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ينشد هذا البحث دراسة األلفاظ الّداّلة عىل كثرة الكالم باستقصاء داللتها املعجميّة،        

أمّ  اهلدف.  مفّصلة عىل هذا  مباحثه  فجاءت  قضايا رصفيّة ودالليّة،  من  يكتنفها  ما  ا  ودراسة 

يف  دالالهتا  وتتبّع  األلفاظ  هذه  باستقراء  املتحّقق  التّحلييّل  الوصفّي  فهو  فيه  الغالب  منهجه 

تتبّع  يف  التّارخيّي  املنهج  استصحاب  مع  فيها،  والدالليّة  الرصفيّة  املسائل  واستنباط  املعاجم 

ف وجممل  خالصته  حوت  بخامتة  البحث  ُذّيل  ثّم  األلفاظ.  بعض  يف  الّداليّل  وائده،  التّطور 

الكالم كثرة  ذّموا  العرب  إّن  حتمل دالالت سلبيّة، وحدوث    ؛ومنها:  ألفاًظا  له  اختاروا  لذا 

لكثرة   الّداللة  توّسع  أو  )االستعارة(  املجازي  بالنقل  إّما  األلفاظ  بعض  يف  داليّل  تطّور 

قليل من   لّلفظ، وارتباط عدد غري  املميّزة  الّدالليّة  املالمح  بإسقاط بعض  األلفاظ  االستعامل 

ونمّوها  اللُّغة  نشأة  يف  دورها  إىل  ُيشري  مما  منها،  واشتقاقها  وحكايتها  األصوات  بأسامء 

هبذه   املتعّلقة  والدالليّة  الرصفيّة  املسائل  من  عدد  استنباط  البحث  استطاع  كام  وتطّورها. 

 األلفاظ ومناقشتها يف ضوء ما َتوّفر عليه من نصوص وأقوال مبثوثة يف كتب الّّتاث.
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 مهاد وتأسيس:

وغناها     جماهلا،  وفسحة  مقاهلا،  وبالغة  العربيّة،  َسعة  عن  احلديث  القول  نافلة  من 

كالمهم  اشتقاق  يف  تفنّنهم  تؤّكد  اللُّغة  معاجم  من  واحٍد  يف  ُعْجىل  قراءًة  وإّن  باملّتادفات، 

اقتنصت ك فيها  النّظر  وأنعمت  القراءة  الّدرر بتعّدد مقاصدهم وتنّوعها. فإن كّررت  ثرًيا من 

أّنني   البحث  كتابة هذا  أسباب  فمن  والبحث،  للتّنقيب  وقادتك خطاك  والّشوارد،  والفرائد 

أقلِّب صفحات املخّصص  وأنا  التّدريس من معجم موضوعّي،  ُرمت نامذج استشهد هبا يف 

  البن سيده، وقع نظري عىل باب حسبته شائًقا ماتًعا، هو ألفاظ كثرة الكالم، وعندما حلظت 

اآلخر،  بعضها  يف  داليّل  وتغرّي  صيغها  بعض  يف  تغيري  وطروء  بيئاتنا،  يف  بعضها  استعامل 

أغرتني نفيس النّّزاعة إىل سرب أغوار األلفاظ بدراستها ورصف الوكد يف نرش ما انطوى منها  

عىل   يقوم  ابتداًء  وصفيًا  فيها  منهجي  فكان  ذكًرا،  له  نجد  نكاد  فال  معامجنا  صفحات  يف 

ذه األلفاظ يف َأْشَهِر املعاجم ومصنّفات الغريب، واستقراء صيغها التي تّدل عىل استقصاء ه

َسعة اللُّغة وترصيفها واشتقاقها، مع ذكر ما نّصت عليه من دالالهتا، ثّم حتليل ما ارتبط هبذه  

 الّصيغ من قضايا رصفيّة ودالليّة، استعنت يف بعضها باملنهج التارخيّي بتتبّع ما طرأ من تغيري 

يف داللة بعض االلفاظ، وعىل هذا جاء البحث يف ثالثة املباحث التّالية، أّوهلا: يف استقراء هذه 

األلفاظ يف َأْشَهر املعاجم العربيّة، وثانيها: يف القضايا الرصفيّة، وثالثها: يف القضايا الّدالليّة،  

للُّغة الرّشيفة، ورتوًعا  وختمته بأهّم ما توّصل إليه من نتائج، رجاء أن يكون ذلك خدمة هلذه ا

يف ساحتها املُنيفة. وال يستعظمّن قارئه كثرة أوراقه ووفرة نصوصه سيام يف مبحثه األول، فهو 

اّتفاقها   وبيان  األقوال  بني  واجلمع  االستقصاء  تقتيض  املعاجم  من  عدد  يف  معجميّة  دراسة 

 يهام ما قّل ودّل ومل يمّل. واختالفها لذا ربت صفحاته عىل املبحثني اآلخرين الّلذين آثرنا ف
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 املبحث األول

 استقراء األلفاظ الّدالّة عىل كثرة الكالم يف َأْشَهِر املعاجم العربيّة

العني:  ُأننة:    -1 معجم  البليُغ    "يف  وهو  ْكَوى،  والشَّ والبِث  الَكالِم  كثري  ُأَننٌة  وَرُجٌل 

فِْعٌل  منه  يشتّق  األَُنن وال  أّما)1("الَقّوالُة واجلميع  يف    .  ما جاء  نقل  ما  فمنها  األخرى  املعاجم 

والشكوى()2(العني والبث  الكالم  )كثرة  األوىل  بالّداللة  اكتفى  ما  ومنها  ذكر    )3(،  ما  ومنها 

 .(4)الّداللة الثّانية فقط )البليغ القّوالة(

والبَْجبََجُة: يشٌء يفَعُله اإلنسان   "من ألفاظ حكاية األصوات، قال يف العني:َبجباج:  -2

البطنع َصْوُت  والبَْجبََجُة  زائدة:  قال   ، بيِّ الصَّ ُمناغاِة  كثرة   ( 5)"نَد  بمعنى  عبّاد  ابن  وعند 

يّاُح الَكثرُي الكالم-أيضًا    -والبَْجبَاُج    "الكالم: . وهي يف معظم املعاجم بمعنى كثرة (6)": الصَّ

 
ومكتبة  1) دار  الّسامرائّي،  إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د.  حتقيق:  العني،  معجم  أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدّي،   )

 . 8/398اهلالل: 

 .13/28، دار صادر: 1( انظر: ابن منظور، مجال الّدين حمّمد بن مكرم، لسان العرب، ط2)

، دار إحياء الّّتاث العريب،  1بن أمحد، هتذيب الّلغة، حتقيق: حمّمد عوض مرعب، ط( األزهرّي، أبو منصور حمّمد  3)

 . 403/ 15م:2001بريوت،

املحّققني، دار  4) العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من  الرّزاق، تاج  بن عبد  بن حمّمد  الّزبيدّي، حمّمد   )

 . 34/213اهلداية: 

 . 6/26( العني: 5)

عبّاد، الص 6) ابن  الكتب، بريوت،  (  آل ياسني، عامل  الّلغة، حتقيق: حمّمد حسن  املحيط يف  احب أبو القاسم إسامعيل، 

 .6/418لبنان: 
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فجفاج بكلمة  مقرونة  اخلّطايبّ (1)الكالم  قال  الغريب،  أصحاب  فّّسها  وهبذا  البجباج ":  ، 

ويبقبق   كالمه  يف  يبجبج  مازال  يقال:  بيان،  غري  من  اهلذر  وهي  كالمه،  يف  البجبجة  الكثري 

 .  (2)"والفجفاج مثله أو قريب منه

َبيْذاٌر وَبيْذاَرٌة بالَفتْح فيهام، "يف املُحكم:    ُبذرة:  -3 َقه...يقال: َرُجٌل  َبْذًرا َفرَّ َبَذَر الّّشء 

بْيَاٍن و
، وهذه عن الَفّراِء أي َكثرُِي الكالمِ وتِبَْذاٌر كتِ البيذار:    "، ويف املعجم الوسيط:  (3)"َبيَْذَرايِنُّ

 .(4)"املهذار الكثري الكالم

املِعزىبربار:    -4 وقيل صوت  الّصوت،  عىل  (5)حكاية  صيغته  وداللة  معناه  ولعموم   ،

الكالم كثرة  منها:  به،  عالقة  هلا  معاٍن  يف  استعامالته  توّسعت  بالّلسان  الّصوت،  واجللبة   ،

بكثرة   بعضهم  وقرنه  الكالم،  يف  والتّخليط  الّلفظ  وسوء  غضب،  يف  والكالم  والّصياح، 

الّزبيدّي: قال  منفعة،  بال  ياُح   "الكالم  الصِّ وقيل:  بالّلسان،  واجلََلبُة  الكالِم  كثرُة   : َبرُة  الرَبْ

َبْرَبَر   يقال:  وُنُفوٍر...  َغَضٍب  مع  الكالم  يف  َبْرَباٌر، والتَّْخلِيُط  فهو:  َهَذى  إِذا  الرجُل، 

إِذا  َبْرَبَرًة،  كالِمه  يف  َبْرَبَر  وقد  َمنَْفَعٍة،  بال  الكالِم  الكثرُي   : َبِريُّ الرَبْ الَفّراُء:  وقال  كَصْلصاٍل.. 

 
 .412/ 5، الّزبيدّي، تاج العروس: 2/209( انظر: ابن منظور، لسان العرب: 1)

وي، جامعة أّم القرى، مّكة،  ( اخلّطايّب، أبو سليامن محد بن حمّمد البستي، غريب احلديث، حتقيق: عبد الكريم العزبا2)

1402 :2/130 . 

( ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل، املُحكم واملحيط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، 3)

 . 10/67م:2000بريوت، 

    1/45( جممع اللغة العربيّة، املعجم الوسيط، دار الدعوة، مرص: 4)

 4/51رب: ( ابن منظور، لسان الع5)
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وبعضهم (1)"َأْكثَرَ  عمومًا،  الكالم  كثرة  بمعنى  عاّمياتنا  يف  الكلمة  هذه  استعامل  خيفى  وال   .

 . (2)لكالم بال فائدة يستعملها يف كثرة ا

اللُّغة:  بقباق:    -5 هتذيب  يف "يف  الكوز  ُيبَْقبُِق  كام  صوت  حكايُة  البَقبََقُة  الّليث:  وقال 

َبْقبَاٌق  الكالم  الكثري  للّرجل  ويقال  الفم(3)"املاء،  البقباق:  أّن  الفريوزآبادّي  وذكر  وقد (4).   ،

ابن   قال  الكالم،  كثرة  عىل  الّداّلة  اشتقاقاهتا  كثري    "منظور: تعّددت  َأي  وَبقاقٌة  َبقاٌق  ورجل 

الكالم الكثري  ذلك  كّل  وبْقباقٌة...  َبْقباق  وكذلك  للمبالغة  واهلاء  يف  (5)"الكالم  ووردت   .

إّنك قد مألت   "غريب احلديث وعىل هذا فّّسها أصحاب الغريب، قال ابن األثري يف حديث

البََقاق: كثرة الكالم. ُيقال َبقَّ الرجل وأَبقَّ أي:   "األرض َبَقاًقا وإّن اّللّ مل َيْقبل من َبَقاقِك شيئًا

 . (6)"َأّن اّللّ مل َيْقبل من إْكثَاِرك شيئاً 

 
 . 10/159( الّزبيدّي، تاج العروس:1)

 ( حدث هلذه الكلمة قلب مكايّن يف العاميّة السودانيّة يقال: )الّربربة( ملن يكثر الكالم بال فائدة.2)

 . 8/241( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 3)

املحيط، حتقيق: مك4) بن يعقوب، القاموس  الّدين أبو طاهر حمّمد  الفريوزآبادّي، جمد  تب حتقيق الّّتاث يف مؤسسة  ( 

ط   العرقُسويس،  نعيم  حمّمد  بإرشاف:  لبنان،  8الّرسالة  بريوت،  الّرسالة،  مؤسسة   ،1426  / م:  2005هـ 

 . ويف بعض العاّميات كاملرصّية والسودانيّة يقال للفم: بق.  1/868

 . 10/23( ابن منظور، لسان العرب: 5)

  -ّمد اجلزري، النّهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى( ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حم6)

 .146/ 1م:1979هـ / 1399حممود حمّمد الطناحي، املكتبة العلميّة، بريوت، 
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من أكثر األلفاظ شهرة يف الّداللة عىل كثرة الكالم، وأصلها الثّّر وهو الغزير، ثرثار:  -6

فارس: ابن  الغزير  "قال  الّّشء  ُغزر  وهو  خُيْلِف،  ال  قياٌس  والراء  توّسعت (1)"الثاء  وقد   .

الكالم بّتديده والتّخليط  كثرة  داللتها بإضافة مالمح دالليّة منحتها ختصيًصا أكثر، فقرنت 

الّلسان: الباطل، ففي  الكالم تكّلًفا، والقول  الكالم   "فيه والّصياح والتّشدق يف  والثَّْرَثَرُة يف 

رجل   تقول:  ختليط.  يف  اإِلكثار  األكل  ويف  والّّتديد،  وقوم الَكثْرُة  َثرثاَرٌة  وامرَأة  َثْرثاٌر 

  "َأْبَغُضُكْم إيِلَّ الثَّْرثاُرون املُتََفيِْهُقونَ "َثْرثاُروَن، وروي عن النّبّي صىّل اّلل عليه وسلم َأّنه قال:  

احلق َتَكلًُّفا وخروًجا عن  الكالم  يكثرون  الذين  األمايل:  (2)"هم  منهم    "، ويف  اللُّغويون  قال 

 .(3)"ثْرثارون الذين ُيْكثُرون القول وال يكون إال قواًل باطاًل يعقوب بن الّسكيت: الَّ 

يف  جردمة:    -7 الكالم،  كثرة  وكذلك  منه،  واإلكثار  األكل  يف  اإلرساع  معانيها  من 

وَجْرَدَم ما يف اجلَْفنَِة: أَتى عليه،   "وعند الفريوزآبادّي:  (4)"ورجل جردم كثري الكالم  "املُحكم:

تِّنَي: جاَوَزها عَ والسِّ  . (5)"، واخلُبَْز: أَكَلُه ُكلَُّه وأكثََر الكالَم وهو َجْرَدٌم: إذا أرْسَ

 
الم حمّمد َهاُرون، احتاد الكتاب،  1) هـ  1423( ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكريا، مقاييس الّلغة، حتقيق: عبد السَّ

 .1/334م:2002/

 . 4/101( ابن منظور، لسان العرب: 2)

بريوت،  3) العلميّة،  الكتب  دار  العرب،  لغة  يف  األمايل  القاسم،  بن  إسامعيل  عيل  أبو  القايل،  هـ/  1398( 

 .2/300م:1978

 . 7/590( ابن سيده، املُحكم: 4)

 . 1/1087( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط:5)
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مطلقًا    جعجعة:  -8 الّصوت  معانيها  من  دريد  ابن  بصوت  (1)ذكر  بعضهم  وخّصه   ،

