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الممخص

حاولنا في ىذا البحث أن نجمع األلاا الخاصة بالمشي من كتب المغة التي اعتنت بجمع

ألاا العربية بين دفتييا مع دراسة ما فييا من ظواىر لغوية أشار إلييا العمماء ليكون تحت
عنوان ( ألاا المشي في العربية ـ ـ دراسة ومعجم ـ ـ) ،وجاءت الدراسة مقسمة عمى النحو اآلتي:

ـ ـ المقدمة :ذكرنا فييا سبب اختيار عنوان البحث والمنيج المتبع.

ـ ـ المبحث األول :دراسة ألبرز الظواىر المغوية التي وضحيا العمماء في ألاا المشي كاإلبدال

المغوي ،والقمب المكاني ،والتصغير ،والنحت ،والتضاد ،وغيرىا من الظواىر األخرى.

ـ ـ المبحث الثاني :معجم بألاا المشي الخاصة باإلنسان والحيوان وكان المنيج المتبع في ترتيب
ىذا المعجم ىو االعتماد عمى الجذر المغوي.

ـ ـ الخاتمة :ذكرنا فييا أىم النتائج التي توصمنا بيا في البحث.
Abstract
We tried in this research to bring together words of walk in the Arabic
language books which are interested in collecting Arabic words in with
the study at the linguistic phenomenal referred to by scientists to be under
the title (walk vocabulary in Arabic study and dictionary) this study is
.divided as follows
Section one A study of the most prominent linguistic phenomenal and
clarified by walk words such as linguistic replacement Noun Diminution
Antipode polysemy Acronymic coinage meta thesis
Section two Dictionary in words of walk that are related to human and
animals it was followed in this Dictionary depends on linguistic stem
conclusion:we have mentioned the most important results that are
achieved in this paper
المقدمة
ّ

ِ
الحق خاتم األنبياء
رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد الخمق وحبيب
ِّ
الحمد هلل ّ
أما بعد:
والمرسمين دمحم ـ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدينّ ،
فقد إنمازت المغة العربية بخصائص ومميزات قل نظرييا في لغات العالم األخرى ،ومن أىم

ىذه الخصائص الثراء المغوي والتوسعة في مارداتيا وتعدد معانييا ،وقد ُجبل العربي عمى ذلك
المسميات لمشيء الواحد واألمثمة عمى ذلك كثيرة ،وىذا دليل
في أدبو شع اًر ونث اًر ،فأكثر من تعدد ّ

سخر ليا ـ ـ سبحانو وتعالى ـ ـ
قييا ،فكان من فضل هللا عمييا أن ّ
عمى نمو ىذه المغة المباركة ور ِّ
عمماء ضربوا الصحاري وشافيوا البوادي لجمع األلاا التي تجول عمى ألسن العرب معتمدين
ٍ
تنم عمى عبقريتيم في جمع ىذه األلاا  ،فمم يتركوا شاردة وال واردة من مستعمل المغة
عمى
أسس ُّ
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وميمميا ونادرىا إال ودونو بين دفتي معاجميم ومصنااتيم؛ كل ىذا من أجل حاظ لغتيم الكريمة،
وكان من بين تمك األلاا

التي دونوىا ألاا

المشي والتي تنوعت بتنوع أجناس الماشين من

المخموقات ،والسبب في ذلك يعود إلى حركة العربي الدائمة في الصحراء وتنقمو المستمر مما
جعمو يرصد جميع ظواىر المشي وأنواعو وىيأتو إذ إنو يعيش في طبيعة تسودىا الحركة المستمرة
ِ
كل شيء ،لذا تنوعت ألاا المشي في العربية بكثرة ،األمر الذي رغبنا فيو إلى جمع ىذه
في ّ
األلاا لتكون فكرة بحث تحت عنوان ( ألاا المشي في العربية ـ ـ دراسة ومعجم ـ) جمعنا فيو
ألاا المشي بعد ما كانت متناثرة في المصناات المغوية ـ ـ معاجم وكتب لغة ـ ـ في معجم مقسم

بين ألاا

مشي اإلنسان ومشي الحيوان معتمدين في ذلك عمى الجذر المغوي في ترتيبو مع

دراسة لمظواىر المغوية التي أشار إلييا العمماء في ىذه األلاا  ،وجاءت دراستو مبدوءة بمقدمة

ومبحثين وخاتمة بأىم النتائج ،ويمكن تاصيل ىذا القول عمى النحو اآلتي:
ـ ـ المقدمة :ذكرنا فيو سبب اختيار عنوان البحث والمنيج المتبع.

ـ ـ المبحث األول :الدراسة ،وانطوت تحتيا مطالب بأىم الظواىر المغوية التي اتسمت بيا ألاا

المشي:

ـ ـ المطمب األول :الظواىر الصرفية.
ـ ـ المطمب الثاني :الظواىر المغوية.

ـ ـ المطمب الثالث :الظواىر الداللية والبالغية.

ـ ـ المبحث الثاني :معجم بألاا المشي وجاء عمى مطمبين:

( ب)

ـ ـ المطمب األول :ألاا مشي اإلنسان.

ـ ـ المطمب الثاني :ألاا مشي الحيوان.
ـ ـ الخاتمة :ذكرنا بيا أىم النتائج التي توصمنا بيا في البحث.

وقد اعتمدنا في كل ىذا عمى مصادر ومراجع يمكن تقسيميا عمى النحو اآلتي:

ـ ـ كتب المعجمات :وكان االعتماد األول عمييا في جمع المادة وفي مقدمتيا كتاب العين لمخميل
بن أحمد

الاراىيدي ( ت ٓ ٔٚى ـ) ،وتيذيب المغة ألبي منصور األزىري ( تٓ ٖٚىـ ـ) ،والصحاح ألبي
نصر الجوىري ( ت ٖ ٖٜى ـ) ،وغيرىا من كتب المعاجم.

ـ ـ كتب المغة :ككتاب سيبويو ( ت ٓ ٔٛى ـ) ،والمقتضب لممبرد ( ت ٘ ٕٛى ـ) ،والتكممة ألبي
عمي الاارسي ( ت  ٖٚٚى ـ).
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ـ ـ كتب الصرف :التصريف المموكي البن جني ( ت ٕٖٜى ـ) ،والممتع الكبير في التصريف البن
عصاور ( ت  ٜٙٙى ـ).

ِ
رب العالمين ،وختاما ال ندعي فيو إننا قد بمغنا فيو الكمال فان
ىذا وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
الكمال هلل وحده ،فيذا غيض من فيض فما جاء بو البحث من صواب فيو من توفيق هللا عمينا،

لمقومو أوال ،ولكل
وما وقعنا بو من زلل أو خمل فمن أناسنا والشيطان ،لذا نقر باالعتراف والشكر ّ
من يقدم لنا نقدا في توجيو ما وقعنا بو من قصور.

المبحث األوؿ :الدراسة

مطمب األوؿ :الظواهر الصرفية

أوال :اإلبداؿ المغوي ( غير القياسي):
ٍ
ٍ
إما ضرورة ،وا ّما صا ًة واستحساناً(ٔ) ،ويايم من ذلك أنو
اإلبدال إقام ُة حرف مقام حرف آخرّ ،
أعم من اإلعالل ،وقدم عمماء العربية القدامى
يشمل الحروف كميا صحيحيا ومعتميا ،فاإلبدال ُّ
الع َوض ،والَقْمب ،والتقريب(ٕ).
مجموعة من المصطمحات لمداللة عمى اإلبدال ،مثلَ :
البدل ،و َ
أن قرب المخرج
وبحث عمماء العربية في األسباب التي دعت إلى حدوث اإلبدال ،فوجدوا ّ
لو (ٖ).
والصاات بين الحروف من أىم األسباب الموجبة ُ

بعض الصرفيين أحد عشر صوتاً ،ثمانية من الحروف الزوائد ،وىي:
ولإلبدال حروف عدىا ُ
اليمزة ،واأللف ،والياء ،والواو ،والميم ،والتاء ،والالم ،وثالثة من غيرىا ،وىي :الطاء ،والدال،
والجيم(ٗ) ،ومنيم من جعميا خمسة عشر صوتاً وأوصميا بعضيم إلى اثنين وعشرين صوتا(٘)،
أن حروف اإلبدال تسعة حروف جمعوىا في قوليم ( ىدأت
والذي عميو النحاة والصرفيون ّ

موطيا)(.)ٙ

واإلبدال عمى نوعين ىما:

ٔ ـ اإلبدال الصرفي ( القياسي).

ٕـ ـ اإلبدال المغوي ( غير القياسي) ،أو الميجي.

فاإلبدال الصرفي القياسي ،ىو :اإلبدال الشائع في التصريف ،إذ لم نجد لو أث اًر في ما بحثنا

عنو من ألاا المشي في العربية.

أما اإلبدال المغوي ( غير القياسي) ،أو الّميجي ،فيو اإلبدال المسموع في ليجات العرب،
ّ
الاحاحة،
كالعنعنة ،و َ
ويسمى إبداالً ليجياً ،أي ّأن ُو شاع في قبيمة معينة ،وأصبح ُينسب إليياَ ،
ّ
()ٚ
الكشكشة ...ألخ .
وال ُ
العجعجة ،و َ
طمطمانية ،و َ
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أن ىذا النوع من اإلبدال يخضع لقانون المخالاة عند المحدثين التي ىي من التطورات
ويبدو ّ
فيقمب
كل المماثمة ُ
التي تعرض لألصوات المغوية ،في حالة اشتمال الماظة عمى صوتين متماثمين ّ
ٍ
السر في ىذا أن الصوتين
أحدىما إلى
صوت آخر لتتُم المخالاة بين الصوتين المتماثمين ،و ُّ
المتماثمين يحتاجان إلى مجيود عضمي لمنطق بيما في كممة واحدة ،ولتيسير ىذا المجيود

العضمي يقمب أحد الصوتين إلى تمك األصوات التي ال تستمزم مجيودا عضمياً كأصوات المين
وأشباىيا

()ٛ

كاألون وىو
ويتّضح اإلبدال المغوي أو الميجي في بعض ألاا المشي في المغة العربية،
ْ
الي ْون))( ،)ٜفقد أُبدلت اليمزة من الياء ،وىم مما ياعمون ذلك فإنيم
(( المشي ُّ
الرويد ُم َبدل من َ
أنرت الثوب
يقولون في ( إبرية) ىبرية ،وىو الحزاز في الرأس ،وفي
أرحت الدابة ىرحت ،وفي ُ
ُ
ىنرتُو(ٓٔ) .
أكد ىذا اإلبدال بين اليمزة والياء عمماء العربية ،كأبي عمي الاارسي ( ت  ٖٚٚى ـ)،
وقد ّ

وابن جني ( ت ٕ ٖٜى ـ)(ٔٔ).

طي) ،ويراد بو التبختر
ومن ألاا المشي األخرى التي يتضح فييا اإلبدال المغوي ىي ( التم ِّ
ُّ
ظني،
ياء ،كما قالوا :الت ِ
ّ
ومد اليدين في المشي ،وقيل :أصمو التَ َمطط ،قمبت إحدى الطاءات ً
َ ّ
ِ
التظنن و ُّ
التقضض ،ومنو قولو تعالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ
التقضي ،في
ّ
و ّ

[ القيامة]ٖٖ/

(ٕٔ)

طى) فذىب إلى أن
ووقف أبو البركات األنباري ( ت  ٘ٚٚى ـ) عند قولو تعالى ( :يتم ّ

المطيطاء ،فأُبدل من الطاء اآلخرة ياء،
( يتمطى) (( :أصمو ( يتمطط) ،أي :يتبختر من ُ

تظنيت ،وأصمو :تظننت.)ٖٔ())...
كقوليمّ :
وكذلك اإلبدال الميجي الحاصل بين السين والزاي في ( التوىُّس) وىو مشي المثقل في
(ٗٔ)
األرض ،يقال :ظل يتوى ُز في ِمشيتو ويتوىس ،أي :ي ِ
غم ُز في األرض َغ ْم اًز شديداً
ّ ّ
َ
َ
تجمع ُو عمى ذآليل فيبدلون النون الماً ،وشاىد الذآليل قول ابن
العرب
وكذلك الذأَالن إذ
ُ
ُ

مقبل(٘ٔ) [ :بحر /الطويل ]
()ٔٙ
بذي مي ٍ
عة كأَن بعض ِس ِ
ِ
يل ثَ ْعَمب
قاطو
َْ
وتَ ْعدائو ِرْسالً َذآل ُ
جنس من مشي
الي ْي ُذبى ،وىو ٌ
الي ْيُدبى ،و َ
وأيضا اإلبدال الحاصل بين صوتي الدال والذال في َ
الخيل(. )ٔٚ
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واإلبدال في االدلغاف واالذلغاف وىو :مشي الرجل مستت اًر َلي ْسرِق شيئاً( .)ٔٛإذ قيل :إذلغف
وكأن ُو األصح(. )ٜٔ
بالذال ّ

ثانيا :القمب المكاني:

ىو تقديم بعض أحرف الكممة عمى بعضيا اآلخر لصعوبة تتابعيا األصمي وفقاً لمذوق
ِ
ن
ومكرىف(ٕٓ) .
المغوي ،نحوَ :ج َب َذ بوز ( َفَم َع) ،وأصميا ( َج َذ َب) ،و ُم ْكَاير ُ
ويعرف القمب المكاني بالرجوع إلى األصل ،وىو المصدر ،فالاعل ( ناء) مضارعو ( يناء)،
وىما مقموبان عن ( نأى ينأى) بدليل المصدر وىو ( النأي) ،فوزن ( ناء) ىو ( َفَمع) ومنيا

كذلك االشتقاق ،نحو ( جاه) مقموبة عن ( وجو) ،والدليل (( :وجية ووجوه ونتوجو ووجاىة))(ٕٔ).
ومما وقانا عميو من ظاىرة القمب المكاني في ألاا المشي نذكر اآلتي:

الَق ْعبمة (( :والقعبمة في المشي :مثل الَق ْبعمة وىو أن يمشي كأنو يحار برجميو))(ٕٕ) ،والَق ْحمزة
(ٖٕ)
الن ْيَبمة(ٕٗ)،
الي ْنَبمة:
ضرب من المشي فيو ثقل ،وكذلك َ
ٌ
(( ىو مشية القصير كالَقمحزة))  ،و َ
ِ
ون ْي َب َل كذلك))(ٕ٘).
وقيل (( :ىنبل الرجل :ظمع ومشي مشية الضبع العرجاء َ
ثالثا :ما جاء عمى وزف الفعل
ىناك ألاا لممشي جاءت عمى وزن الاعل ـ ـ ال سيما الماضي ـ ـ والذي يبدو أن مجيء ىذه

األلاا عمى أوزان األفعال تدل عمى أن المشية الحاصمة من صاحبيا ىي مشية عارضة تدل
عمى حدث مؤقت أي مشية مؤقتة فيي ليست صاة دائمة من الماشي ،وال جنسا من أجناس

المشي ،إذن ىي مشية متغيرة تحصل في وقت معين تكون فيو كالحدث من غير استمرار كما
يدل الاعل عمى حدث مقترن بزمن يتغير بحسب وقتو ،والذي الحظناه عمى ىذه األلاا التي

جاءت عمى ىيأة الاعل جاءت تشبييا بمشية أخرى تكون صاة لذلك الماشي ،أو جنسا لمشيتو،
ويمكن بيان ىذا لمقارئ من خالل األمثمة التالية:

()ٕٙ
أوزك ِت المرأة :إذا مشت مشية قبيحة،
إخب َع َث في َمشيو ،إذا مشى مشية األسد  ،و ْ
يقالَ :
حسن مشيتيا متزينة(،)ٕٛ
وىي من مشي القصار( ،)ٕٚوكذلك يقالَ :ب َدحت المرأة وتبدحت ،وىو
ُ
وتبربس :إذا مشى مشية الكمب( ،)ٕٜوتعارج :إذا مشي ِمشية العرجان(ٖٓ) ،وقيل :زوزكت المرأة:

إذا حركت أليتييا وجنبييا عند المشي
رابعا :مف الشذوذ الصرفي:

(ٖٔ)

.

الشذوذ (( :ىو الخروج عن القياس ،وعدم االتساق مع المألوف من القواعد العامة ،أو ىو
مخالاة القياس من غير نظر إلى ِقّمِة وجوده وكثرتو))(ٕٖ).
ٕ٘
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مما يدخل باب الشاذ الصرفي كـالقيقرى والخوزلى ،ال سيما في
وردت بعض ألاا المشي ّ
وخ ْوزالن عمى غير قياس ،إذا ما عممنا أن االسم المقصور إذا
تثنيتيما ،إذ يقال فييماَ :ق ْيَقران َ
ِ
ومستدعيان(ٖٖ).
تجاوزت ألاو ثالث ًة ُقمبت ياء ُ
ومستدعى ،فنقولُ :حبميان ُ
كحبمى ُ
أن القيقرى التراجع إلى الخمف ،إذ يقال :رجع
وقد تناول
عمماء العربية القدماء تثنيتيما عمى ّ
ُ

ثنيِو بإسقاط الياء فنقول :القيقران والخوزالن استثقاالً
ثنيت القيقرى والخوزلى تُ ّ
فالن الَق ْيقرى ،فإذا ّ
لمياء مع التثنية وياء التثنية(ٖٗ) .
خامسا :بيف زيادة الحروؼ وأصالتها

وضع عمماء العربية مقياساً لمعرفة أوزان األبنية التي تدور عمى األلسن ،فكان ( ف ،ع،

ل) معيارىم لمثالثي وكل ما زاد عمى البنية الصرفية من تضعيف في حروفيا ،أو زيادة حرف أو

أكثر من حروف ( اليوم تنساه) ،ولم يقع معياره عمى الااء والعين والالم ُي ُّ
عد زائداً ،وىم ال ((
يعنون بقوليم :زائد ّأنو لو حذف من الكممة لدلت بعد حذفو عمى ما كانت تدل عميو وىو

فييا))(ٖ٘) ،وأدلة معرفتيم عمى الزائد تكون من خالل (( االشتقاق ،والتصريف ،والكثرة ،والمزوم،
ولزوم حرف الزيادة البناء وكون الزيادة لمعنى ،والنظير ،والخروج عن النظير ،والدخول في أوسع
البابين عند لزوم الخروج عن النظير))( ،)ٖٙومما جاء في دراستنا وقد اختمف العمماء في حروفو
بين الزيادة واألصالة لاظة ( ىركولة) وداللتيا :المرأة العظيمة الوركين التي تركل في مشييا،

فمنيم من ذىب إلى زيادة الياء فتكون عمى وزن ( ىاعولة)( ،)ٖٚومنيم من ذىب إلى أصالتيا

لتكون عمى وزن ( فعمولة)( )ٖٛكما أشار ابن عصاور ( ت  ٜٙٙى ـ) الى ىذا قائالً (( :اليركولة
فقد حكى أبو عبيدة ّأنيا الضخمة األوراك فعمى ىذا تكون الياء أصمية إذ ال اشتقاق يقتضي
بزيادة الياء؛ ألنو عمى ىذا ليس مأخوذا من ركل ،فإذا ثبت أن الياء في ىركولة أصمية عند من

يجعمو واقعاً عمى الضخمة األوراك فكذلك ينبغي أن يجعل إذا وقع عمى المرأة التي تركل في
مشيتيا وأال يجعل ذلك مشتقا من ركل بل اسم لممرأة التي تركل في مشييا))( ،)ٖٜوالذي يبدو لنا

ضرب برجل واحدة(ٓٗ) ،وفييا قال
أ ّن الياء زائدة ،وداللة لاظيا توحي لنا بذلك؛ ألن الركل ىو
ٌ
ابن فارس ( ت ٘ ٖٜى ـ) (( :الراء والكاف والالم أصل يدل عمى جنس من الضرب بالرجل،
يقال :ركمو ورفسو برجمو))(ٔٗ).

سادسا :التصغير

التصغير في االصطالح الصرفي ىو (( :عبارة عن تغيير االسم ليدل عمى صغر المسمى

وِقمة أجزائو))(ٕٗ) ،وىذا التغيير الذي يحدث في بناء الكممة يكون عمى وفق صيغ خاصة ،وىي

( ُف َع ْيل و ُف َع ْيعل و ُف َع ْيعيل) ،فضال عن ىذا فيو ظاىرة لغوية معروفة في أغمب المغات
ٕٙ

(ٖٗ)

.
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منو الداللة عمى أحد األمور
وقيل :إنو تغيير مخصوص يمحق األسماء العربيةُ ،ي ُ
قصد ُ
اآلتية:

ٔ ـ تقميل ذات المصغر نحوُ :ش َج ْيرة ،أي :شجرة صغيرة ،أو تقميل الكمية مثلُ :د َرْييمات ،أي:
دراىم قميمة.
وع َوْيمم في شاعر وعالم.
ٕ ـ تحقير ما يتوىم أنو عظيم ،نحوُ :ش َوْيعرُ ،
ويق.
عيد وُف ْ
وب ْ
ٖـ ـ تقريب المسافة زمانية ومكانية ،نحوُ :ق ْبيل ُ
(ٗٗ)

.

ٗ ـ التيويل والتعظيم ،نحوُ :د َوْييية في داىية
الحظيا من
وقد وجدنا بعض ألاا المشي وصااتو قد جاءت عمى صيغ التصغير ،نحوُ :
َحظى يحظو ،وىو مشي رويد(٘ٗ) .
كج َي ْينة :ضربان من المشي ،وىو سير سريع(،)ٗٙ
الع ْ
الع ْ
جيمة ُ
جيمى ُمصغ ار مقصو ار ،و ُ
وُ
ومد اليدين في المشي ،بمعنى َم َد ْدت وىي من المصغرات التي لم
طيطاء ،التبختر ّ
الم ْ
وكذلكُ :
يستعمل ليا مكبر(. )ٗٚ

سابعا :البناء الصرفي الذي ال نظير له:

من األبنية الصرفية التي وردت عمييا بعض ألاا المشي ،ىو ( ِف ْعمَِمى) فيقال (( :ال ِي ْربِ َذى:

تشبو مشية اليرابذة وىم حكام المجوس))( ،)ٗٛوقيل :ال ِي ْربِ َذى :مشية فييا اختيال كمشي
مشي ٌة
ُ
اليرابذة ،وال نظير ليذا البناء(. )ٜٗ
ثامنا :أوزاف ك ُثر فيها دالالت المشي:

أوالً ـ ـ َف َعمى :من األوزان التي َكثُر فييا ألاا المشي وصااتو ،ومن ىذه األلاا :
ـ ـ َب َشكى :الناقة الخاياة المشي والروح(ٓ٘) .
(ٔ٘)

ـ ـ َج َمزى :السريع
الح َيدىِ :مشية المختال(ٕ٘).
ـــ َ
كالخ ْيطاى(ٖ٘).
الخ َ
طاى :السرعة في المشي كأنو يختطف في مشيتو ُعنقو ،أي :يجتذبو َ
ـــ َ
ـ ـ ـ َش َمجى :ناقة َشمجى أي سريعة(ٗ٘).
.

يع ،وكذلك الناقة))(٘٘).
كج َمزى سر ٌ
ـ ـ ـ َم َرطى :يقال (( :فرس َم َرطى َ
ثانيا :إ ْف َعّمى :ومما ورد عمى ىذا الوزن:
ِ
ومرة عمى الجانب
مرة عمى الجانب األيمنّ ،
اإلوّزى :وىي مشية فييا تَ َرّقص إذا مشى ّ
ـــ َ
األيسر(.)٘ٙ
ثالثاِ :ف َعمى :ومما جاء عميو:
ٕٚ
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ِ
الخطو))( ،)٘ٚوقيل (( :ىذا البناء كثير في المشي
ـ ـ ـ الدَفّقى وىو (( ضرب من السير واسع َ
ِ
الدَفّقى))(.)٘ٛ
كالجيضى و ّ
ّ
المطمب الثاني :ظواهر لغوية

أوالا :النحت:
داللة النحت ىي (( أن تؤخذ كممتان وتنحت منيما كممة تكون آخذة منيما جميعا بحظ،
واألصل في ذلك ما ذكره الخميل من قوليم :حيعل الرجل إذا قال :حي عمى.)ٜ٘())...
ّ
والنحت من ضروب االشتقاق في المغة ،وجنس من االختصار(ٓ)ٙ؛ ألنو يؤخذ من كممتين،

تدل عميو تمك
أو أكثر ،فيؤلف من مجموعيا كممة واحدة تتناسب في الماظ والمعنى مع ما كانت ُّ

الكممات قبل نحتيا ،ليكون منيا منحوت عمى ىيأة الاعل نحو ( :بسمل) في بسم
هللا الرحمن الرحيم ،أو الوصف نحوِ ( :
ض َبطر) لمرجل الشديد المنحوت من ( ضبط)،
و( ضبر) واألخيرة تدل عمى الشدة والصالبة ،أو االسم نحو ( :جممود) المنحوت من ( جمد)
ِ
عبشمي) المنحوت من ( عبد شمس) ليكون ىذا النحت بحسب نوع
و( جمد) ،أو النسب نحو( :
ّ
نحتو(ٔ.)ٙ
ومما ورد من ألاا المشي في العربية منحوتاً ،ىو ( :الكربمة) وىي رخاوة في القدمين ،وجاء

يمشي ُم َك ْربال ،كأنو يمشي في الطين ،وىذه منحوتة من كممتين ىما ( :ربل) و ( َكبل)،
و( الربل) معناه استرخاء المحم ،و( الكبل) معناه القيد ،فكأنو إذا مشى ُببط فُقّيد مسترخي

ِ
الرجل(ٕ.)ٙ

وأيضاً ( الرىبمة) مشي بثقل ،وىي منحوتو من ( َرَىل) و( َربل) وىو التجمع واالسترخاء،
فكأنيا مشية بتثاقل(ٖ.)ٙ
ّ
ثانيا :التضاد:

معنى التضاد ىو أن يكون لّماظ الواحد معناين متضادان تماما ،ويشترط فيو (( أن يكون

استعمال الماظ في المعنيين في لغة واحدة))(ٗ ،)ٙوىو من خصائص العربية ،وسنة من سننيا،

وقد اعتنى العمماء بو قديما ،ويكاد أبو عبيد القاسم بن سالم ( ت ٕٕٗى ـ) ىو أول من نبو إليو

من المغويين ،غير أن موقف العمماء منو جاء عمى فريقين منيم من يرى وقوعو في كالم العرب،

(٘)ٙ
يسموا
ومنيم من ينكره  ،قال ابن فارس ( ت ٘ ٖٜى ـ) (( :ومن ُسنن العرب في األسماء أن ّ
أن
ناس ىذا المذىب ،و ّ
المتضادين باسم واحد ،نحو :الجون لألسود ،والجون لألبيض ،وأنكر ٌ

سمي
أن الذين َرَووا ّ
العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده ،وىذا ليس بشيء؛ وذلك ّ
أن العرب تُ ّ
ِ
ِ
تسمي المتضادين باسم واحد))(.)ٙٙ
السيف مينداً والارس طرفاً ،ىم الذين َرَووا ّ
َ
أن العرب ّ
ٕٛ
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ومن أسباب نشؤه ،نذكر باختصار اآلتي(:)ٙٚ

ٔ ـ عموم المعنى األصمي :ومعنى ىذا أن يكون لّماظ داللة عامة تستعمل في جميع الميجات،
وبعدىا ينحصر استعمالو في ليجة محددة بداللة مضادة لما كان يستعمل فيو مما ينتج عن

ىذا االنحصار معنى ضد المعنى األصل الذي كان عاما ،كما في كممة ( الذفر) والتي

بمعنى الريح الطيبة والمنتنة.

