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)م 610 – 510( سنــــة  من  ر الجاھليـــعـشـال  



  . بسم اهللا الرمحن الرحيم
   - أستعینوبھ  - 

  - ؛ رــــــــدیـقـر وتــــــكـش  -  
  ...وبعد،        

. الفاض ل . فرح ات عی اش  / إال أن أشید بجھ ود أس تاذي الك ریم ال دكتور     -في البدء -ال یسعني 
  .»شكًال ومضمونا«الذي كان وراء ھذا البحث، حتى أصبح على ھذه الصورة 

، ج  ادًا وكریم  ًا ،ون  ا كبی  را، عل  ى ت  ذلیل ص  عوباتھ، كم  ا ك  ان ص  بارا عل  يّ فلق  د ك  ان ل  ي، ع -
  .على إنجاز البحث. حریصا و ملحاحا

  .، وجھده، إال وأكرمني بما ملكھ وفكره، وعلمھتبشيء من وقتھ ومكتب حیث، لم یبخل علّي -
  .بإلحاحو. وكان یالحقني؛ بمالحظاتھ القیمة وتوجیھاتھ الثمینة؛ متى التقینا وأینما كنا

وش دت أزري،  . منارة، أضاءت لي، جوانب كثیرة من معالم الطریق: تقال -والحقیقة -فكانت
  .وجددت عزمي على المضي في ھذا البحث

  .كل خیر –عني  –وجزاه اهللا  –؛ أقدم جزیل شكري، وعظیم امتناني وفائق احترامي مرة أخرىفإلیھ؛  -
والتق  دیر واالحت رام، إل  ى   الش كر زل عب  ارات، أن أتق دم بأس  مى وأج    -ثانی  ا -؛ یس عدني كم ا   -

  ).أعضاء –رئیسا (أساتذتي الفضالء، أعضاء لجنة المناقشة 
  . أوال. على ما تفضلوا بھ من كرم القلب والنفس والعلم، لقبول البحث

  .ثانیة. وعلى ما بذلوه من جھد جھید؛ في قراءتھ وتفحص غزلھ ونسجھ، تصویبا وتقویما وترشیدا
  .خیر الكیل والمیزان یوم الصراط -عني -فیھم واهللا یو    

وال یفوتني، كذلك، أن أتقدم بوافر الشكر وجزیلھ؛ لكل من مد ید العون والمساعدة والنصح  -
  .إلخراج ھذا البحث إلى الحیاة. من قریب أو بعید

  -:وأخص بالذكر أصدقائي؛ وزمالئي الكرام 
  .الجزائر. جامعة منتوري قسنطینة. عمید كلیة اآلداب. الربعي بن سالمة: األستاذ الدكتور ــ
  .الجزائر. جامعة منتوري قسنطینة .بادكلیة اآل. رئیس قسم الترجمة .عمار ویس: األستاذ الدكتور ــ
 .قس نطینة  .وريجامع ة منت    .كلی ة اآلداب  .رئ یس المجل س العلم ي   . محمد العی د تاورت ة  : األستاذ الدكتور ــ

  .الجزائر
  .الجزائر. قسنطینة. جامعة منتوري. كلیة اآلداب قسم اللغة العربیة. العلمي مكي: األستاذ الدكتور ــ

  .ین كانوا أشد حرصا مني؛ على استكمال ھذا البحث وإخراجھ إلى الوجودذال
  أن أتقدم بجزیل شكري إلى زمالئي الكرام؛. كما ال یفوتني، أیضا

  .الجزائر –قسنطینــــة  .جامعة منتوري. ةقسم اللغة العربی -كلیة اآلداب -هللا حمادي عبد ا/ د -
  //      //          //     //      //     //       //         //            //    .      .خمري حسین/ د -
 //         //            //    . .     //      //          //     //      //     //      خدیش صالح/ د -
  .      //       //         //      //       //       //        //         //        //  .قریبع رشیــد/ د -
  .الجزائر –تبسة . المركز الجامعي العربي التبسي. مختار قطش/ د -

  .)العلمیة إطار التعاون واالستشارة في(قبل طبعھا  »بعض المسودات«الذین؛ تكرموا علي بقراءة 
جامع  ة منت  وري  . كلی  ة اآلداب .الكریم  ة »قس  م اللغ  ة العربی  ة  «كم  ا ال أنس  ى؛ ك  ل أس  رة     -

  .، وطالبا، وعماالاقسنطینة، رئیسا، نوابا، زمالء
  .كل خیر  - عني -  جزاھم اهللا 

  .ي التوفیقـواهللا ول
  .عثمان طیبـة       

        05/04/2006  



  

  

  

  

  

  لم األّوــســقـال
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

أ 

  - :ةــــــــمقدم - 

  .»رهــومظاھ ويـالتداخل اللغ«فصوال، حول  أقساما، ھذا البحث؛ یتناول

  )م 610 - م 510سنة (من . الزمنفي الشعر الجاھلي، وعلى مدى قرن من 

اللغوی  ة «وحقائق  ھ  ومظ  اھره، ومعالم  ھ ،بع  ض جوانب  ھ ،ق  ربتص  ور وتو ،تحی  يأن  تح  اول

  .المغمورة »والتاریخیة والحضاریة

العربی ة   »غوی ة والفكری ة  لال«الحرك ة   .وتط ور وتفاع ل  عل ى نم و    م ن دالالت تتی رة   ا لھا؛لم

 عل ى نم و وتط ور   بعیدة ومفیدة،  ثارأمن  ولما لھا أیضا؛ العصور من جھة؛منذ أقدم عموما؛ 

  .من جھة ثانیة  - خصوصا - غوي العربيلالمعجم ال وإثراء

لصورة أو صور اإلنسان العربي   ،العاكسةوما تزال، المرآة . »اللغة«فلقد كانت ھذه  - 

 ةاللغویة والعلمیة والفكریة والروحیة والتاریخی ؛على مختلف المستویات ،والمسلم

  .نحطاطیةالذھبیة واإل حضاریة، وعلى مر العصور واألزمنةوال

الموسوم؛ وما یتعلق بھ، من الموضوع  »إشكالیة«فالبحث؛ محاولة متواضعة؛ إلیضاح  - 

. على اللغة العربیة ذلك؛ ، وآثاروأبعاد ،وطرائق ونوامیس وامل، ومظاھر،، وعأسباب

  .في الفترة الموسومة والمحددة. »أوربي/الھندو/العربي- السامي/العربي« .وعملیة التثاقف

فرضتھا وتفرضھا؛ ظروف كثیرة  وي؛ ضرورة ثقافیة وتاریخیة حتمیة؛فالتداخل اللغ - 

 »سنلاأل«نا العربیة وحسب؛ بل وعلى مستوى كل وعوامل عدیدة، لیس على مستوى لغت

والتفاعل االجتماعي  ،التي تحاول مواكبة التطور العلمي والشعوب واألمم الناھضة،

  .»الوجدانیات والعنتریات«ن ع ابعید – .في كل عصر ومصروالحضاري اإلنساني 

لكل ثقافة یس، والمصدر الرئ. من جھة. ھي الذاكرة والتاریخ: وذلك؛ ألن اللغة، أیة لغة

  .من جھة ثانیة. ومثاقفة

  .واعد ومفید وواع وتفاعل. عمدة كل تحاضر وتحضروالمثاقفة الراشدة؛ ھي 

  

  

  

  

  



 

ب 

  - :عــاب والدوافــاألسب - 

   - بجملة من العوامل، أبرزھا؛ "الموضوع"ألفیت نفسي؛ مدفوعا إلى دراسة ھذا 

 والتعرف علىإلى البحث  - م 1968نة ل الجامعي األولى سمنذ أیام التحصی - رغبتي ومیلي  - )1

  ومعارفیة ةمھنیلغویة ودینیة وعلمیة و: ألسباب).العربیةغیر –العربیة(أصول األلفاظ اللغویة

  - :يذا النوع من الدراسة واألبحاث الذحبي لھ - )2

 والعقلیات الثقافات :استعابھا على »قدرتھا«لغتنا العربیة و »تجربة«ي على نعرف - أ

 ،اتوبأبسط الوسائل واإلمكان –عصر بداوتھا (مختلفة والمتنوعة، في ال .والحضارات

  ).الخ..... وعلى أوسع أطلس جغرافي وروحي ومدني - )مقارنة بغیرھا(وأقصر األزمان 

التي دانت لإلسالم . ھا وانتصارھا على كل اللغات الحضاریة وغیر الحضاریةئاحتوا  -ب

  . »دولیا –إقلیمیا  –وطنیا «تباینھا  –تنوعا  –كثرتھا : وعلى

من جدید         والتطور ومسایرة الركب الحضاري .بقدرتھا على النمو –إیماني  – - جـ 

  .واالعتباطيعلل الوجداني ترغم العوارض والظروف وال –مستقبال و

وإن ماتت . یموت حي ال »المسلم/العربي«والضمیر . قادمة دون ریباألجیال الواععدة و

  .مت ھنا أو ھناكعِّو ُطاألجساد أو قھرت أ

  .في السیاسيی، اھتماماتي التربویة وتشرومما زاد في ھمتي، نحو ھذا الموضوع - )3

  - :ببعض قضایاه

  .)القومیة - الوطنیة  (السیاسیة - جـ    .التطبیقیة - ب    .ریةالنظ - أ

في اللغة  ...والنقل والدخیل واالقتراض ،والمعرب والترجمة ،التعریب(كاالھتمام بـ 

مصادر اللغة «و » العربیة فقھ اللغة«: أثناء تكلیفي وتشریفي بتدریس مواد .)بیةالعر

جامعة  –بمعھد اآلداب واللغة العربیة  .»علم الداللة«و» اللسانیات«و» واآلداب العربیة

  .الجزائر - مركز قسنطینة  - وجامعة التكوین المتواصل  .1979قسنطینة منذ سنة 

  - :من خالل و

التي تحتوي ألفاظ التداخل اللغوي بین  .»األدبیة واللغویة«شتي للنصوص تعاملي ومعای - أ

  .»قدیما وحدیثا«العربیة وغیرھا من اللغات 



 

ج 

 على ألسنة الطلبة في مسائل لھجیةولذیذة ومرة من أسئلة كثیرة ومتنوعة؛  ؛صادفنيما   - ب

تطور تداخلھا، اظ، أصول األلف: كمثل –ولغویة، على غایة من األھمیة  )أمازیغیة - عربیة (

 .دالالتھا، تعدد استخداماتھا في اللغة الواحدة، أو في اللغات المختلفة

والطرحات  في ھذا النوع من البحوث والدراسات ،إقناع ومساعدة طلبتي - علّي  -وكان لزاما  - 
     - :وال یكون ذلك؛ إال بالبحث؛ فقمت بعدة عروض وبحوث منھا .أحیانا،»المغرضة - البریئة«
   )1(»ةربیعالكلمات الدخیلة في اللغة ال« - 1
  )2(ظاھرة االقتراض في اللغة العربیة - 2
  )3()نماذج(سالم صدر اإلللغوي في العصر الجاھلي وقتراض ااال - 3

   )4(المصطلحات الحضاریة في شعر األعشى - 4

  .دیوان من الشعر الجاھلي  (12)  //             //      //         - 5
  .)الباء - بابا الھمزة  (. دیوان أمرؤ القیس//             //       //           - 6
        - :الشعر العباسي//             //       //              - 7

  .دیوان أبي الطیب المتنبي - أ        
     .أبي نواس//       - ب           

  .أبي تمام//       - جـ        
  .  ريالبحت//         - د    

     - :المصطلحات الحضاریة في الشعر األندلسي - 8
    .كرم البستاني./ دیوان ابن زیدون - 1          

    .حمدیس//      //   - 2          
  .خاتمة//    //       - 3          

   .إحسان عباس. د/لسي تحـالرصافي البن    //        - 4          
  .محمد رضوان الدایة/ تحـ. اجةابن خف //        - 5          

  .األندلسي ءھاني //        //    - 6          
  .ياإلسرائیل. سھل//      //       - 7          
  الشیخ أبي عبد اهللا محمد ): شاعرا30. (اب التشبیھات من أشعار أھل األندلسكت - 8          

  .إحسان عباس/ تحـ ).الطبیب( بن الكتانيإ         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )خطوطم(م 1976معھد اآلداب جامعة قسنطینة سنة : دبلوم منھجیة البحث - )1

      :   مناقشة. محمد إسماعیل الندوي/إشراف د )مخطوط(م 1979لة دبلوم الدراسات المعمقة جامعة قسنطینة سنة رسا - )2

   ).رئیسا(إبراھیم السامرائي /د     

  .ھادي نھر/إشراف د )مخطوط(م 1982جامعة قسنطینة سنة  »فقھ اللغة«رسالة ماجیستیر في  - )3

 .م1989المعجمیة اللغویة تونس العاصمة سنة : »المؤتمر الدولي«بحث حاضرت بھ في  - )4



 

د 

  ).جزءان(عناني / د. دیوان الموشحات األندلسیة - 9          
  .إحسان عباس/ تحـ: الغزال أمیر شعراء األندلس//      - 10            

 ابن مراد إبراھیم .د /وتحـ ـجم: بي األندلسيكتاب مختارات من الشعر المغر - 11         
  .تونس

  
 - الدار التونیسیة . 2ط .عبد السالم الھراس. د/ جمـ و تحـ : )1(دیوان ابن األبار - 12

  .دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر
  :للثعالبي» فقھ اللغة وأسرار العربیة«المصطلحات الطبیة في كتاب  - 9

  ).عدة اختصاصات(الطب البشري  - 1    

  ).األدواء- األمراض(البیطري //       - 2    

  - :من خالل) جذنما(: في الشعر الجاھلي »القرآنیة والنبویة«األلفاظ  - 10

  .يء القیسدیوان أمر - 1    

  .النابغة//       //        - 2    

  .األعشى//      //        - 3    

  .عنترة//      //        - 4    

  .زھیر//      //        - 5    

  . »للغة وأسرار العربیةفقھ ا«من كتاب » القسم األول«: ترتیب وفھرست - 11

  .على أبواب األلفبائیة. للثعالبي          

  - :في األدب العربي الجزائري من خالل »الثوریة والسیاسیة«المصطلحات  - 12

  .مفدي زكریا. دیوان اللھب المقدس - 1    

  .ةـــــــمحمد العید آل خلیف//          - 2    

  الحظت؛ »ریس والبحثالتد«؛ قراءاتي، ومعایشتي وفي أثناء  -  جـ 

 لم ینل حظھ من االھتمامفي اللغة العربیة ما یزال بكرا،  »التداخل اللغوي«أن موضوع  - 1 

ا وداللة لفظ(الرغم من أھمیتھ البارزة في نمو وإثراء اللغة «والدراسة على  والعنایة

  .)وأسلوبا

في عدم . خصصةا والمتالعامة، منھ ،تبین لي؛ قصور كثیر من الدراسات والمعاجم - 2 

 .، عن الحدیثةناھیك - ، القدیمة»األلفاظ والمصطلحات«عن كثیر من  الستاركشفھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .1999عام  )مخطوط(. جامعة منتوري قسنطینة ـ الجزائر. العلمي لراوي/ األستاذ د: رسالة دكتوراه الدولة 1) -



 

ه 

، نجد فیھا وبشكل یجعلنا »تداخلت«فألفاظ كثیرة، من لغات عدیدة، دخلت العربیة و

عربیة وأزمنة لھا إلى الولھا، وجذورھا، وسبل تسربھا وتسلمعرفة أص صعوبة كبیرة؛ في

  الخ.. .وأبعادھا ضرارھاوأ ائدھاوفو .اتداخلھ

، بسبب إھمال أو سكوت كثیر من المعاجم عنھا نھائیا، .....ةیلومدى مزاحمتھا لأللفاظ األص

بوعبید القاسم بن سالم، وابن فارس أ :كما فعل، أو بذكرھا بطریقة غیر كافیة وال شافیة

كأدي شیر والیسوعي . وبعض المحدثین.....منظوروالثعالبي والجوھري والجوالیقي وابن 

  الخ.....يدبیزعبد الكریم ال/ والدكتور. صالح الدین المنجد/ األستاذو

. وحتى تعبیراتھم واصطالحاتھمالتي نھجت سبلھم وطرائقھم . الحدیثةجع اوفي كثیر من المر

بھا العرب  تكلمت....... - أعربت - معربة ال أحسبھا عربیة محضة؛ أعجمیة؛(: من مثل

  ).....فارسیة، رومیة، یونانیة، أرامیة -  دخیلة - قدیما

  .الخ.... تھا في كثیر من األحیاندون ذكر أو بیان أصولھا أو لغو - 

وأقرب .... وابعد منا نظرا - إلى تلك اللغات والحضارات - زمانا - أقرب منا، )القدامى( وھم

  .الفصاحة والبیان والبداوة :إلى عصور

  .إلى مثل ھذا النوع من البحوث ،والجزائریة خصوصا. العربیة عمومابتنا ر مكتفق - )4

 »تأریخ اللفظ«بموضوع  »الحدیثة والمعاصرة«عدم إلتفات، واھتمام الدراسات اللغویة  - )5

  .خطورتھ وآثاره وأبعاده الفكریة ،اضرورة أو عبث »المتداخل وغیر المتداخل

اٍف وال أقول كافیا؟ یؤرخ لأللفاظ أو مصنف شعلى دراسة عربیة،  - حتى اآلن - فلم اعثر

  .في تراثنا ولغتنا )وغیر العربیة - العربیة (والمصطلحات 

  .»إن أكل عمري«وخوض غماره و ،البحث في الموضوع »فكرة«راودتني ومن ھنا؛ 

بعونھ  - ؛ وانطلقتفاستخرت اهللا. حتى اختمرت أو تكاد سنة؛ 30تؤرقني  ،ھذه الفكرة وظلت

   - :عاضدةونظریة ثالث تصورات مبدئیة  من - :تعالى

  .)...الترجمة –التعریب  –الدخیل  –المعرب (مراجع أھم على  اإلطالع العابر -  :األول -

 والمراجع ،فحولةاألكثر شھرة و :»الدواوین«: )المدونات –الزمن (تحدید   - :الثاني -

  .ثانیة والثانویةأوال  األساسیة .في المجال  »المتخصصة«

واسع و والتراث الجاھلي؛ غزیر  ،كثیرة )وغیر المحققة –المحققة ( ؛مدونات الجاھلیةفال - 

  ).الخ.......شروح الشروح. دواوین، مختارات، شروح، معلقات(ومتنوع؛ 



 

و 

من األساتذة المتخصصین؛ من ذوي التجارب والخبرات  "كوكبة"استشارة   -:الثالث -

  - أساسا - من المشرفین  - العلمیة الرصینة، أ

  .شة الجامعیة والمؤتمرات العلمیةفي لجان المناق :المشاركین - ب  

  :األصدقاء والزمالء - ـج  

 - الذي ال یقدر ثمنھ إال اهللا  ، بتشجیعاتھم وتوجیھاتھم وكرمھم"جمیعا"غمروني  ؛والذین

مغامرة في وال... التأصیل والتأریخ سعة الموضوع، وصعوبات؛: وحتى تحذیراتھم؛ من

  .المحیط

  - :كر منھمأذ

   - الھند - )مشرفا(،رحمھ اهللا وأسكنھ فسیح جنانھ - محمد إسماعیل الندوي / األستاذ الدكتور - 1

 - العراق - رحمھ اهللا وأسكنھ فسیح جنانھ  –ي ئمرااإبراھیم الس /األستاذ الدكتور - 2

  - العراق -  )مشرفا( –حیاه اهللا  –ر ھھادي ن/ األستاذ الدكتور - 3

   - مشكورا -  :عبد الرحمن الحاج صالح/ األستاذ الدكتور - 4

   - الجزائر - مدیر معھد اللسانیات  - 

  - سابقا - الجزائر -  "لتعریب العلوم والتكنولوجیا"عضو اللجنة الوطنیة  - 

  - كلیة اآلداب - الجامعة التونسیة  –محمد رشاد الحمزاوي / األستاذ الدكتور - 5

  .تونس .)سابقا مشرفا(. رئیس المعجمیة اللغویة -   

   - كلیة اآلداب - الجامعة التونسیة : بن مراد إبراھیم/ الزمیل الصدیق الدكتور - 6

  - تونس -  "المعجمیة اللغویة"عضو ومقرر  -   

  –الرباط  –لي الودغیري جامعة محمد الخامس اعبد الع/ األستاذ الدكتور / الصدیق - 7

  .)المغرب( –الرباط  - مجلة الموقف ــــــــــــــ : مدیر -   

  :)قری( لمبرز؛ دانیال ریغستاذ ااأل - 8

  .)فرنسا( –باریس  –مدیر المدرسة العلیا لألساتذة  -   

  .السبیل: مؤلف قاموس -   

الذي احتضن  - الجزائر -  )مشرفا(جامعة باتنة . اشات عیرحف/  األستاذ الدكتورأخیرا؛  - 9

  .واألمان واقتراحاتھ الدافعة إلى شاطئ الخیر .وطعمھ بتوجیھاتھ الثریة .ھذا البحث

  - لفا س - وغیرھم ممن ذكرت 



 

ز 

كن تحدید جوانب الذي یم. وبفضلھم جمیعا؛ وعلى دربھم، كان بناء ھذا البحث  

  - ، من جھات؛عناصر نسجة وبنائھ

 –السامیة (في اللغة العربیة  »تداخل األلفاظ«موضوع : و یدور حول - :الموضوع - :أوال -

في الفترة الزمنیة . لعینات المیدانیة المحددةمن خالل ا ،في الشعر الجاھلي )وغیر السامیة

  .وعواملھا ومداھا ونتائجھا. كنماذج على حقیقة الظاھرة وأثرھا ودورھا. الموسومة

بالتحدید،  )م 610 –م  510(بین  –زمنیا  –؛ فإن الموضوع سینحصر من جھة الزمن  :نیاثا - 

  .»العصر الجاھلي«بـ وفي جزء من الفترة المصطلح علیھا  )سنة 100(أي في حدود 

؛ ألنھا الفترة التي وصلتنا منھا ما یعرف بالشعر الجاھلي )زمنیا(وركزت على ھذه الفترة 
  ).م 2006(وھو أقدم تراث عربي بین أیدینا؛ حتى اآلن ). النص(

نظرة عامة من الجھة النظریة في إطار  »الموضوع«ومن ھنا؛ فإنني كلغوي، سأنظر إلى 
  - عموما - والمحیط الثقافي  "ولیس الزمن الدقیق"الزن العام المحدد 

  ؛عینات ومصادر البحثمن حیث؛   :ثالثا -
من الشعر الجاھلي كنماذج ) دواوین(مدونات ) 09( تسع فقد اعتمد البحث على استقراء

كما ھو، وألقدم وأشھر شعراء  ؛»الواقع«تمثل؛  )محققة وغیر محققة(ناطقة؛ » استداللیة«

  - :كالتالي. وعلى الترتیب الزمني بالوفاة )شعراء 05( موھ. البداوةفرسان ، وفحولالعربیة 

  - :)1()م 545 – 497(رئي القیس بن حجر الكندي أم دیوان - )1- 
الشیخ / المعروف، باألعلم الشنتمري تصحیح..... أبي الحاج یوسف بن سلیمان/ تحـ و ـجم - 

  .م 1974 - ھـ 1394. ائرالجز. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع) ط.د(أبي شنب 
  - :في طبعتین )2(األعشى الكبیر دیوان - )2 - 
  ).ت.د(مكتبة اآلداب بالحمایزیة المطبعة النموذجیة ) ط.د(. محمد حسین. د /وتعلیـ/ تحـ - أ  
  .م 1960. بیروت). ط.د(. دار بیروت –طبعة دار صادر  - ب  
  - :بتحقیقین. )3()م 604ت (النابغة الذبیاني، الغطفاني المضري  دیوان - )3 - 

. الجزائریة/  التونسیة: یتانالشركتان الوطن. العالمة، محمد الطاھر بن عاشور/ تحـ - أ  

  .م1976. )ط.د(. الجزائر

  .)ت.د(. )ط.د(. بیروت. دار القلم. عمر فاروق الطباع. د/ حجمع وشر - ب  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11ص. 2ج. 1986. لبنان. بیروت. دار العلم للمالیین. عبد السالم علي/ تحـ. 7ط. األعالم: خیر الدین :الزركلي - )1
  ).مجھول الوالدة والوفاة(. 250 ص. 3ج. المرجع نفسھ: الزركلي - )2
  .54ص. 3ج.   ״       ״:    ״         - )3
  



 

ح 

  - :في ثالث تحقیقات )1()م 208ت (ن شداد العبسي رة بتعن دیوان - )4 - 
  .م 1983. بیروت. المكتب اإلسالمي. 2ط. محمد سعید مولوي/  تحـ ودراسة - أ  
  .م 1992 - ـ ھ 1413دار الجیل بیروت . 1ط. یوسف محمد عید/ شرح - ب  
). ط.د. (بیروت. دار الفكر –دار النجاح  )ط.د( .إبراھیم الزینشرح  /تصحیح  - جـ  

  ).ت.د(
  )2(.)م 609ت (زھیر بن أبي سلمى، المزني المضري  دیوان - )5 - 
، نسخة مصورة عن )ھـ 291 - 200(ثعلب .... اإلمام أبي العباس أحمد/  شرح وتصنیف - 

. القاھرة. الدار القومیة للطباعة والنشر) ط.د(م،  1944ھـ  1363سنة . دار الكتب/ طب
  .م 1964ھـ  1384

  ؟ - دون غیرھا  - ھذه العینات  ، لماذا اخترتأمّا - 

  - :منھا. یعود ألسباب موضوعیة ؛فذلك

  .من أثار الجاھلیین - حتى اآلن - ھي أقدم ما وصلنا ، »العینات«أن ھذه  - 1  

  الشعر العربي » قمما وفحوال وأھرامات«لون، أن أصحابھا جمیعا؛ كانوا وما یزا - 2  

  .الجاھلي             

والثقافیة  –والتاریخیة  –واللغویة  –الجغرافیة واالجتماعیة : یمثلون بحق؛ البیئة - 3  

  .والسیاسیة واالقتصادیة... والحضاریة –والفكریة  –

  .واألبعاد. تویاتجملة تراثھم، ذاكرة ثمینة ومفیدة، وذات أبعاد على جمیع المس - 4  

 –الحضاریة  –األدبیة  –السیاسیة  –اللغویة : نموذج األبعاد –مثال  – فأمرؤ القیس - 

  - :باعتباره التاریخیة

  .أول أمراء وفحول طبقات الشعر الجاھلي والعربي بجدارة - 1

  - :أقدمھم وأقدرھم وأجودھم في - 2

  .إستقاف األصحاب - 

 .بكاء األطالل - 

 .دقة الوصف وبراعتھ - 

 .یق النسیب وتعسیلھترق - 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91ص. 5ج. . المرجع نفسھ: الزركلي -) 1
  .92ص. 3ج.   ״       ״:    ״      - )2
  



 

ط 

 .أقدر الشعراء على تولید االستعارات الثرة، والمعاني الكبدیة البدیعة - 

  .في لغة، سلسة بداوة وحضاریة راقیة

 »بكندة«یعنون أمرأ القیس، وختم  »بكندة«یقولون؛ بدء الشعر (: قال عنھ صاحب العمدة - 

  )1()تم بملكبديء الشعر بملك وخ: ویقولون أیضا). یعنون أبا الطیب(

وأما الشعر فحدیث المیالد، صغیر السن، أول من نھج سبیلھ : (..... وقال فیھ الجاحظ - 

  )2(...)أمرأ القیس بن حجر. ل الطریق إلیھوسّھ

رھب، وزھیر إذا القیس إذا ركب، والنابغة  أمرؤ: أشعر الناس: (یونس بن حبیب وقال فیھم - 

  )3()إذا رغب، واألعشى إذا طرب

– الشعراء، األدباء(في زمنھ وفي التاریخ األدبي والنقدي بمكانة مرموقة لدى  –حظي  - 3
وكان دائما على عرش الطبقة  ،)الشراح، مؤلفي المختارات والطبقات –اللغویین  - الرواة

  .األولى
أر ألبیھ وللملك قبائل العربیة، طالبا للنصرة والثبین التنقل ). أبیھ بعد مقتل(كان سیاسیا  - 4

  .عالضائ
مرات ومرات یطلب التأیید » قیصر الروم«ورحل إلى الملوك واألقاصرة وعلى الخصوص 

والمساعدة العسكریة السترجاع الملك وإخضاع القبائل العربیة المتمردة والقاتلة ألبیھ ولم 
  .یحقق شیئا

ھم وتاریخ العرب في ثقت. وتاریخ األصدقاء الروم. وكانت النھایة المخزیة والخدیعة المؤلمة
  !  ؟» األروام«واعتمادھم على 

قدموا . إال الكوفیون الذین )4(علىغیره، في كل العصور) في حیاتھ ومماتھ( فضلھ الناس - 5
  .ألسباب كوفیة» األعشى«علیھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. م1963. بمص ر . السعادة/ مبط 3محي الدین عبد الحمید ط/ تحـ. العمدة ):ھـ 356ت (ابن رشیق، أبو علي الحسن  ـ  ) 1

: ومسقط رأس المتنبي؛ الملك األول محلة بالكوفة،: قبیلة أمريء القیس وھي یمانیة، كندة الثانیة: كندة األولى(. 56ص . 1ج
  ).أبو فراس الحمداني: الملك الثانیة. القیس ؤأمر

  .36ص. 1ج. م1938. مصر. الجاحظ/ ـمكتب. 1ط. عبد السالم محمد ھارون/ تحـ: الحیوان ـ  )2
ع ن  ( 14ص . م1976 -الجزائری ة  –الشركة التونس یة  ). ط.د(دیوان النابغة : ابن عاشور، الشیخ محمد الطاھر /عن ـ  )3

  ).165ص . معاھد التنصیص

 .1974القاھرة . المدني  ـمطب. 1ط. محمود محمد شاكر /تحـ: طبقات فحول الشعراء: ابن سالم، الجمحي - / ـ  أنظر  )4
  .»طبقة أولى«
  ))طبقة أولى. (( م1966القاھرة . دار المعارف بمصر). ط.د. (أحمد شاكر/ تح : الشعر والشعراء: ابن قتیبة -
  :1961. بیروت. دار الثقافة). ط.د. (األغاني: األصفھاني -

  . 194ص. 8ج -                         
  .163ص . 9ج -               



 

ي 

  .فقد كان أیضا؛ من أشھر الشعراء األرستقراطیین العرب: »ناجة العربص« ؛أما األعشى -
  .والفرس. بالد الشام والرومجواال یسیر في الجزیرة و، ستاجرا للخمرة والخندری كان ؛حیث

وأكثر . ألسباب تجاریة اقتصادیة ،وكان من أكثر الشعراء الجاھلیین احتكاكا بالفرس و الروم
الش  عراء اس  تخداما لأللف  اظ والمص  طلحات األعجمی  ة ف  ي معجم  ھ الش  عري، وم  ن ثم  ة ف  ي       

  .اللغة العربیة عموما» معجم«

  - :أنظر ماذا قال
  )1(یـجــاوبـھ صـنـج إذا مـا تـرنـما     *       ـط  ومـسـتـق سنـیـن وون وبـرب - 

  )2(إذا كان ھنز من ورحت مخشما *            )-(وسـوسن )-(ومرو )-(وخـیـري )-(وآس - 
  - :وفي موضع آخر من القصیدة نفسھا

  )3(والصنج یبكي شجوه أن یوضعا *       و بربط ذي بحة       (*)نرم (*) والناي -    

  .، سیأتي على بعض ھذا البحثغیره كثیرو

  بسؤال بسیط، وقبل اإلجابة ؟ عن تفرعاتھ ؟ - ھنا - ولو تساءلنا 

  ما ھذه اللغة ؟ ھل ھي عربیة فصیحة، ھل ھي العربیة البدویة ؟

. الش اعر عرب  ي . عربی ة طبع ا  : عن د غی ر المتخصص ین وبعض ھم المتعلم ین      -لك ان الج واب   

  البیئة عربیة ؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ تص ـ  .     (تمريالمعروف باألعلم الش ن ... أبي الحاج یوسف/ شر / جمـ :  ريء القیسمابن أبي شنب، دیوان أ =          
  .47- 45،  6 -5ص ص  .م 1974/ ھـ  1394الجزائر . الشركة الوطنیة). ط.د) (أبي شنب

المستق،سنین، ون، بربط، (. 187ص  ).ت.د.(الحمایزیة. اآلداب/ مكتبـ .)ط.د.(محمد حسین. د/ وتعلیـ/ تحـ: الدیوان -) 1

  .)ا أعجمیةوكلھ( من ھذا البحث،. ستذكر في أبوابھا المدروسة. )صنج

  .293ص . المصدر نفسھ: الدیوان -) 2
  .راجعھا في أبوابھا. كلھا أعجمیة – )-(

  .أیضا) دار صادر/ ط(و ) د محمد حسین/ ط(بطبعتیھ ) لم یرو في الدیوان(ھذا البیت؛  -) 3

  :روایة: والمثبت ھنا     

  .137ص . م1902. المحروسة). ط.د. (الشعر والشعراء: ابن قتیبة -أ

دار الكتب     .  2ط. أحمد محمد شاكر / نشر/ حـ ت .ب من الكالم األعجمي على حروف المعجمالمعّر: لجوالیقيا - ب

  .أعجمیة كذلك....) الناي، نرم. (388،  120:  ص ص .م 1969/ ھـ  1389
  أعجمیة - (*)

  

  

  



 

ك 

ش اركت   –الح روف واألدوات   –ع دا   –كلم ة  ) 23(تحت وي عل ى   : أن األبیات ال ثالث  -أ

  ).وبناء صور شعریة وفكریة –تراكیب لغویة (میعا في ج

 .ثمانیة كلمات عربیة فقط) 08(منھا  - ب

  ).15(مقابل ) 08(أي بما نسبتھ . كلمة) 15(أي . والبقیة أعجمیة  - جـ

  !؟  عـبــث حاضر وتثاقف أمتماذا یعني ھذا ؟ ھل ھو  - د

  وتأمل؛ معي...... ألبعادمع أمل التأمل في الفوائد والخطورة وا ؛سأترك لكم الحكم

  :یخاطب ویالعب رومیة: قول أمرئي القیس أیضا

  لمن قز (+) بیاخوش (+) فقلت لھا؛ و رخیز*        عـجـمـیـة       (+) فـقـالـت؛ أنا رومـیـة - 

)1(بالعجل (+) علیھا دار بالشاه (+) وروخي*      خیلي ترادفت      (+) والعبتھا الشطرنج -   
  
  -:لــمنھج الدراسة وطریقة العم       :رابعا -

قع الوا«في الذي یحاول أن یصف ظاھرة على المنھج الوص - أساسا - م البحث یقو  

على  - ضده ویسنده استقراءا، وتأصیال وتأریخا وتحلیالإال بما یع. دون تدخل. »المروث

  .ضوء المناھج الحدیثة

- في اللغة العربیة  المتداخلةللمصطلحات ) التأصیل- تقراءاالس(واشیر، إلى أن عملیتي 

. واستقراء الشعر الجاھلي كلھ. من العملیات؛ المضنیة والشاقة على الباحث الفرد - موماع

. رق والمناھج واآلراءطعلى كثرتھا واختالف ال –ومراجع الشروح، والتعریف والتأصیل 

  .اًبَصأشد ضنى وَن

من الجمع، واالستقراء ". سنة 30الذي أكل عمري، وكفلني ما یزید عن . األمر - 

ووجدت نفسي؛ كمن رمي بھ من الطائرة في المحیط الھندي أو  "...والتحلیل.. والموازنات

  .األطلسي، وھو ال یتقن السباحة

   .ألحقق بعض الغایات وأترك لغیري الباقیات. فإني؛ حاولت أن أسبح - الصعاب كل - ورغم 
  - :وقدمت للبحث بما یلي

I - ملمقدمة؛ وتش: - 

 .الموضوع إشكالیة - 1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .485ص : الدیوان  - )   1
  . من ھذا البحثفي أبوابھا / كلھا أعجمیة؛ أنظرھا  – (+)



 

 ل  

 .األسباب والدوافع - 2

 .طریقة العمل ومحاور البحث - 3

  .من جھة الموضوع  -  أ

 .الزمن//    //       -  ب

  .قیمة العینات والمصادر والمراجع//    //        - جـ

  .منھج الدراسة - 4

  .األھداف والغایات - 5

II - نقسمت البحث إلى قسمین رئیسی: - 

II:1 - وأنواعھ في تمھید وفصلین اخل اللغوينظري؛ وخصصتھ للتد  : القسم األول: -  

  ):السامي/ السامي : (التداخل الداخلي :التمھید - 

   .بین العربیة ولھجاتھا - أ      

  .وأخواتھا السامیات//     //     - ب   

  :التداخل الداخلي :الفصل األول - 

   .)أوربیة/ الھندو (بین العربیة واللغات األعجمیة  - أ      

  .أنواعھ - ب   

  :وآثارھا قوانین وسنن التداخل :الفصل الثاني - 

  .القوانین - أ      

  .نوامیس الصراع اللغوي - ب      

  .آثاره - جـ      

II:2 - دواوین 90( تسعة استقراءوتدور حول ؛ "الدراسة المیدانیة"ویشمل   :القسم الثاني( .

  .على الظاھرة "كنماذج"على الترتیب الزمني وشعراء فحول،  )05(لخمسة 

  .ى حروف المعجم األلفبائي، وعلى الحرف األول والثانيصنفتھ ورتبتھ، عل - 

  .كما جاءت األبنیة، دون تدخل في المادة وإخضاعھا لالشتقاق

  .)الخ... باب الھمزة، باب الباء(. فقط" باب الھمزة إلى باب الكاف"من . )بابا 16(وجعلتھ في  - 

  :وذیلتھ بـ

  .)األلفاظ، عدد االستعماالتأنواع اللغات، أنواع (جدول المعطیات المیداني  - 1 

  .عند كل شاعر  -  أ



 

م 

 .)دواوین 09(شعراء في  05//       -  ب

  .أكثر اللغات سیطرة على المناخ اللغوي العربي - جـ

 على المناخ اللغوي العربي في  )شیوعا وسیطرة(رسم بیاني، ألكثر وأقـل اللغات  - 2

  .والفصاحة" البداوة"عصر          

  .)فوائد وأضرار( :أبعاد التداخل والتقارض - 3

  .د اللغويـالبع - أ

  .)التثاقف(الحضاري والثقافي //       - ب

  .االقتصادي//        - جـ

  .السیاسي//          - د

  .)نتائج واقتراحات(: الخاتمة - 4

  .)األعجمیة - العربیة (فھرس المصادر والمراجع  - 5

  .فھرس المخطوطات والبحوث والمقاالت –م 5

  .ویاتالمحت//         - 6

  



م 

         األھــــــــــــداف              :خامسا -

ومساھمة متواضعة، . إن الغایة، من ھذا البحث؛ ھي غایة لغویة تأریخیة حضاریة: 1.1

علینا قرونا،  »فرض نفسھ«الحضاري في العربیة الذي » المعجمي«إلحیاء وبعث التراث 

بحكم ارتباطنا بالتراث  .وما تاله» العصر الجاھلي«كما كان مفروضا على العرب في 

  .وضرورة المثاقفة والتحاضر). على مختلف العصور(العربي 

   - :اأن ھذا العمل؛ ھو قراءة جدیدة، عصریة؛ حاولت فیھ: 2.1

الشاھد الوحید، واألساس، على » من خالل النص اللغوي الشعري«استنطاق التاریخ  - أ

  .التاریخ اللغوي

  .دید والحداثةالتعریف بالقدیم الذي یخدم الج - ب

  :الذي - علم اللغة الحدیث - ضوء على - ) الحدیث والمعاصر(تطعیمھ ما أمكن بالجدید  - جـ

اإلدراك  –التواصل : كأداة أساسیة وجوھریة في عملیات. »اللغة«وجھ وطور النظرة إلى  - 

  .قدیما وحدیثا. المثاقفة؛ بین األفراد والشعوب واألمم –

  .البحث فیھا، وحدد أنواعھا ووظائفھاوجدد طرق ومناھج دراستنا و - 

في الشعر » المعجم اللغوي الحضاري«ھذه الدراسة؛ جزء من مشروع أوسع في : 3.1

  ).م2006 – 1976(سنة من عمري وشبابي  30قضیت فیھ . الجاھلي

» األلفاظ والمصطلحات«كمیة من . »العمر والوقت« - ما أمكنني - جمعت فیھ .: 1.31

التي سیطرت على » العصر«من مختلف لغات . في اللغة العربیةالحضاریة المتداخلة 

  ...الجزیرة العربیة؛ وأفادت منھا العربیة البدویة أیما إفادة، وألسبابھا وظروفھا

  .وكبر الحجم. المجموعة» المادة«ونظرا؛ لضخامة المشروع وسعتھ وتنوعھ وكثرة : 2.3.1

في أضیق الحدود الممكنة . »دة والموضوعالزمن والما«فإني، ارتأیت؛ أن أختزلھا من جھة 

  - :بھدف

مع غیرھا من اللغات، في عصر البداوة واستعابھا . »تفاعل العربیة«التعریف؛ بمدى  - أ

  .الحضاري

سنة من سنن الحیاة ال و» قدیمة«اللغویة والفكریة والسیاسیة واالقتصادیة  »العولمة«أن  - ب

  .مفر منھا



ن 

عندما  –وأثرت بدورھا . الخ.......لفارسیة، الیونانیة، الرومیةا »العولمة«فالعربیة؛ تأثرت بـ

اآلسیویة (والحدیثة ) الحیة - المیتة(في غیرھا من اللغات القدیمة . »عالمیة«كانت 

وھو أمر طبیعي؛ تفرضھ الحیاة . في كل مشرق شمس ومغرب - الیوم- وتتأثر    ... واألوربیة

بشرط أن نعي اآلثار واألبعاد والغایات (. الدنیا حتكاك والتحاضر والتفاعل مع ركباإلوسنن 

  .)والفوائد

  ...، دون عواطف واستسالم، وانبطاح، وذوبان وبحذر حضاري ھادفوأن نتحرك؛ 

علمیة داخلیة وخاصة  توإمكانا. تجربة حضاریة عظیمةوفالعربیة؛ ذات عمر طویل،  - 

  .على مختلف المستویات والحقول. ثریة ودقیقة

إال ...... خبرات، عقول، مال، لغة، لغات، ثقافات - كل شيء - یمتلكون  - لیوما - والعرب  - 

   - حتى في منازلھم - القرار السیاسي الحضاري، فھم فیھ؛ مغلوبون 

مسألة تاریخ . ألبعد الحدود. ؛ إشكالیة مفیدة وخطیرة»المسألة اللغویة«بیان أن  - )1جـ

في اآلن –ورة غایة كبیرة من األھمیة والخط وعلى .ووجود واستقالل. وحضارة وھویة

یتصور، من قبل غیر الواعین، والجھلة، بتاریخ تأثیر الحضارات وخالفا لما تصور  –نفسھ

 !؟"باألمس والیوم"قارن حالك : سكریةالعو... العلمیة والسیاسیة واالقتصادیة

. ي أیة أحوالبأي حال، وف ؛وال یجوز) فرد، وشعب، وأمة(لكل  طبیعي أنھا حق - )2جـ

إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند «: ودینیا. وتاریخیا وموضوعیا - عقال(

  )»اهللا أتقاكم

بحجج، ھشة وسلبیة استدماریة بدوافع . »الشعوب القادمة«أن نعتدي على لغة األطفال 

  مستوردة؛ 

  :منھا. ة وبالیا حمراال تنتج إال طعاما ضریعا، وال تنجب إال أشواكا مسموم. مقصودة

  .البلبلة - 

 .التذبذب - 

 .الشعور بالنقص - 

 .اھتزاز النفوس واألفكار والعقول - 

ھو ، واألخطر... ، القوميالروحي، الوطني(: ضعف أو موت اسمنت االنتماء - 

 .تدریجیا واستراتیجیا خفیا أو مجھورا) الحضاري والتاریخي والروحي



س 

من كل مقومات : ؛ كأعجاز نخل خاویةضائعة. النتیجة؛ ھي صنع مجتمعات؛ ھشة - )3جـ

  .ال تقدر، حتى على صنع أقواتھا وأثوابھا. الحیاة والبقاء والصراع والتحاضر

  :أن ھذا البحث؛ یرمي إلى: 4.1

  .»التداخل«ما أمكن من ألفاظ : جمع ورصد:  1.4.1

وھي  .بالشاھد. كلمة، كلمة. المعتمدة» الدواوین«عن طریق استنطاق : ھااستقرائ:  2.4.1

 –السامیة (في العربیة، من مختلف اللغات الحضاریة » المتداخلة«مجموعة من األلفاظ 

   - :من خالل دواوینھم) م 610 –م 510(التي أفادت العربیة، من ) أوربیة/الھندو

  ).مصادر(بتحقیقین أو أكثر  - أساسا –المحققة  - أ       

  .أساسیة) ثانویة(غیر المحققة  - ب     

  .الخ... التاریخیة –اللغویة  –لروایات والمراجع العامة األدبیةأثر عنھم في بعض ا ما - جـ    

  .دون تدخل بإرجاعھا إلى أصولھا االشتقاقیة. »النص«تدوین األلفاظ كما جاءت في : 3.4.1

، )فقط» الكاف«إلى باب » األلف«من باب (الترتیب والتبویب؛ على حروف المعجم : 4.4.1

  .ال غیر یأتيا فیما ستھختزلا .ولكثرة المادة

  .لیل والمناقشةتحالتأصیل وال: 5.4.1

  - :اعتمادا على المراجع اللغویة

   - أساسا - المتخصصة  -  أ

 - المساعدة - العامة الموسوعیة  -  ب

  .الدراسات واألبحاث المعاصرة - جـ

  - :مناھج علم اللغة الحدیث - في ضوء - كل ذلك ؛ بطریقة زمنیة تأریخیة 

  - التحلیلي  –التأریخي  –ائي االستقر –الوصفي  -   
  
  

              
  والّســــالم

 عثمــــان طیبـــــة
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  "نوعية اللغة"أنواع التداخل من جهة 
  
  

  
  
  
  

  )في إطار السامیات(   -:الداخلي       :أوال -

  .بین العربیة ولغاتھــا - أ

  .بین العربیة وأخواتھا السامیات - ب        

  

        - :الخارجي       :ثانیا -

  .)أوربیة/الھندو(ت من جھة نوعیة اللغا
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  لـــــــــــداخـالت واعــأن

  )لغویا -اجتماعیا  –جغرافیا ( -:یة اللغات نوعانـالتداخل من جھة نوع

  )تأمل الخارطة( .خارجي -ب        .داخلي -أ

  -:وھو نوعان أیضا :األول -

وتث اقف أثن اء أزمن ة    ا ح دث م ن أخ ذ وعط اء     ونعن ي ب ھ م     ،وھوأحد أنواع التداخل اللغوي   

  .الصراع اللغوي

  .، التي انشعبت عنھا في دائرة ذاتیة داخلیةاإلقلیمیة المحلیة )1( ما بین العربیة الفصحى ولغاتھا -  أ

 .في دائرة أوسع وأقرب بصفة خاصة» السامیات«ما حدث بین العربیة وأخواتھا  - ب

  .الخ..... والسریانیة والیمنیة القدیمة كاألشوریة والفینیقیة، والعبریة واآلرامیة

 »أوربیة/الھندو« ونعني بھ ما حدث بین العربیة وفصیلة اللغات: التداخل الخارجي  :الثاني -

  .)كبرى(في دائرة ثالثة  .الخ..... كالفارسیة والیونانیة والرومیة والالتینیة والھندیة

قد احتكت  -فیما بعد -» النموذجیة« )2( في تاریخ اللغة العربیة، أن لغة قریش ؛فالمعروف

، وتم لھا النصر والغلبة، ألسباب كثیرة منھا النف وذ   )3(نا طویال باللھجات العربیة األخرىزم

  .، منذ الجاھلیة"التجاري"الدیني واالقتصادي 

  -:والحضارات »صراع اللغات«في قوانین  ،قررمومن ال

  .)4( "من صراعھا  أن اللغة المنتصرة ال تخرج سلیمة"  -أ      

      .)5(كل احتكاك بین لغتین أو لھجتین یؤدي إلى تأثر كل منھا باألخرى -ب      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد مصطفى / تحـ. إصطالح القدماء كإبن فارس الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھاھذا  -)1

باب القول في أفصح . (م 1964/ ھـ  1383. لبنان. بیروت .بدران للطباعة والنشر. أ. مؤسسة). ط.د. (الشویمي
  .52ص ). العرب

  .وسمیتھا لغة. ریةللھجات المضن تستقر، وكانت إحدى اقبل أ -)2
  ...كانت لھجات ثم تطورت إلى لغة. ، وألن األصل، في كل اللغات" تجوزا " 
  .112 – 111ص ص . 1968عام . دار العلم بیروت. 1ط. فقھ اللغة المقارن: إبراھیم السامرائي. د -)3
 .230ص : علم اللغة:ووافي/ د -)4
 .252ص  .المرجع نفسھ. علي الواحد وافي/ د –)5
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األق  ل أو ش   عبتین  أن انتم  اء اللغت  ین المتص  ارعتین إل  ى ش  عبة لغوی  ة واح  دة عل  ى         "  -ج  ـ  

  .)1( "ل عملیة التغلب یسھِّالثقافي واألدبيُ وفي إحدى اللغتین .... متقاربتین

ق  د یت  اح للھج  ة محلی  ة ف  رص االحتك  اك ال  دائم بلھج  ة أخ  رى م  ن أخواتھ  ا، وحینئ  ذ  "  -د      

في صراع أھلي ال یختلف كثیرا؛ في مظ اھره وطرق ھ ع ن الص راع      تشتبك اللھجتان

  ". )2(الذي ینشب بین لغتین مختلفتین

الت  ي انتص  رت عل  ى جمی  ع  » ق  ریش«ویمكنن  ا أن نطب  ق ھ  ذه الق  وانین اللغوی  ة عل  ى لغ  ة       

اللھح ات العربی  ة ف  ي الجزی  رة العربی  ة وعل  ى كثی  ر م ن الس  امیات، والت  ي ل  م تس  لم م  ن آث  ار    

  -:لداخلي، الذي یمكن تلخیصھ، كاآلتيالصراع ا

  .العربیة المتعددة صراع القرشیة مع اللغات -  أ

 .صراع العربیة مع السامیات األخریات -  ب

  ).قدیما وبعد اإلسالم(صراع العربیة مع اللغات الحضاریة  -جـ

    الداخلي  -:أوال -

  -:العربیة ولغاتھابین           -أ -

ق یس   مث ل؛ لغ ة  " ع دنانیات والقحطانی ات   ال" ة أخ رى  ات عربیاشتبكت لغة قریش، مع لغ    

التي اجتمعت في لغة قریش فیما بع د، وكون ت    من اللغات عیالن، وبني تمیم، وأسد، وغیرھا

بع د  . الف ارابي، واب ن ف ارس   : ، وھ و م ا سیتض ح ف ي ق ولي     )أو الفص حى  (×) اللغة المش تركة (

  .حین

فضل ما توفر لھا من أسباب النصر ، وبء ھذا الصراع استطاعت القرشیةومن جرا     

ات األخرى ي أول األمر، ثم تعدتھا إلى اللغف )3( أن تتغلب على اللھجات المضریة والقوة

    تدریجیا، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .101-100ص ص . المرجع السابق: وافي/ د -)1

ات تعبیرا في مادة، أرقاھا أسلوبا، أقدر اللغ أغزرھا –العربیة  أوسع اللغات(ت القرشیة أنھا كانت من ممیزا -)2

 .)"دینا، سیاسیا، اقتصادیا: "مختلف فنون القول، أكثرھا نفوذا

  .اللغة الموحدة ولیس االشتراك اللفظي -)×

قیس، عیالن، : ة عربیة، وھي فرع من العدنانیة وأھمھا، تفرعت إلى لھجات أشھرھاھي أقدم لغ: المضریة -)3

  .)11ص . 1960. دار الثقافة بیروت. 1ط. أدب العرب .عبود ارونم /عن(، قریش كنانةبیان، ذغطفان، عبس، 
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وقد كانت ھذه (، )1(كان ذلك قبل اإلسالم بسنین؛ وبعد احتكاك طویلو. حتى أتت علیھا جمیعا

اللھجات تختلف عن بعضھا بعضا اختالفا بسیطا وفي بعض مظاھر؛ الصوت، والداللة، 

، وھو اختالف طبیعي، بسب العوامل الطبیعیة، واالجتماعیة، )2( )والمفردات، والقواعد

جات العربیة، ھور ھذا االختالف بین اللھكاالنعزال البیئي، الذي لعب دورا ھاما في ظ

حتى كادت بعض اللھجات تبدو للدارس، وكأنھا لھجة متمیزة في بعض  وتعمیق الھوة بینھا؛

والحقیقة؛ كما أتصورھا لیست كذلك؛ فھذه اللھجات جمیعا تنتمي إلى . الظواھر اللغویة

ال نعلم شیئا عن نشأتھا، والتي . أصول لغویة واحدة وأم واحدة ھي؛ اللغة العربیة األولى

واالنعزال البیئي  اللغوي من ناحیة، والبعد؛ الزمنيغموض التاریخ بسبب . وتكونھا األول

من جھة، واعتقد؛ أن ھذه القضیة تشبھ تماما قضیة اللھجات العربیة في عصرنا الحدیث، مع 

للھجات ؟ فمن یستطیع إنكار األصل األول في ھذه ا ؛بعض االختالف في الزمن والظروف

الوطن العربي لیست عربیة ؟ أو لیست في  ومن منا یستطیع أن یقول بأن اللھجات الحدیثة

لھا عالقة باألم ؟ كذلك؛ كان حال اللھجات العربیة التي انقادت للھجة القویة وذابت فیھا، 

         ). القرشیة(وھي  - قبل اإلسالم - یكون نھائیابشكل یكاد 

التي قویت بھا القرشیة واتسعت واستوعبت الدین  الروافد من أغزر) اللھجات(وكانت 

  والحضارات المختلفة

وغیرھم، یفدون إلى مكة  اوفود العرب من حجاجھ فكانت(: وفي ذلك یقول ابن فارس     

 ذا أتتھم الوفود من العرب، وكانت قریش مع فصاحتھا، وحسن لغتھا ورقة ألسنتھا، فإللحج

أحسن لغتھم وأصفى كالمھم، فاجتمع ما تخیروا من تلك  تخیروا من كالمھم وأشعارھم

 .)3()اللغات إلى نحائزھم وسالئقھم التي طبعوا علیھا فصاروا بذلك أفصح العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 106 – 104ص ص . الفجالة. مصر. دار النھضة. 6ط. فقھ اللغة: علي عبد الواحد وافي. د -)1

  .243ص . غةلعلم ال :وافي. د -)2

  .52ص . )باب القول في أفصح العرب(. بي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھااحالص -)3

 .)مع تصرف في النص األصلي(. 167،  111ص ص . فقھ اللغة: ي عبد الواحد وافيعل. د /   
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اللغة وأصحاب المعاجم عندما شرعوا في عملیة أخذ اللغة وجمعھا لم  يأن جامعوحتى      

یأخذوا من قریش وحدھا، بل أخذوا من قبائل أخرى كثیرة، وإن كانت لھجة قریش أخذت من 

  .یةھذه اللھجات قبل ھذه العمل

لعرب ھم، قیس، وتمیم، والذین عنھم نقلت العربیة من بین قبائل ا(: (×)رابياقال الف     

  .)1( )یل، وبعض كنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرھم من سائر قبائلھمذوأسد، ثم ھ

سالمة اللغة التي یخدمونھا لذلك اتخذوا من  علماء اللغة أشد الناس حرصا على وكان     

 –الحیطة، كل ما یلزم حیال القبائل التي یأخذون منھا اللغة، واألمكنة، واألزمنة  وسائل

فلم یأخذوا اللغة إال من القبائل التي كان فیھا اللسان  –" بعصور االحتجاج "  فظھر ما یدعى

العربي سلیما، ولم یصبھ تبلبل أعجمي أو انحراف عن أوضاع اللغة الفصحى، ووضعوا 

إلى نھایة " – )2(شدیدة، فاعتبروا كل ما ھو غیر جاھلي أو إسالميو لذلك مقاییس خاصة

  - فاسدا - ".بالنسبة للبادیة وأواسط القرن الرابع . الھجري بالنسبة للحضر القرن الثاني

ولعل السبب في ذلك، ھو شدة حرصھم من ناحیة وشدة تعصبھم، والمبالغة في الدقة      

  .حیة ثانیةوتحریھم لوجوه الصدق والیقین من نا

فیھا مئات الروافد قریبة أشبھ ببحیرة واسعة، تصب  وحاصل القول؛ أن لغة قریش كانت     

ب، وھي شقیقاتھا من ـمنھا ما كان تجمعھ بھا صالت قرابة لغویة، ولحمة نس: أيوبعیدة 

اللھجات العربیة من ناحیة وأخواتھا السامیات من ناحیة ثانیة، ولغات األمم األخرى، من 

  .و بصلةحیة ثالثة، والتي ال تمت إلیھا ولر فصیلتھا من ناغی

وكان الجمیع یصب في ھذه البحیرة التي وسعت الجمیع، وامتزجت ھذه اللغات بعضھا      

  ولم تفلت لغة قریش من احتكاكھا باللھجات (...: علي عبد الواحد وافي/ ببعض، قال الدكتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). أبو إسحاق إبراھیم الفیلسوف(الفارابي لقب؛ واسمھ الحقیقي  -)×

 ).حروفالو  فاظاألل(صاحب كتاب   

 .165ص . المرجع السابق. د الواحد وافيعلي عب. د /عن –)1

 .166ص .       //        //    . علي عبد الواحد وافي. د –)2
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فقد ترك فیھا طول احتكاكھا باللھجات العربیة األخرى أثارا كثیرة من ... العربیة األخرى

  .)1( )...ھذه اللھجات، ونقل إلیھا طائفة كبیرة من مفرداتھا وأسالیبھا

أن یؤثر كل منھا في األخرى، حسب ظروف الصراع ونوعھ، ومدى  –لزاما  – وكان     

اختالف صالت القرابة اللغویة، وبعدھا عن بعضھا بعضا، فالقرشیة احتضنت شقیقاتھا 

المفردات والقواعد واألسالیب " بسھولة، وأخذت منھا ما كان یتالءم وجسمھا، وطبیعتھا في 

  .تھا دون ما صعوبةامیات األخریات فوسعازتھا إلى السوبسھولة ویسر، واجت

 )3(على ید العربیة، وكانت نھایة اللغات األرامیةمثال  ؛)2( فقد كانت نھایة اللغات الكنعانیة     

  .القدیمة على یدھا كذلك )4( الیمنیة) اللھجات(على ید العربیة، ونھایة اللغات 

وكما (: لدكتور علي عبد الواحد وافيال اولعل فیما یلي، ما یكفي للتمثیل على ذلك، ق     

تغلبت علیھا في میادین اآلداب  منیة القدیمة في میادین التخاطبتغلبت العربیة على اللغات الی

  .))5(والكتابة

أخذت اللغة العربیة تقتحم على األرامیة معاقلھا وتنتزعھا منھا معقال، معقال، حتى (: وقال

لغات أمم العالم الجدید،  ازیةغ، ثم انتھت ))6(قيقضت علیھا في المیدانین الغربي والشر

  .)7( )أثناء الفتوحات وبعدھا( سالماإلوخاصة بعد 

وھكذا، فقد توحدت معظم اللھجات أو كادت في اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم والتي     

  .جاءت في اآلثار األدبیة الرفیعة من الشعر والنثر الجاھلیین
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111ص . فقھ اللغة –)1

 .وما بعدھا 39ص . المرجع نفسھ. علي عبد الواحد وافي. د –)2

 .65ص . سھالمرجع نف –)3

 .75ص . المرجع نفسھ –)4

 .77ص . المرجع نفسھ –)5

 ).وما بعدھا 77المرجع السابق ص( .»السامیات«سیأتي ھذا في صراع العربیة مع  –)6

  .65ص . المرجع السابق –  )7
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في القرآن ھو المستوى الرفیع من  الموجود(: عبده الراجحي في ذلك/ یقول الدكتور    

  ).)1( الفصحى وصارت جزءا منھااللھجات التي دخلت 

أن دراسة ھذه اللھجات، من حیث نشأتھا، وتطورھا، واتحادھا في لغة نموذجیة،  ؛والحق    

  - :أمر عسیر جدا ألسباب

  .البعد الزمني بیننا وبین اللھجات القدیمة - 1

 :للباحث إال إذا كانت تأتىدراسة اللھجة أو اللھجات ال ی - 2

  .اللھجة معاصرة - أ

 .مسجلة - ب  

 .قلة المصادر القدیمة في اللھجات العربیة - 3

كما ھو معروف . أغلبھا مخطوط، وفي المخطوط معاناة ومشقة - منھا - والموجودة  - 4

 .عند المحققین

 .غموض التاریخ العام لشبھ الجزیرة العربیة والتاریخ اللغوي خاصة قبیل اإلسالم - 5

وجب علینا؛ بیان . أو اللغة المشتركة، "النموذجیة " قد تطرقنا إلى قضیة اللغة  ؛وما دمنا     

  .صفات ھذه اللغة، والعوامل المساعدة على التوحید

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2ص . 1968. دار المعارف بمصر. 1ط .اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة – )1
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  )الموحدة(    - :اللغة المشتركة -

أو أمة خاصة محدودة اللغة المشتركة ھي اللغة التي یقصر استعمالھا على دولة بعینھا (      

لى جماعة إت بین األفراد الذین ینتمون ا تقوى الصالاللغة عندموتتكون ھذه ) )1(المناطق

ذلك أیضا، سھولة وسائل االتصال واالرتباط لغویة تكاد تكون واحدة؛ ومما ساعد على 

وإذا ما توفرت ھذه الوسائل تكونت (بین ھذه الجماعة اللغویة، ... ) المادیة، والثقافیة والدینیة(

وھي تلك اللغة التي ) )2(المشتركة اللغة(لغة واحدة تدعى  - مع مرور الزمن - لھذه الجماعة

وقضاء المصالح الدنیویة، تربطھم إلى بعضھم وتقرب بینھم، وتساعدھم على تفاھم أسرع، 

وذلك عندما تستخدم الفنیة،  –وتظل تقربھم تدریجیا حتى تصبح وسیلة للمتعة واللذة األدبیة 

جمیل؛ قال الدكتور إبراھیم الرفیع، ال ج األدبياسیس والعواطف في النتافي التعبیر عن األح

ن أحاسیسھم، وعواطفھم في وسیلة للمتعة حین تتخذ للتعبیر ع ثم قد تصبح بعد ذلك: (... أنیس

  .؟لتالي، وھو، كیف تكونت ھذه اللغةإلى السؤال ا ؛القول ویقودنا ھذا. )3()كل نتاج أدبي جمیل

بقھا مقدمات النشأة والتكوین، ال تتكون طفرة واحدة، بل تس" اللغة المشتركة " الحقیقة؛ أن 

تتوفر فیھ " مركزا معینا"تخذ في بدء نشأتھا وھي كما یرى معظم الباحثین، ال بد أن ت

ه، أي المركز الذي توفرت لھ شروط   الظروف، وتتاح فیھ الفرص أكثر من غیر

  ".االستراتیجیة الطبیعیة واالقتصادیة، والسیاسیة والثقافیة والدینیة "

، "االستراتیجي"لع إلى ذلك المركز تتط ؛بل والمجتمعات كلھا أن الناس ؛ومن الطبیعي

  ،السیاسیة: وتنزع إلیھ تدریجیا، وبمرور الزمن تسلم لھ زمام القیادة العامة في أغلب النواحي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معھ  د الدراس  ات العربی  ة  . جامع  ة ال  دول العربی  ة . 1ط .مس  تقبل اللغ  ة العربی  ة المش  تركة   :إب  راھیم أن  یس . د  –)1

 .2ص. 1960 – 1959عام  .العالمیة

 . 21ص  .من أسرار اللغة: نیسإبراھیم أ/ د  /أنظر  –)2

  .2ص. مستقبل اللغة العربیة المشتركة  –)3
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واالقتصادیة، والدینیة واللغویة أخیرا، وبذلك یزداد السلطان والنفوذ؛ حتى یحكم الجمیع،  

متزاج بین لغة أھل المركز، وبین لھجات وبنزوح ھذه الجماعات إلى ذلك المركز، یحدث اال

إلى (النھایة تتبلور عملیة االتصال واالمتزاج أو لغات الجماعات النازحة فیؤثرون بھا وفي 

من الكالم، أساسة اللھجة المحلیة األصیلة، ممزوجة بعناصر وافدة من لھجة " جدیدة"صورة 

یرضاه الجمیع ویقبلھ ) )1(مزیج لغوي منسجم(الوافدین، ومن الجمیع ینتج أو لھجات 

  .- )2(باللغة المشتركة - وھو ما یدعى ویستخدمھ 

ما ھو، ما صفات ھذه اللغات المشتركة؟ و ؛إلى سؤال آخر ؛الكالم ویجرنا ھذا

  ؟ على ذلك المساعدة العوامل

الذي  »األصلي«قد یبدو مختصرا، وذلك ألني مرتبط بالموضوع  ،ب ھناإن الجوا

 .أدرسھ، ولست أدرس صفات وممیزات ھذه اللغة، ولكن سأشیر إلى ذلك إشارة عابرة فقط

  -:صفات اللغة المشتركة -

 )3(على أن أھم معالم كل لغة مشتركة یمكن أن تتلخص في صفتین ،أجمع معظم الباحثین

  - :اھم

من لھجات الخطاب أي أنھا، قد استقرت على  ،أن یكون لھا مستوى لغوي أرقى - 1

وبعد أجیال من االستعمال، وھي ) إال في القلیل(قواعد نھائیة ال تسمح لھا بالتغییر أو التطور 

 .كما حدث لألدب الجاھلي. سا لحسن القول وإجادة الكالملذلك تتخذ مقیا

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2ص. مستقبل اللغة العربیة المشتركة .إبراھیم أنیس. د -)1

ا تصور عام، واس تنتاج، أم ا حقیق ة اللغ ة العربی ة النموذجی ة األول ى فھ ي غی ر معروف ة، ألن مع الم النش أة             ھذ -)2

  .قد ضاعت منا. والتكوین األولى

  .104،  94 – 93ص ص . فقھ اللغة: وافي/ د/ أنظر -   

 .13ص  ).ت .د(  .الفجالة. مكتبة نھضة مصر. 23ط  .بيتاریخ األدب العر: أحمد حسن الزیات -   

  .6 – 5ص ص . المرجع السابق.إبراھیم أنیس. د -)3

 .وما بعدھا 21ص . من أسرار اللغة//     //      //    .   -
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بحیث ال یشعر السامع أو ) ولو تكونت من عناصر(ھي التي یكون لھا كیان مستقل   - 2

ینة أو طبقة خاصة، بل ھي التي یشعر فیھا السامع والمتكلم المتكلم أنھا خاصة بمنطقة مع

 .أیضا أنھا ملك الجمیع وأم الجمیع وال تنسب إلى بیئة معینة

  -:اللغة العربیة المشتركة قبل اإلسالم -

قد تھیأت لھا ظروف وأتیحت لھا فرص  - مثال -  )مكة(أن بیئة  ؛وبناءا على ما تقدم؛ نرى

واآلخر دیني، ) الموقع الجغرافي(طبیعیا بعضھا كان لمدن، فكثیرة، أكثر من غیرھا من ا

 - "المركز الوحید " والثالث اقتصادي، والرابع اجتماعي والخامس لغوي، مما جعلھا تصبح 

الذي تطلعت إلیھ القبائل العربیة وشدت رحالھا إلیھ بقرون عدة قبل اإلسالم، وبمرور  - تقریبا

أسست  .)لغة مشتركة( )مكة(نشأت بھا . وامل المساعدةالزمن، وتوفر الشروط الالزمة، والع

