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Etymological Dictionary of the Arabic language - A Proposed 

Conception 

(Concepts- Procedures- applied models) 

The research aims at developing a vision of what the 

etymological dictionary of the Arabic language should be. This dictionary 

has not yet been published despite its importance. The study noted the 

absence of the etymological dictionary that mentions the pivotal meaning 

of the root from the Arabic library.  

The study deals with the approach used by some linguists in 

trying to apply this to the lexicon, such as Ibn Fares, Dr. Bent al-Shati, 

and Dr. Muhammad Hassan Jabal. The study then presents the proposed 

approach in the desired etymological dictionary. 

The study has reached several conclusions, including: the need 

for an etymological dictionary of the Arabic language, because etymology 

is the most complete way to define the meanings of words. It is also 

important in teaching languages for native and non-speakers; Etymology 

is not only useful, and effective, but it also is a fast word attack strategy.  

 

 (تطبيقية ذجنما -اإلجراءات -المفاهيم) مقترح تصور -العربية للغة االشتقاقي المعجم

يرمي البحث إلى وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه المعجم االشتقاقي للغة  

العربية، الذي لم يصدر إلى اآلن على الرغم من أهميته. فقد الحظت الدراسة خلو المكتبة العربية 

من معجم اشتقاقي )تأثيلي( يذكر المعنى الجامع الذي عليه مدار الجذر، ويرد ما هو غير عربي 

 أصله. إلى 

تتطرق الدراسة إلى المنهج الذي اتبعه بعض اللغويين في أثناء محاولة تطبيققذ ذلقق  و

مققنهج الققدكتور محمققد حسققن ، ومنهج الدكتورة بنت الشاطئ، ومثل منهج ابن فارس ؛على المعجم

 .المنهج المقترح في المعجم االشتقاقي المنشود. ثم تضع الدراسة جبل

ضرورة وجود معجم اشتقاقي للغة العربية؛ ئج منها: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتا

كذل  يعد فيصقق ف فققي الحكققم بعروبققة ، ن االشتقاق هو أكمل الطرق في تعريف مدلوالت األلفاظأل

أهميققة الجانققت التققأثيلي و. لها ولغير الناطقين بهققااللفظ. كما أن له أهميته في تيسير تعليم اللغة أله

فققي اسققتنباط تبين من النماذج التطبيقية مدى أهميتهققا قد و السامي؛للجذور العربية وبيان المشترك 

 أصل التركيت. 
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 مقترح تصور  -المعجم االشتقاقي للغة العربية

 ( نماذج تطبيقية  -اإلجراءات -المفاهيم)
 

يرمي البحث إلى وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه المعجم االشتقاقي للغة  

العربية، الذي لم يصدر إلى اآلن على الرغم من أهميته. والهدف من ذل  هو ربط مفردات كل  

 تركيت بمعنى عام واحد. 

من معجم اشتقاقي )تأثيلي( يذكر المعنى فقد الحظت الدراسة خلو المكتبة العربية 

 الجامع الذي عليه مدار الجذر، ويرد ما هو غير عربي إلى أصله. 

ا في إنشاء المعجم االهتمام باالشتقاقأما عن  فألسباب منها: "أن  بوصفه أساسف

االشتقاق هو أكمل الطرق في تعريف مدلوالت األلفاظ كما قال الفخر الرازي... وإنما كان  

االشتقاق أكمل الطرق في تعريف مدلوالت األلفاظ؛ ألنه يقوم على استمداد معاني األلفاظ من 

استعمال العرب لها مع أخذ تكييفاتهم في الحسبان... ثم إن كل لفظ مشتذ من تركيت ما فإنه يحمل 

ا منه ضرورة؛ لوحدة األصل التي هي خصيصة للغة العربية، وألن   معنى ذل  التركيت أو فرعف

ذاك هو معنى االشتقاق. يضاف إلى ذل  أن االشتقاق يعد فيص ف في الحكم بعروبة اللفظ... 

والسبيل إلى تحرير المعنى الدقيذ لكل مفردة من المفردات باالشتقاق تخطيفا للخ ف اللفظي  

)واألقوى من اللفظي في حالة المشترك( هو إيجاد ضابط، أي معيار، يوزن به ويُطمأن إلى 

وي حظ هنا أن الدكتور محمد حسن جبل، مؤلف   (1)حديد معاني المفردات القرآنية"س مة ت

ا لطبيعة معجمه،  المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم، قد اختص المعاني القرآنية نظرف

 وال يمنع هذا من اتساع ك مه ليشمل مفردات اللغة عامة. 

لمفترض أن يجمع مفردات كل تركيت: ويقول في موضع آخر عن المعنى الذي من ا

"لكن ذل  المفروض ُغيَِّت تحت ركام من تفسيرات االستعماالت القريبة والبعيدة من المعنى 

من ناحيٍة، وتفسيرات اقتضتها السياقات، وأخرى اقتضاها تفرع المعنى األصلي، مع  -األصلي

احٍ أخرى. كل ذل  غطى على  من نو -استعمال بعٍض من شراح اللغة عبارات كنائية أو مجازية

الجانت الذي يهمنا من ذل  المفروض، وهو جانت المعنى اللغوي األصلي، حتى أصبح كشف 

ا وُعدة"   (2)المعنى األصلي للتركيت يتطلت جهدف

واتخققذ ؛ تنبه اللغويون العرب القدماء إلى مسألة الداللة المحوريققة للجققذر اللغققويوقد 

ري واآلخققر تطبيقققي؛ فققالتطبيقي يكققون: "إمققا بققالنص علققى الداللققة هذا التنبه اتجاهين أحدهما نظ

المحورية للجذر، ثم معالجة بعض استعماالته في ضوء هذه الداللة المحورية، مثل: قول ابن قتيبة 

قاء )قربققة 276)ت ُم السققِّ هق(: "أصل الظُّلم في ك م العرب: وضع الشيء في غير موضققعه. وظُلققا

تققبط، اللبن( هو أن يُشرب قبل إد ُأور: أن يُعا م الجققَ َرج ُزبدتققه(، وظُلققا راكه )أي: قبل أن يُروُب وتُخا

َرت وليسققت موضققع حفققر"... وإمققا بالتصققريح  أي: يناَحَر من غير علة. وأرض مظلومة، أي: ُحفققَ

بالداللة المحورية للجذر، دون تقديم معالجة لبعض اسققتعماالته، فمققن أمثلتققه: قققول ابققن األنبققاري 

م: القطققع"... هق(: "والص  328) را َأم عليهققا، وأصققل الصقق  لة المقطوعة إذا قَُطعت وعققُ ريمة: الَخصا

ا يوحي بالداللة المحورية لكل مققن هققذه الجققذور، دون  وإما بشرح استعماالت بعض الجذور شرحف
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ا قولققه224التصريح بهذه الداللة المحورية. ومن أمثلققة ذلقق :... وقققال أبققو عبيققد )ت  -هققق( شققارحف

: "زويت لي األرض فأُريُت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ مل  أمتققي مققا زوي -وسلم صلى هللا عليه

لي منها": سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى التيمي يقققول: ُزَويققت: ُجمعققت، ويقققال: انققأوى القققوم 

بعضهم إلى بعض: تدانوا وتضاموا، وانأوت الجلدة من النار: إذا انقبضت واجتمعت". فهذا شرح 

ا مققؤداه أن الداللققة المحوريققة لهققذا الجققذر هققي لث ثة استعم االت مشققتقة مققن الجققذر زوى، شققرحف

 (3))االجتماع والتقبض("

ا -ويتجسد االتجاه النظققري فققي: "تقريققر بعققض قققدامانا اتصققاف بعققض جققذور  -نصققف

بهذه الخصيصة الدالليققة المهمققة، وهققي وجققود داللققة محوريققة، للجققذر اللغققوي  -أو كلها -العربية

َمر تنتظم كل  استعماالته، ومثل هذه التقريرات النصية قليلة عأيأة في تراثنا اللغوي منها: قول شققَ

ت قريققت مققن بعققض، وإنمققا هققو جمعقق  بققين 255بن حمدويه ) هق(: "كلُّ ما ذكر أبو زيد في الَكتققا

الشققينين" فهققذا لحققظ لتققرابط اسققتعماالت الجققذر )كتققت( وبيققان لداللتققه المحوريققة، وقققول المبققرد 

: "ك م العققرب إذا تقاربققت ألفاظققه فبعضققه آخققذ برقققاب بعققض"... وقققول الأجققاجي هق(286)ت

هق( في سياق حديثه عن اشتقاق اسم هللا تعالى )الحكيم(، وبعد أن أدار بعققض اسققتعماالت 340)ت

به، ثققم يسققتعمل فققي أشققياء  حكم حول معنى المنع: كذل  أكثر ك م العرب إنما لققه أصققل منققه تشققعُّ

  (4)"مقاربة له ومجانسة

هققق( عققن االشققتقاق مققا يققدل علققى وعيققه بهققذه 392كذل  نجد في كقق م ابققن جنققي )ت

الظاهرة؛ جاء في باب االشتقاق في كتابه الخصائص أن االشتقاق ينقسم إلى قسمين: اشتقاق كبير، 

واشتقاق صغير، ثم عرف االشتقاق الصغير بقوله: "فالصغير مققا فققي أيققدي النققاس وكتققبهم، كققأن 

ن األصول فتتقّراه، فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صققيغه ومبانيققه، وذلقق  كتركيققت تأخذ أص ف م

لَم، وسالم، وَسلامان، وَسلامى،  )س ل م(، فإن  تأخذ منه معنى الس مة في تصرفه، نحو: َسلََم، ويَسا

ته... فهذا والس مة، والسليم: اللديغ، أطلذ عليه ذل  تفاؤالف بالس مة، وعلى ذل  بقية الباب إذا تأول

. ثم عرف ابققن جنققي االشققتقاق األكبققر بقولققه: "هققو أن تأخققذ أصقق ف مققن (5)هو االشتقاق األصغر"

ا... وإن تباعد شققيء مققن ذلقق  عنققه رد  األصول الث ثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدف

. ويعلققذ الققدكتور (6)بلطف الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل االشتقاقيون ذل  في التركيققت الواحققد"

بهققذا المفهققوم الققذي  -عبد الكريم جبل على ذل  بقوله: "ومن الواضح، بعد، أن االشتقاق الصققغير

ا، الققذي  -حده ابن جني ينطبذ تمام االنطباق على مفهققوم الداللققة المحوريققة الققذي عرضققنا لققه آنفققف

 نهض عليه معجم المقاييس البن فارس وذل  لما يلي: 

 أدخل في التعريف "تقري األصل )= الجذر(، أي: تتبع كل استعماالته.أن ابن جني قد   -1

أنه قال: "فتجمع بين معانيه"، وهذا يعني التوصل إلى معنى مشترك )محوري( يجمع  -2

 بين معاني تل  االستعماالت المصوغة من هذا الجذر. 

