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 ملخص البحث
 ).دراسة داللية( المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزآبادي : عنوان البحث

 .منال أبو بكر سعيد باوزير: الباحثة
والمميزات التي امتاز بها، وقد ) لقاموس المحيطا(اخترت هذا الموضوع نظًرا ألهمية 

ى             ه من ترتيب وتنظيم للبحث، إل ا تعطي ة لم ول الداللي ة الحق فضلت أن يكون خاضعا لنظري
ع ي  لجم ديراإجانب ما تحققه من آشف للعالقات بين األلفاظ التي تنضوي تحت حقل معين، و             

الباحث في مثل هذا الموضوع األلفاظ الخاصة بموضوع البحث دون غيرها، مما يسهل على 
 .اختيار األلفاظ التي يريدها بدقة

 .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة أبواب وخاتمة
ا،        ة وقيمته ول الداللي ة الحق ف بنظري ادي ، وتعري ة للفيروزآب وي ترجم د يح التمهي

 .عند علماء اللغة واألطباء) المرض(والتعريف بمفهوم 
 .داللي أللفاظ األمراض الخاصةالحقل ال: وفي الباب األول
 .الحقل الداللي أللفاظ األمراض العامة: والباب الثاني
 .الحقل الداللي لأللفاظ العامة: والباب الثالث

 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
ة  • ادة اللغوي سبة للم ث أن      :بالن ي البح واردة ف راض ال اظ األم الل ألف ن خ ظ م نالح

ة              الفيروزآبادي رصد ال   ه وأهمي ، معجمه كثير منها في معجمه، مما يؤآد لنا سعة علم
ارف وال ر من المع ة حوت الكثي ة موسوعة علمي و بمثاب اظ  فه ا يختص بألف يما م س

ة ال                د أن اللغ ا يؤآ ى      عاألمراض، وهي في غالبيتها عربية إال ما ندر مم ادرة عل ة ق ربي
 .تلبية متطلبات العصر

 :بالنسبة لنظرية الحقول الداللية •
ا         اوت م راض تتف اظ األم ين ألف ربط ب ي ت ات الت ظ أن العالق افر    نالح رادف والتن ين الت ب

ين     . واختفت عالقة الجزء من الكل     -وإن قل هذا األخير   -واالشتمال والتضاد    وأن العالقات ب
اظ أمراض، وتوصيف     األلفاظ يمكن أن تتغير بتغير المالمح الداللية، وال    سيما أن هذه األلف

لماء اللغة قد ال يكون موحدا، بل قد ال يكون آذلك عند األطباء العرب أنفسهم المرض عند ع
وذلك بسبب ما قد ُتِضيفه الدراسات الطبية الحديثة من توصيف جديد، آما أن العالقات بين                

 .األمراض يمكن أن تتغير بإضافة ألفاظ جديدة قد تكون مما لم يقع عليه الباحث
 قسم الدراسات رئيس    المشرف    الباحثة  



 

Abstract 
Research Title: Medical Terms in “Al-Qamous Al-Muheet” by Al-Fairouzabadi. (An 
Indicative Study) 

The researcher: Manal Abo Bakr Saeed Bawazeir. 

I chose this subject due to the importance of Al-Qamous Al-Muheet، and the characteristics in 
which it excelled – and I preferred that it will be subject to theory of the indicative fields as it 
offers arrangements and organization for the research besides، to what it achieves in revealing 
relationships between the expressions which pertain to a certain field. To collect the 
expressions regarding the research topic without the others، this simplifies to the researcher in 
this issue to choose the expressions he wants accurately. 

The research consists of an introduction، preamble، and three chapters. And an end. The 
preface contains a biography of Al-Fairouzabadi and an identification of the indicative fields 
theory and their value. The identification for the understanding of (sickness) to the language 
scholars and the human physicians. 

In the first chapter: The Indicative field for the expression of special sickness. The second 
chapter there is the indicative field for general expressions. 

And from the most significant results to which the researcher has arrived. 

* As for the language subject: 

It is noticed through the expressions that the sickness that are available in the research which 
the Fairouzabadi allotted many of them in his lexicon this confirms the extensiveness of his 
knowledge and the significance of his dictionary. As he is a scientific encyclopedia which 
contained a lot of knowledge، especially for what is concerned with the sicknesses 
expressions. And mostly they are strange، exception for rare، which confirms that Arabic 
Language is capable to satisfy the requirement of this era. 

* As for indicative field theory: 

We observe that the relationships which liaise between the sickness expressions vary between 
containment and contradicting though the latter decreased. The relationships between part and 
whole disappeared. The relationships between the expressions could be changed when the 
indicative features change. Especially these expressions are sickness. And the description of 
sickness for the language scholars cannot be integrated. Though it will not be like that for the 
Arab human physicians، because of the modern medical studies add for a new description. In 
addition the relationship between the sickness may be changed by adding new expressions، 
which might happen which the researcher did not come upon. 



 

 اإلهــداء

 ... شفيعي وإلى سيدي وحبيبي
 ... إلى قدوتنا وهادينا إلى الصراط الحق المستقيم

 ...إلى الذي حثنا على طلب العلم وجعله طريقا إلى الجنة
 ...سلم وإلى رسول اهللا صلى اهللا عليه

 .ي اهللا به في اآلخرةآملة أن يجمعن



 ٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 تقـدير وشكـر

  
: القائلوالصالة والسالم على رسول اهللا ، )١(} ½  ¾  ¿    À  {:الحمد هللا القائل

 :وبعد. )٢(< من ال يشُكُر الناسيشُكُر اَهللا ال>
فإنه من الواجب عليَّ أن أصدر هذا البحث بحمد اهللا وشكره؛ ألنه صاحب المنَّة 

آما ينبغي لجالل وجهك  رب لك الحمد ولك الشكر والفضل أوال وآخًرا، ظاهًرا وباطًنا، فيا
فضلهم وآريم عونهم، وحسن معاملتهم، وعظيم سلطانك، ثم أنّوه بمن أغدقوا علّي جميل 

 أستاذي الدآتور محمود - بعد والدّي الكريمين- وصائب مشورتهم، وأول من أخص منهم
 على تفضله بقبول اإلشراف على رسالتي، ودعمه المتواصل لي طيلة فترة -حفظه اهللا- فرَّاج

آتور مصطفى دستاذ الآما أخص بالشكر األ. دراستي، فجزاه اهللا خير الجزاء، وجنبه آل بالء
إبراهيم الذي آان معي في بداية المشوار، فكان له الفضل بعد اهللا في وضعي على بداية 

 .الطريق
 حلب  جامعةآما اليفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معهد التراث العلمي العربي في

، معة حلب أستاذة اآلثار اإلسالمية في جاعثمانالممثال في الدآتورة المهندسة نجوى 
 طبيب جراحة العظام، ومدرس لمقرر الطب عند العرب في والدآتور عبد الناصر آعدان

سيما فيما يتصل بتوفير  ن آان لهما أبلغ األثر في تقديم الدعم العلمي، الالمعهد المذآور، اللذي
ك في الكتب الطبية العربية التراثية منها والحديثة، فجزاهما اهللا عني خير الجزاء، وجعل ذل

ممثال في ي ظبي بأ إلى المجمع الثقافي في مدينة والشكر آل الشكر موجه.  حسناتهماميزان
 ما سهل علّي الحصول ،أعضائه، فقد وجدت فيهم من آريم الخلق وسالسة المعاملة ورقيها

فرا في ا والذي لم يكن متو،على مرجع من أهم المراجع التراثية المعتمدة في هذا البحث
آما أشكر األستاذ المهندس لطف .للهروي) بحر الجواهر(لعامة والخاصة وهو المكتبات ا

اهللا قاري الذي جعل مكتبته العلمية في متناول يدّي، فلم يبخل علّي بمرجع أو آتاب أو تقديم 
 .نصيحة

ومسك ختام شكري وامتناني أقدمه لصاحب الفضل علّي بعد اهللا راعي بيتي وأوالدي 
وال . ه وتضحياته ودعمه المتواصل لي، فله مني آل االحترام والتقديرسعيد بافيل جزاء صبر

الذين آان لهم نصيب من ) أنس وأحمد والبتول(: أنسى أن أشكر فلذات أآبادي الصغار
 . فلهم مني آل الحب والحنان،الصبر والتضحية مقابل انشغالي عنهم وتقصيري في حقهم

                                     
 .١٥٢اآلية : سورة البقرة )١(
 .٣/١٨٢ ،آتاب األدب، باب في شكر المعروف األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، )٢(
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من تشجيع دائم، أو دعم مستمر، أو توجيه وأخيرا، أنوه بمن آان لهم علّي فضل جميل 
آريم، أو إعارة آتاب، أو إسداء نصيحة، وآثير ممن ال أستطيع ذآرهم ، فإلى آل هؤالء 

من صنع إليكم معروفا فكافئوه،  >:\ وأصدق دعائي، لقول المصطفى  تقديريشكري وعظيم
 فاهللا أسأل أن يجزل .)١(<فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد آافأتموه

مثوبتهم، وأن يمحو حوبتهم، وأن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد هللا 
 .رب العالمين

                                     
 .١/٤٦٤آاة، باب عطية من سأل باهللا، ، آتاب الزسنن أبي داود، صحيح  األلباني)١(
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 ١٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 مقـدمـة

 أسلم على رسول الهدى سيدنا محمد النبي العربي وأصلي وأحمد اهللا حمد الشاآرين
 بعد،  وصحبه أجمعين وعلى آلهو

 < في القاموس المحيطألفاظ األمراض>: التي بعنوان تهدف هذه الدراسة التي بين أيدينا
دراستها دراسة  واظ األمراض التي جاء ذآرها في القاموس المحيطإلى الوقوف على ألف

 على هذا المعجم ليكون محل الدراسة لما له من قيمة علمية؛ إذ ةقد وقع اختيار الباحث و.داللية
  واحدا من المعاجم التي آان لها دور بارز في جمع اللغةفيروزآبادي لل)القاموس المحيط(يعد 
 <قاموس> شاع ذآره على آل لسان حتى آادت آلمة ول مكان،حفظها، فذاع صيته في آو

سعة  وذلك لكثرة تداوله و؛ إذ يحسب آثير من الناس أنهما مترادفان،<معجم>تحل محل
 .انتشاره

منهم من  و، فمنهم من ترجمه إلى الفارسيةأحيط بهايؤآد لنا هذا الكالم العناية التي 
تاج العروس من جواهر (منه على نحو الغامض  منهم من شرح والترآية،ترجمه إلى 

منهم من تواله  و، لمحمد سعد اهللا)القول المأنوس في صفات القاموس( و للزبيدي،)القاموس
الدر ( و ألحمد فارس الشدياق،)الجاسوس على القاموس(التعليق آما هو الحال في  وبالنقد

: م من شرح خطبته مثلمنه و لمحمد بن مصطفى الداودي،)اللقيط في أغالط القاموس المحيط
لمحمد بن يحيى المعروف ببدر الدين القرافي ) شرح مغلق القاموسبالقول المأنوس (

ذلك  وهذا إلى جانب اعتماد آثير من الكتب عليه في تفسير آثير من المفردات،. المصري
ف يعد من  للقوصوني، فعلى الرغم من أن هذا المؤّل)ناموس األلباء وقاموس األطباء(: مثل

الكتب الطبية إال أنه يستعين في آثير من األحايين بهذا المعجم في تفسير آثير من األلفاظ قبل 
 .أن يورد تفسير األطباء لهذه األلفاظ 

 ية، فقسمه إلى ثمان)اللسان( و)العباب( و)الصحاح(روزآبادي على نسق يقد رتبه الفو
قد  و.فصال األول و األخير باباعشرين بابا مرتبة ترتيبا ألف بائيا، إال أنه جعل الحرفو

راعى في ترتيبه للكلمات الحرف الثاني آخذا في االعتبار الحروف األصلية في الكلمة دون 
 .الياء في باب واحد والزوائد، آما أنه جمع بين الواو

الالمع المعلم العجاب، (قد ألف الفيروزآبادي هذا المعجم بعد أن ألف آتابا سماه و
 في ستين سفرا، ثم رأى أن الطالب سيعجزون عن تحصيله )العباب ومالجامع بين المحك

آنت برهة من الدهر و>: هو في هذا يقول و.فأراد أن يقدم آتابا وجيزا، فألف هذا الكتاب
لما أعياني الطالب  والشوارد محيطا، ومصنفا على الفصح وألتمس آتابا جامعا بسيطا

، فهما )العباب و العجاب، الجامع بين المحكمالالمع المعلم(شرعت في آتابي الموسوم بـ 
ضممت إليه زيادات امتأل  واآلداب، ونيرا براقع الفضل وغرتا الكتب المصنفة في هذا الباب،

منته خغير أني . ي هذا الفن هذا الكتابها الخطاب، ففاق آل مؤلف فمناعتلى  وبها الوطاب،
عمل  وتاب وجيز على ذلك النظام،لت تقديم آئس و.في ستين سفرا، يعجز تحصيله الطالب
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إبرام المباني، فصرفت صوب  وتمام المعاني،إحكام، مع التزام اإل ويجازمفرغ في قالب اإل
 .)١(<...القصد عناني هذا

أثبته في معجمه مكتوبا  وآان المؤلف قد تعقب ما أسقطه الجوهري في صحاحهو
لكن  والتي سنذآرها الحقا، وامتاز بهاهو معجم ال يستهان به لمزاياه التي  و.بالمداد األحمر

 .مساوئه وذلك ال يعني أنه نجا من العيوب فلكل عمل محاسنه
فاختصاره الذي عمد إليه في معجمه سواء أآان في ذآر الشواهد أم في حذف الرواة أم 

 :في شرح معنى الكلمة أوقعه في أمور أخذت عليه منها
 . دون تنبيه عليهاإبهام عباراته، وغموضها فهو يورد األلفاظ -١
 .عدم نسبته األلفاظ إلى القبائل التي نقلت منها -٢
 .وقوعه في أخطاء صرفية ال تليق به -٣
 .تعريفه اللفظ بمعنى مجهول دون الواضح -٤
 النباتات وإيراده لكثير من األمور التي ال تتصل باللغة اتصاال مباشرا، آاألعالم -٥

 .الفوائد الطبيةو
 .ال تنقص من قدره وهذا المؤلف،هذه العيوب ال تقلل من قيمة و

 :أسباب اختيار موضوع البحث 
 : لهذا الموضوع إلى أمرينةيرجع اختيار الباحث

 :مادة البحث: األول •
 ليكون المادة التي يعتمدها في )القاموس المحيط(لقد وقع اختيار الباحث على معجم 
 : التي منها وبحثه للمميزات التي امتاز بها هذا المعجم

 سعة استقصائه، فقد جمع بين دفتيه ما تفرق من شوارد اللغة ووادهغزارة م -١
 باإلضافة إلى معاجم أخرى تصل إلى ألفي معجم )العباب( و)المحكم(استقاها من و

 .مصنف من الكتب الفاخرة فجاء في ستين ألف مادة
يجازه، مع أنه خالصة ستين سفرا ضخما هي مصنفه إتمام  وحسن اختصاره -٢

فقام بحذف آثير من . )العباب و المعلم العجاب، الجامع بين المحكمالالمع(المسمى 
الرواة الذين تروى عنهم  وحذف أسماء اللغويين وخاصة الشعرية منها، والشواهد
ول إلى ئالتفسيرات التي ت والمترادفات وحذف االستطرادات والمعاني، والصيغ

مادة الواحدة؛ إذ أنه قد ساعد هذا على االنتظام في ترتيب صيغ ال ومعنى واحد،
 لىفصل معاني آل صيغة عن زميلتها في االشتقاق مع تقديم الصيغ المجردة ع

 .تأخير األعالم في الغالب والمزيدة
ذلك  وطريقته الفذة في ضبط األلفاظ، فلم يقنع بضبطها بالقلم بل ضبطها بالعبارة، -٣

يكون هذا الميزان قد  و.سكناته وبذآر مثال مشهور عقب اللفظ مواز له في حرآاته
                                     

 .٢٧-٢٦،  الفيروزآبادي، القاموس المحيط)١(
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ا ، أو حرًف)ابَرُغ( و)ةَزَمُه( و)مظََّعُم: (ا مثل، أو اسًم)َحِرَف( و)َيِنُع: ( مثلفعًال
، أو بذآر الميزان الصرفي على طريقة علماء الصرف، أو )حتى( و)إلى: (مثل

: بضبط اللفظ بالنص على حرآات حروفه التي يحصل بها اللبس، آأن يقول
لعل هذه المزية التي تفرد بها  و.الوزن معا و، أو بالنص)مبالّض(، أو )كحّروُي(

 .التحريف والقاموس عن سائر المعاجم اللغوية ساعدت على حل مشكلة التصحيف
 ):نظرية الحقول الداللية(هو  ولمحور الذي يدور حوله البحثا: الثاني •

ة          ا أن يكون عمله   ة الباحث تفضل ول الداللي ة الحق ذا خاضعا لنظري حقق  ت ل ؛ ه
 :هي وأشياء عديدة ال تكون إال بتطبيق هذه النظرية،

 .تصنيف للبحث وترتيب وما تعطيه هذه النظرية من تنظيم -١
ين               -٢ ل مع  ما تحققه من الكشف عن العالقات بين الكلمات التي تنضوي تحت حق

 .بين المصطلح العام لهاو
اظ الخاصة بموضوع البحث   -٣ ع األلف راض(جم اظ األم ا ) ألف ا، مم دون غيره

 .ل على الباحث في مثل هذا الموضوع اختيار األلفاظ التي يريدها بدقةيسه
 :أهداف البحث 

 : من هذا العمل في عدة نقاطةتترآز أهداف الباحث
ي وردت في  -١ اظ األمراض الت اموس المحيط(رصد ألف ى  و)الق م التوصل إل من ث

 .تحديد معانيها بدقة
ي تنضوي تحت ح      -٢ اظ الت ين  الكشف عن العالقات بين األلف ل مع ين المصطلح    وق ب

 .العام لها
ا عناصر            -٣ وضع مفردات اللغة في شكل تجميعي ترآيبي ينفي عنها ما يقال من أنه

 .مشتتة
ه   معارفه ال سيما  ولو صغيرة في تعريب علوم الطب    و المساهمة في وضع لبنة    -٤ أن

 .قد أصبح االعتماد في تدريسه على اللغة األجنبية الصرفة
اء ال -٥ ى أن علم د عل به  التأآي ي صنفوها أش اجم الت وا المع تطاعوا أن يجعل ة اس لغ

اظ                 ك ألف ا في ذل ا بم ى اختالف تنوعه ة عل ردات اللغ بموسوعة علمية، تجمع مف
اظ في               ذه األلف اموس المحيط  (األمراض وذلك من خالل دراسة ه ى وإن  )الق ، حت

 .تناولوها بشكل مبسط فهذا ال يعاب عليهم فهم علماء لغة وليسوا أطباء
أن اللغة العربية غير قاصرة عن تلبية متطلبات العصر، فهي قادرة على أن إثبات  -٦

 .تلّبي احتياجات جميع العلوم، بما في ذلك علم الطّب
 :موضوع البحثل السابقةالدراسات  

 :معظمها تعد دراسات حديثة منها ونظرية الحقول الدالليةلتعددت الدراسات 
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 ) مناهجه وإجراءاته(التحليل الداللي  -١
هو عبارة عن تحليل داللي أللفاظ المعجم الشعري  و.آريم زآي حسام الدين: دآتورلل

هدفه في هذا الكتاب هو معالجة جانب واحد فقط هو داللة الكلمة في معجم . لقبيلة هذيل
السمات  والهذليين من خالل السياقات المختلفة التي وردت في الديوان، ثم رصد العناصر

قد قام  و.وضعها في المجال الداللي الذي تنتمي إليه من ناحية ثالثة ولمة،الداللية التي تميز الك
 : المؤلف بتقسيم األلفاظ إلى خمس مجاالت داللية عامة هي

 .مراحل عمره وجوارحه وجسمه: اإلنسان )١
 .الحشرات والطير والحيوان )٢
 .ظواهرها ومظاهرها: الطبيعة )٣
 .عيةالجما وعالقاته الفردية وقرابته ونسبه: اإلنسان )٤
 .أصنافها أنواعها: الماديات )٥

 :فمثال قسم المجال األول آالتالي. ثم قام بتقسيم المجاالت العامة إلى مجاالت فرعية
 .الهيئة والجسم: اإلنسان )١
 .ما يشتمل والرأس )٢
 .الرجل واليد: اإلنسان )٣
 .مراحل عمره وجنسه: اإلنسان )٤

 :رىخأثم قام بتقسيم هذه المجاالت الفرعية إلى مجاالت فرعية 
 .هيئته وجسم اإلنسان )١
 .الدم والعروق والجلد والعظم )٢
 .البطن والصدر والجنب )٣

 من دراسة للعالقات الداللية خارج هلعل ما يؤخذ على هذا العمل هو ما قام به صاحبو
هي أن معنى الكلمة إنما يتحدد  ونطاق الحقول الداللية مما يجعله يخل بأهم أسس هذه النظرية

 .شبكة العالقات داخل الحقل الواحدمن 
 )المجال الداللي واألصل(المصطلح العربي  -٢

 الواردة العربيةفي هذا الكتاب قام الباحث بدراسة المصطلحات .  لصبري إبراهيم السيد
 :من حيث) المعجم الوسيط(في 

ة        و أصولها في لغاتها   )١ ة أم معرب دها إن آانت          و هل هي دخيل ة تولي ة آيفي معرف
 .مولدة

 .راز المحدث منهاإب )٢
 :قد قام المؤلف بتقسيم آتابه إلى خمسة أجزاءو

 .الدخيل )١
 .المعرب )٢
 .المولد )٣
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 .المحدث )٤
 .المجمعي )٥

 :ثم حدد لكل قسم مجاالت داللية خاصة به جمع تحتها األلفاظ الخاصة بها
 :الدخيل )١

 .أجناس وشعوب •
 .أعضاء الجسم •
 .تشريفية ودينية وعسكرية وسياسية وألقاب إدارية •
 .مشروبات ومواد غذائية وأطعمة •

يؤخذ على هذا العمل إغفاله لدراسة العالقات بين األلفاظ  و.هكذا في بقية األقسامو
 .الموجودة في الحقول الداللية

  العشر شعراء المعلقات دواوينمعجم ألفاظ الحياة االجتماعية في  -٣
يه المؤلفة هو عبارة عن معجم تاريخي للغة العربية جمعت ف و.ندى الشايع: للدآتورة

ألفاظ الحياة االجتماعية الواردة في دواوين شعراء المعلقات العشر معتمدة في ذلك على 
قد وزعت المؤلفة األلفاظ في أحد عشر  و.المعاجم اللغوية ومجموعة من الدواوين الشعرية

 :محورا دالليا رئيسا هي
 .ما دل على القرابة )١
 .ما دل على العالقات االجتماعية )٢
 .الصفات واألخالقما دل على  )٣
 .ما دل على الحالة االجتماعية )٤
 .االرتحال واإلقامة وما دل على المسكن )٥
 .أدواتهما والشراب وما دل على الطعام )٦
 .الفرش والعطور وأدوات الزينة وما دل على اللباس )٧
 .معداتها وما دل على وسائل النقل )٨
 .عدتها وما دل على الحرب )٩
 .العبادة وما دل على الدين )١٠
 .أدواته وى الطربما دل عل )١١

 :قد تفرع آل محور رئيسي إلى محاور فرعية مثالو
 :ما دل على العالقات االجتماعية يشمل •

o ما دل على الروابط االجتماعية. 
o ما دل على أسماء الجماعات. 
o الهجر والفراق وما دل على البعد. 
o الكفالةوالحلف  وما دل على العهد. 
o ما دل على العالقات االقتصادية. 
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 مع تحديد المعجم المأخوذ منه ذآر معناه ويقة معالجة اللفظ فكانت تتم بذآر اللفظطرأما 
على الرغم من جودة هذا العمل إال أن المؤلفة أغفلت  و.لذي ورد فيه اللفظثم تذآر البيت ا

 في ةتالفاه الباحثتهذا ما س و، الحقل الواحدألفاظهو عملية دراسة العالقات بين  وجانبا مهما
 .مل إن شاء اهللاهذا الع
دراسة في ضوء نظرية الحقول (ألفاظ األخالق في صحيح اإلمام البخاري  -٤

 )الداللية
هو بحث يهدف إلى دراسة ألفاظ  و.محمد عبد الرحمن الزامل: جستير لألستاذرسالة ما

األخالق في صحيح اإلمام البخاري دراسة وصفية تتناول الجانب الداللي لهذه األلفاظ عن 
 :بابين وقد جاء البحث في توطئة و.ا في حقول دالليةطريق وضعه

عالقته  وأما التوطئة فقد تناول فيها الباحث الحديث عن مفهوم مصطلح األخالق •
 .بالقيم

ا       • ة مفهوم ول الداللي ة الحق ن نظري ث ع ه الباح دث في د تح اب األول فق ا الب  أم
 .تطوراو

ذا    و .خالقأما الباب الثاني فهو عن الحقول الداللية أللفاظ األ        و • قد قسم الباحث ه
 :الباب إلى سبعة عشر حقال منها

 .حقل األلفاظ المرتبطة بالصلة )١
 .بالتحقير حقل األلفاظ المرتبطة )٢
 .حقل األلفاظ المرتبطة باإلعانة )٣
 .حقل األلفاظ المرتبطة بالسكينة )٤
 .حقل األلفاظ المرتبطة بالعدل )٥
 .حقل األلفاظ المرتبطة بالدوافع )٦

على المعاجم العربية مقدما في ذلك  واأللفاظ معتمدا على آتب اللغةقد قام بدراسة هذه و
من ثم إدراج هذه األلفاظ في جداول لمعرفة نقاط  ومقاييس اللغة إلى جانب شروح الحديث

 .من ثم توضيح العالقات فيما بينها وااللتقاء الداللي بين األلفاظ
 :منهج البحث 

 في هذا البحث على الوصفي؛ إذ يقتصر عمله هذا على المنهج ا   ا في عمله  ةسير الباحث ت
اموس المحيط دون التعرض ألصولها                و ألفاظ األمراض وصف   ا وردت في الق سجيلها آم  ت

 .من ثم وضعها في حقلها الخاص بها وتاريخهاو
 :خطة البحث 

 :جاءت خطة هذا البحث على النحو التالي
 :  ثالث نقاط هية الباحثتوفيه تناول :التمهيد: أوال

 .ريف باإلمام الفيروزآباديالتع )١



 ١٨ مقدمة 

 ١٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .قيمتها والتعريف بمفهوم نظرية الحقول الداللية )٢
 .األطباء وعند علماء اللغة) المرض(التعريف بمفهوم  )٣

ه تقد قسم   و ،)ألفاظ األمراض في القاموس المحيط    (  هو و الموضوع الرئيس لهذا البحث   : ثانيا
 : إلى ثالثة أبوابةالباحث

 األمراض   ة الباحث  توفيه تناول  .أللفاظ األمراض الخاصة  الحقل الداللي   : الباب األول 
 :التي تختص بعضو بعينه، وهو ينقسم إلى تسعة فصول هي

ة ة حقول رئيسوينقسم هذا الحقل إلى ثالث .أمراض الرأس وما فيه: الفصل األول
 :هي

 .أمراض الدماغ: أوال
 .أمراض الشجاج الواقعة في الرأس: ثانيا
 .امةأمراض الرأس الع: ثالثا

وهذا الحقل ينقسم بدوره إلى ثالثة حقول  .أمراض العين وما فيها: الفصل الثاني
 :رئيسة هي

 .)األجفان( أمراض الجزء الخارج من العين: أوال
 .)المقلة( أمراض الجزء المتوسط والداخل من العين: ثانيا
  .أمراض البصر: ثالثا

 .ويتفرع آل حقل من هذه الحقول إلى حقول فرعية أخرى
 .أمراض األنف: الفصل الثالث
 .أمراض األذن: الفصل الرابع

 :وينقسم إلى .أمراض الحلق وما فيه: الفصل الخامس
 .األمراض المتعلقة بضيق الحلق: أوال
 .األمراض المتعلقة بحرقة الحلق: ثانيا
 .األمراض المتعلقة بديدان الحلق: ثالثا
 .األمراض المتعلقة بخشونة الصوت: رابعا
 .أمراض الحلق العامة: خامسا

 :وينقسم هذا الحقل إلى ثالثة حقول رئيسة هي .أمراض الجوف: الفصل السادس
 ).الصدر( أمراض الجوف األعلى: أوال
 ). البطن( أمراض الجوف األسفل: ثانيا



 ١٩ مقدمة 

 ١٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :وينقسم هذا الحقل إلى .أمراض المعدة .١
 .أمراض المعدة التي لها صفة اإلخراج من طريق الفم ١-١
 .اض المعدة المتعلقة بفساد الشهوةأمر ١-٢
 .أمراض المعدة المتعلقة بفساد المعدة ١-٣

 .أمراض األمعاء .٢
 .أمراض الكبد .٣
 .أمراض الطحال .٤
 .أمراض المثانة .٥
 :وينقسم إلى .أمراض األعضاء التناسلية .٦

 ).الخصية( أمراض األعضاء التناسلية الذآرية ٦-١
 ).الرحم( أمراض األعضاء التناسلية األنثوية ٦-٢

 . إلى حقول أخرى فرعيةويتفرع هذان الحقالن
 .عامةالأمراض الجوف : ثالثا

 :وينقسم إلى حقلين رئيسين هما.أمراض األعصاب: الفصل السابع
 .أمراض األعصاب التي تحدث آفة في الحرآة: أوال
 .أمراض األعصاب التي تحدث آفة في الكالم: ثانيا

 :ي هثالثة حقول رئيسةى وينقسم إل .العظام أمراض: الفصل الثامن
 ).األسنان( العظام الحساسة الحقل الداللي أللفاظ أمراض: أوال
 .العظام غير الحساسة الحقل الداللي أللفاظ أمراض: ثانيا

 .ويتفرع هذان الحقالن إلى حقول أخرى فرعية
 .العظام العامة أمراض: ثالثا

 :ول رئيسة هيوينقسم بدوره إلى خمسة حق .الجلد أمراض: الفصل التاسع
 . قشورالجلد المتعلقة بما يصيبه من  أمراض: أوال
 .الجلد المتعلقة بما يصيبه من تغير في اللون أمراض: ثانيا
  .الجلد المتعلقة بما يصيبه من تفرق اتصال أمراض: ثالثا
 .بروز ونتوءالمتعلقة بما يصيبه من الجلد  أمراض: رابعا

 .حقول أخرى فرعيةويتفرع هذان الحقالن األخيران إلى 
 .أمراض الشعر: خامسا

اني   ة   : الباب الث ه تناول   . األمراض العام ة         ة الباحث  توفي  األمراض التي تصيب عام
 :، وينقسم إلى فصلين، هماالجسم من غير اختصاص بعضو بعينه



 ٢٠ مقدمة 

 ٢٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .الحميات: األولالفصل 
 .األمراض العامة التي تخرج األعضاء عن وضعها الطبيعي: الثانيالفصل 

  . أللفاظ العامةا: ب الثالثالبا
القاموس ( على المعاجم العربية بعد ة الباحثتوفي آل حقل من هذه الحقول السابقة اعتمد

اظ)المحيط ذه األلف اني ه ان مع ل، في بي اج العروس(:  مث دي، و)ت ة( للزبي اييس اللغ ن )مق  الب
ى بعض الكتب الطبية  البن منظور، وغيرها من المعاجم مع االعتماد عل)لسان العرب(فارس، و

 ،)٢( للقوصوني  )قاموس األطباء (و ،)١( البن سينا  )القانون في الطب  (: سواء أآانت قديمة مثل   
ل      )٣( للهروي  )بحر الجواهر  (و ة مث ي   (، أم حديث ي العرب اموس الطب ز   ) الق د العزي للدآتورعب

ا في نوعين من  بإدراجهةقوم الباحثتوبعد تسجيل معاني األلفاظ ودالالتها . اللبدي، وغير ذلك
 :الجداول

ى                     -١ اء عل د، بن ل الواح اظ الحق ين ألف داللي ب اء ال جدول بياني يوضح نقاط االلتق
 .المالمح المذآورة في الجدول

 .جدول بياني يوضح أنواع العالقات بين األلفاظ -٢
 .من ثم القيام بقراءة تحليلية للعالقات اعتمادا على هذه الجداولو
ل حقل من الحقول محل الدراسة بذآر العضو الذي يصيبه  قدم لك ت أن   ة الباحث لقد رأت و
 أيضا حسب ما يخدم موضوع البحث معتمدة والتعريف به حسب ما تقتضيه الحاجة والمرض

 .الحديثة وبعض الكتب الطبية القديمة وعلى المعاجم العربية
 : في هذا العمل بعض العوائق التي ال تخرج عنت قد واجهة الباحثتآانو

لنسبية لتطبيقات النظرية، خصوصا في العالم العربي مما استدعى الحداثة ا •
 . جهدا في تحسس الطريقة المثلى لتطبيقهاةمن الباحث

                                     
، ثم البخاري، ويلقب بالشيخ الحسين بن عبد اهللا بن علي بن سينا البلخي) م١٠٣٧ - ٩٨٠/  هـ ٤٢٨ - ٣٧٠  ((١)

ولد بخرميشن من قرى بخارى في        . سوف، طبيب، شاعر، مشارك في أنواع من العلوم       فيل) أبو علي (الرئيس  
القانون في الطب، تقاسيم الحكمة، لسان العرب في : من تصانيفه الكثيره. صفر، وتوفي في همذان في رمضان

أبي  ابن  . ١/٦١٨ ،آحالة ، معجم المؤلفين     عمر رضا    ...تصر في الطب، أرجوزة في الطب            المخ... اللغة،  
 .٤٠١أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء، 

وني )٢( ـ١٠٤٤ - ٩٦٩: (القوص رحمن القو  ) م١٦٣٤ -١٥٦٢/ه د ال ن عب دين ب ونيم صري ص ، الم
ب، ال صر، الفاضل األ طبي اء بم يس األطب ب رئ ؤرخالدي صانيفه. م ن ت اموس  : م اء ون اموس األطب ق
اريخ              األ شباب في مراتب اآلداب والت ة،    . لباء، تاريخ مصر، ريحان األلباب وريعان ال عمر رضا آحال
ي أصيبعة          (عيسى ، معجم األطباء      أحمد. ، ، د  ٣/٨٣٩ ، )ذيل عيون األنباء في طبقات األطباء البن أب
 .٤٩٠-٣٨٩ص

جواهر اللغة : من آثاره. طبيب، لغوي. محمد بن يوسف اللبيب الهروي) م١٥١٨/ هـ ٩٢٤آان حيا ( )٣(
ة،   . ، بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية من العربية والالتينية واليونانية     ... عمر رضا آحال
٣/٧٨٧. 



 ٢١ مقدمة 

 ٢١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ر        و صعوبة تحديد المالمح الداللية لأللفاظ     • ذلك لعدم التحديد الحاصل في آثي
ل      ة، ب ب اللغ ي آت وارد ف ا ال ي تعريفه راض ف ن األم ضاربها   وم ا ت أحيان

الي         واختالفها مما يؤ   اظ وبالت ة لأللف د المالمح الداللي ى صعوبة تحدي دي إل
 .صعوبة تحديد العالقات بين األلفاظ

آذلك قلة المراجع الطبية . ندرة المراجع الطبية التراثية لضعف االهتمام بها •
العربية الحديثة، وحتى مع وجودها فهناك فجوة حاصلة بينها وبين ما جاء 

ريقة التناول واختالف مسميات األمراض في آتب اللغة بناء على اختالف ط
 . وذلك نتيجة للتطور السريع الحاصل في علم الطب

في الختام أسأل اهللا العلي القدير أن أآون قد وفقت في هذا العمل، فإن أصبت فمن اهللا و
صا لوجهه                         ذا خال ي ه ل عمل ا أسأل اهللا أن يجع شيطان، آم وإن أخطأت فمن نفسي ومن ال

فيه نفع لإلسالم والمسلمين، وصلى اهللا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الكريم، وأن يكون 
 .وعلى صحابته الغر الميامين وأهل بيته الطاهرين وسلم تسليما آثيرا إلى يوم الدين



 

 ٢٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 التمهيد

 :)١(تعريف باإلمام الفيروزآبادي 
 :اسمه •

د بن             محمود بن   هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحم
و                  اهللا بن    إدريس بن فضل   داهللا المجد أب الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ابن عب

سراج                 أبو عبداهللا بن السراج أبي يوسف        و الطاهر ن ال ن الحسام ب صدر أبي إسحاق ب ن ال  ب
 ).مجد الدين(الفيروزآبادي الشيرازي اللغوي الشافعي 

 :نشأته ووالدته •

 )٢(سبعمائة بكازرون وعشرين ول في جمادى اآلخرة سنة تسعقي وولد في ربيع اآلخر
جود الخط، ثم نقل فيها آتابين من  وهو ابن سبع، ونشأ بها، فحفظ القرآن ومن أعمال شيراز،

ان    و انتقل إلى شيراز   و آتب اللغة،  ة    و هو ابن ثم وام            و أخذ اللغ م عن الق ده، ث األدب عن وال
سمع فيها على الشمس أبي عبداهللا  وعلماء شيراز،غيرهما من  وعبداهللا بن محمود بن النجم

 .محمد بن يوسف األنصاري الزرندي المدني الصحيح، بل قرأ عليه جامع الترمذي
 :رحالته •

آان قد  وفاق أقرانه، وبهر وآانت اللغة جل قصده في التحصيل، فاشتغل بها حتى مهر
فحول من العلماء في شتى  دفعه نهمه في العلم إلى ترك موطنه، فخرج ميمما وجهه شطر ال   

ن           و دخل واسط،  و األقطار، فرحل إلى العراق،    د ب شهاب أحم ى ال قرأ بها القراءات العشر عل
. غيره واهللا بن بكتاش مدرس النظامية عبد وأخذ عن قاضيها وعلي الديواني، ثم دخل بغداد

 مائة من أآثر وسمع بها من التقي السبكي وخمسين، وثم ارتحل إلى دمشق فدخلها سنة خمس
از ن الخب نهم اب يخ، م يم، وش ن الق رداوي، واب دالرحمن الم ن عب د ب ر  وأحم ن مظف د ب أحم

آثر  والتقي القلقشندي، و، ثم دخل القدس، فسمع بها من العالئيحماة ودخل بعلبك والنابلسي،
أوسع في الثناء عليه، ثم دخل القاهرة بعد  وبها األخذ عنه، فممن أخذ عنه الصالح الصفدي،

 ابن هشام، والجمال اإلسنوي، والرملة، فكان ممن لقيه بها البهاء بن عقيل، و سمع بغزةأن
عاد منها على طريق اليمن قاصدا        و الهند، و دخل الروم  و جال في البالد الشمالية الشرقية،    و

                                     
، الخزرجي. ٨٦-١٠/٧٩السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، : ترجم له من  المصادر التالية )١(

ود ال ة الرسولية، العق اريخ الدول ي ت ة ف . ٣١١-٣٠٤-٣٠٣-٢٩٧-٢٩٠-٢٨٦-٢٧٨-٢/٢٦٤لؤلؤي
-١/٢٧٣ السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ،٢٦٠-٧/٢٥٦الحنبلي، شذرات الذهب، 

 .١٤٧-٤/١٤٦ األعالم، ،الزرآلي.  ٣/٧٧٦عمر رضا آحالة، . ٢٧٥
ادي   و) ٢( د أشار الفيروزآب ادة       ق ده تحت م ان مول ى مك اموس المحيط إل زر ( في الق ول٢/٢١٤) آ :  فيق

ازرو . اسم: ة بفيروزآباد، وآزر، محرآة   : وآيزر> زاي    وآ تح ال سيوطي   . <دم: ن، بف ر ال ة     ذآ  في بغي
 .٧/١٤٦وبه قال الزرآلي في األعالم . <ولد بكارزين> أنه١/٢٧٣الوعاة 



 ٢٣ التمهيد 

 ٢٣ المحيط للفيروزاباديالمفردات الطبية في القاموس  

 غيره، إلى أن ألقى عصا التسيار في زبيد باليمن      و مكة، فسمع بها من الضياء خليل المالكي      
القبول،    هـ٧٩٦عام   ك األشرف إسماعيل ب ه،    و، فتلقاه المل الغ في إآرام ه ألف     وب صرف ل

استمر مقيما في  وواله قضاء اليمن آله، ودينار، سوى ألف آان أمر ناظر عدن بتجهيزه بها،
قصده الطلبة، فاستقرت قدمه بزبيد مع االستمرار في  وآنفه على نشر العلم، فكثر االنتفاع به،

هي مدة تزيد على عشرين سنة بقية حياة األشرف ثم ولده الناصر  وته،وظيفته إلى حين وفا
 .الطائف وبالمدينة النبوية وفي مدة إقامته بزبيد قدم مكة مرارا، فجاور بها وأحمد،

 :منزلته •
ه،                        ين من خالل رحالت ا تب اء عصره آم ه من مشاهير علم ادي علوم تلقى الفيروزآب

هم جهابذة زمانهم آما سبق أن رأينا، مما هيأ  وآثر اآلخذون عنه وظهرت، وفكثرت فضائله
ا حظوة              و له باإلضافة إلى نبوغه أسباب الشهرة،      ال به ة، ن مهد له االرتقاء إلى منزلة رفيع

 .آبير شأنه ويصفون جليل قدره ويثنون عليه، والحكام، فأخذوا يطرونه، وآبيرة لدى العلماء
ن شجاع صاحب         و يهاأآرمه متول  و  إال الم يقدر له قط أنه دخل بلدً      و بالغ مثل شاه منصور ب

يمن،    و األشرف صاحب مصر،   و تبريز، روم،        و األشرف صاحب ال ك ال ان مل ن عثم د   و اب أحم
 . غيرهم وتمرلنك الطاغية ودريس صاحب بغدادإبن 

د    و.<ما آنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر    >: حدة ذآائه يقول   و في قوة حافظته  و ان ق آ
ه  إقل الجمال الخياط أنه سمع الناصر أحمد بن إسماعيل يقول           ن و نفيسة، و اقتنى آتبا آثيرة   ن

ا،  قول اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهب     سمعه ي  سافر إال      و  آتب ان ال ي ا عدة       و آ صحبته فيه
دها إذا ارتحل،                    و أحمال م يعي ا ث ة فينظر فيه ل منزل ا في آ ا      ويخرج أآثره ه دني ذا آانت ل آ
ا  لكنه آان يدفعها إلى من يمحقها با       و طائلة، اج   وإلسراف في صرفها، بحيث يملق أحيان يحت

 .لبيع بعض آتبه، لذلك لم يوجد له بعد وفاته ما آان يظن به
 عظم احترامهم  و الفقهاء لمصنفاته،  و يورد الخزرجي خبرا يظهر مدى تقدير العلماء      و

 وفي اليوم الخامس عشر من شعبان أفرغ القاضي مجد الدين محمد بن           : إجاللهم لها، فقال  و
ه المسمى بـ        يعقو شيرازي آتاب الطبول            و ،)اإلصعاد (ب ال ا ب سلطان مرفوع اب ال ى ب  حمل إل
هو  وساروا أمام الكتاب إلى باب السلطان والطلبة، والقضاة وحضر سائر الفقهاء والمغاني،و

سلطان                  ى ال ا دخل عل ى رؤوسهم، فلم از     و ثالثة مجلدات يحمله ثالثة رجال عل تصفحه، أج
 .ف دينارمصنفه المذآور بثالث آال

العربي  ونثرا بالفارسي وآان عديم النظير في زمانه نظما>: قال عنه التقي الكرمانيو
 اجتمع بمشايخ آثيرة غزيرة، وأطال النجعة، ورحل والوهاد، وسار إلى الجبال وجاب البالد،

 .<عظم بالبالدو
 فقه،ال والتاريخ واللغة والنحو وآما صرح الخزرجي بأنه آان شيخ عصره في الحديث

 .مشارآا فيما سواه مشارآة جيدةو
ه       و ا زاد في منزلت ه،           و آان مم زوج بابنت شريف ت سلطان ال ه أن ال ة     و رفعت آانت رائع

أهداه على أطباق، فمألها له  واإلآرام، حتى إنه صنف له آتابا، والجمال، فنال منه زيادة البر
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 .دراهم
و الجاه،    إنه لم يزل في ازدياد م     ): تاريخ اليمن (قال الخزرجي في     ان،  و ن عل وذ   و المك نف

سبعين الوصول إلى مكة شرفها  ورام في عام تسع واألمر على القضاة في األمصار، والشفاعات
د،  : مما ينهيه إلى المعلوم الشريفو" اهللا تعالى، فكتب إلى السلطان ما مثاله       ة   وضعف العب رق

انتقل إذ وهن    وذي تحزم آل أمره إلى أن صار آالمسافر ال            و علو سنه،  و دقة بنيته،  و جسمه،
بنيان قد  وتقعقع الشن، فما هو إال عظام في جراب،       و تضعضع السن،  و الرأس اشتعل،  و العظم،

قد مر على المسامع      و .قد ناهز العشر التي تسميها العرب دقاقة الرقاب        و أشرف على الخراب،  
بلغ المرء ستين إذا >: سلم وقول النبي صلى اهللا عليه) صحيح البخاري(الشريفة غير مرة في 
ال يجمل بالمؤمن  وأشرف على الثمانين، و فكيف من نيف على السبعين<سنة فقد أعذر اهللا إليه

قد ثبت  وزيارة سيد المرسلين وال يتجدد له شوق إلى رب العالمين وأن يمضي عليه أربع سنين
ه               . <في الحديث النبوي ذلك    ا مثال ه م سلطان آتب على طرف ه إلى ال ذا   >:فلما وصل آتاب إن ه

ال يجري به قلمي، فقد آانت بالد اليمن عمياء، فاستنارت، فكيف  ويينطق به لسانال الشيء مما 
أنت أعلم أن اهللا قد أحيا بك ما آان ميتا من العلم، فباهللا عليك إال ما وهبتنا بقية  ويمكن أن نتقدم

دنيا                و هذا العمر،  راق ال ارة إني أرى ف ا ب دين يمين ا نع و اهللا يا مجد ال يمن       و يمه  ال فراقك أنت ال
 .<أهلهو
 :مؤلفاته •

ه            و هذا هو االسم الذي اشتهر به،     : القاموس المحيط  د أورد المؤلف في آخر آتاب ق
أورد هذه التسمية صاحب  و.)١(<...القابوس الوسيط  وهذا آخر القاموس المحيط>: يقول

 .)٢(<الجامع لما ذهب من آالم العرب شماطيط> الضوء الالمع بزيادة
ذلك  والفقه والتاريخ والحديث والتفسير و في علوم مختلفة آاللغةله مؤلفات أخرىو ذاه

 :أينما آان، منها وأنه آان يحمل معه آتبه حيثما رحل السيما ويدلنا عل تمكنه من هذه العلوم
 :في التفسير •

 ).مجلدان(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  .١
 ).أربع مجلدات(عباس اس في تفسير ابن بتنوير المق .٢
 ).مجلد آبير(حة اإلياب في تفسير فاتحة الكتاب تيسير فائ .٣
 .يمعظالدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن ال .٤
 .حاصل آورة الخالص في فضائل سورة اإلخالص .٥
 .شرح قطبة الخشاف في شرح خطبة الكشاف .٦

 : والتراجم والسيرالحديثفي  •
 ).أربع مجلدات(ألنوار النبوية شوارق األسرار العلية في شرح مشارق ا .١

                                     
 .٤٨٣/ ٤ الفيروزآبادي، )١(
 .١٠/٨٢السخاوي،  )٢(
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 آمل منه ربع العبادات . الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاريمنح الباري بالسيل .٢
 .في عشرين مجلًدا

 ).مجلدان(عدة الحكام في شرح عمدة األحكام  .٣
 ).مجلد(تضاض السهاد في افتراض الجهاد اف .٤
 ).ثالث مجلدات(اإلسعاد باإلصعاد إلى درجة الجهاد  .٥
 .ناظر في ترجمة الشيخ عبدالقادرروضة ال .٦
 . وهو مطبوع.اللغة والبلغة في تراجم أئمة النحاة .٧
 .سفر السعادة .٨
 .النفحة العنبرية في مولد خير البرية .٩
 . وهو مطبوع.الصالُت والبشر في الصالة على خير البشر .١٠

 :في اللغة •
 . آمل منه خمس مجلدات.العباب والالمع المعلم العجاب الجامع بين المحكم .١
 . وهو مطبوع.الشين وتحبير الموشين فيما يقال بالسين .٢
 . وهو مطبوع.الدرر المبثثة في الغرر المثلثة .٣
 .بالغ التلقين في غرائب اللعين .٤
 .مقصود ذوي األلباب في علم اإلعراب .٥
 ).خمس مجلدات(المثلث الكبير  .٦
 .الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف .٧

 :وفاته •
قد  وهو متمتع بحواسه، وهـ،٨١٧العشرين من شوال سنة توفي رحمه اهللا بزبيد ليلة 

دفن بتربة الشيخ إسماعيل  وآان يرجو وفاته بمكة فما قدر له، و:ناهز التسعين، قال السخاوي
 .الجبرتي
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 :قيمتها وتعريف بمفهوم نظرية الحقول الداللية 
 البدقبل أن نخوض في الحديث عن هذه النظرية، التي ليست وليدة العصر الحديث، 

 Semanticالحقل الداللي >: قال الدآتور أحمد مختار عمر. أن نعرف مفهوم الحقل الدالليو
field أو الحقل المعجمي Lexical field،توضع  و هو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها

هذه العملية ما هي إال امتداد لما قام به علماء اللغة في . )١(<عادة تحت لفظ عام يجمعها
بين معاجم المعاني  و القديم؛ إذ نالحظ الشبه الكبير بين معاجم الحقول الداللية الحديثةالعصر

آالهما يعالج  وفكالهما يتفق في تقسيم األلفاظ إلى موضوعات،. القديمة) الموضوعات(
آالهما قد سبق بنوع من التأليف الجزئي المتمثل في جمع  والكلمات تحت آل موضوع،

 :من معاجم المعاني القديمة و.دراستها تحت عنوان واحد ووع واحدالكلمات الخاصة بموض
 .آتاب الصفات للنضر بن شميل )١
 .المخصص البن سيده )٢
 .د في اللغة لكراع النملالمنجِّ )٣
 .آتاب خلق اإلنسان لثابت بن محمد بن أبي ثابت )٤
 .األلفاظ البن السكيت )٥
 .الغريب المصّنف ألبي عبيد )٦

ي تالفاها العمل تالعمل العربي القديم الفي لعيوب ال يخفى على البعض وجود بعض او
 .الحديث، إال أنه آان له شرف الريادة في التفكير في مثل هذا العمل

مقصورة على >ولم تكن مظاهر تنبه لغويي العرب القدامى لفكرة الحقول الداللية 
 فيما ماصنفوه من الرسائل اللغوية ومعاجم الموضوعات، بل لقد تجلت مظاهر ذلك أيضا

قدموه من شروح لدالالت بعض األلفاظ في ثنايا مصنفاتهم المختلفة، ومنها آتب الشروح 
وإذا آانت الحقول الداللية الواردة بهذه الصفات أصغر حجما من نظيراتها .اللغوية للشعر

الواردة في الرسائل والمعاجم الموضوعية، فإن ذلك اليفقدها داللتها على تنبه مؤلفيها إلى 
 لم تصنف بقصد - آالشروح مثال- الحقول الداللية، هذا فضال عن أن هذه المؤلفاتفكرة

 .)٢(<رصد الحقول الداللية واستقصاء ألفاظها المختلفة، وإنما تضمنت ذلك عرضا
الذي ورد بصيغة الجمع ) اإلسباءة( لفظمن شرح ) المفضليات(ما جاء في  مثال ذلك 

 : التي يغزون عليهاقول سالمة بن جندل يصف خيل قومه>في 
 والعاديات أسابي الدماء بها      آأن أعناقها أنصاب ترجيب

 من الدم لها عرض فإذا استدقت فهي القطعة: الجدية: قال أحمد>: وجاء في شرحه
قطعة من دم يستدل بها على القتيل ليس لها : والبصيرة. إسباءة، فإذا آانت مستديرة فهي ورقة

 .< صغيرة وآبيرةحد تحد به والبصيرة تكون
                                     

 .٧٩عمر ، علم الداللة،  أحمد مختار.  د)١(
 .١٠٦صجبل ، في علم الداللة،  عبد الكريم محمد حسن.  د)٢(
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فنالحظ هنا أنه على الرغم من أن بيت سالمة بن جندل اليشتمل، مما فسره أحمد بن 
 بل بين ب فإن ابن عبيد لم يكتف ببيان داللته فحس<جمع إسباءة-األسابي> عبيد، إال على لفظ

داللته في ضوء عالقته بألفاظ أخرى تقترب من داللته اقترابا شديدا وتنضوي تحت حقل 
 وذلك لتتحرر الدالالت، وتظهر <البصيرة> و<الورقة> و<الجدية >لي واحد وهي ألفاظدال

 .الفروق، ويؤمن اللبس
 ثم تتفارق بعد ذلك، فتختص ،)قطعة الدم(وتشترك هذه األلفاظ األربعة في الداللة على 

  بالقطعة المستدقة، وتختص<اإلسباءة > بقطعة الدم ذات العرض، وتختص<الجدية>
 فإنها تستعمل في االستدالل على القتيل <البصيرة>  بالقطعة المستديرة، وأما<ةالورق>

 . )١(<والحد لها
ن العرب في هذه الشروحات اليبتعد آثيرا عن التعريف الذي وضعه ووما فعله اللغوي

lyonsمحصلة عالقاتها بالكلمات األخرى في نفس  > لمعنى الكلمة في الحقل الداللي وأنه
مكانها في  > آخر ال يخرج عن نفس اإلطار وهوا، إال أن هناك تعريًف)٢(<ميالحقل المعج

  وهو مما لم يشر إليه في )٣(<نظام من العالقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة اللغوية
دراسات اللغويين العرب، فكان من الضروري عند أصحاب نظرية الحقول الداللية بيان 

وال تخرج هذه العالقات في أي حقل معجمي عما . قل معجميأنواع العالقات داخل آل ح
 :يأتي

 .عالقة الترادف .١
 ).التضمن( عالقة االشتمال .٢
 .عالقة الجزء بالكل .٣
 .عالقة التضاد .٤
 .عالقة التنافر .٥

 :عالقة الترادف: أوال •
مترادفين ) ب(و )أ(يكون . يتحقق الترادف بين اللفظين حين يوجد تضمن من الجانبين>
 .)٤(<<والدة> و<أم>، وذلك آما في آلمة)أ( يتضمن) ب(، و)ب( يتضمن) أ( إذا آان

 :عالقة االشتمال: ثانيا •
  علىمشتمًال) أ( يكون. االشتمال يختلف عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد>

 الذي ينتمي إلى <فرس> أعلى في التقسيم التصنيفي أو التفريعي، مثل) ب( حين يكون) ب(
                                     

 .١١٥عبد الكريم جبل،  )١(
 .٩٨أحمد مختار عمر،  )٢(
 .٩٨المرجع السابق، )٣(
 )بتصرف( .٦٨أحمد مختار عمر، ) ٤(
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 .<<حيوان > يتضمن معنى<فرس >وعلى هذا فمعنى. <حيوان >فصيلة أعلى
، ويعني ذلك مجموعة <الجزيئات المتداخلة> ومن االشتمال نوع أطلق عليه اسم>

 –أسبوع  -  يوم–  ساعة–  دقيقة– ثانية: األلفاظ التي آل لفظ منها متضمن فيما بعده، مثل
 .)١(<... سنة – شهر

 :عالقة الجزء بالكل: ثالثا •
 وعالقة االشتمال أو والفرق بين هذه العالقة. جلة بالسيارةعقة اليد بالجسم، والوذلك مثل عال>

، فاليد ليست نوعا من الجسم، ولكنها جزء منه، بخالف اإلنسان الذي هو نوع من التضمن واضح
 .)٢(<منهالحيوان وليس جزءا 

 :عالقة التضاد: رابعا •

 وهناك أنواع )٣(< عكس المعنىفي الداللة على) تضاد(يستخدم مصطلح  >:يقول بالمر
 :هي) التقابل(  متعددة من التضاد

زوج    -حي : ما يسمى بالتضاد الحاد، أو التضاد غير المتدرج، مثل        > .١ ت، ومت  - مي
ر ى-أعزب، ذآ راف  .  أنث الم بحسم دون االعت الم الك سم ع ضادات تق ذه المت وه

 .<أعزبفإذا قلت إن فالنا غير متزوج فهذا يعني االعتراف بأنه . باآلخر
ين                 > .٢ درج أو ب ار مت ايتين لمعي ما يسمى بالتضاد المتدرج، ويمكن أن يقع بين نه

ة  ضادات الداخلي ن المت ا   و.أزواج م ثال قولن سبي، فم ضاد ن ن الت وع م ذا الن : ه
ة للحساء، أو            ) الحساء ساخن ( ال يعني أنه ساخن بالنسبة لدرجة الحرارة المعين

ع وج ة م سوائل المقدم ل، أو لل سوائل آك ةلل ا و.ب ذا يختلف عن قولن اء ( :ه الم
 .<)ساخن

ل             و هناك نوع اسمه العكس،     و> .٣ ات، مث ين أزواج من الكلم ة ب اع   : هو عالق  –ب
 .<فلو قلنا إن محمدا باع منزال لعلي فيعني أن عليا اشترى منزال. اشترى

ل         > .٤ ات مث ين آلم ات ب ى   :التضاد االتجاهي، ومثاله العالق  – أسفل، ويصل   –أعل
 <ا يجمعها حرآة في أحد اتجاهين متضادين بالنسبة لمكان مافكله ...يغادر

التضادات العمودية والتضادات التقابلية واالمتدادية، فاألول مثل الشمال بالنسبة > .٥
للشرق والغرب؛ حيث يقع عمودًيا عليهما، والثاني مثل الشمال بالنسبة للجنوب، 

 .)٤(<والشرق بالنسبة للغرب

                                     
 )بتصرف.( ٩٩المرجع السابق،  )١(
 )بتصرف. (١٠١المرجع السابق،  )٢(
 .١٢٢، علم الداللة، .ر.  ف،بالمر )٣(
 )بتصرف (.١٠٥-١٠٢ أحمد مختار عمر،  )٤(
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 :عالقة التنافر: رابعا •
ال يشتمل على ) أ(و يتحقق داخل الحقل إذا آان .لتنافر مرتبط بفكرة النفي مثل التضادا>

ذلك مثل العالقة بين  وبعبارة أخرى هو عدم التضمن من طرفين، و).أ(، ال يشتمل على )ب(
، آالعالقة بين )األبيض واألسود(مثل العالقة بين األلوان سوى  وآلب، وفرس وقط وخروف

وعالقة التنافر هذه هي إحدى العالقات التي تربط بين آلمات الحقل  >.)١(<األزرق واألصفر
 إلى أنه يمكننا أن نقرر أن اللفظين متنافران إذا آان أحدهما leechقد ذهب و.الداللي الواحد

 يتعارض مع ملمح آخر في اللفظ اآلخر، -على األقل- featuerيشتمل على ملمح داللي 
 وذلك بسبب child <طفل> تتنافر مع آلمة -مثال- women <امرأة>وعلى ذلك فإن آلمة

 .)٢(<عدمه في الطفل و في المرأة<البلوغ>وقوع تعارض بين ملمح 
 :أخيرا فإن لهذه النظرية قيمتها التي ال يمكن إغفالها، هذه القيمة متمثلة فيما يليو

ي تنطوي          و أوجه الشبه  و الكشف عن العالقات  > )١ ات الت ين الكلم االختالف ب
بين المصطلح العام لها، مما يؤآد أن اللغة ما هي إال بناء  وت حقل معينتح

 .<متكامل
ي    > )٢ ل دالل ل حق ات داخ ع الكلم وات     وإن تجمي ن الفج شف ع ا يك توزيعه

 .<المعجمية التي توجد داخل الحقل
أن هذا التحليل يمدنا بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة، آما يمدنا > )٣

كل لفظ، مما يسهل على المتكلم أو الكاتب في موضوع      بالتمييزات الدقيقة ل  
 .<معين اختيار ألفاظه بدقة

ا              > )٤ أن هذه النظرية تضع مفردات اللغة في شكل تجميعي ترآيبي ينفي عنه
 .)٣(<التسيب

ا       ت على هذه النظرية حتى      ا قائمً ةمن هنا آان عمل الباحث     ستطيع من خاللها تحقيق م
 .ردة في القاموسسبق من خالل ألفاظ األمراض الوا

                                     
 )بتصرف (.١٠٧-١٠٥المرجع السابق، )١(
 .١١٦عبد الكريم جبل،  )٢(
 )بتصرف (.١١٢-١١٠أحمد مختار عمر،   )٣(



 ٣٠ التمهيد 

 ٣٠ المحيط للفيروزاباديالمفردات الطبية في القاموس  

 :األطباء ومفهوم المرض عند علماء اللغة 
دالها،    >: قال الفيروزآبادي في المرض     د صفائها واعت  إظالم الطبيعة واضطرابها بع

و َمًضْرا وَمًضَر، َمَحِر، آَفَضِرَم ريض وَمٌضِرا، فه ور )١(<...ضاِر وم ن منظ د اب : وعن
والمرض في   ... البعير، وهو اسم جنس   نقيض الصحة، يكون لإلنسان و     :السقم: والمرض>

ال           القلب يصلح لكل ما    دين ويق صحة في ال داوة، وهو          : خرج به عن ال قلب مريض من الع
اقص ال          : ابن األعرابي . النفاق دن مريض ن وة   أصل المرض النقصان، وهو ب ن    ... ق ال اب وق
ين                     : عرفة ور األعضاء، وفي الع دان فت ور عن الحق، وفي األب ور   المرض في القلب فت  فت
اييس   )٢(<...النظر ه                    >: وفي المق ا يخرج ب ى م دل عل ضاد أصل صحيح ي راء وال يم وال الم

: المرض>: وفي المعجم الوسيط )٣(<...اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء آان منه العلة  
وفي  )٤(<...آل ماخرج بالكائن عن حد الصحة واالعتدال من علة أو نفاق أو تقصير في أمر

هو خروج الجسم عن حالة االعتدال التي تعني قيام أعضاء  أو ...>:  الفقهيةالموسوعة الطبية
البدن بوظائفها المعتادة، مما يعوق اإلنسان عن ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية 

 .)٥(<بصورة طبيعية
وير   ه، أو              >: وفي التن ا وجع يحدث في العضو، أو نقصان يحدث في فعل المرض إم

والمرض هيئة غير طبيعية في بدن اإلنسان، >: رف ابن سينا المرض بقولهويع )٦(<آالهما
ذا التعريف         )٧(<...يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوبا أوليا        وقد قام القوصوني بتحليل ه

ه يجب            >: فقال قوله غير طبيعية مخرج للصحة، وقوله في بدن اإلنسان مخرج لغيره، وقول
ا هو هو ال      :  عنها بالذات أي   ا هو شيء آخر ليخرج العرض           بم إذا أوجب مرضا أو    )٨(بم

سانية،                : وقوله آفة في الفعل أي    ...عرضا ة أو النف ة أو الطبيعي ال الحيواني ل من األفع في فع
ا أي ا أولي ه وجوب طة   : وقول ل بواس ه يوجب ضرر الفع سبب، فإن رج ال طة؛ ليخ ر واس بغي

                                     
 ٢/٥٢٥ ،)مرض(الفيروزآبادي، مادة  )١(
 ٦/٤٢، )مرض( مادةابن منظور، لسان العرب،  )٢(
 ٥/٣١١، )مرض( مادةابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )٣(
 .٨٦٣ المعجم الوسيط، ، إبراهيم أنيس ورفاقه)٤(
 .٨٤٥،  الموسوعة الطبية الفقهية ،آنعان أحمد محمد.  د)٥(
 .٤٤ آتاب التنوير في االصطالحات الطبية،  القمري،)٦(
 .١/١٤١ابن سينا، القانون في الطب،  )٧(
ةرضالَع >)٨( ة المرضية :، محرآ ع الهيئ ذي يتب شيء ال و ال ق . < ه ي تحقي واهر ف ر الج روي، بح اله

 . ٢٠١عربية والالتينية واليونانية، المصطلحات الطبية ال



 ٣١ التمهيد 

 ٣١ المحيط للفيروزاباديالمفردات الطبية في القاموس  

 .)١(<..المرض
من المعايير الختيار ألفاظ األمراض محل  مجموعة ة الباحثتوبناء على ماسبق اعتمد

 :الدراسة، وهي
 .اختيار ألفاظ األمراض الخاصة باإلنسان، مع استبعاد أمراض الحيوان 
ؤثر                ا الي ا مم استبعاد األمراض القلبية آالنفاق والشك والكذب والحسد وغيره

 .على وظائف األعضاء
 .)قيةْلالعيوب الَخ(  استبعاد األمراض التي يولد اإلنسان بها 

 

                                     
 .١/٢٤٣، القوصوني، قاموس األطباء وناموس األلباء )١(



 

 

 الباب األول
  أللفاظ األمراض الخاصةل الدالليالحق



 

 ٣٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 فيه أمراض الرأس وما: الفصل األول
 :الرأس 

 .)١(<سيد القوم آالرئيس وأعلى آل شيء وم،: الرأس>: جاء في القاموس المحيط
راء >: في المقاييس و زة    ال ى تجمع         ووالهم دل عل سين أصل ي الرأس رأس      و ال اع ف ارتف

قد يطلق ويراد به ما فوق الرقبة،  :..الرأس، بالفتح>: يقول الهروي .)٢(<غيره واإلنسان
ه القِ  راد ب ق وي د يطل خ   )٣(فْحوق ن الم ا م ي داخله ا ف دة وم ة والقاع دران األربع  والج

ى الِق)٤(بُجوالُح ا عل شرايين وم روق وال شبكي والع رم ال ن ْح والج دران م ف والج
 . )٦(<...جلد المجلل لها واللحم وال)٥(اقَحْمالسِّ

 ثم اللحم )٧(الشعر ثم الجلد: وأجزاء الرأس الذاتية وما يتبعها هي>: يقول ابن سينا
دماغ جوهره      )٨(ثم الغشاء ثم القحف ثم الغشاء الصلب ثم الغشاء الرقيق المشيمي           م ال   ث

 .)٩(<ما فيه من الغشاء تحته ثم الشبكة ثم العظم الذي هو قاعدة الدماغ وبطونه،و
 :أمراض الرأس 

ي تصيب   دد األمراض الت يط، وهي   تتع اموس المح ي جاءت في الق رأس والت ال
شجاج                   ق بال دماغ، وبعضها اآلخر متعل ي   )١٠(التخرج عن أمراض بعضها يصيب ال  الت

ا قام رأس، من هن صيب ال ي ت ة الت د من األمراض العام ضها يع رأس، وبع صيب ال  تت
 :لى ثالثة حقول داللية هي في هذا الحقل بتوزيع األمراض عةالباحث

 .أمراض الدماغ: أوال
 .األمراض المتعلقة بشجاج الرأس: ثانيا
 .أمراض الرأس العامة: ثالثا

 :أمراض الدماغ: أوال •
 :الدَِّماغ 

                                     
 .٢/٤٤٣، )رأس(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/١٧٤، )رأس(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٣/٢٤٥، )قحف(مادة الفيروزآبادي، . <...العظم فوق الدماغ >: الِقْحف )٣(
 .١/٦٩،)حجب( مادةالفيروزآبادي، . <...وما حال بين شيئين...حجب: ج. حتجب به اما: الحجاب> )٤(
 .سيأتي الكالم عنه الحقا )٥(
 .١٣٤-١٣٣الهروي، بحر الجواهر،  )٦(
ل    لحديث  اةتناول الباحث تلن   )٧( ذا الحق د في ه ل س  عن أمراض الشعر والجل ل    ت ب ك في الحق تناول ذل

 .الخاص بأمراض الجلد
 .اقَحْميريد السِّ )٨(
 . ٢/٦ابن سينا، القانون في الطب،  )٩(
ى أن األمراض التي               ق  هذا الحقل تحت الح     ة الباحث توضع )١٠( اء عل رأس بن ة ألمراض ال ول الداللي

 .وعظمهوغشاءه ه تصيب جلد الرأس ولحمه جاءت في



 ٣٤ أمراض الرأس وما فيه 

 ٣٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 الرأس، أو أّم الهام، أو أمُّ الرأس، أو أمُّ خُُّم:ابَتاغ، آِكَمالدِّ>: في القاموس المحيط
ا ، ج       الدماغ، ج  ة : ليدة رقيقة آخريطة هو فيه دِّ >: في بحر الجواهر      و .)١(<أدْمغ اغ، َمال

هما نفس أحداغ على معان، َمإن عادة األطباء أن يطلقوا لفظ الدِّ: )٢(بالكسر، قال القرشي
 غيره، وثانيهما جميع ما يحويه القحف من المخ وهذا الحس له، والمخ الذي في داخل الحجب

في قاموس األطباء  و.)٣(<...ثالثهما مجموع الرأس  و من العصب،هذا له حس بما فيهو
ه، إال  ايكون مرادفً   و لفظ يطلق على الرأس بجملته    : ابَتاغ، آكِ َمالدِّ>: يقول القوصوني   ل

على جميع  والتحقير، وهو يستعمل في الذم والتعظيم، وأن لفظ الرأس يستعمل في المدح
ا هو       و هذا هو المشهور،   و  المخ على نفس  و ما في داخل القحف من الحجب،      راد ههن الم

ارد رطب، مرآب من المخ                  و الثاني، ين دسم متخلخل ب شرايين  و هو جسم ل  األوردة و ال
 إلى جزءين    اآل بطن فيها ينقسم عرضً     و ينقسم طوال إلى ثالثة بطون،     و ...،  )٤(األميينو

 .)٥(<متساويين ليقوم أحدهما باألفعال الواجبة عند فساد اآلخر
 : هأمراض 

هي حسب ما جاء في القاموس تتوزع على  وتتعدد األمراض التي تصيب الدماغ،
 :حقلين

 .أمراض دماغية لها تأثير في أفعال الحرآة اإلرادية .١
 .السياسة وأمراض دماغية لها تأثير في أفعال الحس .٢

 :أمراض دماغية لها تأثير في أفعال الحرآة اإلرادية: أوال •
  :الدُّوار •

وعند ابن . )٦(<شبه الدوران يأخذ في الرأس: الدُّوار>: جاء في القاموس المحيط
يقال : الدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه>: فارس

هو >: يصفه ابن سينا بقوله و)٧(<...والدُّوار في الرأس من هذا الباب...داَر يدوُر دوراًنا: 
 بل تبدنه يدور، فال يملك أن يثب وأن دماغه وبه أن األشياء تدور عليه،أن يتخيل لصاح

                                     
 .٣/١٣٩، )دمغ(مادة الفيروزآبادي،  )١(
ـ٦١٢ -( ...  :القرشي )٢( ن ناصر القرشي) م١٢١٥ -/ ... ه ي ب ن عل ر ب ال (، الحمصي المظف آم

صا  ...اشتغل بصناعة الطب واألدب   . طبيب أديب ) الدين، أبو منصور   اه     : (نيفهمن ت ة في الب ، )مقال
الينوس   ( شرح بعض آتاب   ة المسهلة      (،  )العلل واألعراض لج ة في األدوي معجم  ). الرسالة الكامل

 .٨٩٤/ ٣المؤلفين، 
 .١٢٧الهروي،  )٣(
اعلم أن . أم الدماغ وأم الرأس هي الجليدة التي تجمع مّخ الرأس >.يريد أم الدماغ وأم الرأس )٤(

والثاني . الرقيقة: أحدهما رقيق يحيط بظاهر جرم الدماغ، ويسمى: الدماغ آله مجلل بغشاءين
 .٣٥الهروي، . <الغليظة والجافية: صفيق مماس العظم، ويسمى

 .١/٢٧٢القوصوني،  )٥(
 .٢/٩٠، )راد(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٣١١-٢/٣١٠، )راد( مادةابن فارس،  )٧(



 ٣٥ أمراض الرأس وما فيه 

 ٣٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)٢(< بغثيان يعقبه قيءايقترن أحياًنو>: يقول الدآتور عبد العزيز اللبدي. )١(<...يسقط 
 ...أسبابه متنوعة، آمتابعة النظر إلى عدة أشياء سريعة التحرك، >: في أسبابه يقولو
الخمور  واإلفراط في تعاطي المكيفات و...إصاباته  وخأمراض الم و...دوار البحر و
وار إما من أسباب قد يكون الدُّو>: آما تحدث ابن سينا عن أسبابه فيقول في ذلك. )٣(<..

في  وبدنية حاضرة في جوهر الدماغ، حاصلة فيه من بخارات حائلة في العروق التي فيه
 . )٤(<...إما من أخالط محتقنة فيه  والعصب،
 :بلفظهيفسر جاء في القاموس المحيط مما يرادفه ومما و

o ٤/٩، )أوم(مادة . <دوار الرأس: ...  اُألَوام، آغراب>: اُألَوام. 
o ٤/٦٣، )ماد(مادة . <دوار في الرأس: الدُّوام، آغرابو>: الدُّوام. 
o ١/٣٠٦، )رنح(دة ما. <الدُّوار:الرَّْنح>: الرَّْنح. 
 :الَمْيد •

دوار من سكر أو  وأصابه غثيان: ... مَيَداًنا وماَد يِميُد ميًدا>: قال صاحب القاموس
يحان، أحدهما يدل على  الميم والياء والدال أصالن صح<، وفي المقاييس)٥(<رآوب بحر

أي دوار : وأصابه ميد...التحرك: الميد: ، واآلخر على نفع وعطاء، فاألولحرآة في شيء
 .)٦(<من رآوب البحر

 :الُهدام •

 .)٧(<الدُّوار من رآوب البحر: آُغراب و...الَهْدم >: جاء في القاموس
 : السَّـْكَتـة •

السين والكاف >: وفي المقاييس. لم يصفه و)٨(<...داء : السَّكَْتةو>: قال الفيروزآبادي
الحرآة  وتعطل األعضاء عن الحس>:  وصفه ابن سينا بأنه)٩(<.ء يدل على خالف الكالموالتا

القوى المدبرة، أعني بذلك و>: )١١(، زاد صاحب المغني)١٠(<...اغ، النسداد في بطون الدم

                                     
 .٢/١٢٣ابن سينا، القانون،  )١(
 .٥٠٠اللبدي، القاموس الطبي العربي، ز عبد العزي. د )٢(
 .٥٠٠المرجع السابق،  )٣(
 .٢/١٢٤ابن سينا، القانون،  )٤(
  .١/٤٧١، )دام(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٥/٢٨٨) دام(ابن فارس، مادة  )٦(
 .٤/١٦٦، )هدم(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٢٠٢، )سكت(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٣/٨٩، )كتس(مادة ابن فارس،  )٩(
 .٢/١٤٤ابن سينا، القانون،  )١٠(

طبيب، فاضل ). أبو الحسين (سعيد بن هبة اهللا بن الحسين )م١١٠١ - ١٠٤٤/  هـ٤٩٥ - ٤٣٦ ((١١)
: وله من الكتب   . خدم المقتدي بأمر اهللا العباسي، ثم خدم ولده المستظهر باهللا         . في العلوم الحكمية  

ي   . آتاب خلق اإلنسان  ... آتاب اإلقناع   ... ب المغني في الطب، صنفه للمقتدي بأمر اهللا،         آتا ابن أب
 . ١/٧٧١، عمر رضا آحالة، ٣١٥أصيبعة، 



 ٣٦ أمراض الرأس وما فيه 

 ٣٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

هذا المرض قد سمي باسم عرض و>: يقول عنه الهروي.  )١(<الذِّْآر والفْكر والتخّيل
قد علل و .)٢(<هو السقوط وسمي الصرع باسم عرض يلزمههو السقوط، آما  ويلزمه

 .)٣(<...مجاري روحه  وللسدة الكاملة في بطون الدماغ الثالثة>: لحدوث هذا المرض بقوله
 : بلفظهيفسر ومما جاء في القاموس المحيط مما يرادفهو

o زاد  و .٢٩٧،  )سبه (ادة  م. <سكتة تأخذ اإلنسان  : السُّـَباه، آُغراب و>: السُّـَباه
 .)٤(<يذهب منها عقله>: الزبيدي

 : الّصـَرع •
 امن أفعالها منًع الّصَرع علة تمنع األعضاء النفسية> جاء في القاموس المحيط أن

في مجاري األعصاب المحرآة  وسببه سّدة تعرض في بطون الدماغ، وغير تام،
 ا طبيعًيانع الروح عن السلوك فيها سلوًآتفتملألعضاء، من خلط غليظ أو لزج آثير، 

الصاد والراء والعين أصل واحد يدل على >: وعند ابن فارس. )٥(<فتتشنج األعضاء
: في الحاوي و)٦(<.سقوط شيء إلى األرض عن مراس اثنين، ثم يحمل عليه ويشتق منه

ما  و،اريًعالصرع تشنج يعرض في جميع البدن إال أنه ليس بدائم؛ ألن علته تنقضي س>
ينال فيه األعضاء التي في الرأس مع جميع الجسد من المضرة يدل على أن تولد العلة إنما 

 علة تمنع األعضاء النفسية عن أفعال الحس>: يصفه ابن سينا بقوله و.)٧(<هي في الدماغ
الحرآة  وفتحدث سدة غير آاملة، فيمنع نفوذ الحس...  غير تام، ااالنتصاب منًع والحرآةو
ال  ويمنع عن التمكن من القيام، و من غير انقطاع بالكلية،ا تاًمافي األعضاء نفوًذ ويهف

أن >:  بأنه)٩(يصفه صاحب التنوير و.)٨(<...يمكن اإلنسان أن يبقى معه منتصب القامة 
ربما  وتتعّوج أعضاؤه، ويلتوي على نفسه فنون االلتواء ويفقد عقله، ويختل اإلنسان،

 .)١٠(<يرجع على حاله وأنجى، أو قذف المني، ثم يفيقبال، أو  وأ أزبد،

                                     
 .٥٥آتاب المغني في الطب، ، بن هبة اهللا ا)١(
 .١٦١الهروي،  )٢(
 .١٦١المرجع السابق،  )٣(
 .١٩/٤١، )سبه (مادةس، الزبيدي، تاج العروس على جواهر القامو )٤(
 .٣/٦٥، )صرع(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/٣٤٢، )صرع(ابن فارس، مادة  )٦(
 .١/٨٨الرازي، الحاوي في الطب،  )٧(
 .٢/١٢٩ابن سينا، القانون،  )٨(
ن سينا لحق به اب. طبيب). أبو منصور (الحسن بن نوح القمري) م١٠٣٧/ هـ ٤٢٨آان حيا قبل ( )٩(

ناعة الطب     ي ص ه ف ع ب ه، وانتف الزم دروس سه وي ان يحضر مجل ر، وآ يخ آبي و ش ن . وه ه م ل
ب ى:الكت ى ومن سية   . غن ل، والشم ل العل اب عل داواتها، آت راض وم ر األم ه ذآ صى في د استق وق

 .٣٩٩ابن أبي أصيبعة، ، ١/٥٩٥عمر رضا آحالة، . المنصورية في الطب
 .١٧القمري،  )١٠(
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 : )١(الَكاُبوس •
ما يقع على اإلنسان بالليل ال يقدر معه أن يتحرك، مقدمة : الكَابُوس>: في القاموس المحيط

وال أحسبه عربيا، إنما هو النِّيِدالن، وهو : قال بعض اللغويين>: قال الزبيدي .)٢(<للّصرع
الكاف والباء والسين أصل صحيح، وهو من >: عند ابن فارس و)٣(<.ُروُك والَجاُثومالبا

طمُّك : من ذلك الَكْبس.  هذا ما يكون في معناهُيعلى بالشيء الرزين، ثم يقاس علىالشيء 
مرض يحس فيه اإلنسان عند دخوله في >:  ويعرفه ابن سينا بقوله)٤(<..الحفيرة بالتراب،

يكاد يختنق  وحرآته، ويضيق نفسه، فينقطع صوته ويعصره، و يقع عليه،ًال ثقيًالالنوم خيا
 إما الصَّرع،: هو مقدمة إلحدى العلل الثالث وإذا تقضى عليه انتبه دفعة، والنسداد المسام،

ترتفع إلى الدماغ دفعة ...  سببه في األآثر بخار مواد غليظة ... )٥(إما الَماْنيا وإما السَّكتة،و
إنما سمي به ألن البخارات الغليظة تكبس و>: لل الهروي سبب التسمية فيقوليع و.)٦(<...

 . )٧(<جرم الدماغ
 : بلفظهيفسرمما يرادفه مما جاء في القاموس المحيط وو

o ٤/٢٣، )جثم(مادة . <الكابوس، آالَجاثوم: آُغرابو : ...جثم>: امَثاْلُج. 
o ١/٢٢٦، )ديث(مادة . <الكابوس: محرآةاني، َثَيالدَّو>: الدََّيَثاني. 
o النيدل، بكسر النون وتضم الدال، والدال، والن، بكسر النونيِدالنِّو>: النِّيِدالن 

ون    و تثليث الدال،  و فتحهاو تح الن دال،    و بف دالن، مهموزة بكسر       و ضم ال النِئ
الكابوس : ضم الدال وفتحها وبكسر النونالنئدل،  وتضم الدال، والدال والنون

 .٣/٦٢٣، )نيدل(مادة . )٨(<أو شيء مثله

                                     
وفي . ٢٥٤، الخفاجي، شفاء الغليل فيما في آالم العرب من الدخيل. <... هو مولد)م): (آابوس(> )١(

دخيل  رب وال ويين >: المع ال بعض اللغ اروك،     : ق و الب دالن وه و النئ ا ه ا، إنم سبه عربي وال أح
ة        ة العربي ابوس : والجاثوم، وفي معجم غرائب اللغ ة األصل     : آ ة آرامي ة نصر   . <آلم ي،   جهين عل

 .٦٣٣، المعاجم العربيةالدخيل في  والمعرب
 .٢/٣٨٢، )آبس(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 . ٤٣٩/ ٨، ) آبس(الزبيدي، مادة  )٣(
 .٥/١٥٤، )آبس(ابن فارس، مادة  )٤(
). ٢٦١الهروي، . (<...هو الجنون السبعي بحسب اللغة اليونانية، وهو أعم من داء الكلب،: مانيا> )٥(

 .ولم يرد هذا المرض في القاموس المحيط
 .٢/١٢٨ابن سينا، القانون،  )٦(
 .٢٣٣الهروي،  )٧(
اموس     )٨( دئثان بالكسر   و>: جاء في الق اثوم : ال ه تصحيف              . <الج ى أن ولكن في الهامش تعليق عل

 .١/٢٢٥ ،آما في التكملة) الحلقوم(والصحيح 
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 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : وجود العالقات التاليةول السابقيتضح من خالل الجد

 :ترادفعالقة  ♦
ين  .١ دُّ(ب ة، و )ارَوال ن جه رَّنح ( م دوام وال ل  )األوام وال ا تحم ، فجميعه

 .المالمح الداللية ذاتها
 .، فكالهما يحمالن المالمح الداللية ذاتها)السباه(و) السكتة(ين ب .٢
، فجميعها تحمل المالمح    )الجثام والديثاني والنيدالن  (و) الكابوس(بين   .٣

 .ذاتها
 :عالقة اشتمال ♦

ين  .٤ دُّ(ب الن )  دْيالَم( و)ارَوال ا يحم حفكالهم ةذات المالم د  و الداللي يزي
 ).أسباب أخرى(بإثبات ملمح ) الدوار(
ا يحمالن      )امَدالهُ ( و )ارَوالدُّ(ن  بي .٥ ة،  ذات المالمح  ، فكالهم لكن   و  الداللي

 ).أسباب أخرى( و)شراب(بإثبات ملمح ) وارالدُّ(يزيد 
لكن يزيد   و  الداللية، ذات المالمح فكالهما يحمالن   ) امَدالُه( و )دْيالَم(بين   .٦

 ).شراب(بإثبات ملمح ) الميد(
 :عالقة تنافر ♦

في إثبات ملمح )  وارالدُّ(ألفاظ الحقل، فبينما يتفق مع وجميع ) ةَتْكالسَّ(بين  .١
، إال أنهما يتناقضان في   ) تعطل- آفة في الحرآة    - سدة   –آفة في الدماغ    (

 -غثيان (يزيد األول بملمح  و) آفة في القوى المدبرة– تام –آاملة (ملمح 
ل     - أسباب أخرى      - شراب    –رآوب البحر     ذلك الحال     و ). دوران -  تخي آ

ات ملمح              و ،)امَدالُه( و )دْيالَم(ل من   مع آ  ه بإثب د علي لكن اللفظ األول يزي
ان ( ل – شراب – رآوب البحر -غثي د  و،) دوران- تخي اني يزي ظ الث اللف

ات ملمح  ه بإثب ان (علي ل – رآوب البحر -غثي ا يتفق ).  دوران- تخي آم
دماغ      (في إثبات ملمح    ) عَرالصّّ(مع  ) تةْكالسَّ( ة في     - سدة    –آفة في ال آف

دبرة    - تعطل   –الحرآة   ات     ) آفة في القوى الم ا يتناقضان في إثب ، إال أنهم
ة (ملمح  ام–آامل ات ملمح  و،) ت اني بإثب د اللفظ الث ا ). اضطراب(يزي أم

 آفة –  سدة –آفة في الدماغ (، فيتفقان في إثبات ملمح )وسالكاُب( و)تةْكالسَّ(
 آفة في –  تام –آاملة (لمح ، إال أنهما يتناقضان في م) تعطل-في الحرآة 

 ). وقوع ثقيل–تخيل (يزيد اللفظ األول بملمح  و)القوى المدبرة
آفة في الدماغ (فبينما يتفقان في إثبات ملمح ) وسالكاُب( و)عَرالصَّ(بين  .٢

ة       – سدة   – ة (وفي نفي ملمح       ،  ) تعطل  - آفة في الحرآ ا   ) آامل إال أنهم
د األول بملمح      و )المدبرة آفة في القوى     –تام  ( يتناقضان في ملمح     يزي

 ). وقوع ثقيل–تخيل (يزيد الثاني بملمح  و)اضطراب(
ات ملمح          ) وارالدُّ( و )عَرالصَّ(بين   .٣ ة في    (فبينما يتفق اللفظان في إثب آف

، ) آاملة–تام (في نفي ملمح  و) تعطل– آفة في الحرآة – سدة –الدماغ 
يزيد األول بملمح  و).ةآفة في القوى المدبر(إال أنهما يتناقضان في ملمح 

طراب( ح   و)اض اني بملم د الث ل (يزي ان – دوران –تخي وب – غثي  رآ
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إال ) الهدام(و) الميد(وآذلك الحال مع    . ) أسباب أخرى  – شراب   –البحر  
ح    د بملم ان (أن األول يزي ر   -غثي وب البح راب  – رآ ل  – س  – تخي

اني ب )دوران ح، والث ن دون مل  ذات المالم سابقة ولك ذآورة ال ح  الم م
 .)سراب(
آفة في -تام(وذلك للتناقض الحاصل في ملمح ) الدوار(و) الكابوس(بين  .٤

ل من          ) القوى المدبرة  د (وآذلك الحال مع آ دام (و) المي ى جانب   ) اله إل
 .الزيادات التي تزيد بها هذه األلفاظ في إثبات بعض المالمح األخرى

 .ال يسجل الجدول السابق عالقة تضاد، أو جزء من آلو



 ٤٢ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  )١()القوى المدبرة(السياسة  و أمراض دماغية لها تأثير في أفعال الحس:اثاني •
 :ونالجُن •

 تجنَّن واسُتِجنَّ، مبنيان للمفعول، و،اجنوًن وُجنَّ، بالضم، جنَّاو>: في القاموس المحيط
الجنون، حذف منه : ينالجُنن، بضمت و...الجنون و:...الَمجَنَّة وأجَنَّه اهللا، فهو مجنون، وتجَانَّ،و

 الجنون،: الجِنَّة و...التستر،  وهو السَّتر والنون أصل واحد والجيم>عند ابن فارس و.)٢(<الواو
الجنون هو اختالل العقل بحيث يمنع جريان >: في التعريفات و.)٣(<ذلك أنه يغطي العقلو

زوال العقل أو : الجنون>: في المعجم الوسيط و.)٤(<األقوال على نهج العقل إال نادرا واألفعال
عبارة عن زوال العقل أو استتاره بحيث ينقص أو يعدم : جنون>: في التذآرة و.)٦(< فيه)٥(فساد

: جنون>: في القاموس الطبي العربي و.)٧(<...هو إما مطبق أو متقطع والتمييز أو الشعور،
 .لى آفاية العملع ويذهب القدرة على سالمة التفكير واضطراب عقلي شديد ينفي المسئولية

قد  و.)٨(<أعماله في غير االتجاه المعتاد المعترف به من الجميع وبذلك تسير أفكار الشخصو
منها فساد في قوة و>: تحدث ابن سينا عن ذهاب العقل فيقول في أثناء آالمه عن آفات الدماغ

فإن لم يكن >: ولفي موضع آخر يق و)٩(<...ذهاب العقل : يسمى هذا والتخيل، إما بطالن والِفْكر
 يستحسن ما ال ينبغي أن يستحسن، ولكن آان يقول ما ال ينبغي أن يقال، و،)١٠(في هذا آفة

 ...يصنع ما ال يحب أن يصنع  وب أن يطلب،جيطلب ما ال ي وب أن يرجى،جيرجو ما ال يو
 .)١١(<في الجزء األوسط من الدماغ وفاآلفة في الفكرة

 : بلفظهيفسر و)الجنون (مما جاء في القاموس المحيط بمعنىو
o الفتح  :...الحن، بالكسر   >: الَحّن ون :...،و ب ون  و ...الجن المصروع أو   : المحن

 .٤/٢٠٤) حنن(مادة . <المجنون
o دْعَجاء دَّو>: ال ون: اءَجْعال دعوج و...الجن ون: الم ادة . <المجن ج(م ، )دع

١/٢٥٦. 
                                     

ابن ). والحدسالفكر والتذآر والتصور وقوة الوهم      (ُيْقَصد بأفعال الحس والسياسة أو القوى المدبرة        ) ١(
 .٢/١٢سينا، القانون، 

 .٤/١٩٦، )جن(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١٨٤، )جن(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٧٩التعريفات،  الجرجاني، )٤(
 .١٦٦الجرجاني، . <زوال الصورة عن المادة بعد أن آانت حاصلة: الفساد> )٥(
 .١٤١إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٦(
 .٢/٩٢وود، تذآرة دا، األنطاآي داود )٧(
 .٣٥٦اللبدي، عبد العزيز . د )٨(
 .٢/١٦، ابن سينا، القانون )٩(
 .رْآالذِّفي يريد  )١٠(
 .٢/١٠١، القانونابن سينا،  )١١(
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o ذُّباب ذَُّبابو>: ال ذبوب  و:..ال و م ضم، فه ون، ُذبَّ، بال ادة . <الجن ب(م ، )ذب
١/٩٠. 
o سُّعار ضم>: ال سُّْعر، بال سُّعار، آُغ:... وال سُُّعر، َرآال ون، آال اب، والجن

 .١١٢/ ٢، )سعر( مادة <بضمتين
o ُشَعاف شعوف>: ال ون،: والم ون: ابَروآُغ...المجن ادة. <الجن عف(م ) ش

٣/٢١٥. 
o ٣/٦٠، )شفع(مادة . <الجنون: الشُّْفعة أيضاو>: الشُّْفَعة. 
o ٣/٢٠٣، )طيف(مادة . <...الجنون و: ...الطَّْيف>: الطَّْيف. 
o ١/٢٠٥، )عّت(مادة . <...الجنون : تةَعْتالَعو>: تةَعْتالَع. 
o ١/٤٣٤، )عّد(مادة . <مس من جنون و:الِعَداد، بالكسرو>: الِعَداد. 
o ي     و الجنون، و : ...الَعْرضو>: الَعْرض ادة  . <...قد ُعِرض، آُعِن ، )عرض (م

٢/٥١١. 
o ٢/٢٩٤، )علز(مادة . <...الجنون  و: ...العلَّْوز، آِسنَّْورو>: العلَّوز. 
o ٤/٢٥٤، )فتن(مادة . <المجنون: المفتون و...الجنون  و: ...الفتنةو>: الِفْتَنة. 
o أصابته من الجن      و المجنون،: الملموم و ...الجنون  : اللَمم، محرآة و>: اللََّمم

 .١٥٠/ ٤، )لّم(مادة . <...لمَّة، أي مس 
o ١/٢٣٦، )لوث(مادة . <...مسٌّ من الجنون  و: ...ماللوثة، بالضو>: اللُّْوَثة. 
o ّس ّسو>: الَم سوس  : الم و مم ضم، فه سَّ، بال ون، ُم ادة . <الجن س(م ، )م

٢/٣٩١. 
o ١/٢١٣، )موت(مادة . <...الجنون  و: ...ة، بالضموَتالُمو>: ةالُموَت. 
o َوس ْوس>: الَه ك و،: ...الَه ون : بالتحري ن الجن رف م ادة . <ط وس(م ، )ه

٢/٤٠٣. 
o ٣/٣٩٣، )ولق( مادة <الجنون أو شبهه: اَألْوَلقو>: اَألْوَلق. 
o يهم(مادة . <...ال فهم  وال عقل له: األْيَهم والجنون،: الَيَهم، محرآة>: الَيَهم( ،

٢/٤٠٣. 
 : ُسْلاُأل •

 ...آُعِنَي، فهو مأُلوس : ، أُِلَس)١(اختالط العقل: األْلس>: ء في القاموس المحيطجا
: به ُفسِّر الدعاء وقيل ذهابه،و>زاد صاحب التاج. )٢(<...، بالضم سالالجنون، آاُألو
 فهو مألوس اأُِلس الرجل، آُعِني، أْلًس. قاله أبو عبيد) الكبر واللهم إني أعوذ بك من األلس(

قد ألس  واختالط العقل،: األَْلس، بالفتح>في بحر الجواهر و،)٣(<، ذهب عقلهأي مجنون
: يقول) اختالط العقل( آالم في )١(للرازي و.)٤(<الرجل فهو مألوس، أي مجنون

                                     
 .٢٥٠المعجم الوسيط < فسد: اختلط عقله... اضطرب عقله : خولط في عقلهو>) ١(
 .٢/٣١٤، )ألس(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٨/١٨٣، )ألس(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٣١الهروي،  )٤(



 ٤٤ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 منه ثابت الزم نحو الجنون الكائن عن علة في محض الدماغ )٢(االختالط>
هو أن يعرض للمريض أن يقول : اختالط العقل>: ي حقائق أسرار الطبفو.)٣(<...نفسه،

 .)٤(<ينبغي ويصنع ما ال
 : السُّـالس •

قد  والمجنون،: المسلوس وذهاب العقل،: السُّالس، بالضمو>: في القاموس المحيط
هو  والمسلوس الذاهب العقل آما في الصحاح،و>: عند الزبيدي و.)٥(<...سُِلس، آُعِني 

 .)٦(<...المجنون 
 : ةيثََالَغِث •

 .)٧(<...فساد في العقل : ةيَثِثالَغو>: جاء في القاموس المحيط
 :الُقطُرب •

عند ابن  و.)٩(< ...)٨(ياوْلُخالْننوع من الَم و: ...الُقْطُرب>: في القاموس المحيط
 ثالثة أحرف أوله باب ما جاء من آالم العرب على أآثر من(فارس جاءت هذا اللفظة في 

خفة : الطََّرب: األصل وهذا مما زيدت فيه القاف و) ...بُرْطالُق(من ذلك و>: يقول) قاف
يصف ابن سينا أعراض هذا  و.)١٠(<المجنون: بُرْطالُق: يقولون و...تصيب اإلنسان 
ابر المق ويجعل اإلنسان فرَّاًرا من الناس األحياء، ُمحبا لمجاورة الموتىو>: المرض بقوله

                                                                                                               
ر   (محمد بن زآريا الرازي   ) م٩٢٣-٨٦٥/ هـ  ٣١١-٢٥١ ((١) اوي    )أبو بك يم، آيم ب، حك د  . ، طبي ول

سير          م اإلآ ا صناعة الطب              ... بالري ونشأ بها، ثم اشتغل بعل ة، وأم ة واألدبي العلوم العقلي اشتغل ب
داد،             فتعلمها وقد آبر، تولى تدبير بيما      رستان الري، ثم رياسة أطباء البيمارستان العضدي في بغ

دار       : من تصانيفه الكثيرة  . وعمي في آخر عمره وتوفي في بغداد       الحاوي في صناعة الطب في مق
اخر في الطب،        نَُّكلا... ثالثين مجلدا، الطب الروحاني ويعرف بطب النفوس،         ة في    ... اش الف مقال

 .٣/٣٠٤عمر رضا آحالة، . النقرس
 .يريد اختالط العقل )٢(
 .١/١٢٩الرازي، الحاوي،  )٣(
 .١٢٤السجزي، حقائق أسرار الطب،  )٤(
 .٢/٣٤٩، )سلس(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٨/٣١٨، )سلس(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١/٢٣٢، )غث(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
لتغير الظنون والفكر عن المجرى يقال مالنخوليا >: ، ويعرفه بقوله)المالنخوليا(يسميه ابن سينا  )٨(

هو مرض الكآبة واالنطواء، وهو من >: وفي الهامش. <الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف والرداءة
و لم يرد ذآر هذا المرض .٢/١١٠، القانون. <ااألمراض النفسية، وقد يكون سببه عضويا أو نفسًي

 ).القاموس المحيط(  في
 .١/١٥٨، )قطرب(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٥/١١٨ابن فارس،  )١٠(



 ٤٥ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

، آل ًاتواريه نهار واختفاؤه ويكون بروز صاحبه ليال و،)١(مع سوء قصد لمن يغاِفُصه
إنما سمي هذا و>: في سبب التسمية يقول و.)٢(<...بعًدا عن الناس  وذلك ُحبا للخلوة

ألجل مشيه المختلف، فال يعلم وجهه، وآما يهرب  و لهرب صاحبه هرًبا ال نظام له،ًاُقطُرب
غور صواب رأيه يأخذ في وجهه فيلقى شخًصا  و له، فإنه لقلة تحفظهمن شخص يظهر

القطرب دويّبة تكون على وجه الماء تتحرك  وآخر، فيهرب من الرأس إلى جهة أخرى،
يقول . )٣(<...تهرب ثم تظهر  وآل ساعة تغوص وعليه حرآات مختلفة بال نظام،

وليا هو فساد ُخالماليْن>: يقول قبله و)٤(<ولياُخنوع من الماليْن: بطُرالُق>: صاحب المغني
الحزن الدائم  وتقطيب الوجه وفساد العقل>: ب يقولطُرفي أعراض الُق و.)٥(<الفكر

...>)٦(. 
 ):التَّـْسِهيب (السَّـَهب •

في تاج  و.)٧(<...ذهب عقله من لدغ الحية : ُأْسهب، بالضمو>: جاء في القاموس المحيط
: عند القوصوني و.)٨(<...العقرب  والذاهب العقل من لدغ الحية: قيل الُمْسَهب و...>: العروس

تحدث ابن  و.)٩(<...الذاهب العقل أو الذاهبة من لدغ حية أو عقرب : المسهََب، بفتح الهاءو>
 . )١٠(سينا عن ذهاب العقل في أثناء حديثه عن آفات الدماغ

 : الَكَلب •
جنون الكالب المعتري من : ...  بالتحريك و،: ...الكْلب>: جاء في القاموس المحيط

ذهاب العقل : آالّسحاب و...شبه جنونها المعتري لإلنسان من عضها  وأآل لحم اإلنسان،
هو  و...أي الكالب : شبه جنونها>: قال الزبيدي. )١١(<قد ُآِلب، آُعِني ومن الَكَلب،
 لإلنسان من عض الكْلب الكِلب، فيصيبه شبه الجنون، فال يعض داء يعرض: بالتحريك

يمتنع من شرب الماء حتى يموت عطًشا  ويعرض له أعراض رديئة، و إال ُآِلب،اأحًد
في  و.)١٤(القوصوني في قاموسه و،)١٣(قد قال بهذا الهروي في بحر الجواهر و.)١٢(<...

                                     
 .٢/٤٧٥، )غفص(الفيروزآبادي، مادة . <فاجأه وأخذه على غّرة: غاَفَصه> )١(
 .١٢٠ – ٢/١١٩، القانونابن سينا،  )٢(
  .٢/١٢٠المرجع السابق،  )٣(
 .٤٧سعيد بن هبة اهللا،  )٤(
 .٤٦المرجع السابق،  )٥(
 .٤٧المرجع السابق،  )٦(
 .١/١١٢، )سهب(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢/٨٧، )سهب(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/٣٨القوصوني،  )٩(
 .٢/١٦، القانونابن سينا،  )١٠(
 .١/١٦٧، )آلب(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٢/٣٨٢، )آلب(مادة الزبيدي،  )١٢(
 .٢٣٨الهروي،  )١٣(
 .١/٥٩القوصوني،  )١٤(



 ٤٦ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<... السَُّعار هو داء من أصناف الجنون تسميه العامة>: مفيد العلوم
 : الَخـَرف •

فسد : َآُرم، فهو َخِرف، آَكِتف وَفِرح وآَنَصر، َخَرف،و>: قال الفيروزآبادي
فساد : الَخَرف، بالتحريك> في بحر الجواهر و.)٣(<من ِآَبر>: زاد الزبيدي. )٢(<عقله

. موس الطبي العربي يقول دفي القا و.)٤(<قد خرف الرجل، فهو َخِرف والعقل من الِكَبر،
الذآائية بشكل  ونوع من الخلل العقلي تتأثر الوظائف المعرفية>: عبد العزيز عنه

: خرف الشيخوخة>: للدآتور أحمد آنعان آالم في خرف الشيخوخة يقول و.)٥(<آبير
فتضعف لديهم  )Dementia senile (يصاب عدد غير قليل من المسنين بالخرف

لهذا فقد آان  وقد يأتون  بتصرفات غير الئقة تثير الشفقة أو النفور و، العقلية)٦(الملكات
اللهم إني أعوذ بك (: سلم يتعوذ من الشيخوخة أو الهرم فيقول والنبي صلى اهللا عليه وآله

يقول ابن . )٧(<)أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الجبن ومن الكسل
يستحسن ما ال  ولكن آان يقول ما ال ينبغي أن يقال، و،فإن لم يكن في هذا آفة>: سينا

في الجزء األوسط  وفاآلفة في الفكرة... يرجو ما ال يجب أن يرجى  وينبغي أن يستحسن،
 .)٨(<من الدماغ
 : بلفظهيفسرو) الخرف(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و
o ١/٤٤٩، )فند(مادة . <َرفالَخ: بالتحريك و،: ...دالَفَن>: دالَفـَن. 
 :السَّـَبه •

َسَباه  ومسبَّه وهو مسبوه وذهاب العقل من الهرم،: السََّبه، محرآة>: في القاموس
 السين>عند ابن فارس و.)٩(<ذهب عقله هرًما: سُِبه آُعِني سَُبهًا وذاهب العقل،: آيَمان

ذهاب العقل من الهرم : والسََّبه. ذهابه وهي تدل على ضعف العقل والهاء آلمة والباءو
 .)١١(<َخِرف: رجل مسبوه: يقال>: في بحر الجواهر و.)١٠(<...

