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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 طرائق التنمية اللغوية 

 في معجم روضة اللغة للدكتور أحمد الخاني

 
 ة سميرة حمد فياض                أ.د. خيري جبير لبَّاسالباحث

 كلية التربية للبنات -جامعة األنبار

 
 :الملخص

حمد الخاني, وبيان أتنمية اللغة في معجم روضة اللغة للدكتور  ائقيتناول هذا البحث دراسة طر

أن طرق تنمية اللغة في هذا المعجم متنوعة ما بين األلفاظ وبيَّن البحث  لفاظ,ألا فيتأثير التطور 

ق االقتراض من اللغات ائعن طر واالشتقاق من المفردات القديمة, فضلا الناتجة عن التولد 

د, وتناول البحث مدى تأثر هذا المعجم بالمعاجم القديمة, وكذلك رب الُمولَّ خرى كالدخيل والُمعَّ األ

عن التطور  ن مبدأ التأثير والتأثر, فضلا متأثر مؤلف المعجم بالتطور والنمو اللغوي الناتج 

ثة د  ح  صاحبه من حاجة إلى تسمية تلك المكتشفات. وقد عرض مجموعة من األلفاظ المُ  وما قنيالت

 والعامية, وتناول البحث بعض المفردات ومعالجتها في ضوء المعاجم القديمة والحديثة. 

Abstract 

This research dealt with the study of methods of language 

development in “Maejam Rawdat Al-Lugha for Dr. Ahmed Al-Khani”, 

and the impact of evolution on words. The methods of language 

development in this lexicon is varied between the words resulting from 

the generation and the derivation from the old vocabulary, as well as the 

methods of deriving from other languages. It also examined the impact of 

the old dictionaries as well as linguistic development on author of this 

lexicon and his method. A series of updated and colloquial words were 

presented, and the research dealt with some of the vocabulary and its 

treatment in the light of old and modern lexicons. 

 التمهيد

تنموو  هواوتطوراألموة التوالود والتجوان , وموم نموو  :مة تنموو وتتكواثر بطوريقين همواإن األ         

وهما التوالد والتجان , فلغوة  ,هماأنفسمعتمدة في هذا النمو والتطور على العاملين  ,لغتها وتتطور

لفاظهووا أفأخوذت تنمووو وتتكواثر  ,ت لهوا أسوباب االرتقوواءأموة العربيوة كانووو أصوولها قليلووة ثوم تهيَّوواأل

 .  (1)وتجنَّ  غيرها من الكلمات من أصول أخرى بجنسيتها العربية 

أثورت فوي اللغوات األخورى  واللغوة العربيوة ,اللغة هي كائن حي خاضم لمبدأ التوأثير والتوأثر       

ا, أوتأثرت بها  ا أعن طريق االختلط فأخذت من اللغوات يضا ا وهوذا نوتج أعطتهوا وألفاظوا نوه ملفاظوا

ا لفاظوأخذت تولد مفردات وألفاظ اللغة نفسها أن أازدياد وتوسم في اللغة فضلا عن   جديودة لمعوان   ا

                                                 
 . 8-7يُنظر: االشتقاق والتعريب :  - 1
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لفواظ للداللوة علوى مودلوالتها عمول و مغايرة لمعناها األصولي, فتسومية األشوياء ووضوم األأمقاربة 

شياء جديودة وال يفتوأ يطلوم أنسان ال يزال يكتشف ويصنم ن اإلإ, فهااللغات الحية جميع مستمر في

وو ف  أمبتكرة  على معان   لوى إوهوو فوي هوذل المجواالت محتوا  , و يصوو  مفواهيم حديثوةأة فويطر   ر  ك 

 .(1)لفاظ جديدة تدل على هذل األشياء والمعاني الجديدةأ

مون لغوات  تهاواسوتعارألفواظ  لفاظها القديمة أو اقتراضألفاظ من ألى توليد إوقد تحتا  اللغة        

سوماء بأسوماء أو حتوى اسوتبدال أبعودُ  شوياء التوي لوم تسومَّ عينها علوى تسومية المكتشوفات واألأخرى تُ 

 كثوور مناسووبة للموودلول موون األولووى لمووا يتعلووق بالخفووة والسووهولة والصوووت وغيرهووا.أأخوورى تكووون 

 ,المعواجم التوي حفلوو بتنووا أسواليب تنميوة اللغوة مود الخواني مونللودكتور أحومعجم روضوة اللغوة 

ود والنحو والعامي والمُ لَّ و  االشتقاق والتعريب واستعمال الدخيل والمُ  :منها فوي ا هوتتناولوقود  ,ثد  ح 

وهوا بالمُ توختم ,النحوو ,دلَّ و  المُ و ,الدخيلو ,برَّ ع  المُ و ,االشتقاقعلى النحو اآلتي: هذا البحث  ث د  ح 

 .والعامي
 

 الشتقاق : ولا أ
ا من كلمة أخرى للتعبير بها عن معنى جديد يناسب المعنوى خذا أهو استحداث كلمة  :االشتقاق      

و عن معنى قالبي جديد للمعنى الحرفي مم التماثل بين الكلمتين في أ ,الحرفي للكلمة المأخوذ منها

 .(2)صلية وترتيبها فيهماأحرفهما األ

ا منفردة أو  فيه واألفَّ فثون باالشتقاق د  ح  وقد اهتم القدامى والمُ       ا فوي كتوبهم فيوهأكتبا فوه وعرَّ  ,بوابا

ود مشوتق مون الحمودك, نفسوه المعنىبخر آمن لفظ  هوانتزاع لفظ القدامى بأنه أخذ وهوو ُمفعَّول  ,محمَّ

 .(3)صفة تلزم من كثُر منه فعل الحمد

وو     : )) االشووتقاق نووزا لفووظ بشوورط لا ئقووا ,نواعووهأاالشووتقاق مبينووا  ل(816)ت ف  الجرجووانيرَّ وع 

ا ومغايرتهما في الصيغة ((  نواعه:أو ,(4)مناسبتها معنى وتركيبا

 :نحووو ,فووي الحووروف والترتيووب ن يكووون بووين اللفظووين تناسووب  أهووو و ,االشووتقاق الصووغير -1

ب  من الضرب ر  ض 
 (5). 

, دون ترتيوبمون ن يكون بين اللفظين تناسب في اللفوظ والمعنوى أهو و ,االشتقاق الكبير -2

ى القلب نحو: )جذب وجبذ ( ويُسمَّ
 (6). 

ى اإل -3  :نحوو ,ن يكون بين اللفظوين تناسوب  فوي المخور أهو و ,بدالاالشتقاق األكبر ويُسمَّ

ا في خصائصه أما موهذا النوا  ,النعق والنهق  .(7)ولم به ابن جني وعقد له بابا
ا  نواللغوي يهالكبار وهو ما يُسم    االشتقاق -4  وله نصيب من البحث. ,(8)النحوأحيانا

                                                 
 . 191يُنظر: فقه اللغة وخصائص العربية )محمد المبارك( : - 1

ا : علم  - 2 ا وتطبيقيا  . 10االشتقاق نظريا

 . 8:  (ابن دريد)االشتقاق  , 32:  (ابن السرا )االشتقاق  :يُنظر - 3

 . 91فقه اللغة )د. حاتم الضامن( :  ,27التعريفات :  - 4

 . 332اللغة :  ه،  دراسات في فق14: باالشتقاق والتعري - 5

 . 14, االشتقاق والتعريب  :  153الصاحبي:  - 6

 . 18, يُنظر: االشتقاق والتعريب  : 154، يُنظر: الصاحبي : 2/143الخصائص:  - 7

 . 12، يُنظر: االشتقاق والتعريب : 209الصاحبي:  - 8
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االشوتقاق والتوالود  ةفبقوو ,ن النوا األول )الصغير( هو ما زاد اللغة العربية في مفرادتهواإو        

علوى  نمو لغة العرب, وتكاثرت وانمازت لغة العرب به, وانفردت بوه, ففوي االشوتقاق دليول كواف  

ويُعود االشوتقاق مون وسوائل  ,العربية تكون و بمقتضى نواموس النشووء واالرتقواء الطبيعوي ن اللغةأ

ها وتكاثر كلماتها  .(1) نمو اللغة وتوالد مواد  

 ,هوا فوي المفورداتؤوتتسوم ويوزداد ثرا ةلفاظ وبه تنموو اللغود األيتوللوسائل الهم أويُعد من          

 . (2)فكار والمستحدث من وسائل الحياةفتتمكن به من التعبير عن الجديد من األ

ا           ذ قال: )) إ ,لى النفم العظيم للشتقاق في العصور المتقدمةإ ل(316)ت وأشار ابن السرَّ

كثر أألن  ؛ن من تعاطى علمه سُهل عليه حفظ كثير من اللغةأل -االشتقاق -ن المنفعة عظيمة فيه إ

ت  ا لهوا فلوم  لفاظأالكلم بعضه من بعض , فإذا مرَّ منتشرة بأبنية مختلفوة تجمعهوا جعول ذلوك رباطوا

 . (3)تعجزل وحفظ الكثير بالقليل ((

ا أ مصونفوها شوارألفاظهوا, فقود أوالمعاجم العربية اعتمدت على االشتقاق في الكثير من         حيانوا

وقووال: )) . (4)قووال: ))الهزيلووة: اسووم مشووتق موون الُهووزال ((إذ  ل(,175)ت كالخليوول ,لووى االشووتقاقإ

وع  قوائلا  لوى االشوتقاقإ ل(321)تشوار ابون دريودأ. و(5)ر اشتق منه الذمر ((التذم    : فعول : )) الضَّ

 : )) المشورةل(370) تزهرياألقال و .(6)((ق منه رجل ضعوس وهو الحريص النهمممات اشت

تُ ل(392)ت. وقووال الجوووهري(7): مفعلوة  اشووتق موون اإلشوارة(( ألنووه  ؛: )) االسووم مشوتق موون سوومو 

 .(8)تنويه ورفعة ((

تبوواين أسوولوب صوواحبه فووي عوورض  قوودومعجووم روضووة اللغووة ورد فيووه االشووتقاق بكثوورة , و      

ح باالشتقاق, فيقول ,االشتقاق وتنوعو صور االشتقاق فيه  ,و مأخوذ وهوذا قليولأمشتق  :فقد يُصرَّ

ا كثيورة يُووأو ,االشتقاق بذكر )منه(  للداللة على االشتقاقإلى  مئيُو أحياناو مون د االشوتقاق رحيانوا

 وهذا ما شاا في المعجم . ,نه االشتقاقأيحاء منه على إو أو إشارة أدون أي تصريح 
مثواالاعلى االشوتقاق, إذ في مادة ) ديث ( مؤلف روضة اللغة بعبارة صريحة وواضحة أورد       

هلوه ألوذي ال غيورة لوه علوى وهو ا :اشتقاق الديوث :ومنه ,ن وسهل... الء: )) ديث: داث الشيقال

))(9). 

