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للصَّاحِب بِن عباد  (امُلحيط يف اللُّغِة)اْلُجُذوُر اللَُّغِووَُّة يف ُمِعَجِم 

إِحَصاٌء وِدَراَسٌة وموازنٌة 
 فالح حممد علوان اجلبوري.   و  داحليالي عامر باهر إمسري. د.أ

 7/10/2007: تاروخ القبول 18/9/2007: تاروخ التقدوم

املقدمـــــة 

عني قسـ مف الباحثيف المختصيف في مجاؿ الدراسات المغكية المعاصرة، 
 مف خالؿ ذلؾ إلى نتائج ميمة ا اإلحصاء في بحكثيـ المغكية، كتكصمكـباستخدا

فتحت آفاقان رحبة أماـ دارسي المغات اإلنسانية عامة، أما عمى مستكل البحث 
المغكم في العربية فقد قاـ نخبة مف الباحثيف العرب بإحصاء جذكر أكسع 

المعجمات العربية كأشيرىا، ككجدنا قسمان منيـ قد استعمؿ الحاسكب في إحصائو، 
دراسة "نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ الدكتكر عمي حممي مكسى في بحثو المكسـك 

، ككالن مف الدكتكر عمي "إحصائية لجذكر معجـ الصحاح باستخداـ الكمبيكتر
دراسة إحصائية "حممي مكسى، كالدكتكر عبد الصبكر شاىيف في بحثيما المكسـك 

؛ كألفينا قسمان آخر قد اعتمد في "لجذكر معجـ تاج العركس باستخداـ الكمبيكتر
نذكر منيـ لممعجمات التي كانت ميدانان لبحكثيـ،  إحصائو عمى االستقراء التاـ

دراسات في "عمى سبيؿ المثاؿ الدكتكر محمد مصطفى رضكاف في بحثو المكسـك 
الصغاني في "، كالباحث عمي حسف مزباف في بحثو المكسـك "القامكس المحيط

. .  ، كغيرىما"كتابو التكممة كالذيؿ كالصمة عمى صحاح الجكىرم
ىك إحصاء الجذكر - في بحثنا المتكاضع ىذا - أما نحف فقد كاف ىدفنا 

 ا، كدراستيا؛ لذ(ىػ385)لمصاحب بف عباد "المحيط في المغة "المغكية في معجـ 
ـً ))كسمناه  ذيكري المُّغىًكيَّةي في ميٍعجى اءه  (الميحيط في المُّغةً )اٍلجي احًب بًف عباد إٍحصى لمصَّ

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية التربية األساسية/   قسـ المغة العربية  .

المديرية العامة لتربية كرككؾ/  اعدادية الزاب  .
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كقد استندنا في إحصائنا إلى االستقراء الدقيؽ كالتاـ ليذا (. (كًدرىاسىةه كمكازنةه 
عقدنا العـز عمى تحقيقو، أجرينا  المعجـ الكبير، كبعد أف أعاننا اهلل كحققنا ما

دراسة تحميمية كصفية كازنا مف خالليا بيف الجذكر المغكية لممحيط كالجذكر المغكية 
، (ىػ175ت)أحمد الفراىيدي لمخميؿ بف " كتاب العيف: "لستة معجمات عربية ىي

، (ىػ370ت)لألزىري "تيذيب المغة"، و(ىػ321ت)البف دريد " جميرة المغة"و
لمزمخشري " أساس البالغة"، و(ىػ400ت حدود)لمجوىري " الصحاح"و
.  (ىػ711ت)البف منظور "لساف العرب"، و(ىػ538ت)

ككاف غرضنا مف ىذه المكازنة بياف حجـ المكاد المغكية التي اشتمؿ عمييا 
ىذا المعجـ، كالتعرؼ عمى منيجو في عرضيا كشرحيا، لمتحقؽ مف قدرة المؤلؼ 

عمى إحاطتو بالمغة، بما يدؿ عمى ذلؾ عنكانو، كبما أراد مؤلفو لو أف يككف محيطان 
بالمغة، كلبياف مسألة التأثر كالتأثير بيف المعجمات العربية في حقب تاريخية 

.  متباينة، كمف ثـ لكشؼ مدل التشابو كالتخالؼ فيما بينيا، كبياف سبب ذلؾ كمو
فيذا جيده متكاضع تكخينا فيو الدقة كاألمانة، كلـ نبخؿ بجيد كلـ نتكافى 
عف كؿ ما يخدـ ىذا البحث مما تيسر لنا ليككف إضافة جديدة إلى الدراسات 

ف أخفقنا فحسبنا أنا  المعجمية، فإف كنا قد أصبنا المبتغى فذلؾ ما كنا نبغي، كا 
سمكنا فيو بعض خيطىن خدمةن لمغتنا العربيًة المقدسة ممثمةن بكالـ اهلل سبحانو 

 . كتعالى، كىي سرُّ السماء في الدنيا كاآلخرة

:  (احمليط يف اللغة)إحصاء اجلذور اللغووة يف معجم 

لمصاحب "المحيط في المغة"أحصينا الجذكر المغكية التي تألؼ منيا معجـ
بف عباد كذلؾ باف قمنا باستقرائو استقراء أكليان تامان، بعد ذلؾ شرعنا بقراءة ثانية 

لممعجـ كانت أكثر تركيزان مف األكلى، إذ استطعنا مف خالليا استدراؾ ما فاتنا مف 
األكلى، كبعد أف أكممنا إحصاء الجذكر عززنا القراءتيف السابقتيف بثالثة لتككف 

خاتمة ألختييا، فكانت حصيمة استقرائنا الدقيؽ ىذا ما أكدعناه في الجدكؿ الذم 
يمي ىذه السطكر، كقبؿ أف ندرج ىذا الجدكؿ نكد أف نكضح صنيعنا فيو ككما 

لقد جعمناه مجمكعة أعمدة، جعمنا العمكد األكؿ لمحركؼ، ككاف العمكد : يأتي
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الثاني لمثنائي المضاعؼ، كالعمكد الثالث لمثالثي الصحيح، أما العمكد الرابع فقد 
جعمناه لمثالثي المعتؿ، ككاف العمكد الخامس لمفيؼ، كأما العمكد السادس فجعمناه 

لمرباعي، ككاف العمكد السابع لمخماسي، كأضفنا إليو عمكدان ثامنان ذكرنا فيو 
إحصاءن لعدد الجذكر التي حكاىا كؿ حرؼ أك باب مف المعجـ، كما قمنا بجمع 
لكؿ عمكد مف األعمدة السابقة كالن عمى انفراد، فأحصينا الجذكر الثنائية الكاردة 
في المعجـ كمو، ككذلؾ الثالثي الصحيح كىكذا، ثـ أحصينا فيو عدد الجذكر 

:  كىا نحف نقدـ ثمرة جيدنا في الجدكؿ اآلتي. الكاردة في المعجـ

الثنائي  
المضاعؼ 

الثالثي 
الصحيح 

الثالثي 
المجموع الخماسي الرباعي المفيؼ  المعتؿ

 1347 57 504 7 158 580 41ع 
 1008 43 344 7 135 441 38ح 
 836 20 283 8 128 360 37ىػ 
 704 22 219 12 108 308 35خ 
 492 6 122 5 79 248 32غ 
 700 29 203 11 126 299 32ؽ 
 470 6 91 14 98 233 28ؾ 
 507 12 106 14 104 244 27ج 
 271ػػػ  41 8 76 124 22ش 
 140ػػػ  21 9 45 52 13ض 
 196ػػػ  23 10 67 81 15ص 
 225 4 67 13 93 32 16س 
 191 4 17 13 64 80 13ز 
 177 1 22 10 61 69 14ط 
 194ػػػ  20 13 70 76 15د 
 131ػػػ  9 6 47 56 13ت 
 47ػػػ  2 2 19 15 9ظ 



إِحَصاٌء وِدَراَسٌة وموازنٌة : للصَّاحِب بِن عباد (امُلحيط يف اللُّغِة)اْلُجُذوُر اللَُّغِووَُّة يف ُمِعَجِم 

 فالح حممد علوان اجلبوري. احليالي  و  د عامر باهر إمسري. د.أ

 4 

 

الثنائي  
المضاعؼ 

الثالثي 
الصحيح 

الثالثي 
المجموع الخماسي الرباعي المفيؼ  المعتؿ

 91ػػػ  5 11 32 32 11ذ 
 105ػػػ  2 8 49 35 11ث 
 98ػػػ  1 14 56 20 7ر 
 71ػػػ ػػػ  14 43 8 6ؿ 

 60ػػػ ػػػ  13 40 1 6ف 
 16ػػػ ػػػ  10 5ػػػ  1ؼ 
 21ػػػ ػػػ  19 1ػػػ  1ب 
 13ػػػ ػػػ  13ػػػ ػػػ ػػػ ـ 

الحروؼ 
اليوائية 

 6ػػػ ػػػ  6ػػػ ػػػ ػػػ 

 8117 204 2102 270 1704 3394 443المجموع 
:  يتبيف لنا مف مالحظة الجدكؿ السابؽ ما يأتي

 مجذران، كه (1347) بمغت ذحرؼ العيف قد حكل أكثر الجذكر المغكية، إإف  .1
( 8117)مف مجمكع الجذكر المغكية لممعجـ البالغة  (0/0 16، 5)تمثؿ نسبة 

.  جذران 
جذكر  (6)كانت جذكر الحركؼ اليكائية ىي األقؿ عددان في المعجـ إذ بمغت  .2

ذ  د استثنينا الحركؼ اليكائية فإف حرؼ الميـ يمثؿ أقؿ الجذكر، فؽافقط، كا 
.  جذران  (13)بمغت جذكره 

كانت الجذكر التي كردت في الثالثي الصحيح ىي األكثر بيف األبكاب العامة  .3
مف مجمكع  (0/0 42) تمثؿ نسبة مجذران، كه (3394) بمغت ذلمكتاب، إ

.  الجذكر المغكية في المعجـ
جذران أم بنسبة  (204)كانت جذكر الخماسي ىي األقؿ في المعجـ فقد بمغت  .4

.  مف مجمكع جذكر المعجـ (0/0 5, 2)
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خال قسـ مف الحركؼ مف عدد مف األبكاب فقد خال حرؼ الميـ كالحركؼ  .5
ؼ، ب، ـ، كالحركؼ )اليكائية مف الثنائي المضاعؼ، كخمت الحركؼ 

مف ( الميـ كالحركؼ اليكائية)مف الثالثي الصحيح، كخمت الحركؼ  (اليكائية
مف  (ؿ، ف، ؼ، ب، ـ، الحركؼ اليكائية)الثالثي المعتؿ، كخمت الحركؼ 

ش، ض، ص، د، ت، ظ، ذ، ر، ؿ، ف، ؼ، ب، )الرباعي، كخمت الحركؼ 
مف الخماسي، كيعكد بعض أسباب ذلؾ إلى أف جذكر  (ـ، الحركؼ اليكائية

. ىذه األبكاب المحذكفة قد كردت في الحركؼ السابقة لمحرؼ الذم خمت منو
فمثالن يعكد خمك حرؼ الميـ مف الثنائي المضاعؼ إلى ككف الميـ حرفان أخيران، 

ككاف الصاحب قد مضى عمى ذكر الحرؼ المككف لمباب مع الحركؼ 
الالحقة لو، فحيف يتناكؿ حرؼ الخاء يذكره مع ما بعده مف حركؼ، كال يذكره 
مع العيف، كالحاء كالياء، لككف ىذه الحركؼ الثالثة سابقة لحرؼ الخاء، كىذا 

ضمف منيج الصاحب في ترتيب جذكره، كىك المنيج الذم قمد فيو ما سار 
كيعكد بعض أسباب ذلؾ أيضان إلى عدـ كركد ىذه الجذكر . عميو الخميؿ

ضمف مصادره التي أخذ منيا مادتو، ككذلؾ ألنو لـ يجد ما تشتمؿ عميو ىذه 
الجذكر المحذكفة، كىذا كمو ىك الذم جعؿ عدد الجذكر في الحركؼ األكلى 

