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الملخص
تتناول الدراسة دالالت لفظة البنان ،فتر ّكز على تتبع دالالتها من معجم العين إلى معجم تاج العروس،
وقد حفلت المعاجم القديمة بالكثير من المصطلحات والتي انتقل بعضها من مستويات لغوية بحتة إلى
مستويات علمية مصطلحية ،كما تهدف الدراسة إلى إماطة اللثام عن التطور الحاصل في مثل هذه
المصطلحات وذلك عن طريق دراسة التطور اللغوي بأحد مظاهره الثالثة وهي التعميم (التوسيع)
والتخصيص (التضييق) واالنتقال ،كما ستتناول الدراسة أوائل الدالالت الجديدة ومظانها ،وستذكر مقدار
التحول الداللي مقارنة بالتحول الزمني لها ،كما ستقوم باستقصاء األدلة والشواهد ومناقشتها مناقشة نصية،
صي هذه الشواهد في النهاية
وتصنيفها وفق أنواعها وكيفية توظيفها من أجل توليد الداللة الجديدة ،ومحاولة تق ّ
بدراسة كمية ،وستناقش الدراسة استمرارية المعنى القديم من عدمه ،ومحاولة رصد بدايات سقوط المعنى
القديم وهيمنة المعنى الجديد ،أو تتبع المشاركة في االستمرارية بينهما ،كما ستبحث الدراسة في الكلمات
المرادفة للمفهوم من خالل المعاجم المختلفة ومحاولة دراستها تاريخيا ،وستناقش دالالتها األخرى،
وستحرص على معرفة تداخل هذه المصطلحات مع مصطلحات كتب الطب القديمة والتي ر ّكزنا فيها على
كتابي الحاوي للرازي والقانون البن سينا لقربهما زمنيا ونصيا من المعاجم اللغوية ،كما ستحاول الدراسة
البحث عن ترجمات أجنبية لهذه المصطلحات ومعرفة المصطلح المناسب حديثا لهذه األمراض.
الكلمات المفتاحية  :المعجم  ،مصطلحات  ،البنان.

. ترجمة باللغة اإلنكليزية.ترجمة باللغة اإلنكليزيةABSTRACT
The study deals with the semantics of the word finger tips, focusing on
tracking its connotations from the dictionary of Al -Ain to the dictionary of Taj
Al-Aroos. The old dictionaries have been focused on many terms, some of which
have moved from purely linguistic levels to scientific terminological levels. The
study aims to reveal the development of such terms by studying linguistic
development in one of its three manifestations which are generalization
(expansion), allocation (narrowing) and transition.
As the study will address the early new semantics and their models and will
mention the amount of semantic transformation compared to its time shift. The
study will also investigate and discuss the evidence and discuss it in textual
discussion, categorize it according to its types and how to employ it in order to
generate the new indication. It tries to investigate these evidences in the end by
quantitative study. The study will discuss the continuity of the old meaning or not,
try to monitor the beginnings of the fall of the old meaning and the dominance of
the new meaning, or follow the participation in continuity between them. The
study will look at the words synonymous with the concept through different
dictionaries and try to study them historically, and will discuss their other
connotations. It will be keen to know the overlap of these terms with the The old
books of medicine, in which we focused on the book of Al-Hawi for al-Razi and
the Law for Ibn Sina, because of their temporal and textual proximity to linguistic
dictionaries. And the study will try to find foreign translations of these terms and
find out the newly appropriate term for these diseases.
Keywords: Lexicon, Terms, AL-Banan.

المقدمة
كان للمعاجم بعد ظهور اإلسالم دور بارز في رصد الثراء اللغوي في مجال التشريح والطب
والبيطرة ،فاحتوت على الكثير من المصطلحات واأللفاظ الطبية التي بقيت مستخدمة إلى عصرنا الحالي
بمسمياتها السابقة كالفالج وداء الفيل والرمد والبهق والبرص.
وقد تطرق معجم العين على سبيل المثال كونه أول معجم عربي إلى الكثير من المصطلحات العلمية
والطبية ،منها ما هو متعلق با إلنسان وما هو متعلق بالحيوان ،ومنها ما هو متعلق باألعضاء وما هو متعلق
باألمراض ،وما هو متعلق بالتحاليل واألدوية 1،وقد تبيّن من البحوث العلمية المقدمة أن معجم العين غني
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بالمصطلحات الطبية والتي ما زالت محتفظة بداللتها العلمية حتى اآلن.
ولم تغفل معاجم المعا ني عن هذا الحقل الداللي المتميز ،فركزت عليه في تجميع ألفاظه المتفرقة تحت
مظالت معنوية مشتركة ،وكان من رواد هذا المجال ابن سيده في المخصص؛ ألنه كتب عن األمراض
واألوجاع والحمل والوالدة وأوجاع األعضاء والحمى وانتشار األمراض وكثرتها وبقايا المرض والعالج
والحم ية والعيادة والبرء وغيرها من الحقول المتعلقة بالطب ،وفاقه في الترتيب والتبويب الثعالبي؛ حيث نظم
كل ذلك في أبواب متعلقة باللغة أدرج أكثرها في الباب السادس عشر والذي عنونه بـ(صفة األمراض
واألدواء سوى ما مر منها في أدواء العين) ،وهذا يدل داللة عميقة على الفهم اللغوي عند المعجميين ،ال كما
يزعم بعضهم من أنهم ال يتعدون الجامعين فحسب ،وللباحث أن يتأمل فقط في باب ترتيب التدرج إلى البرء
والصحة 4ليتحصل على أدلة دامغة فيما نقول.
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وهذه المقتطفات وغيرها قادتنا إلى دراسة تطور داللة مصطلح من هذه المصطلحات وهو مصطلح
البنان في علم التشريح وتحليل دالالته عبر المعاجم اللغوية بدءا من أول معجم لغوي وهو العين وانتهاء بتاج
العروس في القرن الثاني عشر ،ورصد أهم التحوالت الداللية فيه ومتعلقاته بين المعجمين المذكورين.

1انظر :إبراهيم القيسي" ،دور كتاب العني يف أتصيل املصطلح العلمي (املصطلح الطيب منوذجا)" .جملة جسور املعرفة ،خمرب تعليمية اللغات وحتليل اخلطاب جبامعة الشلف ،اجلزائر ،اجمللد
 ،4العدد (2102 ،)2م ،ص.9
2انظر :املرجع السابق ،ص.22
3انظر :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،املخصص ،حتقيق :خليل إبراهيم جفال( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط0991 ،0م) ،ج ،0ص.470
4انظر :عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب ،فقه اللغة وسر العربية( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط2112 ،0م) ،ص.014

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
إن المطلع على التراث اللغوي العربي يجد الكثير من المصطلحات العلمية المتناثرة هنا وهناكَّ ،
ويطلع
على الكثير من المصطلحات المتخصصة في أي فن من الفنون العربية القديمة ،ومع ذلك نجد الدراسات التي
تتَّبعت هذه المصطلحات قليلة مقارنة بهذا التراث اللغوي الضخم ،وال نجد في المقابل حسب تتبعنا دراسة
عنيت بالتطور الداللي للمصطلح الطبي في حقل التشريح ،مع وجود رصد بسيط للمصطلحات الطبية في
معاجم مختلفة؛ لكن دون تتبعها دالليا 5،وال ننكر وجود بعض الدراسات الداللية لأللفاظ اللغوية داخل هذه
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المعاجم؛ ولكنها ليست متخصصة بمصطلح ما.
الموضوع الذي سيُبحث فيه موضوع جديد يرصد تطور دالالت مصطلح تشريحي طبي وفق تحليل
دقيق في معجمي العين للخليل بن أحمد ومعجم تاج العروس للزبيدي ،وسيقارن تدرج التطور الداللي بينهما
عبر القرون ،والبحث طريف في بابه ويفتح آفاقا لغوية للمصطلح الطبي في عصرنا الحاضر.
كما أن بعض المصطلحات الطبية المستخدمة في عصرنا الحاضر تنسب إلى الحضارة الغربية
الحديثة ،مع أن المعاجم اللغوية القديمة ذكرت طرفا منها 7،وعرفتها تعريفا مناسبا لتلك الحقبة التي ال توجد
فيها مخابر وآالت تعين على الوصف الدقيق للمصطلح الطبي؛ ولذلك سيقوم البحث ببيان تطور دالالت
المصطلح المحدد في هذين المعجمين ،ودراسته دراسة تحليلية مقارنة.
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى توضيح التطور الداللي في لفظة مصطلحية معتمدة في علم التشريح وتتبع مظهر
التطور الحاصل فيها من خالل رصد الداللة األولى في معجم العين ومقارنتها بالداللة األخيرة في معجم تاج
العروس للزبيدي ومحاولة مقارنة هذه الدالالت في المعاجم المتوسطة بينهما لمعرفة بدايات تشكل الدالالت
الجديدة مقابل الدالالت القديمة ،ومن ثم البحث عن الدالالت المطابقة لها في كتب الطب مع ترجماتها الحديثة.