اجتمعت إذا  اجلامل  وأصوات  منظور:  (2)الّرحى  ابن  وقال  َحى   "،  الرَّ صوت  واجلَْعَجعة 

َج  )َأْسَمُع  ْعَجعًة وال َأرى طِْحنًا( يرضب للرجل الذي ُيكثر الكالم وال  ونحوها، ويف املثل: 

 .  (3)"َيْعَمُل 

.ويف القاموس (4)"واحلَْذَرَمُة مثل اهلَذرمة، وهو كثرة الكالم"قال ابن دريد:  حذرمة: -9

: املِْكثَارُ "املحيط:   . (5)"احلَْذَرَمُة: َكثَْرُة الكالِم. واحلُذاِرَمُة بالضمِّ

رجل    "هلا املعاجم معاين عدة منها كثرة الكالم، قال ابن منظور:  ذكرت  خزرافة:  -10

السكيت  ابن  ُجُلوِسه...وقال  يف  َيْضَطِرُب  الذي  هو  وقيل  َخفيٌف،  َخّواٌر  َضِعيٌف  ِخْزرافٌة 

ْخوُ   .(6)"اخِلْزرافُة: الكثري الكالم اخلفيُف وقيل الرَّ

الة هو القصري الّضخم البطن،  أمجعت املعاجم عىل أّن َحنبل وِحنبحنبال وحنبالة:    -11

العني: يف  كام  بالِقرَص،  مقروًنا  الكالم  كثري  وصف  منهم  كثري  القصري    "وأضاف  واحِلنْباَلُة 

 
، دار العلم للماليني، بريوت،  1سن، مجهرة الّلغة، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، ط  ( ابن دريد، أبو بكر حمّمد بن احل1)

 .1/90م:1987

، دار العلم  4( اجلوهرّي، أبو نرص إسامعيل بن محاد، تاج الّلغة وصحاح العربيّة، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط  2)

 3/1196للماليني، بريوت:

 .50/ 8( ابن منظور، لسان العرب:3)

 . 2/1141ابن دريد، مجهرة الّلغة:( 4)

 .1/1091( الفريوزبآدي، القاموس املحيط:5)

 .67/ 9( ابن منظور، لسان العرب:6)
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الكالم واملحيط:  (1)"الكثري  اخلََلُق. "،  الَفْرُو  أو  واخلُفُّ   ، ِخيُّ السَّ ُجُل  والرَّ البَْحُر،  احلَنْبَُل: 

َحنْبَ   ، رَصٍ
قِ يف  البَْطِن  ْخُم  كالمٍ والضَّ َكثَْرِة  مع  وِحنْبَاَلٌة؛  وِحنْبَاٌل  صاحب (2)"ٌل  يقرنه  ومل   .

 .(3)"واحِلنْبَال واحِلنْبَالة الكثري الكالم "الّلسان:

فارس:َخطَل:    -12 ابن  قياٌس   "يقول  واضّطراب،  اسّتخاٍء  عىل  يدّل  واحٌد  أصٌل 

طٌِل: مضطِرب. ويقال لألمحق  مّطرد. فاخلََطل: اسّتخاُء األُذن. يقال أُذٌن َخْطالء...وُرْمٌح َخ 

الفاسد املنطُق  الكالم، فكثرة (4)"َخطٌِل. واخلََطل:  . ومن هذا األصل استعملت وصًفا لكثرة 

واخلََطل: الكالم الفاسد "الكالم طول واسّتخاء، ورسعة وفساد واضّطراب، ففي املُحكم:  

 .  (5)"الكثري، َخطِل َخَطال، فهو أخطل، وَخطٌِل 

ا  خطلبة:-13 دريد:قال  يف   "بن  القوم  َتَرْكُت  واختاِلُطه.  الكالِم  كثرُة  واخلَْطَلبة 

 .    (8)والفريوزآباديّ  (7). ونقلها أيضًا ابن سيده(6)"َخْطَلبةٍ 

 
 3/338( الفراهيدّي، العني: 1)

 . 3/294( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغة:2)

 . 11/182( ابن منظور، لسان العرب:3)

 . 197/ 2( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 4)

 113/  5ملُحكم: ( ابن سيده، ا5)

 . 2/1117( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 6)

، دار إحياء الّّتاث  1( ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل األندليس، املخّصص، حتقيق خليل إبراهيم جفال، ط7)

 . 341/ 5. واملُحكم: 1/216م:1996هـ/ 1417العريب، بريوت، 

 . 1/81( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 8)
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مصدر دّش مضّعف الّشني، مل أجد هلا ذكًرا فيام بني يدّي من معاجم غري الّدش:    -14

قال:   القاموس،  الّزبيدّي عىل  استدركه  ُيْس   "ما  ُيَقاُل:  وممّا  الَكالِم،  َكثَْرُة   : شُّ الدَّ عليه:  تَْدَرك 

، وهو كِنايةٌ  دّش   "، مما يدّل عىل أّّنا موّلدة، وهذا ما نّص عليه املعجم الوسيط: (1)"فالٌن َيدشُّ

ا أكثر منه )مو( املعارصة بمعنى:  (2)"فالن يف كالمه دشًّ العربيّة    ؛ لغا  "، والكلمة مستعملة يف 

 .  (3)"نأكثر منه دون متعّ 

من الذّر وهو نثر الّّشء وتفريقه، ومن هذا املعني قيل للمكثار ذرذار، ففي   ذرذار: -15

بمعنًى  "املحيط: الكالِم:  َكثَْرِة  وَثْرَثاٌر يف  َذْرَذاٌر  الفريوزآبادّي:(4)"وَرُجٌل  وقال  ْرذاُر:    ".  والذَّ

 . (5)"املِكثارُ 

ربذاين:  -16 فا  مرباذ،  ابن  ذكر  كام  وهو  ربذ،  ومنه "رس:  من  اخلّفة،  معنى  يف  أصٌل 

َقط يف الكالم. وال يكوُن ذلك إال ِمن  "اشتقاق قوهلم:   إّن فالنًا َلُذو َربَِذاٍت، أي هو كثري السَّ

ٍة وقلَّة تثبُّت َقط فيه كذلك، قال:  (6)"خفَّ وُذو ". وجعلها الفريوزآبادّي لكثرة الكالم وكثرة السَّ

 
 17/203لّزبيدّي، تاج العروس: ( ا1)

 1/284( جممع اللغة العربيّة، املعجم الوسيط: 2)

ط3) املعارصة،  العربيّة  معجم  عمل(،  فريق  )بمساعدة  خمتار  أمحد  عمر،  القاهرة،  1(  الكتب،  عامل   ،

 . )هذه الكلمة مستعملة يف العاميّة السودانيّة هبذا املعنى(. 745م:2008هـ/1429

 56/  10حيط يف الّلغة:( ابن عبّاد، امل4)

 .1/396( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 5)

 . 395/ 2(  ابن فارس، مقاييس الّلغة: 6)
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َقِط يف كالمِ  َبذايِنّ َربِذاٍت: كثرُي السَّ . واملِْرباُذ: املِْكثاُر املِْهذاُر كالرَّ ُّ باِذَيُة كَعالنِيٍَة: الرشَّ .  (1)"ِه. والرَّ

 . (2)")الّربذاين ( الكثري الكالم املهذار "ويف املعجم الوسيط: 

اٌد، أي كثري الكالم"قال ابن دريد:  رّعاد:    -17 ، ويف (4)، وكذا يف الّصحاح(3)"ورجل َرعَّ

اِعَدةِ ُربَّ "املثل:   الرَّ حَتَْت  َصَلٍف  عنده  (5)"    غناء  وال  الكالم  ُيْكثُِر  للّرجل  ذلك  .  (6)"ُيرضب 

أّن هذا هو سبب  فيه من حركة واضطراب، ويبدو  بام  السحاب،  الّرعد: صوت  أّن  ومعلوم 

احلركة  من  املكثر  منطق  خيلو  ال  إذ  الكالم،  كثرة  عىل  الّداّلة  )رّعاد(  الّلفظة  هذه  اشتقاق 

 اب، وعلو الّصوت أحيانًا.واالضطر

. ويف داللة  (7)"واملِْزَهُق: الكثرُي الكالم "تفّرد بذكرها صاحب املحيط، قال:ِمْزَهق:  -18

الّزاء واهلاء والقاف أصٌل واحٌد يدلُّ  "األصل )زهق( ما يسّوغ هذا املعنى، يقول ابن فارس:  

ٍم وميِضٍّ وجتاُوزٍ   .(8)"عىل تقدُّ

 
 .1/333( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 1)

 . 1/322( جممع اللغة العربيّة، املعجم الوسيط: 2)

 . 2/632( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 3)

 . 2/475( اجلوهرّي، الّصحاح: 4)

دار 5) احلميد،  عبد  الّدين  األمثال، حتقيق: حمّمد حميي  إبراهيم، جممع  بن  بن حمّمد  أمحد  الفضل  أبو  امليداين،  انظر:   )

 . 1/294املعرفة، بريوت، لبنان:

 .221/ 1( ابن سيده، املخّصص: 6)

 3/339( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغة:7)

 . 24/ 3( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 8)
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َفَعل،    -19 القاموس:  سبْح: مصدر  الَكالمِ "ففي  اإِلْكثَاُر من  بْح:  التاج:  (1)"والسَّ ، ويف 

 .  (2)"وقد َسبََح فيه، إِذا َأْكثَر"

ِمسَفك: أصل الّسفك الّصّب واإلسالة، وقرصه بعضهم عىل الّدم، كأّنه به أخّص    -20

منظور: ابن  َيْس   "قال  والدمَع  الدَم  وَسَفك  الكالم  وَنثُْر  م  الدَّ َصبُّ  ْفُك  فهو السَّ َسْفكًا  ِفُكه 

َأخّص  بالّدم  وكَأّنه  وَهراَقه  صبه  وَسِفيك  هذا  (3)"َمْسفوك  اشتقاقات  استخدام  جرى  وقد   ،

)جمازًا( للكالم  اقترصت    (4)األصل  الذي  العام  املعنى  ونثره، وهو  الكالم  القدرة عىل  بمعنى 

كالعني املتقّدمة  املعاجم  بكث(7)والّصحاح  (6)والتّهذيب  (5)عليه  وربام  تعّددت ،  االستعامل  رة 

اشتقاقاهتا يف دالالت متناقضة مدًحا وذًما، فاملدح يف تسمية اخلطيب البليغ )سّفاكا( عىل ما 

اك كالمها عن كراع"أورده ابن منظور عن كراع النّمل:   اك بليغ َكسهَّ ، وهي (8)"وخطيب َسفَّ

قوهل  -بال شك - فهي:  الّسلبيّة  والّداللة  الّذم  أما  إجيابيّة،  ما داللة  وهو  للمكثر:)ِمسَفك(  م 

 
 .1/223آبادّي، القاموس املحيط: ( الفريوز1)

 .6/451( الّزبيدّي، تاج العروس: 2)

 10/439( انظر: ابن منظور، لسان العرب:3)

 198/ 27( انظر: الّزبيدّي، تاج العروس: 4)

 5/315( انظر: الفراهيدّي، العني :5)

 . 10/47( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 6)

 . 4/1590( اجلوهرّي، الّصحاح :7)

 10/439ظور، لسان العرب: ( ابن من8)



   الدالة على كثرة الكالم األلفاظ

 م 2022هـ ـــ 1444العدد السادس واخلمسون                              جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية         

 

332 

ابن سيده لو  (3)، والفريوزآبادّي (2)، وابن منظور(1)أورده  َصبًّا  الَكالم  الذي يصّب  البليغ  ؛ ألّن 

ا ملنافاته البالغة.    جتاوز احلدَّ وأكثر أصبح ذمًّ

الّسني واهلاء والباء أصٌل يدّل عىل االّتساع يف الّّشء.   "يقول ابن فارس:ُمسَهب:    -21

َسْهبًا...ويقال واألص اجلري  الواسُع  الفرس  ى  يسمَّ ثم  الواسعة،  الَفالة  وهي  ْهب،  السَّ ل 

وهو   ُمْسَهٌب،  فهو  َأْسَهَب  العرب  عن  جاء  كذا  اهلاء.  بفتح  ُمْسَهب،  الكالم  الكثري  للّرُجل 

اهلاء أو فتحها:  (4)"نادر ابن منظور اخلالف حول كّس  الكلمة، ". ونقل  اختُلف يف هذه  وقد 

أَ  فهو  فقال  الكالم  َأكثَر  الرجُل  أَْسَهب  األَعرايب  ابن  وقال  الكالم،  الكثري  املُْسِهُب  زيد  بو 

البغدادي: رجل  َأبو عيل  قال  ابن بري:  قال  نادر.  يقال بكّسها وهو  اهلاِء وال  بفتح  ُمْسَهب 

ال غري، ُمْسَهٌب بالفتح إِذا َأكثر الكالم يف اخلطأ، فإِن كان ذلك يف صواب فهو ُمْسِهٌب بالكّس 

وَأْحَصَن فهو  َأْفَلس  إِذا  ُمْلَفٌج  ُمْسَهٌب وَأْلَفَج فهو  َأْسَهَب فهو  ُمْفَعٌل  فهو  َأْفَعَل  فيه  ومما جاَء 

وأسَهم   "وقد وقع البدل يف الباء فقيل ُمسَهم:  ". كام نّصوا عىل وقوع البدل يف الباء:(5)"حُمَْصنٌ 

كأسهب كالمه،  كثر  إذا  نادر:  ُمسَهٌم،  فهو  الباء  الرجل  من  بدل  وامليم  مسهب،  .  (6)"فهو 

النّهاية:   يف  كام  اهلاء  بفتح  الغريب  كتب  لنا  "ورشحتها  اّللّ  اْدُع  له:  قيل  عمر:  ابن  وحديث 

 
 . 6/726( ابن سيده، املُحكم:1)

 .  10/439( ابن منظور، لسان العرب: 2)

 .1/942( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 3)

 .82/ 3( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 4)

 . 1/475( ابن منظور، لسان العرب: 5)

 . 4/226( ابن سيده، املُحكم: 6)
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ْهب وهي    "فقال: أْكَره أن أكون من املُْسَهبني بفتح اهلاء: أي الَكثريي الكالم. وأصُله من السَّ

 .  (1)"األرُض الواسعة وجيمع عىل ُسُهٍب 

هذارة بذال معجمة الكثري الكالم، وقيل الَعنِيف يف الّسري"شهذارة:    -22 . وكذا (2)"الشِّ

 . (3)عند الّزبيدّي 

نونه وألفه زائدة، ذكرمها ابن دريد يف باب ما جاء عىل فعىل عىل   صلنفى وصلنفاء: -23

الّزوائد، وقال: اْلَكاَل   "عدد احلروف مع  اْلكثري  ُُيمز:  َواَل  ُُيمز  الّلسان:  (4)"موَصَلنَْفى  ، ويف 

الكالم" كثري  وَصَلنْفاء  َصَلنْفى  دريد (5)"وَرُجل  ابن  يقول  التي  )صلف(  فأصله  هذا  وعىل   ،

َقلِيل "فيها:   َأي  َصلٌِف،  َوَطَعام  اخْلرَْي.  َقلِيل  َأي  َصلٌِف،  فالن  قوهلم:  مصدر  َلف  الصَّ

عاِء فوَق ذلكجُماَوزُة َقْدر الظَّْرِف والرَب  "والّصلف أيضا: (7)"(6)النََّزل  . (8)"اعِة واالدِّ

وصلنقاء:  -24 عبّاد:    صلنقى  ابن  َلنْقى  "قال  ُُيَْمُز    -الصَّ وال  الَكثِرُي    -ُُيَْمُز  وهو 

والّصَلنَْقى ، كعَلنْدى ، ". وذكر الفريوزآبادّي يف القاموس أّن ألفه تقرص ومتّد، قال:  "الَكالم

 
 . 2/1042 غريب احلديث واألثر: ( ابن األثري، النّهاية يف1)

 . 4/434( ابن منظور، لسان العرب: 2)

 . 12/268( الّزبيدّي، تاج العروس:3)

 . 2/1215( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 4)

 . 9/196( ابن منظور، لسان العرب: 5)

 11/656( )طعاٌم َنِزل ذو َنَزل وَنِزيٌل: مبارك( ابن منظور، لسان العرب: 6)

 . 2/891هرة الّلغة: ( ابن دريد، مج7)

 . 7/125( الفراهيدّي، العني: 8)
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إىل أّن النون زائدة واأللف كذلك، ونّص الّزبيدّي يف  وقوله كعلندى إشارة    (1)"وُيَمّد : املِْكثار

 . (3). وعىل هذا فأصلها من الصلق، وهو الّصوت الشديد(2)التاج عىل زيادهتا

بكلمة طرمذة طرطرة:    -25 املعاجم  دون    (4)قرنت يف  الكالم  إكثار  هبا، وهي  وفّّست 

دريد ابن  قال  م  ""فعل،  كانت  وإن  عربيّة  كلمة  وهي  هي الطَّْرَطَرة،  حاتم:  أبو  قال  بتَذلًة. 

