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  ما جاء على )ِفعال( من اسم اآللة

 

 د. محمد عبدو فلفل
 سورية -حماة –كلية اآلداب الثانية 

 المقدمة

، ةـمن اآلالت واألدوات في اللغة العربي عمل بما جاء على )ِفعال(ُعني هذا ال
ى م  س ـمـا يمكـن  ن يُ  لديـ  نفتكـو  ، علـى هـذا الـو نمنهـا مـا جـاء  د جمهـور  ص  ر   لذلك

ممممأل اادوا   ِفعمممال علممم   مممما جمممال فممم  العربيمممة معجممم  ) طمئنـــانبشـــيء مـــن اال
قياســية هــذا الــو ن فــي بــا  لمناقشــة رقــرار المجمــو اللغــوي ال ــاهري وذلــك  ؛(واآلال 
 منت دي المجمو في قراره هذا.  تأخذ بعين االعتبار لة مناقشة  اسم اآل

ف عليـ  عنـد دراسة نظرية ت ويمية تحليليـة لمـا وقـلمعجم   م هذا العملقد  وقد 
م ـا جـاء منـ  علـى وع، عـن اسـم اآللـة عامـة مـن  فكـار  ئمة العربية قـدماء ومحـدنين

 :الدراسة النظرية األفكار اآلتيةهذه ناقشت و  )ِفعال( خاصة،

تناولـت هـذه الر ـرص مصـطل  . اس  اآللة قرالة ف  المفهمو  والمطمحل : أوالا  
 .ةمنها مرهوم المصطل  لدى األئمنة األفكار الج ئية التي يتكون اسم اآللة مبي  

نرـر مـن  ئمـة  بي نت هذه الر ـرص تنبيـ  : اس  اآللة بيأل الجمود واالشتقاق.ثانياا 
الرـرو  وعلـى ، ومنهـا مـا هـو جامـد، على  ن من  سماء اآللة ما هـو مشـت العربية 

 .لة كل منهما على اآللة  و األداصفي دال معنويةال
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عرضـت هـذه الر ـرص  بميأل السمماو والقيما . المشمتق ممأل أسممال اآللمة: ثالثاا 
وللم ـي  مـن األو ان فـي هـذا ، ولضـوابط هـذه ال ياسـية، لمرهوم قياسـية  سـماء اآللـة

 وحدينا . البا  عند األئمة قديما  

ـحت  هـذه الر ـرص  ن لصـيغة )ِفعـال( . عل  اآللمة طيغة )ِفَعال( دالةا  رابعاا: وض 
نـــة اللغويـــة  ل ذلـــك اســـتعماال  تمن ـــوقـــد ، فـــي بـــا  اســـم اآللـــة الفتـــا   حضـــورا   فـــي المدو 

هـذا  لكمـا تمن ـ ،العربية التي جاءت بما ي ر  من  ربعمئـة اسـم ةلـة علـى هـذا الـو ن
لـدى المعنيـين  لهذا االستعمال في الذائ ة اللغويـة العربيـة، وتنظيـرا   است رارا   الحضور

 .وحدينا   بالشأن اللغوي العربي قديما  
مت هـذه قـد  . مـن  سـماء اآلالت ما جال عل  )فعمال(: نظرة ف  معج  خامساا 

وفيمـا يلـي . وةليـة ترتيبـ ، مصـادرهو ، الغـر  منـ  نـةالر رص نظرص في هـذا المعجـم مبي  
 .ل ال ول فيما  وج ت  هذه الم دمةترصي
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 ؛ قرالة ف  المفهو  والمطحل .اس  اآللة: أوالا 

ــــو لمــــا جــــا ــــدى متيالحــــظ المتتب ــــدمي النحــــاصء ل فــــي االقتضــــا  والغمــــو    
من خالف في   المتأخرينر ما دار لدى  هذا يرس   ولعل  ، (7)عن اسم اآللة حادينهم 

وفــي قياسـية هــذه األو ان ، مصـطل ، وفــي عـدد  و ان اســم اآللـةديـد مرهـوم هــذا التح
ــذلك يبــدو مــن المناســ   ن نســعى فــي  ؛كمــا ســنرى فيمــا ســيأتي مــن هــذه الدراســة ل

الوقــوف علــى  ن لــوا م ذلــك ومــ، هــذا اآللــة رلــى تحريــر مرهــوم مصــطل  اســم البدايــة
( لمـا يالحـظ بينهمـا مـن عالقـة ترادفيـة تل ـي اللغـوي لكلمتـي )اآللـة( و)األداص المعنى
ن العــودص رلــى والــذي يتبــين مــ، مــن الضــوء علــى مــا نحــن بصــدد الحــدي  عنــ  م يــدا  

دى هـــاتين ر رحـــترس ـــحي  لـــذلك هـــي األداص، والعكـــ  صـــ لغويـــا  المعجمـــات  ن اآللـــة 
ي يتوســل بهــا المــرء  نجــا  همــا يــدل علــى الوســيلة التــوكــل من، الكلمتــين بــاألخرى

 000لكـل ذي حرفـة  داتـ ، وهـي ةلتـ  التـي ت ـيم حرفتـ  جـاء فـي اللسـان ) ،عمل مـا
وجاء ، (3)(ويكون جمعا  ، يكون واحدا  ، اآللة األداص) وجاء في   يضا   ،(2)واألداص اآللة(

                                                 

يرى محمد بهجة األنري  ن األقدمين  وج وا في الكالم على اسم اآللة، ولم يتبسطوا في . انظر:  -7
، والحظ الدكتور  ين الخويسكي اقتضا  كالم سيبوي  في اسم اآللة، 20"كتا  في  صول اللغة" 

يبوي  رلى قياسية هذه الصيغة،  و سماعها، وال رلى هل هي مأخوذص من الال م  و ف ال: )ولم يشر س
والمالحظ  ن كتابا   61-65المتعدي، وال رلى  خذها من النالني وغيره(، ال وائد في الصيغ الرباعية 

اآللة  هـ( لم يعر  فيما هو في  السم112معنيا  بالحدود النحوية كـ"شرح الحدود النحوية" للراكهي )تـ 
 اسم الراعل ومبالغة اسم الراعل والصرة المشبهة واسم المرعول واسم الترضيل.   حد   علما   ن 

 اللسان: ) دو(. -2
 الساب  نرس : ) ول(. -3
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فاآللـة ، (7)(ويكـون جمعـا  ، يكـون واحـدا  ، عتملـت بـ  مـن  داصااآللـة مـا ل ـامو  )افي 
  .(2)ً  وهو ما نراه في الوسيط  يضا، ر رحداهما باألخرىهي األداص لذلك ترس  

وعلــى مــا يالحــظ عنــد اللغــويين مــن اترــا  علــى  ن اآللــة هــي األداص يحــر  
ســم اة علــى  الترريــ  بــين الصــرفي الســم اآللــ المصــطلحي بعــ  المعنيــين بــالمرهوم

ــــة واآللــــة  و  وكــــأن بــــين داللــــة المصــــطلحين عنــــد هــــ الء عالقــــة عمــــوم األداص اآلل
 داص  ي ةلــة  و ولـي  اسـم  ،  داص عنـدهم  ويـدل علــى ةلـة  ةلـة اسـم فكـل، وخصـو 

ي ـــول محمـــد علـــي  ذلـــكوفـــي  ،لهـــذا المصــطل  بـــالمرهوم الصـــرفي مــن  ســـماء اآللـــة
، ولــــي  باســــم ةلــــة، فــــا برص ةلــــة، اآللــــة واســــم اآللــــة ينبغــــي  ن يرــــر  بــــين): النجــــار

فالــــذي ، والمخـــر  بمعناهـــا اســــم ةلـــة، ةلــــة (3)وا شـــرى، والمخـــيط بمعناهـــا اســــم ةلـــة
يعر  السم اآللة ال ينبغي ل   ن يذكر ما يدل على األداص المحـ  التـي ال تكـون 

وذلــك  ن ، ىوا شــر، وال علــى اآللــة التــي ال يشــعر لرظهــا باآلليــة كــا برص، عالجيــة
كنير من اآلالت كالسـيف وكذلك ، تأتي على جميو األو اناألدوات التي يرتر  بها 

رريـــ  بـــين اســـم اآللـــة وفـــي معـــر  الت، (4)(ال يـــدخل تحـــت  و ان خاصـــة، والعصـــا
)اخـــتالف  داللـــي كمـــا ي ـــرر   هـــذا الـــر ي بمـــا بينهمـــا مـــن تـــال حاصـــ واألداص ي ـــر  

                                                 

 ال امو : ) ول(. -7

انظر: الوسيط ) دو( و) ول(. والجدير بالذكر  ن )اآللة( استعملت في المصطل  النحوي بمعنى  -2
ونذكر من اآلالت  62 -7/67الجر، وهذا ما يرهم من قول المبرد في الم تض   الظرف  و حرف

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 

روف ترت  لك ما كان من هذه اآلالت، وقد يعبر بمصطل  األداص عما عبر عن  عندك..فهذه الح
: اعلم  ن  رنما وقو التغيير من هذه 7/43المبرد بمصطل  اآللة، ك ول ابن السراج في األصول 

 النالنة في االسم والرعل دون الحرف؛ ألن الحروف  دوات تغير، وال تتغير.

ر   ا سكاف -3  ش ف ى(.. الوسيط ) هو ِمخ 
 . 25في  صول اللغة:  -4
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ن واسـطة بـين الراعـل ومنرعلـ  فـي وصـول  نـره وتكو ، فاآللة ما يعالج ب ، مسمييهما
فاسـم اآللـة يراعـى  طبيعي  ن يكون المراد غيـر العـالج؛و ، واألداص ما يرتر  ب ، رلي 

علـى تـأنير الراعـل فـي  و ن يكون مدلول  معينـا  ، في  الداللة على العالج من الراعل
حدانــ  للرعــل المشــت  منــ  وفــي ضــوء هــذا  .(7)، كالمرتــاح يعــالج بــ  الرــت (المنرعــل واد

ــة يــأتي رفــ  بعــ  المحــدنين  ن  (2)التحديــد للمرهــوم الصــرفي لمصــطل  اســم اآلل
علــى األدوات التــي يرترــ  بهــا مــن األســماء الجامــدص  يكــون مــن  ســماء اآللــة مــا دل  

فـي اسـم اآللـة الداللـة  ن اشـتراط هـ الء  (3)بعضـهم ويـرى، كالسكين والمدية والسـيف
 أنر بحدي  سيبوي  ومن دار في فلكـ  عمـا بـات يعـرفبهذا المرهوم مت على العالج

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

: ذلـــك قولـــكو ، كانـــت فيـــ  هـــاء التأنيـــ   و لـــم تكـــن، األول ج بـــ  فهـــو مكســـورُ عـــال  يُ 
 ،هـ(375) ابن السراج بي  بذلك ما ن ف علي  لدىوش (4)حة(س  ك  ومِ ، لج  ن  ومِ ،  ل  ح  مِ 

اســم و األداص   ســيبوي  العملــي بــين يــوالظــاهر  ن دعــاص الترريــ  الســاب  متــأنرون بترر 
العالجيــة تالبــ  ذلــك  ن هــذه  ؛تالبــ  اســم اآللــة لحظــ  مــن عالجيــةال بمــا  ،اآللــة

يرهم من مصطل  اسـم اآللـة كمـا  على ما اقتصرتسواء  مطل ا  كما سنالحظ األداص 
ة الصـــرفية بـــين مصـــطلحي اســـم اآللـــة واألداص  م لـــم لـــده دعـــاص الترريـــ  فـــي الدالحـــد  

 نجــا   ا مــا ترريــ  ســيبوي  العملــي بــين األداص التــي يتوســل بهــ، ت تصــر علــى ذلــك
علـى  و ان قصره  الذي يريد بعضهم -بالمرهوم الصرفي-وبين اسم اآللة ، عمل ما
ـومُ ، لخُ ن  )مُ كــيرهم من رفضـ  جعـل كلمـات فيمكن  ن  محددص،  (نهُ د  وُمـ،  دُ وُمـ، طعُ س 

                                                 

 . 26في  صول اللغة:  -7

 من "تصريف األسماء واألفعال". 713 -717كالدكتور فخر الدين قباوص في   -2
 . 26انظر: كتا  في  صول اللغة  -3
 .16 -14/ 4الكتا   -4
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 علـى األدوات التـي يـدل عليهـا مـا تـوافر فيـ  مـا من  سماء اآللة مـو داللتهـا فـي الواقـو
 هذه الكلمـات مـن ج سيبوي لم يخر و  ،ولاشترط   السم اآللة من وجو  كسر حرف  األ

علـى مـا يـدل عليـ  اسـم  لال ألنهـا ال تـد،   هـذا الشـرطالت رال ألنها لم تح ـء اآل سما
 ةلــدعــاص الترريــ  بــين مصــطلحي اســم اآلهوم الصــرفي الضــي  الــذي يريــده راآللــة بــالم

مدنية والتحضر قال ا يتوسل ب   و يرتر  ب  من منج ات الم  واألداص في با  الحدي  ع
مـــيم والعـــين مـــن نحـــو المســـعط والمنخـــل )ومـــا جـــاء مضـــموم ال :هــــ(631) ال مخشـــري
، ا بهــا مــذه  الرعــللــم يــذهبو  :ف ــد قــال ســيبوي  ،والمكحلــة والمحرضــة دهنوالمــد  والمــ

م و  خــرج هــذه الكلمــات مــن المرهــ رنمــا فســيبوي  ،(7) ســماء لهــذه األوعيــة(ولكنهــا جعلــت 
كمـــا يحـــدده دعـــاص الترريـــ  فـــي االصـــطالح  - لـــةاســـم اآل الصـــرفي الخـــا  لمصـــطل 

ألنها ليست على ما حدده من  و ان صرفية السم  -رفي بين األداص وبين اسم اآللةصال
 المعجمـي ف ـط غيـر مضـاف هـابمعنامـدلولها لذا كانـت هـذه الكلمـات دالـة علـى  ؛اآللة

 بـي وهو ما يرهم من وصف ، شأن االسم الجامد شأنها في ذلك، رلي  المعنى الصرفي
ـــبأنهـــا  هـــذه الكلمـــاتل هــــ(146األندلســـي ) حيـــان   بهـــا مـــذه  مـــا صـــيغ مـــن ه  ذ  لـــم ُي

، )جـــاء بالضـــم فـــي المـــيم وعـــين الكلمـــة مســـعط :هــــ(146)قـــال  بـــو حيـــان ،المصـــدر
مـا صـيغ  مـذه    بهـاه  ذ  ومحرضة ومنصـل، لـم ُيـ ،ومد ، ومكحلة ،ومدهن، ومنخل

 .(2)(هذه األوعيةولكنهم جعلوها  سماء ل، ن المصدرم

ه الكلمــات االشــت اقي ينــأى بهــا عــن عــن التأكيــد  ن وضــوح انتمــاء هــذ وغنــي  
ت عمـا ولكنهـا شـذ  ، مـن  سـماء اآللـة المشـت ةوي يـد  نهـا ، الجمود بـالمرهوم الصـرفي

لهــذا  ؛اســم اآللــة المشــت مــن  و ان  اشــترط  األئمــة فيمــا يجــ   ن يكــون عليــ  و ن
اآللــة بــذكر هــذه حــادينهم عــن الم ــي  مــن  و ان اســم   ئمــةغيــر قليــل مــن األ لي  ذيــ

                                                 

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

 .7/232االرتشاف  -2



 23 

 :ومن هـذا ال بيـل قـول ابـن يعـيش ،(7)سم اآللة المشت امات على  نها من شواذ الكل
ومــــا عليــــ  االســــتعمال بــــأن جــــاءت ، ت عــــن م تضــــى ال يــــا شــــذ   )هــــذه األحــــرف

ولـــم ، كــأنهم جعلوهـــا  ســماء لمــا يـــوعى فيــ ، وين ـــل، وهــي مـــا يعــالج بــ ، مضــمومة
ور لضـر  مـن الصـمغ ي ـو علـى ـرُـغ ـيراعوا فيها معنى الرعل واالشت ا  كما قالوا المُ 

كــــذلك هــــذه ، فيهــــا معنــــى الرعــــل د  ر  ـُـــــوهــــي  ســــماء  شــــياء لــــم ي000و، الشــــجر حلــــو
ـــن ـوالمُ  000طـُعــس  وهــي المُ ، األحــرف ـــوهــ، لـُخ ـــو مــا ينخــل ب   وســنالحظ، (2)( ـ  الدقي

بعــد قليــل عنــد الحــدي  عــن اســم اآللــة بــين الجمــود واالشــت ا   ن لــدى علــم اللغـــة 
اآلن  والمهـم لـدينا ،رهويرس ـ، اآللـةفـي  سـماء  على هذا الشذوذ يل ي ضوءا  الم ارن ما 

بـين مـا  عمليـا   واقـقـد فر   -كمـا الحظنـا-ومـن جـاراه  هو  ن يكون قـد اتضـ   ن سـيبوي 
 باســم اآللــة وبــين الكلمــات الدالــة معجميــا   يــدل عليــ  مــا صــار يعــرف  فيمــا بعــد صــرفيا  

                                                 

: )مـا كــان مـن اآلالت ممــا يرفـو ويوضــو ممـا فــي  ولـ  مــيم 774قـال الكسـائي فــي )مـا تلحــن فيـ  العامــة(  -7
د ــو  ــم ل وِمن   ــ  وِم   ــل، وِمر ع لــة، ت ــول فــي ذلــك: هــذا ِمش  فهــذا كلــ   00فاكســر المــيم  بــدا  رذا كــان علــى ِمر ع 

عُ  ُحلة، فإن هـذه األحـرف جـاءت عـن العـر  بضـم مكسور األول  بدا  سوى ُمن ُخل وُمس  ُهن وُمُد  وُمك  ط وُمد 
ـــل، وِمر عـــال وِمر علـــة715المـــيم( وقـــال الرضـــي فـــي شـــرح الشـــافية  ُعـــــط 000: )اآللـــة علـــى ِمر ع  ونحـــو الُمس 

ُهــــن لـــي  ب يـــاي ( وقـــال الســـيوطي فـــ ــــُد  ، والُمـد  ر ُعـــل :          )... والمُ 2/751ي الهمـــو والُمن ُخــــل، والـُم
ُهـــــن( وجــاء فــي  ُعـــط، وُمـد  ــل برتحتــين، والِرعــال بالكســر يحرــظ وال ي ــا  عليــ  كُمن ُخـــل وُمس  بضــمتين، والم ر ع 

ــــن ُخل  -وترـــت  خـــا ه -"ال ـــامو  المحـــيط" )نخـــل(: الُمـن ُخــــل ل بـــ ، وجـــاء فـــي "اللســـان" )نخـــل( والُم ــــخ  مـــا ُين 
ل ب ، وال نظير ل  رال ـل: ما ُين خ  ل، وهو  حد ما جاء من األدوات على "ُمر ُعل"  والُمن ـخ  قولهم ُمنـ ُصل، وُمن ص 

ـــ   ـــعوط اســـم الـــدواء ُيص  ـــُعوط بـــالرت  والص  بالضـــم، وانظـــر )د  ( مـــن "اللســـان" وجـــاء في)ســـعط( منـــ : الس 
ـ  فـي األنـف، األخيـ000باألنف ع ل فيـ  الس ـُعوط، وُيص  ُعط ا ناء ُيج  ع ـط والُمس  ر نـادر، وهـو والس ِعيط والِمس 

ُهن بالضم ال غير: ةلـة   حد ما جاء بالضم مما ُيع ت ـم ـل ب ( وانظر "اللسان" )د  ( وجاء في)دهن( من : الُمد 
الدهن، وهو  حد مـا شــذ  مـن هـذا الضـر  علـى ُمر ُعـل ممـا يسـتعمل مـن األدوات. وجـاء فـي "اللسـان" )د  ( 

وانظـر "اللسـان" 000ن  ُجِعل اسما ، فإذا ُجِعل نعــتا  ُرد  رلـى ِمر ع ــلالُمـُد   حجر ُيد    ب  الطي ، ضم الميم أل
، وتصريف 453 -461، وشرح الرصي  301 -301)د  ( و)كحل( و)نصل( وتصحي  الرصي  وشرح  

 للدكتور فخر الدين قباوص.   713األسماء واألفعال 

ر والمغـــافير: صـــمغ شـــبي  بالنـــاطف . وجـــاء فـــي )اللســـان( )غرـــر(  المغـــافِ 772 -5/777شـــرح المرصـــل  -2
ُفط  رــار، وجــاء فـــي )غنــر( الم00ينضــح  الُعــر  رُـــور وِمغ  رُــر وُمغ  ـر ـــر وم غ ر ـــر، وُمغ  غـــانير لغــة فـــي واحـــدها ِمغ 