ٕ ـ التااؤل :ومن دواعي األضداد التااؤل وذلك بأن يكون المتكمم قد استعمل األلاا التي يتشاءم
منيا ،كألاا الموت واألمراض والمصائب مكان األلاا التي يتااءل منيا ف ار ار من التشاؤم

لتصبح داللة الماظة المتااءل منيا تعطي معنيين معنى التااؤل ومعنى آخر ضده وىو

التشاؤم ومن ىذا ما أُطمق عمى المديغ بالسميم تااؤال لو بأن يسمم مما ىو عميو.

ٖ ـ التيكم :وذلك من خالل استعمال المتكمم بأضداد األلاا تيكما من المقابل كما في إطالق
( العاقل) عمى ( الجاىل) فإطالق المتكمم ىذا الماظ فيو تيكم من المخاطب.

ٗ ـ الخوف من الحسد :ىذا األمر يتوقف عمى أساس ناسي ،ومتكئ عمى معتقدات تناقميا اآلخر

عن األول عبر األجيال خشية الخوف من الحسد واإلصابة بالعين ،لذلك يمجأ المتكمم إلى
إطالق بعض األوصاف بأضدادىا ف ار ار من الوقوع فيما يخشاه ،كما قالوا :الشوىاء لمارس

الجميل خوفا عمييا من الحسد ،عمما أن ىذا الماظ يطمق عمى القبيح منيا حتى أصبحت
لاظة ( الشوىاء) تطمق عمى الارس القبيح والجميل.

٘ ـ التطور المغوي :وىو من أسباب نشأة التضاد ،وذلك من خالل تطور بعض أصوات الكممة

لتصبح متطابقة لكممة أخرى في الماظ غير أنيا تختمف عنيا بالداللة حتى تصبح ضدىا،
كما في استعماليم الاعل ( لمق) لمكتابة ،والمحو ،نحو ( :لمقت الكتاب) بمعنى :كتبتو

ومحوتو ،والذي أصمو الكتابة ىو ( نمق) حصل عميو تطور صوتي فتطور النون إلى الالم،
واصبح الاعالن بماظ واحد ىو ( لمق) ليدل عمى ضدين ىما :الكتابة والمحو.

مما يقع ضمن ظاىرة التضاد في العربية ،األلاا اآلتية:
ومما وقانا عميو من ألاا المشي ّ
الح َذمان :وىو (( :اإلبطاء واإلسراع))( ،)ٙٛوتناول عمماء العربية الماظ عمى ّأنو من األضداد،
ٔـ َ
فقيل :إ ّنو شيء من الذميل فوق المشي ،وىو أيضاً :إبطاء المشي مما يعني ّأنو من حروف
األضداد

()ٜٙ

.

الرويد ،وقد يكون من السرعة ،وىو مشترك))(ٓ.)ٚ
الي ْوج (( :المشي ُّ
ٕـ َ
بأنو
ويبدو ّأنو من األضداد إذا ما عممنا أن األضداد ىو قسم من المشترك ،وا ْن لم يصرح ّ
أن العبارة تُايم ذلك.
من األضداد إال ّ
ٕٜ
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(ٔ)ٚ
اليُموك
الي ُموك (( :التي ُّ
تحب زوجيا وتعصي غيره والتي تبغض وتطيع غيره))  .قيلّ :
أن َ
ٖـ َ
الحسنة التبعل لزوجيا ،وكذلك المرأة الااجرة المتساقطة عمى الرجال؛ مأخوذ من تيالكت في

مشييا إذا تكست أو ألنيا تتيالك ،أي :تتمايل وتتثنى عند جماعيا(ٕ ،)ٚفالتضاد متأت من
حسن تبعميا لزوجيا وتيالكيا عمى الرجال.

المعرب:

ٍ
لمعان في غير لغتيا))(ٖ.)ٚ
المعرب (( :ىو ما استعممتو العرب من األلاا الموضوعة
ّ
المعرب (( :ىو الماظ األعجمي الذي دخل المغة العربية
أن
وذىب الدكتور حاتم الضامن إلى ّ
ّ

عن طريق االحتكاك بالمغات األجنبية))(ٗ ،)ٚلذا ُيعد االحتكاك بين المغات العامل األساس في
وجود المعرب ،والذي يترتب عميو اقتراض بعض األلاا فيما بينيا؛ ألن (( من المتعذر أن تظل

لغة بمأمن من االحتكاك بمغة أخرى ،لذلك كانت كل لغة من لغات العالم عرضة لمتطور المطرد
عن ىذا الطريق))(٘ ،)ٚويمكن تعريب ىذه األلاا من خالل إبدال أصوات األلاا التي ليست

من أصوات العربية إلى أصوات العربية التي تقترب منيا في المخرج ،أو تغيير بناء الكممة

المعربة إلى أبنية العربية ،أو تركيا عمى حاليا من دون تغيير إذا كانت توافق مقاييس صيغ
العربية وأبنيتيا(.)ٚٙ

المعربة قوليمَ :مشي َرْى َوٌج ،بمعنى َس ْي ٌل ّلي ٌن ،وأصمو بالاارسية َرْىوه،
ومن ألاا المشي
ّ
وأنشد العجاج( [ :)ٚٚبحر /الرجز ]
()ٚٛ
تََداُف َع الس ْي ِل ِإذا تَ َعم َجا
ميح َم ْش َيا َرْى َو َجا
َمياح ًة تَ ُ
المبحث الثالث :ظواهر داللية وبالغية

أوالا :االنتقاؿ الداللي:
أحيانا ال تحافظ األلاا

عمى دالالتيا نتيجة التنوع في االستعمال في الوقت الواحد ،أو

استعماليا عبر األجيال فتتغير لتعطي دالالت أخرى جديدة ،يقول الدكتور إبراىيم أنيس في
انتقال دالالت األلاا

بين األجيال (( :فإذا ورثتيا األجيال الناشئة واتخذتيا أيضا لمتعامل

والتبادل لم ترثيا عمى حاليا األولى ،بل ترثيا مع بعض االنحراف في الداللة ،ثم يتضخم ذلك

االنحراف عمى توالي األجيال))( ،)ٜٚويعتمد ىذا االنتقال في الداللة عمى وجود عالقة مجازية
كعالقة المشابية عن طريق االستعارة فتستعمل الكممة في غير موضعيا الذي وضعت لو ،أو

(ٓ)ٛ
أن بعض أنواع المشي أو صااتو قد
غير مشابية كالمجاز المرسل  ،وقد وجدنا في دراستنا ّ
انتقمت دالالتيا من ألاا أخرى كما فيَ ( :خ ْنَا ِايق) :وىو مشي في اضطراب ،إذ جاء من

قوليم :ناقة َخ ْيَاق بمعنى :سريعة جدا(ٔ.)ٛ
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ظ ّن أن اشتقاق مشييا من مشي فاختة وىي
وي َ
وكذلك إذا مشت المرأة ُم َجنحة ،قيل ( :تََا ّختت) ُ
طائر(ٕ ،)ٛإذ انتقل لاظ ( تاختت) دالليا من ( فاختة) وىي الطائر إلى نوع من أنواع مشي المرأة

لممشابية.

ِ
ف ،وقد انتقل من قوليم :ناقة ِخ ْذلِ َب ٌة ،أي :مسترخية
وأيضاً ( َ
ض ْع ٌ
الخ ْذَل َبة) :وىي مشية فييا َ
فييا ضعف(ٖ.)ٛ
ثانيا :تخصيص الداللة

التخصيص الداللي ىو (( أن يضيق معنى الكممة بمرور الزمان ،فتتحول داللتيا من معنى

كمي إلى معنى جزئي))(ٗ ،)ٛوداللة األلاا وفق ىذا المايوم تضيق معانييا و تتحول من المعنى

العام إلى المعنى الخاص لتدل عمى بعض ما كانت تدل عميو قبل ىذا التخصيص(٘ ،)ٛوقد
الح ْتك والحتكان:
وجدنا ذلك في بعض أنواع المشي في العربية ،نحو :الحتكان و ّ
الرتكان ،قيل (( َ
الحتَك من المشي لإلنسان وغيره))(.)ٛٙ
الرتكان في المشي إال ّ
شبو ّ
أن الرتك لإلبل خاصة ،و َ

ثالثا :المجاز

كل كممة أُريد بيا غير ما وقعت لو في وضع
ع ّرف عمماء العربية القدماء المجاز بأنوُّ (( :
لو في وضع
كل كممة ُجزت بيا ما وقعت ُ
واضعيا لمالحظة بين الثاني واألول ...وان شئت ُقمت ّ
الواضع إلى ما لم توضع من غير أن تستأنف وضعا لمالحظة بين ما يجوز بيا إليو وبين

()ٛٚ
أن المجاز بعبارة أوضح وأوجز ىو الماظ
أصميا الذي وضعت لو في وضع واضعيا))  ،أو ّ
المستعمل في المعنى غير الموضوع لو ،مثل قول الرسول الكريم دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ في يوم ُحنين
(( اآلن َح ِمي الوطيس))( ،)ٛٛإذ استعمل كممة ( الوطيس) الموضوعة في المغة لمتنور في
الحرب ،فاطالق لاظة الوطيس عمى الحرب من باب المجاز(.)ٜٛ

ومن المجاز في ألاا المشي قوليمَ (( :ب ّغل تبغيالَ :بمد وأعيا في المشي وىو مجاز ،من
ِ
الب ْغ ِل ...وقيل :التبغيل :ىو
المجازّ :
الع َنق ،ومنو اشتقاق َ
الي ْممجة و َ
بغمت األبل :إذا مشت بين َ
المشي الذي ُيرفق فيو))(ٓ.)ٜ
حزن المشي وفيو حزونة وىو مجاز(ٔ.)ٜ
لمدابة إذا لم يكن َو ِطيئاّ :إنو َل ْ
وكذلك قوليم ّ
الي ُموك) كصبور :المرأة الااجرة الشبقة المتساقطة عمى الرجال ،مأخوذ
ومن مجاز المجاز ( َ
من تَ َيالكت في مشييا :إذا تكسرت أو ألنيا تتيالك ،أي :تتمايل وتتثنى عند جماعيا(ٕ.)ٜ
رابعا :االستعارة

عرف السكاكي االستعارة قائال (( :ىي أن تذكر أحد طرفي التشبيو وتريد بو الطرف اآلخر
ّ
مدعيا دخول المشبو في جنس المشبو بو داال عمى ذلك بإثباتك لممشبو ما يخص المشبو
ٖٔ
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ِ
جاءت االستعارة في بعض ألاا المشي ،نحوِ ( :ح ْيكى) إذ يقال :في مشيتو
بو))(ٖ ،)ٜوقد
ِ
ألن
َح َي َكى مثالَ :ج َم َزى :إذا كان فييا تبختر ،وىذه المشية في النساء مدح ،وفي الرجال ذم؛ ّ
المرأة تمشي ىذه ِ
الرجل يمشي ىذه المشية إذا كان أ ْف َح َج ،ويقال :حاك
المشية من ِع َ
ظم فخذييا ،و ُ
ِ
وكل ذلك مستعار
اشتدت وطأتو عمى األرض ،قال الجوىري :ىو َمشي القصيرُّ ،
في مشيتو :إذا ّ
من حياكة الحائك(ٗ.)ٜ
المبحث الثاني :معجـ بألفاظ المشي

المطمب األوؿ :ألفاظ مشي اإلنساف
( أوف)

ػػػ األون :الرويد من المشي والسير(٘.)ٜ

( بختر)

ػػػ التبختر :التبختر في المشي مشية حسنة ،ورجل بختير حسن المشية والجسم(.)ٜٙ
( بدح)

ػػػ التبدح :حسن مشية المرأة ( ،)ٜٚأو مشية فييا تاكك

()ٜٛ

.

( بدؿ)

ـ ـ ـ البأدلة :مشية فييا تحرك بآدليا ،أي لحم صدرىا ،ومشت المرأة البأدلة إذا حركت أعطافيا عند

مشيتيا (.)ٜٜ

( تأتأ)

ػػػ التأتأة :مشي الطال ،أو الصبي

( تكـ)

ػػػ التُّكمة :مشي األعمى بال قائد

(ٓٓٔ)

(ٔٓٔ)

( جض)

الجيضى :اسم ِ
ػػػ ِ
لمشية فييا تبختر

.

.

(ٕٓٔ)

.

( حظل)

ظالن :مشي الغضبان(ٖٓٔ).
الح َ
ػػػ َ
( حيد)

ػػػ الحيدى :مشية المختال

(ٗٓٔ)

.

( خربق)

ػػػ الخرباق :سرعة في المشي(٘ٓٔ) ،والخرباق من النساء الطويمة والعظيمة والسريعة المشي(.)ٔٓٙ
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( خزؿ)

الخ َزل والتخزل واالنخزال :مشية فييا تثاقل وتراجع
ػػػ َ
وزلى :مشية فييا تاكك(. )ٔٓٛ
الخ َ
ػػػ َ

( خطف)

ػػػ الخطاى :السرعة في المشي

()ٜٔٓ

()ٔٓٚ

.

.

( خمع)

ػػػ تخمع الرجل في مشيو :أي ىز منكبيو وأشار بيده عند المشي

( خندؼ)

ػػػ الخندفة :مشية تشبو اليرولة لمنساء والرجال

( دبح)

ػػػ التدبيح :تنكيس الرأس عند المشي

(ٕٔٔ)

(ٔٔٔ)

(ٓٔٔ)

.

.

.

( دربل)

ػػػ الدربمة :ضرب من مشي اإلنسان فيو ثقل (ٖٔٔ).

( درج)

ػػ الد َرجان :مشية الشيخ الكبير

(ٗٔٔ)

.

دع)
( ّ

ػػػ التدعدعِ :مشية الشيخ الكبير الذي ال يستقيم في مشيو ،يقال :تدعدع في مشيو

(٘ٔٔ)

.