 5انظر :إبراهيم القيسي" ،دور كتاب العني يف أتصيل املصطلح العلمي (املصطلح الطيب منوذجا)" ،ص.2
 1انظر :عمار قاللة ،التطور الداليل يف مقاييس اللغة البن فارس( ،رسالة ماجستري يف اآلداب واللغة العربية ،جامعة حممد خبيضر بسكرة ابجلزائر2104 ،م) ،ص.21
 7انظر :كمال السامرائي ،خمتصر اتريخ الطب العريب ،ج ،0ص -210ص.214

أهمية الدراسة
للدراسة أهمية كبيرة يمكن إرجاعها إلى أنها تعتبر جديدة من نوعها في تتبع تطور دالالت مصطلح
تشريحي ورصدها تاريخيا في المعاجم اللغوية كما ترصد الدراسة اعتناء اللغويين بالمصطلحات الطبية
التشريحية وإمكانية اعتماد هذه المصطلحات في علم الطب الحديث ،كما تؤكد على دور اللغة في توليد
المصطلحات التشريحية ودورها في رفد المصطلحات العلمية باالشتقاقات والتقليبات اللغوية.
كما ترصد الدراسة أثر استخدام النظريات اللغوية المعجمية في تتبع المصطلحات الطبية تاريخيا،
وتتبع أثر الشاهد في توليد هذه المصطلحات ،كما تسعى إلى إرساء دعامة اللغة المتخصصة ،والتي من شأنها
أن ترفد بقية المجاالت العلمية بما يتالءم معها لغويا وسياقيا.
منهج الدراسة
يتلخص منهج الدراسة في البحث عن دالالت مصطلح البنان في معجم العين للخليل بن أحمد ،والبحث
عن دالالته في معجم تاج العروس ،ومحاولة تتبع مراحل التطور الداللي في أحد مظاهره في المعاجم
المتوسطة بين معجمي العين وتاج العروس ومناقشتها مناقشة تاريخية وداللية وتتبع أول من ذكر الداللة
الجديدة ،وذكر مقدار التحول الداللي مقارنة بالتحول الزمني ،وسنعتمد على معاجم األلفاظ منذ الخليل وحتى
الزبيدي.
كما سيركز المنهج على مناقشة األدلة والشواهد مناقشة نصية ،وتصنيفها وفق أنواعها وكيفية توظيفها
من أجل توليد الداللة الجديدة ،ومحاولة تقصي هذه الشواهد في النهاية بدراسة كمية ،وتتبع سمات اللفظة
الزائدة أو المفقودة أو المنتقلة ،ومناقشة استمرارية المعنى القديم من عدمه ،ومناقشة المهمل والمستعمل،
ومحاولة رصد بدايات سقوط المعنى القديم وهيمنة المعنى الجديد ،أو تتبع المشاركة في االستمرارية بينهما.
كما سيتتبع المنهج الكلمات المرادفة للبنان من خالل المعاجم المختلفة ومحاولة دراستها تاريخيا ،ويتتبع
دالالت اللفظة األخرى ومناقشة مراحل تطورها ووجودها من خالل المعاجم ،وسترصد الدراسة المصطلح
األجنبي المقابل للمفهوم أو المقارب له ،كما ستحاول الدراسة تتبع مفهوم المصطلح في كتب الطب القديمة
ومعاجم المصطلحات لمعرفة مدى اختالف المعنى للمصطلح بين اللغويين واألطباء ،ومعدل انتشار الداللة
الحديثة مقابل القديمة ،وذلك بواسطة دراسة إحصائية تكرارية للداللة عبر المعاجم القديمة.

دالالت البنان في معجم العين
أما عن مفهوم البنان لدى الخليل فقد ذكر لها أكثر من مدلول وسنذكر هذه المدلوالت حسب تدرجها من
الخاص إلى العام ،إذ يتضح من معاني الخليل أن المفهوم معه قد انتقل من الخاص إلى العام حسب مقتضيات
النصوص ،وهذا ملخص لها:
المدلول األول للفظة البنان :أطلق الخليل البنان على أطراف األصابع من اليدين والرجلين ،وهو جزءصغير مقارنة باليدين والرجلين ،بل هو جزء بسيط من أصابعهما ،وهذا هو نص الخليل في هذا المعنى":
وال َب ُ
نان :أطراف األصابع من اليدين والرجلين" 8،وسيظهر معنا أن الخليل لم يخصص ألصابع الرجلين
أسماء أخرى.
المدلول الثاني للفظة البنان :أطلق الخليل البنان على األصابع بشكلها العام ولكنه تطرق إلى مفردةاللفظة دون الجمع في الوصول إلى هذه الداللة العامة ،ويكون بهذا قد انتقل بالداللة للبنان من أطراف
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األصابع إلى األصابع نفسها ،وهذا هو نصه ":ويجيء في ال ّ
شِّعر :البنانة لإلصبع الواحدة".
وال يسعفنا معجم الخليل في تفسير معنى اإلصبع عنده؛ ألنه لم يناقش معناها وإنما ناقش لفظها من
حيث التذكير والتأنيث 10،ويدل هذا على ألفتهم لمعناها وتصورهم الموحد لها ،ولكنه يذكر أسماء األصابع
14
كلها كما هو الحال في جميع المعاجم كاإلصبع الوسطى 11،واإلبهام 12،والخنصر 13،والمشيرة أو السبابة،
والبنصر 15،هذا بالنسبة إلى اليد ،ويبدو أن األسماء ذاتها تطلق على القدم.
المدلول الثالث للفظة البنان :وهو المفهوم األقصى في التعميم مع الخليل ،حيث أطلق البنان علىالشوى وهو األيدي واألرجل كما يظهر في نصه ،وقد أخذ هذا المعنى من كتاب هللا عزوجل كما يشير إلى
17
ذلك 16،وتفسير الشوى متوافق لمعنى لفظة الشوى في جذرها الخاص حيث أطلقها على اليدين والرجلين.

8أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ،العني ،حتقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،ط ،2د.ت) ،ج،2
ص.272

9املرجع السابق.

10انظر :املرجع السابق ،ج ،0ص.200
11انظر :املرجع السابق ،ج ،2ص.91

12انظر :املرجع السابق ،ج ،4ص.12

13انظر :املرجع السابق ،ج ،4ص.222
14انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص.220
15انظر :املرجع السابق ،ج ،7ص.021
16انظر :املرجع السابق.

17انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص.292

دالالت البنان في معجم تاج العروس
أما عن الدالالت التعميمية األخرى عند الزبيدي في تاج العروس فقد ناقشها الزبيدي تحت الجذر نفسه
صل في البنة ونوعية الرائحة المنبثقة منها 18على عكس الخليل ،كما ذكر المواقع واألعالم المتعلقة باللفظ،
وف ّ
وذكر الكثير من الدالالت الجديدة أللفاظ مشتقة من الجذر نفسه ،وليس هذا محل إدراجها ،ولكننا سنلخصها
في المستويات اآلتية:
الري ُح َّ
الطيِّّبَةُ كرائِّ َح ِّة التُّفَّاحِّ ونحْ ِّوهَ ،ج ْمعُه بِّ ٌ
نان .قا َل ِّس ْيبَ َويْه:
الريح الطيبة والكريهة ،ومنها "البَنَّةُّ ِّ :ط ِّة؛ وقد ي ْ
للرائِّ َح ِّة َّ
الطيِّّب ِّة كالخ َْم َ
ُطلَ ُق على ال ُم ْنتِّنَ ِّة ال َم ْك ُرو َه ِّة" 19،وذكر الخالف في هذه المسألة.
َج َعلُوه اسْما ّ
ذكر أسماء لشخصيات وأماكن متعلقة بهذا الجذر مثل بنة وبنان بضبطه المختلف والبنانة وبنانةوبنبان ،وذكر نوعا من السمك باسم البُّ ِّنّي.
معاني اإلقامة كالبن واإلبنان واألفعال المتعلقة بها.البنان ومعانيها المتعلقة بالجسد.البُنانة ومعانيها وهي الروضة المعشبة.التبنين والفعل المتعلق به وهو التسمين.البنبان والبن واألفعال المتعلقة بهما.التبنُّن والفعل المتعلق به.ونعود إلى دالالت البنان التي ذكرها بالنص وهذه هي:
األصابع 20،وهو المعنى التعميمي الثاني الذي ذكره الخليل ،ويبدو أن أسماء األصابع أيضا معه لمتخصص بأسماء مختلفة للرجلين وإن لم يوجد نص صريح بإطالقها على الرجلين في المقابل.
21

أطراف األصابع،والخليل متقدم كما هو ظاهر.

