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 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
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  املقدمة

ــالة والسَّــالم علـــى أفصــح الخلــق أجمعــین، الحمــُد ِهللا ربِّ العــالمین ســیدنا محمـــد ، والصَّ

  .  وعلى آله وصحابته أجمعین

  : أما بعد

والتى تعـدُّ مـن ،  ة الفریدة والمتمیزةطائفة من المعاجم اللغوی، فقد قدَّم لنا علماؤنا األول

، إذ جاءت خدمة للقرآن الكریم ؛ أهم الكنوز التى حفظت لنا الثروة اللغویة من الضیاع

M      j  i  h  g:  -تعـالى – فقامت بالجمع واالستقصاء والتحقیق مصداقًا لقولـه

  m   l  kL)١(.  

ـــة النضـــج ، ذات نســـیج محكـــ م ، یـــنمُّ عـــن ســـالمة البیـــان وقـــد جـــاءت هـــذه المعـــاجم تامَّ

  .العقلى والفكرىِّ لعلمائنا القدامى النضجمما یؤكد ، وفصاحة التعبیر

إذ تبوأ هذا المعجم مكانة متمیزة بـین ، جمهرة اللغة البن درید معجمومن هذه المعاجم 

الحتوائــه علــى مســائل لغویــٍة  ؛ وأصــبح نبراســًا یســیر بهدیــه الدارســون، المعــاجم اللغویــة

  .كشفت لنا عن إبداع مؤلفه جمَّة

للوقـــوف علـــى  ؛ كـــل هـــذه األســـباب مجتمعـــة دفعتنـــى للخـــوض فـــى دراســـة هـــذا المعجـــم

  .جمیع مفردات المشترك اللفظى التى وردت فى الجمهرة بالدراسة

ن بـــالغ بعـــض العلمـــاء فـــى القـــول ، وإ إن ظـــاهرة تعـــدد الـــدالالت للمبنـــى اللفظـــى الواحـــد

ودار ، بــالغ آخــرون فــى إنكارهــا أو التقلیــل مــن شــأنهاو ، بكثرتهــا وشــیوعها فــى العربیــة

فإن الواقع الفعلـى ، -كما سیتضح من خالل الدراسة –حولها خالف كبیر بین العلماء 

وٕانمـا فـى اللغـات ، لـیس فـى العربیـة وحـدها، یشهد بوجودها كظاهرة لغویة بـارزة مألوفـة

البشـــریة تقتضـــیها وتســـلِّم حیـــاة نین اللغویـــة تقرُّهـــا وســـنن الكمـــا أن القـــوا،  الســـامیة كافـــة

  .بوجودها فى كل اللغات المتطورة

                                                 

  ).  ٩من اآلیة (: سورة الحجرات )١(
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  .وٕان نظرة فى أى من معاجمنا اللغویة لتعطینا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة

ألتنــاول فیــه جمیــع مفــردات المشــترك  " جمهــرة اللغــة البــن دریــد "،اختــرت معجــم  :لــذا

  التى وردت فیه فظيالل

  .بالبحث والدراسة

المشترك اللفظى فى معجـم جمهـرة اللغـة البـن دریـد دراسـة «نوان بحثـى:وقد جعلت ع

  ».فى البنیة والداللة

مـن الفهـارس الكاشـفة  وعـدًدا، فصـوٍل ، وخاتمـةً  ، وخمسـةَ ا وتمهیـدً ،  وقد قسمته مقدمـةً 

  عن البحث.

، وأسـباب اختیـاره، وخطـة  فقد ألقیـت فیهـا الضـوء علـى أهمیـة الموضـوع :أما املقدمة

  .المتبع فیه المنهج البحث، و 

  وینقسم ثالثة أقسام:  » ابن درید والجمهرة والمشترك«فبعنوان :  التمهيد و أما

  . ابن درید: نبذة موجزة عن األول القسم

  .الجمهرة: التعریف بكتاب القسم الثانى

: المشـترك اللفظـى وقضـایاه، ماهیـة المشـترك عنـد القـدامى والمحـدثین الثالث القسم

  .وأنواعه عند المحدثین، وأسباب وقوعه

          .»اختالف اللهجات العربیة القدیمة « : فبعنوان :وأما الفصل األول

  ویمكن تقسیمه ثالثة مباحث:        

  : مفهوم اللهجات العربیة.املبحث األول

  لهجات العرب وأثرها فى اللغة. :املبحث الثانى

الجمهـرة التـى وقـع فیهـا االشـتراك  ألفاظ المشترك اللفظى الواردة فـى :املبحث الثالث

  اللهجات مرتبة على حروف المعجم. بسبب اختالف 

  » التطور اللغوى والداللى « بعنوان:   الفصل الثانى

  ویمكن تقسیمه ثالثة مباحث:         

  .: مفهوم التطور اللغوىاملبحث األول
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  : أثر التطور اللغوى فى إثراء اللغة.املبحث الثانى

: ألفاظ المشترك اللفظى الواردة فـى الجمهـرة التـى وقـع فیهـا االشـتراك لثالثا املبحث

    بسبب التطور الصوتى والداللى مرتبة على حروف المعجم.  

  »اقتراض األلفاظ من لغات مختلفة : « بعنوان الفصل الثالث

  ویمكن تقسیمه ثالثة مباحث: 

  مفهوم االقتراض اللغوى.: املبحث األول

  أثر االقتراض اللغوى فى العربیة.: املبحث الثانى

: ألفاظ المشترك اللفظى الواردة فـى الجمهـرة التـى وقـع فیهـا االشـتراك املبحث الثالث

  األلفاظ على اختالف اللغات مرتبة على حروف المعجم.   بسبب اقتراض 

  ویمكن تقسیمه ثالثة مباحث: » اختالف االشتقاق : « بعنوان الفصل الرابع

  مفهوم اختالف االشتقاق.: املبحث األول

  أثر اختالف االشتقاق فى اللغة. :املبحث الثانى

بسـبب  : ألفـاظ المشـترك الـواردة فـى الجمهـرة التـى وقـع فیهـا االشـتراكاملبحث الثالث

  على حروف المعجم.االشتقاق مرتبة 

  » االنتقال من الحقیقة إلى المجاز : « بعنوان الفصل اخلامس

  ث: ویمكن تقسیمه ثالثة مباح

  مفهوم المجاز والحقیقة والعالقة بینهما. :املبحث األول

  : تعدد المعنى المجازى للكلمة وأثر ذلك على العربیة.املبحث الثانى

: ألفـاظ المشـترك الـواردة فـى الجمهـرة التـى وقـع فیهـا االشـتراك بسـبب املبحث الثالث

  االنتقال من الحقیقة إلى المجاز مرتبة على حروف المعجم.

  وهى تضم أهم النتائج التى تمخَّض عنها البحث: : امتةثم اخل

  وهى كما یلى: : ثم الفهارس

  فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة. - 
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 فهرس األحادیث النبویة الشریفة. - 

 المأثورة واألدعیة. لفهرس األقوا - 

 فهرس األشعار. - 

 فهرس األعالم. - 

 فهرس المصادر والمراجع. - 

  فهرس الموضوعات.  - 

، وذلـــك بعـــد  لأللفـــاظ الوصـــفى التــاریخىالبحــث علـــى المـــنهج  وســوف أعتمـــد فـــى هـــذا

عن طریق  استقصائها وحصرها، وسوف یتم استخدام المنهج التاریخى فى هذه الدراسة

میـع الطـرق العلمیـة فـى تحقیـق تتبع داللـة الكلمـة عبـر العصـور واألزمـان، مـع اتبـاع ج

  ق اآلراء واألقوال من مظانها األصلیة.وتوثی

أن یوفقنى فى هذه الدراسة خدمـة للقـرآن الكـریم ولغتـه العربیـة، فـإن كنـت قـد واهللا أسأل 

وفقت فمن اهللا، وٕان كانت األخرى فإنه لیسعدنى أن تلقى ما یدلنى على خطأ ویهدینى 

من قبل ومن بعد، فهو العاصم من الذلل، والموفـق  -- هللاإلى صواب فیه، واألمر 

اللهــم  وصــلِّ وانــا أن الحمــد هللا ربَّ العــالمین، للحــقِّ، والهــادى إلــى الصــواب، وآخــر دع

وعلى جمیـع األنبیـاء والمرسـلین وعلـى آلـه وصـحبه  --على سیِّدنا محمد رسول اهللا 

  أجمعین.
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  وعنوانه: التمهيد

  

   » ياملشرتك اللفظ اجلمهرة و ابن دريد و «

  

  :وينقسم ثالثة أقسام

  

  

  نبذة موجزة عن ابن درید.: األول القسم

  التعریف بكتاب " جمهرة اللغة ".: القسم الثانى

  .المشترك اللفظى وقضایاه: القسم الثالث
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  عن ابن دريد القسم األول: نبذة موجزة

  

-  
ُ
 ولقبه

ُ
 ونسبه

ُ
  : امسه

تم بن حسین بن حمامى بـن رافـع حمد بن الحسن بن درید بن عتاهیة حنأبو بكر مهو 

بن حاضر بن أسد بن عدّى بن عمرو بـن مالـك بـن قهـم بـن مالـك اوهب بن سلمة بن 

لبصـرىُّ الشـافعىُّ ا، اللغـوىُّ ، بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بـن زهـران األزدىُّ 
)١(.  

هـو الـذى : واألدرد، " أدرد ": وهـو تصـغیر لكلمـة، واشـتهر بهـذا اللقـب، لقب بـابن دریـد

  .)٢(وهو تصغیر ترخیم، له سن

-  : 
ُ
 وأصله

ُ
 ونشأته

ُ
  مولده

، )٤(بعمــان : وقیــل، )٣(ولــد بالبصــرة فــى ســكة صــالح : فقیــل، اختلــف فــى مكــان والدتــه

" ولدت بالبصـرة سـنة ثـالث وعشـرین ومـائتین : هوأرجح األقوال إنه قد ولد بالبصرة لقول

  .)٦(وذلك فى خالفة المعتصم،  )٥(" 

كــان أبــوه ثری�ـا مــن وجهــاء ، ینتهــى نســبه إلـى یعــرب بــن قحطـان، وهـو مــن أصــل عربـىّ 

   .فعاش فى كنف هذه األسرة،  البصرة

                                                 

، ومـا بعـدها ١٨٣ طبقات النحویین واللغویین للزبیـدى صــ، وما بعدها، ١/٦٧ینظر بغیة الوعاة  )١(

البـــن حـــزم األندلســـى  طبقـــات النحـــویین، ٣٨١جمهـــرة أنســـاب العـــرب صــــ، ٢/٣٢هدیـــة العـــارفین 

، ٢٥٦نزهــة األلبـــاء صــــ، ٤٧٣األنســـاب للســمعانى صــــ، ١٨٥الفهرســت البـــن النــدیم صــــ، ٣/٣٨٨

    .٤/٣٢٨وفیات األعیان البن خلكان ، ٩٧دراسة فى المعاجم العربیة صـ  ذاكرة المعنى

مرآة الجنان وعبـرة الیقظـان ، ٤/٣٢٨وفیات األعیان البن خلكان ، ٤٧٣للسمعانى صـ، ألنسابا )٢(

    .٢/٢١٣للیافعى 

    .٢/٢١٣مرآة الجنان ، ٨٥الفهرست البن الندیم صـ، وما بعدها ٢/١٩٥تاریخ بغداد  )٣(

    .٣٠٤إنباه الرواة صـ، ٨٥الفهرست صـ، ١٥٨البلغة فى تاریخ أئمة اللغة صـ )٤(

  .  ٣/٩٣أنباه الرواه ، ٨٥الفهرست صـ، ٢٥٦ینظر نزهة األلبا صـ )٥(

  ، ٢٥٦نزهــة األلبــا صـــ، ومــا بعــدها ١٨٣طبقــات الزبیــدى صـــ، ومــا بعــدها ١٥/٦٧بغیــة الوعــاة  )٦(

    .٣/٩٣إنباه الرواة ، ٨٥الفهرست صـ، ٢/٣٢هدیة العارفین 
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  رحالته:  -

علـى رأ وقـ، ر العـربوفیهـا تـأدب وتعلَّـم اللغـة وأشـعا،  تذكر المصـادر أنـه أقـام بالبصـرة

  ثم انتقل إلى ، علمائها

ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى جزیـرة ابـن ، عمان وأقام بها مدة من الزمن " اثنتى عشرة سـنة "

وأخیرًا ورد إلى بغداد وأقام فیها إلى أن توفى ، جزائر البحر وفارسثم انتقل فى ، عمارة
)١(.   

  

  صفاته وأخالقه:  -

  : الصفات تمیز بها ومن هذه الصفاتأوردت كتب التراجم مجموعة من 

  سعة احلفظ وقوة الذاكرة وجودة القرحية :  -

ـــب وقـــد قـــال عنـــه ، بســـعة الحفـــظ وجـــودة القریحـــة –رحمـــه اهللا  –فقـــد امتـــاز  ـــو الطی أب

وكـــان أحفـــظ النـــاس وأوســـعهم علمـــًا ، وهـــو الـــذى انتهـــت إلیـــه لغـــة البصـــریین: (اللغـــوى

الشــعر فــى صــدر أحــد ازدحامهمــا فــى صــدر ومــا ازدحــم العلــم و ، وأقــدرهم علــى الشــعر

  .)٢( )أبى بكر بن دریدو خلف األحمر

  

  الكرم والسخاء:  -

كـان ، شجاعًا له نجدة فـى شـبابه، سمح األخالق، بأنه كان كریمًا جواداً  ابن دریداتسم 

 –رحمه اهللا  – أبو بكر بن دریدكان : (الزبیدىفقد قال عنه ، ینفق كل ما یقع فى یده

  .)٣( )ویتوجه إلیه، فق كل شئ یقع بیده، وینئاً ال یمسك شی

                                                 

بغیـة الوعــاة ، ٢٥٦ة األلبـا صـــنزهـ، ٨٥الفهرسـت صـــ، ٦/٢٤٩٠یــاقوت الحمـوى ، معجـم األدبـاء )١(

ـــدى صــــ، ومـــا بعـــدها ١/٦٧ ـــات الزبی ـــة العـــارفین ، ومـــا بعـــدها ١٨٣طبق خزانـــة األدب ، ٢/٣٢هدی

معجـــم ، ٤/٣٢٦وفیـــات األعیـــان ، ٢١٢مـــرآة الجنـــان صــــ، ١٣٤٠الـــوافى بالوفیـــات صــــ، ١١٥صــــ

  .  ٢/٤٧٣األنساب ، ٣٧٧الشعراء للمزربانى 

    .٢/١٩٦غداد تاریخ ب، ١٣٥مراتب النحویین صـ )٢(

مــــرآة الجنــــان ، ٣٧٨معجــــم الشــــعراء ، ٤٣٠الــــوافى بالوفیــــات صـــــ، ١٨٤طبقــــات النحــــویین صـــــ )٣(

    .٣/١١٥خزانة األدب ، ٢١٢صـ



       
  

 
 

 

  ٤٨٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  الوفاء للعلم :  -

كمـا قیـل ، )١(وفى هذا قال عنه أصـحاب كتـب التـراجم إنـه قـد تصـدَّر العلـم سـتین سـنة 

وأنه رأس أهل العلـم والمتقـدم فـى الحفـظ فـى ، )٢(إنه أعلم الشعراء وأشعر العلماء : عنه

   .)٣(ر الشعر كثیر الروایة غزی، وأشعار العرب، واألنساب ، اللغة 

  شيوخه وتالميذه:  -

، يالسجستان، ياألصمع: العلم على ید عدٍد من العلماء األجالء ومنهم ابن دریدتلقى 

كمــا تتلمــذ علیــه كثیــر مــن العلمــاء ،  )٤(ي الریاشــوالحســین بــن دریــد، و، ياألشــناندان

ابـن و، الرمـانىو، يجالزجـاو، ابـن السـراج ،ياألصـفهانو، يالقـالو، يالسیراف: ومـنهم

  .)٥(والمرزبانى  ، خالویه

  

  : منزلته العلمية ومؤلفاته -

، فقـد كـان إمامـًا فـى اللغـة،  صـاحب مكانـة علمیـة فریـدة –رحمـه اهللا  – ابن دریدكـان 

وانتهــى فــى ، كــان ممــن قـد بــرع فــى زماننـا هــذا فــى الشـعر: ( يالمســعودوقـد قــال عنـه 

وأورد أشـــیاء فـــى اللغـــة لـــم توجـــد فـــى كتـــب ، یهـــاف الخلیـــل بـــن أحمـــدوقـــام مقـــام ، اللغـــة

وشـعره أكثـر ، وطـورًا یـرق، فطورًا یجـزل، وكان یذهب فى الشعر كل مذهب، المتقدمین

فمـن جیـد شـعره قصـیدته المقصـورة التـى مـدح ، أو یأتى علیه كتابنا هذاشخصتیه، من 

  .)٦( )الشاه بن میكالبها 

                                                 

    .٦/٢٤٩١معجم األدباء ، ١٣٥مراتب النحویین صـ )١(

    .٩٤إنباه الرواة صـ )٢(

ــــاریخ بغــــداد ، ٢/٤٧٣األنســــاب للســــمعانى  )٣( بغیــــة الوعــــاة ، ٣٧٨ـمعجــــم الشــــعراء صــــ، ٢/١٩٦ت

  .  ٢/٣٢هدیة العارفین ، ١/٦٧

  .  ٥محقق مقدمة الجمهرة صـ، ١/٥أحصى هؤالء العلماء محقق كتاب االشتقاق  )٤(

    .المراجع السابقة نفسها )٥(

طبقــــات النحــــویین ، ومــــا بعــــدها ١٣٥٠مراتــــب النحــــویین ، ٤/٣٦٠للمســــعودى ، مــــروج الــــذهب )٦(

العبر فى خبر من ، ٢/٤٧٤األنساب ، ٣/٩٣انباه الرواة ، ٢/١٩٥تاریخ بغداد ، ١٨٤للزبیدى صـ

   .١٥/١٩٧سیر أعالم النبالء ، ٢/١٢غبر 



       
  

 
 

 

  ٤٨٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  :  مؤلفاته -

مما یدل ، وفى كافة العلوم والفنون، فى اللغة واألدب ثروة لغویة ضخمة ابن دریدترك 

  :  ومن أهمها، وسمو منزلته وعلو قدره، على عظم مكانته

                       .االشتقاق -

  .الوشاح –

                  .جمهرة اللغة -

  .الخیل الكبیر –

                .السرج واللجام -

  .المالحن –

                      .ىجتبالم -

  .األنواء –

    .                       المقتبس -

  .أدب الكاتب –

  .                      السالح -

  اللغة فى القرآن  – 

    .           الخیل الصغیر -

  المقصورة    -

  .فعلت وأفعلت -

  .وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من البقاع -

  .)١(وغیرها كثیر  .الرّواد وما حمدوا من الكألصفة السحاب والغیث وأخبار  -

  : وفاته -

    .)٢(هـ  ٣٢١ببغداد سنة  –رحمه اهللا  – ابن دریدتوفى 

  

                                                 

، ٢/٣٢هدیـــة العـــارفین ، ومـــا بعـــدها ١٨٣طبقـــات الزبیـــدى صــــ، ومـــا بعـــدها ١/٦٧بغیـــة الوعـــاة  )١(

     .٦/٢٨٥٨معجم األدباء ، وما بعدها ٣/٩٦أنباه الرواة ، وما بعدها ٩١الفهرست 

ومــا  ١٨٣طبقــات الزبیــدى ، ٢/٣٢هدیــة العــارفین ، ٣/٩٨إنبــاه الــرواة ، ٤/٣٦٠ج الــذهب مــرو  )٢(

تــاریخ ابــن الــوردى ، ٦/٢٤٩١معجــم االدبــاء ، ١٩٣نزهــة األلبــا صـــ، ٢/١٩٧تــاریخ بغــداد ، بعــدها

١/٢٥٥.    



       
  

 
 

 

  ٤٨٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  القسم الثانى: التعريف بكتاب اجلمهرة

  االسم. سر تسمية اجلمهرة بهذا -

هـور مــن لحـرص صـاحبه علـى أن یجمـع الجم ؛ بهـذا االسـم جمهـرة اللغـةسـمى معجـم 

ابـن وفـى ذلـك یقـول ، وتـرك الكـالم الوحشـى المسـتنكر، المشـهور المتـداولرب كالم العـ

ــد وأرجأنــا ، ألنــا اخترنــا لــه الجمهــور مــن كــالم العــرب ؛ وٕانمــا أعرنــاه هــذا االســم: (دری

  .)١( )الوحشى المستنكر

  الدافع من تأليف املعجم:  -

هـد أهـل العصـر إنى لما رأیت ز : ( السر والدافع من تألیف الكتاب بقوله ابن دریدذكر 

ورأیـت ، وتضـییعهم لمـا یعلِّمـون، وعداوتهم لما یجهلون، فى األدب وتثاقلهم عن الطلب

ورأیـت ، وُلبَّـا یقمـع بـه هـواه، وسلطانًا یملك نفسـه، أكرم مواهب اهللا لعبده سعة فى الفهم

  .)٢( )... الخ.،وملكة الجهل لقیاده، ذا السِّن من أهل دهرنا لغلبة الغباوة علیه

مقتصـرًا ، أراد أن ییسر علـى البـاحثین والدارسـین فصـنف هـذا الكتـاب ابن دریدأن كما 

فــى كتابــه علــى الجمهــور الشــائع مــن كــالم العــرب تاركــًا مــا ســواه مــن األلفــاظ الغریبــة 

أملینــا هــذا الكتـــاب والــنقص فــى النــاس فـــاش : (ابـــن دریــدوفــى ذلــك یقــول ، المســتنكرة

نجوم فـى أطـراف األفـق فسـهلنا عسـره ووطأنـا والعجر لهم شامل االختصاص كدرارى ال

وفـى األسـماع ، قنت بـالقلوب أعمـوأجریناه على تألیف الحروف المعجمة إذ كا،  شاذه

علـــى أنـــا ألغینـــا المســـتنكر واســـتعملنا ، ....أنفـــذ وكـــان علـــم العامـــة بهـــا كعلـــم الخاصـــة

    )٣( .)المعروف

ـــــاب قصـــــد جم: (ویقـــــول أیضـــــاً  هـــــور اللغـــــة وٕالغـــــاء إنمـــــا كـــــان غرضـــــنا فـــــى هـــــذا الكت

  .)٤(الوحشى)

                                                 

    .١/٤جمهرة اللغة  )١(

    .١/٣٩جمهرة اللغة  )٢(

    .٤، ١/٣مقدمة جمهرة اللغة  )٣(

  .٣/٥١٤اللغة  جمهرة )٤(



       
  

 
 

 

  ٤٨٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ورأى أن الترتیــب الصــوتى یصــعب علــى البــاحثین فــأراد أن یخفــف مــن تلــك الصــعوبة 

وعنَّى مـن سـما إلـى ، من تصدَّى لغایته )١(أتعب: فقال فى ذلك  الجمهرةبتألیف كتاب 

  فالمنصف له بالغلب معترف ، نهایته

  .)٣())٢(متكلف  والمعاند

  

  أهمية البحث  -

ألنـه أقـدم معجـم مفصـل وصـل  ؛ مرجعـًا لغوی�ـا قیِّمـاً  جمهرة اللغة البن دریـدجـم یعد مع

الخلیــل بــن ویرجــع إلیــه الفضــل فــى مخالفــة النظــام الصــوتى الــذى اتبعــه  ، إلینــا كــامالً 

  .وترتیب المعجم على حروف الهجاء ترتیبًا ألفبائًیا، أحمد

  

  منهجه فى الكتاب:  -

  : الجمهرةكتاب  المنهج اآلتى فى ابن دریداتبع 

وكــذلك ، ورد المقلــوب إلــى أصــله، اتفــق مــع ســابقیه فــى تجریــد الكلمــات مــن الزوائــد -

  .المحذوف

حیث جمع الكلمة ومقلوباتها فـى موضـع ، فى التقلیبات الخلیل بن أحمداتبع طریقة  -

  ،   واحد من الكتاب

  ... الخ.،وللثالثى ستة، فجعل للثنائى تقلیبین       

، ده مـــن الصـــعوبة؛ لمـــا وجــالخلیـــل بـــن أحمــدتیـــب الصــوتى الـــذى اتبعــه خــالف التر  -

وتیسیرًا على الدارسین قام بجعل الكلمة و مقلوباتهـا بحسـب أسـبق الحـروف ترتیبـًا وفقـًا 

إذا أردت أن تؤلـــف بنـــاًء : (وقـــد عبـــر عـــن طریقـــة التقلیبـــات بقولـــه، للترتیـــب األلفبـــائى 

، ًا فخذ من كل جنس من أجناس الحروف المتباعدةثنائیًا أو ثالثیًا أو رباعیًا أو خماسی

                                                 

    .یقصد الترتیب الصوتى )١(

    .یقصد بذلك صعوبة منهج الخلیل )٢(

    .١/٧جمهرة اللغة  )٣(



       
  

 
 

 

  ٤٨٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ثــم فكهــا مــن عنــد كــل حــرف یمنــة ویســرة ، ثــم ضــع ثالثــة أحــرف حوالیهــا، ثــم أدر دائــرة

  :  وهذه الصورة، .. الخ.فتخرج من الثالثى ستة أبنیة ثالثیة، حتى تفك األحرف الثالثة

  

        ب            ج                                          

  .)١()فإذا فعلت ذلك استقصیت من كالم العرب ما تكلموا به وما رغبوا عنه

  : توضیحها فیما یلى، قسم األلفاظ المجرَّدة بحسب أبنیتها ستة أبواب -

  :  وقسمه ثالثة أقسام، الثنائى : الباب األول -

  .هبَّ : الثنائى الصحیح مثل -

  .زلزل: لالثنائى الملحق ببناء الرباعى المكرر مث -

  .الثنائى المعتل  -

  : وقسمه ستة أبواب هى، الثالثى الصحیح وما ألحق به: الباب الثانى -

  .وشرب لعب :الثالثى الصحیح مثل -

  .برر سرر و: الثالثى الذى اجتمع فیه حرفان متماثالن مثل -

  .قام، ناب: الثالثى الذى عینه حرف لین مثل -

  .قضى –بنى  –رمى : الثالثى المعتل مثل -

  .ظمأ،  أتت: النوادر فى الهمز وألحقها بأبواب الثالثى مثل -

  .وطأ، وزأ: اللفیف فى الهمز مثل -

  : وقسمه أربعة أبواب، الرباعى وما ألحق به: الباب الثالث -

  .سحتب، بعثر: الرباعى الصحیح مثل -

  .كركم،  دردق: الرباعى الذى به حرفان متماثالن مثل -

: و(ُفُعــل) مثــل، ِســِجلّ : و(ِفِعــّل) مثــل، ِخــَدفّ : ن (ِفَعــّل) مثــلالربــاعى علــى وز  -

  .ُعُتلّ 

  .كوكب: ما ألحق بالرباعى مثل - 

                                                 

    .٣/٥١٣جمهرة اللغة البن درید  )١(



       
  

 
 

 

  ٤٨٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

: وهو ما لحق بالرباعى بحروف زائدة مثل، أبواب الخماسى: الباب الرابع -

  .مززدق

: وهو ما لحق بالخماسى بحروف زائدة مثل، وهو السداسى: الباب اخلامس -

  .زلقوم

  .قتیبىِّ : مثل للفيفأبواب ا -

  .أبواب النوادر -

  .)١(من جمیع األبواب السابقة األلفاظ املهملة -

 واألحادیث النبویة الشریفة، كان یستشهد على شرحه بنماذج من القرآن الكریم  - 

  .وأشعار العرب ،

  .والشواهد ، واألمثال، اهتم فى كتابه باللغات  - 

  

                                                 

، ١٩٩، ١٩٨، ٣/١٨٤، ، ١٩٣، ١٦٩، ١٢٤، ١/١١٣ینظر جمیع ما سبق فى جمهرة اللغة  )١(

٢، ٢٦٨، ٢٩٢، ٢٦٩  

٣٤٨ ،٣٧٩، ٣٦٩، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٩٥.    



       
  

 
 

 

  ٤٩٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  كتاب مجهرة اللغة فى ميزان النقد

  

ویعد ، مرجعًا لغوی�ا قیمًا فى مجال الدراسات اللغویة جمهرة اللغة البن دریدمعجم 

وبـالرغم مـن ذلـك إالَّ أنـه لـم یسـلم مـن ، أقدم المعاجم المفصلة التـى رتبـت ترتیبـًا ألفبائیـاً 

  :  خذ علیهأومن أهم ما ، النقد شأن جمیع المؤلفات

مقدمـة كتابـه حیـث نـراه وقـد خلـط بـین لـم یلتـزم بمـا رسـمه لنفسـه فـى  ابن دریـد ) أن١(

  .... إلخ .والمعتل  األبنیة  وبین الصحیح 

  .فإنه یخرج علیه فى أحیان كثیرة ؛فعلى الرغم من التزامه بنظام األبنیة 

وخاصة فیما یتعلق باأللفاظ الدالة على ، " معروف ": ) فسر كثیرًا من األلفاظ بقوله٢(

  .الحیوانات والنباتات واآلالت

  .نظرًا لعدم اهتمامه بضبط الكلمات ؛ تصحیف كثیر من األلفاظ )٣(

ــــــى اتهامــــــه بالوضــــــع ٤( ــــــون ممــــــا أدى إل ــــــم یعرفهــــــا اللغوی ــــــاظ ل ) انفــــــرد بكلمــــــات وألف

  .)١(واالنتحال

                                                 

نجـا إبراهیم  المعاجم اللغویة د/، ٣١تهذیب اللغة مقدمة المؤلف صـ، ٢/٣٨٨ینظر الخصائص  )١(

المعــاجم العربیــة بــین االبتكــار ، ٧٢المعــاجم العربیــة د/عبــد الســمیع محمــد صـــ، ومــا بعــدها ٦٧صـــ

معجــم رؤیــة جدیــدة فــى ال، ومــا بعــدها ٨٥أحمــد طــه ســلطان صـــ د/، والتقلیــد د/عبــد المــنعم محمــد

عثمـــان  فـــى المعـــاجم اللغویـــة د/، ومـــا بعـــدها ٥٧فتحـــى الـــدابولى صــــ د/، قـــدیما وحـــدیثا –العربـــى 

    .وما بعدها ٩٣محمد سعد البغدادى صـ د/، الحاوى



       
  

 
 

 

  ٤٩١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  القسم الثالث: املشرتك اللفظى وقضاياه

- :
ً
   مفهوم املشرتك لغة واصطالحا

  املشرتك لغة: 

وقـد اشـترك ، تشـاركا: اشـتركا بمعنـى: (یقـال، الشـریكین مخالطـة: الّشْركة والّشِركة سواء

وطریـق ، ...صرت شـریكة: ... وشاركت فالنا.الرجالن وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر

 ؛كــالعین ونحوهــا،  تشـترك فیــه معــاٍن كثیــرة: واســم مشــترك، یســتوى فیــه النــاس: مشـترك

  .)١(فإنه یجمع معانى كثیرة 

 :
ً
  املشرتك اصطالحا

، واعلــم أن مـــن كالمهــم اخـــتالف اللفظــین الخـــتالف المعنیـــین: ( بقولـــه ســـیبویهعرفــه 

  .)٢()واتفاق اللفظین واختالف المعنیین، واختالف اللفظین والمعنى واحد

  .)واتفاق اللفظین واتفاق المعنیین: (بقوله سیبویهفیقصد 

اللفــظ الواحــد الــدال علــى معنیــین مختلفــین : (حــده أهــل األصــول بقولــه الســیوطىوقــال 

  .)٣( )فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

  .)٤(»وضع اللفظ الواحد مادة وهیئة بإزاء معنیین متغایرین أو أكثر  «: وقیل هو

أو أكثـر وضـعًا أوًال ، اللفظـة الموضـوعة لحقیقتـین مختلفتـین «: بقولـه الشوكانىوعرفه 

  .)٥( »...من حیث هما كذلك

على ، الأو أسامٍ ، فكل لفظ یشترك فیه معانٍ ، مشتركوأما ال «: بقوله يالسرخسوعرفه 

وٕاذا ، علــى احتمــال أن یكــون كــل واحــد هــو المــراد بــه علــى االنفــراد بــل ،االنتظــام ســبیل

  )٦(.).ن الواحد مرادًا به انتفى اآلخر..تعیَّ 

                                                 

تــــاج العــــروس ، مــــادة " ش ر ك " ٤/١٥٩٣الصــــحاح ، ١/٣٦٩المزهــــر ، ١١٤الصــــاحبى صـــــ )١(

    ." ش ر ك " ١٠/٤٤٨لسان العرب ، " ش ر ك " ٢٧/٢٢٣

    .١/٢٤الكتاب  )٢(

    .١/٣٦٩المزهر  )٣(

    .٨٠لألنصارى صـ، الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة )٤(

    .٥٧إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول صـ )٥(

    .١/١٢٦األصول  )٦(



       
  

 
 

 

  ٤٩٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

اللفــظ الواحــد الــدالُّ علــى معنیــین مختلفــین أو أكثــر داللــة علــى : (بقولــه يالســبكوعرفــه 

  .)١( )ند أهل تلك اللغةالسواء ع

  : أنواع املشرتك -

  : قسم بعض علماء اللغة القدامى اللفظ المشترك نوعین

  : ما كانت معانیه متباینة: النوع األول

شـریطة أن تكـون ، اللفظ المشترك الدال على أكثر من معنى: وقد عرفوا هذا النوع بأنه

كلفظ العین مثًال حیث یـدل ، لفاظوعلى هذا أكثر األ، هذه المعانى فیه متباینة ومختلفة

الجاسـوس عـین ، النقد، المال،  العین الباصرة: فنطلق على ،على عدة معانى متباینة 

،  نفـس الشـئ، وخیـار الشـئ، المطـر الـذى ال یقلـع، عین البئـر، عین الشمس،  المیزان

  .)٢(إلخ  ...والناس القلیل

  .لنوعوهناك العدید من األلفاظ التى تندرج تحت هذا ا  

  األلفاظ التى تدلُّ على المعنى وضده، أى على الشئ ومقابله :النوع الثانى

والمـتكلم ، وقد ورد أن العـرب كثیـرًا مـا وضـعوا اللفـظ الواحـد للشـئ ومقابلـه فـى آن واحـد

ونفــس الكــالم ینطبــق علــى ، فــى هــذه الحالــة ال یقصــد المعنــى ومــا یقابلــه فــى آن واحــدٍ 

یحمـل الكـالم علـى أن المعنـى ومقابلـه مقصـودان فـى آن السامع حیث ال یجـوز لـه أن 

ألن داللة جمیع األلفاظ المشتركة فى العربیة على معانیهـا إنمـا هـى داللـة علـى  ؛واحد

لـــذا اهـــتم كثیـــر مـــن العلمـــاء ، ســـبیل البـــدل والتعیـــین  ال علـــى ســـبیل الشـــمول واالنتظـــام

  : ل المثال ال الحصرومنها على سبی،  واللغویین بالتصنیف فى مثل هذه األلفاظ

األضـداد واألضـداد ألبـى الطیـب اللغـوى، واألضـداد لألنبـارى، واألضداد للسجستانى، 

  .. الخ..األضداد البن السكیتولألصمعى، 

وهو أحد أئمة اللغـة هـذا النـوع مـن األلفـاظ  أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلبوقد أنكر 

  .)٣(كثیر من العلماءفه فى هذا الرأى وخال، ولم یقبله، فى لغة العرب

  أنواع المشترك اللفظي عند المحدثین : 

  : أربعة أنواع وهى للمشترك اللفظى المحدثین بعضذكر 

                                                 

    .١/٣٦٩والمزهر ، ١/٢٤٨تقى الدین السبكى ، اإلبهاج فى شرح المنهاج )١(

    .٣/٢٠٤تهذیب اللغة ، ١/١٢٦األصول للسرخسى ، ١/٣٨٧المزهر  )٢(

    .٧٢األصمعى والسجستانى وابن السكیت صـ: ضمن ثالثة كتب فى األضداد، األضداد )٣(



       
  

 
 

 

  ٤٩٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  : أن یوجد معنى مركزى للفظ ترتبط عدَّة معانى فرعیة أو هامشیةالنوع األول

والمعنــى المركـــزى هـــو الكلمـــة التــى یمكـــن أن تنـــدرج تحـــت معناهــا كلمـــات أخـــرى لهـــا  

، رأیـت هـالل اللیلـة: یقـال، وعلى سبیل المثال كلمـة " هـالل "، جزئیَّة أو هامشیَّةمعاٍن 

فالمعنى المركـزى هـو " الهـالل ، وال یقطع هالل أصابعه، وفالن ال یبصر هالل حذائه

  .والبقیة ذوات معان هامشیة، " بشكله المعهود لنا

  اقف مختلفة: أن یتعدد المعنى نتیجة الستعمال اللفظ فى مو النوع الثانى

وقــد أطلقــوا علیــه تغییــرات االســتعمال ومنهــا علــى ســبیل ، وهــذا النــوع قریــب مــن الســابق

فــیالحظ تغیــر معانیهــا بتغیــر اســتعمالها فهــى عنــد  )الصــرف(كلمــة : المثــال ال الحصــر

، یغـایر معناهـا عنـد عـالم الزراعـة، عالم النحـو تغـایر معناهـا عنـد الصـراف فـى السـوق

  .وغیر ذلك

: أن تدل الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتیجة لتطور یعتریهـا فـى الثالنوع الث

  المعنى

عملیـــة التــى تطـــور معناهــا عنـــد : مثـــل كلمــة، علیـــه اللغویــون تعـــدد المعنــى وقــد أطلــق

  .وعملیات االغتیال، والصفقات التجاریة، والقادة فى الحروب، األطباء

  ى مستقل: وجود كلمات تدل كل منها على معنالنوع الرابع

یضوع : ضاع: ویحدث أن تتخذ صورة كلمتین لتطور فى النطق مثًال أو تشابه نحو

  .)١(ویضیع المال، المسك

  عوامل وقوع املشرتك اللفظى:  -

یمكن تقسیم العوامل التى تؤدى إلى وقوع االشـتراك اللفظـى إلـى أسـباب داخلیـة وأخـرى 

  .خارجیة

: األسباب الداخلية
ً
  : ئیسین هماوتنقسم قسمین ر  ،أوال

  قد یكون إما مقصوًدا أو تلقائی�ا. وهذا النوع، التغیر فى المعنى:  أوهلما

                                                 

    .وما بعدها بتصرف ١٦٩ینظر علم الداللة د/أحمد مختار عمر صـ )١(



       
  

 
 

 

  ٤٩٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

للحاجـــــة الماســـــة لوضـــــع  ؛ ا مـــــا یكـــــون فـــــى التخصصـــــات العلمیـــــةفالمقصـــــود غالًبـــــ -

ا وهنــا یقــع االشــتراك اللفظــى ولتناســب معنــى معیًنــ، مصــطلحات جدیــدة تواكــب العصــر

  .دیدبین المعنى القدیم للفظ ومعناه الج

وهــذه العالقــة قــد ، ویحــدث التغیــر التلقــائى حینمــا تكــون هنــاك عالقــة بــین المعنیــین -

فیكون المعنى الجدید من قبیل االستعارة وقد تكون لغیر المشابهة ، تكون هى المشابهة

  .ذاك كثیرة فى العربیةوأمثلة هذا و  .فیكون المعنى الجدید من قبیل المجاز المرسل

  ى النطق: التغیر ف ثانيهما : 

فــى  ببان قویــان لوقــوع االشــتراك اللفظــيیــتم غالبــًا عــن طریــق القلــب واإلبــدال وهمــا ســو 

  .)١(لغتنا العربیة 

: األسباب اخلارجية: 
ً
  ثانيا

بحیـث ال ینطبـق علـى الكلمـة لفظـة مشـترك إال إذا ، ویمكن إجمالها فـى اخـتالف البیئـة

علیهــا بأنهـا مــن قبیـل المشــترك  كانـت مسـتعملة فــى بیئتـین مختلفتــین وهنـا یمكــن الحكـم

" األلفــت " فهــى تعنــى " األعســر " عنــد : ومــن ذلــك علــى ســبیل المثــال كلمــة، اللفظــى

  .)٢( قیسلكنها تعنى األحمق عند قبیلة ، تمیمقبیلة 

  

  آراء العلماء فى وقوع املشرتك فى اللغة العربية:  -

: موقف القدماء: 
ً
  أوال

  : رك فى العربیة ونتج عن ذلك ثالثة آراءاختلف علماء اللغة حول وقوع المشت

  الرأى األول: املثبتون: 

وقد اسـتدلوا علـى ذلـك بـأن ، وقد ذهب أنصار هذا الفریق إلى القول بوجوده فى العربیة

وٕاذا كــان األمــر كــذلك فالبــد ، أمــا المعــانى فغیــر متناهیــة، األلفــاظ أو األســماء متناهیــة

                                                 

    .وما بعدها ٣٣الفلسفة اللغویة جرجى زیدان صـ، وما بعدها بتصرف ١٦٠علم الداللة صـ )١(

    .١/٧جمهرة اللغة  )٢(



       
  

 
 

 

  ٤٩٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ابــن و، ســیبویهو، الخلیـل بــن أحمــدالفریــق ویـأتى علــى رأس هـذا ، مـن وجـود المشــترك

  .)١(وغیرهم السیوطىوالمبرد، و، الثعالبىو ، فارس

  الرأى الثانى: املنكرون 

، ألنـه یـؤدى إلـى التعمیـة واإلبهـام ؛وقد أنكر أنصار هذا الرأى وقوع المشترك فـى اللغـة

ضـع لفـظ فلـو جـاز و : ( وقـد احـتج لقولـه، ابن درستویهرأس هؤالء العلمـاء  ویأتى على

   ، مختلفین واحد للداللة على معنیین

وٕانمـا ، ولكن قد یجئ الشئ النادر من هـذه العلـل، لما كان ذلك إبانة بل تعمیة وتغطیة

، حتـى اشـتبه اللفظـان یجئ فى لغتین متباینتین أو لحذف واختصار قـد وقـع فـى الكـالم

  .)٢( )ذلك على السامع وتأول فیه الخطأ وخفي

بـل نجـده وقـد اشـترط لوقوعـه ، نالحـظ أنـه لـم ینكـره مطلقـاً  دستوریهابن وباستقراء قول 

  .أو یقع نتیجة حذف واختصار قد تمَّ فى الكالم، أن یقع فى لغتین مختلفتین

  الرأى الثالث: املعتدلون: 

ومـن هـؤالء ، كمـا لـم یسـرفوا فـى قبولـه، وأنصار هذا الفریـق لـم یبـالغوا فـى إنكـاره مطلقـاً 

اتفـــاق اللفظــــین : ( ویمكـــن أن نستشــــف ذلـــك مـــن قولــــه، ارســــىالف أبــــو علـــىالعلمـــاء 

ولكنـــه مـــن لغـــات ، وال أصـــالً ، واخـــتالف المعنیـــین ینبغـــى أال یكـــون قصـــدًا فـــى الوضـــع

ثــم تســتعار لشــئ فتكثــر وتغلــب فتصــیر ، أو تكــون كــل لفظــة تســتعمل بمعنــى، تــداخلت

  .)٣(بمنزلة األصل)

: موقف احملدثني
ً
  : ثانيا

اختلـف أیضـًا المحـدثون ونـتج عـن ، ل ظـاهرة المشـترك اللفظـىكما اختلـف القـدماء حیـا

  : اختالفهم رأیان

  الرأى االول: املثبتون لوقوعه أو املعتدلون: 

، ولم یسرفوا فى قبوله، فهم لم یبالغوا فى إنكاره، أبى على الفارسىوهؤالء یؤیدون قول 

ــد الغفــار هــاللویــأتى علــى رأس هــذا الفریــق  ــدكتور عب ــدكتو و، )٤(ال ر محمــد حســن ال

  .)٥(جبل

                                                 

    .٣/٢٥٩المخصص ، ٤٥٦الصاحبى صـ، ١٢٤الكتاب ، ١/٣٩٦ینظر المزهر  )١(

    .١/٣٧٣المزهر ، ١/٣٦٤ینظر تصحیح الفصیح البن درستوریه  )٢(

    .١/٣٩٦المزهر ، ١٣/٢٥٩ینظر قوله فى المخصص البن سیده  )٣(

    .٢٩١علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ )٤(

    .١٤٤المعنى اللغوى صـ )٥(



       
  

 
 

 

  ٤٩٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

غیــر أنــه مــن التعســف ، إلــى أنــه موجــود فــى اللغــة العربیــة المحــدثینوقــد ذهــب أكثــر 

ألن بعـــض مـــا یتصـــور مـــن ، التوســـع فـــى إثباتـــه بحیـــث یشـــمل العدیـــد مـــن ألفـــاظ اللغـــة

فــاألولى القبــول والتســلیم بوجــوده فــى ، المشــترك یمكــن تأویلــه وٕاخراجــه مــن هــذا النطــاق

  .)١(ع والمبالغة اللغة مع عدم التوس

  

  الرأى الثانى: املنكرون: 

ــن درســتوریهوقــد ذهــب أنصــار هــذا الــرأى إلــى تأییــد قــول  ویــأتى علــى رأس هــذا ،  اب

الــدكتور و، )٣(علــى عبــد الواحــد وافــى الــدكتور و، )٢(الصــالح الــدكتور صــبحىالفریــق 

