ما جاء على (فِعال) من اسم اآللة
د .محمد عبدو فلفل

كلية اآلداب الثانية – حماة -سورية
المقدمة
عني هذا العمل بما جاء على ِ
(فعال) من اآلالت واألدوات في اللغة العربيـة،
ُ

لذلك رصد جمهـور مـا جـاء منهـا علـى هـذا الـو ن ،فتكـون لديـ مـا يمكـن ن ُيسـمى
بش ــيء م ــن االطمئن ــان (معجممم مممما جمممال فممم العربيمممة علممم

ِفعمممال ممممأل اادوا

واآلال )؛ وذلــك لمناقشــة رقـرار المجمــو اللغــوي ال ــاهري قياســية هــذا الــو ن فــي بــا
اسم اآللة مناقشة تأخذ بعين االعتبار منت دي المجمو في ق ارره هذا.
وقد قدم هذا العمل لمعجم دراسة نظرية ت ويمية تحليليـة لمـا وقـف عليـ عنـد
ئمة العربية قـدماء ومحـدنين مـن فكـار عـن اسـم اآللـة عامـة ،وعمـا جـاء منـ علـى

ِ
(فعال) خاصة ،وناقشت هذه الدراسة النظرية األفكار اآلتية:

أوالا :اس اآللة قرالة ف المفهمو والمطمحل  .تناولـت هـذه الر ـرص مصـطل
اسم اآللة مبينة األفكار الج ئية التي يتكون منها مرهوم المصطل لدى األئمة.
ثاني ا :اس اآللة بيأل الجمود واالشتقاق .بينت هذه الر ـرص تنبيـ نرـر مـن ئمـة
العربية على ن من سماء اآللة ما هـو مشـت  ،ومنهـا مـا هـو جامـد ،وعلـى الرـرو
المعنوية في داللة كل منهما على اآللة و األداص.
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ثالث ا :المشمتق ممأل أسممال اآللمة بميأل السمماو والقيما  .عرضـت هـذه الر ـرص

لمرهوم قياسـية سـماء اآللـة ،ولضـوابط هـذه ال ياسـية ،وللم ـي

البا

عند األئمة قديما وحدينا.

مـن األو ان فـي هـذا

(فعال) دال اة عل اآللمة .وضـحت هـذه الر ـرص ن لصـيغة ِ
ِ
(فعـال)
رابع ا :طيغة َ
حضــو ار الفت ــا ف ــي ب ــا اســم اآلل ــة ،وق ــد تمنـ ـل ذلــك اس ــتعماال ف ــي المدون ــة اللغوي ــة
العربية التي جاءت بما ي ر من ربعمئـة اسـم ةلـة علـى هـذا الـو ن ،كمـا تمنـل هـذا

الحضور است ار ار لهذا االستعمال في الذائ ة اللغويـة العربيـة ،وتنظيـ ار لـدى المعنيـين
بالشأن اللغوي العربي قديما وحدينا.
خامس ا :نظرة ف معج ما جال عل (فعمال) مـن سـماء اآلالت .قـدمت هـذه

الر رص نظرص في هـذا المعجـم مبينـة الغـر

منـ  ،ومصـادره ،وةليـة ترتيبـ  .وفيمـا يلـي

ترصيل ال ول فيما وج ت هذه الم دمة.
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أوالا :اس اآللة؛ قرالة ف المفهو والمطحل .
والغمـ ــو

يالحـ ــظ المتتبـ ــو لمـ ــا جـ ــاء لـ ــدى مت ـ ــدمي النحـ ــاص االقتضـ ــا

فـ ــي

حادينهم عن اسم اآللة( ،)7ولعل هذا يرسر ما دار لدى المتأخرين من خالف في
تحديـد مرهـوم هــذا المصـطل  ،وفــي عـدد و ان اســم اآللـة ،وفــي قياسـية هــذه األو ان
كمــا ســنرى فيمــا ســيأتي مــن هــذه الد ارســة؛ لــذلك يبــدو مــن المناس ـ

ن نســعى فــي

البدايــة رلــى تحريــر مرهــوم مصــطل اســم اآللــة هــذا ،ومـن لـوا م ذلــك الوقــوف علــى
المعنى اللغـوي لكلمتـي (اآللـة) و(األداص) لمـا يالحـظ بينهمـا مـن عالقـة ترادفيـة تل ـي
م يــدا مــن الضــوء علــى مــا نحــن بصــدد الحــدي

عنـ  ،والــذي يتبــين مـن العــودص رلــى

المعجمــات ن اآللــة لغويــا هــي األداص ،والعك ـ

ص ـحي لــذلك ترس ـر رح ـدى هــاتين

الكلمتــين بــاألخرى ،وكــل منهمــا يــدل علــى الوســيلة الت ـي يتوســل بهــا المــرء نجــا
عمل مـا ،جـاء فـي اللسـان (لكـل ذي حرفـة داتـ  ،وهـي ةلتـ التـي ت ـيم حرفتـ 000
واألداص اآللة)( ،)2وجاء في يضا (اآللة األداص ،يكون واحدا ،ويكون جمعا)( ،)3وجاء

 -7يرى محمد بهجة األنري ن األقدمين وج وا في الكالم على اسم اآللة ،ولم يتبسطوا في  .انظر:
"كتا

في صول اللغة"  ،20والحظ الدكتور ين الخويسكي اقتضا

كالم سيبوي في اسم اآللة،

ف ال( :ولم يشر سيبوي رلى قياسية هذه الصيغة ،و سماعها ،وال رلى هل هي مأخوذص من الال م و

المتعدي ،وال رلى خذها من النالني وغيره) ،ال وائد في الصيغ الرباعية  61-65والمالحظ ن كتابا

معنيا بالحدود النحوية كـ"شرح الحدود النحوية" للراكهي (تـ 112هـ) لم يعر

فيما هو في السم اآللة

علما ن حد اسم الراعل ومبالغة اسم الراعل والصرة المشبهة واسم المرعول واسم الترضيل.

 -2اللسان ( :دو).

 -3الساب نرس  ( :ول).

71

في ال ـامو

(اآللـة مـا اعتملـت بـ مـن داص ،يكـون واحـدا ،ويكـون جمعـا)( ،)7فاآللـة

هي األداص لذلك ترسر رحداهما باألخرى ،وهو ما نراه في الوسيط يضاً(.)2
وعلــى مــا يالحــظ عنــد اللغــويين مــن اترــا علــى ن اآللــة هــي األداص يحــر
المعنيــين بــالمرهوم المصــطلحي الصـرفي الســم اآللـة علــى الترريـ بــين اســم

بعـ

اآللـ ــة واآللـ ــة و األداص وكـ ــأن بـ ــين داللـ ــة المصـ ــطلحين عنـ ــد ه ـ ـ الء عالقـ ــة عمـ ــوم
وخصـو

 ،فكـل اسـم ةلـة يـدل علــى ةلـة و داص عنـدهم ،ولـي

اسـم ي ةلــة و داص

مــن ســماء اآللــة بــالمرهوم الص ـرفي لهــذا المصــطل  ،وفــي ذلــك ي ــول محمــد علــي
النج ــار( :ينبغ ــي ن ير ــر ب ــين اآلل ــة واس ــم اآلل ــة ،ف ــا برص ةل ــة ،ول ــي
والمخ ــيط بمعناه ــا اس ــم ةل ــة ،وا ش ــرى
يعر

()3

باس ــم ةل ــة،

ةل ــة ،والمخ ــر بمعناه ــا اس ــم ةل ــة ،فال ــذي

السم اآللة ال ينبغي ل ن يذكر ما يدل على األداص المحـ

التـي ال تكـون

عالجيــة ،وال علــى اآللــة التــي ال يشــعر لرظهــا باآلليــة كــا برص ،وا شــرى ،وذلــك ن
األدوات التي يرتر بها تأتي على جميو األو ان ،وكذلك كنير من اآلالت كالسـيف

والعص ــا ،ال ي ــدخل تح ــت و ان خاص ــة)( ،)4وف ــي مع ــر
واألداص ي ــر صـ ـاح

الترريـ ـ ب ــين اس ــم اآلل ــة

ه ــذا ال ــري بمــا بينهم ــا م ــن ت ــال داللــي كم ــا ي ــرر (اخ ــتالف

 -7ال امو  ( :ول).

 -2انظر :الوسيط ( دو) و( ول) .والجدير بالذكر ن (اآللة) استعملت في المصطل النحوي بمعنى
الظرف و حرف الجر ،وهذا ما يرهم من قول المبرد في الم تض

 62 -67/7ونذكر من اآلالت

التي على نالنة حرف ما يدل على ما بعده ،من ذلك "عند" ومعناه الحضرص  ...ومن ذلك "لدن"،

وهي اسم ،فمعناها عندك ،ويدلك على ن اسم دخول اآلالت عليها ك ولك :من لدنك كما ت ول من

عندك..فهذه الحروف ترت لك ما كان من هذه اآلالت ،وقد يعبر بمصطل األداص عما عبر عن

المبرد بمصطل اآللة ،ك ول ابن السراج في األصول  :43/7اعلم ن رنما وقو التغيير من هذه

النالنة في االسم والرعل دون الحرف؛ ألن الحروف دوات تغير ،وال تتغير.
 -3هو ِمخر ا سكاف .الوسيط ( ش ف ى).
 -4في صول اللغة.25 :
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مسمييهما ،فاآللة ما يعالج ب  ،وتكون واسـطة بـين الراعـل ومنرعلـ فـي وصـول نـره
رلي  ،واألداص ما يرتر ب  ،وطبيعي ن يكون المراد غيـر العـالج؛ فاسـم اآللـة ي ارعـى
في الداللة على العالج من الراعل ،و ن يكون مدلول معينـا علـى تـأنير الراعـل فـي

المنرعــل دواحدانـ للرعــل المشــت منـ  ،كالمرتــاح يعــالج بـ الرــت )( .)7وفــي ضــوء هــذا
التحديــد للمرهــوم الص ـرفي لمصــطل اســم اآللــة يــأتي رف ـ

بع ـ

المحــدنين

()2

ن

يكــون مــن ســماء اآللــة مــا دل علــى األدوات التــي يرتر ـ بهــا مــن األســماء الجامــدص
كالسكين والمدية والسـيف ،ويـرى بعضـهم

على العالج بهذا المرهوم متأنر بحدي

()3

ن اشـتراط هـ الء فـي اسـم اآللـة الداللـة

سيبوي ومن دار في فلكـ عمـا بـات يعـرف

في الصرف العربي فيما بعد باسم اآللة ،ف د ع د سـيبوي (711هــ) لـذلك بابـا سـماه
(هذا با ما عالجت ب ) قال في  ( :ما ِ
الم ـ فالـذي ي ـ بـ  000وكـل شـيء

و ل ــم تك ــن ،وذل ــك قول ــك:

ـور األول ،كان ــت فيـ ـ ه ــاء التأنيـ ـ
ُيع ــالج بـ ـ فه ــو مكس ـ ُ
ِمحل  ،و ِمنجل ،و ِمكسحة)( )4وشبي بذلك ما ن ف علي لدى ابن السراج (375هـ)،
والظــاهر ن دعــاص الترريـ الســاب متــأنرون بترريـ ســيبوي العملــي بــين األداص واســم
اآللــة ،ال بمــا لحظـ مــن عالجيــة تالبـ

اســم اآللــة؛ ذلــك ن هــذه العالجيــة تالبـ

كما سنالحظ األداص مطل ا سواء اقتصرت على ما يرهم من مصطل اسـم اآللـة كمـا

حــدده دعــاص الترري ـ فــي الدالل ـة الص ـرفية بــين مصــطلحي اســم اآللــة واألداص م ل ــم
ت تصــر علــى ذلــك ،مــا ترري ـ ســيبوي العملــي بــين األداص التــي يتوســل به ـا نجــا
عمل ما ،وبين اسم اآللة -بالمرهوم الصرفي -الذي يريد بعضهم قصره علـى و ان

ومـد ُهن)
ومـ ُد ُ ،
ومسـ ُعطُ ،
(من ُخلُ ،
محددص ،فيمكن ن يرهم من رفضـ جعـل كلمـات ك ـ ُ
 -7في صول اللغة.26 :

 -2كالدكتور فخر الدين قباوص في
 -3انظر :كتا
 -4الكتا

 713 -717من "تصريف األسماء واألفعال".

في صول اللغة .26

.16 -14 /4
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من سماء اآللة مـو داللتهـا فـي الواقـو علـى األدوات التـي يـدل عليهـا مـا تـوافر فيـ مـا
اشترط

السم اآللة من وجو كسر حرف األول ،ولم يخرج سيبوي هذه الكلمـات مـن

سماء اآلالت رال ألنها لم تح ـ هـذا الشـرط ،ال ألنهـا ال تـدل علـى مـا يـدل عليـ اسـم
اآللــة بــالمرهوم الص ـرفي الضــي الــذي يريــده دعــاص الترري ـ بــين مصــطلحي اســم اآلل ـة
واألداص في با

الحدي

عما يتوسل ب و يرتر ب من منج ات المدنية والتحضر قال

ال مخشــري (631هـ ــ)( :ومــا ج ــاء مض ــموم المــيم والع ــين م ــن نحــو المس ــعط والمنخ ــل
والمــد والمـدهن والمكحلــة والمحرضــة ،ف ــد قــال ســيبوي  :لــم يــذهبوا بهــا مــذه

الرعــل،

ولكنهــا جعلــت ســماء لهــذه األوعيــة)( ،)7فســيبوي رنمــا خــرج هــذه الكلمــات مــن المرهـوم
الص ـرفي الخــا

لمصــطل اســم اآللــة  -كم ــا يحــدده دعــاص الترري ـ فــي االص ــطالح

الصرفي بين األداص وبين اسم اآللة -ألنها ليست على ما حدده من و ان صرفية السم
اآللة؛ لذا كانـت هـذه الكلمـات دالـة علـى مـدلولها بمعناهـا المعجمـي ف ـط غيـر مضـاف
رلي المعنى الصرفي ،شأنها في ذلك شأن االسم الجامد ،وهو ما يرهم من وصف بـي
حي ــان األندلس ــي (146هـ ــ) له ــذه الكلم ــات بأنه ــا ل ــم ُيـ ـذه

به ــا م ــذه

م ــا ص ــيغ م ــن

المص ــدر ،ق ــال ب ــو حي ــان(146هـ ــ)( :ج ــاء بالض ــم ف ــي الم ــيم وع ــين الكلم ــة مس ــعط،
ومنخل ،ومدهن ،ومد  ،ومكحلة ،ومحرضة ومنصـل ،لـم ُيـذه

بهـا مـذه

مـا صـيغ

من المصدر ،ولكنهم جعلوها سماء لهذه األوعية)(.)2

وغنــي عــن التأكيــد ن وضــوح انتمــاء هــذه الكلمــات االشــت اقي ينــأى بهــا عــن

الجمود بـالمرهوم الصـرفي ،وي يـد نهـا مـن سـماء اآللـة المشـت ة ،ولكنهـا شـذت عمـا
اشــترط األئمــة فيمــا يج ـ

ن يكــون علي ـ و ن مــن و ان اســم اآللــة المشــت ؛ لهــذا

ي ـذيل غيــر قليــل مــن األئمــة حــادينهم عــن الم ــي

مــن و ان اســم اآللــة بــذكر هــذه

 -7المرصل  .240وانظر :شرح المرصل  .772 -777/ 5وانظر :شرح الشافية للرضي .711-715/7

 -2االرتشاف .232/7
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الكلمات على نها من شواذ اسم اآللة المشت ( ،)7ومن هـذا ال بيـل قـول ابـن يعـيش:
(هـ ــذه األحـ ــرف شـ ــذت عـ ــن م تضـ ــى ال يـ ــا  ،ومـ ــا علي ـ ـ االسـ ــتعمال بـ ــأن جـ ــاءت

مضــمومة ،وهــي مــا يعــالج ب ـ  ،وين ــل ،كــأنهم جعلوهــا ســماء لمــا يــوعى في ـ  ،ولــم

المغـرُ ـور لضـر مـن الصـمغ ي ـو علـى
يراعوا فيها معنى الرعل واالشت ا كما قالوا ُ
الش ــجر حل ــو ،و000وه ــي س ــماء ش ــياء ل ــم يـُـ ـرد فيه ــا معن ــى الرع ــل ،ك ــذلك ه ــذه

المـنـ ُخـ ـل ،وهـ ـو مــا ينخــل بـ ـ الدقيـ ـ )( ،)2وســنالحظ
المس ُعـ ـط 000و ُ
األحــرف ،وهــي ُ
بعــد قليــل عنــد الحــدي عــن اســم اآللــة بــين الجمــود واالشــت ا ن لــدى علــم اللغــة

الم ارن ما يل ي ضوءا على هذا الشذوذ فـي سـماء اآللـة ،ويرسـره ،والمهـم لـدينا اآلن
هو ن يكون قـد اتضـ

ن سـيبوي ومـن جـاراه -كمـا الحظنـا -قـد فرقـوا عمليـا بـين مـا

يــدل عليـ مــا صــار يعــرف فيمــا بعــد صـرفيا باســم اآللــة وبــين الكلمــات الدالــة معجميــا

 -7قـال الكسـائي فــي (مـا تلحــن فيـ العامــة) ( :774مـا كــان مـن اآلالت ممــا يرفـو ويوضــو ممـا فــي ولـ مــيم
فاكســر المــيم بــدا رذا كــان علــى ِمرعــل ،و ِمرعلــة ،ت ــول فــي ذلــك :هــذا ِمشــمل و ِمن ـ و ِم ــود 00فهــذا كل ـ
ومك ُحلة ،فإن هـذه األحـرف جـاءت عـن العـر بضـم
وم ُد ُ
ومد ُهن ُ
ومس ُعط ُ
مكسور األول بدا سوى ُمن ُخل ُ
ِ
المس ُعـ ــط
الم ــيم) وق ــال الرض ــي ف ــي ش ــرح الش ــافية ( :715اآلل ــة عل ــى مرع ــل ،و ِمرع ــال و ِمرعل ــة000ونح ــو ُ
ب ي ــاي ) وق ــال الس ــيوطي فـ ـي الهم ــو :751/2

المـد ُهـ ــن ل ــي
المن ُخـ ــل ،وال ُـمـ ـ ُـد  ،و ُ
و ُ
بضــمتين ،والمرعــل برتحتــين ،و ِ
الرعــال بالكســر يحرــظ وال ي ــا

المر ُع ــل
( ...و ُ

ومـد ُه ـ ــن) وجــاء فــي
ومس ُع ــطُ ،
كمن ُخ ــل ُ
علي ـ ُ
المـ ــن ُخل
المـن ُخـ ــل -وتر ــت خ ــا ه -م ــا ُينـ ــخل بـ ـ  ،وج ــاء ف ــي "اللس ــان" (نخ ــل) و ُ
"ال ــامو المح ــيط" (نخ ــل)ُ :
"مر ُعل"
المنـخـل :ما ُينخل ب  ،وال نظير ل رال قولهم ُمنـ ُ
ومنصل ،وهو حد ما جاء من األدوات على ُ
صلُ ،
و ُ
بالض ــم ،وانظ ــر (د ) م ــن "اللس ــان" وج ــاء في(س ــعط) منـ ـ  :الس ـ ُـعوط ب ــالرت والص ــعوط اس ــم ال ــدواء ُيصـ ـ
ِ
ِ
المس ُعط ا ناء يُجعل فيـ الس ُـعوط ،ويُصـ فـي األنـف ،األخيـر نـادر ،وهـو
باألنف000والسعيط والمسعـط و ُ
المد ُهن بالضم ال غير :ةلـة
حد ما جاء بالضم مما ُيعتـمـل ب ) وانظر "اللسان" (د ) وجاء في(دهن) من ُ :
الدهن ،وهو حد مـا شــذ مـن هـذا الضـر علـى ُمر ُعـل ممـا يسـتعمل مـن األدوات .وجـاء فـي "اللسـان" (د )
الم ُـد حجر يُد ب الطي  ،ضم الميم ألن ُج ِعل اسما ،فإذا ُج ِعل نعــتا ُرد رلـى ِمرعــل000وانظـر "اللسـان"
ُ
(د ) و(كحل) و(نصل) وتصحي الرصي وشرح  ،301 -301وشرح الرصي  ،453 -461وتصريف
األسماء واألفعال  713للدكتور فخر الدين قباوص.