وهي من الدالالت التي ذكرها الخليل أيضا ولكنه عزى المقولة للجوهري

األيدي واألرجل 22،وقد نسب هذا القول إلى الليث وهذا هو نصه ":وقا َل اللّي ُْث :البَ ُ
ب َّ
نان ِّفي كتا ِّ
َّللاِّ
ت َ َعالَىُ :ه َو ال َّ
ش َوىَ ،وهِّي األ ْيدِّي واأل َ ْر ُج ِّل" ،وهي عبارة مطابقة لعبارة الخليل ولكن مقالة الخليل دون عزو.

18انظر :أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ،اتج العروس ،حتقيق :جمموعة من احملققني (القاهرة :دار اهلداية ،د.ط ،)0991 ،ج ،24ص.277
 19املرجع السابق ،ج ،24ص.272
20انظر :املرجع السابق.
21انظر :املرجع السابق.

22انظر :املرجع السابق ،ج ،24ص.279

وقد ذكر بجانب معاني ودالالت الخليل معنى تعميميا جديدا وهو:
المدلول الرابع للفظة البنان :وقد أطلقها على جميع األعضاء من البدن وهذا هو نصه ":البَ ُ
نان ُهنَا
ْضاء ِّمن ال َبدَ ِّن" 23،وهي الداللة الوحيدة التي أضافها الزبيدي في معجمه ولم تكن في معجم العين،
َج ِّمي ُع األع ِّ
والالفت للنظر أنه أضاف داللة خاصة بعد داللة الخليل العامة وإن كانت هذه الداللة متأخرة زمنيا ولكنها
يمكن أن تدرج لمعرفة درجات التحول من الخاص إلى العام لدى الخليل والزبيدي ،فقد أطلق الزبيدي البنان
على اليد فقط دون الرجلين ،وهذا هو نصه ":وقيلَ :البَ ُ
الرجْ َل
حاص ُل األصا ِّبعَِّ ،وهل
نان:
ّ
يخص اليَدَ أَو يع ُّم ِّ ّ
ِّ
الف" 24،ولم يعز هذا القول إلى أحد.
ِّخ ٌ
مستوى التطور الداللي في اللفظة
وقد نسب إلى الخليل في الكتب المـتأخرة تفسير البنان بأطراف أصابع اليدين 25،وبهذا تكون هذه
الداللة األكثر خصوصا مما ذكر ،ومن هذا التتبع يمكن أن نلخص الدالالت التعميمية للفظة البنان في الجدول
اآلتي:
داللة البنان قبل التعميم

داللة البنان بعد التعميم

أطراف األصابع من اليدين

أطراف األصابع من اليدين أو الرجلين
األصابع من اليدين.
األصابع من اليدين أو الرجلين.
األيدي واألرجل.
جميع أعضاء البدن.

األصول الداللية للفظة في المعجمين
وقد ناقش الخليل في البداية هذه اللفظة ضمن الجذر الثنائي المضاعف بن وهو أصل متعلق باللزوم
والدوام كما يتضح من األلفاظ التي ذكرها الخليل في معجمه ،فقد ذكر لفظة اإلبنان بمعنى اللزوم ،ثم ذكر
الفعل ّ
أبن بمعنى لزم ودام وأقام ،كما ناقش قبل هذه المعاني كلمة البنة وفسر مدلوالتها وهي ذات معان أخرى
26
كما يتضح من تحليله ،وال تتضح العالقة بين هذا الجذر والبنان في الحقيقة إال من ناحية تأويلية بلزوم
البنان لألصابع وعدم مفارقتها له ،وإن لم يصرح الخليل بهذا ،أما عن الدالالت التعميمية األخرى عند
الزبيدي في تاج العروس فقد ناقشها الزبيدي تحت الجذر نفسه.
23املرجع السابق ،ج ،24ص.279
24املرجع السابق ،ج ،24ص.279

25انظر :ابن فارس أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون (دمشق :دار الفكر ،د.ط ،)0979 ،ج ،0ص.090
26انظر :الفراهيدي ،املرجع السابق ،ج ،2ص.272

دالالت الجمجمة في المعاجم المتوسطة بين معجم العين ومعجم تاج العروس والكتب المتفرقة
ونتجه بعد ذلك إلى دالالت البنان عبر المعاجم المختلفة الواقعة بين معجمي العين وتاج العروس،
ودراسة تحول المصطلح من الخاص إلى العام زمنيا وتاريخيا لمعرفة ورصد أهم التحوالت الواقعة فيه عبر
هذه المعاجم.
 -1الداللة التعميمية للبنان على أطراف األصابع لليدين :وقد ذكرها ابن عباد في معجمه وخصص
مفهوم البنان بأطراف أصابع اليدين ولم نجد من قال بهذا قبله من اللغويين والمعجميين ،وهذا القول ينبغي أن
يبحث في سياقه ونصوصه ،حتى نحصل على أصله وأدلته ،والغريب أن هذا القول منسوب إلى الخليل عند
ابن فارس في مقاييس اللغة فيكون القول هذا أيضا متقدما على ابن عباد ،وهذا هو النص المنقول عن الخليل
َان أ َ ْ
في المقاييس ":قَا َل ْال َخ ِّليلُْ :البَن ُ
صابِّعِّ فِّي ْاليَدَي ِّْن" 27،فلعل هذه اإلشارة هي ما اعتمد عليها ابن
ط َر ُ
اف ْاأل َ َ
عباد في معجمه.
ولمزيد من التخصيص يمكن أن ننظر إلى نص أحد المتأخرين عن الخليل في توضيح معنى رؤوس
الر َواجب ،ثم البَ َراجم ،ثم
األصابع أو أطرافها في اليدين ،وهذا هو نصه ":مفاصل األصابع األربعة :األول َّ
البنان ،ثم األنامل ،فالرواجب :جمع راجبة ،وهي متصلة بالكف ،والبراجم :جمع برجمة ،وهي التي فوق
الراجبة ،والبنان :جمع بنانة ،وهي :التي فوق الب ُْر ُجمة ،واألنامل :جمع أ ُ ْن ُملة ،وهي :رأس األصابع" 28،فكما
ترى فقد فصل المظهري أقسام اإلصبع من األسفل إلى األعلى حتى توصل إلى البنان .وهي العقدة العليا
لإلصبع كما يظهر من تفسير األزهري وإن لم يصرح بذلك ،وهذا هو نصه ":وتُقال للعُقدة العُ ْليا من
29
صبع".
اإل ْ
-2الداللة التعميمية للبنان على أطراف األصابع بشكل عام :وقد أشار ابن قتيبة في كتابه الجراثيم إلى
معنى البنان بقوله ":أطراف األصابع" 30،ولم يذكر أي تفصيل حول هذا القول والمالحظ أنه لم يفصل في
األصابع هل هي للرجلين أم اليدين على عكس الخليل الذي ذكر الرجلين واليدين بعد األطراف لتحديد
أماكنهما ،وكذلك تابعه األنباري 31،وقد كان األزهري أكثر دقة في ذكر دالالت أطراف األصابع لليدين
والرجلين فجمع بين تفصيل الخليل في األصابع واألطراف ألن الخليل لم يذكر وصفا ألطراف األصابع وإنما
32
والرجْ لَين"،
صا ِّبع من اليدَين ِّ ّ
ذكر الوصف لألصابع ،وهذا هو نص األزهري" :اللَّيْث :ال َبنان :أَطراف ْاأل َ َ

27انظر :ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،0ص.090

الضرير ِّ
في املظْ ِّهري ،املفاتيح يف شرح املصابيح ،حتقيق :نور الدين طالب (الكويت :دار النوادر ،ط،0
28احلسني بن حممود بن احلسن ،مظهر الدين َّ
الشري ُّ
ازي احلنَ
الزيْ َداينُّ الكويف َّ ُ
َ ُّ ُ
2102م) ،ج ،4ص.092
29أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي األزهري ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط2110 ،0م) ،ج ،05ص.227
30أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،اجلراثيم ،حتقيق :مسعود بوبو( ،دمشق :وزارة الثقافة ،د.ط ،د.ت) ج ،0ص.217
31انظر :حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ،أبو بكر األنباري ،الزاهر يف معاين كلمات الناس ،حتقيق :حامت صاحل الضامن (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0992 ،0م) ،ج ،2ص.049
32األزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227

