبات المختمط رطبو بيابسو: الخمس

 تحول المفصل عن موضعو من غير بينونة و المحم تخمع عظامو و يطبخ و يبزر ثم يوضع في وعاء من جمد و يحمل في السفر: الخمع

الطالح و في التنزيل العزيز الظير و آلة ينقر بيا الخشب و حد الفأس أو رأس الفأس و الموسى و نحوىما و القرن يأتي بعد القرن و الولد : الخمف
و الرديء من القول و في المثل ) سكت ألفا و نطق خمفا ( يضرب لمرجل يطيل  (فخمف من بعدىم خمف أضاعوا الصبلة واتبعوا الشيوات  )

ج عن الظرفية الصمت فإذا تكمم تكمم بالخطأ و محبس الدواب خمف البيت ) ج ( أخبلف و خموف و ضد قدام ) مؤنثة ( يكون ظرفا وقد يخر 
 فيتصرف

 المخموق و الناس و كل شيء مممس ) ج ( خموق: الخمق

ما أسكر من عصير العنب و غيره ألنيا تغطي العقل ) و ىي مؤنثة و قد تذكر ( و في المثل ) خمر أبي الروقاء ليست تسكر ( يضرب : الخمر
 راب ) ج ( خمورلمغني الذي ال فضل لو عمى أحد و ال إحسان و العنب و كل مسكر من الش

 اسم عدد لممؤنث يقال ىؤالء خمس نسوة: الخمس

 اسم لجرح البشرة و ىو أثر الخمش ) ج ( خموش: الخمش

الطيب الريح و ضرب من األراك لو حمل يؤكل و الحمل القميل من كل شجر و من المبن و غيره الحامض و من كل شيء المر و كل : الخمط
 نبت أخذ طعما من مرارة
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الخمالة و ىدب القطيفة و نحوىا مما ينسج و تفضل لو فضول و القطيفة نفسيا و خمل المعدة ألياف كأىداب القطيفة تغطي سطحيا : الخمل
 الباطن

 شجر من الفصيمة الوردية من أشجار الفواكو و ثمره: الخوخ

 الشابة الناعمة الحسنة الخمق ) ج ( خود و خودات: الخود

 الماء في البحر و المنخفض من األرض بين مرتفعين و الخميج مصب: الخور

 الخاصرة من اإلنسان و غيره و ىما خوشان: الخوش

 الشيء القميل: الخوص

 جبل أبيض يموح بين الجبال و منعطف الوادي و كل بطن من األرض سيل منبات ) ج ( أخواع: الخوع

روه أو يفوت من المحبوب و القتال و في التنزيل العزيز ( فإذا ذىب الخوف سمقوكم بألسنة انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المك: الخوف
 حداد ) أي القتال

 الحمقة من الذىب أو الفضة و حمقة في األذن و في المثل ) خوق من السام بجيد أوقص ( يضرب لمشريف اآلباء الدنيء في نفسو: الخوق

إن ترك  )كثير الطيب و في التنزيل العزيز الحسن لذاتو و لما يحققو من لذة أو نفع أو سعادة و المال الاسم تفضيل ) عمى غير قياس ( و : الخير
 و ذو الخير و كثير الخير و يقال لعمر أبيك الخير ذي الخير ) ج ( خيار و أخيار و خيور (ين خيرا الوصية لموالدين واألقرب

 الخير يقال مالو قل خيسو: الخيس

 و يقال نمت منو خيصا خائصا شيئا يسيرا الخائص: الخيص

السمك يخاط بو أو ينظم فيو الشيء أو يربط بو ) ج ( خيوط و أخياط و خيوطة و المون و يقال بدا الخيط األبيض بياض النيار و بدا : الخيط
و خيط الرقبة نخاعيا و يقال دافع  (الفجر  ألبيض من الخيط األسود منحتى يتبين لكم الخيط ا )سواد الميل و في التنزيل العزيز الخيط األسود 

لكوة عن خيط رقبتو عن دمو و خيط من النعام و البقر و الجراد و نحوىا جماعة منو ) ج ( خيطان و خيط الباطل اليباء المنثور الذي يدخل من ا
خيط البناء خيط يمده عمى الجدار ليبنى عند حمى الشمس أو الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت و يقال ىو أدق من خيط باطل ىين أمره و 

 بحذائو و ىو اإلمام

 ما انحدر عن غمظ الجبل و ارتفع عن سيل الماء و الناحية و جمد الضرع حين يخمو من المبن و يسترخي ) ج ( أخياف و خيوف: الخيف

 الكبر و العجب بالنفس: الخيل

 الذئب و دويبة كابن عرس: لدألا 

 كل ما غطى من شيء: الدأم

المال الذي ال يحصى كثرة و جماعة النحل و الزنابير و من كل شيء خمفو و يقال جعمت كبلمو دبر أذني لم أعبأ بو و لم ألتفت إليو و : الدبر
 الجزيرة يعموىا الماء و ينحسر عنيا ) ج ( أدبر و دبور

 يقال مال دبس و دبسعسل التمر و ما يسيل من الرطب و األسود من كل شيء و الكثير من كل شيء : الدبس

 الجدول و الطاعون ) ج ( دبول: الدبل

 ( الكثير من كل شيء و يوصف بو عمى لفظو كالمصدر و قد يجمع عمى دثور و المال الكثير و في الحديث ) ذىب أىل الدثور باألجور: الدثر
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 مييا حديدة المحراثالموبياء و في حديث عمر ) قال اشتر لنا بالنوى دجرا ( و الخشبة التي تشد ع: الدجر

 الضرب و النوع يقال أمن ىذا الدجم أنت: الدجم

 إلباس الغيم األرض و أقطار السماء يقال يوم دجن و يوصف بو فيقال يوم دجن ) ج ( أدجان و دجون و دجان: الدجن

 الزرع إذا امتؤلت أكمتو حبا: الدحس

 مصدر ويوصف بو عمى لفظو فيقال مكان دحض زلق: الدحض

حفرة تكون في األرض ضيقة األعمى واسعة األسفل و خرق في بيوت األعراب يجعل لتدخمو المرأة إذا دخل عمييم داخل و المصنع يجمع : الدحل
 الماء ) ج ( أدحل و أدحال و دحال و دحول

 السمين الممتمئ و الفتي من الدببة و نوع من السمك ) ج ( أدخاس: الدخس

اإلنسان من زراعة أو صناعة أو تجارة و الداء الداخل في أعماق البدن و الفساد و الريبة و من اإلنسان داخمتو و المال الذي يدخل عمى : الدخل
 ( الدخل القومي ) في عمم االقتصاد ( جممة القيم لجميع السمع المنتجة و الخدمات المقدمة في سنة معينة لدولة ما ) مج

 يل فيو ) ج ( دروءنتوء في الجبل و شق في الطريق أو م: الدرء

المضيق في الجبال و المدخل الضيق و كل مدخل إلى ببلد الروم و كل طريق يؤدي إلى ظاىر البمد و باب السكة الواسع و الموضع : الدرب
 يجعل فيو التمر ليجف ) ج ( دروب و أدراب و دراب

الدرج ( الدرج و الطريق و  ) الذي يكتب فيو ) تسمية بالمصدر يقال نحن درج يديك طوع يديك و أنفذتو في درج كتابي في طيو و الورق: الدرج
 يقال

 موضع الخياطة و نعيم الدنيا و لذاتيا ) ج ( دروز و أم درز كنية الدنيا: الدرز

 و أدراس الطريق الخفي و الخمق البالي من الثياب و غيرىا و الجرب و ذنب البعير و المقدار من العمم يدرس في وقت ما ) ج ( دروس: الدرس

 ولد الفأرة و اليربوع و القنفذ و اليرة و األرنب و الكمبة و الذئبة ) ج ( أدراص و دروص: الدرص

 الصمب من كل شيء: الدرق

و التبعة يقال ما لحقك من درك فعمي خبلصو و منو ضمان  (ال تخاف دركا وال تخشى  )اسم مصدر من اإلدراك و في التنزيل العزيز : الدرك
إن  )ي الفقو ( و أسفل كل شيء ذي عمق كالبئر و نحوىا يقال بمغ الغواص درك البحر و الطبق من أطباق جينم و في التنزيل العزيز الدرك ) ف

 () ج ( أدراك و يقال فرس درك الطريدة يدركيا و رجال الدرك الشرطيون إلدراكيم الفار و المجرم ) مو (المنافقين في الدرك األسفل من النار 

 يقال ىو عمى دسم األمر عمى طرف منو :الدسم

 أول المرض: الدعث

 من الطرق الذي داستو القوائم و ذلمتو و أكثرت فيو اآلثار: الدعس

 القوة و المال الكثير و السمن يقال لفبلن دعم و ال دعم بفبلن لم تكن بو قوة و ال سمن و فبلنة ذات دعم شحم و لحم: الدعم

 الدنياالداىية و أم دفر : الدفر

 () في المرافعات التجارية و المدنية ( أن يدعي المدعى عميو أمرا يريد بو درء الحكم عميو في الدعوى ) ج ( دفوع ) مج: الدفع
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 الرجل الخامل ) ج ( أدفان: الدفن

 الغم الشديد من الدين و غيره: الدقم

 ديعةالخديعة يقال مالي فيو ولس و ال دلس ما لي فيو خيانة و ال خ: الدلس

 إناء يستقى بو من البئر ) مؤنث و قد تذكر ( ) ج ( دالء و دلي و أدل و برج من بروج السماء: الدلو

 الشخص: الدمس

 ماء العين ) ج ( أدمع و دموع: الدمع

اإلرادة و الغاية و يقال ما مدة الحياة الدنيا كميا و الزمان الطويل و الزمان قل أو كثر و ألف سنة و مائة ألف سنة و النازلة و اليمة و : الدىر
لزمان دىري بكذا و ما دىري كذا ما ىمي و غايتي و العادة و الغمبة ) ج ( أدىر و دىور و يقال كان ذلك دىر النجم حين خمق اهلل النجوم أول ا

 و في القديم

لون النبات و ذلك أول نباتيا و النبت لم يغمب المكان المين ليس برمل و ال تراب و ال طين و األرض ال يغمب عمييا لون األرض و ال : الدىس
 عميو لون الخضرة ) ج ( أدىاس

 العدد الكثير يقال جاء دىم من الناس و جيش دىم كثير و يقال ما أدري أي الدىم ىو الخمق و الغائمة من أمر عظيم ) ج ( دىوم: الدىم

 قدر ما يبل وجو األرض من المطر ) ج ( دىان: الدىن

 العقل: الدىو

 المنكر و يقال غرب دىي ضخم: الدىي

 البيت الضخم الكبير من الشعر: الدوح

الطبقة من الشيء المدار بعضو فوق بعضو يقال انفسخ دور عمامتو و ) عند المناطقة ( توقف كل من الشيئين عمى اآلخر و النوبة ) ج ( : الدور
 أدوار

 ضرب من محار البحر: الدوك

السماء دوما دوما دائمة المطر ) وصف بالمصدر ( و شجر عظام من الفصيمة النخيمية يكثر في صعيد مصر و في  الدائم و يقال ما زالت: الدوم
 ببلد العرب و ثمرتو في غمظ التفاحة ذات قشر صمب أحمر و لو نواة ضخمة ذات لب إسفنجي و ضخام الشجر مطمقا من كل نوع

 ن المبيع و كل ما ليس حاضرا و الموت ) ج ( أدين و ديونالقرض ذو األجل و إال فيو قرض و القرض و ثم: الدين

 العيب: الذأم

 يقال فبلن ال ذبر لو ال نطق لو و ال لسان يتكمم بو من ضعفو و الكتاب ) ج ( ذبار: الذبر

 جمد السمحفاة البرية أو البحرية يتخذ منو السوار و األمشاط: الذبل

 يقال بمغني ذرء من خبر أي طرف منو: الذرء

و الطاقة و الوسع يقال ضاق بو ذرعي و ىو واسع  (في سمسمة ذرعيا سبعون ذراعا  )ز المقدار يقال ذرعو كذا طولو و في التنزيل العزي: ذرعال
 الذرع واسع الخمق و أبطرت فبلنا ذرعو كمفتو ما ال يطيق
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 الذراق: الذرق

 ث عرض و لم يصرحيقال بمغني عنو ذرو من قول طرف منو و أخذ في ذرو من الحدي: الذرو

 الذعاف و يقال حية ذعف المعاب سريعة القتل: الذعف

 يقال لسان ذلق حديد بميغ و من كل شيء حده و حدتو و مجرى المحور في البكرة: الذلق

 ارتكاب أمر غير مشروع: الذنب

 من الميل الطائفة منو: الذىل

 ما ذوب من الشيء: الذوب

إلى العشر ) مؤنث ( يقال خمس ذود أي خمس من الذود و في الحديث ) ليس فيما دون خمس ذود من اإلبل القطيع من اإلبل بين الثبلث : الذود
 صدقة ( و في المثل ) الذود إلى الذود إبل ( يضرب في اجتماع القميل إلى القميل حتى يؤدي إلى الكثير ) ج ( أذواد

لجياز الحسي في الفم و مركزه المسان و ) في األدب و الفن ( حاسة معنوية الحاسة التي تميز بيا خواص األجسام الطعمية بوساطة ا: الذوق
 يصدر عنيا انبساط النفس أو انقباضيا لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر و يقال ىو حسن الذوق لمشعر فيامة لو خبير بنقده

 والعيب الذام: الذيم

ن غذاء و رأد الضحى رائده و رأد المحى أصمو الناتئ تحت األذن و أصل األضراس في المحى ) يقال فتاة رأد حسنة سريعة الشباب مع حس: الرأد
 ج ( أرآد

من كل شيء أعبله و سيد القوم و رأس الشير و السنة أول يوم منيما و يقال عنده رأس من الغنم فرد منيا و عنده خمسة أرؤس ) ج ( : الرأس
 (التي تستثمر في عمل ما ) مجأرؤس و رؤوس و رأس المال جممة المال 

 البو و الولد الذي تعطف عميو غير أمو ) ج ( أرآم: الرأم

ام االعتقاد و العقل و التدبير و النظر و التأمل و يقال رأيتو رأي العين حيث يقع عميو البصر و الرأي ) عند األصوليين ( استنباط األحك: الرأي
 الشرعية في ضوء قواعد مقررة ) ج ( آراء

 الداىية من الرجال و الكثير من المال و غيره: الربس

 () في عمم الفمسفة ( إحداث عبلقة بين مدركين القترانيما في الذىن بسبب ما ) مج: الربط

 الري و التراب الدقيق: الربغ

 ائحة القيصوم و طعمو ) ج ( ربولنبات جعد شديد الخضرة أوراقو متكاثفة عمى األغصان في أعبلىا زىر أقحواني الشكل مسنن يشاكل ر : الربل

 (الرابية و داء نوبي تضيق فيو شعيبات الرئة فيعسر التنفس ) مج: الربو

 قطع صغار في الجمد خاصة: الرتخ

 (أولم ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناىما )رتق مرتوق و في التنزيل العزيز  يقال شيء: الرتق

 الفطنةالحمق و قمة : الرثء

 المبن الرائب يختمط بالحامض فيخثر: الرثو
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 الصوت الشديد و رجس البعير ىديره: الرجس

و الفائدة و  (والسماء ذات الرجع  )بعد المطر و في التنزيل العزيز  الروث و ما يخرج عمى رأس المولود كأنو مخاط و الماء و المطر: الرجع
 وت صداه و نبات الربيع و من األرض ما امتد فيو السيل و من الكتف أسفميا ) ج ( رجاع و رجعانالمنفعة و الغدير و جواب الرسالة و رجع الص

 (الرجف المتناظر المتعدد ) في الطب ( انقباضات رجفية تحدث في عضبلت الجسم عدا الوجو ) مج: الرجف

دليل و صار فبلن رجما ال يوقف عمى حقيقتو و ما يرجم بو من  ) شرعا ( قتل الزاني رميا بالحجارة و يقال قالو رجما بالغيب ظنا من غير: الرجم
 حجارة و غيرىا ) ج ( رجوم

الواسع يقال مكان رحب و دار رحبة و يقال ىو رحب الصدر واسعو طويل األناة و رحب الذراع واسع القوة عند الشدائد و رحب الذراع و : الرحب
 عطاء و رحب الفيم متسع العقلالباع سخي و رحب الراحة واسعيا كبيرىا و كثير ال

 القربة البالية و ثوب رحض غسل حتى بمي: الرحض

ما يوضع عمى ظير البعير لمركوب و كل شيء يعد لمرحيل من وعاء لممتاع و غيره و مسكن اإلنسان و ما يستصحبو من األثاث و في : الرحل
 ل و يقال حط فبلن رحمو و ألقى رحمو أقامالحديث ) إذا ابتمت النعال فالصبلة في الرحال ( ) ج ( أرحل و رحا

اليش المين من كل شيء و ) من األصوات ( صوت عند مخرجو ينحبس اليواء انحباسا ناقصا يسمح بمرور اليواء محدثا حركة احتكاكية : الرخو
 تسمى بالرخاوة كالزاي و السين مثبل

 الوجع الخفيف ) ج ( أرداح: الردح

الصريع حين ييوي إلييا فما مس منو األرض أوال فيو الردع و يقال ركب ردعو خر لوجيو عمى األرض و كل ما أصاب األرض من : الردع
 النكس و الزعفران أو أثر الزعفران أو الدم يقال و بالثوب ردع من ىذا شيء يسير في مواضع شتى

 (ني بقوة أجعل بينكم وبينيم ردمافأعينو  )ج و في التنزيل العزيز جوج ومأجو الردام و ما يسقط من الجدار المتيدم و السد العظيم و منو ردم يأ: الردم
 ) ج ( ردوم

 الرذال ) ج ( أرذل و أرذال و رذل و رذال و ثوب رذل وسخ رديء و درىم رذل رديء: الرذل

بالفتح مصدر و بالكسر اسم الشيء المرزوق و ىو كل ما ينتفع بو و يجوز أن يوضع كل منيما موضع اآلخر و ما ينتفع بو مما يؤكل و : الرزق
و المطر ألنو سبب الرزق و العطاء أو العطاء الجاري يقال ( فميأتكم برزق منو  )و يتغذى بو و في التنزيل العزيز يمبس و ما يصل إلى الجوف 

 في الشير كم راتبك ) ج ( أرزاق كم رزقك

 المكان المرتفع و فيو انخفاض أو نقرة تمسك الماء ) ج ( رزون و رزان و ) في الكيمياء ( تقدير النقاوة أو المقدار في مادة موجودة في: الرزن
 ج(عمى حدة ) م خميط ما و اختبار المعدنيات أو الفمزات لتقدير كمية كل معدني أو فمز

 فيو لين و استرخاء يقال شعر رسل مسترسل و بعير رسل سيل السير و سير رسلالذي : الرسل

 األثر الباقي من الدار بعد أن عفت قال الشاعر: الرسم

 الطرف من الحديث: الرسو

 ( كل ما يرشح من العرق و نحوه و في حديث القيامة ) حتى يبمغ الرشح آذانيم: الرشح

 ف بالشفاه و يقال حوض رشف ال ماء فيوالبقية اليسيرة من السائل ترش: الرشف

 المطر يأتي بعد المطر واحدتو رصدة: الرصد
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 العطية القميمة و ما ندر: الرضح

 الرضاخة و الشيء اليسير و الخبر تسمعو و ال تستيقنو: الرضخ

 الحجارة البيض و صخور عظام بعضيا عمى بعض: الرضم

 طب فيو لين النساء و المبتل بالماء و كل عود رطيب ) ج ( رطب و رطبالمين الناعم خبلف اليابس و يقال غبلم ر : الرطب

 الوعيد و كبلم تسجع بو العرب: الرعب

القرط أو كل ما تذبذب من قرط أو قبلدة و كل ما يعمق عمى الشيء زينة لو كالعينة المعمقة في اليودج ) ج ( رعاث و رعث الرمان زىره : الرعث
 الذي يسمى الجمنار

 الكثير من الشاء: الرعج

صوت يدوي عقب وميض البرق و يقال جاء بذات الرعد و الصميل بالداىية أو الحرب أو القتال ) ج ( رعود و يقال في كتابو رعود و بروق : الرعد
 كممات وعيد

في مؤخرىا و تترك نائسة كأنيا أنف الجبل و ىو ما برز منو و من اإلنسان ثيابو يقول مر يجر رعمو و جمدة من أذن الدابة تشق فتعمق : الرعل
 زنمة

 ضربة الشمس و ىي احتقان دماغي يحدث من تأثير الشمس في جمجمة الحيوان و أنف الجبل الشاخص البارز ) ج ( رعون و رعان: الرعن

 يقال رعيا لك رعاك اهلل و حفظك: الرعي

و يقال ىو في رغد من العيش رزق واسع و  (فكموا منيا حيث شئتم رغدا  )فيو و في التنزيل العزيز  من العيش الكثير الواسع الذي ال يتعب: الرغد
 عيشة رغد واسعة طيبة

 النماء و الخير و البركة ) ج ( أرغاس: الرغس

 الرغام و يقال فعمو عمى رغمو و عمى الرغم منو و عمى رغم أنفو عمى كره منو: الرغم

 فد فبلن إذا قتل و مات ) ج ( أرفاد و رفودالنصيب و القدح الضخم و المحمب و يقال أريق ر : الرفد

 القميل من السوائل و القوت: الرفض

 () في النحو ( نوع من اإلعراب عبلمتو الضمة و ما ينوب عنيا و رفع اليد عن األكل و الشرب قبيل الفجر لمن نوى الصوم ) محدثة: الرفع

الجدب و كل موضع يجتمع فيو الوسخ من البدن و المئيم السافل ) ج ( أرفغ و المين و السيولة و السعة و الخصب و المكان الخصب أو : الرفغ
 رفوغ

  الخط الحسن ) ج ( رقوش: الرقش

 النقط ) ج ( أرقاط: تأدية حركات بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم عمى إيقاع ما لمتعبير عن شعور أو معان معينة و ىو أنواع الرقط: الرقص

 السماء السابعة: الرقع

الخط الغميظ و العبلمة و الختم و ما يكتب عمى الثياب و غيرىا من أثمانيا و كل ثوب يرقم أي وشي برقم معموم حتى صار عمما و ضرب : الرقم
ى ولمخطط من الوشي و جاء بالرقم الكثير و ) في عمم الحساب ( ىو الرمز المستعمل لمتعبير عن أحد األعداد البسيطة و ىي األعداد التسعة األ

و الصفر ) مج ( و ) في الموسيقى ( قطعة من الباغة أو الجمد أو الصوف تمصق بوجو العود تحت مضرب  9 1 1 4 9 6 2 3 8و الصفر 
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ان قبمو الريشة ) مج ( ) و الرقم القياسي ( ىو الرقم الذي يتفوق بو المتباري عمى غيره كأن يقطع ألف متر عدوا في عشر دقائق و قد قطعيا من ك
 مس عشرة مثبل ) مج ( ) ج ( أرقام و ) األرقام القياسية ( ) في االقتصاد ( ىي األرقام التي تقاس بيا درجة التغيرات التي تطرأ عمىفي خ

 كومة من رمل أو تراب كالدعص أو فويقو: الرقو

 الراكبون العشرة فما فوق ) ج ( أركب و ركوب: الركب

 ي عمم البيان ( الكناية الخفية ) ج ( رموزاإليماء و اإلشارة و العبلمة و ) ف: الرمز

 القبر مستويا مع وجو األرض و التراب الذي يحثى عمى القبر ) ج ( رموس و أرماس: الرمس

 الطاقة من الريحان و نحوه: الرمش

 فتات الصخر ) ج ( رمال و القطعة منو رممة و ) عمم الرمل ( عمم يبحث فيو عن المجيوالت و ىو خرافة: الرمل

 الدوار و المخيخ و ىو مؤخر الدماغ بائن عن المخ يقع تحت جزئو الخمفي وراء القنطرة و النخاع المستطيل : رنحال

 تراب في الماء من القذى و نحوه و الماء الكدر و الكذب: الرنق

 النصل الرقيق و الجمل الضامر من كبلل السفر و ناقة رىب و رىبة: الرىب

 يق كأنو غبار و الشغبالغبار و السحاب الرق: الرىج

الجماعة من ثبلثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة ) ج ( أرىط و أرىاط ) جج ( أراىط و أراىيط و رىط الرجل قومو و قبيمتو : الرىط
 األقربون و نحن ذوو رىط مجتمعون

) ج ( رىان اب ما أخذ منك ) فعل بمعنى مفعول ( ) شرعا ( حبس الشيء بحق ليستوفى منو عند تعذر وفائو و ما وضع عندك لينوب من: الرىن
ن كنتم عمى سفر ولم تجدوا كاتبا فرىان مقبوضة)و في التنزيل العزيز   ) وا 

الساكن يقال مطر رىو و بحر رىو و أفعل ذلك رىوا ساكنا عمى ىينتك و الرقيق من الثياب و نحوىا و المتفرق و الواسع و المكان : الرىو
الماء و الكركي و الجماعة من الناس ) ج ( رىاء و الناس رىو واحد ما بين كذا و كذا متقاطرون و غارة رىو متتابعة و المنخفض يجتمع فيو 

 جاءت الخيل رىوا متتابعة لينة

 المبن الرائب ) وصف بالمصدر ( و يقال ما عندي شوب و ال روب و الشوب العسل و في الحديث ) ال شوب و ال روب في البيع و: الروب
 الشراء ( ال غش و ال تخميط

 رجيع ذي الحافر ) ج ( أرواث: الروث

الراحة و الرحمة و نسيم الريح تقول وجدت روح الشمال برد نسيميا ) ج ( أرواح و يوم روح طيب الريح و عشية روحة كذلك و السرور و : الروح
 الفرح

 الريح المينة اليبوب و الميمة: الرود

 ( الرزن) في عمم الكيمياء : الروز

 العيب و فبلن روس سوء رجل سوء: الروس

 الحرب: الروع
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من كل شيء مقدمو و أولو يقال روق المطر و روق الجيش و روق البيت و روق الشباب و دوق القوم سيدىم و روق الميل طائفة منو يقال : الروق
ن الدابة و في المثل ) كالثور يحمي أنفو بروقو ( و المعجب و مضى روق من الميل و روق السحاب سيمو و ألقت السحابة أرواقيا دام مطرىا و قر 

الشجاع ال يطاق و العمر يقال أكل فبلن روقو إذا طال عمره حتى تتحات أسنانو و الصافي من الماء و غيره و الستر و موضع الصائد و عزم 
شيء و الجثة و الفسطاط و يقال ضرب روقو بالمكان أقام بو الرجل و ىمو و الجماعة و يقال جاء روق بني فبلن و الحب الخالص و البدل من ال

واقو بثقمو و و اطمأن و ألقى روقو عدا ) ج ( أرواق و أرواق الميل أثناء ظممتو و أرواق العين جوانبيا يقال أسبمت أرواقيا سالت دموعيا و رماه بأر 
 أرواقو أحبو شديدا حتى يستيمك في حبو رمى بأرواقو عمى الدابة ركبيا و ألقى بأرواقو عنيا نزل و ألقى عميو

 ريق الشباب أولو: الريق

شحمة األذن و ) عند القراء ( سرعة النطق بالحركة التي في آخر الكممة الموقوف عمييا مع إدراك السمع ليا و ىو أكثر من اإلشمام ألنو : الروم
 يدرك بالسمع

 ريب المنون حوادث الدىرالظن و الشك و التيمة و الحاجة و صرف الدىر و : الريب

ال البطء و في المثل ) رب عجمة تيب ريثا ( و المقدار يقال ما قعد عندنا إال ريث أن حدثنا بحديث ثم مر و تدخل عمييا ما فيقال ما قعد إ: الريث
 ريثما فعل كذا

 يقال مخ رير و رير فاسد ذائب من اليزال: الرير

 كؤل ريش كثير الورق: الريش

شيء كريع العجين و الدقيق و يقال ليس لو ريع مرجوع و غمة و ) في االقتصاد السياسي ( الجزء الذي يؤديو المستأجر إلى  فضل كل: الريع
المالك من غمة األرض مقابل استغبلل قواىا الطبيعية التي ال تقبل اليبلك و ريع الخصب الناتج من ميزة أرض عمى أخرى من جية الخصب و 

صقع األرض ) مج ( و أول كل شيء و أفضمو و يقال ىذا في ريع الشباب مقتبمو و ريع الضحا بياضو و المرتفع من  ريع الموقع الناشئ من
 األرض و الطريق

 القبر و آخر النيار إلى اختبلط الظممة و يقال عميك نيار ريم طويل و بقي ريم من النيار ساعة طويمة و الدرجة: الريم

 والحجاب الكثيفالران وىو الغطاء : الرين

 العطاء و في الحديث ) إنا ال نقبل زبد المشركين ( أي ىديتيم: الزبد

 القوي الشديد و الحجارة و الرأي و العقل يقال مالو زبر: الزبر

 بيت زبن متنح عن البيوت و مقام زبن ضيق: الزبن

 أن تسمع شيئا من الكممة الخفية: الزجم

 ر ( ) ج ( زحوفالجيش الكثير ) تسمية بالمصد: الزحف

 القوم المزدحمون: الزحم

 المدخل و حظيرة الغنم و الحفرة يكمن فييا الصائد ) ج ( زروب: الزرب

 المزروع و الولد ) ج ( زروع: الزرع

 السحاب الذي أراق ماءه و ىو يجمل السماء ) وصف بالمصدر ( و الدرع الواسعة الطويمة: الزغف

 القربة و المنزلة: الزلف
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ل من السودان يتميز بالجمد األسود و الشعر الجعد و الشفة الغميظة و األنف األفطس يسكن حول خط االستواء و تمتد ببلدىم من جي: الزنج
 المغرب إلى الحبشة و بعض ببلدىم عمى نيل مصر و يطمق اآلن عمى بعض السبلالت المنحدرة من القبائل اإلفريقية أنى استوطنت

 قدح بو النار، واألسفل ىو الزندةالعود األعمى الذي ت: الزند

 القدر اليسير يقال خذ زىد ما يكفيك أي قدر ما يكفيك: الزىد

 المطمئن من األرض: الزىق

 الكبر و المنظر الحسن و النبات الناضر و البسر المتمون واحدتو زىوة: الزىو

نا احمل فييا من كل قم )ر و األنثى و في التنزيل العزيز الذككل واحد معو آخر من جنسو و الشكل يكون لو نقيض كالرطب و اليابس و : الزوج
 و الميل و النيار و الحمو و المر و القرين و النظير (زوجين اثنين 

مصدر زاره و يوصف بو عمى لفظو فيقال ىو زور و ىي زور و ىن زور و الطيف و ممتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت و ما : الزور
 الكتفين و يقال ألقى زوره أقام و القوة و قوة العزيمة و العقل ) ج ( أزوار ارتفع من الصدر إلى

الخفيف الحركات و القطن و الشخص و الشجاع الذي يزول الناس من شجاعتو و الصقر ) ج ( أزوال و يقال ىذا زول من األزوال عجب : الزول
 من العجائب

ضافة و غيرىا فيقال زيت الخروع و الزيت الحار و الزيت المعدني زيت مستخرج من باطن دىن الزيتون و يطمق عمى دىن غيره مقيدا باإل: الزيت
 األرض و الزيت العطري زيت طيار بو رائحة يوجد في أوراق النبات و زىره ) مج ( ) ج ( زيوت

 الميل عن الحق: الزيغ

غيره و الشرف في القصور و نحوىا و الدرج من المراقي )  مصدر و يوصف بو فيقال درىم زيف و الطنف الذي يقي الحائط من المطر و: الزيف
 ج ( زيوف و أزياف و زياف

 كل ما يزين ) ج ( أزيان و الحسن و ىي زينة يقال امرأة زينة: الزين

 الزق ) ج ( سؤوب: السأب

 الوطن و اليمة يقال فبلن ذو سأو بعيد اليمة و الجية التي يراد قصدىا: السأو

األسبوع و الدىر أو برىة منو يقال أقمنا سبتا و الراحة و النوم و الكثير النوم و الغبلم الجريء و من الخيل ما كان جوادا كثير يوم من أيام : السبت
 العدو ) ج ( سبوت و أسبت

 الفراغ: السبح

األوصاف في األصل المقيس عميو األصل و المون و الييئة و المنظر ) ج ( أسبار و السبر و التقسيم ) في اصطبلح األصوليين ( حصر : السبر
 و إلغاء بعضيا ليتعين الباقي لمعمية

 كل ما لو ناب و يعدو عمى الناس و الدواب فيفترسيا كاألسد و الذئب و النمر و كل ما لو مخمب و ىي سبعة ) ج ( سباع و أسبع و سبوع: السبع

 سبي و النساء ألنين يسبين القموب أو ألنين يسبين ) ج ( سبي المأسور ) وصف بالمصدر ( يقال قوم: السبي

 (مصدر و قد يستعمل في صوت الرعد و بئر سجر ممتمئة ) وصف بالمصدر: السجر

 أحد السترين المقرونين بينيما فرجة ) ج ( أسجاف و سجوف: السجف
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 الثوب الخمق وشدة األكل والشرب والعذاب: السحت

تفخ سحره عدا طوره و حاوز قدره و يقال أيضا انتفخ تسحره امتؤل خوفا و جبن و انقطع منو سحري يئست منو ) ج ( السحارة و يقال ان: السحر
 أسحار و سحور

من الثياب الخمق البالي و قد يضاف لمبيان فيقال سحق ثوب و سحق عمامة و أثر دبرة البعير إذا برأت و ابيض موضعيا و السحاب : السحق
 الرقيق ) ج ( سحوق

 ثوب ال يبرم غزلو ال يفتل طاقين و الحبل عمى قوة واحدة و الثوب األبيض الرقيق ) ج ( أسحال و سحول و سحل: السحل

 يوم سحن يوم جمع كثير ) السحن ( الكتف يقال ىو في سحنة: السحن

 الحار: السخد

 كل شيء لم يتمم و الضعيف الرذل ) ج ( سخل و سخال: السخل

 اكب البحرالدوار يعرض لر : السدر

 الماشية كميا و الطريق و الوجية و الصدر ) ج ( سروب: السرب

رحل الدابة ) ج ( سروج و ) في الميكانيكا ( جزء العربة المبلصق لفرش المخرطة و ىو الذي بوساطتو توجو العربة لمسير في خط مواز : السرج
 (لممحور ) مج

 إال ما يغدى بو و يراح و شجر عظام طوال الواحدة سرحة و فناء الدارالماشية ) تسمية بالمصدر ( و ال يسمى سرحا : السرح

 اسم جامع لمدروع و سائر الحمق ) تسمية بالمصدر ( و شيء سرد متتابع يقال نجوم سرد: السرد

 كل قضيب رطب ) ج ( سروع: السرع

وادي و انحدر عن غمظ الجبل و ) في الموسيقى ( فتحة جنس شجر حرجي لمتزيين من فصيمة الصنوبريات الواحدة سروة و ما ارتفع من ال: السرو
 (غير مستديرة في سطح الصندوق المصوت ) من القانون

