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  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩٠ شتاء، ثامنال مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري  
  )دراسة معجمية»(الفرج بعد الشدة«و »نشوار احملاضرة«يف كتايب 

  الدكتور ماهر عيسى حبيب
  عفراء رفيق منصور

  امللخص 
ل هذه الدراسة مجلة من ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري يف كتايب (نشوار تتناو   

احملاضرة) و(الفرج بعد الشدة) للقاضي التنوخي أمنوذجاً من ذلك القرن؛ حيث سترصد التغيريات 
ظة موافقة تلك الصوتية والداللية لأللفاظ املتناولة، وذلك من خالل حتليلها إىل مقاطعها الصوتية ومالح

املقاطع للنسج الصوتية العربية أو خمالفتها هلا ليتم رصد ذلك االختالف وبيان التغيريات املقطعية 
  لأللفاظ املعربة عند دخوهلا يف االستعمال اللغوي السياقي العريب.

ملعاجم وأما على املستوى الداليل فسيتم رصد التغيرات الداللية بعرض تلك األلفاظ على عدد من ا   
اللغوية العربية حبسب انتمائها إىل مراحل زمنية متتالية، وعلى عدد من معاجم املعربات لبيان مدى 
موافقة معانيها السياقية ملعانيها املعجمية أو خمالفتها هلا ورصد التطور الداليل الذي طرأ على دالالت 

  .تلك األلفاظ عند استخدامها لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري
  : التطور، املقاطع، املالبس، األلفاظ املعربة. كلمات مفتاحية

  املقدمة
ستتناول هذه الدراسة التغيري الداليل احلاصل يف ألفاظ أمساء املالبس األعجمية لدى العامة يف القرن    

لى الرابع اهلجري من خالل كتايب (نشوار احملاضرة) و(الفرج بعد الشدة) بوصفهما أمنوذجاً احتوى ع
لغة العامة يف ذلك العصر. وهنا ال بد من الوقوف على بعض النقاط واجلوانب النظرية اليت ستتناول 

                                                             
ا،  أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربيةسورية.، جامعة تشرينوآدا  
 ا، طالبة دكتوراه يف قسم اللغة العربيةسورية، جامعة تشرينوآدا. 

  م۲۳/۱۲/۲۰۱۱=  ۲/۱۰/۱۳۹۰خ القبول: م     تاري۲/۱۱/۲۰۱۱ش= ه. ۱۱/۷/۱۳۹۰تاريخ الوصول: 
  



 ٧٨  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
تعريفاً موجزاً وخمتصراً بكتايب (نشوار احملاضرة) و(الفرج بعد الشدة)، مث احلديث عن املقطع الصويت 

خمالفة هلا. مث احلديث عن وأشكاله، لتحليل األلفاظ إىل مقاطع صوتية موافقة للمقاطع العربية أو 
مفهوم التطورالداليل، ومظاهره وعوامله. ويقتضي البحث يف موضوع التطور الداليل، الوقوف عند 
ما حييط به من عوامل تفرضها عليه طبيعة اللغة احليوية واملتجددة مع جتدد احلياة اليومية؛ حيث 

فقد تكون بدوية البيئة أو حضرية، وقد  تنعكس طبيعة كل عصر على لغته، فللكلمة "بيئة تعيش فيها،
تعيش وتزدهر يف بيئة معينة، كأن يستعملها األدباء أو الرياضيون أو األطباء... وقد تعيش الكلمة 
دهراً طويالً حىت تكون من املعمرين، وقد يطويها البلى وينقطع استعماهلا حىت حتسب يف عداد املوتى 

. ولذلك جندلكل عصر ألفاظه ١قدها وتنشر بعد موا"مث قد تظهر بعد اختفاء أو تبعث من مر
املختلفة عن ألفاظ سابقه والحقه، إضافة إىل األلفاظ اليت تبقى على حاهلا يف كل عصر، وهناك ألفاظ 
أخرى تندثر وينتهي استعماهلا يف احلياة اليومية بني زمن وآخر "ورمبا تتغري مدلوالت كثرية؛ ألن 

تغريت طبيعته أو عناصره أو وظائفه، أو الشؤون االجتماعية املتصلة به، الشيء الذي تدل عليه، قد 
  . لذا ال بد لدارس اللغة من معرفة األسس اليت يقوم عليها موضوع التطور الداليل.٢وما إىل ذلك"

  
  أمهية البحث وأهدافه:

يت ترصد موافقة تكمن أمهية البحث من كونه يتناول ألفاظ املالبس األعجمية بالدراسة الصوتية ال   
هذه املقاطع للنسج املقطعية العربية أو خمالفتها هلا، وكذلك احلديث عن التطور الداليل الذي طرأ على 
داللة بعض ألفاظ عامة القرن الرابع اهلجري؛ حيث بدأت تتسرب إىل الدولة عناصر بشرية غريبة عن 

ة أسهمت يف ظهور ألفاظ وتراكيب اللغة أثّرت يف هذه األلفاظ، وأدخلت معها ظواهر لغوية جديد
جديدة ناجتة عن اختالط العرب ذه العناصر الغريبة. فضالً عن إجياد منتجات حضارية كثرية دخلت 
إىل احلياة العربية مع ألفاظ مسمياا ومن هذه النقطة انطلق البحث ليهدف إىل دراسة التطور الصويت 

يف كتايب (نشوار احملاضرة) و(الفرج بعد الشدة)، ودراسة والداليل احلاصل يف ألفاظ املالبس األعجمية 
                                                             

  .  ١٨٠،١٧٩،صفقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربيةحممداملبارك،)١(
  . ٩٢، صمباحث لغويةد. إبراهيمالسامرائي، )٢(



 ٧٩                                     ة وآدااية دراسات يف اللّغة العربجمل

  
النسج الصوتية والدالالت اجلديدة اليت ظهرت يف تلك الفترة. وستتم يف هذا البحث دراسة املقاطع 
الصوتية اليت تتكون منها ألفاظ العامة، وعرضها على النسج املقطعية العربية، مث دراسةالتطور الداليل 

لك  مبتابعة التطور الذي طرأ على هذه األلفاظ بعرضها على غري معجم من املعاجم أللفاظ العامة، وذ
العربية، وأبرزها (العني) و(مقاييس اللغة) و(لسان العرب) و(املصباح املنري) و(تاج العروس)، إضافةً إىل 

امة عدد من معاجم املعربات، وبذلك يتحدد هدف البحث يف دراسة ألفاظ املالبس األعجمية لدى ع
  القرن الرابع اهلجري، صوتياً و داللياً.

  منهج البحث
يسعى البحث إىل الوقوف على التغيريات الصوتية الداللية اليت طرأت على ألفاظ املالبس يف القرن    

الرابع اهلجري ومتابعة تلك التطورات عند تلك الشرحية الكبرية يف اتمع، من خالل تقصي املعاين 
لتها هذه األلفاظ من عصر إىل آخر حىت القرن الرابع اهلجري؛ وهذا يقتضي اختيار والدالالت اليت مح

املنهج الوصفي؛ ذلك أن البحث يقوم بدراسة تطور املفردات وتوصيف هذا التطور وحتديد نوعه، 
يف  واملنهج التارخيي املستخدم يف متابعة التطور احلاصل يف املفردات، إضافةً إىل املنهج املقارن املعتمد

أثناء دراسة األلفاظ األعجمية اليت درست دراسة مقارنة حني ذكرت أصوهلا الفارسية واآلرامية 
  واليونانية. 

