الب ْئ ِرفي ال َع َر ِبيَّة
أَ َس َمــــاء ِ
ِد َرا َس ٌة ومعْ َج ٌم
أ.م .أحمد عبد الكاظم علي هوني
كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة المثنى
تاريخ قبول النشر 6102/9/01 -:

تاريخ أستالم البحث 6102/4/63
الخالصة -:

لم يترك العمماء المختصون بدراسة المغة  ،وما يتعمق بيا جانباً ميماً من جوانبيا ّإّل وفصموا

شاىد عمى ذلك  ،فقد لَ ْممَ َم ما
القول فيو تفصيالً دقيقاً في كل جوانبو  .ومعجم أسماء البئر الذي بين يدينا
ٌ
تفرق ذكره عند المغويين من أسماء  ،وصنفيا عمى الترتيب األلفبائي  .وقد سبق المعجم بمجموعة من
َّ
القضايا المغوية أىميا  ( :دّللة تعدد أسماء البئر  ،ومنزلتيا بين اّلسمية والوصفية  ،وما اشترك معيا ،

المعرب  ،والتضاد  ،والكنى  ،والميجات في أسماء البئر ) .
و َّ

واتضح من الدراسة أن تميز البئر بأسماء كثيرة  ،يشكل ظاىرةً تحتفظ بيا ذاكرة المعجم العربي ،
ترجــع في أصميا إل ــى مرجعيات شتى  ،من ــيا ما ىو متــعمق بخصائصيا ومضمونيا  ،ومنيا ما يرجع إلى
باب التفاؤل  ،ومنــيا ما ىو مرتبط بحاجة العربي إل ـ ــى اآلبار ذات المياه العذبة الغزيرة  ،ولقد شكل ىذا

الحقل ثمث المعجم .

المقدمة :
ّ
رب العممين  ،والصالة والسالم عمى أكرم الخمق  ،وأشرفيم أجمعين  ،محمد وعمى آلو
الحمد هلل ّ
الطاىرين وأصحابو المنتجبين  ،وبعد ...

فقد قرر النحويون أن اّلسم عمى نوعين  :اسم جنس  ،واسم عمم  .و األول  ،ىو الذي ّل
يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسو  ،كـ  ( :رجل وامرأة  ،ودار  ،وبئر ِ ،
ب )  ،وىذا
وج ّ
وركيَّة ُ ،
َ
(ٔ)
أما اسم العمم  ،فيو
موضوع ليتناول كل فرد  .وىو ما َن ْرِمي إلى جمعو ودراستو في أسماء البئر  .و َّ

مختص بفرد واحد ّل يتناول غيره وضعاً (ٕ) ،كـ  ( :بئر معونة في أرض بني ُسمَيم  ،وبئر ذروان لبني
ُزَرْيق بالمدينة )  ،وغيرىا من أعالم اآلبار القديمة  ،وىذا ما وقفنا عنده في بحث مستقل  ،موسوم بـ ( :

ومعجم ) .
أعالم اآلبار ،دراسةٌ
ٌ
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أما في ىذا البحث  ،فنقول َّ :
إن لمعرب (  ) ٜ٘تسعةً وخمسين اسم جنس لمبئر  ،وقد خصَّيا
َّ
عمماء المغة بقوليم  (( :وأسماء البئر ىي )) ... :

وأوصافيا ))

(ٗ)

(ٖ)

 ،وقوليم  (( :باب أسماء اآلبار )) (٘).

 ،وقوليم  (( :فصل في تفصيل أسماء اآلبار ،

وقبل الخوض في البحث َّ
ّلبد من الوقوف عمى منيج المغويين في تناول تمك األسماء .

أقول  :إن ما وصل إلينا من ألفاظ في البئر في مؤلفات المتقدمين يصنف عمى ثالثة أقسام من
التآليف  ،وىي :

القسم األول  :ممثالً بكتاب البئر ّ ،لبن األعرابي ( تٖٕٔه) .

القسم الثاني  :المعاجم التي صنفت عمى طريقة الموضوعات  ،إِ ْذ نجد فييا أبواباً لمبئر وآّلتيا  ،كالغريب

المصنف  ،ألبي عبيد القاسم بن سالم ( تٕٕٗه)  ،والمنتخب من غريب كالم العرب  ،ألبي الحسن

نائي المعروف بـ  :كراع النمل ( تٖٓٔه )  ،ومباديء المغة  ،لمخطيب اإلسكافي (
عمي بن الحسن اليُ ّ
وسر العربية  ،ألبي منصور الثعالبي ( تٕٜٗه )  ،والمخصص في المغة،
تٕٔٗه )  ،وفقو المغة ّ

األندلسي ( تٗ٘ٛه )  ،فضالً عن المعاجم المغوية األخرى .
ّلبن سيده
ّ
القسم الثالث  :ممثالً بمعاجم البمدان والجغرافيا  ،كـ  :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،

ي(
ي
األندلسي ( تٗٛٚه )  ،وكتاب الجبال واألمكنة والمياه  ،لجار اهلل الزمخشر ّ
ألبي عبد اهلل البكر ّ
ّ
الحموي ( تٕٙٙه ) .
ت ٖ٘ٛه )  ،ومعجم البمدان  ،لياقوت
ّ
ولكن ما يؤخذ عمى ىذه الجيود يمكن بيانو في أمرين :

ابي  ،مجموعة ّل بأس بيا من األلفاظ التي توصف بيا اآلبار في
األول  :يجمع كتاب البئر ّ ،لبن األعر ّ
حفرىا واستخراج المياه منيا  ،وقمَّة تمك المياه وكثرتيا وأجزاء البئر  ،وأنواعيا وآّلت استخراج المياه من
اآلبار  ،كالبكرة  ،والحبال  ،والدلو  ،وما إلى ذلك  .بيد أنو لم يبن دّللة أسماء البئر  ،مكتفياً بذكر
مفردىا وجمعيا فحسب  ،قال ابن األعرابي  (( :وأسماء البئر ىي  :الركية  ،والجمع ركايا  .والقميب

ط َواء )) ( .)ٙوالبحث عن اسم من األسماء يحتاج إلى قراءة الكتاب كمّو
وي والجمع أَ ْ
والجمع ُقمُب  ...والطَ ّ
 ،وىذه َمزيَّة القرون األولى لمتأليف .
ثم يصعب عمى
اآلخر  :جيود العمماء في أسماء اآلبار مشتتة في مصنفات القسم الثاني والثالث  ،ومن َّ

القاريء أن يحصل عمى تصور متكامل عنيا  .كل تمك األمور دفعتنا إلى جمع أسماء البئر في معجم
ودراستيا  ،لذا قسمت البحث عمى مطمبين :

وضمت مجموعة من المسائل المغوية  ،وىي :
األول  :الدراسة ،
َّ
ٔ .دّللة تعدد أسماء البئر .
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ٕ .أسماء البئر بين اّلسمية والوصفية .
ٖ .أسماء البئر وما اشترك معيا .
ٗ .أسماء البئر المتضادة .

٘ .المعرب في أسماء البئر .

 .ٙالميجات في أسماء البئر .
 .ٚكنى أسماء البئر .

وتضمن أسماء البئر  ،مرتبة عمى وفق الترتيب األلفبائي
أما المطمب الثاني  ،فخصصتو لممعجم ،
َّ
و َّ

المطلب األول  :الدراسة
 داللة تعدد أسماء البئر
معنى واحد  ،ولفظة
لم تغن لغة بمثل ماغنيت بو المغة العربية  ،من تعدد المفردات الدالة عمى
ً
البئر واحدة من تمك المفردات  .والتساؤل ـ ىنا ـ يكمن في البحث عن األسباب الحقيقية التي تقف وراء
اختصاص البئر بأسماء كثيرة  .وبعد استقراء المعجم ودراستو ظيرت ثالث دّلّلت تقف وراء ذلك  ،وىي

:

الدّللة األولى َّ :
إن تعدد اسم الجنس لمبئر  ،لو دّللة عمى البئر وارتباط وثيق بخصائصيا ،

ومضمونيا  ،وىذا في الغالب يتمشى مع عرف العرب في أخذ األسماء من ٍ
نادر أو مستغرب يكون في
الشيء من خمق أو صفة تخصو أو تكون معو أحكم أو أبين أو أسبق إلدراك المتمقي لممسمى  ،قال

الزركشي ّ (( :ل شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائيا من ٍ
نادر  ،أو مستغرب
يكون في الشيء من َخْمق أو صفة تخصُّو  ،أو تكون معو أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي المسمى.
ويسمون الجممة من الكالم أو القصيدة الطويمة بما ىو أشير فييا  ،وعمى ذلك جرت أسماء سور الكتاب

العزيز؛ كتسمية سورة البقرة بيذا اّلسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فييا  ،وعجيب الحكمة فييا )) (.)ٚ
والمتتبع ألسماء البئر يجدىا ـ في الغالب ـ عمى ىذه القاعدة  ،أي  :ليس تخيرىم لألسماء الكثيرة إّل

الري ّْ ،
وسد العطش وىو
لبيان كونيا ممفتة لنظرىم وأحابييم بيا  ،لما تمثمو البئر ليم من عالمة عمى َّ
متعمق بالجانب النفسي عندىم .

وبعد استقراء أسماء البئر تبين أنيا ترجع في الغالب في خصائصيا إلى ثمان أقسام  ،وىي :
األول  :قمَّة المياه الخارجة منيا وكثرتيا  ،واألسماء الدالة عمى ذلك (  ) ٜٔتسعة عشر اسماً  ،وىي ( :
ب  ،و الج َّمة  ،والجموم  ،والج ّد  ،و ِ
الذ َّمة  ،و َّ
ض ِرم  ،و َّ
الج ُّ
السْم َجم  ،والظنون ،
الذميم  ،و َّ
الخ ْ
ُ
ُ
البمُوح  ،و ُ
َ
َُ
الرِكيَّة  ،والعْيمَم  ،والقَروع  ،والقَموس  ،والم ْقع َدة  ،و ِ
الم ْنقُر  ،واليَ ُم ْوم  ،والنَّ ِق ْيع ) .
القمَ ْي َزم  ،و َّ
وَ
ُ َ
َ
ُ
ُْ
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ِ
الخ َّ
الر ْسم ،
فيةُ  ،و َّ
الثاني  :طريقة حفرىا ،واألسماء الدالة عمى ذلك (  ) ٜتسعة  ،وىي َ ( :
ب،و َ
القم ْي ُ
الر ْج ُم ) .
والسُّك  ،و َّ
الم ْسيََبة  ،واليَ ْوىاة  ،و َّ
الس ُك ْوك  ،والبالوعة  ،و ُ

الثالث  :أسماؤىا من قبل صغرىا وكبرىا  ،واألسماء الدالة عمى ذلك (  ) ٙستة  ،وىي  ( :البائن ،
الج ْف َنةُ  ،و ِ
البُي ْو ُن  ،و َّ
القمَّةُ  ،واليُ َّوة  ،واليويَّة ) .
وَ
الح ْف ُر ،
الرابع  :أسماؤىا من قبل قرب مائيا وبعده  ،واألسماء الدالة عمى ذلك ( ٗ ) أربعة  ،وىي َ ( :
و َّ
ب  ،و َّ
النجاء ) .
الزُىوق  ،والقَ َر ُ
ي،
البِد ُّ
الخامس  :أسماؤىا من قبل حداثتيا وقدميا  ،واألسماء الدالة عمى ذلك ( ٗ ) أربعة  ،وىي َ ( :
الرس  ،والفَِق ْير ) .
الب ْوُد  ،و َّ
وَ
ي،
السادس  :أسماؤىا من قبل طيّْيا بالحجارة  ،واألسماء الدالة عمى ذلك ( ٕ ) اثنان  ،وىما  ( :الطَّ ُو ُّ
والطويَّة ) .
السابع  :أسماؤىا من قبل عذوبتيا ومجَّة مائيا الخارجة منيا  ،وعدد األسماء الدالة عمى ذلك ( ٔ ) اسم

واحد فقط  ،وىو ( البِ ْرباس ) .
الثامن  :أسماؤىا من قبل اندفانيا  ،واألسماء الدالة عمى ذلك ( ٖ ) ثالثة  ،وىي ِ ( :
الغام ُدة  ،و َّ
الدفَن ،
وِ
الم ْدفَان ) .
والكثير من ىذه األقسام تنطبق عمى صفاتيا ـ أيضاً ـ قال ابن األعرابي  (( :بئر ماىةٌ  ،وبئر

َميّْيَةٌ  :كثيرة الماء  .وبئر َنّْيطٌ  :التي يخرج ماؤىا من عرضيا  .ويقال لمبئر إذا قل ماؤىا  :غار يغور
وغ ُؤو اًر  .وقد نكزت أيضاً  ...وىي ناكز )) (.)ٛ
غو اًر ُ
الدّللة الثانية  :قد يكون تعدد أسماء البئر ّل عالقة لو بخصائصيا ومضمونيا  ،واَّنما تطمق

الخ َبط  ،والنفض
الع َدد  ،و َ
التسمية من باب التفاؤل  ،ومن ذلك تسمية البئر َ
بالحفَر تفاؤّلً بحفرىا  ،مثل َ :
بمعنى  :المعدود  ،والمخبوط  ،والمنفوض  .وكذلك تسمية البئر بـ ( ِ
ض ِرم ) ليس عمى الحقيقة  ،بل
الخ ْ
طم )  ،آأو الجواد المعطاء ؛ ألن لفظة الخضرم تدل عمى تمك المعاني .
ط ْم َ
الخ َ
عمى التفاؤل بالبحر ( َ
الدّللة الثالثة  :لتعدد أسماء البئر دّللة عمى أىمية الماء في الحياة  ،وذلك مناسبة لقولو تعالى :
(( وجعمنا من الماء كل شيء حي ))( ،)ٜولكن ما نريد قولو  :إن العربي كان ُّ
جل اعتماده عمى مياه

اآلبار  ،ومرك اًز بحثو في اآلبار ذات المياه الكثيرة العذبة َّ ،
السر في كثرة األسماء المتعمقة بيذا
ولعل ىذا ُّ
الحقل  ،الذي يقترب من ثمث المعجم .

إذاً اختصاص البئر بأسماء جنس معينة مزيَّة في العربية  ،وىي إن دلَّت عمى شيء  ،فإنما تدل

عمى ما ليذه المغة من ثروة لغوية فائقة  ،وتنويع لفظي متعددة في الصورة والصيغة والجرس الموسيقي ،
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
التاسع عشر :العدد 6112/1م

565

المجلد

أَ َس َمــــاء

أ.م .أحمد عبد الكاظم علي هوني
اس ٌة ومعْ َج ٌم
الع َر ِبيَّة د َِر َ
الب ْئ ِرفي َ
ِ
وىذا مما يترك لمكاتب واألديب والشاعر اختيار لفظتو من بين تمك األلفاظ المتعددة  ،لتالئم سياق كالمو

معنى وجرساً  .وفي ضوء ىذه المزيَّة كان النظر إلى أسماء السيف  ،والسحاب  ،والرياح  ،واألمطار ،
ً
وغيرىا من األسماء .
 أسماء البئر بين االسمية الوصفية

أشار سيبويو (تٓٔٛه) إلى الترادف في ضمن تقسيمو لعالقة الدال بالمدلول  ،قائالً  (( :اعمم

أن من كالميم ،اختالف المفظين ّلختالف المعنيين  ،واختالف المفظين  ،والمعنى واحد  ...فاختالف

المفظين ّلختالف المعنيين ىو نحو :جمس وذىب  .واختالف المفظين والمعنى واحد ىو نحو  :ذىب ،

وانطمق ))

(ٓٔ)

 ،وقال فخر الدين الرازي (ت ٙٓٙه ) في األلفاظ المترادفة  ،ىي  (( :األلفاظ المفردة

الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد )) (ٔٔ) .وىذا يعني أنو ينكر الترادف في مثل األلفاظ المتعمقة
بالسيف كالميند  ،والصارم  ،والحسام  ،فيذه األلفاظ دالة عند الرازي عمى شيء باعتبارين ّل اعتبار واحد

 ،وىما الذاتية والوصفية  ،في حين ّل ينكر الترادف في األلفاظ الدالة عمى شيء باعتبار واحد كـ  :القمح
(ٕٔ)

.