 سطح كل شيء أعبله و ) في اليندسة ( ما لو طول و عرض ) ج ( سطوح: السطح

 أساطيرالصف من كل شيء يقال سطر من الكتابة و سطر من الشجر ) ج ( أسطر و سطور و أسطار ) جج ( : السطر

 كل ما انتشر أو ارتفع: السطع

 إناء من معدن كالمرجل لو: السطل

 حد السيف: السطم

 كل ما سال من شراب و غيره: السعب

 السمعة: السعف

 الودك: السعن

 سفح الجبل أسفمو الذي يغمظ فيسفح فيو الماء ) ج ( سفوح و السفوح أيضا الصخور المينة المنزلقة: السفح

 ان ) ج ( سفوعالثوب أيا ك: السفع
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 ولد الناقة الذكر ساعة يولد و الطويل التار من كل شيء و عمود الخباء ) ج ( أسقب و سقوب و سقاب و سقبان: السقب

 حر الشمس أو النار و أذاه و الدبس ) ج ( سقور: السقر

 ما يسقط من الندى والثمج والساقط من الناس: السقط

 غطاء المنزل و نحوه و ىو أعبله المقابل ألرضو و السماء ) ج ( سقوف و أسقف و سقف: السقف

 يقال في الدعاء سقيا لو و رعيا: السقي

سكون النفس في الغناء و القراءة و ) من أصول األلحان ( فصل بين نغمتين من غير تنفس و الكثير السكوت ) وصف بالمصدر ( و : السكت
 النحاة و القراء ( ىي البلحقة لبيان حركة بناء قصيرة أو طويمة نحو ماىيو و وازيداه ىاء السكت ) في اصطبلح

 أىل الدار و سكانيا: السكن

 السير الخفيف السريع: السمب

 ) ج ( سموح و سمحانوىو كل ما يخرج من البطن من فضبلت السبلح : السمح

 الجمد المسموخ و آخر الشير: السمخ

 فيو الخرز و الخرز األبيض ينظم في القبلئد و القرط من الحمي و الخمار ) ج ( سموسالخيط الذي ينظم : السمس

 الشديد و المسان الطويل الحاد و الرجل الطويل المسان: السمط

 الجمد لم يحكم دبغو و الجراب الضخم ) ج ( أسمف و سموف: السمف

 (قطة في السماء فوق رأس المشاىد ) مجالطريق الواضح و المذىب و السكينة و الوقار و الييئة و ن: السمت

 المبن الخبيث الطعم أو الرائحة: السمج

 يقال فبلن سمح جواد سخي و عود سمح مستو لين سيل ال عقد فيو: السمح

 الدائم السرمد: السمد

 الرجل الفقير الخفيف الحال: السمط

ج ( أسماع و يقال سمعا و طاعة أي أسمع سمعا و أطيع طاعة و سمع قوة في األذن بيا تدرك األصوات و األذن و المسموع و الذكر ) : السمع
و طاعة أي أمري سمع و طاعة و أخذت عنو سمعا سماعا و سمعك إلي اسمع مني و ىو بين سمع األرض و بصرىا أي طوليا و عرضيا أو ال 

ألقى نفسو بين سمع األرض و بصرىا أي غرر بو و  يدرى أين توجو أو بأرض خالية ال يسمع كبلمو أحد و ال يبصره أحد إال األرض القفر و
 ألقاىا حيث ال يدرى أين ىو و أم السمع الدماغ

 سبلء الزبد و ىو ما يذاب و يخمص منو بعد إغبلئو و في المثل ) سمنكم ىريق في دقيقكم ( مالكم ينفق عميكم: السمن

 الدىر: السنب

لموسيقى ( الفرع اآلخر من المزمار و يقيم عمى صوت ثابت أثناء العزف و ىو األيسر في ضرب من الثياب أو البرود اليمانية و ) في ا: السند
 (المعتاد ) ج ( أسناد ) مج

 شجر من الفصيمة القرنية ثمره القرط يعيش في األقاليم الحارة و يكثر بمصر واحدتو سنطة: السنط



374 
 

واف األرض يقال قطعوا سيبا من األرض و من الخيل الشديد الجري الفبلة و من األرض ما بعد منيا و استوى في سيولة و ىي أج: السيب
 البطيء العرق و الفرس الواسع الجري الشديد و من الميل وقت منو يقال مضى سيب من الميل ) ج ( سيوب

 الحسن و يقال ىذا شيء سيد ميد ) عمى اإلتباع ( أي حسن: السيد

 حرشف السمك خاصة: السيف

المين و قمة الخشونة و من األرض خبلف الحزن وىي أرض منبسطة ال تبمغ اليضبة ) مج ( ) ج ( سيول و يقال ىو  كل شيء يميل إلى: السيل
 سيل الوجو قميل لحمو و ىو مما يستحسن عند العرب

( صك يمثل جزءا من القدح يقارع بو أو يمعب بو في الميسر و الحظ و النصيب و ما يفوز بو الظافر في الميسر و ) في عمم االقتصاد : السيم
رأس مال الشركة يزيد و ينقص تبع رواجيا و وثيقة بو مطبوعة عمى شكل خاص ) مج ( و ) في المساحة ( جزء من أربعة و عشرين جزءا من 
القيراط و عود من الخشب يسوى في طرفو نصل يرمى بو عن القوس و خط عمى شكل سيم القوس يشار بو إلى الشيء ) محدثة ( و الخشبة 

 المعترضة بين الحائطين و سيم الرامي كوكب ) ج ( أسيم و سيام

الغفمة و الذىول عن الشيء و يقال افعل ذلك سيوا رىوا عفوا و حممت المرأة سيوا حبمت عمى حيض و المين السيل الوطيء المبلئم من : السيو
 الناس و األمور و المياه و غيرىا و المين و السكون

 دن كثير الحجارة خشنيا و الغالب عمييا السواد و القطعة سودةسفح مستو فيو مع: السود

فصب  )و النصيب و الشدة و قولو تعالى  ما يضرب بو من جمد سواء أكان مضفورا أم لم يكن و قضيب الكراث الذي عميو أكمام زىره: السوط
و الطريق الدقيق بين شرفين ) ج ( أسواط و سياط و سوط عذابا شديدا و منقع الماء و فضمة الغدير الممتدة كالسوط ( عمييم ربك سوط عذاب 

 باطل خيط باطل و ىو ضوء يدخل من الكوة في الشمس و نحوىا و يقال ىما يتعاطيان سوطا واحدا أمرا واحدا

 من الميل السواع: السوع

) يستوي فيو المذكر و المؤنث ( فيقال ىي أختو يقال ىذا سوغ ىذا عمى صيغتو أو قدره و فبلن سوغ أخيو ولد عمى أثره ليس بينيما ولد : السوغ
 سوغو ) ج ( أسواغ

 الصبر و المطل يقال فبلن يقتات السوف و ما قوتو إال السوف يعيش باألماني: السوف

 المبن ينزل قبل أن يحمب يكون في أطراف الضرع: السيء

حوه و النافمة و شعر ذنب الفرس و العرف و المال المدفون في كل ما سيب و خمي فساب ) تسمية بالمصدر ( و العطاء و المعروف و ن: السيب
 األرض من زمن الجاىمية و المعدن و الخشبة التي تدفع بيا السفينة ) ج ( سيوب

 الماء الظاىر الجاري عمى وجو األرض ) تسمية بالمصدر ( و الكساء المخطط ) ج ( أسياح: السيح

 بل ) ج ( سيور و أسيار و سيورةمن الجمد و نحوه ما يقد منو مستطي: السير

 الماء الجاري عمى وجو األرض: السيع

 يقال ىذا سيغ ىذا إذا كان عمى صيغتو أو قدره: السيغ

نوع من األسمحة معروف و يقال بين فكي فبلن سيف صارم إذ كان حديد المسان و سمكة عمى ىيئة السيف ) ج ( سيوف و أسياف و : السيف
 صيمة السوسنيات ورقو رقيق كالسيفسيف الغراب جنس زىر من ف

 الماء الكثير السائل و ماء المطر إذا جرى مسرعا فوق سطح األرض ) ج ( سيول: السيل
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 )أن و الخطب و في التنزيل العزيز و المنزلة و القدر يقال رجل من ذوي الش (وما تكون في شأن  )ال و األمر و في التنزيل العزيز الح: الشأن
) ج ( شؤون و شؤون  (ك لبعض شأنيم فأذن لمن شئت منيم فإذا استأذنو  )الحاجة و في التنزيل العزيز و  (لكل امرئ منيم يومئذ شأن يغنيو 

 العين مجارييا

 الشوط : الشأو

 الحاجة و اليم ) ج ( شجوب: الشجب

 شجور و أشجاراألمر المختمف و جوف الفم بين سقف الحنك و المسان و الذقن ) ج ( : الشجر

 اليم و الحزن و الحاجة و يقال بكى فبلن شجوه: الشجو

 عود يرفع عميو األغصان الرطاب و نحوىا حتى ال تتدلى إلى األرض: الشحط

 من جسم الحيوان األبيض الدىني المسمن لو كسنام البعير و مادة دىنية تستخرج من الحيوان و غيره ) ج ( شحوم: الشحم

 يقال فبلن شخت و ىو شخت العطاء قميمو ) ج ( شخات الضامر خمقة: الشخت

كل جسم لو ارتفاع و ظيور و غمب في اإلنسان و ) عند الفبلسفة ( الذات الواعية لكيانيا المستقمة في إرادتيا و منو ) الشخص : الشخص
 ) مج ( ) ج ( أشخاص و شخوص األخبلقي ( و ىو من توافرت فيو صفات تؤىمو لممشاركة العقمية و األخبلقية في مجتمع إنساني

 الجزء القميل من الشيء الكثير يقال أخذ شدوا من المال: الشدو

 قطع الذىب تمتقط من معدنو: الشذر

 المسك أو ريحو أو لونو: الشذو

 القوم يشربون ويجتمعون عمى الشراب: الشرب

 ىذا األمر شرجين ) ج ( شراج مسيل الماء من اليضاب و نحوىا إلى السيل و الفرقة يقال أصبحوا في: الشرج

 (األصل و العرق و شرخ الشباب أولو و نضارتو و انشقاق في العظم أو الحائط و نحوىما ال يبمغ الفصل ) محدثة: الشرخ

 الشر و الغمظ و الشدة و القوة و الشديد يقال عذبو اهلل عذابا شرزا: الشرز

( ما ال يتم الشيء إال بو و ال يكون داخبل في حقيقتو و ) عند النحاة ( ترتيب أمر عمى أمر  ما يوضع ليمتزم في بيع أو نحوه و ) في الفقو: الشرط
 آخر بأداة و أدوات الشرط األلفاظ التي تستعمل في ىذا الترتيب مثل إن و من و ميما ) ج ( شروط

 الطريق و ما شرعو اهلل تعالى و يقال الناس في ىذا شرع واحد سواء: الشرع

 س و جية شروق الشمس و شجرة شرقية تطمع عمييا الشمس من شروقيا إلى نصف النيارالشم: الشرق

 كل شق غير نافذ في جبل أو حائط و من البحر خميج منو: الشرم

 الحنظل و فسائل النخل تنبت من النواة واحدتو شرية: الشري

 نظرة اإلعراض أو الغضب أو االستيانة يقال نظر إليو شزرا: الشزر

 شدة و السواكال: الشصو
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) ج ( شطوء و أشطاء و شطء النير أو الوادي شاطئو ) ج (  (كزرع أخرج شطأه  )ول ما يبدو و في التنزيل العزيز فرخ الشجر و ورقو أ: الشطء
 شطوء

الناحية و في نصف الشيء و يستعمل في الجزء منو ) ج ( أشطر و شطور و يقال حمب الدىر أشطره خبره و تمرس بخيره و شره و : الشطر
 و شطر البيت من الشعر نصفو( فول وجيك شطر المسجد الحرام  ) التنزيل العزيز

الجماعة الكبيرة ترجع ألب واحد و ىو أوسع من القبيمة و الجماعة من الناس تخضع لنظام اجتماعي واحد و الجماعة تتكمم لسانا واحدا ) : الشعب
 ج ( شعوب

اإلنسان و غيره من الثدييات و يقابمو الريش في الطيور و الحراشيف في الزواحف و القشور في األسماك و  زوائد خيطية تظير عمى جمد: الشعر
 النبات ) عمى التشبيو ( الواحدة شعرة ) ج ( أشعار و شعور

 حرف كل شيء و شفر الجفن حرفو الذي ينبت عميو اليدب ) ج ( أشفار: الشفر

 ف الوتر ) ج ( أشفاع و شفاعما شفع غيره و جعمو زوجا و خبل: الشفع

الذنب و الصقر و الحرباء و الذي يصيب الناس و غيرىم بالعين أو ىو الشديد البصر السريع اإلصابة بالعين و يقال ما بو شقذ و ال نقذ : الشقذ
 عيب و خمل

 األمر الميم و السر ) ج ( شقور و يقال بثو شقورة شكا إليو ىمومو: الشقر

س المشكل و ىيئة الشيء وصورتو و يقال مسائل شكمية ييتم فييا بالشكل دون الجوىر و الشبو و المثل و ما يناسب و يصمح األمر الممتب: الشكل
اطقة ( لك يقال ىذا من شكمي و ) في اليندسة ( ىيئة لمجسم أو السطح محدودة بحد واحد كالكرة أو بحدود مختمفة كالمثمث و المربع و ) عند المن

تختمف تبعا لنسبة الحد األوسط إلى الحدين اآلخرين األصغر و األكبر ) ج ( أشكال و شكول و ) الدفع الشكمي ( ) في قانون  صورة من الدليل
 (المرافعات ( دفع المدعى عميو المتعمق بإجراءات الخصومة دون موضوعيا كالدفع ببطبلن صحيفة الدعوى ) مج

 ائر كواكب المجموعة الشمسيةالنجم الرئيس الذي تدور حولو األرض و س: الشمس

 ما يخمط بالطعام ليشييو من صبغ و غيره ) ج ( أشماط و شماط: الشمط

مادة رخوة تتكون من خميط أغمبو دىني و ما تفرزه النحل و تصنع منو بيوتيا المسدسة و تحفظ فيو عسميا و قضبان تتوسطيا فتائل و : الشمع
 مماثمة توقد ليستضاء بيا ) ج ( شموعتتخذ من شمع النحل بعد تنقيتو أو من مادة 

 شمل القوم و نحوىم مجتمعيم و يقال جمع اهلل شمميم أي ما تشتت و تفرق من أمرىم: الشمل

 القرط و قد يخصص الشنف بما يعمق في أعمى األذن و القرط بما يعمق في أسفميا ) ج ( شنوف و أشناف: الشنف

 الجبل عبله الثمج ) ج ( شيوب: الشيب

 عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعو القطعة منو شيدة ) ج ( شياد: الشيد

جزء من اثني عشر جزءا من السنة ) الشمسية و القمرية ( و يقدر في السنة القمرية بدورة القمر حول األرض و يسمى الشير القمري أو : الشير
ج ( أشير و شيور و األشير الحرم األشير التي كانوا يحرمون فييا يقدر بجزء من اثني عشر جزءا من السنة الشمسية و يسمى الشير الشمسي ) 

و  القتال و ىي أربعة ثبلثة منيا متوالية و ىي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و واحد فرد و ىو رجب و نظام رسمي لتوثيق العقود و نحوىا
 ( إعبلنيا ) محدثة

 قيام مما حمل و يقال فرس شيم قوي سريع ) ج ( شيام و شيومالذكي و السيد السديد الرأي و الصبور عمى ال: الشيم
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و يقال سقاه الذوب بالشوب العسل  (ثم إن ليم عمييا لشوبا من حميم  )صة السوائل و في التنزيل العزيز ما اختمط بغيره من األشياء و بخا: الشوب
 بما يشاب بو من ماء أو لبن

 العسل المشور: الشور

 وجع الضرس و وجع البطنالدلك باليد و : الشوص

العدو مرة إلى الغاية يقال أجرى فرسو شوطا أو شوطين أو أكثر و يطمق عمى الجزء من كل عمل ) ج ( أشواط و مكان بين شرفين من : الشوط
 األرض طولو مدى صوت داع ) ج ( شياط

 المولود يجيء تاليا من التوأمين: الشوع

 ي اليوم كتمة من الخشب يركبيا رجل و يجرىا ثورانآلة تسوى بيا األرض المحروثة و ى: الشوف

 نزوع النفس إلى الشيء أو تعمقيا بو ) ج ( أشواق: الشوق

 ما يخرج من الشجر أو النبات دقيقا صمبا محدد الرأس كاإلبر ) ج ( أشواك و يقال جاء بالشوك و الشجر أي بالعدد الجم: الشوك

 الماء في اإلناء و الماء القميل ) ج ( أشوالالبقية من المبن في الضرع و بقية : الشول

 الموجود و ما يتصور و يخبر عنو: الشيء

 بياض الشعر و ربما سمي الشعر نفسو شيبا: الشيب

من أدرك الشيخوخة و ىي غالبا عند الخمسين و ىو فوق الكيل و دون اليرم و ذو المكانة من عمم أو فضل أو رياسة و شيخ البمد من : الشيخ
 اإلدارة في القرية و ىو دون العمدة ) ج ( شيوخ و أشياخرجال 

 شيع الشيء شبيو و المقارب لو يقال آتيك غدا أو شيعو أي يوما يقاربو و يقال ثمنو شيع عشرين درىما أي مقارب لذالك: الشيع

 العيب و القبح و خبلف الزين: الشين

و و عمى المكروه احتمالو دون جزع و قالوا قتمو صبرا حبسو حتى مات و شير التجمد و حسن االحتمال و عن المحبوب حبس النفس عن: الصبر
 الصبر شير الصوم لما فيو من حبس النفس عن الشيوات

 القدح العظيم قال عمرو بن كمثوم: الصحن

 يقال يوم صحو و سماء صحو ليس فييما غيم: الصحو

مر والطائفة من الشيء و صدر القوم رئيسيم و صدر اإلنسان الجزء الممتد مقدم كل شيء يقال صدر الكتاب و صدر النيار و صدر األ: الصدر
و ذات  (في صدوركم أو تبدوه يعممو اهلل  قل إن تخفوا ما) لحمولو بو و في التنزيل العزيز من أسفل العنق إلى فضاء الجوف و سمي القمب صدرا 

 ) واهلل عميم بذات الصدور )في التنزيل العزيز و خباياىا و  الصدر عمة تحدث فيو و ذات الصدور أسرار النفوس

 ) ج ( صدوع (واألرض ذات الصدع  )نزيل العزيز الشق في الشيء الصمب و في الت: الصدع

 الكامل من كل شيء يقال رمح صدق مستو صمب و رجل صدق المقاء ثبت فيو: الصدق

 ) قال إنو صرح ممرد من قوارير )قصر العالي و في التنزيل العزيز ال: الصرح

البحت الخالص من كل شيء يقال ذىب صرد و نبيذ صرد و حب صرد و جاء و معو شيء صرد كميم بنو أب واحد ال يخالطيم غيرىم و : الصرد
 شدة البرد ) ج ( صرود
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مر صرعان و جئتو صرعى النيار غدوة و عمة في الجياز العصبي تصحبيا غيبوبة و تشنج في العضبلت و الصرعان الطرفان يقال لؤل: الصرع
 عشية و ىو ذو صرعين ذو لونين

صرف الدىر نوائبو و حدثانو ) ج ( صروف و ) في االقتصاد ( مبادلة عممة وطنية بعممة أجنبية و يطمق عمى سعر المبادلة أيضا ) : الصرف
( تنوين يمحق االسم يجعمونو دليبل عمى تمكن االسم في باب االسمية و  مج ( و ) في المغة ( عمم تعرف بو أبنية الكبلم و اشتقاقو و ) عند النحاة

 الصرفان الميل و النيار

 الجمد: الصرم

 العسر و األبي و ىي صعبة يقال عقبة صعبة شاقة و حياة صعبة شديدة ) ج ( صعاب: الصعب

 الطويل و األصعل: الصعل

 الوجو عرضو ) ج ( صفاح و أصفاح و ضرب عنو صفحا أعرضالعفو و الجانب يقال صفح الجبل و صفح السيف و : الصفح

 التبايع و الجنب و يقال صفقا اإلنسان جانباه و صفقا العنق ناحيتاه و صفقا الفرس خداه و صفقا الباب مصراعاه ) ج ( صفوق: الصفق

 الصفاء و من الشيء خياره و خالصو: الصفو

 ) ج ( صقوب و صقابالعمود األطول في وسط الخباء و جمع الكف : الصقب

 من جوارح الطير من الفصيمة ة الصقرية ) ج ( أصقر و صقور: الصقر

 البارز و األممس و جبين صمت واضح في سعة و بريق و سيف أو سكين صمت صقيل ماض ) ج ( أصبلت: الصمت

يو تراب فأصابو وابل كمثل صفوان عم) الصمب األممس الشديد و الصخرة العريضة الممساء و األرض ال تنبت شيئا و في التنزيل العزيز : الصمد
 و يقال رأس أو جمد صمد ال ينبت شعرا و الزند ال يوري ) ج ( أصبلد و ىي صمدة ) ج ( صبلد (فتركو صمدا 

 بعير إذا حك بعضيا ببعضالصياح و الولولة و صوت أنياب ال: الصمق

 المكان المرتفع ) ج ( أصماد و صماد: الصمد

مادة لزجة كالغراء تتحمب و تسيل من بعض األشجار و تتجمد بالتجفيف و تقبل الذوبان في الماء و يستعمل في إلصاق األوراق و في : الصمغ
 تقوية بعض المنسوجات و القطعة منو صمغة ) ج ( صموغ

من صفر يضرب بيا عمى أخرى و صفائح صفر صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة يدق بيا  صفيحة مدورة: الصنج
 (عند الطرب ) ج ( صنوج و آلة موسيقية ذات أوتار ) مع

 () في الكيمياء ( تحويل المادة من الصبلبة إلى السيولة ) مج: الصير

 الصوب إذا لم يزغ عن قصده و المطر بقدر ما ينفع و ال يؤذي الجية ومنو اتجو صوبو و فبلن مستقيم: الصوب

األثر السمعي الذي تحدثو تموجات ناشئة من اىتزاز جسم ما ) مج ( و المحن يقال غنى صوتا ) وىو مذكر و قد أنثو بعضيم ( و الذكر : الصوت
) ج ( أصوات و ) اسم الصوت ( ) عند النحاة ( كل لفظ  الحسن و الرأي تبديو كتاية أو مشافية في موضوع يقرر أو شخص ينتخب ) محدثة (

 حكي بو صوت أو صوت بو لزجر أو دعاء أو تعجب أو توجع أو تحسر

 صفحة العنق و شط النير ) ج ( صيران: الصور

لصمت و في التنزيل ية و ااإلمساك عن أي فعل أو قول كان و ) شرعا ( إمساك عن المفطرات من طموع الفجر إلى غروب الشمس مع الن: الصوم
 ) إني نذرت لمرحمن صوما )العزيز 



379 
 

 ) أحل لكم صيد البحر )ما يصاد وفي التنزيل العزيز : الصيد

 إلى أواخر سبتمبر ) ج ( أصياف و صيوف ونة األربعة و يمتد من أواخر يونيأحد فصول الس: الصيف

الدبابة كانت تتخذ من خشب يغشى بالجمد يحتمي بو الرجال و يتقدمون  شدة تمزيز العظام و اكتناز المحم و فرس ضبر مجتمع الخمق و: الضبر
 إلى الحصون لدق جدرانيا و نقبيا و الجماعة و شجر جوز البر و ىو جوز صمب ينور و ال يعقد ) جوز الطيب ( ) ج ( ضبور

 البخيل: الضبس

 ما بين اإلبط إلى نصف العضد من أعبلىا و ىما ضبعان: الضبع

 و طمع النخمة إذا انشق عنو غبلفو و النورالعجب : الضحك

الماء القميل عمى األرض ال عمق لو ) ج ( أضحال و ضحال و ضحول و ) أتان الضحل ( صخرة في فم البئر يركبيا الطحمب فتصبح : الضحل
 ممساء

 الضحى: الضحو

 الضخام و من الطرق الواسع و من المياه الثقيل ) ج ( ضخام: الضخم

الشكل و الصنف و النوع و ) في اصطبلح الحساب ( تكرار عدد ما مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات ) مج ( و ) في المثل و : الضرب
األحياء ( وحدة من وحدات التصنيف الصغرى كالسبللة ) مج ( و ) في اصطبلح العروض ( آخر تفعيمة من المصراع الثاني من البيت ) ج ( 

رب خفيف المحم ممشوق القد و ماض في األمور خفيف في قضاء الحاجة و مطر ضرب خفيف و درىم أضراب و أضرب و ضروب و رجل ض
 ضرب مضروب

 مدر المبن ) ج ( ضروع و يقال ما لو زرع و ال ضرع شيء: الضرع

( القوة الواقعة عمى وحدة  ) ضغط الدم ( ) في الطب ( ىو الضغط الذي يحدثو تيار الدم عمى جدر األوعية و ) في اليندسة و الميكانيكا: الضغط
ثو المساحات في االتجاه العمودي عمييا ) مج ( و ) الضغط الجوي ( ) في الطبيعة ( الضغط الذي يتركز عمى نقطة معينة بفعل الثقل الذي يحد

 ( عمود اليواء عمى ىذه النقطة ) مج

 و تجمع ) ج ( ضفور و أضفارالضفار و الحزام و كل خصمة من الشعر عمى حدة و ما عظم من الرمل : الضفر

 الضيق و يقال رجل ضمر ضامر البطن و الضمير و الخفي أو المخفى: الضمر

 المرتفع من األرض و الجبل المنفرد حجارتو حمر صبلب ليس فيو طين: الضمز

 من كل شيء نسمو ) ج ( ضنوء: الضنء

 ) ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكا )و المؤنث ( و في التنزيل العزيز الضيق من كل شيء ) يستوي فيو المذكر : الضنك

 أعمى الجبل و بقعة من الجبل يخالف لونيا سائر لونو و السمحفاة ) ج ( ضيور و أضيار: الضير

 الماء القميل ) الضحل ( و المبن المجتمع: الضيل

النور و ىما مترادفان أو الضوء أقوى و أسطع من النور أو الضوء لما بالذات كضوء الشمس و النار و النور لما بالعرض و االكتساب من : الضوء
 ) ج ( أضواء (لذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ىو ا )كنور القمر و في التنزيل العزيز جسم آخر 

 منعطف الوادي و منحناه ) ج ( أضواج: الضوج
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 اإلنفحة: ضونال

 الضياح: الضبح

 (إن ىؤالء ضيفي فبل تفضحون ) و في التنزيل العزيز النازل عند غيره ) يستوي فيو المفرد و المذكر و غيرىما ألنو في األصل مصدر ( : الضيف
 و يجمع أيضا عمى أضياف و ضيوف و ضياف و ضيفان

 ) وال تك في ضيق مما يمكرون ) الحزن و في التنزيل العزيز الفقر و الشدة و كل ما لم يحتمل كالشك و األلم و: الضيق

 الظمم أو اإلذالل و نحوىما ) ج ( ضيوم : الضيم

الخمق والمثال أو الصيغة و ) في عمم النفس ( مجموعة مظاىر الشعور والسموك المكتسبة والموروثة التي تميز فردا عن آخر ) مج ( ) ج : الطبع
 ( طباع وأطباع

 يشد عمييا الجمد ونحوه ينقر عميو وأغمب ما كانت عندىم بوجيين ) ج ( طبول وأطبال وبرود الطبل أردية كان يمبسيا أمراء مصرآلة : الطبل

 ما عمى وجو األرض من الحطب وفتات األشياء والبيت المبني بالطين: الطبن

عمو عمى ضفة النيل من توالي الغرين عمييا فينحسر ) في الحساب ( نقص عدد من عدد آخر أكبر منو وطرح البحر في مصر أرض ت: الطرح
 ماؤه فتزرع

ما يرسل من البضاعة وغيرىا في البريد ونحوه من ناحية إلى أخرى و ىو في األصل مصدر ثم أطمق عمى المطرود ) مو ( و ) في الطب : الطرد
 ( اإلخراج قسرا ) ج ( طرود

 الشكل والنمط والجيد من كل شيء: الطرز

يك الجفن والعين يطمق عمى الواحد وغيره وقد يثنى ويجمع وفي التنزيل العزيز في صفة حور الجنة ( قاصرات الطرف عين ) والنظر تحر : الطرف
ومنتيى كل شيء ) لغة في الطرف ( ( آتيك بو قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده عمم من الكتاب أنا  )ي قصة سميمان من التنزيل العزيز وف

 اف) ج ( أطر 

 الضرب بالحصى وىو ضرب من التكين والفخ ) ج ( طروق: الطرق

 الشيد والزبد: الطرم

ما تدركو حاسة الذوق من طعام أو شراب كالحبلوة والمرارة والحموضة وما بينيما وما يشتيى من الطعام ويقال تغير طعم فبلن خرج عن : الطعم
 ما ىو بذي طعم إذا كان غثا وىو ال طعم لو إذا لم يكن مقبوال ) ج ( طعوموضعو الخمقي والطبيعي وفبلن ذو طعم أي ذو عقل وحزم و 

بطريق النقض ) في قانون المرافعات ( أن يرفع المحكوم عميو الحكم النيائي إلى محكمة النقض طالبا نقضو ألسباب ترجع إلى القانون ال : الطعن
 ( إلى الوقائع ) مج

 البحر والماء الكثير: الطغم

الرخص الناعم الرقيق وىي طفمة ويقال امرأة طفمة األنامل ناعمتيا وطين أصفر يتجمد عمى ىيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوقو من صخور : الطفل
 وتصبغ بو الثياب ) مو ( ) ج ( طفول وطفال

 النبت الرقيق: الطفو

والطمع ) لغة فيو ( الواحدة طمحة وما بقي في ( نضود وطمح م )تعالى شجر عظام من شجر العضاه ترعاه اإلبل والموز وبو فسر قولو : الطمح
 الحوض ونحوه من الماء الكدر والخالي الجوف أو البطن من الطعام والمعيي ) ج ( أطبلح
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 المكان المشرف الذي يطمع منو و المقدار و غبلف يشبو الكوز ينفتح عن حب منضود فيو مادة إخصاب النخمة: الطمع

 اليدر والباطل: الطمف

المطمق غير المقيد ويقال رجل طمق اليد أو اليدين سمح سخي وفرس طمق اليد ليس فييا تحجيل والظبي لسرعة عدوه وكمب الصيد لسرعة : طمقال
الحر عدوه عمى الصيد ومن الوجوه المنطمق الضاحك ومن األلسنة المنطمق الحديد الفصيح العذب المنطق ومن األيام والميالي المشرق الخالي من 

لبرد والمطر والريح وكل أذى ووجع الوالدة ونبت يستعمل في األصباغ وحجر براق شفاف ذو أطباق يتشظى إذا دق صفائح ويطحن فيكون وا
 (مسحوقا أبيض يذر عمى الجسد فيكسبو بردا ونعومة ) مع

 الصنف والنوع و الفن والكراسة أو الصحيفة ) ج ( طنوج: الطنج

فريز الحائط وما أشرف خارجا عن ما برز من الجبل ونحوه : الطنف كأنو جناح والسقيفة تشرع وتبنى فوق باب الدار ونحوىا لموقاية من المطر وا 
 وطنوف البناء ) ج ( أطناف

 الناس: الطيم

 الطبخ واإلنضاج: الطيي

نفمق فكان كل فرق فا )م أو راسخ وفي التنزيل العزيز الثبات والجبل العظيم الذاىب صعدا في الجو ويشبو بو غيره من كل مرتفع أو عظي: الطود
 واليضبة والمشرف من الرمل كاليضبة ) ج ( أطواد وطودة (كالطود العظيم 

( المرة والتارة والحد وما كان عمى حد الشيء أو بحذائو ويقال عدا أو تعدى طوره أي جاوز حده وقدره والصنف والنوع والحال والييئة ) ج : الطور
 ) وقد خمقكم أطوارا )وفي التنزيل العزيز  أطوار

 القمر ) ج ( أطواس: الطوس

 يقال ىو طوع يدك أو إرادتك منقاد لك وفرس طوع العنان سمس المقادة وفبلن طوع المكاره ونحوىا إذا كان معتادا لتمقييا وتحمميا: الطوع

متمئ ىواء وتسد سدا محكما ويشد بعضيا إلى بعض ويجعل عمييا الجدار ونحوه يقال حول قطعة من األرض و قرب ينفخ فييا حتى ت: الطوف
خشب في صورة سطح يركب عميو الناس فوق الماء ليعبروا نيرا ونحوه أو يسيروا فيو ) انظر الرمث ( والعيدان يشد بعضيا فوق بعض ويحمل 

 عمييا والعسس أو الطائف ) ج ( أطواف

شيء خمقة كطوق الحمام أو صنعة كطوق الذىب والفضة يحيط بالعنق ومنو قيل لمحمامة ذات القدرة وكل شيء مستدير وكل ما أحاط ب: الطوق
 طوق وحابول النخل وىو ما يصعد بو عمييا ) ج ( أطواق

 والمن (ت المؤمنات فمن ما ممكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنا )ل العزيز الفضل والغنى واليسر وفي التنزي: الطول

 خشبة المحراث التي في أصمو: الطيح

 الكثير من كل شيء كالرمل والماء وغيرىما وكل ما ىو كثير النسل مثل الذباب والنمل واليوام: الطيس

 الخيال الطائف وىو ما يراه النائم والجنون والغضب وقوس قزح وألوانو ) ج ( أطياف: الطيف

 وظؤوب سمف الرجل ) ج ( أظؤب: الظأب

 ء مع شيء مثمو ويقال عدو ظأر معو مثمو مدخرا لم يبذلكل شي: الظأر
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ىو جنس حيوانات من ذوات األظبلف والمجوفات القرون أشيرىا الظبي العربي ويقال لو الغزال األعفر وفي المثل ) بو داء ظبي ( قل أن : الظبي
إذا نفر من مكان ال يعود إليو ) ج ( أظب وظبي وظباء  يمرض أو ال يعرف موطن دائو ويقال ألتركنك ترك الظبي ظمو ال أعود إليك ألن الظبي

 وىي ظبية ) ج ( ظباء

 الوعاء وكل ما يستقر غيره فيو ومنو ظرف الزمان وظرف المكان عند النحاة والحال ) ج ( ظروف وفبلن نقي الظرف أمين: الظرف

مييا أكثر مما تطيق ويقال أيضا لممتوعد أي ال تجاوز حدك في المثل ) اربع عمى ظمعك ( أي أنك ضعيف فارفق عمى نفسك وال تحمل ع: الظمع
 في وعيدك وفي المثل أيضا ) ال يربع عمى ظمعك من ليس يحزنو أمرك ( ال ييتم بشأنك وال يقيم عميك في حال ضعفك إال من يحزنو أمرك

 يقال ذىب دمو ظمفا ىدرا : الظمف

 ماء األسنان وبريقيا والثمج ) ج ( ظموم: الظمم

خبلف البطن ومن اإلنسان مؤخر الكاىل إلى أدنى العجز ) ج ( أظير وظيور وظيران والدابة التي تحمل األثقال أو يركب عمييا وطريق : الظير
البر وما غمظ من األرض وارتفع وما غاب عنك ويقال قرأ القرآن عن ظير قمبو أي من حفظو وأعطاه عن ظير يد ابتداء ببل مكافأة وىو خفيف 