 . (5)"شبيهة بالطَّْرَمَذة. يقال: رجُل مَطْرطِر، إذا كان كذلك مع كثرة كالم

أوردها الفريوزآبادّي يف باب اهلمزة)طلنفأ( وجعلها عىل سمندل    طلنفى وطلنفأ:  -26

طلف( كحربكى وزنا، ، وجعلها يف باب الفاء ) (6)"كَسَمنَْدٍل: الَكثرُي الَكالِم   الطََّلنَْفُأ،"وزنا:  

. وعىل هذا يكون أصلها )طلف(  (7)"الطََّلنَْفى كَحرَبَْكى والطََّلنْفُأ باهلَْمِز: الَكثرُي الَكالم"قال:  

فارس: ابن  يقول  زوائد،  وألفها ومهزهتا  عىل    "نوّنا  يدّل  والفاء أصٌل صحيٌح  والاّلم  الّطاء 

فالطََّلف:   عليه.  ُُيَمل  ثم  وَطْرحه،  الّّشء  فهو  إهانة  ُيْطَلب  مل  وكّل يشء  ماء.  الدِّ من  اهلََدر 

 
 .1/901( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 1)

 .26/39( الّزبيدّي، تاج العروس: 2)

 . 239/ 3( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 3)

ذي له كالٌم وليس له  الَطْرَمَذُة: ليس من كالم أهل البادية. واملَُطْرِمُذ: ال  ":566/  2( قال اجلوهرّي يف الّصحاح:  4)

  "فعٌل.

 . 1/197( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 5)

 . 1/46( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 6)

 . 1/833( املصدر السابق: 7)
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 . وكثرة الكالم زيادة وهدر.(1)"َهَدر

املُحكم:  طنطنة:  -27 يف  كام  باألصوات،  متعّلقة  عّدٌة  معاٍن  صوت    "هلا  والطَّنطنة 

َطنَُة : الطنبور، وقد يستعمل يف الّذباب وغريه، والطَّنَْطنَُة : َكثْرُة الَكالِم، والتَّصِويُت به، والطَّنْ

 . (2)"الَكالُم اخلَِفي  

الفاء واجليم أصل يف معنى التّفتّح واالنفراج، ومنها  "يقول ابن فارس:  فجفاج:    -28

الكالم كثري  فجفاٌج:  رجٌل  ومنه  الواسع...  الطريق  استعريت  (3)"الفّج:  األصل  هذا  ومن   .

ْجفاج كثري الكالم والَفْخر بام  رجل َفْجَفٌج وُفجافٌِج وفَ "لكثرة الكالم ملا فيه من توّسع، فقيل: 

نِظام،   بال  الكالم  الكثري  هو  وقيل:  واجلََلبة،  ياح  والصِّ الكالم  الكثري  هو  وقيل:  عنده،  ليس 

يَّاح واألُنثى باهلاء، وفيه َفْجَفَجة  . وقد مّر ارتباطها بكلمة بجباج. (4)"وقيل: هو املَُجلُِّب الصَّ

و  -29 ونِْفَراٌج  وَنْفِرَجٌة  اجلبان، وأضاف   نِْفَراَجة:نِْفِرٌج  املعاجم يف داللتها عىل  اّتفقت 

املحيط:   ففي  املكثار،  اجلَبَاُن،   "بعضهم  الَفُرْوَقُة  ونِْفَراَجٌة:  ونِْفَراٌج  وَنْفِرَجٌة  نِْفِرٌج  َرُجٌل 

ونِْفِرْيٌج  نِْفَراٌج  وهو  الَكالِم،  كثَْرُة  والنَّْفَرَجُة:  ِمثُْله.  القاموسومثل  .(5)"والنَّْفِرَجاُء  يف  . (6)ه 

 
 . 328/ 3( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 1)

املُحكم:  2) سيده،  ابن  الكالم  132/  9(  بمعنى  كثرًيا  السودانيّة  العاميّة  يف  مستعملة  والكلمة  الذي  .  الكثري اخلفي 

 يصّوت به لكن ال يدرك السامع ما هو.

 . 349-348/ 4( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 3)

 . 223/ 7. 2/338( ابن منظور، لسان العرب: 4)

 .  7/235( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغة: 5)

 .1/208( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 6)
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الكالم وال عمل   يكثرون  اجلبناء  من  فكثري  الكالم،  وكثرة  اجلبن  بني  بيّنة  فالعالقة  ولعمري 

زيادهتا والّسيوطي  جني  ابن  فاختار  وزيادهتا،  النّون  أصالة  يف  اختلفوا  وقد  ورّجح  (1)هلم.   ،

   .(2)الّزبيدّي يف التّاج أصالتها

، ووصف هبا كثري الكالم قال  (3)والطيش واخلّفةمن معاين الفرفرة العجلة  فرفار:    -30

وَرُجٌل َفْرفاٌر واْمَرَأٌة َفْرفاَرٌة، والَفْرَفَرُة الَكالُم، والَفْرفاُر الَكثرُِي الَكالِم كالثَّْرثاِر،  "ابن سيده:  

 .  (4)"وَفْرَفَر يف َكالِمه َخلََّط وأْكثَرَ 

إذا كان ك"قال ابن دريد:  َفقاق:    -31 ثرَي الكالم قليَل الَغناء. والَفقفقة:  ورجل َفَقاق، 

. وذكرها ابن  (5)"حكاية صوت. يقال: سمعُت َفقفقة املاء، إذا سمعت تدارك َقْطِره أو سيالنه

الكالم كثرة  عىل  الّداّلة  األلفاظ  يف  يف (6)سيده  املبالغة  عىل  الّداّلة  باهلاء  أيضا  وردت  وقد   ،

املكّرر)فق  املضّعف  وزن  عىل  وردت  كام  وَفْقَفاقة  "فاق(:  الوصف  بالتخفيف  َفَقاَقٌة  ورجل 

هي   وإنام  فيه  هي  بام  املوصوف  لتأنيث  فيها  اهلاء  وليست  األُنثى،  وكذلك  ُهَذَرة  خمّلط  أمحق 

والَفَقاَقة   خمّلط  َفْقفاٌق  رجل  الفراء  احلَْمقى،  والَفَقَقة  واملبالغة  الغاية  تأنيث  من  ُأريد  ملا  أمارة 

 
ل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، حتقيق: فؤاد  ( انظر تفصيل ذلك يف: الّسيوطّي، جال1)

 .  2/10م: 1998، دار الكتب العلميّة، بريوت،  1عيل منصور، ط

 .6/249( انظر: الّزبيدّي، تاج العروس: 2)

 .4/350، ابن فارس، مقاييس الّلغة: 15/127( انظر: األزهرّي، هتذيب الّلغة: 3)

 . 10/232ده، املُحكم: ( ابن سي4)

 . 1/161( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 5)

 . 1/215( ابن سيده، املخّصص: 6)
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ذي ال َغناَء عنده، والَفْقَفَقة يف الكالم كالَفيَْهَقة وقيل: هو التخليط والَفْقفاق الكثري الكالم ال

أو  (1)"فيه غناء  فيه  يكون  فال  التخليط  هو:  ملمح داليّل  بإضافة  الكالم  كثرة  داّلة عىل  فهي   ،

 فائدة. 

العني:  فيهق:    -32 الفهق وهو االمتالء، جاء يف معجم  الواسع من "أصله من  الفيهق 

يشء ول(2)"كّل  ففي  .  متفيهق،  بأّنه  الكالم  كثري  وصف  واالمتالء  عة  السَّ عىل  داللتها  عموم 

د كثري الكالم"اجلمهرة:   قال األصمعي أصل الَفْهِق  ". ويف الّلسان:  (3)"ورجل متفيِهق: متشدِّ

إّن أبغضكم إيلَّ  "االمتالء فمعنى املُتََفيْهق الذي يتوّسع يف كالمه وَيْفَهُق به فِمه، ويف احلديث:  

املتكربونا قال:  املُتََفيِْهُقون؟  وما  اّلل:  رسول  يا  قيل  املُتََفيِْهُقون  يف  "لثَّرثارُون  َيتََفيْهُق  وهو   .

من   مأخوذ  أفواههم،  به  ويفتحون  الكالم  يف  يتوّسعون  الذين  هم  احلديث  وتفسري  كالمه 

يشءٍ  كّل  اتساع  والَفْهق  والَفَهُق،  واالتساع  االمتالء  وهو  وير  (4)"الَفْهق  قال .  باحلاء  وى 

إذا  "األزهرّي:   ويتفيهق  كالمه  يف  يتفيحق  فالن  تقول:  العرب  قال:  أّنه  الفراء  عن  وحكى 

 .(5)"توّسع فيه.

 
 . 10/309( ابن منظور، لسان العرب: 1)

 . 3/370( الفراهيدّي، العني: 2)

 . 2/968( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 3)

 . 10/313( ابن منظور، لسان العرب:4)

 .  4/45( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 5)
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منظور:  قبقاب:    -33 ابن  قال  األصوات،  حكاية  ألفاظ  من  الّرجُل "القبقبة:  وَقبَْقَب 

والقَ  والَقبَْقبُة  الفرس،  َجْوف  صوُت  والَقبِيُب  والَقبَْقبُة  الفحل  مَحَُق،  َأنياب  صوُت  بْقاُب 

اجلمل  والَقبْقاُب  َهَدر،  إِذا  َقبَْقبًة  والفحل  األَسُد  وَقبَْقَب  اهلَِدير  ترجيع  هو  وقيل:  وهديُره، 

خُمَلُِّطه الكالم  كثري  وقيل  َأصاَب،  َأو  َأخطَأ  الكالم  كثري  وُقباقٌِب  َقبقاٌب  ورجٌل  ار  .  (1)"اهلَدَّ

باإلتباع: اللُّغة  هتذيب  يف  واجلَْوِف   "وجاءت  احلَْلِق  واِسَع  كان  إِذا  َقبْقاٌب  َعبْعاٌب  ورجٌل 

 .(2)"جليَل الكالم

أقصاهقيعر:    -34 يشء  كّل  قال  (3)قعر  الكالم،  لكثرة  جماًزا  الكلمة  واستخدمت   ،

ق وَتَكلَّم"الّزبيدّي:   ُجُل: َتَشدَّ َر الرَّ ق. وَتَقعَّ َر يف َكالَِمه َتْقِعرًيا: َعمَّ بَأْقََص َقْعِر    ومن املَجاِز: َقعَّ

فقال:(4)"َفِمه الكالم  كثرة  ألفاظ  يف  سيده  ابن  الّلفظ  هذا  ذكر  وقد  وَقيَْعاٌر   "،  َقيَْعٌر  رجٌل 

. ومما ذكرته املعاجم يف هذه الّداللة يتبنّي اجلمع بني التّشّدق  (5)"وِمْقعاٌر، كثري الكالم متشدق

عّمق والتّشّدق ال بّد أن يكثر من الكالم يف الكالم والتّعّمق فيه وكثرته، ألّن من يميل إىل التّ 

 لتَبِني فيه هذه الّصفات، ويبدو كذلك تعّدد االشتقاقات فيها.  

 
 . 1/657( ابن منظور، لسان العرب: 1)

 . 1/87( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 2)

 . 5/108( ابن منظور، لسان العرب: 3)

 .13/453( الّزبيدّي، تاج العروس: 4)

 . 1/215( ابن سيده، املخّصص: 5)
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يف   كتكات:  -35 اخلطو  ومقاربة  القهقهة،  دون  وضحك  احلبارى،  صوت  الكتكتة 

رسعة، وُسّمي الّرجل الكثري الكالم كتكاًتا ربام تشبيًها له بصوت احلبارى لكثرة صياحه يف  

ُع الكالَم    "عة، قال يف الّلسان:رس ُيّْسِ والَكتَْكتُة َصْوُت احلُبَاَرى ورجل َكتْكاٌت كثري الكالم 

 .  (1)"وُيتْبُِع بعَضه بعضاً 

ومكثري:  -36 التّهذيب:    ِمكثار  كثريي  "يف  كانا  إذا  مكثار  وامرأة  مكثار  ورجل 

كثرة الكالم، وقد جاءت يف    ، وكذا يف بقيّة املعاجم، وهي من األلفاظ املشهورة يف(2)"الكالم

 .  (4)"املِْْكثَاُر ال خَيُْلو ِمْن ِعثَار"، (3)"املكثار كحاطب الليل"األمثال كذلك حتذيًرا: 

تِكالمة، كلامين:    -37 تِفعال:تِْكالم،  ما جاء عىل  باب  دريد يف  ابن  تِكالم: "قال  رجل 

ورجل تِْكالٌم  ". ويف الّلسان: (6)"مَ ورجل تِْكالََمٌة ُيسن الكالَ  ". ويف التّهذيب:(5)"كثري الكالم

لِّامين   
لِّامين  َجيُِّد الكالم َفِصيح َحسن الكالِم ِمنْطِيٌق، وقال ثعلب: رجل كِ

وتِْكالمة وتِكاِلَّمٌة وكِ

لِّامنيَّةٌ 
. وال نحتاج إىل إنعام نظر إلدراك ما يف  (7)"كثري الكالم فعرّب عنه بالكثرة، قال: واألُنثى كِ

االش يف هذه  الّداليّل  التّداخل  كذلك  نلحظ  أّننا  إال  واملبالغة،  التّكثري  معاين  من  تقاقات 

 
 . وقريب من هذا الكلمة املوّلدة لصغري الّدجاج )الكتكوت(. 2/77( ابن منظور، لسان العرب: 1)

 . 10/102األزهرّي، هتذيب الّلغة:  (2)

 . 2/303( امليداين، جممع األمثال: 3)

 .2/71م:1905( اليازجي، إبراهيم بن ناصف، نجعة الرائد ورشعة الوارد يف املّتادف، مطبعة املعارف، مرص4)

 . 2/1205( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 5)

 . 10/147( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 6)

 . 12/522ن العرب: ( ابن منظور، لسا 7)
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الوصف هبا، فتارة هي مدٌح جليّد الكالم، وتارة أخرى ذم  لكثري الكالم، وقد يكون املقصود  

 باملدح من جيمع بني كثرة الكالم مع احلُسن والفصاحة واجلودة.