                                     
 ٦٧  مفيد العلوم ومبيد الهموم،،ابن الحشاء )١(
 .٣/١٧٨، )خرف(مادة آبادي، الفيروز )٢(
 .١٢/١٦٢، )خرف(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١١٣الهروي،  )٤(
 .٤٤٧اللبدي، عبد العزيز . د )٥(
أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة مثل . صفة راسخة في النفس: الَمَلكة> )٦(

 .٨٨٦ ،المعجم الوسيط. <الملكة العددية، والملكة اللغوية
 .٦٠٣أحمد آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، . د )٧(
 .٢/١٠١، القانونابن سينا،  )٨(
 .٤/٢٩٧، )سبه(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٣/١٣٠، )سبه(مادة ابن فارس،  )١٠(
 .١٥٣الهروي،  )١١(



 ٤٧ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : الُهْتر •
ذهاب العقل من ِآَبر أو مرض أو : بالضم و:...الَهْتر>: في القاموس المحيط 
فقد عقله من أحد : تاءقد َأْهَتر الرجل، فهو ُمْهَتر، بفتح الو>: قال الزبيدي. )١(<...حزن،

 الراء أصيل يدل على باطل والراء والتاء والهاء>: عند ابن فارس و.)٢(<...هذه األشياء 
هو السقط  ومعنى هذا أن يتكلم بالِهْتر، ور،َبف من الِكِرَخ: َأْهتر الرجل و.سّيء من القولو

 .)٣(<من القول
 : الَوَله •

في قاموس  و.)٤(< ...اأو ذهاب العقل حزًن: ... آةالَوَله، محر>: في القاموس
ذهاب العقل على فقدان  والتحّير من شدة الوْجد، وشدة الحزن: الَوَله، محرآة>: األطباء
 .)٥(<...الحبيب 
 : الُحْمق •

 اقةَمَح وبضمتين، ومًقا، بالضمَغِنم، ُح وق، آَكُرم،ُمَح>: ذآر صاحب القاموس
القاف  والميم والحاء>: عند ابن فارس و.)٦(<...قليل العقل : حمق فهو أحمقاست وانحمقو

يقول . )٧(<نقصان العقل: فالُحْمق. النقصان والضعف وأصل واحد يدل على آساد الشيء
في  و.)٨(<وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه>: ابن منظور في حقيقة الحمق

صطالح األطباء هو نقصان في الفكر في في او>: بحر الجواهر يقول الهروي عنه
مخالطة  وشاجودة المع والمدينة وتعلق بحسن التدبير في المنزلتاألشياء العملية التي 

 ...الهندسة  وال في العلمية مثل علمي الطب والمعاملة معهم ال في العلوم النظرية والناس
للقوصوني آالم فيه لعلي  و.)٩(<الجبلَّة فال عالج له وإن آان هذا واقًعا في أصل الخلقةو

جوابه عما  وتعرف حماقة الرجل في ثالث؛ في آالمه فيما ال يعنيه،>: بن أبي طالب يقول
فإن لم >: فقال) آفات الذهن(وقد عده ابن سينا من . )١٠(<تهوره في األمور وال يسأل عنه،

 بغي أن يستحسن،يستحسن ما ال ين ولكنه آان يقول ما ال ينبغي أن يقال، ويكن في هذا آفة
 يصنع ما ال يجب أن ُيصنع، ويطلب ما ال يجب أن ُيطلب، ويرجو ما ال يحب أن يرجى،و

                                     
 .٢/٢٥٥، )هتر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٧/٦٠٥، )هتر(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦/٣٢، )هتر(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٤/٣١٣، )وله(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٢/٢١٩القوصوني،  )٥(
 .٣/٣٠٢، )حمق(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١٠٦-٢/١٠٥،)حمق(مادة ابن فارس،  )٧(
 .٢/١٥٧، )حمق(مادة ابن منظور،  )٨(
 .١٠٥الهروي،  )٩(
 .١/٢٩٧القوصوني،  )١٠(



 ٤٨ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<في الجزء األوسط من الدماغ وفاآلفة في الفكرة... يحذر ما ال ينبغي أن ُيحذر و
الفرق بين اختالط >: يقول فيه) الحمق وفصل في الرعونة( بعنوان ًالخصص فصو

آان السبب المحدث لهما جميعا، قد  وإن آانا آفتي العقل، والحمق، وعونةبين الر والذهن
يكون واقعا في البطن األوسط من الدماغ، أن اختالط الذهن آفة في األفعال الفكرية بحسب 

 حالة شبيهة بالخرفية والحمق آفة بحسب النقصان أو البطالن، والرعونة والتغير،
هو نقصان أو بطالن ) الحمق(ن  إ على من قالللقوصوني تعليق و.)٢(<...الصبوبة و

قال بعضهم في قولهم الحمق نقصان أو بطالن في األفعال الفكرية >: األفعال الفكرية يقول
الصواب أن يقال أنه نقصان  وبحث؛ ألن البطالن ال يسمى حمًقا إذ ال تدبير معه أصال،

 . )٣(<في األفعال الفكرية
 : بلفظهيفسر و)الحمق(عنى مما جاء في القاموس المحيط بمو

o ١/٢٤٦، )ثفج(مادة . <َحُمق: َثَفج>: الثََّفج. 
o ١/١٨، )رثأ(مادة . <الُحْمق، آالرَِّثيَئة وقلة الفطنة: الرَّْثءو>: الرَّْثء. 
o ١/١٩، )رطأ(مادة . <..الحمق: أ، محرآةَطالرَّو>: الرََّطأ. 
o طغم(مادة . <الدَّناءة والُحْمق: ية، بضمهماوِمُغالطُّ وةوَمُغالطُّو>: طُُّغوَمةال( ،

٤/١٠٥. 
o ة ضم و>: الُعْنُجِهيَّ ي، بال اء و،: ...الُعْنُجِه ق و: ...به ادة . <الُحْم ه(م ، )عج

٤/٣٠٢. 
o ١/١٧١، )لغب(مادة . <الُحْمق) بضمهما(وبة، ُغاللُّ وبةاَغاللُّو>: اللَُّغابة. 
o ١/٢٣٦، )لوث(مادة . <الُحْمق و: ...ة، بالضموَثاللُّو>: ةاللَّوَث. 
o ار و>: التَّْهتار الّتهتُُّر،    و الُحْمق : التََّْهت َرة  والجهل، آ مادة  . <الَحْمقة المحكمة  : الَهْت

 .٢/٢٥٥، )هتر(
 : الثَّـَطا •

 . )٤(<ن الثَّطاهو ثط بيِّ وإفراط الُحْمق،: الّثطاو>: في القاموس المحيط
 : الَهـْفت •

 . )٥(<الحمُْق الوافر: ... الَهْفتو>: في القاموس المحيط
 : الرُُّعوَنة •

 األحمق المسترخي، و في منِطقه،)١( األهوج:األْرعن>: جاء في القاموس المحيط
                                     

 .٢/١٠١  القانون،،ابن سينا )١(
 .١٠٤-٢/١٠٣، المرجع السابق )٢(
 .١/٢٩٧ ، القوصوني، قاموس األطباء )٣(
 .٤/٣٣٢، )ثطا(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٢١٧، )هـفت(مادة الفيروزآبادي،  )٥(



 ٤٩ أمراض الرأس وما فيه 

 ٤٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 العين والراء>عند ابن فارس و.)٢(<ما أرَعَنه و، محرآة،اَرَعًن ونةوقد َرُعن مثلثة، رُعو
 ...اضطراب واآلخر يدل على هوج والنون أصالن أحدهما يدل على تقدم في شيء،و
أي :  فهو أْرَعنارُعن رَعًنَرُعن الرجل ي: يقال و...مسترٍخ، : أْرَعن: األصل اآلخر قولهمو

في حقائق أسرار  و.)٤(<الُحْمق: الرعونة، بضمتين>: في بحر الجواهر و.)٣(<..أْهَوج 
وفي هامش . )٥(<نقصان العقل أعني القوة المفكرة، وهي الحماقة: الرعونة>: الطب

اضطراب المنطق آأن يضحك مما >: القانون تعليق للمحقق يقول فيه عن هذا المرض
قد يكون له سبب موضعي  وهو من األمراض النفسية، و، أو ما ال يثير أي انفعال،يبكي

فصل في >: قد جمع بينهما ابن سينا في قانونه فقال و.)٦(<في الدماغ من أصل مرضي
 .)٧(<الُحْمق والرُُّعوَنة
 :النََّزق •

 عند )٨(فَّاش، وَخط: َبَر وَضَحِروآَف: ... َنَزق الفرس>: قال صاحب القاموس
ة في آل أمر وعجلة في جهل فَِّخ: قَزالنَّ: وقيل>: زاد صاحب التاج. )٩(<...الغضب 
 .)١١(<...والطيش الِخفَّة : النََّزق >: وفي اللسان. )١٠(<وحمق

 :ويفسر بلفظه) النزق والخفة(ومما جاء في القاموس المحيط بمعنى 
o ّد ّد >: الَح ا ي... الَح دَّة وم زق، آالِح ن الغضب والن سان م ري اإلن ادة . <عت م

 .١/٣٩٧، )حّد(
o ١/٣٦٠، )سرنج(مادة . <الخفة والنزق: والسَّْرَنجة>: ةَبَخالسَّْر. 
o ٤/٢٣٦، )شون(مادة . <خفة العقل: والتَشوُّن>: التَشوُّن. 
o ١/٣٦٤، )صرنج(مادة . <الخفة والنزق: َنجةالصَّْر>: ةَبَخالّصْر. 

                                                                                                               
دي،   .<وقيل األحمق القليل الهداية   . المتسرع إلى األمور آما يتفق    : األهوج> )١( ادة الزبي ، )هوج (  م

٣/٥٢١ . 
 .٤/٢٢٠، )رعن(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٤٠٨ -٢/٤٠٧، )رعن(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١٣١الهروي،  )٤(
 .١٢٤السجزي،   )٥(
 .٢/١٣، القانونابن سينا،  )٦(
  ١٠٤ – ٢/١٠٣، القانونابن سينا،  )٧(
 .٢٤٧. <طاش وَحُمق: خف عقله>: في المعجم الوسيط )٨(
 .٣/٣٨٦، )نزق(الفيروزآبادي، مادة  )٩(
 .١٣/٤٥٦، )نزق(الزبيدي، مادة  )١٠(
 .٦/١٧١، )نزق(ابن منظور، مادة  )١١(
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 ٥٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

o ١/١٢٣، )خبصر(مادة . <الخفة والنزق: الّصْرخبة>: الّصْرخبة. 
o ١/٣٦٩، )طرثخ(مادة . <الخفة والنزق: الّطْرثخة>: الّطْرثخة. 
o ١/٢٣٠، )طرخث(مادة . <الخفة والنزق: الّطْرخثة>: الّطْرخثة. 
o َّ٢/٤٢٧، )طوش(مادة . <خفة العقل: الطوش>: شَوالط. 
o َّاش      .  والخفة النزق: الطيش>: شْيالط ادة  . <طاش يطيش فهو طائش وطيَّ م

 .٢/٤٢٧، )طيش(
 :ويفسر بلفظه) الخفة والطيش(ومما جاء في القاموس بمعنى 

o ٢/٧٨، )خيعر(مادة . <خفة وطيش: الخيعرة >:الَخْيَعَرة. 
o ٢٦١-٢/٢٦٠، )هيعر(مادة . <الخفة والطيش: الهيعرة>: الَهْيَعَرة. 
 :السُّْخف •

. رقة العقل وغيره: السَّْخف، وبالضم والفتح، وآُقْرَصة وَسَحاَبة>: في القاموس
السين والخاء والفاء أصل مطرد >: وعند ابن فارس. <فَسُخَف، آَكُرم، سخافة؛ فهو سخي

وفي . <السُّخف في العقل خاصة، والسَّخافة عامة في آل شيء: قال الخليل. يدل على خفة
 .<وهي الخفة في العقل وغيره... رقة العقل : السُّخف، بالضم>: بحر الجواهر

 : الصَّـاَبة •

في و>: قال الزبيدي. )١(<...الضعف في العقل: ... اَبةالصَّ>: عند الفيروزآبادي
آأنه مجنون : في التهذيب و.طَرف من الجنون وضعف وفْترة: عقل فالن صابة أي

عند  و.)٣(<أي آأّنه مجنون: في عقله َصْأبة: قيلو>في بحر الجواهر و.)٢(<...
 . )٤(<...ضعف في العقل : الصَّاُبو>القوصوني
 : الُعْهَدة •

 .)٥(<العقل... الضَّعف في  و: ...الُعْهَدة، بالضمو>: في القاموس 
 : الَفـْسخ •

قال . )٦(<...، آالَفْسخة ...الضعيف العقل... الضَّعف : الَفْسخ>: في القاموس المحيط
 .)٧(<...الضَّعف في العقل: الَفْسخ>: الزبيدي

                                     
 .١/١٢٥، )صوب(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/١٥٥، )صوب(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١٨٢الهروي،  )٣(
 .١/٤٤القوصوني،  )٤(
 .١/٤٤٣، )عهد(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١/٣٦٨، )فسخ(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٤/٣٠١، )فسخ(مادة الزبيدي،  )٧(



 ٥١ أمراض الرأس وما فيه 

 ٥١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : الَوَتغ •

 .)١(<...قلة العقل في الكالم : ...  غ، محرآةَتالَو>: القاموسفي 
 : الَهَذَيان •
 تكلم بغير معقول لمرض أو غيره: هَذى يهِذي هذياًنا>: في القاموس المحيط 

: الهذيان: الحرف المعتل آلمة واحدة والذال والهاء>: عند ابن فارس و.)٢(<االسم آُدَعاءو
، )آفات الذهن(هو عند ابن سينا من  و.)٣(<يقال هَذى يهِذي. ْعقل، آكالم المعتوهآالٌم ال ُي

اختالط الذهن آفة في >: يقول و.)٤(<الَهَذَيان من بين ذلك وأما اختالط الذِّهن>: يقول
لكن  وفإن لم يكن في هذا آفة>: يقول في موضع آخر و.)٥(<األفعال الفكرية بحسب التغير

 . )٦(<في الجزء األوسط من الدماغ و فاآلفة في الفكرة...بغي أن يقال، آان يقول ما ال ين

 : بلفظهيفسر و)الَهَذَيان(و مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  
o ر ه  و>: الُهْج ي نوم ر ف ضم،   وَهَج ًرا، بال ه ُهْج َرى ومرض رى وَهِجي : ِإْهِجي

 .٢/٢٥٦، )هجر(مادة . <َهَذى
o َذارً  و ،اهْذًر) يهِذر يهُذر (َهَذر في منطِقه    >: الَهْذر َذر  و ،اتْه َذى : أه ادة  . <َه م

 . ٢/٢٥٨، )هذر(
 :النِّْسَيان •

 ...ِضدُّ َحِفَظه : َنْسوًة وِنَسايًة، بكسرهن وِنسَياًنا وَنسَيه َنْسًيا>: قال صاحب القاموس
: قال الراغب>: قال الزبيدي. )٧(<ْسياِن آالنََّْسَياِن، بالفتحالكثير النِّ و...النَِّسيُّ، آغنيَّ و

إما عن غفلة أو عن قصد حتى  والنسيان ترك اإلنسان ضبط ما استوَدع، إما لضعف قلبه،
 .)٨(<نقص أو بطالن لقوة الذآاء: النِّْسَيان عند األطباء و.انتهى. ينحذف عن القلب ذآره

يدل أحدهما على إغفال : ياء أصالن صحيحانال والسين والنون>: عند ابن فارسو
: قال بعضهم وفاألول نِسيُت الشيء إذا لم تذآره نسياًنا،. الثاني على ترك شيء والشيء،

قد  و.)٩(<هو عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره لها واألصل في الباب النِّْسَيان،
خصص لذلك  و،<آرفساد الذِّ>:  بقوله عنهعبَّر و)آفات الذهن( ابن سينا تحت وضعه

                                     
 .٣/١٥٤، )وتغ(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٤/٤٦٧، )هذى(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٦/٤٥، )هذى(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٢/١٠١، القانونابن سينا،  )٤(
 .١٠٤-٢/١٠٣، القانونابن سينا،  )٥(
 .٢/١٠١، القانونابن سينا،  )٦(
 .٤/٤٥٥، )نسي(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢٠/٢٤٠، )ينس(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٥/٤٢٢، )نسي(مادة ابن فارس،  )٩(



 ٥٢ أمراض الرأس وما فيه 

 ٥٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

آان يتخيل أشباح األشياء في  وفإنه إذا آان الِحسُّ من اإلنسان سليًما،... >:   يقولًالفص
األحوال التي رآها في يقظته أو نومه مما يمكن أن  والنوم سليًما، ثم آانت األشياء واليقظة

في  وي الذِّآرإذا سمعها أو شاهدها لم يبق عنده فذاك آفة ف وقد زالت عنه، وُيعّبر عنها
 . )١(<مؤّخر الدماغ

 : بلفظهيفسر و)النِّْسَيان(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و
o ٤/٢٥٢، )غبن(، مادة <النِّْسَيان و: ...الغبن، محرآةو>: الَغَبن. 

                                     
 .٢/١٠١، القانونابن سينا،  )١(
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 ٥٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 
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        + + +  + + الُجُنون
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        + + +  + + اَألْلس
        + + +  + + السُّالس
        + + +  + + الَغِثيَثة
       + + + +  + + الُقْطُرب
      +  + + +  + + السََّهب
     +   + + +  + + الكلَََب
    +    + + +  + + الَخَرف
    +    + + +  + + الَفْند
    +    + + +  + + السََّبه

في إحدى  (+     + +  + + الُهْتر
 )المالمح

 

  +      + + +  + + الَوَله
 +       + + -  + + الُحْمق

 +       + + -  + + التهتار...الثََّفج
 +       + +ط إفرا-  + + الثََّطا
 +       + +طإفرا-  + + الَهْفت
 +       + + -  + + الرُُّعوَنة
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        + + -  + + الصَّاَبة
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          + + - + النِّْسَيان
          + + - + الَغَبن

  :ملحوظة
    .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
  ).إفراط(تعني أن الملمح منفي عن اللفظ مع زيادة ملمح )  إفراط-(اإلشارة   -٣
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 ٥٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ي  )في إحدى المالمح    (+  اإلشارة   -٤ ذه                 تعن ى ملمح من ه شتمل عل د ي  أن اللفظ ق
    .و على اثنين أو على الثالثة آلهاأالمالمح، 

 .ح منعدم عن اللفظمالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن المل  -٥
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 :القراءة التحليلة للجدول 
 : وجود العالقات التالية هييتضح من الجدول السابق

 : عالقة ترادف ♦
 فجميعها) ةيَثِثالَغ( و)سَالالسُّ( و)سْلَألا(و) اليهم ... الحن(و )ونالجُن(بين  .١

 . ذاتهاحمل المالمح الدالليةت
 . المالمحذاتشمل فجميعها ت) هَبالسَّ(و) الفند(و )فالخَر(بين  .٢
ين  .٣ قالُح(ب ثفج(و )م ار(و) ال زق(و) ةعوَنالرُّ(و) التهت ) الن

سربخ(و رة...ةال سخف(و) الهيع ا ت) ال اتفجميعه ي إثب ي  وتفق ف  ذاتنف
 . الدالليةالمالمح

 .المالمح الدالليةذات نفي  وفهما يتفقان في إثبات) تْفالَه( و)اَطالثَّ(بين  .٤
 . المالمح الدالليةذات تحمل فجميعها) خْسالَف( و)ةهَدالُع( و)ةاَبالصَّ(بين  .٥
ين  .٦ غ(ب ذيان(و) الوت ر(و) اله ذر(و) الهج ح  ) اله ل المالم ا تحم فجميعه

 .الداللية ذاتها
 .، فالهما يحمالن ذات المالمح الداللية)بنالغ(و) النسيان(بين  .٧

 :عالقة اشتمال ♦
من جهة أخرى، فكال    ) بُرْطالُق(بين  و من جهة  )مرادفاته و ونالجُن(بين   .١

 – بطالن – آفة في الفكر -آفة في الدماغ (الجهتين تتفقان في إثبات ملمح 
ة بملمح         و ) في الفعل  يؤثر -في القول   يؤثر    خوف (لكن تزيد الجهة الثاني

 )هَبالسَّ ورفالَخ( و)بَلالَك( و)بَهالسَّ: (آذلك الحال مع آل من و).رداءةو
عضة (بملمح ) بالكلََ( و،)لدغ حية(بملمح ) بَهالسَّ(لكن يزيد  و،)هالوَل(و

 ).حزن(بملمح ) الوله( و،)آبر(بملمح ) هالسَب وفالخَر( و،)آلب
ين  .٢ قالُح(ب ه م ة) ومرادفات ن جه ن) تْفالَه واَطالثَّ( وم رى، م ة أخ  جه

في يؤثر  - آفة في الفكر -آفة في الدماغ (فكلتاهما متفقتان في إثبات ملمح 
، إال أن الجهة الثانية تزيد )بطالن(في نفي ملمح  و)في الفعليؤثر  -القول 
 ).إفراط(بملمح 

من جهة أخرى،     ) مرادفاته و ةاَبالصَّ( و من جهة ) ومرادفاته مقالُح(بين   .٣
في يؤثر  - آفة في الفكر -آفة في الدماغ (ات ملمح فالجهتان تتفقان في إثب

ى     و،)بطالن (في نفي ملمح     و )في الفعل يؤثر   –القول   د الجهة األول تزي
 ). مع العلم(بملمح 

ه  مقالُح(بين   .٤ ان        ) غتَ الَو( و من جهة   ) ومرادفات من جهة أخرى، فالجهت
ؤثر    - آفة في الفكر     -آفة في الدماغ    (تتفقان في إثبات ملمح      ول في ا  ي  )لق

في يؤثر (، إال أن الجهة األولى تزيد عليه بملمح        )بطالن(في نفي ملمح    و
 ). مع العلم–القول 

ين  .٥ ة) تْفالَه واَطالثَّ(ب ن جه صابة( وم هم وال رى، )رادفات ة أخ ن جه  م
في يؤثر  - آفة في الفكر -آفة في الدماغ (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح 

ل   يؤثر   -القول   ى       )بطالن ( ملمح    في نفي    و )في الفع ، إال أن الجهة األول



 ٥٩ أمراض الرأس وما فيه 

 ٥٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 -بطالن (، مع الزيادة في نفي ملمح ) إفراط-مع العلم (ملمح إثبات تزيد ب
 .)إفراط

من جهة أخرى، فالجهتان تتفقان في ) غَتالَو( ومن جهة) تْفالَه واَطالثَّ(بين  .٦
ر  -آفة في الدماغ   (إثبات ملمح    ؤثر   - آفة في الفك ول  ي في نفي    و)في الق

د بملمح            )بطالن  (ملمح ى تزي ؤثر   (، إال أن الجهة األول ل     ي  مع   -في الفع
 ). إفراط-العلم 

ان        ) غالوتَ ( و  من جهة    )رادفاتهم و الصَّاَبة(بين   .٧ من جهة أخرى، فالجهت
ؤثر    - آفة في الفكر     -آفة في الدماغ    (تتفقان في إثبات ملمح      ول   ي  )في الق

ح  و ي ملم ي نف الن(ف د )بط ى تزي ة األول ح ، إال أن الجه ؤثر ( بملم ي ي ف
 ).الفعل

 :عالقة تنافر ♦
من ) ةعوَنالرُّ وتْفالَه واَطالثَّ ومقالُح( و من جهة)مرادفاته والجنون(بين  .١

 آفة في الفكر –آفة في الدماغ (جهة أخرى، فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح 
 ،)بطالن(إال أنهما تتناقضان في ملمح ) في الفعليؤثر  –في القول يؤثر  –
 ).مع العلم(الجهة الثانية بملمح تزيد و
من جهة أخرى، فهما ) الهذيان وغالوَت( و من جهة)مرادفاته والجنون(بين  .٢

، )في القول يؤثر   – آفة في الفكر     –آفة في الدماغ    (تتفقان في إثبات ملمح     
في يؤثر (تزيد الجهة األولى بملمح  و،)بطالن(إال أنهما تتناقضان في ملمح 

 ).آبر أو مرض أو حزن(بملمح ) يانالهذ(زيد ي و)الفعل
ين  .٣ قالُح(ب ه  م ة) تْفالَه واَطالثَّوومرادفات ة ) بُرْطالُق( ومن جه من جه

يؤثر  – آفة في الفكر –آفة في الدماغ (أخرى، فبينما تتفقان في إثبات ملمح 
، والجهة )بطالن(إال أنهما تتناقضان في ملمح ) في الفعليؤثر  –في القول 

آذلك  و).رداءة وخوف(الثانية تزيد بملمح  و)مع العلم(مح األولى تزيد بمل
لكنها  و )بَلالَك(مثلها   و ،)لدغ حية (لكنها تزيد بملمح     و )بَهالسَّ(الحال مع   

سَّ  و فالخَر(آذلك الحال مع     و ).عضة آلب (تزيد بملمح    د     و )هَبال ا تزي لكنه
 ).حزن(لكنها تزيد بملمح ) الوله(مثلهم  و).آبر(بملمح 

صَّ (بين   .٤ ه  و )ةاَبال ا        ) بطرُ الُق( و  من جهة    )مرادفات من جهة أخرى، فبينم
 – في القول يؤثر – آفة في الفكر –آفة في الدماغ (تتفقان في إثبات ملمح 

د    و ،)بطالن (إال أنهما تتناقضان في ملمح         ) في الفعل يؤثر   ) بطرُ الُق(تزي
لدغ (ح لكنها تزيد بملم و)بَهالسَّ(آذلك الحال مع  و).رداءة وخوف(بملمح 
ذلك الحال مع     و).عضة آلب (لكنها تزيد بملمح     و )بالكَل(مثلها   و ،)حية آ

ر (لكنها تزيد بملمح      و )هَبالسَّ و الخرف( د    ) هلَ الَو (امثلهم  و ).آب ا تزي لكنه
 ).حزن(بملمح 

آفة في الدماغ (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح ) بطُرالُق( و)غَتالَو(بين  .٥
ؤثر    – آفة في الفكر     – ول  ف ي ا يتناقضان في ملمح بطالن          ) ي الق  .إال أنهم
آذلك الحال مع  ). رداءة و خوف–في الفعل يؤثر (بملمح  ) بطُرالُق(يزيد  و
ة   (إال أنه يزيد بملمح     ) بَهالسَّ( دغ حي ى     ) ل ؤثر   (باإلضافة إل ل   ي  ).في الفع
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يزيدان ) هَبالسَّ وفَرالَخ( و).عضة آلب(إال أنه يزيد بملمح ) بالكَل(مثله و
 ).حزن(يزيد بملمح ) هالوَل( و).آبر(مح بمل

 –آفة في الدماغ (فاللفظان يتفقان في إثبات ملمح ) بطُرالُق( و)الهذيان(بين  .٦
ؤثر    –آفة في الفكر     ول   ي ا يتناقضان في ملمح          ) في الق  ،)بطالن (إال أنهم

ر أو مرض أو حزن       (يزيد اللفظ األول بملمح       و د بملمح       و ،)آب اني يزي الث
إال أنه يزيد بملمح    ) بَهالسَّ(على هذا    و ).رداءة و  خوف –في الفعل   يؤثر  (
ة  ( ذلك    و ).لدغ حي د بملمح        ) بالكلَ (آ ه يزي  الخرف ( و ).عضة آلب   (إال أن
ى   ). حزن(يزيد بملمح   ) الوله( و ).آبر(يزيدان بملمح   ) السبهو باإلضافة إل

 .في جميعها) في الفعليؤثر (ملمح 
اقض         من جهة وجميع ألفاظ الحقل من      ) النسيان  ( .٧ ك للتن  جهة أخرى، وذل

 ).آفة في الفكر(الحاصل بين الجهتين في ملمح 
 :عالقة تضاد ♦

 من جهة أخرى، )مرادفاته وةاَبالصَّ( و من جهة)الجنون ومرادفاته(بين  .١
دماغ    (فكال الجهتين تتفقان في إثبات ملمح      ة في ال ر    –آف ة في الفك  – آف

 ).بطالن(اقضان في ملمح ، إال أنهما تتن)في الفعليؤثر  –في القول يؤثر 
 .ال تتضح في هذه الجداول عالقة جزء من آلو
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 :أمراض الرأس المتعلقة بشجاج الرأس: ثانيا
 :ةجَّالشَّ •

في جبينه أثر : جَجن الشَّيِّ َبّجَشرجل َأ... آسره : ّجَشَي وجُِّشه َي رأَسجََّش>: في القاموس
الشجة الجرح  و...هي عشر  واج الرأسَجواحد ِش: الشجة>: في اللسان و.)١(<...ة جَّالشَّ

أثر الشجة في : الشجج و...الرأس فال يكون في غيرهما من الجسم  ويكون في الوجه
س الشيء أالشج أن يعلو ر: أبو الهيثم.  آسر الرأسجُّالشَّ: الليث ... ّجَشالنعت َأ والجبين،

: عند ابن فارس و.)٢(<ال في الرأسال يكون الشج إ وبالضرب آما يشج رأس الرجل،
 الشجج أثر الشجة في الجبين، و...الجيم أصل واحد يدل على صدع الشيء  والشين>
هي آسر عظم الرأس خاصة في : ة، بالفتحجَّالشَّ>: قال الهروي. )٣(<النعت منه أشجو

: قال القوصوني في قاموسه. )٤(<شجاج: األصل، ثم استعمل في غيره من األعضاء، ج
طالق شجة، ثم على الخصوص ينقسم س فإنه سمي على اإلأالكسر إذا وقع في قحف الر>

 ... الجايفة، والمأمونة والمنقلة، والواضحة، والهاشمة، والصادعة،: إلى ستة أقسام
 .)٥(<...س عشرة أجراحات الرو

 :ةَعْلالسَّ •
 ،)آائنة ما آانت(الشجة : بالفتحو : ...ة، بالكسرَعْلالسِّو>: في القاموس المحيط

قال . )٦(<اسم جمع: ع، محرآةَلالسَّ و.عَالِس وعات،َلَس: ج. يحرك، أو التي تشق الجلدو
الشجة، آما في الصحاح، زاد في اللسان؛ في الرأس آائنة ما : عة، بالفتحْلالسَّو>: الزبيدي
  على انصداع الشيءالالم أصل يدل والعين والسين>: عند ابن فارس و.)٧(<...آانت 

 .)٨(<ع رأسه، إذا فلقهَلَس: يقال... انفتاحه و
 :ةيَغِمالثَّ •

ة في لحم جَّالشَّ و:ةيَنِفآَس و...>: )ثمغ(جاء في القاموس المحيط تحت مادة 
 َغَمَث وا،غه ثمًغه يثَمَغَمب خاصة، َثْطالكسر في الرَّ: غْمالثَّ>: قال ابن منظور. )٩(<الرأس

                                     
 .١/٢٦٦، )شج(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣/٣٩٧، )شج(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٣/١٧٨، )شج(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١٧٣الهروي،  )٤(
 .١/٩١القوصوني،  )٥(
 .٣/٥٢، )سلع(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١١/٢١٨، )سلع(مادة دي، الزبي )٧(
 .٣/٩٥، )سلع(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٣/١٣٨، )ثمغ(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
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 .)١(<شدخه: اًغْمرأسه بالعصا َث
 :ةَراِشالَق •

: قال الزبيدي. )٢(<...أول الشجاج تقشر الجلد : رةاِشالَقو>: قال الفيروزآبادي
 .)٣(<رة أول الشجاج، سميت ألنها تقشر الجلداِشالَقو>

 :صةاِرالَح •
ة، َصْرة تشق الجلد قليال، آالَحجلشا و: ...صةاِرالَحو>: جاء في القاموس

 صةاِرالَحو>: عند ابن منظور و.)٥(<...هي أول الشجاج >: قال الزبيدي. )٤(<بالفتح
: قال الزبيدي. )٦(<...ص الجلد أي تشقه قليال حِرهي التي َت وأول الشجاج،: ةيَصِرالَحو
ظنها  وغيره، والحرصة اسمان للقاشرة، هو مقتضى الصحاح وآون أن الحارصةو>

الصاد  وصة، بالحاءاِرالَح>: قال القوصوني في قاموسه. )٧(<...بعضهم غير القاشرة 
بشرط أن : قد يزاد في تفسيرها فيقال وش،ْدهي التي تشق الجلد قليال نحو الَخ و:المهملتين

 :بلفظه في القاموسفسِّر مما  و.)٨(<يِمْدال ُت
o د َصاِرالَح: ةَلاِزالَبو>: ةَلاِزالَب زل الجل شجاج تب ن ال دوه وة م ادة . <ال تع م

 .٣/٤٥٧، )بزل(
 :ةَياِمالدَّ •

ية من اِمالدَّ>: قال ابن منظور. )٩(<يلِسال ُت ودميشجة ُت: ةَياِمالدَّو>: في القاموس المحيط
ية شجة تشق اِمالدَّ... ا الدم ة هي التي يسيل منهمَعِاالدَّ ولم يسل بعد منها دم، والتي دميت: الشجاج

احة َرالِج: ةَياِمالدَّو>: قال القوصوني. )١٠(<ةَعاِمالجلد حتى يظهر منها الدم، فإن قطر منها فهي َد
 .)١١(<الخدش والتي يدمي موضعها من الشق

                                     
 .١/٣٤٧، )ثمغ(مادة ابن منظور،  )١(
 .٢/٢٠٢، )قشر(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٧/٣٩١، )قشر(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٢/٤٥٧، )حرص(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٩/٢٥٢، )حرص(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/٦١، )حرص(مادة ابن منظور،  )٦(
 .١٢/١٦، )دمغ(مادة الزبيدي،  )٧(
 .١/٩١القوصوني،  )٨(
 .٤/٣٦٠، )دمي(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٤١٦، )دمي(مادة ابن منظور،  )١٠(
 .١/٩١القوصوني،  )١١(
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 :ةَعاِمالدَّ •

قال أبو >: قال الزبيدي. )١(<ةَياِمة من الشجاج، بعد الدََّعاِمالدَّو>: جاء في القاموس
ة، َعاِمة هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم، فإذا سال منها دم فهي الدََّياِمالدَّ: عبيد

 .)٢(<معهو أن يسيل الدم منها قطرا آالدَّ: قال ابن األثير وبالعين المهملة،
 :ةَعاِضالَب •

 حم شقا خفيفالتشق ال وة التي تقطع الجلدجَّالشَّ: ةَعاِضالَبو>: في القاموس المحيط
األول : العين أصول ثالثة والضاد والباء>: عند ابن فارس و.)٣(<...سيل دمي إال أنها ال ُتُتو
 ...الثالث أن يشفي شيء بكالم أو غيره  والثاني بقعة، وائفة من الشيء عضوا أو غيره،الطَّ
 هي التي تشق اللحم وة،َعاِضجة الَبالشَّ: هممن باب األعضاء التي هي طوائف من البدن قولو
عند  و.)٤(<... هي التي تشق اللحم شقا خفيفا: قال األصمعي. ح عن العظموِضال ُتو

 .)٥(<هي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه و:عةاِضالَبو>: القوصوني
 :ةَمالِحَتُماْل •

في  و.)٦(<اقَحْملم تبلغ السِّ وأخذت فيه: مةالِحَتشجة ُمو>: جاء في القاموس المحيط
المتالحمة من الشجاج التي تشق اللحم آله : قال عبدالوهاب: رِمقال َشو>: تاج العروس

تتالحم  و:قال.  بعد تالحم اللحم)٧(دون العظم، ثم تتالحم بعد شقها، فال يجوز فيها المسبار
الميم أصل صحيح يدل على  والحاء والالم>: عند ابن فارس و.)٨(<من غد ومن يومها

التي بلغت : الشجة المتالحمة و... تداخل، آاللحم الذي هو متداخل بعضه في بعض
ال  وتغور وهي التي تغوص في اللحم و:مةالِحَتُمواْل>: في قاموس األطباء و.)٩(<اللحم

 .)١٠(<العظم وتبلغ الجلد الذي بين اللحم
 :اقَحْمالسِّ •

بها  سميت  وقشرة رقيقة فوق عظم الرأس،: اسَطْر، آِقاقَحْمالسِّ>: قال الفيروزآبادي
التي بلغت : اق من الشجاجَحْمالسِّ: قيلو>: عند الزبيدي و.)١١(<ااًقَحْمِس: الشجة إذا بلغتها

                                     
 .٣/٢٩،)دمع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 ، )دمع(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٣/٧، )بضع(مادة زآبادي، الفيرو )٣(
 .٢٥٦ – ١/٢٥٤، )بضع(مادة ابن فارس،  )٤(
 .١/٩١القوصوني،  )٥(
 .٤/١٤٧، )لحم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
، )برس(مادة  الفيروزآبادي،  . <ما ُيسبر به الجرح   : و المسبار ...امتحان غور الجرح وغيره   : السَّبر> )٧(

٢/١٠٦. 
 .١٧/٦٤٢، )لحم(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٥/٢٣٨، )لحم(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١/٩١القوصوني،  )١٠(
 .٣/٣٣٤، )سمحق(الفيروزآبادي، مادة  )١١(



 ٦٤ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 بين يالجلدة الت: السِّْمَحاق: قيل و،حَاق السِّْمتلك السحاة تسمى  واللحم، والسحاة بين العظم
 تبلغ هي الشجة التي: لقي ولكل عظم سمحاق، ودون اللحم، وبين اللحم فوق العظم والعظم

تسمية للحال باسم >: قال الهروي. )١(<العظم غيرها وتلك القشرة حتى ال يبقى بين اللحم
 : بلفظهيفسر و) السِّْمَحاق( ومما جاء في القاموس بمعنى .)٢(<المحل

o َّلطأ( مادة .<السمحاق: الالطئة من الشجاجو>: جاء في القاموس :ةَئِطالال( ،
١/٣٥. 

 :ةَحوِضُماْل •

في تاج  و.)٤(< العظام)٣(حَضالشجة التي تبدي َو: ةَحوِضُماْلو>: في القاموس المحيط
هي التي تقشر : قيل والتي بلغت العظم فأوضحت عنه،: من الشجاجواْلُموِضَحة >: العروس

الحاء أصل واحد يدل  والضاد والواو>: عند ابن فارس و.)٥(<...العظم  والجلدة بين اللحم
في  و.)٦(<هي تبدي وضح اللحم و،اْلُموِضَحةفي الشجاج ... بروزه  وعلى ظهور الشيء

 .)٧(<آشف العظم والموضحة تفرق اتصال الرأس جاوز العشاء>: بحر الجواهر
 :ةَشرَِّفُماْل •

: قال الزبيدي. )٨(<ال تهشم والشجة تصدع العظم: ة، مشددةَشرَِّفُماْل>: في القاموس
 .)٩(<ال تهشم وهي التي تصدع العظم: قيل والشجة التي تبلغ الفراش،...  :ةَشرَِّفُماْلو>

 :ةَماِشالَه •
لم يتباين  وشجة تهشم العظم، أو هشمت العظم: ةَماِشالَهو>: لقاموسجاء في ا

فنفش أي >: قال الزبيدي. )١١(<...تباين فراشه  وأخرج و، أو هشمته فنفش)١٠(فراشه
هي التي تهشم العظم أي ة َماِشالَهو>: عند القوصوني و.)١٢(<...انتشر  وتشعب
 .)١٣(<تكسره

                                     
 .١٣/٢٢٣، )سمحق(مادة الزبيدي،  )١(
 .١٦٤الهروي،  )٢(
 .١/٣٥٠، )وضح(مادة الفيروزآبادي، . <بياض الصبح، والقمر: الوضح، محرآة> )٣(
 .١/٣٥١، )وضح(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٢٥٠ – ٢٤٩/ ٤، )وضح(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٦/١١٩، )وضح(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٢٧٩الهروي،  )٧(
 .٢/٤٣٤، )فرش(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٩/١٦٢، )فرش(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٩/١٥٩، )فرش(مادة الفيروزآبادي، . <...عظام رقاق يلي القحف : فراش الرأس> )١٠(
 .٤/١٦٩، )شمه(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .١٧/٧٥٥، )هشم(مادة الزبيدي،  )١٢(
 .١/٩١القوصوني،  )١٣(



 ٦٥ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ةَلقَِّنُماْل •

 .)١(<الشجة التي تنقل منها فراش العظام: ةَثدَِّحة، آُمَلقَِّنُماْلو>: في القاموس المحيط
الالم أصل صحيح يدل على تحويل شيء من مكان إلى  والقاف والنون>: عند ابن فارسو

عند  و.)٢(<التي ينقل منها فراش العظام: المنقلة من الشجاج و...مكان، ثم يفرع ذلك 
 .)٣(<تنقل منها العظم من موضع إلى موضع يهي التي و:ةَلقَِّنُماْلو>: القوصوني
 :ةوَشُقْنَماْل •

 .)٤(<ستخرجش منها العظام، أي ُتَقْنالشجة ُت: ةوَشُقْنَماْلو>: في القاموس المحيط
عند ابن  و.)٥(<قل منها العظامة من الشجاج التي تْنَلقَِّنُم اْل:ةَشقَِّنُماْل>: عند ابن منظورو

استيعابه حتى ال  وأصل صحيح يدل على استخراج شيء: الشين والقاف والنون>: فارس
ش منها العظام أي َقْنُت: يقال شجة منقوشة ويترك فيه شيء ثم يقاس ما يقاربه،

 .)٦(<تستخرج
 :ةوَمُمْأَماْل •

: قال ابن منظور. )٨(<)٧(رأس الّمبلغت ُأ: ةوَمُمْأَم وشجة آمةو>: في القاموس
على هذا  و.)٩(<ماغ جلد رقيقبين الدِّ وماغ حتى يبقى بينهاهي التي تبلغ أم الدِّو>

 .)١٠(القوصوني
 :ةَغاِمالدَّ •

قال . )١١(<...هي آخر الشجاج  وشجة تبلغ الدماغ،: ةَغاِمالدَّو>: عند الفيروزآبادي
قال . )١٢(<ن الشجاج التي تهشم الدماغ حتى ال تبقى شيئامة َغاِمالدَّو>: ابن منظور
 .)١(<تصل إلى الدماغ و)١٣(يطةِرهي التي تبلغ الَخو>: القوصوني

                                     
 .٣/٦٢٨، )نقل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٥/٤٦٣، )نقل(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/٩١القوصوني،  )٣(
 .٢/٤٤٦، )نقش(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٦/٢٤٤، )نقش(مادة ابن منظور،  )٥(
 .٥/٤٧٠، )نقش(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٣٥الهروي، . <هي الجليدة التي تجمع قح الراس: أم الدماغ وأم الرأس> )٧(
 .٤/٨، )أم(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١/١١٢، )أم(مادة ابن منظور،  )٩(
 .١/٩١القوصوني،  )١٠(
 .٣/١٣٩، )دمغ(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٢/٤١٢، )دمغ(ابن منظور، مادة  )١٢(
 . التي تغطي الدِّماغ أظنه يريد بها القشرة )١٣(



 ٦٦ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

                                                                                                               
 .١/٩١القوصوني،  )١(



 ٦٧ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 
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           + + + ± + + ةجَّالَش
           + + + ± + + ةَعْلالسَّ
            + + - + + ةيَغِمالثَّ

          -   + + + + الَحاِرَصة
          -   + + + + البازلة

          -   + + + + ةَراِشالَق
         - +   + + + + ةَيالداِم

         +    + + + + الدامعة
         - +  + + - + + ةَعاِضالَب
        -    + + - + + ةَمالِحَتالُم

       - +    + + - + + السِّْمَحاق
       - +    + + - + + الالطئة

     - + + +    + + - + + ةَحوِضالُم
    - +      + + + - + + ةَشرَِّفالُم
   - + +      + + + - + + ةَماِشالَه
  - +        + + + - + + ةَلقَِّنالُم
  - +        + + + - + + ةوَشُقْنالَم
 - +         + + + - + + ومةُمْأالَم
 +          + + + - + + غةاِمالدَّ

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت وتعني أن الملمح مثبت للفظ) ±(اإلشارة  -٣
 . عن اللفظي من اإلشارة يعني أن الملمح منعدمالمربع الخال -٤



 ٦٨ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٦(
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لل ل للللل ل للللل ل للف= الشََّجة
لل ل للللل ل للللل ل لل=ف السَّْلَعة
لل ل للللل ل لل ر ر ر ر ر=لل الثَِّمَيغة
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  رفف= رللالَحاِرَصة
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  رف=ف رلل البازلة
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر=فف رلل الَقاِشَرة
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر= ر ر ر رلل الدَّاِمَية
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر= ر    رلل الدَّاِمَعة
          = ر ر ر ر رلللالَباِضَعة
       ر ر ر=  ر ر ر ر رلللالُمَتالِحَمة
       رف= ر  ر ر ر ر رلللالسِّْمَحاق
       ر=ف ر  ر ر ر ر رللل الالطئة
     ر ر= ر ر ر  ر ر ر ر رلللالُموِضَحة
     ر= ر     ر ر ر ر رلللالُمَفرِِّشة
   ر ر= ر ر     ر ر ر ر رللل الَهاِشَمة
  رف= ر       ر ر ر ر رللل الُمَنقَِّلة
  ر=ف ر       ر ر ر ر رلللالَمْنُقوَشة
 ر= ر ر        ر ر ر ر رلللالَمْأُموَمة
 = ر          ر ر ر ر رللل الدَّاِمَغة

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ٦٩ أمراض الرأس وما فيه 

 ٦٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولليلية للجدالقراءة التح 
 : وجود العالقات التاليةيتضح من خالل الجدول السابق

 :عالقة ترادف ♦
 .المالمح الدالليةذات فكالهما يحمالن ) ةَعْلالسَّ( و)ةجَّالشَّ(بين  -١
ة ( و )ةَصاِرالَح(بين   -٢ ة    تحمل ا  جميعه ف) ةَراشِ الَق(و) البازل   المالمح الداللي

 .ذاتها
 .يحمالن ذات المالمح الدالليةفكالهما ) الالطئة(و) السمحاق(بين  -٣
 .المالمح الدالليةذات فكالهما يحمالن ) ةوَشالمنُق( و)ةَلقِّالمَن(بين  -٤
 :عالقة اشتمال ♦

ذين       و من جهة ) عةْلالسَّ و ةجَّالشَّ(بين   -١ ار أن ه بين سائر ألفاظ الحقل باعتب
 .اللفظين عامان لكل أنواع الشجاج

 )الالطئة(و) اقَحْمالسِّ( و) ةَمالِحالمَت( و)ةَعاِضالَب(آل من  و)ةيَغِمالثَّ(بين  -٢
 )ةَغاِمالدَّ( و)ةوَمُمالمْأ( و)ةوَشالمنُق( و)ةَلقِّالمَن( و)ةَماِشالَه( و)ةَحالموِض(و
فهي تتفق مع هذه األلفاظ ) ةرشجة غائ(ذلك باعتبار أنها اللفظ العام لكل و

د     – خاص بالرأس    –تفرق اتصال   (في إثبات ملمح      ) في اللحم    – في الجل
ادات مع              و )سطحي(في نفي ملمح    و بعض الزي ا ب اظ عليه ة األلف تزيد بقي

 . هذه الزيادات من لفظ آلخراختالف
 :عالقة تنافر ♦

 )ةَغاِمالدَّ –ة َياِم الدَّ– البازلة - ةَصاِرالَح – ةَراِشالَق(آل من  و)ةيَغِمالثَّ(بين  -١
ادة اللفظ األول ب      م ) سطحي(ذلك للتناقض الحاصل في ملمح      و ات  ع زي إثب

 .زيادة آل واحد من األلفاظ السابقة مالمح أخرى و)في اللحم(ملمح 
ين  -٢ رة (ب ة  – ةَصاِرالَح –القاش ة) ةَغاِمالدَّ –ة َياِمالدَّ –البازل ن جه  م

 –ة  َشرَِّفُم الْ – ةَحوِضُماْل – الالطئة - اقَحْمالسِّ – ةَمالِحالمَت – ةَعاِضالَب(و
من جهة أخرى     ) ةغَ اِمالدَّ –ة  ومَ ُمْأ المَ –ة  وشَ ُقْن المَ – ةَلقِّالمَن –ة  َماِشالَه

 الزيادات بين األلفاظ مما اختالفمع ) سطحي(للتناقض الحاصل في ملمح 
 .يجعل العالقة في دائرة التنافر

ات ملمح تفقان في إثبت الجهتينا تفكل)  ومرادفهاقَحْمالسِّ( و)ةَمالِحالمَت(بين  -٣
في نفي ملمح     و) في اللحم – في الجلد  – خاص بالرأس    –تفرق اتصال   (
سِّ بلغت  (تناقضان في ملمح    تلكنهما  ) سطحي( د   ت و )اقَحْمال سِّ (زي  اقَحْمال

 ).قشرته(بنفي ملمح ) ومرادفه
ين  -٤ ات ملمح ) ةَحوِضُماْلو ةَمالِحالمَت(ب ي إثب شترآان ف ا ي رق (فكالهم تف

) سطحي(في نفي ملمح  و) في اللحم– في الجلد – خاص بالرأس –صال ات
سِّ بلغت   (لكنهما يتناقضان في ملمح       د    و )اقَحْمال ات  ) ةَحوضِ ُماْل(يزي بإثب

 ).آسر العظم(نفي ملمح  و) ظهر بياض العظم–قشرته (ملمح 
ين  -٥ سِّ(ب ح  ) ةَحوِضُماْل( و)اقَحْمال ات ملم ي إثب ان ف ا يتفق رق (فكالهم تف

سِّ  بلغت    – في اللحم    – في الجلد    – خاص بالرأس    –اتصال   في   و)اقَحْمال



 ٧٠ أمراض الرأس وما فيه 

 ٧٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ح  ي ملم طحي(نف ح ) س ي ملم ضان ف ا يتناق شرته(إال أنهم د  و)ق يزي
 ).آسر العظم(بنفي ملمح  و)ظهر بياض العظم(بإثبات ملمح ) ةَحوِضُماْل(

تفرق اتصال (فكالهما يتفقان في إثبات ملمح ) ةَحوِضُماْل( و)ةَشرَِّفُماْل(بين  -٦
إال ) سطحي (في نفي ملمح        و ) في اللحم    – في الجلد    – خاص بالرأس    –

ات ملمح         د    و )آسر العظم   (أنهما يتناقضان في إثب ات  ) ةشَ رَِّفُماْل(يزي بإثب
 ).تشعب(نفي ملمح  و)في العظم(ملمح 

 –تفرق اتصال ( في إثبات ملمح فكالهما يتفقان) ةَماِشالَه( و)ةَشرَِّفُماْل(بين  -٧
في   و) آسر العظم   – في العظم      – في اللحم     – في الجلد    –خاص بالرأس   

ح  ي ملم طحي(نف ح  ) س ي ملم ضان ف ا يتناق شعب(إال أنهم د  و)ت يزي
 ).انتقال العظم(بنفي ملمح ) ةَماِشالَه(

 تفرق (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح        ) ةَماِشالَه( و )ةَحوِضُماْل(بين   -٨
) سطحي(في نفي ملمح  و) في اللحم– في الجلد – خاص بالرأس –اتصال 

بنفي ) ةَماِشالَه(يزيد  و) تشعب–آسر العظم (إال أنهما يتناقضان في ملمح 
 قشرته – اقَحْمالسِّبلغت (بإثبات ملمح ) ةَحوِضُماْل( و)انتقال العظم(ملمح 

 ). ظهر بياض العظم–
من جهة أخرى فبينما تتفق ) ةوَشُقْنالَمو ةَلقِّالمَن( ومن جهة) ةَماِشالَه(بين  -٩

 في – في الجلد – خاص بالرأس –تفرق اتصال (الجهتان في إثبات ملمح 
م  م –اللح ي العظ م– ف سر العظ ح   و) آ ي ملم ي نف طحي(ف ا ) س إال أنهم

أم بلغ (تزيد الجهة الثانية بنفي ملمح  و)انتقال العظم(تتناقضان في ملمح 
 ).الدماغ

من جهة أخرى، فكالهما ) ةوَشُقْنالَمو ةَلقِّالمَن( ومن جهة) ةوَمُمْأالَم(بين  -١٠
د      – خاص بالرأس    –تفرق اتصال   (تتفقان في إثبات ملمح       في   – في الجل

إال أنهما تتناقضان في ملمح ) سطحي(في نفي ملمح  و) في العظم–اللحم 
 ).بلغت الدماغ(ي ملمح بنف) ةوَمُمْأالَم(تزيد  و)بلغت أم الدماغ(
تفرق اتصال (فكالهما يتفقان في إثبات ملمح ) ةَغاِمالدَّ( و)ةوَمُمْأالَم(بين  -١١

د     – خاص بالرأس    – في نفي ملمح       و ) في العظم    – في اللحم      – في الجل
دماغ   (إال أنهما يتناقضان في ملمح         ) سطحي( غ ال د    و )بل ) ةومَ ُمْأالَم(يزي

 ).بلغ أم الدماغ(بإثبات ملمح 
 .الجزء من الكل والتضادختفي من الجدول عالقة تو

 :أمراض الرأس العامة: ثالثا •
 :اعَدالصُّ •

: في التاج و.)١(<ع، بالضم، تصديعاِدُص ووجع الرأس،: آغرابو> :في القاموس
هو شبه االنشقاق في : قال الراغب و.وجع الرأس، آما في الصحاح: اع، آغرابَدالصُّو>

في بحر  و.)٢(<...غيره  وع، بمعنى الشق في الحائطْد الوجع، مستعار من الصَّالرأس من
                                     

 .٣/٦٤، )صدع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١١/٢٦٧، )صدع(مادة الزبيدي،  )٢(



 ٧١ أمراض الرأس وما فيه 

 ٧١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

الصداع ألم في >: في القانون و.)١(<ألم في أعضاء الرأس: ، بالضماعَدالصُّ>: الجواهر
قد ينقسم من جهة مواضعه، فإنه ربما آان اع َدالصُّو>: ثم يقول. )٢(<...أعضاء الرأس، 

ربما آان في مقدم  ون من ذلك معتادا الزما فإنه يسمى شقيقة،ما آا وفي أحد شقي الرأس
 بيضة:  فإنما يسمىا الزًماما آان من ذلك معتاًد وربما آان محيطا بالرأس آله، والرأس،

 .)٤(< ببيضة السالح التي تشتمل على الرأس آلها تشبيًه)٣(خوذةو
 :ةيَقِقالشَّ •

في  و.)٥(<الوجه ووجع يأخذ نصف الرأس...: ة يَقِقالشَّو>: جاء في القاموس المحيط
هو نوع من صداع يعرض في : قال ابن األثير وصداع بدل وجع،: في التهذيبو>: التاج

في  و.)٦(<)ةيَقِقهو محرم من َش واحتجم: (منه الحديث وإلى جانبيه، ومقدم الرأس،
: في التذآرة و.)٧(<...يج هي وجع في أحد جانبي الرأس يه>: القانون يقول ابن سينا

هو مرض يأخذ نصف الرأس من أحد الجانبين  وةيَقِقالشَّ) داعأي من أنواع الصُّ(منه و>
...>)٨(. 

                                     
 .١٨٣الهروي،  )١(
 .٢/٤٣، القانونابن سينا،  )٢(
أس آله مزمن ثابت يهيج في آل ساعة بأدنى سبب، وله أعراض روجع مشتمل على ال: البيضة> )٣(

 ).القاموس المحيط(ولم يرد هذا المرض في . ١٢١ السجزي، . <الخوذةرديئة، ويقال له 
 .٢/٤٤، القانونابن سينا،  )٤(
 .٣/٣٤٠، )شق(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٣/٢٤٩، )شق(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٢/٧٤، القانونابن سينا،  )٧(
 .١٥٨الذيل، داوود األنطاآي،  )٨(



 ٧٢ أمراض الرأس وما فيه 

 ٧٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ينلفظقاء الداللي بين الجدول بياني لنقاط االلت) ٧(
 المالمح

 )١( األلفاظ
 ألم

)٢( 
 الرأس

)٣( 
 آله

)٤( 
 نصفه

 + + + + اعَدالصُّ
 +  + + ةيَقِقالشَّ

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني أن الملمح منفي عن اللفظ -٢

 
 ينلفظألنواع العالقات بين الجدول بياني ) ٨(
 الشقيقة الصداع 
 ل = اعَدالصُّ
 = ل ةيَقِقالشَّ
  :مفاتيح الرموز

 .اللفظة ذاتها=:  
 .اشتمال: ل 

 
 :القراءة التحليلية للجدول 

هي عالقة ) الشقيقة( و)الصداع( أن العالقة بين الجدول السابقيتضح من خالل 
بملمح ) الصداع(يزيد  و) نصفه– الرأس –ألم (اشتمال، إذ يتفق اللفظان في آونهما 

 . فالصداع لفظ شامل لكل ما يصيب الرأس من ألم). آله(



 

 ٧٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  أمراض العين:الفصل الثاني
 :العين 

 الياء والعين>: عند ابن فارس و.)١(<...الباصرة، مؤنثة : الَعْين>: قال الفيروزآبادي
األصل في جميعه ما  وُيْنَظر، ثم يشتق منه، و ُيْبصر بهالنون أصل واحد يدل على عضوو

العين آلة و>: )٣(يقول ابن النفيس و.)٢(<العين الناظرة لكل ذي َبَصر: قال الخليل. ذآرناه
الحارس  والعين للبدن آالطليعة و...إال لُرِئي الواحد بالعينين اثنين  وليست باصرة، وللبصر،

 لذلك آان األفضل للعين أن تكون في أعلى البدن، لكنها تحتاج إلى ستارة ُتوقيها من فوق و...
له  و.)٤(<...ألن ذلك هو جهة َتَحرُِّآه جعلت في مقدم البدن،  ولذلك خلقت تحت الجبهة،و

. ما معها وهو األجفان: الجزء الخارج>: آالم في أجزاء العين، فهو يقسمها إلى ثالثة أجزاء
هو الجزء  و، والمتوسطهو قريب من نصف آرة وهو الجزء المؤخر من المقلة،:  والداخل
 .)٥(<)المقلة(الخارج 

 :اأمراضه 
التي جاء ذآرها في القاموس المحيط، فمنها ما  لعينتتعدد األمراض التي تصيب ا

يصيب الحاسة ما منها  ومنها ما يصيب المقلة عامة أو جزءا من أجزائها ويصيب األجفان
 :قد تم توزيع هذه األمراض على حقول، فيكون التقسيم آالتالي وهي البصر، ونفسها

 ).األجفان(أمراض الجزء الخارج من العين : أوال
 ).المقلة(الداخل من العين  وراض الجزء األوسطأم: ثانيا
 .أمراض البصر: ثالثا

 .اجدها في بابهنلكل حقل من هذه الحقول تقسيماته التي و

                                     
 .٤/٢٥٠، )عين(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٤/١٩٩، )عين(مادة ابن فارس،  )٢(

ـ  ٦٨٧ - (... (٣) زم القرشي) م١٢٨٨ –/ ... ه ي الح ن أب ي ب شافعي، عل شقي، المصري، ال ، الدم
وم واآلداب، فأخذ      هـ تقريبا واشتغل بتحصيل        ٦٧٠ولد  ) عالء الدين (المعروف بابن النفيس     العل

 الدين الدخوار، وقد برع في أآثر العلوم التي تلقاها من مشايخه، أو طالعها بنفسه،  مهدالطب عن
فكان إماما في الطب، آما نبغ في الفقه وأصوله والنحو والبيان والحديث والسيرة النبوية والمنطق 

 ،ي الطبوغير ذلك  من تصانيفه الشامل في الطب، الرسالة الكاملية في السيرة النبوية،  الموجز ف
 .٢/٤١٩عمر رضا آحالة، . المهذب في الكحل المجرب

 .٥٣ – ٥١ابن النفيس، المهذب في الكحل المجرب،  )٤(
 .٦٦ابن النفيس،  )٥(



 ٧٤ أمراض العين 

 ٧٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 )األجفان(أمراض الجزء الخارج من العين : أوال •
 :الَجـْفن 

 أْجُفن: أسفل، ج وغطاء العين من أعلى: الَجْفن>: ذآر صاحب القاموس المحيط أنَّ
هي  وفي العين األجفان، لكل عين َجْفَنان،و>: في المخصص و.)١(<ُجُفون وأْجَفانو

 الفاء والجيم>: في المقاييس يقول ابن فارس و.)٢(<أسفلها وغطاء المقلة من أعالها
 . )٣(<هو شيء يطيف بشيٍء يحويه، فالَجْفن َجْفن العين والنون أصل واحد،و
 :أمراضه •

التي جاء ذآرها في ) األجفان(تي تصيب الجزء الخارج من العين تتعدد األمراض ال
 :هي تتوزع على ثالثة حقول داللية والقاموس المحيط،
 .أمراض األجفان التي تخرجها عن وضعها الطبيعي -١
 .أمراض األجفان التي تخرجها عن مقدارها الطبيعي -٢
 .أمراض األجفان المتعلقة بما يصيبها من بثور -٣

                                     
 .٤/١٩٤، )جفن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١/٩٧، المخصص،  ابن سيده)٢(
 .١/٤٦٥، )جفن(مادة ابن فارس،  )٣(



 ٧٥ أمراض العين 

 ٧٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ن التي تخرجها عن وضعها الطبيعي أمراض األجفا-١
 : الرََّسع •

 َرِسَعت عيُنه، آَفِرَح وفساد في األجفان،: الرََّسع، محرآة>: جاء في القاموس المحيط
تغير فيها  وفساد في األجفان: الرََّسع، محرآة>: في تاج العروس و.)١(<...التصقت : َمَنَعو

قد جاء ذآرهذا المرض في قاموس  و.)٢(<التصقت أجفانها: َرِسَعت عيُنه، آَفِرَح و...
أما في آتب الطب العربي . )٣(هو دال على المعنى الذي جاء عند علماء اللغة واألطباء،

هو االلتصاق في  واألخرى فلم يرد هذا المرض بلفظه، إنما جاء الكالم على ما يدل عليه
 د يكون االلتصاق في أحد الجفنين باآلخر،ق>: )المهّذب(األجفان عامة، يقول ابن النفيس في 

قد يكون  وقد يكون في أحد الجفنين أو آليهما بالمقلة، إما بالملتحم، أو بالقرني، أو بهما مًعا،و
قد يكون في  وقد يكون في وسط المقلة، و،)٤(قد يكون عند الِّلحاظ وذلك عند الموق األآبر،

 .)٥(<في جميع المقلة واألجفان آلها،
 : َترالشَّـ •

 أسفل، وانقالب الجفن من أعلى: ...  بالتحريك: ...  الشَّْتر>: ذآر الفيروزآبادي أن
انشقاقه حتى ينفصل  وتشنُّجهو>: زاد الزبيدي. )٦(<...انشقاقه، أو استرخاء أسفله، و

في شيء، الراء يدل على خرق  والتاء والشين>: في مقاييس اللغة و.)٨(<...، )٧(الِحَتار
في أشكاله يقول  و.)٩(<...انقالب جفنها األسفل مع َخْرق يكون : من ذلك الشََّتر في العين

أما الشَّْترة فهو أن يخرج الجفن األعلى أو بعضه عن وضعه الطبيعي، فال و>: )١٠(القيسي
قصر الجفن األعلى حتى أنه ال : األول: هو ثالثة أنواع ويمكنه االنطباق على اآلخر،

قصر الجفن : الثاني. هنا يكون إما طبيعًيا أو بالعرض و شيًئا من بياض العين،يغطي
انقالب أحد الجفنين : الثالث. األعلى أقل من األول حتى أنه يغطي بعض بياض العين فقط

أآثر ما يكون ذلك في الجفن  وقد يكون بالعرض، وقد يكون هذا طبيعًيا، وإلى خارج،

                                     
 .٣٨ – ٣/٣٧، )رسع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١١/١٦، )رسع(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢٥٦القوصوني، قاموس الطباء،  )٣(
 ٢/٦٠٢، )لحظ(مادة الفيروزآبادي، . <مؤخر العين>: اللَِّحاظ )٤(
 .٢٨٨ابن النفيس،  )٥(
 .٢/١٢، )شتر(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/٥٣، )حتر(مادة الفيروزآبادي، . <ِزيُق الجفن >:ارَتالِح )٧(
 .٧/٦، )شتر(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٣/٢٤٤، )شتر(مادة ابن فارس،  )٩(
من . طبيب) فتح الدين، أبو العباس (أحمد بن عثمان القيسي) م١٢٥٩ –/ ... هـ ٦٥٧ –(...  )١٠(

 .١/١٩٣عمر رضا آحالة، . نتيجة الفكر في عالج أمراض البصر: تصانيفه



 ٧٦ أمراض العين 

 ٧٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<ى َشْتَرة على الحقيقة بل يسمى انقالب الجفن األسفلهذا ال يسم واألسفل لرخاوته،

                                     
 .١٦١الفكر في عالج أمراض البصر، القيسي، نتيجة  )١(



 ٧٧ أمراض العين 

 ٧٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  بين اللفظينجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي )٩(
    المالمح
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 + - + + + الَرَسـع
 - + - + + رالشَّـَت

 :ملحوظة
تعني أن الملمح منفي ) -(اإلشارة    .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١

 .عن اللفظ
 

 اللفظينجدول بياني ألنواع العالقات بين  )١٠(
 الَشـَتر الَرَسـع 
 د = الَرَسـع
 = د الَشـَتر

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .تضاد: د 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 أن العالقة التي تربط بين اللفظين هي عالقة تضاد، الجدول السابقيتضح من خالل 

فساد في األجفان، خروج الجفن عن الوضع (فبينما يشترك اللفظان في إثبات ملمح 
) فنينالتصاق، انكشاف بياض العين، تقارب الج(إال أنهما يتضادان في ملمح ) الطبيعي

 .مما يجعل العالقة في دائرة التضاد
 .الجزء من الكلووالتنافر  االشتمال وتختفي من الجدول عالقة الترادفو

  أمراض األجفان التي تخرجها عن مقدارها الطبيعي-٢
 : الَجـَرب •

قال . )١(< يعلو باطن الجفن)١(آالصََّدأ>: جاء في القاموس المحيط أن الَجَرب
                                     

ادي،  . <عاله الطبع والوسخ   :  الحجيج ≈ و ...شقرة إلى سواد، َصِدئ     : الُصْدأة بالضم > )١( الفيروزآب
 .١/٢٤،)صدأ(مادة 
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في وصفه بشكل  و.)٢(<ربما رآب بعضه، آذا في المحكم وربما ألبسه آّله،و>: لزبيديا
 بحكة يسيرة، ثم تصير خشونة فيحمر الجفن، ثم ًالتبتدئ العلة أوو>: عام يقول ابن سينا

  متقرًحا، ثم يحدث الُمحبَّب الصلب عند اشتداد الشقاق في الحكَّة)٣(يصير تبنًيا
: قسمه إلى أربعة مراتب قال ونف ابن النفيس هذا المرض،قد ص و.)٥(<)٤(التوّرمو
.  ال َبْثِرية)٦(خشونة َحَصِفية وأن يحدث في الجفن حمرة: النوع األول: يسمونها أنواًعا>

يسمى التِّينّي،  و:النوع الثالث... ثقل  وأن تكثر الخشونة في الجفن مع وجع: النوع الثاني
النوع . خشونة زائدة ويكون فيه شقوق وب التين،ألن باطن الجفن يكون فيه شبيًها بل

في عالمة آل  و.)٧(<...صالبة شديدة  وحّكة مع وجع وأعظم آفة وأزيد خشونة: الرابع
 ...سيالن الدموع آثيًرا  وأما عالمة النوع األول بأن تكون الخشونة خفيفة،>: نوع يقول

 تكون الدموع بعد آثيرة، واألول،أما عالمة النوع الثاني فأن تكون الخشونة أزيد مما في و
أما  وأما عالمة النوع الثالث بأن يكون الجفن مع آثرة خشونته فيه شقوق آشقوق التين،و

عليه  و...عالمة النوع الرابع فأن يكون الجفن فيه إلى سواد آمودة لزيادة اإلحراق 
مرض انتشار آما يذآر أنَّ من أعراض هذا ال. )٩(<... ألجل االحتراق )٨(آالخشكريشة

 لمرض آخر اهذا قد يكون عرضًي>: األهداب يقول في أثناء آالمه عن انتشار األهداب
 .)١٠(<...آما في الجرب

 : الَحَثر •
خرج في أجفانها حبٌّ ُحُمر، :  العين≈و: ... َحِثَر الِجلد>: جاء في القاموس المحيط

الراء أصل واحد يدل  والثاء والحاء>: غةفي مقاييس الل و.)١١(<أو غلظت أجفانها من رمد
 إذا غلظت أجفانها من بكاء اَحِثَرت عيُن الرَُّجل َحَثًر: ِغلظ، ُيقال وعلى تحبٌُّب في الشيء

لم يرد هذا اللفظ في مؤلفات الطب العربي القديمة المعروفة، إنما جاء  و.)١٢(<أو رمد

                                                                                                               
 .٦٠ – ١/٥٩، )جرب(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١/٣٦٠، )جرب(مادة الزبيدي،  )٢(
 ).اتيني(يريد  )٣(
 .٢٩٦الهروي، . <خل جرم العضو ويزيد حجمه زيادة غير طبيعيةهو مادة تدا: الورم> )٤(
 .١٢٤ابن سينا، أمراض العين وعالجاتها،  )٥(
أخوذة من الحصف      ١٠١بحر الجواهر،   . <نوع ثاٍن من أنواع جرب العين     : الحصفي> )٦( انظر  . ، م

 .٣٣٧أمراض الجلد ص
 .٢٨٠ – ٢٧٩ابن سينا، أمراض العين،  )٧(
 .٣/٥٦٢ابن سينا، القانون، . <شور التي تنمو على موضع الجرح عادةالق: الخشكريشة> )٨(
 .٢٨١ – ٢٨٠ابن النفيس،  )٩(
 .٢٩٨، المرجع السابق )١٠(
 .٢/٥٣، )حثر(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٢/١٣٦، )حثر(مادة ابن فارس،  )١٢(
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 هذا مرض يربو له الجفن>: النفيسيقول ابن ). غلظ األجفان(هو  والكالم على ما يقاربه
سببه مادة غليظة تحتبس في مسام الجفن  و...يحمّر حتى يشبه الجفن الجرب،  ويتكاثفو

 .)١(<يزداد حجمه وفتتكاثف
 : )٢(الُكـْمـَنة •

 ، أو جرب، أو حمرة فيه،)٣(ظلمة في البصر: الُكْمَنة، بالضمو>: قال الفيروزآبادي
ورٌم في األجفان أو قرٌح في : قال َشِمر>: قال الزبيدي. )٤(<ُعِني وَسمِِع،الفعل آو

ُحمرة، أو غلظ في الجفن، أو ُأآال يحمر له الجفن، فتصير  ويُبس وحكَّة: يقال و،)٥(المآقي
بها شبه : عين مكمونة: مما يستدرك عليهو>: ثم قال. )٦(<آأنها رمداء، ُيساء عالجه

قد اختلف أئمة  ومن أمراض العين،: الُكْمَنة، بالضم>: ألطباءفي قاموس ا و.)٧(<الرمد
حمرة تبقى في العين من  وهي ظلمة تأخذ في البصر، أو جرب،: اللغة في تعريفها، فقيل

هي أن يحس اإلنسان عند االنتباه : في آتب األطباء و.رمد يساء عالجه، أو ورم األجفان
الُكْمَنة : في عمدة الكحالين و...يظ سوداوي من النوم بشيٍء خشن بين أجفانه من بخار غل

 الَجفنية تعرض عن ريح غليظ تحتقن في جرم الجفن تعسر حرآته عند االنتهاء من النوم،
قد وضع ابن النفيس هذا  و.)٨(<...يحس العليل آأن تحت أجفانه رملية أو ترابية و

 .)٩(<في خشونة األجفان>المرض تحت عنوان
 : السُّـَالق •

ِغلظ في األجفان من مادة  و: ...آُغرابو>: )سلق(في القاموس المحيط تحت مادة 
: في الكافي و.)١٠(<ينتشر الُهْدُب، ثم َتَقرَُّح أشَفار الَجفن وأآَّالة تحمّر لها األجفان،

 خاصٌّ باألجفان، قد يكون... تشيُّطهما،  و مع حمرتهمااغلظ يعرض للجفنين مًع: السَُّالق>
                                     

 .٢٦٤-٢٦٣ابن النفيس،  )١(
حالة تعرض للعين : أحدها.  على ثالثة معاٍنوهي باالشتراك اللفظي، يطلق: بالضم: الُكْمَنة> )٢(

يضعف معها البصر ويتغير لون طبقاتها إلى الحمرة، وتصير آالبليدة البطيئة الحرآة، وتعرض 
: وثانيها.  مما آانت قبلامعها حكة ال يكاد يهدأ إال بالماء الحار ويجد صاحبها آأن عينه أعظم حجًم

 أو ابها آلما انتبه من نومه يجد أن في عينه تراًبثقل في األجفان يحدث عن ريح غليظة وصاح
 .٢٣٩الهروي، . <آمنة المدة خلف القرنية وهي من أعراض القرنية: وثالثها. ًالرم

 .سيأتي الحديث عنه في الحقل الداللي ألمراض البصر )٣(
 .٤/٢٦٦، )آمن(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
نف، وحكى صاحب المحكم فيه تسع لغات، وقد  األملتقى جفني العين من جهة: المْأق والمْؤق> )٥(

مأق أصغر، ومأق أآبر، واألآثر أن هذا : ُيسمى به الملتقى اآلخر من جهة الُصْدغ، فيقال حينئذ
 .٧٩ابن الحشاء،  . <الملتقى من جهة الصدغ يسمى اللحاظ

 .٨/٤٨٣، )آمن(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٨/٤٨٤ الزبيدي، )٧(
 .١٩٣ – ٢/١٩٢القوصوني،  )٨(
 .٢٧٥ابن النفيس،  )٩(
 .٣/٣٣٤، )سلق(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
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عتق انتشرت  وإذا تمادى و...يكون في آليهما  وفي المْأق األآبر، أو المْأق األصغر،
خاصة  وحمرة مع تآآل قليل وُيرى في الَجفن ناحية األهداب غلظ: العالمة وأهدابها

: ... أما السالقو>: في الحاوي و.)١(<تدلَّى وربما َتقرَّح الَجفن وبالقرب من المأقين،
 .)٢(<... اآلماق يكون معهما حكة في

 : الَغـْرب •

يقول ابن . )٣(<...ورم في المآقي ... >: ذآر الفيروزآبادي في قاموسه أن الَغْرب
ذلك من جانب األنف ورم غددي أو خراجي،  وقد يحدث فوق الموق األعظمو>: النفيس

فلذلك تكثر المواد إما غائر أو ظاهر، وآالهما يسد طريق نفوذ فضول العين إلى األنف، 
 يحدث هناك حكة الجتماع الفضول ويكثر رمد تلك العين، ومعه في العين في جهته،

في  و.غير منفجر ومنفجر: نا أنه نوع)٥(ذآر الحلبي و.)٤(<احتدادها في مدة االحتباسو
المآق األآبر  وورم بقدر الُحمَّصة يظهر بين قصبة األنف>: عالمة غير المنفجر يقول

إذا عصرت المآق >: في عالمة المنفجر يقول و.)٦(<قد يميل إلى حمرة ما ودنبلون الب
 .)٧(<...األآبر خرج من بين الَجفنين قيح غليظ أو رقيق 

 : الَحـْدَرة •

في تاج  و.)٨(<...قرحة تخرج ببياض الَجفن : الَحْدرةو>: جاء في القاموس
تغُلظ،  وبباطن الَجفن، فتِرم: قيل وبَجفن العين،ُجرم قرحة تخرج : الَحْدرة>: العروس

يرد لم  و.)١٠(<االمتالء والهبوط: الراء أصالن والدال والحاء>: عند ابن فارس و.)٩(<...
 في مؤلفات الطب العربي، إال ما جاء فيها من الكالم عن قروح الَجفن هذا اللفظ بذاته

سببه ورم ينفجر، أو خراجة  و قيح،الُقرَحة تفرق اتصال فيه>: يقول ابن النفيس. عامة
 .)١١(<...تنفتح، أو بثور تتآآل 

                                     
 .١٣٩ – ١٣٨الحلبي، الكافي في الكحل،  )١(
 .١/٢٠٢الرازي، الحاوي،  )٢(
 .١/١٤٦، )غرب(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٣٠٣ابن النفيس،  )٤(
اب عن    لم تذآر آتب التراجم أي شيء عنه، وال يعلم تاريخ مولده أو وفاته إ             ) ٥( ال ما جاء في مقدمة الكت

... ويبدو من اسم المؤلف أنه عاش ومارس الكحالة في مدينة حلب في شمال سوريا >: المحقق، يقول
ل آتب   ة،  ومن الغريب أن تغف وم الطبي ى العل ى اطالع واسع عل ان عل أن المؤلف آ ونحن نجزم ب

ار   ) الثالث عشر الميالدي    (التراجم هذا المؤلف الذي وضع في أواسط القرن السابع الهجري      ا أث آتاب
 .١٤-١٣الحلبي، . <اهتمام مؤرخي العلوم لما له من قيمة علمية ال يستهان بها

 .١٦٤الحلبي،  )٦(
 .١٦٦المرجع السابق،  )٧(
 .٢/٥٦، )حدر(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٦/٢٥٤، )حدر(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٢/٣٢، )حدر(مادة ابن فارس،  )١٠(
 .٢٧٧ – ٢٧٦لنفيس، ابن ا )١١(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١١(
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  + + + + + + - +الَجَرب
   +  + +  - + الَحثََر
   + + + + + - + الُكْمَنة
  + + + +  + + +السَُّالق
 +  +  +  + - + الَغْرب
   + +    - + الَحْدَرة

 :ملحوظة
   .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .الملمح عن اللفظالمربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام  -٣

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )١٢(
 ةَرْدالَح بَرالَغ قَالالسُّ ةَنْمالُك رَثالَح بَرالَج 

 ل  ر ل ل = الَجَرب
   ر ل = ل الَحَثر
 ل  ر = ل ل الُكْمَنة
 ر ر = ر ل ر السَُّالق
  = ر    الَغرْْب
 =  ر ل  ل الَحْدَرة

 : مفاتيح الرموز
   .اللفظة ذاتها=:  
 ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 تنافر: ر 
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 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :هيبين األلفاظ ع من العالقات انوثالثة أ وجود الجدول السابقيتضح من 

 اشتمالعالقة  ♦
ات  ) الحثر( و)بَرالَج(بين   .١  –داء في الجفن   (ملمح  فكالهما يتفقان في إثب

) الجرب(، إال أن )جملة الجفن(نفي ملمح في و)  احمرار– تورم –شونة خ
 .) انتثار األهداب– تقرح –حكة (يزيد بإثبات ملمح 

ين  .٢ افكال، ) ةَنْمالُك( و)بَرالَج(ب اتي هم ي إثب ان ف حنفي  وتفق  ذات المالم
 ).انتثار األهداب(بإثبات ملمح ) الَجَرب(الداللية مع زيادة 

ا  ) ةَرْدالحَ ( و)الَجَرب(بين   .٣ ات ملمح     تفهم ان في إثب  –داء في الجفن   (تفق
َرب (لكن يزيد    و )جملة الجفن (في نفي ملمح     و ) تورم –تقرح   ات  ) الَج بإثب
 ). انتثار األهداب– احمرار – خشونة –حكة (ملمح 

داء في الجفن (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح ) الَحْدَرة( و)الُكْمَنة(بين  .٤
ة الجفن   (في نفي ملمح        و ) تورم – تقرح   – د       ) جمل إال أن اللفظ األول يزي

 ). احمرار– خشونة –حكة (بإثبات ملمح 
ات ملمح       ف) الكمنة(و) الحثر(بين   .٥  –داء في الجفن   (كالهما يتفقان في إثب

) الكمنة(إال أن ). جملة الجفن(وفي نفي ملمح )  تورم– احمرار –خشونة 
 ). تقرح–حكة (تزيزد بإثبات ملمح 

 :ة تنافرعالق ♦
، فبينما يتفق هذا اللفظ مع  من جهة أخرى)الَجَرب(ومن جهة  )القالسُّ(بين  .١

 تقرح – احمرار – حكة –داء في الجفن (في إثبات ملمح )  والحثرالَجَرب(
ان   (تناقضان في ملمح     تإال أنهما   )  انتثار األهداب  – تورم   – ة األجف  ،)جمل
 ).خشونة(بإثبات ملمح ) الَجَرب(يزيد و
ات ملمح          )الُكْمَنة( و )القالسُّ(بين   .٢ داء في   (، فبينما يشترك اللفظان في إثب

رار    – حكة   –الجفن   ورم  – تقرح    – احم ا يتناقضان في ملمح         )  ت إال أنهم
ات ملمح           و )جملة األجفان ( د اللفظ األول بإثب ار األهداب   (يزي د   و )انتث يزي

 ).خشونة(الثاني بإثبات ملمح 
داء في الجفن (نما يتفق اللفظان في إثبات ملمح فبي) بَرالَغ( و)القالسُّ(بين  .٣

رار    – حكة   – ورم  – احم ا يتناقضان في ملمح          )  ت ة الجفن   (إال أنهم  )جمل
د  و سُّ (يزي ات ملمح   ) القال ار األهداب  –تقرح  (بإثب د   و) انتث ) الغرب(يزي

 ).سيالن صديد(بملمح 
داء في الجفن  (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح) الَحْدَرة( و)القالسُّ(بين  .٤

يزيد اللفظ    و )جملة الجفن (إال أنهما يتناقضان في ملمح      )  تورم – تقرح   –
 ). انتثار األهداب– احمرار –حكة (األول بإثبات ملمح 

 .الجزء من الكل والتضادالترادف وتختفي من الجدول عالقة 
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 : أمراض الجفن المتعلقة بما يصيبها من بثور-٣
 : الَحـَذل •

قال . )١(<أو قلة شعر العينين: ... بالتحريك و...الَحْذل >: في القاموس المحيط
 سقط ُهْدُبها من َبْثرٍة تكون في أشفارها: ًالَذَحَذل حَحِذَلت عيُنه، آَفِرَح، ت>:  التاجبصاح

...>)٢(. 
 : الظَّْبَظاب •

في المعجم  و.)٣(<َبْثر في َجفن العين: الظَّْبَظاب>: جاء في القاموس المحيط أنَّ
 .)٤(<َبْثر في جوف العين و: ...الظبظاب>: الوسيط
 : الَعاِئـر •

 .)٥(<َبْثر في الَجفن األسفل و...آل ما أعل العين : الَعاِئرو>: في القاموس المحيط
 : الَقـَمع •

َبْثرة تخرج في أصول األشفار  و: ...حرآةالَقَمع، مو>: جاء في القاموس المحيط
 . )٧(<َبْثرة تكون في الُموق من زيادة اللحم>: عند ابن فارس و.)٦(<...

                                     
 .٣/٨٧، )حذل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٤/١٤٥، )حذل(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/١٣٢، )ظبظاب(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٥٧٥إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٤(
 .٢/١٧٥، )عور(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/٩٧، )قمع(مادة المرجع السابق،  )٦(
 ).قمع(ابن فارس، مادة  )٧(



 ٨٤ أمراض العين 

 ٨٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١٣(

 المالمح
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 + +  + + لَحَذلا

++/ + +الظَّْبَظاب
   ض

+ + + الَعاِئر
   ض

  +  + + الَقَمع
 :ملحوظة

 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن اللفظ مثبت للفظ مع ضده) ض+(+/اإلشارة  -٣
 .تعني أن اللفظ مثبت بضده) ض+(اإلشارة  -٤
 . الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظالمربع -٥

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٤(

 الَقَمع الَعاِئر الظَّْبَظاب الَحَذل 
 ل   = الَحَذل
  ل =  الظبََّْظاب
  = ل  الَعاِئر
 =   ل الَقَمع

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 . اشتمال:ل 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : وجود نوع واحد من العالقات فقط هوالجدول السابقيتضح من 

 :عالقة اشتمال ♦
 –داء في الجفن (، فكالهما يشترآان في إثبات ملمح )الَقَمع( و)الَحَذل(بين  .١

 ).سقوط األهداب(يزيد اللفظ األول بملمح  و) في األشفار–بثر 



 ٨٥ أمراض العين 

 ٨٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ين  .٢ اب(ب اِئرا( و)الظَّْبَظ ح   )لَع ات ملم ي إثب شترآان ف ا ي ي (، فكالهم داء ف
ضد لملمح        و ) بثر –الجفن   ى   (في إثبات ال اب (إال أن   ) الجفن األعل ) الظَّْبَظ

 ).الجفن األعلى(يزيد بإثبات ملمح 
 .الجزء من الكل والتنافر والتضاد وتختفي من الجدول عالقة الترادفو



 ٨٦ أمراض العين 

 ٨٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 )المقلة(عين الداخل من ال وأمراض الجزء المتوسط: ثانيا •
 : الُمـْقـَلة 

البياض، أو  وشحمة العين التي تجمع السواد: الُمْقَلةو>: جاء في القاموس المحيط
الجزء (البن النفيس آالم في أجزاء المقلة و.)١(<...البياض، أو الحدقة  وهي السواد

فينفصل من المتوسط : الداخلفأما الجزء >: يقول) الداخل من العين والجزء المتوسط منها
 ... قطع آرة المقلة هناك ا مستوًيابمحيطات دوائر سبع متوازية، تحدث إذا توهمنا سطًح

 منطقة الجليدية إذ هي دائرة عظيمة فيها،: الدائرة األولى من هذه هي الصغرى هيو
 .طوبتينلون هاتين الدائرتين هو لون هاتين الر وهي نهاية الرطوبة الزجاجية: الثانيةو
الخامسة  و...هي نهاية الطبقة المشيمية  والرابعة و،...هي نهاية الطبقة الشبكية : الثالثةو

السابعة هي نهاية الداخلة للطبقة البيضاء التي تسمى  و...هي نهاية الطبقة الصلبة 
ه هي الطبقة األوسط من أجزاء العين فأول أجزائأما الجزء و>: ثم يقول. )٢(<...الملتحمة 

رابعها الطبقة  و...ثالثها الطبقة العنبية  و...ثانيها الطبقة القرنية  و...الملتحمة 
 .)٣(<العنكبوتية
 :هاأمراض

 : هيماقسثالثة أتنقسم األمراض التي تصيب المقلة إلى 
 ).المتوسط من العين والجزءين الداخل(أمراض جملة المقلة  .١
 ).ن المقلةالجزء الخارج م(أمراض الجزء المتوسط من العين  .٢
 ).الجزء المؤخر من المقلة(أمراض الجزء الداخل من العين  .٣

 :أمراض جملة المقلة .١

 :ينقسم هذا الحقل بدوره إلى قسمين هماو
 .أمراض جملة المقلة التي تخرجها من مقدارها الطبيعي )١٫١
 .أمراض جملة المقلة التي تخرجها عن مكانها الطبيعي )١٫٢

 .دارها الطبيعين مقعأمراض جملة المقلة التي تخرجها  )١٫١
 : الُجُحوظ •

خرجت ُمقلَتها أو عُظمت : َجَحَظت عيُنه، آَمَنَعو>: جاء في القاموس المحيط
 نتَأت، وَظهرت، أو عُظمت وخرجت ُمقَلتها: َجَحَظت عيُنه>: زاد صاحب التاج و.)٤(<...
 العيُن بارزًة أآثر من هو أن تكوَن>: آالم فيه يقول ابن النفيس) المهذب(في  و.)٥(<...

                                     
 .٣/٦١٧، )مقل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٦٨ – ٦٦ابن النفيس،  )٢(
 .٧٠ – ٦٨المرجع السابق،  )٣(
 .٢/٥، )جحظ(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٠/٤٦١، )جحظ(مادة الزبيدي،  )٥(



 ٨٧ أمراض العين 

 ٨٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

سببه و>: في أسبابه يقول القيسي و.)١(<منه عارض ومنه خَْلِقي، واألمر الطبيعي المعتاد،
هو األآثر، أو السترخاء عالَّقتها  وإما السترخاء العضلة التي على فم العصبة المجوفة

َيملُؤها من ريح أو و إلى خارج، آما يكون ُعقيب خنٍق أو صياٍح قوي، أو لما ُيَثقِّل الُمقَلة
 : بلفظهويفسر) الجحوظ(بمعنى مما جاء في القاموس المحيط  و.)٢(<خلط

o آما  )٣(آادت تخرج من َقْلِتها    و َجَحَظت: اَنَدصت عيُنه ندوصً  >: الـُنُدوص ،
 .٢/٤٨٨، )ندص(مادة . <َتْنُدص عينا الَخِنيق

 : الَخـَوص •

قال  و.)٤(<...ُؤور الَعين ُغ: الَخَوص، محرآة>: آبادي في قاموسه أنَّذآر الفيروز
 في مؤلفات الطب العربي يرد هذا اللفظ بذاتهلم  و.)٥(<ِصَغرها وِضيِقهاو>: صاحب التاج

إْن و>: ذلك في أثناء آالمه عن تشنُّج عضلة  الُمقَلة فيقول و)نتيجة الفكر(إال ما جاء في 
قد  و.)٦(<ُيسمى الَخَوص و المديرتين حدث منه َغُؤور العينتشنَّجت إحدى العضلتين

هذا >: في مؤلفاتهم فهذا ابن النفيس يقول) غور العين(تحدث علماء الطب العربي عن 
لما آانت رطوبات العين مجحظة معظمة لها، فنقصان رطوبتها  ومنه حادث، ومنه خَْلِقي

 )٨()هزال العين( الحلبي على هذا المرض يطلق و.)٧(<...عن االعتدال ُمغوِّر له ُمصغِّر 
 .)٩()سلَّ العين(يسميه الطبري و

                                     
 .٤٤٤ابن النفيس،  )١(
 .١٤٧القيسي،  )٢(
 .٢٣٩، الهروي، بحر الجواهر،<َقْلت العيِن ُنْقَرُتهاو> )٣(
 .٢/٤٦٤، )خوص(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٩/٢٧، )خوص(مادة الزبيدي،  )٥(
 .١٥٠ – ١٤٩القيسي،  )٦(
 .٤٤٧ابن النفيس،  )٧(
 .٣٨٩الحلبي، الكافي،  )٨(
 .٢١٠المعالجات البقراطية، ، الطبري )٩(



 ٨٨ أمراض العين 

 ٨٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  بين األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ١٥(

 المالمح
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 + + + + + ُحوظالُج
 + + + + + الندوص
 - - - - + الَخَوص

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢



 ٨٩ أمراض العين 

 ٨٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٦(
 الخوص النُُّدوص الجحوظ 

 د ف = الُجُحوظ
 د = ف ُدوصالنُّ

 = د د الَخَوص
 : مفاتيح الرموز

 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .تضاد: د 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : ترادفعالقة ♦

 .يحمالن المالمح الداللية ذاتها، فكالهما )الندوص( و)الجحوظ(بين  .١
 : تضادعالقة ♦

ين  .١ وظ(ب دوص( و)الجح ة، و ، )الن ن جه وص(م رى  ) الخ ة أخ ن جه . م
ان في ملمح      فالجهتان   ة  (تتفق ة     )داء في المقل ضادان في بقي ا تت ، ولكنهم

 .المالمح المذآورة
 .الجزء من الكل والتنافر وتختفي من الجدول عالقة االشتمالو
 



 ٩٠ أمراض العين 

 ٩٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ها الطبيعيوضعأمراض جملة المقلة التي تخرجها عن  )١٫٢
 : الَحـَول •

 ر العين،ِخاٍض في ُمْؤظهور بي: الَحَول، محرآةو>: جاء في القاموس المحيط
يكون السواد من قبل المآق، أو إقبال الحدقة على األنف، أو ذهاب حدقتها ِقَبَل ُمؤّخِرها، و

قال . )٢(<...، أو أن تميل الحدقة إلى اللِّحاظ، )١(أو أْن تكون العين آأنما تنظر إلى الِحَجاج
الَحَول هو ميل سواد >: )المهذب(في  و.)٣(<المشهور من األحوال األولو>: الزبيدي

العين عن الوضع الطبيعي إلى جانٍب فوق أو أسفل أو إلى جهة الموق األآبر أو األصغر 
أو إلى جهٍة بين الجهتين من هذه، فيكون لذلك أصنافه المعتبرة بحسب عيٍن واحدٍة ثمانية، 

يل فيها هي التي الم وأربعة مرآبة وهي التي الميل فيها إلى جهة واحدة، وأربعة مفردة،
 عن تشنج أو اقد يكون عارًض واآيف آان الَحَول فقد يكون خَْلًق و...إلى جهة بين جهتين،

 أي ليس في العضلة )٤(<هذا إن آان التشنج في العضالت الخارجة... عن استرخاء 
 . الماسكة للمقلة

 : بلفظهويفسر) الحول(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و
o ٢/٥٥، )حدر(مادة . <الَحَوُل في العين:..  بالتحريك و،..الَحْدُر >: الَحـَدر. 
o ة  >: الدََّوش ا         و : ..الّدوش، محرآ ين أو َحَوُله ادة   . <ضيق في الع ، )دوش(م

٢/٤٢٢. 
 : الَخـَزر •

ر،محرآة>: ذآر صاحب القاموس أن َز ُل إحدى العينين : ...الَخ َو َح
ر،محرآة>: زاد صاحب التاج و.)٥(<... َز ُل إحدى العينين،: ...الَخ َو  هو َح
ا و ت عيناه جميًع ُل الذي َحِوَل َو ْح  .)٦(<...اَأل

 : الَقـَبل •
ُل، محرآًةو>: جاء في القاموس المحيط إقبال السواد :  في العين≈ و: ...الَقَب

ِل، أو أحسن منه، أ و إقبال إحدى الحدقتين على األخرى، على األنف، أو مثل الَحَو
، أو إقبال نظر آل من العينين )٧(رلى ُعْرِض األنف، أو على الَمْحِجأو إقبالها ع

                                     
 .١/٢٤٧، )حج( مادةالفيروزآبادي، . <عظم ينبت عليه الحاجب: ... الِحَجاج> )١(
 ٣/٤٩٩، )حول(مادة زآبادي، الفيرو )٢(
 ،)حول(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٤٤٠ – ٤٣٩ابن النفيس،  )٤(
 .٦/٣٣٩، )خزر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٦/٣٣٩، )خزر(مادة الزبيدي،  )٦(
ا               الَمْحِجر> )٧( ادي،   . < من العين ما دار بها، ويدار من البرقع، أو ما يظهر من نقابه ادة  الفيروزآب م

 .٢/٥٥، )حجر(



 ٩١ أمراض العين 

 ٩١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

الالم أصل واحد صحيح تدل  والباء والقاف>: يقول ابن فارس. )١(<على صاحبتها
ُل في العين إق و...يتفرع بعد ذلك  وآلمه آلها على مواجهة الشيء للشيء، بال الَقَب

ُل أْن >: قال الثعالبي. )٢(<يقال بل هو إقباله على األنف ور،ْحِجالسواد على الَم الَقَب
ُل في العينو>: في المنجد و.٣<هو أهون الَحَول ويكون آأنه ينظر إلى أنفه، : الَقَب

 .)٤(<إقبال نظر آلٍّ من العينين على األخرى

                                     
 .٣/٥٩٥، )قبل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٥٢-٥/٥١، )قبل(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١٤٤أسرار العربية،  والثعالبي، فقه اللغة )٣(
 .٦٠٦األعالم،  والمنجد في اللغة )٤(



 ٩٢ أمراض العين 

 ٩٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  بين األلفاظاللتقاء الدالليجدول بياني لنقاط ا) ١٧(

 المالمح
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 آلتا+  ض++/ ض++/ ض++/ + + الَحَول
العينين

 آلتا+  ض++/ ض++/ ض++/ + +شالدََّو-رَدالَح
العينين

 + ض++/ ض++/ ض++/ + + الَخَزر

 آلتا+  ض++/ +  + + الَقَبل
العينين

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع ضده) ض+(+/اإلشارة  -٢
ارة  -٣ ا(+ اإلش ينآلت ح   )  العين ادة ملم ع زي ظ م ت للف ح مثب ي أن الملم ا(تعن  آلت

 ).العينين
 .فظالمربع الخالي يعني أن الملمح منعدم عن الل -٤
 



 ٩٣ أمراض العين 

 ٩٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٨(
 الَقَبل الَخَزرشَوالدَّ-رَدالَح الَحَول 
 ل ل ف = الَحَول
-الَحَدر
 ل ل = ف الدََّوش

  = ل ل الَخَزر
 =  ل ل الَقَبل

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 

 :ولتحليلية للجدالقراءة ال 
 : من العالقات بين األلفاظين نوعالجدول السابقيظهر في 

 :ترادفعالقة  ♦
 .ذات المالمح تحملها جميعف، )الدوش(و) الحدر( و)الَحَول(بين  .١
 :عالقة اشتمال ♦

حمالن تهما كلتافمن جهة أخرى، ) الَخَزر(ومن جهة،  ) ومرادفاتهالَحَول(بين  .٢
 ). العينينآلتا(بملمح الجهة األولى يد زتلكن  و، الدالليةذات المالمح

ين  .٣ َول(ب هالَح ل( و) ومرادفات ا كلتاف) الَقَب ات تهم ي إثب ان ف حتفق  ذات المالم
مما ) جهة الموق األآبر(بإثبات الضد لملمح الجهة األولى زيد تلكن  والداللية

 .يجعل العالقة اشتمال
 .لالجزء من الك والتنافر وتختفي من الجدول عالقة التضادو



 ٩٤ أمراض العين 

 ٩٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ):قلةمالخارج من ال(أمراض الجزء المتوسط من العين .٢

التي جاءت في القاموس المحيط، إال  تتعدد األمراض التي تصيب هذا الجزء من العين
على هذا األساس ينقسم  و.الطبقة العنبية والملتحمة: هما وأنها تختص بطبقتين من هذا الجزء

 :هما وهذا الحقل إلى قسمين
 .الملتحمةأمراض الطبقة  ٢٫١
 .أمراض الطبقة العنبية ٢٫٢

 : أمراض الطبقة الملتحمة٢٫١
 :)١(الُملَتِحمة 

تحدث عنها ابن النفيس في أثناء وصفه لهيئة المقلة عندما تحدث عن الطبقة السابعة 
ضاء التي هي نهاية الداخلة للطبقة البي>: التي عدَّها من طبقات الجزء الداخل للعين فقال عنها

 من لحم صلب أبيض، وهي الحادثة من الغشاء الخارج المسمى بالسمحاق، وتسمى الملتحمة
) المُْلَتِحمة(ذآر  و.)٢(<نهاية هذه الطبقة من خارج هو عند نهاية الظاهر من سواد العينو

فأول أجزائه هي الطبقة >: أيضا في أثناء آالمه عن أجزاء الجزء األوسط من العين فقال
الجزء  ومما يعني أن هذه الطبقة تشترك بين الجزء الداخل من العين. )٣(<...تحمة المل

إنما نريد ها هنا الملتحمة التي تعد جزءا من الجزء المتوسط من العين أي  والمتوسط منها
 .الجزء الظاهر منها
 :أمراض الُملَتِحمة

 : )٤(الرََّمـد •
. )٥(<...هيجان العين آاإلرِمَداد : بالتحريك>:  أنَّ الرََّمَدقال الفيروزآبادي في قاموسه

) المهذب(قد تعرض األطباء العرب لهذا المرض  آثيًرا، ففي  و.)٦(<انتفاخهاو>: زاد الزبيدي
يقال في العرف العام على تغير لون العين إلى حمرة مع : الرَّمَد>: يقول ابن النفيس في وصفه

على ورم حار يعرض في : في اصطالح أهل الصناعة وفعل ذلك،رطوبة عن مادّة ت وحرارة
هذا أعمُّ من  وإن آان بارًدا، و المُلَتِحمةهو ورم في وقد يقال على ما هو أعم من هذا والمُلَتِحمة

أَخصُّ منه من جهة أنه البد فيه من  واألول من جهة أنه ال َيلزم أن تكون العين فيه ُمحمرَّة،
معنى و>: قد أّصل الحلبي لهذا المرض فقال و.)٧(<...مة إذ هو ورٌم فيها زيادة حجم المُلَتِح

                                     
 .لم يرد في القاموس المحيط تعريف لهذا الجزء من العين )١(
 .٦٨ابن النفيس،  )٢(
 .٦٨المرجع السابق،  )٣(
 هذا المرض والذي يليه في جملة أمراض الملتحمة على الرغم أنه ال يوجد ة الباحثتعوض) ٤(

اهر   ) ورم في العين(ما يدل على ذلك، بناًء على أن المقصود بـ     ين أي ظ يراد به ظاهر الع
المقلة، وظاهر المقلة هو الملتحمة، آما أن المالحظ عند الفيروزآبادي أنه إذا أراد أي جزء 

إلى غير ) ... بثر في أصل الحدقة(، )غلظ الجفن: (ن غير الملتحمة حدده فيقولآخر من العي
 .آما شاهدنا سابقا) العين(ذلك، وأما إذا أراد الملتحمة عبر عنها بقوله 

 .١/٤١٠، )رمد(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٢/٤٣٨، )رمد(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٣٢٧ابن النفيس،  )٧(



 ٩٥ أمراض العين 

 ٩٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

أي ) راميدا(االنتفاخ، مشتقة من لغة السِّريان، يقولون عن العجين إذا اختمر ) الرمد(هذه اللفظة 
 بقدر علو بياض العين على سوادها يكون عظم الرَّْمدة>:  يقول الرازي.)١(<...عال  وانتفخ
ال ترى إال  وقد رأيت مراًرا آثيرة يعلو البياض حتى يغطي أآثر الَقرنِيَّة و...اّدة َآْثرة الَمو
 .)٢(<... أو ال ترى البتَّة ًالقلي

 : الُقْضَأة •
 اسْترخت مآقيها واْحمرَّت:  العيُن≈ و: ...َقِضئ السقاء>: جاء في القاموس

: في العينو>: وفي آتاب خلق اإلنسان .)٤(<ةاالسم الُقضَْأو>: قال الزبيدي. )٣(<فسدتو
: يسترخي لحم ُمؤِْقها، يقال وهو فساد في العين تحمرُّ منه العين و– مهموز مقصور –الَقَضأ 

لم يرد هذا اللفظ في آتب الطب  و.)٥(<قد أْقَضَأها الوجع إقَضاًء وَقِضَئت عيُنه تَقَضُأ قَضًأ
ذلك في أثناء  وعلى ابن سينا) القانون(  تعليقات محققالعربي القديمة المعروفة إال ما جاء في

أما الرََّمد بالجملة فهو ورٌم في المُلَتِحمة، فمنه ما هو ورٌم بسيط و>: آالمه عن الرََّمد يقول
منه ما هو عظيم مجاوز للحد في  والوجع، والسيالن، وغير مجاوز للحدِّ في ذرور العروق،

يعرف عندنا  و...يمنعه التغميض  وة فيغطيهاالعظم يربو فيه البياض على الحدق
 )الَقَضأ(يسمى بالعربية  و...الوردينج أي لون الورد >: جاء في الهامش. )٦(<بالَوْرديْنج

: يقول ابن النفيس) الَوْرِديْنج(في عالمات  و.)٧(<لعله يريد به التهاب الملتحمة الحاّد القيحيو
قد علق  و.)٨(<ر مفرط في لونها، مع حمرة شديدةتغيُّ وزيادة آثيرة من حجم المُلَتِحمة>

الرازي جعلوه  وابن سينا و)٩(جالينوس>: على هذا المرض قائال) نتيجة الفكر( محقق آتاب
 .)١٠(< من الرََّمد الشديدانوًع

 :الَقـَمع •
ار، احمر وأو فساد في ُموِق العين: ... الَقَمُع، محرآةو>: جاء في القاموس المحيط

                                     
 .١٧٠الحلبي،  )١(
 .١/٢٢٣زي، الحاوي، الرا )٢(
 .١/٣١، )قضأ(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١/٢٢٣، )قضأ(مادة الزبيدي،  )٤(
 .١١٨ آتاب خلق اإلنسان، ، بن أبي ثابت ثابت)٥(
 .٤٥- ٤٤ابن سينا، أمراض العين،  )٦(
 .٤٥ – ٤٤المرجع السابق،  )٧(
 .٣٢٨ – ٣٢٧ابن النفيس،  )٨(
 ، وهذه المدينة هي من بالد آسيا شرق من قسطنطينية، وهي جزيرة من أهل مدينة ُبرَغُمش) ٩(

برع في الطب والفلسفة وجميع العلوم . في بحر قسطنطينية، وهم روم إغريقيون يونانيون
الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة، وأفتى وهو ابن أربع وعشرين، وجدد من علم أبقراط 

، )فرق الطب(من مؤلفاته آتابه في . لى أهل زمانهوشرح من آتبه ما آان قد درس وغمض ع
أبو داوود .  ، وغيرها)الحميات(، و)حيلة البرء(، و)األعضاء اآلملة(، و)المزاج(وآتابه في 

 .٤١األندلسي ، طبقات األطباء والحكماء،  سليمان بن حسان
 .١٧٩القيسي،  )١٠(



 ٩٦ أمراض العين 

 ٩٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

فساد في ُموق  و: ...الَقْمَعة>: في المعجم الوسيط و.)١(<...ورمه،  وأو َآَمُد لحم الُموِق
: في القاموس الطبي العربي و.)٢(<هو ما يطلق عليه الرََّمد الزَّاِوي واحمرار، والعين

 في مؤلفات الطب ا اللفظرد هذيلم  و.)٣(<الرََّمد الزَّاِوي َرَمٌد يصيب منطقة الُموق>
 . المعروفةالعربي القديمة

  :السََّبل •
ِغشاَوُة العين من انتفاخ عروقها الظاهرة في : ...  السََّبُلو>: جاء في القاموس المحيط

قيل هو >: قال صاحب التاج. )٤(<ظهور انتساج شيء فيما بينهما آالدُّخان وسطح المُلَتِحمة،
قال  و.بعروق حمر: زاد الجوهري... ا نسج العنكبوت شاَوة العين، أو شبه ِغشاَوة آأنهِغ

قيل هو ظهور  و.من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة إحدى طبقات العين: الرئيس
الالم أصل يدل  والباء والسين>: في مقاييس اللغة و.)٥(<...انتساج شيء فيما بينهما آالدخان 

 في )٧(قد عّده األنطاآي و.)٦(<اد شيءعلى امتد وعلى إرسال شيء من علوٍّ إلى سفل،
ُل من و>: الَقَرِنية، يقول ومن األمراض التي تصيب الُملَتِحمة) التذآرة( السََّب

غير المستحكم، ال يمنع  والَقَرِنية، يكون بينهما آالغبار المنتسج وأمراض الُملَتِحمة
 روقه آثيًرا،الغليظ يدرآه منتسًجا على الحدقة قد امتألت ع وإن أضعفه، والبصر

 . )٨(<...يحُجب البصر،  وغايته أن يبيِّض العينو
  :الطَّْرَفة •

نقطة حمراء من الدم تحدث في العين من : ...  الطَّرَْفُة، بالفتحو>: في القاموس المحيط
 من )١٠(إن األطباء اشتقوا هذا االسم>: في المعالجات البقراطية و.)٩(<...غيرها وضربة

                                     
 .٣/٩٧، )قمع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٧٦٠رفاقه، إبراهيم أنيس و )٢(
 .٥٥٢اللبدي، عبد العزيز . د )٣(
 .٥٣٨ – ٣/٥٣٧، )سبل(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٤/٣٢٧، )سبل(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٣/١٢٩، )سبل(مادة ابن فارس،  )٦(

يم، مشارك في        ط. داوود بن عمر البصير، األنطاآي     ) م١٥٩٩ –/ ... هـ  ١٠٠٨  - ... ((٧) ب، حك بي
ة  . ولد بأنطاآيا، ورحل إلى األناضول ودمشق والقاهرة      . أنواع من العلوم   صانيفه    . توفي بمك من ت

نزهة األذهان في طب األبدان، زينة الطروس في أحكام العقول والنفوس، غاية المرام في : الكثيرة
اب  امع للعجب العج اب والج ى اللب ذآرة أول الم، ت د المنطق والك اآي، تجري ذآرة األنط رف بت  وتع

 .١/٧٠١عمر رضا آحالة، . المجربات
 .١٢٩يل داوود األنطاآي، الذ )٨(
 .٣/٢٢٥، )طرف(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 ).الطرفة(أي اسم المرض  )١٠(



 ٩٧ أمراض العين 

 ٩٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ربما و>: يقول ابن النفيس و.)٢(<... تقع على العين فتحدث حمرة في الطبقة الملتحمة )١(فةْرُط
قد عدَّها ابن  و.)٣(<ربما آان أآثر المُلَتِحمة أو آلها و فيشاهد آالنُّقَطة،اآان دم الطرفة صغيًر

 .)٤(النفيس من األمراض التي تحدث آفة في البصر
  :الظُّْفَرة •

قد  و.)٥(<...ُجَلْيَدٌة ُتغشِّى العين، آالظََّفَرِة محرَّآة : الظُّْفُر>: ذآر الفيروزآبادي أنَّ
هي زيادة من الُملَتِحم >: وصفها بقوله وعدَّها حنين بن إسحاق من أمراض الملتحمة

عصبيَّة، أول نباتها من المآق األآبر، ثم تنبسط إلى سواد وسط العين، حتى إذا عظمت 
هي من >: بين السََّبِل فقال واقد فرق ابن النفيس بينه و.)٦(<منعت البصر وت الناظرغّط

 لظاهر الُملَتِحمة، وتفارقه بأن االمتالء المحِدث للسََّبِل عامٌّ لظاهر الُمقَلة وجنس السََّبِل،
 أيًضا فإن و...هو األآبر أو األصغر أو بهما مًعا  وها هنا خاصٌّ بموضع الموق األعظمو

: في لونها يقول و.)٧(<العروق تكثر في السََّبِل دون الظُّْفَرة إذ هي زيادة عصبيَّة
 .)٨(<...تختلف باللون فتكون حمراء أو صفراء أو آمدة أو إلى بياض و>

 :قالَوْد •
ُيحرَّك، ُنقٌط حمر تخرج في العين من دم َتْشَرُق  والَوْدُق،و>: في القاموس المحيط

في عينه َوَدَقٌة خفيفة : يقال>: قال الزبيدي. )٩(<...الواحدة بهاء ... أو لحمة تعُظم فيها،به، 
ورٌم صغيٌر >: وصفها ابن النفيس على أنها و.)١٠(<إذا آانت َبْثَرة أو ُنْقَطة َشِرَقة بالدم

َصْلب عن دم متكاثف، أو بلغم غليظ يحدث عند أحد المآقين، أو تحت الجفن، أو عند 
الّدموي لونه أحمر إلى  ويكون واحًدا أو آثيًرا، وبالجملة في الُملَتِحمة، و،)١١(ِليلاِإلْآ