ل العيال وثقيل الظير كثير العيال وقمبت األمر ظيرا لبطن أنعمت تدبيره وىو يأكل عن ظير يد أنفق عميو وأقام بين ظيرييم وظيرانييم الظير قمي
 وأظيرىم بينيم

 المثل والنظير ) ج ( أعباء: العبء

 وعبدانالرقيق و اإلنسان حرا كان أو رقيقا ألنو مربوب هلل عز وجل ) ج ( عبيد وعبد وأعبد : العبد

 من النير شاطئو وناحيتو ومن المجالس الكثير األىل يقال مجمس عبر: العبر

 ة(من النبات ) وىو البرنوف بالمصريضرب : العبس

 الضخم من كل شيء يقال ىو عبل الذراعين وفرس عبل الشوى ضخم القوائم ويقال امرأة عبمة تامة الخمق ) ج ( عبال: العبل

 الشجر والزرعما سقتو السماء من : العثر

 مؤخر كل شيء وأصل الذنب وعجب الذنب الجزيء في أصل الذنب عند رأس العصعص ) ج ( عجوب وأعجاب: العجب

ل منيا اإلنصاف وىو إعطاء المرء ما لو وأخذ ما عميو ويقال امرأة عدلة أيضا والمثل والنظير والجزاء و الفداء وفي التنزيل العزيز ( وال يقب: العدل
 ( أعدالعدل ) ) ج 

 السائغ من الطعام والشراب وغيرىما يقال ىو عذب المسان وعذب الكبلم ) ج ( عذاب وعذوب: العذب

 وأعذق النخمة بحمميا وفي الحديث ) ال والذي أخرج العذق من الجريمة ( أي النخمة من النواة ) ج ( عذاق: العذق

 وال سبخ الزرع الذي ال يسقيو إال المطر وكل مكان ال حمض فيو: العذي

وقوام األمر يقال استوى الممك عمى عرشو ممك وثل عرشو وىى أمره وذىب  (وليا عرش عظيم  )وسرير الممك وفي التنزيل العزيز الممك : العرش
رئيسيم عزه والسقف والمظمة وأكثر ما تكون من القصب وما يدعم بو الكرم من خشب ليقوم عميو وتسترسل عميو أغصانو وظير القدم وعرش القوم 

 المدبر ألمورىم وعرش الطائر عشو ) ج ( عروش وأعراش

المتاع وكل شيء سوى الدراىم والدنانير يقال أخذت في ىذه السمعة عرضا أعطيت في مقابميا سمعة أخرى وخبلف الطول والجبل والجيش : العرض
أو جرا لغنم ) محدثة ( ) ج ( عروض و عراض العظيم وعرض الحال طمب مكتوب يقدم إلى صاحب األمر أو صاحب السمطان دفعا لظمم 

 وأعراض
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 الصبر : العرف

 العظم أخذ عنو معظم المحم وبقي عميو لحوم رقيقة طيبة ) ج ( عراق: العرق

 الناحية وىو عرو من ىذا األمر ال ييتم بو وعرو منو خمو ) ج ( أعراء: العرو

 ) فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل )سبيل دعوتيم وفي التنزيل العزيز الصبر والجد وأولو العزم من الرسل الذين صبروا وجدوا في : العزم

 ماء الفحل والنسل والولد يقال قطع اهلل عسبو: العسب

 الخبز اليابس ) ج ( عسوم: العسم

 مؤنث العشر في غير التركيب: العشر

 ( إسكان الم مفاعمتن في عروض الوافر فيرد إلى مفاعيمن ) في العروض: العصب

الوقت في آخر النيار إلى احمرار الشمس وصبلة العصر ) يؤنث مع الصبلة وبدونيا يذكر ويؤنث ( والعصران الغداة والعشي والميل : العصر
ل عصر الدولة العباسية وعصر ىارون الرشيد والعصر والنيار والدىر والزمن ينسب إلى ممك أو دولة أو إلى تطورات طبيعية أو اجتماعية يقا

قبة الحجري وعصر البخار والكيرباء و عصر الذرة ويقال ) في التاريخ ( العصر القديم والعصر المتوسط والعصر الحديث و ) في الجيولوجيا ( ح
قال العصر الفحمي ) الكربوني ( والعصر طويمة من الزمن تقدر بعشرات المبليين من السنين تمتاز بتكون خاص لبعض طبقات األرض ي

 الطباشيري

 وورق الزرع والورق الذي ينفتح عن الثمرة (فجعميم كعصف مأكول  )وفيو  (حان والحب ذو العصف والري )العصافة وفي التنزيل العزيز : العصف

مثاليا قطع قضبان الحور في الغوطة وىو ما يسمى قطع الفروع والقضبان العارضة التي تنبت عمى سوق الشجر أو عمى فروعيا العظيمة : العضد
 اآلن التقميم

) عند النحويين ( عطف بيان وىو التابع المشبو بالصفة في إيضاح متبوعو وعدم استقبللو وعطف نسق وىو تابع يتوسط بينو وبين : العطف
 متبوعو أحد حروف العطف

يء أكثره و عظم الفدان لوحو العريض الذي في رأسو الحديدة والعظم السبعاني ) القصب الذي عميو المحم ) ج ( أعظم وعظام وعظم الش: العظم
( يوجد أسفل الفقارات الذنبية في بعض الفقاريات ) مج ( والعظم الزاوي ) في عمم األحياء ( عظم  1في عمم األحياء ( عظم صغير عمى شكل ) 

 (قرب مؤخر الفك السفمي في كثير من الفقاريات ) مج

 المعى ) ج ( أعفاج وعفجة: العفج

 وجو األرض والتراب ) ج ( أعفار ويقال كبلم ال عفر فيو ال عويص فيو: العفر

 شجرة البموط وثمرىا وىو دواء قابض مجفف وربما اتخذوا منو حبرا أو صبغا: العفص

 ىزالو والخط الذي بين الذكر والدبر شحم خصيتي الكبش وما حولو والموضع الذي يجس من الكبش إذا أرادوا أن يعرفوا سمنو من: العفل

ومن الماء ما زاد عمى الشاربة وأخذ ببل كمفة وال مزاحمة  (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو  )عمى النفقة وفي التنزيل العزيز  من المال ما زاد: العفو
 وأعفاء وخيار كل شيء وأجوده والمعروف واألرض الغفل التي لم توطأ وليست بيا آثار ) ج ( عفاء

اد ما عقد من البناء والعيد واتفاق بين طرفين يمتزم بمقتضاه كل منيما تنفيذ ما اتفقا عميو كعقد البيع والزواج وعقد العمل ) في االقتص: العقد
ج ( عقود السياسي ( عقد يمتزم بموجبو شخص أن يعمل في خدمة شخص آخر لقاء أجر ) مج ( ومن األعداد العشرة والعشرون إلى التسعين ) 

 وصيغ العقود جمل ينشأ بيا العقد كقوليم زوجتك وبعتك
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 أثر كالحز في قوائم الدابة وأصل كل شيء ومحمة القوم ويقال جدعا لو وعقرا دعاء عميو: العقر

رات والتصديقات وما بو يتميز ما يقابل الغريزة التي ال اختيار ليا ومنو اإلنسان حيوان عاقل وما يكون بو التفكير واالستدالل وتركيب التصو : العقل
 الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل والقمب والدية والحصن والممجأ ) ج ( عقول

 القطعة الضخمة من اإلبل: العكر

ق و ) في المقت وحبس الدابة عمى غير عمف و ) في المنطق ( تبديل في طرفي القضية لتنشأ قضية أخرى مساوية لؤلولى في الصد: العكس
ن كبل البديع ( تقديم جزء من الكبلم عمى جزء آخر عكسو تقول ) عادات السادات سادات العادات ( و ) في اليندسة والرياضة ( يقال لمنظريتين إ

 منيما عكس األخرى إذا كانت نتيجة كل منيما مقدمة لؤلخرى

 الشيء الصمب والحز واألثر واألرض التي ال تنبت ) ج ( عموب: العمب

عصب العنق والصمب الشديد من كل شيء ونبات شجيري من عاريات البذور تبدو عديمة األوراق ألنيا حرشفية صغيرة تنمو بالصحراء : العمد
 وتكثر في سيناء تعتمفيا الحيوانات ) ج ( أعبلد

 ما يؤكل ويشرب: العمس

 واألعبلط من الكواكب التي ال أسماء ليا ) ج ( أعبلطأثر الوسم في جانب العنق وسواد تخطو المرأة في وجييا تتزين بو : العمط

 شجر لمدباغ: العمق

يقال فعمو عمدا وعن عمد ويقال فعمو عمدا عمى عين وعمد عين بجد ويقين والقتل العمد ) في الشرع ( أن يتعمد القاتل القتل بسبلح وما : العمد
 غالبايجري مجراه والقتل شبو العمد أن يتعمد قتمو بآلة ال تقتل 

 مدة الحياة ) ج ( أعمار: العمر

 ما يكون فيو صبلح البدن وزيادتو والشيء الموافق يقال ىذا الطعام عمش لك: العمش

 األنثى من المعز والظباء ) ج ( أعنز وعنوز وصخرة في الماء ) ج ( عنوز وأرض ذات حزونة ورمل وحجارة: العنز

 والناقة القوية شبيت بالصخرة لصبلبتيا ) ج ( عناس وعنوس الصخرة في الماء لغة في العنز والعقاب: العنس

( وبعيد اهلل أوفوا  )ذلك والوصية وفي التنزيل العزيز العمم يقال ىو قريب العيد بكذا قريب العمم بو وعيدي بك مساعدا لمضعفاء إني أعمم : العيد
بيا ممن عاىدك تقول عمي عيد اهلل ألفعمن كذا والزمان يقال كان ذلك عمى أي وصاياه وتكاليفو والميثاق الذي يكتب لموالة واليمين التي تستوثق 

 عيد فبلن ) ج ( عيود وعياد

 الفجور: العير

يقال رجع عودا عمى بدء ورجع عوده عمى بدئو لم يقطع ذىابو حتى وصمو برجوعو ويقال لك العود لك أن تعود في األمر وفي المثل ) العود : العود
 اإلبل والشاة وفيو بقية والطريق القديم العاديأحمد ( والمسن من 

 الممجأ يقال فبلن عوذ لبني فبلن ويقال عوذ باهلل منك أي أعوذ باهلل: العوذ

 حب العنب: العوز

 الحال والشأن يقال نعم عوفو: العوف

 األمر الشاغل والذي ال خير عنده ومتعرج الوادي ) ج ( أعواق: العوق
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لعيال ورفع الصوت بالبكاء والصياح و ) في عمم الفرائض ( زيادة األنصباء عمى الفريضة فتنقص قيمتيا بقدر المستعان بو وقوت ا: العول
 الحصص

 المعين من كل شيء ) لممفرد وغيره مذكرا أو مؤنثا ( ) ج ( أعوان: العون

 الوصمة ) ج ( عيوب: العيب

في الرضا بالحاضر وترك الغائب وممتقى الجفنين من ناحية األنف ومن ناحية  الحمار وفي المثل ) إن ذىب عير فعير في الرباط ( يضرب: العير
الصدغ ومن النصل الخط البارز في وسطو طوال ومن ورقو الشجر الخط البارز في وسطيا طوال ) ج ( أعيار واألعيار نجوم زىر في مجرى قدمي 

 سييل

 و الدخل والخبز ويقال عيش بني فبلن المبن أي يعيشون عميو معناه الحياة وما تكون بو الحياة من المطعم والمشرب: العيش

 النصيب من الماء: العيق

) ج ( أعين  (فييما عينان تجريان  )األرض ويجري وفي التنزيل العزيز عضو اإلبصار لئلنسان وغيره من الحيوان وينبوع الماء ينبع من : العين
 وعيون وأىل البمد وأىل الدار والجاسوس ورئيس الجيش وطميعة الجيش وكبير القوم وشريفيم وذات الشيء ونفسو 

 الحزمة من الزرع بعد حصاده ) ج ( غبوط: الغبط

لسكين والفأس ونحو ذلك جية غروب الشمس والببلد الواقعة فيو وىي ما تقابل ببلد الشرق وأول كل شيء وحده يقال غرب السيف وا: الغرب
والنشاط والتمادي في األمر والحدة يقال في لسانو غرب وأخاف عميو غرب الشباب وسيف غرب قاطع حاد وفرس غرب مترام بنفسو متتابع في 

سيم غرب وسيم غرب  ارتفاعو في عدوه والدلو العظيمة تتخذ من جمد ثور والدمع ومسيمو ومؤخر العين ومقدميا وكثرة الريق في الفم ويقال أصابو
 ال يدرى راميو ) ج ( غروب

 الغراد والخص ) ج ( غراد: الغرد

ركاب الرحل من جمد مخروز يعتمد عميو في الركوب وفي الحديث ) كان إذا وضع رجمو في الغرز يريد السفر يقول بسم اهلل ( ويقال الزم : الغرز
 في األرض والغصن يغرس في قضيب الكرم لموصل ) ج ( غروز غرز فبلن أمره ونييو واشدد يديك بغرزه تمسك بو والمغروز

 المغروس من الشجر ويقال أنا غرس يده ونحن غرس يده ) ج ( غراس وأغراس: الغرس

 حزام الرحل وشعبة في الوادي غير كاممة ) ج ( غرضان والثتني: الغرض

فريقية واليند أوراقي: الغرف ا مستطيمة أو رمحية والثمرة لحمية برتقالية المون ترتفع إلى ثبلثة أمتار ) شجرة صغيرة تنبت في جزيرة العرب و مصر وا 
 (مج

 اإلغراق في القوس ونحوه: الغرق

 العجب يقال ال غرو ال عجب: الغرو

 إناء من خوص وحمفاء: الغزر

 المغزول ) ج ( غزول: الغزل

 المشرب الكدر: الغشش

الثوب وما شاكمو واحدتو غفرة ومنزل لمقمر ثبلثة أنجم صغار في برج السنبمة وىي المنزل الخامس البطن والغفار ) ج ( أغفار وغفور وزئبر : الغفر
 عشر من منازل القمر
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 المطر ليس بالشديد: الغفق

 غمث الحمم شيء تراه في النوم مما ليس برؤيا صادقة: الغمث

 من األرض الخشن: الغمظ

خمو ويغطيو و غمر البحر معظمو ومن الثياب الواسع الساتر وما يغمر من رائحة الدسم من الماء خبلف الضحل وىو الذي يعمو من يد: الغمر
سائر الروائح وغمر الناس غمارىم ورجل غمر الرداء كثير المعروف سخي ورجل غمر الخمق واسع الخمق ورجل غمر لم يجرب األمور ومن الخيل 

 حقد المكنون ويقال ليل غمر شديد الظممةالجواد الكثير العدو الواسع الجري ) ج ( غمور وأغمار وال

 المنخفض من األرض انخفاضا شديدا حتى ال يرى ما فيو وخبلف الواضح ) ج ( أغماض وغموض: الغمض

 المنخفض من األرض: الغمط

 يقال كان عمى السماء غمي إذا ستر اليبلل بغيم: الغمي

 العون عمى كشفيا واغوثاهاإلعانة والنصرة ويقال في الشدة تنزل بالمرء فيسأل : الغوث

 من الرجال المسترخي من النعاس ) ج ( غوج ومن األفراس الذي يتثني يذىب ويجيء ويقال فرس غوج المبان واسع جمد الصدر: الغوج

( غيران  كل منخفض من األرض ومن كل شيء قعره وعمقو يقال سبر غوره تبين حقيقتو وسره ومثل البيت الصغير المنقور في الجبل ) ج: الغور
 ) قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )اء غور غائر وفي التنزيل العزيز وأغوار ويقال فبلن بعيد الغور داىية وم

 المنخفض الواسع من األرض وىو أشد انخفاضا وبعدا من الغائط ) ج ( أغواط وغياط و غيطان: الغوط

 رئ في التنزيل العزيز > أو جاء أحد منكم من الغيط < ويطمقو أىل مصر عمى الحقل ) ج ( غيطانالمطمئن الواسع من األرض وقد ق: الغيط

 ) ال فييا غول وال ىم عنيا ينزفون )ن صداع وسكر وفي التنزيل العزيز ما ينشأ عن الخمر م: الغول

محصل ويقال تكمم عن ظير الغيب وسمعت صوتا من خبلف الشيادة وكل ما غاب عن اإلنسان سواء أكان محصبل في القموب أم غير : الغيب
 وراء الغيب من موضع ال أراه ) ج ( غيوب

 المطر أو الخاص منو بالخير و يطمق مجازا عمى السماء والسحاب والكؤل ) ج ( غيوث وأغياث: الغيث

 التغيير و ) في القانون ( الطرف الثالث في الخصومة: الغير

 وما كثر من الطرفاء واألثل ونحوىما والقميل يقال أعطاه غيضا من فيض قميبل من كثير السقط الذي لم يتم خمقو: الغيض

 المنخفض الواسع من األرض وىو أشد انخفاضا وبعدا من الغائط :الغيط

 تغير يمحق اإلنسان من مكروه يصيبو: الغيظ

ومن الغممان العظيم السمين ومن األرض الذي تراه قريبا وىو  المبن الذي ترضعو المرأة ولدىا وىي حامل والماء الجاري عمى وجو األرض: الغيل
 بعيد والشجر الكثير الممتف ) ج ( أغيال وغيول

 السحاب ) ج ( غيوم وغيام ويقال شجر غيم كثير ممتف ال مسمك فيو: الغيم

 لغة في الغيم والشجر الكثيف الممتف: الغين
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ل اليمزة فيقال فار ) ج ( فئران وفيران ر وتسيالقوارض وىو يشمل الجرذ والفأرة أي الكبير والصغيحيوان تنسب إليو الفصيمة الفأرية من رتبة : الفأر
 وفئرة وفأر الظير لحمو ويكنى بقمة الفأر في البيت عن الفقر

ي فم الفرس وفأس الفم آلة ذات يد ممساء من الخشب وسن عريضة من الحديد يحفر بيا ويعزق ) مؤنثة ( وفأس المجام الحديدة المعترضة ف: الفأس
 طرفو الذي فيو األسنان وفأس الرأس طرف مؤخره المشرف عمى القفا ) ج ( أفؤس وفؤوس

 قول أو فعل يستبشر بو وتسيل اليمزة فيقال الفال وقد يستعمل فيما يكره ويقال ال فأل عميك ال ضير عميك ) ج ( أفؤل وفؤول: الفأل

 الصدع واالنفراج بين الجبمين: الفأو

 عند أىل العربية نوع من الحركة يفتح ليا الفم وىو من ألقاب البناء: فتحال

 باطن ما بين العضد والذراع وكل خمخال ال يصمصل ) ج ( فتوخ: الفتخ

الشق والخبلف بين الجماعة وتصدع الكممة والموضع قد مطر ما حولو و الصبح والخمل في العيش وبروز جزء من األمعاء من فتحة في : الفتق
 جدار البطن ) ج ( فتوق

 ما يكون مفتوال من ورق الشجر غير منبسط: الفتل

انكشاف ظممة الميل عن نور الصبح وىما فجران أحدىما المستطيل وىو الكاذب واآلخر المستطير المنتشر في األفق وىو الصادق ويقال : الفجر
 طريق فجر واضح

 وفحول الشعر أو العمم الفائقون فيوالذكر القوي من كل حيوان ) ج ( فحول وأفحل : الفحل

 الفخ لمصائد وثقوب مستديرة في السقف وضوء القمر أول ما يبدو: الفخت

 رجل فدم ثقيل الفيم عيي ومن الثياب المصبوغ بحمرة مشبعة ) ج ( فدام: الفدم

 التراثة ج )فروث(: الفرث

وغمب عمييا  شقوق وفتوق وما بين الرجمين وكنى بو عن السوءة (يا من فروج وما ل )) ج ( فروج وفي التنزيل العزيز  الشق بين الشيئين: الفرج
والثغر المخوف وما بين قوائم الدابة يقال جرت الدابة ملء فروجيا  (والذين ىم لفروجيم حافظون  )و  (والتي أحصنت فرجيا  )وفي التنزيل العزيز 

 بمغت سرعتيا وفروج األرض نواحييا

لطائر وولد كل بائض وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرىا ومن الرجال الذليل ومن الزرع ما انفمق عنو الحب في األصل ولد ا: الفرخ
 ومقدم الدماغ ومن الورق صحيفة تطوى لفقين في حجم محدود ) محدثة ( ) ج ( أفرخ وأفراخ وفروخ وفراخ الشجرة ما ينمو عمييا بعد أن تقطع

 فروعيا

ومن الناس وغيرىم المنقطع النظير الذي ال  ( تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ال )ثى ) بتاء ( وفي التنزيل العزيز لمتوحد واألنالمنفرد ا: الفرد
 مثيل لو في جودتو وأحد الزوجين من كل شيء وكثيب منفرد عن الكثبان وأحد المحيين ) ج ( أفراد ووعاء من الخوص يوضع فيو األرز ونحوه )

تي تطمع ) ج ( أفراد ويقال عددت الجوز أو الدراىم أفرادا واحدا واحدا ويقال لقيتو فردين أي منفردين ال ثالث معنا وأفراد النجوم الدراري المحدثة ( 
 في آفاق السماء سميت بذلك لتنحييا وانفرادىا من سائر النجوم

 موضع منخفض بين ربوتين: الفرز

بسطيا وتفصيل أحكاميا والفضاء الواسع من األرض والموضع الذي يكثر فيو النبات والزرع ينبسط عمى فرش البيت فراشو وفرش المسائل : الفرش
 ) ومن األنعام حمولة وفرشا )يحمل عمييا وفي التنزيل العزيز  األرض وصغار األنعام التي لم تبمغ أن

 نوى المقل: الفرص
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اهلل عز وجل عمى عباده وما يفرضو اإلنسان عمى نفسو وفكرة يؤخذ بيا في البرىنة الحز في العود وغيره ) ج ( فراض وفروض وما أوجبو : الفرض
 عمى قضية أو حل مسألة ) مج ( والعطية المرسومة والترس والسيم قبل أن يعمل فيو الريش والنصل ) ج ( فروض

 وأفراط تجاوز الحد يقال من فرط شغفو بو أو كرىو لو و األمر تجووز فيو الحد ) ج ( أفرط: الفرط

وع من كل شيء أعبله يقال نزلوا فرع الوادي وفبلن فرع قومو شريفيم والشعر التام وما تفرع من غيره ) ج ( فروع وفروع الشجرة أغصانيا وفر : الفرع
 الرجل أوالده وفروع المسألة ما تفرع منيا

 دميا ) ج ( فروغ ويقال ذىب دمو فرغا ىدرا لم يطمب بو مخرج الماء من بين عراقي الدلو ويقال أصابتو طعنة ذات فرغ واسعة يسيل: الفرغ

 بين األمرين المميز أحدىما من اآلخر ومن الرأس الفاصل بين صفين من الشعر ) ج ( فروق: الفرق

 جمود بعض الحيوان كالدببة والثعالب تدبغ ويتخذ منيا مبلبس لمدفء ولمزينة ) ج ( فراء: الفرو

 جواز السفر: الفسح

 عيف ال يقوى عمى مقاومة الشدائد أو ال يظفر بحاجتوالض: الفسخ

 قضبان الكرم تقمع لمغرس ومن كل شيء الرذل الرديء ) ج ( أفسل وفسول ويقال رجل فسل ال مروءة لو ودرىم فسل زائف: الفسل

وفصول وواحد فصول السنة الشمسية المسافة بين الشيئين والحاجز بين الشيئين وممتقى كل عظمين في الجسد والفرع يقال لمنسب أصول : الفصل
أقسام  وىي الربيع والصيف والخريف والشتاء وأحد أجزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب وأحد أقسام التمثيمية يقال تمثيمية ذات أربعة فصول وأحد

 اب ما كان الحكم فيو قاطعا ال راد لوالمدرسة ويسمى الصف أيضا ) محدثة ( ومن القول ما كان حقا قاطعا ويوم الفصل يوم القيامة وفصل الخط

اإلحسان ابتداء ببل عمة والزيادة عمى االقتصاد وما بقي من الشيء وفضل الزمام طرفو ) ج ( فضول ويقال فبلن ال يممك درىما فضبل عن : الفضل
 دينار ال يممك درىما وال دينارا كأنو قيل ال يممك درىما فكيف يممك دينارا

 ) فارجع البصر ىل ترى من فطور )طور وفي التنزيل العزيز ) ج ( ف الشق: الفطر

 يقال وجو فعم وجارية فعمة وىو فعم األوصال ممتميء األعضاء ومخمخل فعم ممتمئ المحم وحي فعم ممتمئ بأىمو: الفعم

 ما يعمق بين األسنان من الطعام: الفغم

 حفرة صغيرة في حجر ونحوه يجتمع فييا الماء ) ج ( فقوء: الفقء

العوز والحاجة ) ج ( مفاقر ) عمى غير قياس ( والشق والحز واليم والحرص ) ج ( فقور وفقر الدم نقص بو واضطراب في تكوينو يصحبو : الفقر
 ( شحوب وبير وخفقان ) مو

 بقرقر ( يضرب لمذليل ) ج ( أفقع وفقوع من الكمأة أردأ أنواعيا وفي المثل ) فقعة: الفقع

  ىذا األمر فكر ال أحتاج إليو وال أبالي بو يقال ليس لي في: الفكر

 الشق ) ج ( فموح: الفمح

القشرة عمى ظير السمكة وعممة يتعامل بيا مضروبة من غير الذىب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرىم وىي تساوي اليوم جزءا من ألف : الفمس
 من الدينار في العراق وغيره ) ج ( فموس وخاتم الجزية في العنق

 الشق وجذع النخمة ونحوه يشق اثنين فكل قسم فمق ومفرق الشعر في الرأس ) ج ( فموق :الفمق
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سبع من الفصيمة السنورية بين الكمب والنمر لكنو أصغر منو وىو شديد الغضب يضرب بو المثل في كثرة النوم واالستغراق فيو يقال ) ىو : الفيد
 أنوم من فيد ( ) ج ( أفيد وفيود

 لمعنى وجودة استعداد الذىن لبلستنباط ) ج ( أفيام وفيومحسن تصور ا: الفيم

الفرجة بين كل إصبعين ) ج ( أفوات ويقال جعل اهلل رزقو فوت فمو وفوت يده حيث يراه وال يصل إليو وىو مني فوت الرمح حيث ال يبمغو : الفوت
 الرمح

 ) جج ( أفاوجالجماعة من الناس والجماعة المارة السريعة ) ج ( فؤوج وأفواج : الفوج

 انتشار الرائحة وفوح الحر شدة سطوعو: الفوح

انب جانب الرأس مما يمي األذن والشعر النابت فوقو وىما فودان ويقال حل الشيب بفوديو ولفبلن فودان إذا كان لو ضفيرتان ) ج ( أفواد والج: الفود
ألقت جناحييا عمى فرخيا والعدل يقال قعد بين الفودين العدلين ويقال جعل يقال نزلوا بين فودي الوادي جانبيو وألقت العقاب فويدىا عمى الييثم 

 الصحيفة فودين طوى أعبلىا عمى أسفميا

أول الوقت ويقال أتبت من فوري وفعمت ذلك من فوري وفورا فور وصولي أي في غميان الحال قبل سكون األمر ومن الحر شدتو ومن الشفق : الفور
 الغربي بقية حمرة الشمس في األفق

 الظل بعد الزوال ينبسط شرقا والخراج والغنيمة تنال ببل قتال ) ج ( أفياء وفيوء: الفيء

 الجماعة من الناس والسحاب ) مع ( ) ج ( فيوج: الفيج

 ورق الزعفران وذوب الزعفران والشعر الذي عمى جحفمة الفرس: الفيد

 كثير ورجل فيض كثير الخير وفرس فيض غزير ) ج ( فيوض الكثير الغزير يقال أعطانا غيضا من فيض قميبل من: الفيض

 الموت يقال حان فيظو: الفيظ

 المكان يدفن فيو الميت ) ج ( قبور وأقبر: القبر

 وجع يصيب الكبد: القبص

 يقال صار الشيء في قبضو في ممكو: القبض

و في الصيف فيحفظ فيو الجبن والزبد والفواكو وغيرىا ) ج الطاق المعقود بعضو إلى بعض في شكل قوس وبناء تحت األرض تنخفض حرارت: القبو
 ( أقباء

 المسن يأخذه السعال ) ج ( قحاب: القحب

 المسن وفيو بقية من شباب وجمد ) ج ( أقحر و قحور: القحر

 احتباس المطر ويبس األرض وقمة خير الشيء: القحط

 من الخيل ) ج ( قحام من بمغ أكبر العمر من الناس والحيوان والميزول اليرم: القحم

المقدار يقال ىم قدر مائة ويقال جاء الشيء عمى قدر الشيء وافقو وساواه ومساوي الشيء من غير زيادة وال نقصان يقال ىذا قدر ىذا : القدر
 والحرمة والوقار يقال لو عندي قدر ) ج ( أقدار

 الجرح و جرب يأخذ الفصبلن فبل تكاد تنجو منو ) ج ( قروح: القرح
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 البرد الشديد ويقال ليمة ذات قرس ذات برد شديد وأبرد الصقيع وأكثره: لقرسا

 ما جمع من ىنا وىنا ) ج ( قروش: القرش

حسان وفي التنزيل : القرض ما تعطيو غيرك من مال عمى أن يرده إليك وما يقدم من عمل يمتمس عميو الجزاء وما أسمف اإلنسان من إساءة وا 
 والقرض الحسن قرض بدون ربح أو فائدة تجارية ) مو ( ) ج ( قروض( وأقرضوا اهلل قرضا حسنا  )عزيز ال

 جنس نباتات زراعية من الفصيمة القرعية فيو أنواع تزرع لثمارىا وأصناف تزرع لمتزيين واحدتو قرعة وأكثر ما تسميو العرب الدباء: القرع

 حمرةاألديم األحمر ويقال أحمر قرف شديد ال: القرف

 صوت الدجاجة إذا حضنت: القرق

 من الفحول الذي يترك من الركوب والعمل ويودع لمضراب ومن الرجال السيد المعظم ) ج ( قروم: القرم

و مادة صمبة ناتئة بجوار األذن في رؤوس البقر والغنم ونحوىا وفي كل رأس قرنان غالبا ومن رأس اإلنسان والشيطان جانبو وموضع القرن من: القرن
ي ومن القوم سيدىم ومن السيف والنصل حدىما و من الشمس أول ما يبزغ عند طموعيا ومن األكمة والجبل رأسيما وأعبلىما ومن الجرادة شعرة ف

ي يقال جر رأسيما وىما قرنان ومن الباقمى والموبياء ونحوىما الغبلف الذي يشتمل عمى الحب ) مو ( والحجر األممس النقي ال أثر فيو والشوط من ال
رنا عدا الفرس قرنا أو قرنين فعرق ومن الزمان مائة سنة ويقال امرأة قرن كفء ونظير في الشجاعة ) ج ( قرون ووحيد القرن الكركدن ألن لو ق

 واحدا في مقدم رأسو

ناء صغير يردد في الحوائج وأن يعظم جمد بيضتي : القرو حوض صغير مستطيل إلى جنب حوض عظيم يمؤل منو لترده الدواب وقدح من خشب وا 
الشعر الرجل من داء وكل شيء عمى طريق واحد يقال رأيت القوم عمى قرو واحد وما زال عمى قرو واحد عمى طريقة واحدة ) ج ( أقراء وأقر وأقراء 

عو ويقال أصبحت األرض قروا واحدا إذا تغطى وجييا بالماء وتركت األرض قروا واحدا طبقيا المطر وخشب لو ألياف قصيرة مزركشة طرائقو وأنوا
 متين جدا يشيع استعمالو في صنع األثاث ) مج ( 

 ما يوضع في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك ) ج ( أقزاح: القزح

 الذي ال يميو: القزو

 من الماء رقيقا عمى شيء وكناسة الحمام ما جمد: القشع

يقال ىو عمى القصد وعمى قصد السبيل إذا كان راشدا واستقامة الطريق يقال طريق قصد سيل مستقيم والرجل ليس بالجسيم وال بالنحيف : القصد
 والتجاه يقال ىو قصدك تجاىك والقميل يقال أعطاه قصدا قميبل والمحم اليابس

تقصير والغاية يقال قصرك أن تفعل كذا حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عميو وبيت فخم واسع ) ج ( قصور والعشي خبلف المد وال: القصر
 يقال أتيتو قصرا عشيا وجئت قصرا عند دنو العشي قبيل العصر

 الدلك بالظفر وضم الشيء عمى الشيء: القصع

 واإلعبلن بالميو الميو والمعب واالفتنان في الطعام و الشراب والجمبة: القصف

كل شجرة طالت وبسطت أغصانيا والشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرى وشجر كشجر الكمثرى وورقو كورقو إال أنو أرق وأنعم و ترعى : القضب
 اإلبل ورقو وأطرافو فإذا شعبت منو ىجرتو حينا ألنو يضرسيا ويورثيا السعال والفصفصة

 من السوائل ما قطر الواحدة قطرة ) ج ( قطارالمطر ومن الماء والدمع وغيرىما : القطر

 قدح ضخم غميظ ) ج ( قعاب وأقعب: القعب
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 من كل شيء أجوف ومنتيى عمقو ويقال جمس في قعر بيتو الزمو وقعر الفم داخمو ) ج ( قعور: القعر

 التراب المنتن: القعس

 مركب لمنساء كاليودج: القعش

 جفنة كبيرة يعجن فييا: القعن

 ة من خشب والقعوان حديدتان أو خشبتان فييما المحور وتجري بينيما البكرة ) ج ( قعىالبكر : القعو

) ج ( الخبلء من األرض ال ماء فيو وال ناس وال كؤل ودار قفر خالية ونزلنا ببني فبلن فبتنا القفر لم يقرونا والثور يعزل عن أمو ليحرث بو : القفر
 قفار

 (صير ) معضرب من األكل شديد والخف الق: القفش

 جنة من خشب ونحوه يختفي تحتيا الرجال يدبون بيا إلى الحصون لنقبيا وىي تشبو الدبابة المستعممة في الحرب اآلن: القفع

 الشجر اليابس: القفل

 وىج يثور عند أول المطر وفساد يصيب النبات من تراكب تراب عميو بعد بممو بمطر: القفو

من األوردة ويدفعو في الشرايين قاعدتو إلى أعمى معمقة بنياط في الجية اليسرى من التجويف الصدري عضو عضمي أجوف يستقبل الدم : القمب
وبو تجويفان يساري بو الدم األحمر و يميني بو الدم األزرق المحتاج إلى التنقية وبكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينيما صمام ويسمى 

 لبطين وقد يعبر بالقمب عن العقلالتجويف العموي األذين والتجويف السفمي ا

النقرة في أرض أو بدن يقال قمت السيل لمحفرة في صخر يستنقع فييا ماؤه وقمت العين نقرتيا وقمت الخاصرة حق الورك وقمت الركبة عينيا : القمت
 ويقال رجل قمت قميل المحم ) ج ( قبلت

