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وقفة مع الحضارة العربية في المعجـ العربي
أ.د.عمي جميؿ السامرائي

الممخص

أق ي لابحث عييمبردييمبء) يالالتباءييمعجباالنن يييمبةييابءاءءم نييمبحثاال ييوجبةمثءييمعبرن ييالبء ي برنم ييالباءيياالبح ن ييم ب

ا قمئييووباىيياب ي عيالبحث ء عءاييم بحث مييال وباال ءاءييوبىييءحبحثءء ءييوباأ ييم ب قييمعبع ييمال يمجباقييالب ن ي بردييمبأ ييم بىييءحب
حثءمنببءممال وبءامثابع مالٍتبك الىبأةمال بة يمبحث مال وباأممال بإث يمبحثءاءءم بحثاال وجبءنيم:ب ب
حث الاالجبحثال فجبحثالالاو ب
أناحعبحألنيمالباء ء م يمبحثءخ د)وو ب

حثقناح باءالحالةم يمو ب
حثا ا باءالحالةم يمو ب
حثناحر الباأناحريمو ب

حآل مالباءمب ادقب يمجبحألعاحضبثابحثء منوباغ الىمو ب
ك علبىءهبءامثابك الىبثدع مالتبحثاال وبح الء وب ءد يمبءاءءم نمبحثاال وو ب

*****

يشػيد معالماػا عمػ
سجمت معجماتنا العربية جوانب مشرقة في حضارة اإلنساف العربي وهو د
أرضه؛ إذ قاـ بعمارتاا ورعاية عناصر الحيػاة فياػاو وقػد اسػتوقفتني مفػردة "مػا " ودالالتاػا فػي
معاجمنا العربية؛ إذ أصمت لجذرها المغويو فالامزة فيػه مبدلػة مػف الاػا والجمػع عمػ أمػوا فػي

القمة وعم الميا في الكثيرة ( )4وقد جمع عم أموا وقد أنشد أبوعمي في المساف:
وبمدة قالصة أمواؤها

تستف في َأرْد الضح أفياؤها ()9
د

إف المػػا عنصػػر مػػف عناصػػر وجػػود اإلنسػػاف وبقائػػهو وأصػػؿ حياتػػهو أصػػؿ نغمػػه وعمػػػاد

سػر التجمعػات البشػرية وديمومػة هػذا التجمػع وأسػاس بنػا حضػارتااو وقػد ارتػػبط
عمارتػهو وهػو د
الما منذ األزؿ بمفاهيـ القداسة والطاارة في الديانات عم وجه العموـو ولدينا أصدؽ وثيقة في
هذا المجاؿ؛ إذ التصح الصالة بغيػر الوضػو بػه إف وجػدو ودارت يػات القػر ف الكػريـ مػف سػتيف

موضعا في أربعيف سورة يذكر فياا لفظ "الما "صراحة وقد جعؿ الباري عػز وجػؿ الحصػوؿ عميػه
ً
خزانػػات عمالقػػة ينتظماػػا نظػػاـ
مػػف محيطػػيف دائميػػيف هما:السػػما واألرضو ففػػي األرض اهيئػػت د

دقيػػؽ إلسػػكانه فياػػاو ولتسػػخير لخدمػػة هػػذ المخموقػػات رألػػـ تػ َػر َّ
أف اهلل أنػػزؿ مػػف السػػما مػػا ً
فسمكه ينابيع في األرض} الزمر 94و وفي قوله تعال روأنزلنا مف السما ما بقدر فأسكنا فػي

األرض وانا عم ذهاب به لقادروف} المؤمنوف  .41كما تشػير اييػات إلػ عظمػة هػذ النعمػةو
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كػؿ شػي
د
وحث اإلنساف عم الحفاظ عمياا واسػتغاللاا االسػتغالؿ األمثػؿ؛إذ جعػؿ اهلل مػف المػا َ
حي "األنبيا . " 10
أف الحياة لكؿ شي ما ()1وازدهرت الحضارات وسػمت فػي ظاللػهو
صدؽ العظيـ في قر نه َ
بينت اييات القر نية جوانب مختمفة :مناػا مػا يشػير إلػ حاجػة
فديمومة العطا مرتبطة بهو وقد د

وبينت العالقة بأبمغ تعبير وأدؽ صورة في نحو قولػػػه تعال  :روترى
األرض وما عمياا مف الما و د
األرض هامدةً فاذا أنزلنػا عمياػا المػا اهتػزت وربػت وأنبتػت مػف كػ دؿ زوج باػي } الحػ 5و لوحػة
ترسـ هذا العناؽ ونتائجهو كما أف مواضع العناية باذا العنصر متعددة مف حيث وجود دورته فػي

الطبيعػػةو ودور مكونػػات الطبيعػػة كالجبػػاؿ و يرهػػا فػػي تنقيػػة هػػذ الميػػا روجعمنػػا فياػػا رواسػػي

شامخات وأسقيناكـ ما ً فراتا} المرسالت 95و و ير ذلؾ مف األسرار الكونية التي لـ تاكشؼ بعد.
إف عالقة اإلنساف بالما واألرض ترجع إل النشػأة األولػ و فقػد جبػؿ مناػاو قػاؿ تعػال  :رإذ قػاؿ
ربػػؾ لممالئكػػة إنػػي خػػالؽ بش ػ ار مػػف طػػيف} ص 54و ورخمقتػػه مػػف طػػيف} ص 57و كمػػا فصػػمت
اييات الكريمات أنواع الميا وصفاتاا واأل راض التي ينتفع باػا منػهو بػد ا بمػا الشػرب "النحػؿ

" 40و "الواقعة " 71و والما الفرات "المرسالت 95و فاطر  " 49والما السمسػبيؿ "اإلنسػاف 41

" واألجػػاج "الفرقػػاف 51و فػػاطر 49و الواقعػػة  " 50فأوصػػاؼ هػػذ الميػػا تعػػددت بصػػور بيانيػػة
أحاطت بجميع جوانبه بأبمغ تعبير وأدؽ داللةو وانتظمت في سياؽ النص القر ني لآلية في نحػو:

المػػا الطاػػور "الفرقػػاف  " 11والمػػا المبػػارؾ "ؽ  " 2والمػػا الحمػػيـ " محمػػد  " 45والصػػديد "
إبراهيـ  " 47والما المايف " السجدة  1والمرسالت  " 90وما الماؿ "الكاؼ  " 92ومػا

يػر

سف "محمد  " 45وما معيف " الممؾ  " 10والمنامر " القمر  " 44والمػا المغػيض " هػود 11

" والمسػػكوب " الواقعػػة  " 14و الثجػػاج " النبػػأ  " 41والمػػا الغػػدؽ " الجػػف  " 47و يػػر ذلػػؾ مػػف

مواضع ذكر الما فياا نعمة اهلل عم مخموقاته في صور بيانية شت " البقرة 99و 51و " 471

و " النسا  " 11والمائػدة  7واألنعػاـ  22واألعػراؼ 50و  55و األنفػاؿ  44ويػونس  91وهػود

5و  11و الرعػػػد 1و 41و  45وابػػػراهيـ  19والحجػػػر  99والنحػػػؿ  75والكاػػػؼ  15و طػػػه 51
واألنبيػػػا  10والحػػػ  71والنػػػور  15والفرقػػػاف  51والنمػػػؿ  70والقصػػػص  91والعنكبػػػوت 71

وفصػمت  12والزخػرؼ  44والقمػر 49و 91
والروـ  91ولقمػاف  40و السػجدة  95وفػاطر  95د
والحاقة  44وعبس  95والطارؽ . 7
إفد هذا التفصيؿ وهذا التذكير باذ النعمة عم هذا النحو سنجد صدا في ما نقؿ عف أئمػة

جسد شواخص حضارية مػا زالػت باقيػة تنتفػع باػا البشػرية؛ إذ سػجمت معجماتنػا
المغة مف ألفاظ ت د
المغوية صفحات مشرقة لاذا التعامؿ الراقيو والعناية الفريدة باذا العنصر؛ اذ إف الصػمة حميميػة
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وحافمػػة بجوانػػب متعػػددة تصػػور هػػذ العالقػػة واف الكشػػؼ عػػف هػػذ العالقػػة يرسػػـ لنػػا جانبػػا مػػف

حضػػارة ذات مالمػػح متميػػزة وشػػائجاا مترابطػػةو وهػػذا كمػػه ايكشػػؼ مػػف خػػالؿ تمػػؾ المفػػردات التػػي
استقرأناها لكؿ صورة مف هذ الصور؛ إذ تعددت األلفاظ وتنوعت بتنوع الحالة التػي يكػوف عمياػا
أو فياا الما أو ما يتعمؽ بهو فالفروؽ الداللية في هذ الحقػوؿ يعبػر عناػا بمفػردات دالػة عمػ

أف ترفًػا فكريػا وترفػا
كؿ حالة في األوضاع المختمفة التي يشاهدها هذا اإلنسافو وقػد أوحػت لنػا د
لغويا قد طبع هذ المباحثو فمـ نجد هذا التميز فػي المغػات التػي نعرفاػا فػي األقػؿ  -فمكػؿ حالػة
ً
لفظ أو أكثرو كما أف هذا المفظ المعبر عف تمؾ الحالة ال يشاركه فيه لفظ خػر إال مػف قبيػؿ تعػدد

المغات (الماجات ) حتػ أصػبحت بعػض األلفػاظ كالمصػطمحات المسػتعممة التػي تواضػع وتعارفػت
عمياا تمؾ المجموعات البشرية .
فالعد وجمعه أعداد
تميز بيف ما األرض وبيف ما السما
د
فاناؾ المفردات المستعممة التي د
لما األرضو وموضع مجتمعه وقيؿ إذا كاف دائما ال ينقطعو والكرع لما السما فحػيف يقولػوف:
أكرع القوـ :أصابوا الكرع فأوردوا فيه إبماػـ ()1و وهػذا المطػر النػازؿ لػه مسػميات وأوصػاؼ فػ ف
كاف القطػر صػغا ار كأنػه شػذر سػمي" القطقػط "وحػيف يكػوف ضػخـ القطػر شػديد الوقػع فاػو الوابػؿ

()5ووحيف وقعت عينا وشغؿ تفكير أخذ يصؼ أحواله ومػا هػو عميػه مػف أوضػاع مختمفػةو فػ ذا

معبػرة عػف هػذ الكثػرة ولكػف ال تشػعر أناػا
ًا
ما ر
كثير أوحت له مخيمته أف ايطمػؽ عميػه مفػردات د
مترادفػػة أو مػػف قبيػػؿ إطػػالؽ المفػػردات عمػ مسػػم واحػػد باعتبػػار واحػػدو فانػػاؾ فػػروؽ دالليػػة ال

يتممساا إال أصحاب المغة في نحو كالماـ:
مجوـ فاػو المػا الغمػر الكثيػر ()5و كمػا
الع ا
ما ا ْمر كثير وقيؿ إنه الما المغرؽ ()7و أما ا
نجد ألفاظا ذات دالالت عمػ المػا الكثيػر ولكػف بػأحواؿ ونسػب مختمفػة فػي نحػو :القػاموس ()1

سػػػؿ ( )41والاػػػر والارهػػػود
والػػػبالئف ( )2و د
الز ػػػرب ( )40و د
السػػػعير ( )44والطدػػػيس ( )49والطد ْي َ
والارهػػار واليامػػور ( )41والزمػػزـ والزمػػزاـ ( )45والكػػوثر ( )47واألزيػػب ( )45واألهيػػغ ()41

العباـ كثيػر لكنػه مػيظ وقيػؿ لمرجػؿ
والريب ( )42والجوار ( )90والخضرـ ( )94والقيمذـ ( )99و ا
الغمػػػظ الخ ْمػػػؽ ()91و وأمػػػا الا ف
الهػػػؿ فاػػػو مػػػا فػػػيض الكثيػػػر الصػػػافي ( )91ومنػػػه الجػػػـد ()95
ا
والمحض ( )97ولكؿ مناا داللة ال نجدها في يرها .