حسوب موا ذكرتوه  :والوديوث معنوال ,ن وسوهلمشتق من الفعل )ديث( بمعنوى ال (ديوث)االسم       

, (2), والمحكوووووم(1), والصوووووحاح(12), والتهوووووذيب(11), والجمهووووورة(10)المعووووواجم العربيوووووة كوووووالعين

                                                 
 . 14-13يُنظر: االشتقاق والتعريب :  - 1

 .91 , فقه اللغة )حاتم الضامن (: 029: العربية , فصول في فقه331يُنظر: دراسات في فقه اللغة :  - 2

 . 40:  (ابن السرا )االشتقاق  - 3

 . 4/14العين :  - 4

 . 8/158المصدر نفسه :  - 5

 . 2/883جمهرة اللغة :  - 6

 . 11/278تهذيب اللغة :  - 7

 . 6/2383الصحاح :  - 8

 . 193معجم روضة اللغة :  - 9

 . 8/5العين :  - 10
 . 1/420جمهرة اللغة :  - 11
 . 14/107تهذيب اللغة :  - 12
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المعواجم أصوحاب تفوق يولوم  ,هلوهأفي مادة )ديث( هو الرجل الذي ال غيرة له على , (3)والمصباح

فقود  (؛ديوث)موا اشوتقاقه مون الفعول أ. و(4)و غيور عربويأنوه سورياني أ مذكر بعضوهفو ,على عربيته

ح بووه بعووض أصووحاب المعوواجم )) داث  وقووال ابوون القطوواا : , (5)بن سوويدل ذكوور أنووه مشووتقافوو ,صوورَّ

: )) داث الشوويء ... قوال, إذ . والفيوومي ذكور اشوتقاقه(6)ومنوه اشوتقاق الووديوث (( ,الشويء ديثواا الن

ا إ. و (7)ومنه اشتقاق الديوث (( ا فهو أن كان عربيا با  (,ديوث)اسوم مشوتق مون الفعول  و سريانيا معرَّ

ال يودخلون الجنوة وال ينظور ع  ثولث   )): قوال )صولى ع عليوه وسولم( ,وورد في الحوديث النبووي

ن كوان إ, فو(8)((والوديوث  ,بالرجوال ةتشوبهوالمورأة المترجلوة الم ,العواق بوالديوه :ليهم يوم القياموةإ

ا فقد ُعر     الحديث الشريف. في بورودل  ب  سريانيا

 ,ذ قال: )) السوبب: الشوتمإلى االشتقاق إيحاء إوفي مادة )سبب( أشار صاحب روضة اللغة         

سووم ا. إن السووبابة (9)(( السووب    ألنووه يُشووار بهووا عنوود ؛السووبابة :بهووامقيوول لبصووبم التووي تلووي اإل :ومنووه

 الشتقاق.ى الإمشتق من السب   وقول صاحب الروضة )منه( تُوحي 

 ,ن أصحابها لم يختلفووا فوي المعنوى األصول للسوبألمعاجم العربية نجد ى الإ رجواوعند ال        

وهوذا موا ذكورل  ,فكان معنال القطم ثم تطور ودلَّ علوى الشوتم والسوب    ,أخرى ليه من معان  إوما آل  

 ,(15), والمحكووم (14), والمقووايي (13), والصووحاح(12), والتهووذيب(11), والجمهوورة(10)حاب العووينأصوو

بهوام صوبم التوي تلوي اإلن السبابة في الباب السب والشتم, والسبابة وهوي اإلأ, وذكروا (16)واللسان

 أنها مشتقة من السب   ذاكرين سبب تسميتها بالسبابة.إلى  وحواأ والتي يُشار بها عند السب   

ا : )) سوبَّه سوب   إذ قوالمن السب    ةن السبابة مشتقأصاحب المصباح  ذكرو        :ومنوه ,فهوو سوبَّاب   ,ا

ألنوه يُشوار بهوا عنود السوب   (( ؛سوبَّابة   :بهوامصبم التي تلي اإلقيل لإل
. وعلوى هوذا المنحوى سوار (17)

 لى االشتقاق.إصاحب معجم روضة اللغة باإليحاء 

                                                                                                                        
 . 1/282الصحاح :  - 1
 . 9/392المحكم والمحيط األعظم :  - 2

 . 121المصباح المنير :  - 3
 .  121:  المنير ، المصباح1/420الجمهرة :  - 4

 . 9/392المحكم والمحيط األعظم :  - 5

 . 1/367كتاب األفعال :  - 6

 . 121المصباح المنير:  - 7

 . 10/223الرسالة  :  1حمد طأمسند  - 8

 . 239معجم روضة اللغة :  - 9

 . 304 /7العين :  - 10
 . 1/69جمهرة اللغة :  - 11

 . 220-12/219تهذيب اللغة :  - 12
 . 145-1/144الصحاح :  - 13
 . 3/63المقايي  اللغة :  - 14

 . 423-8/422المحكم والمحيط األعظم :  - 15

 . 1/456لسان العرب :  - 16
 . 154المصباح المنير :  - 17
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ا في مادة ) طغا(       دون تصوريح وال إشوارة وال إيحواء من  ,وأورد صاحب روضة اللغة اشتقاقا

ا جواوز الحود فوي الشورور, أطغوال الموال: جعلوه  , إذلى أنه اشتقاقإمنه  قوال: )) طغوا يطغوى طغيانوا

ا, طغووى البحوور: هاجووو أمواجووه، الطواغوت: الكوواهن د , لقوو(1)والحوواكم الظووالم (( ,والشوويطان ,طاغيوا

ا مشتقة من مادة أأورد صاحب الروضة  والمصودر  (يطغوي)وهوي الفعول المضوارا  (,طغى)لفاظا

ا ) ا (2)حركة واضطرابتقلب وألنه يدل على  ؛على وزن فعلن (طغيانا اسوم فاعول علوى  :, وطاغيوا

. (4)نهوا مشوتقة مون طغواإالتواء فيوه زائودة و :اسوم قيول :الطاغوتو, (3)وزن فاعل من الفعل الثلثي

وضوحوا معنوال وهوو التجواوز أن أأوردت المعاجم القديمة أسماء مشوتقة مون الفعول طغوى بعود وقد 

طغوى يطغوو الطغيوان  :ألغراض مجازية أخورى منهوابه ؤتى يُ وقد يدل على الشر وقد  ,على الحد

, (7)والصوووحاح ,(6), والجمهووورة(5)كووور فوووي العوووينوهوووذا موووا ذُ  ,والطغووووى والطاغيوووة والطووواغوت

ل  الفيومي في وزن الطواغوت نقولا عون الزمخشوري(9)والمحكم, (8)والمقايي  : )) قوائلا  , وقد فصَّ

الطوواغوت: الشوويطان وهووو تقوودير فعلوووت بفووتح العووين لكوون قُوودمو الوولم موضووم العووين والوولم واو  

ا فبقي في تقدير ف  أمحركة مفتوح ما قبلها فقلبو   .(10)((وت وهو الطغيانلُ ع  لفا
 

ا  ب   ع  الم   :ثانيا  رَّ

ويُعد  التعريب فوي الماضوي  ,لى اللسان العربيإعجمية وإدخالها أهو اقتباس كلمة  :التعريب       

نوه غودا المصودر األول لسود أفيبودو  ؛موا اليوومأالمصدر الثاني للمفردات التي تحتا  اليها العربية, 

 .(11)لى المفرداتإحاجة العربية 

نسوووواني يكسووووب للغووووة الوووودوام إن مبوووودأ التووووأثر والتووووأثير بووووين اللغووووات قووووانون اجتموووواعي إو      

هوووم صوووور التبوووادل بوووين مفوووردات اللغوووات وهوووو موجوووود فوووي أواالقتوووراض مووون  ,واالسوووتمرارية

فقووود  ،عجميوووة للعربيوووةبوووو كثيووور مووون المفوووردات األفقووود ُعر    ,الجاهليوووة وقبووول ظهوووور اإلسووولم

ظهووووور اإلسوووولم اسووووتمر التعريووووب لرفوووود لغتنووووا بثووووروة وجوووودناها فووووي لغووووة الشووووعر الجوووواهلي وب

 .(12)الدوالب والكعك :ب عن الفارسية, مثلوفي الجاهلية ُعر    ,لغوية خصبة

ا        وووأعلوووم ا))  , إذ قوووال :وقووود ذكووورل سووويبويه وعقووود لوووه بابوووا ا يغيووورون مووون الحوووروف نهوووم ممَّ

وو ,لحقووول ببنوواء كلمهوومأربمووا  ,مووا لووي  موون حووروفهم البتووة األعجميووة , (13)قووول ((حا لووم يلوربمَّ

                                                 
 . 309روضة اللغة : معجم  - 1

 . 30, معاني األبنية في العربية: 3/200:  يُنظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - 2

 . 4/14الكتاب سيبويه :  - 3

 . 216: المنير،  المصباح  8/153:  اللغة تهذيب - 4

 . 4/435العين :  - 5

 . 2/919جمهرة اللغة :  - 6

 . 6/2412الصحاح :  - 7
 . 3/412اللغة :  مقايي  - 8
 . 6/8المحكم والمحيط األعظم :  - 9
 . 216، المصباح المنير :  4/120: فالكشا - 10

 .348دراسات في فقه اللغة:  - 11

 . 631يُنظر: دراسات في فقه اللغة )د. صبحي الصالح ( :  - 12

 . 4/303: لسيبويه الكتاب - 13
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 ,ن تتفوووول بوووه العووورب علوووى مناهجهووواأ :عجموووي: )) تعريوووب االسوووم األقوووائلا  ل الجووووهريذكووورو

بتوووه العووورب وأعربتوووه  ا((أتقوووول عرَّ عجميوووة الوووواردة فوووي اللغوووة العربيوووة , فاأللفووواظ األ (1)يضوووا

ا  فأي   متنوعة, با  ؟! منها سيكون معرَّ

وهوووذا موووا  ,لحووواق بالعربيوووة أو عدموووهاشوووترط التغييووور واإلختلوووف اللغويوووون فمووونهم مووون وا       

 عليوووه وهوووذا موووا نوووصَّ  ,دون تغييووورمووون ليوووه سووويبويه , ومووونهم مووون اشوووترط االسوووتعمال إأشوووار 

العربيوووة  ىلوووإن التعريوووب نقووول اللفوووظ مووون العجميوووة إ))  ل( إذ قوووال:1069)تشوووهاب الخفووواجي

ا شووو, ومووونهم مووون اشوووترط فوووي اللفوووظ األ(2)(( بوووا ا ذكرهوووا الجوووواليقي فوووي عجموووي ليكوووون معرَّ روطا

بووهع  مُ  عجمووي ونطووق بووه : )) هووذا كتوواب نووذكر فيووه مووا تكلمووو بووه العوورب موون الكوولم األقووائلا  رَّ

والصووووحابة والتووووابعين  (صوووولى ع عليووووه وسوووولم)خبووووار الرسووووول أالقوووورآن المجيوووود وورد  فووووي 

توووه العووورُب فوووي  (جمعوووينأرضووووان ع علووويهم ) مووون  لووودخيلُ خبارهوووا ليُعووورف  اأشوووعارها وأوذ ك ر 

 :(4)كثرأشروط التعريب نذكرها بتفصيل  ل(540)تففي قول الجواليقي ,(3)((الصريح

بوودال وتغييوور فووي البنوواء حتووى صووار إلووى العربيووة جوورى عليووه إن يكووون اللفووظ المنقووول أ -1

 كالعربي.
ن يوورد فووي القوورآن أوذلووك بوو ,لووى العربيووة فووي عصوور االستشووهادإن يكووون اللفووظ قوود نُقوول أ -2

 .و كلم العرب الذين يُحتج بكلمهمأو الحديث النبوي أالكريم 
ى إخر, ما نُقل آوهنا يعرض لنا تساؤل       ن لوم يُسوم إلى العربية بعد عصر االستشهاد مواذا يُسومَّ

باا؟ به المتأخرون يُعد  مولَّ  عن هذا فيجيب. معر  وكثيراا موا  ,داا شهاب الدين الخفاجي قائلا: )) ما عرَّ

 .(5)يقم مثله في كتب الحكمة والطب((

دة للمفوردات الجديودة       هوم موا أوهوذا مون  ,الكل يعرف أن لغتنا العربية خصبة بالمفردات, ووالَّ