أن قوله: "وإن اختلفت صيغه ومبانيه" يعني ضرورة شمول المعنى المحوري لكل   -3

 الستعماالت مهما بدت مختلفة في المباني )وتباعدت في المعاني(.ا

أن قوله: "وإن تباعد شيء من ذل  عنه )أي: عن المعنى المحوري( ُرّد بلطف الصنعة   -4

يعني  -ذل  السابذ -والتأويل إليه، كما يفعل االشتقاقيون ذل  في التركيت الواحد، قوله 
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الجذر المعين ما يتطلت من اللغوي، أو الباحث في  أنه قد يكون هناك من استعماالت 

هذا المجال، شينفا من التأويل والتلطف للمح ما يربط هذه االستعماالت بالمعنى الجامع 

 . (7)أو المحوري الذي يجمع بينها"

وبذل  يتضح أن اللغويين القدماء قد تناولوا هذه الفكرة عرضيفا في مؤلفاتهم، ولم 

للغة جميعها. باسققتثناء ابققن فققارس الققذي وضققع معجمققه مقققاييس اللغققة يعمموها على جذور ا

ا ولققيس اشققتقاقيفا:  منطلقفا من فكرة الداللة المحوريققة للجققذر اللغققوي، ولكققن عملققه كققان دالليققف

"يمكن عد ابن فارس من اللغويين األوائل الذين اهتموا بإيجاد صلة بققين المققدلوالت المختلفققة 

إرجاعها إلى أصولها وتوضققيح هققذه الصققلة مققا اسققتطاع إلققى  للجذر اللغوي الواحد ومحاولة

ذل  سبي ف وإن لم تخل المعجمات السابقة مثل العين والجمهرة من مثل هذه اإلشققارات ولكققن 

ا متكققام ف  بصورة متفرقة فردية حتى جاء أحمد بن فارس ليدفع بهققا إلققى القمققة ويبنققي معجمققف

نتباهه واستطاع بعقله اللغققوي الجبققار أن يقققدم لنققا يبحث في هذه الظاهرة الداللية التي لفتت ا

ا يجمع شتات هذه الظاهرة ويبين طرق انتقال المعنى ولم يكن عمله اشتقاقيفا كمققا اتهمققه  معجمف

ا من نوعه"  . (8)الدكتور إبراهيم أنيس بل كان عم ف دالليفا فريدف

ث فققي ويرى بعض اللغويين أن السبت في إعراض المعجميين العرب عققن البحقق 

الداللة المحورية هو:" أن ذكر اللفظ وبيان موارد استعماالته أيسر وأسهل، بخقق ف الفحققص 

 .(9)عن المعنى الجامع وتفريع ألفاظ منه"

وهناك اخت ف بين العلماء في تسمية ذل  المعنى العام الجامع الذي يربط مفردات 

ه "القياس" ومنهم من أطلذ عليه كل تركيت؛ فمنهم من أطلذ عليه "األصل" ومنهم من أطلذ علي

"، ومنهم من أطلذ عليه "المعنى األساسي"، ومنهم من سماه "المشترك "المعنى المحوري

 الجذري".  

فقد استعمل ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة مصطلحين للتعبير عن هذا المعنى 

وقد رأينا من قبل أن بعض قدامى اللغويين قد استعمل هذا المصطلح للغرض  وهما: "األصل: 

التعبيري نفسه. ومن ذل  قول ابن فارس:" السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء 

وقد استعمل ابن فارس مصطلح األصل هذا للتعبير عن معنى آخر، هو واطراده في سهولة"... 

ا. ومن ذل  قوله:"العين والقاف والصاد   ا غامرف الجذر، ويفشو هذا االستعمال في المقاييس فشوف

أصل صحيح يدل على التواء في شيء". فمصطلح األصل ها هنا مرادف لمصطلح جذر...  

"الجيم والحاء والفاء أصل واحد، قياسه الذهاب بالشيء الثاني: مصطلح "القياس"، وذل  كقوله: 

وبذل  يتضح أن ابن فارس قد استخدم مصطلح القياس بداللة خاصة: "القياس  (10)مستوعبفا"."

عنده يمثل االطراد واألصل وهو يقصد به أمرين: االشتقاق من الجذر اللغوي من حيث البنية،  

واحد. ويؤكد ذل  قوله في كتاب الصاحبي في باب القول والع قة الداللية بين المشتقات من جذر 

ا، وأن العرب تشتذ بعض  في لغة العرب هل لها قياس: "أجمع أهل اللغة... أن للغة العرب قياسف

ا على الستر،   الك م من بعض، وأن اسم الجن مشتذ من االجتنان، وأن الجيم والنون تدالن أبدف

 . (11)ليل، وهذا جنين أن هو في بطن أمه أو مقبور"تقول العرب للدرع: ُجنة، وأجن ه ال
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وقد قسم الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه علم الداللة أنواع المعنى وذكر في  

مقدمتها مصطلح المعنى األساسي، يقول: "المعنى األساسي أو األولي أو المركأي ويسمى أحيانفا 

معنى هو العامل الرئيسي ل تصال اللغوي،  المعنى التصوري أو المفهومي، أو اإلدراكي. وهذا ال

هذا النوع  Nidaوالممثل الحقيقي للوظيفة األساسية للغة، وهي التفاهم ونقل األفكار... وقد عرف 

من المعنى بأنه المعنى المتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل سياق أي حينما ترد 

 (12)منفردة."

الكريم جبل مصطلح الداللة المحورية لدقته؛ يقول: "وأشير في حين آثر الدكتور عبد 

ا إلى أنني آثرت مصطلح الداللة المحورية؛ لدقته وعدم حصول االشتراك فيه، وذل    ها هنا أخيرف

على العكس من مصطلحي األصل والقياس؛ إذ يشيع األول في الدراسات الصرفية، ويشيع الثاني 

  .(13)أص ف من أصول البحث النحوي" 

أما عن مصطلح االشتراك الجذري، فقد اتخذه بعض الباحثين بعد أن عأاه إلى  

صاحبه إذ قال: "إن تسمية المشترك الجذري ليست من اجتراحنا، إنما وجدنا الدكتور علي 

القاسمي يقول بها وسماها االشتراك الجذري، ثم عرض التسميات المرادفة لها وهي: االشتقاق 

وري، أو الداللة المحورية، ثم علل سبت اختياره للمشترك الجذري. وال السماعي، والمعنى المح

أدري لماذا لم يذكر الباحث تسمية األصل اللغوي على الرغم من أنها هي الشائعة في عينة بحثه 

ا، في  وهو معجم مقاييس اللغة، وقد استعملها الباحث عبد العباس عبد الجاسم أحمد، جمعف

ه( الذي ذهت إلى أفضلية استعمال 395األصول عند ابن فارس ت أطروحته الموسومة )نظرية

 .(14)تسمية األصل اللغوي على غيرها"

وبعد العرض السابذ للمصطلحات المستخدمة للداللة على المعنى العام لمفردات  

التركيت اللغوي، فإن الدراسة تميل إلى مصطلح الداللة المحورية لتميأه عن غيره كما وضح  

 الكريم جبل. الدكتور عبد

بأنها: "المعنى الذي يتحقذ تحققفا عمليفا في كل  تعريف الداللة المحوريةويمكن 

: إن الداللة المحورية للجذر َصلََت هي: تجرد  االستعماالت المصوغة من هذا الجذر. فقولنا مث ف

  -1ولهم: الشيء مما يعروه، يعني أن هذا المعنى يتحقذ في كل استعماالت هذا الجذر، فمن ذل  ق

ورجل َصلاُت الجبين: واضُحهُ: )جبينه مجرد   -2أصلت سيفه: جرده من َغمده )وهذا صريح(، 

لَتاُن: الحمار المنجرد القصير الشعر )قصر شعره يبديه  -3من الشعر الذي يكسو ما حوله(،  والص 

لَت: إذا كان قليل الدسم، ك -4كأنه مجرد بالنسبة لطويل الشعر(،  ثير الماء )مجرد وجاء بمرق يَصا

واناَصلََت في سيره: مضى وسبذ )َسباقُه يخلصه من   -5من قشرة الدسم التي تعلو المرق الدسم(، 

ا مدار األمر هنا حول التجرد (15)بين ما حوله فيصبح وحده كأنه تجرد مما كان يحيط به(" . إذف

. ا أو مؤوالف  سوء أكان صريحف

 ويمتاز المعنى المحوري بعدة مميأات منها: 

ا يققنهض علققى لمققح  -1 "أنه تجريدي، بمعنى أنه يُستخلص من استعماالت الجذر استخ صققف

 صور هذا المعنى في تل  االستعماالت.
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ا به في المعجمات اللغوية كلها فهو من نسج اللغققوي القققادر علققى  -2 أنه قد ال يكون مصرحف

 الجامعة بين المعاني.إيجاد تل  الصلة 

أن الم حظ المشتركة التي يبنى عليها استخ ص المعنى المحققوري قققد تكققون صققريحة  -3

مباشرة، كأن تكون صفة بعينها متحققة في االستعماالت الحسية... ولكنققه فققي كثيققر مققن 

ا يحتاج إلى تأمل وتأويل ينبغي أن يُحذر فيه من التكلف"  . (16)األحيان يكون غامضف

ا في المعجمات،  ومن هنا ا صريحف يستخلص أن المعنى المحوري إما أن يكون مذكورف

ا يحتاج إلى لغوي ليربط بين الدالالت المتعددة له.  وإما أن يكون غامضف

فقد اهققتم اللغويققون فققي الغققرب ، اللغويين الغربيين أما عن االهتمام بفكرة األصل عند

بأنققه: "اعتبققار األصققل  Etymologyبعلم االشتقاق والمعجمات االشتقاقية. يُعر ف علم االشققتقاق 