 السوار المفتول من فضة ) ج ( أقبلد وقمود: القمد

 قمز ضعيف خفيف رجل: القمز

 القيء وحبل غميظ من حبال السفن ) ج ( أقبلس: القمس

 وعاء زاد الراعي ومتاعو وفأس صغيرة تكون مع البناء ) ج ( قموع ويقال تركتو في قمع من حماه في بدء تخمصو منيا وانكشافيا عنو: القمع

 المكان تقيم فيو الماشية حتى تسمن: القمء

 الفصيمة النجيمية حبو مستطيل مشقوق الوسط أبيض إلى صفرة ينمو في سنابل ويتخذ من دقيقو الخبز ويسمى البر والحنطةنبات عشبي من : القمح

 رديء كل شيء ) ج ( قماش: القمش

 عسل قصب السكر إذا جمد: القند

 الصغير من البقر المطيف الجسم والجؤذر والنرجس الذي لم يتفتح ) ج ( قياد: القيد

 من الخيل تقاد في السفر بجوار الركب وال تركب بل تودع حتى يحتاج إلييا في دفاع عن الركب طائفة: القود

 فرس قيد ) و أصمو قيد كيين ( منقاد ذلول: القيد

 الكثيب العالي من الرمل ) ج ( أقواز وقيزان: القوز
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قال رموا أعداءىم عن قوس واحدة كانوا متفقين و ) في آلة عمى ىيئة ىبلل ترمى بيا السيام ) تذكر وتؤنث ( ) ج ( أقواس وقسي وي: القوس
قربة من اليندسة ( قطعة من الدائرة والذراع ألنو يقاس بو المذروع وبرج في السماء ) ىو تاسع البروج ( وقوس قزح قوس ينشأ في السماء أو عمى م

لوان الطيف متتابعة وسببو انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء مسقط الماء من الشبلل ونحوه ويكون في ناحية األفق المقابمة لمشمس وترى فيو أ
في المتطاير من ماء المطر أو من مياه الشبلالت وغيرىا من مساقط الماء المرتفعة وقوس النصر عقد من خشب أو نحوه يقام فوق الطريق العام 

دم عظيم و تكتب عمييا في الغالب عبارات تفيد اإلشادة بالعيد أو شكل قوس ويزين بالمصابيح واألعبلم ونحوىا احتفاال باألعياد القومية أو بمق
 (الترحيب بالزائر أو القادم ) محدثة

 الكبلم والرأي والمعتقد ) ج ( أقوال وأقاويل: القول

 من مموك اليمن في الجاىمية دون الممك األعظم ) ج ( أقوال وأقيال: القيل

 ون ليا وخصصت بجماعة الرجال في قول زىيرالجماعة من الناس تجمعيم جامعة يقوم: القوم

 ما قذفتو المعدة: القيء

 إفراز ينشأ من التياب األنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية: القيح

لو  دحبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرىا فيمسكيا ) ج ( أقياد وقيود وفرس قيد األوابد سريع العدو يدرك الوحوش ويمنعيا الشراد فكأنو قي: القيد
 والشكل يقال ما عمى ىذا الحرف قيد و القدر يقال بينيما قيد رمح وقيود األسنان لثاتيا

 الشدة وقيس قبيمة من مضر وأم قيس الرخمة: القيس

 القشرة العميا اليابسة عمى البيضة والمساوي يقال ىذا قيض ليذا وىما قيضان مثبلن: القيض

 صميم الصيف ) ج ( أقياظ وقيوظ: القيظ

 الحداد ثم أطمق عمى كل صانع ) ج ( أقيان وقيون والعبد ) ج ( قيان: نالقي

فحل الضأن في أي سن كان وحجر كبير يوضع في وجو الحائط دريئة لو ) مو ( وآلة من آالت الحرب كانت تستعمل في الحصار لقذف : الكبش
 الحصون ) مو ( ) ج ( أكبش وأكباش وكباش وكبوش

ن ) ج ( أكبل وكبول وأكبال وحبل معدني تحيط بو مادة عازلة ليا غبلف واق ) مج ( ومجموعة من األسبلك معزول القيد من أي شيء كا: الكبل
 ( بعضيا عن بعض موضوعة في غبلف واق ويستعمل ىذا وما قبمو في توصيل التيار الكيربي ) مج

 الشيء يصيب الجمد فيؤثر فيو: الكتح

 ية السكران واليودج الصغير والسنام المرتفع العظيم وبناء كالقبة وحائط الجرينوسط كل شيء ومشية فييا تخمج كمش: الكتر

 الكتف ) ج ( أكتاف: الكتف

 جمار النخل أو طمعو: الكثر

 الجماعة يقال جاء في كثف من الجيش: الكثف

 كل أثر من عض أو خدش ) ج ( كدوح: الكدح

 الجرح: الكدش

 إصابة ) مج ( ) ج ( كدوم أثر العض وتجمع دموي تحت الجمد من: الكدم



393 
 

 الثوب الذي يكون عمى الخدر والرحل ومركب من مراكب النساء ) ج ( كدون: الكدن

 الحزن والغم يأخذ بالنفس ) ج ( كروب: الكرب

 ( أصل العنق ) مع: الكرد

 العنب وابنة الكرم الخمر ) ج ( كروم: الكرم

 ما اكتسب يقال فبلن طيب الكسب: الكسب

والنزر القميل و ) من الحساب ( جزء غير تام من أجزاء الواحد كالنصف والخمس والتسع والعشر ) ج ( كسور يقال ضرب الحساب الكسر : الكسر
 الكسور بعضيا في بعض

 البقية تبقي في يديك من الشيء اليابس: الكسم

 وستره وطوى عنو كشحو تركو وأعرض عنوما بين الخاصرة والضموع والوشاح ) ج ( كشوح ويقال طوى كشحو عمى األمر أضمره : الكشح

نظام تيذيبي يراد بو تكوين الشخصية المشربة بروح التعاون والنجدة واالعتماد عمى النفس ويعتمد عمى الرحبلت والحياة في المعسكرات ) : الكشف
 (محدثة

 مخرج النفس من الحمق يقال أخذ بكظمو ) ج ( أكظام وكظام: الكظم

ام والعظم الناتئ عند ممتقى الساق والقدم وفي كل قدم كعبان عن يمنتيا وعن يسرتيا والعامة تسمي العقب كعبا ومن كل مفصل من العظ: الكعب
 القصب والقنا العقدة بين األنبوبتين ) ج ( كعوب وكعاب وفص النرد ويقال رجل عالي الكعب يوصف بالشرف والظفر

 رض ما بعد عن الناس والقرية الصغيرة والخشبة الغميظة القصيرة ) ج ( كفورظممة الميل واسوداده والقبر والتراب ومن األ: الكفر

 العجز لئلنسان والدابة ) ج ( أكفال: الكفل

 (ما تكون بو الكفاية تقول ىذا رجل كفيك من رجل ) يستوي فيو المفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا والكاف مثمثة الحركات: الكفي

الفصيمة الكمبية ورتبة المواحم فيو سبلالت كثيرة تربى لمحراسة أو لمصيد أو لمجر وكل سبع عقور وربما وصف بو ) ج ( حيوان أىمي من : الكمب
كبلب وأكمب وكل ما وثق بو شيء كالحبل وحديدة عقفاء تكون في طرف الرحل يعمق فييا الزاد وخشبة يعمد بيا الحائط وحديدة الرحى في رأس 

 عمى ىيئة الكمب وكمب الفرس الخط وسط ظيره يقال استوى عمى كمب فرسو القطب وطرف األكمة وسمك

 الجرح والجرح ) ج ( كموم وكبلم: الكمم

فطر من الفصيمة الكمئية وىي أرضية تنتفخ حامبلت أبواغيا فتجنى وتؤكل مطبوخة ويح تمف حجميا بحسب األنواع ) ج ( أكمؤ وكمأة أو : الكمء
 حد والكمء لمجمع أو ىي تكون واحدة وجمعاالكمأة اسم لمجمع أو ىي لموا

 الضرع القصير الصغير: الكمش

 المال المدفون تحت األرض وما يحرز فيو المال ) ج ( كنوز: الكنز

 المسن من اإلبل أو الجاموس: الكيب

 قوموالبيت المنقور في الجبل أو كالغار في الجبل إال أنو واسع ) ج ( كيوف والممجأ يقال ىو كيف : الكيف

 من جاوز الثبلثين إلى نحو الخمسين ) ج ( كيول وكيبلن ويقال طار لو طائر كيل إذا كان لو جد وحظ في الدنيا: الكيل
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 الزرع الذي يظير لو أربع ورقات أو خمس والخف القصير: الكوث

 ن النقص بعد الزيادة ) ج ( أكوارالجماعة الكثيرة من اإلبل أو البقر والزيادة يقال نعوذ باهلل من الحور بعد الكور م: الكور

 (ىيج البحر ومقاربة الفرق فيو أو ىو الغرق ) مع: الكوس

 كل ما اجتمع وارتفع لو رأس من تراب أو رمل أو حجارة أو قمح أو نحو ذلك والموضع المشرف كالتل ) ج ( أكوام وكيمان: الكوم

النور عقب الظبلم مباشرة فإذا كان الحدث عمى التدريج فيو الحركة وحصول الصورة في الوجود المطمق العام واسم لما يحدث دفعة كحدوث : الكون
إلى ما  المادة بعد أن لم تكن حاصمة فييا كتحول الطين إلى إبريق واستحالة جوىر المادة إلى ما ىو أشرف منو ويقابمو الفساد وىو استحالة جوىر

 ىو دونو والكونان الدنيا واآلخرة

كيدون كيدا إنيم ي )أعمال الخمق وفي التنزيل العزيز مضرة الغير خفية و ىو من الخمق الحيمة السيئة ومن اهلل التدبير بالحق لمجازاة إرادة : الكيد
 والحرب يقال غزا فبلن فمم يمق كيدا ) ج ( كيود (وأكيد كيدا 

 الجود والظرف والعقل ) ج ( كيوس: الكيس

 البخل التام: الكيص

 و من حديد أو خشب أو نحوىما وما يتناثر من الزند ) ج ( أكيالما يكال ب: الكيل

 شيء ألم ممتئم مجتمع والشديد من كل شيء: الؤلم

 اختبلط الظبلم وما يمبس: المبس

 ( الشيء المخموط ) فعل بمعنى مفعول: المبك

 البلحب وىو الطريق الواضح: المحب

 ولحودالشق يكون في جانب القبر لمميت ) ج ( ألحاد : المحد

 ما يظير من رءوس البقل: المحس

 أصل الجبل: المحف

 )ن قولو تعالى في التنزيل العزيز من جسم الحيوان والطير الجزء العضمي الرخو بين الجمد والعظم ويقال أكل لحم فبلن اغتابو وأصمو م: المحم
 ولحم كل شيء لبو ) ج ( ألحم ولحوم( حب أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتا أي

 )لتنزيل العزيز المغة يقال ىذا كبلم ليس من لحني وال من لحن قومي ولحن القول فحواه وما يفيمو السامع بالتأمل فيو من وراء لفظو وفي ا: المحن
ج  و ) في الموسيقى ( الصوت الموسيقي الموضوع لؤلغنية ويقال فبلن ال يعرف لحن ىذا الشعر ال يعرف كيف يغنيو ) (ولتعرفنيم في لحن القول 

 ( ألحان ولحون

 منبت المحية من اإلنسان وغيره وىما لحيان والعظمان المذان فييما األسنان من كل ذي لحى ولحيا الغدير جانباه ) ج ( ألح ولحي ولحاء: المحي

 الزبد الرقيق: المخف

 البياض الذي في قمفة الصبي قبل الختان: المخن

 لصوت الشديد وفبلن قدم لدم أحمقصوت الحجر أو الشيء يقع باألرض وليس با: المدم
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 الطريق الضيق: المزب

 الشدة والضيق يقال أصابيم لزن من العيش وماء لزن قميل ومنيل لزن مزدحم عميو: المزن

 ( القميل من كل شيء يقال في السماء لطخ من سحاب وسمعت لطخا من خبر يسيرا منو واألحمق البميد ) مو: المطخ

 الحنك ) ج ( ألطاع: المطع

 واحد األلعاط وىي خطوط تخطيا الحبش في وجوىيا يقال حبشي ممعوط: المعط

 أبيت المعن كممة كانت العرب تحيي بيا مموكيا في الجاىمية فتقول لمممك أبيت المعن أن تأتي ما تمعن بو وعميو: المعن

 السيء الخمق والفسل الذي ال خير فيو والشره الحريص ) ج ( لعاء: المعو

 الكبلم الفاسد يقال اكفف عنا لغبك والضعيف األحمق وما بين الثنايا من المحم: المغب

ال عقد ما ال يعتد بو من كبلم وغيره وال يحصل منو عمى فائدة وال نفع والكبلم يبدر من المسان وال يراد معناه ومنو المغو في اليمين وىو ما : المغو
  وما ال يحسب في العدد في الدية والبيع ونحوىما لصغره وسقط المتاععميو القمب مثل قول القائل ال واهلل وبمى واهلل

 الحر: المفح

 المفاظ وما يمفظ بو من الكممات وال يقال لفظ اهلل بل كممة اهلل ) ج ( ألفاظ: المفظ

 الجرب: المقس

م بالمسان وخفيف حاذق وقد يفرد المقف فيقال رجل يقال رجل ثقف لقف سريع األخذ لما يرمى إليو باليد وسريع الفيم لما يرمى إليو من كبل: المقف
 لقف يعني بو ما تقدم

 يقال ألرينك لمحا باصرا أمرا واضحا وأكثر استعمالو في الوعيد: الممح

 إحدى الحواس الخمس الظاىرة وىي قوة منبثة في العصب تدرك بيا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس: الممس

 الممص وىو الفالوج: مصالم

 المماك وىو الجبلء يكحل بو العين: الممك

 الرجل الثقيل الذليل وداء يكون في أرجل الناس وأفخاذىم كاالنفراج: الميد

يا الحزن واألسى يقال يا ليف فبلن كممة يتحسر بيا عمى ما فات ويقال يا ليفي عميو ويا ليف ويا ليفا ويا ليف أرضي وسمائي عميو و : الميف
 ليفاه

 ما لعبت بو وشغمك من ىوى وطرب ونحوىما والمرأة المميو بيا والطبل ونحوه: الميو

ات القوة والشر وشبو الداللة عمى حدث من األحداث وال يكون بينة تامة يقال لم يقم عمى اتيام فبلن بالجناية إال لوث والجراحات والمطالب: الموث
 باألحقاد

كل  وكتبنا لو في األلواح من) خشب ونحوه وفي التنزيل العزيز  كانت أو عظما أو غيرىما وما يكتب فيو منكل صفيحة عريضة خشبا : الموح
و ) لوح اإلردواز ( لوح من حجر خاص يسيل فيو محو الكتابة و ) لوح الجسد ( كل عظم منو فيو عرض ( شيء موعظة وتفصيبل لكل شيء 

ولم يبق منو إال األلواح العظام العراض يقال ذلك لمميزول ) و لوح األلوان ( لوح من الخشب في  كالكتف ويقال فبلن تام األلواح عظيم الخمقة
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و ) ألواح األلوان الزيتية ومن الصفيح المطمي في األلوان المائية تجعل عميو األلوان وتداف ) مج ( ) ج ( ألواح ويقال نظرت إلى ألواحو ظواىره 
 وه لبياضوالسبلح ( ما يموح منو كالسيف ونح

ييا و جانب الجبل يقال اعتصم بموذ الجبل وبألواذه ومنعطف الوادي والناحية يقال ىو بموذ كذا بناحية كذا وىو يطوف في ألواذ الببلد في نواح: الموذ
 يقال ىو لوذه قريب منو ) ج ( ألواذ

 ثمره أيضا ومنو الموز المر والموز الحموشجر مثمر مشيور من الفصيمة الوردية من ضروبو الموز المنفرك ويطمق عمى : الموز

 يقال ما ذاق عنده لوسا ذواقا: الموس

 وجع األذن أو النحر: الموص

 الشيء البلزق ) مصدر يوصف بو ( يقال إني ألجد في قمبي لوطا حبا الزقا بقمبي والرجل الخفيف المتصرف والرداء: الموط

 اليول: الموم

والبياض والحمرة وما في ىذا الباب والمون األولي أحد أقسام الطيف األصمية ) مج ( ) ج ( ألوان والنوع يقال أتى صفة الجسم من السواد : المون
 بألوان من الحديث والطعام وتناول كذا وكذا لونا من الطعام

ب يصيد الذبب ) ج ( ليوث وليث عفرين الشدة والقوة واألسد والشجاع ) عمى التشبيو بو ( والمسن الجدل ) لغة ىذيل ( وجنس من العناك: الميث
 دابة مثل الحرباء تتعرض لمراكب

 ما يعقب النيار من الظبلم وىو من مغرب الشمس إلى طموعيا وفي لسان الشرع من مغربيا إلى طموع الفجر ويقابل النيار: الميل

 األحمق المضطرب والماء الممح: المأج

 ناعم وفتى مأد غض الشباب ومأد الشباب نعمتو والنز الذي يظير في األرض قبل أن ينبعالناعم من كل شيء يقال غصن مأد لين : المأد

 ما رق من طرف الكبد وخشبة في رأسيا حديدة تثار بيا األرض: المأن

 بياض يكون عمى أظفار األحداث: المتش

يشرح و تضاف إليو الحواشي ) مو ( ويقال سار  الظير ) يذكر ويؤنث ( ومتن األرض ما ارتفع وصمب منيا ومتن الكتاب األصل الذي: المتن
 متن النيار كمو وما بين كل عمودين ) ج ( متان ومتون

 النبل والشرف والمكارم المأثورة عن اآلباء: المجد

 الكثير من كل شيء والجيش العظيم: المجر

 انفتاق من العصبة التي في أسفل عرقوب الفرس وىو من عيوب الخيل: المجل

 ديد من كل شيء ويقال يوم محت شديد الحرالش: المحت

 انقطاع المطر ويبس األرض من الكؤل ويقال أرض محل ال مرعى بيا ويقال رجل محل ال ينتفع بو والبعد والشدة ) ج ( محول وأمحال: المحل

 السواد في القمر: المحو

 بنات مخر سحائب بيض رقاق يأتين قبل الصيف: المخر

 ئل إلى القصر وفيو زىو وخفة المخن والرجل الما: المخن
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 ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند المبلعبة والتقبيل من غير إرادة والماء الذي يخرج من صنبور الحوض: المذي

لفظو ( واألنثى مرأة ومرة ) ج (  ) مثمثة الميم ( الرجل فإن لم تأت باأللف والبلم قمت ) امرؤ ( بكسر ىمزة الوصل ) ج ( رجال ) من غير: المرء
عرابيا دائما  نساء ونسوة وفي امرئ مع ألف الوصل ثبلث لغات فتح الراء دائما وضميا دائما وا 

 أرض واسعة ذات نبات ومرعى لمدواب ) ج ( مروج: المرج

لورى يقتدح بو وفي أمثاليم ) في كل شجر شجر من العضاة من الفصيمة العشارية ينفرش ويطول في السماء ليس لو ورق وال شوك سريع ا: المرخ
 (نار واستمجد المرخ والعفار

 الغض من ثمر األراك أو نضيجو: المرد

 الحباس الذي يحبس الماء ) مع ( ) ج ( مروز: المرز

 السير الدائم: المرس

منو الماء فيدب دبيبا وال يحفر ) ج ( األرض التي مرش المطر وجييا والتي إذا أمطرت سالت سريعا و أسفل الجبل وحضيضو يسيل : المرش
 أمراش

 الشك: المرض

 الكؤل ) ج ( أمرع وأمراع: المرع

 المخاط والمعاب والروضة الكثيرة النبات واإلشباع بالدىن: المرغ

في مرقك من اإلىاب المنتن امرط عنو صوفو والصوف المنفش وصوف العجاف والمرضى وسفا السنبل ) ج ( أمراق ويقال أصابو ذلك : المرق
 جراك

 األديم الممين والفراء والجانب ومرنا األنف جانباه ) ج ( أمران: المرن

 شراب مزج ممزوج: المزج

 السنبل: المزح

 وسط الطريق: المسء

 الجمد ) ج ( مسك ومسوك والقطعة منو مسكة ويكاد يخرج من مسكو سريع ويقال ىم في مسوك الثعالب مذعورون قال: المسك

 يدخل في اليد من الشوك ونحوه والخشبة التي يسكن بيا قمق نصاب الفأس الذي: المشظ

 ( المغرة وىي الطين األحمر ويقال في قده مشق طول مع رقة وحسن ونموذج لمخط الجيد يحاكيو المتعمم لتحسين خطو ) مو: المشق

 المصاد والمطر والبرد: المصد

عند تخثره وما يتخذ من دم حيوان محصن من اإلصابة بمرض كالجدري والدفتريا ثم يحقن مصل الدم سائل رقيق أصفر ينفصل من الدم : المصل
بو جسم آخر ليكسبو مناعة تقيو اإلصابة بذلك المرض ) مج ( و ) مرض المصل ( صدمة تحساسية تحدث من إعادة حقن المصل ) مج ( ) ج ( 

 مصول

 الزرع ) ج ( مطاء وأمطاءعذق النخمة وجريدة تشق شقين فيحزم بيا القت من : المطو
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 الغض من الثمار والبقول: المعد

 ذو الشعر من الغنم خبلف الضأن وىو اسم جنس واحده ماعز ) ج ( أمعز ومعيز: المعز

 ألم في العصب من كثرة المشي: المعص

 األرض ال نبات بيا: المعق

 يقال مالك منو معل بد: المعل

را ورجل معني ينتفع بما لديو قل أو كثر والماء الظاىر أو السائل العذب والمعروف واألديم و الجمد كل ما انتفعت بو قميبل كان أو كثي: المعن
 األحمر يجعل عمى األسفاط والذل

 الرطب أو ىو البسر الذي عمو اإلرطاب والشق في المشفر األسفل من البعير ونحوه: المعو

  المصارع الشديد العبلج والشر: المغث

 قال عيش مغد والدلو العظيمة وصمغ يخرج من السدر والطمح والباذنجانالناعم وي: المغد

 لغة في المغص: المغس

 المبن الذي ترضعو المرأة ولدىا وىي حامل: المغل

 ) زواج المقت ( أن يتزوج الرجل امرأة أبيو بعده وكان يفعل في الجاىمية وحرمو اإلسبلم: المقت

 الشدة: المقط

 انغمس في الماء حتى جاء بالمقل وىو الحصى والتراب ومغاص البحر وضرب من الرضاعأسفل البئر ويقال : المقل

 الخداع وأن تصرف غيرك عن مقصده بحيمة والمغرة وصوت نفخ األسد: المكر

 الضريبة يأخذىا المكاس ممن يدخل البمد من التجار ) ج ( مكوس: المكس

 بيض الضبة والجرادة ونحوىما واحدتو مكنة: المكن

 أول سواد الميل حين يقبل الظبلم وال يشتد سواده وذلك عند صبلة المغرب وبعدىا: الممث

 الممح من األخبار: الممح

 الناعم من الناس والغصون والغول: الممد

 العريان: الممص

 يقال ىم عمى فبلن ممع واحد تجمعوا عميو بالعداوة: الممع

 ) قالوا ما أخمفنا موعدك بممكنا) رادة الحرة وفي التنزيل العزيز وخول واإل الممك ) ج ( مموك وما ممكت اليد من مال: الممك

 السرير يييأ لمصبي ويوطأ لينام فيو واألرض السيمة المستوية ) ج ( ميود: الميد

 صداق المرأة ما يدفعو الزوج إلى زوجتو بعقد الزواج ) ج ( ميور وميورة: المير

 فبلن رفقا ال تعجل وتقول ما ميل واهلل بمغنية عنك شيئاالتؤدة والرفق تقول ميبل يا : الميل



399 
 

 المؤلؤة والبمور والبرد والمبن الرقيق الكثير الماء والثوب الرقيق والسيف الرقيق: الميو

ا لو نورا يمشي بو في عمنأو من كان ميتا فأحييناه وج )يمان نحو ما في التنزيل العزيز ضد الحياة ويطمق الموت ويراد بو ما يقابل العقل واإل: الموت
و الموت من كل مكان وما ىو ويأتي )ئميا كالخوف والحزن كقولو تعالى كما يراد بو ما يضعف الطبيعة وال يبل (فإنك ال تسمع الموتى  )و ( الناس 
 و األحوال الشاقة كالفقر والذل واليرم والمعصية (بميت 

 ما عبل من سطح الماء وتتابع ) ج ( أمواج: الموج

 االضطراب والموج والشيء المين والطريق المميد المستوي: المور

 مشى كمشي البطة: الميح

 الرفعة: الميز

شجر عظام حرجي لمتزيين من الفصيمة البوقيصية لو ثمر أسود صغير حمو تأكمو الطير وفي لحائو وجذوره مادة صفراء صبغية وخشبو : الميس
 يمة في المحراث التي بين الثورين وىي المعروفة اليوم بالقصبةقوي يصمح لمصنوعات النجارة والخشبة الطو 

 الكذب ) ج ( ميون: المين

 النبات: النبت

 الشيء القميل اليسير يقال في رأسو نبذ من شيب ) ج ( أنباذ: النبذ

 في النطق إبراز أحد مقاطع الكممة عند النطق: النبر

يا عمى حالة الجسم من صحة ومرض يقال جس الطبيب نبضو ويقال فبلن نبض الفؤاد ضربات الشرايين من انقباضات القمب يستدل ب: النبض
 ذكي متوقد

 شجر ينبت في قمة الجبل تتخذ منو القسي والسيام ويقال فبلن صميب النبع شديد المراس وىو من نبعة كريمة ماجد األصل: النبع

 النباغ وىو غبار الشيء: النبغ

 ل ويقال أصابو نبل الدىر حوادثوالسيام ) ج ( نبال وأنبا: النبل

 العرق ونحوه وصمغ الشجر ) ج ( نتوح: النتح

 يقال طعن نتر مبالغ فيو: النتر

 الكبلم الجيد يرسل ببل وزن وال قافية وىو خبلف النظم: النثر

 النبات حين يصدع األرض ويظير: النثط

طبلع أنجد ركاب لصعاب األمور سام لمعالييا ومتاع البيت من فرش  ما ارتفع من األرض وصمب ) ج ( نجود ونجاد وأنجد ويقال ىو: النجد
 ووسائد ) ج ( نجود ونجاد

 نحت الخشب واألصل والحر: النجر

 يقال أنت عمى نجز حاجتك عمى شرف من قضائيا: النجز

 مكان انتجاع القبيمة ) ج ( نجوع: النجع
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 أنجال والماء المستنقع ) ج ( نجال وأنجال الولد ويقال ىو كريم النجل طيب األصل والطبع ) ج (: النجل

أحد األجرام السماوية المضيئة بذاتيا ومواضعيا النسبية في السماء ثابتة ومنيا الشمس وعمم عمى الثريا خاصة والكوكب والوقت المعين : النجم
 نجم أصل ) ج ( نجوم وأنجم ونجامألداء دين أو عمل وما يؤدى في ىذا الوقت ومن النبات ما ال ساق لو ويقال ليس ليذا األمر 

 ما يخرج من البطن من ريح وغائط والسحاب ىراق ماءه ثم مضى ) ج ( نجو ونجاء: النجو

 النذر وأشد البكاء وما يوضع بين المتراىنين يتراىنون عميو: النحب

 الطبيعة واألصل يقال الكرم من نحتو: النحت

لتو وما أقابمو إال في نحر الشير أولو وجاء في نحر الظييرة حين تبمغ الشمس منتياىا من أعمى الصدر ويقال جمس في نحر فبلن قبا: النحر
 االرتفاع وعيد النحر عيد األضحى

 )ئ قولو تعالى في التنزيل العزيز الجيد والضر ويقال أمر نحس مظمم ويوم نحس لم يصادف فيو خير وريح نحس قاسية ذات غبار وقر : النحس
 أكثر وأجود ) ج ( نحوس وأنحس عمى الصفة واإلضافة (حس في يوم ن

 المحم المكتنز ) ج ( نحوض ونحاض: النحض

لييا تنسب فصيمة النحميات تربى لمحصول عمى عسميا وشمع: النحل و ) مؤنثة ( العطية وحشرة من رتبة غشائيات األجنحة من الفصيمة النحمية وا 
 وواحدتيا نحمة (ن اتخذي من الجبال بيوتا النحل أوأوحى ربك إلى  )وفي التنزيل العزيز 

القصد يقال نحوت نحوه قصدت قصده والطريق والجية والمثل والمقدار والنوع ) ج ( أنحاء ونحو وعمم يعرف بو أحوال أواخر الكبلم إعرابا : النحو
 وبناء

 زق السمن: النحي

 اض ) ج ( ندوب وندباءالسريع الخفيف عند الحاجة والظريف النجيب ويقال فرس ندب م: الندب

 السعة والكثرة: الندح

 الصوت الخفي: الندس

 ما يقدمو المرء لربو أو يوجبو عمى نفسو من صدقة أو عبادة أو نحوىما ) ج ( نذور: النذر

 يقال شيء نزر قميل تافو ورجل نزور قميل الخير وما جئت إال نزرا بطيئا: النزر

 احتضار المريض: النزع

 د بو اإلغراء بين الناس ونزغ الشيطان وساوسو وما يحمل بو اإلنسان عمى المعاصيالكبلم يقص: النزغ

 يقال ىو نزه الخمق نازىو ) ج ( نزاه: النزه

 الشراب القوي المزيل لمعقل والمبن الرقيق الكثير الماء والسمن: النسء

 النساح: النسح

رتبة الصقريات وىو أكبر الجوارح حجما ولو منقار معقوف مدبب ذو جوانب  طائر من الجوارح حاد البصر قوي من الفصيمة النسرية من: النسر
يوان مزودة بقواطع حاد ولو قائمتان عاريتان ومخالب قصيرة ضعيفة وجناحان كبيران وىو سريع الخطى بطيء الطيران يتغذى بالجيف وال يياجم الح

 بعض الدول العربيةإال مضطرا وىو يستوطن المناطق الحارة والمعتدلة والنسر شعار ل
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ويقال قمقت أنساع الدابة و نحوىا ) ج ( أنساع ونسوع ونسع المفصل بين الكف والساعد وسير عريض طويل تشد بو الحقائب أو الرحال أ: النسع
 ونسوعيا ضمرت وأنساع الطريق شركو

 حروف النسق حروف العطف ويقال ىذا نسق عمى ىذا عطف عميو: النسق

 ة ) ج ( أنسالالولد والذري: النسل

 ما نسي: النسي

أول ما ينشأ من السحاب والصغار من الحيوان واإلنسان ما داموا في طور التعميم ) ج ( نشأ والنسل يقال ىو نشء سوء أو من نشء سوء : النشئ
 من نسل سوء

 وبيعيا  الريح الطيبة والقوم المتفرقون ال يجمعيم رئيس يقال جاء القوم نشرا وطبع الكتب والصحف: النشر

 نشوز ونشاز (ما ارتفع وظير من األرض ) ج: النشز

 المسع في سرعة واختبلس: النشط

 العمم المنصوب وعبلمة تنصب عند الحد أو الغمبة ونوع من الغناء رقيق الحيمة والخداع ونصب الكممة إعرابيا بالفتحة أو ما ينوب عنيا.: النصب

 إخبلص المشورة: النصح

 ناصر وقوم نصر ناصرون يقال رجل نصر: النصر

 كل جمد أو ثوب شديد البياض: النصع

 حديدة الرمح والسيم والسكين ) ج ( نصال وأنصل ونصول والغزل إذا خرج من المغزل ويقال معول نصل خرج عنو نصابو: النصل

 الماء ينضح بو والزرع والطيب السائل كالماء ) ج ( نضوح وأنضحة: النضح

 الثوب وغيره من طيب ونحوه يقال أرسمت السماء نضخا مطرااألثر يبقى في : النضخ

 الذىب يقال ليا سوار من نضر ) ج ( نضار وأنضر: النضر

تي المنظوم يقال نظم من لؤلؤ ويقال أتانا نظم من جراد صف كثير منو والكبلم الموزون المقفى وىو خبلف النثر ويقال نظم القرآن عبارتو ال: النظم
 حف صيغة ولغة ويطمق عمى بعض الكواكب المنتظمة و منيا الثرياتشتمل عمييا المصا

 يقال سير نعب سريع كسير البعير وريح نعب سريعة المر: النعب

الصفة ) ج ( نعوت ويقال شيء نعت جيد بالغ وفرس نعت غاية في العتق عتيق سباق وفبلن نعت غاية في الرفعة وامرأة نعتة غاية في : النعت
 الجمال

 ير يحمل عميو المريض أو الميت قال النابغةسر : النعش

الحذاء وحديد متقوس يوقى بو حافر الدابة أو جمد يوقى بو الخف ) ج ( نعال وأنعل و نعل السيف حديدة في أسفل جفنو واألرض الغميظة : النعل
 ال تنبت ) ج ( نعال ويقال اخضرت نعال القوم أخصبوا ورقت نعاليم أترفوا

 األنف والشق في مشفر البعير أو في شحمة الحافر وباطنو الدائرة تحت: النعو

 إذاعة خبر موت الميت: النعي
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 من يحرك رأسو ويرجف في مشيو والظميم: النغض

 الفخر والكبر: النفخ

 القوم يسرعون إلى أمر أو قتال: النفر

وعينو يقال جاء ىو نفسو أو بنفسو ) ج ( أنفس ونفوس ويقال الروح ويقال خرجت نفسو وحاد بنفسو مات والدم يقال دفق نفسو وذات الشيء : النفس
 أصابتو نفس عين وفبلن ذو نفس خمق وجمد ويقال في نفسي أن أفعل كذا قصدي ومرادي وفبلن يؤامر نفسيو لو رأيان ال يدري عمى أييما يثبت

 النافطة بمعنى البثرة والجدري واحدتو نفطة: النفط

 نسان إلى مطموبوالخير وما يتوصل بو اإل: النفع

 ما شرع زيادة عمى الفريضة والواجب والبرد: النفل

 خبلف اإليجاب واإلثبات: النفي

 النميمة: النقث

 الرمل النقي الخالص من الشوائب: النقح

يتعامل بو وفن تمييز جيد  ) في البيع ( خبلف النسيئة ويقال درىم نقد جيد ال زيف فيو ) ج ( نقود والعممة من الذىب أو الفضة وغيرىما مما: النقد
 الكبلم من رديئو وصحيحو من فاسده

 السبلمة والنجاة يقال نقذا لك سبلمة ونجاة: النقذ

 قرع الشيء المفضي أحيانا إلى النقب وصوت يسمع من قرع اإلبيام عمى الوسطى: النقر

 ضرب من النواقيس ) ج ( نقس والجرب: النقس

 ا نرى لو نقشا والرطب الربيط وأصمو تمر يابس يوضع في جراب ويصب عميو الماء ) ج ( نقوشاألثر يقال ذىب الرماد حتى م: النقش