ن أو ,ولهذا الوقو ,علا فيها في العصور األولى لإلسلمان التعريب ووجودل كان فأو ,انمازت به

ن الشعوب الناطقوة بالعربيوة أومنها  ,ن يُفرض التعريب عليهاأ استوجبو وجودل له أسباب ودواا  

وهوذا االحتكواك  ,قبل اإلسلم وبعدل قد كان لها احتكاك مادي وثقوافي وسياسوي بالشوعوب األخورى

م  عنه وعن التطور الطبيعي للحضارة العربية من ظهور مستحدثات لم يكن للعرب وال للغوتهم ن  ج 

ا  باللفظ األجنبي تهن خفة النطق وسهولعن أفضلا  ,عهد بها من قبل مقارنوة بنظيورل العربوي  أحيانا

نوه يوتكلم أورغبة العربي باالفتخوار وحوب الظهوور ب ,لى تغلب اللفظ األجنبي ونسيان العربيإأدى 

ا  ,عجاب باألمم األخرىجنبية واإلألغة  ا وتلطفا  .(6) وذكر العربي اللغة البديلة تطرفا

بةال تخلو من والمعاجم العربية          لى تعريب اللفظ إوقد أشار أصحاب المعاجم  ,األلفاظ المعرَّ

ا ولم يشيروا أ ا أحيانا ب (( وهوو ,خرى, فالخليل قال:)) النرج : معروفأحيانا . وقوال ابون (7)معورَّ

ُهو  ال جد(( دريد: ب و  لَّمو ب ه  ال ع ر  قد ت ك  و: ف ارسي ُمعرب و  ب فوي األد أور. (8)))البخ  زهري المعرَّ

                                                 
 . 1/179الصحاح : - 1

 .  348ينظر: دراسات في فقه اللغة : ،  33شفاء الغليل :  - 2

 . 91الكلم االعجمي:  منالمعرب  - 3

 . 348:  ، يُنظر: دراسات في فقه اللغة14-13الكلم االعجمي:  منالمعرب  - 4

 . 153علي عبدالواحد( : د.، يُنظر: فقه اللغة ) 33شفاء الغليل :  - 5

 . 43-42لمعرب في القرآن الكريم : ، ا153:  (علي عبدالواحد)د.يُنظر:  فقه اللغة  - 6

 . 6/201العين :  - 7

 .1/252جمهرة اللغة :  - 8
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ب ((فووي مواضووم, منهوا تهذيبوه . وقووال ابوون (1): )) السووهريز: جوون  مون التموور معووروف وهوو معوورَّ

ب(( : )) الدسو: الصحراء وهو فارسيل(395)تفارس  .(2)معرَّ

ا مُ أقد أورد صاحب روضة اللغة         ا بوذكر  ,بةرَّ ع  لفاظا ح   بتعريبهوا تصوريحا بوةأفصورَّ  ,نهوا معرَّ

ا لم يشر أوأورد  ا إلفاظا بةنها من األألى تعريبها علما ورد في معجم روضة اللغة في , وألفاظ المعرَّ

ب: )) اإلبريوق:    صوله فارسوي, أبواريق أموادة ) بورق ( لفوظ وصوفه صواحب الروضوة بأنوه معورَّ

ب بدخوله لغة العرب ب ن اللأ. فقود ذكور لنوا (3)((وورد هذا اللفوظ فوي القورآن الكوريم ,ُعرَّ فوظ معورَّ

لوى المعواجم إ رجووامستشهداا بالنص القرآني. وعنود ال ,ن الكريمآمؤيداا قوله هذا بأنه ذُكر في القر

ففوي العوين قوال:  ,ل هوذل اإلشوارةمهمبين ذاكر التعريب فيه وبين  أصحابها نها تباينأالعربية نجد 

ا إ, فلووم يشوور (4)بريووق((إجمووم  بوواريق:)) األ بعووض المفووردات إلووى ر نووه قوود أشوواألووى تعريبووه علمووا

ل في عرضه ذ : إذ قال خذ منهاأكراا اللغة التي ابالتعريب كما ذكرنا. أما صاحب الجمهرة فقد فصَّ

ى لوإصاحب التهوذيب الخليول فلوم يشور  تابم. و(5)ب ((رَّ ع  بريق: المعروف ففارسي مُ ما هذا اإلأ)) 

ا أبريوق : )) اإلإذ قال تعريبه , (8), والمحكوم(7)وصواحب الصوحاح. (6)بواريق ((أوجمعوه  ,نواءإيضوا

, قوود سوواروا علووى خطووى ابوون دريوود ذاكوورين (11), وتووا  العووروس(10), والمصووباح(9)ولسووان العوورب

 نه فارسي.عن أتعريبه فضلا 

يق   ى: ))وقد استشهد صاحب الروضة بقوله تعال       أ بوار  لَّدُون  ب أ ك واب  و  ل دان  ُمخ  م  و  ل ي ه  ي ُطوُف ع 

ووين   ع  وون  م  ووأ س  م  ك  إذ بوواريق دون ذكوور تعريووب اللفووظ أتفسووير  ل(538)ت, فووذكر الزمخشووري(12)((و 

 .(13)ذوات الخراطيم وان  أ :باريقاألقال: 

مون طوين مشووي, أو وفي مادة ) تنر( قال صواحب الروضوة: )) التنوور,   تنوانير: تجويوف        

بو قال تعالى:  ف ار  التَّن ورُ )) فخار يخبز فيه, سريانية األصل ُعر    .(15).(((14)((و 

للفظة التنور بعد ذكورل تعريبوه. وفوي المعواجم  (السرياني)قد أورد صاحب الروضة األصل        

ا العربية نجد اختلف ا وتباين ا ومونهم مون  ,ورة عاموةلعجوم بصوى الوإفمونهم مون نسوبها  ,اللفوظ افي هذ ا

                                                 
 . 6/277تهذيب اللغة :   - 1

 . 2/277مقايي  اللغة :  - 2

 . 78معجم روضة اللغة :  - 3

 . 5/157العين :  - 4

 . 2/1192جمهرة اللغة :  - 5

 . 9/116تهذيب اللغة :  - 6

 . 4/1449الصحاح :  - 7

 . 6/401المحكم والمحيط األعظم :  - 8
 . 10/17لسان العرب :  - 9
 . 33المصباح المنير :  - 10

 . 25/43تا  العروس :  - 11

 . 18-17سورة الواقعة :  - 12

 . 4/460: الكشافيُنظر:  - 13

 . 40سودة هود :  - 14

 . 97معجم روضة اللغة :  - 15
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ها في اللغات ,نها فارسيةإ :ومنهم من قال ,صلهاأدون ذكر من نكر عربيتها أ . كلهوا ومنهم من عمَّ

و بكل لسان :ففي العين: )) التنور  ؛. أما صاحب الجمهورة(1)وجمعه تنانير (( ,وصاحبه ت نَّار ,عم 

التنور: لي  بعربوي صوحيح ولوم تعورف : )) ل( إذ قال248)تبي حاتمأنكر عربيتها نقلا عن أفقد 

ا غير التنور ف وار  التَّن وورُ ))  فلذلك جاء في التنزيل ,له العرب اسما ألنهوم ُخوطبووا بموا عرفووا (( ؛ و 

ا أفبيَّن   ,(2)(( ا آخور فجواء فوي القورآن التنوور ,نه لي  عربيا إذ  ؛لكون العورب لوم تعورف للتنوور اسوما

 وكوان األكثور تفصويلا , عون الكثيور ثوم بويَّن   التهوذيب نقولا  خاطبهم ع بموا يعرفوون. وذكور صواحب

ا من السابقين له واللحقين يودل علوى  ,ن التنور عمو بكل لسوانإ :قال: )) قول من قال ,وتوضيحا

ا على بنواء فعوولأن األصل في االسم أ بتها العرب فصار عربيا ن أوالودليل علوى ذلوك  ,عجمي فعرَّ

ألنه مهمل وهو نظير ما دخل فوي كولم العورب مون  ؛وال يُعرف في كلم العرب (ت ن ر  )صل بنائه أ

. أموا صواحب (3).. ولموا تكلموو بهوا العورب صوارت عربيوة ((.الوديبا  والودينار :كلم العجوم مثول

ا  الصحاح فلم يذكر الوذي يخبوز  :: )) التنوورقوائلا  كتفوى بمعنوى اللفوظ فقوطا بلصل اللفظ أعن  شيئا

ا قوول مون قوال هوو لفوظ فوي كول لغوة: )) أصاحب المحكم  ذكر. و(4)فيه(( ب مضويفا نه فارسي معرَّ

ب ,وجه األرض :والتنور ,نوا من الكوانين...وصاحبه ت نَّار :التنور هوو بكول  :وقيول ,فارسي معرَّ

بوي أنه لفظ مسوتعمل فوي لغوة العورب والعجوم ثوم ذكور قوول أذكر ف. أما صاحب المصباح (5)لغة ((

وقووال أبوو حوواتم: لووي   ,التنوور: الووذي يخبوز فيووه وافقوو فووي لغووة العورب لغووة العجوم : ))قووائلا حواتم 

 .(6)والجمم التنانير(( ,بعربي صحيح

 عجمويأهو أصله ألهذا اختلف في  كلها أن التنور لفظ مستعمل في اللغات نا مما سبقيتبيَُّن ل       

وه بعضوإفهو بكل لسوان و ,سريانيأم  فارسي أم صول أولكنوه ال يُعورف لوه  ,بلغوة محوددة همن خصَّ

ا أغير  ,ثابو ن ع سبحانه وتعوالى قود ذكورل إن ُعرف في لغة العرب وشاا حتى إو ,نه لي  عربيا

 هم.عندألنه خاطبهم بما هو معروف  ؛في القرآن

وهوي الحوانيوو )فارسوي  :وفي مادة ) دكن ( ذكر صاحب الروضوة: )) الودكان   الودكاكين       

ب(. ب مون الفارسوية , أ, فقد ذكر (7)((معرَّ فكوان لبعضوها رأي  ؛موا المعواجم العربيوةأنوه لفوظ معورَّ

: )) الودكان قوائلا  بوذكر الجموم ىكتفوانموا إعجميوة اللفوظ أففوي العوين لوم يوذكر  ,خر فوي هوذا اللفوظآ

ل  ونقل  ؛. أما صاحب الجمهرة(8)وجمعه دكاكين(( صول موادة دكوان موم أراء مختلفوة فوي آفقد فصَّ

اشوتقاق  :ومنوه ,بنواء يسوطح أعولل :نه عربي صحيح في كول اآلراء فوذكر: )) الدكوةأ على االتفاق

ا أ: )) دكنوو المتواا والشويء قوائلا  خورآوذكور فوي موضوم  (9)كأنه فعلن (( ,الدكَّان ذا إ ,دكنوه دكنوا

ا  ,نضوودت بعضووه علووى بعووض  ومنووه اشووتقاق الوودكَّان وهووو عربووي صووحيح,... اشووتق ,ودكَّنتووه توودكينا

                                                 
 . 8/114العين :  - 1

 . 213: يالمعرب من الكلم االعجم، 1/395جمهرة اللغة : - 2

 . 14/192تهذيب اللغة :  - 3

 . 2/602الصحاح :  - 4

 . 9/475المحكم والمحيط األعظم :  - 5

 . 50: المصباح المنير -6

 . 188معجم روضة اللغة :  - 7

 . 5/331العين :  - 8

 . 1/114جمهرة اللغة :  - 9
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كموة دكواء أ :خفش*: الدكَّان مشتق من قوولهمالدكَّان من الدك   كما اشتق عثمان من العثم..., قال األ