هكذاللَّخى:    -38 ثالثي مقصور،  اجلراثيماسم  كتاب  قتيبة يف  ابن  أورده  وفّصل (1)ا   ،

فقال: إمالئه  تعّدد  يف  املُحكم  "الّزبيدّي  ما هو يف  بالياِء عىل  ُيْكتَُب  َمْقصوٌر  بالَفتح   ( 2)اللََّخى 

يف (3)والّصحاح الكالِم  )َكثَْرُة  التّهذيب؛  يف  وِمثُْله  باأللِِف،  ُيْكتَُب  عيل:  أيب  كتاِب  يف  وهو   ،

نقَلهُ  خَلًا؛ ونقَلُه باطٍِل(؛  بالكّْس،  َي،  خَلِ خَلْواُء(، وقد  َأخْلَى وهي   اجلوهرّي واألزهرّي. )وهو 

القايِل عن َأيب زْيٍد. واللََّخى َأْيضًا: َأي َمْقصوٌر؛ وهو َمْكتوٌب باأللِف يف الّصحاح وكتاِب َأيب  

...) )وُيَمدُّ باأللف)الّلخا(  (4)"عيل؛  فارس  ابن  وأورده  واخلاء  ".  أصٌل الاّلم  املعتل  واحلرف 

كثرة  اللََّخا:  ومنه  املعوّج.  األَخْلَى، هو  ذلك  من  اعوجاٍج، يف يشٍء وميل.  يدّل عىل  صحيح 

َي خَلًَا، مقصور
 . (5)"الكالم يف الباطل؛ يقال رجٌل أخْلَى وامرأٌة خَلْواء. وقد خَلِ

الّّسعة    لِقص:  -39 بزيادة ملمح داليّل هو  الكالم،  الرّش،  استعملت وصًفا لكثري  إىل 

ِّ    "قال يف العني:   الكالِم رَسيٌع إىل الرشَّ َيْلَقُص َلَقصًا فهو َلِقٌص: كثرُي  . ويف  (6)"لِقَص الرجل 

 
الثقافة، دمشق،  1) بن مسلم، اجلراثيم، حتقيق حمّمد جاسم احلميدي، منشورات وزارة  اّلل  أبو حمّمد عبد  ابن قتيبة،   )

 .  233م:1997

 . 5/302( انظر: ابن سيده، املُحكم: 2)

 . 2481/ 6( اجلوهرّي، الّصحاح: 3)

 .39/446( الّزبيدّي، تاج العروس: 4)

 . 195/ 5اييس الّلغة: ( ابن فارس، مق5)

 . 5/64( الفراهيدّي، العني: 6)
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ّ  "القاموس:  . (1)"واللَِّقُص ككتٍِف: الَضيُّق والَكثرُي الَكالَِم الّّسيُع الرشَّ

،  (2)الّلقع الرمي بالّّشءبالتّخفيف والتّشديد، باهلاء وبدوّنا، وأصل    لُّقاع، تِلِّقاع:  -40

ع استعامل (4)، وأضاف غريه اإلصابة بالعني(3)وجعله ابن سيده للّرمي بالبعر خاصة ، ثّم توسَّ

الكالم،  مواقع  ُيصيب  للذي  فاستعملت  وذًما،  مدًحا  رميًا،  بالكالم  يرمي  ملن  الكلمة 

الكالم،   والكثري  واألمحق،  والّداهية  والّظريف،  تِ "واملتفّصح،  ُعيَبٌة ورُجٌل  اعٌة  لِقَّ
وتِ اٌع  لِقَّ

اعٍة،   اعٌة َكتِلِقَّ اعٌة كذلك ورجل ُلقَّ اعٌة َأيًضا كثرُي الكالِم ال نظري له إِال تِكاِلَّمٌة وامرَأة تِلِقَّ وتِلِقَّ

ُح  اعُة أيًضا الّداِهيَُة املُتََفصِّ اعاٌت واللُّقَّ يِه ُلقَّ
اعُة الذي ُيِصيُب مواقَِع الكالم وفِ وقِيَل    وقيل اللُّقَّ

 .  (5)"ُهو الّظريُف البَنيِّ 

ولقالق:    -41 الّصحاحلّق  يف  كام  واضّطراب  حركة  يف  صوت  كّل  ويف (6)الّلقلقة   ،

والّلّق: الّرجُل الكثرُي الكالِم كاللَّْقالِق. ُيقال: رُجٌل َلق  َبق  وَلْقالٌق بْقباق وَلّقاٌق بّقاق  "التاج:

ونلحظ تعّدد االشتقاقات الّداّلة عىل كثرة الكالم  (7)"الكالمكّل ذلِك بمعنًى أي: ُمْسَهٌب كثرُي 

حديث: أنه قال أليب َذر:  "من اجلذر)لق( تضعيًفا وختفيًفا. ويف غريب احلديث، قال اخلّطايّب:  

 
 .1/630( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 1)

 . 5/212. ابن فارس، مقاييس الّلغة: 1/167( الفراهيدّي، العني: 2)

 . 1/220( ابن سيده، املُحكم: 3)

 . 3/1280( اجلوهرّي، الّصحاح: 4)

 . 1/220( ابن سيده، املُحكم: 5)

 . 4/1550، الّصحاح: ( اجلوهرّي 6)

 . 363/ 26( الّزبيدّي، تاج العروس: 7)
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الكالم  كثرة  معنامها  بّقا،  لّقا  قوله:  املدينة؟  من  أَخرجوك  إذا  بك  كيف  َبّقا  ا  َلقَّ أراك  يِل  ما 

 .(1)"ل: رجٌل لق  بق  ولقالٌق بقباٌق وبه سمي الّلسان لقلًقاواإلسهاب فيه يقا

نّصت املعاجم التي ذكرهتا عىل أّن معناها التمّلق، وكذا املبالغة يف الّّشء،    تَلْهَوق:  -42

التلهوق كثرة   "ويبدو أّن هذا هو سبب استعامهلا يف الّداللة عىل كثرة الكالم، ففي املخّصص: 

في ر  والتقعُّ منظور:  (2)"هالكالم  ابن  وقال  والتََّلْهُوُق ".  فيه...  ر  والتََّقعُّ الكالم  كثرة  ق  والتََّلهُّ

. إال  (3)"التََّمّلق وفيه هَلَْوقة أي َمَلق وَطْرمَذة...واملُتََلْهوق املبالغ فيام َأخذ فيه من عمل أو لبس

املعنى: هذا  عنها  نفى  دريد  ابن  الكال  "أّن  كثرة  التَّلْهُوق  إّن  وليس  ويقال:  فيه،  والتقّعر  م 

 . (4)"بثَبْت

الكالم، مذماذ:    -43 الكثري  والّصيّاح  والّظريف،  واملحتال،  الكّذاب،  معانيها:  من 

والتاج: والّلسان  املُحكم  ففي  داللته،  يف  والِصياح  الكالم  كثرة  بني  واملَْذَماُذ:    "وقرنوا 

يَّاُح، الكثرُي الكالِم، حكاه اللِّحياينُّ عن َأيب ظَ  . وال ختفى العالقة بني  (5)"بْيََة، واألُْنثَى باهلاءِ الصَّ

 هذه املالمح الّدالليّة. 

، ومن (6)ذكر ابن فارس أّن امليم والراء والغني أصل يدّل عىل سيالن الّّشء  أْمَرَغ:  -44

 
 . 1/419( اخلّطايّب، غريب احلديث:1)

 .215/ 1( ابن سيده، املخّصص: 2)

 . 332/ 10( ابن منظور، لسان العرب: 3)

 . 2/1179( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 4)

 . 473/ 9ّزبيدّي، تاج العروس: . وال508/ 3وابن منظور، لسان العرب  59/ 10( ابن سيده، املُحكم: 5)

   5/250( ابن فارس، مقاييس الّلغة:6)
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ابن   يقول  صواب  غري  يف  الكالم  بكثرة  قيّدوه  أّّنم  غري  الكالم،  كثرة  عىل  دالة  جاءت  هنا 

  ". ويف الّصحاح: (1)"ن: أمَرَغ: أكثََر الكالَم يف غرِي صواب، كأنَّه ُيِسيلُه إسالةويقولو"فارس:  

 .  (2)"وأْمَرَغ: إذا أكثر الكالم يف غري صواب

نطّاط:  -45 التّهذيب:  النّطيط،  ففي  ومّطه،  مّده  وهو  الّّشء  نّط  َوَقاَل   "من 

الكالِم   اأْلَْصَمعي:ِ كثرُي  ِمْهذاٌر  َنّطاٌط:  و(3)"رجٌل  يُْط    "املحيط:، 
َكثَْرُة   -أيًضا-والنَطِ

 .  (5). وكذا عند الّزبيدّي (4)"الَكالم

ِمنثَر:  -46 يثبت  َنثِر،  الذي ال  املتساقط  ، وهذه  (6)من معانيها فّرق الّش، والنثِر كذلك 

املجازي االستعامل  أتاحت  َكثِ   "فقيل:    ؛الّداللة  كاِلمُها  وِمنْثٌَر  النًّثَِر   ُ َبنيِّ ٌر 
َنثِ الَكالم َرُجٌل  رُي 

، وأورد الفريوزآبادّي اشتقاًقا آخر هو نيثران  (8)"نثر كالمًا َأكثره"وقيل:    (7)"واألُْنثَى َنثَِرٌة فقط

عىل وزن َرُْيُقان
(9)  . 

 
 ( املصدر السابق الصفحة نفسها. 1)

 . 4/326( اجلوهرّي، الّصحاح: 2)

 . 13/205( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 3)

 .9/135( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغة: 4)

 . 20/145( الّزبيدّي، تاج العروس:5)

 .14/175تاج العروس:  ( انظر: الّزبيدّي،6)

 . 10/138( ابن سيده، املُحكم: 7)

 . 5/191( ابن منظور، لسان العرب: 8)

 .1/479( انظر: الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 9)
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واشتّق منها وصف لكثري   ُمنازق:  -47 َأمر وعجلة يف جهل ومُحْق،  النََّزُق خّفة يف كّل 

املحكم:   يف  قال  ا"الكالم،  والنَّزقواملُناِزُق  الكالم  واخلّفة "لكثري  الكالم  كثرة  بني  فجمع   ،

، كذلك استدركها الّزبيدّي عىل  (1)والعجلة واجلهل واحلمق، وذكرها دون مجع يف املخّصص

. مما ُيشري إىل توّسع داللتها (2)"ومما ُيْستَْدَرُك عليه: املُناِزُق: الكثرُي الكالم  "الفريوزآبادّي قال:

 الّداللية.  بإسقاط بعض املالمح

َمُة:  -48 الكالم:    َهْْبَ كثرة  الّداّلة عىل  األلفاظ  سيده يف  ابن  كثرة   "أوردها   : َمة  واهلرَْبَ

الّلسان(3)"الكالم يف  وكذا  والقاموس(4).  دريد:  (5)،  ابن  وأنكرها  كثرة   ".  زعموا:  واهلرَبمة، 

 . (6)"الكالم، وال َأُحّقه

ول الكالم وما يتعلق به، قال األزهرّي:  معظم داللة اجلذر )هّت( تدور ح هتّات:    -49

قال الّليث: اهلتُّ شبه العرص للصوت...ويقال: للهمز صوٌت مهتوٌت يف أقَص احللق فإذا "

تكّلم   إذا  هتّا  اهلمزة  اإلنسان  َُيُتُّ  وتقول  اهلاء...  خمرج  إىل  حتّول  نفسًا  صار  اهلمز  عن  ُرفِّه 

ى اهلتيت. قال: واهلتهتة والتهتهة يف التواء الّلسان  تقال يف معن  -أيًضا–واهلتهتة  "باهلمز. قال:  

نُّهْم كاُنوا جَيَْمُعوَن 
عند الكالم. وقال احلسن البرصيُّ يف كالم له: واّلل ما َكاُنوا باهلَتَّاتِنَي، ولكِ

 
 . 1/215( انظر: ابن سيده، املخّصص: 1)

 . 26/418( الّزبيدّي، تاج العروس 2)

 . 1/215. وانظر: املخّصص: 4/489( ابن سيده، املُحكم: 3)

 . 12/600( ابن منظور، لسان العرب:4)

 . 1/1168( انظر: الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 5)

 . 2/1124( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 6)
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تُّ  الكالَم ليُْعَقَل َعنُْهم. يقال: رجل ِمَهت  وهتَّاٌت إذا كان ِمْهذاًرا كثري الكالم. ويقال فالن ُُي 

وتابعه رسده  إذا  هتًّا  املُحكم:  (1)"احلديث  يف  سيده  ابن  كثري  ".قال   : وِمَهت  َهتَّاٌت  ورجل 

 . (3)"ورجل َهتَّاٌت وِمَهت  وَهتَْهاٌت خفيف كثري الكالم". وزاد غريه (2)"الكالم

دريد:اهلتمرة:    -50 ابن  هتمرةً "ذكرها  ُُيتِمر  هتمَر  الكالم؛  كثرة  وقال  (4)"واهلَتمرة:   .

. والذي أرتئيه هنا أّن أصله من اهلّت، وهو (5)"اهلَتَْمَرُة عىل َفْعَلَلٍة: كثَْرُة الكالمِ "الفريوزآبادّي:  

فارس:   ابن  يقول  وُأْهِّتَ    "كام  القول،  من  وَسيٍِّئ  باطٍل  عىل  يدلُّ  ُأَصيل  والراء:  والتاء  اهلاء 

أّنه يتكّلم باهِلّْتِ  َقط من الَقول. واألصل فيه  الّرُجل: َخِرف من الكرَِب. ومعنى هذا  ، وهو السَّ

ُيبايِل ما قِيَل له، أي كّل الكالِم عنده ساقط : ال  . وقد ارتبطت (6)"هذا، ثمَّ يقال رجل ُمستَْهِّتٌ

 كثرة الكالم بام يف اهلّت من أوصاف فتكون امليم زائدة يف اهلتمرة لزيادة املعنى واملبالغة.   

