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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4
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خيرة عند النشر داخل املجلة على )
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( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ
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ُ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ُأْفُعوَلةما جاء على بناء 

 ة(ة دالليَّ)دراسة معجميَّ

  متام حممد السيد

5/6/2021 تأريخ القبول:       5/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

االشتقاق من الخصائص التي امتازت بها اللغة العربية، ليس ِبِبنى تلك المشتقات      
ى المعنى األساسي للمادة؛ فالمشتقات بحر من فحسب، بل ودالالتها الكبيرة المضافة إل

( من الصيغ الثابتة في ُأْفُعوَلةالمعاني والدالالت الزاخرة المتالحقة، وقد كانت صيغة )
اللغة، لكّن كثيرًا من األلفاظ التي على وزنها نادرة االستعمال، فكان هذا البحث لمتابعة 

لك أن مثل هذه الصيغ االشتقاقية، تعّد األلفاظ التي على تلك الصيغة في معاجم اللغة، ذ
مدخاًل مهمًا في علم االصطالح. وقد وقفت على العشرات من الكلمات على هذا الوزن، 
فوجدت منها ما له داللة جديدة في مادتها، وقد حاولت حصر تلك الكلمات في مظانها 

وصلت إليه، وشرح معانيها من خالل الشواهد اللغوية واألقوال المأثورة في حدود ما 
همها أن هذه الصيغة في داللتها العامة تحمل وتوصل البحث إلى نتائج عدة، كان من أَ 

وأرجو أن يقدم هذا البحث  ،خرى معنويةمعنى المبالغة والتصغير، في داللة مرة مادية وأُ 
 معجمًا جيدًا أللفاظ هذه الصيغة الصرفية الزاخرة.

 تطور الداللي.: صيغة، أفعولة، الالكلمات المفتاحية •

 مقدمة:

تميزت العربية عن غيرها من اللغات بكثرة المؤلفات المعجمية، فبعد كتاب العين 
للفراهيدي، توالت المعجمات عناية بجمع ألفاظ العربية وترتيبها وبيانها، متضمنة شواهد 

ولى قرآنية وحديثية، وأقوااًل مأثورة إلى جانب الشعر والنثر، فعرف العرب منذ العصور األ

                                                 

 الجمهورية العربية السورية/دكتوراه/باحثة وأكاديمية. 
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طريق البحث والتأليف في الموضوعات الخاصة، ولعل القراء على اختالف الزمان 
يرضيهم أن يجدوا مثل تلك الدراسات المتخصصة في الموضوع المحدد، بحيث تكفيهم 
جهَد الرجوع إلى العديد من المصادر الكبرى واألصول األولى في مختلف الفنون اللغوية، 

هذا البحث، حيث يتناول صيغة أو اشتقاقًا معينًا، يتتبعه  ومن هذه الموضوعات المحددة،
 في لغة العرب، فيحصر ما جاء على هذه الصيغة الصرفية من ألفاظ.

لقد عرفت المكتبة العربية في تاريخها الطويل، العديد من هذه الدراسات 
 المتخصصة، أذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر:

 هـ(.310حاق الزجاج )فعلُت ألبي إسكتاب فعلُت وأَ  -

 رسالة ما جاء على وزن )تفعال(، للمعري. -

رسالة في اسم الفاعل المراد به االستمرار في جميع األزمنة، لإلمام أحمد بن قاسم  -
 هـ(.994العبادي )

 وغيرها كثير.

 وحديثًا، ظهرت دراسات معجمية متخصصة في صيغ معينة، من مثل:

 ة خليل أبو عودة، مجلة جامعة النجاح الوطنية، ما ورد على وزن ُأفعول، الدكتور عود
 م.2000، حزيران 14العدد الثاني، المجلد

 ( ،2001فاعول: صيغة عربية صحيحة، دراسة ومعجم، للدكتور عبداهلل الجبور.)م 

  صيغة تفعال المصدرية في العربية، محمد جبار المعيبد، بحث منشور في مجلة مجمع
 (.63، العدد )م(2002اللغة العربية األردني )

  استدرك عليه د. عودة أبو عودة، في بحث بعنوان: قول مستدرك على صيغة تفعال
م(، أيضًا نشره في مجلة مجمع اللغة العربية األردني، 2004المصدرية في العربية، )

 (.67العدد )
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  ،إبليس والشيطان: دراسة لغوية وداللية، مع معجم ما ورد على صيغة إفعيل وفيعال
عودة خليل أبو عودة، مجلة جامعة النجاح الوطنية، نابلس، العدد األول،  الدكتور
 م.2006، 20المجلد

 موضوع البحث وأهميته:

إذن، فالموضوع ليس بكرًا، ولكنه موضوع أصيل مستمر عبر القرون على أيدي 
الدارسين، وهذه دراسة لغوية في بنية )صيغة( معينة، يتابعها البحث في التراث العربي، 

لوقوف على دالالت تلك الصيغة في سياقاتها، وما طرأ عليها من تطورات داللية مع ل
امتداد الزمان واتساع المكان، ذلك أن مثل هذه الصيغ، تعّد مدخاًل اشتقاقيًا مهمًا في علم 

 االصطالح.
ولو أّن باحثًا عكف على هذه الدراسات، يبحث عن سبب اختيار هذه الصيغة أو 

 عجمية، لوجد أّن ثمة أسبابًا دفعت الباحث إلى ذلك.تلك للدراسة الم
هـ( في مقدمة كتابه َفَعْلُت وَأْفَعْلُت: "هذا كتاب ُيذكر 310يقول أبو إسحاق الزجاج )

فيه ما تكلمت به العرب على لفظ فعلُت وأفعلُت والمعنى واحد، وما تكلمت به على لفظ 
وحده، وما ذكر فيه أفعلُت وحده، مما  فعلُت وأفعلُت والمعنى مختلف، وما ذكر فيه فعلتُ 

يجري في الكتب والمخاطبات، وهو مصّنف مبّوب على حروف المعجم، فأول باب فيه 
 .(1)باب الباء، وآخر باب فيه ما أوله الهمز، ويسميه الناس األلف، وباب الياء"

 هدف البحث:
رة )أفعولة(، من خالل البحث، وجدت الناَس يعزفون عن استخدام هذه الصيغة الناد

فإذا ألّمت بهم حاجة إلى التعبير عن معنى من معانيها، أخذوا يستعملون جماًل عدة 
يرتبونها فتتضافر ألداء هذه الداللة، علمًا أّن بعض الدالالت لدينا في االستعمال اآلن، 

 تخالف ما حفظته لنا اللغة من دالالت لتلك األلفاظ.
 
 

                                                 

فعلـت وأفعلـت، تحقيـق وشـرح وتعليـق: ماجـد حسـن  الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بـن السـري بـن سـهل،( 1)
 .1م(، ص1984الذهبي، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، دمشق، )
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 منهجية البحث:
د على وزن )أفعولة(، في دراسة معجمية داللية، يهدف إلى هذا البحث فيما ور 

وضع هذه المادة اللغوية بين يدي القارئ الكريم، في محاولة الستقصاء ما ورد من 
المعاني والدالالت على كل لفظة وجدتها على هذا الوزن، اعتمدت في حصرها على 

ور ثالثة متباعدة، ثالثة معاجم رئيسية، كل واحد منها يمثل مدرسة معجمية في عص
 -هي:

 العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، في القرن الثاني الهجري. -
 لسان العرب، البن منظور، في القرن السابع الهجري. -

 المعجم الوسيط، في العصر الحاضر. -
على أني كنت أعود إلى معاجم أخرى وجدت فيها صيغًا على وزن )أفعولة(، من 

بادي، ومعجم األلفاظ المعاصرة ألحمد مختار عمر مثل القاموس المحيط للفيروز أ
وغيرها. وتجدر اإلشارة إلى أن معاجم المعاني، لم تحتِف ببناء )أفعولة(، إال نزرًا قلياًل، إذ 
يجد الناظر فيها لفظة هنا وأخرى هناك جاءت على هذا البناء، َتِرُد تحت باب معين، 

بعض هذه المعاجم، من مثل: كتاب  عنوان الباب قد يعطيها داللتها، وقد وقفت على
األلفاظ البن السكيت، ومتخير األلفاظ البن فارس، وفقه اللغة للثعالبي، فما وجدت 
اهتمامًا ووقوفًا خاصًا على األلفاظ التي جاءت على بناء أفعولة، وحيثما وجدت لفظة 

كانت أكثر  على بناء أفعولة في معاجم المعاني، أشرت إليها. في حين أن معاجم األلفاظ
 رحابة في الوقوف على ما جاء على هذا البناء )أفعولة(. 

ثم فإني قد اتخذت معجم )لسان العرب( أساسًا في تتبع معاني هذه المادة اللغوية 
دراك الملمح الداللي فيها، حيث اعتمد ابن منظور في معجمه على معاجم عدة وكتب  وا 

ل صاحبه: "... لم َأِجد في كتب اللغة أجمل من في اللغة َقْبَله، فكان جامعًا مانعًا، يقو 
تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، وال أكمل من المحكم ألبي الحسن 
علي بن إسماعيل بن ِسيَدة األندلسي، رحمهما اهلل، وهما من أمهات كتب اللغة على 

نصر إسماعيل بن حماد التحقيق، وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيات للطريق... ورأيت أبا 
الجوهري قد أحسن ترتيب مختصره، وشهره بسهولة وضعه شهرة أبي دلف بين باديه 
ومحتضره... وهو مع ذلك قد صّحف وحّرف وجزف فيما صّرف، فأتيح له الشيخ أبو 
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محمد بن بّري، فتتبع ما فيه، وأملى عليه أماليه... فاستخرت اهلل سبحانه وتعالى في جمع 
المبارك، الذي ال يساهم في سعة فضله وال ُيشاَرك، ولم أخرج فيه عما في هذا الكتاب 

هذه األصول، ورتبته ترتيب الصحاح في األبواب والفصول، وقصدت توشيحه بجليل 
األخبار وجميل اآلثار، مضافًا إلى ما فيه من آيات القرآن والكالم على معجزات الذكر 

 .(1)الحكيم"
، وهذا (2)ب النهاية البن كثير الجزري وغيره من العلماءوقد صّرح بأنه أفاد من كتا

 َبيِّن في معجمه، حيث يورد اسم من أخذ عنه، قبل أن يورد كالمه.
وقد اجتهدت في إضافة بعض الشواهد اللغوية أو األقوال المأثورة فيما استعمل فيه 

غة والمعاجم هذا الوزن، مما كنت أجده في سياق البحث عن معناه في كتب التفسير والل
وغيرها من المصادر والمراجع، لعلها تضفي صورة واقعية وداللة اجتماعية لهذا الوزن في 
استعمال الناس العادي في حياتهم العامة. وال بد من اإلشارة هنا، إلى أني رتبت مادة 
البحث بحسب الحروف الهجائية، ولما كانت األلفاظ التي وقفت عليها لصيغة )أفعولة( قد 

وزت الثمانين، ومساحة البحث العلمي ال تسمح بتناولها جميعًا في بحث واحد، كان تجا
ِلزامًا أن يكون البحث على قسمين، وهذا هو القسم األول منه، وفقًا للترتيب الهجائي، 

 فيبتدئ عرض األلفاظ بحرف الباء وينتهي بحرف الشين. 
 ما جاء على وزن )ُأْفُعوَلة(:

 أُْبُطوَلة -1
الشيء َيْبُطل ُبْطاًل وُبُطواًل وُبْطالنًا، أي ذهب باطاًل )ضياعًا وُخْسَرانًا(.  "َبَطلَ 

 والباطل نقيض الحق؛ والجمع أباطيل، قال النابغة:

 لعمــــــــــري، ومــــــــــا عمــــــــــري علــــــــــّي بهــــــــــّين  
 

 (1)لقـــــــــد نطقـــــــــْت ُبْطــــــــــاًل علـــــــــي  األقــــــــــارعُ 
 

                                                 

، 1ابــن منظـــور؛ أبــو الفضـــل جمـــال الــدين محمـــد بــن مكـــرم، لســـان العــرب، دار صـــادر، بيـــروت، ج( 1)
 .8-7ص

 .8، ص1انظر: المصدر السابق، ج( 2)
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 وقال كعب بن زهير:

 كانــــــــــت مواعيــــــــــُد ُعرقــــــــــوب  لهــــــــــا مــــــــــثالً 
 

ـــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــلُ ومـــــــــــــــــــا مواعي  (2)ها إال األباطي
 

وأْبَطْلُتُه: جعلُتُه َباطاًل. وأْبَطلُت: جئُت بكذب  واّدعيت غير الحق. والت بطُّل: ِفْعُل 
البطالة، وهو اتّباع اللهو والجهالة. والَبَطل: الشجاع الذي ُيْبِطُل جراحته وال يكترث لها... 