 -2ش ــرح المرص ــل  .772 -777/5وج ــاء ف ــي (اللس ــان) (غر ــر) المغ ـ ِ
ـافر والمغ ــافير :ص ــمغ ش ــبي بالن ــاطف
ِ
ومغرُــور و ِمغرــار ،وجــاء فــي (غنــر) المغــانير لغــة فــي
ينضــح ُ
ومغرُــر ُ
العــرفُط 00واحــدها مغـر ــر ومغرــرُ ،
المغـرُور00
المغافير ،000والمغنُور لغة في ُ
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ف ط على األدوات التـي يرترـ بهـا ،ولعـل صـنيو سـيبوي هـذا هـو مـا حمـل بع ـضهم -
كما الحظنا -على الترري بين ما يدل علي صرفيا مصطل اسـم اآللـة وبـين األسـماء

الدال ــة معجمي ــا ف ــط عل ــى األدوات الت ــي يرترـ ـ به ــا ،و يع ــالج به ــا ،والج ــدير بال ــذكر
والتوضي ن هذه العالجية التـي حـر عليهـا فـي اسـم اآللـة ُدعـاص الترريـ بينـ وبـين
مصطل األداص مالبِسة ،على وج ما ،لكل ما دل على داص يرتر بها ،و يعالج بهـا،

سواء كان هذا الدال مشت ا على واحد من و ان اسـم اآللـة عنـد الصـرفيين م لـم يكـن،
و كان جامـدا ،والجـدير بالمالحظـة والتوضـي

يضـا ن هـذه العالجيـة لـم يـن

كـالم

سيبوي على ت ييدها خالفا لدعاص الترري بجهة ما و ةلية ما ،و بمعـالم محـددص ،ممـا
يعني ن مرهوم العالجية المشروطة ،فيما يعرف باسم اآللة ،مرهوم مضي  ،وم يد بال
مسوغ عند ه الء ،وكل ما يمكن ن يرهم من العالجيـة التـي شـار سـيبوي رلـى لحظهـا
فيما يعرف باسم اآللة هو ن يكون اسم اآللة مشت ا من ذي داللة على المحسو  ،ال

ذي داللة على المعنوي المجرد ،وهـو مـا يرهـم مـن مصـطل الرعـل العالجـي عنـد ئمـة

العربيــة ،وفــي ذلــك ي ــول الــدكتور تمــام حســان( :ومــن األفعــال مــا هــو عالجــي ،ومنهــا
غير العالجي ،فالعالجي ما دل على بذل جهد ما عند ري اع حدن  ،وغير العالجي ما

ال يـدل علـى ذلـك ،واألول نحـو ضـر ومشــى  00والنـاني نحـو كـرم وشـرف)( ،)7وفــي
الســيا نرس ـ ي ــول الــدكتور حســان -مبينــا ن الراعــل النحــوي يمكــن ن يكــون لرعــل
عالجي كما يمكن ن يكون لرعل غير عالجي( :-سواء كان الحد

"ضر

يـد عمـ ار" 000و غيـر عالجـي نحـو " عجـ

عالجيا كما فـي

يـد هنـدا" ذلـك بأنـ علـى الـرغم

من رمكان حدو رعجا هند فهـو فاعـل ،دوان لـم يكـن يعـالج ري ـاع الحـد )( ،)2وفـي
السيا نرس ي ول ابن يعيش( :العالج ما يرت ر في ريجاده رلى استعمال جارحـة و

نحوهــا ،نحــو ض ـربت يــدا ،وقتلــت بك ـ ار ،وغيــر العــالج مــا لــم يرت ــر رلــى ذلــك ،بــل

 -7ضوابط التوارد المعجمي .330
 -2نرس .370
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يكــون ممــا يتعلـ ـ بال ل ـ )( ،)7وقــد لحــظ حــدهم هــذه الحســية فــي العالجيــة المطل ــة
حدين ـ عــن ض ـوابط اشــت ا اســم اآللــة ال ياســي

المالبســة الســم اآللــة فــي معــر

قائال( :يصاغ اسم اآللة من مصدر النالني المتعدي الدال على عالج حسي قياسا
على نالنة و ان هي ،)2()00فالعالجية في الرعل رذن ال ت يد على كونـ داال علـى
العالجـي

حد مادي يـدرك بإحـدى الحـوا  ،واألداص الدالـة علـى رنجـا هـذا الحـد
المن ِج بغ النظـر عـن ةليـة ا نجـا و معالمـ و جهتـ  ،و
هي ةلة يتوسل بها ُ
مآلـ  ،وبغـ النظـر عـن كونهــا اسـما جامـدا و مشـت ا ،ممــا ي يـد عـدم الحاجـة رلــى
الترري في المصطل الصرفي بـين اآللـة ،و اسـم اآللـة ،وبـين األداص ،فاآللـة -فيمـا
ميل رلي في االصطالح -هي كل ما يرتر  ،و يتوسل بـ

نجـا عمـل مـا ،وهـو

مــا ي يــده االســتعمال عنــد غيــر قليــل مــن المعنيــين ،ومــن هــذا ال بيــل قــول الــدكتور

فاضــل الســامرائي( :يطلـ اســم اآللــة علــى األداص التــي يعــالج بهــا)( ،)3والمالحــظ ن
الدكتور السامرائي لم ي يد تحديده السم اآللة بعالجية م يدص بجهـة مـا و ةليـة مـا و

بمظهــر مــا ،وهــو مــا يمكــن ن يرهــم مــن كــالم صــاح
المســتت

(شــرح الرصــي )( :ال يــا

ن تكســر ميمـ رذا كــان ةلــة يعمــل بهــا)( ،)4وقولـ ( :ومــن كســر المــيم مــن

مرفـ العضــد فإنمــا كسـره ألنـ يرترـ بـ )( ،)6فالعمــل و االرترــا يـراد بهمــا مــا يـراد
بالعالجيــة ،وهمــا غيــر م يــدين بآليــة مــا و بجهــة مــا ،وهــو مــا تتصــف بـ العالجيــة

المحرو عليها في اسم اآللة ،و التي ُينتظ ُر من ن ي وم بها؛ لهذا جدني رج
عــدم الترريـ المصــطلحي بــين اســم اآللــة وبــين اآللــة واألداص اكترــاء بترــري هم( )5بــين
 -7شرح المرصل .52/1
 -2رتحاف الطرف في علم الصرف .721
 -3معاني األبنية في العربية .726
 -4شرح الرصي  .461 :وانظر  454من .
 -6نرس .417 :
 -5ويب ــدو ن ذل ــك م ــذه

غي ــر قلي ــل م ــن المح ــدنين ،وم ــنهم الحم ــالوي ف ــي "ش ــذا الع ــرف"  ،711ومحم ــد

األنطاكي في "المحيط"  260/7حيـ

قـال ( :مـا سـماء اآللـة الجامـدص ي التـي لـم ت خـذ مـن غيرهـا فلـي
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اسم اآللة المشت الدال على معناه داللة صرفية ومعجمية ،وبـين اسـم اآللـة الجامـد

الــدال معجميــا ف ــط علــى معنــاه ،وغيــر الم يــد بــأو ان ص ـرفية محــددص ،والــذي يحمــل
علــى هــذا الت ـرجي التنبي ـ والتنب ـ علــى الخصوصــية الدالليــة لكــل مــن اســم اآللــة

الجامد واسم اآللة المشت  ،وهو ما سيتض في الر رص التالية لدى الحـدي
اآللة بين الجمود واالشت ا .

عـن اسـم

ثاني ا :اس اآللة بيأل الجمود واالشتقاق.
بنــاء علــى مــا تخيرنــاه مــن رطــال مصــطل اســم اآللــة علــى االســم المشــت

الدال على ما ُيرتر ُ ب ببنيتـ الصـرفية وبمعنـاه المعجمـي ،وعلـى اسـم اآللـة الجامـد
الدال على ما يرتر ب بمعناه المعجمي ف ط نجد نرسـنا مطـالبين ببيـان معـالم تنبـ
مــن لــم يرــر مصــطلحيا بــين اســم اآللــة واألداص فــي التعبيــر عمــا يرترـ بـ علــى ن
سماء اآللة منها المشت  ،ومنها الجامد ،كما نجد نرسنا مطالبين ببيـان تنبـ هـ الء

يضــا علــى الخصوصــية الدالليــة التــي تميـ كــال منهمــا عــن اآلخــر ،ويبــدو نـ مــن
عن ـ لــدى المعنيــين بعلــم

المريــد ن ن ــف علــى مــا جــاء عمــا نحــن بصــدد الحــدي
اللغة التاريخي الم ِارن بين اللغات السامية ،فري ذلك ما يل ي ضوءا على األصـول

االشــت اقية للكلــم المشــت فــي العربيــة عامــة،كما ن في ـ تأصــيال لمــا فيهــا مــن و ان
للمشت من سماء اآللة ،وملخ

ذلك ن ما يسمى باللغات السامية عولت في رغناء

ألو انهــا ضــابط ،من ــل قــدوم ،قل ــم ،مديــة ،س ــكين ،نــاقور) وياس ــين الحــافظ "ف ــي رتحــاف الط ــرف فــي عل ــم

الصرف" 730 -721حي

قال -تحت عنـوان سـماء اآللـة الجامـدص :-وردت فـي اللغـة سـماء جامـدص تـدل

على اآللة ف ط ،وال تدل على الحد  ،ولها و ان كنيرص منل رمـ وقلـم وسـيف وسـكين وجـر دوابـرص وفـأ
وقدوم ،والغالييني في جامو الدرو العربية  ،205حي قال :وقد يكون اسم اآللة جامدا غير مـأخوذ مـن

الرعــل ،وال علــى و ن مــن األو ان الســاب ة كال ــدوم والرــأ

والســكين والجــر والنــاقور والســاطور .وانظــر:

ظاهرص التعدد في األبنية الصرفية  ،773 -772ومن الذين قصروا مصطل اسم اآللة على االسم المشـت

الــدال علــى اآللــة التــي يكــون بهــا الرعــل الــدكتور فخــر الــدين قبــاوص فــي تصـريف األســماء واألفعــال ،712
حيـ

قــال :مــا نحــو فــأ  ،جــر  ،ربـرص ،قــدوم ،مشــط ،قلــم ،ســيف ،رمـ  ،هـراوص ،فهــي ســماء ذات جامــدص،

وليست من اسم اآللة.
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نرواتهــا اللرظيــة علــى رضــافة س ـواب ولواح ـ ألصــل الجــذر اللغــوي فــي المــادص اللغويــة

التي غالبا ما يكون الجذر فيها نالنيا ،نم يضاف رلى عناصر هـذا الجـذر قبلهـا وبعـده
وفيمــا بينهــا سـواب ولواحـ ومحشـوات تغنــي اللغــة بــالمرردات للتعبيــر عمــا يســتجد فــي

حيــاص النــا

مــن فكــار ومعــان ومســميات يريــدون التعبيــر عنهــا ،والترري ـ بينهــا ،وقــد

المع ـول عليهــا فــي هــذا
الحــظ المعنيــون باللغــات الســامية ن المــيم مــن هــم الس ـواب ُ
بنية االسم تتكون بإضافة الم طو (MA
الصدد ،ف د ذه بروكلمان رلى ن( :بع
و  ) TAرلـ ــى ول الكلمـ ــة ،taktaal ،maktal :والـ ــو ن األول غال ـ ـ

الحسي للمكان و ةلة العمل ،والناني غال

فـ ــي المعنـ ــى

في المعنويات)( .)7ما هنري فليش في ول:

(ساب ة الميم من هم السواب  ،وال شك ن الدراسات األولـى للعربيـة ينبغـي ن تخصـها
بم يــد مــن العنايــة  00يضــاف رلــى هــذا ن ســاب ة المــيم مــن قــدم األدوات فــي صـ ـرف

الساميـة)( ،)2وفي السيا نرس ي ول برجشتراسر( :ومن سماء األشياء الماديـة مـا هـو
مشــت مــن األفعــال اشــت اقا بينــا ،ال شــك في ـ علــى و ان معروفــة وظــاهرص ،منــا ُل ذلــك
ســماء اآللــة ،والمكــان ،نحــو مرتــاح ،ومســكن ،فإنهــا  -دوان كانــت حدينــة -فهــي ســامية

األصل ،فنجـد المرتـاح مـنال فـي العبريـة 00وفـي األكاديـة 000فنـرى مـن ذلـك ن و ن
سماء اآللة كان موجودا في اللغـات السـامية غيـر نـ لـم يكـن نابتـا بعـد ،فحركـة المـيم

فــي بعـ ـ

اللغــات الس ــامية كس ـرص ،وف ــي بعضــها فتح ــة)( ،)3وي يــد هن ــري فلــيش ع ــدم

انضباط ،و عدم توحد و ان اسم اآللة المشت في الساميات في ول( :كـان تنـوع وجـ

النط بالكلمات ذات الساب ة (م )M ،كبي ار؛ ف د اشتمل على شكال النط بالعناصر

المتالح ة كمـا نـ لـم يكـن نمـة تخصـي

 (M،ومعناهــا  000ويظهــر التخصــي

بـين النطـ بهـذه األسـماء ذات السـاب ة (م
فــي الســامية الغربيــة الجنوبيــة ج ئيــا فــي

اللغة الجع ية ،وبخاصة في اللغة العربية ،فالتعبير عن اسـم اآللـة قـد اقتصـر فيهمـا

 -7ف اللغات السامية .14
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على صيغتيِ :مرعلة  00و ِمرعـال 00ولكـن ب ـي يضـا رلـى جانـ

ذلـك تنـوع سـوف

نـ ـراه ف ــي الت ـــديم الت ــالي  ،)7()00وك ــالم هنـ ــري فل ــيش ه ــذا وقبل ـ ـ ك ــالم بروكلمـ ــان
يوضحان بجالء ن ساب ة الميم هذه ممـا عولـت عليـ السـاميات فـي توليـد األسـماء

المعبـرص عــن مســميات متع ـددص ،ومــن ضــمنها اســم اآللــة ،ي رن هــذه الســاب ة ليســت
ال يمـة الخالفيــة الوحيـدص المعتمــدص فـي توليــد هــذه األسـماء ،بــل ال بـد مــن ن ي ا رهــا
فـي ذلــك صـوائت تســاعد فــي مــن اللــب

وبيــان الم صــود ،وهــو مــا كــان قــد وضـح

من قبل ابن درستوي (331هـ) حين بين األصول االشت اقية السم اآللة في العربية
كمـا بــين دور الســاب ة (م) فـي ذلــك ،ف ــال مع بـا علــى كــالم لنعلـ

فــي هــذا الصــدد:

(و ما قول  :ومن كل اسم ول ميم مما ين ل و يعمل ب فهو مكسور األول ك ولك:
ِملحرــة و ِملحــف ،و ِمطرقــة و ِمطــر  000فإن ـ رنمــا يريــد األدوات ،ولــي المــيم فــي
ولها من جل نها دوات تُن ل ،ولكن لمـا كـان االسـم فـي معنـى المرعـول بـ  ،وممـا
يعمــل ب ـ عل ــى كــل حــال جع ــل فــي ول ـ الح ــرف الــذي يجعــل ف ــي وائــل األس ــماء

ومرعـل
المرعولة من النالنـي والربـاعي وفـي ال مـان والمكـان ك ـولهم :مر ُعـول ومرعـل ُ
ومرعل ونحـو ذلـك رال نـ فـر بـين مـا ين ـل ومـا يسـتعمل بهـا ،وبـين تلـك
ومسترعل ُ
ُ

األشـ ــياء بالكسـ ــر فـ ــي المـ ــيم ،والرـ ــت والضـ ــم ،ألن تلـ ــك ال تكـ ــون رال مضـ ــمومة و

مرتوحة ،وهذه مكسورص)(.)2

وهــذا الك ــالم م ــن اب ــن درســتوي (331هـــ) وم ــا ن لن ــاه قبــل قلي ــل ع ــن بعـ ـ
المستشـرقين يتر ـ ومــا الحظنــاه عنــد ســيبوي ومــن جــاراه قــديما وحــدينا مــن ن اســم

اآللــة مصــطل صـرفي م صــور علــى االســم المشــت الــدال ببنيتـ الصـرفية وبمعنــاه

المعجمي على ما ُيرتر ب  ،و ما ُيستعان ب علـى رنجـا عمـل مـا ،وقـد كـان لهـذا
المــذه نــر واض ـ كمــا الحظنــا مــن قبــل فــي رخ ـراج مــا دل علــى مــا يســتعان بـ فــي
رنجــا عمــل مــا مــن معنيــات اســم اآللــة ،ومــن هــذا ال بيــل مــا نجــده عنــد الــدكتور فخــر

 -7العربية الرصحى .774
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الدين قباوص الذي عـرف اسـم اآللـة بأنـ ( :اسـم مشـت مـن مصـدر الرعـل النالنـي0000

للداللــة علــى اآللــة التــي يكــون بهــا الرعــل نحــو م ــر  ،)7() 00ن ـم خــرج مــا دل علــى

األدوات مــن األســماء الجامــدص ،ف ــال( :و مــا نحــو فــأ  ،جــر  ،رب ـرص ،قــدوم ،ســكين،
مشط ،قلم 000فهو اسم ذات جامد ،ولي

مـن اسـم اآللـة)( ،)2يريـد الـدكتور قبـاوص ن

هذه األسماء الجامدص مو داللتهـا علـى مـا يرترـ بـ ال تـدخل تحـت مـا يسـمى فـي علـم

العربي ــة باس ــم اآلل ــة ،وق ــد ك ــان له ــذا ال ــنهج ال ــائم عل ــى بع ــاد صـ ـرفية محضـ ـة تتمن ــل
بالجمود واالشت ا

نر حتى عند ولئـك الـذين يطل ـون مصـطل (اسـم اآللـة) علـى كـل

ما دل على ما يرتر ب بغ

النظر عن سمة الجمود واالشت ا ؛ لذلك ترى حادينهم

عــن اســم اآللــة تبــد بتع ـريرهم ل ـ بأن ـ اســم مشــت  ،نــم يننــون بــذكر ض ـوابط اشــت اق ،

وببيــان الســماعي وال ياســي مــن و انـ  ،نــم يختمــون با شــارص رلــى ســماء اآللــة الجامــدص

غير الم يدص بو ن محدد ،وهذا ما نجده عند مصطرى الغالييني

()3

ومحمد األنطاكي

( )4

والحمالوي( ،)6ومن هذا ال بيل تعريف حدهم السم اآللة بأن ( :اسم ُيشت مـن مصـدر
الرعل النالني ،)5()000نم قول بعدئذ تحت عنوان ( سماء اآللـة الجامـدص)( :وردت فـي
اللغة سماء جامدص تدل علـى اآللـة ف ـط ،وال تـدل علـى الحـد  ،ولهـا و ان كنيـرص شـتى

ال ضابط لها منل رم  ،قلم ،سيف ،سكين ،جر  ،)1()00فهذا الباح

مــذه

يصـدر عـن

ي ـ ـوم عـ ـلى ا قـ ـرار بـ ـأن (اســم اآللــة) مصــطل ص ـرفي ينطــوي تحت ـ مــا دل

على ما يرتر ب من الكلم المشت على و ان محددص ،ولكن ال يبخل بهذه التسمية
علــى مــا دل علــى مــا يرترـ بـ مــن الكلـم الجامــد ،والجـدير بالــذكر ن لهــذا الصــنيو
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من المسوغات ما يحمل على العمل ب  ،ومن ذلك ما يالحظ من تداخل داللي بـين

مـا يــدل علـى اآللــة مـن الكلــم المشـت علــى و ان محـددص ،ومــا يـدل عليهــا مـن الكلــم
الجامد ،فكـل منهمـا يـدل علـى مـا يرترـ بـ  ،و يعـالج بـ  ،و يتوسـل بـ فـي رنجـا

عمل ما ،ولكن لكل منهما في ذلك وسائل الخاصة ،كما ن لكل منهما خصوصـية
داللية علـى نحـو يـوحي بوضـوح بمـا بينهمـا مـن التـداخل الـداللي الح ي ـي والعميـ ،
وق ــد لح ــظ مع ــالم ه ــذا الت ــداخل ص ــاح شـ ـرح الرص ــي ف ــي قولـ ـ ِ :
(المخـ ـيط ا بــرص،

وكذلك ِ
الخياط ،دوانما ُسمي مخيطا؛ ألن ُيخاط ب  ،فهو اسم مشت من الرعـل ،فأمـا
المخــت فــا برص ،وجمعهــا ربــر ،وكــل شــيء شــب ذلــك فهــو ربـرص ،ومنـ ربـرص الع ــر
لشــوكتها التــي تلســو بهــا ،و ِ
الم ط ـو مــن ةالت األســاكرة مــأخوذ مــن ال طــو ،ولــي
يجـ

ن يكــون كــل مــا ي طــو بـ م طعــا ،ألن االشــت ا يجـ

الن

م اربة لما بين اسم اآللة المشت  ،واسم اآللة الجامد من تـداخل داللـي يسـوغ

في العك  ،فعلى هذا يج

ن يكون كل م طـو يصـل

فيـ الطــرد ،وال يجـ

ن ي طـو بـ )( ،)7وفـي هـذا

تعمــيم مــن عمــم مصــطل اســم اآللــة علــى كــل مــا يتوســل ب ـ و يســتعان ب ـ علــى

علــى بيــان الخصوصــية الدالليــة وغيــر الدالليـة

رنجــا عمــل مــا ،وذلــك مــو الحــر

لكــل مــن هــذين االســمين ،فمي ـ ص اســم اآللــة المشــت م ارنــا بالجامــد ن ـ يجمــو بــين

االختصــار ،والغن ــى ال ــداللي؛ ألن (اســم اآلل ــة المش ــت ي ــدل علــى مـ ـرين مع ــا هم ــا
الح ــد

واألداص الت ــي وق ــو الرع ــل بوسـ ـاطتها)( ،)2وف ــي الس ــيا نرسـ ـ ن ــذكر تعري ــف

عبــا

حســن الســم اآللــة ب ول ـ ( :اســم يصــاغ قياســا مــن المصــدر األصــلي للرعــل

النالنـ ــي000ي صـــد ب ـ ـ الداللـــة علـ ــى األداص التـ ــي تس ــتخدم ف ــي ريجـ ــاد معنـــى ذلـ ــك
المصدر ،وتح يـ مدلولـ  ،ولـي

الوصـول رلـى تلـك الداللـة المعنويـة م صـو ار علـى

صيغة اسم اآللة ال ياسي ،فمن الممكن الوصـول رلـى تلـك الداللـة بأسـالي
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مختلرـة،

لــي

يتطل

فــي واحــد منهــا الصــيغة ال ياســية التــي تخ ـ

اســم اآللــة ،ولكــن هــذا الوصــول

لراظا عدص وكلمـات متعـددص ال يتطلبهـا صـوغ اسـم اآللـة ال ياسـي ،فإنـ ي ـوم

بهــذه الداللــة المعنويــة بكلمــة واحــدص ،فم يتـ نـ يـ دي باللرظــة الواحــدص مــا ال ي دي ـ

غيـره رال بالكلمــات المتعــددص)( ،)7فكلمــة (مخــيط) مــنال تتكــون مــن جـ ئيتين دالليتــين