(ٖٔ)

( دغمف)

ػػػ االدلغااف :مشي الرجل مستت ار ليسرق شيئا

()ٔٔٙ

دؼ)
( ّ

.

ػػػ الدف :المشي الخايف ،يقال :دف الماشي عمى وجو األرض ،بمعنى َخف

()ٔٔٚ

.

( دلدؿ)

()ٔٔٛ
مر يضطرب في
ومر يدلدل إذا ّ
ػػػ الدلدلة :تحريك الرجل لرأسو وأعضاءه في المشي ّ ،
مشيو(. )ٜٔٔ

( دلف)

ػػػ الدليف والدلوف :تقارب الخطو ،وقيل :ىو فوق الدبيب ،وىو مشي الرويد ،ودلف الشيخ يدلف
دلاا إذا مشى مشي المقيد وفوق الدبيب

(ٕٓٔ)

.
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( دهمج)

ػػ الدىمجة :ىي مشية الكبير ،كأنو في قيد(ٕٔٔ) ،وقيل :ىي اختالط في المشي ،أو مقاربة في

الخطو ،وىو المشي البطيء ،وىي إسراع في السير أيضا
( ذبل)

ػػػ التذبل :مشية النساء إذا مشت مشي الرجال

( ذرؼ)

ػػػ الذرفان :المشي الضعيف

(ٕٗٔ)

(ٖٕٔ)

(ٕٕٔ)

.

.

.

( رسف)

ػػػ الرساان :مشية المقيد إذا قارب بين خطاه ،وجاء ىذا في قول الشاعر(ٕ٘ٔ) [ :بحر /المتقارب]
()ٕٔٙ
ُخ ِ
كمشي المقيد يمشي َرسياا
صْاني ِب ِو
فر ْح ُت أ َ ْ
ضخ ُ
ُ
ض ُ
( رهبل)

ػػػ الرىبمة :ضرب من المشي فيو ثقل ،وىو منحوت من ( رىل) و ( ربل) وىو التجمع
واالسترخاء(.)072

( رهوج)

ػػػ مشي َرْى َوج سيل لين ،وأصمو بالاارسية َرْىوة ،وجاء في قول الشاعر(:)ٕٔٛ
()ٕٜٔ
تََداُفع السيل إذا تَ َع ّمجا
مياحة تَ ِميح ميحا رىوجا
( رهوؾ)

ػػػ الترىوك :مشية فييا تموج (ٖٓٔ).
( أز أز)

ػػػ ت أززأت المرأة :إذا مشت وحركت أعطافيا كمشية القصار

( زؽ)

ػػػ الزقزاقة :المرأة الخاياة في المشي

زؿ)
( ّ

ػػػ الزليل :المشي الخايف

(ٖٖٔ)

(ٕٖٔ)

(ٖٔٔ)

.

.

.

( زمع)

ػػػ الزمعان :المشي البطيء (ٖٗٔ).
( زوزؾ)

ػػػػ الزوزكة :مشية المرأة ،وزوزكت المرأة إذا حركت أليتييا وجنبييا عند المشي
ٖٗ

(ٖ٘ٔ)

.
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( سبطر)

ػػػ السبطرى :االنبساط في المشي وىي مشية المتبختر

( سجح)

ػػػ ُس ُجح :مشية ُس ُجح بمعنى مشية سيمة
( سكع)

()ٖٔٚ

()ٖٔٙ

.

.

ػػ َسكع الرجل :إذا مشى متعساا ،ال يدري أين يسكع ،أي ال يدري أين يأخذ في أرض هللا ،وجاء
ىذا في قول أسد بن ناعصة( [ :)ٖٔٛبحر /الوافر ]
()ٖٜٔ
من ُّ ِ
الول ِو ُّ
الضمر
أتسكع في ُعدواء البالد
الدخل ُ
( سنطل)
طل :الضعيف في المشي ،يكاد أن يسقط إذا مشى
الم َسن َ
ػػػ ُ

(ٓٗٔ)

.

السنطالة :المشية بالسكون ومطأطأة الرأس ،وسنطل مشى ُمطأطئا
ػػػ ُّ

( شممق)

ػػػػ الشمشميق من النساء السريعة المشي الصخابة

( ضكؾ)

ػػػ الضكضكة :ضرب من المشي فيو سرعة

( طمل)

طَمة :تحريك اليدين أثناء المشي
ػػػ الطْم َ

(ٗٗٔ)

(ٖٗٔ)

(ٕٗٔ)

(ٔٗٔ)

.

.

.

.

( عجس)
ػػػ ِ
الع ِّجيسى :مشية بطيئة ،والعجيساء مشية فييا ثقل(٘ٗٔ) .
( عجل)
العجالة :ضرب من المشي(.)ٔٗٙ
ػػػ ُ

( عرضف)
ِ
شق فييا بغي من
ػػػ الع َرضنة :مشية فييا اعتراض ،ويمشي العرضنة إذا مشى مشية في ٍّ
نشاطو(. )ٔٗٚ
( عشز)

ػػػ عشز الرجل عشزانا :ىي مشية المقطوع الرجل(.)ٔٗٛ

( عكس)
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ػػ تعكس السكران في مشيتو ،إذا مشي كأنو قد يبست عروقو( ،)ٜٔٗوتعكس في مشيتو إذا مشى

مشية األفعى ،وتعكس في مشيو بمعنى تموى(ٓ٘ٔ).

( فحق)

ػػػ المتايحق :ىو من يباعد بين رجميو في المشي ،كييئة مشي المختون
( فخت)

(ٔ٘ٔ)

.

(ٕ٘ٔ)
ِ
وتاختت المرأة إذا مشت مشية الااختة
مجنحة
ّ ،
ػػػ فختت المرأة :إذا مشت ّ
( فدع)

(ٖ٘ٔ)

.

الا َدع :مشي عمى ظير القدم ،يقال :رجل أفدع يمشي عمى ظير قدمو(ٗ٘ٔ).
ػػػ َ
( قرصع)
ػػػ قرصعت :مشية قبيحة لممرأة(٘٘ٔ).
( قبعل)

ػػػ القعبمة في المشي مثل القبعمة ،وىو أن يمشي كأنو يحار برجميو ،أو يغرف التراب بقدميو(.)ٔ٘ٙ
( قعوؿ)

ػػػ القعولة :مشية فييا تباعد ما بين الكعبين ،وتقبل كل واحدة من القدمين بجماعتيا عمى

األُخرى(.)ٔ٘ٚ
( قمثل)

ػػػ القميثل :القبيح المشية(.)ٔ٘ٛ
( قنفل)

ػػػ الَق ْنَامةِ :
المشية الثقيمة(.)ٜٔ٘
( قهر)

ػػػ القيقرى :الرجوع إلى الخمف في المشي من غير أن يعيد وجيو إلى جية مشيو(ٓ.)ٔٙ

( كتر)

الك ْتر :مشية فييا تخمج كمشية السكران(ٔ.)ٔٙ
ػػػ َ

( كتف)

الك ْتف :المشي الرويد ،قال فيو لبيد(ٕ [ :)ٔٙبحر /الطويل ]
ػػػ َ
(ٖ)ٔٙ
ٍ
فاتر
فأ ْف َحمتو حتى استكان كأنو
قر ُ
يح سالل يكتف المشي ُ
( كربس)
ػػػ الكربسة :مشي المقيد(ٗ.)ٔٙ
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( كرسف)

ػػػ الكرساة :مشية المقيد فييا تقارب من الخطو في سرعة(٘.)ٔٙ

( كسحب)

المخاي ناسو(.)ٔٙٙ
ػػػػ الكسحبة :مشية الخائف ُ
( كعبس)
ػػػ مشية فييا سرعة وتقارب(.)ٔٙٚ

( كمع)

الكَمظة :مشية األقزل ،وىو المقطوع الرجل(.)ٔٙٛ
ػػػ َ

( كمتر)

الخطا(.)ٜٔٙ
ػػػ الكمترة :مشية فييا تقارب ودرجان ،فيي من عدو القصير المتقارب ُ

( كوذ)

الك ْوَذ َنة :مشية في استرسال(ٓ.)ٔٚ
ػػػ َ
( نأمل)

ػػ النأممة :مشي المقيد ،وىو تقارب الخطو في سرعة(ٔ.)ٔٚ
( نعثل)

مااجاً ،ويقمب قدميو كأنو يغرف بيما(ٕ.)ٔٚ
ػػػ النعثمة :أن يمشي الكبير ّ
ط)
(مّ

طيطاء :مشية فييا استرخاء االعضاء ،وىو التبختر ومد اليدين في المشي ومنو
الم ْ
ػػػ ُ

التمطي(ٖ.)ٔٚ
( نقثل)

ػػ النقثمة :مشية فييا نبث التراب الى الخمف برجميو(ٗ ،)ٔٚأو مشية الشيخ يثير التراب إذا
مشى(٘.)ٔٚ

( هبص)

ػػػ اليبصى :مشية سريعة ،وىو يعدو اليبصى إذا أسرع(.)ٔٚٙ

( هدج)

الي َدجان :مشية الشيخ(.)ٔٚٚ
ػػػ َ

( هدي)

ػػػ التيادي :المشي الضعيف ،قال فيو األعشى( [ :)ٔٚٛبحر /المتقارب ]
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وان ِىي ناء ْت تُ ِريد ِ
الق َيام
ُ
َ َ
( هذلـ)

الب ِي َير
تيادى كما قد رأيت َ

()ٜٔٚ

ػػػ اليذلمة :مشي في سرعة(ٓ ،)ٔٛأو مشية فييا قرمطة وتقارب(ٔ ،)ٔٛقال الشاعر [ :بحر /الرجز]
(ٕ)ٔٛ
نحو ب ِ
الح ِي ،أَي َى ْذَل َم ْو
يوت
العتَ َم ْو
َق ْد َى ْذَل َم السار ُ
ِق َ
َ ُ
بعد َ
َّ
( هربذ)
ػػػ ال ِي ْربِ َذى :مشية فييا اختيال ،تشبو ِمشية اليرابذة (ٖ.)ٔٛ
( هركل)
وبطء(ٗ.)ٔٛ
اليركمة :نوع من المشي فيو اختيال ُ
ػػػ َ

( هطرس)

ػػػ التيطرس :التمايل في المشي ،والتبختر فيو(٘.)ٔٛ
( همؾ)

ػػػ اليموك :المرأة التي تيالك في مشييا بمعنى تتمايل ( ،)ٔٛٙوامرأة ىموك :ىي المرأة التي تتيالك

في مشيتيا ،أي فيو استرخاء في المشي( ،)ٔٛٚوجاء ىذا في قول الشاعر( [ :)ٔٛٛبحر /البسيط ]
ض ُل
كالئيا
الخ ْي َع ُل ُ
السالك الثُّ ْغ َرة اليقظان ُ
َم ْش َي اليموك عمييا َ
الا ُ
( همق)
ػػػ اليمقى :مشية فييا تمايل ،إذا يمشي عمى ىذا الجانب مرة وعمى الجانب اآلخر مرة(.)ٜٔٛ
( وذؼ)

الوْذف :مشية فييا اىتزاز وتبختر(ٓ ،)ٜٔوالمتوذفة من النساء ىي التي تحرك ألواحيا في
ػػػ َ
المشي(ٔ.)ٜٔ
وز)
( ّ

إوزى :مشية فييا ترقص ،إذا مشى مرة عمى الجانب األيمن ،ومرة عمى الجانب األيسر كمشية
ػػػ ّ
اإلوز(ٕ.)ٜٔ
( ولذ)

ػػػ الولذ :السرعة في المشي والحركة(ٖ.)ٜٔ

( وهز)

ػػػ األوىز :الحسن المشية ،مأخوذ من الوىازة وىي مشية الخارات(ٗ.)ٜٔ

المطمب الثاني :ألفاظ مشي الحيواف
( برذف)
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ػػػ البرذنة :سير البرذون والارس ،وبرذن الارس في مشيو إذا مشى مشية البراذين(٘.)ٜٔ

( برؽ)

ػػػػ التبرق :مشي الحصان(.)ٜٔٙ
( برنس)

ػػػ التبرنس :مشي الكمب (.)092
( بشؾ)

ػػػ ناقة بشكى :خاياة المشي والروح

( بطرؽ)

()ٜٔٛ

.

ػػػ التبطرق :مشي الحصان(.)ٜٜٔ

( بهنس)

ػػػ التبينس والتبييس :مشية البييس وىو األسد ،ومشية تبختر(ٕٓٓ).

( جمز)

ال أُمية بن
ػػػػ َ
الج َم َزى :عدو دون العدو الشديد ،يقال :ناقة َج َم َزى ،وحمار َج َمزى أي سريعَ ،ق َ
ِ
اليذلي(ٕٔٓ) [ :بحر /المتقارب ]
أبي َعائذ ُ
ِ (ٕٕٓ)
عمى جم َزى جاز ٍ
ىء ِّ
بالرحال
َكأَِّني ورحمي ِإذا ُزعتُيا
ََ
( حصف)
ػػػ فرس مح ِ
صف ىو مشي فيو تقارب خطو ومع ذلك سريع(ٖٕٓ).
ُْ
( خبعث)
اخ َب َعث في مشيو :أي مشى ِمشية األسد(ٕٗٓ).
ػػػ ْ
( خيفق)
ػػػ ناقة خياق :سريعة جدا ،وخناقيق مشي فيو اضطراب(ٕ٘ٓ).