البر
 ،والحنطة  ،و ّ
والنظرة األولى في معجم أسماء البئر  ،تحكم بوجود الترادف في العربية  ،وأنو حقيقة ّلشك فييا
 ،إذ سجمنا (  ) ٜ٘تسعةً وخمسين اسماً لمبئر  .وىذا الواقع المغوي يؤكد حقيقة ما ذكره األصمعي من أنو
يحفظ لمحجر سبعين اسماً  ،ويؤكد قول ابن خالويو ( تٖٓٚه ) إنو جمع لألسد خمسمائة اسم ،ولمحية

مئتي اسم (ٖٔ).

وسع مفيومو  ،ولم
وقفة عمى ما تقدم تبين أن الذين أثبتوا الترادف انقسموا عمى قسمين  :األول منيما ّ
يقيد حدوثو بأي قيود(ٗٔ)  ،والثاني قيده ووضع لو شروطاً تحد من كثرة وقوعو  ،وىذا ما نص عميو الرازي

.

َّ
إن المبالغة في األلفاظ المترادفة (٘ٔ) ،المتأتية من عدم التفريق بين األسماء والصفات ـ ـ فيما يظن من

ألفاظ مترادفة ـ ـ ىي التي دفعت بعض المغويين إلى إنكار الظاىرة  .ومن مظاىر عدم التفريق تمك
المناظرة التي جرت بين أبي عمي النحوي وبين ابن خالويو في مجمس سيف الدولة الحمداني  ،إذ قال ابن

خالويو  (( :أحفظ لمسيف خمسين اسماً  ،فتبسم أبو عمي  ،وقال  :ما أحفظ إّل اسماً واحداً  ،وىو السيف
 .قال ابن خالويو  :فأين الميند  ،والصارم  ،وكذا وكذا ؟  ،فقال أبو عمي  :ىذه صفات  ،وكأ َّن الشيخ ّل

يفرق بين اّلسم والصفة )) (.)ٔٙ
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ّل أرى مسوغاً لتبسم أبي عمي  ،المعبر عن َرّْد ما قالو ابن خالويو ؛ فابن خالويو نظر إلى تمك
أما أبو عمي فقد نظر إلييا بمحاظ
األلفاظ بمحاظ ما استقرت عميو في لسان العرب  ،فقال باسميتيا َّ .

ثم قال بصفتيا .
األصل  ،ومن َّ

ثم يدلنا التأمل في أسماء البئر عمى أنيا ليست أسماء عمى الحقيقة كميا ـ ـ ماعدا
ومن َّ

( البئر ،

الرس ) ـ ـ بل ىي صفات  ،فيشيع استعماليا  ،وتتردد عمى األلسن فتأخذ طابع اّلسم لذلك المسمى ،
و َّ
مع أنيا في الواقع ليست كذلك ؛ ألنيا ليست أسماء موضوعة لو فتكون اسماً حقيقةً لو  ،وانما ىي
صفات  ،فاأللفاظ من نحو ( :البموح  ،والبيون  ،والمسيبة  ،والظنون  ،والعيمم  ،وغيرىا من األلفاظ )

مرادفات لمبئر  ،بدّللة استعمال العرب  :بئر بموح  ،أي  :وصف البئر بذىاب مائو  ،وبئر بيون  ،أي :

ىي التي ّل يصيبيا رشاؤىا ؛ ألن جراب الماء مستقيم  .وبئر مسيبة  ،أي ّ :ل يدرك قعرىا  ،وماؤىا .

ويقال  :بئر ظنون  ،أي  :وصف البئر بقميمة الماء ّ ،ل يوثق بيا  .وبئر عيمم  ،أي  :كثيرة الماء.
ِ
(م ْف ُعول)  ،وقد انتقل إلى باب اّلسمية
وكذلك الطوي من أسماء البئر  ،وىو في األصل (فَعْيل) بمعنى َ
(.)ٔٚ
ولحظ رمضان عبد التواب عالقة األسماء بالصفات  ،قائالً  (( :يكون لمشيء الواحد في األصل اسم

واحد  ،ثم يوصف بصفات مختمفة باختالف خصائص ذلك الشيء  ،واذا بتمك الصفات تستخدم في يوم
ما  ،استخدام الشيء  ،وينسى ما فييا من الوصف  ،أو يتناساه المتحدث بالمغة )) ( .)ٔٛوقد أكد الدرس
المغوي الحديث تطور الصفة وانتقاليا إلى فصيمة األسماء  ،فذكر ستيفن أولمان أن الصفة تتحول إلى

اسم  ،جاعالً ذلك من صور التطور الدّللي ( .)ٜٔولذا نرجح ما ذىب إليو بعض الباحثين في ّْ
عد الصفة

سبباً في نشأة الترادف

(ٕٓ)

.

فأما البئر فما يدل
و البئر  ،و َّ
الرس اسمان في أصميما  ،يدّلن عمى الحفرة التي يستقى منيا الماء َّ .

عمى اسميتو قرينتان  ،إحداىما خارجية  ،واألخرى داخمية  .فأما القرينة الخارجية فيي  :ذكر وصف

البئر بمجموعة من الصفات  ،فقيل  ( :بئر بموح  ،وبئر بيون  ،وبئر ظنون )  ،وغيرىا من الصفات ،

ولم تذكر الغامدة  ،أو القميب  ،أو القروع  ،بالوصف  .والقرينة الداخمية مستفادة من القرآن الكريم  ،وىي
ورودىا اسماً نكرة  ،واكتسبت تخصيصاً بالصفة  ،قال تعالى  (( :وبئر معطَّمة )) (ٕٔ)  ،ومما ّلشك فيو

لو كانت صفة لما وصفت بـ ( :معطمة ) ؛ فميس من المعقول أن توصف الصفة بصفة .

الرس فيو اسم ـ ـ أيضاً ـ ـ عمى الحقيقة بدّللة اإلضافة إليو  ،قال تعالى  (( :كذبت قبميم قوم نوح
أما َّ
و َّ
الرس وثمود )) (ٕٕ) .وقد قيل َّ :إنو اسم أعجمي (ٖٕ).
وأصحاب َّ
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ِ
َّ
إن لحاظ اّلسمية في أسماء البئر ـ وغيرىا مما قيل  :إنيا أسماء ـ يدل عمى الثبوت واستقرار الدّللة

في البئر بمسماه المعروفة بو  .في حين َّ
أن ظيور الوصفية عميو لحاظ َذ ْوقي يجتمبو النزوع النفسي في
المتمقي أو الحافر لمبئر الذي َي ْجتَِرُح ( اسماً ) ليا يحمل مغزى الوصفية في الغالب .

 أسماء البئر وما اشترك معها
أشار المغويون إلى ظاىرة المشترك المفظي  ،فيذا سيبويو يقول  (( :اعمم إن في كالميم  ...اتفاق
المفظيين واختالف المعنيين ))

(ٕٗ)

 ،وقال أحمد بن فارس (تٖٜ٘ىـ)  (( :اتفاق المفظ واختالف المعنى

كقولنا :عين الماء  ،وعين المال  ،وعين الركية  ،وعين الميزان ))

(تٔٗٚىـ)

()ٕٙ

 ،و السيوطي (تٜٔٔىـ)

()ٕٚ

(ٕ٘)

وىذا ما ذىب إليو الجرجاني

ٓ

وقد اختمف المغويون في صحة وجود ىذه الظاىرة بين مثبت ليا ومنكر  ،فاألكثرون كما يصرح

السيوطي أنو ممكن الوقوع

()ٕٛ

 ،وىو واضح أيضاً من النصوص المتقدمة ٓ

وقد أنكر وقوعيا ابن درستويو (تٖٗٚىـ)  ،فيو ّل يرى لمفظ ( وجد ) ـ مثال ـ ـ  ،المعاني المختمفة

التي ذكرىا المغويون ومنيا :العثور عمى الشيء  ،والغضب  ،والعشق  ،قائالً  (( :فظن من لم يتأمل

المعاني ولم يتحقق الحقائق  ،أن ىذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختمفة  ،وانما ىذه المعاني كميا شيء

واحد  ،وىو إصابة الشيء خي اًر كان أو ش اًر ))

()ٕٜ

 ،وحجتو في ذلك قولو  (( :لو جاز وضع لفظ واحد

لمدّللة عمى معنيين مختمفين  ...لما كان في ذلك إبانة بل كان تعمية و تغطية ))

(ٖٓ)

ٓ ولعل ىذه الحجة

العقمية مردودة ؛ ألننا إذا أردنا أن نحدد معنى كممة  ،فعمينا أن ننظر إلى استعماليا  ،قال فندريس (( :
إننا حينما نقول بأن إلحدى الكممات أكثر من معنى واحد نكون ضحايا اّلنخداع إلى حد ما  ،إذ ّل يطفو
في الشعور من المعاني المختمفة التي تدل عمييا إحدى الكممات إّل المعنى الذي يعينو سياق النص

))(ٖٔ) ٓ

(ٕٖ)

:

أما عمماء األصول فقد اختمفوا في وجود اإلشتراك في المغة عمى أقوال ثالثة
ّ
أوّلً  :القول بالوجوب  :وحجتيم أنو (( لو لم تكن األلفاظ المشتركة واقعة في المغة – مع أن المسميات
غير متناىية واألسماء متناىية ضرورة تركبيا من الحروف المتناىية – لخمت أكثر المسميات عن األلفاظ

الدالة عمييا مع دعوة الحاجة إلييا ))

(ٖٖ)

ٓ

ثانياً  :القول باّلستحالة  :وحجتيم (( إن الواضع الحكيم ّل يمكن أن يقدم عمى عمل ّل يستيدف من
ورائو غاية ٓ والغاية الحكيمة المترتبة عمى الوضع ىي تييئة وسائل التفاىم بين أفراد المجتمع  ،وبما أن
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ِ
جعل المفظ الواحد ألكثر من معنى مع خفاء القرائن مما يخل بتحقيق ىذه الغاية  ،فال يعقل أن يقدم عمييا

الواضع بحال ))

(ٖٗ)

ٓ

ثالثاً  :القول باإلمكان والوقوع  :وىو الذي عميو أكثر العمماء لفقدان الموانع العقمية  ،ووقوعو فعالً (ٖ٘) ٓ

ويرد الدكتور إبراىيم أنيس ( )ٖٙعمى المغويين المنكرين الظاىرة بعدىم قد بعدوا عن جادة الصواب
ّ
في البحث  ،إذ ّلمعنى إلنكار المشترك المفظي مع ما روي لنا من أمثمة كثيرة ّ ،ليتطرق ليا الشك ،

وىذا ما نص عميو عمي السيستاني  ،قائالً  (( :إننا لو رجعنا إلى تاريخ ىذا البحث لوجدنا أن صياغتو
تدور حول اإلمكان واّلستحالة ٓٓٓ ولكن األولى بالبحث األصولي صرف الحديث لموقوع وعدمو  ،فإذا

ٍ
معان فالوقوع أقوى دليل عمى اإلمكان وان لم
تبين لنا توفر الشواىد عمى وقوع استعمال المفظ في عدة

يتحقق الوقوع فالبحث عن اإلمكان حينئذ ّل تترتب عميو ثمرة عممية في مقام تشخيص الظواىر ))(ٓ)ٖٚ
وىو نقد في محمّْو ؛ ألنو يعتمد الواقع المغوي  ،من الوقوف عمى الشواىد التي تؤيد وقوع المشترك فعالً

ومن ثم فالوقوع أقوى دليل عمى اإلمكان  ،وان لم تتوافر الشواىد فالبحث عن اإلمكان مما ّل فائدة فيو ؛

لخروجو عن واقع المغة إلى حيز الفمسفة  ،كما ىو واضح من حجج القائمين باإلمكان واّلستحالة .

ومعجم أسماء البئر مميء بالشواىد في المشترك المفظي  ،إذ سجمنا (ٖٔ ) واحداً و ثالثين اسماً

مشتركاً ـ أي ما يقرب من ثمثي المعجم ـ ـ و األسماء المشتركة ىي :

ٔ .البائن  (:البئر البعيدة القعر الواسعة وأحد الحالبين المذين يحمبان الناقة  ،وكل قوس بانت عن
وترىا كثي اًر  ،والمفرط طوّلً  ،والذي يبين عنك أي  :يتباعد ).

ٕ .البموح  ( :البئر الذاىبة الماء  ،والرجل القاطع لرحمو ).

الس َمن ،
ٖ .الجد  ( :البئر الجيدة الموضع من الكأل  ،والمغرزة  ،والقميمة الماء  ،وجانب كل شيء  ،و ّْ
البدن  ،وثمر كثير الطمع ) .
وُ
ٗ .الجفنة  ( :البئر الصغيرة  ،والرجل الكريم  ،وأعظم ما يكون من القصاع  ،والخمرة ) .
الج َّمة  ( :بئر واسعة كثيرة الماء  ،والشعر  ،والجماعة من الناس ) .
ُ٘ .
الج ُموم  ( :البئر الكثيرة الماء ،واسم فرس ) .
َ .ٙ

 .ٚالحفر  ( :البئر الواسعة الرأس  ،والتراب المخرج من الشئ المحفور  ،وما يمزق باألسنان من

ظاىر وباطن ) .
ِ .ٛ
ض ِرم  ( :البئر الكثيرة الماء  ،والبحر الخطمطم  ،والكثير من كل شيء  ،والواسع والجواد
الخ ْ
المعطاء  ،والسيد الحمول ) .

 .ٜالخفيَّة  ( :البئر القعيرة  ،وعرين األسد ) .
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ِ
حر
ٓٔ .الذميم  ( :البئر  ،وشيء كالبثراألسود أو األحمر يشبو بيض النمل يعمو الوجو واألنوف من ٍّ
أو حرب  ،وما يسيل عمى أفخاذ اإلبل والغنم وضروعيا من ألبانيا  ،والندى  ،والبياض الذي

يكون عمى أنف الجدي ) .

الرِجم  ( :البئر  ،والحفرة  ،والتنور  ،واسم لما يرجم بو الشيء  ،والحجارة  ،والرمي بالحجارة ،
َّٔٔ .
والقذف بالغيب وبالظن  ،والقبر  ،واإلخوان  ،والنديم ) .

الرس  ( :البئر القديمة  ،أو المعدن  ،وابتداء الشيء  ،وفي قوافي الشعر فتحة الحرف الذي قبل
َّٕٔ .
حرف التأسيس  ،والعالمة  ،واإلصالح بين الناس ويقال  :اإلفساد ـ أيضاً ـ ) .

الرسم  ( :البئر ومن معانييا  :األثر أو بقيتو ) .
َّٖٔ .

َّٗٔ .
الزىوق  ( :البئر البعيدة القعر  ،والمتقدمة من النوق ) .

٘ٔ .السَّك  ( :البئر الضيقة  ،وبيت العقرب  ،وطيب يتخذ من مسك ورامك  ،وجحر العنكبوت ،
والمستقيم من البناء  ،والحفر  ،ولؤم الطبع ) .