والليث كما هو معلوم هو صاحب الخليل بن أحمد ولذلك لم يخرج قوله عن قول الخليل فكان األجدر أن ينسب
إلى السابق عليه.
وهذا أمر غريب إذ كيف أتى هذا القول بينما الخليل حدد قبلهما أطراف األصابع في اليدين أو الرجلين،
ويمكن أن نعزو هذا إلى سببين وهما:
-1معرفة المتأخرين بعموم األصابع فال أصابع خاصة بالرجلين أو اليدين ،ويكون القيد حينها ضربا
من العبث وال فائدة منه ،كما أننا تتبعنا معاجمهم ولم نجد أسماء مختلفة ألصابع القدمين بينما أوجدوا أسماء
األصابع بشكل عام.
فعلى سبيل المثال نجد ابن قتيبة في الجراثيم يشير إلى األصابع في أكثر من موضع دون تخصيص
لها باليدين أو الرجلين ،وهذه نماذج على المواضع التي ذكرها:
33
" وأطراف األصابع :األنامل".34
 "والكنف :مغرز األصابع".35
 " األفتخ :اللين مفاصل األصابع مع عرض".خمس ،واحدتها إصبع تؤنث ،فالمنفردة الغليظة هي :اإلبهام ،والتي تليها هي السبابة".
 " واألصابعٌ

36

 -2عدم ورود ذكر الرجلين وصفا لمفهوم البنان الدال على أطراف األصابع ،فقد ورد النص في العين
بتقييد اليدين ،ثم أضاف له محقق الكتاب لفظة الرجلين من التهذيب وأدرجها بعد ذلك كاستدراك للنص ،وهذا
التصور مناقض للتصور السابق من عدم التحديد؛ إذ ورود اليدين يستدعي تخصيصا من اللغويين بعد الخليل
ولم يحصل هذا معهم ،ولذلك نميل إلى االحتمال األول كونه مدعما بالنصوص من الطرفين.
وأما عن معاني أطراف األصابع عند اآلخرين فنجد البغدادي يذكر لها تفسيرين ،وهما:
37
 العقدة األخيرة من كل إصبع.38
 والبنان :رؤوس األصابع.-3داللة البنان على أصابع اليد :وقد ذكر ذلك ابن اإلفليلي في شرحه لمعاني شعر المتنبي ولم يعزه
39
إلى أحد وهذا هو نصه ":والبنان :أصابع اليد".

33املرجع السابق ،ج ،0ص.211
34املرجع السابق ،ج ،0ص.217
35املرجع السابق ،ج ،0ص.212
36املرجع السابق ،ج ،0ص.212

37انظر :عبد القادر بن عمر البغداديَ ،ش ْرح أبيات مغين اللبيب ،حتقيق :عبد العزيز رابح  -أمحد يوسف دقاق (بريوت :دار املأمون للرتاث ،ط ،2د.ت) ،ج ،0ص.27

38انظر :البغداديَ ،ش ْرح أبيات مغين اللبيب ،ج ،0ص.252

39إبراهيم بن حممد بن زكراي الزهري ،من بين سعد بن أيب وقاص ،أبو القاسم ابن ِّ
اإلفلِّيليَ ،ش ْرح ِش ْعر املُتَنيب ،حتقيق :مصطفى عليان (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0992 ،0م) ،ج،0
ص.041

 -4داللة البنان على األصابع بشكل عام :سيذكر كراع النمل بعد ذلك في منجده القول بإطالق البنان
على األصابع ،وسيذكر الجمع والمفرد منه ،وهذا هو نصه ":والبَنان :األصابع ،واحدتها بَنانة" 40،بعكس
الخليل الذي ذكر المفرد في تفسيره فقط عندما أطلق البنان على األصابع.
وقد تابعه األنباري في ذلك فأطلق البنان على األصابع ولم يخصص 41،لكنه ذكر شاهدا شعريا لم
يذكره سابقوه ،وسنرجع إليه في مناقشة الشواهد فيما بعد ،ثم عاد وذكر شاهدا آخر غير الشاهد السابق في
43
شرحه للقصائد السبع الطوال 42،وقد ذكر هذا المعنى السيرافي فيما بعد في شرحه لكتاب سيبويه.
 -5داللة البنان على األيدي من األصابع إلى الذراع :وقد ذكر هذا القول الواحدي ويبدو أنه قد تفرد به،
44
وهذا هو نصه ":وفي رواية( :كل بنان) من األصابع إلى الذراع".
-6داللة البنان على األيدي واألرجل :وقد أشار إلى هذا المعنى بعد الخليل الفراء في معاني القرآن،
الرؤوس واأليدي
ق" علَّمهم مواضع الضرب فقال :اضربوا
َ
وهذا نصه ":وقوله" :فَاض ِّْربُوا فَ ْوقَ ْاألَعْنا ِّ
"واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنان" ،ويبدو أن هذا القول قريب من قول من فسر األطراف
ْ
واألر ُجل .فذلك قولهَ :
بالرأس واأليدي واألرجل وقد أشرنا إليه سابقا في مطلع هذا المبحث ،ومما يعضد قولنا هذا ما ورد في تفسير
"واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل َبنان قال عطيّة :يعني كل مفصل .وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك :يعني
الثعلبيَ :
46
األطراف والبنان جمع بنانة" 45،وتفسير الواحدي أيضا ":وأراد بالبنان جملة أطرافه".
-7داللة البنان على المفاصل :وقد وردت في تهذيب اللغة لألزهري حينما قال" :وكل َم ْفصل:
بَنانة" 47،وقد وردت في تفسير الثعلبي أيضا في النص السابق ،ولم أجد أحدا أخذ بهذا الرأي من قبل إال
عطية الذي نسب إليه القول الثعلبي ،والضحاك وقد نسب إليه القول الواحدي في تفسيره 48،ونسب الواحدي
49
{واض ِّْربُوا
القول أيضا إلى ابن الهيثم ،وقد فسر المقصود بالمفاصل فيما بعد الماوردي في تفسيره بقولهَ ":
50
ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} يعني المفاصل من أطراف األيدي واألرجل".

40
املنجد يف اللغة ،حتقيق :أمحد خمتار عمر ،ضاحي عبد الباقي (القاهرة :عامل الكتب ،ط0922 ،2م) ج ،0ص.045
كراع النمل أبو احلسن علي بن احلسن األزدي اهلنائيّ ،

41انظر :األنباري ،الزاهر يف معاين كلمات الناس ،ج ،2ص.049

42انظر :حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ،أبو بكر األنباري ،شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون (القاهرة :دار املعارف ،ط ،5د.ت) ،ج،0
ص.11
43انظر :أبو سعيد السريايف احلسن بن عبد هللا بن املرزابن ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق :أمحد حسن مهديل ،علي سيد علي (بريوت :لبنان ،ط2112 ،0م) ،ج ،2ص.222
44أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري ،التَّ ْف ِسريُ البَ ِس ْيط( ،مكة :عمادة البحث العلمي ،ط2119 ،0م) ،ج ،01ص.51
45أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب أبو إسحاق ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :أبو حممد بن عاشور (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط2112 ،0م) ،ج ،4ص.224
46الواحدي ،املرجع السابق ،ج ،01ص.51
47األزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227
48انظر :الواحدي ،املرجع السابق.

49انظر :الواحدي ،املرجع السابق ،ج ،01ص.57
50أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي ،تفسري املاوردي = النكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم (بريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.212

وبعد التأمل والبحث وجدنا هذا التفسير عند السمين الحلبي وهو متقدم على الثعلبي وقد نسبه إلى ابن
51
صل بنانة".
الهيثم وهذه عبارته" :وقال أبو الهيثم :البنان:
المفاصلُ ،وك ُّل َم ْف ِّ
ِّ
-8داللة البنان على كل طرف ومفصل :وقد أشار إليه الواحدي في تفسيره وعزاه إلى أحمد بن
يحيى.

52

-9داللة البنان على جميع األعضاء :يذكر األزهري فيما بعد القول التعميمي اآلخر للبنان وسينسبه إلى
أبي إسحاق ،وهو إطالق البنان على جميع األعضاء استشهادا باآلية الكريمةَ ":وقَا َل أَبُو إِّ ْس َحاق فِّي قَول هللا
صا ِّبع و َ
غيْرها من َج ِّميع
{واض ِّْربُواْ ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان}.53قَالََ :و ِّ
احد (البَنان) :بَنَانةَ .و َم ْعنَاهُ هَا ُهنَاْ :األ َ َ
ت َ َعالَىَ :
54
ضاء" ،وهذا القول لم يذكر عند الخليل أو متقدميه من المعجميين أو اللغويين ،بل نسب إليهم تفسير
ْاأل َ ْع َ
آخر للبنان ،فعلى سبيل المثال نجد األنباري يفسر الكلمة في اآلية نفسها بقوله ":والبنان :أطراف األصابع.
ويقال :البنان األصابع بعينها .قال هللا جل اسمه{ :واضربوا منهم ك َّل بنان}" 55،بينما فسرها الخليل قبلهم
باأليدي واألرجل ،وفسرها ابن عباس من قبل باألطراف.
 -10داللة البنان على جميع األعضاء وما يتصل بها :وقريب من تفسير البنان بجميع األعضاء تفسير
ابن السكيت للبنان ،وقد فسرها بعبارته ":والبنان وهي المفاصل واألبدا ُء واآلراب والفصوص
واألوصال" 56،وهو كما ترى شامل لجميع ما في الجسم حتى ما يوصل بين األعضاء ،بل يكون أكثر عموما
منه ألن التفسير السابق ذكر األعضاء فقط ولم يذكر متعلقاتها.
وهذا القول قريب أيضا من الداللة الثامنة للبنان على كل طرف ومفصل مع اختالف في العمومية
بينهما.
وبهذا التحليل ينشأ لدينا جدول آخر يحتوي على دالالت تعميمية أخرى غير التي وردت في معجمي
الخليل والزبيدي ،بل لم تكن موجودة في المعاجم أيضا ،وهذا جدول يلخصها:
داللة البنان قبل التعميم
أطراف األصابع من اليدين

داللة البنان بعد التعميم
أطراف األصابع من اليدين أو الرجلين
األصابع من اليدين.
األصابع من اليدين أو الرجلين.
األيدي من األصابع إلى الذراع.
األيدي واألرجل.
المفاصل.
كل طرف ومفصل.

51أبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط (دمشق :دار القلم ،د.ط،
د.ت) ،ج ،5ص.521
52انظر :الواحدي ،املرجع السابق ،ج ،01ص.57
53سورة األنفال ،اآلية رقم .02
54األزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227
55األنباري ،املرجع السابق ،ج ،2ص.049

56أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،متخري األلفاظ ،حتقيق :هالل انجي( ،بغداد :مطبعة املعارف ،ط0971 ،0م) ص.224

جميع أعضاء البدن.
جميع أعضاء البدن وما يتصل بها.

الشواهد النصية على التطور الداللي
وهذا يقودنا إلى دراسة النصوص والشواهد التي اعتمد عليها أصحاب الدالالت في تفسيراتهم،
وسنستعرضها حسب االنتقال من الخاص إلى العام:
-1الشواهد في الداللة األولى على أطراف أصابع اليدين :وقد أشرنا سابقا أن هذه الداللة من المرجح
أنها داللة الخليل األولى للفظة البنان ،ولكنه لم يذكر شاهدا متعلقا بها ،وإن ذكر بعدها الشاهد العام في لفظة
البنان ،وكذلك لم ينقل ابن عباد في معجمه شاهدا خاصا بداللة هذه اللفظة في المحيط ،وكذلك فعل ابن فارس
في المقاييس ،وال تسعفنا بقية المعاجم بشاهد على هذه الداللة ألنها لم تذكرها ضمن الدالالت المتعددة للبنان.
 -2الشواهد في الداللة األولى على أطراف أصابع اليدين والرجلين :ولم أجد شاهدا في المعاجم
المتقدمة على هذا المعنى ،ولكنني وجدت عند أبي عبيدة في مجاز القرآن شاهدا على هذه الداللة وهو اآلية
القرآنية "واضربوا منهم كل بنان" ،وقد فسرها بأطراف األصابع ثم عقب على المعنى ببيت عباس بن
مرداس 57الذي سنذكره بعد قليل.
وعند دراسة هذا الشاهد ال تظهر إشارة صريحة إلى إرادة أطراف األصابع ،ولكن سياق اآلية الكريمة
يقودنا إلى المبالغة في تتبع وضرب األعضاء الصغيرة لدى المشركين وال أصغر من هذه الداللة في هذا
السياق ،وعندها يمكن أن تجتمل اآلية هذا المعنى.
وقد اعتمد الطبري في تفسيره على بيت شعري في تفسير هذه اللفظة ،وهذا هو نصه:
ِّي أ َ ْ
الرجْ لَي ِّْنَ ،و ِّم ْن ذَلِّكَ قَ ْو ُل ال َّ
َو ْالبَن ُ
شا ِّع ِّر:
صابِّعِّ ْاليَدَي ِّْن َو ِّ ّ
ط َر ُ
اف أ َ َ
َانَ :ج ْم ُع بَنَانَةَ ،وه َ
أ َ َال لَ ْيتَنِّي قَ َّ
ت يَ ْق َ
ظانَ َحاذ َِّرا
ط ْعتُ ِّم ِّنّي بَنَانَةً َ ...و َالقَ ْيتُهُ فِّي ْالبَ ْي ِّ
َان" 58،وكما هو واضح فقد اعتمد الطبري على الشاهد في داللة واحدة فقط ولم
يَعني بِّ ْالبَنَانَ ِّة َو ِّ
احدَة َ ْالبَن ِّ
يخلط معها داللة أخرى ،فال يعقل حينها أن يذكره إال دليال على هذه الداللة ،وقد ذكر هذا الشاهد أبو عبيدة
كذلك في مجاز القرآن في هذه الداللة وقد يكون الطبري أخذ منه هذا الشاهد.
والشاهد للعباس بن مرداس السلمي وقد توفي حوالي  18ه وهو شاعر مخضرم ،وقد توفي في خالفة
عمر بن الخطاب ،وليس في الشاهد إشارة واضحة إلى إرادة المعنى المذكور ،فقد يحتمل الشاهد أكثر من
داللة.
57انظر :أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي ،جماز القرآن ،حتقيق :أمحد فريد املزيدي (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط2111 ،م) ص.91
58حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي ،تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي (القاهرة :دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط 2112 ،0م) ،ج ،00ص.70

وأوضح منهما الشاهد الذي ذكره األنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ،وهو لذي الرمة:
كأن بنانَها  ...بناتُ النَّقا ت َْخفى ِّمرارا ً
خراعيب أ ُ ْملود َّ
وتظهر
ُ
ُ
واإلس ِّْحل :شجر له أغصان دِّقاق ،تتخذ منها المساويك .فشبه
وقد فسر األنباري البنان هنا بقولهِّ ":
59
البنان بها في دقتها .والبنان :أطراف األصابع" ،والسياق يحتمل هذا المعنى؛ إذ وصف الدقة يقتضي
التخصيص في معنى البنان.
وقد وجدنا شاهدا آخر على معنى البنان المطلق على رؤوس األصابع ،وهو حديث شريف ورد في
ْف أ َ ْو َ
ط ْعنَةً بِّ ُر ْمح ،أ َ ْو
َس :فَ َو َج ْدنَا بِّ ِّه بِّ ْ
سي ِّ
ض ْربَةً بِّال َّ
فتح الباري البن حجر ،وذكر فيه ":قَا َل أَن ٌ
ضعًا َوث َ َمانِّينَ َ
َسُ " :كنَّا نُ َرى أ َ ْو نَ ُ
ظ ُّن
ع َرفَهُ أ َ َحدٌ ِّإ َّال أ ُ ْختُهُ ِّب َبنَانِّ ِّه قَا َل أَن ٌ
س ْهم َو َو َج ْدنَاهُ قَ ْد قُتِّلَ َوقَ ْد َمث َّ َل ِّب ِّه ال ُم ْش ِّر ُكونَ  ،فَ َما َ
َر ْم َيةً ِّب َ
أ َ َّن َه ِّذ ِّه اآليَةَ نَزَ لَ ْ
عا َهد ُوا َّ
علَ ْي ِّه} 61،" 60وقد فسر ابن
ت فِّي ِّه َوفِّي أ َ ْشبَا ِّه ِّهِّ :
َّللاَ َ
صدَقُوا َما َ
{منَ ال ُمؤْ ِّمنِّينَ ِّر َجا ٌل َ
صبَ ُع َوقِّي َل َ
"و ْالبَن ُ
صبَعِّ" 62،ولعل التفسير باإلصبع هنا أظهر وأوضح ،إذ
اإل ْ
اإل ْ
ط َر ُ
ف ْ ِّ
َان ْ ِّ
حجر البنان بقولهَ :
من الصعب معرفة امرئ بطرف إصبعه فقط وإن كان هذا ليس بالمستحيل.
وبهذا نجد التنوع في هذه الداللة بين االعتماد على شواهد القرآن والحديث والشعر.
 -3الشواهد على داللة البنان على أصابع اليد :وقد ذكر شاهدان من شعر المتنبي يدالن على اختصاص
اليد بهذا المعنى وهما:
ت كان ْ
ض ْ
س ُ
َان
ان َحتَّى َكأَنَّها َ ...وقَ ْد قَب َ
اإلح َ
َت ِّبغَي ِّْر بَن ِّ
ثَنَى يَدَهُ ِّ
وإطالق األصابع لليد هنا فقط يؤيده وجود لفظة اليد ولذلك فسرها ابن اإلفليلي بقوله ":والبنان :أصابع
اليد".

63

وما ال ِّع ْش ُق ِّإالَّ ِّغ َّرة ٌ َو َ
ُصاب
سهُ فَي
ُ
عةٌ  ...يُ َع َّر ُ
طما َ
ض َق ْلبٌ نَ ْف َ
غي ُْر فُؤادِّي ِّل ْلغ ََوانِّي َر ِّميَّة َ ...و َ
َو َ
اب
لرخَاخِّ ِّر َك ُ
غي ُْر َبنَانِّي ِّل َّ
وقد عقب ابن اإلفليلي على هذين البيتين بقوله ":والبنان :أصابع اليدين".