 . يفكؽ عددىا في الحركؼ المتأخرة مع فركؽ طفيفة في العدد
كما تبيف لنا ضمف تتبعنا لمجذكر التي كردت في المعجـ ما نضيفو إلى ما 

:  تقدـ
، كأحيانان (2)"غزل"ك" غزك"، ك(1)"عسى"ك" عسك "ذكره لمادتيف معان فيذكر. أ .6

.  ، كغير ذلؾ كثير"(3)حتك، حتى، حتا: "ثالث مكاد مثؿ
في باب العيف " الضككعة"شرحو لقسـ مف المكاد دكف ذكر الجذر، فقد شرح . ب

.  دكف إفراد مادة ليا، كقد يعكد ذلؾ إلى فعؿ النساخ( 4)كالكاؼ كالضاد

                                                 

 الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف، ؽ، تحقي(ىػ385ت)الصاحب بف عباد : المحيط في المغة (1)
 2/111: ـ1994، ت، عالـ الكتب بيرك1ط

 . 2/118: ف. ـ (2)

.           3/184: ف. ـ (3)
 . 10/208: ف. ـ (4)
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: بقكلو (اسحنكؾ)ذكره لمكاد في الخماسي كىي ليست منو، فقد ذكر . ج
ٍنًكؾي )) بىاعيٌّي : الميٍسحى كقد كردت في معجـ . (1)((الميؿي الشديدي الظٍُّممىًة كىك ري
؛ كلعمو نقؿ ذلؾ منو، كقد ذكر محققا العيف في (2)في الخماسي أيضان  (العيف)

ىذه أفعاؿ كالخماسي المجرد ال يككف إال في األسماء، كلعؿ أصؿ )): اليامش
ىذه األفعاؿ مف الثالثي المزيد أك الرباعي المزيد، كليس ىذا مكضعيا، كلعمو 

 (3)((.مف كىـ النساخ
مع الثالثي مف الحاء  (مذحج)ذكر بعض المكاد في غير مكضعيا، فذكر . د

مع ما أكلو الضاد  (أضا)، ككذلؾ ذكر (4)(مذحج)كالجيـ كالذاؿ، كأفرد ليا مادة 
مف  (ىرح)بعد  (حيؿ)، كذكر (5)مف المفيؼ عمى أنو ذكر بعدىا ما أكلو األلؼ

 (6).باب الثالثي الصحيح
، كاستشيد ليا بحديث، (دد)، كذكر ما بعدىا (دكد)ذكره مكاد مع المفيؼ مثؿ . ىػ

.  ، كمثؿ ذلؾ كثير(7)(يدم)مع المفيؼ، كذكر ما بعدىا  (يد)كجعؿ 
كمثميا . (8)، إذ كردت في مكضعيف(جرض)تكريره قسمان مف الجذكر مثؿ . و

.  (10)(ككأ) ك (9)(شظـ)
جعؿ الميمكز مع المعتؿ في المعجـ كمو، فتجد المعتؿ الثالثي مف التاء كالنكف . ز

 كىك في ىذا قد سار عمى (11)(نثك، ثنى، أنث، كثف، أثف)مثالن قد شمؿ المكاد 
                                                 

 . 3/298: ف. ـ (1)

. إبراىيـ السامرائي كد. د. ، ت(ىػ175ت)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم : كتاب العيف: ينظر (2)
.  3/339: ـ1985-1980ميدم المخزكمي، دار الرشيد لمنشر، بغداد، 

 . ف كالصفحة نفسيا. ـ (3)

.  2/397: المحيط (4)
 . 1/64: ف. ـ (5)

 . 2/331: ف. ـ (6)

 . 9/391: ف. ـ (7)

 . 9/397: ف. ـ (8)

 . 7/221 ك7/33: ف. ـ (9)

 . 3/355ك7/310: ف. ـ (10)

 . 3/355ك3/307: ف. ـ (11)
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منيج الخميؿ إذ إنو لـ يفرؽ بيف اليمزة كحركؼ العمة، بؿ جمعيا معان، كجعؿ 
حركؼ العمة كاليمزة كحدة خاصة مترابطة، كلـ يفرؽ بيف كاحد منيا كآخر، كلـ 

 (1).يمتـز في داخميا بترتيب ما

:  جبذور ستة معجمات عربية (احمليط)موازنة اجلذور اللغووة يف 

لكي نتبيف عدد الجذكر المغكية في معجـ المحيط كمنيجو في عرضيا 
قمنا في ىذا المبحث بإجراء مكازنة بيف ىذا المعجـ مف جية كستة مف معجمات 
المغة العربية مف جية أخرل، ككاف ذلؾ باختيارنا باب الذاؿ، كنعني بو المفردات 
أك الجذكر المغكية التي بدأت بيذا الحرؼ، كمف خاللو نعرؼ عدد الجذكر التي 

كما قمنا باختيار ثالث . كردت في المحيط كمكازنتيا بعددىا في تمؾ المعجمات
 لكي تتضح لنا مكازنة "ذىب"ك"ذنب"ك"ذرع"مفردات بدأت بيذا الحرؼ، كىي

المادة التي ذكرىا كؿ معجمي تحت ىذا الجذر كمعرفة ما تركو ىذا كما تناكلو 
.  ذاؾ

كلـ يكف اختيارنا ىذه المعجمات اعتباطيان، بؿ إننا قد راعينا ثالثة أمكر 
:  أساسية في االختيار ىي

كنعني بو زمف تأليؼ المعجـ الذم اخترناه، كقد اعتمدنا في : الجانب الزمني .1
ذلؾ عمى سنة كفاة كؿ مؤلؼ، كلما كاف الصاحب بف عباد قد تكفي عاـ 

فقد اخترنا معجميف سبقاه كمعجميف عاصراه كمعجميف أعقباه، فأما  (ىػ385)
جميرة )لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ك  (العيف)المعجماف المذاف سبقاه فيما 

لألزىرم ك ( تيذيب المغة)البف دريد، أما المعجماف المذاف عاصراه فيما  (المغة
لمجكىرم، كأما المعجماف المذاف أعقباه فيما  (تاج المغة كصحاح العربية)
.  البف منظكر( لساف العرب)لمزمخشرم، ك  (ةأساس البالغ)

                                                 

 . 10/182: ف. ـ (1)
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ىك رائد المدرسة " العيف"فمعجـ : المدرسة التي ينتمي إلييا كؿ معجـ .2
كاعتمد .  ىذه الطريقة كاف المحيطل، كعؿ"تيذيب المغة" شابيو دالصكتية، كؽ

 . الصحاح عمى نظاـ القافية، كاعتمد األساس عمى النظاـ األلفبائي
أشار الخميؿ في مقدمة العيف إلى ىدفو مف : ىدؼ كؿ مؤلؼ في معجمو .3

مف "رحمة اهلل عميو "ىذا ما ألفو الخميؿ بف أحمد البصرم )): تأليفو إياه بقكلو
حركؼ أ ب ت ث مع ما تكمَّمت بو فكاف مدار كالـ العرب كألفاظيـ فال 

. (2)فالخميؿ كاف يرمي إلى ضبط المغة كحصرىا( ((1).يخرج منيا عنو شيء
إنما أعرناه ىذا االسـ؛ ألننا )): فقد قاؿ صاحبو في مقدمتو (جميرة المغة)أما 

، كيقصد (((3).اخترنا لو الجميكر مف كالـ العرب كأرجأنا الكحشي المستنكر
بالجميكر المستعمؿ مف الكالـ كالمالحظ عمى عبارة المؤلؼ أف ىدفو يختمؼ 
عما ذكره الخميؿ في معجمو، الذم كاف يرمي إلى أف يستكعب كالـ العرب 

الكاضح كالغريب، فاالثناف سكاء في األىمية عند الخميؿ عمى حيف قمت أىمية 
فقد عمؿ األزىرم في " تيذيب المغة" كأما معجـ (4).الغريب عند ابف دريد

ألني قصدت بما جمعت نفي ما أدخؿ في )): مقدمتو تسميتو بيذا االسـ بقكلو
لغات العرب مف األلفاظ التي أزاليا األغبياء عف صيغتيا كغيَّرىا الغيٍتـ عف 
سننيا، فيذبت ما جمعت في كتابي مف التصحيؼ كالخطأ بقدر عممي كلـ 
أحرص عمى تطكيؿ الكتاب بالحشك الذم لـ اعرؼ أصمو كالغريب الذم لـ 

                                                 

 . 1/47: العيف( 1)

: ت. د، ت المستشرؽ، بيركر، دا(ىػ626ت)ياقكت الحمكم : معجـ األدباء: ينظر (2)
: ، تحقيؽ(ىػ911ت)جالؿ الديف السيكطي : ، كالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا6/222

محمد أحمد جاد المكلى كعمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مطبعة البابي 
 ر، دا2أحمد عبد الغفكر عطار، ط: ، كمقدمة الصحاح1/38: ـ1987الحمبي، مصر، 

حسيف . د: ، كالمعجـ العربي نشأتو كتطكره96: ـ1979=ػق1399، تالعمـ لممالييف، بيرك
 . 1/218: ـ1968، دار مصر لمطباعة، 2نصار، ط

(3) 1/ 4 . 

 . 2/405: المعجـ العربي نشأتو كتطكره: ينظر (4)
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، فيك يرمي في كتابو إلى تنقية المغة العربية مف (1)((يسنده الثقات مف العرب
 كلـ تكف تسميتو (2).الشكائب التي تسربت إلييا عمى يد سابقيو أك معاصريو

بيذا االسـ اعتباطان أك عبثان، بؿ كاف قد قصد إلى تيذيب المغة مف الدخيؿ، 
أساسان في عممية التيذيب كالتنقية، ثـ استعاف بمصادره  (العيف)كقد جعؿ 

األخرل كالركاية كالنقؿ كالمشافية كالسماع، فحشا كتابو بأقكاؿ الميث؛ ألنو 
كاف يرل أف العيف ليس مف تأليؼ الخميؿ، بؿ ىك مف عمؿ تمميذه الميث بف 

المظفر، كقد عقب عمييا بالنقد كالتصكيب أك التيذيب، فكاف بحؽ تيذيبان 
كلـ أكدع )):  كمع ضخامة ىذا المعجـ كاتساع جنباتو يقكؿ األزىرم(3).لمغة

كتابي ىذا مف كالـ العرب إال ما صح لي سماعان منيـ أك ركاية عف ثقة أك 
حكاية عف خط ذم معرفة ثاقبة اقترنت إلييا معرفتي، الميـ إال حركفان كجدتيا 

 (4)((.البف دريد كابف المظفر في كتابييما فبينت شكي فييا كارتيابي بيا
أكدعت ىذا الكتاب )): (5)فقد قاؿ عنو مؤلفو في مقدمتو (الصحاح)كأما 

ما صح عندم مف ىذه المغة التي شرؼ اهلل تعالى منزلتيا كجعؿ عمـ الديف كالدنيا 
كيبدك مف ( (منكطان بمعرفتيا عمى ترتيب لـ أسبؽ إليو كتيذيب لـ أغمب عميو

خالؿ مقدمتو منيجو في التزاـ الصحة، كارتباط المغة بعمـك الديف كالدنيا كما ىي 
 كنحف نستنتج مف مقدمتو أنو سييمؿ الكثير مف المفردات التي ال (6).عند األزىرم

 تخرج عف معيار الصحة الذم استند إليو؛ ذلؾ أف اال يجدىا تكافؽ منيجو؛ ألنو

                                                 

 سجؿ ع عبد السالـ ىاركف كآخريف، مطابؽ، تحقي(ىػ370ت)األزىرم : تيذيب المغة (1)
 . ، مقدمة المؤلؼ1/54. ـ كسنكات أيخر1964=ػق1384، االعرب، القاىرة، كغيره

 . 1/332: المعجـ العربي: ينظر (2)

رشيد العبيدم، مطبعة المجمع العممي العراقي، . د: األزىرم كالمعجمية العربية: ينظر (3)
 107ص : ـ2001/ىػ1422بغداد، 

 . (مقدمة المؤلؼ) 1/40: تيذيب المغة (4)

(5) 1/33 . 