وهناؾ ألفػاظ أخػرى أسػما ونعػوت لاػذ الحالػة وكماػا منقولػة عػف أئمػة المغػة الثقػاة موثقػة

تعبػر
بشواهد ()95و وبالمقابؿ هناؾ األلفاظ الدالػة عمػ المػا القميػؿ وهػي أيضػا حػاالت متعػددة د

تميز باا هذ القمة بعضاا عف بعض في نحو:
كؿ مفردة مناا عم القمة ولكف بفروؽ د
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ما نقػؿ عػف ابػف جنػي مػا قميػؿ وقاػالؿ وقػالؿ ( )91والثَ َمػد يػذهب فػي الصػيؼ ويظاػر فػي
الشتا ()92والضحضاح وهو مف األضداد وهو كالـ هذيؿ أما لغة سائر العرب فاو المتضحضح

الض ْحؿ الما القريب القعر وقيؿ إذا كاف رقيقا ليس له عمؽ والضحضاح أعـ منه قػ دؿ أو
( )10و َ
كثػػر إل ػ الكعبػػيف ( )14أمػػا الفَ ػراش فاػػو أقػػؿ مػػف الضحضػػاح وأطمػػؽ عم ػ المػػا المتبقػػي فػػي

الحوض " إالفراشة ما " وهذ المفظػة مػف المشػترؾ المفظػي (.)19ووصػؼ الطػ دؿ بالمػا الجػاري
الض ْػاؿ ()11
عم وجه األرض وال يكوف إال قميال وقيؿ هو الضػعيؼ القطػر الػدائـ ( )11وكػذلؾ َ

فالس َػمؿ فػي الثػوب :الخمػؽو وخػؽ العػيفو
الس َمؿ لمػا قػ دؿ منػه وهػو مػف بػاب المشػترؾ المفظػي َ
و َ
واألصالح ( )15وما ْبرص ( )17والنطفة لمقميؿ الصافي ( )15وعرؽ ما ( )11والرزع ()12
الص دبة ( )11والصالصؿ ( )11و يػر ذلػؾ
الصبابة ( )14وال انزقة ( )19و د
والوشؿ والشوؿ ( )10و ا
مػػف األلفػػاظ الدالػػة عمػ أنػواع وحػػاالت يكػػوف فياػػا :وكػػالاالؿ ( )15والطممػػة ( )17مػػا بقػػي فػػي

الرؽ ال ا زر له (.)15
أسفؿ الحوضو ُّ
لفظيا ذلػؾ أف المفػردة تطمػؽ عمػ هيئػة المػا وصػيرورته
البا ما يكوف معظماا مشترًكا ً
و ً
يميز مف ير ( )11وقد حفظت لنا هذ األسفار ثروة نفيسة مػف األلفػاظ الدالػة
بمسم أو نعتا د
معبرة وخمددها بشواهد
تذوقه فنعته بنعوت د
التي كاف يستعمماا هذا اإلنساف عند تعاممه مع الما و د
يعتد باا مروية عف أئمػة المغػة الثقػاة؛إذ انقػؿ عػناـ فػي هػذا البػاب :المػا العػذب وجمعػه فعػذاب
يميػز مػف يػر
مستشادا له ًا
ً
ذاكر الصيغ منه مجردة ومزيدة في سياؽ يوضع المعن عمػ نحػو د
واف اشترؾ ير معه في صفة العذوبة (ُّ )12
فالنفاخ هو عػذب ولذيػذ ولكنػه يػنفف الفػؤاد ويبػرد

إف كاف عذبا كثي ار فاو َ َذؽ(.)54
( )50و ْ
وهكذا تتنوع حاالت العذوبة والمذاؽ الحسف فػي نحػو الػزالؿ ( )59والفػرات ( )51والرضػاب

( )51والطيبات والطيَّب ( )55والسمسػؿ والسمسػاؿ ( )57والشػريب والشػروب دونػه فػي العذوبػةو
ولػػيس يشػػربه النػػاس إالَّ عنػػد الضػػرورةو وقػػد تشػػربه الباػػائـ وفياػػا أق ػواؿ ( )55تػػدؿ عم ػ تػػرؼ

ممحػا فاػو مػا اه َج فاػ ( )51وا ْف تنوعػت المموحػة فانػاؾ
أمػا إذا كػاف المػا
لغويَّ ...
العػذبا وال ً
ً
ألفاظ ذات فروؽ داللية دقيقة تعبػر عػف حػاالت هػذا المػا وهػو عمػ حالػة معينػة فػي نحػو مػا
المر وقيؿ المر الغمػيظ والمػا ايجػف ( )70واف كػاف
الصقعر الما
ازعاؽ امر ميظ ( )52وكذلؾ ا
د
فسػرت
سمي العيمـ وهو مف المشترؾ المفظيو ومناا يطمؽ عم البئر الممحػة وقػد د
شديد المموحة د
بما يفقأ عيف الطائر يذهب بذلؾ لممبالغة في مموحته (.)74
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وأضػػاؼ مجموعػػة أخػػرى ذات دالالت تتػراكـ فياػػا دقػػائؽ مػػف أسػرار هػػذ المعػػاني التػػي كػػاف

يستعمماا في التعبير عػف هػذ الحػاالت فػي نحػو قػولاـ أجػاج احػراؽ إذا اشػتدت مموحتػه ومرارتػه
مر ميظ اشتدت مرارته ( )71وقد يكوف أقػؿ كالمػاج ()71و وقػد يكػوف
()79و وكذلؾ قاع وقاعاع َّ
المر أشد وأ مظ مف سابقيه لذا قالوا ما
د

مم (.... )75

وفػػي هػػذا الجانػػب رأينػػا كالمػػا طػػويال تجمػػت صػػور الداللػػة ورمزيػػة التعبيػػر ودقػػة االسػػتعماؿ

أف جوانػػب لسػػانية متقدمػػة قػػد تمكػػف عمماؤنػػا مػػف تسػػجيماا
والتحويػػؿو ممػػا كػ دػوف لػػدينا قناعػػة َّ
وحفظتاا لنا هذ المعجمات ( )77وهي بحاجة إل درس داللي حديث يكشػؼ عػف هػذ الجوانػب
المتقدمة في عالـ المسانيات.
وهذ صفحة أخرى مف طرائؽ استعماؿ اإلنسػاف لممػا فػي هػذ الجزيػرة فقػد نقػؿ ابػف سػيد

( 151هػ) عف أئمة المغة كالخميؿ (455هػػ) وأبػي عمػرو الشػيباني ( 907هػػ ) وقطػرب (حػوالي
 997هػ ) وأبي عبيدة (940هػ) وأبي عمرو (945هػ ) واألصمعي (947هػ ) وأبي حنيفػة وابػف
األعرابي والمحياني وأبي حاتـ السجستاني وابف السكيت وأبي عمي الفارسي والسيرافي وابػف جنػي

وابف دريد و يرهـ صو ار مف صور هذ الحضارة التي سجمتاا هذ المفردات المستعممة؛ إذ نقموا

أف العرب كانوا يبردوف الما بثم أو ير حت يبرد قبؿ شػربه ()75كمػا انقػؿ عػف األصػمعي أف
َّ
شػ فبـ
لدياـ لة وأوانػي يبػرد فياػا المػا تسػم البػرادة ( )71فػ ذا مػابرد المػا أطمػؽ عميػه اسػـ ال د

( )72والقرقؼ ( )50و يرهما فكؿ لفظة مناا تصؼ برودة الما عم نحو معيف يعرفػه الشػارب
لهو لكف هناؾ نوعا مف الما البارد وهو الذي ايغتسؿ به ويطمؽ عميه القرور(.)54
أما الحالة األخرى التي يكوف فياا الما بدرجات متفاوتػة مػف السػخونةو فقػد حفمػت بطائفػة

مػػف المفػػردات اسػػتممت فياػػا المعػػاني المجازيػػة لوجػػود صػػمة معنويػػةو مػػف ذلػػؾ اسػػتعمالاـ لفػػظ

الحميـ لمما الحارو ولفظ الحماـ مشتؽ مف الحميـ وهو أحد ما جمػع مػف المػذكر بػاأللؼ والتػا

()59و أمػػا السػػخيـ فاػػو المػػا المسػ َّ
ػخف واذا مػػا سػػخف فاػػو المحػػض ( )51أيضػػاو وهنػػاؾ ألفػػاظ
تبدو لدينا ماجورة ير مستعممة لمتعبير عف حاالت الما الساخف ودرجػات سػخونتهو يػر أناػا

كانت قطعا مستعممة لػدياـ فػي نحػو الػديماس والمػو ر ( )51واذا كػاف المػا بػيف الحػار والبػارد
فاو الفاتر ()55و وهكذا نرى مفردات حية مازالت مستعممة في لاجاتنا المحمية وهي مػف أصػوؿ

الفصح و وربما قد حدث فياػا تطػور صػوتي وداللػي شػأناا شػأف مفػردات المغػات االخػرى؛ إذ إف
سنة التغيير والتبدؿ والتطور تجري عم األلسنة أيضا .
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ومما اسػتقرأنا مػف مفػردات خاصػة لمتعبيػر عػف صػفا المػا وكػدر مػا نقػؿ عػف أئمػة المغػة

سػػر بالصػػافيو وخػ َّػرج أبػػو عمػػي قػػولاـ  :األسػػوداف
قػػولاـ :مػػا أزرؽ وأخضػػر وأشػػاب وأسػػود وفا د
بقولػػه :مػػب األسػػود عمػ المػػا وأزوجػػو بػػالتمر فقػػالوا األسػػودافو وقيػػؿ المقصػػود التمػػر والمػػبف

()57و كما احتفظت معجماتنا بدالالت معبرة عف حاالت هذا النوع مف الميػا كقػولاـ :مػا رهػ ار
ا:هز ف
اهز ياتػز مػف صػفائه ()52
ورهرو ( )55وما ام ْزَم ااؿ ( )51بؿ نظر إل شدة صفائه فقالو ا
وذهب إل أبعد مف ذلؾ في هذا التصنيؼ الدقيؽ فالما القَراح هو الذي لـ يشباه شي (. )10
أف
َّ
أما د
الزرجوف فاو الما الصػافي لكنػه يسػتنقع فػي الجبػؿ (. )14ومػف عنػايتاـ باػذا العنصػر ْ
ميزوا بيف الما بات ليمة مف سوا و فقد نقؿ ابف دريد عف العرب أناـ يقولوف "ما بيوت "()19

سػر "( )11وفػي معجػـ العػيف :نطفػة سػج ار
أما إذا كاف حديث العاد فقد سما ابف السكيت " ا
الب ْ
إذا كاف يضرب إل الحمرة حديث عاد بالسما (. )11

وهذ االلتفاتات ليست إال مظا ار مف مظاهر الرقي الفكري لاػذا اإلنسػاف يطبػع فياػا حضػارته

وتفخػػر باػػا األجيػػاؿو فاػػي ذخػػائر لاػػا إف احسػػنت اسػػتعمالاا ورعػػت دالالتاػػاو فقػػد اهػػتـ العممػػا

نظر وتطبيقًا وهػي اهتمامػات اإلنسػاف
المسمموف في الحضارة العربية لجممة مف القضايا الداللية ًا
الفكرية؛ إذ ارتبط التغير الداللي بالتغير الحضاري واتخذ أشكاال عػدة ( )15فقػد أحصػيت مفػردات
مف جػذور مختمفػة ذات فػروؽ دالليػة دقيقػة لممػا الكػدر وأوضػاع هػذ الميػا ؛ إذ تطمػؽ المفػردة

بحسػػب وضػػػعاا وكميػػة الكػػػدر فياػػا واختالطاػػػا بصػػػنوؼ مػػف األحيػػػا المائيػػة و يرهػػػاو وأمػػػاكف
تواجػػدهاو فمػػا تبقػ فػػي أسػػفؿ الحػػوض أو بقايػػا فػػي الغػػدير :طممػػة ومطمػػة ( )17وجػػردة وطمػػف

ومطف و ريف  ...إلف مف األلفاظ التي تميز بيف حاالت الكدر.
وهنػػاؾ مفػػردات ايعبػػر باػػا عػػف المػػا المتبقػػي فػػي أسػػفؿ القػػارورةو ويبػػدو أناػػـ أخػػذوا بمظػػاهر
المدنيةو أوليس في استعمالاـ القوارير عم هذا النحوو وفي مجاالت أخرى أدلة عم مظار مػف
صور المظاهر الحضارية عند هذا اإلنساف ؟ ( )15وهذا التميز الدقيؽ انعكس عم نعوت المػا

تغير و كتغير ريحه وطعمه ولونه؛إذ اسػتعممت مفػردات خاصػة لمتعبيػر عػف هػذ الجوانػب
مف قبؿ د
"صراة "( )11ومػا تػزاؿ هػذ المفػردة مسػتعممة فػي لاجاتنػا
ف ف طاؿ مكث الما أطمقوا عميه لفظ َ

ونادر ما يستعمؿ هػذا المػا لمشػرب؛
ًا
إف أروا الما محصو ار وطاؿ مكثه في بقعة معينةو
المحمية ْ
إذ تكثر فيه األدراف وتنمو فيه كائنات  ...وسجمت معجماتنا قػولاـ :مػا طمحػوـ " جػف " وايجػف
كػدرا؛
المتغير الطعـ والموف و شيه العرض والورؽ ()12و وما سف وهو ير ايجف أكثر منػه ً
إذ ال يستعمؿ لشػرب االدمػي ( )20وميػا أسػداـ إذا تغيػرت مػف طػوؿ القػدـ ( .)24وقػد رأيػت أف
هذ المفردات ال يبدو فياا الترادؼ التاـ فكؿ واحدة مناا تعبر عف حالة مف التغييػر الػذي أصػاب
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الما و والظرؼ الذي يكوف فيهو ف ف تغير ريحه فقط قالوا :أروح الما ()29و فػاف اخػتمط بالمػا

إف عمت الما أحيا أو أوراؽ شجر أو سيقاف أو نبت في ظالله فتػ ار
ما يغير لونه كالخضرة أو ْ
وعرمض والعرمضة
يطمؽ مفردات دقيقة الدالالت في نحو قولاـَ :
طحمب الما مف ج ار الطحالب َ
خضرة رقيقة وهو أ مظ مف الطحمب فطحمب الما

ير عرمض ( )21فاذا كمه مػف دقػائؽ المغػة

في دقة االستعماؿو لمتمييز بيف الحاالت بمفردات مف جذور مختمفة.
ومف مظاهر العناية بالما والحرص عم استغالله استغالال أمثؿ وهو مستوح مػف المفػردات