    . (1)ذا كانو منبسطة, وناقة دكاء إذا افترش سنامها على ظهرها ((إ

: )) اختلفوووا فووي الوودكَّان فقووال إذ قووال صوول دكووانأوأورد صوواحب التهووذيب االخووتلف فووي         

خور: )) آ, وأشوار فوي موضوم (2)وقال بعضهم: هو فعَّال من الدكن(( ,فعلن من الدكبعضهم: هو 

صول ) الودكَّان أما قاله ابن دريد في  ل(392)ت. وذكر ابن جني(3)والفعل التدكين (( ,الدُكَّان فُعَّال

كوون كموة دكواء( وتأ)  :والثاني من قولهم ,فيه صلا أول من ) دكن( وتكون النون ( له اشتقاقان األ

 .(4)النون زائدة 

وهوي  ,: )) الدُكَّان واحد الودكاكينإذ قال برَّ ع  نه لفظ فارسي مُ ألى إوذهب صاحب الصحاح        

. ولووم يختلووف صوواحب المقووايي  عوون الجمهوورة والتهووذيب بووذكر (5)ب ((رَّ ع ووفارسووي مُ  ,الحوانيووو

حدهما يدل علوى أصلن أ: )) دك الدال والكاف: إذ قال صول االشتقاق للدُكَّانأوجه المحتملة واأل

خوور قووال: )) دكوون الوودال آ, وفووي موضووم (6)موون ذلووك الوودكان وهووو معووروف(( ,تطووامن وانسووطاح

دكنوو المتواا إذا نضودت بعضوه  :ويُقوال ,لوى شويءإصل يدل على تنضيد شيء أوالكاف والنون: 

راء آ ل(770)تلمصووباح. وذكوور صوواحب ا(7)وهووو عربووي (( ,اشووتقاق الوودكان :ومنووه ,فوووق بعووض

ب يطلوق علوى الحوانوت (( :نه لفظ: )) ق يلأمنها   ,أنوه عربوي مشوتق أخورى راءآثوم أورد  ,(8)معرَّ

ا ن كوان مشوتقإفو ,صل النوونأصل اشتقاقه واختلفهم في أوفي  صولية ووزنوه أمون )دكون( فوالنون  ا

( فالنون زائدة ووزنه إما أ, (فعال) م زائودة أصولية أكانو النون أ. وسواء (فعلن)ن اشتق من )دك 

ب, فهو ابتدأ كلمه فهو عربي وال يُع   ب( بـدل الفيومي من المعر   هذا نقل عن غيرل.و) ق يل معرَّ
 

ا   الدخيل  :ثالثا

سواء في ذلك موا اسوتعمله  ,هو اللفظ الذي دخل اللغة العربية من المفردات األجنبية :الدخيل       

  .(9)دينولَّ ما استعمله من جاء بعدهم من المُ  وأ ,لمهمالعرب الفصحاء في جاهليتهم وإس

دون تحديود لمفهوموه وورد مون صوحاب المعواجم أستعمل هذا المصطلح عنود القودماء واوقد        

ول:  . وقوال ابون دريود:(10)وهو دخيول (( ,فقال الخليل: )) الكشخان: الديوث كلها باشتقاقاته )) الُجمَّ

وول :موون قووولهم وواب الُجمَّ س  دون موون . فقوود أوردوا المصووطلح (11)حسووبها داخلووة فووي العربيووة ((أو ,ح 

ب والدخيل, و ب والودخيل ولوم  ف  لَّ أتحديد مفهومه فكانوا يخلطون بين المعرَّ الجواليقي كتابه المعرَّ

                                                 
 معنى الدكاء ولم يذكر ) الدكان ( واشتقاقه ., ذكر  336 /1معاني القرآن لبخفش :  -* 
 . 2/680جمهرة اللغة :  - 1

 .9/324تهذيب اللغة :  - 2

 . 10/73:  تهذيب اللغة - 3

 . 135يُنظر: المنصف :  - 4

 . 5/2114الصحاح :  - 5

 . 2/258مقايي  اللغة :  - 6

 . 2/291المصدر نفسه :  - 7

 . 118المصباح المنير :  - 8

 . 153:  (على عبدالواحد)د.فقه اللغة  - 9

 . 4/155العين:  - 10

 . 1166/ 2 : جمهرة اللغة - 11
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ق بووين المصووطلحين )) هووذا كتوواب نووذكر فيووه مووا تكلمووو بووه العوورب موون الكوولم  فووذكر قووائلا  ,يفوورَّ

والصوحابة  (صولى ع عليوه وسولم)خبوار الرسوول أآن المجيود وورد فوي عجمي ونطوق بوه القوراأل

خبارها ليُعرف الودخيل مون أشعارها وأوذكرته العرب في  (جمعينأرضوان ع عليهم )والتابعين 

ب (1)الصووريح (( ن حووددوا إلووى عصووور متقدمووة وإ. واسووتمر الخلووط فووي مصووطلح الوودخيل والمعوورَّ

ب ا للمعرَّ ا واحداا واضحا ب لم تُحدد معالمه. إ ,مفهوما  ؛ثوند  ح  ما المُ أال أن الدخيل وهو أساس للمعرَّ

ا ال يختلووف عوون القوودامى بالنسووبة أفقوود  بإلووى اوردوا مفهومووا ا أنهووم قوود أال إ لمعوورَّ وضووحوا مفهومووا

خذتوه العربيوة فوي مرحلوة متوأخرة مون عصوور االحتجوا  أالدخيل, وذُكر الودخيل هوو اللفوظ الوذي 

 .(2)و بتغيير طفيف في النطقأة كما هي فتأتي الكلمة الدخيل

ا         ا للمولَّوودارموبهووذا التعريووف يُعوود  الوودخيل مصووطلحا خرجنووا موون الخلووط بووين الوودخيل أفقوود  ,دفووا

ب وال أن المُ إد, ليدخلنا في الخلط بينه وبين المولَّو ,والمعرَّ قووا بوين المفهوومين د  ح  )) إذ إن ثين قود فرَّ

بعم  من أمصطلح الدخيل  لوى لغوة العورب سوواء جورت عليوه إإذ يشومل موا نُقول  ؛مصطلح المعورَّ

 .(3)م بعدل ((أوسواء كان في عصر االستشهاد  ,م لم تجر عليهأحكام التعريب أ

سوتعملوا المفهوومين بطرائوق لوم يُحوددوا ان لم يفرق ولم يميز القودامى بوين المصوطلحين وإو       

ا  ا أسببا ه المُ ن أال إالستعمالهما  و توجيها ثون من تفريق بينهما يُعد توضيحاا الستعمال كول د  ح  ما قدَّم 

ب والدخيل هو أيبدو , )) ن خلط القدامى في االستعمالإمنهما و عم  أن الدخيل أن الفرق بين المعرَّ

ب فيطلق على كل ما دخل اللغة العربية من اللغوات األ و أعجميوة فوي عصور االستشوهاد من المعرَّ

 .(4) ((بعدل

ما دخول  أن ثيند  ح  حد المُ أوذكر  ,ختلفو حسب العصراما اللغات التي أخذت منها العربية فأ       

ى دخوويلا  فكووان معظووم الوودخيل فووي  ,ولكوول عصوور دخيلووه ,فووي اللغووة العربيووة موون لغووات أخوورى يُسوومَّ

العصوور الجوواهلي موون اللغووات الفارسووية والسووريانية واليونانيووة وفووي العصووور اإلسوولمية كثوورت 

وربيوة كثورل مون اللغوات األأن دخيله إما العصر الحديث ف, أكلمات الدخيلة من التركية والفارسيةال

ف الدخيُل في المعجم الوسيط(5)كاإلنكليزية والفرنسية واإليطالية كل كلموة أدخلوو  )) بأنه: . وُعر 

 .(6)(( في كلم العرب وليسو منه
ا دخيلة منوأورد صاحب روضة اللغة         الواحد  ,األصول :: )) القوانين(قنن)في مادة  هاألفاظا

وقود  ,حسوب رأي صواحب الروضوةب. القوانين جمم القانون وهو لفوظ يونواني (7)(( (يونانية)قانون

مور كلوي منطبوق علوى جميوم أ: )) القانون: قائلا  دون ذكر أصل الكلمةمن ذكر الجرجاني القانون 

ب روميألى إوذهب الخفاجي  ,(8)حكامها منه((أجزيئاته التي يتعرف   (قانون ))) إذ قال: نه معرَّ

ب معنال األصل والقاعودة . وأصول معنوال المسوطرة (( نوه أ. وذكور صواحب الكليوات (9)رومي معرَّ

                                                 
 . 91:  كلم االعجمي منالمعرب  - 1

 .6, المعجم المفصل في المعرب والدخيل: 79يُنظر: كلم العرب من قضايا اللغة العربية :  - 2

 .166-165في اللغة ودراستها :  - 3

 . 17:الكلم االعجميالمعرب من  - 4
 . 7يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة :  - 5

 . 1/275المعجم الوسيط :  - 6

 . 391معجم روضة اللغة :  - 7

 . 171التعريفات :  - 8

 . 239شفاء الغليل :  - 9
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لوى القضوية الكليوة مون إثم نقل  ,: )) القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرةإذ قال لفظ سرياني

. (1)صولا وقاعودة ((أوتسومى تلوك القضوية  ,محكووم عليوه فيهواحكام جزيئات الأحيث يستخر  بها 

مسطرة  ,سرياني وأ: )) القانون: يوناني قائلا  و سريانيأنه يوناني أوذكر صاحب دستور العلماء 

 (قنَّ )ن الفعل الذي اشتق منه أو فارسي وأصل رومي أنه من أ. وذكر المعجم الوسيط (2)((الكتابة

 :وق يول ,روميوة)مقيواس كول شويء وطريقوه  :القوانين )مو(... والقوانون: )) قنن وضم إذ قال مولد

 .(3)(( (فارسية

ا أ على فاالتفاق        نوه أ إلوى وذهب الخفواجي ,هو دخيل على عربيتنا بل ن لفظ قانون لي  عربيا

 ,والثالوث فارسوي ,نه سوريانيإ :خر قالواآل ,نه يونانيإ :منهم من قال ,صلهأختلف في او ,برَّ ع  مُ 

 وهذا ما ذكرل صاحب روضة اللغة. ,نه لي  من أصول عربيةأن ما يهم  البحث إو

قووال: )) البووارود: مووادة مركبووة موون ملووح  ,( لفووظ دخيوول وهووو البوواروداروجوواء فووي مووادة ) بوو       

لفاظ الدخيلة ن هذا اللفظ من األإ. (4)(( (تركية)يُستعمل في المقذوفات  ,مخصوص وكبريو وفحم

د مون الخفاجي: )) وهو لفوظ مولَّوقال وقد  ,ستعمل وشاا باالسم األصلي لها وقد ,ربيةفي اللغة الع

ومون فحوم وكبريوو وسومي باسوم , ن اسوم لموا يركوب مون ذلوك الملوح *وهوو اآل ,البرادة لشبهه بهوا

))  :عجموويأفقوود أوردت اللفووظ بأنووه  ؛د, أمووا بقيووة المعوواجمنووه مولَّووأ. فقوود ذكوور الخفوواجي (5)جزئووه ((

طلقووول علووى الغبووار أوقوود  ,غبووار :الفرنسووية أي  Poudreبووارود تركووي بوواروت وهووو مووأخوذ موون 