 . 2/487: المعجـ العربي (6)
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فمما قدـ  (أساس البالغة)كأما  (1).مف مزاياه التماسو الصحيح الذم ال خالؼ فيو
كمف خصائص ىذا الكتاب تخيِّر ما كقع في )): (2)في مقدمتو قكلو الزمخشرم لو

عبارات المبدعيف كانطكل تحت استعماالت المفمقيف أك ما جاز كقكعو فييا، 
، فبيذا تميز أساس البالغة ((...كانطكاؤه تحتيا مف التراكيب التي تممح كتحسف

، فيذا المعجـ ليس (3)مف بقية المعجمات بعزلو المعاني المجازية عف الحقيقية
نما ىك أساس البالغة؛ إذان  بمحيط كال صحيح كال تيذيب كال بارع في المغة، كا 

فالميداف تحكؿ مف المغة إلى البالغة؛ كسبب ىذا التحكؿ ىك القرآف الكريـ كتاب 
، كىك يعنى بالعبارة المركبة التي ليؿ مركز ممتاز في عالـ المغة (4)العربية األعظـ
كبذلؾ فإف الزمخشرم يضع في معجمو ىذا ما يراه يحكم عبارات . (5)المغة كاألدب

.  عبارات بميغة كاستعماالت بديعة يشمميا اتجاىو في تأليؼ ىذا المعجـ
فقد كشؼ مؤلفو عف سبب تأليفو، وعف ىذه الكثرة  (لساف العرب)كأما 

: ))... (6)الكاثرة مف المفردات، وتنوع مصادره بقولو عف ىذا المعجـ في مقدمتو
 كافتقر عظـ نفعو بما اشتمؿ مف العمـو عميو، وغني بما فيو عف غيره... ))

غيره إليو، كجمع مف المغات كالشكاىد كاألدلة ما لـ يجمع مثميو مثمىو؛ ألف كؿ كاحد 
مف ىؤالء العمماء انفرد بركاية ركاىا كبكممة سمعيا مف العرب شفاىان كلـ يأت في 

استغنى : تعاظـ عف نقؿ ما نقمو، بؿ أقكؿ: كتابو بكؿ ما في كتاب أخيو كال أقكؿ
بما فيو، فصارت الفكائد في كتبيـ متفرقة كسارت أنجـ الفضائؿ في أفالكيا ىذه 
مغربة كىذه مشرقة، فجمعت منيا في ىذا الكتاب ما تفرؽ، كقرنت بيف ما غرَّب 

                                                 

 . 129: مقدمة الصحاح: ينظر (1)

 . ؾ: الصفحة (2)

فالح محمد عمكاف الجبكرم، رسالة : أساس البالغة دراسة في المنيج كالمادة: ينظر (3)
= ىػ1411طالب عبد الرحمف، كمية اآلداب، جامعة المكصؿ، . ماجستير بإشراؼ د

 . 150: ـ1990

.  2/690: المعجـ العربي نشأتو كتطكره: ينظر (4)
.  2/691: ف. ـ: ينظر (5)
(6) 1/8  .
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منيا كما شرَّؽ، فانتظـ شمؿ تمؾ األصكؿ كميا في ىذا المجمكع كصار ىذا بمنزلة 
، فيك يرمي إلى أمريف جكىرييف في المعجـ ((...األصؿ كأكلئؾ بمنزلة الفركع

االستقصاء كالترتيب، فقد ذىب في مقدمتو إلى أف المعاجـ السابقة عميو : المغكم
جمع ))ال تعنى إال بكاحد منيا، فالتيذيب كجيتو تيذيب المغة كالمحكـ رمى إلى 

المشتت مف المكاد المغكية في الكتب كالرسائؿ في كتاب كاحد يغني عنيا جميعيا، 
، كالصحاح (1)((إلى دقة التعبير عف معانييا، كتصحيح ما فييا مف آراء نحكية

كقد . صرؼ ىمتو إلى انتقاء الصحيح مف األلفاظ عمى كفؽ نظاـ لـ يسبؽ إليو
حسيف نصار أف ابف منظكر أراد أف يحكز الحسنييف بأخذ مادة األكليف . ذكر د

كالكاقع أف ابف منظكر لـ يقتصر عمى ترتيب األخير كما ذكر . (2)كترتيب األخير
حسيف نصار، بؿ أخذ مادتو أيضان كتعميؽ ابف برم عمييا، ىذا فضالن عف . د
كنحف إذ ذكرنا ىذه المقدمة . البف األثير (كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر)

فإننا نجد في ذلؾ تفسيران لطبيعة األلفاظ كالمعاني التي تناكليا كؿ معجـ في المكاد 
كالجدكؿ اآلتي يشتمؿ عمى مكازنة بيف الجذكر المغكية في . الثالثة التي اخترناىا

:  المحيط كالمعجمات الستة التي أشرنا إلييا آنفان 
جميرة المغة العيف المحيط 

ذىر ذعج ذأب ذلؼ ذعذع ذلغ ذـر ذأب 
ذىط ذعذع ذأج ذأؿ ذعؽ ذلؼ ذرمؿ ذأت 
ذىؿ ذعر ذأذأ ذأـ ذرع ذلؽ ذرنب ذأج 
ذىف ذعط ذأر ذأك ذعت ذلؿ ذرك ذأذأ 
ذكأ ذعؼ ذأؼ ذأم ذعر ذلى ذرل ذأر 
ذكب ذعؽ ذأؿ ذب ذعط ذمر ذعب ذأط 
ذكج ذعمب ذأـ ذبر ذعؼ ذمط ذعبف ذأؼ 

                                                 

 . 1/372: المعجـ العربي (1)

 . 2/544: ف. ـ (2)
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ذكح ذعمؽ ذأم ذبؿ ذعمب ذمقر ذعت ذأؿ 
ذكد ذعمف ذب ذر ذعمؽ ذمؿ ذعر ذأـ 
ذكر ذنذؼ ذبح ذرأ ذعمط ذممؽ ذعط ذأم 
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جميرة المغة العيف المحيط 
ذكؼ ذفر ذبذب ذرب ذعف ذمـ ذعع ذبب 
ذكؽ ذؼ ذبر ذرؼ ذلقع ذمى ذعؼ ذبح 
ذكؿ ذفؿ ذبؿ ذرمؿ ذيع ذنب ذعؽ ذبر 
ذكم ذفط ذبى ذرك ذبح ذنف ذعمب ذبؿ 
ذيب ذقف ذحج ذفر ذحؿ ذىط ذغمؽ ذجح 
ذيخ ذكر ذخذخ ذؿ ذرح ذىر ذعمط ذحح 
ذير ذكا ذحؽ ذلؼ ذحمـ ذىؿ ذعف ذحؿ 
ذيع ذكك ذحؿ ذـ ذىط ذىف ذعى ذحمط 
ذيؼ ذلج ذحمط ذمأ ذىؿ ذكب ذفر ذحمـ 
ذيؿ ذلذؿ ذحر ذمر ذىف ذكح ذفرؽ ذحك 
ذيـ ذلغ ذرأ ذمؿ ذىب ذكد ذفط ذجي 
 ذلؼ ذرب ذمي ذخر ذكر ذفؼ ذخخ 
 ذلؽ ذرح ذف ذيخ ذكط ذفؿ ذخر 
 ذؿ ذرذر ذنب ذرؽ ذكؽ ذقح ذرأ 
 ذمت ذر ذك ذلؽ ذكؿ ذقط ذرب 
 ذمحؿ ذرطس ذكب ذقف ذكف ذقؽ ذرح 
 ذمر ذرع ذكد ذكؽ ذكك ذقف ذرر 
 ذمؿ ذرؼ ذكؿ ذقك ذكم ذقك ذرط 
 ذـ ذرؽ ذكم ذمقر ذيأ ذكر ذرطس 
 ذمو ذرنح ذا ذكر ذيخ ذكك ذرع 
 ذمأ ذرل ذيا ذكك ذير ذيح ذرعؼ 
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جميرة المغة العيف المحيط 
 ذنب ذرك ذيب ذأط ذيع ذلح ذرؼ 
 ذف ذطى ذيؼ ذأب ذيؿ ذلع ذرؽ 
 ذىب ذعت ذيؿ ذأؿ ذيـ ذلعب ذرفط 
     ذيف   
     ذيو   

 92   70  107 المجموع 

لساف العرب أساس البالغة الصحاح تيذيب المغة 
ذكب ذفط ذحا ذا ذمى ذأب ذرعؼ ذرأ ذمر ذرؽ ذا 
ذكج ذفؼ ذخخ ذاؾ ذنب ذأؼ ذعؼ ذيأ ذمط ذرمؿ ذاؾ 
ذكح ذقؿ ذخر ذلؾ ذنف ذأؿ ذفؼ ذأب ذمؿ ذرك ذلؾ 
ذكخ ذقح ذذح ذك ذىب ذيب ذلؼ ذبب ذممؽ ذعت ذأب 
ذكد ذقط ذرأ ذكات ذىؿ ذبح ذيؼ ذرب ذمـ ذعج ذأج 
ذمط ذقف ذرب ذكا ذىف ذبر ذرؽ ذعمب ذمى ذعر ذأذأ 
ذكؼ ذقا ذرج ذكل ذكب ذبؿ ذعمؽ ذنب ذنب ذعط ذأر 
ذكؽ ذكر ذرح ذأب ذكد ذحؿ ذلؽ ذكب ذىب ذعع ذأؼ 
ذكؿ ذكا ذرر ذأت ذكؽ ذخر ذكؽ ذىب ذىط ذعؼ ذأؿ 
ذكف ذلج ذرز ذأج ذكل ذرأ ذأؿ ذأت ذىؿ ذعؽ ذأـ 
ذكل ذلع ذرع ذأح ذيخ ذرب ذبؿ ذعت ذىف ذعؿ ذأف 
ذيأ ذلعب ذرعؼ ذأذأ ذيع ذرح ذحؿ ذيت ذىك ذعمب ذأم 
ذيب ذلغ ذرؼ ذأر ذيؿ ذرر ذلؿ ذأج ذك ذعمؽ ذبب 
ذيت ذلفؼ ذرفؽ ذأط ذيـ ذرع ذمؿ ذبح ذكب ذعمط ذبح 
ذيج ذلؼ ذرؽ ذأؼ  ذرؼ ذىؿ ذرح ذكت ذعف ذبر 
ذيخ ذلؽ ذرمؿ ذأؿ  ذرؽ ذيؿ ذكح ذكح ذعى ذبؿ 
ذيذخ ذلؿ ذرا ذأـ  ذرل ذأـ ذيخ ذكد ذغمر ذبف 
ذير ذلـ ذركد ذأف  ذعر ذمـ ذركد ذكذخ ذفر ذبى 
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ذيط ذال ذعب ذأم  ذعذع ذيـ ذكد ذمط ذفؼ ذجج 
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لساف العرب أساس البالغة الصحاح تيذيب المغة 
ذيع ذمأ ذعت ذبب  ذعؼ ذأف ذأر ذكؼ ذقح ذجؿ 
ذيؼ ذمت ذعج ذبج  ذعف ذعف ذبر ذكؽ ذقط ذحج 
ذيؿ ذمر ذعر ذبح  ذفر ذقف ذخر ذكم ذقف ذحح 
ذيـ ذمط ذعط ذبر  ذفؼ ذنف ذرر ذيأ ذقى ذحؿ 
ذيف ذمقر ذعع ذبكؿ  ذقف ذكف ذعر ذيب ذكر ذحمط 
ذيا ذمؿ ذعؼ ذبؿ  ذكر ذىف ذفر ذيت ذكك ذحمـ 
 ذمـ ذعؽ ذبف  ذكى ذأم ذكر ذيخ ذلج ذىمـ 
 ذمو ذعؿ ذبي  ذلؼ ذبى ذمر ذير ذلح ذمى 
 ذمي ذعمب ذجج  ذلؽ ذرا ذير ذيع ذلع ذخخ 
 ذنب ذعمت ذجؿ  ذلؿ ذكا ذأط ذيـ ذلغ ذخر 
 ذىب ذعمؽ ذجح  ذمر ذلى ذعط ذيى ذلؼ ذرأ 
 ذىر ذعمط ذحح  ذمؿ ذمى ذفط  ذلؽ ذرب 
 ذىط ذعف ذحر  ذمـ ذكل ذرع  ذلؿ ذرح 
 ذىؿ ذغمر ذحؽ    ذعع  ذلـ ذرر 
 ذىف ذفر     ذيع  ذلكؿ ذرع 
 ذىا ذفرؽ ذحمـ    ذرؼ  ذمحؿ ذرعؼ 
          ذرؼ 
 131    46  67  101  المجموع