ـُرور، والمغ000المغافير  00نُور لغة في الُمغ 
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-ضهم ـصـنيو سـيبوي  هـذا هـو مـا حمـل بعـ عـل  ول، ف ط على األدوات التـي يرترـ  بهـا
مصطل  اسـم اآللـة وبـين األسـماء  على الترري  بين ما يدل علي  صرفيا   -كما الحظنا

ـــا   ـــة معجمي لجـــدير بالـــذكر وا،  و يعـــالج بهـــا، لتـــي يرترـــ  بهـــاف ـــط علـــى األدوات ا الدال
بينـ  وبـين  عـاص الترريـ دُ  اآللـة فـي اسـم جية التـي حـر  عليهـاوالتوضي   ن هذه العال
،  و يعالج بهـا، ر  بهادل على  داص يرت لكل ما ،على وج  ما ،سة  مصطل  األداص مالبِ 
، لـم يكـن  و ان اسـم اآللـة عنـد الصـرفيين  م على واحد من مشت ا   سواء  كان هذا الدال  

كـالم  لـم يـن     ن هـذه العالجيـة والجـدير بالمالحظـة والتوضـي   يضـا  ،  و كان جامـدا  
ممـا ، لدعاص الترري  بجهة ما  و ةلية ما،  و بمعـالم  محـددص ى ت ييدها خالفا  سيبوي  عل
بال  دوم ي  ،  مرهوم مضي   ،فيما يعرف باسم اآللة ،مرهوم العالجية المشروطة يعني  ن
سـيبوي  رلـى لحظهـا  يمكن  ن يرهم من العالجيـة التـي  شـارا وكل م، عند ه الء مسوغ

ال ، من ذي داللة على المحسو  كون اسم اآللة مشت ا  فيما يعرف باسم اآللة هو  ن ي
وهـو مـا يرهـم مـن مصـطل  الرعـل العالجـي عنـد  ئمـة ، ذي داللة على المعنوي المجرد

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

وفــي  ،(7)والنـاني نحـو كـرم وشـرف( 00واألول نحـو ضـر  ومشــى ، يـدل علـى ذلـك ال
يكـــون لرعـــل  ن   ن الراعـــل النحـــوي يمكـــن مبينـــا  -الســـيا  نرســـ  ي ـــول الـــدكتور حســـان 

كما فـي  سواء  كان الحد  عالجيا  ) :-عالجي كما يمكن  ن يكون لرعل غير عالجي
" ذلـك بأنـ  علـى الـرغم جـي نحـو " عجـ   يـد هنـدا   و غيـر عال 000"ضر   يـد عمـرا  "

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

ــم يرت ــر رلــى ذوقتلــت بكــرا  ، نحــو ضــربت  يــدا  ، نحوهــا بــل ، لــك، وغيــر العــالج مــا ل
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ــ وقــد لحــظ  حــدهم هــذه الحســية فــي العالجيــة المطل ــة  ،(7)  بال لــ (ـيكــون ممــا يتعل
المالبســة الســـم اآللــة فـــي معــر  حدينـــ  عــن ضـــوابط اشــت ا  اســـم اآللــة ال ياســـي 

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

واألداص الدالـة علـى رنجـا  هـذا الحـد  العالجـي ، حد  مادي يـدرك بإحـدى الحـوا 
 و ،  و جهتـ  و معالمـ  بغ  النظـر عـن ةليـة ا نجـا    جِ ن  هي ةلة يتوسل بها المُ 

ة رلــى ممــا ي يـد عـدم الحاجـ،  و مشـت ا   جامـدا   وبغـ  النظـر عـن كونهــا اسـما  ، مآلـ 
فيمـا  -فاآللـة، وبـين األداص،  و اسـم اآللـة، الترري  في المصطل  الصرفي بـين اآللـة

وهـو ، ل بـ   نجـا  عمـل مـايتوس    و، كل ما يرتر  هي - ميل رلي  في االصطالح
يــل قــول الــدكتور ومــن هــذا ال ب، مــا ي يــده االســتعمال عنــد غيــر قليــل مــن المعنيــين

والمالحــظ  ن  ،(3)لــة علــى األداص التــي يعــالج بهــا(يطلــ  اســم اآلفاضــل الســامرائي: )
 و ةليـة مـا  و  بجهـة مـاالسم اآللة بعالجية م يدص  الدكتور السامرائي لم ي يد تحديده

)ال يــا   :وهــو مــا يمكــن  ن يرهــم مــن كــالم صــاح  )شــرح الرصــي (، بمظهــر مــا
مــيم مــن )ومــن كســر ال  :وقولــ ،(4)المســتت   ن تكســر ميمــ  رذا كــان ةلــة يعمــل بهــا(

يــراد  فالعمــل  و االرترــا  يــراد بهمــا مــا ،(6)مرفـ  العضــد فإنمــا كســره ألنــ  يرترــ  بـ (
جيــة وهــو مــا تتصــف بــ  العال، وهمــا غيــر م يــدين بآليــة مــا  و بجهــة مــا، بالعالجيــة

  ج   ر  لهذا  جدني ؛من   ن ي وم بها رُ ظ  ت  ن  التي يُ  و  ،المحرو  عليها في اسم اآللة
بــين  (5)هم يرــر بتألداص اكترــاء اآللــة وا اســم اآللــة وبــينبــين  لحيالمصــطعــدم الترريــ  
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 .417نرس :  -6
، ومحمــــد 711ويبــــدو  ن ذلــــك مــــذه  غيــــر قليــــل مــــن المحــــدنين، ومــــنهم الحمــــالوي  فــــي "شــــذا العــــرف"  -5

ي لـم ت خـذ مـن غيرهـا  فلـي  حيـ  قـال: ) مـا  سـماء اآللـة الجامـدص  ي التـ 7/260األنطاكي في "المحيط" 
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وبـين اسـم اآللـة الجامـد ، ومعجمية على معناه داللة صرفيةاسم اآللة المشت  الدال 
 والــذي يحمــل، محــددصيــر الم يــد بــأو ان صــرفية غو ، هعلــى معنــا ف ــط الــدال معجميــا  
دالليـــة  لكـــل مـــن اســـم اآللـــة علـــى الخصوصـــية ال  التنبيـــ  والتنب ـــ جي ر علـــى هـــذا التـــ

اسـم  لية لدى الحـدي  عـناسيتض  في الر رص الت وهو ما، الجامد واسم اآللة المشت 
 .اآللة بين الجمود واالشت ا 

 .اس  اآللة بيأل الجمود واالشتقاق: ثانياا 
المشــت   ســم العلــى ا   مصــطل  اســم اآللــةرنــاه مــن رطــالبنــاء علــى مــا تخي  

علـى اسـم اآللـة الجامـد و ، الصـرفية وبمعنـاه المعجمـيب  ببنيتـ    ُ ر  ت  ر  الدال على ما يُ 
  الدال على ما يرتر  ب  بمعناه المعجمي ف ط نجد  نرسـنا مطـالبين ببيـان معـالم تنب ـ

علــى  ن بــين اســم اآللــة واألداص فــي التعبيــر عمــا يرترــ  بــ   مــن لــم يرــر  مصــطلحيا  
  هـ الء نرسنا مطالبين ببيـان تنب ـكما نجد  ، ومنها الجامد،  سماء اآللة منها المشت 

، ويبــدو  نــ  مــن منهمــا عــن اآلخــر الخصوصــية الدالليــة التــي تميــ  كــال  علــى   يضــا  
ــا نحــن بصــدد الحــدي  عنــ  لــد ــم المريــد  ن ن ــف علــى مــا جــاء  عم  ى المعنيــين بعل

 األصـول على فري ذلك ما يل ي ضوءا  ، ن بين اللغات الساميةالم ارِ اللغة التاريخي 
مــن  و ان فيهــا  لمــا كما  ن فيــ  تأصــيال  ، اقية للكلــم المشــت  فــي العربيــة عامــةاالشــت

لت في رغناء  ن ما يسمى باللغات السامية عو  ملخ  ذلك ، و اء اآللةسمللمشت  من  

                                                                                                                        

ألو انهـــا ضـــابط، منـــل قـــدوم، قلـــم، مديـــة، ســـكين، نـــاقور(  وياســـين الحـــافظ "فـــي رتحـــاف الطـــرف فـــي علـــم 
: وردت فـي اللغـة  سـماء جامـدص تـدل -تحت عنـوان  سـماء اآللـة الجامـدص-حي  قال  730 -721الصرف"

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

الرعـــل، وال علـــى و ن مـــن األو ان الســـاب ة كال ـــدوم والرـــأ  والســـكين والجـــر  والنـــاقور والســـاطور. وانظـــر: 
، ومن الذين قصروا مصطل  اسم اآللة على االسم المشـت  773 -772ظاهرص التعدد في األبنية الصرفية 

، 712الــدال علــى اآللــة التــي يكــون بهــا الرعــل  الــدكتور فخــر الــدين قبــاوص فــي تصــريف األســماء واألفعــال  
حيــ  قــال:  مــا نحــو فــأ ، جــر ، ربــرص، قــدوم، مشــط، قلــم، ســيف، رمــ ، هــراوص، فهــي  ســماء ذات جامــدص، 

  وليست من اسم اآللة.
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المــادص اللغويــة نرواتهــا اللرظيــة علــى رضــافة ســواب  ولواحــ  ألصــل الجــذر اللغــوي فــي 
نم يضاف رلى عناصر هـذا الجـذر قبلهـا وبعـده ، نيا  يكون الجذر فيها نال ما التي غالبا  

وفيمــا بينهــا ســواب  ولواحــ  ومحشــوات تغنــي اللغــة بــالمرردات للتعبيــر عمــا يســتجد فــي 
وقــد ، والترريــ  بينهــا، حيــاص النــا  مــن  فكــار ومعــان ومســميات يريــدون التعبيــر عنهــا
ل عليهـــا فـــي هـــذا و  ع ـــالحـــظ المعنيـــون باللغـــات الســـامية  ن المـــيم مـــن  هـــم الســـواب  المُ 

  MAبع   بنية االسم تتكون بإضافة الم طو )) :ف د ذه  بروكلمان رلى  ن، الصدد
والـــــو ن األول غالـــــ  فـــــي المعنـــــى ، maktal، taktaal: رلـــــى  ول الكلمـــــة(  TA و 

 : ما هنري فليش في ول .(7)والناني غال  في المعنويات(، الحسي للمكان  و ةلة العمل
 هم السواب ، وال شك  ن الدراسات األولـى للعربيـة ينبغـي  ن تخصـها )ساب ة الميم من 
رف ـيضــاف رلــى هــذا  ن ســاب ة المــيم مــن  قــدم األدوات فــي صــ 00بم يــد مــن العنايــة 

)ومن  سماء األشياء الماديـة مـا هـو : السيا  نرس  ي ول برجشتراسر وفي ،(2)ة(ـالسامي
ذلــك  منــالُ  ،علــى  و ان معروفــة وظــاهرصال شــك فيــ  ، نــا  بي   مشــت  مــن األفعــال اشــت اقا  

ن كانــت حدينــة-فإنهــا ، ومســكن، نحــو مرتــاح، المكــانو   ســماء اآللــة، فهــي ســامية  -واد
فنـرى مـن ذلـك  ن و ن 000وفـي األكاديـة 00فـي العبريـة  فنجـد المرتـاح مـنال   ،األصل

المـيم  فحركـة، بعـد في اللغـات السـامية غيـر  نـ  لـم يكـن نابتـا    سماء اآللة كان موجودا  
وي يـــد هنـــري فلـــيش عـــدم  ،(3)وفـــي بعضـــها فتحـــة(، فـــي بعـــ  اللغـــات الســـامية كســـرص

كـان تنـوع  وجـ  ) :د  و ان اسم اآللة المشت  في الساميات في ولو عدم توح   ، انضباط
ف د اشتمل على  شكال النط  بالعناصر  ؛كبيرا   (M، النط  بالكلمات ذات الساب ة )م

 بـين النطـ  بهـذه األسـماء ذات السـاب ة )م نمـة تخصـي المتالح ة كمـا  نـ  لـم يكـن 
،(M  فـــي  ويظهـــر التخصـــي  فـــي الســامية الغربيـــة الجنوبيـــة ج ئيـــا   000ومعناهــا

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

                                                 

 . 14ف   اللغات السامية  -7

 . 41. وانظر: ال وائد في الصيغ العربية 772العربية الرصحى  -2

 .700التطور النحوي   -3



 21 

سـوف نـوع رلـى جانـ  ذلـك ت ولكـن ب ـي  يضـا  00ِمر عـال و  00ِمر ع لة : على صيغتي
كــــالم بروكلمــــان وكــــالم هنــــري فلــــيش هــــذا وقبلــــ   ،(7)(00نــــراه فــــي الت ــــديم التــــالي 

لـت عليـ  السـاميات فـي توليـد األسـماء ممـا عو   الميم هذه ساب ةيوضحان بجالء  ن 
ن هــذه الســاب ة ليســت  ي ر، ومــن ضــمنها اســم اآللــة، ددصالمعبــرص عــن مســميات متعــ

بـد مــن  ن ي ا رهــا  بــل ال، ي توليــد هــذه األسـماءالمعتمــدص فـالوحيـدص ال يمـة الخالفيــة 
ــ، فـي ذلــك صــوائت تســاعد فــي  مــن اللــب  وبيــان الم صــود ح  وهــو مــا كــان قــد وض 

لعربية األصول االشت اقية السم اآللة في ا نهـ( حين بي  331ابن درستوي  ) قبل من
 :صــددالعلــى كــالم لنعلـ  فــي هــذا  ف ــال مع بـا  ، م( فـي ذلــكن دور الســاب ة )كمـا بــي  

: ومن  كل اسم  ول  ميم مما ين ل  و يعمل ب  فهو مكسور األول ك ولك: )و ما قول 
ـــف رــة وِملح  قـــة وِمط ــر   ، ِمل ح  ولـــي  المـــيم فـــي ، فإنـــ  رنمـــا يريــد األدوات 000وِمط ر 

وممـا ، ا كـان االسـم فـي معنـى المرعـول بـ ولكن لم ـ، ل   ن   ولها من  جل  نها  دوات تُ 
ل جعـــل فـــي  ولـــ  الحـــرف الـــذي يجعـــل فـــي  وائـــل األســـماء كـــل حـــايعمـــل بـــ  علـــى 

ل ع ـر  ل ومُ ع ـر  ول وم  ُعـر  م   :ن والمكـان ك ـولهماالمرعولة من النالنـي والربـاعي وفـي ال مـ
وبـين تلـك ، ل ونحـو ذلـك رال  نـ  فـر   بـين مـا ين ـل ومـا يسـتعمل بهـاع  ر  ل ومُ ع  ر  ت  س  ومُ 

ــــك ال تكــــون رال مضــــمومة  و ألن ت، والرــــت  والضــــم، األشــــياء بالكســــر فــــي المــــيم ل
 .(2)وهذه مكسورص(، مرتوحة

ومـــا ن لنـــاه قبـــل قليـــل عـــن بعـــ  هــــ( 331ابـــن درســـتوي  )وهـــذا الكـــالم  مـــن 
اســم   ن مــن وحــدينا   المستشــرقين يترــ  ومــا الحظنــاه عنــد ســيبوي  ومــن جــاراه قــديما  

ببنيتــ  الصــرفية وبمعنــاه االســم المشــت  الــدال  علــى اآللــة مصــطل  صــرفي م صــور
وقـد كـان لهـذا ، تعان ب  علـى رنجـا  عمـل مـاس   و ما يُ ، تر  ب ر  لى ما يُ المعجمي ع

فــي ه   نــر واضــ  كمــا الحظنــا مــن قبــل فــي رخــراج مــا دل علــى مــا يســتعان بــ  المــذ
ومــن هــذا ال بيــل مــا نجــده عنــد الــدكتور فخــر ، رنجــا  عمــل مــا مــن معنيــات اســم اآللــة
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 0000)اسـم مشـت  مـن مصـدر الرعـل النالنـي :ف اسـم اآللـة بأنـ الدين قباوص الذي عـر  
دل علــى  م  خــرج مــانــ ،(7)( 00للداللــة علــى اآللــة التــي يكــون بهــا الرعــل نحــو م ــر 

، ســـكين، قـــدوم، ربـــرص، جـــر ، و مـــا نحـــو فـــأ ) :ف ـــال، األدوات مـــن األســـماء الجامـــدص
 يريـد الـدكتور قبـاوص  ن ،(2)(ولي  مـن اسـم اآللـة، فهو اسم  ذات جامد 000مشط، قلم

فـي علـم  سـمىهذه األسماء الجامدص مو داللتهـا علـى مـا يرترـ  بـ  ال تـدخل تحـت مـا ي
تتمنـــل  ةفية محضـــر ال ـــائم علـــى  بعـــاد صـــ وقـــد كـــان لهـــذا الـــنهج، العربيـــة باســـم اآللـــة
مصـطل  )اسـم اآللـة( علـى كـل لئـك الـذين يطل ـون و  نر حتى عند   بالجمود واالشت ا 

لذلك ترى  حادينهم  ؛سمة الجمود واالشت ا  ما دل على ما يرتر  ب  بغ  النظر عن
،  نــم يننــون بــذكر ضــوابط اشــت اق، بأنــ  اســم مشــت  لــ بتعــريرهم عــن اســم اآللــة تبــد  

نــم يختمــون با شــارص رلــى  ســماء اآللــة الجامــدص ، وببيــان الســماعي وال ياســي مــن  و انــ 
 (4)د األنطاكيومحم (3)يهذا ما نجده عند مصطرى الغاليينو ، غير الم يدص بو ن محدد

  مـن مصـدر ت  ش  اسم يُ ) : السم اآللة بأن  حدهم ومن هذا ال بيل تعريف، (6)والحمالوي
)وردت فـي : () سماء اآللـة الجامـدص نم قول  بعدئذ تحت عنوان، (5)(000الرعل النالني

تى ولهـا  و ان كنيـرص شـ، وال تـدل علـى الحـد ، اللغة  سماء جامدص تدل علـى اآللـة ف ـط
فهذا الباح  يصـدر عـن  ،(1)(00 جر ، سكين، سيف، قلم ،لها منل رم ال ضابط 
 دل   مصــطل  صــرفي ينطــوي تحتــ  مــا (أن )اســم اآللــةـرار بـــلى ا قـــوم عـــي ــمــذه  

يبخل بهذه التسمية  ولكن  ال، ددصلمشت  على  و ان محعلى ما يرتر  ب  من الكلم ا
الصــنيو  لهــذا دير بالــذكر  نجــوال، م الجامــدلــعلــى مــا دل علــى مــا يرترــ  بــ  مــن الك
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بـين ما يالحظ من تداخل داللي  ومن ذلك، من المسوغات ما يحمل على العمل ب 
ومــا يـدل عليهــا مـن الكلــم ، مـا يــدل علـى اآللــة مـن الكلــم المشـت  علــى  و ان محـددص

 و يتوسـل بـ  فـي رنجـا  ،  و يعـالج بـ ، يرترـ  بـ  فكـل منهمـا يـدل علـى مـا، الجامد
كما  ن لكل منهما خصوصـية ، كل منهما في ذلك وسائل  الخاصةولكن ل، عمل ما

، التـداخل الـداللي الح ي ـي والعميـ بمـا بينهمـا مـن  داللية علـى نحـو يـوحي بوضـوح
ـــ)المِ  :ح الرصـــي  فـــي قولـــ ر وقـــد لحـــظ معـــالم هـــذا التـــداخل صـــاح  شـــ ، ط ا بـــرصي  خ 

نما سُ ، ياطوكذلك الخِ  فأمـا ، مشت  من الرعـل فهو اسم، خاط ب ألن  يُ  ؛ي مخيطا  م  واد
ومنــ  ربــرص الع ــر  ، وكــل شــيء  شــب  ذلــك فهــو ربــرص، وجمعهــا ربــر، المخــت  فــا برص

ولـــي  ، الت األســـاكرة مـــأخوذ مـــن ال طـــوو مـــن ةط ـــ   والمِ ، لشـــوكتها التـــي تلســـو بهـــا
وال يجــ  ، ألن االشــت ا  يجــ  فيــ  الطــرد، يجــ   ن يكــون كــل مــا ي طــو بــ  م طعــا  

وفـي هـذا  ،(7)ج   ن يكون كل م طـو يصـل   ن ي طـو بـ (يفي  العك ، فعلى هذا 
واسم اآللة الجامد من تـداخل داللـي يسـوغ ، الن  م اربة لما بين اسم اآللة المشت 

تعمــيم مــن عمــم مصــطل  اســم اآللــة علــى كــل مــا يتوســل بــ   و يســتعان بــ  علــى 
ة وذلــك مــو الحــر  علــى بيــان الخصوصــية الدالليــة وغيــر الدالليــ، رنجــا  عمــل مــا

بالجامــد  نــ  يجمــو بــين  فميــ ص اســم اآللــة المشــت  م ارنــا  ، لكــل مــن هــذين االســمين
همـــا  )اســـم اآللـــة المشـــت  يـــدل علـــى  مـــرين معـــا   ألن ؛والغنـــى الـــداللي، االختصـــار