السْم َجم  (:البئر العادية الكثيرة الماء  ،ونبت  ،والطويل من الخيل ومن النصال ومن الرجال ،
ِّ .ٔٙ
والحمل المسن الشديد  ،والمحي الشديد الكثيف  ،والرأس الطويل المحيين ) .
 .ٔٚال َش َبكة  (:بئر عمى رأس جبل  ،واآلبار المتقاربة  ،وشركة الصائد في الماء والبر) .
 .ٔٛالظَُّنون  ( :البئر التي ّليدرى أفييا ماء أم ّل  ،والرجل المسيء الظن بكل واحد  ،والرجل القميل
الخير  ،والمتيم في عقمو  ،وكل ما ّليوثق بو من ماء أو غيره  ،والظنون من النساء  :التي ليا

شرف تتزوج طمعاً في ولدىا وقد َّ
أسنت ) .

 .ٜٔالعجوز  ( :البئر  ،واإلبرة  ،واألرض  ،واألرنب  ،واألسد  ،واأللف من كل شيء  ،والبحر ،
والبطل  ،والبقرة  ،والتاجر ،وقد أكثراألدباء في جمع معانيو كثرة زائدة ذكر منيا سبعة وسبعين

معنى ) .

العْيمَم  ( :البئر الكثيرة الماء  ،والبئر الممحة  ،والبئر الواسعة  ،والبحر  ،وربَّما َّ
سب الرجل فقيل :
َٕٓ .
يا ابن العيمم  ،والماء الذي عمتو األرض  ،والضفدع ).
ِٕٔ .
الغامدة  ( :البئر المندفنة  ،والسفينة المشحونة ) .

ٕٕ .الفقير  ( :البئر  ،وفم القناة التي تجري تحت األرض  ،والمكسور ِفقار الظير ) .

ٖٕ .القَُروع  ( :البئر الكثيرة الماء  ،والبئر القميمة الماء  ،والوعل الطويل القرن  ،والقروع من اإلبل
التي ّل تستقر في المبرك ) .
ِٕٗ .
َّرة العظيمة ،والجرة عامة  ،والكوز الصغير ) .
القمَّة  ( :الجب العظيم  ،والج َّ
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ماضم
ٕ٘ .ال َكر  ( :البئر  ،والحبل الذي يصعد بو النخل  ،وقيل ىو حبل السفينة أو عام  ،والكر
َّ
الرحل وجمع بينيما أو ِ
الح ْسي أو موضوع يجمع فيو الماء اآلجن ليصفو  ،والكر  :الرجوع
ظمفتي َّ
).

الم ْنقُر  ( :البئر  ،و من معانيو  :الحوض ).
ُ .ٕٙ
 .ٕٚاليَموم  ( :البئر الكثيرة الماء  ،و الناقة الحسنة المشية  ،والناقة تُيَ ّْمم األرض بفييا وترتع أدنى
شيء تجده  ،والقصب إذا ىزتو الريح ) .
 .ٕٛاليُوىاة  ( :البئر التي ّل متعمق ليا وّلموضع لرجل نازليا  ،واألحمق األخرق الذاىب المُّب ) .
 .ٕٜاليُ َّوة  ( :البئر البعيدة القعر  ،وما انيبط من األرض  ،والوىدة الغامضة من األرض ).
ٖٓ .النقيع  ( :البئر الكثيرالماء  ،وشراب يتخذ من الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ  ،والماء الناقع
 ،والصراخ  ،وموضع في بالد ُم َزينة ) .
ُٖٔ .ي ْم ُؤود  ( :بئر  ،ويأتي صفة يراد بيا النعومة من قوليم  :غصن يمؤود  ،أي  :ناعم ) .
 أسماء البئر المتضادة
التضاد المغوي ىو :كون المفظ الواحد ُمحتمالً لمعنيين ،أحدىما ضد اآلخر وخالفو في الدّللة ،

فيعرف ذلك المفظ ( بالضد )  ،وىو واحد ( األضداد )(.)ٖٛ
ُ
فالتضاد  (( :نوعٌ من العالقة بين المعاني ،بل ربما كانت أقرب إلى الذىن من أيَّة عالقة أُخرى ،
فمجرد ذكر معنى من المعاني ،يدعو َّ
ضد ىذا المعنى إلى الذىن وّل سيما بين األلوان فذكر البياض
ُ
()ٖٜ
يستحضر في الذىن السواد  ،فعالقة الضدية من أوضح األشياء في تداعي المعاني )) .
وفي عالقة التضاد بالمشترك المفظي  ،قال السيوطي (( :ىو نوع من اّلشتراك))

(ٓٗ)

 ،وأيَّد ما

رآه من اندراج التضاد تحت اّلشتراك بقول أىل األصول ،الذين يذىبون إلى َّ
أن (( المشترك يقع عمى

و(جمَل) ،وما يقع عمى
كالجون) َ
شيئين ضدين ،وعمى ُمختمفين غير ضدين ،فما يقع عمى ضدين ( ُ
(ٔٗ)
الجمَل) من األضداد ؛ َّ
ألن األولى تدل عمى
(الجون) و( َ
ُمختمفين غير ضدين (كالعين) ))  .فمفظتا ُ
معنيين متضادين ،ىما األسود واألبيض ،والثانية تدل عمى معنيين متضادين أيضاً ،ىما :العظيم
والضئيل .ولم يخرج المحدثون عن ىذا المفيوم في األضداد(ٕٗ).

وحال المغويين في األضداد كحاليم في المشترك المفظي  ،إذ انقسموا قسمين ،أحدىما :مؤيد ،

والثاني :منكر.
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ِ
قال أحمد ابن فارس في ( باب األسماء كيف تقع عمى المسميات )  (( :من سنن العرب في
باسم و ٍ
أن العرب تأتي ٍ
ناس ىذا المذىب  ،و َّ
احد
األسماء  ،أن يسموا المتضادين باسم واحد  ... ،وأنكر ٌ
(مينداً) والفرس ِ
لشيء ِ
ٍ
أن العرب تُ َس ّْمي السَّيف َّ
أن الذين َرووا َّ
وض ّدهُ .ىذا ليس بشيء  ،وذلك َّ
(ط ْرفاً) ىم
(ٖٗ)
باسم و ٍ
سمي المتضادين ٍ
الذين َرووا َّ
جرد في ىذا كتاباً ضمنو ما
احد))
أن العرب تُ ّْ
ثم ذكر ّأنو قد ّ
احتجوا بو  ،و َّأنو َرَّد ذلك عمييم ونقضو(ٗٗ) .
ومن أنكر وجودىا في المغة  ،شيخ ألبي عمي الفارسي  ،الذي ذىب إلى عدم وجود لفظة واحدة
()ٗٙ

لمشيء وضده(٘ٗ) .وكذلك ابن درستويو الذي كتب في إنكارىا كتاباً َو َس َمو بـ (إبطال األضداد)
والذي عميو جميور المغويين عدم إنكار ىذه الظاىرة المغوية ؛ لوجودىا الواضح في المغة  ،فال
ِ
إن ألفاظيا ثابتةُ الوجود( ، )ٗٚقال
ع ْب َرةَ بمن أنكر وجودىا ؛ وذلك لعدم وجود الدليل عمى ذلك اإلنكار ،إذ ّ
فإن قد اًر منو
الدكتور صبحي الصالح  (( :إننا لن نذىب مذىب ابن درستويو في إنكار التضاد إطالقاً ّ ،
.

ولو ضئيالً ّلبد من التسميم بو… فنجد أنفسنا طوعاً أو ُكرىاً أمام كممات ُحفظ لنا فييا معنى التعاكس…
فالتضاد إذن وسيمة من وسائل التنوع في األلفاظ واألساليب )) (. )ٗٛ
وسجمنا ( ٘ ) خمسة أسماء من أسماء البئر المتضادة  ،واألسماء ىي :

ٔ .الج ُّ
ُّب ( قال الخميل  :البئر غير بعيدة القعر ،والميث وأبو ىالل العسكري  :البعيدة القعر )
.

الج ُّد ( البئر المغزرة  ،والقميمة الماء ) .
ُٕ .
الخ َّ
فيةُ ( البئر التي أُظيرت  ،والتي أُسترت ) .
َٖ .
الرِكَّيةُ ( البئر الذي فييا ماء قل أو كثر ) .
َّٗ .
٘ .القَُرْوعُ ( البئر الكثيرة الماء  ،والقميمة ) .

ب في معجم أسماء البئر
 ال ُم َع َّر ُ
المعربة  ،كما يطمق
يطمق عمى الكممات التي أخذتيا العربية من المغات المجاورة  ،اسم الكممات
َّ
()ٜٗ
طوعتو العرب بألسنتيا َّ ،
وغيرتو بالزيادة
فالم َع َّرب ىو الذي َّ
عمى عممية األخذ ىذه  ،اسم  :التعريب ُ ،
أو النقصان واإلبدال في األصوات  ،ليجري بحسب أبنيتيا ويوافق أصواتيا  ،حتى يغدو عمى صورة

شبيية بصـورة األلفاظ العربية

(ٓ٘)

.

السْم َجم )  ،أصمو بالشين  ،والعرب ّل تتكمم بو
ولم نجد في معجم أسماء البئر اسماً ُم َع َّرباً سوى ( َّ
َّإّل بالسين .
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ِ
 المهجات في معجم أسماء البئر

الميجة (( ىي مجموعة من الصفات المغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة  ،ويشترك في ىذه
الصفات جميع أفراد ىذه البيئة ))

(ٔ٘)

وتمثل العربية الفصحى المغة السائدة في جزيرة العرب  ،أما

وتضمنت صفات لغويَّة التي اختصت ببيئات خاصَّة َّ
محددة
الميجات فيي فروع تمك المغة ،
َّ

(ٕ٘)

،

وتشمل تمك البيئات عمى بيئات اجتماعية  ،وطبيعية  ،ويمثل البئر جزءاً ميماً من أجزاء البيئة
الطبيعية  ،ومن ثم انعكس عميو آثار تمك الميجات وصارت التسمية بما يناسب طبيعة ليجتيا ،

فشيدت أسماء البئراختالفاً في الميجات  ،وذلك في ثمان مواضع  ،وىي

ٔ .بئر ،و بير .

(ٖ٘)

:

َّ
ُّ
البمَّْي َعة في ليجة مصر
وعة في ليجة البصرة  ،والبالعة في ليجة مصر ،والبموعة مشددتين ،و ُ
ٕ .البال ُ
ٍ
حينئذ خمس لغات .
أيضاً  ،والبالوقة ليجة أيضاً  ،فيكون فييا
البدي  ،والبديء .
ٖ.
ُّ

الحفَر بفتح الفاء و سكونيا .
الح ْفر ،و َ
َٗ .
َّ٘ .
الذ َّمة  ،و ّْ
الذ َّمة  ،بفتح الذال وكسرىا .

 .ٙالقميب في ليجة من َّأنث  ،وفي ليجة من َّ
ذكر.

القمَ ْي ِزم  ،و القميذم .
ُ .ٚ
ىاءة و اليَ ْوىاء .
 .ٛاليَ ْوىاة  ،واليُ ْوىاة بالفتح و الضم  ،وفييا ليجتان ـ أيضاً ـ ىما  :اليَ ْو َ
َّ
إن نوع اإلختالف في ليجات أسماء البئر ىو من النوع الداخمي  ،بمعنى أنو يتناول المفظة

بحروفيا وحركاتيا  ،أو بصوامتيا وصوائتيا القصيرة  .واذا نظرنا إلى تمك الميجات نظرة تقسيمية ،
متجية إلى ما اتصل بنقميا عمى ألسن العمماء فنقول  :إنيا منقسمة عمى قسمين  :األول  :ليجات

منسوبة غير ممقبة وىي ( البالوعة ) وليجاتيا  .واآلخر  :ليجات غير منسوبة وّل ممقبة  ،وىي ما

عدا ( البالوعة ) .

 كنى أسماء البئر

الكنية العمم المصدربمفظ ( األب ) أو ( اّلبن ) أو ( األم ) أو ( البنت ) مضافات إلى أسماء

نحو :أبو عمرو  ،وأم كمثوم  ،وابن آوى  ،وبنت وردان

عالمة عميو (٘٘).
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ِ
ِ
ولم تشيد أسماء البئر إّل كنية واحدة  ،وىي تكنية الركية بـ ( أُم غ ْرسٍ )  .ونرى َّ
أن سبب تكنية
الركية بـ ( أُم غرس ) ؛ ناتج عن العالقة بين ماء الركية والغرس  ،إذ َّ
إن األخير ّل يجعل غرساً إّل بماء

الركية .

المطمب الثاني  :المعجم

ـ ـ البائن  :قال الزبيدي  (( :البائن  ...البئر البعيدة القعر الواسعة كالبيون كصبور ؛ ألن األشطان
تبين عن جرابيا كثي اًر )) ( .)٘ٙوالبائن من المشترك  ،فمن معانييا  :أحد الحالبين المذين يحمبان الناقة

( .)٘ٚوكل قوس بانت عن وترىا كثي اًر  ،وىو عيب  ،ومن معانييا المفرط طوّلً الذي بعد عن ّْ
قد

الرجال الطوال

()٘ٛ

 ،وأضاف كراع النمل قائالً  (( :البائن  :الذي يبين عنك  ،أي  :يتباعد )) (.)ٜ٘

ـ ـ البئر  :حفرة يستقى منيا الماء  ،ويجوز تخفيف اليمزة فتقول  :البير  ،وىي أنثى  ،وليا جمعان لمقمة

(أ َْب ٌآر) عمى زنة أَ ْفعال  ،ومن العرب من يقمب اليمز التي ىي عين الكممة ويقدميا عمى الباء  ،ويقول
(آبٌر)
 ( :أَأ َْب ٌار ) فتجتمع ىمزتان فتقمب الثانية ألفاً  ،والثاني (أ َْب ُؤٌر) مثل أَ ْفمُس  ،ويجوز القمب فيقال ُ :
(بؤيرة) بالياء
ئار)  ،مثل  :كتاب  ،وتصغيرىا ُ :
 ،وجمع الكثرة (بِ ٌ
يقول في جمع بئر  :أبيار  ،والصواب في ذلك  :أَبآر  ،وآبار ـ أيضاً ـ عمى القمب ))
(ٓ)ٙ

 .وقال الصفدي  (( :من العرب

(ٔ .)ٙوقد وردت
لفظة البئر مرة واحدة في القرآن الكريم  ،قال تعالى  (( :فيي خاوية عمى عروشيا وبئر معطَّمَة ))

(ٕ .)ٙوتضاف بئر إلى ما يخصصيا  ،ويكون ذلك في أعالم اآلبار.
ت حديثةً  ،وليست بعادية  ،وترك فييا
الب ُّ
دي و البديء  :قال ابن منظور  (( :التي حفرىا فَ ُح ِف َر ْ
ــ َ
بالبدي ؛ لظيور الماء منيا  ،وأن كل شيء
اليمز في أكثر كالميم )) (ٖ ،)ٙولعل سبب تسمية البئر
ّ
أظيرتو فقد أبديتو (ٗ ،)ٙأو أنيا سميت بذلك ؛ لكونيا بدئت فحفرت في األرض .

