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تفسري املعنى بالصورة يف املعجم الوسيط 
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“أدوات احلرب مثاال ‟ 

د. مشهور اسبيتان 
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ملخص: 

يهدف هذا البحث اإىل درا�صة نوعني من اأنواع تف�صري معنى الكلمة يف املعجم وهما: 
وظفتها  التي  بال�صورة  والتف�صري  كثرياً،  القدمية  املعاجم  وظفته  حيث  بالو�صف،  التف�صري 
حظيت  التي  احلرب  اأدوات  على  ذلك  وتطبيق  الو�صيط،  املعجم  وال�صيما  احلديثة  املعاجم 
وبقي  ومعاجمهم،  �صعرهم  يف  فخلدوها  القدمية،  الع�صور  يف  العرب  عند  كبري  باهتمام 
تطويرها  على  وال�رشكات  الدول  ت�صابقت  فقد  احلديث،  الع�رش  يف  قائمًا  بها  االهتمام 

وت�صنيعها وبيعها، واالعتماد عليها يف قيا�ص قوتها. 
اأما حدود هذا البحث فهي معاين اأدوات احلرب يف املعاجم القدمية واملعجم الو�صيط. 

و�صار البحث وفق املنهج الو�صفي التطبيقي يف درا�صة معاين اأدوات احلرب وتف�صريها 
بالو�صف يف املعاجم القدمية، وموازنة ذلك بالتف�صري بال�صورة يف املعجم الو�صيط. 

وبني البحث من مبحثني: االأول: دور ال�صورة يف التوا�صل وتف�صري املعنى. وا�صتمل 
يف  ال�صورة  واأهمية  ديني،  منظور  من  وال�صورة  وا�صطالحًا،  لغة  ال�صورة  تعريف  على 

التوا�صل وتف�صري املعنى، والتف�صري بالو�صف. 
الثاين: درا�صة تطبيقية. وا�صتمل على موازنة تف�صري معاين اأدوات احلرب بال�صورة يف 

املعجم الو�صيط، وتف�صريها بالو�صف يف املعاجم القدمية. 
وانتهى البحث اإىل جمموعة من النتائج كان اأهمها: تفوق الو�صف على ال�صورة يف 
تف�صري بع�ص املفردات، وتفوقت ال�صورة على الو�صف يف بع�صها االآخر وال �صيما االأدوات 
التي مل تعد م�صتعملة يف هذه االأيام ،فلم يعد النا�ص يعرفون �صكلها. وجاءت ال�صورة داعمة 

للو�صف يف تف�صري بع�ص املفردات. 
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Abstract: 
This research aims to study two types of interpreting the meaning of 

the word in the dictionary. These are: interpreting by description which has 
often been used by old dictionaries and interpreting by image which has been 
used in modern dictionaries such as Almu’jam Alwaseet. This will be applied 
to the vocabulary related to war tools which the Arabs in old times paid 
great attention to and so they immortalized the words in their poetry and 
dictionaries until modern times. This countries and companies competed in 
developing, manufacturing and selling these weapons and even depending on 
them to assure their strength. 

The timitations of the study are the Vocabulary items of the war tools in 
old dictionaries and in «Almu'jam Alwaseet« . The researcher used the applied 
descriptive method in studying these vocabulary items and interpreting them 
by description in old dictionaries and comparing this to interpreting them by 
image in «Almu`jam Alwaseet«.

This research has two parts, The first is the role of the image in 
communicating and interpreting the meaning. This included the definition of 
the image linguistically and idiomatically and from a religious perspective.

The second part is an empirical study which included balancing the 
interpretation of meanings of war tools by images in Alwaseet with the 
interpretation by description in old dictionaries. The research concluded 
some finding.

The most important of these is that the description was used more in 
the interpretation of some vocabulary items and the image was used more 
in others especially for those items which were used in the past but are no 
longer in use. People have forgotten these tools so the image come supporting 
description in interpreting these words.
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مقدمة: 
احلمد هلل الواحد االأحد الذي رفع ال�صماء بال عمد، وال يدانيه يف علمه اأحد، وال�صالة 

وال�صالم على خامت النبيني و�صيد اخللق اأجمعني، ومن وااله اإىل يوم الدين. 
العربية على  اللغة  يعد املعجم ظاهرة لغوية قدمية حديثة، مبا يحفظه من مفردات 
امتداد ع�صورها، وهو من اأ�ص�ص التوا�صل االإن�صاين والثقايف واحل�صاري واالأدبي بني اأفراد 
االأمة، ويكاد يكون �صجاًل حافظًا الآالف الكلمات التي ما عادت تدرج على األ�صنة الناطقني 

بالعربية يف هذه االأيام ب�صبب تقدم احلياة ال�صناعي والتكنولوجي.
املعجم  يف  بال�صورة  املعنى  تف�صري   « درا�صة  حول  البحث  هذا  �صيدور  عليه  وبناء 
واآثرت   « مثااًل  احلرب  اأدوات  القدمية  املعاجم  يف  بالو�صف  بالتف�صري  وموازنته  الو�صيط 
املراد  املادي  ال�صيء  ذات  و�صف  يف  �صامت  دور  من  لل�صورة  ملا  املو�صوع  هذا  درا�صة 
تف�صريه وتو�صيحه، فهي اأحد املنجزات التي اأ�صافها جممع اللغة العربية يف املعجم الو�صيط 
العرب ومعاجمهم،  اأدوات احلرب حظيت باهتمام كبري يف �صعر  اأن  لتو�صيح املعنى، كما 
اأما يف الع�رش احلديث فقد اختفى ق�صم كبري منها، وظهرت اأنواع جديدة مب�صميات جديدة 

وا�صتعماالت خمتلفة. 
الكلمة وتتبع معناها وموازنة  الو�صفي يف درا�صة  البحث وفق املنهج  وقد �صار هذا 
تف�صريه بالو�صف يف املعاجم القدمية، وتف�صريه بال�صورة يف املعجم الو�صيط، مطبقًا ذلك 

على اأدوات احلرب القدمية واحلديثة. 
وانتظم هذا البحث يف مبحثني: 

االأول: دور ال�صورة يف التوا�صل وتف�صري املعنى. وا�صتمل على تعريف ال�صورة لغة  ● 
وا�صطالحًا، وال�صورة من منظور ديني، واأهمية ال�صورة يف التوا�صل، واأهمية ال�صورة يف 

تف�صري املعنى، والتف�صري بالو�صف. 
الثاين: درا�صة تطبيقية. وا�صتمل على موازنة تف�صري معاين اأدوات احلرب بال�صورة  ● 
يف املعجم الو�صيط والو�صف يف املعاجم القدمية، وُح�رشت هذه االأدوات يف ثالث وع�رشين 