 .(3)وَبط َلِني فالن: منعني عملي"
 ي:قال أبو كبير الهذل

 ذهـــــب الشـــــباُب وفـــــاَت منـــــي مـــــا مضـــــى
 

 (4)ونضــــــــــــا زهيـــــــــــــُر كريهتــــــــــــي وتبطُّلـــــــــــــي
 

 و"قال أبو حاتم: واحدة األباطيل أبطولة. وقال ابن دريد: واحدتها إبطالة.
 .(5)قيل: بينهم أبطولة يتبطلون بها أي يقولونها ويتداولونها"

يل. وفي و"الباطل: األبطولة: وهي ما ال ثبات له عند الفحص عنه، جمعه أباط
اصطالح الفقهاء: ما وقع غير صحيح من أصله، بخالف الفاسد الذي يقع صحيحًا في 

 .(6)جملته، ويعوزه بعض الشروط"
ومن التطور الداللي لهذا الجذر، ما أورده المعجم الوسيط، وقال بأنها محدثة، 

ي: "َبّطل: ترك. ومن كالم الناس المحك .(1)قولهم: "َبّطل العامَل: َعّطله، والعمَل: قَطَعه"

                                                                                                                         

يـة، ديوانـه، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف بمصــر، النابغـة الـذبياني، زيـاد بـن معاو ( 1)
 .34ص

(، مطبعـــة دار الكتـــب 2الســـكري، أبـــو ســـعيد الحســـن بـــن الحســـين. شـــرح ديـــوان كعـــب بـــن زهيـــر، )ط( 2)
 .8م(، ص1995المصرية بالقاهرة، )

(، مكتبــة 1ن، )طالفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العــين، ترتيــب ومراجعــة: د. داود ســلوم وآخــرو ( 3)
 م، مادة )بطل(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )بطل(.2004لبنان ناشرون، لبنان، بيروت، 

 .89، ص2م، ج1995(، 2ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية بالقاهرة، )ط( 4)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )بطل(.( 5)

د حسـن الزيـات، حامـد عبـدالقادر، محمـد علــي المعجـم الوسـيط، قـام بإخراجـه: إبـراهيم مصـطفى، أحمــ( 6)
 النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، استانبول، تركيا ، مادة )بطل(.
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. وبعد، (2)َبط ال: رديء. َبّطال: نوع من ورق الطباعة. الُمْبِطل: الُمغّر، الخاسر"
فاألبطولة بحسب المعاني آنفًا؛ الشيء الباطل غير الصحيح سواء أكان قواًل أو فعاًل 

 ويتداوله الناس. 
 أُْثِبيَّة -2

ثبات  وثُِبين، قال عمرو بن  "من )ثبى(، والثُّبة: الُعْصَبة من الفرسان وُيجمع:
 كلثوم:

 فأمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــوَم َخْشـــــــــــــــــــــَيِتنا علـــــــــــــــــــــيهم
 

 (3)َفُتْصـــــــــــــــِبُح َخْيُلَنـــــــــــــــا ُعْصـــــــــــــــبًا ثُِبينـــــــــــــــا
 

والثُّبة: وسط الحوض يثوب إليه بقية الماء، ومن العرب من يصغرها. ثويبة، هو 
 .(4)من ثاب يثوب، والعامة يصغرونها على ثُبّية يتبعون اللفظ"

موعًا أخرى، فقال: "وجمعها على ثبات  وثُبوت  وثبون، وأضاف صاحب اللسان ج
 –وتصغيرها ثَُبي ة. والثُبة واألُْثِبّية: الجماعة من الناس، وأصلها ثَُبٌي، والجمع َأثَابّي وَأثاِبَية 

 ، قال حميد األرقط:(5)الهاء فيها بدل من الياء األخيرة
 

 كأّنـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوَم الرِّهـــــــــــــــــان الُمْحَتَضـــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــابي  مـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــْر دون أث ـــــــــــــــــل ُزَم  لخي

 

ــــــــــــــــخص  ُيْنتَظــــــــــــــــر ــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا أّوُل َش  وق
ـــــــَدر ـــــــْنُفُض ِصـــــــْئَباَن الَم ـــــــدا َي  (6)ضـــــــار  َغ

 
 

                                                                                                                         

 المرجع السابق، مادة )بطل(.( 1)

(، مكتبــة األقصــى، دار 1الحشــا ، عبــدالكريم عيــد، معجــم األلفــاظ المحكيــة فــي الــبالد العربيــة، )ط( 2)
 .51م(، ص2007التكوين، دمشق، )

(، دار الكتــاب العربــي، 1ابــن كلثــوم، عمــرو، ديوانــه، جمــع وتحقيــق وشــرح: إميــل بــديع يعقــوب. )ط (3)
 .77م(، ص1991بيروت، )

 الفراهيدي، العين، مادة )ثبى(، ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثبا(.( 4)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثبا(.( 5)

 ن حميد بن ثور األرقط، إنما ذكرها صاحب اللسان في مادة )ثبا(.لم ترد األبيات في ديوا( 6)
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 ومنه قول زهير:

 وقـــــــــــــــد أغـــــــــــــــدو علـــــــــــــــى ثَُبـــــــــــــــِة ِكـــــــــــــــرامِ 
 

 (1)َنشــــــــــــــــاوى، واجــــــــــــــــدين لمــــــــــــــــا َنَشــــــــــــــــاء
 

"وقد غّلبوا أّن ثَُبة أصلها ثُبَوة؛ فالذاهب منها )الواو( وليس الياء؛ ذلك أن أكثر ما 
اللغة، إنما هو )الواو(؛ نحو: )أب، أخ، سنة، عضة(. وأكثر األسماء حذفت المه في 

 الثنائية تكون المها واوًا، نحو )عزة وعضة(.
"ثبى الماَل: حفظه ونّماه. واهلُل النعَم للشخص: أسبغها عليه. والجمع والجي :        

ا . أي: "انفرو (2)"71النساء/ چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ جعله جماعات. وفي التنزيل: 
ما جميعًا؛ أي: مجتمعين  ؛ أي جماعات متفرقة، سرية بعد سرية. وا  إلى العدو إما ثبات 

 . والمعنى المستخلص مما سبق، أن األثبية: الجماعة من الناس.(3)كوكبة واحدة"
 أُْثِعيَّة -3

لم ترد هذه اللفظة، بل لم َيِرد لها أصل في أيِّ من المعاجم قديمًا وحديثًا، إال عند 
يد صاحب جمهرة اللغة؛ إذ ذكرها فيما جاء على وزن أفعولة، فقال: "ُأثبّية وُأْثِعّية: ابن در 

، ولعل ذلك من باب تبادل األصوات، حيث يتقارب صوت (4)هي الجماعة من الناس"
 الباء والعين في بعض الصفات.

 أُثِفيَّـة -4
ن )ثَِفي(، اختلفت معاجم اللغة في أصل هذه اللفظة، فكتاب العين جعل أصلها م

 ولسان العرب ذهب إلى أنها من )ثََفا(، والمعجم الوسيط ذكرها تحت )َأَثَف(.

                                                 

هــذه روايــة لســان العــرب، وفــي الــديوان، )وقــد أغــدو علــى شــْرب ِكــرام(، أبــو العبــاس ثعلــب، أحمــد بــن ( 1)
م، 1995(، دار الكتـب المصـرية بالقـاهرة، 1يحيى بن زيد الشيباني. شرح ديوان زهير بـن أبـي سـلمى، )ط

 .72ص

 م الوسيط، مادة )ثبى(.( المعج2)

( دار الكتــب العلميــة، 1( الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســين بــن الحســن، التفســير الكبيــر، )ط3)
 .142، ص10، ج5م، م1990بيروت، لبنان، 

( ابن دريد األزدي، أبو بكر محمد بن الحسـن. جمهـرة اللغـة، طبعـة جديـدة باألوفسـت، مؤسسـة الحلبـي 4)
 .379، ص2جوشركاه، القاهرة، 
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جاء في معجم العين: "األُْثِفّية: أفعولة من ثَف يُت: حجارة تنصب عليها القدور 
 .(1)وُيقال: ُفْعُلوية من َأثّْفُت، يقال: ِقْدر ُمَؤثّفة ومثّفاة أعرف وأعّم"

ن شئت خففت )أثافْي(" "والجمع: أثافيّ        ، وشاهد (2)وأثاثّي، والثاء بدل الفاء. وا 
 التخفيف قول ذي الرمة:

 ِبُنــــــــــــــــْؤي  َكــــــــــــــــال ُنــــــــــــــــؤي  وأزرَق حاِئــــــــــــــــل  
 

ــــــــــــــا"  ( 3)َتَلق ــــــــــــــُط عنــــــــــــــه اآلخــــــــــــــروَن األثاِفَي
 

 

 وشاهد التشديد، كقول زهير بن أبي ُسلمى:

ـــــــــــرِّس ِمْرجـــــــــــل   ـــــــــــي ُمَع ـــــــــــعفًا ف ـــــــــــافّي ُس  أث
 

ـــــــــــَثّلمِ  وُنْؤيـــــــــــًا كحـــــــــــوض الُجـــــــــــدِّ   (4)لـــــــــــم َيَت
 

وجاء في المعجم الوسيط مخصصًا فقال: "أحد أحجار ثالثة توضع عليها 
، وخصصها أحمد مختار عمر في معجمه فقال: "أحجار ثالثة توضع عليها (5)القدر"

، يقال: رماه بثالثة األثافي: رماه بالشر كله"  .(6)القدور فوق الموقد، والجمع أثافي وأثاف 
رة التي تنصب عليها القدور، سميت بذلك ألنها تبقى عالمة وأثرًا ولعل هذه الحجا

على أّن ساكنًا ما كان مقيمًا في ذلك المكان، فتبقى عالمة له بعد رحيله، وتكون دلياًل 
لمن يتتبع أثر أناس ما. ولعل ما يؤكد هذا المعنى الذي نقول به، قولهم: "ثََفوُته: كنت 

                                                 

 الفراهيدي، العين، مادة )ثفي(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثفا(.( 1)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثفا(.( 2)

(، مؤسسـة 2ذو الرمة، غيالن بن عقبة العدوي. ديوان ذي الرمة، تحقيق: عبدالقدوس أبو صالح، )ط( 3)
 .1301، ص2م(، ج1982اإليمان، بيروت، لبنان، )

(، مطبعـة 2أبو العباس ثعلب، أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني. شرح ديوان زهير بن أبـي سـلمى، )ط( 4)
 .7م(، ص1995دار الكتب المصرية بالقاهرة، )

 المعجم الوسيط، مادة )أثف(.( 5)

(، عـــــالم الكتـــــب، القـــــاهرة، 1عمـــــر، أحمـــــد مختـــــار وآخـــــرون، معجـــــم اللغـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة، )ط( 6)
 )أثف(. م(، مادة2008)
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،  أو أّن نصب القدور على (1)ِبعه. وجاء َيْثفوه: يتبعه"معه على إثره. وثفاه َيثفيه: تَ 
األثافي عالمة على االستقرار والبقاء، حيث ُيقال: "َضاَمَر الرجُل المكاَن إذا لم يبرحه، 

 .(2)وكذلك تأثّفه"
واألثافي بإجماع المعاجم، هي حجارة تنصب عليها القدور. ورغم أّن َنْصَب 

وجودًا، إال أننا ال نكاد نسمع هذه الكلمة )أثفية( في الحجارة لطهي الطعام ما زال م
 استعمالنا المعاصر. 