همــا األداص ،ي ا بـرص ،والحــد

الــذي ينجـ بهــذا المخــيط ،وهــو الخياطــة ،فــي حــين

ن ا برص ال تدل رال على األداص المرتر بها ،يضاف رلى ذلك ن اسم اآللة المشت

يكون على بنية صرفية محددص ذات داللة صرفيةُ ،يحر

على ن يكـون بـين هـذه

الداللة وبين ماهية المدلول بها علي ومهمت تسـاو يسـوغ رطـال هـذا االسـم علـى
ذلــك المســمى كمــا يحــر

علــى ن تكــون هــذه البنيــة علــى درجــة كافيــة مــن الشــيوع

فــي االســتعمال للداللــة علــى اآلالت و األدوات ،وســنالحظ فــي الر ـرص التاليــة ن ـ
ك ــان له ــذه االمتي ــا ات الت ــي ح ــر

عليه ــا ف ــي اس ــم اآلل ــة المش ــت

ن ــر عميـ ـ ف ــي

اختالف المعنيين المحدنين خاصة على قياسية هذه البنيـة و تلـك فـي الداللـة علـى

اآللة و األداص.
ومــا ود ا شــارص رلي ـ اآلن هــو ن مــا يالحــظ مــن اختصــا

نســبي وملحــوظ

لكنير من البنى الصـرفية بهـذا المعنـى الصـرفي و ذاك مـرده رلـى اسـتعمال جمهـور
المتكلمـ ــين لهـ ــذه البنيـ ــة بهـ ــذا المعنـ ــى و ذاك ،ال رلـ ــى مسـ ــاوقة المكونـ ــات الدالليـ ــة
للمدلول مـو ماهيـة المكونـات الصـوتية للـدال ،وخيـر دليـل علـى ذلـك نـ مـن النـادر
رن لــم يكــن مــن المســتحيل وجــود بنيــة ص ـرفية مختصــة بداللــة وحيــدص ،فالــذي ي يــده
االستعمال تعدد دالالت البنية الصـرفية الواحـدص ،وتكرـل سـائر قـرائن السـيا بتحديـد

المعنى الصرفي الوظيري المراد من هذه البنية في السيا ؛ لذلك يرى الـدكتور تمـام
حسان :ن (الصـيغ الصـرفية باعتبارهـا نمـاذج ال كلمـات ال يمكـن ن تحمـل مـن
 -7النحو الوافي .333/3
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المعن ــى رال المعن ــى ال ــوظيري ال ــذي قلم ــا يك ــون جامع ــا مانع ــا ،وين ــدر ن يك ــون
فيصـال نهائيــا فــي التحليــل ،مــا ن ـ غيــر جــامو فواض ـ مــن تعــدد صــيغ االســم
والرعــل والصــرة ،بــل مــن تعــدد صــيغ الرــرع الواحــد مــن فــروع هــذه األقســام كتعــدد
ص ــيغ المص ــدر والص ــرة المش ــبهة  000و م ــا نـ ـ غي ــر م ــانو ف ــذلك ن الص ــيغة
الواحـدص قـد تكـون قالبـا يصـ

فيـ كنــر مـن واحـد مـن هـذه الرـروع)()7؛ ولمـا ت ــدم

كل نرى الدكتور ربراهيم نـي

ال ي يـد الترريـ بـين اسـم اآللـة الجامـد واسـم اآللـة

المشت الم يـد بـأو ان محـددص في ـول( :ولـي

مـن الضـروري االلتجـاء رلـى التررقـة

بين ما يعـالج بـ  ،ومـا يرترـ بـ للحكـم علـى كـون المنـل مـن سـماء اآللـة؛ رذ ال
تدل الصيغة بـذاتها علـى داللـة معينـة ،بـل تكتسـ
ورد عن العر

تلـك الداللـة باالسـتعمال ،فلـو

منلـة كنيـرص منـل "ربـرص" لصـ اعتبارهـا قياسـية فـي اسـم اآللـة)(،)2

وفيمــا يلــي ترصــيل ال ــول فــي ال ياسـي مــن ســماء اآللــة عنــد ئمــة العربيــة قــدماء
ومحدنين.
ثالثا :المشتق مأل اس اآللة بيأل السماو والقيا .

 -7ضوابط التوارد المعجمي .372
 -2كتا

في صول اللغة  .32وهنا ن كد نانية ما ذكرناه قبال من ن ما نشعر ب من تساو بين الدال

ومدلول ال يعود رلى ما بينهما من عالقة طبيعية ،فا حسا

بتآلف بين الدال والمدلول ناجم عن طول

استعمال الكلمة فيما تستعمل في من الح ول الداللية ،وفي ذلك ي ول الدكتور فاي الداية في "علم الداللة

العربي" ( :24رن كنرص استعمال كلمات بأعيانها في مجال اجتماعي و علمي و فني تور انطباعا يربط
بين هذه األجواء والرم اللغوي توهما ن هذا الصوت من األصوات في الكلمة ل صلة طبيعية بالحد

و

بالصرة و الشيء من األشياء ،ومرد األمر كما نرى رلى االعتياد ،ال رلى ح ي ة طبيعية كانت الدافو رلى
تشكيل الكلمة و تأليرها واستعمالها في حالة الوضو اللغوي؛ رذ رن هذا الوضو يعتمد االعتباطية).
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عني األئمة ببيان الم ي

والسماعي مـن سـماء اآللـة المشـت ة ،ومـن ال ضـايا

الالفتــة التــي تســتدعي التوقــف عنــدها بشــيء مــن المراجعــة فــي هــذا الســيا ثمم

قضايا ه :

 -1مفهو القياسية الت وطف بها أوزاأل أسمال اآللة المقيسة.
 -2ضوابح اشتقاق هذا الضرب مأل ااسمال.
 -3ااوزاأل القياسية ف هذا الباب.
وفيما يلي ترصيل ال ول في كل من هذه ال ضايا:
 -1مفهو قياسية أسمال اآللة المشتقة.
مــن المعــروف عنــد المعنيــين ن لل يــا

في علـوم العربيـة ،ف ـد يـراد بـ قيـا

مرهومــا مصــطلحيا متطــور الــدالالت

المـتكلم الـذي يتمنـل بعمليـة ذهنيـة عرويـة ي ـوم

به ـا لــدى ارتجال ـ الكــالم محاكيــا فــي مــا ينج ـ ه مــا تخت ن ـ ذاكرت ـ مــن نمــاط لغويــة
علــى مختلــف مســتويات اللغــة الصــوتية والص ـرفية والنحويــة ،وقــد ي ـراد بال يــا

حــد

األصول التي يعتمد عليهـا النحـوي فـي االسـتدالل علـى ال واعـد األحكـام والتعلـيالت

اللغوية ،وقد يراد بال يا

مجموعة ال واعد اللغوية التي يجردها النحوي مـن اسـت راء

كالم العر  ،والتي ترضي بمن يتبعها رلى انتحاء سمت كالم العر  ،مـا سـمو منـ
ومــا ال يســمو ،وهــذا هــو المـراد مــن هــذا ال ي ـا
نجد لدى بع

من تحد

االطـراد فــي ال يــا

عن ال يا

ال اعــدي عنــد الجمهــور ،ومــو ذلــك

من سماء اآللة المشت ة ما يعكر صرو هـذا

بــالمرهوم ال اعــدي ،ومــن هــذا ال بيــل ري غري ـ

ألحــدهم( :فــي

قياســية اس ــم اآللــة ،يه ــدم ال ي ــا  ،وال يتر ـ معـ ـ  ،فه ــو ي ــول :ه ــذه األو ان النالن ــة

قياسية ال من حي رن يجو ن يشت كل منها من ي فعـل اترـ  ،دوان لـم يسـمو،
بــل مــن حيـ رن كــال منهــا كــان قــد ورد بـ الســماع فــي فعــل معــين مكــن ن يطلـ
علــى كــل مــا يمكــن ن يســتعان بـ فــي ذلــك الرعــل ،كالمرتــاح فــإن كــل مــا يمكــن ن
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يرت ب البيت يسمى مرتاحا ،دوان لم يكن اآللة المعروف بذلك)( ،)7ومن هذا ال بيـل
عــدم طــرد بــي حيــان األندلســي لصــيغة ِ
(مرعـل) فيمــا ســمو ومــا لــم يســمو ،وهــذا مــا

يمكن ن يرهم من قول عن سماء اآللة( :ومرعل فـي بعضـها م صـور مـن مرعـال،
ولــذلك صــحة مخــيط ،وال ين ــا

هــذا ال صــر رال فــي الشــعر ،ال ي ــال فــي مصــباح:

مصــب )( ،)2ومــن معــالم استشــكال قياســية المشــت مــن ســماء اآللــة مــا جــاء لــدى
عبا

حسن في معر

تحرظ علـى رقـرار المجمـو ال ـاهري قياسـية بعـ

األو ان

ك ــ(فعال ،وفاعلــة ،وفــاعول) قــال ( :مــا الصــيغ الجديــدص التــي يــدت يضــا 00فــأمر

قياسيتها غير واض  ،فهل المراد ن يصاغ من اسم ةلة؟ رن كان هذا هـو المـراد –
وهو مـا ي تضـي حكـم ال يـا – كـان غريبـا)( ،)3نـم قـال( :يمكـن االسـتغناء عـن هـذه

الص ــور الجدي ــدص كله ــا باختي ــار صـ ـيغة م ــن الص ــيغ ال ديم ــة ،تس ــتعمل داص موص ــلة
للمعنى المراد من كل صيغة من هذه الصيغ المستحدنة)( ،)4ولي

في كالم عبـا

حســن هــذا ،والكــالم الــذي ن لنــاه قبــل كالم ـ مــا يحمــل عل ـى العــدول عمــا ي ــول ب ـ

الجمهور من ال ياسية المطل ة المرضية رلى قاعدص تشمل ج ئيات بـا

كامـل شـموال

يغني عن الوقوف علـى هـذه الج ئيـات ،مـا سـمو منهـا ومـا لـم يسـمو ،ومـا استشـكل
عبا

حسن من ن يمكن االستغناء عن هذه األو ان في با

مــن قبــل ال ــول ب ياســيت فــي هــذا البــا

اسم اآللة بما است ر

ال يســلم ب ـ ألم ـرين ،حــدهما ن اســم اآللــة

المشــت مــن مــادص مــا قــد يــدل ب ـ علــى غيــر اآلل ـة التــي يــدل عليهــا باســم ةلــة ةخــر
مشت قياسا على و ن ةخر مـن المـادص نرسـها ،فالسـنان والمسـن مـنال اسـمان آللتـين
مختلرتـين مــو نهمــا مشـت ان مــن جــذر لغـوي واحــد ،يضــاف رلـى ذلــك ن اللغــة ذات
طبيعــة عرويــة متمــردص علــى مــا يريــده لهــا الــبع

 -7لغويات (.726-724 :)7
 -2االرتشاف .237 /7

 -3النحو الوافي .331/3
 -4نرس .331/3 :
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مــن ضــبط منط ــي وظيرــي صــارم

كالذي يوحي ب هنا صنيو عبـا

م يســة ف ـي بــا

حسـن ،لـم تسـتعمل العربيـة مـن قبـل نالنـة و ان

اســم اآللــة للداللــة علــى اآللــة الواحــدص حيانــا ،فهــل قيــل يج ـ

ن

نكتري ب ياسـية واحـد مـن هـذه األو ان اسـتغناء بـ عـن غيـره؟ م قيـل ب ياسـيتها كلهـا

عندما لوحظ توافر شروط قيا

كل منها ،وغني عن التأكيد ن اللغة ال ينـدر ن

تعبــر عــن المعنــى الواحــد بــأكنر مــن كلمــة جامــدص ،و مشــت ة ،وظــاهرص الت ـرادف فــي
العربية بغ

النظر عن الخالف فيها شهر من ن يشار رليها ،وكـذلك تعـدد بنيـة

مبالغة اسم الراعـل و الصـرة المشـبهة بغـ

الترادف.

النظـر عـن سـبا

هـذا التعـدد ،وذلـك

 -2ضوابح قياسية أسمال اآللة المشتقة.
الشت ا اسم اآللة اشـت اقا قياسـيا ضـوابط منهـا مـا يتعلـ بالمشـت  ،ومنهـا مـا
يتعل ـ بالمشــت من ـ  ،مــا الض ـوابط المتعل ــة بالمشــت فــالمراد بهــا األو ان الص ـرفية
المعتمدص قياسا في اشت ا اسم اآللة عند المعنيين ،وهذا ما سنتحد عن في الر رص
التاليـة ،و مـا الضـوابط المتعل ـة بالمشـت منـ فــالمراد بهـا مـا يجـ تـوافره فيمـا يكــون
عليـ مــا يشــت منـ اســم اآللــة .فهــل هــو المصــدر؟ دوان كــان كــذلك فمــا ســمات هــذا
المصدر؟ م هو الرعل؟ دوان كان كذلك فما سمات هذا الرعـل؟ م نـ االسـم الجامـد
الــدال علــى الــذات؟ والوقــوف علــى كــالم ســيبوي فــي (بــا مــا عالجــت ب ـ ) حي ـ
تحد عن اسم اآللة يوحي ن هو ومن( )7لف لر لم يحدد تحديدا مباش ار ما يشت
من ـ اس ــم اآللــة ،وه ــذا مــا يمك ــن ن يســتوحى م ــن قول ـ ( :الم ـ ـ الــذي ت ـ ـ بـ ـ
 0000وكل شيء يعالج ب مكسور األول كانت في هاء التأني و لم تكن ،وذلك
نحــو مخل ـ  000 ،ومكســحة ،)2()00ويبــدو ن عــدم تحديــد ســيبوي ل صــل الــذي
يشت من اسم اآللة يعود رلى ما لوحظ من اقتضا وغمو على حدين فـي هـذا
البــا  ،يضــاف رلــى ذلــك ن هــذا الضــر مــن المشــت ات شــأن عنــد ســيبوي شــأن
سائرها في العربية يعود رلى صل حدده في مكـان مـا ،فاسـتغنى بـذلك عـن الحـدي
 -7كابن السراج في "األصول" .767 /3
 -2الكتا

.14/4
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عن لدى تناول لكل مشت من هـذه المشـت ات .علـى ن ئمـة ةخـرين حرصـوا علـى
تحديد األصل الذي يشت من اسم اآللة ،فـاختلروا فـي ذلـك ،فـن بعضـهم( )7علـى
ن اسم اآللة يشت من المصدر ،ون ةخرون( )2على ن يشت من الرعل ،ويبدو
ن خالفهــم هــذا صــدى للخــالف المعــروف لـدى ئم ـة العربيــة فــي صــل المشــت ات.
والجدير بالذكر ن لي لهذا الخالف نر في جـوهر مـا نحـن بصـدد الحـدي عنـ ،
فكــال الرـري ين فيمــا نحــن فيـ يـ ول فــي المضــمون رلــى ضــابط جــامو بينهمــا ،وهــو
نالنية البنية الصرفية المشتملة في بنيتها على الحروف التي ت وم عليها بنية الجذر
اللغــوي ال ـذي خــذ من ـ المصــدر و الرعــل ،ذلــك ن الــذين قــالوا بــأن المصــدر هــو
األصل الذي يشت من اسم اآللة قيدوا هذا المصدر بأن يكون مصدر فعل نالني.
ونالنية الرعل هي المجمو على اشتراطها عند األئمة الشت ا اسـم اآللـة ،ومـن هـذا
ال بيل قول بي حيان األندلسـي( :يصـاغ مـن مصـدر لرعـل نالنـي آللـة وعـالج اسـم
فاعل على مرعل نحو مخر  ،ومصرر ،ومكسر بكسر الميم)( ،)3ومن المعروف ن
ئمــة العربيــة اختلرـوا فــي ضـوابط الرعــل الــذي يشــت منـ اســم ةلــة يســتعان بـ علــى
رنجا هذا الرعل و عالج  ،ف د اقتصر بعضهم( )4على ن يكون هـذا الرعـل نالنيـا

 -7كأبي حيـان األندلسـي فـي "االرتشـاف" ،237/7وعبـا

حسـن فـي "النحـو الـوافي"  ،333 /3والـدكتور

فخــر الــدين قبــاوص فــي "تصـريف األســماء واألفعــال"  ،717والحمــالوي فــي "شــذا العــرف فــي فــن الصــرف"

 ،711والدكتور محمد سالم محيسن في "تصريف األفعـال واألسـماء"  ،472وياسـين الحـافظ فـي "رتحـاف
الطرف في علم الصرف" .721

 -2وفي الم دمة في ذلك مجمـو اللغـة العربيـة ال ـاهري .انظـر :كتـا
وال وائد في الصيغ العربية  .61 -65وممن ذهـ

هـذا المـذه

فـي صـول اللغـة

 ،71ح7،22

الغاليينـي فـي "جـامو الـرو

العربيـة"

 .206 -204ومحمد األنطاكي في "المحيط في صوات اللغة العربية وصرفها ونحوها " .241/7

 -3ارتشاف الضر .237 /7

 -4وهذا ما يالحظ من منلة بي حيان في نص الساب  ،كما قال بذلك مجمو اللغة ال اهري .انظر:
كتا

في صول اللغة  ،22 -27وال وائد في الصيغ العربية  .61-65وممن لم يشترط التعدي

الحمالوي في "شذا العرف"  .711وعبا

حسن في "النحو الوافي" .333/3
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مجــردا ،و ضــاف ةخــرون( )7رلــى ذلــك شــرط التعديــة مــو ا شــارص( )2فــي الحــالتين رلــى
مجيء سماء اآللة المشـت ة مـن النالنـي الم يـد و المتعـدي رشـارص ال توضـ بجـالء
ح ي ــة الموقــف منـ ت عيــديا ،ممــا يجعــل ال اعــدص ترت ــر رلــى مــا يـارد لهــا تعليميــا مــن
الوضــوح والش ــمول واالطـ ـراد .ويب ــدو ن الخ ــالف فــي ض ــابط التج ــرد ،والتعدي ــة ف ــي
الرعــل الــذي يشــت منـ اســم اآللــة مســتوحى مــن اكتنــاه منلــة ســيبوي فــي هــذا البــا
حيـ قــال( :كــل شــيء يعــالج ب ـ فهــو مكســور األول كانــت في ـ هــاء التأني ـ و لــم
تكن ،وذلك قولـك :محلـ ومنخـل ومكسـحة و ِمسـلة والمصـرى ،والمخـر  ،والمخـيط،
وقـد يجــيء علــى مرعـال نحــو م ـ ار  ،ومرتـاح ،ومصــباح ،وقــالوا المرـت كمــا قــالوا:
المخــر  ،وقــالوا المســرجة كمــا قــالوا المكســحة)( ،)3فأمنلــة ســيبوي علــى اســم اآللــة
المشت هنا كلها يستعان بها على معالجة حدا فعال نالنيـة جلهـا متعـد ومجـرد،
وبعضها م يد كـ (مصباح ،ومصراص) وبعضـها ال م ك ـ (مصـباح) ،والـذي ميـل رليـ
ن اشتراط األئمة للتجـرد فـي األفعـال التـي يشـت منهـا سـماء اآللـة الم يسـة عنـدهم
ل وظيريا ودالليا ما يسوغ خالفا الشتراط بعضهم للتعدي في هذا البا ؛ ذلك نـ
لــي فــي هــذه األســماء مــن الحــروف مــا يــدل علــى المعــاني الخاصــة بأبنيــة األفعــال
الم يــدص ،وهــذا مــا يجعــل ســماء اآللــة الم ــرر قياســتها غيــر قــادرص علــى التعبيــر عــن
معالجة المعاني و األحدا التي تعبر عنها هذه األبنية الرعلية الم يـدص ،ممـا يعنـي
التعبي ــر ع ــن ه ــذه المع ــاني باألس ــماء الجام ــدص المرتجل ــة و الم ترضـ ـة م ــن اللغ ــات
األخرى ،و بأسماء ةلة مشت ة علـى غيـر مـا ُِقـر قياسـ مـن األو ان كمـا جـاء علـى
(مرعــل) مــن نحــو مبــرد ،ومجمــد ومكنــف و علــى (مراعــل) كالمراعــل النــووي .مــا
اشــتراط التعديــة فــي الرعــل الــذي يـراد اشــت ا اســم اآللــة منـ فلــي لـ مســوغ ال مــن
الناحيــة الوظيري ــة وال مــن الناحي ــة الدالليــة ،ب ــل يبــدو نـ ـ يحــد م ــن فاعليــة المعن ــى
الصـرفي المعبــر عنـ باســم فـي توليــد مـا تتطلبـ المعطيـات المتجــددص مـن مســميات،
ذلــك ن حاجتنــا رلــى ســماء اآللــة التــي نســتعين بهـا علــى عالجيــة األحــدا المعبــر
 -7ومــنهم الــدكتور فخــر الــدين قبــاوص فــي "تص ـريف األســماء واألفعــال"  ،712 -717ومحمــد األنطــاكي فــي
"المحيط"  .260/7والغالييني في "جامو الدرو

العربية"  .204والدكتور محمد سالم محيسن في"تصريف

األسماء واألفعال"  .472وياسين الحافظ في "رتحاف الطرف في علم الصرف"

 -2انظر ما جاء في المراجو المحال رليها في الحاشية الساب ة.
 -3الكتا

.16 -14 /4
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.721 - 730

عنه ـا باألفعــال ال ت تصــر علــى األفعــال الال مــة ،بــل تشــمل المتعديــة يضــا؛ لــذلك
ينظــر المــرء بعــين االستحســان رلــى مــا ق ـره المجمــو اللغــوي ال ــاهري( )7مــن عــدم
اشتراط التعدية في الرعل الذي يارد ن يشـت منـ سـماء اآللـة وفـ األو ان التـي
قر المجمو قياسيتها في هذا البا .
ب ــي ن نش ــير رل ــى رج ــا ص مجم ــو اللغ ــة العربي ــة ال ــاهري االش ــت ا م ــن االس ــم
الجامـد ،وقـد سـمى ذلـك خـذا ممـا يعنـي جـوا اشـت ا اسـم اآللـة مـن األسـماء الجامـدص
الدال ــة عل ــى ال ــذات كم ــا فع ــل ال ــدماء ح ــين خ ــذوا المحبـ ـرص م ــن الحب ــر ،والمخ ــدص م ــن
الخــد( ،)2وهــي رجــا ص تسـتدعيها الحاجــة المتجــددص رلــى رغنــاء اللغــة بمرــردات تعبــر عمــا
يســتجد مــن المعــاني والمخترعــات ،وي يــدها التوسـو( )3فــي مرهــوم صــل المشــت ات فــي
العربية توسعا يشمل األسماء الجامدص الدالة على الذات.