  .)٥(الدكتور عبد اهللا العزازى و، )٤(توفیق شاهین 

ــا أمیــل إلــى الــرأى  ــا العربیــة ؛المعتــدلوأن فهــو حقیقــة ثابتــة ال ، لوجــوده بالفعــل فــى لغتن

ولكن ینبغى أال یفتح الباب علـى مصـراعیه أمـام تلـك األلفـاظ بـل ینبغـى ، یمكن إنكارها

  .االعتدال فى قبوله

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

    .٢٩١علم اللغة بین القدیم والحدیث د/عبد الغفار حامد هالل صـ )١(

    .٣٠٣صـ ، دراسات فى فقه اللغة )٢(

    .١٨٩فقه اللغة صـ )٣(

    .٦٦المشترك اللغوى صـ )٤(

    .١٩٧فقه اللغة العربیة صـ )٥(



       
  

 
 

 

  ٤٩٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  

  " اختالف اللهجات العربية القدمية "

     

  وینقسم ثالثة مباحث :

  : مفهوم اللهجات العربية املبحث األول

   : هلجات العرب وأثرها فى اللغة املبحث الثانى

: ألفاظ املشرتك اللفظى الواردة فى اجلمهرة الىت وقع  املبحث الثالث

فيها االشرتاك بسبب اختالف اللهجات مرتبة على 

  حروف املعجم

  

  

  

  

  



       
  

 
 

 

  ٤٩٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث األول : مفهوم اللهجات العربية

  : المبحث على النقاط اآلتیة وسوف ألقى الضوء فى هذا

- :
ً
   مفهوم اللهجة لغة واصطالحا

، أو طرفـه، اللسـان: اللَّْهَجة واللََّهجة بفتح الهاء وسـكونها: (الجوهرىیقول  اللهجة لغة: 

  .)١( )أو اللغة، أو جرس الكالم

طــرف : أولــع بــه واعتــاده واللَّْهجــة واللََّجــة: ....لهــج بــاألمر َلَهجــاً : (ابــن منظــورویقــول 

وهــى لغتــه ، فــالن فصــیح اللَّْهجــة واللََّهَجــة: ویقــال، والفــتح أعلــى، َجــْرُس الكــالم، اللســان

  .)٢( )التى ُجِبل علیها فاعتادها ونشأ علیها

مجموعـة مـن الصـفات اللغویـة التـى تنتمـى إلـى : هـى واللهجة فى االصطالح العلمـى

  .)٣( ویشترك فى هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة، بیئة خاصة

طریقة معینـة فـى االسـتعمال اللغـوى توجـد فـى : بأنها الدكتور عبد الغفار هاللوعرفها 

  .)٤( ئات اللغة الواحدةبیبیئة خارجیة من 

  الصفات التى تتمیز بها اللهجة في :  تكاد تنحصر :الصفات الىت يتميز بها اللهجة -

  .األصوات وطبیعتها -

  .كیفیة صدورها -

  .یة الكلمة ونسجها أو معانى بعض الكلماتصفات ترجع إلى بن -

وتتمیــز بیئــة اللهجــة بصــفات صــوتیة خاصــة تخــالف كــل المخالفــة أو بعضــها صــفات 

  .)٥(اللهجات األخرى

  

                                                 

    .دة " ل هـ ج "الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربیة " ما )١(

    .مادة " ل هـ ج " ١٢/٣٤٠لسان العرب البن منظور  )٢(

، ٤٣اللهجــات العربیــة فــى القــراءات القرآنیــة صـــ، ١٥فــى اللهجــات العربیــة د/إبــراهیم أنــیس صـــ )٣(

    .١٣المدخل إلى علمى القراءات واللهجات صـ

    .٣٣اللهجات نشأة وتطورًا صـ )٤(

    .بتصرف ١٦فى اللهجات العربیة صـ )٥(



       
  

 
 

 

  ٤٩٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  الصفات الصوتية الىت متيز اللهجات. -

  ) اختالف فى مخرج بعض األصوات اللغویة.١(

  ) اختالف فى وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات.٢(

  الف فى مقیاس بعض أصوات اللیل.) اخت٣(

  ) تباین فى النغمة الموسیقیة للكالم.٤(

) اخـتالف فــى قـوانین التفاعــل بـین األصــوات المتجـاورة، حــین یتـأثر بعضــها ٥(

  .)١(ببعض

     : عوامل نشأة اللهجات -

  : یمكن إرجاع العوامل التى تؤدى إلى نشأة اللهجات إلى ما یلى

  ) األسباب الجغرافیة: ١(

ث إن انعزال مجموعة من الناس عن أخرى نتیجة وجود الفواصل الطبیعیة كالجبال حی

والودیـان التـى تفصـل بقعــة عـن أخـرى تــؤدى مـع مـرور الـزمن إلــى وجـود اخـتالف بــین 

  .)٢(اللهجتین 

  ) األسباب االجتماعیة: ٢(

، فهنـــــاك الطبقـــــات فـــــاختالف طبقـــــات المجتمـــــع یـــــؤثر فـــــى تكـــــون اللهجـــــات المختلفـــــة

وهناك الطبقـات المهنیـة التجاریـة والصـناعیة ، وهناك الطبقات المتوسطة، راطیةرستقاأل

ـــى تكـــون اللهجـــات، والزراعیـــة ـــدریسوقـــد أطلـــق ، وكـــل ذلـــك یـــؤدى إل ـــك " فن ـــى ذل  عل

  .)٣(العامیات الخاصة " 

   : ) احتكاك اللغات واختالطها نتیجة غزو أو هجرات أو تجاور٣(

  .)٤(ى تؤدى إلى نشأة اللهجات وهذا العامل یعد من أهم العوامل الت

                                                 

ومــا بعــدها، المكتبــة  ١داود ســلوم صـــ دراســة اللهجــات العربیــة القدیمــة د.، ١٧المرجــع الســابق نفســه صـــ )١(

  م.  ١٩٧٦-هـ١٣٩٦" ١العلمیة ومطبعتها الهور باكستان، ومكتبة المنار بالكویت، طـ"

تصــرف، دراســة اللهجــات ب ٤٣، اللهجــات العربیــة فــى القــراءات القرآنیــة صـــ٢٠فــى اللهجــات العربیــة صـــ )٢(

  . ٤العربیة القدیمة صـ

  .  ٣١٥بتصرف، اللغة لفندریس صـ ٤٤اللهجات العربیة فى القراءات القرآنیة صـ )٣(

  .  ٤٤وما بعدها بتصرف، اللهجات العربیة فى القراءات القرآنیة صـ ٢٠فى اللهجات العربیة صـ )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٠٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  ) األسباب الفردیة: ٤(

فــاختالف األفــراد فــى النطــق یــؤدى مــع مــرور الــزمن إلــى تكــون اللهجــات ویلحــق بهــذه 

  .)١(والقیاس الخاطئ ، األسباب ما یسمى بخطأ األطفال

  

  املبحث الثانى : هلجات العرب وأثرها فى اللغة

  : و ذلك لما یأتى، كبیرًا فى اللغة  هجات العربیة أثراً یمكن أن نقول إن للَّ 

  

 
ً
فالصــلة الوثیقــة بــین ، هجــات فــى كثیــر مــن مظاهرهــاارتبــاط القــراءات القرآنیــة باللَّ  :أوال

وعلیـه فاللهجـات سـبب فـى ، صلة نشـأة فكـل منهمـا مـرتبط بـاآلخر      هذین العلمین 

  .نزول القرآن الكریم على سبعة أحرف تیسیرًا على األمة

 
ً
دنا اللهجـات العربیـة فـى الوقـوف علـى مراحـل تطـور اللغـة العربیـة علـى كافـة تفی :ثانيا

  .المستویات الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة

 ثالث
ً
  .تفیدنا اللهجات العربیة فى بناء المعجم التاریخى للغة العربیة: ا

 
ً
  .فهم عادات وسلوك العرب القدماءفي تفیدنا : رابعا

 
ً
، والتفسـیر  ، والنحـو ، احـث اللهجـات موزعـة بـین كتـب اللغـةأن كثیـرًا مـن مب: خامسا

  .والتاریخ، وآثار الصحابة والتابعین، واألحادیث النبویة ، والقراءات القرآنیة

 
ً
 مـن مصـادر اللهجـات العربیـة القدیمـة ا غنی�اأن الحدیث النبوى الشریف مصدرً : سادسا

  .لعرب المختلفةنظرًا الشتماله على ألفاظ غزیرة ترجع إلى لغات ا ؛

 
ً
  .أن اللهجات العربیة عامًال من عوامل زیادة كشف المعنى اللغوى للكلمة: سابعا

 
ً
  .یمكن االستعانة باللهجات العربیة فى توجیه القراءات القرآنیة: ثامنا

 
ً
  .أن الرواة قد استنبطوا قواعدهم من اللهجات العربیة: تاسعا

جـــات العربیـــة أثـــرًا كبیـــرًا فـــى تقعیـــد وتقنـــین هإن للَّ : كـــل هـــذه العوامـــل تـــدعونا ألن نقـــول

  .قواعد اللغة العربیة وكل ذلك كان خدمة للقرآن الكریم

                                                 

  صرف.  بت ٤٥اللهجات العربیة فى القراءات القرآنیة صـ )١(
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املبحث الثالث  :  ألفاظ املشرتك اللفظى الواردة فى اجلمهرة الىت وقع 

  فيها االشرتاك بسبب اختالف اللهجات مرتبة على حروف املعجم

  

  : توطئة -

وقــوع المشــترك اللفظــى فــى الكلمــات اخــتالف لغــات مــن أهــم العوامــل التــى تــؤدى إلــى 

وتعـــدد معـــانى الكلمـــة ، العـــرب وتعـــدد داللتهـــا بســـبب اللهجـــات التـــى وردت عـــن العـــرب

جمهرة اللغـة " البـن  "وقد تتبعت معجـم ، الواحدة واقع فى ألفاظ كثیرة من لغتنا العربیة

علـى ابـن دریـد ان یـنص فوجدت أثر ملموسًا لهذه الظاهرة بین ثنایاه وكثیـرًا مـا كـ درید

؛ وأحیانـًا أخـرى كـان یهمـل عـزو اللغـة لقبیلـة معینـة، المعنى الواقع فى لغة قبیلة بعینهـا

ه أحیانــًا بــأن ســبب وقــوع كمــا كــان ینــوِّ ، أو اعتمــادًا علــى شــهرتها، إمــا لعــدم علمــه بهــا

 وقد قمـت بترتیـب ألفـاظ المشـترك، االشتراك فى الكلمة وقوعه فى لغة من لغات العرب

وســوف أقــوم بدراســة هــذه ، اللغــة البــن دریــد معجــم جمهــرةاللفظــى حســب ورودهــا فــى 

مـن معـانى للكلمـة  ابـن دریـدومقارنـة مـا ذكـره ، فـى الكلمـة ابن دریـداأللفاظ بذكر قول 

مع ذكـر االسـتدراكات التـى یمكـن ، بما هو موجود فى كتب القدماء السابقین والالحقین

فــي وقــد رتبتهــا طبقــًا لورودهــا ، ابــن دریــدیــذكرها  أن تكــون قــد وردت عــن العلمــاء ولــم

  : فجاءت كما یلى معجم جمهرة اللغة

رر بفتح السني وكسرها:  -
َّ
  الس

ــرركلمــة "  ، الجمهــرةفــي  أكثــر مــن معنــى ابــن دریــد" مــن الكلمــات التــى ذكــر لهــا  السَّ

رة ممـا یـدخلها فـى دائـ،  بـذلك ابن دریـدوٕان لم یصرح ، وبعضها لغة من لغات العرب 

  : سبعة معانى وهى ابن درید فقد ذكر لها، االشتراك اللفظى

  .خالف العالنیة: السِّرُّ : املعىن األول

  .ِسرُّ كل شئ خالصه: املعىن الثانى

  .موضع السَِّر الذى یقطع من الصبىِّ ، السَّرة فى البطن :املعىن الثالث

  النكاح: السِّّر: املعىن الرابع
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  : امرئ القیس بن ُحْجر الكندىواحتجَّ بقول الشاعر .)١( أبو عبیدةهكذا فسره  
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عـــن  أبـــو حـــاتموأنشـــد ، داٌؤ یصـــیب اإلبـــل فـــى صـــدورها: السَّـــَرر:  املعـــىن اخلـــامس

  : ي األصمع
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أو قبـل ، وهـو آخـر یـوم مـن الشـهر، یـوم یسـتتر فیـه الهـالل: السِّـرار:  املعىن السـادس 

  .ذلك یوماً 

  .وأسرار جمع، الواحدة ِسَرر وِسَرار، فةو معر ، أسرة الكف: املعىن السابع

، أى أظهرتـه، أْسَرْرُت الشـئَ : یقال، اسم لكتمان الشئ وٕاظهاره من أَسرَّ : املعىن الثامن

  )٥(.)٤(���������������������������������      : قال الفرزدق،  وكتمته أیضاً 

لم ینص علیها  ابن دریدوباستقراء معاجمنا العربیة نالحظ أن هذه المعانى التى ساقها 

ابن  كما فعـل –دون أن یشیروا إلى لغة فیها ، كافة بعض العلماء وٕانما اكتفوا ببعضها

 )٦(الخلیــــل بــــن أحمــــدومــــن هــــؤالء العلمــــاء  –حیــــث لــــم یصــــرح بــــأن فیهــــا لغــــة دریــــد 

  ............ )٨(الصاحب بن عبادو، )٧(األزهرىو

  .)٣(ابادى الفیروز و )٢(الزمخشرىو، )١(فارس ابنو، )٩(ابن سیدهو............ 

                                                 

ــه الحــق  دوذلــك عنــ )١( ســورة البقــرة   MR  Q  P  O  L  -:تبــارك وتعــالى–تفســیره لقول

    .١/٧٥ینظر قوله فى مجاز القرآن ، حیث فسَّر السِّر باإلفضاء بالنكاح ، "٢٣٥"

ومجـاز القـرآن ، ٢٨وقائلـه امـرؤ القـیس بـن حجـر ینظـر دیوانـه صــ: هذا البیت مـن بحـر الطویـل )٢(

    .١/٣٨٩أمالى ابن الشجرى ، ٢/٤٢٣ئص الخصا، ١/٧٦٠

" س ر ر " االشــتقاق ، ینظــر لســان العــرب مــادتى " ض ب ب "، هــذا البیــت مــن بحــر الكامــل )٣(

    .١٩٠البن درید صـ

واألضـــداد ، ٢١األضـــداد لألصـــمعى صــــ، قائلـــه الفـــرزدق ینظـــر لســـان العـــرب مـــادة " س ر ر " )٤(

  وقد بحثت عنه فى دیوان الفرزدق فلم أجده.  ، ٣٥٣األضداد ألبى الطیب صـ، ٤٦لألنبارى صـ

    .مادة " س ر ر " ١/٢١جمهرة اللغة البن درید  )٥(

    .مادة " س ر ر " ٧/١٨٩معجم العین  )٦(

    .مادة " س ر ر " ٤/٢٣٩تهذیب اللغة  )٧(

    .مادة " س ر ر " ٢/٤٢المحیط فى اللغة  )٨(

    ." س ر ر " ٨/٤٠٦المحكم والمحیط األعظم  )٩(
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 رىالجـوهومـنهم  ،  ابـن دریـدوهذا ما لـم یـورده ، وقد أشار بعض العلماء إلى لغة فیها

ــرِّ : (حیــث یقــول ــَرُر بفــتح الســین وكســرها لغــة فــى السُّ ــَرُر والسِّ َســَرُر : ُقِطــعَ : یقــال، السَّ

  .)٤( )....وجمعه أسرة، الَصبىِّ وِسَرَره

  .)٦(ابن منظورو، )٥(الزبیدىوقد أشار إلى هذه اللغة أیضًا 

  نها: وقد زاد بعض العلماء غیر هذا الذى ذكره ابن درید من المعانى المشتركة وم

ــَررُ  -  لكمــأة عــروق ولكــن لهــا لولــیس ، دملوكــة مــن تــراب تنبــت فیهــا الكمــأة: السَّ

  .)٧( األزهرىوهذا المعنى ذكره  .أسرار

ذكـــره ، وهـــو الناســـور، داٌء یأخـــذ فـــى الِكْرِكـــَرة َفِتـــرم وُتِمـــدَّ فتكـــوى بالنـــارر: السَّـــر  - 

  .)٨(الصاحب بن عباد

ــرَ  -  َســرَّ البعیــر ، كــاُد َیْنُقــب إلــى جوفــه وال یقتــلقــْرٌح ُمــَؤخرة ِكْرِكــَرة البعیــر یر: السَّ

  .)٩( األعرابى ابنیَسرُّ َسَرًرا ذكره 

  .)١٠( الفیروزابادىذكره ، الطَّیِّبة: السَّرر من األرض - 

  .)١٢(ابن منظورو، )١١( الزبیدىذكره ، ألجوف: االسرر - 

                                                                                                                            

    .وما بعدها " س ر ر " ٣/٥٠مقاییس اللغة  )١(

    .مادة " س ر ر " ١/٢١٥أساس البالغة  )٢(

    ." س ر ر " ١/٥١٨القاموس المحیط  )٣(

    .وما بعدها مادة " س ر ر " ٢/٦٨١للجوهرى ، تاج اللغة وصحاح العربیة )٤(

    .وما بعدها " س ر ر " ١٢/١٠تاج العروس للزبیدى  )٥(

    .مادة " س ر ر " ٤/٣٥٦سان العرب البن منظور ل )٦(

    .مادة " س ر ر " ٤/٢٣٩تهذیب اللغة لألزهرى  )٧(

    .٨/٤٠٧المحیط فى اللغة  )٨(

مـادة  ٤/٣٥٦لسـان العـرب ، ١/٢١٥أسـاس البالغـة ، ٨/٤٠٧ینظر قوله فى المحیط فى اللغة  )٩(

    ."س ر ر "

    .مادة " س ر ر " ١/٥١٨القاموس المحیط  )١٠(

    ." س ر ر " ١٢/١٠تاج العروس  )١١(

    .مادة " س ر ر " ٤/٣٥٦لسان العرب  )١٢(
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لفــاظ وهكــذا فــإن تعــدد معــانى كلمــة " السَّــرر " بفــتح الســین وكســرها جعلهــا مــن قبیــل األ

ـــن دریـــدوقـــد أهمـــل ، المشـــتركة ، الجـــوهرىبینمـــا نـــص علـــى لغـــة فیهـــا ، كونهـــا لغـــة اب

إن سـبب وقـوع االشـتراك فـى هـذه : ومن هنـا یمكـن أن نقـول ، ابن منظورو، الزبیدىو

  .الكلمة اختالف لغات العرب

  : اجلواء -

ممـا  –دون أن یشـر إلـى لغـة فیهـا  –" ثالثـة معـانى  الجـواءفى كلمـة "  ابن دریدذكر 

  :وهى، یدخلها فى دائرة االشتراك اللفظى

  .البطن من األرض: الجواء: املعىن األول

  .والجمع أجویة، البطن الغامض من األرض: الجواء: الثانى املعىن

  .)١(موضع واسٌع غلیٌظ من األرض : الجواء: املعىن الثالث

: العرب حیث یقـوللغة من لغات : ثالثة معانى لهذه الكلمة أحدهما الجوهرى ذكروقد 

  .)٢( )لغٌة فى جئاوة القدر: الِجَواُء والحیاءُ (

  :  زاد بعض العلماء على ما ذكره ابن درید معانى أخرى ومنهاو 

 )٤(الجـوهرىو، )٣( الخلیـل بـن أحمـدوهـذا المعنـى ذكـره ، الواسـع مـن األدویـة: الجـواء -

  .)٧(الفیومىو )٦(فارس ابنو )٥(األزهرىو

نقًال  ابن سیدهوهذا المعنى ذكره . ن بین بیوت القوم والجمع أجویةُمْزجة تكو :الجواء -

  .)٨(أبى عبیدةعن 

                                                 

    .مادة " ج و ا " ١/٢٣٠جمهرة اللغة البن درید  )١(

    .مادة " ج و ا " ٦/٢٣٠٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    ." ج و و " ٦/١٦٩العین  )٣(

    ." ج و ا " ٦/٢٣٠٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    ." ج و و " ١٢، ٣/١١تهذیب اللغة  )٥(

    .وما بعدها ٣٧/٣٨٥، " ج و و " ١/٤٦٣مقاییس اللغة  )٦(

    ." ج و و " ٢/٢٤٢المصباح المنیر  )٧(

    ." ج و و " ٣/٢١١المخصص البن سیده  )٨(
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 وجمعهـا أجویـة ذكـره، أو َخْصـَفة، أو شئ توضع علیه من ِجْلد، وعاء القدر: الجواء -

  .)١(الزبیدى

ـــن أحمـــدوقـــد ذكـــر هـــذا المعنـــى ، خیاطـــُة حیـــاِء الناقـــة: الجـــواء - ابـــن و، )٢(الخلیـــل ب

  .)٤(لزبیدىاو، )٣(منظور

  .)٥(الزبیدىوهذا المعنى ذكره ، ِشْبُه َجْوَرب لَزاِد الرَّاعى وِكِنِفه: الجواء -

  : وثب -

وبهذا یكون السبب ، ثانیها لغة لبعض العرب، " معنیین وثبفى كلمة "  ابن دریدذكر 

  : هذان المعنیان هما، و فى تعدد معناها لغات العرب

  .ِثَب َیِثُب وْثبًا ووُثوباً وَ : یقال، الطَّْفر: املعىن األول

ویقال الملك الذى یلزم ، یسمون السریر وثاباً ، القعود: بلغة حمیرالوثب : املعىن الثانى

  .)٦(موثبان  :السریر وال یغزو

، وقد ذكر هذین المعنیین كثیر من العلماء وصرحوا بأن أحد المعنیـین لغـة عـن العـرب

ابــن جنــى و، )١٠(الصــاحب بــن عبــاد، )٩(هابــن ســید، )٨( زهــرىاأل ، )٧(الجــوهرى ومــنهم 
  .)١٥(الزبیدىو، )١٤(ابن منظورو، )١٣(الفیروزابادى، و)١٢(ابن فارس و )١١(

  : املعصوب -

                                                 

    ." ووما بعدها " ج و  ٣٧/٣٨٥تاج العروس  )١(

    ." ج و و " ٦/١٦٩العین  )٢(

    ." ج و و " ١٤/١٥٧ب لسان العر  )٣(

    .وما بعدها مادة " ج و و " ٣٧/٣٨٥تاج العروس  )٤(

    .وما بعدها " ج و و " ٣٧/٣٨٥تاج العروس  )٥(

    ." و ث ب " ١/٢٦٣جمهرة اللغة البن درید  )٦(

    ." و ث ب " ١/٢٣١تاج اللغة وصحاح العربیة  )٧(

    ." و ث ب " ٥/١١٦تهذیب اللغة  )٨(

    ." و ث ب " ٣/٣٣٦المحیط األعظم المحكم و  )٩(

    ." و ث ب " ٢/٤٢٣المحیط فى اللغة  )١٠(

    .٢/٢٨الخصائص  )١١(

    ." و ث ب " ٦/٨٦مقاییس اللغة  )١٢(

    ." و ث ب " ١/١٨٠القاموس المحیط  )١٣(

    ." و ث ب " ١/٧٩٢لسان العرب  )١٤(

    ." و ث ب " ٤/٣٣٢تاج العروس  )١٥(



       
  

 
 

 

  ٥٠٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــن دریــدذكــر  ، وبهــذا  " معنیــین أحــدهما لغــة لــبعض العــرب المعصــوبفــى كلمــة "  اب

 وهـذان المعنیـان، الختالف لغـات العـرب اً المشترك اللفظى راجع یكون السبب في وقوع

  : هما

  .صلب اللحم غیر مسترخ: معصوب : رجلٌ املعىن األول

  .)٣(ابن منظورو )٢(الزبیدىو )١(الصاحب بن عبادالمعنى هذا وقد ذكر 

  .)٤(الجائع: لغة هذیلالمعصوب فى : املعىن الثانى

  .)٦(الزمخشرىو، )٥(ابن فارس  وذكر هذا المعنى 

  وهى:   ابن درید وقد زاد كثیر من العلماء معاني أخرى على ما ذكره

  .)٧(عصب القوم بفالن أى استكفوا جوله: اسم مفعول من: المعصوب -

 الفـراءأو مـن قـول ، إذا دارت بـه، اسم مفعول من عصبت اإلبل بالمـاء: المعصوب -

  .عَصَبت اإلبل وعِصبت بالكسر: 

  : ابن أحمرقال ، إذا یبس علیه، اسم مفعول من َعَصَب الریُق بفیه: المعصوب -
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  .احمرَّ : اسم مفعول من عصب األفق: المعصوب -

إذا شـــددت خّصـــیْیه حتَّـــى ، َعصـــْبُت الكـــبش عصـــباً : اســـم مفعـــول مـــن: المعصـــوب -

  .یسقطا من غیر أن تنزعهما

، ن الـــالم مـــن مفـــاَعَلتنتســـكی: اســـم مفعـــول مـــن الَعْصـــب فـــى العـــروض: المعصـــوب -

  .)٨(وینقل إلى مفاعیلن

: وقیــل، وقــد عصــب یعصــب عصــوباً ، الــذى كــادت أمعــاؤه تیــبس جوعــاً : المعصــوب -

وعصـــــب القـــــوم جـــــوعهم ، ألنـــــه عصـــــب بطنـــــه بحجـــــر مـــــن الجـــــوع؛  ســـــمى معصـــــوباً 

   )١( .وعصبتهم
                                                 

    .مادة " ع ص ب " ١/٥٤١المحیط فى اللغة  )١(

    ." ع ص ب " ١/٧٦٧تاج العروس  )٢(

    ." ع ص ب " ١/٦٠٢لسان العرب  )٣(

    .مادة " ع ص ب " ١/٣٤٨جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    ." ع ص ب " ٤/٣٣٦مقاییس اللغة  )٥(

    ." ع ص ب " ١/٣١١أساس البالغة  )٦(

    .ب "مادة " ع ص  ١/١٨٢تاج اللغة وصحاح العربیة  )٧(

    .مادة " ع ص ب " ١/١٨٢تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(



       
  

 
 

 

  ٥٠٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

أى مجدولــة ، وجاریــة معصــوبة حســنة الَعْصــب، رجــل معصــوب الخلــق: المعصــوب -

  .)٢( الخلق

  :  متح -

، االشـتراك اللفظـىمما یدخلها فى دائـرة   " ثالثة معانى متحفى كلمة "  ابن دریدذكر 

وٕان لــم یــنص ، وأحـد المعــانى الثالثــة لغــة لـبعض العــرب كمــا ثبــت مـن المعــاجم العربیــة

  : وهى ،  على ذلكابن درید 

ــىن األول اتٌح والجمــع ُمتَّــاح قــال فهــو مــ، مــتح یمــتح َمْتحــاً : یقــال، اإلســكاء: الَمــْتح: املع

  : الشاعر
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  :وقال اآلخر
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  .قریبة المنزع: بئٌر ماتُح وَمتوح: املعىن الثانى

   .)٥(إذا امتدَّ ، متح النهاُر وأمتحَ  :املعىن الثالث

إلـــى أن أحـــد هـــذه بعضـــهم كمـــا أشـــار وقـــد ذكـــر كثیـــر مـــن اللغـــویین المعـــاني الثالثـــة، 

  : حیث یقول يالجوهر ومنهم  ،  المعانى قد ورد لغة لبعض العرب

  .)٦( )إذا ارتفع، لغة فى متح: فتح النهار، متح النهار إذا ارتفع( 

  .)٩(ابن القطاع و، )٨(الزبیدىو، )٧(منظور كابنغویین وذهب إلى ذلك كثیر من الل 

                                                                                                                            

    .١/٥٤١المحیط فى اللغة ، ١/٣١١أساس البالغة ، ٤/٣٣٦مقاییس اللغة  )١(

ـــة  )٢( ـــاییس اللغـــة ، ١/٥٤٠المحـــیط فـــى اللغـــة ، ومـــا بعـــدها ١/١٨٢تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی مق

    ." ع ص ب " ١/٣١١البالغة  أساس، ١/٧٦٧تاج العروس ، ١/٦٠٢لسان العرب ، ٤/٣٣٩

  لســــــان العــــــرب مــــــادة ، ٩/١٦٨المخصــــــص ، ١٧٥قائلــــــه النابغــــــة الــــــذبیانى ینظــــــر دیوانــــــه صـــــــ )٣(

  " م ت ح"  

    .١/٣٨٧جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    .السابق نفسه )٥(

    .مادة " م ت ح " ١/٤٠٣تاج اللغة وصحاح العربیة  )٦(

    ."م ت ح مادة "  ٢/٥٨٨لسان العرب  )٧(

    .مادة " م ت ح " ٧/١٠٧تاج العروس  )٨(

    .٢/٢٢٤األفعال البن القطاع  )٩(



       
  

 
 

 

  ٥٠٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  : ومما زادوه  وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

، )٣(ابن سیدهو، )٢(ابن فارسو، )١(األزهرىوهذا المعنى ذكـره ، طویل: لیل متاح أى -

   )٧(الزبیدىو، )٦(الفیروز ابادى و، )٥(ابن منظورو، )٤(عباد الصاحب بنو

هــــذا المعنــــى ذكــــره  و. قــــد مــــتح بهــــا: یقــــال للرجــــل إذا أْحــــَدث، أى َحَبــــق: مــــتح بهــــا -

ــــادو، )٨(الجــــوهرى ــــن عب ــــن منظــــورو، )٩( الصــــاحب ب ــــادىو )١٠(اب ــــروز اب ، )١١(الفی

  . )١٢(الزبیدىو

وذكـره ، )١٥(الفیروزابادى ، و)١٤(القطاع ابن و، )١٣(األزهرىذكـره ، رمى: متح َبسْلِحه -

  .)١٦(بالحاء والخاء ابن منظور

  َتراِوح بأیدیها وتتمتح.: أى، متحت اإلبل ْتمُتُح فى سیرها -

  )١(، وابـن عبـاد)١٩(وابـن سـیده ، )١٨(واألزهـرى ،)١٧(الخلیل بن أحمـدوهذا المعنى ذكره 

  .)٣( ، وابن منظور)٢(والزبیدى

                                                 

    ." م ت ح " ٢/٨٣تهذیب اللغة  )١(

    ." م ت ح " ٥/٢٩٣مقاییس اللغة  )٢(

    ." م ت ح " ٣/٢٨٢المحكم  )٣(

    ." م ت ح " ١/٢١٥المحیط فى اللغة  )٤(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )٥(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧قاموس المحیط ال )٦(

    .٧/١٠٧تاج العروس  )٧(

    .مادة " م ت ح " ١/٤٠٣تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(

    ." م ت ح " ١/٢١٥المحیط فى اللغة  )٩(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )١٠(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )١١(

    ." م ت ح " ٧/١٠٧تاج العروس  )١٢(

    ." م ت ح " ٢/٨٣تهذیب اللغة  )١٣(

    ." م ت ح " ٢/٢٢٤األفعال البن القطاع  )١٤(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )١٥(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب البن منظور  )١٦(

    ." م ت ح " ٣/١٩٦العین  )١٧(

    ." م ت ح " ٢/٨٣تهذیب اللغة  )١٨(

    .ت ح "" م  ٣/٢٨٢المحیط والمحكم األعظم  )١٩(



       
  

 
 

 

  ٥٠٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  .َصَرعه أى َصْرٍع كان: متحه أى -

  .)٧(، والزبیدى)٦(، والفیروز ابادى )٥(ظور، وابن من)٤(ابن عبادوقد ذكر هذا المعنى 

  .إذا جلده، متحه مائة سوط -

  .)١١(، وابن منظور)١٠(، والفیروز ابادى)٩(، والزبیدى)٨(الصاحب بن عبادذكره 

  .)١٣(، والفیروز ابادى)١٢(األزهرىذكره ، إذا قطعه: متحه -

الفیــروز و، )١٥(الزبیــدىو، )١٤(ابــن القطــاعذكــره  إذا ثبــت أذنــًا لیبــیض: مــتح الجــراد -

  .)١٧(ابن منظورو، )١٦(ابادى

  .)٢٠(، والزبیدى)١٩(، وابن منظور)١٨(ابن سیدهذكره ، قاربه: متح الشئ -

  ." مما یدخلها فى دائرة االشتراك اللفظى متحوهكذا تتعدد دالالت كلمة " 

  

  : عفت -

                                                                                                                            

    ." م ت ح " ١/٢١٥المحیط فى اللغة  )١(

    .مادة " م ت ح " ٧/١٠٧تاج العروس  )٢(

    .مادة "مم ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )٣(

    ." م ت ح " ١/٢١٥المحیط فى اللغة  )٤(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )٥(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )٦(

    .٧/١٠٧تاج العروس  )٧(

    ." م ت ح " ١/٢١٥المحیط فى اللغة  )٨(

    ." م ت ح " ٧/١٠٧تاج العروس  )٩(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )١٠(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )١١(

    ." م ت ح " ٢/٨٣تهذیب اللغة  )١٢(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )١٣(

    .ت ح "" م  ٢/٢٢٤األفعال البن القطاع  )١٤(

    ." م ت ح " ٧/١٠٧تاج العروس  )١٥(

    ." م ت ح " ١/٣٠٧القاموس المحیط  )١٦(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )١٧(

    ." م ت ح " ٣/٢٨٢المحیط والمحكم األعظم  )١٨(

    ." م ت ح " ٢/٥٨٨لسان العرب  )١٩(

    .٧/١٠٧تاج العروس  )٢٠(



       
  

 
 

 

  ٥١٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــدذكــر  " ثالثــة معــانى أحــدهما لغــة مــن لغــات العــرب ممــا  عفــتفــى كلمــة "  ابــن دری

  : وهى، ا فى دائرة االشتراك اللفظىیدخله

  .إذا َلواه: عفت الشئ یعفته َعْفتا: املعىن األول

  .إذا أخرجه على غیر وجهه: عفت الرجل كالمه یعفته َعْفتا: املعىن الثانى

     .)١(األحمقوفى لغة غیرهم ، األعسر: بنى تمیم األعفت فى لغة: املعىن الثالث

  .شأ فى هذه الكلمة من لغات العربوبهذا یكون المشترك اللفظى قد ن

ــن ســیده، )٢(ابــادى  الفیــروزوقــد ذكــر هــذه المعــانى الثالثــة  ، )٤(، وابــن منظــور)٣(واب

    .)٦(والجوهرى، )٥(والزبیدى

  : ومما زادوه  وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

  .)٧(ابن سیدهذكره ، إذا جلس: الكثیر التكشُّف: األعفت -

  .     )٩(، والزبیدى)٨(ابن منظورذكره ، وألفت وهو األخرق، وأعفك، رجٌل أعفت -

  : الدرجة -

، وقـد نشـأ أولهمـا مـن لغـة للعـرب فیـه، " الـدرجخمسة معانى فى كلمة "  ابن دریدذكر 

  : وهذه المعانى هى

ــىن األول درجــة وهــى الواحــدة ، وهــى المرقــاة والجمــع الــدرج، لغــة الَدرجــة، الُدَرجــة: املع

       .)١٠(فالن فى درجة عالیة أى فى منزلة رفیعة : یقال، المنزلة

  إذا طویته : مصدر َدَرْجُت الشئ َدْرجًا وأدرجته إدراجاً : الدَّْرج: املعىن الثانى

                                                 

    .ت "" ع ف  ١/٤٠١جمهرة اللغة البن درید  )١(

    ." ع ف ت " ١/٢٠٠القاموس المحیط  )٢(

    ." ع ف ت " ٢/٥٣المحیط والمحكم األعظم  )٣(

    ." ع ف ت " ٢/٥٩لسان العرب  )٤(

    ." ع ف ت " ٥/٤٧٧تاج العروس  )٥(

    .مادة " ع ف ت " ١/٢٥٨تاج اللغة وصحاح العربیة  )٦(

    ." ع ف ت " ٢/٥٣المحیط والمحكم األعظم  )٧(

    ." ع ف ت " ٢/٥٩لسان العرب  )٨(

    ." ع ف ت " ٥/٤٧٧تاج العروس  )٩(

    ." د ر ج " ١/٤٤٦جمهرة اللغة البن درید  )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥١١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

       .)١( )أكذب من َدبَّ ودرج: (ومن أمثالهم، إذا مشى: درج الصبى: املعىن الثالث

  .فالن على َدَرج كذا وكذا أى سبیله: یقال، یلالسب: الدرج: املعىن الرابع

       .)٢(ِخَرق ُتَلفُّ وتدخل فى حیاء الناقة تعالج بها : الدُّْرجة: املعىن اخلامس

، وابــــن )٤(، وابــــن ســــیده)٣(، كــــابن عبــــادوقــــد ذكــــر المعنــــى األول كثیــــر مــــن العلمــــاء

  .  )٨(، والجوهرى)٧(، والزبیدى)٦(الفیروزابادى ،)٥(منظور

  : ومما زادوه  اد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن دریدوقد ز 

  على خلقة القط إال أنها ألطف، طائر أسود باطن الجناحین وظاهرهما أعبر: الدَُّرَجةُ 

  ،)١١(والصاحب بن عباد، )١٠(وأبو عمرو الشیبانى، )٩(وهذا المعنى ذكره الجوهرى

  .وغیرهم، )١٥(والزبیدى، )١٤(ابادىوالفیروز ، )١٣(وابن منظور، )١٢(وابن سیده

  : أشاح -

الـذى  المشـترك اللفظـىوهى من قبیـل ، " أربعة معانى أشاحفى كلمة " ابن درید  ذكر

  : نشأ عن لغة العرب وهى

                                                 

    .١/٢٩٢ینظر هذا المثل فى المستقصى  )١(

    ." د ر ج " ١/٤٤٦جمهرة اللغة البن درید  )٢(

    ." د ر ج " ١/١٧٩المحیط فى اللغة  )٣(

    ." د ر ج " ٧/٣٢١م المحیط والمحكم األعظ )٤(

    ." د ر ج  " ٢/٢٢٦لسان العرب  )٥(

    ." د ر ج " ١/٢٤٠القاموس المحیط  )٦(

    ." د ر ج " ٥/٥٦١تاج العروس  )٧(

    .مادة " د ر ج " ١/٣١٤تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(

    .مادة " د ر ج " ١/٣١٤تاج اللغة وصحاح العربیة  )٩(

    .باب الدال ٧٠بانى صـالجیم ألبى عمرو الشی )١٠(

    ." د ر ج" ١/١٧٩المحیط فى اللغة  )١١(

    .١/٥١١والمخصص ، " د ر ج " ٧/٣٢١المحیط والمحكم األعظم  )١٢(

    ." د ر ج  " ٢/٢٢٦لسان العرب  )١٣(

    ." د ر ج " ١/٢٤٠القاموس المحیط  )١٤(

    ." د ر ج " ٥/٥٦١تاج العروس  )١٥(



       
  

 
 

 

  ٥١٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــىن األول ــح بــه المــرأة: وشــاح والجمــع ُوُشــحُ : املع إشــاح فــى : تقــول وهــذیل. َخــَرٌز تتوشَّ

       .)١(معنى ِوشاح

  .ولم یذكره أحد، بهذا المعنى ابن درید وقد انفرد

   .)٢(فهو مشیح، إذا َحِذر، أشاح الرُجُل إشاحة: یقال، بمعنى حذر: املعىن الثانى

، وأشار إلى هذا المعنـى دون أن )٣(وقد ذكر هذا المعنى وأشار إلى أنه لغة الجوهرى

یـــنص علـــى لغـــة هـــذیل كثیـــر مـــن العلمـــاء مـــنهم علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر : 

ــن ســیده)٤(األزهــرى ــارس)٥(، واب ــن ف ــن القطــاع)٦(، واب ، وابــن )٨(، والزمخشــرى)٧(، واب

  ابن فارس واألزهرى إلى أنها من قبیل التضاد. وأشار، )١٠(، والزبیدى)٩(منظور

  .بمعنى جدَّ فى األمر: املعىن الثالث

   .)١١(الجادُّ فى أمره: المُشیح: تقول هذیلو: ابن دریدیقول 

الجـاد : الشیح فـى لغـة هـذیل: (وأنه لغة الجوهرى حیث یقولوقد أشار إلى هذا المعنى 

  . )١٢()شایح: وأشاح مثل، جد فى األمر: شیاح وشایح الرجل: والجمع، فى األمور

ــارس)١٣(هــذیل األزهــرىوذكــر المعنــى فقــط دون اإلشــارة إلــى لغــة  ــن )١٤(، وابــن ف ، واب

  .وغیرهم، )١(، وابن القطاع)١٥(سیده

                                                 

    ." و ش ح " ١/٥٤٠جمهرة اللغة البن درید  )١(

    ." ش و ح " ١/٥٤٠جمهرة اللغة  )٢(

    ." ش ي ح " ١/٣٧٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    ." ش ي ح " ٢/١٥٢تهذیب اللغة  )٤(

    ."ش ي ح ١/٢٥٦المخصص  )٥(

    ." ش ي ح " ٣/٢٣٣مقاییس اللغة  )٦(

    .٢/٢٢٤األفعال البن القطاع  )٧(

    .ي ح " " ش ١/٢٥٢أساس البالغة  )٨(

    ." ش ي ح  " ٢/٥٠٠لسان العرب  )٩(

    .وما بعدها  " د ش ي ح " ٦/٥١١تاج العروس  )١٠(

    ." ش و ح " ١/٥٤٠جمهرة اللغة البن درید  )١١(

    ." ش ي ح " ١/٣٧٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )١٢(

    ." ش ي ح" ٢/١٥٢تهذیب اللغة  )١٣(

    ." ش ي ح " ٣/٢٣٣مقاییس اللغة  )١٤(

    ." ش ي ح " ١/٢٥٦المخصص  )١٥(



       
  

 
 

 

  ٥١٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

   .)٢(ُنْبت الشیح: وأرض َمْشُیوحاء، عروفالشیح نبت م :املعىن الرابع

، الشــیح نبـــت: (حیــث یقـــول الجـــوهريوقــد ذكــر هـــذا المعنــى كثیـــر مــن العلمـــاء ومــنهم 

          .)٣( )والمشیوحاء األرض التى تنبت الشیح

، )٥(، وابــن فــارس)٤(ابــن القطــاعوقــد ذكــر هــذا المعنــى كثیــر مــن العلمــاء ومــنهم 

  .)٧(، وابن منظور)٦(والزبیدى

  : ومما زادوه  وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

  .أعرض: أشاح بوجهه -

، )١١(، واألزهــــرى)١٠(، والزمخشــــرى)٩(، وابــــن عبــــاد)٨(ابــــن ســــیدهوهــــذا المعنــــى ذكــــره 

  .وغیرهم )١٢(والزبیدى

وابـــن ، )١٣(كـــالجوهرىوقـــد ذكـــره كثیـــر مـــن العلمـــاء ، إذا أرخـــاه: أشـــاح الفـــرس ِبَذَنِبـــهِ  -

  .وغیرهم، )١٥(، واألزهرى)١٤(عباد

  .)١٦(اللیثنقًال عن  األزهرىوهو قول ، إذا قاتل: شایح -

  .)١(والفیروابادى ،)١٨(، والزبیدى)١٧(ابن منظوروذكره أیضًا 

                                                                                                                            

    .٢/٢٢٤األفعال  )١(

    ." ش ي ح " ١/٥٤٠جمهرة اللغة  )٢(

    ." ش ي ح " ١/٣٧٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    .٢/٢٢٤األفعال البن القطاع  )٤(

    .وما بعدها " ش ي ح " ٣/٢٣٣مقاییس اللغة  )٥(

    .وما بعدها  " د ش ي ح " ٦/٥١١تاج العروس  )٦(

    ." ش ي ح  " ٢/٥٠٠لسان العرب  )٧(

    ."ش ي ح " ٣/٣٤٧المخصص  )٨(

    ." شیح" ١/٢٣٨المحیط فى اللغة  )٩(

    ." ش ي ح " ١/٢٥٢أساس البالغة  )١٠(

    ." ش ي ح " ٢/١٥٢تهذیب اللغة  )١١(

    .وما بعدها  "  ش ي ح " ٦/٥١١تاج العروس  )١٢(

    .ي ح "" ش  ١/٣٧٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )١٣(

    .١/٢٣٨المحیط فى اللغة  )١٤(

    ." ش ي ح " ٢/١٥٢تهذیب اللغة  )١٥(

    .١/٤٨٤تهذیب اللغة  )١٦(

    ." ش ي ح  " ٢/٥٠٠لسان العرب  )١٧(

    .وما بعدها  " ش ي ح " ٦/٥١١تاج العروس  )١٨(



       
  

 
 

 

  ٥١٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

لق -
َّ
  : الس

عـرب، " عددًا من المعـانى أحـدهما لغـة لـبعض ال السَّلقفى كلمة "  ابن دریدذكر 

  : ك اللفظى وهىمما یدخلها فى دائرة االشترا

ــىن األول - ــْلق: املع ــْلق: (ابــن دریــدیقــول ، اإلیــذاء بــالكالم: السَّ مصــدة شــدة القــول : السَّ

بالسین  )٢(M  r  q   pL  :-تعالى -ومنه قوله، سلقه یسلقه سلقاً ، باللسان

  .)٤(، )٣(والسین أعلى ، والصاد

   .)٧(، والزبیدى)٦(، وابن منظور)٥(الجوهرىوقد ذكر هذا المعنى 

  .)٨(إذا بسطها ثم جامعها، سلق الرجل المرأة: املعىن الثانى

  .بهذا المعنى ابن دریدوقد انفرد  

  .)٩(والجمع ُسْلقان، الفضاء من األرض: السََّلق املعىن الثالث:

  .بهذا المعنى أیضاً  ابن دریدوقد انفرد 

  .)١٠(إذا غلیته بالنار ، سلقت الشئ: املعىن الرابع

  .)١١(الجوهرى وهذا المعنى ذكره

  

  .)١٢(سلقت المزادة دهنتها: املعىن اخلامس

                                                                                                                            

    ." ش ي ح " ١/٢٩٠القاموس المحیط  )١(

    .)١٩من اآلیة (: سورة األحزاب )٢(

    .٧/٢٢٠ینظر البحر المحیط ، شیر بذلك إلى أن فیها لغة عن العربی )٣(

    ." س ل ق " ٢/٨٥٠جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    ." س ل ق " ٤/١٤٩٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

    ." س ل ق  " ١/١٥٩لسان العرب  )٦(

    ." س ل ق " ٢٥/٤٥٤تاج العروس  )٧(

    ." س ل ق " ٢/٨٥٠جمهرة اللغة البن درید  )٨(

  " ." س ل ق ٢/٨٥٠جمهرة اللغة البن درید  )٩(

  " ." س ل ق ٢/٨٥٠جمهرة اللغة البن درید  )١٠(

    .وما بعدها " س ل ق " ٤/١٤٩٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )١١(

    ." س ل ق " ٢/٨٥٠جمهرة اللغة البن درید  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥١٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  : ابن دریدعلى ما ذكره  . و زاد)١(الجوهرىوهذا المعنى ذكره 

  .)٢(صاح : وسلق لغة َصَلق أى، إذا صاح: سلق

وهـذا فـى لغـة بعـض العـرب ومـن   صـاح: فهنـا وردت " سـلق لغـة فـى صـلق " ومعناهـا

  .عربهنا یكون المشترك قد نتج عن لغات ال

  

  : ومما زادوه  وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

اه عنه وقشره: سلق اللَّْحَم عن الَعْظم -    .اْلَتحاه ونحَّ

 .أْحَرقه: سلق الَبْرُد أو الحرُّ النبات - 

 .إذا َهنَّأُه أجمع عن ابن عباد: سلق البعیر بالهناء - 

 .اله ابن عبادق .إذا َعَدا عدَوةً : سلق فالن سلقة - 

 .نزع جلده: سلق فالنًا بالسوط - 

 .سمطها وأْذَهَب َشْعَره وَوبره وبقى أثره: سلق شیئا بالماء الحار والذبیحة - 

 .تسلق وَصِعَد على الحائط وغیره: سلق - 

  .)٣(أدبره وسلخه: سلق ظهر الدابة - 

عــن لغــات بعــض معنیــان مــن معانیهــا نشــأ ، و قــد " ســلقوهكــذا تتعــدد معــانى كلمــة " 

ى الســیاق وحــده هــو الــذى یحــدد ها فــى دائــرة االشــتراك اللفظــى ویبقــممــا یــدخل، لعــربا

  .المعنى المراد

  :  صومال -

ممـا ، وأحـدها لغـة لـبعض العـرب، عددًا من المعـانى) الصومكلمة ( فى  ابن دریدذكر 

  : وهى االشتراك اللفظىیدخلها فى نطاق 

        : النابغةقال  ،الصوم اإلمساك عن المأكل والمشرب: املعىن األول

                                                 

    ."وما بعدها " س ل ق  ٤/١٤٩٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

    .السابق نفسه )٢(

الزبیـــدى فـــى تـــاج ، ١٠/١٥٩ابـــن منظـــور فـــى اللســـان : ینظـــر علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر )٣(

ابن عبـاد فـى المحـیط فـى اللغـة ، ١/١١٥٤ابادى فى القاموس المحیط ، الفیروز ٢٥/٤٥٤العروس 

" س ل وابـن سـیده فـى المحكـم ، " س ل ق " ١/٤٩٢الراغب فـى المفـردات ، " س ل ق "١/٤٤٩

  ق " 



       
  

 
 

 

  ٥١٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  
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  : قال الشاعر، َذْرق النعام: الصوم: املعىن الثانى
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ــث ــىن الثال مــت الشــمس فــى كبــد  صــام النهــار إذا: االســتمرار یقــال: الصــوم:  املع دوَّ

  .السماء كأنها تدور فى السماء وال تبرح

  : قال الشاعر، الواحدة َصْومة، ضرب من الشجر: الصوم :املعىن الرابع
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مـاء لغـة لـبعض ذكـر فیـه العل )الشـجر(بمعنـى  )الصـوم ( فیـهالرابع الـذي ورد المعنى و 

ــدلــم یشــر إلیهــا العــرب  ــن دری حیــث  الجــوهرىوممــن ذكــر فیــه لغــة لــبعض العــرب ، اب

  .)٥( )هذیلشجر فى لغة :  الصوم: (یقول

، )٦(كالخلیل بـن أحمـدكثیر من العلماء  لغة لقبیلة هذیلوقد ذهب إلى أن هذا المعنى 

  .)٨(، وابن القطاع)٧(والصاغانى

                                                 

المخصــــص ، ٣/٣٢٣مقــــاییس اللغــــة ، ٣/٨٩والكامــــل ، ٢٤٠ینظــــر ملحــــق دیــــوان النابغــــة صـــــ )١(

٦/١٨٤.    