 ُأْحُبوَلة -5

من )َحَبَل(، وقد ورد هذا اللفظ في المعجم الوسيط، فقال: "اأُلْحُبوُل واأُلْحُبوَلُة:      
يدة، . وقد ذكر معجم العين ولسان العرب هذا المعنى )المص()الَمْصَيَدة، جمعها َأَحاِبيل"

وأضاف لسان العرب: "اأُلحبول: الِحبالة...  ،()أو ما ُيصاد به( للِحبالة، وجمعها َحَباِئل
باط، والجمع َأْحُبل وَأْحَبال وِحَبال وُحُبول")  (، ومنه قول أبي طالب: وأصله من الَحْبل: الرِّ

، ذي ِرمــــــــام، علوتَـــــــــهُ   َأِمــــــــْن أْجــــــــِل َحْبـــــــــل 
 

 ()ُبـــــــــــلُ بمنســــــــــأة ح قــــــــــد جـــــــــــاّء َحْبــــــــــٌل وَأحْ  
 

 مصنوعة من الحبال، أو من غيرها. فاألحبولة هي المصيدة، وقد تكون
 
 

                                                 

 المصدر السابق، المادة نفسها.( 1)

 المصدر السابق، المادة نفسها.( 2)

 المعجم الوسيط، مادة )حبل(.  (3)
 انظر: الفراهيدي، العين، مادة )حبل(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )حبل(. (4)
 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حبل(. 5)
(، دار الكتاب 1. )ط، جمع وشرح: محمد التونجي عليه وسلم( ديوان أبي طالب عم النبي صلى اهلل6)

. علوته: قتلته. المنسأة: العصا العظيمة يدفع بها الراعي 61م(، ص1994العربي، بيروت، ) . رمام: بال 
 الغنم. 
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 : ُأْحُجوَّة -6
"حاجيُته فحجوُته: إذا ألقيُت عليه كلمة ُمْحِجَية مخالفة المعنى... واأُلْحِجّية اسم 

 .(1)للمحاجاة، والحجوى كذلك... واألْحُجو ة لغٌة، وبالياء أحسن لطول الكلمة"
 : مقصور: العقل والفطنة، وأنشد الليث لألعشى:"والِحجا

 إذ هـــــــــــــــــي مثــــــــــــــــــُل الُغصـــــــــــــــــِن مّياَلــــــــــــــــــةٌ 
 

 (2)تَــــــــــــُروُق َعْيَنــــــــــــْي ذي الِحَجــــــــــــا الزاِئــــــــــــر
 

 

مة:  والجمع َأْحَجاء، قال ذو الرُّ

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاِم َشـــــــــــــــب َه قوَل  ِليـــــــــــــــوم  مـــــــــــــــن األّي
 

ـــــــــْخرِ  ـــــــــَع الص  ـــــــــاء ُمْنَقِل ـــــــــرأي واأَلْحَج  (3)َذُوو ال
 

لمعنى للفظ، وهي اأُلْحِجي ة واأُلحُجو ة، وقد حاجيُته محاجاًة وكلمة ُمحِجَية: مخالفة ا
وِحَجاًء: فاطنُته فَحَجوته. وبينهما ُأْحِجي ة يتحاجون بها، وُأْدِعي ة في معناها... واأُلْحِجّية 
والُحَجّيا: هي لعبة وُأْغُلوَطة يتعاطاها الناس بينهم، وهي من نحو قولهم: َأْخِرج ما في يدي 

 .(4)ذا"ولك ك
"األْحُجّوة: الكلمة يخالف معناها لفظها. جمعها أحاجي. واألحجّية: األحجّوة: لغز 

. وهذا المعنى األخير لعله هو المعنى المستخلص من المعاجم (5)يتبارى الناس في َحّله"
 للفظة األحجوة.

 
 

                                                 

 الفراهيدي، العين، مادة )حجو(، ابن منظور، لسان العرب، مادة )حجا(.( 1)

(، المكتـــب 1ه. قـــدم لـــه وشـــرحه وضـــبطه: محمـــد أحمـــد قاســـم، )طاألعشـــى، ميمـــون بـــن قـــيس. ديوانـــ( 2)
 . هذا البيت مما ُنسب لألعشى.453م(، ص1994اإلسالمي، بيروت، دمشق، عّمان، )

  .977، ص2ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، ج (3)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )حجا(. (4)

 المعجم الوسيط، مادة )حجا(.( 5)
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 :ُأْحُدوَثة -7
فيه األحاِديث...  مشتقة من )َحَدث(، "ُيقال: صار فالن ُأْحُدوَثًة، أي كّثروا

 .(1)واأُلْحُدوَثة: الحديث نفسه: الجديد من األشياء"
"واأُلْحُدوَثة: ما ُحدَِّث به. قال الفراء: نرى أن واحد األحاديث ُأحدوثة، ثم جعلوه 
جمعًا للحديث. قال ابن بري: ليس األمر كما زعم الفراء؛ ألن األحدوثة بمعنى اأُلْعُجوَبة، 

. فأما أحاديث النبي صلى اهلل -أي أكثروا فيه األحاديث –حدوثة يقال: قد صار فالن أ
 . (2)عليه وسلم، فال يكون واحدها إال حديثًا، وال يكون أحدوثة"

وأذهب إلى ما ذهب إليه الفراء؛ حيث في القرآن الكريم آيات تدل على هذا المعنى 
به والحديث لألحاديث، حيث جاءت أحاديث في خمسة مواضع، دالة على ما ُحدِّث 

. ومنه قول 6يوسف:  چٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچنفسه، قال تعالى: 
 طرفة:

ــــــــــــــــِدث   ــــــــــــــــُه وَكُمْح  بــــــــــــــــال َحــــــــــــــــَدث  َأْحَدْثُت
 

ـــــــــْذِفي بالشـــــــــكاِة وُمطـــــــــَردي  (3)ِهَجـــــــــائي وَق
 

  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ وبمعنى صيرورة فالن أحدوثة، قال تعالى: 

 .44المؤمنون:  چڤ  ڤ       ڤ  ڦ 
 .19سبأ:  چں   ں  ڻ  ڻ        ڻچ  وقال تعالى:

 لكن لم ترد لفظة )أحدوثة( نفسها في النص القرآني.
أما قولنا: فالن أصبح أحدوثة، أي كثر الحديث فيه، فمن ذلك قول َفْضُل الشاعرة 
)من شعراء العصر العباسي(، إذ استأذن عليها أحدهم، فأذنت له، وقالت: ما حاجتكح 

 من شعر. قالت: ما هوح قال:قال: تجيزين مصراع بيت  

                                                 

 مادة )حدث(. ( الفراهيدي، العين،1)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حدث(.2)

( ابـــن العبـــد، طرفـــة. ديوانـــه، شـــرح: األعلـــم الشـــنتمري، تحقيـــق: دريـــة الخطيـــب ولطفـــي الّصـــقال، إدارة 3)
 .51م(، ص2000الثقافة والفنون، البحرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، بيروت، )
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 َمْن ِلُمِحبٍّ أَحب  في ِصَغِره 
 فقالت: 

 (1)َفَصاَر ُأْحُدوَثًة َعَلى ِكَبِره                                    
وأضاف المعجم الوسيط في األحدوثة على ما ذكره صاحب العين وصاحب 

 .(2)اللسان: "الحديث المضحك أو الُخَرافة"
. (3)لمحكية قولهم: "َحدُّوثة، حدُّوتة: قصة، أحدوثة: خرافة سالفة"ومن األلفاظ ا

ولعلها بهذا المعنى هي محدثة، وكأنهم حذفوا الهمزة من )أحدوثة( وضعفوا عين الكلمة 
فصارت )َحدُّوثة(، ومن ثّم تأثرت الكلمة باللهجة العامية فنطقوا )الثاَء( )تاًء( كما ينطقها 

باب قابلية األصوات للتطور والتغيير من عصر إلى عصر؛ المصريون، ولربما هذا من 
"ففي اللهجات تطّورات صوتية واضحة إذا قيست بما يقابلها في أصوات اللغة الفصيحة 

. وبعد، فمستخلص معنى لفظة األحدوثة؛ الشيء الجديد سواء أكان (4)في القديم والحديث"
 يث عنه، فيقال: فالن أحدوثة.قواًل أو فعاًل، وقد تطلق على شخص ما إذا كثر الحد

 ُأْحُدوَّة -8
من )حدا( بالواو في أصل األلف، "َحَدا اإلبَل وَحَدا بها يحدو َحْدوًا وُحَداًء... 
والَحْدُو: َسْوق اإلبل والغناء لها. ويقال للّشمال َحْدَواء، ألنها َتحُدو السحاَب: أي تسوُقه؛ 

 قال العجاج:

ــــــــــــــــَدْر   مــــــــــــــــاَء نشــــــــــــــــاص  َحَلبــــــــــــــــْت منــــــــــــــــه َف
 (5)َحـــــــــــــــــدواُء َتْحـــــــــــــــــدوُه إذا الَوْبـــــــــــــــــُل انتثـــــــــــــــــْر 

 
                                                 

بــن أحمــد بــن الحســين الســراج، مصــارع العشــاق، مؤسســة هنــداوي ســي آي ( القــاري البغــدادي، جعفــر 1)
 .263سي، )د.ت(، ص

 ( المعجم الوسيط، مادة )حدث(.2)

 .83( الحشا ، معجم األلفاظ المحكية في البالد العربية، ص3)

 .191م(، ص2000( بشر، كمال محمد، علم األصوات، دار غريب، القاهرة، )4)

انــه )روايــة وشــرح: األصــمعي عبــدالملك بــن قريــب(، تحقيــق: عــزة حســن، دار ( ابــن رؤبــة، العجــاج، ديو 5)
 ، النشاص: السحاب المنتصب المرتفع.76م(، ص1995الشرق العربي، بيروت، لبنان، حلب، سوريا، )
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وبينهم ُأْحِدّية وُأْحُدّوة: أي نوع من الُحَداء يحدون به. وحدا الشيَء يحدوه َحْدوًا 
 .(1)واحتداه: تبعه... وَحِدَي بالمكان َحدًا: لزمه فلم يبرحه"

. وهذا المعنى المتفق (2) "اأُلْحُدّوة، واأُلْحِدّية": األغنّية ُيْحَدى بها، جمعها )أحادي("
 عليه في المعاجم لهذه اللفظة.