 .)١٢(<أما البلغمي فلونه إلى بياض و...آمودة، 
                                     

ة )١( ه >: ُطْرف رف بعين ه : ... ط رف عيَن دمعت  : وط شيء ف ابها ب ي    . أص ى، فه ت، بمعن د طِرف وق
 .٣/٢٢٦، )طرف(الفيروزآبادي، مادة . <، بالضمالُطرَفة: واالسم. مطروفة

 .١٤١الطبري،  )٢(
 .٣٤٥ابن النفيس،  )٣(
 .٤٥٢ – ٤٥١المرجع السابق،  )٤(
 .٢/١٥٥، )ظفر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٢٨ آتاب العشر المقاالت في العين،،  بن إسحاق حنين)٦(
 .٣٥٩ابن النفيس،  )٧(
 .٣٥٩ابن النفيس،  )٨(
 .٣/٣٩١، )ودق(مادة بادي، الفيروزآ )٩(
 .١٣/٤٧٥، )ودق(مادة الزبيدي،  )١٠(
فاألول يدل على خالف الحدة، والثاني يدل على إطافة . الكاف والالم أصول ثالثة صحاح> )١١(

 .٥/١٢١ابن فارس، < الشيء بالشيء، والثالث عضو من األعضاء
 .٣٥٠ابن النفيس،  )١٢(



 ٩٨ أمراض العين 

 ٩٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :)١(الُجَحام •

قال . )٢(<...داٌء في العين، : آُغَرابو>: )جحم(جاء في القاموس تحت مادة
 .)٣(<إلنسان فترمداٌء في العين يصيب ا>: الزبيدي
  :النُُّفور •

 هاجت: َتنُفر ُنُفوًرا وغيرها َتنِفر وَنَفَرت العينو>: جاء في القاموس المحيط
 .)٥(قد جاء هذا المعنى في قاموس األطباء و.)٤(<ورمتو

                                     
في جملة أمراض الملتحمة على الرغم أنه ال يوجد  هذا المرض والذي يليه ة الباحثتوضع) ١(

اهر   ) ورم في العين(ما يدل على ذلك، بناًء على أن المقصود بـ     ين أي ظ يراد به ظاهر الع
المقلة، وظاهر المقلة هو الملتحمة، آما أن المالحظ عند الفيروزآبادي أنه إذا أراد أي جزء 

إلى غير ) ... بثر في أصل الحدقة(، )الجفنغلظ : (آخر من العين غير الملتحمة حدده فيقول
 .آما شاهدنا سابقا) العين(ذلك، وأما إذا أراد الملتحمة عبر عنها بقوله 

 .٤/٢٣، )جحم(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١٦/٩٥، )جحم(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٢/٢٤٠، )نفر(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٢٠٠القوصوني،  )٥(



 ٩٩ أمراض العين 

 ٩٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  بين األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ١٩(
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 ±   +  + + + + + الطُّْرَفة

 +  +   - + + + + لظُّْفَرةا

  +  + + + + + الَوَدَقة
 +

صغير(
( 

- 

  +        + الُجَحام
  +        + ُفورالنُّ

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه و مثبت للفظملمحتعني أن ال) ±(اإلشارة  -٣
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة) ٢(+اإلشارة  -٤
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع زيادة ملمح صغير) صغير(+ اإلشارة  -٥
 . المربع الخالي من اإلشارة يعني أن الملمح منعدم عن اللفظ -٦
 



 ١٠٠ أمراض العين 

 ١٠٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٠(
الطُّْر السََّبل الَقَمعالُقْضَأة الرََّمد 

النَُّفورالُجَحامالَوَدَقةالظُّْفَرة َفة

 ل ل ر    ر ل = الرََّمد

 ل ل ر    ر = لالُقْضَأة

 ل ل ر    = ر ر الَقَمع

    ر  =    السََّبل
الطُّْر
     =     َفة

    =  ر   الظُّْفَرة

 ل ل =    ر ر ر الَوَدَقة

 ف = ل    ل ل لالُجَحام

 = ف ل    ل ل ل ُفورالنُّ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 . ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ١٠١ أمراض العين 

 ١٠١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
هي  و أنواع من العالقات بين األلفاظة وجود ثالثالجدول السابقيتضح من خالل 

 :آالتالي
 : عالقة ترادف ♦

داء في الملتحمة (إثبات ملمح فكالهما يتفقان في ) النُُّفور( و)الُجَحام(بين  .١
 ). ورم–

 :عالقة اشتمال ♦
ور  والُجَحام( و من جهة ) الرََّمد  (بين   .١ ا تتفق      ) النُُّف من جهة أخرى، فبينم

زيد ي) الرََّمد(إال أن )  ورم–داء في الملتحمة (المجموعتان في إثبات ملمح 
 ). متصل– عام – تغير في اللون – تحدث آفة في البصر –غشاوة (بملمح 

من جهة من جهة أخرى، فبينما ) النُُّفور والُجَحام( ومن جهة) الُقْضَأة(بين  .٢
إال أن الجهة )  ورم–داء في الملتحمة (تتفق المجموعتان في إثبات ملمح 

ون        – تحدث آفة في البصر        –غشاوة  (األولى تزيد بملمح     ر في الل  – تغي
 ).مور(باإلضافة إلى الزيادة المثبتة في ملمح )  متصل–عام 

ة      (فهما يتفقان في إثبات ملمح      ) الُقْضَأة( و )الرََّمد(بين   .٣  -داء في الملتحم
)  متصل – ورم   – عام   – تغير في اللون     – تحدث آفة في البصر      –غشاوة  
 ).التضعيف في ورم(يزيد بملمح ) الُقْضَأة(إال أن 

 :عالقة تنافر ♦
 -داء في الملتحمة  (، فبينما يتفقان في إثبات ملمح)الَوَدَقة( و)الرََّمد(بين  .١

ا   )  ورم – عام   – تغير في اللون     – تحدث آفة في البصر      –غشاوة   إال أنهم
 ). نقط-صغير (بإثبات ملمح ) الَوَدَقة(يزيد  و)متصل(يتناقضان في ملمح 

ات ملمح        ) الَوَدَقة( و )الُقْضَأة(بين   .٢  –داء في الملتحمة      (فهما يتفقان في إثب
ون     ت– تحدث آفة في البصر    –غشاوة   ر في الل ا  )  ورم– عام  –غي إال أنهم

د    و )متصل (يتناقضان في ملمح     ْضَأة (يزي  )ورم(بالتضعيف في ملمح       ) الُق
 ). صغير–نقط (بملمح ) الَوَدَقة(يزيد و
 –داء في الملمتحمة (فبينما يتفقان في إثبات ملمح ) الَوَدَقة( و)الَقَمع(بين  .٣

شاوة  صر –غ ي الب ة ف دث آف ون – تح ي الل ر ف ا )  ورم– تغي إال أنهم
 -نقط  (بإثبات ملمح ) الَوَدَقة(يزيد  و،) متصل–عام  (يتناقضان في ملمح    

 ).صغير
ين  .٤ سََّبل(ب َرة( و)ال ح     ) الظُّْف ات ملم ي إثب شترآان ف ا ي ي (فكالهم داء ف

إال )  متصل– تغير في اللون – تحدث آفة في البصر – غشاوة –الملتحمة 
ام (أنهما يتناقضان في ملمح       د   يز و )ع سََّبل (ي د   و )عروق (بملمح   ) ال يزي

 ).زيادة عصبية(بملمح ) الظُّْفَرة(
 –داء في الملتحمة (، فبينما يتفقان في إثبات ملمح )الرمد(و) القمع(بين  .٥

ون      –غشاوة في العين     ا يتناقضان     )  متصل  – ورم   – تغير في الل إال أنهم
ام (مح   لفي م  د    )ع د (، ويزي ات ملمح     ) الرم ة في ال      (بإثب ). بصر تحدث آف

 .)ورم(، إال أنها تزيد للتضعيف في ملمح )القضأة(وآذلك الحال مع 



 ١٠٢ أمراض العين 

 ١٠٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .الجزء من الكلالتضاد وتختفي من الجدول عالقة و
 



 ١٠٣ أمراض العين 

 ١٠٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 )الثقب الِعَنِبي(  أمراض الطبقة الِعَنبيَّة٢٫٢
 :الطبقة العنبية 

 لونها إلى سواد وقة الناشئة من الطبقة الَمِشيميَّةالطب>: يعرفها ابن النفيس بأنها
إال آانت تمنع  وهذه الطبقة ليست بتامة اإلحاطة بظاهر الُمقَْلة، و،...زرقة لتجمع البصر و

بتلك  واإلبصار، بل تخلِّي عند محاذاة السطح المستوي من الَجِليديَّة فرجة تسمى الَحَدَقة،
 .)١(<البقية يتم اإلبصار

 :)الحدقة(العنبي  بقثأمراض ال
لم يرد في القاموس المحيط من أمراض تصيب هذه الطبقة إال ما جاء من أمراض 

 :هي و)الحدقة(تصيب الثقب العنبي 
 :السُُّدد •

  ال تبصر بصًرا قويا،العيون المُفَتَّحُة: ُد، بضمتينالسُُّدو>: جاء في القاموس المحيط
ويقال >: قال الزبيدي. )٢(<لم تنَفِقئ بعد وال يبصر بها، وتي ابيضتهي عين سادَّة، أو الو
لم تنفقئ  وال يبصر بها، وهي التي ابيضت: قاِئَمة وهي عين سادَّة، أو عين سادَّة: منه
هذا مرض ُسدِّيٌّ يحدث من رطوبة غريبة محتبسة في >: يقول عنه ابن النفيس و.)٣(<بعد

 لعينا في لون و.)٤(<بالوضع وبالوزن وبالقوام واللونب ويختلف بالمقدار ويبالثقب العن
قد تكون ملونة بيضاء أو  وإنها قد تكون هوائية فاقدة اللون فيكون حجُْبها للبصر أقل،>: يقول

 . )٥(<نحو ذلك وسماوية أو َبَرديَّة
  :العين الَقاِئمة •

 .)٦(<الَحَدقة صحيحة وهاالتي ذهب بصر: العين القائمةو>: في القاموس
  :الُجْدُجد •

 .)٧(<...َبْثَرة تخرج في أصل الحدقة  و: ...الُجْدُجدو>: جاء في القاموس المحيط
 . )٨(بمثل هذا قال القوصوني في قاموسهو

 : الشَّْفع •
، )٩(ألشباحُشِفعت لَي ا وتنظر نظرين،: عين َشاِفَعةو>: قال صاحب القاموس

                                     
 .٦٩ابن النفيس،  )١(
 .١/٤١٦، )سّد(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٥/١٢، )سّد(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٦٩ابن النفيس،  )٤(
 .٤٢٢المرجع السابق،  )٥(
 .٤/١٣٨، )قوم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١/٣٩٠، )جدَّ(مادة المرجع السابق،  )٧(
 .١/١٢٦القوصوني،  )٨(
 .١/٣١٦، )شبح(مادة الفيروزآبادي، . <ح وشبوحأشبا: الشَّْخص، وُيكَسر، ج: االَشَبح، محرًآ> )٩(



 ١٠٤ أمراض العين 

 ١٠٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

يقول ابن النفيس في . )١(<انتشاره وأي أرى الشخص شخصين لَضْعِف بصري: بالضم
 هو أن يكون الثُّقب الِعَنبّي أآثر سعة من الطبيعي،و>: )االنتشار(يسميه  واتساع الحدقة

قد يكون  و...يبطل معه البصر،  وهذا االتساع قد يكون آثيًرا حتى يبلغ حدَّ اإلآليل،و
 إن آان االنتشار في إحدى العينينو>: ثم يقول. )٢(<يضعف ال محالة البصريسيًرا ف

على مقداٍر أصغر منه، فُيرى الواحد  وي الشيء على مقدارهآانت الرؤية بهما مًعا ُرِئو
 .)٣(<...اثنين، الصغير منهما في الكبير 

                                     
 .٣/٥٩، )شفع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٤١٢ – ٤١١ابن النفيس،  )٢(
 .٤١٢ – ٤١١المرجع السابق،  )٣(



 ١٠٥ أمراض العين 

 ١٠٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين ) ٢١(

 المالمح
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   + + + السُُّدد
   + + + العين الَقاِئمة
 +   + + الُجْدُجد
  +  + + الشَّْفع

 :ملحوظة
  .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .م الملمح عن اللفظالمربع الخالي من اإلشارة يعني انعدا -٢

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٢(
 الشَّْفع الُجْدُجد العين الَقاِئمة السُُّدد 
   ف = السُُّدد

   = ف العين الَقاِئمة
  =   الُجْدُجد
 =    الشَّفْْع

 : مفاتيح الرموز
     .اللفظة ذاتها=:  
 . ترادف: ف 

 :ولة للجداءة التحليليالقر 
 هي عالقة ترادف و وجود نوع واحد من العالقاتالجدول السابقيتضح من خالل 

 . الدالليةذات المالمحفكالهما يحمالن ) العين الَقاِئمة( و)السُُّدد(ذلك بين و
 .الجزء من الكل والتضاد والتنافراالشتمال وتختفي عالقة و



 ١٠٦ أمراض العين 

 ١٠٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ):لداخل من المقلةا( أمراض الجزء الداخل من العين. ٣
لم يرد في القاموس المحيط من أمراض تصيب هذا الجزء من العين إال مرضا 

التي وصفها ابن النفيس في أثناء حديثه عن تشريح الجزء  وواحدا يصيب المنطقة الَجِليديَّة
منطقة الجليدية، إذ : الدائرة األولى من هذه هي الصغرى، هيو>: الداخل من العين بقوله

 .)١(<ئرة عظيمة فيهاهي دا
 : الّزْرق •

j {العمى، : الّزْرقو>: في القاموس المحيط    i{في العين و.)٢(<ُعْمًيا: ، أي :
j {: جل وقول اهللا عزو>    i  h    g {،عيونهم في المنطق  ويريد ُعْمًيا ال يبصرون

في المشايخ  وء مزاج الَجِليديَّة،الزُّْرَقة سو>: في التذآرة و.)٣(<آذا، َتزَرقُّ ال نور لها
في عالمات يبس الرطوبة يقول  و.)٤(<...آثرة التَُّخم  وفي األطفال لفساد اللبن ويبسها،
 .)٥(<بطل عنها البصر وعرضت الزَُّْرَقة>: الحلبي

                                     
 .٦٧ابن النفيس،  )١(
 .٣/٣٢٥، )زرق(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٣٨٨ ،الخليل بن أحمد الفراهيدي، آتاب العين )٣(
 .١٣٥  الذيل آي، داوود األنطا )٤(
 .٣٤٦الحلبي،  )٥(



 ١٠٧ أمراض العين 

 ١٠٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض البصر: ثالثا •
 :الَبـَصر 

 .)١(<...َأْبَصار : ، جحسُّ العين: الَبَصر، محرآة>: في القاموس المحيط
 :هأمراض

 التي جاءت في القاموس المحيط تحدث آفة فيه وتتعدد األمراض التي تصيب البصر
 :هي على ثالثة أقسامو

 .أمراض ضعف البصر -١
 .أمراض بطالن البصر -٢
 . أمراض ضعف البصر أو بطالنه -٣

 أمراض ضعف البصر. ١
  :الدََّوش •

 ...ضيق العين،  وُظلمة البصر،: الدَّوش، ُمحرَّآة>: ذآر صاحب القاموس أن
ضيق في : الدََّوشو>: في المخّصص و.)٢(<فسدت من داء أصابها: َدِوَشت عيُنه، آَفِرَحو

الدََّوش، >: في قاموس األطباء و.)٣(<...ضعف في البصر آأّنما ُيبِصر ببعضها  والعين،
 .)٤(<ُظلمة في البصر أو َضْعف فيه: ُمحرَّآة
  :سََّماِديرال •

َضْعف الَبَصر، أو شيٌء ُيَتَراءى لإلنسان من َضْعف : السمادير>: في القاموس المحيط
 .)٥(<وِغَشاَوة العين:...السُّمُدور، بالضم و...النُّعَاس،  وَغْشي الدَُّوار وبصره عن السِّكر،

: ثر من ثالثة أحرف أوله سينفي باب ما جاء من آالم العرب على أآابن فارس يقول و
هو الشيء يتراءى لإلنسان من : ويقال. وقد اسمَدرَّ. ضعف البصر: ومن ذلك السمادير>

وهذا مما زيدت فيه الميم، وهو من السَّّدر، . ضعف البصر عند السكر من الشراب وغيره
 يدل على الراء اصل واحد والدال والسين>: )سدر(يقول في مادة و، )٦(<وهو تحيُّر البصر

 .)٧(<تحّير ورَّذلك إذا اسمَد وَسَدر بصره يسَدر،: يقولون و...اضطراب الرأي،  وشبه الحْير
هي  وإذا الحت لها السََّماِدير،: اْسَمَدرَّت عيُنه. إذا لم تكد تبصر: سَدرت عيُنه>: في فقه اللغةو

 .)٨(<غيره عند َخَلل يتَخلَُّلها وما ُيتراءى لها من أشباه الذُّباب

                                     
 .٢/٢٠، )بصر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٤٢٢، )دوش(مادة المرجع السابق،  )٢(
 ١٠/١٠٣ابن سيده، المخصص،  )٣(
 .١/٢٢٦القوصوني،  )٤(
 .٢/١١٧، )سمدر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/١٥٨، )سمدر(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٣/١٤٨، )درس(مادة المرجع السابق،  )٧(
 .١٣٥الثعالبي، فقه اللغة،  )٨(



 ١٠٨ أمراض العين 

 ١٠٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  : عيُنهَتغيََّقت •
 .)٢(<إذا اْسمَدرَّت>: زاد الزبيدي. )١(<أظلمت: تغَيََّقت عيُنهو>: في القاموس المحيط

غيَّق ذلك األمر بصر فالن، تغيَّق : حّيره، يقال: غّيق الشيُء بصَرهو>: في  العجم الوسيطو
 .)٣(<..أظلم، وغشيته ظلمة: بصره
  :الطَّْغَمشة •

الُمَطْغِمش من ينظر  وَضْعف البصر،: الطَّْغَمشة>: ذآر الفيروزآبادي في قاموسه أنَّ
هو َضْعف البصر، : قال النَّْضرو>: قال الزبيدي و.)٤(<إليك نظًرا خفيا لفساد عينيه

ن لفساد عينيه من هو من ينظر إليك نظًرا خفيا بكسر الَجْف: منه الُمَطْغِمش وآالطَّْرَفشة،
 .)٥(<...الضعف 
  :الطَّْفَرَشة •

أثبتها الزبيدي بالعين المعجمة  و.)٦(<الُمَطْغِمش: الُمَطْفِرش>: في القاموس المحيط
هو  وهو مقلوب الُمَطْرَغش، وصاحب اللسان، وأهمله الجوهري: الُمَطْغِرش>: يقول

 .)٧(< قليل من بصرهالُمَطْغِمش، الذي ينظر إليك بشيء
  :الطَّْرَفَشة •

 .)٨(<ضعفت وأظلمت،:  عيُنه≈ وَطْرَغش،: َطْرَفش، بالفاء>: جاء في القاموس
  :الِكْرَساَفة •

عّد  و.)١٠(<ُظلمتها و العين)٩(ُآدوَرة: الِكْرَساَفة، بالكسر>: ذآر الفيروزآبادي أن
: في أصلها يقول و.)١١()آسف(األصل عنده  ولكلمة مما زيد فيها الراءابن فارس هذه ا

على قْطع شيء  والفاء أصل يدل على تغير حال الشيء إلى ما ال يجب والسين والكاف>
 .)١٢(<...من شيء 

                                     
 .٣/٣٧٠، )غيق(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣/٣٨٦،)غيق(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦٦٩إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٣(
 .٢/٤٢٦، )طغمش(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٩/١٣٤، )طغمش(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/٤٢٦، )طفرش(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٩/١٣٥، )طغرش(مادة بيدي، الز )٧(
 .٢/٤٢٦، )طرفش(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
ين و> )٩( اء والع ي الم ُدورة ف ون والُك ي الل ْدَرة ف ادي، . <الُك ادة الفيروزآب در(م ي . ٢/٢١٢، )آ وف

 .٦٧٦. <ما لم يكن صافًيا ومال إلى السواد والُغبرة: الُكْدَرة من األلوان>: المنجد
 .٣/٢٥٥، )آرسف(ة مادالفيروزآبادي،  )١٠(
 .٥/١٩٤، )آسف(مادة ابن فارس،  )١١(
 .٥/١٧٧ابن فارس،  )١٢(



 ١٠٩ أمراض العين 
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  :الُكْمَنة •

ُآمَْنة، >: قال الهروي. )١(<...ُظلمة في البصر : الُكْمَنة، بالضَّمو>: في القاموس
شتراك اللفظي يطلق على ثالثة معان أحدها حالة تعرض للعين يضعف هي باال و:بالضم

تعرض  وتصير آالبليدة البطيئة الحرآة، ويتغير لون طبقاتها إلى الحمرة، ومعها البصر،
 .)٢(<...يجد صاحبها آأنَّ عينيه أعظم حجًما و...معها حكَّة 
 : الَكَهم •

 الهاء والكاف>: في مقاييس اللغة و.)٣(<َرقَّ وَآلََّ: َأْآَهم بصُرهو>: وسفي القام
: في المنجد و.)٤(<إذا َرقَّ: َأْآَهم بصرُه: يقولون و...بطٍء،  والميم أصل يدل على آالٍلو
 .)٥(<َآّل وَضُعف: َأْآَهم بصرُه>

  :فالوْع •

ذآر صاحب  و.)٦(<ْعف البصرَض: الُوُعوف، بالضم>: ذآر صاحب القاموس أن
قال األعرابي في  وضعف البصر،: الَوْغف بالغين>: اللسان أنَّ أبا عبيد ذآر عن أصحابه

 .)٧(<الغين وباب آخر، أْوَعف الرجل إذا ضعف بصره، فكأّنهما لغتان، بالعين
  :الوْغف •

 .)٨(<ضعف البصر، آالُوُعوف و: ...الوْغفو>: في القاموس
 :لتَّْرنيقا •

 .)٩(<...الضعف في الَبَصر : والتَّْرنيق>: جاء في القاموس
  :الَعَمش •

ضعف البصر، مع سيالن الدمع في أآثر : الَعَمش، محرآة>: ذآر الفيروزآبادي أنَّ
 : بلفظهوهو) العمش(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)١٠(<األوقات

o تغطشت عينه  و ...ش  الَعَم: الَغَطش، محرآة و>:  جاء في القاموس   :شالَغَط :
 .٢/٤٣٢، )غطش(مادة . <أظلمت

                                     
 .٤/٢٦٦، )آمن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢٤٩الهروي،  )٢(
 .٤/١٤٥، )آهم(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٥/١٤٥ابن فارس،  )٤(
 .٧٠١المنجد في اللغة،  )٥(
 .٣/٢٧٦، )وعف(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٦/٤٦٣، )وعف(مادة ظور، ابن من )٧(
 .٣/٢٧٦، )وغف(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٣/٣٢٣، )رنق(مادة  الفيروزآبادي، )٩(
 .٢/٤٣٠، )عمش(مادة المرجع السابق،  )١٠(



 ١١٠ أمراض العين 
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  :الَقَمع •

: في المعجم الوسيط و.)١(<...، اأو قلة نظر العين َعَمًش... >: في القاموس المحيط
 .)٢(<قلَّ نظُرها من الَعَمش: َقِمَعت عيُنه قمًعا>

  :الَغَمش •
أْظَلم بصره من جوٍع أو عطٍش، أو بالمهملة : َغِمش، آَفِرَح>: قال الفيروزآبادي

: في تاج العروس قال الزبيدي و.)٣(<بالُمْعَجمة عارٍض ثم يذهب وسوء بصٍر َأْصِلّي،
 .)٤(<زعم يعقوب أنها بدل والعين لغة فيه، و:قال ابن دريدو>

  :الَمَتش •
يشقُّ عليه : رجل َأمَْتش وسوء البصر، و: ...المَْتشو>: في القاموس المحيط

الَمْتش، سياقه يقتضي أن يكون و>: في ضبط هذه الكلمة يقول الزبيدي و.)٥(<النظر
: في المنجد في اللغة و.)٦(<...هو الصواب  وضبطه الصاغاني بالتحريك، وبالفتح،

 .٧<َلمت من حرِّ الشمس أو الجوعأْظ: مَِتَشت عيُنه=مَِتش>
  :الَمَدش •

ُظْلمة في العين من جوٍع أو حرٍّ : الَمَدش، محرَّآة>: ذآر صاحب القاموس أن
: في المعجم الوسيط و.)٩(<َأْحسَبه مقلوًبا من دِمَشو>: زاد صاحب التاج و.)٨(<...
 .)١٠(<َضُعف بصرها: َمِدَشت العينو>

  :السُُّدوف •

في  و.)١١(<َأْظَلمت عيناه من جوٍع أو ِآَبر: ≈ و: ...َأْسَدفو>: قال الفيروزآبادي
الفاء أصل صحيح يدل على إرسال شيء  والدال والسين>: مقاييس اللغة يقول ابن فارس

                                     
 .٣/٩٧، )قمع(مادة المرجع السابق،  )١(
 .٧٥٩إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٢(
 .٢/٤٣٢، )غمش(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٩/١٥٦، )غمش(ة مادالزبيدي،  )٤(
 .٢/٤٤٠، )متس(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٩/١٩١، )متش(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٧٤٥د، ِجْنُماْل )٧(
 .٢/٤٤١، )مدش(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٩/١٩٣، )مدش(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٨٥٩إبراهيم أنيس ورفاقه،  )١٠(
 .٤٠٢/ ٣، )سدف(مادة الفيروزآبادي،  )١١(



 ١١١ أمراض العين 

 ١١١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<على شيء غطاء له

                                     
 .١٤٩ – ١٤٨/ ٣، )سدف(مادة  ابن فارس، )١(
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 ١١٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ٢٣(
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     + + + + الدََّوش
    +  + + + السََّماِدير
    +  + + + تَغيََّقت عيُنه
     + + + + الطَّْغَمشة
     + + + + الطَّفَرَشة
     + + + + الطَّْرَفَشة
   +   + + + الِكْرَسافة
 +     + + + َنةالُكْم
      + + + ماآهاإل

      + + + الُوُعوف
      + + + الَوْغف
  +    + + + الَعَمش
      + + + الَقَمع
      - + + الَغَمش
      - + + الَمَتش
      - + + الَمَدش
      ± + + السُُّدوف

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت وتعني أن الملمح مثبت للفظ) ±(اإلشارة  -٣
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٤



 ١١٣ أمراض العين 

 ١١٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  األلفاظنجدول بياني ألنواع العالقات بي) ٢٤(
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  ر ر ر ل  ل ل ل  ففف   = الدََّوش
  ر ر ر ل  ل ل ل     ف =  السََّماِدير
تَغيََّقت 
  ر ر ر ل  ل ل ل      =ف  عيُنه

  ر ر ر ل  ل ل ل  فف =  ف الطَّْغَمشة
  ر ر ر ل  ل ل ل  ف =ف  ف الطَّْفَرشة
  ر ر ر ل  ل ل ل   =فف  ف الطَّْرَفشة
  ر ر ر ل  ل ل ل  =       الِكْرَسافة
  ر ر ر ل  ل ل ل =        الُكْمَنة
 ل د د دف لفف = ل ل ل ل ل ل ل ل الَكَهم
 ل د د دف لف =ف ل ل ل ل ل ل ل ل الُوُعوف
 ل د د دف ل =فف ل ل ل ل ل ل ل ل الَوْغف
  ر ر ر ل = ل ل ل         الَعَمش
 ل د د د = لففف ل ل ل ل ل ل ل ل الَقَمع
 لفف = د ر د د د ر ر ر ر ر ر ر ر الَغَمش
 لف =ف د ر د د د ر ر ر ر ر ر ر ر الَمَتش
 ل =فف د ر د د د ر ر ر ر ر ر ر ر الَمَدش
 = ل ل ل ل  ل ل ل         السُُّدوف

 : مفاتيح الرموز
  .اللفظة ذاتها=:  
  . ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
 .تضاد: د 



 ١١٤ أمراض العين 

 ١١٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
  أن هناك أربعة أنواع من العالقات بين األلفاظالجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 :هيو
 :عالقة ترادف ♦

ي .١ دََّوش(ن ب شة( و)ال ة( و)الطَّْغَم شة( و)الطَّْفَرش اظ  ) الطَّْرَف ذه األلف فه
 . الدالليةذات المالمح في إثبات اتشترك جميًع

ين  .٢ سََّماِدير(ب ق( و)ال ات ) التََّغيُّ ي إثب شترآان ف ا ي حفكالهم  ذات المالم
 .الداللية

شترك ت عهافجمي) الَقَمع(و) الترنيق(و) الَوْغف( و)الوعف( و)الَكَهم(بين  .٣
 .في إثبات المالمح الداللية ذاتها

فهذه األلفاظ تشترك في إثبات ملمح ) الَمَدش( و)الَمَتش( و)الَغَمش(بين  .٤
 ).أصلي(في نفي ملمح  و) ضعف–آفة في البصر (

 :عالقة اشتمال ♦
جميع ألفاظ الحقل المثبتة المالمح، فكال  ومرادفاته من جهة و)الَكَهم(بين  .١

ة في البصر       (ي إثبات ملمح    الجهتين تشترآان ف    ) أصلي  – ضعف    –آف
 هذه الزيادة مما    اختالفتزيد ألفاظ الحقل األخرى ببعض الزيادات مع        و

 .يجعل العالقة اشتمال
من جهة أخرى، )  الَمَدش- الَمَتش –الَغَمش ( ومن جهة) السُُّدوف(بين  .٢

ي في نف و)  ضعف–آفة في البصر ( في إثبات ملمح الجهتانفبينما تتفق 
 ).أصلي(تزيد بإثبات ملمح ) السُُّدوف(إال أن ) أصلي(ملمح 

ين  .٣ سدوف(ب ة و) ال ن جه ه(م م ومرادفات ال ) الكه رى، فك ة أخ ن جه م
، إال  )  أصلي    – ضعف   –آفة في البصر    (الجتين تتفقان في إثبات ملمح      

 ).أصلي(أن الجهة األولى تزيد بنفي ملمح 
 :عالقة تنافر ♦

مرادفاته من جهة أخرى،      و )الَغَمش( و ن جهة مرادفاته م  و )الدََّوش(بين   .١
ح   ات ملم ي إثب شترآان ف ان ت صر (فالجهت ي الب ة ف ا )  ضعف–آف لكنهم

 ).ضيق العين(تزيد الجهة األولى بملمح  و)أصلي(يتناقضان في ملمح 
مرادفاته من جهة أخرى،     و )الَغَمش( و مرادفه من جهة   و )السََّماِدير(بين   .٢

يتناقضان في     و ) ضعف –آفة في البصر    (ح  تفقان في إثبات ملم   تفكالهما  
 ).تحير(تزيد الجهة األولى بإثبات ملمح  و)أصلي(ملمح 

مرادفاته من جهة أخرى، فالجهتان  و)الَغَمش( ومن جهة) الِكْرَسافة(بين  .٣
ة في البصر    (تتفقان في إثبات ملمح      تتناقضان في ملمح     و) ضعف –آف

 ).آدورة(تزيد الجهة األولى بملمح  و)أصلي(
ان           و )الَغَمش( و من جهة ) الُكْمَنة(بين   .٤ ه من جهة أخرى، فالجهت مرادفات

ة في البصر    (تتفقان في إثبات ملمح      تتناقضان في ملمح     و) ضعف –آف
 ).حمرة(تزيد الجهة األولى بملمح  و)أصلي(



 ١١٥ أمراض العين 

 ١١٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ان         و )الَغَمش( و من جهة ) الَعَمش(بين   .٥ مرادفاته من جهة أخرى، فالجهت
ة  (تتفقان في إثبات ملمح      تتناقضان في ملمح     و) ضعف –في البصر   آف

 ).سيالن(تزيد الجهة األولى بملمح  و)أصلي(
 :عالقة تضاد ♦

مرادفاته من جهة أخرى،      و )الَغَمش( و مرادفاته من جهة   و )الَكَهم(بين   .١
ا   )  ضعف -آفة في البصر    (فكال الجهتين تتفقان في إثبات ملمح        إال أنهم

 ).أصلي(يتناقضان في ملمح 
 .لجزء من الكلتختفي عالقة او



 ١١٦ أمراض العين 

 ١١٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض بطالن البصر. ٢
 : الَعَمى •

: زاد الزبيدي. )١(<...ذهب بصره آله : ىَعِمي، آرضي، َعًم>: قال الفيروزآبادي
َعِمَيت عيناه : ال يقع هذا النعت على الواحدة، بل عليهما، تقول وأي من آلتا العينين،>
 الحرف المعتل أصل واحد يدل على ستر وميمال والعين>: في مقاييس اللغة و.)٢(<...
قد عد حنين بن  و.)٣(<...ذهاب البصر من العينين آلتيهما : تغطية، من ذلك الَعَمىو

؛ ألن شكل العين افال يكون سببها ظاهًر. )٤(إسحاق ذهاب البصر من آالم العين الخفية
العين صحيحة  و)صرأي بطالن الب(قد يكون و>: يقول في ذلك ابن النفيس ومعها سليمة،

مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)٥(<...عند جمهور الناس سليمة  وفي ظاهر األمر
 : ويفسر بلفظه)العمى(

o ٤٠٨-٤/٤٠٧، )عشو(مادة . <أو الَعَمى: ... مقصور: الَعَشاو>: الَعَشا. 
o ٣/٢٥٧، )آفف(مادة . <ِميَع: الضّم و بصره، بالفتح،فَّآَُ>: افَفالَك. 
  :الَكَمه •

الَعَمى يولد به اإلنسان، أو عامٌّ، َآِمه، : الَكَمه، محرَّآة>: ذآر الفيروزآبادي أن
ذآر أهل  و...أو عام في الَعَمى العارض >: قال الزبيدي. )٦(<صار أْعَشى وَعِمَي،: آَفِرَح
قد ذآر القوصوني هذا المعنى  و.)٧(<ن حادًثا بعد بصريكو وأن الَكَمه يكون ِخْلَقًة: اللغة

 .)٨(األخير في قاموسه
 : الَعَور •

في مقاييس  و.)٩(<...ذهاب حسِّ إحدى العينين : الَعَور>: جاء في القاموس المحيط
اآلخر يدل على مرض  ويدل أحدهما على تداول شيء،: الراء أصالن والواو والعين>: اللغة
ُيشتق  ومعناه الخلو من النظر، ثم ُيحمل عليه وآل ذي عينين، وإحدى عينّي اإلنسان،في 
 : بلفظهيفسر و)الَعَور(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)١٠(<منه

o ٢/٢٠٩، )قور(مادة . <الَعَور: الَقَور، محرآةو>: الَقَور. 
                                     

 .٤/١٤، )عمي(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٩/٤٠٧، )عمي(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٤/١٣٣، )عمي(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١٤٣حنين بن إسحاق،  )٤(
 .٤٦٧ – ٤٦٦، ابن النفيس )٥(
 .٣/٧١٤، )آمه(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١٩/٨٧، )آمه(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٢/٢١٢وصوني، الق )٨(
 .٢/١٧٥، )عور(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٤/١٨٤، )عور(مادة ابن فارس،  )١٠(
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  :الَخْسف •

: في اللسان و.)١(<ذهبت أو َساَخت: العين≈ و: ...َخَسف>: سقال صاحب القامو
في مقاييس  و.)٢(<...هي التي ُفِقَئت حتى غابت حدقتاها في الرأس  و:عيٌن َخاسِفةو>

إليه يرجع فروع  وغؤور، والفاء أصل واحد يدل على غموض والسين والخاء>: اللغة
 ابن النفيس في أثناء آالمه عن بطالن قال .)٣(<...َعِمَيت : اْنَخَسفت العين و...الباب 
هذا قد يكون مع فساد ظاهر في العين آما إذا آانت ُمنَخسفة أو ُملتصِقة األجفان >: البصر
 .)٤(<...بالمقلة
  :الَبَخق •

أْن ال  وأآثره َغَمًصا، وأقَبح الَعَور،: الَبَخق، محرَّآة>: جاء في القاموس المحيط
الَعَور : الَبَخق: قال الجوهري>: قال الزبيدي. )٥(<...عيِنه على حدقته، يلتقي ُشْفُر 

: قال ابن األعرابي وأن ُتْخَسف العيُن بعد الَعَور،: الَبَخق: باْنِخساف العين، وقال َشِمر
تبقى عينه ُمنَفِتحة َقاِئمة، أو هو أن ال يلتقي ُشْفُر عينه على  والَبَخق أن يذهب بصره

 .)٦(<حدقته
  :ُقُمورال •

زاد . )٧(<...تحّير بصُره من الثَّلج : الرجل≈ و: ...َقِمر السقاءو>: في القاموس
الراء أصل صحيح  والميم والقاف>: في مقاييس اللغة و.)٨(<فلم يبصر>: صاحب التاج

 من الباب َقِمر الرجل، إذا لم يبصر في و...ثم يتفرع منه ... يدل على بياض في شيء 
: سببه في األآثر وأما الُقُمور فهو آالٌل يحدث للبصر،و>: <نتيجة الفكر>في و.)٩(<الثَّلج

ينظر  وأن ال يتحقق األشياء البعيدة،: عالمته والنظر القوي، ومداومة الضوء الساطع
 .)١٠(<األشياء القريبة آأنها بياض

                                     
 .٣/١٧٨، )خسف(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٥٤، )خسف(ابن منظور، مادة  )٢(
 .١٨١ – ١٨٠/ ٢، )خسف(ابن فارس، مادة  )٣(
 .٤٦٧ – ٤٦٦ابن النفيس،  )٤(
 .٣/٢٨٤، )بخق(الفيروزآبادي، مادة  )٥(
 .١٣/١٦، )بخق(الزبيدي، مادة  )٦(
 .٢/٢٠٧، )قمر(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٧/٤١٣، )قمر(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢٦ – ٥/٢٥، )قمر(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١٤٤القيسي،  )١٠(
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 ليجدول بياني لنقاط االلتقاء الدال) ٢٥(

 المالمح
 

         
 األلفاظ

)١( 
صر

الب
ي 
ة ف
آف

 

)٢( 
الن
بط

 

)٣( 
من

ين
الع

 
 

)٤( 
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سال

 

)٥( 
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)٦( 
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ر 
شف
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ال 
دقة
لح
ا

 

)٧( 
ض
بيا
 ال
من

 

)٨( 
س
رأ
 ال
في

قة 
حد
 ال
ب
غيا

 

آلتا +  + + الَعَمى
    + + العينين

 -َعَشا ال
آلتا +  + + الكفاف

    + + العينين

آلتا +  + + الَكَمه
    ± + العينين

    + + + + + الَعَور
    + + + + + َورَقال

آلتا +  + + الَخْسف
 +   + - العينين

 +  + + - + + + الَبَخق

آلتا +  + + الُقُمور
  +  + + العينين

 :ملحوظة
   .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت وح مثبت للفظتعني أن الملم) ±(اإلشارة  -٣
 .تعني أن الملمح مثبت للعينين آليهما) آلتا العينين(+اإلشارة  -٤
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٥
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٦(
 

مى
اَلَع

 

َشا 
اَلَع

-
ف
كفا
َمه ال
الَك
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َور
َع

 

َقال
ف َور
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لُقُم
ا

 

 ل ر ر ل ل لف = الَعَمى
 ل ر ر ل ل ل =فالكفاف-الَعشَا

  ر ر ل ل = ل ل الَكَمه
 ل ر رف = ل ل ل الَعَور

 ل ر ر =ف ل ل ل َورَقال
 ر  = ر ر ر ر ر الَخْسف
 ر =  ر ر ر ر ر الَبَخق
 = ر ر ل ل  ل ل الُقُمور

 : زمفاتيح الرمو
 .اللفظة ذاتها=:  
 . ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
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 :ول التحليلية للجدالقراءة 
ع من العالقات تربط بين انوثالثة أ أن هناك الجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 :هي واأللفاظ
 ترادفعالقة  ♦

 . فجميعها تحمل ذات المالمح)الكفاف( و)العشا( و)الَعَمى(بين  .١
 .، فكالهما له المالمح ذاتها)القور(و) العور(بين  .٢

 :اشتمالعالقة  ♦
آفة في (فكالهما يتفقان في إثبات ملمح ) الَكَمه( و ومرادفاته)الَعَمى(بين  .١

صر  الن –الب ين  – بط ن الع ين ( م ا العين ين   –) آلت كل الع المة ش  – س
 ).مكتسب(بنفي ملمح ) الَكَمه(يزيد  و)مكتسب

ين جهتا التفكلمن جهة أخرى، ) الَعَور(وومرادفاته من جهة  )الَعَمى(بين  .٢
ع المالمح     ت د  تلكن   وتفقان في إثبات جمي ى  زي ادة في    الجهة األول بالزي

 . عالقة اشتمالها مما يجعل)من العين(إثبات ملمح 
تفقان تفهما من جهة أخرى، ) الُقُمور(وومرادفاته من جهة  )الَعَمى(بين  .٣

ة  ح الداللي ع المالم ات جمي ي إثب د  وف ور(يزي ح ) الُقُم ات ملم ن (بإثب م
 ).البياض

تفقان تاهما تفكلومرادفه من جهة أخرى، ) الَعَور(ومن جهة  )الَكَمه(بين  .٤
من (إثبات ملمح الزيادة في يزيد ب) الَكَمه(في إثبات جميع المالمح إال أن 

 ).مكتسب(بنفي ملمح  و)العين
 في تفقانتاهما تفكل ،ومرادفه من جهة) الَعَور(ومن جهة  )الُقُمور(بين  .٥

ة إال  ع المالمح الداللي ات جمي ور(ن أإثب د ) الُقُم ادة في بيزي ات الزي إثب
 .مما يجعل العالقة في دائرة االشتمال)  من البياض– من العين(ملمح 

 :عالقة تنافر ♦
ا ت ، فكل من جهة أخرى   ) الَخْسف(وومرادفاته من جهة     )الَعَمى(بين   .١

 من العين –بطالن  –آفة في البصر (تفقان في إثبات ملمح تين جهتال
سالمة شكل (تناقضان في ملمح تإال أنهما )  مكتسب– )آلتا العينين(

 ).غياب الحدقة في الرأس(بإثبات ملمح ) الَخْسف( يزيد و)العين
ا ت فكل ،من جهة أخرى     ) الَبَخق (وومرادفاته من جهة      )الَعَمى(بين   .٢

 -لعين  من ا- بطالن -آفة في البصر (في إثبات ملمح تفقان تين جهتال
ين     (تناقضان في ملمح       ت و )مكتسب د   ت و )سالمة شكل الع الجهة  زي
ى ي ب األول ادة ف ات الزي ين(ملمح إثب د ت و)من الع ةزي ة الثاني  الجه

ح   ات ملم ة    (بإثب ى الحدق شفر عل ي ال ي   –ال يلتق ة ف اب الحدق  غي
 ).الرأس

آفة في (، فاللفظان يشترآان في إثبات ملمح ) الخسف( و)الَكَمه(بين  .٣
صر الن – الب ين – بط ن الع ين( م ا العين سب– )آلت ا )  مكت إال أنهم

ه (يزيد   و )سالمة شكل العين  (يتناقضان في إثبات ملمح      بنفي  ) الَكَم



 ١٢١ أمراض العين 

 ١٢١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

سب(ملمح  د و)مكت ْسف(يزي ات ملمح ) الَخ ي (بإثب ة ف اب الحدق غي
 ).الرأس

آفة في البصر (آالهما يتفقان في إثبات ملمح ) الَبَخق( و)الَكَمه(بين  .٤
إال أنهما يتناقضان في إثبات ملمح )  مكتسب– من العين – بطالن –
ادة   و)مكتسب (بنفي ملمح  ) الَكَمه(يزيد   و )سالمة شكل العين  ( بالزي

د    و )في العين (في إثبات ملمح     ات ملمح     ) الَبَخق (يزي ال يلتقي   (بإثب
 ). غياب الحدقة في الرأس–الشفر على الحدقة 

ات ملمح    ، فالللفظان   ) الَخْسف( و )الَعَور(بين   .٥ ة  (يشترآان في إثب آف
ا يتناقضان في    )  مكتسب– من العين  – بطالن   –في البصر    إال أنهم

بالزيادة في إثبات ) الَخْسف( يزيد و)سالمة شكل العين  (إثبات ملمح   
 ).غياب الحدقة في الرأس(بإثبات ملمح  و) العينمن(ملمح 

ا  تكلمن جهة أخرى، ف    ) الَبَخق(وومرادفه من جهة     )الَعَور(بين   .٦ اهم
ح  ت ات ملم ي إثب ان ف صر  (تفق ي الب ة ف الن –آف ين – بط ن الع  – م

ات ملمح         تإال أنهما   ) مكتسب ين     (تناقضان في إثب  )سالمة شكل الع
ة          (بإثبات ملمح   ) الَبَخق(يزيد  و ى الحدق شفر عل اب  –ال يلتقي ال  غي

 ).الحدقة في الرأس
آفة ( ملمح  ، فالللفظان يشترآان في إثبات    ) الَخْسف( و )الُقُمور(بين   .٧

ا   )  مكتسب – )آلتا العينين ( من العين    – بطالن   –في البصر    إال أنهم
ح   ات ملم ي إثب ضان ف ين (يتناق كل الع المة ش د  و)س ور(يزي ) الُقُم

ات ملمح  اض(بإثب ن البي د و)م ات ملمح ) البخق(  يزي اب (بإثب غي
 ).الحدقة في الرأس

ات        )الَبَخق( و )الُقُمور(بين   .٨ ان في إثب ا يتفق ة في    ( ملمح    ، فكالهم آف
صر  الن –الب ين  – بط ن الع سب– م ي  )  مكت ضان ف ا يتناق إال أنهم

من  (بإثبات ملمح    ) الُقُمور(يزيد   و )سالمة شكل العين  (إثبات ملمح   
اض ح   و)البي ات ملم ي إثب ادة ف ين(بالزي ن الع د  و،)م ق(يزي ) الَبَخ

ح   ات ملم ة    (بإثب ى الحدق شفر عل ي ال ي   –ال يلتق ة ف اب الحدق  غي
 ).الرأس

 .الجزء من الكل والتضادالترادف وتختفي عالقة و
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 :أمراض ضعف البصر أو بطالنه. ٣
 : الَجَهر •

في  و.)١(<لم تبصر في الشمس: َجِهرت العيُن، آَفِرَحو>: جاء في القاموس المحيط
: نفيس يقولفي المهّذب البن ال و.)٢(<اَألْعَشى باللَّيل وبالنَّهار،: قيل اَألْجَهرو>: التاج

 هو أن يْضُعف البصر أو يتعطَّل في النهار وهذا آالضدِّ للَعَشا،: ُسمِّي الَخَفش وفي الَجَهر>
 .)٤(<الرُّوْزُآور>يطلق عليه القْيِسّي و.)٣(<في الضَّْوء الشَّديد جدا، أو ُيبصر في الليلو

  :)٥(الَخَفش •
في يوم  وأن ُيبصر باللَّيل دون النَّهار،: ... آةالخََفش، محرَّ>: في القاموس المحيط

َضْعف في اإلبصار يظهر في النُّور : الَخَفش>: في المعجم الوسيط و.)٦(<َغيٍم دون َصحو
 .)٧(<الشَّديد
  :الَعَشا •

 .)٨(<...النَّهار، آالَعشَاَوة  وسُوء البصر باللَّيل: الَعَشا، مقصورةو>: في القاموس المحيط
قلة وضوح  والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ظالم والشين والعين>: في مقاييس اللغةو

هو الذي  ومصدر األعشى،: مقصورة: الَعشَا و:قال الخليل... في الشيء، ثم يفرَّع منه ما يقاربه 
هو أن و>: يهيقول ف و)الشَّْبكرة(يسميه ابن النفيس  و.)٩(<...هو بالنَّهار بصير  وال ُيبصر باللَّيل

 . )١٠(<يضعف في طَرفيه ويِصحُّ في النَّهار وًالَيْضُعف البصر أو يتعطَّل لي
 :بلفظهويفسر ) الَعَشا(مما جاء بمعنى و

o شَّْبَكَرة شَّْبَكرة>: )١١(ال ور، : ال ْب ُآ ن َش ة م وا الَفْعَلل رَّب، بن َشا، ُمع و  والَع ه
 .٢/١٢١، )شبكر(مادة . <...اَألْعَشى 

                                     
 .٢/٥٠، )جهر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٦/٢٢٤، )جهر(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٤٦٢ابن النفيس،  )٣(
 .١٤٤ – ١٤٣ي، القيس )٤(
في و>: يقول. أن هذه الكلمة أصلها فارسية) الكلمات الفارسية في المعاجم العربية(جاء في آتاب  )٥(

ه سمي الخفاش لضعف        و>: وقبله يقول < وطواط، آلمة فارسية  : خفاش: غرائب اللغة العربية   ب
ل       : بصره في النهار، والخفاش     ر باللي ائر يطي ة نصر   . <...ط ي ، الكلم     جهين ات الفارسية في     عل

 .١٣٠المعاجم العربية، 
 .٢/٤٢٠، )خفش(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢٤٦إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٧(
 .٤/٤٠٨، )عشو(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٤/٣٢٢، )عشو(مادة ابن فارس،  )٩(
 .٤٦٠ابن النفيس،  )١٠(
ة           )١١( اجم العربي شبكور >: جاء في الكلمات الفارسية في المع ذ : ال يالً  ال رى ل ة نصر   . <ي ال ي جهين

 .٢١٥علي، 
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ٢٧(

 المالمح
        
 األلفاظ

)١( 
ي 
ة ف
آف

صر
الب

 

)٢( 
الن
بط

 

)٣( 
ار
لنه
ي ا
ف

 
 + ± + الَجَهر
 + ± + الَخَفش
 ض+ ± + الَعَشا

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .ن اللفظتعني أن الملمح منفي ع) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت وتعني أن الملمح مثبت للفظ) ±(اإلشارة  -٣
 .ن الملمح مثبت للفظ بضدهأتعني )  ض+(اإلشارة  -٤
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٥

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ  )٢٨ (

 الَعَشا الَخَفش الَجَهر 
 د ف = الَجَهر
 د = ف الَخَفش
 = د د الَعَشا

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 . ترادف: ف 
 .تضاد: د 



 ١٢٤ أمراض العين 

 ١٢٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
  أن هناك نوعين  من العالقات تربط بين األلفاظالجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 :هيو
 :عالقة ترادف ♦

 . الدالليةذات المالمحهما يحمالن فكال) الَخَفش( و)الَجَهر(بين  .١
 :عالقة تضاد ♦

ا     ) الَعَشا(ومن جهة   ) الَخَفش و الَجَهر(بين   .١ من الجهة األخرى فبينم
ة في البصر     (تتفق الجهتان في إثبات ملمح        ات   و في نفي    و )آف إثب

ات     ) دائم(في نفي ملمح  و )بطالن(ملمح   ضادان في إثب ا يت إال انهم
 ).في النهار(ملمح 

 .الجزء من الكلوواالشتمال  ة التنافرتختفي عالقو



 

 ١٢٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض األنف: الفصل الثالث
 :اَألْنف 

قال >: قال الزبيدي و.)١(<...ٌف، آُن وآَناف وأُنوف: م،ج: اَألْنف>: قال الفيروزآبادي
هي ما صلب من األنف،  والَقَصبة، والَحاِجز، و)٢(رينَمْنِخهو اسٌم لمجموع ال: شيُخنا

...>)٣(. 
 :هأمراض 

  :السُّدَّة •

قال . )٤(<داٌء في األنف، آالسُّداد، بالضم و: ...السُّدَّة، بالضمو>: قال الفيروزآبادي
 السين>: عند ابن فارس و.)٦(<...يمنع َنِسيم الريح  و،)٥(يُسدُّه، يأخذ بالَكَظم>: الزبيدي

 ...آل حاجز بين شيئين سّد  و...ه مالءمت وهو يدل على ردم شيء والدال أصل واحدو
  .)٧(<السُّدَاد داٌء يأخذ باألنف يمنع النَِّسيمو

السُّدَّة في >:  قال )٨()السُّدَّة في الخَيُشوم( سماه ًالقد خّصص ابن سينا في القانون فصو
الخَيُشوم هي الشيء المحتبس في داخله حتى يمنع الشيء النافذ من الحلق إلى األنف، أو من 

داٌء يأخذ في األنف يمنع الشَّم : السَِّداد والسُّدَّة>: )١٠(قال ابن الحشَّاء. )٩(<...نف إلى الحلق األ
...>)١١(. 

  ):الُخَشام (الَخَشم •
تغّيرت رائحته :  األنف≈و: ...اُخشوًم واَخِشم، آَفِرَح، َخَشًمو>: في القاموس المحيط

                                     
 ٣/١٥٩، )أنف(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 مادةصحاح العربية،  و إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة.<َثْقُب األنف: الَمْنِخُر> )٢(

 .٢/٨٢٤، )نخر(
 .١٢/٩٣، )أنف(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٤١٦، )سّد(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٤/١٤٣، )آظم(مادة الفيروزآبادي، . <الحلق، أو الفم، أو مخرج النفس: الَكَظم، محرآة> )٥(
 .٥/١١، )سّد(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٣/٦٦، )سّد(مادة ابن فارس،  )٧(
الفيروزآبادي، . <الَخيُشوم من األنف، ما فوق ُنخرته من القصبة، وما تحتها من َخشارم الرأسو> )٨(

 .٤/٥١، )خشم(مادة 
 .٢/٢٩٢ابن سينا، القانون،  )٩(
آان . ، فقيه حكيمأحمد بن محمد أبو جعفر ابن الحشاء) م١٢٥٠ نحو –/ ... هـ ٦٤٧ نحو–(...  )١٠(

ه              وم   (معاصرا ألبي زآريا الحفصي بتونس، وبإشارته صنف ابن الحشاء آتاب د العل وهو  ) ... مفي
سان، واألمراض وبعض                   معجم مختصر غزي     ة وأعضاء اإلن اقير الطبي دة، في أسماء العق ر الفائ

اب الطب      (الحيوانات البرية والبحرية، ويسمى أيضا       تفسير األلفاظ الطبية واللغوية الواقعة في آت
 .١/٢١٩الزرآلي، ). المنصوري ألبي بكر الرازي

 .١١٥ ابن الحشاء،  )١١(



 ١٢٦ فنأمراض األ 

 ١٢٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

: اَخِشَم األنف َخشًمو>: قال الزبيدي. )١(<ال يكاد يشمُّ شيًئا: األْخَشم و...من داٍء فيه 
 لسدَّة ااألْخَشم ال يكاد يشمُّ شيًئا طيًِّبا آان أو َنِتًن و...هي السُّدَّة  وتغيرت رائحته من داٍء فيه،

 .)٢(<)هو َأْخشم ولقي اهللا: (منه الحديث وفي خياشيمه من َآْسر إحدى العظام الثالث،
 الميم أصل واحد يدل على ارتفاع، فالخَيُشوم األنف، والشين والخاء>: عند ابن فارسو
داٌء يأخذ في جوف األنف فتتغير رائحته >: عند القوصوني و.)٣(<داٌء يعتريه: الَخَشمو

فقدان : الَخَشم: قال األطباء وأْخَشم ال يكاد يشمُّ شيًئا، وصاحبه مْخُشوم، وآالُخَشام، بالضَّم،
يسمى  وإما لُسدَّة في مجرى األنف عن لحٍم نابت، وهو إما مولوٌد ال عالج له، والشم،

: في القاموس الطبِّي و.)٤(<...إما خلٍط غليظ لزج يسدُّ المجرى  و...َبواِسير األنف 
 .)٥(<...أساسي  و...انسدادي : هما نوعان رئيسيان وفقدان حاسة الشّم،: ُخَشام>

  :الزُّآام •
تحلُّب فضول رطبة من بطني : ... الزََّآَمة والزَُّآام،  بالضم،>: قال صاحب القاموس

: بين النَّزلة فقال وقد جمع ابن سينا بين هذا المرض و.)٦(<الدماغ المقدمين إلى الَمْنَخرين
اس هاتان العلتان مشترآتان في أنَّ آل واحد منهما سيالن المادة من الدماغ، لكن من الن>

 باسم الزَُّآام ما نزل من طريق األنف، ومن يخص باسم النَّزلة ما نزل وحده إلى الحلق،
 من طريق األنف ًاليسمى بالزَُّآام ما آان ناز ومن الناس من يسمِّي جميع ذلك نزلة،و

 بالجملة إلى مقدِّمة وجلدة الوجه، وملحا متواتًرا، مانًعا للشّم، منصبا إلى العين ورقيًقا،
ُيستدل على الزَُّآام بانسداد >: من عالماته التي جاءت في الُمغني و.)٧(<أعضاء الوجه

الزَُّآام تحلُّب الرطوبات من الرأس إلى األنف من حرٍّ أو >في التَّنوير و.)٨(<األنف
 خاطي يتميز بالعطاسلمالتهاب حاد بالغشاء ا: الزَُّآام>: في القاموس الطبي و.)٩(<برد
 . )١٠(<رازات مخاطية غزيرة من األنفإف والتدميعو

 :بلفظهويفسر ) الزَُّآام(مما جاء في القاموس مما هو بمعنى و
o ٢/٤٩٥، )أرض(مادة . <الزَُّآام و: ...اَألْرض>: اَألْرض. 
o ٢/٥٣٧، )ثأط(مادة . <قد ُثِئط، آُعِني والزَُّآام،: الثَُُّؤاط، آُغَرابو>: الثَُّؤاط. 

                                     
 .٤/٥١، )خشم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٦/٢١٣، )خشم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢/١٨٤، )خشم(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٩٠ – ٨٩/ ٢القوصوني،  )٤(
 .٤٤٩اللبدي، عبد العزيز . د )٥(
 .٤/٧٩، )زآم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/٢٨٣ابن سينا، القانون،  )٧(
 .٩٨سعيد بن هبة اهللا،  )٨(
 .٢٣القمري،  )٩(
 .٥٦٨، اللبديعبد العزيز . د )١٠(



 ١٢٧ فنأمراض األ 

 ١٢٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

o اع َراب >: الثَُّط اع، آُغ ام،: الُثَط ي،  والزَُّآ ع، آُعِن د ُثِط ضم،   وق اِعي، بال الثُّط
 .٣/١٤، )ثطع(مادة . <المزآوم

o ٣/٣٩، )رطع(مادة . <الزَُّآام أو نحوه: الرََّطع أيضاو>: الرََّطع. 
o ضُّْؤدة ضُّْؤد>: ال ضُّْؤدة وال ضمهنّ  وال ضُُّؤوَدة، ب َي،   : ال ِئد، آُعِن ام، ُض الزَُّآ

 .١/٨٢٩، )ضأد(مادة . <أْضَأده اهللا تعالى و، فهو َمْضئود،اُضؤوًد
o ٣/٤٢٣، )ضأك(مادة . <ُضِئك، آُعِنَي ومزآوم،: وكُئرجل َمْض>: الضَّأك. 
o ٣/٤٢٥، )ضنك(مادة . <الزَُّآام: ابآُغَر و،: ...الضَّْنك>: الضُّناك. 
o ١/٢٦، )طشأ(مادة . <الزَُّآام: آُهَمَزة والُطْشأة، بالضم،>: الُطْشَأة. 
o ٤/١٢٣، )غّم(مادة . <الَمْزآوم: الَمْغموم والزَُّآام،: الُغَمام، بالضمو>: الُغَمام. 
o ة ةاو>: اللُّْبط وط  : للُّْبَط و ملب ا فه ضم، َلْبًط ِبَط، بال ام، ُل ادة . <الزَُّآ بط(م ، )ل

٢/٥٨٠. 
o ٣/٦٢٤، )نزل(مادة . <الزَُّآام: النَّزلةو>: النَّزلة. 
  :الَخْبَطة •

: قال الزبيدي. )١(<الزَّْآَمة تصيب في فصل الشتاء: الَخْبَطةو>: جاء في القاموس
عند  و.)٢(<...الّصواب في ُقُبل الشتاء آما هو نص العين  وهو غلط، وذا في النسخ،هك>

: الَخْبَطة>: )٤(قال السجزي.)٣(<آالزَّْآَمة تنشأ عن البرد: الَخْبَطة بالفتحو>: القوصوني
 .)٥(<انسداد مسام الرأس بمالقاة البارد واجتماع البخارات فيها

  :الدُّثَّة •

: يقول ابن فارس في أصل المادة. )٦(<الزَُّآام القليل: الدُّثَّة، بالضمو>:  القاموسفي
 .)٧(<هو المطر الضعيف والثاء آلمة واحدة والدال>

  ):الطُّشَّة (َشاشالطُّ •
قد ُطشَّ  وة،داٌء آالزَُّآام، آالطُّشَّ: بالضم والطَّشاش، آالرَّشاش،و>: في القاموس

سميت ألنه إذا استنثر صاحبها >: علل الزبيدي سبب التسمية قائال و.)٨(<الرجل، بالضم

                                     
 .٢/٥٤٤، )خبط(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٠/٢٣٢، )خبط(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢٤٦القوصوني،  )٣(
م حقائق أسرار الطب، وهو موسوعة ١٤٣٣) هـ٧٣٤(، آتب قبل هو مسعود بن محمد السجزي )٤(

عيون (لم ترد ترجمته في . (١٢/٣٠١ ، بروآلمان، تاريخ األدب العربي.<طبية توجد في برلين
 ).، وال في آتب التراجم األخرى سوى المرجع المذآور)معجم المؤلفين(، وال في )األنباء

 .١٢١ السجزي،  )٥(
 .١/٢٢٦، )دّث(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/٢٦٤، )دّث(مادة ابن فارس،  )٧(
 .٢/٤٢٦، )طّش(مادة الفيروزآبادي،  )٨(



 ١٢٨ فنأمراض األ 

 ١٢٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

: ُطشَّة>: في بحر الجواهر و.)١(<...هو الضعيف القليل منه،  وطشَّ آما يِطّش المطر،
هو ضعيف الزَُّآام ألنه إذا استنثر صاحبها طشَّ آما يِطشُّ  وهي داٌء يصيب الناس،

 .)٢(<المطر
  :الرَُّعاف •

َسِمع، خرج من أنفه الدم  وُعني، وَآُرم، وَمَنع، وَرَعف، آَنَصر،>: في القاموس
الرََّعف، >: في قاموس األطباء و.)٣(<الدم بعينه: االرَُّعاف أيًض و، آُغَراب،اُرعاًف واِرْعًف
ن األنف، ُسمِّي ُرعاًفا لسبقه علم الدم الذي يسبق م: الرَُّعاف، بالضّم والسَّبق،: بالفتح

هو ال يقطع إال عند إفراطه، أو عن دفع  وغلبته، وهذا الدم إما عن آثرته والرَّاِعف،
سيالن الدم من : الرَُّعاف>: في التنوير و.)٤(<...الطبيعة له في األمراض الحادة 

 . )٥(<األنف
 :بلفظهيفسر و) الرَُّعاف(مما جاء في القاموس المحيط مما هو بمعنى و

o ٤/٣٥٦، )خوى(مادة . <الرَُّعاف و: ...الَخَوىو>: الَخَوى. 

                                     
 .٩/١٣٤، )طّش(ة مادالزبيدي،  )١(
 .١٩٤الهروي،  )٢(
 .٣/١٩٥، )رعف(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١/٢٧٨القوصوني،  )٤(
 .٢٢القمري،  )٥(



 ١٢٩ فنأمراض األ 

 ١٢٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٢٩(

 المالمح
 

        
 األلفاظ

)١( 
ف
ألن
ي ا
ة ف
آف

 

)٢( 
داد
نس
ا

 

)٣( 
س
لنف
ع ا
تنا
ام

 

)٤( 
شم
 ال
اع
متن
ا

 

)٥( 
الن
سي

 

)٦( 
ت
وبا
رط

 

)٧( 
 دم

)٨( 
 ال
في

رد
ب

 

)٩( 
حة
رائ

ر 
تغي

 

      + + + + السُّدَّة
 +     + + + + الَخَشم

 ++ /   + ٢+ + - + + الزَُّآام
  ض

 ...ض ْراَأل
 ++ /   + ٢+ + - + + لةْزالنَّ

  ض

  +  + ٢+ + - + + الَخْبَطة
    + + + - + + الدُّثَّة

    + + + - + + الطََّشاش
   + - +   - + الرَُّعاف

   + - +   - + ىَوالَخ
 :ملحوظة

 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع ضده)  ض+(+ / اإلشارة  -٣
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة) ٢(+اإلشارة  -٤
 .المربع الخالي من أي إشارة يعني انعدام وجود الملمح -٥



 ١٣٠ فنأمراض األ 

 ١٣٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٣٠(
... اَألْرضالُّزَآامالَخَشمالسُّدَّة 

الدُّالَخْبَطة النَّْزلة
الَخَوىالرَُّعافالطََّشاش ثَّة

 ر ر ر ر ر ر ر ل = السُّدَّة
 ر ر ر ر ر ر ر = ل الَخَشم
 ر ر ل ل ل ف = ر ر الزَُّآام

... ْرضاَأل
 ر ر ل ل ل = ف ر ر النَّْزلة

 ر ر ل ل = ل ل ر ر الَخْبَطة
 ر ر ف = ل ل ل ر ر الدُّثَّة

 ر ر = ف ل ل ل ر ر الطََّشاش
 ف = ر ر ر ر ر ر ر الرَُّعاف
 = ف ر ر ر ر ر ر ر الَخَوى

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ١٣١ فنأمراض األ 

 ١٣١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولليلية للجدالقراءة التح 
 :يتضح من خالل الجدول السابق وجود العالقات التالية بين األلفاظ

 :عالقة ترادف ♦
 .فكل هذه األلفاظ لها ذات المالمح)  النزلة...األرض (و) الزآام(بين  .١
 .المالمح الدالليةذات فكالهما يحمالن ) الطََّشاش والدُّثَّة(بين  .٢
 ).الخوى(و) الرعاف(بين  .٣

 :عالقة اشتمال ♦
 –آفة في األنف    (المالمح  ذات  ، فكالهما يحمالن    )الَخَشم( و )السُّدَّة(بين   .١

تغير (بملمح ) الَخَشم(يزيد لفظ  و،) امتناع الشم– امتناع النفس –انسداد 
 ).رائحة

ا  تفكلمن جهة أخرى،      ) الَخْبَطة(وومرادفاته من جهة     )الزَُّآام(بين   .٢ اهم
ضد في       لجهة األولى ازيد  تلكن   و  المالمح الداللية  ذاتحمالن  ت ات ال  بإثب

 ).في البرد(ملمح 
َشاش  و الدُّثَّة( و من جهة ومرادفاته  ) الزَُّآام(بين   .٣ من جهة أخرى،      ) الطَّ

 – سيالن – انسداد –آفة في األنف (ا الجهتين تتفقان في إثبات ملمح تفكل
ى    و) امتناع الشم  – رطوبات ات ملمح     بتزيد الجهة األول ادة في إثب الزي

ة (آذلك الحال مع      و .مع ضده ) في البرد (ثبات ملمح   إ و )سيالن(  )الَخْبَط
 ).في البرد(لكن بدون إثبات ملمح الضد لملمح و

 :عالقة تنافر ♦
ذلك للتناقض الحاصل في ملمح  وجميع ألفاظ الحقل،وومرادفه  )الرَُّعاف(بين  .١

والخبطة والدثة ومرادفاته الزآام (مع آل من ) رطوبات( وفي ملمح ،)انسداد(
 . مع الزيادة)لطشاشوا

وذلك للتناقض الحاصل في     )  ومرادفاته الزآام(وومرادفاته  ) السدة(بين   .٢
 –سيالن (بإثبات ملمح ومرادفاته ) الزآام(، ويزيد )امتناع النفس(ملمح 

ات  رد–رطوب ي الب ع  ) ف ال م ذلك الح ة(، وآ ضد ) الخبط ات ال دون إثب
 ).في البرد(بمامح 

ين  .٣ ام(و) الخشم(ب ه ومرادف) الزآ ي ملمح ات اقض الحاصل ف ك للتن وذل
ه   ) الزآام(مع زيادة   ) امتناع النفس   ( ات ملمح     ومرادفات  –سيالن   (بإثب

ات  رد –رطوب ي الب ع   )  ف ال م ذلك الح ة(وآ ضد  ) الخبط ات ال دون إثب
 ).في البرد(لملمح 



 ١٣٢ فنأمراض األ 

 ١٣٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

من جهة أخرى وذلك للتناقض ) الدثة والطشاش(من جهة و) السدة(بين  .٤
ات ملمح    )  النفس امتناع(الحاصل في ملمح     مع زيادة الجهة الثانية بإثب

 ). رطوبات–سيالن (
ا تتفق          ) الطََّشاش و الدُّثَّة( و من جهة ) الَخَشم(بين   .٥ من جهة أخرى، فبينم

، إال أنهما ) امتناع الشم–  انسداد–آفة في األنف (الجهتان في إثبات ملمح 
ر رائحة   ت(تزيد األولى بملمح      و ،)امتناع النفس (ان في ملمح    قضانتت  ،)غي
 ).في البرد–رطوبات–سيالن (الثانية بملمح و

 . عالقة تضاد أو جزء من آلالجدول السابقال تسجل و



 

 ١٣٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض األذن: الفصل الرابع
 :اُألُذن 

زاد الزبيدي  و.)١(<...م: بضمتين وو اُألُذن بالضم...>: جاء في القاموس المحيط
النون أصالن متقاربان  والذال والهمزة>: في المقاييس و.)٢(<...من الحواّس>: في التاج

عنهما يتفرع الباب  واآلخر الِعْلم وفي المعنى متباعدان في اللفظ، أحدهما ُأُذن آلِّ ذي ُأُذن،
 .)٣(<...أما تفرع الباب فاُألُذن معروفة وآله، فأما التقارب فباألُذن يقع علم آل مسموع

 :هأمراض 
  :الصََّمم •

في  و. )٤(<ِثَقل السَّمع وانسداد األذن: الصََّمم، محرَّآة>: جاء في القاموس المحيط
 زوال الَخْرق والميم في المضاعف أصل يدل على تصاّم الشيء والصاد>: المقاييس

: )٦(في آشَّاف االصطالحات نقال عن األقسرائي و.)٥(<...السم من ذلك الصََّمم في األذنو
قد تكون بعدم التجويف الكائن داخل األذن المشتمل على الهواء الراآد الذي آفة السمع >

قد تكون بسبب ُمبِطل للقّوة السامعة مع سالمة  وتسمى صمًما، وبه يسمع الصوت بتموجه،
تسمى طرًشا، مثل أن يسمع من  والعضو وتسمى َوْقرا، وقد تكون بسبب ُمنِقص لها

) القانون(في  و.)٧(<ق الصََّمم على القسمين اآلخرينقد يطل والقريب ال يسمع من البعيد،
 قد )٨(معنى الصََّمم غير معنى الطََّرش فإن الصََّمم أن يكون الصَِّماخو>: يقول ابن سينا

ثقل السمع : الصمم>: عند القوصوني و.)٩(<ُخِلق باطنه أصّم ليس فيه التجويف الباطن
فقدان حاّسة : َصَمم>: موس الطبي العربيفي القا و.)١٠(<جدا لُسدَّة تحصل في المجرى

 ومما يسبب الصََّمم المؤقَّت ...تقيح اللوزتين : أسبابه متعددة منها والسمع آليا أو جزئيا،

                                     
 .٤/١٧٥، )أذن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٣/١٨، )أذن( مادةالزبيدي،  )٢(
 .٧٦ – ١/٧٥، )أذن( دةامابن فارس،  )٣(
 .٤/٩٩، )صمم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٣/٢٢٧، )صّم(مادة  فارس، ابن )٥(
محمد بن محمد بن فخر الدين، جمال الدين ) م١٣٧٤ بعد ...=  هجرية ٧٧٦ بعد ...: (األقسرائي )٦(

ى          المعروف باألقسرائي  سبته إل ة واألدب، ن من  < ايأق سر >، عالم بالتفسير والطب، عارف باللغ
ا  روم، ومعناه الد ال يض(ب صر األب ا...) الق ا منه ي الطب :( صنف آتب وجز ف ل الم ي، ). ح الزرآل

 .٣/٦٢٧عمر رضا آحالة، . ٧/٤١
 .٢/٩٠٨التهانوي، آشاف اصطالحات الفنون،  )٧(
 .١/٣٦٤،)صمخ(مادة الفيروزآبادي، . <َخْرُق األذن: الصَِّماخ، بالكسر> )٨(
 .٢/٢٥٤ابن سينا، القانون،  )٩(
 .٢/١١٢القوصوني،  )١٠(



 ١٣٤ نذأمراض األ 

 ١٣٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 . )٢(<...األورام العظمية  و)١(انسداد قناة األذن الخارجية بالمادة الصِّْمالخيَّة
 :بلفظهفسر وي) الصََّمم(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و

o ١/٣٦٤، )صلخ( مادة <...األصّم جدا ال يسمع البّتة : األْصَلخ>: الصََّلخ. 
o ة    >: الصََّلج صََّلج، محرآ صََّمم   : أو ال َلج  و ...ال ادة    <األصمّ : األْص ، )صلج ( م

١/٢٦٨. 
o ٤/١٧٣، )يهم(مادة < ّمصواأل... األيهم >: الَيَهم. 
  :الطَّـَرش •

في  و.)٤(<...)٣(أهون الصََّمم أو هو مولَّد: الطََّرش>: ذآر صاحب القاموس أن
:  ثم يقول<...تسمى طرشا،  و بسبب منقٍص لها)٥(قد تكونو>: آشاف االصطالحات

سواء آان بطالن  وقد يراد بالطََّرش مطلق آفة السمع سواء آان لفساد اآللة، أو لغيره،و>
هو >: في مفيد العلوم و.)٧(<بطالن حاسة السمع: الطََّرش>: في التنوير و.)٦(<نأو نقصا
بذلك قال  و.)٩(<يطلق على آفتهقد  وهو نقصان السمع>: عند الهروي و.)٨(<الصََّمم

 .)١١(<تعطُّل حاسة السمع بشكل آامل: َطَرش>: في القاموس الطبي العربي و.)١٠(القوصوني
  :الَوْقـر •

عند  و.)١٢(<ِثَقل في األذن، أو ذهاب السمع آله: الَوْقر>: جاء في القاموس المحيط 
قد َوِقَرت أذُنه، بالكسر،  والثقل أخف من ذلك، وهو أن يذهب السمع آله>: ابن منظور

الراء أصل يدل على ثقل  والقاف والواو>: في المقاييس و.)١٣(<صمَّت: َتْوَقر َوَقرا، أي
عبارة عن بطالن السمع : َوْقر>: عند الهروي و.)١٤(<ثقل في األذن: رالشيء منه الَوْق

                                     
 .١٧٨الهروي، . وسخ األذن: الصِّْمالخ )١(
 .٦٨٠ - ٦٧٩اللبدي، عبد العزيز . د )٢(
ة                ) الطرش(فأما  >: يقول الجواليقي  )٣( دين، وهو بمنزل الم المول فليس بعربي محض، بل هو من آ

. وا طرش يطرش طرشا    لم يرضوا باللكنة حتى صرفوا له فعال، فقال       : الصمم عندهم، قال أبو حاتم    
ي ال الحرب ال: وق صمم، ق ل من ال ا فارسية: الطرش أق الم . <وأظنه واليقي، المعرب من الك الج

 .١١١األعجمي على حروف المعجم، 
 .٢/٤٢٦، )طرش(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .أي آفة السمع )٥(
 .٢/٩٠٨التهانوي،  )٦(
 .٢٢القمري،  )٧(
 .٦١ ابن الحشاء،  )٨(
 .١٩٤الهروي،  )٩(
 .١/٢٢٦القوصوني،  )١٠(
 .٧٠٥اللبدي، عبد العزيز . د )١١(
 .٢/٢٥٢،)  وقر(الفيروزآبادي، مادة  )١٢(
 .٦/٤٧٢، ) وقر(ابن منظور، مادة  )١٣(
 .٦/١٣٢،  )وقر(مادة ابن فارس،  )١٤(



 ١٣٥ نذأمراض األ 

 ١٣٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

الَوْقر، >:  قال القوصوني)١(<آلفة حادثة بالعصبة، إما والدة أو حادثة مع وجود تجويف
 .)٢(<بطالن السمع: بالفتح

                                     
 .٢٩٧الهروي،  )١(
 .١/٢٠٣القوصوني،  )٢(



 ١٣٦ نذأمراض األ 

 ١٣٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٣١(
    المالمح
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 + ض++/ + + + الطََّرش

+ +/  + + + الَوْقر
 ض
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 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .هتعني أن الملمح مثبت للفظ مع ضد) ض+(+/اإلشارة  -٢
 ). ض+( في حال آون اإلشارة) مكتسب( يعمل مع ملمح) وجود تجويف( ملمح -٣

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٣٢(
... الصََّلخ  الصََّمم 

 الَيَهم
 الَوْقر الطََّرش

 ر ر ف = الصََّمم
 ...خ َلالصَّ

 الَيَهم
 ر ر = ف

 ف = ر ر الطََّرش

 = ف ر ر رالَوْق

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 



 ١٣٧ نذأمراض األ 

 ١٣٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :يتضح من خالل الجدول السابق وجود نوعين من العالقات بين األلفاظ

 :عالقة ترادف ♦
 . ذات المالمحفجميعها تحمل) اليهم... الصلخ (و) الصمم(بين  .١
 .المالمح الدالليةذات هما يحمالن ، فكال)الَوْقر( و)الطَََّرش(بين  .٢

 :عالقة تنافر ♦
من جهة أخرى،وهذا ) الَوْقر والطََّرش( ومن جهة)  ومرادفاتهالصََّمم(بين  .١

، فعندئذ  ) ض+( )مكتسب( في حال آون اإلشارة في هذه األلفاظ في ملمح
ات ملمح  ي إثب ان ف سمع (ستتفق الجهت ة في ال صان – بطالن –آف  – نق

 ).وجود تجويف( تناقضان في ملمحتما إال أنه) مكتسب
 .وال يسجل الجدول أي عالقة اشتمال أو تضاد أو جزء من آل

 



 

 ١٣٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ما فيه وأمراض الحلق: الفصل الخامس
 :الَحْلق 

: قال الزبيدي. )٢(< ...)١(الحُْلقوم: ...  الحْلقو>: جاء في القاموس المحيط
هو مخرج النفس من : قال األزهري و،)٣(يءالمِرالشراب في  ومساغ الطعام: الَحْلقو>

 مجرى الطعام: هو مجتمع المْجَرْيين>: قال ابن الحشَّاء. )٤(<موضع الذبح والحلقوم
: قال الهروي. )٦(<)٥(هو أقصى الفم من وراء اللَّهاة ومجرى النفس، والشراب،و
لنفس، آذا قال ا وعضو مشتمل على الفضاء الذي فيه مجرى الطعام: الَحْلق، بالفتح>

 يءالمِر والحُْلُقوم و)٩(هو اسم لجميع الَحْنَجرة: )٨(قال الطبري و،)٧(موالنا نفيس
العضالت  وأصول اللِّسان و)١٠(العضالت الموضوعة عليه، فيشتمل اللَّوَزتينو

زاد . )١١(<حلوق: خارج، ج وأصول األذنين من داخل والموضوعة من خارج
                                     

اء يقال على قصبة الرئة، ويقال على مجموع      لفظ الحلقوم عند األطب   : قال القرشي : الُحلقوم، بالضم > )١(
هو  : قصبة الرئة والحنجرة، إذ الحنجرة هي طرف الحلقوم ورأسه، فيكون من جملته، قال الجوهري             

ام      : الحلق، وقد أوضحه الشيخ أبو إسحاق في المهذب        الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطع
 .١٠٣/ الهروي، . <حالقيم: وهو تحت الحلقوم، ج

 .٣/٣٠١، )حلق(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٢٤٨الهروي، . <مجرى الطعام والشراب إلى المعدة والكرش الصق بالحلقوم: المريء> )٣(
 .١٣/٩١، )حلق(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٢٥٧ الهروي، . <جوهر لحمي معلق على أعلى الحنك، وهو سقف الحلق: اللهاة> )٥(
 .٣٤ابن الحشاء،  )٦(
هو القاضي الحكيم نفيس الدين أبو القاسم هبة اهللا بن صدقة بن عبد :  الدين بن الزبيرالقاضي نفيس )٧(

ومولد القاضي نفيس الدين في سنة خمس أو ست وخمسين ... ، والكولم من بالد الهند اهللا الكولمي
، تميز في صناعة الطب وحاول أعمالها، وأتقن أيضا صناعة الكحل، وعلم الجراح              ...ئة  وخمسما

ابن .  بالقاهرة في سنة ست وثالثين وستمائة-رحمه اهللا-وتوفي القاضي نفيس الدين بن الزبير ... 
 .٥٤١أبي أصيبعة، 

ان     ) أبو الحسن  (أحمد بن محمد الطبري   ) م٩٧٦/ هـ  ٣٦٦آان حيا قبل    ( )٨( عالم بصناعة الطب، وآ
ال         : له من الكتب  . طبيب رآن الدولة   . الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية، آتاب في طب األطف

ة،     ا   . (١/٢٧٠عمر رضا آحال ان حي ـ  ٢٢٧آ ري       ) م٨٤١/  ه ن الطب ن رب ن سهل ب ي ب و (عل أب
د ب) الحسن ل، ول ات واإلنجي الم بالطبيعي يم، ع ب، حك د طبي ى ي ا، وأسلم عل شأ فبه طبرستان، ون

رازي     ... المعتصم العباسي، وقربه     ابكر ال م أب آان يكتب ويؤلف بالفارسية والعربية وهو الذي عل
 ...فردوس الحكمة، تحفة الملوك، منافع األطعمة واألشربة والعقاقير : من تصانيفه. صناعة الطب

 .٢/٤٤٩عمر رضا آحالة، 
 .١٠٨/ الهروي، . <رئةرأس قصبة ال: الحنجرة> )٩(
الهروي،  .<لحمتان عْصباِنيتان ناِتئتان عن جنبي الحلقوم عند أصل اللسان إلى فوق: اللَّوزتين>)١٠(

٢٥٦. 
 .١٠٣الهروي،  )١١(



 ١٣٩ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٣٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<ه المواضع يسمَّى وجع الحلقفكل مرض يحدث في هذ>: القوصوني
 :هأمراض 

 التي جاءت في القاموس المحيط،  تصيب هذا العضو بما فيهالتيتتعدد األمراض 
 :هي تتوزع على الحقول التاليةو

 .األمراض المتعلقة بضيق الحلق: أوال
 .األمراض المتعلقة بحرقة الحلق: ثانيا
 .األمراض المتعلقة بديدان الحلق: ثالثا
 .األمراض المتعلقة بخشونة الصوت: رابعا
 .أمراض الحلق العامة: خامسا

 :األمراض المتعلقة بضيق الحلق: أوال •
  :الُخَناق •

داٌء يمتنع معه : آُغَراب و...>: )خنق( في القاموس تحت مادة الفيروزآباديذآر 
: هي و لغة أخرى فيهاستدرك عليه الزبيدي لوجود و.)٢(<القلب ونفوذ النفس إلى الرئة

: عند ابن فارس و.)٣(<الجمع َخواِنيق ولغة في الُخَناق، آُغَراب،: الُخنَّاق، آرمَّان>
ورم : الخوانيق>: قال الُقْمري. )٤(<القاف أصل واحد يدل على ضيق والنون والخاء>

 ،)٦(ئَبةالذِّ والذَُّبَحة،: من أنواعه والَمْبَلع واللَّهاة و)٥(الَحَنك ويحدث في الُخَناق
 داء يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرئة: الُخَناق، آغراب>: و عند القوصوني.)٧(<اللَّْوزتانو
. )٨(<...يء عن خلط، للَّوزتين أو الَحنَجرة أو المِرإما ورم ا: سببه والقلب منًعا غير تام،و

 أردؤه الَكْلِبّي، و،)٩(النُّْغُنغ وورٌم في عضالت الَحنَجرة: الُخَناق، بالضم>: يقول الهروي

                                     
 .١/٢٩٦القوصوني،  )١(
 .٣/٣١١، )خنق(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١٣/١٣٠، )خنق(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٣/٣١١، )خنق(مادة ابن فارس،  )٤(
الفيروزآبادي، مادة . <باطن أعلى الفم من داخل، أو األسفل من طرف مقدم اللحيين: الحنك، محرآة>) ٥(

 .٣/٤٠٨، )حنك(
 .١/٢٩القوصوني، . <داء يأخذ الدواب في حلوقها: الذئبة> )٦(
 .٢٣القمري،  )٧(
 .١/٢٩٦القوصوني،  )٨(
): لهازم>:  واللهازم.٣/١٥٣، )نغنغ(مادة يروزآبادي، الف. <اللحمة في الحلق عند اللهازم: النُّْغُنغ>) ٩(

 .٧١ابن الحشاء،  . <الّلهِزمتان عظمان ناتئان من اللحيين تحت األذنين
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من أعراضه عند ابن هبة  و.)١(<دْلع لسانه و إلى فتح فمهاهو الذي يحوج صاحبه دائًمو
) الذََُّبحة والُخَناق(لم يفّرق ابن سينا بين  و.)٣(<)٢(امتناع االْزِدَراد و...ُعْسر النفس >: اهللا

 ًالمخصًصا لذلك فصبل هما عنده مترادفان، فقد جمع بينهما في أثناء الحديث عنهما، 
 .)٤(<الذَُّبح وفصل في الَخواِنيق>: يقول

  :الذَُّبحة •
 ِآَتاب، وُصْبَرة، وِآْسَرة، وِعَنبة، وحة، آُهَمَزة،الذَُّبو>: جاء في القاموس المحيط

هي قرحة >: قال الزبيدي عن ابن شميل. )٥(<وجع في الحلق، أو دم يخنق فيقتل: ُغَرابو
 قرحة تظهر فيه فينسّد معها: قيل وفي حلق اإلنسان، مثل الذِّْئَبة التي تأخذ الحمار،تخرج 

يستدل على و>: يقول صاحب المغني. )٦(<أخذته الذَُّبحة: ينقطع النفس، فيقتل، يقالو
العامة تسّكن  وفتح الباء، والذَُّبحة، بضم الذال>: قال الهروي. )٧(<الذَُّبحة بضيق النفس

قد  و: حارٌّ في العضالت من جانبي الحلقوم التي بها يكون البلع، قال العالمةورٌم: الباء
: قال القوصوني عنه و.)٨(<...الشيخ ال يفرق بينهما  و،ايطلق الذَُّبحة على االختناق أيًض

 عالمتها أن ال يقدر على البلعو>: في عالمته يقول و.)٩(<وجع في الحلق آأنه يذبح>
 .)١١(<هو أشدُّ أصناف الَخواِنيق وجًعاو>: يقول عنه الرازي و.)١٠(<...على التكّلم و

  :الُعْذَرة •
داٌء في الحلق آالعاذور  و: ...بهاء و،: ...الُعْذر، بالضمو>: جاء في القاموس المحيط

: قيل و...وجٌع في الحلق يهيج من الدم >: قال عنه الزبيدي و.)١٢(<...أو وجعه من الدم 
األنف يعرض للصبيان عند طلوع  و تخرج في الَحزم الذي بين الحلق)١٣(ةهي قرح

تدخلها في أنفه، فتطعن ذلك الموضع،  و،ا شديًدًالالُعْذرة، فتْعَمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فت
                                     

 .١١٨الهروي،  )١(
 .١/٤١٢، )زرد(مادة الفيروزآبادي، . <بلعها، آازدردها: َزِرد اللقمة، آَسِمَع>) ٢(
 .١١٢سعيد بن هبة اهللا،  )٣(
 .٢/٣٤٢قانون، ابن سينا، ال )٤(
 .١/٣٠٢، )ذبح(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٤/٤٠، )ذبح(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١١٠سعيد بن هبة اهللا،  )٧(
 .١٣١الهروي،  )٨(
 .١/١٠٦القوصوني،  )٩(
 .١/١٠٦ المرجع السابق،  )١٠(
 .١/٤٩٤الرازي، الحاوي،  )١١(
 .٢/١٦٢، )عذر(مادة الفيروزآبادي،  )١٢(
 .، يدل على ذلك الكالم الذي يليه)الورم(هاهنا ) ةالقرح(يريد بـ  )١٣(
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 المراد به النَّجم الذي <عند طلوع العذرة>: قوله و...ربما أْقَرح،  وفينفجر منه دم أسود،
 وجع الحلق من الدم،: الُعْذَرة، بالضمو>: في بحر الجواهر و.)١(<...رى يطلع بعد الشِّْع

العلم الحديث  وفي الطب النبوي و.)٢(<هو قريب من اللَّهاة وذلك الموضع يسمى ُعْذرة،و
هذا  و...هذا أشهر تفسير لها  ووجع في الحلق يهيج من الدم،>: يقول) العذرة(آالم في 

ض الحلق التي تترافق باحتقان دموي، سواء أآانت التفسير يوافق في الطب أمرا
 .)٤(< لوزات، أم التهاب لهاة، أم التهاب بلعوم)٣(التهاب
  :الشَّاآَّة •

أآثر ما يكون >: قال الزبيدي. )٥(<ورم في الحلق: الشَّاآَّة>: ذآر الفيروزآبادي أن
التهاب >: ض الشائعة يسميه المؤلف معجم األمرافيو .)٦(<في الصبيان، جمعه الشَّواك

ورم حول المنطقة : من أعراض هذا االلتهابو>: يقول في عالماته و)٧(<اللوزة المتقيح
 ًالقد خصص ابن سينا في القانون فص و.)٨(<فتح الفم وصعوبة في االبتالع والمصابة، ألم

توّرمها حتى تمنع هذه قد تعرض لها نوازل >:  فقال<اللَّوزتين وفصل في اللَّهاة>بعنوان
 ،ااتفقا في آونهما ورًم>: ورم اللَّوزتين فقال وقد فّرق الرازي بين الَخواِنيق و.)٩(<النفس

أما ورم اللوزتين فهو ورم  و ورم العضل)١٠(إن الذَُّبحة. افترقا بالمحل و...في السبب و
 م،يعرض للحم الذي في أصل اللسان على جانبي الحلق حتى يعسر اللسان عند الكال

 .)١١(<ربما يعسر معه االزدرادو
 :الدَُّغام •

قال . )١٢(<وجع في الحلق: آُغَرابو>:  يقول الفيروزآباديالمحيطفي القاموس 

                                     
 .٧/٢٠٠، )عذر(مادة الزبيدي،  )١(
 .٢٠١الهروي،  )٢(
الحرارة  : وعالمات االلتهاب هي    ... رد فعل عضوي دفاعي يحدث حول جسم غريب         : االلتهاب> )٣(

 .٧٦اللبدي، عبد العزيز . د. <واإلحمرار واأللم والتورم وفقدان وظيفة العضو
 .٢٧٠ – ٢٦٩ الطب النبوي والعلم الحديث، ،النسيمي محمود ناظم.  د)٤(
 .٣/٤٢١، )شك(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٣/٥٩٥، )شك(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١٠٥األعشاب،  ومعالجتها بالنبات وزل ، معجم األمراض الشائعةرمك  فاليا)٧(
 .١٠٥المرجع السابق،  )٨(
 .٢/٣٥٣ابن سينا، القانون،  )٩(
 .عند الرازي مترادفان) الذبحة(و) الخوانيق(يبدو أن  )١٠(
 .٩٧ – ٩٥الرازي، آتاب ما الفارق أو آالم في الفروق بين األمراض،  )١١(
 .٤/٦٠، )دغم(مادة الفيروزآبادي،  )١٢(
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الشُّوال وجع يأخذ في  وفي النوادر الدُّغامو>: في اللسان و.)١(<آذلك الشُّوالو>: الزبيدي
في  وشرح القاموس، و، آذا هو باألصل<شُّوالالو>قوله>: جاء في التحقيقات. )٢(<الحلق

 .)٣(<الشُّواك: نسخة من التهذيب
  :النُّْغُنَغة •

: ُنْغِنغو>: في اللسان و.)٤(<أصابه داء في ُنْغُنِغه: ُنْغِنغ زيد... >: في القاموس
 .)٥(<آل ورم فيه استرخاء ُنْغُنَغة وأصابه داء في الَنَغانيغ،

  :ةالَحَشف •

البعير  و تخرج بحلق اإلنسان)٦(قرحة و: ...الَحَشفة، محرآةو>: القاموسجاء في 
 .)٨(مثله في قاموس األطباء و.)٧(<...

  :الُغصَّة •
ما اعترض في الحلق  وُغَصص،: الشجا، ج: الُغصَّة، بالضم>: الفيروزآباديقال 
 ،)١٠(شجا ُيَغّص به في الحْرَقدة: الُغّصة>:  عن الليثًالوس نقفي تاج العر و.)٩(<فأْشَرق

 الشَّجا مترادفان، وصريح آالم المصنف أن الُغّصة: -رحمه اهللا تعالى–قال شيخنا و
 َشجى بالعظم، وَشرق بالشراب، وَغصَّ بالطعام،: قال بعض فقهاء اللغة و.آذلك الشَّرقو
: في القاموس الطبي العربي و.)١١(<آلخرقد يستعمل ُآلٌّ مكان ا وَجِرض بالريق،و
الشعور باالختناق ناجم عن وجود أي جسم غريب في الحلق أو البلعوم أو : َغَصص>

الجهاز التنفسي العلوي، سواء آان طعاًما أو غاًزا بحيث يكون هناك انسداد في المجرى 
ما  وَغّص بهالطعام الذي ُي> بعنوانًالقد خصص ابن سينا في القانون فص و.)١٢(<التنفسي

                                     
 .١٦/٢٤٤، )دغم(مادة الزبيدي،  )١(
 .٢/٣٩٤، )دغم(مادة ابن منظور،  )٢(
 .٢/٤٤١المرجع السابق،  )٣(
 .٣/١٥٣، )غننغ(مادة فيروزآبادي، ال )٤(
 .٣/٢٢٥، )غننغ(مادة ابن منظور،  )٥(
 . بناء على الكالم الذي يليه)ورما(في هذا الموضع ) القرحة (ة الباحثتاعتبر )٦(
 .٣/١٧٢، )حشف(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٢٧٦القوصوني،  )٨(
 .٢/٤٧٥، )غّص(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
بحر الجواهر،  < رأس قصبة الرئة  : الحنجور< .٩٨بحر الجواهر،   <  الحنجور عقدة: الحرقدة>) ١٠(

٩٨. 
 .٩/٣١٦، )غّص(مادة الزبيدي،  )١١(
 .٨١٦اللبدي، عبد العزيز . د )١٢(
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ذآر  و)٢(<ما يجري مجراه وفصل في الشُّواك> آخر بعنوانًالفص و)١(<يجري مجراه
 .عالجهما
  :الشَّجا  •

قال . )٣(<نحوه وما اعترض في الحلق من عظم: الشَّجاو>:  المحيطالقاموسفي 
الحرف  ولجيما والشين>: عند ابن فارس و.)٤(<الّدابة ويكون في اإلنسان>: الزبيدي

الشجى ما نشب في الحلق  و...أن ينشب الشيء في ضيق  وصعوبة والمعتل يدل على شدة
 .)٥(<من ُغّصِة هّم

  :الَجَرض •

 .)٦(<الَغَصص و: ...َجِرض بريقه، آَفِرَح: ... الَجَرض، محرآة>: القاموسفي 
  :الَجَرط •

 .)٧(<َجِرط بالطعام والُغصَّة،: آةالَجَرط، محر>: القاموسفي 
  :الشََّرق •

 .)٨(<ُغّص:  بريقه≈، و: ...َشِرَقت الشاه، آَفِرحو>: القاموسفي 

                                     
 .٢/٣٣٩، القانونابن سينا،  )١(
 .٢/٣٤٠المرجع السابق،  )٢(
 .٤/٣٨٦، )شجى(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٩/٥٦٢، )شجى(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٣/٢٤٩، )شجى(مادة ابن فارس،  )٥(
 .٢/٥٣٩، )جرض(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/٤٩٩، )جرط(مادة المرجع السابق،  )٧(
 .٣/٣٣٨، )شرق(مادة المرجع السابق،  )٨(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٣٣(
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 +  + + + + + + + + + + الُخَناق
 +      + + + + + + الذَُّبحة
 +  + +  +  + + + + + الُعْذَرة
 +     +  + + + + + الشَّاآَّة
 +     +  + + + + + الدَُّغام
 +    +   + + + + + النُّْغُنَغة
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 + +      + + - + + الشَّجا
 + +      + + - + + الَجَرض
 + +      + + - + + الَجَرط
 + +      + + - + + الشََّرق
 :ملحوظة
 .، يعني أن الملمح مثبت للفظ(+)المربع الذي يحمل إشارة  -١
 .، يعني أن الملمح منفي عن اللفظ)-(رة المربع الذي يحمل إشا -٢
 .المربع الخالي من أي إشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٣
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٣٤(
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 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
  أنواع من العالقات بين األلفاظة أن هناك ثالثالجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 :هيو
 :عالقة ترادف ♦

ل   .١ اظ تحم سة ألف ين خم حب ةذات المالم ي و الداللي صَّة : (ه شَّجا –الُغ  – ال
 ). الشََّرق– الَجَرط –الَجَرض 

 .اللية الدذات المالمحفكالهما يشترآان في ) الدَُّغام( و)الشَّاآَّة(بين  .٢
 :عالقة اشتمال ♦

ات ملمح           ) الذَُّبحة( و )الُخَناق(بين   .١ شترآان في إثب ا ي ق      (فهم  –داء في الحل
يزيد  و) وجع- عضالت الحنجرة – عسر البلع – عسر النفس – ورم –ضيق 

 ). المبلع– النغنغ – اللهاة –اللوزتين (ملمح إثبات ب) الُخَناق(لفظ 
ْذرة ( و )الُخَناق(بين   .٢ شت   ) الُع ا ي ات ملمح        فهم ق      (رآان في إثب  –داء في الحل

نفس     – ورم   –ضيق   ع      – عسر ال وزتين    – عسر البل اة    – الل ع   – الله  - المبل
 ). النغنغ–عضالت الحنجرة (ملمح إثبات ب) الُخَناق(يزيد لفظ  و)وجع

من جهة أخرى، فهما تشترآان في ) الدَُّغام والشَّاآَّة( ومن جهة) الُخَناق(بين  .٣
نفس   – ورم – ضيق  –في الحلق   داء  (إثبات ملمح    ع   – عسر ال  – عسر البل

 – اللهاة –عضالت الحنجرة (ملمح إثبات ب) الُخَناق(تزيد  و) وجع-اللوزتين 
 ). المبلع–النغنغ 

 ضيق –داء في الحلق ( في إثبات ملمح تشترك فهي) النغنغة(و )الُخَناق(بين  .٤
غ    – عسر البلع    – عسر النفس    – ورم   – اق (د لفظ    يزي  و ) وجع  - النغن ) الُخَن
 ). المبلع– اللهاة – اللوزتين -عضالت الحنجرة (ملمح إثبات ب
دغام      (من جهة وآل من     ) الَحَشفة(بين   .٥ الخناق والذبحة والعذرة والشاآة وال

سابقة        ) والنغنغة ات ملمح       وذلك التفاقها مع جميع األلفاظ ال داء في   (في إثب
من لفظ آل يزيد  و) وجع- عسر البلع – عسر النفس – ورم – ضيق –الحلق 

 .هذه األلفاظ بإثبات مالمح أخرى تختلف من لفظ آلخر
من جهة أخرى، فهما تتتفقان في       ) الدَُّغام و الشَّاآَّة( و من جهة ) الُعْذرة(بين   .٦

نفس   – ورم – ضيق  –داء في الحلق    (إثبات ملمح    ع   – عسر ال  – عسر البل
 ). المبلع–اللهاة (ملمح إثبات ب) الُعْذرة(تزيد  و) وجع-اللوزتين 

 :عالقة تنافر ♦
 الشَّاآَّة – الُعْذرة – الذَُّبحة –الُخَناق (بين  و من جهة)مرادفاته والُغصَّة(بين  .١

من جهة أخرى، فكلتا الجهتين تتفقان في إثبات )  الحشفة-  النُّْغُنغة–ومرادفه 
لكنهما  و،) وجع- عسر البلع – عسر النفس – ضيق –داء في الحلق (ملمح 

، )اعتراض(الزيادة في الجهة األولى في ملمح  و،)ورم(تناقضان في ملمح  ي
إلى جانب الزيادة في بعض المالمح في ألفاظ الجهة الثانية تجعل العالقة في             

 .دائرة التنافر
 .وتختفي عالقة التضاد والجزء من آل



 ١٤٧ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٤٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 األمراض المتعلقة بحرقة الحلق: ثانيا •
  :الَحْرَوة •

 الرأس من الغيظ والصدر وُحْرقة في الحلق: الَحْروةو>:  في القاموس المحيطجاء
فاألول جنس من : ما بعدها معتل والراء والحاء>: عند ابن فارس و.)١(<...الوجع و

 .)٢(<...الثالث الرجوع  والقصد، والثاني القرب والحرارة،
  :الَحَماطة •

: قال الزبيدي. )٣(<...حرقة في الحلق : اطةالَحَمو>: قال صاحب القاموس
 .)٤(<خشونة يجدها الرجل في الحلق، حكاه أبو عبيد والَحَماطة حرقةو>

                                     
 .٤/٣٤٣، )حرو(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٤٧، )حرو(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٢/٥٤١، )حمط(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٠/٢٢٢، )حمط(مادة الزبيدي،  )٤(



 ١٤٨ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٤٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 لفظينجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين ال )٣٥(

 المالمح
        
 األلفاظ

)١( 
ي 
ء ف
دا

لق
لح
ا

 

)٢( 
رقة

ح
 

)٣( 
ونة
خش

 
  + + الَحْروة

 + + + َماطةالَح
 

 :ملحوظة
 .، يعني أن الملمح مثبت للفظ(+)المربع الذي يحمل إشارة  -١
 .المربع الخالي من أي إشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٢

 
 لفظينجدول بياني ألنواع العالقات بين ال )٣٦(

 الَحَماطة الَحْروة 
 ل = الَحْروة
 = ل الَحَماطة

 :  الرموزمفاتيح
 .اشتمال: ل   .اللفظة ذاتها=: 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 أن اللفظين يرتبطان بعالقة اشتمال، فكالهما الجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 ).خشونة(بملمح ) الحماطة(يزيد لفظ  والمالمح الدالليةذات يحمالن 
 . من آلوتختفي من الجدول عالقة الترادف والتضاد والتنافر والجزء



 ١٤٩ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٤٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 األمراض المتعلقة بديدان الحلق: ثالثا •
  :الَعَلقداء  •

 ...دويّبة في الماء تمتّص الدم  و: ...الَعَلق، محرآة>:  القاموس المحيطفيجاء 
إنه قد يتفق أن يكون >: يقول ابن سينا. )١(<نِشَب العلق بحلقه، فهو معلوق: ُعِلق، آُعِنَيو

ربما علقت في  و خفية يذهل خفاؤها عن التحرز منها فُتْبَلع،ا صغاًرا علًقالًقبعض المياه عا
ربما آانت صغيرة  ال يبصرها متأمل  و...ربما علقت في ظاهر المريء  وظاهر الحلق،
 امتصت من الدم مقداًرا صالًحا ربت جثتها وإذا أتى على ذلك وقت يعتد به ووقت علوقها،

اإلصابة : داء الَعَلق>: وس الطبي العربي يقول المؤلففي القام و.)٢(<ظهر حجمهاو
قد تعلق في حلقه  وتسبب أنواعه المختلفة امتصاص دم اإلنسان، و...بالديدان العلقية 

...>)٣(. 