ابن دريد    اهلتَمنة:  -51 بالكالم  أوردها  نوًنا، وفّّسها  الالم  اهلتملة عىل قلب  معنى  يف 

َلُه اجلوهرّي وصاِحُب الّلسان. وهو )َكثَْرُة الَكالِم(  ". ويف التّاج:  (7)اخلفي هتمن:)اهلَتَْمنَُة(: َأمْهَ

 . (1)"كاهلَتَْمَلِة ، وقيَل : النُّوُن َبَدٌل عن الَّالمِ 

 
 . 5/235( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 1)

 . 4/95( ابن سيده، املُحكم: 2)

 . 2/102( ابن منظور، لسان العرب: 3)

 . 2/1129( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 4)

 .1/495( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 5)

 . 23/ 6( ابن فارس، مقاييس الّلغة  6)

 . 2/1130( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 7)
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دريد:    اهلثرمة:  -52 ابن  َسَواءكَ : واهلَثرمة"قال  اهلَذرمة  مثل  اْلَكاَلم  وقال  (2)"ثَْرة   .

َلُه اجلوهرّي واجلاََمَعُة، َوَقاَل اْبُن الَقطَّاِع يف األَْفَعاِل واألَْبنِيٍَة: ُهَو )َكثَْرُة الَكالَِم(، "الّزبيدّي: َأمْهَ

 . (4). والصحيح أّن ابن القطاع فّّسها بالّّسعة يف الكالم(3)"َكاهلَثَْمَرةِ 

عىل    هثمرة:  -53 الّزبيدّي  استدركه  ما  إال  املعاجم  من  يدّي  بني  فيام  ذكًرا  هلا  أجد  مل 

يقول:   اهلَتْمرة وْزًنا ومعنًى"القاموس،  باملُثَلَّثَة وهو مثْل  اهلَثْمرة  ُيْستَْدَرك عليه:  . وقد (5)"ومِمّا 

ة يرُجح أن . وكوّنا يف معنى اهلتمر(6)ذكرها ابن القّطاع يف كتاب األفعال بمعنى كثرة الكالم

 تكون مقلوب اهلثرمة.  

ريى:  -54 وِهجِّ من   ُهْجر  وهو  ييل  فعِّ عىل  مصدر  وِهّجريى  اإلهجار،  من  اسم  اهلُجر 

الكثرة  عىل  الّداّلة  معناها:  (7)املصادر  أّن  سيبويه  ذكر  وقد  بالّّشء"،  والقول  الكالم   ( 8)"كثرة 

 
 . 36/273( الّزبيدّي، تاج العروس 1)

 . 2/1131( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 2)

 .34/69( الّزبيدّي، تاج العروس: 3)

 . 3/370م: 1983، عامل الكتب بريوت،1لسعدي، كتاب األفعال، ط( ابن القّطاع، أبو القاسم عيل بن جعفر ا 4)

 .14/396( الّزبيدّي، تاج العروس: 5)

 . 3/370( ابن القّطاع، كتاب األفعال: 6)

، دار الفكر العريب، القاهرة،  3( املربد، حمّمد بن يزيد، الكامل يف الّلغة واألدب، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط7)

 . 2/136:  م1997هـ/ 1417

ط  8) هارون،  السالم حمّمد  عبد  حتقيق:  الكتاب،  قنرب،  بن  عثامن  بن  عمرو  برش،  أبو  سيبويه،  اخلانجي،  3(  مكتبة   ،

يىل ال تأيت إال مصدًرا نحو هجريي وقتيتى  4/41م: 1988هـ /  1408القاهرة،  . )وقد ذكر يف موضع آخر أن فعِّ

 . 4/264وحثيثى(
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نقلت كالم سيبوي التي  املعاجم  بعض  أّن  غري  الكتاب،  اليّسء(هكذا يف  )القول  أوردهتا   ؛   ه 

منظور:   ابن  يقول  القول،  يف  اإلفحاش  اهلُْجر  ألّن  بالّضم  "وذلك  واهلُْجر  اهلَذيان،  واهلُْجُر 

نومه   يف  وَهَجَر  ينبغي  ال  فيام  الكالم  َأكثر  إِذا  وكذلك  اإِلفحاش،  وهو  اإِلْهجار  من  االسم 

رَيى وإِْهِجرَيى َهَذى،   َهْجرًا وِهجِّ َُيُْجُر  الكالم والقول  ومرضه  رَيى كثرة  اهِلجِّ وقال سيبويه 

فالكلمة وما هو من جذرها مرتبط بالكالم سواء يف اإلكثار منه أو الفحش فيه، أو   (1)"اليّسء

بل إّن ما يكثر اإلنسان من قوله واحلديث به يقال   ؛اهلذيان والتّخليط يف القول ملرض ونحوه

 فيه: اهلجريى بمعنى الدأب والعادة. 

قال الّليث: اهلََذر: الكالم اّلذي ال ُيَعبَأ به، يقال: َهَذر الّرجُل    "يف التّهذيب::  هذر  -55

َفهو َُيِذر يف َمنطِقه َهْذرًا، وهو رُجل َهذار ِمهذار، واجلميُع: املهاذير وقال غرُيه: رجل ُهَذّرٌة  

كثريه. الكالم  َغثَّ  كان  إذا  ِهْذِريَاُن:  ورجٌل  ف(2)"ُبَذَرٌة،  ابن  وعند  ِمهذاٌر   "ارس:.  ورجٌل 

َخَطل الكالِم يف  كثري  أي  وِهْذِرياٌن،  الّلسان:  ( 3)"وهَذَرة  به،    "ويف  ُيْعبَُأ  ال  الذي  الكالم  اهلََذُر 

، ويف (4)"َهذَر كالُمه َهَذرًا كثر يف اخلطأ والباطل واهلََذُر الكثري الرديء وقيل هو َسَقُط الكالم

َكـ)بَ "التاج:   وَهيَْذارٌة(  بمعنًىو)َهيَْذاٌر  وَبيْذاَرة(  كالم  (5)"يْذار  كثرة  اهلذر  يكون  هذا  وعىل   .

 
 . 5/250( ابن منظور، لسان العرب: 1)

 . 6/140( األزهرّي، هتذيب الّلغة: 2)

 .33/ 6( ابن فارس، مقاييس الّلغة: 3)

 . 259/ 5( ابن منظور، لسان العرب:4)

 . 419/ 14( الّزبيدّي، تاج العروس: 5)
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 أضيفت له مالمح دالليّة متقاربة هي أن يكون مع كثرته خاطئًا وفاسًدا وباطاًل ورديئًا.   

وهي عند ابن   .(1)"واهلَذربة مثل اهلَذرمة، َوُهَو َكثَْرة اْلَكاَلم"قال ابن دريد: هذربة:  -56

يف الكالم  كثرة  رسعةسيده  أو (2)  باء  امليم  إبدال  عىل  اهلذرمة  يف  لغة  أّّنا  الّزبيدّي  وذكر   ،

 . وليس هناك ما يمنع البدل عىل احّتاد املعنى وتقارب املخرج. (3)اللثغة

  "وعند ابن دريد:   (4)"اهلَذرَمُة: الّسعُة يف القراءة وكثرة الكالمِ "يف العني:هذرمة:    -57

اْلَكاَل  َكثَْرة  َوُهَو  الّلسان:  (5)"ماهلَذرمة،  الكالِم ورجل  ". ويف  اهلَْذَرمُة كاهلَْذَربِة واهلَْذَرمُة كثرُة 

ُهَذارٌم وُهذاِرمٌة كثرُي الكالم، وَهْذَرَم الرجُل يف كالِمه َهْذَرمَة إِذا خلَّط فيه، ويقال للتخليط:  

َهْذَرمُة   ومنه  واملّْش..  والكالِم  القراءة  يف  الّسعة  هو  ويقال:  اإِلكثار  اهلَْذَرمُة  وهو  الكالم 

ع فيه . ويظهر من تتبّع معانيها يف املعاجم اجلمع بني كثرة الكالم والّّسعة فيه، وال (6)"والتوسُّ

ومنه )اهلَْذرمة(: "خيفى أّن كثرة الكالم تدفع صاحبها للّّسعة واالستعجال. قال ابن فارس:  

 . (7)"رُسعة الكالم من َهذر

 
 . 2/1118( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 1)

 . 486/  4( ابن سيده، املُحكم: 2)

 .4/388( الّزبيدّي، تاج العروس: 3)

 . 4/127، العني: ( الفراهيدّي 4)

 . 2/1149( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 5)

 . 12/606( ابن منظور، لسان العرب: 6)

 . 6/53( ابن فارس، مقاييس الّلغة  7)
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ا  مهذاين:  -58 قال  الّّسعة،  فارس:  أصله  عىل  "بن  يدّل  والّذال،  وامليم  اهلاء  )مهذ( 

عُة يف اجلَْرِي يقال: إّنه َلذو  "هلذا خّصه بعضهم باجلري كام يف العني:    (1)"رُسعة ْ اهلاَمِذيُّ : الّسُّ

َجْريِهِ  يف  الّلسان:    (2)"مَهاِذّي  ففي  غريه،  فيه  السري  "وتوّسع  يف  اجِلّد  اهلاَمِذيُّ  شمر:  وقال 

ا تارات شداد  واهلاَمِذيُّ  واهلاَمِذيُّ  املطر شّدته،  ومَهاِذيُّ  هاء،  بال  النّاقة  الّسيع وكذلك  لبعري 

يسكن  ومّرة  يشتّد  مّرة  واجلَْري  باب،  والسِّ املطر،  يف  العام (3)"تكون  األصل  هذا  وسمح   ،

املحيط:   القاموس  يف  كام  وشّدة،  رسعة  من  يصاحبه  ملا  فيه  الكالم  كثرة  : "بدخول  اهلاَمِذيُّ

 ْ ُة املََطِر واحلَرِّ . واهلََمذايِنُّ حمركًة: الكثرُي الكالمِ الّسُّ  .(4)"َعُة والناقُة الّسيعُة وِشدَّ

األزهرّي:  مَهْش:    -59 يقول  ومِهش،  مَهش  الكالُم  "مصدر  اهلَْمَشة:  األصمعي:  عن 

واهلَْمشة:  اهلََمُش  األعرايب:  ابن  عن  شمر،  َُيَْمشون.  فهم  القوُم  ش 
مَهِ وقد  كثرة   واحلركة، 

ُتكثر   التي  وهي  احلديث:  مَهََشى  امرأة  عبيدة:  أبى  عن  صواب...،  غري  يف  واخلََطل  الكالم 

اهلاء وامليم والشني:  "وذكر ابن فارس أصل هذه الكلمة يف معنى الّسعة:    (5)"الكالم وجُتَلِّب

الَعَمِل بأصابِِعه. الَّسيع  اهلَِمش:  يقولون:  يدلُّ عىل رسعِة عمٍل أو كالم.  .. واهلَْمش:  أصٌل 

َب وَعلَِم: "ويف القاموس املحيط: . (6)"حلٌب بّسعة. واهلَمش: الّصوت واجلََلبة ومَهَش، كرَضَ

 
 . 48/ 6( املصدر السابق: 1)

 .42/ 4( الفراهيدّي، العني: 2)

 .518/ 3( ابن منظور، لسان العرب 3)

 . 340/ 1( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 4)

 6/451( الّزبيدّي، تاج العروس: 5)

 . 49/ 6( ابن فارس، مقاييس الّلغة  6)
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َصواٍب  َغرْيِ  يف  الَكالَم  اجلراد  (1)"َأْكثََر  وصوت  الّدابة  دبيب  معانيها:  من  منظور  ابن  ذكر   ،

الوعاء يف  أ(2)وحركته  داللة  يظهر  الكلمة  هذه  حول  استقرأناه  ومما  الّّسعة  .  عىل  صلها 

 والّصوت واجللبة وما فيها من حركة، وال ختفى العالقة بني هذه املعاين. 

أوردها ابن دريد يف معنى كثرة الكالم وأتبعها صيغة التمريض)زعموا( هندليق:    -60

الكالم، زعموا"قال:   َهنَْدليق: كثري  فيها:(3)"ورجل  النون  الّزبيدّي زيادة  اهلَنَْدلِيُق    ". ورّجح 

قلُت:    ... الَكالم  الَكثرُِي  هو  عبّاد:  ابن  وقاَل  الّلسان  وصاحب  اجلوهرّي  َأمَهَله  كَزْنَجبِيٍل 

اْستُِعرَي  ثم  املِْشَفِر  َعظيَم  كاَن  إذا  ِهْدلٌِق:  َبِعرٌي  من:  وَأصُله  زائَِدًة  النّوُن  تكوَن  َأن  واألَْشبَُه 

ًفا من اهِلْدلِ  ِه َأو يكون ُمَصحَّ يِب املَُفوَّ
ْل ذلك (4)يِق للَخطِ  .(5)"بالكّس فتَأمَّ

العني:  هوب:    -61 أهواب"قال يف  الكالم واجلميع  الكثرُي  األمَْحَُق  فجمع  (6)"اهلَْوُب   ،

الكالم دون  فأطلقت عىل كثرة  الكلمة توّسعت داللتها  أّن  الكالم، ويبدو  بني احلمق وكثرة 

قتيبة:   البن  اجلراثيم  كتاب  يف  كام  باحلمق  الكث"قرنه  أهواٌب اهلوب:  ومجعه  الكالم،  .  (7)"ري 

 
 . 610/ 10( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 1)

 . 6/365( ابن منظور، لسان العرب: 2)

 . 1219/ 2( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 3)

ه ُ( تاج4)  27/10العروس من جواهر القاموس:  ( )ِهْدلِيٌق: واِسُع األَْشداق. واهِلْدلُِق: اخلَطِيُب املَُفوَّ

 . 277/ 27( الّزبيدّي، تاج العروس: 5)

 .98/ 4( الفراهيدّي، العني: 6)

 . 234( ابن قتيبة، اجلراثيم: 7)
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 . (1)وكذا يف الّلسان

وغريه:    وعواع:  -62 العني  يف  كام  صوت  حكاية  أصواِت  "الوعوعة  من  والَوْعَوَعُة: 

ومن النُّكت التي   .(3)"وَرُجٌل َوْعَواٌع: ِمْهَذارٌ   ". ويف املحيط:(2)"الكالب وبنات آَوى وَخطيْب 

َوْعَوٌع: َنْعٌت له َحَسٌن، أّما الوصف: َرُجل َوْعواٌع   تواترت يف اشتقاقاهتا وصف اخلطيب بأّنه

 . (5)أنه ربام سمي اجلبان وعوعًا  -. ومن النُّكت أيضاً (4)َنْعٌت قبيٌح: أْي ِمْهذارِ 

ابن سيده:  وقواق:  -63 قال  الطري. وقيل:   "حكاية صوت  والوقوقة: اختالط صوت 

ح الكلب عند الَفرق. والوقواقة: الكثري  وقوقتها: جلبتها وأصواهتا يف السحر. والوقوقة: نبا

كذلك وقواقة:  وامرأة  القاموس:  (6)"الكالم.  ويف  ُنباُح ".  والَوْقَوَقُة:  اجلَباُن...  والَوْقواُق: 

ِمْكثارٌ  وْقواَقٌة:  ورُجٌل  الطُّيوِر.  وأْصواُت  وسابقتها (7)"الكاِلِب  الكلمة  هذه  يف  ونلحظ   .