يرى الخميل أن البدي اسم عمم  ،وأنو لحمى ضريَّة  ،لبني جعفر بن كالب (٘ .)ٙوىوعند ابن
ٍ
بدي ( ، )ٙٙقال لبيد (: )ٙٚ
منظور اسم واد  ،وىو وادي ّ
ِ
يميناً َّ
ونك ْب َن
ّْ
البدي شمائالً
اج القُ ْرَنتَين وعالجاً
جعمن ح َر َ

ـ ـ البِ ْرباس  (( :ثعمب عن ابن األعرابي البرباس  :البئر العميقة )) ( .)ٙٛوسبب إطالق ىذه التسمية عمى
ت فالناً )  ،أي طمبتو طمباً حثيثاً ( ،)ٜٙولمثل ىكذا بئر عميقة ،
البئر العميقة  ،أنيا مصدر الفعل ( َب ْرَب ْس ُ

فإنيا غالباً ما تطمب ؛ لعذوبة مائيا .
َّ
ُّ
البمَّْي َعة  ،والبالوقة  :ليجات  :بئر تحفر في وسط الدار يضيق رأسيا
لبالوعة  ،والبالعة  ،والبموعة  ،و ُ
ـا ُ
يجري فييا ماء المطر  ،وقيل  :ثقب في وسط الدار يعد لتصريف الماء القذر أو ماء المطر  ،والجمع
(ٓ)ٚ
اع ْولَة)  ،وبموعة عمى (فَع ُّْولَة) ؛ ألنيا تبمع المياه
البالليع
 .وسميت البالوعة عمى (فَ ُ
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ِ
َّ
َّ
ُّ
كج َّم ْي َزة في لغة
البم ْي َعة ُ ،
البالوعة في لغة البصرة  ،والبالعة في لغة مصر  ،والبموعة مشددتين  ،وكذلك ُ
ٍ
حينئذ خمس ليجات .
مصر أيضاً )) (ٕ ،)ٚوالبالوقة ليجة في البالوعة أيضاً (ٖ ،)ٚفيكون فييا

البمُ ْوح  :قال الفيروزآبادي  (( :البئر الذاىبة الماء  ،والرجل القاطع لرحمو )) (ٗ .)ٚوالبموح مصدر من
ـ َ
بالح  :ذىب ماؤىا  .وقد تجرد من األلف والالم  ،فيقال  :بئر بموحٌ (٘، )ٚ
َبمَ َحت البئر تبمح ُبمُحاً  ،وىي ٌ
فيراد بيا وصف البئر بذىاب مائو .

الب ْود  :قال الزبيدي  ((:البود  ،أىممو الجوىري  ،وقال الصاغاني  :ىو البئر  ...ومما يستدرك عميو
ــ َ
()ٚٙ
ثم فالبود مصدر لمفعل ( باد )  ،دخمت
باد الشيء بوداً  ،ليجة في بدا بمعنى ظير ))  ،ومن َّ
عميو ( الـ ) التعريف فصار اسماً معرفة يراد بو البئر ؛ وسمي بو لظيور الماء فيو .

البُي ْون  :قال األزىري  (( :وىي البئر الواسعة الرأس الضيقة األسفل )) ( .)ٚٚوقال الجوىري (( :
ــ َ
البائنة  :البئر البعيدة القعر الواسعة  .والبيون مثمو ؛ ألن األشطان تبين عن جرابيا كثي اًر )) ( ،)ٚٛوىذا
ما ذكره أحمد بن فارس (.)ٜٚ

واذا عممنا أن الباء والياء والنون تدل عمى بعد الشيء  ،وانكشافة (ٓ ،)ٛفالعمة في إطالق العرب

عما ذكره الجوىري .
عمى البئر اسم البيون  ،والبائن قد تكون ببعد جوانب البئر  ،أو بعد القعر  ،فضالً َّ

وقد تطمق ( بيون ) من غير ألف و ّلم  ،ويراد بيا النعت  ،قال األزىري  (( :بئر بيون  ،وىي

التي ّل يصيبيا رشاؤىا  ،وذلك ألن جراب البئر مستقيم )) (ٔ.)ٛ
(ٕ)ٛ

الج ُّ
ب  :ضد  ،عند الميث الجب  :البئر البعيدة القعر
ــ ُ
القعر  ،ويجمع عمى ُج َب َبة و ِجباب  ،وأَ ِجباب )) (ٖ ،)ٛوقال أبو ىالل العسكري َّ :إنو  (( :البئر الكثيرة
 ،وقال الخميل  (( :الجب  :بئر غير بعيدة

الماء  ،البعيدة القعر  ،مذكر  ،وقالوا ّ :ل يكون جباً حتى يوجد محفو اًر ّ ،ل يدرى من حفره  .وفي القرآن
ّْ
الجب )) (ٗ ،)ٛ٘( )) )ٛوقال الثعالبي َّ :إنو (( البئر التي لم تطو )) ( .)ٛٙوذكر ابن سيدة ((
 (( :غيابة
حكى عن بعضيم أنو يذكر ويؤنث )) ( .)ٛٚو(( سميت البئر جباً ؛ ألنيا قطعت قطعاً  ،ولم يحدث فييا

طي  ،وما أشبيو )) (.)ٛٛ
غير القطع من ٍّ
الج ُّد البئر القميمة
الج ُّد  (( :البئر الجيدة الموضع من الكأل  ،مذكر وقيل ىي البئر المغرزة  ،وقيل ُ :
ــ ُ
الماء  .قال األعشى (: )ٜٛ
ماجعل ُّ
ب صوب المَّ ِجب الماطر
الجد الظنون الذي
ُجّْن َ
ُ
وقيل  :الجد الماء القميل  .وقيل ىو الماء يكون في طرف الفالة  .وقال ثعمب ىو الماء القديم ...
(ٓ)ٜ
الج ُّد بالضم :
والجمع من ذلك كمو  :أجداد ))  .وذكر الزبيدي جممة أخرى من معانيو قائالً ُ (( :
وثمر كثمر الطمع )) (ٔ.)ٜ
جانب كل شيء ،الجد أيضاً ( السمن  ،و ُ
الب ْد ٌن )  ،نقمو الصاغاني ٌ ،
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ِ
وقفة عمى ما تقدم تظير أن الجد من ألفاظ التضاد ؛ألنيا تدل عمى البئر المغزرة  ،وعمى قميمة
الماء  ،وىذا ما نص عميو كراع النمل (ٕ.)ٜ

لعل سبب تسمية البئر بالجد أن من معاني الجيم والدال القطع  ،قال ابن فارس (( يقال جددت

الشيء َجداً وىو مجدود وجديد  ،أي  :مقطوع  ،وليس ببعيد أن يكون ِ
الج ُّد في األمر والمبالغة فيو من
الجد البئر من ىذا الباب  ،والقياس واحد  ،لكنيا بضم
ىذا  ،ألن يصرمو صريمة ويعزمو عزيمة  ...و ُ

الجيم  ،والبئر تقطع ليا األرض قطعاً )) (ٖ.)ٜ
ـ ـ الجفنة  :البئر الصغيرة  ،والجمع ِجفان  .وأدنى العدد جفنات  .والجفنة  :الرجل الكريم  ،وأعظم ما
يكون من القصاع (ٗ ،)ٜوالخمرة عن ابن األعرابي

(٘)ٜ

.

الج َمم
الج َّمة  :قال الخميل  (( :بئر واسعة كثيرة الماء  ،وقال أبو سعيد  :الجمة الشعر  .والجميع ُ
ــ ُ
)) ( ،)ٜٙوتجمع عمى ِجمام ( ،)ٜٚو الجمة  :الجماعة من الناس ( ،)ٜٛوالماء نفسو ( ،)ٜٜوالقوم يسألون
(ٔٓٔ)

الحمالة (ٓٓٔ)  .وتسمية البئر بيذه التسمية من َج َّم الشيء  ،واستجم  ،أي  :كثر
في َ
الج ُموم  :قال ابن فارس (( :البئر الكثيرة الماء ... ،والجموم من األفراس  :الذي كمما ذىب منو
ـ َ
إحضار جاءه إحضار آخر .فيذا يدل عمى الكثرة  ،واّلجتماع )) (ٕٓٔ) .وتسميتو بالجموم كتسميتو
ٌ
.

الح ُرون ،
بالجمة من جم الشيء واستجم أي  :كثر واجتمع  .ومن معانيو ـ ـ أيضاً ـ ـ اسم فرس من نسل َ
كانت عند الحكم بن َع ْرَع َرة النميري  ،ثم صارت إلى ىشام بن عبد الممك بن مروان (ٖٓٔ).
(ٗٓٔ)

.

الحفَر  :الواسعة الرأس ؛ ألنيا ربَّما تقوضت  ،واتسع رأسيا  ،وربما كانت غير بعيدة القعر
ــ َ
لعل سبب تسمية البئر بالحفر؛ متأتية من َّأنو بمعنى المحفور  ،قال الفيومي  (( :الحفر بفتحتين
بمعنى المحفور  ،مثل العدد  ،والخبط  ،والنفض بمعنى  :المعدود والمخبوط  ،والمنفوض  ،ومنو قيل

لمبئر التي حفرىا أبو موسى بقرب البصرة َ :حفٌَر  ،وتضاف إليو  ،فيقال  :حفر أبي موسى  ،وقال
األزىري  :الحفر اسم المكان الذي ُح ِف َر كخندق أو بئر  ،والجمع أحفار )) (٘ٓٔ) .واألحفار المعروفة
في بالد العرب ثالثة  :فمنيا الحفر الذي ذكرناه قبل قميل  ،ومنيا حفر ضبَّة  ،ومنيا َح ْف ُر سعد بن
زيد مناة بن تميم ( .)ٔٓٙومن معاني الحفر  :التراب المخرج من الشيء و المحفور أحفار .و(أحافير)
()ٔٓٚ

الحفَُر ،جزم وفتح ليجتان  ،وىو ما يمزق باألسنان من ظاىر وباطن
الح ْف ُر و َ
جمع الجمع  .و َ
ـ ِ
الخطَ ْمطَم  ،والكثير من كل شيء ،
ض ِرم  :قال الفيروزآبادي  (( :البئر الكثيرة الماء  ،والبحر َ
الخ ْ
والواسع والجواد المعطاء  ،والسيد الحمول )) ( ،)ٔٓٛوالجمع الخضارم

()ٜٔٓ

.

 .وتسمية البئر بيذه التسمية ؛

قد تكون من باب التشبيو بالبحر الخطمطم  ،أو الجواد المعطاء  ،أو السيد الحمول  ،وقد تكون من باب

التفاؤل بتمك المعاني .
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ِ
ِ
الخفيَّة  :قال ابن مظور  (( :الركية التي حفرت ثم تركت حتى أُنتُثمَت واحتفرت ونقيت  .سميت بذلك ؛
ــ َ
ألنيا استخرجت  ،واُظيرت )) (ٓٔٔ) .وقيل ىي البئر القعيرة سميت بذلك ؛ لخفاء مائيا (ٔٔٔ) .وىي أنثى

في  ،وجمعيا  :خفايا  ،وخفيات  .وتطمق الخفية ويراد بيا  :عرين األسد (ٕٔٔ).
الخ ّْ
َ
ـ ـ َّ
الد ْحمَة  :قال ابن سيدة :
(( َّ
الد ْحمَة  :البئر عن ابن األعرابي  ،وأنشد:
يد والطَّ َم ْع
َع ْم اًر ويز َ
ضطَ ُّر الكريم فََيقَ ْع
ص َي ْ
الحر ُ
و ْ

ت
َنيَْي ُ

ع
يكاد ُي ْنتََز ْ
في َد ْحمَ ٍة فال ُ
وتسمية البئر بـ  :الدحمة  ،قد تكون ماخوذة من َّ
ىوة في األرض  ،وفي أسافل
الد ْحل ؛ وىي َّ

ثم تتسع
األودية  ،فييا ضيق َّ

(ٗٔٔ)

))

(ٖٔٔ)

 ،فشبو جوانب البئر ومداخمو بذلك  ،أو َّأنو مأخوذ من الدحل
(٘ٔٔ)

.

الذي ىو بمعنى  :المصنع يجمع فيو الماء
ـ ـ َّ
الذ َّمة  ،و ّْ
الذ َّمة  :ىي البئر القميمة الماء  ،واختمف عمماء المغة في ضبط الذال  ،فيذا األزىري يجعل
َّ
الذ َّمة المفتوحة الذال اسماً عمى البئر القميمة الماء  ،ويجعل معناىا مغاي اًر لمعنى المكسورة الالم ،

فضالً عن اختالف جمعييما  ،قائالً (( قال ابن األعرابي َ :ذ ْم َذ َم إذا قمل عطيتو  ،وُذ َّم الرجل إذا
ُىجي  ،وُذم إذا ُن ِقض  ...و َّ
الذ َّمة البئر القميمة الماء والجمع ُذ ّّم  ،و ّْ
الذ َّمة  :العيد  ،وجمعيا ِذمم ِ
وذمام

))

()ٔٔٙ

.

أما ابن فارس  ،فإنو يجعل مكسورة الذال اسماً عمى البئر  ،قائالً  (( :الذال والميم في المضاعف
َّ

أصل واحد يدل كمو عمى خالف الحمد  .يقال ذممت فالناً أ ُذ ُّمو  ،فيو ذميم ومذموم  ،إذا كان غير
حميد  ،ومن ىذا الباب ّْ
الذ َّمة  ،وىي البئر القميمة الماء )) (.)ٔٔٚ

وقفة عمى النصين المتقدين تظير أن الذمة فييا ليجتان  ،وىما  :بفتح الذال وكسرىا  .فضالً عن
ذلك تسمية البئر القميمة الماء َّ
بالذمة يرجع إلى أنيا مذمومة .
أذمت ركابيم ) إذا ( أعييت وتخمفت ) وتأخرت عن جماعة اإلبل
ومن المجاز قول العرب َّ ( ((:

ولم تمحق بيا  ،كأنيا أقمت قُ َّوتيا في السير  ،مأخوذ من الذمة  ،وىي الركية القميمة الماء )) (.)ٔٔٛ
وقد تجرد الذمة من األلف والالم  ،فيقال  ( :بئر ذمة ) عمى الوصف  ،قميمة الماء ؛ ألنيا تذم ،
وقيل  :ىي  :الغزيرة  ،فتكون من األضداد (.)ٜٔٔ

واذا كانت بمعنى الغزيرة الماء فإنيا تكون مشتقة من الذميم بمعنى الندى  ،وىو الخير الكثير إذ

يقال  (( :ىو أندى من فالن  ،أي أكثر خير منو )) (ٕٓٔ).
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(ٕٔٔ)
ِ
َّ
(م ْف ُع ْول) ( مذموم )  ،وىي مثل الذمة في سبب
ـ ـ الذميم  :ذكره الزبيدي
 ،وىي (فَعْيل) بمعنى َ
التسمية  .ومن معاني الذميم  ،قال الفيروزآبادي (( شيء كالبثراألسود أو األحمر يشبو بيض النمل
يعمو الوجو واألنوف من حر أو حرب  ، ...والذميم ما يسيل عمى أفخاذ اإلبل والغنم وضروعيا من

ألبانيا  ،والذميم الندى  ،والبياض الذي يكون عمى أنف الجدي عن كراع )) (ٕٕٔ).

الرِجم  :لم يذكره الخميل  ،وابن األع اربي  ،وذكره ابن سيدة  ،وابن منظور  ،قال ابن سيدة (( :الرجم
ـ ـ َّ
ـ أيضاً ـ الحفرة  ،والبئر  ،والتنور )) (ٖٕٔ) .والرجم من ألفاظ المشترك  ،قال الخميل (( الرجم في القرآن

 :القتل في شأن نوح ـ عميو السالم ـ  .والرجم  :اسم لما يرجم بو الشيء والجميع الرجوم  ،وىي

ال حجارة  ...والرجم  :الرمي بالحجارة  ،والرجم  :القذف بالغيب وبالظن  ،ومنو قولو تعالى (( :
ألرجمنك واىجرني ممياً )) (ٕٗٔ)  ،أي  :ألقولن فيك ما تكره  ،والرجم  :القبر ويجمع عمى أرجام ))

(ٕ٘ٔ)

 ،ومن معاني الرجم ـ أيضاً ـ قال ابن سيدة :

(( اإلخوان  ،عن كراع وحده  ،واحدىم َ :ر ْجم
()ٕٔٙ

.