 

:  كنحف نستنتج مف الجدكؿ السابؽ ما يأتي
جذكر، كىذا يعني أنو  (107)إف عدد جذكر ىذا الحرؼ في المحيط قد بمغ  .1

جذران، إذ بمغ عدد الجذكر ذاتيا  (37)يزيد عمى عدد الجذكر ذاتيا في العيف بػ 
جذران، إذ بمغت  (15)جذران، كما أف المحيط يفكؽ الجميرة بػ  (70)في العيف 

جذكر،  (6)كما أنو يزيد عمى عددىا في التيذيب بػ . جذران  (92)في الجميرة 
كما أنو يزيد عمى عددىا في . جذر (101)إذ بمغ عددىا في التيذيب 

كىك يزيد . جذران  (67)جذران، إذ بمغ عددىا في الصحاح  (40)الصحاح بػ 
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( 46) بمغ عددىا في األساس ذجذران، إ (61)عمى عددىا في األساس ب 
 بمغ عددىا في دجذران، فؽ (24)كىك يقؿ عف عددىا في المساف ب . جذران 

.  جذران  (131)المساف 
إف الجذكر التي تناكليا كؿ معجـ مف المعجمات يختمؼ بعضيا عف البعض  .2

:  في المعجـ اآلخر، كنحف حيف نكازنيا بما كرد في المحيط نجد ما يأتي
جذران في  (44)جذكر في العيف كلـ ترد في المحيط، ككرد  (9)كردت  . أ

.  المحيط كلـ ترد في العيف
جذران في  (41)جذران في الجميرة كلـ ترد في المحيط، ككرد  (25) كرد ب

.  المحيط كلـ ترد في الجميرة
جذران في  (30)جذران في التيذيب كلـ ترد في المحيط، ككرد  (24)كرد . ج

.  المحيط كلـ ترد في التيذيب
جذران في  (46) جذكر في الصحاح كلـ ترد في المحيط، ككرد 5كردت . د

.  المحيط كلـ ترد في الصحاح
جذرانفي  (62) يرد في المحيط، ككرد ـكرد جذر كاحد في األساس، كؿ. ىػ

.  المحيط كلـ ترد في األساس
جذران في  (18)جذران في المساف كلـ ترد في المحيط، ككرد  (42)كرد . و

.  المحيط كلـ ترد في المساف
 (ذرك، ذرل)، ك (ذحا)في  (ذحك، ذحى)قد تناكؿ مادة  (المساف)مع مالحظة أف 

في  (ذكك)ك  (ذال)في  (ذلى)ك  (ذكا)في  (ذكك)ك  (ذقا)في  (ذقك)ك  (ذرا)في 
.  ، كىذا كمو قياسان بتناكؿ المحيط لممادة ذاتيا(ذكل)
بجذكر مدغمة في الجميرة، ككردت  (ذب، ذر، ذؼ، ذـ، ذف)كردت المفردات  .3

. (...ذبب، ذرر، )مفكككة اإلدغاـ في المحيط 
بجذكر مدغمة في العيف، ككردت  (ذب، ذر، ذؼ، ذـ، ذف)كردت المفردات  .4

.  مفكككة اإلدغاـ في المحيط
حسيف نصار حكؿ كجكد عدد مف الجذكر في . كالبدىنا مف تككيد ما ذكره د .5

كقد انفرد المحيط بعدد منيا )): المحيط لـ تذكرىا بعض المعجمات حيف قاؿ
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انفراد الصاحب " يكىاف فؾ"؛ كقد عزا الباحث (1)((لـ يرد في غيره مف المعاجـ
بما انفرد بو إلى أف ىذا المعجـ قد حكل جذكران كثيرة لـ يعتمد في إيداعيا 

المتطرؼ الذم ال يقيـ كزنان إال لممادة المغكية " تنقية المغة"مبدأ ))معجمو عمى 
المكجكدة في شعر البدك مف األعراب، كربما كاف استيعابو لأللفاظ المغكية 
المستعممة خارج محيط االستعماؿ البدكم الخالص، ىك سبب الطعف في 

 كنحف نرل (2)((.الذم كاف غزير المادة كلكنو فقير الشكاىد... معجمو المغكم
أف منيجو القائـ عمى اإلحاطة كالشمكؿ، كثقافتو الكاسعة المتعددة المشارب 

كاآلف نعكد لنختار ثالثة جذكر . كانا سببان في انفراده فيما انفرد بو مف الجذكر
كردت في المحيط كتكررت في المعجمات الستة التي اخترناىا؛ لنتبيف مف 
خالليا طريقة كؿ معجمي كمنيجو كعرضو لممعاني مف خالؿ ىذه الجذكر 

.  (ذرع، ذنب، ذىب): كىي
 

 (ذرع)
بدأ الصاحب ىذا الجذر بأربعة معاف لكممة الذراع، بعدىا بيف معنى : المحيط
 السباحة، ذكر بعده معاني أخرل تخص الحيكاف كالثكر كالحمار، في (ذرع)الفعؿ 

لداللة كاحدة " األذرىع"ك " المٌذرع"انتقؿ بعدىا إلى معنى الرجؿ المذرع كجاء بكممتي 
مرجحان ككف األكلى أصح، كىذا األسمكب يرد كثيران في المحيط حيف يصكب 

" المذرع"ك " المذرعة"كيصحح أك يرجح رأيان عمى اآلخر، ثـ بيف معنى كممة 
مستعينان بطريقة " ذرع"ك" ذٌرع"بكصفيما صفتيف أخرييف مف الفعؿ كجاء بالفعميف 

، كقد مثؿ بجمؿ ليتبيف مف خالليا بعض "بالتخفيؼ: "مف طرائؽ الضبط كىي قكلو

                                                 

 دار الجاحظ، بغداد، ت منشكرا80ضمف سمسمة المكسكعة الصغيرة، العدد: المعجـ العربي (1)
 . 36، صـ1980

رمضاف عبد التكاب، . يكىاف فؾ، ترجمة د: العربية دراسات في المغة كالميجات كاألساليب (2)
النقد المغكم في : ، كينظر172/ـ 1980=ىػ 1400، المطبعة العربية الحديثة، مصر 2ط

عبد . د. معجمات القرف الرابع لميجرة، عامر باىر الحيالي، أطركحة دكتكراه، بإشراؼ أ
.  14ص: ـ1996الكىاب محمد عمي العدكاني كمية اآلداب، جامعة المكصؿ، 
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كىي عادة مف عادات العرب إذا " األسير المذرع"المعاني ثـ ذكر مف المعاني 
كجاء بمعنى المكت الذريع كالذريعة كالذرىعىة ناقالن بعض معاني . أرادكا قتؿ األسير

كذكر معنييف آخريف لمذريعة منتقالن إلى . األفعاؿ التي تشتؽ مف ىذه المفردات
كبعد ذلؾ جاء باشتقاقات كثيرة " الذرىعة"ك " الذركع"ك " ذرع"مفردات أخر مثؿ 

كباستعماالت مختمفة ليدؿ عمى كؿ كاحد منيا عمى معنى جديد، كذكر مكاضع مف 
خالؿ اشتقاقات الفعؿ مثؿ أذًرعات كأذريع، فمعاني تخص الخمر بالمفرد كالجمع، 
كما أنو عمؿ بعض التسميات مثؿ الناقة الٌذًرعة كذكر معاني الٌذٌراع مف الجماؿ، 
كاألذراع كختـ كالمو بمعنى التذرُّع، كىكذا جاءت المعاني دكف تنسيؽ أك ترتيب، 
نما ىي حشد مف المفردات مع معانييا مستعينان  فمـ يعتمد عمى سياؽ معيف، كا 

 . باألمثمة كالضبط كالتصحيح كمما دعتو الحاجة إلى ذلؾ
؛ لذا فإننا نجد أف أغمب المعاني (العيف)اعتمد الصاحب كثيران عمى كتاب : العيف

كاالشتقاقات التي ذكرىا الصاحب في معجمو كاف قد ذكرىا الخميؿ قبمو مع بعض 
: االختالفات في التعبير كالشمكؿ بما يجعؿ المعنى قريبان أك متشابيان كقكؿ الخميؿ

ٍسطىى)) : كقاؿ الصاحب. (1)((الذِّراعي مف طىرىؼ الًمٍرفىؽ إلى طرؼ اإًلٍصبىع الكي
: ، كقكؿ الخميؿ(2)((كالذراع اسـ جامع لكؿ ما يسمى يدان مف الركحانييف))
، (4)((أطرافيا: كمىذىارعي األرض)): ، كقاؿ الصاحب(3)((.نكاحييا: كمىذاًرعي األرض))

كما أننا نجد أف ىناؾ طائفة مف المفردات كالمعاني التي انفرد بيا الخميؿ كأخرل 
ما بىعيدى مف : كمىذاًرعي القرل)): انفرد بيا الصاحب فمف األكلى قكؿ الخميؿ

كاالٍكثىاري . القىٍبضي بالذراع: كاإلذراع)): كمف الثانية قكؿ الصاحب. (5)((األمصار
، كما أننا نجد أف الصاحب قد أىمؿ جميع الشكاىد التي ذكرىا (6)((.في الكىالـ

                                                 

 . 2/96: العيف (1)

 . 1/462: المحيط (2)

.  2/97: العيف (3)
 . 1/464: المحيط (4)

.  2/98: العيف (5)
 . 1/464: المحيط (6)
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ألرضى تسعيفى فمما ذىرىٍعنا افمٌما : قاؿ. كذرعتي الحائط كنحكه)): الخميؿ كمنيا قكلو
(1)(.(... ... ... ن غمكة

 

التي كاف  (الذَّرىعي )كمثؿ ذلؾ بيت لألعشى جاء بو شاىدان عمى كممة 
:  الصاحب قد ذكر معناىا مستغنيان عف الشاىد كىك

 (2)كأنيا بعدما أفضى الٌنجاد بيا  بالشَّيِّطىٍيًف مىياةه تبتغي ذىرىعا
.  كمثؿ ذلؾ بيت لذم الرمة كقكؿ لمعرب

: كال بد مف اإلشارة إلى كركد ما قد يككف تصحيفان حيف ذكر الخميؿ
إذا اتَّسىعى : كالرجؿ ييذىرِّعي في ساحتو تىٍذريعان ))

فقد كرد النص في المحيط كما ( ((3)
 (4)((.اتَّسىعى : كذىرَّعى في السباحة)): يأتي

ضاؽ ذىٍرعي عف كذا )): بدأ ابف دريد ىذا الجذر بقكؿ العرب: جميرة المغة
، ثـ ضحو، كىذه كناية لـ يسميا كلـ يرد ىذا المعنى عند الصاحب كال (5)((ككذا،
كتكررت عند ابف دريد طائفة مف المفردات التي ذكرىا الصاحب مثمما . الخميؿ

كذكر )): ذكرىا الخميؿ، كلربما أخذ ذلؾ ابف دريد عف الخميؿ يدلنا عمى ذلؾ قكلو
كقد كرد . (6)(( غيرهفمالبصرممف  ارع األرض نكاحييا، كلـ يجئ بومذاالخميؿ أف 

كقد كرد كثير . (8)(ذراع اإلنساف)، كمف المفردات التي تكررت (7)ذلؾ في العيف
مف العبارات كمعانييا بمثؿ ما ذكرىا الصاحب الذم أخذ عف الخميؿ، نمثؿ لذلؾ 

كالذَّريعةي جمؿه ييٍختىؿي بو الٌصيدي، يمشي الٌصيادي إلى جنبو فإذا أمكنو )): بقكؿ الخميؿ

                                                 

.  2/97: العيف (1)
 . 2/97: ف. ـ (2)

 . 2/97: العيف (3)

 . 1/462: المحيط (4)

، أعادت طبعو باألكفسيت مكتبة المثنى، بغداد، (ىػ321ت)ابف دريد األزدم : جميرة المغة (5)
 . 308 /2: ـ1926عف الطبعة األكلى، حيدر آباد الدكف، اليند، 

 . 2/308: ف. ـ (6)

(7) 2/97 . 