ا بأنققه: "دراسققة األصققول  Alan Cruseويعرف  )17("التاريخي للكلمة وتطورها. المصطلح أيضف

ويرجققع أصققل  (18)فققي لغققة."التاريخية للكلمات والتغيرات فققي معناهققا واسققتخدامها بعققد إدخالهققا 

أي المعنى الحقيقي أو األصلي للكلمة. وقققد  etumon المصطلح إلى اليونانية؛ "من اللفظ اليوناني

كان معنى االشتقاق، في العصور القديمة، كشف المعنى الحقيقي للكلمات ، ولكن تحققول هققذا إلققى 

 .(19)المعنى الحديث وهو البحث عن تاريخ الكلمات وأصلها"

ف القققاموس االشققتقاقي بأنققه: " قققاموس يعققرض مققا هققو معققروف )وفققي بعققض ويُعر 

ا ما هو مفترض أو متكهن به( حول أصل الكلمات وتاريخها في لغة أو أسققرة لغويققة  األحيان أيضف

 Bloch and von Wartburg (1968)معينة. ومن األمثلة البارزة على القققواميس االشققتقاقية: 

لأللمانيققة،  Kluge 1975 ولإلسققبانية،   Corominas and Pascual (1980)للفرنسققية، 

، نشققر 1720عققام  ففي أما عن اإلنجليأية: " (20)للهندوأوروبية." Pokorny (1959/ 1969)و

ا إلى المعجمية عققن  ا جديدف ناثان بيلي قاموسه العالمي التأثيلي للغة اإلنجليأية، الذي أضاف فيه بعدف

  (21)طريذ تضمين أصل كل كلمة."

مثاالف على فكرة األصققل بقولققه: "إن علققم االشققتقاق  Durkinويضرب فيليت دوركن 

الفرنسققي بمعنققى أل، الققذي تطققور  frèreاإلنجليأي مستعار من  friarيستطيع أن يخبرنا أن لفظ 

ال تيني مرتبط بلفظ أل اإلنجليققأي. فققي  fraterأل ال تيني. كما أنه يخبرنا أن  fraterبدوره من 

ا أنه على الرغم من التشابه الشكلي بققين لفققظ   cūraاإلنجليققأي، ولفققظ  careحين أنه يخبرنا أيضف

ال تيني بمعنى رعايققة، فإنققه ال توجققد ع قققة بينهمققا. كمققا يسققتطيع علققم االشققتقاق تتبققع التغيققرات 

سابقة أن وجود تشابه بين لفظين ال يعني بالضققرورة ويُفهم من العبارة ال (22)الجذرية في المعنى."

 انحدارهما من أصل واحد.

وبعد هذا العققرض لفكققرة األصققل عنققد القققدماء أو الداللققة المحوريققة عنققد المحققدثين، 

 المنهج الذي اتبعه بعض اللغويين في أثناء محاولة تطبيذ ذل  على المعجم.تتطرق الدراسة إلى 

: منهج ابن فارس في مق  اييس اللغة:أوالف

تحدث الدكتور عبد الكريم جبل عن المنهج العام الذي سار عليه ابققن فققارس فققي مقاييسققه وأجملققه 

بقوله: "سار ابن فارس في عرضه للدالالت المحورية التي عالجها على منهج شققبه مطققرد يتمثققل 

 فيما يلي: 
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 ذكر الحروف المكونة للجذر المعالج. -1

 المحورية لهذا الجذر. -الدالالتأو  -ذكر الداللة -2

عرض استعماالت هذا الجذر، وتفسيرها في ضوء هذه الداللة المحوريققة؛ إمققا جميعهققا،  -3

 وإما بعضها فقط، اجتأاء بوضوح وجه تحقذ الداللة المحورية في الباقي.

تذييل الترجمة للجذر بذكر ما شذ عن داللته المحوريققة مققن اسققتعماالت، إن كققان هنققاك  -4

 شواذ. 

: "الجيم والنون أصققل واحققد )داللققة محوريققة واحققدة( وهققو السققتر والتسققتر..  فمن ذل : قوله مث ف

: والَجن ة: البستان، وهو ذاك؛ ألن الشجر بورقه يسققتر... والجنققين: الولققد فققي بطققن أمققه. والَجنققين

س... والَجن ة: الجنون، وذل  أنه يغطي العقل. وَجنَان الليل:  المقبور. والَجنَان: القلت. والَمَجّن: التُّرا

َسواده وَستره األشياء... والَجّن ُسموا بذل  ألنهم متسترون عن أعققين الخلققذ... والجنققاَجن: عظققام 

 (23)الصدر"

ذه االسققتعماالت مققا يلققي: ثم تحدث عما اسققتبعده ابققن فققارس مققن المعجققم، وتشققمل هقق 

 -االسققتعماالت المبدلققة والمقلوبققة -االسققتعماالت غيققر العربيققة -"االسققتعماالت المشققكوك فيهققا

فَة ح  أسققماء  -االسققتعماالت المنحوتققة -كلمققات اإلتبققاع -حكايققات األصققوات -االسققتعماالت الُمصققَ

 . (24)النباتات واألماكن وأع م األشخاص والقبائل"

د الكريم جبل السبت في صحة وجهة نظر ابن فارس بقوله: "وقد ويوضح الدكتور عب

أصاب ابن فارس في استبعاد االستعماالت المشكوك فيها والمعربققة والدخيلققة والمبدلققة والمقلوبققة 

والمصحفة والمنحوتة وكلمات اإلتباع؛ ألنها اسققتعماالت غيققر أصققيلة؛ ولققذا فقق  يصققح أن تكققون 

رية للجذور التي تحتوي أي منها. وأصققاب ابققن فققارس كققذل  فققي أساسفا الستنباط الدالالت المحو

استبعاده ل ستعماالت الدالة على حكايات األصوات، إذ إنها مجققرد محاكققاة ألصققواتها، وإن كققان 

، واسققتنبط منهققا دالالت  -أحيانفا -ابن فارس قد جعل من بعض هذه االسققتعماالت الحكائيققة أصققوالف

 .  (25)محورية"

 :(26)كتورة بنت الشاطئ في التفسير البيانيثانيفا: منهج الد

 تسعى الدكتورة بنت الشاطئ إلى الحصول على الداللة األصلية للفظ من خ ل عدة خطوات:  

"تقصي موارد الكلمة في القرآن الكريم من خ ل جمع اآليققات القرآنيققة ذات الموضققوع  -1

 الواحد وترتيبها ترتيبفا زمنيفا.

اللغوي للفظققة مققن خقق ل النظققر فققي المعجمققات اللغويققة، ودراسققة االلتفات إلى المعنى  -2

استعمالها في القرآن الكريم ومدلولها في كل موضع، وتقدم المعنى األسبذ على المعنققى 

 إلى ترجيح المعنى األصلي لهذه المفردة. -وفذ ما تستطيع -الذي يليه لتخرج

مالي للفظة فققي القققرآن الكققريم،  وعند الفراغ من المعنى اللغوي تنتقل إلى المعنى االستع -3

وذل  بتعقت أقوال المفسرين في اللفظة وبيان دالالتها عندهم، ومققا ذهبققوا إليققه بشققأنها، 

مستعينة بققذل  بأسققباب النققأول، والسققياق القرآنققي اللققذين يسققاهمان فققي تحديققد األصققل 

 اللغوي المنسجم مققع الققنص القرآنققي، وبققذل  تهتققدي السققيدة بنققت الشققاطئ إلققى األصققل
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اللغوي من خ ل ترجيح رأي أحد المفسرين أو إيجاد معنى جديد، أو ربما معنيين للفظة 

 . (27)موضع الدراسة"

وي حظ على هذه الدراسة اختصاصها بالمعاني المحوريققة الخاصققة باأللفققاظ الققواردة فققي القققرآن 

ن الكققريم الققذي الكريم، ويقترب منها في ذل  االختصاص المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القققرآ

 أعده الدكتور محمد حسن حسن جبل. 

ثالثفا: منهج الدكتور محمققد حسققن جبققل فققي المعجققم االشققتقاقي المؤصققل أللفققاظ القققرآن 

 الكريم:

ربط مفردات كل تركيت بمعنى عام واحد )المعنى المحوري(، وطبذ ذل  المعنى على ما  -1

مبينفا وجه انتمائه إلى ذل  المعنى العام، وكذل   ورد من مفردات التركيت في القرآن الكريم، 

 مبينفا وجه انتماء كل مفردة غير قرآنية من التركيت إلى ذل  المعنى.

جاء على رأس كل تركيت عالجه بمجموعة من العبارات الواقعية، التي استعملها العرب في  -2

عربية التي استنبط عصر االحتجاج في نثرهم وشعرهم؛ وذل  بيانفا ل ستعماالت اللغوية ال

 منها المعنى المحوري الجامع.

 لم يترك من المفردات القرآنية إال أسماء األع م األعجمية، وبعض الكلمات الوظيفية. -3

جاء في أول معالجة كل فصل معجمي ببيان معنى حروف الهجاء المشتركة في بناء الفصل  -4

 وتراكيبه. 

نبه إلى أن التراكيت الث ثية من الفصل فرض فكرة الفصل المعجمي، وحدد معالمها، فقد  -5

المعجمي يتأثر المعنى العام لكل منها بالحرف الذي يثلثها. حيث اتضح به أن قسط الحروف  

الصحاح في التعبير عن المعاني أعظم من قسط حروف العلة والهمأة، وأن بناء فصل  

بناء هذا  معجمي شطره أحد حروف العلة يصعت معه بروز معنى مشترك مطرد، فتجنت

  (28)النوع.

ا: المنهج المقترح في المعجم االشتقاقي المنشود:  رابعف

وتهتدي الدراسة فيه ببعض الخطوات من مناهج المحاوالت السابقة باإلضافة إلى الخطوات التققي 

وضعها الدكتور محمد حسن حسن جبل فققي كتابققه "فققي االشققتقاق اللغققوي والمعجققم االشققتقاقي"، 

 لأم.وتضيف إليها ما ي

 ذكر حروف الجذر. -1

ذكر المعنى المحوري، )وقد رأت الدراسة وضعه فققي بدايققة المققدخل حتققى يسققهل علققى  -2

 الدراس إيجاده إذا لم يكن في حاجة إلى مراجعة طرق االستنباط(.