وفـــي الســـيا  نرســـ  نـــذكر تعريـــف  ،(2)(طتهااالحـــد  واألداص التـــي وقـــو الرعـــل بوســـ
مــن المصـــدر األصــلي للرعـــل  ســـا  اســم يصــاغ قيا: )عبــا  حســن الســـم اآللــة ب ولـــ 

ي صــــد بــــ  الداللــــة علــــى األداص التــــي تســــتخدم فــــي ريجــــاد معنــــى ذلــــك 000النالنــــي
علـى  المعنويـة م صـورا  لـي  الوصـول رلـى تلـك الداللـة و ، وتح يـ  مدلولـ ، المصدر

، فمن الممكن الوصـول رلـى تلـك الداللـة بأسـالي  مختلرـة، يصيغة اسم اآللة ال ياس
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ولكــن هــذا الوصــول ، الصــيغة ال ياســية التــي تخــ  اســم اآللــة لــي  فــي واحــد منهــا
فإنـ  ي ـوم ، صـوغ اسـم اآللـة ال ياسـي اعدص وكلمـات متعـددص ال يتطلبهـ يتطل   لراظا  

 ديــ  فم يتــ   نــ  يــ دي باللرظــة الواحــدص مــا ال ي، بهــذه الداللــة المعنويــة بكلمــة واحــدص
تتكــون مــن جــ ئيتين دالليتــين  فكلمــة )مخــيط( مــنال   ،(7)(غيــره رال بالكلمــات المتعــددص

فــي حــين ، وهــو الخياطــة، الــذي ينجــ  بهــذا المخــيط حــد وال،  ي ا بــرص، همــا األداص
لة المشت  اف رلى ذلك  ن اسم اآليض، تدل رال على األداص المرتر  بها  ن ا برص ال

  على  ن يكـون بـين هـذه ر  ح  يُ ، ة صرفيةن على بنية صرفية محددص ذات دالليكو 
علـى  االسـم يسـوغ رطـال  هـذا لة وبين ماهية المدلول بها علي  ومهمت  تسـاو   الدال

ذلــك المســمى كمــا يحــر  علــى  ن تكــون هــذه البنيــة علــى درجــة كافيــة مــن الشــيوع 
وســـنالحظ فـــي الر ـــرص التاليـــة  نـــ  ، لداللـــة علـــى اآلالت  و األدواتال  لفـــي االســـتعم

آللـــة المشـــت   نـــر عميـــ  فـــي كـــان لهـــذه االمتيـــا ات التـــي حـــر  عليهـــا فـــي اســـم ا
فـي الداللـة علـى على قياسية هذه البنيـة  و تلـك  خاصة المحدنين اختالف المعنيين
 . اآللة  و األداص

لحــوظ ومــا  ود ا شــارص رليــ  اآلن هــو  ن مــا يالحــظ مــن اختصــا  نســبي وم
ـ المعنـى الصـرفي  و ذاك لكنير من البنى الصـرفية بهـذا ه رلـى اسـتعمال جمهـور د  ر  م 

ــــة بهــــذا المعنــــى  و ذاكا ــــى، لمتكلمــــين لهــــذه البني ــــة  ال رل ــــات الداللي مســــاوقة المكون
للمدلول مـو ماهيـة المكونـات الصـوتية للـدال، وخيـر دليـل علـى ذلـك  نـ  مـن النـادر 

فالــذي ي يــده ، رن لــم يكــن مــن المســتحيل وجــود بنيــة صــرفية مختصــة بداللــة وحيــدص
ل سـائر قـرائن السـيا  بتحديـد وتكر ـ، احـدصاالستعمال تعدد دالالت البنية الصـرفية الو 

الـدكتور تمـام لذلك يرى  ؛الصرفي الوظيري المراد من هذه البنية في السيا  المعنى
 ن )الصـيغ الصـرفية باعتبارهـا نمـاذج ال كلمـات ال يمكـن  ن تحمـل مـن  :حسان
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ـــذي قلمـــا المعنـــى ـــى الـــوظيري ال ـــد، مانعـــا   يكـــون جامعـــا   رال المعن  ن يكـــون  روين
 مــا  نــ  غيــر جــامو فواضــ  مــن تعــدد صــيغ  االســم ، فــي التحليــل نهائيــا   ال  فيصــ

كتعــدد  بــل مــن تعــدد صــيغ الرــرع الواحــد مــن فــروع هــذه األقســام، ةوالرعــل والصــر
فـــذلك  ن الصـــيغة  مـــانو و مـــا  نـــ  غيـــر 000صـــيغ المصـــدر والصـــرة المشـــبهة 

ولمـا ت ــدم ؛ (7)(ه الرـروعواحـد مـن هـذفيـ   كنــر مـن  يصـ    قـد تكـون قالبـا  الواحـدص 
ة الجامـد واسـم اآللـة د الترريـ  بـين اسـم اآللـي ي ـ الالدكتور ربراهيم  نـي  كل  نرى 

ولـي  مـن الضـروري االلتجـاء رلـى التررقـة : )ي ـولفمحـددص  المشت  الم ي ـد بـأو ان
رذ ال  ؛للحكـم علـى كـون المنـل مـن  سـماء اآللـة بـ  ومـا يرترـ ، بين ما يعـالج بـ 
 فلـو، بـل تكتسـ  تلـك الداللـة باالسـتعمال، ها علـى داللـة معينـةتدل الصيغة بـذات

، (2)(اعتبارهـا قياسـية فـي اسـم اآللـة " لصـ   ورد عن العر   منلـة كنيـرص منـل "ربـرص
عنــد  ئمــة العربيــة قــدماء  مــن  ســماء اآللــة يوفيمــا يلــي ترصــيل ال ــول فــي ال ياســ

 .ومحدنين
 ا .المشتق مأل اس  اآللة بيأل السماو والقي :ثالثاا 
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. وهنا ن كد نانية ما ذكرناه قبال  من  ن ما نشعر ب  من تساو  بين الدال 32كتا  في  صول اللغة  -2
ومدلول  ال يعود رلى ما بينهما من عالقة طبيعية، فا حسا  بتآلف بين الدال والمدلول ناجم عن طول 

لدكتور فاي  الداية في "علم الداللة استعمال الكلمة فيما تستعمل في  من الح ول الداللية، وفي ذلك ي ول ا
: )رن كنرص استعمال كلمات بأعيانها في مجال اجتماعي  و علمي  و فني تور  انطباعا  يربط 24العربي" 

بين هذه األجواء والرم  اللغوي توهما   ن هذا الصوت من األصوات في الكلمة ل  صلة طبيعية بالحد   و 
األمر كما نرى رلى االعتياد، ال رلى ح ي ة طبيعية كانت الدافو رلى  بالصرة  و الشيء من األشياء، ومرد

 تشكيل الكلمة  و تأليرها واستعمالها في حالة الوضو اللغوي؛ رذ رن هذا الوضو يعتمد االعتباطية(.  
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ومـن ال ضـايا ، عني األئمة ببيان الم ي  والسماعي مـن  سـماء اآللـة المشـت ة
 ثمم  الســيا   لمراجعــة فــي هــذاالالفتــة التــي تســتدعي التوقــف عنــدها بشــيء مــن ا

 :قضايا ه 
 .ها أوزاأل أسمال اآللة المقيسةمفهو  القياسية الت  وطف  ب -1 
 .الضرب مأل ااسمالذا ضوابح اشتقاق ه -2  
 .ااوزاأل القياسية ف  هذا الباب -3  
 :اياوفيما يلي ترصيل ال ول في كل من هذه ال ض 
 .فهو  قياسية أسمال اآللة المشتقةم -1

متطــور الــدالالت  مصــطلحيا   مــن المعــروف عنــد المعنيــين  ن لل يــا  مرهومــا  
ف ـد يـراد بـ  قيـا  المـتكلم الـذي يتمنـل بعمليـة ذهنيـة عرويـة ي ـوم ، في علـوم العربيـة

فــي مــا ينجــ ه مــا تخت نــ  ذاكرتــ  مــن  نمــاط لغويــة  الكــالم محاكيــا  ا لــدى ارتجالــ  بهــ
وقــد يــراد بال يــا   حــد ، علــى مختلــف مســتويات اللغــة الصــوتية والصــرفية والنحويــة
واعـد األحكـام والتعلـيالت األصول التي يعتمد عليهـا النحـوي فـي االسـتدالل علـى ال 

التي يجردها النحوي مـن اسـت راء  واعد اللغويةبال يا  مجموعة ال وقد يراد  ،اللغوية
مـا سـمو منـ  ، بمن يتبعها رلى انتحاء سمت كالم العر ترضي  والتي ،كالم العر 

ذلــك ومــو ، ا  ال اعــدي عنــد الجمهــوروهــذا هــو المــراد مــن هــذا ال يــ، ســموي ومــا ال
نجد لدى بع  من تحد  عن ال يا  من  سماء اآللة المشت ة ما يعكر صرو هـذا 

فــي ) :ألحــدهم ر ي غريــ  ومــن هــذا ال بيــل ،طــراد فــي ال يــا  بــالمرهوم ال اعــديالا
هـــذه األو ان النالنـــة : فهـــو ي ـــول، وال يترـــ  معـــ ، يهـــدم ال يـــا ، قياســـية اســـم اآللـــة

ن لـم يسـمويجو   ن يشت  كل منها من  ي فعـل اترـ قياسية ال من حي  رن   ، ، واد
ســماع فــي فعــل معــين  مكــن  ن يطلــ  منهــا كــان قــد ورد بــ  ال بــل مــن حيــ  رن كــال  

ن علــى كــل مــا يمكــن  ن يســتعان بــ  فــي ذلــك الرعــل، كالمرتــاح فــإن كــل مــا يمكــن  
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هذا ال بيـل  ومن ،(7)ن لم يكن اآللة المعروف بذلك(واد ، يرت  ب  البيت يسمى مرتاحا  
ــر  عــدم طــرد  بــي حيــان األندلســي لصــيغة )مِ  وهــذا مــا ، ل( فيمــا ســمو ومــا لــم يســموع 

، )ومرعل فـي بعضـها م صـور مـن مرعـال :من قول  عن  سماء اآللة ميره يمكن  ن
: مصــباح ال ي ــال فــي، ال صــر رال فــي الشــعر وال ين ــا  هــذا، ولــذلك صــحة مخــيط

معـــالم استشـــكال قياســـية المشـــت  مـــن  ســـماء اآللـــة مـــا جـــاء لـــدى ومـــن  ،(2)مصـــب (
األو ان  ال ـاهري قياسـية بعـ  المجمـوعبا  حسن في معر  تحرظ  علـى رقـرار 

فــأمر  00التــي  يــدت  يضــا   ) مــا الصــيغ الجديــدص :وفاعلــة، وفــاعول( قــال، الكـــ)فع
 –؟ رن كان هذا هـو المـراد فهل المراد  ن يصاغ من  اسم ةلة، قياسيتها غير واض 

)يمكـن االسـتغناء عـن هـذه  :نـم قـال، (3)(كـان غريبـا   –وهو مـا ي تضـي  حكـم ال يـا 
تســـتعمل  داص موصـــلة ، يغة مـــن الصـــيغ ال ديمـــةالصـــور الجديـــدص كلهـــا باختيـــار صـــ

ولي  في كالم عبـا  ، (4)(ةاد من كل صيغة من هذه الصيغ المستحدنللمعنى المر 
ــاه قبــل كالمــ ، حســن هــذا ــ والكــالم الــذي ن لن ى العــدول عمــا ي ــول بــ  مــا يحمــل عل
 من ال ياسية المطل ة المرضية رلى قاعدص تشمل ج ئيات بـا  كامـل شـموال  الجمهور 

 ل ومـا استشـك، مـا سـمو منهـا ومـا لـم يسـمو، غني عن الوقوف علـى هـذه الج ئيـاتي
األو ان في با  اسم اآللة بما است ر  حسن من  ن  يمكن االستغناء عن هذهعبا  

 حــدهما  ن اســم اآللــة  ،ألمــرين ال يســلم بــ  فــي هــذا البــا  مــن قبــل ال ــول ب ياســيت 
ة التــي يــدل عليهــا باســم ةلــة ةخــر المشــت  مــن مــادص مــا قــد يــدل بــ  علــى غيــر اآللــ

اسـمان آللتـين  فالسـنان والمسـن مـنال  ، مـن المـادص نرسـها على و ن ةخر ا  مشت  قياس
ذات   ن اللغــة يضــاف رلـى ذلــك مشـت ان مــن جــذر لغـوي واحــد،مــو  نهمــا مختلرتـين 

طبيعــة عرويــة متمــردص علــى مــا يريــده لهــا الــبع  مــن ضــبط منط ــي وظيرــي صــارم 
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 و ان  ة لـم تسـتعمل العربيـة مـن قبـل نالنـ، ا صنيو عبـا  حسـنهن ب  كالذي يوحي
  ن فهـــل قيـــل يجـــ ، بـــا  اســـم اآللـــة للداللـــة علــى اآللـــة الواحـــدص  حيانـــا  ي م يســة فـــ

تها كلهـا ي؟  م قيـل ب ياسـعـن غيـره ة واحـد مـن هـذه األو ان اسـتغناء بـ نكتري ب ياسـي
د  ن اللغة ال ينـدر  ن وغني عن التأكي، كل منها قيا  توافر شروط   عندما لوحظ

 و مشــت ة، وظــاهرص التــرادف فــي ، تعبــر عــن المعنــى الواحــد بــأكنر مــن كلمــة جامــدص
كـذلك تعـدد  بنيـة و ، العربية بغ  النظر عن الخالف فيها  شهر من  ن يشار رليها

وذلـك ، مبالغة اسم الراعـل  و الصـرة المشـبهة بغـ  النظـر عـن  سـبا  هـذا التعـدد
 .الترادف

 .ية أسمال اآللة المشتقةسضوابح قيا -2
ومنهـا مـا ، ضـوابط منهـا مـا يتعلـ  بالمشـت  قياسـيا   الشت ا  اسم اآللة اشـت اقا  

األو ان الصــرفية  مــا الضــوابط المتعل ــة بالمشــت  فــالمراد بهــا ، يتعلــ  بالمشــت  منــ 
وهذا ما سنتحد  عن  في الر رص ، في اشت ا  اسم اآللة عند المعنيين المعتمدص قياسا  

و مـا الضـوابط المتعل ـة بالمشـت  منـ  فــالمراد بهـا مـا يجـ  تـوافره فيمـا يكــون ، ليـةالتا
ن كــان كــذلك فمــا ســمات هــذا ؟ و فهــل هــو المصــدر. عليــ  مــا يشــت  منــ  اســم اآللــة اد

ن كان كذلك فما سمات هذا الرعـل؟  م  نـ  االسـم الجامـد المصدر ؟  م هو الرعل؟ واد
)بـــا  مـــا عالجـــت بـــ ( حيـــ   ي  فـــيالــدال علـــى الـــذات؟ والوقـــوف علـــى كـــالم ســيبو 

ما يشت   مباشرا     لم يحدد تحديدا  لر   لف   (7)ومن هو يوحي  ن  تحد  عن اسم اآللة
الم ـــ  الـــذي ت ـــ  بـــ  ) :مـــن قولـــ  ىوهـــذا مـــا يمكـــن  ن يســـتوح، منـــ  اســـم اآللـــة

وذلك ، التأني   و لم تكن ءوكل شيء يعالج ب  مكسور األول كانت في  ها 0000
ويبـــدو  ن عــدم تحديـــد ســيبوي  ل صـــل الـــذي ، (2)(00ومكســحة 000، مخلـــ نحــو 

يشت  من  اسم اآللة يعود رلى ما لوحظ من اقتضا  وغمو  على حدين  فـي هـذا 
شـــأن  عنـــد ســـيبوي  شـــأن يضـــاف رلـــى ذلـــك  ن هـــذا الضـــر  مـــن المشـــت ات ، البـــا 
ي  فاسـتغنى بـذلك عـن الحـد ،في مكـان مـاده ها في العربية يعود رلى  صل حد  سائر 

                                                 

 .767/ 3اج في "األصول" كابن السر  -7

 .4/14الكتا   -2
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علـى  ن  ئمـة ةخـرين حرصـوا علـى . كل مشت  من هـذه المشـت اتتناول  لعن  لدى 
علـى  (7)بعضـهم فـن   ، فـاختلروا فـي ذلـك، تحديد األصل الذي يشت  من  اسم اآللة

على  ن  يشت  من الرعل، ويبدو  (2)ةخرون ون   ،  ن اسم اآللة يشت  من المصدر
 .ة العربيــة فــي  صــل المشــت اتدى  ئمــعــروف لــمالى للخــالف  ن خالفهــم هــذا صــد

، والجدير بالذكر  ن  لي  لهذا الخالف  نر في جـوهر مـا نحـن بصـدد الحـدي  عنـ 
وهــو ، ضــابط جــامو بينهمــا رلــى ين فيمــا نحــن فيــ  يــ ول فــي المضــمون فكــال الرــري 

التي ت وم عليها بنية الجذر  المشتملة في بنيتها على الحروف نالنية البنية الصرفية
ذلـــك  ن الـــذين قـــالوا بـــأن المصـــدر هـــو ، الرعـــلذي  خـــذ منـــ  المصـــدر  و اللغـــوي الـــ

. األصل الذي يشت  من  اسم اآللة قيدوا هذا المصدر بأن يكون مصدر فعل نالني
ومـن هـذا ، ونالنية الرعل هي المجمو على اشتراطها عند األئمة الشت ا  اسـم اآللـة

نالنـي آللـة وعـالج اسـم  )يصـاغ مـن مصـدر لرعـل :ال بيل قول  بي حيان األندلسـي
المعروف  ن  منو  ،(3)ومصرر، ومكسر بكسر الميم(، فاعل على مرعل نحو مخر 

بــ  علــى ضــوابط الرعــل الــذي يشــت  منــ  اســم ةلــة يســتعان  فــي  ئمــة العربيــة اختلرــوا
 على  ن يكون هـذا الرعـل نالنيـا   (4)ف د اقتصر بعضهم، رنجا  هذا الرعل  و عالج 

                                                 

، والـدكتور 333/ 3، وعبـا  حسـن فـي "النحـو الـوافي" 7/237كأبي حيـان األندلسـي فـي "االرتشـاف" -7
، والحمــالوي فــي "شــذا العــرف فــي فــن الصــرف" 717فخــر الــدين قبــاوص فــي "تصــريف األســماء واألفعــال" 

، وياسـين الحـافظ فـي "رتحـاف 472عـال واألسـماء" ، والدكتور محمد سالم محيسن في "تصريف األف711
 .  721 الطرف في علم الصرف"

 7،22، ح71 اهري. انظـر: كتـا  فـي  صـول اللغـة وفي الم دمة في ذلك مجمـو اللغـة العربيـة ال ـ -2
الغاليينـي فـي "جـامو الـرو  العربيـة"  . وممن ذهـ  هـذا المـذه 61 -65وال وائد في الصيغ العربية 

 .  7/241حمد األنطاكي في "المحيط في  صوات اللغة العربية وصرفها ونحوها " . وم206 -204
 . 237/ 7ارتشاف الضر   -3

وهذا ما يالحظ من  منلة  بي حيان في نص  الساب ، كما قال بذلك مجمو اللغة ال اهري. انظر:  -4
ترط التعدي . وممن لم يش61-65، وال وائد في الصيغ العربية 22 -27كتا  في  صول اللغة 

 . 3/333. وعبا  حسن في "النحو الوافي" 711الحمالوي في "شذا العرف" 
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فــي الحــالتين رلــى  (2)مــو ا شــارصرلــى ذلــك شــرط التعديــة  (7)و ضــاف ةخــرون، مجــردا  
مـن النالنـي الم يـد  و المتعـدي رشـارص ال توضـ  بجـالء  ة سماء اآللة المشـت مجيء 

مــن  د لهــا تعليميــا  ار ممــا يجعــل ال اعــدص ترت ــر رلــى مــا يــ، ح ي ــة الموقــف منــ  ت عيــديا  
والتعديـــة فـــي ، لتجـــرد ن الخـــالف فـــي ضـــابط اويبـــدو . الوضـــوح والشـــمول واالطـــراد

اســم اآللــة مســتوحى مــن اكتنــاه  منلــة ســيبوي  فــي هــذا البــا    الرعــل الــذي يشــت  منــ
)كــل شــيء يعــالج بــ  فهــو مكســور األول كانــت فيــ  هــاء التأنيــ   و لــم  :حيــ  قــال

ـومكسـحة ومِ : محلـ  ومنخـل وذلك قولـك، تكن ، والمخـيط، والمخـر ، ة والمصـرىل  س 
: وقــالوا المرـت  كمــا قــالوا، ومصــباح، ومرتـاح،  ــرا ملــى مرعـال نحــو وقـد يجــيء ع