                                     
 .٣٦٢ – ٣٦١/ ٣، )علق(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٣٤٠، القانونابن سينا،  )٢(
 .٤٧٨اللبدي، عبد العزيز . د )٣(



 ١٥٠ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٥٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :)١(األمراض المتعلقة بخشونة الصوت: رابعا •
 ):الُبحاح (الُبحَّة •

وَبَحْحُت أَبحُّ، بفتحهما، َبحا وَبَحًحا ... َبِحْحُت، بالكسر، >: في القاموس المحيط
قال . )٢(<إذا أخذته ُبحَّة وخشونة وغلظ في صوته: وَبَحاًحا وُبحوًحا وُبحوحة وَبَحاَحة

غلظ في الصوت، وإن آان من داء : ، بالضّمالُبحَّة: وربما آان خلقًة، ويقال>: الزبيدي
أحدهما أن ال يصفو : والحاء أصالنالبا >: وعند ابن فارس. )٣(<فهو الُبحاح بالضم

وإذا آان من داء فهو .. فاألول البحح . صوت ذي الصوت، واآلخر سعة الشيء وانفساحه
: الَبَحح، محرآة، والُبحَّة والُبحتح، بضمهما>: قال القوصوني في قاموسه. )٤(<الُبحاح

ة خلط هي آالل في الصوت لحراف: البحوحة>: قال األنطاآي. )٥(<تغير في الصوت
: في سببه يقول صاحب المغني)٦(<...يخشن المجرى فال يسلس انعقاد الهواء والصوت 

 .)٧(<إما صياح شديد، أو دخان مؤٍذ، أو غبار مفسد، أو رطوبة يسيرة غليظة>
 :ويفسر بلفظه) البحَّة(ومما جاء في القاموس بمعنى 

o ٢/٢١٣، )آّر(مادة . <...لُغبار ُبحَّة تعتري من ا: والكرير آأمير>: الكرير. 
 :الَجَشر •

وخشونة في الصدر، وغلظ في : ... ، وبالتحريك...الجْشر، >: في القاموس المحيط
َبَحٌح في : وُسَعال، وفي التهذيب>: زاد الزبيدي. )٨(<الصوت، آالُجْشَرة، بالضم فيهما

 .)٩(<الغلظ، عن اللحيانيالصوت، آالجشرة، بالضم فيهما، أي في الخشونة و
 

                                     
وآلته الحنجرة والجسم الشبيه ... فاعله العضل التي عند الحنجرة : قال الشيخ: الصوت، بالفتح> )١(

 .١/٧٠ي، القوصون. <...بلسان المزمار 
 .١/٢٩٣، )بّح(مادة  الفيروزآبادي، )٢(
 .٤/٦، )بّح(الزبيدي، مادة  )٣(
 .١/١٧٤، )بّح(ابن فارس، مادة  )٤(
 .١/١٠٤القوصوني،  )٥(
 .٥٨/األنطاآي، الذيل )٦(
 .١١٤سعيد بن هبة اهللا،  )٧(
 .٢/٤٣، )جشر(الفيروزآبادي، مادة  )٨(
 .٦/١٩٦، )جشر(الزبيدي، مادة  )٩(



 ١٥١ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٥١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ول بياني لنقاط االلتقاء الدالليجد )٣٧(

 المالمح
 

        
 األلفاظ

)١( 
ي 
ل ف
آال

ت
صو

ال
 

)٢( 
نة 
شو
خ

ي 
ظ ف
غل
و

ت
صو

ال
 

)٣( 
ونة
خش

ي 
در ف

ص
ال

 
  + + احالُبَح
  + + يرِرالَك

 + + + الَجَشر
 :ملحوظة

 .فظعني أن الملمح مثبت للت (+)اإلشارة  -٣
 .نعدم عن اللفظمالملمح أن شارة يعني اإلالمربع الخالي من  -٤

 األلفاظجدول بياني ألنواع العالقات بين  )٣٨(
 الَجَشر الَكِرير الُبَحاح 
 ل ف = احَحالُب
 ل = ف يرِرالَك
 = ل ل رَشالَج

 : مفاتيح الرموز
    .اللفظ ذاته=: 
 .ترادف: ف
 .اشتمال: ل

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : وجود نوعين من العالقاتالجدول السابقيتضح لنا من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
 .، فكالهما له ذات المالمح)الكرير(و) البحاح(وذلك بين  .١

 :عالقة اشتمال ♦
من جهة أخرى، فكلتاهما ) الجشر(من جهة، و) البحاح والكرير(وذلك بين  .١

ح،   ات ذات المالم ي إثب ان ف ح   تتفق ات ملم د بإثب ة تزي ة الثاني  إال أن الجه
 ).خشونة في الصدر(

 .وتختفي من الجدول عالقة التنافر والتضاد والجزء من آل



 ١٥٢ أمراض الحلق وما فيه 

 ١٥٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :أمراض الحلق العامة: خامسا •
 :قَلْوالَح •

 .)١(<وجع في حلق اإلنسان: قَلْوالَحو>: القاموسجاء في 
 :قَالالُح •

 .)٢(<...وجع الحلق : آغرابو>: )حلق( المحيط تحت مادة جاء في القاموس

                                     
 .٣/٣٠٢، )حلق(مادة يروزآبادي، الف )١(
 .٣/٣٠٢، )حلق( مادة المرجع السابق،  )٢(



 

 ١٥٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض الجوف: الفصل السادس
 :الَجْوف 

قال ابن >: قال الزبيدي. )١(<بطنك: فيك≈ و: ...الَجْوف>: في القاموس المحيط
 األضالع والعضوان وما انطبقت عليه الكتفان: االجوف أيًض وهو باطن البطن،: سيده
 امن األلفاظ التي ال تستعمل ظرًف: الجوف: قال سيبويه و...األْجُوف : الجمع وْقالن،الصُّو

الجوف من >: قال القوصوني. )٢(<الرجل و آاليداإال بالحروف، ألنه صار مختص
يقال في  ويقال لغة على التقعير،: الَجْوف، بالفتح>: عند الهروي و.)٣(<...اإلنسان بطنه 

هو  وهو الحاوي آلالت التنفس وأحدهما يسّمى الجوف األعلى،: الطب على الشيئين
قد فصل بينهما  وهو الحاوي آلالت الغذاء، وثانيهما يسّمى الجوف األسفل، والصدر،

األدخنة  و القلب عن قذارات األبخرةابالحجاب الموّرب صيانة ألعضاء التنفس خصوًص
 .)٤(<التي ال يخلو عنها مطبخ الغذاء

 :أمراض الجوف 
 :بناء على التعريف السابق ينقسم هذا الحقل إلى ثالثة حقول رئيسة هي 

 ).الصدر(أمراض الجوف األعلى : أوال 
 ).البطن(أمراض الجوف األسفل : ثانيا 
 .أمراض الجوف العامة: ثالثا 

ي   دها ف ة أخرى نج ول فرعي ى حق سان إل الن األوالن الرئي رع الحق ويتف
 .بابها

                                     
 .٣/١٦٨، )جوف(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٢/١٢٣، )جوف(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢٧٦القوصوني،  )٣(
 .٩٠الهروي،  )٤(



 ١٥٤ أمراض الجوف 

 ١٥٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 )الصدر(ى أمراض الجوف األعل: أوال •
 :الصَّْدر 

. )١(<آلُّ ما واجهك وأوله، وأعلى ُمقدَّم آل شيء: الصَّْدر>: قال صاحب القاموس
الرئتين  وجزء من الهيكل العظمي، يحضن القلب: صدر>: قال صاحب القاموس الطبي

 :على هذا ينقسم هذا الحقل إلى قسمين و.)٢(<...
 .ما يحيط بها وأمراض الرئة -١
 .أمراض القلب -٢

 :ما يحيط بها وأمراض الرئة -١
 ):نواحي الصدر(ما يحيط بها  والرئَّة 

البن سينا  و.)٣(<...الريح من الحيوان  وموضع النفس: الرئةو>: قال الفيروزآبادي
 ...أما الرئة فإنها مؤلفة من أجزاء، و>: ما يحيط بها، يقول وآالم يصف فيه الرئة

هو آثير  و...ألطفه،  و محالة لحم رخو متخلخل هوائي، ُخِلق من أرق دميجمعها الو
الّصْدر مقسوم إلى  و...ها غشاء عصبي يالرئة يغشِّ و...لونه إلى البياض ... المنافذ 

، فال منفذ من أحد )٤(ّصتجويفين يفصل بينهما غشاء ينشأ من محاذاة منتصف الَق
العضل المحرآة >: ث عن تشريح عضل الصدر، فقالتحدَّ و.)٥(<...التجويفين إلى اآلخر 

 ال يقبضه، فمن ذلك الحجاب الحاجز بين أعضاء التنفس وللصدر، منها ما يبسطه فقط
، اتبسط مًع وأما العضل التي تقبض و...ة َوُقْرزوج موضوع تحت التَّ و...أعضاء الغذاء و

 .)٦(<...فهي العضل التي بين األضالع 
 :هاأمراض

التي جاء  وحجب وما يحيط بها من عضالت وراض التي تصيب الرئة األمدتتعد
 :هي وذآرها في القاموس المحيط،

 : ابَنالُج •

: زاد الزبيدي. )٧(<ذات الجنب: بالضم و،...الِجَناب، و>: جاء في القاموس المحيط
ال ابن ق وهي علة صعبة تأخذ في الجنب،و>: ثم يقول. )٨(<...في أي الشقين آان >

                                     
 .٢/١٣٧، )صدر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٦٦٦اللبدي، عبد العزيز . د )٢(
 .٤/٣٦٤، )رأ ي(مادة بادي، الفيروزآ )٣(
ه : صَص والَقّصالَقو>) ٤( طه، أو عظم ه، أو وس صدر، أو رأس ادي، . <ال ادة الفيروزآب ، )قص(م

٢/٤٧٩. 
 .٣٦٠-٣٥٩/ ٢ابن سينا، القانون،  )٥(
 .٩٨ – ٩٧/ ١المرجع السابق،  )٦(
 .١/٦٥، )جنب(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٣٨١، )جنب(مادة الزبيدي،  )٨(



 ١٥٥ أمراض الجوف 

 ١٥٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

ذات : إنما َآْنوا عنها فقالوا وهي قرحة تنقب البطن، و،)١(ذات الجنب هي الدَُّبْيَلة: شميل
) ذو الجنب شهيد: (في حديث آخر و،)ذات الجنب شهادة(في حديث الشهداء  و...الجنب،

ا قلما يسلم صاحبه وينفجر إلى داخل، و الذي يظهر في باطن الجنب)٢(الدُّمَّل وهو الدَُّبْيلة
العضل التي في  و)٤(الصفاقات وإنه قد يعرض في الُحُجب>: يقول ابن سينا و.)٣(<...

ذات  وارساًمب و، تسّمى شوصةااألضالع أورام دموية موجعة جًد ونواحيها والصدر
في  وذات الجنب ورم حار في نواحي الصدر إما في العضالت الباطنة، و...الجنب 

هو الخالص، أو في العضل  و)٦(ي الحجاب الحاجزإما ف و للصدر،)٥(الحجاب المستبطن
ذات الجنب هو ورم حار مؤلم في نواحي >: قال الهروي و.)٧(<...الظاهرة الخارجة 

خاصة الداخلة أو في حجاب األضالع من داخل  والصدر، فإن آان في عضل الصدر
في إذا آان  و،اإذا آان في الغشاء المستبطن للصدر يسّمى برساًم ويسّمى شوصة،

 .)٨(<الحجاب الحاجز يسّمى ذات الجنب باسم العام
 : )٩(الِبْرسام •

: قال الزبيدي. )١٠(<...علة ُيْهَذى فيها : الِبْرسام، بالكسر>: قال صاحب القاموس
 .)١١(<...األمعاء، ثم يتصل إلى الدماغ  وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبدو>
فإنهم اتفقوا على أنه ورم في >: التعريف مخالف لجمهور القوم فقالعّد الهروي أن هذا و

أما الحجاب الحائل  والمعدة، وهو الحجاب المعترض بين القلب والحجاب الحاجز نفسه
هو يقول في موضع  و.)١٢(<الكبد فمما لم يقل به أحد الفضالء غير الطبري وبين المعدة

الجنب ورم حار مؤلم في نواحي الصدر، ذات >: )ذات الجنب(آخر في إثناء آالمه عن 
                                     

 .أتي الحديث عنه في الحقل الداللي أللفاظ أمراض الجوف العامةوي) ١(
 .)ما يصيبه من أورام(ويأتي الحديث عنه في الحقل الداللي أللفاظ أمراض الجلد  )٢(
 .١/٣٨١، )جنب(مادة الزبيدي،  )٣(
 . ٩١ابن الحشاء، . <هو غشاء عصبي ُيلبس على تجويف البطن آله من داخل: الصفاق>) ٤(
ه                 الح>) ٥( سّمى ورم ا واحد، وي شيخ هم ال ال جاب المستبطن للصدر والحجاب المستبطن لألضالع ق

الهروي، . <بذات الجنب، وهو غشاء يستبطن ألضالع الصدر يمنة ويسرة ويكون للصدر آالبطانة
٩٥. 

وّرب     >) ٦( اب الم سّمى بالحج دة وي ب والمع ين القل ذي ب رض ال اب المعت و الحج اجز ه اب الح . <الحج
 .٩٥الهروي، 

 .٢/٤٠٨ابن سينا، القانون،  )٧(
 .١٣٠الهروي،  )٨(
د      : برسام: ورد في غرائب اللغة العربية    >: البرسام )٩( برسام  . التهاب الحجاب الذي بين القلب والكب

دخيل في         . <Birsanفارسية  . التهاب) سام(صدر،  ) البردوني(من   ّرب وال جهينة نصر علي، المع
 .١٢٣-١٢٢المعاجم العربية، 

 .٤/١٢، )برسم(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١٦/٤٨، )برسم(مادة الزبيدي،  )١١(
 .٤٩الهروي،  )١٢(



 ١٥٦ أمراض الجوف 

 ١٥٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

يقول ابن منظور  و.)١(<اإن آان في الغشاء المستبطن للصدر يسّمى برساًم و...فإن آان 
هو الصدر، بر  وآأنه معرب، ويقال لهذه العلة البرسام والموت،: البرسام>: في معناه

 .)٢(<...من أسماء الموت : وسام
  :ةَصْوالشَّ •
وجع في البطن، أو ريح تعتقب في األضالع، أو : الشَّْوَصةو>: ال الفيروزآباديق

قد تكون أيضَا أوجاع هذه و>: يقول ابن سينا. )٣(<...ورم في حجابها من داخل 
 لكن من رياح فتغلظ، فُيظن أنها من هذه العلة و ليست من ورم،)٤(األعضاء

و ورم في حجاب ه:  جالينوسقال: الشوصة>: في بحر الجواهر و. )٥(<التكونو
 .)٦(<هي ريح تعتقب األضالع: في الديوان. األضالع من داخل

  :النَّْقب •

زاد صاحب . )٧(<...يضم  وقرحة تخرج في الجنب، و: ...بْقالنَّ>: جاء في القاموس
ند ابن ع و.)٨(<رأسها في داخل، قاله ابن سيده، آالناقبة وتهُجم على الجوف،و>: التاج
لم يزد  و.)٩(<...الباء أصل صحيح يدل على فتح في شيء  والقاف والنون>: فارس

 .)١٠(القوصوني في قاموسه عما جاء في آتب المعاجم
  :) لَال السُّ-ل السُِّ( ةلَّالسَّ •

قرحة تحدث : آغراب والضم، ول، بالكسر،السِّ والسَّلَّة، بالفتح،و>: قال الفيروزآبادي
 نوازل، أو سعال طويل، و، أو ذات الجنب، أو زآام)١١(في الرئة، إما تعقب ذات الرئة

 .)١٣(<...يقتل  ويضني وداء ُيهزل: في التهذيبو>: في اللسان و.)١٢(<تلزمها حمى هاديةو
خفاء ثم آمل عليه  و الشيء في رفقمدُّهو  والالم أصل واحد، والسين>: في مقاييس اللغةو

: في قاموس األطباء و.)١٤(<...منه السُّالل من المرض، آأن لحمه قد ُسلَّ سال منه  و...
                                     

 .٤٩المرجع السابق،  )١(
 .١/١٩٢، )برسم(مادة ابن منظور،  )٢(
 .٢/٤٧١، )شوص(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .يريد الحجب والصفاقات والعضل التي في الصدر ونواحيها )٤(
 وسببها انتفاخ   ... أللم المرض األصلي     ا مشابهً ا آاذبة تسبب ألمً   ا أمراضً أي تكون >: في الهامش  )٥(

 .٢/٤٠٨ابن سينا، القانون، . <األمعاء الغليظة بالغازات
 .١٨٠الهروي،  )٦(
 .١/١٧٨، )نقب(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٤٤٤، )نقب(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٥/٤٦٥، )نقب(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١/٦٢القوصوني،  )١٠(
 .١٣٠الهروي، . <ورم في الرئة: ذات الرئة> )١١(
 .٣/٥٤٣، )سّل(مادة الفيروزآبادي،  )١٢(
 .٣/٣٢٤، )سّل(مادة ابن منظور،  )١٣(
 .٣/٥٩، )سّل(ابن فارس، مادة  )١٤(
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 الهزال، سمي به ألن من الِزِمه ُهزال البدن،: السالل، آغراب لغًة والضم، والسل، بالكسر،>
راض المرآبة مذهب القرشي أنه من األم وقرحة تحدث في الرية، هذا مذهب الشيخ،: اطًبو

نفث القبح، مع : السل>: في التنوير و.)٢(<قرحة في الرية و)١(التي يحدث من حمى دقية
  ما يشتد بهم السعالاآثيًرو>: في عالماته يقول ابن سينا و.)٣(<تناقص في اللحم وحمى دقية،

قوة >: اذآر صاحب المغني أن من أعراضه أيًض و.)٤(<يؤدي إلى نفث الدم المتتابعو
 : بلفظه ويفسر)السِّل(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)٦(<)٥(ْهرالُب

o لأخذه السّ   و : ...أْبَحر و ...من به السِّل، آالَبَحر     : الَبحير، آأمير و>: الَبَحر> .
 . ٢/١٢، )بحر(مادة 

o ٤/٣٤٠، )جوى(مادة . <..داء في الصدر  والسِّل و: ...الجوى>: الَجَوى. 
o ضم          و : ...الهلس >: الَهَلس الُهالس، بال سِّل، آ ادة   . <...مرض ال ، )هلس (م

٢/٤٠٢. 
o َأ ة، أي  و>: سالي َأس، محرآ ابه الَي ن أص زار أول م ن ن ضر ب ن م أُس ب : الَي

 . ٢/٤٠٤، )يأس(مادة . <السِّل
 : )٧()يةالواِر (الَوْري •

الدم  وقيح في الجوف، أو َقْرح شديد يقاء منه القيح: الَوْري>: في القاموس المحيط
داء في الرئة >: زاد صاحب التاج. )٩(<ليست من لفظها و)٨(داء في الرئة: الوارية و...

عّده القوصوني  و.)١٠(<ليست من لفظها أي الرئة ويأخذ منه السعال، فيقتل صاحبه،
)(نفثها  و في الصدر)١٢(قد اعتبر سعيد بن هبة اهللا أي اجتماع لمدة و.)١١()ُسال١٣()ُسال(. 

                                     
مى البدن حينئذ دّقا ودقيقا يسل، فبهي حمى األعضاء األصلية، يدق معها البدن ويذ     : حمى الدق >) ١(

 .٣٩ بن الحشاء، ا. <...ودقاقا 
 .١/٣٥١القوصوني،  )٢(
 .٢٣القمري،  )٣(
 .٢/٤٢٨ابن سينا، القانون،  )٤(
 .٢/٢٦، )بهر(مادة الفيروزآبادي، . <انقطاع النفس من اإلعياء: الُبْهر>) ٥(
 .١٢٠سعيد بن هبة اهللا،  )٦(
ا      بتحريك الراء، ) الورى(اختلف علماء اللغة في هذه الكلمة، فبعضهم رأى أنها           )٧( ال أنه  والبعض ق

ا االسم     ) الوري(أن  >: بسكون الراء، وقال أبو العباس    ) الوري( . <بسكون الراء المصدر وبفتحه
 .٦/٤٣٢، )وري(مادة ابن منظور، 

والبعض قال أنها من ) ورى( فالبعض قال أن الرئة من )الرئة(أصل آلمة اختلف علماء اللغة في  )٨(
 .٦/٤٣٢ ،)رأى(ابن منظور، مادة انظر ). ىأر(

 .٤/٤٦١، )ورى(الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢٨٧./٢٠، )ورى(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .٢/٣٢٩القوصوني،  )١١(
 ١/٤٦٧، )مّد(مادة الفيروزآبادي، . <القيح: الُمدَّة>) ١٢(
 .١٢٠سعيد بن هبة اهللا،  )١٣(
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ال يكون معها حمى  و)السل(قد تحدث ابن سينا في القانون عن علة يطلق عليها اسم و
لكن تكون الرئة قابلة  وقد يطلق اسم السل على علة أخرى ال يكون معها حمى،و>: فيقول

يضيق مجاريها، فيقعون في نفس  و تنصب إليها دائماألخالط غليظة لزجة من نوازل
 .)١(<...إذابة أبدانهم  وسعال ملّح، يؤدي ذلك إلى إنهاك قواهم وضيق

  :السَُّعال •
حرآة تدفع : هي وُسْعَلة، بضمهما، وًالَسَعل، آَنَضر، ُسَعا>: قال صاحب القاموس
 السين>: عند ابن فارس و.)٢(< تتصل بهااألعضاء التي وبها الطبيعة أذى عن الرئة

 ألنه االسعال مشتق من ذلك أيًض و...علو صوت  والالم أصل يدل على صخب والعينو
يتم بانبساط  والسعال للصدر آالعطاس للدماغ،>: يقول عنه ابن سينا و.)٣(<شيء عال
 ما يؤدي االسعال الملّح آثيًرو>: يقول ابن سينا و.)٤(<حرآة الحجاب وانقباضه والصدر

 اقد عّد الهروي هذا المرض من األمراض التي قد تكون عرًض و.)٥(<...إلى نفث الدم 
 اعرًض وامرًض واقد يكون الشيء الواحد سبًبو>:  فيقولاقد تكون سبًب واقد تكون مرًضو

ربما استحكم حتى  و السعال قد يكون من أعراض ذات الجنب،ًالباعتبارات مختلفة، مث
مما جاء في القاموس المحيط  و.)٦(< النصداع عرقاقد يكون سبًب وفسه، بناصار مرًض

 : بلفظهيفسر و)الَعالسُّ(بمعنى 
o اموس المحيط     :الُهَكاع راب  و : ...عك ه>:  في الق سعال : آغ ادة    <ال ع ( م ، )هك

 .)٧(<هذلّية>: قال الزبيدي. ٣/١٣٢
  :زاِرالَج •

 الجيم>: عند ابن فارس و.)٨(<الشديد السعال: زاِرالَجو>: طفي القاموس المحي
ذلك أنه يقطع  والشديد من السعال،: الجارز و...هو القطع  والزاء أصل واحد والراءو

 .)٩(<الحلق
 : السَّْعَرة •

، قاله هي السَُّعْيَرة والحاد،>: زاد الزبيدي. )١٠(<السعال: السَّْعرة>: عند الفيروزآبادي
                                     

 .٢/٤٢٦ابن سينا، القانون،  )١(
 .٣/٥٤٢، )سعل(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٧٤ – ٧٣/ ٣، )سعل(مادة ، ابن فارس )٣(
 .٣/٣٩١ابن سينا، القانون،  )٤(
 .٢/٣٩٢المرجع السابق،  )٥(
 .١٥٣الهروي،  )٦(
 .١١/٥٤٥، )هكع(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٢/٢٧١، )جرز(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١/٤٤١، )جرز(مادة ابن فارس،  )٩(
 .٢/١١٢، )سعر(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
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الراء أصل واحد يدل على اشتعال  والعين والسين>: عند ابن فارس و.)١(<ابن األعرابي
 .)٢(<ارتفاعه واتقاده والشيء
 :النََّسَمة •

منه و>: في التاج و.)٤(<)٣(الربو و: ...النََّسَمة، محرآةو>: القاموسقال صاحب 
التهيج، فسميت العلة  وأراد تواتر النفس) لنسمةتنكبوا الغبار فإن منه تكون ا: (الحديث

في  و.)٥(<انسمة الستراحة صاحبها إلى تنفس، فإن صاحب الربو ال يزال يتنفس آثيًر
لم ترد هذه اللفظة بذاتها في آتب  و.)٦(<...ضيق التنفس : النسمةو>: المعجم الوسيط

علة رئية ال >: ه ابن سينايقول عن) الربو(إنما جاء الحديث عن  والطب العربي المعتمدة،
 .)٧(< من نفس متواتر، مثل النفس الذي يحاوله المخنوق، أو المكبودايجد الوادع معها بًد

                                     
 .٦/٥٢٣، )سعر (مادةالزبيدي،  )١(
 .٣/٧٥، )سعر(ابن فارس، مادة  )٢(
 .لم يتعرض الفيروزآبادي للحديث عن الربو على أنه مرض )٣(
 . ٤/١٥٤، )نسم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٧/٦٨٥، )نسم(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٩١٩إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٦(
 .٢/٣٧٥ابن سينا، القانون،  )٧(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٣٩(
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       +  ± ± + + ذاُت الجنب
       + + - ± + + امرَسالِب

 –أو +  ةالشوَص
       +  - ± + ريح

       +   + + + النَّْقب
 + + + + + + +   +  + ةلَّالسَّ

 ...الَبَحر 
 اليأس

+  +   + + + + + + + 

 + + + +  + +   +  + ْريالو
 +  +          الالسَع

 +  +          الهكاع
 +  +          ِرزالجا

 +  +          السَّْعَرة
  +           النََّسَمة

 :ملحوظة
 .، تعني أن الملمح مثبت اللفظ(+)اإلشارة  -١
 .، تعني أن الملمح منفي عن اللفظ)-(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت ولملمح مثبت للفظتعني أن ا) ±(اإلشارة  -٣
تعني أن وجود إحدى اإلشارتين يقتضي إنعدام األخرى،      )  ريح –أو  (+ اإلشارة   -٤

ه إذا آانت اإلشارة        )  ريح -(هذا إلى جانب أن اإلشارة       ى أن تعمل بمفردها، بمعن
ا إذا آانت         ) ورم(في ملمح   (+)  ة المالمح، أم عملت مع بقية اإلشارات في بقي
ح-(شارة اإل ا)  ري ل بمفرده ن  وتعم ذ ل ة يحينئ ع بقي ة م أي عالق ظ ب صل اللف ت

 .األلفاظ
 .المربع الخالي من أي إشارة، يعني أن الملمح منعدم عن اللفظ -٥
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٠(
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         ل ل  = ذاُت الجنب

         ل ل =  الِبرَسام

         ل = ل ل الشوَصة

         = ل ل ل النَّْقب

 ل ل ل ل ل ل ف =     السَّلَّة

 ل ل ل ل ل ل = ف    اليأس... الَبَحر 

 ل ل ل ل ل = ل ل     الوْري

  ف ف ف = ل ل ل     السَعال

  ف ف = ف ل ل ل     الُهكاع

  ف = ف ف ل ل ل     الجاِرز

  = ف ف ف ل ل ل     السَّْعَرة

 =     ل ل ل     النََّسَمة

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
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 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : وجود العالقات التاليةلسابقالجدول ايتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
ا تحمالن       ) اليأس ... الَبَحر(من جهة و  ) السَّلَّة(بين   .١ من جهة أخرى، فكلتاهم

 .المالمح ذاتها
المالمح ذات ، فجميعها تحمل )رةْعالسَّ( و)زاِرالَج(و) الهكاع(و )الَعالسُّ(بين  .٢

 .الداللية
 :عالقة اشتمال ♦
ات ملمح         ) ْوَصةالشَّ( و )الَجْنبذات  (بين   .١  –ورم  (فبينما يتفق اللفظان في إثب

ات    و )خالص (في نفي ملمح        و ) يقتل صاحبه  –نواحي الصدر    نفي   و في إثب
 ).خالص(إال أن اللفظ األول يزيد بإثبات ملمح ) منفجر(ملمح 

 في   –ورم  (فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح       ) النَّْقب( و )الَجْنبذات  (بين   .٢
يزيد بنفي ملمح ) الَجْنبذات (إال أن )  يقتل صاحبه–فجر  من–نواحي الصدر 

 .مما يجعل العالقة اشتمال) خالص(وبنفي وإثبات ملمح ) منفجر(
ات ملمح         ) الِبْرَسام( و )الشَّْوَصة(بين   .٣ واحي   –ورم  (فكالهما يتفقان في إثب  ن

) الِبْرَسام(، إال أن    ) خالص –منفجر  (في نفي ملمح     و ) يقتل صاحبه  –الصدر  
 ).هذيان(يد بإثبات ملمح يز

ام (بين   .٤ ب ( و )الِبْرَس ات ملمح             ) النَّْق ان في إثب  في   –ورم  (فكال اللفظين يتفق
د بنفي ملمح          )  يقتل صاحبه  – منفجر   –نواحي الصدر    إال أن اللفظ األول يزي

 ).هذيان(بإثبات ملمح  و) خالص–منفجر (
 في نواحي     –ورم  (بات ملمح    فكال اللفظين يتفقان في إث    ) النَّْقب( و )الشَّْوَصة(بين   .٥

د بنفي ملمح )  يقتل صاحبه– منفجر –الصدر   –منفجر (إال أن اللفظ األول يزي
 ).خالص

ع المالمح     ) الَوْري( و ومرادفاتها )ةّلالسَّ(بين   .٦ ات جمي فكالهما يتفقان في إثب
 ).حمى(زيد بملمح ت  ومرادفاتها)ةّلالسَّ(الداللية، إال أن 

مرادفاته، فكال الجهتين تتفقان في إثبات و )السَُّعال(وتها ومرادفا )السَّّلة(بين  .٧
 –ورم (تزيد الجهة األولى بملمح  و) نفث دم أو قيح–حرآة لدفع مؤذ (ملمح 

نفس  – هزال  – حمى   – في الرئة    – يقتل صاحبه    –منفجر   ذلك   و). ضيق ال آ
 ).حمى(لكن بدون ملمح  و،)مرادفاتهو السَُّعال(مع ) الَوْري(الحال في 

ات ملمح         ) ةَمَسالنَّ(وومرادفاتها   )السَّّلة(بين   .٨ ان في إثب ا يتفق ضيق  (فكالهم
 – منفجر –ورم (زيد عليها بإثبات ملمح ت  ومرادفاتها)السَّّلة(إال أن ) النفس

ة      –يقتل صاحبه     يح   – هزال  – حمى    – في الرئ دفع   – نفث دم أو ق ة ل  حرآ
 ).مؤذ

 .آلوتختفي عالقة التنافر والتضاد والجزء من 



 ١٦٣ أمراض الجوف 

 ١٦٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :أمراض القلب -٢
 :بْلالَق 

أو >: زاد الزبيدي و.)١(<...الفؤاد، أو أخص منه : بْلالَقو>: قال صاحب القاموس
رأيت بعض العرب يسمي لحمة القلب  و:قال األزهري... مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط 

ال أنكر أن يكون  و:قال. مالم أرهم يفرقون بينه و:قال. فؤادا وحجابها قلبا وآلها شحمها
هو جسم صنوبري >: يصفه القوصوني بقوله و.)٢(<القلب هو العلقة السوداء في جوفه

 رأسه إلى اليسار، و في وسط الصدر،قاعدته ومؤلف من لحم صلب منتسج بليف آثير
 .)٣(<...عليه غالف من جنس األغشيةو

 :هأمراض

 القاموس المحيط على مرضين تقتصر األمراض التي تصيب القلب التي جاءت في
 :هما

 : انَقَفالَخ •
اضطراب القلب، وهو خفقة تأخذ : ان، محرآةَقَفوالَخ>: قال الفيروزآبادي

 حرآة اختالجية َخَفَقانال>: يقول الهروي. )٥(<فيضطرب لذلك>: زاد الزبيدي. )٤(<القلب
االختالجية هاهنا ال ما هو المفهوم من نعني ب و:يعرض للقلب بسبب ما يؤذيه، قال القرشي

هو حرآة بعض العضل بسبب ما يحتبس فيها من الريح إلى أن يحدث  ولفظ االختالج،
لذلك الريح مسلك يخرج منه، بل يريد بذلك حرآة ارتعادية آالحرآة التي تعرض 

دفعه  يعرض لوصول مؤذ إلى القلب فيرتعد لَخَفَقانآذلك حرآة ال وعضاء عند النافض،لأل
في  و.)٧(<...ي ْش إلى الَغَخَفَقاننتقل الاإذا أفرط و>: يقول ابن سينا. )٦(<ارتعادا متتابعا
 .)٨(<... آله يدل عليه النبض المخالف المجاوز للحد خََفَقانال>: عالمته يقول

 : ةَيْشالَغ •
: االسم و عليه،يٌِّشْغ، فهو َمَيِمْغُأ: ااًنَيَشَغ واًيْش، َغَيِن عليه، آُعَيِشُغ>: في القاموس

األوردة الحساسة لضعف القلب  وهو تعطل القوى المحرآة>: الزبيديقال  .)٩(<...ة َيْشالَغ

                                     
 .١/١٥٨، )قلب(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٣٣٦، )قلب(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٥٦القوصوني،  )٣(
 .٣/٣٠٩، )خفق(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٣/١١٨، )خفق(مادة الزبيدي،  )٥(
 .١١٦الهروي،  )٦(
 .٢/٤٥٦، القانونابن سينا،  )٧(
 .٢/٤٥٧المرجع السابق،  )٨(
 .٤/٤١٩، )غشي(مادة الفيروزآبادي،  )٩(



 ١٦٤ أمراض الجوف 

 ١٦٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 يقول ابن خََفَقانفي أن الغشية يصاحبها  و.)٢(< ...)١(رطفبسبب وجع شديد أو برد أو جوع م
فهو قلبي   متواتر،خََفقَانعه آان م وإذا لم يكن للغشي سبب ظاهر باد أو سابقو>: سينا

 :ويفسر بلفظه )الغشية(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)٣(<...مستحكم
o ١/٣٠٦. <غشي عليه: ح عليه ترنيحا، بالضمنُِّرو>: يحالترِن. 
o اء ريض،ِمُغ>: اإلغم ى الم ضمومتينغِمُأ وي عل هِشُغ: ي م . <...ي علي

٤/٤٢١. 
o ١/٢١٣. <يْشالَغ: ة، بالضموَتالُمو>: ةوَتالُم. 

                                     
 .فرطيريد م )١(
 .٢٠/١٦، )غشي(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢/٤٦٦، القانونابن سينا،  )٣(



 ١٦٥ أمراض الجوف 

 ١٦٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤١(

 المالمح
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أو +  + َخَفَقانال
+٢ 

 أو - + 
+ 

 + + + ٢+ + الغشية
 ...الترنيح 
 الموتة

+ +٢ + + + 

 :ملحوظة
 .، تعني أن الملمح مثبت اللفظ(+)اإلشارة  -١
 .، تعني أن الملمح منفي عن اللفظ)-(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة) ٢(+اإلشارة  -٣
دام  تعني أن وجود إحدى اإلشارتين يقتضي ان         +)  أو   -(،  )٢+أو  (+ اإلشارة   -٤ ع

 .األخرى
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٥
ارة  -٦ ح ) ٢(+اإلش ي ملم ارة  و،)اضطراب(ف ح (+) اإلش ي ملم وى (ف تعطل الق

تعمل بشكل متواز، بمعى أنه إذا آان هناك زيادة في ) َخَفَقانال(في لفظ ) المحرآة
طراب( ل ) االض صل التعط ارة   . ح ع اإلش ال م ذلك الح ح  ) -( و(+)آ ي المالم ف

 .نفسها في نفس اللفظ
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٢(

  الموتة-الترنيح  الغشية الَخَفَقان 
 ر أو ل ر أو ل = الَخَفَقان
 ف = ر أو ل الغشية

 = ف ر أو ل  الموتة...ترنيح ال
 : مفاتيح الرموز

 .اللفظ ذاته=:  
 .ادفتر: ف 
 .تنافر أو اشتمال: ر أو ل 



 ١٦٦ أمراض الجوف 

 ١٦٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :هي وظالفن األيع من العالقات تربط بانوثالثة أمن خالل الجدول السابق يظهر لنا 

 :ترادف ♦
 .فجميعها تحمل المالمح الداللية ذاتها) الموتة(و) الترنيح(و) الغشية(بين 
 :تنافر ♦
في ) -( و،)اضطراب(في ملمح ) َخَفَقانلا(في لفظ (+) هذا في حال آون اإلشارة و
 – لوصول مؤذ –داء في القلب ( اتفاق اللفظين في اثبات ملمح ع، ألنه م)تعطل(ملمح 

لكن الزيادة في ملمح  و)تعطل القوى المحرآة(ضان في ملمح ناقإال أنها يت) اضطراب
 .يجعل العالقة في دائرة التنافر) ةَيْشالَغ(في لفظ ) اضطراب(

 :اشتمال ♦
فعندئذ ) اضطراب(في ملمح ) خََفَقانال(في لفظ ) ٢(+هذا في حال آون اإلشارة و

 ) تعطل القوى المحرآة– لوصول مؤذ -داء في القلب (سيتفق اللفظان في إثبات ملمح 
هذه الزيادة تجعل العالقة  و)ضعف(بملمح ) ةَيْشالَغ(يزيد  و).اضطراب(في إثبات ملمح و

 .في دائرة االشتمال
 .أو جزء من آلتضاد جل الجداول عالقة وال تس

 



 ١٦٧ أمراض الجوف 

 ١٦٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 )البطن(أمراض الجوف األسفل : ثانيا •
 :نْطالَب 

 ون،ُطُب ون،ُطْبَأ: ر، مذآر، جْهن، خالف الظَّْطالَب>: جاء في القاموس المحيط
إن األطباء يعنون بقولهم البطن التجويف األسفل الذي >: يقول الرازي. )١(<...ان َنْطُبو
ساير األحشاء التي في هذا التجويف دون التجويف األعلى  والكبد واألمعاء ويه المعدةف

قد يحدث في هذا التجويف، أعني األسفل، أوجاع في األعضاء  والقلب، والذي فيه الرية
 .)٢(<...األرحام  والمثانة والكلى والطحال والمعدة والتي فيه، آوجع الكبد

 :أمراض البطن
 : إلى ستة حقول داللية هيينقسم هذا الحقل
 .األمراض المختصة بالمعدة -١
 .األمراض المختصة باألمعاء -٢
 .األمراض المختصة بالكبد -٣
 .األمراض المختصة بالطحال -٤
 .األمراض المختصة بالمثانة -٥
 .األمراض المختصة باألعضاء التناسلية -٦

 :أمراض المعدة -١
 :دةِعالَم 

موضع الطعام قبل انحداره إلى : بالكسر ومة،ِلدة، آَكِعالَمو>: جاء في القاموس المحيط
في بحر  و.)٣(<عنب ومعد، آكتف: األخفاف، ج وهو لنا بمنزلة الكرش لألظالف واألمعاء،
جسم مستدير الشكل من قدام، مسطح من خلف، : ةَبِذَآ وةَبْذة مثال ِآَدِعالَم وةَدْعالِم>: الجواهر

هي ذات طبقتين  و...الطحال من األيسر وانب األيمن،بالكبد من الج ومتصلة بالصلب،
 .)٦(<القلب و الفؤاد)٥(من الناس من يسميهو>: يقول القوصوني. )٤(<آالمريء
 :هاأمراض

هي تتوزع  والتي وردت في القاموس المحيط، تعددت األمراض التي تصيب المعدة
 :على ثالثة حقول داللية هي

 .ا من طريق الفمأمراض المعدة المتعلقة بالخارج منه ١٫١
 .أمراض المعدة المتعلقة بفساد الشهوة ١٫٢
 .أمراض المعدة المتعلقة بفساد المعدة ١٫٣

                                     
 .٤/١٨٤، )بطن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣٦-٣٤الرازي، آتاب القولونج،  )٢(
 .١/٤٦٩، )معد(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٢٧٣الهروي،  )٤(
 .الهاء تعود على فم المعدة )٥(
 .١/١٤٥القوصوني،  )٦(



 ١٦٨ أمراض الجوف 

 ١٦٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :  أمراض المعدة المتعلقة بالخارج منها من طريق الفم١٫١
  ):الُقَياء (ءْيالَق •

االسم الُقيَاء،  واءه،َقَأ وأه الدواءقيَّ وقيَّأَت واءَقَتاْس وايء قيًئِق َياَءَق>: جاء في القاموس
يقال به قياء  و إذا ألقاه، فهو قايٌئ،اقاء فالن ما أآل يقيئه قيًئ>: قال الزبيدي. )١(<آغراب

هو حرآة المعدة لدفع ما هو في : القيء>: عند الهروي و.)٢(<إذا جعل يكثر القيء
: في قاموس األطباء و.)٣(<تجويفها من طريق الفم، مع اقتران حرآة المندفع بحرآتها

: في المعجم الوسيط و.)٤(<...الخارج من المعدة من طريق الفم : القيء، بالهمزة>
ويفسر ) القيء(مما جاء في القاموس بمعنى  و.)٥(<آثرة القيء لمرض أو نحوه: القياء>

 :بلفظه
o َّ٣/١٣، )تع(مادة . <التقيُّؤ و: ...التّعة والتّع>: ّعةالتَّ وّعالت . 
o َّ٣/١٤، )ثع(مادة . <...قاء : ثعَّ يِثعُّ>: ّعةالثَّ وّعالث 
o ٣/٢٦، )خوع(مادة . <..تقيَّأ  و: ...تخّوعو>: خّوعَت. 
o ٣/٢٧، )سعد(مادة . <و القيء: ...عالّدْسع، آالمْنو>: عالدَّْس. 
o ١/٤٦٣، )آيد(مادة . <القيء و: ...دْيالَك>:  في القاموس:دْيالَك. 
 :الَقْلس •

ليس بقيء،  وما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه،: ... القْلس>: قال الفيروزآبادي
فإذا غلب : الليثنص و>: قال الزبيدي. )٧(بمثله قال الهروي و،)٦(<...هو قيء ففإن عاد 

هو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم، أعاده صاحبه أو  و...فهو قيء، 
يمكن أن يحدث  و...إخراج الطعام المبلوع، >: اللبدي عنه عبد العزيز. قال د و.)٨(<ألقاه

يمكن أن تكون مترافقة مع انتفاخ البطن نتيجة  وفي حاالت خاصة من عسر الهضم،
إحساس بالحموضة، يترافق : القلس>: في دليل المصطلحات الطبية و.)٩(<الهواءابتالع 

 .)١٠(<الفم وبصعود آمية من المحتوى المعدي إلى البلعوم

                                     
 .١/٣٢، )قيأ(مادة ادي، الفيروزآب )١(
 .١/٢٢٦، )قيأ(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢٤٢الهروي،  )٣(
 .١/١١القوصوني،  )٤(
 .٧٦٩فاقه، إبراهيم أنيس ور )٥(
 .٢/٣٧٧، )قلس(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢٣٩الهروي،  )٧(
 .٨/٤٢٣، )قلس(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٩٠٢عبد العزيز اللبدي، . د )٩(
 .١٣٣،  دليل المصطلحات الطبية ورفاقه،بلخطي اعماد. د )١٠(



 ١٦٩ أمراض الجوف 

 ١٦٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : الَغَثيان •

: في بحر الجواهر و.)١(<َخُبَثَت: اغثياًن وا النفس غْثًي≈و>: جاء في القاموس المحيط
هو حرآة المعدة لدفع ما هو مصبوب في : بفتحتين وثَيان، بالفتحالَغ والَغْثُي، بالفتح،>

الغثيان يحدثان النزعاج المعدة بالفضلة المؤذية  والتهّوع>: قال صاحب المغني. )٢(<جملتها
هذا الخلط إن آان  وخلط محتبس في المعدة،: السبب. القيء نفورها إلخراج ذلك الفضل ولها،

إن آان  و،ا بخملها أحدث غثياًناإن آان الصًق و،اث تهّوًع بين طبقات المعدة أحداموجوًد
 :بلفظه) الغثيان(ومما جاء في القاموس المحيط بمعنى . )٣(< في تجويفها أحدث قيًئاامصبوًب

o ٢/٢٢، )بعثر(مادة . <غثيان النفس: البعثرةو>: ةَرَثْعالَب. 
o تْ :  نفسه  ≈ و :..بالهاء و ،:...ثرالبْغ>: ةَرَثْغالَب رت    و َخُبَث ت، آتبْعَث ادة  . <َغَث م

 .٢/٢٢، )بغثر(
o غثت أو دارت للغثيان، آتجيشت :  النفس ≈ و ،: ...جاش البحر >: انَشَيالَج> .

 . ٢/٤١٢، )جيش(مادة 
o ٢/٧٢، )ختر(مادة . <غثت واختلطت: خترت نفسهو>: رَتالَخ. 
o ٢/٧٢، )رثخ(مادة . <اختلطت وغثت: رت نفسهثخو>: رَثَخال. 
o َّ٢/٥٠٩، )رمض(مادة . <غثيان النفس و: ...الترّمضو>: ضمَُّرالت. 
o ٢/٣٧٧، )قلس(مادة . <غثيان النفس و: ...الْقَلس>: الَقْلس. 
o لقس(مادة  . <َخُبَثت و َغَثت: منه و ،: ... نفسه إلى الشيء   َلِقستو>: سالّلَق( ،

٢/٣٨٨. 
o ُص رح>: اللَّْق ص، آف سه≈ و،: ...َلِق ت:  نف ت وَغَث ادة . <َخُبَث ص(م ، )لق

 .)٤(<لغة في لقست، بالسين المهملة>: قال الزبيدي. ٢/٤٨٥
o َسة سي >: المْقَح ست نف ست وتمقح ت:تمّق ست و غث ادة . <لق س(م ، )مقح

٢/٣٩١. 
o ٢/٣٩١، )مقس(مادة . <َغَثت، آتمّقست: َمِقست نفسه، آفرحو>: المْقس. 
 :الجائر •

: جاش البحر>: في موضع آخر منه و.)٥(<جيشان النفس: الجائر>: في القاموس
 .)٦(<غثت أو دارت للغثيان، آتجيشت:  النفس≈ و،...

                                     
 .٤/٤١٧، )غثي(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢١٣الهروي،  )٢(
 .١٤٠سعيد بن هبة اهللا،  )٣(
 .٨/٣٥٦، )لقص(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٢/٣٤، )جأر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٢/٤١٢، )جيش( مادة المرجع السابق، )٦(
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 : هوُّعالتَّ •

 َهاع يِهيع>: في موضع آخر و.)١(<فهتكّل: ع القيءوََّهَت>: في القاموس المحيط
: هاع فالن َيَهاع: قال أبو عبيدة اللحياني>: في التاج و.)٢(<َتَهوَّع:  فالن≈ و،: ...َيَهاعو

ة المعدة لدفع ما هو حرآ: التهّوع>: في بحر الجواهر و.)٣(<إذا تهّوع، أي تكّلف القيء
: عند القوصوني و.)٤(<هو مصبوب في طبقاتها، لكن ال يصاحبها حرآة المدفوع

 .)٥(<التَّقيءُّ، أي بكلفة: التهّوع و...القيء بال آلفة، : الُهَواع، بالضم>

                                     
 .٣/١٣٣، )هوع(مادة المرجع السابق،  )١(
 .٣/١٣٤، )هيع(مادة المرجع السابق،  )٢(
 .١١/٥٥١، )هيع(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٧٤الهروي،  )٤(
 .١/٢٧القوصوني،  )٥(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٣(
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 ديالك

+ + + + + +   -  

 + -   + - + + + + سْلالَق
  -  + -  - + + + نياَثالَغ

البعثرة 
... 

 المقس

+ + + -  - +  -  

  -  + -  - + + + راِئالَج
  + + - -  - + + + عالتهوُّ

 :ملحوظة
 .، تعني أن الملمح مثبت اللفظ(+)اإلشارة  -١
 .، تعني أن الملمح منفي عن اللفظ)-(اإلشارة  -٢
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٣
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٤(
  ...التع ءْيالَق 

 الكيد
 ...البعثرة انَيَثالَغ سْلالَق

 المقس
 عهوُّالتَّ راِئالَج

 ر ر ر ر ر ف = ءْيالَق
 ر ر ر ر ر = ف  الكيد...التع 
 ر ر ر ر = ر ر سْلالَق
 ر ف ف = ر ر ر يانَثالَغ

 ر ف = ف ر ر ر المقس...بعثرة ال
  = ف ف ر ر ر راِئالَج
 = ر ر ر ر ر ر عالتهوُّ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظ ذاته=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 :هي ومن خالل الجدول السابق يظهر لنا نوعين من العالقات تربط بين األلفاظ

 :ترادف ♦
 .، فجميعها تحمل المالمح ذاتها)الكيد  ...التع(و) القيء(بين  .١
ين  .٢ ان (ب رة (و )الغثي س  ... البعث ائِ (و) المق ل ذات   ، )رالج ا تحم فجميعه

 .المالمح الداللية
 :تنافر ♦

ة  ( في إثبات ملمح      ان، فبينما يتفق  )سْلالَق(وومرادفاته   )القيء(بين   .١ حرآ
ا       -المعدة   ا يؤذيه م        – لدفع م دفع م        – من طريق الف ة المن ران حرآ ع  اقت

ا  ا  –حرآته ي تجويفه صبوب ف ح    و) م ي ملم ي نف ف(ف ا  ) تكل إال أنهم
ل   ) حموضة (بملمح ) سالقْل(يزيد   و ،)آثير(يتناقضان في ملمح     ا يجع مم

 بينما . العالقة في دائرة التنافر
 من جهة أخرى،        ومرادفاته )الغثيان( و من جهة ومرادفاته  ) يءالَق(بين   .٢

ة ا  (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح       دة   حرآ ا        -لمع ا يؤذيه دفع م  من   – ل
اقتران (، إال أنهما يتناقضان في ملمح )تكلف(في نفي ملمح  و)طريق الفم

ا  دفع بحرآته ة المن ا  - حرآ ي تجويفه صبوب ف ى   و)م ة األول د الجه تزي
 ).الصق بخملها(تزيد الجهة الثانية بملمح  و)آثير(بملمح 

ان في إثبات ملمح     جهت ال تفقت، فبينما   )عالتهوُّ(و ومرادفاته   )يءالَق(بين   .٣
تناقضان في ت، إال أنهما ) من طريق الفم– لدفع ما يؤذيها -حرآة المعدة (

ا       (ملمح   دفع بحرآته د    و ،) تكلف  –اقتران حرآة المن بملمح  ) القيء (يزي
 ).بين طبقاتها(يزيد بملمح ) عالتهوُّ( و،) مصبوب في تجويفها–آثير (
من جهة أخرى فالجهتان تتفقان في اته ومرادف) الغثيان(من جهة و) القلس(بين  .٤

وفي نفي ملمح     )  من طريق الفم   – لدفع ما يؤذيها     -حرآة المعدة   (إثبات ملمح   
ف( ا )تكل ح   ت، إال أنهم ي ملم ضان ف ا    (تناق دفع بحرآته ة المن ران حرآ  -اقت

ا د الجهة األولى بملمح ) مصبوب في تجويفه وبنفي ملمح ) حموضة(وتزي
 ).الصق بخملها(نية بإثبات ملمح وتزيد الجهة الثا) آثير(
حرآة المعدة لدفع ما (فهما يتفقان في إثبات ملمح ) التهوع(و) القلس( بين  .٥

اقتران حرآة المندفع (إال أنهما يتناقضان في ملمح ) يؤذيها من طريق الفم
ا   ا    –بحرآته د  )  تكلف– مصبوب في تجويفه بنفي ملمح  ) القلس (ويزي

ر ( ح ) آثي ات ملم د )حموضة(وإثب وع( ويزي ح ) الته ي ملم الصق (بنف
 ).بين طبقاتها(وإثبات ملمح ) بخملها

تفق ت، فبينما  من جهة أخرى)عالتهوُّ(ومن جهة ومرادفاته  )الغثيان(بين  .٦
 ) من طريق الفم– لدفع ما يؤذيها -حرآة المعدة (ان في إثبات ملمح جهتال
تناقضان في    ت ، إال أنهما  )اقتران حرآة المندفع بحرآتها   (في نفي ملمح    و
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الثاني  و)الصق بخملها( بملمح ى والثانيةاألولالجهة زيد ت و)تكلف(ملمح 
 .، مما يجعل العالقة تنافر)بين طبقاتها(يزيد بملمح 

 .وتختفي عالقة االشتمال والتضاد والجزء من آل
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 : أمراض المعدة المتعلقة بفساد الشهوة١٫٢
 :الَكَلب •

قد عبَّر  و.)١(<األآل الكثير بال شبع و: ...بالفتح و،: ...الكْلب>: يقال الفيروزآباد
 اشتدادها والشهوة الكلبية هي زيادة الشهوة>: يقول الهروي) الشهوة الكلبية(عنه األطباء بـ

قد خصص ابن  و.)٢(<المكالبة عليها آما هو في طبع الكالب والحرص على المأآوالتو
 ذآر أسبابها و)في الشهوة الكلبية واشتداده وفي الجوع ( في القانون بعنوانًالسينا فص

هي شهوة الجوع الدائم دون >: في الهامش تعريف لهذا المرض وعالجها وعالماتهاو
 .)٣(<هكذا ووجود جوع حقيقي فيأآل ثم يضطر للقيء

  :النََّهم •
إفراط الشهوة في : النََّهامة، آسَحابة والنََّهم، محرآة،>: قال صاحب القاموس

 َنِهيم وُعِنَي، فهو َنِهم وال يشبع، َنِهم، آَفِرح وأن ال تمتلئ عين اآلآل والطعام،
الحرص على : النَهم، محرآة>: قال الهروي. )٥(على هذا القوصوني و.)٤(<منهومو

ُنهام رغبة مرضية في أي نوع من : َنَهم>: في القاموس الطبي العربي و.)٦(<الطعام
 .)٧(<الطعام
  :الرُّْغب •

شّدة  وآثرة األآل: بضمتين والرُّْغب، بالضمو>: جاء في القاموس المحيط
لم يقل القوصوني بغير ذلك في  و.)٩(<...الشََّره و>: زاد صاحب التاج. )٨(<النََّهم

 .)١٠(قاموسه
 :الِكظَّة •

آظَُّه . ة، وشيء يعتري من امتالء الطعامالبطن: الِكظَّة، بالكسر>: جاء في القاموس
 .)١١(<مأله حتى ال يطيق النََّفس، فاآتّظ: الطعاُم

 :ومما جاء في القاموس بمعنى الكظة ويفّسر بلفظه
o ٤/١٨٥، )بطن(مادة . <والكظة... والِبْطَنة، بالكسر، >: البطنة. 

                                     
 .١/١٦٧، )آلب(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٨١الهروي،  )٢(
 .٥٤٠ – ٥٣٦/ ٢ابن سينا، القانون،  )٣(
 .٤/١٦٠، )نهم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٢/١٣٠القوصوني،  )٥(
 .٢٩٢الهروي،  )٦(
 .١١٦٤ عبد العزيز اللبدي،. د )٧(
 .١/٩٨، )رغب(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٢/٢٨، )رغب(مادة الزبيدي،  )٩(
 .١/٣٣القوصوني،  )١٠(
 .٢/٦٠١، )آّظ(الفيروزآبادي، مادة  )١١(
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  :الُعَطاش •

قد  و.)١(<داء ال َيْرَوى صاحبه: آغراب و،: ...الَعَطش>: يطجاء في القاموس المح
شّدته، قد  وآثرة العطش>: يقول فيه) الَعَطش( بعنوان ًالخصص ابن سينا في القانون فص

قد تعرض تلك الحرارة لشرب شراب  و...تكون بسبب المعدة، إما لحرارة مزاج المعدة 
تعرض تلك الحرارة من شرب المياه المالحة قد  و ...ا، أو طعام حار جداقوي عتيق آثيًر

هو داء يصيب اإلنسان : الشين المعجمة والُعَطاش، بالضم>: عند الهروي و.)٢(<...
 :بلفظهويفسر ) الُعَطاش(مما جاء في القاموس بمعنى  و.)٣(<ال َيْرَوى ويشرب الماء
o اموس   :السَُّهاف سََّهف >:  في الق راب  و : ...ال ادة   . <العطاش : آغ ، )سهف (م

٣/٢١٠. 
 : الَبَغر •

عند ابن  و.)٤(<عطش وآثرة شرب الماء أو داء و: ...محرآة: البغر>: في القاموس
معناه، فالَبَغر أن  والراء أصل واحد فيه آلمات متقاربة في الشرب والغين والباء>: فارس

 .)٥(<ايًضأبل هو يصيب اإل وال يْروى، ويشرب اإلنسان
  :الَكَزم •

قال . )٦(<أآثر حتى ال يشتهي:  عن الطعام≈ و:أآزمو>: جاء في القاموس المحيط
أآثر منه حتى ال : أْزهم وأقهى وأقهم وأآزم عن الطعام: في النوادرو>: صاحب التاج

: ضعفها يقول والبن سينا في القانون آالم في بطالن الشهوة و.)٧(<يشتهي أن يعود فيه
قد يكون سببه حرارة ساذجة، أو مع مادة، فيتشّوق إلى الرطب البارد الذي هو شراب >

 .)٨(<...دون الحار اليابس، أو اليابس الذي هو الطعام
  :الَقَهم •

من >: قال الزبيدي. )٩(<قّلت شهوته للطعام: َقِهم، آفرح>: جاء في القاموس المحيط
حالة قلة الشهوة للطعام : َقَهم>: عبد العزيز اللبدي. قال د. )١٠(<مرض أو غيره، فهو َقِهم

                                     
 .٢/٤٢٩، )عطش(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٥٤٢ – ٢/٥٤١ابن سينا، القانون،  )٢(
 .٢٠٥الهروي،  )٣(
 .٢/٢٢، )بغر(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٢٧٣ابن فارس،  )٥(
 .٤/١٤٢، )آزم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١٧/٦١٧، )آزم(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٢/٥٢٩ابن سينا، القانون،  )٨(
 .٤/١٤٢، )قهم(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١٧/٥٩٨، )قهم(مادة الزبيدي،  )١٠(
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 .)١(<أو انعدامها
  :القَمه •

قال ابن >: قال ابن فارس. )٢(<قلة شهوة الطعام: القَمه، محرآة>: قال الفيروزآبادي
 .)٣(<هو قلة شهوة الطعام والقَمه مثل الَقَهم: دريد

  :الَقَهى •

قال . )٥(<، آأقهى)٤(اجتواه: َقِهَي من الطعام، آرضي>: قال صاحب القاموس
قّل طعمه مثل  وإذا عفته، آأقهى إذا اجتواه: قهيُت عن الطعام: قال الزجاج>: الزبيدي

المقِهّي الذي ال يشتهي الطعام من مرض أو : قال أبو الّسمع و...أقهم، آما في الصحاح 
 الحرف المعتل أصل يدل على خصب والهاء والقاف>: عند ابن فارس و.)٦(<غيره
 أقهى الرجل من طعام إذا اجتواه، فليس ذلك من جهة اجتوائه إياه: فأما قولهم... آثرة و
 .)٧(<إنما هو من آثرته حتى يتمأل عنده فيجتويهو

  :الَهَقف •

 .)٨(<قلة شهوة الطعام: الهقف، محرآة>: في القاموس المحيط
 : بْذالَع •

. )٩(<ترك األآل من شدة العطش و: ...الشراب والَعْذب من الطعام>: في القاموس
الفرس األآل من شدة  والحمار وترك الرجل: الَعذوب، بالضم والَعْذبو>: قال الزبيدي

لم  و، إذا لم يأآل شيئاابات َعُذوًب: غيره ويقال للفرس و...ال مفطر  والعطش فهو ال صائم
ال يشرب أصوب من  والَعِذب أنه الذي ال يأآل والَقْول في الَعذوب: قال األزهري. يشرب

على ذلك القوصوني في  و.)١١(< أنه الذي يمتنع عن األآل لعطشه)١٠(القول في العذوف

                                     
 .٩٠٩اللبدي، يز عبد العز. د )١(
 .٤/٣٠٦، )قهم(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٤/٢٤، )قهم(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٤/٣٤٠، )جوى(مادة الفيروزآبادي، . <آرهه: جويه، آرضيه، واجتواهو>) ٤(
 .٤/٤٣٥، )قهي(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٢٠/١١٢، )قهي(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٥/٣٤، )قهى(مادة ابن فارس،  )٧(
 .٣/٢٨٠، )هقف(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١/١٣٥، )عذب(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
د أن آانت           ) العذوف(قوله  : بهامش المطبوعة المصرية  >: جاء في الهامش  ) ١٠( ذا بّخطه مصلحة بع آ

بهذا المعنى ) العذوف(اللسان والقاموس والصحاح فلم أجد فيها ) عذب(، وقد راجعت في مادة )عذوب(
 .٢/٢١٠لزبيدي، ا. <...

 .٢/٢١٠، )عذب(مادة الزبيدي،  )١١(
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 .)١(قاموسه
  :ىَأَق •

 .)٢(<الشراب لعلة وآره الطعام: أقى>: جاء في القاموس المحيط

                                     
 .١/٤٧القوصوني،  )١(
 .٤/٣٢٠، )أقى(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٥(
 المالمح

 
         

 األلفاظ
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 +  + + بالَكَل
 +  + + مَهالنَّ
 +  + + بْغالرُّ
 +  + + ةظَّالِك
 +  + + ةَنْطالِب
 + +  + اشَطالُع
 + +  + افَهالسُّ
 + +  + رَغلَبا
 -  + + مَزالَك
 -  + + مالقَه
 -  + + هالقَم
 -  + + ىالقَه
 -  + + فالهَق
 - + + + بْذالَع
 - + + + ىأَق

 :ملحوظة
 .، تعني أن الملمح مثبت اللفظ(+)اإلشارة  -١
 .، تعني أن الملمح منفي عن اللفظ)-(اإلشارة  -٢
 . عن اللفظالمربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح -٣
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٦(
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 ف = ل ل ل ل ل ر ر ر ر ر ر ر رالَعْذب
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 : زمفاتيح الرمو
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
 .تضاد : د 
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 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :هي ومن خالل الجدول السابق يظهر لنا أربعة أنواع من العالقات تربط بين األلفاظ

 :ترادف ♦
، فجميع هذه األلفاظ )البطنة(و) الكظة( و)بْغالرُّ( و)مالنَه( و)بالكَل(بين  .١

 . الدالليةلمالمحذات اتحمل 
 . الدالليةذات المالمح، فكالهما لهما )رالبَغ(و) السهاف(و )طاشالُع(بين  .٢
، فجميع هذه )ف الهَق–ى  القَه–ه َم الق –م   القهَ –م  الكَز(بين خمسة ألفاظ     .٣

 .نفيها وذات المالمحاأللفاظ تتفق في إثبات 
 ذات المالمحي نف و، فكال اللفظين يشترآان في إثبات)ىأَق( و)بْذالَع(بين  .٤

 .الداللية
 :اشتمال ♦

 من جهة أخرى، فكال )اتهمرادف والَعْذب( و من جهة)مرادفاته والكَزم(بين  .١
في نفي ملمح  و) الطعام–آفة في الشهوة (الجهتين تتفقان في إثبات ملمح 

 ).الشراب(إال أن الجهة الثانية تزيد بملمح ) إفراط(
 :تنافر ♦

من جهة أخرى، فبينما )مرادفه  وبْذالَع( و من جهة)مرادفاته وبالكَل(بين  .١
تناقضان  تإال أنهما )  الطعام–آفة في الشهوة (تتفق الجهتان في إثبات ملمح 

 ).الشراب(تزيد الجهة الثانية بملمح  و)إفراط(في ملمح 
ْذب ( و  من جهة   )هاتمرادف و طاشالٌع(بين   .٢ ه  و الَع  من جهة أخرى،      )مرادف

شراب  –آفة في الشهوة    (فالجهتان تشترآان في إثبات ملمح       ا   )  ال إال أنهم
 ). الطعام(تزيد الجهة الثانية بملمح  و)إفراط(تناقضان في ملمح ت
ان في        و )الكزم( و )هاتمرادف و العطاش(بين   .٣ مرادفاتها، فبينما تتفق الجهت

تزيد  و)إفراط(تناقضان في ملمح تإال أنهما   ) آفة في الشهوة  (إثبات ملمح   
 ).الطعام(تزيد الجهة الثانية بملمح  و)ابالشر(الجهة األولى بملمح 

 :تضاد ♦
ه   (بين   .١ ب ومرادفات ه   ( و  من جهة    )الكَل َزم ومرادفات  من جهة أخرى،       )الك

ام –آفة في الشهوة (فبينما تتفق الجهتان في إثبات ملمح     ا  )  الطع إال أنهم
 .مما يجعل العالقة بينهما تضاد). إفراط(تناقضان  في ملمح ت

 .ة جزء من آلوال تسجل الجداول عالق
 
 : أمراض المعدة المتعلقة بفساد المعدة١٫٣

  :التَُّخَمة •
 تّوَخمه وم، آَكُرم،ُخقد َو و:غير موافق: طعام وخيمو>: قال الفيروزآبادي

. ُيسّكن خاؤه في الشعر والداء يصيبك منه ،: الُتَخَمة، آُهَمَزة و.)١(لم يستمرُئه: استوَخمهو
                                     

راءة، فهو مريء           >) ١( راء م ة ال ة       : مرأ الطعام، مثلث د المغب يء، حمي ادي،   . <...هن ادة  الفيروزآب م
 .٧مفيد العلوم، . < مغبتههو جودة هضم الغذاء وحمد: استمراء>: يقول ابن الحشاء. ١/٣٦، )مرأ(
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هو و>: قال الزبيدي. )١(<أْتَخمه الطعام واّتَخم: َعِلم وَتِخم، آَضرب وُتَخَمات، وُتَخم: ج
قال ... الداء يصيبك منه، أي من وخم الطعام، أو من امتالء المعدة، آما صّرح به األطباء 

التَُّخَمة، >: في بحر الجواهر و.)٢(<ُوَخَمة، تاؤه مبدلة من واو: أصل التَُّخمه: الجوهري
يعّرفه  و.)٣(<يستحيل إلى آيفية غير صالحة وهي أن يفسد الطعام في المعدة،: آُحَطَمة

آفة الهضم تابعة آلفة في أسفل >: يقول ابن سينا. )٤(<بطالن الهضم>: صاحب المغني أنه
الطعام يفسد المعدة، و>: ثم يقول في الكائن بسبب الغذاء. )٥(<المعدة، أو لسبب في الغذاء

إما لكيفيته، بأن يكون في نفسه سريع القبول  و...أآثر مما ينبغي إما لكميته بأن يكون 
... إن من عالمات ذلك >: في موضع آخر يقول في عالمات هذا المرض و.)٦(<...للفساد

ربما أدت و>: يقول و.)٧(<استطالق مفرط أو احتباس مفرط وقيًء و...وجع المعدة، 
مما جاء في القاموس  و.)٨(<... تطاق ِحّدة ال وإلى أن يحدث بالمعدة حرقة... التخم 

 :بلفظهويفسر ) التخمة(المحيط بمعنى 
o ١/٣٨٣، )برد(مادة . <التَُّخَمة: ُيحّرك والَبْرَدة،و>: الَبْرَدة. 
o ٤/١٣، )بشم(مادة . <...التخمة : الَبَشم، محرآة>: البشم. 
o زََّهم ة (ال ة والزهوم ة>: )الزُّهم ة والّزهوم رح و: ...الزُّْهَم و  : آف م، فه اتُّخ

 .٤/٨١، )زهم(مادة . <زهمان
o ٤/٢٢٦، )زين(مادة . <التخمة: الزَّانةو>: الزَّاَنة. 
o تفخ بط  واّتخم: اطرورى الرجل اطريراء  و>: االطريراء ه ان ادة  . <ن ، )طرا (م

٤/٣٩٩. 
o راء رورىو>: االظري ه   : اظ ى قلب ب عل ة أو َغل ار ذا ِبطن ه أو ص تفخ بطن ان

 .٤/٤٠٣، )ظرا(مادة . <الدسم
o َطَنَخه وَسِمن، وغلب على قلبه الدسم  و اّتَخم، و بشم،: َطِنَخ، آفرح و>: الطََّنخ 

 .١/٣٦٦، )طنخ(مادة . <أتخمه: أْطَنَخهو
o مادة . <اّتخم، أو من الدسم: َجَمع، َطْسًأ، فهو َطِسئ وَطِسئ، آفرح،>: الطََّسأ

 .١/٢٦، )طسأ(
o   َساَءة (الطَّْسي ِسَي، آَرِضيَ   >: )الطُّ اتََّخم         : َط ه ف ى قلب ادة  . <غلب الدسم عل م

 .٤/٣٩٩، )طسي(

                                     
 .٤/١٦٢، )وخم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٧/٧٢١، )وخم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦٥الهروي،  )٣(
 .١٣٦سعيد بن هبة اهللا،  )٤(
 .٢/٥٤٥ابن سينا، القانون،  )٥(
 .٢/٥٤٦المرجع السابق،  )٦(
 .٢/٥٢٧المرجع السابق،  )٧(
 .٢/٥٢٨المرجع السابق،  )٨(
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o ٣/٩٨، )قمع(مادة . <هو مقموع ُمتََّخم ومثل التخمة،: الَقَمع>: الَقَمع. 
  :الَحزَّاز •

قال . )١(<الطعام يحمض في المعدة و: ...يضم و،: ...آكّتانو>: قال صاحب القاموس
قال .)٢(<أنت أثقل من الحزَّاز: خرمنه قولهم آل ولفساده، فَيحزُّ في القلب،>: الزبيدي

أنت أثقل من : سمعت أبا الحسن األعرابي يقول آلخر: هيثمقال أبو ال>: األزهري في التهذيب
: عند القوصوني و.)٣(<هو حزاز يأخذ رأس الفؤاد يكره على ِغّب تخمة: فسره فقال والجائر،

حرقة : ِحزَّة>: عبد العزيز اللبدي في قاموسه. قال د. )٤(<الطعام حمض في المعدة: آُسدَّادو>
هو أحد األعراض  و، أو تحت القفص في منطقة القلب،؛ إحساس بحرقة في المريء)٥(الفؤاد

: فيقول) حرقة الفؤاد(في موضع آخر من القاموس يصف  و.)٦(<الشائعة لسوء الهضم
اصطالح شعبي لوصف أي شكل من سوء الهضم، حيث يحدث ألم ذو طبيعة حارقة خلف >

 .)٧(<القّص على باب المعدة
  :الَجاِئر •

حرُّ الحلق، أو شبه حموضة فيه من أآل  و: ...الجاِئرو>: المحيطفي القاموس 
 .)٩(<...حر في الحلق >: قال الزبيدي. )٨(<الدسم

  :ضامتراال •

 الراء>: عند ابن فارس و.)١١(<فسدت: )١٠(ارتمضت آبده>: قال صاحب القاموس
ارتمض : يقال و...الضاد أصل مطر يدل على حدة في شيء من حر أو غيره  والميمو

 .)١٢(<فسد آأن ثم داء ُيحِرقه: بطنه
  :الَقَفص •

حموضة في المعدة من شرب  وحرارة في الحلق: بالتحريكو>: في القاموس المحيط
من شرب النبيذ : قال غيره وإذا ُأآل على الريق،>: زاد الزبيدي. )١٣(<الماء على التمر

هو  والباء، إذا عربت معدته، وَقِبص، بالفاء وَقِفص: الدَُّبْيِريَّّةقالت : قال الفراء و.بدل الماء
                                     

 .٢/٢٧٧، )حّز(مادة زآبادي، الفيرو )١(
 .٨/٤٨، )حّز(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٣/٤٠، )حّز(مادة األزهري،  )٣(
 .١/٢٠٥القوصوني،  )٤(
 .٤٠، القمري، <فم المعدة: الفؤاد> )٥(
 .٣٩١اللبدي، عبد العزيز . د )٦(
 .٣٨٩اللبدي، عبد العزيز . د )٧(
 .٢/٣٥، )جأر(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٦/١٥٨، )جأر(مادة ، الزبيدي )٩(
 .١/٤٦٠، )آبد(مادة الفيروزآبادي، . هاهنا الجوف بكماله) الكبد(ربما يقصد بـ )١٠(
 .٢/٥٠٩، )رمض(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٢/٤٤ابن فارس،  )١٢(
 .٢/٤٨١، )قفص(مادة الفيروزآبادي،  )١٣(
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 .)١(<آفرح في الُكلِّ
  :الَقَبص •

وجع يصيب الكبد من أآل التمر على الريق : الَقَبص، محرآة و:في القاموس
آذلك جاء في قاموس  و.)٣(<...ثم يشرب عليه الماء >: زاد صاحب التاج. )٢(<...
 .)٤(طباءاأل

  :اللََّوى •

: في آتاب القاليو>: قال الزبيدي. )٥(<وجع في المعدة: ىَواللَّ>: قال الفيروزآبادي
: قال الهروي و.)٦(<زاد القالي، عن تخمة، يكتب بالياء ومثله الصحاح، وفي الجوف،

 الرياضة، فيمتلئ لذلك يقلل و في الطعام والشراب،ا ما يزيد اإلنسان أياًمااعلم أن آثيًر>
يحس في نفسه إعياء بسبب آثرة  وبخارات، وعضله رياح ويجتمع في عروقه وبدنه،
 يحمّر الوجه ويتثاءب ويتمّطى و، فتتلّوى نفسه،العروق والبخار، يتمدَّد العضل والرياح

 .)٧(<يسّمى هذا الحال اللوى والعين،و
  :الِعّلوص •
 علََّصت التخمة في معدته ووجع البطن، والتخمة،: العّلوص، آسنَّْور>: اء في القاموسج
 آالعلَّوز، بالزاي،... البشم  والتخمة: العلوص، آسنور>: زاد صاحب التاج. )٨(< ...اتعِليًص

آذا  واللَِّوي،: العّلوز، آسّنور>: في بحر الجواهر و.)٩(<هو الوجع الذي يقال له اللوى: قيلو
 .)١٠(<العّلوص
  :الِعلَّْوز •

العلَّوز، و>: قال الزبيدي. )١١(<وجع البطن: الِعّلوز، آسنَّور>: في القاموس
هو وجع البطن الذي يقال له  وهو لغة في العلوص، و:قال الجوهري والبشم،: آسنَّور
 .)١٢(<اللوى

                                     
 .٩/٣٤٢، )قفص(مادة الزبيدي،  )١(
 .٢/٤٧٨، )قبص(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٩/٣٢٩، )قبص(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٢٣٦القوصوني،  )٤(
 .٤/٤٤٤، )لوي(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٩/١٦٧، )لوي(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٢٥٧الهروي،  )٧(
 .٢/٤٧٣، )علص(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 ،)علص(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٢٠٩الهروي،  )١٠(
 .٢/٢٩٤، )علز(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٨/١١٠، )علز(مادة الزبيدي،  )١٢(



 ١٨٥ أمراض الجوف 

 ١٨٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :الُجساد •

: قال الزبيدي. )١(<وجع في البطن: آغراب و،: ...دالَجَس>: في القاموس المحيط
 .)٣(<سيجيء وهو اللِوي،: بيجذق>: في بحر الجواهر و.)٢(<ُيسمَّى بيجيدق، معرب بيجده>
 .)٤(<بيَجندق>: في قاموس األطباءو

  :الَحْقَوة •
حقاء، وجع في البطن من أآل اللحم آال: بهاء و،...: الَحْقُوو>: في القاموس

 .)٥(<بالكسر
  :الُقَداد •

في و>: قال الزبيدي. )٦(<وجع في البطن: آغراب و،...: الَقّد>: في القاموس المحيط
هو داء يصيب اإلنسان في  و،اَقّد أيًض وأقّد عليه الطعام من الُقَداد، و:األفعال البن القطاع

  سُيَقّد عليه،)٧(رب آآل َعبيط: (ابفي حديث ابن الزبير، قال لمعاوية في جو وجوفه،
وجع : قداد، آغراب>: في بحر الجواهر و.)٨(< من الُقَدادهو و) بهّصَغشارب صفو سيو

 .)٩(<البطن
  :الَهْيَضة •

قال . )١٠(<اِقَيام جميًع وأي ُقَياء: به َهْيَضةو>: قال الفيروزآبادي في قاموسه
 إذا لم يوافقه شيء يأآله:  هيضةاأصابت فالًن: يقال و.قطهو انطالق البطن ف>: الزبيدي

وصفه القوصوني في  و.)١١(<ربما الن من ذلك بطنه، فكثر اختالفه وتغير طبعه عليه،و
حرآة مفرطة من المواد الفاسدة غير المنهضمة إلى االنفصال من >: قاموسه على أنه

قال ابن . )١٢(<سريعة االنفصالو هي علة حادة و،ااإلسهال مًع واألمعاء بالقيء والمعدة
                                     

 .١/٣٩٢، )جسد(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .<)َبْيَجْيَذق(، وفي التكملة )َبَجْيَدق(في التهذيب >: في الهامش. ٤/٣٩١، )جسد(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦٤الهروي،  )٣(
 .١/٢٩١القوصوني،  )٤(
 .٤/٣٤٦، )حقو(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١/٤٥١، )قّد(مادة بادي، الفيروزآ )٦(
اءت لحمً   : (وفي الحديث ... سليم من اآلفات إال الكسر      : ولحٌم َعبيط بّين العبطة   >) ٧( ال  ) ا عبيطً  افق ق

 .١٠/٣٣٣الزبيدي، . <هو الطرّي غير النضيج: ابن األثير
 .٥/١٨٠، )قّد(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢٣٢الهروي،  )٩(
 .٢/٥٣١، )هيض(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١٠/١٨١، )هيض(مادة الزبيدي،  )١١(
 .١/٢٤٤القوصوني،  )١٢(



 ١٨٦ أمراض الجوف 

 ١٨٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

عن آثرته أو إدخال بعضه  و عن فساد في الغذاءاقيام مًع وهي قيء): هيضة(>: الحشّاء
: قال فيه وقد وضع صاحب المغني هذا المرض تحت أمراض المعدة و.)١(<على بعض

 .)٢(<هي عّلة حادة و،اختالف مًعاال وحرآة مفرطة من المعدة لدفع المؤذي عنها بالقيء>
  :الُجَؤار •

: زاد الزبيدي. )٣(<سالح يأخذ اإلنسان وقيء: الُجَؤار، آغرابو>: في القاموس
 .)٥(< منه)٤(فيجأر>

  :الُحَجاف •

قال . )٦(<مشي البطن عن ُتخَمة و: ...آغراب و: ...حَجفه، آمنعه>: في القاموس
 .)٧(<بطن عن تخمة أو شبهها مع القيءمشي ال: الُحَجاف، آغراب>: القوصوني
  :الُجَحاف •

مشي البطن عن تخمة، لغة في : آغراب و،: ...الَجَحف، محرآة>: في القاموس
الَقبَص  و،ام بحًتحوجع يأخذ من أآل الل: قيل الُجَحافو>: قال الزبيدي. )٨(<تقديم الجيم

 .)٩(<عن أآل التمر
  :الِخلفة •

قال صاحب . )١٠(<...الهيضة  و: ...االخِْلَفة أيًضو>: جاء في القاموس المحيط
: اختلفو>: في موضع آخر من القاموس و.)١١(<هو فساد المعدة من الطعامو>: التاج

 اختالف البطن: الخِلَفة>: قال الُقْمرّي. )١٢(<...صار به إسهال :  إلى الخالء≈ و،...
االختالف آنايتان عن تواتر القيام  والخِلَفة>: ومفي مفيد العل و.)١٣(<انطالقهو

                                     
 .١٢٩ ابن الحشاء،  )١(
 .١٣٧سعيد بن هبة اهللا،  )٢(
 .٢/٣٥، )جأر(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٢/٣٤الفيروزآبادي، . <رفع صوته بالدعاء: جأر، آمنع، جأرَّا وُجَؤارَّا>) ٤(
 .٦/١٥٨، )جأر(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٣/١٦٣، )حجف(مادة روزآبادي، الفي )٦(
 .١/٢٧٦القوصوني،  )٧(
 .٣/١٦٩، )جحف(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١٢/١٠٦، )جحف(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٣/١٨٤، )خلف(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١٢/١٨٩، )خلف(مادة الزبيدي،  )١١(
 .٣/١٨٦، )خلف(مادة الفيروزآبادي،  )١٢(
 .٢٥القمري،  )١٣(



 ١٨٧ أمراض الجوف 

 ١٨٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<للبراز
  :الذََّرب •

 ،: ...بالضم و،: ...بالكسر و،: ...الذَِّرب، آكِتف و...ح ، آفِرَبرِِذََ>: في القاموس
، الذََّرب>: قال الهروي. )٢(<...الذُّروبة، بالضم  وةرابفساد المعدة، آالذَّ و: ...محرآةو

قيل هو أن ال ينهضم الطعام في  وقيل هو انطالق البطن المتصل، وإسهال معدي،: محرآة
 .)٣(<ًال متصاال  ينفذ في جميع البدن بل ُيسْتفرغ من أسفل فقط استفراًغ واألمعاء والمعدة

هو : قال القرشي و،عدم إمساآه منها وفساد الطعام: الذَّرب، محرآة>: في قاموس األطباءو
هو يشبه الهيضة  و.هو انطالق البطن المتصل انتهى: )٤(قال الِكْرمانّي و الطويل،االختالف

يفارقها من حيث أنه ال قيء معه، بخالفها فإنه يكون  ومن حيث أنها استفراغ باإلسهال،
من  وذآر أسبابه وقد وضعه صاحب المغني تحت األمراض التي تصيب المعدة و.)٥(<معها

 .)٦(جملتها فساد األغذية
  :الَعَرب •

 ...فساد المعدة : بالتحريك و،: ...بالكسر و،: ...الَعْربو>: جاء في القاموس
الَعَرب، و>: في التاج و.)٧(<فسدت:  معدته≈ و...الذَِّرب المعدة : أي: تمريض الَعِربو

 ابن أخي إن:  أتاه فقالًالأن رج: (منه الحديث و...فساد المعدة مثل الذََّرب : بالتحريك
  فهو َعِرب إذا اّتخم،اَعِرب الرجل َعَرًب و) ...ًالاسقه عس: فقال. َعِرب بطُنه أي فسد

 .)٩(قد ذآر القوصوني هذا المعنى و.)٨(<...فسدت : اَعِربت معدته َعَرًبو
  ):التَّمذُّر (الَمَذر •

 ...خبثت، آتمذَّرت : معدته و نفسه≈ و.: ..َمِذرت البيضة>: قال صاحب القاموس
معدته  وَمِذرت نفسهو>: في التاج و.)١٠(<من يكثر االختالف إلى بيت الماء: األمذرو

                                     
 .٤٣ ء، ابن الحشا )١(
 .١/٩٠، )ذرب(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١٣١الهروي،  )٣(
اني           )٤( ي الكرم دد                 هو أبو الحكم عمرو بن أحمد بن عل م الع ة، أحد الراسخين في عل  من أهل قرطب

ع والشق والبط وله عناية بالطب ومجريات فاضلة فيه ونفوذ مشهور في الكي والقط... والهندسة 
 سنة ثمان ةتوفي أبو الحكم الكرماني رحمه اهللا بسرقسط... وغير ذلك من أعمال الصناعة الطبية 

 .٤٤٦ابن أبي أصيبعة، .  وقد بلغ تسعين سنة أو جاوزها بقليلةوخمسين وأربعمائ
 .١/٢٩القوصوني،  )٥(
 .١٣٨سعيد بن هبة اهللا،  )٦(
 .١٣٧ – ١/١٣٦، )عرب(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢١٩ – ٢/٢١٧، )عرب(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/٤٨القوصوني،  )٩(
 .٢/٢٢١، )مذر(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(



 ١٨٨ أمراض الجوف 

 ١٨٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

الراء يدل على فساد  والذال والميم>: قال ابن فارس. )١(<فسدت وخبثت: تمّذرت واَمَذًر
هو ذلك  والخالءالكثير االختالف إلى : األمذر وفسدت،: َمِذرت معدته و...في شيء 

 .)٢(<المعنى
  :األَََرب •

آذلك في  و.)٣(<فسدت:  معدته≈ و: ...آفرح و،: ...اِإلْرب>: جاء في القاموس المحيط
 .)٤(قاموس األطباء

  :الَجَرض •

 .)٥(<فسدت معدته و: ...َجِرض، آفرحو>: في القاموس المحيط
  :الَمْعق •

 .)٦(<هو ممعوق وفساد المعدة، ويضم، و،: ...المْعق، آالمْنع>: قال الفيروزآبادي

                                     
 .٦/٣١، )مذر(مادة الزبيدي،  )١(
 .٥/٣٥، )مذر(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/٤٧، )أرب(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١/١٩القوصوني،  )٤(
 .٢/٥٠١، )جرض(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/١٦٩، )معق( مادة المرجع السابق، )٦(



 ١٨٩ أمراض الجوف 

 ١٨٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٧(
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 + + + + + + + ةَمَخالتُّ
ة َدْرالَب

الَقَمع
+ + + + + + + 

    + + + + اززَّالَح
    + + + + راِئالَج
    + + + + ضمَُّرالتَّ
    + + + + صَفالَق
    + + + + صَبالَق
   +  + + + ىَواللَّ
   +  + + + صْولَّالِع
   +  + + + زْولَّالِع
   +  + + + ادَسالُج
   +  + + + ةَوْقالَح
   +  + + + ادالُقدََ
 + +   + + + ةَضْيالَه
 + +   + + + ارَؤالُج
 +    + + + افَجالُح
 +    + + + افَحالُج
 +    + + + ةَفْلالِخ
 +    + + + بَرالذَّ
 +    + + + بَرالَع
 +    + + + رَذالَم
      + + بَراَأل
      + + ضَرالَج
      + + قَعالَم

 :ملحوظة
 .، تعني أن الملمح مثبت اللفظ(+)اإلشارة  -١
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٢



 ١٩٠ أمراض الجوف 

 ١٩٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٨(
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الَبْرَدة 

 الَقَمع...
لللللللللللللللللللللل=ف

للل              فففف=لل اززَّالَح
للل              ففف=فلل راِئالَج
للل              فف=ففللمَُّرالتَّ
للل              ف=فففلل صَفالَق
للل              =ففففلل صَبالَق
للل        ففففف=     لل ىَواللَّ
للل        فففف=ف     للْولَّالِع
للل        ففف=فف     لل زْولَّالِع
للل        فف=ففف     لل ادَسالُج
للل        ف=فففف     لل ةَوْقالَح
للل        =ففففف     لل ادالُقدََ
لللللللللف=           للةَضْيالَه
للللللللل=ف           لل ارَؤالُج
لللففففف=لل           للاَجالُح
لللفففف=فلل           للاَحالُج
لللففف=ففلل           لل ةَفْلالِخ
لللفف=فففلل           لل بَرالذَّ
لللف=ففففلل           لل بَرالَع
للل=فففففلل           لل رَذالَم
فف=للللللللللللللللللللل بَراَأل
ف=فلللللللللللللللللللللَرالَج
 =ففللللللللللللللللللللل قَعالَم

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 



 ١٩١ أمراض الجوف 

 ١٩١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :هي ومن خالل الجدول السابق يظهر لنا نوعين من العالقات تربط بين األلفاظ

 :عالقة ترادف ♦
 .المالمحفجميعها لها ذات )  القمع..البردة (و) التخمة(بين  .١
رَ  –ر  اِئ الجَ  –از  زَّالَح(بين أربعة ألفاظ     .٢ ، )صَب القَ –ص فَ  الَق–ض  مُّ الت

 .المالمح الدالليةذات فجميعها تحمل 
م  ) ادَد القٌ  –ة  َوقْ  الحَ –اد  َس الجُ  –ز  ْولَّ  العِ –ص  ْولَّ  العِ –ى  َواللَّ(بين   .٣ فه

 .المالمح الدالليةذات يشترآون في إثبات 
 .فكالهما يحمالن المالمح الداللية ذاتها) ارَؤالُج( و)ةَضْيالَه(بين  .٤
ين  .٥ ذَّ–ة َفْل الِخ–اف َح الُج–اف َجالُح(ب ) رَذ الَم–ب َر الَع–ب َر ال

 . الدالليةذات المالمحفجميعها يشترك في إثبات 
ين  .٦ ح     ) قَع الَم–ض َر الَج–ب َراَأل(ب ات المالم ي إثب ون ف م يتفق فه

 .الداللية ذاتها
 :عالقة اشتمال ♦

 )اززَّالَح(فبينما تتفق مع . جميع ألفاظ الحقل و) ومرادفاتهامةَخالتُّ(بين  .١
ات ملمح       و ة في الهضم       (مرادفاته في إثب دة      –آف ساد المع سبب   – ف  ب

 –وجع المعدة (تزيد بملمح ) مةَخالتُّ(إال أن ) حموضة و حرقة–الغذاء 
ات ملمح      همرادفات  و )ىَواللَّ(بينما تتفق مع     و ). إسهال –قيء     في إثب

إال أنها )  وجع المعدة– بسبب الغذاء – فساد المعدة –آفة في الهضم (
مرادفه في إثبات  و)ةَضْيالَه(آما تتفق مع ).  إسهال–قي (تزيد بملمح 

)  إسهال– قيء – بسبب الغذاء – فساد المعدة –آفة في الهضم (ملمح 
ح   د بملم ا تزي ة(إال أنه ة  وحرق دة–حموض ع المع ع  و). وج ق م تتف

 – فساد المعدة –آفة في الهضم (مرادفاته في إثبات ملمح  و)افَجالُح(
 وجع   –حموضة   و حرقة(إال أنها تزيد بملمح     )  إسهال –بسبب الغذاء   

 مرادفاته في إثبات ملمحين و)بَراَأل(أخيرا تتفق مع  و). قيء–المعدة 
 .إال انها تزيد عليه ببقة المالمح)  فساد المعدة–آفة في الهضم (هما و
مرادفاته من جهة    و )افَجالُح(بين   و مرادفه من جهة   و )ةَضْيالَه (بين .٢

ساد   –آفة في الهضم      (أخرى، فبينما تتفق الجهتان في إثبات ملمح          ف
دة  ذاء  –المع سب الغ هال– ب ح   )  إس د بملم ى تزي ة األول إال أن الجه

 ).قيء(
ع                و مرادفاته و )بَراَأل(بين   .٣ ل، إذ يتفق مع جمي اظ الحق ع ألف ين جمي ب

إال )  فساد المعدة–آفة في الهضم : (ظ الحقل في إثبات ملمحين هماألفا
أن جميع ألفاظ الحقل يزيد عليه بإثبات بعض المالمح الداللية األخرى 

ادة  ذه الزي ي ه اوت ف ع التف رة   . م ي دائ ة ف ل العالق ادة تجع ذه الزي ه
 .االشتمال

 .كلالجزء من ال والتنافر و عالقة التضادالجدول السابقتختفي من و



 ١٩٢ أمراض الجوف 

 ١٩٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : أمراض األمعاء-٢
 ):الَمْعُي (ىَعالِم 

: قد يؤنث، ج ومن أعفاج البطن،: آإَلى والَمْعُي، بالفتح>: جاء في القاموس المحيط
 إن الخالق تعالى جل جالله،>: يقول ابن سينا في أثناء آالمه عن تشريح األمعاء. )١(<أمعاء

سابق علمه بمصالحه، خلق أمعاءه  و إله غيره، لسابق عنايته باإلنسان،ال وتقدست أسماؤه،و
االستدارات، ليكون للطعام  والتالفيف، والتي هي آالت لدفع الفضل اليابس آثيرة العدد،

عدد األمعاء ستة، أولها المعروف  و...المتحدر من المعدة مكث صالح في تلك التالفيف 
 ، ثم معي طويل ملتف يعرف بالدقاق)٣(لصائم، ثم المعروف با)٢(باالثنى عشري

، ثم معي يعرف )٦(، ثم معي يعرف بالقولون)٥(، ثم معي يعرف باألعور)٤(اللفائفو
 .)٩(<)٨(هو السرم و)٧(بالمستقيم

 :همراضأ

التي جاءت في القاموس المحيط على  تقتصر األمراض التي تصيب األمعاءو
مغص أم لم يرافق، هذا  و أللما أآان ذلك مرافًقاألمراض التي تتعلق بعملية اإلخراج سواء

 .إلى جانب ما يصيبها من ديدان، باإلضافة إلى التقبض الذي تتعرض له
 : الُحْصر •

احتباس ذي : بالضم و،...: النَّْصر والَحْصر، آالضَّْرب،>: جاء في القاموس المحيط
الراء  والصاد والحاء>:  ابن فارسعند و.)١٠(<...البطن، ُحِصر، آُعني، فهو محصور

هو اعتقال البطن  ومن الباب الُحْصر، و...المْنع  والحْبس وهو الَجْمع وأصل واحد
 احتباس البطن، فالُحْصر من الغائط،: الُحْصر، بالضم>: في قاموس األطباء و.)١١(<...
 .)١٢(<اُألْسر من البولو

                                     
 .٤/٤٤٩، )معي(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٩الهروي، . <هو معاء متصل بقعر المعدة، وله فم يلي المعدة>: اإلثني عشري )٢(
 .١٨٢المرجع السابق، . <نما سمي به ألنه يوجد في األآثر خالياإالمعي الثاني، و>: الصائم )٣(
 .٢٥٥المرجع السابق، . <هو المعا الدقيق وهو آثير التالفيف>: لفائفالدقاق وال )٤(
 .٤١القمري، . <معى له فم واحد، بمنزلة الكيس، يتصل بالدقيق من جانبه األعلى>: األعور) ٥(
 .٢٤٢الهروي، . <معي متصل باألعور وأآثر تولد القولنج فيها، والقولنج مشتق منها>: القولون )٦(
و المعي األخير، وهو قصير واسع، يشد على الفقار مستقيما، وعلى طرفه العضلة             ه>: المستقيم )٧(

 .٢٦٩ المرجع السابق، . <التي يكون بها فتحه وغلقه
 .١٥٧ المرجع السابق،. <مخرج الثفل، وهو طرف المعى المستقيم>: السرم )٨(
 .٤ – ٣/ ٣ابن سينا، القانون،  )٩(
 .٢/٦٠، )حصر(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٢/٧٢، )حصر(مادة ابن فارس،  )١١(
 .١/١٦١القوصوني،  )١٢(



 ١٩٣ أمراض الجوف 

 ١٩٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :الَحْقَنة •
زاد . )١(<أحقان: وجع في البطن، ج: الَحْقَنة، بالفتح>: ي أنذآر الفيروزآباد
عند ابن  و.)٣(<)٢(عن حبس ما يجب إخراجه من العضالت>: القوصوني في قاموسه

 .)٤(<هو جمع الشيء والنون أصل واحد والقاف والحاء>: فارس
  :الزَِّحير •

أو استطالق : ... لزَُّحاَرة، بضمهما والزُّحار والزَّحير>: ذآر صاحب القاموس أن
التَّْزِحير،  وضرب، آالّتزحُّر و، والفعل آَحَجل،اتقطيع في البطن يمشَّي دًم والبطن بشدَّة،

حرآة من المعى المستقيم لدفع المحتبس من : الزَّحير، آأمير>: قال الهروي و.)٥(<...
 عن ًال قال القوصوني نق .)٦(<االشيء المحتبس إما بكيفية أو بكمية أو بهما جميًع

ال يخرج إال  و،اهو حرآة من المعى المستقيم تدعو إلى البراز اضطراًر>: )٧(السمرقندي
 .)٨(<شيء يسير من رطوبة مخاطية يخالطها دم ناصع

  :)٩(جْنوَلالُق •
 فبفتح القا وقد تكسر المه، أو هو مكسور الالم، والقوَلْنج،>: جاء في القاموس

: زاد صاحب التاج. )١٠(<الريح ومرض معوي مؤلم، يعسر معه خروج الثفل: يضمو
 امتناع خروج الثفل وهو انسداد المعي): ولنجُق(>: في مفيد العلوم و.)١١(<...عَجّمية >
هو الذي فوق المعى المستقيم الذي  وهو اسم معي بعينه والريح منه، مشتق من القولون،و

ولنج وجع شديد حادث بالمعا المسمَّى الُق>: لمغنيقال صاحب ا. )١٢(<هو آخرها

                                     
 .٤/٢٠٣، )حقن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .أظنه يريد الفضالت )٢(
 .٢/١٤٧القوصوني،  )٣(
 .٢/٨٨، )حقن(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٢/٩٨، )زحر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٤٥الهروي،  )٦(

سمرقندي         مح) م١٢٢٢ –/ ... هـ  ٦١٩  -  (...(٧) ن عمر ال ي ب ن عل د     (مد ب و حام دين، أب ) نجيب ال
ار        ا التت ا دخله راة لم ة ه يال بمدين وفي قت ب، ت صانيفه . طبي ن ت باب   : م ى، األس ة المرض أغذي

 .٣/٥٢٤عمر رضا آحالة، ... . والعالمات، آتاب األقراباذين الكبير
 .١٧٢ – ١٧١/ ١القوصوني،  )٨(
ة      >) ٩( ة العربي ولنج : جاء في غرائب اللغ ات                : ق ا في معجم المعرَّب ا مغص، أم ة فارسية، معناه آلم

ة عن طريق الفارسية              )Kolons(الفارسية الكلمة يونانية األصل       وتعني المغص، دخلت العربي
الب   . ٢٨٦جهينة نصر علي، الكلمات الفارسية في المعاجم العربية،         . <)قولنج( ي وقد وضعها الثع

 .٣٤٠ الثعالبي، . <فيما حاضرت به مما نسبه بعض األئمة إلى اللغة الرومية>تحت فصل
 .١/٢٧٩، )قلج(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٣/٤٦٥، )قلج(مادة الزبيدي،  )١١(
 .١٠٨ – ١٠٧ابن الحشاء،  )١٢(



 ١٩٤ أمراض الجوف 

 ١٩٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<قولون
  :الَمْغص •

وجع في البطن، ُمِغص، آُعني، فهو ...: يحرك  والمْغص،>: قال الفيروزآبادي
عند  و.)٣(< وجع في البطن وتقطيع في المعى>: قال الزبيدي. )٢(<ممغوص
التواء  وهو وجع البطن و:ة يحرآونهاالعام والمغص، بسكون المعجمة >: الهروي

األمعاء من غير احتباس الفضلة البرازية، فإن ذلك يخص باسم القولنج، آذا قال 
هو وجع يكون في األمعاء العليا ال يبلغ حد : )٥(قال السديدي و،)٤(اإليالقي
 :بلفظهويفسر ) المغص(مما جاء في القاموس بمعنى  و.)٦(<القولنج

o ٤/٣٤٥، )حصو(مادة . <المغص في البطن: الحصو>: الَحْصو. 
o عِطْق أو التَّعْطالَق لو>: ي ع الرَُّج بطن: ≈، و: ...تقطي ي ال ص ف ادة . <مغ م

 .٣/٩٣، )قطع(
o ٣/٤٦٠، )حوص(مادة . <...المغص  و...الَحْوص >: الَحْوص. 
o ٣/١٦٣، )جحف(مادة . <..شبه المغص في البطن  و: ...الَجْحفةو>: الَجْحَفة. 
o ة  َأالَم>: صَأالَم ة في المعص     : ... ص، محرآ ادة   . <المغص  و لغ ، )مأص (م

٢/٤٨٥. 
o مغس(مادة . <لغة في الصاد: امَغًس وافِرح،مْغًس وُمِغس، آُعنيو>: المْغس( ،

٢/٣٩١. 
o ٤/٤٥٦، )نصو(مادة . <...مثل المَغَص : النَّْصُوو>: لنَّْصوا. 
  ):الُقَضاع( الَقْضع •

تقطيع  ووجع في بطن اإلنسان: التقضيع والُقَضاع، بالضم، والَقْضعو>: في القاموس
 .)٨(<ر معجمةهو القطع بطاء غي>: في المخصص عن ابن دريد و.)٧(<فيه

                                     
 .١٦٣سعيد بن هبة اهللا،  )١(
 .٢/٤٨٧، )مغص(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٩/٣٦٤، )مغص(ة مادالزبيدي،  )٣(
دين  (محمد بن يوسف اإليالقي     ) م١٠٣٧/  هـ   ٤٢٨آان حيا قبل    ( )٤( يم   ) شمس ال ب، حك ذ  . طبي تتلم

ا                   . البن سينا  ات الطب اختصر فيه ة في آلي من آثاره مختصر القانون البن سينا، الفصول األيالقي
 .٣/٧٨٠عمر رضا آحالة، . القانون البن سينا

، وآان يهوديا قراء عالما بصناعة الطب، حسن المعرفة قب بالسديدل:  أبو البيان بن المدور)٥(
وألبي البيان ... بأعمالها، وله مجربات آثيرة وآثار محمودة، توفي سنة ثمانين وخمسمائة بالقاهرة

ولم يذآر اسمه في المرجع . ٥٣٥ابن أبي أصيبعة،  . مجرباته في الطب: بي المدور من الكتب
 .السابق وال في معجم المؤلفين

 .٢٧٤الهروي،  )٦(
 .٣/٩١، )قضع(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٤٧٨ ابن سيده،  )٨(



 ١٩٥ أمراض الجوف 

 ١٩٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :الّصَفر •
حية في البطن تلزق بالضلوع  و: ...الصََّفر، بالتحريكو>: قال صاحب القاموس

الشراسيف، أو دود في البطن، آالصُّفار، بالضم  وفتعضها، أو دابة تعض الضلوع
شراسيف األضالع، فيصَفّر عنه  وأو دود يكون في البطن>: قال الزبيدي. )١(<...
: الصُّفار، بالضم والصََّفر، بالتحريك،>: عند الهروي و.)٢(<ربما قتله وإلنسان جدَّا،ا

شراسيف األضالع، فيصفر عنه اإلنسان  ودود يقع في الكبد والبشرة، وصفرة تعلو اللون
اإلصابة بديدان : داء الصََّفر>: في القاموس الطبي العربي و.)٣(<...ربما قتله،  وجدا،

تبدأ العدوى ببلع البيضة الملقحة التي تتحول  و،)٤(ي من الديدان الحبليةالصفر الخراطين
 .)٥(<... في األمعاء اقد تحدث الديدان مغًص و...في أول المعي الدقيق إلى الشكل اليرقي 

 :الزََّنج •

 اؤه أمع)٦(أو هو أن ُتْقَبض: ... بالتحريك و،: ...يكسر و:الزَّنج>: جاء في القاموس
قال >: عند الزبيدي و.)٨(<الشرب وآثار الطعمإال يستطيع  و من العطش،)٧(مصارينهو

هو أن تقبَّض أمعاء الرجل  و:َزِنج وَحِجز الرجل: الَحَجز واحد، يقال والّزَنج: ابن ُبُزرج
...>)٩(. 

  :الَحَجز •
الفعل  وج لمرض في المعى،الزََّن: بالتحريك و،: ...الِحْجُزو>: في القاموس المحيط

هو قبض  والمصارين، واسم لمرض في المعا: قال ابن ُبُزْرج>: عند الزبيدي و.)١٠(<آفرح

                                     
 .٢/١٤١، )صفر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٧/٩٧، )صفر(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١٨٥الهروي،  )٣(
 وتقسم الديدان الحبلية بالنسبة لمكان توضعها ...قة الجنس ديدان اسطوانية دائرية المقطع، مفتر>) ٤(

اء آـ           :  ديدان معوية  -١: إلى ة األمع صفر ..وهي التي تعيش آهولتها في لمع دالعزيز  . د. <...ال عب
 .٥٠٢اللبدي، 

 .٩٦٩المرجع السابق، . <فتحة أنبوب آالقناة أو األوعية الشريانية>: ولمعة األمعاء هي 
 .٤٧٨ – ٤٧٧اللبدي، عبد العزيز . د )٥(
ابن فارس، . <القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذ، وتجمع في شيء>) ٦(

 .٥/٥٠، )قبض(مادة 
، )مصر (مادة الفيروزآبادي،  . <مصارين: أمصرة ومصران، وجج  : المعى، ج : المصير، آأمير >) ٧(

٢/٢٢٤. 
 .١/١٦٢، )زنج(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٣/٣٩٤، )زنج(مادة يدي، الزب )٩(
 .٢/٢٧٦، )حجز(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(



 ١٩٦ أمراض الجوف 

 ١٩٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  .)١(<فيه من الظََّما فال يستطيع أن يكثر الطعم أو الشرب

                                     
 .٨/٤٣، )حجز(مادة الزبيدي،  )١(



 ١٩٧ أمراض الجوف 

 ١٩٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٩(

 المالمح
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        + + + رْصالُح
      +  + + + ةَنْقالَح
     + ٢+  + - + يرِحالزَّ
      ٢+ + + + + نجوَلالُق
      ٢+  + - + صْغالَم
و ْصالَح
      ٢+  + - +وْصالنَّ... 