 . 2/308:  كقارف مع جميرة المغة1/462: المحيط (8)
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: كقاؿ الصاحب( ((1).الصيدي رمى كذلؾ الجمؿي يسٌيب أكالن مع الكحش حتى يأتمفا
مىؿ ييٍختىؿي بو الصٍيدي فىييٍرمى مف كىرائو: كالذًريعىةي )) ، كذكر ذلؾ ابف دريد بما (2)((جى

 كنستدؿ مف (3)(( بو الصائد لئال يراه الصيد ثـ يرميوختؿي جمؿ م: ريعةذَّ كاؿ)): نصو
.  مف ذلؾ عمى أف معجـ العيف ىك األصؿ كقد أخذ عنو االثناف

كفضالن عف ذلؾ فإننا نجد بعض المعاني التي ذكرىا كلـ يكردىا الصاحب 
كتذرَّعت ... كذىرىٍعتي البعيرى أذرىعو ذىٍرعان، إذا كطئتى ذراعىو ليركب صاحبيؾ)): كقكلو

، كأكالد أكالد ذارعو : كيقاؿ لمكالب. المرأةي، إذا شٌقت الخيكص لتجعؿ منو حصيران 
كلـ يرد ذلؾ في المحيط، كال في العيف، كىذا يعني أف ابف ( ((4).، كأكالد كازعزارعو 

.  دريد قد نقميا مف مصادره األخرل
تهذيب اللغة
، ثـ نقؿ تفسير "صمى اهلل عميو كسمـ"بدأ األزىرم بحديث لمرسكؿ: (5)

الميث لو، كنقؿ أيضان عف الحراني كابف السكيت، كيكرر ذكر الميث ناسبان إليو 
الذراع مف طرؼ المرفؽ إلى : كقاؿ الميث)): جميع ما كاف قد كرد في العيف كقكلو

 كبالعبارة نفسيا، كىناؾ مف (7)كقد كرد ذلؾ في العيف (6).((طرؼ اإلصبع الكسطى
كالذم نجده . دكف نسبتيا إلى أحد (قاؿ)مف النصكص التي أكردىا تحت عبارة 

مف خالؿ الصفحة التي كرد فييا النص ككأنيا عطؼ عمى قكؿ سابؽ نسبو لميث؛ 
نما  كلكف مجمكعة مف ىذه النصكص لـ ترد في العيف بالنص ذاتو كالمعنى، كا 
كردت في المحيط بالعبارة كبالمعنى بما يكحي بنقؿ أحدىما عف اآلخر كقكؿ 

اسـ جامع في كؿ ما يسمَّى يدا مف الركحانييف ذكم : كالذراع: قاؿ... )): األزىرم

                                                 

.  2/98: العيف (1)
 . 1/467: المحيط (2)

.  2/308: الجميرة (3)
 . الصفحة نفسيا: ف. ـ (4)

.  318-2/314: تيذيب المغة (5)
.  2/314: ف. ـ (6)
 . 2/96: ينظر (7)
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اسـ جامع لكيؿ ما : الذراعي )): ، كقد كرد ىذا عند الصاحب بقكلو(1)((.األبداف
اًنيٍيف كىذا  (ىػ370)، كلما كاف األزىرم قد تكفي سنة (2)((.ييسىمى يىدان مف الرٍكحى
فيما متعاصراف كال أستطيع أف أحدد أيان منيما  (ىػ385)قريب مف كفاة الصاحب 

أخذ عف اآلخر في حاؿ حصكؿ كتاب صاحبو بيف يديو، كلكف األمر يدعك إلى 
اسـ جامع، يد، ): االنتباه خاصة بكركد مفردات ال تجمعيا المصادفة مثؿ

كىناؾ طائفة مف . مع احتماؿ أخذىما مف مصدر كاحد غير العيف (الركحانييف
ك " مىذىارع األرض"ك " مىذاًريع الدابة: "المفردات كالعبارات التي ذكرىا االثناف مثؿ

".  ذىرىعىوي القيء"ك " فرس ميٌذرع"ك " امرأة ذاًرع"ك " مكت ذىريع"
كمما ال يختمؼ فيو االثناف ىك كثرة أخذ األزىرم مف رجاؿ المغة كنسبة 
آرائيـ إلييـ، فقد نقؿ عف الميث كثيران كنقؿ عف أبي عبيد كأبي عمرك كابف شميؿ 

كما . كاألصمعي كثعمب كابف األعرابي كاألمكم كأبي الييثـ، كقد يرجح رأيان ألحدىـ
ذكر األزىرم الكثير مف الشكاىد النثرية كالشعرية مكضحان كمعمقان عمى ركايتيا 

كمعانييا، كضبطيا ذاكران مف خالفيـ في الرأم أيضان، معمالن بعض المفردات، ذاكران 
بعض األبيات الشعرية أيضان منسكبة إلى شعرائيا، كمبينان نكع النص النثرم الذم 
يذكره، كأف يككف حديثان أك قكالن، ككؿ ذلؾ لـ نجده عند الصاحب الذم كاف ىمو 

االستقصاء كاإلحاطة بأكبر عدد مف المفردات كحرصو عمى تكضيح دالالتيا دكف 
 . إطالة أك اىتماـ بالشكاىد، فيمو حشد أكبر عدد مف المكاد في معجمو المحيط

ذكر الصاحب في بداية كالمو عمى معنى الذراع بأنو يذكر كيؤنث، : (3)الصحاح
كقد ذكر الجكىرم ىذه اإلضافة كاستغنى عف معنييف ذكرىما الصاحب لمعنى 

كيمتقي االثناف في بعض . الذراع، كىما سمة لبني ثعمبة مف اليمف كصدر القناة
المرأةي الخفيفة : كالذىراعي بالفتح)): المفردات التي ذكرت عندىما كمنيا قكؿ الجكىرم

                                                 

 . 2/314: تيذيب المغة (1)

 . 1/462: المحيط (2)

، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر (ىػ400ت حدكد)الجكىرم : الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (3)
.  (ذرع) 1211-3/1209: ـ1979=ىػ 1399، دار العمـ لممالييف، بيركت 2عطار، ط
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: كاٍمرأىةه ذىرىاع كذاًرعة)): فقد ذكر ذلؾ الصاحب بما نصو، (( ...اليديف بالغٍزؿ
كمف المفردات التي . فمـ يذكره الجكىرم (ذىرع) قكلو اكأـ، ((سىًريعىةي الغىٍزؿ، كذىرعه 
. كثكره ميذرَّعه ... كذرَّعوي تذريعان، أم خنقو... كذىرىعىوي القيءي )): تكررت بمعانييا قكلو

كالناقة التي يستتر بيا الرامي .. كالذريعة الكسيمة... كلد البقرة الكحشية: كالذَّرىعي . 
(.  (كاالذراعي كثرة الكالـ كاإلفراط فيو... لمصيد

كىناؾ طائفة مف المفردات كالمعاني التي أكردىا الجكىرم في صحاحو 
أبطرتي فالنان ذىٍرعىوي، أم كمفتو أكثر : كتقكؿ)): كلـ يكردىا الصاحب، مف ذلؾ قكلو

اٍقًصٍد : كقكليـ... كيقاؿ ًضٍقتي باألمر ذىٍرعان، إذا لـ تيًطٍقوي كلـ تىٍقكى عميو. مف طىكقو
، أم اربىٍع عمى نفسؾ الثكبي سىٍبعه في ثمانيةو، إنما قالكا سىٍبعه ألف : كقكليـ. بذىٍرًعؾى

نَّما قالكا ثمانية ألفَّ األشبار مذكِّرىة... األٍذريعى مؤنَّثة : كالذىرىعي بالتحريؾ... كا 
. المطير الذم يرسىخ في األرض قدرى ًذراعو : كالميذىرِّعي بكسر الراء مشددة... الطىمىعي 
كيقاؿ لمنخيؿ التي تقرب مف ... الذم أيمُّو أشرؼ مف أبيو، ىذا بفتح الراء: كالميذىرَّعي 
قاؿ : ))كما أكرد تعميقان نحكيان لسيبكيو عمى كممة أذرعات بقكلو(. (. مىذاًرعي : البيكت
، كرأيت أذرعاًت : كمف العرب مف ال ينكف أذرعات يقكؿ: سيبكيو ىذه أذرعاتي

كؿ ذلؾ لـ يذكره الصاحب عمى . (1)((كالنسبة إلييا أذرعيٌ . بكسر التاء بغير تنكيف
الرغـ مما قيؿ عف ىذا المعجـ بككنو محيطان، كبأنو يجمع فيو ما استطاع مف 

فضالن عف ذلؾ كاف الجكىرم قد عزز كالمو بكثير مف الشكاىد الشعرية . مفردات
:  التي لـ يذكر منيا الصاحب شيئان كقكؿ الشاعر

إلى مشربو بيف الذراعيف باردي 
 

ميد  : بف ثكر يصؼ ذئبان  كقكؿ حي

ٍف بات كىٍحشان ليمةن لـ يضؽ بيا           ًذراعان كلـ يصبٍح ليا كىك خاًشعي   كا 

                                                 

، تحقيؽ عبد السالـ (ىػ180)أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر : كتاب سيبكيو: ينظر (1)
كذكر ذلؾ ابف عقيؿ أيضان ضمف . 3/234: ـ1988، مطبعة المدني، 3محمد ىاركف، ط

عمى  (ىػ769ت)ابف عقيؿ المصرم : شرح ابف عقيؿ: المذاىب التي كردت فييا، أنظر
 . 1/41: ـ1965=ىػ 1385، مطبعة السعادة مصر 14، ط(ىػ672ت)ألفية ابف مالؾ 
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كذكر قكالن آلخر كلألخطؿ كألبي ذؤيب فضالو عف نقمو أقكاالن لرجاؿ المغة كسيبكيو 
.  إذ نقؿ لو قكليف في مكضعيف مف مادتو

، فقد  كثمة اختالؼ بيف االثنيف في بعض ما ذكراه مف مفردات كمعافو
، بينما (1)((كثير األٍخًذ مف الشنرىابً : كًزؽ ذىارع كذىرعه )): ذكر الصاحب الٌزؽ بقكلو

غير ييٍسمىخي مف ًقبىًؿ الًذراًع، كالجمع ذىكاًرعي، كىي : الًذراعي ))ذكر الجكىرم  الزىؽُّ الصى
 كذكر الجكىرم بأنيما (3)، كذكر الصاحب الذراع بأنو اسـ نجـ،(2)((.لمشراب

، كجعؿ الصاحب ىذا المفظ سمة مف سمات (4)((كككباف نيِّراف ينزليما القمر))
، (5)((قكاًئمييا: ًمذاًرعي الدَّابةً ))الحمار بينما حعمو الجكىرم لمبعير، كذكر الجكىرم 

: قىكائميا، كالكاًحدي : كمىذاًرٍيعي الدابة)): بينما جاء الصاحب بيذا المفظ بقكلو
 فجعمو في السرعة (7)((كقتؿ ذريع أم سريع)): ، كجاء الجكىرم بقكلو(6)((.ًمٍذرىاعه 