  التعريف بكتايب (نشوار احملاضرة) و(الفرج بعد الشدة)
ألف القاضي التنوخي (نشوار احملاضرة) الذي مل يضمنه صاحبه شيئاً نقله من كتاب. وهوأشهر    

تنوخي وامسه الكامل هو: (نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة)، ويسمى أيضاً: جامع كتب القاضي ال
التواريخ، اشترط على نفسه فيه أال يضمنه شيئاً نقله من كتاب. وهو يقع يف أحد عشر جملداً، طبع 

لشدة) منها مثانية أجزاء حمققة بتحقيق احملامي عبود الشاجلي، صادرة عن دار صادر. وأما (الفرج بعد ا
فيقع يف مخسة جملدات صادرة عن دار صادر، وحمققة بتحقيق عبود الشاجلي، وعلى غرار كتاب 
(نشوار احملاضرة) صنف التنوخي مادة كتابه (الفرج بعد الشدة) فقد كان يذكر األخبار اليت ينقلها من 

جزءاً غري يسري من  الكتب حتت عناوين رئيسة، مث يقوم بسرد اخلرب. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنّ
وقد نقل . مقتطع من كتاب (نشوار احملاضرة) -كما يذكر التنوخي نفسه- كتاب (الفرج بعد الشدة) 



 ٨٠  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
التنوخي يف الكتابني كليهما أخباراً تلقطها من أفواه الرجال واحلفظة، فخشي التنوخي من ضياع هذه 

  كتاب.  األخبار بوفاة أولئك الرجال فبدأ بنقل تلك األخبار وحفظها يف
  ) وأشكاله:syllableمصطلح املقطع الصويت (

يف التشكيل الصويت للكلمة، فاملقطع  )phonemeيأيت املقطع يف املرتبة الثانية بعد الفونيم (   
مركب من فونيمات عدة جتتمع وفق ترتيب معني لتشكل هذه الوحدة الصوتية املسماة باملقطع. أما 

اختالف آراء اللغويني، لذا لن نتوسع يف احلديث عنها لكن سنذكر مفهوم املقطع الصويت فقد اختلف ب
مفهوماً واحداً وحنيل إىل مراجع للتوسع يف هذا اال، وهو "واحدة صوتية أكرب من واحدة الصوت 
املفرد. وتتألف هذه الواحدة من صوت طليق واحد، قصرياً كان أو طويالً، معه صوت حبيس واحد 

  . ١أو أكثر"
  قطع الصويت يف العربية وخصائصه:أشكال امل

ختتلف آراء اللغويني وتقسيمام للمقطع، وتتعدد مصطلحام حول األصوات فهناك من يسميها    
(صوامت، وصوائت) وهناك من يسميها (حبيسات وطليقات)، ومنهم من يقسم املقاطع العربية تبعاً 

طاكي)؛ فاملقاطع عنده من حيث موضع ملوضع الطليق، والطول  والقصر، مثل األستاذ (حممد األن
  الطليق ثالثة أقسام: 

"١- بِ -مفتوح: وهو املقطع الذي ينتهي بالطليق، مثل: ب- بو.  -يب -با -ب  
٢- نمغلق: وهو ما انتهى باحلبيس، مثل: ع- نقُل -م- ابب- ديع- .دوع  
  ثُكْلْ. -قرد -بحرمضاعف اإلغالق: وهو ما تال الطليق فيه حبيسان، مثل:  -٣

قصري: وهو ما تألف من طليق  -١وتنقسم من حيث الطول والقصر إىل ثالثة أقسام أيضاً: 
متوسط: وهو ما تألف من طليق طويل مع حبيس  -٢ت.  -ك -قصري مع حبيس واحد، مثل: بِ

طويل: وهو ما  -٣قُم.  -من -يف، أو من طليق قصري مع حبيسني، مثل: عن -فو -واحد، مثل: يا
تألف من طليق طويل مع حبيسني، مثل: باب- يسأو من طليق قصري مع ثالثة حبيسات،  -ك ،عود

ردمثل: ب- بقُر- ".دن١ع .  
                                                             

دروس يف علـم أصـوات   . وينظر: جانكانتينو،۱/۲۱،احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفهاحممد األنطاكي،  - ١



 ٨١                                     ة وآدااية دراسات يف اللّغة العربجمل

  
  وسترتكز هذه الدراسة على تقسيم املقاطع الصوتية، إىل مخسة أنواع هي:

امت + صائت طويل، أي: ـ ص ٢ـ صامت + صائت قصري، أي: (ص ح).  ١"املقاطع املفتوحة:
  (ص ح ح). 

ـ صامت + صائت  ٤ـ صامت + صائت قصري + صامت، أي: (ص ح ص).  ٣املقاطع املغلقة: 
ـ صامت + صائت قصري + صامت + صامت، أي: (ص ٥طويل + صامت، أي: (ص ح ح ص). 

  . ١ح ص ص)"
  مفهوم التطور الداليل، ومظاهره

ضيها طبيعة احلياة، وهو شيء يفرضه االنتقال من حال إىل يعد التطور واحداً من األمور اليت تقت   
حال، ومن وضع إىل آخر؛ يتجلى يف أشكالٍ ومظاهر متنوعة ومتعددة، منها التطور االجتماعي 
والتطور االقتصادي والتطور الصناعي والتطور العلمي، وملا كانت اللغة واحدة من وسائل إبراز هذه 

حدوث التغيري والتطور فيها، لكي تواكب التطورات السابقة مجيعها املظاهر كافة، فقد كان لزاماً 
وتظهرها، وهذا ما جعل اللغة كائناً حياً له طبيعته الذاتية، "وإن تطور اللغة حمكوم بقوانني ثابتة 

. ومن البدهي أنه عندما تتطور اللغة، تتطور ٣كالقوانني اليت حتكم مظاهر التطور األخرى يف الطبيعة"
اليت حتملها هذه اللغة. واملفهوم السائد ملصطلح التطور هو: التغير واالنتقال من شكل إىل شكل  املعاين

آخر، أو من واقع إىل واقع أفضل، غري أن هذا املفهوم ليس معياريا، فالتطور قد ال يكون بالضرورة 
لبيا حيكم على انتقاال إىل األفضل، خاصة يف ما يتصل مبوضوع اللغة وتطورها، فقد يكون التطورس

مفردة ما باملوت والزوال واالنقراض. أمااجلذر اللغوي هلذه اللفظة فهو (طور)، و"الطور: التارة، 
تقول: طَوراً بعد طَور أي تارة بعد تارة، ومجع الطَّور أطوار. والناس أطوار أي أخياف على حاالت 

                                                                                                                                                           
علم األصوات العام (أصـوات  و د. بسام بركة، .۱۳۹، صأصوات اللغة.و عبد الرمحن أيوب، ۱۹۱، صالعربية

برامجاتية اللغة و د. رمي املعايطة،. ١١٣، صاألصوات اللغويةو د. إبراهيم أنيس،. ۱۴۶-۱۴۳ص  ،اللغة العربية)
  .٤٦، صودورها يف تشكيل بنية الكلمة

  .۱/۳۰، عربية وحنوها وصرفهااحمليط يف أصوات الحممد األنطاكي،)۱(
  .١٦٤، ص األصوات اللغويةد. إبراهيم أنيس، )- ١
  



 ٨٢  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
ى. والطَّور: احلال، ومجعه أطوار، وقال ثعلب: أطواراً أي خلقاً خمتلفة كل واحد على حدة... شت

  . ٤واألطوار: احلاالت املختلفة والتارات واحلدود، واحدها طَور... والطَّور: احلد بني الشيئني"
إذاً فمفهوم التطورال يعين التقدم ضرورة، بل هو االنتقال من شكل آلخر أي التغري. أما مفهوم 

وهو مفهوم يتفق عليه معظم دارسي اللغة، فمجال  الداللة فيشري إىل املعىن الذي حتمله املفردات.
الدرس الداليل لديهم "دراسة املعىن اللغوي على صعيدي املفردات والتراكيب، وإن كان املفهوم 

. أما معىن اللفظة يف ٥السائد هو اقتصار علم الداللة على دراسة املفردات وما يتعلق ا من مسائل"
املعاين التالية: "دلل: أَدلَّ عليه وتدلّل: انبسط، والدالّة: ما تدل به معاجم اللغة فجاء يف باب (دلل) ب

على محيمك... وفالن يدلُّ على أقرانه كالبازي يدلّ على صيده... ودلّه على الشيء يدلّه دال وداللةً 
أن  -ن هذا املفهوم انطالقاً م -. نستنتج ٦فاندلّ: سدده إليه، ودللته فاندلّ، والدليل: ما يستدلُّ به"