"ع ر ر"  ١/٨٥العــین ، ٨/١٢٩المخصــص ، ٣٩٥قائلــه الطرمــاح بــن حكــیم ینظــر الــدیوان صـــ )٢(

، وهـــى الشـــظایا فـــى رؤوس الجبـــال، جمـــع شـــنظوة: والشـــناظى، " أ ق ن " ١/١٢٢مقـــاییس اللغـــة 

ـــعب فـــى رؤوس الجبـــال، جمـــع ُأْقنـــة: قـــنوأ إذا ، والعـــّر مصـــدر عررتـــه بالشـــر أعـــرُّه عـــراً ، وهـــى الشُّ

  لطَّخته

ـــــدوف، ١/١٩٤ینظـــــر دیـــــوان الهـــــذلیین ، قائلـــــه ســـــاعدة بـــــن حؤیـــــه )٣( : والشـــــدف، الشـــــخوص: الشُّ

رم، الشــخص ینظــر المخصــص ، مخطــوف الحشــا معنــاه حمــیض الــبطن، الــذى انقطــع غــذاؤه: الــزَّ

    .٧٢٥معانى الكبیر وال، ١/٢٥

    .٢/٨٩٩جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    ." ص و م " ٥/١٩٧٠تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

    ." ص و م " ٧/١٧٢العین  )٦(

    .١/٤٤٢العباب الزاخر للصاغانى  )٧(

    .٧/١٧٢األفعال البن القطاع  )٨(



       
  

 
 

 

  ٥١٧
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فقـد ذكـروا هـذا المعنـى . )٣(، وابـن سـیده)٢(بـن عبـاد ، والصـاحب)١(أما الفیـروز ابـادى

الصــوم قیـام بــال (الخلیــل، والجـوهرى:  وزاد .لـبعض العـرب  دون أن یصـرحوا بأنـه لغــة

    .)٤( )عمل

  : العِنك بكسر العني -

مشـیرًا إلـى أن أحـدها لغـة ، " بكسر العین ثالثة معـانى الِعنكفى كلمة "  ابن دریدذكر 

  : من لغات العرب وهى

  الساعة: العنك: املعىن األول

والجمــــع ، مضــــى ِعْنــــك مــــن اللیــــل أى ســــاعة: والِعْنــــك مــــن قــــولهم: (ابــــن دریــــدیقــــول 

  .)٥()أعناك

  .)٨(، وابن منظور)٧(، واألزهرى)٦(أبو عمرو الشیبانىوهذا المعنى ذكره 

  .الباب: عنك: املعىن الثانى

  ).یمانیة لغة، إذا أغلقته: وعنكت الباب وأعنكته: (ابن دریدیقول 

  هذا المعنى كثیر من العلماء ومنهم على سبیل المثال ال الحصر :              وقد ذكر

ـــــاد)١٢(، وابـــــن ســـــیده)١١(، واألزهـــــرى)١٠( ، والخلیـــــل)٩( الجـــــوهرى  ، )١٣(، وابـــــن عب

  .)٢(، وابن منظور)١(والزمخشرى

                                                 

    ." ص و م " ١/١٤٦٠القاموس المحیط  )١(

    ." ص و م " ٢/٢٣٧لغة المحیط فى ال )٢(

    .٨/٣٩١المحكم والمحیط األعظم  )٣(

    ." ص و م " ٥/١٩٧تاج اللغة ، " ص و م " ٧/١٧٢ینظر العین  )٤(

    ." ع ن ك " ٢/٩٤٧جمهرة اللغة البن درید  )٥(

    ." ع ن ك " ١٥٣الجیم صـ )٦(

    ." ع ن ك " ١/٩٣تهذیب اللغة  )٧(

    ." " ع ن ك ١٠/٤٧١لسان العرب  )٨(

    ." ع ن ك " ٤/٢٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٩(

    ." ع ن ك " ١/٢٠٣العین  )١٠(

    ." ع ن ك " ١/٩٣تهذیب اللغة  )١١(

    ." ع ن ك " ١/٢٨٠المحكم والمحیط األعظم  )١٢(

    ." ع ن ك " ١/٣١المحیط فى اللغة  )١٣(



       
  

 
 

 

  ٥١٨
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ــث ــىن الثال المتعقــد  الكثیــب: مــن الرمــل: والعانــك: یقــول، الرمــل الكثیــر: والعنــك: املع

  .)٣(المتداخل

  .)٥(، واألزهرى)٤(الجوهرى ذكره

  : ، ومما زادوه وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

  .العنك ثلث اللیل الباقى أو نصفه - 

  .)٨(، وابن منظور)٧(، واألزهرى)٦(الجوهرىوهذا المعنى ذكره 

  : الشئ الكثیر: العنك - 

  .)١١(، والزبیدى)١٠(، والفیروز ابادى)٩(ادالصاحب ابن عبذكره 

  .)١٣(، والزبیدى)١٢(الفیروز ابادىذكره ، األصل: العنك  - 

  : الفوم -

  : " معنیین أحدهما لغة لبعض العرب وهما الفومفى كلمة " ابن درید  ذكر

      .)١٤(الزرع أو الحنطة: الفوم: املعىن األول

فقــد فســر الفــوم والثــوم  األزهــرىأمــا ، فقــط )١٦(، الجــوهرى)١٥(الخلیــلوهــذا المعنــى ذكــره 

  .)١(الزجاج الفوم بالحنطة والحبوب، بینما فسر )١٧(بالحنطة

                                                                                                                            

    .أساس البالغة " ع ن ك " )١(

    .ك " " ع ن ١٠/٤٧١لسان العرب  )٢(

    ." ع ن ك " ٢/٩٤٧جمهرة اللغة  )٣(

    ." ع ن ك " ٢٧/٢٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    ." ع ن ك " ١/٩٣تهذیب اللغة  )٥(

    ." ع ن ك " ٤/٢٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٦(

    ." ع ن ك " ١/٩٣تهذیب اللغة  )٧(

    ." ع ن ك " ١٠/٤٧١لسان العرب  )٨(

    ." ع ن ك " ١/٣١للغة المحیط فى ا )٩(

    ." ع ن ك " ١/١٢٢٦القاموس المحیط  )١٠(

    ." ع ن ك " ٢٧/٢٨٦تاج العروس  )١١(

    ." ع ن ك " ١/١٢٢٦القاموس المحیط  )١٢(

    ." ع ن ك " ٢٧/٢٨٦تاج العروس  )١٣(

    ." ف و م " ٢/٩٧٢جمهرة اللغة  )١٤(

    ." ف و م " ٨/٤٠٥العین  )١٥(

    .وما بعدها " ف و م " ٥/٢٠٠٥تاج اللغة  )١٦(

    .١/٣٦معانى القرآن للفراء ، ٥/١١٧تهذیب اللغة  )١٧(
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  .لغة أزد السراةالسنبل وهى : الفوم:  املعىن الثانى

  : وأنشد، المجازفى كتاب  أبو عبیدهكذا قال 
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  .  )٥(، والزبیدى)٤(ابن منظور ذكر هذا المعنى وقد

         .)٦(لبنى أسدفقد ذكر هذا المعنى لكنه قد عزا هذه اللغة  أبو حیانأما 

  

  : ، ومما زادوه وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

  .لغة شامیة .الحمص: الفوم -

  ،)٩(، والزبیدى)٨(، وابن منظور)٧(الجوهرىوهذا المعنى وهذه اللغة ذكرها 

   .)١٠(وأبو حیان

  .الخبز والبر: الفوم -

، وابـــن )١٣(والزمخشـــرى، )١٢(الصـــاحب بـــن عبـــادو، )١١(األزهـــرىوهـــذا المعنـــى ذكـــره 

  . )١٦(ابادىوالفیروز ، )١٥(، والفیومى)١٤(منظور

                                                                                                                            

    .١/١٤٣معانى القرآن وٕاعرابه  )١(

  .ولم ینسب لقائل، ١٠/٢٢٠المحكم البن سیده ، ١/٤١ینظر هذا البیت فى مجاز القرآن  )٢(

    ." ف و م " ٢/٩٧٢جمهرة اللغة  )٣(

    ." ف و م " ١٢/٤٦٠لسان العرب  )٤(

    ." ف و م " ٣٣/٢٢٢تاج العروس  )٥(

    .وما بعدها ١/٢٨٩البحر المحیط  )٦(

    .وما بعدها " ف و م " ٥/٢٠٠٤تاج اللغة وصحاح العربیة   )٧(

    ." ف و م " ١٢/٤٦٠لسان العرب  )٨(

    ." ف و م " ٣٣/٢٢٢تاج العروس  )٩(

    .وما بعدها ١/٢٨٩البحر المحیط  )١٠(

    ." ف و م " ٥/١١٧تهذیب اللغة  )١١(

    .١/٤٤٩المحیط فى اللغة  )١٢( 

    .٣/٣٣الفائق فى غریب الحدیث  )١٣(

    .١٢/٤٦٠لسان العرب  )١٤(

    .وما بعدها " ف و م " ٢٧٥المصباح المنیر صـ )١٥(

    ." ف و م " ١/١٤٧٩القاموس المحیط  )١٦(
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 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، تـه كـذلكجعل: وَأْفَوْمـُت الشـئ، كل عقدة مـن َبَصـَلٍة أو ُثْوَمـٍة أو لقمـة عظیمـة: الفوم -

مته   .)١(الصاحب بن عبادوهذا المعنى ذكره ، مثله: وَفوَّ

  .وكل لقمة كبیرة، كل قطعة عظیمة فى اللحم: الفوم -

 ، )٤(، وابــن منظــور)٣(ابــادىوالفیروز ، )٢(قطــربوهــذا المعنــى ذكــره أبــو حیــان نقــًال عــن 

  .)٥(الزبیدى

رب مما یدخلها فى دائرة وأحدهما لغة لبعض الع) ، الفوم( وهكذا تعددت دالالت كلمة 

ویبقــى الســیاق وحــده هــو الــذى ، الناشــئ عــن اخــتالف لغــات العــرب االشــتراك اللفظــى

  .یحدد المعنى المراد

  

  

                                                 

    ." ف و م " ٢/٤٨٠المحیط فى اللغة  )١(

    .وما بعدها ١/٢٨٩البحر المحیط  )٢(

    ." ف و م " ١/١٤٧٩القاموس المحیط  )٣(

    ." ف و م " ١٢/٤٦٠لسان العرب  )٤(

    ." ف و م " ٣٣/٢٢٢تاج العروس  )٥(
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  الفصل الثانى

  لصوتى والدالىل " التطور اللغوى"

  

  وینقسم ثالثة مباحث:

  

  : مفهوم التطور الداللى وسماته وأشكاله.املبحث األول

  ر التطور اللغوى فى إثراء اللغة.: أثاملبحث الثانى

الناشـئة  الـواردة فـي الجمهـرة ألفـاظ المشـترك اللفظـى :املبحث الثالـث

مرتبــة علــى بســبب التطــور اللغــوى " الصــوتى والــداللى " 

  .حروف المعجم
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  الفصل الثانى " التطور اللغوى " 

  توطئة

هم تمتــــاز بــــالثراء الواســــع ألن لغــــت ؛بالداللــــة –قبــــل الغــــربیین  –اهــــتم علماؤنــــا العــــرب 

ــــه إیحــــاءات كثیــــرة  –فــــى اللغــــة العربیــــة  –والتصــــرف المعنــــوى العــــریض فكــــل لفــــظ  ل

أضــف إلــى ذلــك مــا ، ویســتعمل فــى التراكیــب المختلفــة بمعــان تتفــاوت بتفــاوت العبــارات

وقــد مــرَّت . تحویـه مــن الكلمــات التـى تــؤدى عــدَّة معــانى تبعـًا لتعــدد القبائــل الناطقـة بهــا

وتتـابع األجیـال ، العربیة بتطورات عدیـدة بـاختالف المنـاطق التـى یقطنهـا أهلهـا األلفاظ

فانتقلـت مـن المحسـوس ، وقد سـلكت الطریـق الطبیعـى لتطـور اللغـات والـدالالت، علیها

  .)١(إلى المعقول وعبرت عن مظاهر الحیاة العربیة فى شتَّى صورها

، ظـاهرة شـائعة فـى جمیـع اللغـات، أو تغیـر معـانى الكلمـات، هذا ویعـدُّ التطـور الـداللى

والتطــور ، فاللغــة مثلهــا مثــل الكــائن الحــّى تنمــو وتتطــور وتتجــدد، وقــد أكــدها الدارســون

الـداللى یحـدث تـدریجیًا فــى أغلـب األحـوال لكنــه قـد ینتهـى آخـر األمــر بتغیـر كبیـر فــى 

    .المعنى

وفـق ظـروف العصـر  واللغة العربیة لم تكن بمعزٍل عن هذا التطور الداللى قدیمًا وذلك

فمعـان األلفـاظ التـى كانـت مسـتخدمة فـى ، ذاتها مـن جوانـب سیاسـیة ودینیـة واجتماعیـة

وقـد حـدث ، العصر الجاهلى لم تبق جامدة بعد اإلسـالم بـل لحقهـا تغییـر قلیـل أو كثیـر

هــذا أیضــًا فــى العصــور التالیــة أیضــًا نتیجــة لتطــور المجتمعــات والحاجــة إلــى التجدیــد 

جدیدة على كلمات قدیمة وفاًء بحاجات الحیاة المتطورة وغیر ذلـك مـن وٕاضفاء معانى 

  .)٢(أسباب التطور الداللى 

  : وسوف أتناول هذه القضیة بالتفصیل على النحو التالى

                                                 

دور ، ١٥٧داللــة األلفــاظ د/إبــراهیم أنــیس صـــ، ٢٣٥علــم اللغــة القــدیم د/عبــد الغفــار هــالل صـــ )١(

    .١٥٦الكلمة فى اللغة صـ

  

 ٢٢٨اللهجــات العربیــة د/عبــده الراجحــى صـــ، ومــا بعـدها ١٤٨راهیم أنــیس صـــداللـة األلفــاظ د/إبــ )٢(

    .بتصرف ٢٧٩ولحن العامة صـ، وما بعدها
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  املبحث األول:

  مفهوم التطور اللغوى ومساته وأشكاله 
  

    :  مفهوم التطور الدالىل -

عترى ألفاظ اللغة فى مراحلها التاریخیة بتغیر ظاهرة لغویة ت: التطور الداللى عبارة عن

بــالرغم ، فاللغـة لیسـت هامـدة أو سـاكنة بحـال مـن األحـوال، فـى صـورتها أو فـى داللتهـا

  .)١(من أن تقدمها قد یبدو بطیئًا فى بعض األحیان

  مساته وخصائصه:  -

ن للتطور الـداللى بتعـدد أنواعـه خصـائص كثیـرة تشـبه فـى جملتهـا التطـور الصـوتى ومـ

  : خصائصه أهم 

    .أنه یسیر ببطء وتدرج -

  .أنه یحدث من تلقاء نفسه بطریق آلى ال دخل لإلرادة اإلنسانیة فیه -

  .)٢(ألنه یخضع فى سیرة لقوانین صارمة ؛أنه جبرى الظواهر -

أن الحالة التى تنتقل إلیها الداللة ترتبط غالبًا بالحالة التى انتقلت منها بإحدى  - 

  .والمشابهة رةعالقتى المجاو 

  .)٣(أنه فى غالب أحواله مقیٌَّد بالزمان والمكان  -

أنـــه إذا حـــدث فـــى بیئـــة مـــا ظهـــر أثـــره عنـــد جمیـــع األفـــراد الـــذین تشـــملهم هـــذه  -

  .)٤(البیئة

  أسبابه:  -

  ، ومن أبرزها : للتطور الداللى أسباب وعوامل متعددة

                                                 

    .٢٣٧علم الداللة د/أحمد مختار عمر صـ ١٥٦دور الكلمة فى اللغة صـ )١(

 شذرات من علم، ١١٠نظرات فى داللة األلفاظ صـ، وما بعدها ٣١٤ینظر علم اللغة د/وافى صـ )٢(

    .بتصرف ٩٧اللغة د/عبد العظیم صـ

    .بتصرف ٣١٦علم اللغة د/على عبد الواحد وافى صـ )٣(

    .٩٨شذرات من علم اللغة ، ١١٤نظرات فى داللة األلفاظ صـ، ٣١٧علم اللغة د/وافى صـ )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٢٤
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  ومن أهمها: األسباب اللغوية،  -

  .)١(ى االستعمال كثرة دوران الكلمة ف -

  .)٢(الحاجة إلى التغییر  -

  .)٣(اكتساب معانى جدیدة  -

وغالبــًا مــا یــنجم عــن هــذا االنتقــال تغیــر فــى ، انتقــال اللغــة مــن الســلف إلــى الخلــف -

  .)٤(معانى المفردات 

  .)٥(كثرة استخدام الخاص فى معانى عامة عن طریق التوسع -

  .)٦(الخطأ فى تطبیق القواعد اللغویة  -

، تطـــور أصـــوات الكلمـــة بحیـــث تصـــبح الكلمـــة مماثلـــة لكلمـــة أخـــرى لهـــا معنـــى آخـــر -

  .)٧(وبذلك تصبح الكلمة ذات داللة جدیدة 

ــــة قبــــل  - ــــارة بحیــــث تــــؤدى كلمــــة واحــــدة مــــا كانــــت تؤدیــــه العبــــارة كامل اختصــــار العب

    .)٨(اختصارها

  .)٩(سوء الفهم وغموض مدلول الكلمة  -

  مها: ومن أه األسباب االجتماعية -

وهـذا االخـتالف یـنعكس علـى اللغـة وعلـى غیرهـا ، اختالف طبقات المجتمـع وأجیالـه -

  .)١٠(فكل منهم یفهم بعض ألفاظ اللغة على نحو خاص ، من مظاهر الحیاة

                                                 

    .١٥٨دور الكلمة فى اللغة ، بتصرف ١٩٢التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه صـ )١(

    .بتصرف ٢٨٦اللغة بین التراث والمعاصرة د/عاطف مدكور صـعلم  )٢(

    .بتصرف ٣١٩علم اللغة د/على عبد الواحد وافى صـ )٣(

نظــرات فــى دالــة ، ٩علــم اللغــة د/شــعبان عبــد العظــیم صـــ، بتصــرف ٣٢٣علــم اللغــة د/وافــى صـــ )٤(

    .١٥األلفاظ صـ

    .٢١٨صائص العربیة صـفقه اللغة وخ، ٢١٤علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ )٥(

    .١٤٤الداللة اللغویة عند العرب صـ، بتصرف ٢١٩علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ )٦(

    .بتصرف ١٩١التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه صـ )٧(

    .بتصرف ١٩١التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه صـ )٨(

    .بتصرف ١٣٥داللة األلفاظ صـ )٩(

    .٣٢٥علم اللغة د/وافى صـ، ٢٢١لغة بین القدیم والحدیث صـعلم ال )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥٢٥
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انتقـــال المجتمـــع مـــن البـــداوة إلـــى الحضـــارة ومـــن الزراعـــة إلـــى الصـــناعة یـــؤدى إلـــى  -

  .)١(تطور الداللة 

 ؛فتعمل على تغییر الدالالت فى بعض ألفاظها، مظاهر الحیاةاستجابة األمم عادة ل -

  .حتى یمكن أن تسایر الزمن

  .)٢(قیام المعاجم اللغویة بوضع كثیر من األلفاظ التى تسد حاجة المجتمع -

  .)٣(قیام بعض كبار الُكتَّاب بالعمل على تنقیح اللغة وتنقیتها -

  .)٤(لهجرة اختالف طبقات المجتمعات عن طریق التزوج أو ا -

  .)٥(ویحدث التطور أیضًا نتیجة لالستعمار والغزو  -

تغیر المجتمع نحو التقدم الصناعى والعمران والثقافات المختلفة وغیرها مـن مظـاهر  -

  .)٦(مما أّدى إلى تغیر مدلوالت بعض األلفاظ تبعًا لذلك، الحیاة

  : األسباب النفسية ومن أهمها  -

  : ى تطور داللة بعض األلفاظ وذلك على النحو التالىللحالة النفسیة أثٌر كبیر ف

، ا یوصــف الشــئ الحســن للقبــیح خشــیة أن تصــیبه العــینفأحیاًنــ، الخــوف مــن الحســد -

  ." شوهاء " : كأن یقال للفرس الحسنة

  .ترك األلفاظ التى تدل على شئ یقلق النفس ویخلق فیها نزعة التشاؤم -

ومـن ذلـك سـمیت " الصـحراء ، فـاؤًال أو تشـاؤماً وذلك ت، استخدام اللفظ فى ضد معناه -

  .... إلخ.مفازة " تفاؤًال بالنجاة من المخاطر التى تعترض سالكها: " 

  .)٧(إلخ...ترك لفظ واستعمال آخر فى موضعه احترازًا من اللفظ األول -

  

                                                 

    .بتصرف ٣٤داللة األلفاظ صـ، ٩١شذرات من علم اللغة صـ )١(

    .بتصرف ٣٤داللة األلفاظ صـ، ٩١شذرات من علم اللغة صـ )٢(

    .وما بعدها بتصرف ٢٨٤علم اللغة بین التراث والمعاصرة صـ )٣(

    .بتصرف ٢٨٤المعاصرة صـعلم اللغة بین التراث و  )٤(

    .بتصرف ١٥٠داللة األلفاظ صـ )٥(

    .بتصرف ٢٢٣علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ )٦(

    .٢١٥محمد المبارك صـ، فقه اللغة، ٢٢٥علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ )٧(
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  املبحث الثانى

غة
ُّ
غوى فى إثراء الل

ُّ
طور الل

َّ
  أثر الت

نظــرًا لزیــادة الـدالالت التــى تــنجم عــن هــذا  ؛فـى إثــراء اللغــة غــوى أعظــم األثــرطـور اللُّ للتَّ 

طـــور الـــداللى فـــى زیـــادة ثـــروة اللغـــة العربیـــة عـــددًا مـــن التَّ  ، وقـــد اتخـــذاللىطـــور الـــدِّ التَّ 

  : وهى ،األشكال والمظاهر

  توسيع املعىن " تعميم اخلاص ". -

ى الكلمـة ومفهومهـا إذ إن توسـیع معنـمًال مـن عوامـل زیـادة ثـروة اللغویـة ، وهذا یعد عـا

فتطلــق علــى معنــى عــام ، ونقلهــا مــن المعنــى الخــاص الــذى تــدل علیــه إلــى معنــى عــام

ومن ذلك علـى ، یشمل معناها األصلى ومعانى أخرى تشترك معها فى بعض الصفات

. )١(ثــم اســتعمل إلتیــان كــل شــئ ، إتیــان المــاء: وأصــله، " الــوردســبیل المثــال كلمــة " 

  .عامال من عوامل زیادة ثروة العربیة وهكذا یكون توسیع المعنى

  تضييق املعىن " ختصيص العام "  -

ویحدث ذلك عندما یكون المعنى األول شامًال أفرادًا كثیرین فیضیق مجاله ویتخصص 

ممــا  –قــد تطــورت دالالت ألفــاظ كثیــرة و  .بحیــث یصــبح مقصــورًا علــى أفــراد أقــلُّ عــدداً 

:  ذه األلفــاظ علــى ســبیل المثــال ال الحصــرومــن هــ –ســاعدت علــى نمــّو الثــروة اللغویــة 

، الصالةجمیع األلفاظ اإلسالمیة التى تطورت مدلوالتها بمجئ الدین اإلسالمى كألفـاظ 

، " الـدعاء" نـى فـى األصـل مـثًال كانـت تع "الصـالة" فكلمـة ، والصـوم، والزكـاة، والحج

  .ثم تخصصت بعد ظهور اإلسالم فى معنى العبادة بشروطها وكیفیتها

  .)٢(ثم خصت بأحد أیام األسبوع ، " الدهرأصل معناها " ، " السبتلمة " وك

  .غوىراء اللُّ وهكذا یكون تخصیص الداللة عامًال من عوامل الثَّ 

  انتقال املعىن: -

                                                 

ظــاهره التطــور اللغــوى م ٣١٤علــم اللغــة د/وافــى صـــ، ٢٢٧علــم اللغــة بــین القــدیم والحــدیث صـــ )١(

    .٢٨ة صـ، علم الداللة العربى د/ فایز الدای١٩٧وعلله وقوانینه صـ

علم  ٢٢٧علم اللغة بین القدیم والحدیث صـ، ١٥٢داللة األلفاظ صـ، ٢٨١ینظر لحن العامة صـ )٢(

    .وما بعدها بتصرف ١٩٥التطور اللغوى صـ، ٣١٤اللغة د/على عبد الواحد وافى صـ
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ویتم ذلك عندما یتقل اللفـظ مـن معنـاه إلـى معنـى قریـب منـه أو شـبیه بـه أو بینـه وبینـه 

   .)١(ال فالبد من وجود مناسبة بینهما صلة وذلك فى إطار عالقة تسوغ االنتق

  : ومن أهم الطرق التى تؤدى إلى انتقال الداللة

ومــن ذلــك ، وســبیله االســتعارة، انتقــال مجــال الداللــة لعالقــة المشــابهة بــین المــدلولین -

مخنـــث لعالقـــة المشـــابهة مـــن حیـــث إن فـــى كـــل منهـــا تكســـًرا : للمـــتهم بالخبیـــث: قـــولهم

  .)٢(ورخاوة 

  .وسبیله المجاز المرسل بعالقاته، معنى لعالقة غیر المشابهة بین المدلولینانتقال ال -

فحینها یستعمل اللفظ فى معناه الجدید عن طریق المجاز فتصبح داللته بعد ذلك لكثرة 

  .وهكذا یكون انتقال الداللة مصدر ثراء للغتنا العربیة.  استعماله حقیقة ال مجازیة

  انقراض األلفاظ:  -

فیشـــبه لفظـــًا آخـــر فـــى ، عنـــدما یصـــیب اللفـــظ بعـــض التغیـــر فـــى الصـــورة ویحـــدث ذلـــك

ثـم ، " األنـف" " التـى كانـت تعنـى  الخیشـومومـن ذلـك كلمـة " ، صورته فتختلط الداللـة

وذلك ألن صورتها قد أصابها ، "الفمتطورت وصارت فى لهجات الكالم اآلن بمعنى " 

  .تطور تغیر فى داللة الكلمةثم ترتب على هذا ال، الخشم علىبعض البلى فاقتصرت 

     .)٣(وبهذا یكون انقراض األلفاظ عامًال مهما من عوامل زیادة ثروة لغتنا العربیة

  

 يف اجلمهرة الواردة بحث الثالث : ألفاظ املشرتك اللفظيامل

مرتبة على  التطور اللغوى " الصوتى والدالىل " الناشئة بسبب

  حروف املعجم

                                                 

    .بتصرف ٢٢محمد المبارك صـ اللغة د/ فقه، ٣٨٥لحن العامة صـ )١(

    .بتصرف ٣٨٥لحن العامة صـ )٢(

ـــراث والمعاصـــرة صــــ، ومـــا بعـــدها ١٣٩داللـــة األلفـــاظ صــــ )٣( ـــین الت علـــم اللغـــة ، ٢٩٠علـــم اللغـــة ب

    .٣١٠د/محمود السعران صـ



       
  

 
 

 

  ٥٢٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

عدٌد من ألفاظ المشترك الناشئة عن التطور  البن دریدجمهرة اللغة ورد فى كتاب 

  " الصوتى والداللى " وهى : اللغوى 

  : حج -

" ثالثــة معــانى ممــا یــدخلها فــى دائــرة االشــتراك  الحــجفــى داللــة كلمــة "  ابــن دریــدذكــر 

  : وهى، الناشئ عن التطور الداللى، اللفظى

ا: املعىن األول   : المخبل السعدىقال الشاعر ، ْصدوأصل الحج القَ  .َحجَّ ُیِحُج حج�
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ـا: یقـال، القطع: املعىن الثانى ـه حجَّ إذا قطعـه مـن الُجـرح فاسـتخرجه ، حـج العظـم یُحجُّ

  :  الهذلىقال 
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      .)٤(الجوهرىوهذا المعنى ذكره  

ا: املعىن الثالث   .الحجُّ مصدر حج البیت َیُحجُّ َحج�

"  الحــجحیــث تطــورت داللــة كلمــة " ،  التطــور الــداللىوهــذا المعنــى الثالــث مــن قبیــل 

 وأصـــبحت تطلـــق علـــى قصـــد بیـــت اهللا الحـــرام ألداء، بمجـــئ اإلســـالم فـــى أحـــد معانیهـــا

  .فریضة " الحج "

  : نالحظ ما یأتى معاجمنا العربیةوباستقراء 

بمعنـــى قصـــد بیـــت اهللا الحـــرام ألداء فریضـــة الحـــج والناشـــئ عـــن التطـــور  الحـــجأن  -

حــجَّ : (حیــث یقــول الخلیــل بــن أحمــدالـداللى للكلمــة قــد ذكــره كثیـر مــن اللغــویین ومــنهم 

    .)١( )ظمكثرة القصد إلى من ُیع: والحجُّ ، علینا فالن أى قدم

                                                 

ینظـر ، وهو مـن بحـر الطویـل، وهذا البیت قائله المخبل السعدى، ١/٨٦جمهرة اللغة البن درید  )١(

خزانــة ، ٥/٣٣شـرح المفصــل ، ٢/٤٦المخصــص، ١٢٣واالشـتقاق البــن دریــد صــ، ١٢٥دیوانـه صـــ

  .١/٨٦الجمهرة ، ٢/١٩١الكتاب ، ٢/٩٢مقاییس اللغة ، ٣/٤٢٧األدب 

والمخصـص ، ١/٥٨ینظر دیـوان الهـذلیین ، هذا البیت من بحر الطویل وقائله أبو ذؤیب الهذلى )٢(

  .٢/٣٠ومقاییس اللغة ، ١٣/١٨٢

  .١/٨٦جمهرة اللغة  )٣(

    .مادة " ح ج ج "، وما بعدها١/٣٠٣تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٢٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ثم تعورف استعماله فـى القصـد إلـى مكـة للنسـك ، ....(: حیث یقول الجوهرىوذكره  -

ا: تقول ه حج�       .)٢( )وُیْجمع على ُحجٍّ ، فأنا حاجٌّ ، حججت البیت أُحجُّ

      .)٣( )وقصُد مكة للنسك، الحُج القصد: (حیث یقول الفیروزابادى -

  : ، ومما زادوه ة على ما ذكره ابن دریدوقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیر 

  : الجوهرىزاد   

إذا أطـالوا االخـتالف ، قـد حـجَّ بنـو فـالٍن فالنـاً : ومنـه، كثـرة التـردد واالخـتالف: الحج -

       .)٤(قاله الجوهرى .إلیه

فیصب علیه السمن الُمْغَلى حتى یظهر ، أن یشجَّ الرُجل فیختلط الدم بالدماغ: الحجُّ  -

  .فیؤخذ بقطنه الدم علیه

  .إذا سبرتها: حججت الشَّجة: یقال، الحج السبر -

  .إذا قْستها: حجیتها: یقال، قیاس الشئ: الحج -

ــم حتــى تقلــع التــى قــد جفــت: الحــج - ثــم ، أن تقــدح فــى العظــم بالحدیــد إذا كــان قــد ُهشِّ

ا.: فیقال، یعالج ذاك عنـد ابـن ولـم تـرد ، الجـوهرىوهذه المعانى كلهـا زادهـا  قد ُحجَّ حج�

      .)٥( الجمهرةدرید فى 

  وزاد األزهرى: 

" ما حـجَّ ولكنـه دجَّ : فى قولهم أبى طالبعن  المنذرىأخبر ، الزیارة واإلتیان: الحج -

      .)٦(الحج الزیارة واإلتیان : قال: "

  وزاد  ثعلب: 

 لــجَّ : معنــاه: قــال بعضــهم .)٧() لــجَّ فحــجَّ : ( ومــن أمثــال العــرب .قصــدته: حججتــه أى

      .)١(فغلب وتمادى

                                                                                                                            

    .٥/١٢٩العین  )١(

    .مادة " ح ج ج "، وما بعدها١/٣٠٣تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    ." ح ج ج " ١/٢٣٤القاموس المحیط  )٣(

    .ج ج " مادة " ح، وما بعدها١/٣٠٣تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    .مادة " ح ج ج "، وما بعدها١/٣٠٣ینظر تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

وینظر هذا المثل فى مجمـع األمثـال ، وما بعدها " ح ج ج " ١/٤٢ینظر تهذیب اللغة لألزهرى  )٦(

    .٢/٢٨٥للمیدانى 

    ." ٢/٢٨٥ینظر هذا المثل فى مجمع األمثال للمیدانى  )٧(



       
  

 
 

 

  ٥٣٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  :  وزاد ابن سیده

،  )غلبه علـى حجتـه: وحجه یحجه حجًا ، الحجاج: والحج : ( یقول، الغلبةالحج :  -

    .)٢( )فحج آدم موسى(    : وفى الحدیث

، وابـــن )٥(، وابـــن القطـــاع)٤(، وابـــن فـــارس)٣(الصـــاحب بـــن عبـــادوهـــذا المعنـــى ذكـــره 

  .)٩(، والزمخشرى)٨( والزبیدى ،)٧(، والفیومى )٦(منظور

  : بقوله أما الفیروز ابادى فقد أوجز المعانى الدالة على كلمة " الحج "

ـــجة الِحَجـــاجِ ، والُقـــُدومُ ، والَكـــفُّ ، الَقْصـــدُ : الحـــج( ـــةَ ، للمســـبار: وَســـْبر الشَّ ، والغلیـــة بالحجَّ

    .)١٠( )وَقْصُد مكَّة لِلنُّسك، وكثرة االْخِتَالف والتََّردُّد

  :  لى فى كلمة الحجالتطور الدال 

مـــن الكلمـــات التـــى وقـــع فیهـــا  " الحـــجَّ إن كلمـــة "  :  مـــن خـــالل مـــا ســـبق یمكـــن القـــول

، وأن أحــد هــذه المعــانى قــد جــاء نتیجــة للتطــور الــداللى فــى الكلمــة، االشــتراك اللفظــى

، )١٢(األزهـرىأیًضـا ذكـره ، كمـا )١١(الجمهرةفى ابن درید تطور قد ذكره موهذا المعنى ال

، وابــــن )١(، والزمخشــــرى)١٤(وابــــن فــــارس، وابــــن ســــیده، )١٣( ن عبــــادالصــــاحب بــــو

  .)٥(ابادىوالفیروز  )٤(، وابن منظور)٣(، والفیومى )٢(القطاع

                                                                                                                            

    .وما بعدها " ح ج ج " ١/٤٢٠تهذیب اللغة  )١(

    .وما بعدها " ح ج ج " ٢/٤٨٠المحكم والمحیط األعظم  )٢(

    .وما بعدها " ح ج ج " ١/١٥٢المحیط فى اللغة  )٣(

    ." ح ج ج " ٢/٢٩مقاییس اللغة  )٤(

    .١/٢٤٩األفعال البن القطاع  )٥(

    ." ح ج ج " ٢/٢٢٦لسان العرب  )٦(

    ." ح ج ج " ٢/٢٨٤المصباح المنیر  )٧(

    .وما بعدها " ح ج ج " ٥/٤٥٩تاج العروس  )٨(

    ." ح ج ج " ٧٦أساس البالغة صـ )٩(

    ." ح ج ج " ١/٢٣٤القاموس المحیط  )١٠(

  ."ح ج ج " ١/٨٦جمهرة اللغة  )١١(

  .وما بعدها " ح ج ج " ١/٤٢٠تهذیب اللغة  )١٢(

  .وما بعدها " ح ج ج " ١/١٥٢المحیط فى اللغة  )١٣(

  ." ح ج ج " ٢/٢٩مقاییس اللغة "  )١٤(



       
  

 
 

 

  ٥٣١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

: القـول فـى بیـان التطـور الـداللى الـذى وقـع فـى هـذه الكلمـة بقولـه الزبیـدى أفـاضو قد 

ه إلى البیت باألعمال المشروعة َفْرضًا و : الحجُّ ( َحَجْجُت البیت : تقول، ةً ُسنَّ قصد التََّوجُّ

وأطلــق ، لقصــد: اوقــال بعــض الفقهــاء الحــج .إذا قصــدته وأْصــله مــن ذلــك: أحجــه حًجــا

، ألنَّ تماَمهـا بـه ؛وأطلـق علـى المناسـك، ألنها تبع لقصد مكَّة أو الَحْلق ؛على المناسك

   .)٦( )وأطلق علیها لذلك، أو إَطاَلة االختالف إلى الشئ

ــدكمــا أورده  -ع فــى هــذه الكلمــة فــالتطور الــداللى قــد وقــ أن بــحیــث صــرح  - ابــن دری

( قصــد بیــت اهللا ثــم تطــورت وأصــبحت تطلــق علــى) ، القصــد مطلــق( أصــل الكلمــة 

تخصــیص العــام " ( ویمكــن أن یمثــل ذلــك شــكل التطــور الــداللى مــن بــاب ) ، الحــرام

  .)تضییق الداللة "

راعـــى فــى عرضـــه لمعـــانى  قــد –رحمـــه اهللا  –إن ابــن دریـــد :  أیضـــاً  یمكـــن القــولكمــا 

الكلمة الترتیب الزمنى فى التطور الـداللى، فنـراه وقـد بـدأ باالسـتعمال القـدیم وهـو أصـل 

المعنــــى، ثــــم ختمهــــا بــــالمعنى الحــــدیث المتطــــور عنهــــا والــــذى جــــاء مــــن بــــاب التطــــور 

  الداللى.