اأداة.
و�صايع هذه الدرا�صة جمموعة من امل�صادر واملراجع منها: علم اللغة و�صناعة املعجم 
لعلي القا�صمي، ول�صان العرب البن منظور، والقامو�ص املحيط للفريوز اآبادي، واملخ�ص�ص 
البن �صيده، وتهذيب اللغة لالأزهري، وال�صحاح للجوهري، وتاج العرو�ص للزبيدي، واملعجم 

الو�صيط الإبراهيم م�صطفى وزمالئه. 
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املبحث األول: 

دور الصورة يف التواصل وتفسري املعنى: 

ال�صور لغة: من اأ�صماء اهلل تعاىل امُل�صوِّر، وهو الذي �صور جميع املوجودات، وركبها 
فاأعطى كل �صيء منها �صورة خا�صة وهيئة مفردة يتميز بها، وقال تعاىل: {يف اأيِّ �صورٍة 
بك} ]االنفطار8[ وال�صورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة  ما �صاءرَ ركَّ
ُه: جعل له �صورة جم�صمة، وال�صيء اأو ال�صخ�ص: ر�صمه على  ررَ ورَ ال�صيء وهيئته و�صفته. )1( و�صرَ

ر: تكونت له �صور و�صكل. )2(  وَّ �صرَ الورق اأو احلائط ونحوهما بالقلم اأو باآلة الت�صوير، وترَ
والعقل،  احل�ص  بني  والفكر،  الواقع  بني  املتو�صط  العامل  هي  ا�صطالحًا  وال�صورة 
فاالإن�صان ال يعي�ص و�صط عامل من االأ�صياء ... بل و�صط عامل من ال�صور، حتدد روؤيته للعامل 
وطبيعة عالقاته االجتماعية. )3( وهي و�صيلة توا�صلّية فعالة متعددة الوظائف، وعن�رش من 

عنا�رش التمثيل الثقايف وبخا�صة فيما تقت�صية الثقافة الب�رشية يف زماننا. )4( 
وال�صورة عالمة متثل خا�صية كونها قابلة للتكوين، فهي تنفتح على جميع االأعني 
تاأويالت متعددة وخمتلفة  اإمكانية احلديث عنها، وتقدم  اإذ متنح  واإليها،  التي تظهر فيها 

حولها. )5( 

الصورة من منظور ديين: 

رمبا يكون احلديث عن الت�صوير عند العرب �صائكًا غري وا�صح املعامل؛ الأن تدوينهم 
لكتب ال�صرية واالأدب واملعاجم خال من ال�صور التي تعود للع�رشين اجلاهلي واالإ�صالمي، 
قري�ص  اأن  االأزرقي  ذكر  فقد  الفن،  بهذا  العرب  معرفة  اإىل  اأ�صارت  الن�صو�ص  بع�ص  اأن  اإال 
اأعادت بناء الكعبة ومعهم )باقوم( النجار القبطي، واأنهم زوقوا �صقفها وجدرانها من بطنها 

ودعائمها، وجعلوا فيها �صور االأنبياء وال�صجر واملالئكة ... )6( 
ال�صالم  عليه  الر�صول  من  باأمر  وبع�صها  الزمن،  بفعل  ال�صور  هذه  بع�ص  حميت  وقد 
اأن ياأتي  اأمر عمر بن اخلطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء  اأن النبي عليه ال�صالم  فعن جابر 
الكعبة فيمحو كل �صورة فيها، فلم يدخلها حتى حميت كل �صور فيها. )7( وبالرغم من ذلك 
الطري  وال�صتور واخليام، و�صوروا عليها  الثياب  الت�صوير على  العرب عرف فن  جند بع�ص 

واحليوان، وعرفوا النق�ص على ال�صالح والنقود وخا�صة يف الع�رش االأموي وما بعده. )8( 
وكان لالإ�صالم موقف وا�صح يف القراآن وال�صنة من الت�صوير والنحت والر�صم والت�صنيع 
والتمثيل، وتناولت بع�ص االآيات النحت وت�صوير االإن�صان فقد قال تعاىل: {قال اأتعبدون 
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ما تنحتون واهلل خلقكم وما تعملون} ]ال�صافات94 95[ فقد تناولت االآية نحت احلجارة 
وغريها لعمل االأ�صنام التي يظهر فيها الت�صوير مبعنى التج�صيم لقيام ج�صم حمدد بجهات، 
ومعنى العمل الوارد يف االآية هو الت�صوير؛ الأن اال�صتفهام يف االآية ا�صتفهام توبيخ واإنكار 
عليهم. كيف يعبدون �صورا �صوروها باأيديهم و�صكلوها على ما يريدون من االأ�صكال. وقوله: 
هنا  العمل  معنى  ال�صوكاين:  وقال   )9( والت�صكيل.  الت�صوير  هو  هنا:  العمل  تعملون»  »وما 
الت�صوير والنحت ونحوها. )10( وقال تعاىل: {يف اأي �صورة ما �صاء ركبك} ]االنفطار8[ 

اأي و�صعك يف �صورة اقت�صتها م�صيئته من ح�صن وطول وذكورة، و�صبه ببع�ص االأقارب.)11( .
املائة حديث،  وال�صور جتاوزت  الت�صوير  تناولت  التي  االأحاديث  فاإن  ال�صنة  اأما يف 
وقد ورد الت�صوير فيها ملعان كثرية منها: التمثيل، والتنقي�ص، والتزويق والر�صم، والت�صكيل، 

والت�صبيه، والتخييل، والتخليق، والت�صنيع. 
القيامة  يوم  اهلل  عند  عذابًا  النا�ص  اأ�صد  »اإن  ـ:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  وقال 

امل�صورون« )12( .
من  تعبد  التي  احليوانات  اأ�صكال  ي�صورون  »الذين  بقوله:  احلديث  الق�صطالين  و�رشح 
دون اهلل فيحاكونها بتخطيط اأو ت�صكيل عاملني باحلرمة، قا�صدين ذلك؛ الأنهم يكفرون به 

فال يبعد دخولهم مدخل اآل فرعون« )13( .
 والت�صوير مبعنى التخليق يكون يف االأ�صياء ذوات االأرواح، ويظهر ذلك من االأرواح 
التي ذكرت عذاب امل�صورين يوم القيامة، واأن اهلل تعاىل �صيطلب منهم اأن يحيوا ما �صوروه 
يف الدنيا. عن عائ�صة اأنها ا�صرتت منرقة فيها ت�صاوير، فقام النبي عليه ال�صالم بالباب فلم 
يدخل، فقلت: اأتوب اإىل اهلل ما اأذنبت، قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجل�ص عليها وتتو�صدها، 
قال: اإن اأ�صحاب هذه ال�صور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: اأحيوا ما خلقتم، واإن املالئكة 