داللة األلفاظ: هي ما تدلنا عليه من معان توضح هدف املتكلم من كالمه، وجتلو غرضه منه. وهكذا 
يكون مفهوم التطور الداليل هو: التغري الذي يطرأ على املفردة، سواء أكان املعىن املتطور دالليا جديداً 

  املعىن األساسي للكلمة.   أم كان قريباً من الداللة السابقة، أو حىت لو انقرض
وأما أسباب التطور الداليل فقد تنوعت بتنوع العوامل املؤثرة يف تطور اللغة، وميكن إمجال 
عوامل التطور الداليل، يف نوعني من العوامل: عوامل خارجية: تتعلق بالبيئة االجتماعية والتارخيية 

ا وهي األسباب أو العوامل الصوتية واالشتقاقية والثقافية والنفسية. وعوامل داخلية: تتعلق باللغة نفسه
  . والنحوية والسياقية اليت منيزها من خالل االستعمال

  مظاهر التطور الداليل: 
ظهرت مظاهر التطور الداليل وجماالته عند اللغويني القدامى من خالل أفكار وأمثلة عرضوها يف    

مباشرة إىل موضوع التطور الداليل ومظاهره،  حديثهم عن ظواهر لغوية خمتلفة، فكانت إشارات غري
.  ١أدركوا فيها فكرة ختصيص العام يف مثل قوهلم: "ومما يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غريه..."

                                                             
ومـا بعـدها.    ٢٣٧، صعلم الداللة. وينظر: أمحد خمتار عمر،٨، ص اللغة واتمعينظر: د. علي عبد الواحد وايف، * 

ـ وما بعدها. و د. أمحدقـدور،   ١٣٧، صعوامل التطور اللغويود.أمحد عبد الرمحن محاد،  نفات اللحـن  مص
، الـوجيز يف فقـه اللغـة   . و حممد األنطـاكي،  ٢٩٩-٢٩٧، ص والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشر اهلجري

  .٣٢-٣٠، ص التطور اللغوي التارخيي. و د. إبراهيم السامرائي، ٤١٣-٤٠٦ص

. ٢١، صأدب الكاتبوما بعدها. و ابن قتيبة، ٥٤٣،صمثار القلوب يف املضاف واملنسوبينظر: أبو منصور الثعاليب، )١(
  وما بعدها.    ٢٠٦، صحلن العوامو أبو بكر الزبيدي، 
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ووردت أيضاً يف أبواب: "ما وضعوه غري موضعه، وما جاء لشيئني أو ألشياء فقصروه على واحد، وما 

ما احملدثون فقد ذهبوا إىل أن للتطور الداليل ثالثة مظاهر هي: تعميم . أ ١جاء لواحد فأدخلوا معه غريه"
الداللة أو ما يسمى بتوسيع املعىن، وختصيص الداللة أو ما يعرف بتضييق املعىن، وتغيري جمال استعمال 
الكلمة أو ما يسمى بانتقال الداللة. فأما املظهر األول وهو جمال تعميم الداللة أو توسيعها: فيعىن 

إطالق اسم الشيء الواحد على أشياء أخرى تشبهه أو متاثله. وهو ما يلحظ لدى األطفال "حني ب
يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه ألدىن مالبسة أو مماثلة. ويأيت ذلك نتيجة لقلة حمصوهلم اللغوي 

  .٢وقلة جتارم مع األلفاظ..."
ق املعىن وقصر العام على ما هو خاص كمجموعة وأما املظهر الثاين فهو ختصيص الداللة، أي تضيي    

أشياء أو أفراد، ويكون بإطالق األمساء العامة على جمموعة خاصة من األشياء، وهلذا النوع من التطور 
الداليل أثره يف اللغة، فاأللفاظ "يف معظم لغات البشر تتذبذب دالاللتها بني أقصى العموم كما يف 

تطلق على ماليني األشجار، وأقصى اخلصوص كما يف األعالم مثل  الكليات مثل كلمة (شجرة) اليت
  .)٣(كلمة (حممد) الدالّة على شخص بعينه"

وأما املظهر الثالث من مظاهر التطور الداليل فهو: انتقال املعىن أو انتقال الداللة، ويعتمد هذا النوع     
ية من املعىن القدمي و ال أعم، إمنا هو على تغري جمال االستعمال "فاملعىن اجلديد هنا ليس أكثر خصوص

مساوٍ له ولذلك يتخذ االنتقال ااز سبيالً له، ملا ميلكه ااز من قوة التصرف يف املعاين عرب جمموعة 

                                                             
االقتضـاب يف شـرح   وما بعدها. و ابن السيد البطليوسي،  ١٩٧، صتثقيف اللسان وتلقيح اجلنانينظر: ابن مكي،)١(

و  .١١٢ -١٠٩، صعلم الداللة. و آر. ف. باملر، ٢٤٧، صاللغةوما بعدها.فندريس.  ١١٤، صأدب الكتاب
  .  ١٠٢ -١٠٠، صعلم الداللةبيري جريو،

علم الداللـة  . وعبد القادر أبو شريفة، حسني اليف، داود غطاشة،٣٠٦ينظر: د. فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )٢(
  .١٩٠، صفقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية. و حممد املبارك، ٦٦، صواملعجم العريب

.و عبد القادر أبو شـريفة،  ٢٤٥، صعلم الداللة. وينظر: أمحد خمتار عمر، ٣٩، ص داللة األلفاظد.إبراهيم أنيس، )٣(
  .  ٦٥، صعلم الداللة واملعجم العريبحسني اليف، داود غطاشة، 
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.وهلذا النوع من أنواع التطور الداليل أشكال تتمثل باالنتقال من )١(متعددة من العالقات واألشكال"

  نتقال عن طريق االستعارة، واالنتقال عن طريق ااز. احملسوس إىل ارد، واال
فأما االنتقال من احملسوس إىل ارد، فمن املعلوم أن الداللة أول ما تدرك باحملسوسات وتبدأ عن طريق 

  هذه احملسوسات، مث تنتقل فيما بعد إىل الداللة اردة اليت تتطور مع تطور الذهن والعقل البشري.
ل عن طريق االستعارة فيكون "بنقل املعىن من جمال إىل آخر عن طريق املشاة بني االني أما االنتقا   

اللذين تنتقل بينهما الداللة، ومثال هذا النوع قوهلم يف معىن (ذأب): تذأبت الريح الرجل: أتته من كل 
ويهامجها من كل  جانب فعل الذئب. وهذا القول مبين على استعارة فعل الذئبالذي يدور حول فريسته

  . )٢(جهة كالريح اليت تتصف باهلبوب واإلحاطة من كل ناحية"
والشكل الثالث هو: االنتقال عن طريق ااز، "ويتم عن طريق انتقال اللفظ من معىن إىل آخر    

أو باالعتماد على جمموعة من العالقات بني املدلولني، هذه العالقات إما ااورة أوالسببية أو اجلزئية 
الكلية. ومثال النوع األول وهو ااورة: إطالق كلمة (مكتب)...فاملكتب: منضدة الكتابة، مث غدا 

.ويضيف آخرون، ومنهم )٣(داالً علىاحلجرة اليت توضع فيها املنضدة املقصودة بسبب ااورة..."
رين من مظاهر الدكتور (أمحد خمتار عمر)، والدكتور (عبد الكرمي جماهد) وغريهم...، مظهرين آخ

تطور الداللة، ومها: احنطاط املعىن: فكثرياً "ما يصيب الداللة بعض االيار أو الضعف فتراها تفقد شيئا 
من أثرها يف األذهان، أو تفقد مكانتها بني األلفاظ اليت تنال يف اتمع االحترام والتقدير فكلمة 

 األندلس مبثابة ما نطلق عليه اليوم رئيس حاجب كانت تعين يف املشرق العريب البواب، واستعملت يف
الوزراء، ولكن معناها احنط بعد ذلك ورجعت إىل أصول مدلوهلا. واحنط معىن كلمة وزير يف األندلس 

.وهناك رقي الداللة وتساميها، فكما تنهار وتضعف داللة بعض األلفاظ، "فإنه )٤(لتعين الشرطي"
                                                             