( ذأؿ)

ػػ الذأالن :المشي الخايف ،يقال :ذألت الناقة تذأل ذأالنا( ،)ٕٓٙوالذأالن مشي الذئب(.)ٕٓٚ

( دبب)

ػػػ الدبدب :مشي العجروف من النمل ،ألنيا أوسع النمل في الخطو ،وأسرعيا في النقل(.)ٕٓٛ

( درـ)

ػػػ الدرمان :مشية األرنب والاأر والقناذ وما أشبيو(.)ٕٜٓ
ػػػ الدروم :والدروم من النوق الحسنة المشية(ٕٓٔ).
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( ربع)

ػػػ األ ُْرَبعا :وىو ضرب من مشي األرنب ،يقال :مشت األرنب األ ُْرَبعا(ٕٔٔ).
( رتؾ)
ػػػ الرتكان :ضرب من سير اإلبل فيو اىتزاز ،وىو خاص لإلبل(ٕٕٔ).
( ردى)

ػػػ الرَديان :مشي الحمار من آرّيِو إلى ُمتَ َمعكو(ٖٕٔ).
( رذـ)

ػػػ الروذمة :مشي الحصان(ٕٗٔ) ،وكذلك مشي البرذون(ٕ٘ٔ).
( رسل)

الدابة(.)ٔٔٙ
ػػػػػ االسترسال :التأني في مشية ّ

زؼ)
( ّ

ػػػ الزفزفة :من سير اإلبل فوق الجنب(.)ٕٔٚ
( زلج)

ػػػ الزلج :السرعة في المشي ،والزلج في مشي الناقة إذا مضت مسرعة كأنيا ال تحرك قوائميا من

سرعتيا(.)ٕٔٛ
( زوؾ)

ػػػ الزوك :مشي الغراب( ،)ٕٜٔوالزكيك مشي الاراخ(ٕٕٓ).

( سرح)

ػػػ السروح :السريع المشي من اإلبل والخيل(ٕٕٔ).

( شرص)

ػػػ الشرص :أول مشي الحوار ،أي أول ما يعمم المشي(ٕٕٕ).

( شمج)

ػػػػ شمجى :ناقة شمجى أي سريعة(ٖٕٕ).

( عتب)

العُقل ،فيو بيذا يقاز قا از(ٕٕٗ).
العقر ،أو َ
ػػػ العتب :المشي عمى ثالث قوائم من ُ
( عجس)

العجوس :إبطاء مشي العجاساء ،وىي الناقة السمينة تتأخر عن النوق لثقل َقتَاليا أي لكثرة
ػػػػ ُ
العجيساء مشية فييا ثقل(ٕٕ٘).
لحميا وشحيما ،و َ
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( عرقص)

العرقصة :مشية الحية(.)ٕٕٙ
ػػػ َ

( غيف)

ػػػ تغيف البعير في مشيو ،إذا مال في أحد جانبيو ،وكذلك في الارس إذا تعطف في مشيو(.)ٕٕٚ

( قطف)

طف :ضرب من مشي الخيل(.)ٕٕٛ
ػػػ الَق ْ

( كدس)

الك ْدس :إسراع اإلبل في سيرىا ،وتكدس الارس إذا مشى مثقال ،والتكدس السرعة في المشي،
ػػػ َ
وجاء
ىذا في قول الميميل( [ :)ٕٕٜبحر /المتقارب ]

( كوع)

الوعول عمى الظاىرة
كمشي ُ

وخيل تكدس بالدارعين
ٌ

(ٖٕٓ)

الك ْوع :مشي الكمب عمى الرمل ،إذا تمايل في مشيو عمى كوعو في الرمل من شدة الحر(ٖٕٔ).
ػػػ َ
( لجف)
ـ ـ َل َجن :في المشي ثقل ،وناقة لجون أي ثقيمة المشي(ٕٖٕ).
( ممع)
ػػػ ناقة ميالع :أي سريعة(ٖٖٕ).

( هبع)

(ٖٕٗ)
الح ُمر خاصة(ٖٕ٘) ،وقيل :ىو مد العنق عند
الح ُمر البميدة  ،وىو من مشي ُ
اليُبوع :مشي ُ
ػػ ُ
المشي( ،)ٕٖٙوقد يستوي فيو لاظ المذكر والمؤنث ،فيقال :بعير ُىبوع وناقة ىبوع(.)ٕٖٚ

( هدب)

الي ْي َدبى :نوع من أنواع مشي الخيل فيو جد ،أي إسراع في السير وتبختر ،قال فيو امرؤ
ػػػ َ
القيس( [ :)ٕٖٛبحر /الطويل ]
()ٕٖٜ
الي ْي َد َبى ِفي َدِّفو ثُم َف ْرَف َار
جانب ْيو ِكَم ْي ِيما
ِإذا ُزْعتَو من َ
َم َشى َ
( ه َذ)
ػػػ جمل ىذاذ سابق متقدم في سرعة المشي(ٕٓٗ).

( هرجل)

ػػػ اليرجمة :االختالط في مشي البعير إذا أعيا ،ومنو ىرجمت اإلبل(ٕٔٗ).
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(هكل)

(ٕٕٗ)

ػػػ التييكل :مشي الحصان اختياالً

( همـ)

ػػػ اليموم :الناقة الحسنة المشية(ٖٕٗ).

( هنبل)

الضبع العرجاء ،أو ىي من مشي الضباع(ٕٗٗ).
ػػػ الينبمة :مشية
ُ
( وخذ)

الوخذ :نوع من سير اإلبل ،وىو أن يرمي بقوائمو كمشي النعام(ٕ٘ٗ).
ػػػ ْ
الخاتمة
وفي ختام البحث يمكن أن نمخص أىم النتائج التي توصمنا إلييا:
ٔ ـ ـ اعتنى عمماء العربية بألاا المشي داللة إذ ذكروا داللتيا ودرسوا ما فييا من ظواىر لغوية
متعددة كالقمب المكاني واإلبدال المغوي والنحت والتضاد وغيرىا من الظواىر المغوية.

ٕ ـ ـ مجيء بعض الاا المشي عمى وزن الاعل ومثل ىذا ال يمثل صاة من صاات المشي ،وال
جنسا منو ،بل يدل عمى ىيأة مؤقتة تتغير بحسب ما يريد الماشي كما يدل الاعل عمى حدث

مقترن بزمن يتحول بحسب زمن حدوثو.

ٖ ـ ـ ىناك صيغ صرفية أفادت دالالتيا المشي مثل صيغة ( ِف َعمى) و ( إ ْف َعّمى).
ٗ ـ ـ تنوعت ألاا المشي بتنوع الماشين فكان نتيجة ىذا أن تكون المشية بأشكال مختماة ومتوزعة
عمى األجناس واألعمار كذلك.

بأن ىناك ألااظاً من المشي تختص بالحيوان غير أنيا تحصل عمى ىيأتيا
٘ ـ ـ ذكر لنا العمماء ّ
مشية لإلنسان كذلك ألنو حصمت منو ويكون ىذا من باب تشبيو مشية اإلنسان بمشية
الحيوان مثل تعكس في مشيتو إذا مشى ممتويا كمشية األفعى.

 ٙـ ـ بعض ألاا المشي كان نتيجة تغير داللي عن طريق المجاز واالستعارة.

ٕٗ

الم ِشي في العربية
أل َفا ُ
ظ َ
ػػػ دراسة ومعجـ ػػػػ

مجمة آداب الفراهيدي

أ.ـ .د  .مظهور محمود عباس
أ.ـ.د .عبدالكريـ عبد أحمد

العدد ( )03حزيراف 7302ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

ٔ :ينظر :شرح الماصل.ٚ/ٔٓ :

ٕ :ينظر :المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء.ٔٙٚ :
ٖ :ينظر :الكتاب ،ٕٖٚ/ٗ :و ٖٔٗ ـ  ،ٖٗٚومعاني القرآن ( لماراء) ،ٖٛٗ/ٕ :والمقتضب.ٕٔٔ/ٔ :
ٗ :ينظر :المصدر ناسو ٕٖٚ/ٗ :ـ ـ ٕٔٗ ،والتكممة ٕ٘ٙ :ـ ـ .٘ٙٙ
٘ :ينظر :المصدر ناسو ،ٕٖٚ/ٗ :والماصل في صنعة اإلعراب ،ٖٙٓ :والدراسات الصرفية عند العرب منذ
نشأتيا حتى نياية القرن الرابع.ٔٛٙ :

 :ٙينظر :معجم المصطمحات النحوية والصرفية.ٜٔ :
 :ٚينظر :المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء ٕٔٚ :ـ ـ ٔ.ٔٛ
 :ٛينظر :األصوات المغوية ٕٔٔ :ـ ـ ٕٕٔ.

 :ٜلسان العرب :مادة ( أون) ،ٖٜ/ٖٔ :وينظر :تاج العروس.ٕٔٙ/ٖٗ :

ٓٔ :ينظر :البيان في غريب إعراب القرآن ٖٚ/ٔ :وسنذكره الحقاً اختصا اًر بـ ـ :البيان.
ٔٔ :ينظر :التكممة ،٘ٙ٘ :والتصريف المموكي.ٗٗ :

ٕٔ :ينظر :مختار الصحاح :مادة ( مطا) ،ٕٜ٘ :وتاج العروس.ٖ٘ٗ/ٖٜ :
ٖٔ :البيان ،ٗٚٛ/ٕ :وينظر :معاني القرآن ( لماراء).ٕٙٚ/ٖ :

ٗٔ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( وىس) ،ٜٔٙ/ٙ :ولسان العرب ،ٖٔ/٘ :وتاج العروس.ٕٕ/ٔٚ :
٘ٔ :ينظر :ديوان ابن مقبل.ٜ :
 :ٔٙينظر :لسان العرب :مادة ( ذأل).ٕ٘ٗ/ٔٔ :
 :ٔٚينظر :مجمل المغة :مادة ( ىذب) ،ٜٕٓ/ٔ :وينظر :تاج العروس :مادة ( ىذب).ٖٖٛ/ٗ :
 :ٔٛينظر :العين :مادة ( دلغف).ٗٙٙ/ٗ :

 :ٜٔينظر :لسان العرب :مادة ( دلغف).ٔٓٚ/ٜ :
ٕٓ :ينظر :قواعد الصرف ،ٖٔ :وشذا العرف ٕٔ :ىامش رقم ( ٔ).
ٕٔ :ينظر :المصدر ناسو ،ٔٗ :ولممزيد عن الموضوع ينظر :ظاىرة القمب المكاني في العربية ٔٔ :ـ ـ ٗٔ،
وشذا العرف ٕٔ :ـ ـ ٖٕ.

ٕٕ :تاج العروس :مادة ( قعبل).ٕٖٙ/ٖٓ :
ٖٕ :المصدر ناسو :مادة ( قحمز).ٕٚٛ/ٔ٘ :
ٕٗ :كتاب األفعال.ٖٖٚ/ٖ :
ٕ٘ :لسان العرب :مادة ( نيبل) ٕٙٛ/ٔٔ :ومادة ( ىبل) .ٚٔٔ/ٔٔ :وينظر :تاج العروس :مادة ( نيبل):
ٕٕ/ٔٚ

 :ٕٙينظر :العين :مادة ( خبعثن) ،ٖٜٗ/ٕ :والقاموس المحيط :مادة ( خبعث).ٔٙٛ :
 :ٕٚينظر :مجمل المغة :مادة ( وزك).ٜٕٗ/ٔ :
 :ٕٛينظر :معجم ديوان األدب :مادة ( بدح).ٜٔٗ/ٕ :
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 :ٕٜينظر :تاج العروس :مادة ( بربس).ٗٗٗ/ٔ٘ :

ٖٓ :ينظر :معجم المغة العربية المعاصر.ٔٗٚٛ/ٕ :
ٖٔ :ينظر :شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم ،ٕٛٛٓ/٘ :ولممزيد ينظر :تيذيب المغة :مادة ( جض):
ٓٔ ،ٕٗٔ/وتاج العروس :مادة ( سكع). ٕٜٓ/ٕٔ :
ٕٖ :معجم المصطمحات النحوية والصرفية.ٖٔٔ :
ٖٖ :ينظر :شذا العرف.ٕٔٙ :

ٖٗ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( قير) ،ٕ٘ٛ/٘ :والقاموس المحيط :مادة ( قير) ،ٗٙٚ :وتاج العروس :مادة
( قيقر) ٖٔ.ٜٗٛ/
ٖ٘ :المنصف.ٔٔ/ٔ :
 :ٖٙالممتع في التصريف.ٖٜ/ٔ :

 :ٖٚينظر :شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم ،ٖ٘/ٔ :وسر صناعة االعراب.ٜ٘ٙ/ٕ :
 :ٖٛينظر :لسان العرب :مادة ( ىركل) ،ٜٙ٘/ٔٔ :وتاج العروس :مادة ( ىركل).ٖٔٓ/ٖٔ :
 :ٖٜالممتع الكبير في التصريف ٜٔٗ/ٔ :ـ ـ ٓ٘ٔ.
ٓٗ :ينظر :العين :مادة ( ركل) ،ٖٖ٘/٘ :والصحاح.ٕٔٚٔ/ٗ :
ٔٗ :مقاييس المغة :مادة ( ركل).ٖٗٓ/ٕ :
ٕٗ :نتائج الاكر في النحو.ٚٓ :
ٖٗ :ينظر :الصرف الوافي.ٔٚٙ :
ٗٗ :ينظر :البيان في تصريف األسماء ٔٛٛ :ـ ـ .ٜٔٛ
٘ٗ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( حظا).ٕٔٚ٘ :

 :ٗٙتاج العروس :مادة ( عجل) ،ٖٜٗ/ٕٜ :وينظر :لسان العرب :مادة ( عجل).ٕٗٚ/ٔٔ :
 :ٗٚينظر :لسان العرب :مادة ( مطط) ،ٗٓٗ/ٚ :وتاج العروس :مادة ( مطط).ٜٔٓ/ٕٓ :
 :ٗٛتيذيب المغة :مادة ( ه ذ).ٕٕٛ/ٙ :
 :ٜٗينظر :المحكم والمحيط األعظم :مادة ( ىـ ذ) ٗٛٙ /ٗ :ـ  ،ٗٛٚوتاج العروس.٘ٓ/ٜ :
ٓ٘ :ينظر :تاج العروس :مادة ( بشك).ٚٙ/ٕٚ :