ال تدخل بيتا فيه ال�صورة. )14( 
الذي حرم  النووي  اأ�صهرهم  الت�صوير، وكان من  الفقهاء يف ق�صية  اآراء  اختلفت  وقد 
ت�صوير كل ما فيه روح من اإن�صان اأو حيوان جم�صمًا )له ظل( اأو غري جم�صم، ممتهنًا اأو غري 
الُب�صط  يف  كامل�صور  حراما  ت�صويرها  كان  واإن  ميتهن،  ما  ا�صتعمال  اأجاز  ولكنه  ممتهن، 
والو�صائد. وي�صتثنى من املج�صم املحرم لعب االأطفال من الدمى والعرائ�ص والكالب والقرود 
يعبثون  واالأطفال  التعظيم،  فيه ق�صد  مثله ال يظهر  الأن  االأطفال؛  به  يتلهى  ونحوها، مما 

بها)15( .
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اأبي احل�صن  واأجاز ال�صافعية ت�صوير ال�صجر وما ال روح فيه، ودليل ذلك عن �صعد بن 
قال: كنت عند ابن عبا�ص اإذ اأتاه رجل فقال: يا اأبا عبا�ص اإين اإن�صان اإمنا معي�صتي من �صنعة 
يدي واإين اأ�صنع هذه الت�صاوير، فقال ابن عبا�ص: ال اأحدثك اإال ما �صمعت من ر�صول اهلل عليه 
ال�صالم، �صمعته يقول: »من �صور �صورة فاإن اهلل معذبه حتى ينفخ فيها الروح ولي�ص بنافخ 
فيها اأبدا » فربا الرجل ربوة �صديدة وا�صفر وجهه فقال: ويحك اإن اأبيت اإال اأن ت�صنع فعليك 

بهذا ال�صجر كّل �صيء لي�ص فيه روح« )16( .

الصور الفوتغرافية: 
هذا النوع من ال�صور مل يكن معروفًا يف زمن الر�صول عليه ال�صالم وال زمن الفقهاء 

القدماء الأنه اكت�صف يف الع�رش احلديث، وقد كان للعلماء املعا�رسين فيه راأيان: 
االأول: التحرمي. وحجة اأ�صحابه اأن هذا الت�صوير ال يخرج عن كونه نوعًا من اأنواع  ♦ 
الت�صوير، وقد وردت االأحاديث يف ذلك، وهي تفيد التعميم يف كل اأنواع الت�صوير. كما اأن 

الوثنية دخلت اإىل االأمم ال�صابقة عن طريق ال�صور. )17( 
الثاين: االإباحة. وراأى اأ�صحاب هذا الراأي اأن العلة التي ن�صت عليها بع�ص االأحاديث  ♦ 
يف عذاب امل�صورين، وهي اأنهم ي�صاهون خلق اهلل ال تتحقق يف ال�صورة الفوتوغرافية؛ الأن 
اأخذ ال�صورة بالفوتوغرافيا عبارة عن حب�ص الظل بالو�صائط املعلومة الأرباب هذه ال�صناعة، 
وهو لي�ص من الت�صوير املنهي عنه؛ الأنه ال يتحقق فيه م�صاهاة للخالق، فالذي ُينقل ظل 
ال�صورة بو�صاطة االآلة. واإمنا تربز حرمة الت�صوير باالآلة يف خمالفة اأحكام ال�رشع كت�صوير 

الن�صاء عاريات، واإثارة الفنت وال�صهوات. )18( 
وبناء عليه فاإن ال�صور الفوتوغرافية اأو ال�صم�صية مباحة؛ الأنها ت�صبه ال�صورة يف املراآة 
اأو يف املاء بخالف ال�صورة اليدوية )الر�صم باليد( . وخا�صة اأن الب�رشية اليوم بحاجة اإىل 
مثل هذا الت�صوير يف جماالت التقدم العلمية كالت�صخي�ص الطبي ور�صد حركة احليوانات 

واجليولوجيا وعلم الفلك ... )19( 
وبالتايل فاإن فكرة دخول ال�صورة الفوتوغرافية يف املعاجم احلديثة، وخا�صة املعجم 
االأدوات واملخرتعات  ال�صياق وتو�صيح املعنى وال�صكل لكثري من  اإثراء  اأفادت يف  الو�صيط 

التكنولوجية التي ظهرت يف الع�رش احلديث. 

أهمية الصورة يف التواصل: 

حتتل ال�صورة مبختلف اأنواعها حيزاً وا�صعًا يف ثقافة اخلطاب، ورمبا تتفوق ال�صورة 
على ثقافة الكلمة يف كثري من مقت�صيات اخلطاب ال�صيا�صي واالجتماعي واالإعالمي، ولعل 
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واإثارة  تاأثريا  اأكرث  ال�صورة  خطاب  يف  املتوافرة  الداللية  واالإيحاءات  الب�رشية  املثريات 
من  وا�صعا  قطاعا  ال�صورة  جتتذب  لذا  فكر؛  اإعمال  اإىل  حتتاج  التي  الداللية  املثريات  من 
ت�صتطيع  اأن �صورة واحدة  والطبقية. وال يخفى  الفكرية  انتماءاتهم  املتلقني على اختالف 
ومن  كتاب،  اأو  مطولة  مقاالت  اإىل  عنها  التعبري  يحتاج  االأحداث  من  جمموعة  تختزل  اأن 
خ�صائ�ص التوا�صل بال�صورة قدرتها على اإ�صاءة فكرة بزمن قيا�صي، اإذ اإن النظرة الواحدة 
لل�صورة يتولد عنها دالالت واإيحاءات ورموز متعددة ومعان نف�صية، قد ال ي�صتطيع التوا�صل 