64

وهذان شاهدان يقع فيهما الخالف في االعتماد عليهما كونهما متأخرين للمتنبي ،ولك أن تطلع على
65
الخالف الواقع في االستشهاد بشعره في بحث لصادق يسلم بعنوان "موقف النحويين من شعر المتنبي".

59األنباري ،املرجع السابق ،ج ،2ص.049
60سورة األحزاب ،اآلية .22
61أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (بريوت :دار املعرفة ،د.ط0911 ،م) ،ج ،1ص.22
62ابن حجر العسقالين ،املرجع السابق ،ج ،1ص.22
63ابن اإلفليلي ،املرجع السابق ،ج ،0ص.041
64املرجع السابق ،ج ،0ص.052

65انظر :صادق يسلم" ،موقف النحويني من شعر املتنيب" .جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،خمرب الشريعة ،جامعة اجلزائر ،اجمللد  ،7العدد (2105 ،)2م ،ص.421-421

وأصرح منهما شاهد عنترة وهو قوله:
َوإِّ َّن ْال َم ْوتَ َ
ط ْو ُ
ع يَدِّي إِّذَا َما َ ...و َ
ص ْلتُ بَنَانَ َها بِّ ْال ِّه ْند َُوانِّ ّ
ي ِّ
بْ ،البَن ُ
ارس:
وقد علق القرطبي على هذا بقولهَ ":و ُه َو َكثِّ ٌ
ار ْالعَ َر ِّ
َانْ :األ َ َ
صابِّ ُع .قَا َل اب ُْن فَ ِّ
ير فِّي أ َ ْشعَ ِّ
ْال َبن ُ
صابِّ ُع" 66،وهذه إشارة منه إلى اشتهار هذا المعنى عند الشعراء ،ولكن الشاهد صريح في الداللة
َان ْاأل َ َ
على أصابع اليد وهذا ما لم يشر إليه في تفسيره.
 -4الشواهد على داللة البنان على األصابع بشكل عام :وأول شاهد نمر عليه عند الخليل بيت شعري
اعتمد عليه في تفسير البنان باألصابع ،والشاهد وإن كان بالمفرد فداللته بالجمع مستلة منه ،واألمر الغريب
أنه فصل بأن هذا يجيء في الشعر ولم يذكر شاهدا من غير الشعر عليه ،فهل هو مختص بالشعر أم ال؟ وهذا
هو النص الذي نقل عنه ":ويجيء في ال ّ
شِّعر :البنانة لإلصبع الواحدة ،قال:
ي فَ ْوقَهم بَنانَ ْه
ال هم َك َّر ْمتَ بني ِّكنانَ ْه  ...ليس لح ّ
صبَع" 67،وال أدري ما المسوغ لتفسير هذه اللفظة باإلصبع عند
يس ِّإ ْ
أي :ليس أل َ َحد عليهم فض ٌل قِّ َ
الخليل ،مع أن اللفظة قد تحتمل التخصيص للداللة على المبالغة في تفوقهم ،فكلما قل الفارق كلما كانت
المنزلة أعلى لهم ،وبهذا يمكن أن يفسر هذا البيت في نظرنا بأطراف األصابع.
ومن الشواهد الصريحة التي ذكرت في كتب اللغويين في تفسير البنان باألصابع بيت الشاعر:
سبها
سبُها
بالبنان حا ُ
كم لكَ ِّم ْن خَصلة ُمباركة  ...يَح ُ
ِّ
وقد فسرها األنباري بقوله ":والبنان :األصابع" 68،وهو قول وجيه إذ العد ال يكون إال باألصابع وليس
بأطرافها ،ولكن كون األصابع هنا في هذا الشاهد دالة على أصابع اليدين له احتمال أقوى وإن لم يرد في
تفسيرات اللغويين لهذا البيت حسب اطالعنا.
وقد ذكر التبريزي شاهدين من شعر عنترة على تفسير البنان باألصابع ،وهذا هو أحد الشاهدين:
سهُ ِّبال ِّع ْ
ب ال َبن ُ
ظ ِّلم
َان َو َرأْ ُ
ض َ
ار َكأَنَّ َما ُ ...خ ِّ
َ
ع ْهدِّي ِّب ِّه َمدَّ النَّ َه ِّ
وقد فسر البنان بقوله ":والبنان :األصابع" 69،وهو نص جاهلي كما يتضح من صاحبه وهو أحد شعراء
المعلقات.

66أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش (القاهرة:
دار الكتب املصرية ،ط 0914 ،2م) ،ج ،7ص.279
67الفراهيدي ،املرجع السابق ،ج ،2ص.272
68األنباري ،شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ،ج ،0ص.11
69حيىي بن علي بن حممد الشيباين التربيزي ،أبو زكراي ،شرح القصائِد العشر( ،القاهرة :إدارة الطباعة املنريية ،ط 0922 ،0م) ،ص.211

ان أَلَّ ْن نَجْ َم َع ِّع َ
س ُ
ظا َمهُ ،بلى قادرين على
س ُ
اإل ْن َ
وفسر بعض المفسرين البنان في اآلية الكريمة ":أَيَحْ َ
ب ْ ِّ
أن نسوي بنانه" ،فقد ذكر ابن عطية ":والبنان :األصابع ،فكأن الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء
واإلرمام ،قيل لهم إنما تجمع ويسوى أكثرها تفرقا وأدقها أجزاء وهي عظام األنامل ومفاصلها ،وهذا كله عند
البعث" 70،وهو نص صريح متناسق مع عظمة البعث فاألصابع معقدة التركيب وبها مفاصل وعظام متراكبة،
متراكبة ،والقدرة على تسويتها وإعادتها دليل على البعث والنشور.
وقد رووا حديثا داال على تفسير البنان باألصابع وبهذا يجتمع الشعر والقرآن والحديث في إيصال
علَ ْي ِّه َما
ق َك َمث َ ِّل َر ُجلَي ِّْن َ
داللة البنان على األصابع لدينا ،وهذا هو الشاهد من نص الحديثَ ":مث َ ُل البَ ِّخي ِّل َوال ُم ْن ِّف ِّ
َت أ َ ْو َوفَ َر ْ
سبَغ ْ
ي بَنَانَهُ
ت َ
َان ِّم ْن َحدِّيد ِّم ْن ث ُ ِّد ِّيّ ِّه َما إِّلَى ت ََراقِّي ِّه َما ،فَأ َ َّما ال ُم ْن ِّف ُق فَالَ يُ ْن ِّف ُق إِّ َّال َ
ُجبَّت ِّ
علَى ِّج ْل ِّدهَِّ ،حتَّى ت ُ ْخ ِّف َ
َ
َوت َ ْعفُ َو أث َ َرهُ ،"...وقد فسر السيوطي البنان في هذا الحديث بقوله( ":والبنان) :بفتح الموحدة ونونين األولى
خفيفة :اإلصبع" 71،واألصل أنها جمع كما ذكرنا ذلك من قبل.
-5الشواهد على داللة البنان على األيدي من األصابع إلى الذراع :وقد اعتمد الواحدي على اآلية
{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} ،وقد فسر البنان هنا بقوله ":وفي رواية( :كل بنان) من األصابع إلى الذراع"،
َ
ولم ينسب القول إلى أحد ،ولم نجد شاهدا آخر يدعم هذا الرأي من كتب التفسير.