      ٢+  + - + اعَضلُقا
   + +  +    + رَفالصَّ

 + +        + الزََّنج
 + +        + الَحَجز
 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة) ٢(+اإلشارة  -٣
 .يعني انعدام الملمح عن اللفظالمربع الخالي من اإلشارة  -٤



 ١٩٨ أمراض الجوف 

 ١٩٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٠(
 

... الَحْصو الَمْغصالُقوَلنجالزَِّحيرالَحْقَنةالُحْصر
 النَّْصو

الصَّالُقَضاع
الَحَجزالزََّنج َفر

    ر ر ر ل ر ل = الُحْصر
    ر ر ر ل ر = ل الَحْقَنة
    ل ل ل ر = ر ر الزَِّحير
    ر ر ر = ر ل ل الُقوَلنج
    ف ف = ر ل ر ر الَمْغص
... الَحْصو 
 = ف ر ل ر ر النَّْصو

 ف
   

    = ف ف ر ل ر ر الُقَضاع
   =        الصََّفر
 ف =         الزََّنج
 = ف         الَحَجز

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ١٩٩ أمراض الجوف 

 ١٩٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 : وجود ثالثة أنواع من العالقات بين األلفاظالجدول السابقيتضح من 

 : عالقة ترادف ♦
 . الدالليةذات المالمحفكال اللفظين يحمالن ) زَجالَح( و)جَنالزَّ(بين  .١
ا   جميعف) اعَضالقُ ( و )النصو  ... الحصو(و) صْغالَم(بين   .٢  ذات  حمل تهم

 .النفي والمالمح الداللية في اإلثبات
 : عالقة اشتمال ♦

ات ملمح         ) ةَنْقالَح( و )رْصالُح(بين   .١ داء في   (فكال اللفظين يتفقان في إثب
 ).وجع( بملمح يزيد اللفظ الثاني و) الثفل– احتباس –المعى 

ة  ذات المالمح  فكال اللفظين يحمالن       ) نجوَلالقُ ( و )رْصالُح(بين   .٢   الداللي
الريح (بملمح ) نجوَلالُق(تزيد  و) الثفل– احتباس – المعى داء في: (هيو
 ). وجع–
داء في   (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح        ) نجوَلالُق( و )ةَنْقالَح(بين   .٣

ل    – احتباس   –المعى   د   ي و ) وجع  - الثف اني   زي ريح ( بملمح  اللفظ الث  )ال
 ).وجع(الزيادة في ملمح و
ر ِحالزَّ(بين   .٤ ه  و صغْ الَم( و من جهة   ) ي من جهة أخرى، فكال        ) مرادفات

ات ملمح  ي إثب ان ف ين تتفق ي المعى(الجهت ي ملمح  و)داء ف ادة ف الزي
 ).دم(تزيد الجهة األولى بملمح  و،)احتباس(في نفي ملمح  و)وجع(

 :عالقة تنافر ♦
 –داء في المعى (فاللفظان يتفقان في إثبات ملمح ) يرِحالزَّ( و)رْصالُح(بين  .١

 )دم(بملمح ) يرِحالزَّ(زيد ي و،)احتباس(ن في ملمح يتناقضا و) وجع-الثفل 
 ).وجع(الزيادة في ملمح و
من جهة أخرى، فالجهتان ) اعَضالُق وصْغالَم( ومن جهة) رْصالُح(بين  .٢

ل  –داء في المعى      (تتفقان في إثبات ملمح      ا تتناقضان في      )  الثف لكنهم
 ).وجع(تزيد الجهة الثانية بإثبات ملمح  و،)احتباس(ملمح 

من جهة أخرى فالجهتان    )  ومرادفاته صْغالَم( و من جهة ) ةَنْقالَح(ن  بي .٣
لكنهما تتناقضان في ملمح )  وجع-داء في المعى (تتفقان في إثبات ملمح 

اس( ح  و)احتب ات ملم ي إثب ادة ف ع(الزي رة ) وج ي دائ ة ف ل العالق يجع
 .التنافر
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ات       ) يرِحالزَّ( و )ةَنْقالَح(بين   .٤ داء في   (ملمح   فكال اللفظين يتفقان في إثب
يزيد  و)احتباس(لكن يتناقضان في إثبات ملمح  و) وجع- الثفل –المعى 

 ).وجع(الزيادة في ملمح  و)دم(بإثبات ملمح ) يرِحالزَّ(
 –داء في المعى    (فبينما يتفقان في إثبات ملمح      ) نجوَلالُق( و )يرِحالزَّ(بين   .٥

ول بملمح   يزي و)إحتباس(إال أنهما يتناقضان في ملمح )  وجع –الثفل   د ال
 ).الريح(يزيد الثاني بملمح  و)دم(

 .الجزء من الكل وتختفي من الجداول عالقة التضادو
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 : أمراض الكبد-٣
 :دِبالَك 

قال . )١(<قد ُيَذآَّر وم،: فِتآَك والكسر، والَكِبد، بالفتح>: في القاموس المحيط
يقول ابن سينا في . )٣(<...من لحمة سوداء  في الجانب األي)٢(هي من السَّْحرو>: الزبيدي

 هو يمتص من المعدة، و...إن الكبد هو العضو الذي يتمم تكوين الدم >: تشريح الكبد
 ،اتطبخه هناك دًم و من تقعيره،)٤(ييِقاِراألمعاء بتوسط شعب الباب المسماة ماَسو
 .)٥(<...توجهه إلى البدن بتوسط و

 :هأمراض
التي جاء ذآرها في القاموس المحيط على  يب الكبدتقتصر األمراض التي تصو

تجمع سائل أصفر في البطن نتيجة لفساد الكبد، هذا باإلضافة إلى بعض األمراض التي لم 
 .تحدد صفتها

  :السِّقي •

. )٦(<...ُيفتح  وماء يقع في البطن، و:...بالكسر و،...:يْقالسِّو>: في القاموس المحيط
ال يكاد يبرأ، أو يكون في نفافيخ بيض في شحم  وماء أصفر يقع في البطن>: يقال الزبيد

هو إشراب  والحرف المعتل أصل واحد والقاف والسين>: عند ابن فارس و.)٧(<...البطن 
في بحر  و.)٨(<...ذلك ماء أصفر يقع فيه  وَسقى بطن فالن، و...ما أشبهه  والشيء الماء

استسقى أي  وسقى بطنه وهذا معنى عام، و طلب الماء،االستسقاء في اللغة>: الجواهر
 في الطب هو مرض ذو مادة باردة غريبة تدخل األعضاء فتربوا واجتمع فيه ماء أصفر،

أقسامه ثالثة  واألخالط، وبها، إما في األعضاء الظاهرة آلها، أو في مواضع تدبير الغذاء
هذا المرض ضمن األمراض قد عد صاحب المغني  و.)٩(<...طبلي  وي،ِزقِّ ولحمي،

 فساد مزاج الكبد: السبب... االستسقاء هو انتفاخ البطن >: العارضة في الكبد، يقول
 .)١٠(<الحر الشديد المسرف وإفراط خروجه عن االعتدال ألجل استيالء البرد المفرطو
 .ذآر أن من أعراض هذا المرض اصفرار اللونو

                                     
 .٤٦٠ – ٢/٤٥٩، )آبد(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/١٠٨، )سحر(مادة المرجع السابق، . <الرئة: السَّْحر، ويحرك ويضم>) ٢(
 .٥/٢١٥، )آبد(مادة الزبيدي،  )٣(
متصلة بأآثر األمعاء وآخر المعدة يجذب الكيلوس منها إلى العرق المسمى       عروق صغار دقاق    >) ٤(

اب                 روع الب د بواسطة ف ع الكب ذ في جمي د فينف ام إذا   : الكيلوس . (٢٥٩الهروي،   . <باب الكب الطع
 ).٢٥١المرجع السابق، . انهضم في المعدة

 .٢/٥٩٢، القانونابن سينا،  )٥(
 .٤/٣٨٠، )سقى(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١٩/٥٣٠، )سقى(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٨٥ – ٣/٨٤، )سقى(مادة ابن فارس،  )٨(
 .١٧الهروي،  )٩(
 .١٥٠سعيد بن هبة اهللا،  )١٠(
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  :الَحَبن •
قد ُحِبن،  ويرم، وداء في البطن يعظم منه: الَحَبن، محرآة>: موسقال صاحب القا

:  عن الصحاحًالفي التاج نق و.)١(<...هي حبناء  وهو َأْحَبن، وُتحرَّك، و،اَفِرح، َحْبًن وآُعِني،
الَحَبن أن يكون السِّقي في شحم البطن و> :عند ابن منظور و.)٢(<...اَألْحَبن الذي به السِّْقي >

 المستسقي من الحََبن، بالتحريك،: اَألْحَبن>: في قاموس األطباء و.)٣(<...طن لذلك فيعظم الب
هو تجمع سائل  واالستسقاء،: َحَبن>: في القاموس الطبي العربي و.)٤(<...هو عظم البطن و

تلّيف : يتسبب من عدة أمراض مثل ويؤدي ذلك إلى تمدد البطن، وغير سوي في تجويف البطن،
) الحبن(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)٥(<األورام والقلب والكلوةأمراض  والكبد،

 :بلفظهويفسر 
o اموس      :الِفْرس ْرس، بالكسر   و>:  جاء في الق َبن   ...: الِف ادة   .)٦(< أو الَح م

 .٢/٣٧٠، )فرس(
  :الصََّفر •

: قال الزبيدي. )٧(<...بطن يصفِّر الوجه الصََّفر، بالتحريك، داء في الو>: جاء في القاموس
 هو الحََبن،: ، قال القتيبي<له السُّكَّرَفُنِعَت  أصابه الصََّفر ًالأن رج>: منه حديث أبي وائلو>
 .)٨(<...هو اجتماع الماء في البطن و

  :الصَُّفار •
ُصِفر،  ويجتمع في البطن،الماء األصفر : آغراب و،: ...الصََّفرو>: في القاموس المحيط

 .)١٠(<هو عرق في الصلب ويعالج بقطع النائط،>: قال صاحب التاج. )٩(< ...اآُعِني، َصْفًر
 .)١١(<...هو السِّقي  والماء األصفر يجتمع في البطن،: الصََّفار، آغرابو>: عند القوصونيو

  :الرَُّماع •
تغّير  واصفرار و...: آغراب و،...، اآَمَنع َرَمعاًنَرمََع أنُفه، >: في القاموس المحيط

: في تاج العروس و.)١٢(<في وجه المرأة من داء يصيب بظرها، آالّرَمع، محرآة
                                     

 .١٩٨ – ٤/١٩٧، )حبن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٨/١٢٧، )حبن(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢/١٨، )حبن(مادة ابن منظور،  )٣(
 .٢/١٤٦القوصوني،  )٤(
 .٣٧٧اللبدي، عزيز عبد ال. د )٥(
 .٢/٣٧٠، )فرس( مادةالفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/١٤١، )صفر(  مادةالمرجع السابق، )٧(
 .٧/٩٧، )صفر(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢/١٤١، )صفر(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٧/٩٨، )صفر(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .١/١٨٠القوصوني،  )١١(
 .٣/٤١، )رمع(الفيروزآبادي، مادة  )١٢(
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داء في البطن يصّفر : الرَُّماع: في اللسان و.مثله في التكملة وتغّير في الوجه، واصفرار>
صوص األئمة في تخصيصه فإذا علمت ذلك فأعلم أن المصّنف خالف ن... منه الوجه 
 .)١(<...الصواب يصيب البطن  و تصحيف،<يصيب بظرها>: قوله وبوجه المرأة،

  :الذِّْرب •
أو داء يكون في : ... بالكسر و،: ...فِتالذَِّرب، آَكو>: جاء في القاموس المحيط

 .)٣(<بطيء البرء>: قال الزبيدي. )٢(<...الكبد 

                                     
 .١١/١٧٨، )رمع(مادة بيدي، الز )١(
 .١/٩٠، )ذرب(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١/٤٩٦، )ذرب(مادة الزبيدي،  )٣(



 ٢٠٤ أمراض الجوف 

 ٢٠٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥١(
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 + + + + + يْقالسِّ
 + + + + + الَحَبن
 + + + + + الِفرس
 + + + + + الصََّفر
 + + + + + ارَفالصُّ
 + + + + + عالرُّما
 +    + الذِّْرب

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .ح منعدم عن اللفظمالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن المل -٢
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٢(
 لذِّْربا الصَُّفار الرَُّماع الصََّفر الِفرس الَحَبن السِّْقي 
 ل ف ف ف ف ف = السِّقي
 ل ف ف ف ف = ف الَحَبن
 ل ف ف ف = ف ف الِفرس
 ل ف ف = ف ف ف الصََّفر
 ل = ف ف ف ف ف الصَُّفار
 ل ف = ف ف ف ف الرَُّماع
 = ل ل ل ل ل ل الذِّْرب

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 

 
 :القراءة التحليلية للجدول 

 : يتضح من خالل الجدول السابق وجود نوعين من العالقات بين األلفاظ
 : عالقة ترادف ♦

سِّ (بين .١ رس (و )نَبالحَ (و )يْقال صَّ (و) الِف صُّ ( و )اعمَ الرُّ( و )رَفال ) ارَفال
 . الدالليةذات المالمحفجميع هذه األلفاظ تحمل 

 : عالقة اشتمال ♦
ن جهة أخرى، فبينما تتفق م) السِّْقي ومرادفاته( ومن جهة) بْرالذِّ(بين  .٢

د    (الجهتان في إثبات ملمح      رء يء بط –داء في الكب إال أن الجهة  )  الب
ح     ات ملم د بإثب ة تزي ائل  (الثاني ع س بطن  –تجم م ال فرار – عظ  اص

 ).الوجه
 .وال تسجل الجداول عالقة تنافر أو تضاد أو جزء من آل
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 : أمراض الطحال-٤
 :الَحالطِّ •

الطحال، >: في التاج و.)١(<آكتب: لحمة م، ج: ابَتال، آِكَحالطِّ>: ي القاموسجاء ف
غيره عن اليسار  وهي لحمة سوداء عريضة في بطن اإلنسان ولحمة م معروفة،: آكتاب

قد تناول ابن سينا الحديث عنه في  و.)٢(<...الزقة بالجنب، مذآر، صرح به اللحياني 
 هما السوداء وحرافته، وحال بالجملة مفرغة ثفل الدمإن الط>: القانون فقال في وظيفته

المرارة من  والكبد وقوة ما، فهو يقاوم القلب من تحت، وله شأن ما والعرضية والطبيعيةو
صلحت لدغدغة فم  وإذا جذب آدورة الدم هضمها، فإذا حمصت، أو عفصت، وجانب،
: في شكله يقول و.)٣(<اعتدل حرها أرسلها إليه في وريد عظيم ودباغته والمعدة

 . )٤(<الطحال عضو مستطيل لساني متصل بالمعدة من يسارها إلى خلفو>
 :همراضأ

 : هومن أمراض تصيب هذا العضو إال مرض واحدلم يرد في القاموس المحيط 
  :انَقَرالَي •

موس في القا) أرق(جاء تحت مادة  و.)٥(<...مرض م و: ...انَقَرالَي>: في القاموس
 ان، محرآة،َقَرالناس، آاَأل وو آفة تصيب الزرع: ...قان، بالكسرَراِإلو>: المحيط

 اب،َراق، آُغَراُأل وان، بفتحهما،َقَراَأل وقَراَأل وضم الراء، وبفتح الهمزة وبكسرتين،و
يتغير منه لون البدن فاحشا إلى صفرة أو سواد بجريان : هذه أشهر وان، محرآة،َقَرالَيو

 الهمزة>: في المقاييس و.)٦(<ما يليه بال عفونة وصفر أو األسود إلى الجلدالخلط األ
و األصل .... اآلخر لون من األلوان والقاف أصالن، أحدهما نفار النوم ليال، والراءو

 .)٧(<...هو اصفرار يعتريه  ومن هذا أيضا األرقان الذي يصيب الزرع، و...اآلخر 
 في أآثر األمر هو ]يريد اليرقان األصفر[صفرار سبب االو>: يقول ابن سينا في سببهو

قد يكون  و من الطحال،]اليرقان األسود[سبب األسود  ومن جهة المرارة، ومن جهة الكبد،
في  و.)٨(<األسود معا هو المزاج العام للبدن وقد يتفق أن يكون سبب األصفر ومن الكبد،
: في مفيد العلوم و.)٩(<هدموآمع صفرار البدن آله، أو اسوداده، ا: اليرقان>: التنوير

                                     
 .٣/٥٥٩، )طحال(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٥/٤٣٠الزبيدي،  )٢(
 .٢/٦٧٨، القانونابن سينا،  )٣(
 .٢/٦٧٨. المرجع السابق )٤(
 .٣/٣٩٥، )يرق(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/٢٨٢  السابق،المرجع )٦(
 .١/٨٣ابن فارس،  )٧(
 .٦٨٥ – ٢/٦٧٩، القانونابن سينا،  )٨(
 .٢٦القمري،  )٩(
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يقال  وظهوره على الجدار وهو انتشار الخلط الصفراوي على سطح البدن) يرقان(>
 .)١(<أرقان بالهمزة

                                     
 .١٣٣ابن الحشاء،  )١(



 ٢٠٨ أمراض الجوف 

 ٢٠٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : أمراض المثانة-٥
 :ةاَنَثالَم 

هي موضع الولد، أو  وأصاب مثانته،: يمُثُنه ومَثَنه، يمِثُنه،>: جاء في القاموس
: في قاموس األطباء يقول القوصوني في تعريف هذا العضو و.)١(<...ولموضع الب

 هي عضو مرآب من رباط آثير، والعانة، وموضعها بين الدبر ومستقر البول،: المثانة>
البول يجيء إليه من  و... يسير طويل مستدير، طرفاه أضيق من وسطه )٢(عصبو

 .)٣(<...الكليتين، ثم يندفع إلى اإلحليل أو الفرج
 :هأمراض

التي جاء ذآرها في القاموس المحيط على  تقتصر األمراض التي تصيب المثانةو
 :هي و)البول(حاالت غير طبيعية تحدث للمادة المجتمعة في المثانة 

 : اةَصالَح •
قد  واشتداد البول في المثانة حتى يصير آالحصاة،: اةَصالَحو>: جاء في القاموس المحيط

هو أن يخثر البول فيشتد  وداء يقع بالمثانة،: اةَصالَحو>: في اللسان و.)٤(<... آُعني ُحِصي،
رطوبة غليظة لزجة : اة، محرآةَصالَح>: في قاموس األطباء و.)٥(<اةَصحتى يصير آالَح
المثانة عن حرارة خارجة عن االعتدال، إما الزمة أو عارضة عن تعب  وتتحجر في الكلية
يستدل على و>: آالم في عالمة هذا المرض يقول) المغني(في  و.)٦(<...أو تناول مسخن 

خروجه قليال  وبحرقة البولو>: في موضع آخر يقول و.)٧(<...الحصى باحتباس البول 
 .)٨(<قليال

 : اُألْسـر •

في تاج العروس  و.)٩(<احتباس البول: بالضم و،: ...اَألْسـر>: في القاموس المحيط
 مثل )١١(اضَضِإ و في المثانة،)١٠(زح وتقطير البول،: اُألْسرو>: ن األعرابيعن اب

                                     
 .٤/٢٧٥، )مثن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
رازات  ) العصب( ال يقصد بـ  )٢( هاهنا العصب المعروف إنما يراد به الحالب وهي القناة التي توصل إف

 .ثانةالكلية منها إلى الم
 .٢/٢٠٢القوصوني،  )٣(
 .٤/٣٤٥، )حصو(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٢/١٠١، )حصو(مادة ابن منظور،  )٥(
 .٢/٢٢٤القوصوني،  )٦(
 .١٧٧سعيد بن هبة اهللا،  )٧(
 .١٧٤ المرجع السابق، )٨(
 .٢/٦، )أسر(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٢٧٧، )حز(مادة الفيروزآبادي، . <القطع: الحز>) ١٠(
: قت الدابةلََّصَت>.٢/٤٩٦، )أض(مادة الفيروزآبادي، . <ق الناقة عند المخاضلَُّصَت: اضَضاِإل>) ١١(

 .٣/٣٤٦، )صلق(مادة الفيروزآبادي، . <تمرغت ظهرا لبطن غما، وآذا آل متألم
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الراء أصل  والسين والهمزة>: في أصلها يقول ابن فارس و.)١(<...اض الماخض َضِإ
 )٢(}U  TV{: قال اهللا تعالى و...هو اإلمساك  وهو الحَْبس، وقياس مطرد وواحد
احتباس :اُألْسر و...ا يخرج من السبيلين بل أراد مجرى م: يقال وأراد الخلق،: يقال
قد  و.)٤(<...احتباس البول أو تقطيره : اُألْسر، بالضم>: في قاموس األطباء و.)٣(<البول

ربما آان صاحب هذا مع و>: ، يقول)احتباسه وعسر البول(جمع ابن سينا في قانونه بين 
ما (في آتاب  و.)٥(<ملاحت وعسر بوله مبتلى بتقطيره، آأنه إذا خرج قليال قليال خف

أن المريض ال يستطيع إفراغ مثانته بشكل >: يقول المحقق أن عسر البول يعني) الفارق
بقاء : النتيجة و،)تقطير البول(إما على دفعات  وطبيعي، بل إما بجهد، أو ببطء، أو بتأخر،

 في ًال قليهو أن يخرج البول قليال>: يقول الهروي في التقطير و.)٦(<..البول في المثانة 
 .)٧(<االسترسال وهي حالة بين العسر ومرات آثيرة مع إرادة مطلقة،

 :الُبـَوال •

 .)٨(<داء يكثر منه البول: ابَرو آُغ...>: )بول( تحت مادة في القاموس المحيط
 ءالبا>عند ابن فارس و.)٩(<اأخذه ُبوال إذا جعل البول يعتريه آثيًر: يقال>زاد الزبيديو
وأخذه ُبَوال إذا آان يكثر  . ...الثاني الرُّوع وأحدهما ماء يتحلب: الالم أصالنوالواو و

آثرة البول على وجوه، من >: فقال) آثرة البول(قد تحدث ابن سينا عن  و.)١٠(<...الَبْول 
ليس هذا هو الذي يكون معه عطش فقط، بل  و،)١١()ديانيطس(ذلك ما آان على سبيل 

من ذلك ما ال يكون معه  ويخرج الماء آما يشرب، وطش ال يروى،الذي يكون معه ع
إن لم يكن فهناك أسباب سلس البول  و...حدة  وعطش يعتد به، فإن هناك حرقة

 .)١(<هو سلس البول) ديانيطس(>: عند صاحب المغني و.)١٢(<البارد
                                     

 .٦/٢٣، )أسر(مادة الزبيدي،  )١(
 ).٢٨(سورة اإلنسان آية  )٢(
 .١/١٠٧، )أسر(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١/١٥٠القوصوني،  )٤(
 .٣/١٧٧ ابن سينا، القانون، )٥(
 .٢١٦ الرازي، ما الفارق، )٦(
 .٧١ الهروي، )٧(
 .٣/٤٦٣، )بول(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 . ١٤/٧٠، )بول(مادة الزبيدي،  )٩(
 .١/٣٢١، )بول(مادة ابن فارس،  )١٠(
 بها آميات آبيرة من البول ويشعر        وهو حالة نادرة يفرز المصاب    >) ديابيطس تفه (إميل  . يسميه د ) ١١(

رازي    . ٣٤٨آيفية معالجتها،    و ميل خليل بيدس، أمراضنا   إ. <بالظمأ الشديد  ابيطش (ويسميه ال ). دي
 .٣/٣٣١الرازي، الحاوي، 

 .٣/١٩٤ابن سينا، القانون،  )١٢(
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 : يرِطْقالتَّ •

من برد >زاد الزبيدي. )٢(<لم يستمسك بوُله: ير، أيِطْقبه َتو>: قال الفيروزآبادي
فمن تقطير البول >: )تقطير البول(يقول ابن سينا في أثناء حديثه عن . )٣(<يصيب المثانة

يشبه أن يكون أآثر تقطير البول  و...منه ما ليس معه عسر،  وما يكون معه عسر،
 بول من غير إرادةخروج ال> القمري يصفه بأنه و.)٤(<ألسباب السلس، أو ألسباب العسر

تقطير البول هو أن يخرج قليال قليال في >: الهروي يقول و.)٥(<س البولَلمن أنواعه َسو
 .)٦(<االسترسال وهي حالة بين العسر ومرات آثيرة مع إرادة مطلقة،

 :ةَدِرْباِإل •

: قال الزبيدي. )٧(<برد في الجوف: ة، بالكسرَدِرْباِإلو>: :جاء في القاموس المحيط
: عند ابن منظور و.)٨(<ال ينبسط إلى النساء وهو تقطير البول، وةَدِرْبرجل به ِإ: يقالو>
 . )٩(<...الرطوبة  وعلة معروفة من غلبة البرد: ةَدِرْباِإل>

 : السَّـَلـس •

 :عند ابن فارس و.)١٠(<ال يستمسكه: هو سَِلس البولو>: في القاموس المحيط
سلس >: بذلك قال ابن سينا و.)١١(<السين يدل على سهولة في الشيء والالم والسين>

قد يكون أآثره لفرط البرد، و>: في أسبابه يقول و.)١٢(<البول هو أن يخرج بال إرادة
...>)١٣(. 

 : الَمـَثن •
رجل  وهي مثناء، وال يستمسك بوله،: َمِثن، آفرح، فهو أمثنو>: جاء في القاموس

                                                                                                               
 .١٧٥سعيد بن هبة اهللا،  )١(
 .٢/١٠٥، )قطر(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٧/٤٠٦، )طرق(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٣/١٨٦ ابن سينا، القانون، )٤(
 .٢٦القمري،  )٥(
 .٧١الهروي،  )٦(
 .١/٣٨٣، )برد(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٤/٣٤٨، )برد(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/١٨٦، )برد(مادة ابن منظور،  )٩(
 .٢/٣٥٠، )سلس(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٣/٩٤، )سلس(مادة ابن فارس،  )١١(
 .٣/١٨٨نا، القانون،  ابن سي)١٢(
 ١٨٩ - ٣/١٨٨ المرجع السابق، )١٣(
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 .)٢(قد ذآر القوصوني هذا المعنى و.)١(<يشتكي مثانته: ممثون وَمِثن،
 : التَّـْشـِغَية •

زاد . )٣(<الشَّْغَية والشَّغا: االسم وتقطير البول،: ةَيِغْشالتَّو>: جاء في القاموس المحيط
عسر البول، إخراج : ىَغَش>: في القاموس الطبي العربي و.)٤(<ًال قليًالقلي>: صاحب التاج

 .)٥(<...مؤلم للبول بطيء نقطة نقطة 

                                     
 .٤/٢٧٥، )مثن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٠٢القوصوني،  )٢(
 .٤/٣٨٩، )شغو(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٩/٥٧٧، )شغو(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٦٤٩اللبدي، عبد العزيز .  د)٥(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥٣(
 المالمح
             

 األلفاظ

)١( 
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ة ف
آف
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)٥( 
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)٦( 
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 + + + + + + اةَصالَح
 + + +  + + رْساُأل
 + - ±  + + الَوالُب
 ± + ±  + + يرِطالتْق
 - + -  + + ةَدِرْباِإل
 - + -  + + سالسلََّ
 - + -  + + نَثالَم
 + - +  + + ةَيِغالتْش

 :ملحوظة
 . مثبت للفظملمحتعني أن ال(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .فظ مثبت للفظ ومنفي عنه في نفس الوقتتعني أن الل) ±(اإلشارة  -٣
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني أن الملمح منعدم عن اللفظ -٤
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٤(

 ةَيِغالتْشنَثالَم سالسَل ةَدِرْباِإل يرِطالتْق الَوالُب رْساُأل اةَصالَح 

 ل ر ر ر  ر ل = اةَصالَح
 ف د د د ل ر = ل رْساُأل
 ر ر ر ر ر = ر ر الَوالُب
 ل ل ل ل = ر ل  يرِطالتْق
 د ف ف = ل ر د ر ةَدِرْباِإل
 د ف = ف ل ر د ر سالسلََ
 د = ف ف ل ر د ر نَثالَم
 = د د د ل ر ف ل ةَيِغالتْش

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
 .تضاد: د 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التالية بين األلفاظيتضح من خالل الجدول السابق

 : عالقة ترادف ♦
 . الدالليةذات المالمح، فكالهما يحمل )ةَيِغالتْش( و)رْساُأل(بين  .١
ردة (  و )نَثالَم( و )سالسَل(بين   .٢ م  )اإلب ة   ذات المالمح  ن  و يحمل  ، فه  الداللي

 .اإليجاب أم السلبسواء أآانت ب
 :عالقة اشتمال ♦

من جهة أخرى، فبينما تتفق ) ةَيِغالتْش و رْساُأل( و من جهة، ) اةَصالَح(بين   .١
الجهتان في إثبات جميع المالمح الداللية، إال أن الجهة األولى تزيد بملمح 

 ).سدة(
ا تتفق    ) يرِطالتْق( ومن جهة) ةَيِغالتْش و رْساُأل(بين   .٢ من جهة أخرى، فبينم

ول  – آفة في البول –آفة في المثانة   (تان في إثبات ملمح     الجه  – عسر الب
يال  يال قل رِطالتْق(، إال أن ) إرادي–قل ي ملمح ) ي د بنف ول (يزي  –عسر الب

 ).إرادي
من جهة أخرى، فبينما تتفق    ) مرافاته و سالسَل( و من جهة ) يرِطالتْق(بين   .٣

في  و) قليال قليال–بول  آفة في ال–آفة في المثانة (الجهتان في إثبات ملمح 
ات ملمح      )  إرادي –عسر البول   (نفي ملمح    د بإثب ى تزي إال أن الجهة األول

 .، مما يجعل العالقة في دائرة االشتمال) إرادي–عسر البول (
 :عالقة تنافر ♦

في إثبات ملمح ) اةَصالَح(جميع ألفاظ الحقل، فبينما تتفق مع  و)الَوالُب(بين  .١
إال أنهما يتناقضان )  إرادي– عسر البول –ي البول  آفة ف–آفة في المثانة (

د   و )عسر في البول  (بنفي ملمح   ) الَوالُب(يزيد   و )قليال قليال (في ملمح    يزي
في إثبات ) ةَيِغالتْش ورْساُأل(بينما تتفق مع  و).سدة(بإثبات ملمح ) اةَصالَح(

ول       –آفة في المثانة    (ملمح   ول     – آفة في الب ا  إال أ)  إرادي– عسر الب نهم
 ).عسر البول(بنفي ملمح ) الَوالُب(يزيد  و)قليال قليال(يتناقضان في ملمح 

ة       (في إثبات ملمح    ) يرِطالتْق(مع  ) الَوالُب(يتفق  و ة في المثان ة في     –آف  آف
ا يتناقضان     ) عسر البول (نفي ملمح    و في إثبات  و ) إرادي –البول   إال أنهم

أخيرا يتفق    و ).إرادي(ملمح  بنفي  ) التقطير(يزيد   و )قليال قليال (في ملمح   
 آفة في –آفة في المثانة (في إثبات ملمح ) مرادفاته وسالسَل(مع ) الَوالُب(

يال  (إال أنهما يتناقضان في ملمح         ) عسر البول (في نفي ملمح     و )البول قل
يال  د  و) إرادي–قل ات ملمح ) الَوالُب(يزي وال(بإثب ل )عسر الب ا يجع ، مم

 .العالقة في دائرة التنافر
ين  .٢ ة) اةَصالَح(ب سَل( ومن جه ه وسال ا ) مرادفات ة أخرى، فبينم من جه

ول        –آفة في المثانة    (تشترك الجهتان في إثبات ملمح       ة في الب يال   – آف  قل
ول     (إال أنهما تتناقضان في ملمح       ) قليال د الجهة     و ) إرادي –عسر الب تزي

 ).سدة(األولى بإثبات ملمح 
 :عالقة تضاد ♦
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سلَ ( و من جهة  ) ةَيِغالتْش و رْساُأل(بين   .١ ه  سال من جهة أخرى،      )  ومرادفات
 قليال – آفة في البول –آفة في المثانة (فبينما تتفق الجهتان في إثبات ملمح 

 ). إرادي–عسر البول (تضادان في ملمح تإال أنهما ) قليال
 . عالقة الجزء من الكلالجدول السابقال تظهر في و
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 : أمراض األعضاء التناسلية-٦
التي جاء ذآرها في القاموس  ومراض التي تصيب األعضاء التناسليةتتعدد األ 
اآلخر  وهو الخصية وهي تقتصر على عضوين من هذه األعضاء أحدهما ذآري والمحيط
 .بناء على ذلك ينقسم هذا الحقل إلى قسمين و.هو الرحم وأنثوي

 .أمراض الخصية ٦٫١
 .أمراض الرحم ٦٫٢

 : أمراض الخصية٦٫١
 :ةَيْصالخُِ 

من أعضاء : آسرهما وة، بضمهماَيْصالُخ وصيالُخ>: جاء في القاموس المحيط
: يان، يقولَثْنيسميها القوصوني اُأل و.)١(<خصى: خصيان، ج وهاتان خصيتان والتناسل،

هما مجوفتان مرآبتان من  واألنثيان عضوان رئيسان بحسب النوع يتولد فيهما المني،و>
يحيط بهما في الذآور من خارج جلد يسمى  و...شرايين  وأوردةو لحم غددي أبيض اللون

 .)٣(< ...)٢(فنالصَّ
 :هاأمراض
  :ةَرْداُأل •

 في )٥( فيقع قصبه)٤(من ينفتق صفاقه: ورُدْأالَم وراآلَد>: جاء في القاموس المحيط
 ة، بالضمَرْداُأل: االسم وح،ِرر، آَفِدأو من يصيبه فتق في إحدى خصييه، َأ... فنه َص
تكبران  ومرض تنتفخ منه الخصيتان: ة، بالضمَرْداُأل>: قال الزبيدي. )٦(<...يحرك و

تحرك،  وة، بالضم،َرْداُأل>: في قاموس األطباء و.)٧(<جدا، النطباق مادة أو ريح فيهما
 يفسرو  األدرةبمعنىمما جاء في القاموس المحيط مما هو و.)٨(<...و ْرالَق وةَلْيالَق: هي

 :بلفظه
o ٣/٦٠٦، )قيل(مادة . <...األدرة : ... بهاء و...قيل >: لةْيالَق. 
  :وُرالَق •

أن يعظم جلد البيضتين لريح أو ماء أو : ... وْرالَقو>: جاء في القاموس المحيط
                                     

 .٤/٣٥٣، )خصي(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٤/٢٣٧، )صفن(مادة الفيروزآبادي، . <وعاء الخصية: فنالصَّ>) ٢(
 .٢٣٠-٢/٢٢٩القوصوني،  )٣(
بطن         >: اقَفالصِّ )٤( الجلد األسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر، أو ما بين الجلد والمصران، أو جلد ال

 .٣/٣٤٥، )صفق(مادة الفيروزآبادي، . <آله
 .١٥٦-١/١٥٥، )قصب(مادة ، الفيروزآبادي. <المعى: ... ب، بالضمْصالُق>) ٥(
 .٢/٥، )أدر(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٦/١٩، )أدر(مادة الزبيدي،  )٧(
 .١/١٥٠القوصوني،  )٨(



 ٢١٧ أمراض الجوف 

 ٢١٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

هو ) قرو(>في مفيد العلوم و،)٢(على هذا القوصوني و.)١(<نزول األمعاء، آالقروة
 .)٣(<ةَرْداُأل

                                     
 .٤٣٠-٤/٤٢٩، )قرو(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٨٣القوصوني،  )٢(
 .١١٢ ابن الحشاء،  )٣(



 ٢١٨ أمراض الجوف 

 ٢١٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥٥(
     المالمح
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 + + + + ةَرْداُأل
 + + + + القيلة
 + + + + وُرالَق

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) ارة اإلش -١

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٦(

 وُرالَق القيلة ةَرْداُأل 
 ف ف = ةَرْداُأل

 ف = ف القيلة
 = ف ف وُرالَق
 : مفاتيح الرموز

 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
الترادف بين : هي و وجود نوع واحد من العالقاتالجدول السابقل يتضح من خال

 .ا في إثبات جميع المالمح المذآورة التفاقهظالفاأل
 .وتختفي عالقة االشتمال والتنافر والتضاد والجزء من آل



 ٢١٩ أمراض الجوف 

 ٢١٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : أمراض الرحم٦٫٢
 :مِحالرَّ 

زاد  و.)١(<وعاؤه ونبت الولدبيت م: فِتآَك وم، بالكسرِحالرَّ>: قال الفيروزآبادي
 . )٢(<...وعاؤه في البطن و>: الزبيدي

 :هأمراض 
 :لم يرد في القاموس المحيط من األمراض التي تصيب الرحم إال مرضا واحدا هو

  :مْقالُع •

 .)٤(<... تقع في الرحم فال تقبل الولد )٣(هزمة: م، بالضمْقالُع>: جاء في القاموس
في  و.)٥(<...م اليبس المانع من قبول األثرْقأصل الُع: قال الراغب... >: عروسفي تاج الو

مما جاء في  و.)٦(<...داء يقع في الرحم فال تقبل الولد: م، بالضمْقالُع>قاموس األطباء
 :بلفظهويفسر ) مْقالُع(القاموس المحيط بمعنى 

o ٢/١٧٠، )عقرة(مادة . <...م ْقالُع: تضم وة،َرْقالَع>: ةَرْقالَع. 

                                     
 .٤/٦٨، )رحم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٦/٢٧٦ ،)رحم(مادة الزبيدي،  )٢(
ة )٣( انهزم>: هزم ه ف ه يهزم رة: هزم ه حف صارت في ده ف زه بي ادي، . <غم ادة الفيروزآب زم(م ، )ه

٤/١٦٨. 
 .٤/١١٥، )عقم(مادة المرجع السابق،  )٤(
 .١٧/٤٩٠، )عقم(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/١١٦القوصوني،  )٦(



 ٢٢٠ أمراض الجوف 

 ٢٢٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين اللفظين )٥٧(
                    المالمح

 األلفاظ
 ال يقبل الولد داء في الرحم

 + + العقم
 + + العقرة
 

 ينلفظول بياني ألنواع العالقات بين الجد )٥٨(
 العقرة العقم 

 ف = العقم
 = ف العقرة

 
 :ولالقراءة التحليلية للجد 

 .ينالترادف بين اللفظ: هي ويتضح وجود نوع واحد من العالقات
 .وتختفي عالقة االشتمال والتنافر والتضاد والجزء من آل



 ٢٢١ أمراض الجوف 

 ٢٢١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 : الجوف العامةأمراض: ثالثا •
 تحدد صفتها أو لم وورد في القاموس المحيط بعض األمراض التي تصيب الجوف

 :هي ومكانها من الجوف
  :الدَُّبْيلة •

 داء في الجوف، آالدُّْبَلة، بالضم و: ...آُجَهينة و،...: الدَّبلو>: جاء في القاموس 
قال  .)٢(<...مأخوذة من االجتماع ألنه فساد ُمْجَتِمع >: قال الزبيدي. )١(<الفتحو

 في بطن البدن ًاللدبيلة بما آان من الخراجات حاصمنهم من خصَّ او>: القوصوني
 .لم يحّدد مكان هذا الداء في الجوف و.)٣(<...

 :ةَجاِلالَو •

عند  و.)٤(<وجع في اإلنسان و...لة ْيَبالدُّ: الوالجة، محرآةو>: قال الفيروزآبادي
الجيم آلمة تدل على  والمال والواو>: يقول ابن فارس. )٥(<هو داء في الجوف>: الزبيدي

 .)٦(<وجع يلج جوف اإلنسان: الولجة و...دخول شيء 
 : ةَياِشالَغ •

لم يحدد مكان هذا الداء في  و)٧(<...داء في الجوف : ... يةاِشالَغ>: جاء في القاموس
 .الجوف
  :بَالالُق •

 .لم يحدد صفة هذا الداء و)٨(<...داء للقلب ... : ابَرب، آُغَالالُق>: قال الفيروزآبادي
 :نَطالَب •

 . )٩(<نْطداء الَب: نَطالَب>: جاء في القاموس
 : ةَطْوالنَّ •

لم يحدد مكان هذا  و)١٠(<...ورم في الصدر : بهاء و...: طْوالنَّو>: في القاموس
 .الداء في الصدر

                                     
 .٣/٥١٢، )دبل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٤/٢٢٦، )دبل (مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٨٤القوصوني،  )٣(
 .١/٢٨٩، )ولج(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٣/٥١٠، )ولج(مادة الزبيدي،  )٥(
 .١٤٣-٦/١٤٢، )ولج(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٤/٤١٩، )غشي(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/١٥٩، )قلب( مادة المرجع السابق،  )٨(
 .٤/١٨٤، )بطن(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٥٩٠، )ناط( مادة السابق،المرجع  )١٠(



 ٢٢٢ أمراض الجوف 

 ٢٢٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :لْقالِح •

 .)١(<داء في البطن: ... ل، بالكسرْقالِحو>: في القاموس
  :الُكَباد •

 .)٢(<وجع الكبد: ابَرآُغ و،: ...الكسر والَكِبد، بالفتح>: جاء في القاموس المحيط
ال يعرف داء اشتق منه اسم  و:قال آراع. وجع الكبد أو داء: ابَراد، آُغَبالُكو>: في التاجو

: في الحديث و.بْلالُقالب من الَق والنَُّكاف من النََّكف، ود،ِباد من الَكَب إال الُكالعضو
: عند القوصوني و.)٤(<...هو شرب الماء من غير مّص  و)٣(<الُكَباد من العبِّو>
 .)٥(<...وجع الكبد : ابَراد، آُغَبالُكو>

                                     
 .٣/٤٩١، )حقل( مادة المرجع السابق، )١(
 .٤٦٠ – ١/٤٥٩، )آبد( مادة المرجع السابق، )٢(
أن : الدغرقة. أن يشرب الماء دغرقة بال غنث: وقيل، العبُّ... قيل أن يشرب الماء وال يتنفس و>) ٣(

 . ٢/١٩٧، )عبب(مادة الزبيدي، . <أن يقطع الجرع: يصب الماء مرة واحدة، والغنث
 .٥/٢١٥، )آبد(مادة الزبيدي،  )٤(
 .١/١٤١القوصوني،  )٥(



 

 ٢٢٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض  األعصاب: الفصل السابع
 :الَعَصب 

زاد صاحب  و.)٢(<... المفاصل )١(أطناب: الَعَصب، محرآة>: لقاموس المحيطفي ا
 .)٤(<...غيره  و، يكون ذلك لإلنسان)٣(ليس بالَعَقب وتشدها، والتي تالئم بينها>: التاج
ينفذ في  والنخاع وهو جسم أبيض َلْدن َعِلك ينبت من الّدماغ) عصب(>: في مفيد العلومو

إنما توقع اسم العصب على  والعرب ال تعرفه والحرآة،و جميع البدن، فيفيده الحس
 .)٥(<ارباطات المفاصل التي تسمى عَقًب

 :هأمراض 
ه الذي يفيد الحس نفس ب األمراض التي تصيب العصباعصُيْقَصد بأمراض األ

تتنوع بين استرخاء يصيبه أو تشنج، أو اهتزاز أو : هي آما جاء في القاموسو والحرآة،
بعضها اآلخر تحدث آفة في الكالم،  وبعضها تحدث آفة في الحرآة و،فتور أو غير ذلك

 :من هنا ينقسم هذا الحقل إلى قسمين
 .األمراض العصبية التي تحدث آفة في الحرآة: أوال
 .األمراض العصبية التي تحدث آفة في الكالم: ثانيا

                                     
حبل طويل يشد به ُسرادق البيت، أو الوتد، ج أطناب وِطْنَبة،  وَعَصب الجسد : الطُُّنْب، بضمتين>) ١(

 .١/١٣٠، )طنب( مادةالفيروزآبادي، < ...
 .١/١٣٩، )عصب(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
الَعَقب من آل و >،١/١٤١) عقب( مادةالفيروزآبادي،  < العصب تعمل منه األوتار: الَعَقب>) ٣(

ى منه اللحم ا ويهذب ويُنقَّعصب المتْنين والساقين الوظيفْين يختلط باللحم، ُيْمَشق منه مشًق: شيء
 .٢/٢٤٥، )عقب(الزبيدي، مادة < ...ويسوَّى منه الوتر 

 .٢/٢٣٤، )عصب(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٩٤ ابن الحشاء،  )٥(



 ٢٢٤ عصابأمراض األ 

 ٢٢٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 األمراض العصبية التي تحدث آفة في الحرآة: أوال •
 : الَخَدر •

امذالل يغشى األعضاء، َخِدر، : بالتحريك و،...: الِخْدر>: جاء في القاموس المحيط
: في مقاييس اللغة و.)٢(<...الجَسد واليد والرِّجل>: صاحب التاجفصَّل . )١(<...آَفِرَح، 

من  و...األصل الثاني  و.اإلقامة والبطء والستر، والظلمة: الراء أصالن والدال والخاء>
: عند ابن سينا و.)٣(<ذلك من امِذالل يعتريه وَخِدر الرَُّجل، وَخِدَرت ِرْجله،: الباب

سبب الخدر، إما من  و...إما نقصاًنا والَخَدر علة آلية تحدث للحس اللمسي آفة، إما بطالًنا>
إما من جهة اآللة، آأن يفسد مزاجها ببرد  وجهة القوة ما يضعف آما في الحميات القوية، 

أو لسدد من ...  أو يكون لسدد من أغالظ غليظة...رب دواء أو لسع حيوان شديد من ش
هو فساد حسِّ اللمس مع عسر ) َخَدر(>: في مفيد العلوم و.)٤(<...ضغط ورم، أو خراج 

 عراه فتور: َخَدَرا) خِدَر(>: في المعجم الوسيط و.)٥(<...حرآة في عضو أو في البدن آله
فقد اإلحساس عاما : الخدر في الفلسفة و...شراب أو الدواء َخِدر من ال: يقال و.استرخاءو

 .)٦(<قد يكون نتيجة لحالة نفسية أو عضوية وآان أو موضعًيا
 : بلفظهيفسرو) الخدر(ومما جاء في القاموس المحيط بمعنى 

o االمذالل (الَمَذل:(  
 آل َفْتَرة وَخِدرت، آأْمَذَلت،:  رجله≈ و،...: هَمَذل بسرِّو>: جاء في القاموس المحيط

 .)٧(<امِذالل وَخَدر، َمَذلو
 : الَخَتر •

الَخَدر يحصل عند شرب دواء أو : بالتحريك و،:..الَخْتر>: جاء في القاموس المحيط
و مثل الَخَدر يحصل عند شرب دواء أ: الَخَتر، بالتحريكو>:  قال صاحب التاج.)٨(<سّم

هو َضْعف يأخذك من  والَخَتر، آالَخَدر،>: عند الخليل و.)٩(<سكرسم، حتى َيْضُعف أو َي
  .)١٠(<انَخَترت يدي: تقول وشرب دواء أو سمٍّ، أو ُسْكر،

                                     
 .٢/٧٢، )خدر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٦/٣٣٢، )خدر(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١٦٠-٢/١٥٩،)خدر(ابن فارس، مادة  )٣(
 .٢/١٧٨ابن سينا، القانون،  )٤(
 .٤١ابن الحشاء،  )٥(
 .٢٢٠إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٦(
 .٣/٦١٥، )مذل(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢/٧١، )ختر(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٦/٣٣٠، )ختر(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٢٣٠ الفراهيدي،  )١٠(



 ٢٢٥ عصابأمراض األ 

 ٢٢٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :الرِّْعَدة •
: ُأْرِعد، بالضم و.يفتح والرِّْعَدة، بالكسر،: االسم واضطرب،: ارتعدو>: في القاموس

 الدال أصل واحد يدل على حرآة والعين والراء>: عند ابن فارس و.)١(<أخذته
رجرجة تأخذ : الرِّْعَدة>: في العين و.)٢(<آل شيء قد اضطرب فقد ارتعد واضطراب،و

 ...اضطرب،  وارتعش: ارتعد>: في المعجم الوسيط و.)٣(<اإلنسان من فزع أو داء
: في بحر الجواهر و.)٤(<غيرهمااضطراب الجسم من فزع أو حمَّى أو : الرِّْعَدةو
 .)٥(<هي مقدمة الرَّْعَشة وهي االسم من االرتعاد، أي االضطراب،: الرِّْعَدة، بالكسر>
نوبة ارتجاف مترافقة مع شعور  بقشعريرة في الجلد، >: في القاموس الطبي العربيو

 إحساس بالبرد،تتسبب الرَّْعَشة من  و...بالرغم من أن الحرارة الداخلية قد تكون مرتفعة 
 )عدةالرِّ(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى  و.)٦(<...تقترن ببعض أنواع الحمى و
 : بلفظهيفسرو

o ٢/٤٩٥، )أرض(مادة . <الرِّْعَدة: . اَألْرضو>: اَألْرض. 
o ٢/٤٥٣، )أّص(مادة . <..الرِّْعَدة: اَألِصيص، آأميرو>: اَألِصيص. 
o ٢/٢٥٥، )بّص(مادة . >الرِّْعَدة: البصيصو>: بصيصال. 
o رعص(مادة . <انتفض: ارتعص و...النَّْفُض : الرَّْعُص، آالَمْنع>: الّرْعص( ،

٢/٤٦٨ 
o ة   و>: الزَّْمع ع، محرآ َدة و شبه    : ...الزَّم سان    الرِّْع ادة  . < تأخذ اإلن ، )زمع (م

٣/٤٥. 
o ٣/٥٩٢، )فكل(مادة . <هو مفكول و ،الرِّْعَدة: األْفكل، آأحمد>:  :األْفَكل . 
o ى     : الُقفَّة، مثلثة و>: الُقفَّة شعريرة    و ِرْعَدة تأخذ من الحمَّ ادة   . <...ق ، )قفّ (م

٣/٢٥١. 
o ٣/٦٠٢، )قّل(مادة . < ...الرِّْعَدة: الِقلَّة، بالكسرو>: الِقلَّة. 
o ٢/٢٠٢، )قشعر(مادة . <أي ِرْعَدة: اقشعّر جلدهو>: القشعريرة. 
o ٢/٤٨٣، )آّص(مادة . >الرِّْعَدة: الكصيص>: الَكِصيص. 
o الُعَروَ   وُرَطَبة، و النُّْفَضة، آُبْسَرة، و>: النُّْفَضة َضاء، آ اِفض،  : اءالنُّفََ َدة النَّ  ِرْع

 .٢/٥٢٨، )نفض(مادة . <آَسَحاب: االسمو
 : الرَّْعَشة •

في  و.)٧(<أخذته الرِّعْدُة: رْعشًا ومََنَع، رَعًشا وَرِعش، آَفِرَح،>: جاء في القاموس المحيط
                                     

 .١/٤٠٨، )رعد(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٤١١، )رعد(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٣٥٤ الفراهيدي، الخليل  )٣(
 .٣٥٣المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٤(
 .١٣٠الهروي،  )٥(
 .٥٤٥اللبدي، عبد العزيز . د )٦(
 .٢/٤٢٣، )رعش(مادة الفيروزآبادي،  )٧(



 ٢٢٦ عصابأمراض األ 

 ٢٢٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

في  و.)١(<اداالرتع والشين في معنى الباب قبله من االضطراب والعين والراء>: مقاييس اللغة
هي >: في القانون و.)٢(<الرُّعَاش َرْعشة تعتري اإلنسان من داء أصابه ال يسُكن عنهو>: العين

علة آلية تحدث لعجز القوة المحرآة عن تحريك العضل على االتصال، مقاومة للثقل المعاون، 
 ثبات إرادي المداخل بتحريكه لتحريك اإلرادة، فتختلط حرآات إرادية بحرآات غير إرادية، أو

هذا السبب إما  و.هي آفة في القوة المحرآة آما أن الخدر آفة في الحاسة وبتحريكات غير إرادية،
إما فيهما جميعا، فإن القوة إذا ضعفت العتراض الخوف عرضت  وإما في اآللة، وفي القوة
بلغ به ال ي وأما الكائن من اآللة، فقد يكون بأن يسترخي العصب بعض االسترخاء و.الرعشة

أما المشترآة آأن يصيب  و...أو بأن يقع في األعصاب سدد ... الفالج، فال يتماسك عند التحريك 
اآللة ضرر يتأدى إلى اإلضرار بالقوة، آما يصيبها برد شديد من خارج، أو من لسع حيوان، أو 

 ليدين،ربما آانت في ا والرعشة ربما آانت في جميع األعضاء، و...من خلط، أو من حر شديد 
، وفي أنها )٣(<...ربما آانت في الرأس وحده بحسب وصول اآلفة إلى عضل دون عضل و

 .<...من عرضت له في الحمى المحرقة رعشة: )٤(قد قال أبقراطو>: ترافق الحمى يقول
مما  و.)٥(<الرعشة حرآة غير إرادية تحدث في األعضاء التي تتحرك بإرادة>: في المغنيو

 : بلفظهيفسر و)الرعشة(نى بمعجاء في القاموس 
o ٢/٣٤٦، )رعس(مادة <االنتفاض واالرتعاش،: الرَّْعس، آالمْنع>: الرَّْعس. 
o ٢/٤٤٥، )رهش(مادة <االرتعاش: االرتهاشو>: االرتهاش. 
o ٢٩٠-٢/٢٨٩، )عجز(مادة <الرعشة: ... الَعُجوزو>: الَعُجوز. 
  :ِلجالَفا •

استرخاء ألحد شقي البدن النصباب ِخْلط بلغمي تنسد منه :...  الَفاِلجو>: في القاموس
 .)٧(<حرآته وفيبطل إحساسه>: زاد في التاج. )٦(<فهو مفلوج: مسالك الروح، َفِلج، آعني

سالمة الشق  والحرآة من أحد شقي البدن وذهاب الحس>: عّرفه صاحب المغني أنهو
 من ًالاسترخاء عام ألحد شقي البدن طو: فاِلج، بكسر الالم>: في بحر الجواهر و.<اآلخر

منهم من يقول إنه استرخاء أحد شقي البدن  و...اللغة موافقة لهذا المعنى والرأس إلى القدم،
الفالج قد يقال >: يقول ابن سينا. )٨(<بين االسترخاء والقدماء ال يفرقون بينه ودون الرأس

قد يقال قوال مخصوصا محققا، فأما لفظة الفالج على المذهب المطلق، فقد  و مطلقاقوال
                                     

 .٢/٤١٢، )رعش(مادة ابن فارس،  )١(
 .٣٥٥، )رعش( مادة الفراهيدي،  )٢(
 .١٧٦ – ٢/١٧٥ابن سينا، القانون،  )٣(
و الفاضل )٤( قالبيوسه ل اس ن أه ذي م ن أرض  .  ال ة حمص م و، وهي مدين ة ق سكنه مدين ان م آ

ة             تكلم في ال  . الشامات اب تقدم اب الفصول، وآت ب، وهو صاحب آت طب، وألف فيه األسفار والكت
سي،  . رةالمعرفة، وآتاب األمراض الحادة، وآتاب الجبر والخلع، وآتاب األخالط، وآتب آثي             األندل

 ).بتصرف (١٦
 .٦٢سعيد بن هبة اهللا،  )٥(
 .٢/٢٧٨، )فلج(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٣/٤٦٠، )فلج(مادة الزبيدي،  )٧(
 . ٢١٨الهروي،  )٨(



 ٢٢٧ عصابأمراض األ 

 ٢٢٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

أما الفالج المخصوص فهو ما آان  وتدل على ما يدل عليه االسترخاء في أي عضو آان،
لغة العرب تدل بالفالج على هذا  و...من االسترخاء عاما ألحد شقي البدن طوال 

 :  بلفظهيفسر وفي القاموس المحيط) لجالفا(مما جاء بمعنى  و.)١(<المعنى
o ٣/٥٠٠، )خبل(مادة . >ُيحّرك والفالج،:.. الَخْبل>: الَخْبل. 
  :اللُّْقَوة •

َي، آُعِني، فهو َمْلُقّو: اللُّْقَوةو>: قال الفيروزآبادي  .)٢(<داء في الوجه، ُلِق
اللقوة : األطباء: قالت و،)٣(نه الشدقيعوج م: زاد األزهري>: قال الزبيديو

ال  واليحسن التقاء الشفتين ومرض ينجذب له شق الوجه إلى جهة غير طبيعية،
الحرف المعتل  والقاف والالم>: في مقاييس اللغة و.)٤(<...تنطبق إحدى العينين 

اآلخر على  واآلخر على توافي شيئين، وأحدهما يدل على عوج،: أصول ثالثة
: في القانون و.)٥(<...اللُّْقَوة، داء يأخذ في الوجه يعوّج منه: األولف. طرح شيء

هي علة آلية في الوجه ينجذب لها شق من الوجه إلى جهة غير طبيعية فتتغير >
سببه إما  والجفنين من شقه وتزول جودة التقاء الشفتين وهيئته الطبيعية،

 الكائن عن االسترخاء أما و...الوجه  و لعضل األجفان)٦(إما تشنج واسترخاء،
 غّيره عن هيئته إن آان قويا، وفإنه إذا مال شق جذب معه الشق الثاني فأرخاه

ضعيفا استرخى وحده و هو األآثر فألنه إذا  وأما الكائن عن تشنج و...إن آان 
من عالمات و>: في عالماته يقول و.)٧(<...تشنج شق جذب الشق الثاني إليه 

وقد عدَّه البعض من أنواع . < في جلدهاان خدًرحدوث اللقوة أن يجد اإلنس
البعض اآلخر عدَّه من أنواع التشنج، ففي حاشية القانون يقول المحقق  و،)٨(الفالج

: عند الرازي هي تشنج يقول و.)٩(<...نوع من الَفاِلج >: )اللقوة(في تعريف 
لُّْقَوة إما في عضو واحد بمنزلة ال و...التشنج إما أن يحدث في جميع البدن >

...>)١٠(. 
                                     

 ١٥٢-٢/١٥١ ابن سينا، القانون  )١(
 .٤/٤٤٣، )لقو(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
ة       >) ٣( دال مهمل تح، وال اطن الخدين         : الشدق، بالكسر ويف م من ب ة الف ادي،   . <طفطف ادة  الفيروزآب م

 .٣/٣٣٧، )شدق(
 .٢/١٦١، )لقو(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٥/٣٦٠ابن فارس،  )٥(
 .٦٩الهروي، . هو تقلص يعرض للعصب فيعصي عن االنبساطالتشنج  )٦(
 .١٧٣ – ١/١٧٢ابن سينا، القانون،  )٧(
صد  )٨( الج(يق د     ) بالف الج المقي يس الف ان ول ضو آ ي أي ع ترخاء  ف و االس ق وه الج المطل ا الف هن

 .المخصوص بنصف البدن
 .١٧٣ – ١/١٧٢ابن سينا، القانون،  )٩(
 .١/٨٠الرازي، الحاوي،  )١٠(
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 : الُكَزاز •
قال  و.)١(<...داء من شدة البرد : ُرمَّان والُكَزاز، آُغَرابو>: قال صاحب القاموس

: في القانون و.)٢(<...تشنج يصيب اإلنسان من البرد الشديد هو و>: الزبيدي
ها أن التمدد مرض آلي يمنع القوة المحرآة عن قبض األعضاء التي من شأن>

از فقد يستعملونه على معان  والعصب، وتنقبض آلفة في العضل َز أما لفظة الُك
از ما آان من التمدُّد بسبب برد مجّمد ومختلفة، َز التمدُّد  و.ربما خصُّوا باسم الُك

داخل في جنس التشنُّج دخول األضداد في جنس واحد  وبالحقيقة هو ضد التشنُّج،
 واحدة، فإذا اجتمع تشنُّجان في جهتين متضادتين إال أن التشنُّج يكون إلى جهة

لما آان هذا التمدُّد تشنًُّجا مضاعًفا، وجب أن يكون أحّد من التشنُّج  و.صار تمدَّدا
هو ضد التشنُّج أي  وقولهو>: يحلل القوصوني عبارة الشيخ فيقول و.)٣(<البسيط

هو  والتشنُّجهو عدم االنقباض ضد ما يعرض عنه  وأن ما يعرض عنه التمدُّد
التشنُّج هو بطالن الحرآة  والجنس الذي يدخل فيه التمدُّد وعدم االنبساط،

في التشنُّج بطالن  واإلرادية، إال أنهما في التمدُّد بطالن الحرآة االنقباضية،
 .)٤(<الحرآة االنبساطية

 :الشََّلل •
ي اليد أو ذهابها، َشلَّت، تَشلُّ، الُيبس ف:...الشََّلل،محرَّآة>: قال صاحب القاموس

. )٦(<...فال ُتواِتي صاحبها على ما يريد آلفة بها>: قال القوصوني.)٥(<ًالبالفتح، َشال وَشَل
 فقدان القدرة -٢ َشَلل األعصاب الحرآية،-١: َشلُّ الَحَرآة>: وفي القاموس الطبي العربي
 فقدان الوظيفة حرآيا: َشَلل>: خر يقولوفي موضع آ. )٧(<على الحرآة إراديا والإراديا

 .)٨(<..األعصاب..حسيا فقدانا تاما، وقد يكون موضع اإلصابة التي تسبب الشََّللو

                                     
 .٢/٣٠١، )آز(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٨/١٣٥، )آز(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١٦٨ – ٢/١٦٧ابن سينا، القانون،  )٣(
 .١٤٤ - ١/١٤٣القوصوني،  )٤(
 .٣/٥٥٠، )شّل(الفيروزآبادي، مادة  )٥(
 .١/٣٥٣القوصوني،  )٦(
 .٦٥٢ اللبدي، عبد العزيز .د )٧(
 .المرجع السابق )٨(
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 ٢٣١ عصابأمراض األ 

 ٢٣١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التالية بين األلفاظول السابقيتضح من الجد

 :ترادفعالقة  ♦
 .)لَذالَم( و)الَخَدر(بين  .١
 ).النفضة(و) األرض ... الرعدة(بين  .٢
 ).العجوز ... الرعس(و) الرعشة(بين  .٣
 ).الخبل(و) الفالج(بين  .٤
 :عالقة اشتمال ♦
، بينما يزيد ذات المالمحفكالهما يحمالن ) الَخَتر(وومرادفاته  )الَخَدر(بين  .١

 ).غير ذلك(بإثبات ملمح ) الَخَدر(
تفقان في  ومرادفاتها، فالمجموعتان ت)الرَّْعَشة(وومرادفاتها  )الرِّْعَدة(بين  .٢

ي  ات ونف حإثب ن ذات المالم ة، ولك د ت الداللي َشة(زي ا ومر) الرَّْع ادفاته
 .اشتمالعالقة ، مما يجعل العالقة )اضطراب( بالتضعيف في ملمح

وة استرخاء           و -)اللُّْقوة(وومرادفه   )الَفاِلج(بين   .٣  ،  -هذا في حال آانت اللق
آفة في العصب، استرخاء، الوجه، آفة في (فكالهما يتفقان في إثبات ملمح 

ة االنقباضية وضدها ة، بطالن، الحرآ ي الحرآ ة ف ي ) الحس، آف ي نف وف
اِلج ا(، إال أن )ر، اضطراب، تقلص، عام   فتو(ملمح   ات ملمح   ) لَف د بإثب  يزي

 .مما يجعل العالقة بينهما اشتمال) نصف البدن، اليد(
ات ملمح   )الشََّلل(وومرادفه   )الَفاِلج(بين   .٤ ة في   (، فكالهما يتفقان في إثب آف

ة، بطالن،              ة في الحرآ ة   العصب، استرخاء، اليد، آفة في الحس، آف  الحرآ
ور، اضطراب، تقلص، عام       (وفي نفي ملمح     ) االنقباضية وضدها  ، إال  )فت

 ).نصف البدن، الوجه(يزيد بإثبات ملمح) الَفاِلج(أن 
 :عالقة تنافر ♦
ر (وومرادفه  ) الَخَدر(بين   .١ اقض            ) الَخَت ك للتن ل، وذل اظ الحق ين سائر ألف وب

ض الحاصل في ، باإلضافة إلى التناق)فتور(الحاصل بين الجهتين في ملمح 
اقض في            ) آفة في الحس  (ملمح   ضها اآلخر، والتن مع بعض األلفاظ دون ب

ة في                 ل العالق ملمح واحد مع وجود بعض الزيادات في بعض المالمح يجع
 .دائرة التنافر

ين  .٢ َدة(ب ا) الرِّْع َشة( وومرادفاته ك    ) الرَّْع ل، وذل اظ الحق ائر ألف ين س وب
ح     ي ملم ل ف اقض الحاص طراب (للتن ذ )اض اقض    ، ه ى التن افة إل ا باإلض

اظ دون بعضها اآلخر                    الحاصل في بعض المالمح األخرى مع بعض األلف
 .إلى جانب الزيادات الحاصلة مما يجعل العالقة تنافر
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 وبين جميع ألفاظ -استرخاء) اللُّْقوة( إذا آانت -)الشََّلل واللُّْقوة والَفاِلج(بين  .٣
اقض     )رخاءاست( الحقل، وذلك للتناقض الحاصل في ملمح        ، إلى جانب التن

ادات،                   اظ، مع وجود بعض الزي في بعض المالمح األخرى مع بعض األلف
 .مما يجعل العالقة في دائرة التنافر

وة (وجميع ألفاظ الحقل بما فيها      ) الُكَزاز( بين   .٤ اقض الحاصل في      ) الُّلق للتن
 إلى جانب التناقض في بعض       -استرخاء) اللقوة( إذا آانت    -)تقلص(ملمح  

ل           ا ا يجع ادات، مم اظ، مع وجود بعض الزي لمالمح األخرى مع بعض األلف
ا    ) اللقوة(وآذلك الحال مع  .العالقة في دائرة التنافر    صا، ألنهم إذا آانت تقل

ة االنقباضية   (حينئذ سيتناقضان في ملمح      ة في الحس     (و) الحرآ مع  ) آلف
 ).الُكَزاز(وجود بعض الزيادات في 

 .رادف والتضاد والجزء من آلويختفي من الجدول عالقات الت



 ٢٣٣ عصابأمراض األ 

 ٢٣٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .األمراض العصبية التي تحدث آفة في الكالم: ثانيا
 :الَخَرس •

ُمنعِقد : َخَرسان، أي وصار أْخَرس بيِّن الَخَرس من َخِرس>: قال الفيروزآبادي
األول : السين، أصول ثالثة والراء والخاء>: عند ابن فارس و.)١(<اللسان عن الكالم

الَخَرس في : الثاني و...الثالث نوع من الطعام  والثاني عدم النطق، و من اآلنية،جنس
 استرخاء اللسان( في ًالوقد خصص ابن سينا فص. )٢(<...هو ذهاب النطق  واللسان،

قد يبلغ االستراخاء باللسان إلى أن يعدم و>: يقول فيه) الخلل الداخل في الكالم وثقلهو
غيره من آفات  والَخَرس>: في موضع آخر يقول و.)٣(<غيرالكالم، أو يتعسر، أو يت

في مخرج العصب الجائي إلى اللسان المحرك  والكالم، قد يكون من آفة في الدماغ
   .)٥(<تعقُّد اللسان عن الكالم: الَخَرس، بالتحريك>: في قاموس األطباء و.)٤(<...

 :ويفسر بلفظه) الخرس(ومما جاء في القاموس بمعنى 
o ٤/٩٠١، )عجم(مادة . <األخرس: األعجم>: األعجم. 
 :الَبَكم •

يط اموس المح ي الق اء ف ة>: ج َبَكم، محرآ يٍّ: ال ع ع ة، أو م َرس، آالَبَكام  الَخ
 .)٦(<...َبَلهو
 :الفأفأة •

ال     >: في القاموس  د، وَبْلَب أ، آَفْدَف اء   : الَفْأَف ردِّد الف ه، وفي        ُم ره في آالم ه ، ومكث
ى          >: وفي تاج العروس   .)٧(<فأفأة وفيه فأفأة أي حبسة في اللسان وغلبة الفاء عل
: في القانونو. )٨(<الفأفأة في الكالم آأن الفاء تغلب على اللسان: وقال الليث. الكالم

ر،    و> سر، أو يتغي الم، أو يتع دم الك ى أن يع سان إل ترخاء بالل غ االس د يبل ه  وق من
صعوبة في : التَّْعَتعة>: يقول) الَفْأَفأة( و)التَّْعَتعة(تعليق على للمحقق  و.)٩(<..الَفْأَفأء

صعوبة في إخراج : والَفْأَفأء. اللفظ تظهر آأّنما الُمَتْعِتع يشّد الكلمات شدا إلخراجها   

                                     
 .٢/٣٣٢، )خرس(ة مادالفيروزآبادي،  )١(
 .٢/١٦٧، )خرس(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٢/٣٠٢، القانونابن سينا،  )٣(
 .٢/٣٠٧المرجع السابق،  )٤(
 .١/٢١٢القوصوني،  )٥(
 .٤/١٤، )بكم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١/٢٨، )فأفأ(الفيروزآبادي، مادة  )٧(
 .١/٢٠٧، )فأفأ(الزبيدي، مادة  )٨(
 .٢/٣٠٢، القانونابن سينا،  )٩(



 ٢٣٤ عصابأمراض األ 
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آما تحدث القوصوني عن . )١(<الكلمات، فتخرج مسبوقة بصوت يشبه حرف الفاء
 .)٢(<...ء في الكالم هي آثرة تردد الفا>: فقال) الفأفأة(

 :ويفسر بلفظه) الفأفأة(ومما جاء في القاموس بمعنى 
o ردَّد  : َتْعَتع في الكالم   و الَفْأَفأء،: التَّْعَتعو>: قال صاحب القاموس   :)٣(التَّْعَتَعة ت

 .٣/١٣، )تع(مادة  ،<...من َحْصر أو عّي، آَتَتْعَتع 
 :التَّْمَتمة •

الميم، أو أن تسبق آلمته  وردُّ الكالم إلى التاء: التَّْمَتمة>: جاء في القاموس المحيط
رد الكالم : التَّْمَتمةو>: في تاج العروس و.)٤(<هي َتْمَتامة وإلى حنكه األعلى، فهو َتْمَتام

لتَّْمَتمة في ا: قال الليث و،...هو أن يعجل بكالمه فال يكاد يفهمك : قيل والميم، وإلى التاء
إن لم  والميم والكالم أن ال ُيِبين اللسان، يخطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ آأنه التاء

وفي .)٥(<...الَفْأفَأة الترديد في الفاء  والتَّْمَتمة الترديد في التاء،: قال المبرِّد و.يكن بيًِّنا
منه  ويتعسر، أو يتغير،قد يبلغ االسترخاء باللسان إلى أن يعدم الكالم، أو و>: القانون

 .. )٦(<الَفْأفَأء والتَّْمَتام
 :التَّْغَتغة •

 .)٧(<ثقل في اللسان ووُرتَّة،... لم ُيَبيِّنه  وردََّده: َتْغَتغ آالمه>: في القاموس المحيط
التَّْغَتغة حكاية صوت أو : يقولون و.الغين ليس أصال والتاء>: عند ابن فارسو

 .)٨(<ضحك
 :التَّْأَتأة •

إذا >: زاد الزبيدي. )٩(<...تردد التَّْأَتاء في التاء : ... التَّْأَتأة>: في القاموس
 .)١٠(<تكلم

                                     
 .٢/٣٠٢المرجع السابق،  )١(
 .١/١٠القوصوني،  )٢(
اضطراب في خاصة التعبير، متصف بعدم الترابط في اإلفصاح          : َتْعَتعة>: في معجم العلوم الطبية    )٣(

ار،   ة          و عن األفك ة عصبية مرآزي اجم عن آف وم        . مرشد خاطر، د    . د. <ن اط، معجم العل د الخي أحم
 .١/٧الطبية، 

 .٤/١٩، )تم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٦/٧٨، )تم(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/٣٠٢، القانونابن سينا،  )٦(
 .٣/١٣٨، )تغتغ(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٣٨، )تغ(مادة ابن فارس،  )٨(
 ١/٧، )تأتأ(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١/١١٩، )تأتأ(مادة الزبيدي،  )١٠(
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 :الرُّتَّة •

 في اللسان، وَأَرتَّه اهللا )١(والرُّتَّة، بالضم، الُعجمة، والُحكلة>: قال صاحب القاموس
َعَجلة في الكالم، وقلة : والرُّتَّة، بالضم>: وعند الزبيدي. )٢(<َتْعَتع في التاء: فرّت، وَرْتَرت

هي الُعجمة في الكالم، : ردَّة قبيحة في اللسان من العيب، وقيل: الرُّتَّة: وعن أبي عمرو...أناة،
في لسانه عُقدة وحُبسة، ويعجل في آالمه واليطاوعه : وهو َأَرّت...والُحكلة في اللسان

 .)٤(ولم يزد القوصوني على ماجاء عند علماء اللغة. )٣(<...سانهل
 :اللَّْجَلجة •

: قال صاحب التاج. <التََّردُّد في الكالم: التََّلْجُلج>: جاء في القاموس
أن يتكلم الرجل بلسان غير بيِّن، واللَّْجَلجة أيضا ثقل اللسان : وعن الليث:...واللَّْجَلجة>
التََّردُّد في : والتََّلْجَلج واللَّْجَلجة. ص الكالم وأن اليخرج بعضه في إثر بعضونق

: قال القوصوني.<الذي َسِجيَّة لسانه ثقل الكالم ونقصه: اللَّْجالج: وفي التهذيب...الكالم،
 .<التَّردُّد في الكالم: اللَّْجَلجة، بالفتح>

 :اللََّثغ •
تحوُّل اللسان من السين إلى : اللُّْثَغة، بالضم واللََّثغ، محرآة،و> :قال الفيروزآبادي

الثاء، أو من الراء إلى الغين أو الالم أو الياء، أو من حرف إلى حرف، أو أن ال يتم رفع 
: بالضم! ما أشّد َلْثَغته: يقال>: زاد الزبيدي و.)٥(<فيه ثقل، َلِثغ، آَفِرَح، فهو أْلَثغ ولسانه

 .)٦(<...سان بالكالم هو ِثقل الل
 : مفسًرا بلفظه)اللثغ(ومما جاء في القاموس المحيط بمعنى 

o ٣/١٤٠، )رثغ(مادة . <لغة في اللثغ: الرثغ>: الرَّثغ. 
 :للََّيغا •

قال . )٧(<...من ال ُيِبين الكالم، أو يرجع آالمه إلى الياء: اَألْلَيغ>: جاء في القاموس
قال . )٨(<اللََّيغ واللََّياَغة، أو هو الذي يرجع آالمه ولسانه إلى الياءواالسم >: الزبيدي

                                     
أصل صحيح >: )حكل(الكالم، يقول ابن فارس في مادة يقصد بالعجمة هاهنا والحكلة عدم إبانة  )١(

، )حكل(ابن فارس، مادة . <أي عجمة: في لسانه حكلة: ويقال...يُبين منقاس، وهو الشيء ال
٩١-٢/٩٠. 

 .١/١٩٩، )رّت(الفيروزآبادي، مادة  )٢(
 .٣/٥٣، )رّت(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٦٧القوصوني،  )٤(
 ٣/١٥٠، )لثغ(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٢/٥٦، )لثغ(مادة الزبيدي،  )٦(
 ٣/١٥٠، )ليغ(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١٢/٥٦، )ليغ(مادة الزبيدي،  )٨(
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  .)١(<الذي يرجع لسانه إلى الياء، واَألْلَثغ إلى الثاء: اَألْلَيغ>: الخليل

                                     
 ٨٩٢ الفراهيدي،  )١(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦١(
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        + + + + + + الَبَكم
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 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة -٢
 .انعدام اإلشارة يعني أن الملمح منعدم عن اللفظ -٣
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٢(
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 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التالية بين األلفاظيتضح من الجدول السابق

 :عالقة ترادف ♦
، فجميعها تحمل المالمح ) الثَّْغَثغة( و)التَّْغَتغة( و)التَّْمَتمة( و)الرُّتَّة(بين  .١

 .الداللية ذاتها من حيث اإلثبات والنفي
 .، فكالهما يحمل ذات المالمح)التعتعة(و) الفأفأة(بين  .٢
 .، فكالهما يحمل ذات المالمح)الرثغ(و) اللثغ(بين  .٣
 :عالقة اشتمال ♦

آفة ( لفظين يتفقان في إثبات ملمح، فكال ال)الَبَكم( و)الَخَرس(وذلك بين  .١
يزيد ) الَبَكم(إال أن ) في العصب، استرخاء، آفة في الكالم، انعدام النطق

 ).مع عي وبله( بإثبات ملمح
ان       )مرادفاته و الرُّتَّة( و من جهة، ) التَّْأَتأة(بين   .٢  من جهة أخرى، فالجهت

ة في الكال          (تشترآان في إثبات ملمح      م، آفة في العصب، استرخاء، آف
، إال أن الجهة )انعدام النطق، تغير(، وفي نفي ملمح)تعسر، وتردد التاء
 ).مع عجلة(الثانية تزيد بملمح 

 من جهة أخرى، فالجهتان )مرادفاته والرُّتَّة( ومن جهة،) اللَّْجَلجة(بين  .٣
الم،           (تشترآان في إثبات ملمح      ة في الك آفة في العصب، استرخاء، آف

، إال أن الجهة الثانية تزيد )عدام النطق، تغيران( ، وفي نفي ملمح)تعسر
 ).مع عجلة، تردد التاء(بملمح 

 ان في إثبات ملمحجهتتفق الت، فبينما )الفأفأة ومرادفها( و)اللَّْجَلجة(بين  .٤
الم، تعسر             ( ة في الك  ، وفي نفي ملمح      )آفة في العصب، استرخاء، آف
ر( دام النطق، تغي ة، إال أن )انع ة الثاني د بإت الجه حزي ات ملم ردد ( ثب ت

 ).الفاء
ة في    (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح      )التَّْأَتأة( و )اللَّْجَلجة(بين   .٥ آف

سر   الم، تع ي الك ة ف ترخاء، آف صب، اس ح )الع ي ملم ي نف دام (، وف انع
 ).تردد التاء(يزيد بإثبات ملمح) التَّْعَتعة(، إال أن )النطق، تغير

 :تنافر ♦
 جهة وجميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى،           من) الَبَكم( و )الَخَرس(بين   .١

ي ملمح  ين ف ين الجهت اقض الحاصل ب ك للتن دام النطق(وذل ع )انع ، م
ضها          اظ دون بع ض األلف ي بع ح ف ي المالم ادات ف ض الزي ود بع وج

 .اآلخر، مما يجعل العالقة تنافر
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من جهة وجميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى، وذلك للتناقض ) اللََّيغ(بين  .٢
دام النطق   ( الجهتين في ملمح     الحاصل بين  َبَكم   (مع   ) انع َرس وال  ،)الَخ

التَّْعَتعة، التَّْمَتمة، التَّْغَتغة، الثَّْغَثغة، التَّْأَتأة، الفأفأة، (مع ) تعسر، تغير(و
غ (فقط مع     ) تعسر (و ،)اللَّْجَلجة ادات في            )اللََّث ،  مع وجود بعض الزي

 .يجعل العالقة تنافرالمالمح في بعض األلفاظ دون بعضها اآلخر، مما 
ل من جهة أخرى،              )  ومرادفاته اللََّثغ(بين   .٣ اظ الحق ع ألف من جهة وجمي

ح   ي ملم ين ف ين الجهت اقض الحاصل ب ك للتن دام النطق( وذل ع ) انع م
َبَكم( َرس وال اقض في ملمح )الَخ ر(، والتن أة، (مع ) تغي ة، الفأف التَّْعَتع

ة، التَّْأ ة، الثَّْغَثغ ة، التَّْغَتغ ةالتَّْمَتم أة، اللَّْجَلج ي ملمح )َت سر(،وف ع ) تع م
اظ دون        )اللََّيغ( ادات في المالمح في بعض األلف ، مع وجود بعض الزي

 . بعضها اآلخر
 .سجل الجدول عالقة تضاد أو جزء من آليوال 

 



 

 ٢٤١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض العظام: الفصل الثامن
 :العظام 

 عظام وأعظم:  عليه اللحم، جقصب الحيوان الذي: العظم>: جاء في القاموس المحيط
الميم أصل واحد  والظاء والعين>: عند ابن فارس و.)١(<الهاء لتأنيث الجمع وعظامه،و

 .)٢(<شدته وهو سمي بذلك لقوته ومن الباب العظم، معروف، و...قوة وصحيح يدل على آبر
عريف يتناول هذا الت وعضو يبلغ صالبته إلى حد ال يمكن تثنيته،: العظم>: في بحر الجواهرو

يعدها من األعصاب الصلبة الغضروفية  وعند من ال يعد األسنان من العظام واألسنان،
العظم عضو منوي غير حساس يبلغ صالبته إلى حد ال يمكن : يقال والمزاج يزاد عليه

 .)٣(<...تثنيته
 :اهأمراض 

رج عن هي ال تخ والتي جاءت في القاموس المحيط  األمراض التي تصيب العظامدتتعد
بعضها اآلخر يصيب بقية عظام الجسم، من هنا قام  و،)٤(أمراض بعضها يصيب األسنان

 :الباحث بتوزيع هذه األمراض على حقلين هما
 ).األسنان(أمراض العظام الحساسة : أوال
 .أمراض العظام غير الحساسة: ثانيا
 . العامةأمراض العظام: ثالًثا

 

                                     
 .٤/١١٥، )عظم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣/٣٥٥، )عظم(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٢٠٥الهروي،  )٣(
انون                األسنان من جملة العظام ب     ة الباحث تاعتبر) ٤( ا جاء في الق ناء على تعريف الهروي إلى جانب م

 .وسيذآره الباحث في موضعه
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 )سناناأل(أمراض العظام الحساسة : أوًال •
 :األسنان 

في  و.)١(<أسن وةنَِّسَأ وأسنان: الضرس، ج: ، بالكسرّنالسِّ>: قال صاحب القاموس
يمضغ  وواحد من البنيات القاسية، يقطع>: القاموس الطبي العربي يصفه المؤلف بقوله

ليعلم و>: ينافي القانون يقول ابن س و.)٢(<...توجد عند الثدييات في الفكين فقط  والطعام،
 .)٣(<أن األسنان من جملة العظام التي لها حس لما يأتيها من عصب دماغي لين

 :مراض األسنانأ •
التي جاء ذآرها في القاموس المحيط على  تتوزع األمراض التي تصيب األسنان

 :ثالثة حقول هي
 .ما يصيبها من تغير في اللونالحقل الداللي أللفاظ أمراض األسنان المتعلقة ب ) ١( 
 .انكسار ويصيبها من تآآلما الحقل الداللي أللفاظ أمراض األسنان المتعلقة ب ) ٢( 
 .يصيبها من ضعفما الحقل الداللي أللفاظ أمراض األسنان المتعلقة ب ) ٣( 

 :يصيبها من تغير في اللونما أمراض األسنان المتعلقة ب -١
 : حَلالَق •

. )٤(<حِرح، آَفِلح، َقَال األسنان، آالُقصفرة: ح، محرآةَلالَق>: في القاموس المحيط
هو أن تكثر الصفرة : قيل و.غيرهم وصفرة تعلو األسنان في الناس>: قال صاحب التاج

وسخ  وهو صفرة في األسنان،: قال أبو عبيد و.تغلظ ثم تسود أو تخضر وعلى األسنان
 غلظت و آثرتر صفرة في األسنان، فإذاالَحَف: قال شمر و.يرآبها من طول ترك السواك

 .)٥(<...اخ الذي يلزق بالثغر َطهو اللُّ و:قال األزهري... ح َلاخضرت فهو الَق واسودتو
قد يكون ذلك لتغير لون ما >: قد خصص ابن سينا فصال في تغير لون األسنان فقالو

 .)٦(<...ربما تحجر في أصول السن تحجرا يعسر قلعه  وح،َلوة فيحدث َقَاليرآبها من الّط
  :رَفالَح •

ق في أصول األسنان َالُس: ... ر، بالتحريكَفالَح>: ذآر الفيروزآبادي في قاموسه أن
قال الزبيدي نقال عن . )٧(<عِمَس وب،َرَض وي،ِنالفعل آُع ويسكن، وأو صفرة تعلوها،

ر في األسنان َفسئل شمر عن الَح و...باطن  وهو ما يلزق باألسنان من ظاهر>: التهذيب
باطن يلح على  وأصل السن من ظاهر وح أصول األسنان بين اللثةَلهو أن يحفر الَق: فقال

                                     
 .٤/٢٣٠، )سّن(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٦٠٨-٦٠٧اللبدي، عبد العزيز . د )٢(
 .٢/٣١٥ابن سينا، القانون،  )٣(
 .١/٣٣٤، )قلح(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٤/١٧٥، )قلح(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/٣٢٧، القانون، ابن سينا )٦(
 .٢/٦٤، )حفر(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
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الراء  والفاء والحاء>: عند ابن فارس و.)١(<العظم حتى ينقشر العظم إذا لم يدرك سريعا
من الباب  و: ...فاألول. اآلخر أول األمر وهو قلعه سفال، وأحدهما حفر الشيء: أصالن

: في بحر الجواهر و.)٢(<حفر فوه يحفر حفرا: هو تآآل األسنان، يقال و:ر في الفمَفالَح
شيء يشبه : هو أردأ اللغتين وبعض العرب يفتح ور في الصحاح بتسكين الفاءْفالَح>

 يتحجر عليها تحجرا يعسر قلعه منها، والخزف سريع التفتت يرآب على أصول األسنان
 .)٣(<ح صفرتهاَلقيل الَق وح أيضا،َليسمى الَق ولونه إما أصفر أو أسود أو أخضر،و

 : ةَوَالالّط •

 بالفم لعارض أو مرض )٤(الريق يعصب و: ...ة، مثلثةَوَالالّط>: قال الفيروزآبادي
من عطش >: في تاج العروس نقال عن المحكم و.)٥(<يحرك ولوان، بالضم،الطُّ وال،آالطُّ

عند  و.)٦(<الريق يجف على األسنان من الجوع: الفتحلوان بالطَّ: قال غيره و...أو مرض 
 بأسنانه طلي ويائية، والكلمة واوية و...القلح في األسنان : الطليان والطليو>: ابن منظور

 .)٧(<هو الطلوان والريق يجف على األسنان من الجوع،: الطالوة و...أي قلح : طليانو
أحدهما يدل على لطخ : الن صحيحانالحرف المعتل أص والالم والطاء>: عند ابن فارسو

من  و...طليت الشيء بالشيء : فاألول. غير آالولد للنسيءصاآلخر على شيء  والشيء،
هي الصفرة؛ آأنها طليت  وقد طلي فوه يطلي طال، وطليان، وبأسنانه طلي و...الباب 

 .)٩(لم يزد القوصوني على ما جاء في آتب اللغة و.)٨(<به
  :ةاَمَرالطُّ •

الخضرة على : آثمامة و،: ...الفتح والطرم، بالكسر>: جاء في القاموس المحيط
قال . )١٠(<تغير لذلك: م فوهِرْطُأ وبقية الطعام بين األسنان، وت،َمِرْطقد ُأ واألسنان،
 هو الريق اليابس على الفم من العطش،: قال غيره وح،َل من الَقهو أشّفو>: الزبيدي

عند ابن  و.)١١(< يجف على فم الرجل من الريق من غير أن يقيد بالعطشهو ما: قيلو
: ةاَمَرالطُّ: يقولون. الميم أصل صحيح يدل على تراآم الشيء والراء والطاء>: فارس

                                     
 .٢٩٦-٢/٢٩٥، )حفر(مادة الزبيدي،  )١(
 .٢/٨٥، )حفر(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١٦٢الهروي،  )٣(
 .١/١٤٠،)عصب(مادة الفيروزآبادي، . <جفاف الريق في الفم: بْصالَع>) ٤(
 .٤/٤٠١، )طلو(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٩/٦٣٨، )طلو(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٤/١٩٣، )طلى(مادة ابن منظور،  )٧(
 .٣/٤١٦، )طلى(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٢/٢٥٩القوصوني،  )٩(
 .٤/١٠٣، )طرم(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١٧/٤٣٣، )طرم(مادة الزبيدي،  )١١(
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 . )١(<الخضرة على األسنان
  ):يرِيْذالّت (وهُف َريُِّذ •

 .)٢(<ت أسنانهاسوّد: يراِيْذوه َتُف َريُِّذو>: قال الفيروزآبادي

                                     
 .٣/٤٥٣، )طرم(مادة ابن فارس،  )١(
 .٢/٩٦، )ذير(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٣(

 المالمح
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 + + - + + + + + حَلالَق
   + + + + + + رَفالَح
 +  -   + + + ةَوَالالّط
 +  -  +  + + ةاَمَرالطُّ
   - +   + + يرِيْذالّت

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٤(

 يرِيْذالّت امةَرالطُّ ةَوَالالّط رَفالَح حَلالَق 
 ل ل ل ر = حَلالَق
 ر ر ر = ر رَفالَح
   = ر ل ةَوَالالّط
  =  ر ل ةاَمَرالطُّ
 =   ر ل يرِيْذالّت

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .اشتمال: ل 
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 :ولتحليلية للجدالقراءة ال 
 :هي و على نوعين من العالقاتقتصر الجدول السابقي

 :عالقة اشتمال ♦
بين جميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى ماعدا  ومن جهة،) حَلالَق(وذلك بين  .١

ر       (في إثبات ملمح    ) وةَالالّط(،فهي تتفق مع    )رَفالَح( داء في األسنان، تغي
م         ل (ي ملمح  وفي نف  ) في اللون، صفرة، جفاف الريق في الف ، إال أن )تآآ

 ).خضرة، سواد، ترك السواك( يزيد بإثبات ملمح) حَلالَق(
ر     (في إثبات ملمح    ) ةاَمَرالطُّ(مع  ) حَلالَق( آما يشترك  .٢ داء في األسنان، تغي

ل (وفي نفي ملمح       ) في اللون، خضرة، جفاف الريق في الفم       ، إال أن   )تآآ
 ).لسواكصفرة، سواد، ترك ا(يزيد بإثبات ملمح) حَلالَق(
داء في األسنان، تغير في (في إثبات ملمح ) يرِيْذالّت(مع ) حَلالَق(ويتفق مع  .٣

واد  ون، س ح  ) الل ي ملم ي نف ل(وف ات  ) حَلالَق(، إال أن )تآآ د بإثب يزي
 ).صفرة، خضرة، ترك السواك، جفاف الريق في الفم(ملمح

 :عالقة تنافر ♦
ات   ) حَلالَق( مع   وبين جميع ألفاظ الحقل، فبينما يتفق     ) رَفالَح(بين   .١ في إثب

ح  واد (ملم ون، صفرة، خضرة، س ي الل ر ف نان، تغي ي األس ، إال )داء ف
ل ( أنهما يتناقضان في ملمح         د    )تآآ ات ملمح     ) حلَ الَق(، ويزي رك  (بإثب ت

 ).السواك، جفاف الريق في الفم
ات ملمح    ) وةَالالّط(وبينما يتفق مع   .٢ ر في     (في إثب داء في األسنان، تغي

ا يتناقضان في ملمح           ،)اللون، صفرة  ل (  إال أنهم د    )تآآ ) رفَ الَح(، ويزي
ات ملمح    د )خضرة، سواد  (بإثب ات ملمح   ) وةَالالطّ (، ويزي اف (بإثب جف
 ).الريق في الفم

داء في األسنان، تغير في (في إثبات ملمح ) امةَرالطُّ(مع ) رَفالَح(ويتفق  .٣
ل ( ، إال أنهما يتناقضان في ملمح         )اللون، خضرة  ) رفَ الَح(د  ، ويزي  )تآآ
ات ملمح  د )صفرة، سواد(بإثب ةَرالطُّ(، ويزي ات ملمح ) ام اف (بإثب جف
 ).الريق في الفم

داء في األسنان،     (في إثبات ملمح    ) يرِيْذالّت(مع  ) رَفالَح(وأخيرا يشترك    .٤
واد ي اللون،س ر ف ح )تغي ي ملم ضان ف ا يتناق ل( ، إال أنهم د )تآآ ، ويزي

 ).دصفرة، سوا(بإثبات ملمح ) رَفالَح(
 . الترادف والتضاد وجزء من آلوتختفي من الجدول عالقة
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 :انكسار ويصيبها من تآآلما أمراض األسنان المتعلقة ب -٢
 : لالتآُآ •

في تاج  و.)١(<تكسرت:  األسنان≈ و،: ...لت الناقةِآُأو>: جاء في القاموس المحيط
 .)٢(<رَبذلك من الِك وت فذهبتاحتّك وتلت األسنان إذا تكسرِآُأ: من المجازو>: العروس

ح َدَق: هو أن تتآآل األسنان، يقال وح،اِدفي األسنان الَق>: بي زيدعند ابن منظور عن أو
األصل فيه  والالم باب يكثر فروعه والكاف والهمزة>: في مقاييس اللغة و.)٣(<في سنه

ل َآْألت أسنانه َتِآقد ُأ وة،لتأّآ، أي ُمٌلَآبأسنانه َأ و...معناها التنقص  وآلمة واحدة،
فصل آخر  و)٥(<تآآلها وتثقب األسنان>البن سينا في القانون آالم في و.)٤(<الْآَأ

 .آلها بسبب الرطوبة و)٦(<تكسرها وتفتت األسنان>في
 :قَالسُّال •

 أو تقّشر في أصول : ... وَآُغَراب...>: )سلق(تحت مادة  جاء في القاموس المحيط
 )٨(<..وقيل هو تقشر في أصول األسنان:ق، بالضمَالالسُّ>:  يقول الهروي)٧(<...األسنان
 ): حاِدالَق (حَدالَق •

: ةَحاِدالَق و...األسنان  وال يقع في الشجرَآُأ: حاِدالَق وحَدالَقو>: في القاموس المحيط
 . ...ل يقع فيههو تأّآ وحا،ْدالشجر َق والدود في األسنانح َدَقو>: قال الزبيدي. )٩(<ودةالّد
 .)١٠(<قد أسرعت في أسنانه القوادح: الشجر، تقول والدودة التي تأآل السن: حةاِدالَقو
الحاء أصالن صحيحان، يدل أحدهما على شيء  والدال والقاف>: عند ابن فارسو

تأآل يقع : حْدالَق و: ...لقدحفاألول ا. اآلخر يدل على غرف شيء و في الشيء،)١١(آالهزم
آال يقع ُأ: بالفتح و: ...ح، بالتحريكَدالَق>: في قاموس األطباء و.)١٢(<األسنان وفي الشجر

                                     
 .٣/٤٥٠، )أآل(مادة وزآبادي، الفير )١(
 .١٤/٢٤، )أآل(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٨٩، )أآل(مادة ابن منظور،  )٣(
 .١٢٤-١/١٢٣، )أآل(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٢/٣٢٦، القانونابن سينا،  )٥(
 .المرجع السابق )٦(
 .٣/٣٣٤الفيروزآبادي،  )٧(
 .١٤٢الهروي،  )٨(
 .١/٣٣٢، )قدح(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٤/١٦٥، )قدح(مادة الزبيدي،  )١٠(
ارس،   < ...الهاء والزاء والميم أصل صحيح يدل على غمز وآسر  >: الهزم )١١( ن ف ادة  اب ، )هزم (م

٦/٥١. 
 .٥/٦٧، )قدح(مادة ابن فارس،  )١٢(
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قد  و.)١(<الشجر والدودة التي تأآل السن: حةاِدالَق و...ح اِداألسنان، آالَق وفي الشجر
لم يذآر فعلها  ومها لكنه لم يس<دود األسنان>خصص ابن سينا فصال في القانون بعنوان

 .)٢(بل تحدث عن عالجها مباشرة
  :لةَمْصالَق •

: قال الزبيدي. )٣(<ة تقع في األضراسدويّب: ... لةَمْصالَقو>: قال صاحب القاموس
 .)٤(<لها فتهتك الفمِماألضراس فال تلبث أن تقْص ودويبة تقع في األسنان... >

  :عَطاللَّ •

 )٦(هااِخ األسنان إال أسَن)٥(أو تحاّت: ... بالتحريك و،: ...عْطاللَّو>: في القاموس
هو أن ترى أصول األسنان في : قيل و،)٨(كحتى تلتزق بالحنََ>: زاد الزبيدي. )٧(<...

، يكون )٩(رُدْربقيت أسناخها في الدُّ واأللطع الذي ذهبت أسنانه من أصولها: قيل و...اللحم 
 هو أن تحاّت وعَطفي األسنان اللَّ>: في المخصص و.)١٠(<الكبير وشابذلك في ال

لم يختلف القوصوني مع علماء اللغة في تعريف هذا  و.)١١(<تقصر حتى تلتصق بالحنكو
 .)١٢(المرض
  :دَرالدَّ •

: لميمزيادة ا وم، بالكسر،ِدْرِد واءَدْرناقة َد... ذهاب األسنان : دَرالدَّ>: في القاموس
 ...د ليس في فمه سن َرْدرجل َأو>: زاد الزبيدي و.)١٣(<رهاُدْرأو لحقت أسنانها بُد: مسنة

                                     
 .١/١١٤القوصوني،  )١(
 .٢/٣٣٠، القانونابن سينا،  )٢(
 .٣/٦٠٠، )قصمل(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٥/٦٢٠، )قصمل(مادة ي، الزبيد )٤(
مادة ابن فارس، .<الحاء والتاء أصل واحد، وهو تساقط الشيء، آالورق ونحوه، ويحمل عليه ما يقاربه>) ٥(

 .١/١٩٦، )حّت(مادة الفيروزآبادي، . <فرآه وقشره فانحّت وتحاّت: حتّه>: وفي القاموس. ٢/٢٨، )حّت(
 .٣/١٠٦، )لطع(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١/٣٦١، )سنخ( مادة المرجع السابق،< منبته: لسنخ من  السنا> )٧(
 المرجع السابق، < ينمحرآة، باطن أعلى الفم من داخل، أو األسفل من طرف مقدم اللحي: الحنك >)٨(

 .٣/٤٠٨، )حنك(مادة 
د سقوطها       : الدردر> )٩( ا وبع ل نباته ادي،  < مغارز أسنان الصبي، أو هي قب ادة  الفيروزآب ، )درد( م

٢/٨٦. 
 .٤٣٤-١١/٤٣٣، )لطع(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .١/١٣١ ابن سيده،  )١١(
 .١/٢٦٧القوصوني،  )١٢(
 .١/٤٠٥، )درد(مادة الفيروزآبادي،  )١٣(
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أي ) نيَدِرْدحتى خشيت أن ُي: (في حديث و)ّنَدَرأمرت بالسواك حتى خفت ألْد: (في الحديثو
د من َردَّفال: الدال أصيل فيه آالم يسير والراء والدال>: عند ابن فارس و.)١(<يذهب بأسناني

لم يزد القوصوني عما قاله علماء  و.)٢(<تأآل ما فضل منها ولصوقها باألسناخ،: األسنان
 .)٤(<غياب األسنان: دَرَد>: في القاموس الطبي و.)٣(اللغة

  :مَرالدَّ •
: مَرْداَأل و...تحاّتت :  األسنان≈ و،:...حِرم الساق، آَفِرَد>: في القاموس المحيط

: في المقاييس و.)٦(<دَرْدآاَأل... مَرْداَألو>: قال صاحب التاج و.)٥(< أسنان لهالذي ال
مت أسنانه إذا ِرَد: يقال و...لين وأصيل يدل على مقاربة: الميم والراء والدال>
فقدان األنسجة القاسية : مَرَد>: في القاموس الطبي و.)٩(<)٨(روبهاالنت ُغ و)٧(جتَحانَس

 .)١٠(<طْشير الَكفي رقبة السن ألسباب غ
  :لَلالثَّ •

 .)١١(<أن تسقط أسنانه:  في الفم≈ و،: ...ل، محرآةَلالثَّو>: في القاموس المحيط
: عند ابن فارس و.)١٢(<قصر األسنان لسقوط ثلة منها: لَلالثَّ>: نقل الزبيدي عن الراغبو
 . )١٣(<الذل والهدم وسقوطاآلخر ال والتجمع،: أحدهما: الالم أصالن متباينان والتاء>

  :مَضالَق •

  السن، أو تكسر أطرافه،)١٤(انصداع و: ...م، محرآةَضالَقو>: جاء في القاموس
 .)١٦(<هي قضماء وقضم، ومَضح، فهو أْقرِِم، آفََِضاسوداده، َق و)١٥(هَلتفلُّو

                                     
 .٤/٤٤١، )درد(مادة الزبيدي،  )١(
 .٢/٢٧٥، )درد(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/١٢٨القوصوني،  )٣(
 .٤٩٢اللبدي، عبدالعزيز . د )٤(
 .٤/٨٥، )درم(ادة مالفيروزآبادي،  )٥(
 .١٦/٢٣٥، )درم(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١/٢٦٣، )سحج(، مادة الفيروزآبادي، <قشره فانسحج: سحجه، آمنعه>) ٧(
 .٤/٤٢٠، ) غرب(مادة ابن فارس، . <ماؤها: غروب األسنان>) ٨(
 .٢/٢٧٠، )درم(مادة ابن فارس،  )٩(
 .٤٩٣اللبدي، عبدالعزيز . د )١٠(
 .٣/٤٦٩، )ثل(ة مادالفيروزآبادي،  )١١(
 .١٤/٨٩، )ثل(مادة الزبيدي،  )١٢(
 .١/٣٦٨، )ثل(مادة ابن فارس،  )١٣(
 .٣/٩٣، القاموس المحيط، <الشق في شيء صلب: عْدالصَّ>) ١٤(
آسر ... ثلم اإلناء والسيف ونحوه : ثلمه>.٣/٩٥٢، )فل( مادة الفيروزآبادي، < مهَلَث: هَله وفلَّفلَّ>) ١٥(

 .٤/٢١، )ثلم(لمحيط، مادة ، القاموس ا<حرفه فانكسر
 .٤/١٣٥، )قضم(مادة الفيروزآبادي،  )١٦(



 ٢٥٠ عظامأمراض ال 

 ٢٥٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  :مْتالَه •
انكسرت : حِرآَف ومه،َتْه ألقى مقدم أسنانه، آَأ:مهم فاه يهِتَتَه>: في القاموس المحيط
 انكسرت ثناياه من أصولها خاصة،>: قال صاحب التاج. )١(<مَتْهثناياه من أصولها فهو َأ

الميم آلمة تدل على آسر شيء  والتاء والهاء>: عند ابن فارس و.)٢(<قيل من أطرافهاو
 .)٣(<...م آسر الثنايا من أصلهاْتالَه و...

  :فَصالَق •

زاد صاحب . )٤(<من انكسرت ثنيته من النصف: فَصاألْق>: ذآر الفيروزآبادي أن
: عند ابن منظور و.)٥(<هو لغة فيه: قال الجوهري وم،َصْقاَأل: المعروف فيهو>: التاج

 القاف>: في المقاييس و.)٦(<...ا ًضْرانكسرت َع: اءَفْصهي َق وفاْصت ثنيته َقَفِصُقو>
: فَصْقاَأل و...ال يخلف هذا القياس  والفاء أصل صحيح يدل على آسر الشيءو الصادو

 .)٧(<الذي انكسرت ثنيته من النصف
  :مَصالَق •

م، َصن الَقمنكسرها من النصف، فهو بيِّ: م الثنيةَصْقهو َأو>: جاء في القاموس
هو  وف،َصْقأعرف من اَأل و أعّم:مَصْقاَأل>: زاد صاحب التاج نقال عن التهذيب. )٨(<محرآة

الميم أصل صحيح يدل  والصاد والقاف>: عند ابن فارس و.)٩(<الذي انقصمت ثنيته من النصف
 .)١٠(<اًمْص َق الشيَءمُتَصَق: على آسر، يقال

  :مَرالثَّ •
انكسار السن من أصلها، أو سن من : م، محرآةَرالثَّ>: قال صاحب القاموس

. )١(<...اء َمْرهي َث ومَر، فهو أْثَحِر، آَفَمِر، أو خاص بالثنية، َث)١٢(الرباعيات و)١١(الثنايا

                                     
 .٤/١٦٥، )هتم( مادة المرجع السابق، )١(
 .١٧/٧٣٧، )هتم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦/٣٣، )هتم(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٣/٢٤٩، )قصف(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٢/٤٣٣، )قصف(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٥/٢٧١، )قصف(مادة ابن منظور،  )٦(
 .٩٣-٥/٩٢، )قصف(مادة ابن فارس،  )٧(
 .٤/١٣٤، )قصم(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١٦/٨٥، )قصم(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٥/٩٢، )قصم(مادة ابن فارس،  )١٠(
، )ثنى( مادة الفيروزآبادي، < األربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل: ةالثنّي>) ١١(

٤/٣٣٣. 
 .٣/٣٥، )ربع( مادة الفيروزآبادي، < رباعيات: السن التي بين الثنية والناب، ج: الرباعية >)١٢(
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قال . )٢(<...الرباعيات  وأو انكسار سن من أسنان المقدمة، مثل الثنايا>: قال الزبيدي
 قيل خاص بالثنايا، والرباعيات، وسقوط من الثنايا: م، محرآةَرالثَّ>: الهروي في آتابه

 .)٣(<أن ينقلع السن من أصلها مطلقاقيل هو و
  :مَقالدَّ •

آسر أسنانه : هُميدُق وهُممه يدِقَقَد وذهب مقدم أسنانه،: َحِر، آَفَمِقَد>: جاء في القاموس
 .)٤(<..المكسور األسنان: ّزفِلوِآ...