باخلطاب املقروء اأو امل�صموع اأن يو�صلها لنا. )20( 
حملت ال�صورة املرئية على عاتقها مهمة ك�رش احلواجز الثقافية ابتداء، ومتثيل امل�صكوت 
عنه يف اأبجديات العامل االإن�صاين، اإنه ع�رش ال�صورة بال منازع، ع�رش يحيل ال�صواد �صياًء، 
ومينح التفتيت عمرانا، اإنها �صلطة توا�صلية يعكف على �صياغة م�صهدها لفيف من خرباء 
التوا�صل والتقنية معا؛ ليتم تقدمي م�صاهد اإبالغية اإر�صالية حتفظ الوجود وتغريه ح�صب ما 
الثقايف  التعبريية مرئية، والن�صق  الغاية فيه مرئية، وال�صيغ  تراه منا�صبا يف ع�رش غدت 
مرهون بعملية اإنتاج مرئي، وبذلك ُعدت ال�صورة ن�صاطا اإن�صانيا وجوديا. وينظر اليوم اإىل 
ال�صورة على اأنها مملكة ثقافية حتمل يف طياتها منظومة اإر�صاليات موجهة بق�صد وحتيز، 
اإذ ال براءة يف �صناعة ال�صورة، وال فنية خال�صة يف �صياغتها، وقد ا�صتثمرت هذه الق�صية 
اأبعاد معتقداتها،  يف تقدمي ثقافات ال�صعوب، وطرائق تفكريها، وبيان نظم عي�صها و�رشح 
ون�رش لغاتها وتف�صري تبنيها لق�صية معينة ورف�صها الأخرى، ف�صال عن اجلانب االإ�صهاري 
اأو ذاك، وعليه فقد حاولت كثري من الدول ا�صتغالل هذه الق�صية وتوجيهها مبا  البلد  لهذا 
يتنا�صب مع الق�صايا الوطنية والقومية. )21( ويجمع ذلك كله ومييزه اخلطاب االإر�صايل الذي 
بات مهيمنا اليوم على ثقافة الفرد وحت�صيله الفكري وت�صوراته حول حدث ما، اأو موقفه 
املرئية  ال�صور  اإغواءات  اإىل  االأحيان  بع�ص  يف  منقاداً  الفرد  بات  حتى  معينة،  فكرة  من 

واأالعيبها الفنية التي تربز الوهم خياال واخليال حقيقة. )22( 
وتاأتي اأهمية ال�صورة يف االإ�صهام يف ت�صكيل ثقافة االإن�صان احلديث من حيث قدرتها 
اأي�صا  ال�رشائح والطبقات االجتماعية، وقدرتها  التوا�صل مع كافة  الل�صاين على  الن�صق  مع 
على عبور احلدود القومية والثقافية. وال�صورة كما يقول املثل ال�صيني: ت�صاوي األف كلمة، 
وهذا مكنها من اأن ت�صبح ن�صًا مفتوحًا وثريًا ي�صمح بقراءات متعددة تعدد متلقيها بح�صب 

م�صتوى اإدراكهم وروؤيتهم للعامل وثقافتهم. )23( 
وتوؤكد العديد من املبادئ التي جندها يف اأدبيات علم االت�صال على الدور االت�صايل 
ت�صتهدف  خا�صة،  رموز  ذات  ات�صالية  ر�صالة  بو�صفها  ال�صحفية  ال�صورة  به  تقوم  الذي 
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يقدم  مبا  وذلك  اللفظية،  االت�صالية  الر�صالة  ت�صتهدفها  التي  واالأهداف  نف�صها  الوظائف 
ن�رش  اإن  حيث  القارئ،  اإىل  اإي�صالها  ال�صحف  ت�صتهدف  ومعان،  اأفكار  من  ال�صورة  تكوين 
ال�صورة ال�صحفية اأ�صبح ميثل البعد املرئي يف االت�صال، وب�صفة خا�صة االت�صال ال�صحفي، 
بل اإنها تعرب عن االأخبار واالأحداث، بل اإنها من اأكرب اأدوات االإر�صاد والتوجيه، فهي تو�صح 
الن�ص وتدعمه بتقدمي الربهان الذي يغني الن�ص بعنا�رش اإ�صافية اإعالمية وتعبريية. )24( 

أهمية الصورة يف تفسري املعنى: 

تعليم  ال�صورية يف  ال�صواهد  ا�صتعمال  اأهمية  اأكد  من  اأول  كومني�ص  اأمو�ص  يعد جون 
اللغة، وي�صم معجمه الثنائي )اللغة العامل م�صورا( الذي ظهر �صنة 1657م ر�صومًا لكثري من 
االأ�صياء مع بع�ص اجلمل الق�صرية تلحق بكل ر�صم يف حماولة تعريف مفردات اللغة الالتينية 
وتعابريها اال�صطالحية. وكانت الغاية الرئي�صة من ا�صتخدام الر�صوم هي اإثارة ولع التالميذ 

الذين ي�رشون عادة لروؤيتها؛ مما يوؤدي اإىل اإقبالهم على تعلم اللغة املق�صودة. )25( 
ودعت املعاجم االأوروبية احلديثة اإىل اعتماد ال�صور الثابتة يف تف�صري و�رشح دالالت 
االألفاظ، وجند يف هذه اللغات ما يجعل ال�صورة اأ�صا�صا تر�صم يف دقة بالغة، ويعطى كل جزء 
فيها رقما، وتذكر األفاظ اللغة بعد ذلك وكاأنها هوام�ص على ال�صورة، ويو�صع كل لفظ مقابل 

جزء ال�صورة الذي ينا�صبه. )26( 
باأمثلة ب�رشية  القارئ  اللفظي وتعزيزه، وتزويد  اإىل تف�صري املقابل  ال�صورة  وتهدف 
اأجل تو�صح مفهوم معني، وذلك عندما ت�صتخدم ر�صوم مت�صلة بع�صها  ميكن تعميمها من 
ببع�ص، وت�صتخدم ال�صورة يف املعاجم عادة لتمثيل االأ�صماء وخا�صة املادية منها، ويظهر 
ذلك عندما يتطلب املقابل اللفظي عددا كبريا من املفردات. ويف هذه احلالة ناأتي بتعريف اأو 
مقابل تف�صريي موجز ونع�صده ب�صاهد �صوري ميكن القارئ من اإدراك اأكمل للمفهوم املطلوب 
اإي�صاحية ي�صتعا�ص بها عن الكالم لتعريف االأهداف  اأن ال�صورة و�صيلة  )27( كما  تعريفه. 
وتو�صيحها، بل اإنها من اأي�رش ال�صبل املوؤدية اإىل املعرفة واأ�صا�صها، فهي التي تو�صح الن�ص 
وتدعمه بتقدمي الربهان الذي يغني الن�ص بعنا�رش اإ�صافية تو�صيحية وتعبريية، ولذا فاإن 

تاأثريها قد يكون اأعمق بكثري من جمموعة من ال�صطور. 
والوظيفة الرئي�صة لل�صورة يف التف�صري املعجمي وظيفية الغاية ت�صد نق�صا يف املعنى، 
وتزيد من و�صوح داللة الكلمة وتزداد اأهميتها يف تو�صيح ف�صائل النبات واأجنا�ص احليوان، 
واأ�صكال ال�صخور، وطبقات االأر�ص واالأجهزة التكنولوجية والكهربائية. وهذه اأمور ح�صية 
الذهنية  ال�صورة  القارئون ح�صب  الذهنية واملعنوية فيفهمها  االأمور  اأما  ي�صهل ت�صويرها، 