 يف كلمة خزرافة وَنفِرج.    -أيضاً  -داللتهام عىل اجلبان، كام نجد ذلك 

ومما سبق استقراؤه من ألفاظ كثرة الكالم وما ُذكِر من معانيها نلحظ التّقارب الواضح  

الّصياح،  املختلطة،  األصوات  التّالية:  املالمح  عن  خترج  ال  فهي  الّداللية  مكوناهتا  يف 

 
 . 1/788( ابن منظور، لسان العرب 1)

 . 6/56. وانظر: ابن فارس، مقاييس اللغة 2/273( الفراهيدّي، العني 2)

 .2/186ة: ( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغ3)

 . 3/1301، اجلوهرّي، الّصحاح: 216/ 1. ابن دريد، مجهرة الّلغة 2/273( املصدر السابق 4)

 . 1/216( ابن دريد، مجهرة الّلغة 5)

 . 365/  6( ابن سيده، املُحكم :6)

 .1/929( الفريوزآبادّي، القاموس املحيط: 7)
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الّسيل، الّصّب،  واالسّتخاء،  الّطول  احلركة،  الّّسعة،  الّطيش،   الّصخب،  اخلّفة،  العمق، 

قّلة   اخلطأ،  الفساد،  التخليط،  الكثرة،  عة،  السَّ املبالغة،  والّضعف،  اجلبن  احلمق،  العجلة، 

املالمح   أّن معظم هذه  إنعام نظر لندرك  الّزيادة، االضّطراب. وال نحتاج إىل  اهلدر،  الفائدة، 

: الّصّب والّسيل واحلركة  ذات دالالت سالبة، وما ليس كذلك منها فهو ذو داللة عاّمة مثل

الكالم  كثرة  بدخول  العامة سمحت  أو  الّسالبة  الّدالالت  وهذه  والعمق،  عة  والسَّ والّطول 

 فيه. 

وُيسن بالبحث اإلشارة إىل ذلك الّرباط الوثيق بني هذه األلفاظ ودالالهتا وبني ما       

ممّ  مستهجن،  قبيح  هو  بام  وقرنه  الكالم  كثرة  ذّم  من  العرب  عن  كتب  أثر  بذكره  تضافرت  ا 

التحذير منه  ؛األدب والبالغة النبوّية  السنّة  بأّن األلفاظ  (1)بل وورد يف  اليقني  يزداد  . وحينها 

جيّسد   ما  األلفاظ  من  يتخرّيون  وأّّنم  وطبائعهم،  وأخالقهم  العرب  حلياة  انعكاس  العربيّة 

 املعايَن بتعّدد مالحمها وتنّوعها ويعكس نظرهتم هلا. 

 

 

 

 

 

 
حتقي1) املفرد،  األدب  إسامعيل،  بن  حمّمد  البخاري،  ُينظر:  ط(  الباقي،  عبد  فؤاد  حمّمد  اإلسالميّة،  3ق  البشائر  دار   ،

 . 1/303م:1989هـ/ 1409بريوت، 
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 حث الثاين املب 

 القضايا الّّصفيّة 

نبسط احلديث هنا عن بعض املسائل الرّصفيّة املتعّلقة هبذه األلفاظ، وإن مّرت بعض        

اجلانب  عن  ينفّك  ال  مما  الكلامت  وأوزان  ونقصاّنا  احلروف  كزيادة  الرّصفيّة  اإلشارات 

 املعجمّي. 

الّصيغ الّّصفيّة: ال  دالالت  تنظيم  الرّصيف وتسهيل دراسة للّصيغ أمهية كربى يف  ّدرس 

مقيسها  الّصيغ  هذه  ببيان  الرصفيّون  اهتّم  وقد  واشتقاقاهتا،  تصاريفها  ومعرفة  األلفاظ 

ومسموعها بني ُمِقلٍّ وُمْكثٍر فيها. كام رصفوا وكدهم يف استنباط دالالهتا واستعامالهتا. وقد  

والّرباع الثالثي  بني  تراوحت  متنوعٍة،  بصيٍغ  األلفاظ  هذه  منهام، جاءت  واملزيد  املجّرد  ي 

واملصادر والّصفات. وباستقراء هذ  تناسبًا بني وتنّوعت بني األفعال األسامء  الّصيغ نلحظ  ه 

عىل   داّلة  أبنية  األلفاظ عىل  معظم هذه  يفّّس جميء  ما  عليه، وهذا  دّلت  ما  األبنية وبني  هذه 

التي فّصل   األبنية  واملكروهات، وأبرز هذه  العيوب  املبالغة والكثرة أو حكاية األصوات أو 

 العلامء يف داللتها: 

اء فيام يكره من أوجاع وعيوب باطنة وشدائد  من أبنية الّصفات، ويغلب هذا البن  َفِعل:

املكروهات عمومًا   يقول سيبويه:  (1)وما يعّس أمره، أو يف  َيْفَعل  "،  َفِعَل  َبنَْوا أشياء عىل  وقد 

ًا   َعَّسَ َيْعَّس  َعِّسَ  َيْسُهل كقولك  ومل  عليك  ر  َتعذَّ ما  املعنى وذلك  لتقاُرهبا يف  َفِعٌل  فهو  َفَعالً 

 
العربيّة، ط1) يف  األبنية  معاين  فاضل صالح،  الّسامرائّي،  عامن،  2(  األردن،  للنّرش والتّوزيع،  عامر  دار  هـ/  1428، 

 .73م، ص2008
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قامة وقالوا َلِقَس  وهو َعِّسٌ وَشكَِس  كاسة كام قالوا السَّ َيْشَكس َشَكَسًا وهو َشكٌِس وقالوا الشَّ

صارت   عندهم  مكروهًة  األشياُء  هذه  صارْت  فلام  حَلََزًا  َيْلَحُز  َز 
وحَلِ َلِقٌس  وهو  َلَقَسًا  َيْلَقس 

األْدواء من  به  ُرموا  ما  بمنِزلة  األْوجاع وصارت  مما كره(1)"بمنزلِة  الكالم  العرب  . وكثرة  ته 

َهِذر،   بذر،  نثِر،  لِقص،  مثل:  البناء  ألفاظه عىل هذا  بعض  تأيت  أن  غرو  فال  صاحبه،  وذّمت 

 َخطِل.

بّقاق،    فّعال: املألوف، وعليه:  وزيادة عن  الكالم مبالغة  املبالغة، وكثرة  فّعال من صيغ 

 رّعاد، نّطاط، هتّات، مّهار. 

ة يف اسم اآللة، لكنه استعري للمبالغة يف صفة  : من املعلوم أّن )ِمْفعالً( صيغة قياسيّ ِمْفعل

له كاآللة  صار  الّّشء  منه  يصدر  ما  لكثرة  كأّنه  الوصف ،  (2)املوصوف  يف  قلنا  لو  هذا  وعىل 

 ِمسَفك، فهو من باب املبالغة يف سفك الكالم، وكذا ِمزَهق.  

ومفعيل: الثعالبي:  ِمفعال  يقول  والتّكثري،  املبالغة  صيغ  العادات    "من  يف وأكثر 

ِمْفعال فإّن أصله    (3)،"االستكثار عىل  أّما مفعيل  ِمهذار.  ِمقعار،  وقد جاء منه: ِمكثار، ِمهامر، 

 ، ومنه جاءت: ِمكثري.(4)مفعال لكن نحو به منحى اإلمالة املؤدية إىل األبدال

 
 . 4/21( سيبويه، الكتاب 1)

 .99: ( الّسامرائّي، معاين األبنية2)

الّلغة، ط3) فقه  حمّمد،  بن  امللك  عبد  منصور  أبو  الثّعالبّي،  لبنان،2(  صيدا  العرصّية،  املكتبة  م:  2000هـ/  1420، 

411 . 

 .98( الّسامرائّي، معاين االبنية: 4)
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، وقد جاء منها يف وصف  (1)من الّصيغ الّداّلة عىل الكثرة، وهي من صفات الفاعل  ُفَعَلة:

 الكالم: ُأننَة، ُبَذرة، ُهَذرة.  كثرة 

الّريض:    َتفعال: قال  للتّكثري،  عىل  "مصدر  بنيته  الثالثي  مصدر  يف  املبالغة  قصدت  إذا 

كثرته   مع  وهو  والّّتداد،  والتّلعاب  الكثري،  اهلذر  يف  كالتَّهذار  سيبويه،  قول  وهذا  التّفعال، 

فعيل الذي ُيفيد التّكثري، قلبت ياؤه  ليس بقياس مّطرد، وقال الكوفيّون: إّن التّفعال أصله التّ 

 ، ومنه نجد: هَتذار. (2)"ألًفا فأصل التّكرار التّكرير

ييل وهو من املصادر الّداّلة عىل الكثرة  فعِّيىل: ريى. (3)فعِّ  ، وقد جاءت منه: هجِّ

من األبنية التي أوردها ابن جني دلياًل عىل إمساس األلفاظ أشباه املعاين، وذلك   َفَعىَل:

يقول:يف   الّّسعة  عىل  تأتى    "داللتها  إنام  والّصفات  املصادر  يف  )الَفَعىَل(  أيضا  ووجدت 

. فقد توالت فيها احلركات دون وقف، وقد ُبنيت (4)"للّّسعة نحو البََشَكى واجلََمَزى والَوَلَقى

املنهمر، و ) بالّسيل  هلا  الكالم تشبيًها  َرى( وصًفا للمرأة كثرية  الّصيغة: )مَهَ مَهََشى( عىل هذه 

 للمرأة التي ُتكثر الكالَم واجلَلبة. 

 
ة التجارّية،  ، املكتب4( ابن قتيبة، أبو حمّمد عبد اّلل بن مسلم، أدب الكاتب، حتقيق: حمّمد حميي الّدين عبد احلميد، ط1)

 .435م: 1963مرص،

( االسّتاباذي، الّريض حمّمد بن احلسن، رشح شافية ابن احلاجب، حتقيق: حمّمد نور احلسن وحمّمد حميى الّدين عبد  2)

 . 1/167م: 1975هـ/   1395احلميد، دار الكتب العلميّة بريوت، لبنان، 

 . 2/136( املرّبد، الكامل يف الّلغة واألدب: 3)

 . 2/153ي، أبو الفتح عثامن، اخلصائص، حتقيق حمّمد عيل النّجار، دار الكتب، بريوت: ( ابن جن4)
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، ومنه نجد: َفقاق، َفقاقة، (1)تأيت للمبالغة كام نقل الّسيوطي عن ابن خالويه َفَعال وفعالة:

 َبقاق، َبقاقة.

ُفّعالة: املعدول هبا   ُفّعال/  ُفعال  إذا ُعدل هبا عن  املبالغة والتّكثري  الّداّلة عىل  األبنية  من 

يقول فعيل،  جني:  عن  معتاد حاله.    "ابن  العدوُل عن  املعنى  لتكثري  الّلفظ  تكثري  من  ونحو 

أبلغ معنى   فإّنه  أبلغ )معنى من( طويل وعراض  ُفَعال يف معنى فعيل نحو ُطَوال فهو  وذلك 

اع من رسيع .وقد حتّقق ذلك  (2)"من عريض. وكذلك ُخَفاف من خفيف وُقالل من قليل ورُسَ

 يف: ُلّقاع، ُلّقاعة.  

األصوات  ة:  فعلل أسامء  عليها  جاءت  التي  األبنية  ومن  )فعلل(،  يف  قيايّس  مصدر 

وحكايتها، ونستصحب هنا قول ابن جني عن داللة املصادر املضّعفة عىل التّكرير. وحكاية  

فارس: ابن  إليه  أشار  ما  وهذا  األول  للمقطع  مضاعفة  األصل  يف  هي  ا   "األصوات  وأمَّ

ت. فإِذا كثُر ذلك منه، قيل َصْلَصَل الّصوت فيقال َصلَّ اللِّجام وغريُ  وللخليل    (3)"ُه، إِذا َصوَّ

 .(4)يف العني قول قريب منه

البناء يف احلكاية جاء بسبب كثرة         أّن مضاعفة هذا  ُيشري إىل  ابن فارس ما  ويف كالم 

قّوة والّزيادة  الّصوت وتكراره، فكّرروا فيام بنوا منه. وإضافة الثّنائّي إىل مثله تؤّدي إىل معنى ال 

 
 . 2/212( انظر: الّسيوطّي، املزهر 1)

 . 3/267( ابن جني، اخلصائص:  2)

 . 3/216( ابن فارس، مقاييس الّلغة  3)

 ) املقدمة(. 55/ 1( الفراهيدّي، العني 4)
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أّن  وذلك  باملضاعف،  األقدمني  الرّصفيني  عند  تسميته  يف  األصل  هو  وهذا  واملبالغة، 

الثّنائي إىل مثله املتحّصلة من ضّم  املبالغة  يؤذن هبذه  ، والتّضعيف تقوية  (1)التّضعيف عندهم 

عىل ما فيه    للكلمة وملعناها كذلك، ومن هنا يمكن أن نقول بالتّناسب بني هذا البناء وداللته

تكرار وكثرة، سواء أكان حكاية لصوت أم غري ذلك، ويمكن أن نفّّس جميء بعض األلفاظ 

الّداّلة عىل كثرة الكالم عىل هذه الّصيغة، مثل: بربرة، بجبجة، بقبقة، ثرثرة، جعجعة، فرفرة، 

 طنطنة، طرطرة، فقفقة، قبقبة، فجفجة، لقلقة، كتكتة، وعوعة، وقوقة.

ة األسامء والّصفات بفتح الفاء واملصادر بكّسها، وال يأيت هذا البناء إال من أبني  فعالل:

، وجاء عليه: بربار، بجباج، بقباق، ذرذار، فجفاج،  (2)من املضعف )فعلل( عدا كلامت قليلة

 فرفار، كتكات، لقالق، وعواع، وقواق.