في القتؿ بينما خصو الصاحب بفشك المكت ككثرتو حتى يمنع التدافف كذلؾ في 
أذًرعات بكسر )): ، كجعؿ الجكىرم(8)((فاشو حتى اليتدافنكا: كمكته ذريعه )): قكلو

: ، كجعؿ الصاحب ذلؾ مكضعيف بقكلو(9)(( تنسب إليو الخمرـالراء مكضع بالشا
عمى الرغـ مف أف :  كختامان نقكؿ(10)(كأذًرعات كأذريعي مكاناف تنسب إلييما الخمر)

الجكىرم كالصاحب قد تعاصرا فإنيما اختمفا كثيران في تناكؿ المفردات كعددىا 
ف ىما قد التقيا في عدد منيا فإف ىذا يدؿ عمى تشابو  كعرضيا كمعانييا كا 

.  مصادرىما في بعض ذلؾ
                                                 

 . 1/464: المحيط (1)

.  3/1210: الصحاح (2)
 . 1/464: المحيط (3)

 . 3/1209: الصحاح (4)

 . 3/1210: ف. ـ (5)

.  1/464: المحيط (6)
 . 3/1211: الصحاح (7)

 . 1/464: المحيط (8)

 . 3/1211: الصحاح (9)

 . 1/464: المحيط (10)
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اختص ىذا المعجـ بتحرم المعاني البميغة كما ذكرنا، كقد تناكؿ : أساس البالغة 
 ليبيف مف خالؿ (1)((ذرٍعتي الثكبى بذراعي)): ىذا الجذر ضمف مكاده كبدأه بقكلو

ىذه الجممة معنى الذراع كلـ يرد ىذا عند الصاحب، كما ذكر الزمخشرم الناقة 
كنخمةه ذىٍرعي )): الذارعة كالفرس الذريعة العنؽ كالشخص الذريع المشي، ككذلؾ قكلو

 كىذا مما لـ يذكره (2)((.خاٍضوي ًبأىٍذرًعيا: كتذرَّعىًت اإلبؿي الماءى . رجؿ أم قامتو
: كقد تشابو االثناف في طائفة مف المفردات كالمعاني كقكؿ الزمخشرم. الصاحب

ذا أكمأ بيده. استعاف بيده: كذىرَّعى الرجؿي في سعيو تىٍذًريعان )) قد ذىرَّع : كيقاؿ لمبشيرا 
كما أف ىناؾ اختالفان بيف االثنيف في .  كمثؿ ذلؾ معنى مذارع البعير(3)((البشيري 

سىًريعىةي اليديف : كاٍمرأىةه ذىاًرعه كذىرىاعه )): بعض االشتقاقات كقكؿ الزمخشرم
: كاٍمرأىةه ذىاًرعه كذاًرعةه )):  فقد ذكر الصاحب ليذا المعنى ما نصو،(((4)بالغىٍزؿ

كأما في المجاز كىذا ما . كاضح بيف االثنيف كاالختالؼ( ((5)سىًريعىةي الغىٍزؿ، كذىرعه 
بعضو قد ذكره الصاحب  انفرد بو األساس عف بقية المعجمات فقد ذكر فيو ما كاف

الصاحب  ، كقد ذكره(6)((كاقصٍد بذرعؾ)): ضمف سياقو لمفرداتو كقكؿ الزمخشرم
كمثؿ ذلؾ اإلذراع في الكالـ كىكاإلكثار، ككذلؾ . لمف يتكعد عمى غير تحقؽ

تذرعت بمعنى تكسمت، كمثمو المكت الذريع كىك المكت الفاشي حتى ال يتدافنكا 
كنجد في ذلؾ دليالن عمى (. ((7)كذرٍعتي لو عند فالف)): كمثمو قكؿ الصاحب

اطالع الزمخشرم عمى معجـ الصاحب لتشابو الكثير مف طرائؽ التعبير إف لـ 
كلكفَّ ىناؾ معاني انفرد بيا صاحب األساس . يكف سبب ذلؾ تشابو مصادرىما

                                                 

، الييئة المصرية العامة 3، مركز تحقيؽ التراث، ط(ىػ538ت)الزمخشرم : أساس البالغة (1)
 . 1/296ص: 19851لمكتاب 

 . 1/296: أساس البالغة (2)

 .الصفحة نفسيا: ف. ـ (3)

. الصفحة نفسيا: ف. ـ (4)
.  1/463: المحيط (5)
 . 1/296: أساس البالغة (6)

 . 1/463: المحيط (7)
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كلـ ترد في المحيط كال غيره كبخاصة في المجاز كما أف الزمخشرم قد استشيد 
  .ببعض الشكاىد الشعرية مما لـ يذكره الصاحب

حكل المساف مادة أكبر مف جميع المعجمات العتماده عمى خمسة : لساف العرب
. مصادر ضخمة أخذ منيا مادتو، ككاف ًضٍمفى مصادره معجما التيذيب كالصحاح

ككاف طبيعيان أف تتكررالمفردات كالمعاني التي ذكرناىا سابقان، كال نريد ىنا أف 
ذلؾ أننا نجد  نضيؼ ما أكردتو مصادر المساف األخرل صرح بذلؾ أـ لـ يصرح

في المساف جميع األلفاظ كالمعاني التي كردت في المحيط كىذا يعني أنيا قد 
فضالن عف ذلؾ فإننا نجد ألفاظان أخرل كمعاني . تكررت متناثرة مف مصادر المساف

: ذكرىا المساف كلـ ترد في المحيط أم أنيا قد احتكتيا مصادر المساف مف ذلؾ
ٍيعىةي ))  كىذا (1)(رضي اهلل عنيما)تصغير الذراع في حديث عائشة كزينب : الذُّرى

ٍسبيؾى : صمى اهلل عميو كسمـ"قالت زينب لمرسكؿ )): مأخكذ مف غريب الحديث إذ حى
، كمثؿ ذلؾ ما أكرده مف حديث ابف (2)((إذا قىمىبىٍت لؾ ابنةي أبي قيحافة ذيريِّعىتىٍييا

ٍسعي : كالذٍَّرعي . قىمِّدكا أمرىكـ رىٍحبى الذِّراًع، أٍم كاًسعى القكة كالقدرة كالبطش)): عكؼ الكي
ؿَّ عندم، كالحديث : كالطَّاقةي، كمنو الحديث ٍقعيوي كجى ـى كى فكىبيرى في ذىٍرعي أم عىظي

 كيكرد ابف منظكر قكالن (3)((أم ثىبَّطىًني عمَّا أردتيوي : فكىسىرى ذلؾ مف ذىٍرعي: اآلخر
قاؿ )): البف سيده معمقان عمى ما ذكره مف معنى اإلذراع كىك كثرة الكالـ ما نصو

، كالذم ذكره (4)((كأىرل أصمو مف مدِّ الذِّراًع؛ ألف الميٍكًثرى قد يفعؿ ذلؾ: ابف سيده
كأىٍفرىطى : كأٍذرىعى في الكالـً كتىذَّرىعى )): ابف سيده ىك   (5)((.أكثىرى

 
                                                 

، دار صادر، دار بيركت، (ىػ711ت)ابف منظكر األفريقي المصرم : لساف العرب (1)
 . 8/93: ـ1956

، تحقيؽ طاىر أحمد الزاكم (ىػ606ت)ابف األثير : النياية في غريب الحديث كاألثر (2)
 . 2/158: ت. كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة اإلسالمية، د

 . 8/95: لساف العرب (3)

.  8/93: لساف العرب (4)
، 1، تحقيؽ عبد الستار أحمد فراج، ط(ىػ458ت)ابف سيده : المحكـ كالمحيط األعظـ (5)

 . 2/58: ـ1958=ىػ 1377مصطفى البابي الحمبي، مصر، 
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 (ذنب)
، ثـ : المحيط بدأ الصاحب بمعنى المعصية كاإلثـ كذكر ما يتعمؽ بالذَّنىًب لمضَّبِّ

جاء بعبارة كناية عف العداكة، كجاء بما يدؿ عمى التالي لمشيء كالتابع، كعاد إلى 
ما يخص ذىنىبى الحيكاف كىنا ذكر ذىنىبى الفرس لينتقؿ إلى التٍَّذنيكًب المتعمؽ بالرطب 
ثـ الًمٍذنىب مما يدؿ عمى مسيؿ الماء فالذُّنىابىة كالذَّنيكب كاليكـ الذَّنيكب، ذكر بعدىا 
مفردات بعضيا يتعمؽ بالكائف الحي كبعضيا بالنبات كبعضيا بالحيكاف، ثـ ذكر 

ما يخص العيف منتقالن إلى ما يتعمؽ بأشياء تخص حياة العربي كىي الذَّنىبي 
، ثـ انتقؿ إلى ما يخص الطائر كذكر معنى الذَّاًنب كاستشيد بسجع كذكر  كالذِّنىابي
بعدىا كممةن أشار إلى ككنيا منسكبة كختـ الجذر بما يخص الناقة ككاف قد أشار 

كىك في كؿ ما ذكر يحشد . في أكثر مف مكضع إلى صيغة الجمع لألسماء
المفردات كاحدة بعد األخرل دكف معيار معيف جامعان بيف المعاني الحقيقية 
 . كالمجازية مستغنيان عف الكثير مف الشكاىد التي يجدىا في مصادره المختمفة

اعتمد الصاحب عمى ما ذكره صاحب العيف مف اشتقاقات في ىذه المادة : العيف
فتقؿ منو معنى الذنب كىك االثـ، كالًمٍذنىب مسيؿ الكادم، كذنب التمعة كالمستذنب 
كالذنكب كىك الفرس الكاسع ىيٍمب الذَّنىب، ككذلؾ معنى الذنكب كىك مؿء دلك مف 

كقد . ماء، كالذناب آخر كؿ شيء، ككذلؾ مذانب المسايؿ كالذنابى كالتذنكب
نيو في : كذىنَّبى الجرادي ))استغنى الصاحب عما أكرده الخميؿ مف معنى  سىًمفى كًسمى

راد كنحكىا، كالتَّذنيب: كالتَّذنيب. أذنابو باًب كالفىراش كالجى يا : التَّعاضؿ لمضِّ إخراجي
رًتيا ربيا عمى أفكاه ًجحى رًتيا كضى ، كأضاؼ الصاحب مف (1)((.أذنابىيا مف ًجحى

ال يىٍنقىًضي شىرُّه : كيىٍكـه ذىنيٍكب)): مصادره بعض المعاني التي لـ ترد في العيف كقكلو
ٍمبً . لطيٍكًلو ٍمًب، الكاًحدي ذىنيٍكبه : كالذَّنيٍكبىاًف في الصُّ ٍتنىاًف يىٍكتىًنفىاًف ناًحيىتىًي الصُّ . ىيما المى

، الكاًحدىةي ذىنىبىانىةه : كالذَّنىبىافي  ٍكجي السٍَّقيً : كفىرىسه ميذىاًنبه . نىبىاته ري . إذا قىذىرىٍت رىًحميو كدىنىا خي
لىدي في القيٍحقيحً : كذىانىبىًت الفىرىسي  قىعى الكى : كالذَّنىبي كالذِّنىابي ... ال تىًدرُّ : كناقىةه ذاًنبه . كى

قىًبو لئالَّ يىٍخًطرى  ٍيطه ييشىدُّ بو ذىنىبي البىًعٍيًر إلى حى كالٌناقىةي التي طىرَّقىٍت : ... كالذُّنىٍيًبيَّةي . خى

                                                 

.  8/191: العيف (1)
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لىًدىا فىعىٍت ذىنىبىيا لمنِّتىاجً : بكى ، ألنَّيا رى ميذىاًنبه
كما أف الصاحب لـ يذكر ما ذكر  ،(((1)

.  الخميؿ مف الشكاىد
بمثؿ ما بدأ الصاحب بدأ ابف دريد حديثو عف ىذا الجذر مكتفيان : (2)جميرة المغة

ذاكران الفعؿ كمصدر االسـ الذنب ثـ كازف بيف قكـ كآخريف في " معركؼ: "بقكلو
أذنابي الناس، )): معنى الذُّنابى كالذَّنىب، كذكر معاني تكررت عند الصاحب مثؿ