عندهم ، فهم يعرفون ما هو احلب، والدين، واخلري وال�رش... )28( 
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وجتدر االإ�صارة اإىل اأن بع�ص املعاجم العربية املعا�رشة وظفت ال�صورة يف تو�صيح 
بع�ص امل�صطلحات بق�صد اإزالة اللب�ص، اأو م�صاعدة املتلقي على فهم ما ي�صعب عليه، وجند 

ذلك يف املعجم الو�صيط. )29( 

التفسري بالوصف: 

يعد تف�صري الكلمة يف املعجم العربي االأ�صا�ص الذي قامت عليه جميع املعاجم مهما 
التف�صري  اأ�ص�ص ترتيبها، وقد اعتمدت املعاجم طرقًا عدة يف تف�صري املعنى ومنها:  اختلفت 
 )30( العطاء  ْكُد:  ال�صُّ الواحدة مثل:  بالكلمة  والتف�صري  ونقي�ص.  باملغايرة مثل: �صد وخالف 
والتف�صري باأكرث من كلمة، والتف�صري باملجاز وتف�صري الكلمة بلغة اأخرى )اإذا كانت دخيلة( 
االجتماعي،  بال�صياق  والتف�صري  ال�صببي،  بال�صياق  والتف�صري  اللغوي،  بال�صياق  والتف�صري 

والتف�صري بال�صورة. )31( 
معظم املعاجم حتتوي على معلومات و�صفية بن�صب متفاوتة، وذلك ح�صب االأغرا�ص 
التي ي�صلح لها الو�صف، ويهدف كل معجم اإىل تقدمي و�صف مو�صوعي ملفردات اللغة يف 

حالتها الراهنة. ويرتب معانيه طبقا ل�صيوعها اأو طبقا الأي معيار و�صفي اآخر. )32( 
ومل يخل املعجم العربي قدميه وحديثه يف �رشحه ملعاين املفردات من و�صف تقريبي 
ت�صويري لذات االأ�صياء املج�صمة اأو املح�صو�صة. والق�صد من ذلك م�صاعدة القارئ على ت�صور 
معنى الكلمة و�صكلها بدقة، واإن كان هذا االأ�صلوب يف كثري من االأحيان ال يغني عن ال�صورة 

وال�صكل. )33( 
واآالت  اأدوات  تتخذ  التي  احلجارة  و�صف  يف  جاء  ما  الو�صفي  االأ�صلوب  اأمثلة  ومن 
اأو�صافًا  الثعالبي للفر�ص  ال�صكني. )34( وذكر  ر: احلجر املحدد الذي يقوم مقام  ررَ الظُّ ومنها 
جرت جمرى الت�صبيه، وذلك اإذا كان طوياًل �صخمًا قيل له هيكل، ت�صبيها اإياه بالهيكل وهو 
عنه  )�ُصلخ  �صالخ  اأ�صود  وهو  الِهْرهري:  االأفاعي:  و�صف  يف  قيل  ومما   ،  )35( املرتفع  البناء 
جلده( ، ومن طبعه اأنه ينام �صتة اأيام، ثم ي�صتيقظ يف ال�صابع، فال ينفخ على �صيء اإال اأهلكه 
اأن يتحرك، ورمبا مر به الرجل وهو نائم فياأخذه كاأنه �صوار ذهب ملقى يف الطريق.  قبل 

ورمبا ا�صتيقظ يف كف الرجل فيخر الرجل ميتا. )36( 

املبحث الثاني: 

دراسات تطبيقية: 

واالأ�صياء  املج�صمات  بع�ص  تف�صري  يف  اعتمدوا  العرب  اأن  تبني  تقدم  ما  على  بناء 
املح�صو�صة على الو�صف، ومل يوظفوا ال�صورة يف معاجمهم، اإال ما ظهر يف الع�رش احلديث 
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يف املعجم الو�صيط وغريه. فهل يقوم الو�صف اأو ال�صورة مقام االآخر، ويغني عنه؟ ولتو�صيح 
اأ�صبق وجوداً يف املجتمعات  ال�صورة  اأن  االآتية، وهي  الوقوف على احلقيقة  ذلك ال بد من 
االإن�صانية من الو�صف، واأن الو�صف ي�صد النق�ص يف حقيقة ال�صيء املح�صو�ص الذي ال نتمكن 
اأن تطاول الزمن  اإىل مراآة العني لتعذر ذلك يف كثري من االأحيان، كما  من اإح�صاره دائمًا 
على بع�ص االأدوات واملح�صو�صات القدمية التي مل تعد م�صتعملة يف وقتنا جعلنا ن�صعر باأنه 
ال غنى للو�صف عن ال�صورة يف املعجم العربي القدمي، كما اأنه ال غنى لل�صورة عن الو�صف 

يف املعجم العربي احلديث. )37( 
وا�صتجالء لهذه الظاهر فاإن هذه الدرا�صة �صتقوم مبوازنة تف�صري معاين اأدوات احلرب 
بال�صورة والو�صف، وُر�شدت هذه الأدوات مرتبة بح�شب ورودها يف املعجم الو�شيط 

وهي: 
البارجة: �صفينة كبرية للقتال )38( ♦ وهي �صفينة من �صفن البحر تتخذ للقتال، وتقول: 
ما فالن اإال بارجة، تريد اأنه قد جمع فيه ال�رش )39( اأما املعجم الو�صيط فقد ذكر اأنها �صفينة 
وقد  ومهمتها،  �صكلها  تو�صيح  �صورة  لها  واأورد   )40( )معربة(  احلربي  االأ�صطول  �صفن  من 
يف  جاء  الذي  الو�صف  من  اأكرث  ووظيفتها  ال�صفينة  نوع  عن  معربة  ال�صورة  هذه  جاءت 

املعاجم القدمية؛ الأنها مل ت�صفها و�صفا يظهر مهمتها وا�صتعمالها. 
ة: ابتا�ص الرجل لب�ص البي�صة )41( واأراد بالبي�صة اخلوذة )42( ♦ واأورد املعجم  ْي�صرَ البرَ
الو�صيط اأنها اخلوذة واأورد لها �صورة تبني �صكلها ومكانها من راأ�ص اجلندي، وهذه ال�صورة 
اأغنت عن تف�صري معناها بالو�صف. معجم ال�صحاح ول�صان العرب مل يذكرا ا�صتعمالها ومل 

ي�صفاها، ولعل ذلك يعود اإىل معرفة النا�ص لها يف اأيامهما. 
به،  اأترا�ص وترو�ص، وكل �صيء ترت�صت  ال�صالح: املتوقى بها وجمعها  الرُت�ص: من  ♦ 