 . (6)الناري ((

)) خلويط مون ملوح مخصووص  أنوه ولم تختلف المعاجم المعاصرة كما سبق في توضيح معنال      

فجيور ويسوتعمل فوي عمليوات الت ,يكون فوي قوذائف األسولحة الناريوة ,وكبريو وفحم يشتعل بسرعة

: )) إذ قوال نه لفظ دخيلأولم يخر  صاحب معجم الرائد عن هذا المعنى ولم يذكر  ,(7)والنسف ((

 ,مووادة كيمياويووة سووريعة االشووتعال قويووة االنفجووار توضووم فووي قووذائف األسوولحة الناريووة :البووارود

م معجووالفووي كمووا قوور بأنووه دخيوول أقوود ف ؛. أمووا المجمووم(8)وتسووتعمل فووي عمليووات التفجيوور والنسووف((

خلط من ملح البارود والكبريو والفحم يكون في قوذائف األسولحة  :)) البارود إذ ورد فيه: الوسيط

ا أويستعمل في النسف  ,النارية  .(9)(( (د)يضا
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ا   المولَّد :رابعا

 وقد أخذ. (1)دون على غير استعمال الفصحاء من العربولَّ ولَّد هو اللفظ الذي استعمله المُ المُ        

في فقد استعملول مرات عدة  ,دون تحديد واضح لمفهومه عند القدامىمن ولَّد مفاهيم كثيرة لفظ المُ 

, وذكور (2)مستحدث لم يكن مون كولم العورب(( :دولَّ قال صاحب العين: )) كلم م   ة,ختلفمواضم م

وهوي  ,: )) النحريور لوي  مون كولم العوربل( قوائلا 216)تصومعين األعوصاحب الجمهرة نقولا 

 ,: )) الحسووبان: الووذي يرمووى بووه هووذل السووهام الصووغارقووال خوورآ, وفووي موضووم (3)دة((ولَّووكلمووة مُ 

, فقود ورد لفوظ (5)د((ولَّويقوال هوو مُ  ,: )) الطرش: هو من الصوممقائلا  , وذكر الجوهري(4)فمولد((

فه السيوطيمن د ولَّ المُ  ال  دون الوذينولَّ حدثه المُ أ: )) هو ما بقوله دون تحديد يوضح مفهومه. وعرَّ

ق  , (6)يُحتج بألفاظهم (( ب يمصطلحبين  وقد فُرَّ ب وهوو عورَّ التعورب والمُ  حودَّ و ,(7)الدخيل والمعورَّ

عجميوة بعود لفاظ األو دخل العربية من األأتى أوما  ,اللفظ الذي دخل العربية في عصر االستشهاد

 .اا دولَّ عصر االستشهاد واالحتجا  عد ل مُ 

وكثيووراا مووا يقووم مثلووه فووي كتووب الحكمووة  ,داا ولَّووبووه المتووأخرون يُعوود مُ وقووال الخفوواجي: )) مووا عرَّ       

فه عبدالقادر المغربي(8)والطب(( هول اللغوة ولوم ينطقووا أ: )) موالم يُعرفوه ل( بقوله1376)ت, وعرَّ

. إذن كول دخيول (9)دون وجروا عليه من منثورهم ومنظوومهم ((ولَّ نما استعمله المُ إو ,به من الكلم

دون كلموة ولَّون يشوتق المُ أوهو  ,ق التوليد االشتقاقائد, ومن طرولَّ و مُ أب عرَّ إما مُ  على العربية هو

لكونهم لوم يعرفووا الكلموة المشوتقة منهوا, والثواني عون طريوق  ,هول اللسوانأمن موادة عربيوة يعرفهوا 

من  عجمية لم يكن يعرفها العربألى لغتهم العربية كلمة من لغة إدون ولَّ ن ينقل المُ أالتعريب وهو 

دون علووى طريقووة ولَّوووهووو مووا اسووتعمله المُ  ,طلووق عليووه االسووتعمال التشووبيهيأقبوول, والثالووث هووو مووا 

ا ولم يُنقل ع ةألنه لم يشتق من مادة لغوي ؛التشبيه والكناية  . (10)عجميأصل أ ناشتقاقا

و أعطى مدلوالا جديداا عون طريوق االشوتقاق أ)) لفظ عربي األصل  بأنه دولَّ يمكن تعريف المُ و     

ب  بعود وقد أضاف بعضهم ما ُعور    ,ولم يعرفه العرب الفصحاء بهذا المعنى ,و نقل الداللةأالمجاز 

, وبهوذا التعريوف يتبويَّن أن اللفوظ الجديود الوذي لوم يورد فوي لغوة (11)د ((ولَّولوى المُ إعصر االحتجا  

ا كله ا.أد ولَّ مُ هو عجمية بعد االحتجا  ألفاظ أدخل على العربية من  وما ,دولَّ مُ  يُعد   العرب سابقا  يضا

ألن  ؛بعوورَّ ذا قووورن بالوودخيل والمُ إد حضووور كبيوور ولَّووعلووى مووا تقوودم ذكوورل سوويكون للمُ  وبنوواءا       

د فسيكون منبعه فوي مصودرين نابضوين ولَّ ما المُ أ ,زمنة واستعمالأب ُحدَّ بشروط وعرَّ الدخيل والمُ 
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د ولَّوب بعود عصور االحتجوا  فضولا عون المُ ستعمل وُعور   اعجمي الذي جديد الدخيل األبكل ما هو 

 مشتق منها.اللفاظ العربية وأمن 

ا ُمولَّدة, منها و       في مادة )زبن ( قال صاحب روضة اللغة:)) أورد صاحب روضة اللغة ألفاظا

وهو  (عميل)لى لفظ إي الشركات وقد تحول هذا اللفظ ف ,دةولَّ وهي كلمة مُ  ,زبون :وق يل للمشتري

  .(1)في المفهوم الشائم هو الخائن(( (العميل)ن أل ؛لفظ غير سائغ

وقود ورد هوذ اللفوظ فوي  ,لى عميل فوي وقتنوا الحاضورإ و داللتهتحولقد د وولَّ لفظ مُ  وزبون ه      

 ؛الغبوي والحريوفموا الزبوون أد قال الجوهري: )) ولَّ نه مُ ألى إأشار  همن بعضإو ,المعاجم العربية

ألنوه  ؛زبوون :)) وقيول للمشوتري قوال: ,دولَّونوه مُ أ, وذكور الفيوومي (2)هول الباديوة((أفلي  من كلم 

, وذكور الفيروزآبوادي (3)هل البادية((أدة ليسو من كلم ولَّ وهي كلمة مُ  ,خذ المبيمأيدفم غيرل عن 

ا أنه مولد أ : إذ قوال , ولم يختلف عنهم الخفواجي(4)د ((ولَّ مُ  ,الغبي والعريف :: )) الزبونإذ قال يضا

)) الزبوون: الغبوي  إذ قوال: دولَّونوه مُ أ, وورد فوي التوا  (5)دة ((ولَّو)) زبون: بمعنى حريف, كلموة مُ 

المشوتري مون  :والمعجم الوسيط لوم يختلوف عون السوابقين فقوال: )) الزبوون ,(6)د  ((ولَّ مُ  ,والحريف

 .(7)(((مو)تاجر 

 ىوهووي بمعنوو ,أخوورى ن وردت فووي المعوواجم القديمووة بمعووان  إدة وولَّووي مُ إذن كلمووة زبووون هوو       

هول أنهوا ليسوو مون كولم ألى إوقد أشار بعضهم  ,دةولَّ لفاظ المُ و الحريف والغبي من األأالمشتري 

 د.ولَّ البادية وتبم المعاصرون القدامى أن اللفظ مُ 

نوه أدون توضويح مون عجميوة أن لجنة هي يونانيوة أوفي مادة ) لجن ( ذكر صاحب الروضة       

. وهوذا اللفوظ هوو فوي (8)(((يونانيوة)مور مهوم أالجماعة يتجمعوون لبحوث  :قال: )) اللجنة ,دولَّ لفظ مُ 

وعنود التتبوم لهوذا  ,ن ذكر بعضهم بأنه عثمانيإو ,حسب ما قاله صاحب الروضةب ,األصل يوناني

وووور   )القوووواموس المحوووويط قووووال: ) أن صوووواحب اللفووووظ نجوووود عووووون  فووووي األم  ت م  ووووةُ ي ج  ن ووووةُ: الجماع  اللَّج 

ن هُ  و  ض  ن هُ , وورد في التا  ))(9)((وي ر  وو  ض  ور  وي ر  عوون  ف وي األ م  ت م  وةُ ي ج  ماع  نةُ، بالفت ح : الج  ج 
 ,(10)((اللَّ

ليهوا إكول ووجماعوة ي ,الجماعة يجتمعوون ألمور يرضوونه :: )) اللجنةأن المعجم الوسيطوذُكر في 

 ,د دون ذكر األصول لهوذل اللفظوةولَّ نه مُ أ كر, فقد ذُ  (11)  لجان (( (مو)نجاز عمل إو أمر أفحص 

د حوديث ولَّ استعمال مُ )مر ويرضونه... الجماعة يجتمعون في األ :وفي معجم متن اللغة: )) اللجنة

ا وهنا نجود توضويح ,(12)(( (عثماني صول أد حوديث العهود ومون ولَّوكثور بوأن اللفوظ هوو اسوتعمال مُ أ ا
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و أنوه مولود اللجنوة الجماعوة ألوى إدون اإلشوارة  مون عثماني, وذكرت المعاجم الحديثة معنى اللفوظ

ذن لجنوة هوي إ. (1)والجموم لجوان ,و لتنظويم عمولأمر موا أأعضاء في مؤسسة يجتمعون للنظر في 

ا في الوقو المعاصر حتى تُ أو له أصول في العربيةد وولَّ لفظ مُ  نه لفظ أسى ونصبح استعماله مألوفا

 صل غير عربي.أو من أد ولَّ مُ 
 

 النحت :خامسا

فتنوزا مون مجمووا  ,و جملوةألى كلمتوين إن تعمد أالنحو من أنواا االشتقاق في اللغة وهو ))     

ى تلووك الكلمووة سوومَّ حووروف كلماتهووا كلمووة فووذَّة توودل علووى مووا كانووو توودل عليووه الجملووة نفسووها... وتُ 

لى إول من أشار أ. وقد ُسمم عن العرب في قليل من الكلمات, ويُعد الخليل (2)المنزوعة منحوتة((

ن أال إ)) إن العين ال توأتلف موم الحواء فوي كلموة واحودة لقورب مخرجيهموا إذ قال: ل له النحو ومثَّ 

حيعول  :حي علوى ...جمعوو مون حويَّ ومون علوى وتقوول منوه :يُشتق فعل من جمم بين كلمتين مثل

خوذ الشوين أذا كان من عبد شم ... فأخذ العين والبواء مون عبود وإل عبشمي يحيعل حيعلة... ورج

سقط الدال والسين فب نى من الكلمتوين كلموة فهوذا مون النحوو ((أوالميم من شم  و
موا سويبويه أ, (3)

ا بمنزلوة جعفور أدون من ليه إفقد أشار  ن يذكر اسمه قال: )) وقد يجعلون للنسب في اإلضافة اسوما

خر وال يخرجونه من حروفهما ليعورف... فمون ذلوك عبشومي حروف األول واآل ويجعلون فيه من

نمووا اسووتمر إ, ولووم يكوون االهتمووام بالنحووو عنوود المتقوودمين فقووط (4)ولووي  هووذا بالقيوواس(( ,وعبوودري

ا في كتاب الصاحبيإ ؛االهتمام به ا وعقد له بابا ال ذ عدَّل ابن فارس قياسا )) إذ قوال: باب النحوو  سمَّ