التي  في كثیر من صفاتھا على أسس اللھجة المكیة واستمدت الكثیر من صفات اللھجات

كانت تفد إلیھا، ثم نمت مع الزمن، وتبلورت حتى أصبح لھا كیان مستقل عن كل اللھجات 

  ).طابع عام(

ن نشأت بھا لغة مشتركة أسست في كثیر من أفكان  (.....: قال الدكتور إبراھیم أنیس  

صفاتھا على لھجة مكة، ولكنھا استمدت أیضا الكثیر؛ من صفات اللھجات التي كانت تفد 

  )....)1( إلیھا

تنتشر مع القبائل الوافدة وتزید في الذیوع حتى عمت  ؛وقد أخذت ھذه اللغة المشتركة

ھا الجمیع تقریبا، عن أحاسیسھم وینظم أنحاء الجزیرة أو كادت، وأصبحت اللغة التي یعبر ب

للعرب جمیعا، فنالت كل  »النموذجیة« اللغةویخطب بھا الخطباء، وغدت ، بھا الشعر،

  .بھا" نزول القرآن الكریم " إعجاب وتقدیر، وھذا ھو السر في 

وحدھا كما تردد كثیرا في " لغة قریش " إذن فاللغة التي نزل بھا القرآن الكریم لیست 

  .كتب والروایات، وإنما ھي تلك اللغة المشتركة بین العرب جمیعابعض ال

  .كما رأینا سابقا. »اللغة المشتركة الراقیة«فالقرآن الكریم إذن یمثل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص . مستقبل اللغة العربیة المشتركة -)1
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  -: )1( صفات اللغة العربیة المشتركة -

  .یاتخراأل اتالعربی .كانت ذات مستوى ثقافي أرقى من لھجات الخطاب - 1

أي تلك  امبل ھي ذات طابع ع ،بیئي معین، طائفة معینةمحلي لم تكن ذات طابع  - 2

التي تجردت من المزایا اإلقلیمیة الضیقة وأصبحت تتمتع بالخصائص اللغویة 

  .ناطق كثیرة وأوسع جغرافیامل. العامة

أجمع الباحثون على أن : ما یلي ؛ومن العوامل المساعدة على تكوین اللغة المشتركة

تي یستطیع وال –النموذجیة  –ھناك عوامل عدیدة تساعد على تكوین اللغة المشتركة 

  :أو تعصب، وأھم ھذه العوامل –دون حرج  –أصحاب اللھجات جمیعا أن یتكلموا بھا 

ویتمثل ذلك في مواسم  ،للدین أثر عظیم في امتزاج الناس واختالطھم: الدین - 1

المركز الدیني  .)2(الحج وزیارة اآللھة وتقدیم القرابین لھا، وقد أدى توافد العرب إلى مكة

جماعات، واجتماعھم بسكانھا روحیا، أن نشأ وتكون لذلك المجتمع األول والتجاري وفودا، و

، وقوي األثر )3(تھا روحیا ولغویاالتي جمعت شتات القبائل وقرب –نواة اللغة المشتركة  –

بمجيء اإلسالم؛ الذي جمع العرب على اختالف قبائلھم تحت رایة روحیة واحدة، ورایة 

 .والدولة اإلسالمیة فیما بعد ."الفتح"سیاسة موحدة، زمن لغویة واحدة إلى أیامنا، وقیادة 

ب األدب بأنواعھ؛ دورا كبیرا في تكوین اللغة المشتركة ونشرھا ـلع: األدب - 2

وقد  –إن لم یكونوا كلھم  –في المناطق المتباعدة، وكان ذلك بلغة عامة یفھمھا أغلب الناس 

 - النواة األولى لھذه اللغة - ة وفعالة في نشأة أدوارا كثیر )5(والتجاریة )4(لعبت األسواق األدبیة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ص . السابق المرجع :إبراھیم أنیس. د -)1

 .24ص. میدان أحمد ماھر. مطبعة السعادة. 1ط. اللھجات العربیة: إبراھیم محمد نجا. د -     

 .16ص . تاریخ األدب العربي: أحمد حسن الزیات -)2

  .8ص . مستقبل اللغة العربیة المشتركة. إبراھیم أنیس. د  -)3

 .24ص . المرجع السابق. إبراھیم محمد نجا. د -    

  .8ص . مستقبل اللغة العربیة المشتركة: إبراھیم أنیس. د -)4

  .28 – 25ص ص . المرجع السابق: براھیم محمد نجاإ. د  -   

  .15ص . المرجع السابق. احمد حسن الزیات -   

  م1960. بیروت. دار الفكر. 2ط. سعید األفغاني؛ أسواق العرب في الجاھلیة واإلسالم - )5
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  .نت تقام أربعة أسواق في كل سنة، ثالثة أدبیة وواحدة عامةوكما ھو معروف؛ فقد كا

  .سوق عكاظ في أوائل ذي القعدة -  أ

  سوق ذي المجنة في أواخر ذي القعدة -  ب

  .سوق ذي المجاز، في أوائل ذي الحجة - جـ

  ).التي یجتمع فیھا الناس عامة(السوق التجاریة العامة  - د

 –لمھرجانات، الدولیة أو الشعبیة التي تشبھ إلى حد كبیر ا ؛أن وجود ھذه األسواق  

، ال شك أنھا كانت تستخدم في التفاھم فیما بینھا لھجة ذات خصائص عامة  - عندنا الیوم 

لغة مشتركة  –إیذانا بوجود  –یفھمھا الجمیع، وھذا ھو سر استخدام لغة قریش، والذي كان 

  .یرتادھا الجمیع

وال یخفى  –عدا القلیل  –تركة مشجاءت اآلثار األدبیة موحدة في لغة  ؛ومن ھنا  

وتتجھ  ؛علینا، من أن األسواق العامة تقضى على الصفات اإلقلیمیة والمحلیة الضیقة للھجات

بھا إلى لغة عامة مفھومة ألغلب الناس، وقد استطاعت القرشیة بفضل ما توفر لھا من 

انتشرت ھا وظروف وفرص أن تقوى على غیرھا وذلك في مكة أوال، ثم زاد سلطانھا ونفوذ

  .وبسرعة عجیبة –بعد اإلسالم  –جمیعا في شبھ الجزیرة  

  .»الغناء«وھناك عامل آخر ال یقل أھمیة عن العاملین السابقین وھو      - 3  

المعروف، أن لھذا الفن دخال كبیرا ودورا عظیما وأثرا فعاال، في توحید اللغة والقضاء و     

  على الصفات اإلقلیمیة والمحلیة كذلك،

لھ ذلك، إال  أتىتوال یأن یكسب حب الناس وعواطفھم،  –عادة  –ألن الفنان یحاول  ؛وذلك    

باستخدام لغة ذات طابع عام، لینال رضا الناس والجمھور جمیعا ویصل إلى ما یصبو إلیھ 

  .ي الجاھلیة كذلككان المغنى ف وأھداف، وقد يمن أمان
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  )1( اتالسامیأخواتھا ربیة واالشتراك اللغوي بین الع         - ب - 

  
  .أما احتكاك العربیة بأخواتھا السامیات، فقد كانت لھ آثاره و أبعاده و نتائجھ الخاصة

ورأیت قبل الحدیث في ذلك؛ أن أعرض لبعض خصائص السامیات المشتركة ووجوه 

  .بة اللغویة  لیتضح الموضوع أكثراالتشابھ وصالت القر

  - :و وجوه الشبھبعض خصائص اللغات السامیة  - 

التي انتشرت عبر العصور في مناطق مختلفة كالعراق،  ھي األصیلة )2(إن الشعوب السامیة

الخ، ونشرت لغتھا فیھا، ثم شاء القدر، أن تمتزج من جدید وتلتقي بعد ... وسوریا، وفلسطین 

التي  )3(زمن طویل، وھي قد تشكلت بأشكال مختلفة في ھذه المواطن الجدیدة، وطبقا للنظریة

  .)4()أن أصل ھذه اللغات واحد( : تذھب إلى

فإن أغلب العلماء اجمعوا على  وفرض من نظریات حول ھذه القضیة؛ من أراء، ؛مھما قیلو

واألصوات  اتمشتركة، المتعلقة بأصول الكلمأن بین اللغات السامیة كثیر من الصفات ال

بین بعضھا  )5(جوه الشبھقد قویت وواعد الصرف والتنظیم، وقوحتى مخارج الحروف و

ھناك صالت تشابھ و أن  ، ویعني ذلك؛»للغة واحدة «حتى ظن بعض الباحثین أنھا لھجات 

  - :على سبیل التمثیل: ة قویة أھمھاخصائص عامقرابة كبیرة و
     ، )ب. تـ. كـ(یتألف األصل السامي في الغالب من ثالثة أصوات ساكنة مختلفة، من مثل   - 1  

  .)6()الخ.. .ر .صـ .نـ(و

  .  مضارع - ب       ماضي - أ       )7(: للفعل في معظم اللغات السامیة إال زمنانلیس  - 2       

كما ھو المذكر إلى . )تاء(بإضافة  )8( ، و الصفة في اللغات السامیةیحدث في الغالب تأنیث االسم -3     

  .)، طلحةحمزة(العربیة في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).81/1982عام . محاضرات طلبة الماجستیر(ھادي نھر . د(ھذه، تسمیة اصطالحیة لیست عرفیة أو جنسیة  -)1
) ...شوریةاآل/ األرامیة والفینیقیة، والعبریة، والعربیة والیمنیة، والبابلیة(لقب أطلق على الشعوب : امیونالس -)2

  ).شلوتز(وأول من أطلق ذلك العالم االلماني 
           في أواخر القرن الثامن عشر ) ورنھشلوتزر وأیك(العالمان األلمانیان . أول من استخدم ھذا الوصف -)3
  .)3ص . فقھ اللغة: وافي/ انظر( 
  ).فصل اللغات السامیة(فقھ اللغة : وافي/ د -)4
  )بتصرف( .203ص . ، وعلم اللغة12 -1ص ص .  المرجع نفسھ -وافي  علي عبد الواحد.د -)5
  .12. فقھ اللغة ص :وافي /د -)6 

  .16ص . المرجع نفسھ: وافي /د -)7
  .191ص . مقارنفقھ اللغة ال :إبراھیم السامرائي /الدكتور -   
  .17ص . فقھ اللغة :وافي/ د -)8
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الجسم، والضمائر (تشابھ اللغات السامیة، في كثیر من المفردات، وخاصة الدالة على أعضاء  - 4

   ).والعدد، وصلة القرابة في بعض األفعال

  :ول التاليالحظ الجد. )1(ففي العدد مثال ھناك تشابھ كبیر جدا، بین اللغة العربیة والسریانیة والعبریة

  

  ة ـــالعربی
  

  ة ــــالعبری  ة ـــالسریانی

  حـــــــادإ  حــــــــــد  واحــــــــد 

  شنـأیــــم  تــــریـــن  اثنــــــــان 

  شـالشـــا  تالتـــــــا  ثـالثـــــة

  اربعـــــــا  اربعـــــــا  أربعـــــــة

  حمشـــــــا  حمشــــــا  خمســـــة

  ششــــــــا  تــــــــااش  ستــــــــة

  شفعــــــــا  شبعــــــــا  سبعـــــــة

  تشعـــــــا  تشعـــــــــا  تسعـــــــة

  عســــــرا  عســـــــرا  عشـــــرة

  

جمیعا ولیس في مقدور اإلنسان الیوم أن » میاتاالس«والحقیقة، أن فھم ھذه األمور ال یتأتى إال بفھم 

وال یمكن أیضا، فھم الصفات التي . مر المحدود، والزمن الغابر وموت أغلبھامیات في العایلم بجمیع الس

. تمیز العربیة عن غیرھا من اللغات إال  بالرجوع إلى تلك اللغات التي تتصل بالعربیة اتصال النسب

  .وھذا، أمر على غایة من الصعوبة، ألسباب تاریخیة في الدرجة األولى

، لكن معظم ھذه السامیات فقدت ھذه الظاھرة منذ أقدم "اإلعراب"ة فالعربیة مثال، قد احتفظت بظاھر

  .)2(العصور

أن اإلعراب صفة من صفات العربیة، وسمة من أقدم (: المستشرق األلماني –فك  –ویرى األستاذ 

  .)3()البابلیة القدیمة -باستثناء -أخواتھا السامیات  ھاتھا اللغویة،  والتي فقدتسما

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما بعدھا 193ص . فقھ اللغة المقارن - :السامرائي/ د -)1

  .11ص . لمرجع نفسھا -)2

  .124ص . المرجع السابق :إبراھیم السامرائي /د /عن -)3
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  )أوربیة/الھندو من جھة نوعیة اللغات(      الخارجـــــي       -:اثانی -

) أوروبیة/الھندو(ونعني بھ احتكاك العربیة بغیرھا من لغات الفصائل األخرى        

وغیرھا، وما نتج عنھ  - بعد افیم - ، والھندیة، والتركیة )1(كالفارسیة، والیونانیة أو الرومانیة

  .، من أثار التبادل أو األخذ والعطاء)هبعدقبل الفتح و(ثقافي الھائل ال )2(بعد االمتزاج

الموضوع من جمیع جوانبھ وزوایاه لسعتھ وتداخلھ من ناحیة، فھو ب ومن العسیر جدا، أن ألمََّ

  .من الموضوعات التي تكلف الباحث عمرا كامال

العامة فقط، ھذه ألن ألقي بعض األضواء  تيومن جھة أخرى، أراني، مضطرا في رسال

لتضيء الطریق وتوضح المعالم الكبرى لحركة االمتزاج الثقافي اإلنساني وبعض مظاھر 

  .التأثر والتأثیر واألبعاد بین العربیة وغیرھا من زاویة األصوات، األلفاظ، والكلمات

  .ألدفع عني بعض اللوم ضوعي، بما رأیت فیھ من صلة وثیقةوعلیھ، فقد قدمت لمو 

وتھاجر كما یھاجرون، وتمتزج  )3()كالناس تنتقل كما ینتقلونأن األلفاظ ( ووجدت      

بغیرھا بعد صراع طویل واحتكاك شدید، والفرق بینھا وبینھم في الھجرة، ھو أن ھجرة بني 

اإلنسان مدفوعة بعوامل طبیعیة، أو سیاسة أو اقتصادیة، وھدفھا تحقیق المصالح، األطماع 

ما األلفاظ فلم تكن كذلك، ألنھا ظواھر لغویة وإحدى وسائل أ –عدا الفتوح اإلسالمیة  –

كالسكین، والقلم، والبندقیة، (ة والتفاھم، أي وسیلة فاإلنسان لتحقیق االتصال واألمور السال

     .)وغیر ذلك من األدوات التي أصبحت ملكا لكل الناس في ھذه المعمورة

یجة لالحتكاك البشري وصراعھ على بعضھا ببعض نت )4(واللغات اإلنسانیة كذلك متداخلة

وعندھا تتجاوز األلفاظ  ،المدى التاریخي البعید، وعبر القرون الغابرة، وغیر المعلومة

یثبت في المعركة وینتصر  االمھاجرة حدود أوطانھا وتشتبك في حرب مع غیرھا، فمنھا م

  في األلسن  ومن ثم في ھذه األقالیم الجدیدة، ویأخذ مكانھ في لغة السكان، ویصقل بالتدرج 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   –قدیما  –ھكذا كان إطالق العرب  -)1
ص . 2ج).ط.د. (م1991عام . بیروت. دار النھضة العربیة. نصوص في فقھ اللغة: السید یعقوب بكر/ أنظر -   

  .19،  18ص 
  .261ص .خارطة فصائل اللغات في ھذا البحت/ رأنظ -   
  .وما بعدھا. 373ص . 1ج. ضحى اإلیالم: أحمد أمین -)2
  .164ص . فقھ اللغة المقارن: السامرائي.د -)3
  ).بتصرف. (165ص . المرجع نفسھ: السامرائي. د -)4
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وطنھ  ح من الزمن إلى تطیب لھ اإلقامة، فیعود بعد ردال اومنھا، م ؛یتأقلم وال یعود

  .، یختلف عمقھا باختالف نوع الصراع وظروفھ )1(أي یرفض وھو مثخن بجروح،األول

وتبدو آثار ھذه الجروح في شكلھ غالبا، ومعناه، وأصواتھ، وبعض قواعد، تألیفھ، كما حدث 

شوق، (أللفاظ عربیة، بعد، أن انتقلت إلى لغات األمم التي احتكت بھا، في القدیم والحدیث، 

  .)الخ.. .إلیھا شوك، شوكي  عادت ؛شوقي

عربیة في غیر معانیھا األصلیة، وذلك  اوعلى سبیل المثال، فاللغة الفارسیة استخدمت ألفاظ  

بعد أن ألبستھا أثوابا جدیدة، ولما عادت إلینا نحن أبناء العربیة ھذه األلفاظ بدت وكأنھا 

استخدمت في الفارسیة في غیر التي . )2( )التھور(غریبة، دخیلة، كمثل ھذه الكلمة العربیة 

ق واضح في العربیة بین الشجاعة والفر) الشجاعة(معناھا العربي المعروف، لتدل على 

  .التھورو

: وقد دخلت الفارسیة وغیرھا، ألفاظ في صدر اإلسالم، وخاصة األلفاظ القرآنیة من مثل      

  ...       الخ... ، النبي، مسجد، إسالم)ص(القرآن، محمد 

مربوطة واستعملت أعالما الأخذ الترك والفرس أیضا، مصادر عربیة مختومة بالتاء كما 

مذكرة، كالحشمة، والنزھة، والشوكة، والھدایة فصارت بعد إبدال التاء المربوطة بالمفتوحة، 

  ... )3( حشمت، شكوت، ھدایت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانین / أنظر. (من الجروح سواء انتصر أم انھزملفظ  أنھ ال یسلم أي: اللغوي من المقرر في قوانین الصراع -)1

  )).علم اللغة. وافي". (الفصل الثالث. "الصراع اللغوي

  .166ص .المرجع السابق  .السامرائي/ د -)2

  .167ص.     //       //     . السامرائي/ د -)3

  

  

  



 19

    - :وتبدو من خالل ھذه األمثلة حقیقتان     

أن اللغات اإلنسانیة ملك للجمیع كبقیة المعارف اإلنسانیة األخرى وعلى : األولى - 

  .والتعایش الخصوص اللغات الحضریة، ألن اإلنسان مضطر للتحاضر

ط اللغوي على الحیویة والنشا ؛عند الحاجة، وھذا دلیل ىتقبل اللغة أللفاظ أخر  :الثانیة - 

  . والتفاعل والحضاري

بسیل غزیر من األلفاظ، في  –فالعربیة أخذت وأمدت اللغات اإلنسانیة فیما بعد، دون تمییز 

العطاء ھولة بمكان، تحدید تاریخ األخذ ومختلف األزمنة والعصور، والمجاالت ولیس من الس

المعالم األولى  ذلك ألن» صنال«بینھا وبین غیرھا، وخاصة في القدیم، إال عن طریق 

   ویعكس الواقع والحقیقة ھو الذي یقرب الحقیقة،الموثق  »النص«و  !للتاریخ نفسھ قد ضاعت

ریق الحروب ومختلف العالقات البشریة طوعلى العموم، فھي ترجع إلى أزمنة االتصال عن 

عت ، والفتوحات اإلسالمیة أخیرا، والتي وس)1(في الشؤون الثقافیة والحضاریة والتجاریة

دائرة االحتكاك، واالتصال في میدان المصطلحات العلمیة في عھد بني أمیة إلى أواخر العھد 

    .ھي دورة أخرى بأسبابھا ودوافعھا ."الیوم"والعولمة . )2(العباسي

تضاعفت ، و)3(تھمالعربیة بلغاواحتكت » القدیم« ذفلقد اتصل العرب باألمم المجاورة من       

من ) المسلمون/العرب(حتكاك وقویت، زمن الفتح و بعده، وذلك، بعد أن خرجوا أسباب اال

–، فتحوا )4(حدود الجزیرة، بدافع نشر الدین اإلسالمي، فغزوا جھات كثیرة مختلفة اللغات

  ... في القرن السابع، و جنوب أفغانستان في القرن الثامن ؛و الھند )م 652سنة (فارس

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .165ص .فقھ اللغة المقارن .السامرائي - )1

    .179 المرجع نفسھ. السامرائي - )2

  .124ص . 1960عام . بیروت. المطبعة الكاثولیكیة 2ئب اللغة طغرا. األب رفائیل نخلة -   

  .وما بعدھا 164ص  1ضحى اإلسالم ج . أحمد أمین -   
  .طرق ھذا االختالط من ھذا البحثاختالط العرب بغیرھم و/ أنظر - )3

 .24-22  مستقبل اللغة العربیة صو. 29ص  .في اللھجات العربیة: إبراھیم أنیس/ د - )4
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و أوروبا، وانتشر اإلسالم، في جمیع المناطق  اوتفرقت اتجاھات الفتوح، إلى الصین وافر یقی

» الدین «ھم، و دخل الناس في دین اهللا أفواجا راغبین، وأقبلوا علىالتي وطأتھا أقدام

، »الجدید«على اللغة العربیة یتنافسون، ألنھا الوسیلة الوحیدة لفھم ھذا الدینویتدارسونھ، 

، )1(حتى أنھا كانت أداة التعلیم في كثیر من المناطق المفتوحة، و لم تعد ملكا للعرب وحدھم

مثال، و التي أصبحت فیھا اللغة العربیة أداة التعلیم و ... لمغربكبالد فارس، ومصر، و ا

   .    الكتابة، و القراءة، و تعربت شعوب وشعوب إلى الیوم

و من الواضح أن أداة التعلیم ... (:قال الدكتور محمد حمویة: و فیما یلي دلیل على ذلك        

ن العرب قد انتشروا في المدن و یكفیك أن تعرف أن الفاتحی... لجدیدة كانت العربیة 

  .)2(الفارسیة، فأصبحوا بالضرورة المعلمین األوائل للفرس المسلمین األوائل

واستطاعت العربیة أن تصرع معظم اللغات التي احتكت بھا، وفي أوطانھا، سواء         

فقد تغلبت على األرامیة في العراق و الشام،  ؟كانت من فصیلتھا أم من غیر فصیلتھاأ

والفارسیة والقبطیة في فارس ومصر، والبربریة في بالد المغرب، وكان الصراع عنیفا، وال 

سیما بینھا و بین اللغات من غیر فصیلتھا، وقد بلغ تأثیر العربیة في ھذه اللغات وغیرھا، 

لغة، من لغات أسیا وأوروبا ) 100(نھا أثرت في ما یزید عن مئة إشأوا عظیما، حتى 

الدین اإلسالمي من جھة أولى، وسمو الثقافة العربیة من جھة ثانیة، وتجربتھا وإفریقیا،بفضل 

لغة أخذت حروفھا الھجائیة من العربیة ) 37(فھناك سبع وثالثون . الطویلة من ناحیة

  .الخ...  )4(، واألفغانیة، والتركیة القدیمة، والھندستانیة)3(كالفارسیة

 ءو بنا» الحروف«ا  محتاجة إلى العربیة في وبقدر ما كانت الفارسیة  وغیرھ         

الخصوص بومصطلحاتھا، والنحو العربي ومصطلحاتھ و) البحور الشعریة( القصیدة 

كانت العربیة كذلك محتاجة إلى الفارسیة  )...الشریعة - الفقھ - قرآنال(مصطلحات الدین 

  .الخ...لعلوم م الحكم واإلدارة، ومصطلحات اظوالیونانیة، في النواحي الثقافیة، ون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175ص .  1ج. ضحى اإلسالم :أحمد أمین - )1

 األدبتأثیر: من مقال بعنوان ( . 22ص . 1978عام . 191/192عدد . وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي. مجلة المعرفة - )2

  ).األدب الفارسي في يالعرب

المقال ( وما بعدھا 21ص .1978عام .192 /191عدد. ومحلة المعرفة . 124ص . غرائب اللغة :األب رفائیل نخلة - )3

  .)السابق

  .125ص . المرجع نفسھ :األب رفائیل نخلة - )4
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والحال ھذه، ال یعقل أبدا، أن تسلم العربیة من أثار ھذا الصراع، وھذا اإلحتكاك       

اري والثقافي باختالف أنواعھ، فھي كبقیة اللغات اإلنسانیة األخرى، التي خضعت الحض

  .والتأثر والتأثیر والتقارض )1(لحكم قانون الصراع 

ما أخذتھ قلیل وما أعطتھ  ؛فاللغة العربیة، أثرت وتأثرت، ومنحت، وأخذت، ولكن

بیة حین دخلتھا مادة ما حدث للعرف.. (.: كثیر ال یحصى في ھذا المجال، قال السامرائي

  .)2( )كیةبھا كاإلغریقیة والفارسیة، والتر من ألفاظ لغات األمم التي احتطت... ة بریغ

في األخرى تأثیرا ) الفارسیة والعربیة(ثر كل من اللغتین أ(... : وقال الدكتور محمد حمویة

دخول ظاھرا ملموسا، من ورود الكلمات الفارسیة في العربیة والعكس بالعكس، ومن 

في  )×( ودخول المفاھیم الدینیة والحكم اآللھیة، بيالمضامین الفارسیة وحكمھا في الشعر العر

  .)3( )الشعرالفارسي

ذلك أن العرب لما تحضروا بعد البداوة وجدوا نفسھم أمام أشیاء : (... یقول أحمد أمینو

وكانت اللغة ... ة من كثیرة، لیس في ألفاظھم ما یدل علیھا، وكان ذلك في جمیع مرافق الحیا

  .)4( )الخ... بھ مادتھا الفارسیة منبعا كبیرا من المنابع التي تستمد منھ اللغة العربیة وتوسع

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ا بعدھاو م 224ص )قوانین الصراع اللغوي( . علم اللغة. وافي/ أنظر - )1
  .165ص .فقھ اللغة المقارن -)2

  .19 - 16،  10ص ص . 2ج. نصوص في فقھ اللغة: السید یعقوب بكر -   

  .وھو خطأ مطبعي . ھكذا في األصل  -)×

  . 33ص . 1978عام . 191/192عدد . مجلة المعرفة  -)3

  . 174ص . 1ج. ضحى اإلسالم  -)4
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I-  التداخل وسننھ قوانین:-  

التي تخضع لھا اللغات، بصفة  ،ننسوف أذكر في ھذا الفصل الموجز القوانین والس

  .عامة، عند االحتكاك أو االقتراض بأنواعھ

  .بعضھا، وأطبقھا على اللغة العربیة بصفة عامة لحاولت أن أحل

  - :مفھوم القانون - 

في العرف العلمي،  ،لكل علم أو فن نظام خاص بھ، ینظمھ، ویحكمھ، وكلمة القانون

، التي تبین عالقات وارتباط "الثابتة"صول العامة ، واأل"النوامیس"تطلق على مجموعة من 

  .األسباب بالمسببات، والمقدمات بنتائجھا، الالزمة طبیعیا بحدوث السبب

الذي          ) مونتسكیو(ولم أجد تعریفا بین یدي؛ أشمل من تعریف العالمة الفرنسي 

  .)1()عة األشیاءالعالقات الضروریة التي تنشأ من طبی –القوانین  –بأنھا ( .. : قال

بأي حال  –المنطق، وال العلم . والتداخل اللغوي، كظاھرة من الظواھر اللغویة، ال یقبل

أن تكون غیر خاضعة لنوامیس عامة تنظمھا وتحكم أصولھا وتبین العالقات  –من األحوال 

ومن أي  ،عند االقتراض الذي ینشأ، بحكم الصراع اللغوي والحضاري. والنتائج الحادثة

  .یق كان ھذا الصراعطر

بل ھي أصوال  –التي تتسم بطابع الثبات  ؛غیر قوانین العلوم الطبیعیة –وقوانین اللغة 

طبقا لقوانین النشوء واالرتقاء (. لغویة عامة، یعتریھا بعض التطور أو التغیر أحیانا

نشأتھا،  تكونھا العام، وفي"، وھذه األصول العامة، ھي التي تسیر علیھا اللغة في )الطبیعي

  ."وفي أحكامھا وتطورھا، وعالقاتھا المتبادلة بغیرھا من اللغات، وآثار ذلك

 ".قوانین ثابتة"التوصل إلى استنباط ) القدامى(لم یستطع علماء اللغـــة (ولھذا وغیره، 

  )2( )...بالمعنى الدقیق لكلمة القانون  لجمیع الظواھر اللغویة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ).1ھامش رقم (.  17ص . علم اللغة . وافي / د(نقال عن  -)1

  )بتصرف( .23ص . المرجع نفسھ  :وافي -)2
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إال في فرع واحد . الخ....في المجاالت العلمیة األخرى كالریاضیات والھندسة كما حدث 

 –فلم یصلوا بعد  –أما فیما عداھا  –الفونیتیك  – "شعبة األصوات"من الشعب اللغویة وھي 

  .إلى قوانین دقیقة ثابتة؛ بسبب حركیة اللغة وتطور العلوم والمناھج والوسائل

لم تستنبط لھا بعد قوانین  –على ما أعلم  – والتداخل )-(االقتراض تيومن ھنا؛ فإن قضی

بعض األصول العامة، التي یمكن االعتماد  لھا وإنما وضعت ،بالمعنى العلمي المعروف

وذلك بعد دراسات مطولة في االحتكاك بین لغة ولغة . غویةلعلیھا عند دراسة ھذه الظاھرة ال

واألبنیة  والعامة، وأثره على األصوات أو لغات، وشروط ھذا االحتكاك، وظروفھ الخاصة

  .واألسالیب والقواعد وجمیع ما یتعلق باالقتراض وأشكالھ .والتراكیب والداللة

وقد ظھرت في . واحتكاك شدید» صراع طویل«غوي؛ ال یحدث إال بعد لفاالقتراض ال

اك، االحتك ھذا ، نتیجة"المصطلحات"مثال، بعض  "العصر الجاھلي"في  –لغتنا العربیة 

، واألعجمي، )+( الدخیل، والمعرب( العرب القدامى، حول "موقف" – ظل - ا في سنتناولھ

، قبل عرض قوانین االقتراض، لما لھا من "بإیجاز"والتي ینبغي تعریفھا ولو  ،)والتعریب

  - :عالقة وطیدة بھذه الظاھرة وھي

  -:الدخیـــــــل - أ  

أجنبیة عنھا  )فاظ وكلمات ومفرداتأل(من  ما دخل لغتنا العربیة: إن المراد بالدخیل ھو

من لغات األعاجم، واستعملھ العرب على اختالف طبقاتھم وعصورھم، الفصحاء منھم 

وغیرھم من القدامى والمعاصرین حتى یومنا ھذا، وھو  ،والمحدثون، جاھلیون وإسالمیون

  .)1(أھم من المعرب

ألعجمیة سواء كان ذلك في من اللغات ا» اللغة العربیة«ویطلق على كل ما دخل (

عصر االستشھاد أم بعده، وسواء خضع عند التعریب لألوزان واالصوات واألبنیة العربیة أم 

  .)2()ماَللم یخضع، وسواء كان نكرة أم َع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)...مفردات، تراكیب، أسالیب،/ أصوات(كل ما أخذتھ لغة ما من لغة أو لغات : نعني باالقتراض -)-
ن عند الخلیل واب(الدخیل یساوي المعرب . أي أن المعرب فرع من الدخیل، بخالف ما عرف عند القدامى -)+
 .)) 2(ھامش . من ھذا البحث 26ص . (قول السیوطي/ انظر( ).الخ...... د، والسیوطي دری

  ).اللفظ األعجمي الذي دخل العربیة دون تغییر(:منھا –حدیثا  –لھ استعماالت عدیدة  -)1
. ضة العربیةدار النھ. 1ط .المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث. محمد أحمد أبو الفرج /أنظر -   

  .56ص . 1966عام 
  .10ص ) نسخة خطیة(المعرب والدخیل في اللغة العربیة  :لرحیم عبد السبحانعبد ا/ د -)2
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  -:ربــالمع -ب
أو الكلمة التي شاع استخدامھا لدى العرب القدامى بعد أن أخذت  أصال ھو اللفظ الدخیل

تبدلت بعض حروفھا وغیر وذلك بعد أن انتقص من أطرافھا، و ،النسج والھیكل العربي
وسماھا  ؛موضع النبر منھا حتى صارت صورتھا الجدیدة شبیھة بصورة الكلمة العربیة

ھو ما استعملھ (: وھذا نص صاحب المزھر الذي قال فیھ )1("بالمعرب"علماء اللغة العربیة 
  .)2()لمعان في غیر لغتھا ویطلق على المعرب دخیلالعرب من األلفاظ الموضوعة 

األعجمي أن تتفوه بھ العرب على منھاجھا وتعریب االسم (: الجواھري تدل بقولثم اس
  .)3()عربتھ العرب وأعربتھ أیضا: تقول

  -:األعجمي -جـ  
 "صورتھا األصلیة، وحافظت على صیغتھا وقالبھا"الكلمة الدخیلة التي بقیت على (ھو 

» األعجمي«ھا ھذه التسمیة وظلت قلیلة الشیوع واالستعمال في لغتنا العربیة، وأطلقت علی
على لسان أبي  ؛وأورد صاحب المزھر ؛)4()وكأنما أرید بھذا استبعادھا على اللفظة األصلیة

  - :االسماء األعجمیة على ثالثة أقســـام(: )5(حیان في كتابھ االشتقاق قال
قسم غیرتھ العرب وألحقتھ بكالمھا، فحكم أبنیتھ في اعتبار األصل والزائد  -  أ

  .)6()درھم، وبھرج(م أبنیة االسماء العربیة الوضع نحو والوزن حك
وقسم غیرتھ العرب ولم تلحقھ بأبنیة كالمھا، فال یعتبر فیھ ما یعتبر في القسم  -  ب

 .)7(ــــارمسآجر، وسفسیر وس ؛الذي قبلھ، نحو
تركوه غیر مغیر، فما لم یلحقوه بأبنیة كالمھم لم یعد منھا، وما : وقسم ثالث - جـ

خرم  - :خرســان؛ ال یثبت بھ فعالن، ومثال الثاني - :عد منھا ومثال األولألحقوه بھا 
  .))الحلقوم(بمعنى ناعم ألحق بسلم، وكركم، الحـــق بقمقم ) نبات الشجر(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110ص . من أسرار اللغة :إبراھیم أنیس/ د -)1

  .268ص . 1ج. المزھر في علوم اللغة :السیوطي -   
  .)مخطوط(. 7ص . المرجع السابق: عبد السبحان عبد الرحیم /د -   
  .361ص . 1ج. )عرب(الصحاح : للجوھري وأصل النص .212ص . 1ج. المزھر :السیوطي -)2

  .65ص . المعاجم اللغویة :و الفرجمحمد أحمد أب -   
  .212ص . 1ج. نفسھ المرجع: سیوطيال -)3

  .)أعرب( .361ص . 1ج .الصحاح -   
  .وما بعدھا 110ص . من أسرار اللغة: أنیس -)4
  ).بتصرف(. 269ص . 1ج. المرجع السابق. السیوطي -)5
  .)فارسي) بھرهن(بھرج وھو إعراب . كل رديء من الدراھم وغیرھا(): جھرب(ن في اللسا -)6
  ).فارسي معرب(): سمسر(: في اللسان والقاموس -)7
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II - الصراع اللغوي وآثاره على التداخل قوانین:-  

الصراع البشري، على سطح المعمورة، مھما كان نوعھ وألي سبب كان، وأیا كانت 

قة مباشرة أو غیر بطری –أصال  – "لغوي اقتصادي " لحقیقة صراعنتائجھ، وآثاره، ھو في ا

   - :الصراع إلى عوامل أھمھا مباشرة؛ ویخضع ھذا

  .)1(نزوح عناصر أجنبیة إلى البلد - 1

 .)2( تجاور شعبین مختلفي اللغة - 2

 )3(اشتباك شعبین مختلفي اللغة أو شعوب مختلفة اللغات في حرب طویلة األمد - 3

 ).حروب كثیرة(

ونراه األساس في أغلب (ختلفي اللغة؛ القات التجاریة بین شعبین متوثق الع - 4

  .)الحروب

متقاربتین أو مختلفتین في  .توثق العالقات الثقافیة بین شعبین مختلفي اللغة أو أمتین - 5

 .لواألص

  - :وإلیك نظرة موجزة على كل عامل

  -:ــــ   العامل األول

أن ینزح إلى بلد ما، ...  - أو ھجرة  –أو حرب  –أو استعمار  –قد یحدث على إثر فتح 

 –األصلیة والدخیلة  - عنصر أجنبي لغتھ تختلف عن لغة أھل البالد وعندما تشتبك اللغتان،

  - :)4(قد ینتھي األمر إلى إحدى النتیجتینشدید أو حتى ھزیل، حسب الظروف،  في صراع

  .)وھو الغالب تاریخیا( .إما أن تنتصر لغة على لغة -  أ

كاألمازیغیات  )تاریخیا أیضا .وھذا قلیل(. لغتان معا جنبا لجنبال تعیشوإما أن  -  ب

  .المغرب ،الجزائر ،تونس ،في لیبیا

بحیث ال تستطیع أن تقوى إحداھما على األخرى، وربما نتساءل في ھذه الحال، عما إذا 

  .أم تعایشتا معا، كانت إحدى اللغتین، قد تغلبت على األخرى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)بتصرف(. 230ص . علم اللغة :وافي/ د  -)1

  .240ص . المرجع نفسھ ://   //    -)2

  .247ص //  .    //        ://  //     -)3

  .230ص //       //  .     :  //  //   -)4
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  ما ھي شروط الغلبة واالنتصار؟و

  - :حالتانلحصول الغلبة، ھناك  - :الجواب - 

  -:األولى - 

  .أن یكون كال الشعبین بسیط المعارف، قلیل الحضارة، منحط الثقافة - أ  

  .أن یزید عدد أفراده زیادة كبیرة على اآلخر - ب  

اللغتین المتصارعتین إلى شعبة لغویة واحدة، أو » انتماء«لك ذا یساعد على ومم - جـ

  - :یخیة كثیرة جدا؛ وإلیكم واحدة منھاعلى األقل إلى شعبتین متقاربتین، واألمثلة التار

، لغات السكان األصلیین »السلتیة«على اللغات  ؛السكسفونین ولغتھم / تغلب اإلنجلیز

  - :)1(بسبب

  .ر من عدد السكان األصلیینعدد المغیرین أكب -  أ

 .المستوى الثقافي لكال الشعبین منحط -  ب

  .»أوربیة/ الھندو «كلتا اللغتین من فصیلة اللغات  - جـ

  -:الثانیة - 

  - :)2(من الشعب المغلوب في ،أن یكون الشعب الغالب أرقى  

  .الخ.... الثقافة واألدبالحضارة،  -  أ

وكما ھو . لرومان قدیما والفرسكما كان ا - واالقتصادي ،أقوى في النفوذ السیاسي -  ب

 .العربیة واآلسیویة واإلفریقیة في بعض البلدان –الیوم  –الحال 

  .البد من إقامة جالیة أجنبیة بقصر النظر عن العدد - جـ

على  كما حدث في المغرب العربي(. البد من امتزاجھا بأفراد الشعب المغلوب - د

  ).عھد االستدمار الفرنسي

  .ن من شعبة لغویة واحدة أو متقاربتینأن تكون اللغتا - ھـ

، )+()ح بین ثالثة إلى أربعة قرونویترا(یكفل الغلبة » زمن طویل«یشترط حصول - و

  وأفریـقـیا؛ في آسیـا  :العرب  فــتـوح  اللغوي،  الصراع  تاریخ  في  ذلك  على  وینطبق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .230ص . علم اللغة. على عبد الواحد وافي/ د -)1
    .231ص . المرجع نفسھ. وافي/ د -)2
  .الغلبة النھائیة -)+
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 أوربیة/من الحامیات والھندو وغیرھا. )1("امیةأخواتھا الس"وانتصار العربیة على  

  .كالبربریة، والقبطیة، والعبریة، واألرامیة، والكوشیة، والفارسیة كما تقدم

  .ومھما كانت؛ قوة اللغة التي یتم لھا االنتصار والغلبة فال تخرج سلیمة من ھذا الصراع

وال سیما في  ؛من مظاھرھا ، یجعلھا تتأثر بھا في كثیر"بأیة لغة"ألن طول االحتكاك  ؛ذلك

  المصطلحات، وھذا ما حدث للغتنا العربیة إبان احتكاكھا وصراعھا؛ - » المفردات«

وتختلف درجات التأثر حسب الصراع نفسھ، فإذا قوي قویت وإذا ھزل ھزلت، وكلما 

طال زمن الصراع واالحتكاك زادت درجات التأثر، وكلما قصر أو ضعفت قلت، كصراع 

  ...اموغیرھ )2( لبربریة والقبطیةالعربیة مع ا

ھذه بعض الحاالت التي تقوي فیھا لغة على أخرى، وھناك حاالت أخرى ال تقوى فیھا 

  - :عدا الحالتین، التالیتین –وتكون فیما   )3(إحدى اللغتین على التغلب

  ).ومع ذلك یقع التأثر(انحطاط المستوى الثقافي لدى الشعبین  -  أ

من الشعب الغالب في المستوى الثقافي  ؛إذا كان الشعب المغلوب أرقى -  ب

أكثر منھ عددا، وفي مثل ھذه الحال، تظل اللغتان،  ؛، ولكن)4(والحضاري

 ؛حدث لالتینیة واإلغریقیةمتعایشتان معا جنبا إلى جنب، كما 

  .كانت لغة الشعب الغالب ،فاألولى

  .والثانیة، كانت أرقى منھا حضارة وثقافة

 ."أوال."ن شرط التغلب ھو رقي لغة الشعب الغالبوذلك أل

  التي لم تقو على التغلب على الفارسیة لعدم توفر ؛على العربیة ؛ق كذلكبوھو ما ینط

في فارس بفضل » مدة طویلة«شروط الغلبة كلھا، فقد توفر شرط واحد ھو بقاء العربیة 

   - :م یكونوا إذ ذاكاإلسالم وھذا غیر كاف، ومن ناحیة أخرى فإن العرب ل

  .)5(أرقى من الشعب الفارسي -  أ

  .ضعف امتزاجھم بالسكان - ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .123، 75، 65، 33: ص ص . علم اللغة :وافي/ د -)1
  .)بتصرف( .234 – 233ص ص . المرجع نفسھ: وافي/د -)2
  .237ص //       //   .    :وافي/ د -)3
  .الحاالت التي یتم فیھا االنتصار /أنظر -)4

  ).231، 230، 123، 75، 65، 39(: ص ص . علم اللغة :وافي/ د  -   
  .125 – 124ص ص . فقھ اللغة: " /  "    -    .239 – 238ص ص . المرجع نفسھ :وافي/ د -)5
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  .انتماء اللغتین إلى فصیلتین مختلفتین - جـ

  .أوربیة/ رسیة من الفصیلة الھندومن الفصیلة السامیة؛ والفا ؛فالعربیة

أن تتغلب على اإلسبانیة،  ؛وعلیھ؛ لم یتم التغلب واالنتصار، وللسبب نفسھ؛ لم تستطع العربیة

. »القوط«سبعة قرون في بالد  )07( الرغم من فتح العرب لتلك األقالیم وبقائھم نحو على

  - :لعدم توفر الشروط كذلك، فقد اختل شرطان أساسیان ھما

  .االمتزاج التام -  أ

 .لم تكن اللغتان من شعبة لغویة واحدة أو من شعبتین متقاربتین على األقل -  ب

التي كانت خاضعة  ،ى أیة لغة من لغات األممأن تقوى عل ؛لم تستطع كذلك ؛واللغة التركیة

، في العالم العربي وغیره من أمم أفریقیا وآسیا وذلك )زمنا طویال(لإلمبراطوریة العثمانیة 

  - :بسبب

من الفصیلة الطورانیة، والعربیة من الفصیلة  ؛اختالف الفصائل، فالتركیة -  أ

  .السامیة، والبربریة من الفصیلة الحامیة

 .ارة وثقافة، من معظم الشعوب التي كانت خاضعة لھمأقل حض ؛األتراك -  ب

  ).جیش –حكام (قلة عدد األتراك المقیمین في ھذه المناطق  - جـ

  .عدم امتزاجھم بالشعوب األخرى - د

اإلسالمي ال  قصور لغتھم في احتواء الثقافات، فقد حكموا العرب بالعربیة والدین - ھـ

  .غیر

ة من سلیمعلى لغة أو لغات أخرى، أنھا خرجت  عدم تغلب إحدى ھذه اللغات ؛وال یعني

ثر، فالصراع مھما كان؛ ال بد أن یترك ندوبا وآثارا في كلتا ھذا الصراع دون أن تتأثر وتؤ

اللغتین، وتختلف درجات التأثر والتأثیر طبقا لقوانین الصراع اللغوي والحضاري وظروفھما 

  .المحیطة بھ
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، البرتغالیة، وفي اللغة )1( للغات األسبانیةفالعربیة مثال؛ تركت آثارا قویة في ا

، وجمیع اللغات التي احتكت بھا أو تصارعت )4( ، والھندیة)3( ، وفي اللغة التركیة)2(الفارسیة

  .)5( أو من فصائل مختلفة) السامیات(كانت من فصیلتھا أمعھا سواء 

  -:العامل الثانيــــ  

  - :العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي ھو

كھذه، تحدث فرص كثیرة لالحتكاك بین لغتي  اور شعبین مختلفي اللغة، ففي حالتج

  - :الشعبین، وتشتبك اللغتان في صراع ینتھي إلى إحدى النتیجتین التالیتین

  .حاالت تقوى فیھا لغة على أخرى -  أ

 .حاالت ال تقوى فیھا لغة على أخرى -  ب

  - :)6(ثة عناصر أساسیةحاالت تقوى فیھا لغة على أخرى وتنحصر في ثال  :أوال - 

إذا كانت نسبة النمو في أحد الشعبین كبیرة، بحیث  :زیادة في النمو السكاني - 1  

المجاورین إلى نسبة عالیة تفوق عدد السكان المجیرین، وقد تظل ھذه یرتفع عدد السكان 

ذا الزیادة في االرتفاع حتى تطغى الكثافة السكانیة، وتصبح مساحة الرقعة التي یسكنھا ھ

حدود «الشعب ال تكفیھم، وھنا؛ یحدث ما یشبھ الفیضان السكاني عن طرق الضغط على 

 یشتد االحتكاك ویتزاید التعامل االقتصادي والتزاوج بین ؛المجاور لھ، وعندھا» الشعب

الشعوب والصراع اللغوي، بین اللغتین، فیؤدي ال محالة؛ إلى تغلب لغة الشعب الكثیف 

ن ھمجیا أو أن یقل في المستوى الثقافي والحضاري، عن ذلك الشعب، السكان، بشرط أال یكو

التي طغت على مساحات واسعة " األلمانیة"كالذي حدث في تاریخ الصراع اللغوي بین اللغة 

   .)سویسرا، وتشیكوسلوفاكیا، وبولونیا، والنمسا(:مثلمن المناطق المجاورة لھا بأوربا الوسطى،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .126ص . فقھ اللغة :وافي/ د -)1
  .166ص . فقھ اللغة المقارن: السامرائي/ د -   

  .100ص . 1ج. 1951عام . 1ط –الفجالة  –مكتبة النھضة . قصة األدب الفارسي :القادر حامد عبد/ األستاذ  -   
  .114 – 109ص ص . 1978عام . 191/192عدد  :مجلة المعرفة -   
  .33ص . العدد نفسھ :مجلة المعرفة -)2
  .205ص . علم اللغة :وافي/ د -)3

  .272ص . غرائب اللغة :األب رفائیل نخلة -   
  .252 – 229ص ص . 1ج. ضحى اإلسالم :ینأحمد أم -)4
  .233ص . علم اللغة :وافي/ د -)5

  .127 – 123ص . فقھ اللغة//   // :   -   
 .241 – 240ص ص . علم اللغة :عبد الواحدعلي وافي / د -)6
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إذا كان النفوذ السیاسي ألحد الشعبین   :ألحد الشعبین »السیاسي«قوة النفوذ  - 2

على الشعب ال، فبدون شك، یؤدي ذلك، إلى غلبة الشعب القوي المتجاورین قویا متغل

  ...الضعیف النفوذ السیاسي واالقتصادي

واألمثلة التاریخیة لھذا . )1(الثقافي والحضاري ؛ومن ثم تغلب لغتھ أیضا بشرط توفر الرقي

ت على اللغا –في عصور ما قبل اإلسالم  –تغلبت اللغة العربیة العامل كثیرة جدا، فقدیما 

تغلغل النفوذ الفرنسي واألسباني،  ؛القدیمة، بحكم الجوار والنفوذ والرقي، وحدیثا )2(الیمنیة

والمستعمرات في جنوب  )3(واإلنجلیزي، في المناطق المجاورة وغیر المجاورةواإلیطالي 

أفریقیا وشرقي آسیا، مما أدى إلى تغلب اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة، على لغات تلك الشعوب 

  .الخ..... تي خضعت للنفوذ السابق الذكر ال

واللغویة والثقافیة وحتى  االقتصادیة"لبة السیاسیة تؤدي إلى الغلبة ـالغ - 3  

  :)رغبة، أو فرضا("الفكریة

  .الحاالت التي ال تقوى فیھا لغة على أخرى   :ثانیا -

.... خرى عدم تغلب إحدى اللغتین على األ ھي من الصراع اللغوي ؛والنتیجة الثانیة 

  - :الحالتین التالیتین افیما عد - معا - وبقاؤھما 

  .وجود نسبة النمو في أحد الشعبین -  أ

 .أو االقتصادي عدم تغلغل نسبة النفوذ السیاسي ألحدھما  -  ب

بین اللغات المتجاورة، فالجوار بین الفرنسیة  "العالقات"معظم  ؛ویدخل في ھذا العنصر

لم یؤد إلى تغلب شعب على شعب آخر، ألن االحتكاك في واأللمانیة والبرتغالیة؛  واإلنجلیزیة

ھذه الحالة؛ ال ینطبق على حالة من الحالتین اللتین، یحدث فیھما التغلب بالجوار، وكذلك 

لم یؤد إلى تغلب إحداھما على األخرى . الجوار بین العربیة في العراق، والفارسیة في فارس

  .)4(رغم مرور آالف السنین من الجوار والصراع

  .غیر مھدد. لكن ھنا؛ تأثر وتأثیر بالجوار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)بتصرف( .240 – 211ص ص . علم اللغة :وافي/ د -)1

  .)بتصرف( .82 – 68ص ص . فقھ اللغة :وافي/ د -)2

  ).248و  ،243 – 242(: ص ص . علم اللغة :وافي/ د -)3

 .245ص . المرجع نفسھ :وافي/ د -)4
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   –عموما  –ھذه أھم عوامل الصراع اللغوي 

یر أنھا أقل غ ؛وھناك عوامل أخرى تتیح فرصا كثیرة لالحتكاك بین اللغات والشعوب واألمم

   - :أھمیة وأضعف أثرا مما سبق، ومن أھمھا

. إشتباك شعبین مختلفي اللغة أو شعوب مختلفة اللغات في حرب طویلة األمد - 1

  )...صراع لغات، صراع سیاسة(

  .توثق العالقات التجاریة والثقافیة بین الشعبین - 2  

آثارا لغة كل شعب منھا إلى  "ینقل"فطول االحتكاك بین الشعوب المتجاورة على الخصوص 

.  كانت من لغات الشعوب أو األعداءأاشتبكت معھا سواء التي  من لغات الشعوب األخرى

  .)بوساطة –بعد عن  –قرب عن (

فالتاریخ؛ یروي لنا أن احتكاك األلمانیة والفرنسیة واإلنجلیزیة في الحربین  -  أ

  .ات واألسالیبالعالمیین قد سمح لكل لغة، أن تأخذ من لغة أخرى بعض المفرد

أتاحت فرصا لالحتكاك  )+(نین والكاثولكییستانتنیبین البرو »الثالثین«أن حرب  -  ب

 .)1(بین الفرنسیة واأللمانیة

ونقلت منھا كثیرا . یا؛ وفیھا تأثرت الفرنسیة باإلیطالیة كثیرالحرب فرنسا مع إیطا - جـ

وجمیع األمور التي  ة بشؤون الحرب، والفنون الجمیلةمن المفردات والكلمات المتعلق

  .منھم "الحضارة"أسبق في  ؛ألن اإلیطالیین. )2(كانت تمتاز بھا اإلیطالیة عن الفرنسیة

نقلت الفرنسیة كثیرا من  ، فقد"اللغة العربیة"الحروب الصلیبیة وأثرھا على  - د

، واستعملت اللھجات العربیة؛ بعد ذلك كثیرا من الكلمات »اللغة العربیة«مفردات 

المستعمرین، ومنھا دخلت إلى اللغة العربیة من الفرنسیة وغیرھا من ". ةاألوربی"

  ....عن طریق ھذه اللھجات، وعن طرق ونواح كثیرة

الخصوص   وعلى  –تدخل منتجات كل شعب ،»االقتصادیة«فمن الناحیة التجاریة 

ءھا أو األقالیم المجاورة، وتحمل معھا أسما  إلى اإلقلیم  –الشعب الغالب اقتصادیا 

   األصـلـیـة، وال تــلــبـث ھــذه األســمــاء كـثـیــرا؛ حتــى تـنـتـشــر بـیــن أفــراد الشــعــب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م1649كانت نھایتھا سنة  -)+

  .م 1640 – 1635على الرغم من أن فرنسا لم تشترك في ھذه الحرب إال من سنة  -)1

  .248ص . علم اللغة :وافي/ د -)2
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وكلم ا تزای د    -)×(عن دنا اآلن  - ، وتمتزج بم تن لغت ھ كم ا یح دث    »تجاریا«المغزو 

كلما ظھرت اآلثار اللغوی ة المتبادل ة    ؛بین أفراد الشعبین االحتكاك التجاري وقوي

في اللغة . الفارسیة والیونانیة والرومانیة والھندیة«بین الشعبین أو الشعوب كآثار 

  -وكل یوم -الخ.... العربیة قدیما، والفرنسیة، واإلنجلیزیة في العربیة حدیثا

دور كبیر في عملیة التأثر والتأثیر؛ سیما أن ھذا العامل لھ  ؛ومن الناحیة الثقافیة؛ فالمعروف

بل یتسع التأثر » المفردات واأللفاظ«في لغة الكتابة، فقد تحدث آثار كثیرة، ال تقف عند حد 

المراحل األخیرة و الخطیرة من التغلب، وذلك عندما یتصل  –أحیانا  –ویشتد إلى أن یصل 

 !  .بالقواعد واألسالیب ونظام اللغة

قد انتقل إلیھا عن  –وال سیما في عھود الترجمة  –) مثال(في العصر العباسي  فاللغة العربیة،

في ھذا  الوضع وكما ھو. یة والیونانیة والرومیةالفارس كثیر من آثار اللغات؛ ھذا الطریق

والمصطلحات األوربیة في جمیع المیادین  ردات،قد دخل إلیھا كثیر من المففلعصر، ا

  .، والصحافة، والتجارة، والسیاسةكالعلوم، واآلداب واإلعالم

وحاصل القول؛ أن ھذا االحتكاك الناشيء عن العالقات االنسانیة یتیح فرص االقتباس 

من أھم طرائق النمو اللغوي وإثرائھ بین جمیع » علم اللغة«واالقتراض، الذي یعتبر في 

  .بشرط؛ أن ال یھدم نظام اللغة والفكر. اللغات، كما ھو معروف

إلى یومنا ھذا وھو مفید  )1(ار واضحة في تبادل؛ المفردات والمصطلحات منذ القدیمفإذن اآلث

  .لترقیة اللغات

وأھم الضوابط  "في التعریبالعرب طریقة "وسأوضح ذلك مع التمثیل في الحدیث عن 

  .)التطبیقي(باختالف أنواعھ في القسم الثاني . »والمقترض. الدخیل«لمعرفة 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .313 – 205ص ص . علم اللغة. وافي -)1

  .جمیع األوطان. المستوردات في أسواقنا العربیة/ راجع –) ×
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  "المتداخل"فصل عام فیما یعرف بھ  -
  - :من الفصیح بأمور كثیرة؛ منھا" المتداخل"یعرف 

  - ":األصوات"على مستوى  - :أوال

  .یالحظ؛ أن العربیة بمختلف لغاتھا قدیما، ولھجاتھا حدیثا

ھذا المجال من  فيھو كثیر بدلتھا؛ وأأو تركتھا على حالھا، أو " أصواتا"قد استعارت 

  .أوربیة/لغات المثاقفة؛ سامیة أو ھندوكل 

على مر " ب والنقلالتعری"في عملیة  "الكبرى"شكالیات وكات إحدى العقبات أو اإل

  - الیوم- وأكثر تعقیدا ، األزمنة والعصور

ما ثقیلة وب إما مفقود في اللسان العربي وإوذلك؛ أن بعض أصوات ھذه األمم والشع

  .ارج، وإما ال تأتلف مع كثیر من أصواتھم العربیةالمخ

  - :أن. مر العصور، وفي مختلف اللغات العربیةعلى  - فحاولوا؛

  .یحددوھا - 1

 .یتصرفوا فیھا بطرائقھم وعلى مناھجھم - 2

أن یتركوا بعضھا لعدم ضرره وقرب مخرجھ وسھولة طرقھ ودورانھ في ألسنتھم  - 3

 .على الخصوص –غیر الفصیحة  –

  - :كأصـــوات

  .جورب= كورب : )أوربیة/لھندواالفارسیة و(الجیم الخالیة من التعطیش  - 1

 .(p). )1(الباء المھموسة  - 2

 .(v). الفاء المھجورة - 3

 .)دست= دشت (الشین الفارسیة  - 4

 .بدلت بالغین العربیة في كثیر من الحاالتأالتي  (B)الباء الیونانیة والرومانیة  - 5

 .الیونانیة (c.k)الكاف  - 6
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إبراھیم أنیس. د - )1

  ).قسم األصوات( .م1971القاھرة . اإلنجلو المصریة/ مكتبـ . 4.ط .اللغویةاألصوات  -   

  .26 – 22ص ص . میةلاللغة بین القومیة والعا -   
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  .الھاء الفارسیة - 7

 .الكاف الفارسیة - 8

 .بعض الشوارد - 9

 .ومشتقاتھا" مھندز"سینا في " ز"إبدال  - 10

علیھم، أن یتصرفوا، أمام ھذه الظواھر الصوتیة بالتغییر واإلبدال  –واجبا  –وكان 

لتكون أقرب إلى . )1(فاستبدلوھا بأصوات عربیة (. لحاق بأصواتھم وأبنیتھمواإل. والقلب

  .)أو العربیات(طبیعة النطق العربي واصوات العربیة 

حرفا مترددا  :أو قافا أو قل –أو كافا  –"جیما معطشة"بدلت أ. فالجیم غیر المعطشة - 1

  .)2("كورب"التي أصلھا في الفارسیة . جورب: صوتھ بین ھذه األصوات الثالثة، نحو

" پرند: "، فقالوا في)فاء(أي الباء المھموسة  P): پ(وا الصوت الفارسي أبدل - 2

  .في لغة ثانیة )برندا(أو  )العربیة المعربة( االفارسیة، فرند

  .)3(أبداوھا واوا  - V - المھجورة " الفاء" - 3

: فقالوا –سینا  -  )شلوم(الفارسیة واألرامیة والسریانیة والعبریة " الشین"ابدلوا  - 4

العرب یعربون الشین (: ، قال ابو عبیدة)4(الفارسیة بمعنى الصحراء " دشت"في " دست"

  .)5( )یقولون الدست" الدشت"سینا، یقولون نیسابور وھي نیشابور وكذلك 

العبریة  )ساطان(و . بمعنى شھر )أرامي(أو السین األرامیة والعبریة في سھر  - 

  .وشائع فابدلتھا بالشین العربیة وھو كثیر. بمعنى شیطان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .97ص . م1978. القاھرة. 1ط.القروناللغة العربیة عبر : محمود فھمي حجازي. د -)1
  .441،  187ص ص . المعرب: الجوالیقي -)2

  .319ص  .م1970. بیروت. دار العلم للمالیین. 4ط .ةاللغدراسات في فقھ : صبحي الصالح. د -   
  .113ص . م1966. القاھرة. اإلنجلو/ مكتبـ. 3ط .من أسرار اللغة: یسإبراھیم أن. د -   
  .وما بعدھا 319ص . المرجع السابق: صبحي الصالح. د -)3
  .53ص . المعرب والدخیل في اللغة العربیة: عبد الرحیم عبد السبحان -)4

  .114ص . من أسرار اللغة: إبراھیم أنیس /د -   
  .من ھذا البحث "دست/ "انظر -   
  .275ص . 1ج. ھلزالم: السیوطي -)5

  .115ص . من أسرار اللغة: أنیس /د -   
     .1965عام . القاھرة. دار العرب للبستاني. 1ط. اظ الدخیلة في اللغة العربیةتفسیر األلف: يطوبیا العنیس -   

  .42ص 
  .من ھذا البحث )موضوع اإلبدال(/ أنظر -   
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 Pioticaكمثل كتاب  ". الیونانیة"وال سیما في األلفاظ . الكاف قافا c = kأبدلوا  - 5

المناخ، : (climat)، ومنھا كلمة )1( (klima)التي اصلھا  )إقلیم(األرسطو، وكلمة  )بوطیقا(

  .الجو

تقلب الھاء فیھا حین  –المنتھیة بالھاء  –وجد العرب أن بعض الكلمات الفارسیة  - 6

، جمعھا الفارسي "بندْه: "تعطیش، في حاالت معینة نحوتجمع، إلى تلك الجیم الخالیة من ال

لمات فعربوه على أنھ ینتھي لذا عمدوا إلى المفرد من بعض الك". أي عبد وعبید" :)بندكان(

  .الخ...  - كوسج  –فقالوا في كوسـْھ  –م یبالج –

  .وھي ظاھرة طبیعیة تحدث في جمیع اللغات: التحول الصوتي - 7

  .)2( "شترنجاأل"لى شطرنج التي تحولت إ: مدینة من مثلوقد حدثت في لغة أھل ال

حیانا ووضعوا لھا عالمات وقد اھتم علماء اللغة، بھذه الكلمات الدخیلة والمتداخلة أ

تقول (: قال الجوھرى. أو المعربة" بالمعّربة"وضوابط تعرف بھا وسمیت تلك األلفاظ 

  .)3( )عّربتھ و أعربتھ

ھو نقل اللفظ من العجمیة إلى العربیة، ویجب أن یتوفر في  :كما قلت سالفاوالتعریب 

  ".عربالم"أو ھذه األلفاظ شرطان لكي یطلق علیھ اسم " اللفظ"ھذا 

بدال في الحروف، إأن یكون اللفظ األعجمي المنقول إلى العربیة قد جرى علیھ   - :لھماأّو -

  .حتى صار كالعربي" ءالبنا"وتغیر في 

لما أرادوا أن یعربوه ألحقوه ببناء كالمھم كما یلحقون الحروف بالحروف ... (: قال سیبویھ

  .)4( )العربیة

، وذلك بأن یرد )5(نقل إلى العربیة في عصر االستشھاد أن یكون اللفظ قد "ھو  -:ثانیھما -

  .في القرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف، وكالم العرب الذین یحتج بكالمھم

  - :ویمكن أن نعرض ما قیل حول تلك الضوابط وعالماتھا فیما یأتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75ص . اللغة العربیة عبر القرون: محمود فھمي حجازى. د -)1
  .20 – 19ص ص ص . 1ج. البیان والتبیین: الجاحظ -)2
  .)عرب(: الصحاح -)3

  .7ص. المعرب والدخیل في اللغة العربیة: بحانعبد الرحیم عبد الس -   
  .35ص . 1ج. الكتاب -)4

  .7ص. المرجع السابق. عبد الرحیم عبد السبحان -   
 )!وھذا شرط غیر موضوعي؟ (. 8ص. المرجع نفسھ: عبد الرحیم عبد السحان -)5
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  وضوابطھ" الدخیل والمتداخل"عالمات 

  :)1( )تعرف عجمیة االسم بوجوه(: قال أئمة اللغة

I -:  

  .)2(بان ینقل ذلك أحد أئمة العربیة : النقل

II -:  

إبریسم؛ فإن مثل ھذا الوزن مفقود في : ، نحو"أوزان األسماء العربیة"خروجھ عن 

  .أبنیة االسماء في اللسان العربیة

III -:  

ئتالف حروفھ، فقد یتكون من حرفین بإ" الدخیل"روف، أي یمكننا معرفة ئتالف الحإ

  - :ي نوعان، وھ)3(یجتمعان في كالم العرب متنافرین ال 

  .حروف لم تجتمع في كلمة عربیة البتة :األول

  .حروف تجتمع في كالمھم؛ غیر أنھا تلتزم ترتیبا خاصا في تألیفھا :الثاني

  ".دخیل"و ورودھا في كلمة بغیر ھذا الترتیب یدل على أنھا 

  :مثل

III - 1:  ال یكون في كلمة  ؛، فإن ذلك)"جسنر"نون ثم راء نحو (ن یكون أول اللفظ أ     

  .الخ ومن النوع الثاني نورج... نرس، ونرسیانك، )4( عربیة

  

  

  
 - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60 -  53ص . الجوالیقي المعرب -)1

  .270ص . 1ج. المزھر: السیوطي -

  .14ص . المعرب والدخیل في اللغة العربیة: عبد الرحیم عبد السبحان -)2

  .15ص . المرجع السابق: عبد الرحیم عبد السبحان -)3

  .59ص . 2ج. المرجع السابق: السیوطي -)4

  .16ص . المرجع السابق: السبحانعبد الرحیم عبد  -   
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III - 2:    فإن ذلك ال یكون في كلمة عربیة. ، نحو مھندز)زاي بعد دال(أن یكون آخره.  