 بيان األساس الذي استُنبط منه هذا المعنى المحوري عن طريذ:  -3

تأثيل الجذر بالمقارنققة باللغققات السققامية؛ فقققد أخققذت الدراسققة علققى المحققاوالت السققابقة  •

استبعاد األلفاظ غير العربية )المعرب والققدخيل( علققى الققرغم مققن أهميتهققا فققي اسققتنباط 

 أصل التركيت.
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ات العربية. واعتمدت الدراسققة علققى لسققان العققرب تقصي استعماالت الجذر في المعجم •

ا مققن المعجمققات المهمققة، واحتوائققه علققى شققواهد مققن  ا لشققموله عققددف البن منظور؛ نظرف

عصر االستشهاد. كذل  اعتمدت على معجم مقاييس اللغققة البققن فققارس؛ الشققتماله علققى 

 كثير من المعاني المحورية لجذور اللغة. 

تنباط الم مح المشتركة بينها، وتطبيذ المعنى المحققوري تمييأ االستعماالت الحسية واس •

علققى االسققتعماالت العربيققة التققي اسققتعملها العققرب فققي عصققر االحتجققاج فققي نثققرهم 

 وشعرهم.

 استبعاد أسماء األع م والكلمات الوظيفية وحكايات األصوات. -4

 نماذج تطبيقية من باب الذال

 االستقرار.المعنى المحوري: االضطراب وعدم : )ذأب(

ومعناه   وقال إنه "جذر غير مستعمل זאב  في معجمه الجذر (29)ذكر جيأينيوس

  (30)الذئت؛ ألنه يرهت القطيع" זְֵאבيرهت، ومنه 

، وَذُؤَب الرجُل وتََذأ َب: َخبَُث،  وفي العربية، جاء في اللسان: " ئاُت: َكلاُت البَرِّ ذأب: الذِّ

، وجاَءتا من هُنا وهُنا. وتََذأ باقتُه  تَلَفَتا : اخا يُح وتََذاَءبَتا . وتََذأ بََت الرِّ ئاَت ُخباثفا وَدهاءف وصار كالذِّ

ئاَت إَذا َحَذَر من وج لُه من الذِّ طََرُب، من وتَذاَءباقتُه: تََداولاقتُه، وأَصا ٍه جاَء من آَخر. القُمتَذائَُت: القُمضا

ئاَت.  ُؤوُب: الفََأُع. وُذئََت الرُجل: فََأَع من الذِّ طرب هبوبُها. والقَمذا يُح، اضا قولهم: تََذاَءبََت الرِّ

: بَياَريُّ أََب: فََأع من أَيِّ شيٍء كان. قال الدُّ تُه. وَذئَت وأَذا عا  وَذأ باتُه: فَأ 

أَباإَني، إَذا  َوتُه وأَذا ٍم هََربا، *  فَسقَطَتا نَخا  ما لَياُث قَوا

َؤابةُ َمنابَُت الناصيَة من الرأاس،  َؤابةُ: الن اَصيةُ لنََوسانَها؛ وقيل: الذُّ ئَت. والذُّ قال: وحقيقتُه من الذِّ

فٍَل وأَبي بكٍر: إَن َ  لسَت من َذوائََت قَُرياٍش؛ هي جمع ُذَؤابٍة، وهي فوُر  وفي حديث َدغا الش َعر القَمضا

لى الن اَصقية.   من َشَعَر الرأاَس؛ وُذَؤابَةُ الَجبََل: أَعا ه، وُذَؤابةُ الفََرَس: َشَعٌر في الرأاَس، في أَعا

َم ُملاَتقَى  َت ُمقَد  َل، والقَتََت، واإَلكاَف ونحَوها، ما تَحا حا ئابَةُ من الر  وُذَؤابةُ كلِّ شيٍء أَع ه. والذِّ

اب َة؛ قال: وقَتٍَت َذئابَتُه كالقَمناَجَل".القَحناوَ  وذكر ابن فارس  (31)يان، وهو الذي يََعضُّ على َمناَسجَ الد 

في مقاييس اللغة:" الذال والهمأة والباء أصل واحد يدل على قلة استقرار، وأال يكون للشيء في 

. ويقال ُذئَت الرجل، إذا حركته جهة واحدة. من ذل  الذئت، سمي بذل  لتذؤبه من غير جهة واحدة

وقع في غنمه الذئت. ويقال تذأبت الريح: أتت من كل جانت... هذا أصل الباب، ثم يشب ه الشيء 

ئبة من القتَت: ما تحت ملتقى الَحنَوين، وهو يقع على المنََسج".   (32)بالذئت. فالذِّ

ْئُب قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَن "جاء في القرآن الكريم:  تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذِّ

  (33)َوأَنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن"

وهنا تتضح ع قة الجذر في العربية بالعبرية؛ فالرهبة والترهيت بهما اضطراب. 

 وهذا ما جعل البحث يميل إلى هذا المعنى المحوري الذي ذكره ابن فارس. 

 لكراهية.المعنى المحوري: النفور وا: )ذأر(

https://ar.glosbe.com/he/ar/%D7%96%D6%B0%D7%90%D6%B5%D7%91
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 . (34)وقال:في العربية ذار: يبغض، يكره، يشمنأ" זירذكر جيأينيوس في معجمه "الجذر 

ٌر: غضققت؛ قققال عبيققد بققن وجاء في لسان العرب: " ا، فهققو َذئققَ َر َذأَرف َأَع. وَذئققَ َر الرجققُل: فققَ ذأر: َذئققَ

 األَبرص:

 لما أَتاني عن تََميٍم أَن هُما 

بُواَذئَُروا لَقَتالَى   عاَمٍر، وتََغض 

َره أَي كرهققه وانصققرف عنققه. ابققن  يعني نَفَُروا من ذل  وأَنكروه، ويقال: أَنَفققوا مققن ذلقق . وقققد َذئققَ

َر إَذا اغتققاظ علققى عققدّوه  ُف. الليققث: َذئققَ ائَُر: األَنققَ ور. والققذ  ائَُر: الن فققُ ائَُر الغضبان. والذ  األَعرابي: الذ 

َت المرأَةُ على بعلها، وهي َذائٌَر: نََشَأتا وتََغي َر ُخلُقها. وَذاَءَرَت الناقةُ، وهي واستعد  لُمَواثَبَتَه. وَذئَرَ 

ُدُق ُحبُّها" أَُم بأَنفها وال يَصا ُمذائٌَر: ساء ُخلُقها، وقيل: هي التي تَرا
(35). 

وجاء في مقاييس اللغة البن فققارس: "الققذال والهمققأة والققراء أصققل واحققد يققدل علققى 

وتَقَاٍل. يقولون َذئَرت الشيء، أي كرهته وانصرفت عنه. وفي الحديث "أن رسول هللا صلى تجنُّت 

هللا عليه وآله وسلم لما نهى عن ضرب النساء َذئَر النساء علققى أزواجهققن"، يعنققي نفققرن ونشققأن 

أم بأنفها وال يصُدق ُحبُّها. ويقال بققل هققي التققي تنفقق  ر عققن واجترأن. ويقال ناقة ُمذائَر وهي التي ترا

 (36)الولد ساعة تضعه."

 وي حظ هنا اتفاق معنى الجذر بين العبرية والعربية على معنى النفور والكره.

 المعنى المحوري: العدو والسرعة.: )ذأل(

و متقاَرب. ابن سيده: الد أاَلن السُّرعة والذؤول من  جاء في اللسان: " ذأل: الذ أاَلُن: َعدا

خفيف في َميٍَس وُسرعة، وبه سمي الذئت ُذؤالة. وكذل  الناقققة؛ قققال  النشاط، والذأاَلُن مشي سريع

 الشاعر:

أَلُ  لى الس َحَرياَن تَذا تا بَأَعا  َمر 

ي الذئت. وقال آخر: ا: َمشا  والذ أاَلُن أَيضف

ئَتا   ذو َذأاَلٍن َكذآلَيَل الذِّ

أٌَل منه؛ وذَؤالةُ: الذئت، اسم له معرفة ال ينصرف، سمي به لخَ  وه"ورجل َمذا  .(37)ف ته في َعدا

وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والهمأة وال م أصل يقل كلمه، ولكنه منقاس يدل على 

مي  سرعة. يقال ذأل يذأل، إذا مشى بسرعة وَمياٍس. فإن كان في انخققأاٍل قيققل يققذؤل ومققن ذلقق  سققُ

ا الذأل المشي السريع ومنه سمي الذئت بذل .(38)الذئت ذؤالة"  . إذف

 المعنى المحوري: العيت واإلكراه.: )ذأم(

هُ وعابه، وقيل: حقره وطرده، فهو  ا: حق ره وَذم  أَُمهُ َذأامف جاء في اللسان: "َذأََم الرجَل يَذا

أََم.  َدا لقق  واذا َرما مققن بققَ ني، وأَكققا ُعو إلققى غيققر نققافَعٍ فققَذرا ُس بن َحَجٍر: فإن ُكناَت ال تَدا ُؤوٌم، قال أوا َمذا

ا ويكققون وَذأََمهُ ذَ  ا؛ يكون معناه مذمومف حورف ا َمدا ؤومف ُرجا منها َمذا ا: طرده. وفي التنأيل العأيأ: اخا أامف

أاُم: العيت، يُهاَمُأ وال يهمأ. وفي حديث عائشة، رضي هللا عنهققا:  ا: أَخأاه. والذ  ا. وذأََمه َذأامف مطرودف
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أاُم: العيت. وقد  أاُم؛ الذ  ه عبتققه، وهققو أكثققر مققن قالت لليَهُود عليكم الساُم والذ  تققُ تقدم. أبو العبققاس: َذأَما

تُهُ" َذَمما
(39). 

وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والهمأة والميم أصل يققدل علققى كراهققة وعيققت. يقققال 

ته. والَذأام العيت، وهو مذءوم" تُه، أي َحقَرا تَني على كذا، أي أكرهتني عليه. ويقولون ذأما أذأما
(40). 

 والطرد وفيه إكراه.فالذأم العيت 

المعنى المحوري: ومداره حول معنيين: التأرجح )ويشمل التذبذب المادي والمعنوي(، (: )ذبب 

 والحدة.