فأمنلـــة ســـيبوي  علـــى اســـم اآللـــة ، (3)(قـــالوا المســـرجة كمـــا قـــالوا المكســـحةو ، المخـــر 
،  حدا   فعال نالنيـة جلهـا متعـد ومجـرد على معالجةالمشت  هنا كلها يستعان بها 

 ميـل رليـ  ، والـذي )مصـباح( ـ( وبعضـها ال م كـومصراص، )مصباح م يد كـوبعضها 
األئمة للتجـرد فـي األفعـال التـي يشـت  منهـا  سـماء اآللـة الم يسـة عنـدهم  ن اشتراط 
ذلك  نـ   ؛في هذا البا  شتراط بعضهم للتعديال ما يسوغ  خالفا   ودالليا   ل  وظيريا  

فــي هــذه األســماء مــن الحــروف مــا يــدل علــى المعــاني الخاصــة بأبنيــة األفعــال  لــي 
 عــن التعبيــر الم ــرر قياســتها غيــر قــادرص علــى ســماء اآللــة  وهــذا مــا يجعــل، الم يــدص

ممـا يعنـي ، رعلية الم يـدصمعالجة المعاني  و األحدا  التي تعبر عنها هذه األبنية ال
ـــر عـــن مـــن اللغـــات  ةســـماء الجامـــدص المرتجلـــة  و الم ترضـــاألهـــذه المعـــاني ب التعبي

مـن األو ان كمـا جـاء علـى قياسـ   ر  ِقـ ُ  مـا  و بأسماء ةلة مشت ة علـى غيـر، األخرى
ــل( مــن نحــو مبــر د ــد ومكن ــف  و علــى )مراعــل، )مر ع   مــا . ( كالمراعــل النــوويومجم 

الرعــل الــذي يــراد اشــت ا  اســم اآللــة منــ  فلــي  لــ  مســوغ ال مــن فــي اشــتراط التعديــة 
بـــل يبـــدو  نـــ  يحـــد مـــن فاعليـــة المعنـــى ، الناحيـــة الوظيريـــة وال مـــن الناحيـــة الدالليـــة

، مســميات المعبــر عنـ  باســم فـي توليــد مـا تتطلبــ  المعطيـات المتجــددص مـن يالصـرف
علــى عالجيــة األحــدا  المعبــر  ااآللــة التــي نســتعين بهــ ذلــك  ن حاجتنــا رلــى  ســماء

                                                 

 ، ومحمـــد األنطـــاكي فـــي712 -717ريف األســـماء واألفعـــال" ومـــنهم الـــدكتور فخـــر الـــدين قبـــاوص فـــي "تصـــ -7
. والدكتور محمد سالم محيسن في"تصريف 204. والغالييني في "جامو الدرو  العربية" 7/260"المحيط" 

 .721 - 730           . وياسين الحافظ في "رتحاف الطرف في علم الصرف"472األسماء واألفعال" 
 انظر ما جاء في المراجو المحال رليها في الحاشية الساب ة. -2

 . 16 -14/ 4الكتا   -3
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ــذلك  ؛بــل تشــمل المتعديــة  يضــا  ، ا باألفعــال ال ت تصــر علــى األفعــال الال مــةهــعن ل
 مـــن عـــدم (7)ال ـــاهري لغـــويال ينظـــر المـــرء بعـــين االستحســـان رلـــى مـــا  قـــره المجمـــو

د  ن يشـت  منـ   سـماء اآللـة وفـ  األو ان التـي ار اشتراط التعدية في الرعل الذي ي
   .المجمو قياسيتها في هذا البا   قر

مــــن االســــم  الشـــت ا انشــــير رلـــى رجــــا ص مجمـــو اللغــــة العربيـــة ال ــــاهري   ن ب ـــي
لـة مـن األسـماء الجامـدص اسـم اآلممـا يعنـي جـوا  اشـت ا   ى ذلـك  خـذا  وقـد سـم  ، الجامـد

ـــذات كمـــا فعـــل ال ـــدماء حـــين  خـــذوا المحبـــرص مـــن الحبـــر ـــة علـــى ال والمخـــدص مـــن ، الدال
الحاجــة المتجــددص رلــى رغنــاء اللغــة بمرــردات تعبــر عمــا  عيهاتدوهــي رجــا ص تســ، (2)الخــد

ــ، يســتجد مــن المعــاني والمخترعــات فــي مرهــوم  صــل المشــت ات فــي  (3)ووي يــدها التوس 
 . يشمل األسماء الجامدص الدالة على الذات عا  س  العربية تو 

 .شتقاآللة الم اس  المقي  مأل أوزاأل -3

يشـت  اسـم اآللـة وف هـا   و انـا   (4)من الواض   ن الجمهور على  ن في العربيـة
والمالحــظ  ن  حاديــ  ، و صــالة   ذلــك بغــ  النظــر عــن هــذا األو ان عــددا  و ، قياســا  

ــم تكــن واضــحة فــي حصــر هــذه األو ان وتحديــدها  مت ــدمي النحــاص فــي هــذا البــا  ل
بـل حتـى ، رلى ما جاء علي  هذا االسم من  و انواضحة في ا شارص ب در ما كانت 

ولعـل هـذا مـا ، ب در ما ترهم من  منلتـ  هذه األو ان ال ترهم من ن  النحوي  حيانا  
 كـل شــيء يعــالج بــ  فهـو مكســور األول كانــت فيــ  هــاء: )يالحـظ علــى قــول ســيبوي 

والمصــــرى ، : محلــــ  ومنجــــل ومكســــحة ومســــلةوذلــــك قولــــك،  و لــــم تكــــن، التأنيــــ 
وقــد يجــيء علــى مرعــال نحــو م ــرا   ومرتــاح ومصــباح  000والمخــر  والمخــيط 

                                                 

 .71،22انظر: كتا  في  صول اللغة  -7

 .  22 -27الساب  نرس   -2
 للدكتور  حمد محمد قدور.   205 -200اللغة العربية  انظر لذلك: المدخل رلى ف   -3

مــن النــادر الــذي يخــالف مــا عليــ  الجمهــور قــول الــدكتور فاضــل الســامرائي فــي "معــاني األبنيــة فــي  -4
: )يطلــ  اســم اآللــة علــى األداص التــي يعــالج بهــا، و و انهــا ليســت قياســية( وانظــر: شــذا 726العربيــة" 
 . 711العرف 



 31 

علـى ال يـدالن مـن بعـده  (2)كالم ابن السراج فكالم سيبوي  هذا ومنل  تماما   ،(7)(00
ولوال األمنلة ألمكـن  ن يرهـم مـن  ،بل تمنيال   ا  الم ي  من األو ان في اسم اآللة نص  

كأمنلتـ   و لـم  كالم سيبوي   ن كـل اسـم مشـت  مكسـور األول سـواء  كـان  ولـ  ميمـا  
ولكــن  منلتــ  قيــدت هــذا المكســور األول بــأن يكــون  ولــ  ، ركــا (و ، ســراج) ـتكــن كــ
ومـا ) :على التصري  بهذا ال يد حين قال حريصا   هـ(711) وقد كان الكسائي، ميما  
رذا كــان  وضــو ممــا فــي  ولــ  مــيم فاكســر المــيم  بــدا  مــن اآلالت ممــا يرفــو  و يكــان 

وم نــــو 00وم ــــود ، ومن ــــ ، هــــذا مشــــمل :ت ــــول فــــي ذلــــك،  و مرعلــــة، علـــى مرعــــل
وهـــذا الـــن  مـــن الكســـائي  ،(3)(فهـــذا كلـــ  مكســـور األول  بـــدا  00جمـــرصومصـــدغة وم

يحصر صـراحة  و ان ال قبل  شأن  شأن ما جاء لدى سيبوي  وابن السراج من  يضا  
لهــا مــن  اســم اآللــة الم يســة المشــت ة ب ــدر مــا يضــبط مــا جــاء عليــ  مــن  و ان تمييــ ا  

)هـو اسـم مـا يعـالج  :ال مخشري السم اآللة فـي قولـ تعريف قري  من ذلك و  ،غيرها
ـــر  ويجـــيء علـــى مِ ، وين ـــل، بــ  ف ـــد ر ى بعضـــهم  ن نـــ   ،(4)(الع ـــر  ومِ ، لــةع  ر  ومِ ، لع 

)عبارتـ  غيـر  :ألن ؛يحصر  و ان اسم اآللـة الم يسـة فـي العربيـةال مخشري هذا ال 
، (6)(ولم يعـر  لغيرهـا، رنما هي  ن اآللة جاءت على هذه األو ان النالنة، حاصرص

وهــذا مــا  وحــى لمحمــد بهجــة األنــري بــأن مت ــدمي النحــاص ال يريــدون بأحــادينهم عــن 
ون الرـر  بـين اسـم اآللـة ومـا رنما يريـد، اسم اآللة حصر  و ان  في النالنة المعروفة

والـذي  ميــل  ،(5)فــي صـيغة )مرعــل( كالمكـان والمصــدر يشـترك معــ  فـي  يــادص المـيم
، ن األو ان فيمــا هـم فيــ ي كالمهـم هــذا رلـى تحديــد الم ـي  مـرليـ   ن األئمـة ســعوا فـ

يرج  ذلك  ن عبارص ، بها لهم للموضوع تسم  مولكن بالعبارص التي  حسوا بأن ر يته
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علـــى مـــا نرغـــ  فيـــ  مـــن الوضـــوح والحســـم والدقـــة  لت عيديـــة ال تكـــون دائمـــا  الســـلف ا
فــي   ن  ئمــة ةخــرين كــانوا  كنــر وضــوحا     مــا نميــل رليــ   يضــا  ومــا يــرج  ، والشــمول

الــن  علــى الم ــي  والمســموع مــن  و ان اســم اآللــة المشــت ، ومــن هــذا ال بيــل قــول 
، كالمحلــ  والمرتــاح، رعلــةمو ، ومرعــال، اآللــة علــى مرعــل: )هـــ(545)  ابــن الحاجــ
ـــونحـــو المُ ، والمكســـحة ـــن  ط والمُ عُ س  ـــُخ ـــدُ ل والُم ـــة والمُ حُ ك  ن والمُ هُ د    والُم ـــي  رُ ح  ل ضـــة ل
)وجـاء  :بعـد شـرح  لكـالم ابـن الحاجـ  قـائال   هـ(515) و ضاف الرضي ،(7)ب يا (

وشــبي  بصــنيو ابــن الحاجــ  والرضــي فــي ، (2)لآللــة كالخيــاط والنظــام( الرعــال  يضــا  
والننيــة بــذكر مــا خــرج عــن ال يــا  ، علــى الم ــي  مــن األو ان فــي اســم اآللــة الــن 

يصـاغ مــن ) :فـي قولــ  هـــ(146) مـا نجــده لـدى  بــي حيـان األندلسـيفـي هـذا البــا  
نحـو ونـدر الرـت  ، بكسـر المـيم00ل نحو مخـر ع  ر  مصدر لرعل نالني آللة وعالج مِ 

ًِ ، لع  ر  م    ً ـعـال نحـو مِ ر  علـى مِ  ا  وقـد يصـاغ  يضـ000 (3)غـ لوالتنلي  نحـو ُم باح ص 
ـــومِ  ويصـــاغ 000وقـــد تلح ـــ  التـــاء نحـــو مكســـحة ومســـلة ، را  ومحـــرا  ومن ـــاش  

ويبـــــدو  ن  ،(4)(عــــال فـــــي اآللــــةوال يطـــــرد فِ ، ســــرادوِ ، را عــــال نحـــــو رِ علـــــى فِ   يضــــا  
وعلـــى ، فــي الــن  علــى الم ــي  المطــرد هــو األكنــر وضــوحا   هـــ(177) الســيوطي

وفـــي ذلـــك ، اســـم اآللـــةن األو ان التـــي جـــاء عليهـــا الشـــاذ الم صـــور علـــى الســـماع مـــ
ومرعلـة كــذلك ، ومرعـال، عـل بكســر المـيم وفـت  العــينر  بنـاء اآللـة مطــرد علـى مِ ي ـول: )

، والمرعــــل برتحتــــين، والمرعــــل بضــــمتين، كمشــــرر ومجــــدح ومرتــــاح ومن ــــاش ومكســــحة
را  ةلـة  عال بالكسر يحرظ وال ي ا  عليـ والرِ  النـار   تأريـكمنخـل ومسـعط  ومـدهن واد

وكنــر مرعـــل بكســر المــيم وفــت  العـــين ،  ي يخــر ، وســراد مــا يســـرد بــ ،  ي رضــرامها
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والـــذي يســـتوحى مـــن هـــذه  ،(7)(ومرفـــ  لبيـــت الخـــالء، للمكـــان كـــالمطبن لمكـــان الطـــبن
ألو ان التـي يشـت  منهـا الن ول كلها  ن األئمة سعوا رلى حصر  و تحديد الم ي  مـن ا

ـــة حى مـــن هـــذه الن ـــول  ن هـــذه األو ان الم يســـة عنـــد كمـــا يســـتو فـــي العربيـــة  اســـم اآلل
دير بالذكر  ن المحـدنين كمـا سـنرى لـم جوال، مرعل ومرعلة ومرعال يالجمهور نالنة ه

و ن وجـــ  قياســـية بعـــ  هـــذه األو ان غيـــر واضـــ  عنـــد ، ي تصـــروا علـــى هـــذه النالنـــة
عــد وهــو مــا يرهــم لــدى حــدي  بعضــهم عــن الــو ن الــذي ي، فــي ال ــديم والحــدي بعضــهم 
 فمن نظر رلى  نذلك  ن ةراءهم تباينت في ذلك ) ؛لسائر األو ان في هذا البا   صال  

مرعـل هـي  ومـن عـد  ، قـال بـأن مرعـال هـو األصـل ت صير الحركة الطويلة هـو الطـار 
ومرعلــــة هــــي م نــــ  ، األصــــل يــــرى  ن الصــــيغة )مرعــــال( نتجــــت عــــن رشــــباع الرتحــــة

)األصـل فـي اسـم اآللـة  ن يكـون علـى  :وفي ذلك ي ول  حـد شـراح المرصـل ،(2)(مرعل
 ،(3)(لكـــن األول بـــال عـــو ، فأمـــا مرعـــل ومرعلـــة فكالهمـــا من ـــو  مـــن ذلـــك، رعـــالمِ 
)بأن كل ما جا  في  مرعل جا  في  مرعال نحو م ر   :ذلك ابن يعيش يستدل علىو 

ويــرى  ،(4)(ل مــا جــا  فيــ  مرعــال جــا  فيــ  مرعــلولــي  كــ، وم ــرا  ومرــت  ومرتــاح
بالـدر  اللغـوي الم ـارن  ن صـيغة )ِفعـال( هـي  صـل  و ان اسـم اآللـة  بع  المعنيـين

 رن و ن  ســماء اآللــة كــان موجــودا  ) :وفــي ذلــك ي ــول برجشتراســر، فــي اللغــات الســامية
فحركة الميم في بع  اللغات السامية  بعد، غير  ن  لم يكن نابتا  في اللغات السامية 

 لح ـــت بـــ   ِفعـــال"" مرتـــاح  صـــل فـــي  وو ن "ِمرعـــال"000وفـــي بعضـــها فتحـــة كســـرص،
ذا ،(6)(00ومنـــ  ســـنان ، وفعـــال  قـــدم و ن ألســـماء اآللـــة، المـــيم نظريـــة اعتمـــدنا  واد

 مكـــن  ن يســـهم فـــي ترســـير مـــا  رص الشـــذوذ اللغـــويفـــي ترســـير ظـــاه (5)الركـــام اللغـــوي
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د في بنية مرعـل فـي بـا  اسـم اآللـة مـا لحظـ  علمـاء يالحظ من الشذوذ وعدم التوح  
ـالدر  الم  دص فـي هـذا البـا  ارن من  ن حركة هذه الميم لـم تكـن مضـبوطة وال موح 

  من مراحل تطور اللغات السامية.ما حلة في مر 

ختم ب  هـذه الر ـرص هـو ا شـارص رلـى  ن المحـدنين ممنلـين على  ن ما نريد  ن ن
ى فــي بــا  اســم اآللــة رضــافة هري  قــروا قياســة  و ان  خــر بمجمــو اللغــة العربيــة ال ــا

: هــيكمــا ذكرنــا  ةواألو ان المضــاف، ها مــن قبــلتاألو ان النالنــة المشــهور قياســيى رلــ
فـي بـا  اسـم  صيغةال في رقرار قيا  وما روعي ،(1)الة وفاعولع  عال، وفاعلة وفَ فِ 

غيــر قليــل، و ن تكــون   ن يكــون مــا ورد مــن  منلتهــا فــي االســتعمال عــددا   هــو اآللــة
ذا لــم واد  ،(2)ة علــى اســم اآللــةن فــي الداللــمأنوســة فــي العصــر الحــدي  بــين المتكلمــي

اقتـراح محمـد بهجـة األنـري قياسـية  د  رُ  ولـذا ؛جعل الصـيغة قياسـيةلك امتنو ذ يتوافر
ا الضـــر  مـــن ذلـــك  ن هـــذ ؛(فعيـــل وفعيلـــة) ـفـــي بـــا  اســـم اآللـــة كـــ بعـــ  الصـــيغ

ة في بع  ما معنى اآللو ن ، عن المبالغة  و معنى مرعول الصيغ صرات للتعبير
رلـى  نهـا صـيغ مشـهورص فـي رضـافة  ،هـذه الصـيغ جـاء مـن طريـ  المجـا  على جاء

شــهير وكــريم ) مــن شــهرتها فــي هــذا البــا  فأمنــال غيــر اســم اآللــة  كنــر بكنيــر جــدا  
 قليلــة جــدا   والبســيط للمســعط، بالمئــات، و منــال الوشــيو لخشــبة الحــائط تعــد   (وظريـف

في بـا   حتى يكون الو ن م يسا  وذلك كل  يعني بوضوح  ن   ،(3)رذا قيست باألولى
على درجة من الشيوع تجعـل منـ      ن يكون استعمال  في هذا البا اسم اآللة يج

فـي  ا  عائشـرذا كـان اسـتعمال  قرينة يستعان بهـا فـي تمييـ  المعنـى المـراد بهـذا الـو ن 
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لـذا كـان مـن الصـوا  جعـل الـو ن )ِفعـال( مـن  ؛من معنى صرفير التعبير عن  كن
ألن  توافرت ل  كل ما يحر  علـى تـوافره فيمـا  ؛الم يسة في با  اسم اآللةاألو ان 

عـن  آلتـيفـي الحـدي  ا وهـذا مـا سيتضـ  بجـالء ، فـي هـذا البـا  يراد جعلـ  قياسـيا  
فـي  واسـتعماال  ، عنـد األئمـة اسـم اآللـة تنظيـرا   في الداللة على لو ن )ِفعال(احضور 

    في الحد  اللغوي للعربي.   ا  واست رار ، نة اللغوية العربيةدو  المُ 
 اآللة. عل  دالةا  (عالطيغة )فِ : رابعاا 

ذو قـــدم راســـخة فـــي الداللـــة علـــى اســـم اآللـــة  (فعـــال)يـــدرك المتتبـــو  ن الـــو ن 
فـــي المدونـــة اللغويـــة  واســـتعماال  ، فـــي ذائ ـــة العربـــي ا  واســـت رار ، عنـــد المعنيـــين تنظيـــرا  
مــا ي ــر  مــن  ربعمئــة اســم ب جــاءت  ن هــذه المدونــة وخيــر دليــل علــى ذلــك، العربيــة

لهـذا الـو ن كريـل  بتنبيـ   شك  ن هذا الحضـور االسـتعمالي وال، ةلة على هذا الو ن
فــي التعبيــر عــن  -كمــا ســنالحظ - شــيوعمــو  نــ   علــى وحــدينا    ئمــة العربيــة قــديما  

ممـا كـان لـ   نـر  ،لـةفي التعبيـر عـن اسـم اآل الفتا   شيوعا   دالالت  خرى شائو  يضا  
يل الـدال علـى اآللـة دخفـي تعريـ  العـر  لـبع  الكلـم الـ في اعتمـاده  حيانـا   ض وا
ل ع  ج  ون الِمس    الذي ي  م  س   هل مكة يُ : )ب  قول السيوطي وهذا ما يوحي ، ألداصا و 

، اهـــفأمالوهـــا و عربو ، وهـــو فـــي الرارســـية ب ـــال ، الـــِبال  ر  الطعـــام الُبـــ فيـــ   صـــحا ُ 
و وضـــ  مـــن ذلـــك فـــي الداللـــة علـــى تـــأنر ، (7)اللرـــظ( ف اربـــت الرارســـية العربيـــة فـــي

علـى  فـي تعريـ  مـا دل   آللـةل مسـتعمال   )فعـال( و نـا   ا لصيغةبإدراكه العربية الذائ ة
الخوان يعني المائدص التي ) :هـ(331ابن درستوي )ت األدوات من الكلم الدخيل قول 