كىك الخيط، : كىي مجارم الماء، كالذِّناب: كذىنىبةي الكادم كالًمٍذنىبي كالمىذاًنبي 
: البسر إذا أرطب، كالمىذاًنبي : نبات، كالتَّذنيكب: الدلك، كالٌذنبىاف: كالٌذنيكب
كىك يذكر مف المفردات كالمعاني التي لـ يذكرىا الصاحب التالي لو، (. (المغارؼ
: كقد استشيد لو بشعر ككذلؾ قكلو. (3)((مكضع بنجد: كالذنًئبي )): منيا قكلو

، كذىنَّبى الضَّبُّ : كذىنَّبض الجرادي )) ٍحًرًه بذىنىًبًو : إذا غىٌرزى ليبيضى إذا خرج مف جي
لِّيان  كنجد مفردات انفرد بيا الصاحب عف ابف دريد منيا العبارات البميغة . (4)((..ميكى
 كقكؿ (5)((...كركب فالف ذىنىبى أمرو ميدبر... كبيني كبينو ذىنىبي الضبِّ )): كقكلو

... كالٌذنكباف في الصمب كالفرسي الميذاًنب كالناقة الٌذًنب... يكـ ذىنيكبه )): الصاحب
.  ، كغير ذلؾ مما تثبتو المقارنة بيف المعجميف(6)((..كالذُّنىٍيًبيَّةي 

بدأ األزىرم بمثؿ ما بدأ بو الصاحب إذ ذكر الذنب كالمعصية ناسبان : تيذيب المغة
ذلؾ إلى الميث، كما ذكر معاني الذنب كذنب الضب كالفرس كالذانب كالذنكب 

كقد تميز األزىرم مف الصاحب بذكره األقكاؿ . كالذنكباف كذنابا الطائر كالميذاًنب
: منسكبة إلى أصحابيا في حيف ذكرىا الصاحب بال عزك مف ذلؾ قكؿ الصاحب

 (1).، فقد نسبو األزىرم إلى ابف األعرابي(7)((كيكـه ذنكب الينقضي شرُّه لطكلو))

                                                 

.  87-10/86: المحيط (1)
.  253-1/252: جميرة المغة (2)
 . 1/252: الجميرة (3)

 . 1/253: ف. ـ (4)

 . 10/86: المحيط (5)

 . 87-10/86: ف. ـ (6)

 .10/86: ف. ـ (7)
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كقد . (2)كذكر الصاحب التذنكب بأنو البيٍسرة الميذىنَّبةي التي قد أرطبت مف قبؿ ذنبيا
كذكر الصاحب . (3)نسب األزىرم ىذه المغة إلى بني أسد بركاية سممة عف الفراء

كذكر األزىرم ذلؾ بركاية أبي عبيد عف . (4)((المغاًرؼ، كاحدىا ًمٍذنىب: المىذاًنب))
.  (5)((ًمٍذنبة: كاحدىا)): األمكم كلكنو قاؿ

ككردت في المحيط طائفة مف األلفاظ كالمعاني التي لـ يكردىا األزىرم 
ري العىٍيفً : ال تدر، كالذِّنابة: ناقة ذانب)): منيا خيطه ييشىدُّ بو : كالذَّنىبي كالذِّنابي ... ميؤىخَّ

قىًبًو لئال يىٍخًطرى  كذلؾ يعكد إلى . (6)((...بركده منسكبة: كالذُّنىٍيًبيَّةي ... البعيري إلى حى
اختالؼ االتجاه في انتقاء المفردات كاختالؼ المصادر التي أخذ منيا االثناف 
. كالبد مف اإلشارة إلى أفَّ نيقيكؿى األزىرم مف العيف قد نسبيا جميعا إلى الميث
فضالن عما تقدـ نجد عند األزىرم مف المفردات التي لـ يشر إلييا الصاحب 

كأكرد شكاىد مف الحديث كالشعر كأقكاؿ . (7)((مآخيرىا: كأذناب القالع)): كقكلو
.  العرب مما لـ يكرده الصاحب

كىك : الذَّنىبي : كرد فيو مف المفردات كالمعاني التي كردت في المحيط: الصحاح
كىك عقب كؿ شيء : كاحد األذناب ككذلؾ الذُّنابى لمطائر كذنبي الفرس كالذِّنابي 

التابع، كالتَّنكب : المغرفة كمسيؿ الماء ككذلؾ الذانب: كًذنابةي الكادم كالًمٍذنب
ٍتف لمبسر، كاذينكب لمفرس الطكيؿ الذَّنب، كالٌذنكب مفردا ًلمىٍحـ أسفؿ المى

، كقد كرد (8)
ـر كالٌذنىبىاف: ككذلؾ الٌذٍنبي . مثنى في المحيط كأما المفردات كالمعاني . (9)نبته : الجي

                                                                                                                       

 . 14/440: تيذيب المغة: ينظر (1)

 .10/86: المحيط (2)

 . 14/440: تيذيب المغة: ينظر (3)

 . 10/87: المحيط (4)

 . 14/141: تيذيب المغة (5)

 . 10/87: المحيط (6)

 . 14/440: التيذيب (7)

 . 1/128: الصحاح: ينظر (8)

 . 1/128: الصحاح (9)
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كفي جناح الطائر )): التي اختص بيا الصحاح دكف المحيط فيي إضافتو في قكلو
الذُّنابى شبو المخاط يقع مف : االتباع، الفراء: أربعي ذينابى بعد الخكافي، كالذينابى

: كالٌذنكب... كتذنَّنب الميٍعتَّـي، أم ذىنَّب عمامتو... مكضع: كالذنائب... أنكؼ اإلبؿ
ثـ أكرد تعميقان البف السكيت عمى كممة الٌذنكب كىك الدلك المألل . (1)((النصيبي 
فيو ماء قريب مف المؿًء، تؤنث كتذكر كال يقاؿ : كقاؿ ابف السكيت)): ماءن بقكلو

ليا كىي فارغة ذىنكب، كالجمع في أدنى العدد أذًنبةه، كالكثير ذىنائب مثؿ قىمكص 
كما ذكر الجكىرم شكاىد مف الشعر نسب بعضيا كلـ ينسب . (2)((كقالئص

: كانفرد الصاحب بما لـ يكرده الجكىرم مف عبارات بميغة كقكلو. الغالب منيا
إذا تىمىيَّؼى : كرىًكبى فالفه ذىنىبى أٍمرو ميٍدًبرو ... أم عىدىاكىةه : كبىٍيًني كبىٍينىو ذىنىبي الضَّبِّ ))

: كأٍذنىابي الٌناسً )): ، كما أكرد قكلو(3)((ال يىٍنقىًضي شىرُّه لطيٍكًلو: كيىٍكـه ذىنيٍكب... عميو
ٍيشه ميتىذىاًنبه ... سىًفمىتييـ كأٍتبىاعييـ : كالذِّنىابىةي ... . كفىرىسه ميذىاًنبه ... ميٍضطىًربه : كجى

ري العىٍيفً  ٍيطه : كالذَّنىبي كالذِّنىابي ... . ميؤىخَّ كالٌناقىةي التي طىرَّقىٍت ... . كالذُّنىٍيًبيَّةي ... خى
لىًدىا ميذىاًنبه : بكى

كنحف نعمؿ أكجو الشبو بينيما التفاؽ . فضالن عف سجع ،(((4)
االختالؼ فالختالؼ اإلتجاه كالغاية التي انطكل عمييا تأليؼ كؿ  المصدر، كأما

.  معجـ، فضالن عف ثقافة الرجميف كاطالعيما
إف جميع المفردات كالمعاني التي أكردىا الصاحب في ىذا الجذر : أساس البالغة

: نبات، كالذِّنابة: يكـ ذىنكب، كالذَّنباف: قد كردت في األساس عدا قكؿ الصاحب
. كىي البركد منسكبة، كالناقة المذانب: كالٌذنيبية... كىكالخيط: مؤخرالعيف، كالذَّنبي 

كقد جعؿ الزمخشرم بعض المعاني التي ذكرىا في المجاز حيف عزؿ المعاني 
، (5)((كبيني كبيف فالف ذىنىبي الضب إذا تعاديا)): الحقيقية عف المجازيةمنيا قكلو

                                                 

 . 1/128: ف. ـ (1)

 . 1/129: ف. ـ (2)

 . 10/86: المحيط (3)

.  87-10/86: ف. ـ (4)
 . 1/303: أساس البالغة (5)
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، كانفرد الزمخشرم ببعض المعاني التي لـ نجدىا عند (1)كقد كرد ذلؾ في المحيط
كىذا مما كجدناه عند . (2)تذنَّب المعتـ كالٌذنكب بمعنى النصيب: الصاحب مثؿ

ككاف الزمخشرم قد . الجكىرم في صحاحو كقد أشرنا إلى ذلؾ في مكضعو
 . استشيد بشكاىد شعرية لـ ترد في المحيط

شمؿ المساف في ىذا الجذر جميع األلفاظ كالمعاني التي كردت في  3:لساف العرب
المحيط كالتي كرد بعضيا في مصادر المساف التي تكررت سابقان كبعضيا جاء بو 

كقد ذكر ابف منظكر الكثير مف . مف مصادره األخر غير الصحاح كالتيذيب
الشكاىد النثرية كالقرآف كالحديث كأقكاؿ العمماء كأقكاؿ العرب كالشكاىد الشعرية 

كالعرب )): كبعض ىذه الشكاىد كالنصكص قد كردت في المحيط مف ذلؾ مثالن 
يحً : تقكؿ ظٍّ ناقصو قيؿ: رىًكبى فالفه ذىنىبى الرِّ ذا رىًضيى ًبحى : إذا سىبىؽى فمـ ييٍدرىٍؾ، كا 

سَّري عمى ما فاتو رىًكبى ذىنىبى البعير، كاتَّبىعى ذىنىبى أٍمروميٍدًبرو يىتىحى
فقد كرد في ( ((4)

كذكر ابف منظكر أحاديث لحذيفة كضبياف كأحاديث لـ . (5)المحيط ما يشبو ذلؾ
ينسبيا كىك ينقؿ مف الصحاح ككتاب ابف األثير، كقد كردت في المساف معاف 

نجـه عمى شكؿ : كذىنىبي الفىرىسً )): لمفردات لـ يكردىا الصاحب كقكؿ ابف منظكر
قَّاحي )):  كيقكؿ(6)((ًنٍبتىةه عمى شكؿ ذىنىًب الثعمب: كذىنىبي الثعمب. ذىنىب الفىرىسً  كرجؿه كى
قَّاحي الذَّنىبً   (7)((.صبكره عمى الرُّكيكبً : كى

 
 (ذىب)

                                                 

 . 10/86: ينظر (1)

.  1/303: أألساس (2)
.  393-1/389: لساف العرب (3)
 . 1/389: ف. ـ (4)

 . 10/86: المحيط (5)

 . 1/389: لساف العرب (6)

 . 1/390: ف. ـ (7)
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عمى الرغـ مف ككف المعجـ محيطان فقد اختصر الصاحب القكؿ في  (1):المحيط
كذلؾ . ىذا الجذر فذكر معنى الذىب المعركؼ كذكر أنو يذكر كيؤنث كذكر جمعو

يعني عنايتو بالجكانب الصرفية، كانتقؿ إلى معنى التحيِّر فيو ثـ ذكر معنى جديدان 
كىك الجمكد، كذكر استعمالو ثـ ذكر لغتيف مما يدؿ عمى الذىاب، كذكر مصدره 
كأشار إلى اسـ مكضع كزماف كذكر معناه في لغة الحجاز كذكر مفرد الذىاب 
كذكر قكالن ككضح معناه لممفردة ذاتيا، ثـ ذكر داللة أخرل كىي السرعة، كجاء 
بمعنى المطر، كذكر جمعو، كذكر الذىب المكياؿ بمغة اليمف كذكر جمعو، كلـ 