ھو الذي یقدر مجارى الُقنى واألبنیة، وھو معرب، " المھندز"أن : ذكر صاحب الصحاح

وھو من (، )1(مھندس، ألن لیس في كالم العرب زاي قبلھا دال : ، فقالوا"سینا"صیروا زایة 

  .)النوع الثاني

III - 3:  جاص، الصولجان، والجص، واإل: ، نحو"جیمال"و " الصاد"أن یجتمع فیھ

  الخ....)2(وصھریج، وصنجة 

  - :ومنھ. أن الجیم والصاد مستعمالن: وذكر األزھري في التھذیب معقبا على من قال

ضرب الحدید : جإذا فتح عینیھ، وجصص فالن إناءه إذا مأله، والصن: جصص الجرو

  .)وھو من النوع الثاني( .)3( )بالحدید

III - 4:   یلبس الذي  :"الجرموق"و" المنجنیق"، نحو )4(" القاف"و " الجیم"مع فیھ تأن یج

وعاء، : ، والجولق)دمشق: موضع بالشام وقیل( :، وجّلق)القصر( :والجوسق فوق الخف،

  .)×(الطین، والبندق : والجالھق

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .441ص . المعرب: الجوالیقي -)1
  .5ص . 1ج. قاموس المحیطال: الفیروز أبادي -   
  .182ص . 2ج. المزھر :السیوطي -   
  .112ص . من أسرار اللغة: إبراھیم أنیس -   
  .200ص . فقھ اللغة: وافي -   
  .17ص . المعرب والدخیل في اللغة العربیة: عبد الرحیم عبد السبحان -   
  )األعشى: اجة العربصنومنھ ( .263ص . المرجع السابق: الجوالیقي -)2

  .15ص . جع السابقالمر: عبد الرحیم عبد السبحان -   
  .)جصص( -)3
  .15ص . المرجع نفسھ: عبد الرحیم عبد السبحان -)4
  .)بندق( 1ج: المعجم الوسیط. 107ص . المعرب: الجوالیقي/ أنظر(. ثمر لیس بعربي: البندق -)×
  .أھملھ صاحب األلفاظ الفارسیة المعربة -   
 .دالھن: أعتقد أنھ من األلفاظ الھندیة ألن أصل منبتھ -   
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تكون  كلمة واحدة من كالم العرب إال أن ال یجتمعان في "الجیم والقاف: "رابياقال الف

  .)) (+الرغیف(الجردقة : معربة أو حكایة صوت، نحو

في كلمة إال  "الجیم والقاف" لم تجمع العرب( :وذكر صاحب المزھر، أن ابن درید قال

  .)وھو من النوع األول(  .(+) )في خمس أو ست

III - 5:   نھ متى كان عربیا فال ، فإ)1(ة ریا من حروف الذالقایا أو رباعیا عأن یكون خماس

  - :بد أن یكون فیھ شيء منھا

فإذا جاءك مثال خماسي أو رباعي بغیر حرف أو حرفین من حروف (: قال صاحب المعرب

  .)فاعلم أنھ لیس من كالمھمالذالقة، 

  .-  )2( )عسجد –سفرجل، وقذعمل، باستثناء : مثل

III - 6:   الجیم والتاء، ال یجتمعان في كلمة من غیر حرف (: رابي في دیوان األدباذكر الف

  .)النوع األول( )3() من محص العربیة )الصنم، الكاھن(ذولقي، ولھذا السبب، لیس الجبت 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدھا 70ص 1ج.. المزھر: السیوطي+ 

وھي حدوث الصوت بین ذلق اللسان أي طرفھ، ومقدم الغار االعلى، وھي  )ذلق(الذالقة من : حروف الذالقة -)1

ال أثر . وثالثة؛ من طرف الشفتین. )ر، ن، ل(: ثالثة؛ من طرف اللسان وھي ؛ستة: أخف الخروف، وعددھا

  .)مربنفل(: وجمعت في قولھم )ّف، ّب، م(للسان فیھا وھي 

  .وتقابلھا الحروف المصمة -   

  .60ص . المعرب: الجوالیقي: في ذلك/ رظأن -   

  . 200،  116ص ص . اللغة من أسرار: أنیس. د -   

               . 1982عام . بغداد. في مباحث القدماء والمحدثین. الحروف واالصوات العربیة: ھرھادي ن. د -   

  .50 – 30ص ص 

  .60ص : الجوالیقي -)2

. المعرب والدخیل في اللغة العربیة :عبد الرحیم عبد السبحان. 271ص . 1ج. المرجع السابق: السیوطي -)3

اء العربیة الجتماع الجیم والت وھذا لیس من محض(: ، قال)بتج( – :الصحاح :وأصل القول للجوھري. 16ص

  .)في كلمة واحدة من غیر حرف ذولقي
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III - 7:  "ال یجتمعان في كلمة عربیة  "والطاءالجیم (": رابيا، قال الف"الطاء"و " الجیم

معربین أو مولدین، ألن ذلك ال یكون في " الطیجن"و " الطاجن"واحدة؛ ولھذا السبب كان، 

  .)1( )األصليالمھم ك

III - 8:   "دال"ال یوجد في كالمھم (: قال البطلیوسي في شرح الفصیح": الذال"و " الدال "

، بإھمال الدال وإعجام الثانیة، بغداذ(: ولذا أبى البصریون أن یقولوا ؛، إال قلیل"ذال"بعدھا 

  .)2( )ففارسي ال حجة فیھ )أي شراب(ومثل الدَّاذي 

III - 9:   إال في مثل تلك الكلمة المعربة، " السین"مع " الذال"و " الزاي"ع ال تجتم          

  . -  )3(ساذج  - 

III - 10:   كانوا كثیرا ما یلجؤون ومن مذاھب العرب في استعمال االعجمي، أنھم : اإلبدال

فیبدلون الحروف التي لیست من حروفھم إلى أقربھا مخرجا، وربما أبدلوا ما  )×(إلى اإلبدال

  .د مخرجھ أیضابع

من الكالم " البناء"واالبدال الزم؛ لئال یدخلوا في كالمھم، ما لیس من حروفھم، وربما غیروا 

  .إلى أبنیة العرب... األعجمي سواء أكان فارسیا أم یونانیا أم ھندیا

وھذا التغییر یكون بابدال حرف أو حرفین، أو زیادة حرف أو نقصان وحذف حرف، أو 

  .، أو إسكان متحرك أو تحریك ساكنابدال حركة بحركة

قال أبو حاتم قال األصمعي؛ العرب تجعل الظاء طاء أَال تراھم سموا الناظور (: قال ابن درید

  .)4( )"حافظ الزرع: "، والناظر، الناطر)*(ناطور
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .269ص . المعرب: الجوالیقي -)1
  .)فارسیة(اللسان : ابن منظور -   
  .111ص . اللغة من أسرار. إبراھیم أنیس -   
  .15ص . ةالمعرب والدخیل في اللغة العربی. عبد الرحیم عبد السبحان -   
  .وما بعدھا 271ص . 1ج. المزھر: السیوطي -)2
  .112ص . من أسرار اللغة: یم أنیسإبراھ -)3

  .15ص  .المرجع السابق: عبد الرحیم عبد السبحان -   
  .)فصل اضطراد اإلبدال في الفارسیة(. 1ج. الكتاب. سیبویھ/ أنظر -)×
  .382ص . المعرب: الجوالیقي -)4
 .)عربیة(لسان ال: إبن منظور - )*  
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یعني تخلط الكلمات االعجمیة في  )1( )العرب تخلط فیما لیس من كالمھا(: قال الجوالیقي

  .في أبنیتھا بما یوافق لغتھا حفظا أللسنتھم من لكنة العجم )×(نطق حروفھا 

  .وذلك عندي حسن ما دام یثري العربیة

حروف ال : "درید یقولسمعت ابن : حدثني علي بن أحمد الصاحبي قال: وقال ابن فارس

تتكلم العرب بھا إالَّ ضرورة، فإذا اضطروا إلیھا حولوھا عند التكلم بھا إلى أقرب الحروف 

فور : پور إذا اضطروا، قالوا: مثل" الباء والفاء"من مخارجھا، وذلك كالحرف الذي بین 

  .)2(پور : معرب. )بلد بساحل بحر الھند(

ح ألن پور لیس من كالم العرب، فلذلك، احتاج وھذا صحی: "فقال ؛ذلك لسیوطيوأید ا

  .)3(" االعربي عند تعریبھ إیاه أن یصیره فاًء

  .)4(" یبنى االسم الفارسي أي بناء كان إذا لم یخرج عن أبنیة العرب: "راء یقولوكان الف

الحروف التي یكون فیھا البدل في المعرب : "ذكر صاحب المزھر، أن بعض العلماء، قالو

  .)5(" عشرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)أعرب( )تعریب( )عرب(: الصحاح  -) 1

  57ص . المعرب  -

. المعرب والدخیل في اللغة العربیة :بحانعبد الرحیم عبد الس. 14ص . اظ الفارسیة المعربةأللفا: أدي شیر -)2 

  .60 – 59ص 

  -:وفیھا ضروب أخرى من التغییر، غیر اإلبدال ألسباب شتى منھا -)×

واشتق ، فظن أنھ جمع، )فعول(التركیة التي وافق بناؤھا بناء العربیة  )قروش(: توھم كون الدخیل جمعا مثل -أ

  .فنتج من ھذا الوھم كلمة جدیدة ال وجود لھا في التركیة )قرش(منھ مفردا 

دیدب، : فقالوا )بھرمان(و  )َدْیدبان(: فحذفت من الدخیل مثل. االلف والنون: توھم زیادة بعض الحروف مثل -ب

  .  63،  61ص  ص. المصدر السابق. یم عبد السبحانعبد الرح/راجع(. وبھرم

  .272ص . 1ج. المزھر -)3

  .57ص . المعرب: الجوالیقي -)4

  .وما بعدھا 274ص . 1ج. المزھر: السیوطي -)5

الكاف فیھ بدل من حرف بین الكاف (كربج : ھو في كل حرف لیس من حروفھم كقولھم: البدل المطرد -)6

  .)...274ص . 1ج. المرجع نفسھ: السیوطي(. الحانوت: ومعناه )والجیم
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  .)6( )السین، الشین، العین، الالم والزاي(: ھا، وھيخمسة ال یطرد إبدال - أ

  .)6( )الكاف، الجیم، القاف، الباء والفاء(: خمسة یطرد إبدالھا وھي - ب

  -:أمثلة على اإلبدال

  .لــقبر الرِّج: معناه )فارسي(، )1(جورب : جیما؛ كورب "الكاف"إبدال  - 1

 سینا" الشین"و .إسماعیل: إشمائیل: عینا "الھمزة"إبدال  - 2

 .)2(كفجالز : قفشلیل: الما "الزاي"إبدال  - 3

النون بالراء، الخاء بالحاء، الجیم بالصاد أو الشین، التاء (: أبدلوا أصواتا كثیرة منھا - 4

 .)3( )الخ... بالطاء، الشین بالزاي، األلف بالعین

 :الصیق، والمعنى: الزیق. والعكس. )4(البوصي : صادا، البوزي "الزاي"إبدال  - 5

 .الریح

لم یقع في كالم : ")الفرق(قال أبو محمد البطلیوسي في كتابھ ": ذاال" "الضاد"إبدال  - 6

فھو نابذ . نبض العرق، فھو نابض، ونبذ: إالَّ في قولھم" ذاال" "الضاد"العرب إبدال 

 .)5(" ال أعرف غیره

  .أما في المعرب والدخیل فھو كثیر

  - :من جھة التراكیب - :ثانیا

فإذا جاء ذلك في . )الباء، السین، والتاء(مة عربیة مبنیة من لة، كلم یرو أحد من الثقا( :األول

  .ج بساتین. )6(فارسي معرب : بستان: كلمة فھي دخیل، مثل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4ص . األلفاظ الفارسیة المعربة: أدي شیر -)1

: الجوالیقي/ راجع(، )القاف بالكاف، الشین بالجیم، والالم األخیرة بالزاي(وقع فیھا ابدال أكثر من حرف  -)2

  .)56ص . المعرب

  .5 – 4ص ص . المرجع السابق: أدي شیر -)3

  .259،  102ص ص . المرجع السابق :الجولیقي -)4

  .94ص . 2ج. المزھر: السیوطي -)5

  .102 – 101ص ص . المرجع والجزء نفسھما: السیوطي -)6

 32ر .  87ص  من ھذاالبحث: البستان/ وانظر -

  ثقات: فیھا لغة ثانیة - 
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وبضم . )ھو السید، وما فوق العنق(" السین"بالفتح والضم، وبفتح وسكون  )بست(وكذا، 

  .)بلد بسجستان معروف(: السین وسكون

أن أحسن أمثلة العرب، ما بني من الحروف المتباعدة المخارج، (: وذكر صاحب المعرب

 ...)1( )وأخفھا حروف الذالقة، وھي؛ ستة

 –فإن السین أشبھت  –" مسجد" –ال یخلو الرباعي أو الخماسي منھا، إال ما كان من (ولھذا 

  .)2( )نة التي في النونللصفیر الذي فیھا، والغ –النون 

، بل "ظاء"أو " ضاد"وأولھا " ذال"لیس لھم كلمة عربیة صحیحة آخرھا، : "قالوا :الثاني

  ".إال في المعرب" سین"وال 

فارسي عربھ الشاعر  -  )4(أسبذ  –، وكذلك كلمة )3(، لیس بعربیة "األستاذ"أن : ولھذا قالوا

الفرس : وھو ذكر البراذین؛ وقیل" أسب"طرفة بن العبد، واألصل "العربي الجاھلي 

  .وعند التعریب زادوا فیھ ذاال" أسب"بالفارسیة اسمھ 

" ثاء"الذال أو السین أو الظاء في أول كلمة آخرھا  –ال یوجد أصال في لغة العرب   :الثالث

  .)5(مثلثة 

 "الشینات"بعد الم في كلمة محضة، " شین"لیس في كالم العرب : "قال ابن سیده :الرابع

  ".)6(كلھا في كالم العرب قبل الالمات 

نیسابور وھي : ، یقولون"سینا" "الشین"العرب یعربون : (قال أبو عبیدة  :الخامس

  ).)7(یقولون دست " الدشت"وكذلك ". نیشابور"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )من ھذا البحث). 1(ھامش . 41ص/ أنظر( -.60ص . الجوالیقي -)1

  .200،  116ص ص . فقھ اللغة: وافي. د -)2

  .112ص . من أسرار اللغة: أنیس. د -   

  .73ص . المعرب: الجوالیقي -)3

  .87ص . المرجع نفسھ: يالجوالیق -)4

  .5ص . 1ج. قاموس المحیطال:الفیروز أبادي -   

  .5ص. المرجع نفسھ: الفیروز أبادي -)5

  .275ص . 1ج. المزھر: السیوطي -)6

  )III :10. (وما بعدھا 42ص. من ھذا البحث" اإلبدال"موضوع / راجع -)7
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شین العربیة، سین في (: يوقال نصر الدین بن محمد بن أبي الفتح في كتابھ أوزان الثالث

  .)1( )العبریة فالسالم شالم، وشلوم، واللسان لشان، واالسم، اشم

و ال       )ب ق م(لیس في العربیة تركیب؛ (: )×(قال صاحب كتاب أوزان الثالثي   :السادس

: البقم(فلذلك كان . )م ق ب(وال  )م ب ق(وال  )ق م ب(، وال )ق ب م(وال  )ب م ق(

  - :صبغ أحمر، وقد تكلمت بھ العرب، قال العجاج: لفظ فارسي، ومعناهوھو . )معربا

  )2(  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           (*)  كمرجل الصباغ جاش بقمھ

، أولھ "واو"لیس في كالم العرب اسم آخره (: قال ابن درستویھ في شرح الفصیح  :السابع

في لغة، وفعلى  )بالفتح( - فعلى  - : وبنوه على –خسروا  –مضموم، فلذلك لما عربوا 

 - )3( )"كسرى: "عالمة لتعریبھ، فقالوا". بالخاء"فیھ " الكاف"وأبدلوا . في أخرى )بالكسرة(

  )4(" إال ما اشتق من المرجان.) ن، م، ر، ج(لیس في كالم العرب بناء من : الثامن - 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .275ص . 1ج. المرجع السابق: السیوطي/ عن -)1

  ".المعروف"ھو نصر الدین بن محمد بن أبي الفتح النحوي  -)×

  .91ص . 2ج. مزھرال: السیوطي/ عن -)2

  .107ص . المعرب: الجوالیقي/ انظر -   

  .318ص . 14مجلد . )بقم(اللسان : ابن منظور -   

  .)بقم(القاموس : الفیروز آبادي -   

  )بقم(من ھذا البحث  92ص/ أنظر – *)   

  .103ص . 2ج. المزھر: السیوطي/ عن -)3

  ).عن ابن درید. (18ص) مخطوط(للغة العربیة المعرب والدخیل في ا: عبد الرحیم عبد السبحان –)  4

  .من ھذا البحث أیضا. 50ص/ انظر -

  .36ص...ریبقالت: الجزائري -
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  -:على مستوى القواعد واألوزان      -:ثالثا

. ومن ناحیة القواعد استطاع علماء الصرف، والنحاة، منذ عھد مبكر  -:القواعد  :أوال - 

لذین بحثوا في ذلك، ووضعوا مجموعة من األصول التي وكان الخلیل وسیبویھ، من أوائل ا

  .)1(یعرف بھا االسم االعجمي من كالم العرب وألفاظھم 

على أربعة أحرف وكسر على مثال " األعجمیة"قال سیبویھ في جمع ما كان من 

ھذا باب ما كان من األعجمیة على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرتھ، على مثال (: )مفاعل(

في العربیة  ُهكیالجة ونظیر: قلیال فقالوا إال" الھاء"م الخلیل أنھم یلحقون جمعھ ، زع"مفاعل"

  )... )2(وصیاقلة " صیقل"

  - :)3(األسماء المعربة في الصرف وتركھ على ضربین : وأضاف علماء الصرف فقالوا

الدیباج، : التعریف، مثل" الم"أحدھما؛ ال یعتمد بعجمتھ؛ وھو ما أدخل علیھ  - 1

  .الخ...الدیوان

موسى، : التعریف، مثل" الم"وثانیھما؛ ما یعتمد بعجمتھ، وھو ما لم یدخلوا علیھ  - 2

  .الخ...عیسى

 - :بشرطین" العجمة"ویمنع االسم من الصرف للعملیة مع 

  .أن یكون علما في أصلھ األعجمي مطلقا، وھو غیر العربي - أ  

ماعین، وإن لم یتحقق یوسف، إبراھیم، إسماعیل، إس: فأكثر، نحو" رباعیا"أن یكون  - ب

، ونقلھ العرب إلى لغتھم "علما"بأن كان االسم غیر مستعمل في أصلھ األعجمي . الشرط

 وإنما نقل إلى لغتھم في" علما"وإذا لم یستعملوه . ، فإنھ یمنع من الصرف"علما"واستعملوه 

  یس بعلم فيلم یمنع من الصرف فما ل. بعد ذلك" علما"، ثم جعلوه "نكرة"أول األمر على أنھ 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)باب ما أعرب من األعجمیة(. 2ج. الكتاب: سیبویھ -)1

  .)وجوه معرفة عجمة األلفاظ(. 270ص . 2ج. المزھر: طيالسیو -   

  .333ص . م1965عام . بغداد. مكتبة النھضة. 1ط. أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ: خدیجة الحدیثي. د -   

  .206ص . 2ج. المرجع السابق: سیبویھ -)2

  .)...األسماء المعربة في الصرف(. 53ص ... المعرب: الجوالیقي -)3
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: كالكلمة الفارسیة التالیة". علم"لى لغتھم أول األمر على أنھ إبیة، ونقلھ العرب اللغة األجن

اسم جنس : وھي )قالون(، وھي اسم جنس لتاجر المعادن، وكذلك الكلمة الرومیة "مخبدار"

  .للشيء الجید

والكلمتان؛ في اللغتین األجنبیتین، اسما جنس ولیستا علمین، وقد نقلتھما العرب إلى لغتھم 

  .لمین في أول استعمالھماع

  .)في الرأي الشائع(ولذا امتنع صرفھما 

 –أول األمر " نكرة"في اللغة األجنبیة، ونقلھ العرب إلى لغتھم " علما"ومثال آخر، فیما لیس 

، وقد بھ فكل منھما اسم جنس یدل على المعنى المعروف. )دیباج، لجام، فیروز(؛ - ال علما 

  .)1(ر، ولذا ال یجوز منعھ من الصرف نقلتھا العرب كذلك أول األم

    -:األوزان  :ثانیا

، )3(إال سبعة أحرف  –افعل  –على وزن  )2(لم یأت في كالم العرب   :إفعــــل - 1  

 )اللوبیا في لغة الیمن(، وأنقض وأحبل )نبت(، أجرد ، أثمد)الشھرضربان من (أسحل، أشكل 

  .)األرض القفر(واصمت 

  .)4(إبریســم : ، لیس من كالم العرب مثل"افعیلل"لى وزن ما جاء ع  :إفعیـلل - 2  

  :قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات  :تفــعال - 3

: ، إال أربعة أسماء، وخامس مختلف فیھ، یقال"تفعال"لیس في كالم العرب اسم على (  

وتسمح تمساح : ، والخامس)موضعان(تقصار، وتعشار، وتبراك : تبیان، ویقال لقالدة المرأة

  .)5( )أكثر وأفصح

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .185ص .1963عام . القاھرةدار المعارف . 1ط.. 4ج. النحو الوافي: عباس حسن -)1

  .225 – 224ص ص . فقھ اللغة وأسرار العربیة: الثعالبي -)2

  .)أبو عبید اهللا بن محمد األزدي: وصاحب القول ھو(. 91ص . 2ج. المزھر: السیوطي -)3

  .)اذخر، ابلم(ھما : إثنان(: في اللسان: وزاد ابن منظور -   

  .301ص . بیةفقھ اللغة وخصائص العر: محمد المبارك -)4

  .92ص . 2ج. المزھر: السیوطي/ عن -)5
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فوعالء بنیة لم توجد في كالم : "قال األندلسي في المقصور والممدود  :فوعالء - 4  

الكساء (، جودیاء )البازي(، بوریاء )اسم(أورباء : العرب إال معربة من كالم العجم، مثل

  .)1(" ، لوبیاء)بالنبطیة

طالوت، جالوت، صابون، قابوس، : نحو" فاعول"ن ما جاء على وز"  :فاعول - 5  

من  )فاعول، وفاعیل، وفاعال(أن وزن . الباحثین (+)ویرى  بعض. )2(" لیس من كالم العرب

  .)3( )فعول(وأن فاعول بتطورھا ولدت :... أقدم األوزان العربیة،

یر ممدودة بكسر األول غ )فعالء(لیس في أبنیة العرب : قال األخفش  :فعــالء - 6

  .)4() سیناء(سیناء والفتح أجود : مصروف إال أن تجعلھ أعجمیا  مثل

    (*)درھم –كلمة  –إال في  - فعلل  - ن العرب ال تعرف في لغتھا وز  :فعــلل - 7

، –فالدرھم ألحقوه بھجرع، واسحاق . )5(وبعض الكلمات األخرى التي ألحقوھا بأبنیتھم 

  .))الحمام(بكسر الدال وفتحھا (  )6(بدیماس  –بیربوع، والدینار –ویعقوب 

: العربیة، مثل )7(أجنبي في لغتنا  –فعاالن  –قرر علماء الصیغ أن وزن  :َالنافع - 8

  .خراسان
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118ص . المصدر والجزء نفسھما: السیوطي/ عن -)1

  .112ص . المصدر والجزء نفسھما: السیوطي/ عن -)2

ص . فقھ اللغة وخصائص العربیة: المبارك /عن/ نقال(". درس لغة العرب"مقدمة"في : عبد اهللا العالیليل ثم -+)

142(.  

  .)درس لغة العرب. عبد اهللا العالیلي: نقال عن( 142ص . فقھ اللغة وخصائص العربیة: المبارك محمد -)3

  .245ص . 9م. التاج: الزبیدي. 230ص . 13م . اللسان: ابن منظور -)4

  .81ر . 142ص. من ھذا البحث" ھمدْر/ "انظر -*)

  .112ص . من أسرار اللغة: إبراھیم أنیس.د -)5

  .56ص . ربالمع: الجوالیقي -)6

  .200،  162ص ص . فقھ اللغة: وافي.د -)7
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... آمین، وھابیل، وقابیل: غیر عربي مثل –فاعیل  –كما قرروا أن وزن  :فاعیل - 9

  .)1(الخ 

": آنك"، وكابل وآنك، قال الفیومي في ترجمة )×(ر ُجآنحو  )بضم العین( :فاعل - 10

  .)2(ل بضم العین ي فأبومنھم من یقول اآلنك فاُعـل، ولـیس في العر

فارسي معرب، : "سرادق، وجوالق، قال الراغب في السرادق ؛نحو  :فعالــل - 11

  ".)3(ولیس في كالمھم اسم مفرد ثالثة ألف وبعده حرفان 

إال ما اشتق من المرجان ولم أسمع لھ بفعل  )ج، ر، م،ن(لیس في كالمھم (: وقال ابن درید

  .)4(  )متصرف

  إبریق ": أبریز:"نحو  )5("فعلیل"م العرب لیس من كال: فعلیل – 12

، عند "الدخیلة"بناء الكلمات واأللفاظ واألصوات  )+(روا ـّومن ھنا یتضح؛ أن العرب غی

  .بنیة العربیةالتعریب لتوافق األ

وال یعني ھذا، أنھم غیروا كل شيء، بل لم یستطیعوا في كثیر من األحول التغییر، واخضاع 

  .الخ... خرم، خرسان، الكركدن: على حالھ كمثل هبي، فتركواللفظ إلى البناء العر

عن االوزان واألبنیة العربیة تدل على أنھا لیست من " الكلمة"وخالصة القول؛ أن خروج 

الكالم العربي، وھي كثیرة؛ یمكن للباحث التعرف على ھویتھا بسرعة إذا اكتسب السلیقة 

الذي ھو األساس في فھم البیان . ق والذوقعن طریق القیاس والضوابط واالشتقاوالعربیة، 

  .العربي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ص . )خطوطم( المعرب والدخیل في اللغة العربیة: نعبد الرحیم عبد السبحا -)1

  .224ص . فقھ اللغة وأسرار العربیة: الثعالبي /أنظر -)×

  .)401ص . فقھ اللغة وخصائص العربیة(: المبارك/ نقال عن -)2

  .18ص . المعرب والدخیل في اللغة العربیة: عبد الرحیم عبد السبحان/ نقال عن -)3

   .18ص . المرجع نفسھ: لسبحانعبد الرحیم عبد ا -)4

   4:ر. من ھذا البحث 58ص ".إبریق/ "راجع. 36ص ...التقریب : الجزائري –) 5

  .من ھذا البحث". باب الجیم: "فصل التحقیق/ انظر -   

  .224ص . )فقھ اللغة وأسرار العربیة: الثعالبي(الصیغ واألوزان / راجع -)+

  .وما بعدھا 334ص . كتاب سیبویھ أبنیة الصرف في :خدیجة الحدیثي. د -   
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فالكلمة الدخیلة؛ تبدو بارزة، كالصخرة الصماء في عرض النھر، فتكبر في أذنیك، وتثقل في 

لسانك، إذا كنت صاحب ذوق فني لغوي بخالف األلفاظ العربیة، التي تبدو؛ حلوة، لذیذة، 

  .سلسة، كأنھا السحر المبین
     

  
  



 
 
  
  
  
 

  انيـّالقسم الث

  -تطبیقي  -
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  اني ـّالقسم الث
  

  

دواوین  تسعة )09(ھو قسم میداني، استقرائي وصفي داللي، تأصیلي، تاریخي، حول  - )1

  .بتحقیقات مختلفة، لخمسة شعراء فحول اللغة واألدب العربي

  .فقط )الھمزة إلى الكاف(في أبواو؛ من " حروف المعجم"مرتبة علة  - )2

باب الھمزة، باب الباء، . مثل األنبوب. أر –أج  –أب : مثل" األول والثاني"وعلى الحرف 

  الخ... باب التاء

، وبترتیب زمني "المجال"أھم المعاجم المتخصصة في : حاولت تحقیقھ وتأصیلھ في - )3

  .والتطور )للتعرف على المجدد والمقلد(. أیضا

اللغویة العربیة والمتداخلة " الشواھد"ستداللیة ؛ كما جاءت اال"النصوص"حافظت على  - )4

  .من خالل أمات المراجع

بحجج، قد تكون مقبولة ومفیدة، بقراءة تاریخیة،  )قبوال، إستحسانا، رفضا(تدخلت  - )5

  .علم اللغة الحدیث –ضوء  –وعصریة حداثیة على حضاریة 
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  - زةـــبـــاب الھم -
  

  - :المصطـلح - 

  .األبیل - 1

  .بابیلاأل - 2 

  .)أجور(آجور  - 3

  .اإلبریق - 4

  .األرجوان - 5

  .اإلران األران، - 6

  .األرندج - 7

  .اوریشلم - 8

  .األریكة - 9

  .األقحوان - 10

  .ساآل - 11

  .اإلستار - 12

  .اإلسفنط  - 13

  .اإلسكاف - 14

  .نـــآمی - 15

  .األنبوب - 16

  .األندري - 17

  .أنطاكیة - 18

  .أنقرة - 19

  .اإلوز - 20

  .اإلیوان - 21
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رئیس النصارى علـى  ) 1(القس ، الناسكالراھب )بفتح الباء مخففة( بلأ من :األبیــــل -1 

كریم؛  ألیس ھذا الوزن عربي؛ .)3(وقیل أرامیة ،)2(فارسیة معربة: قیل) فعیل(وزن 

  )×...(رحیم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصل و ).ت.د( ،، مكتبة المثنى بغدادباألفست طبعة جدیدة .1ط .)أبل( جمھرة اللغة): ھـ321ت ( ابن درید –) 1

  .)سرب الناقوضس القائم في الدیر الذي یفھو الق فأما األبیل: (قولھ

، محمد علي النجار/ ون مراجعة عبد السالم محمد ھار/ تحــ ) أبل ( تھذیب اللغة  :)ھـ370ت ( األزھري -   

ھي واألبیل، العصا ومنھ اإلبالة  : (و أصل عبارتھ) د ،ت) (د،ط(القاھرة  -الدار المصریة للتألیف و الترجمة 

  ....)ة من الحطب حزم

دار الكتاب  / أحمد عبد الغافور  عطار  ، مط/ و صحاح العربیة  ، تحـ لغةتاج ال): ھـ 400ت ( الجوھري  -  

و ال تقل   إبالة  ،  ألن االسم إذا كان  على فعالة  بالھاء  ، ال : (... مثلھ ، وزاد ) د ، ت) ( د، ط( العربي بمصر 

  ...) یبدل  من أحد حرفي تضعیفھ یاء 

  )الراھب فارسي معرب: و األبیل  : (  78ص ....لمعرب ا) : ھــ 540ت (  أبو منصور الجوالیقي -)2

) د ، ط(د عبد الكریم الزبیدي /تح .. المتوكلي  فیما ورد  في القرآن باللغات  :  ) ھـ 911ت( السیوطي -   

  ) . مھمل( لیبیا   1986منشورات  جامعة  سبھا 

: األبیل  (: زھري  في التھذیب ، قال  نقال عن األ)  أبل ( اللسان : )م1311/ ھـ 711 :ت( ابن منظور -   

الحزمة من الحشیش والحطب؛ و األبیل ، رئیس النصارى ، وقیل وھو الراھب  و : و األبیلة و األبالة..العصا  

بذلك   ي، سم"  عیسى ابن مریم " لین  ،  صاحب الناقوس  ، ویروى أبیل اآلب: الراھب  الرئیس و قیل :قیل

  ) . و ترھب إذا تنسك: أبل  إبالة  ی)  بالتخفیف( رك غشایتھن  و الفعل منھ  أبل لتأبلھ عن النساء  و ت

نحو ما ) د ،ت(مكتبة الحیاة  )   د ،ط)(أبل(تاج العروس  من  جواھر القاموس   ) : ھـ1205ت (الزبیدي  -   

  .) أبل ( ، ) اللسان (  في 

  .م1900الكاثولیكیة بیروت / المطب. 1ط. المعربةاأللفاظ الفارسیة )  م 1915ت : ( شیر  يأد و أھملھ -  

. ébol: تنسك :أبل(  172ص  1908الكاثولیكیة بیروت / المطب. 2غرائب اللغة  العربیة  ط : الیسوعي -)3

  . ) Abiloراھب ، ناسك  :أبیل 

 ).ملمھ(1978یافرنك ، إیران بنأمثارات  1ط. المفصل في األلفاظ الفارسیة  المعربة : المنجد  -   

  )د،ط( النموذجیة / المطب. محمد حسین  ، مكتبة  اآلداب  بالحمایزیة  . د/ شر وتعلیق :  الدیوان  -)4

  .177ص ) د،ت( 

  .135ص . م1960دار بیروت للطباعة  و النشر  –دار صادر : الدیوان   -  

  79 .ص .) 2شطر(الجمھرة ،و المعرب  -  

  .وھو كثیر، يقد یوافق وزن األعجمي الوزن العرب )×( 

  أعجمي سیذكر في یابھ: ناقوس -)–
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 ال غیر، في كامل دیوانھ ،لم یستعمل في الشعر الجاھلي إال عند األعشى وفي موضع واحد

  ):بني مرشد و بني حجدر(قال یعاتب 

  )4(النصارى أبیلھا )–(و ما صك ناقوس*          فإني ورب الساجدین عشیة

وھو  من األلفاظ التي تداخلت  في ) ف  الباء و كسرھاضعیبت(أبیل  : ج   :األبابیــــل - 2

  .اللغة العربیة  منذ القدیم

   )1()  أبابیل  او أرسل   علیھم طیًر: ( قال تعالى: ن الكریم آو جاءت في القر  

الشماطیط، و ھي  وال تعرف العرب واحد: (یقول األصمعي ؛أغلب المتخصصین ھفعرَّ - 

لعرب  عرفت ذلك  ھذا مجانب للصواب  فاو) )2(األبابیل و )×(ر، واألساطیمن الخیل القطع

  . )3() ، أبیل لشماطیط ، شماط و واحد األبابیلواحد ا: ( یقول أبو عبیدة و

ت في  الشعر ر َفُع) )4(إیبالة  لكان الصواب : واحد األبابیل: و لو قیل: ( وقال  األزھري  - 

  .الجاھلي

      في كامل دیوانھ بي  سلمى و في  موضع  واحد ال غیرزھیر بن أ  ؛و أول من  استعملھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .03: الفیل ) 1

  . )أبل(التھذیب : زھري  األ) 2

   102ص ) د،ت) ( ط .د( السلفیة  مصر / التقریب ألصول التعریب  مطب ... : الجزائري   /عن) 3

  ) .أبل : (التھذیب ) 4

  .وكذا في األلفاظ الفارسیة المعربة ألدى شیر   – ) مھمل (   المعرب: الجوالیقي -

  )  .مھمل( الغرائب : الیسوعي    -

  –) مھمل (المتوكلي : السیوطي  -

  ) .مھمل( المرجع السابق : المنجد  -

نسخة مصورة  )  ھـ291ھــ ، 200( تصنیف أبي العباس أحمد بن یحي بن زید الشیباني ثعلب : شرح الدیوان ) 5

  . 309ص )د ،ت) (د ،ط(دار الكتب  الدار القومیة  للطباعة والنشر  القاھرة  / عن طبعة 

  )صیرة  الشعر وھي ممدوحة عند العرب الخیل  الق: الجرد (  -

دواوین وإنما ورد عند ) 09(شقراء في  05وعند . لم یرد ھذا المصطلح في كامل الشعر الجاھلي المدروس – )×
   -الحقا–سیأتي في موضعھ إن شاء اهللا ، غیرھم
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  :قال یصف) ومجازا(

  )5(د أبابیل إخوان صدق على جر*     و بالفوارس  من ورقاء  قد علموا     
  
غة أھل  الشام والجزائر والطوب بلغة بلالقرمید  الخزف المطبوخ؛ :جـــــــــــورآ - 3

  .مصر والجزائر أیضا

 آرامیة: وقیل )1(ومنھا العربیـــة وھو معرب في اللغات من األلفاظ المتداخلةوھو    

Ogoûro))2(.(  

  ) لجیم بفتح ا( ر  ، ویاجور  و آجرون جوآو ) دیدشبالت( آجر : وفیھ لغات    ،فارسي: و قیل 

  .، تكلمت  بھ العرب  في الجاھلیة  )  بكسر الجیم ( آجرون  و 

ال غیر    ؛و أول من استعملھ في الشعر الجاھلي  ، من شعراء ھذه الدراسة  النابغة الذبیاني -

  : على سبیل  المجاز  ، قال  وو في موضع  واحد فقط 

  )3( )+( جور یشاد بقرمدآبنیت ب*         أو دمیة من مرمر مرفوعة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13ص  .األعجمي  على الحروف المعجم   المعرب  من الكالم: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(. المرجع السابق: السیوطي -   

  " ).آكور " فارسي معرب  عن (  7ص :المرجع السابق: شیر  يأد -   

  . 172غرائب اللغة ص : الیسوعي -)2

   ) .فارسي معرب ) ( ...آجر (اللسان : إبن منظور  -

اآلجر و : بموازنھم  مما لم یلحقوه و( .. 16ص   التقریب: حالشیخ طاھر بن العالمة صال ؛الجزائري  -

  .....)الفرند

  منھ ) 78، 17، 07: ص ص   :كذلك  /و انظر -

  ....)س  لآلجرة ْبجاسم وھو في األصل (   51، ص 1م .معجم البلدان) : ـھ 626ت (الحموي ، یاقوت  -

  .)األلفاظ الفارسیة -عرب الم  -اللسان ( :كما في .5ص  .المرجع  السابق: المنجد  -

   .96ص. محمد الطاھر بن عاشور:  ن الدیوا -)3

  244ص .في ھذا البحث" القاف"في باب / أنظرھا: أعجمیة -)+
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، جع المتخصصةأباریق  ، إناء من  خزف أو معدن ،  تجمع  المرا: ج   : اإلبریــــق - 4

ذ الجاھلیة  و ذكرت  في القرآن الكریم ، تداخلت  فیھ من  )1(على أنھا  من غیر لسان  العرب

  . )2() بأكواب  و أباریق من معین : ( قال تعالى 

   )4()  .آبـریز ( أو عن ) آبریھ( عن  )3(فارسیة معربة   :  قیل 

ال  ، )5(مواضع خمسة )05(، و في و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  ، األعشى   - 

  - :ھا قال من   ،في كامل  الدیوان غیر

  )6(إبریق یحجبھا عالبھ *          ـو ال بالصحن و المصحاة

  - : بعده عنترة في موضع واحد  فقط ، قال و ذكرھا  

  )7(على كأس و إبریق و زھر *          من قرع المالھي يَّأحب إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وروى عن ابن عباس  و مجاھد و عكرمھ و غیرھم في أحرف  :قال  أبو عبید(  53المعرب ص : الجوالیقي   -)1
  .) "أباریق " و " الطور" و " ألیم  "و " المشكاة " و " لیسج" أنھ من غیر  لسان العرب مثل  : كثیرة  

  18:   الواقعة -)2
  .) و اإلبریق  المعروف ، فارسي  معرب ) : ( برق( الجمھرة  : ابن درید   -)3

منشورات ، دار مكتبة الحیاة  .)ط. د . (فقھ اللغة و أسرار العربیة ) : ـھ 430ت (ور صأبو من: الثعالبي  -   
  ).فارسي: (  )فصل األواني(  )د ،ت(بیروت 

  ) .عن الجوالیقي (  74ص   :فیما ورد  في القرآن باللغات  يالمتوكل: السیوطي   -  
  .كما في الجمھرة  و المعرب ) معرب  يواحد األباریق ، فارس و اإلبریق) : ( برق(س تاج العرو: الزبیدي   -  
إما : رب  و ترجمتھ من الفارسیة  أحد شیئین و اإلبریق فارسي مع: (  71ص : المرجع السابق  :  الجوالیقي   -  

  ) و إنما  ھو ابریھ: (  313ر  ص و قال في موضع  آخ) أن یكون طریق الماء أو صب الماء 
  )معربإناء  و جمعھ  أباریق  فارسي : اإلبریق  ) : ( ب رق(اللسان : ور ظابن من -  
  :اإلبریق( .ھــ 1272الباني الحلبي/ مطب. 2ط  : )برق( القاموس المحیط   :)ھــ817 َت( بادي الفیروز آ -  

  . )ج أباریق: معرب  آب ري 
) آبریز ( ھو إناء من خزف أو معدن لھ عروة  و فم معرب (  6األلفاظ  الفارسیة  المعربة ص  :شیر يأد  -)4

  " )إبریق " ركي  الكردي  و الت: ، وكأس  الحمام ومنھ  و ھو یطلق بالفارسیة على الدلو ومعناه یصب الماء 
  .)فعلیل(زة  فیھ أصلیة  و وزنھ  و الھم(  36ص  ،التقریب:  الجزائري   -
و معناه صب الماء   ) آبریز(  فارسي معرب  والمشھور  أن أصلھ ... اإلبریق  : (  81ص //      :      //          -

  ) الرمل : و فیھ أنھ الفارسیة بمعنى 
  .)األلفاظ الفارسیة -القاموس  -ن اللسا( :كما في. 3ص   .المرجع السابق: المنجد  -
  . 359،  293 ، 289، 241،  71محمد حسین  ص ص . د /و تعلیق /  تحـ:  الدیوان  ) 5
  . 289ص    .المحقق نفسھ: الدیوان ) 6
  . 22دار بیروت  ص  -دار صادر  :  الدیوان -
/ في تحقیق : د و لم یر(  .143بیروت  ص   .ھـ 1413.  1ط   .دار الجیل .عید. یوسف م / شرح : الدیوان   -)7

  .)محمد سعید مولوي
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  )1(فارسیة : في العربیة  منذ الجاھلیة  ، قیل   من األلفاظ المتداخلة   :األرجـــــوان - 5

 على الثیاب  الحمر  و الدماء) مجازا (صبغ أحمر  ، وأطلقت : بمعنى )  : األرجوان ( من  

  .والخدود

  : و أول  من استعملھا  من  شعراء الجاھلیة  ، األعشى الكبیر ، ومرة واحد ال غیر  ، قال  -  

  . )2()×(غز و األرجوان خمل القطیف*     و حثثنا الجمال یسھكن بالبا     

  .یصف قتیال : مواضع  ال غیر،  قال منھا    )3(أربعة)  4(، وفي هثم ذكرھا بعده عنتر

  )4(كأن  علیھ حلة  أرجوان *         وبدر قد تركناه طریحا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) صبغ أحمر  فارسي : األرجوان و (  67ص ...المعرب : الجوالیقي  -)1

" أرغوان . " معرب أصلھ........الثیاب الحمر، .... الحمرة  : األرجوان  () : جار(اللسان : إبن منظور  -   

   . )بالفارسیة   فأعرب

  ) .مھمل... ( التقریب :  الجزائري  -   

و یطلق أیضا على .... جر لھ ورد و ھو ش" : أرغوان " معرب  (  8ص .  المرجع السابق: شیر   يأد -   

  ) .األحمر و الثیاب الحمر 

  .دون أن یبین أصلھ ) أرجوان : أرجوان ( قسم األلفاظ الفارسیة   216ص ....الغرائب : الیسوعي   -   

  ).عربةماأللفاظ الفارسیة ال -المعرب   -كما في اللسان : ( 6ص . ع السابقالمرج: المنجد  -   

   313محمد حسین  ، ص / وتعلیق د/ شرح  : الدیوان   -)2

  155،  141، 103،  101ص ص . عید. م.یوسف / شرح : الدیوان  -)3

   101المحقق نفسھ ، ص  .المصدر نفسھ -)4

  ) القطیفة(ما تزال مستعملة في اللھجة الجزائریة : أعجمیة – )×
  249ص ". القاف"في باب / أنظر ھا -     
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و ھو  من األلفاظ التي تداخلت  )  أران ،أرن، أرون( و فیھ  لغات  :األران، اإلران - 6

  .سریر  موتى النصارى  ، تابوت:  في المعجم العربي  على عھد الجاھلیة؛ و معناه

   ) 1(عبراني ، وھو  قول الیسوعي  : قیل 

ال یصف  و أول  من وظفھ في الشعر  الجاھلي  ، أمرؤ القیس ، ومرة  واحدة  فقط  ، ق - 

  حیث یشبھ الناقة باألران في الصالبة  و القوة  - )مجازي  ھنا  (ناقة ، وھو  

  )2(. على ال  حب كالبرد ذي الحبرات*     و عنس كألواح ، اإلران نسـأتھا     

  - : و استعملھ  ، بعده  ، األعشى  ، في موضع واحد ال غیر  ، قال  

  )3(. میت  عولین فوق عوج رمالــــ*          ـفي جناجن كأران ال أثرت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، صندوقAron: بوت من خشب للمیتتا: إران(العبریة  ، قسم األلفاظ211ص  .غرائب اللغة العربیة -)1

   ).تابوت العھد 

  .)سیة المعربةالمفضل في األلفاظ  الفار - األلفاظ الفارسیة  المعربة - التقریب –المعرب ( :و أھمل  في -  

أي ضربتھا : زجرتھا  بالمنسأة  : الناقة الصلب   نسأتھا  : عنس ( 196 أبي شنب  ص/ تصحیح : الدیوان  -)2

  ).الطریق البین : بالعصا  و ھي من األلفاظ  القرآنیة   ، الالحب 

  ) حبشیة  :قیل( وھي من األلفاظ  المتداخلة  أیضا ؛من ھذا البحث" الحاء"في باب  /راجعھا : الحبرات  -  

  .07محمد حسین ص / و تعلیق د/ شـر : الدیوان ) 3
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ومعناه  الجلود الـــتي " : الیرنــدج"و"  الیارندج"لغات  أخرى   وفیھ  :األرنــــدج - 7

  "النقل"فیما بعد عن طریق  الخشب ةو آلة  لتسوی.  )1(تدبغ بالعفص

  .المتداخلة  في اللغة العربیة  منذ الجاھلیة ) 2(ھو من األلفاظ الفارسیة 

وضع واحد كذلك ، في م ؛، في موضع  واحد وزھیر و لم یستعملھ إال شاعران ، األعشى

   - :قال  األعشى یمدح إیاس  بن قصیبة  الطائي 

  )3(أرندج إسكاف یخالطھ عظلما *    علیھ دیابوذ تسربل تحتھ     

  : و قال زھیر 
  )4(و قد كان لون اللیل مثل الیرندج *     زجرت علیھ  حرة أرجبیة     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م 1989بیت الحكمة   1محمد المختار  العبیدي ، ط/ الغریب  المصنف  ، تحــ: ابن سالم ، أبوعبید القاسم  -)1

  ).بفتح األلف ( و إن كان  أسود فھو األرندج : عمرو  أبو: (  148ص  1ج: تونس 

الیرندج و األرندج جلد  ســود ، قال  أبو عبید أصلھ ) : ( رندة( تاج اللغة  و صحاح العربیة  : الجوھري   -)2

  .)  "رندة"بالفارسیة : (..... و كذا في اللسان  .) "رندة"بالفارسیة   

  ).الجوھري حرفیا   /نقال  عن ( مثلھ :  403 ، 64ص  ص..المعرب : الجوالیقي  -  

و ھو جلد أسود ، فإنھ  معرب  ،  –ومما وقع فیھ زیادة شيء أرندج ( ...  04ص ...ریب ، التق :....الجزائري   -  

  ).و اللسان حرفیا  التاج ( و ھو كما  في  زیدت في أولھ ھمزة و أبدلت فیھ الھاء  جیما  ) رندة ( من 

  منھ ).46،  45ص ص ( كذلك  /أنظرو   -  

  ) .مھمل(  ةاأللفاظ الفارسیة   المعرب: شیر  يأد -  

كما في ( " )رندة "الخشب ،   تیآلة تسو: رندج (  فارسیة : 230ص .... غرائب اللغة  العربیة : الیسوعي   -  

  . )المعرب -التاج  -الجمھرة 

  ).و المعربكما في الجمھرة (  7ص  ،المرجع السابق: المنجد  -  

  .295محمد حسین  ص . د /وتعلیق/ تحــ : الدیوان  -)3

  .)ثوب ینسج على نیرین:  ذیابود(  .187دار بیروت ص  –دار الصادر :   الدیوان  -   

  - شاء اهللاإن  -من ھذا البحث ) باب الدال ( سیذكر  في   -و ھو من األلفاظ   المتداخلة  من الفارسیة  في العربیة  

  .)نبات  یستخرج منھ صبغ أسود یصغ بھ الشعر: ظلم الع -(

  .31ص :  شرح الدیوان  -)4
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وتجمع المراجع  لغات، وفیھ  ،)الیوم(ت المقدس، القدس یب اسم :أوریشلم - 8

  .معربة) عبریة ( على  أنھا  ؛المتخصصة

  ) )1(ربة وھو عبراني  مع.. بكسر  الالم " فأوري  شلم : قال  أبو عبیدة: (قال الجوالیقي -  

  .في كالم  العرب غیره  ، كان  معروفا  في الجاھلیة    "الوزن"ولم یأت  على ھذا  - 

  : األعشى ،  و مرة واحدة  ال غیر  ، قال   ؛و أول من أستعملھا من  شعراء الجاھلیة - 

  )2( .فأوریشلم مان فحمَصُع*     قد طفت للمال  آفاقھ     و

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)قال  األعشى  البیت"أوري شلم" ومن ذلك  قولھم لبیت المقدس (   80، 70 صص : المعرب -)1

األعشى  في : و یعني) دید  مخففة للضرورةشالمشھور أوري شلم بالت( :)أروي شلم( اللسان :رابن منظو -   

  .البیت المذكور

  ) .اسم بیت المقدس : من العبرانیة    و أورشلم (.... 60ص : التقریب  : الجزائري  -   

و ...) رشلیم وب  أوھذا الوادي في جن Quey Hinnom: ....جھنم  (  211غرائب  اللغة ص : الیسوعي  -   

  إلھ الحمونیین: احتراق األطفال تضحیة لمولوخ: قبل میالد السید المسیح–كثر فیھ . ھو یعني بیت القدیس

إال أنھم  یسكنون   ،ھو إسم لبیت  المقدس  بالعبرانیة( ...  272ص  1المرجع السابق م: یاقوت   ،الحموي -   

  ..) أورشلم و فیھ لغات : الالم یقولون  

  .358 ، ص 3المرجع نفسھ م  .كذا /انظرا و  -   

  ).المفصل في األلفاظ الفارسیة ...األلفاظ الفارسیة( وأھمل  في  -   

  . 41محمد حسین ص    /وتعلیق / شر :الدیوان -)2

  .) فأوري شلم (  80ص  :الجوالیقي -   

  .  60ص . المرجع السابق:  الجزائري  -   
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ج أرائك ، سریر ، منجد،  مزین   في قبة أو بیت  ، من األلفاظ القرآنیة  :األریكة - 9

  ).)1(متكئین فیھا على األرائك : ( .....  قال تعالى ) المعربة

من األلفاظ الیمنیة  القدیمة  ، تداخلت  في القاموس العربي  ، و كان بعض الصحابة   :  قیل  - 

  .ال یعرف معناھا  عندما   ذكرت في القرآن 

كنا  ال : و أخرج أبو عبید عن الحسن  ، قال  : ( .... صول التعریب قال صاحب التقریب أل

ندري  ، ما  األرائك ، حتى  لقینا  رجال  من أھل  الیمن  ، فأخبرنا  ، أن  األریكة  عندھم 

   ) 2()  الحجلة  فیھا سریر

  .)3(و قیل  حبشیة - 

  : ، األعشى  في موضعین  ال غیر  ، قال    و أول من  استعملھا  ، في الشعر الجاھلي- 

  )4(اد  ضمنھا و بین  أرائك األن*     الرواق  و جانب  من سیرھا     نبین 

  : وقال  في مو ضع ثان   یتغزل   

  )5(بین  األریكة  و الستار   *    و سبتك حین تبسمت     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  31: .الكھف  -)1

  105.المرجع السابق  ص : الجزائري -)2

  . 21ص .....)علیھا حجلة ال إذا كانإ و ال یقال أریكة( ) :الباب الثالث: ( المرجع السابق  :الثعالبي -   

  63.ص  :المتوكلي  :السیوطي -)3

  ) .مھمل( المعرب : الجوالیقي  -   

  ). مھمل(غرائب اللغة  : الیسوعي   -   

  ).مھمل(األلفاظ الفارسیة المعربة  : أدي شیر   -   

  ).مھمل( رجع السابق الم: المنجد  -   

  .129.محمد حسین ص / د  .تعلیق/ شر:  الدیوان  -)4

  . 153ص : المصدر نفسھ  -)5
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، )1(زھر أبیض نبات ربیعي، دقیق السیقان، و سطھ اصفر ذو ؛أقاح: ج   :األقحوان -10

و تسمیھ ، ، كما سیأتيتشبھ بھ العرب األسنان  الجمیلة، الواضحة  الصفاء طیب الرائحة  

  .و البابوك أیضا" البابونج :  " الفرس

 انثراتاستعمل في ) لقاف وسكون الحاءابفتح الھمزة  و"  ( )1(أقحوان  "من الفارسیة  : قیل  - 

    .في جمیع الدواوین المدروسة ،مرات ال غیر )07( المحدد في البحث ،الجاھلي يالشعر

یتغزل ) سبیل المجاز(قیس، وفي موضع واحد فقط، قال على الأول من أستعملھ أمرؤ و - 

  - :بالثغر الجمیل

  )2(  .نقي الثنایا  أشنب غیر  أثعل*     ن المنور     األقحوابثغر  كمثل 

   - :مواضع ال غیر ،  قال منھا  )3( األعشى  ، وفي  أربعة  –بعده  –وذكره  - 

  )4( .ذرى أقحوان نبتھ لم یفلن *          و تضحك عن غر الثنایا كأنھ

  - :)عبیلة( زل  بعبلة قال یتغ  ،و استعملھ  عنترة  ، مرة واحدة - 

  )5(و ثغر كزھر األقحوان  مفلج  *          كالنون فوق جفونھلھ حاجب 

  - :لنابغة  مرة واحد فقط فقالوظفھ  او - 

  )6( يجفت أعالیھ و أسفلھ  ند *          كاألقحوان غداة سائھ                             

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 194االعتماد البن الجزري ص /عن( 78، ص دراسات  في المعجم العربي: إبن مراد، إبراھیم  -)1

  ،  و الذي في وسطھ اصفر ، ولھ رائحة فیھا  قفل  األقحوان لھ ورق یشبھ ورق الكزبرة  ، وزھر  أبیض( 

  ) .في طعمھ مرارة  و

المفصل في األلفاظ الفارسیة   -األلفاظ الفارسیة المعربة -غةغرائب الل -التقریب -المعرب( :أھمل في -  

  .)المعربة

وھو تراكب األسنان  : من الثعل : الماء العذب  في األسنان  ، األثعل  :ذو شنب  :أشنب(  365ص :الدیوان  -)2

أن أسنان المحبوبة  جمیلة بیضاء  ناصعة  ،  ؛و المراد....   )بعضھا على بعض أود خول السن على سن  أخرى

  .لیس فیھا  أي عیب 

  ).395،  209،  153،  77: ص ص ( محمد حسین / تعلیق  د/ شر: الدیوان  -)3

  395ص : المصدر نفسھ   -)4

  42ص .م عید  یوسف/ شر : الدیوان   -)5

  97ص .ابن عاشور / تحــ: الدیوان  -)6

  49عمر فاروق الطباع ، ص / شرح   :الدیوان -   
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  .)+(ارغلا  العرب تسمیھو )  1(العرب نبات ریحان ، زھرة  آالس و:  ساآل -11

  .على عھد الجاھلیة المتداخلة  في العربیة ،  "السامیة"ھو من األلفاظ  

  .)oço ( )2....ن : آس (  :قالالیسوعي    قول وأرامي و ھ: قیل  - 

  الدواوین المدروسة في مجموع ،مرتین ال غیر )02(إال  ؛الجاھليولم یستعمل في الشعر - 

  - :األولى في قول األعشى - 

  )3(إذا كان ھنز من ورحت مخشما *     وسوسن     " و آس و خیري  ومرو  

  - :والثانیة، في قول عنترة - 

  )4(عوسجونبق ونسرین وورد و*     الغضا     والضال  وأورق فیھا اآلس  و

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) باب نعوت الطیب(  163ص  1الغریب المصنف ، ج : عبید القاسم  ابن سالم  ،  أبو  -)1

  172قسم األلفاظ األرامیة  ص :  غرائب اللغة   -)2

  ) مھمل ( المعرب : الجوالیقي  -   

  .)ةالمفصل في األلفاظ الفارسیة المعرب  - األلفاظ الفارسیة المعربة  - التقریب( :أھمل في -   

كلھا   )من، ھنزسوسن ،خیري، مرو( :الیةاأللفاظ الت( 293ن ص یمحمد حس/ ق  دشرح و تعلی: الدیوان -)3

  .)ستذكر في أبوابھا من ھذا البحث، أعجمیة

  .)مولوي/ تحــفي (ولم یرو (  41ص . وسف ، م ،عبید ی / بشرح :الدیوان -)4

أھمل ھذا الباب بسبب كبر (.من ھذا البحث بابھافي  /راجعھا  -من األلفاظ المتداخلة  في العربیة   :)نسرین(

  )الحجم

  .ھو من األلفاظ المعربة -)+

  / أنظر -   

  .116ص ... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

  ).قسم الشعر الجاھلي( 56ص ... المفصل: المنجد -   

  ).غور(اللسان : ابن منظور -   

  ).مھمل(المرجع السابق : الجوالیقي -   
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  .أساتیر  ،  و فیھ لغات:  ج   :اإلستار -12

  .) إستار (  فیھالعرب  قالوا   ھو لما  عرب  ،بمعنى  أربعة) : جھار (    )1(قیل  فارسیة - 

  . )2(ونانیةی و قیل 

  .ترى كما .األلفاظ  المتداخلة  بین اللغاتھو من 

دة  ، وفي موضع  واحد ال غیر ، قال  من قصی ي الشعر الجاھلي  إال عند األعشىلم یرد ف - 

  - : "صھباء  صافیة العیون"بعنوان 

  )3(ثمانین تحسب إستارھا*     توفي لیوم  و لیلة     

   - :و في روایة -   

  )4(ثمانین تحسب إستارھا *     توفي  لیوم في لیلة     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .الصحاح:( اعتبره عربیا ، وكذلك الجوھري  ) ستر( الجمھرة : ابن درید -)1

 نھاأل"  ستارإ"قول لألربعة  عت العرب  تسم: قال  أبو سعید  (  و أصل عبارتھ) ستر( التھذیب : األزھري  -   

  .معرب أیضا "اإلستار"و ھذا الوزن الذي یقال  لھ  ،إستار : ، وقالوا ، فأعربوه"جھار" بالفارسیة  

  .)و یجمع أساتیر .... فأعرب " جھار  " و أصلھ 

، ألنھ  بالفارسیة  "  إستار " سمعت  العرب  تقول  لألربعة  : قال  أبو سعید :  90المعرب  ص : الجوالیقي   -   

  .) وھي  أصال عبارة  األزھري ، كما مر "   ( ستار إ" فأعربوه فقالوا "  جھار " 

  " ). جھار" فارسي ) : (ستر(   اللسان :ابن منظور   -  

 إستار أربعة(: قال ) موعة  األلفاظ  الیونانیة صنفھ في مج(  252ص ...غرائب  اللغة  : وعي الیس -)2

Tessares  أربعة مثاقیل ونصف : إستارSTARIR (.  

  .ألصول  التعریب  التقریب :علیھ في ولم أعثر -   

  .األلفاظ الفارسیة   / و أھمل في –) اللسان  -المعرب / عن (  9ص  .المرجع السابق: المنجد  -   

  . 184ص  .)مخطوط( االقتراض اللغوي  : عثمان طیبة   / و انظر -   

  . 319ص   .محمد حسین/ تعلیق   د/شر  :  الدیوان   -)3

یعني القارورة الكبیرة  إذا شربوا بالصغیرة   ؛توفي (  91دار  بیروت  ، ص  –دار  صادر :   الدیوان   -   

  .20=01أي في  كل  ) 04(یكون بالكبیرة  أربعة  ) 80(ثمانین 

  .وكما  روى ھ) لیس الوفاة وھنا  وافیھ الكیل كوبا : توفي (  90المرجع السابق ص : الجوالیقي    -)4

وعلیھ أغلب  .كما جاء في الدیوان : والصواب وھو خطأ ) بضم التاء) ( توفي ( اللسان  : ور ظابن من -   

  .اللغةمراجع؛ 
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  و الشطر  األول؛  فیھ خلل   لغوي  و داللي  ، إذ ال یستقیم المعنى بھذا الشكل

العربیة  ( ات  أو عصیر  العنب ، تداخل  في اللغ ،اسم من أسماء الخمر  :نطـاإلسف -13

  ) .الرومیة ، الیونانیة ، الفارسیة 

جاءت  فیھ أربع   .معرب فارسي : دون بیان  أصولھ  الرومیة  ، وقیل  )1(رومي  : قیل   - 

  " الطاء" و اإلسفند  بإبدال  ) بكسرھا( و اإلسفنط ) بفتح الفاء  ( اإلسفنط  ( لغات  بالسین 

  .و فیھ لغة  بالصاد .) ر الكس(  و) بالفتح ( كذلك   :و یقال  ،داال

تكلمت بھ العرب في ، ) سفط(  )4(عربي  : و قیل.  ) 3(یوناني  :  و قیل    )اإلصفند( 

  .الجاھلیة

، مواضع  ال غیر )5(ثالثة  )03(إال  لدى  األعشى  ، وفي   ؛لم یذكر في الشعر الجاھليو - 

  - :بن علي   الحنضي  مدح  ھودة یقال منھا  

  )6(إلیھا غدیر   فد ساق الرصا*     عانة  بعد الرقا      و إسفنط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسماء الخمر  و   اسم) : و اإلسفنط و اإلسفنط ، واإلسفند و اإلسفند (  66ص ... المعرب   : الجوالیقي   -)1

  .) بالرومیة  معرب  ، ولیس بالخمر  ، و إنما  ھو عصیر  عنب  اسمھو : عن ابن السكیت أنھ قال  

  .أنھ رومي: معي أنھ فارسي معرب ، و عن األص:  )الجوھري/ عن () : طفس( اللسان  : ور  ظابن من -   

  ) .و القول  ما  قالھ  الصمعي  ، من  أنھ رومي ) : (  ط سف....( تاج العروس : زبیدي ال -)2

  ) .ھو عربي  :وقیل ( كما في اللسان  و التاج (:  56التقریب ص ... : الجزائري   -   

  .)مھمل (  .المرجع نفسھ : شیر  يأد -   

عصیر أجود الخمر  ، المطیب من :  إسفنط ( قسم األلفاظ الیونانیة   252ص .. غرائب اللغة  :الیسوعي  -)3

   ) .ر  یطیب بھفسنتین كان الخم Apsi-thionالعنب 

  185ص .المرجع السابق : عثمان طیبة   / أنظرو -   

  .56المرجع السابق ص : الجزائري  -)4

  .األلفاظ الفارسیة المعربة أیضا و أھمل  في المفصل في -   

  . 277،   93،  05 ص محمد حسین  ص/ شرح و تعلیق  د: الدیوان  -)5

  . 93محمد حسین  ص / شرح و تعلیق د:  الدیوان   -)6

  .روایة ثانیة ) وشك الرصافي إلیھا  ( ....  85بیروت  ص  –دار  صادر : الدیوان   -

  .277محمد حسین  ص . د / تعلیق   شرح و  :الدیوان -)7

  ).بیروت  –دیوان دار الصادر ( و لم یرو في  )  سفط( اللسان  66. ..ص   .المعرب -   
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  .و قال یصف الخمر  العتیق ،   و ھو أجود الخمر عند العرب، و كان من تجارھا البارزین 

  .)7(ـــفنط ممزوجة  بماء زالل *      و كأن الخمر  العتیق من  اإلســـ     

  

الحذاء  ،  المعروف عندنا في :اإلسكافي و منھ ،  (Oûchkofo )   :اإلسكاف -14 

  .العربیة  اللھجات

: قال"  األلفاظ األرامیة " ، وھو قول  الیسوعي  بعد أن  صنفھ  في قسم  : قیل  أرامي 

 جرى على ألسنة  العرب  في. )1( eskoufto)  عتبة الباب:  ةأسكف Oûchkofo)إسكافي ،(

  .الجاھلیة 

و في  موضع واحد ، ال .  إال عند األعشى  المدروس،ھلي لم یرد  ذكره في الشعر الجا - 

   - :غیر قال

  )2(أرندج إسكاف یخالطھ عظلما *          ُھعلیھ دیابوذ تسربل تحت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  172.ص : غرائب اللغة   -)1

  .)مھمل (   رجع السابقالم: الجوالیقي   -  

  .)مھمل(   مرجع السابقال: أدى شیر  -  

  .) مھمل (   مرجع السابقال  : الجزائري -  

  )مھمل.( المرجع السابق : المنجد  -  

  295.ص .محمد حسین / د. و تعلیق   شرح:  الدیوان  -)2
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  .و منھ األمین  اختلف فیھ  )  آمین   (  من األلفاظ القرآنیة  :مــیـــنآ -15

صنفــھ  )آمین ، أمان ( ،  وھو  في لــغات  كثیرة   ) عبري( :، وقیل)  عربي(  :قیل

  صاحب

  :قال "   األلفاظ  العبرانیة" في  قسم ) الغرائب (  

  )1() على وجھ  أكید ، فلیكن  ھكذا   ؛في الحقیقة :   Amen آمین ،  (

نھا  إ :قولالو "األم" ھي" السامیة"وھو من األلفاظ المتداخلة بین السامیات قدیما، باعتبار  - 

یمكن  أن  - و غیرھا ثانیا   - فھي من األلفاظ المشتركة بین السامیات  أوال  ؛عبریة مردود

  .كن  أن تكون  غیر ذلك   تكون  عربیة  أو یم

  القبطیة  ، اإلیطالیة (فال دلیل  على أحوالھا  ، فھي  في اللغات  األخرى  كذلك ، مثل   - 

  )  . إلخ....و الفرنسیة  

  . تكلمت بھا العرب ،  على عھد الجاھلیة  كغیرھم 

  - :یر، قالال غ .الجاھلي، إال  لدى  النابغة، وفي موضع  واحد  و لم یستعمل  في الشعر - 

  )2( .و قد یرعى أمانتھ األمین*     جھدي      سأرعى كل ما استودعت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) صدق الحقیقة (آمن  211ص . غرائب اللغة العربیة  :  الیسوعي   -)1

  . 80،  79ص ص .... التقریب :  الجــزائري  -   

  ....)المفصل   -....األلفاظ الفارسیة : ( ي  و كذا ف  .)مھــمــل:.....( المعــرب : الجوالیقي  -   

، كقولھ  على المضارع للتحقیق  ، وإن كانت   داخلة  –ھنا  – )قد(  34، ص بن عاشورإ/ تحــ  : الدیــوان -)2

  .الصادق: ، واألمین  ) قین منكم وقد یعلم اهللا  المع: (و قولھ  )  قد یعلم  ما أنتم  علیھ :( تعالى  

  .)الطباع  /ولم یرو ھذا البیت  في الدیوان بشرح (  -   
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و توسعت  فیھ العرب .  كعوب: عصا ،  ج كعب  في ال: أنابیب  :  ج    :األنبوب -16

  .على مر العصور 

  ) األرامیة ( و ھو قول  الیسوعي  ، الذي وصفھ  في قسم  األلفاظ ) آبوب ( أرامي  :  قیل 

: Aboûbo ......ما بین  عقدین  من القصب ، كل  أجوف مستدیر  : أنبوب  : ( قال  

  ) . )1( .یرهقصبــة   أنبوب أجوف  یسیل فیھ الماء  أو غ

    .و لم یستعمل  في الشعر الجاھلي ،   إال  لدى  النابغة    ، و في موضع  واحد ال غیر - 

  ) .بني قعین ( قال یصف  أسیرة من  

  )2(عض الثقاف على ضم األنابیب*     عو قعینا  وقد عض الحدید بھا     تد

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مھمل(المعرب   :الجوالیقي -)1

  .173ص : یةغرائب اللغة العرب -   

  ) مھمل(األلفاظ الفارسیة : شیر يأد -   

  . )مھمل( ...ریب  قالت: الجزائري -   

  . 54ص   .ابن عاشور :الدیوان -)2

   .)من بطون  بني أسد: "قومھا" ني قعینبأي  تستغیث ب: تدعو قعینا( 24ص : الطباع /شرح : الدیوان -   

  .)خشبة  تقوم  بھا الرماح : الثقاف(  -   
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    ).أندر( سوب إلى الرجل  المن: و األصل  في األندري    ؛ آندر  :األندري -17

 (Ander)   بیدر و ھو بالشام  ،  كالبیدر  بالعراق ، و الجرین بالحجاز و المربد بالبصرة  
  ).بكسر الباء( 

  " األلفاظ  األرامیة  "  في قسم ) الغرائب( صنفھ صاحب  )1(  Edoro )أرامي : قیل  - 

  .جرى على ألسنة العرب في جاھلیتھا ) بیدر : آندر : ( قال 

  ) .لدى أمرؤ القیس ، و النابغة (لم تستعمل  في الشعر الجاھلي  إال مرتین ال غیر  ،  - 

  ) .على سبیل المجاز   (و أول من استعملھا   أمرؤ القیس   ، مرة واحدة فقط  ،   

  - : قال  یصف حمارا وحشیا   

  )2(أقب كعقد األندري محیص *     و أصدرھا  بادي النواجذ     

  - :بعده  ،  النابغة  ، ومرة واحدة  ال غیر قال   ثم استعملھا

  )3(حزابیة  قد كدمتھ المساحل  *     أقب كعقد األندري مسجح     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .مھمل (  :الجوالیقي  -)1

  173.ص  . غرائب اللغة :الیسوعي   -  

  ).مھمل (األلفاظ الفارسیة : أدي شیر   -  

  .في األلفاظ الفارسیة المعربة  .المفصل  و كذا في) . مھمل... (التقریب  : الجزائري   -  

  ) .مھمل ( جم  العربي دراسات في المع ؛ابن مراد -  

  ).الجبل الشدید : الحمار الوحشي الشدید ،   المحیص  -ھنا  : األندري  (  342ص : الدیوان   -)2

  ) .الحمار الوحشي : بكسر  المیم ( ج مسجل  : المساحل (  185ابن عاشور  ،  ص / تـحــ   :الدیوان -)3
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. الشام  ، معروفة  منذ الجاھلیةاسم  مدینة ب) خفیفھا و ت" الیاء" بتشدید   ( :أنطاكیة -18

اشتھرت  بالثیاب  الموشاة،  وكانت  العرب  في جاھلیتھا  تتسوق  إلیھا  و تستورد منھا  