موون كلمتووين كلمووة واحوودة وهووو جوون  موون االختصووار وذلووك رجوول عبشوومي... وهووذا العوورب تنحووو 

ا وفي مقاييسوه عودَّ  .(5)حرف فأكثرها منحوت ((أثلثة  علىن األشياء الزائدة أمذهبنا في   ؛ل قياسويا

ا((نح  تُ كلمتان و ذ  خ  ؤ  ن تُ أ :معنى النحو ذ قال: ))إ  .(6)و منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا

وقد اسوتعملوا  ,شاراتسرعهم في فهم الرموز واإلأغنى الناس بتلخيص العبارات وأفالعرب       

ها في كلمهوم واسوتعمالها فوي محواوراتهم وذلوك بوأن ودلفاظ التي يكثر ورالنحو  في كثير من األ

ا لسوهولة التعبيور و يجوازل وهوو مون قسوم االشوتقاق إينحتوا كلمة مون كلمتوين ولفظوة مون جملوة طلبوا

 .(7)براألك

 (8)قسام: ألى أربعة عويقسم النحو  

مون  (دمعز) :مثل ,ن تنحو من الجملة فعلا يدل على النطق بها أو على حدوثهاأ ي:النحو الفعل -1

كأ  .دام ع عز 
 :مثول ,و بأشود منوهأن تنحو من كلمتين كلمة واحودة تودل علوى صوفة بمعناهوا أ :النحو الوصفي -2

 للرجل الشديد من )ضبط( و)ضبر(. (ضبطر)
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ا أ :النحو االسمي -3  من )جمد( و)جلد(. (ُجلمود) :مثل ,ن تنحو من كلمتين اسما
ا أ :النحو النسبي -4 ا أن تنسب شيئا موثلا )طبرسوتان( و)خووارزم( فتنحوو مون  نلى بلودتيإو شخصا

ا واحداا على صيغة اسم المنسوب فتقول (. :اسميهما اسما  )طبرخزيَّ
لفاظ وهو قليل االستعمال في اللغة العربيوة , شوائم فوي النحو طريقة من طرائق توليد األ ويُعد      

, فالنحوو (1)ن موا ورد مون كلموات منحوتوة معودودة العوددإوربيوة, وغيرها من اللغات الهنديوة واأل

 ,واقتصر على بعض المفوردات ,ن اهتمام القدامى به كان قليلا أال إن ُعدَّ من وسائل تنمية اللغة إو

 في العصور المتقدمة. واستمر االهتمام به قليلا 

ن أقوود ال يسوتطيم المووتكلم  أنوه , أن أسووباب نشووء النحووو فوي اللغووةولموانأوضوح سووتيفن أ قودو      

وربمووا تتووداخل الكلمتووان فيمووا بينهمووا بشووكل تووام  ,يفصوول بووين كلمتووين وردتووا فووي ذهنووه دفعووة واحوودة

و أ ,الطبيعيوة لمثول هوذل الزلوة وجوود كلموة هوي موز  و خلويط مون عناصور مختلفوة وتكون النتيجة

و النحوو وتكووين كلموة صوناعية مشوتملة علوى أصيرورة الكلمتين كلمة واحدة عن طريق الموز  

 .(2)همايمزيج من أصوات كلمتين أخريين وجامعة لمعني

, منهوا موا  فيوهن وجودهوا ضوئيلا ن كواإعجم روضة اللغة من المفردات المنحوتوة وملم يخُل و      

ح   إذ ورد في مادة )سبح(,  :صاحب الروضة باللفظ المنحوت قائلا: )) سبحل نحو من قولوك صرَّ

دون التصريح من لى النحو في هذل المفردة إشارت بعض المعاجم العربية أ. وقد (3)سبحان ع((

علووى هووذا الوونهج صوواحب سووار . و(4)((قووال سووبحان ع اذإبووه, إذ قووال صوواحب التهووذيب: )) سووبحل 

. وشوووم  (6). وصووواحب القووواموس(5)سوووبحان ع (( :قوووال اذإ: )) سوووبحل الرجووول قوووائلا  الصوووحاح

)) سووبحل  إذ قووال: نهووا منحوتووة بتصووريح بووذلكألووى إ. وذهووب صوواحب التووا  (8). واللسووان(7)العلوووم

مون ذخوائر ابون مالوك ) كتواب فوي كور. وذُ (9)وهو من الكلمات المنحوتة (( ,سبحان ع :الرجل قال

كثور موم تناسوب الموأخوذ أو أفي تعريف االشتقاق الكبار: )) هوو أخوذ كلموة مون كلمتوين  (في اللغة

وكثيور مون العلمواء  ,بسوم ع وسوبحان ع :والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى... وبسمل وسبحل قوال

يه بالنحووو ((يُ  سوومَّ
ا نوعووبوصووفه . وذكوورل صوواحب شوورح التسووهيل (10) قووال: )) إذ موون االختصووار  ا

ذا قال بسم ع الرحمن الورحيم وحسوبي ع وسوبحان إالختصار الحكاية كبسمل وحسبل وسبحل...

وذكور  ,صول القوول سوبحان عأن سبحل هي في ألى إشارت المعاجم وكتب النحو أ. فقد (11)ع ((

 لفاظ.نها من النحو واالختصار في األأبعضهم 
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ميورال: منحوتوة مون أميور ذ قال صاحب الروضة: )) األإ ؛كان للنحو نصيبمر( أ وفي مادة )   

مير البحر وهذا هو أميرال هي منحوتة من أ. فقد ذكر صاحب الروضة أن (1)(( (إنكليزية)البحر 

ا أ قائود البحريوة  (:ميورال) أميور البحور أ))  :ذ وردت فوي تكملوة المعواجمإ ؛صل ومعنى الكلموة حقوا

ل  (2)(( قائود  :ميور البحورأ))  قوائلا: القول فوي هوذل المفوردة صواحب معجوم الرائود المعاصور. وفصَّ

) سطول بحري واللفظة منحوتة مون أميرال قائد , األ (ميرال)أومنها نحتو لفظة  ,سطول بحريأ

القائوود  :أي ,ميوور البحوورأومنحوتووة موون  ,نهووا عربيووةأ. فاألصوول فووي هووذل اللفظووة (3)(( (ميوور البحوورأ

ن اللفظوة قود أفوو للنظور والل ,سواطيلوقائد لمن ركوب البحور فوي السوفن واأل ,لبحروالرئي  في ا

نهوا عربيوة وقود أوالحوق  ,حسوب قوول صواحب معجوم روضوة اللغوة وغيورلبإلنكليزيوة ى الوإنُسبو 

ن أوقود يكوون السوبب  ,خذها اإلنكليز من عربيتنا وشاعو وانتشرت وُعرفو كأنها لفظة إنكليزيوةأ

نهوا أ نوابهوذا يتبويَّن ل ,فوي عربيتنوا اا ليهم, لكننا نجود للنحوو جوذورإسبو اإلنكليز لهذا نُ من نحتها هم 

خوذها اإلنكليوز لتشويم وتعورف كأنهوا أعربية في األصل والمعنى والنحو, ونتيجوة التوأثر والتوأثير 

صوولها أنهووا لفظووة غريبووة عوونهم وأعووادوا اسووتعمالها متوووهمين أن العوورب أوالطريووف  ,لهووم ةلفظوو

 خذ بذلك صاحب روضة اللغة.أزي كما إنكلي
 

 ثد  ح  الم   :سادسا

 لم تذكرها المعاجم العربيوة هو الذي يجري في االستعمال الحديث بمعان   :لفاظث من األد  ح  المُ      

ا, يختلوف عون المعنوى الووارد  ,وجرى استعماله بمعنى جديد مم بداية القورن العشورين القديمة غالبا

وولم يكون المُ  .(4)ستعملاوشاا و ةلى العربيإو لفظ دخل أ ,في المعاجم القديمة ا بوالقرن د  ح  ث مقترنوا

ووو)) المُ  :ثوووهد  ح  كووول عصووور مُ لف ,العشووورين فقوووط , وذكووور (5)ن لوووم يكووون ((أ ث هوووو الكوووائن بعووودد  ح 

وتج  بألفواظهم))  ل(:911)تالسيوطي دثه المولَّدون الذين ال يُح  و, فالمُ  (6)( ((ما أح  د ولَّوث هوو المُ د  ح 

ن مووا إفووي االشووتقاق: )) المغربووي ذ قووال عبوودالقادر ؛ إد بعصوور مووا بعوود االحتجووا ولَّووُخووصَّ المُ ن إو

ون نمي  وأداا كان يحسن منا ولَّ ينال مُ سم    دون مون ولَّوث... فالمُ حودَّ د ومُ ولَّولوى قسومين: مُ عمه ز بينوه ونقس  

ثون في حد  حدثه المُ أ لى عصورنا هذل, وماإثون من عاشوا بعدهم حد  كانوا في صدر اإلسلم, والمُ 

ا حود  دبواء مُ يه األكلمهم من الكلمات والتراكيب واالصوطلحات كوان يُسوم     نهج, علوى هوذا الو(7)(( ثا

ف اللفظ الُمحد ث في  ثون فوي العصور حود  )) اللفوظ الوذي اسوتعمله المُ إذ قوالوا:  المعجوم الوسويطُعر  

 .(8)وشاا في لغة الحياة العامة(( ,الحديث

لفوواظ الشووائعة فووي عصووورها ومووا فالمعوواجم العربيووة القديمووة والحديثووة تووورد المفووردات واأل        

كل عصور لف ,ما يتعلق باالكتشافات والمخترعات الحديثة ال سيماوالحياة مستمرة بالتطور و ,قبلها

لم ن إو ,ثةد  ح  وقد أورد صاحب معجم روضة اللغة بعض المفردات التي تعد مُ  ,لفاظثه من األد  ح  مُ 

                                                 
 . 55معجم روضة اللغة :  - 1
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ا, فقود اسوتهديو إيشور  التوي لوم يونص عليهووا  ثوة فوي المعجومحد  لفواظ المُ لوى معرفوة األإليهوا تصوريحا

ل المجمم الأث ومما حد  نه مُ أليه المعجم الوسيط بإصراحة من خلل ما أشار   .لغوي العربيقرَّ

ا مُ ف      ا حود  في مادة ) برق( أورد صاحب روضة اللغة لفظوا إذ  محودثح بأنوه ن يصور   أدون مون ثا

لفواظ , البرقيوة مون األ(1)البرقية: خبر عاجل يرسل بواسوطة البورق (( ,رسل برقيةأ: )) أبرق: قال

داللوة اللفوظ لنوا أنَّ تأصيل اللفوظ, يتبويَّن ل لى المعاجم القديمةإن عدنا إثة وحد  التي تدل على أشياء مُ 

فضولا  ,هفيوالسوماء وأبورق لغوة ومنوه بورق  ,فالبرق والبريق هو اللمعوان والوتبأل ,لم تختلف بينهم

وهذل المعاني اتفق عليها أصحاب المعاجم  ,عن اللمعان يأتي للداللة على اجتماا السواد والبياض

 (8), والمصوباح (7), والمحكوم(6), والمقايي (5), والصحاح(4), والتهذيب(3), والجمهرة(2)منها العين

ومون هوذل الصوفة وهووي  ,, فوالبرق معوروف هوو لمعوان فووي السوماء ينمواز بسورعة خاطفوة وشووديدة

سولك معدنيوة أوهوي برقيوة ترسول عبور  ,ثوةحد  السرعة اكتسب اللفظ معنى جديداا وارتبط بداللة مُ 

ألنهوووا ارتبطوووو بمخترعوووات  ؛ثاتحووود  وهوووذل الداللوووة مووون المُ  ,لوووى أمووواكن بعيووودةإتحمووول الرسوووائل 