ة تكلـــم فيـــ  والعامـــ، وضـــمها، وهـــو اســـم  عجمـــي معـــر  بكســـر الخـــاء، ي كــل عليهـــا
والعـــر  تختـــار الكســـر ليكـــون علـــى منـــال مـــا ، بعـــدهابالضـــم مـــن  جـــل الـــواو التـــي 

ــــد  بهــــذه الخــــاء ، يســــتعملون مــــن األشــــياء كــــالرداء واللحــــاف والســــالح والعجــــم تبت
 ،وهـي كلمـة فارسـية معربـة، عـن ِصـن ارص الِمغ ـ  لمـا قيـل بيـل ومن هذا ال  ،(2)ساكنة(
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 (7)ِفع ــال( بكســر الصــاد وتخريــف النــونعلــى ) وجــ  صــاح  اللســان  ن تكــون ف ــد 
اســـم اآللـــة فـــي الذائ ـــة اللغويـــة العربيـــة   و انمـــن  ( و نـــا  فعـــال)ن بترس ـــوممـــا يـــوحي 
الكســــر هــــو داد(: )ِســــكلمــــة ) فــــي ضــــبط هـــــ(331ابــــن درســــتوي  )تالســــليمة قــــول 

ـــألنـــ  اســـم لمـــا يُ  ؛وهـــو خطـــأ، والعامـــة ترتحـــ ، الصـــوا  فـــي الســـين بـــ  الشـــيء  د  س 
ــ  داال   ن للــو ن )ِفعــال(  الن ــول فــي هــذهفمــن الواضــ  بجــالء فيمــا ت ــدم  (2)مام(كالص 

، وفـي الذائ ـة العربيـة الرصـيحة، فـي المدونـة العربيـة راسـخا   على اسـم اآللـة حضـورا  
عــن جعــل هـذا الــو ن مــن األو ان الم يســة فــي اشــت ا   (3)ومـو ذلــك امتنــو جمهــورهم

 : )لـم  در ِلـم  ال  ئاتساءل باستغرا  عن ذلك قـألنطاكي يمما جعل محمد ا ؛اسم اآللة
لم  ي رر ال دماء قياسية ِفعال بكسر الراء في اشت ا  اسم اآللة رغم كنرص ما ورد من  

 مـا محمــد المبـارك فأشــار رلـى اســتعمال  (4)الــن( 00كســاء،  مـام، حـ ام، منـل ركــا 
، لمرافـــ  كلبـــا عـــال تـــدل علـــى األدوات وا)فِ  :ف ـــال، هـــذا الـــو ن للداللـــة علـــى اآللـــة

على وجـود فـرو  دالليـة بـين وفي معر  تدليل   ،(6)(وح ام، و مام ونطا ، وبساط
عـال فِ ) :يـة قـال الـدكتور فاضـل السـامرائيفـي العرب صدعـدالمت دالالت  بنية اسـم اآللـة

جاء في الرـرو  اللغويـة  00كالح ام والخمار تدل على االشتمال في الغال   ةعالوفِ 
ج هذا الحضور العلمي والعملي و  وتُ ، (5)مامة(صابة والعِ تمال منل العِ لالش ةعال ن الرِ 
ة يل ياسـ كمـا ذكرنـا لصيغة ِفعال في اسـم اآللـة بـإقرار المجمـو ال ـاهري وحدينا   قديما  

في مسألتين اننتين تتعل ان  هذا يحسن  ن ننظر ن نختم حديننا  وقبل، هذه الصيغة
فـي بـا  اسـم اآللـة  لـو ن )ِفعـال(لال ـدماء  ياسية والهما ترسير عدم ق. ال ياسية بهذه

                                                 

 (.، واللسان )صنر211تصحي  الرصي  وشرح   -7
 . 211تصحي  الرصي  وشرح   -2

صرح غيـر واحـد مـنهم ب صـر اسـتعمال هـذا الـو ن فـي اسـم اآللـة علـى السـماع كـأبي حيـان فـي االرتشـاف  -3
ــــم  قــــف 711 -715. وانظــــر شــــرح الشــــافية للرضــــي 2/751. والســــيوطي فــــي اللمــــو 7/237-232 ، ول

، 711نين انظــر حواشــي شــذى العــرف لل ــدماء علــى ال ــول ب ياســيتها، ولكــن نســ  رلــيهم ذلــك بعــ  المحــد
 .   33، 71وكتا  في  صول اللغة 

 .7/260المحيط في  صوات اللغة العربية ونحوها وصرفها  -4

 .771ف   اللغة وخصائ  العربية  -6

 . 721معاني األبنية في العربية  -5



 46 

ونانيتهمـا مناقشـة ، وتنظيـرا   مـن حضـور فـي هـذا البـا  اسـتعماال   لـ  على مـا اتضـ 
هـذا فـي  عدد من األو انلى رقرار المجمو ال اهري ل ياسية اعترا  عبا  حسن ع

 اآللــة  بـاال( فـي  مـا عــدم رقـرار ال ـدماء قياسـية صــيغة )فعـ، ومنهـا )فعـال(، البـا 
فيمكن ترسيره بعـدم تخصصـها بالداللـة الصـرفية علـى  ،على ما لها من حضور في 

، م ارنة بتخص  األو ان النالنة المشهورص بهـذه الداللـة الفتا   هذا المرهوم تخصصا  
فغايــة مــا فــي المشــترك الــداللي الصــرفي لهــذه األو ان ، رعــالرعلــة ومِ رعــل ومِ وهــي مِ 
، (7)ومحــر ومكنر،مــ حم،  :نحــو   مبالغــة اســم الراعــلب لــة فــي بــا  والهــا لاســتعما
 فـي بـا  يكاد يكـون مطـردا   واستعمال نالنتها استعماال   وم ول، (2)ومدع ، ومطعن

 لها فـي الداللـة علـى اسـم اآللـةا ما صيغة ِفعال فعلـى كنـرص اسـتعم، (3)لغة  يضا  ابمال
فعلـى هـذه ، ددص  خـرىفـي  بـوا  صـرفية متعـ  و قياسا   سماعا    يضا   يشيو استعمالها

كمــا يــأتي   (قاتــل)مصــدر (قتــال) ـكــ (4)الصــيغة يــأتي مصــدر الرعــل الم يــد )فاعــل(
كمـا يكـون علـى هـذه الصـيغة ، (6)(ةل)مصـدر (ريـال) ـكـمصدر المجـرد  علي   حيانا  

 وســهم وســهام وجمــل، جمــو التكســير لغيــر قليــل مــن األســماء الجامــدص كــرم  ورمــاح
علــى وم نــ  صــيغة )ِفعالــة( هــذه  يــدل بــاطراد  ،(5)اموالمشــت ة ككــريم وكــر ، وجمــال

فتعـدد الـدالالت الصـرفية لهـذه الصـيغة يمكـن  ن ، الحرفة كحدادص ونجارص وغير ذلـك
يرســـر رحجـــام ال ـــدماء عـــن ال ـــول ب ياســـية اســـتعمالها فـــي بـــا  اســـم اآللـــة علـــى مـــا 

شـــترك ن البيـــان  ن هـــذا الموغنـــي عـــ ،مـــن كنـــرص اســـتعمالها فـــي هـــذا البـــا  الحظنـــاه
لهـــذه الصـــيغة يســـتدعي االعتمـــاد علـــى قـــرائن ســـيا  اســـتعمالها فـــي معرفـــة  الـــداللي
ومــن المســلم بــ   ن هــذه ال ــرائن هــي الريصــل فــي ، هــذا االســتعمال  و ذاكب المعنــى

معرفــة مــا يــراد بمــا تعــددت دالالتــ  مــن الكلمــات المشــت ة ذوات الــدالالت الصــرفية 
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واألســماء الجامــدص التــي تتعــدد دالالتهــا فيمــا  ،المتعــددص، واألفعــال المجــردص والم يــدص
وكل ذلك يعني  ن تعدد  الـدالالت الصـرفية للـو ن ، يعرف بظاهرص المشترك اللرظي

اسـم اآللـة لمسـاعدص ال ـرائن يحـول دون اعتمادهـا صـيغة قياسـية فـي بـا   )فعـال( ال
ى ضــاف رلــي، اســتعمالها فــي هــذا الســيا   و ذاكالم صــود مــن  علــى تحديــد المعنــى

ة اللغويــة العربيــة. وكــل ذلــك نــكنــرص اســتعمالها بهــذا المعنــى مــن قبــل فــي المدو ذلــك 
على رقرار المجمو ال اهري ل ياسـية  (7)عدم التسليم لعبا  حسن في اعتراض يعني 

وجاهــة عــدم  ل علــى ذلــك  يضــا  ومــا يحمــ، فــي بــا  اســم اآللــة ة وغيرهــاهــذه الصــيغ
، ن استعمال )ِفعال( فـي هـذا البـا   قليـل عم     والهماو ، في اعتراض  هذا تي جح

الـذي يشـمل ى هـذا الـو ن فـي المدونـة العربيـة وما يـرد هـذا الـ عم معجـم مـا جـاء علـ
عـن  ءو مـا حجتـ  النانيـة فهـي رمكـان االسـتغنا، لـةاسـم ة ما ي ـر  مـن  ربعمئـة على

ال ياســية  فــي بــا  اســم اآللــة بمــا  قــره ال ــدماء مــن األو ان جديــدص   قياســية   رقــرار  و ان  
لمـا  ال يسـلم بهـا  يضـا  وهـذه الحجـة  ،وِمر عال(، وِمر ع لة، ِمر ع ل) وهي، في هذا البا 
مــن قبــل فــي هــذه الدراســة مــن  ن الظــاهرص اللغويــة رذا تــوافر لهــا لــدى  هكنــا قــد ذكرنــا

ن واد حكم عليها بال ياسية  عنده ما يمكن  ن يكون م يسا  الدار  الضوابط المرعية في
ذلـك  ن طبيعـة اللغـة  ؛عن  هذا الم ي  رغة سبل  خرى للتعبير عما يعب  كان في الل

عـــة األســـبا  والمـــ نرات والظـــروف المختلرـــة التـــي تـــتحكم يكمـــا يـــدرك المعنيـــون وطب
د فـي ذرائعـي مرش ـو ، بسيرورص اللغة الحياتيـة ال تسـم  لهـا بـأن تخضـو لمبـد  منط ـي

ريــده لهــا عبــا  حســن فــي حجتــ  واألفكــار كالــذي ي يالتعبيــر عــن األشــياء والمعــان
عـن  رمـا تعبـ العربيـة كنيـرا  يالحـظ بـأدنى تأمـل مـن  ن مـا  ما نـذه  رليـ ي يد ، هذه

عـــن المعنـــى الصـــرفي  كمـــا تعبـــر، معنـــى بـــأكنر مـــن تركيـــ   و  ســـلو الركـــرص  و ال
الـــداللي الصـــرفي فـــي  ترادفبـــأكنر مـــن صـــيغة  و و ن وهـــو مـــا يمكـــن تســـميت  بـــال

بغــ  النظــر عــن احــد بكلمــات متعــددص تعبيرهــا عــن المعنــى الو علــى  قياســا  ، العربيــة
يضـاف رلـى ذلـك . وهـو مـا يعـرف عـادص بـالترادف مطل ـا  ، قضيتي الجمود واالشت ا 

عن تعـدد  الواحدص قد يكون ناجما   ن تعدد  بنية اسم اآللة المشت  من المادص اللغوية 
النظــرص  فــي المــ   كنــرمــا يمكــن  ن تتضــ  معذا وهــ، ه األبنيــةآلالت المســميات بهــذا
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لـى في العربية ع ةشت اآللة الم ءالتي ن دم بها فيما يلي لما توافر من  سماالتحليلية 
 . ( من اسم اآللة"ِفعال نة )ِفعال( وهو ما  سميناه )معجم ما جاء على "

 .اس  اآللةعال مأل ما جال عل  فِ معج   : نظرة ف خامساا 

 ســماء لــآلالت فــي اللغــة العربيــة  النظــر فــي معجــم مــا جــاء علــى )ِفعــال( مــن
مــا  هــوو ، تعــدد  بنيـة اســم اآللــة المشـت  المعبــرص عـن ةلــة واحـدص منهـا، بــأموروحي  يـ

ــــال ــــداللي  ترادفيمكــــن  ن يســــمى ب ــــل )، الصــــرفيال ، وا  ارص، ا  ارومــــن هــــذا ال بي
اســم اآللــة  ن  بنيــة المعجــم  هــذا وممــا يالحــظ فــي، مــا وارى وســتر بمعنــى (والمئــ ر
ومــن هــذا ، تســمى بهــا يمــو تعــدد اآلالت التـ تعـدد  حيانــا  ت  مــن الجــذر نرســ  المشـت

ــــوالمِ ، راف للمكيـــــال الضــــخمالِجــــ)ال بيــــل  ومــــن ذلـــــك  (فـــــة  داص الجــــرفر  ج  ف والمِ ر  ج 
ـح   مـا المِ  ،مـا يجعـل فـي فـم الدابـة لـئال تعـ   جامة وهو جام والحِ )الحِ  مـة ج  ح  م والمِ ج 

 علـــى للداللـــة عـــال()فِ  و نالــ يســـتعملقـــد  نــ   يضـــاف رلــى مـــا ت ـــدم (جامـــةفــأداص الحِ 
عــود يجعــل فــي  نــف فهــو ، الِخشــاش) ومــن هــذا ال بيــل، مــا لــي  بآلــة وعلــى، اآللــة

ـــد  بـــ  ال مـــام ، وحشـــرات األر والنعبـــان العظـــيم المنكـــر، ، الجبـــل ةُ وحي ـــ، البعيـــر ُيش 
، رجـــل الخريـــف والـــذكي الماضـــي فـــي األمـــورلوا، مـــن كـــل شـــيء والشـــرار، والطيـــر
ل( ابما جـاء علـى )ِفعـلوقوف على المعجم التالي المعني ال شك  ن او  ،(7)(والُجو ال 

ــم  مــن  ســماء األدوات واآلالت يُ  مــا نبهــت المــرء مــن الوقــوف علــى  منلــة  خــرى ل نُ ك 
، الواحــدمــن تعــدد  بنيــة اســم اآللــة الواحــدص مــن الجــذر اللغــوي عليــ  فــي هــذه الر ــرص 

عـدم اقتصـار صـيغة )ِفعـال( و ، ر عنهـاعب ـمعـدد اآلالت اللت وتعدد هذه األبنية  حيانـا  
 .ى اسم اآللةفي الجذر اللغوي نرس  عل حيانا 

ــام لمــا جــاء فــي  والجــدير بالــذكر  ن هــذا المعجــم ال يــ عم لنرســ  االســت راء الت
البحـ  فـي األسـا  ن فكرص أل ؛( من  سماء اآلالت واألدواتالعربية على  نة )ِفعال

                                                 

 الوسيط: خشش. -7
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ألننــا مــو البحــ  اللغــوي فــي حــرم العلــوم ا نســانية التــي ت ــوم ؛ لــم تطمــ  رلــى ذلــك
 ولكنــــ ، علـــى االســـت راء النـــاق  الـــذي يرضـــي رلـــى وضـــو ال ـــانون اللغـــوي  ساســـا  
ــاســت راء ال يشــكو مــن  بالتأكيــد هــذا االســت راء علــى كونــ  غيــر تــام ن  ي ر، ن  ال

ــم  يُ  ال ــانون  فــي  قــانون يتســم بالحــد األدنــى الــذي يجــ   ن يتميــ  بــ  وضــو ن مــنك 
رلي  هذه الدراسة من عنايتها  ت  وما قصد  ، خاصةال اعدص اللغوية و ، يةنالعلوم ا نسا

تعـدد  بيـان هـوخاصـة  فعـال( علـى )بضوابط اشت ا  اسم اآللة عامة وما جاء منهـا 
 و  ،األبنية ال ياسية المشت ة مـن الجـذر اللغـوي نرسـ  للداللـة علـى اآللـة نرسـها حينـا  

 يــد صـــحة قـــرار المجمـــو ممـــا ي، ةخـــر ةلــة ألكنـــر مـــن غـــر  حينــا   علــى  كنـــر مـــن
ال،، ضي ب ياسية الصيغ )ِفعال، وفـاعولال ا يال اهر   ً وفاعلـة( كمـا ي يـد عـدم  وفـو 

 وقـد. ألسـبا  عرضـها هـذا البحـ  وناقشـها، صحة من خالف المجمو في قراره هذا
وذلـك بتتبـو ، ال()ِفعـ مـا فـي العربيـة مـن  دوات وةالت علـى  نـة  هـذا المعجـم رصد
وفـي معجـم الكلمـات ، في المعجـم الوسـيط اء من  دوات وةالت على هذا الو نج ما

ي فيــ  م لرــ  الــدكتور ممــدوح خســارص ِنــوهــو معجــم عُ ، المصــطلحية فــي لســان العــر 
برصد ما في معجم لسان العر  من الكلمات ذات الطابو المصـطلحي فـي مختلـف 

فــي ترتيــ  هــذا المعجــم الترتيــ  األبجــدي  تُ دوقــد اعتمــ. الحضــارص العربيــة ميــادين
حـد  لهـذا  قـد بمـا يمكـن  ن يكـون بظاهر الحرف األول من الكلمة غير معتد   ةخذا  

 ن   صــل هم تــ   موضــوع فــي بــا  الهمــ ص علمــا   فا كــاء مــنال  ، التغيــرمــن الحــرف 
 . واو

 : معج  ما جال عل  ِفَعال مأل اس  اآللةسادساا 
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 64 

 . 572مات المصطلحية لالك. ما توضو علي  ال در: الجوالة والجيالة -61
. وغطــاء الوعــاء الــذي يحرــظ بــ ، ال ــدر ءوعــا: والجمموال، والجيممال، الجيمماوة -50

 .522 الكلمات المصطلحية 
 الحال

وحظيـرص ، ص التـي تضـم الـر   رلـى الغراضـيف مـن ال تـ  والرحـلد  الِ ـ: الحباك -57
وخـــيط  مـــن ، مـــن قصـــ  مشـــدود بعضـــ  رلـــى بعـــ ، وحبـــاك النـــو  مـــا ننـــي

 . حبك: والوسط، 166 الكلمات المصطلحية.  طراف 
ج .  ص مهرهــار وحبــاء المــ، ويكرمــ  بــ ، مــا يحبــو بــ  الرجــل صــاحب : الحبممال -52

  .حبو: ) حبية( الوسيط
 . حتر: الوسيطا طار : الحتار -53
.  ي مـــا حجـــ  بـــ  الشـــيء عـــن غيـــره، كـــل مـــا حـــال بـــين شـــيئين: الحجممماب -54

 .662الكلمات المصطلحية 
 الكلمـات المصـطلحية  .ل السط  لمنو السـ وطوما يبنى حو ، المانو: الحجار -56

355 .  
، لتشـمر النيـا    الوسـطبـ ومـا يشـد  ، والحـاج ، بـ  العكـم حبـل يشـد  : الحجاز -55

 . حج : والوسيط، 572الكلمات المصطلحية ، وع ال الدابة
مما ، لــئال تعــ    شــيء يجعــل علــى فــم الدابــة: والحجامممةالحجمما   -51 المحجمم  وأم 

 . حجم: الوسيط. لحجامةا والمحجمة فأداة
  . حدد: الوسيط. نيا  المأتم: الحداد -51
، 513ة الكلمــــات المصــــطلحي. وحــــذاء الشــــيء مــــا يحاذيــــ ، النعــــل: الحممممذال -51

 حذو.: والوسيط
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ج . وســنن النصــل، ومجــرى ال ــو ، يــراشو ، يبــرى الســهم قبــل  ن: الحممرا  -10
، 170رك بهـــا النـــاروالحديـــدص تحـــ، والمحمممر   لمممة الحمممر  حمممرا والمنـــة( رِ ح  )   

 . والوسيط )حر (
نـار حـرا  ال : وما يرسـد فـي كـل شـيء، وي ـال،  داص يل   بها النخل: الحراق -17

    حر .: الوسيط. تب ي شيئا  
: والوســــيط، 121الكلمــــات المصــــطلحية . والســــوار الغلــــيظ : الربــــاطالحممممزاق -12

 . ح  
 يشـد  مـا و ، ن حبـل ونحـوهمـا حـ م بـ  مـ :والمحز  والمحزمة والحزامة، الحزا  -33

، 516، 612، 663 الكلمـــــات المصـــــطلحية .بـــــ  الســـــرج مـــــن حبـــــل  و ســـــير
  . ح م: والوسيط، 166

: والمحممم   ، وجانـــ  الشـــيءفيـــ  الحشـــيش ج )ُحُشـــش(  : الجوالـــ الحشممما  -14
، ومــا تحـــرك بــ  النـــار لتشـــتعل وكســاء مـــن صــوف يوضـــو فيـــ  ، منجــل الحـــش 