  .٢٤٧، صعلم الداللة. وينظر: أمحد خمتار عمر، ٣٣٦، صمبادئ اللسانياتد. أمحد قدور، )١(
، مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشـر اهلجـري   د. أمحد قدور،. وينظر: ٣٣٦، صاملرجع السابق)٢(

  .٣٠٣ص
  .٣٧٩، صعلم الداللة العريب. وينظر: د. فايز الداية،١٧٠،١٦٩، ص دور الكلمة يف اللغةستيفنأوملان، )٣(
. و ٢٤٦، ص علم الداللة . وينظر: أمحد خمتار عمر،٢٣٧، صعلم اللسان العريب فقه اللغة العربيةعبد الكرمي جماهد، )٤(

  .   ٦٧، صعلم الداللة واملعجم العريبعبد القادر أبو شريفة، حسني اليف، داود غطاشة، 
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حدوثاً وشيوعاً من االحنطاط. فلفظة البيت كانت تدل على  يصيبها رقي يف الداللة أيضاً، ولكنه أقل

  بيت الشعر وهي اآلن تدل على البيت املستقل اجلميل (الفيال). 
ومثل ذلك كلمة رسول اليت كانت تدل على أي شخص حيمل رسالة أو أي شخص موفد من قبل    

  .)١(احلاكم، مث تتخصص وترتقي لتدل على الرسول صاحب الرسالة السماوية."
وأما جماالت التطور الداليل فهي ثالثة جماالت تتمثل يف: "اال األساسي الذي ميثل األصول احلسية    

بالتخصيص والتعميم والنقل،واال  األوىل للداللة، واال احلسي الذي يشهد التطور بني احملسوسات
.أما نتائج التطور الداليل )٢(االستعارة." الذهين الذي ترقى إليه الداللة احلسية عرب أشكال متنوعة، أمهها

  فتتمثل بظواهر لغوية تنتج عن التطورين الصويت والداليل.
  الدراسة الصوتية: 

  وتقسم األلفاظ حبسب عدد مقاطعها إىل:   
  وهي:: يف الوقف الكلمات املكونة من مقطعني

دخلت العربية : ص ح ص، ص ح ص. وهي لفظة دخيلة تمشك: ص ح ص، ص ح ص. تكَّة   
فارسية مركبة من ": ص ح ص، ص ح ح ص. وهي لفظة جرموقكما هي دون أن يطرأ عليها تغيري.

ومقاطعها هي:ص ح ص، ص ح ح، ص ح ص. من املالحظ أن املقطع األخري  ،)۲("(سر+ موزه)
للنسج املقطعية  فقط هو الذي خيتلف عن مقاطع اللفظة املعربة، لكن النسيج املقطعي هلذه اللفظة موافق

العربية. وهي ذات نسيج صويت تأباه العربية يف كلماا، وهو اجتماع اجليم والقاف يف اللفظة املعربة، 
واجتماع السني والزاي يف اللفظة األصل. عند تعريب اللفظة أبدلت السني املفتوحة جيماً مضمومة، 

: ص ح ص، ص ح ح زِنارح ص. ، ص ح ص: ص ح دواجوالزاي قافاً، حذفت اهلاء من آخرها.
                                                             

. وينظر: عبد الكرمي جماهـد،  ٦٩، صعلم الداللة واملعجم العريبعبد القادر أبو شريفة، حسني اليف، داود غطاشة، )١(
-٢، صاملعجم العريب بني العامي والفصـيح د اهللا اجلبوري، . و عب٢٣٧، صعلم اللسان العريب فقه اللغة العربية

٥.  
  .٣٠٩-٣٠٧، صمصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشر اهلجريد. أمحد قدور، )٢(
، املعجم الفارسي الكبريالدسوقي شتا، إبراهيم  . وينظر:۲۰،صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي،)۲(

  .۲۲۲،صغرائب اللغة العربيةاألب رفائيل خنلة اليسوعي،  و. ۱/۸۲۹
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وتتكون من مقطع خمتلف عن مقاطع اللفظة املعربة، لكنه  ،)zone(")۳يوناين ("ص. وهي ذات أصل 

موافق للنسج املقطعية العربية. أما نسيجها الصويت فهو موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريبها 

: ص ح ص، ص ح ص. لفظة مشكش)، وأضيفت األلف والراء إىل آخرها. e) و (oحذفت (
فارسية دخيلة استخدمت كما هي يف العربية، ومل يطرأ عليها أي تغيري، وهي ذات نسيج مقطعي 

: ص ح ص، ص ح ح هميانموافق للنسج املقطعية العربية، وآخر صويت موافق للنسج الصوتية العربية.
ي والصويت ذاته يف العربية. ومل حيدث فيها هلا النسيج املقطع ،)۴("فارسية تعريب (هميان)"ص. لفظة 

أي تغيري عند تعريبها. من املالحظ أن الكلمات السابقة ذات نسج مقطعية موافقة للنسج املقطعية 
  العربية، ونسجها الصوتية أيضاً موافقة للنسج الصوتية العربية. 

  وهي:: يف الوقف الكلمات املكونة من ثالثة مقاطع
املكونة من املقاطع:ص  .)۵("آرامية األصل (بردعتا)"، ص ح، ص ح ص. لفظة : ص ح صبرذَعة   

ح ص، ص ح ص، ص ح ح.وهي ختتلف عن مقاطع اللفظة العربية، لكنها تتفق مع النسج املقطعية 
العربية. وهي لفظة ذات نسيج صويت موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريب هذه اللفظة أبدلت 

  آخر الكلمة.  مناأللف  حذفتالدال ذاالً، و
تعريب ": ص ح ح، ص ح ح،ص ح ص. تاسومة: ص ح ص، ص ح، ص ح ح ص. بركَان   

اليت تتكون من مقطعني: ص ح ح، ص ح ص. ومها خيتلفان عن املقاطع املكونة للفظة  ،)۱("(تاسم)
هو موافق للنسج الصوتية العربية. املعربة، لكنهما موافقان للنسج املقطعية العربية. أما نسيجها الصويت ف
ص ح، ص ح ح، ص ح خفَاتين:عند تعريبها أضيفت الواو بني السني وامليم، والتاء يف آخر الكلمة. 

                                                             
  .۳۳، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(
تفسري األلفاظ الدخيلـة يف اللغـة   . وينظر: طوبيا العنيسي، ۳/۳۲۱۸، املعجم الفارسي الكبريإبراهيم الدسوقي شتا، )۴(

  .۲۴۸، صغرائب اللغة العربيةة اليسوعي، . و األب رفائيل خنل۷۵، صالعربية
قـاموس رد العـامي إىل   . وينظر: الشيخ أمحد رضـا، ۹، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۵(

  .۱۷۴، صغرائب اللغة العربيةاألب رفائيل خنلة اليسوعي،  . و۳۶، صالفصيح
قاموس رد العامي إىل الفصـيح،  ،. وينظر: الشيخ أمحد رضا۳۳، صمعجم األلفاظ الفارسية املعربةشري، أديالسيد )۱(

  .۷۴ص
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وهي لفظة معربةتعريب (قُفْطَان)، عند تعريبها أبدلتالقاف خاًءوالطاء ، ح ص.وهي مجعمفردهخفْتان

فظة دخيلة دخلت العربية كما هي دون : ص ح ص، ص ح ح، ص ح ص. واللدنيةتاًء.
تعريب لفظة (سربال) ": ص ح، ص ح ح، ص ح ح ص. مجع مفردها (سروال)، وهي سراوِيلتغيري.

املكونة من املقاطع: ص ح ص، ص ح ح ص. وهي مقاطع خمتلفة عن مقاطع اللفظة  ،)۲("الفارسية
وكذلك نسيجها الصويت موافق للنسج الصوتية املعربة، لكنها ال ختتلف عن النسج املقطعية العربية، 

: ص ح ص، ص ح، ص ح ص. وهي لفظة دخيلة مل شستجهالعربية. عند تعريبها أبدلت الباء واواً.
:ص ح طَيلَسانيطرأ عليها تغيري، وهلا النسيج املقطعي والصويت املوافق للنسج املقطعية والصوتية العربية.