  باء:  -

، داللى" أربعــة معــانى أحــدهما ناشــئ عــن التطــور الــ البــاءةفــى كلمــة "  ابــن دریــدذكــر 

  :مما یدخلها فى دائرة االشتراك اللغوى وهذه المعانى هى 

: والمبــاءة، إذا رجـع بـه: وَبــواءً ، بـاء بإثمــه یبـوُء بـه َبـْوءً : یقـال، رجـع: بــاء: املعـىن األول

  .الشئُ    المرجع إلى 

   .إذا قتل به بواء، باء فالن بفٍال یبوُء به: یقل، قتل: باء: املعىن الثانى

  خیلیة: لیلى األ قالت

                                                                                                                            

  .وما بعدها " ح ج ج " ٢/٤٨٠المحكم والمحیط األعظم )١(

  ." ح ج ج " ١/٧٦أساس البالغة  )٢(

  ." ح ج ج " ٢/٢٨٤المصباح المنیر  )٣(

  ." ح ج ج " ٢/٢٢٦لسان العرب  )٤(

  ." ح ج ج " ١/٢٣٤القاموس المحیط  )٥(

  ." ح ج ج " ١/٣٠٣تاج اللغة ، ج " وما بعدها " ح ج ٥/٤٥٩تاج العروس  )٦(



       
  

 
 

 

  ٥٣٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  
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  .المرجع إلى الشئ: المباءة: املعىن الثالث

ــانیة: فأحــدهما: ومبــاءة البئــر لهــا موضــعان مبــاءة : واآلخــر، موضــع وقــوف ســائق السَّ

، جـع المـاُء إلـى حالـه األولـىفـإذا ُنِزحـت ر ، مجتمـع مائهـا ؛َحـمَّ البئـر .الكماء إلـى َجمِّهـا

  .)٢(فتلك الُجمَّة

أصلها یعود إلى المرجع  ابن دریدفقد جعل ، ویبدو أن هذا هو أصل معنى هذه الكلمة

ــن أحمــدوقــد أشــار إلــى هــذا األصــل أیضــًا ، إلــى الشــئ البــاءة : (حیــث یقــول الخلیــل ب

بـل هـو كـلُّ منـزٍل : ویقـال، َجَبـلٍ أو َسَنِد ، والمباءة منزل القوم حین َیَتبوَّءوَن فى ِقَبِل وادٍ 

)٣(Mc    eh  g  fL :  -تعـالى–قـال ، تبـوَّءوا منـزالً : یقـال، ینزلـه القـوم
 

، )٨(، والصاحب بن عباد)٧(، والصاغانى)٦(، وابن فارس)٥(األزهرىوقد ذكره أیضـًا ، )٤(

   .)١١(، وابن منظور)١٠(، والزبیدى)٩(والفیومى

  .    )١٥(، وابن األثیر)١٤(اوى، والمن)١٣(، والمطّرزى)١٢(والجوهرى

                                                 

، ١٠/٧٥األغــانى ، ٧٩ه لیلــى األخلیلیــة ینظــر الــدیوان صـــ، وقائلتــالطویــلبحــر هــذا البیــت مــن  )١(

  .٧٥٧سمط الآللى ، ٢/٢٣١الكامل ، ٢/١٣١األمالى 

  .١/٢٢٩جمهرة اللغة  )٢(

  .)٩٣من اآلیة (: سورة یونس )٣(

  ."" ب و أ  ٨/٤١١العین للخلیل بن أحمد  )٤(

  ." ب و أ " ٥/٢٥١تهذیب اللغة  )٥(

  ." ب و أ " ١/٣١٢مقاییس اللغة  )٦(

  ." ب و أ " ١/٤العباب الزاخر  )٧(

  ." ب و أ " ٢/٤٨٢المحیط فى اللغة  )٨(

  ." ب و أ " ٤١٠المصباح المنیر صـ )٩(

  ." ب و أ " ١/٥٣تاج العروس  )١٠(

  ." ب و أ " ١/٣٦لسان العرب  )١١(

    .مادة ب و أ "، وما بعدها١/٣٧وصحاح العربیة  ینظر تاج اللغة )١٢(

    ." ب و أ " ١/١٩٣المغرب فى ترتیب المعرب  )١٣(

    .١٠٩التوقیف على مهمات التعاریف صـ )١٤(

    .١/٤١٩النهایة فى غریب الحدیث واألثر  )١٥(



       
  

 
 

 

  ٥٣٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ـــع ـــىن الراب ـــة : (ابـــن دریـــدیقـــول ، النكـــاح: املع ومـــن ذلـــك البـــاءة التـــى یحســـبها العامَّ

   )١(النكاح)

      .)٢( )(إنما هو من الرجوع إلى الشئ: الباءة بمعنى النكاح بقوله ابن دریدوقد علل 

   التطور الداللى فى الكلمة

ثم تطور معناها ،  الرجوع إلى الشئ یعني ن دریدابأصل الباءة عند یمكن القول إن : 

  .فالتطور الداللى عنده حاصل فى اللفظة، إلى النكاح

، إال أن األصــل عنــده أنهــا بمعنــى منــزل القــوم  الجــوهرىوقــد ذكــر هــذا المعنــى أیضــًا 

ثـم تطـور معناهـا ،  )٣(أن تكون بمعنـى منـزل القـوم فـى كـل موضـع) : ( الجوهرىیقول 

 بـاًء وبـاءةً : ومنه سمِّى النكـاح (وفي ذلك یقول:فصارت بمعنى النكاح  -أیضاً  – عنده

   .)٤( )كما یتبوأ من داره، ألن الرجل یتبوَّأ من أهل أى یستمكن منها ؛

  : فنجد له قولین فى معنى هذه الكلمة وهما األزهرىأما 

ــول  داللى دون أن یشــیر إلــى أصــل الكلمــة وال إلــى التطــور الــ األزهــرىیقــول : األولالق

   .)٥( )أو هو النكاح، الُخطوة فى النكاح: ونقل أن الباءة: (فیها

ه یشیر إلى أصـل الكلمـة ومـا وقـع وفی، یقول فى موضع آخر من كتابه: القول الثانى

، من استطاع منكم البـاءة فلیتـزوج «:- -النبىوفى حدیث : ( ها من تطور داللىفی

وقـال ، أراد " بالبـاءة " النكـاح والتـزویج .»ومن لم یستطع فعلیه بالصـوم فإنـه لـه وجـاء 

: ویقال للجماع نفسه: قلت، على النكاح: یقال فالن حریص على الباءة أى: األصمعى

ألن مــن تــزوج امــرأة ، بــاءة: المنــزل ثــم قیــل لعقــد التــزویج: واألصــل فــى " البــاءة " .بــاءة

َبوَّأها منزًال 
   .)٧(وقد وافقه فى هذا القول الصاحب بن عباد، )٦(

                                                 

    ." ب و أ " ١/٢٢٩جمهرة اللغة  )١(

    ." ب و أ " ١/٢٢٩جمهرة اللغة  )٢(

    .مادة " ب و أ "، وما بعدها١/٣٧غة وصحاح العربیة تاج الل )٣(

    .مادة " ب و أ "، وما بعدها١/٣٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    .مادة " ب ا هـ " ٢/٣٨٢تهذیب اللغة  )٥(

    ." ب و أ " ٢/٣٨٢تهذیب اللغة لألزهرى  )٦(

    .وما بعدها وما بعدها " ب و أ " ٢/٤٨٢المحیط فى اللغة  )٧(



       
  

 
 

 

  ٥٣٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

: حیــث یقــول المجــازوجعلــه مــن بــاب  الزمخشــرى -أیضــاً  –وقــد صــرح بهــذا التطــور 

وكلمناهم فأجابوا مـن بـواٍء واحـٍد لـم ، الناس فى هذا األمر بواء أى سواء: ومن المجاز(

وهــى المبــاءة ، جعــل طیــب البــاءة، وفــالن طیــب البــاءة للعفیــف الفــرج .یختلــف جــوابهم

وقرا فالن كتـاب  .للسخى الواسع المعروف: المباءة وهو رحب .والمنزل مجاًزا عن ذلك

   .)١( )الباءة إذا كان نكاحاً 

مــع بیــان المعنــى الــرابط ، إلــى التطــور الــداللى فـى الكلمــة -أیضــاً – المطــرزىوقـد ألمــح 

المبــاءة وهــى الَمْوِضــُع : والبــاءة: ( بــین المــدلول األصــلى والمــدلول الجدیــد حیــث یقــول

ثم ُكنِّـى بهـا عـن ، ثم جعلت عبارة عن المنزل مطلقاً ، هذا أصلها، لالَّذى َتبُوُء إلیه اإلب

ــا ، »علــیكم بالبــاءة فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج  «:  --النكــاح فــى قولــه  أمَّ

كمـا یتبــوَُّأ ، أو ألن الرَّجـل یتبــوأ مـن أهلـه حینئـٍذ أى یـتمكَّنُ ، ألنـه یكـون فـى البـاءة غالبـاً 

  .)٢( )من داره

  ،)٥(ي، والزبید)٤(، وابن منظور)٣(يالصاغانأیضًا  وقد أشار إلى ذلك

  وغیرهم. )٩(ي، والمناو )٨(ي، والنوو )٧(، وابن األثیر)٦(يوالفیوم

ن التطـور الناشـئ عـ  " مما یدخلها فى دائـرة االشـتراك الباءةوهكذا تتعدد داللة كلمة " 

  .الداللى

  : تسباح -

ممـا ، مـن قبیـل التطـور الـداللى حـدهاأ " أربعة معانى احتسب: فى كلمة ابن دریدذكر 

  : وهى االشتراك اللفظىیدخلها فى دائرة 

                                                 

    ." ب و أ " ١/٣٥أساس البالغة  )١(

    ." ب و أ "١/١٩٣المغرب فى ترتیب المعرب للمطرزى  )٢(

    ." ب و أ " ١/٤العباب الزاخر  )٣(

    ." ب و أ " ١/٣٦لسان العرب البن منظور  )٤(

    ." ب و أ " ١/١٥٣تاج العروس  )٥(

    ." ب و أ " ٤١٠المصباح المنیر صـ )٦(

    .١/٤١٩الحدیث واألثر  النهایة فى غریب )٧(

    .٩/١٧٣للنووى ، شرح النووى على صحیح مسلم )٨(

    .١٠٩التوقیف على مهمات التعاریف صـ )٩(



       
  

 
 

 

  ٥٣٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــىن األول ــد یقــول، اإلنكــار: املع احتســب فــالن علــى فــالن أنكــر علیــه قبــیح : (ابــن دری

      )١( .عمله)

      .)٥(،  والزبیدى)٤(، وابن منظور)٣(، وابن سیده)٢(الجوهرىوهذا المعنى ذكره 

إذا : ( واحتسـب فـالٌن عنـد اهللا خیـرًا ، ابـن دریـدیقـول ، ثـواباألجـر وال: املعىن الثـانى

  :  -جــــلَّ ثنــــاؤه-وقــــال أبــــو عبیــــدة فــــى قولــــه ، ِحســــابى: وعلــــى اهللا حســــبانى أى، قدَّمــــه
 M9   8L)حســابًا ال یحاســب بــه : وقــال، حســابًا ممــا هــو َحْســُبهم: قــال، قــولین )٦

                 .)٧( )آخر فینقص واحد ویزاد آخر

الن الجـزاء مـن األلفـاظ اإلسـالمیة ، المعنى من قبیل التطـور الـداللى فـى الكلمـة وهذا

وقــد ذكــر هــذا ، التــى ارتبطــت بالعصــر اإلســالمى والتــى واكبــت عصــر صــدر اإلســالم

  فى الكلمة كثیر من العلماء ومن أقوالهم :المعنى المتطور 

      .)٨( )هللاوالحسبة مصدر احتسابك األجر عند : ( الخلیل بن أحمد یقول  -

وهــى ، الِحســبة بالكســر: واالســم، اهللاواحتســبت بكــذا أجــرًا عنــد : (الجــوهرى یقــول و -

      .)٩( )والجمع الِحَسب، األجر

واحتســب ، فعلتــه: تقــول - -اهللامصــدر احتســابك األجــر علــى : (األزهــرىیقــول و  -

      .)١٠( )فیه احتساباً 

، وابــن )١٢(، والزمخشــرى)١١(ابــن ســیدهوقــد ذكــر هــذا المعنــى كثیــر مــن العلمــاء ومــنهم 

  .وغیرهم، )٢(، والفیومى)١(، والمطرزى)١٣(منظور

                                                 

    ." ح س ب " ١/٢٧٧جمهرة اللغة  )١(

    ." ح س ب " ١/١٠٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    ." ح س ب " ٣/٢٠٨المحكم والمحیط األعظم  )٣(

    ." ح س ب " ١/٥٥٩لسان العرب  )٤(

    .وما بعدها " ح س ب " ٢/٢٧٨تاج العروس  )٥(

    .)٦٠من اآلیة (: سورة النبأ )٦(

    ." ح س ب " ١/٢٧٧جمهرة اللغة  )٧(

    ." ح س ب " ٣/١٤٩العین  )٨(

  

  .وما بعدها " ح س ب " ١/١٠٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )٩(

    ." ح س ب " ٢/٤٣تهذیب اللغة  )١٠(

    ." ح س ب " ٤/٥٤والمحیط األعظم  المحكم )١١(

    ." ح س ب " ١/٨٥أساس البالغة  )١٢(

    ." ح س ب " ١/٥٥٩لسان العرب  )١٣(



       
  

 
 

 

  ٥٣٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

حسبت الحساب أحُسبه َحْسبا : (ابن دریدیقول ، حسب بمعنى الحساب: املعىن الثالث

  .)٦(، واألزهرى)٥(، والزبیدى)٤(ابن منظوروهذا المعنى قد ذكره ، )٣(من الحساب

                 .)٧( )ظننت: حسبت كذا: (ن دریدابیقول ، ظن: حسب: املعىن الرابع

  )٨(األزهرىوهذا المعنى ذكره 

  

  : ، ومما زادوه وقد زاد كثیر من العلماء معانى كثیرة على ما ذكره ابن درید

افترطه  : قیل ، فإن مت صغیرًا ،إذا ما مات وهو كبیر: احتسب فالٌن ابنًا له أو بنتاً  -

      .)٩(الجوهرىوهذا المعنى ذكره 

ال ، ادَّخـــره عنـــده: واحتســـب األجـــر علـــى اهللا: (ذكـــره الفیـــومى فقـــال، ادَّخـــر: احتســـب -

      .)١٠( )یرجو ثواب الدنیا

  .)١١(الزمخشرىوهذا المعنى ذكره ، االكتفاء: االحتساب -

ــــار: االحتســــاب - ــــال، االختب ــــده: احتســــبت فالنــــًا أى: یق ــــرت مــــا عن وهــــو قــــول ، اختب

  .)١٢(األزهرى

فــالن ال یحتســب بــه أى ال یعتــدُّ بــه وهــذا المعنــى ذكــره : یقــال، االعتــداد: االحتســاب -

  .)١(الزمخشرى

                                                                                                                            

    ." ح س ب " ١/٤٨٩المغرب فى ترتیب المعرب  )١(

    ." ح س ب " ٢/٣٧٢المصباح المنیر  )٢(

    ." ح س ب " ١/٢٧٧جمهرة اللغة  )٣(

    ." ح س ب " ١/٥٥٩لسان العرب  )٤(

    .وما بعدها " ح س ب " ٢/٢٧٨تاج العروس  )٥(

    .مادة " ح س ب " ٢/٤٣تهذیب اللغة  )٦(

    ." ح س ب " ١/٢٧٧جمهرة اللغة  )٧(

    .مادة " ح س ب " ٢/٤٣تهذیب اللغة  )٨(

  .وما بعدها " ح س ب " ١/١٠٩تاج اللغة وصحاح العربیة  )٩(

  ." ح س ب " ٢/٣٧٢المصباح المنیر  )١٠(

    ." ح س ب " ١/٨٥البالغة  أساس )١١(

    .مادة " ح س ب " ٢/٤٣تهذیب اللغة  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٣٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  التطور الداللى فى الكلمة: 

وقـد ، االشـتراك اللفظـى" ممـا أدخلهـا فـى دائـرة  احتسبوقع التطور الداللى فى كلمـة " 

جـر وهـو احتسـاب األ –ذكرتـه سـابقًا  –معنـًى مـن قبیـل التطـور الـداللى  ابن دریدذكر 

فمــن ، وقــد ذكــر العلمــاء معــانى أخــرى مــن قبیــل التطــور الــداللى لهــذه اللفظــة، والثــواب

 :-تعـالى -" فـى قولـهحسـب"لعلمـاء فـى الفعـل التطور الداللى فى هذه اللفظة ما ذكره ا

Mu   t  s   r   qv  L)أن هذا الفعل یحتمل معنیین األزهرىفقد ذكر  )٢  :  

  .ُیقدِّره وال یظنُّه كائناً  من حیث ال: یكون معناه:  األول

أراد من حیـث لـم یحسـبه لنفسـه رزقـًا وال ، أن یكون مأخوذًا من َحَسْبُت أْحُسب:  الثانى

  .وهما من المعانى المستحدثة فى اإلسالم. )٣(عدَّه فى حسابه 

ومنــه یحتســب : أبــى عبیــدةعــن  ابــن منظــورومــن المعــانى المتطــورة أیضــًا مــا نقلــه  -

ـــب األخبـــارذ، (بمعنـــى یتجســـس ، ویتحسَّســـها، بـــالجیم، أى یتجسَّســـها، هـــب فـــالٌن یتحسَّ

ـــباً  ـــالة،  أنهـــم «: وفـــى حـــدیث األذان، ویطلبهـــا َتَحسُّ ـــُبون الصَّ كـــانوا یجتمعـــون فیتحسَّ

 » یتحسَّــبون األخبــار أنهــم كــانوا «: وفــى بعــض الغــزوات، .....» فیجیئــون بــال داعٍ 

  .)٤(أى یتطلَّبونها 

إن التطــور الــداللى الــذى حــدث فــى كلمــة " یمكــن القــول : وبنــاًء علــى كــل مــا ســبق 

والـــدلیل علـــى ذلـــك أن ، " مـــن المعـــانى التـــى اســـتحدثت فـــى العصـــر اإلســـالمى حســـب

، الشواهد التى وردت على ذلك جاءت من القرآن الكریم ومن األحادیث النبویـة الشـریفة

التطــور الزمنــى فــى عرضــه للمعــانى قــد جــاء متفقــًا فــى ابــن دریــد كمــا یمكــن القــول إن 

إن هــذه الكلمــة مــن قبیــل المشــترك اللفظــى الناشــئ عــن : ویبقــى أن نقــول، لهــذه الكلمــة

   .ویبقى السیاق وحده هو الذى یعین على تحدید المعنى المراد، التطور الداللى

  : أدب -

  : وهى،  المشترك اللفظى" مما یدخلها فى دائرة  األدبمعنیین لكلمة "  درید ابنذكر 

  .)٥(الَعَجب: األْدب: األولاملعىن 

                                                                                                                            

    ." ح س ب " ١/٨٥أساس البالغة  )١(

    .)٣من اآلیة (: سورة الطالق )٢(

    ." ح س ب " ٢/٤٣تهذیب اللغة لألزهرى  )٣(

    ." ح س ب " ١/٥٥٩لسان العرب البن منظور  )٤(

    ." أ د ب " ٢/١١٨٠جمهرة اللغة  )٥(



       
  

 
 

 

  ٥٣٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، )٢(والصـاحب بـن عبـاد، )١(الجـوهرى: وقد ذكـر هـذا المعنـى كثیـر مـن العلمـاء ومـنهم 

  .وغیرهم، )٦(، والزبیدى)٥(، والفیروز ابادى)٤(منظور وابن، )٣(وابن سیده

  

ــانى ــىن الث : والمأدبــة، صــاحب المأدبــة: واألدب واألدیــب، األدب الــدعوة للطعــام: املع

  : طرفةقال .  أى وقت كانطعام فى 
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، والصـــاحب بـــن )١٠(ي، والجـــوهر )٩(كالخلیـــلوقـــد ذكـــر هـــذا المعنـــى كثیـــر مـــن العلمـــاء 

  ................، )١١(عباد

، )١٥(يابـــادوالفیروز ، )١٤(، وابـــن منظـــور)١٣(،  وابـــن ســیده)١٢(وابــن فـــارس..........

  .)١٦(يوالزبید

وقــد زاد كثیــر مــن العلمــاء معــانى أخــرى علــى مــا ذكــره ابــن دریــد وبعضــها مــن قبیــل 

  التطور الداللى، وهى: 

                                                 

  ." أ د ب " ١/٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

    ." أ د ب " ٢/٣٦٤المحیط فى اللغة  )٢(

    ." د أ ب " ٩/٣٨٥المحكم والمحیط األعظم  )٣(

    ." د أ ب " ١/٢٠٦لسان العرب  )٤(

    ." د أ ب " ١/٧٥القاموس المحیط  )٥(

    .وما بعدها " د أ ب " ٢/١٢تاج العروس  )٦(

والمنصــف ، ٣/٥٩والكامــل ، ٥٥وقائلــه طرفــة ینظــر دیوانــه صـــ ، مــن بحــر الرمــل  هــذا البیــت )٧(

  .٣٠٩صـ والنوادر، ٣/١١٠

  .٣/٢٧١الجمهرة ، " د أ ب " ٢/١١٨٠جمهرة اللغة  )٨(

  ." أ د ب " ٨/٨٥العین  )٩(

  ." أ د ب " ١/٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )١٠(

    ." أ د ب " ٢/٣٦٤المحیط فى اللغة  )١١(

    ." أ د ب " ١/٧٤اییس اللغة مق )١٢(

    ." د أ ب " ٩/٣٨٥المحكم والمحیط األعظم  )١٣(

    ." د أ ب " ١/٢٠٦لسان العرب  )١٤(

    ." د أ ب " ١/٧٥القاموس المحیط  )١٥(

    .وما بعدها " د أ ب " ٢/١٢تاج العروس  )١٦(



       
  

 
 

 

  ٥٣٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وأدَّبتـــه ، َأُدَب الرُجـــُل بالضـــم فهـــو أدیـــبٌ : تقـــول منـــه،   أدب الـــنَّفس والـــدَّرس: األدب -

ـــَأدَّب ، )١(يالجـــوهر كـــره وهـــذا المعنـــى ذ، وابـــن فـــالن قـــد اســـتأَدَب فـــى معنـــى تـــأدَّب، فت

  .)٢(الخلیل

  .)٣(يالزمخشر وقد ذكره ، جمعهم علیه یأدبهم: أدبهم على األمر -

  .كثرة ماء البحر: األدب -

  ،)٤( إذا كثر ماؤه): جاش أألدب البحر: ومن المجاز: (الزمخشرىقال  

    .)٨(ي، والزبید)٧(يابادوالفیروز ، )٦(، وابن منظور)٥(الصاحب بن عبادكما ذكره  

ـــــــــْرف وحســـــــــن التنـــــــــاول: ألدبا - ، )٩(ابـــــــــن منظـــــــــوروهـــــــــذا المعنـــــــــى ذكـــــــــره ، الظُّ

    .)١١(يوالزبید، )١٠(والفیروزابادى

  

  " التطور الداللى فى كلمة " األدب

، وكلهـا كانـت فـى العصـر الجـاهلى، جمیع المعانى التى سبق ذكرها كلها معانى قدیمة

ة التــى واكبــت عصــر ومــن المعــانى المتطــور ، وقــد تطــور معناهــا فــى العصــر اإلســالمى

  : صدر اإلسالم

ـــاو أشـــار  - وكلهـــا جـــاءت مـــن قبیـــل التطـــور ، إلـــى معـــانى متعـــددة لهـــذه الكلمـــة يالمن

، األدب ریاضـــة الـــنفس : (حیـــث یقــول، ألنهـــا تتفــق وتعـــالیم اإلســـالم الســمحة ؛الــداللى

ویقع على كل ریاضة محمـودة یتخـرج بهـا اإلنسـان فـى فضـیلة مـن ، ومحاسن األخالق

وترك ، ورفع الظلم، التزام ما ندب إلیه الشرع من بسط العدل: وأدب القاضى ،الفضائل

                                                 

  ." أ د ب " ١/٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

  ." أ د ب " ٨/٨٥العین  )٢(

    ." أ د ب " ١/٥أساس البالغة  )٣(

    ." أ د ب " ١/٥أساس البالغة  )٤(

    ." أ د ب " ٢/٣٦٤المحیط فى اللغة  )٥(

    ." د أ ب " ١/٢٠٦لسان العرب  )٦(

    ." د أ ب " ١/٧٥القاموس المحیط  )٧(

    .وما بعدها " د أ ب " ٢/١٢تاج العروس  )٨(

    ." د أ ب " ١/٢٠٦لسان العرب  )٩(

    ." د أ ب " ١/٧٥القاموس المحیط  )١٠(

  وما بعدها " د أ ب ".   ٢/١٢تاج العروس  )١١(



       
  

 
 

 

  ٥٤٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، وأدب الخدمـة، أدب الشـریعة: واألدب عند أهل الحقیقة أربعـة أنـواع، المیل ونحو ذلك

صــــناعة نظریــــة : وآداب البحــــث، وهــــو جمــــاع كــــل خیــــر، وأدب الحقیقــــة، وأدب الحــــق

الخــــبط فــــى البحــــث وٕالزامــــًا للخصــــم الســــتفادة كیفیــــة المنــــاظرة وشــــروطها صــــونًا عــــن 

     .)١(فحامًا)إ و 

جــاءت متطــورة عمــا كــان فــى الجاهلیــة مــن معــانى  المنــاويانى التــى ذكرهــا وكــل المعــ

وكلهــا توافــق مبــادئ اإلســالم والشــریعة الغــّراء مــن حیــث الــدعوة للتهــذیب ، لهــذه الكلمــة

  .واألخالق

وقـد وردت بهـذا ، الثقافـة والتعلـیم :واألدب، ومن المعانى المتطورة لهـذه الكلمـة أیضـاً  -

  .» أدبنى ربى فأحسن تأدیبى «: --الرسول المعنى فى حدیث 

رواه  »إن القرآن مأدبة اهللا فى األرض فخذوا مأدبته  «ابن مسعود:  وجاء فى حدیث

  .الدارمى

أیضـــًا بمعنـــى التثقیـــف والتعلـــیم  العصـــر األمـــوىكمــا اســـتعملت كلمـــة " األدب " فـــى  -

وهــم الــذین ، حتــى أطلــق علــى كبــار العلمــاء فــى ذلــك الوقــت اســم المــؤدبین ،والتهــذیب

وأنســــاب العــــرب ، والخطابــــة، والشــــعر، كــــانوا یعلمــــون أبنــــاء الخلفــــاء األخــــالق والثقافــــة

معاویــة بــن ویمكــن أن نســتدل علــى ذلــك بقــول ، وأیــامهم فــى الجاهلیــة وصــدر اإلســالم

وقـد أشـار إلـى ذلـك )، راتـب األدبیجب على الرجل تأدیب ولده أعلى م ( أبى سفیان:

  .)٣( )األدب أدب النفس والدرس: (حیث یقول والزبیدى )٢(الجوهرى

وخیـر ، " بمعنییهـا التهـذیبى والتعلیمـى االدباسـتعملت كلمـة "  العصر العباسىوفـى  -

األدب وقد صنف رسالتین أطلق علیهما "  عبد اهللا بن المقفع نجدشاهد على ذلك أننا 

  ." كتاب األدب" :حیث صنف كتابًا بعنوان  المعتز وابن"  األدب الكبیر " و " الصغیر

 الحماسةحیث أفرد فى كتاب "  أبو تمامومن العلماء من أفرد له بابًا فى كتابه ومنهم 

ـــاب" : " بعنـــوان  ـــارات مـــن طرائـــف الشـــعر ، " األدب ب ـــاب مخت وقـــد جمـــع فـــى هـــذا الب

  .الجاهلى

                                                 

    .وما بعدها ٤٤التوقیف على مهمات التعاریف صـ )١(

  ." أ د ب " ١/٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

  وما بعدها " د أ ب ".   ٢/١٢تاج العروس  )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٤١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

الهجریان طائفة متعددة من الكتب التـى احتـوت فصـوًال  وقد شهد القرنان الثانى والثالث

 القـرآن ، والحدیث، والبالغة، واللغة، وُجلَّها تتحدث عن الشعر "األدب" :أو أبوابًا بعنوان

،  للجــاحظ )نالبیــان والتبیــی( و)  الحیــوان: (ومــن ذلــك علــى ســبیل المثــال ال الحصــر

"  األدبومن هنا تطور مفهـوم "  .إلخ..للمبرد )الكامل(البن قتیبة و )عیون األخبار(و

وقد شمل معناها المعارف الدینیة وغیـر  األخذ من كل فٍن بطرف.: وأصبح یطلق على

ثــم اســتقلت العلـــوم فــى القــرنین الرابـــع باإلنســان اجتماعی�ــا وثقافی�ـــا ، الدینیــة التــى ترقـــى 

ر هـــذا واســـتم)، النثـــر(والشـــعر) ( فقـــط فـــى األدبوانحصـــر مفهـــوم كلمـــة ، والخـــامس

             .)١(المفهوم حتى عصرنا هذا

معناها من عصـر  ، وتطور" األدبإنه قد تعددت مدلوالت كلمة " : وبهذا یمكن القول 

  .الذى نتج عن التطور الداللى االشتراك اللفظىمما أدخلها فى دائرة عصر إلى 

ح -
َّ
  : سر

 االشـتراك اللفظـىدائـرة  مما یدخلها فـى، " سرحأربعة معانى فى كلمة "  ابن دریدذكر 

وبعضـها ناشـئ  ابـن دریـد،عنـد  اخـتالف لغـة العـربوبعض هذه المعانى ناشئ عن ، 

  : وبیان ذلك فیما یلى، كما یرى غیره من العلماء التطور الداللىعن 

قـال ، بـل كـل شـجرة طویلـة َسـْرحة: وقـال قـوم، ضـرب مـن الشَّـجر: السَّْرح: املعىن األول

  : عنترة
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  .وقد انفرد ابن درید بهذا المعنى

  .إذا خلَّلت الشعر بالُمشط، َسرَّحت الرأس تسریحاً : املعىن الثانى

  .)٥(، والفیروزابادى)٤(، وابن منظور)٣(الجوهرىوهذا المعنى ذكره 

                                                 

 ١/٨٦وتاج اللغة وصحاح العربیـة ، أ د ب " بتصرف وما بعدها " ٢/١٢تاج العروس للزبیدى  )١(

    ." أ د ب "

ینظـر دیوانـه ، هـذا البیـت مـن بحـر الكامـل قائلـه عنتـرة، " س ر ح " ١/٥١٢ینظر جمهرة اللغة  )٢(

  .٤/١٤٥خزانة األدب ، ٨/٢١وشرح المفصل ، ٢/٣١٢والخصائص ، ٢١٢صـ

  .ح "وما بعدها " س ر  ١/٣٧٤تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    ." س ر ح " ٢/٤٧٩لسان العرب  )٤(

    ." س ر ح " ١/٢٨٦القاموس المحیط  )٥(



       
  

 
 

 

  ٥٤٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ـــث إذا غـــدوت بهـــا : َســـَرْحُت الماشـــیة: یقـــال، غـــدوالتســـریح اإلرســـال وال: املعـــىن الثال

وهـــــذا المعنـــــى ذكـــــره ، )١(َســـــَرَحت الماشـــــیة فُیجعـــــل الفعـــــل لهـــــا : وربَّمـــــا قیـــــل .للمرعـــــى

  .   وغیرهم، )٥(، واألزهرى)٤(، وابن سیده)٣(، الخلیل)٢(الجوهرى

  .)٦(یمانیةلغة ، إذا أعتقته، َسَرْحُت العبد: املعىن الرابع -

  .ورد عن ابن درید قد نشأ عن اختالف لغات العربوهذا المعنى الذى 

وقد أضاف كثیر من العلماء معانى أخرى غیر ما ذكـره ابـن دریـد وبعضـها مـن قبیـل 

  التطور الداللى، وبیان ذلك فیما یلى: 

  ، )٧(الخلیل بن أحمدوهذا المعنى ذكره ، التسهیل:  التسریح -

  

  .)١٠(، الصاحب بن عباد)٩(ي، واألزهر )٨(يالجوهر 

وٕاذا ضـاق شـئ ففرَّْجـت عنــه ، تسـریح الـدَّواب فـى الرعــى: كتـاب العــینأورد صـاحب  -

  .)١١(والتسریح إرسالك رسوًال فى حاجٍة َسراحاً ، َسرَّْحُت عنه تسریحًا فانسرح: قلتَ 

وهــذا ، إرســاله بعــدما یســیل منــه حــین ُیفصــد مــرة ثانیــة: تســریح دم الِعــْرق المفصــود -

  .)١٢(األزهرىالمعنى ذكره 

                                                 

    ." س ر ح " ١/٥١٢جمهرة اللغة  )١(

  .وما بعدها " س ر ح " ١/٣٧٤تاج اللغة  )٢(

  ." س ر ح " ١/٢١٤العین  )٣(

    ." س ر ح " ٣/١٨٦المحكم والمحیط األعظم  )٤(

    .ح " مادة " س ر ٢/٣١تهذیب اللغة  )٥(

    ." س ر ح " ١/٥١٢جمهرة اللغة  )٦(

  .وما بعدها " س ر ح " ١/٢١٤العین  )٧(

  ." أ د ب " ١/٨٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(

    .وما بعدها مادة " س ر ح " ٢/٣١تهذیب اللغة  )٩(

    ." س ر ح " ١/١٩٨المحیط فى اللغة  )١٠(

  ." س ر ح " ١/٢١٤العین  )١١(

    .وما بعدها مادة " س ر ح " ٢/٣١تهذیب اللغة  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٤٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، )١( )وفى إرسال الرسول تْوحیُته: (الصاحب بن عبادیقول ، إرسال الرسول: الَسریح -

  .)٢( والَسریح إرسالك رسوًال فى حاجة سراحًا): (ابن سیدهویقول 

(السـین والـراء ، وفى ذلك یقول: ابن فارسوهذا هو أصل المعنى عند ، أطلق: سرح -

إذا لـم یكـن ، منـه أمـر سـریح: یقال .نطالقوهو یدل على اال، والحاء أصٌل مطَِّرٌد واحدٌ 

  .)٣( )فیه تعویق وال َمْطل

  

  التطور الداللى فى الكلمة: 

  وقد زاد كثیر من العلماء المعنى التالى، ولم یشر إلیه ابن درید: 

إن هــذا . ویمكــن القــول: واالســم الســراح مثــل التبلیــغ والــبالغ، تطلیقهــا: تســریح المــرأة -

حیـث ،  مـن قبیـل االشـتراك اللفظـى الناشـئ عـن التطـور الـداللىاللفظ بهذا المعنى هـو 

ه لكـریم ومنـوقد وردت بهـذا المعنـى فـى القـرآن ا، إن هذا المعنى من المعانى اإلسالمیة

ــــه ــــة والتســــ ،)M*  )   (  '  & L)٤:-تعــــالى-قول ریح فــــى اآلی

  .المجازوهذا من قبیل  عن االنفصال والطالق كنایةالكریمة 

وهـو مـن المعـانى اإلسـالمیة التـى ، )٥(عنى المتطور كثیـر مـن العلمـاء وقد ذكر هذا الم

  .واكبت صدر اإلسالم

                                                 

    ." س ر ح " ١/١٩٨المحیط فى اللغة  )١(

    .وما بعدها " س ر ح " ٣/١٨٦المحكم والمحیط األعظم  )٢(

    ." س ر ح " ٦/١٥٧مقاییس اللغة  )٣(

    .)٢٣١من اآلیة (: سورة البقرة )٤(

المطـّرزى فـى ، " س ر ح "١/٣٧٤ینظر على سبیل المثال ال الحصر الجـوهرى فـى تـاج اللغـة  )٥(

" س  ١/٢٨٦الفیروز ابادى فى القاموس المحیط ، " س ر ح " ٣/٣٤المغرب فى ترتیب المعرب 

   ٢/٣١األزهرى فى تهذیب اللغة ، ر ح "

الراغــب األصــفهانى فــى مفــردات ، "س ر ح " ١/١٩٨والصــاحب بــن عبــاد فــى المحــیط ، ومــا بعــدها

وابـــن منظـــور فـــى لســـان العـــرب ، "س ر ح " ٦/٤٦١الزبیـــدى فـــى تـــاج العـــروس ، ١/٤٧١اللغـــة 

    ." س ر ح " ٢/٤٧٩



       
  

 
 

 

  ٥٤٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

معنــى آخــر مغــایرًا لمــا ســبق وهــو أیضــًا مــن قبیــل  الصــاحب بــن عبــادكمــا أضــاف  -

الصــاحب لعبــده وفـى ذلــك یقــول  - -المــولى" وهــو توفیـق  ســرحتطـور داللــة لفـظ " 

  .)١( )وفََّقه: اً (وَسرَّحه اهللا للخیر تسریح: بن عباد

وهـو مـن المعـانى اإلسـالمیة التـى ظهـرت ، وهذا المعنى أیضًا لـم یشـر إلیـه ابـن دریـد

  .وهذا من قبیل االشتراك اللفظى الناتج عن التطور الداللى، فى عصر صدر اإلسالم

: ومــــن المعــــانى الحدیثــــة التــــى أضــــافها مجمــــع اللغــــة العربیــــة فــــى العصــــر الحــــدیث -

ـــالاإلبعـــاد و : التســـریح أخـــاله مـــن : هـــو ســـرَّح العامـــل تســـریحاً : اإلخـــالء مـــن العمـــل یق

  .)٢(عمله

وهــذا مـــن قبیـــل ، وهــذا المعنـــى قــد لحـــق بالكلمـــة وكثــر اســـتخدامه فــى العصـــر الحـــدیث

  .التطور الداللى فى معنى الكلمة

  : " قد مّرت دالالتها بثالثة مراحل سرحما سبق یتبیَّن لنا أن كلمة "  ومن خالل

وردت بمعـانى كثیـرة ذكرتهـا مـن قـد و  والجـاهلى) العصرین (القدیم: فى لىالمرحلة األو 

  .وغیره من علماء اللغة ابن دریدومنها ما أورده فیما سبق، المعاجم المتعددة

: وقـــد تطـــور معناهـــا فـــى هـــذا العصـــر فـــدلت علـــى، صـــدر اإلســـالم: المرحلـــة الثانیـــة

  .لعباده -ه وتعالىسبحان- اهللاتوفیق  ، كما دلتاالنفصال والطالق للمرأة

وقــد تطــور معناهــا مــرة أخــرى وأصــبحت تــدل علــى ، المرحلــة الثالثــة: العصــر الحــدیث

  .إخالء العامل من عمله

، وهــذا التطــور الــداللى كــان عــامًال رئیســًا فــى هــذه الكلمــة مــن عوامــل االشــتراك اللفظــى

  .ویبقى السیاق وحده هو الذى یعین على تحدید المعنى المراد

  : املسيح-

، وبعضـها مـن قبیـل التطـور الـداللى، " المسـیحثالثة معانى فى كلمة "  ابن دریدكر ذ

  : وهى، مما یدخلها فى نطاق االشتراك اللفظى

                                                 

    ." س ر ح " ١/١٩٨المحیط فى اللغة  )١(

 ٢/٩٨٤المعجــم الوســیط ، ١٢/٤مــن إصــدارات مجمــع اللغــة العربیــة ، ینظــر العــامى والفصــیح )٢(

    .مادة " س ر ح "



       
  

 
 

 

  ٥٤٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  المسیح: الَعَرق.: املعىن األول

  .: المسیح عیسى بن مریم املعىن الثانى

ألنه ممسوح  ؛اً وقد سمَّت الیهود الدَّجال مسیح، الكذاب الدَّجال: المسیح: املعىن الثالث

  .)١(إحدى العینین

، )٤(، واألزهــرى)٣(، والجــوهرى)٢(كالخلیـلوهـذه المعـانى الثالثــة ذكرهـا كثیـر مــن العلمـاء 

  .وغیرهم ،)٧(، و الزمخشرى)٦(، الصاحب بن عباد)٥(وابن سیده

وقد أضاف كثیر من العلمـاء دالالت متعـددة لهـذه الكلمـة، لـم یشـر إلیهـا ابـن دریـد، 

  وهى: 

 .األصمعىقاله ، القطعة من الفضة: یحالمس -

   .)٨(الجوهرىوهذان المعنیان ذكرهما  المسیح: الدرهم األطلس. -

ووجـدت أن بعضـهم ، وباستقراء معاجمنا اللغویـة نجـد أنهـا قـد ذكـرت كثیـرًا مـن المعـانى

وقــد راجعــت كثیــرًا مــن المعــاجم فوجــدت معــانى هــذه ، قــد ذكــر مــا لــم یــأت بــه اآلخــرون

، )٩(يكاألنبـار فمـنهم مـن ذكـر لهـا سـبعة معـانى ، تتفاوت بین العلماء، ة جداً الكلمة كثیر 

 ، )٢(يوالبســت، )١(وابــن األثیــر، )١٢(يوالزمخشــر ، )١١(الصــاحب بــن عبــاد، )١٠(يواألزهــر 

  .)٣(سیده

                                                 

    ." م س ح " ١/٥٣٥جمهرة اللغة  )١(

  ." " م س ح ٣/١٥٦العین  )٢(

  ." س ي ح " ١/٣٧٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    .وما بعدها مادة " م س ح " ٢/٤٨تهذیب اللغة  )٤(

    ." م س ح " ٣/٢١٨المحكم والمحیط األعظم  )٥(

    ." م س ح " ١/٢٠٣المحیط فى اللغة  )٦(

    ." م س ح " ١/٤٤٤أساس البالغة  )٧(

  .ي ح "" س  ١/٣٧٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(

    .٣٣٧الزاهر فى معانى كلمات الناس صـ )٩(

    .وما بعدها مادة " م س ح " ٢/٤٨تهذیب اللغة  )١٠(

    ." م س ح " ١/٢٠٣المحیط فى اللغة  )١١(

    ." م س ح " ١/٤٤٤أساس البالغة  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٤٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

، )٦(ي، وابـــن الجـــوز )٥(، والفیـــومى)٤(كـــابن منظـــورومـــنهم مـــن أورد لهـــا تســـعة معـــانى 

  . )٨(ادىابوالفیروز ، )٧(يوالزبید

   .)٩(كابن دجیةفى اشتقاقه فمنهم من ذكر له ثالثة وعشرین قوًال  -أیضاً -كما اختلفوا 

    .)١٠(كالفیروزابادىمنهم من ذكر خمسین وجها و 

  .)١١(جمیع المعانى واالشتقاقات التى وردت فى هذه الكلمة الفیروزابادىوقد استوفى 

  التطور الداللى فى الكلمة: 

" قـد وقـع فـى المعنـى الثـانى أورده  المسیحطور الداللى فى كلمـة " إن التیمكن القول: 

المســـیح : وكــذلك المعنــى الثالـــث " ، " عیســى بـــن مـــریم : "المســـیحوهــو  ابــن دریـــد

ووردا فــى ، "؛ ألن هــذین المعنیــین قــد ظهــرا فــى عصــر صــدر اإلســالم الكــذَّاب الــدجال

" من كلمـات  المسیحك فإن كلمة " وبناًء على ذل، القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة

كمـا أن التطـور ، المشترك اللفظى التى نشأ فیها االشـتراك اللفظـى عـن التطـور الـداللى

حینمــا نــزل القــرآن الكــریم بهــذا ، الــداللى فــى هــذه الكلمــة قــد كــان فــى العصــر اإلســالمى

ــن مــریم "، ثــم تــواترت األحادیــث النبویــة الشــریفة فــى معنــى ، المعنــى فــى و " عیســى ب

  " المسیح الدجال ". معنى

                                                                                                                            

    .وما بعدها ٤/٦٩٨النهایة فى غریب الحدیث  )١(

    .٣٦إصالح غلط المحدثین صـ )٢(

    ." م س ح " ٣/٢٨حكم والمحیط األعظم الم )٣(

    ." س ي ح " ٢/٤٩٢لسان العرب  )٤(

    .وما بعدها " م س ح " ٨/٤٦٥المصباح المنیر  )٥(

    .٢/٣٥٧غریب الحدیث  )٦( 

  وما بعدها " س ي ح "   ٦/٤٩١تاج العروس  )٧(

    ." س ي ح " ١/٢٨٨القاموس المحیط  )٨(

    ." ١/٤٦١الكتاب العزیز  بصائر ذوى التمییز فى لطائف )٩(

    ." س ي ح " ١/٢٨٨القاموس المحیط  )١٠(

ومـا  ١/٤٦١بصـائر ذوى التمییـز فـى لطـائف الكتـاب العزیـز : ینظر هذه األوجه والمعانى فـى )١١(

    .بعدها



       
  

 
 

 

  ٥٤٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

   

  اقرتاض األلفاظ من لغات خمتلفة 

  

  :وینقسم ثالثة مباحث                          

   



       
  

 
 

 

  ٥٤٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، وأســــبابه ، : مفهــــوم االقتــــراض اللغــــوى األولاملبحــــث 

  ومنهج العرب فى ذلك. ،ومستویاته

  

  اللغة.أثر االقتراض اللغوى فى  :املبحث الثانى

  

ألفاظ المشترك اللفظى الواردة فى الجمهرة  :املبحث الثالث

فیهـــا االشـــتراك بســـبب االقتـــراض  وقـــع تـــىال

          مرتبة على حروف المعجم،

          

  

  



       
  

 
 

 

  ٥٤٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث األول

ومستوياته ومنهج  مفهوم االقرتاض اللغوى وأسبابه

  العرب يف ذلك

ــ وقــد عبــر عنــه بعــض اللغــویین بكلمــة ، " االقتــراض"  ةمــن عوامــل زیــادة الثــروة اللغوى

متقاربـان فـى الداللـة وخاصـة فـى نقـل ألفـاظ مـن لغـة  والتعریـب فاالقتراض، " التعریب"

وقــد یخــتص أحــدهما بمــا لــیس لآلخــر كاختصــاص التعریــب بالوســائل األخــرى ، ألخــرى

وبأنمــاط وأشــكال لغویــة وفكریــة ، للتعبیــر بالعربیــة عــن المفــاهیم والمصــطلحات الحدیثــة

واختصاص االقتراض باالقتباس اللفظى والترجمـة وغیـر ، ومنطقیة للغات المنقول منها

  .ذلك

وینبغى اإلشارة إلـى أن التواصـل بـین الشـعوب القاطنـة فـى فـارس وجزیـرة العـرب وبـالد 

بل إن التكامل بین جمیع القبائل القاطنة فیهـا ، الرافدین لم ینقطع أبدًا منذ بدایة التاریخ

وانطـالق  --رسـول اهللاوقـد اشـتد توثیـق هـذا التواصـل بعـد رسـالة ، بیـراً كان عمیقـًا ك

  .الحضارة اإلسالمیة

  : وسوف أتناول فیما یلى

- .
ً
  مفهوم االقرتاض " التعريب " لغة واصطالحا

  .)١(اسم مفعول من الفعل َعرَّب ُیعِرُب والمصدر تعریبًا :  لفظ املعرب لغة

 
ً
ـــطالحا بـــى الـــذى غیـــره العـــرب بـــالنقص أو الزیـــادة أو اللفـــظ األجن: المعـــرب هـــو: واص

   )٢(القلب

استعمال العرب أللفاظ ذات معنى فـى غیـر العربیـة بمعنـى أنهـم بـدافع الحاجـة : أو هو

ویصــبح جــزًءا مــن نظــامهم اللغــوى الــذى ، یقلبــون لفظــًا جدیــدًا بمعنــاه مــن لغــة أجنبیــة

  .)٣(یتفاهمون به

                                                 