وقال إنه: "جذر غير مستعمل، يعني: يطن،  זבבذكر جيأينيوس في معجمه الجذر 

الهواء كالحشرات ُذبابة مأخوذ من طنينها. ذبذب: يطفو، يتردد، يتأرجح في : זְבּובيغمغم، 

 (41)الطائرة"

ُد. وفُ ٌن يَُذبُّ  : الط را فاُع والقَمناُع. والذ بُّ : الد  وفي العربية، جاء في اللسان: "ذبت: الذ بُّ

ٍم، إاَل  ٌم علققى َوضققَ فَُع عنهم؛ وفي حديث عمر، رضي هللّا عنه: إَنما النِّساُء لَحققا عن َحَريَمه َذبّفا أَي يَدا

ع. ما ُذب  عنه. وذَ  ضققَ تَقَما فققي مكققاٍن واحققٍد. وبعيققٌر َذَب: ال يَتَقققارُّ فققي َموا ب  يََذبُّ َذبّفا: اختَلََف ولم يَسا

تَقَرُّ فققي مكققاٍن  تَلَف وال يَسا َي بذل  ألَنه يَخا ياَد، وُسمِّ ا: َذبُّ الرِّ ، ويقال له أَيضف َشقيُّ ُر الَوحا : الث وا والذ بُّ

 واحٍد؛ قال ابن مقبل: 

ياد، كأَنه *  فَقتىف فاَرَسقَي، في َسراويَل، راَمحُ يُقمّشي به  ا َذبُّ الرِّ

 وَذب تا َشفَتُه: يَبََستا وَجف تا وَذبَلَتا من شد َة العطش، أَو لغيَره. وَذب  لسانُه كذل ؛ قال:

ني َعلَ ف بعَد نَهَلا *  َمن بعَد ما َذب  اللَساُن وَذبَلا   هُُم َسقَوا

باُب: الُجنققوُن. وقققد ُذب  وُذبابةُ  اعون. والققذُّ باُب: الطقق  الد ياَن: بقَقيتُه. وقيل: ُذبابَةُ كل شيٍء بقَقيتُه. والذُّ

ا:  باُب أَيضققف قُط في اإَلناَء والط عاَم، والققذُّ َوُد الذي يكون في البُيوَت، يَسا باُب األَسا . والذُّ الرُجُل إَذا ُجن 

با شيُّ الذُّ ل. ورجل َمخا ناَن اإَلبََل: َحدُّها؛ قال المثَقّت العبدي:الن حا  َب أَي الَجهاَل. وذباُب أَسا

ريَد القَحَماَم على الُغُصونَ  باَب، إَذا تََغن ى،  *  َكتَغا قَمُع، للذُّ  وتَسا

ق لققا َر، فأَو  يافي ُكسققَ تُه أَنققه وذباُب الس ياَف: َحدُّ طََرفَه الذي بين َشفاَرتَياَه، وفي الحديث: رأَيققُت ُذبققاَب سققَ

د  مققن طََرفَهققا.  َرس: مققا حققَ باُب مققن أُُذَن االنسققاَن والفققَ َأةُ. والذُّ يصاُب رجٌل من أَهل بيتي، فقُتَل َحما

باَذبَة والذ باَذُب: أَشققياُء تُ  ُد الشيَء الُمَعل َذ في الهواَء. والذ  باَذبَةُ: تََردُّ َرع في الس يَر. والذ  ُذ وَذب َت: أَسا َعلقق 

َذٌب  بالهوَدجَ  َذُب: اللِّسققاُن، وقيققَل الققذ َكر. ورجققٌل ُمَذبققا ُذٌب. والذ بققا أَو رأاَس البعيَر للأينَة، والواحققد ُذبققا

بَتُه لواَحٍد منهما. وفققي التنأيققل العأيققأ  َرين أَو بين رُجلَين، وال تَقثابُُت ُصحا ٌد بين أَما وُمتََذباَذٌب: ُمتَردِّ

دين مققَدف عين عققن في صفة المنافقين: ُمَذباَذبَقين بين ذل   ال إَلى هُؤالء وال إَلى هُؤالء. المعنى: ُمطَر 

َذباَن  طََرَب. وفي الحديث: فكأَني أَناظُُر إَلى يََدياه تََذبققا هُؤالء وعن هُؤالء. وتََذباَذَب الشيُء: ناَس واضا

ياَه" طََربان، يريد ُكقم  كاَن وتَضا أَي تَتََحر 
(42)  

َوينر، ثققم وذكر ابن فارس: "ذب: الذال  والباء في المضاعف أصول ث ثققة: أحققدها طققُ

يُحَمل عليه ويشب ه به غيره، واآلخر الَحدُّ والَحدة، والثالث االضطراب والحركققة. فققاألول الققذباب، 
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معروف، ومما يشبه به ويُحمل عليه ذباب العين: إنسانها. ويقال ذببت عنه، إذا دفعت عنققه، كأنقق  

والمققذبوب مققن اإلبققل: الققذي يققدخل الققذباب منخققره. والمققذبوب:  طردت الققذباب الققذي يتققأذى بققه.

األحمذ، كأنه شبه بالجمل المذبوب. وأما الَحدُّ فذباب أسققنان البعيققر: حققدها. وذبققاب السققيف حققده. 

س الشيء المعلذ في الهواء. والرجل المذبققذب: المتققردد بققين أمققرين.  واألصل الثالث: الذبذبة: نَوا

: والذبذب: الذكر؛ ألنه يتذ بذب أي يتردد. والذباَذب: أشياء تعلذ فققي هققودج أو رأس بعيققر. والققذ بُّ

الثور الوحشققي، ويسققمى ذب الريققاد. ومققن هققذا األصققل الثالققث قققولهم ذبققت شققفته، إذا ذبلققت مققن 

العطش. ومن االضطراب والحركة قولهم: ذب بنا ليلتنا، أي أتعبنققا فققي السققير. وال ينققالون المققاء إال 

 (43)مسرع"بقََرٍب مذبت أي 

لِِل "وجاء في القرآن الكريم:  ن يُلََْ ُؤاَلِء َومَََ ُؤاَلِء َواَل إِلَىَٰ َهَٰ لَِك اَل إِلَىَٰ َهَٰ
َٰ
َذْبَذبِيَن بَْيَن َذ مُّ

" ُ فَلَن تَِجَد لَهُ َسبِيًلا َّللاه
هُ وجاء في موضع آخر:  (44) تَنقُِذوُُ ِمنََْ ْي اا اله يَسََْ بَاُب شَََ لُْبمُُم الََذُّ "َوإِن يَسََْ

   (45)"َضعَُف الطهالُِب َواْلَمْطلُوبُ 

ويمكن أن نستشف ع قة الجذر في العربية بالعبريققة؛ فالققذب فيهمققا متصققل بالحركققة 

ا وهو الحدة. لققذل  اقتصققرت الدراسققة  والتأرجح وهو من الذباب، وقد أضافت العربية معنى جديدف

)التققردد(، والحققدة؛ ألن المعنققى الخققاص في المعنى المحققوري علققى التققأرجح المققادي والمعنققوي 

 بالحركة الذي ذكره ابن فارس مأخوذ من حركة الذباب.

 .الشذ والقطع المعنى المحوري:: )ذبح(

)طبََا    טבחوقققال إنققه: "جققذر قريققت مققن  חזב ذكر جيأينيوس فققي معجمققه الجققذر

الجققذر ذبح، وذكره في اإلثيوبية وقال ربما يكون  ܕܰܒܚ مذبحة(. وفي العربية ذبح وفي السريانية

  )46(نفسه في اليونانية. يذبح الحيوانات خاصة وقت التضحية. يذبح: يضحي"

يل، وهققو  وم مققن بققاطٍن عنققد الن صققَ ُع الُحلاقققُ وجاء في لسان العققرب: "ذبققح: الققذ باُح: قَطققا

ُت الشاة باحَ من الَحلاذ. والذ باُح: مصدر َذبَحا
. وَذب َحه: كَذبََحه، وقيل: إَنما ذل  للداللة علققى موضع الذ 

َذباح عظققيم؛  َح؛ وفققي التنأيققل: وفققديناه بققَ باُح: اسم مققا ُذبققَ الكثرة؛ وفي التنأيل: يَُذبُِّحون أَبناَءكم. والذِّ

َدَي بققه  بَُح، وهققو الكققبش الققذي فققُ ذا يعني كبش إَبراهيم، عليه الس م. األَزهققري: معنققاه أَي بكققبش يققُ

ه؛ الققذبح، إَسمعيلُ  َذباحٍ فَذبَحققَ  بن خليل هللا، صلى هللا عليهمققا وسققلم. وفققي حققديث الضققحية: فققدعا بققَ

بَُح: السققكين.  . والَمذا بَُح من األَضاَحّي وغيرها من الحيوان. والذ باُح في األَصل: الش ذُّ بالكسر: ما يُذا

باحَ من الُحلاقوم. والذ ابُح: شعر ينبققت بقق 
بَُح: موضع الذ  ةُ والَمذا بَحققَ باُح والذِّ بَح. والققذُّ ذا يل والمققَ ين الن صققَ

َذ فققي األَرض  بَُح: شققَ ذا ه. والمققَ ُت الققد ن  أَي بََألاتققُ بَُح. وربما قققالوا: َذبَحققا بََحةُ: َوَجع الَحلاذ كأَنه يَذا والذُّ

ذابَح. والققذ بائَحُ  بار ونحوه. يقال: غاَدَر الس ياُل في األَرض أَخاديققَد ومققَ : شقققوق فققي أُصققول َمقاداُر الشِّ

رابين.  باُح. والَمَذابَُح: المحاريُت سميت بذل  للقققَ ل مما يلي الصدر، واسم ذل  الداء الذُّ جا أَصابع الرِّ

بَُح: نباٌت." والذُّ
(47) 

وجاء في مقاييس اللغة البن فارس: "الذال والباء والحاء أصل واحد، وهو يققدل علققى 

ب اح: شقققوق فققي أصققول األصققابع. الشذ. فالذ بح: مصدر ذبحت الشاة  ا. والذِّبح: المذبوح. والققذُّ ذبحف
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بَح: نبققت، ولعلققه أن  ، إذا بَُأل. والمذابح: سققيول صققغار تشققذ األرض شقققفا... والققذِّ ويقال ُذبَح الد نُّ

ا من األصل."  (48)يكون شاذف

وبققذل  اشققتركت العربيققة مققع العبريققة والسققريانية بققل واليونانيققة فققي معنققى الققذبح، 

اختصت العبرية الفعل بالذبح للتضحية. وهققذا المعنققى اشققتملت عليققه العربيققة، وعممتققه لمطلققذ و

 القطع والشذ.