ور َجم  .وّل أدري كيف ىذا  ،وقال ثعمب  :الرجم  :الخميل والنديم ))
َ
ويطمق عمى البئر ىذه التسمية ؛ ألن من معاني الرجم الرمي بالحجارة  ،و َّأنيم كانوا إذا حفروا بئ اًر
رموا الحجارة عنو .

الرس  :قال ابن سيدة  (( :البئر القديمة  ،أو المعدن  ،والجمع رساسٌ  ،قال النابغة الجعدي :
ـ ـ َّ
اسا
تنابمةً يحفرون ّْ
الر َس َ

()ٕٔٚ

))

()ٕٔٛ

.

رساً  ،أي  :حفرت بئ اًر
ورسست َّ

()ٕٜٔ

 .وقد يطمق الرس عمى البئر وّل يراد بو البئر القديمة

قصداً عمى نحو ما ذكره ابن سيدة  ،بل يقصد بو العموم  ،قال ابن منظور  (( :الرس البئر ،
رس )) (ٖٓٔ) .أو يراد بو غير دّللة البئر  ،من ذلك  :اسم و ٍاد  ،في قول
وكل بئر عند العرب ٌ

زىير

(ٖٔٔ)

:

الر ّْس ِ
كاليد لِْمفَِم
َب َك ْرَن ُب ُكو اًر واستَ َح ْرَن بِ ُس ْح َرٍة
فيُ َّن ووادي َّ
الرس ابتداء الشيء (ٕٖٔ)  ،و (( الرس بئر لثمود  ،وقولو تعالى (( وأصحاب الرس ))
و َّ

الزجاج  :يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود  ،وقال  :ويروى أن الرس قرية باليمامة ))

(ٖٖٔ)

(ٖٗٔ)

 ،قال

 .وفي

قوافي الشعر فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس  ،والعالمة  ،أرست الشيء  :جعمت لو عالمة (ٖ٘ٔ).

رس ـ أيضاً ـ وىي من األضداد ))
وقال ابن فارس  (( :الرس  :اإلصالح بين الناس  ،ويقال  :اإلفساد ّّ

(.)ٖٔٙ
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الرسم  :قال ابن سيدة  (( :الركية التي تحفرىا ثم تدعيا فتندفن من قبل أن تستنبطيا  ،وجمعيا الرسام ،
ـ ـ َّ
()ٖٔٛ
الرِكيَّة  :البئر التي
 ...وأنيا من عامة أسماء اآلبار )) ( . )ٖٔٚومن معانييا  :األثر أو بقيتو
 .ـ َّ
()ٖٜٔ

وركي (ٔٗٔ) .وىي من األضداد .
 ،وىي من األضداد (ٓٗٔ) ،والجمع ركايا ،
ّ

فييا ماء قل أو كثر
وتكنى بـ  :أم ِغ ْر ٍ
س (ٕٗٔ).
ـ ـ َّ
الزُىوق  :قال ابن فارس  (( :البئر البعيدة القعر)) (ٖٗٔ) ،ويسمى بيذه التسمية ؛ ألن الشيء إذا سقط
فيو يمضي وييمك  .وىو (فَعول) بمعنى ِ
(فاعل)  ،قال ابن فارس  (( :الزاي والياء و القاف أصل واحد
ُْ
(ٗٗٔ)
،
يدل عمى تقدم ومضي  ...ومن الباب الزىق وىو قعر الشيء ؛ ألن الشيء ُيزىق فيو إذا سقط ))
وقال ابن سيدة  (( :زىق يزىق زىوقاً بطل وىمك  .وىو زاىق  ،وزىوق  ،وفي التنزيل َّ (( :
إن الباطل

كان زىوقاً )) (٘ٗٔ) )) ( )ٔٗٙوتأتي بمعنى المتقدمة من النوق (.)ٔٗٚ
ـ ـ السُّك  :قال األزىري  (( :يقال لبيت العقرب  :السُّك  ،والس ُّ
طيب
ُّك  :البئر الضيقة  .وقال الميث :
ٌ
الطي  .والسك جحرالعنكبوت )) (،)ٔٗٛ
يتخذ من مسك ورامك  .والسك من الركايا المستوية الجراب و ّْ

والمستقيم من البناء  ،والحفر  ،وعن ابن األعرابي لؤم الطبع ( .)ٜٔٗوتسمية البئر بالسك مصدر من الفعل

سك بمعنى ضيق

(ٓ٘ٔ)

.

الس ُك ْوك  :البئر الضيقة  ،وجمعيا سكاك (ٔ٘ٔ).
ـ
َّ
السْم َجم  :وىو ما تفررد بو الفيروزآبادي  ،والزبيدي  ،قال الفيروزآبادي  (( :السمجم  ...نبت  ...والطويل
ـ ِّ

من الخيل  ،ومن النصال ومن الرجال  ،والجمل المسن الشديد  ...وجمعيا َس ِ
الجم بالفتح  ،والمحي
الشديد الكثيف  ،والرأس الطويل المحيين  ،والبئر العادية الكثيرة الماء)) (ٕ٘ٔ) .وىو من األسماء الفارسية
(ٖ٘ٔ)

.

الم َع َّربة  ،أصمو بالشين  ،والعرب ّل تتكمم بو إّل بالسين
ُ
(ٗ٘ٔ)
ـ َّ
 ،وأضاف قائالً  (( :الشبكة  :اآلبار المتقاربة
الش َبكة  :قال ابن سيدة  (( :بئر عمى رأس جبل ))
 ،وقيل  :ىي األرض الكثيرة اآلبار  ...وشركة الصائد في الماء  ،والبئر  .والجمع  :شباك )) (٘٘ٔ).
ـ الطَّوي  :ذكره ابن األعرابي من غير ذكر اشتقاقو  ،قائالً  (( :وأسماء البئر ىي  :الطوي  ،والجمع

أطواء )) ( ،)ٔ٘ٙوقال ابن فارس ىي  (( :البئر المطوية  .قال :

()ٔ٘ٚ

))

()ٔ٘ٛ

.

ومحترق من يابس الجمد قاحل
فقمت لو ىذا الطوي وماؤه
ٌ
ِ
(م ْف ُع ْول)  ،فمذلك جمعوه عمى األطواء ،
وىو مذكر بيذا اّلسم  ،وىوفي األصل صفة (فَعْيل) بمعنى َ

وان انتقل إلى باب اّلسمية (.)ٜٔ٘

ـ ـ الطوية  :البئر المطوية بالحجارة  ،جمعو أطواء (ٓ.)ٔٙ
ـ الظَُّنون  :قال األزىري  (( :قال األعشى في الظنون  :ـ وىي البئرالتي ّل يدرى أَفييا ماء أَم ّل ؟ ـ
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ِ
ِ
الج ُّد الظنون الذي
ما ُجع َل ُ

ب صوب المَّ ِجب الماطر )) (ٔ.)ٔٙ
ُجّْن َ
(ٕ)ٔٙ
(م ْف ُعول)  ،سميت البئر بذلك من الظن بمعنى
ويقال  :القميمة الماء
والظنون ( :فَ ُعول) بمعنى َ
الشك  ،يقال ظننت الشيء  ،إذا لم تتيقنو (ٖ .)ٔٙو من معانيو  :الرجل المسيء الظن بكل واحد (ٗ.)ٔٙ
وقال ابن منظور  (( :الرجل القميل الخير  ...الظنون  :المتيم في عقمو  ،والظنون  :كل ما ّليوثق بو

من ماء أو غيره )) (٘ ،)ٔٙوالظنون من النساء  :التي ليا شرف تتزوج طمعاً في ولدىا وقد أسنت  ،سميت

ظنوناً  ،ألن الولد يرتجى منيا

()ٔٙٙ

 .وقد تجرد الظنون من األلف والالم  ،فيقال  ( :بئر ظنون )  ،فيراد

بيا الوصف ّل اّلسم  ،أي  :وصفيا بقميمة الماء ّ ،ل يوثق بمائيا

()ٔٙٚ

ـ العجوز  :قال الفيروزآبادي (( :العجوز  :اإلبرة  ،واألرض  ،واألرنب  ،واألسد  ،واأللف من كل شيء ،

والبئر  ،والبحر  ،والبطل  ،والبقرة  ،والتاجر  .)ٔٙٛ( )) ...وقد أكثراألدباء في جمع معانيو كثرة زائدة

ذكر منيا سبعة وسبعين معنى (.)ٜٔٙ

العْيمَم  :قال الخميل  (( :العيمم  :البحر  ،ويقال  :العيمم البئر الكثيرة الماء  ،قال :
ـ َ

أورد من كل خميف راعي )) (ٓ.)ٔٚ

العْيمَم لن ُنراعي
َ
ياج َّمة َ
وقال ابن سيدة  (( :البئر الكثيرة الماء  .وقيل  :ىي الممحة من الركايا  ،وقيل ىي الواسعة ،

وربَّما سب الرجل فقيل  :يا ابن العيمم  ،يذىبون إلى سعتيا  ... .والعيمم  :الماء الذي َعمَ ْيو  ،وقيل :
العيمم  :الماء الذي عمتو األرض يعني المندفن  ،حكاه كراع  .والعيمم  :الضفدع  ،عن ابن فارس ))

(ٔ .)ٔٚوالجمع العيالم
(ٖ)ٔٚ

.

(ٕ)ٔٚ

 .وتطمق لفظة ( عيمم ) ويراد بيا الوصف فيقال  ( :بئر عيمم )  ،أي :

كثيرة الماء
ـ ِ
الغامدة  :قال الزبيدي  (( :البئر المندفنة  ،كأنو أُغمد ماؤه بالتراب  ،والغامدة ـ أيضاً ـ  ...السفينة
المشحونة )) (ٗ.)ٔٚ

ـ الفَقير  :وىي التي فقر جبميا فاتخذت حديثاً (٘ ،)ٔٚوىي من ألفاظ المشترك  ،قال ابن سيدة (( :
الفقير اآلبار المجتمعة الثالث فما زادت  .وقيل  :ىي آبار تحفر وينفذ بعضيا إلى بعض  .والفقير
ركية معروفة  ...وفم القناة التي تجري تحت األرض )) ( .)ٔٚٙوالمكسور ِفقار الظير  ،ومنو اشتق
الفقير ؛ ألن الفقر كسر فقاره وأضعفو ( .)ٔٚٚوذكر ابن منظور من معانيو  :البئر التي تغرس فييا

الفسيمة ثم يكبس حوليا بتُْرنوق المسيل  ،وىو الطين ّْ ،
وبالدمن وىو البعر  .والبئر العتيقة  :فقير ،
وأصمو من ِ
فقرت البئر إذا حفرتيا ّلستخراج مائيا (.)ٔٚٛ

ـ القَ َرب  :قال األزىري  (( :عن الفراء  ...القرب  :البئر القريبة الماء  ،فإذا كانت بعيدة فيي َّ
النجاء
 .وأنشد :
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ِ
()ٜٔٚ
ِ
َّ
الت َّ
َّ
.
))
ب
ب
ينيضن بالقوم
عميين ُّ
موك ٌ
بالن َجاء والقَ َر ْ
الصمُ ْ
َ
واألصل في القرب أن يراعى القوم بينيم وبين المورد وىم يسيرون بعض السير حتى إذا كان
بينيم وبين الماء عشية أوليمة عجموا فقربوا

(ٓ)ٔٛ

لقربو .

 ،ثم اطمق عمى البئر ؛ لسرعة ورود الماء منو ،
(ٔ)ٔٛ

 ،وقال الزبيدي  (( :القميمة الماء

ـ القَُروع  :قال أبو عمرو الشيباني  ((:البئر الكثيرة الماء ))
 ،قالو الفراء  ،أي  :التي يقرع قعرىا َّ
الدلو  ،لفناء مائيا  ،وقيل  :ىي التي تحفر في الجبل من
أعالىا إلى أسفميا )) (ٕ .)ٔٛوالوعل الطويل القرن (ٖ ،)ٔٛوالقروع من اإلبل  :التي ّل تستقر في

المبرك (ٗ.)ٔٛ
ـ الِقمَّة  :الجب العظيم  .وقيل  :الجرة العظيمة  ،وقيل  :الجرة عامة  ،وقيل الكوز الصغير  ،والجمع
ِقمَل  ،وقالل (٘.)ٔٛ

القمِ ْيب  :البئرالعادية ّليعمم ليا صاحب وّلحافرتكون في البراري ( .)ٔٛٙوذكر أبو البركات األنباري
ـ َ
أن القميب  :البئر قبل أن تطوى ( .)ٔٛٚوسميت قميباً ؛ ألنو ُقمِب ترابيا ( .)ٔٛٛوالجمع ُقمُب وأَقمبة (،)ٜٔٛ
وفي ليجة من أنث وفي ليجة من ذكر  ،والتذكير أكثر (ٓ.)ٜٔ

استعمل البحتري لفظة القميب لإلشارة إلى غ ازرة عطاء ممدوحو  ،وكرمو الذي يغني عن غيره من

بالقمُب النوازح  ،قال البحتري
الناس الذين شبييم ُ

(ٔ)ٜٔ

:

َي ُس ُّح عطاؤه فينا فيغني
القمَ ْي َذ ُم أو القميزم  :قال األزىري  (( :قال الميث وغيره  :القميذم  :البئر الكثيرة الماء  ،وأنشد :
ـ َ
يدىا َم ْخ ُج ّْ
َّ
الدّل ُج ُموماً )) (ٕ.)ٜٔ
إن لنا َقمَ ْي َذ َماً قدوماً
يز ُ
عن القمب النوازح والسواني

القْم ُزم  ،فصغر عمى جية المدح (ٖ .)ٜٔوأما
وذكر ابن منظور أنو يروى ُقمَْي ِزماً اشتق من بحر ُ
الزبيدي فإنو يرى  (( :قميزم  :مصغ اًر البئر الغزيرة  ،ليجة في القميذم بالذال  ،اشتقت من بحر القمزم في
كثرة مائيا )) (ٗ.)ٜٔ

ـ القَ ُموس  :قال الزبيدي  (( :بئر تغيب فيو الدّلء من كثرة مائيا  ...وقمست الدلو في الماء  ،إذا
غابت فيو  ،وىي بئر بينة ا ِلقماس  ،بالكسر )) (٘.)ٜٔ

ـ ال َك ُّر  :قال ابن قتيبة  (( :الكر من أسماء اآلبار )) ( .)ٜٔٙمذكر  .وىومن ألفاظ المشترك  ،ومن

الرحل
معانيو  :الحبل الذي يصعد بو النخل  ،وقيل  :ىو حبل السفينة أو عام  ، ،والكر
ماضم ظمفتي َّ
َّ
وجمع بينيما أو ِ
الح ْسي أو موضوع يجمع فيو الماء اآلجن ليصفو ،والكر  :الرجوع (.)ٜٔٚ
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ِ
()ٜٔٛ
ِ
ِ
ـ الم ْدفان  ،و َّ
الدفن  ،و ّْ
 ،واألصل في
ودفُن
الدفن  :بئر أوحوض أومنيل يندفن  ،والجمع دفان ُ
كأن الدفن من فعميا  .وركية دفين ِ
التسمية من قوليم  :ركية دفين وكذلك مدفان َّ
ودفان إذا اندفنت بعضيا
 ،وركايا ُدفُن ؛ قال لبيد :
ُس ُدماً قميالً عيده بأنيسو

من بين أصفر ناصح ِ
ودفان
الم ْسيََبة  :قال ابن مظور  (( :المسيبة من اآلبار التي يغمبك ِس ْي َبيا حتى ّل تقدر عمى الماء وتُ ْس ِي َل .
ـ ُ
وقال شمر  :المسيبة من الركايا  :التي يحفرونيا  ،حتى يبمغوا تراباً مائقاً  ،فيغمبيم تَييُّال  ،فيدعونيا ))
(ٕٔٓ) .واستعممت بدون تعريف  ،وصفاً لمبئر الكثير الماء  ،قال ابن منظور  (( :قال الكسائي  :بئر
()ٜٜٔ

)) (ٕٓٓ).