هلوه بنجاحوه ألوى إ أبورق الطالوب ,لويهم برقيوةإرسول أ :هلوهألوى إديثة )) أبرق الرجل واكتشافات ح

خوور بواسووطة جهوواز آلووى إرسووالة ترسوول موون مكووان  )) البرقيووة: :عجووم الوسوويطمفووي ال ورد. و(9)((

)) : وفي الموضم نفسه ذكور ,قرها المجممألفاظ التي نها من األإلى أفأشار  (10)(( (مج)التلغراف 

, فهوي مون (11)(( (ثوةحد  مُ )رسل برقية أو ,صابه ضوء البرقأوفلن برق و ,برقو :السماءبرقو أ

ل المُ حد  االكتشافات المُ  )) البورق... قووة الكهربواء التوي تسوير علوى  ذلك فذكروا أن ثونحد  ثة وفصَّ

ى سوومَّ قاصووي البعيوودة بإشووارات خاصووة مصووطلح عليهووا, ويُ لووى األإسوولك معدنيووة تحموول الرسووائل أ

 .      (12)ى برقية ((فرنجي. والرسالة التي يحملها تُسمَّ اإل هراف بلفظالتلغ

ا مُ      ا فووي بوواب الوودال مووادة حوود  وقوود أورد صوواحب روضووة اللغووة لفظووا عووة: قووائلا:  (درا)ثا )) الُمدرَّ

عة(13)السيارة الحربية المصفحة بالحديد (( ا وجاء على صويغة  :. الُمدرَّ اسم مفعول من الفعل درَّ

لمعواجم ى الوإ رجووايو به السيارة الحربيوة فموا سوبب تسوميتها بالمدرعوة ؟ عنود الالمؤنث وقد ُسم   

صل فيه كموا واأل ,اسم لنوا من األدوات في الحرب :والدرا ,صل االسمأ (درا)ن أالعربية نجد 

اعوة :درا الرجولأو ,حديود)) الدرا: اللبوس وهو حلوق ال: قال صاحب العين  :لوب  الودرا... الدرَّ

 ال مووونإخووور ال يكوووون آضووورب  :والمدرعوووة ,ضووورب مووون الثيووواب وهوووو جبوووة مشوووقوقة المقووودم
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صواحب , و(3)التهذيب صاحب عن هذا المعنى وال ,(2), ولم يختلف صاحب الجمهرة(1)الصوف((

ل  صاحب المقايي (4)الصحاح صول واحود وهوو شويء مون أ: )) الودال والوراء والعوين قائلا  , وفصَّ

ا فالوودرا درا الحديوود (( وول عليووه تشووبيها سوواس أ, و(6), واتفووق صوواحب المحكووم(5)اللبوواس ثووم يُحم 

وأُخذ منه الدرا والودروا  ,صل في معنى درا هو اللب إيراد المعنى نفسه, واألعلى , (7)البلغة

طووى بووه الجسووم لحمايتووه موون ضووربات السوويوف وهووي مووا يسووتعمل فووي الحوورب موون حديوود يُلووب  فيغ

عوة  ,والرماح اسوم يطلوق علوى بمعنوى وفي معجم روضة اللغة والمعواجم الحديثوة قود وردت الُمدرَّ

فنورى  ,سيارة حربية مصفحة ومغطاة بالحديد وهي من أنوواا السويارات المسوتعملة فوي الحوروب

وهنوا تغطوى بوه  ,يغطوى بهوا الجسوم و ثيوابأنوه لوب  إن المعنى تقارب من المعنى القوديم للودرا فأ

ا بالثوب والحديد في المعنى القديم والحديث ن أضواف القوديم القمواش إو ,السيارة كأنها تلبسه تشبيها

ا أوالصوف  ا للقوديم والحوديث يوبقو ,يضوا  ذكورتو ,معنوى اسوتعمالها فوي الحوروب للحمايوة ملزموا

عة ةلفظ عنالمعاجم الحديثة  ا  السفينة ما يأتي المدرَّ اها وصفَّحها غطَّ  :و السيارة ونحوهاأ: )) درَّ

عوة ا عربوة  :بصفائح الحديد... المدرَّ و سوفينة حربيوة قويوو جودرانها أصويغة المؤنوث لمفعوول درَّ

))  :, وجواء فوي الوسوويط( 8)((بصوفائح الُصولب والفووالذ وزودت بوسوائل القتوال سولح المودرعات

عة ا بالصل :المدرَّ  ث.      د  ح  نه لفظ مُ ألى إوقد أشار  (9)(( (ثةحد  مُ )ب السفينة تدرَّ
     

 العامي اا:سابع

لى المفردات التوي ُحرفوو إ شارةإ ,العامي هو من المصطلحات التي عرفتها المعاجم العربية      

ا ولَّوعلى ألسونة المُ  ا أو بالداللوة أيتعلوق باألصووات  دين تحريفوا وال يمكون تخريجوه علوى  ,و بهموا معوا

 .(10)من أصول اللغة الفصيحة صلأ

ا العامي نوع عد  وقد يُ       األصول لهوا,  ند؛ فهما استعمال اللفوظ بصوورة تختلوف عوولَّ من أنواا المُ  ا

 ىسومَّ يُ و ,لى عصوورنا هوذلإمن عاشوا بعدهم فثون حد  ما المُ أ ,دون في عصر صدر اإلسلمولَّ فالمُ 

ا حد  المُ  ا أث عاميا ا  ى, ويُسمَّ (11)حيانا ا أو ,بالعامي أحيانا د ولَّ و المُ أد العامي ولَّ حيانا بالمُ أبالدار  و حيانا

 .(12)فصيح الكلم  فيهذا النوا  تخدامصدر مجمم اللغة العربية قراراا بحظر اسأوقد  ,الدار 
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فقال الخليل: )) وعند العاموة الونعش  ,و ما قالو العامةأالمعاجم مصطلح العامي  توقد أورد      

يه العاموة العربوون زهري: )) العربان والعربون الوذي تسوم   وقال األ .(1)للمرأة والسرير للرجل ((

))(2). 

ن الكوولم نوموون الكوولم مووا نطووق بووه العامووة علووى غيوور سوو ,لووى العامووةإوالعووامي )) المنسوووب       

 .(3)صحى ((والعامية لغة العامة وهي خلف الف ,العربي

قووال صوواحبه: ))  ,العاميووة وجووود فووي معجووم روضووة اللغووة, منهووا فووي مووادة ) شوونب ( ولبلفوواظ    

لقود أورد المعنوى األصولي  ,(4)وبعوض العاموة تطلقوه علوى الشواربين (( ,سنانالشنب: الحدة في األ

د أوردت ه العامووة موون معنووى جديوود, والمعوواجم العربيووة القديمووة قوواسووتعملتبعووه بمووا أللفووظ شوونب ثووم 

, ولوم يختلوف (5)((نيواب موم مواء وصوفاءفقال صاحب العين : )) الشونب: دقوة األ ,المعنى األصلي

. (9), والمحكووم (8), والمجمول(7), والصووحاح (6)أصوحاب المعوواجم بعودل عوون هوذا المعنووى كوالجمهرة

الشوارب: سونان. وذُكور الشونب بمعنوى أخرى كالرقة والعذوبة للثغور واأل ين أورد بعضهم معانإو

مووا المعجووم , أدون توضوويح علقتوه بووالمعنى األصولي ,(10)العليوا (( ة)) الشونب: شووارب شوعر الشووف

وول الحووديث فووي هووذا المعنووى  ؛الوسوويط سوونان... جمووال الثغوور وصووفاء األ :))الشوونبقووائلا: فقوود فصَّ

نب , فلفووظ الشوو(11)واسووتعملول فيووه حتووى تناسوووا األصوول (( ,ثون اسووتعاروا الشوونب للشوواربحوود  والمُ 

ول  لنوا ُسوم    م  للشارب هو عامي ولكن ل   ا عنود بعوض العووام ؟! , ففصَّ حود المحودثين أي الشوارب شونبا

كة)قول في دارجتنا الشنب: الشارب... والشنب ن))  :قائلا  ر  فووال نيواب والمشوانب: األحدة األ (:ُمح 

 :شوفارواأل ,شوفاراا أجفان فهو مجاز مرسل علقته المجاورة كتسمية الشعر النابو على األ ,الطيبة

 .(12)((جفانحروف األ

ا في الكلم العامي قائلا: )) الشونب  وذكر هشام النحاس تفصيلا        عن سبب تسمية الشارب شنبا

والشونب فوي الفصويح  ,ون الشواربين شونباتغير الشارب. عوامنا في الشام ومصر وغيرهما يُسوم  

 .(13)امة تكني بالشنب عن الشارب ((ولكنه قريب منه بالمجاورة... والع ,لي  الشارب

 :قوائلا  ليه من معنى جديود عنود العاموةإوذكر عبدع الجبوري المعنى األصلي للشنب وما آل        

ووأسوونان بريووق األ :))الشوونب  (الشوووارب)بال و البوورد فووي الفووم.. والشوونب فووي العاميووات العربيووة الس 
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ض اللهجووات بسوبب علقووة عوية الشووارب فوي بسوتعمل الشونب فووي تسوم   افقوود , (1)شونبات(( :والجموم

  .صلي لهخرى مم بقاء االسم األأكسبو الشارب تسمية أالمجاورة بينهما التي 

ا قووا ىوفووي مووادة ) ضوون      ا عاميووا : )) الضوونى: األوالد لا ئ( ذكوور صوواحب معجووم الروضووة لفظووا

وعنود  ,لفوظ عوامين الضونى أذكور  ,(2)"عامية" تطلوق علوى الموذكر والمؤنوث والجموم بنوعيوه ((

ذا كوان بوه مورض إ)) ضوني الرجول..  :ن صواحب العوين قوالألمعاجم لتأصويله نجود ى الإ رجواال

عون  , وأورد صاحب التهذيب نقلا (3)كثر ولدها (( :أي ,و في الولدث  ف  ذا ن إأ ...ن ض  ة ت  أالمر أت  ن وض  

, فقود ذكور الضونء بوالهمزة (4)ولودها ((ذا كثر إو نُ ض  المرأة ت   و  نء: الولد... ضن بي عبيد: )) الض  أ

 ,كثر ولدها :ممدود ,وذكر صاحب الصحاح: )) ضنو المرأة ضناءا  ,الولد والفعل ضنو بل همز

ن أ, وذكور صواحب المقوايي  (5)الولد بفتح الضاد وكسورها بول هموز (( :وُ ن  يهمز وال يهمز... الض  

د بوين مهمووز وغيورل يودل ذلوك خور يتوردواآل ,صلن صحيحان األول يودل علوى المورضأضنى  

و :فيقوال صل والنتوا  متقاربوان...واأل ,ما نتا إو ,ما أصلإ :على شيئين وأ  ن ض  أ وهوي ن ت المورأة ض 

 .(6)ذا كثر ولدهاإوأضنأت  ,ضائنة

وونى:أن وذكور ابوون منظوور  , وجوواء فوي المعجووم الوسوويط: )) الضونء موون كوول (7)األوالد(( : )) الضَّ

 .(8)كثر نسلها (( :وضنأ وغيرها ضنواا نسله.. ضنو المرأة : شيء

وقود  ,والثواني الولود وكثرتوه ,وهوو موا ابتعود البحوث عنوه ,فالضنى له معنيوان األول المورض       

العاميوة اللفوظ  بوه خوذتأأوردته بعض المعاجم بالهمزة ضنئ أو بل همز ضنى كموا بيَّنوا وهوذا موا 

 ليدل على المعنى الدال على الضنى األوالد.