املكونة من املقاطع: ص ح ح، ص ح، ص ح ح  ،)۳("لسان)معرب (تا"، ص ح، ص ح ح ص. ص
وهي املقاطع ذاا اليت تتكون منها اللفظة املعربة، وهي تشكّل نسيجاً مقطعياً موافقاً للنسج  ،ص

املقطعية العربية، وكذلك نسيجها الصويت موافق للنسج الصوتية العربية. عند تعريبها أبدلت التاء طاًء، 
ص ح، ص ح ح، ص ح ص. وهي مجع مفرده(قَرطَق)،واللفظة اطق:قَرواأللف ياًء. 

  تعريب(كُرته)،عند تعريبها أبدلت الكاف قافاً والتاء طاًء واهلاء قافاً.
تتكون كلمات هذا النوع من نسج مقطعية موافقة للنسج املقطعية العربية، وهلا نسج صوتية 

  موافقة أيضاً للنسج الصوتية العربية.
  وهي:: يف الوقف كونة من أربعة مقاطعالكلمات امل

  : ص ح، ص ح ص، ص ح، ص ح ص. قُلُنسوة   
وهي لفظة مكونة من نسيج مقطعي موافق للنسج املقطعية العربية، ومن نسيج صويت موافق للنسج    

  الصوتية العربية.
  الدراسة الداللية:

                                                             
، ص املعجم العريب احلـديث . وينظر: د. خليل اجلر، ۳۵، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۲(

۶۶۰ .  
، فـاظ الفارسـية املعربـة   معجم األلشري، أديالسيد . وينظر: ١٣٢د. حممد ألتوجني، معجم املعربات الفارسية، ص)۳(

  .٢/١٨٧٠، املعجم الفارسي الكبري. و إبراهيم الدسوقي شتا، ١١٣ص



 ٨٨  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
أللبسة واألكسية واألقمشة، وكل ما وتتضمن هذه الدراسة املفردات األعجمية اليت ختص ألفاظ ا   

،خفَاتين، جرموق، متشك، ةكَّت، ةوماست، بركَان، برذَعةيرتبط ا من أمساء وصفات و ألوان، وهي: 
  دراعة، دنية، دواج، زنار، سراويل،شستجة، مششك، طيلسان،قَراطق،قُلُنسوة،مهيان.  

  :برذَعة
العامة يف قوهلم: "فإذا خبدمٍ قد جاءوا فأدخلوا كل واحد وصاحبته إىل بيت يف وقد جاءت لدى    

  .))۱اية احلسن والطيب مفروش بفاخر الفرش، وفيه برذعة وطية سرية، فبخرونا عليها"
وخص  "احللس الذي يلقى حتت الرحل كاملرشحة اوقد وردت هذه اللفظة يف املعاجم على أ

والربذعة من األرض: ال  العامة تطلقها على اإلكاف أو على نوع منه. ... وكذلكبعضهم به احلمار
  .)۲("جلَد و ال سهل

  .)۳(" أي حلس الدابة مرادفه وِكاف."بردعتا"آرامية "وهي لفظة 
تطورت داللة هذه اللفظة يف العبارة السابقة بالتعميم والتوسيع، فاستخدمت للداللة على 

ليس على حلس الدابة فقط. واملعىن السياقي متطور عن املعىن األقمشة املفروشة على األرض، و
  املعجمي.  

  : بركَان   
لدى العامة يف العبارة اآلتية: "... وإذا يف البيت بركَان معلق على حبل،  بركَانوردت لفظة 

  .)۴(فلف به الرزم، ودعا باحلّمال، فحملها عليه، وقصد املشرعة."
  . )۵(د: البركَان.""يقال للكساء األسو

                                                             
  . ۲/۱۷۵، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي،  )۱(
  .۲/۵۷ ،لسان العربابن منظور، . و۵/۲۷۲، تاج العروسالزبيدي،  )۲(
قـاموس رد العـامي إىل   الشيخ أمحد رضـا،   . وينظر:۹، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(

  . ۱۷۴، صغرائب اللغة العربيةاألب رفائيل خنلة اليسوعي،  . و۳۶، صالفصيح
  .۷/۹۴، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي،  )۴(
، عريب فرنسي -معجم مفصل يف أمساء األلبسة عند العرب رينهارتدوزي، . وينظر: ۷/۱۰۷، تاج العروسالزبيدي، )۵(

  . ۶۹ص



 ٨٩                                     ة وآدااية دراسات يف اللّغة العربجمل

  
ركانه ومعناها الرقعة واسم ثوب منسوج من پِوهي لفظة دخيلة تعين "الكساء األسود تعريب 

  .)۶(احلرير اخلشن... نوع حرير ملون."
  مل تتغري داللة هذه اللفظة يف العبارة السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.   

   تاسةوم :  
اللفظة لدى العامة يف السياق اآليت: "فلما كان اليوم الرابع عمل على بيع ما عليه ليأكل وردت هذه    

ببعضه، و ليشتري بالبعض اآلخر تاسومة، ومرقعة، وركوة، وخيرج من زي فيج إىل بلد آخر، ألنه 
  . )۷(بقي ثالثة أيام مل يأكل شيئاً."

ت يف معاجم املعربات، وهي "ضرب من األحذية مل ترد هذه اللفظة يف املعاجم العربية، لكنها ورد   
  .  )۸(تعريب تاسم ومعناها الضفرية والقدة والسري وفَرعة احلذاء وتقرا اليونانية."

استخدمت هذه اللفظة يف العبارة السابقة بالداللة املعجمية ذاا، وهي ضرب من األحذية، واملعىن    
  السياقي موافق للمعىن املعجمي.  

ةكَّت:  
جاءت هذه اللفظة لدى العامة يف العبارة اآلتية: "بلغين أن أبا يوسف ملا مات خلف يف مجلة كسوته    

مائيت سراويل خز، دون غريها من أصناف السراويالت. وأن مجيع سراويالته كانت خمتصة كل 
  .)۱(سراويل بتكة أرمين تساوي ديناراً..."

قال ابن دريد: ال أحسبها إال دخيالً وإن كانوا تكلموا ا  والتكة يف اللغة "رباط السراويل،   
  .)۳(وما ذهب إليه ابن دريد صحيح  فاللفظة "آرامية "تكتا" معناه رباط وشد.".)۲(قدمياً."

                                                             
، غرائب اللغـة العربيـة  األب رفائيل خنلة اليسوعي،وينظر: . ۲۰، صمعجم األلفاظ الفارسية املعربةالسيد أدي شر، )۶(

  .۲۱۸ص
  . ۳/۱۱۷، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۷(
  .  ۳۳، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۸(
  . ۴/۲۴۹، الفرج بعد الشدةعند القاضي التنوخي،. ووردت ۱/۲۵۴، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۱(

 شفاء الغليل. وشهاب الدين اخلفاجي،۲/۲۳۰، لسان العربابن منظور، . وينظر:۷/۱۱۵، تاج العروسالزبيدي، )۲(
  . ۱۷۸، صفيما يف كالم العرب من الدخيل



 ٩٠  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
تطورت داللة اللفظة يف العبارة السابقة جمازياً باالستعارة، فالتكة رباط السراويل، واملعىن السياقي     

  املعجمي باالستعارة. متطور عن املعىن
  :تمشك

وردت لفظة تمشك لدى العامة يف السياق اآليت: "... ومشى فدخلت إىل مسجد، وغريت    
عماميت، وأمرت غالمي أن يأخذ دابيت، ويقف يل عند اجلسر ا، ونزعت خفي، ولبست متشك 

  .)۴(غالمي،  ومشيت، فاتبعته بسرعة مشيته."
م اللغة العربية، لكنها وردت يف حاشية احملقق، ومل تتغري داللة هذه مل ترد لفظة متشك يف معاج

  اللفظة يف العبارة السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي. 
  : جرموق

 وردت لدى العامة يف قوهلم: "فلما كان يف اليوم الثالث، تأملت أصاغر من جاءين، فإذا البقال،   
وعليه عمامة وسخة، ورداء لطيف، وجبة قصرية، وقميص طويل، ويف رجله جرموقان، وهو بال 

  . )۵(سراويل."
واجلرموق "خف صغري، وقبل خف صغري يلبس فوق  (جرموق)؛ امثىن مفردهولفظة جرموقان    

  . )۶(اخلف."
أي خف وحذاء ويف " موزه" أي راس وفوق و"سر"فارسي مركب من فهو "لفظة ذهاله أما أصل   

معناه رجل من خشب مرادفه خف  Kalopousكالوش مأخوذ من اليوناين galocheاإلفرنسية
  .)۷(اخلف."