 هذا، على أن صاحب العين لم يورد هذه الصيغة )أحدوة( في كتابه.
 :ُأْحُلوَفة -9

من )َحَلَف(، و"الِحْلف والَحْلف: القسم؛ لغتان. َحَلف: أي أقسم َيْحِلُف َحْلفًا وَحِلفًا 
 ، ومنه قول امرئ القيس:(3)لواحدة: ِحْلَفة"وَمْحلوفًا، َوَحَلف َمْحُلوفة: أي قسمًا. وا

 َحَلفـــــــــــــُت لهــــــــــــــا بــــــــــــــاهلل َحْلفــــــــــــــَة فــــــــــــــاجر  
 

 (4)َلَنــــــاُموا فمــــــا ِإْن ِمــــــْن حــــــديث  وال صــــــالِ 
 

فة: كثير الَحِلف. وأْحَلفُت الرجَل وَحل فُته  ف وَحال  "وَحَلَف ُأحُلوفة، ورجل َحاِلف وَحال 
 ن تولب:، قال النمير ب(5)واْسَتْحَلفُته، بمعنى واحد"

، َفَأْحَلْفُتهـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــي   وقامـــــــــــــــــــــــــــــْت إل
 

 (6)بهــــــــــــــــــــــــــــدي  قالِئــــــــــــــــــــــــــــُده َتْختَِنـــــــــــــــــــــــــــــقْ 
 

ولم ترد هذه اللفظة في المعجم الوسيط، على أّنه جاء بمادة )حلف( ومشتقاتها 
 بالمعنى نفسه الذي ذكره العين ولسان العرب لألحلوفة، وهو الَقَسم.

 
 

                                                 

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حدا(.1)

 ( المعجم الوسيط، مادة )حدا(.2)

 ن منظور، لسان العرب، مادة )حلف(.( الفراهيدي، العين، مادة )حلف(. اب3)

(، دار المعــارف، 5( امــرؤ القــيس، ابــن حجــر الكنــدي. ديوانــه. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، )ط4)
 .32القاهرة، ص

 ( ابن منظور، لسان العرب، )مادة )حلف(.5)

صـــادر، (، دار 1( العكلـــي، النمـــر بـــن تولـــب، ديوانـــه، جمـــع وشـــرح وتحقيـــق: محمـــد نبيـــل طريفـــي، )ط6)
 .91م(، ص2000بيروت، لبنان، )
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 :ُأْحُموَقة -10
ُحْمقًا وَحَماَقة، وَحِمق واْنَحَمَق واْسَتْحَمَق الرجُل؛  "الُحْمُق: ضد العقل، َحُمَق يحُمق

إذا َفَعل ِفْعل الَحْمَقى. ورجل َأْحَمق وَحِمق بمعنى واحد. وفي حديث ابن عباس: لوال أن 
 .(1)يقع في ُأْحُموَقة ما كتبُت إليه. واأُلْحُموَقة: مأخوذ من الُحْمق"
أو هو الفعل  (2)ع العلم بقبحه"و"حقيقة الُحْمق: وضع الشيء في غير موضعه م

نفسه كما جاء في المعجم الوسيط. "اأُلحموَقة: ما يصدر عن الشخص فيوصم بالَحَماَقة. 
. قال (4). وفي المثل: "ال تأمن اأَلْحَمَق وبيده السيُف"(3)واأَلْحَمُق: المتناهي الَحَماَقة"

 العجاج:

 بالُمْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفّيات افتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر اأَلْحَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ 
ـــــــــــــــــــــــــــقِ َنْعصـــــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــــل َمْشـــــــــــــــــــــــــــ  (5)رفّي ِمْخَف

 
فاألحموقة بحسب المعاجم، قد تطلق على العمل القبيح نفسه، أو تأتي صفة لمن 
قام بذلك العمل. وال نكاد نسمع هذه الصيغة )أحموقة( بين الناس، بل المتداول )األحمق 

 والُحْمق(، هذا على أن لفظة )أحموقة( مستعملة في الشعر الحديث، إذ يقول البارودي: 
 

ـــــــاِزعُ  متـــــــى ـــــــيِّ َن  أنـــــــَت عـــــــن أحموقـــــــِة الَغ
 

ـــــــــــِة َوازعُ  ـــــــــــيِب للـــــــــــنفِس األبي   (6)وفـــــــــــي الش 
 

 
 

                                                 

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حمق(.1)

 ( المصدر السابق، المادة نفسها.2)

 ( المعجم الوسيط، مادة )حمق(.3)

 .231، ص2( الميداني، مجمع األمثال، ج4)

 .153( ابن رؤبة، ديوان العجاج، ص5)

جـارم، ومحمـد شـفيق معـروف، دار العـودة، بيـروت، ( البارودي، محمود سامي. ديوانه، تحقيق: علـي ال6)
 .  315(، ص1998لبنان، )
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 :ُأْدُحوَّة -11
جاء في كتاب العين مادة )َدَحَو( و )َدَحَي(؛ فإذا كانت هذه اللفظة )ُأْدُحو ة( من 

ي )َدَحَو(، فالواو المشددة في )أدحّوة( جاءت من إدغام الواو األصلية بالواو الزائدة ف
ن كانت من )دحي(، فالتشديد في الواو جاء من قلب )الياء( إلى واو، ومن ثّم  )أفعولة(. وا 
إدغامها في الواو الزائدة في )أفعولة(. وأرى أنها من )دحا( بالواو في أصل األلف؛ إذ إن 
 المصدر لها هو )الد ْحُو(، أي: الَبْسُط. وصاحب العين لم يذكر لفظة )ُأْدُحّوة(؛ لكنه جاء

 بمشتقات مادتها، وبمعناها الذي ذكرْته المعاجم األخرى، فقال:
، َفتمرُّ على وجه األرض، ال تأتي على شيء،  "الِمْدحاة: خشبٌة َيْدحى بها الصبيُّ
إال اجتحفْته. مطٌر داح  َيْدحى الحصى عن وجه األرض. واأُلْدِحّي: ِسْرب النعام، 

 .(1)وموضعه الذي يبيض فيه ويفّرخ"
قال تعالـى:  (2)اللسان "الّدحو: البسط. َدَحا األرض َيْدُحوها َدْحَوًا: َبَسَطَها" وجاء في

ولعل هذه اآلية تؤكد ما ذهبت إليه من أن  30النازعات:   چڱ  ڱ  ڱ  ںچ
 )أدحّوة( من )دحا( بالواو، وليس من )دحي( بالياء.

مبيُض النعام في الرمَل، وزنه "واأُلْدِحي واإلْدحي واأُلْدِحّية واإِلْدِحّية واألْدُحّوة: 
. ومدحى  أفعول من ذلك؛ ألن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه، وليس للنعام ُع ٌّ
النعام: موضع بيضها، وُأْدِحّيها: موضعها الذي تَفّرخ فيه. قال ابن بري: ويقال للنعامة: 

 بنُت ُأْدِحّية... ومنه قول أبي دَواد اإليادي في وصف اإلبل:

 لَبْيِض فـــــــي األَداحـــــــيِّ مـــــــا ُيـــــــوْ وهـــــــي كـــــــا
 

 (3)َهــــــــــــــــُب منهـــــــــــــــــا لُمْســـــــــــــــــتَِتمٍّ ِعَصـــــــــــــــــامُ 
 

                                                 

 ( الفراهيدي، العين، مادة )دحي(.1)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )دحا(.2)

( األصمعي، أبو سعيد عبدالملك بن قريب. األصمعيات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبدالسالم 3)
. اإليـادي، أبـو دواد. ديوانـه، جمـع وتحقيـق: أنـوار 188وت، لبنـان، ص(، دار المعارف، بير 5هارون، )ط

م(، 2010(، دار العصــــــماء، ، دمشــــــق، ســــــورية، )1محمــــــود الصــــــالحي، أحمــــــد هاشــــــم الســــــامرائي، )ط
األداحي: جمع أدحية: حيث تضـع النعامـة بيضـها. المسـتتم: الـذي يطلـب الصـوف والـوبر ليـتم . 167ص

 نسج كسائه.
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واأُلْدحي: من منازل الثمر شبيه بُأْدحي النعام... والّدحية: رئيس الجند وُمقد مهم، 
 .(1)وكأنه من دحاه يدحوه إذا بسطه ومّهَده؛ ألن الرئيس له البسط والتمهيد"

، يدحونها ومما أطلقت عليه العرب )ُأدحّية (، ا لحفرة التي يحفرونها ِبَقْدر أحجار 
ال فقد ُقِمر، وهي أفعولة من َدَحْوت  .(2)إلى تلك الحفرة، فإن وقع الحجر فيها َقَمر، وا 

وأضاف المعجم الوسيط إلى هذه المعاني "اأُلدحي: اأُلْدحّوة: أربعة نجوم في وسط 
 -أي أّيًا كان معناها –كلها  . وذكر أنها(3)الّنهر مع الخمسة التي في جانبها اآلخر"

.  ُتْجَمع على أداح 
 :ُأْدِعيَّة/ ُأْدُعوَّة -12

مشتق من )دعا( بالواو في أصل األلـف، "تقـول: دعـا اهلل فالنـًا بمـا يكـره، أي: أنـزل 
 به ذلك.

أي: َدْعوُتها إياهم؛ ما تفعل بهم من   چڄ   ڄ  ڄ   ڄچ ومنه قوله تعالى: 
 األفاعيل، يعني نار جهنم.

 . (4)والداعية: صريخ الخيل في الحروب"
الدعاء: من َدَعاه ُدَعاًء وَدْعَوى وهو الرغبة إلى اهلل عز وجل، وقد ذكره سيبويه في 
باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث فقال، "...أما الّدْعَوى فهو ما اّدعيَت. وقال 

ڇ  ڍ  ڍ    چنه: بعض العرب: اللهم َأْشركنا في دعوى المسلمين. وقال سبحا

 . قال بشر بن النِّْكث:10يونس:  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ
 (5)َول ْت َوَدْعَواها َكِثْيٌر َصَخُبه"

 
                                                 

 ن العرب، مادة )دحا(.( ابن منظور، لسا1)

 ( انظر: المصدر السابق، المادة نفسها.2)

 ( المعجم الوسيط، مادة )دحا(.3)

 ( الفراهيدي، العين، مادة )دعو(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )دعا(.4)

عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر. الكتــاب، تحقيــق: عبدالســالم هــارون، الهيئــة المصــرية  ( ســيبويه، أبــو بشــر5)
والصــخب: كثــرة الصــياح واللفــظ. هــذا مــن شــواهد ســيبويه  41-40، ص4م(، ج1975للكتــاب، ) العامــة

 على بناء الدعاء على دعو، كما قالوا: الرجعى في معنى الرجوع.
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"واّدعيُت الشيَء: زعمُته لي حقًا كان أو باطاًل... واّدعى يّدعي اّدعاًء ودعوى... 
 . (1)ما َيَتَداُعوَن به" والت داعي: الّتحاجي، وَدَعاه: حاجاه وَفاَطَنه. واأُلْدعي ة واألْدُعو ة:

ورأى سيبويه صحة الواو في )أدعّوة( ألنه ال سبب لقلبها، ومـن قـال )أدعّيـة( فلخفـة 
 .(2)الياء

"واأُلْدعّية مثل اأُلْحِجّية. والُمَداعاة: الُمَحاَجاة. يقال: بينهم ُأْدعي ة يتداعون بها 
طات، حتى األلغاز من الشعر وُأحجّية يتحاجون بها، وهي األُْلقي ة، وهي مثل األغلو 

 .(3)ُأدعّية... وقد داعيُته ُأداعيه"
إلى ذلك ذهب المعجم الوسيط، فقال: )اأُلْدعي ة: األدعّوة. يقال: بينهم األدعوة: 

. وهذا المعنى المتفق عليه لألدعية في المعاجم، الشيء الذين (4)ُأْدعّية يتداعون بها"
 يتداعون به.

 :ُأْرِبيَّـة -13
سان العرب )األربية( مرة من )َأِرَب( ومرة من )َرَبا(، وقال تكون فعلّية جعل ل

أنها من )ربا( إذا قلنا بأنها على وزن )أفعولة(،  -كما أرى –وتكون أفعولة والصحيح 
ومن )َأِرَب( إذا قلنا بأنها على وزن )ُفعلّية(؛ إذ إن صيغة )أفعولة( هي بزيادة الهمزة 

أصل الكلمة التي على هذه الصيغة. على أّن معاجم اللغة في  والواو، فالهمزة ليست من
 معظمها جعلتها من )َأِرَب(.