مسيبة التي ّل يدرك قعرىا  ،وماؤىا )) (ٕٕٓ).

الم ْق َع َدة  :قال األزىري  (( :المقعدة من اآلبار  :التي احتفرت فمم ينبط ماؤىا  .وىي المسيبة عندىم ))
ـ ُ
(ٖٕٓ).
ِ
ِ
الم ْنقُُر ،بضم الميم والقاف  :بئر صغيرة  ،وقيل  :بئر
الم ْنقُُر  :قال ابن مظور  (( :الم ْنقُُر و ُ
ـ الم ْنقُُر و ُ
ضيقة الرأس تحفر في األرض الصمبة لئال َّ
تيشم  ،والجمع المناقر  ،وقيل  :المنقر والمنقر بئر كثيرة
الماء بعيدة القعر  ،وأنشد الميث في ِ
الم ْنقَر:

ِ
ِ
الخازِر
ب
أصدرىا عن ِم ْنقَ ِر السنابر
نقر الدنانير وش ْر ُ
والمنقر ـ أيضاً ـ الحوض )) (ٕٗٓ) .والمنقر كل ما نقر لمشراب (ٕ٘ٓ)  ،وليذا أطمق عمى البئر اسم النقر .
()ٕٓٙ
ـ َّ
ثم
النجاء  :البئر البعيدة الماء  .واألصل فييا اّلنفصال من الشيء  ،ومنو نجا فالن من فالن
َّ ،

اطمقت عمى البئر  ،عمى التشبيو ،أي  :تشبيو بعد الماء في البئر باّلنفصال عنيا .
ـ النقيع  :قال الخميل  (( :البئر الكثيرالماء  ،تذكره العرب وجمعو أ َْن ِقعةٌ )) ( .)ٕٓٚومن معانيو ـ أيضاً ـ
شراب يتخذ من الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ  ،والماء الناقع  ،والصراخ  ،وموضع في بالد ُم َزينة
عمى عشرين فرسخاً من المدينة (.)ٕٓٛ

وتسمية البئر بالنقيع يحتمل وجيين  :أحدىما  ،أن يكون (الفَ ِعْيل) بمعنى (الفاعل)  ،أي  :الناقع من
الفعل  :نقع  ،بمعنى كثر  ،قال الخميل  (( :نقع الموت يعني كثر )) ( .)ٕٜٓواآلخر  ،أن يكون من الفعل

نقع ـ أيضاً ـ ولكن بمعنى طال مكثو  ،قال الفيومي  (( :النقيع البئر الكثيرة الماء  ،ونقع الماء منقعة نقعاً

من باب َنقَ َع طال مكثو فيو ناقع ونقيعٌ )) (ٕٓٔ).
ـ اليَموم  :البئر الكثيرة الماء (ٕٔٔ)  ،وىي من ألفاظ المشترك  ،قال ابن منظور  (( :اليموم الناقة
الحسنة المشية  ،والناقة

تُيَ ّْمم األرض بفييا وترتع أدنى شيء تجده )) (ٕٕٔ) ،والقصب إذا ىزتو الريح
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ِ
(ٖٕٔ)
 .ولكثرة الماء في البئر أطمق عميو اليموم  ،قال ابن فارس  (( :الياء والميم  :أصل
فتراه يصوت
صحيح يدل عمى ذوب  ،وجريان  ،ودبيب وما أشبو ذلك  ،ثم يقاس عميو ))

(ٕٗٔ)

.

ـ اليَ ْوىاةُ  ،و اليُوىاة  ،واليَ ْوىاءة  ،واليَ ْوىاء  :قال الزبيدي  (( :اليوىاة بالفتح  ،وتضم وىذه عند الفراء
األحمق األخرق الذاىب المب  ،والجمع اليواىي  ،و ـ أيضاً ـ البئر التي ّل متعمق ليا وّل موضع لرجل
(ٕ٘ٔ)

 ،ومثمو اليوىاءة  ،واليوىاء

()ٕٔٙ

.

نازليا ؛ لبعد جاليا  ،عن ابن السكيت كاليَ ّوةَ  ،والميواة ))
وعمَّة التسمية ىي تشبيو البئر التي ّل متعمق ليا باألحمق األخرق  ،فكالىما يصعب الوصول إلى قرارىما

.

اليوة  :البئر  ،وقيل  :اليوة  :الحفرة البعيدة القعر وىي
ـ اليُ َّوة  :قال األزىري  (( :قال أبو عمرو َّ :
الميواة )) ( . )ٕٔٚوقال ابن سيدة  (( :اليوة ما انيبط من األرض  ،وقيل  :الوىدة الغامضة من األرض
()ٕٔٛ
ىوى ( .)ٕٜٔوعمَّة اطالق
))
 .وقيد ابن دريد اليوة التي بمعنى البئر  ،بالبئر البعيدة القعر و الجمع ٍّ
اسم اليوة عمى البئر ىي ذاتيا في اليوية ؛ فالياء والواو والياء أصل صحيح يدل عمى خمو  ،وسقوط

(ٕٕٓ).

ـ اليَويَّة  :قال األزىري  (( :قال األصمعي  :اليوية  :بئر بعيدة الميواة )) (ٕٕٔ) .واألصل في دّللة
اليوية ىو الموضع الذي ييوي من يقوم عميو  ،أي  :يسقط (ٕٕٕ)  ،ومن ثم أطمقت عمى البئر ؛ ألنو

الموضع الذي قد ييوي من يقوم عميو ـ أيضاً ـ .

ـ ُي ْم ُؤود  :قال ابن سيدة  (( :بئر  ،قال الشماخ
ص ْعر الخدود كما غدت
غدون ليا ُ
جعمو اسماً لمبئر  ،فمم يصرفو ))

(ٕٕٗ)

(ٖٕٕ)

:

عمى ماء يمؤود الدّلء النواىز

.

ويأتي صفة يراد بيا النعومة من قوليم  :غصن يمؤود  ،أي  :ناعم  ،وامرأة يمؤودة  :شابة ناعمة ،

ويمؤود  :موضع

(ٕٕ٘)

.

وسميت البئر بيذه التسمية من باب التفاؤل ؛ ألنو بمائيا يمأد النبات  ،أي  :يروى  ،قال ابن فارس :

ي في الشيء )) (. )ٕٕٙ
(( الميم واليمزة والدال كممة تدل عمى ُح ْسن حالٍ  ،ور ّْ
نتائج البحث

َّ 
إن لمعرب (  ) ٜ٘تسعة وخمسين اسم جنس لمبئر  ،وصمت إلينا فـ ـ ــي ثالثة أقسام من التأليف ،
وىي كتاب البئر ّلبن األعرابي  ،ومعاجـ ــم الموضوعات واأللفاظ  ،و البمدان والجغرافيا .
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 اختصاص البئر بأسماء كثيرة يشكل ظاىرة تحتفظ بيا ذاكرة المعجم العربي ،ترجــع في أصميا إل ــى

مرجعيات شتى  ،من ــيا ما ىو متــعمق بخصائصيا ومضمونيا  ،وقد أحصينا منيا ثمان أقسام  ،من

نحو  :قمة المياه الخارجة منـيا وكثرتيا وطريقة حفرىا وصغرىا وكبرىا وقرب مائيا و بعده ...إلى
آخـ ـره  .ومنيا ما يرجع إلى باب التفاؤل  .ومنيا ما ىو متعمق بحاجة العربي إل ـ ــى اآلبار ذات المياه

العذبة الغزيرة  ،ولقد شكل ىذا الحقل ثمث المعجم .

 أسماء البئر ليست أسماء عمى الحقيقة ـ سوى ( البئر )  ،و( الرس ) ـ بل ىي صفات شاع استعماليا
وتردد عمى األلسن  ،فأخذت طابع اّلسم لذلك المسمى  .وما ىذا التحول اّل من صور التطور

الدّللي  ،وىو يؤكد ما ذىب إليو الدرس المغوي الحديث في تطور الصفة وانتقاليا إلى فصيمة

األسماء .

 الواقع المغوي لممعجم يثبت وجود الترادف  .فضال عن ذلك فقد سجمنا ثالثين اسماً مشتركاً ـ ما يقرب

معرباً سوى ( السمجم )  ،وشيدت
من نصف المعجم ـ وخمسة أسماء متض ــادة  ،ولم نمحظ اسماً َّ

األسماء اختالفاً في الميجات وذلك في ثمان مواضع  ،كما أنيا لم تشيد اّل كنية واحدة .

 ذكرنا في المعجم اشتقاق الكثير من األسماء  ،وبيان عمة التسمية؛ تحقيقاً ألكبر قدر من الفائدة .
والحمد هلل ّْ
رب العالمين .

اليوامش :

ٔ .ينظر  :شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك  ٔٔٚ /ٔ :ـ  ، ٔٔٛوجامع الدروس العربية .ٔٓٛ/ٔ:
ٕ .ينظر  :شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك  ٔٔٚ /ٔ :ـ  ، ٔٔٛوجامع الدروس العربية .ٔٓٛ/ٔ:
ٖ .كتاب البئر . ٘ٛ :
وسر العربية  ،الثعالبي .ٕٜٔ :
ٗ .فقو المغة ّ
٘ .المخصص . ٕٗ /ٖ :
 .ٙكتاب البئر . ٘ٛ :

 .ٚالبرىان في عموم القرآن .ٕٚٓ/ٔ :
 .ٛكتاب البئر  ،ٙٗ :وينظر  :الجراثيم  ٜٔ /ٕ :ـ ٕٓوالمخصصٖ ٕٙ /ـ ٖٔ
 .ٜاألنبياء ٖٓ.

ٓٔ .كتاب سيبويو .ٕٗ/ٔ :
ٔٔ .المزىر في عموم المغة وأنواعيا  ،ٕٗٓ/ٔ :وينظر  :الترادف في المغة  ،حاكم مالك الزيادي  ، ٘ٗ :و منيج البحث
المغوي  ،عمي زوين . ٖٔٙ :
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ٕٔ .ينظر  :المزىر في عموم المغة وأنواعيا  ٕٗٓ /ٔ:ـ ٖٓٗ ،وفقو المغة العربية  ،كاصد ياسر الزيدي  ، ٔٛٓ:والدّللة
القرآنية عند الشريف المرتضى . ٕٔ٘ :

ٖٔ .ينظر  :المزىرفي عموم المغة وأنواعيا .ٖٕ٘/ٔ :
ٗٔ .ينظر  :عمم الدّللة  ،أحمد مختار عمر ،ٕٔٚ:والدّللة القرآنية عند الشريف المرتضى . ٕٔ٘ :
٘ٔ .ينظر  :فقو المغة العربية  ،كاصد ياسر الزيدي . ٔٚٛ :
 .ٔٙالمزىر في عموم المغة وأنواعيا .ٗٓ٘/ٔ :

 .ٔٚينظر  :معجم أسماء البئر  ،بتتبع كل لفظة في مكانيا .
 .ٔٛفصول في فقو العربية  ٖٔٛ :ـ . ٖٜٔ
 .ٜٔينظر  :دور الكممة في المغة  ، ٔٛ٘ :والدّللة القرآنية عند الشريف المرتضى ، ٕٔٚ :
ٕٓ .فقو المغة وخصائص العربية  ،محمد المبارك  ٜٜٔ :ـ ٕٓٓ  ،وفي الميجات العربية  ،إبراىيم أنيس ، ٔٚٙ :
وفصول في فقو المغة  ، ٕٔٛ :والترادف في المغة  ،ٔٗٗ :والدّللة القرآنية عند الشريف المرتضى . ٕٔٚ:

ٕٔ .الحج ٘ٗ .
ٕٕ .ق ٕٔ .

ٖٕ .ينظر  :غرائب التفسير وعجائب التأويل ٕ. ٛٔٙ /
ٕٗ .كتاب سيبويو ٓ ٕٗ / ٔ :

ٕ٘ .الصاحبي في فقو المغة ٓ ٕٓٔ :
 .ٕٙينظر  :التعريفات ٓ ٜٔٔ :
 .ٕٚينظر  :المزىر ٓ ٖٜٙ / ٔ :
 .ٕٛينظر  :المصدر نفسو ٓ ٖٜٙ / ٔ :

 .ٕٜتصحيح الفصيح  ،ابن درستويو .ٖٙٗ / ٔ :
ٖٓ .المصدر نفسو ٓ ٔٙٙ / ٔ :
ٖٔ .المغة ٓ ٕٕٛ :
ٕٖ .ينظر  :من تجارب األصوليين في المجاّلت المغوية ٓ ٜٚ – ٜٗ :
ٖٖ .اإلحكام في أصول األحكام  ، ٔٔ / ٔ :وينظر  :من تجارب األصوليين في المجالت المغوية ٓ ٜٗ :
ٖٗ .من تجارب األصوليين في المجاّلت المغوية ٓ ٜٙ :
ٖ٘ .ينظر  :المصدر نفسو ٓ ٜٚ :
 .ٖٙفي الميجات العربية .ٔٛٓ :
 .ٖٚالرافد في عمم األصول ٓ ٔٛ٘ :

 .ٖٛاألضداد في كالم العرب  ،ألبي الطيب المغوي . ٔ/ٔ :
 .ٖٜفي الميجات العربية  ٜٔ٘ :ـ ،ٜٔٙوينظر  :فصول في فقو المغة .ٖٖٙ :
ٓٗ .المزىر .ٖٛٚ / ٔ:
ٔٗ .المصدر نفسو . ٖٛٚ /ٔ :
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ٕٗ .فقو المغة  ،عمي وافي  ، ٜٕٔ :وينظر  :عمم الدّللة  ،أحمد مختار عمر ٔ.ٜٔ
ٖٗ .الصاحبي في فقو المغة .ٜٛ :
ٗٗ .المصدر نفسو . ٜٛ :

٘ٗ .المخصص . ٖٜٙ/ٗ :
 .ٗٙالمزىر  . ٖٜٙ/ٔ :وينظر  :عمم الدّللة  ،أحمد مختار عمر. ٜٔٗ :
 .ٗٚفقو المغة  ،عمي وافي .ٜٔٗ :
 .ٗٛدراسات في فقو المغة .ٜ :

 .ٜٗينظر  :فصول في فقو المغة العربية  ،رمضان عبد التواب  ٖ٘ٛ :ـ . ٖٜ٘
ٓ٘ .ينظر  :فقو المغة العربية  ،كاصد ياسر الزيدي . ٖٖٔ :
ٔ٘ .في الميجات العربية . ٔ٘ :
ٕ٘ .ينظر :المصدر نفسو . ٔ٘ :

ٖ٘ .ينظر  :معجم أسماء البئر ،بتتبع كل ليجة في مكانيا .
ٗ٘ .ينظر  :شرح الرضي عمى كافية ابن الحاجب  ، ٖٜٔ/ٕ :والتعريفات . ٛٔ :
٘٘ .ينظر  :المنجد في المغة . ٜٜٙ :
 .٘ٙتاج العروس . ٖٓٓ/ٖٗ :