 زيادة احلروف للمبالغة والتّكثري: 

س صيغ قياسيّة حمّولة عن اسم الفاعل للّداللة عىل  حترص كتب النّحو عىل إيراد مخ     

وَفِعل  "املبالغة هي: وَفِعيل  وَفعول  وِمْفعال  ال  عىل    (3)"فعَّ تقترص  ال  والتّكثري  املبالغة  أّن  غري 

مخسة األوزان املذكورة، فقد روت كتب اللُّغة ما يربو عليها، ونقل السيوطي عن ابن خالويه  

نبتغي يف هذا العنوان بسط احلديث عنها وأمثلتها، ألّّنا أقّل بكثري مما   ، وال(4)أّّنا اثنا عرش بناء

 
 . 195م: 1983هـ/ 1403، مؤسسة الّرسالة، بريوت، 3نه وأبنيته، ط( الّسامرائّي، د. إبراهيم، الفعل زما 1)

 . 1/20، واالسّتاباذي، رشح الشافية: 294/ 4( انظر: سيبويه، الكتاب: 2)

مالك، ط3) ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح  االنصاري،  يوسف  بن  اّلل  الّدين عبد  أبو حمّمد مجال  ابن هشام،  دار  5(   ،

 . 219/ 3م:1979اجليل، بريوت، 

 . 2/212(  الّسيوطّي، املزهر: 4)
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اللُّغة ومعامجها   التقاطه    -حتديًدا   –هو مبثوث يف كتب  املبالغة وصورها مما يمكن  عن صيغ 

ذلك،  يف  ومشارهبم  مذاهبهم  فللعرب  والتّمحيص،  التّدقيق  عن  فضاًل  العجىل  بالقراءة 

طرق املبالغة والتّكثري غري هذه الّصيغ املحفوظة وغري املحفوظة مما  وسنثبت هنا ما بدا لنا من  

األلفاظ  هذه  يف  االنتباه  يسّتعي  فماّم  املبحث،  هذا  يف  تقّدم  فيام  املبالغة  عىل  لداللته  أرشنا 

وجيعلنا نعّلله بقصد البالغة والتّكثري زيادة احلروف، وال نقصد الّزيادة املعروفة يف املشتّقات  

بل  واألوزان   كالم وإسهاب؛  كثرة  هنا  فذكرها  والرّصف،  النّحو  تداولته كتب  مما  املشهورة 

نكتفي بذكر ما قّل وروده وترداده، وسنتكئ فيام ارتأْيناه بام نّص عليه العلامء، فنحذو حذوهم  

ونقتفي آثارهم، فثّمة زيادات عىل حروف األصل جتعلنا نقول: إّّنا للمبالغة والتّكثري، وأّول  

بّث به القاعدة املحفوظة )زيادة املبنى زيادة يف املعنى( التي نأخذها من قول ابن جني:  ما نتش

فيها يشء أوجبت القسمة له زيادة املعنى به" أدّلة املعاين ثّم زيد  ، وما (1)"فإذا كانت األلفاظ 

وإّما  ومن ُسنن العرب الّزيادة يِف حروف االسم، ويكون َذلَِك إّما للمبالغة "ذكره ابن فارس: 

، وبناًء عىل هذا فإّن زيادة احلروف عىل األصل أّدت إىل املبالغة والتّكثري  (2)"للتّشويه والتّقبيح

وبمعنى  مثيالهتا،  يف  ُذكر  بام  ّنتدي  لكن  املعاجم  تذكره  مل  وإن  كذلك،  والتّقبيح  والتّشويه 

فبعد   األول،  املبحث  األلفاظ يف  تبنّي أصل هذه  وقد  زيادة،  من غري  لداللتها األصل  التّتبع 

بيذارة،  بيذار،  والتّقبيح والتّشويه يف هذه األلفاظ:  واملبالغة  التّكثري  الّزيادة عىل  ترّجح داللة 

كلامين،  قيعر،  فيهق،  صنلنقأ،  صلنقى،  طلنفأ،  ربذاين،  طلنفى،  صلنفأ،  صلنفى،  بيذراين، 

 
 . 3/268( ابن جني، اخلصائص 1)

، دار الكتب  1ابن فارس، أبو احلسني أمحد، الصاحبي يف فقه الّلغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ط (  2)

 . 62م: 1997هـ/1418العلميّة، بريوت، 
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 ة، هثمرة، مهذاين. نيثران، هيذار، هيذارة، هذريان، هربمة، هّتمة، هتمرة، وهذرمة، هثرم

شائعة        ومجيعها  وامليم،  والنّون  والياء  األلف  هي  الكلامت  هذه  يف  املزيدة  واحلروف 

من   حتمله  بام  راجحة  والتّشويه  والتقبيح  والتكثري  للمبالغة  وإفادهتا  الّزيادة،  يف  كثرًيا  وَتِرُد 

أبلغ و)هذريان(  )بذر(،  من  أبلغ  )بيذارة(  أّن  شك  فال  سالبة،  ولعّل    دالالت  )هذر(،  من 

جميء: )هذريان( و)نيثران( عىل صورة التّثنية خروج بالّلفظ عن ُمعتاد حاله، بمخاطبة املفرد 

جني:   البن  بقول  ونستأنس  املثنى،  وهو  "بلفظ  َكُرَم  عىل  كرياًم  ألّن  كريم؛  من  أبلغ  وُكراَّم 

ام خارج عنه. فهذا أَشّد مبالغة من كريم. قال األصمعّي: الّّشء إذا فاق يف ِجنِسه  " الباب وُكرَّ

قيل له: خاِرجّي. وتفسري هذا ما نحن بسبيله وذلك أّنه ملا خرج عن معهود حاله ُأخِرج أيضا 

 .  (1)"عن معهود لفظه. ولذلك أيضا إذا أريد بالفعل املبالغة يف معناه ُأخِرج عن معتاد حاله

أللفاظ، هي زيادة األلف  وال نربح هذا املوضع دون ذكر طريقة أخرى للمبالغة يف هذه ا

يف  أثرها  اإلضافة  هلذه  كان  فقد  مهذايّن،  كلاميّن،  ربذايّن،  يف  واإلضافة  النّسبة  ياء  مع  والنون 

بّوبه  ما  ويعّضده  القياس،  غري  عىل  النّسب  من  النوع  هذا  يف  النّحويون  فّصل  وقد  املبالغة، 

ال املعنى  من  فيه  ملا  بزيادة  النّسب  يف  يقع  ما  )باب  فيه: املربد:  قال  النّسب(،  معنى  عىل  ّزائد 

ويف  " مجايّن،  اجلّمة:  َطِويل  وىف  حليايّن،  اللِّْحيَة:  َطِويل  أّنه  إىَِل  تنسبه  الرجل  يف  َقْولك  َوَذلَِك 

َقبَة: رقبايّن، وىف كثري الّشْعر: شعرايّن؛ َفإِنَّاَم ِزْدت ملا َأْخرَبتك بِِه من املَْْعنى َفإِن نسبت   َطِويل الرَّ

يف  رجاًل   تزيد  َما  فِيِه  تزيد  أِلَنَّك  ورقبّي،  وشعرّي،  مّجّي،  قلت:  مجة  َأو  شعر،  َأو  َرَقبَة،  إىَِل 

َوَعْمرو زيد،  إىَِل  والكثرة، (2)"النَّسب  الّطول  يف  الوصف  مبالغة  النّسب  عىل  الّزائد  فاملعنى   ،

 
 . 3/46( ابن جني، اخلصائص:  1)

حم2) العباس  أبو  املربد،  بريوت  (  الكتب،  عامل  عضيمة،  اخلالق  عبد  حمّمد  حتقيق:  املقتضب،  االزدي،  يزيد  بن  ّمد 

3/144. 
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الّلسان:   يف  كام  هذا  عن"وعىل  فعرّب  الكالم  كثري  لِّامين  
كِ رجل  ثعلب  بالكثرة وقال  ومثله  "ه   ،

هبذا  باّتصافه  ُعِرف  أّنه  مؤّكدة  النّسب  ثّم جاءت الحقة  وربذايّن، ومهذايّن،  بيذرايّن  يقال يف 

 الّّشء فنُسب إليه.  

والتّأنيث: والّصفات  التّذكري  األسامء  يف  بصيغ  العربيّة  الّلغة  يف  املؤّنث  عن  املذّكر  ينامز 

ال تاء  فيها كذلك وجود  الكلمة    (1)تّأنيثوالضامئر، وقد غلب  املربوطة يف آخر  بالتّاء  املعروفة 

للّداللة عىل املؤّنث، غري أّن هذا الغالب قد خرجت عنه بعض الّصيغ التي استوى فيها املذّكر 

للمذّكر   بالتّاء  فجاءت  أخرى  صيغ  عنه  خرجت  كام  التّأنيث،  تاء  من  بخلوها  واملؤّنث 

كثرة   عىل  الّداّلة  لأللفاظ  وكان  ما  واملؤّنث،  أعني  بقسميها،  الّصيغ  هذه  من  نصيب  الكالم 

 خال من التّاء، وما ثبتت فيه التّاء، ومل ُتغفل املعاجم اإلشارة إليه.

التّاء  أوالً: من  مكثار، مكثري، عىل:  ما خال  مهذار،  ألفاظ:  من  استقرأناه  فيام  منه  ورد   :

نّصوا عىل خّلو  التي  القياسيّة  األوزان  من  ومها  من )مفعال ومفاعيل(  فمفعال  التّاء،  من  ها 

وأّما ما  "أبنية الّصفات الّزائدة عىل أربعة أحرف وجتمع تكسرًيا عىل مفاعيل، قال يف الكتاب:  

كان مفعااًل فإّنه يكّس عىل مثال مفاعيل كاألسامء؛ وذلك ألّنه شبّه بفعوٍل حيث كان املذّكر  

فعلٍ  عىل  فعوٌل  كّّس  كام  به  ذلك  وفعل  سواًء.  فيه  هذا  واملؤّنث  جيمع  وال  األسامء.  فوافق   ،

بالواو والنّون كام ال جيمع فعوٌل. وذلك قولك: مكثاٌر ومكاثري، ومهذاٌر ومهاذير، ومقالٌت 

ألّنه  مفعيٌل؛  وكذلك  سواٌء.  واملؤّنث  للمذّكر  ألّنه  بمنزلته؛  فهو  مفعاًل  كان  وما  ومقاليت. 

سواءٌ  واملؤّنث  بقو(2)"للمذّكر  ذلك  سيده  ابن  عّلل  وقد  نعتًا  "له:  .  يكوُن  ِمْفعاالً  أنَّ  اعلم 

 
اهلاء هي األصل )انظر:  1) أّن  الكوفيني  الوقف، ورأي  بدل عنها يف  فيها هو التاء واهلاء  البرصّيون أّن األصل  ( يرى 

 (. 4/219رشح شافية ابن احلاجب 

 . 3/640( سيبويه، الكتاب 2)
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للمؤنَّث بغري هاء ألّنه اْنَعدل عن النُُّعوت اْنِعدااًل أشدَّ من اْنِعدال َصبُور وَشُكور وما أشبهها 

فِْعل  غري  عىل  َمبْنِي   وألنه  فيه،  امليم  هذه  لزيادة  باملَصادر  ُشبِّه  ألّنه  ِجَهته  عن  املَرْصوف  من 

 . (1)"وال جَيمع املذّكر بالواو والنُّون وال املؤّنث باأللف والتّاء إال قليالً  وجُيَمع عىل َمفاِعيَل 

التاء  ثانياً: حلقته  تلّقاعة، ما  لّقاعة،  فقاقة،  بقاقة،  هذرة،  ُبذرة،  )أننة،  منه:  أحصيت   :

املذّكر   فيها  استوى  قد  فهذه  وقواقة(  حزرافة،  حنبالة،  والتخفيف(،  )بالتشديد  تكاّلمة 

تّاء، التي  قد تدخل عىل صفة املذّكر للمبالغة يف الّصفة وعىل صفة الفاعل لكثرة  واملؤّنث بال

مل تلحق لتأنيث املوصوف "، يقول ابن جني فيها:  (2)الفعل منه وعىل املفعول لكثرة الفعل عليه

والنّهاية   الغاية  بلغ  قد  فيه  هي  بام  املوصوف  هذا  أّن  الّسامع  إلعالم  حِلقت  وإنام  فيه  هي  بام 

ل تأنيث الّصفة أمارًة ملَا أريد من تأنيث الغاية واملبالغة وسواء كان ذلك املوصوف بتلك  فجع

رًا أم مّؤنثا فالعدول (3)"الّصفة مذكَّ بالّلفظ عاّم وضع له،  العدول  . وربام يكون ذلك من باب 

إىل  ، ويذهب بعض اللُّغويني  (4)باللفظ عن معتاد حاله من طرق تكثري املعنى كام ذكر ابن جني

 .  (5)بقاء معنى التّأنيث يف هذه التّاء، لذا ال تدخل عىل صفات اّلل عز وجل وإن قصد هبا املبالغة

 املبحث الثالث 

 القضايا الّدالليّة

 
 . 92/ 5سيده، املخّصص:  ( ابن1)

 .  393( انظر: الثعالبي، فقه الّلغة: 2)

 .  201/ 2( ابن جني، اخلصائص:  3)

 . 267/ 3( املصدر السابق: 4)

 .393( الثعالبي، فقه الّلغة: 5)
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القضية االشتقاق من أسامء األصوات )حكاية األصوات(:   يستدعي احلديث عن هذه 

بواًل عند عدد من العلامء يف تفسري  اإلشارة إىل أّن املحاكاة واحدة من النّظريات التي وجدت ق

نشأة اللُّغة، ولسنا بصدد بسط القول حول هذا املوضوع، لكن نستحرض ما ذكره ابن جني يف 

املسموعات كدِوّى  "ذلك:   من األصوات  إّنام هو  اللُّغات كلها  أّن أصل  وذهب بعضهم إىل 

وصهيل الفرس ونِزيِب الّظبي الريح وحننِي الّرعد وخِرير املاء وشِحيج احلامر ونعيق الغراب  

ومذهب   صالح  وجه  عندي  وهذا  بعد،  فيام  ذلك  عن  اللُّغات  وّلدِت  ثّم  ذلك،  ونحو 

احلكاية (1)"ُمتقبَّل ألفاظ  من  ورد  ما  كثرة  هو  الّرأي  هذا  يتقبّل  جني  ابن  جعل  ما  ولعّل   ،

التي مصدرها حكاية أصو فثّمة ثروة لغوّية وافرة من االشتقاقات  ات صدرت  واشتقاقاهتا، 

عن اإلنسان أو احليوان أو أّي صوت يف الّطبيعة، مما ُيشري إىل إّّنا إحدى الوسائل الوفرية يف  

. وقد تناول علامء النّحو الرّصف أسامء (2)بل تكاد تكون أضخمها كام يرى أوملان؛  االشتقاق

كّل  "  األصوات وعّرفوها، وصنّفوها، كام نجد االسّتاباذي يف رشحه تعريف ابن احلاجب:

البهائم به  صّوت  أو  صوت  به  ُحكي  ثالثة    (3)"لفٍظ  أقساًما  التّعريف  هذا  ضوء  يف  يقّسمها 

املسائل  من  بعدد  املبحث  هذا  ارتباط  عىل  يدّل  مما  وإعراهبا،  وداللتها  اشتقاقها  يف  مفّصاًل 

إذا " أمني:  النّحوّية والرّصفيّة والّدالليّة، وما نطلبه منها هنا االشتقاق الذي قال عنه عبد اّلل

 
 . 1/47( ابن جني، اخلصائص:  1)

 .158( أوملان، استيفن، دور الكلمة يف الّلغة، ترمجة: كامل برش، دار غريب، القاهرة: 2)

املكتبة 3) د.ط،  أمحد،  احلسن  أمحد  حتقيق  احلاجب،  ابن  كافية  رشح  احلسن،  بن  حمّمد  الّدين  ريض  االسّتاباذي،   )

 . 3/199التوفيقيّة، القاهرة، د.ت:  
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كام   األعيان،  أسامء  من  وغريها  واملشتّقات  واملصادر  األفعال  اشتّقوا  قد  العرب  أّن  علمت 

املصادر غري  من  املعاين  أسامء  من  منه    ؛اشتّقوها  ألطف  هو  مذهبًا  ذلك  وراء  لك  أّن  فاعلم 