وو       ى نقووول فووي دارجتنووا ن وذكوورت المعوواجم الحديثووة المرتبطووة باأللفوواظ العاميووة اللفووظ )) الض 

صل فيها الضنء وُسهلو الهمزة واستعيض واأل ,ولدي :أي ,ضناي :ونقول ,نسانالضنى: ولد اإل

وول  الحووديث فووي هووذل المسووألة هشووام (9)لف وُعوموول اللفووُظ معاملووة المقصووور ((عنهووا بوواأل , وقوود فصَّ

ووإالنحوواس  ووأى ن ذ قووال: )) الض  موون عبووارات األمهووات  (الضوونا غووال يووا ضووناي)اء: الضوونء ن و الضَّ

غلوب بلودان العورب وأصولها أو ,وفي مصر ,تعبيراا عن تعلقهن باألبناء وذلك في عاميتنا في الشام

ا وفتأطلقوا أفتخففوا من الهمزة و ءُ ن  الضَّ  ا  ,(10)حوا النون الساكنة قبلها ((لفا فقد أورد لنا مثلا عاميا

ن يوأتي ضونء بوالهمز يودل علوى أفاألصل  ,في الفصحى ن كان له جذور  إو ,عامية اللفظ لنا كدليؤ

يتبويَّن أن الضونى  ,بول هموز أون كانو بالهمز إف ,إمكان ورودها بل همز همن أورد بعضإالولد, و
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صولها ألسونة العاموة لتكسوب صوفة العاميوة متناسوين أتعنى األوالد هي فصويحة قود اسوتعملو علوى 

 الفصيح.

 

 الخاتمة :

بطرائوق  ُعنوي عنايوة كبيورةبعد هذل الدراسة يتبيَُّن أن د. أحمد الخاني في معجمه روضة اللغة     

ا, وإحوودى الوسووائل االشووتقاق بوصووفه أحوود سووبل تطووور اللغووة ونحوهووبموضوووا  فوواهتم تنميووة اللغووة

ب والودخيل اللوذين هموا مون أهوم مظواهر , ومتبعة للتنمية في العصر الحوديثال عوالج قضوية المعورَّ

ثوة التوي طورأت علوى اللغوة, بفضول حد  دة والمُ ولَّولفواظ المُ األ عوالجو االقتراض اللغوي في العربية,

المعاصور؛ فقود رصود  والصناعي الكبيور فوي عالمنوا التقني التطور الحضاري الناشئ عن التطور

. لوم يتنواول د, وثة التي شاا استعمالها وأقرتها المجوامم اللغويوةحد  دة والمُ ولَّ جمهرة من األلفاظ المُ 

ق التنمية اللغوية, فلم يورد في معجموه إال ائوسم موضوا النحو بوصفه طريقة من طرتالخاني ب

ا ألفاظ األلفواظ العاميوة التوي در  مون  على أنها لم يغفل النص, وقليلة جداا عالجها كما بينها البحث ا

ا  ا عامية ال ينبغي ألى كونها عاستعمالها على ألسنة العوام منبها   لفصيح استعمالها.للفاظا
 المصادر والمراجع

 القران الكريم   -

    السدود، هد(،، ححققد م محمدد باسدو عقدون 538أساس البالغة ، أبو القاسم محمد بن عمرو بن أحمدد الممشردرج ردار
 م.1998لبنان،  –الطبعة األولى، دار الكحب العلمقة، بقروت 

   ه(،, ححقق  وررح عبدالسالم محمد هارون ، الطبعة الثالثة ، 321 – 223االرحقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بن درقد
 مصر . -مكحبة الشانري 

 بغدداد ،  –الحكرقحدي، مطبعدة المعدار  هد(،، ححققد  محمدد صدالح 316االرحقاق، أبو بكر محمدد بدن السدرج السدرا   ت
 م .1973الطبعة األولى ، 

  م.1908الفرالة بمصر،  -االرحقاق والحعرقب، عبدالقادر المغربي، مطبعة الهالو 
 هد(،، ححققد م عبدالحسدقن 316األصوو في النحو، أبو بكر محمد بن السرى بن سهو النحوج المعرو  بابن السدرا   ت

 بقروت.  –بنان الفحلي، مؤسسة الرسالة، ل
  م 1983لبندان،  –هد(،، عدالم الكحدب، بقدروت 515األفعاو، أبو القاسم علي بن رعفدر المعدرو  بدابن القطداص الصدقلي– 

 ه( .1403
 ا ، عدالم الكحدب القداهرت، الطبعددة  -األلفدا  المحدثدة فدي المعدارم العربقددة المعاصدرت، الددكحور علدي محمدود حرددي الصدرت

 م. 2009 -ه( 1430األولى، 
 هد(،، ححققد م قوسد  الردقم محمدد 761أوضح المسالك إلى ألفقة ابن مالك، عبدد  بدن قوسد  رمداو الددقن ابدن هردام ت

 البقاعي، دار الفكر.
  حدددا  العدددروس مدددن ردددواهر القددداموس، محمدددد بدددن محمدددد بدددن عبددددالرماق الحسدددني، أبدددو الفدددق ، الملقدددب بمرحضدددى

 لبنان.  –الهداقة، بقروت  ه(،، ححقق م مرموعة من المحقققن، دار1205المبقدج 
  هد(،، ضدبطو وصدححو مرماعدة مدن العلمداا ب ردرا  816الحعرقفات، علي بن محمد بن علي المقن الردرق  الرررداني

 م .1983لبنان،  –النارر، الطبعة األولى، دار الكحب العلمقة، بقروت 
 ُعندي بنردرو وحصدحقحو وحعلقد  حواردقوم الردقم حفسقر االلفا  الدشقلة في اللغة العربقة، طوبقا العنقسى الحلبي اللبنداني ،

 م.1932قوس  حوما البسحاني، مكحب العرب، الطبعة الثانقة، 
    1حكملة المعارم العربقة، المسحررق رقنهارت بقحر آن دومج، نقلو إلى العربقة وعل  علقوم د. محمد سلقم النعقمي – 

 – 1979العددراق،  –منرددورات ومارت الثقافددة واالعددالم، بغددداد ،، الطبعددة األولددى، 10  – 9،، ورمدداو الشقدداط   8 
 م.2000

  ه(،، ححقق م محمد عو  مرعب، الطبعة األولى، 370حهذقب اللغة , أبو منصور محمد ابن أحمد بن األمهرج الهروج
 م.2001لبنان،  –دار إحقاا الحراث العربي، بقروت 

 ه(،، ححقق م الدكحور رممج منقر بعلبكي، الطبعة األولى، 321مدج  رمهرت اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن درقد األ
 م.1987لبنان،  –دار العلم للمالققن، بقروت 

  هدد(،، المكحبددة الحوةقفقددة، الطبعددة 1385هدد(،، ححققدد م محمددد علددي النرددار ت392الشصددا، ، أبددو الفددحح عثمددان بددن رنددي
 م.2015األولى، 

 م.1960 –ه( 1379ه(،، دار العلم للمالققن، الطبعة األولى، 1407صالح  دراسات في فقو اللغة، د. صبحي إبراهقم ال 
 ت،.-دراسات في فقو اللغة، محمد االنطاكي، دار الررق العربي، بقروت، الطبعة الرابعة,  د 
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 هد(،،12دسحور العلماا  رامع العلوم فدي اصدطالحات الفندون،، القاضدي عبددالنبي بدن عبدد الرسدوو األحمدد نكدرج ت ق 
ب   م.2000 -ه( 1421بقروت، الطبعة األولى،  –عباراحو الفارسقةم حسن هاني فح , دار الكحب العلمقة، لبنان عرت

 دور الكلمة في اللغة، سحقفن اولمان، حررمو وةدتم لو وعلت  علقوم الدكحور كماو محمد بردقر، مكحبدة الردباب، مصدر,  د- 
 ت،.

 م .1992لم للمالققن، الطبعة السابعة، الرا،د/ معرم لغوج عصرج، ربران مسعود، دار الع 
   هد(،، ححققد م د.عبدد الدرحمن 672ررح حسهقو الفوا،د، محمد بن عبد  ابن مالك الطا،ي الرقاني أبوعبد  رماو الدقن

 م.1990 –ه( 1410السقد، د. محمد بدوج المشحون، هرر للطباعة والنرر والحومقع واالعالن، الطبعة األولى، 
 ه(،، ةدم لدو وصدححو 1069فقما في كالم العرب من الدشقو، رهاب الدقن احمد بن محمد بن عمر الشفاري  رفاا الغلقو

 -هد( 1418لبندان، الطبعدة األولدى،  –ووث  نصوصو وررح غرقبوم الدكحور محمد كرتاش، دار الكحب العلمقدة، بقدروت 
 م.1998

 هد(،، ححققد م د. حسدقن بدن عبدد  573حمقدرج القمندي  رمس العلوم ودواا كالم العرب من الكلدوم، نردوان بدن سدعقد ال
 –لبندان، دار الفكدر، دمرد   –العمرج ومطهر بن علي االرقاني و د.قوس  محمد عبد ، دار الفكر المعاصر، بقروت 

 م.1999 -ه( 1420سورقا، الطبعة األولى، 
  الصدداحبي فددي فقددو اللغددة العربقددة ومسددا،لها وسددنن العددرب فددي كالمهددا، أحمددد بددن فددارس بددن ذكدداا القموقنددي الددرامج أبددو

 م.  1997 -ه( 1418ه(،، محمد علي بقضون، الطبعة األولى،395الحسقن 
  ر عطتدار، هد(،، ححققد م احمدد عبددالغفو393الصحاح حا  اللغة وصحاح العربقة، أبو نصر إسماعقو بن حماد الردوهرج

 م.1987لبنان،  –الطبعة الرابعة، دار العلم المالققن، بقروت 
 ه( 1427القاهرت، الطبعة األولى،  -علم االرحقاق ن رقاً وحطبققاً، األسحاذ الدكحور محمد حسن حسن ربو، مكحبة اآلداب- 

 م.2006
   ابدراهقم السدامرا،ي , دار الرردقد للنردر هد(،, ححققد م د. مهددج المشمومدي, ود. 175العقن, الشلقو بن أحمد الفراهقدج

 م .1981بغداد,  -والحومقع, الطبعة األولى, العراق
  م.1999 -ه( 1420القاهرت، الطبعة السادسة ،  –فصوو في فقو العربقة، الدكحور رمضان عبد الحواب، مكحبة الشانري 
  م.2007 –هت 1428، الطبعة األولى، القاهرت –فقو اللغة ، الدكحور حاحم صالح الضامن، دار اآلفاق العربقة 
  م.2004مصر، الطبعة الثالثة،  –فقو اللغة، د. علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنرر والحومقع 
  ،م.1964فقو اللغة وشصا،  العربقة، محمد المبارك، دار الفكر للطباعة والنرر والحومقع 
 ،ه(.1393 –م 1974مصر،  –القاهرت  في اللغة ودراسحها، د. محمد عقد، عالم الكحب 
   هد(،، ححققد م مكحدب ححققد  الحدراث فدي 817القاموس المحقط ، مرد الدقن أبو طداهر محمدد بدن قعقدوب الفقدروم آبدادج

مؤسسة الرسالة، بإررا م محمد نعقم العرةسوسي، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنردر والحومقدع ، بقدروت 
 م.2005لبنان ، –

 مصدر،  –ه(،، ححقق م عبدالسالم محمد هارون، مكحبة الشانري، القاهرت 180لكحاب لسقبوقو، عمرو بن عثمان بن ةنبر ا
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