المستعممة ودالالتاا في هذا الجانبو فقد عقػدت بعػض معجمػات المعػاني أبوابػا مختمفػة كمػا فػي

معجـ المخصص البف سيد ؛إذ ذكر "باب الصب واراقتػه "( )21فقػد اسػتعممت مفػردات دالػة عمػ

كثيػرا( )25أمػا إذا ػرؼ
نوع
د
الصب وكمية الما المصبوب في نحػو:د رؽ المػا إذا صػبه صػبا ً
صػب أكبػر
منه وصبَّه بكفه التتعدى الحفنة فقد قدؼ فالقػدؼ عمػ هػذا النحػو ( )27والثػب هػو د

( )25وتتضػػح الػػدالالت فػػي نحػػو :هرقػػت المػػا ( )21وهمرتػػه ( )22ودهقتػػه ( )400وسػػكبته
والسكب هطؿ دائـ ( )404فتمؾ مفردات لمتعبير عػف حػاالت اسػتعماؿ المػا فػي أوضػاع مختمفػة
كما أف أصوات هذ المفردات توحي باذ المعاني بتصاقب ألفاظاا لتصاقب معانياا.
ومػف مظػػاهر العالقػػة الحميمػػة بػػيف المػػا واإلنسػػاف مػػا سػػجمته المعجمػػات مػػف نعػػوت أطمقاػػا

العربي عم جرياف الما وهو يشاد تتابع حركات سير وجريانه وسػيالنه مػف أماكنػهو فػ ف سػاؿ

سػربو
س َّحو ومف الينبوع نبعو ومف الحجر انػبجسو ومػف الناػر فػاضو ومػف القربػة َ
مف السحب َ
شح ( .)409وقد أطمؽ مفردات عبَّر فياا عما يعتري الما في أثنػا جريػه فػالجري
ومف اإلنا َر َ
مفردة تعبر عف حالة الجري الخفيؼ (.)401

والسيؿ مفردة مف األضداد ولكناا حػيف تكػوف لميػا األمطػار وهػي الغالبػة يكػوف جرياػا عنيفػا

وسريعا ومدم ار ()401و كما أطمؽ مفردات أصبحت أشبه باالصطالحات وذلؾ حيف يعبر باا عما

يعتري الميا في أثنا جرياا في نحو؛الغمؿ :الما الجػاري الظػاهر أو المػا بػيف الشػجر ()405

وقد أسما ثعمب "الغريػؼ "( )407وحػدد صػاحب العػيف ب"مػا فػي األجمػة " ( )405وقيػؿ هػو

المػػا الػػذي يجػػري بػػيف الحجػػار ()401وأمػػا السػػيع فاػػو المػػا الجػػاري عمػ وجػػه األرضو وقيػػؿ

الساع ( )402وقيؿ السيح :المػا الظػاهر عمػ وجػه األرض يسػقي بغيػر لػة ( )440واف جػرى
َّ

عم الحص فاو السمساؿ فػي صػب وحػدور ()444و وكػذلؾ المعػيف إذا جػرى فػي حػدود وسػكف
الس فػنـ أي
جاريػا عمػ وجػه األرض فاػو معػيف سػ َنـ وفػي الحػديث خيػر المػا
وهو أيضا إف كػاف ً
َ
المرتفػػع الجػػاري ( )449واذا جػػرى قمػػيال قمػػيال فاػػو الحبحػػب ()441و واذا جػػرى بػػيف الصػػخر ال
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يومػػا أو يػػوميف أو ثالثػػة فاػػو
تصػػبه الشػػمس يقػػاؿ مػػا ضػػمؿ ()441و واذا جػػرى فػػي البطحػػا
ً
الخشيؼو والخشيؼ أيضا الثم الخشف وكػذلؾ الجمػد والرخػو ويقػاؿ رجػع المػا خشػيفا ()445و
و ير ذلؾ مف مفردات تصور حالة جريانه( )447إذ لكؿ حالػة ظػرؼ وهيئػة ال نجػدها فػي يرهػا
وهذا ماعبرت عنػه تمػؾ المفػردات ذات الػدالالت الدالػة عمػ هػذ الصػور مػف الحػاالت إذ لػـ نجػد

خمطا أو اضطرابا في المستعمؿ أو عشوائية في اطالؽ المفرداتو بؿ اوصعت كؿ مفردة بموضعاا
إف هػذا الجريػاف وصػور خمػؽ لنػا ثػروة
واستعممت استعمالاا الصحيحو ومما يتصػؿ باػذ الحالػة َّ

لفظيػػة ذات دالالت متعػػددة وعنػػد وقوفنػػا عمػ مباحػػث أص ػوات الميػػا التػػي ايحػػدثاا فػػي أوضػػاعه
المختمفة زادنا يقينا أننا أماـ لغة اليحيط باا عالـ واف هذ المغة قد تفػردت مػف بػيف المغػات التػي
نعرفاا في األقؿ ػ باذ الثروة الثرة في دالالتاا ودلت عم ترؼ لغوي رفيعو فػال رابػة أف جعماػا

الناطؽ باا هوي ًة ودي ًنا له فقد ذكرت الروايات اف أبا جعفر المنصػور سػأؿ مػول لاشػاـ بػف عبػد
الممؾ عف هويتهو"فأجاب المول إف كانت العربية لسا ًنا فقد نطقنا بااو واف كانػت دينػا فقػد دخمنػا
فيه "( )445فحيف يضيؽ الما في مضيؽ فاو الخرير والخرخرة شباه يتردد النفس فػي الصػدر

( )441واذا جرى فخرج مف ضيؽ إل سعة أو مف سعة إل ضيؽ فيقاؿ ؽ الما و قيقه وفي
العيف " والغ ارب َي فغؽ والصقر يغػؽ أيضػا فػي ضػرب مػف أصػواتاا()442واذا ػار وسػمعت صػوته
فاو ال َغ ْط َمطـ وقيؿ الغطمطمة صوت التطاـ االمواج ( )490والغطغطة حكاية ضرب مػف الصػوت
( )494وحيف ينتظـ في النار فمه أليؿ وقشيب شديدو وقيؿ القشيب صوت الما تحت الورؽ أو

القماش ()499وواذا كانت السيوؿ بيف الصخور فيطمؽ عميه القَ ْبقَبة ولاا دالالت أخػرى فالقبقبػة
حكاية صوت الجرة والكوز في الما ()491و ف ف تالطـ السيؿ فاو الطبطبة ( )491وأما صػوت
الصبابة فاو عجي أو أجيجة (. )495
أما الدردرة فاي حكاية صوت الما في بطوف األ ودية و يرها إذا تدافع ( )497والقرقرة حكاية

اينية إذا استخرج مناا الشراب ( )495وهكذا تتعػدد األلفػاظ بػاختالؼ الػدالالت اليسػت هػذ دقػة
في االستعماؿ ووضع كؿ لفظة في موضعاا لمتعبير عف كؿ حالة بمفػظ دوف سػوا ووهو خػالؼ ال

ن ار في كتابات المحدثيفو إذا اختمط األمر فوضعت األلفاظ في ير مواضػعااو والبػد مػف تسػجيؿ
أف هذ المفردات ال تقتصر عم داللة واحدة وذلػؾ بػاختالؼ المعجمػات فقػد
مالحظة مامة وهي َّ

تنوعػػت عنػػد كثيػػر مػػف المعجميػػيف ذلػػؾ اف الداللػػة الاامشػػية فػػي المعجمػػات قػػد تكػػوف مػػف قبيػػؿ

اف بعضػاا يحمػؿ معنػ
نوهػت عنػه فػي كثيػر مػف مػواطف البحػث كمػا َّ
المشترؾ المفظيو وهذا مػا د
عاما تشترؾ فيه دالالت فتنسب إل هذا المعن ك شارة بعػض هػذ المفػردات إلػ الصػوت ولػيس
بالضرورة اف تكوف مقتصرة في دالالتاا عم صوت الما (.)491
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ومف مظاهر الحرص عم الما  :اقتسامه واستسقاؤ فقػد وجػدنا فػي هػذ المعجمػات طرائػؽ

إف حصػػمت فمػػاذا
القتسػػامه تاشػػعرنا بقيمػػة وأهميػػة هػػذا العنصػػر فػػي الحيػػاةو فتصػػور هػػذ الحالػػة ْ
سيحدث ويحصؿ ؟ فقد انقؿ :فاف كانوا فػي سػفر وال مػا معاػـ اال شػي يسػير فيقتسػمونه عمػ

حصاة يمقوناا في إنا ثـ ايصب فيه قدر ما يغمر الحصاة فيعطاها كؿ رجؿ مناـ فيقػاؿ :تصػافف
القوـ الما ( )492أما القاداس فاو اسـ حصاة تجعػؿ لشػرب اإلبػؿ فػاذا تػوارت تمػؾ الحصػاة فػي
الجماف مف فضة (. )414
الما كاف معمما مف رياا
ً
مستشادا لذلؾ ()410و وقيؿ إنه ا

المسػقي بػه وأدوات السػقي ومػا يتعمػؽ بػه ألفاظػا
وقد ذكر العمما في بػاب السػقي وأسػما
د
ف
الع ْقػر(. )411ونقػؿ صػاحب
عديدة فما سقته السػما لػه ألفاظػه كالق ْمػد ( )419و َ
الي ْعػؿ ( )411و ً
يب ًابا(.)415
العيف "اف أهؿ البصرة يسموف الساقي الذي يطوؼ عمياـ بالما د
أيقف هذا اإلنساف أف بقا

دب وسكف مرتبط مػع هػذا المخمػوؽ فتوطػدت
وعماد حياته وما َّ

تمؾ الصحبة وتمؾ العالقة األ زلية وقد سجؿ الجانب المغػوي لنػا أكثػر مػف مظاػر مػف مظػاهر هػذ

الحضارة وهو تسجيؿ أميف إذ يعضد ورود مواضع كثيرة في القػر ف الكػريـ وهػذا التوثيػؽ العممػي
يحتاج إليه البحث إذ يمت إليه بصمة وثيقة وفي ضو ما تقدـ فقد بنيت عم أساس هذا الجانب
مشاريع ومعػالـ حضػارية كبػرىو أفػادت مناػا البشػرية وأشػارت إلياػا المعجمػات العربيػة وارتبطػت
باذ النعمة الكبرى ومناا:
" .4السػػدود" ()417و"الػػردـ "()415و الرصػػؼ ( )411وهػػو السػػد المبنػػي لممػػا فقػػد ذكػػر

عممػا المغػة مجموعػػة مػف األلفػاظ تشػػير صػراحة إلػ أف هػػذا اإلنسػاف قػد عػػرؼ هػذا النػوع كػػي

يحفػػظ لػػه هػػذ الثػػروة النفيسػػة وعػ دػدلاا عػػدة واهػػتـ بمصػػادر الميػػا والعنايػػة باػػا فقػد فكػػر وأطػػاؿ
النظر فحقؽ انجازات مامة عم هذا الصعيد وهذا ما أوحت ف
به األلفاظ التي استعممااو فالدالالت
مرتبطة باذ المعالـو فمقومات السدود وأج از بنائهو واألدوات التي يحتاجاا في تشييد سجمتاا

ألفاظ:السػػكر ()412ووالمسػػ دناة ( )410وهػػو السػػد يعتػػرض بػػه الػػوادي
هػػذ المعجمػػات فانػػاؾ
َّ
وهناؾ الصنع والصناعة ( )414وهي الخشب التي يحبس باا الما و والفعرمػة ( ) 419ايعتػرض
بػػه ال ػوادي ليحتػػبس المػػا و يػػر ذلػػؾ ممػػا يسػػتحؽ التسػػجيؿ .وقػػد وثقػػت بع ػض هػػذ المفػػردات
بدالالتاا في سورة الكاؼ(21ػ . ) 25
 .9تحويؿ الما مف نار إلػ ناػرو إذ نقػؿ عػف صػاحب العػيف أناػـ أطمقػوا عمػ هػذا العمػؿ

الحوالػػة( )411كمػػا أشػػارت المعجمػػات إلػ أنػواع األ ناػػار ومسػػمياتاا فاصػػغر األ ناػػار ال َفمػ ثػػـ
الجدوؿ اكبر منه قميال ثـ السري ثـ الجعفر ثـ الربيع ثـ الطبع ثـ الخمي ( )411والعامة تسمي
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النار الذي يجري فيه الما إل الحوض االتي ( )415أو هكذا نرى أنواعاً مف األ ناػر تقتضػي

إنشػػا مشػػاريع تا َعػ ُّػد حيويػػة وضػػرورية لقضػػا حاجػػات اإلنسػػاف ومتطمبػػات حياتػػه المتجػػددة إذا
عرؼ صاحب العيف "العاصامير " وقيؿ بالضاد :الجسر:
اضطر إل إنشا القناطر والجسور فقد د

القنطرة ونحوها ( )417وقد حػدَّد الغػرض مناػا بتعبيػر دقيػؽ داؿ بقولػه:مما يعبػر عميػه ()415
وفي " اإلفصػاح ":الجسػر أعػـ مػف القنطػرة ( )411وقيػؿ إف القنطػرة مػف المغػة الروميػة ()412
ومازالت هذ األلفاظ بدالالتاا حية تستعمؿ عم نطاؽ واسع .