  :صْيالَق •

 الضرس َقاَص>: في اللسان و.)٥(<سقوطها من أصلها: ص السّنْيَق>: في القاموس
 .)٦(<هو انشقاقه طوال أو عرضا: قيل و طوال فسقط،انشّق: اصانَق وصيَّتَق واًصْيَق

                                                                                                               
 .٤/٢٠، )ثرم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٦/٨٥، )ثرم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٧٦الهروي،  )٣(
 .٦١-٤/٦٠، )دقم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٢/٤٨٢، )قيص( مادة المرجع السابق، )٥(
 .٥/٣٥٣، )قيص(مادة نظور، ابن م )٦(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٥(

 المالمح
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    +  + + + + لآُآالتَّ
    +  + + + + قَالالسُّ
    + + + + + + حْدالَق
    + + + + + + ةَلَمْصالَق
  +  +  + + + + عْطاللَّ
  +  +  + + + + دَرالدَّ
  +  +  + + + + مَرالدَّ
    -  + + + + لَلالثَّ
 +  + -  + + + + مَضالَق
    -  - ± + + مْتالَه
    -  - + + + فَصالَق
    -  - + + + مَصالَق
    -  - - + + مَرالثَّ
    -  - - + + مَقالدَّ
 +   -  + - + + صْيالَق

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 . تعني أن الملمح مثبت للفظ ومنفي عنه في نفس الوقت)±(اإلشارة -٣
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٤
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٦(
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ر ر ر ر ر ر ر ر ل ل ل ل ل ف = لآُآالتَّ
ر ر ر ر ر ر ر ر ل ل ل ل ل =ف قَالالسُّ
ر ر ر ر ر ر ر ر    ف = ل ل حْدالَق
ر ر ر ر ر ر ر ر    = ف ل ل ةَلَمْصالَق
ر ر ر ر ر ر ر ر ف ف =   ل ل عْطاللَّ
ر ر ر ر ر ر ر ر ف = ف   ل ل دَرالدَّ
ر ر ر ر ر ر ر ر = ف ف   ل ل مَرالدَّ
ر ر ر ر ر ر ل = ر ر ر ر ر ر ر لَلالثَّ
ر ر ر ر ر ر = ل ر ر ر ر ر ر ر مَضالَق
ر ل ل ل ل = ر ر ر ر ر ر ر ر ر مْتالَه
ر ر رف = ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر فَصالَق
ر ر ر =ف ل ر ر ر ر ر   ر ر مَصالَق
رف = ر ر ل ر ر ر ر ر   ر ر مَرالثَّ
ر=ف ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر مَقالدَّ
 = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر صْيالَق

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ٢٥٤ عظامأمراض ال 

 ٢٥٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولقراءة التحليلية للجدال 
 :لعالقات بين األلفاظ هييظهر في الجدول السابق أربعة أنواع من ا 

 :عالقة ترادف ♦
دَّ –ع طْ اللَّ: (بين ثالثة ألفاظ هي  .١ دَّ –د َر ال اظ تحمل     ) مَر ال ذه األلف ع ه فجمي

 . الداللية سواء أآانت باإلثبات أم بالنفيذات المالمح
 . الدالليةذات المالمحفهما يحمالن ) ةَلَمْصالَق( و)حْدالَق(بين  .٢
 .السلب و من حيث اإليجابذات المالمحهما يحمالن ف) مَقالدَّ( و)مَرالثَّ(بين  .٣
 . الدالليةذات المالمحفهما يحمالن ) مَص الَق–ف َصالَق(بين  .٤
 .،فكال اللفظين يحمالن المالمح الداللية ذاتها)قَالالسُّ( و)لآُآالتَّ(بين  .٥
 :عالقة اشتمال ♦

سُّ  ولآُآالتَّ(بين   .١ أخرى،  من جهة   ) ةَلَمْصالقَ  وحْدالقَ ( ومن جهة  ) قَالال
 عام – جزئي – ذهابه –داء في السن (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح 

) من دود(إال أن الجهة الثانية تزيد بإثبات ملمح )  تدريجي–في األسنان 
 .مما يجعل العالقة في دائرة االشتمال

ين  .٢ سُّ ولآُآالتَّ(ب ة) قَالال ن جه دَّْطاللَّ( وم دََّرع، وال ة ) مَرد، وال ن جه م
سن      (بينما تتفق الجهتان في إثبات ملمح        أخرى، ف  ه    –داء في ال  – ذهاب

دريجي – عام في األسنان  –جزئي   ات     )  ت د بإثب ة تزي إال أن الجهة الثاني
 ).لحقت األسنان بالدردر(ملمح 

من جهة أخرى، فالجهتان تتفقان في ) مَقم والدََّرالثَّ( ومن جهة) مْتالَه(بين  .٣
ي، عام في      (، وفي نفي ملمح      ) ذهابه –داء في السن    (إثبات ملمح    جزئ

 ).جزئي(، إال  أن الجهة األولى تزيد بإثبات ملمح )األسنان، تدريجي
ان        ) مَصالقَ  و فَصالقَ ( و من جهة   ) مْتالهَ (بين   .٤ من جهة أخرى، فالجهت

سن      (تتفقان في إثبات ملمح      ه  –داء في ال ي - ذهاب ، وفي نفي ملمح       )آل
 ). جزئي( ملمح يزيد بنفي) الهتم(،إال أن )عام، تدريجي(

داء في السن (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح ) مَضالَق( و)لَلالثَّ(بين  .٥
دريجي (في نفي ملمح  و) عام في األسنان   – جزئي   – ذهابه   – ، إال أن )ت
 ).مع سواد، مع انشقاق(تزيد بملمح ) مَضالَق(

 :عالقة تنافر ♦
 جهة أخرى، ، فاللجهتان تتفقان من) لَلالثَّ( ومن جهة ) قَالالسُّ ولآُآالتَّ(بين  .١

ي، عام في األسنان           (في إثبات ملمح     ا   ) داء في السن، ذهابه، جزئ إال أنهم
 ).تدريجي(تتناقضان في ملمح 

من جهة أخرى، فهما تشترآان ) مَضالَق( ومن جهة) قَالالسُّ ولآُآالتَّ(بين  .٢
أنهما إال ) داء في السن، ذهابه، جزئي، عام في األسنان(في إثبات ملمح 

 -مع سواد   (بإثبات ملمح   ) مَضالَق(، وتزيد   )تدريجي(تتناقضان في ملمح    
 ).مع انشقاق

ا تتفق          ) مْتالهَ ( و من جهة   ) قَالالسُّ و لآُآالتَّ(بين   .٣ من جهة أخرى، فبينم
ح     ات ملم ي إثب ان ف ي   (اللجهت ه، جزئ سن، ذهاب ي ال ا )داء ف ، إال أنهم
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دريجي –عام في األسنان    (تتناقضان في ملمح     د  ) ت بنفي  ) مْتالهَ (، وتزي
 .، مما يجعل العالقة اشتمال)جزئي(ملمح 

ين  .٤ سُّ ولآُآالتَّ(ب ة) قَالال ة أخرى، ) مَصالَق وفَصالَق( ومن جه من جه
، إال أنهما )داء في السن، ذهابه، جزئي(فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح 

 ). تدريجي–عام في األسنان (يتناقضان في ملمح 
من جهة أخرى،، فالجهتان ) مَقالدَّ ومَرالثَّ( ومن جهة) قَالالسُّو لآُآالتَّ(بين  .٥

، إال أنهما يتناقضان في ملمح )داء في السن، ذهابه(تتفقان في إثبات ملمح 
 ). تدريجي–عام في األسنان -جزئي(

، فالجهتان تتفقان في إثبات )لَلالثَّ(من جهة وبين ) ةَلَمْصالَق وحَدالَق(بين  .٦
إال أنهما يتناقضان ) لسن، ذهابه، جزئي، عام في األسنانداء في ا(ملمح 

 ).من دود(،وتزيد الجهة األولى بإثبات ملمح )تدريجي(في ملمح 
ين      ) ةَلَمْصالَق و حَدالَق ا(بين   .٧ ان في       )مَضالقَ (من جهة وب ان تتفق ، فالجهت

ي، عام في األسنان              (إثبات ملمح    ه، جزئ سن، ذهاب ا   ) داء في ال إال أنهم
دريجي (ي ملمح يتناقضان ف  ات ملمح  )ت ى بإثب د الجهة األول من (،وتزي

 ). مع انشقاق–مع سواد (، وتزيد الجهة الثانية بإثبات ملمح )دود
، فالجهتان تتفقان في إثبات )مْتالَه(من جهة وبين ) ةَلَمْصالَق وحَدالَق(بين  .٨

ح  ي(ملم ه، جزئ سن، ذهاب ي ال ح ) داء ف ي ملم ضان ف ا يتناق إال أنهم
، )من دود(،وتزيد الجهة األولى بإثبات ملمح )ام في األسنان ع-تدريجي(

 ).جزئي(وتزيد الجهة الثانية بنفي ملمح 
من جهة أخرى، ) مَصالَق وفَصالَق(من جهة وبين ) ةَلَمْصالَق وحَدالَق(بين  .٩

ا   ) داء في السن، ذهابه، جزئي    (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح       إال أنهم
ي ملمح  ضان ف دريجي(يتناق ي األسنان-ت ام ف ى ) ع ة األول د الجه ،وتزي

 ).من دود(بإثبات ملمح 
ين     ) ةَلَمْصالَق و حَدالَق(بين   .١٠ دَّ  ومَرالثَّ (من جهة وب من جهة أخرى،    ) مَقال

ا   ) داء في السن، ذهابه، جزئي    (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح       إال أنهم
د   ) عام في األسنان    -  تدريجي  -جزئي  ( يتناقضان في ملمح     الجهة  ،وتزي
 ).من دود(األولى بإثبات ملمح 

من جهة أخرى، فالجهتان ) صْيالَق(من جهة وبين ) ةَلَمْصالَق وحَدالَق(بين  .١١
، إال أنهما   )داء في السن، ذهابه،عام في األسنان     (تتفقان في إثبات ملمح     

ي ملمح  ضان ف ي ( يتناق دريجي-جزئ ات )  ت ى بإثب ة األول د الجه ، وتزي
 ).مع انشقاق(  الثانية بإثبات ملمح ، وتزيد)من دود(ملمح 

ات  ) مَرالدَّ و دَرالدَّ و عَطاللَّ(بين   .١٢ ) للَ الثَّ( ومن جهة على اعتبار أنها مترادف
 –داء في السن (من جهة أخرى، فمع أن الجهتين تتفقان في إثبات ملمح 

 ،)تدريجي(،إال أنهما تتناقضان في ملمح )ذهابه، جزئي، عام في األسنان
 ).لحقت األسنان بالدردر(األولى بإثبات ملمح تزيد الجهة و
) مْتالهَ ( ومن جهة على اعتبار أنها مترادفات ) مَرالدَّ و دَرالدَّ و عَطاللَّ(بين   .١٣

 –داء في السن (من جهة أخرى، فمع أن الجهتين تتفقان في إثبات ملمح 
 ،) تدريجي-عام في األسنان (إال أنهما تتناقضان في ملمح ) ذهابه، جزئي
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، وتزيد الجهة   )لحقت األسنان بالدردر  (د الجهة األولى بإثبات ملمح      تزيو
 ).جزئي(الثانية بنفي ملمح 

 فَصالَق( ومن جهة على اعتبار أنها مترادفات) مَرالدَّ ودَرالدَّ وعَطاللَّ(بين  .١٤
داء في (من جهة أخرى، فمع أن الجهتين تتفقان في إثبات ملمح ) مَصالَقو

 -عام في األسنان       ( أنهما تتناقضان في ملمح      إال)  ذهابه، جزئي  –السن  
 ).لحقت األسنان بالدردر(تزيد الجهة األولى بإثبات ملمح  و،)تدريجي

ات       ) مَرالدَّ و دَرالدَّ و عَطاللَّ(بين   .١٥ ا مترادف  مَرالثَّ ( و من جهة على اعتبار أنه
داء في السن (من جهة أخرى، فالجهتان تشترآان في إثبات ملمح ) مَقالدَّو
ه ذه– ح    ) اب ي ملم ضان ف ا تتناق ي (إال أنهم نان   -جزئ ي األس ام ف  - ع

 ).لحقت األسنان بالدردر(تزيد الجهة األولى بإثبات ملمح  و،)تدريجي
ين  .١٦ دَّ وعَطاللَّ(ب دَّ ودَرال ات  ) مَرال ا مترادف ار أنه ى اعتب ة عل ن جه  م

 – ذهابه –داء في السن (، فالجهتان تشترآان في إثبات ملمح )صْيالَق(و
ا نانع ي األس ح  )م ف ي ملم ضان ف ا تتناق ي (، إال أنهم دريجي–جزئ  ،) ت
، وتزيد الجهة   )لحقت األسنان بالدردر  (تزيد الجهة األولى بإثبات ملمح      و

 ).مع انشقاق( الثانية بإثبات ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة التضاد والجزء من آل
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 :يصيبها من ضعفما أمراض األسنان المتعلقة ب -٣
 : سَرالضَّ •

ه َسَرأْض وت من تناول حامض،لََّآ: َحِره، آَفاُنت أسَنَسِرَضو>: قال الفيروزآبادي
رس أو ل يصيب الضَِّالَآ ورَوَخ: س، بالتحريكَرالضَّو>: عند ابن منظور و.)١(<الحامض

: تحريكس، بالَرالضَّو>: قال القوصوني في قاموسه. )٢(<... عند أآل الشيء الحامض السّن
 .)٣(< عند مضغ بعض األشياء الحامضةر يعرض للسّنَدَخ

                                     
 .٣٥٤-٢/٣٥٣، )ضرس(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٤/١٢٠، )ضرس(مادة ابن منظور،  )٢(
 .١/٢١٥القوصوني،  )٣(
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 ألفاظ أمراض العظام غير الحساسة: ثانيا •
 :ينقسم هذا الحقل إلى خمسة حقول هي

 .يصيبها من زوال عن موضعهاما  المتعلقة بالعظامأمراض  )١
 .يصيبها من يبسما المتعلقة بالعظام أمراض  )٢
 .من انكساريصيبها ما المتعلقة بالعظام أمراض  )٣
 .يصيبها من انحرافاتما المتعلقة بالعظام أمراض  )٤
 .يصيبها من أوجاع مخصوصةما المتعلقة بالعظام أمراض  )٥

 :يصيبها من زوال عن موضعهاما المتعلقة بالعظام   أمراض -١
 : ّكالَف •

انفراج و ،...انفرجت القدم: صبعه إ≈ وزالت،: هت قدُمكَّانَفو>: قال صاحب القاموس
أزال : هافكَّ: قيلو>: قال الزبيدي. )٢(< المنكبهو أفّك و استرخاء،)١(المنكب
الخلع، وهو أن ينفك بعض  واالنفكاك ضرب من الوهن: قال ابن األثير... )٣(مفصلها

انفساخ : ّكالَف و.فكها أزال مفصلها: قيل و في اليد دون الكسر،ّكالَف و.أجزائها عن بعض
 :منه قول رؤبة و:يالقدم، قال الجوهر

 هاجك من أروى آمنهاض الفكك
انفراج : ّكفي المحكم، الَف و...إنما هو الفك فأظهر التضعيف ضرورة: قال األصمعي

الكاف في  والفاء>: عند ابن فارس و.)٤(<...ضعفا  والمنكب عن مفصله استرخاء
عن مفصله انفراج المنكب : ّكالَف و...انفراج  والمضاعف أصل صحيح يدل على تفتح

ع جزئي، حرآة عامة في ْلَخ>: هعبد العزيز اللبدي على أّن. قد عرفه د و.)٥(<ضعفا
: بصفة عامة فقال) عْلالَخ(قد تحدث ابن سينا عن  و.)٦(<مفصل مع تغير وضع األجزاء

وضعه الذي له بالطبع عندما يجاوره خروجا  وع هو خروج العظم عن موضعهْلالَخ>
  سمي زوال المفصل إلى جهة غائصة أو بارزة يعرف بالجس،تاما، فإن لم يخرج تاما

: فقال) خلع المنكب(قد أفرد الحديث عن  و.)٧(<يْثقد يسمونه بالَو ويكون زواال غير تام،و
  غير عميقة،)٨(قد يعرض لمفصل المنكب من العضد أن ينخلع بسهولة، ألن نقرته>

                                     
 .١/١٧٩، )نكب(مادة الفيروزآبادي، . <...مجتمع رأس الكتف والعضد >: المنكب )١(
 .٣/٤٣٠، )فّك(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٣/٨٩، )فصل( مادة الفيروزآبادي، . <آالمفصل...قى عظمين من الجسد آل ملت...  :صلالَف>) ٣(
 .٦٢٦-١٣/٦٢٥، )فّك(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٤/٤٣٣، )فّك(مادة ابن فارس،  )٥(
 .٨٥٨اللبدي، عبدالعزيز . د )٦(
 .٤/٣، القانونابن سينا،  )٧(
رة المنكب : ةَرْقالنُّ>) ٨( ة، ونق ي هبط صوبة ف ل أرض من و موضع ات: آ م صاه م الكتف بعظ ل عظ

 . ٤/٨، القانون، ابن سينا.<العضد
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معناه في : ، بالفتحّكالَف>: قوصونيعند ال و.)١(<...رباطته غير وثيقة بل سلسة رقيقة و
سقط فالن فانفكت قدمه، إذا انفك بعض أجزائها عن : األصل الفصل بين الشيئين، يقال

 .)٢(<ي عند األطباءْثهو الَو وبعض،
 : اكَراالنِف •

: يقال الزبيد. )٤(<د من العُض)٣(تهَلاِبزالت َو: بك المنِكَرَفاْنو>: جاء في القاموس
 )٥(ة الكتفَفَدعن َصلته من العُضد اِبزالت َو: قيل واسترخى،: ك المنكبَرَفاْنو>

ق فهو ِرلكن يقال ُح وكَرَفالورك ال يقال اْن ولة الفخذاِبإن آان ذلك في َو وفاسترخى،
 الكاف أصل يدل على استرخاء في الشيء والراء والفاء>: عند ابن فارس و.)٦(<محروق

قد سبق الكالم  و.)٨(على هذا القوصوني و.)٧(<استرخاء المنكب: اكَرِفْناال و...تفتيل له و
 .)٩(آما جاء في القانون) خلع المنكب(عن 

 ): يْثالَو (ءْثالَو •

: في موضع آخر و.)١٠(< ...ّكأو هو الَف: ... ةاَءَثالَو وءْثالَو>: جاء في القاموس
أو هو >: في التاج و.)١١(<...ة وَءُثْوة أي َميَِّثْوه، بالضم، فهي َمت يُدَيِثُو وء،ْثالَو: يْثالَو>
هو في اليد دون الكسر  وخروج بعضها عن بعض، وتزلزلها وهو انفراج المفاصل و،ّكالَف
 .)١٣(<زواله عن موضعه من غير انخالع وهو انزعاج العظم... >: عند الهروي و.)١٢(<...

 :الَعَرج •
وأصابه شيء في رجله فَخَمع، وليس : ... َمْعَرًجاَعَرج عروًجا و>: جاء في القاموس

. )١٤(<...َرج عََبخِلقة، فإن آان خلقة فَعِرَج آَفِرَح، أو يثلث في غير الخلقة، وهو َأْعَرج بيِّن ال
                                     

 .٤/٨، القانونابن سينا،  )١(
 .١/٣٢٦القوصوني،  )٢(
 .٣/٦٣٣، )وبل( مادة الفيروزآبادي، . <طرف رأس العضد والفخذ، أو طرف الكتف: ةَلاِبالَو>) ٣(
 .٣/٤٣٠، )فرك(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٣/٢١٧، )صدف(مادة الفيروزآبادي، . <ة من الكتفموضع الوابل: ة الكتفَفَدَص>) ٥(
 .١٣/٦٢٤، )فرك(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٤/٤٩٦، )فرك(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١/٣٢٥القوصوني،  )٨(
 .٤/٨، القانونابن سينا،  )٩(
 .١/٤٠، )وثأ(المرجع السابق، مادة  )١٠(
 .٤/٤٦٠، )وثي(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .١/٢٧٢، )أوث(مادة الزبيدي،  )١٢(
 .٢٩٤الهروي،  )١٣(
 .١/٢٧١، )عرج(الفيروزآبادي، مادة  )١٤(
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 ٢٦٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

خر األول يدل على مْيل وَمَيل، واآل: ثالثة أصول والجيم العين والراء>: وعند ابن فارس
 وفي .)١(<...فاألول الَعَرج، مصدر األعرج . على عدد، واآلخر على سمو وارتقاء

أصابه شيء في رجله : الضََّلع، وقد َعَرج، بفتح الراء: الَعَرج، محرآة>: قاموس األطباء
هو السَّير : الَعَرج>: وفي الموسوعة الطبية العائلية. )٢(<...فغمز بها، وليس بخلقة 

بب اإلصابة بوثء الكاحل أو إصابة في الورك أو الساق أو الرآبة أو بطريقة عرجاء بس
 .)٣(<الكعب أو القدم

 :ويفسر بلفظه) العرج(ومما جاء في القاموس مما هو بمعنى 
o ٣/٤٨٨، )حرجل(مادة . <...والَعَرج : ... الَحْرَجَلة>: الَحْرَجَلة. 
o ٢/٣٠٠، )قلز(مادة . <والَعَرج: ... الَقْلز>: الَقْلز. 
 :الَقَزل •

أسوأ العرج، أو دّقة الساق، أو ذهاب لحمها، : الَقَزل، محرآة>ذآر الفيروزآبادي أن 
يقول . )٤(<...أو هما جميًعا، وال يكون أقزل إال بهما، أو أن يمشي مشية المقطوع الرجل 

دقة الساق وذهاب : الَقَزل: وقيل... وأ العرج وأشده أس: الَقَزل، بالتحريك>: ابن منظور
وفي الرِّجل الَعَرج، والَقَزل >: وفي خلق اإلنسان. )٥(<ولم يذآر الَعَرج مع ذلك. لحمها

 .)٦(<وهو أسوأ الَعَرج
 : عَدالَف •

عن أو هو عوج في المفاصل آأنها قد زالت : ... ع، محرآةَدالَف>: قال الفيروزآبادي
 بين عظم الساق، و خلقة، أو هو زيغ بين القدم)٧(أآثر ما يكون في األرساغ وموضعها،

: عَدالَف>: قال ابن منظور. )٨(<...هو أن تزول المفاصل عن أماآنها  وآذلك في اليد،و
العين  والدال والفاء>: عند ابن فارس و.)٩(<...ميل في المفاصل آلها خلقة أو داء  وعوج

 .)١٠(<...ع، عوج في المفاصل آأنها قد زالت عن أماآنها َدهي الَف وواحدةأصل فيه آلمة 
                                     

 .٤/٣٠٢، )عرج(ابن فارس، مادة  )١(
 .١/٩٣القيصوني،  )٢(
 .١٣٥عبد المنعم مصطفى، الموسوعة الطبية العائلية،  )٣(
 .٣/٥٩٩، )قزل( مادة )٤(
 .٥/٢٥٣، )قزل( مادة )٥(
 .٣٢٩-٣٢٨ثابت بن محمد،  )٦(
ضمتينْسالرُّ>) ٧( ضم وب دم،  : ... غ، بال ساق والق ف، وال ساعد والك ين ال ا ب صل م اغ ...مف  ج أرس

 .٣/١٤١، )رسغ(مادة الفيروزآبادي، . <وأرسغ
 .٣/٨٠، )فدع(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٥/١٠١، )فدع(مادة ابن منظور،  )٩(
 .٤/٤٨٢، )فدع(مادة ابن فارس،  )١٠(



 ٢٦١ عظامأمراض ال 

 ٢٦١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(على هذا القوصونيو
 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٧(

 المالمح
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  - + + + + + ّكالَف
  - +   + + اكَرِفاالْن

  - + + + + + )يْثالَو(ء ْثالَو
 +  + +   + الَعَرج

 +  + +   + ْزْل الَق–ة َلَجْرالَح
 ٢+  + +   + الَقَزل
  + ± + +  + عَدالَف

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 .منفي عنه في نفس الوقت وتعني أن الملمح مثبت للفظ) ±(اإلشارة  -٣
 .تعني أن الملح مثبت بالتضعيف) ٢(+اإلشارة  -٤
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٥

                                     
 .١/٢٦القوصوني،  )١(



 ٢٦٢ عظامأمراض ال 

 ٢٦٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٨(
ء ْثالَو اكَرِفاالْن ّكالَف 

 )يْثالَو(
الَحْرَجَلة  العرج

  الَقْلْز–
 عَدالَف القزل

 ر    ف ل = ّكالَف
 ر    ل = ل اكَرِفاالْن
ء ْثالَو

 )يْثالَو(
 ر    = ل ف

 ر ل ف = ر ر ر العرج
 –الَحْرَجَلة 
 الَقْلْز

 ر ل = ف ر ر ر

 ر = ل ل ر ر ر القزل
 =    ر ر ر عَدالَف

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ادفتر: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ٢٦٣ عظامأمراض ال 

 ٢٦٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ولالقراءة التحليلية للجد 
 :هي و وجود العالقات التالية بين األلفاظالجدول السابقيظهر لنا من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
ين   .١ َو( و)ّكالَف(ب ا يحمالن  )ءْثال ح، فكالهم ة من حيث  ذات المالم  الداللي

 . النفي واإلثبات
 .ميعها لها ذات المالمح، فج)القلز(و) الحرجلة(و) العرج(بين  .٢
 :عالقة اشتمال ♦

ين   .١ َو وّكالَف (ب ة ) ءْثال ن جه ا   ) اكَرِف االْن( وم رى فكالهم ة أخ ن جه م
ح    ات ملم ي إثب شترآان ف عه  (ت ن موض صل ع ب –زوال المف  - المنك

تزيد بملمح ) ءْثالَو وّكالَف(إال أن )  اعوجاج-تام (في نفي ملمح  و)مكتسب
 ). القدم–اليد (
ين  .٢ رج وم(ب هالع ة و) رادفات ن جه ذل(م ك ) الق رى، وذل ة أخ ن جه م

 ).القزل(للتضعيف في 
 :عالقة تنافر ♦

فبينما تتفق مع . جميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى ومن جهة) عَدالَف(بين  .١
دم    – اليد   –زوال المفصل   (في إثبات ملمح    ) ءْثالَو و ّكالَف( )  مكتسب - الق

د ال   و )اعوجاج(إال أنهما يتناقضان في ملمح       ى بنفي ملمح        تزي جهة األول
 ).المنكب(تزيد الجهة الثانية بإثبات ملمح  و)مكتسب(
ات ملمح          ) اكَرِفاالْن( و )عَدالَف(بين  آذلك   .٢ شترآان في إثب زوال (فاللفظان ي

صل عن موضعه  سب-المف ح ) مكت ي ملم ضان ف ا يتناق ام (، إال أنهم  –ت
 ) القدم–اليد  (بإثبات ملمح و)مكتسب(بنفي ملمح ) عَدالَف(يزيد  و)اعوجاج

 ).المنكب(بإثبات ملمح ) اكَرِفاالْن(يزيد و
ل من جهة            ) القذل(و) العرج ومرادفاته (بين   .٣ اظ الحق اقي ألف من جهة، وب

 ).ميل(أخرى، وذلك للتناقض في ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة التضاد والجزء من آل



 ٢٦٤ عظامأمراض ال 

 ٢٦٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :يصيبها يبسما المتعلقة بالعظام أمراض  -٢
 : طَسالَق •

يبس في : بالتحريك و،...: بالضم و،: ...القسط، بالكسر>: جاء في القاموس المحيط
 يبست،: اءَطْسرآبة َق و...ط َسْق، فهو َأسوطًا، ُقَعِمت عظامه، آَسَطِسَق... اء، َطْسالعنق، عنق َق

: في تاج العروس و.)١(<قسط، بالضم: ج. تكاد تنقبض من يبسهاغلظت حتى ال و
 بالتصلُّ): مص(ط َسالَق>: في المنجد و.)٢(<...إذا يبست من الهزال ... ت عظامه َطِسَق>
في  ويبس في العنق: بالتحريك و...>: عند القوصوني و.)٣(<س في األعضاءالتيبُّو
عدم قدرة المفصل على الحرآة : طَسَق>: في القاموس الطبي العربي و.)٥(<)٤(جلالرِّ
 .)٦(<اضية في ذلك المفصلينجم عن تغييرات إمر وآليا،

 : رَصالَق •

في خلق  و.)٧(<يبس في العنق و،: ...ر، محرآةَصالَق>: ذآر صاحب القاموس أن
عند ابن  و.)٨(<فيبس في العنق من داء يصيبه ال يستطيع االلتفات: رَصأما الَقو>: اإلنسان
 على أال يبلغ الشيء فداهالراء أصالن صحيحان، أحدهما يدل  والصاد والقاف>: فارس

الحبس : رَصالَق: ... األصل اآلخر و...األصالن متقاربان  واآلخر على الحبس، وغايته،و
ر َصداء يأخذ في الَق: رَصالَق و...هي أصل العنق  و: ...رَصمما شذ عن هذا الباب الَق و...
 .)١٠(على هذا القوصوني و.)٩(<...

 : مَسالَع •
سغ تعوج يبس في مفصل الرُّ: م، محرآةَسالَع>: روزآبادي في قاموسه أنذآر الفي

 العين>: عند ابن فارس و.)١١(<اءَمْسهي َع وم،َسْع، فهو َأَحِر، آَفَمِسالقدم، َع ومنه اليد
: قال األصمعي... يبس في عضو أو غيره  والميم، أصل صحيح يدل على التواء والسينو

                                     
 .٢/٥٧٥، )قسط(مادة  الفيروزآبادي، )١(
 .١٠/٣٧٩، )قسط(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٦٢٨المنجد،  )٣(
ال >: أظنه يقصد الرآبة، فأطلق العام وهو يريد الخاص يؤآد لنا هذا ما جاء في المنجد        )٤( ُسُط  : يق ُق

 .٦٢٨، <إذا آانت رجله متصلبة مستقيمة ال تنطوي عند المشي: الِرْجل وَقِسيُطها
 .٢٥٠-١/٢٤٩القوصوني،  )٥(
 .٨٨٤اللبدي، عبدالعزيز . د )٦(
 .٢/٢٠٣، )قصر(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢٠٨ ثابت بن أبي ثابت،  )٨(
 .٥/٩٨، )قصر(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١/١٩١القوصوني،  )١٠(
 .٤/١١٢، )عسم(مادة الفيروزآبادي،  )١١(



 ٢٦٥ عظامأمراض ال 

 ٢٦٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<...ن ييبس مفصل الرسغ حت تعوج الكف أو القدم هو أ ومَسالقدم الَع وفي الكف

                                     
 .٤/٣١٥، )عسم(مادة ابن فارس،  )١(



 ٢٦٦ عظامأمراض ال 

 ٢٦٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٩(

 المالمح
        
 األلفاظ
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 - + + +  + طَسالَق
 - + +   + رَصالَق
 + +  +  +  + مَسالَع

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣
 .الرآبة ويشمل القدم) الرجل(ملمح  -٤

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٠(

 مَسالَع رَصالَق طَسالَق 
 ر ل = طَسالَق
 ر = ل رَصالَق
 = ر ر مَسالَع

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 



 ٢٦٧ عظامأمراض ال 

 ٢٦٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
 :يسجل الجدول السابق نوعين من العالقات بين األلفاظ هي

 :عالقة اشتمال ♦
ا        .١ ا يحمالن      )رَصالقَ ( و )طَسالقَ (وذلك بين لفظين فقط هم  ذات المالمح  ، فهم

 .الداللية من حيث اإلثبات والنفي
 :عالقة تنافر ♦

 –يبس المفاصل    (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح        )مَسالَع( و )طَسالَق(وذلك بين    .١
د    )اعوجاج (، إال أنهما يتناقضان في ملمح         ) آفة في الحرآة   –الرجل   ) طَسالقَ (، ويزي

 ).اليد، الرجل(بإثبات ملمح ) مَسالَع(زيد ، وي)العنق(بإثبات ملمح 
 آفة –يبس المفاصل(، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح )مَسالَع( و)رَصالَق(وذلك بين  .٢

د  )اعوجاج (، إال أنهما يتناقضان في ملمح   )في الحرآة  ات ملمح   ) رَصالقَ (، ويزي بإثب
 ).اليد، الرجل(بإثبات ملمح ) مَسالَع(، ويزيد )العنق(

 .تفي من الجدول عالقة الترادف والتضاد والجزء من آلوتخ



 ٢٦٨ عظامأمراض ال 

 ٢٦٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :يصيبها من انكسارما المتعلقة بالعظام أمراض  -٣
 : رْقالَو •

 .)٢(على هذا القوصوني و.)١(<...ع في الساقْدالصَّ: رْقالَو>: ذآر صاحب القاموس أن
قد يقع  ورق االتصال الخاص بالعظم،الكسر هو تف>: )الصَّْدع( يقول ابن سينا عن في القانونو

المستوي قد يقع  وقد يقع متشغيا، وغير المتفرق قد يقع مستويا وقد يتفق غير متفرق، و...متفرقا، 
 .)٣(<عْدالواقع طوال هو الصَّ و...الواقع عرضا  وقد يقع طوال، وعرضا
  :كالشَّ •

على هذا  و.)٤(<في العظميع صغير َدُص: ≈ و،: ...كالشَّ>: في القاموس
 .)٥(القوصوني
 :مْشالَخ •

م، بفتح ْشالَخ>: عند القوصوني و.)٦(<آسر خيشومه: هُمه يخِشَمَشَخو>: في القاموس
آسر : قيل و: ...م األنفَشَخو>: عند الزبيدي و.)٧(<آسر الخيشوم: سكون الشين والخاء

في األنف ثالثة أعظم، فإن انكسر و>: منظورقال ابن . )٨(<عظم من عظام األنف الثالثة
 .)٩(<م الخيشوم فصار مخشومامنها عظم تخشَّ

 : مْتالرَّ •
 ه، أو خاص بكسر األنف، فهو مرتومآسره أو دقَّ: هُمه، يرِتَمَتَر>: في القاموس

م ْتخص اللحياني بالرَّو>: قال ابن منظور. )١٠(<م، على الوصف بالمصدرْتَر ويمرِتو
: مهَثَر وهم أنَفَتقد َر والثاء واحد، وم، بالتاءْثالرَّ ومْتالرَّ و:آسر األنف، التهذيب

 .)١١(<آسره
 : رةَغْرالَغ •

آذلك  و.)١(<)١٢(آسر قصبة األنف و: ...رةَغْرالَغ>: ذآر صاحب القاموس أن

                                     
 .٢/١٥٣، )وقر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١/٢٠٣القوصوني،  )٢(
 .٤/٢٢، القانونابن سينا،  )٣(
 .٣/٤٢، )شك(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٣٢٤القوصوني،  )٥(
 .٤/٥١، )خشم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٢/٨٩القوصوني،  )٧(
 .١٦/٢١٢، )خشم(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢/٢٦٠، )خشم(مادة ابن منظور،  )٩(
 .٤/٦٦، )رتم(دة ماالفيروزآبادي،  )١٠(
 .٣/٣٢، )رتم(مادة ابن منظور،  )١١(
 .١/١٨٧، قاموس األطباء، <عظمه: قصبة األنف>) ١٢(



 ٢٦٩ عظامأمراض ال 

 ٢٦٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)٢(القوصوني

                                                                                                               
 .٢/١٨٢، )غر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١/١٨٧القوصوني،  )٢(



 ٢٧٠ عظامأمراض ال 

 ٢٧٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 نقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظجدول بياني ل )٧١(

 المالمح
        
 األلفاظ
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 +  +  - + + + رْقالَو
 + +   + + + + كالشَّ
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    + -  + + رةَغْرالَغ

 :ملحوظة
 . أن الملمح مثبت للفظتعني(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منعدم عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٢(
 رةَغْرالَغ مْتالرَّ مَشالَخ كالشَّ رْقالَو 

    ر = رْقالَو
 ر ر ر = ر كالشَّ
 ف ف = ر  مَشالَخ
 ف = ف ر  مْتالرَّ
 = ف ف ر  رةَغْرالَغ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 :يسجل الجدول السابق نوعين من العالقات بين األلفاظ هي

 :عالقة ترادف ♦
، فجميع هذه األلفاظ )رةَغْرالَغ( و)مْتالرَّ( و)مَشالَخ: (وذلك بين ثالثة ألفاظ هي .١

 .تحمل المالمح الداللية ذاتها
 :عالقة تنافر ♦
وَ (وبين جميع ألفاظ الحقل ،فبينما تتفق مع     ) كالشَّ(وذلك بين    .١ ات   ) رْقال في إثب

ا يتناقضان      ) طوال  – مستو   – تفرق اتصال    –آفة في العظام    (ملمح   ، إال أنهم
وَ ( و ،)صغير(بإثبات ملمح   ) كالشَّ(، ويزيد   )عام(في إثبات ملمح     د  ) رْقال يزي

 .مما يجعل العالقة في دائرة التنافر) الساق(بإثبات ملمح 
آفة في  (في إثبات ملمح    ) رةَغْرالَغ و مْتالرَّ و مَشالَخ(مع  ) كالشَّ(وبينما يتفق    .٢

د    )عام(، إال أنهما تتناقضان في ملمح       ) تفرق اتصال    –العظام   شَّ (، وتزي ) كال
د    ) صغير  – طوال    –مستو    (بإثبات ملمح   ات    ) مَشالخَ (، وتزي ا بإثب ومرادفاته

 ).األنف(ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة االشتمال والتضاد والجزء من آل
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 :يصيبها من انحرافاتما المتعلقة بالعظام أمراض  -٤
 :االنحرافات التي تصيب الظهر ٤-١

 :ىَواللَّ •
 ٍوى، فهو َلًو، َلَيِضي، آَرِواعوجاج الظهر، َل و: ...ىَواللَّو> :جاء في القاموس المحيط

الفرس  وذآر الزبيدي أنه للرجل و.)٢(خص ابن منظور هذا االعوجاج بالفرس و.)١(<فيهما
 .)٣(<ي الفرسِوَل ول،ُجي الرَِّوَل: يقال>: يقول

 :بَدالَح •
البطن  ودخول الصدر ولظهر،خروج ا: ب، محرآةَدالَح>: قال صاحب القاموس

الباء أصل  والدال والحاء>: عند ابن فارس و.)٥(<سَعبخالف الَق>: زاد الزبيدي. )٤(<...
قد وصف ابن سينا هذا المرض  و.)٦(<ب في الظهرَدالَح و...هو ارتفاع الشيء  وواحد
 حدبة هو و، إما إلى داخل الظهر، أو إلى قدام،)٧(بة زوال من الفقراتَدالَح>: بقوله
 ع،صَُّقالتَّ وسَع سمي الَق)٩(ّصإذا وقع بشرآة عظام الَق و،)٨(يعِصْققوم يسمونه التَّ والمقدم،

يقال له  وإما إلى جانب وهو حدبة المؤخر، وإلى خلف، وإما إلى خارج الظهرو
 أي حدبة المقدم– )١١(<بة عليها بال قيد أيضاَديطلق الَحو>: قال الهروي. )١٠(<االلتواء

حالة تشوه في العمود >: عبد العزيز اللبدي هذا المرض بقوله. عرف د و،-لمؤخرحدبة او
اب عدة أسباب فقد يترتب على َدللُح و أمام،–الفقري، تتلخص في انحناء إلى الخلف 

 في موسوعة طب العظام و.)١٢(<مرض مكتسب أو إصابة أو اضطراب خلقي أو مرض
دو على الظهر، بسبب زيادة غير طبيعية هو عبارة عن تحديب يب و:بَدالَح>: المفاصلو

 .)١٣(<في االنحناء الصدري للعمود الفقري
 ):ةَصْرالَف (ةَسْرالَف •

في  و.)١٤(<ب، ألنها تفرس الظهرَدريح الَح: ةَسْرالَف>: ذآر الفيروزآبادي أن
                                     

 .٤/٤٤٤، )لوي(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٥/٥٤٢، )لوي(مادة ابن منظور،  )٢(
 .٢٠/١٦٧، )لوي(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٦٩، )حدب(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٤٠٧، )حدب(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/٣٦، )حدب(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٢٤٤ الهروي، <ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب: الفقرة>) ٧(
 .لم ترد هذه اللفظة في القاموس المحيط بمعنى هذا المرض )٨(
 .٢٣٧ الهروي، <الصدر، أو رأسه، أو وسطه، أو عظمه: قصصالقص وال: عظام القّص>) ٩(
 .٣/٣٣٢، القانونابن سينا،  )١٠(
 .٩٧-٩٦الهروي،  )١١(
 .٣٨٣اللبدي، عبد العزيز . د )١٢(
 .٦ المفاصل، والحسيني ، موسوعة طب العظام إسماعيل.  د)١٣(
 .٢/٣٧٠، )فرس(مادة الفيروزآبادي،  )١٤(
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 الخليل أن ندع و.)١(<بَدها الَحالريح التي يكون من: ةَصْرالَف>: موضع آخر من القاموس
ة، بالفتح، هكذا حكاه أبو َسْرالَفو>: في تاج العروس و.)٢(السين لغة فيه واألصل بالصاد

قال  وب،َدة الَحَسْرالَف: قال ابن األعرابي وب،َدريح الَح: في رواية غير بكسر الفاء وعبيد،
أما الريح التي يكون منها  و:إذا زالت فقرة من فقار ظهره، قال: أصابته فرسة: األصمعي

قد جمع  و.)٣(<...ه س الظهر، أي تدقُّإنما سميت ألنها تفِر وة، بالصاد،َصْرب فهي الَفَدالَح
ثم فصل الكالم ) ةَسِرْفرياح اَأل وبةَدفصل في الَح: (، فقال)بَدالَح وةَسْرالَف(ابن سينا بين 

آأنهما عنده  وةَساح األفِرفي الحدبة آما جاء سابقا، دون أن يتعرض للحديث عن ري
ة هي زوال فقرة من فقرات الظهر عن َسِررياح األْف>: عند الهروي و.)٤(مترادفان

أن : ةَسْرالَف>: في التنوير و.)٥(<تمددها تمديدا شديدا وموضعها لرياح غليظة تحتقن تحتها
 .)٦(<ة أيضاَسِرريح األْف وبةَديسمى الَح وينجذب الظهر قليال قليال،

 :نَنالدَّ •

 الداء>: عند ابن فارس و.)٧(<...انحناء في الظهر: ن، محرآةَنالدَّو>: في القاموس
 .)٨(<جل المنحني الظهر الرَّّنَدانخفاض، فاَأل ونل على تطامالنون أصل واحد يدو

 :سَوالَق •

: في المقاييس و.)٩(<...االنحناء في الظهر: بالتحريك و...س،َوالَق>: في القاموس
 .)١٠(<يخ، أي انحنى آأنه قوس الشََّسِوقد َق والمنحني الظهر،: سَواألْقو>

 :خَزالَب •
 خَزل أْبُجدخول الظهر، َر وخروج الصدر: خ، محرآةَزالَب>: ذآر الفيروزآبادي أن

الظهر عن تقاعس : خ، محرآةَزالَب>: في تعبير آخر للزبيدي و.)١١(<اءَخمرأة بْزاو
قيل هو أن يخرج أسفل  وما يليها، و)١٢(ةنَّتخرج الثُّ وقيل هو أن يدخل البطن والبطن،

                                     
 .٢/٤٧٦، )فرص(المرجع السابق، مادة  )١(
 .٧٣٧، العين، الفراهيدي )٢(
 .٨/٣٩٥، )فرس(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٣/٣٣٢، القانونابن سينا،  )٤(
 .١٤٤الهروي،  )٥(
 .٢٧القمري،  )٦(
 .٤/٢١٣، )دّن(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٢/٢٦١، )دّن(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٢/٣٧٩، )قوس(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٥/٤٠، )وسق(مادة ابن فارس،  )١٠(
 .١/٣٥٤، )بزخ(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
ما تحت السرة إلى الفرج في داخل البطن، في النهاية الثنة ما بين السرة والعانة ... ة البطن نَُّث >)١٢(

 .٧٧، الهروي، <من أسفل البطن
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الخاء أصل يقرب  والزاء والباء>: عند ابن فارس و.)١(<...يدخل ما بين الورآين والبطن
 الزاء والباء>: الذي قبله و.)٢(<دخول الظهر وخروج الصدر: خَزالَب ومن الذي قبله،

هو هيئة من هيئات الجسم في خروج الصدر أو تطاول أو ما شابه  ول واحدالواو أصو
  خرج صدره-١: خَزَب>: في القاموس الطبي العربي و.)٤(على هذا القوصوني و.)٣(<ذلك
يعني انحناء العمود  وب،َدس عكس الَحَع الَق-٢اء، َخهي بْز وخزَِدخل ظهره فهو أْبو

 حيث يوجد في الحالة )٥(خ عادة في المنطقة القطنيةَزيشاهد الَب. الفقري بشدة إلى األمام
خ معاوضا لحدبة فوقه أو تحته َزقد يكون الَب والقطنية انحناء أمامي خفيف مع بطن بارز،

هو عبارة عن خسوف  و):خَزالَب (ّصالَق>: المفاصل وفي موسوعة طب العظام و.)٦(<...
سوف عن زيادة غير طبيعية في ينتج هذا الخ ويبدو على الظهر في المنطقة القطنية،
 .)٧(<...تحدب االنحناء القطبي للعمود الفقري 

 :اءَزالَب •

، أو )٨(زُجانحناء في الظهر عند الَع: اءَزالَبو>: جاء في القاموس المحيط
دخول الظهر، أو أن يتأخر  وإشراف وسط الظهر على االست، أو خروج الصدر

ز في أصل القطن ُجانحناء في الظهر عند الَع>:  قال الزبيدي.)٩(<...يخرج  وزُجالَع
اء أن َزالَب و...ز خرج حتى أشرف على مؤخر الفخذين ُجاء فكأن الَعَز، أما الَب...

: عند ابن فارس و.)١٠(<يستأخر العجز، فتراه ال يقدر أن يقيم ظهره ويستقدم الظهر
 الجسم في خروج الصدر أو هو هيئة من هيئات والواو أصل واحد والزاء والباء>

 .)١١(<تطاول أو ما شابه ذلك
 :أَسالَف •

نتأت  وخ، أو الذي خرج صدرهَزْباَأل: أَسْفاَأل>: ذآر صاحب القاموس أن
                                     

 .٤/٢٦٠، )بزخ(مادة الزبيدي،  )١(
 .١/٢٤٦، )بزخ(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/٢٤٦، )بزو(ة مادابن فارس،  )٣(
 .١/١١٨القوصوني،  )٤(
ورآين    هو  ): نَطَق( >)٥( ين ال ا                  ما ب ز فيه ارات الخمس التي ترآ ه الفق اء ب ة، ويخص األطب  في اللغ

 .١٠٦ابن الحشاء، . <أضالع الخلف، وهي المنقطعة عن االتصال من قدام وعلى البطن
 .١٧٧اللبدي، عبد العزيز . د )٦(
 .٦/١١٠ الحسيني، إسماعيل . د )٧(
ذآرِتد وَآُضز، آَعُجالَع >)٨( ث وي وق   ...: ف، يؤن ة ف ي آائن رات وه الث فق ن ث ب م  مرآ

 .٢٠٠الهروي، <...العصعص
 .٤/٣٢٤، )بزو(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١٩/٢٠٠، )بزو(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .١/٢٤٥، )بزو(مادة ابن فارس،  )١١(
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، أو الذي إذا مشى آأنه يرجع استه، آالمفسوء، أو من إذا قعد ال يستطيع )١(تهَلْثَخ
قال الزبيدي بعد أن ذآر ما . )٢(< ورآيهأن يقوم إال بجهد، أو من دخل صلبه في

 .)٣(<أ محرآةَساالسم من الكل َفو>: فيروزآباديذآره ال
 :سَعالَق •

 ب،َددخول الظهر، ضد الَح وخروج الصدر: س، محرآةَعالَق>: قال الفيروزآبادي
ذي في س الَعالَق>: يعبر ابن منظور عن هذا المرض بقوله و.)٤(<سِعَق وسَعهو أْقو

 سَعفي الظهر الَقو>: يصفه ثابت بطريقة أخرى فيقول و.)٥(<صدره انكباب إلى ظهره
: قال أبو عمٍرو: وقال أبو عبيد... قبل الظهر)٦(لاِهيستلقي الَك وزُجهو أن يستأخر الَعو
في القاموس  و.)٨(على هذا الهروي و.)٧(<الذي في صلبه انكباب إلى ظهره: سَعْقاَأل

 شكل انحناء الفقار، حيث يكون هذا االنحناء متجها إلى األمام عموما -١ :سَعَق>: الطبي
قد جاءت هذه اللفظة في القانون  و.)٩(<دخل ظهره و خرج صدره-٢. في المنطقة القطنية
 .)١٠()الحدبة(في أثناء الكالم عن 

 :اصَعالُق •
في الصدر آأنه يكسر وداء :...ابَروآُغ..>: )قعص(جاء في القاموس تحت مادة 

اس، واشتقاقه من َعهو الُق>: وعند الخليل . )١١(<العنق، ُقِعَصت، بالضم، فهي مقعوصة
 .)١٢(<اءَسْعس، واألنثى َقَعس، وهو انتصاب النحر وانحناؤه نحو الظهر، وهو أْقَعالَق

 :ةَأْطالُف •
خروج الصدر  ودخول الظهر: ة، بالضمَأْطالُف وأ، محرآة،َطالَفو>: في القاموس

 .)١٤(<دخول وسط الظهر>: قد حدد ابن منظور فقال و.)١٣(<...

                                     
ركَلْثَخ>) ١( د يح بطن، وق سرة وا: ة ال ين ال ا ب ة، جم رك: لعان ثالت ويح ادي، < خ ادة الفيروزآب  م

 .٣/٥٠١، )خثلة(
 .١/٢٩، )فسأ(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١/٢١٠، )فسأ(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٢/٣٧٦، )قعس(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٥/٢٩٣، )قعس(مادة ابن منظور،  )٥(
لثلث األعلى، وفيه ست فقر، أو ما       مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو ا       : ... الكاهل، آصاحب >) ٦(

 .٣/٦١١، )آهل(مادة الفيروزآبادي، . <بين الكتفين، أو موصل العنق في الصلب
 .٢٤١-٢٤٠ ثابت بن أبي ثابت،  )٧(
 .٢٣٨الهروي،  )٨(
 .٨٩٩اللبدي، عبد العزيز . د )٩(
 ).الحدبة(انظر  )١٠(
 .٢/٤٨٩، )قعص(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٨٠٥ الفراهيدي،  )١٢(
 .١/٢١١، )فطأ(الفيروزآبادي، مادة  )١٣(
 .٥/١٣٩، )فطأ(مادة ابن منظور،  )١٤(
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 :ةَلْزالُخ •

في و>: في اللسان و.)١(<ة في الظهرَرْسالَك: ة، بالضمَلْزالُخو>: قال الفيروزآبادي
. <ل سرجأي هو مث>: قوله>: في التحقيقات و.)٢(<جْر مثل َسَوة أي ُهَلْزوسط ظهره ُخ
المكان المنهبط آما : تشديد الواو وة، بالضموُّالُه وة مثل سرج،وَّأو ُه: لعله وهكذا األصل،
 .)٤(<... الكسر في الظهر -١: خزل>: في القاموس الطبي و.)٣(<في القاموس

 :أَنالَج •

 .)٥(<أَن أْجأشرف آاهله على صدره، فهو: َحِرآَف و: ...أ عليهَنَج>: جاء في القاموس
إذا آان : قال األصمعي... احديداب  وهو ميل في الظهر: قيلو>: في تاج العروسو

عن أبي  وأ االحديداب،َنأنكر الليث أن يكون الَج وأ،َنأ فهو أْجَنمستقيم الظهر ثم أصابه َج
هو الذي في صدره انكباب إلى  وس،َعْقأ، مهموزان بمعنى اَألَنأْد وأَنل أْجُجَر: عمرو
. )٧(<بَدليس باألْح والذي في آاهله انحناء على صدره: أَناألْج>: قال الخليل. )٦(<رهظه

 أَداطمأن الصدر فذلك الَه وإذا ارتفعت الكتفانو>: يقول ثابت بن محمد في خلق اإلنسان
الهمزة أصل  والنون والجيم>: في أصل المادة يقول ابن فارس و.)٨(<...أَنالدَّ وأَنالَجو

ل ُجَر و إذا احدودب،أ جنًأ عليه يجَنَئِنَج: الحنو عليه، يقال وعطف عل الشيءهو ال وواحد
 :بلفظهويفسر ) أَنالَج(مما جاء في القاموس بمعنى  و.)٩(<أ بمعنى واحدَنأْد وأَنأْج

o َّ١/١٧) دنأ(مادة .<ىَأدْن وأَنالنعت أْد و،َئِنَج: َحِر، آَفَئِنَد>: أَنالد.  
o ١/٤٣) هدأ(مادة . <أه الكبرَدأْه و،َئِنَج: أَد، فهو أْهَحِر، آَفَئِدَه >:أَدالَه 
 :أَتالَه •

: في تاج العروس و.)١٠(<األحدب: األهتأ وانحنى،: َحِر، آَفَئِتَهو>: في القاموس
 زنا وو األحدبه و:منه األهتأ و، من نحو هرم أو علة،َئِدانحنى، مثل َه: ، آفرحَهِتَئ>
 .)١١(<معنى آاألهدبو

                                     
 .٣/٥٠٣، )خزل(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٥١، )خزل(مادة ابن منظور،  )٢(
 .٢/٣٤٤المرجع السابق،  )٣(
 .٤٤٩اللبدي، عبد العزيز . د )٤(
 .١/١٠، )جنأ(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١/١٣٠، )جنأ (مادةالزبيدي،  )٦(
 .١٥٦الخليل بن أحمد، العين،  )٧(
 .٢٤٣ثابت بن محمد، خلق اإلنسان،  )٨(
 .١/٤٨٢، )جنأ(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١/١٧، )هتأ(مادة  ابن فارس، )١٠(
 .١/١٥٤، )هتأ(مادة الزبيدي،  )١١(
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 :فَنالَج •

انهضامه مع اعتدال  ودخول أحد شقيه: )١(رْوف في الزََّنالَج>: قال الفيروزآبادي
عند ابن  و.)٣(<في أحد شقيه ميل عن اآلخر: فرجل أجَنو>: في اللسان و.)٢(<اآلخر
 ...جار وف إذا عدلجن: يقال. الميل وهو الميل والفاء أصل واحد والنون والجيم>: فارس

 .)٤(<...االنحناء  ويقال ال يكون ذلك إال في الطول ورجل أجنف إذا آان في خلقه ميل،و
عن االلتواء الذي يحصل ) بةَدالَح(قد تحدث ابن سينا في القانون في أثناء آالمه عن و

 إما إلى جانب و...ظهر بة زوال من الفقرات، إما إلى داخل الَدالَح>: للعمود الفقري يقول
قد ذآر بلفظه في آتب  ولم يذآر بلفظه، و،)٦(مثله صاحب التنوير و.)٥(<يقال له االلتواءو

تقوسه إلى  وانحراف العمود الفقري: فَنَج>: ففي القاموس الطبي العربي. الحديثالطب 
و جنفا ظهريا ، أ)في الرقبة( رقبيا فًاَنقد يكون َجو>: إميل خليل بيدس. يقول د. )٧(<جانب

 .)٩(<رْوالزَّ>: الحسيني. يسميه د و.)٨(<، أو جنفا قطنيا)في منطقة الصدر(

                                     
زور> )١( صدر        : ال ام ال راف عظ ى أط ين أو ملتق ى الكتف ه إل ع من ا ارتف صدر، أو م ط ال ث وس  حي

 .٢/١٠٣ ،)زور(الفيروزآبادي،  مادة < اجتمعت
 .٣/١٦٧، )جنف(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١/٤٧١، )جنف(مادة ابن منظور،  )٣(
 .١/٤٨٦، )جنف(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٣/٣٣٢، القانونابن سينا،  )٥(
 ٢٧القمري،  )٦(
 .٣٥٥اللبدي، عبد العزيز . د )٧(
 .٧٤٥ا وآيفية معالجتها، إميل خليل بيدس، أمراضن. د )٨(
 .٦/١١٠إسماعيل الحسيني، . د )٩(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٣(
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ة َسْرالَف

 )ةَصالَفرْْ(
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   + -  ض+ + + + نَنالدَّ
   + -  ض+ + + + سَوالَق
  +  - + + + + خَزالَب
  +  - + + + + اءَزالَب
  +  - + + + + أَسالَف
  +  - + + + + سَعالَق
  +  - + + + + اصَعالُق
   + - + + + + ةَأْطالُف
    - + + + + ةَلْزالُخ
   ض+  -  ض+ + + + أَنالَج
   ض+  -  ض+ + + + الهدأ-الدنأ
   ض+  -  ض+ + + + أَتالَه
   ض++/ + + - + + + فَنالَج

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح مثبت بضده) -(اإلشارة  -٢
 .تعنى أن الملمح مثبت للفظ مع ضده)  ض+(+/شارة اإل -٣
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٤
ات     و )الحدب (في لفظ     ) إلى األمام، إلى جانب   (لم يثبت الباحث ملمح      -٥ اآتفى بإثب

 .اعتبارا باألشهر فيه) القانون(على الرغم مما جاء في ) إلى األمام(ملمح الضد لـ
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٤(
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 ر د د د ل  = ف ف ف ف ر ر ر ر ل اصَعالُق
 ر ر ر ر ل =      د د ر د ل ةَأْطالُف
 ر ر ر ر = ل ل ل ل ل ل ر ر ر ر ل ةَلْزالُخ
 ر ف = = ر  ر د د د د د     ل أَنالَج
 ر ف = = ر  ر د د د د د     ل الهدأ-الدنأ
 ر = ف ف ر ر د د د د د     ل أَتالَه
 = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل فَنالَج

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
  .تنافر: ر 
 .تضاد: د 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
ين .١ ي ب اظ ه ة ألف دَّ وبَدالَح: ( ثالث ون  ) سَوالَق ونَنال يعهم يحمل ذات فجم

 .ضده والمالمح الداللية باإلثبات
زَ  و خالبَز(بين   .٢ ون ل       ) اصعَ الُق و سالقعَ  و أالفسَ  و اءالب ذلك يحمل م آ ذات فه

 .النفي و من حيث اإلثباتالمالمح
 الداللية من حيث ذات المالمححمل تها جميعف)  والدنأ والهدأتأالَه وأالجَن(بين  .٣

 .النفي واإلثبات
 :عالقة اشتمال ♦

شترآان           و من جهة ) ىَواللَّ(بين   .١ ا ت جميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى، فهم
ات ملمح       ام      (في إثب رات    – في الظهر      –داء في العظ لكن   و ) انحراف الفق

ة      ل العالق ا يجع تزيد الجهة الثانية بإثبات أو نفي بعض المالمح الداللية مم
 .االشتمالفي دائرة 

فالجهتان تتفقان في ). ةَسْرالَف(بين  ومن جهة) سالقَو ونَنالدَّ وبَدالَح(بين  .٢
رات    – في الظهر    –داء في العظام    (إثبات ملمح     وسط  – انحراف في الفق

ة      و ،)إلى األمام (في إثبات الملمح المضاد لـ     و )الظهر لكن تزيد الجهة الثاني
 ).رياح(بإثبات ملمح 

من جهة ) ةَلْزالُخ( ومن جهة) اصَعالُق وسالقَع وأالفَس واءَزالب وخالبَز(بين  .٣
ون       يعهم يحمل ة ذات المالمح أخرى، فجم ى      و الداللي د الجهة األول لكن تزي

 ).أسفل الظهر(بإثبات ملمح 
 :عالقة تنافر ♦

فمع . من جهة أخرى) مرادفاته وخالبَز( ومن جهة،) مرادفاته وبَدالَح(بين  .١
 انحراف – في الظهر –داء في العظام (ات ملمح   أن الجهتين تتفقان في إثب    

ى جانب   (في نفي ملمح       و ،)في الفقرات  ضادان في ملمح          )إل ا تت ، إال أنهم
ام  ( ى بملمح       و ،)إلى األم د األول ة بملمح    و)وسط الظهر  (تزي أسفل  (الثاني

 ).الظهر
فبينما تتفق الجهتان في إثبات ). لةْزالُخ( ومن جهة) مرادفاته وبَدالَح(بين  .٢

في نفي ملمح  و،) انحراف في الفقرات– في الظهر –داء في العظام (مح مل
تزيد الجهة األولى  و،)إلى األمام(، إال أنهما تتضادان في ملمح )إلى جانب(

إال أنها تزيد بإثبات ) الفرسة(آذلك الحال مع  و).وسط الظهر(بإثبات ملمح 
 ).وسط الظهر(إلى جانب الملمح المذآور ) رياح(ملمح 

ي  .٣ ه  وبَدالحَ (ن ب زَ ( ومن جهة ) مرادفات ه  وخالب . من جهة أخرى  ) مرادفات
 انحراف في   – في الظهر    –داء في العظام    (فكالهما تتفقان في إثبات ملمح      

ضادان في ملمح          و ،)إلى جانب (في نفي ملمح     و ،)الفقرات ا تت ى  (لكنهم إل
 ،)هر أسفل الظ (الثانية بملمح   و )وسط الظهر (تزيد األولى بملمح     و )األمام
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ات ملمح           )سةْرالَف(آذلك الحال مع    و د بإثب ا تزي اح (، إال أنه ى جانب    ) ري إل
 ).وسط الظهر(الملمح المذآور 

من جهة أخرى، فبينما تتفقان في ) أةْطالُف( ومن جهة) مرادفه وأالجَن(بين  .٤
في نفي  و،) انحراف في الفقرات– في الظهر –داء في العظام (إثبات ملمح 

تزيد األولى   و ،)إلى األمام (إال أنهما تتضادان في ملمح      ،  )إلى جانب  (ملمح
 ).وسط الظهر(الثانية بإثبات ملمح  و)أسفل الظهر(بإثبات الضد لملمح 

من جهة أخرى، فهاتان الجهتان ) لةْزالُخ( ومن جهة) هاتمرادف وأالجَن(بين  .٥
ح  ات ملم ي إثب ان ف ام (تتفق ي العظ ر –داء ف ي الظه ي – ف راف ف  انح

ى جانب   (في نفي ملمح       و ،)الفقرات ضادان في ملمح          )إل ا تت ى  (، لكنهم إل
في الجهة األولى ) أسفل الظهر(لكن الزيادة في إثبات الضد لملمح ). األمام

 .يجعل العالقة في دائرة التنافر
 :عالقة تضاد ♦

ين      ) أةْطالُف( و من جهة )  ومرادفاته بَدالَح(بين   .١ من جهة أخرى، فكال الجهت
 انحراف في الفقرات – في الظهر –داء في العظام  (تتفقان في إثبات ملمح

ضادان في ملمح         و )إلى جانب (في نفي ملمح     و ،) وسط الظهر  – ا تت لكنهم
 .مما يجعل العالقة في دائرة التضاد). إلى األمام(
من جهة أخرى، فهما ) هات ومرادفأالجَن( ومن جهة)  ومرادفاته خالبَز(بين   .٢

ح  ات ملم ي إثب ان ف ي ال(تتفق ام داء ف ر –عظ ي الظه ي – ف راف ف  انح
ضادان في ملمح          و ،)إلى جانب (في نفي ملمح     و ،)الفقرات ا تت ى  (لكنهم إل
 ). أسفل الظهر–األمام 

 .وتختفي من الجدول عالقة الجزء من آل
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 :االنحرافات التي تصيب عظام الرجل -٤-٢
 :غَدالَف •

 .)٢(<ي القدم ف)١(التواء: غ، محرآةَدالَفو>: في القاموس
 :جَحالَف •

تباعد  وتدانى صدور قدميه،:  في مشيته≈ و: ...َعَن، آَمَجَحَف>: جاء في القاموس المحيط
: قيل والدابة، وتباعد ما بين أوساط الساقين في اإلنسان: جَحالَف>: في اللسان و.)٣(<...عقباه 

لم يزد القوصوني على ما قاله  و.)٤(<...لين تباعد ما بين الرج: قيل وتباعد ما بين الفخذين،
اعوجاج تشوهي يصيب األطراف : جَحَف>: في القاموس الطبي العربي و.)٥(علماء اللغة

ينتج عادة من إصابة الشخص بمرض الكساح أو لين العظام  والسفلى بتحنيبها إلى الخارج،
اقان مشوهتين لس فيها اكونتهي الحالة التي : جَحالَف>: وقي الموسوعة الطبية.)٦(<...

 )٧(.<ومعوجتين إلى الخارج
 :جَلالَف •

زاد . )٨(<تباعد ما بين القدمين: بالتحريك و...>: )فلج( تحت مادة في القاموس
 .)٩(<جَحهو الَف وتباعد ما بين الساقين: جَلالَف: قال ابن سيده و...آخرا>: الزبيدي
 :اَجالَف •

 .)١٠(<...تباعد ما بين الفخذين أو الرآبتين أو الساقين: اَجالَفو>:  القاموسجاء في
 :دَهاللَّ •

في  و.<أفخاذهم آاالنفراج وداء في أرجل الناس و: ...دَهاللَّ>: في القاموس المحيط
 .)١١(<أفخاذهم وانفراج يصيب الناس في أرجلهم: د، بالفتحَهاللَّو>: قاموس األطباء

 :جَجلَفا •

: قال الزبيدي. )١٢(<جهو أقبح من الفَح و:ج بين الفَجرجل أفّجو>: قال الفيروزآبادي
                                     

 .٤/٤٤٣، )لوي(مادة الفيروزآبادي، . <اعوّج..: لوي الِقدُح والرَّمل، آرضي، لوًى، >) ١(
 .٣/١٤٨، )فدغ(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .١/٢٧٦، )فحج( مادة المرجع السابق،  )٣(
 .٥/٩٦، )فحج(مادة ابن منظور،  )٤(
 .١/٩٥صوني، القو )٥(
 .٨٣٢اللبدي، عبد العزيز . د )٦(
 .١٣٤، مصطفى  عبد المنعم)٧(
 .١/٢٧٨، )فلج(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٣/٤٥٩، )فلج(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٤/٤٢٣، )فجو(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١/١٤٣، )لهد(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .١/٢٧٦، )فجج( مادة المرجع السابق، )١٢(
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و رجل ...هو في اإلنسان تباعد الرآبتين : قيل و.تباعد ما بينهما: ج في القدمينَجالفو>
ل َجْنالَف واألفّج: قال ابن األعرابي و...إذا تباعدت إحداهما من األخرى : ج الساقينمفّج
: بالجيم وج، محرآة،َجالَف>: في قاموس األطباء و.)١(<جالمتباعد الفخذين الشديد الفَح: معا

 .)٢(<تباعد ما بين القدمين
 :لةَجْنالَف •

زاد  و.)٣(<...القدمين  وتباعد ما بين الساقين: لةَجْنالَفو>: في القاموس المحيط
 .)٤(<جعد الفخذين الشديد الفَحهو المتباو>: صاحب التاج

 ):لةَبْعالَق (لةَعالقْب •
إقبال القدم آلها على األخرى، أو تباعد ما بين : لةَبْعالَق ولةَعْبالَق>: في القاموس

هو  وصاحب اللسان، والصاغاني وأهمله الجوهري: لةَعالقْب>: في التاج و.)٥(<...الكعبين 
 .)٦(<...هو  وبلة،ْعقلوب الَقم

 :جَخالَف •

: جالفَخو>: في اللسان و.)٧(<ج تبايناأسوأ من الفَح: جالفَخ>: ذآر الفيروزآبادي
 :ا، بالخاء المعجمةَجفخذ فْخ>: في المخصص و.)٨(<...مباينة إحدى الفخذين لألخرى 

 .)٩(<يكون في إحدى الفخذينهو ما  وج،المصدر الفَخ وهي التي بانت عن صاحبتها،و
 :حَوالرَّ •

سعة في الرجلين  والسعة،: بالتحريك و...>: )روح( تحت مادة في القاموس المحيط
اتساع ما بين الفخذين، أو سعة في : ح أيضاَوالرَّو>: قال الزبيدي. )١٠(<...دون الفحج، 

: حَوالرَّ... تتدانى عقباه  وصدور قدميه،ح تتباعد َوج، إال أن الرَّهو دون الفَح والرجلين،
الحاء أصل  والواو والراء>: عند ابن فارس و.)١٢(< ...)١١(انقالب القدم على وحشيها

                                     
 .٤٥١-٣/٤٥٠، )فجج(مادة لزبيدي، ا )١(
 .١/٩٥القوصوني،  )٢(
 .٣/٥٩٣، )فنجل(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٥/٥٩١، )فنجل(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٣/٥٩٦، )قبعل(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٤/٦٠٦، )قبعل(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١/١٧٦، )فخج(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٥/٩٩، )فخج(مادة ابن منظور،  )٨(
 .١/١٧٢ ابن سيده،  )٩(
 .١/٣٠٧، )روح(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
يقول .١٣٢ ابن الحشاء، .<هو الخارج عن عمود البدن، واإلنسي ضده: الوحشي من الجانبين >)١١(

. <الجانب األيمن من آل شيء: الوحشي< و< الجانب األيسر من آل شيء: اإلنسي>: القوصوني
 . ٢٢٩-١/٢٠٩القوصوني، 

 .٤/٥٩، )روح(مادة الزبيدي،  )١٢(
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األروح من : يقال و...أصل ذلك آله الريح  واطراد، وفسحة وآبير مطرد يدل على سعة
: لطبي العربيفي القاموس ا و.)١(<...يتدانى عقباه والناس الذي يتباعد صدور قدميه

 .)٢(<ل على وحشيهاْجج، انقالب الرِّاالنفراج ما بين الرجلين دون الفَح:... حَوالرَّ>
 :فَنالَح •

، أو أن يقبل )٣(لْجاالعوجاج في الرِّ و: ...ف، محرآةَنالَح>: ذآر الفيروزآبادي أن
 شق الخنصر، أو إحدى إبهامي رجليه على األخرى، أو أن يمشي على ظهر قدميه من

أو هو انقالب القدم حتى >: قال الزبيدي. )٤(< ...َمُرَآ وَحِرقد حنف، آَف وميل في القدم،
هو  والفاء أصل مستقيم والنون والحاء>: عند ابن فارس و.)٥(<يصير ظهرها بطنها

ف  إن الحَن–أراه األصح  و–قال قوم  و.يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف. الميل
ذلك يكون بأن تتدانى  ورجل أحنف، أي مائل الرجلين، وج في الرجل إلى داخل،اعوجا

إقبال آل واحد من : ف، محرآةَنالَح>: عند القوصوني و.)٦(<يتباعد عقباه وصدور قدميه
في  و.)٧(<القدمين على األخرى بإبهامهما، أو المشي على ظهر القدم من جهة الخنصر

عوجاج في شكل القدم ينتج من أسباب خلقية، أو من ا: فَنَح>: القاموس الطبي العربي
 .)٨(<...بعض إصابات القدم، أو شلل في العضالت المحرآة لمفاصل القدم 

 :بلفظهويفسر ) فَنالَح(مما جاء في القاموس بمعنى و
o ٢/٣٨٤، )آفس(مادة . <...الحنف : س، محرآةَفالَك>:  في القاموس:سَفالَك .

 .)٩(<في بعض اللغات>: ظورقال ابن من
 :الَوَآع •

رى جل حتى ُيإقبال اإلبهام على السبابة من الرِّ: ع، محرآةَآوالَو>: في القاموس
ميل األصابع ِقَبل : الوآع: وقال غيره... >: وفي التاج .)١٠(<... دةْقأصله خارًجا آالُع

: وقال الليث. د يكون في إبهام الرِّجلالسبابة حتى يصير آالُعْقَفة خلقة أو َعَرًضا، وق

                                     
 .٢/٤٥٤، )روح(مادة ابن فارس،  )١(
 .٥٥٧ ،اللبدي عبد العزيز.  د)٢(
 .في هذا اللفظ) الرِّجل(، وآذلك في آل موضع جاء فيه ذآر )القدم(هاهنا ) الرِّجل(يقصد بـ )٣(
 .٣/١٧٥، )حنف(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١٢/١٥١، )حنف(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/١١٠، )حنف(مادة ابن فارس،  )٦(
 .١/٢٧٧القوصوني،  )٧(
 .٤٣٠اللبدي، عبد العزيز . د )٨(
 .٥/٤١٩، )آفس(مادة ابن منظور،  )٩(
 .٣/١٢٨، )وآع(الفيروزآبادي، مادة  )١٠(
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 .)١(<... ميالن في صدر القدم نحو الِخْنَصر، وربما آان في إبهام اليد: الَوَآع

                                     
 .١١/٥٣٠، )وآع(الزبيدي، مادة  )١(
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 ٢٨٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٥(
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         + + + + غالفَد
   + + +  - + + + + + جالفَح
   + + +  - + + + + + جالفَل
   + + +  - + + + + + الفجا
   + + +  - + + + + + دَهاللَّ
   + ٢+ +  - + + + + + جالفَج
   + ٢+ +  - + + + + + لةَجْنالَف
 لةَعْبالَق

)الَقْعَبلة(
+ + + + + -  + +٢ +   

 + + + ٢+ +  - + + + + + جالفَخ
   + + + + +  ض+ + + + + ح َوالرَّ
 + + + + + + + فَنالَح

 ض
     

 + + + + + + + الكفس
 ض

     

 +        + + + + الوآع

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح مثبت بضده)  ض+(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ بالزيادة) ٢(+اإلشارة  -٣
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة) ٢(+اإلشارة  -٤
 .نفي اللفظمتعني أن الملمح ) -(اإلشارة  -٥
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٦(
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 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل = الفَدغ
  ر ر ر ل ل ل ل ف ف ف = ل الفَحج
  ر ر ر ل ل ل ل ف ف = ف ل الفَلج
  ر ر ر ل ل ل ل ف = ف ف ل الفجا
  ر ر ر ل ل ل ل = ف ف ف ل اللََّهد
  ر ر ر ل ف ف = ل ل ل ل ل الفَجج
  ر ر ر ل ف = ف ل ل ل ل ل الَفْنَجلة
 الَقْبَعلة

الَقْعَبلة(
( 

  ر ر ر ل = ف ف ل ل ل ل ل

  ر ر ر = ل ل ل ل ل ل ل ل الفَخج
  ر ر = ر ر ر ر ر ر ر ر ل الرََّوح 
  ف = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل الَحَنف
  = ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل الكفس
 =            ل الوآع

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
ذات فجميعها تحمل ) داللَه واالفَج وجالفَل وجالفَح: (ربعة ألفاظ هيبين أ .١

 .النفي و الداللية من حيث اإلثباتالمالمح
ة َجالفْن و جالفجَ : (بين ثالثة ألفاظ هي    .٢ ة َعالقْب و ل ا تحمل     ) ل ذات فجميعه

 .النفي و الداللية من حيث اإلثباتالمالمح
 .مح، فكالهما لها ذات المال)الكفس(و) الحنف(بين  .٣
 :عالقة اشتمال ♦

ل من جهة أخرى        و من جهة ) غالفَد(بين   .١ اظ الحق ع ألف ا  تفكل. جمي اهم
ام      (تشترآان في إثبات ملمح        – انحراف    – في الرجل      –داء في العظ

إال أن جميع ألفاظ الحقل تزيد بإثبات أو نفي بعض المالمح مما     ) القدم
 .يجعل العالقة اشتمال

من جهة أخرى ) مرادفاته وجالفَج( ومن جهة) مرادفاته وجالفَح(بين  .٢
لكن تزيد الجهة  ونفي المالمح الداللية ذاتها وفهما تشترآان في إثبات 

 ).اعوجاج(الثانية بالتضعيف الموجود في ملمح 
ين  .٣ ه وجالفَح(ب ة) مرادفات ن جه ال  ) جالفَخ( وم رى، فك ة أخ ن جه م

ات    ا     والجهتين تشترآان في إثب ة ذاته د  لكن   ونفي المالمح الداللي تزي
ي ملمح  ود ف ضعيف الموج ة بالت ة الثاني اج(الجه ب ). اعوج ى جان إل

 ).إحدى الفخذين(إثبات ملمح 
من جهة أخرى، فكال الجهتين        ) جالفَخ( و من جهة ) مرادفاته و جالفَج(بين   .٤

د الجهة الثانية         و نفي المالمح الداللية ذاتها        و تشترآان في إثبات   لكن تزي
 ).إحدى الفخذين(بإثبات ملمح 

 :قة تنافرعال ♦
 –داء في العظام (فاللفظان يتفقان في إثبات ملمح ) فَنالَح( و)حَوالرَّ(بين  .١

ي الرجل  دم – انحراف –ف الب- الق ح  )  انق ي ملم ضادان ف ا يت إال أنهم
الساق (بإثبات ملمح ) حَوالرَّ(يزيد  و) على وحشيها–تداني صدر القدم (

 ). إلى الخارج– اعوجاج –... 
ل من جهة أخرى            و من جهة  ) فلحَنا و حَوالرَّ(بين   .٢ اظ الحق ع ألف  جمي

ادة الحاصلة في        ) انقالب (ذلك للتناقض الحاصل في ملمح        و مع الزي
ات أم               األلفاظ في بعض المالمح دون بعضها اآلخر سواء أآانت باإلثب

ل              و بالنفي ا يجع سواء أآانت في الجهة األولى أم في الجهة الثانية مم
 .العالقة تنافر

 .جدول عالقة التضاد والجزء من آلوتختفي من ال
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 :يصيبها من أوجاع مخصوصةما المتعلقة بالعظام أمراض  -٥
 :)١(سِرْقالنِّ •

أصابع  ووجع مفاصل الكعبين وورم،: س، بالكسرِرْقالنِّ>: ذآر صاحب القاموس أن
رم يحدث في مفاصل و ووجع: س، بالكسرِرْقالنِّ>: في قاموس األطباء و.)٢(<...الرجلين 
 من )٣(هو التسمية، قال ابن هبل وأصابع الرجلين ال سيما مفصل اإلبهام والكعبين
س، تسمية ِرْقمن هذا اللفظ أخذ اسم النَّ وقوروس،مفصل إبهام الرجل يسمى ُن: األطباء

رس من جملة أوجاع المفاصل، فقد يبتدأ ْقأما النَّ و:قال الشيخ و.للحال باسم المحل انتهى
هذا المرض إنما يشتد وجعه  و.قد يتورم انتهى وربما صعد إلى الفخذ، ومن األصابع

 . )٤(<...لعدم تحللها بسرعة  ولضيق المفاصل عن المواد المنصبة إليها،
 :ةَآْوالشَّ •

من و>: قال الزبيدي. )٥(<...داء م : ... آةْوالشَّو>: جاء في القاموس المحيط
ة َآْوريح الشَّ و:قال الشيخ>: في قاموس األطباء و.)٦(<...داء آالطاعون : آةْوشَّال: المجاز

يذهب ريح الشوآة مذهب وجع المفاصل، إال أن  وتأآله، وسببه أخالط حادة تنفذ في العظم
في ريح الشوآة تكون في العظم، تفسد العظم  والمادة في وجع المفاصل تكون في اللحم،

ريح الشوآة فساد يعرض في العظم حتى أنه يذهب منه : )٧(ن القفقال اب. جزءا بعد جزء
 . )٨(<...جزءا بعد جزء 

 :ةاَخالصَّ •
ورم في العظم من آدمة أو صدمة يبقى أثره : خةَاالصَّ>: في القاموس المحيط

                                     
ة و>) ١( ة الرومي ن اللغ ولنج : ... م رس والق ان: النق سيوطي، <مرض ر ، ال ة المزه وم اللغ ي عل  ف

ى             ( وقال الثعالبي في فصل      .٢٧٧-١/٢٧٦أنواعها،  و ة إل سبه بعض األئم ا ن فيما حاضرت به مم
 .٣٤٠فقه اللغة، . <النقرس والقولنج مرضان معروفان... >): اللغة الرومية

 .٢/٣٩٧، )نقرس(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
ـ ٦١٠ - ٥١٥ ((٣) ر) م١٢١٣-١١٢٢/ه ي المع ن عل د ب ن أحم ي ب لعل ابن هب رف وف ب ، ويع

 ذي القعدة، ونشأ بها ٢٣ولد ببغداد في . طبيب، أديب، شاعر) مهذب الدين، أبو الحسن(بالخالطي، 
دين                : من تصانيفيه ... وقرأ فيها األدب والطب      ال ال ه لجم دات ألف ع مجل المختار في الطب في أرب

ا  روف ب وزير المع الي ال ب الجم اب الط ي  . لجواد، وآت ن أب ا  ٣٧٥-٣٧٣بعة، يصأاب ر رض ، عم
 .٢/٣٩٧آحالة، 

 .١/٢٢٢القوصوني،  )٤(
 .٣/٤٢٢، )شوك(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١٣/٥٩٧، )شوك(مادة الزبيدي،  )٦(

. طبيب شامي) أبو الفرج (أمين الدولة بن يعقوب بن إسحاق بن القف) م١٢٨٦-١٢٣٣/هـ٦٨٥ - ٦٣٠(  (٧)
دات،             : له من الكتب  . ولد بالكرك  الشافي في الطب، شرح الكليات من آتاب القانون البن سينا في ست مجل

 .٤/١٢٦، ١/٤٠٦عمر رضا آحالة،  ،٧١٨-٧١٧ابن أبي أصيبعة، ... مقالة في حفظ الصحة
 .١/٣٢٤القوصوني،  )٨(



 ٢٩٠ عظامأمراض ال 

 ٢٩٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

...>)١( . 

                                     
 .١/٣٦٤، )صيخ(دة ماالفيروزآبادي،  )١(
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 ٢٩١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ن األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بي )٧٧(
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 + + -  + + سِرْقالنَّ
 - + + + - + آةْوالشَّ
  - +  + + ةاَخالصَّ

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .ن اإلشارة يعني أن الملمح منعدم عن اللفظالمربع الخالي م -٣

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٨(

 ةاَخالصَّ ةَآْوالشَّ سِرْقالنَّ 
 ر ر = سِرْقالنَّ
 ر = ر آةْوالشَّ
 = ر ر ةاَخالصَّ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .تنافر: ر 
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 ٢٩٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ة للجدولالقراءة التحليلي 
اظ،          الجدول السابق يتضح من خالل      وجود نوع واحد من العالقات تربط بين األلف

 :هي
 :تنافرعالقة  ♦
داء في (فهما يتفقان في إثبات ملمح ) آةْوالشَّ( و)سِرْقالنَّ(ذلك بين و .١

 – عام  –ورم ( ، إال أنهما يتناقضان في ملمح  ) بسبب مادة  –العظام  
 ). تآآل(بإثبات ملمح ) الشوآة(، ويزيد )في اللحم 

ات ملمح          )ةاَخالصَّ( و )سِرْقالنَّ(بين  و .٢ داء في   (، فهما يتفقان في إثب
ادة    –عام  ( إال أنهما يتناقضان في ملمح      )  ورم   –العظام   سبب م ، ) ب
 ).في اللحم( بإثبات ملمح ) سِرْقالنَّ(ويزيد 

ات ملمح           )ةاَخالصَّ( و )ةوَآالشَّ(بين  و .٣ ان في إثب ي داء ف  (، فهما يتفق
ادة    –ورم  (، إال أنهما يتناقضان في ملمح        ) عام –العظام   سبب م ، ) ب
 ).في اللحم(، وبنفي ملمح )تآآل(بإثبات ملمح )الشوآة(ويزيد 

 .وال تسجل الجداول عالقة ترادف أو اشتمال أو تضاد أو جزء من آل
 



 ٢٩٣ عظامأمراض ال 

 ٢٩٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض العظام العامة: ثالثا •
 :الُفقاس •

 )١(<داء في المفاصل: ابَروآُغ : ...وسًاس فُقفََقس يفِق >:جاء في القاموس المحيط
 .)٢(<شبيه بالتشنج >:قال الزبيدي

 
 :ةَيْثالرَّ •

أو منعك االلتفات من  ... وجع المفاصل واليدين والرجلين: ةَيْثالرَّ >:في القاموس
 أو ما ...المفاصلوجع الرآبتين و >:وفي تاج العروس عن الصحاح، )٣(<آبر أو وجع

 .)٤(< من آبر أو وجع، من االنبعاث: والصواب، آذا في النسخ،منعك من االلتفات
 :ةَقَمالَغ •

 .)٦(<)٥(داء يأخذ في الصلب: والَغَمَقة، محرآة >:في القاموس
 :الِعَناج •

 ... :لصلب، وأعنجووجع ا ... :ابَتوآِك >):عنج( جاء في القاموس تحت مادة
وجع الصلب : اج، بالكسرَنوالِع >:وفي قاموس األطباء. )٧(<اشتكى من صلبه

 .)٨(<والمفاصل
 

                                     
 .٢/٣٧١، )فقس(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٨/٤٠١، )فقس( مادة الزبيدي،  )٢(
 .٤/٣٦٥، )رثي(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٩/٤٤٧، )رثي( مادة الزبيدي،  )٤(
 .١/١٢٤ الفيروزآبادي، .<عظم من لدن الكاهل إلى العجب: وبالضم والتحريك:...الصلب> )٥(
 .٣/٣٧٠، )غمق(مادة ، الفيروزآبادي )٦(
 .٢٧٤/ ١، )عنج(  مادة المرجع السابق،  )٧(
 .١/٩٤القوصوني،  )٨(



 

 ٢٩٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 أمراض الجلد: تاسعالفصل ال
 :دْلالِج 

: ك من آل حيوان، جْسالَم: التحريك ولد، بالكسرالِج>: جاء في القاموس المحيط
 هو يدل على قوة والجيم والالم والدال أصل واحد>:  وعند ابن فارس)١(<جلود وأجالد

وفي القاموس  )٢(<.أصلب مما تحته من اللحم وهو أقوى وفالجلد معروف،.صالبةو
يتكون في اإلنسان من طبقتين مختلفتين؛  والكساء الخارجي للجسد،: جلد>: الطبي العربي

شرة بزوائد جلدية تتصل الب و...تسمى السطحية منها البشرة، وتسمى الغائرة األدمة
قة بجلده إذ اهتم اإلنسان منذ بدء الخلي>: ورآتور حّنا بّشديقول ال .)٣(<...آالشعر واألظافر

أمراضه هي األآثر إزعاجا سواء للمريض أو للطبيب  ورا للعيان،نه العضو األآثر ظهوإ
 . )٤(<... يجعله مرضا اجتماعيا أآثر منه عضويااي، فكون المرض ظاهًروالمدا
 :راض الجلدأم

تتوزع األمراض التي تصيب الجلد التي جاء ذآرها في القاموس المحيط على عدة و
صورته، أو تبعا للمكان الذي يصيبه المرض،  وحقول داللية وذلك تبعا لطبيعة المرض

 :وهي آالتالي
 .أمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من قشور: أوال
 .من تغير في اللونأمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه : ثانيا
 .أمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من تفرق اتصال: ثالثا
 .بروز وأمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من نتوء: رابعا
 .أمراض الشعر: خامسا

 .وينقسم بعض هذه الحقول إلى أقسام فرعية أخرى نجدها في موضعها
 .أمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من قشور:  أوال •

 :ازَزالَح •

: زاد الزبيدي. )٥(<ةيَِّرْبالِه: بالفتح و: ...از، آكتابَزالَح>: ذآر الفيروزآبادي أن
في القانون  و.)٦(<ازة واحدتهَزالَح وآأنه نخالة، و في الرأس،ةيَِّرْبالِه: از، بالفتحَزالَح>

                                     
 .١/٣٩٣، )جلد(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١/٤٧١، )جلد(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٣٥٠-٣٤٩اللبدي، عبد العزيز . د )٣(
 .٢٨ طب الجلد عند العرب،  ،بشور حنا توفيق.  د)٤(
 .٢/٢٧٧، )حّز(ة مادالفيروزآبادي،  )٥(
 .٨/٤٨، )حّز(مادة الزبيدي،  )٦(



 ٢٩٥ جلدأمراض ال 

 ٢٩٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 التي تتكون في الرأس ضرب خالةة، أعني النُّيَِّرْبهو اِإل وازَزالَحو>: في الطب آالم فيه
ما من التقشر الخفيف، يعرض للرأس لفساد عرض في مزاجه خاص التأثير في السطح 

 من أمراض الرأس الظاهرة>: في تذآرة داوود يعدها المؤلف و.)١(<...األعلى من الجلد 
 . )٢(<...هو عبارة عن خشونة منفصلة تتسلخ قشورا آالنخالة، وة،يَِّربِْتسمى اِإلو

 :ةيَِّرْبِهال •
،  ما يتعلق بأسفل الشعر مثل : ...ةمَِّذْرة، آِشيَِّرْبالِهو>: ذآر صاحب القاموس
: الراء والباء والهاء>: في مقاييس اللغة البن فارس و.)٣(<النخالة من وسخ الرأس

 ذلك من و...فاألولى . األخرى صفة مكان وتقطع، وإحداهما قطع في الشيء: آلمتان
 .)٤(<ما آان في أسفل الشعر مثل النخالة، سمي بذلك ألنه متقطع: الهبرية
 :يفسر بلفظهو) ةيَِّرْبالِه(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و

o َّس سَّ>: ةَبَكال ك و: ...ةَبْكال رأس ريَّْبالِه: بالتحري ن ال سقط م ادة . <...ة ت م
 .١/١١٠، )سكب(

 :ةيَِّرْبالتِّ •

زاد . )٥(<آالنخالة تكون في أصول الشعر: ة، بالكسريَِّرْبالتِّو>: في القاموس المحيط
هو الذي آالنخالة  وة،يَِّرْبلغة في الِه: ، بالكسرةيَِّرْبالتِّ>: صاحب التاج عن أبي عبيد

...>)٦(. 
 :اءوَبالُق •

في  و.)٧(<...يخرج عليه  والذي يظهر في الجسد،: اءَبَوالُق واءوَبالُقو>: في القاموس
هي مؤنثة ال  ويتسع، يعالج بالريق، وداء معروف، يتقشر: قال الجوهريو>: التاج

هي خشونة >: يقول الهروي في وصف هذا المرض.  )٨(>.جمعها قوب وتنصرف،
مرة مائال إلى تحدث في ظاهر الجلد مع حكة، ويكون لونها مرة مائال إلى السواد، و

 )٩(<...الحمرة

                                     
 .٤/١٨٥، القانونابن سينا،  )١(
 .٢/١٥٧داوود األنطاآي،  )٢(
 .٢/٢٥٤، )هبر(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٢٩-٦/٢٨، )هبر(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٢/٢٨، )تبر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٦/١٢٧، )تبر(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١/١٦٠، )قوب(مادة بادي، الفيروزآ )٧(
 .٢/٣٤٤، )قوب(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢٤١الهروي،  )٩(



 ٢٩٦ جلدأمراض ال 

 ٢٩٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٩(

 المالمح
         

 األلفاظ

)١( 
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 ال
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دا

 

)٢( 
ونة
خش
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كة
ح

 

 - + - + + + ازَزالَح
 - + - + + + ةيَِّرْبالِه
 - + - + + + ةَبْكالسَّ
 - + - + + + ةَيِرْبالتِّ
 +  + + + + اءوَبالُق

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ ومنفي عنه في الوقت نفسه) ±(اإلشارة  -٣
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٤

 
 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٠(

 اءوَبالُق ةريَّْبالتِّ السَّْكَبة ةيَِّرْبالِه ازَزالَح 
  ر ف ف ف = ازَزالَح
 ر ف ف = ف ةيَِّرْبالِه

 ر ف = ف ف السَّْكَبة
 ر = ف ف ف ةَيِرْبالتِّ
 = ر  ر  ر  ر اءوَبالُق

 : مفاتيح الرموز
 .تهااللفظة ذا=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 



 ٢٩٧ جلدأمراض ال 

 ٢٩٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
 :هي و على نوعين من العالقات بين األلفاظالجدول السابقتقتصر  

 :عالقة ترادف ♦
 تفق في إثباتت ، فجميعها) ةيَِّرْبالتِّ(و) ةَبْكالسَّ( و)ةيَِّرْبالِه( و)ازَزالَح(بين  .١

 . الدالليةذات المالمحنفي و
 :عالقة تنافر ♦

ا         ) اءوبَ الُق( و من جهة  ) مرادفاته و ازَزالَح(بين   .١ من جهة أخرى ، فبينم
إال أنهما )  قشور– خشونة –داء في الجلد (تتفق الجهتان في إثبات ملمح 

ي ملمح  ضان ف ام (تتناق ة-ع ات ملمح  و،) حك ى بإثب ة األول د الجه تزي
 ).الرأس(

 .االجزء من الكل والتضاد ووتختفي من الجدول عالقة االشتمال



 ٢٩٨ جلدأمراض ال 

 ٢٩٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .أمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من تغير في اللون: ثانيا •
 :صَرالَب •

، َصِربياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج، َب: ص، محرآةَرالَب>: في القاموس
يظهر في الجسد لفساد مزاج آان : لو قال و...>: قال الزبيدي.. )١(<...ص ، فهو أبَرَحِرآَف

هو أن يكون في  والصاد أصل واحد، والراء والباء>: المقاييسفي  و.)٢(<...أخصر
ص بياض َرالَب>: في التنوير و.)٣(<...صَرمن ذلك الَب. الشيء لمعة تخالف سائر لونه

بياض يظهر في : صالبَر>: يقول الهروي. )٤(<ناصع غائر في اللحم، حتى يبلغ العظم
ا آان في سائر األعضاء حتى ربم ويكون في بعض األعضاء دون بعض، ويغور، والبدن

 هو من األمراض التي تعديو>: يقول عنه األنطاآي و.)٥(<يصير لون البدن آله أبيض
 .)٦(<تورثو

 : بلفظهيفسر و)صالبَر(مما جاء في القاموس المحيط بمعنى و
o َّ٣/٥١، )سلع(مادة . <...صالبَر و:..ع، محرآةَلالسَّو>: عَلالس. 
o ُّ١/٢١، )ساء(مادة . <...البرص و:..وء، بالضمالسُّو>: وءالس. 
o ٢/٣٥٠،)وضح(مادة . <..صو البَر:..ح، محرآةَضالَو>: حَضالَو. 
 :ةَبْسالُح •

من ابيضت جلدته من داء ففسدت شعرته فصار :... بَساألْحو>: جاء في القاموس
 .)٧(<ة، بالضمَبْساالسم من الكل الُح وص،األبَر وأحمر، وأبيض

 :قَهالَب •
بياض رقيق ظاهر البشرة، لسوء مزاج : ق، محرآةَهالَب>: في القاموس المحيط

األسود يغير الجلد إلى السواد، لمخالطة  وغلبة البلغم على الدم، والعضو إلى البرودة،
هو سواد  والقاف آلمة واحدة، والهاء ولباءا>: في المقاييس و.)٨(<المرة السوداء الدم

البرص األبيض  وقد فرق ابن سينا بين البهقين و.)٩(<...يعتري الجلد أو لون يخالف لونه 

                                     
 .٢/٤٥٤، )برص(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٩/٢٤٠، )برص(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢١٩، )برص(ابن فارس،  )٣(
 .١٩٨-١٩٧/ ٤القمري،  )٤(
 .٤٩الهروي،  )٥(
 .٢/٤٥داوود األنطاآي،  )٦(
 .١/٧٢، )حسب(ادة مالفيروزآبادي،  )٧(
 .٣/٢٩٢، )بهق(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .١/٣١٠، )بهق(مادة ابن فارس،  )٩(



 ٢٩٩ جلدأمراض ال 

 ٢٩٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 البرص نافذ في الجلد وإن آان غور فقليل، وإن البهقين في الجلد>:  يقول)١(الحقيقي
هو أيضا من و>: يقولعده األنطاآي من األمراض المعدية ف و.)٢(<اللحم إلى العظمو

 .)٣(<آان الظاهر خالفه وتورث عند الطبيب واألمراض التي تعدي إجماعا
 :فَلالَك •

 لون بين السواد وشيء يعلو الوجه آالسمسم،: محرآة و: ...فَلالَك>: في القاموس
ل صحيح الفاء أص والالم والكاف>: في المقاييس و.)٤(<حمرة آدرة تعلو الوجه والحمرة،و

 .)٥(<شيء يعلو الوجه فيغير بشرته: فَلمن الباب الَك و. ...تعلق به ويدل على إيالع بالشيء
: في آتب األطباءو>: قد قال القوصوني ما قاله الفيروزآبادي في وصف هذا المرض ثم قالو

هو تغير >: يقول الهروي. )٦(<...الحمرة متصال بعضها ببعض  وآثار لونها بين السواد
و في حقائق .)٧(<أآثر ما يكون في الوجه وحدوث آثار آمدة فيه، والجلد إلى السواد،لون 

في القاموس  و)٨(<آثار لطخية إلى السواد من الوجه في األآثر:ف َلالَك>: أسرار الطب
اصطالح عام للتشوه اللوني في الجلد، يحدث على شكل بقع، أو : فآَل>: الطبي العربي

 .)٩(<ءنقط صفراء بنية، أو سودا
 :شَمالنَّ •

 سود، أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه، ونقط بيض: ش، محرآةَمالنَّ>: في القاموس
الشين أصل يدل على تخطيط  والميم والنون>: في المقاييس و.)١٠(<... َحِر، آَفَشِمقد َنو

: في وصفه يقول القوصوني و.)١١(<هي خطوط النقوش ومنه النمش... في شيء 
 سود أو بقع تقع في الجلد تخالف ألوانه آذا في آتب اللغة، ونقط بيض: ش، محرآةَمالنَّ>
ش قطعة سوداء أو إلى حمرة مستديرة تحدث في َمالنَّ: في آتب األطباء قال السمرقنديو

                                     
أما و>:  غير حقيقي والمقصود به البرص األسود، يقول ابن سيناافي هذا إشارة إلى أن هناك برًص )١(

ى                البهق  الشيء المسمى البرص األسود فليست نسبته إلى البرص األبيض نسبة البهق األسود إل
بيض، بل هو جنس مخالف في المعنى للبرص األبيض، وذلك ألن البرص األسود هو المسمى                  األ

، القانون. <القوباء المتقشر، وهو تخزف يعرض للجلد مع خشونة شديدة وتفليس آما يكون للسمك
د المت     (وقد جاء ذآر هذا المرض في     . ١٩٨-٤/١٩٧ اظ أمراض  الجل داللي أللف ل ال ا   عالحق ة بم لق
 ).قشورصيبه من ي

 .٤/١٩٧، القانونابن سينا،  )٢(
 .٢/٤٠داوود األنطاآي،  )٣(
 .٣/٢٥٨، )آلف(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٥/١٣٦، )آلف(مادة ابن فارس،  )٥(
 .١/٢٨٥القوصوني،  )٦(
 .٢٤٨الهروي،  )٧(
 .١٦٧ السجزي،  )٨(

 .٩٤٠بدي، لعبد العزيز ال. د )٩(
 .٢/٤٤٦، )نمش(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٥/٤٨١، )نمش(مادة ابن فارس،  )١١(



 ٣٠٠ جلدأمراض ال 

 ٣٠٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

في  و.)١(<حدوثه في األآثر يكون في الوجه وربما عرضت حتى تصير مثل الكف والجلد
 )٢(<.آثار نقطية إلى السواد: شَمالّن>: حقائق أسرار الطب

                                     
 .١/٢٢٩القوصوني،  )١(
 .١٦٧ السجزي، ) ٢(



 ٣٠١ جلدأمراض ال 

 ٣٠١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨١(

 المالمح
          

 األلفاظ

)١( 
جلد
 ال
في

ء 
دا

 

)٢( 
ي 
ر ف
تغي

ون
الل

 

)٣( 
ض
بيا

 

)٤( 
ص
خال

 

)٥( 
ئر
غا

 

)٦( 
عد
م

 

 + + + + + + صَرالَب
 + + + + + +الَوَضح...السََّلع
 + + + + + + ةَبْسالُح
 + - +  ض++ /  + + قَهالَب
 - - -  ض+ + + فَلالَك
 - - -  ض+ + + شَمالنَّ

 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت بضده)  ض+(اإلشارة  -٣
 .دهتعني أن الملمح مثبت اللفظ مع ض)  ض+(+ / اإلشارة  -٤



 ٣٠٢ جلدأمراض ال 

 ٣٠٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٢(
... السلع  صالبَر 

 الوضح
 شَمضالّن فَلالَك قالبَه ةَبْسالُح

 د د ر ف ف = صَرالَب
... السََّلع 
 الوضح

 د د ر ف = ف

 د د ر = ف ف ةَبْسالُح
 ر ر = ر ر ر قَهالَب
 ف = ر د د د فَلالَك
 = ف ر د د د شَمالنَّ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 
 .تضاد: د 



 ٣٠٣ جلدأمراض ال 

 ٣٠٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
 :هي و وجود ثالثة أنواع من العالقات بين األلفاظالجدول السابقيتضح من  

 :عالقة ترادف ♦
ين  .١ سلع (و )صَرالَب(ب ل ، )ةَبْسالُح(و) الوضح... ال ا تحم ذات فجميعه

 .اإلثبات و الداللية من حيث النفيمحالمال
 الداللية من حيث    ذات المالمح ، فكالهما يحمالن    )شالنَم( و )فالكَل(بين   .٢

 .اإلثبات والنفي
 :عالقة تنافر ♦

في ) ومرادفاته صالبَر(جميع ألفاظ الحقل، فبينما يتفق مع  و)قالبَه(بين  .١
، ) معد– خالص – بياض – تغير في اللون –داء في الجلد (إثبات ملمح  

ضد      ) البهق(يزيد   و ،)غائر(إال أنهما يتاقضان في ملمح       ات ملمح ال بإثب
 ).بياض(لـ
 تغير –داء في الجلد (في إثبات ملمح ) ش النَم–ف الكَل(بينما يتفق مع  و .٢

، )غائر(في نفي ملمح  و)بياض(في إثبات الملمح المضاد لـ و)في اللون
ات ملمح      و ،) معد –خالص  (إال أنهما يتناقضان في ملمح       الزيادة في إثب

 .يجعل العالقة في دائرة التنافر) قالبَه(في ) بياض(
 :عالقة تضاد ♦
ين  .١ َر(ب ة و) ومرادفاتهص الب نَمالكَل(من جه ة أخرى، ) شف وال من جه

إال أنهما )  تغير في اللون–داء في الجلد (فالجهتان تتفقان في إثبات ملمح 
 ). معد– غائر –خالص (مح ، وتتناقضان في مل)بياض(تتضادان في ملمح 

 .سجل الجدول عالقة اشتمال أو جزء من آليوال 
 

 



 ٣٠٤ جلدأمراض ال 

 ٣٠٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .أمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من تفرق اتصال: ثالثا •
 :وينقسم هذا الحقل إلى قسمين هما

 ).جلدي(مايصيبه من تفرق اتصال سطحي  .١
 ).لحمي(ما يصيبه من تفرق اتصال غائر  .٢

 ).جلدي(مايصيبه من تفرق اتصال سطحي  -١
 :شْدالَخ •

مزقه، قل أو أآثر، أو :  الجلد≈ وشه،خَم: شهشه يخِدخَد>: جاء في القاموس المحيط
الخدوش و>: في تاج العروس و.)١(<...اسم لذلك األثر أيضا : شْدالَخ و...نحوه  وقشره بعود

مزق : ش، بالفتحْدَخال>: في قاموس األطباء و.)٢(<...ش ْدهي جمع الَخ والكدوح، واآلثار
أما أمراض و>: يقول فيه ابن سينا) أمراض تفرق االتصال(في القانون آالم في  و.<الجلد

 .)٣(<...جا ْحَس وشاْدتسمى َخ وتفرق االتصال، فقد تقع في الجلد
 :بلفظهمفسًرا  مما جاء في القاموس بهذا المعنىو

o ٢/٤٢١، )خمش(مادة . <...شه خَد: شهيخُم وشه يخِمش وجههخَم>: شْمالَخ. 
o ٣/٢٥٠، )قطف(مادة . <خدوش: وفُطبه ُقو>: وفُطالُق. 
o ٢/٤٠٥، )أرش(مادة . <شْدالَخ: ... شْراَأل>: شْراَأل. 
o ١/٣٦٦، )آدح(مادة . <شتخدَّ: ح الجلددَّتَك و...ش ْدَخ: حْدبه َآو>: حْدالَك. 
o ٤/٢٧٨، )مشن(مادة . <...ش ْدالَخ و: ...نْشالَم>: نْشالَم. 
 :حَذالَم •

اصطكاك الفخذين، أو احتراق ما  و: ...ح، محرآةَذالَم>: ذآر صاحب القاموس أن
: في مقاييس اللغة و.)٦(<صية الحتكاآها بشيءتشقق الِخ و،)٥(األليتين و)٤(بين الرفغين

 .)٧(<أن يمشي الرجل فتسحج إحدى رجليه األخرى: حَذالَم: الحاء يقولون والذال وميمال>
فعلى سبيل المثال يقول .  في مواضع منها)٨(قد جاء الكالم في آتب الطب عن السحجو

 تسمى خدشا وأما أمراض تفرق االتصال فقد تقع في الجلد،و>: ابن سينا في القانون
يقال عنه األطباء حقيقة على : ج، بالفتحَحالسَّ>: طباءفي قاموس األ و.)٩(<...سحجا و

 .)١(<...تفرق اتصال منبسط في سطح عضو يزول معه شيء من ظاهره عن موضعه 
                                     

 .٢/٤١٨، )خدش(مادة الفيروزآبادي، ) ١(
 .٩/١٠٢، )خدش(الزبيدي، مادة ) ٢(
 .١/١٤٥ابن سينا، القانون، ) ٣(
 .٣/١٤١، )رفغ(مادة الفيروزآبادي، . <أصل الفخذ: غْفالرُّ>) ٤(
 .٤/٣٢٠، )ألي(مادة الفيروزآبادي، . <لعجيزة، أو ما رآب العُجز من شحم ولحما: ةَياألْل>) ٥(
 .١/٣٤١، )مذح(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٥/٣١٠، )مذح(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١/٢٦٣، )سحج(مادة الفيروزآبادي، . <قشره فانسحج: سحجه، آمنعه >)٨(
 .١/١٤٥، القانونابن سينا،  )٩(



 ٣٠٥ جلدأمراض ال 

 ٣٠٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 .)١(<...اتصال منبسط في سطح عضو يزول معه شيء من ظاهره عن موضعه 
 :حَذالَب •

 .)٣(< الفخذين)٢(سحج>: ح بالتحريكَذذآر صاحب الفيروزآبادي أن الَب
 :انَقْرالُح •

: انَقْرالُحو>: في اللسان و.)٤(<اصطكاك الفخذين: ان بالضمَقْرلُحاو>: في القاموس
: القاف أصالن والراء والحاء>في مقاييس اللغة و.)٥(<هو اصطكاك الفخذين وح،َذالَم

اآلخر شيء  وإليه يرجع فروع آثيرة، والتهاب وأحدهما حك الشيء بالشيء مع حرارة
 .)٦(<هو من احتكاك إحداهما باألخرى وح في الفخذينالمَذ: قانْرالُح و...من البدن 

 :حَذالَو •

زاد . )٧(<احتراق في باطن الفخذين و: ...ح، محرآةَذالَو>: جاء في القاموس
 .)٨(<ح أيضايقال له المَذ و:قال. انسحاج يكون فيهماو>: صاحب التاج عن النضر

 :دَرالثَّ •

آذلك في  و.)١٠(< في الشفتين)٩(تشقق: د، بالتحريكَرلثَّا>: جاء في القاموس المحيط
 .)١٢(<تشقق في الشفتين: د، بالتحريكَرمن المجاز الَثو>: في التاج زيادة و.)١١(اللسان

إن : يقال و...ما أشبهه  وهو فت الشيء والدال أصل واحد والراء والثاء>: في المقاييسو
ي عامة الشقوق التي تظهر على الجلد، والبن سينا آالم ف.)١٣(<الثرد تشقق في الشفتين

                                     
 .١/٨٨القوصوني،  )١(
 .على أنه مرض) السحج( للحديث عن الفيروزآباديلم يتعرض  )٢(
 .١/٢٩٢، )بذح(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٣/٢٩٨، )حرق(مادة المرجع السابق،  )٤(
 .٢/٦٤، )حرق(مادة ابن منظور،  )٥(
 .٤٤-٢/٤٣، )حرق(مادة ابن فارس،  )٦(
 .١/٣٥٠، )وذح(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٤/٢٤٦، )وذح(مادة الزبيدي،  )٨(
الشين والقاف أصل صحيح يدل على انصداع في الشيء، ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى >) ٩(

الصاد والدال والعين أصل يدل على >: يقول) صدع(وفي مادة . ٣/٧٠ابن فارس، .<االستعارة
 .٣/٣٣١المرجع السابق، . <انفراج في الشيء

 .١/٣٨٨، )ثرد(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١/٣٣٠، )ثرد(مادة ابن منظور،  )١١(
 .٤/٣٧٢، )ثرد(مادة الزبيدي،  )١٢(
 .١/٣٧٥، )ثرد(مادة ابن فارس،  )١٣(
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 ٣٠٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 فصل في الشقوق التي تظهر على الجلد والشفة>: مخصصا لذلك فصال يقول فيه
سبب جميع الشقوق اليبس >:  ويبين سببها بقوله)١(<جلد البدن في آل موضع واألطرافو

جفف لحر مجفف أو ريح منشفة للنداوة أو برد م...ذلك اليبس إما وفي الجلدة حتى تتشقق،
ثم أفرد الحديث عن شقوق الشفة ذاآرا أسبابها التي لم تخرج عما قاله في . )٢(<...مكثف

 )٣(.أسباب الشقوق عامة
 ):مَلالَع (ةمَلالَع •

شق في الشفة العليا أو في : م، محرآتينَلالَع ومةَلالَعو>: جاء في القاموس المحيط
الميم أصل صحيح واحد يدل على أثر  والالم والعين>: في المقاييسو .)٤(<إحدى جانبيها

القياس واحد  والرجل أعلم والشق في الشفة العليا: مَلالَع و...تميز به عن غيره  وبالشيء
 .)٥(<ألنه آالعالمة باإلنسان

 :رَتالشَّ •
  .)٦(<انشقاق الشفة السفلى>: )شتر( تحت مادة في القاموس المحيط

 :حَلالَف •
، وفي رجله شق في الشفة السفلى: محرآة و...ح َلالَفو>: جاء في القاموس المحيط

أحدهما يدل : الحاء أصالن صحيحان والالم والفاء>: في المقاييس و.)٧(<شقوق: ُفُلوح
لشفة يقال للمشقوق ا و...فاألول فلحت األرض شققتها . بقاء واآلخر على فوز وعلى شق،
اسم  وقد فلحها فلحا شقها وشق في الشفة،: ح، محرآةَلالَفو>: في التاج و.)٨(<أفلح: السفلى

هو تشقق في : قيل وم،َلشق في وسطها دون الَع: حَلالَف: قيل وذلك الشق الفلحة مثل القطعة،
شق في الشفة : حَلالَف: في التهذيب و...ضخم آما يصيب شفاه الزنج  واسترخاء والشفة
في رجله ُفُلوح، بالضّم، أي شقوق من البرد، : ، ويقالفلى فإذا آان في العليا فهو علمالس

 .)٩(<ويروى بالجيم أيًضا
 :عَلالزَّ •

في ظاهر  وباطنه، وشقاق في ظاهر القدم: ع، محرآةَلالزَّ>: جاء في القاموس

                                     
 .٤/٢٢٤، القانونابن سينا،  )١(
 .٤/٢٢٥ المرجع السابق، )٢(
 .٤/٢٢٥المرجع السابق،  )٣(
 .٤/١١٧، )علم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١١٠-٤/١٠٩، )علم(مادة ابن فارس،  )٥(
 .٢/١٢١، )شتر(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١/٣٣٠، )فلح(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٤/٤٥٠، )فلح(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٤/١٥٨، )فلح(مادة الزبيدي،  )٩(



 ٣٠٧ جلدأمراض ال 

 ٣٠٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

زوال شيء عن  وعلى تفطرالعين أصيل يدل  والالم والزاء>: في المقاييس و.)١(<الكف
ع شقاق ظاهر الكف فإن َلالزَّ: قال الخليل... تفطر الجلد، تزلعت يده تشققت : مكانه، فالزلع

 شقاق في ظاهر القدم: ع، محرآةَلالزَّ>: في التاج. )٢(<...ع آان في الباطن فهو آَل
فأما إذا . كفآذلك إذا آان في ظاهر ال وعت قدمه، بالكسر، تزلع زلعا،ِلقد َز وباطنه،و

شقاق يكون في : ع، محرآةَلالزَّ>: في قاموس األطباء و.)٣(<عآان في باطنها فهو الكَل
) شقوق الرجل(آما أفرد ابن سينا الحديث عن .)٤(<في ظاهر الكف وباطنه وظاهر القدم

 )٦(.، وذآر عالجه) شقوق اليد(تحدث أيضا عن  و)٥(.<قد تقع لليبس والقشف>: فقال
 :أالكَم •

في  و.)٧(<...تشققت : جله ِر≈ وعليه نعل، وَيِفَح: َحِر، آَفَئِمَآو>: في القاموس
جل مثال، الظاهر أن ذآر الرِّ وتشققت عن تعب،: ئت رجله، بالكسرآِم: قيل و...>: التاج

رجله من البرد انتهى أي  وئت يدهآِم: من المجاز و:فقد قال الزمخشري في األساس
 .)٨(<...تشققت 
 :ثَرالشَّ •

قد  وتشققه، وغلظ ظهر الكف: بالتحريك و: ...ثَرالشَّ>: جاء في القاموس المحيط
 الرجل وغلظ الكف: بالتحريكو>: في التاج و.)٩(<...انشرثت  و،َحِرت يده، آَفَثشِر
ققه تش وهو غلظ ظاهر الكف من برد الشتاء: قيل و.هو تشقق األصابع: قيل وانشقاقهماو

...>)١٠(. 
 :أَشالَك •

 . )١١(<تشققت:  يده≈ و:...َأتكشَّو>: جاء في القاموس المحيط
 :عَلالَف •

 .)١٢(<فلوع: غيرها، ج والشق في القدم: يكسر وع،َلالَفو>: جاء في القاموس المحيط

                                     
 .٣/٤٤، )زلع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣/٢٠، )زلع(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١١/١٩١، )زلع(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٢٥٦القوصوني،  )٤(
 .٤/٢٢٥، القانونابن سينا،  )٥(
 .٤/٢٢٧المرجع السابق،  )٦(
 .١/٣٤، )آمأ(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١/٢٣٩، )آمأ(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/٢٢٩، )شرث(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٣/٢٢٤، )شرث(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .١/٣٣، )آشأ(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .٣/٨٤، )فلع(مادة المرجع السابق،  )١٢(
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: في التاج و.)١(<يءالعين آلمة واحدة تدل على شق الش والالم والفاء>: في المقاييسو
 .)٢(<جَلالَف وحَلآذلك الَف وغيرها، والشق في القدم: يكسر وع، بالفتحَلالَفو>

 :جَلالَف •

الجيم  والالم والفاء>: في المقاييس و.)٣(<تشققت: ت قدمهَجلَّتَف>: في القاموس
يئين اآلخر على فرجة بين الش وغلبة وأصالن صحيحان، يدل أحدهما على فوز

 .)٤(<آل شيء شققته فقد فلجته فلجتين أي نصفين و:ثم يقول... المتساويين 
 :عْلالسَّ •

: في المقاييس و.)٥(<سلوع: الشق في القدم، ج: عْلالسَّ>: جاء في القاموس المحيط
ا إذ: تسلع عقبه: يقال و...انفتاحه والعين أصيل يدل على انصداع الشيء والالم والسين>

 .)٦(<تزلع وتشقق
 :عَلالَك •

الفعل  ووسخ يكون في القدم، وشقاق،: ع، محرآةَلالَك>: جاء في القاموس
. وسخ والعين آلمات تدل على درن والالم والكاف>: في المقاييس و.)٧(<َحِرآَف

 في و.)٨(<عًاع آَله تكَلجُلعت ِرقد آِل وع،َلَآ: الوسخ بالقدم والشقاق: يقولون
 .)٩(<...شقاق بالقدمين : ع، محرآةَلالَك>: قاموس األطباء

  :احبَُّذال •
قد  وشقوق باطن أصابع الرجلين،: ارنَّآُز و: ...حذَب>: جاء في القاموس

هو يدل على الشق  والحاء أصل واحد والباء والذال>: في المقاييس و.)١٠(<يخفف
اح بَّالذُّ: من المجازو>: في التاج و.)١١(<...صابع شقوق في أصول األ: احبَّالذُّ... 