"يقال في الدعاء: َأِرَبْت يُده، أي: ُقِطَعت يُده.. واإلْرُب: الحاجة المهمة، واإلْربُة 
، (5) ...واأَلْرُب والمأُربة أيضًا، واأَلْرُب: مصدر األريب: العاقل، وَأِرَب الرجُل َيأَرب أَرَباً 

؛ أي غير أولي 31النور:  چې  ې  ې  ې   ىچ وجاء في هذا المعنى قوله تعالى: 
 القوة والرجولة؛ أي الذين لم يبلغوا الُحُلَم، أو الرجال غير القادرين.

 وفي اللسان )المأَربة والمأُربة(، وَأِرَب إليه يأَرَب أَربًا: احتاج.
                                                 

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )دعا(.1)

 ( انظر: المصدر السابق، المادة نفسها.2)

 ( المصدر السابق، المادة نفسها.3)

 م الوسيط، مادة )دعا(.( المعج4)

 الفراهيدي، العين، مادة )أرب(.( 5)
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 قال ابن مقبل:

ـــــــــــــا َصـــــــــــــُبوحًا، إنْ  ّن فين  َأِرْبـــــــــــــَت ِبـــــــــــــهِ  وا 
 

ــــــــــــــــًا ثمانينــــــــــــــــا ــــــــــــــــًا، وآالف  (1)َجْمعــــــــــــــــًا َبِهي 
 

واإلْرب واإلْربة واأُلْربة واأَلْرب: الدهاء والبصر باألمور، وهو من العقل، وهو من 
. والمؤاَرَبة: المداهاة، وفالن يؤاِرُب  َأُرَب الرجُل يْأُرُب ِإَربًا وَأَرابًة؛ إذا صار ذا َدْهي 

 صاحَبه: إذا داهاه.
بــــة: علــــى وزن )ُمَفّعلــــة( هــــي الُمــــوف رة التــــي لــــم يــــنقص منهــــا شــــيء، وتأريــــب وال ُمَؤر 

 الشيء: توفيره.
. (2)واأُلْرِبي ة: أصل الفخذ، تكون ُفْعلّية وتكون أفعولة، واأُلربة، بالضم: العقدة

ى وأضاف: "اأُلْربّية، بالضم والتشديد: أصل الفخذ، وأصله ُأْرُبو ة، فاستثقلوا التشديد عل
، وهما ُأربيتان، وقيل: األربية ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن. وفي هذا المعنى (3)الواو

 يقول األعشى: 
 

 ِإَذ الَتَمْســــــــــــــــــــَت ُأْرِبي تَاَهــــــــــــــــــــا َتَســــــــــــــــــــاَنَدتْ 
 

 (4)َلَهـــا الَكـــفُّ ِفـــي َراب  ِمـــَن الَخْلـــِق ُمْفِضـــلِ 
 

هم. يقال: جاء في وأربية الرجل: أهل بيته وبنو عّمه، ال تكون األربّية من غير 
 أربّية من قومه، قال ُزَهيٌر:

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــُت َأنِّ ـــــــــــــــي  َوِخْل ـــــــــــــــُدوا َبِن  ُهـــــــــــــــُم َوَل
 

ـــــــــــــــــــــة  َعِمـــــــــــــــــــــد  َثَراَهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــى ُأْرِبي   (1)ِإَل
 

                                                 

ابــن مقبــل، تمــيم بــن أبــّي. ديوانــه، تحقيــق: عــّزة حســن، دار الشــرق العربــي، لبنــان، بيــروت، ســوريا، ( 1)
 (.235م(، ص1995حلب، )

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )أرب(.( 2)

ُبوَوة أو أْرُبوَيـة، فـأدغموا الـواو بـالواو، أو قلبـوا اليـاء واوًا لعّل هذه الصيغة )أربّية( أصلها من )ربا(، أرْ ( 3)
 وأدغموا الواو بالواو.

(، مؤسسة 7األعشى، ميمون بن قيس. ديوان األعشى الكبير، شرح وتعليق: محمد محمد حسين، )ط( 4)
 .351م(، ص1983الرسالة، بيروت، )
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بو: الجماعة هم َعَشرة آالف. واأَلْرَباء: الجماعات من الناس، واحُدهم: َرْبٌو"       . (2)والرِّ
، تحت باب الجماعة، فقال: "جاء في وذهب إلى هذا المعنى ابن السكيت في معجمه

 (3)ُأربية من قومه، يعني: في أهل بيته وبني عّمه، قال: وال تكون اأُلربية من غيرهم"
وذكر ابن فارس )األربية(، تحت باب: متخير ألفاظهم في اأُلسرة والعشيرة، وذكر الكرام 

 .(4)اِء قومه"والسادة، فقال: "...وهو في ُبْهَرِة قومه، وُأربّية قومه، وَربَ 
. وجاء (5)و"َأَرَبه أْربًا: عقده وشده وأحكمه، يقال: اَرب العقدة. وَأر ب: شّح وَحَرص"

في المعجم الوسيط النسبة إلى )األربية( التي هي أصل الفخذ مما يلي البطن، أو لحمة 
ة الحبل ، فقال: "والفتق اأُلْربي )عند األطباء(: فتق يمتد من البطن إلى قنا-كما ذكر–فيه 

 . (6)المنوي"
واليوم يقال: "فالن أو فالنة ُأُروبة )يستوي في هذا المذكر والمؤنث(: ذو دهاء 

  .(7)وخبث، عاقل ذو تجارب"
)أهل بيت الرجل وبيت عمه(، جاء من هذا المعنى المحسوس  ولعّل معنى اأُلربي ة

 عاجم اللغة.)َأصل الفخذ مما يلي البطن، أو لحمة فيه(، فالمعنيان ذكرا في م
 
 
 

                                                                                                                         

قيق: فخر الدين قباوة ، اآلفاق الجديدة، شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة: األعلم الشنتمري ، تح (1)
 .297، ص (م1980)بيروت، 

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ربا(. (2)

ابن السـكيت، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق، كتـاب األلفـاظ، تحقيـق: فخـر الـدين قبـاوة، مكتبـة لبنـان  (3)
 .30م(، السفر األول، ص1998ناشرون، )

(، مطبعة المعارف، بغـداد، 1، متخير األلفاظ، تحقيق: هالل ناجي، )طابن فارس، أبو الحسين أحمد (4)
 .128-127م(، ص1970)

 المعجم الوسيط، مادة )أرب(.( 5)

 المرجع السابق، المادة نفسها.( 6)

(، مكتبـة 2عبد العال، عبدالمنعم سيد، معجم األلفـاظ العاميـة ذات الحقيقـة واألصـول فـي العربيـة، )ط( 7)
 .108م(، ص1972الخانجي بمصر، )
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 ُأْرُجوَحة -14
يقال: "َرَجْحت بيدي شيئًا: وزنته ونظرت ما ِثْقُله. وأْرجحُت الميزان: أثقلته حتى 

 مال. وَرَجَح الشيء ُرْجَحانًا وُرُجوحًا. وأراجيح البعير: اهتزازه في َرَتَكانه إذا مشى. قال: 
 على َرِبذ  َسْهِل األراجيِح ِمْرَجم

 .(1)وحة: االرتجاح. والّترجح: التذبذب بين شيئين"والِفعُل من األرجُ 
"وَرَجح الشيُء يرَجح ويرِجح وَيْرُجح ُرجوحًا وَرَجَحانًا وُرْجَحانًا. والّرجاحة: الِحلم، 
ح وُرُجح ومراجيح  يصفون الِحلم بالثقل كما يصفون ضده بالخفة والَعَجل. وقوٌم ُرج 

 وَمراجح؛ حلماء. قال األعشى:

 راُهُم غيـــــــــــــَر ِميـــــــــــــل  ِمـــــــــــــْن شـــــــــــــباب تـــــــــــــ
 

 (2)وكهـــــــــــــــــــــــــواًل مراِجحـــــــــــــــــــــــــًا أحالمـــــــــــــــــــــــــا
 

ونخيٌل مراجيح: تدلت أكمامها حين ثقلت ثمارها. قال الليث: األراجيح: الفلوات 
مة:كأنها تترّجح بمن سار فيها؛ أي ُتَطوِّح به يمينًا وشمااًل، ي  قول ذو الرُّ

، وقــــــــد كــــــــان بيننــــــــا  بــــــــالل  أبــــــــي عمــــــــرو 
 

ــــــــالَ  ــــــــاأراجــــــــيُح، َيْحِســــــــْرَن الِق  (3)َص الّنواِجَي
 

واألرجوحة والَمْرجوحة: التي ُيلعب بها، وهي خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل، 
ح الخشبة بهما  ثم يجلس غالم على أحد طرفيها وغالم آخر على الطرف اآلخر، َفَتَرج 
ويتحركان، فيميل أحدهما بصاحبه اآلخر. وترّجحت األرجوحة بالغالم أي مالت. 

 .(4)بذب بين شيئين عامٌّ في كل ما يشبهه"والّترجح: التذ
معروفة. وأصلها الَمْرجوحة وأميلت ضّمة الجيم  –واألرجوحة: "آلة يركبها الصغار 

. وهذا المعنى لألرجوحة تداولته (5)إلى كسرة مشبعة... وهي حبل ُيعّلق يركبه الصبيان"
 معاجم اللغة، وفكرة هذه اللعبة مأخوذة من ترجيح الميزان.

                                                 

 ( الفراهيدي، العين، مادة )رجح(.1)

 .299( األعشى، ديوانه، ص2)

 .1316، ص2( ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، ج3)

 وانظر: المعجم الوسيط، مادة )رجح(. ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رجح(.4)
 .253( عبدالعال، معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية، ص5)
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 :ُأْرُجوَزة -15
من )َرَجَز(، "والر َجُز مصدر َرَجَز َيْرُجُز ويرتجز األراجيَز، الواحدة أرجوزة وهو 
الر َجاَزة. والّرّجاز والراجز. والر ْجُز: الفعل. والّرجز المشطور والمنهوك ليسا من الشعر، بل 

 .(1)هما أنصاف مسجعة"
يصيب البعير والناقة في  "والرجز: داء يصيب اإلبل في أعجازها، وهو ارتعاد

أفخاذهما ومؤخرتهما عند القيام. وقد َرَجز َرْجزًا، وهو أرجز، واألنثى رجزاء، قال أوس بن 
 َحَجر يهجو الحكم ابن مروان بن ِزنباع:

 

ـــــــــــرَت دونـــــــــــه ـــــــــــَت بخيـــــــــــر  ثـــــــــــم قص   َهَمْم
 

 (2)كمـــــــــا نـــــــــاءت الّرجـــــــــزاُء شـــــــــد  عقالهــــــــــا
 

وقلة حروفه. والّرجز: بحر من بحور  ومنه ُسمي الرجز من الشعر لتقارب أجزائه 
الشعر معروف، ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردًا، وتسمى قصائده أراجيز، 
واحدتها أرجوزة، وهي كهيئة السجع إال أنه في وزن الشعر. جاء في لسان العرب: "َرَجَز 

. وَتَراَجُزوا واَرَتَجُزوا: َتَعاَطوا بينهم الراجُز َيْرُجُز َرْجَزًا، وارَتَجَز الر جاُز اْرِتجازًا  وأرجوزةً 
، حيث "تتوالى فيه في أوله (3)الر َجَز. وُسّمي َرَجزًا الضطرابه تشبيهًا بالر َجِز في الناقة"

حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه، يشبه بالّرَجِز في ِرجل الناقة 
 .(4)سكن، وقيل: ألنه صدور بال أعجاز"ورعدتها، وهو أن تتحّرك وتسكن، ثم تتحرك وت

                                                 

 ( انظر: الفراهيدي، العين، مادة )رجز(.1)

م(، 1979(، دار صادر، بيروت، لبنـان، )3( ابن حجر، أوس. ديوانه، تحقيق: محمد يوسف نجم، )ط2)
 .100ص
 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رجز(.3)

 ( المصدر السابق، المادة نفسها.4)
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و"َرَجز الراجز َرْجَزًا: أنشد أرجوزة واألرجوزة: القصيد من بحر الرجز. والّرجز: بحر 
. (1)من بحور الشعر أصل وزنه: مستفعلن، ست مرات، ويأتي منه المشطور والمنهوك"

 فاألرجوزة: القصيدة على بحر الرجز، والجمع أراجيز.
 :ُأْرِجيَّة -16

مشتق من )رجا( بالواو في أصل األلف. "رجا يرجو رجاًء، والرجاء، ممدود نقيض 
اليأس. والرجا، مقصور: ناحية كل شيء. والر ْجُو: المباالة، يقال: ما أرجو، أي: ما 

 .13نوح:   چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ . ومنه قوله تعالى: (2)أبالي
الحاقة:  چڎ  ڎ  ڈچ والرجا بمعنى ناحية كل شيء، منه قوله تعالى: 

17. 
وأضاف صاحب اللسان إلى ما جاء في العين، فقال: "والرجاء: بمعنى الخوف. 
قال الفراء: الرجاء في معنى الخوف ال يكون إال مع الَمْجِد، تقول: ما رجوتك: أي ما 

 خفتك، وال تقول: رجوتك في معنى خفتك، وأنشد ألبي ذؤيب:

 إذا لســــــــــعته الــــــــــد ْبُر لــــــــــم َيــــــــــْرج َلْســـــــــــَعها
 

ـــــــــوب  عواِســـــــــلِ  ـــــــــِت ُن ـــــــــي بي  (3)وَخاَلَفهـــــــــا ف
 

 . چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ وربما يؤكد هذا قوله تعالى في اآلية السابقة 
وأرجى األمر: أّخَرُه، لغة في أرجأه، أرجأت األمر وأرجيته: إذا أخرته، يهمز وال 

 .(4)وأْرَجى الصيد: لم ُيِصب منه شيئًا كأرجأه" يهمز. واأُلرجّية: ما ُأرجي من شيء.
ر، والجمع أراجّي" . وهذا المعنى هو المتوارد في (5)فـ "األرِجّية: ما َأْرِجي وُأخِّ

 المعاجم للفظة األرجية.

                                                 

 ( المعجم الوسيط، مادة )رجز(.1)

 ين، مادة )رجو(.( الفراهيدي، الع2)

، والنـــوب: التـــي تنـــوب تجـــيء وتـــذهب. خالفهـــا: دخـــل عليهـــا وأخـــذ 143، ص1( ديـــوان الهـــذليين، ج3)
 عسلها.

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رجا(.4)

 ( المعجم الوسيط، مادة )رجا(.5)
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 :ُأْرِخيَّة -17
ذهب صاحب العين إلى أن أصلها من )أرخ(، وصاحب اللسان والمعجم الوسيط 

لباحثة أن أي كلمة اختلف في أصل الهمزة أو عدمه في جعالها من )رخو(، وترى ا
الكلمات التي هي على بناء أفعولة، فإن الهمزة ليست أصاًل، إنما هي زائدة في هذه 
ال فاللفظة ليست على بناء أفعولة. وعليه فأرى أن )أرخية( أصلها )رخو(  الصيغة، وا 

 وليس )أرخ(.
قر، واألنثى: ُأْرخية، والجميع: اأَلَراُخ و"اأُلْرخ واأُلْرخي، لغتان: الفتّي من الب

رخاؤها: إصالؤها، فإذا َتَرّخت قيل:  واإلَراخ، لغتان. واأُلْرخية: ولد الثّيتل. وأرخت الناقة، وا 
صالؤها إنهاك أصالبها، أي انفراُجها لعظم الجنبين، وذلك إذا َعُظم ولدها في  َأْصَلت، وا 

 .(1)بطنها"
شتقة )األرخية( في مادة )أرخ( وفي مادة )رخو(، وقد ذكر صاحب اللسان هذه الم

فأورد ما ذكره صاحب العين في مادة )أرخ(، وأضاف إلى هذا المعنى في مادة )رخو(، 
فقال: "وأرخيُت الشيء وغيره: إذا أرسلته. وهذه ُأْرخي ة لما أرخيُت من شيء. واألراخي: 

 :(2)حكم الهذليجمع ُأرخية لما استرخى من شعر وغيره، قال ُمليح بن ال

ــــــــــت َك  إذا اط ــــــــــَرَدت بــــــــــين الِوشــــــــــاحْين َحر 
 

ــــــي حافــــــلِ  ، مــــــن الَحْل  (3)َأَراِخــــــي  ُمْصــــــَطكٍّ
 

 وهذا المعنى لألرخية، من الرخاء الذي هو َسَعُة العي .
جاء في المعجم الوسيط من )رخا(، يقال: "رخا العي  وغيره رخاًء: اتسع فهو 

. وهذا المعنى األخير هو المتفق (4)والجمع أراخّي"رخو. واأُلْرخّية: ما ُأرخي من شيء، 
 عليه في المعاجم لهذه اللفظة.

                                                 

 ( الفراهيدي، العين، مادة )أرخ(.1)

من هذيل، بحث فـي مجلـة مركـز الوثـائق والدراسـات  السويدي؛ سالمة عبداهلل، مليح بن الحكم شاعر (2)
ـــم يـــرد البيـــت فـــي ديـــوان 339م(، ص1996اإلنســـانية، جامعـــة قطـــر، العـــدد الثـــامن، الســـنة الثامنـــة، ) . ل

 الهذليين

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رخو(.3)

 ( المعجم الوسيط، مادة )رخا(.4)
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 :ُأْرُسوَسة -18
 لم ترد هذه المشتقة في معجم العين وال في معجم لسان العرب، إنما قال: "

(، قال: (1)أرسسُت الشيء: جعلت له عالمة" . وفي المعجم الوسيط، تحت مادة )َرس 
 .(2)ة، والجمع أراسيس. والر س ة: األرسوسة"اأُلْرسوسة: القلنسو 

(، حيث يقال:  وكأن القلنسوة عالمة على من ارتداها، وهذا مأخوذ من معنى )َأَرس 
. ولعل السارية سميت )رّسة( إذ هي عالمة ظاهرة (3)"أرس  الشيَء: جعل له عالمة"

 وثابتة، والرسيس: الشيء الثابت، قال ذو الرّمة:

 ُي الُمِحّبــــــــــيَن، لــــــــــم َأِجــــــــــدْ إذا غّيـــــــــر الّنــــــــــأ
 

 (4)َرِســــــيَس الهــــــوى ِمــــــْن ِذكــــــر َمي ــــــَة َيْبــــــَرحُ 
 

 :ُأْرُعوَثة -19
جاء في لسان العرب: "الر ْعّث والر َعث والر عثة: ما ُعلِّق باألذن من ُقرط ونحوه، 

بة يمدح والجمع ِرعثة وِرعاث. وَتَرع َثت المرأة؛ أي تقّرطت. وصبيٌّ مرع ٌث: ُمَقر ط، قال رؤ 
 محمد بن األشعث الخزاعي:

ـــــــــــــــثِ  ـــــــــــــــذاِت الَعْنَك ـــــــــــــــّداَر ب  هـــــــــــــــل تعـــــــــــــــرُف ال
ــــــــــــــــــــــــــــــثِ   (5)دارًا لــــــــــــــــــــــــــــــذاك الرشــــــــــــــــــــــــــــــِأ الُمَرع 

 
والر عثة: الِعهنة المعلقة من الهوَدج ونحوه، زينة لها كالذُّباِذب، وقيل: كل ُمعّلق 

لراعوفة البئر: َرَعث، وَرَعثة، وُرعثة، وخّص بعضهم به الُقرط والِقالدة ونحوهما. وُيقال: 
 .(1)راعوثة. وهي: اأُلرعوفة واأُلرعوثة"

                                                 

 ( لسان العرب، ابن منظور، مادة )رسس(.1)

 لمرجع السابق، مادة )رّس(.( ا2)

 ( المرجع السابق، المادة نفسها. 3)

 .1192، ص2( ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، ج4)

( شــرح ديــوان رؤبــة بــن العجــاج، لعــالم لغــوي قــديم، تحقيــق: عبدالصــمد محــروس، مراجعــة: مصــطفى 5)
حيـا1حجازي، )ط ، 3م(، ج2008ء التـراث، )(، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، اإلدارة العامـة للمعجمـات وا 

 .37ص
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و"األرعوثـــــة: حجـــــر فـــــي أعلـــــى البئـــــر، يقـــــف عليـــــه المســـــتِقي، والجمـــــع أراعيـــــث.  
 .(2)والر اعوثة: اأُلرعوثة، والجمع َرواعيث."

 ُأْرُعوَفة -20
 "َرَعَف يْرَعُف ُرَعافًا، فهو َراِعف. والر اعف: أنف الجبل ويجمع رواعف، وطرف
األرنبة. والمتقدِّم. وراعوفة البئر وُأْرُعوَفُتها، لغتان: َحَجر ناتئ على رأسها ال يستطاع قلعه 

، وأصل هذا المعنى من "الّرعف: الس ْبق، رعفُت وأرعفُت، قال (3)يقوم عليه المستقي"
 األعشى:

 بــــــــــــــــه ُتْرَعــــــــــــــــُف األَْلــــــــــــــــَف إْذ ُأْرِســــــــــــــــَلت
 

 (4)غـــــــــــــداَة الصـــــــــــــباِح، إذا الن ْقـــــــــــــُع ثَـــــــــــــارا
 

، فهذا الحجر الناتئ في رأس البئر، يسبق إلى (5)وَرَعَفه َيْرَعُفه َرعَفًا: سبقه وتقّدمه"
الساقي قبل أن يضل إلى ماء البئر، أو إذا نزل منقي البئر يجده بداية، فسمي أرعوفة، 

 .(6)ومنه ُسمي الدم السائل من األنف رعافًا، "لسبقه ِعْلَم الّراعف"
ط: "األرعوفة: صخرة بارزة تكون على رأس البئر ُيستقى "جاء في المعجم الوسي

عليها، أو في أسفلها يجلُس عليها منقِّي البئر، أو في داخلها كاألنف ال يمكن إزالتها، 
 .(7)والجمع أراعيف"

وبالنظر في )األرعوثة( و)األرعوفة(، ومجيئهما بالمعنى نفسه )حجر في أعلى  
إسناد ذلك إلى حقيقة تبادل األصوات، إذ يتحد  البئر(، يقف عليه المستِقي، فيمكن

                                                                                                                         

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رعث(.1)

( المعجم الوسيط، مادة )رعث(. وقد ذكر صاحب اللسان هذا المعنى في هام   وضعه عندما قال في 2)
 النص الذي ذكرته له في )رعث(، فقال: "لراعوفة البئر: راعوثة".