                                                                                                                                                           
معجم مفصـل يف أمسـاء   رينهارتدوزي، ينظر: . و۱۹، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۳(

  . ۱۷۵، صغرائب اللغة العربيةاألب رفائيل خنلة اليسوعي، . و۹۵، صاأللبسة عند العرب
. وقد جاء يف احلاشية أن "التمشك نوع من املداسـات"، ومل يـذكر   ۳/۲۸۱، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي،)۴(

  مصدر اللفظة.
  . ۳/۱۶۴، الشدة الفرج بعدالقاضي التنوخي، )۵(

  . ۳/۱۳۲، لسان العرب. وابن منظور، ۵/۲۴۲، العني. وينظر: الفراهيدي، ۶/۳۰۵، تاج العروسالزبيدي، )۶(
املعجـم الفارسـي   . وينظر: إبراهيم الدسوقي شـتا،  ۲۰، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۷(



 ٩١                                     ة وآدااية دراسات يف اللّغة العربجمل

  
عند دخول هذه اللفظة إىل العربية بقيت حمافظة على معناها األصلي، ومل تتغري داللتها، وكذلك يف    

  عجمي.العبارة السابقة عند العامة، واملعىن السياقي موافق للمعىن امل
  خفَاتين: 

وردت لدى العامة يف قوهلم: "وكانت األخت، تشدها يف أوساط اجلواري، وتلبسهن    
  .)۱(القراطقواخلفاتني."

مل ترد هذه اللفظة يف املعاجم العربية، لكنها جاءت يف معاجم املعربات، وهي مجع مفرده (خفْتان)    
  . )۲(الدرع ومنه التركي قَفْتان والكردي خفْتان.وهو  "فارسي حمض وهو ثوب من القطن يلبس فوق 

  مل تتغري داللة اللفظة لدى العامة يف لعبارة السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.   
  : دنية
وقد جاءت لفظة خف لدى عامة القرن الرابع اهلجري يف قوهلم: "فاحتاج يوماً إىل مشاورة احلاكم    

  .)۳(ر يف مثله فقال: استدعوا القاضي، فحضر، وكان قصرياً، وله دنية طويلة..."يف ما يشاو

 ,G’estمل ترد هذه اللفظة يف املعاجم العربية، لكنها وردت يف معاجم األلبسة باللغة الفرنسية  "   
suivant les dictionnaires.")٤( .  

  لسياقي موافق للمعىن املعجمي.مل تتغري داللة اللفظة، إذ دلت على العمامة. واملعىن ا   
  :دواج

جاءت هذه اللفظة لدى العامة يف السياق اآليت: "وإذا كلب له خيرج خبروجه، ويدخل بدخوله،    
  . )۵(وإذا جلس على بابه قربه، وغطاه بدوّاج كان عليه."

                                                                                                                                                           
  .۲۲۲، صغرائب اللغة العربيةعي، . و األب رفائيل خنلة اليسو۱/۸۲۹، الكبري

  . ۳/۸۴، القاضي التنوخي، نشوار احملاضرة)۱(
التكملة للمعاجم العربية مـن  .وينظر: د. إبراهيم السامرائي، ۵۶، ص، معجم األلفاظ الفارسية املعربةالسيد أدي شري)۲(

  . ۵۳صاأللفاظ العباسية، 
اشية أن "الدنية: عمامة تشبه الدن يف شكلها، كانت تلبسـها  . وورد يف احل۲/۲۶، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي )۳(

  القضاة. ومل يذكر املصدر الذي أخذ عنه.
  .١٨٥، صمعجم مفصل يف أمساء األلبسة عند العربرينهارتدوزي، )۴(



 ٩٢  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
اللحاف الذي والدواج "ضرب من الثياب، قال ابن دريد: ال أحسبه عربياً صحيحاً... الدواج:    

  . )۶(يلبس."
  .)۷(وقد جاء يف معاجم املعربات أن "الدواج والدواج اللحاف الذي يلبس فارسيته دواج."
  مل تتغري داللة هذه اللفظة عند دخوهلا العربية، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.  

  : زِنار
رح التركي فرحاً عظيماً شديداً، ومل حيسن أن قال: فف جاءت لفظة زنار لدى العامة يف قوهلم: "   

  .)۸("يأخذ علي اإلسالم، فتعتع يف كالمه،وقطعت الزنار وأسلمت حبضرته.
  . )۹(الزنار يف اللغة "ما يلبسه الذمي يشده على وسطه... والزنار ما على وسط اوسي والنصراين."   

  .)۱(".طاقمعناه منطقة ون zoneيوناين "ذات أصل لفظة زنار و   
خصصت داللة هذه اللفظة عند دخوهلا إىل العربية؛ فالزنار هو ما يلبسه اوسي والنصراين. أما    

سياقياً فلم تتغري داللة هذه اللفظة عن داللتها يف املعاجم العربية، واملعىن السياقي موافق للمعىن 
  املعجمي.

ساوِرلي :  
"... وامللك جالس فيه وعليه قميص قصب يف اية اخلفة  وردت لدى العامة يف العبارة اآلتية:   

  . )۲(واحلسن وسراويل دبيقي بتقطيع بغدادي..."

                                                                                                                                                           
  .۴/۲۰۶، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۵(
  . ۵/۳۲۲، لسان العرب. وينظر: ابن منظور،۲/۴۶، تاج العروسالزبيدي، )۶(
، معجـم األلبسـة عنـد العـرب    تدوزي، ر. ينظر: رينها۶۸، صمعجم األلفاظ الفارسية املعربةشري،  أديالسيد  )۷(

  . ۱۸۶ص
  .۸/۲۷۲، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۸(
  .۷/۶۴، لسان العربابن منظور، )۹(
  .۳۳، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۱(
. وعنـد القاضـي   ۳/۷۱، ۱/۲۵۴. ووردت يف املرجـع ذاتـه،   ۳/۱۰۶، نشـوار احملاضـرة  ضي التنوخي، القا)۲(

  .۳/۱۶۴، ۲/۲۹۰، الفرج بعد الشدةالتنوخي،



 ٩٣                                     ة وآدااية دراسات يف اللّغة العربجمل

  
ولفظة سراويل لفظة "معربة، وجاء السراويل على لفظ اجلماعة، وهي واحدة، وقد مسعت غري    

لسراويل: واحد من األعراب يقول: سروال... وقال الليث: السراويل أعجمية أعربت وأنثت... ا
. والسراويل لفظة معربة، للفظة الفارسية "سربال معناه فوق القامة )۳(فارسي معرب يذكر ويؤنث."

  .)۴(وهو لباس معروف."
تطورت داللة هذه اللفظة معجمياً باالستعارة، وكذلك تطورت داللتها يف العبارة السابقة، واملعىن    

    السياقي متطور عن املعىن املعجمي باالستعارة.
  :شستجه

يف قول العامة: "فأنا كذلك إذ وجدت شستجة، كان يل فيها خامت عقيق،  شستجهجاءت لفظة 
  .)۵(كبري الفص، كثري املاء، فأخذته."

مل ترد هذه اللفظة يف معاجم اللغة العربية، وكذلك مل ترد يف معاجم األلبسة، لكنها وردت يف 
  .)۶(عرب منشفة، منديل"معاجم املعربات، وجاء فيها "شستجة: م

مل تتغري داللة هذه اللفظة لدى عامة القرن الرابع اهلجري، فقد استخدمت يف العبارة السابقة 
  للداللة على قطعة من القماش. واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.