   ب) . –ر –(ع لسان العرب البن منظور )١(

    .٧٧فقه اللغة العربیة وخصائصها صـ )٢(

    .١٩٣د/ عبد اهللا ربیع محمود صـ، بد العزیز عالمفى فقه اللغة د/ ع )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٥٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  أسباب التعريب ودواعيه:  -

  : لتعریب ودواعیه فى النقاط اآلتیةتكمن أسباب ا

  احلاجة أو الضرورة: -

ــ رد بهــا غیــر العــرب كــالفرس مــثًال مــن دون العــرب فاضــطرت وذلــك كاألســماء التــى تًف

  ، العرب إلى تعریبها

  :ومن أمثلتها

 ومـن: السندس، الـدیباج، الخـز، ومن المالبـسالجرة، الطبق، القصعة، : من األوانى 

  .فیروزج، والزبرجد: الیاقوت، والالجواهر

 اإللغاز واإلغراب:  -

باب مـا تكلمـت بـه العـرب : الجمهرةفى  ابن درید قال: (السیوطىوفى ذلك یقول 

  .من كالم العجم حتى صار كاللغز)

 .السفینة لدِّشت: الصحراء، والُبوضى:: اومن أمثلتها

  :اإلعجاب وخفة اللفظ األعجمى -

وربما كان اللفظ األعجمـى ، ون إلى تعریبهاكأن یعجب العرب بلفظة أعجمیة ثم یعمد 

ـــك، وربمـــا تناســـوا اللفظـــة العربیـــة وأهملوهـــا .فلهـــذا یســـتعمله العـــرب، خفیفـــاَ  ـــال ذل : ومث

  .ومع ذلك غلب استعماله لإلعجاب بغرابته، الحدجكان یسمى ، الباذنجان

  

  : الرغبة فى االفتخار وحب الظهور-

ه فــى أن یعــرف اآلخــرون أنــه یجیــد لغــة أو فقــد ُیــدخل المــتكلم كلمــات أجنبیــة رغبــة منــ 

    .)١(لغات أخرى

  مستويات التعريب: 

یجــدر بنــا هنــا أن نشــیر إلــى أن التعریــب ال یحــدث علــى مســتوى األلفــاظ فقــط كمــا هــو 

یتعــدى ذلــك إلــى مســتویات أخــرى توى األلفــاظ ، بــل شــائع فــال یقــف التعریــب عنــد مســ

  : وذلك كما یلى

  املستوى الصوتى: -

                                                 

  . ١٩٦فى فقه اللغة د/ عبد العزیز عالم صـ، بتصرف ١٦٦محمد الحمد صـ، ینظر فقه اللغة )١(



       
  

 
 

 

  ٥٥١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وهـذا ، السـامیینحـروف الحلـق مـن  السـومریونعلـى سـبیل المثـال اقتـراض ومن ذلـك 

     .وكذلك فعلت العربیة فأخذت من غیرها، االقتراض من قبیل االقتراض الصوتى

  املستوى النحوى: -

، نظرًا ألن لكل لغة نظامها الخاص فى بناء الجملة وترتیب أجزائها ، وهو نادر الوقوع

  فاللغة الفارسیة 

ــاغ" : د أخــذت مــن العربیــة طریقــة الجمــع فــى مثــلمــثًال قــ " أى ســاعة التــى جمعوهــا  ب

  جمعًا عربیًا على 

  .)١("  باغات" 

  منهج العرب فى التعريب " تعريب الكلمات ": -

  : انتهج العرب فى تعریب الكلمات ثالث طرق وهى

  .يالعرب إدخال تغییر ما فى أصوات الكلمة وصورة أدائها تأخذ النسج: الطريقة األوىل

لیســت مــن أصــوات العــرب إلــى أقربهــا ومعنــى ذلــك أنهــم كــانوا یبــدلون األصــوات التــى 

فممـا غیـروه مـن األصـوات مـا  مـا لـیس مـن أصـواتهم ،لئال یـدخل فـى كالمهـم  ؛خرجام

وهـذا النـوع الـذى وقـع فیـه  .كان بین الجیم والكاف فربما جعلـوه كافـًا وربَّمـا جعلـوه جیمـاً 

  .)٢( لمعرباالتغییر یطلق علیه 

  الطریقة الثانیة: تغییر بناء الكلمة إلى أبنیة عربیة

   ."هجرع" ألحقوه بـ "  درهمفمما ألحقوه بأبنیتهم "  

   األصلیة الطریقة الثالثة:عدم التغییر فى الكلمة فتبقى الكلمة على صورتها

  .)٣(" وهو قلیل  الدخیلویطلق على هذا النوع " ، خرَّموخراسان  : مثل

                                                 

    .بتصرف، ١٩٨فى فقه اللغة صـ )١(

محمد الحمـد ، فقه اللغة، ٢١٥فصول فى فقه العربیة صـ، بتصرف ١٩٩ینظر فى فقه اللغة صـ )٢(

    .٧٧فقه اللغة وخصائصها صـ، ١٦٤صـ

    .بتصرف ١٩٩فى فقه اللغة صـ )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٥٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  ث الثانى املبح

  أثر االقرتاض اللغوى فى اللغة

  

  لالقتراض أثر كبیر في لغتنا العربیة ، وتكمن فائدته في : 

إذ یعـدُّ رافـًدا مـن الروافـد التـى ، یعد عامًال مهما من عوامـل زیـادة الثـروة اللغویـةأنه   -

ي وتــــنهض علــــى مواكبــــة التقــــدم العلمــــ، تكتســــب المرونــــة، و یتحقــــق النمــــو اللغــــوىبهــــا 

  .فكريوال

، أّدى االقتـــراض اللغـــوى إلـــى قـــدرة اللغـــة العربیـــة علـــى االتســـاع لمصـــطلحات العلـــوم -

  .)١(ومخترعات العصر

  .زیادة ألفاظ العربیة وتنوع دالالتها -

التعریـب الـذى وقـع فـى العربیـة  زیادة وكثرة ألفاظ المشترك اللفظى فى العربیة بسبب -

  .)٢(األلفاظ الفارسیة وبخاصة ، و انتقال كثیر من األلفاظ إلیها

  مستويات التعريب: 

یجــدر بنــا هنــا أن نشــیر إلــى أن التعریــب ال یحــدث علــى مســتوى األلفــاظ فقــط كمــا هــو 

فــال یقــف التعریــب عنــد مســتوى األلفــاظ بــل فیتعــدى ذلــك إلــى مســتویات أخــرى  ، شــائع

  : وذلك كما یلى

  املستوى الصوتى: -

وهــذا ، ون حــروف الحلــق مــن الســامیینومــن ذلــك علــى ســبیل المثــال اقتــراض الســومری

     .وكذلك فعلت العربیة فأخذت من غیرها، االقتراض من قبیل االقتراض الصوتى

  املستوى النحوى:  -

نظرًا ألن لكـل لغـة نظامهـا الخـاص فـى بنـاء الجملـة وترتیـب أجزائهـا ، الوقوعوهو نادر 

 بــاغ " أى ســاعة: " مثــل فاللغــة الفارســیة مــثًال قــد أخــذت مــن العربیــة طریقــة الجمــع فــى

  )٣(."التى جمعوها جمعًا عربیًا على "باغات

                                                 

    .بتصرف ٢٠٧، ١٩٢فى فقه اللغة صـ )١(

    .بتصرف ٧٧فقه اللغة وخصائصها صـ )٢(

    .بتصرف، ١٩٨فى فقه اللغة صـ )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٥٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث الثالث

الناشئة بسبب  ألفاظ املشرتك اللفظى الواردة يف اجلمهرة

  مرتبة على حروف املعجماالقرتاض "التعريب" 

ــدســأقف فــى هــذا المبحــث علــى تلــك األلفــاظ التــى أشــار إلیهــا  ــن دری ، الجمهــرةفــى  اب

وكانــت هــذه األلفــاظ ذات ، لفــاظ التــى انتقلــت مــن الفارســیة إلــى العربیــةوخاصــة تلــك األ

فنتج عن هذا التعریـب المشـترك اللفظـى ، داللة إضافیة إلى ما تعرفه العرب فى اللفظة

والتــى ، الجمهــرةوقــد قمــت بحصــر ألفــاظ المشــترك اللفظــى التــى وردت فــى ، فــى الكلمــة

ــه ثــم دراســتها ومقارنــة مــا ، نشــأت عــن االقتــراض بمــا ورد فــى المعــاجم ، ابــن دریــدقال

مــــع اإلشــــارة إلــــى أن ســــبب االشــــتراك اللفظــــى فــــى هــــذه الكلمــــات إنمــــا هــــو ، األخــــرى

  : وهذه األلفاظ هى، االقتراض اللفظى

د-
ْ
ر
َ
  : الك

اللغـــة أحـــدهما نـــتج عـــن االقتـــراض مـــن ، " معنیـــین الَكـــْردفـــى كلمـــة "  ابـــن دریـــدذكـــر 

  ، وهما :  الفارسیة

  .)١(بالفارسیةكأن أصله الَكْردن ، معرَّبٌ  فارسىٌّ وهو ، العنق: لُكْردا: املعىن األول

ومــنهم ، معــرٌَّب كثیــر مــن اللغــویین  فارســىوقــد ذكــر هــذا المعنــى مــع التصــریح بأنــه 

  ).فارسى معرَّب، العنق: الُكْرد: (حیث یقول الجوهرى

  : الفرزدقوقال الشاعر 

���������������������������������������������������������� �

� �

� ��� ������������������������������������������������)٣)(٢(� �

  ،)٥(، والصاحب بن عباد)٤(ابن قتنیبةوذكره أیضًا بهذا مع القول فیه بالتعریب  

  

                                                 

    ." ك ر د " ٢/٦٣٨جمهرة اللغة البن درید  )١(

  .٢١٠ینظر دیوانه صـ، وقائله الفرزدق، هذا البیت من بحر الطویل )٢(

    ." ك ر د " ٢/٥٣١تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    .١٠٥أدب الكاتب صـ )٤(

    ." ك ر د " ٢/٢١٤المحیط فى اللغة  )٥(



       
  

 
 

 

  ٥٥٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  ،)١(وابن سیده

  .)٦(، والشوشترى)٥(، والزبیدى)٤(ابادىوالفیروز ، )٣(، وابن منظور)٢(وابن فارس 

وقد أثبت فیـه لغـة ، قبیل المعرب دون أن یشیر إلى أنه من، الخلیل بن أحمدوقد ذكره 

وهــو َمْجــثم الهاَمــِة علــى ، الَكــْرد لغــة فــى الَقــْرد: مكــان الكــاف یقــول بالقــافأخــرى فــذكره 

  .سالفة العنق

فــال داعــى  ابــن دریــدوقــد أورد فیــه ثالثــة أبیــات شــعریة  أولهمــا ذكــره ،   الُعَنــق: والَكــْردُ 

  : واألخریان هما ،لذكره مرة أخرى
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    وقول اآلخر: 
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  .)١٠(دون أن یصرح بأنه معرَّب اللیثعن  األزهرىكما أورده  

أنـه أصـل الُعُنـق  : والحقیقـة فـى الَكـْرد: (بقولـهتوضیح معنى الكلمة ابن منظور وقد زاد 

ثم ، فأسلم، وعنده رجٌل كان یهودیاً ، أبى موسى بالیمنأنه َقِدم على : معاذوفى حدیث 

د   : أبو الهیثموأنشد ، عنقه: أى )١١(»واهللا ال أقُعُد حتى تضربوا َكْرَده  «: فقال، تهوَّ

                                                 

    ." ك ر د " ٤/٤٨٣المخصص  )١(

    ." ك ر د " ٥/١٧٦مقاییس اللغة  )٢(

    ." ك ر د " ٣/٣٧٩لسان العرب  )٣(

    .ك ر د ""  ١/٤٠٢القاموس المحیط  )٤(

    .٩/١٠٢تاج العروس  )٥(

    .١٣٣المفردات الفارسیة فى اللغة العربیة لمحمد على الشوشترى صـ )٦(

اللســـان ، " ك ر د " ٣/٣٤٠ینظـــر تهــذیب اللغـــة ، لـــم یـــدر قائلــه، هــذا البیـــت مــن بحـــر الطویــل )٧(

  ." ك ر د " ٣/٣٧٩

  ." ق ر د " ٥/١١٤ ینظر العین، لم یدر قائله، هذا البیت من بحر الطویل )٨(

    ." ك ر د " بتصرف ٧/٣٢٦العین  )٩(

    ." ك ر د " ٣/٣٤٠تهذیب اللغة  )١٠(

الفــــائق فــــى غریــــب الحــــدیث ، ٤/٢٨٩ینظــــر هــــذا الحــــدیث فــــى النهایــــة فــــى غریــــب الحــــدیث  )١١(



       
  

 
 

 

  ٥٥٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

                      

    .)٢( )بقفاه: خذ َبقْرَدِنِه وكردنه أى: األعرابىوابن                      

فارســى : الَكــْرد: (خالصــة حیــث یقــول فارســیةبأنهــا كلمــة  الشوشــترىوقــد صــرح 

  .)٣( )وهى الدَّْبَرة من المزارع، محض

ُكـْرد بـن  زعـم النسـابون أنـه، أبو هذا الجبل الذین یسـمون األكـراد: دالَكرْ : املعىن الثانى

  : وهو،  وأنشدوا بیتًا وال أدرى ما صحته، عامر بن صعصعة عمرو بن
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  وقد انفرد ابن درید بهذا المعنى، فلم یذكره أحد من العلماء.

زاد العلماء كثیرًا من معانى هـذه الكلمـة، ولـم یـرد عنـد ابـن دریـد، ومـن المعـانى  وقد

  التى زادوها: 

وقد ذكر هذا المعنى كلٌّ مـن ، ابن دریدوهذا المعنى لم یذكره ، الطرد والدفع : الَكْرد -

وَم فــالن َیْكــُرُد القــ: یقــال، الطَّــْردُ : والَكــْرد: (حیــث یقــول يوالجــوهر ، )٦(الخلیــل بــن أحمــد

  .)٧( )كأنَُّه یدفعهم ویطردهم

وهـو ، الَكـْرُد سـوق العـدو فـى الحملـة: اللیـثقال : (اللیثعن  حیث یقول نقالً  يواألزهر 

  .)٨( )إذا طردهم: وكدَشهم كدشاً ، َكْرًدا : َكَرَدهوقال األصمعى، یكردهم َكْرًدا

                                                 

  ." ك ر د " ٣/٣٧٩ینظر لسان العرب ، هذا البیت من بحر البسیط )١(

    ." ك ر د " ٣/٣٧٩ینظر لسان العرب  )٢(

    .١٣٣لمحمد الشوشترى صـ، المفردات الفارسیة فى اللغة العربیة )٣(

تــاج ، مــادة " ك ر د " ٣/٣٧٩ینظــر لســان العــرب ، لــم یــدر قائلــه، هــذا البیــت مــن بحــر الطویــل )٤(

  .٩/١٠٢العروس مادة " ك ر د " 

    .مادة " ك ر د " ٢/٦٣٨جمهرة اللغة البن درید  )٥(

    .مادة " ك ر د " ٧/٣٢٦العین  )٦(

    ." ك ر د " ٢/٥٣١تاج اللغة وصحاح العربیة  )٧(

    ." ك ر د " ٣/٣٤٠تهذیب اللغة  )٨(
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  ٥٥٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

یـدلُّ علـى الكـاف والـراء والـدال أصـٌل صـحیح : (حیـث یقـول ابن فـارسكما ذكره أیضـًا 

  .)١( )أى یدفعهم ویطردهم: هو یكردهم: یقال، ُمداَفعٍة واطراد

، )٤(، وابــن منظــور)٣(، وابــن ســیده)٢(الصــاحب بــن عبــادكمــا أورد هــذا المعنــى أیضــًا 

  .)٦(ي، والزبید)٥(يابادوالفیروز 

وال  ابــن دریــدبهــذا المعنــى ولــم یــذكره  يالزبیــدوقــد انفــرد ،  مــاء لبنــى كــالب: الَكــْرد -

مــاٌء لبنــى ِكــالب فــى َوْضــٍح ِحَمــى : والَكــْرد بــالفتح: (يالزبیــدیقــول  ، ره مــن العلمــاءغیــ

  .)٧( )َضِریَّه

 حیـثد االصـاحب بـن عبـوقـد ذكـره ، ابن دریدوهذا المعنى لم یـذكره ،  القطع: الَكْردُ  -

ــكِّین: یقــول  ، رك منــه بشــئٍ قــد ُأِخــَذ فلــم یتــ: وشــاِرٌب َمْكــُرْودٌ ، َقَطعهــا: " َكــَرَد الُعُنــق بالسِّ

  .)١٠(ي، والزبید)٩(يابادالفیروز وقد ذكره أیضًا  )٨(وكردوا شواربهم)

" مــن ألفـــاظ المشــترك اللفظـــى لتعـــدد  الكـــْردومــن خـــالل مــا ســـبق یتبــین لنـــا أن كلمـــة " 

؛  االقتـراضإلـى ویرجع السبب فى أن هـذه الكلمـة مـن قبیـل المشـترك اللفظـى ، معانیها 

ثــم انتقالهــا إلــى العربیــة بمعنــى غیــر الــذى علیــه فــى ، ىالســتعمالها فــى الفارســیة بمعنــ

  .فنتج عن ذلك االشتراك اللفظى، األصل

  : برق -

" أربعـة معـانى ممـا یـدخلها فـى دائـرة االشـتراك اللفظـى  بـرقفـى كلمـة "  ابن دریدذكر 

  : وهى

                                                 

    ." ك ر د " ٥/١٧٦مقاییس اللغة  )١(

    ." ك ر د " ٢/٢١٤المحیط فى اللغة  )٢(

    ." ك ر د " ٦/٧٨٤المحكم والمحیط األعظم  )٣(

    ." ك ر د " ٣/٣٧٩لسان العرب  )٤(

    ." ك ر د " ١/٤٠٢القاموس المحیط  )٥(

    .٩/١٠٢تاج العروس  )٦(

    .٩/١٠٢تاج العروس  )٧(

    ." ك ر د " ٢/٢١٤المحیط فى اللغة  )٨(

    ." ك ر د " ١/٤٠٢القاموس المحیط  )٩(

    .٩/١٠٢تاج العروس  )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥٥٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وسـمیت ، والجمـع بـوارق، والسـحابة بارقـة، والجمـع بـروق، الَبـْرق معـروف: املعىن األول

  .لسیوف بارقة وبوارق تشبیها بالبرقا
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  وقد انفرد ابن درید بهذا المعنى.

  

  .جبرة البسر فلم یطرف: الَبْرق: املعىن الثانى

أو إذا شــخص بَطْرفــه مــن فـــزع : وبـــرق الرجــل َیْبــَرُق َبَرقــاً : (ابــن دریــدوفــى هــذا یقــول 

  : قال الشاعر، عجب
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  .)٤( ))٣(M    ~  }  |L :وفى التنزیل 

  : وقد ذكر هذا المعنى كثیر من اللغویین ومن أقوالهم

ثـم ذكـر  ،)٥( )إذا تحیَّـَر فلـم یطـرف، وَبَرق البصُر بالكسر َیُبُرُق َبَرقاً : (يالجوهر یقول  -

  .ابن دریدالذى أورده  ذى الرمةبیت 

: وقیـل، َدِهـش فلـم یبصـر: وَبـرق یْبـُرق ُبُروقـاً ، َبـِرَق َبَصـُره َبَرقـاً : (ابـن منظـورویقـول  -

، و " َبـَرق " بصـُره أیضـًا كـذلك، فتح عینیه من الفزع: و " َبَرق "، ....تحیََّر قلم َیْطِرفْ 

   )٦( .)الَحْیَرة والَدهش: والَبَرق بالتحریك، ....،هُش الدَّ : والَبَرق، وأَبرَقه الفزع

   )٧(.)إذا نظر إلى البرق فدهش بصره: وأصله من َبِرَق الرجل: (يالزمخشر ویقول  -

                                                 

  ." ب ر ق " ١/٣٢١جمهرة اللغة البن درید  )١(

المخصـــص البـــن ســـیده ، ٣٩٢ینظـــر دیوانـــه ، وقائلـــه ذو الرمـــة، طویـــلهـــذا البیـــت مـــن بحـــر ال )٢(

  .٢/١٧١االقتضاب ، ١٦/١٢٤

    .)٧اآلیة (: سورة القیامة )٣(

  ." ب ر ق " ١/٣٢٢جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    .وما بعدها مادة " ب ر ق " ٤/١٤٤٨تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

    .ق "" ب ر  ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٦(

  .٧/١٨٩الكشاف للزمخشرى  )٧(



       
  

 
 

 

  ٥٥٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

" بفتح الـراء لغتـان فـى  َبَرقو " ، " بكسر الراء َبِرقإلى أن "  المفسرینذهب أكثر  -

   .)١(َبِرق تحیَّر فزعًا : وقیل، التحیر والّدهشة

  : قال الشاعر، إذا لمع: َبَرق الشئ بریقًا وَبَرقاناً : املعىن الثالث
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  .)٤( )الفتح بمعنى البریق اللُّموع، ....(: حیث یقولابن منظور وهذا المعنى ذكره 

  .)٥( )البریق أى َلَمع من شدَّة شخوصهِمن : وَبَرق بالفتح: (يالزمخشر ویقول 

  

  .)٦( )أعجمىٌّ ُمَعرَّب، الَحَمل: الَبَرق: املعىن الرابع

بـة، الَحَمـل: " معناهـا الَبـَرقأن لفظـة "  ابن دریـدفقد ذكـر  لكنـه لـم ، وهـى أعجمیـة معرَّ

الحمـل : البـرق: (حیث یقول الشوشترىوقد ذهب إلى هذا . یذكر اللغة التى نقلت منها

   .)٧( )َعرَّب " بره "من م

ومـــنهم ، وقـــد ذكـــر هـــذا المعنـــى مـــع ذكـــر اللغـــة التـــى نقلـــت منهـــا كثیـــر مـــن اللغـــویین 

  .)٨( )وجمعه ُبْرقان، معرب فارسىٌّ الحمُل : والَبَرق: (حیث یقول الجوهرى

  .)١٠(يالزبیدووافقه أیضًا ، )٩( )فارسى معرَّب: الحمل: والبرق: (ابن منظورویقول 

، وابـن )١١(الصـاحب بـن عبـاد كـل مـن معـرب فارسىٌّ مع التصریح بأنه وقد ذكره أیضًا 

  .)١٢(سیده

                                                 

والقرطبى فى الجـامع ، ١٦/١٨٤الرازى فى مفاتیح الغیب : ینظر على سبیل المثال ال الحصر  )١(

األلوســــى فــــى روح المعــــانى ، ١٠/٤٠٣أبــــو حیــــان فــــى البحــــر المحــــیط ، ١٩/٩٦ألحكــــام القــــرآن 

٢١/٤٦٣.  

  .٧١ان صـینظر الدیو ، هذا البیت من بحر الوافر وقائله زهیر )٢(

  ." ب ر ق " ١/٣٢٢جمهرة اللغة البن درید  )٣(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٤(

  .٧/١٨٩الكشاف للزمخشرى  )٥(

  ." ب ر ق " ١/٣٢٢جمهرة اللغة البن درید  )٦(

  .٢١المفردات الفارسیة فى اللغة العربیة لمحمد على الشوشترى صـ )٧(

    .وما بعدها مادة " ب ر ق " ٤/١٤٤٨یة تاج اللغة وصحاح العرب )٨(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٩(

    .وما بعدها " ب ر ق " ٢٥/٤٣تاج العروس  )١٠(

    .وما بعدها " ب ر ق " ١/٤٧٥المحیط فى اللغة  )١١(

  " ب ر ق ".   ٦/٤٠٠المحكم والمحیط األعظم  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٥٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  ومنها: معانى أخرى على ما ذكره ابن درید، وقد زاد علماء اللغة 

 ابـن دریـد،وهـذا المعنـى لـم یـذكره ، إذا اشتكت بطونهـا مـن أكـل البـروق: برقت الغنم -

   الصاحب بنوذكره 

  )١(ٌء یأخذ اإلبَل عن َأْكل الَبْرَوق)والَبَرق أیضًا دا: (حیث یقول عباد

 )إذا اشتكت بطونها من أكل الَبْرَوق، وَبرقت الغنم بالكسر تْبَرق َبَرقاً : (الجوهرىویقول 

)٢(.  

  .)٤(، والزبیدى)٣(ابن منظوركما ذكره 

   .ذاب زبُدُه وتقطع: برق السقاء -

  : قولحیث ی الصاحب بن عبادوذكره ، ابن دریدوهذا المعنى لم یذكره 

  .)٥()إذا أصابه الَحرُّ َفَذاَب ُزْبُده وَتَقطَّع فهو َبِرقٌ : وَبِرَق السقاء َیْبَرُق َبَرقاً (

ـــین لنـــا أن كلمـــة "  ـــرقومـــن خـــالل مـــا ســـبق یتب وأن ، " مـــن قبیـــل المشـــترك اللفظـــى ب

  .االقتراض وتعریب الكلمة فى أحد معانیها كان سببًا فى وقوع المشترك اللفظى فیها

  : جرم -

، یـدخلها فـى دائـرة االشـتراك اللفظـى" معنیین مما  جرمفى معنى كلمة "  ابن دریدكر ذ

  : وهما

  .)٦()إذا صرمتها، جرمت النخلة أجرمها جرماً : (ابن دریدیقول ،  القطع : املعىن األول

  :  اللغویین ومن أقوالهموقد ذكر هذا المعنى كثیر من 

، رم النخــل واجترمــه أى صــرمه فهــو جــارموقــد جــ .القطــع: والَجــْرمُ :( يالجــوهر  یقــول -

ــهُ : وَجَرْمــُت صــرف الشــاة، وهــذا زمــن الِجــرام والجــرام .وقــوم ُجــرَّم وُجــرَّامٌ  وقــد ، أى َجَزْزُت

  .)٧( )َجَرْمتُ : مثل، َحَرْمُت منه إذا أخذت منه

                                                 

    ." ب ر ق " وما بعدها ١/٤٧٥المحیط فى اللغة  )١(

    .وما بعدها مادة " ب ر ق " ٤/١٤٤٨تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٣(

    .وما بعدها " ب ر ق " ٢٥/٤٣تاج العروس  )٤(

    .وما بعدها " ب ر ق " ١/٤٧٥المحیط فى اللغة  )٥(

  ." ج ر م " ١/٤٦٥جمهرة اللغة البن درید  )٦(

    ." ج ر م " ٥/١٨٨٥تاج اللغة وصحاح العربیة  )٧(



       
  

 
 

 

  ٥٦٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــكیتنقــًال عــن  األزهــريویقــول  - جــاء زمــن الِجــرام والَجــَرام أى جــاء : ویقــال: (ابــن السِّ

    .)١( )الذین یصرمون التمر الَمْجروم: والُجرَّام، رام النخلزمن ص

: فـــالجْرمُ ، یرجـــع إلیــه الفـــروع، الجـــیم والــراء والمـــیم أصــٌل واحـــدٌ : (ابـــن فـــارسویقــول  -

    .)٢( )وقد جاء زمن الُجرَّام .الُجرَّام: ویقال لَصرَّام النخل، القطع

: وشــجرة جریمــة، قطعــه: َجْرمــاً َجَرمــه بجرمــه ، القطــع: الجــرم: (ابــن منظــورویقــول  -

   )٣(.)مقطوعة

  .)٧(والزبیدى )٦(والفیروز ابادى ،)٥(، وابن سیده)٤(الصاحب بن عبادوقد ذكره أیضًا 

  

  : قال الشاعر، الذنب: المصدر من جرم بمعنى: املعىن الثانى
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   )١٠(.واالسم الُجْرم والمصَدر الجرم)، الجرم الذنب أجرم یجرم إجراماً : (ویقول أیضاً  

  : وقد ذكر هذا المعنى كثیر من اللغویین ومن أقوالهم

َجـــَرم وَأْجـــَرَم واْجتَـــَرم : تقـــول منـــه .الـــذنب والجریمـــة مثلـــه: الُجـــْرمُ : (الجـــوهرىیقـــول  -

  .)١١( )بمعنىً 

مصــدر الجــارم الــذى یجــرم علــى نفســه وقومــه : لَجــْرموا: (الصــاحب بــن عبــادویقــول  -

  .)١٢( )شبراً 

                                                 

    ." ج ر م " ٤/٦تهذیب اللغة لألزهرى  )١(

    ." ج ر م " ١/٤٤٥مقاییس اللغة البن فارس  )٢(

    ." ج ر م " ١٢/٩٤لسان العرب البن منظور  )٣(

    ." ج ر م " ٢/١١٥المحیط فى اللغة  )٤(

    .بعدها " ج ر م " وما ٧/٤١٣المحكم والمحیط األعظم  )٥(

    ." ج ر م " ١/١٤٠٥القاموس المحیط  )٦(

    ." ج ر م " ٣١/٣٨٥تاج العروس  )٧(

  .١/٤٦٥ولم أعثر له على قائل ینظر الجمهرة ، هذا البیت من بحر الطویل )٨(

  ." ج ر م " ١/٤٦٥جمهرة اللغة البن درید  )٩(

  ." ج ر م " ١/٤٦٥جمهرة اللغة البن درید  )١٠(

    .وما بعدها " ج ر م " ٥/١٨٨٥ج اللغة وصحاح العربیة تا )١١(

    .٢/١١٥المحیط فى اللغة  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٦١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 )٣(والفیروزابـــادي، )٢(وابـــن منظـــور، )١(ابـــن ســـیدها كمـــا ذكـــر هـــذا المعنـــى أیًضـــ

  .)٤(والزبیدي

  : ، ومما زادوه وقد زاد كثیر من اللغویین معانى أخرى على ما ورد عند ابن درید

   .وهو فارسىٌّ معرَّبٌ ، الحرُّ : الَجْرم -

فارسـىٌّ ، الَحـرُّ : والَجـْرم: ( حیـث یقـول يالجـوهر وذكره ، ابن دریدوهذا المعنى لم یذكره 

  .)٥( )والجروم من البالد خالف الصرود، معرَّبٌ 

: التى وردت فى كتابه حیـث یقـول المعربة الفارسیةضمن األلفاظ  ابن قتیبةكما ذكره 

الَحــرُّ : الجــرم: (حیــث یقــول ظــورابــن منوكمــا أورده أیضــًا  ،)٦( )الصــرد: (الجــرم بــالفتح

ـْرد یقـال: اللیث، حارة: وأرض َجْرمٌ ، فارسىٌّ معرَّبٌ  ، هـذه أرض َجـْرمٌ : الجرم نقـیض الصَّ

  .)٧( )وهما دخیالن فى الحّر والبرد، وهذه أرض َصْردٌ 

  .)٨( )الحار تعریب كرم: الَجْرم: (حیث یقول الشوشترىكما ذكره 

الصـاحب لماء دون أن یصرحوا فیه بالتعریـب ومـنهم كما ذكر هذا المعنى كثیر من الع

  . )١١(يوالزبید )١٠(ابادىوالفیروز ، )٩(بن عباد

  : زورق من زوارق الیمن: الجرم -

                                                 

    ." ج ر م " ٧/٤١٦المحكم والمحیط األعظم  )١(

    ." ج ر م " ١٢/٩٤لسان العرب البن منظور  )٢(

    ." ج ر م " ١/١٤٠٥القاموس المحیط  )٣(

    ." ج ر م " ٣١/٣٨٥تاج العروس  )٤(

  

  .وما بعدها " ج ر م " ٥/١٨٨٥لغة وصحاح العربیة تاج ال )٥(

  .١٠٦أدب الكاتب صـ )٦(

  ." ج ر م " ١٢/٩٤لسان العرب  )٧(

  .٤٠المفردات الفارسیة فى اللغة العربیة محمد الشوشترى صـ )٨(

    .٢/١١٥المحیط فى اللغة  )٩(

    ." ج ر م " ١/١٤٠٥القاموس المحیط  )١٠(

    ." " ج ر م ٣١/٣٨٥تاج العروس  )١١(



       
  

 
 

 

  ٥٦٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

زورق مــن : (والَجـْرم: حیـث یقــول ابــن منظــوروذكـره ، ابــن دریــدوهـذا المعنـى لــم یـذكره 

  .)١( )جروم: والجمع من كل ذلك، زوارق الیمن

وهــى ، والجمــع مــن كــل ذلــك ُجــُروم، زورق مــن زوارق الــیمن: جــرموال: (الزبیــدىویقــول 

  النقیرة وجمعها 

  .)٤(، والفیروزابادى)٣(ابن سیدهكما ذكره أیضًا   )٢(.نقائر)

  . اسم قبیلة بالیمن: جرم -

 )٥(الخلیل بن أحمد: وذكره كثیر من العلماء ومنهم ، ابن دریدوهذا المعنى لم یرد عند 

  .)٨(ابادىوالفیروز ، )٧(ابن منظور، و )٦(الصاحب بن عباد

بطـن فـى : وابُن زبَّان، بطن فى طیئ: ( لیهفقد ذكر هذا المعنى وأضاف إ يالزبیدأما 

  .)٩( )قفاعة

ــة واألعــالم ال  ــى قبیل ــرغم مــن أن هــذا المعنــى مــن األعــالم حیــث یطلــق عل وعلــى ال

داللتهـا  تنضوى تحت اسم المشترك اللفظى، والسبب فى ذلك أن ألفاظها منقولة مـن

األصــلیة غالبــًا، غیــر أن األمانــة العلمیــة قــد اقتضــت أن أذكــره لــوروده فــى المعــاجم 

من العلماء من اكتفى بهذا المعنى فقط، ولم یذكر سـواه كالخلیـل بـن  إنالعربیة، بل 

  .)١٠(أحمد

وأن سـبب ، " من كلمات المشترك اللفظى جرمومن خالل ما سبق یتبین لنا أن كلمة " 

حیــث انتقلــت هــذه ، هــا یرجــع إلــى االقتــراض أو التعریــب مــن لغــات أخــرىاالشــتراك فی

                                                 

    ." ج ر م " ١٢/٩٤لسان العرب البن منظور  )١(

    ." ج ر م " ٣١/٣٨٥تاج العروس  )٢(

    ." ج ر م " ٧/٤١٦المحكم والمحیط األعظم  )٣(

    ." ج ر م " ١/١٤٠٥القاموس المحیط  )٤(

    ." ج ر م " ٦/١١٩العین  )٥(

    .٢/١١٥المحیط فى اللغة  )٦(

    ." ج ر م " ١٢/٩٤لسان العرب البن منظور  )٧(

    ." ج ر م " ١/١٤٠٥القاموس المحیط  )٨(

    ." ج ر م " ٣١/٣٨٥تاج العروس  )٩(

    ." ج ر م " ٦/١١٩العین  )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥٦٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وهــذا  .الكلمــة مــن الفارســیة إلــى العربیــة بمعنــى جدیــد یخــالف مــا كانــت علیــه قبــل نقلهــا

  ابن درید.المعنى المنقول من الفارسیة إلى العربیة لم یذكره 

  : اللجام -

، فــى دائــرة االشــتراك اللفظــى" معنیــین ممــا یــدخلها اللجــامفــى كلمــة "  ابــن دریــدذكــر 

  وأحدهما ناشئ من

  : وهما ، منها هذا المعنى ینصُّ على اللغة المنقولاالقتراض من لغة أخرى دون أن  

  .لجام الدابة فارسىٌّ معرَّبٌ : اللجام: املعىن األول

  )١(.بل ُمَعرَّب): وقال آخرون، ذكر قوٌم أنه عربى، واللِّجام معروف: ( ابن درید یقول

ذكــر أن  . فقــد بأنــه مشــهور لــدى النــاس دون أن یوضــح معنــاه ابــن دریــد اكتفــى  وقــد

ولكنـه ذكـر أن العلمـاء قـد اختلفـوا فیـه فمـنهم ، أى لجـام الدابـة اللجام هو المعـروف لنـا 

ولكنــه لــم ینقــل لنــا اســم اللغــة التــى ، بَّ إنــه ُمَعــر : ومــنهم مــن قــال، إنــه عربــى: مــن قــال

  .أخذت منها

حیـث  الجـوهرىدون أن یـذكر معنـاه  الفارسـیةظ على أنـه معـرَّب مـن وقد ذكر هذا اللف

   .)٢( اللجام فارسىٌّ معرَّب): (یقول

 الفارسیةمـن  ث اكتفوا أیضًا باإلشارة إلى أنه منقولكما فعل كثیر من العلماء ذلك حی

، )٥(، واألزهــرى )٤(، والصــاحب بــن عبــاد)٣(الخلیــل بــن أحمــد: ومــنهم  دون ذكــر معنــاه

  .)٦(شرىوالزمخ

وذهب بعض العلماء إلى ذكر معنى هذه الكلمة دون أن یصـرحوا بأنهـا مـن األلفـاظ  -

حبل أو عصـا ُیـْدَخُل : اللجام: (أبى زیدحیث یقول نقًال عن  سیده ابنومنهم  ،المعربة

  .)٣(، وابن منظور)٢(والزبیدى، )١( )ویلزق إلى قفاه، فى فم الدابة

                                                 

  ." ل ج م " ١/٤٩١جمهرة اللغة البن درید  )١(

    ." ل ج م " ٥/٢٠٢٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    ." ل ج م " ٦/١٣٨العین  )٣(

    ." ل ج م " ٢/١٢٢لغة  المحیط فى ال )٤(

    ." ل ج م " ٤/١٨تهذیب اللغة  )٥(

    ." ل ج م " ١/٤١٩أساس البالغة  )٦(



       
  

 
 

 

  ٥٦٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  " أفارسیة أم معربة ؟  جامآراء العلماء فى كلمة " اللِّ 

هــل هـى عربیــة خالصـة ؟ أم أنهــا معربـة ؟ وقــد ، " جــاماللِّ اختلـف العلمـاء حــول كلمـة " 

  نتج عن هذا 

ذكر : وذكر القولین حیث قال، إلى هذا الخالف ابن دریدوقد أشار  : االختالف قوالن

  وتفصیل ذلك فیما یلي :  )٤( )بل معرب: وقال آخرون، قوم أنه عربى

  .أنها فارسیة معرَّبة: اأحدهم

ـــروز )٦(، وســـیبویه)٥(الجـــوهرى: وقـــد أیـــد هـــذا القـــول كثیـــر مـــن العلمـــاء ومـــنهم ، والفی

  .وغیرهم )١٠(والشوشترى )٩(، والسیوطى)٨(، والزبیدى)٧(ابادى

الخلیـل : ومـنهم ، وقد أیَّد هذا القول كثیـر مـن اللغـویین ، أنها عربیة خالصة: ثانيهما

 .)١٤(، واألزهـــرى)١٣(، والصـــاحب بـــن عبـــاد)١٢(ویه أیضـــاً ، ونســـب لســـیب)١١(بـــن أحمـــد

بأنه  فیه عنه ویصرح ابن منظوراألول ذكره  :لسیبویهوبهذا یتبین لنا أن هناك قولین 

 اوهــذا یفیــد أن هنــاك خلًطــ، ویــنص أنــه عربــى ابــن ســیدهوالثــانى نســبه إلیــه  ،  معــرب

ولـــت التثبـــت مـــن موقـــف حا :لـــذا ،  مـــن هـــذه الكلمـــة ســـیبویهحـــدث فـــى بیـــان موقـــف 

فبحثت فى " الكتاب " فوجدته وقد ذكره فـى األلفـاظ األعجمیـة ، من هذه الكلمة سیبویه

اعلــم أن كــلَّ اســـم : (وذلــك فــى معــرض حدیثـــه عــن الممنــوع مـــن الصــرف حیــث یقـــول

                                                                                                                            

  ." ل ج م " ٧/٤٥٢المحكم والمحیط األعظم  )١(

    .وما بعدها " ل ج م " ٣٣/٣٩٩تاج العروس  )٢(

    ." ل ج م " ١٢/٥٣٤لسان العرب البن منظور  )٣(

  ." ل ج م " ١/٤٩١جمهرة اللغة البن درید  )٤(

  ." ل ج م " ٥/٢٠٢٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

  ." ل ج م " ١٢/٥٣٤ینظر قوله فى لسان العرب  )٦(

    ." ل ج م " ١/١٤٩٣القاموس المحیط  )٧(

    .وما بعدها " ل ج م " ٣٣/٣٩٩تاج العروس  )٨(

  .١/٢٢٨المزهر  )٩(

  .١٤١وشترى صـالمفردات الفارسیة فى اللغة العربیة محمد الش )١٠(

    ." ل ج م " ٦/١٣٨العین  )١١(

    ." ل ج م " ٧/٤٥٢ینظر قوله فى المحكم والمحیط األعظم  )١٢(

    ." ل ج م " ٢/١٢٢المحیط فى اللغة   )١٣(

    ." ل ج م " ٤/١٨تهذیب اللغة  )١٤(



       
  

 
 

 

  ٥٦٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

فإنـك إذا سـمَّیت بـه ، أعجمى أعرب وتمكَّن فى الكالم فدخلته األلف والالم وصار نكرة

اللِّجــــام، : وذلــــك نحــــو .أن یمنعــــه مــــن الصــــرف مــــا یمنــــع العربــــىّ إالَّ ، رجــــًال صــــرفته

  والدِّیباج، والیرندج، والّنیروز، والفرند، 

  . )١( والزَّنجبیل، واألرندج، والیاسمین)

    .وأنا أمیل إلى أنه یرى أنها من الكلمات األعجمیة

  .  الفوهة: املعىن الثانى

   .)٢( )فوهته: لجمة الوادى: ( ابن دریدیقول 

  .وقد انفرد ابن درید بهذا المعنى 

  ومما زاده العلماء على ما أورده ابن درید:

  : وهى،  ابن دریدزاد العلماء فى هذه الكلمة معانى كثیرة لم یشر إلیها 

  ما تشدُّه الحائض : اللجام -

مــا : واللِّجــام أیضــاً : (حیــث یقــول الجــوهري، وذكــره ابــن دریــدوهــذا المعنــى لــم یــرد عنــد 

ــــى الحــــدیث، ده الحــــائضتشــــ ــــى ": وف ِم : وهــــو شــــبیه بقولــــه، أى شــــدِّى لجامــــاً  )٣(" َتَلجَّ

إذا انصــرف مــن حاجتــه مجهــودًا مــن )، جــاء فــالن وقــد لفــظ ِلجامــه: (وقــولهم .اســتثفرى

   .)٤( )جاء وقد قرض ِرباطه: كما یقال، اإلعیاء والعطش

 )٨(، والزمخشــرى)٧(بــادىاوالفیروز ، )٦(، واألزهــرى)٥(الصــاحب بــن عبــادكمـا ذكــره أیضـًا 

  .)١٠(، وابن منظور)٩(والزبیدى

الخلیـل وقـد ذكـره ، ابن دریدوهذا المعنى لم یذكره ، ضرب من سمات اإلبل : اللجام -

َضـــْرٌب مــن ِســـَمات اِإلبـــل فــى الَخـــدَّْین إلـــى َصـــْفقتى : واللَّجـــام: (حیــث یقـــول بـــن أحمـــد

  .)١(الُعُنق)
                                                 

  .١/٢٢٦الكتاب  )١(

  ." ل ج م " ١/٤٩١جمهرة اللغة البن درید  )٢(

 ٦/٣٨١وأحمــد فــى مســنده ، ٦٢٧حــدیث رقــم  ١/٢٠٥بــن ماجــة فــى ســننه هــذا الحــدیث رواه ا )٣(

  ."٥٥٢حدیث رقم " ٢٤/٢١٨والطبرى فى المعجم الكبیر ، "٢٧١٨٨حدیث رقم "

    .مادة " ل ج م " ٥/٢٠٢٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    ." ل ج م " ٢/١٢٢المحیط فى اللغة   )٥(

    ." ل ج م " ٤/١٨تهذیب اللغة  )٦(

    ." ل ج م " ١/١٤٩٣قاموس المحیط ال )٧(

    ." ل ج م " ١/٤١٩أساس البالغة  )٨(

    .وما بعدها " ل ج م " ٣٣/٣٩٩تاج العروس  )٩(

    ." ل ج م " ١٢/٥٣٤لسان العرب البن منظور  )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥٦٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ــ)٢(األزهــرىكمــا ذكــره أیضــًا  ــاد، والصــاحب ب ــن ســیده)٣(ن عب  )٥(، والزمخشــرى)٤(، واب

  .)٧(، وابن منظور)٦(يوالزبید

وأن ، مــن كلمــات المشــترك اللفظــى )اللِّجــام (ومــن خــالل مــا ســبق یتبــین لنــا أن كلمــة 

حیــث انتقلــت ، ســبب االشــتراك فیهــا یرجــع إلــى االقتــراض أو التعریــب مــن لغــات أخــرى

 .یــد یخــالف مــا كانــت علیــه قبــل نقلهــاهــذه اللفظــة مــن الفارســیة إلــى العربیــة بمعنــى جد

  .الجمهرةفى  ابن دریدوهذا المعنى المنقول من الفارسیة إلى العربیة ذكره 

  

  : اإلبريق -

" ثالثـــة معـــانى أحـــدهما نشـــأ عـــن االقتـــراض أو  اإلبریـــقفـــى كلمـــة " ابـــن دریـــد ذكـــر 

  : وهى،  مما یدخلها فى دائرة االشتراك اللفظى  ،التعریب 

  

  .فارسىٌّ معرب، إناء معین :املعىن األول

مكتفیـًا باإلشـارة إلـى أنـه معـرب وأنـه مشـهور  )اإلبریـق(موضـحًا معنـى  ابن دریـدیقول 

     .)٨( )فأما هذا اإلبریق المعروف ففارسى معرَّب( یصفه : ومعروف دون أن

حیـث  الجـوهرىا باإلشارة إلى أنه معـرب دون أن یصفه مكتفیً  -كابن درید - وقد ذكره

  .)٩( )فارسىٌّ ُمَعرَّبٌ ، واحد األباریق: واإلْبِریق: (یقول

ــالبى، )١(األزهــريوٕالــى مثــل ذلــك ذهــب  حیــث ذكــره ضــمن أســماء األوانــى عنــد  )٢(والثع

  .الفرس

                                                                                                                            

    ." ل ج م " ٦/١٣٨العین  )١(

    ." ل ج م " ٤/١٨تهذیب اللغة  )٢(

    .م "" ل ج  ٢/١٢٢المحیط فى اللغة   )٣(

    ." ج ر م " ٧/٤١٦المحكم والمحیط األعظم  )٤(

    ." ل ج م " ١/٤١٩أساس البالغة  )٥(

    .وما بعدها " ل ج م " ٣٣/٣٩٩تاج العروس  )٦(

    ." ل ج م " ١٢/٥٣٤لسان العرب البن منظور  )٧(

  ." إ ب ر ي ق " باب ما جاء على إفعیل ٢/١١٩٢جمهرة اللغة البن درید  )٨(

  .وما بعدها " ب ر ق " ٤/٤٤٨اللغة وصحاح العربیة تاج  )٩(



       
  

 
 

 

  ٥٦٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

حیــث  ابــن ســیدهومــنهم ، ومــنهم مــن زاد فــى وصــفه مــع التصــریح بأنــه فارســىٌّ معــرٌَّب 

 أبـو حنیفـةوقـال ، هو الكوز: كراعوقال ، فارسىٌّ معرَّبٌ ، من األوانى: واإلبریق: (یقول

M : وفـى التنزیـل، وهو فى كل ذلـك فارسـى، هو مثل الكوز: وقال مرةً ، هو الكوز: َمرةً 

  )  (  '  &  %  $  #  "  !  