72

-6الشواهد على داللة البنان على األيدي واألرجل :وأول شاهد يذكر في المعاجم هو شاهد قرآني اعتمد
عليه الخليل ولم يصرح به في العين اعتمد عليه في استخالص داللة البنان ،والشاهد هو اآلية الكريمة فيما
نان في كتاب هللا :ال َّ
{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} ،وقد فسر الخليل البنان بقوله  ":والبَ ُ
ش َوى ،وهي األَيدي
يظهر َ
واأل َ ْر ُجل" ،وسيتناقل المعجميون بعده هذا المعنى وهذه العبارة ،وهي من اآليات التي فسر البنان فيها بأكثر
من داللة ،فعلى سبيل المثال نقل األزهري العبارة في تهذيبه بالنص نفسه 73،ونقلها بالمعنى ابن عباد في
المحيط 74أيضا ،وكالهما لم يحددا اآلية ،وقد حددها ابن فارس بعدهم في عبارتهَ ":و ْال َبن ُ
َان ِّفي قَ ْو ِّل ِّه ت َ َعالَى:
75
{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان}  ،يَ ْعنِّي ال َّ
ِّي ْاأل َ ْيدِّي َو ْاأل َ ْر ُجلُ".
َ
ش َوىَ ،وه َ

70أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط 2110 ،0م) ،ج ،5ص.412
71عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح ،حتقيق :رضوان جامع رضوان (الرايض :مكتبة الرشد ،ط 0992 ،0م) ،ج ،2ص.0072
72انظر :الواحدي ،املرجع السابق ،ج ،01ص.55
73انظر :األزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227
74انظر :ابن عباد ،املرجع السابق ،ج ،2ص.471
75ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،0ص.090

والمالحظ من هذه النقوالت أن الذي يتبع تفسير اآلية كلمة الشوى يجد تفسير الشوى بعدها ،مع أن
داللة الشوى في المعاجم مختلفة؛ ألنها تدل على أكثر من داللة ،ومع ذلك فقد ذكروا لها هذا المعنى اليتيم في
تفسيرهم لآلية الكريمة ،بل ذكر بعضهم التفسير بالشوى دون تفسير الشوى كابن منظور حينما كتب ":والبَ ُ
نان
76
ي بَنانَهُ؛ َي ْعنِّي شَواهُ".
ِّفي قَ ْو ِّل ِّه ت َ َعالَىَ :بلى قاد ِِّّرينَ َ
على أ َ ْن نُ َ
س ّ ِّو َ
ويبدو أن الزبيدي ال ينسب المقولة السابقة للخليل وإنما لليث ،وهذا هو نصه ":وقا َل اللّي ُ
ْث :البَ ُ
نان فِّي
َّللاِّ ت َ َعالَىُ :ه َو ال َّ
ب َّ
ش َوىَ ،وهِّي األ ْيدِّي واأل َ ْر ُج ِّل" ،وكما هو معلوم فهو من أكمل تأليف العين كما يذكر ابن
كتا ِّ
77
حجر في لسان الميزان.
-7الشواهد على داللة البنان على المفاصل :وقد نقل هذا التفسير عن عطية في تفسير اآلية الكريمة":
صل" 78،فيكون بذلك هذا هو النص التفسيري األول بهذه الداللة،
{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} قَالَُ :ك َّل ِّم ْف َ
َ
وتكون اآلية دالة عليه للمبالغة في تعقب المواضع على صغرها ،وستتناقل كتب التفسير هذا المعنى بينما لم
نجد في المعاجم هذا القول حسب تتبعنا وبحثنا إال في تهذيب اللغة لألزهري وهاك نصه ":قَالَ :وكل َم ْفصل:
79
َبنانة".
وقد ورد هذا القول بتخصيص المفاصل باأليدي واألرجل فقد ذكره الماوردي في النكت والعيون في
80
"{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} يعني المفاصل من أطراف األيدي واألرجل".
قولهَ :
-8الشواهد على داللة البنان على كل طرف ومفصل :ولم يخرج الشاهد هنا عن اآلية السابقة فقد
عد ّ ُِّو ُك ْم
{واض ِّْربُوا ِّم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان} فَإ ِّ َّن َم ْعنَاهَُ :واض ِّْربُوا أَيُّ َها ْال ُمؤْ ِّمنُونَ ِّم ْن َ
فسرها الطبري بقولهَ ":وأ َ َّما قَ ْولُهَُ :
صل ِّم ْن أ َ ْ
ُك َّل َ
اف أ َ ْيدِّي ِّه ْم َوأ َ ْر ُج ِّل ِّه ْم" 81،وهذا القول مخصص باأليدي واألرجل.
ط َر ِّ
ط َرف َو ِّم ْف َ
وقد ذكره الواحدي بعمومه في تفسيره ":قال :البنان كل طرف ومفصل" 82،ويعزوه محقق الكتاب إلى
فصيح ثعلب.
-9الشواهد على داللة البنان على جميع األعضاء :وقد اعتمد األزهري في تهذيبه على الشاهد السابق
وهو اآلية الكريمة ،وقد نقل تفسير أبي إسحاق في هذا الشأنَ ":وقَا َل أَبُو ِّإ ْس َحاق فِّي قَول هللا تَعَالَى:

76مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي األفريقي ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط0990 ،2م) ج ،02ص.59
77انظر :أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين ،لسان امليزان ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط2112 ،2م) ج ،4ص.494
78الطربي ،املرجع السابق ،ج ،00ص.72

79ااألزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227
80املاوردي ،املرجع السابق ،ج ،2ص.212
81الطربي ،املرجع السابق ،ج ،00ص.70

82الواحدي ،املرجع السابق ،ج ،01ص.51

صا ِّبع و َ
ضاء"،
{واض ِّْربُواْ ِّم ْن ُه ْم ُك َّل َبنَان} قَالََ :و ِّ
غيْرها من َج ِّميع ْاأل َ ْع َ
احد (ال َبنان) :بَنَانةَ .و َم ْعنَاهُ هَا ُهنَاْ :األ َ َ
َ
ولم ينقل شاهدا آخر للتدليل على هذا المعنى.
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وأبو إسحاق هذا هو الزجاج حيث صرح به ابن فارس في مقاييس اللغة 84،وقد نقل الزبيدي عن أبي
85
إسحاق والزجاج القول ذاته مع اختالف طفيف ،مع أنهما واحد في الحقيقة.
أما الداللة العاشرة فلم نجد شاهدا عليها في الكتب التي بحثنا فيها ،وربما تكون وحيدة عند ابن فارس
في متخير األلفاظ.
مدى تكرار الدالالت المختلفة للبنان في المعاجم
وبعد هذا التتبع للدالالت الجديدة يمكن أن نتحول إلى الدالالت وتكرارها في المعاجم ،لمعرفة بقاء
المعنى واضمحالله ،وسيظهر لنا هذا التتبع من خالل الجدول اآلتي:
المعجم

أطراف
األصابع
من اليدين
()6

األصابع
أطراف
من اليدين
األصابع
من اليدين ()2
أو
الرجلين
(بشكل
عام)
()22

√

العين
(272ه)
×
الجراثيم
(076ه)
×
المنجد
(923ه)
×
ديوان األدب
(952ه)
√
تهذيب اللغة
(ورد بلفظ
(972ه)
العقدة
العليا من
اإلصبع
√
المحيط
(985ه)
×
الصحاح
(939ه)

األيدي
األصابع
من اليدين من
األصابع
أو
الرجلين .إلى
الذراع
(بشكل
()2
عام)
()20

المفاصل
()0

األيدي
واألرجل
()6

جميع
أعضاء
البدن وما
يتصل بها
()2

كل طرف جميع
أعضاء
ومفصل
البدن
()2
()4

√

×

√

×

√

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

√

√

×

√

×

×

×

√

×

√

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

83األزهري ،املرجع السابق ،ج ،05ص.227
84انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،0ص.090

85انظر :الزبيدي ،املرجع السابق ،ج ،24ص.279

×

متخير
األلفاظ
(935ه)
×
مجمل اللغة
(935ه)
√
مقاييس
اللغة
(935ه)
×
المحكم
والمحيط
األعظم
(458ه)
×
المخصص
(458ه)
×
أساس
البالغة
(598ه)
×
شمس
العلوم
(579ه)
√
لسان العرب
(ورد بلفظ
(722ه)
العقدة
العليا من
اإلصبع
×
القاموس
(827ه)
√
تاج
(ورد بلفظ
العروس
العقدة
(2025ه)
العليا من
اإلصبع

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

√

×

×

√

×

√

×

√

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

×

×

×

√

×

√

×

×

×

×

×

×

√

×

√

×

√

√

×

√

×

√

×

√

×

×

×

×

×

×

√

√

√

×

√

×

×

√

×

والمالحظ أن الدالالت األكثر تكرارا جميعها وردت في العين ثم تكررت في المعاجم المتأخرة عنه
انتهاء بتاج العروس  ،بينما ظهرت الدالالت التعميمية بعد دالالت العين ابتداء من األزهري في تهذيب اللغة
في القرن الرابع الهجري ،ولم يكتمل التعميم إلى أقصاه إال عند ابن فارس في متخير األلفاظ أيضا في القرن
الرابع الهجري.
كما ظهر لنا عدم وجود داللتين من دالالت البنان في المعاجم السابقة-حسب تتبعنا -وهما:
 األيدي من األصابع إلى الذراع.كل طرف ومفصل.وقد تتبعنا هذه الدالالت من كتب التفسير سابقا وناقشناها في محلها.