. شـجر ليسـ ط الـور تخبط بها  غصان الالعصا : والمحش ة المح ، الحشيش
 . حشش: سيطوالو ، 523 الكلمات المصطلحية

: الوسـيط. ُحُشـك(ج ). في فم الجدي ونحوه لئال يرضـو : خشبة تشد  الحشاك -16
 . حشك

وسـور ال لعـة  و ، والموضـو الـذي يحصـر فيـ  ا نسـان، قيـد الدابـة: الحطار -15
  حصر. :الوسيط. رص( و)ُحُصر(صِ ح  ج ) . المدينة

 .523 الكلمات المصطلحية.   الضخمال   : الحضاج -11

الكلمـات . واألر  المحوطـة، وكل شيء حج  بين شيئين، الحائط: الحظار -11
   حظر.: والوسيط، 355المصطلحية 
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يشـد علـى  ءوشـي، ه فـي وسـطهاوتشـد  ، شيء تعل  ب  المـر ص الحلـي: الحقاب -11
 .515 لحيةالكلمات المصط.  (ج  )ُح . الصبي ح و

بطن ووجـو فـي الـ، لجل علـى بطـن الرـر ورباط ا،  و مع ده، ا  ار: الحقال -10
     . ح ي: الوسيط. من  كل اللحم

 . 572الكلمات المصطلحية . الذي يحل  في  اللبن: المحلبو الح ب  -41

 . 166 الكلمات المصطلحية. مرك  من مراك  النساء: لالح   -12
يجرف ، ويطرح عليهما حجر رقي  يسمى العالص، ينصبان ن حد حجري: الحمار -13

والحمــار: العــود الــذي تحمــل  ،والحمــار خشــبة يعمــل عليهــا الصــي ل، عليــ  األقــط
 ن ويجعــل نخشــبات  يــو   والحمــارص رحــدى نــال  فــي رحــل البعيــر،عليــ  األقتــا  

فـــي م ــدم الرحـــل ت ـــب  عليهـــا وخشـــبة ، لـــئال ي رضــ  الحرقـــو  طـــ و علــيهن ال
 .166، 131، 572 ، 662 الكلمات المصطلحية. المر ص

 .170الكلمات المصطلحية . عالقة السيف: والمحمل، الحمالة -14

الطي  الذي يوضو  للميت، ذريرص من مسك  و عنبر  و كافور   و : الحناح -16
          . 141الكلمات المصطلحية . الميتصندل يطي  ب  

  ذِ ونــا  يــربط بــ  األســير كلمــا ُجــو ، الخــيط الــذي يــدلك بــ  الحنــك: الحنمماك -15
الكلمــــات  .التــــي تضــــم غراضــــيف الرحــــل الخشــــبة هــــو  يضــــا  و  ، صــــا  حنكــــ 
 .166، 221،121 المصطلحية 

 .331 الكلمات المصطلحية .ويجمع  المكان الذي يضم الشيء: الحوال -11
 .و ح: الوسيط. : عود يخاط ب لحواصا -11
 .نرســــ  حــــ ام الدابــــة هــــو و،  الدابــــةبــــ  حــــ ام  : ســــير طويــــل يشــــد  الحياطممممة -11

 . حو : والوسيط، 165الكلمات المصطلحية 
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 . )حول( الوسيط .: الحاج  بين الشيئينالحوال -10
. وقبالـة الشـيء، رم رلى ح امـ  المـ خ  ب  ح ام البعير الم د   : خيط يشد  الحيال -17

   . حول: الوسيط
 الخال

والشــعيرص  وغشــاء الُبــر ص، والمنــ ل، : بيــت مــن وبــر  و شــعر  و صــوفالخبممال -12
 . خبأ: الوسيط. في السنبلة

 مــن كــل شــيء هــوو ، الــذي يخــتم بــ  علــى الشــيء و الشــمو  : الطــينالختمما  -13
 . ختم: والوسيط، 161الكلمات المصطلحية . والبكارص، تمت خا

 .133الكلمات المصطلحية . : ال يدالخدا  -14

 .خر : والوسيط، 170 ات المصطلحيةالكلم.  و سنان ، الرم : الخراص -16

، ال مــام ابهــ يشــد  ، مــن الشــعر توضــو فــي ن ــ   نــف البعيــرحل ــة : الخزامممة -15
 . خ م: الوسيط. ج )خ ائم(. وخ امة النعل سير رقي  يخ م بين الشراكين

 .351 مات المصطلحيةالكل .الموضو الذي يخ ن في  الشيء: الخزانة -11

، والنعبـان، ة الجبـلوحي ـ، بـ  ال مـام ف البعيـر يشـد  ي  نـعـود يجعـل فـ: الخشا  -11
ــــــج ) خِ . والجوالــــــ ، والرجــــــل الخريــــــف الـــــروح الــــــذكي، والحشـــــرات والطيــــــور ( ةش 

 .خشش: الوسيط. عود يوضو في  نف البعير: والخشاشة. ش(شُ و)خُ 

   خصر. : الوسيط. ألن  يتخصر ب  ؛ا  ار: الخطار -11

ـــ : الخضممماب -700 ـــون بـــ يغيـــ، اســـم مـــا يخضـــ  ب الكلمـــات المصـــطلحية  . ر الل
234، 652 ،162. 

 . مدد: الوسيط. المداد: الخضا  -707
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  .م(طُـمـة( و)خُ طِ ج ) خ  . والحبل الـذي ي ـاد بـ  البعيـر، ال و  وتر: الخحا  -702
  . خطم: ، والوسيط121، 170 الكلمات المصطلحية

الكلمـــات  . بـــمتخريـــة ، رداء تلبســـ  العـــرو  فـــو  نوبهـــا الكســـاء: الخفمممال -703
 .511، 517 المصطلحية

 . 516 الكلمات المصطلحية. كم الصبي: الخ ف -704

 . 141ة الكلمات المصطلحي. وال عرران، ضر  من الطي : الخ ق -706

، العـود الـذي يتخلـل بـ ، ما يخرج ب  ب ية الطعام من بين األسـنان: الخ ل -705
ومــا ، ن الرصــيل لــئال يرضــووعــود يجعــل فــي لســا، ام بــين األســنانعــوب يــة الط

واألخلـة الخشـبات ، ومنرـرج مـا بـين الشـيئين، ب  الكساء مـن عـود  و حديـد ل  خُ 
ـــــواتي يُ  ـــــالصـــــغار الل ـــــت بهـــــا مـــــا ل  خ  ـــــين شـــــ ا  البي  الكلمـــــات المصـــــطلحية . ب

 .خلل: والوسيط، 746،131

ر( ُمــ( و)خُ صر  ِمــ) خ   ج. ، وكــل مــا ســتر: مــا تغطــي بــ  المــر ص ر ســهاالخمممار -701
ر( و)   . خمر: والوسيط، 511ُخم 

وال ــالدص الواقعــة علــى المخنــ  ، الحبــل الــذي يخنــ  بــ : المخنقممةو الخنمماق  -114
 .142، 121 الكلمات المصطلحية. العن :  ي

 .501 الكلمات المصطلحية  .(الذي ي كل علي  )معر : الخواأل -701

 . 103 حيةالكلمات المصطل. ما يخاط ب وكل ، ا برص: المخيطو الخياط  -111
 الدال

. اغوحرفــــة الــــدب  ، باغباغــــة الــــدِ والدِ ، مــــا يــــدبغ بــــ  الجلــــد ليصــــل : الممممدبا  -777 
  . دبغ: الوسيط
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 .دنر: الوسيط .والغطاء، النو  الذي يكون فو  الشعار: الدثار -772
  . 177الكلمات المصطلحية  .الدرع مت اربة الحل : الدخاص -773
الكلمات  .ُسر()دُ  ج ب   لواح السرن ليف تشد  ط من وخي، المسمار: الدسار -774

 .121 ، 171، 664 المصطلحية
، 221 الكلمـات المصـطلحية . بـ  األذن والجـرح ومـا يسـد  ، السداد: الدسا  -776

664 . 
عمــاد : الدعامــةو ، والخشــ  المنصــو  للتعــريش، مــا يســند بــ  الشــيء: الممدعا  -775

 . :  دعموالوسيط، 351 لحيةالكلمات المصط. د ال وم وسندهموسي   البيت
، 664 الكلمــات المصــطلحية .وكســاء يطــرح علــى الــ  ، الغطــاء: الممدما  -771

652. 
والغــراء ، الطــالء هــوو ، ظــاهر عينــ و جبهــة الصــبي دواء تطلــى بــ  : الممدما  -771
 .652، 272 الكلمات المصطلحية. ي يل   ب  ريش السهمالذ
. والطريــ  األملــ ، والمكــان ال لــ  ،، ومــا يــدهن بــ الجلــد األحمــرالــدهان:  -771

 . دهن: والوسيط، 123الكلمات المصطلحية 
 الذال

وهـو مــا بــين ، مــا ي ـدر بــ  الطــول والـذراع، الــ   الصــغير: المممذروو المذراو  -121
الكلمـات  . ونجـم مـن نجـوم السـماء، طرف المرف  وطـرف ا صـبو الوسـطى

 .ذرع: والوسيط، 526، 344المصطلحية

، ب  ذن  البعير رلى ح ب  لئال يخطر بذنب  فيلطن راكب  ط يشد  خي: الذناب -727
 ذن .: الوسيط. ا  كل شيء ع ب  وم خرهوذن، ومسيل الماء
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 الرال

 .و ول األمر. الوسيط )ر  (، م ب  السيف وقائم : الرئا  -722

، 666 الكلمـــات المصـــطلحية. ،  و مـــا تشـــد بـــ ال ـــداح  و الســـهام: الربابمممة -723
  . (والوسيط )رب 

وموضــــو ، والخيــــل نرســــها، وربــــاط الخيـــل مرابطهــــا، بــــ يــــربط مـــا : الربمممماح -724
والوسـيط ، 666 الكلمات المصطلحية .والر اد، وملجأ ف راء الصوفية، المرابطة
 .)ربط(

 . الوسيط )رتج(. والمرتاج هو ما يغل  ب  البا ، البا : الرتاج -726

  . ط )رت (الوسي. نوبان يرت ان بحواشيهما: الرتاق -725

. وتكون للخيل  يضـا  ، وهي  كبر من السرج، مرك  للبعير والناقة: الرحالة -721
 .165 الكلمات المصطلحية

ن ب  الهودج من صوف وشعر ي  وما  ُ ، مرك  للنساء دون الهودج: الرجازة -721
   .والوسيط )رج (، 165 الكلمات المصطلحية. )رجائ ( ج.  حمر

ـــ  علـــى  نـــف البعيـــر، ال مـــام: الرجممماو -721 ـــو من  ،وُرُجـــو(، عـــةجِ  ر  ج ). ومـــا وق
 .الوسيط )رجو(

بــ   فتخضــخ ، نــم يــدلى فــي البئــر، فــي طــرف الحبــل حجــر يشــد  : الرجمما  -730
وهــو حجــر يشــد بعرقــوص الــدلو ليكــون ، يســت ى بعــد ذلــك نــم، الحمــأص حتــى تنــور
 والرجــام رحــدى خشــبتين تنصــبان علــى ر  ، المرجــا  وهــو،  ســرع النحــدارها

-313  الكلمـات المصـطلحية. البئر ينص  عليهما ال عو ونحوه من المساقي
314. 
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ــ :الممردال -737  .فـن المالحـــوضــر  مــوالغطــاء الكبيــر، ، والوشــاح، ب الــذي يل
 . 512 الكلمات المصطلحية

 . )ردح(الوسيط . مصيدص تبنى للسباع: الرداحة -732
. ي  سـافل حمائـل السـيوفور مضـررص فـسـي وهـي، واحدص الرسـائو :الرساعة -733

  .الوسيط )رسو(
   .الوسيط )رسغ(. نم رلى الوتد، رلى رسغ البعير سير يشد  : الرساغة -734
 .573وحبل  ، رسن الدلو :الرشال -736
، ، وال طعــة المحشــوص تحــت الســرجدعامــة الســرج والرحــل وغيرهمــا: الرفممادة -735

ج  من  موالها تشتري ب  وما كانت قريش تخر ، د بها الجرح ونحوهوخرقة يضم  
، 165 الكلمــات المصـــطلحية. لر ـــراء الحجــاج فـــي موســم الحـــج وشــرابا   طعامــا  

 . والوسيط )رفد(
  .الوسيط )رفف(. )رفائف( ج سرل بيضة الر  : التي تجعل  الرفافة -731
 . ـة(فِ و ر  ، )رفُـ  ج. ب  عضد البعير رذا خيـف  ن يهـر  : حبل يشد  الرفاق -731

  .الوسيط )رف (
، بـل المركوبـةهـو ا ل  بالسرج يستعان بها على الركو ، و  داص تع: الركاب -731

 .والوسيط )رك (، 165الكلمات المصطلحية.  و التي يراد الحمل عليها
فيضـي  عليـ  فيب ـى ، بـ  خطـم البعيـر رلـى يـده  و يديـ  حبـل يشـد  : الركا  -740

. ج )ركـــــائ (. اآلخيــــة: والركاســـــةســــة( كِ ج )ُرُكــــ ( و) ر  . ليـــــذل ر ســــ  معل ــــا  
 .الوسيط )رك (

نـــم يشـــ   كأمنـــال ، مـــا بـــين الحجـــ ص رلـــى الركبـــة ديـــم ي طـــو ك ـــدر : الرهممماح -747
متـاع  هـو  يضـا  و ، نـو  تلبسـ  غلمـان العـر : والرهـاط، تلبسـ  الجاريـة، الشرك
 .والوسيط )رهط(، 510 ،511 الكلمات المصطلحية. البيت
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 .( رويـــــة) ج، ة  و المتـــــاع و الراويـــــ، ادصالمـــــ   الحبـــــل الـــــذي يشـــــد  : المممممروال -742
 .573 الكلمات المصطلحية

   .الوسيط )روش(. واألنا  والمال، اللبا  الراخر: الريا  -743
ـــوســـتر يُ ، م البيـــت ـــد  وســـ ف مُ ، الرســـطاط: المممرواق-744 وســـماوص ، د دون ســـ ف  م 

دون والشــــ ة التــــي ، ســــماوص البيــــت: الرواقــــةو ، والشــــ ة التــــي دون العليــــا، البيــــت
 .351الكلمات المصطلحية . العليا

 الزاي

يرـــت  فالمغـــال   مـــا  وال يرـــت  رال باليـــد،، البـــا  مغممم ق: والممممزالجالمممزالج  -181
 .  لج: اللسان. حمرتابال

 ،فـي البـرص  و فـي الخشـاش والـذي يشـد  ، مـا يـ م بـ  مـن حبـل ونحـوه: الزما  -746
ـــشِ  هـــو  يضـــا  و ، رلـــى طـــرف الم ـــود نـــم يشـــد    الكلمـــات المصـــطلحية. و النعـــلس 
 .والوسيط ) مم(، 573

 .254الكلمات المصطلحية . خشبة يست دح بها: الزناد -741

 .  ي  نــــ  ع ــــد ضــــي  للرقبــــة، وهــــو المخن ـــة، ضـــر  مــــن الحلــــي: قالزنمممما -741
 . 143الكلمات المصطلحية 

وكـــل شـــيء كـــان ، صـــدرهجمـــو بـــ  يـــد األســـير رلـــى مـــا ي: وال يـــار: المممزوار – 741
 . الوسيط ) ور(. رص(وِ ة لشيء ج )    وعصم صالحا  

 .134 الكلمات المصطلحية. الجر  الصغير الجلجل  ي: الزياح -760

  .الوسيط ) ين(. ن ب ي  ت    كل ما يُ : ال يان-767
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 السيأل

ـــة ي ـــدر بهـــا غـــور الجراحـــات: والمسمممبار السمممبار -122  الكلمـــات . ،  و المـــاءةل
 .والوسيط )سبر(، 221 المصطلحية

 الكلمـــات المصـــطلحية . مـــا يحجـــ  بـــ كـــل : والسمممتارة والمسمممتر: ارالسمممت -123
501 . 

. وســبا  الخيــل رجرا هــا فــي مضــمار تتســاب  فيــ ، وال يــد، الربــاط: السممباق -764
 .الوسيط )سب (

 . الوسيط )ستر(. ، والستارص: السترالسجاف والسجافة -766
       .الوسيط )سحل(. جامالل: السحال والمسحل -765
 .143  (خُ سُ  ضر  من ال الئد ج ) سخابال -761
ص د  ومـــا ســـد بـــ  والجمـــو  ِســـ، وصـــمام ال ـــارورص، بـــ  الخلـــل مـــا يســـد  : السمممداد -761

316، 651،573. 
 .310الكلمات المصطلحية .   في الخباءعر  تُ ، شب  الكلة: السدار -761
    .الوسيط )سدف(. الستارص: الستار، والسدافة: السداف -750
  .573المصباح الذي يضاء بالليل : السراج -757
 ،اللســــان )ســــرد(. والمن ــــ ، ومــــا يســــرد بــــ  المخطممممفوالمسممممرد : السممممراد -112

 والوسيط )سرد(.
ــ ج، والخبــاء، عمــود مــن  عمــدص البيــت: السممحاو -753 الكلمــات . وطُ عة وُســطِ  س 

  . 310 المصطلحية
. د ال نينـــةوســـدا، الحديـــدص التـــي تحـــر  بهـــا النـــار، هـــو ا ســـطام :السمممحا  -754

 .والسيط )سطم(، 573، 665الكلمات المصطلحية 
  .الوسيط )سري(. الدواء: السفال – 756
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ــك  بهـا كالح    مط  خ  فـيُ ، حديـدص  و جلــدص  توضـو علـى  نـف البعيــر: السمفار -755 ة م 
 . )سرر( )مج( الوسيط. للرر 

 ون للمـاءيك الجلد وعاء من  والس اء، ا ناء يس ى ب : والسقاية، السقال -113 
، 573 الكلمـات المصـطلحية . والسـ اية موضـو السـ ي( ج ) س ية. واللبن

 .والوسيط )س ى(
وتضــعها علــى ، اقطنــة كانــت المــر ص فــي الجاهليــة تحمرهــا بــدمه: السممقاب -751

.  و قريبهـا، ر سها وتخرج طرفها من قناعها ليعلم  نها مصـابة بر ـد  وجهـا
 .ج )س  ( الوسيط )س  (

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

ويختلــف ، نــو   بــي   و  ســود تلبســ  المــر ص فــي الحــ ن والحــداد: السمم ب -710
 .الوسيط )سل ( ،ج )ُسُل (. ذلك باختالف الشعو 

    . يط )سل (سالو  ،ج ) سلحة(. اسم جامو آللة الحر : الس ح -717
 وهـو  يضـا  ، ي ال مشى بين سماطين من الجنود وغيـرهم، الصف: السماح -712

ـــ. وهـــو الجانـــ   يضـــا   ،ليوضـــو عليـــ  الطعـــام مـــا يمـــد    .طة(مِ ج )ُســـُمط و س 
 .()سمط والوسيط، 315، 340الكلمات المصطلحية

 .الوسيط )سمك( .ك ب  الشيءمِ  و سُ ،  ي ُرِفو كمِ كل ما سُ : السماك -713
نــم يجعــل وراء ، نــم ي ــد م، مــن تصــدير البعيــر حبــل  وســير يشــد  : السممناف -714

ت  ِكر  وب  ينبت الرحل  و السرج رذا خمـ  ، فينبت التصدير في موضع ، ِكر 
  .(رةنِ و س  ، ج )ُسُنف. واضطر  تصديرها، بطن الدابة

الكلمــــــات  .وحديــــــدص الــــــرم ، الحجــــــر الــــــذي يســــــن بــــــ   و عليــــــ : السممممممناأل -716
  .172، 665 المصطلحية
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والوســــيط . 302تصــــحي  الرصــــي  . هــــو الــــذي يجعــــل فــــي اليــــد: السمممموار -715
  .)سور(

  .205 . الكلمات المصطلحيةما يسهل ب  ن ول الشيء ودخول : السوا -711
ـ، كوُ ُسـ) ج ، ود يستاك بـ   و تـدلك بـ  اللنـةع والمسواك: واكالس -711 كة( وِ و س 

  .والوسيط )سوك(، 221
 و غيـر   و حـائط ،، والسور من شـوك، النيا  نوع منالطيلسان : السياج -711

 .والوسيط )سوج(، 513 الكلمات المصطلحية .جة(وِ و س  ، جج )ُسوُ . ذلك
، 310الكلمــات المصــطلحية. والمســيعة، ن بــ ي  ط ــيُ ، الطــين بــالتبن: السممياو -710

   .والوسيط )سيو(
 الشيأل

 .لوسيط )شب (ا. ما  وقد ب : الشباب-717

        . 511 الكلمات المصطلحية .  حد خيطين تشد بهما المر ص البرقو: الشبا  -712

الكلمــــــات . وهــــــو مــــــا تعلــــــ  بــــــ  النيــــــا  ونحوهــــــا، : المشممممممجبالشممممممجاب -713
 .  (شج ) الوسيط، 574المصطلحية 

 والخشــبة التــي يضــب ،  قرالــ   بة التــي توضــو خلــف البــاالخشــ: رالشممجا -714
وعـود ، والهـودج الصـغير. الكلمات المصطلحية .310رير من تحت الس بها

الكلمــــــات . : المشــــــج والمشممممممجر، يوضــــــو فــــــي فــــــم الحيــــــوان لــــــئال يرضــــــو
 .والوسيط )شجر(، 131 المصطلحية

  . الوسيط )شدد(. الشيء ب  ما يشد  : الشداد -716

 . 665الكلمات المصطلحية . : صرائ  بي  يجرف عليهاالشرارة -715
 .الوسيط )شر (. وهو مادص يلص  بها، : هو ا شرا  راالش -711
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ـــــعهـــــا ،ج )ِقل   ي ، شـــــراع الســــرينة :الشمممممراو-711  الكلمـــــات المصـــــطلحية . عة(رِ  ش 
171. 