ٔ٘ :ينظر :مقاييس المغة :مادة ( جمز).ٗٚٛ/ٔ :
ٕ٘ :ينظر :المعجم الوسيط :مادة ( حيد).ٕٔٔ/ٔ :
ٖ٘ :ينظر :تاج العروس :مادة ( خطف).ٕٕٚ/ٕٖ :
ٗ٘ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( شمج).ٙ٘/ٙ :

٘٘ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( مرط).ٕٔٓ/ٕٓ :
 :٘ٙينظر :لسان العرب :مادة ( أوز).ٖٜٓ/٘ :
 :٘ٚجميرة المغة :مادة ( دفق).ٕٙٚ/ٕ :
 :٘ٛلسان العرب :مادة ( أوز).ٖٜٓ/٘ :
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 :ٜ٘مقاييس المغة ٖٕٛ/ٔ :ـ ـ  ،ٖٕٜوينظر :فقو المغة ( لمضامن) ٜٜ :ـ ـ ٓٓٔ.
ٓ :ٙينظر :الصاحبي في فقو المغة.ٕٜٓ :

ٔ :ٙينظر :البحث المغوي عند العرب ،ٕٔٗ :وفصول في فقو المغة العربية ٖٓٔ :ـ ـ ٕٖٓ.
ٕ :ٙينظر :مقاييس المغة ،ٜٖٔ/٘ :وتاج العروس :مادة ( كربل).ٖٕ٘/ٖٓ :
ٖ :ٙينظر :المصدر ناسو ،٘ٔٓ/ٕ :وتاج العروس :مادة ( رىبل).ٜٔٓ/ٕٜ :
ٗ :ٙالمزىر.ٖٔٔ/ٔ :

٘ :ٙينظر :فقو المغة العربية ( د .كاصد الزيدي) ،ٔ٘ٓ :وفقو المغة ( د .حاتم الضامن) ٛٗ :ـ ـ ٘.ٛ
 :ٙٙالصاحبي.ٔٔٚ :
 :ٙٚلممزيد من التااصيل عن أسباب نشوء األضداد في العربية ،ينظر :فصول في فقو المغة العربية ٖٕٗ :ـ ـ
 ،ٖ٘ٚوعمم الداللة ( د .أحمد مختار) ٕٓٗ :ـ ـ ٖٕٔ.
 :ٙٛثالثة كتب في األضداد.ٕٕٚ :

 :ٜٙينظر :تيذيب المغة :مادة ( حذم) ،ٕٚٗ/ٗ :ولسان العرب :مادة ( حذم) ،ٔٔٛ/ٕٔ :وتاج العروس :مادة
( حذم).ٜٗٗ/ٖٔ :

ٓ :ٚالارق البن أبي ثابت.ٜٗ :

ٔ :ٚثالث كتب في األضداد.ٕٗٛ :
ٕ :ٚينظر :تاج العروس :مادة ( ىمك).ٗٓٗ/ٕٚ :
ٖ :ٚالمزىر.ٕٔٔ/ٔ :
ٗ :ٚفقو المغة ( د .حاتم الضامن).ٔٓٚ :
٘ :ٚعمم المغة.ٕٕ٘ :

 :ٚٙينظر :فصول في فقو المغة ٖٖٙ :ـ ـ ٗ ،ٖٙوفقو المغة ( د .حاتم الضامن).ٔٓٚ :
 :ٚٚديوان العجاج.ٖٖٔ :
المعرب والدخيل واأللاا العالمية،
 :ٚٛينظر :المخصص ،ٖٓٔ/ٔ :وتاج العروس :مادة ( رىج) ،ٙٓٔ/٘ :و ّ
دراسة نقدية تأصمية في تاج العروس.ٔٓٗ/ٕ :
 :ٜٚداللة األلاا .ٖٔٓ :

ٓ :ٛينظر :عمم الداللة دراسة نظرية تطبيقية.ٜٚ :
ٔ :ٛينظر :العين :مادة ( خاق).ٔ٘ٗ/ٗ :
ٕ :ٛينظر :المصدر ناسو :مادة ( فخت).ٕٗٓ/ٗ :

ٖ :ٛينظر :القاموس المحيط :مادة ( خذلب) ،ٚٛ :وتاج العروس.ٖٖٜ/ٕ :
ٗ :ٛعمم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية.ٚ٘ :
٘ :ٛينظر :داللة األلاا  ،ٔٔٚ :وعمم الداللة.ٕٗ٘ :
 :ٛٙالعين :مادة ( حتك) ،ٙٓ/ٖ :وينظر :المحكم والمحيط األعظم :مادة ( حكت) ،ٖٚ/ٖ :وتاج العروس:
مادة ( حتك).ٔٓٚ/ٕٚ :
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 :ٛٚأسرار البالغة ٖ٘ٔ :ـ ـ ٕٖ٘ ،وينظر :اإليضاح في عموم البالغة.ٕ٘ٓ/ٔ :

ُ :ٛٛمسند أبي عوانة ،برقم ( ٗ٘ ،ٕٜٚ/ٗ :)ٙٚوينظر :المعجم الكبير.ٕٜٛ/ٚ :
 :ٜٛينظر :البالغة العربية عرض وتطبيقات.ٜ٘ :
ٓ :ٜتاج العروس :مادة ( بغل).ٜٚ/ٕٛ :

ٔ :ٜينظر :أساس البالغة ( :حزن) ،ٔٛٚ/ٔ :وتاج العروس :مادة ( حزن).ٗٔٙ/ٖٗ :
ٕ :ٜينظر :تاج العروس :مادة ( ىمك).ٗٓٗ/ٕٚ :

ٖ :ٜماتاح العموم ،ٖٜٙ :وينظر :معجم المصمحات البالغية وتطورىا.ٔٗٓ :
ٗ :ٜينظر :تاج العروس :مادة ( حيك) ٖٕٔ/ٕٚ :ـ ـ ٖٖٔ.

٘ :ٜينظر :الصحاح :مادة ( أون) ،ٕٓٚ٘/٘ :وتاج العروس :مادة ( أون).ٕٔٙ/ٖٗ :
 :ٜٙينظر :العين :مادة ( بختر) ،ٖٖ٘/ٗ :والصحاح :مادة ( بختر).٘ٛٙ/ٕ :
 :ٜٚينظر :معجم ديوان األدب :مادة ( بدح)ٗٗٔ/ٕ :
 :ٜٛينظر :تاج العروس :مادة ( بدح).ٖٓٔ/ٙ :
 :ٜٜينظر :جميرة المغة :مادة ( بدل) ٖٓٔ/ٔ :و ٕ.ٛٛٔ/
ٓٓٔ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( تأتأ) ،ٖ٘ :وتاج العروس :مادة ( تأتأ).ٜٔ٘/ٔ :
ٔٓٔ :ينظر :العين :مادة ( :تكم).ٖٖٗ/٘ :

ٕٓٔ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( جض) ،ٕٗٔ/ٔ :وتاج العروس :مادة ( جض).ٕٚٚ/ٔٛ :
ٖٓٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( حظل).ٖٓٚ/ٕٛ :
ٗٓٔ :ينظر :الصحاح :مادة ( حظل) ،ٔٙٚٓ/ٗ :القاموس المحيط :مادة ( حيد).ٕٜٚ :
٘ٓٔ :ينظر :مجمل المغة.ٖٔ٘ :

 :ٔٓٙينظر :المعجم الوسيط :مادة ( خربق).ٕٕٗ/ٔ :
 :ٔٓٚينظر :المخصص.ٖٖٓ /ٔ:
 :ٔٓٛينظر :الصحاح :مادة ( خزل).ٔٙٛٗ/ٗ :
 :ٜٔٓينظر :تاج العروس :مادة ( خطف).ٜٔٛ/ٕٖ :
ٓٔٔ :ينظر :المخصص.ٖٓٛ/ٔ :

ٔٔٔ :ينظر :العين :مادة ( خندف).ٖٖ٘/ٗ :
ٕٔٔ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( دبح).ٔٛٚ/ٖ :
ٖٔٔ :ينظر :المخصص.ٖٖٓ/ٔ :

ٗٔٔ :ينظر :المصدر ناسو.ٖٜٓ/ٔ :
دع).ٕ٘٘/ٕٓ :
دع) ،ٕٗ٘/ٔ :وتاج العروس :مادة ( ّ
٘ٔٔ :ينظر :الجيم :مادة ( ّ
 :ٔٔٙينظر :العين :مادة ( دغمف) ،ٗٙٙ/ٗ :ولسان العرب :مادة ( دغمف).ٔٓٚ/ٜ :
دف).ٖٓٔ/ٕٖ :
 :ٔٔٚينظر :تاج العروس :مادة ( ّ
 :ٔٔٛينظر :جميرة المغة :مادة ( دلدل) ،ٜٖٔ/ٔ :المخصص.ٖٓ٘/ٔ :
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 :ٜٔٔينظر :المصدر ناسو :مادة ( دلدل).ٜٖٔ/ٔ :

ٕٓٔ :ينظر :المحكم والمحيط األعظم :مادة ( دلف) ،ٖٖ٘/ٜ :والقاموس المحيط :مادة ( دلف).ٛٔٓ :
ٕٔٔ :ينظر :العين :مادة ( دىمج) ،ٔٔٙ/ٗ :وتيذيب المغة :مادة ( دىمج).ٕٚٔ/ٙ :
ٕٕٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( دىمج).٘ٛٔ/٘ :
ٖٕٔ :ينظر :المحكم والمحيط األعظم :مادة ( ذبل).ٕٚ/ٔٓ :
ٕٗٔ :ينظر :الجيم :مادة ( ذرف).ٕٛٔ/ٔ :

ٕ٘ٔ :ينظر :العين :مادة ( رسف).ٕٗ٘/ٚ :
 :ٕٔٙلم نعثر عمى القائل ،وىو من شواىد جميرة المغة :مادة ( رسف) ،ٚٔٙ/ٕ :وتاج العروس :مادة (
رسف).ٖٖٜ/ٕٖ :

 :ٕٔٚينظر :مقاييس المغة.٘ٔٓ/ٕ :
 :ٕٔٛينظر المخصص.ٖٓٔ/ٔ :
 :ٕٜٔديوان العجاج.ٖٖٔ :

ٖٓٔ :ينظر :معجم ديوان األدب :مادة ( رىوك) ،ٜٗٓ/ٕ :والعين :مادة ( رىوك).ٔٔٗ/ٗ :
ٖٔٔ :ينظر :المخصص.ٖٓٛ/ٔ :

ٕٖٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( زق).ٗٔٓ/ٕ٘ :
زل).ٔٔ٘/ٖٔ :
ٖٖٔ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( ّ
ٖٗٔ :ينظر :شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم.ٕٕٛٗ/٘ :
ٖ٘ٔ :ينظر :المصدر ناسو.ٕٛٛٓ/٘ :

 :ٖٔٙينظر :لسان العرب :مادة ( سبطر).ٖٜٓ/ٔ :
 :ٖٔٚينظر :المصدر ناسو :مادة ( سجح).ٗٚ٘/ٕ :
 :ٖٔٛينظر :العين :مادة ( سكع) ،ٜٖٔ/ٔ:وتاج العروس :مادة ( سكع).ٕٜٓ/ٕٔ :
 :ٖٜٔالقائل أسد بن ناعصة ولم نعثر عمى ديوانو وىو من شواىد تاج العروس :مادة ( سكع).ٕٜٓ/ٕٔ :
ٓٗٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( سنطل).ٕٖٖ/ٕٜ :

ٔٗٔ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( سنطل) ،ٕٔٓ/ٖٔ :وتاج العروس :مادة ( سنطل).ٕٖٖ/ٕٜ :
ٕٗٔ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( شممق).ٖٔٗ/ٜ :
ٖٗٔ :ينظر :الصحاح :مادة ( ضكك).ٜٔ٘ٛ/ٗ :
ٗٗٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( طمل).ٖٛ٘/ٕٜ :

٘ٗٔ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( عجس).٘٘ٙ :
 :ٔٗٙينظر :المخصص.ٖٓٛ/ٔ :
 :ٔٗٚينظر :تيذيب المغة :مادة ( عرضن) ،ٕٔٓ/ٖ :والصحاح :مادة ( عرضن).ٔٓٛ٘/ٖ :
 :ٔٗٛينظر :المصدر ناسو :مادة ( عشز) ،ٕ٘ٛ/ٔ :وتاج العروس :مادة ( عشز).ٕٖٙ/ٔ٘ :
 :ٜٔٗشمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم.ٗٚٓٗ/ٚ :
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ٓ٘ٔ :ينظر :المخصص.ٖٓٛ/ٔ :

ٔ٘ٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( فحق).ٕٚٚ/ٕٙ :
ٕ٘ٔ :ينظر :العين :مادة ( فخت).ٕٗٓ/ٗ :
ٖ٘ٔ :ينظر :لسان العرب :مادة ( فخت).ٙ٘/ٕ :
ٗ٘ٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( فدع).ٗٚٚ/ٕٔ :
٘٘ٔ :ينظر :المخصص.ٖٓٛ/ٔ :

 :ٔ٘ٙينظر :القاموس المحيط :مادة ( :قعبل) ،ٔٓٗٙ :وتاج العروس :مادة ( قعبل).ٕٖٙ/ٖٓ :
 :ٔ٘ٚينظر :المخصص.ٖٕٓ/ٔ :
 :ٔ٘ٛينظر :العين :مادة ( قمثل).ٕٕٙ/٘ :
 :ٜٔ٘ينظر :القاموس المحيط :مادة ( قنثل).ٔٓ٘ٔ :

ٓ :ٔٙينظر :لسان العرب :مادة ( قير) ،ٕٔٔ/٘ :وتاج العروس :مادة ( قير).ٜٗٛ/ٖٔ :
ٔ :ٔٙينظر :العين :مادة ( كتر).ٖٖٙ/٘ :
ٕ :ٔٙينظر :الغريب المصنف.ٖٚٗ/ٔ :
ٖ :ٔٙديوان لبيد.ٕٗ :