 الضمور والذبول.المعنى المحوري: : )ذبل(

مسكن وخاصققة مقققر اإللققه.  זבולووذكر لفظ  לבזذكر جيأينيوس في معجمه الجذر "

 .(49)"ثم ضرب مثاالف للجذر مع الشمس والقمر وقال: اختفيا ولم يسطعا

ّي،  : َدق  بعققد الققرِّ والف بُل َذبققا ف وذبققُ ذا وجاء في اللسان: "َذبََل النباُت والُغصن واإَلنسان يققَ

، والجمع ُذب ٌل وُذبٌُل. ويقققال: فهو ذابَل، أَي َذوى، وكذل  َذبَُل، بالضم. وقَنفا ذابل: دقيذ الَصذ اللِّيطَ 

ُل ثاكل؛ ومنققه سققميت  بَله الحّر. ويقال: َذباُل َذبَيل أَي ثُكا بُل ُذبوالف إَذا َجف  ويَبَس َريقُه وأَذا َذبَل فوه يَذا

المرأَة َذبالة. وما له َذبََل َذبالُه أَي أَصلُه، وهو من ُذبول الشيء أَي َذبَل جسمه ولحمققه. وفققي حققديث 

ن مسعود: قال لمعاوية وقد َكبَر: مققا تسققأَل عمققن َذبَلققت بَشققرته أَي قققّل مققاء جلققده وذهبققت عمرو ب

 نَضارته. ويقال: َذبَلَتاهم ُذبَيلةٌ أَي هَلكوا. وَذبَُل الفرس: َضُمر؛ ومنه قول امرئ القيس:

 على الذ باَل َجيّاٌش كأَن  اهاتَأاَمه،

َجلَ  يُه، َغلاُي َمرا  إَذا جاَش فيه َحما

َرج، والجمع ُذبال؛ وأَنشد سيبويه:وال بالةُ: الفَتَيلة التي تُسا  ذُّ

َورٍة تَُضيء وُجوهُنا  بَتانا بَتَدا

َق ُذبالَ  لَيَط، يَُضيء فَوا  دَسم الس 

بَح بهققا. وقيققل: الققذ بال  تَصققا جاجققة التققي يُسا بال الذي يوضع فققي َمشققكاة الأُّ قال: وهو الذُّ

َورة"عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ ال  .(50)نساء منه أَسا

ٍر في الشيء" وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والباء وال م أصل واحد يدل على َضما
(51). 

ومن هنا تتضح ع قة الجققذر فققي العبريققة بالعربيققة؛ فاختفققاء القمققر والشققمس فققي العبريققة يقابلققه 

 الضمور والذبول في العربية للنبات والفرس واإلنسان وذبال المشكاة.

 المعنى المحوري: الثأر.: ذحل()

بمعنى يأحف، وجققاء بمعنققى آخققر وهققو: يخققاف أو يمشققي  זחלجاء في معجم جيأينيوس الجذر "

 . ولكن هذا المعنى الثاني: الخوف أقرب إلى الجذر دحل بالدال.(52)بخطوات متعثرة "

ل: الثأار، وقيل: طَلَُت مكافأَة بجناية ُجنَيَت علي  أَو   وجاء في اللسان: " ذحل: الذِّحا

لققه أَي بثققأاره. وفققي حققديث  عداوة أُتَيَتا إَلي ، وقيل: هو العداوة والَحقاد. وهو التِّرة. يقال: طلت بَذحا

له إاَل قد ا ح: ما كان رجل ليَقاتُل هذا الغ م بَذحا ل: الَوتار وطلت المكافأَة عامر بن الُملَوِّ فى؛ الذ حا تَوا سا

 . (53)بجناية ُجنَيَتا عليه من قتل أَو جرح ونحو ذل "
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وجاء في مقققاييس اللغققة: "الققذال والحققاء والقق م أصققل واحققد يققدل علققى مقابلققٍة بمثققل 

 .(54)الجناية، يقال طَلََت بذحله"

العبريققة بمعنققى الأحققف والجققذر فققي وال تستطيع الدراسة إيجاد صلة بين الجذر فققي 

العربية بمعنى الثأر أو العداوة والحقد؛ ويمكن أن يرجع ذل  إلى قلة الشواهد الحسية التي كان من 

 الممكن استخدامها في استنباط هذه الصلة.

 المعنى المحوري: حفظ الشيء في جوف.: )ذخر(

ا: اختاره، وقيل: اتخذه. وفي  جاء في اللسان: " ا واذ َخَرهُ اذِّخارف رف ُخُره ُذخا ذخر: َذَخَر الشيَء يَذا

َخَر؛ قال:   حديث الضحية: ُكلُوا واد َخُروا. والذ َخيَرةُ: واحدة الذ خائَر، وهي ما ادُّ

ُرَك ما ماُل الفَتَى بََذَخيَرٍة،  لََعما

فَاء الذ خائَرُ  واَن الص   ولكن  إَخا

َر لنفسه حديثاف َحَسنفا: أَبقاه، وهو َمثٌَل بذل . وفي حديث أَصحاب المائدة: أَُمُروا أَن ال يَد َخُروا وَذخَ 

 فاد َخُروا. وقول الراعي: 

 فلما َسقَياناها الَعَكيَس َتَمذ َحتا 

حاف َوَريُدها َداَد َرشا  َمذاَخُرها، وازا

: المذاخر أَسفل البطن. ويقال للدابة إَذا  يعني أَجوافها وأَمعاءها، ويروى خواصرها. األَصمعي

 . (55)شبعت: قد َمألَتا َمَذاَخَرها"

وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والخاء والراء يققدل علققى إحققراز شققيء يحفظققه. يقققال 

ا. فإذا قلت افتعلت من ذل  قلت اد خرُت. ومن الباب المذاخر، وهو اسققم  رف ت الشيء أذخره َذخا َذَخرا

 . (56)سان وعروقه. ويقولون: مأل البعير َمذاَخَره أي جوفه"يجمع جوف اإلن

َك وجاء في القرآن الكريم: " لََِ
َٰ
ي َذ وتُِكْم إِنه فََِ ي بُيََُ دهِخُروَن فََِ ا تَََ َوأُنَبِّ ُُكم بَِما تَأُْكلُوَن َومَََ

ْؤِمنِيَن" ََليَةا لهُكْم إِن ُكنتُم مُّ
(57) 

 الذي يحفظ فيه الشيء سواء الطعام أو غيره.وبذل  يتضح أن معنى الحفظ مأخوذ من الجوف 

 المعنى المحوري: النشر: )ذرأ(

 זרה)ذرق( وذكققر أنققه قريققت مققن الجققذر   זרקذكر جيأينيوس فققي معجمققه: الجققذر 

 . (58))ذرى( وذكر الجذر ذأر ومن معانيه: النثر والنشر"

َذ أَي  جاء في اللسان: " ذرأَ: في صفاَت هللّاَ، عأ وجل، الّذاَرُئ، وهققو الققذي َذَرأَ الَخلققا

كم  نا أَنافُسققَ ما مققَ ذ لَكققُ ا أَي خلقنا. وقال عأ وجل: َخلققَ َخلَقَهم: قال هللّا عأ وجل: ولقد َذَرأانَا لجهنم كثيرف

َرُؤكم فيه. قال أَبو ا يَذا واجف ا وَمن األَناعام أَزا واجف إَسحذ: المعنى يَذَرُؤكم به أَي يُكثِّركم بجعله منكم  أَزا

َرأَ.  َذ وذَرأَ وبققَ رِّ مققا َخلققَ اَت مققن شققَ ا. وفي حديث الدُّعاَء: أَعوذ بَكلَمات هللّاَ التامققّ ومن األَنعام أَزواجف

ةُ منققه. والققأ   يقق  رِّ ة والذِّ يقق  رِّ ة. قققال: والذُّ يقق  َذ الّذرِّ تََص بَخلققا ء ُمخا ه يسققمى وكأَن  الذ را َرعققُ ُع أَّوُل مققا تَأا را
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يت فققي ُمقققد م  ٌع َذَريٌء، على فََعيل. والذ َرأُ، بالتحري : الشقق  ناها. وَزرا الذ َريَء. وَذَرأانا االرض: بََذرا

ديد  َي: شققَ َي وَذَرآنققَ آنققَ ياٌت. وملققح َذرا أَةٌ أَي شققَ . وقد علته ُذرا َرأُ إَذا ابايَض  ُس ف ن يَذا
الرأاس. وذَرَئ رأا

 . (59)البياض"

وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والراء والهمققأة أصقق ن: أحققدهما لققون إلققى البيققاض، 

أة، وهو البيققاض مققن شققيت وغيققره. ومنققه ملققح َذَرآنققي  را واآلخر كالشيء يُبَذر ويُأرع. فاألول الذُّ

آء أي بيض آني. والذُّرأة: البياض. ورجل أذرأ: أشيت، وقال الشيباني: شعرة َذرا اء. والفعل منه وَذرا

ذَرئ يذرأ. ويقال إن الذ رآء من الغنم: البيضاء األذن. واألصققل اآلخققر: قققولهم ذرأنققا األرض، أي 

 .(60)بذرناها. ومن هذا الباب: ذرأ هللا الخلذ يذرؤهم. قال هللا تعالى: "يذرؤكم فيه"

َْرِ  وجققاء فققي القققرآن:  ِْ ي ا ْم فََِ ا َذَرأَ لَكََُ ْوم  َومَََ ةا لِّقَََ َك ََليَََ لََِ
َٰ
ي َذ هُ إِنه فََِ ا أَْلَوانََُ ُمْختَلِفََا

ا َوِمَن " وجاء في موضع آخر (61)يَذهكهُروَن" ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجا َْرِ  َجَعَل لَُكم مِّ ِْ َماَواِت َوا فَاِطُر السه

ا يَْذَرُؤُكْم فِيِه" َْنَعاِم أَْزَواجا ِْ  (62)ا

معنققى النشققر؛ وفيققه اتفققاق بققين الجققذر فققي العبريققة ويمكن جمققع هققذه المعققاني علققى 