 .والوسيط )شرك( ،513ك( رُ شُ ) ج. على ظهر ال دم سير النعل: الشراك -711
  . الوسيط )شصر(. خشبة تدخل بين منخري الناقة: الشطار -710
الكلمــات . وهــو الُخــر ج، ينن ــو   و طرفــا األ  ، بــ  الجوالــ  عــود يشــد  : لشممظاظا -717

 .131المصطلحية 
ـمـن النيـا  ج )نسـان دون غيـره ما ولي جسد ا : الشعار -712 الكلمـات  ،(رصعِ  ش 

 . 513 المصطلحية
ج .  و ســــــويدا ه  و حبتــــــ ، وغــــــالف ال لــــــ ، غــــــالف الكتــــــا : الشممممممغاف -713

 . والوسيط )شغف(، 56 حيةالكلمات المصطل .)ُشُغف(
 .205 الكلمات المصطلحية.  مسالدواء الذي يبر  من ال: الشفال -714
يعبــأ فيــ  ا ســمنت ،  و ور  متــين محــدد الــو ن، كــي  مــن قمــاش: الشممكارة-716

     .الوسيط )شكر( )د(. وغيره ج )شكائر(
 .121 الكلمات المصطلحية. (لكُ شُ )الجمو  ،الع ال: الشكال -715
، لـئال ينتشـر  و يغطى بـ  النمـر، كي  يغطى ب  الضرع  رذا ن ل: الشمال -711

  .(الوسيط )شمل. سيف قصير والمشمل، والخل ، والشمال ضد اليمين
 . 574،121 وحبل يشن  ب  ر   البعير، باطهاالقة ال ربة ورِ عِ : الشناق -711

 والمشموار، شوروالم، والجمال الرائـو، وهي اللبا  الحسن، الشارص الشيار: -711
  .الوسيط )شور(. عود يجمو ب  العسل

، والبــو  الــذي يــدعى بــ ، مــا تشــ  بــ  النــار مــن الوقــود الخريــف: واالشممي -200
  .الوسيط )شيو(. والنداء
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 . 661 الكلمات المصطلحية. ما يعل  ب وهو ، النياط: الشياق -207
 الطاد

. التـــر والجحرـــة ، حرـــةوم ـــب  الج، والســـداد، ام ال ـــارورصم  ِصـــ: الطمممبارة -202
 .173، 574الكلمات المصطلحية 

 .104ما تلون ب  النيا  : الطبا  -203

. يغشـــي الصـــدر والمنكبـــين تلبســـ  المـــر ص، عـــةن     نـــو  ر ســـ  كالمِ : الطمممدار -204
 .513 الكلمات المصطلحية

 .الوسيط )صدغ(. سمة توضو على الصدغ: الطدا  -206

ــــخــــيط يُ : الطممممرار -205 الســــد  هــــو  يضــــا  و ، رع لــــئال يرضــــع  الولــــدفــــو  الضــــ د  ش 
  .الوسيط )صرر(. والحاج  ج ) صرص(

 .121الكلمات المصطلحية . حبل يون  ب : الطفاد -201

ويـدعم بـ  الخبـاء ، وينبـت فـي األر  ،بـ  فـو  الخبـاء حبل يشـد  : الطقاو -201
خرقــة تكــون علــى ر   المــر ص تــوقي بهــا الخمــار مــن  وهــو  يضــا  ، عنــد الــري 

، ج )ُصـــــُ و. حديـــــدص فـــــي اللجـــــام عنـــــد حنكـــــي الرـــــر  ، وهـــــي  يضـــــا  نالـــــده
  .(والوسيط )ص و، 511، 310 الكلمات المصطلحية .عة( ِ و ص  

 . 513 الكلمات المصطلحية. الضبان:  ي ،بطانة الخف: الط لة -201

 الكلمــــات المصــــطلحية  .(لي  ِصــــ) جالطيــــ  ،    د  ِمــــ: ، والصــــالءصالطمممم ية -270
141. 

 والصماد ما يلف ب  الر   مـن خرقـة  و منـديل مـا، ال ارورصسداد : دالطما -277
 . 517، 521الكلمات المصطلحية. خال العمامة
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 العرــا  مــا شــد  و ، صوهــو مــا  دخــل فــي فــم ال ــارور ، ســداد ال ــارورص: الطممما  -277
والوســــيط ، 521 الكلمــــات المصــــطلحية. الصــــمام: والصــــمامة، حــــول فمهــــا

  .)صمم(
الحديــــدص الدقي ــــة  التــــر ، والصــــنارص:  ــــب  الجحرــــة، والجحرــــةم: الطممممنارة -272

الكلمــات المصــطلحية . المغــ ل نرســ هــي و ، فــة التــي فــي ر   المغــ لو المع 
100 ،173 .  

 . 521، . الكلمات المصطلحية574رناء يشر  في  : الطواو -276
 . 521 الكلمات المصطلحية. الشيء و في   ما يصان ب : الطواأل -275
 . 521 الكلمات المصطلحية. ما يصان ب  الشيء: طياألال  -271

 الضاد
،  و علـــى دواء الجـــرح وغيـــره، خرقـــة تلـــف علـــى الـــر   للصـــداع: الضمممماد -271

 . 221 ،272 الكلمات المصطلحية. واء الذي يعالج ب  الجرحدوال
كـــل مـــا يضـــم بـــ  الشـــيء رلـــى غيـــره، وضـــمام الشـــيء مـــا يشـــمل  : الضمممما  -271

  .)ضمم( سيطالو  .وينطوي علي 
 الحال

ــدص مســتطيلة توضــو   يضــا  هــي و ، شــ ة تــ اد فــي النــو  ليتســو: الحبابممة -220 جل
  .الوسيط )طب (. مننية على طرفي الجلد رذا خيطا لتغطي الخر  وتمتنها

ومـــا ينســـج مـــن النيــــا  ، والجيـــد مـــن كـــل شـــيء، الـــنمط والشـــكل: الحمممراز -227
 .الوسيط )طر ( ج )ُطُر ، و طر ص(،. للسلطان

. والطب ـات كلهـا طـرا ، طب ة مـن جلـد  و نحـوه تطبـ  علـى منلهـا: الطرا  -222
  .الوسيط )طر (



 51 

الكلمـات  . والحبل تربط ب  رجل الطـال ،وكل ما طلي ب ، رانطِ ال   : الح ل -223
 .، والوسيط )طلي(163، 653المصطلحية 

الوسـيط . وطـالع ا نـاء، طالع األر  :ي ال، طالع الشيء مل ه: الح و -224
  .)طلو(

  .السيط )طور(. الحد وال در: ارالحو  -226

 . 310 الكلمات المصطلحية. بيت من  دم لي  ل  كراء: الحراف -225
 الظال

 .الوسيط )ظعن(. ب  الهودج حبل يشد  : الظعاأل -223

   .الوسيط )ظلل(. ما  ظلك: الظ ل -221

، ، وهــو خـالف البطانــةهــو الجـ ء الـذي ال يلــي الجسـد مــن النـو : الظهمارة -221
بة لينــام ومــا يرــرش علــى الخشــ، ال يلــي األر ومــن البســاط وجهــ  الــذي 

  .، والوسيط )ظهر(511 الكلمات المصطلحية. اعليه

 العيأل

 .(7)يعبر ب  عن المعنى ويشتمل علي   ما: العبارة -230

  .الوسيط )عنر(. ر ب نِ ما عُ : العثار -230

  .(. الوسيط )عجرج )عجر(. ص على استدارص ر سها  المر ر  نو  تلُ : العجار -237

 .511 الكلمات المصطلحية. م ب  المر ص عجي تهانو  تعظ  : العجازة -232
  .الوسيط )عدو(. وط وار الشيء، حجر يوضو على شيء: العدال -233

                                                 

 .721، ومعاني األبنية في العربية 217/ 3انظر الكليات للكروي  -7
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، جانــ  الشــيء وهــو  يضــا  ، علــى خــد الرــر مــا ســال مــن اللجــام : العممذار -234
  .الوسيط )عذر(. الرمل وغيرهوالخط المستطيل من 

ـــ   وعـــود البكـــرص يشـــد  ، المســـمار الـــذي يضـــم بـــين الســـنان وال نـــاص: العمممراأل -236 ب
 .131، 661الكلمات المصطلحية . الخطاف

 .124 الكلمات المصطلحية. الخر  في وسط ال ربة: العراق -235
، عمامــةال:  ي،  و منــديل، الــر   مــن خرقــة بــ  مــا يشــد  : العطممابةالعطمماب و  -231 

  .والوسيط )عص (، 517 الكلمات المصطلحية. وهو التاج  يضا  
عـروص  وهـو  يضـا  ، وتحمـل، بـ  ال ربـة تشـد   حبـل، والربـاط، الشكال: العطا  -231

، 144، 130الكلمـــات المصـــطلحية . الكحـــلوهـــو ، الوعـــاء التـــي يعلـــ  بهـــا
  .والوسيط )عصم(

، و : العضمماد -231 تجــذ  بهــا  حديــدص هــو  يضــا  كــل مــا يحــيط العضــد مــن الُحلــي 
، ة فــي النيــر  و فــي البـــا خشــب: والعضـــادص، وتمــال، وتكســر، فــروع الشــجر

اد والمعضد والمعضاد     .)عضد( الوسيط. الِعض 
  .174، 514 الكلمات المصطلحية. والسيف، ا  ار والرداء :العحاف -240
ــئال ينــتن: العحمماأل -247 الوســيط  .فــر   و ملــ   و نحوهمــا يجعــل فــي ا هــا  ل

 .)عطن(
 .511الكلمات المصطلحية . نو  تعظم ب  المر ص عجي تها: العظامة -242

الكلمـات . ام ال ارورصم  صِ العرا  و ، الوعاء الذي يكون في  النر ة: العفاص -243
 . 521، 576 المصطلحية

  .الوسيط )ع  (. ب   طراف الذوائ  خيط تشد  : العقاص -244
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ديلة من الصوف  و محد  دالالت  في الوسيط  ن  جومن ، الرباط: العقال -246
الكلمـــــات . غطـــــاء للـــــر  فتكونـــــان ، تلـــــف علـــــى الكوفيـــــةالحريـــــر الم صـــــ  

 . والوسيط )ع ل(، 661المصطلحية 

   .الوسيط )عكل(. ب  عضد الدابة رلى رسغها الحبل الذي يشد  : العكال -245

 .130ات المصطلحية الكلم. ب  المتاع ونحوه الحبل الذي يشد  : العكا  -246

 .الوسيط )علج(. ما يعالج ب : الع ج -245

 و  كنـر  خطـا  وعالمـة تكـون فـي جانـ  العنـ  ، حبل يحيط بالعن : الع ح -241
 الوسيط )علط(.. بالعر 

الكلمــات المصــطلحية . الــذي يعلــ  بــ  ا نــاء  و الشــيء المعمم ق: الع قممة -241
576 . 

. فهــو عمــاده كــل مــا رفــو شــيئا  و ، ليهــا البيــتالتــي ي ــوم عالخشــبة : العممماد -241
 .والوسيط )عمد(، 313 الكلمات المصطلحية

 .عمر(الوسيط ). البنيان  و ما يحرظ ب  المكان: العمارة -260

الكلمـــــات . علـــــى الـــــر   ف  ل ـــــ و مـــــا يُ ، لبـــــا  الـــــر   المعـــــروف: العماممممممة -267
 . 517 المصطلحية

تجعلــ  ودخــان النــ ور  ،و مــام البعيــر ،: مــا يجــذ  بــ  الــدلو ونحــوهالعنمماج -262
 الكلمــات المصــطلحية . الكــ وعنــاج األمــر مِ ، علــى خضــرتها لتســودالواشــمة 
 . ، والوسيط )عنج(144، 130

 .130الكلمات المصطلحية .  و سيره، حبل اللجام: العناأل -263
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   .الوسيط )عوذ(. الملجأ: العياذ -264

 . 661 الكلمات المصطلحية. المندف: العياب -266

ا قــدرت بــ  األشــياء مــن كيــل  و  و كــل مــ، بــ  المكاييــلمــا عــايرت : العيممار -265
  .والوسيط )عير(، 334 الكلمات المصطلحية. و ن

 الغيأل

، 501 الكلمــات المصــطلحية. ال ضــي  الــذي تعلــ  عليــ  النيــا : الغممداأل -261 
511. 

الوســـيط  .مـــا يكـــون بـــ  غـــذاء الجســـم ونمـــا ه مـــن طعـــام  و شـــرا : الغمممذال-261
  .)غذي(

 .654الكلمات المصطلحية . الذي يلص  ب  الشيء: الغرال-261

. لتصـــل المنـــال تضـــر  عليـــ  النصـــال  وهـــو  يضـــا  ، حـــد الســـيف: الغمممرار -250
   .والوسيط )غرر(، 174الكلمات المصطلحية 

 .334الكلمات المصطلحية . مكيال ضخم منل الجرا : الغراف -257

الكلمــــــات . وجلــــــدص تلــــــف ال لــــــ ، الغطــــــاء: الغشــــــايةوالغشــــــاوص و ، الغشممممممال -252
 .والوسيط )غشو(، 576، 501، 56المصطلحية 

 .(الوسيط )غطي. ما يجعل فو  الشيء فيواري : الغحال -253

. مـــا تغطـــت بـــ  المـــر ص مـــن حشـــو النيـــا  تحـــت نيابهـــا كالغاللـــة: الغحايمممة-254
 .511الكلمات المصطلحية 

 يط )غرر(.الوس. ميسم على الخد: الغفار -256
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، الـر   مسـ  دهـني حتـى الالخمـار  تغطـي بهـا المـر ص ر سـها خرقـة: الغفارة -255
ينسـج مـن الـدروع علـى قـدر    رد   وهـي  يضـا  ، ورقعة يغشى بهـا محـ  الـوتر
المرـــردات فـــي غريـــ  . بيضـــة الحديـــد والمغرـــرص. الـــر   يلـــب  تحـــت ال لنســـوص

     .والوسيط )غرر(، (مادص )غرر. ال رةن
الكلمـات المصـطلحية  الوعـاء.و ، الصوان وما اشـتمل علـى الشـيء: غ فال -255

613 ،521 . 
الكلمــات  .وبطانــة تلــب  تحــت الــدرع، النــو  حــتشــعار يلــب  ت: لغ لممةا -251

 .514. المصطلحية
 وما يغطى ب  فم النـور، ب  فم الدابة لتمنو من االعتالف ما يشد  : الغمامة -251

 . الوسيط )غمم(. ريصا  بالدوا ال وهو يدور حتى
  .الوسيط )غمو(. س ف البيت: الغمال -251
  .غو (الوسيط ). كل ما  غي  ب : الغيا  -210
وهــو عالمــة  هــل الذمــة كال نــار ، مــن كــل شــيءوهــو البــدل  البــدل: الغيممار -217

   .الوسيط )غير(. على الوسط للمجو  ونحوه يشد  
 الفال

  .الوسيط )فأم(. ونحوهرش في الهودج ر  يُ  طاء  وِ : الفئا  -213
 الكلمــــات المصــــطلحية . مــــن الطيـــ  وضـــر   ، والشــــ   داص الرتــــ : الفتممماق -214

104 ،160 .                  
الكلمــــات المصــــطلحية   ن(.تُ ُفــــ) جشــــاء مــــن  دم يكــــون للرحــــل ،غ: الفتمممماأل -216

575 . 
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ل للـ  عـ  وجـ مومـا ي ـد، مـا ي ـدم مـن مـال ونحـوه لتخلـي  المرـدى: الفدال -215
 .فدي(الوسيط ). لت صير في عبادت 

. لتصرية ما في  وضو على فم ا بري ت، المصراصو داد ،الس  : والردامة الفدا  -215
   .الوسيط )فدم(و ، 575 الكلمات المصطلحية

 . 501 الكلمات المصطلحية. ما ينام علي   و، ما يبسط: الفرا  -211
ـــة ضـــخمة ال، حـــو  مـــن  دم واســـو: الفمممرا  -211 ـــ  يُ وةني ـــ  ، طـــا  حمل وِمص 

   .والوسيط )فرغ(، 521الكلمات المصطلحية . من ال سي   وضر   ، الدلو
 . 274 الكلمات المصطلحية.   ب  المر ص من دواءما تتضي  : الفرا  -211
 . 221 الكلمات المصطلحية .(مرارمخرقة الحائ  ج ): الفرامة -210
للخدمــة  و  514المصــطلحية الكلمــات . النــو  يلــب  فــي البيــت: الفضممال -217

  .الوسيط )فضل(. النوم
 .الوسيط )فعل(. النصا  من الرأ   و ال دوم  و المطرقة: الفعال -212
  .الوسيط )فكك(. ما يرك ب  الرهن  و األسير: الفكاك -213
   .الوسيط )فور(. تين تكتنران لسان المي انرحدى حديد: الفيار -214

 القاف

ـــين ا صـــبعين، نعـــل مـــام ال: القبمممال -216 ـــذي يكـــون ب . الكلمـــات وهـــو الســـير ال
 .514 المصطلحية

     .الوسيط )قذف(. و ط ت حمل  وقذفت ، ما م ت ب  كرك: القذاف -215
  المســافر  دواتــ  د يضــو فيــوصــوان مــن جلــ، غمــد الســيف ونحــوه: القممراب -211

 .الوسيط )قر (. و اده
   . والوسيط )قرط(، 255مصطلحية الكلمات ال.  و شعلت ، جاالسر : القراح -211
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مـا : القمرا  والمقرممة، وهـو صـري  يتخـذ سـترا  ، نـو  مـن صـوف ملـون: القرا  -211
 .، والوسيط )قرم(501، 501يبسط على وج  الرراش للنوم 

  .الوسيط )قرن(. حبل ي اد ب : القراأل -210
    .وهو المرجل /تركية/ الوسيط )ق ن(، قدر كبير من نحا  :القزاأل -217
 . 571الكلمات المصطلحية . ب  ي شط  و ، ما ي شط: القشاح -212

  بهـا المـاء رذا ر  ر ـسـاقية تبنـى وسـط الـوادي فـي مجتمـو السـيل ليُ : القطابة -213
 . الوسيط )قص (. خيف  نر ب ائ 

الم اج  وهو  يضا  ، ي ال  دخل يده في قطا  جيب ، مجمو الجي : القحاب -216
 . الوسيط )قط(.  فيما يشر  وال يشر 

ً  : القحاج -215  . 130، 171 الكلمات المصطلحية. هاحبل ي ،   السرينةقل 

 و طلـ  حــدينا  ، عـدد مـن ا بـل بعضـها خلـف بعـ  علـى نسـ  واحـد: القحمار -211
   .الوسيط )قطر(. على عدد من مركبات السكك الحديدية تجرها قاطرص

الوسـيط  .(ج ) ِقط ـة ي طو النعـلالمنال الذي يحذو علي  الحاذي و : القحاح -211
 .  (قطط)

   .الوسيط )قطو(. المنال الذي ي طو علي  النو  واألديم ونحوهما: القحاو -211
 .161الكلمات المصطلحية  ن(طُ قُ ) ج. شجار الهودج: القحاأل -300
 .146الكلمات المصطلحية . خيط من النحا : الق د -307
، 146 مــــات المصــــطلحيةلالك. يلــــالحمــــن  جعــــل فــــي العنــــ يمــــا : القمممم دة-302

 . والوسيط )قلد(
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 الوسيط )قلو(. . شراع السرينة: الق و -303
 . الوسيط )قلل(. : خش  ترفو ب  الكروم من األر الق ل -304
الكلمات . الخرقة العريضة يلف بها الصبي و ، ب  الصبي د  ش  ما يُ : القماح -306