نػي( )450وقػد
 .1القنوات:عرفت باناا كظيمة تحفر وتجػري مياهاػا تحػت األرض وجمعاػا قا د

سػ دػميت بمسػػميات مختمفػة ذات دالالت دقيقػػةو مػػف ذلػػؾ تسػػميتاا بػػالنفؽ وهػػو سػػرب فػػي األرض
االردبػػة ( )459والمي ػزاب فارسػػي معػػربو يسػػتعممه أهػػؿ
االردب و ْ
مخمػػص إل ػ مكػػاف ()454و و ْ

معػرب
الحجاز ومكة وفيه ثالث لغاتو والمرزاب اعجمي د
معػرب والمئػزاب الجمػع المبزيػب فارسػي د
( )451و ف
شد رأس القربة عند ممئاا تقوؿ كظمت القربة إذ مؤلتاا مػا ً ثػـ
الكظامة وأصؿ الكظـ د
شددت رأساا ( )451وال شؾ في أف هذ البن والحفريات تحتاج إلػ خبػرة عاليػة وال رابػة إذا
وجػػدنا ألفاظػػا دالػػة عم ػ بصػػر ودرايػػة عنػػد جماػػرة مػػف العػػامميف فػػي هػػذا الحقػػؿ أطمػػؽ عمػػياـ

معربووالقنقف:الػػدليؿ الاػػادي البصػػير
ماندسػػو الميػػا و والمانػػدس مشػػتؽ مػػف الانػػدزة فارسػػي د

بالمػػا تحػػت األرض وحفػػر القانػ ويجمػػع عمػ قنػػاقف قػػاؿ األصػػمعي هػػو فارسػػي معػ َّػرب ()455

وهذا مااطمؽ عميه ماندسو الميا وهػي فارسػية فصػيرت الػزاي سػي ًنا النػه لػيس فػي كػالـ العػرب
زاي بعػػد داؿ واالسػػـ هندسػػة ( )457ومػػانت عػػف اعمػػالاـ فعنػػد مخػػرج القنػػاة هنػػاؾ مػػا يسػ دػم
بالطرخة كالحوض الواسع ثـ يفتح إل المزارعو وهي دخيؿ ليست بعربية محضة (.)455

إف ما سجمته تمؾ المعجمات مف ألفاظ ير عربية وما عربته عمػ طريقػة ناجاػا وأسػموباا

تدؿ عم التالقح الحضػاري الػذي امتػد عبػر العصػور واليػزاؿ  ...كمػا اف تمػؾ المعجمػات سػجمت
صفحات حضارية قيمػة بػيف المغػات السػامية وجاراتاػا اذ تبادلػت ألفاظاػا عبػر عصػور متطاولػة

المعػربو اذ هػي األخػرى حفظػت لنػا جانبػا مػف
قبؿ االسالـو وهذا ما عبػرت عنػه أيضػا معجمػات
َّ

اإل رث الحضػػاري الػػذي انتفعػػت بػػه البشػػرية وظمػػت إشػػعاعاته تنيػػر الزوايػػا المظممػػة فػػي الفكػػر
اإلنساني لتؤسس لتوائـ وتعايش إنساني.

ولعػػؿ وجػػود هػػذ المفػػردات األعجميػػة التػػي حفظتاػػا هػػذ األشػػعار لممجموعػػات البشػػريةو

واسػػتعماؿ العػػرب لاػػا فػػي اشػػعارها ونثرهػػا وشػػؤوناا وتسػػجيماا عمػ هػػذا النحػػو خيػػر دليػػؿ عمػ

سػػمو هػػذ الحضػػارة وانسػػانيتاا وهػػذا مػػا اتضػػح لنػػا فػػي مػػا سػػمينا "عػػالـ الميػػا "  .إف طرائػػؽ
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البحػػث عػػف مصػػادر وطرائػػؽ صػػيا ة هػػذ المصػػادر وادامتاػػا ورعايتاػػا بأسػػاليب عمميػػة تبػػدو
متقدمة في زماناا كما اف إقامة المشاريع الحضارية الكبرى المتعمقة به أوحت لنا مف خالؿ تمؾ

األلفػػاظ الكثيػػرة ومػػا تحمػػؿ مػػف دالالت اف تطمػػؽ عميػػه "عػػالـ الميػػا " وهػػذا العػػالـ صػ دػير العػػرب
مػر العصػورو وهػذا مػا سػتدلؿ عميػه مػف
بمعالـ البنا عميه صػورة مشػرقة لحضػارة سػادت عمػ د
خالؿ المجاالت المختمفة التي تتعمؽ باذ المفردة الدالة :استعمؿ هذا اإلنساف ألفاظػا دالػة عمػ

مصدر مناا:

(أ) العيوف:والعيف مف المشترؾ المفظي ( )451ومناا عيوف الما وألفاظاا الدالة عمػ

أحوالاا واختالؼ الميا الصػادرة عناػا تشػير إلػ تنوعاػا فػالعيف ينبػوع المػا و أمػا القصػب فاػو
شػد وهػي التػي ال ينقطػع
مجاري الما في العيوف فكؿ مخػرج مػا قصػبته ()452فانػاؾ عػيف اح ا
ثػرة :زيػرة المػا ( )479وعػيف حػارة
ماؤها ( )470وعػيف زعزيػة كثيػرة المػا ()474و ومثماػا َّ
ايستغؿ مناا مناا فيشف بالغسؿ مناػا ( )471وعػيف دقػة زيػرة ولكناػا عذبػة ( )471وعػيف
َفم وال َفم الما الجاري مف العيف ()475

( ب ) ال اغ ادر :جمع ديرو والغدير مستنقع ما المطػر صػغي ار كػاف أو كبيػ ار إال مػا يتخػذ
جػد أو قػط أو صػاري ( )477وبنػا عمػ مياهػه التػي تتكػوف مناػا
الناس مػف عػد أو حػائر أو د
المعبرة عناا في نحو:االَّضوف جماعة اإلضا ة وهي الغػدر العظيمػة ()475
أطمقت التسميات
د
والرجع ( )471وهو مف المشترؾ المفظيو والجيئة ()472و والثغب وقيؿ كؿ ػدير ثغػب ()450

مجػػوـ
الع ا
.مػػا صػػار فػػي مسػػتنقع فػػي صػػخرة أو َجمم ػة ولكػػف إذا كػػاف منػػه كثيػػر فاػػو العمجػػـ و ا
()454هذا مف قبيؿ المشترؾ المفظي.
وهناؾ ألفاظ ذات معاني دقيقة دلت عم سعة أفػؽ وتفكيػر لسػاني مميػز مثػؿَ :ن َّ
ػش الغػدير
مصػمة بقيػة المػا فػي الغػػدير
الص ا
مصػمة و ا
الص َ
إذا أخػذ مػاؤ بالنضػوب ( )459وتصمصػؿ الغػديرو و َ

يصػور المػا فياػا عمػ هيئػة تختمػؼ عػف سػابقتاا
( )451و اص و ار وسرب ( )451حػاالت د
ف
س َػربا ( )455فيطمػؽ هػذا المفػظ عمػ هػذ الحالػة دوف
فس َرب اي قاطر مف خرز السػقا
وسػرب َ
َ
سواها مف قولاـ اص الما و ار .

( ت ) القػػالت :ونحوهػػاو فالقمػػت كػػالنقرة تكػػوف فػػي الجبػػؿ يسػػتنقع فياػػا المػػا والثغػػرة التػػي
تكوف في

الجبؿ تسم الردهة (. )457
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 .1النواعير:الناعور ضرب مف الًدال ( )455سجمت معجماتنا المغوية وصفًا دقيقًا لكؿ نػوع
َّ
تصػنع مناػػا والمػواد المسػػتعممة فياػػا
مػف هػػذ النػواعير وذكػػرت لنػا حقيقػة األدوات والمػواد التػػي
والمصنعة لعمماا كاإلشارة إل اج از النواعير و يرها مما لػه صػمة بعمماػا فػي نحػو قولػه :جػذع

طويػػؿ فػػي رأسػػه مغرفػػة عظيمػػة امقيػػرة عم ػ خػػوص أو ب ػواري (. )451فػػالمواد المصػػنعة مناػػا
واألدوات الساندة تشير إل وجود صناعة قائمة عم تقنية عالية في العمؿو ففي وصؼ الدوالب

وكيز "العصامير " دل المنجنوف يستسق عميااووذكر اف القير مادة مستعممة ( )452اذ ايذاب

القػػاروالقير فيسػػتخرج منػػه القػػار وهػػو اسػػود تاطم ػ بػػه السػػفف وتحش ػ بػػه الخالخيػػؿ واالسػػورة
الخياصة عمؿ الخواص :أي عالجػه لاػا ( ) 414لمحفػاظ
قب ْار فانقار الخوص و د
وصاحبه ( )410د
عم سير العمؿ بطريقة منظمة والحفاظ عم الميا باذ الطريقة مف الضياع و الادرو فطريقة

عمؿ هذ الدواليب عم نحو ممنا متقف إذ ايفرغ الما بجدوؿ مصنوع مف الخشب تدور عميػه
المنجنوفو ويدير المنجنوف االبؿ أو البقر أو الحمير (.)419

وهناؾ نوع خر مف تمؾ الدواليب تاسم الفاجوش مصنوعة مػف الخشػب :خشػبة تثقػب فياػا
ويشد فياا حبؿ وتاسق بهو ويطمؽ عميامفظ العجمػة جمػع َع َجػؿ إذا
أربعة ثقوب بطريقة حسابية ا
كاف عم هذ الايئػة ( )411واسػتعممت ألفػاظ اخػرى فػي بػاب النػواعير تعبػر فػي دالالتاػا عمػ

طبيعػػة عمػػؿ هػػذ المسػػميات كالمتزقػػة :ادليػػة صػػغيرة تاشػػد فػػي رأس عػػود طويػػؿ وينصػػب عػػود
ويعترض العود الذي في طرفه الدلو عمػ العػود المنصػوب ويستسػق باػا المػا و والمنػازؼ هػي
التي ينزؼ باا الما لمزرع وما اشباه تسم الزرافػات ( )411ووسػع صػاحب العػيف عمػؿ هػذ

المنػػازؼ اذ لػػـ يقصػػرها عم ػ نػػزح المػػا مػػف البئػػر بػػؿ وأضػػاؼ الياػػا " والناػػر شػػيئا بعػػد شػػي
( )415وقد استعمؿ الشع ار هذا المفظ باذا المعن واعتمد المغويوف في شواهدهـ (. )417

 .5ايبػػار معروفػػة تؤنثاػػا العػػربو وتاجمػػع عم ػ عػػدة جمػػوع أبئػػار و بػػار وأبػػؤر وبئػػار و بػػر
وسػػجمت لنػػا طرائػػؽ حفرهػػا وبنايتاػػا .أمػػا
( )415مصػػدر ماػػـ اعنػػي باػػا العػػربو فكثػػرت أنواعاػػا ا
العناية بمياهاا وكيفية تنقية هذ الميا وطرائؽ رفع الميػا فقػد قػاـ الماندسػوف "القنػاقف " ذوو

الخبرة في تقدير مجاري القني ومواضعاا بأعماؿ تمثؿ جوانب متعددةو فقد أشارت األلفاظ الدالػة

عم هذ األعماؿ إل أف تسمية البئر أو نعتاا إنما يػتـ فػي ضػو معػايير دقيقػة مناػا :أبعادهػا

ا ػػزرة المػػا أو نزرتػػه فياػػاو طريقػػة الحفػػر واماهتاػػاو ومػػف قبػػؿ طينتاػػا وأنػواع الطػػيف فياػػا ومػػا

يصنع منه كما اف لايئة أوحاؿ مخارج ما البئر فيااوورؤوسػاا ومػا حولاػا كػؿ هػذا يؤخػذ عنػد

ػارا( )411واتضػػحت هػػذ الجوانػػب فيمػػا أفػػرد عممػػا
سػػمي حػػافر البئػػر د
اطػػالؽ التسػػمية وقػػد ا
بئػ ً
العربيػػة القػػدما مػػف رسػػائؿ فػػي البئػػر وشػػؤونه كصػػنيع ابػػف االعرابػػي " 914هػػػ " اذ ألػػؼ كتابػػا
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سػػما " البئػػر "نشػػر بتحقيػػؽ د.رمضػػاف عبػػد التػواب .وعقػػد الثعػػالبي " 192هػػػ "بابػػا فػػي تفضػػيؿ

ػب
الجػ د
أسػػما ايبػػار وأوصػػافاا فػػي نحػػو :القميػػب :البئػػر العاديػػة ال يعمػػـ لاػػا صػػاحب وال حػػافرو و ا
طو وهي البئر الكثيرة الما البعيدة القعر والركية البئر التي فياا ما قػؿ أو كثػرو
البئر التي لـ تا َ
الرس :الكبيرة وقيؿ البئػر القديمػة العاديػة الظنػوف التػي ال يػدري أفياػا مػا أـ ال وقيػؿ الػذي ال
و َّ
القميزـو والضاوؿ التػي ال يخػرج ماؤهػا قمػيال قمػيالو واف
يوثؽ بمائه والعيمـ الكثيرة الما و وكذلؾ ْ
كانت قميمة الما فاي المكوؿو والجدالجيدة الموضع مف الكؤلو والمتوح التي يستسػق مناػا مػدا
باليػػديف عمػ البكػػرةو والنػػزوع التػػي يستسػػق مناػػا باليػػد .أمػػا الخسػػيؼ فاػػي المحفػػورة بالحجػػارة
والمعروشة التي بني مناا بالحجارة وبعضاا بالخشب.