 ظور، لسان العرب، مادة )رعف(.( الفراهيدي، العين، مادة )رعف(. ابن من3)

 .53( األعشى، ديوانه، بتحقيق: محمد محمد حسين، ص4)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رعف(.5)

 ( المصدر السابق، المادة نفسها.6)

 ( المعجم الوسيط، مادة )رعف(.7)
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الصوتان )ث/ف( في غالب الصفات، فالثاء "رئوي، مستخرج، فموي، أسناني، احتكاكي، 
 .(2)، والفاء "رئوي، مستخرج، فموي، أسناني شفوي، احتكاكي، مهموس"(1)مهموس"

 :ُأْرِويَّة -21
ثى من الوعول، وثالث أراوّي على : األن-الكسر عن اللحياني -"اأُلْروّية واإلْروّية 

أفاعيل إلى العشر، فإذا كثرت فهي األروى على أفعل على غير قياس. قال ابن سيده: 
وذهب أبو العباس إلى أنها َفْعَلى، والصحيح أنها َأْفَعل لكون ُأْرِوّية أفعولة. وأراوّي تكسير 

: ُيقال لألنثى ُأْروّية وللذكر ُأْرِوّية كأرجوحة وأراجيح، واألروى اسم للجمع. قال أبو زيد
 ُأْروّية، وهي تيوس الجبل. وفي الحديث: أنه ُأْهِدي له أروى، وهو محرم َفَرّدها. 

، فهي مؤنثة، قال (3)فاألروّية: األنثى من الوعول، بها سميت المرأة )األروى("
 النابغة:

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــو تســـــــــــــــــــتطيُع كالَم ـــــــــــــــــــتكلم  ل  ب
 

ـــــــــَخد ـــــــــه أروى الهضـــــــــاِب الصُّ ـــــــــَدَنْت ل  (4)َل
 

 وقال الفرزدق:

لــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــليماَن الــــــــــــــــــذي َســــــــــــــــــَكَنتْ   وا 
 

 (5)أروى الهضـــــــــــاِب بــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــذُّْعرِ 
 

وهذا المعنى لأُلْروّية )األنثى من الوعول(، اتفقت عليه معاجم اللغة القديمة 
 والحديثة أيضًا، كالمعجم الوسيط ومعجم اللغة العربية المعاصرة. 

 
                                                 

صـر، نـابلس، ( النوري، محمد جواد. حمد، علـي خليـل، فصـول فـي علـم األصـوات، )د.ط(، مطبعـة الن1)
 .232)د.ت(، ص

 .240( المرجع السابق، ص2)

  ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )روي(. وانظر: المعجم الوسيط، مادة )روى(.3)

الهضاب: الجبال الّصغار. الصخد: الملس، ُيقـال: صـخرة صـيخود:  96( النابغة الذبياني، ديوانه، ص4)
 أي ملساء.

(، دار الكتــب العلميــة، 1صــعة. ديوانــه، شــرح: علــي فــاعور، )ط( الفــرزدق، هّمــام بــن غالــب بــن صع5)
 .231م(، ص1987بيروت، لبنان، )
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 ُأْزُموَلة: -22
ــُل وَيزْ  ــَل َيْزِم ــًا؛ عــدا وأســرع معتمــدًا فــي أحــد مــن "َزَم ُمــل َزْمــاًل وِزمــااًل وَزمــااًل وَزَمالن

شــقيه رافعــًا جنبــه اآلخــر، وكأّنــه يعتمــد علــى رجــل واحــدة. والّدابــة َتْزُمــل فــي مشــيها وَعــْدِوها 
 .(1)َزمااًل: إذا رأيتها تتحامل على يديها بغيًا ونشاطًا. واأَلْزَمل: كل صوت مختلط"

ة(، فلم َتِرد في العين وال في المعجم الوسيط، إنما ذكرها صاحب أما لفظة )اأُلْزمول
اللسان، فقال: "واأُلْزمولة واإلْزَمْولة: الُمَصوِّت من الوعول وغيرها، قال ابن ُمْقبل يصف 

 َوْعاًل ُمِسّنًا:

ــــــــــــالَ   َعــــــــــــْودًا َأَحــــــــــــم  الَقــــــــــــَرى ُأْزُمولــــــــــــًة َوِق
 

ــــــــــــَذفا ــــــــــــُع الُق ــــــــــــه َيْتَب ــــــــــــراِث أبي ــــــــــــى ُت  (2)عل
 

زُمولة من األوعال: الذي إذا عدا َزَمل في أحد شقيه، وفرٌس أزمولة: إذا نشر واألُ 
 ، قال لبيد:(3)في عدوه وأسرع، ِمْن َزَملِت الّدابة، إذا فعلت ذلك"

ـــــــــــــــــــــِنقٌ  ـــــــــــــــــــــِدلٌّ َس اٌج ُم ـــــــــــــــــــــح   فهـــــــــــــــــــــو َش
 

ـــــــــــــل  (4)الحـــــــــــــُق الـــــــــــــَبْطِن، إذا يعـــــــــــــدو َزَم
 

 صفة يتصف بها الوعل إذا عدا وأسرع. -إذن–فاألزمولة 
 :ُأْسُبوَبة -23

وهي من "سبب: والس ب: القطع. سّبه سب ًا: قطعه"، يقال: بينهم أسبوبة َيَتسابُّون 
: الذي ُيَسابُّك" : الّتشاتم، والس بيب والسِّبُّ . قال (1)بها: أيُّ شيء يتشاتمون به". والّتَسابُّ

 عبدالرحمن بن حسان يهجو مسكين بن عامر الدارمي:
                                                 

( الفراهيـــدي، العـــين، مـــادة )زمـــل(. ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، مـــادة )زمـــل(. المعجـــم الوســـيط، مـــادة 1)
 )زمل(.

، يعـدو فـي أحـد ، وذكر المحقق أن اأُلزمولة من الوعـول: الخفيـف السـريع143( ابن مقبل، ديوانه، ص2)
 (، الصفحة نفسها.13شقيه رافعًا جنبه اآلخر من النشاط.)هام  

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )زمل(.3)

ـــوان لبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس، وزارة اإلرشـــاد 4) ( العـــامري، لبيـــد بـــن ربيعـــة. دي
ـــرة مـــا أ189م(. ص1962واألنبـــاء، الكويـــت، ) ـــَم لكث ـــبطن: ضـــامر. الشـــحاج: . ســـنق: َبِش كـــل، الحـــق ال

 الحمار الوحشي، ُمِدل: شجاع.
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 ببـــــــــــــــــــــــــــذِّي ال َتُســـــــــــــــــــــــــــب ّني، فلســـــــــــــــــــــــــــتَ 
 

ـــــــــــــــذِّي مـــــــــــــــن الّرجـــــــــــــــال الكـــــــــــــــريمُ   (2)إّن َب
 

وجاءت األسبوبة في المعجم الوسيط بهذا المعنى " ما ُيتَسابُّ به، جمعها 
 ، ولم ترد هذه المشتقة في كتاب العين.(3)أسابيب"

وكأن األسبوبة مأخوذة من المعنى األصلي لفعلها )سبب( وهو القطع، حيث 
 ؤدي إلى القطيعة بين الناس.الشتمة )المسّبة( ال بّد أنها ت

 :ُأْسُجوَعة -24
 من "َسَجع يْسَجع َسْجعًا: استوى واستقام وأشبه بعضه بعضًا. قال ذو الرمة:

 َقطعــــــُت بهــــــا أرضــــــًا تــــــرى َوْجــــــه َرْكبهــــــا
 

ــــــــَر ســــــــاجعِ  ــــــــًأ غي  (4)إذا مــــــــا َعَلْوهــــــــا، ُمْكَف
 

ع:  كالم له فواصل والسجع: الكالم المقّفى، والجمع أسجاع وأساجيع، وكالٌم ُمَسج 
 .(5)كفواصل الشعر في غير وزن، وصاَحَبُه َسّجاعة: ما ُسِجع به. ويقال: بينهم أسجوعة"

وذكرها المعجم الوسيط بهذا المعنى، فقال: "األسجوعة: ما ُسِجع به من الكالم، 
 .(6)جمعها أساجيع"

القاتلة:  جاء في الحديث عندما قرر عليه السالم دي ة جنين، "فقال رجل من َعَصَبة
ح َفِمْثُل ذلك ُيَطّلح فقال رسول اهلل صلى اهلل  َأَنْغَرُم ِدَية َمْن ال َأَكل وال َشِرب وال اْسَتَهل 

 .(1)عليه وسلم: )َأَسجٌع كسجِع األعراب!("

                                                                                                                         

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سبب(.1)

( األنصــاري، عبــدالرحمن بــن حســان، ديوانــه، جمــع وتحقيــق: ســامي مكــي العــاني، مطبعــة المعــارف، 2)
 بي...(. وفي لسان العرب وتاج العروس: )...فلست بسّبي      إّن س51م(، ص1971بغداد، )

 ( المعجم الوسيط، مادة )سّب(.3)

 .789، ص2( ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، ج4)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سجع(.5)

 ( المعجم الوسيط، مادة )سجع(.6)
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 ؛(2)وكأني بها مأخوذة من سجع الحمام، وهو "مواالة صوتها على طريقة واحدة"
منتظمة، وكذلك الناقة حيث تمد حنينها على جهة  أي ترديدها صوتها على طريقة واحدة

واحدة، حتى اتفقت عليه معاجم اللغة على معنى األسجوعة بأنه ما ُسِجع به الكالم. 
 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الصيغة، لم ترد في معجم العين.

 :ُأْسِحيَّة -25
ي من: سـحا َسـَحْوُت ، وه(3)"اأُلْسِحّية: كل قشرة تكون على مضائغ اللحم من الجلد"

الطـــين. عـــن وجـــه األرض وســـحيُته: إذا جرفتـــه، وَيســـُحوه وُيْســـِحيه وَيْســـحاه َســـحوًا وَســـحيًا: 
قشره، وأنـا َأسـحاُه وَأْسـُحوه وَأِسـِحيِه، ثـالث لغـات، والَمسـحاُة: اآللـة التـي ُيسـحى بهـا. ومت خـذ 

ــَحاَية، واســتعاره رؤبــة لحــواف اء وحرفتــه السِّ ــح  ر الُحُمــر، فســمى ســنابك الُحُمــر المســاحي: الس 
 :(4))مساحي( ألنها ُيْسَحى بها األرض، فقال

 (5)َسو ى َمَساِحيِهن  َتقِطيَط الُحَققِ 
 :ُأْسُطوَرة -26

و"الس طر، َسْطر من الكتاب، وَسْطر من شجر مغروس ونحوه. ويقال: َسّطر فالن 
ن األساطير: إسطارة وأسطورة، علينا تسطيرًا، إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. والواحد م

 وهي أحاديث ال نظام لها بشيء.
 وَيْسُطر معناه يؤلف وال أصل له.