 -3المقي

مأل أوزاأل اس اآللة المشتق.

من الواض

قياســا ،وذلــك بغ ـ

ن الجمهور على ن في العربيـة

()4

و انـا يشـت اسـم اآللـة وف هـا

النظــر عــن هــذا األو ان عــددا و صــالة ،والمالحــظ ن حادي ـ

مت ــدمي النحــاص فــي هــذا البــا

لــم تكــن واضــحة فــي حصــر هــذه األو ان وتحديــدها

ب در ما كانت واضحة في ا شارص رلى ما جاء علي هذا االسم من و ان ،بـل حتـى

هذه األو ان ال ترهم من ن

النحوي حيانا ب در ما ترهم من منلتـ  ،ولعـل هـذا مـا

يالحـظ علــى قــول ســيبوي ( :كـل شــيء يعــالج بـ فهـو مكســور األول كانــت فيـ هــاء

التأنيـ ـ  ،و ل ــم تك ــن ،وذل ــك قول ــك :محلـ ـ

ومنج ــل ومكس ــحة ومس ــلة ،والمص ــرى

والمخــر والمخــيط  000وقــد يجــيء علــى مرعــال نحــو م ـ ار

-7
-2
-3
-4

ومرتــاح ومصــباح

انظر :كتا في صول اللغة .71،22
الساب نرس .22 -27
انظر لذلك :المدخل رلى ف اللغة العربية  205 -200للدكتور حمد محمد قدور.
مــن النــادر الــذي يخــالف مــا علي ـ الجمهــور قــول الــدكتور فاضــل الســامرائي فــي "معــاني األبنيــة فــي

العربيــة" ( :726يطل ـ اســم اآللــة علــى األداص التــي يعــالج بهــا ،و و انهــا ليســت قياســية) وانظــر :شــذا

العرف .711
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 ،)7()00فكالم سيبوي هذا ومنل تماما كالم ابن السراج

الم ي

()2

مـن بعـده ال يـدالن علـى

من األو ان في اسم اآللة نصا بل تمنيال ،ولوال األمنلة ألمكـن ن يرهـم مـن

كالم سيبوي ن كـل اسـم مشـت مكسـور األول سـواء كـان ولـ ميمـا كأمنلتـ و لـم

تكــن كـ ـ (س ـراج ،وركــا ) ،ولكــن منلت ـ قيــدت هــذا المكســور األول بــأن يكــون ول ـ

ميما ،وقد كان الكسائي (711هـ) حريصا على التصري بهذا ال يد حين قال( :ومـا

كــان مــن اآلالت ممــا يرفــو و يوضــو ممــا فــي ول ـ مــيم فاكســر المــيم بــدا رذا كــان
عل ــى مرع ــل ،و مرعل ــة ،ت ــول ف ــي ذل ــك :ه ــذا مش ــمل ،ومن ـ ـ  ،وم ــود 00وم ن ــو
ومصــدغة ومجم ـرص00فهــذا كل ـ مكســور األول بــدا)( ،)3وهــذا الــن

مــن الكســائي

يضا شأن شأن ما جاء لدى سيبوي وابن السراج من قبل ال يحصر صـراحة و ان

اســم اآللــة الم يســة المشــت ة ب ــدر مــا يضــبط مــا جــاء عليـ مــن و ان تمييـ ا لهــا مــن

غيرها ،وقري من ذلك تعريف ال مخشري السم اآللة فـي قولـ ( :هـو اسـم مـا يعـالج
ب ـ  ،وين ــل ،ويجــيء علــى ِمرع ـل ،و ِمرعلــة ،و ِمرع ـال)( ،)4ف ــد رى بعضــهم ن ن ـ
ال مخشري هذا ال يحصر و ان اسم اآللـة الم يسـة فـي العربيـة؛ ألن( :عبارتـ غيـر

حاصرص ،رنما هي ن اآللة جاءت على هذه األو ان النالنة ،ولم يعـر

لغيرهـا)(،)6

وهــذا مــا وحــى لمحمــد بهجــة األنــري بــأن مت ــدمي النحــاص ال يريــدون بأحــادينهم عــن

اسم اآللة حصر و ان في النالنة المعروفة ،رنما يريـدون الرـر بـين اسـم اآللـة ومـا

يشـترك معـ فـي يــادص المـيم فــي صـيغة (مرعــل) كالمكـان والمصــدر( ،)5والـذي ميــل

رليـ ن األئمـة ســعوا فـي كالمهـم هــذا رلـى تحديــد الم ـي

مـن األو ان فيمــا هـم فيـ ،

ولكن بالعبارص التي حسوا بأن ر يتهم للموضوع تسم لهم بها ،يرج ذلك ن عبارص

 -7الكتا

.16 -14 /4

 -2انظر :األصول .767 /3
 -3ما تلحن في العامة .774

 -4المرصل  .231وانظر :شرح المرصل  777 /5البن يعيش.
 -6كتا

في صول اللغة .27

 -5الساب نرس .20
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الســلف الت عيديــة ال تكــون دائمــا علــى مــا نرغ ـ

في ـ مــن الوضــوح والحســم والدقــة

والشــمول ،ومــا يــرج مــا نميــل رلي ـ يضــا ن ئمــة ةخ ـرين كــانوا كنــر وضــوحا فــي
الــن

علــى الم ــي

ابــن الحاجـ

والمســموع مــن و ان اســم اآللــة المشــت  ،ومــن هــذا ال بيــل قــول

(545هــ)( :اآللــة علــى مرعــل ،ومرعــال ،ومرعلــة ،كالمحلـ

والمرتــاح،

المح ُرض ــة ل ــي
المك ُحل ــة و ُ
المـ ـد ُهن و ُ
المـ ـ ُد و ُ
المن ُخـ ـل و ُ
المسـ ـ ُعط و ُ
والمكس ــحة ،ونح ــو ُ
ب يا )( ،)7و ضاف الرضي (515هـ) بعـد شـرح لكـالم ابـن الحاجـ قـائال( :وجـاء

الرعــال يضــا لآللــة كالخيــاط والنظــام)( ،)2وشــبي بصــنيو ابــن الحاجـ

الــن

علــى الم ــي

والرضــي فــي

مــن األو ان فــي اســم اآللــة ،والننيــة بــذكر مــا خــرج عــن ال يــا

فـي هـذا البــا مـا نجــده لـدى بــي حيـان األندلسـي (146هــ) فـي قولـ ( :يصـاغ مــن
مصدر لرعل نالني آللة وعالج ِمرعل نحو مخـر 00بكسـر المـيم ،ونـدر الرـت نحـو
مرعل ،والتنلي نحـو ُمً ًِغـ ل(000 )3وقـد يصـاغ يضـا علـى ِمرعـال نحـو ِمصـباح
و ِم ـ ـ ار ومحـ ـ ار ومن ــاش ،وق ــد تلح ـ ـ الت ــاء نح ــو مكس ــحة ومس ــلة 000ويص ــاغ
يضـ ــا علـ ــى ِفعـ ــال نحـ ــو ِر ار ِ ،وس ـ ـراد ،وال يطـ ــرد ِفعـ ــال فـ ــي اآللـ ــة)( ،)4ويبـ ــدو ن
الســيوطي (177ه ــ) هــو األكنــر وضــوحا فــي الــن

علــى الم ــي

المطــرد ،وعلــى

الشــاذ الم صــور علــى الســماع م ـن األو ان التــي جــاء عليهــا اســم اآللــة ،وفــي ذلــك
ي ـول( :بنـاء اآللـة مطــرد علـى ِمرعـل بكســر المـيم وفـت العــين ،ومرعـال ،ومرعلـة كــذلك

كمش ــرر ومج ــدح ومرت ــاح ومن ــاش ومكس ــحة ،والمرع ــل بض ــمتين ،والمرع ــل برتحت ــين،
وِ
الرعال بالكسر يحرظ وال ي ا عليـ كمنخـل ومسـعط ومـدهن دوا ار ةلـة تأريـ النـار
ي رض ـرامها ،وس ـراد مــا يســرد ب ـ  ،ي يخــر  ،وكنــر مرعــل بكســر المــيم وفــت العــين

 -7شرح الرضي للشافية .715
 -2الساب نرس .711

ِ
المغ ل منلنة الميم مرتوحة ال اي) ،وجاء في
 -3جاء في "الدرر في الغرر المنلنة" ( :711المغ ل ،والمغ ل ،و ُ
شرح الرصي  311ن الضم لغة قي  ،والكسر لغة تميم ،و ن الكسائي روى الرت في الميم.

 -4االرتشاف .232-237/7
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للمكــان كــالمطبن لمكــان الطــبن ،ومرف ـ لبيــت الخــالء)( ،)7والــذي يســتوحى مــن هــذه
مـن األو ان التـي يشـت منهـا

الن ول كلها ن األئمة سعوا رلى حصر و تحديد الم ي

اس ــم اآلل ــة ف ــي العربي ــة كم ــا يس ــتوحى م ــن ه ــذه الن ــول ن ه ــذه األو ان الم يس ــة عن ــد
الجمهور نالنة هي مرعل ومرعلة ومرعال ،والجدير بالذكر ن المحـدنين كمـا سـنرى لـم
ي تص ــروا عل ــى ه ــذه النالن ــة ،و ن وجـ ـ قياس ــية بعـ ـ

بعضــهم فــي ال ــديم والحــدي  ،وهــو مــا يرهــم لــدى حــدي

ه ــذه األو ان غي ــر واضـ ـ عن ــد
بعضــهم عــن الــو ن الــذي يعــد

صال لسائر األو ان في هذا البا ؛ ذلك ن ةراءهم تباينت في ذلك (فمن نظر رلى ن

ت صير الحركة الطويلة هـو الطـار قـال بـأن مرعـال هـو األصـل ،ومـن عـد مرعـل هـي

األص ــل ي ــرى ن الص ــيغة (مرع ــال) نتج ــت ع ــن رش ــباع الرتح ــة ،ومرعل ــة ه ــي م نـ ـ

مرعل)( ،)2وفي ذلك ي ول حـد شـراح المرصـل( :األصـل فـي اسـم اآللـة ن يكـون علـى
ِمرعــال ،فأمــا مرعــل ومرعلــة فكالهمــا من ــو مــن ذلــك ،لكــن األول بــال عــو )(،)3

ويستدل على ذلك ابن يعيش( :بأن كل ما جا في مرعل جا في مرعال نحو م ر

وم ـ ار ومرــت ومرتــاح ،ولــي ك ـل مــا جــا في ـ مرعــال جــا في ـ مرعــل)( ،)4ويــرى
بع المعنيـين بالـدر اللغـوي الم ـارن ن صـيغة ِ
(فعـال) هـي صـل و ان اسـم اآللـة

فــي اللغــات الســامية ،وفــي ذلــك ي ــول برجشت ارســر( :رن و ن ســماء اآللــة كــان موجــودا

اللغات السامية

في اللغات السامية غير ن لم يكن نابتا بعد ،فحركة الميم في بع
كس ـرص ،وفــي بعضــها فتحــة000وو ن ِ
"مرعــال" فــي مرتــاح صــل " ِفعــال" لح ــت ب ـ

الم ــيم ،وفع ــال ق ــدم و ن ألس ــماء اآلل ــة ،ومنـ ـ س ــنان  ،)6()00دواذا اعتم ــدنا نظري ــة
الركــام اللغــوي( )5فــي ترســير ظــاهرص الشــذوذ اللغــوي مكــن ن يســهم فــي ترســير مــا
 -7الهمو .751/2

 -2ظاهرص التعدد في األبنية الصرفية .774 -773
 -3ا قليد في شرح المرصل .7310/3
 -4شرح المرصل البن يعيش .777/5

 -6التطور النحوي .700

 -5انظر لهذه النظرية :بحو وم االت في اللغة  61وما بعده.
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يالحظ من الشذوذ وعدم التوحد في بنية مرعـل فـي بـا

اسـم اآللـة مـا لحظـ علمـاء

الدر الم ارن من ن حركة هذه الميم لـم تكـن مضـبوطة وال موحـدص فـي هـذا البـا
في مرحلة ما من مراحل تطور اللغات السامية.

على ن ما نريد ن نختم ب هـذه الر ـرص هـو ا شـارص رلـى ن المحـدنين ممنلـين
بمجمــو اللغــة العربيــة ال ــاهري قــروا قياســة و ان خــرى فــي بــا

اســم اآللــة رضــافة

رلـى األو ان النالنــة المشــهور قياســيتها مــن قبــل ،واألو ان المضــافة كمــا ذكرنــا هــي:
ِفعال ،وفاعلة وفَعالة وفاعول( ،)1وما روعي في رقرار قيا

الصيغة فـي بـا

اسـم

اآللــة هــو ن يكــون مــا ورد مــن منلتهــا فــي االســتعمال عــددا غيــر قليــل ،و ن تكــون
مأنوســة فــي العصــر الحــدي بــين المتكلمــين فــي الداللـة علــى اســم اآللــة( ،)2دواذا لــم
يتوافر ذلك امتنو جعل الصـيغة قياسـية؛ ولـذا ُرد اقتـراح محمـد بهجـة األنـري قياسـية
الص ــيغ ف ــي ب ــا

بعـ ـ

اس ــم اآلل ــة ك ـ ـ (فعي ــل وفعيل ــة)؛ ذل ــك ن ه ــذا الض ــر م ــن

الصيغ صرات للتعبير عن المبالغة و معنى مرعول ،و ن معنى اآللة في بع

ما

جاء على هـذه الصـيغ جـاء مـن طريـ المجـا  ،رضـافة رلـى نهـا صـيغ مشـهورص فـي
غيــر اســم اآللــة كنــر بكنيــر جــدا مــن شــهرتها فــي هــذا البــا

فأمنــال (شــهير وك ـريم

وظريـف) تعــد بالمئــات ،و منــال الوشــيو لخشــبة الحــائط ،والبســيط للمســعط قليلــة جــدا
رذا قيست باألولى( ،)3وذلك كل يعني بوضوح ن حتى يكون الو ن م يسا في بـا
اسم اآللة يج

ن يكون استعمال في هذا البا

على درجة من الشيوع تجعـل منـ

قرينة يستعان بهـا فـي تمييـ المعنـى المـراد بهـذا الـو ن رذا كـان اسـتعمال شـائعا فـي
 -7انظر :كتا

في صول اللغة  ،71والنحو الوافي  .331 /3والعيد الذهبي لمجمو اللغة

العربية  .373وظاهرص التعدد في األبنية الصرفية  .774والمحيط في صوات اللغة العربية
ونحوها وصرفها  ،260-241 /7والنحو الوافي .331 /3

 -2كتا

في صول اللغة .71

 -3الساب نرس .32 :
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التعبير عن كنر من معنى صرفي؛ لـذا كـان مـن الصـوا
األو ان الم يسة في با

جعـل الـو ن ِ
(فعـال) مـن

اسم اآللة؛ ألن توافرت ل كل ما يحر

علـى تـوافره فيمـا
اآلتـي عـن

يراد جعلـ قياسـيا فـي هـذا البـا  ،وهـذا مـا سيتضـ بجـالء فـي الحـدي
حضور الو ن ِ
(فعال) في الداللة على اسـم اآللـة تنظيـ ار عنـد األئمـة ،واسـتعماال فـي
ار في الحد
المدونة اللغوية العربية ،واست ر ا
ُ
رابعا :طيغة ِ
(فعال) دال اة عل اآللة.

اللغوي للعربي.

يــدرك المتتبــو ن الــو ن (فعــال) ذو قــدم ارســخة فــي الداللــة علــى اســم اآللــة
ار فــي ذائ ــة العربــي ،واســتعماال فــي المدونــة اللغويــة
تنظي ـ ار عنــد المعنيــين ،واســت ر ا
العربيــة ،وخيــر دليــل علــى ذلــك ن هــذه المدونــة جــاءت بمــا ي ــر مــن ربعمئــة اســم
ةلة على هذا الو ن ،وال شك ن هذا الحضـور االسـتعمالي لهـذا الـو ن كريـل بتنبيـ
ئمــة العربيــة قــديما وحــدينا علــى ن ـ مــو شــيوع  -كمــا ســنالحظ -فــي التعبيــر عــن
دالالت خرى شائو يضا شيوعا الفتا في التعبيـر عـن اسـم اآللـة ،ممـا كـان لـ نـر
واض في اعتمـاده حيانـا فـي تعريـ العـر لـبع الكلـم الـدخيل الـدال علـى اآللـة
و األداص ،وهذا ما يوحي ب قول السيوطي ( :هل مكة يسمون ِ
المس الذي يجعل
ُ
الب ـر ال ـبِال  ،وهــو فــي الرارســية بــال  ،فأمالوهــا و عربوه ـا،
في ـ صــحا ُ الطعــام ُ
ف ارب ــت الرارس ــية العربي ــة ف ــي اللر ــظ)( ،)7و وضـ ـ م ــن ذل ــك ف ــي الدالل ــة عل ــى ت ــأنر
الذائ ة العربية بإدراكها لصيغة (فعـال) و نـا مسـتعمال لآللـة فـي تعريـ مـا دل علـى
األدوات من الكلم الدخيل قول ابن درستوي (ت 331هـ)( :الخوان يعني المائدص التي
ي كــل عليهــا ،وهــو اســم عجمــي معــر بكســر الخــاء ،وضــمها ،والعام ـة تكلــم في ـ
بالضــم مــن جــل ال ـواو التــي بعــدها ،والعــر تختــار الكســر ليكــون علــى منــال مــا
يسـ ــتعملون مـ ــن األشـ ــياء كـ ــالرداء واللحـ ــاف والسـ ــالح ،والعجـ ــم تبتـ ــد بهـ ــذه الخـ ــاء
صـنارص ِ
ساكنة)( ،)2ومن هذا ال بيـل مـا قيـل عـن ِ
المغـ ل ،وهـي كلمـة فارسـية معربـة،

 -7الم هر .2557/

 -2تصحي الرصي وشرح  ،211وانظر :اللسان (خون) حي

43

ذكر ن الضم والكسر في الخوان لغتان.