.  يرد في المادة أم شاىد
إف غالب المعاني كاالشتقاقات التي ذكرىا الصاحب في معجمو كاف الخميؿ : العيف

قد ذكرىا مستشيدان ليا باآليات حينان كبالشعر حينان آخر، عدا بعض المعاني التي 
انفرد بيا الصاحب عف الخميؿ كىك معنى التحير في المعدف كمعنى الجمكد، 

كما أف الخميؿ قد ذكر مف المعاني . كالشيء الذم يكتب فيو كمعنى السرعة لمفرس
اسـ شيطافو مف كلد إبميس عميو : كالميٍذًىبي )): التي لـ يتطرؽ إلييا الصاحب كقكلو

 (2)((.لعنة اهلل، يبدك لمقراء فيفتنيـ في الكضكء أك غيره
ذكر ابف دريد معنى الذىاب كالمذاىب أم الطرؽ كىذا لـ يرد عند : الجميرة

، (3)((ممشاه لقضاء الحاجة: كمىٍذىبي الرجؿ)): الصاحب كمثمو قكؿ ابف دريد
: الذِّىىبىةي )): ، ككاف الصاحب قد ذكر(4)كذكر الذَّىاب بمعنى المطر الخفيؼ القميؿ

ٍكدي   كانفرد ابف دريد بمعنى الذىكب اسمانالمرأة، ككذلؾ بذىباف ألبي (5)((المىٍطرىةي الجى
 (6)((إذا رأل الذىب الكثير فأفرغو: ذىًىبى الرجؿي ن )): بطف مف العرب، كجاء بمعنى

  (1). كقد أكرد شاىدان مف شعر األخطؿ(6)((فأفرغو
                                                 

.  10/86: المحيط (1)
 . 4/41: العيف (2)

 . 1/253: جميرة المغة (3)

 . ف كالصفحة نفسيا. ـ: ينظر (4)
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إف جميع المفردات التي ذكرىا الصاحب في معجمو أكردىا األزىرم : تيذيب المغة
في تيذيبو، كقد نسب األزىرم كثيران مف ىذه المفردات كمعانييا إلى أصحابيا، فيك 

. ، كيعني كتاب العيف(2)التبر إلى الميث: ييٍعنىى بالركاية كبدأ ذلؾ بنسبة الذىب
األمطار الضعيفة عف أبي : كينسب الذىبة المطرة الجكد إلى الميث كذكر الذىاب

، كينسب أقكاالن (4)، ككاف ابف دريد في جميرتو قد ذكر ىذا المعنى األخير(3)عبيد
كأكرد معاني أخرل بركاية أبي عبيد عف . (5)أخرل إلى ابف السكيت كالحراني

، (6)((الخالء كالمىٍذىب كالًمٍرفىؽ كالمرحاض: يقاؿ لمكضع الغائط)): الكسائي كقكلو
ٍفرىةه كاألنثى : كيمىٍيته ميٍذىىبه )): كيركم عف أبي عبيدة قكلو مرتىوي صي كىك الذم تعمك حي

كأىؿ بغداد )): ، كيذكر بعض المغات كالميجات كيصحح ما يركيو كقكلو(7)((ميٍذىىبىةه 
ٍسًكسي مف الناس بو الميٍذىىبي بفتح الياء، : بو الميٍذًىب كعكامُّيـ يقكلكف: يقكلكف لمميكى

كبعد فإف األزىرم قد أطاؿ القكؿ في ىذه المادة كأكرد مف . (8)((كالصكاب الميٍذًىب
الشكاىد الكثير فقد استشيد بالقرآف كالحديث كالشعر لممعاني التي يذكرىا معمقان 

 . كمكضحان كمصححان كمعمالن لكثير مما يقكؿ
ذكر الجكىرم في صحاحو معنى الذىب المعركؼ كذكر القطعة منو : الصحاح
. كذكر الذىب مكياؿ ألىؿ اليمف كذكر جمعو كنسب ذلؾ إلى أبي عبيد. كجمعيا

كىذا . كذكر الٌذىبة أم المطرة. كذكر الٌذىاب المركر (ذىًىب الرجؿ)كذكر معنى 
: كمو كاف قد أكرده الصاحب كلكف الجكىرم فضالن عف ذلؾ قد ذكر في صحاحو

                                                                                                                       

 . 1/254: ف. ـ (1)
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، كما (2) ككاف الصاحب قد جعميا جمكدان تيذىٌىبي (1)((سيكره تيمىكَّهي بالذىب: المذاىب))
ٍفرةه : كيمىٍيته ميٍذىىبه )): كما أف الجكىرم قد ذكر ، كىذا (3)((...لمذم تعمك حمرتىوي ضي

، كىذا لـ يذكره (4)((كذىب فالفه مىٍذىىبان حسنان )): لـ يذكره الصاحب، كما أكرد قكلو
سىةى في : كقكليـ)): الصاحب أيضان كما أنو أكرد قكلو ٍسكى بو ميٍذًىب يعنكف بو الكى
كلقد كاف . كلـ يرد ىذا المعنى في المحيط. (5)((الماء ككثرة استعمالو في الكضكء

الجكىرم قد اختصر القكؿ في ىذه المادة كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استشيد بالشعر 
 . في مكضعيف مف مادتو

جاء الزمخشرم بمفردات كمعانييا مف خالؿ تمثيمو لما يقكؿ : أساس البالغة
كطريقتو الغالبة في عرض مادتو، فأكرد مف المعاني التي كانت قد كردت في 
رجؿه : المحيط كمعنى الذىاب أم االنتقاؿ، كمعنى الذىب المعدف المعركؼ كقكلو

ذًىب، كمعنى المطر لمذِّىاب كالذٍَّىبة كجعميا الزمخشرم لممطر الغزير حيف جعؿ 
السابقة لو التي جعمت الذىاب  األكؿ جمعان لمثاني، كىذا مما لـ تكرده المعجمات

لممطر الضعيؼ مثمما كجدنا ذلؾ عند ابف دريد كاألزىرم، كجعمت الذٍِّىبةى لممطر 
كيمىٍيته )): كقد أكرد الزمخشرم قكلو. الغزير مثمما أشرنا إلى ذلؾ عند الصاحب

.  ، كىذا لـ يذكره الصاحب(7)((لكحه ميٍذىىبه )) ك (6)((ميٍذىَّبه 
معاني كدالالت لـ  (كمف المجاز كالكناية): كقد أكرد الزمخشرم تحت قكلو

مىيَّ كذا. ذىب فالفه مىذىىبان حسنان )): يذكر الصاحب شيئان منيا كقكلو : كذىىىبى عى
كفالف يذىب إلى قكؿ أبي . ضؿَّ : نسيتو، كذىب الرجؿ في القـك كالماء في المبف

كذىبت بو الخيالء كخرج إلى المذىب كىك المتكضأ عند أىؿ . حنيفة أم يأخذ بو

                                                 

 . 1/129: الصحاح (1)

 . 3/470: المحيط (2)

 . 1/129: الصحاح (3)

 1/130: ف. ـ (4)

 . كالصفحة نفسيا: ف. ـ (5)

 . 1/307: أساس البالغة (6)

 الصفحة نفسيا: ف. ـ (7)
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مثؿ مذىبكـ كقىدىًرًه مثؿ مٍذىىبكـ كقىذىًرًه، كذىب في األرض كناية : كتقكؿ. الحجاز
 ككؿ ىذه الدالالت (1)((عف اإليذاء كأبعد فالف المذاىب كأبعد األثر، تنٌحى لإليذاء

 . لـ يشر إلييا الصاحب
شمؿ المساف جميع المفردات كالمعاني التي ذكرىا الصاحب في : لساف العرب

معجمو تحت ىذه المادة مستشيدان بالقرآف كالحديث كالشعر لما يقكؿ ناسبان كثيران 
مما ذكر إلى أصحابو الذيف يركم عنيـ مف خالؿ نقمو مف مصادره كلـ نجد فيما 

جاء في لساف العرب شيئان جديدان لما ذكرتو المعجمات التي تناكلناىا في ىذا 
كفي )): البحث سكل بعض األحاديث التي نقميا مف مصدره في الحديث كقكلو

دىقىةً  " صمى اهلل عميو كسمـ"حتى رأيتي كىٍجوى رسكًؿ اهلل : حديث جرير كًذٍكًر الصَّ
في " رضي اهلل عنو"كفي حديث عمي : ))، ككذلؾ قكلو(((2)...يىتىيىمَّؿي كأنو ميٍذىىبىةه 

بابييا، كال ًشٌفافه ًذىابييا، الذِّىابي : االٍسًتٍسقاءً  األمطاري المَّيِّنىةي، كفي الكالـً : ال فىزىعه رى
 (3)((كال ذاتي ًشٌفافو ًذىابييا: مضاؼه محذكؼه تقديرهي 

نستنتج بعد ىذه المكازنة أف ىذه المعجمات قد اختمؼ بعضيا عف البعض 
اآلخر في طريقة العرض كالشرح كحجـ المادة كنكعيا التي تناكليا كؿ معجـ مع 

فأما االختالؼ فسببو اليدؼ مف تأليؼ كؿ . كجكد بعض التشابو كالمقاء بينيا
معجـ كغايتو، كأما التشابو فيعكد إلى تشابو بعض مصادرىا، كنحف ىنا نضيؼ 

ىك األصؿ الذم أخذت منو بقية المعجمات  (العيف)إف معجـ : رأينا إلى مف قاؿ
إف أصحاب ىذه - مف غير أف نتجرأ عمى عممائنا : - كما نقكؿ. مكادىا

المعجمات في محاكلة استقصائيـ لمفردات المغة كاإلحاطة بيا، أك بحثيـ عف 
ال لما  صحيحيا أك ميذبيا أك جميكرىا، لـ يحققكا كؿ ما كانكا يركمكف تحقيقو، كا 
كجدت كتب التكممة كاالستدراؾ عمييا ال سيما كأف بعضيا أراد أف يحيط بالمغة 

ثـ إننا نجد مفردات كردت فيما ىيٌذب مف . حينما اختار طريقة في سرد المفردات
المغة، كلـ نجدىا في صحيحيا، كما أف بعضيا كرد في محيطيا كلـ يرد في 

                                                 

 . 1/307: : األساس (1)

 . 1/395: لساف العرب (2)

 . 1/396: ف. ـ (3)
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ككؿ ذلؾ يدعك إلى . جميرتيا، أك أنيا كردت في محيطيا كلـ ترد في لسانيا
االنتباه كالدراسة كىك جدير أف يككف مكضكعان لباحث منتظر يتناكؿ األمر بكؿ 

.  انتباه كبخير تحقُّؽ كتدقيؽ
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The Linguistic Roots in the Dictionary (Al-MuhīT fi 

Al-Lugha) by Salih bin A’bad: Statistical Analysis 

Prof. Dr. Amir B. Al-Hayali  &  Dr. Falah M. Alwan 

Abstract 

 The present research investigates the linguistic roots in 

(Al-MuhīT fi Al-Lugha) by Salih bin A’bad (385A.H.). The 

origins are statistically analysed and studied. The statistical 

analysis of (Al-MuhīT fi Al-Lugha) depended on accurate 

deduction, then a descriptive analytical study was conducted 

and compared between the linguistic origins of Al-MuhīT and 

six other Arabic dictionaries namely: “Kitab Al-Ain” by Al-

Khalil bin Ahmed Al-Faraheedi (157A.H.), “Jamharat Al-

Lugha” by Ibn Duraid (321A.H.), “Tahtheeb Al-Lugha” by 

Al-Azhari (370A.H.), “Al-Sihah” by Al-Jawahiri (400A.H.), 

“Asas Al-Balagha” by Al-Zamakhshari (538A.H.) , and “Lisan 

Al-Arab” by Ibn Manzoor (711A.H.).  

 After comparison, the study concluded that these 

dictionaries differed from each other in the method of 

presentation, explanation, the size and type of material of each 

dictionary. In addition to the similarities between them, the 

differences are related to the aim and purpose of writing the 

dictionary while the similarities are due to the similarities of 

the references. We hope that we were successful in doing this 

work. 
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