أجمل  الثیاب  و البضائع ،كما كانت   إذا أعجبھا شيء  نسبتھ  إلى إنطاكیة  وھي من األلفاظ  

  .المتداخلة    

و ھي أعجمیة  ) بالیاء( اسم مدینة  بالشام  معروفة مشددة "  أنطاكیة" و (  :قال الجوالیقي   - 

  )1() معربــة 

و أول من  استعملھا  من شعراء  الجاھلیة ،   أمرؤ القیس ،   و في موضع واحد ال غیر   - 

  )2(كجرمة نخل  أو كجنة یثرب*     علون  بأنطاكیة فوق عقمة     : قال

  - : بن أبى سلمى  ، الغیر  ، وفي  موضع واحد فقط  قال   وذكرھا  بعده زھیر -   

  )3(وراح حواشیھا  مشاكھة الدم *     علونا  بأنطاكیة  فوق عقمة     

  : و في روایة   - 

  )4( .و وارد حواشیھا مشاكھة الدم*      علون  بأنماط عناق  و كلھ     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73ص : المعرب  -)1

  ) .غرائب اللغة   -.... التقریب  (و أھمل  في -   

تشدید  و ردت في قول  دون : أنطاكیة : (  270 – 266ص ص  1المرجع السابق  ، م: الحموي یاقوت   -   

  .....) .علون  بأنطاكیة ) بالتشدید ( قال    ،زھیر

و ھو خطأ من الشاعرین   ألنھا  نسبة ،وكانت العرب ..........) مريء القیس كذلك علون بأنطاكیة  أو قول   -  

  أول من بناھا  : قیل ( یات  ،في بعض الروا: و األصل  .  عندما یعجبھا  شيء نسبتھ   إلى أنطاكیة 

  وھي) أنطیوخوس( و سماھا  على إسم ولده  " أنطیوینا " و قیل الملك   " الملك  أنطخیس " 

) بن سام  بن نوح علیھ السالمبنت الروم   بن الیقن ". أنطاكیة"أول  من بناھا و سكنھا  : و قیل  " أنطاكیة" 

  ).أنطاكیة : الحموي (

  ) ..المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة   ......األلفاظ الفارسیة  (: و أھمل في  -   

  ).أنطاكیة  بور ثیاب عملت دأي علون  الخ: علون  بأنطاكیة   ( 128ص : الدیوان  -)2

  ) .ء القیسيول عن إمرصدر البیت منح(  129ص )  02 ( ھامش: الدیوان   -)3

  .10 – 9ص ،ص : الدیوان   -)4
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لم یعرف بھا ،  إال أنھا  .و جمھور اللغة ) بكسر القاف( )1()أنكوریة (    :ةأنقــــــر -19

  . أعجمیة  أو  ربما  رومیة  ،  وھذا الوزن مفقود في العربیة 

  .و ھي من األلفاظ المتداخلة  ، على عھد الجاھلیة  

كلمة  أعجمیة   معتبرا  إیاھا  )2() اسم  مدینة  بالروم  "  أنقرة " و  : ( قال الجوالیقي   - 

  .دون   بیان أصلھا  

. وھو  فیما بلغني  ، إسم للمدینةبالفتح ثم السكون  و كسر القاف  :( .. وقال  یاقوت الحموي - 

  .جرت على ألسنة العرب   قدیما )  )3(مات فیھا  الشاعر   العربي الجاھلي أمرؤ  القیس 

واحدة  ال غیر  ، قال   في الرجز وھو  أول  من استعملھا  من شعراء  الجاھلیة   و مرة 

  : المنسوب  إلیھ 

  )4(رة ــقـأنـودرت  بــــد غــق*     یاجفنة متحیرة  ، وطعنة  متعجرة     

  )5(. روایاتوفیھ؛ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  272ص  1المرجع السابق م :  الحموي یاقوت   -)1

  . 74ص : المعرب   -)2

  .)  التقریب ألصول التعریب ، و كذا  غرائب اللغة ( : ھمل فيأو  .)رعنج(  اللسان :ورظابن من -   

  اسم للمدینة  المسماة : وھو فیما بلغني  ( ....  271ص . 1م . ابقالمرجع الس: الحموي یاقوت   -)3

 )قمیص( الذي بعث إلیھ بثیاب)  بنت ملك  الروم ( و ھي المدینة  التي أحب فیھا  أمرؤ القیس "....) أنكوریة  " 

  -: مسمومة ، فلما لبسھا  تساقط لحمھ فعلم بالھالك  فقال 

  .أیضا 148ص". رمون/ "أنظر – .غدا  بأنقرة تبقي  *     رب طعنة  متعنجرة     

  ).األلفاظ الفارسیة و كذا  المفصل (و أھمل  في  -   

  .49،  47أبي شنب  ص  ص /تصحیح  :  الدیوان  -)4

  ) حلت بأرض أنقرة  .... و جفنة : (  73، ص  8،  ج األغاني: أبو الفرج األصبھاني  -)5

  .) تبقي غدا بأنقرة ....... رب جفنة ) : ( رع ،ن ،ج ،(اللسان  : ابن منظور   -   
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  : سوعي  من األلفاظ األرامیة ، قالاعتبره الی.  "معروف" طیر من الدواجن :اإلوز -20

  .و ھو من األلفاظ  المتداخلة في العربیة  منذ الجاھلیة. دون تعلیل ذلك   )Wozo ( )1........ إوز  (

  :إال لدى النابغة  ، وفي موضع واحد ، ال غیر  ، قالو لم یذكر  في الشعر الجاھلي  ،  - 

  . )2(بیضا و بین یدیھا  التبن منثور*     تھا     اقى اإلوزون في أكناف دارتل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  173.ص   :غرائب اللغة -)1

  ) .مھمل(   مرجع السابقال:  الجوالیقي  -   

  ).مھمل (  مرجع السابقال  :الجزائري -   

  . ةالمفصل  في األلفاظ الفارسیة  المعرب: و كذا  في  ) مھمل ( األلفاظ الفارسیة  : شیر   يأد -   

  138ص   .بن عاشورإ/ تـحـ  :الدیوان -)2

أي تلقى  "  ) .اإلوزین"ملحق بالجمع  السالم ، وروى : اإلوزون (  77ص   .الطباع/ شرح   :الدیوان -   

  .)تلقى أنت اإلوزین( -مغعول بھ ... اإلوزین
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  .كذلك) إوان ( و    :إلیــوانا -21

و ھو الصفة  العظیمة  ، ثم )إیونات ( : ج   ؛)إوان (   )2(فارسیة :و قیل)  1(أعجمیة :قیل  - 

إیوان ( بنیة   مشھورة بناھا  كسرى بالمدائن ، و قد اشتھرت  كثیرا  في شعر  البحتري 

  ) كسرى 

  .ة  في تراثنا العربي عو اللفظة معروفة في الجاھلیة   و مسترج

  .ال غیر  ، قال بھجو  الحارث  بن وعلة مرة واحدة  و األعشى ،: وأول من استعملھا   - 

  )3(من السالف تحسبھ إوانا *     و یحمي الحي  أرعن ذو  دروع     

  - :قال یمدح كسرى أنو شروان   . ، ال غیر   )4(في موضعین ؛واستعملھا  بعده عنترة  - 

   )5(سمو مجد حل في إیوانھی*     ملك حوى رتب المعالي  كلھا     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھو إوان : اللغة  من أھل   مو قال  قو  ،أعجمي  معرب" : اإلیوان " و (  67ص   ...المعرب: الجوالیقي   -)1

  ). "بالتخفیف"

 ).فارسي  معرب ... جمع إیوانات ) : ( إیوان : ( القاموس : الفیروز أبادي    -

  مكان  : إیوان : ( قال ) صنفھ في مجموعة  األلفاظ الفارسیة  (  217ص :غرائب اللغة  : الیسوعي  -)2

   . )رواق eyvônإیوان : مشع من بیت یحیط بھ ثالثة حیطان   

  ..)و ھو أعجمي و منھ  إیوان كسرى .... و في الحكم ) : ( .... اوان(اللسان  : ابن منظور  -

  .التقریب  ألصول التعریب  و دراسات في المعجم العربي  / و لم أعثر علیھ  في -

  .)و ما بعدھا 294ص  1م ،معجم البلدان : الحموي  ، یاقوت () : اإلیوان  ( تاریخ  /أنظر -

  .11-10ص  ص : المرجع السابق : المنجد / ر و انظ -

  . 213دار الصادر ، دار بیروت  ص : الدیوان   -)3

  ) .محمد حسین /د/ في تـحــ  ؛یرو مو ل(  -

  . 182 ،144 ص  ص یوسف م ، عبید / شرح  : الدیوان  -)4

  .182ص   ؛الدیوان نفسھ -)5

  
  
  
  
  
  
  
  



 76

  -  باب الباء -
  -:المصطلح -

  .بابل - 22
  .البخث - 23
  .البذخ - 24

  .)بنو برجان(برجان  - 25

  .)بروج(البرج  - 26

  .برجاوین - 27
  .البرص - 28
  .البربط - 29
  .برید - 30
  .الباز - 31
  .البستان - 32
  .بصرى - 33

  .)بوزي( )بوص(البوصي  - 34

  .)الباطیة(: باطیة - 35

  .)بك+ بعل (بعلبك  - 36

  .بقـم - 37
  .البالط - 38
  .بانقیا - 39
  .البند - 40
  .البنفسج - 41

  .)بیاخوس( بیاخوش - 42

  .)بیطرة(بیطري  - 43
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  .تاریخیا وحضاریا ودینیا )معروفة(  :لبابـــــــ -22
  .و نرى أنھا  غیر عربیة  محضة  منذ الجاھلیة  )1( من األلفاظ المتداخلة

  - : قال  منھا   .مرات  فقط  )2( أربعو أول من  ذكرھا األعشى و - 
  )3(ھا  جریالھا كدم الذبیح سكبُت *     مما  تعتق بابل      )+(وسبیئة

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .)مھمل( المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(: المرجع السابق: الیسوعي -   

  ).أنظر تاریخھا  فیھ( .309ص . 1م: معجم البلدان: الحموي -   

  ).مھمل: (تقریب ألصول  التعریب ال: الجزائري -   

  .)343، 293، 29،  27( ص  ص. محمد حسین/ شرح  د: الدیوان -)2

أنھ : صبغ أحمر ونوع من الخم والمراد: الیالجر(. من أسماء الخمر الخاصة  للشرب ال للبیع: بیئةالس - )+  

  .)بالھا صفراءحمراء و شربھا

  .27ص : نفسھالدیوان  -)3

  .110ص .)الجریال في ھذا البحث( /انظرو -   
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)1(خـــتالُب -23
في ، تم توسع "راسانیةالخ"یة ؛ اإلبل الفارس)وسكون الخاء بضم الباء ( :

عند   )اللطیمة(فارس، وھي   ؛ التي تحمل التجارة من بالداستعمالھ  على جمیع اإلبل

  .العرب

   .)رحلة الشتاء والصیف(. إلى بالد العرب .وبالد الشام، و طریقھا العراق

                  .)3(تركیة : وقیل.  )2(فارسیة : قیل - 

   - :قال. ال غیر.ي الشعر الجاھلي؛ النابغة، وفي  موضع واحدمن استعملھا  فأول و - 

  )4(  مشدود الخـــــتام نــمـــتھ البخـت*          )+(ــصـــرىكأن  مشعشعا من خمر  بـُ
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
فارسي معرب . معروف". البخت". "أبو بكر"( ، قال الجوالیقي) ي الحظ ، الجدأ: بفتح الباء (  ختالَب: ھناك -)1

  .)وھو الجد... 

  ).المفصل في األلفاظ الفارسیة –األلفاظ الفارسیة  – غرائب اللغة العربیة -  ...المعرب(: أھمل في  -)2

، )42، 03ص ص  ( في  ".اللفظ"إلى أن  ،)أشار في الفھرس: ( ریب  ألصول التعریب قالت :الجزائري  -    

  .، وھذه من أخطاء الجزائري أو الطابعماعلیھ ، لم نعثرماولما عندنا  إلیھ

  .)لتركیةبا" اإلبل"الجمال ... (. 500ص . 2م. معجم البلدان: الحموي -)3

  .27ص   )ابن عاشور(: الدیوان -)4

  .) نقلتھ: نمتھ . (120ص . )الطباع/ شرح (: الدیوان -   

كما شاع بین العامة  ).بفتح الباء(ولیس بصرى . مدینة بالعراق) : الباء و سكون الصاد  بضم( بصرى ( -)+   

  )وھي من األلفاظ المتداخلة أیضا. الخاصةبعض و

  .88ص  .)بصرى( )ھذا البحث في(/ أنظرھا  -   

  
 

 
  
  
  
  



 79

  .)"الذال"و " الباء"بفتح (   :البذخ -24

جرى على ألسنة العرب في ). الضأن ولد: ( الشامخ، العالي، الترق، الحمل : بواذخ: ج

  والعز المادي، الشرف: بمعنى –ویجري الیوم  .الجاھلیة

   .)بكسر الباء( )1( "بذخان " جمعھ فارسي معرب، و: قیل  - 

  - :قال ،ال غیر. لقیس ، وفي موضع واحدأول من استعملھ  في الشعر الجاھلي  ، أمرؤ او - 

  )2( .امّمَشنزلت على البواذخ من    *        ىعلَّعلى الُم كأني إذ  نزلُت

    - :ة  بن بدریقذقال یمدح حصن بن ح  .مرة واحدة  فقط ؛و ذكره زھیر - 

 )3( .لو على من یطاولھْعَی إلى باذٍخ    * ِكَالھما      یھ و بدٌرِمْنحذیفة ُی

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 . "بذخان" فارسي معرب، وجمعھ : لالحم: بفتح الباء والذال" البذخ " و : ( 106ص ... المعرب : الجوالیقي -)1

یؤتى ابن آدم (: )النھایة، واللسان(وفي روایة . )لھوصارج رجل من النار  كأنھ بذخ ترعد أفیخ( و في الحدیث 

   .)یوم القیامة كأنھ بذخ من الذل

 – دراسات في معجم العربي - العربیةغرائب اللغة  - عربةاأللفاظ الفارسیة  الم -ریب التق( : و أھمل  في  -   

  .)المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة أیضا

   .)مكرر(  287،  40 ص ص: الدیوان  -)2

  . 143ص : الدیوان  -)3
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عند  السماء: أبراج وبروج: ، القصر، البناء العالي، ج)بضم الباء(  :الُبــْرُج -25

   والسماء ذات(: قال تعالى. من األلفاظ القرآنیة). البروج(ھي و كبوالكوا .المنجمین

  .)*( )...أینما كنتم یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة ..(: وقال أیضا. )+( )البروج

  )1(یونانیة  : قیل  - 

  - :، قالال غیر. )2 موضعین وفي ؛األعشى ،في الشعر الجاھلي أول من استعملھاو - 

  )3( .القرمدا برجا تشیده النبیُط*          ُھاَلَحَم تخاُل سَدوغذافر َس

    - :وذكرھا، النابغة، مرة واحدة فقط، قال

  )'4( .انُسج َیكالبر نُسالُعرد ولھا َق*          الكور ینبیھ تامٌكفأعملتھا و

  - :قال .ال غیر ،في موضع واحدو .، عنترةاستعملھا" البروج"وكلمة  - 

  )5(  .بَكْنا كما كل الكواكب ُتھاًرَج*     روج ھبوطكم     سفتم جمیعا  في بخ
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .01: النور -)+

  .78: النساء -)*

  .) Pirghos... )بناء(برج : (قال .قسم األلفاظ الیونانیة .254ص  .العربیة قول، الیسوعي، غرائب اللغة .ھذا -)1

   ).المفصل أیضا –األلفاظ الفارسیة  – ریب ألصول التعریبالتق - ...المعرب (: و أھمل في -   

   .)361،  229، ص ،  ص(  .محمد حسین/ د:  شرح وتعلیق: الدیوان -)2

   .)من األلفاظ المتداخلة: والنبیط؛ النیط(  229ص : نفسھالمصدر  -)3

 .فیھ القراد: سنام عادل، قرد: یبعده، من نبا ینبو، تامك: ْھینبی(  260ابن عاشور ، ص  / شرح: الدیوان -)4

  .)كالقصر: كالبرج . الناقة  الصلبة: عنس ج؛: العنس
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" ُبرجان"العربیة و" بنو"مركبة من  )1() سنج( قوم من  الروم    :جانْربنوُب -26

  .وإن وافق بناؤه أبنیة العربالدخیلة 

  .)2( )إسم أعجمي: "برجان" أعجمیة: قیل - 

في كل  فقط، ھو األعشى، و مرة واحدة أیضاو تفرد بھ  ؛أول من ذكره في الشعر الجاھليو - 

   - :قال .الدیوان

  )3( .أس رجحبمن بني  برجان  في ال *          )*(ىآتیدمایوم س )+(ھرقالو

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)برج(سان الل: ورظن منان -)1

  .119ص  ...المعرب: الجوالیقي -)2

  .)المفصل –غرائب اللغة  -األلفاظ الفارسیة المعربة  -ریب ْعالتقریب ألصول الت( :وأھمل في -   

  .239ص  .محمد حسین/ شرح د: الدیوان -)3

  .ىألن الدولة بھ أرق. وأرجح؛ بقول ابن منظور ."الناس"دل ب )أسبفي ال(: وروایة اللسان -   

   .)البحث من ھذا .ستذكر في أبوابھا .أیضامن األلفاظ المتداخلة : ىھرقل، ساآتیدم( -)*   

  ).Urkul(یوناني : قیل. أعجمي شائع في تراث العرب: ھرقل -)+
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: یق  ال. ص  فة للعین  ین الواس  عتین الص  افیتین ).بف  تح الب  اء وس  كون ال  راء( :برج  اوین -27

   ).عینان برجاوین(

مفق ود ف ي   " البن اء "ألن ھذا  .أعجمیة ونعتقد أنھا .) 1(ي أغلب المعاجم المتخصصة  أھمل ف -

  .وألنھا علم. - الیوم –إلى ب لم تعرَّو ،قدیما وقد وردت في كالم العرب .العربیة

 یص  ف العین  ین ق  ال .س  تعملھا ف  ي الش  عر الج  اھلي األعش  ى، وم  رة واح  دة فق  ط  اوأول م  ن  -

  -:الجمیلتین والواسعتین

  )2( .خد أسیل واضح متھللو *           حاجب ن برجاوین في حسنْیَوْجس

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  .)مھمل: (معربال -)1

  .)مھمل( :األلفاظ الفارسیة المعربة -   

  .)مھمل( :التقریب ألصول التعریب -   

  .)مھمل( :المفصل -   

  .)مھمل( :غرائب اللغة -   

  ).المرأة التي تشبھ الریم نعت لعیني: وینجس( ،353ص  .محمد حسین/ شرح وتعلیق د: الدیوان) 2
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  .داء یصیب الجلد من بقع بیضاء): بفتح الباء والراء( "صَرالمَب" ومنھ  :البــــرص -28

  .)1(أرامیة  : قیل -

  .عرف في الجاھلیة -

  -:قال .، الغیرفي موضع واحد .فقطو، األعشى وأول من استعملھ -

  )2(. برُصالباھر الُمقمر الأو  *          وئھاَضفي  الشمُس نكُرُت فھْل

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 bras….Barso… :ب رص  (  :ونص ھ قس م األلف اظ األرامی ة     .174ص  .العربی ة  غرائ ب اللغ ة  : ..الیسوعي -)1

  .)، ثقبصفر

  ).ضمن األعجمي المعرب(المعرب : 106ص  ).موضع بدمشق: "برص: "فلم یذكر إال (؛لیقياوأھملھ الجو -   

  .صول التعریبلتقریب ألا: وكذا الجزائري -   

  .المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة –األلفاظ الفارسیة المعربة : رشیومثلھ، أدي  -   

  .369ص : الدیوان -)2
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  .كانت معروفة في العصر الجاھلي. آلــة موسیقیة، ذات  أوتــار   :ـــطَبْرالَب -29

  .طــائر البط): بط(صــدر، و): بر(من  )1( فارسیة: قیل -

  .(*)رومیة معّربة : وقیل -

، )03(مواضع  )2( ، وفي ثالثة"األعشى"ي الشعر الجاھلي المدروس، إال عند لم یستعمل ف -

  -:الغیر، قال منھا

  )3( .غلب إسكارھافقد كان َی *           مل دائٌمْعطنا ُمبربو

  -:وقال -

  )4( .وضعـــاأن ُی ُهوجوالصنج یبكي ش *          الناي نرم و بربط ذي بحةو
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ بص در  ّب، ُش  وھو من مالھي العج م  ،، وھو معرب، معروف"البربط "( و: 119ص ....المعرب : الجوالیقي -)1
  .ذیبوھو نقل حرفي عن التھ) بربط: فقیل" بر"بط، والصدر بالفارسیة ال

  .عریبتصول الأل ریبقالت: لم أعثر علیھ في -   
  .)"بربت: "أصلھ: فارسي معرب، قال ابن األثیر( .)بربط( في اللسان: ابن منظور -   
وأص ل معن اه، ص در     "برب ت "تعری ب  (: كما في اللسان ونصھ .18ص  .األلفاظ الفارسیة  المعربة: أدي شیر -   

   .)"اإلوز، ألنھ یشبھھ
  .293ص ). ھامش. ()لمعربالذي في امثل ( .218ص  ).ةفارسیقسم األلفاظ ال(.... غرائب اللغة ؛الیسوعي -   
  .172،  100،  13ص ص . المرجع السابق: المنجد -   
  .188، ص )مخطوط( االقتراض اللغوي  :عثمان طیبة /وانظر -   

  .)مھمل(... ن مراد؛ دراساتاب -   

 .293ص . شرح دیوان األعشى: محمد حسین/ د -)*

  .)والناي نرم: ولم یرو فیھ. (319، 293: ص ص .محمد حسین/ د: قشرح وتعلی: الدیوان -)2

  .187،  91: دار بیروت ص ، ص : دار الصادر : الدیوان -   
  .319ص  .محمد حسین/ د:  )شرح و تعلیق(: الدیوان  -)3

  .91ص . بیروت. دار صادر/ ط//    :      -    
  -:دواوینھذا البیت  في  لم یرو -)4
  .محمد حسین /د : تعلیق شر ح و   -أ  
  .دار بیروت –دار صادر  -ب 

  .137ص  .إلبن قتیبة .الشعراءالشعر و: في يوإنما رو -    
  .)388، 262،  120( ص  ص : للجوالیقي .والمعرب -    
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 نالبغل، الرس ول، المس افة، ب ی    "):دم"بریده : (وفي الفارسیة )الرسل(: برد: ج :ریدب -30

  .)1(لطریق، العدول عن اینتالسك

  .)3(فارسیة : ، وقیل)2( أعجمیة: یلق -

البری  د . وزی  ر البری  د والمواص  الت  : ف  ي جمی  ع ال  بالد العربی  ة  ". الی  وم"نس  تعملھا مازلن  ا و

  !من قال بذلك ؟. وعلى أنھا عربیة... المركزي

  .ھذا غیرصحیح )في مختلف العصور( ؟ قالت العرب

  .را، ومنذ الجاھلیةفي العربیة كثی" المتداخلة"ھي من األلفاظ ف

ألن؛ ھ ذه   -حت ى اآلن  -في العربیة بدیال وال مقابال لھ ا وفي القرن السادس تقریبا، وال نملك  -

. والشعور بالحاجة إلیھ ا . لم تظھر عند الشعوب البدویة إال بعد تحضرھا". البرید": "الخدمة"

وھي س نة  ) ر الراءبكس(مما یدل؛ على أن الواضع كان أكثر تحضرا من الناقل أو المقترض 

         :)"البوص   طة "أو " البوس   طا"(و "البری   د": نق   ول: م   ثال  -ف   ي الجزائ   ر  -ف   نحن . طبیعی   ة

  .الفرنسیة) La poste: (من

) وبعد االستقالل عھد االستدمار(في  ؛على ھذا القطر". اللغة الفرنسیة"وذلك، بسبب سیطرة 

  ."ببرید"بت رسمیا فیما بعد ّرفي أغلب المجاالت؛ وع

 ق ال  )الطری ق (بدالل ة   .فق ط  )2(أمرؤ الق یس ، وم رتین  وأول من وظفھا في الش عر الج اھلي؛   -

   -:منھما

  )5(لي بربرا یبرید السرى باللیل من خ *           على كل مقصوص الذنابي معاود

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .، دون أن یذكر أصلھ و ال معناه) أعجمیة  (  98ص   …المعرب:  الجوالیقي   -)1

  أي:  ْهبری  د و أص  لھا ،البغ  ل :یةرس  او البری  د كلم  ة  ف : (  47ری  ب ألص  ول التعری  ب  ص  قالت: الجزائ  ري   -)2

س مي الرس ول    كان ت  محذوف ة  األذن اب  كالعالم ة  لھ ا ، فأعرب ت و خفف ت  ،         ؛محذوف ال ذنب ألن بغ ال  البری د    

  .)الذي یركبھ ، بریدا

  . 33المطرزي ص " المغرب  في ترتیب المعرب  " و كذا مثلھ في  -   

  ).دالالت أخرى (  35ص  ، 1م   :جع معجم البلدان ار -   

  .)كما في التقریب ألصول التعریب( 175،  102ص ص . المفصل في األلفاظ الفارسیة: لمنجدا -)3

  .)استعمل  في سیرة  البرید مرارا طریق قد: برید السرى ) (428،  173: ص ص : ( الدیوان  -)4

  .173ص : المصدر نفسھ  -)5
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  .بواز ، طائر معروف: ج    :الـبـــــاز -31

ي الغ ة العربی ة، من ذ    ، ف  من األلفاظ  المتداخلة ؛)2(فارسیة ، و قیل  )1(فارسیة  أعجمیة : قیل 

  .في جمیع األقطار العربیة -إلى الیوم -عندنا–وما تزال مستعملة  .الجاھلیة

عل ى س بیل   (قال  ؛ال غیر .أمرؤ القیس و في موضع واحد .من شعرائھا ،و أول من استعملھا

   -:یصف حصانا )المجاز

  )3(ق على ظھر باز في السماء محلِّ*         متنھ حال  كأن غالمي إذا عال

   -:قال .رھا عنترة في موضع واحد أیضاو ذك 

  )4( ٌقِنَس ٌقَلْمَس اٍرفھو َض  حلى القطا*          كأنھ باز  دجن فوق مرقبة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
" ما خ ال   " و ذكر أبو حاتم ، أن كان  كل طائر  یصید یسمى صقرا : (  112ص ....  المعرب: الجوالیقي   -)1

 ةمعرب   ةأعجمی  أنھ ا  ، أي " ) الش اھین  " و " لب ازي  ا" و  " الصقر "  :و ذكر أن الصقور )"النسر " و " العقاب 

  .طوف على متقدمعم األنھ

  .)األلفاظ الفارسیة – التقریب  ألصول  التعریب( :في و أھمل -

  .)ط ، باز وباز .زباز ، بأ(: األلفاظ الفارسیة   218غرائب اللغة العربیة  ، ص : الیسوعي  -)2

  .)...فارسي محض: ... باز ھو البازيال( 171ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .328ص : الدیوان   -)3

  ) .م شب: السملق ، الصحراء ، سنق (  335مولوي ، ص / تحــ: الدیوان   -)4
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   -اآلن  –الحدیقة . بساتین: ج    :البستـــان -32

موض  ع، ": بس  تان"و. )رائح  ة: ب  و( ،)2(" بوس  تان" أو ) بس  ت(م  ن . )1(ص  لھ فارس  ي أ: قی  ل

  .محل. مكان

 مك ان یك ون فی ھ   ك ل  أطل ق عل ى   و .)3(" بس تان : "فق الوا  ."ال واو "ح ذفوا   ،الع رب  و لما عربھ

ج رى   .وھو م ن األلف اظ المتداخل ة ف ي العربی ة م ن الفارس یة       . وإن لم یكن فیھ الزھر ،الشجر

  -الیوم–وما یزال یجري عندنا إلى  .على ألسنة العرب في الجاھلیة

  :فقط". شاعرین"في الشعر الجاھلي  إال عند  لم یستعمل و

  -:قال ،، وفي موضع  واحد ال غیرىشاألول األع -

  )4( أطفال )×(ــــتان  تحنو لدردق*     ـ     یھب الجلة الجراجر  كالبس

   -:و یبین إحسانھ  )كسرى(، قال  یمدح ھو عنترة   ، وفي موضع  واحد كذلك  :الثانيو -

  )5(منتزھا فیھ و في بستانھ *         ده أمسیت في ربع خصیب عن

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)و ھو معرب"  البستان : " وقالوا ) : ( تب،س ،( رة  ھالجم: ابن درید ) 1

ي ال ذ  ھ ذا وم ن لف ظ  البس تان    ( و یجمع بس اتین  .فارسي معرب :)البستان : (  101ص ...المعرب : الجوالیقي   -

  .)باء و سین وتاء( عربیة مبنیة من كلمة  .د من الثقاتأح كو لم یح" بست : " یقال لھ 

  .، المرجع نفسھ102ص  و -   

  .)رائحة: بو :   بوستان: (  219ص   .غرائب اللغة العربیة: قول الیسوعي  ھذا  -)2

مركب م ن   .اء في  فم النھر أو الجدولممفتح ال: ضالبست فارسي مح(  22ص  .لمرجع السابقا :أدي شیر -    

  .)أي محل: ستان ( ومن  .رائحة: بو (

: "سبتان" وحن" ستان " و مما یدل  على المكان  ( 24ص التقریب  ألصول التعریب  : ھذا قول  الجزائري  -)3

  .)... "بستان : فقالوا   ،وقد عربھ العرب بحذف الواو منھ أي مكان  الرائحة  ،

  .)درق(  :الجمھرة – 9دار بیروت ص  –دار الصادر :  الدیوان  -)4

  .)بست، دردق(اللسان  .101ص : المعرب -   

  .176،  15: ص ص. المرجع السابق: المنجد -   

  .182ص . عید . یوسف م/ شرح : الدیوان  -)5

ص  .م ن ھ ذا البح ث   " ال دردق " لصغیر  من ك ل ش يء راج ع ف ي    ا: بمعنى  : من األلفاظ المتداخلة  : قدرد(  -)×

141(  
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موض ع بالش ام، مدین ة ب العراق، وكثی را م ا       : )بضم الب اء وس كون الص اد   (   :ُبْصَرى -33

" الس یوف "ونس بوا إلیھ ا    )بض مھا (والص واب   )بف تح الب اء  (عن دھم  فھ ي  . یلحن فیھ ا الخاص ة  

  .)خمر بصري(أو. )خمرة بصریة(و )سیف ُبْصريٌّ(: والخمرة، فقالوا

  .وھي؛ من األلفاظ المتداخلة في العربیة على العھد الجاھلي

  -الیوم –وما تزال تجري في لھجاتنا إلى  .جرت على ألسنة العرب قدیما. )1(دخیلة : وقیل

  -:وأول من وظفھا في الشعر الجاھلي، النابغة؛ وفي موضع واحد، قال -

  )2(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *     كأن مشعشًعا من خمِر بصرى     

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)وأحسبھ دخیال" ..... بصرى"و(: وأصل عبارتھ. 107ص . المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(.... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)مھمل(التقریب : الجزائري -   

  .)مھمل(ي دراسات في المعجم العرب: ابن مراد -   

  .)مھمل(... المصطلح األعجمي//    //  :  -   

  .27ص . )ابن عاشور(: الدیوان -)2

  .120ص . الطباع/ شر: الدیوان -   

  )البیت( 87ص  .من ھذا البحث )"البخت"(الشطر الثاني في / وأنظر -   
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لف   اظ  وھ   و م   ن األ .، الزورق   ي، الت   أخر، الموض   عالم   الح ، الس   فین    :البوص   ي -34

  ،في اللغة العربیة قدیماالمتداخلة 

. الت أخر وموض ع  (: عربی ة  :و قی ل  .)2(ھندی ة  : ، و قی ل  )2( یونانیة: ، وقیل) 1(فارسیة  : قیل -

  .جرى على ألسنة الجاھلیین

   -:قال. رال غی .في موضع واحدو ،مرؤ القیسأ معلقاتمن شعراء ال ،أول من استعملھو

  )3(و تبوص  ُهَوفتقصر عنھا خْط*          وصذكر لیلى  إذ نأتك تن أمن 

  -: قال   .أیضا في موضع واحد  فقط ،و ذكر ه األعشى -

  )4(و الماھر   یقذف بالبوصّي*         ماطما مثل  الفراتي  إذا  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)بصص(الجمھرة : ابن درید -)1

"  يیوص  "ة  ظ  فی  دیر ھ  ذه  الل ررأی  ت أب  ابك: حك  ي ع  ن أب  ي  عل  ي   ، ق  ال   (. 52ص ..المع  رب : الج  والیقي -   

فرحت : بكر أبو ومعناه السالم، فقال :قا ل .إسم جدنا وھو" بوزید" ھوإنما  إنھا  فارسیة ؟أین تذھب: فقلت ؛لیشتقھا

  .)عني

وك ذا  . )"ب وزي "ضرب م ن الس فن وھ و بالفارس یة     : ابن درید: قال )ابن درید حرفیا/نقال عن( 102وفي ص  -   

  .)بصص(: في اللسان

 :و البوص ي  ...الت أخر  :كالم العربالبوصي في ...(: وزاداللسان   ،الصحاح ،الجمھرة كما في( .و في التاج  -   

  .)...موضع

  .)أن الكلمة أرامیة :یوحناعن ( 31ص . المرجع السابق: أدي شیر -   

 Vissos .....نس یج كت ان   : ب وص  ( قس م األلف اظ الیونانی ة  ، وأص ل  قول ھ       256غرائب اللغة  العربیة  ص  -)2

  .)نسیج من كتاب  ھندي رقیق جدا 

  .ل التعریبریب  ألصوالتق :ھمل  فيأو -   

  .182،  17ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .190 – 189ص. )مخطوط(...اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة    /نظرأو -   

  .) )بصص(: اللسان: وإنما ھذه روایة( .أبى شنب ابن /تصحیح ،لم یرو في الدیوان: ھذا  البیت  -)3

  .139 ص .محمد حسین .د/ شرح  :  الدیوان  -)4

  .93ص  .دار الصادر ، داربیروت: الدیوان  -   

  .103ص    :المعرب  -   
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" الباسنة: "وفیھ لغة أخرى. إناء فخاري أو  زجاجي للشرب )الباطیة( :باطیة -35

ویسمى كذلك  منھ الخمر ترفواغلییوضع بین الشاربین  .واسع األعلى، ضیق األسفل ،الجرة

  .الجاھلیة من متداخلة في العربیةوھو من األلفاظ ال ."الناجود"

سینا في  ":الطاء"و. طاءا  "الدال"قلبت العرب  .)2()  ھبادی: ( و أصلھ   )1(فارسیة : قیل 

  .بعض اللھجات

  - :قال .ال غیر .و مرة واحدة ،األعشى الجاھلي، في الشعر أول من  استعملھ و

  )3( .حْوَر حاریة ذات ةجون*         ة ّیاطر  في َبْجقاق التَّمن ِز

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
یق ضة فارسیة  إناء واسع  األعلى و كلم" باطیة  ال"  و : قال الحربي : (  131ص ...المعرب  : الجوالیقي   -)1

  .)ضآالت  الصناع  و لیس بعربي محإنھ  : و قیل   ."الباسنة" نزل آدم من الجنة با :  و في الحدیث  .األسفل

  .ریبعصول التعلیھ  في التقریب أل أعثرلم  -   

  .)مھمل(األلفاظ الفارسیة : أدي شیر -   

: "بادیھ"اء ، زجاجي للشرب إن: باطیة ( ، قسم األلفاظ الفارسیة  218ص   .العربیة غرائب اللغة: الیسوعي  -)2

  .)جرة

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .)أنھا أعجمیة: من األضداد ویقال. سوداء: جونة(. 241.محمد حسین  ص / شرح د: الدیوان  -)3
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ن دمشق و حمص و ھي إسم مركب بی  .حتى اآلن )ةمعروف(مدینة قدیمة     :بعــلبك -36

 .ق  دیما –عن  د الیون  ان  –معظ  م و )الس  المعلی  ھ (لق  ول إلی  اس النب ي  . إس  م  ص  نم) : بع  ل(م ن  

الق رن  ( ورد ذكرھ ا   ف ي الش عر الج اھلي    . وربما یونانی ة أنھا  غیر عربیة،  .ظننو )1()بك(و

أال . إلیاس لمن المرسلین، إذ قال لقومھوإن (: قال تعالى. وجاءت في القرآن الكریم. )السادس

  .)2( )تتقون، أتدعون بعال وتذرون أحسن الخالقین

  -:قال .ال غیر .مرؤ القیس، وفي موضع  واحدأ، و أول من استعملھا -

  )3(وال بن جریح في قرى حمص أنكر *         لقد أنكرتني بعلبك و أھلھا 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
أی ام و   قبینھا و بین دمش   ،مدینة قدیمة  :بعلبك(  455 -453ص ص . 1م  .معجم البلدان: یاقوت   ،الحموي -)1

م وھ و معّظ    ؛النبي إلی اس علی ھ الس الم    لقوم إلیاسكان  .إسم صنم :و بعل ...عنق :)بك(و ،  )بعل( ھو مركب من 

  .)عند الیونان

 - األلف  اظ الفارس  یة  المعرب  ة  - غرائ  ب اللغ  ة العربی  ة  -عری  ب تالتقری  ب ألص  ول ال -رب ع  الم(: و أھم  ل ف  ي -   

  .)المفصل

  .125،  124: الصافات -)2

  .من ھذا البحث 125ص / وأنظر .175ص : ان الدیو -)3
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وفیھ لغة ثانیة بسكون القاف مع فتح  )بفتح الباء وتضعیف القاف وفتحھا(   :بقَّـم -37

  .ندمعال: ، ویقال لھ أیضا)1(وھو شجر ساقھ أحمر، یصبغ بھ : الباء

  .ي العربیةتداخل ف. الصبغ" الشجر: "تكلمت بھ العرب في جاھلیتھا، واستعمل بداللة

وھو ما یفید أنھ غیر معروف األصل . )3(دخیل معرب : وقیل. )2(فارسي معرب : قیل - 

  .اللغوي، وھي عادة مشھورة عند كثیر من علماء لغتنا قدیما

  - :قال االعشى

  )4(إذا ُصبَّ في المصحاة خالطا بقما *      كأّن شرابھا       )+(بكأس وإبریق

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)بقم(الجمھرة : ابن درید -)1

  .)بقم(اللسان : ابن منظور -   

وورق كورق اللوز وساقھ أحمر، یصبغ بطینھ، ویلحم . وعظام. رةخشب شج(... القاموس: الفیروز آبادي -   

  .)...الجراحات، ویقطع الدم المنبعث من أي عضو كان

  .)...فارسي معرب: والبقم(: )بقم(المرجع السابق : ابن درید -)2

  .)وھو العندم: ... وزاد. )كما في الجمھرة(: )بقم(تاج اللغة وصحاح العربیة : الجوھري -   

  .)"احرفی"عن ابن درید ( 107ص . المعرب: الجوالیقي -   

  .))بكم(تعریب ( 25ص ... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

قلت ألبي علي : وعن الجوھري. شجر یصبغ بھ، دخیل معرب: البقم(: بقم(المرجع السابق : ابن منظور -)3

  .)معرب: أعربيٌّ ھو ؟ قال: الفسوي

  .)بقم. ش: بقم(: )فارسیة(219ص  ...غرائب اللغة: الیسوعي -   

؛ )كلمة فارسیة: قدح من فضة یشرب بھ، اإلبریق: المصحاة(. 293ص . محمد حسین. د/ شر: الدیوان -)4

  .58ص . في بابھا من ھذا البحث/ أنظرھا
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، فأطلقت فیھا اجورأو اآلجر، توسعیمن ال أیضاو كسرھا  ،)الباء( بفتح   :البالط -38

على وردت  في كالم العرب . )1(أعجمیة   .و مواقع كثیرة ،الدیوان ،صرقللداللة   على ال

  .الجاھلیة
   - :و مرة واحد فقط قال  .األعشى  ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )2( خندقو )+(و كلس راتدابالط و *         یوازي كبیداء السماء و دونھ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)راجع(  477 ص  .  1البلدان  م  معجم: یاقوت   ،ويالحم -)1

  .) مھمل : ( المعرب   -   

  .)مھمل( :معربةاأللفاظ الفارسیة  ال  -   

  .)مھمل ( ،...التقریب ألصول  التعریب -   

  .)مھمل ( ...غرائب اللغة -   

  .)مھمل(: المنجد -   

من ھذا البحث  134ص / وأنظر .)عجمیتان أ :خندقكلس و(  217ص  .محمد حسین.د /شرح  :الدیوان -)2

  ). البیت(

 .ما تزال مستعملة: أعجمیة – )+

  .ھذا البحثفي " خندق/ "راجع -   
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  .األلفاظ  المتداخلة في العربیة منخلیج ھو بحر    :یــاقبان -39

غیر ) 1(ة  ، كانت على   شاطيء الفرات  أعجمیة یھي ناحیة  من نواحي  الكوف: یقال 

  .وھو من األلفاظ المتداخلة في العربیة في القرن السادس. معربة

بین المدن   فقط، قال یذكر رحالتھ ) 2(مرتین و .األعشى ،ليعر الجاھفي الش وأول من ذكره - 

  - :و البلدان

  )3(سیاري و طال  في العجم  ترحالي  و ت*         مــا بین  بانقیا   إلى عدن  ،طفتقد 

  - :و قال

  )4( و ال بحر بانقیا إذ راح مفعما*          ھمصر  إذ تسامى  عباب یُلما ِنف

    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .) مھمل : (المعرب  -)1

  .وكذا في األلفاظ  الفارسیة المعربة  -   

  .)مھمل : (ب التقریب ألصول   التعری -   

، وھذا دلیل على سكوت كثیر من المعاجم …ا في المفصل في األلفاظ الفارسیةوكذ .)مھمل : ( غرائب  اللغة -   

  .على كثیر من المتداخالت األعجمیة

  .297، 179ص ص  .محمد حسین/ شرح د:  الدیوان -)2

  .297ص  .نفسھ المصدر: الدیوان -)3

  .179ص  .نفسھ المصدر -)4
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عشرة آالف ) بند(و یكون مع كل  ،بنود ، العلم الكبیر  للقائد: ج    :البــنــــــد -40

وعلى  كل فصل  أو فقرة  من  فأطلق على الجیش كلھ ،  ،و توسع  فیھ .رجل)  10.000(

  .، قانونكتاب

لفاظ وھو من األ. )2( "معرب"من اللغة الفارسیة : و قیل  .)1(محض  بعربيلیس : قیل - 

  .المتداخلة في العربیة منذ العصر الجاھلي

  - : قال   .فقط  )3(و في موضعین   .أول من استعملھ  في الشعر الجاھلي  ، عنترةو - 

  )4( .ت و نكست البنودو قد وّل*          عاجم تھوى إذ عادت بنو األ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
الذي یراد بھ علم الجیش ـ فلیس بالعربي الصحیح ، واستعملھ   :فأما البند) : ( بند(الجمھرة : ابن درید  -)1

لم یظھر فجیل المولودین ؛ خلط ھنا، لعصر الجاھلي، یبدولي، أن ابن دریدحتى في ا ! أي مولدون ؟ ).المولدون 

  ...إال في العصور التالیة

  .)التقریب ألصول التعریب(: فيو أھمل . 125ص : ...المعرب : الجوالیقي  -)2

  .)فارسي معرب( بند :اللسان: ابن منظور -   

أو صل  أو فقرة  من كتاب ف: بند ( لفاظ الفارسیة  قسم األ:  220غرائب اللغة العربیة  ص : الیسوعي   -   

  .)هنحو

  .)"َبْند: "فارسیة( 27ص . المرجع السابق: أدي شیر -   

  .)...األلفاظ الفارسیة –اللسان  –المعرب  /عن(: 179،  103ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .200.،  90: ص ص   )عید(: الدیوان  -)3

  .200ص نفسھ ، : الدیوان  -)4
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  .الیاسمین للتجمیل یصنع منھ دھن  "المعروف"الورد  .شجر. نبات    :جـالبنفس -14

  .وھو من األلفاظ المتداخلة في العربیة منذ الجاھلیة

  .)2() بنفشھ( أصلھ   .فارسیة  :و قیل  )1(معربة : قیل - 

". بنفسج"  :فقالت) بالجیم  ( الفارسیة )الھاء(و)  السین( ب ) الشین(أبدلت لعرب فیھ حرفان 

  . -  أیامنا جرت على ألسن  العرب، وما تزال تجري إلَى

إیاس بن یمدح  قال .األعشى ، ومرة  واحدة فقط ،في الشعر الجاھلي اأول من استعملھو - 

  .)كلمات متداخلة 04وھو أكثر األبیات التي استخدم فیھا الشاعر ( - :لطائيا قصیبة

  )3( .منمنما )*(وشجو المرز )*(وسیسنبر*         بنفسج عندھا  و  )*(لنا جلسان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ؟برو مما ع ؛و لكن كیف )معرب: "البنفسج"و (  127معرب ص ال: الجولیقي   -)1

  .)فارسي( )الریاحین(. المرجع السابق: الثعالبي -   

  .)وھو معرب  بنفشھ: البنفسج  : (  42،  14ص ص   .ریب ألصول التعریبقالت: الجزائري   -   

   .279ص . )ى صار كاللغةباب ما تكلمت بھا العرب من كالم العجم حت(. 1ج. المزھر: السیوطي -   

  .) أنھ تعریب بنفشھ(   28األلفاظ الفارسیة المعربة  ص : شیر  يأد -)2

  .)الشعر الجاھلي( 16ص . المرجع السابق: المنجد -   

 - أدي شیر / وھو نقل حرفي عن .)بنفشھ: بنفسج(: قسم األلفاظ الفارسیة: 220ص ... غرائب اللغة  :الیسوعي -   

  الجزائري

  .)كما في المعرب( 87ص . دراسات في المعجم العربي: ابن مراد -   

  .)المفصل -تحفة  –األلفاظ الفارسیة  –المعرب / عن( )وشكلھ بفتح الباء والنون(     

  .238 – 237ص ص . 2ج: المصطلح األعجمي: ابن مراد -   

  .293د محمد حسین ص / وتعلیـ/ شر: الدیوان -)3

  .286ص . دار بیروت –در دار صا/ ط//  :      -   

  -:واختلف في روایتھ

  .)ــــــــــــــــــــ ....     *    لنا جلسان حولھا(: 128ص ... ففي المعرب -   

  .)ـــــــــــــــــــــــ *    لھا جلسان عندھا     (: )جلس(وفي اللسان  -   

  .ھي من األلفاظ التداخلة في العربیة -)*

  .)مزخرف، منقش: منمنم(و .. )من ھذا البحث(ھا ستذكر في أبواب     



 97

  
  .وھي من األلفاظ المتداخلة. معربة  إلى اآلنالمن األلفاظ  غیر :یاخـــوشب -42

  .)1(فارسیة : قیل 

ولم  .مرة واحدة فقطومرؤ القیس، ،افي الشعر الجاھلي وتفرد بھاو أول من استعملھا  - 

  .شعراء  البحث یرددھا غیره من

   - :ل برومیة قال یتغز - 

  )2( .زللھا و رخیز بیاخوش من ُق *            فقلت  فقالت أنا رومیة  عجمیة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)البارز والقدیم(رغم وجودھا   )والمعتمدة في البحث(لم أعثر علیھا  في كل  المعاجم  التالیة  -)1

  .المعرب للجوالیقي -   

  .لجزائريلالتقریب ألصول التعریب  -   

  .للمنجد –... المفصل – أدي شیر .األلفاظ الفارسیة -   

  .الیسوعي .غرائب اللغة العربیة -   

  .ابن مراد. دراسات في المعجم العربي -   

صاحب  ؛ت و بخ بخ ، فأنااقم و: بلسان الفرس و المراد : و رخیز بیاخوش ( و قولھ  .485ص : الدیوان  -)2

. )ورخیز بیاخوش(الحظ؛ استعمل الشاعر ھنا؛ جملة كاملة . )بیة و ھي مشیة  المقطوع  الرجل عر: ، قزل عرج

  .لعربي الجاھليوھو نادر في األدب ا
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  . طب الدواب) البیطرة (    :البیطــــري -43

  .جرت في كالم العرب قدیما". المبیطر"ومنھ  - 

ال وما تز. منذ الجاھلیة  .من األلفاظ  المتداخلةوھي .  )1( (Ippiyatros)یوناني، من : قیل - 

  .)طري ، طب بیطري طبیب بی -  ،یطرةمعھد الب(  .إلى أیامنا ھذه -  تستخدم

و على سبیل  .ھو النابغة، ومرة واحدة  فقط ؛من استعملھا   في الشعر الجاھلي و أول - 

  - :قرن ثورمن البیطرة  ، قال یصف ھنا المبیطر و المجاز

  )2( .من العضد يشفیشك المبیطر إذ *         ذھا فة بالمدري  فأنصك الفریش

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )قسم األلفاظ الیونانیة(  256ص   .غرائب اللغة العربیة : الیسوعيقول  ،ھذا -)1

دراسات في المعجم  –ل المفص –األلفاظ الفارسیة المعربة ... التقریب  -المعرب  : (ھ أغلب المعاجم  تأھملو -   

  .)المصطلح األعجمي –

  .80ص    .ابن عاشور: الدیوان  -)2

أن   ؛لحمة من  الكتف إلى الخصر ، والمراد: ة صالفری ؛ذ و شقفنأ: شك (  39ص  .الطباع /شرح: الدیوان   -   

  .)قرن الثور: ھنا ) بكسر المیم (  ىرالمد ؛ة الكلبصالثور شق فری
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  - بـــاب الـتــــــاء -
  
  
  - :المصطلح - 

  .)التامور(التامورة  - 44

  .التبان - 45

  .)متوج(التاج  - 46

  .تدمر - 47

  .الترك - 48

  .)الدریاقة(التریاق  - 49
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صبغ، موضع السحر، موضع . صــــومعــة  الراھب) تامور (   :التـــامــورة -44

  .األسد

وھو من األلفاظ المتداخلة من  .ربیة منذ العصر الجاھليعال ھفتعر ،  )1(سریانیة: قیل  - 

  .السامیات

  :قال  .یرال غ ،في الشعر الجاھلي، األعشى   ومرة واحدة او أول من استعملــھ - 

  .)2(مرفوعــة لشرابھــا*          و إذا لنا  تامورة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)"...التامور"ومما أخد من السریانیة .. ( )تمر(الجمھرة : ابن درید -)1

و ربما جعلوه  صبغا  ."التامور : "السریانیة ومما  أخذ من : قال إبن درید (  133المعرب  ص : الجوالیقي -   

، " تامورا " و ربما سمي موضع األسد  "  تامورا " دم القلب  يبما جعلوه موضع الشر  ، وربما سمأحمر  و ر

  .)صومعة الراھب " لتامورة ا" و " تامورة " و

  .)كما في الجمھرة( )تمر(: اللسان: ابن منظور -   

   .المفصل األلفاظ الفارسیة المعربة -التقریب  - غرائب اللغة :أھمل فيو -

  .255ص  . محمد حسین/ د / شرح: الدیوان -)2
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وھو من . صارعونمسروال قصیر یلبسھ  المالحون ، ال  :تبابین: ج    :الـــتبان -45

  .األلفاظ المتداخلة في العربیة

  .سروال: )بان(و . مجس: )تن(مركب من . )1() تنبان( فارسي  معرب عن : قیل  - 

  أستخدم في كالم العرب في العصر الجاھلي

    .و مرة واحدة  ال غیر  ؛وأول من استعملھ في الشعر الجاھلي   األعشى - 

  - : قال 

  )2( .صدجنب مْح إلى )+(بابین أنباطت*          كأن ثیاب القوم حول عرینھ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دراسات في المعجم العربي – األلفاظ الفارسیة – .المعرب :أھمل  في -)1

  ).جسم : ن عن تنبان ت.... تبان (  221ص  ؛غرائب اللغة : الیسوعي   -

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -

 متواجدون في العراق، جنس، قوم: جمعك نبط -)+ .191ص  .محمد حسین/ د: شرح و تعلیق : الدیوان   -)2
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بمعنى مجازا ویأتي " التاج"لبس  ،بالعرش) متوج :( ومنھ   ؛تیجان : ج   :الـــــتاج -46

 )1() تاك ( معرب عن الفارسیة  وأصلـھ : قیل  - اإلكلیل ،الرآسة. اسيسیصب النالم ،الشرف

  .تاج، واشتقوا منھ ما احتاجوا: فقالوا )جیما(الفارسیة  )كت ( بإبدال . تصرفت غیھ العرب

  .)02(والنابغة  )04(وعنترة  )01(األعشى . )07(سبع مرات  ،شعر الجاھليالترددت في  - 

  .اإلكلیل: والتاج عند العرب - 

   - :ال غیر ، قال   .و مرة  واحدة  ،و أول من ذكرھا  في الشعر الجاھلي  ، األعشى - 

  )2(خشعوا لذي تاج حالحل *          فـــــإذا رأوه خـــاشـــعـــا

   - :قال منھا   .ال غیر )3( )04(و ذكرھا عنترة  أربع مرات  - 

  )4( .ام العشائربتاج بني عبس كر*          أسفا كیف اشتفى قلب خالد افو

  - :ا مال غیر قال منھ )5(و استخدمھا  النابغة مرتین  - 

  )5( .قمرالفي صورة  و في الوغى ضیغٌم*          رقةْفمتوج بالمعالي فوق َم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)دراسات في المعجم العربي –األلفاظ الفارسیة المعربة  -التقریب ألصول التعریب  - المعرب( :في أھمل -)1

  .)تاك(الفارسیة المفصل في األلفاظ : وأیضا في.  221ص   .غرائب اللغة العربیة: لیسوعيل بت ھنا ھوثوما  -   

  ".معجم البلدان"أخبارھا في / راجع  )....ھورة اسم الدار مش( .3، ص   2م  ،الحموي -   

  ).السید المطاع في قبیلتھ: الحلالُح. لذي الملك، وھو مسروق بن وائل: لذي التاج( .339ص  :الدیوان  -)2

  .260 ، 182،  181 ، 116 ص ص. )یدع: (الدیوان   -)3

  .116ص  .)یدع: (ن الدیوا -)4

  .255،  154ص  ص. )ابن عاشور : ( الدیوان  -)5

  .79ص .  الطباع/  شرح//    :      -   

  .154ص ) ابن عاشور : ( یوان الد -)6

  .79ص . الطباع/  شرح//     :     -   
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   ".سلیمان الحكیم"بناھا   :قیل. شاملاسم مدینة  با    :تـــدمــــر -47

بن نوح  بن سام والدبن ال... تدمر  بنت  حسان بن أذینة   بن السمیدع ( ب   تسمی: و قیل 

تداخلت . )2( قدیمة فإنھا سامیة ؛و ذكرت في كالم العرب قدیما ، و علیھ  . )1( )علیھ السالم

  .في العربیة

  - : قال  .ال غیر ،و أول من استعملھا  النابغة  و مرة واحدة  - 

  )3( .ِدَمو الَع حاّفتدمر بالصُّیبنون *           لھم ُتنذَأ  يإن  س الجّنیِّو َخ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن  سمیت بتدمر بنت حسان بن أذینة  بن السمیدع بن ألوالد (: قیل ،  17ص .  2م   .عجم البلدانم ؛الحموي  -)1

  .)نوح علیھ السالم  سام

  - :أھمل في المعاجم  التالیة  -)2

 غرائب اللغة  العربیة -دراسات في المعجم العربي  –األلفاظ الفارسیة  –التقریب ألصول التعریب  -المعرب  (   

  .)في األلفاظ الفارسیة المفصل –

  .82ص  )ابن عاشور ( الدیوان   -)3

 .47 ص  الطباع/ شرح  :الدیوان -   
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ل من الفاس  یج ؛ركسانأو ُت) كستانِرُت( "الروم" قوم في بالد الترك  :الــــــترك -48

كلمة لعراق، وشمال ا" تركیا : ا البلدان أھمھ علىون ُعزفارس  قدیما ، والیوم  یتوشمال 

  .أصال )تركمان(ربما من . ب قدیما، ذكرت في كالم  العر )1(ةأعجمی

  - : قال    .ال غیر  .األعشى و مرة واحدة  ،و أول  من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )2(  .و كابْل كض حولنا ترٌك*           و لقد شربت الخمر تر

  : و ذكرھا  النابغة  مرة واحدة  قال  - 

  )3( .و رھط األعجمین  و كابل ٌكْرو ُت*     ھ     یرجون أوب انسغلھ  قعودا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).البیض": الترك"و (...: عن أبي عبیدة. 301ص ... المعرب: الجوالیقي -)1

  .23، ص  2معجم البلدان م: الحموي  -    

فصل الم -دراسات في المعجم العربي  –غرائب اللغة العربیة  -األلفاظ الفارسیة المعربة  -التقریب  :أھمل  في -

  .في األلفاظ الفارسیة

  .347ص   .محمد حسین/ د و تعلیق /شرح   :الدیوان -)2

 .)ھراة(قرب  لدب: الفرس ، كابل  ة من أھلفطائ: ن رھط األعجمی(  190ص  . )ابن عاشور : ( الدیوان   -)3

  .)نھم في جند النعمان  بن الحارثو كان الكثیر م  .كان یسكنھا قوم من الترك

  .98ص   .الطباع/ شرح : الدیوان  -
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) ال بالد( ،  )*()الدریاق(و فیھ  لغات أخرى   .)بكسر التاء(     :ـــریــاقالتِّ -49

  .دواء للسموم   :)بالطاء ( و الطریاق  .الدریاقة  منھو

   )ِثریاكوس(عن .  )2(رومي معرب : قیل و. )1(سریاني أو رومي : قیل  - 

فة  عندھم في انت  معروألنھا   عندھم بمثابة الدواء ، وك:   اة  تریاقو العرب تسمي  الحمر

  .وغیرھا )بصرى(وكان األعشى تاجرا لھا یستوردھا من . الجاھلیة

و في  موضع واحد  ،ھو األعشى ) ة فظالل(  وتفرد بھاو أول من  و جدناه ، قد استعملھا  - 

    - :قال  .فقط

  .ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*          )3( و الزبیِب و التریاِق و الخمِر

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) درق( الجمھرة  : ابن درید  -)1

  .)و ھو رومي  معرب : ( 190ص ...المعرب  : الجوالیقي   -)2

   التاء ألن الطاء والدال و .طریاق(: ، أنھ قالھابن خالوی /، ورومي عنأنھ فارسي معرب :)ترق( :في اللسان -   

  ....)من مخرج واحد

  . )"تریاك"یونانیة ( القاموس: الفیروز آبادي -   

  .) ن الرومیة معرب  ع(  65التقریب ألصول التعریب  ، ص : الجزائري   -   

  .)مھمل ( األلفاظ الفارسیة  المعربة : شیر  يأد -   

دواء مضاد للسموم : تریاق : (  )ةقسم األلفاظ الیونانی(  256ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

Thiryakos  أن ، والمالحظ، من ھذا البحث 261 الفرق بین اللغتین ص/ أنظر .)لمعالجة عضة الوحوش دواء

  "الیونانیة والرومیة"العلماء یخلطون بین 

  .)...والقاموسعن اللسان ( 106،  19 ص ص ...المفصل: المنجد  -   

  .191ص  ).مخطوط(اإلقتراض اللغوي : عثمان طیبة   / نظرا  -   

  .265ص   .نیمحمد حس/ د: شرح و تعلیق: الدیوان  -)3

  .28ص  .دار بیروت ، دار الصادر /ط :  الدیوان  -   

  -:قال حسان بن ثابت -   

  .تدعى و الئمھم لنفق الحنظل*          یسوقن دریاق الرحیق و لم تكن

  .)180دار الصــادر  دار بیروت ص / ط  :الدیوان (

  .144ص. من ھذا البحث )باب الدال(في / انظرھا  -)*
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  - ـــاءــّثبـــاب الـ -
  )مھمــل(
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 - مـــیـجبـــاب الـ -
  

  -:المصطلح -

 

  .الجـــؤذر - 50

  .الجرجس  - 51

   .الجریال  - 52

  .جلق - 53

  .الجلم - 54

  .الجلسان - 55

  .)الجلندي( الجلنداء  - 56

  .الجمان - 57

  .جھنم - 58

  .الجوالن - 59

  .)الجونة ( الجون  - 60

  .الجوھر - 61
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 :منھا .لغات )1(فیھ ست  ؛شیة وغیرھاولــد البقرة الوح :رآذج: ج  :الجـــؤذر -50

وذلك بعد ، ))بضم وفتح الذال( روَذ، و الُجرُذالجوو - وكسرھا مع ھمز –بضم الجیم  الجؤذر(

  .النطق اللھجي توسع العرب فیھا

وأضافت  )جیما( فیھالفارسیة  )الكاف(قلبت العرب . )3()حودرك(من . )2(ةمعرب ةفارسی :قیل

بین العربیة   المتداخلة وھو من األلفاظ  .)بقرة(: )4()او( من :ت، وقیلخففأو ) ھمزة(

فشبھت  بھا عیون    )على سبیل المجازو( ، تكلمت بھ العرب   في الجاھلیةوالفارسیة 

أو البقرة " البقرة " استغنت على استعمال  اللفظة العربیة و )النساء  الجمیلة الواسعة(

  .یةاألبیات اآلتكما في  .)عین(الوحشیة  أو 

  ".اإلعجاب باألجنبي". )الجؤذر(ابا باللفظة الفارسیة إما إعجو" الوحشیة"إما تقززا من لفظة  - 

   - :ماقال منھ  .ال غیر  )5(أمرؤ القیس و في موضعین    ؛و أول من استعملھ من شعرائھا - 

  )6( ِرھِكى لدى جؤذرین أو كبعض دم*          ھما نعجتان من نعاج تبالة

  - :قال ،فقط .مرة واحدةعشى و ذكرھا األ - 

  )7( .جو فأجما دھا  َةنَّبُق*          لھا جؤذر لََّظ كعیناَء

  - : دمھا زھیر  في موضع واحد فقط قالو استخ - 

  )8( .ا مع األدمرَھاُذجى َجزت*          عةملمَّ یٌنتعتاده ِع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الفیروز آبادي. ونحوه في القاموس  المحیط)  جذر(التاج  :الزبیدي -)1
  .)فارسي معرب) ( ..جذر(الجمھرة  : ابن درید -)2
  .)نقال( )كما في الجمھرة:  152ص ...معرب ال: الجوالیقي -
   .)..فارسیان ،بضم و فتح الذال ) ذر و الجوذرؤو الج) : ( ... جذر(اللسان  : ورظابن من-
ولد بقرة : فا : جوذر و جوذر ( و أصلھ ) دون الھمزة   :الجوذر(  39، ص ..األلفاظ الفارسیة:  شیر يأد -)3

   .))كودر(معرب وحشیة 
  .224ص . لغةغرائب ال: الیسوعي -)4

  .)لم یذكرھا أدي شیر و. المعرب ةاللسان، والجمھرة /عن( ،قال: 25ص . وفي المفصل؛ للمنجد -   
  .من المرجع المذكور 39و ص  )أدي شیر سابقا/ أنظر(وھوخطأ؛ لم یعد إلیھ األستاذ المنجد     
  ).واسم البقرة .فتح األولقلت أصلھا كْوَدر ب. فارسي معرب:  الجؤذر(: 189  ،25في ص ص : وقال -   
  .وأھمل في دراسات في المعجم العربي -   
  .195ص . )مخطوط(. االقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ وانظر -   
  .321،  243ص  ص : الدیوان  -)5
  .321ص : المصدر نفسھ  -)6
  .73ص  .محمد حسین/ شرح و تعلیق د: الدیوان  -)7
  .60ص  .وتدار بیر -دار  صادر/ ط : الدیوان  -
. بقرة الشیة فیھا(: وھي قرآنیة قال تعالى )بقرة ، ملمعة بھا لمع  تخالف  سائرھا: عین (  382ص : ن الدیوا -)8

  ) .  تسوق : يتزج  آدم: ج ،الضباء البیض: م داأل()...عین
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ھو من األلفاظ  )بكسر الجیم األولى والثانیة وسكون الراء( :الجـــرجـــــس -51

  .ي العربیةالمتداخلة ف

قیل ، یختم بھ. والصحیفة، ألنھا كانت تطبع على الطین: صلصال الطین :في األصلو

  .)1() جرجشت(من  ،)ي  معربفارس(

. ، فأطلقت للداللة على الصحیفة توسع  فیھاو" القرقس"فیھ لغة أخرى و -  )2(أرامیة  - قیل - 

  .تكلمت بھ العرب

   - :قال .ال غیر .مرة واحدة فقطو  ؛رؤ القیسأول من استعملھ  في الشعر  الجاھلي امو - 

 )3( ِسِجْركنقش الخواتم في الِج*          في جلده ِحْررى أثر الَقت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)"جرجشت"یقال لھ بالفارسیة  ، فارسي معربطین  یختم بھ): "القرقس"و ( 318ص  .المعرب: الجوالیقي -)1

نوع : Gargso البعوض الصغیر: جرجس(قسم األلفاظ األرامیة : 176ص   .غرائب اللغة العربیة :الیسوعي -)2

  .…Garechta)ذي یختم بھ الطین ال: جرجس .صلصال .ضبعو

دراسات في المعجم  –المفصل في األلفاظ الفارسیة  :وكذا في )مھمل(األلفاظ الفارسیة  المعربة : رشی يأد -

  .العربي

  .من ھذا البحث 129ص / وانظر .447ص : الدیوان  -) 3
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ء الذھب  ما: معانیھابإبدال الالم نونا، من ) نجریا(وفیھ لغة أخرى     :الجـــریــال -52

، وھو )لعالقة الشبھ من باب المجاز( .ةوأطلق على لون الذھب والخمر .صبغ أحمر: وقیل

  )المدروس(وردت في الشعر الجاھلي  .)2( عن الفارسیة :وقیل – )1( معرب عن الرومیة

   .ال غیر. )05( خمس مرات

   - :قال .ال غیر .ومرة واحدة ،أمرؤ القیس وأول من استعملھا - 

  )3( .جریال َحْضكأن على سربالة َن - 

   - :قولھ .منھا ال غیر )03( مرات )4(ثالثوذكرھا  األعشى   - 

  )5( .جریالھا  قما تصفإذا *          تریك القذى و ھي من دونھ

   - :قال ال غیر، .ا عنترة مرة واحدةواستخدمھ - 

 )6(. ریالالِج حبلبانة كنواض*          رب قرن قد تركت مجداللو

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)...وانصبغ أحمر، حمرة الذھب ثم أطلق على األل(: )رلج(: الجمھرة: ابن درید -)1

  ..)وزعم األصمعي أنھ رومي معرب … صبغ أحمر  …:(  151، 150ص  ص. المعرب: الجوالیقي  -   

" أصلھ  .عجمي، رومي  عربأإسم  ،أن الجریال  :وزعم األصمعي(  )جریال(، اللسان: ابن منظور -   

  .")یالكر

أي "  زر "و ھو مركب  من " ونَزدْرَز"معربة  عن الفارسي (…  40ص …ة  األلفاظ الفارسی: شیر يأد -)2

یطلق على اللون األصفر  و على   .بالفارسیة" وزریون " أي لون   " یون " أي أصفر  و من "  زرد " ذھب 

  .)شقائق النعمان و على الرجل المسرور 

اة أن زعم بعض الراو: عن الدنیوري قال ...  واللسان –الجمھرة (عن . 188،  21ص ص : المفصل: المنجد -   

" الّتَقن"الذي ُسكِّن حتى تتقنَّ قال، ولذلك سمت العرب  ؛الجریال معرب، وأصلھ فارسي، وھو النشاسِتج وتفسیره

  .))170ص . كتاب النبات(. الغریل، كأنھ یذھب إلى أن أصلھ ِكریال

  .) مھمل ( غرائب اللغة  : الیسوعي  -   

  . 108ص  .) مخطوط( . اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة  /نظر او  -   