الضعف يقال أصابو نقص في عقمو أو دينو و ) عند العروضيين ( حذف سابع مفاعمتن في الوافر بعد إسكان خامسو فيصير مفاعمت : النقص
 فينقل إلى مفاعيل وال يكون إال في الحشو

لحكم ( إبطالو إذا كان قد صدر مبنيا عمى خطأ في تطبيق القانون أو تأويمو أو مشوبا بخطأ جوىري في إجراءات الفصل أو ) نقض ا: النقض
ن ببطبلن في الحكم والنقض قد يصيب الحكم المدني والحكم الجنائي عمى السواء متى كان أحدىما قد صدر نيائيا من المحاكم االبتدائية أو م

 (جمحاكم االستئناف ) م

جرب الماء المجتمع في الغدير ونقع البئر الماء المجتمع فييا قبل السقي أو فضل مائيا والنقعاء ) ج ( نقاع وأنقع ويقال فبلن شراب بأنقع : النقع
 األمور ومارسيا حتى عرفيا وخبرىا والغبار الساطع ) ج ( نقاع ونقوع

 لالطريق المختصر والنعل أو الخف ) ج ( أنقال ونقو : النقل

 كل عظم ذي مخ وعظم العضد ) ج ( أنقاء: النقو

 المصيبة ) ج ( نكوب: النكب

 النميمة والكبلم المزخرف المكذوب: النمش
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الغارة والغرض المعرض لئلصابة يقال أصبح فبلن نيبا لمسب أو الطعن أو المرض والغنيمة والمنيوب ) ج ( نياب ونيوب وضرب من : النيب
 الركض

 الواضح يقال طريق نيج وأمر نيج والطريق المستقيم الواضح يقال ىذا نيجي ال أحيد عنو ) ج ( نيجات ونيج ونيوجالبين : النيج

 الشيء المرتفع والثدي ) ج ( نيود والزبدة العظيمة والقوي الضخم يقال شاب نيد وفرس نيد والكريم ينيض إلى معالي األمور: النيد

 ومجرى الماء العذب ) ج ( أنيار وأنير ونيرالماء العذب الغزير الجاري : النير

 التناول باليد: النيز

 قمة لحم الفخذين ويقال فبلن نيش اليدين خفيف اليدين في الحركة قميل المحم عمييما ورجل نيش قميل المحم خفيف: النيش

 الغميظ من األرض يشق السير فيو ) ج ( نياض يقال سمكوا نياض الطرق: النيض

 المبالغة في كل شيء والسب والتنقص وحذف ثمثي البيت من بحر الرجز: النيك

 طمب االمتناع عن الشيء و ) عند النحاة ( طمب ترك الفعل باستعمال ) ال ( الناىية والمضارع المجزوم: النيي

 اء ونوآنيقال فبلن نوؤه متخاذل ضعيف النيض والنجم إذا مال لمغروب والمطر الشديد والعطاء ) ج ( أنو : النوء

 الزىر األبيض واحدتو نورة ) ج ( أنوار: النور

 الحمار الوحشي ألنو ال يزال نائصا أي رافعا رأسو: النوص

 الموضع المرتفع ومدفع الماء أو مخرجو والوادي ) ج ( أنواض: النوض

ن نوط الجدارة ) محدثة ( والجمة الصغيرة فييا التمر العبلوة التي توضع بين العدلين يتعمقان بيا وكل ما يعمق بشيء والوسام يقال منح فبل: النوط
 ونحوه وعرق غميظ ممتد من الرئتين عمق بو القمب والعصعص ) ج ( أنواط ونياط

الصنف من كل شيء ويقال ما أدري عمى أي نوع ىو وجو و ) في اصطبلح المناطقة ( كمي مقول عمى واحد أو عمى كثيرين متفقين في : النوع
اب ما ىو و ) في عمم األحياء ( وحدة تصنيفية أقل من الجنس يتمثل في أفرادىا نموذج مشترك محدود ثابت وراثي ) مج ( ) ج ( الحقائق في جو 

 أنواع

 الصوت وأسفل الذيل والسنام العالي ) ج ( أنواف: النوف

) مو ( والوادي السائل والمنوال يحاك عميو الثوب ) ج  جعل السفينة وأجرىا والرسم الذي يؤدي إلى مصمحة البريد أجرة لنقل الطرود ونحوىا: النول
 ب(نول امرئ مسمم أن يقول غير الصوا( أنوال ويقال ما نولك وال نولك أن تفعل كذا ال ينبغي لك و في الحديث ) ما 

 الوظائف البدنية النائمون وفترة راحة لمبدن والعقل تغيب خبلليا اإلرادة والوعي جزئيا أو كميا وتتوقف فييا جزئيا: النوم

 االنتياء من الشيء: النوه

 الحركة الضعيفة والقنفذ الضخم: النيص

 الموت يقال رماه اهلل بالنيط واألجل يقال أتاه نيطو: النيط

 ما ينال يقال أصاب من عدوه نيبل: النيل

 الحمق: اليبت
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 لقارئ عمى رأس اآليةما انخفض من األرض والرمل عما حولو ) ج ( ىبور وفي القراءة وقوف ا: اليبر

 ما ىمد من لييب النار قدر ما يستطيع إنسان أن يقرب يده منيا: اليبو

الخطام والياجرة ويقال شيء ىجر ال نظير لو وذىبت النخمة ىجرا طوال وعظما ولقيتو عين ىجر بعد مغيب طويل كالسنة والحول وقيل ستة : اليجر
 أيام

 ما يدور في النفس من األحاديث واألفكارالصوت الخفي يسمع وال يفيم وكل : اليجس

 من الميل الطائفة منو ويقال زارني بعد ىجع من الميل: اليجع

 المطمئن من األرض والمفازة الواسعة ) ج ( أىجال وىجال وىجول: اليجل

 القدح الضخم يحمب فيو والعرق ) ج ( أىجام: اليجم

 اليزيع من الميل وىو من أولو إلى ثمثو: اليدء

 اليدء: اليدء

 الحمب بأطراف األصابع: اليدب

 الساقط الباطل ويقال ذىب دمو ىدرا ليس فيو قود وال عقل وذىب سعيو ىدرا باطبل: اليدر

 يقال دم ىدم ميدر: اليدم

فبلن ىدي بني فبلن  والرجل المحترم يقال( وا رؤوسكم حتى يبمغ اليدي محمو وال تحمق )م من النعم و في التنزيل العزيز ما ييدى إلى الحر : اليدي
 والسيرة والطريقة والسمت يقال فبلن حسن اليدي

 يقال ال نزر وال ىذر ال قميل وال كثير: اليذر

 الكثرة في الشيء والفتنة و االختبلط يقال أصبح القوم في ىرج ومرج وشدة القتل وكثرتو وشيء تراه في النوم وليس بصادق: اليرج

 السنور: اليرس

 كالمخاط ولحم يتفتت إذا طبخلحم ميزول : اليرط

 ما يعجل من الثمر وغيره: اليرف

 ضرب من الحمض فيو مموحة وىو أذلو وأشده انبساطا عمى األرض واحدتو ىرمة: اليرم

 اليذيان واسترخاء الكبلم: اليزل

 لقربة ) ج ( ىزومما اطمأن من األرض ومن الجوف المعدة واألمعاء والسحاب الرقيق يعرض وال ماء فيو والشق في ا: اليزم

 خفة الشيء ورقتو: اليشر

 األرض المجدبة وما تطامن من األرض ) ج ( ىشوم: اليشم

 الكثير: اليضل
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تحويل اليواضيم عناصر الطعام المختمفة إلى مادة غذائية صالحة ألن يمتصيا الجسم ويتمثميا و ) في الكيمياء ( معالجة المواد : اليضم
 ج(مض الكبريتيك في عممية كمدال ) مبالتسخين مع الضغط وتفكيك المواد بعوامل كيمياوية قوية كحل البروتينات بحابكيمياويات بالتسخين أو 

 حفيف المبن: اليطف

 المطر المتتابع واإلعياء: اليطل

 المطمئن من األرض ومطر يسرع في ىطولو والحمق الشديد: اليفت

 لغامضة غير الصادقةأخف النوم والخبر غير اليقيني والرؤيا ا: اليمج

 اليبلس والدقة والضمور في الجسم واليذيان من شدة المرض أو الحزن: اليمس

 ىمز الشيطان الجنون: اليمز

 وأخفى ما يكون من صوت القدم (سا وخشعت األصوات لمرحمن فبل تسمع إال ىم )كبلم ونحوه وفي التنزيل العزيز  كل خفي من: اليمس

 ب الماضي يقال إنو لذو ىوء والظن يقال وقع في ىوئي كذااليمة والرأي الصائ: اليوء

 القطيع من الغنم والبحيرة تندفع إلييا مياه غياض وآجام فتتسع ويكثر ماؤىا ) ج ( أىوار: اليور

 العدد الكثير يجتمعون في الحرب وخبلء البطن: اليوش

أبو اليول ( نصب فرعوني ضخم أقيم في عيد األسرة الثالثة المنفية جسمو الفزع والمخيف المفزع واألمر الشديد ) ج ( أىوال وىؤول و ) : اليول
ن أىرام جسم أسد ورأسو رأس إنسان إشارة إلى اجتماع القوة والعقل وطولو عشرون مترا وعرضو أربعة أمتار وال يزال قائما إلى اليوم عمى مقربة م

 الجيزة

ت من الفصيمة الصميبية لو أوراق تشبو أوراق الياسمين يستخرج منو دواء يفتت الحصاة في النوم الخفيف وبطنان األرض و ىوم المجوس نبا: اليوم
 الكمية ويدر البول

والرفق ( من الذين يمشون عمى األرض ىونا وعباد الرح ) الياون والحقير ومن الخيل المطواع السمس والوقار والتواضع وفي التنزيل العزيز: اليون
 عمى رسمكوالتؤدة ويقال عمى ىونك 

 الدعاء إلى الطعام و الشراب: الييء

 الحرب والريح الشديدة والفتنة: الييج

 الكبير والشيء المضطرب: الييد

 المين: الييض

 يقال ما زال في ىيط وميط ضجاج وشر: الييط

 ريح حارة نكباء تيبس النبات وتعطش الحيوان وتنشف المياه: الييف

 وىيوق رط الطول والظميم ) ج ( أىياقمن الرجال الدقيق الجسم المف: الييق

 الييال: الييل

 ىيم اهلل قسم مثل أيم اهلل: الييم
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 من الحوافر الشديد المنضم السنابك الخفيف ومن القداح الضخم المقعب الواسع ) ج ( أوآب: الوأب

 األرض يسمع من بعيد كالدوي وىدير البعيرعادة جاىمية وىي أن يدفن الرجل ابنتو حية والصوت العالي الشديد وصوت الوطء عمى : الوأد

 الموئل: الوأل

 البيت الدفيء: الوأم

بوأى فميف بو ( ويقال ) ال خير في وأي إنجازه بعد  المرئ الوعد الذي يوثقو المرء عمى نفسو وفي حديث عمر رضي اهلل عنو ) من وأى: الوأي
 ألي ( والعدد من الناس والوىم والظن

 ة الجبل يستنقعالنقرة في صفا: الوبد

حيوان من ذوات الحوافر في حجم األرنب أطحل المون أي بين الغبرة والسواد قصير الذنب يحرك فكو السفمي كأنو يجتر ويكثر في لبنان : الوبر
 واألنثى وبره ) ج ( وبر ووبور ووبار ويوم من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء

س وىم األخبلط والسفمة وواحد األوباش من الشجر والنبات وىي الضروب المتفرقة منو والنمنم األبيض يكون عمى واحد األوباش من النا: الوبش
 الظفر والرقط من الجرب يتفشى في جمد البعير ووبش الكبلم رديئو

 المطر الشديد الضخم القطر: الوبل

 والقميل التافو من الشيء ورجل وتح خسيس وطعام وتح ال خير في: الوتح

 من أسماء اهلل تعالى وىو الفذ الفرد جل جبللو والفرد ومن العدد ما ليس بشفع ومنو صبلة الوتر والذحل والظمم فيو ويوم عرفة: الوتر

 أن تخرج رجبل المولود قبل رأسو والذي ولد منكوسا فيو مرة اسم لموالد ومرة اسم لمولد: الوتن

 وتوجع في العظم من غير كسر وشبو الفسخ في المفصلوصم يصيب المحم وال يبمغ العظم فيرم : الوثء

جمد يقد سيورا عرض السير منيا أربع أصابع أو شبر تمبسو الجارية الصغيرة قبل أن تدرك أو وىي حائض وشبو صدار وثوب كالسراويل ال : الوثر
 ساقي لو

 الميف: الوثل

 مصدر ويوصف بو فيقال ماء وجء ال خير عنده: الوجء

 واألحمق و الناقة التي ينعقد المبأ في ضرعيا وسقاء عظيم من جمد تيس وافر ومنقع الماء ) ج ( وجاب الجبان: الوجب

 منقع الماء ) ج ( وجاد: الوجد

 النقرة في الجبل تمسك الماء و الحوض ) ج ( وجذان ووجاذ: الوجذ

 مثل الكيف يكون في الجبل: الوجر

و و السريع العطاء والبعير السريع والعجمة والخفيف من الكبلم والخفيف من األمر وىي وجزة ) ج ( من الرجال السريع الحركة فيما أخذ في: الوجز
 وجاز

 الصوت الخفي: الوجس

 أبنية ييتدى بيا في الصحارى والصخرة ورجل وجم رديء ووجم سوء رجل سوء وبيت وجم عظيم ) ج ( أوجام ووجوم: الوجم
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 الواجن: الوجن

يم ) ج ( وجوه وما يواجيك من الرأس وفيو العينان والفم واألنف وما يقبل من كل شيء ونفس الشيء وذاتو وفي التنزيل سيد القوم وشريف: الوجو
العزيز ( كل شيء ىالك إال وجيو ) والقمب وفي الحديث ) لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهلل بين وجوىكم ( كنى بذلك عن اختبلف األىواء ومن 

 الدىر أولو ومن

صدر ال يثنى وال يجمع يقال رأيتو وحده ورأيتيما وحدىما واسم ممكن فيقال جمس وحده وعمى وحده وجمسا عمى وحدىما وعمى وحدييما م: الوحد
ي وجمسوا عمى وحدىم والمنفرد ورجل ال يعرف نسبو وأصمو ويقال ىو نسيج وحده ) و ىو مدح ( ال ثاني لو وكذلك قريع وحده الذي ال يقارعو ف

 ىو جحيش وحده وعيير وحده ) و ىما ذم ( المذان ال يشاوران أحدا وال يخالطان وفييما مع ذلك ميانة وضعفالفضل أحد و 

 الحقد والغيظ والغش وأشد الغضب والعداوة ووساوس الصدر وببلبمو: الوحر

 ش وحمار وحشيجمع وحشي وىو ما ال يستأنس من دواب البر ) يذكر ويؤنث ( ) ج ( وحوش ووحشان ويقال حمار وح: الوحش

 البثرة تخرج في وجو الجارية المميحة: الوحص

 من النبات والشعر الواحف ومن الجناح الواحف: الوحف

 يكل ما ألقيتو إلى غيرك ليعممو وما يوحيو اهلل إلى أنبيائو والصوت يكون في الناس وغيرىم والكتاب والمكتوب والكتابة و الخط ) ج ( وح: الوحي

ن بسن الرمح أو اإلبرة والقميل من كل شيء ويقال في العذق وخز قميل من الخضرة وفي الرأس وخز قميل من الشيب ويقال الوجع والطع: الوخز
 جاءوا وخزا وخزا أربعة أربعة

قال في الرديء من كل شيء والدنيء من الرجال ورذال الناس وسقاطيم ) يستوي فيو الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ( وقد يثنى وقد ي: الوخش
 الجمع أوخاشووخاش وربما جاء مؤنثو بالتاء ) ج ( وخاش

 من الشيء النبذ منو: الوخط 

 الثقيل من الرجال ) ج ( وخام ووخوم وأوخام: الوخم

 الطريق المعتمد والطريق القاصد ) ج ( وخى ووخي: الوخي

 الغرض يرمى فيو والقبر أو الحظيرة حولو: الودع

ونقط حمر تخرج في العين من دم تشرق بو أو لحمة تعظم فييا أو مرض فييا ليس بالرمد ترم منو األذن وتشتد حمرة المطر شديده وىينو : الودق
 العين الواحدة ودقة وسحابة ذات ودقين مطرتين شديدتين وحرب ذات ودقين شديدة كأنيا سحابة ذات مطرتين شديدتين ويقال لمداىية إذا كانت

 أنيا جاءت من وجيينعظيمة ذات ودقين ذات وجيين ك

 الماء الرقيق األبيض الذي يخرج في إثر البول من إفراز البروستاتة: الودي

 المكروه من الكبلم شتما كان أو غيره: الوذء

 المني: الوذف

 الفساد و الفتر وىو: الورب

 اإلراث والطري من األشياء: الورث

 دقيق مثل ورق الطرخون أو أكبرشجر يشبو المرخ في نباتو غير أنو أغبر لو ورق : الورخ
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د جنيبة من الفصيمة الوردية تزرع لزىرىا وىي أنواع وأصناف ومن زىر الورد الدمشقي أو البمدي يستقطر ماء الورد والدىن المسمى عطر الور : الورد
( ورد ووراد والزعفران ولون أحمر  ومن كل شجرة نورىا وغمب عمى ىذا النوع الذي يشم واحدتو وردة ومن الخيل ما بين الكميت واألشقر ) ج

 يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء

نبت من الفصيمة القرنية ) الفراشية ( ينبت في ببلد العرب والحبشة واليند وثمرتيا قرن مغطى عند نضجو بغدد حمراء كما يوجد عميو زغب : الورس
 ج(مى راتينج ) معمى مادة حمراء وع قميل يستعمل لتموين المبلبس الحريرية الحتوائو

 شيء يصنع من المبن و ) قراءة ورش ( قراءة لمقرآن منسوبة إلى عثمان بن سعيد القارئ: الورش

 ما فوق الفخذ من اإلنسان والقوس المصنوعة من ورك الشجرة ) ج ( أوراك: الورك

 وريا وقحاباقيح يكون في الجوف أو قرح يقاء منو القيح والدم وتقول العرب لمبغيض إذا سعل : الوري

 االرتعاش والرعدة: الوزغ

 المقدار والحزمة من البقل وما تجمعو العقاب في وكرىا من المحم واألمر يأتي في حينو: الوزم

سنجة الميزان ) ج ( أوزان وكتمة من تمر ال يكاد الرجل يرفعيا بيديو تكون في نصف جمة من جبلل ىجر أو ثمثيا ) ج ( وزون و ) عند : الوزن
ح ضيين ( ما بنت عميو العرب أشعارىا ) ج ( أوزان ومن الجبل حذاؤه يقال ىو وزنو قبالتو وىذا درىم وزن ووزنا موزون أو وازن وفبلنا راجالعرو 

 الوزن موصوف برجاحة العقل والرأي وما لفبلن وزن ما لو قدر لخستو

 خشب يجعل في أسفل البئر لئبل ينيال ترابيا ) ج ( وسوب: الوسب

 رف بمعنى ) بين ( يقال جمس وسط القومظ: الوسط

 تشقق يبدو في مقدم فخذ البعير وعجزه عند السمن واالكتناز حتى يعم جسده فيتقشر جمده: الوسف

 مكيمة معمومة وىي ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثمث وحمل البعير أو العربة والسفينة ووقر النخمة ) ج ( أوسق وأوساق ووسوق: الوسق

 سمة وفي المثل ) أبصر وسم قدحك ( ال تجاوز قدرك ) ج ( وسومال: الوسم

 الشيء القميل من النبت في الجبل و شجر البان وزىر البقول والشيء القميل من طمع النخل ) ج ( وشوع: الوشع

 القميل ) ج ( وشوغ: الوشغ

 الرعي المتفرق: الوشق

حتى يزرق أثره أو يخضر وتغير لون الجمد من ضربة أو سقطة والعبلمة ومن المياة  ما يكون من غرز اإلبرة في البدن وذر النيمج عميو: الوشم
 والظبية الخط من خطوط ذراعييا والشيء تراه من النبات في أول ما ينبت ) ج ( وشوم ووشام

قال في النخمة وشي من طمع قميل نقش الثوب ويكون من كل لون ونوع من الثياب الموشية ومن السيف فرنده الذي في متنو ) ج ( وشاء وي: الوشي
 وحجر بو وشي حجر من معدن فيو ذىب

 ما بين البنصر إلى السبابة: الوصب

جنس طير من الفصيمة الوصعية ورتبة العصفوريات وىي طيور مناقيرىا قصيرة وأجنحتيا مستديرة وأذنابيا قصيرة مستديرة عمودية عمى : الوصع
 األوربي وىو يياجر شتاء إلى األردن ومصر ) مج ( ) ج ( وصعان جسميا تستوطن أوربة ومن أنواعو الوصع

الصمة واليبة يقال أعطاه وصبل من ذىب والمثل يقال ىذا وصل ىذا والمفصل أو مجتمع العظام واإليصال ) مج ( ) ج ( أوصال ) و : الوصل
 لروي و ) ليمة الوصل ( آخر ليالي الشيرحرف الوصل ( الحرف الذي بعد الروي في قافية البيت سمي بو ألنو وصل حركة حرف ا



409 
 

 العار والعيب والعقدة في العود والصدع يقال قناة فييا وصم صدع في أنبوبيا ) ج ( وصوم: الوصم

 الموضوع ) تسمية بالمصدر ( وأىون سير الدواب واإلبل وىيئة الشيء التي يكون عمييا ) مو ( ) ج ( أوضاع: الوضع

 ومخالب الطير من الذرق والطين واحدتو وطحةما تعمق باألظبلف : الوطح

 الواسع يقال طريق وعب وصف بالمصدر ) ج ( وعاب: الوعب

كل لين سيل والمكان السيل تغيب فيو األقدام والطريق الخشن الغميظ العسير وكل أمر شاق من تعب وغيره والعظم المكسور واليزال ) ج : الوعث
 عاجز عن الكبلم( وعث ووعوث ويقال رجل وعث المسان 

 المكان الصمب والمكان المخيف ويقال رجل وعر المعروف قميمو ) ج ( أوعر وأوعار ووعور ووعورة: الوعر

 األثر واألوعس ) ج ( أوعس وأوعاس وأواعس: الوعس

 كل موضع من األرض فيو: الوعف

 رجل وعق شرس سيء الخمق: الوعق

معز الجبمية لو قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين ) ج ( أوعال ووعول وىي وعمة ) ج ( تيس الجبل أي ذكر األروى وىو جنس من ال: الوعل
 وعال والشريف والممجأ ويقال ىم عمينا وعل واحد أي يجتمعون كميم عمينا بالعداوة وما لك عنو وعل أي بد

 خطة في الجبل تخالف سائر لونو ) ج ( وعام: الوعم

 ج ( وعانالممجأ واألرض الصمبة ) : الوعن

 ( الحفظ والتقدير والفيم وسبلمة اإلدراك ) مو ( و ) في عمم النفس: الوعي

 الرذل المئيم والضعيف في بدنو واألحمق والبعير الضخم وسقط المتاع كالبرمة و القصعة ونحوىما ) ج ( أوغاب ووغاب: الوغب

ف الجسم وخادم القوم بطعام بطنو وثمر الباذنجان ) ج ( أوغاد ووغدان قدح من سيام الميسر ال نصيب لو واألحمق الدنيء الرذل والضعي: الوغد
 ووغدان

 الضغن والحقد والعداوة وجمبة الجيش وأصواتيم: الوغر

 قطعة من أدم أو كساء أو شيء يشد عمى بطن العتود أو التيس لئبل ينزو: الوغف

والشراب الذي يشربو الواغل والضعيف النذل الساقط المقصر في كل شيء والسيئ الداخل عمى القوم في طعاميم أو شرابيم غير مدعو إليو : الوغل
 الغذاء والشجر الممتف والزوان الذي يأكمو الحمام ) ج ( أوغال

 ووغوم األحمق والشحناء والسخيمة والترة والحرب و القتال وما تساقط من الطعام ) ج ( أوغام: الوغم

 ر واسع والغنى والتام من كل شيء ) ج ( وفوريقال مال وفر ومتاع وفر كثي: الوفر

 العجمة ومكان وفز مرتفع ) ج ( أوفاز و وفاز: الوفز

 العجمة ) ج ( أوفاض: الوفض

 السحاب المطمع والبناء المرتفع وكل ما ارتفع من األرض ) ج ( أوفاع: الوفع
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ال فضل فيو والمتوافقون يقال جاء القوم وفقا أي متوافقين وكنت عنده وفق وفق الشيء ما الءمو يقال حموبتو وفق عيالو ليا لبن قدر كفايتيم : الوفق
 طمعت الشمس حين طمعت أو ساعة طمعت

 الشيء القميل: الوفل

 الشرف من األرض: الوفي

رة في الجسد كنقرة العين األحمق والنذل الدنيء ونقرة في الصخرة يجتمع فييا الماء أو ىو نحو البئر في الصفا تكون قامة أو قامتين وكل نق: الوقب
 والكتف ومن المحالة ثقب يدخل فيو المحور والكوة ) ج ( وقوب وأوقاب

 مقدار من الزمان قدر ألمر ما ) ج ( أوقات: الوقت

 الصدع في الساق والنقرة تكون في الحجر والعظم والعين ) ج ( وقور: الوقر

 م أوقاسا أخبلطاأول الجرب قبل انتشاره في البدن ويقال صار القو : الوقس

 الحركة والصوت والحس يقال سمعت وقشو والعيب وصغار الحطب الذي تشيع بو النار: الوقش

 العيب والنقص و ) عند العروضيين ( إسقاط الحرف الثاني المتحرك في متفاعمن: الوقص

 حفرة في غمظ تجمع ماء المطر ) ج ( أوقاط: الوقط

وقع المطر ووقع أقدام والمكان المرتفع من الجبل والسحاب الرقيق واألثر يخالف المون والحصى صوت الضرب بالشيء يقال سمعت : الوقع
 الصغار

 في القراءة قطع الكممة عما بعدىا وعند الفقياء حبس العين عن ممك الواقف أو عن ممك اهلل تعالى وسوار من عاج: الوقف

 الدوم وشجر المقل أو ثمره ) ج ( أوقال ووقول: الوقل

 األثر اليسير في الشيء: وكتال

 اليم والقصد والمراد: الوكد

 عش الطائر الذي يبيض فيو ويفرخ سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أم غيرىما ) ج ( أوكر وأوكار ووكور وضرب من العدو كأنو النزو: الوكر

 ) بيع الوكس ( البيع بالخسارةيقال برأت الشجة عمى وكس فييا بقية من المدة ومنزل القمر الذي يخسف فيو و : الوكس

 النطع: الوكف

 عش الطائر حيث كان ) ج ( أوكن ووكون: الوكن

العيد بين القوم يقع من غير قصد و يكون غير مؤكد والوعد الضعيف والقميل من المطر وصبابة النبيذ في اإلناء وبقية الماء في القدح : الولث
 وبقية العجين في القصعة وأثر الرمد في العين

 يقال مالي في ىذا األمر ولس وال دلس ما لي فيو خيانة وال خديعة: الولس

 إسراعك بالشيء في إثر الشيء كعدو في إثر عدو وكبلم في إثر كبلم: الولق

 القيد و حزام الرحل والسرج: الولم

 األرض المنخفضة والحفرة ) ج ( أوىد ووىدان: الوىد
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 ( أوىازالشديد الخمق والرجل القصير ) ج : الوىز

 الشر والنميمة: الوىس

 الجماعة واليزال والموضع المطمئن ) ج ( وىاط وأوىاط: الوىط

 الحبل في أحد طرفيو أنشوطة يطرح في عنق الدابة واإلنسان حتى يؤخذ ) ج ( أوىاق: الوىق

 لك ال بد منو وىي واىمةما يقع في الذىن من الخاطر والطريق الواسع ) ج ( أوىام ووىم ووىوم ويقال ال وىم من ذ: الوىم

 الضعف وذبول الحيوية والرجل القصير الغميظ ونحو نصف الميل أو بعد ساعة منو: الوىن

 الشق في الشيء ) ج ( أوىية ووىي: الوىي

 حمول الشر وكممة عذاب: الويل

 العنب األسود: الوين

 ج(فييا الحيض عن المرأة فتعقم ) م سن اليأس السن التي ينقطع: اليأس

 اليابس ويقال حطب يبس وجمع يابس ويقال شاة يبس اتقطع لبنيا فيبس ضرعيا ) ج ( أيباس: اليبس

 اليم: اليتم

 ولد البقرة الوحشية: اليرع

الفتل إلى أسفل وىو أن يمد يمينو إلى جسده يقال فتل يسر ويقال طعن يسر حذو وجيك ووالدة يسر سيمة ويقال ولدتو أمو يسرا أي في : اليسر
 ةسيول

الشاة أو الجدي أو العناق يشد ويربط عند زبية األسد أو الذئب ونحوىما ويغطى رأسو فإذا سمع السبع صوتو جاء في طمبو فوقع في الزبية : اليعر
 فأخذ والشاة أو الجدي ربط أو لم يربط

 زمن مقداره من طموع الشمس إلى غروبيا: اليوم
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 :  فعيلالصرفية صيغة ال -9

 الغيظ: األحيح 

 .يقال لقيتو أخيرا، وجاء أخيرا، آخر كّل شيء: األخير

 شدة السير و يقال لجوفو أزيز صوت: األزيز 

 .المأخوذ في الحرب: األسير

 .األجير و من ال يكاد يسمن و الرقيق القمب: األسيف

  األّكال و المؤاكل: األكيل

  من يتولى اإلمارة و من ولد في بيت اإلمارة: األمير 

  الحافظ الحارس و المأمون و من يتولى رقابة شيء: األمين  

 رجل أنيث لين الكبلم متكسر األعضاء: األنيث 

  وصف بمعنى األنس والمؤانس و كل مأنوس بو يقال ىو أنيسي و جميسي: األنيس 

 المين من الحديد والمكان المنبت قبل غيره: األنيف  

  البتمة ومن الشجر ما تدلت ثماره و كبائسومن النساء البتول ومن النخل : البتيل  

 ماء بجيس سائل وبئر بجيس غزيرة: البجيس 

 البجال والغميظ من كل شيء واألمر المنكر: البجيل  

 المحظوظ: البخيت

  النظير والخرج: البديد

  المبدع: البديع

 أصمو الدابة التي تحمل الرسائل و الرسول و المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق و ىي أميال اختمف في عددىا والرسائل : البريد

  المبارك: البريك

  المنبسط و ضد المركب و ما ال تعقيد فيو: البسيط

 الفضمة من الشراب تبيت في اإلناء: البسيل

  و بصيرمن أسمائو تعالى و األعمى و أب: البصير

 العرق الراشح: البصيع 

  الكذب والعجب: البطيط 

  يقال كيس بطين مآلن: البطين
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 المتنائي قالوا تنح غير بعيد : البعيد 

  رديء البر و العامة: البغيث

 الحامل يشق بطنيا عن ولدىا وثوب يشق فيمبس ببل كمين: البقير

 أىل المدينة المكان المتسع فيو أشجار مختمفة ومقبرة: البقيع

 من حرم الذكاء والمضاء في األمور: البميد

 .األسود، وليل بييم ال ضوء فيو إلى الصباح: البييم

 .التابع والمطالب بالثأر: التبيع

 العنقود والعذق أخذ ما عمييما من ثمر: التريك

 الذي ال رأي لو: التكيك 

  التمد وامرأة تميد ذات سؤدد: التميد

 اكتظ الوادي بثجيجو السيل يقال: الثجيج

 وصف وضرب من النغم: الثقيل 

 المثمر وابن ثمير الميل المقمر: الثمير  

  وصف والثمن يقال ىذا ثمن ذاك و ثمينو: الثمين 

 المئيم: الجبيس 

  الجماعة من الناس و رجل جبيل الوجو قبيحو: الجبيل 

 الجحمة و اسم من أسماء جينم: الجحيم

 الحبوب و غيرىا و رجل جريش صارم نافذالمجروش من : الجريش 

  الغصة و اختبلف الفكين عند الموت: الجريض

 التمر المجروم و التمر اليابس و ما يرضخ بو النوى و العظيم الجرم و النوى: الجريم

 الجاسوس: الجسيس 

  الجسام و ما ارتفع من األرض و عبله الماء: الجسيم

 الغميظ الضخم: الجعيس

 الكثير و ما يقطع من الزرع إذا كثر الصوف: الجفيل

  المجموب: الجميب

 ما يسقط عمى األرض من الندى فيجمد: الجميد
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  المجالس و الكثير الجموس: الجميس 

  من النساء التي ال تستر نفسيا إذ خمت مع زوجيا: الجميع

  اسم من أسماء اهلل تعالى، ويقال منظر جميل و رائع: الجميل

 اب المتجمعالشحم المذ: الجميل

 الكثير المجتمع من كل شيء و النبت الكثير أو الناىض المنتشر الذي غطى األرض: الجميم

 المقود إلى الجنب من الخيل و غيرىا و الجناب والطائع المنقاد: الجنيب

 العريق في جنسو: الجنيس

 .القبر والمستور والولد مادام في الرحم: الجنين

  ة و رجل جيير لممعروف خميق لووجو جيير ظاىر الوضاء: الجيير

  يقال صوت جييز سريع و فرس جييز خفيف: الجييز

  المحبوب و المحب: الحبيب

  الثوب الناعم الموشى: الحبير

  المحبوس و ىي حبيسة: الحبيس

  السريع الجاد في أمره: الحثيث

 صوت يخرج من الجوف: الحجيف

 شيء حديث بمعنى جديد: الحديث

 .يقال مكان حريجالضّيق، : الحريج

  المعتزل المتنحي يقال رجل حريد فريد وحيد: الحريد

 الحصين يقال حرز حريز: الحريز

 .ما حرم فبل ينتيك: الحريم

  اسم من أسماء اهلل تعالى و المحاسب: الحسيب

 الحس : الحسيس 

  الرذال من كل شيء و أوالد البقر األىمي: الحسيل

 من الثياب الغميظ: الحشيب

  المحتشم و المييب: الحشيم

 .الزرع المحصود: الحصيد
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 .الضيق الصدر والبخيل: الحصير

 المحكم أو المنيع: الحصين

 الحطائط و يقال ىي حطيط الكعب ممتمئة المخمخل ال يبين كعبيا مما حولو من الشحم: الحطيط

  من صفات اهلل جل شأنو و األمين: الحفيظ

 .من النبات والكؤل اليابس: الحفيف

 الكثير يقال جمع حفيل: فيلالح

  من أسماء اهلل تعالى و ذو الحكمة و الفيمسوف: الحكيم

 .المبن المحموب وشراب التمر ودم حميب طري: الحميب

 الشديد الذكي و الظريف الخفيف: الحميز 

  المكان الكثير الحمض: الحميض 

  الطفل المنبوذ يحممو قوم فيربونو: الحميل

  إلى خير و الصحيح الميل إلى اإلسبلم الثابت عميوالمائل من شر : الحنيف

  السمين: الحنيق

 الشيخ المجرب و األكول: الحنيك

  الكثير الخبث: الخبيث

  اسم من أسماء اهلل عز و جل العالم بما كان و ما يكون و ذو الخبرة الذي يخبر الشيء بعممو: الخبير 