ف ــد وجـ صــاح اللســان ن تكــون علــى ( ِفعــال) بكســر الصــاد وتخريــف النــون
وممــا يــوحي بترس ـن (فعــال) و نــا مــن و ان اســم اآللــة فــي الذائ ــة اللغويــة العربيــة
السـ ــليمة قـــول ابـــن درســـتوي (ت331ه ـ ــ) فـ ــي ضـــبط كلمـــة ( ِس ـ ـداد)( :الكسـ ــر هـ ــو
الصـ ـوا ف ــي الس ــين ،والعام ــة ترتحـ ـ  ،وه ــو خط ــأ؛ ألنـ ـ اس ــم لم ــا ُيسـ ـد بـ ـ الش ــيء
كالصـمام)( )2فمــن الواضـ بجــالء فيمــا ت ــدم فــي هــذه الن ــول ن للــو ن ِ
(فعــال) داال
على اسـم اآللـة حضـو ار ارسـخا فـي المدونـة العربيـة ،وفـي الذائ ـة العربيـة الرصـيحة،
ومـو ذلــك امتنــو جمهــورهم( )3عــن جعــل هـذا الــو ن مــن األو ان الم يســة فــي اشــت ا
اسم اآللة؛ مما جعل محمد األنطاكي يتساءل باستغ ار عن ذلك قـائال( :لـم در لِـم
لم ي رر ال دماء قياسية ِفعال بكسر الراء في اشت ا اسم اآللة رغم كنرص ما ورد من
منـل ركــا  ،حـ ام ،كســاء ،مـام 00الــن)( )4مـا محمــد المبـارك فأشــار رلـى اســتعمال
هــذا الــو ن للداللــة علــى اآللــة ،ف ــالِ :
(فعــال تــدل علــى األدوات والم ارف ـ كلبــا ،
وبساط ،و مام ونطا  ،وح ام)( ،)6وفي معر تدليل على وجـود فـرو دالليـة بـين
دالالت بنية اسـم اآللـة المتعـددص فـي العربيـة قـال الـدكتور فاضـل السـامرائيِ ( :فعـال
وِفعالة تدل على االشتمال في الغال كالح ام والخمار  00جاء في الرـرو اللغويـة
العصابة و ِ
الرعالة لالشتمال منل ِ
ن ِ
العمامة)( ،)5وتُوج هذا الحضور العلمي والعملي
قديما وحدينا لصيغة ِفعال في اسـم اآللـة بـإقرار المجمـو ال ـاهري كمـا ذكرنـا ل ياسـية
هذه الصيغة ،وقبل ن نختم حديننا هذا يحسن ن ننظر في مسألتين اننتين تتعل ان
بهذه ال ياسية .والهما ترسير عدم قياسية ال ـدماء للـو ن ِ
(فعـال) فـي بـا اسـم اآللـة
()7

 -7تصحي الرصي وشرح  ،211واللسان (صنر).
 -2تصحي الرصي وشرح .211

 -3صرح غيـر واحـد مـنهم ب صـر اسـتعمال هـذا الـو ن فـي اسـم اآللـة علـى السـماع كـأبي حيـان فـي االرتشـاف
 .232-237/7والس ــيوطي فـ ــي اللم ــو  .751/2وانظـ ــر شـ ــرح الشـ ــافية للرض ــي  ،711 -715ولـ ــم قـ ــف
لل ــدماء علــى ال ــول ب ياســيتها ،ولكــن نسـ

وكتا

في صول اللغة .33 ،71

رلــيهم ذلــك بعـ
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المحــدنين انظــر حواشــي شــذى العــرف ،711

على مـا اتضـ لـ مـن حضـور فـي هـذا البـا اسـتعماال وتنظيـ ار ،ونانيتهمـا مناقشـة
اعت ار عبا حسن على رقرار المجمو ال اهري ل ياسية عدد من األو ان فـي هـذا
البـا  ،ومنهـا (فعـال) ،مـا عــدم رقـرار ال ـدماء قياسـية صــيغة (فعـال) فـي بـا اآللــة
على ما لها من حضور في  ،فيمكن ترسيره بعـدم تخصصـها بالداللـة الصـرفية علـى
هذا المرهوم تخصصا الفتا م ارنة بتخص األو ان النالنة المشهورص بهـذه الداللـة،
وهــي ِمرعــل و ِمرعلــة و ِمرعــال ،فغايــة مــا فــي المشــترك الــداللي الص ـرفي لهــذه األو ان
اســتعمال والهــا ب لــة فــي بــا مبالغــة اســم الراعــل نحــو :مـ حم ،ومكنر،ومحــر (،)7
ومطعن ،ومدع ( ،)2وم ول واستعمال نالنتها استعماال يكاد يكـون مطـردا فـي بـا
المبالغة يضا( ،)3ما صيغة ِفعال فعلـى كنـرص اسـتعمالها فـي الداللـة علـى اسـم اآللـة
يشيو استعمالها يضا سماعا و قياسا فـي بـوا صـرفية متعـددص خـرى ،فعلـى هـذه
الصــيغة يــأتي مصــدر الرعــل الم يــد (فاعــل)( )4كـ ـ (قتــال) مصــدر(قاتــل) كمــا يــأتي
علي حيانا مصدر المجـرد ك ـ (ريـال) مصـدر(ةل)( ،)6كمـا يكـون علـى هـذه الصـيغة
جمــو التكســير لغيــر قليــل مــن األســماء الجامــدص كــرم ورمــاح ،وســهم وســهام وجمــل
وجمــال ،والمشــت ة كك ـريم وكــرام( ،)5وم ن ـ صــيغة ِ
(فعالــة) هــذه يــدل بــاطراد علــى
الحرفة كحدادص ونجارص وغير ذلـك ،فتعـدد الـدالالت الصـرفية لهـذه الصـيغة يمكـن ن
يرســر رحجــام ال ــدماء عــن ال ــول ب ياســية اســتعمالها فــي بــا اســم اآللــة علــى مــا
الحظنــاه مــن كن ـرص اســتعمالها فــي هــذا البــا  ،وغنــي ع ـن البيــان ن هــذا المشــترك
الــداللي لهــذه الصــيغة يســتدعي االعتمــاد علــى ق ـرائن ســيا اســتعمالها فــي معرفــة
المعنــى بهــذا االســتعمال و ذاك ،ومــن المســلم ب ـ ن هــذه ال ـرائن هــي الريصــل فــي
معرفــة مــا ي ـراد بمــا تعــددت دالالت ـ مــن الكلمــات المشــت ة ذوات الــدالالت الص ـرفية
 -7انظر :العربية الرصحى .776
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المتعــددص ،واألفعــال المجــردص والم يــدص ،واألســماء الجامــدص التــي تتعــدد دالالتهــا فيمــا
يعرف بظاهرص المشترك اللرظي ،وكل ذلك يعني ن تعدد الـدالالت الصـرفية للـو ن
(فعـال) ال يحـول دون اعتمادهـا صـيغة قياسـية فـي بـا اسـم اآللـة لمسـاعدص ال ـرائن
علــى تحديــد المعنــى الم صــود مــن اســتعمالها فــي هــذا الســيا و ذاك ،يضــاف رلـى
ذلــك كن ـرص اســتعمالها بهــذا المعنــى مــن قبــل فــي المدون ـة اللغويــة العربيــة .وكــل ذلــك
يعني عدم التسليم لعبا حسن في اعتراض ( )7على رقرار المجمو ال اهري ل ياسـية
هــذه الصــيغة وغيرهــا فــي بــا اســم اآللــة ،ومــا يحمـل علــى ذلــك يضــا عــدم وجاهــة
حجتي في اعتراض هذا ،و والهما عم ن استعمال ِ
(فعال) فـي هـذا البـا قليـل،
وما يـرد هـذا الـ عم معجـم مـا جـاء علـى هـذا الـو ن فـي المدونـة العربيـة الـذي يشـمل
على ما ي ـر مـن ربعمئـة اسـم ةلـة ،و مـا حجتـ النانيـة فهـي رمكـان االسـتغناء عـن
رقـرار و ان قياســية جديــدص فــي بــا اســم اآللــة بمــا قـره ال ــدماء مــن األو ان ال ياســية
في هذا البا  ،وهي ( ِمرعل ،و ِمرعلة ،و ِمرعال) ،وهـذه الحجـة ال يسـلم بهـا يضـا لمـا
كنــا قــد ذكرنــاه مــن قبــل فــي هــذه الد ارســة مــن ن الظــاهرص اللغويــة رذا تـوافر لهــا لــدى
الدار الضوابط المرعية فيما يمكن ن يكون م يسا عنده حكم عليها بال ياسية دوان
كان في اللغة سبل خرى للتعبير عما يعبر عن هذا الم ي ؛ ذلـك ن طبيعـة اللغـة
كمــا يــدرك المعنيــون وطبيعــة األســبا والم ـ نرات والظــروف المختلرــة التــي تــتحكم
بسيرورص اللغة الحياتيـة ال تسـم لهـا بـأن تخضـو لمبـد منط ـي ،وذرائعـي مرشـد فـي
التعبيــر عــن األشــياء والمعــاني واألفكــار كالــذي يريــده لهــا عبــا حســن فــي حجت ـ
هذه ،ي يد ما نـذه رليـ مـا يالحـظ بـأدنى تأمـل مـن ن العربيـة كنيـ ار مـا تعبـر عـن
الرك ـرص و المعن ــى بــأكنر م ــن تركيـ ـ و ســلو  ،كم ــا تعب ــر عــن المعن ــى الصــرفي
ب ــأكنر م ــن ص ــيغة و و ن وه ــو م ــا يمك ــن تس ــميت ب ــالترادف ال ــداللي الصـ ـرفي ف ــي
العربيــة ،قياســا علــى تعبيرهــا عــن المعنــى الواحــد بكلمــات متعــددص بغـ النظــر عــن
قضيتي الجمود واالشت ا  ،وهـو مـا يعـرف عـادص بـالترادف مطل ـا .يضـاف رلـى ذلـك
ن تعدد بنية اسم اآللة المشت من المادص اللغوية الواحدص قد يكون ناجما عن تعـدد
اآلالت المســميات بهــذه األبنيــة ،وه ـذا مــا يمكــن ن تتضـ معالم ـ كنــر فــي النظ ـرص
 -7انظر :النحو الوافي .331 /3
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التحليلية التي ن دم بها فيما يلي لما توافر من سماء اآللة المشت ة في العربية علـى
نة ِ
(فعال) وهو ما سميناه (معجم ما جاء على " ِفعال") من اسم اآللة.
خامسا :نظرة ف معج ما جال عل ِفعال مأل اس اآللة.
النظــر فــي معجــم مــا جــاء علــى ِ
(فعــال) مــن ســماء لــآلالت فــي اللغــة العربيــة
يـوحي بــأمور ،منهـا تعــدد بنيـة اســم اآللــة المشـت المعبـرص عـن ةلــة واحـدص ،وهــو مــا

يمكـ ــن ن يسـ ــمى بـ ــالترادف الـ ــداللي الص ـ ـرفي ،ومـ ــن هـ ــذا ال بيـ ــل (ا ار ،وا ارص،

والمئـ ر) بمعنــى مــا وارى وســتر ،وممــا يالحــظ فــي هــذا المعجــم ن بنيــة اســم اآللــة
المشـت مــن الجــذر نرسـ تتعـدد حيانــا مــو تعــدد اآلالت التـي تســمى بهــا ،ومــن هــذا
المج ـ ـرف و ِ
الج ـ ـراف للمكيـ ــال الضـ ــخم ،و ِ
ال بيـ ــل ( ِ
المجرفـ ــة داص الجـ ــرف) ومـ ــن ذلـ ــك
المحجـم و ِ
الحجامة وهو مـا يجعـل فـي فـم الدابـة لـئال تعـ  ،مـا ِ
(الحجام و ِ
ِ
المحجمـة

الحجامــة) يضــاف رلــى مــا ت ــدم ن ـ قــد يســتعمل ال ـو ن ِ
فــأداص ِ
(فعــال) للداللــة علــى
اآللــة ،وعلــى مــا لــي بآلــة ،ومــن هــذا ال بيــل ( ِ
الخشــاش ،فهــو عــود يجعــل فــي نــف
البعيــر ُيشــد ب ـ ال مــام ،وحي ـةُ الجبــل ،والنعبــان العظــيم المنكــر ،وحش ـرات األر ،
والطي ــر ،والشـ ـرار م ــن ك ــل ش ــيء ،والرج ــل الخري ــف وال ــذكي الماض ــي ف ــي األم ــور،
والجوال )( ،)7وال شك ن الوقوف على المعجم التالي المعني بما جـاء علـى ِ
(فعـال)
ُ
مــن ســماء األدوات واآلالت ُيمك ـ ُن المــرء مــن الوقــوف علــى منلــة خــرى لمــا نبهــت
علي ـ فــي هــذه الر ـرص مــن تعــدد بنيــة اســم اآللــة الواحــدص مــن الجــذر اللغــوي الواحــد،
وتعدد هذه األبنية حيانـا لتعـدد اآلالت المعبـر عنهـا ،وعـدم اقتصـار صـيغة ِ
(فعـال)
حيانا في الجذر اللغوي نرس على اسم اآللة.

والجــدير بالــذكر ن هــذا المعجــم ال ي ـ عم لنرس ـ االســت راء التــام لمــا جــاء فــي
العربية على نة ِ
(فعال) من سماء اآلالت واألدوات؛ ألن فكرص البحـ
 -7الوسيط :خشش.
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فـي األسـا

لــم تطم ـ رلــى ذلــك؛ ألننــا مــو البح ـ
ساس ــا عل ــى االس ــت راء الن ــاق

اللغــوي فــي حــرم العلــوم ا نســانية التــي ت ــوم

ال ــذي يرض ــي رل ــى وض ــو ال ــانون اللغ ــوي ،ولكنـ ـ

بالتأكيــد اســت راء ال يشــكو مــن ال ـن

 ،ي رن هــذا االســت راء علــى كون ـ غيــر تــام

ُيمك ـن مــن وضــو قــانون يتســم بالحــد األدنــى الــذي يج ـ

ن يتمي ـ ب ـ ال ــانون فــي

العلوم ا نسانية ،وال اعدص اللغوية خاصة ،وما قصدت رلي هذه الدراسة من عنايتها
بضوابط اشت ا اسم اآللة عامة وما جاء منهـا علـى (فعـال) خاصـة هـو بيـان تعـدد
األبنية ال ياسية المشت ة مـن الجـذر اللغـوي نرسـ للداللـة علـى اآللـة نرسـها حينـا ،و
علــى كنــر مــن ةلــة ألكنــر مــن غــر

حينــا ةخــر ،ممــا ي يــد صــحة ق ـرار المجمــو

ال اهري ال اضي ب ياسية الصيغ ِ
(فعال ،وفـاعول ،وفـوًال ،وفاعلـة) كمـا ي يـد عـدم
صحة من خالف المجمو في ق ارره هذا ،ألسـبا

عرضـها هـذا البحـ

وناقشـها .وقـد

رصد هـذا المعجـم مـا فـي العربيـة مـن دوات وةالت علـى نـة ِ
(فعـال) ،وذلـك بتتبـو
ما جاء من دوات وةالت على هذا الو ن في المعجـم الوسـيط ،وفـي معجـم الكلمـات
المصــطلحية فــي لســان العــر  ،وهــو معجــم ُعنِـي فيـ م لرـ الــدكتور ممــدوح خســارص
برصد ما في معجم لسان العر من الكلمات ذات الطابو المصـطلحي فـي مختلـف

ت فــي ترتي ـ
ميــادين الحضــارص العربيــة .وقــد اعتم ـد ُ

هــذا المعجــم الترتي ـ

األبجــدي

ةخذا بظاهر الحرف األول من الكلمة غير معتد بمـا يمكـن ن يكـون قـد حـد
الحــرف مــن التغيــر ،فا كــاء مــنال موضــوع فــي بــا
واو.
سادس ا :معج ما جال عل ِف َعال مأل اس اآللة
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لهـذا

الهم ـ ص علمــا ن صــل هم ت ـ

الهمزة
 -7اإلبمما

 :عق مال :يشــد بـ رســغ البعيــر رلــى عضــده ،وهــو قــائم لترترــو يــده عــن
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الكلمات المصطلحية .131

تحمــل في ـ المــوتى ،وتــابوت خش ـ .

 -72اإل زار واإل زارة ،والمئمممزر :كمممل مممما وار وسمممتر ،دوا ار الحــائط مــا يلص ـ ب ـ
بأســرل للت ويــة و للصــيانة و لل ينــة .الكلمــات المصــطلحية  ،511والوســيط:
ر.

 -73الثدا  :المصراص .الكلمات المصطلحية .577
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 -74اإل زال :حجــر و جلــة و جلــد يوضــو علــى فــم الحــو
في الماء ،ومص

الماء في الحـو

وقايــة ل ـ رذا ص ـ

 .الكلمـات المصـطلحية  ،310والوسـيط:

ي.
 -76اإلسار :الحبل الذي يشد ب األسير .الكلمات المصطلحية 121.
-75اإلطار :الطنـ  ،الحبـل ،ال ُـد (الحبـل مـن الجلـد) يضـم عضـدي الرجـل (قيـد)
وهو ا سار .الكلمات المصطلحية .127، 311
 -71اإلحار :خشـبة الـدف والمنخـل ،وكـل مـا حـاط بشـيء .الكلمـات المصـطلحية
.652 ،667
 -71اإلكمممال :والوكمممال :ســداد الس ـ اء (ربطــة فوهــة ال ربــة) الكلمــات المصــطلحية
.577
 -71اإلكاد :ح ام يربط ب ويشد (ج) كائد .الوسيط :وكد.
 -20اإلكاف :شب الرحال واألقتا

(الجل) .الكلمات المصطلحية .164

 -27اإلما  :الخيط الذي يمد على البناء ،فيبنى علي  ،ويسوى علي سـاف البنـاء،
والمنال ،والطري  .الكلمات المصطلحية .310 ،333
 -22اإلنممال :الوعــاء الــذي يرترـ بـ (ج) ةنيــة (جــج) وان .الكلمــات المصــطلحية
 ،527، 577والوسيط  :نى.
 -23اإلواأل :كل ما يعمد ب  .الكلمات المصطلحية .311
 -24اإليمممماد :كـ ــل م ــا ي ـــوى بـ ـ  .والسـ ــتر والكن ــف .الكلمـ ــات المصـ ــطلحية ،655
والوسيط :يد.
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 -26اإليممال :الوعــاء ي ـ ال في ـ ش ـ ار

و عصــير ،و نحــو ذلــك ،وعــاء يخنــر في ـ

اللبن ونحوه ويجمد .الكلمات المصطلحية  ،527والوسيط :يل.
البال
 -25البجاد :كساء مخطط (ج) ُب ُجد .الوسيط :بجد.
 -21البداد :حشية تحت السرج و ال ت  .الكلمـات المصـطلحية  ،164والوسـيط:
بدد.
 -21الب ار  :نوع من الحجارص من الحجا واليمن ،تصنو من البـروم ،ي ال ـدور.
الكلمات المصطلحية .411
 -21البممزال والمبمممزل :الحديــدص التــي يرــت

و ين ـ

بهــا ال ـدن و مب ل ـ  .الكلمــات

المصطلحية  ،667والوسيط :ب ل.
 -30البسمماح :ضــر مــن الرــرش ينســج مــن الصــوف ونحــوه (ج) ُب ُسـط .الوســيط:
بسط.
 -37البحاقة :الرقعة التي تكون في النو  ،وفيها رقم نمن  .الكلمات المصطلحية
.516
 -32البحمماأل :الح ـ ام الــذي يلــي الــبطن (ج) ُبطُ ـن و ب ِطن ـة .الكلمــات المصــطلحية
 ،516والوسيط :بطن.
 -33البحانمممة :ه ــو الجـ ـ ء ال ــذي يلـ ـي الجس ــد م ــن الن ــو  .الكلم ــات المص ــطلحية
.516
 -34الب ل :ما ُيبل ب الحل من الماء واللبن .الكلمات المصطلحية .271
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 -36الب  :الحديدص تُجعل في فم الرر تكبح  .الوسيط :بلم.
 -35البواأل :عمود للخيام( .ج) بونة وبون .الوسيط :بون.
التال
 -31المممممت  :الحم ـ ــالج الـ ــذي ي ـ ــنرن في ـ ـ  ،والحم ـ ــالج منرـ ــا الص ـ ــائغ .الكلم ـ ــات
المصطلحية .662

الثال
 -31الثبا  :سير يشد ب الرحل (الجمو نبِتة) ما يشد ب الشيء لينبت .الكلمات
المصطلحية  ،164والوسيط :نبت.

 -31الثبمممماأل :مـ ــا تنني ـ ـ مـــن طـ ــرف نوبـ ــك ،فتجعـ ــل في ـ ـ شـ ــيئا تحمل ـ ـ (ج) نُـ ـُبن.
الوسيط :نبن.

 -40الثفال :الجلد الـذي يبسـط تحـت رحـى اليـد لي ـي الطحـين مـن التـ ار  ،وحجـر
الرحى األسرل ،الكلمات المصطلحية 577.

 -47الثفالة والثفال – كذا – ا بري  .الكلمات المصطلحية .522
 -42الثقاب :ما تشعل ب النار من دقا العيدان .الكلمات المصطلحية .252
 -43الثقماف :مــا تسـوى بـ الرمـاح ،مــا ت ـوم بـ الرمـاح ،حديــدص تكـون مــو ال ــوا
والرماح ي وم بها الشيء المعوج .الكلمات المصطلحية .662

 -44الثنممالة :قيــد للدابــة ذو ش ـ ين ،ت ـربط بكــل ش ـ رجــل ،ويســمى كــل ش ـ ننــاء
يضا (ج) ننية .الوسيط :نني.

الجي
-46الجئاوة ،والجيالة والجياوة :وعاء ال در ،وغطاء الوعـاء الـذي يحرـظ بـ  ،ومـا
توضو علي ال در ،الكلمات المصطلحية .522 ،572
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 -45الجبممارة :عــود يشــد علــى العظــم ليجبــر بهــا ،ومــا يشــد علــى العظــم المكســور
لينجبر .الكلمات المصطلحية  ،221والوسيط :جبر.
 -41الجمراب :وعــاء مــن جلــد الشــاء ،ال يــوعى فيـ رال اليــاب  ،وهــو الــذي يوضــو
في ال اد .الكلمات المصطلحية .522 ، 572
 -84الج مراف :مكي ـال ضــخم  .334والمجممرف والمجرفممة :داص الجــرف .الوســيط:
جرف.
 -41الجساد :كل صبغ شديد الحمرص و الصررص .الوسيط :جسد.
 -60الجعال والجعالة :الخرقة التي تن ل بها ال در .572
 -67الجعمممار :حب ــل يش ــد بـ ـ المس ــت ي وس ــط رذا نــ ل ف ــي البئ ــر ل ــئال ي ــو فيه ــا،
وطرف في يد رجل ةخر ،و مربوط رلى وتد .الكلمات المصطلحية .317
 -22الج ز والج زة :كل شيء يطوى على شيء ،وع بة تلوى على كل موضـو
من ال و  .الوسيط :جل .
 -63الج ل :الغطاء .وجمو ُجل .الوسيط :جلل.
 -64الج ل :الكحل .الكلمات المصطلحية.140
 -66الجمالممممة :الـ ـ ًل

م ــن ُقلُـ ـو

الس ــرن ،ي حباله ــا ،و ح ــد حب ــال الجس ــور.

الكلمات المصطلحية .121 ،171 ،317

 -65الجنازة :النعش ،ي ال جن الميت رذا وضع على الجنا ص .الوسيط :جن .

 -61الجهممماز :جه ــا ك ــل شــيء م ــا يحت ــاج رليـ ـ  ،وه ــو األداص تـ ـ دي عم ــال معين ــا
كجها الت طير وجها التبخير .الوسيط :جه .

-61الجيارة :رسوار من الذه

والرضة .الكلمات المصطلحية .140
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 -61الجوالة والجيالة :ما توضو علي ال در .الكلمات المصطلحية .572
 -50الجيمماوة ،والجيممال ،والجمموال :وعــاء ال ــدر ،وغطــاء الوعــاء الــذي يحرــظ ب ـ .
الكلمات المصطلحية .522

الحال
 -57الحباك :ال ِـدص التـي تضـم الـر
مــن قصـ ـ

رلـى الغ ارضـيف مـن ال تـ

مش ــدود بعضـ ـ رل ــى بعـ ـ

والرحـل ،وحظيـرص

 ،وحبــاك الن ــو م ــا نن ــي ،وخ ــيط م ــن

طراف  .الكلمات المصطلحية  ،166والوسط :حبك.