  .493ص : الدیوان   -3

  .163،  149،  27ص   ص. محمد حسین/ شرح وتعلیق د : الدیوان  -)4

  . 163ص : الدیوان نفسھ  -)5

  77ص). جیریال: (أیضا. )في ھذا البحث " بابل "  :وراجع(  -   

 " ).ھى الطلب تمن" من زیادات (   336 ، 73ص  ص. )عید: ( الدیوان  -)6
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  .قدیما "دمشق"اسم لمدینة   ؛أیضا )لالمكسر ابكسر الجیم، وتضعیف و( :جـــــلـــق -53

   .في قریة من قرى دمشق .من فمھا یخرج كان الماء "إمرأة صورة" مانإ: وقیل - 

  .وبعدھا ثم ماتتتكلمت بھ العرب في الجاھلیة  )1( )أعجمي معرب(قیل - 

   - :قال  .، ال غیرومرة واحدة  ؛ابغةالن ؛من استعملھا  في الشعر الجاھلي و أول - 

  )2(. ِباِرالذي عند َح بصیداَء وقبٍر *          َقبجّل ین قبٍررْبلئن كان  للتِّ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)وھو أعجمي  معرب: "جلق" و: (  149ص  .المعرب: الجوالیقي   -)1

  .)يدراسات في المعجم العرب -…المفصل: –األلفاظ الفارسیة  –غرائب اللغة العربیة (و أھمل  في  -   

  .تاریخھا فیھ/ راجع . )  كما في المعرب( .  154ص .  2م : معجم البلدان : الحموي -   

  . 45ص  .)ابن عاشور : ( الدیوان  -)2

  .)موضعان بالشام: صیداء ، حارب (  18ص  .الطباع  /نشر   ://    //   -   
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 )انَمِلَج(لجز الصوف والمثنى  :المقص الكبیر ،أجالم :ج )بفتح الجیم(  :الجـــلـــــم -54

  .)بكسر الجیم وفتحا(

   .وحدها القول الیسوعي ذو تفرد بھ )1(أرامي : قیل - 

. لجزائرفي اللھجة  العربیة با - یوم الإلى  - وما یزال  مستعمال   ؛اھلیتھتكلم بھ العرب في جا

  .وللوظیفة نفسھا .وتونس ولیبیا

  - :قال  .ال غیر  .و مرة واحدة  ؛وأول من استعملھ، عنترة - 

  )2( .ُعوِلُم شٌّلمان باألخیار  َھِج *          ر أسِھ ْيَیْحِلالجناح كأن  َقُرَح

   - :قال  ،و ذكرھا  النابغة مرة واحدة - 

  )3( .و فائِل یٍلِلا في َتفًرُص سماحیَق *          ھاب كاألجالم قد آل رّمزشوا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) Goloûmoجزاز الصوف : م  جالَّ(  . 177ص   :غرائب اللغة -)1 

   .)دراسات في المعجم العربي –المفصل  –.. التقریب –األلفاظ الفارسیة  -.. المعرب ( :في وأھمل -   

  . 98ص  .)دیع: ( وان الدی -)2

  .) بفتح الجیم و الالم: جلمان (  263ص ) : مولوي( و في روایة   -   

  . 199ص ) ابن عاشور : ( الدیوان  -)3

: ومنھ قولھ تعالى العظاممخ : ج رّمة: م ، الرِّ رضوام) : خیول ، نوق:  ب زشوا(  100ص : الطباع / شر  -   

عظم : عظم العنق، الفائل: التلیل .یقرق: سمحاق( .)یھا الذي أنشأھا أول مرةقل یحی. من یحي العظام وھي رمیم(

  .)الفخذ
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بفتح الالم (والجلسان  ،)لالمبسكون ا(الجلسان : وفیھ لغتان :ـلـســانالجـ -55

من األلفاظ  ووھ .ورد قبة توضع على الرأس علیھا: یل، وقالورد: قیل - . )وتضعیفھا

  - :ففي الفارسیة  فیھ عدة لغات .الفارسیةمن  المتداخلة في العربیة 

  .)جلشن( ، و )بالسین (،  )3( )كلستان( و  )2() كلشن ( من : و قیل   )1() كلشان(من : قیل - 

ر  واحد ال غیر  ، وھو األعشى رد في الشعر الجاھلي  ،  إال مرتین  فقط ، وعند شاعیلم  - 

   - :قال 

  )4(منمنما  (*)وش جو المرز (*)و سیسنبر  *          (*)بنفسج و سان  عندھا ّللنا ُج

   - :و قال أیضا

  )5( .كر اإلصبعابیضرب لي  )×(بالونِّ*          ھنأردا جلسان و طیَبلبا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)نثار الورد: فارسي وھو جلشان(: )جلس(س اللغة ییامق: ابن فارس -)1

   .اللیثوأصل القول، للجوھري و") كلشان" دخیل ھو بالفارسیة": الجلسان"و( .153ص  .المعرب: الجوالیقي -   

   )كلشان(اللیث وھو دخیل، وھو بالفارسیة : الق(ن اللیث والجوھري، ع): جلسان(اللسان : ابن منطور -   

  .)كما في الجمھرة والمعرب( )جلسان(القاموس : باديآفیروز ال  -)2

 محل :أي) ستان(ورد و :أي) لك(ھو بالفارسیة مركب من :(43ص.المعربة األلفاظ الفارسیة:شیر يأد -)3

  .)الورد

  .)بستان ورد(  Golchan" كلشن: "  223ص   .عربیةغرائب  اللغة ال: الیسوعي  -    

 ،ة األزھارضرو امعناھ: كلشن: قلت(. )...كما في القاموس والمقاییس( 23ص : المرجع السابق: المنجد -    

      ").ذھبي"والبستان 

  . 196ص  .)مخطوط( . اإلقتراض   اللغوي: عثمان طیبة   /نظر ا -    

  .293محمد حسین  ص / شرح وتعلیق د: الدیوان  -)4

  .186دار بیروت ص   –دار صادر / ط : الدیوان  -   

  .)...لھا جلسان: في اللسان بروایة -   

  .)دار بیروت  –دار الصادر / في ط محمد حسین  وال/ شرح و تعلیق د: ( ھذا البیت لم یذكر في الدیوان  -)5

  .137ص شعراء الشعر و ال: ابن قتیبة  وھذه الروایة، عن  -   

  . 392،  153ص ص . المعرب: الجوالیقي -   

   .ستذكر في مواضعھا من ھذا البحث. )اسماء وورد: بنفسج، ُسیسنبر، مرزجوش( -) *

  .آلة موسیقیة: أعجمي – )×
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ومقصورة ممدوة ) جلندا(وفیھ لغة أخرى  )فتح الالمبضم الجیم و( :اُءــَدـْنـــَلالُج -56

  .أیضا )حلندى(

  .الفاجر: في معاني أخرى  أشھرھا ، قدیما ، وقد  یستعمل  )1(سم ملك عمانا: قیل - 

 )الكاف الفارسیة(وتصرفت فیھ العرب بقلب . )3() كلنده(عن   )2(فارسیة  معربة : قیل - 

  .)الالم(بعد  "نون"الفارسیة أیضا وزیادة )الھاء(وحذف . جیما

  - :قال ال غیر، .و مرة واحدة ،ىلم  یذكر في شعر الجاھلیة   ، إال في قول  األعش - 

  )4( .المنیِف ثم قیسا في حضر موَت *          جلنداء في عمان  مقیماو

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .155ص  .المعرب  :الجوالیقي -)1

من األلفاظ األعجمیة  أو المعربة  ، في كتابھ ھذا ، ولم  هاعتبر(:  155ص  .مرجع السابقال: الجوالیقي  -)2

   .) البیت السابق(  )إسم ملك عمان جاء بھ األعشى" : و جلندا " (: و اكتفى بالقول   .)لغتھا شیئا عن یذكــر

  .)"ندْهَلِك" ، معربود، الفاجرالجلُنمقصورة  و"  الجلندى": (48ص   .األلفاظ الفارسیة  المعربة: شیر يأد -)3

  .دراسات في المعجم العربي.....وكذا المفصل -)مھمل: (غرائب اللغة : الیسوعي -   

  . 199ص  .)مخطوط (  ...اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة  / انظر -   

  . 114دار بیروت ص  –دار الصادر / ط: یوان الد -)4

  .)لدى عمان مقیما  ىوجلند( في الروایة  فقد جاء منھ مع  اختالف ؛ )جلند( اللسان : ابن منظور -   

  .)"ُجلنداء"و( 155ص  .المعرب :الجوالیقي -   
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  ،حبة تعمل من الفضة  كالدرة  :ــانالجــمـــّ -57

وذلك  بعد أن  أبدلت العرب  فیھ  ،"جمان"فعرب  ) كثمان( )1(معرب أصلھ فارسي و

. وسمت بھ نساءھا". جمانة"و " جمان" :فقالت .منھ) الثاء( وحذفت  .)جیما( "كافال"

  .وھو من األلفاظ المتداخلة كما ترى )وعلى سبیل المجاز(

    .فقط )2(ومرتین . ال غیر .أمرؤ القیس ؛و أول من استعملھ في الشعر الجاھلي - 

   - :امقال منھ

  )3( .ِرِدَحْنرقراقھ الُم رِّأو الدُّ*          ض الجمانغدمعي ك فأسبَل

   - :قال  .الغیر .ذكرھا عنترة مرة واحدة   و - 

  )4( .ِلكھ لم یوَصْلمنھ عقائد  ِس  *         الجمان  تقطعْت ِضَضكالدر أو َف

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)رسي معرب فضة ، أمثال اللؤلؤ ، فا منخرز  : "الجمان"و : (  163المعرب  ص : الجوالیقي  -)1

  .)ارسي معربف(: )جمن(اللسان : ابن منظور -   

ومعناه المرج والجنینة، ویطلق على " َمانَچ"إما مأخوذ عن الفارسیة (: 45ص . المرجع السابق: أدي شیر -   

  .) Gemmaالتیني لكل شيء مقبول ولطیف، أو عن ا

 Gemma: قلت(/ وزاد )األلفاظ الفارسیة –اللسان  –كما في المعرب (: 24ص . المرجع السابق: المنجد -   

، ونستبعد أخذ  Gemmeالروس الكبیر الموسوعي، وبالفرنسیة / انظر(حجر ثمین ذو لون : تینیة معناهبالال

علیھ (فالالتینیة قدیمة، من قبل عھد سیدنا عیسى  .المنجد/ وھذا وھم من األستاذ. )العرب عن الالتینیة في الجاھلیة

  .)السالم

  .خریطة الفصائل اللغویة في ھذا البحث/ راجع -   

  .)لؤلؤ: جمان  ( قسم الأللفاظ الفارسیة  :  223ص   .غرائب اللغة :الیسوعي -   

  .372،  304ص  ص: راجع الدیوان -)2

  .304ص : الدیوان -)3

  .247ص  .)عید (  :الدیوان -)4
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    .اسم النار التي یعذب بھا اهللا في اآلخرة:  "ھنامِج": أخرى فیھ لغةو   :مـّــنجـــھــ -58

  .)×("امرصادإن جھنم كانت : "قال تعالىاأللفاظ  القرآنیة ھي من و

  . )1(أعجمي معرب: قیل - 

  . )2(إنھ عربي   :وقیل - 

  .)كھنام( )3(عن العبرانیة  :و قیل - 

العرب تكلمت بھ   )5() مجھنا(معرب ، وھو  )4(و أصلھا فارسي )4(.عن الفارسیة :و  قیل - 

واسقاط  )جیما مفتوحة(لقاف العبریة أو الفارسیة ا فیھا بقلبتصرفت بعد أن وفي جاھلیتھا 

. دون أن تجري للتعریف. كما في النصوص. "جھنام"و " جھنم"وردت بصیغة . )ألف المد(

  .)6( )وھي أعجمیة ال تجري للتعریف والعجمیة... (: قال یونس

  - :قال .غیر ال .األعشى  و مرة واحدة من استعملھا في الشعر الجاھليأول و - 

  )7( ِمذمَّا للھجین الُمًعْدھنام َجُج*          وا لھال و دْعَحْسخلیلي ِمدعوت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21اآلیة  سورة النبأ  - )×( 

  . 155ص  .المعرب: الجوالیقي -)1
  .155ص  .نفسھالمرجع : الجوالیقي   -)2
إنھ عربي ولم یجر : وقیل... قال یونس... ،قال ابن األنباري(: وأصل عبارتھ)  : جھنم(اللسان  :ورظبن منا -)3

  .والقاموسو مثلھ في التاج ..) ة  العبرانیب) كھنام (  بھو تعری :وقیل(.. . )للتأنیث والتعریف
  .وكذا؛ المفصل ...فاظ الفارسیة  لاأل :و أھمل  في -   
  .)"منُِّھ"وادي   Guey hinnom جھنم: (وعبارتھقسم األلفاظ العبریة  .211ص  .غرائب اللغة: الیسوعي -   

إلھ  خلمولو بھم تضحیة. األطفال، إحراق میالد السید المسیح قبل ؛ر فیھثوقد ك ،دي  في جنوب أورشلیمھذا الوا
  .)العمونیین

  .)1ھامش ( 77ص  .توكليمال: السیوطي  -)4
  بیروت  - فةعرار المد .محمد سید كیالني/ تحــ  ،للراغب األصفھاني ".القرآنغریب "المفردات  في  /عن(   
  ).102ص  .)ت ،د(

  .200ص  .)مخطوط(اإلقتراض اللغوي : عثمان طیبة  / نظر ا -   
   .77ص . المرجع نفسھ: السیوطي -)5
  .)تنصرف(: والبصریون یقولون )تجري(ھذا اصطالح الكوفیین  -)6

  .125ص . د، محمد حسین/ تحـ :الدیوان  -   
  .156ص . المرجع السابق: الجوالیقي -)7
  .87ص . )عید(: الدیوان -)8
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   - :قال .مرتین في بیت واحدوذكرھا عنترة و - 

  )9(و جھنم بالعز أطیب منزل  *          نمیاة بذلة كجھحماء ال
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    .)ف اآلن في شمال غرب سوریاومعر( )ُفوعالن(و )َفْوَعالن(  :الجـــوالن  -59

  ".النعمان" دفن فیھو ".الغساني"، النعمان بــلد الحارث والد

. من طرف الصھاینة 1967أحتل عام  دوقوما یزال كذلك . )لبج(من أعمال  دمشق : قیل - 

  - حتى اآلن  - .ھو من األلفاظ المتداخلة، منذ الجاھلیة ولم تعرب

  . )1(قیل  معرب  - 

   - :قال منھا. غیر ال )03(مرات ، )2(و ثالث  ،النابغة  )نص(إال في لم یذكر   - 

  )3(. ش متضائُلحمومنھ  و حوراُن *          بكى حارث الجوالن من فقد ربھ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)بنیة ،من عمل دمشق: والجوالن( ونصھ : 153ص   .المعرب: الجوالیقي   -)1

  .دراسات في المعجم العربي...المفصل –التعریب  -لعربیة اللغة ا غرائب -األلفاظ الفارسیة  :وأھمل  في -   

  .)الجوالن(/ راجع . )جبل بالشام(الجوھري  /عن( 205ص .  2م : معجم البلدان  : یاقوت ؛ الحموي -   

  .190، 189،  51ص  ص. )ابن عاشور : ( الدیوان  -)2

  .من ھذا البحث 127ص/ وأنظر .190ص   .)نفسھ(: الدیوان  -)3

  .98ص  .الطباع//    :      -   

  .205ص . 2م. المرجع السابق: الحموي -   
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وھو  تجونا: ج: جــؤن، ومنھ الجونــة: ج  )سكون الواووبفتح الجیم (  :نـــــْوالَج -60
  .)الخابیة(والسفط اللون 

، وتطلق في جمیعا تدل على السواد والبیاض واالحمرار ؛"كةالمشتر" من األضــداد يھ
المطلیة   ؛الخمرخابیة ، واألدھمالفرس و ،السحابة السوداء: للداللة على )مجازا( العرب كالم
  .كثیراوتوسع فیھا  ؛ارقبال
  .عرفت في كالم العرب كثیرا ،اللون: بمعنى  )1(فارسیة   :قیل - 
 .)04( أربع مراتو .القیس أمرؤ لمعلقات والطبقات؛من شعراء اأول من استعملھا و - 
   - :ھ، قال یصف"جون"یدعى  فرسلھ  :كانو )2(فقط

  )3( .ب الجون أشقرحتى نحَسا وقاًدِن*          النخل حولنا بحتى نحَس ُبونشر
  .)الخابیة: وھنا بمعنى( - :ال غیر، قال منھا . )4( )03( ثالث مرات  ،واستخدمھا األعشى - 

  )5( إلى جونة عند حدادھا*          كنایا یصح دو لمَّفقمناه 
  - :قال منھا. )6()02(مرتین  ،ووظفھا عنترة - 

  )7( .ِلِبْسُم  جوٍن و كّل تمسااوالر*          لعبت بھا  األنواء بعد أنیسھا
  - :قال منھا . )8( )03( و ذكرھا النابغة  ثالث مرات - 

  )9( .ُبَرعْقُم ُبجْأ الجوَن يیبار كٌَّصِم      *     جرى بھا وُعُسكأن قتودي و النُّ

  ."ونیةُج" اةقال یصف قط.  )10( )04( بع مراتأر ،دھا  زھیردرو  - 
  )11( .ُكَسالَحو  اُءَعالقْف ي ما تنبُتبالِس *          ھاُعرَتم َمْسكحصاة الَق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: بالفارسیة"  رز"ألن   ؛ھ لونھا بلون الذھبشبَّ( )الزرجون(السیرافي  عن) جزر(اللسان : ورظابن من -)1

   .)مضاف  و المضاف إلیھ عن وضع العرب وھم مما یعكسون  ال .اللون  :"جون "، والذھب
": الزرجون("وإنما الذي ذكره، ھو  ھتماما في كتاب" جون"لم یذكر  لفظة  (،213ص ... المعرب  : الجوالیقي -   

بلغة أھل الطائف " الزرجون "  :ث، وقال  اللی أي لون  الذھب " زركون " فارسي معرب  و أصلھ  ؛الخمر
  .) رمالكقضبان  :  روأھمل  الغو

  .)مھمل(األلفاظ الفرسیة : أدي شیر -   
  .)Goun كون ،لون: جون (  224ص   .غرائب اللغة العربیة:  الیسوعي -   
  .وكذا؛ دراسات في المعجم العربي. )مھمل(: المرجع السابق: المنجد -   
  .)338،  261،  184،  179(  ص ص: الدیوان  -)2
شربنا  حتى أصبحنا ال نفرق بین األضداد ، صغیر  ؛غنم صغار ، والمراد : قاد الِن(  179ص : الدیوان نفسھ  -)3

  .) و كبیر  و جون  و أشقر 
  .277،  69،  39:  ص ص:  الدیوان -)4
  .69محمد حسین ص / شرح و تعلیق د: الدیوان  -)5
  .258،  87ص  ص. )عید(: الدیوان    -)6
  .)المنسكب من المطر : الریاح الحامالت للتراب ، المسیل : مسات االر(  87ص  .)عید(:  الدیوان   -)7
  . 264،   228،  59: ص  ص. ابن عاشور : الدیوان  -)8
من جلد ، یشد بھ  سیٌر: بكسر السین ( ع ِنِس: ج : ع والنس ؛أعواد الرحل: القتود (  59ص : الدیوان  نفسھ  -)9

  . )الرحل
  . )الطباع / شرح( بیت في نھذا ال ولم یرو -

  . 243،  222،  189،  171 ص ص: الدیوان  -)10
  القفعاء       الحسك( .171ص  :نفسھ الدیوان) 11
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، الیاقوت :مثل ،و إسم كل حجر كریم ،أصل الشيءجــواھر : ج  :الجــــوھر -61

    .الزبرجد

  .)یتجوھر(  ومنھ

  . )Gowhar()2 - كوھر( وأصلھ ،  )1(فارسي معرب   :قیل - 

  ھ  العرب فیقلبت    .منذ العصر الجاھلي ؛معجم  العربيالفي   .اظ  المتداخلةمن األلفھو  - 

  .واشتقت  منھ كعاداتھا  للحاجة .جوھر  :فقالت ؛)جیما(الفارسیة "   الكاف"  

  - : و قال منھا   ؛ال غیر.)1(  )03( و ثالث مرات ،و أول من استعملھ ، عنترة  - 

  )2(.یتجوھر رب الدماِءبسیف على ُش*           ر أسھ  ُتعممَّ إذ ما لقیت  الموَت

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)فارسي معرب  . أصلھ: الشيء " جوھر " و : (  146 ص   .المعرب: الجوالیقي   -)1

الجوھر فارسي  :قیل :هدبن سیإ، الواحدة جوھرة، قال "معروف"الجوھر ): (جوھر(اللسان : ابن منظور -

   .)معرب

 -كوھر – ریمك الشيء حجر ھجوھر لیس كن( قسم األلفاظ الفارسیة 224ص  ...غرائب اللغة :الیسوعي -)2

Gowhar (  .دراسات في المعجم العربي...المفصل في األلفاظ الفارسیة –األلفاظ الفارسیة : ل فيوأھم.  

  .107ص  .)عید: ( الدیوان  -)3
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  - حــــاءبـــاب الـ -
  

  - :المصطلح - 

  
  .الحانــوت -62

  .)حبرة(الحبرات  -63

  .)قوم الحبش(: الحبش -64

  .الحرباء -65

  .حمص -66

  .حوران -67

  .الحوب -68
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وتوسع فیھ  وھو أقدم استعمال لھا ،بیع الخمر موضع: في األصل  :الحانــوت -62

  .فأصبح یطلق على  محل تجاري

  ).، دكان Hanouto( ھأرامیة، وأصل :قیل -  

المتداخلة    وھي من األلفاظ. )hanou )1موضع بیع  الخمر  .یضاأاألرامیة  "حانة"ربما من و

العربیة وبخاصة في الجزائر وتونس  في اللھجات وماتزال مستعملة .منذ القدیم .في العربیة

    .جرت على ألسنة الجاھلیین كما جاءت. الخ... لیبیاو

  - :ام، قال  منھال غیر. )2()02(ومرتین  ؛في الشعر الجاھلي، األعشى ،ول من استعملھاوأ - 

  )×( )3(.ولَش ُلَشْلَش وٌلشُل ٌلَشِم شاٍو *          نيتبُعَی  إلى الحانوِت  و قد غدوُت

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )قسم األلفاظ األرامیة(، 178ص  ...غرائب اللغة العربیة: الیسوعي -)1

  .)المفصل –األلفاظ الفارسیة  المعربة   -التقریب ألصول  التعریب   -المعرب  (: وأھمل  في -   

  .299،  59ص ص محمد حسین  / شرح وتعلیق د: الدیوان    -)2

 .299ص   .نفسھ: الدیوان  -)3

)×( -  
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ھلیة   بالد في الجا "معروفون"  .حبش و ھم قوم أحباش أیضا:  ج   :)1(بـــشالح -63

من كفار  وى الرعیل األول من المسلمین، الفارینالملك الذي آ. ) اشينجال( الحبشة و منھا 

  .وھم عجم ،قریش

  .تكلمت بھا العرب المھاجرون في الجاھلیة - 

 ال .) 2( )02( مرتینو ؛األعشى ؛وبصغة الجمع ،ل من استعملھا في الشعر الجاھليأوو - 

   - :ا مقال منھ .غیر

  )3( .رابھاْحفي ِمش ْبكالُح *          ف حولھازو الجن  تع

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دراسالت في المعجم العربي  – "األلفاظ  الفارسیة المعرب" -غرائب اللغة   -  ...المعرب :أھمل في -)1

  .المفصل

  .289،  251 ص ص: الدیوان  -)2

 .251ص : الدیوان  -)3
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  .الثوب الموشى  : حبرة : ج ) أیضا بكسر  الحاء و فتحھا(   :الحبرات -64

  .منذ الجاھلیة   .في العربیة .من األلفاظ المتداخلة ؛ ھوالیمن )1( من برود: قیل 

ال غیر  ،  ، )01( و مرة واحدة   ،القیس و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي أمرؤ - 

  - :قال

  )2( .على ال  حب كالبرد ذي الحبرات*          و عنس كألواح اإلران  نسأتھا

  - : ال غیر ، قال  )01( .مرة  واحدة ؛عشى  و ذكرھا األ - 

  )3( .ابھادَُّھ ا أسافَلووجر *         ت بھمتلوَّ راُتَبإذا الَح

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المفصل –غرائب اللغة   -األلفاظ الفارسیة المعربة   -التقریب   -المعرب : أھمل في  -)1

  .) الطریق البین : الالحب  .ربتھا بالمنسأة ضزجرتھا ، : نسأتھا (  196ص : ان یوالد -)2

 .173ص : الدیوان  -)3
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  .)فتح الحاءب(والعامة  جنس من  العضاء  ؛معروفة)  بكسر  الحاء (   :ــرباءالِح -65

   )1( .شمسأي حافظ ال) : رباِخ: ( و أصلھا  ؛فارسیة معربة: قیل   - 

و ھي من األلفاظ المشكوك في أصلھا  بسبب التداخل ، تكلمت بھا ،  )2(وقیل  سریانیة  - 

    .؟ لماذا أدري ولست )حاءا(الفارسیة " الخاء"وقلبت . العرب  في الجاھلیة

أدركوا بأنھا وربما بفعلھم ھذا . )صوت الخاء(فلو تركوھا لما ضاع شيء، ألن لدیھم 

  .، وحتى ال تتداخل في الداللة بالمصطلح العربي)خرباء(العربیة " ةاللفظ"ستتداخل مع 

، إختاروا ذلك، واجتبوا اللبس والتراكم الداللي على اللفظة "الخربة" :الدیار": الخرباء"

  .المذكورة

   - :ال غیر، قال   .)01( األعشى ،  و مرة واحدة ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

  )1( .یَدأْص  ھیرِةرباء الظَِّح لُتإذا  ِخ*          ٌةرفیَّْجرت  َعّجَھ و فیھا  إذا ما

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .166ص   ...المعرب: الجوالیقي  -)1

  .دراسات في المعجم العربي –المفصل  -التقریب ألصول التعریب: و أھمل  في  -   

  ).)......سریانیة األصل   أن الكلمة  (/  ؛صاحب البرھان   القاطع/ عن(: األلفاظ الفارسیة  : أدى شیر  -)2

   .و مترقب ،حافظ  :أي)  بان( بالفارسیة أي شمس و ) رِخ( أن اللفظة  مركبة  من   ؛رحج أو

، )مصن( :)بت(و  الشمس روُھ(بما كانت  من ر،  حرباء  حربا: فا (  224ص ....   غرائب اللغة:  الیسوعي  -   

  .) ا ًمصنالحرباء تعد الشمس  انتك

  .135ص  .محمد حسین/ د  .شرح وتعلیق: الدیوان  -)3
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 حتى الیوم -  "ةمعروف" ةبلد ،موضع  بالشام: )الحاء و سكون المیمبكسر (  :حمص -66

  .في سوریة - 

.  ! ؟ التداخلوھكذا ترى  التضارب و .) 2( أعجمیة  :، وقیل )1(لیس بعربي  محض  :قیل - 

   .في أصل لغتھا   ، تكلمت بھا  العرب  في الجاھلیة 

  - : قال    .ال غیر  .)01( واحدة و مرة ،أمرؤ القیس  ،و أول من استعملھا  في كالمھم  - 

  )3( .مص  أنكراجریح في قرى ِح وال بُن*          لقد أنكرتني بعلبك و أھملھا

  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)  ضموضع  و لیس بعربي مح :"مصِح" و : (  167ص   ...المعرب: الجوالیقي  -)1

   .)ھي أعجمیة  :ھقال  سیبوی  .كورة   من كور الشام ، أھملھا یمانیون(  )حمص(: اللسان  : ور  ظابن من -)2

 –المفصل  -بیة  رغرائب اللغة  الع -الفارسیة   المعربة  األلفاظ  -التقریب ألصول التعریب (: مل فيھأو -

  .)دراسات في المعجم العربي

 من ھذا البحث 91ص/ وأنظر .175ص  :الدیوان  -)3
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: بتحوَّثم وخطأ وإ: ، یحوب)حاب(میة من ارآربما  )بضم الحاء( :ــــوبالحـُ -67

  .الوجع أیضا: والتحوب. تجنب  الذنب

وذكرت . لیتھاھتكلمت بھا العرب في جا . )2(حبشیة: ، وقیلأذنب: معنى  ب ).1(رامیةآ :قیل - 

  .)3( )إنھ كان حوبا كبیرا(: قال تعالى. في القرآن الكریم

  - :قال    .، ال غیر)01( ةدو أول من  استعملھا عنترة  و مرة واح - 

  )4( .بيثم تحوَّما شئت  يھفتأوَّ  *         ٌةوَءُسَم إن  الغبوق لھ و أنِت

  - :ا ممنھ قال  .ال غیر . )02( )5(ذكرھا  النابغة  مرتین  - 

  )6( .مذاھبي يَّعل یْتبقومي  و إذ أْع *          ال حقا  إذ كنُت غساَن ابھ حبوَت

  - :  قال  .ال غیر .)01(و استخدمھا  زھیر مرة واحدة  - 

  )7( .دِربھ و من َغتسب  حوٍب *          من  كارمى األقَّیقیك ما  َو َو

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)المفصل –عرب الم(في  )أھمل(و  - 179ص  ...غرائب اللغة :الیسوعي -)1

نافع بن األزرق قال إلبن عباس أخبرني  عن عن ابن عباس(: ونصھ 40،  39ص ص . المتوكلي: السیوطي -)2

  . )إثما كبیرا بلغة الحبشة: قال" إنھ كان حوبا كبیرا" :عالىتعن قولھ 

  .03: اءالنس -)3

  .)توجعي ، تألمي  : بي تحو(  58ص ) عید( :الدیوان  -)4

   176،  50 ص ص) ابن عاشور: ( الدیوان  -)5

  .134،  21 ص ص/ الطباع / شرح  -   

   50ص ) ابن عاشور(  :الدیوان -)6

  .21ص   .الطباع/ شرح  -   

  . 92ص . )ابن عاشور(: الدیوان  -)7

 )....كارمو یقیك ما وقى األ: و یروى (  -   
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من  ،من أعمال  دمشق  ،كورة واسعة ) بفتح  الحاء و ضمھا  أیضا(   :ــورانحَُ -68

 ،معروفة منذ الجاھلیة .قدیمة  مدینة بالشام و. )1(ومزارع ،ذات قرى كثیرة  .القبلةجھة 

القائد  )رضي اللعھ تعالى عنھ ورحمھ(عمر بن الخطاب (ووليَّ علیھا . فتحت قبل دمشق

   .- رحمھ اهللا -  )علقمة بن ُعالنة(

  ؟ترى  أنھ غیر عربیة أ

  - : قال  .ال غیر ).01( أمرؤ القیس ، ومرة واحدة ،في الشعر الجاھلي   و أول من استعملھ - 

  )2( .اظرْنَمفلم تنظر بعینیك   رَتنظ*           دونھا ِلبدت حوران في آّال مَّافل

   - :، ال غیر ، قال  )01( و مرة واحدة ،النابغة كذلك ھاو ذكر - 

  )3(. متضائٌل موحٌشمنھ و حوران  *         والن  من فقد ربھبكى حارث  الْج

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .317،  313ص ص .   2معجم البلدان م : الحموي -)1

   .المفصل– غرائب اللغة العربیة -التقریب ألصول التعریب : و كذا في  ) مھمل ( المعرب : الجوالیقي  -   

   163ص : الدیوان  -)2

  ......) و اآلل.........ولما (  313ص  .2م. المرجع السابق: الحموي-   

  )117موت في ص( .190ص  .)ابن عاشور : ( الدیوان  -)3

  .98ص  . طباعال//     :     -   
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  - بـــاب الــــخاء -
  
  
  - :المصطلح - 
  

  .الخــاتم - 69

  .الخزامى - 70

  .خسرو - 71

  .الخلخال - 72

  .الخلیج - 73

  .الخندق - 74

  .الخندریس - 75

  .الخورنق - 76

  .الخیري - 77

  .الخیزران - 78
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 اإلصبعفي  توضع) فضة، ذھب(حلقة من خیط، أو معدن  ،خواتم: ج  :الخــاتم -69

، )لیبیا المغرب، ،تونس الجزائر،(المغاربیة  في اللھجات العربیة  - لیومتى اح - ) معروفة(

بمختلف  )م.ت.خ(وذكرت المادة . مرؤ القیسأ"  نص"وفي   .العرب منذ الجاھلیة تكلمت بھا

ختم اهللا على قلوبھم وعلى (: قال اهللا تعالى )خاتم، یختم ،مخت(: الصیغ في القرآن الكریم

  .)1( )ھم غشاوة ولھم عذاب عظیمألسنتھم، وعلى أبصار

  .)hatmo ( )2 ...مو أو حتموْتَھ(  :من  .أرامیة :قیل - 

 د اآلرامیةم(خاءا مع مدھا وحذف (األرامیة ) الھاء أو الحاء(بقلب  .تصرفت فیھ العرب

  .))و( األخیر

 .فقط )01( ةومرة واحد ،أمرؤ القیس ،قاتطبشعراء المعلقات وال من ،أول من استعملھاو - 

  - :قال

  )3( .في الجرجس الخواتِم كنقِش *          لدهفي ِج القرِح ى أثَرَرَت

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .07: البقرة -)1

دراسات في المعجم  -التقریب  -المعربة األلفاظ الفارسیة  -المفصل  –المتوكلي  – المعرب(: أھمل في -)2

  .)العربي

  .Hatmo): خاتم ( أرامیة   180.ص ...غرائب اللغة   :الیسوعي   -

  ).109ص . مرت في( .447ص : الدیوان   -)3
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یتبخر   - إلى الیوم - ) معروف (   .، نبات طیب الرائحة) الخاء بضم(  :ىالخــزام -70

  . )1( .بري األصل ،بھ 

مال  في ما یزال مستعمنذ العصر الجاھلي و  من األلفاظ المتداخلة  في اللغة العربیة: قیل - 

  .-  إلى أیامنا ھذه-  اللھجة العربیة بالجزائر

  - :قال .ال غیر. )2( )02( مرتینو ،یس، أمرؤ القمن استعملھ  في الشعر الجاھليو أول  - 

  )3(.القطِر ى و نشَرزاَمالُخ ریَحو *          ماِمالَغ دام و صوَتكأن الُم

  - :اممنھ قال ؛ال غیر )4( )02( ینضعفي مو  ،ذكرھا عنترة كذلكو - 

  )5( .ياألیاِد ى و ذاَتعذاَر نسیَم*          أنفي ُرزامى یذّكالُخ و ریُح

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(.... المعرب -)1

  .)مھمل(... المتوكلي -   

  .)ملمھ(... األلفاظ الفارسیة  المعربة  -   

  .ل في األلفاظ الفارسیة المعربةصالمف - دراسات  في المعجم  العربي -غرائب اللغة  العربیة : (وأھمل في -   

  .306،  100ص  ص: الدیوان -)2

: ،   وروي   العجز  )203ص  .   قد الثمینالِع /عن  (   469 ،   306 ص   ص   :الدیوان  -)3

  )وریح الخزامى وذوب العسل*   ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  .245،  197 ص ص) عید: ( الدیوان  -)4

  .197ص  . الدیوان نفسھ -)5
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بلد من أطلق على و ."انيوسرُخ"إلیھ النسبة  ملك من ملوك  الفرس ، و  :ـسروِخ -71

 شائع في الشعر.  )1() خسر و سابور( نسبة إلى  " ابور سخسر " بالد العجم  ، وھو 

التي  ، الفارسیة )2( من األلفاظ األعجمیةوغیره الجوالیقي  او اعتبرھ ؛الجاھلي  كما في لغتھ

   .تكلمت  بھا العرب قدیما 

  - :قال   ؛ال غیر  )01( و مرة واحدة  .األعشى ،و أول من استعملھا  فیھ - 

  )3( .نحَْجأرى وتغنَّ ذاقھ الشیُخ*          سروا ني إذاُخ الٍءو ِط
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 181ص   ...المعرب: الجوالیقي  -)1

 عظماءو ھو منسوب إلى  الحریر الرقیق  الحسن الصبغة: "اني والخسر "(  183ص  .مرجع نفسھال :الجوالیقي -

   .)سرةاألكا

ملوك ساسان ، و إسم لمدینة  نمإسم ملك : و سابور  ...: ( 283ص .  4م   .معجم البلدان: الحموي ، یاقوت  -

  ) رمزذو األكتاف بن ُھ "سابور"بناھا : ار باألن

  .)167ص  . 3و م 371ص .   2م : ( كذلك  /انظرو -

   .األلفاظ الفارسیة المعربة –... التقریب ألصول التعریب: و أھمل  في  -

  .)183ص  .كما  في المعرب(  ارسیة، ف 225ص    .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي   -

  .)الخسرواني( 194أیضا ص / وانظر. )من ملوك الفرس... ( 27ص . المنجد المرجع السابق -

  .359ص . محمد حسین/ د :  )قشرح و تعلی(: الدیوان  -)3

  .)مرة خالثرمال ، واھتز بسبب أ :أرجحن(  -   
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،  على شكل حلقة وھو وخالخل یل،خخال: ، جحلة من فضة أو ذھب   :الخلخال -72

 )1(و الوقف )×(و تسمیھ العرب  الحجل   ،في أرجلھن   - حتى الیوم - تلبسھ  نساء  العرب  

  .أیضا

  وما یزال یستعمل في اللھجة الجزائریة . تكلمت بھ العرب في جاھلیتھا  .)2(فارسیة  :قیل - 

   .- إلى یومنا- 

یر، ال غ ،)01( ومرة واحدة .أمرؤ القیس ،في الشعر الجاھلي" الخلخال" أول من استعملو - 

  - :قال

  )3( .خلخاِل  و لم أتبطن كاعبا ذاَت*          أركب جوادا للذة لم كأني

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فضة  ماكان من شيء  ،الخلخال: الوقف ) األصمعي :(  157، ص   1ج  .الغریب المصنف: أبو عبید   -)1

  .)أو غیرھا

  .دراسات في المعجم العربي –المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة  -...المعرب: أھمل في -)2

حلیة  : خلخال( :دون أن یذكر أصلھ، قال )األلفاظ الفارسیة قسم(:  226ص  .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  .)لرجل المرأة

  .المعجم  العربي  المعرب  دراسات في  :و أھمل في -  

  . 115ص : الدیوان -)3

. وصراخة الحجلین یصرخن في زجل*     ِرداُح صموت الحجل تمشي تحیرا      : قال أمرؤ القیس -)×

  )481الدیوانك ص 0

أو  الصوِت رفُع: الزجل. توشدیدة الص: صراخة. ردد في مشیتھاتت: تحیرا. المرأة، الثقیلة األوراك: الرداح( -   

  .)بالتطری
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  .یضاأج ْلعلى خلجان وُخ ؛یجمع ،ختالف الرأيإ) معروف( بحر، نھر   :)1(الخلیج  -73

  .واشتقت منھا أبنیة وأفعاال. ة  في العربیة منذ الجاھلیةھو من األلفاظ المتداخل

 مرة واحدةمرؤ القیس وأ ،في الشعر الجاھلي )على سبیل المجاز(وأول من استعملھا  - 

   - :قال .رغی ال ؛)01(

  )2( .ِبوََّصُم في صفیٍح الخلیِج رِّكَم *          اضةَفجدول في ُم َبْرفعیناك َغ

    - :امقال منھ  ؛ال غیر )3( )02( و ذكرھا األعشى  مرتین - 

  )4( .الجسور ویعُلو  كاَمیغشى األ ِت *          رامن خلیج الُف ٌدَیْزو ما ُم

   - :ھامنقال   .ال غیر )5( )03( ثالث مرات  ،و استخدمھا النابغة  - 

  )6( .ِلن بادي الشواِكْییَرإلى كل ذي ِن*     ِي     ِوَغْرفزادى و َت  يتھو لٌجلھ ُخ

  - :في معنى اختالف الرأي  قال  .)01( مرة واحدةووظفھا زھیر و - 

  )7( .تركمش إن األمَر األمِر ُجاُلَخَت*     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دراسات في المعجم العربي – المفصل –األلفاظ الفارسیة  -...التقریب –... المعرب :أھمل في -)1

  :خلنك ، خلیج .ش: خلفج : (   )قسم  األلفاظ الفارسیة(:  226غرائب اللغة العربیة  ص : الیسوعي -   

  .))في البحر ( 

  .)أحد جبال  مكة: وجبل خلیج "قسطنطینیة"بحر دون : الخلیج: (386ص .  2م   .البلدانمعجم : الحموي -

  .)وانلالد: مثنى بمعنى: غربا( 130ص : الدیوان -)2

  .99،  39ص  ص . محمد حسین. د /شرح و تعلیق :الدیوان -)3

  .)من الدیوان نفسھ 39مكرر في ص  و صدر البیت(  99ص  .نفسھ :الدیوان -)4

  .205،  196،  104ص ص ) ابن عاشور: (الدیوان -)5

  .99ص  .الطباع/ شرح ،  196ص  .)نفسھ(: الدیوان  -)6

  ) .منھ خلیج : قیل  تخالج (  165ص  :الدیوان  -)7
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 ، وھو من األلفاظ الفارسیة المتداخلة"محفور"المدن أو  حول ،حفیر    :الخــــنــدق -74

  .في العربیة

الفارسیة   )الكاف(، قلبت العرب فیھ رأي محفو) 1() كنده(ارسیة معربة  وأصلھ فیھا ف: قیل - 

  .)فقا( الفارسیة إلى ) الھاء(و) خاء(إلى 

  .وتوسع فیھ فیما بعد الجاھلیة ،العربي وجاء كثیرا في الشعر ؛خندق: فقالت

   - :قال .ال غیر ،)01( مرة واحدةواألعشى   ؛أول من استعملھا  في الشعر الجاھليو - 

  )2( .و خندٌق ٌسْلو ِك اٌتاَرو َد بالٌط *          و دونھ السماِء یوازي كبیداَء

  - :كذلك، قال )01( مرة واحدة ؛وذكرھا النابغة - 

  )3( .اممنھ وَح دٌقْنَخ ُلیجلَّ *         قصٍر فكلُّ العراَق َتْخَوَدَف

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)أي محفور" هكند"فارسي معرب وأصلھ (: )خندق(الجمھرة : ابن درید -)1

 .)محفور :أي": كنده"صلھ أو .عربفارسي م: "الخندق "و: (وأصل قولھ .179المعرب ص  :الجوالیقي -   

  .كما سلف )البن درید في الجمھرة( :وأصل القول

  .حرفیا )اللسان -المعرب  -الجمھرة  /عن( 195،  111،  27ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .دراسات في المعجم العربي –... غرائب اللغة العربیة -...التقریب : وأھمل  في -   

  )93ص : في. مرَّ( .217ص   ،محمد حسین/ د: شرح و تعلیق: الدیوان -)2

  .242ص  . )ابن عاشور: (الدیوان -)3

  .122 ص : الطباع /رح ش //    :     -   
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  .، لقدمھا)+(أنواع الخمر أحسن وھي ،من صفاتھا الخمر أو صفة   :الخنـــدریس -75

    .عن الرومیةمعربة : ، وقیلضلیس بعربي مح: وقیل. )1(رومي معرب : قیل - 

  .!؟ وأنظر كیف تداخلت بین اللغات. )2()ةن الفارسیعمعربة : وقیل ؛الیونانیة قیل عنو - 

، وما تزل تستعمل في اللھجة )رسةْذخال(واشتقت منھ  ،في جاھلیتھا العرب تكلمت بھا - 

  .بالجزائر  )×(العربیة العاصمیة

   - :قال .ال غیر .،  ومرة واحدةاألعشى ؛من استعملھا في الشعر الجاھلي أولو - 

  )3(  .ألصحابھا ب  والخندریس *         الشبا لھو عتًُو دَّ  جُتصفأ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخندریس، الرواح، الخمر، الشمول، القرقف، ا(: كلمة واسما منھا )17(ن عو بوجاء في العربیة بما یر -)+
. )رومیة(اإلسفنط  المعتقة طة، المسطار، العاتق،حنطار، الالمشعشعة، الُق ،الرحیق، القھوة، المدام، المدامة، السباء

  .)...المعّرق المنصفق،
  .)"باب أسماء الخمر"كتاب الخمر (. 242،  241ص ص . 1ج. الغریب المصنف: أبو عبید -   
    .من صفات الخمر" الخندریس" و (  172ص   ...المعرب: الجوالیقي -)1

وأصل القول؛ . )رومي معرب" الخندریس" أن:  ابن بندار عن محمد بن عبد الواحد عن  سعید ابن درید  ؛أخبرني
  -:الھامش التالي. )3،  1قول (في  -:إلبن درید، كما سیأتي

  -:في أصلھا  متردداذكرھا  في ثالثة  مواضع ) : خندریس( الجمھرة  : ابن درید  -
 :ل اللغةھوقال بعض أ  ضاق الخندریس ،  و لیس بعربي  محمنھ اشت ،و الخدرسة : (  330ص .  3ج: األول  +

  .)رومیة معربة:  الخندریس
  .)ھ معربا نإسم من أسماء الخمر  و أظ: ریس  و خند: (  401ص .  3ج : الثاني + 
لیس بعربي محض      : مصطلحات(الحظ؛  – )مي معربو الخندریس ایضا رو: (   501ص .  3ج : الثالث  +
 !ما ھذا؟، )رومي معرب -أظنھ معربا –
حنطة    :   یقال .القدیمة  :أن الخندریس: وب قعن  یع ،خبرناو ُأ( ،  173ص   ".المعرب" :الجوالیقي  -)2

لذھاب لحیتھ ھا ینتف شارُب أي" ندریشك"ي نھا  معربة من الفارسیة  و إنما  ھإأي قدیمة  و قال  قوم  ،خندریس
  .)"خندریس" :عقلھ فعربت فقیل

  .وكذا في المفصل... غة العربیةلغرائب ال .األلفاظ الفارسیة: او أھملھ  صاحب -
الكلمة  معربة عن  أن(:  39ص  م 1938 .مصر )ط.د(نشوء  اللغة العربیة  : ، األب  أنستانس ماري الكرملي -

  )261ص(فصائل اللغات / أنظر -  !؟.حظ؛ خلط الكرملي بین اللغاتال – .)الرومیة   و الیونانیة 
  .).....كل واحد یشرب من دواه... اسقني خندریس(عمر الزاھي : المطرب الجزائري -)×
  . 201ص  .)مخطوط( ....اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ ظر و ان -
  .173ص  .محمد حسین/ د: شرح و تعلیق: الدیوان -)3
  .25ص  .دار بیروت –دار صادر /  ط: الدیوان -
  .43ص   .)عید(: الدیوان -)4
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  - :صف إخوان صدق في الغزو والشربیال غیر، قال  ،)01( مرة واحدة ،وذكرھا عنترة - 

  )4( .ُجَزْمُت یَنا من فوقھا ِحًبترى حَب*          تطوف علیھم  خندریس مدامة
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 موضع قیلو، )مشھور(القیس  ىءمرأاسم قصر للنعمان بن : قیل  :قَنـــوْرـَالخـ -76

  .للشرب، واسم نھر

 موضع الشرب في: معناهو .)2(" خورنكاه" و )1( "الخرنكاه": فارسي معرب، وأصلھ: قیل - 

  .تكلمت بھ العرب  قدیما .أصل لغتھ

   - :قال. ، ال غیر)01( واحدة ة، ومروأول من استعملھا في الشعر الجاھلي، األعشى - 

  )3( .في أنھارھا و الخورنق وَنیُفِرَص *          ونھاو ُد  وَنُحَلْیي إلیھ  السَّجبو ی

  

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،و ھو موضع  للشرب ، فأعرب" الخرنكاه " كان یسمى  " الخورنق" و : (  174ص  ...المعرب: الجوالیقي -)1

بین   .ھ ھواءبناھا  النعمان  لبعض أوالد األكاسرة ، وذلك ، أن الكسروي ، كان  بھ داء، فوصف  ل یٌةَنوھي  ِب

  ...)لھ ذلك   يَِّنُبَفالبدو  و الحضر 

  .و نحوه في اللسان -   

مار الرومي  وقصة مشھورة وھو معرب نِّبناه ِس والقیس  ىءبناه النعمان بن امر) : خورنق(  التاج :الزبیدي -)2

  .)أي موضع األكل و الشرب و نھر بالكوفة "  خورنكاه"

  .)"اهخورنَك" أن فارسیتھ .............(: 54األلفاظ الفارسیة  المعربة  ص : شیر يأد -   

  .دراسات في المعجم العربي –المفصل  –... التقریب -غرائب اللغة العربیة  :أھمل فيو  -   

  . 202ص   .)مخطوط(  اض اللغويراإلقت: عثمان  طیبة   /وانظر -   

  .219محمد حسین  ص  / د:شرح و تعلیق : الدیوان   -)3

  . 117ار بیروت ص د –دار الصادر /ط: الدیوان   -   

  )البیت( :وروایتھ 175ص  .المعرب -   

  .)موضعان بالعراق : السیلحون  ، صریفون ( ، " ) بيجبدل ی........." ي إلیھ َبْجو ُت( 
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  .ریحان، نبات :)تفتح(، والعرب )بكسر الخاء(  :الخیــري -77

. لم تعربھ العرب إلى الیوم .منثور الزھر األصفر: )1()روخُی(وأصلھ  ،فارسیة: قیل - 

  .، یاًءا"الواو"تصرفت فیھ بإبدال الكسرة فتحة، و

  - :، ال غیر قال)01( شى، ومرة واحدة، األعمن استعملھا  في الشعر الجاھلي أولو  - 

  )2( .اَمشََّخُم ُتْحوُر ٌنْمَزْنإذا كان ِھ    *      و آس و خیري ، ومرو و سوسن
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتوكلي... المعرب: و أھمل في  -)1

  .)خیرو: تعریب( 59ص   .ربةعاأللفاظ  الفارسیة الم: شیر يدأ  -   

  .)قسم األلفاظ الفارسیة (  226ص   غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  .))حرفیا( الفارسیة المعربة كما في األلفاظ(  30ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .)شیر و غیره يعن أد(  94ص   .في المعجم العربي دراسات : مراد ، إبراھیم   ابن -   

 .177ص         )مخطوط( م1983) "ماجستیر"، ة وتكارثھا من خالل لسان العربنمو اللغ :بلقاسم ،لیباریر -   

  .)اللسان/ عن (

  )65مرَّ في ص ( .293ص : الدیوان -)2
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  ، منبتھ بالد الھند عروق، تتخذ منھ الرماح نبات لھ ) الخیزرانة(و    :انَرُزــْیالَخ -78

  .)1( Kheyzarane) خیزران( و أصلھ   .قیل فارسیة - 

  .یزل یستعمل إلى الیوم و ما دون تعریبھتكلمت بھ العرب  في جاھلیتھا  - 

   - :، قالال غیر .)01( في موضع واحدو ؛النابغة ،مھا في الشعر الجاھليأول من استخدو - 

 )2( .بالخیزرانة بعد األین و النجد*           تصماْعم ُحیظل من خوفھ المال

  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...المفصل في األلفاظ الفارسیة –... دراسات في المعجم العربي -... المعرب : أھمل في -)1

  .226، ص ةبیغرائب  اللغة العر:الیسوعي   -    

  .88ص  .)ابن عاشور : ( الدیوان  -)2

 ).لتعباإلعیاء ، النجد ، العرق من ا: ین األ(  45ص  .)الطباع /شر: (  //       -   
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 - بـــاب الــــدال -
 
 
  -:المصطلح -
  

  .الدرخص -79

  .الدردق -80

  .الدرھم -81

  .قالدریا -82

  .الدست -83

  .الدمسق -84

  .)الدملوج( الدملج  -85

  .دمون -86

  .الدمیة -87

  .الدن -88

  .الدھقان -89

  .الدیباج -90

  .ذالدیابو -91

  .)الصحراء( الدیسق  -92
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بفتح (ــارص َخَد: ، ج)بكسر الدال و تشدیدھا(  )1( "خریسالد"و :رصــــالدخ -79

  .ودخاریص أیضا ؛)2() الدال وكسر

  .)تخارص(وفیھا لغة . لتوسیعھ :اد في الثوب أو دلوزقطعة ت

، ثم ماتت في لغتنا      وتكلمت بھ في جاھلیتھا .العرب  ھعرب ،أصلھا فارسي: قیل - 

  . - الیوم - ولھجاتنا 

  - :ال غیر ، قال .)01( ا في الشعر الجاھلي  ، األعشى ، ومرة واحدةو أول من استعملھ - 

  )3( اخارصكما زدت في عرض القمیص الدَّ *         ي أمثاال  یوسعن جلدهقواّف

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

القمیص التي تسمى التخارص والدخاریص بالدال والواحدة : وبنیقة(): خرص(الجمھرة : ابن درید -)1

  ).فارسي معرب... دخرصة

  ).فارسي. (192،  191ص ص .المرجع السابق :الجوالیقي -   

معرب أصلھ : الدرخیص: سمعت غیر واحد من اللغویین یقول: (عن األزھري): رصخ(اللسان : ابن منظور -   

  ...).وھو عند العرب البنیقة: فارسي

  )).بنق: (الجمھرة(والبنیقة أیضا فارسیة معربة، ج؛ بنیق وبنائق  

  ").بنیك"فارسي؛ تعریب : (أدي شیر -   

  ).مھمل(األلفاظ الفارسیة  المعربة  -   

  .)مھمل( .ة   العربیةغرائب اللغ -   

  .حرفیا) المعرب والجمھرة واللسان: كما في( 32ص . المرجع السابق: المنجد -   

   .)ھملم(دراسات في المعجم العربي  :ابن مراد ، إبراھیم  -   

  ؛محمد حسین: األستاذ الدكتور  /تعلیق ؛و الذي ھنا -)2

  .)الجمھرة واللسان(لیل؛ واألصل؛ في ودون تع )دون ذكر للمرجع(األعشى  دیوان/ محقق       

   151ص  .محمد حسین .د/تحـ: الدیوان  -)3

   ).بیروت /دار  صادر/ في ط .ولم یرو( -   
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 یطلق على صار ، ثم توسع فیھ حتىالصغیر من الناس ؛درادق: ج   :الـــــدردق -80

  ."دردق" :كل صغار

بھ العرب في  تتكلم. اإلبلالغنم و الصغار من فیھاھ وأصل. )1(فارسیة معربة : قیل - 

  .جاھلیتھا

یمدح المحلق بن خنشم ( قال .ال غیر. )2()03( ، وثالث مراتاستعملھا  األعشىأول من و - 

   - :)بن ربیعة بن شداد

  )3(  .من القوم  و لدان  من النسل  دردق *          ترى القوم فیھا شارعین  و دونھم

  - :لى أھلھوقال من قصیدة  أخرى یتشوق إ - 

  )4( الدرداق الرمال و ــھ عراُض *           واریــــُت وتعادي عنھ النھار

   - :وقال - 

  )5( .ــتان تحنو لدردق أطفال*         ـالجلة   الجراجر كالبس یھُب
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  .) دردق( الجمھرة : ابن درید  -)1

  .)دردق(اللسان  :ور ظابن من -   

  .) دردق(التھذیب  :األزھري  -

  .)فارسي معرب... ) (دردق(   .أساس البالغة: الزمخشري  -)2

  ).دراسات في المعجم العربي –غرائب اللغة العربیة   - األلفاظ الفارسیة المعربة    -ب   المعر: (أھمل  فيو -

  .209 -208ص ص ) مخطوط (  ---راض اللغوي في العربیة  االقت: عثمان طیبة/ و أنظر -

  .128،  121ص ص . بیروت –دار صادر / ط: الدیوان -)2

  .121ص  .نفسھ :الدیوان  -)3

  .)محمد حسین/ د .ولم یروه( -    

  .128ص  .نفسھ :الدیوان -)4

  .)محمد حسین/ د  یروهلم و( -    

  ).محمد حسین. د/ تحـ.../ دار صادر(تیھ بطبع ینالسابق ینھذا  البیت في الدیوان یرو مل -)5

 ).دردق(، اللسان  101المعرب ص  -الجمھرة  -( :ھو روایة ؛المثبت ھناو -    
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جاءت في . دراھم: ج .فضیة، ذھبیة قطعة نقد ،وحدة وزن في األصل   :رھملّدا -81

  .(+))وشروه بثمن بخس دراھم معدودات وكانوا فیھ من الزاھدین: (قال تعالى. القرآن الكریم

وھذا الوزن  ).الفارسیة و الیونانیة  و السریانیة (   .ھو من األلفاظ  المتداخلة  في اللغاتو

  )–(مفقود في العربیة

  .وھو من الملحقات .)الراءبفتح الدال وسكون ( )2()مْرَد(عن الفارسیة وأصلھ  )1(معرب: قیل

   )3( .)"ھجرع "  بـألحقوه  ."درھم"ومما الحقوه بأبنیتھم : (قال الجوالیقي - 

  .)5(عن الیونانیة سریاني: ، وقیل)4() ميخدرا(من  .یونانیة: وقیل - 
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من ھذا البحث. 49ص / راجع -  )– .20: یوسف -+)ـ

  .)درھم ( الجمھرة  : ابن درید -)1

غیره و ألحقوه  اتكلمت  بھ العرب  قدیما إذ لم یعرفو  .معرب" درھم" و(:  196ص   ...المعرب: الجوالیقي -    

  .")ھجرع " ـب

  .رغم أنھ یتناول األلفاظ األعجمیة الواردة في القرآن الكریم). مھمل(توكلي مال: السیوطي -    

  .كسرھاو) بفتح الھاء(الدَّْرَھم (وفي موضع آخر  ،)أعجمي  ..." : (درھم " اللسان : ورظابن من -    

  ).ي كالم العربففارسي معرب : لغتان     

  .))بفتح الدال وسكون الراء. (بالفارسیة)  مْرَد( تعریب ( . 62ص  ...األلفاظ الفارسیة : شیر  يأد -)2

  .56ص  .مرجع السابقال: االجوالیقي  -)3

  .)الحاشیة (  24ص  .م1939 ).ط.د. (المطبعة  المصریة/ ط   .النقود العربیة:  سنستاإ: الكرملي  -)4

  .Dhrakhmi)وحدة  وزن  ، قطعة  نقد : درھم : (  258ص   .غرائب اللغة  العربیة: الیسوعي  -    

  .46ص ). ةمخطوط... (المعرب في اللغة العربیة: عبد الرحیم ؛عبد السبحان -    

  .57ص   .التقریب ألصول التعریب: الجزائري  -)5

واألصح أن (وزاد؛... حرفیا،) منظور أدي شیرالجوالیقي، ابن  /عن. (35ص  .المرجع السابق: المنجد -    

، قد یكون ذلك ؟ولكن ما ھو الدلیل). ھا من الیونانیة وأخذتھا الفارسیة منھا ومن الفارسي انتقلت إلى العربیةلصأ

  .وھو كثیر بین اللغات في جمیع العصور. كذلك
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  -:د محمد شاكر؛ بقولھأحم/ ، األستاذ)المعرب/ محقق( -؛ویعلق

جمة الكلمة، ولعلھا مم ا فق دت أص ولھا وأوزانھ ا     دلیال على ُع: ولسنا نرى في شيء من ھذا(

؛ وج اءت ف ي   )2(تكلم ت ب ھ الع رب ق دیما؛ واش تقت من ھ أفع اال        . )1() من ك الم الع رب الق دیم   

  ، ال غیر؛)04( الشعر الجاھلي؛ أربع مرات

  - :امال غیر، قال منھ . )3()02( و مرتین  ،األعشى ؛ليأول من استعملھا في الشعر الجاھو - 

  )4(نا بتنقادھا سبتحفال  *          ھا جیدھمنا كلُّادر

  - :قال   .ال غیر ، )01( عنترة  مرة واحدة ھاذكرو - 

  )5(  .كالدرھم حدیقة كلَّ َنفترْك *         ثرة جاءت علیھا كل عین

   - :، ال غیر، قالكذلك )01( واحدة واستخدمھا زھیر، مرة - 

  )6( و درھم زیقفمن  قرى بالعراق*            تغل ألھلھاماًال لل لكم ْغُتَف

  
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ).196ص  . 6 ھامش( المرجع السابق: يالجوالیق -)1

جامعة األمیر  -الجزائر -جامعة منتوري قسنطینة  (في . )مخطوط(راض اللغوي اإلقت :عثمان طیبة/ وانظر  -)2

  .204ص . )الجزائر –عبد القادر قسنطینة 

  .79،  71ص  ص. محمد حسین/ تعلیق دشرح و: الدیوان -)3

  .71ص  ).نفسھ(: الدیوان -)4

  .196ص ): مولوي /تحـ: (الدیوان -)5

  .)عید .م .یوسف/ لم یروه و( -   

  .21ص  :الدیوان -)6
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 ةالخمرودواء السموم : )أیضا .تخفیفھاتشدیدھا وكسرھا ووبفتح الدال ( :الدریــاق -82

    .الخمر: یاقةومنھ الدر ،)، والطریاق)1(التریاق ( ن،أخریا :انلغات وفیھ

   ."قطریا"نھ یقال إ ھعن ابن خالوی:(ورظقال ابن من - 

  .)3() بفتح الدال "دریاق(": ريْجوعن الَھ )2( من مخرج واحد .)، قط، د(ألن 

 دواء مضاد للسم، یونانیة: (وقیل .)5() فارسي معرب: (، وقیل)4( )رومي  معرب: (لیق - 

"Thiryaros  " ،الخلط بین : أنظر – .سریانیة: وقیل. )6( )دواء لمعالجة عضة الوحوش

   !العلماء؟

على عھد الجاھلیة،  .في العربیة  من األلفاظ المتداخلة ولغاتھ، فھوألغتھ  ؛ومھما تكن

  .وسننھاھا قحتى یوافق طرائ .)بالقلب  والتشدید والتخفیف(وتصرفت فیھ العرب 

وذلك بسبب خفتھا الصوتیة . )یاق الدریاق و الطر( ر من أكث "التریاق"لفظة  وقد استعملت - 

  .عند النطق

تاجرا و ،ال غیر، وكان خمارا)01( مرة واحدةو ؛األعشى "التریاق" وأول من استعملھا  - 

   - :بن عمرو لیھجو  وائل بن شرحبی:  قالفي الجزیرة مرة خلل

  )7( .بیبالزوالتریاق و والخمر*       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  105ص  ).من ھذا البحث "التاء"باب (: "التریاق" /انظر -)1ـ

  .)ترق(، )درق: (ناللسا -)2

  .)درق(المرجع نفسھ، : ورظابن من -)3

  .)أو رومي -سریاني  أنھ :بین(مع تردده ) رومي معرب(.. وأصل عبارتھ ) درق، ترق( الجمھرة: بن دریدا -)4

كما  .)وھو  رومي معرب" التریاق"لغة في " الدریاق"و( :أصل عبارتھ، و190ص  ...المعرب :قيیالجوال -   

  .)حرفیا( في الجمھرة

، ألنھا  ةتریاقو تریاقا "الخمر"تسمي  والعرب ؛)دواء السموم، فارسي معرب: ()درق(اللسان : ورظابن من -)5

  .)تذھب الھم  بالھم

  .)مھمل(... األلفاظ الفارسیة: شیر يأد -    

  .256ص  ...غرائب اللغة: الیسوعي -)6

  ).لتریاقلغة في ا( 200،  19ص ص  .المرجع السابق: المنجد -   

  .191ص  .)مخطوط( ...اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ وأنظر -   

  .265ص  .محمد حسین/ د/ شرح وتعلیق: الدیوان -)7

  .28ص  .دار  بیروت –دار صادر  /ط: الدیوان -    
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، وھو من األلفاظ المتداخلة )الصحراء، انتصار، ید: أصال - نیھا امن مع(  :ستالد -83

  .منذ زمن الجاھلیة في حدود القرن الخامس میالدیة اللغة العربیة في

  .)1(" دشت: "صلھاأو، ارسیةفمعربة عن ال: قیل - 

  .تكلمت بھا العرب في الجاھلیة

   - :قال .ال غیر .)01( احدةو ومرة ،أمرؤ القیس ؛ر الجاھليفي الشع وأول من استعملھا - 

  )2( .ھالل إذا أفللأقبل ثغرا كا *             قد كان لعبي كل دست بقبلة و

  - :فائشمدح سالمة یقال،  .ال غیر. )01( و ذكرھا األعشى مرة واحدة - 

  )3( .َالَزیھم َنأبالدست  راباْع *          ــمیر والو ِحقد علمت  فارس 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)دست(الجمھرة : ابن درید -)1

  ).یدةبعن أبي ع( 60ص . عرب في كالمھاحبي في فقھ اللغة وسنن الاالص: ابن فارس -    

  .)الدستبند( 285وص  .)الصحراء بالفارسیة" الدست"(و .186ص  ...المعرب: الجوالیقي -    

   ).أو اتفاق بین لغتینوھو فارسي  :أبي عبیدة(عن ) دست(لسان ال: ورظابن من -    

  ).معربات... من الثیاب والورق، وصدر البیت –الدشت : الدست(القاموس : الفیروز آبادي -    

فارسي  "دشت"عن  وأما الدست بمعنى الصحراء فمعرب( 64 - 63 ص ص ...األلفاظ الفارسیة :أدي شیر -    

  .العربي في المعجمدراسات  :أھمل فيو ...).ضمح

) لي الدست التعبیر في(دست، صحراء دشت، دست (  :فارسیة  277ص  .غرائب اللغة العربیة :الیسوعي -    

  .)ید، انتصار /ت المختص بلعب الشطرنج دستبغل :بمعنى

  -):نأوردھا في موضعی. (معجم البلدان: یاقوت ؛الحموي -    

  .)"تبریز"و "إربل" قریة من قرى أصفھان بین: (45ص . 2م  -)أ

  .)صحراء: الفارسیةبمائق الدشت، ومعنى الدست : (50ص  .5م  -)ب

  ).األلفاظ الفارسیة –اللسان  –كما في المعرب ( 35ص . المرجع السابق: المنجد -    

  -:قال ؛)لھاقبَّ كلما غلبھا: دییر( .485ص  :لدیوانا -)2

  .عجل یضا وكنت علىأوواحد *          تسعین قبلةو ابلتھا تسعفق

  .486ص   .محمد حسین .د /تعلیقشرح و: الدیوان -)3

 .171ص  .دار بیروت –ر صادر دا: الدیوان -    
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  .)الدمقاس، الدیمقس(وفیھ لغات  ).األبیض خصوصا( ،الحریر ،)1(القز   :مسقالّد -84

  .)Metaxa()3 - َستْقم(یونانیة  محرفة عن   :قیل ، و )2(أعجمي معرب : قیل  - 

: الحظ .)4( "دمشق"و ھو منسوب  إلى مدینة   .)دمسھ(  اصلھأو : فارسیة : و قیل  - 

  االختالف بین العلماء؟

  ).5ق . (العرب  في جاھلیتھا   اتكلمت بھ

 .غیر ، ال)01( واحد وفي موضعأمرؤ القیس   ،في الشعر الجاھلي او أول من استعملھ - 

  - :ذبح ناقتھ للعذارى، صواحب محبوبتھ عندما  ؛لقا

  )5( .و شحم كھداب الدمقس المفتل*          فظل  العذارى یرتمین بلحمھا

  - :ام، ال غیر ، قال منھ ) 6( )02( و ذكرھا األعشى ، مرتین - 

  )7(. المفتِل كھداب الدمقِس بناٌن*          في  سوار یزینھا بكفٍّ و ألوْت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)القز : والدمقس اب بیض ثی: "القز"و ...... ةابي عبید( عن :   169ص . 1ج  .الغریب المصنف: بو عبیدأ -)1ـ

  .)في الجمھرة  كما(،  )دمسق(   :و في اللسان) دمقس(  الجمھرة :ابن درید -    

  .)القز)  :( دمقس (التاج  :الزبیدي -    

 ؛ري مجراه في البیاض والنعومةجیو ما ،القز األبیض:  "الدمقس"و :(  199المعرب ص :  الجوالیقي -)2

  .)أعجمي معرب

  .)قسم األلفاظ الیونانیة (  258ص   .غرائب اللغة العربیة: ي الیسوع -)3

  .")دمسھ"معرب : ( 66ص   ...األلفاظ الفارسیة: أدي شیر  -)4

رت؛ في المراجع التي ك، رغم أنھا استعملت في الشعر الجاھلي، وذ)مھمل(. المرجع السابق: المنجد -    

  .)...یةالمعرب، اللسان، األلفاظ الفارس(مثل : اعتمدتھا

  .203ص  .)مخطوط (  ...اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ نظراو -    

  .65ص : الدیوان  -)5

  .355،  201ص  ص. محمد حسین .د /شرح وتعلیق:  الدیوان  -)6

  .355ص : نفسھ :الدیوان -)7

 .142ص  .دار بیروت  -دار صادر : الدیوان  -    
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بضم الدال و ( الدملوج،:وفیھ لغة أخرى ؛المعصمسوار، حلي في   :)1(ملــجالـدُّ -85

 :دملج جسمھ دملجة: عن اللیحاني: الحجر األملس، یقال: ومن معانیھ .دمالیج: ج ) تشدیدھا

   )2( .)لحمھ ا حتى كزَّیط وّيأي ُط

  .منذ عھد الجاھلیة ؛وھو من األلفاظ المتداخلة في اللغة العربیة

  .على  ألسنة العرب  في الجاھلیة جرى. )3("  دملوج" من اللغة الحبشیة :  قیل - 

  - :قال  .في بیت  واحد ال غیر  )02( و مرتین ؛، عنترةأول من استعملھو - 

  )4( .خر فیھ دملجآمضيء  و فوقي   *         فیھ دملج  دي منھا ساعتو تح

  - :قال .ال غیر .)01( ، مرة واحدةو استخدمھا بعده ، زھیر بن أبي سلمى - 

  )5( .دملج  ِكّرَحأو َت يٍّْلُح و أصواِت*          هذَُّلبالحدیث َی الحلیَم بيْصو ُت
  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل ( ...المعرب : الجوالیقي  -)1

  .)لي  في المعصم سوار ، ح(:  )دمل ( اللسان :  ابن منظور -)2

 .deugweulma)سوار : دملوج : ( صل عبارتھ أو 285ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -)3

والمراجع . وكذا؛ المفصل؛ رغم أنھا ذكرت في الشعر الجاھلي كثیرا. )مھمل( ... األلفاظ الفارسیة:  شیري أد -    

 ! اللغویة قدیما وحدیثا ؟

  43ص  .)عید: ( الدیوان  -)4

  .)مولوي/ وهو لم یر( -   

  .322ص : الدیوان  -)5
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حصن من . وضم الّدال أیضا، والفتح أجود )بفتح الّدال وضم المیم مشّددة(    :َدمُّون -86

  .مدینة حضر موت: حصون الیمن قدیما، وقیل

غدا الیوم خمر و: "وكان یخمر، فقال فیھ. كان بھ أمرؤ القیس عندما جاءه خبر مقتل أبیھ

وعندھا شق طریقھ . فلم تنصره. ولما أفاق من سكره، استنجد ببعض القبائل العربیة". أمر

  ."أنقرة"في أحد جبال . ھالكھ على یدیھ ةوكانت قص. )ملك الروم(إلى 

 ،أنظر(بدلیل التاریخ  )فعول(وإن كانت على وزن  ؛محضة )1(ظن، أّن اللفظة غیر عربیة ی

  .)2( )دّمون(نشأة حصن : تاریخ

في نھایة القرن الخامس وبدایة القرن  .أمرؤ القیس )01(ومرة واحدة ، وأول من استعملھا - 

  - :قال. السادس للمیالد تقریبا

  )3(ُدمُّوُن إنَّا معشُر یمانیوْن *     مُّوْن     تطاوَل اللیُل علینا ُد

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( )فھرس األلفاظ، واألماكن/ في(...: المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(. المتوكلي: السیوطي -   

  .)مھمل(. األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

  .وكذا المفصل؛ رغم استعمالھا في الشعر الجاھلي. )مھمل(... الغرائب: الیسوعي -   

  .)دمون(. معجم البلدان: لحموي، یاقوتا/ أنظر -)2

  .525: الدیوان -)3
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ھو من األلفاظ المتداخلة . صنم ؛التمثال ؛الصورة المنقشة: دمى: ج    :)1(الـدمیــة -87

  .للغة العربیة  قدیمافي ا

وماتزل تجري ، تكلمت بھا العرب )دموتو( :أي .)Dmoûto ( )2 : (أرامیة، وأصلھا :قیل - 

     وقد تصرفت فیھا العرب بحذف أغلب أصواتھا األصلیة –یامنا أ -  إلىولھجاتنا في لغتنا 

) oû  ،t  ،o (  وزیادة) دمى: ج. )دمیة(فقالوا  .حتى تخضع لسالئقھم )ھاء - یاء.  