نقل الزهري عن ابن  و.شقوق في باطن أصابع الرجلين مما يلي الصدر: آزنار
قطعها  وذلك أنه ذبح األصابع و في باطن أصابع الرجل عرضا،حّز: احبَّالذُّ: بزرج

                                     
 .٤/٤٥١، )فلع(مادة ابن فارس،  )١(
 .١١/٣٥٠، )فلع(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢٧٨، )فلج(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٤٤٩-٤/٤٤٨، )فلج(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٣/٥١، )سلع(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/٩٥، )سلع(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٣/١٠٣، )آلع(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٥/١٣٥، )آلع(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٢٦٦القوصوني،  )٩(
 .١/٣٠٢، )ذبح(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٢/٣٦٩، )ذبح(مادة ابن فارس،  )١١(
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شقوق في : انمَّاح، آُربَّالذُّو>: في قاموس األطباء و.)١(<...جمعه ذبابيح  وعرضا،
 .)٢(<يخفف وباطن أصابع الرجلين عرضا

                                     
 .٤٠-٤/٣٩، )ذبح(مادة الزبيدي،  )١(
 .١٠٦القوصوني،  )٢(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٣(
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     )العقب+ (      -+ -+++ عْلالسَّ
+    +      -+ -+++ عالكَل
باطن + (      -+ -+++ احبَّالذُّ

 )األصابع
    

  .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١ :ملحوظة
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة -٢     
  .تعني أن الملمح مثبت بضده)  ض+(اإلشارة  -٣   
ارة  -٤    اهر(+ اإلش ح     ) ظ صاص بملم ع االخت ظ م ت اللف ح مثب ي أن الملم تعن

 ).ظاهر(
ارة  -٥    ب(+ اإلش ح    ) العق صاص بملم ع االخت ظ م ت اللف ح مثب ي أن الملم تعن

 ).الغقب(
تعني أن الملمح مثبت اللفظ مع االختصاص ملمح         ) باطن األصابع (+ اإلشارة   -٦   
 ).باطن األصابع(
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٤(
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 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
 .تضاد: د 

 :القراءة التحليلية للجدول 
يتضح من خالل الجدول السابق وجود أربعة أنواع من العالقات تربط بين األلفاظ، 

 :هي
 :عالقة ترادف ♦

 .مح، فجميعها تحمل ذات المال)المشن... الخمش (و) الخدش(وذلك بين  .١
ين و .٢ َذ(ب انْرالُح(و) حالب وَذ( و)ق ي )حال شترك ف اظ ت ذه األلف ع ه ، فجمي

 .إثبات ونفي المالمح الداللية ذاتها
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 . المالمح الداللية ذاتهانحمالكالهما ي، ف)جالفَل( و)عالفَل(بين  .٣
 :عالقة اشتمال ♦

فبينما . من جهة أخرى) حالوَذ ورقانالُح وحالبَذ( ومن جهة) حالمَذ(بين  .١
دي  – تفرق اتصال  –داء في الجلد    (لجهتان في إثبات ملمح     تتفق ا   – جل

إال أن )  سبب داخلي–عام (في نفي ملمح  و) الفخذين– احتكاك –منبسط 
 ).الخصية(الجهة األولى تزيد بملمح 

شتَ  و ةم العَل( و من جهة   ) دَرالثَّ(بين   .٢ فكال  . من جهة أخرى     ) حالفلَ  و رال
د  – تفرق اتصال  –في الجلد   داء  (الجهتين تتفقان في إثبات ملمح        – جل

) ةم العَل(إال أن   )  منبسط  –عام   (في نفي ملمح      و ) الشفه –سبب داخلي   
ا (تزيد بإثبات ملمح      شتر ( و )العلي ضد لملمح         ) ال ات ال د بإثب ا (تزي  )العلي

ا (تزيد بإثبات الضد لملمح      ) حالفَل(و ات ملمح       ) العلي ى جانب إثب مع  (إل
 .)القدم( وبإثبات ملمح )ضخم

داء في الجلد (فكال اللفظين يتفقان في إثبات ملمح ) حالفَل( و)الشتر (بين .٣
في إثبات الضد لملمح  و) الشفه– سبب داخلي – جلدي – تفرق اتصال –
يزيد بإثبات ملمح ) حالفَل(إال أن )  منبسط–عام (في نفي ملمح  و)العليا(
 ). القدم- مع ضخم(
 –داء في الجلد (فظان في إثبات ملمح فبينما يتفق الل) أالكَم( و)عَلالزَّ(بين  .٤

دي  –تفرق اتصال    ي   – جل دم  – سبب داخل د – الق في نفي ملمح     و) الي
 ).اليد(في إثبات ملمح ) ظاهر(اختص بـ) عَلالزَّ(، إال أن ) منبسط–عام (
داء في الجلد (فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح ) أالكَش( و)عَلالزَّ(بين  .٥

 –عام  (في نفي ملمح    و) اليد– سبب داخلي – جلدي – تفرق اتصال   –
سط ح   ) عَل الزَّ(، إال أن )منب ات ملم د بإثب دم (يزي صاص  ) الق ع االخت م

 ).اليد(في إثبات ملمح ) ظاهر(بـ
من جهة أخرى، فبينما تتفق الجهتان ) جالفَل وعالفَل( ومن جهة) عَلالزَّ(بين  .٦

 – سبب داخلي – جلدي – تفرق اتصال –داء في الجلد (في إثبات ملمح 
يزيد بإثبات ملمح ) عَلالزَّ(، إال أن ) منبسط–عام (في نفي ملمح  و)القدم

 .مع االختصاص الحاصل فيه) اليد(
 –داء في الجلد (فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح ) أالكَش( و)أالكَم(بين  .٧

دي    –تفرق اتصال     ي    – جل د – سبب داخل  –عام  (في نفي ملمح     و) الي
 ).القدم(يزيد بإثبات ملمح ) أالكَم( أن ، إال)منبسط

من جهة أخرى، فبينما تتفق الجهتان ) جالفَل وعالفَل(من جهة ) أالكَم(بين  .٨
 – سبب داخلي – جلدي – تفرق اتصال –داء في الجلد (في إثبات ملمح 

يزيد بإثبات ملمح ) أالكَم(، إال أن  ) منبسط –عام  (في نفي ملمح     و )القدم
 ).اليد(
ات ملمح           ) أالكَش( و )ثَرالشَّ(بين   .٩ ان في إثب ا يتفق د      (فهم  –داء في الجل

دي    –تفرق اتصال     ي    – جل د – سبب داخل  –عام  (في نفي ملمح     و) الي
 ).مع غلظ(يزيد بإثبات ملمح ) ثَرالشَّ(، إال أن )منبسط
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ا تتفق          ) جالفلَ  و عالفلَ ( و من جهة   ) عْلالسَّ(بين   .١٠ من جهة أخرى، فبينم
 سبب – جلدي – تفرق اتصال –داء في الجلد (الجهتان في إثبات ملمح 

سلع (، إال أن ) منبسط –عام  (في نفي ملمح     و ) القدم –داخلي   د  ) ال يزي
 ).القدم(في ملمح ) العقب(باالختصاص بـ 

ين  .١١ ة) عالكَل(ب ا تتفق ) جالفَل وعالفَل( ومن جه ة أخرى، فبينم من جه
 سبب –لدي  ج– تفرق اتصال –داء في الجلد (الجهتان في إثبات ملمح 

ع (، إال أن ) منبسط –عام  (في نفي ملمح       و ) القدم –داخلي   د  ) الكل يزي
 ).مع وسخ(بإثبات ملمح 

ا تتفق          ) جالفلَ  و عالفلَ ( و من جهة  ) احبَّالذُّ(بين   .١٢ من جهة أخرى، فبينم
 سبب – جلدي – تفرق اتصال –داء في الجلد (الجهتان في إثبات ملمح 

ذُّ (، إال أن ) منبسط  – عام (في نفي ملمح     و ) القدم –داخلي   د  ) احبَّال يزي
 ).القدم(في ملمح ) باطن األصابع(باالختصاص بـ

 :عالقة تنافر ♦
ذلك  ولفاظ الحقل من جهة أخرى،أجميع  ومن جهة)  ومرادفاتهشْدالَخ(بين  .١

اظ،   ) عام(للتناقض الحاصل في ملمح      اقض في ملمح     ومع جميع األلف التن
َذ(مع ) منبسط( َذ( و)حالم همرا وحالب اقض في ملمح  و،)دفات سبب (التن

مع بقية ألفاظ الحقل، إلى جانب الزيادات التي تزيد بها جميع ألفاظ ) داخلي
 .مما يجعل العالقة تنافر. الحقل في إثبات بعض المالمح

ل من        و من جهة ) حالوَذ و قانْرالُح و حالبَذ و حالمَذ(بين   .٢ اظ الحق بقية ألف
رى، ة أخ ي مل وجه ل ف اقض الحاص ك للتن ي ذل ي (مح بب داخل  –س

، إلى جانب الزيادات التي تزيد بها آال الجهتين في إثبات بعض             )منبسط
 .المالمح

 :عالقة تضاد ♦
داء (، فكال اللفظين يحمالن يتفقان في إثبات ملمح )رالشَت(و) ةمالعَل(بين  .١

عام (، وفي نفي ملمح ) الشفة– سبب داخلي – تفرق اتصال –في الجلد 
سط– ا ) منب ح  ، إال أنهم ي ملم ضادان ف ا(يت ة  )العلي ل العالق ا يجع ، مم

 .تضاد
 .وتختفي عالقة الجزء من الكل
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 ).لحمي(ما يصيبه من تفرق اتصال غائر  -٢
 :حْرالَق •

 .)١(< البثر إذا ترامى إلى فساد...: يضم وح،ْرالَق>: جاء في القاموس المحيط أن
أحدها يدل على ألم :  ثالثة أصول صحيحةالحاء والراء والقاف>: في مقاييس اللغةو

. اآلخر على استنباط شيء واآلخر يدل على شيء من شوب، وبجراح أو ما شابهها،
في بحر  و.)٢(<ما يخرج به من قروح تؤلمه: حْرالَق و.ح الجلد يجرحقِر: حْرفاألول الَق

فرق اتصال لحمي، ت: قال القرشي: حة، بالفتحْرالَق وحْرالَق>: الجواهر آالم في هذا يقول
في  و.)٣(<رحةراحة، فإذا تقادم حتى اجتمع فيه القيح سمي َقإذا آان حديثا سمي ِج

القريب منه  وقد تقع في اللحم و: ...أما أمراض تفرق االتصال فقد تقع في الجلد>: القانون
و قي حقائق أسرار الطب .)٤(<...رحة الذي قيح تسمى َق وراحة،تسمى ِج والذي لم يقيح

 .)٥(<بقي منفجرا وعن آل ما جمع مدة ثم انفجر وتتولد عن الجراحات: القرحة>: محققلل
 : بلفظهيفسر ومما يرادفه مما جاء في القاموس المحيطو

o َّص صَمو>: ةَغْمال صاباست آلن≈ و: ...غ ال صَّ:  ف ه ال ارت ب ي  وة،َغْمص ه
 .٣/١٤٧، )صمغ(مادة . <حةْرالَق

 :ةَفْعالسَّ •
قروح : بهاء و: ...بالتسكين و: ...ف، محرآةَعالسَّ>: ذآر صاحب القاموس أن

: قال الزبيدي. )٦(<هو مسعوف و،َيِن آُعَفِعوجهه، ُس وتخرج على رأس الصبي
لم  وهي قروح تخرج بالرأس،: قال بعضهم ولم يذآر الوجه، ونقله الجوهري،و>

لم يعينه  و آراع هو داء يخرج بالرأسقال وال غيره، ويخص به رأس صبي
الفاء  والعين والسين>: في مقاييس اللغة يقول ابن فارس في أصل المادة و.)٧(<...

اآلخر على مواتاة الشيء،  وتشعثه، وأصالن متباينان، يدل أحدهما على يبس الشيء
في قاموس  و.)٨(<قروح تخرج برأس الصبي: فةْعمن الباب السَّ و...فاألول 

قروح ردية تحدث في الرأس تبتدئ بثورا خفيفة : يحرك وفة، بالفتحْعالسَّ>: طباءاأل
قروح : فة، بالفتحْعالسَّ>: يقول الهروي.)٩(<...متفرقة ثم تتقرح قروحا خشكريشية

                                     
 .١/٣٣٢، )قرح(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٨٣-٥/٨٢، )قرح(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١٤٢صوني، القو )٣(
 .١/١٤٥، القانونابن سينا،  )٤(
 .١١٦ السجزي،  )٥(
 .٣/٢٠٥، )سعف(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .١٢/٢٧٢، )سعف(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٣/٧٣، )سعف(مادة ابن فارس،  )٨(
 .١/٢٨٠القوصوني،  )٩(
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، ويقال لها خشكريشة، )١(تحدث في الرأس والوجه، وقد تحدث عند منابت الشعور
 )٢(<..منها رطبة يسيل منها صديد

 :عَرالَق •
 رعُق: هي قرعاء، ج وهو أقرع، وذهب شعر رأسه، و: ...َحِر، آَفَعِرقو>: في القاموس

: عَرالَق>: في التنوير و.)٤(<...قيل ذهب من داء و>: زاد في التاج. )٣(<...رعان بضمهما ُقو
وح في هو قر) عقَر(>: في مفيد العلوم و.)٥(<بطالن الشعر في الرأس من جهة القروح

 . )٦(<فةْعتسمى السَّ والرأس متصلة يذهب معها الشعر
 :)٧(وراُسالنَّ •

علة  والعرق الغبر الذي ال ينقطع، علة في المأقي،: وراُسالنَّ>: ذآر الفيروزآبادي أن
 :الصاد وور، بالسيناُسالنَّو>: في تاج العروس و.)٨(<علة في اللثة وفي حوالي المقعدة،

هو  و: ...في الصحاح و...آلما برأ أعاله رجع غبرا فاسدا  و عرق في باطنه فساد،هوو
قرحة لها غور يسيل منها : الصاد جميعا وور، بالسيناُسالنَّ>: يقول الهروي. )٩(<معرب
قد تحدث في  وقد تحدث في مأق العين و...قلما يندمل، فارسية  والصديد دائما، والقيح

 .)١٠(<...ة في اللث وحوالي المقعدة
 :عَالالُق •

: قال الزبيدي و.)١١(<داء في الفم و: ...ابَرع، آُغَالالُق>: ذآر الفيروزآبادي أن
ع قرحة تتكون في َالالُق>: في القانون و.)١٢(<هو داء يصيب الصبيان في أفواههم: قيلو>

ل أآثر ما يعرض لهم قد يعرض للصبيان آثيرا، ب واتساع، واللسان مع انتشار وجلدة الفم

                                     
 .رْعيريد الشَّ )١(
 .١٥٨الهروي،  )٢(
 .٣/٨٧، )قرع(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١١/٣٦٣، )قرع(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٢٩القمري،  )٥(
 .١١٤ابن الحشاء،  )٦(
د    >) ٧( صيب مقع رح، أو ورم ي ي ج ا، أو ه ا، ضيقا، ملتوي ا عميق ي قرح ية األصل، تعن ة فارس آلم

ديد   و ذو ص ين، وه ة الع سان أو زاوي اجم     . <اإلن ي المع دخيل ف رب وال ي، المع صر عل ة ن جهين
 .٧٣٧العربية، 

 .٢/٢٣٤، )نسر(مادة بادي، الفيروزآ )٨(
 .٧/٥٢٢، )نسر(مادة الزبيدي،  )٩(
 .٢٨٢الهروي،  )١٠(
 .٣/٩٦، )قلع(مادة الفيروزآبادي،  )١١(
 .١١/٣٩٨، )قلع(مادة الزبيدي،  )١٢(
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 .)١(<...إنما يعرض لرداءة اللبن أو سوء انهضامه في المعدة 
 :ةيَبِبالزَّ •

زاد صاحب . )٢(<...قرحة تخرج في اليد : بهاء و: ...يبِبالزَّو>: في القاموس
 .)٤(<ةَفْرتسمى الَع: قيلو>: قال ابن منظور. )٣(<آالعرفة>: التاج

 :ةَفْرالَع •

 .)٥(<...قرحة تخرج في بياض الكف و: ...بهاء و: ...فْرالَعو>: في القاموس
 :ةَفْأالشَّ •

قرحة تخرج في أسفل القدم، فتكوى : ةَفْأالشَّ>: جاء في القاموس المحيط
: قال ابن األثيرو>: في التاج و.)٦(<...فتذهب، أو إذا قطعت مات صاحبها 

: ةَفالشْأ: قال غيره و...هي قرحة تخرج بباطن القدم  وال تهمز، وة تهمزَفْأالش
 أو باطن الكف، فيبقى )٧(ةَصْخالقدم، من عود يدخل في الَب وورم يخرج في اليد

لم يزد القوصوني في وصف هذا المرض  و.)٨(<يعظم وفي جوفها، فيرم الموضع
الفاء آلمة تدل  والهمزة والشين >:في مقاييس اللغة و.)٩(عما جاء به علماء اللغة

 ...تذهب  وهي قرح تخرج باإلنسان فتكوى وةَفمن الباب الشْأ وعلى البغضة،
 .)١٠(<...البغضة  وإنما سميت شأفة لما ذآرناه من الكراهةو

                                     
 .٢/٣٠٩، القانونابن سينا،  )١(
 .١/١٠٣، )زّب(مادة الفيروزآبادي،  )٢(
 .٢/٤٩، )زّب(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٣/١٦٥، )زّب(مادة ابن منظور،  )٤(
 .٣/٢٣٤، )عرف(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/٢١١، )شأف(مادة المرجع السابق،  )٦(
 .٢/٤٥٤، )بخص(مادة الفيروزآبادي، . <لحم القدم: البخص، محرآة>) ٧(
 .١٢/٢٩٣، )شأف(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/٢٨١القوصوني،  )٩(
 .٣/٢٣٨، )فشأ(ابن فارس، مادة  )١٠(



 ٣١٧ جلدأمراض ال 
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٥(
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          + + + + حْرالَق
          + + + + غةْمالصَّ
     + + +-أو+ + + + + ةَفالسْع
     + + +-أو+ + + + + عالقَر

    +  ٢+ + + + + + وراُسلنَّا
   +    + - + + + + عَالالُق

  +     + - + + + + الزِبيَبة
  +     + - + + + + ةَفالعْر
 + +     + - + + + + ةَفالشْأ

 :ملحوظة
    .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 . أن وجود إحدى اإلشارتين يقتضي انعدام اآلخرىتعني) -أو(+اإلشارة  -٣
 . تعني أن الملمح مثبت للفظ مع الزيادة٢+اإلشارة  -٤
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني أن الملمح منعدم عن اللفظ -٥
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٦(
 فةْأالشَّ ةَفْرالَع ةيَبِبالزَّ عَالالُقوراُسنَّالعَرالَق ةَفالسْعالصَّْمغة حْرالَق 

 ل ل ل ل ل ل ل ف = حْرالَق
 ل ل ل ل ل ل ل = ف الصَّْمغة
     ر ف = ل ل ةَفالسْع
     ر = ف ل ل عالقَر
 ر ر ر ر = ر ر ل ل وراُسالنَّ
    = ر   ل ل عَالالُق

 ل ف =  ر   ل ل الزِبيَبة
 ل = ف  ر   ل ل ةَفالعْر
 = ل ل  ر   ل ل ةَفالشْأ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 :هي و وجود ثالثة أنواع من العالقات بين اللفاظالجدول السابقيتضح من  

 :عالقة ترادف ♦
 .مالمح، فكالهما يتفقان في إثبات ذات ال)الصمغة(و) القرح(وذلك بين  .١
 .، فكال اللفظين يحمالن المالمح الداللية ذاتها)ةَفْرالَع( و)ةيَبالزِب(وبين  .٢
ة من حيث       ذات المالمح  ،فكالهما يحمالن    )عَرالَق( و )ةَفْعالسَّ(بين   .٣  الداللي

 .اإلثبات والنفي
 :اشتمال عالقة ♦
من جهة وجميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى، )  ومرادفهحْرالَق( وذلك بين  .١

 – تفرق اتصال –داء في الجلد ( ال الجهتين تتفقان في إثبات ملمح إذ أن آ
بمالمح داللية ) القرح(، إال أن بقية ألفاظ الحقل تزيد عن ) قديم–لحمي 

 .أخرى، سواء أآانت باإلثبات أم بالنفي
من جهة أخرى، فكلتاهما ) الشأفة(من جهة، و) ةَفْرالَع(و) ةيَبالزِب(بين و .٢

 – قديم – لحمي – تفرق اتصال –داء في الجلد (ح تتفقان في إثبات ملم
) الشأفة(، إال أن )يسيل صديًدا(، وفي نفي ملمح ) اليد–الرأس والوجه 

 ).القدم(تزيد بملمح 
 :عالقة تنافر ♦
 -) ومرادفهالقرح(عدا -بين جميع ألفاظ الحقل  ومن جهة) وراُسالنَّ(بين  .١

يسيل (في ملمح (+)  رة حال آون اإلشا) عَرالَق وةَفْعالسَّ(بما فيها 
،  وذلك للتناقض الحاصل بين الجهتين في الملمح المذآور، مع )صديدا

وجود الزيادات في إثبات بعض المالمح الداللية في األلفاظ، مما يجعل 
 .العالقة تنافر

 .سجل الجدول عالقة تضاد أو جزء من آليوال 
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 .روزب وأمراض الجلد المتعلقة بما يصيبه من نتوء: رابعا
 :وينقسم هذا الحقل بدوره إلى حقلين فرعيين هما

 .ما يصيبه من بثور .١
 .ما يصيبه من أورام .٢

 :مايصيبه من بثور -١
 : رْثالَب •

صغار، : قول الجوهري واج صغير،رَُّخ و...: رْثالَب>: جاء في القاموس المحيط
: في التاج و.)١(<رتبثَّ ور، فهو بِثرا،بَث وبثورا وراجهه، مثلثة، بْث ورُثَب: يحرك وغلط،

قال أبو ... خص بعضهم به الوجه  ومثله في األساس، وخراج صغير،: ر أيضاْثالَبو>
جمعها  وغيره من بدن اإلنسان، و على الوجه)٢(يفتح: ريَدالبثور مثل الُج: منصور

 مع دوامهو انقطاع الشيء  والراء أصل واحد، والثاء والباء>: في المقاييس و.)٣(<بثر
البثر خراج صغير، الواحدة : قال الخليل. طر جلده تنفَّبُث: قال الخليل. آثرة وسهولةو
خص بعضهم به  وخراج صغير: يحرك والبثر، بالفتح>: في قاموس األطباء و.)٤(<رةبْث

 صغار آما )٥(قال الشيخ البثور أورام وبثورا فهو أبثر، ويقال بثر وجه فالن بثرا والوجه،
هي الخراجات الصغار، : البثور>: في مفيد العلوم و.)٦(<...ام بثور آبار أن األور

 .)٨(مثله في التنوير و.)٧(<رةبثََ وواحدها بْثرة
 :ولُلْؤالثُّ •

ر صغير صلب مستدير على صور شتى، فمنه بْث و: ...ورُبْنول، آُزُلْؤالثُّ>: في القاموس
طويل  ومسماري، عظيم الرأس مستدق األصل، وعلق،مت ومتشقق ذو شظايا، ومنكوس،
 ثآليل،: آله من خلط غليظ يابس، بلغمي أو سوداوي أو مرآب منهما، ج ومنفتح، ومعقف،

: الثؤلول>: قال الهروي. )١٠(على هذا القوصوني و.)٩(<ل جسدهتثأَل و:ل، بالضمؤِلقد ُثو
                                     

 .٢/١٠، )بثر(مادة آبادي، الفيروز )١(
سان   >: بهامش المطبوعة المصرية   )٢( ه الصواب   : قوله يفتح آذا بخطه، والذي في الل بح ولعل . <يق

 .٦/٤٧الزبيدي، 
 .٦/٤٧، )بثر(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/١٩٦، )بثر(مادة ابن فارس،  )٤(
ا عن    )٥( ي تخرجه الجفن الت صة ب راض المخت ل األم ي حق ورم ف ف ال ر تعري يانظ دار الطبيع . المق

 .٨٠ص
 .١٥١القوصوني،  )٦(
 .٢٠ابن الحشاء،  )٧(
 .٢٩القمري،  )٨(
 .٣/٤٦٦، )ثأل(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١/٣٣٦القوصوني،  )١٠(
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 الصالبة مستديرة ةفي الجلد شديدهي بثور صغار  وواحد الثآليل،: سكون الهمزة وبضم الثاء،
في مفيد  و.)١(<قال بعض أهل اللغة الثولول، بالواو مكان الهمزة وآالحمص فما دونه،

ويفسر ) الثؤلول(مما جاء في القاموس بمعنى  و.)٢(<هي زيادة في الجسد: ثآليل>: العلوم
 :بلفظه

o ٤/١٦٢، )وذم(مادة . < ...الثؤلول والزيادة،: م، محرآةَذالَو>: مَذالَو. 
 :ريَدالُج •

فتحها لقروح في البدن  وري بضم الجيمَدخروج الُج و: ...رْدالَج>: جاء في القاموس
: رْدالَجو>: في التاج و.)٣(<رمجدَّ وهو مجدور ويشدد ويِنر آُعِدُج ورِدقد َج وتقيح وتنفط

هو اسم  وا الدال فمفتوحة على آل حالأم وفتحها لغتان وري بضم الجيمَدخروج الُج
هو داء معروف يأخذ الناس مرة في  وتقيح ولقروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء

 أول من عذب به قوم فرعون ثم بقي بعدهم آما في المصباح: قد قالوا و:قال شيخنا. العمر
 الدال والجيم>: في المقاييس و.)٤(<أول جدري ظهر ما أصيب به أبرهة: قال عكرمةو
األصل الثاني ظهور الشيء نباتا أو غيره فالُجَدِريُّ  و...الراء أصالن فاألول الجدار و

فتح  وري، بضم الجيمَدالُج>: في قاموس األطباء و.)٥(<...هو الَجَدِريُّ أيضا ومعروف،
في مفيد  و.)٦(<...تمتلئ مدة  وبثور صغار تظهر أوال آرؤوس اإلبر، ثم تخرج: الدال
هو بثور صغار تخرج على الجسد مع حمى تتفقأ عن رطوبة ): يِرَدُج(>: علومال

إذا ظهر الجدري أورث حكة، ثم تظهر أشياء آرؤوس و>: يقول ابن سينا. )٧(<صديدية
تكتلئ مدة ثم تتقرح ثم تصير خشكريشة مختلفة األلوان ثم  و، ثم تخرج)٨(ةيَِّسْراإلبر جاِو

 :بلفظه مفسًرا )الجدري(بمعنى  المحيط مما جاء في القاموس و.)٩(<تسقط

o ي ِنُع وعِمآَس: فعله وري،َدالُج: ... بالضم واب، بالكسر،َضالِغو>: ابَضالِغ...> .
 .١/١٤٨، )غضب(مادة 

o ٤/٣١٠، )موه(مادة . <يِرَدلُجا: ةاَهالَمو>: ةاَهالَم. 
o َّ٢/٥٨٩، )نفط(مادة . <الجدري: ةَحِرآَف ويكسر وة،َطْفلنَّاو>: ةَطْفالن. 

                                     
 .٧٥الهروي،  )١(
 .٢٨ ابن الحشاء،  )٢(
 .٢/٣٨، )جدر(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١٧٣ – ٦/١٧٢، )جدر(مادة الزبيدي،  )٤(
 .١/٤٣١،)جدر(مادة رس، ابن فا )٥(
 .١/١٥٧القوصوني،  )٦(
 .٣١ ابن الحشاء،  )٧(
ذع شديد وورم                : جاورسية>) ٨( ا ل بثور صغار متقرحة بيض الرؤوس حمر األصول وربما آان معه

 .٧٩الهروي، . <وسيالن صديد
 .٣/٤٧٨، القانونابن سينا،  )٩(
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 :اقَمالُح •
ي أو شبهه ِرَدالُج: ابَحاب وَسَروآُغ... حمق >: )حمق( تحت مادة في القاموس

اب األولى عن َحاب، وَسَراق آُغَموالُح>: وفي التاج. )١(<ىيَقَميتفرق في الجسد آالُح
ي نفسه أو شبهه آما في الصحاح، يصيب ِرَدالُج:  ابن سيده والثانية عنالجوهري،

ق، وفي ُمهو شيء يخرج بالصبيان، وقد َح: اإلنسان ويتفرق في الجسد وقال اللحياني
. )٢(<رجل محموق آالحميقى مقصورا، عن أبي زيد: يقال منه: قال أبو عبيد: الصحاح

 ي أثناء الحديث عن مرضوذلك ف) ونالقان(وقد ورد ما هو قريب من هذا اللفظ في 
سلم أاء شيء بين الجدري والحصبة وهي يَقَموالُح>: بة فيقول ابن سيناْصي والَحِرَدالُج

نوع من الجدر، وهي حبات بيض آبار : اءيَقَموالُح>: وفي قاموس األطباء. )٣(<...منهما 
شيخ أنه هو نوع من البثور ال يعتد به، قال ال>: وقال الهروي. )٤(<متفرقة يمكن عدها

 .)٥(<بةْصي والَحِرَدشيء بين الُج
 : ومالُم •

يقول . )٦(<وميل فهو مُميم، آِقي، ِمِرَد الُجأشّد... : وم، بالضمالُم>: في القاموس
قد جاء ذآر  و.)٧(<ري يكون آله قرحة واحدةَدوم بالفارسية، اسم الُجإنما الُمو>: الخليل

ثناء الكالم عن مرض الجدري فيقول ابن سينا بعد أن  أفيذلك  وهذا المرض في القانون
 ي هو الجدري الذي بثره في الوجهاِصَصوم الرَّالُمو>: انتهى من الكالم عن الجدري

 .)٨(<هو رديء والقدم والبطن أآثر منه في الساق والصدرو
 :بةْصالَح •

قد  وبثر يخرج بالجسد،: ةَحِرآَف و:يحرك وبة،ْصالَح>: جاء في القاموس المحيط
 الصاد والحاء>: في المقاييس و.)٩(<...ع ِمب، آَسِصَح وب، بالضم، فهو محصوب،ِصُح
ذلك  وباء،هو الحْص وهو جنس من أجزاء األرض، ثم يشتق منه، والباء أصل واحد،و

في  و.)١٠(<باءهو مشبه بالحْص وبة فبثرة تخرج بالجسد،ْصفأما الَح... جنس من الحصبى 
بثور حمر متفرقة تكون عند ظهورها : التحريك وبة، بالفتحْصالَح>: وس األطباءقام

هياج يظهر  ولذاع وسببها دم صفراوي حاد وال تتقيح وآقرص البراغيث ثم تتحبب
                                     

 .٣/٣٠٣، )حمق(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٣/٩٧، )حمق (مادةالزبيدي،  )٢(
 .٣/٤٧٩، القانونابن سينا،  )٣(
 .١/٢٩٧القوصوني،  )٤(
 .١٠٧الهروي،  )٥(
 .٤/١٥٣، )موم(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٩٢٩  الفراهيدي، )٧(
 .٣/٤٧٩، القانونابن سينا،  )٨(
 .١/٧٣، )حصب(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٧٠، )حصب(مادة ابن فارس،  )١٠(
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أنها  والفرق بينهما أن الحصبة صفراوية وهي آأنها جدري صفراوي و:قال الشيخ. سريعا
 .)١(<سمك والجدري له نتوء و لها سمك يعتد به،ال وآأنها ال تتجاوز الجلد وأصغر حجما

عالمات ظهورها قريبة و>: يقول) ريَدالُج( و)بةْصالَح(يضيف ابن سينا فرقا آخر بين و
في مفيد  و.)٢(<االشتعال أشد والكرب وع فيها أآثرمن عالمات ظهور الجدري لكن التهّو

 بثور صغار مع حمى ال مادة قد حكي بالفتح، وآسرها وبسكون الصاد): بةْصَح(>: العلوم
 .)٤(<...حمر حاد، معدي أطفح : الحصبة>: في القاموس الطبي العربي و.)٣(<فيها

 :بَرالَج •
 انَبجْر وبِر فهو َجَحِر، آَفَبِرم، َج: ب، محرآةَرالَج>: جاء في القاموس المحيط

الراء  والباء والجيم>: ييسفي المقا و.)٥(<بأجاِر وابَرِج وبىْرَج وربُج: ب، جأجَرو
فاألول . اآلخر شيء يحوي شيئا وأحدهما الشيء البسيط يعلوه آالنبات من جنسه،: أصالن
: في التاج و.)٦(<...هو شيء ينبت على الجلد من جنسه  وهو معروف، وبالجَر

م خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم يكون معه : ب، محرآةَرالَج>
أخصر من هذا عبارة ابن  وربما حصل معه هزال لكثرته نقله شيخنا عن المصباح ووربث

بثور : ب، محرآةَرالَج>: في قاموس األطباء و.)٧(<اإلبل وبثر يعلو أبدان الناس: سيدة
أآثر ما يحدث في  وربما لم تتقيح وربما تقيحت وصغار تبتدئ بحمرة مع حكة شديدة

لهذه الكلمة مرادفاتها  و.)٨(<...د يحدث في جميع البدنق وخصوصا بين األصابع واليدين
 :)بالجَر(بلفظ مفسرة التي جاءت في القاموس المحيط  المتعددة

o ٣/٤٠٧، )حك(مادة . <بالجَر: ة، بالكسركَّالَحو>: ةكَّالَح. 
o ٢/٤٥٨، )حص(مادة . <بو الجَر: ...اص، بالضمَصالُحو>: اصَصالُح. 
o َّ٤/٣٨٦، )شدو(مادة . <بالجَر و: ...اَدالشَّو>: اَدالش. 
o َّ٤/٣٨٦، )شذو(مادة . <...ب الجَر و: ...اَذالشَّو>: اَذالش. 
o ِّ٤/٤٠١، )طلى(مادة . <...ب ا الجَرَيْلالطِّو>: اَيْلالط. 
o ٢/١٦٢، )عر(مادة . <بالجَر: ةرَّالَع وّرالُع وّرَعال>: ّرالَع. 
o َّ٢/٣٨٨، )لقس(مادة . <بالجَر: سالالِق وسْقاللَّو>: سالالِق وسْقالل. 
o َّ٢/٣٩٧، )نقس(مادة . <...ب الجَر و: ...سْقالنَّو>: سْقالن. 

                                     
 .١/٢٧القوصوني،  )١(
 .٣/٤٨٠، القانونابن سينا،  )٢(
 .٣٦ابن الحشاء،  )٣(
 .٣٩٦اللبدي، عبد العزيز . د )٤(
 .٦٠ – ١/٥٩، )جرب(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .١/٤٤٩، )جرب(مادة ابن فارس،  )٦(
 .١/٣٦٠، )جرب(مادة الزبيدي،  )٧(
 .١/٢٢القوصوني،  )٨(
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o َّ٢٣٥ – ٢/٢٣٤، )نشر(مادة . <...ب الجَر و: ...رْشالنَّ>: رْشالن. 
o ََّر و: ...بقْ النَّ>: بقْ الن ه آالنقَ     وبالج ة من ُصيضم أو القطع المتفرق د َرب، آ

 .١١/١٧٨، )نقب(مادة . <...فيهما 
 :عَلالَك •

: قال النضرو>: في التاج و.)١(<ب الجَرأشّد و: ...ع، محرآةَلالَك>: في القاموس
في  و.)٤(<)٣(اءَنع فيه الِه جربا فييبس فال ينَج)٢(ّضهو الذي يِب وأشد الجرب: الكلع

 .)٥(<ب شديد يابس أبيضجَر و: ...ع، محرآةَلالَك>: قاموس األطباء
 :فَصالَح •

: َحِر، آَفَفِصَح. ب اليابسالجَر: بالتحريك و: ...فَصالَح>: في القاموس
: َحِر جلده، آَفَفِصقد َح وب اليابس،الجَر: ف، بالتحريكَصالَحو>: في التاج و.)٦(<َبِرَج
ربما خرج في  وال يعظم، وبثر صغار يقيح: فَصالَح: قيل و، آما في الصحاح،َبِرَج

هو  والفاء أصل واحد، والصاد والحاء>: في المقاييس و.)٨(< أيام الحر)٧(مراق البطن
في  و.)٩(<بثر صغار يستحصف لها الجلد: فَصالَح و...قوة  وصالبةو تشدد في الشيء
سببها رطوبة رقيقة حارة  وبثور صغار شوآية: ف، محرآةَصالَح>: قاموس األطباء

هي بثور صغار جدا متقاربة ال : فَصَح>: في مفيد العلوم و.)١٠(<...صفراوية أو دموية
: في التنوير و.)١١(< بالعجمية بربلهتسمى ورطوبة فيها يكون في الجلد منها خشونة فقط

 .)١٢(<ملوحته واحتراق يحدثان في ظاهر البدن، من آثرة العرق وحكاك: فَصالَح>

                                     
 .٣/١٠٣، )آلع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 ).يبيض(يريد  )٢(
ون≈و... أه هَنو>) ٣( ة الن ا، مثلث ل يهنؤه ا بالِه:  اإلب م: اباء، آكَتَنطاله ران، واالس نء : للقط اله

 .١/٤٤، )هنأ(مادة الفيروزآبادي، . <بالكسر
 .١١/٤٢٥، )آلع(مادة الزبيدي،  )٤(
 .١/٢٦٦القوصوني،  )٥(
 .٣/١٧٢، )حصف(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
هو الجسم المجتمع من الجلد والعضل الذي على البطن والغشاء الذي تحته وهو و: اق البطنرَُُّم>) ٧(

 .٧٢ابن الحشاء، . <الذي يحوي األحشاء
 .١٢/١٤٠، )حصف(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٦٨ – ٢/٦٧، )حصف(مادة ابن فارس،  )٩(
 .١/٢٧٧القوصوني،  )١٠(
 .٣٧ ابن الحشاء،  )١١(
 .٣٠القمري،  )١٢(
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 :ىَرالشَّ •
ى، لبثور صغار حمر حكاآة َرأصابه بعلة الشَّ:  اهللا فالنا≈ و...شراه >: في القاموس

: في التاج و.)١(< يثور في البدن دفعةتشتد ليال لبخار حار ومكربة، تحدث دفعة غالبا،
أو لبثور صغار حمر حكاآة مكربة : اسم لشيء يخرج على الجسد آالدراهم: ىَرالشَّو>

الحرف  والراء والشين>: في المقاييس و.)٢(<قد تكون بالتدريج وتحدث دفعة واحدة غالبا،
 إعطاء مماثلة، وأحدها يدل على تعارض من االثنين في أمرين أخذا: المعتل أصول ثالثة

 ى بالتحريكَرالشَّ>: في قاموس األطباء و.)٣(<علو والثالث هيج في الشيء واآلخر نبت،و
: في التنوير و.)٤(<...آربها ليال  ويشتد غمها والقصر بثور صغار مسطحة تحدث دفعةو
قد و>: يقول ابن سينا. )٥(<حكة وأن يحمر الجلد آله أو أآثره، مع تلهب: ىَرالشَّ>

 .)٦(< أن تسيل عنها رطوبة صديديةيعرض
 :ةَلْمالنَّ •

يرم مكانها  واحتراق وبثرة تخرج في الجسد بالتهاب و: ...ةَلْمالنَّو>: في القاموس
سببها صفراء حادة، تخرج من أفواه العروق  ويدب إلى موضع آخر، آالنملة، ويسيرا،
في  و.)٧(<حدتها وجلد، لشدة لطافتهاالتحتبس فيما هو داخل من ظاهر ال والدقاق،
 .)٨(<...خفة  وصغر والالم آلماته تدل على تجمع في شيء والميم والنون>: المقاييس

اسم عربي منقول نقال عربيا لبثور دقاق متقاربة ) ةَلْمَن(>: مبيد الهموم وفي مفيد العلومو
 .)٩(<ما قرب منه وتتقرح أو تسعى في الجلد

 :ةَطْفالنَّ •
 ة،منفوَط ويطة نِفآفٌّ و...البثرة  و: ...ةَحِرآَف ويكسر وة،َطْفالنَّو>: في القاموس

ها َطنَفأ وت،ت عمال أو آلََّحقِر: يطانِف وطانَف وطانْف: َحِرت، آَفَطقد نِف ونافطة،و
 في اليد من بثرة تخرج: ةَطْفالنَّ: البثرة قال الليث و...ة َطْفالنَّو>: في التاج و.)١٠(<العمل

في قاموس األطباء  و.)١١(<...نافطة  ومنفوطة، وآف نفيطة، والعمل مألى ماء
                                     

 .٤/٣٨٧، )شري (مادةالفيروزآبادي،  )١(
 .١٩/٥٦٨، )شري(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢٦٧ – ٣/٢٦٦، )شرى(مادة ابن فارس،  )٣(
 .٢/٢٥٢القوصوني،  )٤(
 .٣١القمري،  )٥(
 .٣/٥٧٤، القانونابن سينا،  )٦(
 .٣/٦٣٠، )نمل(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .٥/٤٨٢، )نمل(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٨٦ ابن الحشاء،  )٩(
 .٢/٥٨٩، )نفط(مادة آبادي، الفيروز )١٠(
 .١٠/٤٣٣، )نفط(مادة الزبيدي،  )١١(
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. )١(<اللحم وبثرة مائية تكون بين الجلد: ةَحِرآَف وتكسر وة بالفتحَطْفالنَّو>: للقوصوني
األطباء يطلقون النفاطات على بثور تحدث من ... النفاخات  والنفاطات>: يقول الهروي
تحتبس فيما النفاخات على بثور تحدث من ريح غليظة  و...في ذلك الموضع مائية تحتبس 

ربما قالوا للبثور المائية نفاخات أيضا  و سطحه الظاهر،دون ظاهر العضو فينتو
مما  و.)٢(<لمشابهتها لها في أن لون الجلد فيهما ال يختلف آما يختلف في البثور الخلطية

 :بلفظهامفسًرا  )ةَطْفالنَّ(جاء في القاموس بمعنى 
o َّل و: ...خْبالنَّ>: خْبالن د عن العم ط من الي ا نف ادة . <...يحرك  وم بخ(م ، )ن

١/٣٧٣. 
o َّورمت من آد العمل  و طتتنفَّ: نفوغا و غا نفْ َعَن، آمَ )بالفاء(ت يده،   َغَفَن>: غْفالن

 .٣/١٥٣، )نفغ(مادة . <تَغآتنفَّ
 :لْجالَم •

نفطت من : والمُج والمَج وال، مْجَحِرَف آت يده،َلِجَم>: جاء في القاموس المحيط
قشرة رقيقة يجتمع : ةَلْجأو الَم. أن يكون بين الجلد واللحم ماء: لْجأو الَم...العمل فمرنت 

 : بلفظه مفسًرا)لْجالَم(مما جاء بمعنى  و.)٣(<فيها ماء من أثر العمل
o ٤/٤٥٠، )مكو(مادة . <ت من العملَلِجَم: ى مكات يده تمَكَيِكَمو>: الَمْكي. 
 :رْزالِف •

ة من قرحة تخرج  دون منتهى العانة، آغّد)٤(ةَنِه و: ...رْزالِفو>: في القاموس
هى  تخرج في مغرز الفخذ دون منت)٦(ةَخة آنْبَنِه: الِفْزرو>: في التاج و.)٥(<...باإلنسان 

 . )٧(<العانة آغدة من قرحة تخرج باإلنسان أو جراحة
 : )ةدَّالُع (ّدالُع •

 .)٨(<بثر يخرج في وجوه المالح: ة بضمهمادَّالُع وّدالُعو>: جاء في القاموس المحيط
ا بثر هم: قيل ودة بضمهما بثر يكون في الوجه، عن ابن جني،الُع ودالُعو>: في التاجو

 فاقبحه أي ابيض ّداستمكت الُع: على وجوه المالح، يقال: في بعض النسخ ويخرج في،
يقول ابن سينا في أثناء حديثه عن البثور اللبنية التي تكون . )٩(<رأسه فاآسره هكذا فسروه

الوجه بثور بيض، آأنها نقط لبن بسبب مادة  وإنه قد تنبثر على األنف>: في الوجه
                                     

 .١/٢٥٠القوصوني،  )١(
 .٢٩٠الهروي،  )٢(
 .٣/٦١٤، )مجل(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٤٦٩ – ٤٦٨/ ٤، )هنو(مادة الفيروزآبادي، . شيء يسير: هنة )٤(
 .٢/١٩٢، )فزر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .ابقةالس) النبخ(انظر : ةبخن )٦(
 .٧/٣٤٨، )فزر(مادة الزبيدي،  )٧(
 .١/٤٣٤، )عد(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٥/١٠١، )عد(مادة الزبيدي،  )٩(
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: جاء في آتاب دليل المصطلحات الطبية. )١(<لى السطح من بخار البدنصديدية تندفع إ
يتصف بظهور بثور في . هو مرض جلدي التهابي مزمن: العد الشائع، حب الشباب>

 بصورة خاصة في الوجه والجريبات الشعرية الدهنية في المناطق الغنية باإلفراز الدهني
 .)٢(<القسم العلوي من الجذعو

 :ابَظْبالظِّ •
يط   اموس المح ي الق اء ف ر  و: ...ابَظْبالظِّ>: ج وه   و...بث ي وج ف

 . )٣(<...المالح
 :يمِمالذَّ •

بثر يعلو الوجوه من حر أو : يرِمآَأ و...>: )ذم( تحت مادة جاء في القاموس المحيط
هو شيء يخرج من مسام : حاحفي الص و.بثر: يرِميم آَأِمالذَّو>: في التاج و.)٤(<...جرب 
 يعلو )٦(الذي يخرج على األنف من القشف: يمِمالذَّ وقال...  آبيض النمل )٥(المارن
الميم في  والذال>: في المقاييس و.)٧(<األنوف من حر أو جرب واحدته ذميمة والوجوه

بقي في الباب ما يقرب من قياسه  و...المضاعف أصل واحد يدل آله على خالف الحمد 
 .)٨(<يم بثر يخرج على األنفِمإن الذَّ. ن آان صحيحاإ

 :صَحالَو •

 .)٩(<...البثرة تخرج في وجه الجارية المليحة: صَحالَو>: جاء في القاموس المحيط
 :اطَطالَح •

شبه البثر يخرج في باطن الحوق : ابَحاط، آَسَطالَحو>: جاء في القاموس المحيط
في بحر  و.)١٠(<...بهاء : ال تقرح، الواحدة وربما آانت في الوجه، تقيح وله،أو حو
: في القاموس الطبي العربي و.)١١(<بثرة تخرج في الوجه: اط، بالفتحَطالَح>: الجواهر

يختلف حجم الحطاطة من مرحلة ألخرى،  و...اندفاع مرتفع عن سطح الجلد : اطةَطَح>
                                     

 .٤/٢١٤، القانونابن سينا،  )١(
 .١٥٧عماد الخطيب، . د )٢(
 .١/١٣٢، )ظابظب(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٤/٦٥، )ذم(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٤/٢٧٧، )مرن(مادة الفيروزآبادي، . <و طرفه أو ما الن منهاألنف، أ: نالماِر>) ٥(
 .٣/٢٤٩، )قشف(مادة الفيروزآبادي، . <...قذر الجلد : ف، محرآةَشالَق>) ٦(
 .١٦/٢٦٥، )ذم(مادة الزبيدي،  )٧(
 .٢/٣٤٧، )ذم(مادة ابن فارس،  )٨(
 .٢/٤٩١، )وحص(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٥٤٠ ،)حط( مادة المرجع السابق، )١٠(
 .١٠١الهروي،  )١١(
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تغيب الحطاطة دون أن تترك مكانها أثرا،  وص،حتى حبة الحمُّ ومن حجم رأس الدبوس
بثرة >: في موضع آخر و.)١(<سوى بقعة صباغية ناقصة الصباغ تغيب فيما بعد

 .)٢(<...حطاطة تغير صفاتها إلى بثرة أي تتجمع : حطاطية
 :قَالالسُّ •

 .)٣(<ل اللسانبثر يخرج على أص: ابَرآُغ و...ق ْلالسَّو>: جاء في القاموس المحيط

 :)٤(وراُسالَب •

علة م، : وراُسوالَب>: وفي التاج. )٥(<البواسير: علة م، ج: وراُسوالَب>: في القاموس
هي علة تحدث في المقعدة، نسأل اهللا العافية عنها، وعن آل : أعجمي، وقال الجوهري

. )٦(<أي به بواسير) و آان مبسورا: (ج البواسير، وفي حديث عمران بن حصين. داء
والبواسير تنقسم بضرب من القسمة >: وفي القانون يذآر ابن سينا أقسامها فيقول

وقد تنقسم البواسير بقسمة .  المشهورة إلى ثؤلولية وهي أردؤها، وإلى عنبية، والجاثوثية
تة لحمان ناب: البواسير>: وفي التنوير. )٧(<...أخرى إلى ناتئة، وإلى غائرة وهي أردؤها 

: وفي الهامش للمحقق. )٨(<على المقعدة، تسيل دما، وما لم يسل منها يسمى العميان
البواسير هي زيادة تنبت على أفواه العروق التي في : تعريف آخر هو) د(أضيف في >

هو : بواسير>: وفي مفيد العلوم. )٩(<المقعدة من دم سوداوي غليظ، وهي ثالثة أصناف
 .)١٠(<نفأورام في المقعدة وباطن األ

                                     
 .٣٩٧اللبدي، عبدالعزيز . د )١(
 .١٦٢ المرجع السابق، )٢(
 .٣/٣٣٤، )سلق(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
واليقي  و)٤( ول الج ه يق ول عربيت رب  و>: ح رب وأحسب أن أصله مع ه الع د تكلمت ب . <الباسور ق

رب،  واليقي، المع اجم  . ٣٤الج ي المع ية ف ات الفارس م الكلم ي معج ةوف ورو>:  العربي : ... الباس
رب، آرامي    . أعجمي، داء معروف، ويجمع على البواسير  اه besre) بسري ... (أصله مع :  ومعن

 .٤٧جهينة نصر علي، الكلمات الفارسية في المعاجم العربية، . <عنب غير ناضج
 .١٨ – ٢/١٧، )بسر(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٦/٨١، )بسر(ماة الزبيدي،  )٦(
 .٢/١٠٧، القانونينا، ابن س )٧(
 .٢٦القمري،  )٨(
 .٢٦، القانونابن سينا،  )٩(
 .١٤ ابن الحشاء،  )١٠(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٧(

 المالمح
 
 

 األلفاظ

)١( 
جلد
 ال
في

ء 
دا

 

)٢( 
ز 
رو
وب

ء 
تو
ن

ير
صغ

 

)٣( 
 عام

)٤( 
ادة
ه م
في

 

)٥( 
ب
صل

 

)٦( 
مى
ح

 

)٧( 
عد
م

 

)٨( 
كة
ح

 

)٩( 
وي
را
صف

 

)
١٠( 

ونة
خش

 

)
١١( 

يال
د ل
شت
ت

 

)
١٢( 

س
ياب

 

         + ± + + رْثالَب
        + - + + + ولُلْؤالثُّ
        + - + + + مْذالَو
     + + +  + + + + يِرَدالُج
اب َضالِغ
 طةْفالنَّ... 

+ + + +  + + +     

     + + +  + + + + اقَمالُح
     + + +  + + + + ومالُم
    + + + +  - + + + ةَبْصالَح
 ±    +    ± + + + بَرالَج
... ة كَّالَح
 بْقالنَّ

+ + + ±    +    ± 

 ٢+    +    - + + + عالكَل
 +  +  +    - + + + فَصالَح
  +   +    + + + + ىَرالشَّ
         - + + + ةَلْمالنَّ
         + - + + ةَطْفالنَّ
         + - + + غْفالنَّ-خْبالنَّ

         + - + + لْجالَم
         + - + + رْزالِف
         + - + + ّدالُع
         + - + + ابَظْبالظَّ
         + - + + يمِمذَّال
         + - + + صَحالَو
         + - + + اطَطالَح
          - + + قَالالسُّ
         + - ض++/ + ورُسالبَا

 



 ٣٣٠ جلدأمراض ال 

 ٣٣٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 

 المالمح
 
 

 األلفاظ

)
١٣( 

دما
ل 
سي
ت

 
)

١٤( 
اق
تر
اح

 
)

١٥( 
عى
تس

 
)

١٦( 
سلم
أ

 
)

١٧( 
يء
رد

 
)

١٨( 
 له
الج

 ع
ال

 
)

١٩( 
ليد
ي ا
ف

 
)

٢٠( 
جل
لر
ي ا
ف

 
)

٢١( 
جه
الو

ي 
ف

 
)

٢٢( 
وق
لح
ي ا
ف

 
)

٢٣( 
ان
لس
 ال
في

 
)

٢٤( 
الم

ي 
ف

عدة
ق

 

             رْثالَب
             ولُلْؤالثُّ

             الَوْذم
           +  يِرَدالُج

 النَّْفطة... الِغَضاب 
 +           

         +  +  اقَمالُح
        +   +  ومالُم
          ٢+  ةَبْصالَح
             بَرالَج

 النَّْقب... الَحكَّة 
            

       +      عالكَل
           +  فَصالَح
           +  ىَرالشَّ
          + +  ةَلْمالنَّ
      +       ةَطْفالنَّ
      +       النَّْفغ-النَّْبخ
      +       لْجالَم
     +        رْزالِف
    +         ّدالُع
    +         ابَظْبالظَّ
    +         يمِمذَّال
    +         صَحالَو
   + +         اطَطالَح
  -           قَالالسُّ
 +           ± ورُسالبَا
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢ .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١ :ملحوظة



 ٣٣١ جلدأمراض ال 

 ٣٣١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 . الوقتمنفي عنه في نفس وتعني أن الملمح مثبت للفظ) ±(اإلشارة  -٣ 
المربع الخالي من اإلشارة يعني أن    -٥    مثبت للفظ مع ضده  تعني أن الملمح  ) ض+(+/اإلشارة   -٤ 

 . عن اللفظمنعدمالملمح 
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٨(
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 :لتحليلية للجدولالقراءة ا 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
 .، فكالهما يتفقان في إثبات ونفي ذات المالمح)الوذم(بين الثؤلول و .١
 .، فجميعها تحمل ذات المالمح)النفطة(و) الخضاب(و) الجدري(بين  .٢
 .محفجميعها لها ذات المال) النقب... النبخ (و) الجرب(بين  .٣
ات ملمح            )لْجالَم( و )ةَطْفالنَّ(بين   .٤ ان في إثب داء في   (، فكال اللفظين يتفق

د  وء–الجل روز صغير  و نت ادة –ب ه م د– في في نفي ملمح  و،) في الي
 ).عام(
اظ  .٥ ة ألف ين أربع اب َب الظِّ– ّدالُع(ب ذَّ–ظ َو–يم ِم ال ذه )صَح ال ع ه ، فجمي

 .النفي وثبات الداللية من حيث اإلذات المالمحاأللفاظ تحمل 
 :عالقة اشتمال ♦

بة ْصالَح -والوذم  –ول ُلْؤالثُّ(جميع ألفاظ الحقل عدا  ومن جهة) رْثالَب(بين  .١
لفظ عام في الحقل، فهو يتفق مع          ) رْثالَب(ذلك ألن    و ).فَص الحَ –ع   الكلَ –

 – عام –بروز صغير  و نتوء–داء في الجلد (ألفاظ الحقل في إثبات ملمح 
ادة ه م د  و)في ل تزي ام بمالمح أخرى تجع ظ الع ذا اللف ل عن ه اظ الحق ألف

 .العالقة في دائرة االشتمال
ان في إثبات ملمح جهتتفق الت، فبينما )اقَمالُح( و) ومرادفاتهيِرَدالُج(بين  .٢

ادة     – عام   –بروز صغير    و  نتوء –داء في الجلد    ( د    – حمى    – فيه م  – مع
 ).أسلم(يزيد بملمح ) اقَمالُح(، إال أن ) احتراق-حكة 

داء في   (تفقان في إثبات ملمح     ت، فبينما   )ومالُم( و ) ومرادفه يِرَدالُج(بين   .٣
روز صغير      و  نتوء –الجلد   ادة      – عام    –ب ه م د    – حمى    – في ة    – مع  - حك
 ).رديء(يزيد بإثبات ملمح ) ومالُم(، إال أن )احتراق

نفي ملمح   ( في حال أن الجرب يابس       –) عالكَل( و ) ومرادفاته بالجَر(بين   .٤
روز   و  نتوء –داء في الجلد    (تفقان في إثبات ملمح     ت ، فبينما    -) يه مادة ف ب

ادة  (في نفي ملمح   و) يابس- حكة – عام  –صغير   ه م ) عالكلَ (، إال أن )في
 ).يابس(يزيد بالتضعيف في إثبات ملمح 

ين  .٥ هبَرالَج(ب َر-) فَصالَح( و) ومرادفات ال أن الج ي ح ابس  ف ي (ب ي نف
  نتوء–داء في الجلد (شترآان في إثبات ملمح ان تفالجهت، )ملمح فيه مادة

ادة   (في نفي ملمح      و ) يابس – حكة   – عام   –بروز صغير   و ه م ، إال أن   )في
 ). احتراق–خشونة (يزيد بإثبات ملمح ) فَصالَح(
ا تتفق    . من جهة أخرى     ) اططَ الَح( و من جهة ) مرادفاته و ّدالُع(بين   .٦ فبينم

 – فيه مادة –بروز صغير  و نتوء– داء في الجلد(الجهتان في إثبات ملمح 
ات ملمح          )عام(في نفي ملمح     و )في الرجل  ، إال أن الجهة الثانية تزيد بإثب

 ).في الحوق(
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 :عالقة تنافر ♦
من ) ف الحَص–ع  الكَل–بة ْصالَح -الوذم  –ول ُلْؤالثُّ( ومن جهة) رْثالَب(بين  .١

إلى ) ادةفيه م(ذلك للتناقض الحاصل بين الجهتين في ملمح         و جهة أخرى 
 .جانب الزيادات التي تزيد بها ألفاظ الجهة الثانية في إثبات بعض المالمح

دا       و من جهة ) الوذم(و) ولؤُلالثُّ(بين   .٢ ا ع ْصبَ (جميع ألفاظ الحقل م  –ة الَح
مع ) فيه مادة(ذلك للتناقض الحاصل في ملمح  و)ةَلْم النَّ–ف  الحَص–ع الكَل

هي ِرَد الُج–ر ْثالَب( َر–وم  الُم–اق َمُح ال–ومرادفات شَّ–ب  الج  ،)ىَر ال
ادة    –عام   (التناقض الحاصل في ملمح     و ه م ه ة  طَ ْفالنَّ(مع   )  في  –ومرادفات
هل ْجالَم ه  وّد الَع–ر ْز الِف–ومرادف سُّ–اط َط الَح–مرادفات  –ق َال ال
ات بعض                 )وراُسالَب ل في إثب اظ الحق ا ألف د به ادات التي تزي ، هذا مع الزي

 .ةالمالمح الداللي
بقية ألفاظ الحقل ما  ومن جهة،) وم الُم–اق ِم الُح–ومرادفاتهي ِرَدالُج(بين  .٣

دا  شَّ(ع رى ) ىَرال ة أخ ن جه ع    و.م ل م اقض الحاص ك للتن ول ُلْؤالثُّ(ذل
ه  (في ملمح ) ةَلْم النَّ–ف  الحَص–ع   الكلَ –ب   الجرَ –ة  َب الحصْ –ومرادفه في

مرادفاته  وّد الُع–ر ْز الِف–ل ْجَم ال–ة َطْفالنَّ(، إلى جانب التناقض مع )مادة
سُّ–اط َط الَح– ح ) وراُس الَب–ق َال ال ي ملم ام(ف ة  و،)ع اظ الجه د ألف تزي

آذلك تزيد ألفاظ الجهة الثانية بإثبات  واألولى بإثبات بعض المالمح الداللية
 .بعض المالمح الداللية األخرى

 عندئذ –ب فيه مادة  حال آون الجر–)  ومرادفاتهبالجَر( و)ةَبْصالَح(بين  .٤
ات ملمح       الجهتان  تناقض  ت ادة   (في إثب ه م ات       و ،)في د اللفظ األول بإثب يزي

 ).احتراق(ملمح 
ات ملمح      )ىَرالشَّ( و )ةَبْصالَح(بين   .٥ داء في  (، فبينما يتفق اللفظان في إثب

ة  – عام –بروز صغير  و نتوء–الجلد   راق - حك ا يتناقضان   )  احت إال أنهم
ح   ي ملم ادة (ف ه م د و ).في ح  ) ةَبْصالَح(يزي ات ملم فراوي(بإثب  )ص

 ).تشتد ليال(بإثبات ملمح ) ىَرالشَّ(يزيد  و)احتراق(التضعيف في ملمح و
ها اتمرادف و ةَطْفالنَّ( و من جهة ) ف الحصَ –ع   الكلَ –ومرادفاتهب  الجَر(بين   .٦

ذلك للتناقض  و)وراُس الَب–ق َال السُّ–اط َط الَح– مرادفاته وّد الُع–ر ْز الِف–
، إلى جانب الزيادات التي قد تزيد بها        ) فيه مادة  –عام  (الحاصل في ملمح    
 .ألفاظ الجهة الثانية في إثبات بعض المالمح وألفاظ الجهة األولى

ه  و ّد العُ –ر  ْز الفِ – اهاتمرادف و ةَطْفالنَّ( و من جهة ) ىَرالشَّ(بين   .٧  – مرادفات
اقض الحاصل     ذل  و من جهة أخرى،     ) وراُس البَ –الق   السُّ –اط  َطالَح ك للتن

ا             )عام(في ملمح    د به ادات التي تزي ى جانب الزي شَّ (، إل ات   ) ىَرال في إثب
ة في        . آذلك الحال بالنسبة للجهة الثانية     و بعض المالمح  ل العالق ا يجع مم
 .دائرة التنافر

ه    ّد العُ  –ر  ْز الفِ  – اه اتة ومرادف َطْفالنَّ( و من جهة ) ةَلْمالنَّ(بين   .٨  – ومرادفات
اقض الحاصل       و من جهة أخرى،     ) وراُس البَ –الق  السُّ –اط  َطالَح ك للتن ذل

في ) النملة(، إلى جانب الزيادات التي تزيد بها ) فيه مادة–عام (في ملمح 
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مما يجعل العالقة . آذلك الحال بالنسبة للجهة الثانية وإثبات بعض المالمح
 .في دائرة التنافر

 .وتختفي من الجدول عالقة التضاد وجزء من آل
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 .ما يصيبه من أورام -٢
 :الجَماء •

 .)١(<ُيضْم في الكْل وورم في البدن، ونتوء: ... الَجَماء>: قال الفيروزآبادي
 :النَّْبرة •

 .)٢(<آل مرتفع من شيء وقد انتبر والورم في الجسد و: ...النَّْبرة>: في القاموس
في  وورم،: الجرح وارتفع،: قد انتبر الجسد والجسدالورم في : النبرةو>: في التاجو

آل ما  وآل مرتفع من شيء منتبر، وأي يرم،) إن الجرح ينتبر في رأس الحول(الحديث 
لم ترد هذه اللفظة بذاتها في آتب الطب العربي إنما جاء الكالم  و.)٣(<رفعته فقد نبْرته

 .هو الورم وعما يرادفها
 :اجَرالُخ •

: في التاج و.)٤(<القروح: ابَرآالُغ و...رجا ْخَم وج خروجاَرَخ>: في القاموس
في عبارة  و.انرَجُخ وةَجالجمع أخِر وورم يخرج بالبدن من ذاته،: ابَراج، آالُغَرالُخو>

هو ما : في الصحاح وورم قرح يخرج بدابة أو غيرها من الحيوان: اجَرالُخ: بعضهم
قد يمكن  والجيم أصالن، والراء والخاء>: في المقاييس و.)٥(<يخرج في البدن من القروح

الثاني اختالف  و.النفاذ عن الشيء: فاألول. الجمع بينهما، إال أنا سلكنا الطريق الواضح
هو من اللغة ) خراج(>: في مفيد العلوم و.)٦(<اج بالجسدَرالُخ و...لونين فأما األول 

اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو الوارم في اصطالح األطباء هو الورم إذا  والورم،
هو في : ابَراج، آُغَرالُخ>: يقول الهروي. )٧(<قيل ذلك يسمونه ورما وإلى تجويف واحد

 . )٨(<..اصطالح جمهور األطباء آل ورم أخذ من جميع المدة سواء آان حارا أو باردا
 :لمَّالدُّ •

في  و.)٩(<دماميل: الخراج، ج: دَرُص وركَّل، آُسمَّالدُّو>: في القاموس المحيط
في  واالندمال ما هو، نقله األزهري ود الخراج ألنه إلى البرءَرُص وركَّآُس: لمَّالدُّ>: التاج
اللديغ سليما، هذا قول  وسمي به تفاؤال بالصالح آما سميت المهلكة مفازة: العباب

                                     
 .٤/٣٣٩، )جمأ(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٢٩، )نبر( مادة المرجع السابق، )٢(
 .٧/٥٠١، )نبر(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٢٥١، )خرج(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٣/٣٤١، )خرج(مادة الزبيدي،  )٥(
 .٢/١٧٥، )خرج(مادة ابن فارس،  )٦(
 .٤٢ابن الحشاء،  )٧(
 .١١٢الهروي،  )٨(
 .٣/٥١٧، )دمل(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
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: في المقاييس و.)١(<ج دماميل نادر... قد خالف قوم من أهل اللغة ذلك  والبصريين
هو  ول عربيمَّالدُّ و...سهولة  والالم أصيل يدل على تجمع شيء في لين والميم والدال>

هي  و:قال السمرقندي>: في قاموس األطباء و.)٢(<...قياس ما ذآرناه من التجمع في لين 
ن جنس الخراجات هي أيضا م وبثور آبار صنوبرية الشكل حمر اللون مؤلمة في ابتدايها

 .)٤(قد عدها ابن سينا من جملة األورام الحارة و.)٣(<...
 :نْبالِح •

ما يعتري في الجسد  وخراج آالدمل، و: ...ن، بالكسرْبالِحو>: جاء في القاموس
: ... ن، بالكسرْبالِحو>: في التاج و.)٥(<حبون: ة فيهما جَنْبالدمل، آالِح ويرم، وفيقيح

ل، مَّالدُّ: نْبالِح: في الصحاح ويرم وأيضا ما يعتري في الجسد فيقيح والدملخراج آ
 .)٦(<حبون: نا على التفاؤل آما سمي السحر طبا، جْبل ِحمَّسمي الدُّ: قيل و.بنة فيهماآالِح
 .)٧(<لمَّالدُّ: ن، بالكسرْبالِح و...>: في قاموس األطباء للقوصونيو

 :)وساُحلدَّا( ساِحالدَّ •
اللحم،  وقرحة أو بثرة تظهر بين الظفر: وساُحالدَّ وساِحالدَّو>: جاء في القاموس المحيط

س ورم حار خراجي يعرض في اِحالدَّ>: في القانون و.)٨(<اإلصبع مدحوسة وفينقلع منها الظفر
ربما سال من متقرحه مدة  وليؤدي إلى التآآ وقد يتقرح وهو صعب شديد اإليالم وجانب الظفر
 .)٩(<ن في ذلك خطر لإلصبعيكو ورقية منتنة
 :ةَئِطالالَّ •

خراج ال يكاد يبرأ منه، أو هي من لسع  و: ...طئةالالَّو>: جاء في القاموس
ه، أو خراج بالضم يخرج باإلنسان ال يكاد يبرأ من: ة أيضاَئِطوالالَّ>: في التاج و.)١٠(<ةَأْطالثُّ

هما واحد، ففي  وة سبق ذآرها، جعله المصنف وجها آخرة بالضم دويّبَأْطهي من لسع الثُّ
 .)١١(<ة َأْطالثُّيزعمون أنها من لسع  و:لسان العرب بعد ال يبرأ منه

                                     
 .١٤/٢٤٤، )دمل(مادة الزبيدي،  )١(
 .٣٠٣ – ٢/٣٠٢، )دمل(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/٣٤٤القوصوني،  )٣(
 .٥/٥٩٠، القانونابن سينا،  )٤(
 .٤/١٩٨، )حبن(ة مادالفيروزآبادي،  )٥(
 .١٨/١٢٧، )حبن(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٢/١٤٦القوصوني،  )٧(
 .٢/٣٣٨، )دحس (مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٤/٢٤٥، القانونابن سينا،  )٩(
 .١/٣٥، )لطأ(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .١/٢٤٥، )لطأ(مادة الزبيدي،  )١١(
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 :)١(وناُعالطَّ •

في  و.)٣(<أصابه: َيِنآُع و.طواعين:  ج)٢(الوباء: وناُعالطَّو>: جاء في القاموس
المرض : وناُعالطَّ و: ...نْع فالطَّ.<)وناُعالطَّ ونْعفناء أمتي بالطَّ: (في الحديثو>: التاج
األبدان، أراد أن الغالب على فناء  والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به األمزجة والعام

فظة في قد وردت هذه الل و.)٤(<بالوباء؛ ج طواعين واألمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء
ون ورم يحدث في اللحم اُعالطَّ>: آتب الطب العربي ففي الحاوي آالم في ذلك يقول

آان أقدم القدماء يسمون ما ترجمته بالعربية >: في القانون يقول ابن سينا و.)٥(<الرخو
ثم قيل من بعد ذلك لما آان . الخالية والطاعون آل ورم يكون في األعضاء الغددية اللحم

 ...حارا، ثم قيل لما آان مع ذلك ورما حارا قتاال، ثم قيل لكل ورم قتال مع ذلك ورما 
بثر : وناُعَط>: في بحر الجواهر و.)٦(<في بالد وبيئة والطواعين تكثر في الوباءو

أعظم يخرج مع  وة أو ورم آبير الحجم على قدر الجوزأصغر وصغير الحجم آالباقالة
 أخضرا ويصير حوله أسودا ولتهابتلهب شديد مؤذ جدا مجاوز المقدار في اال

 :وهو بلفظه) وناُعالطَّ(بمعنى مما جاء في القاموس المحيط  و.)٧(<أآمدو
o ١/٣٠٦، )رمح(مادة . <...الطاعون : ّناح الِجَمِرو>: ّناح الِجَمِر. 
o َّ٤/٧٩، )زقم(مادة . <الطاعون: ةَمْقالزَّو>: ةَمْقالز. 
o َّ٣/٥١٢، )دبل(مادة . <الطاعون: لْبالدَّو>: لْبالد. 
o ١/٤٠. <أوبيه: يمد، ج وأوباء،: ج...الطاعون : أ، محرآةَبالَو>: أَبالَو. 
 :ةَرْمالُح •

: يوعند الزبيد. )٨(<ورم من جنس الطواعين: ...  ةَرْمالُحو>: جاء في القاموس
اللون : ة، بالضمَرْمالُحو>: بقول القوصوني.)٩(< موضعهاداء يعتري الناس فيحمّر>

عن األطباء هي الورم  و.المعروف، وورم من جنس الطواعين، عن األزهري

                                     
ة   :الطاعون )١( و ( آلمة آرامي ة نص   .  towno )طوعون ي، الم   جهين اجم       ع ر عل دخيل في المع رب وال

 .٤٩٠العربية،
والتحقيق ... لما آان الطاعون يكثر في الوباء وفي البالد الوبيئة عبر عنه بالوباء و>: قال ابن القيم )٢(

ابن قيم . <أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء، وليس آل وباء طاعونا
 .٣١الجوزية، الطب النبوي، 

 .٣/٢٤١، )طعن (مادة الفيروزآبادي، )٣(
 .١٨/٣٥٧، )طعن(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٤/٣٥الرازي، الحاوي،  )٥(
 .٥٧٨ – ٣/٥٧٧، القانونابن سينا،  )٦(
 .١٩١الهروي،  )٧(
 .٢/٦٦، )حمر(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٦/٣٠٧، )حمر(مادة الزبيدي،  )٩(
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 .)١(<الصفراوي
 :ةَسَدالَع •

، فهو َيِن، آُعَسِدقد ُع وبثرة تخرج بالبدن تقتل، و: ...ةَسَدالَعو>: في القاموس
سة تخرج بالبدن َدبثرة صغيرة شبيهة بالَع: سةَدالَع: قال الليثو>: في التاج و.)٢(<معدوس

ي، فهو معدوس خرج به ِنس، آُعِدقد ُع وقلما يسلم منها، ومفرقة آالطاعون فتقتل غالبا،
بثرة قاتلة تخرج  و)واحدة العدس(ة واحدته َسالعَدو>: في قاموس األطباء و.)٣(<ذلك

هي بثرة يشبه العدس يخرج في : ةَسالعَد>: في بحر الجواهر و.)٤(< آالطاعونبالبدن
 .)٥(<مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالبا

 :)٦(انَطَرالسَّ •
أصغر، فإذا آبر،  وورم سوداوي يبتدئ مثل اللوزة : ...انَطَرالسَّو>: في القاموس

إنما يعالج لئال  ور، شبيه بأرجل السرطان ال مطمع في برئهخض وظهر عليه عروق حمر
طان أيضا ورم متقرح أو غير متقرح، متولد من مادة َرالسَّ>: يقول الهروي. )٧(<...يزداد 

إنما سمي به  و.مألت العروق التي حوله وسوداوية محترقة انصب إلى ذلك العضو،
 التي العروق ويه لجوف السرطانأحدهما أنه يشابهه في الشكل ألن وسطه شب: لوجهين

ثانيهما أنه يتشبث بالعضو الحاصل فيه آما يتشبث  وحوله الممتلئة دما شبيها بأرجله،
هو ورم صلب متحرك : طانَرالسَّ>: وفي حقائق أسرار الطب.)٨(<طان بما يمسكهَرالسَّ

ا من جملة األورام قد عده ابن سين و)٩(.<متزيد له وجع، آثير المخالطة باللحم
طان يحدث في األمر األآثر في اللحم َرالسَّ>: في مكان حدوثه يقول ابن سينا و.)١٠(الباردة

 .)١١(<...نحوه  والرخو آالثدي
 :ةَعْلالسِّ •

ة،  َبَنآِع ويحرك، ويفتح و آالغدة في الجسد،≈ و: ...ة، بالكسرَعْلالسِّو>: في القاموس
                                     

 .١/١٦١القوصوني،  )١(
 .٣٦٠ – ٢/٣٥٩، )عدس(ادة مالفيروزآبادي،  )٢(
 .٨/٣٥٦، )عدس(مادة الزبيدي،  )٣(
 .١/٢١٦القوصوني،  )٤(
 .٢٠٠الهروي،  )٥(
جهينة نصر علي، المعرب     . <)نككچخر(عقرب الماء، الداء الخبيث، فارسي معرب       : السرطان>) ٦(

 .١٩٥الكلمات الفارسية في المعاجم العربية، . ٤٠٢والدخيل في المعاجم العربية، 
 .٢/٥٥٤، )سرطن(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١٥٧الهروي،  )٨(
 .١٦٠ السجزي،  )٩(
 .٣/٦٠٤، القانونابن سينا،  )١٠(
 .٤/١٠المرجع السابق،  )١١(
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هو  وصة إلى بطيخة،تكون من حّم وي البدن، آالغدة تتحرك إذا حرآت،، زيادة ف...
 هو المشهور اآلن، ويفتح، وآالغدة تخرج في الجسد،: ةَعْلالسِّو>: في التاج و.)١(<مسلوع

هذه عن ابن عباد أو هي زيادة في البدن آالغدة تتحرك إذا  وة،َبَنبفتح الالم آِع ويحرك،و
: في قاموس األطباء و.)٢(<طيخة، آما نقله الجوهريقد تكون من حمصة إلى ب وحرآت

 زيادة تحدث في الجسد آالغدة إذا غمزت باليد :عنبة وتحرك وتفتح وة بالكسرَعْلالسِّو>
مادتها بلغمية  ولها آيس يحويها ويكون في العظم من حمصة إلى بطيخة وتحرآت

الجلد  وزق باللحمهي ورم غليظ له غشاء آالخريطة غير ملت>: قال الهروي. )٣(<...
 .)٤(<يتحرك عند التحريك في الجوانب آلها ويجري بينهما حتى يمكن أن يقبض عليه،

 .)٥(قد عدها ابن سينا من جملة األورام الباردةو
 :يراِزَنالَخ •

في  و.)٦(<قروح تحدث في الرقبة والجمع،: يراِزَنالَخو>: جاء في القاموس المحيط
: يقول الهروي. )٧(<هي علة معروفة وقروح صلبة تحدث في الرقبة: يراِزَنلَخاو>: التاج

يكون على لون  وأورام صغار صالب يتمكن في موضعها ال يتحرك،: الخنازير أيضاو>
إما ألن شكلها يشبه شكل  وإنما سميت بها إما ألنها تطرأ الخنازير آثيرا، والبدن،

إما ألن عنق صاحبها يصير مثل  وه آثيرة العدد،هذ وإما ألنها آثيرة الولد والخنازير،
قد عدها ابن سينا من جملة  و.)٨(<اليسار وعنق الخنزيز في أنه ال يميل إلى اليمين

تفارقها في  وعَلالخنازير تشبه السِّ>: السلع بقوله وفرق بين الخنازير و.)٩(األورام الباردة
 .)١٠(<أآثر ما تعرض في اللحم الرخو وحمع بل هي متعلقة باللَلأنها غير متبوئة تبوء السِّ

 .)١١(<تحت اإلبط وأآثر المواضع تولدا فيها الخنازير الرقبةو>: في مكان آخر يقولو

                                     
 .٣/٥٢، )سلع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١١/٢١٨، )سلع(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٢٥٧القوصوني،  )٣(
 .١٤٣الهروي،  )٤(
 .٣/٥٩٤، القانونابن سينا،  )٥(
 .٢/٧٤، )خزر(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٦/٣٣٩، )خزر(مادة الزبيدي،  )٧(
 .١١٩الهروي،  )٨(
 .٣/٥٩٧، القانونابن سينا،  )٩(
 .٣/٥٩٧المرجع السابق،  )١٠(
 .٣/٥٩٨المرجع السابق،  )١١(
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 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٩(
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 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ بضده)  ض+(اإلشارة  -٣
 .فظ مع ضدهتعني أن الملمح مثبت لل)  ض+(+/اإلشارة  -٤
 .المربع الخالي من اإلشارة يعني أن الملمح منفي عن اللفظ -٥
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٠(
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 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
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 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
اظ،                  ين األلف ربط ب ات ت يتضح من خالل الجدول السابق وجود ثالثة أنواع من العالق

 :هي
 :عالقة ترادف ♦

داء في   (يتفقان في إثبات ملمح     ، فاللفظان   )النبرة(و) الجماء(بين   .١
 ).الجلد، نتوء وبروز

ات        )بنالحِ ( و )لمَّالدُّ(وذلك بين    .٢ شترآان في إثب نفي   و، فاللفظان ي
 .المالمح الداللية ذاتها

شترك في ذات      ) الوبأ... رماح الجن   (و) الطاعون(بين   .٣ فجميعهل ت
 .المالمح

 :عالقة اشتمال ♦
ا من جهة، وبين جميع ألفاظ الحقل؛ التفاقه) النبرة(و) الجماء(بين  .١

مع زيادة بقية )  نتوء وبروز–داء في الجلد (معها في إثبات ملمح 
 .ألفاظ الحقل بمالمح أخرى

جميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى،        و من جهة ) اجَرالُخ(وذلك بين    .٢
ان            ) اجَرالُخ(وذلك ألن    ل، فالجهت اظ الحق ع ألف ا لجمي يعد لفظا عام

د      (تشترآان في إثبات ملمح      وء  –داء في الجل روز  و  نت  – ورم   – ب
إثبات الضد  ومع بعض األلفاظ،) حار(في إثبات ملمح و)يجمع مادة

نفي  ومع بقية األلفاظ، وتزيد بقية ألفاظ الحقل بإثبات) حار(لملمح 
 .بعض المالمح األخرى مما يجعل العالقة اشتمال

 :عالقة تنافر ♦
 ،)اجَرالُخ(جميع ألفاظ الحقل عدا  و) ومرادفاتهونالطاُع(وذلك بين  .١

ه      )يعم(ك للتناقض الحاصل في ملمح  ذلو د ب د يزي ا ق ، إلى جانب م
سبة       و الطاعون من إثبات لبعض المالمح أو نفيها       ذلك الحال بالن آ

 .أللفاظ الحقل
 –ئة  الالِط–س  الداِح–بن  الِح–ل مَّالدُّ( ومن جهة) السرطان(بين  .٢

ضاد الحاصل في ملمح          و ،) ةَس العدَ –مرة   الحُ –الطاعون   ذلك للت
ار( د  و،)ح سرطان(يزي ة ) ال ح الداللي ات بعض المالم د  وبإثب تزي

 .الجهة األخرى بإثبات أو نفي بعض المالمح الداللية األخرى
، فبينما يشترك اللفظان في إثبات ملمح       )ةَعْلالسِّ( و )السرطان(بين   .٣

د ( وء–داء في الجل روز  و نت ادة–ب ع م ضد  و،) يجم ات ال في إثب
، إال أنهما يتناقضان في ملمح         )عمي(في نفي ملمح     و )حار(لملمح  

ضو  ( وهر الع داخل لج ضو –م شبث بالع د  و،) مت سرطان(يزي ) ال
 ). في اللحم الرخو–ال يبرأ منه (بإثبات ملمح 

ين  .٤ سرطان(ب ازير( و)ال ات  )الخن ي إثب شترآان ف ين ي ال اللفظ ، فك
ح  د (ملم ي الجل وء–داء ف روز  و نت ادة –ب ع م شبث – يجم  مت
، إال )يعم(في نفي ملمح  و)حار(الضد لملمح في إثبات  و،)بالعضو
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ح     ي ملم ضان ف ا يتناق ضو  (أنهم وهر الع داخل لج د  و،)م يزي
ه    (بإثبات ملمح   ) السرطان( رأ من د    و ،)ال يب ازير (يزي ات  ) الخن بإثب

 ).في الرقبة(ملمح 
، فكال اللفظين يشترآان في إثبات ملمح        )الخنازير( و )ةَعْلالسِّ(بين   .٥

د ( ي الجل وء–داء ف روز و  نت ادة–ب ع م ضد   و) يجم ات ال ي إثب ف
م   (في نفي ملمح       و )حار(لملمح   داخل لجوهر العضو      –يع ، إال  ) م

ح   ي ملم ضان ف ا يتناق ضو(أنهم شبث بالع د  و)مت ازير(يزي ) الخن
 ). في الرقبة–في اللحم الرخو (بإثبات ملمح 

 .وتختفي من الجدول عالقة تضاد وجزء من آل
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 اض الشعرأمر: خامسا
 :رْعالشَّ 

ال  ونبتة الجسم مما ليس بصوف: يحرك ور،ْعالشَّو>: جاء في القاموس المحيط
في  و.)١(<قد يكنى بها عن الجميع ورة،ْععار، الواحدة، َشِش وعورُش وأشعار: وبر، ج
اآلخر على  والراء أصالن معروفان، يدل أحدهما على ثبات، والعين والشين>: المقاييس

رجل  والواحدة شعرة والجمع أشعار هو جمع جمع وألول الشعر، معروففا. علم وعلم
الشعر يولد من البخار الدخاني إذا >: في القانون و.)٢(<الجسد وأشعر طويل شعر الرأس

خصوصا إذا آانت رطوبة البدن  ونبت عليها دما يستمد من المدد، وانعقد في المسام،
 .)٣(< األشجار الدهنية ال ينتشر ورقهاال طينية، آما أن ولزجة دهنية ليست بمائية

 :أمراض الشعر 
 :بَلْعالثَّداء  •

داء الثعلب علة و>: في التاج و.)٤(<علة م: لبْعداء الثَّو>: جاء في القاموس المحيط
الشعر يبطل أو ينقص إما بسبب في المادة أو >: في القانون و.)٥(<م يتناثر منها الشعر

أما الذي يكون لسبب في الشيء الذي فيه ينبت، فهو  و...الشيء الذي فيه ينبت بسبب في 
إما أن تفسد  وإما أن تنفذ فيه فال تحتبس وإما أن ال ينفذ فيه مادة الشعر،: على ثالثة أوجه

الذي يفسد فيه فإما لخلط  و...مة لتكون الشعر عليها يستحيل إلى آيفية غير مالئ وفيه
قد علمت أن >: في موضع آخر يقول و.)٦(<...الثعلب  وداء الحيةمسكن خبيث آما في 

في منابت أصول الشعر، فتفسد  والسبب في تولد داء الثعلب مادة رديئة مستكنة في الجلد
 .)٧(<سمي داء الثعلب لعروضه للثعالب ومنعا للغذاء الجيد إياها، وأصول الشعر أآال لها

 :عَلالصَّ •
انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر في : ع، محرآةَلالصَّ>: سفي القامو

لتطامن الدماغ عما يماسه من  واستيالء الجفاف عليها، وقصورها عنها، وتلك البقعة
 ٌعْلُص: هي صلعاء، ج وهو أصلع، و،َحِر، آَفَعِلالق، َصهو ُم والقحف، فال يسقيه سقيه إياه

ع، َلالصَّ>: في التاج و.)٨(<عة، محرآة أيضاَلالصَّ: عَلموضع الصَّ و.ان، بضمهماَعْلُصو

                                     
 .٢/١٢٦، )شعر(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٣/١٩٣، )شعر(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٤/١٦٠، القانون ابن سينا، )٣(
 .١/٥٤، )بلثع(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .١/٣٣٥، )بلثع(مادة الزبيدي،  )٥(
 .١٦١ – ٤/١٦٠، القانونابن سينا،  )٦(
 .٤/١٦٨ المرجع السابق،  )٧(
 .٣/٦٦، )صلع(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
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في  و.)١(<آذلك إن ذهب وسطه وانحسار شعر مقدم الرأس إلى مؤخره،: محرآة
 ع في الرأس،َلالعين أصل صحيح يدل على مالسة من ذلك الصَّ والالم والصاد>: المقاييس

في  و.)٢(<حد صالعةهو العريض من الصخر األملس، الوا وأصله مأخوذ من الصالع،و
الشعر يبطل أو ينقص إما بسبب في المادة، أو بسبب في الشيء الذي فيه ينبت >: القانون

إما النتهاء  وأما قلة أصل الجوهر فإما لعارض و...أو بسبب في قلة أصل الجوهر ... 
ر مادة ع يحدث لقصوَلع، فإن الصََّلأما الذي هو من طريق الطبيعة، آالصَّ و...الطبيعة إليه 

ذلك لقلتها أو لتطامن الدماغ عما يماسه من القحف فال تسقيه سقيه  والشعر عن الصلعة،
إما ليبس الجلد آالصلع  و...الشعر يذهب أو يرق إما >: قال الرازي. )٣(<هو مالق وإياه
هذه العلة تكون من نقص  وانتشاره وتساقط شعر الرأس: عَلَص>: قال األنطاآي. )٤(<...

ما  و.)٥(<اتساعه وقد يكون لتخلخل المنبت و...دماغي لنقص الغذاء الموجب له، البخار ال
 : بلفظهيفسر و)عَلالصَّ(جاء في القاموس ما هو بمعنى 

o َّ١/٣٢٢، )صقح(مادة . <عَلالصَّ: حَقالصَّ>: حَقالص. 
 :عْزالنَّ •

هو انحسار  وع من الرأس،ْزموضع النَّ و: ...ة، محرآةَعَزالَنو>: في القاموس
: في المقاييس و.)٦(<نزعاء: ال تقل وهي زعراء، وهو أنزع، والشعر من جانبي الجبهة،

 ...ت الشيء من مكانه نزعا ْعنَز والعين أصل صحيح يدل على قلع شيء والزاء والنون>
هما  وهتههو الذي انحسر شعره عن جانبي جب والموضع من رأس األنزع: ةَعَزالنَّو

 .)٧(<النزعتان
 :حَلالَج •

: في التاج و.)٨(<انحسار الشعر عن جانبي الرأس: ح، محرآةَلالَجو>: في القاموس
: قيل و.ذهابه عن مقدم الرأس: قيل و.انحسار الشعر عن جانبي الرأس: ح، محرآةَلالَجو>

اسم ذلك الموضع  وجلحاء ولنعت أجلحا و،حًا جَلَحِر آَفَحِلَج. عةَزإذا زاد قليال على النَّ
إذا انحسر الشعر عن جانبي الجبهة فهو أنزع، فإذا زاد قليال فهو : قال أبو عبيد. حةَلَج

ذهاب : حالجَل>: في العين و.)٩(<...نحوه فهو أجلى، ثم هو أجله  وأجلح، فإذا بلغ النصف

                                     
 .١٠/٢٧٧، )صلع(مادة الزبيدي،  )١(
 .٣/٣٠٤، )صلع(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١٦١ – ٤/١٦٠، القانونابن سينا،  )٣(
 .٧/٤٣٢الرازي، الحاوي،  )٤(
 .١٦١ الذيلاألنطاآي،  )٥(
 .٣/١١٥، )نزع(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٥/٤١٥، )نزع(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١/٢٩٩، )جلح(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
 .٤/٢٦، )جلح(مادة الزبيدي،  )٩(
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 الحاء أصل واحد، والمال والجيم>: في المقاييس و.)١(<أجلح: النعت وشعر مقدم الرأس،
 .)٢(<...ح ذهاب شعر مقدم الرأس انكشاف الشيء عن الشيء فالجَل وهو التجردو

 :َالالَج •
انحسار مقدم الشعر أو نصف الرأس، أو هو دون : ، مقصورةَالالَجو>: في القاموس

قدم الشعر، آتابته انحسار م: ، بالفتح مقصورةَالالَجو>: في التاج و.)٣(<...ي الصلع، جِل
 ه، أو هو أن يبلغ انحسار مقدم الرأس نصف الرأس، أو هو دون الصلع،باأللف مثل الجَل

 . )٤(<...ي ي ، آرِضقد جِلو
 :ةَهَلالَج •

في  و.)٥(<َحِر، آَفَهانحسار الشعر عن مقدم الراس، جِل و: ...ةَهَلالَج>: في القاموس
النزع ثم : قيل و.هًا، جَلَحِر، آَفَهقد جِل وار الشعر عن مقدم الرأس،انحس: هةالجَلو>: التاج

هو  وانحسار الشعر من مقدم الرأس،: هالجَل: قال الجوهري و.الجلح ثم الجال ثم الجله
الهاء أصل واحد يدل على  والالم والجيم>: في المقاييس و.)٦(<ابتداء الصلع مثل الجلح
أشد من : هالجَل>: في العين و.)٧(<شعر عن جانبي الرأسه انحسار الانكشاف الشيء فالجَل

 .)٨(<هو ذهاب الشعر من الجبين والجلح،
 :عَوالشَّ •

صالبته، آأنه  وتفرقه، وانتشار شعر الرأس،: ع، محرآةَوالشَّو>: في القاموس
ين الع والشين>: عند ابن فارس و.)٩(<...ع َوُش: هي شوعاء، ج وهو أشوع، وشوك،

 .)١٠(<تفرقه وهو انتشار الشعر و:عَوتفرق، من ذلك الشَّ وأصل يدل على انتشار
 :حوَُّصالتَّ •

: في التاج و.)١١(<حيُّتناثر الشعر، آالتَص و: ...حوَُّصالتَّو>: جاء في القاموس
قد  وبل نفسه،تشققه من ق وتناثر الشعر... غيره آاالتصاح  وح التشقق في الشعروَُّصالتَّو>

                                     
 .١٤٩، )جلح( مادة الفراهيدي،  )١(
 .١/٤٧٠، )جلح(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٤/٣٣٩، )جلو(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 ٢٠/٢٩٠، )جلو(مادة الزبيدي،  )٤(
 .٤/٢٩٥، )جله(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣٠ – ١٩/٢٩، )جله(مادة الزبيدي،  )٦(
 .١/٤٦٨، )جله(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١٥١ الفراهيدي،  )٨(
 .٣/٦١ ،)شوع(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٣/٢٢٨، )شوع(مادة ابن فارس،  )١٠(
 .١/٣٢٣، )صوح(مادة الفيروزآبادي،  )١١(



 ٣٤٩ جلدأمراض ال 

 ٣٤٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

الحاء أصل يدل على  والواو والصاد>: في المقاييس و.)١(<...صوحه الجفوف آالتصيح 
فصل (في القانون  و.)٢(<تناثر وح الشعر إذا تشققثم يقال تصوَّ... انتشاره في شيء بعد يبس 

 . )٣(<الغداء اليابس وسببه اليبس>: يقول في سببه ابن سينا) في تشقيق الشعر

                                     
  .٤/١٢٩،)صوح(مادة الزبيدي،  )١(
 .٣/٣١٩، )صوح(مادة ابن فارس،  )٢(
 .٤/١٧٤، القانونابن سينا،  )٣(



 ٣٥٠ جلدأمراض ال 

 ٣٥٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٩١(
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       - + + + +بَلْعداء الثَّ
     +ض++/ + - - + + عَلالصَّ
     +ض++/ + - - + + َقحالصَّ
    + - - + - - + + عْزالنَّ
   + + - + + - - + + حَلالَج
   - - + + + - - + + َالالَج
   + + - + + - - + + ةَهَلالَج
 +      + - + + + عَوالشَّ
  +     + - + + + حوَُّصالتَّ

 :ملحوظة
 . أن الملمح مثبت للفظتعني(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ مع ضده) ض+(+/اإلشارة  -٤



 ٣٥١ جلدأمراض ال 

 ٣٥١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٢(
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 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .تنافر: ر 



 ٣٥٢ جلدأمراض ال 

 ٣٥٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :القراءة التحليلية للجدول 
 : التاليةات وجود العالقالجدول السابقيتضح من خالل 

 :ترادف عالقة ♦
 .، فكالهما له ذات المالمح)الصقح(و) الصلع(وذلك بين  .١
 .وذلك ألن لهما المالمح الداللية ذاتها) الَجَلهة( و ) الجَلح( ن بي .٢

 :عالقة تنافر ♦
ين  .١ ك ب ب( وذل ة    ) داء الثعل ن جه ل م اظ الحق ع ألف ة، وجمي ن جه م

: ( أخرى، وهذا بسبب التناقض الحاصل بين الجهتين في ملمحين هما
فاظ ، هذا إلى جانب ما قد تزيد به ال) قلة مادة الشعر-فساد مادة الشعر

 .الحقل من إثبات أو نفي بض المالمح
ين   .٢ َص( ب اقض الحاصل في ملمح   )عْزالنَّ ( و) عَلال ك للتن دم ( ،وذل مق

رأس رأس-ال ط ال ادة ) وس ع زي زع( ، م ح ) الن ات ملم انبي ( بإثب ج
 ).الجبهة

من جهة أخرى، فالجهتان ) هةَلح و الَجالجَل( من جهة و ) عَلالصَّ( بين  .٣
وفي )  قلة مادة الشعر- تساقط-داء في الشعر( تتفقان في إثبات ملمح 

( إال أنهما يتناقضان في ملمح )  فساد مادة الشعر-متفرق( نفي ملمح 
رأس  ط ال ح      )وس ضد لملم ات ال ى بإثب ة األول د الجه دم ( ، وتزي مق

ات ملمح          )الرأس ة بإثب د الجهة الثاني انبي   -جابي الجبهة    ( ، وتزي  ج
 ).الرأس

من جهة أخرى، فالجهتان ) ةَهح و الجَلالجَل ( من جهة و) عْزالنَّ( بين  .٤
 جانبي - قلة مادة الشعر- تساقط-داء في الشعر( تتفقان في إثبات ملمح 

ة  ح    ) الجبه ي ملم ي نف رق( وف شعر   -متف ادة ال ساد م ا )  ف إال أنهم
( ، وتزيد الجهة الثانية بإثبات ملمح )مقدم الرأس( يتناقضان في ملمح 

 ).جانبي الرأس
اقض الحاصل في ملمح            )الالجَ ( و  ) عْزالنَّ ( بين   .٥ ك للتن دم  ( ، وذل مق

رأس رأس-ال ة- وسط ال انبي الجبه د ) ج بنفي ملمح ) الالَج( ، ويزي
 ).جانبي الرأس(
من جهة أخرى، فالجهتان تتفقان ) ةَهح و الجَلالجَل( من جهة و ) الجال( .٦

) رأس مقدم ال- قلة مادة الشعر- تساقط-داء في الشعر( في إثبات ملمح 
شعر     -متفرق( وفي نفي ملمح     ادة ال ا يتناقضان في       )  فساد م إال أنهم

  ). جانبي الرأس- جانبي الجبهة-وسط الرأس(ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة االشتمال والتضاد والجزء من آل



 

 

 الباب الثاني
 الحقل الداللي أللفاظ األمراض العامة



 

 ٣٥٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 الحميات: الفصل األول
 :مَّىالُح •

أصابته، أحمه اهللا تعالى، فهو محموم، : ُحمَّ، بالضم وّمى،الُحو>: يقول الفيروزآبادي
علة يْسَتحّر بها : الُحمَّة ومَّىالُحو>: قال الزبيدي. )١(<...ى، بالضم مَّالُح: االسم و...