 الداىية: الختيع 

 صوت يحدث من شدة جريان ماء أو حفيف جناح طير : الخرير

 الخراص و شبو حوض واسع ينبثق فيو الماء من النير ثم يعود إليو و الماء البارد : الخريص

المنخفض من األرض و فيو نبات بين أرضين ال نبات فييما و الريح الباردة الشديدة اليبوب و الريح المينة السيمة المضطربة غير : الخريق 
 لمستمرة السير و منفسح الوادي حيث ينتيي و مجرى الماء ا

 .العوسج الجاف جدا: الخزيز

 القميل و التافو: الخسيس 

  الرذل من كل شيء: الخسيل 

  من كل شيء الغميظ الخشن و اليابس و من الرجال و الجمال الطويل الجافي العاري العظام: الخشيب 

  ن و ذلك في شدة البرد تسمع لو خشفة عند المشيالجمد و الرخو و الثمج الخش: الخشيف 

 اليابس من الغثاء: الخشيل 



416 
 

 يقال رجل خصيب رحب الجناب كثير الخير: الخصيب 

 المكان المتترب المبمول بالماء و المكان الكثير الماء و الشجر: الخضيض 

  يقوم بالخطابة في المسجد و غيره و المتحدث عن القوم الحسن الخطبة و من: الخطيب 

 الضعيف: الخفيج

  .الحارس: الخفير

 يقال ىو خفيف الروح ظريف و خفيف القمب ذكي و خفيف ذات اليد فقير قميل المال و الحظ من الدنيا: الخفيف 

 امتداد من الماء متوغل في اليابس : الخميج 

  .الطاعن بحذقو، وىو خميس شجاع حذريقال طعنة خميس اختمسيا : الخميس

 من األلوان و نحوىا الخالص: الخميص

 ما اختمط من صنفين أو أصناف: الخميط

 من الثياب و نحوىا الخمق القديم و المخموع و من تبرأ منو أىمو: الخميع

 الطريق أو الطريق بين جبمين : الخميف 

  .الصديق الخالص: الخميل

  الثقيل الروح: الخميم

  أردأ الكتان و ثوب أبيض غميظ من الكتان: خنيفال

 سدد في الخياشيم: الخنين

 .الدجاجي وىو الحالك األسود: الدجيج

 .المتئم من اإلناث، ويقال دحيق القوم طريدىم: الدحيق

 الكثير المجتمع و الممتف من الكؤل و المحم الصمب المكتنز: الدخيس

 .المجتمع الخمق والسريع المضيء: الدرير

  .المدروس والخمق البالي من الثياب وغيرىا: الدريس

 الغبلم السمين الناعم: الدريم

  حطام المرعى القديم اليبيس و الثوب البالي: الدرين 

  المشوي في النار و المرائي بعممو و من يرسل سرا ليأتي باألخبار: الدسيس

 الكثير الذكر: الدسيم

 من الرجال الطعان: الدعيس 
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 .مدفونال: الدفين

  خبلف الغميظ و الطحين و الرجل القميل الخير: الدقيق 

  المين البراق األممس و البريق و ماء الذىب: الدليص 

  الطريق الواسع ويقال طريق دليع سيل في مكان حزن ال صعود فيو و ال ىبوط: الدليع 

 .المرشد: الدليل

  من الرجال السريع البكاء الكثير دمع العين: الدميع 

  الخسيس الدون: الدنيء 

 يقال دىر دىير شديد: الدىير 

  يقال شعر دىين و لحية دىين مدىونة و رجل دىين ضعيف: الدىين 

  النبت اليابس الذي أتى عميو عام أو عامان و كل ما انكسر من النبت: الدويل 

 .المذبوح وما يصمح أن يذبح لمنسك: الذبيح

 ية و العجبيقال أتانا بالذبيل بالداى: الذبيل 

 الذروع و يقال موت ذريع فاش ال يكاد الناس يتدافنون و أمر ذريع واسع و أنا ذريع لو عنده شفيع: الذريع 

  القميل و السريع الخفيف و يقال موت ذفيف سريع و سيف ذفيف صارم قاطع: الذفيف 

  يقال رجل ذكير جيد الذكر و الحفظ: الذكير 

 ال بيت ذليل قريب السقف من األرضالضعيف و الميان و يق: الذليل 

 .من اآلبار الذمة والمخاط، وشبو بثر أسود يعمو الوجوه من حر أو جرب: الذميم

 يقال متجر ربيح يربح فيو: الربيح 

 الكثير من المال و غيره و العنقود الممتمئ و الشجاع من الرجال: الربيس

 .المربوط والراىب والزاىد: الربيط

  المشاء و يقال رجل رجيل صمب قوي عمى المشي صبور عميو الراجل و: الرجيل 

  يقال ىو رحيب الصدر و رحيب الجوف واسعيما و رحيب الباع و الذراع سخي و األكول: الرحيب 

  الكثير الرحمة: الرحيم 

 .البميد والناعم من الثياب، ويقال موت رخيص قاس ذريع: الرخيص

   المنكر و المكروه والفاسد و الوضيع الخسيس: الرديء 

  المردود و القبيح: الرديد 
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  الصريع و األحمق و الذي بو رداع: الرديع 

  الراكب خمف الراكب و من يسرح من الجيش العامل ليكون مددا في التعبئة العامة: الرديف 

  الرذال: الرذيل 

 الصوت : الرزيز

 .ابت الساكنالثقيل من كّل شيء والث: الرزين

  الممزق: الرسيع 

 عيش رسيغ واسع و طعام رسيغ كثير: الرسيغ 

 الرسول و المراسل و الواسع و السيل و الشيء الطفيف و الماء العذب: الرسيل 

  من أسماء اهلل الحسنى و حسن التقدير و المرشد و من بمغ سن الرشد: الرشيد 

 .رصيف محكم العمل، وجواب رصيف متقن ال يردالرصين، يقال عمل رصيف محكم، ورجل : الرصيف

 .يقال فبلن رصين بحاجتك حفي بيا ورصين الجوف موجعو وىي رصينة: الرصين

  .الراضع أو المرضع: الرضيع

 يقال غصن رطيب و ريش رطيب لين ناعم و عيش رطيب رخي ناعم: الرطيب

 .يقال ىو رعيب العين جبان ال ينظر شيئا إاّل فزع منو: الرعيب

 السحاب يكون في مقّدم السحابة: الرعيف

 الرعاق وىو الصوت الذي يسمع من بطن الّدابة عند الجري: الرعيق 

  .واد رغيب كثير األخذ لمماء، ورجل رغيب واسع الخطو ينيب األرض نيبا وحمل رغيب ثقيل: الرغيب

 العيش الطيب الواسع: الرغيد

  مرافق أو الصاحبالمين الجانب تقول ىو رفيق بو و ال: الرفيق 

من أسماء اهلل الحسنى و ىو الحافظ الذي ال يغيب عنو شيء و من يبلحظ أمرا ما و الحارس و الحافظ و من الجيش الطميعة و أمين : الرقيب 
ب أو سياسة أصحاب الميسر يرعى حدود المعب و الثالث من سيام الميسر و من يراجع الكتب و الصحف قبل نشرىا ليحذف منيا ما يخالف اآلدا

  الحكومة

 .األحمق والسماء: الرقيع

 الدقيق المطيف و الممموك كمو أو بعضو: الرقيق 

 المردود و الرجيع و كل مستقذر و الضعيف المرتكس: الركيس 

  الضعيف يقال ىو ركيك العمم قميمو و ركيك األسموب سخيفو و ركيك العقل ضعيفو: الركيك 

  البالي من كل شيء: الرميم 
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 الترنيم: الرنيم

 .الدقيق من األشياء، يقال نصل رىيش، والضعيف الدقيق القميل المحم، ومن التراب المنيال الذي ال يتماسك: الرىيش

  أسد رىيص ال يبرح مكانو كأنما رىص أو كأن بو ثقبل إذا مشى: الرىيص 

  .سّيد القوم: الرئيس

 الزحار: الزحير 

 الذكي الخفيف و العاقل: الزرير 

  الذليل القميل الرىط: الزريم 

  الرئيس و الكفيل: الزعيم 

 إخراج النفس بعد مدة و ىو خبلف الشييق : الزفير

 ماء زليل زالل و الزلق والفالوذج: الزليل 

  القصير و الزمور: الزمير 

 السريع العجول و الشجاع الماضي العزيمة المقدام يزمع األمر و يثبت عميو: الزميع 

   .الرفيق في العمل أو السفر والرديف والحاصل عمى درجة الزمالة: الزميل

  ذو الزنمة و الدعي و ىو الممحق بقوم و المئيم المعروف بمؤمو أو شره: الزنيم 

  القميل يقال ثمن زىيد و ىو زىيد األكل قميمو و زىيد العين يقنعو القميل: الزىيد 

 الطريق و ما وضح منو : السبيل 

 شأنو حب الستر و العفيف و من الشجر الكثير األغصانمن : الستير

 المين السيل يقال خمق سجيح و مشية سجيح: السجيح 

  الصديق الصفي: السجير 

 الرغيب الواسع الجوف الذي ال يشبع: السحيت 

 ضرب سخين مؤلم حار: السخين 

  السيل من األشياء و العجمة: السريح 

  أو القعود لعمةالذي ال يقدر عمى القيام : السطيح

 الصبح و الطويل: السطيع 

  الرسول و المصمح بين قومين: السفير 

 من يبذر مالو فيما ال ينبغي: السفيو
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 الساقط و ما سقط من الندى و البرد والجميد: السقيط

  يقال ىو سقيم الصدر عمى أخيو حاقد و فيم سقيم و كبلم سقيم سخيف: السقيم 

  سميب العقل المسموب يقال رجل: السميب 

  المسموخ و ما ال طعم لو: السميخ 

  المسموق و النبات الذي سمقو حر أو برد: السميق

  الممدوغ ) عمى التفاؤل ( و الجريح المشفي عمى اليمكة: السميم

 .السمج ويعني القبح: السميج 

  أحد أسماء اهلل الحسنى والسامع والمسمع: السميع 

 .الغميظ الثغين: السميك

  ضد الغث و يقال كبلم سمين رصين حكيم: السمين 

 يقال مير سنيع كثير: السنيع 

  يقال رجل سنيم عالي القدر: السنيم 

  رجل شجيع شجاع: الشجيع 

  البخيل: الشحيح 

  الممتمئ شحما: الشحيم 

  القوي و الصعب: الشديد 

 .الطريد ال مأوى لو: الشريد

 ف و كل بشع الطعام الطعم كريوالسيء الخمق و الشديد الخبل: الشريس 

  البعيد: الشطير 

  المشتعل: الشعيل 

  صاحب الشفاعة: الشفيع 

  الشفاف: الشفيف 

  المشفق: الشفيق 

 الذي ال يكاد ينام: الشقيذ 

  الزغب و الشعر الخفيف الرقيق: الشكير 

 مجرى الماء في الوادي : الشميل 
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 .باألسودالخميط، اختبلط الشعر األبيض : الشميط

  القبيح الكريو: الشنيع

 المبن المحض يصب عميو الماء البارد: الشنين

  من قتل في سبيل اهلل و من يؤدي الشيادة: الشييد 

 الصوت الشديد و إدخال النفس إلى الرئتين: الشييق

 السميم من العيوب و األمراض و من األقوال ما يعتمد عميو و الصحيح من أحاديث الرسول: الصحيح

 .المصدوع والنصف من الشيء المشقوق نصفين: الصديع 

  الصاحب الصادق الود: الصديق 

 الخالص مما يشوبو و الواضح: الصريح 

 االستغاثة و المستغيث و المغيث: الصريخ 

 .المصروع، يقال بات صريع الكأس، والمجنون: الصريع

  الثمار ما جمع ثمره يقال شجر صريم و أرض صريم و المكدس من: الصريم

 صوت عمى درجة كبيرة من الرخاوة كالسين و الزاي و الصاد: الصفير 

 .المجمو يقال سيف صقيل ومعدن صقيل: الصقيل

  الشديد القوي و الخالص النسب: الصميب

  األصمع و الظاىر المنجرد من األرض: الصميع 

  المحم النضيج و المشوي و الخبز الرقيق: الصميق 

 .ع من خبز ونحوه، والفعل الحسن، والطعام يدعى إليوكّل ما صن: الصنيع

 المصيور: الصيير 

 .المضاجع وىو الكسبلن النائم المائل: الضجيع

 المضروج و يقال عدو ضريج شديد: الضريج

  المضرور و األعمى: الضرير 

 ضراسالمضروس أو المضروسة و البئر المطوية بالحجارة و كذلك كل بناء و الحجارة كاأل: الضريس 

  يقال شاة ضريع حسنة الضرع: الضريع 

  الفقير البائس و األحمق: الضريك

  المرأة و الممموك: الضعيف 
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  يقال رجل ضغيط ضعيف الرأي ال ينبعث مع القوم: الضغيط

  .المضفور من شعر أو غيره، وضفير البحر شّطو: الضفير 

  يقال فبلن من لفيفنا و ضفيفنا نضمو إلينا: الضفيف

  القوي و الشديد األضبلع و العظيم الصدر و الجنبين: الضميع

  المضمر و ما تضمره في نفسك و يصعب الوقوف عميو: الضمير 

 المضموم أو المضموم إلى غيره: الضميم

 الضيق و الضعيف في بدنو أو رأيو و التابع الذي يخدم بخبزه و المقطوع: الضنيك

  بالشيء النفيس الشديد البخل أو البخيل: الضنين

 المطحون: الطحين

  المطروح والمتروك ال حاجة ألحد فيو لقمة االعتداد بو: الطريح

 المطرود والذي يولد بعد أخيو وكل منيما طريد اآلخر: الطريد 

 المطرور وذو المنظر والرواء والييئة الحسنة والذي طر وطمع شاربو: الطرير 

  النادر و الحديث المستحسن والمستفاد من المال حديثا الطيب: الطريف 

  المطروق والممر الواسع الممتد أوسع من الشارع: الطريق

 المطروق والممر الواسع الممتد أوسع من الشارع : الطريق

 .المطعون: الطعين

 غير التام والقميل والنزر اليسير والخسيس: الطفيف

  المعيى والميزول والمجيود: الطميح 

 المطموس العين: الطميس 

  من الوجوه واأللسنة الطمق والمطمق أو األسير أطمق وترك وشأنو: الطميق 

 .المطمول والحصير المنسوج: الطميل

 المطموس واألعمى ال يبين حرف جفن عينو: الطميس

  من الناس وغيرىم الممطوخ بدم أو بقبيح: الطميل 

 أخبلطيم وكثرتيمالمطموم والطموم و طميم الناس : الطميم

 ضرب من األصوات كصوت الناقوس والعود : الطنين

 .ذو الطول وخبلف القصير أو العريض: الطويل



423 
 

  المكان الخشن واألمر الشديد الصمب والشدة والسيء الحال: الظميف

  يقال لحم عبيط طري غير ناضج ودم عبيط طري: العبيط

  والكريم وثوب عتيق جيد الحياكة والبيت العتيق القديم: العتيق 

  األجير والخادم: العتيل

  ما يدعو إلى العجب: العجيب 

 .الطحين المعجون بالماء والمخنث: العجين

  الفقير الذي ال مال لو: العديم

  من الرجال الغريب: العرير 

  الزوج ما دام في إعراسو: العريس 

  بالشيء والقيم بأمر القوم وسيدىمالعارف العالم : العريف 

 رجل عريق وفرس عريق كريم أصيل وغبلم عريق نحيف الجسم خفيف الروح: العريق

 رمل عريك متداخل بعضو في بعض: العريك 

  الداىية والحراث: العريم 

  البعيد والعازب: العزيب 

 من أسماء اهلل تعالى ومعناه الغالب الذي ال يقير: العزيز

 صوت الرمال إذا ىبت بيا الرياح و صوت في الرمل ال يدرى مأتاه: العزيف

 المعشوق: العشيق

 .يوم عصيب شديد الحر أو اليول: العصيب

 من النساء اليينة المينة المطواع: العطيف

  الذي ال ييدى شيئا، ولحم جفف عمى الرمل في الشمس وزرع العفير بذر الحبوب في األرض قبل سقييا: العفير

  من السوائل الغميظ ورتبة عسكرية فوق المقدم ودون العميد: العقيد

  المعقور: العقير

 الشواء السمين والشواء المنضج والشواء مع الجمد: العميس

  كثير العمم: العميم 

 .الظريف الجريء والحافظ العالم الفطن: العميت

  السيد المعتمد عميو في األمور ومدير الكمية في الجامعة: العميد
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  الرمل الكثير المتعقد: العنيك 

  المعاىد والقديم العتيق: العييد

 العولة وىو رفع الصوت بالبكاء والصياح: العويل

 المحم البائت والمسيل الصغير الضيق من متن الجبل ومتن األرض: الغبيب

 ما ال خير فيو وما كان في الجرح من مدة وصديد ولحم ميت: الغثيث

  من القوم وال من البمد الرجل ليس: الغريب

  الشاب ال تجربة لو: الغرير

 المغروس: الغريس

  الطري من المحم والتمر ونحو ذلك: الغريض

 الشجر الكثير الممتف من أي شجر كان وطنبور أو دلو غريف كثير األخذ لمماء واألجمة: الغريف

 المغسول: الغسيل

  الحاطب بالميل يقطع كل ما قدر عميو ببل نظر وال فكرالجاىل باألمور كأنو مثل الغاشم وىو : الغشيم

 األسود يقال أسود غطيس بالغ السواد: الغطيس 

 .الغفار والكثير: الغفير

  خبلف الرقيق ويقال أمر غميظ شديد صعب وعذاب غميظ شديد: الغميظ

  الماء الكثير ويقال لمشيء إذا كثر ىذا كثير غمير: الغمير

  البعيد القعرمن األشياء : الغويط

 الفصيح الحاد المسان والصبح المشرق: الفتيق

  المفتول وما فتمو اإلنسان بين أصابعو من خيط أو وسخ: الفتيل

 الفحل البين الفحولة وفحل فحيل كريم منجب: الفحيل

 الفاحم وىو الشديد السواد: الفحيم

  والظاىر البارز المنكشفالقوس البائنة عن الوتر واألنثى أعيت من كثرة الوالدة : الفريج

  القتيل: الفريس

 الفراض والمسنة من اإلبل ومن السيام الذي فرض فوقو: الفريض

  الواسع العريض ومن السيام والسكاكين ونحوىا الحاد: الفريغ

  المفروك والبر أو الذرة ألول نضجو حين يصمح لؤلكل: الفريك



425 
 

 .الكبلم من رديئو، وكبلم فصيح سميم واضح يقال رجل فصيح يحسن البيان ويمّيز جّيد: الفصيح

 .المفطوم وىو المنقطع عن الرضاعة: الفطيم

 المفقود ويقال مات فبلن غير فقيد غير مكترث لفقده: الفقيد

  المكسور الفقار ومخرج الماء من القناة ومن الناس من ال يممك إال أقل القوت والواحد ممن يسمون بالدراويش: الفقير

  الم الفطن والعالم بأصول الشريعة وأحكامياالع: الفقيو

 من الرجال الرخو المستضعف يقال شيخ فنيخ: الفنيخ

  من اإلبل الفحل: الفنيق

 صوت جوف الفرس وصوت أنياب الفحل  : القبيب

 .ضد الحسن، وىو ما نفر منو الذوق السوي: القبيح

  من الدواب السريع نقل القوائم: القبيض

 أموره المنطوي عمى نفسو المنكمش في: القبين

 القراد والنحيف الضئيل ومن األسنة الدقيق: القتين

  ذو القدرة وىو الفاعل لما يشاء عمى قدر ما تقضي الحكمة: القدير 

  ما مضى عمى وجوده زمن طويل: القديم 

 من الكبلم األقذع أي القبيح السيء: القذيع 

  بالداني في المكان أو الزمان أو النس: القريب 

  الجريح: القريح

 يقال أصبح الماء قريسا جامدا ومن الطعام المبرد الجامد: القريس

  الفحل المختار لمضراب وىو الكريم والغالب والفصيل: القريع

  الجديد أو النظيف: القشيب

  الكثير القشر: القشير 

 .خبلف الطويلمن السيول الذي ال يسيل واديا مسمى إنما يسيل من فروع األودية، : القصير

 المقطوع ومن الشجرة الغصن يقطع منيا والقضيب تبرى منو السيام: القطيع

 المقطوف من الثمر: القطيف

 .المجالس والحافظ: القعيد

 الشريط وحبل قميد مفتول: القميد
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  المنتفخ الخصية والمنتفخ كبرا: القميط

 الفاكية المجففة: القميف

  الدقيق الجثة ضد الكثير والنادر والقصير: القميل

 التام يقال مر بنا حول قميط: القميط

  المعتدل والحسن القامة: القويم

 من أسماء اهلل تعالى وىو العظيم ذو الكبرياء: الكبير

  المئيم وحول كتيع تام: الكتيع

 سقاء كتيم ال يخرج منو الماء وخرز كتيم ال ينضح الماء وال يخرج ما فيو: الكتيم

  لنقيض القمي: الكثير

  .من صفات اهلل تعالى وأسمائو وىو الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفذ عطاؤه والصفوح: الكريم

 الصوت الخفي من أثر الخوف والجزع و االنقباض من الخوف والذعر والتموي من الجيد وصوت الجراد: الكصيص 

 .الكاظم ويكون بمعنى مكظوم: الكظيم

 والضجيع والضيف المفاجئالكفء والنظير : الكفيح

  الضعيف أو المتعب: الكميل 

  العادل عن الطريق إلى غيره والمكسور اليد ومن الجوع الشديد: الكنيع 

 الساتر والترس ويقال ترس كنيف والظمة تشرع فوق باب الدار وحظيرة من خشب: الكنيف 

 المقيم يقال حي لبيج إذا نزل واستقر مكانو: المبيج

 لبيك مختمطأمر : المبيك

 المدود يمد بو  وىو الشديد الخصومة: المديد

 الثوب الخمق وثوب لديم مرقع مصمح: المديم

  الدعي وىو لصيقي بجنبي: المصيق

  من أسماء اهلل الحسنى البر بعباده الرفيق بيم والعالم بخفايا األمور ودقائقيا: المطيف

  الخيال تذعر بو السباع والطيور الشيطان وما يتخذ في المزارع كييئة رجل أو: المعين

 الوليد الذي يوجد ممقى عمى الطريق ال يعرف أبواه: المقيط

  الصمب المكتنز لحما: المكيك

  الذواق والكثير األكل: المميج
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 المرأة المينة المممس: المميس

 المكحول العينين: المميك

 محترفوالمظموم المضطر يستغيث ويتحسر ورجل لييف القمب : المييف

  .خبلف الكريم والشبيو: المئيم

 في أسماء اهلل عز وجل ذو القوة واالقتدار والشدة: المتين

 الوافر المجد واسم من أسماء اهلل الحسنى: المجيد

 الشديد الفتل: المحيص

  .الحيض: المحيض

  نصل محيق رقيق محدد كل التحديد حتى كأنو محق: المحيق

 ط الحية مزحفيا الممر و المسمك و مخي: المخيط

 .من الرجال كثير شامات الجسد: المخيل

  الطويل يقال قد مديد ورجل مديد الجسم وقامة مديدة ومدة مديدة: المديد 

 مكان مدير مسوى بالطين: المدير 

 مجرى الطعام والشراب من الحمقوم إلى المعدة : المريء

 .أمر مريج مضطرب قمق: المريج

  والخبيث المتمرد الشرير المريد: المريد

  األرض التي ال شيء فييا وما لطف وطال واشتد فتمو من الحبال: المرير

  من بو مرض أو نقص أو انحراف: المريض

  الموز المر والشراب ونحوه يتكون من شيئين أو أكثر ممتزجين: المزيج

  الضعيف األحمق والمشوه الخمقة ومن ال مبلحة لو: المسيخ

 اء مسيك ال ينضح وما فيو مسيك خير يرجىسق: المسيك

 مجرى الماء : المسيل 

 الممشوط: المشيط

 ما ينتيى إليو األمر يقال مصير المياه و مصير الخمق : المصير

 ما ضاق و اشتد من األمور و مجرى ماء مضيق بين قطعتين من األرض : المضيق 

  ذو المطر ويوم مطير ماطر: المطير
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 لمصارع القوي والشديدالمغث وىو ا: المغيث

 لبن مغير أحمر يخالطو دم: المغير

  الرزين المتأني: المكيث

  الرجل الجميل والرضيع: المميج

  الضعيف من الرجال والفاسد من الطعام ونحوه: المميخ

  من ال شعر عمى جسده والجنين قبل أن يشعر وسيم مميط ال ريش عميو: المميط

  األرض الواسعة والتي ال نبات فييا والبعيدة المستويةالدابة السريعة و : المميع

 ما ال شعر عميو: المميق

  الخبز أو المحم المدخل في الممة: المميل

  ذو المناعة والقوي الشديد: المنيع

 أثر حفر وفبلن خبيث نبيث شرير: النبيث

 حتى يختمر المنبوذ وشراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرىما ويترك: النبيذ

  النابغ: النبيغ

  الشريف: النبيل

  النابو: النبيو

 المنتوف: النتيف

  المنثور يقال كبلمو در نثير: النثير

  الفاضل عمى مثمو النفيس في نوعو: النجيب

 يقال رأي نجيح صواب ورجل نجيح صابر: النجيح

  األسد والشجاع الماضي فيما يعجز غيره والمكروب والمغموم: النجيد

 يقال وعد نجيز موفى بو: النجيز

 مبالغة النجس: النجيس 

  النجوف وىو مبالغة الناجف والسيم العريض النصل: النجيف 

 المنحوت ويقال جمل نحيت مضنى وحافر نحيت براه السير والخسيس من كل شيء والزحير: النحيت

 الصوت يردد في الجوف: النحيح

 حيرالمنحور يقال جمل نحير وناقة ن: النحير
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 .يقال عام نحيس شديد مجدب: النحيس

 الصوت مع التوجع وبكاء يتردد في الصدر : النحيط

 .الميزول ويقال ىو نحيف الدين ونحيف األمانة ضعيفيما: النحيف

  يقال رجل نحيل ميزول: النحيل

  يقال قمب نخيب فاسد ورجل نخيب ذاىب العقل: النخيب

 الصوت باألنف: النخير

 البعيد: النزيح

  القميل التافو: النزير

 يقال رجل نزيز ظريف خفيف أو كثير التحرك أو شيوان وىو نزيز شر ال يقمع عنو: النزيز

  المقتمع ويقال ثمر نزيع مجتنى والغريب والذي يحن إلى أىمو: النزيع

  روقوالمحموم ويقال سكران نزيف ذىب عقمو وبئر نزيف قميمة الماء ورجل نزيف عطش حتى يبست ع: النزيف

  المناسب: النسيب

 .المنسوج ويقال ىو نسيج وحده ال نظير لو في عمم وغيره: النسيج

  المنسوس و غاية الجيد وزبد الحطب يكون في رأسو حين يحرق وبقية الروح: النسيس

  المنسوف ويقال حب نسيف مغربل ويقال كبلم نسيف خفي: النسيف

 الصوت المتردد في الصدر  : النشيج

 المنشور: النشير

 صوت الماء وغيره إذا غمى: النشيش

 .من الرماح النشوص وىو المنتصب: النشيص

 الشيء المنتشل: النشيل

  الناصح: النصيح

  النصور وىو مبالغة الناصر: النصير 

  مبالغة ناصع والخالص البالغ حده من األلوان والصافي: النصيع 

 .محكمويقال أمر نضيج ناضج وفبلن نضيج الرأي : النضيج

 المنضود ويقال شجر نضيد نضد بالورق والثمار من أسفمو إلى أعبله: النضيد

  نبات نضير ناضر ويقال ىو غض نضير جميل: النضير
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  المنطوح وما مات نطحى: النطيح

  يقال مكان نطيط بعيد: النطيط

 ان ونحوهيقال ىو نظيف السراويل عفيف وىو نظيف األخبلق ميذب وكل ما ينظف كاألشن: النظيف

  يقال فرس نعيت نعت ورجل نعيت كريم جيد سباق: النعيت

 النافذ ويقال أمر نفيذ مطاع: النفيذ

  المال الكثير وشيء نفيس عظيم القيمة: النفيس

 .المزمار ولسان الميزان ورئيس النقابة: النقيب

 يرة الماءالمحض من المبن يبرد وشراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء والبئر الكث: النقيع

 .المنقوف يقال جذع نقيف أكمتو األرضة: النقيف

 صوت الضفدع : النقيق

 .المنكوب ودائرة الحافر أو الخف: النكيب

  المنكوث: النكيث

   اإلنكار يقال شتم فما أبدى نكيرا: النكير

 المنقوش يقال ثوب نميق: النميق

 النيج: النييج

 المنيوس: النييس

  األشياء والشجاع الجريء من اإلنسان والحيوان والسيف الصارمالمبالغ في جميع : النييك

 الجبان الذاىب العقل: اليبيت

 .الميجور المتروك: اليجير

  المبن ليس بصريح وال لباء ويقال رجل ىجين لئيم: اليجين

 دوي الصوت والرجل الطويل: اليديد

 وذكر الحمام الوحشي والرجل الكثير الشعر ويقال لمثقيل من الرجال ىديل صوت الحمام: اليديل 

 ثوب ىريت ممزق وعرض ىريت مطعون فيو ورجل ىريت ال يكتم سرا ويتكمم بما ىو مستقبح: اليريت

 صوت الكمب دون النباح وصوت القوس وغيرىا: اليرير 

 .الغث النحيف: اليزيل

 صوت الرعد وصوت جري الفرس ومن الخيل الشديد الصوت : اليزيم
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  المدقوق من كل شيء واليمس والكبلم الخفي ال يفيم: اليسيس

 الميشوم: اليشيم

 غنم ىضيب قميمة المبن: اليضيب

  الميضوم ومن النساء المطيفة: اليضيم

  اليامد نبات ىامد يابس: اليميد

 لجسمالعجوز الفانية والظبية الحسنة ا :اليمير

 رجل ىميز الفؤاد ذكي: اليميز

 صوت نقل أخفاف اإلبل: اليميس

 .المينأ وطعام ىنئ سائغ: الينئ

  الشديد: الوبيل

 الشريان الرئيس الذي يغذي جسم اإلنسان بالدم النقي الخارج من القمب  : الوتين

 .الِوثر وىو الفراش الوطئ: الوثير

  الضعيف: الوثيل

 وجيعالموجع يقال ضرب : الوجيع

 من األيام الشديد الحر: الوجيم

  ذو الجاه وسيد القوم: الوجيو

 المنفرد بنفسو وىي وحيدة: الوحيد

  من الرجال الوخم وىو الثقيل: الوخيم

  ذو الدعة: الوديع

 .المصبوغ بالورس، يقال ثوب وريس وممحفة وريسة: الوريس

و ورجل الدولة الذي يختاره رئيس الحكومة لممشاركة في إدارة شؤون الدولة مختصا بجانب الموازر وخاصة الممك الذي يحمل ثقمو ويعينو برأي: الوزير
  منيا

  الحزمة من البقل والعضل ويقال رجل وزيم مكتنز المحم: الوزيم

  المتوسط بين المتخاصمين والمتوسط بين المتبايعين أو المتعاممين والمعتدل بين شيئين: الوسيط

 المتسعمن السير : الوسيع

  التابع: الوشيظ

 يقال سير وشيق خفيف سريع: الوشيق
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 يقال خرج وشيكا سريعا: الوشيك

 .نعت من وصل بمعنى من يدخل ويخرج مع آخر ال يكاد يفارقو: الوصيل

  الدنيء المحطوط القدر ضد الشريف: الوضيع

  الواسع الذي يستوعب ما يجعل فيو: الوعيب

 إذا مشت صوت يسمع من بطن الدابة: الوعيق

  الوافر: الوفير

  الذي يغشى عميو ال يدرى أميت ىو أم حي والبطيء والثقيل والشديد المرض: الوقيذ 

  الموقور والعظم المصدوع: الوقير 

  الصريع وكل مثقل ضربا أو جرحا: الوقيط 

  المكان الصمب ال يكاد ينشف الماء: الوقيع 

  الشديدة القويةالشاة تتبعيا الغنم والناقة : الوكيع 

 .من أسماء اهلل تعالى وىو الكفيل بأرزاق العباد والحافظ والكفيل والذي يسعى في عمل غيره وينوب عنو فيو: الوكيل

 .المولود حين يولد: الوليد 

 .الوأد ويقال مشى مشيا وئيدا عمى تؤدة: الوئيد

   اليابس: اليبيس 

  م من الحيوانالصغير الفاقد األب من اإلنسان واأل: اليتيم 

  السيل والقميل والحقير واليين: اليسير 

 الذي بمغ غاية الكمال من المطافة: الينيع 

 

 

 

 

 

 

 

 



433 
 

 :  ُفعمةالصرفية صيغة ال -11

 العقدة في العود و نحوه و العيب و الحقد ) ج ( أبن و يقال بينيم أبن عداوات و في حسبو أبن عيوب: األبنة

 أثر السيف و والمكرمة المتوارثة و أثرة العمم و يقال ىو ذو أثرة عندي من خمصائياألثر في األرض و : األثرة

 األجر ) ج ( أجر: األجرة

 المصيدة و حيمة يتخذىا المصارع وما يحتال بو في السحر: األخذة

 فاخ الخصية لتسرب سائل فييا و الخصية المنتفخة ) ج ( أدرانت: األدرة

 لفة يقال بينيم أدمةالخمطة و الموافقة واأل: األدمة

 األرب والعقدة ال تنحل إال بعناء و عروة تثبت في حائط أو وتد تربط بيا الدابة و القبلدة التي يقاد بيا الحيوان ) ج ( أرب: األربة

 الوقود و الحد الفاصل بين األرضين ) ج ( أرث: األرثة

 الكؤل الكثير الطويل: األرضة

 بين األرضين ) ج ( أرفعبلمة تنصب تبين الحد : األرفة

 الجبن الرطب و حب يطرح في المبن فيجبنو ) ج ( أراني: األرنة

 الدرع الحصينة و أىل الرجل و عشيرتو و الجماعة يربطيا أمر مشترك ) ج ( أسر: األسرة

 القدوة و ما يتعزى بو و المثل: األسوة

 جل أسنانوعقدة في رأس ذنب الجرادة كالمخمبين تعض بيا و من المن: األشرة

نبات ال زىري يتألف من كائنين نباتيين أحدىما طحمب و اآلخر فطر بينيما تكافل و تعاون وثيق يكون عمى ىيئة قشور أو صفائح أو : األشنة 
 فروع دقيقة لطيفة تنمو عمى الصخور أو األحجار أو تتعمق بأغصان األشجار و تعرف بشيبة العجوز ) ج ( أشن