 قال. ال غیر. )3()04( أربع مراتو ،وأول من استعملھا  في الشعر الجاھلي، أمرؤ القیس - 

  - :)على سبیل المجاز(

  )4(  .واِنحواصنھا و المبرقات الرَّ*          دم كالدمىبیض كا ألرام و اُألالمن 

  - :)على سبیل المجاز( فقط ، قال منھا .)5( )03( مرات ثالَث ؛وذكرھا األعشى - 

  )6( .ھزاُقو ال ِم ـــة ال عابٌســی*      ـ     ِمكالدَّ  األنامِل" ُةفلَط"حرة 

  - :)على سبیل المجاز(منھما  ال غیر، قال )7( )02( مرتین  ،و استخدمھا  عنترة - 

  )8( .الِلَد ِنْسو ُح ینظرن في  خفٍر*          ھاُتبْیْصالدمى َأ  ، مثَل و كواعٍب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(  .المعرب: الجوالیقي  -)1

  .، وكذا؛ المفصل؛ رغم ورودھا بكثرة في الشعر الجاھلي)مھمل( . األلفاظ الفارسیة : شیر  يأد -   

  .181ص   .غرائب اللغة العربیة : الیسوعي  -)2

  .)528،  243،  206،  157( ص ص : الدیوان   -)3

  :  الحواصنیضربن إلى السمرة،  ؛یضاأالنساء : النساء البیض ، األدم  ؛األرام ، ھنا (  157ص :  الدیوان -)4

ھن و یبدین یبرزن  حلیَّ : أي ؛النساء یبرقن للرجال:  تاقربالنساء  العفاف  ، الم:  انصَّج  حاصن  و ِح

  .)سكون الدائمات   النظر في : واني محاسنھن، الرَّ

و ھو  ،)الزواني  :برقاتخواصمھا و الم: (  من الدیوان نفسھ بروایة  .أیضا .528في ص  )مكرر(و البیت  -   

  .والصواب ما أثبت في البیت. یم بذلكألن المعنى ال یستق ؛خطأ 

  .)217،  209،  139(ص ص  .محمد حسین.د /شرح وتعلیق: الدیوان  -)5

  .)الضحك كثیرة: ناعمة ، المھزاق) : بفتح الطاء: (طفلة (  209ص  .نفسھ: الدیوان  -)6

  .)247،  73( ص ص . )عید : ( الدیوان  -)7

  .73ص  .)عید: ( الدیوان  -)8

  .337 ص .)يمولو(: الدیوان  -   
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 :حجرة ،"الخمرة" الذي توضع فیھ :قالزِّ: نانِد: ج) بتشدید الدال(    :نالــــــــدَّ -88

  .الجاھلیةعلى عھد  متداخلة في اللغة العربیةو ھو من األلفاظ ال ؛كبیرة  تركز في حفرة

  (Dona) (1) ھا  فیھاأرامیة  و أصل: قیل - 

 الشمسیة )ال(إال بزیادة  ؛)وزنھا وأصواتھا(مع المحافظة على  ،نیجرت على ألسنة الجاھلی

  ".التشمیس"أو وعلى عادات العرب في التعریف  .)تضعیف الدال(و 

  - :ال غیر، قال ؛)01( ، ومرة واحدة و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي ، عنترة - 

  )2( .ناِنالدِّ  ھم خمُررشَد َبیو َغ*          بشرب خمر  و إن طرب الرجال

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)قسم األلفاظ األرامیة(. 181ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  :ھذا قول -)1

  -:و أھملھ 

  .)مھمل(... المعرب:  يالیقالجو -   

  .)مھمل(... المتوكلي: السیوطي -   

  .وكذا صاحب المفصل.. بةاأللفاظ  الفارسیة  المعر: شیر  يأد -   

  )مھمل(. دراسات في معجم العربي: براھیم  ابن مراد ، إ -   

  .)مولوي/ یروهو لم (  100ص  .)عید : ( الدیوان  -)2
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" الّدال"وفي اللھجات العامیة بفتح  )بكسر الدال و تشدیدھا (    :ھقانالــــــــد -89

 فیھ لغات أخرى، قالو. مع حدة ،، القوي التصرفھو التاجرو. وسقط فیھا بعض األساتذة

   .)2()دھاقنة(جمع على ی: و قیل )1(" ) دھاقین" :والجمع" دھقان"و " دھقان"یقال : ( أبوعبیدة

  .یةبرداخلة في العوھو من األلفاظ المت

رئیس  ،، تاجرضیعة، خان" ده"أصلھ في الفارسیة : و قیل. )3() معرب يفارس: (قیل - 

  .حاكم إقلیم، حاكم بلدة: نیھاومن مع .)4(في الفارسیة القدیمة ؛ قبیلة

تجري على ألسنة المدرسین  –إلى الیوم  - ، وماتزل لیتھاھتكلمت بھ العرب في جا

  .والمؤرخین خصوصا

  - :قال ،ال غیر ،)01( و مرة واحدة ؛، األعشىملھا في الشعر الجاھليعو أول  من است - 

  )5( .ان الیمنقو أذكر في الشعر دھ*          غیره ریضقفي ھذا  عدِّ
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)لھ دھقنة: الیق(:  2سطر /367و ص   114ص   ...المعرب: الجوالیقي  عن -)1

  .)كما في  المعرب() : دھقن ( في اللسان  -   

  .أحمد محمد شاكر: محقق القول  .)...المعرب 194.ص  . )09( ھامش  -)2

  .194ص   .المرجع السابق: الجوالیقي  -)3

  .)دھق(. األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -)4

  .229ص   .العربیة غرائب اللغة: الیسوعي  -   

   .؛ رغم كثرة ورودھا في الشعر الجاھلي والعباسي)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

 سم موضع في شعراو  ؛یاع، صاحب الضِّالتاجر ؛بالفارسیة(  50ص  .5م  .معجم البلدان: یاقوت  ؛الحموي -   

  .)األعشى

  .)إسم موضع  ؛ھنا: الدھقان (  359ص  :ان لدیوا -)5
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  - :أنھ قال  یصف ثورا ،عنھ أیضا يورو - 

  )1( .ُقَطَتْنو ھو ُم ىشََّملفارسي َتكا*          ى الدھقان منصلتاَوفظل یغشى ِل
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)دار الصادر / د محمد حسین ، و ط / تحــ: ھ یبطبعتالدیوان   /یرو فيلم :( ھذا البیت  -)1

في " الدھقان"أن  :و یقال :)دھق( اللسان : ور ظو ابن من – 194المعرب ص : الجوالیقي : و الذي ھنا ، روایة 

فھو و ھو غیر صحیح ،  .)عن أبي  عبیدة  194المعرب  ص ( ،  وھو إسم واد ورمل عظیم: ھذا البیت عربي 

كأن تقول في واد . وھذا كثیر عند العرب عن الداللة  األصلیة  في لغتھا  األصلیة ،منقولة بالمجاز صفة  للواد 

أجنبي : فاألصل". واد"باسقاط كلمة " الراین: "بعد الشیوع: وتقول" الراین"واد . الجزائر -بقسنطینة "الرمال"

  .وإن طال أمد استعمالھ". ألماني"

وبخاصة عند  إذا احتجنا أو جھلنا لغتنا. الخ وإن كان أعجمیا... وتلفن. تلفزة(كـ  .)َرَیَن(ونستطیع أن نشتق منھ 

في كثیر  –أجیالھا وعلى العربیة : إلى العربیة، والذین أثقلوا" للمصطلحات" -الیوم-بعض المترجمین والناقلین 

 –الجندرمة  -...البنكيالبورصة، البنك  –الموسیقار  )الھنبرق(الھنبورق  –شاطر ومشطور (... من الحاالت

كوارث؛ كل ثانیة تسقط . الخ... "الدیوانة" –وبعض الدول العربیة  )في الجزائر(الجمارك . )في تونس(القمارق 

ألنھ  ؟یتوقف التنفس ،، وغدا"التفتح"إنتفخ؛ تنفس . إنفتح. تطور. تفتح، تفتح أیھا العربي. رھااعلى العربیة في د

  .أیضا" سیعولم"

الطیور شاعت، جنون البقر " فلونزا"(مربح اقتصادیا ومفید صحیا . !! فقط ؟ )بدوالر واحد(دة تنفس مرة واح

في  ناأطفال... فدجاجنا في خطر. حال من عندھم. لننتظر... كذا وكذا: وال نعرف من أین جاء، قالوا. والبشر، اتسع

  .خطر، ونحن في خطر، ونحن نتفتح

  .الخ... الدمالعقول والروح و: في" العولمة" ؛وغدا

  : ألن الریح، لم یستعمل في القرآن إالَّ للداللة على. ولیس الریح. وال یمكن لنا؛ تغییر اتجاه الریاح -

  .ریالخ -  

  .والخراب. والریاح للشر. النمو -  
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". دیابیج"الحریر ویجمع على : )بكسر الدال وتشدیدھا، وفتحھا أیضا(  :الدِّیباج -90

وقد جمعوا دیباًجا (: ، قال ابن درید)مقدمة(: ، ودیباجة)الباء وتشدیدھابتخفیف (" دبج"ومنھ 

أعجمي مأخوذ من . النقش: والدبج: وقال. )1( )"دیاوین"دیوانا (جمع  ْنفي لغة َم" دیابیج"

  .، وھو من األلفاظ المتداخلة في اللغة العربیة على عھد الجاھلیة)2( )"الدیباج"

أي " دیوباف: "عن الفارسیة، وأصلھ فیھا. )4(مي معّرب أعج(: قیلو، )3(أعجمي : قیل - 

: )5( )اجةأي نسَّ" باف"أي جن ومن " دیو"مركب من ". دیبا"أصلھ من : وقیل. نساجة الجنِّ

  .نساجة الجن أو الشیطان

وتصرفت فیھ كثیرا؛ واستعملتھ في دالالت جدیدة وكثیرة على . تكلمت بھ العرب قدیما

إذا : )دبج المطر األرض(للداللة؛ على المطر الذي یصیب األرض  فأطلقتھ ).سبیل المجاز(

 وأطلق للداللة على الطیلسان الذي زینت أطرافھ بالدیباج، وأطلق للداللة على. أسقاھا فأنبتت

وتوسعوا فیھ على طرائقھم وسننھم . )6( )الخدان": الدیباجتان: ( "جمال الخدین، فقالوا

   .البیانیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)معرب، فارسي معرب( )دبج(: الجمھرة -)1

  .)كما في الجمھرة(.)دبج(اللسان : ابن منظور -   

  .)دبج(: الجمھرة -)2

  .)دبج(الجمھرة : ابن درید -)3

  .)ھرةكما في الجم(. 191ص ... المعرب: الجوالیقي -)4

على أن ". دبابیج"و". دیبابیج"ویجمع على ... أعجمي معرب": الدیباج"و(: واصل عبارتھ: 188وفي ص  -   

  .)أي نساجة الجن". دیوباف"بالفارسیة ": الدیباج"وأصلھ . تجعل أصلھ مشدًدا كما قلنا في الدینار؛ وكذا التصغیر

  .)فارسي معّرب(:... )دبج(اللسان : ابن منظور -   

  .)"دیب"معرب ( 60ص . األلفاظ الفارسیة المعربة: أدي شیر -)5

  .)كما في األلفاظ الفارسیة حرفیا(. 229ص . غرائب اللغة العربیة: الیسوعي -   

  .35ص . 1ج. الغریب المصنف: أبو عبید، القاسم بن سالم -)6

  .)...األلفاظ الفارسیة –ان اللس –الجمھرة : كما في( 204،  115،  37ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .206ص . )مخطوط(... اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ وأنظر -   

  .)اللسان /عن( 186ص . )مخطوط(... نمو اللغة وتكاثرھا: لیباریر بلقاسم//   /     -   
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  - :قال. ، الغیر)01( وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي؛ أمرؤ القیس، ومرة واحدة - 

  )1(. یباج والَحْلي والحللدتنعم في ال*     بي طفلًة عربیة     تعّلق قل

  - :قال. فقط )01( مرة واحدة. واستخدمھا األعشى بعده - 

  )2(. أبو ُقدامة َمْحُبوا بذاك مًعا*     وكّل زوج من الدِّیباج یلبسُھ     

  - :؛ ال غیر، قال منھما)3( )02( وذكرھا عنترة، مرتین - 

  )4(. َیْطلعَن بین الوْشي والدیباج*     عزیزة األحداج     موُس ِلمن الشُّ

  - :، ال غیر، قال)01( مرة واحدة. ووظفھا زھیر بن أبي سلمى - 

  )5(. اُءَبكالدیباج مال بھ الَع*     فإنكم وقوًما أخَفروكم     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .477ص : الدیوان -)1

  .107ص . محمد حسین. د/ وتعلیـ/ شر: الدیوان -)2

  .)ولم یروھما مولوي(. 247،  44ص ص . )دعی(: الدیوان -)3

  .)مولوي/ ولم یروه(. 247ص . )عید(: الدیوان -)4

  .77ص : الدیوان -)5
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وھو من األلفاظ  ؛نیرینعلى ینسج  ،ثوب: )بكسر الدال وتشدیدھا(   :ذالدیابـــو -91

" ذدبو"و " ذوبدوا: "یقالعلى عھد الجاھلیة، وفیھ لغات من الفارسیة  .في العربیة المتداخلة  

  .)1( )بالفارسیة " ذوبدوا"وھو " ذالدیابو"(:ابن درید: قال

 ...اشتقت منھو ؛سنة العرب في الجاھلیةلعلى أ ىرج. ) 2(" دبوذ : " و قیل - 

ال غیر ، قال یمدح  ،)01( مرة واحدةو ؛إال عند األعشى ؛عند شعراء البحث یستعمللم  و - 

  - :إیاس بن  قصیبة الطائي

  )3( .اظلَمأرندج إسكاف  یخالطھ ِع*         علیھ دیابوذ تسربل تحتھ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)فارسي معرب... أصلھ دو پوذ : عن أبي عبید( )دبذ(: الجمھرة: ابن درید -)1

   -...: .المعرب: الجوالیقي  -   

  .)وربما عربوه بدال غیر معجمة... (: 64ص  -أ

: أبو عبیدة: قال: ( عبیدة، قال يأب /عن( 187في ص  /وزاد .)كما في الجمھرة حرفیا(: 186ص  -ب

  .)سلفا 01(: ھامش/ أنظر -)...الجمھرة ( ")وذبدو" رسیةأصلھ بالفا

  .)كما  في الجمھرة  و المعرب) : ( بذد( اللسان : ابن منظور  -   

  .)ھو ثوب ذو نیرینو" وذپدو"معرب عن : ذالدبایو( وأصل عبارتھ  .60ص  ...األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -)2

: دو: لُتق: وزاد )األلفاظ الفارسیة –الجوالیقي  –ن الجمھرة ع( 37 – 36ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .   )اللحمة في النسیج: اثنان، ویود: معناھا

إثنان " دو"ثوب ذو لحمتین من : دیبوذ( قسم األلفاظ الفارسیة  229ص  .غرائب اللغة  العربیة: الیسوعي -   

  .)لحمة": بوذ"و

  .205ص . م 1982 .)مخطوط (  ...في العربیة اإلقتراض اللغوي : عثمان طیبة /وانظر -   

   .187ص  .م1983عام  .)مخطوط( .نمو اللغة و تكاثرھا من خالل لسان العرب: لیباریر بلقاسم/ وانظر -   

  )"ناللسا" /عن(

  .295ص  .محمد حسین .د /شرح و تعلیق: الدیوان   -)3

  .187،  64ص ص   .المرجع السابق: الجوالیقي -   

  .)دبذ( اللسان : منظور  ابن -   

  .187ص  .دار بیروت –دار صادر  /ط: الدیوان  -   
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      .الصحراء الواسعة  ، السراب ، موضع   :ُقـَسـْیــدَّالـــــ - 92  

لم تعربھا وھد الجاھلیة، على ع ،من األلفاظ  المتداخلة  في العربیة. ) 1(إسم موضع  : دیسقة

  .ھذه - إلى أیامنا-  العرب

 ومرة واحدة ؛، األعشىفي البحث" المدروس" من استخدمھا  في الشعر الجاھلي وأول - 

   - :قال .ال غیر ،)01(

  )2( .و قدر و طباخ و صاع ودیسق*         حور كأمثال الدمى  و مناصف  و

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( السابق رجعالم: الجوالیقي  -)1

  .)مھمل(... األلفاظ الفارسیة : شیر يأد -   

  .دراسات في المعجم العربي :كذا إبن مراد –و ) مھمل ...(ائب اللغة  غر: الیسوعي  -   

  .   رغم ذكرھا في الشعر الجاھلي. )مھمل(. المرجع السابق: المنجد -   

بل  ؛ال ).سم موضع ، ذكر في شعر النابغة الجعديا :دیسقة: (  543ص . 2م  .جم  البلدانمع: یاقوت ؛الحموي -   

  : قال الجعدي. ھو قبل ذلك بكثیر

  .الكماة غوارب األكم ىمغش*           نحن  الفوارس یوم دیسقة الـ

  .149ص  من ھذا البحث )دمیة(/ وانظر .217محمد حسین ص  .د /شرح و تعلیق: الدیوان  -)2

  

  

  

  
  
  
  
  



 157

  
  
  

  - البــاب الــذ -
  )مھمـــل(
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  -  اءبـــاب الــــّر -
  
  
  - :المصطلح - 
  

  .الــرخ - 93

  .الرزدق - 94

  .الرمان - 95

  .الروم - 96

  .الریحان - 97

  .)طةیالرِّ(ط  رِّیال - 98
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 :أصلھو ،"البرج"تشبھ  .قطعة في الشطرنج )بضم الراء وتشدیدھا(  :)1( خالـــــــّر -93

  .طیر كبیر

  .، في حدود القرن الخامس میالدیة، تكلمت بھ العرب في جاھلیتھا  )2( فارسیة  : قیل  - 

ال غیر ، قال    ،)01( و مرةواحدة ؛و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  ، أمرؤ القیس - 

 : -  

  )3( .بالعجل هو رخي علیھا دار بالشا *          وال عبتھا الشطرنج خیلي ترادفت

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل ( المعرب  : الجوالیقي -)1

  .)مھمل(   .دراسات في المعجم العربي: براھیم إابن مراد  -   

  ! علیل؟تودون  )دون  أن یذكر  أصلھ في الفارسیة (  230ص  ...غرائب اللغة: الیسوعي  -)2

  .)لم أعثر علیھ(: األلفاظ الفارسیة: شیر يأد -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .)أرباع  نیسابورمن ربع : رخ ( 38ص .  2م   .معجم البلدان: الحموي  -   

  .  485ص  : الدیوان -)3

  .من ھذا البحث  .في بابھا. "الشاه" و "الشطرنج" /وانظر -   

 ".اللعبة المعروفة"والشطرنج ھنا؛ حقیقة  .)كلمتان أعجمیتان أیضا : الشطرنج، الشاه( 
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  .)وتخفیف الراء( )بضم الراء وتشدیدھا وفتح أیضا(   :زدقالـــــــّر -94

 "رستق"و  "رزداق": لغات أخرى   أربُعو فیھ ؛ خیلنلالسطر من ا ؛الصف              

   ".رزتاق"و " رستداق"و

  . )2(دخیل : و قیل   )1()ھرست: ( فارسي  معرب ، و أصلھ : قیل  - 

 .زایا) السنین(فتصرفت فیھ صوتیا، بایدال  ؛وألحقتھ بأبنیتھا ؛تكلمت بھ العرب في الجاھلیة - 

 )المجاز سبیل(إطالق دالالتھ على توسعت في و .)افاق( ةیفارسال )الھاء(و .داال) التاء(و

  .)التشبیھ(

  - :قال ؛ال غیر ؛)01( مرة واحدةو .أمرؤ القیس ؛في الشعر الجاھلي ؛و أول  من استعملھا - 

  )3( .ارم رزدُقَخنبیھ  الَمَج ضمَّ اإذ *             كأنھ" ركوب" ھا وھٌمَنتضمَّ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خیلنو الزردق ،  السطر من ال: ( تھ  و أصل عبار) : رزدق( الجمھرة  : ابن درید  -)1

  .)أي سطر "رستھ "و الفرس تسمیھ    ،و غیره 

  -:ذكره في ثالثة مواضع... المعرب: الجوالیقي  -   

  ." )قرطاس" رزداق ب ...وه بأبنیتھم  و مما ألحق: (  56ص   -أ    

  .)"رستة" معرب و أصلھ  بالفارسیة   وھو فارسي(: ونصھ :)كما  في الجمھرة : (  205ص  -ب    

  .)وال تقل رستاق ،و ھو معرب ... الرسداق : ( وكان الفراء یقول  : (  206ص  -جـ     

  -:ونصھ: ذكره في موضعین) دق رز: ( اللسان  -)2

   )وھو دخیل) زردق(و ھو  الصف  ".الرستق"عن اللیث ، وكان اللیث یقول لھ الناس ، ( -أ     

  .)فارسي معرب   .الرزتاق و الرستاق واحد: ي نعن اللحا() ر س ت ق(  :و في  مادة -ب     

الصف من : الّرزداق بالفتحو "ُرستا"معّرب . السواد والقرى: الرُّزدق بالضم(: المرجع السابق: الفیروز أبادي -   

     .)"ُرستھ"السطر من النخل، معرب و الناس

  .) كما في الجمھرة و المعرب (  71ص  .معربة الاأللفاظ الفارسیة : شیر   يأد -   

  .)مھمل(: ربیة  غرائب اللغة الع: الیسوعي   -   

  .)..كما في المعرب والقاموس واأللفاظ الفارسیة(. 209،  208،  38ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .210ص  .)مخطوط..( االقتراض اللغوي : عثمان  طیبة  / وانظر   -   

  .)لداللة على ضلوع الجمل ل .المجازاستعملھا على سبیل  :ھنا(  466ص : الدیوان  -)3
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وھي من األلفاظ  ؛إلى أیامنا "معروف"ذو فاكھة شجر  نبات :)1(مانالـــــــّر -95

  .تداخلت في العربیة  قبل اإلسالم ،نیةآالقر

  .)رومونو(  )2( (…Roûmono) : امیة  و أصلھاأر: قیل  - 

  بضم الفاء ) عال ُف( فھذا البناء  .في جاھلیتھا  و تصرفت في بنائھا  ،تكلمت بھا العرب

وما نزال . األرامیة المضمومة )مدت المیم(كما  .مفقود في العربیة .دیدھاشو ت ؛العین حفتو  

  .- الیوم- نستعملھا إلى 

ال غیر، قال   .)01( مرة واحدة  ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  ، األعشى  - 

  - :یتغزل

  )3(  .كجید  غزال  غیر أن لم یعطل*          رمانتین و جیدھالو ثدیان  كا

  - : قال   .، كذلك ، ال غیر)01(مرة واحدة  ؛ذكرھا ، النابغة و - 

  )4( .و یخبأن رمان الثدي النواھد*     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل : ( المعرب  : الجوالیقي  -)1

  .)مھمل(: توكلي مال: السیوطي -   

  .)مھمل(  .األلفاظ الفارسیة  :شیر يأد -   

  .183ص   .غرائب  اللغة العربیة: الیسوعي  -)2

  .)مھمل(. سابقالمرجع ال: المنجد -   

  .)مھمل ( جم العربي  دراسات المع: ابن مراد إبراھیم   -   

من  لم یخُل :لم یعطل ؛)مجازي ( ا  نھ: الرمانتین  (  353ص   .محمد حسین/ د : شرح و تعلیق : الدیوان  -)3

  .) نزع حلیھا : الحلي  ، عطل المرأة  

  .91ص ) ابن عاشور : ( الدیوان  -)4

 مغرب العربي،عامیات ال وھي ماتزال مستعملة في ،یخفین: یخبأن(  52ص  .الطباع/ شرح  : //       -   

  .)وغیرھا من اللھجات العربیة )لیبیا-المغرب-الجزائر-تونس(
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نسبة إلى اسم " الرومیة"ومنھ صفة  ).معروفة تاریخیا(جیل من الناس  قوم؛  :الّروم -96

  .مدینة وھو من األلفاظ القرآنیة

وھو من الكلمات ". الروم"سورة و. )1( )غلبت الروم في أدنى األرض... (: ال تعالىق

  المتداخلة بین اللغات، ألنھا علم، )األعالم(

جرت على ألسنة العرب في . )4(فارسیة : ، وقیل)3(یوناني : ، وقیل)2(أعجمي : قیل - 

  .الجاھلیة

، ال غیر، قال )03( مرات )5(القیس، وثالث استعملھا في الشعر الجاھلي، أمرؤ وأول من - 

  - :منھا یتغزل

  )6(عراقیُة األطراف رومیُة الَكفِل *     حجازیُة العینین، مكّیُة الَحَشا     

  - :قال منھما. فقط )7( )02( واستخدمھا األعشى بعده، ومرتین - 

  )8(شََّبا إذا اجتسَُّھ أخطأ ال*      كما إلَتَمَس الرومي ِمْنشَب ُقْفَلٍة     

   - :واستعملھا طرف في وصفھ الناقة - 

  ــــــــــــــــــــــــــــ*     كقنطرة الرومي     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .02: الروم -)1
  .211ص ... المعرب: الجوالیقي -)2

  .)مھمل(. األلفاظ الفارسیة المعربة: أدي شیر -   
یوناني، من رعایا األمبراطوریة البیزنطیة (: وأصل عبارتھ. 258ص . غرائب اللغة العربیة..: الیسوعي -)3

  .) Roméos... القدیمة
  .)باب ذكر ما ورد في القرآن بالفارسیة( 79ص . عبد الكریم الزبیدي/ تحـ... كليالمتو: السیوطي -)4

یقال أنھم من ولد . فیقال بالد الروم... جیل من الناس: الروم(: 97ص . 3م: معجم البلدان: الحموي، یاقوت -   
نو رومي ابن َبزنطي بن یونان فأما الذین ھم الروم فھم ب. ... )علیھ السالم(بن اسحاق بن إبراھیم  لروم بن سماعی

  .)...بن یافث بن نوح علیھ السالم
  .97ص . 3 المجلد. الجوھري –األزھري  –ابن الكلبي  –عدي : لـ. أراء أخرى/ وانظر -   
  .100ص . في المجلد نفسھ )الرومیة(/ وانظر -   
  .)مھمل(: المرجع السابق: المنجد -   
اسم األمبراطوریة : الروم(. 245ص . 10ج. القاھرة. )ت.د(. )ط.د(. الشعب/  مطبـ: المعارف اإلسالمیة ةرئدا -   

وأطلق ھذا االسم في اللغة ... أو البیزنطیین. والروم معناھا بالد الرومان. البیزنطیة في اللغتین الفارسیة والتركیة
لذین كان یطلق علیھم اسم یونانیان أو ا. التركیة للداللة على الیونانیین المحدثین، تمییزا لھم عن الیونانیین القدماء

  .)األیونیین
  .485،  484،  169ص ص : الدیوان -)5
  .484ص . نفسھ//   :     -)6
  .117،  04ص ص . محمد حسین. د. وتعلیـ/ شر: الدیوان -)7
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ركیة من وھي ت. في المعاجم )مھملة(: )فعلة(: منشب(. 117ص . "     "      "   . نفســـــــــھ: الدیوان -)8
  .)"النشاب"
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  ،"اآلس"طیب الرائحة و ال سیما  كل نبٍت   :)1(یحانــّرالـ -97

  .ھو من األلفاظ القرآنیةو

  .، تداخل  في العربیة) ریھونو(ي أ )2( (Rihono): آرامیة  ، وأصلھ : قیل - 

 فيیستعمل  )×( زالیماو؛ )*(ي الشعر األندلسيثر فكوا اھلیتھفي ج وتكلمت بھ العرب

  ...أیامنا إلىاللھجات العربیة 

  - :)على سبیل المجاز(الغیر ، قال  )01( عنترة  ، ومرة  واحدة ھستعمالمن اأول و - 

  )3( .على  المجد راٍصِح ساداٍت جماجُم*           یحانتي  رمحي و كاسات مجلسيور

  - :ا مقال  منھ .ال غیر )4( )02(مرتین  ؛وذكرھا النابغة - 

  )5( .یحیون بالریحان یوم السباسب*          زاتھمُجُح  ٌبطیِّ  اِلَعالنِّ رقاُق

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(  ...المعرب: الجوالیقي  -)1

  .)... فیما ورد في القرآن باللغات... (: رغم أن موضوعھ )مھمل(المتوكلي : السیوطي -   

   .)مھمل(. المعربةاأللفاظ الفارسیة : شیر  يأد -   

  .)تثبما ھومك: ة  آرامی(  184ص   .غرائب اللغة العربیة:  الیسوعي  -)2

  .)مھمل(. المرجع السابق: المنجد -   

  .)مھمل ( معجم العربي  دراسات  في ال: ابن مراد إبراھیم   -   

  .)، ولم یرو في شرح مولوي 173ص )  یدع: ( الدیوان  -   

  .98،  21 ص الطباع ص/ و شرح  190،  49 ص ص) ابن عاشور : ( الدیوان  -   

  التي انتقلت مع العربیة من الشرق في الشعر األندلسي" المصطلحات الحضاریة" )حول(" دراسة/ "سننشر -)*

  -إن شاء اهللا–

؛ فھي من األفعال الناقصة "ما یزال"ما یزل الشيء، األمر على حالھ، وأما : ما یزال؛ بل الصواب: ال یقال -)×

  .لتماثلھما شكال. ا في العمل والداللةوكثیرا؛ ما یخطيء المدرسون في الفرق بینھم.العاملة في المبتدأ والخبر

  .173الص . )عید(: الدیوان -)3

  .)مولوي/ شر(في: لم یرو -   

  .190،  49ص ص . )ابن عاشور (: الدیوان -)4

  .98،  21ص ص . الطباع/ شر//    :     - )5  
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ال ق وثوب لین، رقی): ریطة(ومنھ .ریاط: ج) الراء وتشدیدھا بكسر( :یطالـــــــرِّ -98

  ،تكون  إال بیضاء

أو سكت  )1(المراجع وأھملت  في أغلب  ،صولھاأالتي  فقدت  ،من األلفاظ المتداخلةوھو 

  .)القرن الخامس میالدي( .تكلمت بھا العرب  في جاھلیتھا .عنھا

قال  .ال غیر ، )02()03( ثالث مراتو .أمرؤ القیس ؛ل من استعملھا  في الشعر الجاھليأوو - 

  - :منھا

  )3(. خالالاط و في یالغواني في الر قتیُل*      ھ      لر عنھن الطریق و غْوصَِّقُی

  - : قال   .ال غیر  ،)01( مرة واحدة  ،و ذكرھا  النابغة - 

  )4(. ِدَرلغزالن بالَجكا الھواجِر ُدْرُب*             یط فانقھاالرِّ ذیوَل تكضااالرو 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( المعرب : الجوالیقي  -)1

  .)مھمل(: المتوكلي: السیوطي -   

  .)ملمھ(. األلفاظ الفارسیة  المعربة : شیر ي أد -   

  .)مھمل(  .غرائب اللغة العربیة : الیسوعي  -    

  .)مھمل( .دراسات في المعجم العربي: ابن مراد -    

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -    

  462،  406،  373ص : الدیوان  -)2

  .)برد مخطط من برود الیمن : الخال  ؛النساء الجمیالت : الغواني (  373ص : الدیوان ) 3

   83ص   .)ابن عاشور(: الدیوان  -)4

  .)ـــــــــــــــــــــــــــ *       ھا قط فنیالساجیات دیول الر( ىروُی  42ص   .الطباع /شرح //  -    

 .)الالبسات الریط  يالجوار:  تالركضا(    
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 - بـــاب الــــزاي -
 
  
  - :المصطلح - 
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  .الزخرفة - 102

  .)الزنبقة ( الزنبق  - 103
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 ،)بالتخفیف(أیضا  الزیبقو ،)الزاي مع تشدیدھا، وھمزة على نبرةبكسر ( :الــزئبق -99

، یستعمل  في الطب لعلمیةفي األوساط  ا "معروف" جاٍر .ذائبةال "الفضة"یشبھ  وھو معدن

  .بالعربیة "الزاووق"و والطالءدرجة الحرارة لقیاس وغیره 

  ،في العربیة  على عھد الجاھلیةمن األلفاظ المتداخلة  :ھوو

   .)1(" الزاووق"و یقال  لھ ایضا  ،معرب: قیل - 

  ) Zîveh) زیوه(  ُھواصل( .فارسیة :قیلو - 

  .)2() ماء( "آب"و، ) فضة: ("سیم" .)سمآب(عن  .ةزقالمح

  ،)01( إال مرة واحدة ،و لم یستعمل في الشعر الجاھلي - 

   - :ال غیر  قال ،)01( عنترة  و مرة واحدةفي الشعر الجاھلي  ،   و أول من استعملھ - 

  )3( .یترجرُج قواریر فیھا زئبٌق*             اعي نجوم اللیل و ھي كأنھارأ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .218ص  ...المعرب: جوالیقيال -)1

  ).مھمل. (المتوكلي: السیوطي -   

  .76ص ... األلفاظ الفارسیة: شیر يأد -   

  .231ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي   -)2

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  -:اھیمإبر ؛ابن مراد -   

  .   969 ر / 412،  411ص ص . 2ج. المصطلح األعجمي -   

  .")زیوه " من الفارسیة  ( . 105ص  .دراسات  في المعجم  العربي -   

 .43ص  .)عید: ( الدیوان  -)3
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  "الزبرجدة"ومنھ ؛ ریم، جوھرحجر ك :)بفتح الزاي  وتشدیدھا(   :الزبرجـــد -100

    .)1(" الزبرج"و  "الزمرد: "و فیھ لغات 
  .في العربیة على عھد  الجاھلیة ،من األلفاظ المتداخلة ؛وھو

الخلط : الحظ -  ،)5(یونانیة: وقیل.  )4(و قیل فارسیة . )3(أعجمیة : وقیل – )2(عربیة: قیلو - 
   !والتداخل؟

ال تجتمع في كلمة  )ز، ب، ر، ج، د(، وھذه األصوات مفقود في العربیة .)فعللل(وھذا البناء 
  .عربیة محضة

   - :دلیلب ،القائل بعروبتھا .الیمكن  قبول الرأي ؛و لذا
  .في العربیة رابة الوزنغ - )أ
   .)د ،ج ،ر ،ب ، ز(رابة تألیف األصوات غ - )ب
على ممج ، غریبا علینا ادَبَل - ناثراتي بھ فعلى النطق  ؛لوال تعودناف ؛اسمعیَّذوقیا و - )جـ
نقیس لحتى في الوزن تماثلھا أو تقاربھا،  )كلمة(أن في العربیة  ؛ال أذكرو ؛"العربیة األذن"

  .علیھا
 )المعرب األعجمي الممن الكض( )معّرب(الجوالیقي ( :اللغویین األساتذةتصریح وإقرار  - )د
  .)عبد السبحان – الیسوعي –شیر  يدأ - 
  .)األعشى  ، عنترة  ، النابغة ( شعراء  )03( إال عند ثالثة  ؛و لم ترد في الشعر الجاھلي - 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)زبرجد(  .التھذیب: األزھري  -)1

  .)زبرجد(   .الصحاح: الجوھري  -   

  .)الزبرجد: ( اللسان : إبن منطور  -   

  .)ھو المتفرد بھذه المقولةو( )//      (المرجع السابق : ابن درید -)2

  )ضمن المعرب من الكالم األعجمي( )معروف: ( 223ص  .المعرب:  يالجوالیق -)3

  .")زبرجد" أنھ فارسیة  (  76ص  ..األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -)4

 .)أحجم عن ذكر أصلھ فیھا(و  )صنفھ في قسم األلفاظ الفارسیة(  231ص   .غرائب اللغة  العربیة: الیسوعي  -   

  .)األلفاظ الفارسیة –المعرب ( /عن 119،  40 ، 19ص  ص. الفارسیة المعربة ل في األلفاظصالمف: المنجد  -   

  .)من الفارسیة ( ... 102دراسات  في  المعجم العربي  ص  -:  إبراھیمابن مراد،  -   

  .)ثلھم( ، )974: ر (  414ص .  2ج ...المصطلح األعجمي   -                                 

  .214 -213ص  .)مخطوط(  ...اإلقتراض  اللغوي: یبة  عثمان ط /و انظر - 

  .46ص . )مخطوط(... المعرب: عبد السبحان -)5
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  - :قال .ال غیر  .)01( مرة واحدةو شى ،عو أول من استعملھا  األ - 
  )1( .شیئا نكیرا لُتو یاقوتة ِخ*          فوقھ ةزبرجد لَّوَج

  - : ال ق .فقط )01( واستخدمھا  عنترة  ، مرة واحدة - 
  )2( .و قالئد من لؤلؤ و زبرجد*          یطلعن بین سوالف  و معاطف

  - :قال  .ال غیر  ؛)01( و مرة واحدة ،و وظفھا النابغة كذلك - 
  )3( و زبرجِد من لؤلٍؤ ٍلصََّفو ُم*           نحرھا  َنیِّبالدر و الیاقوت  ُز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .95ص  .محمد حسین/ د : شرح و تعلیق :  الدیوان  -)1

  .86ص   .دار بیروت –دار الصادر   / طباعال/ شر: الدیوان  -   

  .212ص ) عید: ( الدیوان  -)2

  .133ص  .الطباع/ شر//    :      -   

  .102ص  .)ابن عاشور : (الدیوان  -)3

  .133ص  .الطباع/ شرح //  -   
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القرآنیة   األلفاظ و ھو من  ،زجاجات: ج ، صناعة، )من الزجاج(   :الزجـاجــة -101

المصباح   اة فیھا مصباح ،كمثل نوره  كمش  ،و األرض نور السموات اهللا:( تعالى اهللا ، قال

  . )1( )الزجاجة  كأنھا كوكب  دري، زجاجة في

  - قبل اإلسالم  - وھي من األلفاظ المتداخلة في العربیة  

  .في الجاھلیةتكلمت بھا العرب  .)2( ( Zgoûguito) و أصلھ .أرامیة:  قیل  - 

  - :قال .ال غیر ،)01( و مرة واحدة  ،نابغةال ،في الشعر الجاھلي .و أول من استعملھا - 

  )3( .مِدمن الرَّ ْلَحْنلم ُت  الزجاجِة  مثَل*          ھُعِبْتو ُت یٍقھ جانبا  ِنفُّیُح

  - :قال. ، ال غیر)01(ووظفھا األعشى بعده، وفي موضع واحد - 

  )4(. مقلُِّص أسفل السربال ُمْعَتِمُل*     یسعى بھا ذو زجاجة لھ ُنَطٌف     

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .35: النور -)1

  .)مھمل(  ..المعرب: الجوالیقي  -)2

  .)آرامیة (  184ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .85ص . )ابن عاشور : ( الدیوان  -)3

  .)بل ج: یحیط ، نیق : ف حیــ(  43ص   .الطباع /شر:    ////     -   

  .59ص   .محمد حسین. د/ شرح و تعلیق: الدیوان  -)4

 ؛ملت، معالقرطة ؛اللؤلؤة: ة َفْطج َن: النطف (  147دار بیروت  ص  –الصادر دار  -طباع/ شر: الدیوان   -   

 .)مجتھد في العمل و الخدمة
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 ن األلفاظ المتداخلة في العربیةوھي م ؛، التزیین ، النقشالتصویر   :الزخرفة -102

  .وھي قرآنیة

 )خرافیاُز Zoghrafiya)()بفتح وضم الزاي( خرفخرف، وُزَز(:اصلھأو .یونانیة: قیل - 
)1(  

  .العرب  في الجاھلیة اتكلمت بھ

 مرة واحدة، ولم یذكرھا إال عنترة ھو قولالشعر الجاھلي،من  ھفی  تستعملأ نصو أول  - 

  - :قال ؛رال غی .)01(

 )2(. و نار ھجرك ال تبقي و ال تذر *        مزخرفٌة جناٌت ِكوصِل نعیُم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .) مھمل (  .المعرب: الجوالیقي   -)1

  ).مھمل( .المتوكلي: السیوطي -   

  .)مھمل(   .األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -   

  .)یونانیة : (  259-258ص   ص. غرائب اللغة العربیة:  الیسوعي  -   

  .)مھمل(. ابقلسالمرجع ا: المنجد -   

  .112ص ) عید: ( الدیوان  -)2
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  ".الیاسمین"دھن  یستخرج منھا" معروفة"زھرة  ،نبات   :الزنبق -103

  .الخامس المیالدي تقریبا منذ القرن. األلفاظ المتداخلة في العربیة وھو من

  .تكلمت  بھا العرب  في جاھلیتھا ،) زیوه( من  :و قیل.  )1( ھزنب: فارسیة: قیل - 

  - : قال   ؛ال غیر  .)01( و مرة واحدة ،أمرؤ القیس ،و أول من استعملھا - 

  )2( .و زنبِق زكيٍّ )*( من مسٍك َنْختضمَّ*         )*( ا  غزلة و جآذرالحواَی و فوَق

  - :قال منھما  .ال غیر )3( )02( مرتین  ،وذكرھا األعشى - 

  )4( .قنبعتیق و ز لھ ما اشتھى راٌح*          الذي سار  ملكھ )*( شھنشاه  )*( كسرىو 

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)أسقط نونھ( لم  یذكر أصلھ ) : زبق(   .الجمھرة  :ابن درید -)1

  .)مھمل (  .المعرب: الجوالیقي  -   

  .)تعریب  زنبھ(  80ص  .األلفاظ الفارسیة  المعربة: ر شی يأد -   

  .)زنبھ(   .قسم األلفاظ الفارسیة:  232ص   .لعربیةغرائب  اللغة ا: الیسوعي   -   

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  .)مھمل ( دراسات في المعجم العربي : ابن مراد إبراھیم  -   

  .213،  212ص  ص. )مخطوط(   ..اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة  /وأنظر -   

  .321ص : الدیوان   -)2

  .217،  55ص   ص. محمد حسین/ د: یق شرح وتعل: الدیوان  -)3

  .217ص  .نفسھ :الدیوان -)4

  .) 10/146و الشطر الثاني في اللسان م (  216دار بیروت  ص  –دارالصادر : الدیوان  -   

) مسك(باستثناء  .راجعھا في أبوابھا من ھذا البحث. كلھا أعجمیة )جآذر، مسك، كسرى، شھنشاه(ھذه األلفاظ  -)*

  .ب الحجمبسب) مھملة(
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ینبت : قال ابن قتیبة. نبات ذو عروق تسري في األرض، یؤكل رطبا  :الزنجبیل -104

والعرب . وكذلك القرنفل. وأجوده ما یحمل من بالد الصین... في أریاف عمان، ولیس بشجر

  .)مجازا(وأطلق على الخمرة لطیبھا . )1( )عندھم ستطاٌبُموھو (تصفھ بالطیب، 

  .الزنجمن بالد : وقیل - 

تعددت فیھ . )2( )...ویسقون فیھا كأسا مزاجھا زنجبیال(: قال تعالى. وھو من االلفاظ القرآنیة

  .اللغات وتداخلت

: زنجي وقیل: صیني، وقیل: ، وقیل)4( )شنكپیلفارسیة تعریب (: ، وقیل)3(معرب : قیل - 

ھندي : ، وقیل)لزنجبی(سریانیة : وقیل. )زنقفري(أي ". zinguiveri"، وأصلھ )5(یونانیة 

  .والعرب تسمي الخمر زنجبیال من باب النقل المجازي لطیبھ. )6(من السنسكریتیة 

   أین الحقیقة؟ . !  وبشكل عجیب ؟. فإذن، كما ترى ھو من األلفاظ المتداخلة - 

 وھو صیني ..فھو؛ فارسي، وھو یوناني وھو سریاني وھو ھندي. بین عدة لغات - أ  

  .بيوأخیرا معرب في حكم العر
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)دون ذكر المرجع( )عن الدینوري( 222ص ... المعرب: الجوالیقي/ عن -)1

  .17: اإلنسان -)2

  .)الخمر... معرب: والزنجبیل(: وأصل عبارتھ: )زنج( .الجمھرة: ابن درید -)3

  .)أحجم عن ذكر أصلھ(. 222ص . المرجع السابق: الجوالیقي -   

  .)كما في الجمھرة والتھذیب(:)زنج(: اللسان: ابن منظور -   

  .)لقرآن الكریم بالفارسیةباب ما ورد في ا( 80 – 79ص ص ... المتوكلي: السیوطي -)4

  .80ص ... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -)5

  .)زنج(: التاج: الزبیدي -   

  .1303ص : البرھان في علوم القرآن: الزركشي -   

  .259ص ... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .212 – 211ص ص . )مخطوط(... اإلقتراض اللغوي: عثمان طیبة/ أنظر -)6

  .)المفصل في األلفاظ الفارسیة –ات في المعجم العربي دراس(: وأھمل في -
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 متداخل في العربیة؛ وفي بعض اللغات األوربیة الحدیثة كالفرنسیة - ب  

"zinguiveri "لألسباب؛  

أن أغلب الروایات؛ تقر بأنھ كان یحمل من بالد الصین أو الزنج، : من الجھة التاریخیة - 1

  .)موطن المنبث(

إلى أرض الزنج، أو قوم الزنج؛  هنسبو: )ج. ن. ز(أنھ مركب من : كیبیةمن الناحیة التر - 2

بھ إلى أرض  جروناكانوا یت مألنھ". طیب الزنج"أي : نبات أو طیب: ؛ بمعنى)پیل(ومن 

  .العرب وغیرھم

  .أن العرب كانت تستورده من بالد الزنج - 3

  .البتة )ز، ن، ج(ت أنھ ال تجتمع في كلمة عربیة محضة أصوا: من الناحیة الصوتیة - 4

ومع ذلك؛ . مفقود في العربیة" فعللیل"تقرر قوانین الصرف، أن وزن : من جھة الوزن - 5

  .فإن العرب استعملتھ منذ الجاھلیة

. فقط في كامل شعره المحقق )1( )02( ومرتین. واول شاعر سجل لنا استعمالھ ھو األعشى - 

  :والریقواصفا؛ النفس  )وعلى سبیل المجاز( - :قال منھما

  )2(. ــل خالط فاھا وأْرًیا َمُشوَرا*     كأنَّ جنیا من الزنجبیــــ       

  وفي روایة أخرى؛ - 

  )3(. ــل باتا بفیھا وأریا مشورا*     جبیـــ     نكأن القرنفل والز

  وفي روایة ثالثة؛ - 

  )4(. ــاحا على أري الدبور نزل*     لزنجبیل وتفــ     اكأن طعم 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .277،  73ص ص . محمد حسین. د/ وتعلیـ/ شر: الدیوان -)1
  .173،  85ص ص . بیروت. ردار صاد/ ط//    :     -   
  .73ص . )محمد حسین/ د (: الدیوان -)2

  .85ص . )...دار صادر/ ط(//   :      -   

  .)دار صادر/ ط. محمد حسین، وال. د/ ط". المعتمدتان في البحث"لم ترد في الدیوان بطبعتیھ (ھذه الروایة؛  -)3
  :والمثبت ھنا؛ ما رواه

  .222ص ... المعرب: الجوالیقي -
  .فیھا: بدال؛ من )...في ریقھا... ( )زنج(: اللسان: ابن منظور -

  .173ص . دار بیروت –دار صادر / ط: الدیوان -)4
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  -  نـــــیـّبـــاب الس -
  

  - :المصطلح - 

  .ساسان - 105

  .ساباط - 106

   .)سابریة(السابري  - 107

  .)ساآتیدمى( ساتیدما - 108

  .جنجلالس - 109

  .السربال - 110

  .السراج - 111

  .السرو - 112

  .السفرجل - 113

  .السفسیر - 114

  .السفیر - 115

  .)سلوق(السلوقي  - 116

  .سلیمان - 117

  .السمسار - 118

  .)السمھریة(السمھري  - 119

  .)نینیسطور (نین یس - 120

  .السوسن - 121

  .السیسنبر - 122
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و ھو من األلفاظ  .  )1(محلة  بمرو  ؛ملك الفرس  جد ملوك ، األكاسرة  :ســـاسان -105

    .معروف" بنو ساسان" األعالم المتداخلة في العربیة   على عھد  الجاھلیة

  - : قال   .، ال غیر)01( مرة واحدةواألعشى  ،  ؛الجاھلي   في الشعر و أول من استعملھا - 

  )1( .ورُقو ُم كما لم یخلد قبل ساساُن*          بخالد فما أنت  إن  دامت علیك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ــــــــــــــ

  .171ص .  3معجم  البلدان ، م : یاقوت  ،الحموي -)1

  .)مھمل( ؛المعرب: الجوالیقي   -   

  .)مھمل (  .غرائب اللغة: الیسوعي   -   

  .)الملوك الساسانیة وإلیھ ینسبھو أْرد شیر ابن بابك ... (. 217،  44ص ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .) إنھ ملك الروم : یقال  : مورق (  217ص : الدیوان  -)2
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سجینا  .النعمان فیھ تھ طریق، السجن الذي ماتتحسقف بیت دارین و   :)1( ساباط -106

  .ھ العرب في جاھلیتھات، استعملمن األلفاظ األعجمیة المتداخلة  في العربیةھو 

  .)2(مظلمة  ) شویھ پسا: (وأصلھ ؛فارسیة :قیل - 

  - :قال .ال غیر .)01( واحدة ومرة ،األعشى .وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي - 

  )3( .قوھو محزر حتى ماًت بساباَط     *      ھبَّى  من  الموت َرَجما أْنفذاك و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ـــ

  

  .)مھمل: ( المعرب -)1

  .)"بالس آباد"معرب ... (القاموس : الفیروز آبادي -   

  .)أي المظلة" سابھ بوش"معرب ... ( 84ص ... األلفاظ الفارسیة: آدي شیر -   

  .منھ. 216أیضا ص / نظروا. )مضلھ( 42ص . المرجع السابق: المنجد -   

   .)فارسیة( 232غرائب اللغة العربیة  ص  -)2

  .)اسم رجل: وبالس" بالس أباذ"موضع معروف ... ساباط السري( 3ص. 3م. المرجع السابق: الحموي -   

  .)النعمان علیھ قمضی: قمحزر( 219ص   .محمد حسین/ شرح و تعلیق  د: الدیوان -)3
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ھو من " السابریة " منھ ن الثیاب رقیق ومضرب    :)سابریةال(ابري الّس -107

  ،األلفاظ المتداخلة في العربیة

    أصلھ . وملكھ سابور وسابور، أعجمي ،احدى مدائن الفرس) سابور(إلى  نسبة: قیل - 

  .)1( )ورپشاه (

معروف في   .الفارسیة  )الھاء(وحذف  "سینا" ."الشین"صرفت فیھ العرب  بإبدال ت - 

  .لجاھلیةا

    - :قال .ال غیر .)01( مرة واحدةو ،أمرؤ القیس ،ل من استعملھ   في الشعر الجاھليأوو - 

  )2( .اَعلََّضالُم السابريَّ يَّعل يفْدُتو*          ي  و بینھاِنْیَب وِرن  المأُثى  عاَفَجَت

  - : قال  .ال غیر  .)01( و ذكرھا  األعشى  ، مرة واحدة - 

  )3( .عُجْنَأ ِحْشالَك ضامُر لطیٌف تَُّقَأ*          ٌنیَِّل ابریِةالسَّ يَِّطو بطن َك

  

  

  

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  
  ).)شاه بور : ( و إنما  ھو بالفارسیة  ( .....  . 242ص   .المعرب: الجوالیقي   -)1

  .)مھمل(. فاظ الفارسیةاألل: أدي شیر -   

  .   )مھمل(. المتوكلي: السیوطي -   

  .)مھمل (   .ائب اللغة العربیةغر -   

  .وكذا في المفصل )مھمل( ؛دراسات في المعجم العربي -   

  .)ذو  أضالع: المضلعا  ( 361ص :  الدیوان  -)2

 .42ص  .)عید :  ( الدیوان  -)3
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من األلفاظ  وھو. جبل )"ساآتیدمى"ن بمد السین وفیھ لغة ثانیة بمدْی( :)1( ساتیدما -108

ھ أغلب المصادر توأھمل .-  حتى اآلن - من عھد الجاھلیة  غیر معربةخلة  في العربیة المتدا

  االستعمال مھمل في أصلھ... تیدماآس: (إال الحموي، قال عنھ .المتخصصة والعامةالمراجع و

وإما   عرھم،ألنھم قد أكثروا من ذكره في ش .في كالم العرب، فإما أن یكون مرتجال عربیا

  ).)2(ھو جبل بالھند  : قال العمراني ؛یاأن یكون  أعجم

 بني (ویقع في بالد ". ھرقل"لھ یوم مشھود بین العرب و: أنھ لیس كذلك فالجبل ؛وأرى

غیر مھضوم عندي . )جبل بالھند.. (وقول الحموي  ؛لیل قول األعشى اآلتيدب. )*( )ُبرجل

  .أیضا

   - :نھاوالقبول م. والمعقول. قد تكون أقرب إلى المنطق - : بأدلة

  .وھو أقدم منھ وأدرى بجغرافیتھ وزمنھ. )البیت(قول األعشى  - أ

في بیت، األعشى لیس ھندیا، ألنھ لم یعرف في التاریخ أن الھنود یسمون قادتھم " ھرقل" - ب

ج ": الھراقل"أن  )تاریخیا وعسكریا(والمعروف . ، وال حتى الفرس"ھرقل"بـ" العسكریین"

   - بعد االنقسام السیاسي - اني ثم روم. إطالق یوناني" ھرقل"

 -  اسیاسی( اوصراع اأبعد من فارس والیونان والرومان على العرب وأقل احتكاك؛الھند - جـ

  .مع العرب )اعسكری

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .)مھمل(. الجمھرة: ابن درید -)1

  .)مھمل( .المعرب: الجوالیقي -   

   .)مھمل( اللسان: ورظابن من -   

  .)مھمل( .األلفاظ الفارسیة: شیر يأد -   

  .) مھمل...( التقریب   :  الجزائري  -   

  .)مھمل(   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .) مھمل( دراسات  في المعجم العربي  :  ابن مراد  ابراھیم   -   

  81ص  .ثمن ھذا البح )باب الباء(. )نابنو برج(/ أنظر -)*

  .168ص .  3معجم البلدان  ، م:  الحموي ، یاقوت  -)2
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یقع في بالد . )بیت األعشى(" ھرقل"بین العرب و" المعركة"الجبل الذي، وقعت فیھ  - د

واهللا  - كانوا على صراع دائم مع القبائل العربیة ". الروم"قوم من : وھؤالء. )بني برجان(

  - أعلم 

كالفرنسیة  )الحیة اآلن(اللغات األوربیة الحدیثة معروفة في " ھرقل"أن كلمة  - ھـ

  .رومیة: وإنما ھي .ھندیة لیست بأنھا )HURKUL(  جلیزیةنواال

  - :قال  .، ال غیر)01( و مرة واحدة ،األعشى  ،في الشعر  الجاھلي   ،أول من استعملھاو  - 

  )1(. ْحَجَر َبْأُسفي ال  رجاَنمن ُب*           ىَمو ھرقال یوم ساآتیْد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .239ص . محمد حسین. د/ شر: الدیوان -)1
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معانیھا، قطع من سبائك الفضة، من و ؛المرآة )بفتح السین وتضعیفھا( :جنجلالسَّ -109

 بإبدال )2( "الزجنجل" )بالزاي( وفیھا لغة أخرى .)1(الزعفران وماء الذھب أو الذھب نفسھ و

  .من األلفاظ المتداخلة في العربیة. لقربھما  في الصفیر) یازا(السین 

الحظ  – .)5(فارسیة : وقیل. ھندي أیضا :و قیل .)4(تینیة ال :و قیل – .)3(رومیة : قیل - 

  !االختالفات والخلط؟

اال  في عرف  لھا  استعمنو ما تتا  بعد ذلك، فال   ،ا  باللغتینتكلمت  بھ العرب  في جاھلیتھ - 

  .الحدیث و المعاصرالعصر 

 قال .، ال غیر)01(مرة واحدة و، أمرؤ القیس ،ل من استعملھا  في الشعر الجاھليو أو - 

   - :یتغزل

  )6( كالسنجنجِل ھا مصقولٌةبترائ*          مفاضٍة غیُر مھفھفة بیضاُء

  
  

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 227ص : ، المعرب   صحاحال –التھذیب  -الجمھرة  (  :ذكرت  معظم ھذه  المعاني  في -)1

  .) السجنجل ( : ابن منظور -   

  .) "السجنجل"لغة  في " جلنالزج" (:  222ص   .المعرب: الجوالیقي  -)2

  .)معرب ھو الزرنیخ  فارسي  :حاتم عن األصمعيأبو قال (  222ص   .رجع نفسھالم: الجوالیقي  -   

و ربما  وافق  العربي  :ة  بالرومیة  قال  أبو عبیدة آالمر) و السجنجل ) : ( السجنجل (  227و في  ص  -)3

  .)الجمھرة(: ، و أصل العبارة  البن درید ) األعجمي 

  ).)سجنجل(التاج   –القاموس  - اللسان   - الصحاح  –التھذیب  -(و كذا في   -

  ) معرب عن الرومیة (  55التقریب  ألصول التعریب ص : الجزائري   -

حة فضة  مصقولة  ، كانت تستعمل  صفی:  سجنجل (   278غرائب اللغة العربیة ص : ھذا رأي الیسوعي -)4

  .)المرآة قبل اختراع  الزجاج ك

  .)مھمل (   ؛األلفاظ  الفارسیة   المعربة: شیر   يأد -   

  .215 ،   214 ص ص .)مخطوط( ...اللغوي تراضقاال:  عثمان طیبة /وانظر  -   

  .222ص . ابقالمرجع الس: الجوالیقي -)5

  . 74،  31 ص ص: الدیوان   -)6

  .227ص  .المعرب –التھدیب  -الجمھرة    -   
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 سرابیل ومنھ الصفة: ، ج)سبیل المجاز(على  )1(، الدرع القمیص  :ربالالّس -110
  .)مسربل(
 و سرابیل  تقیكم بأسكم وجعل لكم سرابیل تقیكم  الحر(  :لقرآنیة، قال تعالىھو من األلفاظ ا - 

     .، وھو من األلفاظ  المتداخلة في العربیة )2( )كذلك یتم نعمتھ علیكم لعلكم تسلمون 
أي ) سر( مركب من " سربال " و أصلھ    "شروال"ب ، معرَّ )3( فارسیة معرب: قیل  - 

: فقالتواشتقت العرب منھ أفعاال  على عادتھا  في التصرف   )قامةأي  ال" بال" فوق و من 
القیس واألعشى  يءامر(جاء في الشعر الجاھلي لدى ..، مسربل یتسربل ،، سربلسربلُة

  .)وعنترة والنابغة وزھیر
  - :امال غیر  ، قال منھ )4( )02( و مرتین  .و أول من استعملھ امرؤ القیس - 

  )5( .رباليِس ى إذا قمُتسَِّنُت لعوٍب*          لٍةْفَط العوارِض ضاُءو مثلك بی

  - :فقط قال منھا  )6( )05( خمس مرات  ،و ذكرھا األعشى - 
  )7( .لِمَتْعُم السرباِل أسفَل ُصلَِّقُم*          ٌفَطلھ ُن یسعى بھا  ذو  زجاجاٍت

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ــــــــــــــــ

  . )اللسان  –الصحاح   –التھذیب  (:، وكذا  )  سربل (  الجمھرة : ھذا قول  ابن درید   -)1

نین في األصفاد، سرابیلھم من قطران وتغشى وترى المجرمین یومئذ مقرَّ( 50 – 49: وإبراھیم. 81النحل  -)2

  .)وجوھھم النار

  .)مھمل(المعرب : الجوالیقي -)3

  .  88ص   .األلفاظ  الفارسیة  المعربة: شیر يأد -   

  .233ائب اللغة العربیة ص غر: الیسوعي  تبعھو -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .216،  215 ص ص)  مخطوط( .تراض  اللغوي القا .عثمان طیبة/ وانظر -   

  .493،  104:  ص ص: الدیوان -)4

  .)تذھب بفؤادي حتى أنسى قمیصي :  يتنس(  104نفسھ  ص : الدیوان -)5

  .)  295،  165،  147،  139،  59(  ص ص  .محمد حسین/ شرح و تعلیق  د: الدیوان -)6

  .59نفسھ  ص: الدیوان -)7
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  - : )الدرع بمعنى(كذلك قال  )01( وظفھا  عنترة ، مرة واحدة و - 
  )1(ر .األشبال ْھكاللیث بین عریْن*          و مسربل حلق الحدید مدجٌج

  - :امسب إلیھ قال منھفیما ین  )2( )02(واستخدمھا النابغة  مرتین - 
  )3( .ُعراِقلھ و  َب من  ناٍر سرابیٌل*          ْتَعِطُقمن كان  ال یھوى  ھواك َفف

  ) على سبیل المجاز : ( ال غیر  ، قال    )01( و رددھا زھیر ، مرة واحدة - 
  )4( ِدعضَُّم قيٍّزافي ر  مسربلٌة*           تھا  و كأنھاو حشیِّعلى فجالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

  .73ص )  عید: (الدیوان -)1

  376ص )   مولوي: (الدیوان -   

  .160،  32 ص ص)  ابن عاشور: (دیوانال -)2

  .32نفسھ  ص : الدیوان -)3

: معضد ،الكتان: اءت و ذھبت ، الرزاقيج: ، تجولالبقرة الوحشیةأي  :ھي جالت( ؛228ص : الدیوان -)4

  .)مخطط
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ي ف تخلاتد ؛وھو من األلفاظ القرآنیة  ،المصباح، إضاءة  :)1( ـراجالســــّ -111

  .بعد تعریبھا. لجاھلیةالعربیة  على عھد ا

  . )2(أضاء  ، chrag  من  Chrogo : .........أرامیة  ، و أصلھ : قیل - 

  .جاھلیتھا العرب في اتكلمت بھ - 

  - : قال  .ال غیر  .)01( النابغة  ، ومرة واحدة ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

  )3( .ِدوِقالُم راُجا ِسكان  محجوًب قد*      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ــــ

  .) مھمل  (  .المعرب :   الجوالیقي   -)1

  .)مھمل( الفارسیة  المعربة  ظاأللفا: شیر   يدأ -   

  .)مھمل ( المتوكلي :  السیوطي  -   

  .186ص   .غرائب اللغة: الیسوعي  -)2

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  ) .راج السِّ ھا حسَنسُنُح َبَحأي إذا رأیتھا َص(  95ص ) ابن عاشور : ( الدیو ان  -)3
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  ،سروة: ، جروشجن غلظ الجبل من الوادي، وانحدر مصفة لما ارتفع   :وـُرالســـّ -112

، ا لتي ةرییاظ الحممن األلف وھو .في اللھجة  العربیة الجزائریة - إلى الیوم  - ھو معروف و

   .)شى، طرفةعمرؤ القیس، األا(: شعراءالعھد  الجاھلیة  ، بدلیل أقوال  دخلت  العربیة على

  . )1(بأرض الیمن  )  سرو حمیر( عرف عندھم  باسم و

   .)، طرفةالقیس، األعشى يءلدى امر ( ،عفي عدة مواض  ،ذكر في الشعر  الجاھلي - 

  .)2() شجر: و  أي سر  sarwo: (و أصلھ  .أرامیة: قیل  - 

   - :ال غیر قال  )01( امرؤ القیس  و مرة واحدة  ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )3( میٍرحو  یضيء الدجى باللیل عن سرٍو*          ھل ترى  ضوء  بارق  يَّخلیَل ْرصَّتب