 من الحمَّى: (منه الحديث وسميت لما فيها من الحرارة المفرطة؛: قيل. الجسم من الحميم
هو العرق، أو لكونها من أمارات الِحَمام  وإما لما يعرض فيها من الحميم، و)فيح جهنم
: عند ابن فارس و.)٢(<باب الموت: قيل والحّمى رائد الموت، أو بريد الموت،: لقولهم

 اآلخر الحرارة، و،سودادفيه تفاوت، ألنه متشعب األبواب جدَّا، فأحد أصوله ا... >
: في القانون و.)٣(<الخامس القصد والرابع جنس من الصوت، وور،لحضا والثالث الدنّوو
 الدم في الشرايين وتنبت منه بتوسط الروح وحرارة غريبة، تشتعل في القلب: ىمَّالُح>
  ال يضر باألفعال الطبيعية، ال آحرارة الغضبًالالعروق في جميع البدن، فتشتعل اشتعاو
 اهي حرارة غريبة تعم جميع البدن ظاهًر) ىمَُّح(>: قال ابن الحشاء. )٤(<التعبو
 .)٥(<باطناو

 : مفسًرا بلفظه)الحمى(بمعنى مما جاء في القاموس المحيط و
o ١/١٦٨، )آلب(مادة . <الحمى: أم آلبةو>: أم َآْلَبة. 
o ٤/١٥٢، )لهم (مادة. <الحمى: ... أم اللَُّهْيم، آُزَبْيرو>: أم اللَُّهْيم. 
o ٤/١٤٨، )لدم(مادة . <الحمى: أم ِمْلَدمو>: أم ِمْلَدم. 
o ٢/٣١٢، )هبرز(مادة . <الحمى: أم الهبرزيو>: أم الهْبرزي. 
o سََّباط سَّْبُط،>: ال رك، وال ف ويح ام و،: ..آكت ى: آَقَط ادة . <الخم بط(م ، )س

٥٥٣ – ٢/٥٥٢. 
o ُّ٤/٢٢٧، )سخن(مادة . <حمَّى: سخونة، بالضمو>: خونةالس. 
o َّ٢/١٢٤، )شّر(مادة . <و الحّمى: ..يضم والشَّرُّ،>: رُّالش. 
o ١/٤٧٨، )ورد(مادة . <بالكسر من أسماء الحمى و،: ...الَوْرد>: ْردالِو. 
 :اِإلْلب •

 .)٦(<شدة الحمى و: ...ب، بالكسرْلاِإلو>: في القاموس
 :ّبى الِغحمَّ •

: قال الزبيدي. )١(<اتدع يوًم واما تأخذ يوًم:  من الحمىبُّالِغ>: قال الفيروزآبادي
                                     

 .٤/٤٣، )حم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٦/١٧٨، )حم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢/٢٣، )حم(ادة مابن فارس،  )٣(
 .٣/٣٦٥، القانونابن سينا،  )٤(
 .٣٨ ابن الحشاء،  )٥(
 .١/٤٨، )ألب(مادة الفيروزآبادي،  )٦(



 ٣٥٥ حمياتال 

 ٣٥٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  على الصفةهي حمَّى غّب و،اه يوًمُترّق واهو مشتق من غبِّ الِوْرد، ألنها تأخذ يوًمو>
 اهذه الحمى صفراوية تنوب يوًم: ّبحمى الِغ>: في حقائق أسرار الطب و.)٢(<...للحمَّى، 

 .)٣(< الايوًمو
 :عْبى الرِّمَُّح •

قد َرُبع،  وجاءته ِربًعا، بالكسر،:  عليه الحمى≈ و،: ...َرَبعو>: قال صاحب القاموس
عند ابن  و.)٤(<...مين، ثم تجيء في اليوم الرابع تدع يو و،اهي أن تأخذ يوًم و...آُعِني 
 اآلخر اإلقامة، والعين أصول ثالثة، أحدها جزء من أربعة أشياء والباء والراء>: فارس

الِورد ما  والرِّْبع في الحّمى و...الرفع، فأما األول فالرُّبع من الشيء  والثالث اإلشالةو
: يقال. رعى يومين ثم ترد في اليوم الرابعت واهو أن ترد يوًم ويكون في اليوم الرابع،

 .)٥(<أْرَبَعت وَرَبَعت عليه الحمى
 :ّفحمى الرِّ •

ال في  وال زيادة في التاج و.)٦(<آل يوم: فَّاأخذته الحمى ِرو>: في القاموس
 .المقاييس
 :حمى الِقْلدو •

: االحمَّى فالًن... جمعه فيه، : يقِلده... الحوض، َقَلد الماء في >: جاء في القاموس
قلدت : يقالو>: قال الزبيدي. )٧(<، أو حمَّى الربع: ...الِقْلد، بالكسر و.أخذته آل يوم
هو الوقت المعروف الذي ال  و...القِلد االسم  و ...اأخذته آل يوم، تقِلده َقْلًد: االحمى فالًن
  .)٨(<المحموم يوم تأتيه الرِّْبع: القِْلد: صمعيقال األ و.الجمع أقالد ويكاد يخطئ،

 :ةَقِبْطالُم •

: في التاج و.)٩(<...ة َقِبْطالحّمى الُم: ... منه وغطَّاه،: أْطَبَقهو>: قال الفيروزآبادي
هو  وت عليه،قد أطبَق و،اال نهاًر وًالهي الدائمة التي ال تفارق لي: قةِبْطى الُمالحّمو>

هو يدل على  والقاف أصل صحيح واحد، والباء والطاء>: عند ابن فارس. )١٠(<زمجا

                                                                                                               
 .١/١٤٥، )غّب(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢/٢٧١، )غّب(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١٥٣، السجزي )٣(
  .٣/٣٢، )ربع(مادة  الفيروزآبادي، )٤(
 .٤٨٠ – ٢/٤٧٩، )ربع(مادة ابن فارس،  )٥(
 .٣/١٩٦، )رفَّ(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٤٥٧ – ١/٤٥٦، )قلد(مادة المرجع السابق،  )٧(
 .٢٠٤ – ٥/٢٠٣، )قلد(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٣/٣٤٨، )طبق(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١٣/٢٨٦، )طبق(مادة الزبيدي،  )١٠(



 ٣٥٦ حمياتال 

 ٣٥٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

هذه : قةِبْطالُم>: في حقائق أسرار الطب. )١(<وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه
 .)٢(<حمى دموية دائمة غير منفصلة

 :حّمى صاِلب •

أخذته >: وفي تاج العروس. )٣(<فيها الرِّعدة: وحّمى صالب>: جاء في القاموس
وفي الصحاح والمحكم ... الحمى الصالب، وأخذته حمى صالب، واألول أفصح 

التي معها حرٌّ شديد : والصالب... الحاّرة خالف النافض : الصالب من الحمى: والمشرق
 .)٤(<...هي التي فيها ِرْعدة وُقَشْعريرة : وليس معها برد، وقيل

 :مفّسًرا بلفظه) الحّمى الصالب(ومما جاء في القاموس بمعنى 
o ١/٣٦٥، )طبخ(مادة . <الحمَّى الصالب: والطابخ>: الطابخ. 
 :ضاِفالنَّ •

 أخذته حّمى بنافض، و.ة، مذّآرَدْعحمَّى الرِّ: ضاِفالنَّو>: جاء في القاموس المحيط
: قال الجوهري. )٥(<نفوضته الحمى، فهو مفَضَن وحّمى نافٌض، وحّمى نافٍض،و
الضاد أصل  والفاء والنون>: عند ابن فارس و.)٦(<عدةذات الرِّ: ض من الحمىاِفالنَّو>

ى الحّم: ضاِفالنَّ و. ...صحيح يدل على تحريك شيء لتنظيفه من غبار أو نحوه، ثم يستعار
ض هي التي ناِفالحّمى ال>: في بحر الجواهر و.)٧(<عدة، ألنها تنفض البدن َنْفًضاذات الرِّ

 .)٨(<تحصل فيها اهتزاز البدن مع حرآات غير إرادية
 :فاِجالرَّ •

ألنها >: يعلل الزبيدي بقوله و.)٩(<الحّمى ذات الرِّعدة: فِجاالرَّو>: في القاموس
  .)١٠(<َتْرجف مفاصل من هي به

 :اعَقْعالَق •

: عند الزبيدي و.)١١(<الحمى النافض و: ...اعَقْعالَقو>: في القاموس المحيط

                                     
 .٣/٤٣٩، )طبق(مادة ابن فارس،  )١(
 .١٥٣ السجزي،  )٢(
 .١/١٢٤، )صلب(دة ما )٣(
 .٢/١٥١، )صلب(مادة  )٤(
 .٢/٥٢٨، )نفض(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٣/١١٩، )نفض(الجوهري، مادة  )٦(
 .٥/٤٦٢، )نفض(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١٠٦الهروي،  )٨(
 .٣/١٩٢، )رجف(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .١٢/٢٢٢، )رجف(مادة الزبيدي،  )١٠(
 /٣، )قّع(مادة الفيروزآبادي،  )١١(



 ٣٥٧ حمياتال 

 ٣٥٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  .)١(<ع األضراسعِقَقض ُتى الناِفالحّم: اعقََْعالَقو>
 :الُبَرداء •

: في تاج العروس و.)٣(<)٢(الحّمى بالِقرَّة: الُبَرداء، آُكرماءو>: في القاموس
في حقائق أسرار  .)٤(<بالنافضةتسمى  والحّمى بالقرَّة، أي الباردة،: الُبَرداء، آُكرماءو>

هو : البْرد>:  فيها<األلفاظ المصطلحية وفي تعريف أسماء الحميات>الطب تحت عنوان
 .)٥(<متون عضله برًدا صرًفا وأن يحس في أعضائه

 :الُعَرواء •

 .)٦(<مّسها في أول رعدتها وِقرَّة الحّمى،: الُعَرواء، آالُغَلوَاءو>: جاء في القاموس
 .)٧(<مسُّها في أول ما تأخذ الرعدة وقرَّة الحّمى: الُعَرواء مثال الُغَلوَاءو>: في الصحاحو
الحرف المعتل أصالن صحيحان متباينان يدل أحدهما  والراء والعين>: عند ابن فارسو

أما األصل اآلخر فخلّو  و...مفارقة  واآلخر على خلوِّ وغثيان، ومالزمة وعلى ثبات
 .)٨(<فإذا آانت مع حرها ِقرَّة فهي الُعَرواء: قال الثعالبي في الحمى.  الشيءالشيء من

                                     
 .١١/٣٨٩، )قّع(مادة الزبيدي،  )١(
رَّة )٢( ضم >: الِق ّر بال شتاء : الُق ّص بال رد، أو ُيَخ سر . الب رَّة، بالك رّ  : والِق ن الُق ابك م ا أص . <م

 .٢/١٩٩، )قّر(مادة الفيروزآبادي، 
 .١/٣٨٤، )برد(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .٥/٣٥٢، )برد(مادة الزبيدي،  )٤(
 .١٥٨ السجزي،  )٥(
 .٤٠٦ – ٤/٤٠٥، )عرو(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٦/٢٤٢٤، )عرا( مادة  الجوهري،الصحاح، )٧(
 .٤/٢٩٦، )عروى(مادة ابن فارس،  )٨(
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  بين األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي )٩٣(
 المالمح
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        + + ىمَّالُح
... أم آلبة 
 الِورد

+ +        

        ٢+ + بْلاِإل
ى حّم
 ّبالِغ

+ + +       

ى حّم
 عْبالرِّ

+ + - +      

ى حّم
 فالرِّ

+ + - - +     

     +- أو + - + +دْلى الِقحّم
    + + - - + + قةِبْطالُم

حمى 
 صالب

+ +     - - + 

 + - -     + + خاِبالطَّ
   +     + + ضاِفالنَّ
   +     + + فاِجالرَّ
   +     + + اعَقْعالَق
  + +     + + اءَدَرالُب

  + +     + + اءالعرَو
 :ملحوظة
 .تعني أن الملمح مثبت للفظ(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣
 تعني أن وجود إحدى اإلشارتين يقتضي انعدام األخرى) -أو (+ اإلشارة  -٤
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 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٤(
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 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ف = الُحمَّى
 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل =فالِورد... أم آلبة 

             = ل ل اِإلْلب
        ر ر ر ر =  ل ل حّمى الِغّب
        رف أو ر ر = ر  ل ل حّمى الرِّْبع
        لف أو ر = ر ر  ل ل حّمى الرِّف
       ل أو ر =ف  أو  رف أو ر ر  ل ل حّمى الِقْلد
        =ل أو ر  ر ر  ل ل الُمْطِبقة

 ر ر ر ر رف =       ل ل حمى صالب
 ر ر ر ر ر =ف       ل ل الطَّاِبخ
 ل لفف = ر ر       ل ل النَّاِفض
 ل لف =ف ر ر       ل ل الرَّاِجف
 ل ل =فف ر ر       ل ل الَقْعَقاع
ف = ل ل ل ر ر       ل ل الُبَرَداء
 =ف ل ل ل ر ر       ل ل العرَواء

 

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل  
 .تنافر: ر 
 .ترادف أو تنافر: ر أو ف 
 .اشتمال أو تنافر: ر أو ل 



 ٣٦٠ حمياتال 

 ٣٦٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 :ليلية للجدولالقراءة التح 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
 .، التفاقها في جميع المالمح)الورد... أم آلبة (و) الحمى(وذلك بين  .١
ات ملمح        ) دْلى القِ حّم( و )بعى الرِّ حّم(بين   .٢ وم   (في حال إثب ل ي في لفظ    ) آ

داء عام في الجسم (بات ملمح ألنه حينئذ سيتفق اللفظان في إث). دْلحمى الِق(
دع يومً    و تأخذ يوما (في نفي ملمح     و ) آل يوم  – حرارة   – ا    – ات   تأخذ يوم
 ).تدع يومينو
ع حمى الرِّ ( و )لدى القِ حّم(بين   .٣ ات ملمح         ) ب ا   (في حال إثب دع   و تأخذ يوم ت

ات ملمح           ). لدحمى القِ (في لفظ   ) يومين ألنه حينئذ سيتفق اللفظان في إثب
ومين   و  تأخذ يوما  - حرارة   – داء عام في الجسم   ( في نفي ملمح       و )تدع ي
 ).اتدع يوًم وتأخذ يوما(
اظ  .٤ ة ألف ين ثالث اِف(ب ل ) اععَق الَق–ف  الراِج–ض الن ا تحم ذات فجميعه

 . الدالليةالمالمح
 . الدالليةذات المالمح، فكالهما يحمالن )اءَوَرالُع( و)اءَدَرالُب(بين  .٥
 .حمالن ذات المالمح الدالليةفكالهما ي) الطابخ(و) حمى صالب(بين  .٦
 :عالقة اشتمال ♦

ه  الحمى(بين   .١ ل من جهة أخرى،             و من جهة   )  ومرادفات اظ الحق ع ألف جمي
داء في (فهي تتفق مع الجهة الثانية في إثبات ملمح . باعتبارها لفظا عاما

نفي بعض المالمح    وتزيد الجهة الثانية عليها بإثبات و ،) حرارة –الجسم  
 .لعالقة في دائرة االشتمالالداللية مما يجعل ا

. من جهة أخرى   ) مرادفاته و ضالناِف( و من جهة ) اءَوَرالُع و اءَدَرالُب(بين   .٢
ح   ات ملم ي إثب ان ف ين تتفق ال الجهت سم (فك ي الج ام ف رارة –داء ع  – ح

 ).برد(تزيد الجهة األولى بإثبات ملمح  و،)اهتزاز
داء عام في     (ت ملمح   ، فهما يتفقان في إثبا    )قةِبْطالُم( و )فحمى الرِّ (بين   .٣

 تأخذ –تدع يوما  وتأخذ يوما(في نفي ملمح  و) آل يوم– حرارة  –الجسم  
 ).دموية(تزيد بإثبات ملمح ) قةِبْطالُم(إال أن ) تدع يومين ويوما

) تدع يومين وتأخذ يوما(في حال نفي ملمح ) قةِبْطالُم( و)لدحمى الِق(بين  .٤
داء عام في  (ان في إثبات ملمح فعندئذ سيتفق اللفظ ). لدحمى القِ (في لفظ   
 تأخذ –تدع يوما  وتأخذ يوما(في نفي ملمح  و) آل يوم– حرارة  –الجسم  
 ).دموية(بإثبات ملمح ) المطبقة(تزيد  و،)تدع يومين ويوما

 :عالقة تنافر ♦
داء (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح )بعحمى الرِّ( و)ّبحمى الِغ(بين  .١

ا   (إال أنهما يتناقضان في ملمح       )  حرارة –عام في الجسم     دع   و تأخذ يوم ت
 ).تدع يومين وتأخذ يوما(بإثبات ملمح ) بعحمى الرِّ(يزيد  و)يوما

داء (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح )ّفحمى الرِّ( و)ّبحمى الِغ(بين  .٢
ا   (إال أنهما يتناقضان في ملمح       )  حرارة –عام في الجسم     دع   و تأخذ يوم ت
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ا   (بنفي ملمح    ) ّفمى الرِّ ح(يزيد   و )يوما ومين    و تأخذ يوم دع ي ات   و )ت إثب
 ).آل يوم(ملمح 

داء (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح )لدحمى الِق( و)ّبحمى الِغ(بين  .٣
ا   (إال أنهما يتناقضان في ملمح       )  حرارة –عام في الجسم     دع   و تأخذ يوم ت

ات  ) يومينتدع  وتأخذ يوما(بإثبات ملمح ) لدحمى الِق(يزيد  و )يوما أو إثب
 ).آل يوم(ملمح 

داء عام (، فبينما يتفق اللفظان في إثبات ملمح )قةِبْطالُم( و)ّبحمى الِغ(بين  .٤
 )تدع يوما وتأخذ يوما(إال أنهما يتناقضان في ملمح )  حرارة–في الجسم 

ات ملمح      و )تدع يومين  و تأخذ يوما (بنفي ملمح   ) قةِبْطالُم(يزيد  و ل  (إثب آ
 ). دموية–يوم 

ى الِق(ين ب .٥ دحم رِّ ( و)ل ى ال ح  ) ّفحم ات ملم ال إثب ا (ح ذ يوم دع  وتأخ ت
 –داء عام في الجسم       (ذلك ألنهما مع اتفاقهما في إثبات ملمح         و ،)يومين
، إال أنهما سيتناقضان في ملمح  )تدع يوما  و تأخذ يوما (في نفي    و )حرارة

 ).تدع يومين وتأخذ يوما(
ومين    و تأخذ يوما (ات ملمح   حال إثب ) قةِبْطالُم( و )لدحمى القِ (بين   .٦ دع ي  ،)ت

 ) حرارة  –داء عام في الجسم        (ذلك ألنهما مع اتفاقهما في إثبات ملمح         و
ا سيتناقضان في ملمح           )تدع يوما  و تأخذ يوما (في نفي   و تأخذ  (، إال أنهم

 ).دموية(بإثبات ملمح ) قةِبْطالُم(يزيد  و).تدع يومين ويوما
ين  .٧ ه(ب ى صالب ومرادف ة) حم ن جه ا( وم ه وضِفالن ة ) مرادفات ن جه م

، ) حرارة–داء عام في الجسم (أخرى، فالجهتان تشترآان في إثبات ملمح 
زاز (تناقضان في إثبات ملمح      تإال أنهما    ى بنفي         و ،)اهت د الجهة األول تزي

 ).تنضج(إثبات ملمح  و)برد(ملمح 
من جهة أخرى، ) مرادفه ودءَاَرالُب( ومن جهة) حمى صالب ومرادفه(بين  .٨

، إال أنهما ) حرارة–داء عام في الجسم (ان تشترآان في إثبات ملمح فالجهت
ات ملمح   ت زاز (تناقضان في إثب رد -اهت ات   و،) ب ى بإثب د الجهة األول تزي

 ).تنضج(ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة التضاد والجزء من آل



 

 ٣٦٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

  األعضاء فسداألمراض العامة التي ت: الفصل الثاني
 :امَذالُج •

علة تحدث من انتشار السوداء في : ابَرام، آُغَذالُجو>: جاء في القاموس المحيط
سقوطها عن  وربما انتهى إلى تأّآل األعضاء وهيأتها، والبدن آله، فيفسد  مزاج األعضاء

إنما سمي به و>: قال الزبيدي. )١(<...أْجُذم  وُمَجّذم وُجِذم، آعني، فهو مجذوم،. تقّرح
هو  والميم أصل واحد والذال والجيم>: عند ابن فارس و.)٢(<تقطعها وبعلتجّذم األصا

: داء األسد>: في حقائق أسرار الطب و.)٣(<...ام سّمي لتقّطع األصابع َذالُج و...القطع 
ب مسقطة الهد والجذام علة رديئة مفسدة لهيئة األعضاء ناثرة لشعر الحاجبين وهو الجذام،

 .)٤(<شار المرة السوداء في البدناألطراف تحدث من انت واألنف
 :اَألَرب •

 تساقطت أعضاؤه،:  الرُجل≈ ،: ... اَألَرب، محرآةو>: جاء في القاموس المحيط
 ُجِذم: أرب الرجل وأي سقط،: أِرب عضوهو>: في تاج العروس. )٥(<ُقِطع إِربهو
 .)٦(<...قد غلب في اليد  وتساقطت آرابه، أي أعضاؤه،و

 :ْبلالَخ •

زاد >: عند الزبيدي و.)٧(<...ُيحرَّك  و...فساد األعضاء : الَخْبل>: جاء في القاموس
 .)٨(<حتى ال يدري آيف يمشي: األزهري
 :الَحَرض •

: عند ابن فارس و.)٩(<..الفساد في البدن : ض، محرآةَرالَح>: جاء في القاموس
 الهالك والّتلف واآلخر دليل الذهاب وأحدهما نبت،: النالضاد أص والراء والحاء>
: مشرف على الهالك قال اهللا تعالىهو ال والَحرض،: األصل الثاني وشبه ذلك والّضعفو
} Ä  Ã  Â { ... ١٠(<أفسد غيره وأحرضه غيره، إذا فسد، ويقال حرض الشيء(. 

                                     
 .٤/٢٤، )جذم(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١٦/٩٩، )جذم(مادة الزبيدي،  )٢(
 .١/٤٣٩، )جذم(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١٦٤ السجزي،  )٤(
 .١/٤٧، )أرب(ة مادالفيروزآبادي،  )٥(
 .١/٢٩٩، )أرب(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٣/٥٠٠، )خبل(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١٤/١٨٨، )خبل(مادة الزبيدي،  )٨(
 .٢/٥٠٠، )حرض(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٢/٤١، )حرض(مادة ابن فارس،  )١٠(
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 :السَّْعَسعة •

ال  و...>: قال الزبيدي. )١(<...اضطراب الجسم ِآَبًرا : ةعَسْعالسَّو>: في القاموس
العين في  والسين>: عند ابن فارس و.)٢(<...يكون التسعسع إال باضطراب مع آبر 

تسعسع الرجل من : يقال... هو ذهاب الشيء  والمطابق يدل على أصل واحد، والمضاعف
 .)٣(<الكبر، إذا اضطرب جسمه

 :الَخَضد •
وجع يصيب األعضاء ال يبلغ أن : ... الَخَضد، محرآةو>: ي القاموس المحيطف

وجع يصيب : الَخَضدو>: في تاج العروس و.)٤(<..يكون آسًرا، آالَخَضاد، بالفتح 
  .)٥(<اإلنسان في األعضاء، ال يبلغ أن يكون آسًرا

 

                                     
 .٣/٤٩، )سّع(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .١١/٢١٠، )سّع(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٣/٥٧، )سّع(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١/٤٠٣، )خضد(مادة الفيروزآبادي،  )٤(
 .٤/٤٣٦، )خضد(مادة الزبيدي،  )٥(



 ٣٦٤  األعضاءتفسداألمراض العامة التي  

 ٣٦٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي )٩٥(
 لمالمحا
 
 
 

 األلفاظ

)١( 
ضاء

ألع
ة ا
عام

ي 
ء ف
دا

 

)٢( 
ع 
ض
الو

ن 
 ع
وج
خر

عي
طبي
ال

 

)٣( 
ان
ص
نق

 

)٤( 
ب
را
ضط

ا
 

)٥( 
داء
سو
 ال
ار
تش
ان

 

)٦( 
يء
رد

 

)٧( 
بر
الك

ن 
م

 

  + +  + + + امَذالُج
     + + + بَراَأل
      + + لْبالَخ
      + +ضَرالَح
 +   + - + +عةَسْعالسَّ
    - - + + دَضالَخ
 :ملحوظة
 .لمح مثبت للفظتعني أن الم(+) اإلشارة  -١
 .تعني أن الملمح منفي عن للفظ) -(اإلشارة  -٢
 . منعدم عن اللفظملمحالمربع الخالي من اإلشارة يعني أن ال -٣



 ٣٦٥  األعضاءتفسداألمراض العامة التي  

 ٣٦٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٦(
دَضالَخعةَسْعالسَّضَرالَح لْبالَخ بَراَأل امَذالُج 

 ر ر ل ل ل = امَذالُج
 ر ر ل ل = ل بَراَأل
 ل ل ف = ل ل لْبالَخ
 ل ل = ف ل لضَرالَح
 ر = ل ل ر رعةَسْعالسَّ
 = ر ل ل ر ر دَضالَخ

 : مفاتيح الرموز
 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل  
 .تنافر: ر 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :قة ترادفعال ♦
داء في عامة (، فكالهما يشترآان في إثبات ملمح )ضالحَر( و)لْبالَخ(بين  .١

 ). خروج عن الوضع الطبيعي–األعضاء 
 :عالقة اشتمال ♦

ات ملمح            )بَراَأل( و )امَذالجُ (بين   .١ ان في إثب ا يتفق ة     (، فكالهم داء في عام
ضاء  ي    –األع ع الطبيع ن الوض روج ع صان– خ د  و،) نق ذام(يزي ) الج

 ). رديء-انتشار السوداء (ات ملمح بإثب
ين   .٢ ل،    و)ض الحرَ –ل بْ الَخ(ب اظ الحق ع ألف ات      وجمي ا في إثب ك التفاقهم ذل

ح  ضاء  (ملم ة األع ي عام ي  –داء ف ع الطبيع ن الوض روج ع إال أن ).  خ
ى     د عل ل تزي اظ الحق ع ألف ل (جمي رض–الخب ات)  الح ي بعض   وبإثب نف

 .المالمح الداللية
 :عالقة تنافر ♦

 من جهة أخرى،     ) دَض الخَ  –عة  َسعْ السَّ( و من جهة  ) بَر األَ -ام  َذالُج(بين   .١
ات         و )نقصان (ذلك للتناقض الحاصل في ملمح         و ى بإثب د الجهة األول تزي

 .نفي بعض المالمح األخرى وتزيد الجهة الثانية بإثبات وبعض المالمح
ين  من جهة أخرى، فكال الجه     ) ةَرْب النَّ – ءاَمالَج( و من جهة ) امَذالُج(بين   .٢ ت

ح   ات ملم ي إثب ان ف ة األعضاء (تتفق ي عام روج عن الوضع –داء ف  خ
ي ملمح )الطبيعي ضادان ف ا تت صان(، إال أنهم ى  و،)نق ة األول د الجه تزي

 ). رديء–انتشار السوداء (بإثبات ملمح 
ات ملمح         )دَضالَخ( و )عةَسْعالسَّ(بين   .٣ ان في إثب ة   (، فهما يتفق داء في عام

، إال  )نقصان (في نفي ملمح        و )الطبيعي  خروج عن الوضع        –األعضاء  
ا يتناقضان في ملمح    د  و،)اضطراب (أنهم ات ملمح ) السعسعة (يزي بإثب

 ).الكبر(
 من جهة أخرى،   ) ةَربْ  النَّ– ءاَمالَج( ومن جهة) د الخَض–عة َسْعالسَّ(بين   .٤

 مع زيادة الجهة األولى بإثبات    ) نقصان(ذلك للتناقض الحاصل في ملمح      و
 .مح الدالليةنفي بعض المالو

 .وتختفي من الجدول عالقة التضاد والجزء من آل



 

 

 الباب الثالث
 الحقل الداللي لأللفاظ العامة
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 :ضَرالَم •
 اضطرابها بعد صفائها وإظالم الطبيعة،: الَمَرُض>: جاء في القاموس المحيط

 ِمَراض: ج. اِرضم ومريض وَمْرًضا، فهو َمِرض واعتدالها، َمِرض، آفرح، َمَرًضاو
نقيض الصحة، يكون :السقم: والمرض>: وعند ابن منظور. <...َمَراضى  وَمْرضىو

الميم والراء والضاد أصل >: وفي المقاييس)١(<...لإلنسان والبعير، وهو اسم جنس
صحيح يدل على ما يخرج به اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء آان منه 

آل ما خرج بالكائن عن حد الصحة : لمرضا>: وفي المعجم الوسيط)٢(<...العلة
أو ...>: وفي الموسوعة الطبية الفقهية)٣(<...واالعتدال من علة أو نفاق أو تقصير في أمر

هو خروج الجسم عن حالة االعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة، مما 
وفي ، )٤(<بصورة طبيعيةيعوق اإلنسان عن ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية 

 )٥(<المرض إما وجع يحدث في العضو، أو نقصان يحدث في فعله، أو آالهما>: التنوير
والمرض هيئة غير طبيعية في بدن اإلنسان، يجب >: ويعرف ابن سينا المرض بقوله

: وقد قام القوصوني بتحليل هذا التعريف فقال)٦(<...عنها بالذات آفة في الفعل وجوبا أوليا
قوله غير طبيعية مخرج للصحة، وقوله في بدن اإلنسان مخرج لغيره، وقوله يجب عنها >

بما هو هو البما هو شيء آخر ليخرج العرض إذا أوجب مرضا أو :  بالذات أي
في فعل من األفعال الحيوانية أو الطبيعية أو النفسانية : وقوله آفة في الفعل أي...عرضا

سطة؛ ليخرج السبب، فإنه يوجب ضرر الفعل بواسطة بغير وا: وقوله وجوبا أوليا أي
 )٧(<..المرض
 : بلفظهيفسر و)المرض ( بعنىمما جاء في القاموس المحيطو

o ١/٧٧، )حوب(مادة . <...المرض : الُحوبو>: الُحوب. 
o هو داءٍ و أْدَوأ، وأدواء، داَء َيَداء دوًء أو داء،   : ، ج )٨(المرض: الداء>: الداء 

 .١/١٧، )دوأ(مادة . <بهاء: هي وُمِديٌء،و
 : في القاموس بلفظهيفسر و)الداء( نىعممما جاء بو

 .٣/٥١٤، )دخل(مادة . <الداء: ... الدََّخل، محرآةو>: الّدَخل ♦
ُصب  ♦ ْصب >: النُّ ْصب،  والنَّ ضمتين  والنُّ داء  : ب ادة  . <...ال صب (م ، )ن

١/١٧٧. 
                                     

 ٦/٤٢، )مرض(ابن منظور، مادة  )١(
 ٥/٣١١، ) مرض(ابن فارس، مادة  )٢(
 ٨٦٣إبراهيم أنيس ورفاقه،  )٣(
 .٨٤٥أحمد آنعان، . د )٤(
 .٤٤القمري،  )٥(
  ١/١٤١  ابن سينا، القانون،)٦(
 ٣٤٣/ ١القوصوني،  )٧(
 .٤٦٩وفي القاموس الطبي العربي، . ١٢آذا في بحر الجواهر،  )٨(
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o دوىَّ  والمرض، َدِوي دوَّى، فهو دٍو:  بالقصر≈ و،: ...الدواء، مثلثة>: الدَّوى
 .٤/٣٦٠، )دوي( مادة <...

o ل      >: السِّقام ل وُقْف َسَحاب وَجَب ُرَم، فهو          : السَِّقام، آ ِرَح، وَآ ِقَم، آَف َؤض، َس الَم
 .٤/٨٤) سقم(مادة . <آِكَتاب: -سقيم، جـ

o رح،   . أوصابٌ : المرض، ج  : الَوَصُب، محرآة >: الَوَصُب َب، آف  َوصَّبَ  و َوِص
َبو َب،  وَتَوصَّ ابى    وأْوَص ن َوص ٌب م و َوِص ابٍ  وه ادة  . <ِوص ب (م ، )وص
١/١٨٢. 
o ٤/١٦٣، )وصم(مادة . <المرض: بالتحريك و،: ...الوْصمو>: الَوَصم. 
o ال    و أوجاع : ، ج )١(المرض: الوجع، محرآة >: الوجع ال  و وجاع، آجب . <أْجب

ة هي الوجع     ... >: عند ابن فارس   و .٤/١٢٠،  )وجع(مادة   اسم يجمع    : آلم
 .)٢(<المرض آله

 : بلفظهيفسر و)الوجع( نىعممما جاء في القاموس بو
ْوب ♦ ْوبو>: الَح ع : ... الَح وب و...الوج ع: التّح وب(ادة م. <التوجُّ ، )ح

١٠/٧٧. 
 :الرَّْدح •

 .)٣(<الوجع الخفيف: الرَّْدحو>: في القاموس
 :ةَبالَقلََ •

قال >: قال الزبيدي. )٤(<تعب وداء: ما به َقَلَبة، محرآةو>: جاء في القاموس
: به أيَلما به َق: ثقال اللي و.ما به شيء يقلقه، فينقلب من أجله على فراشه: الطائي معناه

 .)٥(<ال تعب وال غائلة وال داء،
 :ابَظْبالظَّ •

الباء ما يصح  والظاء>: عند ابن فارس و.)٦(< الوجعالقَلََبة: ابَظْبالظَّ>: في القاموس
ما به ظبظاب، أي : قال ابن السكيت. اب، أي ما به قلبةبَظما به َظ: يقال. منه إال آلمة واحدة

 .)٧(<...ال وجع  وا به عيبم
 :ثْعالدَّ •

 .)٨(<...أول المرض : الدَّْعث>: في القاموس
                                     

 .١١٨٧آذا في القاموس الطبي العربي،  و)١(
 .٦/٨٨، )وجع(مادة ابن فارس،  )٢(
 .١/٣٠٤، )ردح(مادة الفيروزآبادي،  )٣(
 .١/١٥٩، )قلب( مادة المرجع السابق، )٤(
 .٢/٣٣٨، )بقل(مادة الزبيدي،  )٥(
 .١/١٣٢، )ظّب(مادة الفيروزآبادي،  )٦(
 .٣/٤٦٣، )ظّب(مادة ابن فارس،  )٧(
 .١/٢٢٦، )دعث(مادة الفيروزآبادي،  )٨(
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 :فَنالدَّ •

. )١(<...َثُقل : دنف المريض و...المرض المالزم : الدََّنف، محرآة>: في القاموس
ف ِنقد َد و...ان هو المرض ما آ: قيل وهو الالزم المخامر،: قيلو>: قال الزبيدي

 النون والدال>: عند ابن فارس و.)٢(<ي على الموتَثُقل من المرض المشف: المريض
المريض َدَنف،  والمرض المالزم،: فَنالدَّ و...الفاء أصل يدل على مشارفة ذهاب لشيء و

: دِنف وف المريضأدَن و: ...الدَّنف، بالتحريك>: قال الهروي. )٣(<آأنه قد قارب الذهاب
 .)٤(<فدَنمريض ُم وأدنفه المرض أثقله، ودنا من الموت، ول من المرضثق

 :بَرالذَّ •
المرض  و...محرآة  و: ...،و بالضم: ...بالكسر و: ...َذِرب>: جاء في القاموس

 ما الطاعون؟(في حديث أبي بكر رضي اهللا عنه و>: في تاج العروس و.)٥(<الذي ال يبرأ
 .)٦(<ِرب الجرح إذا لم يقبل الدواءَذ: يقال) ملَذَرب آالدُّ: قال

 :اءَيداء َع •

في تاج  و.)٧(<أْعياه الداء وال يبرأ منه،: داء َعَياءو>: جاء في القاموس المحيط
أعجزه عن : أعياه الداء وصعب ال دواء له آأنه أعيا األطباء>: العروس عن الصحاح

 .)٨(<مداواته
 :اتَبُثداء  •

: قال الزبيدي. )٩(<معجز عن الحرآة: ات، بالضمَبداء ُثو>: قال الفيروزآبادي
ُأْثِبت فالن، فهو ُمْثَبت إذا و>: في لسان العرب و.)١٠(<يثبت اإلنسان حتى ال يتحرك: أي>

التاء  والباء والثاء>: عند ابن فارس و.)١١(<اشتدت عّلته، أو أثبتته جراحه فلم يتحرك
 .)١٢(<...هي دوام الشيء  ولمة واحدة،آ

                                     
 .٣/١٩٠، )دنف( مادة المرجع السابق، )١(
 .١٢/٢١٥، )دنف(مادة الزبيدي،  )٢(
 .٢/٣٠٤، )دنف(مادة ابن فارس،  )٣(
 .١٢٧الهروي،  )٤(
 .١/٩٠، )ذرب(مادة  الفيروزآبادي، )٥(
 .١/٤٩٦، )ذرب(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٤/٤١٦، )عيي(مادة الفيروزآبادي،  )٧(
 .١٩/٧١٧، )عيي(مادة الزبيدي،  )٨(
 .١/١٩٤، )ثبت(مادة الفيروزآبادي،  )٩(
 .٣/٢٨، )ثبت(مادة الزبيدي،  )١٠(
 .١/٣٢٥، )ثبت(مادة ابن منظور،  )١١(
 .١/٣٩٩، )ثبت(مادة ابن فارس،  )١٢(
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 :َعادُقداء  •

: في اللسان و.)١(<داء يقعده، فهو مْقَعد: اْقعاد وبه قعاٌدو>: جاء في القاموس
هو و>: قال الزبيدي. )٢(<إذا أزمنه داء في جسده حتى ال حراك به: رجل ُمْقَعدو>

هو  وأصل مطرد منقاس ال ُيخلف،: الدال والعين والقاف>: عند ابن فارس و.)٣(<مجاز
 .)٤(<...إن آان ُيتكّلم في مواضع ال ُيتكّلم فيها بالجلوس  ويضاهي الجلوس

 :ةاآلَف •

في و>: قال الزبيدي. )٥(< مفسد لما أصابهعرضالعاهة أو : ةاآلَف>: في القاموس
آفة العلم  وديث الكذب،آفة الح: (في الحديث والعباب، لما أصاب من شيء، والمحكم
هي : آفة>: في مفيد العلوم و.)٦(<للعلم آفات ولكل شيء آفة،: منه قولهم و) ...النسيان

إيف الشيء إذا أصابه آفة أو عاهة فهو : الفساد في عضو أو عقل أو غير ذلك، يقال
اضطراب : آفة>: في القاموس الطبي العربي و.)٧(<مئوف، على ما لم يسمَّ فاعله

عرض يفسد ما : عاهة>: في موضع آخر و.)٨(<آجرح، أو التهاب، أو تورممرضي، 
 -٣ ضعف، أو مرض في الجسم، أو العقل ناجم عن مرض، أو تقدم السن، -٢، ...يصيبه 

 .)٩(<خلل، أو إخفاق خاص في عضو معين، أو شخص بشكل عام
 :ةالزَّماَن •

 ُزْمَنة، بالضم، والعاهة، َزِمن، آفرح، َزَمًنا: الزَّماَنةو>: جاء في القاموس المحيط
النون  والميم والزاء>: عند ابن فارس و.)١٠(<َزْمَنى وِزِمُنون،: زمانة، فهو َزِمن، جو

فأما الزمانة التي تصيب اإلنسان فتقعده، ... أصل واحد يدل على وقت من األوقات 
هو الذي طال : الزَّاِمن>: هرفي بحر الجوا و.)١١(<هي الضَّمانة وفاألصل فيها الضاد،

 .)١٢(<مرضه زماًنا

                                     
 .١/٤٥٥، )قعد(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٥/٢٩٠، )قعد(مادة ابن منظور،  )٢(
 .٥/١٩٥، )قعد(مادة الزبيدي،  )٣(
 .٥/١٠٨، )قعد(مادة ابن فارس،  )٤(
 .٣/١٦١، )أوف(مادة الفيروزآبادي،  )٥(
 .٩٨ – ١٢/٩٧، )أوف(مادة الزبيدي،  )٦(
 .٧ ابن الحشاء،  )٧(
 .٦٩اللبدي، عبدالعزيز . د )٨(
 .٧١٩ – ٧١٨ المرجع السابق، )٩(
 .٤/٢٢٥، )زمن(مادة الفيروزآبادي،  )١٠(
 .٢٣ – ٣/٢٢، )زمن(مادة ابن فارس،  )١١(
 .١٤٨الهروي،  )١٢(
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 :اءالوَب •
: يمد، ج وأْوباء،: ، أو آل مرض عام، ج: ...الَوَبأ، محرآة>: في القاموس

. )٢(<...المرض العام  و: ...المد والقصر والوباء، بالفتح>: في بحر الجواهر و.)١(<أْوبيه
مرحلة : َوَباء>: عبد العزيز. قال د. )٣(<رض يعمآل م>: قال عنه ابن القيم الجوزيه

الوباء قد يصيب أجزاًء  و...انتشار مرض معين عند سكان مجتمع معين في وقت معين 
الوباء األآثر انتشاًرا في هذه األيام هو  و.يسمى وباًء عالميا وآثيرة من الكرة األرضية

 .)٤(<...األنفلونزا 

                                     
 .١/٤٠، )ويأ(مادة الفيروزآبادي،  )١(
 .٢٩٣الهروي،  )٢(
 .٣١ابن القيم، الطب النبوي،  )٣(
 .١١٨٤اللبدي، عبد العزيز . د )٤(
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 دول بياني لنقاط االلتقاء الدالليج )٩٧(
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      - + + + ةَبالقَل
      - + + + ابَظْبالظَّ
    +  - + + + ثْعالدَّ
     + - + + + فَنالدَّ
   +   - + + + بَرالذَّ
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  +    - + + + اتَبداء ُث
  +    - + + + ادَعداء ُق
      - + + + ةاآلَف
 +     - + + + ةاَنالزَم

      + + + + الوباء
 :ملحوظة
 .ني أن الملمح مثبت للفظتع(+) اإلشارة  -١
 .تعني الملمح منفي عن اللفظ) -(اإلشارة  -٢
 .تعني أن الملمح مثبت بضده) ض+(اإلشارة  -٣
 .انعدام اإلشارة يعني انعدام الملمح عن اللفظ -٤
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َرالَم
 ض

ب 
ُحو
ال

 ..
.

َجع
الَو

 

لرَّ
ا

 حْد

 ةَبَلالَق

لظَّ
ا

بَظ
ب
ا

 

ْعالدَّ
 ث

َنالدَّ
 ف

َرالذَّ
 ب

 َع
داء

 اءَي

ء ُث
دا

َب
ت
ا

 

ء ُق
دا

 ادَع

آلَف
ا

 ة

زَم
ال

 ةاَن

وَب
ال

 اء

 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ف  =  ضَرالَم
الُحوب 

الَوَجع... 
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 ر  ل     د  ل ل = ل ل حْدالرَّ
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 ر  ل     =  ل ل د ل ل فَنالدَّ
 ر  ل   ف =   ل ل  ل ل بَرالذَّ

 ر  ل   = ف   ل ل  ل لاءَيداء َع
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 ر = ل       ل ل  ل ل ةاَنالزَم

 = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل ل الوباء
 : مفاتيح الرموز

 .اللفظة ذاتها=:  
 .ترادف: ف 
 .اشتمال: ل 
 .تنافر: ر 
 .تضاد: د 
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 :القراءة التحليلية للجدول 
 : وجود العالقات التاليةالجدول السابقيتضح من خالل 

 :عالقة ترادف ♦
، فجميع هذه األلفاظ لها المالمح الداللية )الوجع... الحوب (و) المرض(ذلك بين و .١

 .ذاتها
 .، فجميعهم يحملون المالمح الداللية ذاتها)ةاآلَف(و) اببَظالظَّ(و) بةَلالَق( بين و .٢
 الداللية من حيث ذات المالمحفكالهما يحمالن ) اءَيداء َع( و) بَرالذَّ( وبين  .٣

 .اإلثبات والنفي
  . الدالليةذات المالمحفكالهما يحمالن  ،)ادَعداء ُق( و) اتَبداء ُث( ن بي .٤

 
 : اشتمالعالقة ♦

من جهة وجميع ألفاظ الحقل من جهة أخرى؛           )  ومرادفاته ضَرالَم( بين   .١
 .وذلك ألنه يعد اللفظ العام للحقل

من جهة ) اءَبالَو(وجميع ألفاظ الحقل عدا ‘ من جهة) ة ومرادفاتهَبالقَل( بين  .٢
ات ملمح              أ ر    ( خرى، وذلك التفاقها مع جميع ألفاظ الحقل في إثب ة غي حال

مع زيادة بقية ) يعم( وفي نفي ملمح )  تحدث آة في الفعل-في البدن-طبيعية
ل              ألفاظ الحقل بإثبات مالمح أخرى تختلف من لفظ آلخر، هذه الزيادة تجع

 .العالة في دائرة االشتمال
 
 :عالقة تنافر ♦

، وذلك للتناقض ) ومرادفاتهالمرض(  عدا ع ألفاظ الحقلوجمي) الوباء(بين  .١
 ).يعم( الحاصل في ملمح 

 
 :عالقة تضاد ♦

حالة ( ، فمع اتفاق هذين اللفظين في إثبات ملمح )حْدالرَّ(و ) فَنالدَّ( بين  .١
إال أنهما ) يعم( وفي نفي ملمح )  تحدث آة في الفعل-في البدن-غير طبيعية

 .ا يجعل العالقة بينهما تضادمم) ثقيل( يتضادان في ملمح 
 .وتختفي من الجدول عالقة الجزء من آل

 



 

 ٣٧٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 الخاتمة

 تدالليا خلص القاموس المحيط بعد الدراسة السابقة أللفاظ األمراض الواردة في
 : ما يلي إلىةالباحث
 :لمادة اللغويةما يتعلق بافي •

ما رصد نالحظ من خالل ألفاظ األمراض الواردة في البحث أن الفيروزآبادي  -١
 في معجمه، مما يؤآد لنا سعة علمه وأهمية سمائة مرضخميزيد على ال

سيما  ال و،قاموسه، فهو بمثابة موسوعة علمية حوت الكثير من المعارف
 . األمراضألفاظ

 تناول بعض األمراض بوصف دقيق موافق لما جاء فيروزآبادينالحظ أن ال -٢
 -السبل -الباسور –صرع ال(في الكتب الطبية العربية، آما هو الحال في 

، في حين أنه في المقابل اختصر وغير ذلك...)  السرطان - الشرى-الثؤلول
جدا في توصيف أآثر األمراض، وربما آان هذا عائدا لسياسته التي اعتمدها 

أي ): م (: فنجده في آثير من األمراض يقول، وهي االختصار،في القاموس
 .ح أو تفصيلمن غير شر) وجع(أو ) داء(معروف، أو 

 لكثير من األمراض في معجمه إال أنه فيروزآباديعلى الرغم من ذآر ال -٣
أغفل ذآر بعضها، مع شهرتها ووجودها في بعض المعاجم العربية األخرى، 

، )عرق النسا(، و)اليالدو(، و)داء الفيل(، و)البيضة(مثل الصداع المسمى بـ 
 مما يدل على أنه لم ُيغفِلها ،)سفر السعادة( في آتابه مع أنه ذآر هذا األخير

 وفي المقابل نجد ألفاظا . إنما آان ذلك إما سهوا أو اختصارا؛لعدم إدراآه لها
أهمله >:  بقولهلم يذآرها غيره من علماء اللغة، يشير إلى ذلك الزبيدي

، وغير )القبعلة( ، و)الطغمشة ( : وذلك مثل،<الجوهري وصاحب اللسان
 .ذلك

 ما قل منها على  وليست دخيلة أو معرَّبة إال محضةبيةن أآثر األلفاظ عرإ -٤
وقد ميزتها في وغيرها، ) ... ، البرسام، النقرس الناسور–الطرش (نحو 

مما يؤآد أن اللغة العربية غير قاصرة عن تلبية فهرس األلفاظ المدروسة؛ 
 .متطلبات العصر، وخاصة فيما يتصل بالعلوم الطبية

 آثرة المترادفات اللفظية التي ُتِشير إلى مرض نالحظ أيضا على مادة البحث -٥
على سبيل المثال للداللة ) الجنون(واحد، فإذا آان األطباء يستعملون لفظ 

ستخدم أآثر من لفظ للداللة على نفس فيروزآبادي يعلى مرض معين، فال
) الحمى(، و)المغص(و ،)الزآام(  و،)الجرب( آذلك الحال مع المرض، و

 . مما يدل على ثراء اللغة العربيةغير ذلك آثيرو، )شةالرع(و) الرعدة(و
تتضح لنا أيضا من خالل استعراض ألفاظ األمراض في القاموس المحيط  -٦

ظاهرة االشتراك اللفظي، فهناك الكثير من األلفاظ تعبر عن أآثر من مرض، 
ألجفان غلظ اجاء بمعنى ) السَُالق( فمثال ،آٌل منها في حقله المخصص له

، وآذلك  بمعنى بثور في اللسانوثالثة  مرة، تقشر األسناننى مرة وبمع
فقد جاءت مرة بمعنى بثر في العين، ومرة بمعنى الوجع، ) بظابالظَّ(
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يبرأ  أيضا جاءت بمعنى فساد في المعدة، وبمعنى الداء الذي ال) الذََّرب(و
ير ، وغجاءت بمعنى شقاق القدم مرة ومرة بمعنى أشد الجرب) الَكَلع(، ومنه
 . آثيرذلك

 :نظرية الحقول الدالليةفيما يتعلق ب •
بين الترادف  نالحظ أن العالقات التي تربط بين ألفاظ األمراض تتفاوت ما -١

 واختفت عالقة الجزء من - وإن قل هذا األخير-تمال والتضاد والتنافر واالش
 .الكل

سيما أن  أن العالقات بين األلفاظ يمكن أن تتغير بتغير المالمح الداللية، وال -٢
هذه األلفاظ أمراض، وتوصيف المرض عند علماء اللغة قد ال يكون موحدا، 

 وذلك بسبب ما قد ُتِضيفه ،بل قد ال يكون آذلك عند األطباء العرب أنفسهم
الدراسات الطبية الحديثة من توصيف جديد، آما أن العالقات بين األمراض 

 . لم يقع عليه الباحثيمكن أن تتغير بإضافة ألفاظ جديدة قد تكون مما
 عمل البحث، فإن أصبت ووفقت فمن اهللا، وإن أخطأت هذا وقد تم بحمد اهللا وتوفيقه

فمن نفسي ومن الشيطان، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد 
 .هللا رب العالمين



 

 

 الفهارس
 

 مكتبة البحث •
 فهرس األلفاظ •
 فهرس تراجم األعالم •



 

 ٣٧٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 حـثمكتبــة البـ
 القرآن الكريم 
 :الكتب العامة 

حاق  .١ ن إس ين،اب ين،      حن ي الع االت ف شر المق اب الع ة ، )م١٩٢٨(، آت المطبع
 .األميرية بالقاهرة

سعدي الخزرجي        ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العبا       .٢ ، س أحمد بن القاسم ال
محمد باسل : وضع فهارسه  و صححه و عيون األنباء في طبقات األطباء، ضبطه     

 .دار الكتب العلمية:  لبنان–بيروت ، )هـ١٤١٩(، ١طسود، عيون ال
، )هـ١٤٢١(، صحيح سنن أبي داود، الطبعة الثانية، األلباني، محمد ناصر الدين .٣

 .الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
فؤاد : الحكماء، تحقيق و، طبقات األطباء داوود سليمان بن حساناألندلسي، أبو .٤

 .مؤسسة الرسالة، )م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥(، ٢سيد، ط
 .مكتبة الثقافة الدينية، ) هـ١٤٢٠(، تذآرة داوود،  داوود بن عمر،األنطاآي .٥
 .)ت.د(الطبعة الثانية،  المعجم الوسيط، ، إبراهيم ورفاقه،أنيس .٦
المر  .٧ ة د  .ر.  ف،ب ة، ترجم م الدالل سيد،   . ، عل راهيم ال دار ، )م١٩٩٩(صبري إب

 .المعرفة الجامعية
ة   (اريخ األدب العربي    ، ت بروآلمان، آارل  .٨ ة العربي ة د       )الترجم ى العربي ه إل . ، نقل

ب، د د غري ب محم ة  . غري ى الترجم راف عل ماعيل، اإلش ود إس سن محم ح
الهيئة المصرية العامة : القاهرة، )م١٩٩٥(محمود فهمي حجازي، . د. أ: العربية
 .للكتاب

شور .٩ ق.  د،ب ا توفي رب، ط ،حن د الع د عن ب الجل شق، )م١٩٩٠(، ١ ط ار د: دم
 .المستقبل

ا، ط  وميل خليل ، أمراضنا أ ،بيدس .١٠ روت ، )هـ ١٤١٩(، ٢آيفية معالجته دار : بي
 .الجيل

شاف اصطالحات      .١١ ي، آ ن عل ى ب د أعل وي محم ل المول شيخ األج انوي، ال الته
 .دار صادر: الفنون، بيروت

سان، تحقيق        ، محمد ثابت بن أبي ثابت       ثابت، أبو  .١٢ اب خلق اإلن ستار    :  آت د ال عب
 .مطبعة حكومة الكويت، )١٩٨٥( ، ٢أحمد فراج،ط

أسرار  و، فقه اللغةور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلالثعالبي، اإلمام أبي منص .١٣
ياسين األيوبي،  . د: وضع فهارسه  و قدم له  و شرحه،  )هـ١٤١٩(،  ١العربية، ط 

 .المكتبة العصرية:  بيروت–صيدا 
ل .١٤ سن .  د،جب د ح ريم محم د الك ة،  عب م الدالل ي عل ة  ،)م١٩٩٧(، ف دار المعرف

 .الجامعية
ات،    الجرجاني، الشريف علي بن محمد     .١٥ روت   ،  )هـ ١٤١٦(، التعريف ان  –بي :  لبن

 .دار الكتب العلمية
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د بن الخضر              الجواليقي، أبي منصور   .١٦ د بن محم ، المعرب من      موهوب بن أحم
ران   : علق عليه  و الكالم األعجمي على حروف المعجم، وضع حواشيه       خليل عم

 .دار الكتب العلمية:  لبنان–بيروت ، )هـ١٤١٩(، ١طالمنصور، 
ة     .١٧ اج اللغ صحاح ت اد ، ال ن حم ماعيل ب وهري، إس ة، ط  والج حاح العربي ، ٤ص

 .دار العلم للماليين:  لبنان–بيروت ، )م١٩٩٠(
، )م٢٠٠٠(، ١ التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه، طآريم زآي،.  د،حسام الدين .١٨

 .دار غريب
دار ،  )م٢٠٠٤(،  ١المفاصل، ط   و  العظام ، موسوعة طب  إسماعيل.  د ،الحسيني .١٩

 .التوزيع وأسامة للنشر
نشره وصححه عن بعض النسخ ، ١١، ج مفيد العلوم ومبيد الهموم، ،ابن الحشاء .٢٠

ة ورج: المخطوط والن وه. س. ج و، . ب. آ د ، )١٩٤١( ج رث ات معه مطبوع
 .العلوم العليا المغربية

محمد ظافر وفائي . د: ، تحقيق الكافي في الكحل،الحلبي، خليفة بن أبي المحاسن .٢١
 .دار الفكر: لبنان-بيروت، )هـ١٤١٥( جي،  ومحمد رواس قلعه

 اإلمام شهاب الدين أبي الفالح عبد الحّي بن أحمد بن محمد ابن العماد، الحنبلي، .٢٢
ا،                  ادر عط د الق شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دراسة وتحقيق مصطفى عب

 .دار الكتب العلميةلبنان، -، بيروت)م١٩٨٩-هـ١٤١٩(، ١ط
اطر .٢٣ د . د، خ اط . دومرش د الخي ة، ط  أحم وم الطبي م العل ـ١٣٩٤(، ١، معج ، )ه

 .مطبعة جامعة دمشق
، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية،       ، الشيخ علي بن الحسن    الخزرجي .٢٤

دار : بيروت، )هـ١٣٢٩(الشيخ محمد بسيوني عسل، : تنقيحه وعني بتصحيحه
 .صادر

ون  . عصام الصفدي، د  . ب، د هشام الخطي . ماد ، د  ع.  د ،الخطيب .٢٥ ل   مفيد حن ، دلي
 .اليازوري، )ت.د(المصطلحات الطبية، 

الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، شفاء الغليل فيما في آالم العرب  .٢٦
ى،       : من الدخيل، ت   ة األول روت  )م١٩٩٨-هـ ١٤١٨(محمد آشاش، الطبع -، بي

 .لبنان، دار الكتب العلمية
ا      زيالرا .٢٧ ة    ،، أبي بكر محمد بن زآري ولنج، تحقيق وترجم اب الق صبحي  . د:  آت

امي،  ود حم ـ١٤٠٣(محم ي   ، )ه راث العلم د الت ب، معه ة حل شورات جامع من
 .العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة، معهد المخطوطات العربية

ا .٢٨ ن زآري د ب ر محم ي بك رازي، أب ي،ال روق ب الم في الف ارق أو آ ا الف اب م ن  آت
جامعة حلب، ، )م١٣٩٨(، ١سلمان قطاية، ط: األمراض، تقديم وتحقيق وشرح

 .معهد التراث العلمي العربي
ا        .٢٩ ه          ،الرازي، أبي بكر محمد بن زآري ة    :  الحاوي في الطب، اعتنى ب ثم خليف هي

 .دار إحياء التراث العربي: لبنان-بيروت، )هـ١٤٢٣(طعيمي، 
 تاج العروس ،لحسيني الواسطيالزبيدي، محب الدين أبي فيض محمد مرتضى ا .٣٠

 دار  ، بيروت، )هـ١٤١٤(علي شيري،   : س، دراسة وتحقيق  على جواهر القامو  
 .الفكر للطباعة والنشر
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ي .٣١ دين،الزرآل ر ال الم، ط خي روت ، )م١٩٩٩(، ١٤، األع ان–بي م :  لبن دار العل
 .للماليين

بالغة، الزمخشري، اإلمام الكبير جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر، أساس ال            .٣٢
 .دار المعرفة:  لبنان–األستاذ عبد الرحيم محمود، بيروت : تحقيق

محمد فؤاد . د: تحقيق والسجزي، مسعود بن محمد ، حقائق أسرار الطب، دراسة .٣٣
 .منشورات وزارة الثقافة  في الجمهورية العربية السورية، )هـ١٤٢٧(الذاآري، 

، الضوء الالمع ألهل رحمنقد شمس الدين محمد بن عبد الالسخاوي، المؤرخ النا .٣٤
 .دار الجيل:  لبنان–بيروت ، )ت.د(القرن التاسع، 

اني        وجيهة.  د ،السطل .٣٥ اجم المع ة     ( جسم اإلنسان في مع ة لغوي ، ) دراسة تحليلي
 .إصدارات دار الفيصل الثقافية، )هـ١٤١٨( ، ١ط

سيد .٣٦ ي   .  د،ال صطلح العرب راهيم، الم بري إب داللي  (ص ال ال ل والمج ، )األص
 .دار المعرفة الجامعية ،)م١٩٩٦(
 المخصص، ،، أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسيابن سيده .٣٧

 .دار إحياء التراث العربي:  لبنان-بيروت، )هـ١٤١٧(، ١ط
ا، تحقيق                .٣٨ ين وعالجاته ابن سينا، الشيخ الرئيس الحسين بن علي ، أمراض الع

 .دار النفائس، )ت.د(ه جي، محمد رواس قلع. د ومحمد ظافر الوفائي. وتعليق د
:  القانون في الطب، تحقيق وتعليق       ،ابن سينا، الشيخ الرئيس الحسين بن علي       .٣٩

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )ت.د( ، ١سعيد اللحام، ط
رحمن        السيوط .٤٠ د ال دين عب ويين          ي، الحافظ جالل ال ات اللغ اة في طبق ة الوع  ، بغي

ق و اة، تحقي ضل إ : النح و الف د أب راهيم، محم ـ١٤١٩(ب يدا ، )ه روت–ص :  بي
 .المكتبة العصرية

ة      ، العالمة عبد الرحمن جالل الدين     السيوطي .٤١ وم اللغ ا،   و، المزهر في عل أنواعه
اد المولى       : عنون موضوعاته   و صححه و ضبطه و شرحه د ج د أحم ي   و محم عل

 .دار الفكر، )ت.د(محمد أبو الفضل إبراهيم،  ومحمد البجاوي
 معجم ألفاظ الحياة االجتماعية في دواوين شعراء        رحمن،ندى عبد ال  .  د ،الشايع .٤٢

 .مكتبة لبنان، )م١٩٩١(، ١المعلقات العشر، ط
ري .٤٣ ري    الطب د الطب ن محم د ب سن أحم و الح ع  ، أب ة، جم ات البقراطي  ، المعالج

ة جي      . د: تعليق  و تحقيق و ترتيبو د رواس قلع ائي،      . د و محم افر الوف د ظ محم
 .راث اإلسالميمؤسسة الفرقان للت: لندن، )هـ١٤١٩(
ة، ط         و ، المعرب   جهينة نصر  ،علي .٤٤ اجم العربي دخيل في المع ، ) هـ  ١٤٢١(،  ١ال

 .دار طالس
دار ، )م٢٠٠٣(، ١، الكلمات الفارسية في المعاجم العربية، ط جهينة نصر،علي .٤٥

 .طالس
 .عالم الكتب، )م١٩٩٣(، ٤، علم الداللة، طأحمد مختار.  د،عمر .٤٦
ا   بي الحسين أحمد بن فار    ابن فارس، أ   .٤٧ ة، ط       س بن زآري اييس اللغ ، ٣، معجم مق

 .البابي الحلبي: ستة أجزاء، مصر، )هـ١٤٠٥(
ذيل عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي          (أحمد، معجم األطباء    . عيسى، د  .٤٨

 .دار الرائد العربي: ، بيروت، لبنان)م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(، )أصيبعة
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اب الع              .٤٩ د، آت ل بن أحم ة      (ين  الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخلي دة فني ة جدي طبع
ائي          ا للترتيب األلف ب روت ،  )ت. د(،  )منقحة ومرتبة وفق ان  -بي اء   :  لبن دار إحي

 .التراث العربي
د .٥٠ ادي، مج وبالفيروزآب ن يعق د ب دين محم يط،، ال اموس المح ( ، ٦ط  الق

 .مجلد واحد، مؤسسة الرسالة، )هـ١٤١٩
د بن يعقوب        الفيروزآبادي، مجد   .٥١ دين محم اموس المحيط،    ، ال ، )ت.د(  ،١ ط  الق

 .دار الكتب العلمية:  لبنان-أربعة مجلدات،  بيروت
وح،   .٥٢ ة،      القمري، أبي منصور الحسن بن ن وير في االصطالحات الطبي اب التن  آت

 .)ت. د(، وفاء تقي الدين: تحقيق
رحمن  .٥٣ د ال ن عب دين ب وني، م اء، ،القوص اموس األلب اء ون اموس األطب (   ق

 . مطبوع،مصورات مجمع اللغة العربية، )هـ١٣٩٩
 نتيجة الفكر في عالج أمراض ،بو العباس أحمد بن عثمان بن هبة اهللاأالقيسي،  .٥٤

ق   ق وتعلي صر، تحقي ائي  : الب افر وف د ظ ي،    ومحم ه ج د رواس قلع ( محم
 .دار النفائس، )هـ١٤١٩

ر بن أيوب الزرعي الدمشقي           ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن       .٥٥ ،  أبي بك
ة      ريم بن سعيد راجح،           : الطب النبوي، تحقيق العالم د آ ، )م١٩٩٢(،  ٢طمحم

 .مكتبة الهالل ودار:  لبنان–بيروت 
ة .٥٦ ا ،آحال ر رض ة، ط    عم ب العربي صنفي الكت راجم م ؤلفين ت م الم ، ١، معج

 .مؤسسة الرسالة:  لبنان–أربعة مجلدات، بيروت ، )هـ١٤١٤(
 .سدار النفائ، )هـ١٤٢٠(، ١ الموسوعة الطبية الفقهية، طأحمد محمد،.  د،آنعان .٥٧
 .دار البشير، )هـ١٤٢٥(، ١ القاموس الطبي العربي، طعبد العزيز،.  د،اللبدي .٥٨
ام   (ائلية  ع، الموسوعة الطبية ال   مصطفى، عبد المنعم   .٥٩  ،)المفاصل  و أمراض العظ

 .النشر والمؤسسة العربية للدراسات، )١٩٨٧(، ١ط
شائعة     فاليا ،زلرمك .٦٠ ات    و ، معجم األمراض ال ا بالنب ، )ت.د(األعشاب،    و معالجته

 .دار المؤلف:  لبنان–بيروت 
 . بيروت–، دار المشرق ٤٠األعالم، ط والمنجد في اللغة .٦١
ة أب   .٦٢ ام العالم ور، اإلم ن منظ رم  اب ن مك د ب دين محم ال ال ضل جم سان ي الف ، ل

 .دار صادر:  لبنان–بيروت ، )م١٩٩٧(، ١العرب، ط
دق   .د:  آتاب المغني في الطب، تحقيق    سعيد،،بن هبة اهللا ا .٦٣ رحمن ال د ال ( اق، عب

 .دار النفائس، )ت.د
سيمي .٦٤ اظم،.  د،الن ود ن ديث، طمحم م الح وي والعل ـ١٤١٧( ، ٤ الطب النب ، )ه

 .مؤسسة الرسالة: بيروت
، المهذب في الكحل المجرب، علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقيابن النفيس،    .٦٥

ه جي،        . د و محمد ظافر الوفائي  . د: تحقيق د رواس قلع ، )هـ ١٤١٤(،  ٢طمحم
 . المغرب–الثقافة، الرباط  والعلوم وإلسالمية للتربيةالمنظمة ا

 بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية ،الهروي، محمد بن يوسف الطبيب .٦٦
 .)هـ١٢٤٦( مطبوع، ، عربية والالتينية واليونانيةال
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 :الرسائل العلمية 
ام البخاري          محمد بن عبد الرحمن،   ،  الزامل -١  دراسة (  ألفاظ األخالق في صحيح اإلم

ة   ول الداللي ة الحق ي ضوء نظري راف ال) ف شنبري : آتوردبإش د ال ن أحم د ب ، حام
 .)هـ١٤٢١(
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 )(فهرس األلفاظ

 ٢٣٦...............................................................................اُألْدَرة -١
 ١٤٧................................................................................اُألُذن -٢
 ٣٩٦، ٢٠٧......................................................................األَََرب -٣
 ٣٣٠..............................................................................اَألْرش -٤
 ٢٤٥، ١٤١....................................................................اَألْرض -٥
 ٢٢٨...............................................................................اُألْسـر -٦
 ٢٤٥...........................................................................اَألِصيص -٧
 ٢٦٨................................................................................التآُآل -٨
 ٣٨٨................................................................................اِإلْلب -٩
 ٥٠..................................................................................األُْلُس -١٠
 ٧٤..............................................................................اْلَمْأُموَمة -١١
 ١٣٩................................................................................اَألْنف -١٢
 ٤٠٦.................................................................................اآلَفة -١٣
 ٤٠..................................................................................اُألَوام -١٤
 ٣٤٩.................................................................................الَبْثر -١٥
 ١٦٦.....................................................................)الُبحاح (الُبحَّة -١٦
 ١٧٥................................................................................الَبَحر -١٧
 ١٢٩................................................................................الَبَخق -١٨
 ٣٣١................................................................................الَبَذح -١٩
 ٢٣٠..............................................................................اِإلْبِرَدة -٢٠
 ٣٩٠..............................................................................الُبَرداء -٢١
 ٢٠٠................................................................................الَبْرَدة -٢٢
 ١٧٣...........................................................................)الِبْرسام( -٢٣
 ٣٢٤..............................................................................الَبَرص -٢٤
 ٢٩٨................................................................................الَبَزاء -٢٥
 ٢٩٧................................................................................الَبَزخ -٢٦

                                     
 (...). بين قوسين وضعت المعرب )(



 ٣٨٥ فهرس األلفاظ 

 ٣٨٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٧٠.................................................................................الَباِزَلة -٢٧
 ٣٥٩...........................................................................)البَاُسور( -٢٨
 ٢٠١.................................................................................البشم -٢٩
 ١١٩..............................................................................الَبـَصر -٣٠
 ٢٤٦...........................................................................البصيص -٣١
 ٧١...............................................................................الَباِضَعة -٣٢
 ٢٤١................................................................................الَبَطن -٣٣
 ١٨٥................................................................................الَبْطن -٣٤
 ١٩٤...............................................................................البطنة -٣٥
 ١٨٧..............................................................................الَبْعَثَرة -٣٦
 ١٨٧..............................................................................الَبْغَثَرة -٣٧
 ١٩٤.................................................................................الَبَغر -٣٨
 ٢٥٤.................................................................................الَبَكم -٣٩
 ٣٢٤................................................................................الَبَهق -٤٠
 ٢٢٩...............................................................................الُبـَوال -٤١
 ٢٥٦................................................................................التَّْأتَأة -٤٢
 ٣٢٠...............................................................................التِّْبِريَّة -٤٣
 ١٨٦..........................................................................التَّّع، التَّّعة -٤٤
 ٢٥٥..............................................................................التَّْعَتَعة -٤٥
 ٢٥٦..............................................................................التَّْغَتغة -٤٦
 ٢٥٥..............................................................................التَّْمَتمة -٤٧
 ١٤١...............................................................................الثَُّؤاط -٤٨
 ٣٤٩..............................................................................ْؤُلولالثُّ -٤٩
 ٤٠٥............................................................................داء ُثَبات -٥٠
 ٣٣٢.................................................................................الثََّرد -٥١
 ٢٧٢.................................................................................الثََّرم -٥٢
 ٥٦..................................................................................الثَّـَطا -٥٣
 ١٤١...............................................................................الثَُّطاع -٥٤
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 ١٨٦..........................................................................الثَّّع، الثَّّعة -٥٥
 ٣٧٩..........................................................................داء الثَّْعَلب -٥٦
 ٥٥...................................................................................الثََّفج -٥٧
 ٢٧١.................................................................................الثََّلل -٥٨
 ٧٠................................................................................الثَِّميَغة -٥٩
 ٢٠٢، ١٨٨......................................................................الجائر -٦٠
 ٢٠٥..............................................................................الُجَؤار -٦١
 ٤٣..................................................................................اْلُجَثام -٦٢
 ٩٧...............................................................................الُجُحوظ -٦٣
 ٢٠٥.............................................................................الُجَحاف -٦٤
 ٢١٦..............................................................................الَجْحَفة -٦٥
 ١٠٩...............................................................................الُجَحام -٦٦
 ١١٥..............................................................................الُجْدُجد -٦٧
 ٣٥٠.............................................................................الُجَدري -٦٨
 ٣٩٦...............................................................................الُجَذام -٦٩
 ٣٥٢، ٨٦.......................................................................الَجَرب -٧٠
 ١٧٦..............................................................................الَجاِرز -٧١
 ٢٠٧، ١٥٨....................................................................الَجَرض -٧٢
 ١٥٨...............................................................................الَجَرط -٧٣
 ٢٠٤...............................................................................الُجساد -٧٤
 ١٦٦...............................................................................الَجَشر -٧٥
 ٨٢.................................................................................الجَـْفن -٧٦
 ٣٨١................................................................................الَجَال -٧٧
 ٣٨١................................................................................الَجَلح -٧٨
 ٣١٩.................................................................................الِجْلد -٧٩
 ٣٨١...............................................................................الجََلَهة -٨٠
 ٣٦٩...............................................................................الجَماء -٨١
 ٣٠٠.................................................................................الَجَنأ -٨٢
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 ١٧٢..............................................................................الجناب -٨٣
 ٣٠١...............................................................................الَجَنف -٨٤
 ٤٨................................................................................الجُنون -٨٥
 ١٣٥...............................................................................الَجَهر -٨٦
 ١٧٠..............................................................................َجْوفال -٨٧
 ١٧٥...............................................................................الَجَوى -٨٨
 ١٨٧.............................................................................الجََيَشان -٨٩
 ٢٢٢................................................................................الَحَبن -٩٠
 ٣٧٠................................................................................الِحْبن -٩١
 ٨٧..................................................................................الَحَثر -٩٢
 ٢١٧...............................................................................الَحَجز -٩٣
 ٢٠٥.............................................................................الُحَجاف -٩٤
 ٢٩٥...............................................................................الَحَدب -٩٥
 ٥٧....................................................................................الَحّد -٩٦
 ١٠١...............................................................................الَحـَدر -٩٧
 ٨٩................................................................................الَحـْدَرة -٩٨
 ٩٣.................................................................................الَحـَذل -٩٩
 ٢٨٢.............................................................................الَحْرَجَلة -١٠٠
 ٧٠.............................................................................الَحاِرصة -١٠١
 ٣٩٧.............................................................................الَحَرض -١٠٢
 ٣٣١.............................................................................الُحْرَقان -١٠٣
 ١٦٧، ١٦٣.....................................................................الَحْرَوة -١٠٤
 ٣٢٠..............................................................................الَحَزاز -١٠٥
 ٢٠١..............................................................................الَحزَّاز -١٠٦
 ٣٢٤..............................................................................الُحْسَبة -١٠٧
 ١٥٧..............................................................................الَحَشفة -١٠٨
 ٣٥٢.............................................................................الَحْصبة -١٠٩
 ٢١٣..............................................................................الُحْصر -١١٠
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 ٣٥٣..........................................................................الُحَصاص -١١١
 ٣٥٤............................................................................الَحَصف -١١٢
 ٢١٦..............................................................................الَحْصو -١١٣
 ٢٢٨.............................................................................الَحَصاة -١١٤
 ٣٥٨.............................................................................الَحَطاط -١١٥
 ٢٦٤................................................................................الَحَفر -١١٦
 ٢٤٢................................................................................الِحْقل -١١٧
 ٢١٤...............................................................................الَحْقَنة -١١٨
 ٢٠٤...............................................................................الَحْقَوة -١١٩
 ٣٥٣................................................................................الَحكَّة -١٢٠
 ١٥٢................................................................................الَحْلق -١٢١
 ١٦٩..............................................................................الحالق -١٢٢
 ١٦٩..............................................................................الحولق -١٢٣
 ٣٧٢..............................................................................الُحْمَرة -١٢٤
 ١٦٧، ١٦٣....................................................................الَحَماطة -١٢٥
 ٣٥١..............................................................................اقالُحَم -١٢٦
 ٥٤.................................................................................الُحْمق -١٢٧
 ٣٨٧...............................................................................الُحمَّى -١٢٨
 ٣٠٨...............................................................................الَحَنف -١٢٩
 ٤٩...................................................................................الَحّن -١٣٠
 ٤٠٣..............................................................................الَحْوب -١٣١
 ٤٠٢..............................................................................الُحوب -١٣٢
 ٢١٦.............................................................................الَحْوص -١٣٣
 ١٠١..............................................................................الَحـَول -١٣٤
 ١٤١..............................................................................الَخْبَطة -١٣٥
 ٣٩٦، ٢٤٧.......................................................................الَخْبل -١٣٦
 ٢٤٥، ١٨٧.......................................................................الَخَتر -١٣٧
 ١٨٧................................................................................الَخَثر -١٣٨
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 ٢٤٤................................................................................الَخَدر -١٣٩
 ٣٣٠..............................................................................الَخْدش -١٤٠
 ٣٦٩..............................................................................الُخَراج -١٤١
 ٢٥٤..............................................................................الَخَرس -١٤٢
 ٥٢...............................................................................الَخـَرف -١٤٣
 ١٠١..............................................................................الَخـَزر -١٤٤
 ٣٠٠...............................................................................الُخْزَلة -١٤٥
 ١٢٩..............................................................................فالَخْس -١٤٦
 ٢٩١، ١٤٠......................................................................الَخَشم -١٤٧
 ١٤٠...............................................................................الُخَشام -١٤٨
 ٢٣٦.............................................................................الخُِْصَية -١٤٩
 ٣٩٧..............................................................................الَخَضد -١٥٠
 ١٣٥............................................................................)الخََفش( -١٥١
 ١٨١..............................................................................الَخَفَقان -١٥٢
 ٢٠٦................................................................................الخِلفة -١٥٣
 ٣٣٠..............................................................................الَخْمش -١٥٤
 ٣٧٤............................................................................الَخَناِزير -١٥٥
 ١٥٣...............................................................................الُخَناق -١٥٦
 ٩٧..............................................................................الَخـَوص -١٥٧
 ١٨٦................................................................................َتخّوع -١٥٨
 ١٤٣...............................................................................الَخَوى -١٥٩
 ٥٧...............................................................................الَخْيَعَرة -١٦٠
 ٤٠٣.................................................................................الداء -١٦١
 ٣٧٢.................................................................................الدَّْبل -١٦٢
 ٢٤١...............................................................................الدَُّبْيلة -١٦٣
 ١٤٢.................................................................................الدُّثَّة -١٦٤
 ٣٧٠................................................................الدَّاُحوس، سالدَّاِح -١٦٥
 ٤٠٣................................................................................الّدَخل -١٦٦



 ٣٩٠ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٧٠................................................................................الدََّرد -١٦٧
 ٢٧٠................................................................................الدََّرم -١٦٨
 ١٨٦................................................................................الدَّْسع -١٦٩
 ٤٠٤...............................................................................الدَّْعث -١٧٠
 ٤٩...............................................................................الدْعَجاء -١٧١
 ١٥٦...............................................................................الدَُّغام -١٧٢
 ٢٧٣.................................................................................الدََّقم -١٧٣
 ٧١................................................................................الدَّاِمَعة -١٧٤
 ٧٤................................................................................الدَّاِمَغة -١٧٥
 ٣٩.................................................................................الدَِّماغ -١٧٦
 ٣٧٠................................................................................الدُّمَّل -١٧٧
 ٧١.................................................................................الدَّاِمَية -١٧٨
 ٣٠٠..................................................................................الدََّنأ -١٧٩
 ٤٠٤................................................................................الدََّنف -١٨٠
 ٢٩٦.................................................................................الدََّنن -١٨١
 ٤٠.................................................................................الدُّوار -١٨٢
 ١١٩، ١٠١......................................................................الدََّوش -١٨٣
 ٤٠..................................................................................الدُّوام -١٨٤
 ٤٠٣...............................................................................الدَّوى -١٨٥
 ٤٣...............................................................................الدََّيَثاني -١٨٦
 ٤٩.................................................................................الذُّباب -١٨٧
 ٣٣٥................................................................................الُذبَّاح -١٨٨
 ١٥٤...............................................................................الذَُّبحة -١٨٩
 ٤٠٤، ٢٠٦......................................................................الذََّرب -١٩٠
 ٢٢٣...............................................................................الذِّْرب -١٩١
 ٣٥٧................................................................................الذَِّميم -١٩٢
 ٢٦٥...............................................................................الّتْذِيير -١٩٣
 ٣٨.................................................................................الرأس -١٩٤



 ٣٩١ فهرس األلفاظ 

 ٣٩١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٧١.................................................................................الرئَّة -١٩٥
 ٣٨٨.........................................................................ُحمَّى الرِّْبع -١٩٦
 ٢٥٦.................................................................................الرُّتَّة -١٩٧
 ٢٩١.................................................................................الرَّْتم -١٩٨
 ٢٥٧................................................................................الرََّثغ -١٩٩
 ٥٥.................................................................................الرَّْثء -٢٠٠
 ٣١٨................................................................................الرَّْثَية -٢٠١
 ٣٩٠.............................................................................لرَّاِجفا -٢٠٢
 ٢٣٩................................................................................الرَِّحم -٢٠٣
 ٤٠٣...............................................................................الرَّْدح -٢٠٤
 ٨٣.................................................................................الرََّسع -٢٠٥
 ٥٥..................................................................................الرََّطأ -٢٠٦
 ١٤١...............................................................................الرََّطع -٢٠٧
 ٢٤٥..............................................................................الرِّْعَدة -٢٠٨
 ٢٤٧..............................................................................الرَّْعس -٢٠٩
 ٢٤٦.............................................................................الرَّْعَشة -٢١٠
 ٢٤٦.............................................................................الّرْعص -٢١١
 ١٤٢.............................................................................الرَُّعاف -٢١٢
 ٥٦...............................................................................الرُُّعوَنة -٢١٣
 ١٩٣..............................................................................الرُّْغب -٢١٤
 ٣٨٨.........................................................................حمى الرِّّف -٢١٥
 ٣٧٢.........................................................................ِرَماح الِجّن -٢١٦
 ١٠٥...............................................................................الرََّمـد -٢١٧
 ٢٠٢، ١٨٨...................................................................التََّرمُّض -٢١٨
 ٢٢٣..............................................................................الرَُّماع -٢١٩
 ٤٠..................................................................................الرَّْنح -٢٢٠
 ١٨٢..............................................................................الترِنيح -٢٢١
 ١٢٢..............................................................................التَّْرنيق -٢٢٢



 ٣٩٢ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٤٧...........................................................................االرتهاش -٢٢٣
 ٣٠٨...............................................................................الرََّوح -٢٢٤
 ٣٤٤...............................................................................الزَِّبيَبة -٢٢٥
 ٢١٤..............................................................................الزَِّحير -٢٢٦
 ١١٨...............................................................................الّزْرق -٢٢٧
 ٣٧٢...............................................................................الزَّْقَمة -٢٢٨
 ١٤٠...............................................................................الزُّآام -٢٢٩
 ٣٣٣................................................................................الزََّلع -٢٣٠
 ٢٤٦................................................................................الزَّْمع -٢٣١
 ٤٠٦..............................................................................الزَّماَنة -٢٣٢
 ٢١٧................................................................................الزََّنج -٢٣٣
 ٢٠١.........................................................الزهومة، الزُّهمة، الزََّهم -٢٣٤
 ٢٠١................................................................................الزَّاَنة -٢٣٥
 ٣٨٧...............................................................................السََّباط -٢٣٦
 ١٠٧................................................................................لالسََّب -٢٣٧
 ٤١.................................................................................السُّـبَاه -٢٣٨
 ٥٣..................................................................................السَّـَبه -٢٣٩
 ٥٨................................................................................السُّْخف -٢٤٠
 ٣٨٧.............................................................................السُّخونة -٢٤١
 ١٣٩................................................................................السُّدَّة -٢٤٢
 ١١٥................................................................................السُُّدد -٢٤٣
 ١٢٣.............................................................................السُُّدوف -٢٤٤
 ٥٧..............................................................................ةالسَّْربخ -٢٤٥
 ٣٧٣........................................................................)السََّرَطان ( -٢٤٦
 ٤٩................................................................................السُّعار -٢٤٧
 ١٧٧..............................................................................السَّْعَرة -٢٤٨
 ٣٩٧............................................................................السَّْعَسعة -٢٤٩
 ٣٤٢...............................................................................السَّْعَفة -٢٥٠



 ٣٩٣ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٧٦..............................................................................السَُّعال -٢٥١
 ٤٠٣................................................................................السَُّقام -٢٥٢
 ٢٢١...............................................................................السِّقي -٢٥٣
 ٣٢٠...............................................................................السََّكَبة -٢٥٤
 ٤١...............................................................................ـةالسَّـْكَت -٢٥٥
 ٥٠..............................................................................السُّـالس -٢٥٦
 ٢٣١.............................................................................السَّـلَـس -٢٥٧
 ٣٢٤................................................................................السََّلع -٢٥٨
 ٣٣٥................................................................................السَّْلع -٢٥٩
 ٦٩.................................................................................السَّْلَعة -٢٦٠
 ٣٧٣...............................................................................السِّْلَعة -٢٦١
 ٣٥٨، ٢٦٨، ٨٨...............................................................السَُّالق -٢٦٢
 ١٧٤..............................................................السَّلَّة، السُّالل، السُِّل -٢٦٣
 ٧٢..............................................................................السِّْمَحاق -٢٦٤
 ١١٩............................................................................السََّماِدير -٢٦٥
 ٢٦٣..............................................................................األسنان -٢٦٦
َهب،  -٢٦٧  ٥٢..................................................................التَّـْسِهيبالسـَّ
 ١٩٤.............................................................................السَُّهاف -٢٦٨
 ٣٢٤................................................................................السُّوء -٢٦٩
 ٣٤٤...............................................................................الشَّْأَفة -٢٧٠
 ١٣٦...........................................................................)الشَّْبَكَرة( -٢٧١
 ٣٣٣، ٨٣.........................................................................الشََّتر -٢٧٢
 ١٥٨................................................................................الشَّجا -٢٧٣
 ٦٩.................................................................................الشَّجَّة -٢٧٤
 ٣٥٣.................................................................................الشََّدا -٢٧٥
 ٣٥٣.................................................................................الشََّذا -٢٧٦
 ٣٣٤..............................................................................الشََّرث -٢٧٧
 ٣٨٨.................................................................................الشَّرُّ -٢٧٨



 ٣٩٤ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٥٨...............................................................................الشََّرق -٢٧٩
 ٣٥٥..............................................................................الشََّرى -٢٨٠
 ٣٧٩...............................................................................الشَّْعر -٢٨١
 ٤٩...............................................................................الُشَعاف -٢٨٢
ْشـِغَية -٢٨٣  ٢٣١............................................................................التـَّ
 ١١٦................................................................................الشَّْفع -٢٨٤
 ٤٩.................................................................................الشُّْفَعة -٢٨٥
 ٧٩................................................................................الشَّقِيَقة -٢٨٦
 ٢٩١................................................................................الشَّك -٢٨٧
 ٢٤٩................................................................................الشََّلل -٢٨٨
 ١٧٣............................................................................ْوَصةالشَّ -٢٨٩
 ٣٨٢...............................................................................الشََّوع -٢٩٠
 ٣١٤..............................................................................الشَّْوَآة -٢٩١
 ١٥٥...............................................................................الشَّاآَّة -٢٩٢
 ٥٧................................................................................التَشوُّن -٢٩٣
 ١٧١..............................................................................الصَّْدر -٢٩٤
 ٧٩...............................................................................الصَُّداع -٢٩٥
 ٥٧.............................................................................الّصْرخبة -٢٩٦
 ٤١...............................................................................الّصـَرع -٢٩٧
 ٥٧.............................................................................الّصْرنجة -٢٩٨
 ٢٢٣..............................................................................الصَُّفار -٢٩٩
 ٢٢٢، ٢١٦......................................................................الّصَفر -٣٠٠
 ٣٨٠..............................................................................الصََّقح -٣٠١
 ٣٨٩........................................................................حّمى صاِلب -٣٠٢
 ١٤٨...............................................................................الصََّلج -٣٠٣
 ١٤٨...............................................................................الصََّلخ -٣٠٤
 ٣٨٠...............................................................................الصََّلع -٣٠٥
 ٣٤٢.............................................................................الصَّْمَغة -٣٠٦



 ٣٩٥ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٤٧...............................................................................الصََّمم -٣٠٧
 ٣٨٢.............................................................................التََّصوُّح -٣٠٨
 ٥٨...............................................................................الصَّـاَبة -٣٠٩
 ٣١٥.............................................................................الصَّاَخة -٣١٠
 ١٤١.............................................................................الضُّْؤدة -٣١١
 ١٤١..............................................................................الضَّأك -٣١٢
 ٢٧٩............................................................................الضََّرس -٣١٣
 ١٤١.............................................................................الضُّناك -٣١٤
 ٣٨٩...............................................................................الطابخ -٣١٥
 ٣٨٩..............................................................................الُمْطِبَقة -٣١٦
 ٢٢٦..............................................................................الطَِّحال -٣١٧
 ٥٧..............................................................................الّطْرثخة -٣١٨
 ٥٧..............................................................................الّطْرخثة -٣١٩
 ١٤٨..........................................................................)الطَّـَرش( -٣٢٠
 ١٠٨..............................................................................الطَّْرَفة -٣٢١
 ١٢١............................................................................الطَّْرَفَشة -٣٢٢
 ٢٦٥.............................................................................الطَُّراَمة -٣٢٣
 ٢٠١..........................................................................االطريراء -٣٢٤
 ٢٠١................................................................................الطََّسأ -٣٢٥
 ١٤١...............................................................................ُطشَْأةال -٣٢٦
 ١٤٢............................................................................الطَّشَاش -٣٢٧
 ١٤٢...............................................................................الطُّشَّة -٣٢٨
 ٣٧١............................................................................الطَّاُعون -٣٢٩
 ٥٥..............................................................................الطُُّغوَمة -٣٣٠
 ١٢٠............................................................................الطَّْغَمشة -٣٣١
 ١٢٠............................................................................الطَّْفَرَشة -٣٣٢
 ٢٦٤.............................................................................الّطَالَوة -٣٣٣
 ٣٥٣................................................................................الطِّْلَيا -٣٣٤



 ٣٩٦ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٠١................................................................................الطََّنخ -٣٣٥
 ٥٧................................................................................الطوش -٣٣٦
 ٥٧................................................................................الطيش -٣٣٧
 ٤٩.................................................................................الطَّْيف -٣٣٨
 ٤٠٤، ٩٣.....................................................................الظَّْبَظاب -٣٣٩
 ٣٥٧............................................................................الظِّْبَظاب -٣٤٠
 ٢٠١..........................................................................االظريراء -٣٤١
 ١٠٨...............................................................................الظُّْفَرة -٣٤٢
 ٤٩................................................................................الَعْتَعتة -٣٤٣
 ٢٤٧..............................................................................لَعُجوزا -٣٤٤
 ٢٥٤..............................................................................األعجم -٣٤٥
 ٣٥٧..................................................................................الُعّد -٣٤٦
 ٤٩..................................................................................الِعَداد -٣٤٧
 ٣٥٧.................................................................................الُعدَّة -٣٤٨
 ٣٧٢..............................................................................الَعَدَسة -٣٤٩
 ١٩٦...............................................................................الَعْذب -٣٥٠
 ١٥٥...............................................................................الُعْذَرة -٣٥١
 ٢٠٧...............................................................................الَعَرب -٣٥٢
 ٢٨٢...............................................................................الَعَرج -٣٥٣
 ٣٥٣.................................................................................الَعّر -٣٥٤
 ٤٩...............................................................................الَعْرض -٣٥٥
 ٣٤٤...............................................................................الَعْرَفة -٣٥٦
 ٣٩١.............................................................................الُعَرواء -٣٥٧
 ٢٨٨................................................................................الَعَسم -٣٥٨
 ١٣٥، ١٢٨.......................................................................الَعَشا -٣٥٩
 ٢٤٣.............................................................................الَعَصب -٣٦٠
 ١٩٤.............................................................................الُعَطاش -٣٦١
 ٢٦٢...............................................................................العظام -٣٦٢



 ٣٩٧ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٣٩...............................................................................الَعْقَرة -٣٦٣
 ٢٣٩.................................................................................ْقمالُع -٣٦٤
 ٤٩.................................................................................العلَّوز -٣٦٥
 ٢٠٣...............................................................................الِعلَّْوز -٣٦٦
 ٢٠٣.............................................................................الِعّلوص -٣٦٧
 ١٦٥...........................................................................داء الَعَلق -٣٦٨
 ٣٣٢.................................................................................الَعَلم -٣٦٩
 ٣٣٢................................................................................الَعَلمة -٣٧٠
 ١٢٢...............................................................................الَعَمش -٣٧١
 ١٢٨................................................................................الَعَمى -٣٧٢
 ١١٥........................................................................الثقب الِعَنِبي -٣٧٣
 ١١٥.......................................................................الطبقة العنبية -٣٧٤
 ٣١٨...............................................................................الِعَناج -٣٧٥
 ٥٥..............................................................................الُعْنُجِهيَّة -٣٧٦
 ٥٨.................................................................................الُعْهَدة -٣٧٧
 ٩٣.................................................................................الَعاِئـر -٣٧٨
 ١٢٨................................................................................الَعَور -٣٧٩
 ٨١..................................................................................العين -٣٨٠
 ٤٠٥............................................................................داء َعَياء -٣٨١
 ٣٨٨..........................................................................حمَّى الِغّب -٣٨٢
 ٦٠..................................................................................الَغَبن -٣٨٣
 ٥١.................................................................................الَغِثيثََة -٣٨٤
 ١٨٧..............................................................................الَغَثيان -٣٨٥
 ٨٨................................................................................الَغـْرب -٣٨٦
 ٢٩٢............................................................................الَغْرَغرة -٣٨٧
 ٢٤١..............................................................................الغَاِشَية -٣٨٨
 ١٨٢...............................................................................الَغْشَية -٣٨٩
 ١٥٧...............................................................................الُغصَّة -٣٩٠



 ٣٩٨ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٣٥١............................................................................الِغَضاب -٣٩١
 ١٢٢..............................................................................الَغَطش -٣٩٢
 ١٢٣...............................................................................الَغَمش -٣٩٣
 ٣١٨...............................................................................الَغَمَقة -٣٩٤
 ١٤١................................................................................الُغَمام -٣٩٥
 ١٨٢.............................................................................اإلغماء -٣٩٦
 ١٢٠.........................................................................َتغيََّقت عيُنه -٣٩٧
 ٢٥٤................................................................................الفأفأة -٣٩٨
 ٤٩...................................................................................الِفْتَنة -٣٩٩
 ٣٠٦.................................................................................الَفَجا -٤٠٠
 ٣٠٧................................................................................الَفَجج -٤٠١
 ٣٠٦................................................................................الَفَحج -٤٠٢
 ٣٠٧................................................................................الَفَخج -٤٠٣
 ٢٨٣................................................................................الَفَدع -٤٠٤
 ٣٠٦................................................................................الَفَدغ -٤٠٥
 ٢٢٢...............................................................................الِفْرس -٤٠٦
 ٢٩٦..............................................................................الَفْرَسة -٤٠٧
 ٧٣...............................................................................اْلُمَفرَِّشة -٤٠٨
 ٢٩٦.............................................................................الَفْرَصة -٤٠٩
 ٢٨١............................................................................االنِفَراك -٤١٠
 ٣٥٦................................................................................الِفْزر -٤١١
 ٢٩٨.................................................................................الَفَسأ -٤١٢
 ٥٨.................................................................................الفَـْسخ -٤١٣
 ٢٩٩................................................................................الُفْطَأة -٤١٤
 ٣١٨...............................................................................الُفقاس -٤١٥
 ٢٨٠..................................................................................الَفّك -٤١٦
 ٢٤٦...............................................................................األْفَكل -٤١٧
 ٢٤٧................................................................................الَفاِلج -٤١٨



 ٣٩٩ فهرس األلفاظ 

 ٣٩٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٣٣٥، ٣٠٦........................................................................الَفَلج -٤١٩
 ٣٣٣.................................................................................الَفَلح -٤٢٠
 ٣٣٤.................................................................................َلعالَف -٤٢١
 ٣٠٧...............................................................................الَفْنَجلة -٤٢٢
 ٥٣...................................................................................الَفـْند -٤٢٣
 ١١٥........................................................................العين الَقاِئمة -٤٢٤
 ٢٠٢...............................................................................الَقَبص -٤٢٥
 ٣٠٧...............................................................................القْبَعلة -٤٢٦
 ١٠١................................................................................الَقـَبل -٤٢٧
 ١٨٨.............................................................................المْقَحَسة -٤٢٨
 ٣٨.................................................................................الِقْحف -٤٢٩
 ٢٦٨...............................................................................الَقاِدح -٤٣٠
 ٢٦٨................................................................................الَقَدح -٤٣١
 ٢٠٤................................................................................الُقَداد -٤٣٢
 ٣٤٢................................................................................الَقْرح -٤٣٣
 ٣٤٣................................................................................الَقَرع -٤٣٤
 ٢٣٧................................................................................الَقُرو -٤٣٥
 ٢٨٣................................................................................الَقَزل -٤٣٦
 ٢٨٧................................................................................الَقَسط -٤٣٧
 ٧٠................................................................................القَاِشَرة -٤٣٨
 ٢٤٦..........................................................................القشعريرة -٤٣٩
 ٢٨٧...............................................................................الَقَصر -٤٤٠
 ٢٧٢.............................................................................الَقَصف -٤٤١
 ٢٧٢...............................................................................الَقَصم -٤٤٢
 ٢٦٩.............................................................................الَقْصَملة -٤٤٣
 ١٠٦...............................................................................الُقْضَأة -٤٤٤
 ٢١٦..............................................................................الُقَضاع -٤٤٥
 ٢١٦...............................................................................الَقْضع -٤٤٦



 ٤٠٠ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٧١...............................................................................الَقَضم -٤٤٧
 ٢٣٠..............................................................................التَّْقِطير -٤٤٨
 ٥١...............................................................................الُقطُرب -٤٤٩
 ٢١٦..............................................................................التَّْقِطيع -٤٥٠
 ٢١٦................................................................................الَقْطع -٤٥١
 ٣٣٠.............................................................................الُقُطوف -٤٥٢
 ٣٠٧...............................................................................الَقْعَبلة -٤٥٣
 ٤٠٥.............................................................................داء ُقَعاد -٤٥٤
 ٢٩٨...............................................................................الَقَعس -٤٥٥
 ٢٩٩.............................................................................الُقَعاص -٤٥٦
 ٣٩٠..............................................................................الَقْعَقاع -٤٥٧
 ٢٠٢...............................................................................الَقَفص -٤٥٨
 ٢٤٦.................................................................................الُقفَّة -٤٥٩
 ٢٤١...............................................................................الُقَالب -٤٦٠
 ١٨١................................................................................الَقْلب -٤٦١
 ٤٠٣.................................................................................الَقلَََبة -٤٦٢
 ٢١٥............................................................................)الُقوَلْنج( -٤٦٣
 ٢٦٣.................................................................................الَقَلح -٤٦٤
 ٣٨٨...........................................................................حمى الِقْلد -٤٦٥
 ٢٨٢.................................................................................الَقْلز -٤٦٦
 ١٨٨، ١٨٦.......................................................................القَْلس -٤٦٧
 ٣٤٤...............................................................................الُقَالع -٤٦٨
 ٢٤٦..................................................................................القِلَّة -٤٦٩
 ١٢٩...............................................................................الُقُمور -٤٧٠
 ٢٠١، ١٢٢........................................................................الَقَمع -٤٧١
 ١٠٧، ٩٣.........................................................................الَقـَمع -٤٧٢
 ١٩٥.................................................................................القَمه -٤٧٣
 ١٩٥.................................................................................الَقَهم -٤٧٤



 ٤٠١ فهرس األلفاظ 

 ٤٠١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٩٥................................................................................الَقَهى -٤٧٥
 ٣٢١...............................................................................الُقوبَاء -٤٧٦
 ١٢٩................................................................................الَقَور -٤٧٧
 ٢٩٧...............................................................................الَقَوس -٤٧٨
 ١٨٦................................................................................الَقْيء -٤٧٩
 ١٨٦................................................................................الُقيَاء -٤٨٠
 ٢٧٣...............................................................................الَقْيص -٤٨١
 ٢٣٧.................................................................................الَقيْلة -٤٨٢
 ٢٢١.................................................................................الَكِبد -٤٨٣
 ٢٤٢................................................................................الُكَباد -٤٨٤
 ٤٢...........................................................................)الَكاُبوس(  -٤٨٥
 ٣٣٠................................................................................الَكْدح -٤٨٦
 ١٦٦...............................................................................الكرير -٤٨٧
 ١٢١............................................................................الِكْرَساَفة -٤٨٨
 ٢٤٩...............................................................................الُكَزاز -٤٨٩
 ١٩٤................................................................................الَكَزم -٤٩٠
 ٣٣٤................................................................................الَكَشأ -٤٩١
 ٢٤٦...........................................................................الَكِصيص -٤٩٢
 ١٩٤................................................................................الِكظَّة -٤٩٣
 ٣٠٩...............................................................................الكََفس -٤٩٤
 ١٢٨..............................................................................الكفاف -٤٩٥
 ٣٨٧...............................................................................أم َآْلَبة -٤٩٦
 ١٩٣، ٥٢.........................................................................الَكَلب -٤٩٧
 ٣٥٣، ٣٣٥........................................................................َلعالَك -٤٩٨
 ٣٢٥...............................................................................الَكَلف -٤٩٩
 ٣٣٤.................................................................................الكَمأ -٥٠٠
 ١٢١، ٨٧........................................................................الُكْمَنة -٥٠١
 ١٢٨................................................................................الَكَمه -٥٠٢



 ٤٠٢ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٢ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٢١.................................................................................الَكَهم -٥٠٣
 ١٨٦.................................................................................الَكْيد -٥٠٤
 ١٤١...............................................................................اللُّْبطة -٥٠٥
 ٢٥٧.................................................................................اللََّثغ -٥٠٦
 ٢٥٦..............................................................................اللَّْجَلجة -٥٠٧
 ٧١.............................................................................اْلُمَتالِحَمة -٥٠٨
 ١٠٥............................................................................الُملَتِحمة -٥٠٩
 ٣٨٧..............................................................................أم ِمْلَدم -٥١٠
 ٢٦٩................................................................................اللََّطع -٥١١
 ٣٧١، ٧٢.......................................................................الالَِّطَئة -٥١٢
 ٣٥٣..............................................................................الالِقس -٥١٣
 ٥٥.................................................................................اللَُّغابة -٥١٤
 ٣٥٣................................................................................اللَّْقس -٥١٥
 ١٨٨................................................................................لَّقسال -٥١٦
 ١٨٨...............................................................................اللَّْقُص -٥١٧
 ٢٤٨................................................................................اللُّْقَوة -٥١٨
 ٤٩...................................................................................اللََّمم -٥١٩
 ٣٠٧.................................................................................اللََّهد -٥٢٠
 ٣٨٧.............................................................................أم اللَُّهْيم -٥٢١
 ٥٥..................................................................................اللَّوَثة -٥٢٢
 ٤٩..................................................................................اللُّْوَثة -٥٢٣
 ٢٩٥، ٢٠٣.......................................................................اللََّوى -٥٢٤
 ٢٥٧.................................................................................اللََّيغ -٥٢٥
 ٢١٦..............................................................................الَمَأص -٥٢٦
 ١٢٣...............................................................................المََتش -٥٢٧
 ٢٢٨...............................................................................الَمَثاَنة -٥٢٨
 ٢٣١................................................................................الَمـَثن -٥٢٩
 ٣٥٦...............................................................................الَمْجل -٥٣٠



 ٤٠٣ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٣ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٢٣...............................................................................الَمَدش -٥٣١
 ٣٣٠................................................................................الَمَذح -٥٣٢
 ٢٠٧...............................................................................التَّمذُّر -٥٣٣
 ٢٠٧................................................................................الَمَذر -٥٣٤
 ٢٤٤.............................................................................المذاللا -٥٣٥
 ٢٤٤................................................................................الَمَذل -٥٣٦
 ٤٠٢.............................................................................الَمَرض -٥٣٧
 ٤٩..................................................................................الَمّس -٥٣٨
 ٣٣٠...............................................................................الَمْشن -٥٣٩
 ١٨٥...............................................................................الَمِعدة -٥٤٠
 ٢٠٨................................................................................الَمْعق -٥٤١
 ٢١٣................................................................................الِمَعى -٥٤٢
 ٢١٣................................................................................الَمْعُي -٥٤٣
 ٢١٦...............................................................................المْغس -٥٤٤
 ٢١٥.............................................................................الَمْغص -٥٤٥
 ١٨٨...............................................................................المْقس -٥٤٦
 ٩٦................................................................................المُـْقـَلة -٥٤٧
 ٣٥٦................................................................................الَمْكي -٥٤٨
 ٣٥١...............................................................................الَماَهة -٥٤٩
 ١٨٢، ٤٩........................................................................الُموَتة -٥٥٠
 ٣٥١................................................................................الُموم -٥٥١
 ٤٠...................................................................................الَمْيد -٥٥٢
 ٣٥٦.................................................................................النَّْبخ -٥٥٣
 ٣٦٩................................................................................النَّْبرة -٥٥٤
 ٩٧..............................................................................صالـُنُدو -٥٥٥
 ٣٨٠................................................................................النَّْزع -٥٥٦
 ٥٧..................................................................................النََّزق -٥٥٧
 ١٤١................................................................................النَّزلة -٥٥٨



 ٤٠٤ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٤ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٣٤٣...........................................................................)النَّاُسور( -٥٥٩
 ١٧٧...............................................................................النََّسَمة -٥٦٠
 ٥٩................................................................................النِّْسَيان -٥٦١
 ٣٥٣................................................................................النَّْشر -٥٦٢
 ٤٠٣..............................................................................النُُّصب -٥٦٣
 ٢١٦...............................................................................النَّْصو -٥٦٤
 ١٥٦..............................................................................النُّْغُنَغة -٥٦٥
 ١١٠...............................................................................النُُّفور -٥٦٦
 ٣٨٩..............................................................................النَّاِفض -٥٦٧
 ٢٤٦..............................................................................النَّفاض -٥٦٨
 ٣٥٦، ٣٥١......................................................................النَّْفَطة -٥٦٩
 ٣٥٦.................................................................................النَّْفغ -٥٧٠
 ٣٥٣، ١٧٤.......................................................................النَّْقب -٥٧١
 ٣١٤..............................................................................النِّْقِرس -٥٧٢
 ٣٥٣................................................................................ْقسالنَّ -٥٧٣
 ٧٤..............................................................................اْلمَْنُقوَشة -٥٧٤
 ٧٣.................................................................................اْلُمَنقَِّلة -٥٧٥
 ٣٢٦...............................................................................النََّمش -٥٧٦
 ٣٥٥................................................................................النَّْمَلة -٥٧٧
 ١٩٣.................................................................................النََّهم -٥٧٨
 ٢٤٢..............................................................................النَّْوَطة -٥٧٩
 ٤٣...............................................................................النِّيِدالن -٥٨٠
 ٣٢٠..............................................................................الِهْبِريَّة -٥٨١
 ٣٨٧.........................................................................أم الهْبرزي -٥٨٢
 ٣٠١..................................................................................الَهَتأ -٥٨٣
 ٥٥.................................................................................التَّْهتار -٥٨٤
 ٥٤...................................................................................الُهْتر -٥٨٥
 ٢٧١.................................................................................الَهْتم -٥٨٦



 ٤٠٥ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٥ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٥٩.................................................................................الُهْجر -٥٨٧
 ٣٠٠.................................................................................الَهَدأ -٥٨٨
 ٤١..................................................................................الُهدام -٥٨٩
 ٥٩..................................................................................الَهْذر -٥٩٠
 ٥٩................................................................................الَهَذَيان -٥٩١
 ٧٣...............................................................................الهَاِشَمة -٥٩٢
 ٥٧................................................................................الَهْيَعَرة -٥٩٣
 ٥٦.................................................................................الهَـْفت -٥٩٤
 ١٩٦...............................................................................الَهَقف -٥٩٥
 ١٧٦...............................................................................الُهَكاع -٥٩٦
 ١٧٥..............................................................................الهالس -٥٩٧
 ٤٩................................................................................الَهَوس -٥٩٨
 ١٨٨...............................................................................التَّهوُّع -٥٩٩
 ٢٠٤..............................................................................الَهْيَضة -٦٠٠
 ٣٧٢.................................................................................الَوَبأ -٦٠١
 ٤٠٦................................................................................الوَباء -٦٠٢
 ٥٨...................................................................................الَوَتغ -٦٠٣
 ٢٨٢...............................................................................الَوْثء -٦٠٤
 ٢٨٢................................................................................الَوْثي -٦٠٥
 ٤٠٣...............................................................................الوجع -٦٠٦
 ٣٥٨.............................................................................الَوَحص -٦٠٧
 ٢٠٠...............................................................................التَُّخَمة -٦٠٨
 ١٠٩................................................................................الَوْدق -٦٠٩
 ٣٣١................................................................................الَوَذح -٦١٠
 ٣٥٠.................................................................................الَوَذم -٦١١
 ٣٨٨................................................................................الوْرد -٦١٢
 ١٧٥..............................................................................الواِرية -٦١٣
 ١٧٥...............................................................................الَوْري -٦١٤



 ٤٠٦ فهرس األلفاظ 

 ٤٠٦ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٤٠٣.............................................................................الَوَصُب -٦١٥
 ٤٠٣...............................................................................الَوَصم -٦١٦
 ٧٢.............................................................................اْلُموِضَحة -٦١٧
 ٣٢٤..............................................................................الَوَضح -٦١٨
 ١٢٢..............................................................................الوْعف -٦١٩
 ١٢٢..............................................................................الوْغف -٦٢٠
 ٢٩١، ١٤٩......................................................................الَوْقـر -٦٢١
 ١٩٦..................................................................................َأَقى -٦٢٢
 ٣٠٩................................................................................الَوَآع -٦٢٣
 ٢٤١..............................................................................الَواِلَجة -٦٢٤
 ٤٩..................................................................................الَوَلق -٦٢٥
 ٥٤...................................................................................الَوَله -٦٢٦
 ١٧٥................................................................................اليَأس -٦٢٧
 ٢٢٦..............................................................................الَيَرَقان -٦٢٨
 ٤٩...................................................................................الَيَهم -٦٢٩

 



 

 ٤٠٧ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 فهرس تراجم األعالم
 ٢٤٧.........................................................................................أبقراط
 ١٤٧...............................ائي، محمد بن محمد بن فخر الدين، جمال الديناألقسر

 ١٠٨..........................................................األنطاآي، داود بن عمر البصير
 ١٠٧......................................................................................جالينوس

 ٤١................................................................ابن الحسين، سعيد بن هبة اهللا
 ١٣٩....................................................ابن الحشاء، أحمد بن محمد أبو جعفر

 ٥٠.....................................................................الرازي، محمد بن زآريا
 ١٤٢.................................................................السجزي، مسعود بن محمد

 ٢١٥.............................................السديدي، أبو البيان بن المدور لقب بالسديد
 ٢١٤......................................................السمرقندي، محمد بن علي بن عمر

 ٢٢...................................ابن سينا، الحسين بن عبد اهللا بن علي بن سينا البلخي
 ١٥٢....................................................................الطبري، أحمد بن محمد

 ٢٥...................................................................................الفيروزآبادي
 ٣٩.........................................................القرشي، المظفر بن علي بن ناصر

 ٣١٥............................................ابن القف، أمين الدولة بن يعقوب بن إسحاق
 ٤٢......................................................................القمري، الحسن بن نوح

 ٢٣.............................................لرحمن القيصونيالقوصوني، مدين بن عبد ا
 ٨٣......................................................................القيسي، أحمد بن عثمان

 ٢٠٦.......................................................الكرماني، عمرو بن أحمد بن علي
 ١٥٢.....الكولمي، القاضي الحكيم نفيس الدين أبو القاسم هبة اهللا بن صدقة بن عبد اهللا

 ٨١....................................................ابن النفيس، علي بن أبي الحزم القرشي
 ٣١٤...........................................................ابن هبل، علي بن أحمد بن علي
 ٢٣............................................................الهروي، محمد بن يوسف اللبيب

 



 

 ٤٠٨ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 قائمة الجداول
 ٣٨.....................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )١(

 ٣٩...........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢(

 ٥٣.....................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٣(

 ٥٥.............................................جدول بياني لبيان العالقات بين األلفاظ) ٤(

 ٦٧.....................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٥(

 ٦٨...........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٦(

 ٧٢.....................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين اللفظين) ٧(

 ٧٢..........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين اللفظين) ٨(

 ٧٧.....................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين اللفظين) ٩(

 ٧٧........................................ ألنواع العالقات بين اللفظينجدول بياني) ١٠(

 ٨١...................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١١(

 ٨١.........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٢(

 ٨٤...................................داللي بين األلفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء ال) ١٣(

 ٨٤.........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٤(

 ٨٨...................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١٥(

 ٨٩.........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٦(

 ٩٢...................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١٧(

 ٩٣.........................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ١٨(

 ٩٩...................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ١٩(

 ١٠٠......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٠(

 ١٠٥................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٢١(

 ١٠٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٢(

 ١١٢..............................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ٢٣(

 ١١٣......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٢٤(

 ١١٨..............................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ٢٥(

 ١١٩......................................ع العالقات بين األلفاظجدول بياني ألنوا) ٢٦(

 ١٢٣..............................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي) ٢٧(



 ٤٠٩ قائمة الجداول 

 ٤٠٩ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ١٢٣.....................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ  )٢٨(

 ١٢٩................................فاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األل ٢٩)(

 ١٣٠......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٣٠(

 ١٣٦................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ) ٣١(

 ١٣٦......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ) ٣٢(

 ١٤٤................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٣٣(

 ١٤٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٣٤(

 ١٤٨................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين اللفظين )٣٥(

 ١٤٨.....................................جدول بياني ألنواع العالقات بين اللفظين )٣٦(

 ١٦٠................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٣٧(

 ١٦١......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٣٨(

 ١٦٥................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٣٩(

 ١٦٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٠(

 ١٧١................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤١(

 ١٧٢......................................ل بياني ألنواع العالقات بين األلفاظجدو )٤٢(

 ١٧٩................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٣(

 ١٨٠......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٤(

 ١٨٩................................اللتقاء الداللي بين األلفاظجدول بياني لنقاط ا )٤٥(

 ١٩٠......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٤٦(

 ١٩٧................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٧(

 ١٩٨...................................... بين األلفاظجدول بياني ألنواع العالقات )٤٨(

 ٢٠٤................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٤٩(

 ٢٠٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٠(

 ٢١٢................................لفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األ )٥١(

 ٢١٣......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٢(

 ٢١٨................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥٣(

 ٢١٨......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٤(

 ٢٢٠................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين اللفظين )٥٥(



 ٤١٠ قائمة الجداول 

 ٤١٠ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٢٢٠.....................................جدول بياني ألنواع العالقات بين اللفظين )٥٦(

 ٢٢٩................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥٧(

 ٢٣٠......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٥٨(

 ٢٣٧................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٥٩(

 ٢٣٨......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٠(

 ٢٤٥................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦١(

 ٢٤٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٢(

 ٢٥٢................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٣(

 ٢٥٣......................................ول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظجد )٦٤(

 ٢٦١................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٥(

 ٢٦٢......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٦(

 ٢٦٦................................االلتقاء الداللي بين األلفاظجدول بياني لنقاط  )٦٧(

 ٢٦٦......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٦٨(

 ٢٧٠................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٦٩(

 ٢٧٠......................................ت بين األلفاظجدول بياني ألنواع العالقا )٧٠(

 ٢٧٨................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧١(

 ٢٧٩......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٢(

 ٢٨٦................................لفاظجدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األ )٧٣(

 ٢٨٧......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٤(

 ٢٩١................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٥(

 ٢٩١......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٦(

 ٢٩٦................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٧(

 ٢٩٦......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٧٨(

 ٣٠١................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٧٩(

 ٣٠٢......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٠(

 ٣١٠................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨١(

 ٣١١......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٢(

 ٣١٧................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٣(



 ٤١١ قائمة الجداول 

 ٤١١ المفردات الطبية في القاموس المحيط للفيروزابادي 

 ٣١٨......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٤(

 ٣٢٩................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٥(

 ٣٣٢......................................دول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظج )٨٦(

 ٣٤٢................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٨٧(

 ٣٤٣......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٨٨(

 ٣٥٠................................ االلتقاء الداللي بين األلفاظجدول بياني لنقاط) ٨٩(

 ٣٥١......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٠(

 ٣٥٨................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي بين األلفاظ )٩١(

 ٣٥٩......................................ات بين األلفاظجدول بياني ألنواع العالق )٩٢(

 ٣٦٤..............................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي )٩٣(

 ٣٦٥......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٤(

 ٣٧٣..............................................جدول بياني لنقاط االلتقاء الداللي )٩٥(

 ٣٧٤......................................جدول بياني ألنواع العالقات بين األلفاظ )٩٦(

 