ثم   )44( احلرب  يف  به  يتوقى  ما  الرت�ص:  الو�صيط،  املعجم  يف  وجاء   )43( لك.  مرت�صة  فهو 
جاء ب�صورة تف�صيلية تو�صح �صكله وا�صتعماله. ونالحظ اأن التف�صري واحد يف معجمي تاج 
العرو�ص ول�صان العرب وكذلك يف املعجم الو�صيط، ومل يرد له و�صف اإال اأن املعجم الو�صيط 

وظف ال�صورة يف و�صفه فكانت معربة عنه اأح�صن تعبري. 
ب، اإذاً حمّدرا ُموؤلاًل. )45( واحلربة: االآلة، اجلمع ِحراب )46( ♦  احلربة: �صنان حُمّرب ُمذرَّ
واالآلة دون الرمح )47( جند اأن الو�صف اقت�رش على �صفة واحدة للحربة وهي اأنها حادة، ومل 
يتعر�ص ل�صكلها وحجمها وطولها، ومل يذكر اأنها ت�صتعمل يف احلرب )48( بينما ذكر املعجم 
�صورة  لها  واأورد  احلرب،  يف  ت�صتعمل  الراأ�ص  حمددة  احلديد  من  ق�صرية  اآلة  اأنها  الو�صيط 
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تف�صل �صكلها وجتعل القارئ ي�صتح�رشها يف الذهن بعد مدة من الزمن، وهذه ال�صورة اأغنت 
عن الو�صف يف املعاجم القدمية. 

امِلْخذرَفة: التي يو�صع بها احلجر ويرمى بها الطري وغريها، مثل امِلقالع )49( ♦ ومنه 
احلديث: »مل يرتك عي�صى بن مرمي عليه ال�صالم اإال مدرعة �صوف وخمذفة« )50( وهذا الو�صف 
منا�صب ال�صتعمالها. اأما املعجم الو�صيط فذكر لها اال�صتعمال نف�صه وذكر اأنها املقالع، واأورد 

لها �صورة منا�صبة تو�صح �صكلها، وتبني احلجر فيها. 
اأ�صل  يف  فتدفع  للحروب  تتخذ  اآلة  الدبابة:  املحيط  القامو�ص  يف  جاء  الدَّبابة:  ♦ 
اآلة تتخذ من جلود  الدَّبابة:  العرب  )51( وجاء يف ل�صان  احل�صن، فينقبون وهم يف جوفها 
وخ�صب تتخذ للحروب، يدخل فيها الرجال فتدفع يف اأ�صل احل�صن املحا�رش، فينُقبون وهم 
يف جوفها، وهي تقيهم ما يرمون به من فوقهم، �صميت بذلك الأنها ُتدفع فتدب، ويف حديث 

عمر: »كيف ت�صنعون باحل�صون؟ فقال: نتخذ دبابات تدخل فيها الرجال« )52( . 
وجاء يف املعجم الو�صيط الدبابة: اآلة تتخذ للحروب وهدم احل�صون، وتطلق يف احلرب 
احلديثة على �صيارة غليظة م�صفحة، تهجم على �صفوف العدو، وترمى منها القذائف. )53( 
وتف�صيل  معناها  وتف�صري  الدبابة  و�صف  يف  القدمية  املعاجم  يف  الو�صف  اأهمية  ظهرت 
وظيفتها وو�صف �صناعتها، وجند املعجم الو�صيط اعتمد يف تف�صريها على الو�صف املف�صل 

وال�صورة الوا�صحة التي اأظهرت �صكلها وحجمها. 
ابن  واأورد   ♦ )54( الدرع  لب�ص  الرجل  اللبو�ص وهو حلق احلديد، واّدرع  الدِّرع  الدِّرع: 
تذكر  احلديد  لبو�ص  الدرع:  فقال:  واأ�صمائها،  و�صفاتها  للدروع  بابا  املخ�ص�ص  يف  �صيده 
الدروع،  من  الوا�صعة  ة:  فرَ غرَ الزَّ اأ�صمائها  من  وذكر  ودروع،  واأرَدراع  اأدرع  واجلمع  وتوؤنث، 
من  قمي�ص  الدرع  اأن  الو�صيط  املعجم  وذكر   )55( حلقتني.  حلقتني  املن�صوجة  واملو�صونة: 
تو�صح  ب�صورة  التف�صري  هذا  ودعم  ال�صالح،  من  وقاية  يلب�ص  مت�صابكة  احلديد  من  حلقات 

اأجزاء الدرع و�صكله. 
وبالنظر اإىل تف�صري املعاجم القدمية واملعجم الو�صيط جند اأنها ف�رشت هذا امل�صطلح 
بال�صكل املنا�صب، ولكن ال�صورة يف املعجم الو�صيط عّرفت االإن�صان يف الع�رش احلديث على 

�صكل الدرع؛ الأنه مل يعد م�صتعماًل يف هذه االأيام. 
اأدوات احلرب التي مل تكن موجودة قدميا؛ لذلك مل ترد يف املعاجم  ة: من  عرَ امُلدرَّ ♦ 
ع بال�صلب )حمدثة( )56( واأورد لها املعجم الو�صيط �صورة  رَّ القدمية، وهي ال�صفينة احلربية ُتدرَ
واأنواعها  وعر�صها  ي�صف طولها  ال�صورة مبا  هذه  يدعم  ولكنه مل  املاء،  �صكلها يف  تظهر 

وا�صتخداماتها. وهذا ي�صري اإىل اأن ال�صورة يف هذا املقام مل تغن عن الو�صف. 
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اأ�صفله حيث يتفرق ماوؤه، واملدافع:  �صيل، وهو  ال ♦ الوادي حيث يدفع  ع  ْدفرَ مرَ ع:  ْدفرَ املرَ
اآلة احلرب. وورد يف املعجم  املجاري وامل�صايل. )57( ومل يرد يف املعاجم القدمية مبعنى 
ع: اآلة الدفع. ومنه اآلة احلرب املعروفة التي ترمى بها القذائف واجلمع مدافع.  الو�صيط امِلْدفرَ
واأورد له �صورة تبني �صكله ووظيفته وتغني عن الو�صف؛ الأن اأ�صل مادة دفع يف املعاجم 
ْفع: االإزالة والقوة، ورجل دّفاع وِمدفع: �صديد الدفع، وركن  القدمية تعني القوة واالإزالة. فالدَّ