  - : ، ال غیر  قال   )01( مرة واحدة ، كذلكو ذكرھا األعشى - 

  محمص فأوریشلفعمان  *          آفاقھ للمال   و قد طفت

  )4( .ْمُرفأي مرام لھ لم َأ*          جران فالسرو من حمیرنف

   - ) : في قصة  المرقش( و قال طرفة  بن العبد  - 

  .و لم یدر أن الموت بالسرو غائلھ*          سرو ، أرض قادة نحوھا الھوىإلى ال

  .لھ ذتستفیق عواإذا  ال  أسماَءب*          ي بسلمى  مثل  و جد مرقشفوجد

  )5(. ُھُلاِطَمباال  ُأمن سلمى  َخ لقُتُعو*          وجدا علیھا  مرقش قضى نحبھ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  .217ص  3معجم البلدان  ، م : یاقوت  ،الحموي -)1

    )مھمل  :  ( المعرب  : الجوالیقي   -   

  .)مھمل (  ؛المعربة األلفاظ الفارسیة: شیر   يأد -   

  .186ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي   -)2

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .384ص : الدیوان   -)3

  .و ھو النعف و الخیف ) میرحسرو : ( و في  الحدیث   -   

  .41ص  .محمد حسین/ شرح و تعلیق د: الدیوان   -)4

  .217ص .  3م : یاقوت  ،وي مالح -

  .21ص .  3 نفسھ م  المرجع -)5
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وھو من ) معروفة( ، نبات، فاكھة)السین و تشدیدھا بفتح(  :)1(ــفرجلالسـّ -113

  ة ، الجاھلی منذ .األلفاظ المتداخلة في العربیة

  .)Safarglo) ( )2: أرامیة  و أصلھا    :قیل  - 

وتشدید  اجیمالمثلثیة ) ْق(المصریة  )القاف( إال بإبدالرف فیھا العرب ص، لم یت"سفرقلو"

  .)السین(

في لھجاتھا وماتزال مستعملة  .العرب تكلمت بھا وقد ،في العربیة مفقود ،)فعللَّ(ھذا الوزن و

   ...في تونس، الجزائر، بالد الشامالعربیة 

  - :، قالال غیر  )01( مرؤ القیس  و مرة واحدةا ،من استعملھا  في الشعر الجاھلي  أولو - 

  )3(  .و العسِل ِدَنسفرجل أو تفاح في الَق*          ةكأن  على أسنانھا بعد ھجع

  

  

  

  

  

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ـــــ

  .لم أعثر علیھا  في الجمھرة  -)1

  .)مھمل ...( المعرب  : لجوالیقي  ا -   

  .) مھمل ..( األلفاظ الفارسیة  : شیر  يدأ -   

  .)" sfarglo"( ألرامیة  قسم األلفاظ ا:  187ص : غرائب  اللغة العربیة  : الیسوعي   -)2

  .)مھمل(. المرجع السابق: المنجد -   

  .) مد جعسل السكر  إذا : ند ة الحقیقیة  ،  القمالنو ؛الھجعة(  481ص : یوان  الد -)3
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و ھو من  والسمسار أیضا )1(ي  یعتني  بالناقة و یخدمھا ذالخدم، ال   :الّســفسیر -114

  ،وماتت في العصور التالیة .العربیة  على عھد  الجاھلیة للغةاأللفاظ  المتداخلة في ا

ل و یحتمل وھو الدالَّ )سارمس(أصلھ بالفارسیة  (:و قیل )2(  "السمسار": قیل بالفارسیة  -   

   safsiro)(أصلھ أرامیة و :، و قیل )  3() كون أصل الكلمة  أرامیا ی نأ

  .)4(ساوم : (safsar)من  

  .االعرب  قدیم ھتكلمت  ب - 

  - :قال  .ال غیر .)01( مرة واحدةو ،و أول من ذكرھا، النابغة - 

  )5( .سفسیر يَِّممن الفصافص بالنُّ*              وھي لم تجرب و باع لھا و قارفْت

  
  

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)سفسر(الجمھرة و اللسان   -)1

  .)"السمسار"رسیة  أي  بالفا() : كما  في الجمھرة (  233ص  ،المعرب : الجوالیقي    -)2

  .كما سلف. ) 233المعرب ص ( الجوالیقي في  /و  تبعھ) سفسر( الجمھرة  :  ابن درید  -   

  .أیضا. )سفسر(الصحاح : الجوھري  -   

  .)....وھو معرب... السفسیر بالفارسیة السمسار (األزھري  /عن )سفسر( .اللسان: ابن منظور -   

المتوسط بین البائع والشاري، تعریب : السفسیر والسمسار(. 91ص  .األلفاظ الفارسیة  المعربة: شیر   يأد -)3

  .)"سپسار"

  .safsiro) سمسار : سفسیر : (  187غرائب  اللغة العربیة  ص : الیسوعي   -)4 

  .)عن أدي شیر(. 47ص . المرجع السابق: المنجد -    

  .218ص ) مخطوط ...( تراض  اللغوي قا إل: عثمان طیبة  /و راجع -    

  .137ص ) ابن عاشور : (الدیوان  -)5

  .233المعرب   ص : ، و الجوالیقي   77ص ) الطباع : ( الدیوان   -   

  :و مرة منسوب) غیر منسوب ( مرة  :و في الجمھرة  -   

وروایة  .معروف للنابغة ؛فالبیتوھو خطأ منھم  ".اللسان اء والشعر والشعر / "بن حجر و كذلك  في  ألوس -   

أي  :قربت: الناقة: قارفت( . ھو للنابغة، وكذلك الطباع )ابن عاشور(: الجوالیقي صحیحة وفي تحقیق العالمة

 ، تعلف بھ األبقارإلى الیوممعروف بات الرطب ن ھو القتُّ :)بكسر الفائین(ص ِفْصج ِف: صفتجرب، الفصا

  .)خصوصا 
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  .جر، نوع من الحجارة الكریمة، ج؛ سفراءش ورق :یرـفــّالس -115

سفیر دولة، الرسول بین شخصین فأكثر لمھمة ما،  )...ممثل الدولة، الوطن(منصب سیاسي 

  ...سفیر الخیر، الحب

إلى أیامنا بداللتین . جرى على ألسنة العرب في الجاھلیة، وما یزال یجرى في لغتنا ولھجاتنا

  .ال غیر

  .بین شخصین فأكثر لمھمة .)الرسول(المرسول : األولى - 

 .وھو أكثر شیوًعا )ممثل الدولة، المملكة(سیاسیة : الثانیة - 

وأھملتھ أغلب المراجع المتخصصة في . قیل؛ ھو من األلفاظ المتداخلة في العربیة - 

  .)3(بمعنى الحجارة الكریمة: أنھا یونانیة: إالَّ الیسوعي، الذي رأى. )2(والدخیل )1(المعرب

  .لشعر الجاھلي، المدروس على استعمال لھ بھذه الداللةولم نعثر في ا

. ال غیر )4()2(ومرتین". زھیر"كما أنھ لم یرد استعمالھ إالَّ لدى شاعر واحد فقط وھو 

  .تأمل بیتھ المدون )معروف عند العرب(الشجر  ورق: وبداللة

  )5(. َخبَّ السفیُر وسابيء الخمر*     أْن ِنْعَم معترُك الجیاع إذا     

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

        )مھمل..... (المعرب: الجوالیقي  -)1

        )مھمل( .المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة: المنجد -  

        )مھمل( .األلفاظ الفارسیة المعربة: أدي شیر -  

        )مھمل( .ھـ 1282. )ط.د(الوھبیة . ط. كالم العرب من الدخیل. الخفاجي؛ شھاب الدین؛ شفاء الغلیل فیھا -)2

  .)02جدول . 15سطر ( 259ص ... غرائب اللغة -)3

  .128،  88ص ص : الدیوان -)4

  .)العدو: الخب(:  88نفسھ ص //   :     -)5

  -:وفي البیت روایة ثانیة(    

. ء الخمر؛ المشترى لھا، وسابي)الدیوان ھامش(عن أبي عمرو . )...........ُحبَّ القتار*     إذا     .......... أن نعم

  .اشتریتھا: )بكسر السین(وِسَباء . ُوھا سبًأأسُب: سبأت الخمر: یقال
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  ".الیسوعي"ستاذ ى؛ مع كل احترام الجلیل لألرأ

  .ربما اختلط علیھ األمر، أو فاتتھ بعض القراءات ؛أنھ

  .وھذا؛ أمر وارد عند كل عالم وباحث وبشر

ویة في عھد زھیر وربما قبل ذلك على ألسنة العرب استعمل في العربیة البد" اللفظ"فـ 

  .بالداللة المخالفة لما ذكره الیسوعي

ودون دلیل تاریخي، أو عقلي أو  !  ولما الحكم علیھا بأنھا یونانیة ؟ !  ولماذا ال تكون عربیة ؟

   ! .واقعي مھضوم

  .أنا ال أستطیع، قبول ھذا الموقف من ھذه الجوانب

  .أن یكون اللفظ عربیا ولیس یونانیاح لة ترجومن جھة ثانیة؛ ھناك أد

  .ومشتقاتھ )ر. ف. س(أن البناء عربي  - 1

 ..)فعیل(أن الوزن عربي  - 2

ربما یكون أصًال عربیا أو مما تتوافق فإنھ . في الیونانیة )البناء والوزن(إذا كان ھذا  - 3

 من جھة األصوات، واألوزان !  فیھ اللغات؟

الذي تفرد بھذا  ؛رتھ عربیا؛ إالَّ الیسوعياعتب" المتخصصة والعامة"كل المعاجم  - 4

 .ودون دلیل –على ما أعلم  –الموقف 

ھ، علیھ تباللغة الفرنسیة لالحتجاج على یونانی )رسما ونطقا(أن ما دونھ الیسوعي  - 5

 ولیس لھ،

  .وبعید كل البعد عما في العربیة". سفیر"سافیروس غیر " saphiros" أنَّ -  أ

ت منھ ءسافیر، وإنما جا": فاعیل"لعربیة في ا )ر. ف. س(لم یأت من جذر   -  ب

 .)...ل، فاعل، فعیلَعَف(أبنیة على 

واهللا  –. بعید عن الموضوعیة، وھو أقرب إلى التوھم والخلط والخبط ؛إذن؛ القول بعجمتھ

  .–أعلم 
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   )1(ھي مدینة بالیمن   :قیلوأصلھا  مدینة من مدن الروم  :قیل   :ـــلوقيالّس -116

  .ة على نھر  دجلة  بالعراق قدیماو بلد) بفتح السین  )  ( لوقَس( نسبة  إلى  و السلوقي  ،

اشتھرت  والدروع الجیدة  ع فیھاْصنو كانت  ت .الرومي) سلوقس( ت  باسم  بانیھا سمی - 

    نا والتي مازالت  شائعة عند .ج سلوقي  ".السلوقیة"ـ المعروفة  ب: ة  كالب  الصید یبترب

  .- الیوم لىإ- 

عجمیة، من األلفاظ األ "الجوالیقي"واعتبرھا  ،في كالم العرب على عھد الجاھلیةجرت   - 

  . )2(منھا  ةلغتھا  المنقول أوأصلھا  دون أن یذكر

   - :، ال غیر  ، قال   )01(مرة واحدة و ،النابغة ؛من استعملھا  في الشعر الجاھلي أولو  - 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*          )3( ُھَجْسَن  َفاَعالمَض  وقيَُّلالسَّ دَُّعُت
  
  
  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــ

  . 248ص  ...المعرب: الجوالیقي   -)1

السلوقیة  من الدروع  منسوبة  : قال أبو منصور  ، قال شمر : (  242ص . 3معجم البلدان  م : ي یاقوتموحال -   

  ....)لدروع  إلیھا ا نسبمدینة  بالشام ت: ري و قال الجوھ) البیت ( النابغة    قال  ؛قریة  بالیمن: إلى سلوق 

  ).مھمل. (المرجع السابق: المنجد -   

  .248نفسھ  ص  :المرجع -)2

  .48ص ) ابن عاشور : ( الدیوان  -)3

  .120ص  ).الطباع( -  
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یة من األلفاظ السامقرآنیة ھو من األلفاظ ال) علیھ السالم(اسم النبي   :ســـلیمان -117

  .المتداخلة في اللغة العربیة

بالنبي  .، تبركا )بعد اإلسالم(وال سیما  ت  بھتكلمت بھ العرب  و سم  .)1(عبراني : قیل   - 

  .وكثر، وما یزال سائرا، عند المسلمین إلى أیامنا

  - :قال. فقط )01( ، النابغة؛ ال غیر، ومرة واحدة"شعراء الدراسة"وأول من استعملھا من  - 

  )2( .قم في البریة فاحددھا من الفند*           سلیمان  إذ قال اإللھ  لھ إال

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –غرائب اللغة العربیة  –الفارسیة األلفاظ  –المتوكلي (: وأھمل في. 239ص  ..)المعرب: ( یقي الجوال -)1

  ).المفصل

  ) . الكذب: الفند (  239المعرب ص: الجوالیقي  -)2
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سماسرة، في : ج) "المیم"األول وتشدیدھا وسكون  السین بكسر( :ـمسارالسـّ -118

جاء في  .ومن معانیھا، الرسول  (+)المشتريوصفة  الذي یدخل بین البائع  )شراءلاالبیع و(

 ، فسماناسماسرةال ىمََّسُنكنا :  یس بن أبي غرزة ، قال الحدیث  عن الصحابي الجلیل ، ق

       )1(  ).یا معشر التجار: سن منھ ، فقال  بأح) صلى اهللا علیھ و سلم (  النبي

    .من األلفاظ المتداخلة  في العربیة  ، على عھد  الجاھلیة وھي - 

   .)2(معربة  :قیل - 

  .)4(بالفارسیة أیضا  :و قیل  .)semsoro( )3  : ( ....و أصلھا   .وقیل أرامیة - 

صھباء (قصیدة  بعنوان  منال غیر، قال   )01( ومرة واحدة ،تعملھا  األعشىأول من اسو - 

  - :وقد تفرد باستعمالھا، دون غیره). بمعنى  الرسول() صافیة العیون

 )5(. سوى أن أراجع سمسازھا*     وأصبحت ال أستطیع الكالم     

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).سمسر( .اللسان: ابن منظور -+)

  .)سائيحمد و الترمذي ، و النمسند أ(:روى في  -)1

  .)عربت " السمسرة  " و الجمع سماسرة  ، و فعلھم   "السمسار"و (:  249المعرب  ص :  الجوالیقي   -)2

  .189ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي   -)3

  .)"سمسار"بالفارسة    ":السفسیر"و ( ك  233ص   .رجع السابقالم: الجوالیقي   -)4

  ).  أدي شیر: عن. (48ص . المرجع السابق: المنجد -   

    189ص . من ھذا البحث )سفسیر(/وانظر -   

    .دراسات  في المعجم العربي: وصاحب صاحب األلفاظ الفارسیة  : و أھملھا -   

  .218- 217 ص ص) مخطوط ..( االقتراض    اللغوي  : عثمان طیبة  / و انظر -   

  .319محمد حسین  ص / یق  دشرح و تعل :الدیوان -)5

  90دار بیروت  ص  –دار صادر / ط :الدیوان -   

  .)دون إسناد(  149و المعرب  ص )  سمسر ( اللسان  و -   

  .)ما استطیع   ،و أصبحت ال تستطیع ،فأصبحت(یات  او في البیت  اختالف  في الرو -   
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 )على المجاز( :ویقال ،دیدالرمح الش )بفتح السین وتشدیدھا(  :ــمھريالّس -119

 "قریة" ىھ أوالنزوج ردی) سمھر(ة إلى نسب وھوومنھ السمھریة،  ؛إذا اشتد: اسمھر األمر

    .والشائع ھو األول. في الحبشة

  - :ال غیر، قال ،)01( مرة واحدةو ؛امرؤ  القیس .ل من استعملھا  في الشعر الجاھليأوو - 

  )1(یداعسھا بالسمھري المعلب *          مئریم غماو ظل لثیران الصَّ

  - :امقال منھ ،ال غیر،  )2( )02( األعشى مرتین وذكرھا - 

  )3( ِمضمھري المقّوو ھزوا صدور السَّ*         توجھوا  لطعن حتى بام  جبھنا ھ

  - :امقال منھ ،ال غیر ،)4()02( مرتین ؛عنترة وظفھا - 

  )5(ح السمھریة إلى طعن الرما*          عیناُدإذا   صفونو نحن المن

  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)دراسات في المعجم العربي –المفصل  –األلفاظ الفارسیة  –غرائب اللغة  –المعرب (: أھمل في -)1

لمشدود ا: ، المعلب)دعس(یطاعنھا، من : اعسھاید األصوات،: الرمل، الغمائم: ریمالص( 146ص  :الدیوان -   

صدى  (:...مرددة   ا، فیسمع لھا أصواتیطاعن الغالم الثیران ؛اء، والمرادفالق ة فيبوھو عص .)بالعلباء(

  .)األصوات

  .195،  127ص ص : الدیوان -)2

  .127ص  :الدیوان -)3

  .137،  119ص ص  .)دیع( :لدیوانا -)4

  .119ص . نفسھ: الدیوان -)5
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تداخلة في العربیة على ھي من األلفاظ المو، )+( )سیناء(من  )بكسر السین( :نینیس -120

  .عھد الجاھلیة، كما سترى

: في األصل: ، قیل معناھا)1() نینیوطور س: (قال اهللا تعالى: ن الكریمآذكرت في القر - 

  .حسن، ومبارك

وشجرة  : (قال تعالى" سیناء" ادى اهللا منھ موسى، ویسمى أیضانھو الجبل الذي  :وقیل - 

وأحدھا في  .طورا :)×(سمي الجبلت العربو . )2() تنبت بالدھن )+(اءینسمن طور  تخرج

مع . )دیني وتاریخي(م لسببین 1967 – 1964زرتھ عدة مرات سنة  –نابلس  –فلسطین 

 ووقفت )حولھ(على عقائدھم  واطلعُت ،من سكان نابلس ؛)والیھود –السامرة (أصدقائي من 

ى رأس الجبل عل. ، من زمالئي الطلبة وغیرھم"حجاجھم وعارفیھم"بصحبة ومساعدة 

" إسماعیل"ذبَح سیدنا  )سیدنا إبراھیم علیھ السالم(التي أراد فیھا " الصخرة"الموسوم وفي 

  .بأمر من ربھ وربنا جمیعا
   

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التین  -)1   الزبیدي                         –إبن منظور) 8. 7س(من ھذا البحث . 49ص/ راجع". األخفش. "الفتح أجود )+
  .)..نینیوالتین والزیتون وطور س( 02

  .20: المؤمنون  - )2

  .)اسم السورة(: الطور - )×
  .)والطور وكتاب مسطور( 2و  1//   :    -   

  .93و  )...ورفعنا فوقھم الطور( 63: البقرة -   

  -:مواضعأربعة ھا  في رذكو  )معجم البلدان(: یاقوت  ؛الحموي -   
   .....)نین یطور س :فیقال "الطور"اسم موضع بالشام   یضاف إلیھ : سیناء   (: 300ص   3م  -)أ 
  .أیضا 557ص //   - )ب
: قیل سیناء : قال أبو اسحاق وطور سیناء ، جبل ،  :بكسر السین و فتحھا ، قال  اللیث) : ( طور سیناء(  48ص  4م  -)جـ

اسم للبقعة، فإنھا ال : قرأ سینا فھي ھناو من  فمن قرأ سیناء على وزن صحراء فأنھا  ال تنصرف ،حجارة و اهللا أعلم
طور " ؛و قال الجوھري.. ، وھو إسم جبل بقرب  أیلة )بكسر ممدود(عالء ، ِف ولیس في كالم العرب. تنصرف أیضا

  .وأضیف  إلى سیناء و ھو شجر و كذلك طور السنین )طور(جبل بالشام و ھو  "نینیس
و الكسر رديء في  )َءَالْعَف(بني على یألنھ  ودبالفتح و الفتح أج ءرىقنینة، وینین شجر واحدتھا سیالس: قال األخفش  -

  ) .ممدود مكسور األول ، غیر مصروف  إال أن تجعلھ أعجمیا  )ءفعال(ألنھ لیس في أبنیة العرب  .النحو
، ولھذا  یحج إلیھ ابلسنھذا الجبل المشرف على  )الطور(طور و ذكر بعض العلماء و أن ( :، یقول  47ص  4مو في  - )د
  ....)فیھ   ذبح ، إسماعیل أمر بو أما الیھود، فلھم فیھ اعتقاد عظیم و یزعمون، أن إبراھیم .... ، "السامرة"
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یا بني (: قال تعالى. )رؤیة النبي إبراھیم(معروفة في القرآن الكریم . سیما، وأن القصة

أبتي إفعل ما تؤمر بھ، ستجدني إن قال یا . إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى

وال . )الكبش، الفدیة: )بكسر الذال(: ذبح(: )..وفدیناه بذبح عظیم... شاء اهللا من الصابرین

عملیة : تعني" الذال"بفتح  )الذبح والذبح(ألن ھناك فرق بین . )بفتح الذال(یقال ھنا، الذبح 

  .الذبح نفسھا

لت من تالتي اح )جزیرة سیناء( .ھذهأیامنا ى إلوما یزال ". سیناء"معروف بـ  ؛وفي مصر

واسترجعتھا مصر في عھد . م 1967أمریكا سنة  صھاینة بمساعدة وإشرافطرف ال

وبعد أن خسرت فیھا مصر . ؛ بعد العبور العظیم ومفاوضات شاقة وناجحة"السادات"

 لاألرض، وما تزا" سیناء"ت عاد. )المال، خیره الشباب والكرامة(العرب أجمعین و

وإلى أن  –إن شاء اهللا  –محفوظة، مصانة  ) !  ؟.في صندوق التاریخ العربي الكبیر(الكرامة 

آمین رب  - المعاصرین وبناتھ المعنترات " العناترة"لیدرب أبناءه " عنترة"یشاء اهللا ویبعث 

  - العالمیـــن

دون أن  .)1( من األلفاظ األعجمیة "الجوالیقي" او اعتبرھ .تكلمت العرب بھا في جاھلیتھاو

  .صراحةصرح بذلك ی

  .الحسن: )3( ةیبالنبط :و قیل .)2(بلسان الحبشیة   :قیل

إال في )  ن .ي .س( لیس فیھا  اسم مركب  من  إذ. مفقود في العربیة ) فعیالء( وھذا البناء 

  .)مماثالن(: وسَیان. )سین ( في الحرف قولك  

  - :، ال غیر  قال )01(و مرة واحدة  ،األعشى ؛ل من استعملھا  في الشعر الجاھليوأو - 

  )4( .إذا ما ترنما جیجاوبھ صن*          نین وون و بربطیو مستق س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .) اجم عن ذكر لغتھحأ(  246ص : ...المعرب  -)1

  .62ص ... ي المتوكل: سیوطي ال  -)2

  .غةغرائب الل :و أھملھ  الیسوعي  .136ص  .المرجع نفسھ :سیوطيال -)3

 - األلفاظ الفارسیة (وأھمل في . 110ص . )اد والبیرونيمعن االعت(دراسات في المعجم العربي : إبن مراد -   

  .)المفصل

  .293محمد حسین ص / شرح و تعلیق د: الدیوان -)4
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    .نبات مزھر  ذو رائحــة طیبــة   :ــوسنالّس -121

  .)Chaw-chano )1ن شوش... و أصلھ  : أرامیة  :  قیل  - 

 ) ch ( بإبدال الشین الفارسیة( ، وتصرفت فیھ على ألسنة العرب في جاھلیتھا جرى - 

 في اللغة "األصلیة" ،ھا وحافظت على داللتھحتى یجري على مناھج )األولى والثانیة

  .قول منھاالمن

  - :ال غیر ، قال  ،)01( و مرة واحدة  ،، األعشىل من استعملھا  في الشعر الجاھليو أو - 

  )2( .ن ورحت مخشماْمإذا كان ھنز*         آس و خیري و مرو  و سوسن و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(: ...المعرب: الجوالیقي    -)1

  .189غرائب اللغة العربیة  ص : الیسوعي   -   

  .)دراسات في المعجم العربي –المفصل  –األلفاظ الفارسیة (: وأھمل في -   

  .293محمد حسین  ص / شرح و تعلیق د :وان الدی -)2

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 196

   .، نبات  ، زھرة طیبة  الرائحة)بكسر السین  األولى و تشدیدھا(  :یسنبرـالّس -122

. ولم یبق مستعمال ،عھد الجاھلیة ى، جرى في كالم العرب، عل"مامالن"و یقال لھا  بالعربیة  

  .د في العربیةمفقو "البناء"ألن ھذا  )1( ضوھو لیس بعربي مح

  .)Sisimvrion ( )2 .......(: أصلھا   .یونانیة: و قیل - 

  .فارسیة  من الیونانیة  :و قیل - 

  .بناء غیر عربي: لغویة  بأدلة ، فإننا  نعتبره من األلفاظ المتداخلة في لغتنا ومن ھنا 

  .، كما ظھر سلفاتھإتفاف المراجع على عجم :بأدلة تاریخیةو

 ،)01( ومرة واحدة ،لھعممن استل ال لدى األعشى ، فھو أوإلي، ر الجاھلم یذكر في الشعو 

  - :قال، ال غیر

)3(  .وش منمنماج *)(و سیسنبر و المرز*          )+( جفسنو ب  ھاعند )+( نا جلسانل  

  
  

ـــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل (  ؛المعرب -الجوالیقي    -)1

  .)ضي كالمھم، ولیس بعربي محف ، وقد جرى"النمام" ة التي یقال لھاالریحان): (سیسنبر(.اللسان :ابن منظور -   

  .)فارسي(وزاد؛  )كما في اللسان( 97ص . المرجع السابق: أدي شیر -   

  .260ص . غرائب اللغة العربیة: لیسوعيا -)2

. كتاب الصیدنةوعن البیروني في  )...األلفاظ الفارسیة –اللسان (: كما في. 50ص . المرجع الساق: المنجد -   

     !؟) وھوالصحیح: (وعلق المنجد ھنا؛ بقولھ"). ُسْسرم"و السیسنبر بالسندیة وبالفارسیة نمام ھ): (364ص (

فاللفظ تداخلت فیھ اللغات وربما یكون فارسیا، انتقل إلى اللغات السندیة، ولماذا  وال أدري كیف عرف ذلك وقبلھ ؟

  ال؟

  .293ص : الدیوان   -)3

  ).113، 96ص( .من ھذا البحث بابیھافي  /، أنظرھا)ریاحین أعجمیة  أیضا :بنفسج   -جلسان (  -)+   

  ).مھملة: (أعجمیة –*)   
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 - بـــاب الــــشین -
  

  - :المصطلح - 

  .الشـــــاه  - 123

  .يبالشرع - 124

  .الشطرنج - 125

  .شــاھبور - 126

  .)فرمالشاھیس - الشاھسفرن ( الشاھسفرم - 127

  .)شاھنشاه( شھنشاه - 128

  .رـالشھ - 129

  .زرالشی - 130
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یعني ملك  :األصلو في  ".رسیةفا"و ھي ) بفتح الشین و تشدیدھا(   :الشـــــاه -123

و توسع  في إطالقاتھ  ، فأطلق  على  قطعة في لعبة  .)علم ( و ھو  . )1(، سلطانالفرس

 ،جمعوهالشاھین جمعا و: فقالوا. ا من الطیور الجارحةنسبیوا إلیھ نوًعو ،الھندیة الشطرنج

 نبإأي " شاه بور"و أ" شاھبور": ، وسموه بھ أبناء الملوك فقالوا"الشواھین"ك على كذل

غوي  ، و تراثھم  و تداخل  في معجمھم الل على ألسنة  العرب  في الجاھلیة جرى ؛الملك

  ".إیران"شاه . وما تزال تستعمل إلى الیوم. الشعري  وغیره

  - :ال غیر، قال ،)01( و مرة واحدة ؛مرؤ القیسأمن استعملھا في الشعر الجاھلي،  و أول - 

  )2( .بالشاه بالعجل ارد علیھا يورخ *         عبتھا  الشطرنج خیلي  ترادفتو ال

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)6ھامش ( 242 ص. ....المعرب: الجوالیقي   -)1

  ) كلمة فارسیة  و معناھا ملك الملوك : و شھنشاه :(  256ص  .المرجع نفسھ: الجوالیقي   -   

المعرب (– )لى  شاه بالفارسیة بمعنى سلطان فارسیة  نسبة إ  .معناھا طائر معروف ) (1ھامش( ":الشاھین"و

  .)256ص 

  .)مھمل(المتوكلي : السیوطي -   

أھم قطعة  متحركة في  :شاهملك : ملك إیران، فا: شاه: (  235ص ....غرائب اللغة العربیة  : الیسوعي  -   

  .....)قنصل ، مدیر : و شاه بندر ، رئیس التجار ، فا : شاه بلوط ، ش  ،الشطرنج

  .)المفصل -األلفاظ الفارسیة (: وأھمل في -   

 159، ش 200ص ص  )في بابھما  /أنظرھما( ).الشطرنج ، الرخ  لفظان أعجمیان(  485ص : الدیوان  -)2

  ."الملك " قطعة في الشطرنج و ھي   :ھنا الشاه رخ
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وال یكون . بالیمن" شرعب"ضرب من البرود، ثیاب، منسوب إلى   :الشَّْرَعبي -124

  .إال من الحریر األحمر

  ".اإلضریج"وإذا كان من الحریر األصفر، فیسمى 

  .ثم مات بعد ذلك .تكلمت بھ العرب في جاھلیتھا

  .ربما سامیة قدیمة. غیر عربي ؛وأظنھ

  - :، قال منھمافقط )2( )02( وفي موضعیناألعشى؛  ،وأول من استعملھ - 

  )3(تَوّعَب َعرَض الشرعبيِّ المغّیِل *     ینوء بھا بوص إذا ما نفضَّلْت     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( ...المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(... المتوكلي: السیوطي -   

  .)مھمل(... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)مھمل(ابق المرجع الس: أدي شیر -   

  .)مھمل(:        //       //      المنجد -   

  .351،  09 .ص ص: الدیوان -)2

  .)الواسع: المغیل(  .351ص : الدیوان -)3
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  . اللعبة المعروفة :)بفتح الشین وتشدیدھا(   :الشَّطرنج -25

  - :وفیھا لغتان أخریان

  .)1(وھي أجود . )بكسر الشین مع تشدیدھا(: أحدھما

، ر، ط، ش(وھذا البناء مفقود في العربیة  .وھي ضعیفة. )2( )، سینا"الشین"بإبدال (: والثانیة

  .وتقالیبھ). ح، ن

  .شاعت، وتشیع على ألسنة العامة واألعاجم ومن شاكلھم

وھي من األلفاظ المتداخلة في العربیة منذ العصر الجاھلي، وفي حدود منتصف القرن 

  –أیامنا ھذه  –ب إلى ولم تعر –الخامس للمیالدي 

  .)الھندیة - الفارسیة (كما تداخلت بین اللغتین 

  .)یحتمل من جمیع اللغات( .أعجمي: وقیل. )4(ھندي : وقیل. )3(قیل فارسي معرب  - 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)وبعضھم یكسر شینھ لیكون على مثال أمثلة العرب... ( 257ص . المعرب: الجوالیقي -)1
ن باب موالشطرنج؛ فارسي معرب وكسر الشین فیھ أجود، لیكون ... (: )شطر(اللسان : إبن منظور -
  .)"جردحل"

  .)شطر( ،التاج: الزبیدي -)2
" فعَللَّ"ألنھ لیس في الكالم أصل ... ؛ فارسي معرب"الشطرنج"و( 257ص ... المرجع السابق: الجوالیقي -)3

  .)بفتح الفاء
  .)فارسي معرب... ( ؛ المرجع السابق: ابن منظور -   
الشطارة أو من التشطیر أو والسین لغة فیھ، من ... ال یفتح أو لھ... (: )شطرنج(: القاموس: الفیروز آبادي -   

  .)معرب
فارسي (: جمي في فصیحھ قاللإبن ھشام ال /عن ،وزاد. كما في القاموس )شطر(؛ المرجع السابق: الزبیدي -   

أي ساحل : أو من شطرنج. من اشتغل بھ، ذھب عناؤه باطال: أي" شدرنج"معرب من صدر لك الحیلة أو من 
، وال یضر مخالفة أوزان العرب، ألنھ أعجمي معرب فال یجيء على قواعد ح لغة ثانیةتالف: وقالوا...... التعب

  .)...العرب من كل وجھ
،     )ستة(: ، شیش"شترنك: "شطرنج( ):قسم األلفاظ الفارسیة(. 236ص . الیسوعي؛ غرائب اللغة العربیة -   

دون  - شیر یرجح رأي أدي وھو بھذا. )لون، داللة على كون قطع ھذا اللعب، المتحركة من ستة أنواع: رنك
  - غیره، وبال دلیل مھضوم

: ھو معرب: قیل......... لعبة مشھورة: الشطرنج( 101 – 100ص ص . األلفاظ الفارسیة المعربة: أدي شیر -)4
ستة ألوان، وذلك، ألن لھ ستة : أي" شترنك"معرب : وقیل. من اشتغل بھ، ذھب عناؤه باطال: أي" شدرنك"

وقال البعض؛ ھو معرب . البیدق –الفیل  –الفرس  –الرخ  –الشرزان  –ي یلعب بھا؛ الشاه أصناف من القطع الت
 ووھو العد" شتر"القمار، أو مركب من : بمعنى" رنك"ومن . الحصة: بمعنى" شت"المركب من ": شترنك"عن 

  .)حیلة العدو ومشیتھ: أي. ومعناه؛ الحیلة، أو المشیة" رنك"بالھندیة، ومن 
  .)...ھندیة ألن العرب أخذوه من الفارسیة( 59 – 58ص ص . التقریب ألصول التعریب: ريالجزائ -   
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  - بأدلة؛. أنھ متداخل، غیر عربي. )قدیما وحدیثا(ورأي جمھور المتخصصین؛ 

ما روك .ال یجتمعان في كلمة عربیة محضة" الجیم"و " الطاء"من الجھة الصوتیة؛ أن  - )1

الجلفاط  –الطیجن  –الشطرنج : غیر عربي من مثلفاعلم أنھ  )طاء وجیم(كان فیھ 

  .)1( )في كلمة عربیة واحدة" الجیم"و " الطاء"ال یجتمع (: قال الجوھري.. )الجلفطة(

ألنھ لیس ... (: قال الجوالیقي. مفقود في العربیة" َفعللَّ"الوزن والبناء؛ أن بناء جھة من  - )2

  .)2( )بفتح الفاء" فعلّل"في الكالم أصل 

من جھة التاریخ؛ أن مخترع ھذه اللعبة، ھو ھندي واللعبة منسوبة إلى الھنود ولیس إلى  - )3

  !  ؟. اللھم؛ إال إذا كان التاریخ مزیفا. )في جل المراجع التاریخیة(الفرس 

  - :، قال)01( إال عند أمريء القیس، ومرة واحدة فقط. ولم ترد في الشعر المدروس - 

  )3(وُرخي علیھا دار بالشاه بالعجل *      دفت      وَالعبتھا الشطرنج َخْیلي ترا

  
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .357ص . 3ج. )الطیجن(: للغة وصحاح العربیةتاج ا: الجوھري -)1

  .)مھمل(المرجع السابق : الجوالیقي -   

  .257ص ... المعرب -)2

أي أن ھذا . )"جردحل"وكسر الشین فیھ أجود لیكون من باب ... (: )شطر(المرجع السابق : إبن منظور -   

  .الوزن مفقود في العربیة

یضر مخالفة أوزان العرب، ألنھ أعجمي، فال یجيء على قواعد العرب،  وال... (. المرجع السابق: الزبیدي -   

  .)...من كل وجھ

  .220 – 218ص ص  )مخطوط(... االقتراض اللغوي. عثمان طیبة/ وأنظر -   

  .من ھذا البحث )ذكرت في بابیھا(. لفظتان أعجمیتان: )الرخ، الشاه(. 485ص : الدیوان -)3
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  ؛"اللفظة"فإنَّ  )سلفا: ومھما قیل( - وعندي؛ 

  .القوانین الصوتیة   - :   بالنظر إلى

  .القوانین الصرفیة - 

 .)والموسوعیین -  نالمتخصصی(أراء جمھور اللغویین  - 

 .)تاریخ اللعبة(التاریخ  - 

، ومن )داھر(ألن التاریخ یسند وینسب اختراع اللعبة إلى الحكیم الھندي، . أن بیئتھا ھندیة

  ھنا؛

  ".فارسیة"ن ذھب إلى كونھا یدان، َمفإن المنطق والعقل ال یؤ

   !  ؟.. والواضع فارسیا )ھندیا(إذ ال یعقل؛ أن یكون المخترع 

 –جغرافیا (واألسلم، أن تكون الفارسیة أخذتھ عن الھندیة لقرب حال الفرس إلى الھند 

  .)... وثقافیا  –وتجاریا 

فاتھ، . ن، في القدیمفي العصر الجاھلي، وبعض اللغویی" الفارسیة"والعرب استعاروه من 

في عھدھم وفي بیئاتھم، كانت " الفارسیة"لكون ". الفارسیة"ھذا النظر، واعتقد ومال إلى 

.    والتاریخ یعید نفسھ. ).ھو العالم( ،كأن الفرس عندھم –وا أكثر شیوعا وسیطرة علیھم وكان

جنبیة من األ" المصطلحات"في استعارة  –الیوم  –كما حدث عندنا، في الماضي، ویحدث 

، إنجلیزي، ومن "ما"فكثیرا؛ ما أسمع من المشارقة؛ أن مصطلحا ... الفرنسیة –اإلنجلیزیة 

  .، فرنسي"ما"المغاربیین، أن مصطلحا 

وتأثره  ،"العربي نالذھ"والسبب في أكثر ذلك؛ یعود إلى سیطرة وتغلب كل لغة؛ على 

 - االستعمار (ي عھدي المفروض، ف. )فرنسي - إنجلیزي (بالمعجم اللغوي المكتسب 

  .بسبب ظروف وحجج؛ كل عھد وبلد )االستقالل

  .واإلنجلیزیة؛ عند إخواننا في المشرق ھي العالم

  .أیضا. )ھي العالم( –في المغرب العربي  –والفرنسیة عندنا 

حتى ... دون رغبة؛ أو خیار. )عولمة(": سینچلز"أي أن العالم .... وأمریكا فوق كل العالم

  .؟وللتاریـــــخ؛ حكمــــــھ. الحضاري الحدیث نھایة الھرم
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  " بور"ملك الفرس و :بمعنى  )1( "شاه"فارسیة مركب من : قیل  :شـــــاھـــبور -126

  .)ابن الملك(: ابن

لیتھا على أصل لغتھ ، تكلمت بھ العرب في جاھوھو من األلفاظ المتداخلة في العربیة

  ."الفارسیة"

  - :قال ،، ال غیر)01( ومرة واحدة ،األعشى ؛لشعر الجاھليفي ا وأول من استعملھا - 

  )2( .ْمُدفیھ الُق ُبتضِر  ِنْیَلْود َح*          والحُن أقام بھ شاھبوُر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(: الجوالیقي -)1

  .)سابور: شاھبور( 51ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .في ھذا البحث" شاھنشاه"و " الشاه" /راجعو -   

 .)لفارسيھو ابن ھزم ا: شاھبور ، ھنا (  43ص   .محمد حسین/ د  .شرح و تعلیق :الدیوان -)2
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 الشاھسفرن،( ؛اتریحان الملك  وفیھ لغ )بفتح الشین و تضعیفھا(  :اھسفرمالشَّ -127

  .ریحان: "سفرم"و  )1(ملك  :"الشاه"وھو مركب من  .یضاأ) الشاھسبرم

لقرب  )نونا(" المیم"وربما عند دخولھا العربیة قلبت العرب  .)بالمیم( )2(ھي بالفارسیة: قیل

  .في التراث العربيولم تعرب " شاھسفرن"  واالمخرج فقال

  .تكلمت بھا العرب  في جاھلیتھا

  - :امقال منھ .ال غیر،)3()02( األعشى  و مرتین  ،أول من استعملھا  في الشعر الجاھليو - 

  )4( .مایََّغَت ٍنْجدحنا في كل بَِّصُی*          ٌسَجْرو َن ُنیم و الیاسمشاھسفِر و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  198ص  .في ھذا البحث  "الشاه" /أنظر -)1

  .413ص   .3ج  .)شھسرم (  س؛الجمھرة: ابن درید   -)2

دخلت  في كالم ھي فارسیة  : و قال  أبو حنیفة : ( ... و أصل عبارتھ   355ص  .4ج  ؛المحكم: إبن سیدة   -   

  )حرفیا: كما في المحكم( .)العرب 

   .)مھمل...( المعرب  : الجوالیقي  -   

  .)العربھي فارسیة  دخلت في كالم : قال أبوحنیفة : ..رمفشاھس() : شھسرم ( سانالل: ور  ظابن من -   

    .)مھمل(المتوكلي : السیوطي -   

 "شاه إسبرغم"تعریب ) : الشاھسفرم(و ) الشاھسبرم: (و أصل عبارتھ 104ص  ..األلفاظ الفارسیة: شیر يأد -   

وشروالن  من العقرب الذي تسلط على نأل  )قصة الحیة  المتظلمة(في ذلك  ىورو....( و معناه الریحان السلطاني 

و زرع البذر ، وكان ریحانا یتداوى ) بذار( وشروان نبعد قتل العقرب حملت إلى سریر  أو التي   قرین الحیة  ،

  .)م بھ انوشروان إذ أصیب بالزكا

  .من عجب األساطیر  و الخرافات الفارسیة  ھي و

 Chah séparghamرغم پشاه س: ن : شاھسفرم ( فارسیة  236ص ....غرائب اللغة العربیة  : الیسوعي   -

Sépargham   ) ملك:  "شاه"و .)عشب عطر(.  

  .)و برھان قاطعكتاب النبات  –اللسان /كما في( 51المرجع السابق ص : المنجد -

  .220ص ) مخطوط.... (اإلقتراض : عثمان طیبة  / و انظر  -

  .357، 293ص ص محمد حسین  / شرح وتعلیق د: الدیوان  -)3

  .293ص  .نفسھ :الدیوان -)4

  .187ص  .دار صادر /ط: والدیوان  -

  .355ص . 4ج. المرجع السابق: ابن سیدة -
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خلت  ھو من األلفاظ  الفارسیة  األعالم التي د )بفتح الشین و الھاء (  :ـنشاهشـھ -128

  : و المعنى" شاھین  شاه " ا أیضا ویقال فیھ ؛المعجم العربي  و لم تعرب

تكلمت  بھ  ، )2() شاھان  شاه(أو  )1(" شاه " و "  شاھین " ملك الملوك ، مركب  من 

  .دون  أن تتصرف فیھ ؛العرب  في جاھلیتھا

ش،  ش، ھــ، ن،: (أن اجتمعت أصوات یرد في العربیة ولم، وھذا البناء مفقود في العربیة

  .، إال في ھذا االسم)األلف، الھاء

  - :قال .ال غیر ،)1(و أول من تفرد في  استعمالھا  األعشى و مرة  واحدة - 

  )3( .عتیق و زنبُق لھ مااشتھى راٌح*            ھُكْلشاه الذي  سار ُمْنَھكسرى َش و

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في ھذا البحث) الشاه : ( جع را -)1

كلمة فارسیة  ، معناھا ملك : و شھنشاه : ( و أصل عبارتھ  .256 ، 208 صص ...المعرب : الجوالیقي   -   

  ....)الملوك 

. ةبالفارسی: شاھنشاه: )عن أبي سعید السكري(... یراد بھ ملك الملوك: شاھنشاه(: )شوه( .اللسان: ابن منظور -   

  .)...أنھ ملك الملوك

  .األلفاظ الفارسیة: وأھمل في. 236ص ............غرائب اللغة  : الیسوعي   -)2

  .)كما في المعرب واللسان( 52ص . المرجع السابق: المنجد -   

  .217ص   .محمد حسین/ شرح وتعلیق د: الدیوان -)3
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شھر (: ة قال تعالىنیآي قروھ .)معروف( .شھور وأشھر أیضا: ج  :ـرشـھـ -129

  .)2( )...یسألونك عن الشھر الحرام(: وقال. )1( )...رمضان الذي أنزل فیھ القرآن

، غالف القمرالقمر، دارة القمر، : و معناه )4(" الساھور"وأصلھ  )3(ھو من السریانیة: وقیل - 
  .)6( "Sahro" أرامیة :و قیل )5( .كسف  إذیدخل 

" السین"وقلب  )الواوألف المد و(تصرفھا فیھ، بحذف مع  تھاتكلمت بھ العرب في جاھلی
  .شھر: ، فقالت)شینا(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .185: البقرة -)1

  .217: البقرة -)2

  .)القمر :)شھر ال: ( قال  ()  سھر( الجمھرة  : ابن درید  -)3

  )ذكره في موضعین( -:...معربال الجوالیقي -   

و لم یستعمل  إال  في  تر و قد ذكره  أمیة  بن أبي  الصلالقم ةو قال قوم  بل دار  ."الساھور"وھو . (192ص  -أ

قد جانب  ابن درید الصواب  بقولھ   ؛و ھنا ؛...)ألنھ كان قد قرأ الكتب   .لسریانیة كثیراا في ستعمالوكان م ،شعره

و زھیر بن أبي  -  )مرتین (النابغة:  في الجاھلیة و استخدمھ  .، فھو  معروف) لم یستعمل إال في شعره  : ( 

  .كما رأیت ...)ا مو غیرھ )مرة واحدة(سلمى 

 240ص )  8(ھامش (المعرب للجوالیقي  /محقق  .أحمد محمد شاكر/ على األستاذ العالمة  ؛ربومر ھذا الخ -   

  .ووھم. خطأ على خطأ على خطأ، وھذا .)الجوالیقي الذي نقل عن ابن درید(على ، كما مر )مع اإلقرار بھ

: و قال  ثعلب  .عربف ."سھر" أصلھ بالسریانیة  (: اللغة بعض  أھل   فقال ."الشھر"فأما (: قال: 255ص  -ب -

 "شھرا  "  سمي : لشھرتھ و بیانھ ألن  الناس  یشھرون  دخولھ و خروجھ ،  و قال غیره    " شھر ا " سمي  

  .)باسم الھالل إذا أھل  سمي شھرا

  .)سبق( )01في ھامش (: قولھ  –) سھر (  :الجمھرة:  بن درید إ -)4

   .)لت صال  يترجمة أمیة  بن أب: (  208 – 279 ص ؛ طبقات الشعراء: ،  الدینوري ةببن قتیإ -)5

   ،یرة ،   ال تعرفھا العربكثفاظ وكان یحكي  في شعره قصص األنبیاء ،  و یأتي بأل: (   و أصل عبارتھ 

  .)من الكتب المتقدمة ، و  أحادیث    أھل  الكتاب  ویأخذھا

   .)بالسریانیة" شھرا "  بعض أھل  اللغة أن  و عن: (  120ص  .يالمتوكل: السیوطي  -   

  .)الطبقات   –الجمھرة :  كما في  ) : ( شھر(  .اللسان: ور ظابن  من -   

  .)ي مرقالقمر، شھر :  sahro: شھر (  191غرائب اللغة ص : الیسوعي  -)6

  .120ص  )02( )ھامش( .المتوكلي: السیوطي -   

  .)المعجم العربي دراسات في -المفصل  -األلفاظ الفارسیة (: أھمل في -   
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قال  ،،  ال غیر  )1( )02( و أول من استعملھا  في  الشعر الجاھلي  ،  النابغة  و مرتین - 
  - :اممنھ

  )2( .الحرام الناس و  الشھُر ربیُع *        بو قابوس یھلك أفإن  یملك 
  - :قال .، الغیر)01( ا زھیر مرة واحدةو ذكرھ - 

  )3( .أحلِت إذا الشھوُر بجنوب نخٍل *        رة ِما َذإن  الركاب  لتبتغي 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .233ص   )ابن عاشور(  :الدیوان  -)1

  .118،  77 صص : الطباع  //    :     -   

  .)و لم یرو إال ھذا البیت( 233ص ) ابن عاشور : ( الدیوان   -)2

ھو  : و المراد . )06: النجم(. )ذو مرة فاستوى(وفي القرآن الكریم . ذو عقل: ة ّرذو ِم(  334ص  : یوان الد -)3

  .)الحال تصار: لت َحأ ،ھرم بن سنان
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 –وقلعة بالشام  اسم  موضع) : بكسر  الشین و فتحھا و تضعیفھا (   :ــزرـــْیالشـَّ -130

  .)1(لیس بعربي    .نھر األردن یمر   علیھا   ،قدیما
  .ھا العربو لم  تعرب داخلة  في العربیة  منذ الجاھلیةإذن ھي من األلفاظ  المت

  - :، ال غیر  ، قال)01( و مرة واحدة ،القیس مرؤأ ؛و أول  من استعملھا في الشعر الجاھلي - 

  )2( .ایزَرو ِش   عشیة  جاوزنا  حماًة*          و الھوى   بانِةاللُّ  أسباُب ُعتقطَّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)ال أحسبھ عربیا  صحیحا   ،موضع اسم(  :و أصل عبارتھ ) شزر(  :الجمھرة: ابن درید  -)1

  ." )حرفیا " كما في الجمھرة (  254ص ...المعرب   :الجوالیقي  -   

   .)مھمل( .المتوكلي: السیوطي -   

   .)المفصل -األلفاظ الفارسیة (: وكذا في. )مھمل .....( غرائب اللغة : الیسوعي  -   

  "المعرة"ى كورة بالشام  قرب تشمل عل ،قلعة:  زروشی(  325ص  .5، ج معجم البلدان: یاقوت ؛الحموي -   

   .....)یوم   مسافة حماةبینھا وبین 

 .) -إلى یومنا-وف موضع بالشام معر:  حماة  (  163ص : الدیوان   -)2
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  -  ادبـــاب الــــّص -
  

  -:المصطلح -
 

  .الصحیفــــــة - 131

  .صقرــــال - 132

  .)شعیرة (  الصالة  - 133

  .)شعار(  الصلیب  - 134

  .)آلة طرب (   الصنج  - 135

  .)نیة ید ةشعیر ( الصیام  - 136
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  .كتاب ،لیلد ؛ورقة  ، مجموعة أوراق ؛فصحائف و صح:  ج   :الصحیفــــــة -131

   أْم لْم ُیَنبَّْأ بما في صحف موسى وإبراھیم الذي (: لقرآنیة، قال تعالىو ھي من األلفاظ ا

  )1( )َوفَّى

  :تداخلت  في كالم العرب منذ العصر الجاھلي - 

   –أصًال  – )2(وربما آرامیة  –أنھا سامیة عربیة  ؛وأرى - 

  - :،  ال غیر، قال  )01( و مرة واحدة  ،الجاھلي  ، عنترة أول من استعملھا  في الشعر - 

  )3( .يمِِّطْمِط فأھداھا ألعجَم*           كوحي صحائف من عھد كسرى

   - :، قال ال غیر )01( ة واحدةمر  ،و ذكرھا زھیر - 

  )4( .ِمْلللِح َتْیة َأالصحیَف خطَّ*          قد ِثویرأخبرت  أن  أبا الُح

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   .37،  36 :اآلیتان: النجم -)1

  .)مھمل( .المعرب: الجوالیقي  -)2

    .)مھمل(.. يالمتوكل: السیوطي  -   

  .)المفصل -األلفاظ الفارسیة (كذا في  .)مھمل(  ،غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  . 268ص ) مولوي( و  265ص  .)عید : (الدیوان  -)3

 .)ب عنھز، كیف عأي عجبت لحلمھ :لھ لھذا األمر وویت َتْیَأ: ، یقالعجبا ):ةخفیف( أیت(  253ص  :الدیوان -)4
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و فیھ   .أیضا )×( "الشاھین"و یسمى   ،طیر من الجوارح: صقور: ج   :رــقــّالص -132

، ھذه  "مخارج"بسبب قرب    ؛و ذلك )،  السقر ، الزقر  الصقر(  في العربیة :ثالث لغات

  .، بعضھا ببعض  )الحروف( األصوات  عند العرب  

مستعمال في  عنىحم ، و ما یزال  ھذا الملر الأي توسخ من أثا  (ZFAR)أرامیة  من  :قیل - 

عرب في الجاھلیة عند ال وھو معروف .رائحة زفرة ؛بعض اللھجات العربیة كالجزائر

  .) اصاد و اسین(  "الزاي"وتصرفت فیھ بإبدال 

   - :، ال غیر، قال)01( مرة واحدةو، زھیر، وظفھا  في الشعر الجاھلي  وأول من - 

  )1( .ِحسَلمن الصقر  َت ْتَلْفو إن ُت یَبِصُأ  *        ھافمثُل ْتیَبِصى ، إن ُأاَرَبكالُح ْنِكَی

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )205مرت في ص ( .البحث من ھذا" الشاه/ "أنظر -)×

  .)سقر ،  صقر ، زفر ( بھ  ألن العرب  نطقت)  س ، ص ، ز(   :في أبواب  )مھمل(  ..المعرب :جوالیقيال -)1

  .)مھمل(... المتوكلي: السیوطي -   

 .ZFAR أكل اللحم من: زقر  (أرامیة   184غرائب اللغة العربیة  ص : الیسوعي  -   

  .))اللحم ( في األصابع من آثار   توسخ بسبب توسخ ما یبقي 

  .)المفصل -األلفاظ الفارسیة (وأھمل في  -   

و ھو من أشد   ،رمادي  اللون  ، في منقاره  طول  ،طائر  طویل العنق:   ىالحبار(  349ص :  الدیوان   -)2

: ، و یقال" ىن الحبارأبلھ م" :فیقال ،ا، ویضرب بھا المثل  في الحمقو لھا خزانة في دبرھ  .)الطیور طیرانا 

و تجمع  ".لب من الحبارىطأ"(: فیقال ) الصید( لب طكما یضرب بھا المثل أیضا  في ال / "ىمن الحبار ُقَوأْم"

: كتاب  الحیوان: ظ حاجال: راجع  () و ھو أبعد نجعة   .و یبیض في الرمال النائیة... بارات  على حبابیر ،  و ُح

  . ))ور و الجوارح قصال(
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الذین إْن مكّناھم في ..  (:وھي قرآنیة قال تعالى :صلوات: ج  :ـــــالةالصـّ -133

معرب : قیل )2( .)ومساجد ھدمت صوامع و بیع و صلواتل(  )1( )..األرض أقاموا الصالة

ما تالحظ، متداخلة  بین ك ؛نفإذ  )5(أرامیة   :و قیل ) 4(سریانیة   :و قیل )3(.من العبریة

زعم متحیز،  ؛وھو ،الاألقو ألحد ھذه التصدیق -  عند العقالء -  ،كل یصعب فیھاللغات، بش

    .مردودو

 ،نیعلى ألسنة جمیع السامیجرت و، "األولى"أصولھا،  تفقد .أنھا سامیة، والرأي عندي - 

    .واشتقت منھا صیغل كثیرة ،یةـــفي الجاھل ربـالع د تكلمت بھاــفق .ومنھا العربیة

     - :قال   ؛ال غیر  )01( ملھا في الشعر الجاھلي النابغة  و مرة واحدةو أول من استع - 

  )6( .ُلائـو َن ٌمْزَح ِنَالْوبالَج َروِدو ُغ*           ٍةجلیَّ  ٍنوه   بعْیلَُّصفآب ُم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .41: الحج  -)1

  ....)بعضھم ببعض   لھدمت صوامع    الناَس اِهللا ُعْفو لوال  ِد(  40: الحج  -)2

  .)"َصُلوتا"العبرانیة وھي ب ؛ھي  كنائس الیھود: "وصلوات " قولھ تعالى: (259: ص ...المعرب: الجوالیقي -)3

   ." )و تا ُلَص" ھي كلمة معربة  أصلھا بالعبرانیة   :قیلو(  35،  34 ص ص .3ج :  الزمخشري ، الكشاف -   

  .)مثلھ ) : ( صالة(  :اللسان: ور  ظابن من -   

 .  )سبالمحت( في  ابن جني /عن(.121 – 120 ص ص .عبد الكریم الزبیدي د/ ، تحـ المتوكلي :السیوطي -)4

  .)ھي الكنائس بالسریانیة" وصلوات: "أن قولھ تعالى(

مكتبة  / ط –رمضان عبد التواب  /الدكتور .إلى العربیة ھبیة، نقلرالنحوي للغة الع التطور ؛رتراسشبرج -)5

  . )أرامیة( 221ص  .م 1982ھـ ،  1402بالقاھرة   .الخانجي

  ) ...الصلوین ( مأخوذة من   -  ونو ھي  كما ذكر  اللغوی .اللفظة في العربیة  أیضاو

  . 2ج 83ص  .)المحتسب ( ابن جني  /و ھذا عن

  )slouto، صالة ،  Şali: .....ى صلَّ(  :أرامیة:  193غرائب اللغة العربیة  ص : الیسوعي   -   

مدیریة      .المدخل  إلى اللغة  السریانیة  ، منشورات  جامعة   حلب ، كلیة   اآلداب: یم  حأحمد إر ،ھبو -   

ه ذأغلب  الظن أن ھو(: ، وأصل عبارتھ  386ص  1976. - 1975  .)ط.د( سوریا الكتب والمطبوعات الجامعیة

  ).الكلمة دخلت العربیة  من اآلرامیة 

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .189ص  .)ابن عاشور: (لدیوان ا -)6

  .97ص  .)الصباع/ شر(//    :      -   
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 صلب" اتخذه النصارى  إشارة  إلى معتقدھم  ؛متقاطعانعودان    :ــــــلیبالّص -134

  .و رفع  إلیھ.لما  أراد الیھود قتلھ ، فنجاه اهللا ."معیسى  علیھ السال

  .وھي من األلفاظ  القرآنیة أیضا - 

   .ا تزال تستخدممو، تداخلت في لسان العرب منذ الجاھلیة   )1(أرامیة  : قیل  - 

  .ال غیر )01( و مرة واحدة ؛النابغة  ،يل من استعملھا  في الشعر الجاھلو أو - 

  - :قال

  )2( .منصوِب على الزوراِء لدى صلیٍب*          ام مؤبلٍةعأن  أقاطیُع ْتظلَّ  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .)مھمل  ( ....المعرب :  الجوالیقي   -)1

  .)مھمل( .المتوكلي: السیوطي -   

  .) slibo: .....لیب ص(   :أرامیة 192ص    .)مھمل(. غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -   

  .)مھمل( .السابقالمرجع : المنجد -   

  .53ص   .)ابن عاشور :  ( الدیوان  -)2

التي تتخذ للقینة ، ال   تركب  :اإلبل  ، المؤبلة   ةج قطیع  و ھي  طائف: األقاطیع  (  23ص   :الطباع/ شر -   

             ) .ام بني  أسد في ھذا  الموضع علت أنظ: مسكن  بني حنیفة ، و المراد : الزوراء : ال تستعمل و
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دائرة صغیرة  من النحاس   ؛آلــة طرب) فتح الصاد و تشدیدھا ب(  :ــــــنـــجالّص -135

دخیل   ھوو الصنجالضاربة على : والصناجة .صةعلیھا الراق تنقُرو ،صابعتعلق باأل
  .)1(معرب

  .لذي یكون  في الدفوف  و نحوھاا والعربي
" صناجة"فوف والالعب بھ یقال  لھ  الذي  یكون في الدعربي  ھو الصنج ال: ( اللیث : قال 

  .األعشى: وصناجة العرب .)2() المیزان   " صنجة " و منھ  
 ال یجتمعان  في كلمة عربیة )"الجیم"و  "الصاد"(ألن  .مفقود  في العربیةھذا البناء و - 

 جیم( كالم العرب ولیس یجتمع في: ( قال ابن درید .الجرُو صَّعدا  َج -  ثالثیة  أو رباعیة
  .)3( )في كلمة  ثالثیة وال رباعیة )صادو

  ."سنج " و أصلھا   )4(.فارسیة:  قیل  - 
    .وھو من األلفاظ المتداخلة  في العربیة قدیما

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)ذو األوتار  فیختص بھ العجم :"ج صنال"و أما ... : ( .و أصل عبارتھ ) : جصن(  ؛ الصحاح: الجوھري  -)1

  .)الصحاح /كما في () :ج صن( التھذیب : األزھري   -   

   .)والصحاحكما  في الجمھرة ( ،  262،  120 ص ص..عرب  م(   :الجوالیقي  -   

  .)فدخیل معرب تختص بھ العجم... (: )صنج( اللسان  : ور  ظابن من -   

  .)مھمل( .المتوكلي: السیوطي -   

  .204ص  .1ج) صنج (   :القاموس: ز آبادي  الفیرو -   

   .)اللسان  القاموس /كما  في(، ) صنج (  :التاج: بیدي زال -   

ة  مدورة  من النحاس فیحص: الصنج : (  و أصل عبارتھ   108األلفاظ الفارسیة  المعربة  ص : شیر   يأد -   

   .)" سنج " ، تعریب یضرب بھا  على أخرى مثلھا للطرب 

  . 262المعرب ص : الجوالیقي  -)2

  .)صنج( :الجمھرة: ابن درید -)3

  .)فارسي معرب :و سنجتھ   ،المیزان  جةَصنو(  :اللسان: ور ظابن من -)4

  .)تعریب؛ سنج( 108ص   .األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

أي أصلھا  في ) نك چ: ذات أوتار  نوع  آلة طرب : صنج (   :، فارسیة 237ص   .غرائب اللغة: الیسوعي  -   

اد و صلجیم بالا(، فإن  العرب  أبدلت  كذلك ذلك كانالمصریة  و النون و الكاف ،  و إذا   "الجیم"ـالفارسیة  ب

  .ومنھاجھاحتى  توافق لسانھم  )جیما) ك( و أبدلت  .زادت ألف المد بعد الباء

  .)األلفاظ الفارسیة –اللسان –المعرب  /كما في( 53ص . المرجع السابق: المنجد -   
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  .لقربھما في المخرج" السین، الصاد" بدلت لیتھا فأھجا بھا العرب في تكلمت
  .لجودة شعره " األعشى " صناجة  العرب صناجة و صنج و : فقالوا

قال  ال غیر،) 1( )05( خمس مرات ؛ ولي  األعشىھو أول  من استعملھا  في الشعر الجا - 
   - :منھا 

  )2(. ُلْضالُف  فیھ القینُة ُعجَِّرإذا ُت*          یسمعھ الصنَج  تخاُل و مستجیٍب

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مكرر(  359 ، 319،  293،  173،   59ص  ص. محمد حسین/ شرح و تعلیق د:  الدیوان  -)1

  .59ص  .نفسھ:  الدیوان   -)2

  .147ص  .دار بیروت –دار  صادر / ط :وان  الدی -   
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 .المیل إلى الشيء  و االمتناع   عنھ:  والصائمة   صام  یصوم   :مــــــیاالّص -136

كما كتب على  ،كتب علیكم الصیامیا أیھا الذین آمنوا (:  األلفاظ القرآنیة، قال تعالىھي من و 

  .)1()  ..الذین من قبلكم

  .في العربیة )2( .)األرامیة  (  األلفاظ  المتداخلة  من من  :قیل - 

  .واشتقت منھا العرب صیغا كثیرة على منھاجھا :د كانت مستعملة في الشعر الجاھليو ق

     - :، قالال غیر  ،)01( و مرة  واحدة  ،النابغة ؛و أول  من استعملھا - 

  )3(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*     صائمٍة      غیر و خیٌل  اٌمصّی خیٌل

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .183: بقرةال -)1

  .)مھمل .................( معرب ال:  الجوالیقي  -)2

  .)مھمل(... المتوكلي: السیوطي -   

  .)شعر بمیل إلیھ  :صبا  إلى كذا ، "som":......صام ( أرامیة   191ص  .غرائب اللغة العربیة : الیسوعي  -   

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  . 223ص  .)ابن عاشور : ( الدیوان  -)3
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 - ـاءبـــاب الطـّ -
 

  - :المصطلح - 

  .جـاِھبـَـّــالط - 137

  .ورـــنبـّـالط - 138

  .)الطھرجارة( الطـھرجــار  - 139

  .أطوار: ج ) مرحلة : ( رْوـّـالط  - 140

من ھذا " طور سینین"راجع باب السین ( .لم یرد في الشعر المدروس ؛جبل: ــورالطـّ - 141

  ).البحث
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  .نوع من قلي اللحم  مع البیض  و البصل     :الطبــاھج -137

، تكلمت بھا   "الكباب"و یعرف في بالد الشام باسم  )1(.) تباھھ:  ( فارسیة  و أصلھا :  قیل  - 

الفارسیة   "الھاء"و  ءطا"  التاء " بإبدال  :  فیھ    العرب  في الجاھلیة  مع   تصرفھا

كلمة  عربیة محضة   مع  فيت، ال تج) ط ، ب ، ھـ ، ج (   :اتو األصو)  جیما ( األخیرة  

لیس حجة  : و اإلشتقاق ....)  طبھج ، یطبھج ، مطبھج (   :إشتقت منھ العرب ، و مع ذلك

  .على عروبة   المصطلح ، كما یعتقد الكثیر 

   - :قال  ، ال غیر  ،   )01( لشعر الجاھلي ، عنترة  و مرة واحدةو أول من استعملھا  في ا - 

  )2(یدار علینا و الطعام  المطبھج *            مصففدام ى  و الُماَرَكُس ىحْضُنَف

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ).مھمل (   .المعرب: الجوالیقي   -)1

  ) .قسم  األلفاظ الفارسیة (  238ص ...غرائب اللغة العربیة  : الیسوعي   -   

  .   )مھمل( :المرجع السابق: المنجد -   

  ) .مھمل ( دراسات في المعجم  : إبن مراد   -   

  43.ص  .)دیع(  :الدیوان ) 2
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  ......عز  و غیره اآلة طرب بأوتار نحاسیة، أو  بجلود الم: طنابیر: ج  :الطنبور -138

أو  َلَمَح": بره" و ذنب": ھدنب" ."هبر"، "ھنبُد"من   :المركبة )1( ."بورَنَت"فارسیة من  :قیل - 

  .ةــإلی

وھو  إبدال   ،بإبدال  صوتي  بسیط  و لم تتصرف  فیھا  إال  .تكلمت بھا  العرب في الجاھلیة

فھذا البناء و لم تخضعھا لألوزان العربیة   .لقرب مخرجھما  " طاء " الفارسیة  " التاء  " 

  .لھجاتوھي ". التنبور"و" الطنبار: "وفیھ لغات. مفقود  فیھا

وعلى (، ال غیر، )01( األعشى و مرة واحدة ؛يأول من استعملھا في الشعر الجاھلو - 

  - :قال) الوضع الحقیقي

  )2( ْنَرَأ سَّعند صنج  كلما ُم*          ھاصوُت  ساٍنِح  ابیَرو طن

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
. معرب وقد استعمل في لفظ العربیة. الذي یلعب بھ" الطنبور" )اللیث((. 273ص .. المعرب: والیقي الج -)1

" طنبور: "فقیل" ُدْنِب َبَرْه" :وھي بالفارسیة. الَحَمِل ةیلإدخیل وإنما شبھ ب: ... وروى أبو حاتم عن األصعمي

  .)فیھوالطنبار لغة 

أي یشبھ إلیة " ُدْنَبِھ  بَره"دخیل أصلھ  .فارسي معرب. معروف: طنبارالالطنبور(: )طنبر(ن اللسا: ابن منظور -   

  .)معرب وقد استعمل في لفظ العربیة. الحمل

. وأصلھ" تنمور"ب معرَّ. وعنق وستة أوتارذمن آالت الطرب ... ( 113ص .. األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -   

  .)...دنبھ بره

  .239ص .... غرائب اللغة  : الیسوعي  -   

  .)مھمل ( دراسات في المعجم العربي  : ابن مراد  -   

أدي  /وعن )273ص  /وھو خطأ بل في( 225ص  ...المعرب /عن( 55 – 54ص ص .. المفصل: المنجد -   

  .)برھان قاطع. ابن منظور -ثیر، 

  .359ص . محمد حسین/ د: الدیوان -)2
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 :لغة فیھا" الطھرجارة"و اأیض )بكسر الطاء وتشدیدھا وفتحھا (:الطھرجار -  139

    )بیكان: (فنجان

  .)1( (Targohar )" ھارترَك"  )الفھلویة(من الفارسیة القدیمة  :قیل -  

 العربتصرفت فیھا  .منذ الجاھلیة. فاظ المتداخلة في اللغة العربیةمن األل ،ھو كما ترى 