 أكمام تمبسو الصغيرة فإذا كبرت درعت ) ج ( أصد قميص صغير ببل: األصدة

 اإلطار و ما أحاط بالظفر من المحم ) ج ( أطر و إطار: األطرة

 حفرة تعمق ليتجمع الماء فييا رشحا و الكرة: األكرة

 وكر الطائر: األكنة

 المجاعة أو المجاعة الشديدة: األلبة

 العطية القميمة و اليمين يتعمد فييا الكذب: األلتة

 االجتماع و االلتئام و ) في عمم النفس ( خاصة تجاذب الظواىر النفسية في المجال الشعوري بتداعي األفكار و ترابطيا و ) في األخبلق (: األلفة
 وشيجة بين شخصين أو أكثر يحدثيا تجاذب الميول النفسية كصمة الصداقة و لحمة القرابة

 البرق و الممعان: األلقة 

 نو كل أحد في كل شيءالذي يأم: األمنة 
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 العدة يقال أخذ لؤلمر أىبتو ) ج ( أىب: األىبة

ة أو الحفرة و الحفرة توقد فييا النار و ما يدخر ) ج ( بؤر و ) في عمم الطبيعة ( نقطة تتبلقى أو تتفرق عندىا األشعة الضوئية أو الحراري: البؤرة 
 ( الصوتية إذا لم يعترض دونيا شيء ) مج

 و العقدة في البطن أو الوجو أو العنق ) ج ( بجر و يقال أفضيت إليو بعجري و بجري أطمعتو عمى معايبي و أمري كمو لثقتي بوالسرة : البجرة

 لعبة لمصبيان و ىي أن يخفي أحدىم شيئا في التراب ثم يطمب البحث عنو ) ج ( بحث: البحثة

 ( عمى كل مسحوق فيقال سكر بدرة ) د مسحوق يذر عمى الجمد و غيره لمزينة و التبريد و يطمق: البدرة

 مخبأ الصائد يستتر بو عن الصيد ) ج ( برأ: البرأة

 الخيار من كل شيء: البرحة

 كساء مخطط يمتحف بو ) ج ( برد و برد و قصيدة في مدح الرسول: البردة

قتصاد السياسي ( المصفق وىي سوق يعقد فييا صفقات فتق في الغيم يرى منو أديم السماء و بقعة في الرمل ال تنبت شيئا و ) في عمم اال: البرصة
 القطن و األوراق المالية ) ج ( براص و برص

 ما يتبرض بو و أرض ال تنبت: البرضة

 األبرق و القميل من الدسم ) ج ( برق و براق: البرقة

 أبراكطائر مائي من القبيمة الوزية ) ج ( برك و أجرة الطحان و الفران ) ج ( برك و : البركة

 القدر من الحجارة ) ج ( برم و برم و برام: البرمة

 المدة من الزمان ) ج ( بره: البرىة

 واحدة البسر و النبتة أول ظيورىا: البسرة

 األرض الطيبة الحمراء و األثر القميل من المبن: البصرة

 أول النيار إلى طموع الشمس و العامة يسمون يوم الغد كمو بكرة و باكرا: البكرة

 ضوء الصبح عند انصداع الفجر و اإلشراق بين الحاجبين و بين العارض و األذن: البمجة 

 الجرعة: البمعة

 ما يكفي لسد الحاجة و ال يفضل عنيا و نوع من األحذية يكثر في ببلد المغرب: البمغة

 البشر و حسن المقاء و البقرة الوحشية: البيثة

 سماعيمية تعيش في غرب اليند و في القسم الجنوبي من باكستان الغربيةوسط الشيء و طائفة من الشيعة اإل: البيرة

 الصخرة الصمدة الممساء و المعضل من األمور و الشجاع يستبيم عمى قرنو وجو غمبتو و من الميالي التي ال يطمع فييا القمر ) ج ( بيم: البيمة

 تحفالطرفة و يقال لما لو قيمة فنية أو أثرية تحفة ) ج ( : التحفة

 ىجام عمى أعدائو من حيث ال يشعرون: يقال ىو ذو تدرة: التدرة
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 التراب و طبيعة األرض تقول أرض جيدة التربة و القبر وجزء األرض السطحي الذي يتناولو المحراث ) ج ( ترب: التربة

 ان مرتفع ) ج ( ترعفم الجدول و القناة الواسعة لمسقي أو المبلحة و الباب و درجة السمم و الروضة في مك: الترعة

( شفة العميا و مسقاة يشرب بيا )جالنعمة و الشيء الطريف تختص بو صاحبك ) الطرفة ( و الطعام الطيب و الينة الناتئة خمقة في وسط ال: الترفة
 ترف

 وعاء تحفظ فيو الفاكية ) ج ( ثبن: الثبنة

النحر و في الحديث ) أنو أخذ بثجرة صبي بو جنون ( و القطعة المتفرقة من وسط الشيء و الوىدة المنخفضة من األرض و ما حول ثغرة : الثجرة
 النبات و غيره ) ج ( ثجر

ضرب من الوزغ تسمى ) سام أبرص ( خضراء الرأس و الحمق جاحظة العينين ال تمقاىا أبدا إال فاتحة فاىا و ىي من شر السوام تمدغ فبل : الثعبة
 يكاد يبرأ لديغيا ) ج ( ثعب

 الثممة و الفرجة في الجبل و نحوه و نقرة النحر ) ج ( ثغر: الثغرة

 الثقب ) ج ( ثقب: الثقبة

 الثمم و الموضع الذي قد انثمم ) ج ( ثمم: الثممة

 الَثممة والثمالة: الثممة

 الخمقة و الطبيعة و األمة و الجماعة من الناس: الجبمة

 ذوة ) ج ( جثى و جثىالكومة من تراب و غيره و القبر و الجثة و الج: الجثوة

 بقية الماء في جوانب الحوض و ملء اليد من طعام و غيره و موضع بين مكة و المدينة ) ج ( جحف: الجحفة

 النار الشديدة التأجج: الجحمة

 ن ) و يقال فبلن جذوة شرالجمرة الممتيبة ) ج ( جذا و جذاء و في التنزيل العزيز ( لعمي آتيكم منيا بخبر أو جذوة من النار لعمكم تصطمو : الجذوة

 وعاء من أدم واسع األسفل ضيق الرأس يجعل فيو الزاد ) ج ( جرج: الجرجة

 ما تجرح بو الشيادة: الجرحة 

 الحزمة من القت و نحوه: الجرزة

 التسميع و التنديد بمن اقترف ما ينافي المروءة: الجرسة

 من الماء حسوة منو ملء الفم ) ج ( جرع: الجرعة

 أصل مغرز الذنب و مقبض السكين و خشبة يرفع بيا الكرم عن األرض ) ج ( جزأ: الجزأة

 القميل من الشيء ) ج ( جزع: الجزعة

 سمكة مستديرة ليا زبانيان: الجسنة

 الصوت يخرج من الفم عند امتبلء المعدة و ىبوب الريح عند الفجر: الجشأة 
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 الجشار و الزكام: الجشرة 

 الجواثمجنس طيور صغار من : الجشنة

 األثر الذي يكون في وسط الرجل من الجعار و شعير غميظ القصب عريض ضخم السنابل و حبة طويل عظيم أبيض: الجعرة

 من كل شيء وسطو و معظمو و الحفرة الواسعة المستديرة و خرق الدعامة المحفور تحت األرض و جوف: الجفرة

 من الصوف الجزة ) ج ( جفل: الجفمة

 ) ج ( جمف ما جمف: الجمفة

 كم النبت الذي فيو الحبة و الكتمة من التمر و األقط ) ج ( جمز: الجمزة

 التمرة اليابسة و البسرة أرطبت كميا و لم تزل يابسة و القطعة من اإلبل ) ج ( جمس: الجمسة

ة و الجمعة و الجمعة ما يمي الخميس من أيام المجموعة و يقال جمعة من تمر قبضة منو و األلفة يقال أدام اهلل جمعة ما بينكما و الجمع: الجمعة
 األسبوع ) ج ( جمع

جماعة كل شيء و يقال أخذ الشيء جممة و باعو جممة متجمعا ال متفرقا و الجممة ) عند الببلغيين و النحويين ( كل كبلم اشتمل عمى : الجممة
 مسند و مسند إليو ) ج ( جمل

 ون أساسا بالحبس مدة تزيد عمى أسبوع أو الغرامة بما يزيد عمى جنيو مصريىي الجريمة التي يعاقب عمييا القان: الجنحة

 ظممة آخر الميل: الجينة

 صفرة تعمو األسنان: الحبرة

 ثقل في المسان يمنع من اإلبانة: الحبسة

 الحبل يشد بو عمى الوسط و من السراويل ما فيو التكة ) ج ( حبك: الحبكة

 كالفول و العدس و الفاصوليا و غيرىا و تكون ذات فمقتين و بضع بزرات و ىي تتفتح عندما تنضجثمرة فصيمة القطانيات : الحبمة

 االحتباء يقال حل فبلن حبوتو و ما يحتبى بو من ثوب و غيره ) ج ( حبى: الحبوة 

 الحتر و طعام يقدم لمناس عند بناء البيت: الحترة

 مصب الماء عند السد: الحثمة

 سفل البيت و حظيرة الحيوان ) ج ( حجر و حجرتا العسكر جانباه من الميمنة و الميسرةالغرفة في أ: الحجرة 

موضع شد اإلزار من الوسط و موضع التكة من السراويل و يقال أخذ بحجزتو التجأ إليو و استعان بو و رجل طيب الحجزة عفيف و رجل : الحجزة 
 بعضو بحجز بعض متناسق متماسك ) ج ( حجزشديد الحجزة صبور عمى الشدة و الجيد و ىذا كبلم آخذ 

 كل معوج و صنارة المغزل و ما اخترت من شيء و اختصصت بو نفسك: الحجنة 

 لحذاوة و الشريحة من المحم: الحذوة

 الذي ال يشتري المحم و ال يأكمو إال أن يجده عند غيره: الحرضة
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 و الحزنالحرارة و ما يجده اإلنسان من لذعة الطعم أو الحب أ: الحرقة

 ما ال يحل انتياكو من ذمة أو حق أو صحبة أو نحو ذلك و المرأة و حرم الرجل و أىمو و الميابة ) ج ( حرم: الحرمة

 ما جمع و ربط من كل شيء ) مج ( حزم: الحزمة

 ( حساملء الفم مما يحسى و الشيء القميل يقال سقاني مثل حسوة الطائر و لم يبق في اإلناء إال حسوة ) ج : الحسوة

 حشمة الرجل قرابتو و المرأة: الحشمة

 جميع ما في البطن عدا الشحم و من الشاة جوفيا و من الناس رذالتيم و يقال ما أكثر حشوة أرضو ما فييا من دغميا: الحشوة

 الحظة وىي المكانة والحظ من الرزق: الحظوة

 ما يحفر في األرض و غيرىا ) ج ( حفر: الحفرة

 ملء الكف أو ملء الكفين من شيء: الحفنة

 اسم من االحتقان و دواء يحقن بو المريض و المحقن ) ج ( حقن: الحقنة

 ة(بيرة بعصا من جريد أو خشب ) محدثلعبة تقذف فييا كرة ك: الحكشة

 العجمة ال يبين صاحبيا الكبلم و االستمرار في الجدل جيبل و المثغة ) ج ( حكل: الحكمة

 شدة السوادالحمك أو : الحمكة

 لون األحمر و صبغ يحمر المون و دقاق اآلجر ) محدثة ( و مرض جمدي معد يحمر فيو موضع اإلصابة تصحبو حمى عالية: الحمرة 

 الحرمة: الحمسة

 الحنك وىو المبيب العاقل الذي حّنكتو التجارب: الحنكة

 المخبوء و المدخر: الخبأة

نسان من طعام و ما يشتريو اإلنسان ألىمو من طعام و طعام يحممو المسافر في سفرتو و الثريدة ما قدم من شيء و النصيب يأخذه اإل: الخبرة
 الضخمة الدسمة و اإلدام و الشاة يشترييا جماعة و يذبحونيا و يقتسمون لحميا عمى قدر ما نقد كل منيم

 بقية الماء في الغدير أو اإلناء ) ج ( خبط: الخبطة

السراويل الجزء المثني المخيط و ما يحممو اإلنسان في حضنو أو تحت إبطو و في حديث عمر ) إذا مر أحدكم بحائط من الثوب و : الخبنة 
 فميأكل منو و ال يتخذ خبنة ( و الوعاء يجعل فيو الشيء ثم يحمل

أو ىي تخدع و إذا خدع أحد الفريقين  ما يخدع بو اإلنسان و من الرجال من يخدع كثيرا و يقال ) الحرب خدعة ( من وسائميا الخداع: الخدعة 
 اآلخر فييا فكأنما خدعت ىي ) ج ( خدع

 الثقبة الواسعة المستديرة: الخربة 

 الثقب و الحمقة في طرف السير ) ج ( خرت و خرت ) جج ( أخرات: الخرتة

 ( ما صغر و تفرق من األمتعة ) مع: الخردة
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بين من خياطة و في المثل ) جمع بين سيرين في خرزة ( يضرب لمن طمب حاجتين في حاجة ) كل ثقبة و خيطيا في الجمد و ما بين الثق: الخرزة
 ج ( خرز

 م(لتمر ) ىي صمتة الصبي و خرسة مريما يصنع لمنفساء من طعام أو حساء و في الحديث في صفة ا: الخرسة

 طعام النفساء و الرخصة ) ج ( خرص: الخرصة

 (ريف و في الحديث ) النخمة خرفة الصائمما يجتنى من الفواكو في الخ: الخرفة

 انقبلب الحدقة نحو المحاظ و ىو أقبح الحول: الخزرة

 الكسرة في الظير و في الشعر سقوط تاء متفاعمن و مفاعمتن في الكامل و الوافر: الخزلة

 القطعة من األرض الغميظة و أكمة الطئة باألرض: الخشعة

 الخرزة من النعل ) ج ( خصف: الخصفة

الشعر المجتمع و العنقود و عود فيو شوك و كل غصن ناعم من أغصان الشجر و طرف الشجر المتدلي و القطعة من المحم ) ج ( : الخصمة 
 خصل

 لون األخضر ) ج ( خضر و خضر و النعومة و في ألوان الناس السمرة و في الخيل غبرة تخالطيا دىمة: الخضرة 

صفرة تخالطيا خضرة أو حمرة و الكبلم المنثور يخاطب بو متكمم فصيح جمعا من الناس إلقناعيم و من  من األلوان ما فيو غبرة أو: الخطبة 
 الكتاب صدره ) ج ( خطب

 )يز الخطوة ) ج ( خطى و يقال بين القولين خطى يسيرة إذا كانا متقاربين و يقال اتبع خطاه تبعو في المشي و غيره و في التنزيل العز : الخطوة 
 (ا خطوات الشيطان وال تتبعو 

 ما يختمس و الفرصة: الخمسة

 اسم من االختبلط و الشركة: الخمطة

 خيار المال و الخمع و الضعف ) ج ( خمع: الخمعة

ما خالط اإلنسان من سكر الخمر و أخبلط من الطيب تطمي بيا المرأة وجييا ليحسن لونيا و ما يجعل في العجين و نحوه من الخميرة و : الخمرة
 بيذ عكره و الرائحة الطيبة يقال وجدت خمرة الطيب ريحو و حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل و ترمل بالخيوطمن الن

 االضطرار و الفجرة و الغدر و يقال فبلن ذو خنعات إذا كان فيو فساد: الخنعة

 حمرة مشربة سوادا: الدبسة

ير في الجوف فيقتل صاحبو غالبا و ثقب الفأس و حمقة من الذىب أو الفضة من غير الكتمة من العجين و نحوه و المقمة الكبيرة و دمل يظ: الدبمة
 فص توضع في اإلصبع ) ج ( دبل

 المقمة الكبيرة كالدبمة: الدبنة

 الطريقة و العادة و الظممة ) ج ( دجم و يقال ىو في دجم اليوى و انقشعت دجم الباطل: الدجمة

 السواد و الظممة ) ج ( دجن: الدجنة
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 الظممة و ما يكمن فيو الصائد من حفرة و غيرىا ليصيد ) ج ( دجى: الدجية

 ليمة الزفاف ) مو ( و الباطن: الدخمة 

 ما يتبخر بو من الطيب و بخور خاص تقتل بو الجراثيم ) محدثة ( و أبو دخنة طائر يشبو لونو لون الدخان: الدخنة

 الجرأة عمى كل أمر و سنام الثور اليجين: الدربة

 الدرج ) ج ( درج: الدرجة 

 الرياضة و المدارسة: الدرسة

 يقال ىم في درعة إذا انكشف كمؤىم عما حوالي مياىيم: الدرعة

 ما يسد بو خرق السقاء و نحوه و الغبرة إلى سواد و الرديء من الرجال يقال ما ىو إال دسمة ال خير فيو: الدسمة 

 الدغش وىو الظممة: الدغشة

 لدفقة و ما انصب من سقاء أو إناء بمرة و يقال أعطاه ألفا دفعة بمرة ) ج ( دفعمن المطر ا: الدفعة

 دفعة واحدة: يقال جاءوا دفقة واحدة: الدفقة

 (السير من أول الميل و سير الميل كمو و في الحديث ) عميكم بالدلجة فإن األرض تطوى بالميل: الدلجة 

 الظممة: الدلسة

 لون الفيل: الدلمة 

 الصورة الممثمة من العاج و غيره يضرب بيا المثل في الحسن و الصنم المزين ) ج ( دمى: الدمية 

 لون الرمل يعموه أدنى سواد: الدىسة

 السواد و في اإلبل شدة الورقة حتى يذىب البياض: الدىمة

 الطائفة من الدىن و يقال ىو طيب الدىنة الرائحة: الدىنة

 الذباح وىو التياب في الحمق: الذبحة

 أول ما يبدو من الشيب: الذرأة

 الوسيمة و السبب إلى الشيء: الذرعة

 القطعة من الفوالذ تزاد في رأس السيف و نحوه و الصيت و من الرجل و السيف و نحوه حدتيما: الذكرة

 الشابة الحسنة الشباب: الرأدة  و التؤدة: الرؤدة

 الغراء الذي يمصق بو ) ج ( رؤم: الرؤمة

 ( ل رمضان ألول ليمة منو و في الحديث ) صوموا لرؤيتوإبصار ىبل: الرؤية

 المون المختمف و يقال لي عمى ىذا األمر ربصة تمبث وانتظار: الربصة
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 الرجل المقيم العاجز و القطعة العظيمة من الثريد ) ج ( ربض: الربضة 

 الدولة من ترى تكريمو ) ج ( رتبالمنزلة و المكانة أو المنزلة الرفيعة و درجة من دجات الشرف تمنحيا : الرتبة

 بياض في طرف أنف الفرس أو بياض في شفتو العميا: الرثمة 

 ما يدعم بو النخل و بناء يصاد بو الصيد ) ج ( رجب: الرجبة 

 الرجمة و ما يوضع بين الحقمين من حجر أو حديد ليميزىما ) ج ( رجم و رجام: الرجمة 

 رحمة المسممين و أنتم رحمتي و عالم رحمة يرتحل إليو من اآلفاق و يعبر ذو رحمة قوة عمى السيرما يرتحل إليو يقال الكعبة : الرحمة 

 يقال لك عنو ردحة أي مندوحة و سعة: الردحة

 ما يرش بو الماء و نحوه ) ج ( مراش: المرشة

 الزبية و حمقة من صفر أو فضة في حمائل السيف ) ج ( رصد: الرصدة

 ال وقع في رطمة أمر يتخبط فيو أو ال تعرف جيتوما يرتطم فيو يق: الرطمة

 اإلكميل من ريحان و آس يتخذ عمى الرؤوس و الطرف الغض من الكرم: الرعمة 

 الجمدة التي تقطع في الختان ) ج ( رغل: الرغمة 

 الفرصة و ىي النوبة تكون بين القوم يتناوبونيا عمى الماء و الماء يكون بين القوم ) ج ( رفص: الرفصة

 الصحبة تقول جمعتني و إياه رفقة واحدة: الرفقة 

 حفرة يصطاد فييا النمر ) ج ( رقب: الرقبة

 لون مؤلف من بياض و سواد أو من حمرة و صفرة و غيرىما ) ج ( رقط: الرقطة

طعة من الورق أو الجمد تكتب و من ما يرقع بو الخرق أو القطع يقال الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن منو شانتو فاطمبو مشاكبل و ق: الرقعة 
األرض القطعة و ىذه رقعة من الكؤل أو العشب و يقال أصاب رقعة اليدف أو الغرض قرطاسو و رقعة الشطرنج لوح مربع تصف قطعة عميو و 

 (خط الرقعة ضرب من الخط تكتب بو الرسائل و نحوىا ) مو

 الرقشة والرقطة: الرقمة

 قطعة من الثريد تبقى في اإلناء ) ج ( ركح و ركحالساحة والفناء و : الركحة

 الطين و التراب المجموع: الركمة

 من النبت و غيره القطعة منو: الرمعة

 الرماق: الرمقة

 لون الرماد أو أشد كدورة منو حتى يدخميا سواد: الرمكة

( آتوني زبر الحديد )زيل العزيز د القطعة الضخمة منو و في التنالكاىل و الشعر المجتمع بين كتفي األسد و غيره عمى مرفقيو و زبرة الحدي: الزبرة 
 و السندان ) ج ( زبر
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 الرابية ال يعموىا الماء و في المثل ) بمغ السيل الزبى ( يضرب لؤلمر إذا اشتد حتى جاوز الحد و حفيرة يشتوى فييا و يختبز و حفرة في: الزبية 
 فييا ) ج ( زبى موضع عال تغطى فوىتيا فإذا وطئيا األسد وقع

 القطعة من الشيء و الجماعة من الناس و الحالة و الجمدة التي بين العينين ) ج ( زجل: الزجمة

 ( ضرب من السياط قصير عريض ) د: الزخمة

 الزعب وىو القطعة من المال: الزعبة

 عماتك و ال أتوىم زعماتكواحدة الزعم بمعنى القول ) ج ( زعمات تقول لمن تذىب إلى رد قولو ىذا و ال ز : الزعمة

 من الشراب قدر ما يمؤل الفم و الدفعة من البول ) ج ( زغل: الزغمة

 ما زقف وما يبمع بسرعة: الزقفة

 الكومة من كل شيء: الزقية

 النطفة و الولد: الزكبة

 زق صغير لمشراب ) ج ( زكر: الزكرة

 آخر ولد لؤلبوين: الزكمة

 المقمة: الزلبة

 ىو العبد زلمة يشبو العبد كأنو ىو الييئة يقال: الزلمة

 الفوج و الجماعة ) ج ( زمر: الزمرة

 الممعة و النتفة من النبات ) ج ( زمع يقال أرض بيا زمع من العشب: الزمعة

 الرفقة أو الجماعة: الزممة 

 البياض الناصع وصفاء المون: الزىرة 

 الريح النتنة: الزىمة

 البقية من الشباب: السؤدة

 البقية يقال لممرأة إذا جاوزت عنفوان الشباب و فييا بقية إن فييا لسؤرة و من المال جيده ) ج ( سؤر: السؤرة

 السؤل: السؤلة

 السفر البعيد: السبأة

خرزات منظومة لمتسبيح ) مو ( و الدعاء و صبلة التطوع ) ج ( سبح و واحدة السبحات و ىي مواضع السجود و سبحات اهلل أنواره و : السبحة
 بللتو و عظمتوج

 الستار: السترة

 الساعة من الميل ) ج ( سجف: السجفة
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 السحابة و الغشاوة: السحبة

 آخر الميل قبيل الفجر و بياض يعمو السواد: السحرة 

 ما سخرتو من دابة أو رجل ببل أجر و ال ثمن يقال ىم سخرة و من يسخر منو الناس: السخرة

 رقة و ىزالسخفة الجوع ما ينشأ عنو من : السخفة

 السواد و الغضب: السخمة

 الحر أو الحمى و فضل حرارة الوجع و يقال عميك باألمر عند سخنتو في أولو قبل أن يبرد و سخنة العين ضد قرتيا: السخنة

 الظممة و الطائفة من الميل و اختبلط الضوء و الظممة معا كوقت ما بين طموع الفجر إلى اإلسفار ) ج ( سدف: السدفة

 القطيع من الطير والحيوان: بةالسر 

 دودة القز ) ج ( سرف: السرفة

 األمنية: السطرة

 الظمة ) ج ( سعن: السعنة

 طعام يصنع لممسافر و ما يحمل فيو ىذا الطعام و المائدة و ما عمييا من الطعام ) مج ( ) ج ( سفر: السفرة

 ما يتعمل بو من طعام قبل الغداء ) ج ( سفك: السفكة

ر من القواطع صغير الحجم رشيق الجسم لو منقار صمب أسود يمتقط بو الحشرات ظيره رمادي و أطراف ريشو بنية و البطن أبيض و طائ: السقدة
 الصدر و العجز و الذيل و األقدام حمر و يستوطن أوربة و سيبيرية ) مج ( ) ج ( سقد

 سكتكل ما أسكت بو صبيا أو غيره و بقية تبقى في اإلناء ) ج ( : السكتة

 الطمأنينة ) ج ( سكن: السكنة

 التجرد من الثياب: السمبة

 التسمط و السيطرة و التحكم: السمطة

فة قميل من الطعام يتناولو الجائع قبل الغداء و ما تدخره المرأة و غيرىا لتتحف بو من زارىا و الجماعة المتقدمون و يقال جاؤوا سمفة سم: السمفة
من األرض لمزرع و نحوه و جمد رقيق يجعل بطانة لمخفاف و نحوىا و غرلة الصبي و المال المقترض ) مو ( بعضيم في أثر بعض و بقعة تسوى 

 ) ج ( سمف

 كل ما يسمي و يقال سقيتني سموة طيبت نفسي و رخاء العيش: السموة

 لون بين السواد و البياض: السمرة

 هالصيت يقال فعل ذلك رياء و سمعة ليراه الناس و يسمعو : السمعة

 الماء القميل يبقى في أسفل اإلناء و جوع يأخذ اإلنسان فتدمع عيناه: السممة 

 دواء يتخذ لمسمن و عشبة ذات ورق و قضب دقيقة العيدان ليا نورة بيضاء و حب تأكمو النساء ليسمن عميو: السمنة
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 من األلوان الرقطة ) ج ( سنج: السنجة 

 مالحظ و النصيب و القرابة ) ج ( سي: السيمة 

 من الطعام قدر ما يشبع مرة ) ج ( شبع: الشبعة

 ما بين اإلصبعين: الشترة

 الغصن المشتبك و الشجر الممتف و الشعبة من كل شيء: الشجنة

 الشخب ) ج ( شخاب: الشخبة

 القطعة من كل شيء ) ج ( شدف: الشدفة

 ( شربالحمرة في الوجو و مقدار ما يروى من الماء و الحساء ) مو ( ) ج : الشربة 

 حفظة األمن في الببلد الواحد شرطي و شرطي و صاحب الشرطة رئيسيا: الشرطة 

 أعمى الشيء و من البناء ما يوضع في أعبله يحمى بو و بناء خارج من البيت يستشرف منو عمى ما حولو ) مج ( ) ج ( شرف: الشرفة

 و(مكتوب ) معمى الغمط الواقع في المن الشيء قطعة تقطع طوال و خط يمد : الشطبة

 القطعة ) مو ( : الشطفة

و قطعة يصمح بيا اإلناء و الغصن من الشجرة ) ج ( شعب و شعاب ( إلى ظل ذي ثبلث شعب  )ة من الشيء و في التنزيل العزيز الفرق: الشعبة
 و الشعب األصابع و أطراف

ييا الغاز فيمتيب ) محدثة ( و خرق تمف عمى رأس عصا و نحوىا الحرارة الساطعة و الميب و شعمة الموقد أداة مستديرة مثقبة ينفذ إل: الشعمة
 تغمس في الزيت و نحوه و توقد لبلستضاءة بيا ) محدثة ( و يقال كأنو شعمة نشاط أو شعمة ذكاء ) ج ( شعل

 البسرة المتمونة ) ج ( شقاح: الشقحة

 حمرة صافية مع ميل البشرة إلى البياض: الشقرة

 و في العين الحمرة في بياضيا و الشبو يقال فيو شكمة من أبيواختبلط األلوان : الشكمة

 وعاء صغير لمماء و المبن يتخذ من جمد و قد يستعمل لتبريد الماء ) ج ( شكاء و شكى و شكي: الشكوة

 البياض المختمط بالسواد: الشيبة

 ظيور الشيء و انتشاره و ظيوره في شنعة: الشيرة

 إنسان العين حمرةالشيل وىو أن يشوب : الشيمة 

 نومة الغداة و ما يتعمل بو قبل الغذاء: الصبحة

 الكومة من الطعام و يقال اشترى الطعام صبرة جزافا ببل كيل أو وزن ) ج ( صبر و صبار: الصبرة

 الصدر و الصدار و الدرع القصيرة ) ج ( صدر: الصدرة 

 من يصرعو الناس كثيرا: الصرعة
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 الضمور: الصقمة

 فر ) ج ( صمم و صبلمالمغ: الصممة

 ما يمعى بو الصبي ليسكت من طعام أو غيره ) ج ( صمت: الصمتة

 صفرة تضرب إلى الحمرة و البياض: الصيبة 

 من الرجل بطانتو و حاشيتو و من ال غناء فيو و ال كفاية من الرفقاء أو الحشم: الضبنة

 من يكثر الناس الضحك منو: الضحكة

 مجاحدة  بين المدين و الدائن بأن يماطل بأداء الحق ليحط عنو بعضوالزحمة و الشدة و ال: الضغطة

 الضناك وىو الزكام: الضنكة

 الغمبة و القير و من يضيده الناس كثيرا و ىي ضيدة أيضا: الضيدة

 صوت الطنبور ) ج ( طبن: الطبنة

 يشبو الطحاللون بين الغبرة والبياض يختمط فيو بياض بسواد كمون الرماد والمون الذي : الطحمة

 الظممة الشديدة والقطعة من السحاب: الطخية

 كل شيء مستحدث عجيب ) ج ( طرف: الطرفة

الطريق والمذىب والدأب والعادة والطريقة في األشياء المطارقة أي المطارق بعضيا عمى بعض ) ج ( طرق والطرق حجارة بعضيا فوق : الطرقة
 بعض

 ( طرم وطرمنتوء في وسط الشفة العميا ) ج : الطرمة

كل ما يطعم والرزق واإلتاوة والخراج والغنيمة ووجو الكسب يقال ىو طيب الطعمة وعفيف الطعمة إذا كان نقي الكسب وىو خبيث الطعمة : الطعمة 
رتجعت من ورثتو ) إذا كان غير نقي الكسب والدعوة إلى الطعام وأن تدفع الضيعة إلى رجل ليديرىا و يؤدي عشرىا وتكون لو مدة حياتو فإذا مات ا

 ج ( طعم

خوصة المقل وىو شجر الدوم و الخط األبيض أو األسود أو األصفر عمى ظير الحية وحية لينة خبيثة قصيرة الذنب عمى ظيرىا خطان : الطفية
 كالطفيتين

 السفرة البعيدة: الطمبة

 الغبرة إلى السواد و ما رق من السحاب ) ج ( طمس: الطمسة

 في الممة وىي الرماد الحار وحجر عريض ينصب كالطابق ويخبز عميو ) ج ( طمم الخبزة تنضج: الطممة 

 لون كالسحمة وىي أن تجاوز سمرتو إلى السواد: الطيمة

 السفرة القصيرة ) ج ( ظعن: الظعنة

 ذىاب النور و ظممات البحر شدائده: الظممة

 المعين والعشيرة: الظيرة
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أو في عروق الجسد ) ج ( عجر ويقال ذكر عجره وبجره عيوبو وأمره كمو ما أخفى منو وما أبدى وفي موضع السمن والعقدة في الخشبة : العجرة
عجرة ) فيركوف ( ورم ثانوي يظير في : حديث عمي ) إلى اهلل أشكو عجري و بجري ( وجاء بالعجر والبجر بكذب أو أمر عظيم و ) في الطب

 (الكبد انتقل من سرطان المعدة ) مج

 آخر ولد الرجل ) لممذكر والمؤنث والجمع ( ويقال ىو ابن عجزة وولد لعجزة: العجزة

 العجالة: العجمة

 ) ج ( عدى وعداء (عدوة الدنيا وىم بالعدوة القصوى إذ أنتم بال )وادي وجانبو وفي التنزيل العزيز المكان المرتفع وشاطئ ال: العدوة

 الخصمة من الشعر ) ج ( عذرالبكارة والعاذور والناصية وعرف الفرس و : العذرة

 العرج وموضع العرج: العرجة

 جعمو عرضة لكذا نصبو لو ىدفا وىو عرضة لمشر قوي عميو: العرضة

 الحد بين الشيئين ) ج ( عرف: العرفة

 الكومة من القمح المدوس الذي لم يذر ) ج ( عرم: العرمة

ومن  (ك بالعروة الوثقى ال انفصام ليا فقد استمس )ز ( وفي التنزيل العزيز جامن الثوب مدخل زره وما يستمسك بو ويعتصم ) عمى الم: العروة 
حي القميص أو الكوز و نحوىما مقبضو ومن الشجر ما ال يسقط ورقو في الشتاء ومن المال النفيس وطوق القبلدة يقال عرى المرجان قبلئده وضوا

موعد زراعة بعض أصناف الخضر التي تزرع أكثر من مرة في العام يقال إن البمد ) ج ( عرى والعرى قادة الجيش و ) في عمم الزراعة ( 
 البطاطس تزرع في عروتين من السنة 

 االنعزال: العزلة

 عزمة الرجل أسرتو وقبيمتو ) ج ( عزم: العزمة

ن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة: العسرة ) وجيش العسرة جش المسممين في  ضيق ذات اليد والعجز عن الوفاء بالدين وفي التنزيل العزيز ( وا 
 ) غزوة تبوك وساعة العسرة ساعة الشدة وفي التنزيل العزيز ( واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

 الظممة والشعمة من النار: العشوة

) ج ( عصب  (العصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحو لتنوء ب )يل أو الطير وفي التنزيل العزيز الجماعة من الناس أو الخ: العصبة
 وشجرة المببلب ) ج ( عصب

 الممجأ والمنجاة ويقال بل المطر ثيابو حتى صارت عصرة كادت تعصر: العصرة

 خرقة تؤخذ بيا النار: العطبة

 ( تعطل فييا الدواوين والمدارس ) محدثة بقاء العامل ببل عمل يقال فبلن يشكو العطمة ومدة يوم أو أكثر: العطمة

 بياض تخالطو حمرة فيصير كمون العفر وشعر القفا من الديك واألسد: العفرة

( آخر كل شيء والنوبة والبدل وما يؤكل عقب الطعام من حموى ومرقة ترد في القدر المستعارة والميل والنيار ومن الجمال أثره وىيئتو ) ج : العقبة 
 تقي عمى عقبة آل فبلن بعدىم وما يفعل ذلك إال عقبة القمر إذا كان يفعمو كل شير مرةعقب وفبلن يس