  :شمشك
وأمرت له  لفظة جاءت على ألسنة العامة يف قملهم: "فسكنته وطرحت عليه قميصاً ومنديالً،

  .)۷(بدراهم ومششك فشكرين."

                                                             
  .۷/۱۷۵، لسان العربابن منظور،  )۳(
ـ . وينظر: د. خليل اجلر، ۳۵، صتفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربيةطوبيا العنيسي، )۴( ، ص ديثاملعجم العريب احل

۶۶۰.  
. جاء يف احلاشية أن "الشستجة: املنديل، أو القطعة من القماش تستعمل ۴/۲۴۲، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۵(

  . للمسح، ويسميها البغداديون اليوم: الكفية."
  .۲/۱۷۲۰، املعجم الفارسي الكبريإبراهيم الدسوقي شتا، )۶(
  .۳/۳۵۱، الفرج بعد الشدةالقاضي التنوخي، )۷(



 ٩٤  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
مل تورد معاجم اللغة العربية هذه اللفظة، لكنها جاءت يف معاجم األلبسة، وقد جاء فيها: "... 
فقدم له اململوك مششك مطبوع باإلبريسم واحلرير األخضر مرصع بالذهب األمحر فأخذه أبو احلسن 

 يا سيدي هذا مششك مداس لرجليك حىت تدخل ووضعه يف كمه وصاح اململوك وقال: يا اهللا يا اهللا
  .)۱(املسترفق."

  مل تتغري داللة هذه اللفظة لدى العامة يف العبارة السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.
  :انسلَيطَ

وردت لدى العامة يف قوهلم: "كنا يف دار مؤنس، والناس يهنونه، وعلي بن عيسى مستتر، فلم 
  .)۲(قد جاء علي بن عيسى بطيلسان..."يشعر إال و

الطيلسان هو: "ضرب من األكسية... الطّيلسان ليس بعريب. وأصلُه فارسي إنما هو تالشان، 
  .)٣(فأعرب"

والصحيح أنّ الطيلسان هو:"رداءمدورأخضر واسع ال أسفل له. حلمته أو سداه من صوف يلبسه 
  .)٤(س العجم معرب (تالشان): جبة"اخلواص من العلماء واملشايخ، وهو من لبا

مل تتغري داللة هذه اللفظة عند دخوهلا إىل العربية، وكذلك عند استخدام العامة هلا يف العبارة 
  السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.

  قَراطق: 
وردت لدى العامة يف قوهلم: "وكانت األخت، تشدها يف أوساط اجلواري، وتلبسهن 

  .)۵(قراطقواخلفاتني."ال

                                                             
 .۲/۱۷۵۳. وينظر: املعجم الفارسي الكبري، ۲۳۱معجم مفصل يف أمساء األلبسة عند العرب، ص )۱(
  .۳/۱۰۰. ووردت يف املرجع ذاته، ۲/۵۴، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۲(
مساء معجم مفصل يف أتدوزي، ر. ورينها٤/١٧٩، تاج العروس. وينظر: الزبيدي،٩/١٣٢، لسان العرب، بن منظورا)۳(

  .٢٨٠، صاأللبسة عند العرب
، معجم األلفاظ الفارسـية املعربـة  شري،  أدي. وينظر: السيد ١٣٢، صمعجم املعربات الفارسيةد. حممد ألتوجني، )۴(

  .٢/١٨٧٠، املعجم الفارسي الكبري. و إبراهيم الدسوقي شتا، ١١٣ص
  . ۳/۸۴، القاضي التنوخي، نشوار احملاضرة)۵(
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وإبدال القاف  ...القُرطَق هو القَباُء، وهو لبس معروف معرب كُرته"وهي مجع مفردهقُرطَقو
  .)۶("من اهلاء يف األمساء املُعربة كثري.

  .)۷(واللفظة معربة،وهي تعريب "كرته الفارسية وهو لباس قصري تقول له العوام شاية."  
  العبارة السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.  مل تتغري داللة اللفظة يف

  قُلُنسوة:
وردت يف قول العامة: "مث أذن له املتوكل ملا خال فدخل إليه وكان على رأسه قلنسوة الطية، 

  .)۸(ويف يده عكاز."
  .)۹(القلنسوة "من مالبس الرؤوس معروف... القلنسوة: تلبس يف الرأس."

  .)۱(ألصل وهي "نوع من مالبس الرأس للنساء."واللفظة التينية ا
مل تتغري داللة هذه اللفظة عند دخوهلا العربية، وكذلك عند استخدامها لدى العامة يف العبارة 

  السابقة، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي. 
  :هميان

 فيه فإذا ميان،اهل وفتحت الناووس، من وردت لفظة مهيان لدى العامة يف قوهلم:"... وخرجت
  .)۲(مبائة" السيف وبعت درهم، مخسمائة

 على ويشد النفقة، فيه تجعل للذي ويقال هميان: للمنطَقة واهلميان يف اللغة "التكَّة،وقيل
فأَعربوه... اهلميان: تكة  قدمياً، به تكلموا قد والعرب. معرب دخيل واهلميان. هميان: الوسط

  .)۳(السراويل"

                                                             
  . ۱۲/۷۴ عرب،لسان الابن منظور، )۶(
معجـم  . وينظر:السـيد أدي شـري،   ۴۰۴،صشهاب الدين اخلفاجي،شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل)۷(

  .  ۱۲۴ص األلفاظ الفارسية املعربة،
  .۲/۲۹۸، ۱/۳۶۳، الفرج بعد الشدة. ووردت عند: القاضي التنوخي،۸/۱۳، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۸(
  .۴/۲۲۱، تاج العروس. وينظر: الزبيدي،۱۲/۱۸۳، ن العربلساابن منظور، )۹(
  .۳۶۶، ۳۶۵، صمعجم مفصل يف أمساء األلبسة عند العربتدوزي، ررينها)۱(
  .۳/۲۸۸، ۲/۳۶۹، الفرج بعد الشدة. القاضي التنوخي، ۵/۲۵۳، نشوار احملاضرةالقاضي التنوخي، )۲(



 ٩٦  ألفاظ املالبس لدى العامة يف القرن الرابع اهلجري

 
اللفظة معربة وهي "يف الفارسية "هميان" معناه كيس الدراهم وكان الناس قدمياً يتمنطقون و

  .)۴(به... صرة."
  مل تتغري داللة هذه اللفظة عند دخوهلا إىل العربية، واملعىن السياقي موافق للمعىن املعجمي.

  
  :والنتائج اخلامتة

املالبس واألقمشة لدىالعامة يف القرن الّة على الداألعجميةأللفاظ دراسةا يف الصفحات السابقة تمت
الدراسة الصوتية للفظة ما  وما نالحظه من خالل هذه الدراسة أن صوتياً وداللياً، ،الرابع اهلجري

تقتضي حتليل هذه اللفظة إىل مقاطع صوتية، وحتديد موافقة اللفظة للمقاطع الصوتية العربية، أو خمالفتها 
متابعةهذه اللفظة يف املعاجم اللغوية، واستقصاء للفظة معينة يقتضي  ر الداليلتطودراسة ال هلا، وكذلك

املعاين والدالالت اليت محلتها هذه اللفظة خالل مراحل حياا، مث مالحظة استخدام العامة هلذه 
ونستطيع من خالل ما سبق أن نستخلص بعض  الدالالت سياقياً، ومقارنتها مع الدالالت املعجمية،

  ئج، ولعلّ أبرزها:النتا
  على املستوى الصويت: -أ

جاءت معظم ألفاظ املالبس واألقمشة على ألسنة العامة يف القرن الرابع اهلجري يف كتايب (نشوار  -۱
احملاضرة) و (الفرج بعد الشدة) ضمن نسج مقطعية موافقة للنسج املقطعية العربية، وهي: بركان، تكّة، 

  لسان،قراطق،قلنسوة، مهيان. متشك،خفاتني،دواج،مششك، طي
هناك ألفاظ أعجمية جاءت نسجها املقطعية خمالفة للنسج املقطعية للفظة املعربة، لكنها موافقة  -۲