مرادفات البنان
وأما مرادفات البنان في كتب اللغة والمعاجم فقد وردت بعض المرادفات لها على تعدد مدلوالتها،
وأول مرادفاتها لفظة الشوى إذ وردت البنان في معجم العين بمعنى الشوى وهو األيدي واألرجل ،وذلك في
سياق تفسير اآلية الكريمة 86،وكما هو معلوم فللشوى معان متعددة ال نذكرها هنا وقد ذكرت في موضع سابق
من البحث ،والغريب أن بعض معاني الشوى معنى مطابق تماما لداللة البنان األولى وهي أطراف األصابع،
فقد ذكر أبو عمرو الداني معنى الشوى في تفسير اآلية الكريمة  ":باب ذكر الفصل الثّاني والثّالثين ،وهو
قولهّ ،
عز وجل في سورة المعارجَ :ك َّال ِّإنَّها لَظى ،وهي اسم من أسماء جهنّم ،واللّظى :اللهب الخالص .ويقال:
ّ
تتلظى ،من توقّدها وخبثها .وقيل :إنّها لظى ،أي :أ ّكالة للشوى.
إنّما س ّميت لظى للصوقها الجلد .ومنه :حيّة
شوى :مختلف فيه ،قيل :ال ّ
وال ّ
شحم ،وقيل :البشرة ،وقيل :أطراف األصابع .عافانا هللا منها بمنّه
87
وطوله"
ومن المرادفات التي ذكرت للبنان لفظة األنامل فقد وردت بمعنى أطراف األصابع في كتاب المذكر
والمؤنث لألنباري ،وهذا هو نصه ":واألنامل :أطراف األصابع" 88،وهو لفظ مالصق تماما لداللة البنان
89
األولى ،وقد تداول المعجميون هذا المعنى كثيرا.
ْراس وقِّي َل
ووردت كلمة ّ
األرم بمعنى أطراف األصابع ،وقد ذكرها ابن سيده في معجمه ":واأل ُ َّر ُم األَض ُ
90
علَ ْي ِّه األ ُ َّر َم أي أ َ ْ
أَ ْ
راف أَصابِّ ِّعه" ،والمعنى الواضح أنها مرادف للبنان
ط ُ
راف األَصابِّعِّ وقالُوا ُه َو يَ ْعلُكُ َ
ط َ
بداللتها على أطراف أصابع اليدين فقط من خالل السياق السابق.
دالالت اللفظة األخرى

86انظر :الفراهيدي ،املرجع السابق ،ج ،2ص.272
87عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين ،الفرق بني الضاد والظاء يف كتاب هللا عز وجل وىف املشهور من الكالم ،حتقيق :حامت صاحل الضامن (دمشق :دار البشائر،
د.ط0920 ،م) ،ص.27
88أبو بكر ،حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة األنباري ،املذكر واملؤنث ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة (القاهرة :جلنة إحياء

الرتاث ،ط 2117 ،0م) ،ج ،0ص.272

89انظر :األزهري ،املرجع السابق ،ج ،5ص.422

90أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2111 ،0م) ،ج ،01ص295

كما وردت لفظة البنان بدالالت أخرى غير الدالالت التي ناقشناها ،فمن دالالتها داللتها على مفردها
الر ْوضةُ ال ُم ْع ِّشبَة" 91،وقد أوردها بعضهم
الروضة المعشبة ،وقد ورد معناها في المنجد ":والبَنَانة أي ً
ضاَّ :
93
بضم الباء 92وعلى هذا فال داللة أخرى لها ،وقد روي بعضهم فيها القولين.

عالقة اللفظة بكتب الطب القديمة والترجمات الحديثة
وقد بحثنا عن ترجمة كلمة بنان في كتب التشريح المترجمة فلم نجد معنى مترجما لها بمفهوم أطراف
األصابع إال في المعجم الطبي الموحد بلفظة ) )Articulations of fingersوترجمتها مفاصل األصابع،
وإن كان مفهومها الذي أطلقناه على األصابع له ترجمة حرفية ،ولكننا نريد المعنى الخاص لهذه اللفظة،
ولذلك لجأنا إلى ترجمة القرآن باللغة اإلنجليزية لنبحث عن ترجمة بنان في موضعيها من القرآن الكريم.
فقد أورد ترجمتها محمد عبدالحليم في ترجمة معاني القرآن في سورة األنفال بلفظة
(fingertips)94وهي بمعنى أطراف األصابع ،بينما أورد معناها مفتي تقي حينما ترجمها بمفاصل األصابع
) )finger jointوقد ذكر ذلك في ترجمته لمعاني القرآن ،95ويبدو أن ترجمة البنان بـ ( (fingertipsأكثر
دقة وأكثر تكرارا في تراجم القرآن الكريم ،كما أنها وردت في المعجم الطبي الموحد بهذه اللفظة ولكنها
ترجمت إلى أنملة وهي من مرادفات البنان كما أشرنا إليها سابقا.
ويبدو أن البنان استخدمت في كتب الطب ،ولكن بمعنى من معانيها العامة وهو األصابع ،فقد ذكر ابن
سينا في القانون هذه اللفظة في هذا السياق ":ويوصون من يحاول ذَ ِّلك باستنشاق دهن البلسان ومسحه على
البنان فَإِّن اندق خلط ِّب ِّه الكعك على النّسخ ْال ُم ْخت َلفَة َو َال يُؤثر على نُ ْسخَة أندروماخس" 96،وقد استخدم ابن
97
سينا األنامل بمعنى األصابع كذلك.
وضع بنانه َما فِّي المحقنة ث َّم يعصر
وورد في الحاوي للرازيَ ":فلذَ ِّلك يَ ْنبَ ِّغي أَن يقبض بِّ َّ
مرة على َم ِّ
99
ويخرط ِّلئ ََّال يدْخلهُ" 98،وقد استخدم األنامل بمعنى األصابع أيضا.

91انظر :كراع النمل ،املنجد يف اللغة ،ج ،0ص.045
92انظر :األزهري ،املرجع السابق ،ج ،5ص.2120
93انظر :ابن سيده ،املرجع السابق ،ج ،01ص.411
94انظر2004 ،first published ،Oxford university :New York( ،The Quran ، M.A.S. Abdel Haleem :م) ،ص.000
95انظر :ترمجة القرآن نسخة إلكرتونية ،ص.272
96أبو علي ابن سينا احلسني بن علي ،القانون يف الطب ،حتقيق :حممد أمني الضناوي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط0999 ،0م) ج ،2ص.412
97انظر :ابن سينا ،املرجع السابق ،ج ،2ص.15
 98أبو بكر حممد بن زكراي الرازي ،احلاوي يف الطب ،حتقيق :حممد حممد إمساعيل( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2111 ،0م) ج ،2ص.004
99انظر :الرازي ،املرجع السابق ،ج ،4ص.42

الخاتمة
وبعد هذا التحليل لتطور لفظة البنان في معجمي العين وتاج العروس يتبين لنا أن تصور المعجميين
كان واضحا في لفظة البنان وقد كان للمفسرين الدور الكبير في دفع الكلمة في بعض مستوياتها إلى التعميم
وقد ذكر المفسرون معاني لم توجد في كتب اللغة أو المعاجم وهذه إضافة ينبغي التنبه لها ،وقد كان للتابعين
دور كبير في هذا الشأن .كما كان للمعجميين الدور األكبر في ترسيخ ونقل دالالت وتعميم الكلمة ويرجع
الفضل أيضا في ذلك إلى بعض اللغويين األوائل.
وكان للشواهد دور كبير في توسيع الداللة وقد كان لآليات القرآنية وتفسيرها الدور البارز في إخراج
دالالت التعميم على السطح ،وكان للحديث والشعر دور مساند في هذا الشأن .وقد تطورت الدالالت في
المعاجم المختلفة ،ولكن لم يكن القبول لها بالدرجة ذاتها ،بينما تكررت الداللة التعميمية الثالثة والتي دلت على
أصابع اليدين والرجلين أكثر من غيرها ،تلتها داللة البنان على أطراف األصابع في اليدين والرجلين وهي
الداللة األوضح واألصح في نظرنا من كل الدالالت ،وقد فسر بها مدلول البنان في القرآن الكريم.
كما أن الداللة للبنان على األصابع حاضرة في كتب الطب بعكس الدالالت األخرى ،وهذا يدل على
عدم وضوح الداللة الخاصة لدى األطباء للفظة مثل وضوحها عند المعجميين .وكان لمترجمي القرآن في
العصر الحديث الدور البارز في تبيان داللة الكلمة أكثر من المعاجم المتخصصة ،فالتراجم ركزت على
أطراف األصابع بينما ركزت المعاجم الطبية على مفاصلها.
وقد احتفظ معجم الخليل بأكثر الدالالت خصوصية في مفهوم البنان ،ومنها انطلق التعميم إلى أن وصل
مداه في القرن الرابع الهجري وبعدها توقفت الدالالت الجديدة .كما كان للكلمة مرادفات في بعض دالالتها،
ولكن داللتها على أطراف األصابع بشكل عام تأخرت عن الخليل .وذكر هذا العضو ضمن جذر متعلق
باإلقامة وليس باألعضاء ولم ينجح في تأسيس جذور أو مشتقات متعلقة به عبر رحلته في المعاجم ،بينما
استطاعت أن تفعل ذلك بعض مرادفاته كاألنملة.
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