موضع العقد وىو ما عقد عميو و ) في النبات ( موضع ظيور الورقة عمى ساق النبات و ) في عمم النفس ( ظاىرة تتولد من الكبت وتصبح : العقدة
مترا وما يمسك الشيء ويوثقو  8193مسافات البحرية وتطمق عمى الميل البحري وطولو ذات وجود مستقل و ) في الجغرافيا ( وحدة لقياس ال
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لة خمقية والجماعة و في خطبة عمي ألصحابو ) ىذا جزاء من ترك العقدة ( والوالية عمى البمد ومنو ) ىمك أىل العقدة ورب الكعبة ( ومن المسان حا
وكل ما يمتمكو اإلنسان من ضيعة أو ( قولي  واحمل عقدة من لساني يفقيوا )زيل العزيز فتحد حركتو وفي التن تنشأ عن قصر في حكمة المسان

حك برامو وفي التنزيل العزيز عقار أو متاع أو مال و أرض كثيرة الكؤل والشجر ومنو قوليم ) عش إبمك بتمك العقدة ( ومن كل شيء وجوبو وا  امو وا 
وفي الكبلم الصعوبة والغموض والعثم في اليد تقول جبرت يده عمى عقدة ) ج ( عقد ويقال  (و دة النكاح حتى يبمغ الكتاب أجموال تعزموا عق )

تحممت عقده سكن غضبو و العقدة النفسية مشكمة تعترض حياة الشخص فينشأ عنيا اضطراب في النفس وعقدة أوديب شذوذ جنسي مظيره عشق 
 ( األم ) مج

 العقم: العقرة

 ( عقص من القرن عقدتو ) ج: العقصة

ما يعقل بو كالقيد أو العقال و ) في الرياضة البدنية ( قضيب من الخشب أو المعدن مشدود الطرفين في حبمين مثبتين من أعمى في سقف : العقمة
أو خشبة معترضة وأنبوبة بين كعبين من قصب السكر ) مو ( و ) في البستنة ( غصن أو جزء من غصن ينفصل عن النبات ويغرس كغصن 

 ( ب والتين ونحوىما ) موالعن

 أصل المسان والذنب والقوة وجحر الضب ) ج ( عكد: العكدة

 ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا: العكنة

 العكوة وغمظ كل شيء ومعظمو والحجزة الغميظة والوسط لغمظو والغزل الذي يخرج من المغزل قبل أن يكبب عمى الكبة ) ج ( عكا وعكاء: العكوة 

دح ضخم من خشب أو من جمود اإلبل وقد يكون ليا طوق من خشب يحمب فيو ووعاء من خشب أو ورق أو صفيح معدني يحفظ فيو ق: العمبة
 الشيء ) ج ( عمب وعبلب

 ما يمسك بو الرجل نفسو من القوت والمعيشة: العمثة

لعمطتان رقمتان في أعناق الطيور والعمطتان ودعتان تكونان سواد تخطو المرأة في وجييا تتزين بو والقبلدة من قرنفل ونحوه ) ج ( عمط وا: العمطة
 في أعناق الصبيان

بق كل ما تتبمغ بو البيائم من ورق الشجر وكل ما يكتفى بو من العيش وما يتعمل بو اإلنسان قبل الوجبة ويقال لو في ىذا المال عمقة ولم ي: العمقة
 حتى تدرك الربيع والتعمق يقال لو بفبلن عمقة وما يتمسك بو ) ج ( عمق عنده عمقة شيء وشجر يبقى في الشتاء تتبمغ بو اإلبل

 شق في الشفة العميا لئلنسان فتشبو بذلك شفة األرنب: العممة

 العمو: العموة

ما ال يصح ما يعتمد عميو ورئيس العسكر ورئيس القرية أو المدينة ) محدثة ( ) ج ( عمد و ) في اصطبلح النحاة ( خبلف الفضمة وىو : العمدة
 حذفو من الكبلم

 نسك كالحج ليس لو وقت معين و ال وقوف بعرفة ) ج ( عمر وأن يدخل الرجل عمى امرأتو في بيت أىميا: العمرة

 ( أجرة العمل والنقد ) مو: العممة

صحة البيع وسبلمة المبيع وضمان  كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يقال عمى فبلن في ىذا عيدة ال خبلص منيا و ) في البيع ( ضمان: العيدة 
م فيو صحة الخبر يقال عيدة الخبر عمى راويو واألعيان الموكول حفظيا إلى مؤتمن مسؤول وذو العيدة المسؤول ) محدثة ( ويقال فيو عيدة لم تحك

 عيب

 ( الجرعة ) وزنا ومعنى: الغبجة
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 لطخ الغبار: الغبرة

 الغبس وىو الظممة ولون الرماد: الغبسة

 ظممة آخر الميل وسواد شديد في ألوان الدواب: شةالغب

 الغدارة ) ج ( غدر: الغدرة 

 شبو القناع تمبسو نساء األعراب والعامة يقولون غطفة: الغدفة

 الغداة ) ج ( غدا وغدو: الغدوة

 ما شيئا بعد شيءالغذامة والقطعة من الماشية ومن المون الغبرة في كدرة ) ج ( غذم ويقال أصابوا من معروفو غذ: الغذمة

 النوى والبعد وبياض صرف: الغربة 

 ) وىم في الغرفات آمنون )غرف و غرفات وفي التنزيل العزيز ما غرف من الماء وغيره باليد ) ج ( غراف والعمية ) ج ( : الغرفة

 جمدة الصبي التي تقطع في الختان ) ج ( غرل: الغرلة 

 القطعة من السحاب ) ج ( غسم: الغسمة

 خصمة الشعر من العرف والناصية والغدائر ) ج ( غسن: الغسنة

 الشعبة الصغيرة من الغصن: الغصنة

 أنثى الغفر وما يغطى بو الشيء ويقال اغفروا ىذا الشيء بغفرتو أي أصمحوه بما يجب أن يصمح بو: الغفرة 

 الغبلظة ويقال بينيم غمظة عداوة: الغمظة

 جمدة تقطع بالختان ) ج ( غمف: الغمفة

 شدة الشيوة لمجماع: الغممة

 الغمر والزعفران وطبلء يتخذ من الزعفران والكركم ) ج ( غمر: الغمرة

 ما تطمي بو المرأة وجييا لمزينة: الغمنة

 الميمة التي يرى فييا اليبلل فيحول دون رؤيتو سحاب أو ضباب: الغمية

 دائرة تكون في شدق الغبلم المميح أو في ذقنو ) ج ( غنب: الغنبة

 القطعة ) ج ( فؤم يقال قطعوه فؤما: الفؤمة

 الفرجة في الشيء وما يتطاول بو من مال أو أدب ) ج ( فتح: الفتحة

 (نوع من شجر السنط أصفر الزىر عطره ) مو: الفتنة

 مكان تفجر الماء وفجرة الوادي متسعو الذي يسيل إليو الماء: الفجرة 

 فجمة الوادي متسعو: الفجمة
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 (ن الشيئين وانكشاف اليم ومشاىدة ما يتسمى بو ) محدثةالشق بي: الفرجة

 األكمة ) ج ( فردات: الفردة

النوبة تكون بين القوم يتناوبونيا عمى الماء ) ج ( فرص يقال جاءت فرصتك من البئر نوبتك وجاءت فرصتك من السقي ساعتك ووقتك : الفرصة
 بيا ومن الفرس سبقو وسجيتو وقوتوالذي تستقي فيو ويقال انتيز فبلن الفرصة اغتنميا وفاز 

من النير مشرب الماء منو ومن البحر محط السفن ومن الدواة محل المداد ومن الحائط كالفرجة والحز في العود ونحوه ومن الباب الخشبة : الفرضة
 التي تدور فييا رجمو ومن الجبل ما انحدر من وسطو وجانبو ) ج ( فرض وفراض

 االفتراق: الفرقة

 نتوء عظيم في الصدر أو في الظير ) ج ( فزر: الفزرة

السعة ) ج ( فسح يقال في ىذا األمر فسحة أي سعة والسعة بين عممين لمراحة والتنزه ) محدثة ( والفسحتان ما ال شعر عميو من جانبي : الفسحة
 العنفقة

 قمفة الصبي إذا اتسعت حتى تخرج حشفتو قبل أن يختن: الفصعة

 وخروج الصدردخول الظير : الفطأة

 فم الوادي ) ج ( فغر: الفغرة 

 الحفرة التي تغرس فييا الفسيمة وفقرة القميص مدخل الرأس منو ) ج ( فقر: الفقرة

 حوت بحري وىو من الحيوانات المبونة ومن ذوات الرئتين: الفقمة

 الندامة عمى ما فات: الفكنة

 الظفر والفوز بالمطموب: الفمجة

 من شيء ما قبضت عميو: القبضة

 المثمة ووسم بأذن الشاة من قبل العين وقبمة الحمى بثرة تخرج عمى فم المحموم : القبمة

ضيق العيش والخرق أو الفتحة الضيقة يدخل منيا الماء البستان والفتحة يستقر فييا لسان غمق الباب وحمقة الدرع وعين التنور و الكوة : القترة
 رة ففقئت عينو فيي ىدر ( وبيت كالخص ونحوه يستتر بو الصائد عند تصيده ) ج ( قترالنافذة وفي الحديث ) من اطمع من قت

 لون فيو غبرة وحمرة أو سواد ليس بشديد: القتمة

األمر العظيم الشاق ال يكاد يركبو أحد والقحط وركوب اإلثم ) ج ( قحم وقحم الطريق ما صعب منيا عمى سالكيا والقحم من الشير ثبلث : القحمة
 آخره ليال

 الطاقة والقوة عمى الشيء والتمكن منو والغنى والثراء يقال رجل ذو قدرة ذو يسار وغنى: القدرة

 كثرة اإلقدام عمى العدو في الحرب والسابقة في األمر: القدمة

 القدة يقال فبلن قدوة إذا كان يقتدى بو ولي بك قدوة: القدوة
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الجبل ما برز وأشرف من جانبو أومن رأسو ويقال بمغ قذفة الجبل وقذفاتو وأقذافو أعاليو ونواحيو القذف ) ج ( قذف وقذاف وقذفات ومن : القذفة
 البعيدة وشرفة البناء

 من الماء الجرعة منو: القذمة

ومن األعراب ) لعزيز قرب وقربات وفي التنزيل االقرابة يقال بيني وبينو قربة وما يتقرب بو إلى اهلل تعالى من أعمال البر والطاعة ) ج ( : القربة
 (من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهلل وصموات الرسول أال إنيا قربة ليم

 القرحة وبياض بين عيني الفرس مثل الدرىم الصغير فما دونو: القرحة

 خبزة صغيرة مبسوطة مدورة ) ج ( قرص: القرصة

 رع أصحابو غمبيم بياالنصيب ويقال كانت لو القرعة إذا قا: القرعة

 خصل من الشعر تترك عمى رأس الصبي كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس والقميل من الشعر وسط الرأس خاصة: القزعة

 العار والعيب والفساد: القضأة

 القضام يقال ما ذقت قضمة: القضمة

 قائم الرحى: القطبة

 موضع القطع من األقطع ) ج ( قطع: القطعة

 في الجبل النقرة: القعبة

 ما يقعد عميو كثيرا من سرج ونحوه وما يتخذه الراعي لمركوب وحمل الزاد والمتاع وما يقتعده الرجل لمركوب: القعدة

 الوىدة: القعرة 

 قعمة المال خياره ) ج ( قعم: القعمة

 قفة واسعة األسفل ضيقو األعمى ) ج ( قفاع: القفعة

السرج وما يقمع من الشجرة وما ال يدوم من المال والمال المستعار والدنيا دار قمعة دار تحول وارتحال الرجل الضعيف والذي ال يثبت عمى : القمعة
 وىو عمى قمعة رحمة وىو مجمس قمعة يضطر الجالس فيو إلى التخمي عنو لغيره مرة بعد مرة ومنزلنا منزل قمعة ال نممكو

 ( قمفالجمدة التي يقطعيا الخاتن من ذكر الصبي ) ج : القمفة 

 مقدار ما يمؤل الفم من نحو السويق أو الماء: القمحة

 شدة البياض أو بياض إلى الخضرة: القمرة

 الكومة تجعل عبلمة عمى الطريق وغبلف الحبة ) ج ( قمز: القمزة

 ما اكتسب يقال لو غنم قنوة خالصة لو ثابتة عميو: القنوة

 القنوة: القنية

 غبرة تعمو أي لون كان: القيبة
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 يقال أخذت فبلنا قيرة اضطرارا وىو قيرة لمناس يحتمل قيرىم: ةالقير 

 المجمرة يتبخر بيا: الكبوة

 طرف القارورة والدلو الصغيرة ) ج ( كتع وكتاع: الكتعة

 من المبن ما عبله من الدسم بعد الغمي ومن الماء ما يطفو عمى وجيو: الكثأة

 والمنخفضة من األرض بين الجبال ) ج ( كثب كل قميل مجتمع من طعام أو لبن أو غير ذلك: الكثبة 

 ما عمى المبن من الدسم والخثورة وما ترمي القدر من الطفاحة والفرق الذي وسط ظاىر الشفة العميا: الكثعة

 عشب حولي أو معمر ينبت في المناطق المعتدلة مغطى بشعر وبري ولو نورة برتقالية المون ) ج ( أكاحل : الكحمة

 ينحو نحو السواد المون: الكدرة 

 كثرة المحم والشحم ورجل ذو كدنة سمين غميظ: الكدنة

 األرض الغميظة أو الصمبة ال تعمل فييا الفأس ) ج ( كدى وحرفة السائل الممح ويقال بمغ الناس كدية فبلن إذا أعطى ثم منع وأمسك: الكدية

 الكرب ) ج ( كرب: الكربة

 والريش األبيض المجتمع تحت ذنب الطائر وكسرة الخبز ) ج ( كسعالنكتة البيضاء في جبية كل شيء : الكسعة

 موضع شحم الكميتين إذا نزع الشحم: الكظرة

ة كفأة الشيء نتاجو في سنة وكفأة األرض زراعة سنتيا وكفأة الشجر ثمر سنتو ويقال منحو كفأه غنمو وىب لو ألبانيا وأوالدىا وأصوافيا سن: الكفأة
 ورد عميو األميات

 ( طعام من لحم يقطع ويدق ويضاف إليو التوابل والبصل ويعمل عمى ىيئة أصابع أو أقراص ويشوى في السفود عمى النار أو يقمى ) مج: تةالكف 

 قوت الكفاية يقال قنعت بالكفية ) ج ( الكفى: الكفية

 العربون والنسيئة: الكؤلة

 والخصمة من الميف يخرز بيا والشعر النابت في جانبي خطم الكمب والسنورالشدة من كل شيء والضيق في العيش والقحط وشدة البرد : الكمبة

 اليسير من كل شيء: الكمتة

لون بين السواد والحمرة وما ينفق عمى الشيء لتحصيمو من مال أو جيد ) محدثة ( وحمرة كدرة تعمو الوجو وما تتكمفو عمى مشقة و يقال : الكمفة
ما يتجشم من أنواع المجامبلت وأنواع من رقيق النسيج والشرط تضاف إلى الثوب حمية وزينة ) محدثة ( ) ج ( رفعت الصداقة الكمفة بينيما رفعت 

 كمف

 لون أسود يخالطو حمرة: الكمتة

 تغير المون وذىاب صفائو: الكمدة

 ما أخذ بأطراف األصابع والكتمة من التمر وغيره والكثبة من التراب والرمل ) ج ( كمز: الكمزة

 (ظممة في البصر بسبب مرض العصب البصري أو الشبكية أو المخ بدون تغير ظاىر في شكل العين ) مج: الكمنة
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 الضيق: الكنظة

ما يجعل عمماء عمى الشخص غير االسم والمقب نحو أبو الحسن وأم الخير وتكون مصدرة بمفظ أب أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم : الكنية 
الة وتستعمل مع االسم والمقب أو بدونيما تفخيما لشأن صاحبيا أن يذكر اسمو مجردا وتكون ألشراف الناس وربما كني الوليد أو عمة أو خال أو خ

تفاؤال وقد كنى بعض أجناس من الحيوان فمؤلسد أبو الحارث ولمضبع أم عامر ونحو ذلك كثير شائع في كبلم العرب والكناية عن الشيء الذي 
 ل عميو ) ج ( كنىيستفحش ذكره بما يد

 الدىمة أو غبرة مشربة سوادا: الكيبة

 التوقف يقال لي عمى ىذا األمر لبثة: المبثة

كل شعر أو صوف متمبد والشعر المتراكب بين كتفي األسد وفي المثل ) ىو أمنع من لبدة األسد ( وغطاء من أغطية الرأس يتخذ من : المبدة
 ولبد الصوف المتمبد ) مو ( ) ج ( ألباد ولبود

 الشبية يقال في أمره لبسة وفي حديثو لبسة: المبسة

 تحول المسان من حرف إلى حرف كقمب السين ثاء والراء غينا: المثغة

 العمم من أعبلم األرض والجبل المسطح ليس بالضخم وناحية الوادي ) ج ( ألجام: المجمة

 يقال مالك عندي لحسة شيء: المحسة 

 يصيده ولحمة جمدة الرأس وغيره ما بطن مما يمي المحم ومن الثوب لحمتو والقرابة يقال بينيم لحمة نسب ) ج ( لحم ما يطعمو البازي مما: المحمة

 (بيض دودة القطن تضعو عمى باطن الورقة ) ج ( لطع ) محدثة: المطعة

يمعب ويقال رجل لعبة يمعب بو ونوبة المعب يقال كل ما يمعب بو مثل الشطرنج والنرد والدمية ونحوىا يمعب بيا واألحمق الذي يسخر بو و : المعبة
 لمن المعبة وفرغ من لعبتو ) ج ( لعب

 لون المعس يقال في شفتييا لعسة: المعسة

كمعطة الصقر وخط بسواد أو صفرة تخطو المرأة في خدىا لتتزين بو وسواد بعرض  سواد أشرب حمرة يقال بوجيو لعطة ورأيت بو لعطة: المعطة
 والقبلدةعنق الشاة 

 الشيء القميل بقدر ما تأخذه الممعقة أو اإلصبع: المعقة

 المقمة يقال ألغفني لغفة: المغفة

 ما يييئو اإلنسان من الطعام لبللتقام ) ج ( لقم: المقمة 

 ما يتعمل بو قبل تناول الطعام ) ج ( لمج: الممجة

 اليسير من السمن ونحوه تأخذه بإصبعك كالجوزة: الممظة

لجماعة من الناس ومن الجسد نعمتو وبريق لونو والسواد حول حممة الثدي خمقة أو البقعة من السواد خاصة أو كل لون خالف لونا ا: الممعة
 والموضع ال يصيبو الماء في الوضوء أو الغسل يقال بو لمعة لم يصبيا الوضوء وقطعة من النبت أخذت في اليبس ) ج ( لمع ولماع

شراق : الميبة  المون من الجسدالعطش وا 

 العطش والتعب: الميثة
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 ما يتعمل بو قبل وقت تناول الطعام كالممجة: الميجة

 يقال مالك عندي ليسة شيء: الميسة

 من السويق السفة منو: الميمة

تبمغ بو يقال ما وجدت الماشية ما تيديو لمرجل إذا قدم من سفر وما ييديو المسافر إذا قدم من سفره والطعام الذي يتعمل بو قبل الغداء وما ي: المينة 
 إال لينة قميبل من المرعى

حن من العطية أو أفضل العطايا وأجزليا ويقال اشتراه بميوة من مال حفنة واأللف من الدنانير والدراىم ) و ال يقال لغيرىا ( وما يمقيو الطا: الميوة
 الحب في فم الرحى بيده ) ج ( ليا

 القوت ) ج ( مؤن: المؤنة 

 ما يتمتع بو من الصيد والطعام وأن تضم عمرة إلى حجك وزواج المتعة: المتعة

 العقوبة والتنكيل ) ج ( مثبلت: المثمة

 الغاية والشفرة الكبيرة ) ج ( مدى: المدية

 النكتة في الصخرة ونواة التمرة: المذلة

 البياض الذي يخالطو غيره وحفيرة يجتمع فييا ماء السماء: المرىة

 الدسم والجرعة من الماء يقال ما في اإلناء مزعة من الماء ) ج ( مزعبقية : المزعة 

 المطرة وابن مزنة اليبلل يخرج من خبلل السحاب يقال طمع ابن مزنة: المزنة

 ثمرة العوسج ) ج ( مصع: المصعة

وما ليس لو دية من الجراح ) ج ( ( عظاما  عمقة مضغة فخمقنا المضغةفخمقنا ال )ن لحم وغيره وفي التنزيل العزيز القطعة التي تمضغ م: المضغة
 مضغ و ) مضغ األمور ( صغارىا

 بقية من الكؤل: المظعة 

 (المغر ومسحوق أكسيد الحديد ويوجد في الطبيعة مختمطا بالطفال وقد يكون أصفر أو أحمر بنيا و يستعمل في أعمال الطبلء ) مج: المغرة 

 العين كميا: المقمة 

 تطاعة والقوة والشدةالقدرة واالس: المكنة

 الممث وىو أّول سواد الميل: الممثة

 الزرقة الشديدة والبركة والكممة المميحة ) ج ( ممح يقال حدثتو بالممح ويقال أصبنا ممحة من الربيع شيئا يسيرا منو: الممحة

 مدة العيش: المموة

 األمنية ) ج ( منى: المنية

 وبذلت لو ميجتي ومن كل شيء خالصو ) ج ( ميجدم القمب والروح يقال خرجت ميجتو : الميجة
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 من األرض ما انخفض في سيولة واستواء ) ج ( ميد: الميدة 

 التؤدة و الرفق يقال خذ الميمة في أمرك وأخذ عميو الميمة تقدمو في سن أو أدب وبقية جمر في الرماد: الميمة

 من رواية أو قصةالنبذة والقطعة من الشيء يقال نبذة من كتاب أو نبذة : النبذة

 أول ما يظير من ماء البئر: النبطة

 القطعة المنتوفة ويقال نتفة من طعام ونتفة من عمم قطعة منو ) ج ( نتف: النتفة

 طمب الكؤل ومساقط الغيث وقصد ذي المعروف لمعروفو ويقال ىو نجعي موضع أممي وىذه ليست بدار نجعة غير صالحة لمتحول إلييا: النجعة

 قميل من الشيء يقال أعطو نجفة من لبنال: النجفة

 القرعة: النحبة 

 المختار من كل شيء يقال جاء في نخبة أصحابو خيارىم: النخبة

 الجبان: النخبة

حدى فتحتيو وىما نخرتان ويقال لمريح نخرة شديدة عصف: النخرة   مقدمة األنف وا 

 غيرىا ) ج ( ندأ طبقة من المحم مخالفة لمونو وقطعة من النبت منعزلة عن: الندأة

 ) في النحو ( النداء ب ) وا ( مثل وامعتصماه ويقال عربي ندبة فصيح: الندبة

 ما اتسع من األرض ويقال إنك لفي ندحة من األمر سعة: الندحة

 يقال ال يكون ذلك إال ندرة أو في الندرة إال أحيانا قميمة: الندرة

 البياض في آخر الظفر: الندغة

 الشيء النتفة يقال متعاني ندفة لبنالقميل من : الندفة

 القميل من الماء ونحوه ) ج ( نزف: النزفة

 الطعام يصنع لئلخوان حتى يشبعوا يقال كان اليوم عمى فبلن نزلتنا وأكمنا عنده نزلتنا: النزلة

 (التنزه والمكان البعيد ) ج: النزىة

 التأخير يقال باعو بنسأة: النسأة

 مرسوم ) ج ( نسخصورة المكتوب أو ال: النسخة

 القطعة من النسع ) ج ( نسع: النسعة

 حجارة سود ذات نخاريب ينسف بيا الوسخ عن األقدام في الحمامات ) ج ( نسف ونساف ونسف: النسفة

 نساءال: النسوة

 رقية يعالج بيا المريض ونحوه: النشرة
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 الرمق: النشغة 

 من القدر وىو حار فحسي والرغوة تعمو المبنالشيء القميل يبقى في اإلناء وما أخذ بمغرفة : النشفة 

 الحمقة أو الربقة تجعل في أعناق الدواب ) ج ( نشق: النشقة

 اإلنصات يقال لو عمي حق النصتة: النصتة

 النصر والعون: النصرة

من عرق قطرات والمني ) ج ( الماء الصافي ) ج ( نطاف يقال سقاني نطفة عذبة ونطافا عذابا والقطرة يقال جاء و عمى جبينو نطاف : النطفة
 نطف

 الجرعة والشيء اليسير يقال أخذ من اإلناء نطمة: النطمة

 يقال رجل نعتة غاية في الرفعة: النعتة

 الخيشوم: النعرة

 الجرعة يقال سقاه نغبة من لبن ) ج ( نغب: النغبة

 الجرعة ) ج ( نغم: النغمة

 داء يصيب الفرس ترم منو خصيتاه: النفخة

 خرزة ) ج ( نفذ يقال قارب الخراز بين النفذال: النفذة

 ما يعمق عمى الصبيان لرد العين: النفرة

 الدفقة من الدم ) ج ( نفص: النفصة 

 المطرة تصيب قطعة من األرض وتخطئ أخرى: النفضة 

 ما يبقى من الشيء وما ينف لرداءتو ) ج ( نفى: النفية 

بدو منو ) ج ( نقب ويقال ) ىو يضع اليناء مواضع النقب ( ماىر مصيب وأثر الصدأ ونحوه يقال سراويل بغير ساقين والجرب أو أول ما ي: النقبة
 جموت سيفي من نقبتو

ج  الحفرة الصغيرة المستديرة في األرض ونحوىا وقد يبقى فييا ماء السيل و ) نقرة القفا ( حفر في آخر الدماغ وىدة العين ومبيض الطائر ): النقرة
 قطعة المذابة من الذىب أو الفضة ) ج ( نقار( نقر ونقار وال

عبلمة مستديرة صغيرة جدا عمى سطح مستو و في الخط العربي عبلمة مستديرة غير مطموسة صغيرة تجعل فوق الحرف المعجم أو تحتو : النقطة
 ى لشكللتميزه وكانت تستعمل في الكتابة القديمة لمشكل أيضا وتستعمل النقط في بعض المغات السامية األخر 

 النميمة ) ج ( نقل: النقمة

 الصبرة من الطعام ) ج ( نكب: النكبة 

قة األثر الحاصل من نكت األرض والنقطة في الشيء تخالف لونو والعبلمة الخفية والفكرة المطيفة المؤثرة في النفس والمسألة العممية الدقي: النكتة 
نعام فكر وشبو  يتوصل إلييا بدقة وا 
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 أي لون كانت والبمق ) ج ( نمر النكتة من: النمرة

 بقية الماء في الحوض ويقال فرس ذو نممة كثير الحركة: النممة

 االنتياب والمنيوب: النيبة

 الفرصة ) ج ( نيز ويقال ىو نيزة المختمس صيد لكل أحد: النيزة

 غاية الشيء وآخره والفرضة في رأس الوتد تمنع الحبل أن ينسمخ والعقل ) ج ( نيى: النيية

 الفضيحة والطائفة من الميل يقال مضت ىتكة من الميل: اليتكة

 غمظ الخمق في الخيل والعيب والقبح يقال في كبلمو ىجنة: اليجنة

المصالحة بعد الحرب أو فترة تعقب الحرب يتييأ فييا العدوان لمصمح وليا شروط خاصة ) ج ( ىدن والدعة والسكون وانتقاض عزم الرجل : اليدنة 
 وبخبر يأتي

 (القصد والوجية يقال ضل فبلن ىديتو وخشبة مستعرضة في الطاحون أو الساقية يجرىا الثور فتدور الرحى ) مو: اليدية 

 الرجل ييزأ منو: اليزأة

 األحمق: اليكعة 

 وىمبة الشتاء والزمان شدتيما ما نتف من ذنب أو معرفة وما فوق العانة إلى قريب من السرة وشعر الخنزير الذي يخرز بو وىمبة الشير آخره : اليمبة

 ( الخزي والعار والحياء ) و أصميا الوؤبة: التؤبة

 (التوآد ) و أصميا الوؤدة: التؤدة 

 موقد النار ) ج ( وأر وأور: الوؤرة

 الجانب والناحية والموضع الذي تتوجو إليو وتقصده وكل مكان استقبمتو والقبل وشبييا ووجية األمر وجيو: الوجية

 التداعة وىي الخفض والسعة في العيش: التدعة

 لون الورد: الوردة

 السمرة وسواد في غبرة أو سواد وبياض كدخان الرمث يكون ذلك: الورقة

) في عمم الكيمياء ( رمز لمقوة التي تربط بين ذرتين في جزيء ) مج ( و ) الوصمة المزدوجة ( التركيب الذي يكون فيو وصمتان ثنائيتان : الوصمة
 (جزيء متصمتان بوصمة أحادية ) مجفي ال

 الكرسي المنسوج: الوضنة

 الوكنة: الوقنة

 الموردة إلى الماء: الوكرة

 لمطائر وكنو ) ج ( وكنات ووكن: الوكنة

 ضرب من برود اليمن: اليمنة 
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 :  فعالنالصرفية صيغة ال -11

تمنع الصفراء من بموغ المعىء بسيولة فتختمط بالدم فتصفر بسبب اليرقان وىو مرض فيسيولوجي يصيب النبات فيصفر، وحالة مرضية : األرقان 

 ذلك أنسجة الحيوان.

 األبردان وىو الغداة والعشي.: البردان 

 التِيع وىو المتسرع إلى الشر. : التيعان

 من الرجال التْييان أي  الجسور الذي يركب رأسو في األمور و من الجمال الجريء الذي يركب رأسو   : التَييان

 عمى صورة الفعبلن و اإلعراب عمى النون و عمى صورة المثنى و اإلعراب بالحروف ما يجز بو: الجممان

 القوة و الشباب : الجيشان

 يقال حدثان الشباب و حدثان األمر أولو و ابتداؤه: الحدثان

 زيادة مؤقتة في سرعة نبضات القمب النفعال أو إجياد أو مرض : الخفقان

 الكثير الجراد: الدلجان 

 الكابوس الذي ينزل عمى اإلنسان ) و قيل ىي دخيمة (: الديثان

 في سير اإلبل تحامل و تمايل من ضعف أو ىزال: الرىمان 

نبات معمر من الفصيمة الباذنجانية ينبت في الصحارى المصرية و اليند لو أغصان كثيرة تخرج من أصل واحد أوراقو عصيرية و أزىاره : السكران
 (يستعمل في الطب ) مجبنفسجية 

 (التياب المبال الجونوككي و ىو أحد األمراض التناسمية ) مج: السيبلن

 وىو العيب أو الخمل.  الشقذ: الشقذان

 الشديد القوي و النشيط الماضي في األمور ) ج ( صمتان: الصمتان 

 بياض يعمو المسان من مرض أو عطش: الطموان 

 خشبة يبرد عمييا الماء: الطييان 

 رجل عفتان جاف جمد قوي: العفتان 

 شجرة تنبت في الصحارى وىي قضبان خضر دقاق أوراقو حرشفية دقيقة و لو زىر أصفر وثمر دقيق يشبو اآلنيسون وىو عطري الرائحة: العمجان

 المنعة والكثرة يقال إنو لذو غطوان: الغطوان

 غطيان البحر فيضانو: الغطيان

 الرجال الصمب الجريء الحديد الفؤاد واألنثى فمتانة والمكتنز المحم ) ج ( فمتانمن الخيل الفمت ومن : الفمتان

 طغيان النير واندفاعو حين ترفده األمطار والسيول: الفيضان

 المتثاقل المتقارب الخطو في مشيو من كل شيء: القطوان
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 ) ج ( كروان وكراوين طائر طويل الرجمين أغبر نحو الحمامة لو صوت حسن: الكروان

 اىتزاز الغصن و نعمتو والشباب: الممدان

 الميل والنيار أو طرفا النيار يقال ال أفعمو ما اختمف المموان: المموان

 ضد الحيوان يقال اشتر من الموتان وال تشتر من الحيوان اشتر الدور وال تشتر من الدواب: الموتان 

 نالسورة والحدة يقال بو نزوا: النزوان 

 مشية الذئب إذا أسرع: النسبلن 

 شبيو السعال والنفخ عند الغضب: النفطان 

 ما أسالتو السحابة من مائيا وما فاض من مجتمع السيل: النفيان

 (اضطراب عقمي مؤقت يتميز باختبلط أحوال الوعي ) مج: اليذيان

 حسن السير: اليمذان 

 والتيس والترابالشديد الخوف أو الحذر والجبان والراعي : الييبان

 االنييال في تتابع: الييبلن 

طائر من الفصيمة الحمامية أكبر قميبل من الحمامة المعروفة يستوطن أوربة ويياجر في جماعات إلى العراق والشام ولكنيا ال تمر : الورشان 
 شيء آخر ) ج ( ورشان ووراشين بمصر ) مج ( وفي المثل ) بعمة الورشان يؤكل رطب المشان ( يضرب لمن يظير شيئا والمراد منو

مرض فسيولوجي يصيب النبات فيصفر وحالة مرضية تمنع الصفراء من بموغ المعى بسيولة فتختمط بالدم فتصفر بسبب ذلك أنسجة : اليرقان
 الحيوان.
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  الملخص:

يغ الصّ ىذه رفّية، ودراسة شكل الصّ يغ الصّ االشتقاقية، وبخاصية خاصية التتمّيز الّمغة العربّية ب    
وأخرى ألجل  ،ة بيانات بجذور األفعال الثالثيةقاعد شتقاق اآللي؛ باعتمادرفية حاسوبيا، ىو دراسة لالالصّ 

اّل ك ،التنقيب فييا رفي الصّ لتتحقق قابمية ومرونة التعامل مع النظام ان اشتقاق المستعمل والميمل منيا، وا 
 العربي حاسوبيا.

، وكذا العالقة العالقة بين شكميا ومدلوالتيا ، يكون بدراسةعرفانيا رفّيةالصّ يغة الصّ والبحث في داللة    
 يغي الذي تنتمي إليو، وتفّسرالصّ لجذر، ومن نمطيا رفية من االصّ يغة الصّ بين مدلوالتيا؛ إذ تتأتى داللة 
المشابية عالقتي بو ، لعرفانيةالمناويل ابرفية الصّ يغ الصّ اللي في الدّ مشترك العالقات التي تربط معاني ال

دراك المعاني  وتوّسع نظرية المزج المجال التصوري لتفسير بعض العالقات المجازية؛ أو المجاورة، وا 
 بناء استعارات جديدة.لوحتى ، عممية االستداللية ومزج التصوراتبال التداولية،

SUMMARY : 

   The use of Arabic as a derivative of morphological and morphological forms, 
and the study of the morphological form of these morphological forms, is a 
study of automatic derivation; the adoption of a database of the roots of the 
three verbs and others for exploration. 

The meaning of the morphological formula is derived from the root, and from its 
style, and the relationship between the meaning of the semantic participant in 
the morphological forms is expressed by the mystical tendencies, And the 
expansion of the theory of blending the conceptual field to interpret some 
metaphorical relationships; to understand the deliberative meanings, the 
deductive process and the mixing of perceptions, and even to construct new 
metaphors. 
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