والعربي؛ فالبياض من انتشار الشعر األبيض أو الشيت في الرأس، ونشر البذر فققي األرض جققاء 

منه الأرع، وذرأ هللا الخلذ أي خلقهم ونشرهم في األرض. وسوف يأتي الحديث عن المعنى نفسه 

 .(63)في الجذر ذرر في العبرية والعربية

 المعنى المحوري: فساد وَحد ة.: )ذرب(

 מרזבوقال إن من معانيه الفسذ، وذكر   זרבورد لدى جيأينيوس في معجمه: "الجذر  

ܒوذكر في السريانية بمعنى القناة المائية. 
ܶ
 (64)وذكر أن معناها الحصر والضغط." ܰܙܪ

َرُب َذَربققاف وَذرابققةف فهققو وجاء في اللسان: " ذرب: الذ َرُب: الحادُّ من كلِّ شيٍء. َذَرَب يَذا

صاَء:   َذَرٌب ؛ قال َشبيت بن البَرا

 كأَنها من بُُدٍن وإَيقارا *  َدب تا عليها َذَرباُت األَنابارا 

نَها وَسَمنَها وإَيقاَرها باللحم، قد َدب   تا عليها َذَربققاُت األَنابققاَر؛ قال ابن بري: أَي كأَّن هذه اإَلبََل من بُدا

ع.  َعه، فقوله َذَربققات األَنابققار أَي َحديققداُت الل سققا واألَناباُر: جمُع نَباٍر، وهو ُذباٌب يَلاَسُع فيَناتَفَُخ مكاُن لسا

جُل إَذا فَُصَح لسانُه بعَد َحصَره. ولساٌن َذَرٌب: حديُد الط َرف؛ وفيه َذرابةٌ أَي َحد ةٌ.  وَذَرُب َذَرَب الر 

. وفي الحققديث: فققي أَلبققاَن  َرُب َذربفا فهي َذَربة إَذا فََسَدتا الَمَعَدة: َحد تُها عن الُجوعَ. َذَربَتا َمَعَدته تَذا

ُكه.  سققَ ُد فيهققا وال تُما َرُض للَمعدة ف  تَهاَضُم الط عاَم، ويَفاسققُ اُء الذي يَعا اإَلبَل وأَباوالَها َشفاُء الذ َرَب؛ الد 

ابةٌ، حديدةٌ َسلَيطَة اللّساَن، فاَحَشة ،طَويلَة اللّسققاَن. وسققيف وامرأَةٌ  بَة ،وَذَربَةٌ أَي َصخ  بَةٌ، مثُل قَرا َذرا

َء  ُح َذَربفا، فهو َذَرٌب: فََسد واتسع، ولم يَقابَل البُرا ، ثم ُشَحَذ. وَذَرَب الُجرا مِّ ٌب: أُناقََع في السُّ َذَرٌب وُمَذر 

نَيان ُمتَقاَربققاَن. وفققي حققديث أَبققي بكققر، رضققي هللّا عنققه: مققا والد َواَء؛ وقيل: سققاَل صققَ  ا، والقققَمعا ديدف

م ل" الط اُعون؟ قال: َذَرٌب كالدُّ
(65). 

وجاء في المقاييس: "الذال والراء والباء أصل واحققد يققدل علققى خقق ف الصقق ح فققي 

زيققد: فققي لسققان فقق ن تصرفه، من إقدام وجرأة على ما ال ينبغي. فالذ َرب: فساد المعققدة. قققال أبققو 
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َذَرب وهو الفُحش. وحكى ابققن األعرابققي: الققذ َرب: الصققدأ الققذي يكققون فققي السققيف. ويقققال ذرب 

ا وال يقبل دواء"  .(66)الُجرح إذا كان يأداد اتساعف

ومما سبذ يمكن تبين الع قة بين الجققذر فققي العبريققة والسققريانية، والعربيققة؛ فمعنققى 

بيققة ومنققه سقق طة أو حققدة اللسققان، ويمكققن أن يققؤول بققه لفققظ الفسذ في العبرية موجققود فققي العر

مأراب في العبرية لما فيه من سي ن ومنه ذرب الجرح إذا سال منه الصديد. كذل  معنى الحصر 

 والضغط في السريانية موجود في ذرب المعدة وضغط الطعام بها.

 المعنى المحوري: وهو يدور حول معنيين النشر والمأج.: )ذرح(

بمعنى يشرق، ينشققر أشققعته. قققارن الكلمققات  זרחذكر جيأينيوس في معجمه "الجذر 

(. ويتغير هذا الجذر بتغير اللغققات فهققو فققي العربيققة شققرق. זרה -זררالمتقاربة من المعنى نفسه )

ا الخروج من الرحم، وينبت للنبات"  .(67)ومن معاني مشتقاته أيضف

َح الشيَء في الري َح الأعفراَن وغيققره فققي المققاَء وجاء في اللسان: "َذر  اه. وَذر  ح: كَذر 

ُح من اللبن: الَمَذيُذ الققذي  َمُر َذَريحَي: شديد الحمرة؛ والُمَذر  ا. وأَحا ا: جعل فيه منه شينفا يسيرف ريحف تَذا

ُح والذ َراُح والذُّالُح والُمَذر   ياُح والُمَذر  ثََر عليه من الماء. أَبو زيد: الَمَذيُذ والض  ُق، كلُّه: من اللققبن أُكا

ى إَداوتققه الجديققدة بققالطين لتََطيققَت رائحتُهققا؛ وقققال ابققن  َح إَذا طَلققَ الذي ُمَأَج بالماء. أَبو عمرو: َذر 

حالققة.  بَة. والققذ َرُح: شققجر تتخققذ منهققا الرِّ َل إَداوته، بهققذا المعنققى. والذ َريحققة: الهَضققا األَعرابي: َمر 

وُح، رواهققا والذُّراُح والذ َريحة والذُّرَ  رُّ ة والققذُّ وحققَ َرُح والذُّرُّ حا ر  ُرُح والذُّ ُروحا َرُح والذُّ َرحا َرَحة والذُّ حا

رة وسواد وصفرة،  قٌَش بُحما ٌع ُمبَرا كراع عن اللحياني، كل ذل : ُدَوياب ة أَعظم من الذباب شينفا، ُمَجأ 

روا سققَ َدَس فيصققير  لها جناحان تطير بهما، وهو َسَم قاتل، فققإَذا أَرادوا أَن يَكا ه خلطققوه بالعققَ مِّ د  سققَ حققَ

ُموم. ح: َمسا ه الَكلُت. وطعام ُمَذر   دواء لمن عض 

، نَحا يفا، إَذا تَنَحا  قالت له: َورا

" َرحا َرحا قَى على الذُّ  (68)يا ليتَه يُسا

وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والراء والحققاء معظققم بابققه أصققل واحققد. وهققو تفريققذ 

ا الشيء على الشيء  ُت الأعفققران فققي المققاء، إذا جعلققت فيققه شققينفا يسققيرف حققا ا. يقال َذر  يكسوه صبغف

منه... والذ ريح: فحل ينست إليه اإلبل وممكن أن يكون ذل  للونققه... والققذرائح الهضققاب واحققدتها 

رٌ  يٌض َوُحمققا َدٌد بققَ اَل جققُ َن الاَجبققَ ... "َذريحة. وقد يمكن أن تسمى بذل  للونها قال هللا عأ وجققل: "َومققَ

ٌح، أُكثر عليه الماء"   (69)وحكى ناس عسل ُمَذر 

وتتضح الصلة هنا بين معنى الجذر في العبرية والعربية؛ فهو النشققر أو النثققر واتفققذ 

لسان العرب مع ما ذكره جيأينيققوس مققن أن ذرح مثققل ذرر. وجققاءت العربيققة بمعنققى آخققر وهققو 

 بالماء، أو مأج الطعام بالسم.المأج كمأج اللبن أو العسل أو الأعفران 

 المعنى المحوري: النثر، والنشر.: )ذرر(

،  זררورد فققي معجققم جيأينيققوس: "الجققذر  بمعنققى ينثققر مثققل الفعققل فققي العربيققة َذر 

 .(70)عطس؛ حيث تتناثر جأينات المخاط من المنخار" זורר. ومنه זרה، זרקوالجذور القريبة 
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ه: أَخققذه بققأَطراف أَصققابعه ثققم نثققره علققى  ُذرُّ وجاء فققي اللسققان: " ذرر: َذر  الشققيَء يققَ

 الشيء.

َر ألَعمققل لقق  َحَريققَرةف.  دا ي الققدقيذ فققي القققَ َ  أَي ُذرِّ وفي حديث عمر، رضي هللا عنه: ُذّري أََحر  لققَ

ُت الَحت  والمل قته. وَذَررا ا: فر  ه َذّرف  ح والدواء أَُذرُّ

َت فيه  َشقَقاَت القَلاَت ثم َذَررا

 هََواَك، فَلَيَم فالاتَأََم الفُطُورُ 

ا كققان  ت مقق  وفي حديث النخعي: يُناثَُر على قميص الميت الذ َريَرةُ؛ قيل: هي فُتققاُت قَصققَ

غاُر  لنُش اٍب وغيره. والذ ُروُر، بالفتح: ما يَُذرُّ في العققين وعلققى : صققَ حَ مققن دواء يققابس. والققذ رُّ را القققَ

لَي ةٌ منققه، وهققي منسققوبة إَلققى الققذ رِّ الققذي هققو  ي ةُ فُعا رِّ الن مل. وَذر  هللا الخلَذ في األَرض: نََشَرهُم والذُّ

ي ةُ الرج ي اتَهم؛ وُذرِّ ل: َولَُدهُ، النمل الصغار. وقوله تعالى: وإَذا أََخَذ َربَُّ  من بني آدم من ظهورهم ُذرِّ

ي ةف بعُضها من بعض؛ قال: أَجمع القّراء علققى  ي اُت. وفي التنأيل العأيأ: ُذرِّ رِّ والجمع الذ َراَري والذُّ

ا: طلعققت  ُذرُّ ُذُرورف َت الشققمُس تققَ ية من َذَرأَ هللا الخلَذ أَي خلقهققم. وَذر  رِّ ترك الهمأ في الذّرية، والذُّ

ُؤها على األَرض والشققجر، وكققذل  وظهرت، وقيل: هو أَّول طلوعها وشر َل ما يسقط َضوا وقها أَو 

ُم َرأاسه" ا. ويقال: َذر  الرجُل يَُذرُّ إَذا شاَب ُمقَد  َت األَرُض النبَت َذّرف  (71)البقل والنبت. وَذر 

وجاء في المقاييس: "الذال والراء المشددة أصل واحد يدل على لطافة وانتشار. ومققن 

ل/ الواحدة ذرة. وذررت الملح والدواء. والذريرة معروفة، وكل ذلقق  قيققاس ذل  الذر: صغار النم

ا، إذا طلعت، وهققو ضققوء لطيققف منتشققر. وذلقق  قققولهم: ال  ت الشمس ذرورف واحد. ومن الباب: ذر 

أفعله ما ذر شارق، وحكى أبي زيد: ذر  البقققل إذا طلققع مققن األرض. وهققو مققن البققاب ألنققه يكققون 

ا" ا منتشرف  (72)حيننذ صغارف

وبققذل  يتبققين أن الجققذر ذرر يحمققل المعنققى نفسققه فققي العبريققة والعربيققة وهققو النثققر 

والتفريذ؛ كنثر الدقيذ والَحت والملح أو نشر أشعة الشمس، أو نشر هللا الناس فققي األرض. كققذل  

 تتبين الصلة بين الجذور ذرر وذرح في العبرية والعربية.