ومف دقيؽ االستعماؿ أف البئر التي تحفر إل جنباا بئر تسػم الضػغيط (  ,) 412ويطػوؿ

هذا المبحث اذ سجمت معاجمنا مباحث في " باب النجوؿ " والنجؿ مايسػتخرج مػف األرض ويقػاؿ

لؤلرض يستسق مناا الما استنجمت (  , )420وسمي الدلو نجال ( , )424وهو مف المشػرؾ

المفظػػي  ,ومثمػػه ال َنػػز وال دنػػز ( )429واف كػػاف اسػػتخراجه ضػػعيفا فقػػد اطمق ػوا عميػػه " النضػػض"
اف شػواهد مختمفػػة
فتضػػييض المػػا اي نػػض قميػػؿ كأنمػػا يخػػرج مػػف حجػػر( .)421ومػػف الالفػػت َّ
منقولة عف الثقاة مف العمما سجمت لنا أنواعا مف تمؾ األلفاظ التي تشير إلػ هػذ األنػواع مػف

الحقوؿ الداللية فالمناقر وهي صغيرة ضيقه الرؤوس في نجفة وميزتاا اناا كثيرة الما وسػميت

نسبة إل حفرها بالمناقر حديدة كالفأس لاػا خمػؼ صػدكؾ مسػتدير يقطػع بػه الحجػارة (.)421

أما إذا كانػت ضػيقه الخػرؽ اطمػؽ عمياػا السػكوؾ ( )425كمػا سػجمت عمميػة تنقيػة ميػا االبػار
واالدوات التي يستعمماا العامموف عمياا  ,اذ هناؾ صػيانة دائمػة لاػذ االبػار حرصػا مػناـ عمػ

بقػػا مياهاػػا مسػػتديمة وصػػالحة لالسػػتعماؿ البشػػري والحي ػواني بػػؿ والنبػػاتي وهػػذا كمػػه يتطمػػب
االعتماد عم خبرات في هذا المجاؿ فقػد عػرؼ هػؤال الماػرة مػواطف وجػود الميػا واقتفػوا سػير

وحركته ومما يزيدنا ثقة واطمئنانا إل صػدؽ هػذ األخبػار ومػا نسػب الػياـ مػف أعمػاؿ فػي هػذ

المجاالت اف هذ االخبار منقولة عف الثقاة مػف العممػا األ وائػؿ  ,فضػال عمػا وجػدنا مػف ألفػاظ

تشػػير إل ػ مشػػاريع اسػػناد تضػػمف تػػدفؽ مياهاػػا عم ػ أفضػػؿ وجػػه وقػػد كثػػرت ايبػػار فػػي هػػذ

األ راضي وكثرت أسماؤها ونعوتاا وتعددت أ راضاا ,مف ذلؾ اف حفر البئر قد يكوف لجرياف ما

األمطار فياا اذ اطمقوا عم هذا النوع مف ايبار :البالوعة أو البموعة (  )427وقد استعمؿ هػذا

المفظ في ير موضعه في لاجاتنا الحديثة  ,كمػا اف نعوتاػا جػا ت بحسػب أوضػاع الميػا فياػا
وبحسػػب طريقػػة اسػػتخراج المػػا مناػػا فػػأف نػػزع مناػػا باليػػد فاػػي بئػػر نػػزوع ()425و واف كانػػت
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صػػعبة شػػاقة عم ػ السػػاقي فاػػي بئػػر عضػػوض (  .)421واتسػػعت رقعػػة هػػذا المرفػػؽ الحيػػويو
وقامت بسببه صناعات ومشاريع حضارية اكبرى تؤتي أاكماا كؿ حيف.

أ -الدال وما فيااو وما أدراؾ ما الػدلو؟ جمعتػه العػرب عمػ أكثػر مػف جمػعو مناػا:

ادلي ف
ودلي( ..)422هناؾ صػفحات مشػرقة تفصػح عػف صػناعة عتيػدة وثقتاػا تمػؾ األلفػاظ التػي
جمعاػػا عممػػا المغػػة باػػذا الجانػػب ففػػي أسػػمائه وجموعػػه نجػػد مسػػميات دالػػة عمػ ضػػروب مػػف
مفردات صناعتهو ومف األلفاظ الدالة عم نوعه أو هيئتػه فػالمفردات واف دلػت عمػ هػذ الػدال

تميػز بػيف دلػو
عم وجه العموـ لكناػا مفػردات ليسػت مػف قبيػؿ التػرادؼ فالمسػميات أو النعػوت د
و خػػر فػػالغرب مػػف أسػػمائه لكنػػه ايطمػػؽ عمػ الػػدلو العظيمػػة وهػػو دلػػو تػػاـ ()900و واذا كػػاف لػه
سػمـ وهػو دلػو مسػتطيؿ وجمعػه سػالـ (. )904أمػا إذا كػاف الػدلو فياػا مػا
عروة واحػدة فاػو ال َّ
السجؿ وال يطمؽ عمياا سجؿ وهي فار ة ()909و اما إذا كانت سعتاا نصؼ قربة
فيطمؽ عمياا
ْ
ؼو وقيؿ هو الذي يكوف بيف السقدائيف يممؤوف به المزايد()901
الج د
فاي ا
وأ مب هذ األلفػاظ هػي مػف بػاب المشػترؾو ومػف المالحػظ اف تعػدد المعنػ فػي معجماتنػا

تكػػاد تشػػكؿ ظػػاهرةو فقػػد ذكػػر صػػاحب تػػاج العػػروس أف لمفػػردة "الغػػرب " أربعػػة وثالثػػيف معن ػ

( )901وقػػد جمعػػت ثػػروة مػػف المسػػميات لاػػذ الػػدال تشػػير إلػ أف هػػذ لػػـ تكػػف متشػػاباة فػػي

دلوا عم هيئة معينة تختمؼ عف بقيػة الايئػات
صناعتاا وفي المواد المستعممة فياا فاذا وجدنا ً
وأوضاع الدال فسنجد له اسما اوصفة خاصة باا إذا ذكر عرؼ به وهذا ما وجدنا في الشواهد

الشعرية التي استعمماا الشع ار ( )905فالع دناج يصفه صاحب العيف بأنه خيط أو سػير يشػد فػي

أسفؿ الدلو ثـ يشد في عروته ف ذا انقطع الحبؿ امسؾ الع دنػاج الػدلو مػف اف تقػع فػي البئػر وكػؿ
شي يجعؿ له ذلؾ فاو ع دناج وجمعه اع ان ( ,)907وكذلؾ الكػرب عقػد مػيظ فػي رثػا الػدلو إذا
الكػبف قيػد
جعؿ في عروة العرقوة ثني ثػـ لاػؼ عمػ ثنائػه ربػاط وثيػؽ وانشػد لػه ( )905والكبػؿ و ْ

السعف فاو يتخذ مف االدـ شبه الدلو اال انػه مسػتطيؿ مسػتدير ربمػا
السعف و ُّ
ضخـ ( ,)901اما َّ
لػػه قػوائـ  ,ويسػػتنبذ فيػػه وقػػد يكػػوف عمػ تمػػؾ الخمقػػة مػػف الػػدال صػػغي ار فتسػػميه العػػرب السػػعف

خػرؽ عنقاػا يبػرد فياػا المػا وقيػؿ و ال
وتجمعه عم سػعنه واسػعاف ,و َّ
السػعف :قربػة باليػة قػد تا د
س ْعنا وانشد(.... )902
يسم َ
الدلو َ
وقػػد تطمػػؽ المفػػردة لمتعبيػػر عػػف صػػفة الػػدلو مػػف حيػػث الضػػخامة والثقػػؿ و مػػا إلػ ذلػػؾ مػػف

صفات في نحو :دلو كرشا لمدلو المنتفخػة ( , )940ودلػو مفضػخة ( ,)944واذا كانػت صػغيرة

فاػػي الولغػػة ( ,)949واف كانػػت صػػغيرة ولاػػا عػػروة واحػػدة فاػػي الصػػفنة واذا عضػػمت فأسػػماا

الصػػفف ( ..)941ويطػػوؿ حػػديث التصػػنيع هػػذا فانػػاؾ طرائػػؽ مختمفػػة ومػواد مختمفػػة لصػػناعتاا
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تعبر تمؾ األلفاظ عف كؿ هذا  ,اف هذا التتبع لاذ األلفاظ ودالالتاا وتطورها وسبر هذ الجوانب

والوقػوؼ عمػ كنااػا افضػ إلػ تممػس مظػاهر حضػارية متقدمػة وهنػػا نحػف نػتممس هػذا العمػػؿ
بالدلو وما اسفر عنه مف خير لمبشرية فقد ابصر العمما عمؿ الرجؿ والنسا بالدال ليستق به

فسجموا شواهد شعرية توثؽ هذا كمه ( , )941فاناؾ المتح والماتح الذي يمآل الػدلو مػف اسػفؿ

البئر وهناؾ جذب رشا الدلو مف عم أرس ايبػار  ,نشػاط إنسػاني سػجؿ بشػواهد باقيػة ()945
هي ثروة لؤلجياؿ تحك قصة اإلنساف في تمؾ العصور.

ب – البكرة :ومما له صمه بالدال واستخراج الما مف ايبار و يرها اسػتعمالاـ لػة تعيػناـ

في تقميؿ الجاد وتيسير هذا االستسقا وقػد وصػؼ المغويػوف العػرب البكػرة وصػفا دقيقػا بقػولاـ:

وهػػي خشػػبة مسػػتديرة فػػي وسػػطاا محػػز لمحبػػؿ وفػػي جوفاػػا محػػور تػػدور عميػػه  ,وهػػي فػػي قػػوؿ

بعضاـ مف حديد ( , )947كما سجمت لنا مسمياتاا في بعض لغات العػرب ,كمػا ذكػرت تفاصػيؿ
دقيقه في أنواعاا واألدوات األخرى الداخمػة فػي أج ازئاػا موثقػه بشػواهد لػبعض مناػا( ,)945فقػد

العمقة فاي ما يعمػؽ بػه البكػرة مػف
العمؽ و َ
أطمؽ لفظ " المحالة" عم البكرة العظيمة ( ,)941اما َ
القامة وأنشد له رؤبة( ...)942
والقرف وهو الحبؿ الذي يقرف به  ,وقيؿ القرناف :ما يبن عم أرس البئر مف حجر أو طيف

توضع عمياا النعامة وهي خشبة يدور عمياا المحور( ,)990وهو مف المشترؾ المفظي.
والقب :الخرؽ الذي في وسط البكرة وله أسناف مف خشب ( .)994

البمعة :مف قامت البكرة سماا وثقباا ويجمع عم ابمَع (.)999
وا
والمحور :الحديػدة التػي يػدور فياػا لسػاف االبػزيـ فػي طػرؼ المنطقػة و يرهػا والحديػدة التػي

تدور عمياا البكرة يقاؿ لاا :المحورة (.)991

والخطداؼ :حديدة حجنا في جانبي البكرة فياا المحور وانشد النابعة (.. )991

ميز
و د
الكالب :حديدة معقوفة كالمخاطيؼ  .وكالليب البازي مخالبه عم التشبيه ( )995وقد د

بيف المصنوع مػف الحديػد والمصػنوع مػف الخشػب كػالقعو عنػد بعضػاـ خشػبة تعمػؽ عمياػا البكػرة

(. )997

وهناؾ ما يشير إلػ وجػود تسػميات يكػوف إطالقاػا فػي ضػو مػواد صػناعتاا اف كانػت مػف

الخشػػب أو مػػف الحديػػد  ,ولكناػػا فػػي مجمماػػا تؤكػػد تنػػوع هػػذ الصػػناعة  ,وازدهارهػػا  ,واف هػػذ

ايالت تػػدخؿ فػػي مجػػاالت اسػػتخراج الميػػا مػػف المصػػادر المختمفػػة وبخاصػػة ايبػػار أو البػػا مػػا
تنصب هذ ايلة وما يتعمؽ باا عم رأس البئر( )995ودليمنا عم اف هذ الصناعة قػد تنوعػت

وانتشرت وازدهرت وجود هذ الثروة المفظية الاائمة التي سجماا عمما المغػة وافػردوا لاػا األبػواب
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فػػي مؤلفػػاتاـ نحػػو " نعػػوت البكػػرة " فػ ذا كانػػت سػػريعة سػػميت الػػدَّموؾ ( )991واذا نشػػب حبماػػا

بيناػػا وبػػيف القعػػو فاػػي بكػػرة َمػػروس ( )992وهكػػذا نجػػد هػػذ النعػػوت يعبػػر عناػػا بألفػػاظ دالػػه
يسػػتطيع الباحػػث اف يؤسػػس عمياػػا فػػي اسػػتنتاجاته فػػي هػػذا المجػػاؿ  .اف اسػػتعماؿ الحديػػد فػػي
تصنيع هذ المواد نجد معب ار عنه فػي االدوات أيضػا التػي يسػتعمماا الصػناع كػالفطيس المطرقػه

والكالبيف لمحداديف و يرهػا مػف األلفػاظ الدالػة عمػ الصػناعة المتطػورة (,)910فالصػناعة جانػب

حيوي  ,اذ تعد مفردة مامة لمتقدـ الحضاري لالمـ  ,وال بد اف تكوف حمقاتاا يكمؿ بعضاا بعضػا
يمكننا القوؿ مطمئنيف اننا أماـ جاد حضاري متميز.