ع: قوي. )58(  ِمْدفرَ
املطر  والرَّ�ص:  ن�صحه،  باملاء  ور�صه  والدمع،  والدم  املاء  نف�ص  �ُص:  الرَّ الر�صا�ص:  ♦ 
اآلة احلرب. وورد يف  القليل، والر�ص: ال�رشب املوجع. ومل يرد يف املعاجم القدمية مبعنى 
�صا�ص: املدفع الر�صا�ص ما يقذف الر�صا�ص ب�رشعة )مولد( )59( واأورد له  املعجم الو�صيط الرَّ
�صورة مل تغن عن الو�صف؛ الأنها مل تو�صح �صكله املعروف بني اجلنود على نحو ما يظهر 
يف و�صائل االإعالم. ورمبا جاءت ت�صميته من مادة ر�ّص التي تعني النف�ص بقوة، وهو ينف�ص 

الر�صا�ص بقوة. 
بابا،  لها  واأ�صماءها، وعقد  وا�صتخداماتها  الرماح  اأو�صاف  �صيده  ابن  الُرمح: ذكر  ♦ 
: ال�صديد الغليظ  لُّ ر ال�صنان )حاد( وامِلترَ مَّ رَّن ُم�صرَ ومن ذلك الرامح: الطاعن بالرمح، ورمح ُمعرَ
القوي، واخُلْر�ُص من الرماح: الق�صري يتخذ من خ�صب منحوت. )60( والُرمح بال�صم من ال�صالح، 
: رمح ق�صري يف اأ�صفله حديدة ،  حْما: طعنه به اأي بالرمح )61( . واملزجُّ ه ررَ ُ ْرحمرَ ُه يرَ عرَ نرَ ُه كمرَ رَ حمرَ وررَ
وقد زججت به اأزجُّ زجا رميت به )62( . وجاء يف املعجم الو�صيط الرُّمُح قناة يف راأ�صها �صنان 
يطعن به. )63( واأورد له �صورة تو�صح �صكله وا�صتعماله وتغني عن الو�صف، وهذه ال�صورة 
ي�صتطيع القارئ اأن ي�صتح�رشها يف ذهنه؛ الأن الرمح من اأدوات احلرب القدمية التي مل تعد 

م�صتعملة يف هذه االأيام. 
ورد  ولكنه  ال�صالح،  اأدوات  كاأحد  القدمية  املعاجم  يف  امل�صد�ص  يرد  مل  امُل�صد�ص:  ♦ 
رو�ص ُيبنى على �صتة اأجزاء )64( . اأما يف املعجم الو�صيط فامل�صد�ص: �صالح  مبعنى: من العرَ
اأن يكون فيه �صت قذائف )حمدثة( و�صالح  الر�صا�ص، والغالب  �صاقية يقذف به  ناري ذو 
داللة  جاءت  وا�صتعماله.  واأجزاءه  �صكله  تظهران  �صورتني  له  واأورد   )65( م�صط.  ذو  ناري 

ال�صورتني معربة عن املاهية اأبلغ من الو�صف يف ا�صتح�صار �صكله وو�صفه. 
ال�صهم: ذكر الثعالبي ف�صال يف تف�صيل اأ�صماء ال�صهام و�صفاتها ومنها امِلرِّيخ: ال�صهم  ♦ 
الذي فيه خطوط)66(  ال�صهام:  ريَّ من  وامُل�صرَ اآذان،  اأربعة  له  �صهم طويل  به، وهو  ُيغلى  الذي 
ذراع  قدر  �صغري  �صهم  ة:  ظورَ احلرَ اأنواعه  من  وذكر  ال�صالح،  باب  يف  ال�صهم  �صيده  ابن  وذكر 
ْهُم:  وجمعه ِحظاء، و�صمي بذلك؛ الأنه اتخذ من اأدنى غ�صن وكل غ�صن �صجرة حظوة. )67( وال�صَّ
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ل: ال�صهم العري�ص الطويل يكون  ْركُب الن�صل، واجلمع اأ�ْصهم و�صهام، والنَّ�صْ ْبل، وهو مرَ واحد النرَ
قريبا من فرت. )68( . وجاء يف املعجم الو�صيط ال�صهم: عود من اخل�صب ُي�صّوى يف طرفه ن�صل 
ُيرمى به عن القو�ص. )69( واأورد له �صورة تبني �صكله. لكن هذه ال�صورة مل تغن عن الو�صف 

والتف�صيل الذي ورد يف املعاجم القدمية الأنواع ال�صهام وا�صتعماالتها واأ�صكالها. 
ال�صيف: ال�صني والياء والفاء اأ�صل يدل على امتداد يف �صيء وطول. ومن ذلك ال�صيف  ♦ 

�صمي بذلك المتداده )70( وقال الع�صكري: فمن ال�صالح ال�صيوف، ومن ال�صيوف ال�صفيحة وهو 
د:  ر: الذي فيه حزوز على متنه، والكهام: الكليل الذي ال يقطع، وامِلْع�صرَ قرَ ال�صيف العري�ص، وامُلفرَ
الق�صري ... )71( وال�صيف م�صتق من قولهم �صاف ال�صيء ي�صيف �صيفًا اإذا هلك، والرجل ُم�صيِّف 

اإذا ذهب ماله، فلما كان ال�صيف �صببًا للهالك �صمي �صيفًا. )72( 
جاء يف املعجم الو�صيط ال�صيف نوع من االأ�صلحة معروف )73( واأورد له �صورة تو�صح 
وا�صتعماله،  واأنواعه  ال�صيف  مب�صمون  يحيطا  مل  ال�صورة  وهذه  التعريف  هذا  ولكن  �صكله، 
وما يعرتيه من �صفات تدل على م�صاه وطوله وعر�صه واأماكن �صنعه؛ لذا كان التعريف 

بالو�صف يف املعاجم القدمية اأويف يف اأداء املعنى. 
: مل يرد يف املعاجم القدمية، وهو يف املعجم الو�صيط نوع من ال�صالح له فاأ�ص  ربرَ الطَّ ♦ 

)معربة( )74( واأورد له �صورة تو�صح �صكله، وهذه ال�صورة اأوفى من الو�صف يف التعبري عن 
معناه وا�صتعماله وماهيته واأجزائه. 