 .٘ٚينظر  :العين  ،ٖٛٓ/ٛ :وتاج العروس . ٖٓٓ/ٖٗ :
 .٘ٛينظر  :تاج العروس . ٖٜٓ/ٖٗ :
 .ٜ٘المنجد . ٖٔٙ/ٔ :
ٓ .ٙينظر  :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ، ٖ٘ٛ/ٕ :والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير . ٙٛ/ٔ :
ٔ .ٙتصحيح التصحيف وتحرير التحريف . ٚٚ/ٔ :
ٕ .ٙالحج . ٗ٘ :
ٖ .ٙلسان العرب  ، ٙٛ/ٔٗ :وينظر  :كتاب البئر . ٘ٛ :
ٗ .ٙينظر  :لسان العرب . ٙٛ/ٔٗ :
٘ .ٙالعين . ٔٓٔ/ٖ :

 .ٙٙينظر  :لسان العرب . ٙٛ/ٔٗ :
 .ٙٚديوانو  ، ٖٜٔ :وفي الديوان  ( :وناعتاً ) بدّلً من ( وعالجاً ) .
 .ٙٛتيذيب المغة . ٕٛٗ/ٕٔ :

 .ٜٙينظر  :لسان العرب .ٙٗ /ٙ :
ٓ .ٚينظر  :المخصص  ، ٕٗ/ٖ :ولسان العرب . ٕٓ /ٛ :
ٔ .ٚينظر  :المطمع عمى ألفاظ المقنع . ٖٜٔ/ٔ :
ٕ .ٚتاج العروس .ٖ٘ٚ/ٕ:
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ٖ .ٚينظر  :لسان العرب . ٕٙ/ٔٓ :
ٗ .ٚالقاموس المحيط .ٕٔٗ/ٔ :

٘ .ٚينظر  :لسان العرب . ٗٔٗ/ٕ :
 .ٚٙتاج العروس . ٖٗ٘/ٚ :
 .ٚٚتيذيب المغة . ٖٜ٘/ٔ٘ :
 .ٚٛالصحاح . ٕٓٛٗ/٘ :

 .ٜٚينظر  :مجمل المغة . ٔٗٓ/ٔ :
ٓ .ٛينظر  :مقاييس المغة .ٖٜ٘/ٔ :
ٔ .ٛتيذيب المغة . ٖٜ٘/ٔ٘ :
ٕ .ٛالصحاح . ٜٔٙ/ٔ :
ٖ .ٛالعين . ٕ٘/ٙ :
ٗ .ٛيوسف . ٔٓ :

٘ .ٛالتمخيص في معرفة أسماء األشياء . ٕٛٔ/ٔ :
 .ٛٙفقو المغة . ٖٓٛ :
 .ٛٚالمخصص . ٖٔٗ/٘ :

 .ٛٛلسان العرب . ٕ٘ٓ/ٔ :
قيس

:

ٔٗٔ

،

ورواية

بن
ميمون
الكبير
األعشى
 .ٜٛديوان
ب صوب المَّجب الزاخر
ما ُيجعل الجد الظنون الذي
ُجّْن َ
ٓ .ٜالمحكم والمحيط األعظم  ، ٔٛ٘/ٚ :وينظر  :المخصص  ، ٕ٘ /ٖ :وتاج العروس. ٗٚٙ/ٚ

الديوان

ىي

ٔ .ٜتاج العروس .ٗٚٙ/ٚ :

ٕ .ٜينظر  :المنتخب من غريب كالم العرب .ٖٜٗ/ٔ :
ٖ .ٜمقاييس المغة . ٗٓٚ/ٔ :
ٗ .ٜينظر  :مجمل المغة  ،ٜٕٔ/ٔ :القاموس المحيط . ٔٔٛٙ/ٔ :
٘ .ٜينظر  :تاج العروس . ٖٕٙ/ٖٗ :
 .ٜٙالعين . ٕٚ/ٙ :

 .ٜٚينظر  :لسان العرب . ٔٓٚ/ٕٔ :
 .ٜٛينظر  :العين . ٕٛ/ٙ :
 .ٜٜينظر  :لسان العرب . ٔٓ٘/ٕٔ :
ٓٓٔ.

ينظر  :المصدر نفسو . ٔٓٚ /ٕٔ :

ٔٓٔ.

ينظر  :العين . ٕٚ/ٙ :

ٕٓٔ.

مقاييس المغة  ، ٕٗٓ/ٔ :وينظر  :لسان العرب  ، ٔٓ٘/ٕٔ :وتاج العروس . ٕٕٗ/ٖٔ :

ٖٓٔ.

ينظر  :تاج العروس . ٕٗٛ /ٖٔ :
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ٗٓٔ.

ينظر  :كتاب البئر  ، ٘ٛ :والمحكم والمحيط األعظم ٖ ، ٖٜٓ /والمخصص . ٕ٘ /ٖ :

٘ٓٔ.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . ٔٗٔ/ٔ :

.ٔٓٚ

ينظر  :المصدر نفسو . ٕٓٚ/ٗ :

.ٔٓٛ

القاموس المحيط  ،ٖٔٔٓ/ٔ :وينظر  :تيذيب المغة  ،ٕٙٗ/ٚ :ومقاييس المغة . ٕٗٛ/ٕ :

.ٜٔٓ

ينظر  :الصحاح وتاج المغة .ٜٔٔٗ/٘ :

ٔٔٔ.

ينظر  :المحكم والمحيط األعظم  .ٕٙٛ/٘ :وينظر  :لسان العرب . ٕٖٚ/ٔٗ :

ٕٔٔ.

ينظر  :تيذيب المغة .ٕٗٗ/ٚ :

ٖٔٔ.

المحكم والمحيط األعظم  ، ٖٗٚ/ٕٛ :وينظر  :لسان العرب . ٕٖٛ/ٔٔ :

ٗٔٔ.

ينظر  :تيذيب المغة  ،ٕٕٗ/ٗ :ولسان العرب . ٕٔٓ/ٔ :

.ٔٔٙ

تيذيب المغة . ٕٜٜ/ٔٗ :

.ٔٔٚ

مقاييس المغة . ٖٗ٘/ٕ :

.ٔٔٛ

تاج العروس  ، ٕٓ٘/ٕٖ :وينظر  :لسان العرب . ٕٕٓ/ٕ :

ٕٓٔ.

مقاييس المغة . ٕٗٔ/٘ :

ٕٔٔ.

ينظر  :تاج العروس . ٕٓٙ/ٖٕ :

ٕٕٔ.

المحكم والحيط األعظم  ، ٜ٘/ٔٓ :وينظر  :لسان العرب .ٕٕٖ/ٕٔ :

ٕٗٔ.

مريم .ٗٙ :

ٕ٘ٔ.

العين  ٜٔٔ/ٜ :ـ ٕٓٔ  ،وينظر  :تيذيب المغة ٔٔ. ٗٛ/

.ٕٔٙ

المحكم والمحيط األعظم  ، ٕٗٓ/ٚ :وينظر  :لسان العرب . ٕٕٜ/ٕٔ :

.ٔٓٙ

ٓٔٔ.

٘ٔٔ.

.ٜٔٔ

ٖٕٔ.

ينظر  :لسان العرب . ٕٓٚ/ٗ :

لسان العرب . ٖٜٛ/ٔٗ :

ينظر  :تاج العروس . ٖٗٚ / ٕٛ :

ينظر  :مقاييس المغة  . ٖٗ٘ /ٕ :ولسان العرب . ٕٕٓ/ٕٔ :

المحكم والمحيط األعظم ، ٕٗٓ/ٚ :وينظر :لسان العرب . ٕٕٛ/ٕٔ:

الجعدي

ٔٓٔ

:

النابغة
 .ٕٔٚديوان
ت إلى فَر ٍط َن ِ
اسا
اى ٍل
تََنابِمَةً َي ْحِف ُرْو َن ّْ
َسَب ْق ُ
الر َس َ
َ
 .ٕٔٛالمحكم والمحيط األعظم  . ٗٔٓ/ٛ :وينظر :المخصص  ، ٕٗ/ٖ :و لسان العرب . ٜٛ/ٙ :
.ٕٜٔ

الصحاح . ٜٖٗ/ٖ :

ٖٓٔ.

لسان العرب . ٜٛ/ٙ:

ٕٖٔ.

ينظر  :لسان العرب .ٜٛ/ٙ:

ٖٖٔ.

الفرقان . ٖٛ :

ٖٗٔ.

المحكم والمحيط األعظم  ، ٗٔٓ/ٛ :وينظر  :المخصص. ٕٗ/ٖ :

ٖٔٔ.

.

والبيت

كامالً

ديوان زىير بن أبي سممى .ٔٓٗ :
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ٖ٘ٔ.

ينظر  :لسان العرب  ٜٚ/ٙ :ـ . ٜٛ

.ٖٔٙ

مجمل المغة  ، ٖٙٙ/ٔ :وينظر  :مقايسس المغة . ٖٖٚ/ٕ :

.ٖٔٛ

ينظر  :لسان العرب  ، ٕٕٗ/ٕٔ :والقاموس المحيط . ٖٔٔٔ/ٔ :

.ٖٜٔ

ينظر  :فقو المغة وسر العربية . ٖٓٛ :

ٓٗٔ.

ينظر  :القاموس المحيط . ٖٓٗ/ٔ :

ٕٗٔ.

ينظر  :مقاييس المغة . ٖٕ/ٖ :

ٖٗٔ.

المصدر نفسو . ٖٕ/ٖ :

ٗٗٔ.

المصدر نفسو . ٖٕ/ٖ :

٘ٗٔ.

اإلسراء . ٛٔ :

.ٔٗٚ

ينظر :لسان العرب . ٜٗ/ٕ :

.ٔٗٛ

تيذيب المغة . ٖٕٓ/ٜ :

.ٜٔٗ

ينظر  :المصدر نفسو . ٖٕٓ/ٜ :

ٔ٘ٔ.

ينظر :المخصص . ٖٔ/ٖ :

ٕ٘ٔ.

القاموس المحيط  ، ٕٖٔٔ/ٔ :وينظر  :تاج العروس . ٗٔٔ/ٖٕ :

ٖ٘ٔ.

ينظر  :المعرب من الكالم األعجمي عمى حروف المعجم  ،الجواليقي  ، ٗٗ :ولسان العرب . ٖٕٓ/ٕٔ :

ٗ٘ٔ.

المحكم والمحيط األعظم . ٜٕٙ/ٙ :

٘٘ٔ.

المصدر نفسو . ٜٕٙ/ٙ :

.ٔ٘ٙ

كتاب البئر . ٘ٛ :

.ٔ٘ٚ

لم يعرف قائمو .

.ٜٔ٘

ينظر  :لسان العرب . ٜٔ/ٔ٘ :

ٓ.ٔٙ

ينظر  :تاج العروس . ٘ٔٗ/ٖٛ :

ٔ.ٔٙ

تيذيب المغة . ٕٙٔ/ٔٗ :

ٖ.ٔٙ

ينظر  :مقاييس المغة . ٖٗٙ/ٖ :

ٗ.ٔٙ

ينظر  :العين . ٕٔ٘/ٛ :

٘.ٔٙ

لسان العرب . ٕٚٗ/ٖٔ :

.ٖٔٚ

ٔٗٔ.

.ٔٗٙ

ٓ٘ٔ.

المخصص . ٕٛ/ٖ :

كتاب البئر . ٘ٛ :

المخصص . ٚٚ/ٕ :

ينظر  :المصدر نفسو . ٖٕٓ/ٜ :

وكتاب األلفاظ الفارسية المعربة . ٕٔٓ :

.ٔ٘ٛ

ٕ.ٔٙ

مقاييس المغة . ٕٜٗ/ٖ :

ينظر  :الصحاح . ٕٔٙٓ/ٙ :
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.ٔٙٙ

المصدر نفسو ٖٔ . ٕٚ٘/

.ٔٙٚ

ينظر  :المصدر نفسو . ٕٚ٘/ٖٔ :

.ٜٔٙ

ينظر  :تاج العروس  ٕٕٓ/ٔ٘ :ـ ٖٕٓ  ،والقاموس المحيط ٘ٔٙ/ٔ:

ٓ.ٔٚ

العين . ٖٔ٘/ٕ :

ٔ.ٔٚ

المحكم والمحيط األعظم . ٔٚٛ/ٕ :

ٖ.ٔٚ

الجيم . ٖٓ٘/ٕ :

ٗ.ٔٚ

تاج العروس  ، ٕٗٚ/ٛ :وينظر  :العين . ٖ/ٖ :

٘.ٔٚ

ينظر  :كتاب البئر . ٘ٛ :

.ٔٚٙ

المحكم والمحيط األعظم . ٖٙٓ/ٙ :

.ٔٚٛ

ينظر  :لسان العرب . ٖٙ/٘ :

.ٜٔٚ

تيذيب المغة  ، ٕٔٔ/ٜ :وينظر  :لسان العرب . ٜٙٙ/ٕ :

ٓ.ٔٛ

ينظر  :العين . ٕٔ٘/٘ :

ٕ.ٔٛ

تاج العروس . ٘ٗ٘/ٔ :

ٖ.ٔٛ

ينظر  :الجيم . ٖٔٓ/ٖ :

ٗ.ٔٛ

ينظر  :المصدر نفسو . ٖٔٓ/ٖ :

.ٔٛٙ

ينظر  :كتاب البئر . ٘ٛ :

.ٔٛٚ

ينظر  :البمغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . ٛٔ :

.ٔٛٛ

ينظر  :لسان العرب  ، ٜٙٛ/ٔ :وتاج العروس . ٕٚ/ٗ :

.ٜٔٛ

ينظر  :كتاب البئر  ، ٘ٛ :وفقو المغة وسر العربية  ، ٖٓٛوالمخصص . ٖٗ/ٗ:

ٔ.ٜٔ

ديوان البحتري . ٕٕٚٚ/ٗ :

ٕ.ٜٔ

تيذيب المغة . ٖٓٛ/ٜ :

ٖ.ٜٔ

ينظر  :لسان العرب . ٜٕٗ/ٕٔ :

٘.ٜٔ

المصدر نفسو . ٖٜٛ/ٔٙ :

.ٜٔٙ

الجراثيم . ٕ٘/ٕ :

.ٜٔٚ

ينظر  :لسان العرب  ،ٖٔ٘/٘ :وتاج العروس . ٕٜ/ٔٗ :

.ٔٙٛ

ٕ.ٔٚ

.ٔٚٚ

ٔ.ٔٛ

٘.ٔٛ

ٓ.ٜٔ

ٗ.ٜٔ

القاموس المحيط . ٘ٔٙ/ٔ :

ينظر  :تاج العروسٖٖ.ٖٔ٘/

ينظر  :شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم . ٕٖٖ٘/ٛ :

الجيم . ٜٗ/ٖ :

ينظر  :المحكم والمحيط األعظم  ٖٔٔ/ٙ :ز

ينظر  :البمغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . ٛٔ :

تاج العروس . ٕٜٚ/ٖٖ :
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.ٜٔٛ

ينظر  :المحكم والمحيط األعظم . ٖٜٗ/ٜ :

.ٜٜٔ

ديوان لبيد بن أبي ربيعة  ،شرح الطوسي . ٕٜٙ :

ٕٔٓ.

المصدر نفسو  ٗٚٙ/ٔ :ـ . ٖٚٚ

ٕٕٓ.

المصدر نفسو . ٗٚٚ/ٔ :

ٖٕٓ.

تيذيب المغة . ٖٔٛ/ٔ :

ٕ٘ٓ.

ينظر :المحكم والمحيط األعظم  ، ٕٚٓ/ٙ :ولسان العرب . ٕٕٛ/٘ :

.ٕٓٙ

ينظر  :تاج العروس . ٕٕ/ ٗٓ :

.ٕٓٚ

العين . ٖٔٚ/ٔ :وينظر  :مجمل المغة  ، ٖٛٛ/ٔ :والمخصص . ٕٙ/ٖ :

.ٕٓٛ

ينظر  :تيذيب المغة  ٔٚٗ/ٔ :ـ ٘ ، ٔٚوالمصباح المنير .ٕٕٙ/ٕ :

ٕٓٔ.