 2-1القلــم  چژ  ڑ  ڑ    ژڈچ وَيْســَطر َيْســُطر: إذا كتــب. قــال اهلل عــز وجــل: 
 . ومنه قول العجاج بن رؤبة:(1)أي: وما يكتب المالئكة"

                                                                                                                         

(، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان، 1( ابن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: خليل مأمون شيحا، )ط1)
 .179، ص11م(، ج1994)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سجع(.2)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سحا(. المعجم الوسيط، مادة )سحا(.3)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سحا(.4)

مراجعـة: محمـود : ضـاحي عبـدالباقي محمـد، شرح ديـوان رؤبـة بـن العجـاج، لعـالم لغـوي قـديم، تحقيـق( 5)
حيــاء التـــراث، )(، مجمــع ا1علــي مكــي، )ط م(، 2011للغــة العربيـــة بالقــاهرة، اإلدارة العامــة للمعجمــات وا 

 .33، ص1ج
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 فـــــــــــــــاعلم بـــــــــــــــأّن ذا الجـــــــــــــــالل قـــــــــــــــد َقـــــــــــــــَدْر 
 (2)ولــــــى التــــــي كــــــان َســــــَطْر فــــــي الصــــــحِف األ

 
ســـــطارة  "واألســــاطير: األباطيـــــل؛ وهـــــي أحاديـــــث ال نظــــام لهـــــا، واحـــــدُتها إســـــطار وا 
بالكسر، وُأْسطير وُأسطيرة، وُأسـطور وُأسـطورة، بالضـم. وَسـّطر علينـا: أتانـا باألسـاطير، إذا 

فـالن جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال: هو ُيسّطر مـا ال أصـل لـه أي يؤلـف، يقـال: َسـّطر 
 .(3)على فالن: إذا زخرف له األقاويل ونّمقها، وتلك األقاويل، األساطير والسُُّطر"

وكــذا فــي المعجــم الوســيط: "األســاطير: األباطيــل واألحاديــث العجيبــة. وفــي التنزيــل 
ســطير وُأســطور، وبالهــاء فــي  چھ  ھ      ھ     ے  ےچالعزيــز:  واحــدها: إســطار وا 
. وقــد (5)قــال: "األســطورة: الخرافــة والحكايــة لــيس لهــا أصــل". وفــي موضــع آخــر (4)الثالثــة"

 .(6)ورد الجمع )أساطير( في القرآن في تسع مرات، ولم يرد المفرد منه"
واليوم، نطلق على اإلنسـان النـاجح نجاحـًا بـاهرًا فـي شـيء مـا، فنتعجـب مـن نجاحـه 

ن شــأنه، وهــذا وتفوقــه، حتــى كأنــه خــارج عــن المعهــود، فنقــول: فــالن أســطورة، لإلعــالء مــ
تطور لداللـة )األسـطورة(، مـن االنحطـاط حيـث كانـت تـدل علـى األحاديـث الباطلـة التـي ال 

 أصل لها، إلى الرقي في داللته في هذا االستعمال الشعبي.
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ( الفراهيدي، العين، مادة )سطر(.1)

 .97( ابن رؤبة، ديوان العجاج، ص2)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سطر(.3)

 ( المعجم الوسيط، مادة )سطر(.4)

 .( المرجع السابق، األسطورة، حرف الهمزة5)

م، مـادة 2001( عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجـم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الكـريم، دار الحـديث، القـاهرة، 6)
 .430)سطر(، ص
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 :ُأْسُلوَبة  -27
ورد هــذا اللفــظ فــي لســان العــرب، وهــو مــن )َســَلَب(، و"األســلوبة: لعبــة لألعــراب، أو 

، ولعل هذه اللعبة تقوم على َسـْلب أحـدهم شـيئًا مـن اآلَخـر؛ إذ أصـل ()ها بينهم"َفْعَلٌة يفعلون
 ، وهو االختالس.()هذا اللفظ من "َسَلَبه الشيَء َيْسُلُبُه َسْلبًا وَسَلَبًا واستلَبه إياه"

 :ُأْسُلوَفة -28
وردت )أســلوفة( فــي القــاموس المحــيط، فقــال: "بينهمــا أســلوفة: صــهر. وقــد تســالفا، 

ـلفان  (3)ما ِسْلَفان أي متزوجـا األختـين، الجمـع أسـالف"وه "ولـيس فـي النسـاء ِسـْلفة، إنمـا السِّ
 قال عثمان بن عّفان رضي اهلل عنه: -حسب ابن األعرابي –الر جالن 

ـــــــــــــــــلفين َتْحُســـــــــــــــــُن مـــــــــــــــــرةً   ُمَعاتبـــــــــــــــــُة السِّ
 

ـــــــــا ـــــــــإن َأكثـــــــــرا إدمانهـــــــــا، َأْفَســـــــــَدا الحب   (4)َف
 

لفتان: المرأ  .(5)تان تحت األخوين"وقال كراع: السِّ
ـــهر أو الُمَصـــاَهرة جمعهـــا أســـاليف" . وهـــذا (6)وفـــي المعجـــم الوســـيط: "األســـلوفة: الصِّ

 المعنى الذي أوردته المعاجم القديمة أيضًا.
 :ُأْشُغوَلة -29

لــم تــرد هــذه المشــتقة فــي العــين وال فــي اللســان. لكنهــا جــاءت فــي القــاموس المحــيط، 
 .(7)غل"فقال: "أشغولة أفعولة من الشُّ 

                                                 

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )سلب(. (1)
  المصدر السابق، المادة نفسها. (2)

بيــة، بيــروت، لبنــان، ( الفيــروز أبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب، القــاموس المحــيط، المؤسســة العر 3)
 مادة )سلفه(.

( ابن عساكر، أبو القاسم علي بـن الحسـن، تـاريخ دمشـق الكبيـر، تحقيـق وتعليـق وتخـريج: العالمـة أبـو 4)
، 41، ج21م(، م2001(، )1عبداهلل علي عاشور الجنوبي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، لبنـان، )ط

 .243ص

 ف(.( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سل5)

 ( المعجم الوسيط، مادة )سلف(.6)

 ( الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )الشُّْغل(.7)
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وهـي مـن  (1)وفي المعجم الوسيط، األشغولة: كل ما َيْشَغُل وُيْلِهي، والجمـع أشـاغيل"
الفعل )َشَغَل(، لكن "غلبـت فيهـا صـيغة مـا لـم ُيسـم  فاعلـه )ُشـِغِل(. والش ـْغل والش ـَغل والشُّـْغل 

ــُغل كلُّــه واحــد، والجمــع أشــغال وشــغول. وقــد َشــَغَله َيْشــَغُله َشــْغاًل و  . قــال ابــن (2) ُشــْغاًل"والشُّ
 مّيادة:

ــــــــَدتْ  ــــــــى َأْن تكــــــــون تباَع ــــــــُر ليل  ومــــــــا َهْج
 

 (3)عليـــــــــــــَك، وال َأْن َأْحَصــــــــــــــَرْتَك ُشــــــــــــــُغول
 

 وقال امرؤ القيس:

 َحل ـــــــــــــت لـــــــــــــَي الخمـــــــــــــُر وكنـــــــــــــُت امـــــــــــــَرأً 
 

ـــــــــــُغل شـــــــــــاِغل ـــــــــــي ُش ـــــــــــْربها ف  (4)عـــــــــــن ُش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( المعجم الوسيط، مادة )شغل(.1)

 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )شغل(.2)

( ابــن ميــادة، ديوانــه، جمــع وتحقيــق: حنــا جميــل حــداد، راجعــه وأشــرف علــى طباعتــه: قــدري الحكــيم، 3)
 .187م(، ص1982اللغة العربية بدمشق، ) مطبوعات مجمع

 .122( امرؤ القيس، ديوانه، ص4)
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 النتائج والتوصيات:
عـاجم العربيـة الكبـرى، وصـل البحـث إلـى بعد هذه الجولة في صيغة )أفعولة( في الم

 النتائج اآلتية:
األلفــاظ علــى وزن )أفعولــة(، األصــل فيهــا الزيــادة فــي الهمــزة والــواو والتــاء، التــي  -

التــي َعــّد لســان العــرب  -وهــي قليلــة -تــؤدي إلــى هــذا الــوزن، ولهــذا فــإن بعــض الكلمــات 
أرب(، وأخرى ليس أصـاًل فيهـا، فهـي )الهمزة( فيها مرة أصاًل في الكلمة، مثل )أربّية( من )

 ليست أصاًل في الكلمة إذا كانت على وزن )أفعولة(. -أي الهمزة -من )ربب(، أرى أنها 
ــًا يــاًء، مثــل: )أثفيــة(. وقــد  - ــة تقلــب غالب ثــم  إن )واو( )أفعولــة( فــي الكلمــات المعتل

 / أدحّية(.تستعمل بالواو والياء، مثل: )أحجوة/ أحجية( )أدعّوة/ أدعية( )أدحوة
جــاءت صــيغة )أفعولــة( دالــة مــرة علــى شــيء مــادي، مــن مثــل: أثفيــة/ أرعوثــة/  -

أرعوفة/ أرجوحة. وأخرى علـى شـيء معنـوي، مـن مثـل: أعجوبـة/ أملولـة/ أنشـودة/ أحجيـة/ 
أحدوثــة. ومنهــا مــا كــان اســمًا، مــن مثــل: أبطولــة/ أرجوحــة/ أســبوبة. ومنهــا مــا كــان صــفة، 

 وقد تجمع بين االسم والصفة، من مثل: )أحموقة(.من مثل: أحدوثة/ أزمولة. 
مـــــن حيـــــث الداللـــــة، ذهـــــب البحـــــث إلـــــى أن الداللـــــة العامـــــة لأللفـــــاظ علـــــى وزن  -

)أفعولــة(، هــي المبالغــة. ويخــرج هــذا الــوزن فــي ســياقات معينــة إلــى معنــى التصــغير، ســواء 
ل )أحدوثـة(. التصغير للتحبـب، فـي مثـل )أرجوحـة(. أو بمعنـى االسـتهزاء والتحقيـر، فـي مثـ

 أو معنى التقليل من وقع الشيء، من مثل )أبطولة/ أحلوفة(.  
فــي عاميتنــا كلمــات علــى وزن )أفعولــة(، مــن مثــل )أرمّيــة(، وهــي منبــت الخــس  -

والزهــرة، لونــه أبــيض ويؤكــل. وربمــا منــه قــول أهــل المغــرب )ْحشــومة(، وهــي مــن )حشــم( 
علهــــا )أحشــــومة(، لكــــنهم يلفظونهــــا يقصــــدون بهــــا العيــــب، ويقصــــدون بهــــا )ذو الحيــــاء(، ول

 )ْحشومة(.
قد نجد كلمـات علـى بنـاء )أفعولـة( اليـوم فـي بعـض النصـوص الحديثـة، لعلهـا محدثـة إذ  -

لــم تــرد ال فــي المعــاجم القديمــة وال الحديثــة، مــن مثــل لفظــة )ُأخدوعــة( التــي جــاءت عنــواَن 
 قصيدة للشاعر البحريني قاسم حداد.

راسة مثل هذه الصيغ الصرفية، التي تعد بابًا مهمًا وواسعًا يوصي البحث باالهتمام بد -
في االشتقاق، ومدخاًل عظيمًا في علم االصطالح. وقد بتنا اليوم في ظل ما يشهده العالم 
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من وباء )الكورونا(، نسمع العديد من المشتقات من هذه اللفظة، إذ اشتق الناس ِفْعاًل 
وَرن ا/تُكوَرن(، واشتقوا اسم فاعل )ْمُكوِرن(، ومن عجيب )باللفظ العامي( فقالوا: )ُكوَرَن/ كُ 

ما جاء على لسانهم قولهم )ُأْكُروَنة(، على وزن )ُأْفعوَلة(، للداللة على اإلصابة بهذا 
الفيروس مرًة واحدة، أو للداللة على اسم المرض نفسه. ومثل هذه الظاهرة، ما هي إال 

يتها وقدرتها على تطويع الدخيل لقواعدهادليل واضح على سعة اللغة العربية، وحيو   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
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What is Identical to the Structure of  “IFA’OLA” : A 

Semantic Lexical Study 

Tamam Mohammed Al Sayed 

  

Abstract 

        Derivation is one of the characteristics that characterized the 

Arabic language, not only by the structures of those derivatives, but 

also by their great connotations added to the basic meaning of the 

material. The derivatives are a sea of meanings and rich successive 

connotations, and it was a verbal form of the fixed formulas in the 

language, but many of the words that have their weight are rarely 

used, so this search was to follow the words on that formula in the 

language dictionaries, because such derivative formulas are 

considered An important introduction to the science of idiom. I have 

looked at dozens of words on this weight, and I found some of them 

that have a new significance in their material, and I tried to limit 

these words to their meanings and explain their meanings through 

linguistic evidence and sayings within the limits of what they have 

reached, and the research reached several results, the most important 

of which was that this formula, in its general significance, carries 

the meaning of exaggeration and miniaturization, in terms of 

 amaterial and a moral one. I hope that this paper provides a good 

dictionary of the expressions of this rich morphological form. 

Key words: formula, verb, semantic development. 
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