 -52الحبممال :مــا يحبــو ب ـ الرجــل صــاحب  ،ويكرم ـ ب ـ  ،وحبــاء الم ـرص مهرهــا .ج
( حبية) الوسيط :حبو.

 -53الحتار :ا طار الوسيط :حتر.
 -54الحجممماب :ك ــل م ــا ح ــال ب ــين ش ــيئين ،ي م ــا حجـ ـ
الكلمات المصطلحية .662

بـ ـ الش ــيء ع ــن غيـ ـره.

 -56الحجار :المانو ،وما يبنى حول السط لمنو السـ وط .الكلمـات المصـطلحية
.355

 -55الحجاز :حبـل يشـد بـ العكـم ،والحـاج  ،ومـا يشـد بـ الوسـط لتشـمر النيـا ،
وع ال الدابة ،الكلمات المصطلحية  ،572والوسيط :حج .

 -51الحجمما والحجامممة :شــيء يجعــل علــى فــم الدابــة لــئال تع ـ
والمحجمة فأداة الحجامة .الوسيط :حجم.

 -51الحداد :نيا

 ،وأممما المحج م

المأتم .الوسيط :حدد.

 -51الحممممذال :النع ــل ،وح ــذاء الش ــيء م ــا يحاذيـ ـ  .الكلم ــات المص ــطلحية ،513
والوسيط :حذو.
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 -10الحمم ار  :الســهم قبــل ن يبــرى ،وي ـراش ،ومجــرى ال ــو  ،وســنن النصــل .ج
( ح ِرن ــة) والمحممم ار والمحمممر
والوسيط (حر ).

 -17الحراق :داص يل

لمممة الحمممر  ،والحدي ــدص تحـ ـرك به ــا الن ــار،170

بها النخل ،وما يرسـد فـي كـل شـيء ،وي ـال :نـار حـ ار ال

تب ي شيئا .الوسيط :حر .

 -12الحممممزاق :الربـ ــاط والس ـ ـوار الغلـــيظ .الكلمـ ــات المصـ ــطلحية  ،121والوسـ ــيط:
ح .

 -33الح از  ،والحزامة والمحز والمحزمة :مـا حـ م بـ مـن حبـل ونحـوه ،ومـا يشـد

ب ـ ـ السـ ــرج م ـ ــن حبـ ــل و س ـ ــير .الكلمـ ــات المص ـ ــطلحية ،516 ،612 ،663
 ،166والوسيط :ح م.

الش ــيء ،والمحممم :

(ح ُش ــش) وجانـ ـ
 -14الحشممما  :الجوالـ ـ فيـ ـ الحش ــيش ج ُ
منجــل الحــش ،ومــا تحــرك ب ـ النــار لتشــتعل ،وكســاء مــن صــوف يوضــو في ـ

الحشيش ،والمحشة المح  :العصا تخبط بها غصان الشـجر ليسـ ط الـور .

الكلمات المصطلحية  ،523والوسيط :حشش.
 -16الحشاك :خشبة تشد في فم الجدي ونحوه لئال يرضـو .ج ( ُح ُشـك) .الوسـيط:
حشك.

 -15الحطار :قيـد الدابـة ،والموضـو الـذي يحصـر فيـ ا نسـان ،وسـور ال لعـة و
ِ
صر) .الوسيط :حصر.
المدينة .ج ( حصرص) ُ
و(ح ُ
 -11الحضاج :ال

الضخم .الكلمات المصطلحية 523.

 -11الحظار :الحائط ،وكل شيء حج بين شيئين ،واألر
المصطلحية  ،355والوسيط :حظر.
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المحوطـة .الكلمـات

 -11الحقاب :شيء تعل ب المـرص الحلـي ،وتشـده فـي وسـطها ،وشـيء يشـد علـى
(ح ) .الكلمات المصطلحية 515.
ح و الصبي .ج ُ
 -10الحقال :ا ار ،و مع ده ،ورباط الجل علـى بطـن الرـر  ،ووجـو فـي الـبطن
من كل اللحم .الوسيط :ح ي.
 -41الح ب والمحلب :الذي يحل
 -12الح ل :مرك

من مراك

في اللبن .الكلمات المصطلحية .572

النساء .الكلمات المصطلحية .166

 -13الحمار :حد حجرين ينصبان ،ويطرح عليهما حجر رقي يسمى العالص ،يجرف
عليـ األقــط ،والحمــار خشــبة يعمــل عليهــا الصــي ل ،والحمــار :العــود الــذي تحمــل
علي ـ األقتــا

علــيهن الوط ـ

فــي رحــل البعيــر ،والحمــارص رحــدى نــال
لــئال ي رض ـ الحرقــو

خشــبات يــون ن ويجعــل

 ،وخشــبة فــي م ــدم الرحــل ت ــب

المرص .الكلمات المصطلحية .166 ،131 ،572 ،662

عليهــا

 -14الحمالة ،والمحمل :عالقة السيف .الكلمات المصطلحية .170
 -16الحناح :الطي
صندل يطي

الذي يوضو للميت ،ذريرص من مسك و عنبر و كافور و

ب الميت .الكلمات المصطلحية .141

 -15الحنمماك :الخــيط الــذي يــدلك ب ـ الحنــك ،وونــا ي ـربط ب ـ األســير كلمــا ُج ـِذ
ص ــا

حنكـ ـ  ،وه ــو يض ــا الخش ــبة الت ــي تض ــم غ ارض ــيف الرح ــل .الكلم ــات

المصطلحية 166. ،221،121

 -11الحوال :المكان الذي يضم الشيء ويجمع  .الكلمات المصطلحية .331
 -11الحواص :عود يخاط ب  .الوسيط :حو

.

 -11الحياطممممة :س ــير طوي ــل يش ــد بـ ـ حـ ـ ام الداب ــة ،و ه ــو حـ ـ ام الداب ــة نرسـ ـ .
الكلمات المصطلحية  ،165والوسيط :حو
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.

 -10الحوال :الحاج بين الشيئين .الوسيط (حول).
 -17الحيال :خيط يشد ب ح ام البعير الم دم رلى ح امـ المـ خر ،وقبالـة الشـيء.
الوسيط :حول.

الخال
البــرص والشــعيرص
 -12الخبممال :بيــت مــن وبــر و شــعر و صــوف ،والمن ـ ل ،وغشــاء ُ
في السنبلة .الوسيط :خبأ.
 -13الختمما  :الطــين و الشــمو الــذي يخــتم ب ـ علــى الشــيء ،وهــو مــن كــل شــيء
خاتمت  ،والبكارص .الكلمات المصطلحية  ،161والوسيط :ختم.
 -14الخدا  :ال يد .الكلمات المصطلحية .133
 -16الخراص :الرم  ،و سنان  .الكلمات المصطلحية  ،170والوسيط :خر .

 -15الخزامممة :حل ــة مــن الشــعر توضــو فــي ن ـ

نــف البعيــر ،يشــد به ـا ال مــام،

وخ امة النعل سير رقي يخ م بين الشراكين .ج (خ ائم) .الوسيط :خ م.
 -11الخزانة :الموضو الذي يخ ن في الشيء .الكلمات المصطلحية 351.
 -11الخشا  :عـود يجعـل فـي نـف البعيـر يشـد بـ ال مـام ،وحيـة الجبـل ،والنعبـان،
والحشـ ـ ـرات والطي ـ ــور ،والرج ـ ــل الخري ـ ــف ال ـ ــروح ال ـ ــذكي ،والجوالـ ـ ـ  .ج ( ِخشـ ـ ـة)

و(خ ُشش) .والخشاشة :عود يوضو في نف البعير .الوسيط :خشش.
ُ

 -11الخطار :ا ار؛ ألن يتخصر ب  .الوسيط :خصر.
 -700الخضممماب :اس ــم م ــا يخضـ ـ

بـ ـ  ،يغيـ ـر الل ــون بـ ـ  .الكلم ــات المص ــطلحية

162. ،652 ،234
 -707الخضا

 :المداد .الوسيط :مدد.
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و(خطُـم).
 -702الخحا  :وتر ال و  ،والحبل الـذي ي ـاد بـ البعيـر .ج ( خ ِطمـة) ُ
الكلمات المصطلحية  ،121 ،170والوسيط :خطم.

 -703الخفمممال :الكس ــاء ،رداء تلبسـ ـ الع ــرو

ف ــو نوبه ــا متخري ــة بـ ـ  .الكلم ــات

المصطلحية .511 ،517
 -704الخ ف :كم الصبي .الكلمات المصطلحية .516
 -706الخ ق :ضر من الطي  ،وال عرران .الكلمات المصطلحية .141
 -705الخ ل :ما يخرج ب ب ية الطعام من بين األسـنان ،العـود الـذي يتخلـل بـ ،
وب يــة الطعـام بــين األســنان ،وعــود يجعــل فــي لســان الرصــيل لــئال يرضــو ،ومــا
ُخل ب الكساء مـن عـود و حديـد ،ومنرـرج مـا بـين الشـيئين ،واألخلـة الخشـبات
الص ـ ــغار اللـ ـ ـواتي ُيخـ ـ ـل به ـ ــا م ـ ــا ب ـ ــين شـ ـ ـ ا البي ـ ــت .الكلم ـ ــات المص ـ ــطلحية
 ،746،131والوسيط :خلل.

و(خ ُم ـر)
 -701الخمممار :مــا تغطــي ب ـ المــرص رســها ،وكــل مــا ســتر .ج ( خ ِم ـرص) ُ
و( ُخمر)  ،511والوسيط :خمر.

 -114الخنمماق والمخنقممة :الحبــل الــذي يخن ـ ب ـ  ،وال ــالدص الواقعــة علــى المخن ـ
ي :العن  .الكلمات المصطلحية 142. ،121
 -701الخواأل :الذي ي كل علي (معر ) .الكلمات المصطلحية 501.
 -111الخياط والمخيط :ا برص ،وكل ما يخاط ب  .الكلمات المصطلحية .103

الدال
 -777الممممدبا  :مـ ــا ي ــدبغ ب ـ ـ الجلـــد ليص ــل  ،و ِ
الدباغـ ــة ال ـ ِـدباغ ،وحرفـ ــة الـ ــدباغ.
الوسيط :دبغ.
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 -772الدثار :النو الذي يكون فو الشعار ،والغطاء .الوسيط :دنر.
 -773الدخاص :الدرع مت اربة الحل  .الكلمات المصطلحية .177
(د ُسر) .الكلمات
 -774الدسار :المسمار ،وخيط من ليف تشد ب لواح السرن ج ُ
المصطلحية 121. ،171 ،664
 -776الدسا  :السداد ،ومـا يسـد بـ األذن والجـرح .الكلمـات المصـطلحية ،221
.664

 -775الممدعا  :مــا يســند بـ الشــيء ،والخشـ

المنصــو للتعـريش ،والدعامــة :عمــاد

البيت وسيد ال وم وسندهم .الكلمات المصطلحية  ،351والوسيط :دعم.

 -771الممدما  :الغطــاء ،وكســاء يطــرح علــى الـ  .الكلمــات المصــطلحية ،664
.652

 -771الممدما  :دواء تطلــى بـ جبهــة الصــبي وظــاهر عينـ  ،وهــو الطــالء ،والغـراء
الذي يل

ب ريش السهم .الكلمات المصطلحية .652 ،272

 -771الــدهان :الجلــد األحمــر ،ومــا يــدهن ب ـ  ،والمكــان ال ل ـ  ،والطري ـ األمل ـ .
الكلمات المصطلحية  ،123والوسيط :دهن.
الذال
 -121المذراو والمممذرو :الـ

الصــغير ،والـذراع مــا ي ـدر بـ الطــول ،وهـو مــا بــين

طرف المرف وطـرف ا صـبو الوسـطى ،ونجـم مـن نجـوم السـماء .الكلمـات
المصطلحية ،526 ،344والوسيط :ذرع.
 -727الذناب :خيط يشد ب ذن
ومسيل الماء ،وذنا

البعير رلى ح ب لئال يخطر بذنب فيلطن راكب ،

كل شيء ع ب وم خره .الوسيط :ذن .
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الرال
 -722الرئا  :م ب

السيف وقائم  ،و ول األمر .الوسيط (ر ).

 -723الربابمممة :ال ــداح و الســهام ،و مــا تشــد ب ـ  .الكلمــات المصــطلحية ،666
والوسيط (رب ).
 -724الربمممماح :م ــا يـ ـربط بـ ـ  ،ورب ــاط الخي ــل مرابطه ــا ،والخي ــل نرس ــها ،وموض ــو
المرابطة ،وملجأ ف راء الصوفية ،والر اد .الكلمات المصطلحية  ،666والوسـيط
(ربط).
 -726الرتاج :البا  ،والمرتاج هو ما يغل ب البا  .الوسيط (رتج).
 -725الرتاق :نوبان يرت ان بحواشيهما .الوسيط (رت ).
 -721الرحالة :مرك

للبعير والناقة ،وهي كبر من السرج ،وتكون للخيل يضـا.

الكلمات المصطلحية 165.
 -721الرجازة :مرك للنساء دون الهودج ،وما ُ ين ب الهودج من صوف وشعر
حمر .ج (رجائ ) .الكلمات المصطلحية  ،165والوسيط (رج ).
ِ
ورُج ــو)،
 -721الرجممماو :ال م ــام ،وم ــا وق ــو منـ ـ عل ــى ن ــف البعي ــر .ج ( رجع ــةُ ،
الوسيط (رجو).

 -730الرجمما  :حجــر يشــد فــي طــرف الحبــل ،نــم يــدلى فــي البئــر ،فتخضــخ

بـ

الحمــأص حتــى تنــور ،نــم يســت ى بعــد ذلــك ،وهــو حجــر يشــد بعرقــوص الــدلو ليكــون
ســرع النحــدارها ،وهــو المرجــا  ،والرجــام رحــدى خشــبتين تنصــبان علــى ر
البئر ينص

عليهما ال عو ونحوه من المساقي .الكلمـات المصـطلحية -313

.314
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 -737الممردال :الــذي يل ـب  ،والوشــاح ،والغطــاء الكبيــر ،وضــر مـ ـن المالحـ ـف.
الكلمات المصطلحية .512
 -732الرداحة :مصيدص تبنى للسباع .الوسيط (ردح).
 -733الرساعة :واحدص الرسـائو ،وهـي سـيور مضـررص فـي سـافل حمائـل السـيوف.
الوسيط (رسو).
 -734الرساغة :سير يشد رلى رسغ البعير ،نم رلى الوتد .الوسيط (رسغ).
 -736الرشال :رسن الدلو ،وحبل 573.
 -735الرفممادة :دعامــة الســرج والرحــل وغيرهمــا ،وال طعــة المحشــوص تحــت الســرج،
وخرقة يضمد بها الجرح ونحوه ،وما كانت قريش تخرج من موالها تشتري ب
طعامــا وش ـرابا لر ـراء الحجــاج فــي موســم الحــج .الكلمــات المصــطلحية ،165
والوسيط (رفد).
 -731الرفافة :التي تجعل سرل بيضة الر

ج (رفائف) .الوسيط (رفف).

 -731الرفاق :حبل يشد ب عضد البعير رذا خيـف ن يهـر  .ج (رفُـ  ،و رِف ـة).
الوسيط (رف ).
 -731الركاب :داص تعل بالسرج يستعان بها على الركو  ،وهـو ا بـل المركوبـة،
و التي يراد الحمل عليها .الكلمات المصطلحية ،165والوسيط (رك ).
 -740الركا  :حبـل يشـد بـ خطـم البعيـر رلـى يـده و يديـ  ،فيضـي عليـ فيب ـى
(رُك ـ ـ ) و( رِكسـ ــة) والركاسـ ــة :اآلخيـ ــة .ج (ركـ ــائ ).
رس ـ ـ معل ـ ــا ليـ ــذل .ج ُ
الوسيط (رك ).
 -747الرهممماح :ديــم ي طــو ك ــدر مــا بــين الحج ـ ص رلــى الركبــة ،نــم يش ـ

كأمنــال

الشرك ،تلبسـ الجاريـة ،والرهـاط :نـو تلبسـ غلمـان العـر  ،وهـو يضـا متـاع

البيت .الكلمات المصطلحية  ،510 ،511والوسيط (رهط).
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 -742المممممروال :الحبـ ــل الـ ــذي يشـ ــد الم ـ ـ ادص ،و الراوي ـ ـة و المتـ ــاع ،ج ( رويـ ــة).
الكلمات المصطلحية .573

 -743الريا  :اللبا

والمال .الوسيط (روش).

الراخر ،واألنا

-744المممرواق :الرس ــطاط ،وسـ ـ ف ُم ــدم البي ــت ،وس ــتر ُيمـ ـد دون سـ ـ ف ،وس ــماوص
البي ــت ،والشـ ـ ة الت ــي دون العلي ــا ،والرواق ــة :س ــماوص البي ــت ،والشـ ـ ة الت ــي دون
العليا .الكلمات المصطلحية .351

الزاي
 -181المممزالج والممممزالج :مغممم ق البــا  ،وال يرــت رال باليــد ،مــا المغــال فيرــت
بالمرتاح .اللسان :لج.
 -746الزما  :مـا يـ م بـ مـن حبـل ونحـوه ،والـذي يشـد فـي البـرص و فـي الخشـاش،
ن ــم يش ــد رل ــى ط ــرف الم ــود ،وه ــو يض ــا ِشسـ ـو النع ــل .الكلم ــات المص ــطلحية
 ،573والوسيط ( مم).
 -741الزناد :خشبة يست دح بها .الكلمات المصطلحية .254
 -741الزنمممماق :ض ــر م ــن الحل ــي ،وه ــو المخن ــة ،ي نـ ـ ع ــد ض ــي للرقب ــة.
الكلمات المصطلحية .143
 – 741المممزوار :وال يــار :مــا يجمــو ب ـ يــد األســير رلــى صــدره ،وكــل شــيء كــان
صالحا وعصمة لشيء ج ( ِورص) .الوسيط ( ور).
 -760الزياح :الجلجل ي الجر الصغير .الكلمات المصطلحية 134.
-767ال يان :كل ما ُيت ين ب  .الوسيط ( ين).
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السيأل
 -122السمممبار والمسمممبار :ةل ــة ي ــدر به ــا غ ــور الج ارح ــات ،و الم ــاء .الكلم ــات
المصطلحية  ،221والوسيط (سبر).
 -123السمممتار :والسمممتارة والمسمممتر :ك ــل م ــا يحجـ ـ
.501

بـ ـ  .الكلم ــات المص ــطلحية

 -764السممباق :الربــاط ،وال يــد ،وســبا الخيــل رج ار هــا فــي مضــمار تتســاب فيـ .
الوسيط (سب ).
 -766السجاف والسجافة :الستر ،والستارص .الوسيط (ستر).
 -765السحال والمسحل :اللجام .الوسيط (سحل).
 -761السخاب ضر من ال الئد ج ( ُس ُخ ) .143

 -761السمممداد :مــا يســد ب ـ الخلــل ،وصــمام ال ــارورص ،ومــا ســد ب ـ والجمــو ِس ـدص
.651،573 ،316
 -761السدار :شب الكلة ،تُعر

في الخباء .الكلمات المصطلحية .310

 -750السداف :الستار ،والسدافة :الستارص .الوسيط (سدف).
 -757السراج :المصباح الذي يضاء بالليل .573
 -112السممممراد :والمسممممرد المخطممممف وم ــا يس ــرد بـ ـ  ،والمن ـ ـ  .اللس ــان (س ــرد)،
والوسيط (سرد).
ِ
وس ـطُو .الكلمــات
 -753السممحاو :عمــود مــن عمــدص البيــت ،والخبــاء ،ج س ـطعة ُ
المصطلحية .310
 -754السمممحا  :ه ــو ا س ــطام ،الحدي ــدص الت ــي تح ــر به ــا الن ــار ،وس ــداد ال نين ــة.
الكلمات المصطلحية  ،573 ،665والسيط (سطم).
 – 756السفال :الدواء .الوسيط (سري).
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 -755السمفار :حديـدص و جلــدص توضـو علـى نـف البعيــر ،ف ُـيخطم بهـا كالحكمـة
للرر  .الوسيط (مج) (سرر).

 -113السقال ،والسقاية :ا ناء يس ى ب  ،والس اء وعاء من الجلد يكون للمـاء

واللبن .ج ( س ية) والسـ اية موضـو السـ ي .الكلمـات المصـطلحية ،573

والوسيط (س ى).

 -751السممقاب :قطنــة كانــت المــرص فــي الجاهليــة تحمرهــا بــدمها ،وتضــعها علــى

رسها وتخرج طرفها من قناعها ليعلم نها مصـابة بر ـد وجهـا ،و قريبهـا.

ج (س ) الوسيط (س ).

 -751السقالة :وا س الة ما يربط المهندسون من األخشا
رلى المحال المرترعة ،الوسيط (مج) (س ل ،و س ل).

 -710الس م ب :نــو

بــي

والحبال ليصلوا بهـا

و ســود تلبس ـ المــرص فــي الح ـ ن والحــداد ،ويختلــف

(سلُ ) ،الوسيط (سل ).
ذلك باختالف الشعو  .ج ُ

 -717الس ح :اسم جامو آللة الحر  .ج ( سلحة) ،الوسيط (سل ).
 -712السماح :الصف ،ي ال مشى بين سماطين من الجنود وغيـرهم ،وهـو يضـا
(س ـ ُـمط و سـ ـ ِمطة).
م ــا يم ــد ليوض ــو عليـ ـ الطع ــام ،وه ــو الجانـ ـ يض ــا .ج ُ
الكلمات المصطلحية ،315 ،340والوسيط (سمط).
 -713السماك :كل ما ُس ِمك ي ُرِفو ،و ُس ِمك ب الشيء .الوسيط (سمك).