 المعنى المحوري: االمتداد : )ذرع(

َذَر، وقققال هققو فققي العربيققة  זרעذكر جيأينيوس في معجمه: "الجذر  بالكسر بمعنى بققَ

بالفتح وقققال إن معنققاه ينشققر، كققذل  معنققاه  זרעزرع. وجاء بمعنى الَمني والذرية. كما ذكر الجذر 

ا يهاجم وهو في العربية ذرع"   (73)ذراع، ومن معانيه أيضف

وحققانَيين وجاء في اللسان ا من الرُّ : " قال الليث: الذراع اسم جامع في كل ما يسمى يدف

ع. قال ابققن سققيده: وأَرى أَصققله  ع: أَكثر وأَفاَرط. وكذل  الت َذرُّ َرع في الك م وتَذر  ذوي األَبدان. وأَذا

عة: الضبع لتخطيط َذراَعياها، قا ثَر قد يفعل ذل . والُمَذر   ل ساعدة بن جؤية:من مّد الذِّراع ألَن الُمكا

بَتاه  وُغوَدَر ثاَويفا، وتَأَو 

عةٌ أَُميام، لها فَلَيلُ   ُمَذر 
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 وَذَرع الثوب وغيره: قد ره بالذِّراع؛ قال قَياس بن الَخَطيم:   ترى قََصَد الُمّراَن تُلاقَى، كأَن ها

صاٍن بأَيادي الش واَطتَ  ُع َخرا  تََذرُّ

َذَرأَ إَذا تقققد م.  َذَرع وانققا ا. ابققن األَعرابققي: انققا يرف ل منققه َحصققَ وص لتعمققَ عَت المققرأَة: شققق ت الخققُ َذر  وتققَ

َريُع فققي  ذا ا: ات َسع ومد  َذراَعياه. والتقق  َريعف َع الرجُل في سباحتَه تَذا . وَذر  والذ َرُع: الطويُل اللسان بالش رِّ

ي أَي سققريَع المشي: تحري  الذِّراعين. وقيل في ص فته، صلى هللا عليه وسلم: إَنه كان َذَريققَع المشققا

َعت اإَلبققل المققاَء:  َذر  ا. وتققَ ا أَي سققريعاف كثيققرف ي واسَع الَخطاوة؛ ومنه الحديث: فأََكل أَكققا ف َذريعققف المشا

ُع: الطاقققةُ. وأَصققل ا ُء إَذا َغلبه وَسبذ إَلى فيه. والذ را ُرَعها. وَذرعه القَيا ع إَنمققا هققو خاَضتاه بأَذا لققذرا

ط اليد فكأَن  تريد َمَددات يدي إَليه فلم تَنَلاه؛ قال حميد بن ثور يصف ذئبفا:       بَسا

ا لَيالةف لم يََضذا بها  شف  وإَن باَت َوحا

بحا لها وهو خاَشعُ  ا، ولم يُصا  َذراعف

زاء ع رَة والمخالَطَة. والذِّراع: نَجم من نُجوم الَجوا ع ورجل َذَرٌع: َحَسن الَعشا لى شكل الذراع. وَذر 

َع له: جعل ُعنقه بين ذراعه وُعنُقه وعُضده فخنَقَه ثم استعمل في غيققر ذلقق  مققا  ا وَذر  ريعف الرجَل تذا

ا إَذا قََوَي على المشي.  َشي ة، وقيل: إَنما يكون َذَرعف َعه: قتله. والذ َرُع: ولد البقرة الوحا نَذ به. وَذر  يُخا

ذاَرُع والَمذاَرُع: النخل القري غار. ومققَ ر مققن القققرى الصققِّ ذاَرُع: مققا دانققى الَمصققا بة من البيوت. والمققَ

شققي الصققي اد إَلققى جنبققه  ل بققه الصققياد يَما تققَ األَرض: نَواحيها. والذ َريعة: الوسيلة. والذريعةُ: جمل يُخا

الف مققع الققوحش حتققى تأالَفققَ  ي ت أَو  ه. والذريعققةُ: فيستتر به ويرمي الصيَد إَذا أَمكنه، وذل  الجمققل يُسققَ

لَخ من قَبََل الققذِّراع.  قُّ الصغير يُسا َرُع: الأِّ السبَُت إَلى الشيء وأَصله من ذل  الجمل. والذاَرُع والَمذا

َسخ في األَرض قدَر َذراع." ُع، بكسر الراء مشددة: المطر الذي يَرا والُمَذرِّ
(74) 

لى امتداد وتحرك إلى وجاء في مقاييس اللغة: "الذال والراء والعين أصل واحد يدل ع

قُُدم، ثم ترجع الفروع إلى هذا األصل. فالذراع ذراع اإلنسان، معروفة. والققذ رع: مصققدر ذرعققت 

ف أكثققر ممققا يطيققذ فعجققأ. ويقققال  ا، إذا تكلقق  عف الثوب والحائط وغيره. ثم يقال ضاق بهذا األمر َذرا

يهققا، كققأن كققل ناحيققة منهققا ذرعه القققيء: سققبقه. ومققذارع الدابققة قوائمهققا. ومققذارع األرض: نواح

َعت المرأة الخققوص، إذا  ُت البعير: َوَطناُت على ذراعه ليركت صاحبي. وتَذر  كالذراع. ويقال َذَرعا

تنقته، وذل  أنها تَُمّره من ذراعها. والذريعققة: ناقققة يتسققتر بهققا الرامققي يرمققي الصققيد؛ وذلقق  أنققه 

ع الرجققل فققي ك مققه . واإلذراع: كثققرة الكقق م. وفققرس ذريققع: يتذرع معها ماشيفا. ومن الباب: تذر 

  (75)واسع الَخطو بين الذ َراَعة."

وبذل  اتفذ الجذر في العربية مع معنى الجذر ذرع بققالفتح فققي العبريققة وهققو الققذراع 

والمد أو النشر. أما جذر الفعل في العبرية بالكسر فهو ما يقابل زرع أو بققذر فققي العربيققة. ومققدار 

 اع فمنه أُخذت السرعة والطاقة وغيرها.المعنى مستمد من الذر

 وبعد العرض السابذ يتبين:

ن االشتقاق هو أكمل الطرق في تعريف مدلوالت ضرورة وجود معجم اشتقاقي للغة العربية؛ أل -

األلفاظ؛ ألنه يقوم على استمداد معاني األلفاظ مققن اسققتعمال العققرب لهققا، فكققل لفققظ مشققتذ مققن 
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ا منققه. كققذل  يعققد فيصقق ف فققي الحكققم بعروبققة تركيت ما فإنه يحمل معنى ذل  ا لتركيت أو جققأءف

فاكتشققاف الجققذور اللفظ. كما أن له أهميته في تيسير تعليم اللغققة ألهلهققا ولغيققر النققاطقين بهققا؛ "

المشتركة للكلمات، يجعل متعلمي اللغة يفهمون بسرعة معنى العديد من الكلمات غير المعروفة 

التي لم يروها مققن قبققل. فعنققدما تعققرف معنققى جققذر فققي ال تينيققة أو المستمدة من الجذر نفسه، 

اليونانية، أو بادئققة، أو الحقققة؛ يمكنقق  أن تفهققم بشققكل أفضققل، وتتققذكر بسققهولة أكبققر مفققردات 

الكلمات المبنية على هذه العناصر الموجودة فققي الكلمققات اإلنجليأيققة. إن أفضققل طريقققة لققتعلم 

 (76)."عرفة أصولهاالمفردات الجديدة تكون من خ ل م

أن فكرة المعنى المحوري كانت موجودة لدى العلماء العققرب القققدماء؛ فتناولوهققا تحققت مسققمى  -

 األصل أو القياس.

أنه على الرغم من معرفة العرب القدماء بها، فإنهم لم يطبقوها في معجم اشتقاقي للغة العربية،  -

 غة.باستثناء ابن فارس الذي وضع تصوره في معجم مقاييس الل

أن اللغويين الغربيين اهتموا بفكرة األصل، وألفوا معجمققات اشققتقاقية خاصققة بلغققتهم؛ فظهققرت  -

 معجمات اشتقاقية للفرنسية واإلسبانية واأللمانية والهندوأوروبية واإلنجليأية.

فقققد أخققذت الدراسققة علققى  أهميققة الجانققت التققأثيلي للجققذور العربيققة وبيققان المشققترك السققامي؛ -

بقة اسققتبعاد األلفققاظ غيققر العربيققة وتبققين مققن النمققاذج التطبيقيققة السققابقة مققدى المحاوالت السققا

 في استنباط أصل التركيت. أهميتها 

أنه توجد بعض الجذور العربية التي تحتمل أكثر من معنى محوري واحد مثل الجذر )ذ ر ب(   -

 فارس.الذي يعني الفساد والحدة. وهذا ما نبه إليه القدماء في دراساتهم مثل ابن 
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