       *L )إبریــق وكــوز : واحــدها، والكیــزان كلهــا فارســیة معربــة، واألكــواب، واألبــاریق  .)٣

 )واإلبریـق والكـوز ذو عــرى، ذا خرطـوم وعـرىوقـد یكــون ، والكـوب ال عـروة لـه، وكـوب

)٤(.   

زىّ ومــنهم مــن اكتفــى بوصــفه دون اإلشــارة إلــى أنــه معــرب ومــنهم  : حیــث یقــول المطــرِّ

  .)٥( )إناٌء له ُخْرطوم: (اإلبریق

، )٨(يوالزبیــد، )٧(يوالفیــوم، )٦(ابــن منظــور: ذكــره كــذلك كثیــر مــن العلمــاء ومــنهم قــد و 

  .)١٢( واأللوسي، )١١( لقرطبيا، و )١٠(ي، والراز )٩(يوالسیوط

حیـــث  الشوشـــترىوقــد صـــرح بالتعریــب فـــى الكلمــة مـــع التصــریح بأنهـــا فارســیة معربـــة 

ـــة، إنـــاء مـــن خـــزف أو معـــدن: اإلبریـــق: (یقـــول ـــه عـــروة وفـــم وبلبل ـــز " ، ل معـــرَّب " آبری

وغیـر ، والسَّـطل، وكـأس الحمـام، وهو یطلق بالفارسیة على الدلو، یصب الماء: ومعناه

  .)١٣() ضارعها ذلك مما ی

                                                                                                                            

  " ب ر ق ".   ٣/٢٢٠تهذیب اللغة  )١(

  .٣٣٩فقه اللغة وسیر العربیة صـ )٢(

  .)١٨، ١٧اآلیتان (: سورة الواقعة )٣(

  ." ب ر ق " ٣/١٩٩كما ورد فى المخصص ، ٦/٣٩٨المحكم والمحیط األعظم  )٤(

  .ر ق " " ب ١/١٣٣المغرب فى ترتیب المعرب  )٥(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٦(

    ." ب ر ق " ٢٧١المصباح المنیر  )٧(

    .وما بعدها " ب ر ق " ٢٥/٤٣تاج العروس  )٨(

  .٢/١٤٠المزهر فى علوم اللغة وأنواعها  )٩(

  .٢٩/١٣١مفاتیح الغیب  )١٠(

  .١٧/٢٠٣الجامع ألحكام القرآن  )١١(

  .٢٧/١٣٦روح المعانى  )١٢(

  .٦١المفردات الفارسیة فى اللغة العربیة محمد الشوشترى صـ )١٣(



       
  

 
 

 

  ٥٦٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  .الجاریة الحسناء: املعىن الثانى

     .)١( )براقة الجسم: وجاریة إبریق: ( ابن دریدیقول 

المـــرأة الحســـناء البراقـــة : اإلبریـــق: (حیـــث یقـــول كالزبیـــديوقـــد ذكـــره كثیـــر مـــن العلمـــاء 

  .)٢()هى التى تظهر حسنها على عمد: وقیل، اللحیانىقاله ، اللون

، )٤(وابـن سـیده، )٣(: ابـن منظـورعنى كثیر من اللغـویین ومـنهم هذا المكما ذكر أیضًا 

  .)٥(يوالسیوط

     .)٦(كثیر الماء: سیف إبریق: "  ابن دريد: كثرة املاء. يقولاملعىن الثالث

ـــق حیـــث یقـــول الجـــوهرىوقـــد ذكـــر هـــذا المعنـــى  : ولكنـــه وصـــفه بـــالالمع الشـــدید البری

      .)٧( السیف الشدید البریق): (واإلبریق أیضاً 

  .)٨(قوس فیها تالمیع): ویقال، سمى به لبریقه، السیف: اإلبریق: (حیث یقول واألزهرى

، )١١(، والزبیـدى)١٠(، والصـاحب بـن عبـاد)٩(ابـن فـارسوقد ذكـره بهـذا المعنـى كـلٌّ مـن 

  .)١٥(والثعالبى، )١٤(، وابن منظور)١٣(، والسیوطى)١٢(سیده

                                                 

  ." إ ب ر ي ق " ٢/١١٩٢جمهرة اللغة البن درید  )١(

    .وما بعدها " ب ر ق " ٢٥/٤٣تاج العروس  )٢(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )٣(

    ." ب ر ق " ٦/٤٠١المحكم والمحیط األعظم  )٤(

  .٢/١٤٠لوم اللغة وأنواعها المزهر فى ع )٥(

  ." ٢/١١٩٢جمهرة اللغة البن درید  )٦(

  .وما بعدها " ب ر ق " ٤/٤٤٨تاج اللغة وصحاح العربیة  )٧(

  " ب ر ق ".   ٣/٢٢٠تهذیب اللغة  )٨(

  ." ب ر ق " ١/٢٢٢مقاییس اللغة  )٩(

    ." ب ر ق " ١/٤٧٦المحیط فى اللغة   )١٠(

    ." ب ر ق " وما بعدها ٢٥/٤٣تاج العروس  )١١(

    ." ب ر ق " ٦/٤٠١المحكم والمحیط األعظم  )١٢(

  .٢/١٤٠المزهر فى علوم اللغة وأنواعها  )١٣(

    ." ب ر ق " ١٠/١٤لسان العرب البن منظور  )١٤(

  .٢٧٧فقه اللغة وسیر العربیة صـ )١٥(



       
  

 
 

 

  ٥٦٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وأن ، " مـن كلمـات المشـترك اللفظــى قاإلبریـومـن خـالل مـا سـبق یتبـین لنـا أن كلمــة " 

حیــث انتقلــت ، ســبب االشــتراك فیهــا یرجــع إلــى االقتــراض أو التعریــب مــن لغــات أخــرى

 .هــذه اللفظــة مــن الفارســیة إلــى العربیــة بمعنــى جدیــد یخــالف مــا كانــت علیــه قبــل نقلهــا

  .درید ابنوهذا المعنى المنقول من الفارسیة إلى العربیة ذكره 



       
  

 
 

 

  ٥٧٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  : املوق -

ممــا االقتــراض، مــن ناشــئ " ثالثــة معــانى أحــدهما  وقالمــفــى كلمــة "  بــن دریــداذكــر 

  : وهى یدخلها فى دائرة االشتراك اللفظى 

  .ُحْمق فى غباوة: املعىن األول

  . رجٌل مائٌق بیِّن المُوق أى الحمق: الموق من قولهم: ( ابن دریدیقول 

  :  قال الراجز 

�������������������������������������������������������������������������������������� �

 
����������������������������������������������������������������������������������������� �

� ��������������������������������������������������������������������)٢)(١(� �
                                        � � أحمــق : یقــال، ُحْمــق فــى غبــاوة: المــوقُ :(حیــث یقــول يالجــوهر وقــد ذكــر هــذا المعنــى 

      .)٣()والجمع َمْوقى، مائق

، وابـــن )٧(ب بـــن عبـــاد، والصـــاح)٦(، والفـــارابى)٥(، واألزهـــرى)٤(الخلیـــل : وذكـــره أیضـــاً 

  ، )٩(، وابن منظور)٨(سیده

  .)١١(، والزبیدى)١٠(ابادىوالفیروز 

  .)١٢(فارسىٌّ معرَّبٌ ، الخف: املعىن الثانى

                                                 

  .٢/٩٧٨الجمهرة ، ٣/٤٣ینظر المخصص ، هذا الرجز لم أعثر على قائله )١(

  ." م و ق " ٢/٩٧٨للغة البن درید جمهرة ا )٢(

  ." م و ق  " ٤/١٥٥٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    ." م و ق " ٥/٢٣٤العین  )٤(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )٥(

  ." م و ق " ٣٧٤دیوان األدب صـ )٦(

    ." م و ق " ٢/٧المحیط فى اللغة   )٧(

    ." م و ق " ٦/٥٩٥المحكم والمحیط األعظم  )٨(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )٩(

    ." م و ق " ١/١١٩٣القاموس المحیط  )١٠(

    ." م و ق " ٢٦/١١٢تاج العروس  )١١(

  ." م و ق " ٢/٩٧٨جمهرة اللغة البن درید  )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٧١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 يالجــوهر ومــنهم ، وقــد ذكــر هــذا المعنــى مــع اإلشــارة إلــى التعریــب كثیــر مــن العلمــاء 

      .)١( )فارسىٌّ معرَّبٌ ، الذى ُیلبس فوق الخفّ : والُموق: (حیث یقول

: وأصــله، الخــفُّ : المــوق: (حیــث ذكــره ضــمن األلفــاظ المعربــة حیــث یقــول وابــن قتیبــة

أن امـرأة رأت كلبـًا فـى  « :- -النبـىومنه حـدیث  .ُمْؤَزج: وُیَعرَّب أیضًا فیقال، موَزهْ 

      .)٢( )فغفر لها، فنزعت له بُموقها، یطیف ببئٍر قد أْدلع لسانه من الَعَطش، یوم حار

، )٣(يالفــــاراب :  ومــــنهم ه وصــــرح فیــــه بالتعریــــب كثیــــر مــــن العلمــــاء كمــــا ذكــــر معنــــا

  .     )٨( والصاغاني، )٧(، وابن سیده)٦(، وابن منظور)٥(يوالنوو   )٤(يواألزهر 

حیث  الخلیل بن أحمد ، وذكر معناه دون اإلشارة إلى التعریب كثیر من العلماء ومنهم

  .)١٠(الفیروزابادى. وكذلك )٩( )اقضرٌب من الخفاف ویجمع على أْمو : الموقان: (یقول

: حیـــث یقـــول ابـــن ســـیدهوقـــد أنكـــر التعریـــب فـــى الكلمـــة وصـــرح بأنهـــا عربیـــة خالصـــة 

        : قال، عربى صحیح، أمواق: الجمع، ضرٌب من الخفاف: والموق(
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  .)١٢()  یتخفَُّفون فى األْمواق "" وهم قوٌم  

   .ُمَؤخر العین مما یلى الفم: الُموق: املعىن الثالث

                                                 

  ." م و ق  " ٤/١٥٥٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

حدیث رقـم ، ینظر صحیح مسلم،   یث رواه مسلموهذا الحد، ٢/٣٤٠غریب الحدیث البن قتیبة  )٢(

  .٤/١٧٦١" ینظر  ٢٢٤٥" 

  ." م و ق " ٣٧٤دیوان األدب صـ )٣(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )٤(

  .١٤/٢٤٢شرح النووى على صحیح مسلم  )٥(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )٦(

    ." م و ق " ٦/٥٩٥المحكم والمحیط األعظم  )٧(

  ." ط و ق " ٢٦/١١٢ینظر قوله فى تاج العروس  )٨(

    ." م و ق " ٥/٢٣٤العین  )٩(

    ." م و ق " ١/١١٩٣القاموس المحیط  )١٠(

وقـد عثـرت علیـه فـى ، وقائله النمر بـن تولـب أو سـالمة بـن جنـدل، هذا البیت من بحر الكامل )١١(

  .٦دیوان سالمة بن جندل ینظر الدیوان صـ 

  .٢/٩٧٨البن درید  جمهرة اللغة )١٢(



       
  

 
 

 

  ٥٧٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ومـؤق ، وفیـه أربـع لغـات ُمـوق ومـاق بـال همـز، مـوق العـین: والمـوق: (ابـن دریـدیقـول 

  .)١( )ویجمع آماقًا ومآقى وأمواقًا وأماقى، ومأق مهموز

ـــن أحمـــدال: وقـــد ذكـــر هـــذا المعنـــى كثیـــر مـــن اللغـــویین ومـــنهم  ـــل ب : حیـــث یقـــول خلی

، والصـاحب بـن )٥(، واألزهرى)٤(، والزمخشرى)٣(وابن قتیبة، )٢( )مؤخر العین: والموق(

، )١٠(والفیـــــروز ابـــــادى، )٩(، والزبیـــــدى)٨(، وابـــــن ســـــیده)٧(، وابـــــن منظـــــور)٦(عبـــــاد

  :  ومما زاده العلماء على ابن درید

  العلماء:  ومما أضافوهابن درید،  زاد العلماء معانى كثیرة لم یشر إلیها

  . الغبار: الموق -

، )١٢(ابـــن ســـیده: وذكـــره كثیـــر مـــن العلمـــاء ومـــنهم، ابـــن دریـــدوهـــذا المعنـــى لـــم یـــذكره 

  .)١٥(ي، والزبید)١٤(، وابن منظور)١٣(يوالفیروزاباد

  . النَّمل الذى له أجنحة: الموق -

، )١٦(: ابـــن ســـیدهومـــنهموذكـــره كثیـــر مـــن العلمـــاء ، ابـــن دریـــدوهـــذا المعنـــى لـــم یـــذكره 

  .)٢(ي، والزبید)١(يابادوالفیروز ، )١٨(، وابن منظور)١٧(والصاحب بن عباد

                                                 

  ." م و ق " ٢/٩٧٨جمهرة اللغة البن درید  )١(

    ." م و ق " ٥/٢٣٤العین  )٢(

  .٥كتاب الجراثیم صـ )٣(

    .٢/٢٥٠الفائق فى غریب الحدیث  )٤(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )٥(

    ." م و ق " ٢/٧المحیط فى اللغة   )٦(

    .م و ق ""  ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )٧(

    ." م و ق " ٦/٥٩٥المحكم والمحیط األعظم  )٨(

    ." م و ق " ٢٦/١١٢تاج العروس  )٩(

    ." م و ق " ١/١١٩٣القاموس المحیط  )١٠(

  .وما بعدها " م و ق " ٩/٩٩المصباح المنیر  )١١(

    ." م و ق " ٦/٥٩٥المحكم والمحیط األعظم  )١٢(

    ." م و ق " ١/١١٩٣القاموس المحیط  )١٣(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )١٤(

    ." م و ق " ٢٦/١١٢تاج العروس  )١٥(

    ." م و ق " ٦/٥٩٥المحكم والمحیط األعظم  )١٦(

    ." م و ق " ٢/٧المحیط فى اللغة   )١٧(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )١٨(



       
  

 
 

 

  ٥٧٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  .النَّواحى الغامضة من أطرافها: الموق -

ــدوهــذا المعنــى لــم یــذكره   ــاد)٣(ياألزهــر وذكــره ، ابــن دری ــن )٤(، والصــاحب بــن عب ، واب

  .   )٥(منظور

ــم یــذكره - ــار  المــوق: الســیئ الخلــق: وهــذا المعنــى ل ــن األنب ــره اب ــد، وذك ــن دری  ،)٦(ياب

  .)٨(، وابن منظور)٧(واألزهري

  .السریع البكاء: والمائق، سرعة البكاء: الموق -

ــــد، وهــــذا المعنــــى لــــم یــــذكره  ــــار  وذكــــرهابــــن دری ــــن )١٠(ي، واألزهــــر )٩(يابــــن األنب ، واب

  .)١١(منظور

  .القلیل الحزم والثبات: الموق -

ـــن دریـــدوهـــذا المعنـــى لـــم یـــذكره   ، وابـــن )١٣(، واألزهـــرى)١٢(األنبـــارى  ابـــنه وذكـــر ، اب

  .)١٤(منظور

وأن ، " مــن كلمــات المشــترك اللفظــى  مــوقومــن خــالل مــا ســبق یتبــین لنــا أن كلمــة " 

حیــث انتقلــت ، ســبب االشــتراك فیهــا یرجــع إلــى االقتــراض أو التعریــب مــن لغــات أخــرى

 .ه قبــل نقلهــابمعنــى جدیــد یخــالف مــا كانــت علیــ، هـذه اللفظــة مــن الفارســیة إلــى العربیــة

    .ابن دریدإلى العربیة ذكره  الفارسیةوهذا المعنى المنقول من 

  

                                                                                                                            

    ." م و ق " ١/١١٩٣القاموس المحیط  )١(

    ." م و ق " ٢٦/١١٢تاج العروس  )٢(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )٣(

    ." م و ق " ٢/٧المحیط فى اللغة   )٤(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )٥(

    .١٢١الزاهر فى معانى كلمات الناس صـ )٦(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )٧(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )٨(

    .١٢١الزاهر فى معانى كلمات الناس صـ )٩(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )١٠(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )١١(

    .١٢١الزاهر فى معانى كلمات الناس صـ )١٢(

    ." م و ق " ٣/٢٩٢تهذیب اللغة  )١٣(

    ." م و ق " ١٠/٣٥٠لسان العرب البن منظور  )١٤(



       
  

 
 

 

  ٥٧٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع :اختالف االشتقاق 

  

  

  وینقسم إلى ثالثة مباحث:

  

  : مفهوم االشتقاق لغة واصطالحًا، وأقسامه.املبحث األول

  

   .: أثر اختالف االشتقاق فى اللغةاملبحث الثانى

  

الـواردة فـى الجمهـرة التـى الفظـي لفـاظ المشـترك : أاملبحث الثالـث

              وقع فیها 

مرتبـــة علـــى حـــروف   االشـــتراك بســـبب االشـــتقاق                   

  .المعجم

             

  



       
  

 
 

 

  ٥٧٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث األول

 مفهوم االشتقاق لغة 
ً
  وأقسامه،واصطالحا

  

بنیانــــه مــــن اشــــتقاق الشــــئ : اللســــانوقــــد ورد فــــى ، أخــــذ شــــئ مــــن شــــئ:  االشتقاق لغة

أخــذ : واشــتقاق الحــرف مــن الحــرف .األخــذ بــه یمینــًا وشـماالً : واشــتقاق الكــالم .المرتجـل

  .)١(منه

،  ش ق ق " فـى اللغـة حـول انصـداع الشـئ: "  تدور مـادة: ابن فارسوفى ذلك یقول 

  .)٢(شققت الشئ أُشقُّه َشًقا إذا صدعته: یقال

 
ً
بــین المــأخوذ والمــأخوذ منــه فــى  أخــذ كلمــة مــن كلمــة أو أكثــر مــع تناســب: واصــطالحا

    .)٣(اللفظ والمعنى

  : االشتقاق أربعة أقسام هىینقسم :  أقسامه

  القسم األول: االشتقاق الصغیر

أخذ صیغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلیة وهیئة تركیب لیدل بالثانیـة : وهو

  .)٤(رب من ضرب ا أو هیئة كضاعلى معنى األصل بزیادة مفیدة ألجلها اختلفا حروفً 

وأكثرهـا أهمیــة وهــو محـتٌج بــه لــدى أكثــر ، وهـو أكثــر أنــواع االشـتقاق وروًدا فــى العربیــة

  .علماء العربیة

                                                 

مـادة " ش  ٢/٩٥تاج اللغة وصحاح العربیة ، " ش ق ق " ١٠/١٨٤لسان العرب البن منظور  )١(

    .٣/٢٥١القاموس المحیط  ٢٦٤أساس البالغة صـ، ق ق "

    .٦/٣٩٨تاج العروس ، مادة " ش ق ق " ٣/١٧٠مقاییس اللغة  )٢(

فصـول ، ٦٦د اللطیـف صــفـى قصـة اللغـة د/ عبـ، ٥٢من أسرار اللغة صــ، ١٧٩ینظر الكلیات  )٣(

االشـتقاق وأثـره فـى نمـو اللغـة ، ١٦٢فى فقه اللغـة د/عبـد العزیـز عـالم صــ، ٢٩فى فقه العربیة صـ

    .١٠د/عبد الحمید صـ

فصـول فـى فقـه ، ١٥االشتقاق وأثره فى نمو اللغة د/عبد الحمید أبو سـكین صــ، ١/٣٤٦المزهر  )٤(

فقـه اللغـة ، ٢٥مـن أسـرار اللغـة صــ، ١٦٦الم صــفى فقه اللغـة د/عبـد العزیـز عـ، ٢٩١العربیة صـ

    .٦١إبراهیم نجا صـ فقه اللغة د/، ٦٢د/حاتم الضامن صـ



       
  

 
 

 

  ٥٧٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ألنه الذى تنصرف األلفـاظ عـن  ؛ وقد أطلق علیه االشتقاق العام أو االشتقاق الصرفىُّ 

  .ویشتق بعضها من بعض، طریقه

شـتق والمشـتق منـه فـى الحـروف األصـلیة ویشترط فى هذا النوع من االشتقاق اتفاق الم

  .)١(وفى ترتیبها 

  القسم الثانى: االشتقاق الكبیر " القلب المكانى "

هو الذى یتخذ فیه المشتق والمشتق منه فى الحروف ویختلفـان : وقد عرفه العلماء بأنه

  .)٢(فى الترتیب 

ـــنوقـــد أطلـــق علمـــاء الصـــرف علـــى هـــذا النـــوع القلـــب المكـــانى وأطلـــق علیـــه  ـــى اب  جن

  .)٣(االشتقاق األكبر 

  النوع الثالث: االشتقاق األكبر 

وكـــان ، وهـــو مـــا اتَّخـــذ المشـــتق والمشـــتق منـــه فـــى بعـــض الحـــروف واختلفـــا فـــى باقیهـــا

  .نعق ونهق: مثال ما اتحد مخرجه.  )٤(المختلف فیه متحدًا مخرجًا أو صفة 

  .امتقع وانتقع :ومثال ما اتحدت صفته 

: عنـوانتحـت  الخصـائصفـى  ابن جنىحدث عنـه ، وقد تدالوقد عرف هذا النوع باإلب

  .)٥( تصاقب األلفاظ لتصاقب المعانى)(

  القسم الرابع: االشتقاق الُكبَّار: 

وهــو أخــذ كلمــة مــن كلمتــین فــأكثر مــع التناســب بــین المــأخوذ والمــأخوذ منــه فــى اللفــظ 

  .والمعنى معاً 

                                                 

    .١٥االشتقاق وأثره فى نمو اللغة صـ، ٢٩١فصول فى فقه العربیة صـ )١(

، ٨٦فقـــه اللغـــة د/عبـــد العزیـــز عـــالم صــــ، ٥٢مـــن أســـرار اللغـــة صــــ، ٦١فقـــه اللغـــة د/ نجـــا صــــ )٢(

    .١٠٨ره فى نمو اللغة صـاالشتقاق وأث

فقه اللغـة د/إبـراهیم ، ٩١االشتقاق وأثره فى نمو اللغة صـ، ٢/١٣٣ینظر الخصائص البن جنى  )٣(

    .٢٧االشتقاق د/فؤاد حنا طرزى صـ، ٨٦فقه اللغة د/عبد العزیز عالم صـ، ٦١نجا صـ

قـــه اللغـــى د/ عبـــد ف، ٢١٠دراســـات فــى فقـــه اللغـــة صـــ، ١٠٨االشــتقاق وأثـــره فـــى نمــو اللغـــة صــــ )٤(

    .١٨٥العزیز عالم صـ

    .٢/١٤٥الخصائص البن جنى  )٥(



       
  

 
 

 

  ٥٧٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  .وقد أطلق العلماء على هذا النوع " النحت "

، أن تعمد إلى كلمتین فأكثر فتسقط من كلیهمـا أو مـن بعضـها حرفـًا أو أكثـر: طریقتهو 

ثــم تضــم مــا تبقَّــى مــن أحــرف كــل كلمــة إلــى األخــرى فیؤلــف منهــا كلمــة واحــدة تشــمل 

وقـد اهـتم علمـاء اللغـة . )١(بعض أحرف الكلمتین أو األكثر ومـا تـدل علیـه مـن معـانى 

  .)٢( الخلیل بن أحمدبهذا النوع ومنهم 

                                                 

نــنفس المعنــى فــى ، بتصــرف ١٢٥االشــتقاق وأثــره فــى نمــو اللغــة د/عبــد الحمیــد أبــو ســكین صـــ )١(

    .٢االشتقاق لألستاذ عبد اهللا أمین صـ

    .وما بعدها ١/٦٠ینظر العین  )٢(



       
  

 
 

 

  ٥٧٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث الثانى

  أثر اختالف االشتقاق فى اللغة

  

  : ن أثر اختالف االشتقاق فى لغتنا العربیة فیما یأتىمكی

  .وسیلة رائعة لتولید األلفاظ الدالة على المعانى الجدیدةأنه یعد  -

  .وسیلة من وسائل تنمیة اللغة وتكثیر مفرداتهاأنه یعد  -

استعمال  جاء وعلى ذلك، یع اللغةوسیلة من أهم وسائل تجدید وتنو أنه یعد  - 

  القرآن الكریم أللفاظ 

كالواقعة ، كالزكاة والصالة بمعنى جدید لم یكن قبل ظهور اإلسالممتعددة   

  والغاشیة، والحاقة،                                              

       .فى معنى القیامة والصاخة،  والغاشیة،  والقارعة      

  .لمتكلمینسد حاجة ا -

جعل اللغة العربیة كائنـًا حی�ـا یتوالـد ویتكـاثر مـع التماسـك والـتالحم بـین األصـل  -

  .والكلمة المشتقة منه

  .عكس اللغات األخرى، أنه جعل من العربیة لغة اشتقاقیة -

بحیــث یجعــل لهــا معنــًى جامعــًا ، أنــه یجعــل ألفــاظ اللغــة العربیــة فــى مجموعــات -

  .یربطها جمیعاً 

هــو الطریــق إلــى حســن فهــم اللغــة والتفقــه فیهــا ومعرفــة  –كــذلك  –واالشــتقاق   -     

  أسرارها والدخول فى

  .عالمها الخاص بها من خالل ربط األلفاظ المختلفة بمعانیها         

یعمل على تحقیق مرونة العربیة واتساعها لكل ما یأتى به االختراع العلمى  - 

  ؛واالكتشاف الحدیث

ویزداد ثراؤها فى المفردات بحیث تتمكن من التعبیر ، ات تتسععن طریقه اللغف  

  .)١( عن الجدید من األفكار والمستحدث من وسائل الحیاة

                                                 

ومــا  ٥٢مــن أســرار اللغــة صـــ، ٦٦كبــرى فــى العربیــة صـــینظــر بتصــرف مــن الظــواهر اللغویــة ال )١(

وأثــره فــى نمــو اللغــة  قاالشــتقا، ومــا بعــدها ٩١قصــة اللغــة د/حــاتم الضــامن صـــ، بعــدها بتصــرف

فى فقه اللغة د/ عبد العزیـز ، ٢٩٠فصول فى فقه العربیة صـ، ٩، ٨د/عبد الحمید أبو سكین صـ 

    .ا بعدهاوم ٨٠فقه اللغة وخصائص العربیة صـ، ١٦٢عالم صـ



       
  

 
 

 

  ٥٧٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  املبحث الثالث

ألفاظ املشرتك الواردة فى اجلمهرة الىت وقع فيها االشرتاك 

  مرتبة على حروف املعجم  الفظي بسبب االشتقاق

  

والتـى وقـع فیهـا االشـتراك بسـبب لغـة البـن دریـد، جمهـرة المن األلفاظ التـى وردت فـى 

  : االشتقاق لفظین هما

  : فصح -

ممـا یجعـل هـذه الكلمـة مـن قبیـل المشـترك ، " معنیـین فصـحفـى كلمـة "  ابـن دریـدذكر 

  : الذى نشأ عن االشتقاق وهما، اللفظى

   .الوضوح: املعىن األول

  .إذا تكلم بالعربیة، مىُّ فصاحةً أفصح العربیة إفصاحًا وَفُصَح األعج: ( ابن دریدیقول 

وهـو حینئـذ الصـریح ، وَفُصـَح فهـو فصـیح، إذا انجلت رغوُته فهو ُفْفِصحُ ، وأفصح اللّبنُ 

  : قال الشاعر ،
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  : الفصیح: ویروى

بح   .)٢( )أفصح لك وكل شئ وَضَح لك فقد، إذا بدا ضوءه، وأفصح الصُّ

حیـث ذكـره وزاد علـى  الخلیـل بـن أحمـدوقد ذكر هذا المعنى كثیر مـن اللغـویین ومـنهم 

، فلمــا كثــر أفصــح الرَّجــل القــول: (أصــل هــذه الكلمــة حیــث یقــول، ابــن دریــدمــا أتــى بــه 

كما أشاروا إلى أنَّ " ، أحَسَن وأْسَرَع وأْبَطأ: القول واكتفوا بالفعل كقولهموُعِرف أضمروا 

                                                 

ــَلمى، هــذا البیــت مــن بحــر الــوافر )١( البیــان والتبــین للجــاحظ ، ١/٨٩ینظــر الكامــل ، قائلــه َنْضــلة السُّ

  .٤/٥٠٧مقاییس اللغة ، ٥/٤٠المخصص ، ٧مجالس ثعلب صـ، ٣/٣٣٨

    ." ف ص ح " ١/٥٤٢جمهرة اللغة البن درید  )٢(



       
  

 
 

 

  ٥٨٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وٕان كـان ، أفصـح: بل یقال فى الشعر فى وصف الُعْجم، فصح " لیس خاصًا بالعربیةأ

  .)١( )أعَجَم فى آذانها فصیحاً : بغیر العربیَّة كقول أبى النجم

وتقــول ، جـادت لغتــه حتَّــى ال یْلَحــنَ : َفُصـَح العجمــى بالضــم فصــاحة: (الجــوهرىویقـول 

، إذ تكلَّـــــم العربیـــــة: ْفَصـــــَح العجمـــــىُّ وأ، إذا ُأخـــــذت عنـــــه الرغـــــوة: َفُصـــــَح اللـــــبن: أیضـــــاً 

رغوتــه،  تإذا ذهبــ: وقــد أْفَصــَح اللــبن، إذا انقطــع ِلبُؤهــا وَخلــَص لبنهــا، وأْفصــحت الشــاة

إذا خـرج : وأْفَصـَح الرجـل مـن كـذا، وكلُّ واِضح ُمْفصـحٌ  .إذا بدا ضوؤه، وأفَصَح الصبح

، )٦(ي، والزمخشــــر )٥(، وابــــن قتیبــــة)٤(، وابــــن ســــیده)٣(رياألزهــــكمــــا ذكـــره .  )٢( )منـــه

  .)١٠(ي، والزبید)٩(يابادوالفیروز ، )٨(، وابن منظور)٧(يوالفیوم

   أصل هذه الكلمة

، " هـو الوضـوح والظهـور فصـحالعلماء أن أصل معنى "  یفهم من المعانى التى ساقها

ــن أحمــد الخلیــلوقــد نــص علــى ذلــك  الفــاء : ( حیــث یقــول وابــن فــارس، كمــا ســبق ب

اللسـان : مـن ذلـك، علـى خلـوِص فـى شـئ ونقـاء مـن الشَّـوب والصـاد والحـاء أصـٌل یـدلٌ 

 .ســـكنت رغوتـــه: واألصـــل أفصـــح اللـــبن .العربـــىُّ : والكـــالم الفصـــیح .الطَّلیـــق: الفصـــیح

  .)١١( )تكلم بالعربیة وَفُصَح جادت لغته حتى ال یلحن: وأفَصَح الرَّجل

   .عید الفصح عند النصارى: املعىن الثانى

  : حسانوقد تكلمت به العرب قال الشاعر ، عند النصارىوالفصح : ( ابن دریدیقول 

                                                 

    ." ف ص ح " ٣/١٢١العین للخلیل بن أحمد  )١(

    ." ف ص ح " ١/٣٩١اللغة وصحاح العربیة  تاج )٢(

    ." ف ص ح " ٢/١٦تهذیب اللغة  )٣(

    ." ف ص ح " ٣/١٦٤المحكم والمحیط األعظم  )٤(

    .٧٣أدب الكاتب صـ )٥(

    ." ف ص ح " ١/٣٥٢أساس البالغة  )٦(

    ." ف ص ح " ٢٠٢المصباح المنیر  )٧(

  " ف ص ح ".   ٢/٥٢٢لسان العرب  )٨(

    ." ف ص ح " ١/٢٩٩موس المحیط القا )٩(

    .وما بعدها " ف ص ح " ٧/١٨تاج العروس  )١٠(

    ." ف ص ح " ٤/٥٠٧مقاییس اللغة  )١١(
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  ذا المعنى كثیر من اللغویین ومن أقوالهم :وقد ذكر ه 

  :  األعمش.. وروى فیه قول .(:  الخلیل بن أحمد یقول-
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، وذلـك إذا أكلـوا اللحـم وأفطـروا، عیـٌد للنصـارى: والِفْصُح بالكسر: (يالجوهر  یقول و -

  .)٥( إذا جاء ِفْصَحُهْم)، وأْفَصَح النصارى

  .)٦( )فطر النََّصارى: الِفصح: (ياألزهر ویقول  -

  .وغیرهم )٩(يابادوالفیروز ، )٨(يوالزمخشر ، )٧(ابن سیده أیضاً كما ذكره بهذا المعنى 

" تخــالف المعنــى األول الــذى  الِفْصــحكلمــة " معنــى ومــن خــالل مــا ســبق یتبــیَّن لنــا أن 

إن االشـتراك اللفظـى فـى هـذه الكلمـة قـد نـتج عـن : وعلیـه یمكـن القـول ، ابن دریدذكره 

مــا یفهــم مــن  وهــو، حیــث اختلــف اللفــظ الواحــد بطریــق االشــتقاق فــى داللتــه؛ االشــتقاق 

  .وغیره من العلماءابن درید قول 

   " شيطان " شيط -

دائـرة االشـتراك اللفظـى الـذى مما یدخلها فـى ، " معنیین شیطكلمة " في  ابن دریدذكر 

  : ن اختالف االشتقاق وهمانتج ع

      : أبو النجمقال  .إذا احترق، مصدر الشئ یشیط شیطًا وشیطاناً : الشیط: املعىن األول

                                                 

األغانى ألبى الفرج ، ٢٧٨وقائله حسان بن ثابت ینظر الدیوان صـ، هذا البیت من بحر الخفیف )١(

  .بروایة ینظمن عقوداً  وقد ورد فى الدیوان، ٣/١٢٠الخصائص البن جنى ، ١٣/١٧٠األصفهانى

    .١/٥٤٢جمهرة اللغة البن درید  )٢(

  .١/٤٦١تاریخ الطبرى ، ١/٢١٧ینظر هذا البیت فى الكامل  )٣(

    ." ف ص ح " ٣/١٢١معجم العین  )٤(

    ." ف ص ح " ١/٣٩١تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

    ." ف ص ح " ٢/١٦تهذیب اللغة  )٦(

    ." ف ص ح " ٣/١٦٤المحكم والمحیط األعظم  )٧(

    ." ف ص ح " ١/٣٥٢أساس البالغة  )٨(

    ." ف ص ح " ١/٢٩٩القاموس المحیط  )٩(
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                                        � �   .)٢( )إذا دخنته ولن تنضجه، وشیطت اللحم تشییطاً 

 )٣( )إذا التهـب وتغـیظ، استشـاط الغـیظ الرجـل غضـباً : (ابـن دریـدیقـول : املعىن الثانى

ذلـك یرجـع إلـى فتعدد داللـة هـذه الكلمـة جعلهـا مـن قبیـل األلفـاظ المشـتركة والسـبب فـى 

  .االشتقاق

معنیـین والسـبب فـى  ابـن دریـدوقد ذكر فیـه ، "  الشیطانومدار حدیثى هنا عن لفظ " 

  : الشتقاق وهمایرجع لوقوع االشتراك فى هذه الكلمة 

ــىن األول زعمــوا ، إذا كــان خبیثــاً : ورجــل شــاطن، وجمعــه أشــطان، الحبــل: الشَّــطن: املع

  .)٤(منه اشتقاق الشیطان

  .فصیح، فى معنى بعد، َشَطن عَنا: انىاملعىن الث

ــــدار شــــطونا واختلفــــوا فــــى اشــــتقاق ، ونــــوَّى َشــــُطون أى بعیــــدة، إذا بعــــدت، وشــــطنت ال

إذا لفحتــه النــار ، اشــتقاقه مــن شــاط یشــیط وتشــیَّط: فقــال قــوٌم مــن أهــل اللغــة، الشــیطان

فیــه أصــلیة  إن النــون: ومــن قــال، والیــاء فیــه أصــلیة، ....والنــون فیــه زائــدة، فــأثَّرت فیــه

  .)٥( )أى َبُعَد عن الخیر، فهو من شطن فهو شاطن

  ن :قد ذكر معنیین فى كلمة الشیطا فابن درید

  .البعد وهو فى هذه الحالة مشتق من شطن فهو شاطن: أحدهما

فاالشـتقاق  .وهو فى هذه الحالة مشتق من شاط یشیط، البطالن واالحتراق: وثانيهما 

  .لكلمة فى دائرة االشتراك اللفظىهنا هو السرَّ فى دخول هذه ا

                                                 

  .٦٧هذا البیت قائله أو النجم ینظر دیوانه صـ )١(

    ." ش ي ط " ٢/٨٦٨جمهرة اللغة البن درید  )٢(

  " ش ي ط ".   ٢/٨٦٨جمهرة اللغة البن درید  )٣(

    ." ش ي ط " ٢/٨٦٨جمهرة اللغة البن درید  )٤(

    ." ش ي ط " ٢/٨٦٨جمهرة اللغة البن درید  )٥(
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، )٢(، والصاحب بن عباد)١(يالصاغانوقد ذكر هذین المعنیین كثیر من العلماء ومـنهم 

وقد  .الشیطان واحد الشیاطین :ومن أقوالهم، )٥(ي، والفیوم)٤(يوالزبید ،)٣(وابن منظور

  : اختلفوا فى اشتقاقه على قولین

ــول األول فتكــون ، اهللاأو عــن رحمــة  إذا َبُعــَد عــن الحــقِّ " َشــَطن "  إنــه مشــتق مــن: الق

ووصـف ، وُكلُّ َعاٍت ُمَتَمرِّد من الجّن والدَّواب فهو شـیطان، ووزنه فیعال، النون أصلیة

  .كأنَّه شیطان فى أْشطانٍ : أعرابىٌّ َفَرسه فقال

بطـل أو : ومعنـاه ، فالبـاء فیـه أصـلیة والنـون زائـدة، أنه مـن شـاط یشـیط: القول الثانى

  .ترق إذا لفحته النار فأثَّرت فیه فوزنه " َفْعالن "اح

وأن السـبب فـى وقـوع ، من كلمات المشترك اللفظـى  )شیطانوبهذا یتبین لنا أن كلمة (

إذ لهــا فــى كــل معنــى اشــتقاقًا ، المشــترك اللفظــى فــى هــذه الكلمــة یرجــع إلــى االشــتقاق

  .ترجع إلیه یخالف ما هى علیه فى المعنى اآلخر

  

  

  

                                                 

    ." ش ي ط " ١/٢٧٦العباب الزاخر  )١(

    ." ش ي ط " ٢/١٧٥المحیط فى اللغة  )٢(

    ." ش ي ط " ٧/٣٣٧لسان العرب  )٣(

    ." ش ي ط " ٣٥/٢٧٨تاج العروس  )٤(

    .المصباح المنیر " ش ي ط " )٥(
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  فصل اخلامسال

  

  االنتقال من احلقيقة إىل ااز

  

  : وینقسم ثالثة مباحث

  

والعالقة بینـه وبـین  : مفهوم المجاز لغة واصطالحًا املبحث األول

  الحقیقة.

  

: تعــدد المعنــى المجــازى للكلمــة وأثــر ذلــك علــى املبحــث الثــانى

  العربیة.