ت  -الحبػػاؿ :صػػناعة الحبػػاؿ احتاجاػػا هػػذا اإلنسػػاف السػػتخراج مياهػػه وإلدامػػة الحيػػاة فػػي

محيطهو إذ تنوعت األ راض مف هذ الصناعة ولعؿ استخراج الميا مف أهمااو وقػد وجػدنا ثػروة

لفظية نفيسة لاذ الصناعة فقد افرد ابف سيد في " مخصصة" ثماف صفحات لحبػاؿ االستسػقا

و ير " ( .)914إف هذ األلفاظ الداله عم هذا النشاط اإلنساني قادرة عمػ رسػـ صػورة لحضػارة

مشرقة  ,وليس ريبا اف يقوؿ احد المستشػرقيف الفرنسػييف ( ماسػينيوف) :باسػتطاعة العػرب أف

يفاخروا يرهـ مف األمـ بما لػدياـ مػف جوامػع الكمػـ التػي تحمػؿ مػف سػمو الفكػر وأمػارات الفتػوة
والمرو ة ما ال مثيؿ له"(.)919

ولكي تكتمؿ صورة العمػؿ إلخػراج المػا والسػقي السػتمرار الحيػاة وديمومتاػا البػد مػف سػعي

اإلنساف الستكماؿ الوسائؿ األخرى لاذ الجوانب والبد لي مف تسجيؿ ممخػص داللػي فيمػا يتعمػؽ
باػػذ األلفػػاظ  .فقػػد وجػػدنا اف بعضػػاا هػػو مػػف بػػاب التػرادؼ وايخػػر مػػف يػػر هػػذا بػػاب اذ نمحػػظ
فروقا داللية بيف لفظ و خر مما يبعد عف هذ الدائرة.

وقد يكوف مف باب المشترؾ وهو كثير اذ المفردة العربية البا ما تكوف دالة عمػ أكثػر مػف

معن وداللة  ,كما أف الباحث يشعر باالطمئناف وهو يرى اف كثي ار مف هػذ األلفػاظ يستشػاد لاػا

و هػػذا االستشػػااد قػػد يكػػوف منسػػوبا  ,فضػػال عػػف أناػػا نقمػػت عػػف أئمػػة المغػػة الثقػػاة  ,تعػػددت
مسػميات هػذ الحبػػاؿ وتعػددت أ راضػاا كمػػا تعػددت المػواد المسػتعممة فػي هػػذا التصػنيع  ,فنجػػد

ألفاظ :الحباؿ واألمراس ( )911و ف
الرسف ( )915وسواها  .فقد صػنعت مػف الجمػود
الوقاـ( )911و د
أو مف الميؼ أو مف الخوص أو مػف لحػا الشػجر أو مػف القطػف أو الشػعر أو مػف الػوبر أو مػف
القنب أو مف الكتاف أو ير ذلؾ (. )917

أف تصنيع الحبؿ يتطمب معرفة واحاطػة بمفػردات هػذ الصػناعةو فقػد أشػار عممػا المغػة أف

هؤال الصناع المارة كانوا يعرفوف االشجار التي تؤخذ مناا الحبػاؿ الجيػدة  ,فالسػمب ضػرب مػف

سمبة ( ,)915والقطؼ شػجر متػيف القضػباف
الشجر تتخذ منه اجود ما يكوف مف الحباؿ الواحدة َ
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الحمفة مف الخشب تكوف في طرؼ المرير أو مف ليػؼ جػوز
تتخذ منه االصناؽ  ,واالصناؽ وهو َ
الاند " النارجيؿ " وهو اجود الميؼ لمحباؿ ( )911وفي ضو هذ المعرفة لمواد تصنيع الحباؿ ,
فقػد صػػنفت هػػذ الحبػػاؿ إلػ جيػػد واجػػود واختمفػػت عمػ هػػذا اسػػعارها وأ راضػػاا بػػاختالؼ طرائػػؽ
تصػػنيع هػػذ األنػواع  ,وتحػػدثت بعػػض النصػػوص عػػف مراحػػؿ التصػػنيع اذ اطمػػؽ عمػ كػػؿ مرحمػػة

ػب ومسػحوؿ وسػحيؿ ...
مسم تعارؼ عميه أصحاب المانة  ,ف ذا بدئ زؿ الحبػؿ فاػو تَػ دو وتَ د
وهذا الفرد قبؿ أف يثن ف ذا ثني وجعؿ طاقتيف ثـ فتؿ مشيا فقد أبرـ والمبارـ :المغازؿ التي يبػرـ

باا ,وكذلؾ إذا كاف فتمه بغير مغازؿ فاو ابراـ أيضا (. )912

بيف جامعو هػذ األلفػاظ كيفيػة الفتػؿ والبػرـ  ,وشػرحوا طريقػة ومراحػؿ عمػؿ الحبػؿ ممػا
وقد د
يدؿ عم اف هناؾ اصطالحات كاف يستعمماا صػناع هػذ الحبػاؿ فػي كػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ هػذ

الصػػناعة  ,وقػػد سػػميتاا صػػناعة الف االمػػر فياػػا ال يقتصػػر عم ػ اسػػتعماؿ الحبػػاؿ فػػي الشػػؤوف

العامػػة واسػػتخراج المػػا بػػؿ تعػػدت بػػدخولاا إلػ صػػناعه السػػفف اذ اسػػتعممت أنػواع خاصػػة مناػػا
سػػر الواحػػد فدسػػار وذلػػؾ إذا خيطػػت بػػه
لخياطػػة السػػفف كػػالقنف الحبػػاؿ مػػف الميػػؼ وهػػي أيضػػا ا
الد ا
السفف ( .)910
ومف المسميات لاذ األنواع مف الحباؿ :الماتع وهو الحبػؿ الجيػد ( , )914واذا اردت حػبال
قويا قوته ظاهرة عم سائر القوى قمت اريػد " الجػرع ( ," )919امػا ف
"الق َّنػة " فاػو التػوا فػي قػوة
ََ
مف قوة الحبؿ تزيػد قػوة ومتانػه ( , )911امػا إذا اردت حػبال يقػاوـ المموحػة فػي ميػا البحػر أو
ف
القبط دي عم ما البحر و ير ذلؾ (.)911
يقاوـ العوأرض المختمفة فميس في االمساد اجبر مف
ومف حيث الجدة واالستعماؿ ,استعممت ألفاظ مناا :البديع إذا كػاف جديػدا (  )915واف كػاف
مستعمال فاو لبيس ( )917واذا كاف خمقا فاو وثيؿ ( ,)915واذا قرف فيه البعيػراف فاػو القَ َػرف

السيؼ ماكػاف ممتصػقا بأصػوؿ السػعؼ مػف خػالؿ الميػؼ وهػو اردؤ
وهو أيضا القر ف ( , )911و د
وأخشػػنه( ,)912والنيػػؿ والكنانػػة ( , )950وكماػػا ذات دالالت مختمفػػة بػػؿ وضػػح امػػر االسػػتعماؿ

الرمػة" وبػه سػمي ذو الرمػة
وذقته فػي مػواطف كثيػرة حتػ اناػـ اطمقػوا عمػ القطعػة مػف الحبػؿ " د
( ,)954كما سػمي بعضػاا عمػ وفػؽ اعتبػارات معينػة كمجػاالت االسػتعماؿ لاػذ الحبػاؿ :فػال َكر
وجمعه اكرر حبؿ ميظ خاص يصعد به عم النخؿ واليسم

ير بذلؾ  ,وقيؿ اال مػب اف يكػوف

مصنوعا مف الجمود  ,وفي بعض المغات يسمونه الحابوؿ والراقوؿ ولاذ المغات شػواهد ( )959

 ,اما الحبؿ الذي يشد به وسط الرجػؿ الػذي ينػزؿ فػي البئػر طرفػه فػي يػد رجػؿ فسػمي ف
الجعػار و

انشدله (....)951
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وقد تكوف التسمية راجعة إل المادة المصنوعة منه  ,ف ذا كاف الحبؿ مف الميؼ فاػو المسػد

 ,ووسع ابف السكيت هذ الدائرة في ضو الشواهد اف كاف مف جمود االبػؿ أو مػف ليػؼ الخػوص

وانشد ....

وأفاض بعض العمما عم هذ النقطػة معػاني دالليػة دقيقػة ( )951وهنػاؾ مسػميات اخػرى

مرتبطة بدالالت عم وفؽ اعتبارات متعددة .

ومما يتصؿ بصناعة الحباؿو هناؾ صناعة األدوات التي توصؿ بالحبؿ والدلو أل راض شػت

مناا :االستسقا والتنقية  ,و يػر ذلػؾ ممػا لػه صػمة باػذا المحػيط فقػد حفظتاػا المعجمػات نػذكر

طرفا مناا:

الرجاـ .حجر يشد فػي طػرؼ الحبػؿ ثػـ يػدل فػي البئػر فتخضػخض بػه الحمػأة " طػيف أسػود

منتف " حت تثػور ثػـ يستسػق ذلػؾ المػا فتسػتقي البئػر وهػذا إذا كانػت بعيػدة القعػر ال يقػدروف

عم ػ اف ينزلوهػػا فينقوهػػا  ,وقػػد يشػػد فػػي عرقػػوة الػػدلو " خشػػبة معروضػػة عم ػ الػػدلو " ليسػػرع

االنحدار(. )955

الرجامػػاف :خشػػبتاف تنصػػباف عمػػ أرس البئػػر ينصػػب عميامػػا القعػػو ونحػػو مػػف المسػػاقي

( . )957ومػػف الت األسػػقية ذكػػرت مجموعػػة مػػف المسػػميات تػػدؿ عم ػ حمقػػات تمػػؾ الصػػناعة
مناا-:

الزاحؿ :عود يكوف في طرؼ الحبؿ الذي تشد به القربة ( .)955

االسػػكابة واالسػػكوبة :قطعػػه خشػػبية تػػدخؿ فػػي خػػرؽ الػػزؽ ( , . )951وتبػػدو بعػػض هػػذ

األلفاظ ريبة ,ولكف بعضاا مستعممة ايف واف اختمفت بعض مجاالت االستعماؿ فياا فػي نحػو:

المحقف ( )952والقمع ( )970فالقمع شي يصب به الشراب في القرية ونحوها ويكوف ألشػيا
كثيرة مثؿ ذلؾ.

وقد تحدثت معجماتنا عف صػناعة ف
القػربو فألفاظاػا الدالػة تبػيف لنػا كيفيػة صػناعتاا وذكػرت

ترتيب أجزائاا والمواد المصنعة لاا وما يضاؼ الياا مف مػواد أخػرى فػي مراحػؿ خياطتاػا كػالخرز

وأنواعااو والدهف المضػاؼ لتحسػيف عمماػا وادامتاػا كمػا تشػير هػذ األلفػاظ إلػ عيػوب صػناعة
األساقي و ف
الصػناع الماػرة قػد أتقنػوا هػذ الماػف وأضػافوا
القرب عم نحو اليدع أدن شؾ فػي َّ
أف ا
الياا مف مااراتاـ الفردية ما جاوز مفاوـ الصناعة التقميدية ()974و ولمحفاظ عم هػذ الثػروة

مرير لمحصػوؿ عمياػا وبػذؿ كػؿ الوسػائؿ المبتكػرة هدتػه إلػ خمػؽ
التي جاهد هذا اإلنساف جاادا ًا
السػػبؿ لالحتفػػاظ بميػػا ال يمكػػف لػػه أف يعػػيش بػػدوناا فاهتػػدى إلػ محاولػػة خزناػػا واتبػػاع وسػػائؿ
مختمفة في هذا المجاؿ وهذا ما كشفته تمؾ األلفاظ ودالاللتاا في نحو:
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األحػواض أو ف
الحيػاض جمػع حػػوض فقػد ذكػرت معجماتنػا أنػػه مشػتؽ مػف حضػػت

حوضػػا :جمعتػػه واشػػتقت منػػه التحػػويض وهػػو عمػػؿ الحػػوض ( . )979واألح ػواض أن ػواع
المػػا
ً
ومركػو أو حػوض  )971( ...والحػوض
مناا :الضخـ ايقرى فيه مف البئر ثـ يفرغ منه مػف قَ ْػرو
د
ويسم المقراة وهي فجفاف ايقرى باػا االضػياؼ (  )971وخصػاا
المستطيؿ وهو الحوض العظيـ ا

الثعالبي ( )975بجمع الما .

ركو :حوض
الم د
شبه االحواض :وتطمؽ تسميات اخرى عم هذ األنواع مثؿ :الدركو والمردكو و ْ
الجرمػػوز وقيػػؿ هػػو
مسػػتطيؿ قػػد كػ دػور ( )977والكبيػػر يسػػم الجابيػػة ( )975والصػػغير يسػػم
ا

حوض مرتفع األعضا ( )971إل

ير ذلؾ مف األنواع .