ٗ :ٔٙينظر :القاموس المحيط :مادة ( كربس).٘ٚٓ :
٘ :ٔٙينظر :معجم ديوان األدب ،ٗٛٔ/ٕ :والمخصص.ٖٓٛ/ٔ :
 :ٔٙٙينظر :القاموس المحيط :مادة ( كسبح).ٖٔٔ :
 :ٔٙٚينظر :لسان العرب :مادة ( كعبس) ،ٜٔٚ/ٙ :وتاج العروس :مادة ( كعبس).ٗٗٚ/ٔٙ :
 :ٔٙٛينظر :القاموس المحيط :مادة ( كمظ).ٜٙٛ :

 :ٜٔٙينظر :العين :مادة ( كمتر) ،ٖٗٔ/٘:وتاج العروس :مادة ( كمتر).ٙٚ/ٔٗ :
ٓ :ٔٚينظر :المخصص.ٖٓٔ/ٔ :
ٔ :ٔٚينظر :العين :مادة ( نأمل) ،ٖٖٓ/ٛ :المخصص.ٖٜٓ/ٔ :
ٕ :ٔٚينظر :تيذيب المغة :مادة ( نعثل).ٕٖٖ/ٖ :

ط).ٗٓٗ/ٚ :
ٖ :ٔٚينظر :المخصص ،ٖٓٚ/ٔ :ولسان العرب :مادة ( م ّ
ٗ :ٔٚينظر :المصدر ناسو.ٖٓٔ/ٔ :

٘ :ٔٚينظر :الصحاح :مادة ( نقثل).ٖٔٛ٘/٘ :
 :ٔٚٙينظر :جميرة المغة :مادة ( ىبص) ،ٖٕ٘/ٔ :والمعجم الوسيط.ٜٜٙ/ٕ :
 :ٔٚٚينظر :العين :مادة ( ىدج).ٖٛ٘/ٖ :
 :ٔٚٛينظر :الغريب المصنف.ٖٚٗ/ٔ :
 :ٜٔٚديوان األعشى.ٜٖ :
ٓ :ٔٛينظر :تيذيب المغة :مادة ( ىذلم) ،ٕٛٔ/ٙ :ولسان العرب :مادة ( ىذلم).ٙٓٚ/ٕٔ :
ٔ :ٔٛينظر :لسان العرب :مادة ( ىذلم).ٙٓٚ/ٕٔ :
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ٕ :ٔٛلم نعثر عمى القائل وىو من شواىد تيذيب المغة :مادة ( ى ّذ) ،ٕٕٛ/ٙ :ولسان العرب :مادة ( ى ّذ):
ٕٔ ،ٙٓٚ/وتاج العروس :مادة ( ىذلم).ٕٛ/ٖٗ :

ٖ :ٔٛينظر :تيذيب المغة :مادة ( ىربذ) ،ٕٕٛ/ٙ :والمحكم والمحيط األعظم :مادة ( :ىذ).ٗٛٙ/ٗ :
ٗ :ٔٛينظر :المصدر ناسو :مادة ( ىركل).ٕٜٙ/ٙ :

٘ :ٔٛينظر :القاموس المحيط :مادة ( ىطرس) ،٘ٛٔ :وتاج العروس :مادة ( ىطرس).ٖ٘/ٔٚ :
 :ٔٛٙينظر :جميرة المغة :مادة ( ىمك).ٖٙٔ/ٔ:
 :ٔٛٚينظر :المصدر ناسو :مادة ( كمو).ٜٖٛ/ٕ :
 :ٔٛٛديوان اليذليين.ٖٗ/ٕ :

 :ٜٔٛينظر :تيذيب المغة :مادة ( ىمق) ،ٚ/ٙ :والصحاح :مادة ( ىمق).ٔ٘ٚٓ/ٗ :
ٓ :ٜٔينظر :المخصص ،ٖٓٔ/ٔ :ولسان العرب :مادة ( وذف).ٖ٘٘/ٜ :
ٔ :ٜٔينظر :تاج العروس :مادة ( وذف).ٗ٘ٙ/ٕٗ :

وز) ،ٖٜٓ/٘ :ومعجم المغة العربية المعاصر.ٖٔٛ/ٔ :
ٕ :ٜٔينظر :لسان العرب :مادة ( ّ
ٖ :ٜٔينظر :مقاييس المغة :مادة ( ولذ).ٖٔٗ/ٙ :

ٗ :ٜٔينظر :لسان العرب :مادة ( وىز).ٖٗٔ/٘ :

٘ :ٜٔينظر :العين :مادة ( برذن) ،ٕٔٓ/ٛ :ولسان العرب :مادة ( برذن).٘ٔ/ٖٔ :
 :ٜٔٙينظر :تاج العروس :مادة ( برق).ٛ٘/ٕ٘ :
 :ٜٔٚينظر :العين :مادة ( برنس).ٖٖٗ/ٚ :
 :ٜٔٛينظر :الصحاح :مادة ( بشك).ٔ٘ٚ٘/ٗ :

 :ٜٜٔينظر :القاموس المحيط :مادة ( بطرق).ٛٙٛ :
ٕٓٓ :ينظر :الاائق في غريب الحديث واألثر.ٖٔٛ/ٔ :
ٕٔٓ :ينظر :مقاييس المغة :مادة ( جمز) ،ٗٚٛ/ٔ :وشمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم.ٔٔٙٛ/ٕ :
ٕٕٓ :لم نعثر عمى الديوان وىو من شواىد الصاحبي في فقو المغة ومسائميا ،ٕٓٛ :والمزىر في عموم المغة
وأنواعيا.ٚٙ/ٕ :

ٖٕٓ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( حصف).ٛٓٓ :
ٕٗٓ :ينظر :المصدر ناسو.ٔٙٛ :

ٕ٘ٓ :ينظر :العين :مادة ( خياق).ٔ٘ٗ/ٗ :
 :ٕٓٙينظر :الصحاح :مادة ( ذأل).ٔٚٓٔ/ٗ :
 :ٕٓٚينظر :لسان العرب :مادة ( ذأل).ٕ٘ٗ/ٔٔ :
 :ٕٓٛينظر :المصدر ناسو :مادة ( دبب).ٖٚٔ/ٔ:

 :ٕٜٓينظر :المصدر ناسو :مادة ( درم).ٜٔٛ/ٕٔ :
ٕٓٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( درم).ٔٗٚ/ٖٕ :
ٕٔٔ :ينظر :المحكم والمحيط األعظم :مادة ( ربع).ٕٔٗ/ٕ :
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ٕٔٔ :ينظر :العين :مادة ( حتك) ،ٙٓ/ٖ :ومجمل المغة :مادة ( رتك).ٗٔٛ :
ٖٕٔ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( ردى).ٙٛ/ٛ :

ٕٗٔ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( رذم).ٖٔٔٔ :
ٕ٘ٔ :ينظر :تاج العروس :مادة ( رذم).ٕٗٚ/ٖٕ :
 :ٕٔٙينظر :المصدر ناسو :مادة ( رسل).ٚٚ/ٕٜ :

زف).ٔٔٛ/ٖٔ :
 :ٕٔٚينظر :تيذيب المغة :مادة ( ّ
 :ٕٔٛينظر :لسان العرب :مادة ( زلج) ٕٛٛ/ٕ :ـ ـ .ٕٜٛ
 :ٕٜٔينظر :تيذيب المغة :مادة ( زوك) ،ٔٚٗ/ٔٓ :ولسان العرب :مادة ( زوك).ٖٗٛ/ٔٓ :
ٕٕٓ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( زوك) ،ٖٕٕ/ٜ :ولسان العرب :مادة ( زوك).ٖٗٙ/ٔٓ :
ٕٕٔ :ينظر :المعجم الوسيط :مادة ( سرح).ٕٗٙ/ٔ :
ٕٕٕ :ينظر :تاج العروس :مادة ( شرص).ٔٔ/ٔٛ :
ٖٕٕ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( شمج).ٙ٘/ٙ :
ٕٕٗ :ينظر :المصدر ناسو :مادة ( عتب).ٖٜٓ/ٖ :
ٕٕ٘ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( عجس) ،ٕٔٛ/ٔ :ولسان العرب :مادة ( عجس).ٖٔٔ/ٙ :

 :ٕٕٙينظر :المصدر ناسو :مادة ( عرقص) ،ٔٚٛ/ٖ :ولسان العرب :مادة ( عرقص).٘ٗ/ٚ :
 :ٕٕٚينظر :معجم ديوان األدب ( :غيف) ،ٗ٘ٛ/ٖ :وجميرة المغة :مادة ( غيف).ٜٜ٘/ٕ :
 :ٕٕٛينظر :لسان العرب :مادة ( قطف).ٕٛٙ/ٜ :
 :ٕٕٜينظر :تيذيب المغة :مادة ( كدس) ،ٕٛ/ٔٓ :وتاج العروس :مادة ( كدس).ٖٗٔ/ٔٙ :
ٖٕٓ :ديوان الميميل.ٕٛ :

ٖٕٔ :ينظر :الصحاح :مادة ( كوع) ،ٕٔٚٛ/ٖ :وتاج العروس :مادة ( كوع).ٔٗٔ/ٕٕ :
ٕٖٕ :ينظر :تاج العروس :مادة ( لجن).ٔٓٓ/ٖٙ :
ٖٖٕ :ينظر :المخصص.ٔٔٔ/٘ :
ٖٕٗ :ينظر :العين :مادة ( ىبع).ٜٔٓ/ٔ :

ٖٕ٘ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( ىبع).ٚٚٗ :
 :ٕٖٙينظر :المصدر ناسو :مادة ( ىبع) ،ٚٚٗ :والمعجم الوسيط.ٜٚٓ/ٕ :
 :ٕٖٚينظر :المعجم الوسيط.ٜٚٓ/ٕ :
 :ٕٖٛينظر :لسان العرب :مادة ( ىدب) ،ٕٚٛ/ٔ :وتاج العروس :مادة ( ىدب).ٖٖٛ/ٗ :
 :ٕٖٜديوان امرؤ القيس.ٙٚ :

ٕٓٗ :ينظر :تاج العروس :مادة ( ى ّذ).ٜٜٗ/ٜ :

ٕٔٗ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( ىرجل) ،ٕٚٔ/ٙ :وكتاب األفعال.ٖٚٔ/ٖ :
ٕٕٗ :ينظر :القاموس المحيط :مادة ( ىكل) ،ٕٔٓٚ :وتاج العروس :مادة ( ىكل).ٔٗٗ/ٖٔ :
ٖٕٗ :ينظر :تيذيب المغة :مادة ( ىمم).ٕ٘ٓ/٘ :

ٓ٘

الم ِشي في العربية
أل َفا ُ
ظ َ
ػػػ دراسة ومعجـ ػػػػ

مجمة آداب الفراهيدي

أ.ـ .د  .مظهور محمود عباس
أ.ـ.د .عبدالكريـ عبد أحمد

العدد ( )03حزيراف 7302ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٗٗ :ينظر :لسان العرب :مادة ( ىنبل).ٚٔٔ/ٔٔ :
ٕ٘ٗ :ينظر :الصحاح :مادة ( وخذ).٘ٗٛ/ٕ :

ثبت المصادر والمراجع

ػػػػ أ ػػػػ

ػػػػ أسرار البالغة :أبو بكر عبد القاىر بن عبدالرحمن الجرجاني ( ت ٔ ٗٚىـ ـ) ،قرأه وعمق عميو :محمود دمحم

شاكر ،دار المدني ـ ـ جدة ،ط ٔ ٕٔٗٔ ،ى ـ ـ ـ ٜٜٔٔم.

ػػػ األفعاؿ :عمي بن جعار بن عمي السعدي ابن الَقطاع (ت ٘ٔ٘ىـ) ،عالم الكتب ،ط ٖٔٔٗٓ ،ىـ ٜٖٔٛ-م.

ػػػ اإليضاح في عموـ البالغة :دمحم بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني ( ت  ٖٜٚىـ ـ) ،تحقيق :الشيخ

بييج غزاوي ،دار إحياء العموم ،بيروت ،ط ٜٗٔٗٔ ،ىـ ـ ـ ـ ٜٜٔٛم.
ػػػ ب ػػػػ

ػػػ البحث المغوي عند العرب :د :أحمد مختار عبد الحميد عمر ،عالم الكتب ،ط ٕٖٓٓ ،ٛم.

ػػػػ البالغة العربية عرض وتطبيقات :د .حسن يحيى دمحم رضا الخااجي ،ساعدت جامعة بغداد عمى طبعو،

طٕٔٔٗ٘ ،ىـ ـ ـ ـ ٕٗٓٓم.

ػػػػ البياف في غريب إعراب القرآف :كمال الدين عبدالرحمن بن دمحم أبو البركات األنباري ( ت ٘ٚٚى ـ) ،تحقيق:

طو عبدالحميد طو ،المكتبة العربية ،القاىرةٜٔٚٓ ،م.
ػػػ ت ػػػػ

الرزاق الممّقب بمرتضى الزبيدي ( ت
محمد بن
ػػػػػ تاج العروس مف جواهر القاموس:
محمد بن عبد ّ
ّ
ّ
ٕ٘ٓٔىـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار اليداية.
ػػػػ التبياف في تصريف األسماء :أحمد حسن كحيل ،جامعة األزىر ،ط . ٙ

ػػػ التصريف المموكي :أبو الاتح عثمان بن جني ( ت ٕٖٜىـ ـ) ،عني بتصحيحو :دمحم سعيد مصطاى ،طٕ،

ٖٜٓٔىـ ـ ـ ـ ٜٓٔٚم.

ػػػ التكممة :أبو عمي الاارسي ( ت ٖٚٚى ـ) ،تحقيق :كاظم بحر المرجان ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر،
الموصلٔٗٓٔ ،ى ـ ـ ـ ٜٔٔٛم.