  

قـع : ألفـاظ المشـترك الـواردة فـى الجمهـرة التـى و املبحث الثالـث

بسبب االنتقال من الحقیقة إلى    فیها االشتراك 

  .مرتبة على حروف المعجم المجاز
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ً
  املبحث األول: مفهوم ااز لغة واصطالحا

  والعالقة بينه وبني احلقيقة

 :
ً
  مفهوم ااز لغة واصطالحا

   :ااز لغة

   .)١(الطریق إذا ُقطَع من أحد جانبیه إلى اآلخر وخالف الحقیقة: المجاز

 
ً
  : ااز اصطالحا

وٕاذا ، َیُجـوزه إذا تعـدَّاه: مفعل مـن جـاز الشـئبأنه:  المجاز عبد القاهر الجرجانى عرف

ــا یوجبــه أصــل اللغــة ووصــف بأنــه مجــاز علــى معنــى أنهــم جــازوا بــه  عــدل بــاللفظ عمَّ

  .)٢(أو جاز هو مكانه الذى ُوِضع فیه أوالً ، موضعه األصلى

وهــو ، أریـد بــه غیــر المعنـى الموضــوع لــه فـى أصــل اللغــة مــا: بقولــه ابــن األثیــروعرفـه 

   .)٣(إذا تخطَّاه: مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع

هــو اللفــظ المســتعمل فــى غیــر مــا وضــع لــه فــى : (بقولــه يالســید أحمــد الهاشــموَعرَّفــه 

ة هــى والعالقــمانعــٍة مــن إرادة المعنــى الَوْضــِعّي، اْصــِطالح التخاطــب لعالقــٍة مــع قرینــة 

قــــد تكــــون " المشــــابهة " فالمجــــاز "  يالمناســـبة بــــین المعنــــى الحقیقــــى والمعنــــى المجــــاز 

قــد ي، والقرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الحقیقــ، وٕاال فهــو " مجــاز مرســل " ،اســتعارة" 

  .)٤(تكون لفظیة وقد تكون حالیة 

  العالقة بني احلقيقة وااز: 

المجـــاز نجـــد أن المجـــاز أوســـع مـــن الحقیقـــة فـــى إذا نظرنـــا إلـــى العالقـــة بـــین الحقیقـــة و 

ال  افالحقیقـــة تقتضـــى أن یكـــون لكـــل كلمـــة معنـــًى واحـــدًا أساســـی� ، قواعـــده واســـتعماالته

وهــو مــا ، الــذى وضــعت لــه فــى األصــل يوهــو معناهــا المعجمــ، تشــترك فیــه مــع أخــرى

لكلمــة الــذى تــدل علیــه ا يّ أو المعنــى الــدالل رفــيالمعنــى الح: أطلـق علیــه بعــض العلمــاء

                                                 

    ." ج ا ز " ٥٤٢ط القاموس المحی )١(

    .٣٩٥أسرار البالغة صـ )٢(

    .١/٨٤المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر  )٣(

    .٣٠٢والسید أحمد الهاشمى صـ، جواهر البالغة فى المعانى والبیان والبدیع )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٨٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

بــااللتزام باســتعمال  يویتحقــق المعنــى األساســ، والــذى ورد فــى معاجمنــا العربیــة، أساســاً 

اشتریت ثوبًا رخیصـًا) فقـد (و )شرب الولد الماء: (فإذا قلنا، الكلمة وفقًا لسماتها الداللیة

ولم تخرج عن داللتها ، وقع استخدام كل كلمة وفقًا لسماتها الداللیة ولمفهومها االصلى

و(كــان )، شــرب الولــد الثقافــة: (نــا إذا قلنــانولك.قیقیــة إلــى معنــى آخــر أو داللــة أخــرىالح

  و، صار استخدام "شرب "، زواجى زواجًا رخیصًا)

كما أن الـزوج لـیس سـلعة تبـاع ، إذ إن مفعولها مما ال یشرب أساساً  ا" رخیص " مجازی� 

  .)١(وتشترى 

  .ت فى المجازلذا كان المجاز أوسع من الحقیقة لتعدد الدالال

  : أقسام ااز

     : ینقسم المجاز قسمین

وفیـه تكـون العالقـة بـین اللفظـة المسـتعملة ، ویكون فـى المفـرد:  المجاز اللغوىأوهلما: 

، " قائمـــة علـــى غیـــر المشـــابهةالحقیقـــى ومـــدلولها الوصـــفي "األصـــلي فـــى غیـــر مـــدلولها

 نى الحقیقي والمعنى المجازي، إذا كانت بین المعویسمى المجاز فى هذه الحالة مرسالً 

للمشــــابهة ســــمى اســــتعارة مــــع ضــــرورة وجــــود قرینــــة بینــــه أو قرینــــة مدركــــة مــــن خــــالل 

   .)٢(السیاق

ــا ــىثانيهم أو ، أو المجــاز، ویســمى بهــذ االســم، ویكــون فــى الجملــة:  : المجــاز العقل

 ومعنــاه تســمیة شــئ إلــى شــئ أو إســناد الفعــل أو مــا فــى معنــاه إلــى، المجــاز اإلســنادى

  .)٣(كون اإلسناد حقیقیاً احبه لعالقة مع قرینة تمنع أن یص

 –ســبحانه وتعــالى  – اهللافالشــفاء مــن عنــد ، شــفى الطبیــب المــریض: ومثالــه أن یقــال

  .وٕاسناده إلى الطبیب مجاًزا

                                                 

الطبعـــة الثانیــــة ، دار الفــــالح األردن، ١٣٦د/محمـــد علــــى الخـــولى صــــ، مـــدخل فـــى علــــم اللغـــة )١(

  م٢٠٠٠

المجــاز بــین الحقیقتــین العقلیــة واللغویــة د/حســین ، ومــا بعــدها ٣٦٢للســكاكى صـــ، مفتــاح العلــوم )٢(

    .م٢٠٠٦، ٩" صـ٢٧مجلة الفتح العدد "، أحمد مهاوش

  .  ٧ینظر المجاز بین الحقیقتین العقلیة واللغویة صـ )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٨٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

للكلمة وأثر ذلك على  ي: تعدد املعىن ااز ياملبحث الثان

  العربية

  فیما یلي :لى اللغة العربیة أثر تعدد المعنى المجازى للكلمة عیكمن 

تعـــدد وعـــامًال مهمـــًا مـــن عوامـــل ، یعـــدُّ المجـــاز طریقـــة مـــن طـــرق التوســـع فـــى اللغـــة -

  مفرداتها وتنوع 

وذلــك بنقــل اللفــظ مــن المعنــى الموضــوع لــه إلــى معنــى آخــر جدیــد لوجــود ، داللتهــا    

  .مناسبة بینها

  .لتى وضعت لهاومعانى أخرى غیر ا، أنه یجعل للكلمة دالالت متباینة -

وضع معانى جدیدة للكلمة ودخولها فى سیاقات أخرى تحیى فیها معانى لم تكن لها  -

فتصـبح الكلمـة بالمجـاز مـن ألفـاظ ، بالكلمة إلى حقـول داللیـة جدیـدة  فتدخل ، من قبل

  .)١(المشترك اللفظى

ى فـــى أن المجــاز یعــد أبــرز وأكثــر األســباب تــأثیرًا فـــى اللغــة فقــد یرجــع تغیــر المعنــ -

ـــة، الكلمـــة واالشـــتراك اللفظـــى فیهـــا إلـــى أســـباب نفســـیة خالصـــة و ، كالبواعـــث اإلبداعی

ـــر ـــان فـــى التعبی ـــة لغـــرض االتســـاع واالفتن ـــه األدبـــاء ، المجـــازات الفنی ـــدع فی وهـــو مـــا یب

وهنــا یمســك الباحــث الــداللى طــرف المســأة لیــدرس لغــة ، ....،والشــعراء وأربــاب البالغــة

السـتخراج قـدرات البنـاء اللغـوى مـن تغییـر المعنـى  ؛رتبـةالشاعر المجازیة وهى أعلـى م

  .)٢(ویضیق فى بعض آخر، أو تحریكه فى اتجاهات یتسع فى بعض منها، ونقله

  أمارات ااز: 

ة بحیـــث یمكـــن بهـــا التفریـــق بـــین یقـــدم علمـــاء اللغـــة األول أكثـــر مـــن عالمـــة أو خاصـــ

لحقیقیـة انطالقـًا مـن قاعـدة منهجیـة أو بین الداللـة المجازیـة والداللـة ا، المجاز والحقیقة

                                                 

    .١٣٦مدخل إلى علم اللغة صـ )١(

، ٣٧٨فـایز الدایـة صــ د/، تأصیلیة نقدیة، دراسة تاریخیة، لتطبیقالنظریة وا، علم الداللة العربى )٢(

    .٢٤٢علم الداللة د/أحمد مختار عمر صـ، ١٣١داللة األلفاظ د/إبراهیم أنیس صـ



       
  

 
 

 

  ٥٨٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

دون ، إلـــى أهـــل اللغـــة –بصـــدد البحـــث عـــن مجازیـــة الداللـــة  –مؤدَّاهـــا الرجـــوع دائمـــًا 

  : ومن هذه األمارات ؛الرجوع إلى العقل أو ما شابهة

وعلـى سـبیل المجـاز كلمـة "  ،هذا حقیقة وهذا مجـاز: فیقولون، تصریح العلماء بذلك -

  .وداللتها على اإلنسان الشجاع مجاز، حیوان المفترس حقیقة" فداللتها على ال األسد

، كتصـــرفاتها الكاملـــة فـــى ســـیاقاتها األخـــرى، عـــدم تصـــرف الكلمـــة فـــى ســـیاق معـــین -

  " إذا كانت األمرفكلمة "

وٕاذا كانــت بمعنــى ، وهــذا معنــى مجــازى، بمعنــى " الشــأن أو الحــال " فإنهــا ال تتصــرف

  .عنى حقیقىوهذا م، القول تصرفت تصرفًا كامالً 

  .اطراد الكلمة فى موضوع دون آخر -

  .ووجودها مع المجاز، خلو الحقیقة من القرآئن -

  .)١(المجاز ال یقاس علیه بخالف الحقیقة  -

  

  آراء العلماء فى وقوع المجاز فى اللغة العربیة: 

، دار خــالف بــین العلمــاء حــول وقــوع المجــاز فــى اللغــة العربیــة فمــنهم مــن أنكــره مطلقــاً 

ومــنهم مــن أقــرَّ بوجــوده فــى اللغــة وفــى القــرآن ، مــنهم مــن أنكــره فــى القــرآن الكــریم فقــطو 

  : وتفصیل ذلك فیما یلى، الكریم

 ؛وجوده فى اللغة ، وبالتالى أنكرمن العلماء من أنكر وقوع المجاز فى القرآن الكریم -

رأس هــذا ویــأتى علــى ، وقوعــه فــى القــرآن الكــریم یوجــب ألن اإلقــرار بوقوعــه فــى اللغــة

          .)٢(الذى نص على أنه " ال مجاز فى لغة العرب" أبو إسحاق اإلسفرایینىالفریق 

وحجتــه فــى ذلــك أن المجــاز مــن ، ومــن العلمــاء مــن أنكــر وقوعــه فــى القــرآن الكــریم  -

ــــزَّه عــــن ذلــــك ــــاب الكــــذب والقــــرآن ُمَن ــــق ، ب ــــأتى علــــى رأس هــــذا الفری ابــــن القــــاص وی

  .)٣(يالشافع

                                                 

    .وما بعدها بتصرف ٢٠٩د/ عبد اهللا ربیع محمود صـ، فى فقه اللغة د/ عبد العزیز عالم )١(

    .١/٣٦٤المزهر  )٢(

    .٤/١٥٠٧جالل الدین السیوطى ، وم القرآناالتفاق فى عل )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٨٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

أبــو علــى الفارســى وعلــى رأس هــؤالء ، ء مــن یــرى أن أكثــر اللغــة مجــازومــن العلمــا -

  ،وابن جنى

  .)١( ..).واعلم أن أكثر اللغة مجاز ال حقیقة:(  جني ابنیقول    

عبد القاهر ویأتى على رأسهم ، ومن العلماء من أقرَّ بوجوده فى اللغة والقرآن الكریم -

وهــمَّ أن ، ومــن قــدح فــى المجــاز: (ولالــذى قــام بــالرد علــى منكریــه حیــث یقــ الجرجــانى،

  .)یصفه یغیر الصدق فقد َخبَط َخْبًطا عظیمًا وَیْهِرف بما ال یخفى
یمكــن  كمــا ال، ار المجــاز، حیــث یــرون أنــه ال یمكــن إنكــوهــو مــا علیــه جمهــور اللغــة 

  .)٢(إنكار الحقیقة 

                                                 

    .أساس البالغة مقدمة المؤلف، ١/٢٦٤المزهر ، ٢/٤٤٧الخصائص البن جنى  )١(

  .  ٧ ٢١١فى فقه اللغة د/عبد العزیز عالم صـ، ٣٩١من أسرار اللبالغة صـ )٢(



       
  

 
 

 

  ٥٩٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

املبحث الثالث:ألفاظ املشرتك الواردة فى اجلمهرة الىت وقع 

مرتبة على  اك بسبب االنتقال من احلقيقة إىل اازفيها االشرت

  حروف املعجم

من الصعوبة بمكان حصر ما ورد فى معجـم مـن معاجمنـا العربیـة مـن ألفـاظ المشـترك 

إذ إن أصــــحاب المعـــاجم لــــم یكونـــوا منشــــغلین ، اللفظـــى التـــى كــــان المجـــاز ســــببًا فیهـــا

ابـن ولمیح إلیـه فـى بعـض األحیـان بـل كـانوا یكتفـوا بـالت، باإلشارة إلى مثـل هـذه األمـور

الــذین ألمحــوا إلــى أن المجــاز ســبب مــن أســباب تعــدد ، واحــد مــن هــؤالء العلمــاء دریــد

والكنایة وفیما ، واالستعارة، والتشبیه، معانى اللفظة الواحدة فنجده وقد أشار إلى المجاز

ویرجــع  ،والتــى تعــددت معانیهــا، جمهــرة اللغــة البــن دریــد یلــى األلفــاظ التــى وردت فــى

  : مما أدخلها فى نطاق االشتراك اللفظى وهى، السر فى ذلك إلى أنها من باب المجاز

  : الباءة -

أحـدهما : المرجع إلى الشئ ومباءة البئر لها موضـعان: " المباءة "( :أنابن درید  ذكر

ــانیة ا فــإذ، مجتمــع مائهــا: َجــمُّ البئــر .هــا، واآلخــر مبــاءة المــاء إلــى َجمِّ وقــوف ســائق السَّ

   .)١( فتلك الُحمَّة)، نزحت رجع الماء إلى حاله األولى

المعنـــى ابـــن دریـــد  ثـــم ذكـــر، ابـــن دریـــد" عنـــد  المبـــاءةهـــذا هـــو أصـــل معنـــى كلمـــة " 

  :فقال للباءة المجازي

  .)٢( )وٕانَّما هو من الرجوع إلى الشئ، ذلك الباءة التى یحسبه العامَُّة النِّكاح ومن(  

وهـو ، معـروف، والبـاءة بالمـدِّ النِّكـاحلفكـرة األصـلیة قـائًال: (على هذه ا ابن دریدثم أكد 

  .)٣()أصله باء یبوء یبَئًة إذا رجع إلى أهله: أبو حاتمقال . الباه: الذى تسمیه العامة

 كما یرى – المجازوقد ذهب كثیر من العلماء إلى أن أحد معانى هذه الكلمة من باب 

، منزل القوم فى كل موضـع: (المباءةأن حیث ذهب إلى  يالجوهر ومنهم  –ابن درید 

                                                 

    ." ب و أ " ١/٢٢٩جمهرة اللغة البن درید  )١(

      ." ب و أ " ١/٢٢٩جمهرة اللغة البن درید )٢(

    . " ب و أ " ١/٢٢٩جمهرة اللغة البن درید )٣(



       
  

 
 

 

  ٥٩١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

هـذا هـو أصـل معنـى  .)١( )مباءة وكـذلك َمعِطـن اإلبـل: كما یسمى كناس الثور الوحشىّ 

ومنه ، لغة فى المباءة: والباءة مثل الباَعةِ : (ثم ذكر المعنى فقال، الجوهريالكلمة عند 

كمـا یتبـوَذأ مـن ، فیهـاأى یسـتمكن ، ألن الرجـل یتبـوَّأ مـن أهلـه ؛باء وباءة: سمى النكاح

  .إلى مثل هذا القول )٣(ابن سیدهوقد ذهب ،  ٢( )داره

وهـى تطلـق فـى األصـل ، المبـاءة: أن أصـل البـاءةلنـا یتبـین  يالجوهر من خالل كـالم و 

 هــو هــذا، ومنــزل القــوم فــى كــل موضــع، ومعطــن اإلبــلي، كنــاس الثــور الوحشــ: علــى

       .كاح للعلَّة التى ذكرها فى النَّصثم صارت تطلق مجاًزا على النِّ ، حقیقة الكلمة

المبــاءة منــزل القــوم حیــث : ( لمعنــى األصــلى للكلمــة بقولــهأیضــًا ل ياألزهــر كمــا أشــار 

وَمْعطــن اإلبــل حیــث تنــاخ ، وكــل منــزل ینزلــه القــوم، یتبـوءون مــن قبــل واٍد أو ســند جبــل

إذا نظــر إلــى ، نــزالً تبــوَّأ فــالن م: ویقــال، والمــراح الــذى تبیــت فیــه، والمنــزل، فــى المــوارد

: وتبـوَّأ، هیَّـأ وأصـلح: َتَبـوَّأ: وقـد قـالوا، أسفل ما ُیرى وأشدِّه اسـتواًء وأْمكنـه لمبیتـه فاتَّخـذه

  .)٤( ن)والمعنیان قریبا، نزل وأقام

: والبــاءة: (بقولــه المعنــى المجــازىثــم أشــار إلــى ، ياألزهــر هــذا هــو أصــل المعنــى عنــد 

للجمــاع : ویقــال، علــى النِّكــاح: أى، ریص علــى البــاءةفــالن حــ: یقــال، النِّكــاح والتــزویج

ألن من تزوج امرأة  ؛ثم قیل لعقد التزویج باءة، المنزل: واألصل فى الباءة، باءة: نفسه

، بالهاء والقصر أى النكاح: والباءة والباه، فالن حریص على الباءة: ویقال، بوأها منزالً 

  .)٥( )والباء الجمع .والباءة الواحدة

وهــو رحــب ، للعفیــف الفــرج: فــالن طیــب البــاءة: (فقــد ذكــر أن المجــاز زمخشــريالمــا أ

  .)٦( )إذا كان نكاحاً الباءة: وقرأ فالن كتاب  .للسخى الواسع المعروف: المباءة

                                                 

    .وما بعدها " ب و أ " ١/٣٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )١(

    .وما بعدها " ب و أ " ١/٣٧تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

    .وما بعدها " ب و أ " ١٠/٥٦٠المحكم والمحیط األعظم البن سیده  )٣(

    ." ب و أ " ٢/٢٥١تهذیب اللغة  )٤(

    ." ب و ه " ٢/٣٨٢تهذیب اللغة  )٥(

    ." ب و أ " ١/٣٠أساس البالغة  )٦(



       
  

 
 

 

  ٥٩٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

وهـو  .وكـذلك الَبـاء والبـاءاتُ ، الباءة الجماع: (فقد ذكر وزاد فیه الصاحب بن عبادوأما 

أى َمَكاٌن : وذلك َحرًى منه وباءة .ُله الَبْیَت والمنزلوأصْ ، أى عفیف الفرج: َطیِّب الباءة

  .)١( )منه ومنزل

ز كما نص على المجاز صراحة  وهى الموضـوع  .المباءة: والباءة: (حیث یقول يالمطرِّ

  الذى تبوء إلیه

ثـم كنـى بهـا عـن النكـاح فـى ، ثـمَّ جعلـت ِعَبـارًة َعـْن الَمْنـزل مطلقـاً ، وهذا أصلها ، إلبلا

إمـا ألنـه یكـون  .)٢(»علیكم بالباءة فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفـرج  « :--قوله 

أى یــتمكن منهــا كمــا یتبــوَُّأ مــن ، أو ألن الرَّجــل یتبــوَّأ مــن أهلــه حینئــذٍ ، فــى البــاءة غالبــاً 

  .)٣( )داره

 )٧(ي، والزبیـد)٦(ي، والصـاغان)٥(، وابن منظـور)٤(ابن األثیروٕالى مثل هذا القول ذهـب 

  .)٨(يوالمناو 

ولـم یشـر للمعنـى ، لهـذه الكلمـة يومن العلماء من اكتفى بذكر المعنى األصلى الحقیقـ 

منــزل القــوم حــین : والبــاءة والمبــاءة: (حیــث یقــول أحمــد بــنالخلیــل ومــنهم ي، المجــاز 

تبـوَّءوا : یقـال، بـل هـو كـّل منـزٍل ینزلـه القـوم: ویقـال، یتبوَّءون فى ِقبـل واٍد أو سـند جبـل

  .)٩( )ْعطُن اإلبل حیث تناخ فى المواردوالمباءة مَ  .منزالً 

  .)١٠(ل المعنى فقط أص ابن فارسوكذلك ذكر 

                                                 

    .وما بعدها " ب و أ " ٢/٤٨٢المحیط فى اللغة  )١(

 ٤/١٧٠والنســائى فــى ســنه ، ١٠٨١رقــم الحــدیث  ٣/٣٩٣هــذا الحــدیث رواه الترمــذى فــى ســننه  )٢(

    ."١٠٠٢٧حدیث رقم " ١٠/٨٤الكبیر والطبرانى فى المعجم ، "٢٢٣٩حدیث رقم "

زى  )٣(     ." ب و أ " ١/١٩٣المغرب فى ترتیب المعرب للمطرِّ

    .١/٣٥٠النهایة فى غریب الحدیث  )٤(

    ." ب و أ " ١/٣٦لسان العرب  )٥(

    ." ب و أ " ١/٤العباب الزاخر )٦(

    ." ب و أ " ١/٨٠تاج العروس  )٧(

    .٩٠صـالتوقیف على مهمات التعاریف  )٨(

    ." ب و أ " ٨/٤١١العین  )٩(

    ." ب و أ " ١/٣١٢مقاییس اللغة  )١٠(



       
  

 
 

 

  ٥٩٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، مـن بـاء إذا رجـع،  من خالل ما سبق یتبین لنا أن األصل فى هذه الكلمة هو الرجوع

  .ثم أطلقت مجاًزا على النكاح، ثم تطورت الكلمة إلى الداللة على المنزل

جاء عن طریـق التشـبیه، حیـث شـبه النكـاح  أن المجاز فى هذه الكلمة قد ویبدو لى

كمـا یـرى  –بـالمنزل، أو بمعطـن اإلبـل، أو بـالرجوع حسـبما یكـون أصـل هـذه الكلمـة 

وما ذكره ابن درید وغیره من علة هذا المجاز إنما هو وجـه الشـبه، وأنهـا  –العلماء 

  الصفة الجامعة بین طرفى التشبیه.

  .)١(نصَّ المناوىأو أن المجاز قد جاء بطریق الكنایة كما 

  

   خبز -

ضــرب البعیــر بیــده االرض : والَخْبــز، القــرص أو الرغیــف: الُخبــزَ : (أن ابــن دریــدذكــر 

  .)٢( )وبه سمى الخبز لضربهم إیاه بأیدیهم .فى مشیه

واألصـل ، " بفـتح الخـاء مـن ألفـاظ المشـترك اللفظـى الَخْبـزیعنـى أن "  ابـن دریـدوكالم 

  فیها أنها مصدر 

، ثــم أطلقــت علــى ضــرب البعیــر بیــده األرض فــى مشــیه ، إذا صــنعه " " خبــز الطعــام

سببا رئیسًا لـدخول هـذه الكلمـة ضـمن كلمـات  المجازلذا كان ، وهذا على سبیل التشبیه

  .المشترك اللفظى

  

 .الـــذى یؤكـــل: الُخْبـــُز بالضـــم: (إلـــى مثـــل هـــذا القـــول حیـــث یقـــول الجـــوهريوقـــد ذهـــب 

، ضـرب البعیـر بیـده األرَض : والَخْبـز، الَسـوق الشـدید: زُ والَخبْ  .المصدر، والَخْبُز بالفتح

  .)٣( )وهو على التشبیه

وأن ، " بفــتح الخــاء مــن قبیــل المشــترك اللفظــى الَخْبــزیعنــى أن كلمــة "  الجــوهريفكــالم 

، كما تطلق أیضًا على السوق الشدید، االصل فیها أنها مصدر خبز الطعام إذا صنعه

كــان العامــل  فالمجــاز. رض بیــده علــى ســبیل التشــبیهثـم أطلقــت علــى ضــرب البعیـر األ

  .فى وقوع االشتراك اللفظى فى هذه الكلمة الرئیس

  .)١(، واألزهري )٤(كالخلیل بن أحمدوقد ذهب إلى ذلك كثیر من العلماء 

                                                 

    .٩٠التوقیف على مهمات التعاریف صـ )١(

  " خ ب ز ".   ١/٢٨٨جمهرة اللغة البن درید  )٢(

    ." خ ب ز " ٣/٨٧٦تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    ." خ ب ز " ٤/٢١١العین  )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٩٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

أى ضـرب ، وقد ذهب بعـض العلمـاء إلـى أن األصـل فـى هـذه الكلمـة إنمـا هـو الضـرب

حیـث  ابـن فـارسومـنهم ، خبـز الـذى هـو صـنع الطعـامثم أطلقت مجاًزا علـى ال، البعیر

تخبَّـــزت اإلبـــُل  .الخـــاء والبـــاء والـــزاء أصـــٌل واحـــٌد یـــُدلُّ علـــى خـــبط الشـــئ بالیـــد: (یقـــول

ـــْعَدانَ  َضـــْرب : الَخْبـــزُ : ویقـــال، ومـــن ذلـــك خبـــر الخبَّـــاز الُخْبـــز .إذا خبطتـــه بأیـــدیها، السَّ

  .)٢( )البعیر بیدیه األرض

، لـى أن المعنـى األصـلى فـى هـذه الكلمـة هـو ضـرب األرضفقـد ذهـب إ ابـن سـیدهأما 

وأنـا أمیـل إلـى هـذا الـرأى، ، إنمـا هـو داللتهـا علـى صـنع العجـین المجـازى المعنىوأن 

وأن المعنــى ، فــى داللتهــا علــى صــنع العجــینیكمــن فــى هــذه الكلمــة  وأرى أن المجــاز

ـــر األر  ؛الحقیقـــى واألصـــلى فیهـــا هـــو ضـــرب األرض ض بیدیـــه نظـــرًا ألن ضـــرب البعی

أمــا داللــة صــنع العجــین فهــى داللــة متطــورة فــى ، ینبغــى أن یكــون أصــالً ، معنــى قــدیماً 

إنما هى ضـرب البعیـر  –واهللا أعلم  –لهذا أرى أن الداللة الحقیقیة للخبز ، حیاة البشر

، فیعـد مرحلـة تالیـة وداللـة الحقـة، أمـا صـنع العجـین، ألنها داللـة قدیمـة ؛االرض بیدیه

ك یكـــون المعنـــى الثـــانى قـــد جـــاء عـــن طریـــق المجـــاز وســـبیله فـــى ذلـــك وبنـــاًء علـــى ذلـــ

  .التشبیه

  

ز-
َ
ج

َ
  : الر

ممـا یـدخلها فـى ، أحـدهما نـاتج عـن المجـاز، " معنیـین الرَّجزفى كلمة "  ابن دریدذكر 

  : دائرة االشتراك اللفظى وهما

، رتعشت َفخذاهافإذا ثارت الناقُة ا، داٌء یصیب اإلبل فى أعجازها: الرََّجز: املعىن األول

  : قال الشاعر

                                                                                                                            

    .خ ب ز " " ٢/٤٥٣تهذیب اللغة  )١(

    ." خ ب ز " ٢/٢٤٠مقاییس اللغة  )٢(



       
  

 
 

 

  ٥٩٥
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 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  
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  : وقال آخر

������������������������������������������������������ �

� �

� ��� �������������������������������������������������)٣)(٢(� �

 
وٕالى مثل هذا ذهـب كثیـر مـن اللغـویین ، وهذا هو المعنى األصلى فى هذه الكلمة

فإذا ثارت الناقـة ، اٌء یصیب اإلبَل فى أعجازها: دالَرَجزُ : (حیث یقول يالجوهر : همومن

  )٤(وناقة رجزاء)، وقد رضَجزَ ، بعیٌر أْرَجزٌ : ارتعشت فخذاها ساعة ثم تنبِسطاِن. یقال

  .)٥( )تتابع الحركات: وأصل الرجز فى اللغة: (الصاحب بن عبادویقول 

     )٦(.ناقة رجزاء إذا كانت قوائمها ترتعد عند قیامها): (ومن ذلك قولهم: األزهرىویقول 

أو هــو ارتعــاٌد یصــیب ، أن ُتْرعــد الــرِّجءل إذا أراد أن َیْرَكــب: الرجــز: (ابــن ســیدهویقـول 

: وقیــل، وهــو أرجــز واألنثــى َرْجــزاء، البعیــر والناقــة فــى أفخاذهمــا ومؤخرهمــا عنــد القیــام

ْبَركهــــا لــــم َتْنَتِقــــلَّ إال بعــــد نهضــــیتین أو ناقــــة َرْجــــزاء ضــــعیفة الَعُجــــز إذا نهضــــت مــــن مَ 

   )٧( .ثالث)

، )١٠(ي، والفیروزابــــاد)٩(، وابــــن األثیــــر)٨(ابــــن منظــــوروٕالــــى مثــــل هــــذا القــــول ذهــــب 

  .)١١(يوالزبید

                                                 

  ٢١اإلبـل لألصـمعى صــ، ١٠٠ینظـر الـدیوان صــ، وهـو مـن بحـر الطویـل ،قائله أوس بـن حجـر )١(

  .٤٩والخیل ألبى ُعبیدة صـ

، ینظــر النـوادر ألبــى زیـد األنصــارى، وهــو مـن بحــر الكامـل، هـذا البیـت قائلــه أبـو الــنجم العجلـى )٢(

  .وقد ورد بروایة " تجد " بدال من " تدع "، ٥٧٧طبقات فحول الشعراء صـ، ٩٢٤ـوسمط الآللى ص

    ." ر ج ز " ١/٤٥٦جمهرة اللغة البن درید  )٣(

    .وما بعدها " ر ج ز " ٣/٨٧٨تاج اللغة وصحاح العربیة  )٤(

    ." ر ج ز " ٢/٩٣المحیط فى اللغة  )٥(

    ." ر ج ز " ٣/٤٦٧تهذیب اللغة  )٦(

    .وما بعدها " ر ج ز " ٧/٢٩٠م والمحیط األعظم البن سیده المحك )٧(

       ." ر ج ز " ٤/٣٤٨لسان العرب  )٨(

    .٢/٤٩٠النهایة فى غریب الحدیث  )٩(

    ." ر ج ز " ١/٦٥٨القاموس المحیط  )١٠(

    ." رج ز " ١٥/١٤٩تاج العروس  )١١(



       
  

 
 

 

  ٥٩٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

لتقــارب أجــزاؤه وقلــة ؛ وٕانمــا ســمى رجــزًا ، معــروف: الرَّجــز مــن الشــعر: املعــىن الثــانى

  .)١(حروفه

الرَّجـز بالتحریـك : (حیـث یقـول الجوهريغویین ومـنهم وقد ذكر هذا المعنى كثیر من الل

وتسـمى ، ....ووزنـه مسـتفعلن سـت مـرات، نـوٌع مـن أنواعـه، ضرٌب من الّشـعر معـروف

ــعر ویســمى ، واحــدها أرجــوزة، أراجیــز: قصــائده ــجع إال أنــه فــى وزن الشِّ فهــو كهیئــة السَّ

  .)٢( )عراً : شاكما ُیسمى قائل بحور الشِّعر، راجًزا: قائله

 )٥(، وابن منظور)٤(وابن سیده، )٣(ابن األثیرذا القول ذكره كثیر من اللغویین ومنهم وه

  .وغیرهم، )٧(ي، والزبید)٦(يابادالفیروز و 

: حقیقــى " بالتحریــك معنیــین أحــدهما الرََّجــزومــن خــالل مــا ســبق یتبــیَّن لنــا أن لكلمــة " 

  داٌء  أصلى للكلمة وهو 

لها معنى مجازى إن ثم ، الت القدیمة للكلمة و من الدالوه، یصیب اإلبل فى أعجازها

بذلك یقول  تهوقد ذكر العلماء علة تسمی  .آخر وهو ذلك الضرب المعروف من الشعر

ومنه سمِّى ، الرَّجزاء إذا أردت النُّهوض لم تَكْد تنهض إالَّ بعد ارتعاٍد شدید: ( ابن درید

 )نه من لشعر مأخوذ من الناقة الرَّجزاءأل ؛الرَِّجَز من الشعر لتقارب أجزائه وقلَّة ُحُروفه

)٨(.  

ألن الرَّجــز  ؛وُســمِّى لتداركــه: وقیــل: (ســمیته بــذلكفــى علــة ت الصــاحب بــن عبــادویقــول 

  )٩( ).الصوت المتدارك

                                                 

    ." ر ج ز " ١/٤٥٦جمهرة اللغة البن درید  )١(

    .وما بعدها " ر ج ز " ٣/٨٧٨ة وصحاح العربیة تاج اللغ )٢(

    ." ر ج ز " ٢/٤٩٠النهایة فى غریب الحدیث  )٣(

    .وما بعدها " ر ج ز " ٧/٢٩٠المحكم والمحیط األعظم  )٤(

    ." ر ج ز " ٤/٣٤٨لسان العرب  )٥(

    ." ر ج ز " ١/٦٥٨القاموس المحیط  )٦(

    ." رج ز " ١٥/١٤٩تاج العروس )٧(

    ." ر ج ز " ١/٤٥٥مهرة اللغة البن درید ج )٨(

    ." ر ج ز " ٢/٩٣المحیط فى اللغة  )٩(



       
  

 
 

 

  ٥٩٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 .فاالنتقال من بیت إلى بیت سریع)، ألنه أقصر أبیات الشعر؛ وقیل : (األزهرىویقول 
)١(    

 ،علـى هـذا النـوع مـن الشـعر )الرجـز( إطـالق كلمـة  وقد ذكر كثیـر مـن اللغـویین تعلیـل

  .)٤(، والفیروزابادي)٣(والزبیدي، )٢(ابن منظورومنهم 

أن االشـتراك اللفظــى فىهـذه الكلمــة هـو العامـل الــرئیس فـى دخولهــا فـى دائــرة  ویبـدو لــى

  .ابن دریدالمشترك اللفظى كما أشار |إلى ذلك 

  

   الكنيف-

" أربعــة معــانى ممــا یــدخلها ضــمن ألفــاظ المشــترك  الكنیــففــى كلمــة "  ابــن دریــدذكــر 

  : وهى ،المجازویرجع السبب فى ذلك إلى  ، اللفظى

والجمـع ، أى فـى ناحیتـه ودفئـه، فـالن فـى كنـف فـالن: (الَكنف مـن قـولهم: املعىن األول

  .)٥( )نواحیه: وأكناف كل شئ، أكناف

  .)٦( )وعاء یتخذه الرَّاعى یجعل فیه أداته: (املعىن الثاني 

  

  : لبیدقال ، إذا ستر حامله: كنیف: ( یقال ترس  المعنى الثالث
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ألنـه یكنـف مـن  ؛ومنـه اشـتقاق الكنیـف، كـل شـئ سـترك فقـد كنفـك ( :املعىن الرابـع

   .)١( )دخله أى یستره

                                                 

    ." ر ج ز " ٣/٤٦٧تهذیب اللغة  )١(

    ." ر ج ز " ٤/٣٤٨لسان العرب  )٢(

    ." رج ز " ١٥/١٤٩تاج العروس )٣(

    ." ر ج ز " ١/٦٥٨القاموس المحیط  )٤(

    .ف "" ك ن  ٢/٩٦٩جمهرة اللغة البن درید  )٥(

    ." ك ن ف " ٢/٩٦٩جمهرة اللغة البن درید )٦(

  .٣٥١هذا البیت من بحر الوافر وقائله لبید ینظر ملحق دیوانه صـ )٧(

    ." ك ن ف ٢/٩٦٩جمهرة اللغة البن درید  )٨(



       
  

 
 

 

  ٥٩٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، " مــن كلمــات المشــترك اللفظــى الكنیــفكلمــة " الســابق أن  ابــن دریــدویفهــم مــن كــالم 

ثم أطلقت على سبیل ، وأن المعنى الحقیقى األصلى لهذه الكلمة أن الكنیف هو الساتر

وقــد ، ألنــه یســتر ؛ا لــه بــالكنیف الــذى هــو الســاتر" وذلــك تشــبیهً  التُّــرسالمجــاز علــى " 

ـــن قتیبـــةذهـــب إلـــى ذلـــك كثیـــر مـــن اللغـــویین ومـــنهم  المعنـــى  حیـــث یقـــول موضـــحاً  اب

كنیــف : ومنــه قیــل للتــرس، أصــله الســاتر: الكنیــف: (األصــلى للكلمــة والمعنــى المجــازى

ــحارى، ســاتري: أ ، وكــانوا قبــل أن ُیْحــِدُثوا الُكُنــف یقضــون حــوائجهم فــى الَبَراحــات والصَّ

  .)٢( )فلما حفروا األرض آباًرا َتسُتر الحدث سمیت ُكُنًفا

ومنــــه قیــــل ، ألنـــه یســــتر ؛َســـمَّى التُّــــرس كنیفــــاً ویً ، الســــاتر: الكنیــــف: (يالجــــوهر ویقـــول 

َكَنْفُت اإلبل وأكنف : یقال منه .حظیرة من شجر تجعل لإلبل: والَكنیفُ ، للمذهب كنیف

  .)٣( )إذا اتَّخذوا كنیفًا إلبلهم، واكتنف القومُ 

وأهـل العـراق ، وجمُعـُه كنـف، الكنیـف هـو الحظیـرة (إلـى أن:  الصاحب بن عبادوأشار 

حتَّــى ، وكــلُّ مــا ســتر شــیئًا فهــو كنیــف لــه، كنیفــاً : مــا أْشــَرعوا مــن أعــالى دورهــمُیَســمُّون 

والنخل ُتقطع أغصانه فتنبت فإذا صار َنْحَو الذراع ُیَسـمَّى ، ألنه یستر صاحبه ؛التُّْرس

 فالصـاحب. )٤( )كأنَّما ِلْحیُته الكنـف: وتشبه اللحیة السوداء الملتفَّة بذلك فیقال، الكنیف

  .نى حقیقیًا أصلی�ا للكلمة وهو الحظیرةقد ذكر مع

والنخـــل المقطوعـــة ، التُّـــرس: وهمـــا، ثـــم ذكـــر ثالثـــة معـــانى أخـــرى علـــى ســـبیل المجـــاز

  .وطریق المجاز فى ذلك هو التشبیه، واللِّحیة السوداء الملتفة، أغصانه لتنبت

قــد واكتفــى بــأن یــنص علــى أن أحــدها ، الفیروزابــادى فقــد ذكــر لهــا معــانى متعــددةوأمــا 

ــترة: الكنیــف: (جــاء عــن طریــق التشــبیه حیــث یقــول والمرحــاض ، والتُّــْرس، والســاتر، السُّ

                                                                                                                            

    ." ك ن ف ٢/٩٦٩جمهرة اللغة البن درید )١(

    .١/١٤أدب الكاتب  )٢(

    ." ك ن ف " ٣٤/١٤٢٤تاج اللغة وصحاح العربیة  )٣(

    .٢/٥٤المحیط فى اللغة  )٤(



       
  

 
 

 

  ٥٩٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 وتشـبه بـه اللِّحیـة السَّـوداء)، والنَّخـل یقطـع فینبـت نحـو الـذراع، وحظیرة من شجر اإلبـل

)١(   

ونـص علـى أن ، االشـتراك اللفظـى دائرة فقد ذكر معانى متعددة للكلمة مما یدخلها فى 

  .للِّحیة السَّوداء قد جاء عن طریق المجاز وسبیله فى ذلك التشبیهأحدها وهو ا

ومــا أضــافه علمــاء اللغــة مــن معــانى لكلمـــة " ، البــن دریــدن خــالل مــا ســبق ذكــره مــو 

  أن كلمة  أرى"  الكنیف

وأن السـر فـى ذلـك یرجـع إلـى المجـاز وسـبیله ، " من كلمات المشترك اللفظـى الكنیف" 

    .فى ذلك التشبیه

  

  

  

                                                 

    ." ك ن ف " ١/١٠٩٩القاموس المحیط  )١(



       
  

 
 

 

  ٦٠٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  امتةاخل
  

ــال  ــات ، وتُن ــالحات ، وبفضــله وٕانعامــه تخلــص الِنیَّ الحمــد هللا الــذى بنعمتــه تــتمُّ الصَّ

وعلـى آلـه  --الدَّرجات والصَّالة والسَّالم علـى خیـر أنبیائـه ورسـله ، نبیِّنـا محمـد 

  .وأصحابه أجمعین

  وبعد ،،،،                                          

 وفضــل مــن إتمــام هــذا البحــث ، والبــد مــن وقفــة أخیــرة فقــد انتهیــت بعــون مــن اهللا

  أستجمع فیها أبرز النقاط وأهم النتائج التى تمخَّض عنها البحث ومن أبرزها :

 
ً
قــد قــیض للغــة العربیــة مــن العلمــاء القــدامى مــن  -ســبحانه وتعــالى –أن اهللا  : أوال

صـحیف بذل الجهد وتكبـد المشـاق ؛ حفاًظـا علـى لغـة القـرآن الكـریم مـن الت

والتحریف والحن ، ومن بیـنهم ( ابـن دریـد) صـاحب كتـاب ( جمهـرة اللغـة) 

  .مناط البحث والدراسة

 
ً
أحد العلماء األفذاذ الذین خلفـوا  –صاحب كتاب جمهرة اللغة  –: أن ابن درید  ثانيا

  .لنا تراثًا ضخمًا ومؤلفات قیمة في مجال اللغة

 
ً
ــا ب عظــیم القیمــة والفائــدة فــى میــدان أن كتــاب جمهــرة اللغــة البــن دریــد كتــا:  ثالث

  الدرس اللغوى.

 
ً
أن دراسة ألفاظ المشـترك اللفظـى وأسـبابه قـد وضـحت لنـا اهتمـام ابـن دریـد :  رابعا

بهــذا الجانــب مــن قضــایا اللغــة ؛ حیــث امــتأل كتــاب الجمهــرة باإلشــارة إلــى 

ــا ، وهــذا مــا ظهــر واضــحًا مــن خــالل البحــث  ــى تعــددت معانیه ــاظ الت األلف

  .والدراسة

 
ً
: أن ابن دریـد لـم یكـن یسـتوعب فـى أغلـب األمـر جمیـع المعـانى المشـتركة  خامسا

للكلمة ، بل كان یسوق ما كان یحضره منها فقط ، وقد قمت باسـتكمال مـا 

فات ابن درید من المعانى المشتركة للفظة من خـالل مقارنـة مـا أورده ابـن 



       
  

 
 

 

  ٦٠١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ریـد ؛ نظـرًا ألنـه مـن درید بما ورد عند غیره ، وهذا ال یعد عیبـًا عنـد ابـن د

هجریــة ، ومـن الطبیعــى أن ٢٢٣علمـاء اللغـة المتقــدمین حیـث تــوفى سـنة 

یزید الالحقون بعـده مـن المعـانى ممـا یزیـد عمـا أورده ، وكـذلك التنبُّـه لمـا 

  .زاده السابقون علیه كالخلیل وغیره ، وقد حرصت على استیفاء كل ذلك

 
ً
الف لغــات العــرب قــد بلــغ بســبب اخــتأن ألفــاظ المشــترك اللفظــى الناشــئة :  سادســا

ثنــي عشــر لفظــًا ، وهــو أوســع أبــواب المشــترك اللفظــي فــى جمهــرة عــددها ا

  .اللغة البن درید

 
ً
أن ألفاظ المشترك اللفظى الناشئة بسبب التطور اللغوى " الصوتى والداللى :  سابعا

  ." قد بلغ َعددها فى الجمهرة ست كلمات

 
ً
التـى یرجـع إلیهـا تطـور داللـة الكلمـات تكمـن فـى أن عوامل التطـور الـداللى : ثامنا

اســتعمالها فــى القــرآن الكــریم ، والحــدیث النبــوى الشــریف ، كمــا تكمــن فــى 

المعانى التى طهورها أهل العلوم والفنون مـع ذكـر النمـاذج التـى وردت فـى 

  نتها بما ورد فى المعاجم األخرى.جمهرة اللغة البن درید ومقار 

 
ً
رك اللفظـى الناشـئة بسـبب االشـتقاق عنـد ابـن دریـد لفظـین أن ألفـاظ المشـت: تاسعا

   فصح ، شیطان هما " 

 
ً
  .أن ألفاظ المشترك اللفظى الناشئة بسبب المجاز اللغوى أربعة ألفاظ:  عاشرا

أن ابن درید من خالل دراسـة ألفـاظ المشـترك اللفظـى عنـده لـم یكـن :  عاشرحادي  

فـى الكلمـة ، بـل نجـده لـم یهـتم  یهتم أحیانـًا ببیـان المعنـى األصـلى الحسـىِّ 

بســرد المعــانى حســب التسلســل التــاریخى لهــا ، فتــارة یقــدم األحــدث ، وتــارة 

  .یبدأ باألقدم وهكذا ال تطرد القاعدة عنده فى سرد معانى الكلمة الواحدة

: أن ألفاظ المشترك التى أوردها ابن درید بسبب التعریـب وانتقـال الكلمـة عشر ثاني

العربیة إنما هـى مـن اللغـات الفارسـیة ، ممـا یـدل علـى  من لغات أخرى إلى

درایة ابن درید بهذه اللغة وما فیها من ألفاظ إلى العربیة ، كمـا أنـه مؤشـر 



       
  

 
 

 

  ٦٠٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

قوىٌّ على أن اللغة الفارسیة هى أكثر اللغات التى اقترضـت منهـا العربیـة ، 

  .بل لم یذكر ابن درید فى ألفاظ المشترك غیرها

أحیانًا ما كان ینص عند سرد معانى المشترك على أنه لغة أن ابن درید عشر: لثثا

بینما ینص آخرون على أنـه  أخرى لم یذكر ذلك،من لغات العرب ، وأحیانًا 

  غة، وقد بینت ذلك أثناء الدراسة.ل

أن ألفــاظ المشــترك التـى وردت مــن قبیـل المجــاز عنــد ابـن دریــد إنمــا  : عشــررابــع 

ــى  ــى التشــبیه ف ــى ســبیل یرجــع المجــاز فیهــا إل أكثرهــا ، وبعضــها جــاء عل

  .الكنایة أو غیر ذلك ، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الدراسة

  

  

  



       
  

 
 

 

  ٦٠٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  الفـــھــــارس

  فهرس اآليات القرآنية الكرمية

  

  اآليــــــــــة  م

  

اسم 

  السورة

  رقم اآلية

١  8 7       M   (  '  &

*  ) L 

  ٢٣١  البقرة

٢  8 7      M  R  Q  P  OL  ٢٣٥  البقرة  

٣ 8 7       M  g  f  e  d  c

  hL  

  ٩٣  یونس

٤  8 7     M   l  k      j  i  h  g

  mL  

  ٩  الحجر

٥  8 7      M  r  q   pL  ١٩  األحزاب  

٦  8 7       Mu   t  s   r   q L  ٣  الطالق  

٧  8 7       M  %  $  #  "  !