وما يعمؿ لمحوض مف وسائؿ لمحفاظ عم الميا فيه كنصب الحجارة حوؿ الحوض وسػد مػا

بيناػػا مػػف الحصػػاص بالمػػدرة المعجونػػة وهػػو تبطػػيف الحػػوض بػػالطيف الحػػر لػػئال ينشػػؼ المػػا

()972و كمػػا أطمقػػت التسػػميات عم ػ هػػذ األح ػواض بنػػا ً عم ػ طريقػػة صػػنعاا وحالتاػػا وتطمػػؽ
التسمية نسبة إل الما وطريقة دخوله فياا أو الغرض مف تحويضاا فاذا لـ يتنوؽ فػي صػنعته
الػدعثور ) وكػانوا يفمػدوف المػا فيػه ( )950والحػائر
ولـ ياتـ به ولـ يوسػع فيطمػؽ عميػه لفػظ ( ا
الحجػاج ) معػروؼ يػابس ال
حوض تانسب اليه مسيؿ الما ويسم باذا االسـ وبالبصرة ( حػائر ا
الح ْير (. )954
ما فيه وأكثر الناس يسمونه َ

والمأجؿ وجمع عم مبجػؿ فاػو شػبه حػورض واسػع يؤجػؿ فيػه مػا المطػر ومػا القنػاة ثػـ
يفجر في الزرع ويسم بالفارسية (طرخة ) (. )959
الحمأة (  . )951كما سجمت طرائؽ
وقد بينت المعجمات العربية بنا الحياض وتنقيتاا مف ْ
هدماا في مسميات ذات دالالت مختمفة ووفؽ اعتبارات مختمفة ( )951أيضا.
عرفػػت المصػػانع :مػػا يصػػنعه العبػػاد مػػف األبنيػػة وايبػػار واألشػػيا
 .9المصػػانع وقػػد د
قػػاؿ تعػػال " وتتخػػذوف مصػػانع لعمكػػـ تخمػػدوف " (الشػػع ار  . )492والمصػػانع فػػي المغػػة :هػػي
مسػػاكات لمػػا السػػما يحتفرهػػا النػػاس فيممؤهػػا مػػا السػػما يشػػربونااو ويقػػاؿ لمقصػػور أيضػػا
مصانع أو هي " ما يصنع مف بئر و ير لمسػقي " ونقػؿ األ زهػري أف المصػانع هػي األبنيػة وقػاؿ
بعضاـ هي أحباس تتخذ لمما واحدها مصنعة ومصنع ونقؿ األصمعي اف العػرب تسػم القػرى

يعبر به عف األمكنة الشريفة (. )955
مصانع واحدتاا مصنعةو وذكر ال ار ب أف المصانع ما د
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 .1الحباس:نقػػؿ صػػاحب العػػيف أناػػا فػػي كػػالـ العجػػـ ( المكػػال ) وهػػي التػػي تسػػم
الحباس (المزدافة ) و ف
الحبػاس ايحػبس بػه فضػوؿ المػا والحبس حجػارة تبنػ عمػ مجػرى المػا
ليحتبس الما فيشرب منه القوـ ويسقوا مواشياـ (. )957
 .1ف
الخريؽ مصنعة الما وهو مف المشترؾ المفظي (. )955
.5

الصااري  :وهي كالحياض يجتمع فياا الما وقد استعمماا العجاج باػذا المعنػ

( .)951وقد حصؿ تطور داللي لاذ المفردة في انتقاؿ مجالاا الداللي القديـ إل مجاؿ داللي
خر نشاد في استعماؿ المحدثيف .

الصػػنبور وهػػو مخػػرج المػػػا و يػػر وهػػذ المفػػردة لاػػػا دالالت كثيػػرة ومػػف تمػػػؾ
.7
ا
صبة التي تكوف في االداوة مػف حديػد أو رصػاص ايشػرب باػا
المعاني التي لاا عالقة بالما  :القَ َ

ظا عم داللته .
حيا في استعماالت المحدثيف محاف ً
( )952ومازاؿ هذا المفظ ً
 .5القاتوة صنبور القناة ()910وهي مف المشترؾ المفظي  .و يػر ذلػؾ مػف األلفػاظ
التي تشير إل هذ النواحي .

ومف المظاهر الحضارية في هذا المجػاؿ أف العػرب وظدفػت الميػا فػي نػواحي أساسػية مػف

سجمت لنا المعجمات جوانب حضػارية مشػرقة فاأللفػاظ المسػتقرأة الدالػة عمػ شػؤونه
حياتاا فقد د
الخاصة في حياته اليومية تشير إلػ صػور تسػتحؽ التسػجيؿو فقػد عرفػوا ف
المػركف :اإلجانػة التػي
يغسػػػؿ فياػػػا الثيػػػاب وتسػػػم المخضػػػبة والمخضػػػب شػػػبه "إجانػػػة "( )914تػػػؤدي هػػػذا الغػػػرضو

واستخداـ لفظ " ال اغسالة " ما سمت مف الثوب ( . )919وهناؾ تفاصيؿ مف هذا النوع نعدها مف

المغسؿ :ما ايغسؿ فيه ()911و والقَطيمػة :قطعػة مػف كسػا أو
مفردات الحضارة كاستعمالاـ لفظ
َ
ثوب اينشؼ باػا المػا ( )911كمػا أف هنػاؾ أخبػا ار موثقػة تشػير إلػ اسػتعمالاـ طرائػؽ مختمفػة
وجؼ وفيػه
قدقؼ( )915أما إذا ابتؿ
جؼ الثوب ويبس كؿ اليبس قيؿ:
د
د
تفرؽ باا كؿ حالةو فاف د
د
ندى قيؿ تجفجؼ وانشد له ( ... )917واذا كاف سؿ الثوب سال لينا وهينا فاو "الموص" وقد

يصػبه عمػ الثػوب وهػو خػذ
بيف صاحب العيف طريقة الغسؿ هذ بقوله :يجعؿ في فيه ما ثػـ
د
بيف كفيه وابااميه يغسػمه ويموصػه ( . )915وهػذ المفظػة مسػتعممة فػي لاجاتنػا الحديثػة باػذ

الداللة أو مايقرب منااو وهكذا يستعمموف ألفاظا يفرقوف باا بػيف حالػة وأخػرى تفريقػا دقيقًػا إذ ال

عامػا
كبيػر ينتظمػه معنػ
تاوضع مفػردة فػي يػر دالالتاػا المحػددة وا ْف كػاف الشػبه بػيف الحػاالت ًا
ً
ير أننا النجد خمطا في االستعماؿ كالذي نجد في استعماالت المحدثيف أللفاظ المغة .
إف الكشؼ عف معالـ الحضارة العربية عم هذا النحػو قػد يفػتح ابوابػا لمبػاحثيف لمتنقيػب فػي

هذ المجاالت إللقا األضوا عم حضارة أفادت البشرية ومازالت اذ اف ميزة الحضارة العربية قد
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اتسمت قبؿ كؿ شي بالمقوـ المفظػي حتػ كػاد تػاريف العربػي يتطػابؽ وتػاريف سػمطاف المفػظ فػي

أمتػػه ( )911فضػالً عػػف أف التصػػانيؼ المركػػزة عمػ تػػاريف الفكػػر العربػػي لػػـ تشػػتمؿ ولػػو عم ػ
إشارة إل الفكر المغوي بوصفه دعامة مف دعائـ التفكير الحضاري(.)912
الاوامش
 .4ينظر العيف 1/1و . 199/404القاموس المحيط "مو "  .اإلفصاح في فقه المغة .112
 .9لساف العرب "مو " .

 .1ينظر ديواف المعري .
 .1فقه المغة وسر العربية  .904المخصص 410/2ػ . 414اإلفصاح . 112
 .5فقه المغة وسر العربية

.900-904

 .7لساف العرب " مر" اإلفصاح في فقه المغة .112

 .5فقػػه المغػػة وسػػر العربيػػة  .904المخصػػص  .410/2اإلفصػػاح .112لسػػاف العػػرب وهػػو مػػف
المشترؾ "عمجـ "

 .1اإلفصاح  .112لساف العرب "قمس ".
 .2المخصص 414/2

 .40العيف . 171/1المخصص . 414/2
 .44المخصص  . 414/2لساف العرب وهو مف المشترؾ "سعر ".
 .49العيف  .910/5المخصص  . 414/2اإلفصاح . 112
 .41المخصص  . 414/2اإلفصاح . 112

 .41المخصص  .414/2لساف العرب "هر "
 .45المخصص  .414/2لساف العرب "زمـ "
 .47المخصص  .414/2لساف العرب "كثر "

 .45المخصص  .414/2لساف العرب "زيب "
 .41المخصص  .414/2لساف العرب "هيغ "
 .42المخصص .414/2

 .90المخصص  .414/2لساف العرب "جور"
 .94العيف  . 192/1المخصص .414/2

 .99المخصص  .414/2لساف العرب "قمذـ "

 .91العيف  . 475/9المخصص .414/2اإلفصاح . 112
 .91العيف  . 151/1المخصص .414/2

 .95المخصص  .414/2لساف العرب "جـ "
 .97المخصص  .414/2لساف العرب "محض "
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 .95المخصص .414/2

 .91المخصص  .414/2لساف العرب "قمؿ "

 .92العيف  . 901/1المخصص  .414/2اإلفصاح . 120
 .10المخصص  .414/2اإلفصاح  . 124لساف العرب "ضحح "

 .14العيف 41 / 1و  . 401المخصص  .414/2اإلفصاح .124- 120
 .19العيف  . 955/7المخصص  .414/2اإلفصاح . 120
 .11العيف . 101/5المخصص . 414

 .11العيف  . 105/1المخصص  .414/2اإلفصاح . 120

 .15العيف  . 975- 977/5المخصص  .414/2اإلفصاح . 120
 .17العيف  . 195/5المخصص .411-419/2
 .15العيف . 117/5المخصص . 411/2

 .11المخصص  . 411/2لساف العرب "عرؽ".

 .12العيف . 119/1المخصص . 411/2اإلفصاح . 124

 .10المخصص . 415- 411/2اإلفصاح  . 124لساف العرب "شوؿ ".
 .14المخصص . 411/2اإلفصاح  . 124لساف العرب "صبب "

 .19المخصص . 411- 419/2اإلفصاح  . 124لساف العرب"نزؼ"
 .11المخصص . 411/2اإلفصاح  . 124لساف العرب "صبب ".

 .11العيف  . - 11/5المخصص  . 415 - 411/2اإلفصاح . 124
 .15لساف العرب "همؿ ".

 .17اإلفصاح  .124لساف العرب "طمؿ "وهو مف المشترؾ المفظي .
 .15اإلفصاح  . 120لساف العرب رقؽ ".
 .11المخصص .415- 411/2

 .12العيف  . 409/9المخصص  .415/2اإلفصاح . 124
 .50المخصص  . 417 /2اإلفصاح . 124

 .54العيف . 445 /1فقه المغة وسر العربية  . 904لساف العرب " دؽ " .
 .59اإلفصاح . 124

 .51العيف . 445 /1اإلفصاح . 124
 .51العيف. 11/5

 . .55اإلفصاح . 124
 .57اإلفصاح . 124

 .55العيف  . 957/7المخصص .. 417 / 2اإلفصاح  . 124لساف العرب "شرب "
 . .51اإلفصاح 124

 .52العيف .411/4اإلفصاح . .124لساف العرب "زعؽ "
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 .70العيف .911/9اإلفصاح . .129لساف العرب " جف " "صقعر"

 .74العيف  . 459/9المخصص .. 415 / 2اإلفصاح  . 129لساف العرب "عمـ "
 .79العيف . 421/7

 .71العيف. 71/4اإلفصاح . 129
 .71المخصص. 415 /2

 .75العيف  157 /1المخصص . 411 -415/2
 .77المخصص . 411-417/2

 .75لساف العر ب "شرب " .اإلفصاح . 129

 .71المخصص . 411 /2لساف العر ب "برد" .
 .72العيف . 954/7لساف العرب "شبـ ".

 .50العيف . 971/5لساف العرب "قرقؼ" .

 .54المخصص . 412/2لساف العرب "قرر" .اإلفصاح . 129

 .59العيف . 11/1المخصص . 412/2لساف العرب "حمـ" اإلفصاح .129
 .51اإلفصاح .129

 .51العيف  . 111/1المخصص . 412/2لساف العرب "دمس " "و ر " .
 .55لساف العر ب "فتر ".