المصباح المنير . ٕٕٙ/ٕ :

ٕٔٔ.

ينظر  :مقاييس المغة  ، ٖٔ/ٙ :والقاموس المحيط . ٔٔٚٔ/ٔ :

ٕٕٔ.

لسان العرب . ٖٖٙ/ٕٔ :

ٕٗٔ.

مقاييس المغة . ٖٔ/ٙ :

ٕ٘ٔ.

تاج العروس . ٖٖٗ/ٗٓ :

.ٕٔٙ

ينظر :لسان العرب . ٕ٘٘ /ٖٔ :

.ٕٔٛ

المحكم والمحيط األعظم . ٖٗٗ/ٗ :

.ٕٜٔ

ينظر  :جميرة المغة . ٕ٘ٔ/ٔ :

ٕٕٓ.

ينظر  :مقاييس المغة . ٔ٘/ٙ :

ٕٕٔ.

تيذيب المغة . ٕٙٔ/ٙ :

ٖٕٕ.

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . ٜٔٙ :

ٕٕٗ.

المحكم والمحيط األعظم  ، ٖٜٔ/ٜ :وينظر :لسان العرب . ٖٜ٘/ٖ :

ٕٕ٘.

الصحاح . ٖٙ/ٕ :

ٕٓٓ.

ٕٗٓ.

.ٕٜٓ

ٖٕٔ.

.ٕٔٚ

ٕٕٕ.

.ٕٕٙ

لسان العرب . ٔ٘٘/ٖ :

لسان العرب . ٕٕٜ/٘ :

العين . ٖٔٚ/ٔ :

ينظر :تاج العروس . ٕٔٔ/ٖٗ :

تيذيب المغة . ٕٛٗ/ٕٔ :

ينظر  :مقاييس المغة . ٕٙٙ/ٗ :

مقاييس المغة . ٕٜٔ/٘ :

المصادر والمراجع

ـ القرآن الكريم
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ٔ .اإلحكام في أصول األحكام  :أبو الحسن سيف الدين عمي بن أبي عمي اآلمدي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان
ٖٓٗٔ ىـ ـٖٜٔٛم ٓ

ٕ .األضداد في كالم العرب  :أبو الطيب عبد الواحد بن عمي المغوي الحمبي  ،تحقيق

 :د.عزة حسن  ،مطبوعات

المجمع العممي العربي – دمشق ٖٕٔٛ ،ىـ –ٖٜٔٙم .

الم َعَّربة َّ :ادى شير  ،طٕ  ،دار العرب  ،القاىرة . ٜٔٛٛ
ٖ .األلفاظ الفارسية ُ
ٗ .البرىان في عموم القرآن  :بدر الدين محمد عبد اهلل الزركشي  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار التراث ،
ٜٔ٘ٚم .

٘ .البمغة في الفرق بين المــذكر والمؤنث  :أبو البركات كمال الدين األنباري ( ت٘ٚٚه )  ،تحقيق  :رمضان عبد
التواب  ،طٕ  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ـ مصر ٔٗٔٚه ـ ٜٜٔٙم .
 .ٙتاج العروس من جواىر القاموس  :محمد بن محمد الزبيدي ( ٕ٘ٓٔه )  ،تحقيق مجموعة من المحققين  ،دار
اليداية ( د  .ت ) .

 .ٚالترادف في المغة  :حاكم مالك الزيادي  ،دار الحرية  ،بغداد ـ العراق ٓٓٗٔه ـ ٜٓٔٛم .
 .ٛتصحيح التصحيف وتحرير التحريف  :صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي

( تٗٚٙه )  ،تحقيق  :السيد

الشرقاوي  ، ٔ ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ـ مصر ٔٗٓٚه ـ ٜٔٛٚم .
 .ٜتصحيح الفصيح  :ابن درستويو  ،عبد اهلل بن جعفر (ت ٖٗٚىـ)  ،تحقيق  :عبد اهلل الجبوري  ،مطبعة اإلرشاد ،
بغداد ( ٘ ٖٜٔىـ ٜٔٚ٘ -م ) .

ٓٔ .التعريفات  :الشريف الجرجاني( ت ٛٔٙه )  ،دار الشؤون الثقافية  ،بغداد ٔٗٓٙ ،ه ـ ٜٔٛٙم .
ٔٔ .التمخيص في معرفة أسماء األشياء  :أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل العسكري( ت ٖٜ٘ه )  ،تحقيق :عزة
حسن  ،طٕ  ،طالس لمدراسات والترجمة والنشر  ،دمشق ـ سورية ٜٜٔٙم .

ٕٔ .تيذيب المغة  :أبو منصور محمد بن أحمد األزىري (تٖٓٚه)  ،تحقيق  :محمد عوض مرعب  ،طٔ  ،دار إحياء
التراث العربي  ،بيروت ـ لبنان ٕٔٓٓم .
ٖٔ .جامع الدروس العربية  :مصطفى محمد الغاللييني( تٖٗٔٔه )  ،ط ، ٕٛالمكتبة العصرية  ،بيروتٗٔٗٔه ـ
ٖٜٜٔم .
ٗٔ .جميرة المغة  :أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد ( تٕٖٔه )  ،تحقيق  :رمزي منير بعمبكي  ،طٔ  ،دار العمم
لمماليين  ،بيروت ٜٔٛٚم

٘ٔ .دراسات في فقو المغة :صبحي الصالح  ،ط٘  ،دار العمم لمماليين ،بيروت ٜٖٔٚ ،م.
 .ٔٙالدّللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :حامد كاظم عباس  ،طٔ  ،دار الشؤون الثقافية  ،بغداد ( ٕٗٓٓم ) ٓ
 .ٔٚدور الكممة في المغة  :استيفن أولمن  ،ترجمو وقدم لو  :كمال محمد بشر  ،طٕٔ  ،دار غريب  ،القاىرة ( د ٓ ت )
.

 .ٔٛديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس  :شرح وتعميق محمد محمد حسين  ،ط ، ٚمؤسسة الرسالة  ،بيروت ـ لبنان
ٖٜٔٛم .
 .ٜٔديوان البحتري  :تحقيق  :حسن كامل الصيرفي  ،طٖ  ،دار المعرف ٖٜٔٙم .
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ٕٓ .ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني :تحقيق :صالح الدين اليادي ،دار المعارف مصرٜٔٙٛ ،م .
ٕٔ .ديوان النابغة الجعدي  :جمع وتحقيق وشرح  :واضح الصمد  ،طٔ  ،دار صادر  ،بيروت ٜٜٔٛم .

ٕٕ .ديوان لبيد بن أبي ربيعة  ،شرح الطوسي قدم لو ووضع ىوامشو  :حنا نصر ،دار الكتاب العربي  ،طٔ  ،بيروت ـ
لبنان ٗٔٗٔه ـ ٖ. ٜٜٔ
ٖٕ .الرافد في عمم األصول  :السيد عمي الحسيني السيستاني  ،جمعو  :منير السيد عدنان القطيفي  ،طٔ  ،دار المؤرخ
العربي  ،بيروت – لبنان ٔٗٔٗ ،ىـ  ٜٔٗٗ -م.

ٕٗ .شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك  :عمي محمدبن عيسى  ،أبو الحسن نور الدين األشموني ( تٜٓٓه )  ،طٔ ،
دار الكتب العممية ،بيروت ـ لبنانٜٔٗٔه ـ ٜٜٔٛم .
ٕ٘ .شرح الرضي عمى كافية ابن الحاجب  :محمد بن الحسن الرضي اّلستراباذي (ت ٙٛٛه ) ،بيروت ( د  .ت ) .
 .ٕٙشمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم  :نشوان بن سعيد الحميري اليمني

( تٖ٘ٚه )  ،تحقيق :حسين عبد

اهلل العمري وآخرون  ،طٔ  ،دار الفكر ،دمشق ـ سورية ٕٓٗٔه ـ ٜٜٜٔم

وسنن العرب في كالميا :أبو الحسن أحمد بن فارس ،تحقيق :د.مصطفى الشويمي .مؤسسة
 .ٕٚالصاحبي في فقو المغة ُ
بدران لمطباعة والنشر ،بيروت لبنانٖٕٔٛ ،ىـ ـٖٜٔٙم.
حماد الجوىري ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطا ،طٗ  ،دار العمم
ّ .ٕٛ
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :إسماعيل بن ّ
لمماليين ،بيروت ،لبنانٔٗٓٚ ،ه ـٜٔٛٚم.
 .ٕٜعمم الدّللة :د .أحمد مختار عمر ،طٔ  ،مكتبة دار العروبة ٕٓٗٔه ـ ٕٜٔٛم.

ٖٓ .غرائب التفسير وعجائب التأويل  :أبو القاسم برىان الدين الكرماني (ت نحو ٘ٓ٘ه )  ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية
(،د.ت).
ٖٔ .فصول في فقو العربية  :د .رمضان عبد التواب  ،ط ، ٚمكتبة الخانجي  ،القاىرة ـ مصر ٖٓٗٔه ـ ٕٜٓٓم .
ٕٖ .فقو المغة :د .عمي عبد الواحد وافي .الطبعة السابعة .دار النيضة .القاىرة ـ مصر( ،د.ت).

ٖٖ .فقو المغة العربية :دَ .كاصد ياسر الزيدي ،طٔ  ،دار الفرقان  ،عمان ـ األردن ٕ٘ٗٔه ـ ٕٗٓٓم .
( تٕٜٗه ) ـتحقيق  :السقا ،
وسر العربية  :أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري
ٖٗ .فقو المغة ّ
واألبياري  ،وشمبي  ،طٔ ٜٖٔٛ ،م.

ٖ٘.

في الميجات العربية :إبراىيم أنيس ،طٖ  ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاىرة ـ مصرٜٕٔ٘ ،م.

 .ٖٙالقاموس المحيط  :أبو طاىر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (تٛٔٚه )  ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث
في مؤسسة الرسالة  ،ط ، ٛمؤسسة الرسالة  ،بيروت ـ لبنان ٕٔٗٙه ـ ٕ٘ٓٓم .
 .ٖٚكتاب البئر  :أبو عبد اهلل محمد بن زياد األعرابي ( ت ٖٕٔ ه )  ،تحقيق  :رمضان عبد التواب  ،الييأة المصرية
العامة لمتأليف والنشر  ،القاىرة ـ مصر ٜٓٔٚم .

 .ٖٛكتاب الجراثيم  :المنسوب لعبد اهلل بن قتيبة ( ت  ٕٚٙه )  ،تحقيق  :محمد جاسم الحميدي  ،و ازرة الثقافة  ،دمشق
ـ ـ سورية ٜٜٔٚم .
 .ٖٜكتاب الجيم  :أبو عمرو الشيباني ( تٕٓٙه )  ،تحقيق  :إبراىيم األبياري  ،الييئة العامة لشؤن المطابع األميرية ،
القاىرة ٖٜٗٔه ـ ٜٗٔٚم .
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ٓٗ .كتاب العين  :أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي ( ت ٓٔٚه )  ،تحقيق  :ميدي المخزومي  ،د.إبراىيم
السامرائي  ،دار ومكتبة اليالل ( د  .ت ) .

ٔٗ .ـكتاب سيبويو  :أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر  ،سيبويو ( ت ٓٔٛىـ )  ،تحقيق  :عبد السالم محمد ىارون ،
طٖ  ،عالم الكتب ( ٖٜٔٛم ) ٓ
كرم األنصاري
ٕٗ.
لسان العرب  :ابن منظور جمال الدين محمد بن ُم ّ
بيروت ـ لبنان ( د.ت ) .
ٖٗ.

( ت ٔٔٚه )  ،دار صادر ،طٖ ،

المغة  :فندريس  ،ترجمة  :عبد الحميد الدواخمي  ،ومحمد القصاص  ،مكتبة اإلنجمو المصرية  ،مصرٜٓ٘ٔم

.
ٗٗ.

مجمل المغة  :أبو الحسن أحمد بن فارس ( تٖٜ٘ه ) ،دراسة وتحقيق  :زىير عبد المحسن سمطان  ،طٕ ،
مؤسسة الرسالة  ،بيروت ـ لبنان ٔٗٓٙه ـ ٜٔٛٙم .

٘ٗ.

المحكم والمحيط األعظم  :أبو الحسن عمي بن الحسن بن سيدة ( تٗ٘ٛه ) ،تحقيق  :عبد الحميد ىنداوي ،

طٔ  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ لبنان ٕٔٗٔه ـ ٕٓٓٓم .

 .ٗٙالمخصص  :أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيدة األندلسـي( تٗ٘ٛه )  ،تحقيق  :خميل إبراىيم جفال  ،طٔ ،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ـ لبنان ٔٗٔٚه ـ ٜٜٔٙم .
 .ٗٚالمزىر في عموم المغة وأنواعيا  :جالل الدين السيوطي  ،تحقيق  :محمد احمد جاد المولى  ،عمي محمد البجاوي ،
محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار أحياء الكتب العربية  ،القاىرة ( د ٓ ت ) .

 .ٗٛالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بن محـمد بن عمــي الفيومي ( تٓٚٚه )  ،المكتبة العممية ،
بيروت ـ لبنان ( د  .ت ) .
 .ٜٗالمطمع عمى ألفاظ المقنع  :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  ،أبو عبد اهلل شمس الدين ( تٜٚٓه )  ،تحقيق :
محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب  ،طٔ  ،مكتبة السوادي ٖٕٗٔه ـ ٖٕٓٓم .

ٓ٘ .معجم مقاييس المغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس ،تحقيق  :عبد السالم محمد ىارون ،المجمع العممي العربي
اإلسالمي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرةٖٜٕٔ ،ىـ ـٕٜٔٚم .
ٔ٘ .المعرب من الكالم األعجمي عمى حروف المعجم  :أبو منصور الجواليقي

( تٓٗ٘ىـ)  ،تحقيق  :ف  .عبد

الرحيم  ،طٔ  ،دار القمم  ،دمشق ـ ٜٜٓٔم .

ٕ٘ .من تجارب األصوليين في المجاّلت المغوية  :محمد تقي الحكيم  ،طٔ  ،المؤسسة الدولية  ،بيروت ٖٕٗٔ ىـ ـ
ٕٕٓٓم .
ٖ٘ .المنتخب من غريب كالم العرب  :أبو الحسن عمي بن الحسن اليُنائي المعروف بكراع النمل ( ت ٖٓٔه )  ،تحقيق
 :محمد بن أحمد العمري  ،طٔ  ،مكة المكرمة ـ السعودية ٜٔٗٓه ـ ٜٜٔٛم .
ٗ٘ .المنجد في المغة واألعالم  :لويس المعموف وآخرون  ،طٕٓ  ،بيروت ـ لبنان

(د.ت).

٘٘ .منيج البحث المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث  :عمي زوين  ،طٔ  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد ـ العراق
ٜٔٛٙم .
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Studying the well and Lexicon names
the scientists the Specialists in studying language And related did not leave An
important aspect of its aspects, but they details of the say In all its aspects . And a glossary of
the well, which names at hand witness to that, it was what differentiate mm mentioned when
linguists of the names, and classified on the alphabetical order. Lexicon has already been a
series of linguistic issues, including: (a sign the names of multiple foci, and its status of the
nominal and descriptive, and participated with them, and expressed, and antagonism, and
nicknames, and languages in the names of the well)..)
It was evident from the study that characterize the well many names, is a phenomenon
maintained by the Arab lexicon memory, due in origin to the terms of reference of various,
some of which is related characteristics and content, some of which is due to the door of
optimism, some of which is linked to the Arab need to wells with fresh water heavy , and this
field has the form of a third of the lexicon..
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