 . 201،510المصطلحية 
. ومــا يســتر الوجــ ، مــا تغطــي بــ  المــر ص ر ســها، نعممة الواسممعةالمق: القنمماو -305

 .، والوسيط )قنو(511 الكلمات المصطلحية
وهـو مـا ، ، وهو نظام وام األمر هو الذي ي وم ب  ويصل قِ : وال يام، القوا  -301

 .الوسيط )قوم(، (7)ي يمك ويعينك علي 
 .130الكلمات المصطلحية . حبل ت اد ب  الدابة: القياد -301
 صل من األصول التي يعتمد عليهـا الركـر ا نسـاني فـي معالجـة : القيا  -301

 . الوسيط )قي ( بالمعنى. قواعد ونتائج عامة ىقضاياه والخلو  رل
 الكاف

  .الوسيط )كت (. الصحف المجموعة والرسالة: الكتاب -370
فـي و  وونـا  فـي الرحـل، ما بين الطـائف والسـية منـ  كتاف ال و : فالكتا -377

نــا  والحبــل يكتــف بــ  و وال، بــ  األيــدي مــن الخلــف مــا تشــد  الكتــاف و ، ال تــ 
 .  130، 176 الكلمات المصطلحية. ا نسان

. في عروص في وسط الدلو لئال يضطر  في  رجاء البئر د  ش  خيط يُ : الكداأل -372
 .571 الكلمات المصطلحية

 . 516اللبا  : الكسال -373
 . 161 الكلمات المصطلحية. ركة من الرحلب  المِ ما تحت : الكرار -374 

                                                 

سرار الرصي  431، وشرح الرصي  210انظر: تصحي  الرصي  وشرح  -7  . 530، واد
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 .)كش ( سمة في موضو الكش  الوسيط: الكشاح -376
يوصـــل بـــوتر  وســـير مضـــرور، الســـدادص: الكظامـــةو ، ســـداد الشـــيء: الكظممما  -375

وقنـــاص فــي بـــاطن األر  ، الميـــ ان الــذي يـــدور فيــ  اللســانومســمار ، ال ــو 
يخرج الماء بعد ذلك فو  نم ، اوعدص ةبار يوصل فيما بينه، يجري فيها الماء
والوســيط  ،136، 176، 571، 311الكلمــات المصــطلحية . األر  يســي 

  .)كظم(
الوسـيط .  و يأكـل   ما يوضو علـى فـم الحيـوان لـئال يعـ   : والكعامة الكعا  -371

 . )كعم(
 البيـت مـن  عـاله رلـى  سـرل  فـي مــ خرهتل ـى علـى الخبـاء  و  سـترص: الكفمال -371

 .والوسيط )كفء(، 316الكلمات المصطلحية . كا  ار
 و ، مـــا اســـتدار حـــول الشـــيء منـــل كرـــاف األذن وحواشـــي النـــو : الكفممماف -371

  الوسيط )كرف(.. السيف وهو حد  ،  طراف 
ـــىخرقـــة : والكممممادة ،الكمممماد -320 . رى بهـــاليستشـــالعضـــو،  تســـخن وتوضـــو عل

    .، والوسيط )كمد(201الكلمات المصطلحية 
 و  بـ  فـم البعيـر لـئال يعـ    م  ك ـمـا يُ  وهـو  يضـا  ، السـداد الغطـاء  و: الكما  -327

. على  نف الدابة لئال ي ذيهـا الـذبا  والكمامة ما يجعل، وهو المخالص، يأكل
 .والوسيط )كمم(، 512 ،530الكلمات المصطلحية

الكلمـــات المصـــطلحية  . الغطـــاء وهـــو  يضـــا   ،كـــل مـــا يســـتر وي ـــي: الكنممماأل-322
255، 501.  

 .176جعبة السهام : الكنانة -323

، تعســـل فيـــ    المـــدخلضـــي  وهـــو ، : بيـــت يتخـــذ للنحـــل مـــن قضـــبانواركمممال -324
 .الوسيط )كور(. والكوار والكوارص خرقة تجعلها المر ص على ر سها
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 ال  

والوســـيط ، 515 الكلمـــات المصـــطلحية. ومـــا يســـتر الجســـم. الغشـــاء: اللبممما  -326
 .)لب (

ـغليظ من الكتـان تُ  حبل: اللباأل -325 الوسـيط . بـ  السـرينة عنـد سـكون الـري  ر  ج 
  .)لبن(

 .الوسيط )لنم(. الن ا  يوضو على الرم  و الشرة: اللثا  -321

  . الوسيط )لجف(.  سكرة البا : اللجاف -321

واللجام ما يوضو في فم الدابة ، لمنو سيالن الدم ه الحائ ما تشد  : للجا ا -321
الكلمـــات . ومــا يتصـــل بــذلك مــن ســـيور وةلــة، و حديــدمــن حبــل  و عصـــي  

  .والوسيط )لجم(، 511المصطلحية 

 ار،ـن الدنـــسـائر اللبـا  مـاللبـا  الـذي فـو  : اللحماف والملحمف والملحفمة -330
 .515 الكلمات المصطلحية. كل ما يتغطى ب و 

  .الوسيط )لحم(. ما يلحم ب  الشيء بالشيء: اللحا  -337

الكلمـــــات . وهـــــو منـــــل الصـــــدف يوضـــــو فيـــــ  الســـــعوط، عطالمســـــ: اللخمممممال -332
 . 571 المصطلحية

  .الوسيط )لدم(. الرقاع يرقو ب  النو  وغيره: اللدا -333

  .الوسيط )ل  (. ب  نطاق  الذي يشد  ، متر  البا : اللزاز -334

 . والوسيط )ل  (، 102شرح الرصي   .الشيء الذي يلص  ب : اللزاق -336
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  .(7)514النعل الهنة الناتئة في م دمها  لسان: اللساأل -335
                                             . 102شرح الرصي  . الشيء الذي يلص  ب : اللطاق -331
والكســـاء ، ويتغطـــى مـــن رداء  و قنـــاع، مممما يتلحمممف بممم : والملفعمممةاللفممماو  -331

 . يط )لرو(، والوس515الرقعة التي ت اد في ال مي .: واللفاعة، الغليظ
  .(الوسيط )لرف. على الشيء ما يلف  : اللفاف -331
 .512 الكلمات المصطلحية. الن ا  على طرف األنف: اللفا  -340
 .الوسيط )ل  (. ما يل   ب  الشجر  و النبات: اللقاح -347
   . الوسيط )لك (. رقعة تدخل في ن   المحور عندما يتسو: اللكاز -342
الكلمــات . فيــرج  بــ   حــد طرفــي الحمــل يوضــو فيــ  حجــر، كســاء: اللهابممة -343

  .530المصطلحية 
 .الوسيط )لوى(. العلم وهو دون الراية: اللوال -344
   . الوسيط )ليط(. الكل  والج : اللياح -346

 المي 

والم ــدار وصــورص الشــيء ، ر علــى منلــ د    ــوال الــ  الــذي يُ ، الرــراش: المثممال -345
 .والوسيط )منل(، 501 لمات المصطلحيةالك. التي تمنل صرات 

، ومــا مــددت بــ  الســراج مــن  يــت وغيــره، مــا يكتــ  بــ   ي الحبــر: المممداد -341
 . والوسيط )مدد(، 161، 654الكلمات المصطلحية . والمنال والطري ة

 .530 الكلمات المصطلحية. وس اء العسل، السمن يُ ح  نِ : المساد -341

                                                 

ـــــول برجشـــــترار فـــــي "التطورالنحـــــوي"  - 7 ـــــدم و ن ألســـــماء اآللـــــة، منـــــ  ســـــنان  700ي             ونطـــــا 00)فعـــــال  ق
 ويظهر  ن من  اللسان(. 00ومن  الوعاء 00
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  .الوسيط )مسك( ،(7)النصلما يمسك ب  نصا  : المساك -341

ورشاء ، ، وم ود الرر حبل صغير يكاد ي وم من شدص فتل ، الحبل: المقاح -360
 .والوسيط )م ط(، 137الكلمات المصطلحية. الدلو

 ،515، 537 . الكلمـــات المصـــطلحية، والســـترصوالـــرم ، المخـــالص: المممم ح -367
175 . 

. والمرفـ ، ويملـط بـ  الحـائط، نـاءالب ي  الطين الذي يجعل بـين سـاف  : الم ح -362
 .والوسيط )ملط( ،313 الكلمات المصطلحية

ســـم لمــا يملــك بــ  األمـــر  و هــو ا، ك األمــر هـــو مــا يملــك بــ مــال: الممم ك -363
  .(2)ويشد   ويمسك

 . 501 الكلمات المصطلحية. الرراش: المهاد -364

 النوأل

 .ن (نالوسيط ). دهن يدهن ب  الجرح: النثا  -366
، الوسـيط. ا وقـو علـى العـات  مـن حمالـة السـيفمـ، حمائـل السـيف: لنجادا -365

 .)نجد(
الوســـيط . ســـير يجعلونـــ  بـــين الجلـــدين نـــم يخـــر  ليجمـــو بينهمـــا: النجممما  -361

  .)نجش(
علــى  يشــد   ، والنجــاف مــاالمدرعــة )نــو  نســوي( والنجــاف البــا : النجمماف -361

والوســــيط  ،511 ،316 مــــات المصــــطلحيةلالك. ضــــرع الشــــاص لتمســــك اللــــبن
 . )نجف(

                                                 

 .210تصحي  الرصي   -7

 . 530، رسرار الرصي  431، شرح الرصي  210انظر: تصحي  الرصي   -2
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، رقعـةالو  دص،ـانبي األعمــا  من جو  ر  ـي الـود البيت فـعم: والنخاسة النخا  -361
، 316 الكلمــات المصــطلحية. فــي ن ــ  المحــور رذا اتســو ندخالالعــود يــ  و

 .، والوسيط )نخ (657
 .514 الكلمات المصطلحية. الخف: النخاف -350
الكلمــــــات .   الســــــكين م ــــــب  الســــــكينوعجــــــ، ص الســــــكين      ُجــــــ: النطمممممماب -357

 . 135 المصطلحية
 .106 الكلمات المصطلحية. السلك يخاط ب : النطاح -352
ه علـــى وســـطها تلبســـ  المـــر ص تشـــد   واد ار  ، بـــ  الوســـط د  كـــل مـــا ُشـــ: النحممماق -353

 .والوسيط )نط (، 511 الكلمات المصطلحية. للمهنة
  .141 الكلمات المصطلحية. وهم في  الشيء من خيط ونحظِ ما نُ : النظا  -354

 .511 الكلمات المصطلحية. رقعة مربعة تحت كم النو : النفاجة -356
 .510 الكلمات المصطلحية. ر الصبيان ُ ر ار من  ُ : النفا  -355

الكلمـات المصـطلحية  .ال ناع على مارن األنف دون محجر العين: النقاب -351
511.  

 .نم (الوسيط ). خيط ا برص: النماص-351

  . 656 الكلمات المصطلحية. ال جاج: النهال -351

، 313 الكلمـات المصـطلحية. الخشبة التـي تحمـل عليهـا األحمـال: النهاية -310
657 . 

 . 657 الكلمات المصطلحية. ما يعل  ب : النياح  -317
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 الهال

ــ   ، وحبــل يُ الــوتر: الهجممار -312 الطــو   هــو  يضــا  و ، ووتــر ال ــو ، د بــ  البعيــري 
  .هجر(وسيط )وال، 137، 125 الكلمات المصطلحية. والتاج

  .131. الكلمات المصطلحيةالعصا الضخمة: الهراوة -313

  .الوسيط )ه ع(.  و ال ذائف في الجعبة مما ب ي وحده من السها :الهزاو -314
، وحديـدص  و خشـبة تضـم بـين شـ ي الرحـل، الرحـى، نصـف الرحـى: الهم ل -316

والوســيط ، 657 الكلمـات المصـطلحية. يصـاد بـ  الـوحشوسـنان لـ  شـعبتان 
 .)هلل(

 الواو

 الكلمـــات المصـــطلحية . بـــ  الحيـــا   مخـــا  الطـــين الـــذي يـــالط: الوئمممار -315 
313 . 

 .)ون ( الوسيط، 575 الكلمات المصطلحية. الرراشو السرير : الوثاب -311
 .: الرراش الوطيء. الوسيط )ونر(الوثار -311
، والوســـيط 137 الكلمـــات المصـــطلحية. ونحـــوه الحبـــلك بـــ  شـــد  مـــا ي :الونـــا  -311

 .)ون (
 .(ر ص قماشها وعسلتها )الجمو  وجئةوعاء من جلد تجعل في  الم: الوجال -310
   .الوسيط )وجج(. الستر: الوجاج -317
 . 335 . الكلمات المصطلحيةوالهودج، : ما عدل ب  ميل الحملالوجازة -312
، نــم تننــى تحتــ ، والنمرقــة التــي تلــب  م ــدم الرحــل، حــل: قادمــة الر المموراك -313

 .الوسيط )ورك(. وموضو من الرحل يجعل علي  الراك  رجل 
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 .570الكلمات المصطلحية . المتكأو ، المخدص: والوسادة، الوساد -348
  .الوسيط )وسم(. : السمةا الوس -316
ه المـر ص وتشـد   ،ويرصـو بـالجواهر، ما ينسج من  ديم، : حلي النساءالوشاح -315

 . 511بين عات يها وكشحها 
ـــــــراشالوحمممممممال -311 ـــــــوطيء، : خـــــــالف الغطـــــــاء   الر . الكلمـــــــات  و المهـــــــاد ال

 .والوسيط )وطئ(، 570المصطلحية 

   .وعي(الوسيط ).   الشيءي: الظرف يوعى فالوعال -311

الكلمـات . والمكـان يمسـك المـاء، : الجلدص التي توضو تحت الرحىالوفا  -311
 .والوسيط )وف (، 512 لحيةالمصط

   .سيط )وفو(و ال. : صمام ال ارورصالوفاو-310

 . الكلمـات المصـطلحية  بـ وحرظت كل ما حميت ب  شيئا  : والوقاية، الوقال -317
 .والوسيط )وقى(، 651

 .الوسيط )وقد(. ما توقد ب  النار من حط  ونحوه: الوقاد -312

الكلمـــات . بـــ  فـــم الســـ اء  و الوعـــاء ومـــا يشـــد   بـــ  الكـــي  يشـــد   مـــا: وكـــاءال -313
 .137، 520 المصطلحية

ي يشــد بــ  ال ربــو  رلــى  و الــذ، الب ــرص عنــد الحلــ  بــ  شــد  تالحبــل : الوكمماد -314
 .والوسيط )وكد(، 137 الكلمات المصطلحية. دفتي السرج

ــــى ظهــــر البغــــل والحمــــار: الوكمممماف-316 الكلمــــات . وهــــو الجــــل، مــــا يوضــــو عل
 . 161 المصطلحية

 .315 الكلمات المصطلحية. البا : الوالج -315
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 المطادر والمراجع
  م.2001دمش  . 7ط. ن الحافظيياس. رتحاف الطرف في علم الصرف -7

د. مصـــطرى . تـــ .  بـــو حيـــان األندلســـي .ارتشـــاف الضـــر  مـــن لســـان العـــر  -2
 .رصال اه. مطبعة المدني . حمد النم ا . ط

بيــروت ، 7ط. عبــد الحســين الرتلــي. د .تــ . ابــن الســراج. األصــول فــي النحــو -3
 م.7116

  م.7112ال اهرص . 7ط. رمضان عبد التوا . د .بحو  وم االت في اللغة -4

ــــ . ابــــن درســــتوي . تصــــحي  الرصــــي  وشــــرح  -6 ــــدوي المختــــون. د. ت ، محمــــد ب
 م.7111ال اهرص  .7ط. ن عبد التوا رمضا. ومراجعة د

  م.7117جامعة حل  . 2ط. قباوص فخر الدين. د .األفعالو تصريف األسماء  -5

   م.7111بيروت  7ط. مد سالم محيسنمح. د. تصريف األفعال واألسماء -1

 .د. رمضان عبـد التـوا  ط. ة. برجشتراسر. ترجمةالتطور النحوي للغة العربي -1
 م.7114 .ال اهرص

مراجعــة الـــدكتور . رعــداد فئــة مـــن المدرســين. شــرح ابـــن ع يــل كميــلتيســير وت -1
 م.2001دمش  . 7ط .علي سلطانيمحمد 

صــــــيدا  –بيــــــروت . 34ط. مصــــــطرى الغاليينــــــي. جــــــامو الــــــدرو  العربيــــــة -70
  م.7111

ــــة فــــي الغــــرر بالــــدرر الم -77 ــــةنن ــــن يع ــــو  الريرو  . المنلن ــــاديةمحمــــد ب ــــ . ب            . ت
      م.7117الريا   .7ط .البوا  حسين علي. د



 16 

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

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

طيـ  محمـد ال. دتـ . . جمـال الـدين عبـد اللـ  الرـاكهي. شرح الحدود النحوية -74
 م.7115. بيروت. 7ربراهيم ط

         . في يـــــ محمـــــد نـــــور الحســـــن ور . تـــــ . الرضـــــي. شـــــرح شـــــافية ابـــــن الحاجـــــ  -76
  م.7116بيروت دار الكت  العلمية. . ط

ــــ  جمهــــور ربــــراهيم . د. تــــ . منســــو  لل مخشــــريال. شــــرح الرصــــي  -75 ــــد الل عب
 . هـ7471مكة المكرمة  – م ال رى جامعة . ط. الغامدي

 . دار صادر .ط .ابن يعيش. ح المرص لشر  -71
بحــ  منشــور فــي مجلــة اللغـــة . تمــام حســـان. د. ضــوابط التــوارد المعجمــي  -71

                    م.7115للعام  61. ج. العربية ال اهري
بحـ  . وسمية عبـد المحسـن المنصـور. د. الصرفية ظاهرص التعدد في األبنية -71

 . م2002  هـ7423- 3 . ع.4مج ة اللغوي الدراسات منشور في مجلة
بيــروت  .2ط. ترجمــة د. عبــد الصــبور شــاهين. هنــري فلــيش. العربيــة الرصــحى -20

 م.7113
دمشــــــ  . 7ط. فــــــاي  الدايــــــة. د. علــــــم الداللــــــة العربــــــي؛ النظريــــــة والتطبيــــــ  -27

 م.7116
  م.7115. دمش  7ط. عدنان الخطي . د. العيد الذهبي لمجمو اللغة العربية -22

        . رمضـــــان عبـــــد التـــــوا . د. ترجمـــــة. كـــــارل بروكلمـــــان.  ـــــ  اللغـــــات الســـــاميةف -23
 م.7111 .جامعة الريا  .ط
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 . م سســـــة الرســـــالة 5ط. بـــــادية  و محمـــــد بـــــن يع ـــــو  الرير . ال ـــــامو  المحـــــيط -24
    م.7111بيروت 

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

. د      . هــ( تـ 433حـوي )علـي بـن محمـد الهـروي الن. الرصـي  كتا  رسرار -25
 .هـ7420سالمية بالمدينة المنورص الجامعة ا . 7ط.  حمد سعيد محمد ال شاش

 م.7151ال اهرص . ط. مجمو اللغة العربية بال اهرص. كتا  في  صول اللغة -21

 .دار صادر بيروت. ط. ابن منظور. لسان العر  -21

 مطـابو دار الكتـا أل هر للنشـر والترجمـة والتـأليف. نشر جماعة ا (7) لغويات -21
 بمصر.  يالعرب

. ال ـــاهرص 7ط. عبـــد التـــوا  رمضـــان. د. تـــ . الكســـائي. مـــا تلحـــن فيـــ  العامـــة -30
 م.7112

بيروت . 2ط. ، محمد األنطاكيفي  صوات العربية ونحوها وصرفها المحيط -37
 م.7116

منشـــورات جامعــــة . قـــدور محمـــد  حمـــد. د. يــــةالمـــدخل رلـــى ف ـــ  اللغـــة العرب -32
  م.2005. حل 

 م.7117. 7ط. فاضل صال  السامرائي. د. معاني األبنية في العربية -33

 .7ط. ممدوح محمد خسـارص. د. معجم الكلمات المصطلحية في لسان العر  -34
 م.2001دمش  ب مجمو اللغة العربية

ــــا. المعجــــم الوســــيط -36 ــــة ال  ــــرا  . 2ط. هريمجمــــو اللغــــة العربي ــــاء الت دار رحي
 .بيروت. العربي
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 . دار الجيل بيروت. 2ال مخشري  ط. في علم العربية المرصل -35

عــالم . ط .عضــيمةمحمــد عبــد الخــال  . تــ .  بــو العبــا  المبــرد. الم تضــ  -31
   . الكت  بيروت

 .ال اهرص. دار المعارف 4ط. عبا  حسن. النحو الوافي -31

. 7ط. عنـــــي بتصـــــحيح  محمـــــد بـــــدر النعســـــاني. يوطيالســـــ. همـــــو الهوامـــــو -31
  .هـ 7321
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