 .57العيف . 914/5لساف العرب "سود "

 .55المخصص . 410/2اإلفصاح .121
 .51المخصص . 410/2اإلفصاح 121
 .52المخصص . 410/2اإلفصاح 121

 .10العيف . 11/1المخصص . 410/2لساف العرب "قرح " .اإلفصاح 121
 .14لساف العرب "زرج " .اإلفصاح .121
 .19المخصص . 412/2اإلفصاح 124

 . .11المخصص  . 412/2لساف العرب "بسر " .اإلفصاح 124
 .11العيف 50 /7المخصص . 410/2اإلفصاح .124
 .15مبادئ المسانيات . 110

 .17العيف . 111/5اإلفصاح . 124
 .15المخصص . 419- 414/ 2

 .11لساف العرب "صرى "المخصص . 411 /2اإلفصاح . 121

 .12العيف  . 411 /7المخصص . 411 -411 /2اإلفصاح . 121 - 121
 .20لساف العرب ف
"أمف " .اإلفصاح . 121
 .24العيف . 911/5المخصص . 411 -411/2
 .29المخصص . 411 -411/2
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 .21العيف 111 /9و. 195المخصص . 415 -411 / 2اإلفصاح . 121
 .21المخصص . 417- 415/2اإلفصاح . 121
 .25لساف العرب "د رؽ "  .اإلفصاح . 125

 .27العيف . 442 /5لساف العرب "قدؼ "  .اإلفصاح . 125
 .25لساف العرب "ثيح "  .اإلفصاح . 125
 .21العيف  . 175 /1اإلفصاح. 125
 .22العيف 50 /1

 .400العيف . 174 /5المخصص  . 417 /2اإلفصاح . 125

 .404لساف العر ب " سكب " المخصص . 417 - 415/2اإلفصاح . 125
 .409فقه المغة وسر العربية . 904
 .401اإلفصاح . 125

 .401العيف . 922 /5

 .405العيف . 115/1فقه المغة وسر العربية . 904
 .407لساف العرب " رؼ " اإلفصاح . 125
 .405العيف . 107/1

 .401اإلفصاح . 125

 .402العيف  . 909/9لساف العرب " سيح"  .اإلفصاح . 125

 .440العيف  . 151 - 159 /9فقه المغة وسر العربية  . 904اإلفصاح .125
 .444العيف  . 421/5فقه المغة وسر العربية  . 904المخصص .. 415/2

 .449العيف  . 955/9فقه المغة وسر العربية  . 904المخصص . 411/2اإلفصاح . 112
 .441المخصص  . 412/2اإلفصاح 125

 .441العيف  . 11/5المخصص  . 412/2اإلفصاح .112
 .445العيف  . 454/1المخصص .412/2

 .447المخصص .412 - 417/2اإلفصاح . 125
 .445مجمة التربية االسالمية السنة  11ص .55

 .441العيف . 412/1المخصص  .457/2اإلفصاح .125
 .442العيف  .110 /1المخصص . 457/2اإلفصاح . 125

 .490العيف  . 111 /1لساف العرب " طمطـ "  .المخصص . 455 /2
 .494العيف . 111 / 1

 .499العيف  . 11 /5فقه المغة وسر العربية .479
 .491فقه المغة وسر العربية  . 479المخصص  . 457 /2اإلفصاح . 125
 .491المخصص  . 457 /2اإلفصاح . 125

 .495العيف  . 75 /4المخصص .455 -457 /2
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 .497المخصص  . 455 /2اإلفصاح . 125
 .495فقه المغة وسر العربية . 479

 .491العيف .7 /1, 105 /5, 111 /1
 .492المخصص  . 4474 /2اإلفصاح . 504

 .410المخصص  . 479 - 474 /2اإلفصاح . 504
 .414العيف  . 51 /5المخصص . 479 -474 /2
 .419العيف . 447 /5

 .411المخصص .451 - 451 /2

 .411العيف  . 12/4المخصص .451 - 451 /2
 .415العيف .145 /1

 .417العيف  .411/5المخصص  . 51 /40 ,451/2اإلفصاح .595
 .415العيف  . 17 /1المخصص .451 /2

 .411العيف  .44/5المخصص  .451/2اإلفصاح .597
 .412العيف  . 102 /5المخصص .451 /2
 .410المخصص .451 /2

 .414العيف  . 101 /4لساف العرب " ضع "  .المخصص .415 /2
 .419المخصص .51 /40

 .411العيف  .925 /1المخصص  . 451 /2اإلفصاح .127
 .411فقه المغة وسر العربية  . 909اإلفصاح .541-541
 .415العيف . 417 /1
 .417العيف .117 /9

 .415العيف  .50 /7المخصص .451 /2
 .411اإلفصاح .597

 .412فقه المغة وسر العربية .941

 .450العيف  .945 /5اإلفصاح .545
 .454العيف .451 - 455 /5
 .459العيف .401 /1

المعرب  .175اإلفصاح .545
 .451المخصص .11 /40
د
 .451مجمع البياف في تفسير القر ف " الطبرسي "  .120 /9اإلفصاح .545

المعرب  . 102اإلفصاح .545
 .455العيف  . 95 /5المخصص . 11 /40
د
المعرب  .100اإلفصاح .545
 .457العيف  . 490 /1المخصص .11 /40
د
 .455العيف  .947 /1لساف العرب " طرخ "  .واإلفصاح .545

 .451العيف  .951 /9الصحاح  ,لساف العرب  ,القاموس المحيط  ,تاج العروس " عيف " .
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 .452المخصص .11 /40

 .470المخصص  .1 /40اإلفصاح .545

 .474العيف  . 171 /1المخصص .11 /40
 .479العيف  . 944 /1المخصص  .11 /40اإلفصاح .545
 .471المخصص . 11 /40
 .471اإلفصاح .545

 .475العيف .495 /7
 .477العيف  .120 /1المخصص  . 55 /40اإلفصاح .591
 .475العيف  . 55 /5المخصص .55 /40

 .471العيف  .995 /4المخصص .55 /40
 .472المخصص .55/40

 .450العيف  .101 /1المخصص  .57 /40اإلفصاح .591

 .454العيف  .191 /9المخصص  . 55 -57 /40اإلفصاح .591
 .459العيف  .994 /7المخصص  .55 /40اإلفصاح .591
 .451العيف  .11 /5المخصص  .51 /40اإلفصاح .591
 .451المخصص  .51 /40اإلفصاح .591

 .455العيف  .912 -911 /5المخصص .55 / 40
 .457المخصص  .51 /40اإلفصاح .591

 .455العيف  .442 /9المخصص  .51 /40اإلفصاح .592 -591
 .451المخصص .471 -479 /2
 .452العيف .117 /9
 .410العيف .905 /5
 .414العيف .915 /1

 .419المخصص  .471-479 /2اإلفصاح .592
 .411العيف  .995 /4المخصص .471 /2
 .411المخصص .471-479 /2
 .415العيف .151 /5

 .417العيف  .170 /5المخصص  .471-479 /2اإلفصاح .592

 .415الصحاح  ,لساف العرب ,القاموس المحيط  ,تاج العروس " بئر "  .اإلفصاح .547
 .411العيف  .920 /1اإلفصاح .547

المعػرب  .401اإلفصػاح -541
 .412فقه المغة وسر العربيػة  . 901المخصػص .11 -11 /40
د
.545
 .420العيف .495-491 /7المخصص  .451 /2اإلفصاح .127
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 .424العيف .491 /7

 .429العيف  .154/5اإلفصاح .127
 .421العيف  .44/5اإلفصاح .127

 .421العيف  .411/5المخصص  .17/40اإلفصاح .599

 .425المخصص  .15/40لساف العرب " سكؾ " اإلفصاح .541
 .427المخصص  .15/40اإلفصاح .547

 .425العيف  .155 /4المخصص .17-15 /40
 .421المخصص  .11 - 15 ,17 /40اإلفصاح .599-542
 .422العيف  .72/1لسانف العرب " دلو " .
 .900العيف .102 /1

 .904العيف  . 975 /5’ 951/7اإلفصاح . 510
 .909اإلفصاح . 510-592

 .901العيف . 91-99/ 7المخصص . 471/2
 .901لساف العربوتاج العروس " رب " .
 .905المخصص . 475-471 /2

 .907العيف 910/4و المخصص 475 /2و اإلفصاح . 510
 .905العيف 170/5و المخصص 477 /2و اإلفصاح . 510
 .901العيف 155/5و المخصص 477 /2و اإلفصاح . 510
 .902العيف 115/4و المخصص . 477 /2

 .940العيف 924/5ولساف العرب "كرش "و المخصص .475-477 /2
 .944المخصص . 475-477 /2
 .949المخصص . 475 /2

 .941المخصص 475 /2و اإلفصاح . 510

 .941المخصص  472-471/2و اإلفصاح.592

 .945العيف 427/1و المخصص 471-471 /2و اإلفصاح . 510
 .947العيف . 171/5

 .945المخصص 472- 471/2و اإلفصاح . 519-514
 .941اإلفصاح . 514

 .942العيف 474/4و المخصص 472 /2و اإلفصاح . 514
 .990العيف 410/5و المخصص . 472/2

 .994المخصص 472/2و اإلفصاح . 514

 .999العيف 454/9و المخصص 472 /2و اإلفصاح . 514

 .991العيف 911- 915/1و المخصص 477 /2و اإلفصاح 515و. 514
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 .991العيف 990/1و المخصص 477 /2و اإلفصاح . 514
 .995العيف 155/5و اإلفصاح . 514

 .997العيف 171/5و المخصص 477 /2و اإلفصاح . 514
 .995المخصص . 472/2

 .991العيف .115/5اإلفصاح . 519

 .992العيف 951/5و المخصص . 450-472 /2

 .910العيف 5/5و947/155و المخصص 450 /2و اإلفصاح . 514
 .914المخصص . 451-450/2
 .919التربية االسالمية . 55

 .911العيف  951/5و المخصص 450 /2و اإلفصاح . 519
 .911العيف  911/5و المخصص 450 /2و اإلفصاح . 519
 .915اإلفصاح . 519

 .917العيف  451/5و المخصص 421- 459 /2و اإلفصاح . 515-511
 .915المخصص 457 /2و اإلفصاح . 511

 .911المخصص 455-457 /2و اإلفصاح.511

 .912المخصص 451- 451 /2و لساف العرب "برـ "و اإلفصاح . 511
 .910المخصص 455 /2و اإلفصاح . 515
 .914المخصص . 459 /2
 .919المخصص . 451 /2

 .911العيف 95/5و المخصص . 451 /2
 .911المخصص . 455 /2
 .915المخصص . 451 /2
 .917المخصص . 451 /2
 .915المخصص . 451 /2

 .911العيف  . 410/5المخصص . 451 /2

 .912العيف 140/5و  . 149/9لساف العرب "سيؼ " .
 .950العيف  . 914/5المخصص . 451 /2
 .954العيف  . 970/5المخصص . 459 /2

 .959العيف  . 955/5المخصص . 454 /2اإلفصاح . 519
 .951العيف  . 991/4المخصص . 454 /2اإلفصاح . 519
 .951العيف  . 915/5المخصص . 454 /2اإلفصاح . 519

 .955العيف . 459/4فقه المغة وسر العربية  .949المخصص . 9 /40اإلفصاح 510و. 594
 .957العيف . 442 /7اإلفصاح . 519
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 .955المخصص . 1-5/ 40
 .951المخصص . 1 / 40

 .952العيف 50/1و لساف العرب "حقف "  .المخصص . 1 /40
 .970العيف . 11 /4لساف العرب " قمع " .المخصص . 1 /40
 .974المخصص . 40-2 /40اإلفصاح . 511-515
 .979العيف . 977 /1

.971
.971
.975
.977

العيف . 901 /5
العيف . 901/5لساف العرب "حوض " المخصص . 12 /40اإلفصاح . 591
فقه المغة وسر العربية . 901لساف العرب "قرا" .
العيف . 109 /5اإلفصاح . 591

 .975فقه المغة وسر العربية . 901
 .971فقه المغة وسر العربية . 901اإلفصاح . 591
 .972العيف 12 /1و11و المخصص . 12 /40

 .950فقه المغة وسر العربية . 901المخصص 59 /40و. 12لساف العرب "دعثر "
 .954العيف . 912 /1لساف العرب "حير " .
 .959العيف . 452 /5لساف العر ب "طرخ ".
 .951المخصص . 51 / 40
 .951المخصص . 51- 59 /40
 .955العػػيف . 105/4تاػػذيب المغػػة "صػػنع " .مقايسػػس المغػػة . 99 /9مفػػردات ألفػػاظ القػػر ف 101
.لساف العرب "صنع" .
 .957العيف 450/1و لساف العرب "حبس "  .المخصص  . 51 / 40اإلفصاح . 595
.955
.951
.952
.910
.914
.919
.911
.911
.915
.917
.915
.911
.912

العيف 194/1و لساف العرب "خرنؽ "  .المخصص  . 51 / 40اإلفصاح . 595
لساف العرب "صارج "  .المخصص  . 51 / 40اإلفصاح . 595
العيف . 410 /5المخصص . 7 /40اإلفصاح 545و 595و . 515
اإلفصاح . 545
العيف  .451 /1المخصص  . 470 / 2اإلفصاح . 504
المخصص . 451 /2
اإلفصاح . 500
المخصص  . 470/2اإلفصاح . 509
المخصص  . 470 /2اإلفصاح . 504
العيف  . 91 /7المخصص . 470 /2
العيف  . 451 /5المخصص  . 470 /2اإلفصاح . 500
التفكير المساني في الحضارة العربية . 91
التفكير المساني في الحضارة العربية 95
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Pause with Arab civilization in the Arab lexicon.
Abstract
Search was held on a single water and significance in the Arab Maajimna in the
water element of human existence and the survival of a mystery of human
communities and the sustainability of the rally and the basis of our civilization and
the building projects and major milestones of civilization, referring to it
dictionaries, including Arabic
Dams - backfill - Paving - channels and their synonyms eyes and synonyms ..
wells and related docks .
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