ال�صفن  االآن على نوع من  ، ويطلق   )75( ال�صري واجلري  الطّراد: �صفينة �صغرية �رشيعة 
احلربية ال�رشيعة والطرادة: ال�صفينة احلربية التي يقال لها الطّراد. )حمدثة( )76( واأورد لها 
�صورة تظهر �صكلها وعليها بع�ص االآالت التي تقذف الر�صا�ص، فجاءت هذه ال�صورة معربة 
عن الو�صف؛ الأن الو�صف مل يذكر طولها وال عر�صها وحمولتها، وال االأ�صلحة التي ت�صتخدم 

فيها �صواء يف املعاجم القدمية اأو احلديثة. 
الطائرة: مل ترد يف املعاجم القدمية، وهي يف املعجم الو�صيط مركب اآيل جمنح على  ♦ 

هيئة الطائر ي�صبح يف اجلو بقوة البنزين اخلال�ص، وي�صتعمل يف النقل واحلرب )حمدثة( )77( 
واأورد لها �صورة مل تبني جمال ا�صتخدامها للنقل اأو احلرب؛ لذا كان الو�صف اأوفى يف بيان 

ا�صتخدامها و�صكلها. 
العّرادة: �صيء اأ�صغر من املنجنيق لعلها �صبيهة واجلمع عّرادات )78( ♦ اأما يف املعجم 
اآلة من اآالت احلرب، وهي منجيق �صغري )79( واأظهر لها �صورة تبني �صكلها  الو�صيط فهي: 
واأجزاءها وا�صتخدامها. واملالحظ اأن الو�صف ت�صاوى يف املعاجم القدمية واملعجم الو�صيط، 
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هذه  م�صتعملة يف  تعد  التي مل  احلربية  االآلة  هذه  اإظهار حقيقة  تفوقت يف  ال�صورة  ولكن 
االأيام. 

املاء،  يف  الدخول  الغو�ص  وقيل:  املاء،  حتت  النزول  وهو  الغو�ص  من  الغوا�صة:  ♦ 

والغوا�ص: الذي يغو�ص يف البحر على اللوؤلوؤ. )80( ومل ترد الغوا�صة يف املعجم القدمي اآلة 
حتته.  واملكث  املاء  يف  للغو�ص  مهياأة  حربية  �صفينة  الو�صيط  املعجم  يف  وهي  للحرب، 
لكنها قدمية غري  �صكلها،  لها �صورة تظهر  واأورد   )81( ْربيد.  بالطُّ العدو  �صفن  وعملها قذف 

وا�صحة املعامل؛ لذا كان الو�صف اأقوى يف تف�صري ا�صتعمالها. 
القذيفة: القذف الرمي بال�صهم واحل�صا والكالم وكل �صيء، والقذيفة كل ما يرمى  ♦ 

قذيفة  ال�صهاب  اهلل  باحلجارة، وجعل  وتقاذفوا  به،  بالقذافة، وقذف  احلجر  )82( وقذف  به 
ال�صيطان. )83( ومل ترد يف املعاجم القدمية مبعنى اأداة احلرب، وهي يف املعجم الو�صيط: ما 
يرمى به واأ�صطوانة خمروطية الطرف من احلديد حم�صوة باملتفجرات ُيقذف بها العدو من 
اأو �صفينة. )84( واأورد لها �صورة تبني �صكلها. وهذه ال�صورة جاءت مكملة  اأو طائرة  مدفع 
للتف�صري بالو�صف الذي ف�صل كل ما يتعلق بهذه االأداة. وهذا التف�صري يتواءم مع ما قاله ابن 
فار�ص: القاف والذال والفاء اأ�صل يدل على الرمي والطرح. يقال: قذف ال�صيء يقذفه قذفًا اإذا 

رمى به. )85( 
)86( ♦ واأبو براق�ص طائر �صغري  اأبو براق�ص  الُنه�ص، وهو  القنبلة: م�صيدة ي�صاد بها 
األوانا  فتغري  انتف�ص  هيج  فاإذا  اأ�صود،  واأ�صفله  اأحمر  واأو�صطه  اأغر  ري�صه  اأعلى  كالقنفذ  بري 
�صتى)87( ومل ترد يف املعاجم القدمية كاأداة للحرب، وهي يف املعجم الو�صيط: ج�صم معدين 
)88( واأورد لها  اأو املدفع )حمدثة(  العدو باليد  اأجوف يح�صى باملواد املتفجرة ويقذف به 

�صورة تو�صح �صكلها وهي مكملة للتف�صري بالو�صف الذي اأحاط مب�صمونها. 
القو�ص: ذكره ابن �صيدة يف باب ال�صالح فقال: والقو�ص اأنثى وت�صغريها بغري هاء،  ♦ 

وكل ما انعطف وانحنى فقد ا�صتقو�ص وتقو�ص، ومن �صفاتها قو�ص مقتدرة خفيفة متو�صطة، 
ْج�ُصها ميالأ الكف. )89( وذكر البع�ص اأنها توؤنث فت�صغر قوي�صة  وقو�ص ِطالُع الكف اإذا كان عرَ
اآلة على هيئة هالل ترمى بها  اأما يف املعجم الو�صيط فالقو�ص:  وتذكرفت�صغر قوي�ص. )90( 
ال�صهام )تذكر وتوؤنث( واجلمع اأقوا�ص. ويقال: رموا اأعداءهم عن قو�ص واحدة: كانوا متفقني. 
واأورد لها �صورة تو�صح �صكلها، وجاء الو�صف وال�صورة يف املعجم الو�صيط اأو�صح واأوفى 
من الو�صف يف املعاجم القدمية؛ الأن هذه االأداة مل تعد م�صتعملة يف هذه االأيام؛ لذا كانت 

بحاجة اإىل �صورة يف املعجم الو�صيط. 
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اخلامتة: 
تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج الآتية: 

عرف العرب الر�صم والنحت والتزويق على اجلدران والقما�ص.  1 .
وذهب  حترميه،  اإىل  بع�صهم  فذهب  الت�صوير  �رشعية  حول  الفقهاء  اآراء  اختلفت  2 .
بع�صهم اإىل حتليله، ولكن الراأي الراجح هو جواز ر�صم االأ�صياء التي ال روح فيها، واأباحوا 

ر�صم ما فيه روح لالأطفال اأو نحته. 
الت�صوير الفوتوغرايف باالآلة ملا فيه روح وغريه مباح؛ الأنه نقل الظل اإىل الواقع،  3 .

وال م�صاهاة فيه خللق اهلل. 
ت�صكل ال�صورة حيزاً وا�صعًا يف جمال التوا�صل واخلطاب.  4 .

لل�صورة وظيفة ودور مهم يف تف�صري املعنى، وتزيد من داللة و�صوح الكلمة وخا�صة  5 .
يف جمال االأ�صياء احل�صية. 

مل يخل املعجم العربي قدميه وحديثه يف �رشحه ملعاين املفردات من االعتماد على  6 .
الو�صف. 

مل توظف املعاجم القدمية ال�صورة )الر�صم باليد( يف تف�صري معاين الكلمات.  7 .
على  ال�صورة  وتفوقت  املفردات،  بع�ص  تف�صري  يف  ال�صورة  على  الو�صف  تفوق  8 .
الو�صف يف بع�صها االآخر، وال �صيما االأدوات التي مل تعد م�صتعملة يف هذه االأيام، وجاءت 

ال�صورة داعمة للو�صف ومكلمة له يف تف�صري بع�ص املفردات. 
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