       *  )  (  '  &L  

، ١٧  الواقعة

١٨  

٨  8 7      M    ~  }  |L  ٧  قیامةال  

٩  8 7      M  9   8L  ٣٦  النبأ  

  



       
  

 
 

 

  ٦٠٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  

  

  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  

  احلديث  م

  

  »أدبنى ربى فأحسن تأدیبى  «  ١

أن امرأة رأت كلباً فى یوم حار یطیف ببئر قد أْدلع لسانَھ من العطش «   ٢

  »فنزعت لھ بموقھا ، فغفر لھا 

  »أدبتھ إن القرآن مأدبة هللا فى األرض فخذوا م«   ٣

الة فیجیئھم بال داع «   ٤   »أنھم كانوا یجتمعون فیتحسَّسون الصَّ

مى «   ٥   »تلجَّ

  »علیكم بالباءة فإنَّھ أَغضُّ للبصر وأحصن للفرج «   ٦

  ن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھمن استطاع منكم الباءة فلیتزوج وم «  ٧

  »وجاء 

  

  



       
  

 
 

 

  ٦٠٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  فهرس األشعار

  البيت  م

  ما هو نجدة *** حتى تقوم تكلُّف الرَّجزاءتدع القیام كأن  ١

  كأن بریقه برقان َسْحٍل *** جال عن َفْتِنه ُحُرٌض وماء  ٢

ْبرقان المزعفرا  ٣ ون سبَّ الزَّ   َفُهم أهالٌت حول قیس بن عاصم *** یُحجَّ

  خیٌل صیاٌم وخیٌل غیر صائمٍة *** تحت العجاج وخیل تغلك اللَجما  ٤

ٌ◌جزاء شدَّ عقالها هممت بشئ قصَّرت دونه  ٥   *** كما ناءت الرُّ

  وأبیت كالسَّراء یربو ضبها *** فإذا تحزحز عن ِعَداِء ضجت  ٦

  وأصبحوا كلهم من غله خلعا *** بهم تقرَّب یوم الِفصح ضاحیة  ٧

  وُصبَّ علیها الطیب حتى كأنهما *** أَسىُّ على أمِّ الدِّماغ حجیج  ٨

ریح ولم یخشو قصالته علیهم *** وتحت  ٩   الرَّغوة اللبن الصَّ

  وأبرقنا نحن وأْرَعْدنا *** إذا رأینا البرق وسمعنا الرعد  ١٠

  فجلَّله غْضَب الضریبة صارمًا *** فطبَّق ما بین الذُّؤابة والقرد  ١١

  وكنا إذا القیسىُّ نبَذ َعُتوُده *** َضَربناه بین األنثیین على الَكْردِ   ١٢

  *** فطبَّق ما بین الذؤابة والَكْرد فطار بمشحوذ الحدیدة صارم  ١٣

  ولوال أبو الشَّقراء ما زال ماتٌح *** یعالج خطَّافًا بإحدى الجرائر  ١٤

  فینا ینتقر بنحن المشتاة ندعو الجفلى *** ال ترى اآلدا  ١٥

 ما قتلتم آل َعْوف بن عامر  ١٦
ُ
  فإن تكن القتلى بواًء فإنكم *** فتى

  فارس *** ولكنه كرد بن عمرو بن عامرلعمرك ما األكراد أبناء   ١٧

  فامتح بدلوك إن أردت سجالنا *** فلترجعن وشنُّها یتقعقع  ١٨

  حریمًا یوم لم ینفع حریمًا *** سیوفهم وال الَحَجف الكنیف  ١٩

  فترى النعاج بها تمشَّى خلفه *** َمْشى العبادیین في األمواق  ٢٠



       
  

 
 

 

  ٦٠٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  یه َمىٌّ سافًرا كاد یبرقولو أن لقمان الحكیم تعرَّضت *** لعین  ٢١

  بطٌل كأن ثیابه في َسْرَحٍة *** یْحترى بعاَل السَّبت لیس بتوأمِ   ٢٢

  في شناظى أقن بینها *** ُعرَّة الطیر كصوم النعام  ٢٣

  موكل بشدوف الصوم ینظرها *** من المغارب مخطوف الحشا ذرم  ٢٤

  عصب الریُق بالفمیصلِّى على من مات منا َعِریُفنا *** ویقرأ حتَّى ی  ٢٥

منا جارٌم في جریمة *** فدیناه بالمال التِّالد وبالحكم  ٢٦   إذا جرَّ

  وقال ربیئهم لمَّا أتانا *** بكفِّه ُفْوَمة أو فومتان  ٢٧

  قد دنا الِفْصح فا لوالئد ینظمـ *** ـن ِسَراعًا أِكَلَة الَمْرجانِ   ٢٨

  تجدَِّ◌ السیف َعِظَم َكْردهیا َربَّ َبدِّْل قْرَبه یبعده *** واْصِرب   ٢٩

  زعمت بْسباسة الیوم أننى *** كِبْرُت وأْن ال ُیْحِسن السِّرُّ أمثالى  ٣٠

  

  

  



       
  

 
 

 

  ٦٠٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  

  فهرس الرجز

  

  البيت  م

  أسر الحرورّى الذي كان أضمرا  ١

  یا أیها الشیخ الكثیر الموق  ٢

  أمَّ بهن وَضَح الطریق  ٣

  َغْمزك بالَكْبساء ذاِت الموق  ٤

  بِّ علیه األشكلكشائط الرُّ   ٥

  كأنه شیطان في أشطان  ٦

  

  فهرس األمثال

  

  املثل  م

  أكذب من َدبَّ ودرجَ   ١

  لجَّ فحجَّ   ٢

  ما حجَّ ولكنَّه دجَّ   ٣

  

  



       
  

 
 

 

  ٦٠٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  فهرس املصادر واملراجع

 : القرآن الكريم :
ً
  أوال

حــــاتم الضــــامن ، طبعــــة دار البشــــائر للطباعــــة د. ، تحقیــــق  ي) اإلبــــل ، لألصــــمع١(

  .هـ١٤٢٤سوریا ، الطبعة األولى  – والنشر دمشق

) اإلبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج " منهـــاج الوصـــول إلـــى علـــم األصـــول " ، تقـــىِّ الـــدین ٢(

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦بیروت ،  –دار الكتب العلمیة  ،السبكى 

، تحقیق مركز الدراسات القرآنیة ، ي) اإلتقان في علوم القرآن ، جالل الدین السیوط٣(

، ، الناشـر مجمـع الملـك فهــد لطباعـة المصـحف الشــریف  طبعـة مجمـع الملـك فهــد

  هـ ١٤٢٦

محمـد محـى الـدین  :، تحقیـق ي) أدب الكاتب ، أبـو محمـد عبـد اهللا بـن مسـلم الـدینو ٤(

  .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢مصر  –عبد الحمید ، مطبعة السعادة 

) إرشــــاد الفحــــول إلــــى تحقیــــق الحــــق مــــن علــــم األصــــول ، لإلمــــام محمــــد بــــن علــــى ٥(

ـــــى  : حقیـــــقت ي،الشـــــوكان شـــــعبان محمـــــد إســـــماعیل ، دار الكتـــــب ، الطبعـــــة األول

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

الهیئـــة  ،، جـــار اهللا أبـــو القاســـم ، محمـــود بـــن عمـــر يزمخشـــر ) أســـاس البالغـــة ، لل٦(

  .م١٩٨٥المصریة العامة للكتاب ، مركز تحقیق التراث مصر ، الطبعة الثالثة 

محمود محمـد شـاكر ،  : ه وعلق علیه، قرا ي) أسرار البالغة ، عبد القاهر الجرجان٧(

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢بجدة ، الطبعة األولى  يدار المدن

عبد السالم هارون ،  :) االشتقاق ، ابن درید ، أبو بكر محمد بن الحسن ، تحقیق ٨(

  .هـ١٣٧٨ ، مكتبة الخانجى القاهرة

 ، لقــــاهرة) االشــــتقاق ، األســــتاذ عبــــد اهللا أمــــین ، لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر ا٩(

  .م١٩٥٦

  .م٢٠٠٥، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة األولى  يفؤاد حنا طرز ) االشقاق ، د.١٠(



       
  

 
 

 

  ٦٠٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

عبـــد الحمیـــد أبـــو ســـكین ، مكتبـــة الفنـــون  .شـــتقاق وأثـــره فـــي النمـــو اللغـــوى ، د) اال١١(

  .هـ١٣٩٩النموذجیة ، الطبعة األولى 

ن إبــــراهیم بــــن ســــلیمان حمــــد بــــن محمــــد بــــ ي، أبــــ ي) إصــــالح المحــــدثین ، للبســــت١٢(

-هــ١٤٠٥الخطاب ، تحقیق : حـاتم الضـامن ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الثانیـة 

  .م١٩٨٥

أبو : ، أبى بكر محمد بن أحمد السرخسى ، حقق أصوله  ي) األصول ، للسرخس١٣(

  .لبنان ، بدون تاریخ –الوفاء األفغانى ، دار المعرفة بیروت 

 عـزة حسـن ، دمشـق.ي ، تحقیـق : داللغو  أبو الطیب، ) األضداد في كالم العرب ١٤(

  .م١٩٦٣،

 ، بیــروت –أوغســت هفنــر ، المطبعــة الكاثولیكیــة  : ) األضــاد ،األصــمعى ، نشــره١٥(

  .م١٩١٢

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ،  : ) األضــداد ، األنبــارى ، محمــد بــن القاســم ، تحقیــق١٦(

  .م١٩٦٠ ، الكویت –مطبعة حكومة الكویت 

وابـــن  يوالسجســـتان ي، لألصـــمع )الثـــة كتـــب فـــي األضـــدادضـــمن ث( ) األضـــداد ١٧(

أوغســــت هفنــــر ، دار  :الســــكیت ، ویلیهــــا ذیــــل فــــي األضــــداد للصــــنعانى ، نشــــرها

  .م١٩٨٦، لبنان  –بیروت  –الشروق 

لجنــة : بــن الحســن ، تحقیــق وٕاشــراف  ) األغــاني ، أبــو الفــرج األصــفهاني ، علــي١٨(

  .م١٩٨٣السادسة  ، افة بیروت الطبعةاألدباء الدار التونسیة للنشر ، دار الثق

الطبعــة األولــى  ،علــى فــودة ، مطبعــة مصــر: ) األفعــال ، البــن القطــاع ، تحقیــق ١٩(

  م ١٩٥٢

دار الكتـب المصـریة  اب ، البن السید البطلیوسـي،) االقتضاب في شرح أدب الكتَّ ٢٠(

  .م١٩٩٦، سنة 



       
  

 
 

 

  ٦١٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

، عـــة الكاثولیكیـــة بیـــروت ) األلفـــاظ الفارســـیة المصـــریة ، الســـید أدى شـــیر ، المطب٢١(

  م ١٩٠٨

  .هـ١٣٤٩ ،الهند –ابن الشجرى ، مطبعة حیدر آباد الدكن  ) أمالي٢٢(

دار الحـــدیث  : عبـــد الجـــواد األصـــمعي،، تحقیـــق  ) األمـــالي ، ألبـــي علـــى القـــالي٢٣(

  .هـ١٤٠٤بیروت ، الطبعة الثانیة 

 :ین القفطــى ، تحقیــقالــوزیر جمــال الــد: ) إنبــاه الــرواة علــى إنبــاه النحــاة ، تــألیف ٢٤(

ـــــــراهیم ، المكتبـــــــة العصـــــــریة صـــــــیدا ـــــــو الفضـــــــل إب ـــــــروت، –محمـــــــد أب الطبعـــــــة  بی

  م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤األولى

  .م ١٩٦٣سنة ، ، طبعة حیدر آباد  ) األنساب ، للسمعاني٢٥(

  .هـ١٤٢٠، ، دار الفكر بیروت  لبحر المحیط ، ألبي حیان األندلسي) ا٢٦(

، يابــــادكتــــاب العزیــــز ، مجــــد الــــدین الفیروز التمییــــز فــــي لطــــائف ال ) بصــــائر ذوي٢٧(

الطبعـة ، محمد على النجار ، طبعة المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمیة : تحقیق 

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الثانیة 

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، طبعــة عیســى  : ، تحقیــق ، للســیوطي) بغیــة الوعــاة ٢٨(

  .م١٩٦٤الحلبى وشركاه ، الطبعة األولى 

بیـروت  –أوغسـت هفنـر ، المطبعـة الكاثولیكیـة  :ذور اللغـة ، نشـرها) البلغة في ش٢٩(

  .م١٩١٤الطبعة الثانیة ، 

 – ، مطبعــة الخــانجيعبــد الســالم هــارون  :) البیــان والتبیــین ، للجــاحظ ، تحقیــق٣٠(

  .م١٩٧٥ ، القاهرة

ــــد٣١( ــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس ، للزبی ، محمــــد مرتضــــى ، المطبعــــة  ي) ت

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣بجمالیة مصر ، الطبعة الثانیة  الخیریة المنشأة

، الفــوارس ، دار الكتــب العلمیــة  بــن محمــد ابــن أبــي) تــاریخ ابــن الــوردى ، عمــر ٣٢(

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧لبنان ، الطبعة األولى  –بیروت 



       
  

 
 

 

  ٦١١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  .م١٩٣١، ، مصر  ياد ، أحمد بن على الخطیب البغداد) تاریخ بغد٣٣(

،  يجعفر محمد بن جریر الطبر  ي، ألب) والملوك تاریخ الرسل  ( ي) تاریخ الطبر ٣٤(

 الطبعـــة الخامســـة ،محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار المعـــارف ، مصـــر : تحقیـــق

  .م١٩٦٨

) تصحیح الفصیح ، البـن درسـتوریه ، تحقیـق د. محمـد بـدوى المختـون ، مراجعـة ٣٥(

-هـ١٤٢٥ ،مصر –رمضان عبد التواب ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة د. 

  م ٢٠٠٤

رمضـان عبـد التـواب ، مكتبـة زهـراء للغـوى مظـاهره وعللـه وقوانینـه ، د. ) التطور ا٣٦(

  .م٢٠٠٠القاهرة ، الطبعة الثانیة  –الشرق 

، محمـــــد عبـــــد "  همـــــات التعـــــاریف " معجـــــم لغـــــوى مصـــــطلحي) التوقیـــــف علـــــى م٣٧(

وت بیـر  –محمـد رضـوان الدایـة ، دار الفكـر المعاصـر  :، تحقیـق الرؤوف المنـاوي

   .هـ١٤١٠، الطبعة األولى 

 ، عبــد الســالم محمــد هــارون:) تهــذیب اللغــة ، لألزهــرى ، أبــو منصــور ، تحقیــق ٣٨(

  .م١٩٦٤، القاهرة  –المؤسسة المصریة العامة 

ــیم البرد : ، تحقیــق ) الجــامع ألحكــام القــرآن ، للقرطبــي٣٩( دار  ونــي ،أحمــد عبــد العل

  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢ الطبعة الثانیةالقاهرة  –الشعب 

، تحقیـق  د اهللا بن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري) الجراثیم ، البن قتیبة ، أبو محمد عب٤٠(

  .بدون تاریخ، ، وزارة الثقافة السوریة  : محمد جاسم الحمیدي

شـرحه ووقـدم  ) جمهرة أشعار العرب ، ألبي زیـد محمـد بـن أبـى الخطـاب القرشـي،٤١(

الطبعة األولى ،  لبنان  –علمیة ، بیروت فاغور ، دار الكتب ال ألستاذ عليا: له 

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

، دار العلـــم  : رمـــزى منیـــر بعلبكـــي) جمهـــرة اللغـــة ، البـــن دریـــد ، حققـــه وقـــدم لـــه ٤٢(

  .م١٩٨٨لبنان ، الطبعة األولى إبریل  –للمالیین بیروت 



       
  

 
 

 

  ٦١٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 ، منشــورات لبــدیع ، السـید أحمــد الهاشــميوالبیــان وا ) جـواهر البالغــة فــي المعـاني٤٣(

  .بدون تاریخ، لبنان  –بیروت  دار إحیاء التراث 

یئـــة المصـــریة ، تحقیـــق : إبـــراهیم األبیـــارى ، اله ) الجـــیم ، ألبـــي عمـــرو الشـــیباني٤٤(

  م.١٩٧٤العامة للكتاب 

، زكریــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن  قــة والتعریفــات الدقیقــة ، لألنصــاري) الحــدود األنی٤٥(

بیــــروت ،  –طبعــــة دار الفكــــر المعاصــــر مــــازن المبــــارك ، زكریــــا ، تحقیــــق    د. 

  .هـ١٤١١الطبعة األولى 

: ، تحقیق  عرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي) خزانة األدب ولب لباب لسان ال٤٦(

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،مصر –القاهرة  عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ،

مصریة العامة ، الهیئة ال محمد على النجار: ، تحقیق  البن جني ) الخصائص ،٤٧(

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، القاهرة –للكتاب

عبیدة معمر بن المثنى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانیـة ، حیـدر  ) الخیل ، ألبي٤٨(

  .هـ١٣٥٨الهند ، الطبعة األولى  –آباد الدكن 

 لبنان –صبحى الصالح ، دار العلم للمالیین بیروت . ) دراسات في فقه اللغة ، د٤٩(

  .م٢٠٠٩لثة الطبعة الثا ،

داود ســـلوم ، المكتبــــة العلمیـــة ومطبعتهــــا  .اســـة اللهجـــات العربیــــة القدیمـــة ، د) در ٥٠(

  .م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦باكستان ، ومكتبة المنار بالكویت ، الطبعة األولى  –الهور 

إبـــراهیم أنـــیس ، مكتبـــة األنجلـــو المصـــریة ، الطبعـــة الخامســـة  .) داللـــة األلفـــاظ د٥١(

  .م١٩٨٤

: محمــود شــاكر، مطبعــة ، علــق علیــه  عجــاز ، عبــد القــاهر الجرجــانيئــل اإل) دال٥٢(

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣المدني القاهرة ، 

 –عبــــد الكــــریم مجاهــــد ، دار الضــــیاء عمــــان  .) الداللـــة اللغویــــة عنــــد العــــرب ، د٥٣(

  .م١٩٨٥ ، األردن



       
  

 
 

 

  ٦١٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ـــاهرة  .للغـــة ، الســـتیفن أولمـــان ، ترجمـــة د) دور الكلمـــة فـــي ا٥٤(  –كمـــال بشـــر ، الق

  .م١٩٦٢ ،مصر

  .م١٩٨١، الریاض  ، ) دیوان أبى النجم العجیلي٥٥(

إســــحاق بــــن إبــــراهیم الفــــارابي ، أبــــو إبــــراهیم  ، للفــــارابي) دیــــوان األدب فــــي اللغــــة ٥٦(

الطبعـة  ، دار الكتـب اإلسـالمیة –، طهـران  يأكبـر الغفـار  : علـي، تحقیـق الحنفي

  .هـ١٣٨٩الثانیة 

 –أبو الفضل إبراهیم ، طبعة دار المعارف  محمد: ) دیوان امرئ القیس ، تحقیق ٥٧(

  .م١٩٦٩الطبعة الثالثة  ، مصر

-هــ١٤٠٠ ، محمـد یوسـف نجـم ، دار بیـروت: ) دیوان أوس بن حجـر ، تحقیـق ٥٨(

  .م١٩٨٠

سـید حنفـى حسـنین ، دار المعـارف : ، تحقیق  ي) دیوان حسان بن ثابت األنصار ٥٩(

  .م١٩٧٧ ،بمصر

 : ، روایـة : أحمـد بـن حـاتم البـاهلي ن عقبـة " ، شـرحالرمـة " غـیالن بـ ي) دیوان ذ٦٠(

عبــــد القــــدوس أبــــو صــــالح ، مؤسســــة اإلیمــــان بیــــروت ، : أبــــى العبــــاس ، تحقیــــق 

  .م١٩٨٢الطبعة األولى 

 ، علـى حسـن فـاعور ، دار الكتـب العلمیـة: ) دیوان زهیر بن أبى سلمة ، تحقیـق ٦١(

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

حلـب ،  –فخر الدین قبـاوة ، المكتبـة العربیـة  :) دیوان سالمة بن جندل ، تحقیق ٦٢(

  .م١٩٦٨-هـ١٣٨٧الطبعة األولى 

  .م١٩٨٠بیروت ،  -) دیوان طرفة بن العبد ، طبعة دار صادر ٦٣(

 دیــــوان الطرمــــاح بـــــن حكــــیم ، تحقیــــق : د.عـــــزة حســــن ، دار الشــــرق العربـــــي ،) ٦٤(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤



       
  

 
 

 

  ٦١٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

سیف الدین الكاتب ، أحمد : اشیه ) دیوان عنترة بن شداد ، قدم له وعلق على حو ٦٥(

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ، لبنان –عصام الكاتب ، منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت 

  .هـ١٣٤٥ ، طبعة الصاوي ،) دیوان الفرزدق " همام بن غالب ٦٦(

  .م١٩٤٥-هـ ١٣٦٤ ، طبعة دار الكتب، ) دیوان لبید ٦٧(

ر ، الطبعــة الثانیــة دار صــاد واضــح العمــد ،: د.  ) دیــوان لیلــى األخیلیــة ، تحقیــق٦٨(

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

دار صــادر  : محمــد نبیــل الطریفــي ،، ترجمــة وتحقیــق  ي) دیــوان المخبــل الســعد٦٩(

  .هـ٢٠١٣ ،للطباعة

 –محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار المعــارف : ، تحقیــق  ي) دیــوان النابغــة الــذبیان٧٠(

  .م١٩٩٠القاهرة ، الطبعة الثالثة 

أحمــــد الشــــریف ، محمــــود أبــــو الوفــــا ، دار الكتــــب : ن ، تحقیــــق ) دیــــوان الهــــذلیی٧١(

  .م١٩٦٥-هـ ١٣٨٥ ،  المصریة

عیسى برهومـة ، المؤسسـة العربیـة  .نى دراسة في المعاجم العربیة ، د) ذاكرة المع٧٢(

  .للدراسات والنشر ، بدون تاریخ

علـى  :قیـق، تحسیر القرآن العظیم والسبع المثـاني ، لأللوسـيفي تف ) روح المعاني٧٣(

  .م١٩٩٤، ، الطبعة األولى بیروت  –، دار الكتب العلمیة باري عطیةعبد ال

 ، ، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم ابــن األنبــاريكلمــات النــاس ،  ) الزاهــر فــي معــاني٧٤(

-هـــ١٤١٢الطبعـة األولــى  ، بیــروت –حــاتم الضــامن ، مؤسسـة الرســالة : تحقیـق 

  .م١٩٩٢

ـــة ) ســـنن ابـــن ماجـــة ، محمـــد بـــن یز ٧٥( ـــد بـــن ماجـــة ، طبعـــة بیـــت األفكـــار الدولی ، ی

  .هـ١٤٢٠

عـــزت عبیـــد الـــدعاس ، وعـــادل الســـید ، دار : داود ، إعـــداد وتعلیـــق  ) ســـنن أبـــي٧٦(

  .هـ ١٣٨٨ الطبعة األولى  ، بیروت –الحدیث حمص 
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، الطبعة القاهرة  - ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، أحمد شاكر) سنن الترمذى ٧٧(

   ـ  .ه١٣٣٨ الثانیة

د بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن أحمــ : " الســنن الكبــرى " ، تــألیف ي) ســنن النســائ٧٨(

حســـن ، دار  ي، ســـید كســـرو  يعبـــد الغفـــار ســـلیمان البنـــدار .د : تحقیـــق النســـائي ،

  .م١٩٩١-هـ١٤١١األولى ةـبعط، البیروت  -الكتب العلمیة 

: عبـد العزیـز ق ، تحقیـ ي، ألبـى عبیـد البكـر  ) سمط الآللئ في شرح أمالي القـالي٧٩(

  .م١٩٣٥-هـ١٣٥٤، ، دار الكتب العلمیة  المیمني

 –، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ، مؤسســة الرســالة  ) ســیر أعــالم النــبالء للــذهبي٨٠(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة التاسعة  ، سوریا 

حســـان ، القـــاهرة ،  ةشـــعبان عبـــد العظـــیم ، مطبعـــ .) شـــذرات مـــن علـــم اللغـــة ، د٨١(

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة األولى 

  .بیروت ، بدون تاریخ –عالم الكتب  –) شرح المفصل ، البن یعیش ٨٢(

ى صـحیح مسـلم ، یحیـى بـن شـرف النـووي ، المطبعـة المصـریة علـ ) شرح النـووي٨٣(

  .م١٩٢٩-هـ١٣٤٧ ،القاهرةباألزهر،

: حققـه وقـدم لـه ، في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ، ابن فارس  ) الصاحبي٨٤(

  .م١٩٦٣الطبعة األولى ، ، منشورات ، مؤسسة بدران  الشویميمصطفى 

تحقیـق  ، ربیة " ، إسماعیل بن حماد الجـوهري) الصحاح " تاج اللغة وصحاح الع٨٥(

لبنان ، الطبعة الثالثـة  –حمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، بیروت : أ

  .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

، وعمــاد الطیــار ،  ، وعــز الــدین ضــلي ) صــحیح مســلم ، اعتننــى بــه یاســر حســن٨٦(

  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت  –مؤسسة الرسالة ناشرون 

محمـــود محمـــد  : ، شـــرحه فحـــول الشـــعراء ، محمـــد بـــن ســـالم الجمحـــي ) طبقـــات٨٧(

  .شاكر ، دار المعارف ، بدون تاریخ
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ترجمـــة  ي ،ندلســـاأل ي) طبقـــات النحـــویین ، ألبـــى بكـــر محمـــد بـــن الحســـن الزبیـــد٨٨(

 ، محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار المعـــارف ، سلســـلة ذخـــائر العـــرب : وتحقیـــق

  .م١٩٨٤

 ، یــــاض ، النجــــف: محســــن ع، تحقیــــق يللزبیــــد، ) طبقــــات النحــــویین واللغــــویین ٨٩(

  .م١٩٧٤

في العربیة ، عبد الرحمن دركزللي ، دار القلم العربـي ،  ) الظواهر اللغویة الكبرى٩٠(

  .م٢٠٠٦للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى  يدار الرفاع

  .) العامى والفصیح ، من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة٩١(

 : ، الحســــن بــــن محمــــد ، تحقیــــق الزاخــــر واللبــــاب الفــــاخر ، للصــــاغاني) العبـــاب ٩٢(

  م ١٩٧٧الطبعة األولى  ،محمد حسن آل یاسین ،  بغداد دار المعارف 

محمـد  :، تحقیـق ر ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبيغبـ) العبر فـي خبـر مـن ٩٣(

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ، دار الكتب العلمیة  ونيالسعید بسی

 ، الطبعــة الخامســـة أحمــد مختـــار عمــر ، عــالم الكتـــب القــاهرة .) علــم الداللــة ، د٩٤(

  م  ١٩٩٨

فـایز  .د) ، دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیـة(  داللة العربي النظریة والتطبیق) علم ال٩٥(

  .م١٩٨٥سوریا ، الطبعة األولى  –الدایة ، دار الفكر دمشق 

  .م٢٠٠٤على عبد الواحد وافى ، دار نهضة مصر ،  .) علم اللغة د٩٦(

 –عـــاطف مـــدكور ، طبعـــة دار الثقافـــة  .اللغـــة بـــین التـــراث والمعاصـــرة ، د ) علـــم٩٧(

  .م١٩٨٧ ، القاهرة

الغفـــار حامـــد هـــالل ، الطبعـــة الثالثـــة  عبـــدلـــم اللغـــة بـــین القـــدیم والحـــدیث ، د.) ع٩٨(

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 -محمــود الســعران ، دار الفكــر العربــي .ة " مقدمــة للقــارئ العربــى " ، د) علــم اللغــ٩٩(

  .م١٩٩٧ ، الطبعة الثانیة القاهرة
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و د. إبــــــراهیم مهــــــدى المخزومــــــى ،  العــــــین ، للخلیــــــل بــــــن أحمــــــد ، تحقیــــــق: ) ١٠٠(

  .م١٤٠٨الطبعة األولى  ،  طبوعات، مؤسسة األعلمى للم السامرائي

أبو محمد  ي ،) غریب الحدیث ، البن قتیبة ، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینور ١٠١(

ــــــد اهللا الجبــــــوري ، مطبعــــــة العــــــانيد :، تحقیــــــق ــــــى  ، بغــــــداد – .عب الطبعــــــة األول

  .هـ١٣٩٧

: محمـــد ، تحقیـــق  ب الحـــدیث ، محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري) الفـــائق فـــي غریـــ١٠٢(

  .بدون تاریخ ، الطبعة الثانیة، محمد أبو الفضل إبراهیم ، بیروت  البجاويعلى 

القـاهرة ،  – رمضان عبـد التـواب ، مكتبـة الخـانجي.) فصول في فقه العربیة ، د١٠٣(

  .م١٩٨٣الطبعة الثانیة 

  .م١٩٧٣ ،دار نهضة مصر – على عبد الواحد وافي .) فقه اللغة ، د١٠٤(

محمـــد الحمـــد ، دار ابـــن خزیمـــة  وضـــوعه وقضـــایاه ، د.للغـــة مفهومـــه وم) فقـــه ا١٠٥(

  .هـ١٤٣٥،

بــراهیم نجــا ، مطبعــة الســعادة مصــر ، الطبعــة الثالثــة إ .) فقــه اللغــة العربیــة ، د١٠٦(

  .م١٩٧٤

  .م١٩٨٦عبد اهللا العزازى ،  .) فقه اللغة العربیة ، د١٠٦(

 –لعلـم للمالیـین میـل بـدیع یعقـوب ، دار اد. إ) فقه اللغة العربیة وخصائصـها ، ١٠٧(

  م.١٩٨٢ ،بیروت

، محمــــد المبــــارك ، دار الفكــــر ، بیــــروت  .) فقــــه اللغــــة وخصــــائص العربیــــة ، د١٠٨(

  م ١٩٦٤

 –مطبعـة االسـتقامة  بیة ، أبو منصور إسماعیل الثعالبي ،) فقه اللغة وسر العر ١٠٩(

  .م١٩٥٩-هـ١٣٧٨مصر 

الطبعـــــة الثانیـــــة  ل ،دار الجیـــــ - زیـــــدان ، بیـــــروت اللغویـــــة ، جرجـــــي) الفلســـــفة ١١٠(

  .م١٩٨٧
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 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
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ة الفـرج محمـد بـن إسـحاق ، دار المعرفـة للطباعـ ، البن الندیم ، أبـي ) الفهرست١١١(

  .بدون تاریخ ،

مكتبـة الرشـد عبـد اهللا ربیـع محمـود ، .عبد العزیز عالم ، د.) في فقه العربیة ، د١١٢(

  .م٢٠٠٤،

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، عید الطیب  .) في فقه اللغة ، د١١٣(

  .م١٩٦٥ ، إبراهیم أنیس ، القاهرة .) في اللهجات العربیة ، د١١٤(

ـــادز ) القـــاموس المحـــیط ، مجـــد الـــدین بـــن یعقـــوب الفیرو ١١٥( محمـــد ي، راجعـــه: د. اب

  .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ ، لبنان –بیروت  – ي، دار الكتاب العرب ياإلسكندران

المعـروف  باني،أبـى الكـرم محمـد بـن محمـد الشـی بـن ) الكامل في التاریخ ، علي١١٦(

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧بیروت ، الطبعة األولى  –بابن األثیر ، دار الكتب العلمیة 

عبـد السـالم هـارون ،  : سیبویه ، أبو بشر عثمان بن منبر ، تحقیـق) الكتاب ، ١١٧(

  .م١٩٩١-هـ١٤١١بیروت ، الطبعة األولى  –دار الجیب 

ـــل فـــي ١١٨( ـــائق التنزیـــل وعیـــون األقاوی ـــل ، جـــار اهللا و ) الكشـــاف عـــن حق جـــوه التأوی

  .بدون تاریخ، ، أبو القاسم محمود بن عمر ، دار المعرفة للطباعة  الزمخشري

،  : عــدنان درویــش ، ومحمــد المصــري، تحقیــق  بــو البقــاء الكفــوي) الكلیــات ، أ١١٩(

  .م١٩٨٢دمشق ، الطبعة الثانیة  –وزارة الثقافة 

  .م١٩٦٦ ،القومیة للطباعة والنشر عبد العزیز مطر ، الدار .) لحن العامة ، د١٢٠(

الطبعــة ، لبنــان  –) لســان العــرب ، البــن منظــور ، طبعــة دار صــادر ، بیــروت ١٢١(

  .م٢٠١١السابعة 

الناشــر ، ) اللغــة ، فنــدریس ، تعریــب عبــد الحمیــد الــدواخلى ، محمــد القصــاص ١٢٢(

  .م١٩٥٠-هـ١٣٧٠ مصریة ، مطبعة لجنة البیان العربيمكتبة األنجلو ال

، مكتبــة المعــارف  عبــده الراجحــى  فــي القــراءات القرآنیــة ، د. ةالعربیــ) اللهجــات ١٢٣(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الریاض ، الطبعة األولى  –
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: ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، البن األثیر ، ضـیاء الـدین ، حققـه ١٢٤(

بـدون   ،مصر –أحمد الحوفى ، وبدوى طبانة ، دار نهضة مصر الفجالة القاهرة 

  تاریخ 

حسـن أحمـد مهـاوش ، مجلـة الفـتح الحقیقتین العقلیة واللغویة ، د.  ) المجاز بین١٢٥(

  .م٢٠٠٦ ، ، العدد السابع والعشرون

محمــد فــؤاد ســركین ،  :، أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى ، تحقیــق ) مجــاز القــرآن ١٢٦(

   .م١٩٥٤القاهرة 

  .م١٩٦٠ ، مصر –، القاهرة عبد السالم هارون  :تحقیق) مجالس ثعلب ، ١٢٧(

محمــد أبــو  : ، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ، تحقیــق ) مجمــع األمثــال ، للمیــداني١٢٨(

  .م٢٠١١-هـ ١٤٣٢ ، بیروت –الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، صیدا 

بــــن إســــماعیل ، دار الكتــــب  والمحــــیط األعظــــم ، البــــن ســــیده ، علــــي) المحكــــم ١٢٩(

  .ون تاریخبد ، لبنان –العلمیة بیروت 

محمــد حســن آل یاســین ،  : ) المحــیط فــي اللغــة ، للصــاحب بــن عبــاد ، تحقیــق١٣٠(

  .م١٩٧٥بغداد ، الطبعة األولى  –مطبعة المعارف 

" مصـــورة عـــن ) المخصـــص ، البـــن ســـیده ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــى بیـــروت ١٣١(

  هـ.١٣١٨طبعة بوالق"، 

ــــم اللغــــة ، د.١٣٢( ــــى عل ــــى الخــــو  ) مــــدخل إل ــــالح محمــــد عل األردن ،  –لى ، دار الف

  .م٢٠٠٠الطبعة الثانیة 

إلــى علمــى القــراءات واللهجــات ، د.عبــد العزیــز عــالم ، نــوره صــبیان  ) المــدخل١٣٣(

  .م٢٠٠٥،  الجهني ، مكتبة المتنبي

محمد أبو الفضل : ، حققه وعلق علیه  یین ، ألبي الطیب اللغوي) مراتب النحو ١٣٤(

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥ ، القاهرة –الفجالة  –إبراهیم ، مكتبة نهضة مصر 



       
  

 
 

 

  ٦٢٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ـــــاب ، عبـــــد اهللا بـــــن أســـــعد  ) مـــــرآة الجنـــــان وعبـــــرة الیقظـــــان ، للیفـــــاعي١٣٥( دار الكت

  .هـ١٤١٣الطبعة الثانیة  ، القاهرة –اإلسالمى 

الـدین عبـد  : محمـد محـي تحقیق ي ،) مروج الذهب ومعادن الجوهر ، للمسعود١٣٦(

  .م١٩٧٣- هـ١٣٩٣ ، بیروت –دار الفكر  –الحمید 

محمـــد  : ، تحقیـــق غـــة وأنواعهـــا ، جـــالل الـــدین الســـیوطي) المزهـــر فـــي علـــوم الل١٣٧(

، دار التـراث  الفضـل إبـراهیم ، علـى محمـد البجـاويأحمد المولى بك ، محمـد أبـو 

  .م١٩٥٨القاهرة ، الطبعة الثالثة  –

ر ، دا أبــو القاسـم محمــود بــن عمــر الزمخشــري) المستقصـى فــي أمثــال العــرب ، ١٣٨(

  .م١٩٨٧بیروت ، الطبعة الثانیة  –الكتب العلمیة 

 –) مسند أحمد بن حنبل ، أبو عبد اهللا أحمد بن محمـد بـن حنبـل ، دار صـادر ١٣٩(

   .هـ١٣٩٨ ، بیروت

 –مكتبـــة وهبـــة ، توفیـــق محمـــد شـــاهین  .ترك اللغـــوى نظریـــًا وتطبیقـــًا ، د) المشـــ١٤٠(

  .م١٩٨٠ ، القاهرة

ب الشـرح الكبیـر للرافعـي الفیـومي ، تحقیـق : د. عبـد نیر فـي غریـ) المصباح الم١٤١(

  .بیروت ، بدون تاریخ -، دار المعارف  العظیم الشناوي

أحمــد طـــه .عبــداهللا ، د عبــد المــنعمعربیــة بــین االبتكــار والتقلیــد ، د.) المعــاجم ال١٤٢(

  .م٢٠٠٥سلطان ، مكتبة وهبة 

،  محمـد ، دار الفكـر العربــيد السـمیع عبــ .معـاجم العربیـة دراسـة تحلیلیـة ، د) ال١٤٣(

  .م٢٠١٠

،  : د.عبــد الجلیــل عبــده شــلبيالقــرآن وٕاعرابــه للزجــاج ، شــرح وتحقیــق  ) معــاني١٤٤(

  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨بیروت ، الطبعة األولى  –عالم الكتب 

، محمــد علــى النجــار ،  ســف نجــاتيحمــد یو : أالقــرآن للفــراء ، تحقیــق  ) معــاني١٤٥(

  .م١٩٥٥-هـ ١٣٧٤ الطبعة األولى،  مطبعة الكتب المصریة القاهرة



       
  

 
 

 

  ٦٢١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

ـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوريالكبیـــر ، أبـــو محمـــد عبـــ ) المعـــاني١٤٦( ، دائـــرة  د اهللا ب

  .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨الهند ، الطبعة األولى  –المعارف العثمانیة حیدر آباد الدكن 

أحمــد فریــد رفــاعى بــك ، بــدون  د. : ) معجــم األدبــاء ، یــاقوت الحمــوى ، تحقیــق١٤٧(

   .تاریخ بدونو ،  طبعة

إبــراهیم أنــیس، د.عبــد الحلــیم .، مجمــع اللغــة العربیــة، إخــراج د ) المعجــم الوســیط١٤٨(

 –محمــد خلــف اهللا أحمــد ، دار الفكــر القــاهرة  منتصــر، د. عطیــة الصــوالحى، د.

  .بدون تاریخ، الطبعة الثانیة  ،مصر

 –مطبعة التركي اللغوى دراسة نظریة وتطبیقیة، د. محمد حسن جبل ،) المعنى ١٤٩(

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩طنطا، 

ــید ، حققــه: ) ١٥٠( زي ، ناصــر بــن عبــد السِّ محمــد المغــرب فــي ترتیــب المعــرب للمطــرِّ

-هــــــ١٤٢٨الطبعـــــة األولـــــى  ،مصـــــر –عثمـــــان ، مكتبـــــة الثقافـــــة الدینیـــــة القـــــاهرة 

  .م٢٠٠٧

ـــرازي) مفـــاتیح الغیـــب " التفســـیر ال١٥١( ـــدین ال ـــر " ، لإلمـــام فخـــر ال ـــ كبی ب ، دار الكت

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١ ،لبنان –العلمیة بیروت 

، دار : نعــیم زرزوربكــر ، شــرحه ) مفتــاح العلــوم ، للســكاكي ، یوســف بــن أبــي١٥٢(

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣بیروت لبنان ، الطبعة األولى  –الكتب العلمیة 

ربیــــة ، محمــــد الشوشــــتري ،  بــــدون طبعــــة ، ) المفــــردات الفارســــیة فــــي اللغــــة الع١٥٣(

  .تاریخ بدونو 

محمـد أحمـد : ، أعـده للنشـر  ، للراغـب األصـفهاني) المفردات في غریب القرآن ١٥٤(

  .م١٩٧٠ ،مصر –خلف اهللا ، مكتبة األنجلو المصریة ، الطبعة الفنیة الحدیثة 

عبـد السـالم هـارون ، دار  :) مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكریـا ، تحقیـق١٥٥(

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ، الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  .م٢٠١١) ملحق دیوان لبید ، دار صادر بیروت ١٥٦(



       
  

 
 

 

  ٦٢٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 ،عبــــاس عبــــد الســـاتر ، دار الكتــــب العلمیــــة : ) ملحـــق دیــــوان النابغــــة ، تحقیـــق١٥٧(

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 بـدونو ، بـدون طبعـة  ، بسام جرار :) من أسرار البالغة في القرآن الكریم ، بقلم١٥٨(

  .تاریخ

م أنــــیس ، مكتبــــة األنجلــــو المصــــریة ، الطبعــــة إبــــراهی) مــــن أســــرار اللغــــة ، د. ١٥٩(

  .م١٩٧٨السادسة 

-هــ١٣٣٧، دار إحیـاء التـراث القـدیم ، الطبعـة األولـى  ) المنصف ، البن جني١٦٠(

  .م١٩٥٤

إبـراهیم السـامرائى ، : ، تحقیـق  في طبقات األدباء ، ابن األنبـاري ) نزهة األلباء١٦١(

  .م١٩٧٠ ، بغداد –مكتبة األندلس 

 ، القاهرة –عبد الحمید أبو سكین ، مطبعة األمانة .ات فى داللة األلفاظ د) نظر ١٦٢(

  .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

: طاهر أحمد الزاوي تحقیق  ) النهایة في غریب الحدیث واألثیر ، البن األثیر ،١٦٣(

-هــــ١٣٩٩ ، بیـــروت –، دار النشـــر المكتبـــة العلمیـــة  ، محمـــود محمـــد الطنـــاحي

  .م١٩٧٩

طبعة بیروت  ، سعید الخورى : ، نشره لغة ، ألبي زید األنصاري) النوادر في ال١٦٤(

  .م١٩٦٧



       
  

 
 

 

  ٦٢٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضـــــــــــــــــــوع  م

  ٤٧٥  .اإلهداء   ١

  ٤٧٧  .املقدمة   ٢

  .:( ابن درید والجمهرة والمشترك)التمهيد وعنوانه    ٣

  وینقسم ثالثة أقسام :

٤٨١  

  ٤٨٢  .درید: نبذة موجزة عن ابن  القسم األول   ٤

  ٤٨٦  .: التعریف بكتاب الجمهرة القسم الثانى   ٥

  ٤٩١  : المشترك اللفظى وقضایاه  القسم الثالث   ٦

  .بعنوان :( اختالف اللهجات العربیة القدیمة) الفصل األول   ٧

  وینقسم ثالثة مباحث : 

٤٩٧  

  ٤٩٨  .: مفهوم اللهجات العربیة  املبحث األول   ٨

  ٥٠٠  .وأثرها فى اللغة : لهجات العرب املبحث الثانى   ٩

: ألفـاظ المشـترك اللفظـى الـواردة فـى الجمهـرة التـى املبحث الثالث    ١٠

ف بب اختالف اللهجات مرتبة على حرو وقع فیها االشتراك إلى بس

   .المعجم

٥٠١  

  .: " التطور اللغوى والداللى " الفصل الثانى   ١١

  وینقسم ثالثة مباحث:

٥٢١  

  ٥٢٣  .لغوى: مفهوم التطور ال املبحث األول   ١٢

  ٥٢٦  .: أثر التطور اللغوى فى إثراء اللغة املبحث الثانى   ١٣



       
  

 
 

 

  ٦٢٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

 

  الصفحة  املوضـــــــــــــــــــوع  م

: ألفاظ المشـترك اللفظـى الـواردة فـى الجمهـرة التـى  املبحث الثالث   ١٤

وقــع علیهــا االشــتراك بســبب التطــور الصــوتى والــداللى مرتبــة علــى 

   .حروف المعجم

٥٢٨  

  .: اقتراض األلفاظ من لغات مختلفة ثالفصل الثال   ١٥

  وینقسم ثالثة مباحث :

٥٤٨  

  ٥٤٩    .: مفهوم االقتراض اللغوي املبحث األول   ١٦

  ٥٥٢  .: أثر االقتراض اللغوى فى العربیة  املبحث الثانى   ١٧

: ألفاظ المشـترك اللفظـى الـواردة فـى الجمهـرة التـى  املبحث الثالث   ١٨

لفـــاظ علــى اخـــتالف اللغـــات وقــع فیهـــا االشـــتراك بســبب اقتـــراض األ

   .مرتبة على حروف المعجم

٥٥٣  

  .: اختالف االشتقاق الفصل الرابع   ١٩

  وینقسم ثالثة مباحث :

٥٧٥  

  ٥٧٦   .: مفهوم االشتقاق املبحث األول   ٢٠

  ٥٧٩   .: أثر اختالف االشتقاق فى اللغة املبحث الثانى   ٢١

ى وقــع : ألفــاظ المشــترك الــواردة فــى الجمهــرة التــ املبحــث الثالــث   ٢٢

  .فیها االشتراك بسبب االشتقاق مرتبة على حروف المعجم

٥٨٠  

  .: االنتقال من الحقیقة إلى المجاز الفصل اخلامس   ٢٣

  وینقسم ثالثة مباحث : 

٥٨٥  

  ٥٨٦  .: مفهوم المجاز والحقیقة والعالقة بینهمااملبحث األول    ٢٤

ــانى   ٢٥ : تعــدد المعنــى المجــازى للكلمــة وأثــر ذلــك علــى  املبحــث الث

   .عربیةال

٥٨٨  



       
  

 
 

 

  ٦٢٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولينيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 دراسة  يف البنية والداللة املشرتك اللفظي يف معجم مجهرة اللغة البن دريد  

  الصفحة  املوضـــــــــــــــــــوع  م

: ألفــاظ المشــترك الــواردة فــى الجمهــرة التــى وقــع  املبحــث الثالــث   ٢٦

فیهـا االشــتراك بســبب االنتقــال مــن الحقیقــة إلــى المجــاز مرتبــة علــى 

  .حروف المعجم

٥٩١  

  ٦٠١  .اخلامتة   ٢٧

  ٦٠٤  .الفهارس   ٢٨

  ٦٠٤  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية   ٢٩

  ٦٠٥  .رس األحاديث النبوية الشريفةفه   ٣٠

  ٦٠٦  .فهرس األشعار   ٣١

  ٦٠٧  .فهرس الرجز   ٣٢

  ٦٠٧  .فهرس األمثال   ٣٣

  ٦٠٩  .فهرس املراجع واملصادر   ٣٤

  ٦٢٥  .فهرس املوضوعات   ٣٥

  

    

   