  للنسج املقطعية العربية، وهي: برذعة، تاسومة، جرموق، زنار، سراويل. 
  على املستوى الداليل: -ب

                                                                                                                                                           
  . ۱۵/۹۷، لسان العربابن منظور، )۳(
تفسري األلفاظ الدخيلـة يف اللغـة   . وينظر: طوبيا العنيسي، ۳/۳۲۱۸، املعجم الفارسي الكبريي شتا، إبراهيم الدسوق)۴(

  .۲۴۸، صغرائب اللغة العربية. واألب رفائيل خنلة اليسوعي، ۷۵، صالعربية
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متشك،  اللة املعجمية ذاا، وهي:بركان، تاسومة،هناك بعض األلفاظ استخدمتها العامة سياقياًبالد -۱

  جرموق،خفاتني، دنية، دواج،مششك، طيلسان،قراطق، قلنسوة، مهيان. 
أما األلفاظ اليت تطورت داللتها، فقد تنوعت مظاهر هذا التطور، فهناك ألفاظ تطورت  -۲

  بالتخصيص، وهي لفظة: زنار.
  .وألفاظ تطورت بالتعميم، وهي لفظة: برذعة

  وألفاظ تطورت جمازياً باالستعارة، وهي: تكّة، سراويل.
  وألفاظ تطورت بالتخصيص، وهي لفظة: زنار.

أما فيما يتعلق باأللفاظ الدخيلة، فقد استخدم بعضها عند العامة بالداللة األصلية اليت حتملها يف  -۳
 اللغة اجلديدة. اللغة األم،وبعضها اآلخر محل داللة جديدة عند استخدامه عند العامة يف

  املصادر واملراجع

، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، احتاد معجم مقاييس اللغة. زكريا، أبو احلسني أمحد بن فارسابن  .١
  .٢٠٠٢الكتاب العرب، دمشق 

، حتقيق: حممد الدايل، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت أدب الكاتبابن قتيبة، أبو حممد.  .٢
١٩٨٢ .  

، حتقيق: عبد العزيز مطر، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، قيف اللسان وتلقيح اجلنانتثابن مكي،  .٣
  القاهرة.

، الطبعة األوىل، دار علم الداللة واملعجم العريب،غطاشة، داود،اليف، حسني ،أبو شريفة، د. عبد القادر  .٤
  .١٩٨٩الفكر، دمشق

  .۱۹۹۰لبنان، بريوت، مكتبة معجم األلفاظ الفارسية املعربة،شري، السيد يدأ .۵

 . ٩/٧، ٢٠٠٤، الطبعة الثالثة، دار صادر، بريوت لسان العرب،اإلفريقي، مجال الدينابن منظور .٦
، مراجعة: السباعي حممد السباعي، الطبعة الثالثة، مكتبة معجم املعربات الفارسيةألتوجني، د. حممد،  .٧

 . ١٩٨٨لبنان ناشرون، بريوت 
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  ، دار الشرق العريب، بريوت. ٣ط، لعربية وحنوها وصرفهااحمليط يف أصوات ااألنطاكي،حممد، .٨

 . ١٩٦٩، دار الشرق، الطبعة الثالثة، بريوتالوجيز يف فقه اللغة،األنطاكي، حممد .٩
  .١٩٦١، القاهرة دار النهضة العربية، لثة، الطبعة الثااألصوات اللغوية ،أنيس، د. إبراهيم .١٠

 .١٩٦٣ية، مكتبة األجنلو، القاهرة ، الطبعة الثانداللة األلفاظ،أنيس، د. إبراهيم .١١
 .١٩٦٢ترمجة: د. كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة دور الكلمة يف اللغة،أوملان، ستيفن،  .١٢
 . ١٩٥٨، الطبعة األوىل، مكتبة الشباب، القاهرة أصوات اللغةعبد الرمحن،د. أيوب،  .١٣
  .١٩٦٩عة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية، جاماللغةوالتطورأيوب،عبدالرمحن، .١٤

 .١٩٨٩، ترمجة: جميد املاشطة، اجلامعة املستنصرية، بغداد علم الداللة،باملر، ف.آر .١٥
 ، مركز اإلمناء القومي، لبنان. علم األصوات العامبركة، د. بسام،  .١٦
  . ١٩٧٩حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت البستاين، بطرس،  .١٧

، تصحيح: عبد اهللا البستاين، الطبعة األدبية، أدب الكتاباالقتضاب يف شرح ،البطليوسي، ابن السيد .١٨
 بريوت.

 .١٩٧٨، حتقيق: عبود الشاجلي، دار صادر، بريوت الفرج بعد الشدة،التنوخي، القاضي .١٩
، حتقيق: عبود الشاجلي، الطبعة الثانية، دار صادر، نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة،التنوخي، القاضي .٢٠

 .  ١٩٩٥بريوت 
 دار املعارف، ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،مثار القلوب يف املضاف واملنسوب،أبو منصور الثعاليب، .٢١

 .١٩٦٥القاهرة 
 .١٩٩٨، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت ١ط،املعجم العريب بني العامي والفصيح،اجلبوري،عبداهللا  .٢٢
 ، مكتبة الروس، باريس.املعجم العريب احلديثاجلر، د.خليل،  .٢٣
  .١٩٨٨، ترمجة: د. منذر عياشي، دار طالس، دمشق لم الداللةع،جريو، بيري  .٢٤

 . ١٩٨٣، دار األندلس، بريوت ١ط،  عوامل التطور اللغويعبد الرمحن، محاد، د. أمحد  .٢٥
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، حتقيق: د. قصي احلسن، شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيلاخلفاجي، شهاب الدين،  .٢٦

  . ١٩٨٧الطبعة األوىل، دار الشمال، لبنان 
 . ١٩٨٥، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق علم الداللة العريب،د. فايزالداية،  .٢٧
 . ١٩٩٢، مكتبة مدبويل، القاهرة املعجم الفارسي الكبريالدسوقي شتا، إبراهيم،  .٢٨
  ، مكتبة لبنان، بريوت.معجم مفصل يف أمساء األلبسة عند العربدوزي، رينهارت،  .٢٩

 .١٩٨١، الطبعة الثانية، دار الرائد العريب، إىل الفصيحقاموس رد العامي رضا، الشيخ أمحد،  .٣٠
 .  ١٩٦٤، حتقيق:د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار العروبة، القاهرة حلن العوام،الزبيدي،أبوبكر .٣١
  ه.١٣٠٦، دار صادر، بريوت ١ط، تاج العروس يف جواهرالقاموس،الزبيدي،حممدبن حممد .٣٢

 . ١٩٨١، الطبعة الثانية، دار األندلس، بريوت لتارخييالتطور اللغوي ا،السامرائي، د. إبراهيم .٣٣
، فرقان، دار الوىل،الطبعة األلتكملة للمعاجم العربية من أللفاظ العباسيةا،السامرائي، د. إبراهيم .٣٤

  .١٩٨٦األردن

 .١٩٧١، بغداد مباحث لغوية ،السامرائي، د. إبراهيم .٣٥
الطبعة األوىل،مطبعة املدين، مصر ،انينهالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوعبد التواب، د. رمضان،  .٣٦

١٩٨٣. 
 . ١٩٨٢، الطبعة األوىل، مكتبة دار العروبة، الكويت علم الداللةخمتار، عمر، د. أمحد .٣٧
 .۱۹۸۹-۱۹۸۸، دار العرب، مصر تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية،العنيسي، طوبيا .۳۸
زومي، د.إبراهيم السامرائي، الطبعة األوىل،  ، حتقيق: د.مهدي املخالعني،الفراهيدي، اخلليل بن أمحد .٣٩

  .١٩٨٨مؤسسة األعلمي، بريوت 

 .١٩٥٠احلميدالدواخلي وحممد القصاص،مكتبةاألجنلواملصرية،القاهرة عبد،ترمجة:اللغةفندريس، .٤٠
 .١٩٩٩، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق مبادئ اللسانيات،قدور، د. أمحد حممد .٤١
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