 -714السممناف :حبــل وســير يشــد مــن تصــدير البعيــر ،نــم ي ــدم ،نــم يجعــل وراء
ِكرِكرت  ،فينبت التصدير في موضع  ،وب ينبت الرحل و السرج رذا خمـ
(سُنف ،و سنِرة).
بطن الدابة ،واضطر تصديرها .ج ُ

 -716السممممممناأل :الحج ـ ــر ال ـ ــذي يس ـ ــن بـ ـ ـ و عليـ ـ ـ  ،وحدي ـ ــدص ال ـ ــرم  .الكلم ـ ــات
المصطلحية .172 ،665
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 -715السمممموار :ه ــو الـ ــذي يجع ــل ف ــي اليـــد .تص ــحي الرص ــي  .302والوسـ ــيط
(سور).
-711السوا  :ما يسهل ب ن ول الشيء ودخول  .الكلمات المصطلحية .205

 -711السواك :والمسواك عود يستاك بـ و تـدلك بـ اللنـة ،ج ( ُسـ ُوك ،و سـ ِوكة)
 ،221والوسيط (سوك).
 -711السياج :الطيلسان نوع من النيا  ،والسور من شـوك ،و حـائط  ،و غيـر
(س ُوج ،و س ِوجة) .الكلمات المصطلحية  ،513والوسيط (سوج).
ذلك .ج ُ

 -710السممياو :الطــين بــالتبنُ ،يطـين بـ  ،والمســيعة .الكلمــات المصــطلحية،310
والوسيط (سيو).
الشيأل
-717الشباب :ما وقد ب  .الوسيط (شب ).
 -712الشبا  :حد خيطين تشد بهما المرص البرقو .الكلمات المصطلحية .511

 -713الشممممممجاب :المشممممممجب ،وهــ ــو م ـ ــا تعلـ ـ ـ ب ـ ـ ـ الني ـ ــا

ونحوه ـ ــا .الكلم ـ ــات

المصطلحية  ،574الوسيط (شج ) .
 -714الشممجار :الخشـبة التــي توضــو خلــف البــا

قرالـ  ،والخشــبة التــي يضــب

بها السرير من تحت  .310الكلمات المصطلحية .والهـودج الصـغير ،وعـود
يوض ـ ــو ف ـ ــي ف ـ ــم الحيـ ـ ـوان ل ـ ــئال يرض ـ ــو ،والمشممممممجر :المش ـ ــج  .الكلم ـ ــات
المصطلحية  ،131والوسيط (شجر).
 -716الشداد :ما يشد ب الشيء .الوسيط (شدد).
 -715الشرارة :صرائ بي

يجرف عليها .الكلمات المصطلحية .665

 -711الش ار  :هو ا ش ار  ،وهو مادص يلص بها .الوسيط (شر ).
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-711الشمممممراو :ش ـ ـراع السـ ــرينة ،ي ِقلعهـ ــا ،ج ( ش ـ ـ ِرعة) .الكلمـ ــات المصـ ــطلحية
171.
 -711الشراك :سير النعل على ظهر ال دم .ج ( ُش ُرك)  ،513والوسيط (شرك).
 -710الشطار :خشبة تدخل بين منخري الناقة .الوسيط (شصر).

الخــرج .الكلمــات
 -717الشممظاظ :عــود يشــد ب ـ الجوال ـ  ،و طرفــا األون ـين ،وهــو ُ
المصطلحية .131
 -712الشعار :ما ولي جسد ا نسـان دون غيـره مـن النيـا
المصطلحية .513

ج ( شـ ِعرص) ،الكلمـات

 -713الشممممممغاف :غـ ـ ــالف الكتــ ــا  ،وغ ـ ــالف ال ل ـ ـ ـ  ،و س ـ ــويدا ه و حبت ـ ـ ـ  .ج
( ُش ُغف) .الكلمات المصطلحية  ،56والوسيط (شغف).
 -714الشفال :الدواء الذي يبر من الس م .الكلمات المصطلحية 205.
-716الشممكارة :كــي مــن قمــاش ،و ور متــين محــدد الــو ن ،يعبــأ فيـ ا ســمنت
وغيره ج (شكائر) .الوسيط (شكر) (د).
 -715الشكال :الع ال ،الجمو ( ُش ُكل) .الكلمات المصطلحية 121.
 -711الشمال :كي يغطى ب الضرع رذا ن ل ،و يغطى بـ النمـر لـئال ينتشـر،
والشمال ضد اليمين ،والخل  ،والمشمل سيف قصير .الوسيط (شمل).
 -711الشناقِ :عالقة ال ربة ِ
ورباطها ،وحبل يشن ب ر
 -711الشيار :الشارص ،وهي اللبا

البعير .574،121

الحسن ،والجمال ال ارئـو ،والمشور ،والمشموار

عود يجمو ب العسل .الوسيط (شور).
 -200الشممياو :مــا تش ـ

ب ـ النــار مــن الوقــود الخريــف ،والبــو الــذي يــدعى ب ـ ،

والنداء .الوسيط (شيو).
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 -207الشياق :النياط ،وهو ما يعل ب  .الكلمات المصطلحية .661
الطاد
 -202الطمممبارةِ :
صـ ـمام ال ــارورص ،والس ــداد ،وم ــب

الجحر ــة ،والجحر ــة الت ــر .

الكلمات المصطلحية .173 ،574
 -203الطبا  :ما تلون ب النيا

104.

ِ
كالم نع ــة ،يغش ــي الص ــدر والمنكب ــين تلبسـ ـ الم ــرص.
 -204الطمممدار :ن ــو رسـ ـ
الكلمات المصطلحية 513.
 -206الطدا  :سمة توضو على الصدغ .الوسيط (صدغ).
 -205الطممممرار :خ ــيط ُيشـ ـد ف ــو الضـ ـرع ل ــئال يرض ــع الول ــد ،وه ــو يض ــا الس ــد
والحاج ج ( صرص) .الوسيط (صرر).
 -201الطفاد :حبل يون ب  .الكلمات المصطلحية 121.
 -201الطقاو :حبل يشـد بـ فـو الخبـاء ،وينبـت فـي األر  ،ويـدعم بـ الخبـاء
عنــد ال ـري  ،وهــو يضــا خرقــة تكــون علــى ر

المــرص تــوقي بهــا الخمــار مــن

(ص ـ ـ ُو،
الـ ــدهن ،وهـ ــي يضـ ــا حديـ ــدص فـ ــي اللجـ ــام عنـ ــد حنكـ ــي الرـ ــر  .ج ُ
و ص ِعة) .الكلمات المصطلحية  ،511 ،310والوسيط (ص و).
 -201الط لة :بطانة الخف ،ي :الضبان .الكلمات المصطلحية .513
 -270الطمممم ية ،والص ــالءصِ :مـ ـد الطي ـ ـ

،ج ( ِ
صـ ـلي) .الكلم ــات المصـ ــطلحية

.141
 -277الطماد :سداد ال ارورص ،والصماد ما يلف ب الر
خال العمامة .الكلمات المصطلحية.517 ،521
51

مـن خرقـة و منـديل مـا

 -277الطممما  :ســداد ال ــارورص ،وهــو مــا دخــل فــي فــم ال ــارورص ،والعرــا

مــا شــد

حـ ــول فمهـ ــا ،والصـ ــمامة :الصـ ــمام .الكلمـ ــات المصـ ــطلحية  ،521والوسـ ــيط

(صمم).

 -272الطممممنارة :م ــب

الجحر ــة ،والجحر ــة :الت ــر  ،والص ــنارص الحدي ــدص الدقي ــة

المع وفــة التــي فــي ر
.173 ،100

المغ ـ ل ،وهــي المغ ـ ل نرس ـ  .الكلمــات المصــطلحية

 -276الطواو :رناء يشر في  .574الكلمات المصطلحية.521 ،
 -275الطواأل :ما يصان ب و في الشيء .الكلمات المصطلحية .521
 -271الطياأل :ما يصان ب الشيء .الكلمات المصطلحية .521
الضاد
للص ــداع ،و عل ــى دواء الج ــرح وغيـ ـره،

 -271الضمممماد :خرق ــة تل ــف عل ــى ال ــر

والدواء الذي يعالج ب الجرح .الكلمات المصطلحية .221 ،272

 -271الضمممما  :كــل مــا يضــم ب ـ الشــيء رلــى غي ـره ،وضــمام الشــيء مــا يشــمل
وينطوي علي  .الوسيط (ضمم).

الحال
 -220الحبابممة :ش ـ ة ت ـ اد فــي النــو ليتســو ،وهــي يضــا جلــدص مســتطيلة توضــو
مننية على طرفي الجلد رذا خيطا لتغطي الخر وتمتنها .الوسيط (طب ).
 -227الحمممراز :ال ــنمط والش ــكل ،والجي ــد م ــن ك ــل ش ــيء ،وم ــا ينس ــج م ــن الني ــا
للسلطان .ج (طُُر  ،و طر ص) ،الوسيط (طر ).
 -222الط ار  :طب ة مـن جلـد و نحـوه تطبـ علـى منلهـا ،والطب ـات كلهـا طـ ار .
الوسيط (طر ).
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 -223الح ل :ال ِطران ،وكل ما طلي ب  ،والحبل تربط ب رجل الطـال .الكلمـات
المصطلحية  ،163 ،653والوسيط (طلي).
 -224الح و :طالع الشيء مل ه ،ي ال :طالع األر  ،وطـالع ا نـاء .الوسـيط
(طلو).
 -226الحوار :الحد وال در .السيط (طور).
 -225الحراف :بيت من دم لي

ل كراء .الكلمات المصطلحية .310
الظال

 -223الظعاأل :حبل يشد ب الهودج .الوسيط (ظعن).
 -221الظ ل :ما ظلك .الوسيط (ظلل).
 -221الظهمارة :هــو الجـ ء الـذي ال يلــي الجسـد مــن النـو  ،وهــو خـالف البطانــة،
ومــن البســاط وجه ـ الــذي ال يلــي األر  ،ومــا يرــرش علــى الخش ـبة لينــام

عليها .الكلمات المصطلحية  ،511والوسيط (ظهر).
العيأل
 -230العبارة :ما يعبر ب عن المعنى ويشتمل علي (.)7
 -230العثار :ما ُعنِر ب  .الوسيط (عنر).

 -237العجار :نو تلُر المرص على استدارص رسها .ج (عجر) .الوسيط (عجر).

 -232العجازة :نو تعظم ب المرص عجي تها .الكلمات المصطلحية .511
 -233العدال :حجر يوضو على شيء ،وطوار الشيء .الوسيط (عدو).
 -7انظر الكليات للكروي  ،217 /3ومعاني األبنية في العربية .721

51

 -234العممذار :مــا ســال مــن اللجــام علــى خــد الرــر  ،وهــو يضــا جان ـ
والخط المستطيل من الرمل وغيره .الوسيط (عذر).

الشــيء،

 -236العمممراأل :المس ــمار ال ــذي يض ــم ب ــين الس ــنان وال ن ــاص ،وع ــود البكـ ـرص يش ــد بـ ـ
الخطاف .الكلمات المصطلحية .131 ،661

 -235العراق :الخر في وسط ال ربة .الكلمات المصطلحية .124
 -231العطمماب والعطممابة :مــا يشــد بـ الــر

مــن خرقــة ،و منــديل ،ي :العمامــة،

وهو التاج يضا .الكلمات المصطلحية  ،517والوسيط (عص ).

 -231العطا  :الشكال ،والربـاط ،حبـل تشـد بـ ال ربـة ،وتحمـل ،وهـو يضـا عـروص

الوع ــاء الت ــي يعلـ ـ به ــا ،وه ــو الكح ــل .الكلم ــات المص ــطلحية ،144 ،130
والوسيط (عصم).

بهــا

الحلــي ،وهــو يضــا حديــدص تجــذ
 -231العضمماد :كــل مــا يحــيط العضــد مــن ُ
فــروع الشــجر ،وتمــال ،وتكســر ،والعضــادص :خشــبة فــي النيــر و فــي البــا ،
والمعضد والمعضاد ِ
العضاد .الوسيط (عضد).
 -240العحاف :ا ار والرداء ،والسيف .الكلمات المصطلحية .174 ،514

 -247العحمماأل :فــر
(عطن).

و مل ـ

و نحوهمــا يجعــل فــي ا هــا

لــئال ينــتن .الوســيط

 -242العظامة :نو تعظم ب المرص عجي تها .الكلمات المصطلحية 511.
 -243العفاص :الوعاء الذي يكون في النر ة ،والعرا

ِ
صمام ال ارورص .الكلمـات

المصطلحية .521 ،576
 -244العقاص :خيط تشد ب طراف الذوائ  .الوسيط (ع

10

).

 -246العقال :الرباط ،ومن محد
الحريـ ــر الم ص ـ ـ

دالالت في الوسيط ن جديلة من الصوف و

تلـ ــف علـ ــى الكوفيـ ــة ،فتكونـ ــان غطـ ــاء للـ ــر  .الكلمـ ــات

المصطلحية  ،661والوسيط (ع ل).
 -245العكال :الحبل الذي يشد ب عضد الدابة رلى رسغها .الوسيط (عكل).
 -246العكا  :الحبل الذي يشد ب المتاع ونحوه .الكلمات المصطلحية 130.
 -245الع ج :ما يعالج ب  .الوسيط (علج).
 -241الع ح :حبل يحيط بالعن  ،وعالمـة تكـون فـي جانـ

العنـ خطـا و كنـر

بالعر  .الوسيط (علط).
 -241الع قممة :المع م ق الــذي يعلـ بـ ا نــاء و الشــيء .الكلمــات المصــطلحية
.576
 -241العممماد :الخشــبة التــي ي ــوم عليهــا البيــت ،وكــل مــا رفــو شــيئا فهــو عمــاده.
الكلمات المصطلحية  ،313والوسيط (عمد).
 -260العمارة :البنيان و ما يحرظ ب المكان .الوسيط (عمر).
 -267العماممممممة :لبـ ــا
المصطلحية .517

الـ ــر

المعـ ــروف ،و مـ ــا ُيل ـ ـف علـ ــى الـ ــر  .الكلمـ ــات

 -262العنمماج :مــا يجــذ ب ـ الــدلو ونحــوه ،و مــام البعيــر ،ودخــان الن ـ ور تجعل ـ
الواشــمة علــى خض ـرتها لتســود ،وعنــاج األمــر ِمالك ـ  .الكلمــات المصــطلحية
 ،144 ،130والوسيط (عنج).
 -263العناأل :حبل اللجام ،و سيره .الكلمات المصطلحية .130
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 -264العياذ :الملجأ .الوسيط (عوذ).
 -266العياب :المندف .الكلمات المصطلحية .661
 -265العيممار :مــا عــايرت بـ المكاييــل ،و كــل مـا قــدرت بـ األشــياء مــن كيــل و
و ن .الكلمات المصطلحية  ،334والوسيط (عير).
الغيأل
 -261الغممداأل :ال ضــي

الــذي تعلـ علي ـ النيــا  .الكلمــات المصــطلحية ،501

.511
-261الغمممذال :م ــا يك ــون بـ ـ غ ــذاء الجس ــم ونم ــا ه م ــن طع ــام و شـ ـ ار  .الوس ــيط
(غذي).
-261الغرال :الذي يلص ب الشيء .الكلمات المصطلحية .654
 -250الغمممرار :ح ــد الس ــيف ،وه ــو يض ــا المن ــال تض ــر عليـ ـ النص ــال لتص ــل .
الكلمات المصطلحية  ،174والوسيط (غرر).
 -257الغراف :مكيال ضخم منل الج ار  .الكلمات المصطلحية .334
 -252الغشممممممال ،والغشــ ــاوص والغش ـ ــاية :الغطـ ـ ــاء ،وجل ـ ــدص تل ـ ــف ال لـ ـ ـ  .الكلم ـ ــات
المصطلحية  ،576 ،501 ،56والوسيط (غشو).
 -253الغحال :ما يجعل فو الشيء فيواري  .الوسيط (غطي).
-254الغحايمممة :م ــا تغط ــت بـ ـ الم ــرص م ــن حش ــو الني ــا
الكلمات المصطلحية 511.
 -256الغفار :ميسم على الخد .الوسيط (غرر).
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تح ــت نيابه ــا كالغالل ــة.

 -255الغفارة :خرقـة تغطـي بهـا المـرص رسـها الخمـار حتـى ال يمسـ دهـن الـر ،
ورقعة يغشى بهـا محـ الـوتر ،وهـي يضـا رد ينسـج مـن الـدروع علـى قـدر

الــر

يلــب

تحــت ال لنســوص .والمغر ـرص بيضــة الحديــد .المرــردات فــي غري ـ

ال رةن .مادص (غرر) ،والوسيط (غرر).

 -255الغ ف :الصوان وما اشـتمل علـى الشـيء ،والوعـاء .الكلمـات المصـطلحية
.521 ،613

 -251الغ لممة :شــعار يلــب
المصطلحية.514 .

تحــت النــو  ،وبطانــة تلــب

تحــت الــدرع .الكلمــات

 -251الغمامة :ما يشد ب فم الدابة لتمنو من االعتالف ،وما يغطى ب فم النـور
وهو يدور حتى ال يصا

بالدوار .الوسيط (غمم).

 -251الغمال :س ف البيت .الوسيط (غمو).
 -210الغيا  :كل ما غي

ب  .الوسيط (غو ).

 -217الغيممار :البــدل وهــو البــدل مــن كــل شــيء ،وهــو عالمــة هــل الذمــة كال نــار
للمجو

ونحوه يشد على الوسط .الوسيط (غير).
الفال

 -213الفئا ِ :وطاء ُيررش في الهودج ونحوه .الوسيط (فأم).
 -214الفتممماق :داص الرتـ ـ والشـ ـ  ،وض ــر م ــن الطيـ ـ  .الكلم ــات المص ــطلحية
.160، 104

 -216الفتمممماأل :غش ــاء م ــن دم يكـــون للرح ــل ،ج (فُـ ـتُن) .الكلم ــات المصـ ــطلحية
.575
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 -215الفدال :مـا ي ـدم مـن مـال ونحـوه لتخلـي
لت صير في عبادت  .الوسيط (فدي).

المرـدى ،ومـا ي ـدم للـ عـ وجـل

 -215الفدا والردامة :السداد ،والمصراص ،توضو على فم ا بري لتصرية ما في .
الكلمات المصطلحية  ،575والوسيط (فدم).

 -211الف ار  :ما يبسط ،و ما ينام علي  .الكلمات المصطلحية .501
 -211الفممم ار  :ح ــو م ــن دم واس ــو ،وةني ــة ض ــخمة ال ُيط ــا حملـ ـ  ،و ِمصـ ـ
الدلو ،وضر من ال سي .الكلمات المصطلحية  ،521والوسيط (فرغ).
 -211الف ار  :ما تتضي ب المرص من دواء .الكلمات المصطلحية .274
 -210الفرامة :خرقة الحائ

ج (مرارم) .الكلمات المصطلحية .221

 -217الفضممال :النــو يلــب

فــي البيــت .الكلمــات المصــطلحية  514للخدمــة و

النوم .الوسيط (فضل).

 -212الفعال :النصا

من الرأ

و ال دوم و المطرقة .الوسيط (فعل).

 -213الفكاك :ما يرك ب الرهن و األسير .الوسيط (فكك).
 -214الفيار :رحدى حديدتين تكتنران لسان المي ان .الوسيط (فور).
القاف
 -216القبمممال :م ــام النع ــل ،وه ــو الس ــير ال ــذي يك ــون ب ــين ا ص ــبعين .الكلم ــات
المصطلحية .514

 -215القذاف :ما م ت ب كرك ،و ط ت حمل وقذفت  .الوسيط (قذف).
 -211الق مراب :غمــد الســيف ونحــوه ،وص ـوان مــن جل ـد يضــو في ـ المســافر دوات ـ
و اده .الوسيط (قر ).

السرج ،و شعلت  .الكلمات المصطلحية  ،255والوسيط (قرط).
ا
 -211القراح:
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 -211الق ار  :نـو مـن صـوف ملـون ،وهـو صـري يتخـذ سـت ار ،القم ار والمقرممة :مـا
يبسط على وج الرراش للنوم  ،501 ،501والوسيط (قرم).

 -210القراأل :حبل ي اد ب  .الوسيط (قرن).
 -217القزاأل :قدر كبير من نحا  ،وهو المرجل /تركية /الوسيط (ق ن).
 -212القشاح :ما ي شط ،و ي شط ب  .الكلمات المصطلحية .571
 -213القطابة :سـاقية تبنـى وسـط الـوادي فـي مجتمـو السـيل ُليرـر بهـا المـاء رذا
خيف نر ب ائ  .الوسيط (قص ).

 -216القحاب :مجمو الجي  ،ي ال دخل يده في قطا

جيب  ،وهو يضا الم اج

فيما يشر وال يشر  .الوسيط (قط).
 -215القحاج :قلً

السرينة ،ي حبلها .الكلمات المصطلحية .130 ،171

 -211القحمار :عـدد مـن ا بـل بعضـها خلـف بعـ

علـى نسـ واحـد ،و طلـ حــدينا

على عدد من مركبات السكك الحديدية تجرها قاطرص .الوسيط (قطر).

 -211القحاح :المنال الذي يحذو علي الحاذي وي طو النعـل ج ( ِقطـة) .الوسـيط
(قطط).
 -211القحاو :المنال الذي ي طو علي النو واألديم ونحوهما .الوسيط (قطو).
 -300القحاأل :شجار الهودج .ج (قُطُن) الكلمات المصطلحية 161.
 -307الق د :خيط من النحا  .الكلمات المصطلحية 146.
-302القمممم دة :م ــا يجع ــل ف ــي العنـ ـ م ــن الحلـ ـي .الكلم ــات المص ــطلحية ،146
والوسيط (قلد).
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 -303الق و :شراع السرينة .الوسيط (قلو).
 -304الق ل :خش

ترفو ب الكروم من األر  .الوسيط (قلل).