اال هذا  كان  فإّنام  األوىل،  نشأهتا  من  االشتقاق  هذا  أّن  وهو  صنعًة،  وأدّق  من مأخًذا  شتقاق 

ُينسى (1)"حكايات األصوات التي يف أصلها حماكاة ألصوات بكثرة استعامهلا  . فهذه األلفاظ 

أصلها وختضع لقواعد االشتقاق بام يرفِد اللُّغة بعدٍد ال ُيستهان به من األلفاظ، ولعّل أول ما 

اهلَْجَهجُة  "عني:  َيْعتَورها من تغيري هو مضاعفة مقاطعها واتصاهلا، وهذا ما ذكره اخلليل يف ال 

ْجُت به كالمها إِذا   إِذا صاح باألَسد، األَصمعي َهْجَهْجُت بالّسبع وَهرَّ حكاية صوت الرجل 

صحت به، ويقال لزاجر األَسد: ُمَهْجِهٌج وُمَهْجِهجٌة، وَهْجَهَج بالناقة واجلمل زجرمها فقال  

يضاعفونَ  كام  َهْجهَج  ضاَعفوا  َحَكْوا  إِذا  قال:   .. ِهيْج  فيقولون: هلام:  الَويل  من  الَوْلَوَلَة   

الَوْيل قول  من  َأكثرت  إِذا  املرَأُة  هجهج،   (2)"َوْلَوَلِت  )هجهجة،  أّن  اخلليل  قول  من  ويتبنّي 

كلمة  وصارت  مقاطعها  ُضوعفت  للحيوان  زجر  صوت  حكاية  كلها  مهجهجة(  مهجهج، 

 ل، وُفعال.واحدة قابلة للتّرصيف واالشتقاق، وهلا أوزان عدة منها: فعيل، وفعل

حكاية          من  مأخوذة  الكالم  كثرة  ألفاظ  من  قليل  غري  عدًدا  نجد  أن  غرو  وال 

أصوات، من ذلك: الرببرة، البقبقة، اجلعجعة، الّطنطنة، الفقفقة، الكتكتة، الّلقلقة، الوعوعة، 

فيها ختليط وصياح وعدم وضوح ورسعة، وهي   التي حكتها  الوقوقة، اهلمش. واألصوات 

 مح الّداللية التي يمكن أن ينامز هبا كثرة الكالم.ذات املال 

 
 .125م: 2000هـ/ 1420، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 2( أمني، عبد اّلل، االشتقاق، ط1)

 . 3/343( الفراهيدّي، العني: 2)
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من الّظواهر الّشائعة يف اللُّغات تطّور داللتها سيام عن طريق االستعارة  التّطّور الّداليّل:  

والنّقل املجازّي، ونلتمس شيئًا من ذلك يف استقراء ما أحصيناه من ألفاظ كثرة الكالم، وقد  

هب األرض  ُمسَهبارة يف بعضها، فكلمة )ظهر أثر النّقل املجازي واالستع ( أصلها من السَّ

البعري عظيم هندليقالواسعة، استعريت جماًزا لكثرة الكالم والتّوّسع فيه، و)  ( استعريت من 

( وكلمة  الكالم.  كثري  والّرجل  املفّوه  اخلطيب  عىل  لتدّل  وهو ِمسَفكاملِشَفر  السفك  من   )

دال توّسعت  ثّم  بالّدم،  خّصصت  اخلطيب الّصّب،  فسّمي  البليغ،  الكالم  فيها  ليدخل  لتها 

املفّوه سّفاًكا، وهي بال شك داللة إجيابيّة )ُرقي( ثّم أضافت املعاجم املتاّخرة الّداللة السلبيّة  

( كلمة:  الكالم يف  كثري  و) ِمْسَفك)انحطاط( وهي  يف  ِحنبالة(.  البطن  الّضخم  تعني  كانت   )

ثّم توّسعت دال الّدالليني األّولني وصارت تعني قِرَص مع كثرة كالم،  امللمحني  باختفاء  لتها 

اإلصابة   لتشمل  توّسعت  بالبعر  الّرمي  داللتها  أصل  التي  وتلّقاعة  ولّقاعة  الكالم،  كثرة 

كالّداهية  الكالم  مواقع  ُيصيب  من  فيها  فدخل  االستعامل  بكثرة  أكثر  توّسعت  ثّم  بالعني، 

 م. والّظريف واملتفّصح، وكذلك من ُيكثر الكال

ونرى هذا التّطّور جليًا يف أصوات احلكاية التي أسلفنا احلديث عنها، حيث نقلت        

إىل   فيها صياح واختالط ورسعة  يكون  قد  بعينها  حماكاة أصوات  االصليّة وهي  من داللتها 

 الّداللة عىل كثرة الكالم.

وها من سنن العرب،  من الظواهر الّصوتيّة التي الحظها القدماء وعدّ اإلبدال اللُّغوي:  

فارس:   ابن  مقام بعض"يقول  بعضها  وإقامة  احلروف  إبدال  العرب  من    (1)"ومن سنن  وهو 

 
 . 154فارس، الصاحبي :( ابن 1)
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. وقد وقع (1)قبيل التّطّور الّصويت يف األلفاظ، وقد يكون اختالًفا هلجيًا كام قّرر بعض العلامء

رب املخارج  البدل يف هذه األلفاظ نّصت املعاجم عىل بعضها رصاحة، وتوّفر فيها رشط تقا

حذرمة  وهذربة،  هذرمة  وهتملة،  هتمنة  وثرثار،  ذرذار  مثل:  املعنى،  وتقارب  الّصفات  أو 

التّقارب   فيها  البدل  يرّجح  ومما  وهذرمة، هثمرة، وهتمرة، فيحق، وفيهق. مسهب ومسهم. 

 الّصويت بني احلروف املبدلة، وهو أحد الرّشوط املهمة التي وضعها من ضيّقوا هذه الّظاهرة. 

إليها    إلتباع:ا وأشار  اللُّغة  أغوارها بعض علامء  التي سرَب  الّدالليّة  الّلغوّية  الّظواِهر  من 

يف   اإلتباع  وعّرف  واملزاوجة،  اإلتباع  كتابه  فارس  ابن  هلا  وأفرد  كذلك،  املعاجم  صنّاع 

يقول: منه،  الغاية  موّضًحا  اإلْتباع    "الّصاحبي  الكلمَة    -للعرب  الكلمُة  ُتتْبََع  أن  َعىَل  وهو 

  (2)وزّنا َأْو رِوُّيا إشباًعا وتأكيدًا. وُروي أّن بعض العرب ُسئِل عن َذلَِك فقال: هو يشٌء َنتدبر

. وللعلامء  (3)"َخراٌب َيباب"و    "هو َخب  َضّب "و    "ساِغٌب الِغب"بِِه كالمنا. وذلك قوهلم:  

الثّانية معنى أو ال؟ وهل تكون يف    تفصيل وتباين يف أمثلته، وضوابطه، وهل يكون للكلمة 

 معنى األوىل أو خمتلفة املعنى؟ إىل غري ذلك مما يرجع له يف مظآنه. 

الكلمتان داّلتني عىل            الكالم، وكانت  ألفاظ كثرة  فيام أحصيناه من  إتباعًا  ومما جاء 

بقباق( )لقالق  بّق(،  )لّق  بيذارة(،  )هيذارة  ُبَذرة(،  )ُهَذرة  فجفاج(،  )بجباج  الكالم:  . كثرة 

وثّمة إتباعات أخرى يف أحد الّطرفني إال أّن الّطرف اآلخر يعّضد ذلك املعنى ويقّويه، مثل: 

 
 . )باب معرفة اإلبدال( عرض فيه آراء العلامء يف اإلبدال. 1/355( انظر: الّسيوطّي، املزهر: 1)

( يف كتاب اإلتباع واملزاوجة )نتد به( انظر: ابن فارس، أبو احلسني أمحد، اإلتباع واملزاوجة، حتقيق: كامل مصطفى،  2)

 . 28مكتبة اخلانجي: 

 . 209حبي: ( ابن فارس، الصا3)
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قبقاب(، فـ)عبعاب( تعني: واسع احللق واجلوف الّداّلة  (1))عبعاب  من األلفاظ  ، و)قبقاب( 

والصياح الّصوت  رفع  تعني:  فـ)عجعاج(  بجباج(،  )عجعاج  وكذا:  الكالم،  كثرة  ،  (2)عىل 

مّرت يف األلفاظ الّداّلة عىل كثرة الكالم، و)َهَذر َمَذر(، فـ)اهلذر(: الكثري الكالم،   و)بجباج(

الفاسد الوزن  (3)و)املذر(:  اتفاق  وهو  اإلتباع  من  األول  النّوع  يف  األمثلة  هذه  وتدخل   .

الغاية من اإلتباع و فيه  الكلمتني ممّا تتحّقق  الّداليّل بني  التقارب  فيها  يظهر  هي  والّروي، كام 

 تقوية املعنى وتوكيده.

باأللفاظ، وهو الّّتادف:   ، وغناها  العربيّة  الّداّلة عىل َسعة  الّتادف من اخلصائص  ُيعّد 

من العالقات الّدالليّة بينها، وإن كان عدد من اللُّغويني القدامى يميل إىل إنكار االّتفاق التّام 

وجوده ألسباب منها اختالف الّلهجات  يف املعنى بني األلفاظ، وتوّسط بعضهم فيه ذاهبًا إىل  

بام   األلفاظ  بني  التّقارب  ننكر  ال  الّرأي وذاك  الفروق، ومع هذا  وتنايس  األصوات،  وتطّور 

بل وتفسري بعضها ببعض، وبإنعام النّظر فيام مجعناه من   ؛يسمح باستعامل أحدها مكان اآلخر

انفراد كثري منها بمالمَح دالليّة ال توجد يف بينها    ألفاظ نلحظ  غريها مما يؤذن بوجود فروق 

ينبغي ذكره  املالمح واألوصاف، لكن ما  فيها  تتعّدد  التي  املفاهيم  الكالم من  سيام وأّن كثرة 

هنا، تلك األلفاظ التي ُفّست بألفاظ أخرى من الباب نفسه، مما يؤذن بانعدام الفروق بينها، 

وَرُجٌل َذْرَذاٌر وَثْرَثاٌر يف َكثَْرِة الكالِم:  ".  (4)"ة بمعنًىوَهيَْذاٌر وَهيَْذارٌة َكبَيْذار وَبيْذارَ "من ذلك:  

 
 .  1/512( ابن منظور، لسان العرب: 1)

 .  2/318( املصدر السابق: 2)

القاهرة، مرص:  3) اخلانجي،  مكتبة  كامل مصطفى،  اإلتباع، حتقيق:  البغدادي،  القاسم  بن  عيل إسامعيل  أبو  القايل،   )

1/77. 

 . 419/ 14( الّزبيدّي، تاج العروس: 4)
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كثرُي  ".  (1)"بمعنًى ُمْسَهٌب  أي:  بمعنًى  ذلِك  كّل  بّقاق  وَلّقاٌق  بْقباق  وَلْقالٌق  َبق   َلق   رُجٌل 

اهلَتْمرة وْزًنا ومعنًى".  (2)"الكالم باملُثَلَّثَة وهو مثْل  مث".  (3)"اهلَثْمرة  اهلَذرمة، وهو  واحلَْذَرَمُة  ل 

بعًضا مما أوردناه ناتج عاّم حصل من تطّور  (4)"كثرة الكالم . وال يغيبّن عن نظر احلصيف أّن 

 صويت، وإبدال بني احلروف.

بني  التضاد:    اآلراء  تباين  من  يسلم  ومل  متضاّدة،  معاٍن  الّلفظيِّ يف  املشّتِك  من  نوٌع  هو 

أ  أهم  من  ولعّل  وموّسع،  مضيّق  ومعارض،  مما مؤّيد  األلفاظ  بعض  دالالت  عموم  سبابه 

يسمح باشّتاك الّّشء وضّده يف ذات اللفظ، وباستقراء ما بني أيدينا من ألفاظ تبنّي لنا داللة 

أّما  املدح والذم، فإن كانت للخطيب فهي مدح،  التي تستعمل يف  التّضاد يف كلمة )َوْعَواع( 

يف الّداللة  تداخل  من  نوًعا  نلحظ  كام  ذم،  فهي  يف لغريه  كام  اشتقاقاهتا  بتنّوع  أخرى  ألفاظ   

 )ِمسَفك( لكثري الكالم و)سّفاك( للخطيب البليغ. 

 

 

 اخلامتة

اللُّغوية،         املعاجم  أشهر  يف  الكالم  بكثرة  املتعّلقة  األلفاظ  دراسة  البحث  هذا  رام 

 وتوّصل إىل عدد من النتائج التي ُنثرت يف ثناياه، نجملها هنا يف اآليت:

 
 .56/ 10( ابن عبّاد، املحيط يف الّلغة: 1)

 . 363/ 26( الّزبيدّي، تاج العروس: 2)

 . 14/396( املصدر السابق: 3)

 . 2/1141( ابن دريد، مجهرة الّلغة: 4)
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العرب -1 الكالم  إّن  كثرة  ألفاًظا حَتمل دالالت سلبيّة،    ؛ذّموا  له  لذا اختاروا 

والّصياح،  والّضعف،  واجلُبن،  والعجلة،  واخلّفة،  والّطيش،  احلمق،  أبرزها  من 

 والتّخليط، واالضّطراب، والفساد. 

أو  -2 )االستعارة(  املجازي  بالنقل  إّما  األلفاظ  بعض  تّطور داليّل يف  حدوث 

الّداللة لكثرة  لّلفظ فيطلق    توّسع  املميّزة  الّدالليّة  املالمح  بإسقاط بعض  االستعامل 

 عىل كثرة الكالم بدوّنا. 

واشتقاقها   -3 وحكايتها  األصوات  بأسامء  األلفاظ  من  قليل  ارتباط عدد غري 

 منها، مِمَّا ُيشري إىل دورها يف نشأة اللغة ونمّوها وتطّورها.

ن لألبنية الّداّلة عىل الكثرة واملبالغة الِقدح  تنّوع أبنية هذه األلفاظ وصيغها، وكا  -4     

 املُعىّل فيها. 

مل يكتِف العرب باستعامل صيغ املبالغة يف وصف كثرة الكالم، وإّنام ّنجوا  -5

هلا سباًل أخرى، مثل: إحلاق هاء التأنيث للمذكر، وزيادة احلروف، والعدول بالّلفظ 

 عن ُمعتاد حاله، واإلتباع. 

استنباط -6 البحث  هبذه    استطاع  املتعّلقة  والدالليّة  الرصفيّة  املسائل  من  عدد 

كتب   يف  مبثوثة  وأقوال  نصوص  من  عليه  توّفر  ما  ضوء  يف  ومناقشتها  األلفاظ 

 الّتاث. 

وأخرًيا يقّتح البحث أن ُتكون هناك دراسة هلذه األلفاظ بتصنيفها حلقول دالليّة           

 ليّة يف ضوء هذه املالمح. ومن َثّم حتديد مالحمها وبيان عالقاهتا الدال

 