تهذيب المغة :أبو منصور دمحم بن أحمد بن األزىري ( ت ٖٓٚىـ ـ) ،تحقيق:دمحم عوض مرعب ،دار إحياء
التراث العربي  -بيروت ،ط ٕٔٓٓٔ ،م.

ػػػ ث ػػػ

ػػػ ثالثة كتب في األضداد :لألصمعي ولمسجستاني والبن السكيت ،ويمييا ذيل في األضداد لمصغاني ،دار الكتب

العممية ،بيروت ـ ـ لبنان ،نشرىا د .اوغت ىانر ،دار الكتب العممية ،بيروت ـ لبنانٜٕٔٔ ،م.
ػػػ ج ػػػ

ػػػػ جمهرة المغة :أبو بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي ( ت ٕٖٔىـ) ،تحقيق :رمزي منير بعمبكي ،دار العمم
لمماليين – بيروت ،ط ٜٔٔٛٚ ،م.
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مرار الشيباني ( ت ٕٓٙىـ) ،تحقيق إبراىيم األبياري ،راجعو ،دمحم خمف أحمد،
ػػػ الجيـ :أبو عمرو إسحاق بن ّ
الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،القاىرة ٖٜٔٗ ،ىـ  ٜٔٚٗ -م.
ػػػ د ػػػ

الدراسات الصرفية عند العرب منذ نشأتها حتى نهاية القرف الرابع الهجري :نياد فميح حسن العاني ،أطروحة

دكتوراه ،كمية اآلداب ،الجامعة المستنصرية ،بإشراف :أ .د .ىادي نيرٜٜٔ٘ ،م.
ػػػ داللة األلفاظ :د .إبراىيم أنيس ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرةٕٓٓٗ ،م.

ػػػػ ديواف األعشى الكبير ميموف بف قيس :شرح وتعميق :د .دمحم دمحم حسن ،المطبعة النموذجيةٜٔ٘ٓ ،م.
ػػػ ديواف امرؤ القيس :تحقيق :دمحم أبو الاضل إبراىيم ،دار المعارف ،مصرٜٜٔٙ ،م.

ػػػ ديواف العجاج :رواية عبدالممك بن قريب األصمعي ،تحقيق :د .عزة حسن ،دار الشرق العربي ،بيروت،
ٜٜ٘ٔم.

ػػػػ ديواف لبيد :أعتنى بو :حمدو طماس ،دار المعرفة ،طٕٔٔٗ٘ ،ى ـ ـ ـ ٕٗٓٓم.

ػػػ ديواف ابف مقبل :تحقيق :د .عزة حسن ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم،

دمشقٜٕٔٙ ،م.

ػػػ ديواف المهمهل :شرح وتحقيق :أنطوان محسن القوال ،دار الجيل ،بيروت ،طٔٔٗٔ٘ ،ىـ ـ ـ ـ ٜٜ٘ٔم.

ػػػػ ديواف الهذلييف :الدار القومية لمطباعة والنشر ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة ،القاىرةٖٔٛ٘ ،ىـ ـ ـ ـ ـ ٜ٘ٔٙم

ػػػ س ػػػ

ػػػ سر صناعة اإلعراب :أبو الاتح عثمان بن جني ( ت ٕ ٖٜى ـ) ،دار القمم – دمشق ،تحقيق :د .حسن

ىنداوي ،الطبعة األولى ،ط ٔ.ٜٔٛ٘ ،
ػػػػ ش ػػػػ

ػػػ شذا العرؼ في فف الصرؼ :الشيخ أحمد بن دمحم الحمالوي ( ت ٖٔ٘ٔىـ ـ) ،شرحو وفيرسو واعتنى بو الكتور

عبدالحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط.ٚ

ػػػػ شرح المفصل :موفق الدين عمى بن يعيش ( ت ٖٗ ٙى ـ) ،المطبعة المنيرية ـ ـ مصر.

ػػػػ شمس العموـ ودواء كالـ العرب مف الكموـ :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ( ت ٖ٘ٚىـ) ،تحقيق :د.

حسين بن عبد هللا العمري ،ومطير بن عمي اإلرياني ،ود .يوسف دمحم عبد هللا ،دار الاكر المعاصر (بيروت -
لبنان) ،دار الاكر (دمشق  -سورية) ،ط ٔ ٕٔٗٓ ،ىـ ٜٜٜٔ -م.

ػػػ ص ػػػ

ػػػػ الصاحبي في فقه المغة العربية ومسائمها وسنف العرب في كالمها :أحمد بن فارس ( تٖٜ٘ىـ) ،دمحم عمي

بيضون ،ط ٔٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٚ-م

ػػػ الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري ( تٖٖٜىـ) ،تحقيق :أحمد عبد

الغاور عطار ،دار العمم لمماليين  -بيروت ،ط ٗ ٔٗٓٚ ،ىـ  ٜٔٛٚ -م.
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ػػػ الصرؼ الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرؼ وبعض المسائل الصوتية :د .ىادي نير ،مطبعة التعميم

العالي ،الموصلٜٜٔٛ ،م.
ػػػ ظ ػػػ

ػػػػ ظاهرة القمب المكاني في العربية :د .عبدالاتاح الحموز ،دار عمار ،ط ٜٔٔٛٙ ،م.

ػػػػ ع ػػػ

ػػػ عمـ الداللة :د .أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط  ٕٔٗٚ ،ٙى ـ ـ ـ ٕٓٓٙم.
ػػػ عمـ الداللة دراسة نظرية وتطبيقية :د .فريد عوض حيدر ،مكتبة اآلداب ٕٗ ،ميدان األوب ار ـ ـ ـ القاىرة ،ط ٔ،

 ٕٔٗٙىـ ـ ـ ـ ٕ٘ٓٓم.

ػػػػ عمـ المغة :عمي عبد الواحد وافي ،نيضة مصر لمطباعة والنشر ،ط ٔ.
ػػػػ العيف :أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الاراىيدي ( ت ٓٔٚىـ) ،تحقيق :د ميدي المخزومي ،و د إبراىيم
السامرائي ،دار ومكتبة اليالل.

ػػػ غ ػػػ

ػػػ الغريب المصنف :أبو ُعبيد القاسم بن سالّم (ت ٕٕٗىـ) ،تحقيق :صاوان عدنان داوودي ،مجمة الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ػػػػ ؼ ػػػ

ػػػ الفائق في غريب الحديث واألثر :أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ( ت ٖ٘ٛىـ) ،تحقيق :عمي دمحم

البجاوي ،ودمحم أبو الاضل إبراىيم ،دار المعرفة – لبنان ،ط ٕ.

ػػػ الفرؽ :أبو دمحم ثابت بن أبي ثابت المغوي ( ت ق ٖٔىـ) ،تحقيق :حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت –
لبنان ،ط ٖ ٔٗٓٛ ،ىـ  ٜٔٛٛ -م.

ػػػ فصوؿ في فقه المغة :د .رمضان عبدالتواب ،مكتبة الخانجي ،طٕٜٖٔٛ ،م.
ػػػ فقه المغة :د .حاتم صالح الضامن ،دار اآلفاق العربية ،القاىرة ،ط ٕٔٓٓٚ ،م.

ػػػ فقه المغة العربية :د .كاصد ياسر الزيدي ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصلٜٔٛٙ ،م.

ػػػ ؽ ػػ

ػػػػ القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الايروزآبادى ( ت ٛٔٚىـ) ،تحقيق :مكتب تحقيق

قسوسي ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت –
التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :دمحم نعيم العر ُ

لبنان ،ط  ٕٔٗٙ ،ٛىـ  ٕٓٓ٘ -م.

ػػػػ قواعد الصرؼ :د .جمال عبدالعزيز ،سمطنة عمان ،ط ٕٕٗٓٔ ،م.
ػػػ ؾ ػػػ

الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر سيبويو ( ت ٓ ٔٛى ـ) ،تحقيق :عبدالسالم دمحم ىارون ،عالم الكتب،

بيروت ،ط ٖ ٖٔٗٓ ،ى ـ ـ ـ ٖٜٔٛم.
ػػػ ؿ ػػػ
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ػػػ لساف العرب :دمحم بن مكرم بن عمى أبو الاضل ابن منظور األنصاري ( ت ٔٔٚىـ) ،دار صادر –

بيروت ،ط ٖ ٔٗٔٗ،ىـ.
ػػػ ـ ػػػ

ػػػ مجمل المغة :أحمد بن فارس بن زكرياء (ت ٖٜ٘ىـ) ،دراسة وتحقيق :زىير عبد المحسن سمطان ،مؤسسة
الرسالة – بيروت ،ط ٕ ٔٗٓٙ ،ىـ  ٜٔٛٙ -م.

ػػػ المحكـ والمحيط األعظـ :أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده ( ت ٗ٘ٛىـ) ،تحقيق :عبد الحميد ىنداوي،
دار الكتب العممية – بيروت ،ط ٔ ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٓ -م.

ػػػػ مختار الصحاح :دمحم بن أبو بكر بن عبدالقادر الرازي ( ت ٙٙٙىـ ـ) ،دار الرسالة ـ ـ الكويتٖٔٗٓ ،ىـ ـ ـ ـ
ٖٜٔٛم.

ػػػ المخصص :أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده ( ت ٗ٘ٛىـ) ،تحقيق :خميل إبراىم جاال ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،ط ٔٔٗٔٚ ،ىـ ٜٜٔٙم.

ػػػ المزهر في عموـ المغة وأنواعها :جالل الدين السيوطي ( ت ٜٔٔىـ ـ) ،تحقيق :فؤاد عمي منصور ،دار الكتب

العممية ،بيروت ،طٔٔٗٔٛ ،ى ـ ـ ـ ٜٜٔٛم.

ػػػ مسند أبي عوانة :اإلمام أبو عوانة يعقوب بن إسحاق االسارائني ،دار المعرفة ،بيروت.

ػػػػ المصطمح الصوتي عند عمماء العربية القدماء في ضوء عمـ المغة المعاصر :د .عبدالقادر مرعي الخميل،

جامعة مؤتؤٜٜٖ ،م.

ػػػ معاني القرآف :أبو زكريا يحيى بن زياد الاراء ( ت ٕٓٚى ـ) ،تحقيق :أحمد يوسف نجاتي ،و دمحم عمي النجار،
دار الكتب المصرية ـ ـ القاىرة ،ط ٜٔٔ٘٘ ،م.

ػػػ معجـ ديواف األدب :أبو إبراىيم إسحاق بن إبراىيم بن الحسين الاارابي ( ،تٖٓ٘ىـ) ،تحقيق :دكتور أحمد

مختار عمر ،مراجعة:دكتور إبراىيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب لمصحافة والطباعة والنشر ،القاىرة ٕٔٗٗ ،ىـ -
ٖٕٓٓ م.

ػػػ المعجـ الكبير :أبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني ( ت ٓ ٕٙى ـ) ،تحقيق :حمدي بن عبدالحميد السماي،

مكتبة الزىراء ،الموصل ،طٕ ٔٗٓٗ ،ىـ ـ ـ ـ ٖٜٔٛم.

ػػػ معجـ المغة العربية المعاصرة :د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ٕٗٗٔىـ) بمساعدة فريق عمل ،عالم

الكتب ،ط ٔ ٕٜٔٗ ،ىـ  ٕٓٓٛ -م.

ػػػػ معجـ المصطمحات البالغية وتطورها :د .أحمد مطموب ،مطبعة المجمع العممي العراقئٜٛٚ ،م.
ػػػ معجـ المصطمحات النحوية والصرفية :دمحم سمير نجيب المبدي ،مؤسسة الرسالة ،ط ٜٔٔٛ٘ ،م

ػػػ المعجـ الوسيط :مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيم مصطاى ،و أحمد الزيات ،وحامد عبد القادر ،و دمحم

النجار) ،دار الدعوة.

ػػػ المعرب والدخيل واأللفاظ العالمية ( دراسة نقدية تأصمية في تاج العروس) :د .أسامة رشيد الصاار ،تقديم:

د .نعمة رحيم العزاوي ،مراجعة وتقديم :د .ضرغام محمود الخااف ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ٕٔٓٔٔ ،م.
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ػػ مفتاح العموـ :يوسف بن أبي بكر بن دمحم بن عمي السكاكي (تٕٙٙىـ) ،ضبطو وكتب ىوامشو وعمق عميو:

نعيم زرزور ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،ط ٕ ٔٗٓٚ ،ىـ  ٜٔٛٚ -م.

ػػػ المفصل في صنعة اإلعراب :أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ( ت  ٖ٘ٛىـ ـ) ،دار الجيل ،بيروت ،ط

ٕ.

ػػػ مقاييس المغة :أحمد بن فارس ( ت ٘ ٖٜى ـ) ،تحقيق :عبدالسالم دمحم ىارون ،دار الجيل ،بيروت ـ ـ لبنان ،ط
ٕٜٜٜٔ ،م.

ػػػػ المقتضب :دمحم بن يزيد المبرد ( ت ٘ ٕٛى ـ) ،تحقيق :دمحم عبدالخالق عضيمة ،عالم الكتب ،بيروت.

ػػػ الممتع الكبير في التصريف :عمي بن مؤمن بن دمحم المعروف بابن عصاور ( ت ٜٙٙىـ) ،مكتبة لبنان ،ط

ٔ.ٜٜٔٙ ،

ـ ـ ـ المنصف البف جني ،شرح كتاب التصريف ألبي عثماف المازني :أبو الاتح عثمان بن جني ( ت ٕٖٜىـ)،
دار إحياء التراث القديم ،ط ٔ ٖٖٔٚ ،ىـ ـ ـ ـ ـ ٜٗ٘ٔم.

ػػػػ ف ػػػ

ػػػػ نتائج الفكر في النحو :أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدهللا السييمي ( ت ٔ ٘ٛى ـ) ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ٕٔٗٔ ىـ ـ ـ ـ ٕٜٜٔم.

٘٘