 -306القماح :ما ُيشد ب الصبي ،و الخرقة العريضة يلف بها الصبي .الكلمات
المصطلحية .201،510
 -305القنمماو :المقنعممة الواسممعة ،مــا تغطــي ب ـ المــرص رســها ،ومــا يســتر الوج ـ .
الكلمات المصطلحية  ،511والوسيط (قنو).

 -301القوا  ،وال يامِ :قوام األمر هو الذي ي وم ب ويصل  ،وهو نظام  ،وهـو مـا
ي يمك ويعينك علي ( ،)7الوسيط (قوم).

 -301القياد :حبل ت اد ب الدابة .الكلمات المصطلحية 130.
 -301القيا  :صل من األصول التي يعتمد عليهـا الركـر ا نسـاني فـي معالجـة
قضاياه والخلو

رلى قواعد ونتائج عامة .الوسيط (قي ) بالمعنى.
الكاف

 -370الكتاب :الصحف المجموعة والرسالة .الوسيط (كت ).
 -377الكتاف :كتاف ال و

ما بين الطـائف والسـية منـ  ،وونـا فـي الرحـل وفـي

ال ت ـ  ،والكتــاف مــا تشــد ب ـ األيــدي مــن الخلــف ،والونــا والحبــل يكتــف ب ـ
ا نسان .الكلمات المصطلحية .130 ،176

 -372الكداأل :خيط ُيشد في عروص في وسط الدلو لئال يضطر في رجاء البئر.
الكلمات المصطلحية .571
 -373الكسال :اللبا

.516

 -374الكرار :ما تحت ِ
المبركة من الرحل .الكلمات المصطلحية .161
 -7انظر :تصحي الرصي وشرح  ،210وشرح الرصي  ،431دواسرار الرصي .530
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 -376الكشاح :سمة في موضو الكش الوسيط (كش ).
 -375الكظممما  :ســداد الشــيء ،والكظامــة :الســدادص ،وســير مضــرور يوصــل بــوتر
ال ــو  ،ومســمار المي ـ ان الــذي يــدور في ـ اللســان ،وقنــاص فــي بــاطن األر

يجري فيها الماء ،وعدص ةبار يوصل فيما بينها ،نم يخرج الماء بعد ذلك فو

األر

(كظم).

يســي  .الكلمــات المصــطلحية  ،136 ،176 ،571 ،311والوســيط

 -371الكعا والكعامة :ما يوضو علـى فـم الحيـوان لـئال يعـ
(كعم).

و يأكـل .الوسـيط

 -371الكفمال :سـترص تل ـى علـى الخبـاء و البيـت مـن عـاله رلـى سـرل فـي مـ خره
كا ار .الكلمات المصطلحية  ،316والوسيط (كفء).

 -371الكفممماف :مــا اســتدار حــول الشــيء منــل كرــاف األذن وحواشــي النــو  ،و
طراف  ،وهو حد السيف .الوسيط (كرف).

 -320الكمممماد ،والكممممادة :خرق ــة تس ــخن وتوض ــو عل ــى العض ــو ،ليستشـ ـرى به ــا.
الكلمات المصطلحية  ،201والوسيط (كمد).

و

 -327الكما  :الغطـاء و السـداد ،وهـو يضـا مـا ُيكـم بـ فـم البعيـر لـئال يعـ
يأكل ،وهو المخالص ،والكمامة ما يجعل على نف الدابة لئال ي ذيهـا الـذبا .
الكلمات المصطلحية ،512 ،530والوسيط (كمم).

-322الكنممماأل :ك ــل م ــا يس ــتر وي ــي ،وه ــو يض ــا الغط ــاء .الكلم ــات المص ــطلحية
.501 ،255

 -323الكنانة :جعبة السهام .176
 -324الكممموار :بيــت يتخــذ للنحــل مــن قضــبان ،وهــو ضــي المــدخل تعســل في ـ ،
والكوار والكوارص خرقة تجعلها المرص على رسها .الوسيط (كور).
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ال
 -326اللبممما  :الغشــاء .ومــا يســتر الجســم .الكلمــات المصــطلحية  ،515والوســيط
(لب ).

 -325اللباأل :حبل غليظ من الكتـان تُجـر بـ السـرينة عنـد سـكون الـري  .الوسـيط
(لبن).

 -321اللثا  :الن ا

يوضو على الرم و الشرة .الوسيط (لنم).

 -321اللجاف :سكرة البا  .الوسيط (لجف).
 -321اللجا  :ما تشده الحائ

لمنو سيالن الدم ،واللجام ما يوضو في فم الدابة

مــن حبــل و عصــي و حديــد ،ومــا يتصــل بــذلك مــن ســيور وةلــة .الكلمــات
المصطلحية  ،511والوسيط (لجم).
 -330اللحماف والملحمف والملحفمة :اللبـا

الـذي فـو سـائر اللبـا

م ـن الدن ـار،

وكل ما يتغطى ب  .الكلمات المصطلحية .515
 -337اللحا  :ما يلحم ب الشيء بالشيء .الوسيط (لحم).
 -332اللخمممممال :المس ـ ـعط ،وهـ ــو منـ ــل الصـ ــدف يوضـ ــو في ـ ـ السـ ــعوط .الكلمـ ــات
المصطلحية .571
-333اللدا  :الرقاع يرقو ب النو وغيره .الوسيط (لدم).
 -334اللزاز :متر البا  ،نطاق الذي يشد ب  .الوسيط (ل ).
 -336اللزاق :الشيء الذي يلص ب  .شرح الرصي  ،102والوسيط (ل ).
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 -335اللساأل :لسان النعل الهنة الناتئة في م دمها .)7(514
 -331اللطاق :الشيء الذي يلص ب  .شرح الرصي .102
 -331اللفممماو والملفعمممة :مممما يتلحمممف بممم  ،ويتغطــى مــن رداء و قنــاع ،والكســاء
الغليظ ،واللفاعة :الرقعة التي ت اد في ال مي

 ،515.والوسيط (لرو).

 -331اللفاف :ما يلف على الشيء .الوسيط (لرف).
 -340اللفا  :الن ا

على طرف األنف .الكلمات المصطلحية .512
ب الشجر و النبات .الوسيط (ل ).

 -347اللقاح :ما يل

 -342اللكاز :رقعة تدخل في ن

المحور عندما يتسو .الوسيط (لك ).

 -343اللهابممة :كســاء يوضــو فيـ حجــر ،فيــرج بـ حــد طرفــي الحمــل .الكلمــات
المصطلحية .530

 -344اللوال :العلم وهو دون الراية .الوسيط (لوى).
 -346اللياح :الكل

والج

 .الوسيط (ليط).
المي

 -345المثممال :الر ـراش ،وال ال ـ الــذي ُي ـدر علــى منل ـ  ،والم ــدار وصــورص الشــيء
التي تمنل صرات  .الكلمات المصطلحية  ،501والوسيط (منل).
 -341المممداد :مــا يكت ـ

ب ـ ي الحبــر ،ومــا مــددت ب ـ الس ـراج مــن يــت وغي ـره،

والمنال والطري ة .الكلمات المصطلحية  ،161، 654والوسيط (مدد).
 -341المساد :نِح ُي السمن ،وس اء العسل .الكلمات المصطلحية .530
 - 7ي ـ ــول برجش ـ ــترار ف ـ ــي "التطورالنح ـ ــوي" ( 700فع ـ ــال ق ـ ــدم و ن ألس ـ ــماء اآلل ـ ــة ،منـ ـ ـ س ـ ــنان 00ونط ـ ــا
00ومن الوعاء 00ويظهر ن من اللسان).
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 -341المساك :ما يمسك ب نصا

النصل( ،)7الوسيط (مسك).

 -360المقاح :الحبل ،حبل صغير يكاد ي وم من شدص فتل  ،وم ود الرر  ،ورشاء
الدلو .الكلمات المصطلحية ،137والوسيط (م ط).
 -367المممم ح :المخ ــالص ،وال ــرم  ،والس ــترص .الكلم ــات المص ــطلحية ،515 ،537
.175
 -362الم ح :الطين الذي يجعل بـين سـافي البنـاء ،ويملـط بـ الحـائط ،والمرفـ .
الكلمات المصطلحية  ،313والوسيط (ملط).
 -363الممم ك :مــالك األمــر هــو مــا يملــك ب ـ  ،و هــو اســم لمــا يملــك ب ـ األمــر
ويمسك ويشد(.)2

 -364المهاد :الرراش .الكلمات المصطلحية .501
النوأل
 -366النثا  :دهن يدهن ب الجرح .الوسيط (نن ).
 -365النجاد :حمائـل السـيف ،مـا وقـو علـى العـات مـن حمالـة السـيف .الوسـيط،
(نجد).
 -361النجممما  :س ــير يجعلونـ ـ ب ــين الجل ــدين ن ــم يخ ــر ليجم ــو بينهم ــا .الوس ــيط
(نجش).
 -361النجمماف :المدرعــة (نــو نســوي) والنجــاف البــا  ،والنجــاف مــا يشــد علــى
ض ــرع الش ــاص لتمســـك الل ــبن .الكلمـ ــات المص ــطلحية  ،511 ،316والوسـ ــيط
(نجف).
 -7تصحي الرصي .210

 -2انظر :تصحي الرصي  ،210شرح الرصي  ،431رسرار الرصي .530
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 -361النخا

والنخاسة :عمـود البيت فـي الـروا من جـانبي األعم ـدص ،والرقعـة،

و العــود ي ـدخالن فــي ن ـ

 ،657والوسيط (نخ ).

المحــور رذا اتســو .الكلمــات المصــطلحية ،316

 -350النخاف :الخف .الكلمات المصطلحية 514.
 -357النطممممممابُ :ج ـ ـ ـ ص السـ ـ ــكين ،وعج ـ ـ ـ السـ ـ ــكين م ـ ــب
المصطلحية .135

السـ ـ ــكين .الكلمـ ـ ــات

 -352النطاح :السلك يخاط ب  .الكلمات المصطلحية 106.
 -353النحممماق :ك ــل م ــا ُشـ ـد بـ ـ الوس ــط ،دوا ار تلبسـ ـ الم ــرص تش ــده عل ــى وس ــطها
للمهنة .الكلمات المصطلحية  ،511والوسيط (نط ).
 -354النظا  :ما ُن ِظم في الشيء من خيط ونحوه .الكلمات المصطلحية .141

 -356النفاجة :رقعة مربعة تحت كم النو  .الكلمات المصطلحية 511.
 -355النفا

 :ر ار من ُُ ر الصبيان .الكلمات المصطلحية 510.

 -351النقاب :ال ناع على مارن األنف دون محجر العين .الكلمـات المصـطلحية
.511
-351النماص :خيط ا برص .الوسيط (نم

).

 -351النهال :ال جاج .الكلمات المصطلحية .656
 -310النهاية :الخشبة التـي تحمـل عليهـا األحمـال .الكلمـات المصـطلحية ،313
.657
 -317النياح :ما يعل ب  .الكلمات المصطلحية .657
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الهال
 -312الهجممار :الــوتر ،وحبــل ُي ي ـد ب ـ البعيــر ،ووتــر ال ــو  ،وهــو يضــا الطــو
والتاج .الكلمات المصطلحية  ،137 ،125والوسيط (هجر).
 -313الهراوة :العصا الضخمة .الكلمات المصطلحية.131
 -314الهزاو :ما ب ي وحده من السهام و ال ذائف في الجعبة .الوسيط (ه ع).
 -316الهم ل :نصـف الرحـى ،الرحـى ،وحديـدص و خشـبة تضـم بـين شـ ي الرحـل،
وسـنان لـ شـعبتان يصـاد بـ الـوحش .الكلمـات المصـطلحية  ،657والوســيط

(هلل).

الواو
 -315الوئمممار :مخ ــا
.313

الط ــين ال ــذي ي ــالط بـ ـ الحي ــا

 .الكلم ــات المص ــطلحية

 -311الوثاب :السرير والرراش .الكلمات المصطلحية  ،575الوسيط (ون ).
 -311الوثار :الرراش الوطيء .الوسيط (ونر).
 -311الون ــا  :م ــا يش ــد بـ ـ كالحب ــل ونح ــوه .الكلم ــات المص ــطلحية  ،137والوس ــيط
(ون ).

 -310الوجال :وعاء من جلد تجعل في المرص قماشها وعسلتها (الجمو وجئة).

 -317الوجاج :الستر .الوسيط (وجج).
 -312الوجازة :ما عدل ب ميل الحمل ،والهودج .الكلمات المصطلحية .335
 -313المموراك :قادمــة الرحــل ،والنمرقــة التــي تلــب
وموضو من الرحل يجعل علي الراك
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م ــدم الرحــل ،نــم تننــى تحت ـ ،

رجل  .الوسيط (ورك).

 -348الوساد ،والوسادة :المخدص ،والمتكأ .الكلمات المصطلحية .570
 -316الوسا  :السمة .الوسيط (وسم).
 -315الوشاح :حلي النساء ،ما ينسج من ديم ،ويرصـو بـالجواهر ،وتشـده المـرص
بين عات يها وكشحها .511

الرـ ـ ـ ـراش ،و المه ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــوطيء .الكلم ـ ـ ــات

 -311الوحمممممممال :خ ـ ـ ــالف الغط ـ ـ ــاء

المصطلحية  ،570والوسيط (وطئ).
 -311الوعال :الظرف يوعى في الشيء .الوسيط (وعي).
 -311الوفا

 :الجلدص التي توضو تحت الرحى ،والمكـان يمسـك المـاء .الكلمـات
).

المصطلحية  ،512والوسيط (وف

-310الوفاو :صمام ال ارورص .الوسيط (وفو).
 -317الوقال ،والوقاية :كل ما حميت ب شيئا وحرظت بـ  .الكلمـات المصـطلحية
 ،651والوسيط (وقى).
 -312الوقاد :ما توقد ب النار من حط
 -313الوك ــاء :م ــا يش ــد بـ ـ الك ــي

ونحوه .الوسيط (وقد).

وم ــا يش ــد بـ ـ ف ــم السـ ـ اء و الوع ــاء .الكلم ــات

المصطلحية 137. ،520
 -314الوكمماد :الحبــل تشــد ب ـ الب ـرص عنــد الحل ـ  ،و الــذي يشــد ب ـ ال ربــو

رلــى

دفتي السرج .الكلمات المصطلحية  ،137والوسيط (وكد).
-316الوكمممماف :مـ ــا يوضـ ــو علـ ــى ظهـ ــر البغـ ــل والحمـ ــار ،وهـ ــو الجـ ــل .الكلمـ ــات
المصطلحية .161
 -315الوالج :البا  .الكلمات المصطلحية .315
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المطادر والمراجع
 -7رتحاف الطرف في علم الصرف .ياسين الحافظ .ط .7دمش 2001م.
 -2ارتشــاف الضــر مــن لســان العــر  .بــو حيــان األندلســي .ت ـ  .د .مصــطرى
حمد النما  .ط .مطبعة المدني .ال اهرص.

 -3األصــول فــي النحــو .ابــن الس ـراج .ت ـ  .د .عبــد الحســين الرتلــي .ط ،7بيــروت
7116م.

 -4بحو وم االت في اللغة .د .رمضان عبد التوا  .ط .7ال اهرص 7112م.
 -6تصـ ــحي الرصـ ــي وشـ ــرح  .ابـ ــن درسـ ــتوي  .ت ـ ـ  .د .محمـ ــد بـ ــدوي المختـ ــون،
ومراجعة د .رمضان عبد التوا  .ط .7ال اهرص 7111م.

 -5تصريف األسماء واألفعال .د .فخر الدين قباوص .ط .2جامعة حل

7117م.

 -1تصريف األفعال واألسماء .د .محمد سالم محيسن .ط 7بيروت 7111م.
 -1التطور النحوي للغة العربية .برجشتراسر .ترجمة .د .رمضان عبـد التـوا
ال اهرص7114 .م.

ط.

 -1تيســير وتكميــل شــرح ابــن ع يــل .رعــداد فئــة مــن المدرســين .مراجعــة الــدكتور
محمد علي سلطاني .ط .7دمش 2001م.
 -70ج ـ ــامو ال ـ ــدرو

العربي ـ ــة .مص ـ ــطرى الغاليين ـ ــي .ط .34بي ـ ــروت – ص ـ ــيدا

7111م.
 -77الـ ــدرر المبننـ ــة فـ ــي الغـ ــرر المنلنـ ــة .محمـ ــد بـ ــن يع ـ ــو الريرو ةبـ ــادي .ت ـ ـ .
د .علي حسين البوا  .ط .7الريا
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7117م.

 -72ال وائد في الصيغ في اللغة العربيـة فـي األسـماء ( ) الم يـد بحـرف واحـد .د.
ين كامل عبدالحميد الخويسكي .ط .دار المعرفة الجامعية .ا سكندرية.

 -73شــذا العــرف فــي فــن الصــرف .حمــد الحمــالوي .ضــبط وتعليـ  .عــالء الــدين
عطية .ط .7دمش 7111م.

 -74شرح الحدود النحوية .جمـال الـدين عبـد اللـ الرـاكهي .تـ  .د .محمـد الطيـ
ربراهيم ط .7بيروت7115 .م.

 -76شـ ــرح شـ ــافية ابـ ــن الحاج ـ ـ  .الرضـ ــي .ت ـ ـ  .محمـ ــد نـ ــور الحسـ ــن ورفي ي ـ ـ .
ط .دار الكت

العلمية .بيروت 7116م.

 -75شـ ــرح الرصـ ــي  .المنسـ ــو لل مخشـ ــري .ت ـ ـ  .د .رب ـ ـراهيم عبـ ــد الل ـ ـ جمهـ ــور
الغامدي .ط .جامعة م ال رى – مكة المكرمة 7471هـ.

 -71شرح المرصل .ابن يعيش .ط .دار صادر.
 -71ض ـوابط الت ـوارد المعجمــي  .د .تمــام حســان .بح ـ
العربية ال اهري .ج 61 .للعام 7115م.

منشــور فــي مجلــة اللغــة

 -71ظاهرص التعدد في األبنية الصرفية .د .وسمية عبـد المحسـن المنصـور .بحـ
منشور في مجلة الدراسات اللغوية مج  .4ع7423- 3 .هـ 2002م.

 -20العربيــة الرصــحى .هنــري فلــيش .ترجمــة د .عبــد الصــبور شــاهين .ط .2بيــروت
7113م.

 -27عل ـ ــم الدالل ـ ــة العرب ـ ــي؛ النظري ـ ــة والتطبيـ ـ ـ  .د .ف ـ ــاي الداي ـ ــة .ط .7دمشـ ـ ـ
7116م.

 -22العيد الذهبي لمجمو اللغة العربية .د .عدنان الخطي  .ط .7دمش 7115م.
 -23ف ـ ـ اللغـ ــات الس ـ ــامية .كـ ــارل بروكلم ـ ــان .ترجمـ ــة .د .رمض ـ ــان عبـ ــد التـ ـ ـوا .
ط .جامعة الريا

7111 .م.
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 -24ال ـ ــامو

المحـ ــيط .محمـ ــد بـ ــن يع ـ ــو الريرو ةبـ ــادي .ط 5م سسـ ــة الرسـ ــالة.

بيروت 7111م.

 -26الكتا  .سيبوي  .ت  .عبد السالم هارون .ط .عالم الكت  .بيروت.
 -25كتا

رسرار الرصـي  .علـي بـن محمـد الهـروي النحـوي (433هــ) تـ .

 -21كتا

في صول اللغة .مجمو اللغة العربية بال اهرص .ط .ال اهرص 7151م.

د.

حمد سعيد محمد ال شاش .ط .7الجامعة ا سالمية بالمدينة المنورص 7420هـ.

 -21لسان العر  .ابن منظور .ط .دار صادر بيروت.
 -21لغويات ( )7نشر جماعة األ هر للنشـر والترجمـة والتـأليف .مطـابو دار الكتـا
العربي بمصر.

 -30م ــا تلح ــن فيـ ـ العام ــة .الكس ــائي .تـ ـ  .د .رمض ــان عب ــد التـ ـوا  .ط .7ال ــاهرص
7112م.

 -37المحيط في صوات العربية ونحوها وصرفها ،محمد األنطاكي .ط .2بيروت
7116م.
 -32الم ــدخل رل ــى ف ـ ـ اللغ ــة العربي ــة .د .حم ــد محم ــد ق ــدور .منش ــورات جامع ــة
حل 2005 .م.
 -33معاني األبنية في العربية .د .فاضل صال السامرائي .ط7117 .7م.
 -34معجم الكلمات المصطلحية في لسان العر  .د .ممدوح محمد خسـارص .ط.7
مجمو اللغة العربية بدمش 2001م.
 -36المعجـ ــم الوسـ ــيط .مجمـ ــو اللغـ ــة العربيـ ــة ال ـ ــاهري .ط .2دار رحيـ ــاء الت ـ ـ ار
العربي .بيروت.
15

 -35المرصل في علم العربية .ال مخشري ط .2دار الجيل بيروت.
 -31الم تضـ  .بــو العبــا
الكت

المبــرد .ت ـ  .محمــد عبــد الخــال عضــيمة .ط .عــالم

بيروت.

 -31النحو الوافي .عبا

حسن .ط 4دار المعارف .ال اهرص.

 -31همـ ــو الهوامـ ــو .الس ـ ـيوطي .عنـ ــي بتصـ ــحيح محمـ ــد بـ ــدر النعسـ ــاني .ط.7
 7321هـ.
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