وھذا البناء مفقود ) ھاء( رسیةالفا "ــَك") ق(بعدھا، وإبدال " ءھا"وزیادة  )طاء() ت(بإبدال  

  ).ر، ج، ر ،ـھ، ط( .في العربیة

و على  ،ال غیر ،)01( و مرة واحدة ،وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي األعشى  - 

  - :قال  ،)سبیل الحقیقة(

  )2( .ھرجارهالطَّ قي من إناِءــــ*          ســـولقد شربت الراح ُأ

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)مھمل (  :المعرب: الجوالیقي   -)1

، فنجان: طرجھالة( :صل عبارتھأو ):قسم األلفاظ الفارسیة: ( 238 ص غرائب اللغة العربیة: الیسوعي -   

  .)في اللغة القدیمة  Targohar تركھار

  .   )مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  ) .مھمل ( دراسات  في المعجم العربي    :ابن مراد  -   

  .155ص : الدیوان    -)2
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 :قال تعالى :آنیةوھي قر ؛مرحلة من كل شيء ینمو: ــوارأط: ج  :)1(ر ــْوالطـّ -140

 -  1ط : ( طور، أطوار: یقال  .امیة أو السریانیةرمن اآل ربما سامیة.)+(" القكم  أطوارقد خو"

  .ألنھا تدل على االنتقال والتحول المرحلي ......طور یطور: ومنھا التطور ،) 2ط 

  - :قال  .غیر ال ،)01( و مرة واحدة ؛أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  أمرؤ القیسو - 

  )2(  .را و ترتقيطْو فیھ العیُن ُبوََّصَت*          و سطنا جنُبُیالماء   إبنَكنا ِبو رح

   - :، ال غیر  قال  منھا )3( )03( ، ثالث مراتو استعملھا النابغة - 

  )4( .و المرء یخلق طورا بعد أطوار*           إن أفاق  ، لقد طالت عمایتھف

   - :، قال منھا )5( )04( بع مراتو ذكرھا  زھیر بعده ، أر - 

  )6( .ٍنـَطلألشراف أو َق َنیعمْد دوَمالك*          را ثم یرفعھااآلل طْو فظھاخی

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)مھمل ... (المعرب  : الجوالیقي  -)1

  .)مھمل (  .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي   -   

  .)یة رغم أنھا قرآن() مھمل  (  ؛المتوكلي: السیوطي  -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المجد -   

  .14: نوح -)+

  ) الفرس بھ في الخفة  و طول عنقھ  شبھ، و ھنا  ؛طائر طویل العنق:ماء ابن ال(   332ص : الدیوان    -)2

  .252،   164،  146 ص ص .)ابن عاشور : ( الدیوان   -)3

  .129،  84،  56 ص ص .الطباع//    :       -   

  ، 146ص  .)ابن عاشور : ( لدیوان ا -)4

  .56ص  .الطباع//     :     -    

  .241،  174،  141 ، 119 ص ص: الدیوان  -)5

  .)جبل : قطن  .تشبھ النخل ،لقـالم شجر: م ْوالدَّ .أحیانا ثم یخفضھا  نُعظُّیرفع  ال:  لاآل(  119ص : لدیوان ا -)6
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-  ادـــالّض – ادـّــالظ :بابا -  
  ) مالنــمھ (
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  -  نــبـــاب العی -

  
  - :المصطلح - 
  
 

  .رـــسكـع –سكــر ـالع - 141
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  .أیضا الخمیسو ھو الجیش و : لعساكر ا:  ج : العســكر     :ســـكرـع -141

  . ) 2(   .أرامیة: ، و قیل   )1(فارسیة  معربة  :قیل

  .  - إلى أیامنا- مستعملة  في لغتنا  تكلمت بھ العرب  في الجاھلیة  ، و ما تزال  - 

، ال غیر  قال  )03( مرات )3( و ثالث  ،ستعملھا  في الشعر الجاھلي، عنترة و أول من ا - 

   - :منھا

  )4( .العساكِر ِعجم الفتى   تفریُق اُرَخَف*           و إنما في جمع الجیوِش لفخُرو ما ا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
"  لشكر " فارسي معرب  و إنما  ھو  "  : العسكر " و : ( و أصل  عبارتھ ) : عسكر ( الجمھرة  : ابن  درید  -)1

  .سینا" الشین"و. عینا". الالم"فالعرب أبدلت ھنا؛ . وھذا؛ غیر صحیح ).في اللغتین   وھو إتفاق

فارسي معرب ، قال  " : العسكر "و  : ابن قتیبة  : قال : ( و أصل عبارتھ   278ص ...المعرب  : الجوالیقي  -   

  .)مع الجیشتو ھو مج بالفارسیة " شكرل" إنما  ھو :   ابن درید

العسكر الكثیر من (:عرابي  األعلى قول  إبن  اعتمادا: األستاذ  أحمد محمد شاكر / معرب  المحقق  /و رجح  -   

 )و الظاھر أن الكلمة عربیة (: قال – أن الكلمة عربیة: أي .)، وكالب من الرجال، وخیل عسكٌر: یقال  ،كل شيء 

كثیرا ما یجانبھم الصواب   ؛اللغویونة و، فالرواوال مھضومةمعقولة  لیس حجةألن ھذا  ؛وھو بعید عن الصواب

  .وھو كثیرحكم و الروایة الفي 

  .)"و كأنھ معرب:...ل  األزھري  قا(:  278ص ..... المعرب (كذا قول األزھري  في  /انظرو -  

  .)278ص   ...المعرب )05،  04(: ھامش (/ انظرو -  

  ". Askarto عسكر"  وأصل عبارتھ )امیةقسم األلفاظ األر (.195ص   ...غرائب اللغة: ي الیسوع -)2

  .المفصل كذلك –دراسات في المعجم   العربي : في و أھمل  -   

  .227،  223،  115ص  ص. )عید: (الدیوان   -)3

  .115.ص ) عید: (الدیوان  -)4
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  - نـیـبـــاب الغ -
  
  
  

  ) مھـــمــل (
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  - اءــبـــاب الف -
  

  - :المصطلح - 

  .) رسالُف( الفارسي   - 142

  .الفدام - 143

  .الفرانق - 144

  .الفرس - 145

  .فرعون - 146

  .فرند - 147

  .الفصفصة - 148

  .نــفلسطی - 149

  .لــالفلف - 150

  .لــالفی - 151
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الجزائري   :كما یقالفارس،  هبلدو) قوم( (+) :الفرسإلى جنس  نسبة  :الفــارسي -142

  .)1(معرب  من الناس، أعجمي ھذا الجیل سم أبيا: ، وفارس...العربي

  .))2(بینھم ْمُھبأَس والروم كأن خدمتھم فارُس، وطاَءْیَطإذا مشت  أمتي الُم(: وفي الحدیث

  - :قال ،، ال غیر)01( ومرة واحدة ؛أمرؤ القیس ؛وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي - 

  )3( .ِقطََّنالعزیز الفارسي الُم قیاَم*          یخضبونھ إْذال الشخص َوام ُطوق

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في ھذا الباب من البحث" الفرس/ "أنظر -)+

  .291ص ............المعرب : الجوالیقي  -)1

و خدمھا  أبناء الملوك،  أبناء طا َیْطإذا مشت  أمتي الُم: (وروایتھ: عن ابن عمر رضي اهللا عنھما(: الترمذي -)2

  .)04( )امشوھ( 291ص . جوالیقيلل. ...المعرب /عن() ارھا َیسلط شرارھا  على  َخ فارس و الروم،

المطیطاء (: )وخدمتھم فارس والروم كان بأسھم بینھم... (: )867رقم (   :الجامع الصغیر: السیوطي  /انظر  -   

مددت، وھي من المصغرات التي لم یستعمل لھا : ومد الیدین، یقال؛ َمَطْوُت، ومططُت أیضا. شیة فیھا َتبْخترم

  ).)مطط(النھایة في غریب الحدیث ( – )مكبر

  .)لم یذكر عنھا شیئا باستثناء بعض الشواھد(. 59ص  .المرجع السابق: المنجد -   

بدم الصید :  ھالمعظم لدى الفرس یخضبون حیث شبھ  فرسھ بالرئیس: مجازي  ؛و ھنا(  ،331ص : الدیوان   -)3

  .)، إذا صادوا على الفرسالعرب و ھي  من عادات 
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ھو شيء  (:  جاء في اللسان. توضع على الفم أو األنفة بیضاء خرق   :امَدالِف -143

  . )1()ع في فم اإلبریق بمثابة المصفاةتمسح بھ األعاجم عند السقي ، و یطلق  على ما یوض

جاءت في كالم نسي أصلھا اللغوي أو سكت عنھ   و. األلفاظ التي تداخلت في العربیة ھو من 

نھا  من العراق ، وفارس ردوكانوا  یستو  بل، ة خمرالعرب ، و العرب  لیسوا  صناع  ال

  .إلخ .. الشام  و

  - :قال ،ال غیر ،)01( و مرة واحدة ؛أمرؤ القیس ،و أول من استعملھا في الشعر الجاھلي - 

  )2(دام كالمسك بات و ظل في الِف*          وھا  كلما نبھتھاُف أزماَن

   - :كذلك ،  قال  ) 01(و ذكرھا األعشى  ، مرة واحدة   - 

  )3(ما مایزال  مفدَّ یٌفِفَذ  خفیٌف*          موََّتیطوف بھا  ساق علینا  ُم

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)فدم( :اللسان:  ور ظابن من -)1

   ...المعرب -: أھمل  في  -   

  ...غرائب اللغة -                    

  .المفصل – األلفاظ الفارسیة -                    

  .دراسات  في المعجم العربي -                    

  .)أعجمیة": المسك"و (،  391ص : الدیوان    -)2

  اللؤلؤة : لؤلؤتین  ، التومة  :يأ) ینتومت(ھ یوضع في أذن: متوم (  293ص : ن الدیوا -)3

  .)مسرع: فیف ذ
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: ، قال  الفراء " البرانق " ، وفیھ لغة ثانیة  رسول ؛الدلیل على الطریق :الفرانق -144

ینذر   كأنھ یصیح بین یدي األسد ،) سبع ( ن  و ھو حیوا . )1(" الفرانق "  البرانق لغة في (

  . )برید صاحب البرید : فرانق األسد ، وكذا : آوى  ، ویقال لھ  بابنشبیھ  )2(الناس بھ  

  )4( .ھندي معرب: ، وقیل ) 3(فارسي معرب : قیل  - 

، قال  ال غیر  )01( مرؤ القیس  ، ومرة واحدةأ  ؛و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

: -   

  )5( .سبقا شدیدا  رانَقالُف سبقُت*           ةكَّعلى ِس  ازدحمناإذا ما 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119ص ....المعرب : الجوالیقي  -)1

  .) ربب( تھذیب اللغة  ، : األزھري  -   

  .286ص  .السابقالمرجع : الجوالیقي  -)2

  ) "ربب"الجمھرة  : عن ابن درید (  286ص  .السابقالمرجع : الجوالیقي  -)3

صاحب  :دلیل : ( و أصل عبارتھ    1ج  .141 حیاة الحیوان  ، ص ) : 808ت ( كمال الدین  ؛الدمیري ) 4

ضرب  من السباع  یعادي  :ولى مفتوحة و الثانیة  مكسورةاأل )ببائین موحدتین( :ر پالب .رسول :"وانكْرپ" البرید 

  .)وھو ھندي معرب... لھ الفرانق   و یقال ؛البرید: و یقال لھ   "ندو وال من العدوامن الع: "األسد

س من السباع  و أحسبھ دخیال  ، ولیس من ھو جن ،ببائین" رببال"و ..... () یْرِب(  ؛المرجع السابق: األزھري  -   

  .)"بفر" كالم العرب  ، و الفرس یسمونھ 

وھو البرید الذي ینذر قدام ... فارسي معرب وھو َبْروانْھ بالفارسیة... (: )فرنق( :سانلال: ابن منظور -   

  .)...األسد

  .)"پروانك"معرب عن ( 119المرجع السابق ص : أدي شیر -   

   .)119فھو في ص . وھو خطأ أیضا( )238الجوالیقي ص ( :60ص . لمرجع السابقا: المنجد -   

  .)مھمل ( اسات  في المعجم العربي در: ابن مراد   -   

  .428ص : الدیوان  -)5
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 )1( )أرامیة :ھيخیال و: وتأتي بمعنى: بلد: (ومنھ فارس .جنس، قوم  :رسالُف -145

  .فارسیة  )2( )فاشرا: نفاشرا: لنمورمن ا نوع: ارسپ: أسد(: وبمعنى

، فارس: فالن: فنحن نقول) العربیة ،، الفارسیةاألرامیة(أنھ تداخل بین اللغات الثالث  ؛وترى

  الحقیقة ؟، فأین ..الفرسانوھو فارس 

الداللة  وتشترك في األصوات و .أحیاناداللة الدون  الحقیقة أن اللغات تشترك في األصوات

  .العربي الجاھلي التراثفي  وقد وردت الكلمة .أیضا

 ،فارس(، ال غیر )3( )04( مرات أربعو ،، األعشىوأول من استعملھا في الشعر الجاھلي - 

  - :قال منھا) الفارسین الفرس،

  )4(أیھم نزال  ِتْشعراب بالدَّأ*      ـ     و ال میٌرو ِح قد علمت فارٌس

   - :قال منھا   ،، ال غیر  )5( ،)03( ثالث مرات  ،و ذكرھا  عنترة - 

  )6( جیوشھا  قد ضاق عنھا البیُدو *          رس  یا  ابنة مالكلقیت  الُف و لقد

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(Farocho) 198ص : غرائب اللغة العربیة  :  الیسوعي  -)1

، ..)من النمور أسد ، بارس نوع : فارس : (   )قسم األلفاظ الفارسیة: (  239المرجع نفسھ ص : الیسوعي  -)2

  كثیرا ما یخلط، الیسوعي/ فاألستاذ .)خلط الیسوعي، أحیانا أرامیة وتارة فارسیة: الحظ

  .)المتوكلي – دراسات  في المعجم العربي -األلفاظ الفارسیة  -المعرب (: أھمل  في و -   

  .)فارسیة :فارس( 59،  58المفصل ص ص  -   

  .355،  289،  239،  237 ص ص: الدیوان  -)3

  .237ص : الدیوان  -)4

  .220و ص ) مرتین (  44ص ) عید: ( الدیوان  -)5

  .220ص ) عید: (الدیوان  -)6
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و ھو من   .) 1() بضم الفاء( و فیھ لغة  أخرى   .)الفاءبكسر ( :  ــرعونفُِ -146

لیس بكالم عربي  :، قیل) خالف  بین البصریین و الكوفیین (  ھالفرعنة  أو الفرعنة  من

  . )2(صحیح 

فرعون ذي و: (أللفاظ القرآنیة  قال تعالى وھي من ا ،) 4(أرامیة  : ، وقیل )3(قیل أعجمي  و - 

تكلمت  بھا العرب  . ) مجھولة ،عربیة  ،لغة أرامیة (  ن ثالث لغاتی، تداخلت  ب )5() األوتاد

  .في الجاھلیة

    - :، ال غیر  قال )01(زھیر  ،ومرة واحدة   .و أول  من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )6(جنده و النجاشیا  دىْرَأ  و فرعوَن*             رىَتما   بِلذا القرنین من َقوأھلك 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) ن فرع(   :الجمھرة: ابن درید  -)1

  ) .فرعون  و لیس بكالم عربي صحیح ھالفرعنة  مشتقة منو ا .....( -)2

عن  ھحكى  ابن خالوی: قال ابن بري : ( ، و نص عبارتھ    )بضم العین ) ( فرعون ( اللسان :  ورظابن من -

  .) ةبضم الفاء ،  لغة  نادر" رعون ُف" الفراء 

  .)جمي  ، و لذلك  لم یصرفالعلم أع ھذا "  فرعون " و عندي ، أن  : (  المحكمابن سیدة   -)3

  .دون  ذكر  للمصدر  أو المرجع )  كما في الجمھرة (  294ص :   ....المعر ب: الجوالقي  -   

  ) .مھمل...( المتوكلي  : السیوطي  -   

 .) Feróun :أرامیة  (:  198ص   .غرائب اللغة العربیة: الیسوعي  -)4

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  ) .مھمل(  .دراسات في المعجم العربي: ابن مراد  -   

  .10: الفجر -)5

  ....)38،  32،  09 ، 08،  06،  04،  03: ( و القصص ) إذھب إلى فرعون  إنھ طغى (  17:النازعات  -   

  .288ص : الدیوان   -)6
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   )ندبر(و ) إفرند( و فیھ لغتان أخریان   :یھشوو .وماؤه  ؛جوھر السیف :الفرند -147

داخلة  من ، و ھو من األلفاظ المت )2(فارسي  معرب  :و قیل .)1(أعجمي  معرب  :قیل - 

أصواتھا، بعد أن تصرفت  في بعض   .، تكلمت بھا العرب  في الجاھلیةالفارسیة في العربیة 

ة كثر استعمالھ للدالل، و "فرند": فقالوا   في العربیة )فاءا() پ( الفارسیة  "الباء"  فأبدلت

  .على السیف 

   - :، ال غیر  ، قال )01(عنترة  و مرة واحدة   ؛ل من استعملھا  في الشعر الجاھليو أو - 

  )3(و یصبح من  إفرنده الدم یقطر *          دىصارمي من دم الِع ِقَرا لم ُأإذ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114ص ..المعرب : الجوالیقي   -)1

   )دخیل معرب ، اسم ثوب ...علیھ أثر قدیم" : برند" سیف : ثعلب / عن ) : برند( :اللسان: ور ظابن من -   

: "الفرند"و... بفاء و باء  يكوقد ُح.... ، فارسي معرب"الفرند" و(: 291ص :  السابقالمرجع : الجوالیقي  -)2

  .)2 - 1رقم ( :الحظ؛ خلط الجوالیقي.  .)الحریر 

  Perand :برند. (جوھر، السیف ووشیھ: فرند( ):قسم األلفاظ الفارسیة (،240 ص ....غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)لمعان السیف

  .)مھمل( .مرجع السابقال: المنجد -   

  .دراسات في المعجم العربي : و أھمل في  -   

  .107ص  .)عید: (الدیوان  -)3
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   .الفصافص: ج .للدواب فنبات عل:  )1(الرطب  القتُّ :الفصفصة -148

  . )2(" ست پإس" فارسیة  معربة و أصلھا  : قیل   - 

  )فلألا(ھ كلیا  تقریبا  ، وذلك  بإبدال  تكلمت بھا العرب في الجاھلیة   و تصرفت  فی - 

  صادا  ".السنین"و)  فاء( الفارسیة  

  ) .تاء مربوطة ( ھاء  )التاء(و   ،)فاءا ( .الفارسیة )پ(" الباء"و 

   - :ال غیر  قال  )01( األعشى و مرة واحدة ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

  )3( .اَصاِفَصا نابتا و َفًعْرنخیال وَز    *       م تر أن  العرض أصبح بطنھاأل

   - :، ال غیر  ، قال  )01(ومرة واحدة  ،و ذكرھا النابغة - 

  )4(فسیر ِس يِّمِّمن الفصافص بالنُّ*      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)وھو  القت الرطب   .بكسر  الفائین .الفصافص، واحدھا فصفص) : ( فصفص(  :ةالجمھر: ابن درید  -)1

فارسیة  " فصفص"و قیل " فصفصة"تھا ، واحدطبةالر" الفصافص"(و 288ص  ...المعرب: الجوالیقي -)2

   ." )إسبست"و أصلھا  بالفارسیة   ،معربة

  .)أسفست أو اسپست... فارسیة معربة أصلھا(: )فصص( :اللسان: ابن منظور -   

  .)كما في المعرب (  10ص ص ... األلفاظ الفارسیة: شیر  يأد -   

 وعبارتھ .)األلفاظ الفارسیةالمعرب  /كما في( ):اظ الفارسیةقسم األلف(: 240غرائب اللغة ص : الیسوعي -   

  .))وھو شبیھ بالفصفصة(ل؛ َفَن Aspest ست ، پفصفصة ، ن اس(

األلفاظ   –المعرب (كما في (:  61 – 60 ص ص ؛المفصل في األلفاظ الفارسیة: ، صالح الدین المنجد -   

  ).)غرائب اللغة..  الفارسیة 

   .)المراجع السابقة  في كما(  160رقم  .74ص  . 2طلح األعجمي ، ج ابن مراد ، المص -   

  .151ص : الدیوان   -)3

   .137ص ) ابن عاشور: ( الدیوان  -)4

  .77ص  .شرح الطباع //    :     -   

  .ھذا البحث أیضامن " السفسیر" /جعرا -   
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و النسبة   .لي للكنعانیینو الموطن األص ؛إقلیم من  أقالیم الشام قدیما   :فلسطین -149

الذي أسرى " القدس" و فیھا بیت  المقدس   .)المؤنث( ة و فلسطیَّ) المذكر ( ) 1(لسطي إلیھ ِف

  .)ص( إلیھا الرسول

یقرر بأنھا سمیت  بأحد  ) 2(و ھي كلمة سامیة   قدیمة  ، ألن التاریخ  .)1(أعجمیة:   قیل  - 

   "فلسطین"  ،) علیھ السالم(أسماء ذریة سالم بن نوح 

  .... "بن نوح  فثبن كسلوخیم بن یا" أو فلیشین "  م بن سا 

  .روفة  و مستعملة  عند الجاھلیینكانت  مع.. أنھا  سامیة  كنعانیة  شقیقة  العربیة  ؛عنديو 

  - :، ال غیر ، قال   )01( ، ومرة  واحدةو أول من استعملھا  األعشى  

  )3( .اتھاثَّش َلمُحي بِّات النَّعلى ربْد     *      ُھطعم ا إذا ذقَتتخلھ فلسطیَّ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)فلسطین(   ؛الجمھرة: ابن درید   -)1

، وھذه  رنا بفلسطینرتقول م ؛كرة بالشام ، نونھا زائدة" : ین فلسط" و  (  .296ص ..المعرب  : الجوالیقي  -)2

  .كما شاع عند العلماء المعاصرین. ولیس فلسطینیا .)"فلسطي: " إلیھ قالوا  فلسطین  ، و إذا نسبوا 

  .)نونھا  زائدة : ري  عن األزھ(:   )فلسطین(: اللسان : ور  ظابن من -   

   .)مھمل(  .األلفاظ الفارسیة: شیر   يأد -   

  .)مھمل( :غرائب اللغة: الیسوعي -   

ر الشام و ھي  آخر كو  فلسطّي: لسطین  و النسبة  إلیھا  ف(:  274ص  .4معجم البلدان م : یاقوت   ؛الحموي -)3

شام  بن و قال ھ....  )علیھ السالم(بن نوح   مم بن سارأت بفلسطین بن سالم بن إنھا سمی: و قیل.. من ناحیة مصر 

ابن : بن نوح ، ویقال ثن كسلوخیم ، من بني یافبفلیشین ب: إنما سمیت  فلسطین: نقلتھ من خط جخجخ  :محمد

  .)"فلستین" ام بن نوح  ،  ثم عربت  بن عیفا بن ح اصالقی

  .)مھمل( .المرجع السابق: المنجد -   

  .)مھمل(في المعجم العربي   دراسات :مراد   ناب -   

  .83ص : الدیوان  -)3
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) المفلفل( منھو ؛، لھ حبنبات، شجر) وكسرھا أیضاالفاء األولى  بضم(   :الفلفل -150

  .) ىر  الفاء األولكسب( وفیھ لغة أخرى  

ل  ، وتصرفت فیھ  بإبدا، تكلمت بھ  العرب في الجاھلیة )1(" لپلپ: " او أصلھقیل فارسیة  - 

  .فلفل: ، فقالوا  "افاء") پ( الفارسیتین  " البائین" 

، ال غیر  ، قال  )2( )02(و مرتین   ،أمرؤ القیس  ؛أول من استعملھا  في الشعر الجاھليو - 

: -   

  )3(. و قیعانھا كأنھ حب فلفل*          األرام في عرصاتھا رترى بع

  - :ل، ال غیر، قا)01( ترة، مرة واحدةعن وذكرھا - 

  )4(شعر منھا مثل حب الفلفل الو *          ساق منھا  مثل ساق نعامةال

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل...( المعرب  : جوالیقي ال -)1

  .121ص : األلفاظ الفارسیة  : شیر   يأد -   

  .)انكبی: فنجان  Pelpel لِپلِپ: لفل ، نلفل ، ِفُف: (  240ص : غرائب اللغة  : الیسوعي  -   

  .582ص .  2ج ..المصطلح األعجمي  : ابن مراد  -   

  ).غرائب اللغة  -األلفاظ الفارسیة (، كما في  118دراسات في المعجم العربي  ص : ابن مراد  -   

  .)مھمل(المرجع السابق : المنجد -   

  .371،  61ص ص : الدیوان  -)2

  .61ص  :الدیوان -)3

  .86ص .)عید: ( الدیوان  -)4
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وال تقل  : ، قال ابن السكیت"المعروف"الحیوان  :لةوفیَّأفیال، و فیول، : ج   :الفیل -151

  .وھي من األلفاظ القرآنیة . )1( )نثى  فیلةألأفیلة، و

  ). )2(ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل  : (قال تعالى 

، باعتبارو یحتمل أن تكون   كذلك    .)4( أرامیة: و قیل  .)3("یلپ" فارسیة معربة عن : قیل - 

  مع اسم"   مقترضة" لیس من حیوانات  بئة العرب  فالتسمیة مستوردة     ،أن  ھذا الحیوان

    .قبل نزول القرآن  الكریم  ،، تصرفت  فیھ العربالحیوان 

، و أما كونھا  عربیة،   -  تى اآلنح -  )+(كثیر وھذا  ،فیل: فقالوا " فاء" الفارسیة " پ"بإبدال 

ع العربي  تملغة المجبنزل   .لقرآن  الكریما، فألنھا وردت  في القرآن ، فھذا  لیس بحجة 

، نو جالوت، وھامافطالوت (اتھم شيء من لغات الحضارات ن في لغ، وقد كاآنذاك

ت  بھا ما لم یعرب والكلمة تكلم ؛منھا  ما عرب  و منھا ؛ألفاظ أعجمیة) ...، والروموفرعون

  .العرب  في العصر الجاھلي

قال   ،، ال غیر مراٍت  )5( ثالَث )03(و ؛من استعملھا في الشعر الجاھلي، أمرؤ القیس أولو - 

  - :العب الرومیة   بالشطرنجمنھا وھو ی

  )6( .ْلَجبالفیل  ھو اَأل قتل النفِس  و لكنَّ*          العٍب وما ھذا شطارُةفقالت 
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختالفمع  .)التاج -القاموس  -اللسان  -التھذیب  -الصحاح (: في   هو نحو)  فیل :(الجمھرة : ابن درید   -)1

  .االشتقاقحول تطور  الدالالت  و 

  .01 :الفیل -)2

  .)مھمل(... المعرب: الجوالیقي -)3

  .)مھمل......(.المتوكلي : السیوطي  -   

  .123ص   .األلفاظ الفارسیة  المعربة: شیر   يأد -   

      .)متحركة  من قطع الشطرنج قطعة ( ... ، وزاد  )مثلھ(  240غرائب اللغة   ص : الیسوعي  -)4  

  .المفصل –دراسات  في المعجم العربي  :في  وأھمل -   

  .225،  224ص ص . )مخطوط(.. قتراض اللغوياإل: عثمان طیبة/ وانظر -   

  ).مرتان( .485،  475ص  ص  :الدیوان -)5

  :فناصبتھا منصوب بالفیل عاجال): البیت الثاني(و .485ص   :الدیوان -)6

  أي ما یزال مستعمال بكثرة في لغتنا ولھجاتنا العربیة -(+)
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ت في كل زجاجة  جاءو ،زجاجة الشراب ؛قواریر والقارورات: ج  :القارورة -152

ذلك  في  عرفت قبلو )باب المجاز(من ...) ریر رفقا بالقوا..... " (ص"الحدیث، قال الرسول

  .التراث العربي الجاھلي

 ،"الكاف" فیھ قلبت العرب ) )Quoroûro )1 "وروروَك: "فیھا وأصلھا .أرامیة( :قیل - 

العربیة   تأخن اآلرامیة  سامیة  ألحافظت على بقیة  األصوات،  و ."و مدفتحھا "مع  "قافا"

، إال في القلیل  ،ھا  بل  متماثلةو األصوات ، كما ترى  في النطق  األجنبي  قریبة  من بعض

  .-  إلى الیوم - العربیة الجزائریة    و ما تزال  مستعملة  في اللھجة

  - :ال غیر ، قال  ،)01( و مرة واحدة  ؛ترةو أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  ، عن - 

  )2( یترجرُج فیھا زئبٌق قواریُر*           اللیل  و ھي كأنھا  ي  نجوَمراعُأ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل ...( معرب  : الجوالیقي  -)1

   .)مھمل  (   :المتوكلي:  السیوطي  -   

  .Quoroûro ) ( أرامیة   200ص   :غرائب اللغة: ( الیسوعي   -   

  .)مھمل ...( المصطلح : ابن مراد  -   

  .) مھمل ( دراسات : ابن مراد  -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  . 43ص  .)عید: ( الدیوان   -)2
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  .زجاجة ، قدح ،إناء شرب  :القاقوزة -153

متداخلة  في اللغة   من األلفاظ الو ھي " القازوزة " ة  لثلغة ثانیة  و ثا) : ة القاقز( و منھ 

 .و تعددت  حولھا اآلراء و االحتماالت  ؛العربیة  في العصر الجاھلي

  . )3(و لیس من كالم العرب  .)2(معربة: و قیل   .)1(مولدة: قیل  - 

  . )5(أرامیة: ،  و قیل   )4(أعجمیة  معربة  عن الفارسیة  : و قیل  

: ازوزةقال" المصریة" فبالقا الجزائریة إلى الیوم تزال تستعمل في اللھجة العربیة وما 

  .أیضا" قازوز" والمشروب  الزجاجة

   - :، ال غیر  ، قال )01(ومرة واحدة  ؛األعشى  ،و أول  من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

  )6(ھا كراَرسرع َتو ُی لَُّعَی*         ومتین و قاقزة و ُتوُذ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .....)فمولدة " القاقزة " أما  :  قال إبن  السكیت " قزة قا" و ال تقل  : (قال ): ق، ز،ز(  :الصحاح: الجوھري -)1

  :322 – 321ص ص  -: المعرب: الجوالیقي   -)2

  .)...أیضا ویقال أنھا معربة ولیس من كالم العرب" القاقوزة  " راب  ، و  إناء من آنیة  الش" : القاقزة" ( -   

  ) : اللیثعن ( ذكرھا مرتین ) ز ،ر ،ق(اللسان  : ابن منطور   -)3

  .)یة معربة  عن ابن سیدةمأعج( .262ص  . 7م  -أ       

  .)//      //      //       //       (. 264ص  .7م  -ب     

  .ر أ) كما تقدم في اللسان(: )ق ق ز( :المحكم:  ابن سیدة  -)4

  .)ھذا الحرف فارسي: ( حنیفة قال  عن أبي : التاج : الزبیدي  -   

  .)إناء للزیت وغیره: زجاجة دبَّة  qoqoûzoإناء للشرب (  :أرامیة 202ص ..غرائب اللغة    :الیسوعي  -)5 

  .)مھمل...( دراسات : ابن مراد  -    

  .)مھمل...(المصطلح : ابن مراد  -    

  .)مھمل(المفصل : المنجد -    

  . 228ص ) مخطوط...( اإلقتراض : عثمان طیبة  /أنظر -    

  .319ص : الدیوان  -)6

  .91ص  )ط ،دار صادر: (الدیوان  -   
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على غیر  " القاف " بضم و  ،في مصر"  القبط :" نسبة إلى قوم     :بطیةالِق -154

شائع  في التراث العربي ، وھو   )مشھورة(   ،ثیاب  من صنع أقباط مصر: المراد قیاسي و

  .اإلسالميالجاھلي و

د  ، قد یكون  ، ذلك  كذلك ؟ و قد یكون  من اللغة ، وھو  قول متفر  )1(یونانیة  : قیل   - 

انتقل  إلى   الیونانیة  ، ألن  القبطیة احتكت  كثیرا  بالیونانیة   ،  في قدیم   - أصال –القبطیة 

حتى اآلن  ، تكلمت  بھا العرب    ؛الزمان  ، و الحقیقة  أن  األصل   األول   غیر معروف 

  .في الجاھلیة  

   - :، ال غیر  قال )01(و مرة  واحدة   .زھیر ؛ملھا  في الشعر الجاھلي و أول من استع - 

  )2( الودُك  بطیَةالُق ِسنَّكما َد باٍق*          ٌعِذَق ٌقِطْنمني َم أتینَّكلی

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .مھمل( المعرب:  جوالیقي ال -)1

 ج: منسوبة إلى األقباط نقبطیة، ثیاب  من كتا(  )ونانیةی(،  264ص  .اللغة العربیةغرائب :  الیسوعي  -   

  .)ألقباط المصریونا ؛األقباط المسیحیة عضو من طائفة: والقبطي ، يطبق

  ) .مھمل (  .المصطلح  األعجمي: ابن مراد  -   

  ).مھمل (  .دراسات: مراد  ناب -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

 .183ص : الدیوان  -)2
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  .حد السرج )بفتح وضم القاف وفي اللھجات بفتحھا( :القربوس -155

  .لیسوعيو ھو قول ا )1() س یبكر( یونانیة  ، معرب  عن   :قیل - 

  )قافا(الفارسیة   )الكاف(أبدلت   و تكلمت بھ العرب  ، بعد أن ،عرف في العصر الجاھلي

و ھو  معروف   إلى  أیامنا ھذه في اللھجة   ،مضمومة  )الباء(مدت  و" الیاء  "حذفت  و

  .)...، اللیبیة ،  المغربیة  و غیرھا التونسیة  ، الجزائریة (  :العربیة

  - : ، ال غیر  ، قال   )01(و مرة واحدة   ؛عنترة  ،أول من استعملھا  في الشعر الجاھليو  - 

  )2( .ِكَربالَك ربوَست الَقشكَّ  وطعنٍة*           بحد السیف قاطعٍة  م ضربة  ليَّك

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل ...... ( المعرب  : الیقي الجو -)1

  .)حذاء مرتفع الحافة Kripis: ......المتقوس المرتفع  " السرج" ( ):ةقسم الیونانی( . 264ص  :غرائب اللغة -   

  .)مھمل ...( صطلح األعجمي  م: ابن مراد  -   

  .)مھمل (دراسات : ابن مراد  -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  .239ص  .)عید: ( الدیوان   -)2
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  .العظیمة ؛السفینة  الطویلة )اقراقیر وقراقر أیض :ج(: قرقور -156

  )...الیونانیة - العربیة  (  ھو من األلفاظ المتداخلة  بین اللغات  

  .) 3(یونانیة  : ، وقیل  ) 2(أعجمي    :،  و قیل ) 1(عربي  : قیل   - 

من الناحیة  مثال فإنھ ، إذا  سلمنا برأي  الیسوعيو ،ليتكلمت  بھا العرب  في العصر الجاھ

نوح  ، عرفوا  بناء السفن  قبل الیونان  ، من عھد سیدنان  العرب والسامیینأالتاریخیة، 

  .)علیھ السالم(

      ، وھو مستبعداسمھا  يال إذا كان قد نسإ ،، اللھمت ؟ضعوا  لھا أسماء وصفاألم ی

           ،نبطیة ثم لماذا ال تكون ؛ثیرك اھذ، فیما بعد و)الیونانیةالسامیات و(بین  تأو تداخل

 -  على األقل - والشاعر  شاھد العصر..." نبیط قراقیر ال: .... "فالشاعر  یقول ؟ أو أرامیة 

  .منھفي ز

   - :قال   ،، ال غیر)01(و مرة واحدة  ؛النابغة ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )4(الل  قراقیر  النبیط إلى التِّ*      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كیف؟ ال ندري .)عربي معروف  ؛كبار  ضرب من السفن: قرقر (   :الجمھرة : ابن درید   -)1

  .دون دلیل أیضا .) عجميأ: ( وزاد )  كما  في الجمھرة : ( 319ص ...المعرب  : الجوالیقي   -)2

كیف  )وقیل السفینة  العظیمة  الطویلة ، و القرقور أطول   و جمعھ قراقیر (  ) : قرقر ( اللسان  :ابن منظور  -   

  ؟

  .جماعة، ال یتدخلو ة، فابن منظور كما ھو معلروف ناقلال ندري أیضا

  .)سفینة خفیفة Kerkouros ... سفینة طویلةنوع (   )یونانیة(264ص ...للغة  غرائب ا: الیسوعي   -)3

  .)مھمل ( دراسات  في المعجم العربي  : ابن مراد  -   

  .) مھمل(  ...المصطلحات:  ادرابن م -   

  .)مھمل( .المفصل: المنجد -   

  .206ص  .)ابن عاشور  : ( الدیوان  -)4

 .103ص . )الطباع  : (  الدیوان   -   
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  .قرامص: حفرة ، ج العش ،  ،الوكر  :القــرموص -157

  .المتداخلة  في العربیة األلفاظھو  من 

بكسر  " خیراموس : " یھا على غیر رأي  جمھور  اللغویین ، و أصلھا  ف .)1(یونانیة  : قیل - 

  ."الخاء"

  ؛و ھذا" قافا " الیونانیة  " الخاء " فإن العرب  تصرفت  فیھ  بإبدال   ؛كذلكو إذا كان ذلك 

" الراء " ، ثم سكنوا  امیة من أغلب  اللغات  غیر الس .ھذا الصوت كثیرا ما یقع  في

  .الحدیثةفي جمیع  اللھجات العربیة وعربیة و على ألسنتنا  ال .في ثراتنا .الیونانیة

   - :، ال غیر  ، قال  )01(و مرة واحدة   ؛األعشى ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )2(ا َصاِمَرفیھ  َق ِقْرالُو اِمَملَحترى  ِل *         دونھ  یُرالط ُرِصْقُی اٍتَفُرو ذا  ُش

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) مھمل ...( المعرب : جوالیقي ال -)1

یتقي فیھا : حفرة واسعة الجوف، ضیقة المدخل: قرموص( )یونانیة(،  265ص  غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)حفرة:  Khiramos ......أو الحر  الصیاد شدة البرد

  .)مھمل .......(المصطلحات : ابن مراد  -   

  .) مھمل.....( دراسات : ابن مراد   -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  .151ص : الدیوان  -)2
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و ھو "  رمیدالق"و فیھ   لغة ثانیة   )بكسر القاف  وسكون  الراء (   :دــــالقرم -158

 ومنھ" قرامید"طبوخ ، وتجمع على و الخزف الم :جراآلویتكون  من الجبس  والحجارة، 

  .)القرمود( :وفي اللھجة العربیة الجزائریة ."المقرمد"

  .اخلة  في العربیة  منذ الجاھلیةھو من األلفاظ  المتد - 

  .)Kiramis ( )2 ...............یونانیة  ( :و قیل  .)1(رومي  معرب : قیل - 

 "قافا" األعجمیة "الكاف" لعرب تصرفت  فیھ بقلبفإن ا ."رومیة أو یونانیة "ومھما یكن،  

  ."داال " األخیرة " السین "  تبعد الراء وقلب "األعاجم مد" توحذف

  ".الراء، م"و حافظت على بقیة األصوات وھي  

و ما " األم "  ألن  العرب  تخلط بین اإلغریقیة ،" إغریقیا"أن األصل ربما  یكون   ؛وأرى - 

  - :أشھرھا ومن لھجات  )3(تفرع عنھا بعد االنقسام السیاسي 

التي اتخذت  "القسطنطینیة" وعاصمتھا ) الحدیثة(الشرقیة  ةھي اإلغریقیو: الیونانیة ) 1

  - :لغة  لھا، و تنقسم بدورھا إلىالیونانیة  

      ."اإلغریقیة" الیونانیة  " میة  الرو" الرومیة  البیزنطیة   : شرقیة   - أ

  .ربیة ، الرومیةغال - ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : كرھا مرتین ذوقد )  قرمد( الجمھرة  : ابن درید  -)1

   .و ھو المثبت ھنا 421ص  3في  ج : األولى   -      

 /و ھذا عن" ) قرمیدي  ":لرومیة  ر ، یسمى  باجاآل: القرامید ( و زاد  501ص  3في  ج: الثانیة   -      

  ").قرمیدي " ھي عن  الرومیة   :ر الحمامات ، وقیلجآ: في كالم أھل الشام  " قرامید ال: " قال : (األصمعي  

  .)نقل حرفي (و ھو  )مثلھ(:  304،  302  ص ص..المعرب  : الجوالیقي  -   

  ....)أنھ بالرومیة ..  :ابن األعرابي   عن:  عن  األزھري  (" : قرمد " اللسان :  ور  ظابن من -   

  ...)الخزف المطبوخ  :و القرمد" كرامید  ":أن أصلھ بالرومیة  (  :زاد) : قرمد( :التاج: الزبیدي  -   

  )مھمل ...( األلفاظ الفارسیة : شیر  يأد -   

  .)Kiramis: (، یونانیة   265ص ...غرائب اللغة : الیسوعي  -)2

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  )مھمل.( دراسات في المعجم العربي : ابن مراد   -   

  226ص ) مخطوط...( األقتراض  اللغوي : عثمان طیبة  / انظر  -   

  .261ص .من ھذا البحث ...)لغاتجدول  فصائل  ال/ أنظر  (  )م1453مابعد ھا إلى و. م 395عام (في   -)3
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وما تفرع عنھا من اللھجات  ."الالتینیة "  :ولغتھا"  اروم"  :و عاصمتھا :اللغة اإلغریقیة) 2

  ....األروبیة  فیما بعد 

، ال غیر ، قال  )1( )02( و مرتین  .األعشى ؛و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  - :یمدح النعمانا ممنھ

  )2( رمِدو ِق ار و كلٍسیَّبطین و ج*          هھامي شادكبنیان التِّ (+)فأضحت 

  - :ام، ال غیر  كذلك  ، قال  منھ) 3( )02(،  النابغة  مرتین  و ظفھاو - 

  )4( مِدْرَقُمة بالعبیر جسَّالِم  ابيََّر*         في مستھدٍف طعنَت  إذا  طعنَت و

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).حجارة : كلس (  229،  189  ص ص: الدیوان   -)1

  47دار صادر ص / ط: الدیوان  ............*** ...........) فأصبحت كبنیان : ( فیھ روایة ثانیة   -)+

  189.ص : الدیوان   -)2

  47.ص  1960)  دار الصادر  بیروت/ ط(  :انالدیو -   

  .99، 96:  ص ص) ابن عاشور : ( الدیوان  -)3

  50،  49 ص ص .)الطباع : (الدیوان  -   

  .99ص  .)ابن عاشور: (الدیوان  -)4

  .)عفرانالمطلي بالز: لمستھدف، العبیر المقرمد، االبارز، الرابي: المستھدف( 50ص ) الطباع( :الدیوان -   
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لھ زھر   ؛نبات  بستاني ؛)أیضاو ضم الراء  والراءبفتح القاف (   :)1(فل ُنَرالَق -159

عرب تصفھ  بالطیب ، و ال  .)2(طیب الرائحة  ، شجر ھندي: و في الغالب أ بیض   ،أحمر

  :قیلالقرنفیل  و القرنفول  ، وھي  كما : ، یقولون  ) بكسر  الفاء و ضمھا ( :اتوفیھ  لغ

  .مقبولة عامیة

  .قدیما )3(و ھو لیس  من نبات  أرض العرب   ،تكلمت بھ العرب   في الجاھلیة

  .)...الرومیة –الیونانیة  –الھندیة (في العربیة من و ھو من األلفاظ  المتداخلة 

ما یزال  مستعمال في لغتنا   و. )6(بالرومیة : و قیل  .)5(یونانیة: و قیل  .)4(معرب: قیل  - 

  .إلى الیومالفحصي وما تفرع عنھا من لھجات الوطن العربي 

قال  .ال غیر ، ) 7( )02( و مرتین  .أمرؤ ا القیس  ؛في الشعر الجاھلي وأول من استعملھا -  

   - :منھا

  )8(  ِلرنُفا الَقیَِّربا  جاءت َبنسیم الصَّ*          ھاع  ریُحوََّضوي َتحن ْتالتفَت  إذا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( الجمھرة  : ابن درید   -)1

  .)و كذلك القرنفل ) معرب: ( بیل الزنج...( ):عن ابن  قتیبة( 222المعرب  ص : الجوالیقي  -)2

  .).....شجرة ھندیة : ( ...التھذیب : األزھري   -   

القاف والراء و ھو بفتح  .أھملھ الجوھري(  :و زاد) كما  في التھذیب "( القرنفل  ": (اللسان  :  ابن منظور -   

  .)ة عن بعض الرواةنقلھ أبو حنیفقرنفول ، أیضا القرنفیل  بكسر الفاء ، و ھي عامیة  مقبولة  وال: و یقولون...... 

  .)عن أبي حنیفة(: المرجع نفسھ  :ورابن منظ -)3

    .)كما في اللسان(: التاج : الزبیدي  -   

  . 222ص  .المرجع السابق: الجوالیقي  -)4

  .)یونانیة (  27ص   .فاظ  الفارسیةاألل: شیر   يأد -)5

  .) Kariofillon ( :یونانیة 265ص   .غرائب  اللغة: الیسوعي   -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  .)كما عند أدى شیر و الیسوعي (، ) 1491رقم (  617ص  2ج: المصطلح األعجمي  :  ابن مراد  -)6

أرض الھند، ي بھ من تیؤ  بالرومیة" نلَُّفُیْرالَق"القرنفل  بالعربیة وھو(: 124ص   ...دراسات: ابن مراد -   

 .)) Karyophyllon (  .من الیونانیة) ظ146ص / اإلعتماد(

  .227ص ) مخطوط...( اإلفتراض : عثمان طیبة  / انظرو -   

  .365،  73 ص ص :الدیوان   -)7
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  .73.ص : الدیوان  -)8

من ". قسیس: "وفیھ لغة ثانیة. والفتح أشیع )بضم القاف وفتحھا أیضا(   :ُسقَُّال -160

قساوسة : ج" كاھن"في السلم الكناسي عند المسیحیین  :الشیخ، درجة، رتبة: معانیھا

  .وقساسقة على غیر قیاس. وقسیوسون

  .)qachicho ( )1" ... كاشیشو" )كامن(: أھلھا أرامیة :قیل

وألن المسیحیة  - فعال –عرفت عند العرب، في الجاھلیة، وربما استعاروھا من األرامیة 

وكان . رامیین والعرب في الجزیرة العربیةانتشرت عن طریق السریانیة إلى المسیحیین األ

  .مضعفة" سینا" "نالّسینْی"وقلبت " قافا" "الكاف"أبدلت العرب . أغلب العرب یدینون بھا

  .مع تصرف لھجي" قس: "فقالت

  - :، ال غیر، قال)01( ومرة واحدة. وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي؛ عنترة - 

  )2(قَُسٍّ وشمَِّس  أْو اْغتبُقھا بین *     في الكأِس     إَذا اشَتَغَلْت أْھُل الِبَطالِة 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(... المعرب: الجوالیقي -)1

  .)...وقیل ھو الكیس. ... رئیس النصارى في الدین والعلم (:)قس( :اللسان: ابن منظور -   

  .)غبرانیة...(: 134ص . المتوكلي: السیوطي -   

  .)شیخ، كاھن:   qachicho... كاھن : قس؛ قسیس( :أرامیة 201ص ... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)مھمل(... لح المصط: ابن مراد -   

  .)مھمل( :دراسات//   //  :   -   

  .)مھمل( :المفصل: المنجد -   

  .186ص : الدیوان -)2
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  .ھو من األلفاظ   المتداخلة في العربیة  منذ الجاھلیة و ؛بناء ، بیت فاخر :القصر -161

  .و ھو لیس دقیقا  )1( )إقتبستھا من الالتینیة  qasroنھا  من األرامیة إ :قیلو - 

و غیرھا  من  ،الیونانیة  ، و الرومانیة  ، والالتینیة(   :فاألرامیة  تأثرت  بلغات كثیرة

، كأنھ  أصیل   "الالتینیة"ا  من أن كونھ"  جحر"   ؛و لكن الیسوعي .)لسریانیةاللھجات ا

، ر  القدیمة في العصو :، فاللغاتعقلیة   وتاریخیة   ؛و  ما نشك فیھ بأدلة و ھ ،حقیقيو

. ولیس الالتینیون ھم الذین ابتدعوا التصور .تداخلت  بشكل یصعب فیھ الوقوف على الحقیقة 

  .بل سبقھم إلى ذلك اآلرامیون

  - : ال غیر، قال  ، )01( و مرة واحدة  ؛األعشى  ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

  )2(ار جّب قصٌربناقة ضخمة كأنھا *     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

   - :قال   ،ال غیر  ،)01( مرة واحدة ؛و ذكرھا النابغة   - 

  )3(ام منھ وَح ل خندٌقلَِّحُی*           قصر ، فكلُّ العراَق َتفدْخ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل...(المعرب : الجوالیقي  -)1

وھنا یتضح  .)قلعة :(Castellum) من الالتینیة Qasro)(() أرامیة ( 201ص ...غرائب اللغة: الیسوعي  -   

المصطلح  –دراسات  –المفصل  –األلفاظ الفارسیة (: يوأھمل ف -)كاسرو وكاستلوم(الفرق الصوتي بین 

  .)األعجمي

  .16ص : الدیوان  -)2

  . 242ص  .)ابن عاشور  : (الدیوان  -)3

  .122ص  .)الطباع : ( الدیوان  -   
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  .ر ، تكلمت بھ العرب في الجاھلیةلھ وب ،نوع معروف من النسیج  :القطیفة -162

  .)1( )غطاء ، نسیج من صوف أو حریر :  "Qtifto"...... : أرامیة  و أصلھا فیھا(: قیل 

   - :قال منھا  ،، ال غیر )2( )02(و مرتین   ؛األعشى  ،أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )3( ِدلده یتزیَّمن ِج اتنْلمتى َم *         القریتین قطیفٌة وُضُعھ َبْتَسَك

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل( .المعرب: الجوالیقي  -)1

غطاء ، نسیج :  Qtifto. م دثار ، مخمل  یلبس عند النو: قطیفة ( :أرامیة 201ص   .غرائب اللغة: وعي الیس -   

  ....)من صوف أو حریر طویل 

  .)المصطلح األعجمي –دراسات  –المفصل  –األلفاظ الفارسیة (: وأھمل في -   

  .313،  191 ص ص: الدیوان  -)2

  .191ص : الدیوان  -)3

  .59ص .في ھذا البحث ) األرجوان(  /راجع و -   
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  .)1(الجرة : )فین، وسكون المیم األولىبضم القا(   :الُقمُقم -163

من األلفاظ  الرومیة المتداخلة في العربیة، منذ الجاھلیة، تصرفت فیھ العرب واشتقت منھ 

  .)...قمقم، قمقوم(

  - :قال األعشى. )2(رومي معرب : قیل - 

  )3(وما بعده من شده َغْلُي ُقْمُقِم  *     كأن إحتداَم الجوف في حمي شده     

  - :، یصف ناقة)على سبیل المجاز(: ترةوقال عن - 

  )4(َحشَّ القیاُن ِبھ جوانَب ُقمقم  *     وكأن ُربَّا أو ُكْحیًال ُمْعَقًدا     
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)...الجرة أو ما یستقى بھ من نحاس": القمقم"و(: )قمقم(: الجمھرة: ابن درید -)1

قال . وجاء في الشعر الفصیح... ھو رومي معرب: قال: عن األصمعي( 308ص ... المعرب: الجوالیقي -)2

  .)البیت( .)عنترة

  -:ذكرھا مرتین.. .غرائب اللغة: الیسوعي -    

  .)قنینة لماء الزھر أو نحوه قمقمھ: قمقم(: )فارسیة(: 241ص  -أ   

  )یونانیة:()، ي)الماءلتسخین (قمقم (: )یونانیة(: 266ص  :المرجع نفسھ -ب   

  .121ص . محمد حسین. د/ شر: الدیوان -)3

: الُربُّ( .207ص . )ت.د(. بیروت. كردار الف –دار النجاح . )ط.د(. إبراھیم الزین/ تصحیح: دیوان عنترة -)4

.    دناًراتأو : حش. مادة تطلى بھا اإلبل: )تصغیر(: الُكحیل. والخالصة. الثقل األسود للزیت والسمن: بضم الراء

  .)إذا أوقدتھا: حششُت النار: یقال

  .)ش الوقودحش القیان؛ ح –معقد، مقعد . نحیل –كحیل (في البیت؛ اختالف في روایة بعض األلفاظ  -   

  .)الوقود -كحیال (. 308ص . المعرب -: راجع -   

  .)قمقم( :الجمھرة -            

  .)...نحیل بدل كحیل(. أیضا. )قمقم(، )عقد(: اللسان -     

  

  

  



 251

في  قنابل، ھي من األلفاظ المتداخلة: ج) 60- 40(ن الخیل من م طائفة :ةالقنبل -164

  .منذ الجاھلیة .ةالعربی

على أنھا  عربیة، استعملھا العرب في  الجاھلیة   ،و أغلب الجمھور )1(یة  ترك: یل ق - 

 یا عسكر  و لیس لھا  ما یقابلھا ات المسلحة  ، وفي جمیع اللھجات قوالماتزال تستعمل  في و

  .في العربیة - إلى الیوم- 

، قال   ، ال غیر )2() 02( و مرتین  ؛النابغة ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي  - 

   - : اممنھ

  )3( القنابُل ھ ما تثیُربْییقي حاِج*         الزا بردائھ حداة ححث الی

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل..(المعرب : الجوالیقي  -)1

  .)ت قنبلة ،(  :تركیة .273ص ...غرائب اللغة  : الیسوعي  -   

  .)مھمل(.... األلفاظ الفارسیة : أدي شیر -   

  .)مھمل...(المصطلح األعجمي : ابن مراد  -   

  .)مھمل....(دراسات : ابن مراد  -   

  .)ھملم(... المفصل : المنجد -   

  .243،  188ص ، ص  .)ابن عاشور:  (الدیوان  -)2

  .")عاصبا بردائھ "  رواه أبو عبیدة( 188ص ) نفسھ: (الدیوان  -)3

  .)السائقون : تعصب بعمامتھ ، الحداة : ا حالًز(
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ویخطىء بعض الخاصة كالیسوعي ) بفتح القاف و سكون  النون (  :دـْنـالَق -165

 .)1(خمر: "القندید": و فیھ لغة ثانیة ،عسل قصب السكر :"القاف"والعامة فیكسرون 

  .العرب في الجاھلیة استعمتلھا

  .)التینیة: فمرة فارسیة وتارة(وقد خلط حولھا الیسوعي،  .)3(التینیة: وقیل .)2(فارسیة: قیل 

  ؛ظن، و أواتھا  توافق األصوات العربیةجمیع أص ألن - الیوم  حتى - منذ الجاھلیة  ولم تعرب

 ؛وأرجح .رك فیھ  اللغات ،بالتوافق الصوتيأو مما تشت...) أرامیة  أو سریانیة (أنھا  سامیة  

منھ  واوعصر. قبل الفرس والالتنیین. أن تكون آرامیة، ألن األرامیین عرفوا قصب السكر

  .سابقة في الزراعة والتصنیع ؛فبابل )...ببابل( :الخمر الّلذیذ وبدلیل قول األعشى اآلتي

   - :، قال ال غیر ،)01(و مرة واحدة  ؛األعشى   ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

  )4(  ماا مختَّسًكا و ِمندیًدَق تخالُط*          الفًةفجاءت ُس  ْرَصْعببابل لم ُت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .279،  241ص ص . غرائب اللغة: الیسوعي -)1

  .)"مقند"و" مقنود"سویق : فقالوا تعملھ العرب وقد اس... فارسي معرب ...( :309ص ...المعرب: الجوالیقي -)2

     )....رسي معرب اف... (: )قند(ن اللسا: إبن منظور -   

: فاسكر مجمد ، مصنوع بقصب السكر : قند (  :)قسم  الفارسیة(241ص ....غرائب الللغة  : الیسوعي  -   

   .)ركَُّس

  .)متبل:  conditumخمر فیھ أنواع من الطیب : ِقندید(: )من الالتینیة( 279المرجع نفسھ ص :    ////       -)3

  .)...عسل السكر إذا ُجّمد، معرب كندة... ( .129ص ... لفاظ الفارسیةاأل: أدي شیر -

  .)األلفاظ الفارسیة –القاموس  –اللسان : كما في(: 65ص ... المفصل: المنجد -   

  .)مھمل(   .المصطلح األعجمي: ابن مراد  -   

  .)مھمل( .دراسات في المعجم العربي//   //   :   -   

  .293ص : الدیوان -)4  
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  .شمعة ؛مصباح ، مصابیح : قنادیل : ج  :القندیل -166

لقرن الخامس للمیالدي، ، في حدود ااأللفاظ المتداخلة في العربیة على عھد الجاھلیة من ھو

  .أو قبلھ

  .))1(شمعة :  Condelaو أصلھ فیھا   .ال تینیة(:  قیل  -  

  - : ، ال عیر  ، قال  )01(دة واح مرة ؛أول من استعملھا   في الشعر الجاھلي  امرؤ القیس - 

  )2( اِلبَُّذ  في قنادیَل زیٍت كمصباِح*         ا َھیِعِجَضو جھھا ِل یضيء الفراَش

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل....(المعرب : الجوالیقي  -)1

  .)شمعة:  Condela مصباح: قندیل (  :، التینیة 279ص ...غرائب اللغة  : الیسوعي  -  

  .)مھمل(... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -  

  .)مھمل....(المصطلح : ابن مراد  -  

  .)مھمل....(.دراسات : ابن مراد  -  

  .)مھمل(... المفصل: المنجد -  

  .)الصانعون  للفتائل : ال ّبالذُّ(  .103ص : الدیوان  -)2
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  .قناطر: البرج من بناء الروم ج  :القنطرة -167

  .جسر :)1(یونانیة :قیل

. المجاورة وب الحضاریةالشعووالعرب لم تعرف بناءا من ھذا النوع إال عند األمم 

وھو أّول من استعملھا في الشعر  ،كما في قول األعشى )سبیل المجاز(ملت على واستع

  - :ھمامن؛ ال غیر، قال )2( )02( ومرتین ،الجاھلي

  )3(وكأنھا قنطرة من قناطیر الروم *     َنَشَطْت ھذه الناقة الُحرَُّة الّضخمُة     
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)مھمل(... المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل(... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -

  .)... kamptir... :جسر: قنطرة(یونانیة (. 266ص ... غرائب اللغة: الیسوعي -  

  .)مھمل(... المفصل: المنجد -  

  .05،  04ص ص : الدیوان -)2

  .04ص : الدیوان -)3
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وقد  - إلى الیوم - معروفة . ومدینة في تونس الجیش، القافلة، معظم :لقیروانا -168

  ".قیروان"كانت معسكرا للجیش فسمیت بذلك 

  .منذ العصرالجاھلي وھي من األلفاظ المتداخلة في العربیة

  أبدلت فیھ العرب   .)1(" كاروان"غویین أن  أصلھا  فیھا  و یجمع  جمھور الل ،فارسیة: قیل - 

، وإن استعملھ ا الوزن غیر عربيذو ھ "ایاًء" "األلف"و قلبت  ."قافا " الفارسیة  " الكاف" 

بداللة  .المعاصر لحدیث والعرب قدیما  ، وقد ماتت ھذه الكلمة  في تراثنا   العربي  ا

مدینة  في تونس یالقیروان  ،  :أي )المدینة(.بق إال الداللة الثالثةتولم  )الجیش، القافلة(

  . -  الیوم -  وماتزال  معروفة إلى

ال غیر  ، قال  ،)01( حدةاو مرة و ؛أمرؤ القیس  ،و أول من استعملھا  في الشعر الجاھلي - 

 : -  

  )2( عاُلھا ِركأن أسراَب   *       اٍنَوَرْیَق ذاِت و غارٍة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)معظم الجیش، والقافیة: "وانْركا ) : (... "قیروان  (   :لجمھرةا:  ابن درید  -)1

  .)مرب وھو بالفارسیة: "وانْركا" ... (: التھذیب: األزھري -   

  أصلھ بالفارسیة  "القیروان"و: ابن قتیبة:  قال: (  302ص ..المعرب  : الجوالیقي  -   

ابن   نصو ھو  .)  ةالقافل، معظم الجیش  و " القیروان " و  )....البیت(  :معرب  ، قال أمرؤ القیس" كاروان "  

  .درید السابق 

 )ت.د(بیروت ). م1953-1872(سالم الكرنكوسي / ت: دار النھضةالحدیثة). ط.د(؛ المعاني الكبیر: إبن قتیبة -   

  .)..وھي القافلة، فعّرب" كاْروان"القیروان؛ أصلھ بالفارسیة (: 911ص 

  .)والنھذیب الجمھرة( :قدم فيتكما : )قیروان( :اللسان:  ابن منظور  -   

ن  معرب  و ھو بالفارسیة  القیروا: عن األزھري  : (  402ص  .4م : معجم البلدان  : الحموي ،یاقوت  -   

  ....)كاروان

  .)وھي القافلة: أو كاروان كاربان(  131ص ) فارسیة ( األلفاظ الفارسیة: شیر ي أد -  

  .)األلفاظ الفارسیة –س القامو –المعاني (: كما في: المفصل: المنجد -  

  .)مھمل(دراسات في المعجم العربي : إبن مراد -  

  .)مھمل(المصطلح األعجمي //   //  :   -  

  .)سرب: ویقال الطیر. )قلیلة( القطعة من الخیل: علةر :ج. عالرِّالقیروان ھنا؛ الجیش، ال( 510ص : الدیوان -)2

  .302ص . المرجع السابق: الجوالیقي -   

  .420ص . 4م. المرجع السابق: الحموي -   
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. تكلمت بھ العرب في الجاھلیة. ، والقیصریة، نسبة منھ)معروف(  :)1(القیصر  -169

وھو من األعالم األجنبیة، ثم الصفات المتداخلة في العربیة، ولم یعرب، شأنھ في ذلك، شأن 

 –الجاھلي ( :وھو كثیر في التراث العربي القدیم. جمیع أعالم األشخاص واألماكن

  .)الخ... والعباسي –واإلسالمي 

، ال غیر، قال )2( )04( وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي؛ أمرؤ القیس، أربع مرات - 

  - :منھا

  )3(  )×(ریدالَب ُتْبِكَرجھني َوفأْو*     لكھ     في ُم صَرْیَق ْتاَدَنَو

  - :الغیر بالنسبة، قال ،)01( واحدة مرةوعنترة  ھاوذكر - 

  )4(َوُفرسان الملوك القْیصرّیِة  *     َسُلوا َعنَّا ِدیَّاَرا الّشام ُطرا     

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)اسم أعجمي، وھو اسم ملك الروم": وقیصر"(: 319ص ... المعرب: الجوالیقي -)1

  .)ھملم(... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

  .) caesar:  قیصر(: )التیني(. 279ص ... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  .)مھمل(...المفصل: المنجد -   

  .)مھمل(عجمي المصطلح األ –... دراسات: ابن مراد -   

  .428،  426،  177،  170ص ص : الدیوان -)2

  .)فارسیة تعني الرسول: شرقي، البرید: فأوجھني(. 428ص : الدیوان -)3

  .85ص .أصلھا في ھذا البحث/ راجع - )×

  .119ص  )عید(: الدیوان -)4
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  .ما بعدوأطلق على كل صانع فی .ُقُیون :ج )عبید( .الحداد، عبد: الَقـْیُن -170

تكلمت . )قْیٌن :كل عامل بیده(: وعنھ أیضا. )وكل أمٍة قینة، وكل عبد قْیٌن(: عن أبي عمرو

من فھم أخوال بطن  )بني قین(وسمت بھا قبائل ونساء منھا؛ قبیلة  .بھا العرب في الجاھلیة

  )+( )شًرا بطأت(

تعریب جمیع تصرفت فیھ العرب ب. )kaminefs ( )1...  "كامینیف. "یونانیة (:قیل - 

  .إذا كانت الروایة السالفة صحیحة. أصواتھا

  - :، ال غیر، قال)01( وأول من استعملھا في الشعر الجاھلي؛ األعشى، ومرة واحدة - 

  )2(  ــــن ودارى صدوعھ بالكتیف*          أو إناء النضار الحمھ القیــ

  - :، ال غیر، قال منھما)3()02( وذكرھا النابغة مرتین

  )4(نحاس الصْفر َتْضِربھ الُقُیوُن  *     َوظِھنَّ ِبَجاِنَبْیِھ     كأنَّ ِبُش

  - :، ال غیر، قال)01( واستخدمھا زھیر، ومرة واحدة - 

  )5(كما َتَقاَذَف َضْرُب الَقْیِن بالشََّرِر  *     لھم في كلِّ معركٍة     وَبثُّوا ُخُی

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 263ص . م1984. دار الغرب. ط. )ط.د(. علي ذو الفقار شاكر: وشرح/ جمع و تحـ :األغاني: األصفھاني -)+

  .)تابطشًرا: ترجمة(

  .)مھمل(...المعرب: والیقيالج -)1

  .) kaminefs ...(: )یونانیة (: 267ص ... غرائب اللغة: الیسوعي -   

  )مھمل(... األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -   

  .)مھمل(.... المفصل: المنجد -   

  .315ص : الدیوان -)2

  .262،  35ص ص  .)ابن عاشور(: الدیوان -)3

  .131ص  )الطباع(//   :    -   

  .)ولم یروه الطباع( 35ص  . )ابن عاشور(: الدیوان -)4

  .318ص : الدیوان -)5
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نات؛ الجاریة، المغنیة، الفتاة التي لم تتزوج وقد ْیأقیان، وِقیَّان وَق: ج : الَقـْیـَنُة -171

  .بلغت سن الزواج

  .)*( )قیٌن :كل عامل بیده(: ، وعنھ أیضا)وكل أمٍة قینة، وكل عبد قیٌن(: عن أبي عمرو

  .)qinto… ( )1آرامیة من ( : قیل - 

  - :، ال غیر، قال منھما)2( )02( أول من استعملھا في الشعر الجاھلي؛ أمرؤ القیس، ومرتین - 

  )3(ولم َیْنَفْعُھْم عدٌد َو َماُل  *     وأْلحَق َبْیَت أْقَیاٍن و ُحْجٍر     

  - :، قال منھا، الغیر)03( مرات )4(وذكرھا األعشى ثالث  - 

  )5(ــِغْزَالِن في َعَقِد الخمائل  *     كاْلــ      لَواِھُب القْیناِتا

  - :، ال غیر، قال)01( واستخدمھا النابغة مرة واحدة - 

  )6(الَواھُب الَخْیَل والَقْیَناِت و النَُّعَما  *     أْبِلْغ َلَدْیَك أَبا قابوَس َمْأُلَكًة     

  - :ر، قال، ال غی)01( ووظفھا زھیر، مرة واحدة - 

  )7(إلى الظَّھیرة أمٌر بیَنُھْم َلِبُك  *     ُردَّ الِقیَّاُن ِجماَل الحي فاْحَتمُلوا     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .263ص .األغاني: عن األصفھاني .من ھذا البحث )القین(: راجع -)*

  .)مھمل(... المعرب: الجوالیقي -)1

  .)مھمل( .األلفاظ الفارسیة: أدي شیر -

  .)غناء:  …qïntoمغنیة : قینة( ):آرامیة(. 202ص ... غرائب اللغة : الیسوعي -

  .)مھمل(... المصطلح: ابن مراد -

  .)مھمل( :دراسات//   //  :   -

  .512،  203ص ص : الدیوان -)2

  .)منسوب لألعشى: 449/  3ج. في معجم البلدان( 512ص : الدیوان -)3

  . )كما في الدیوان(منسوب ألمرىء القیس : 129/  5ج: وفي التاج -   

  .ولم أجد ھذا البیت في دیوان األعشى المعتمد     

  .339،  299،  133ص ص : الدیوان -)4

  .339ص : الدیوان -)5

  .226ص  .)إبن عاشور(: الدیوان -)6

  .))ك بل (اللسان ( –إذا خلط : لبك، یلبك( 164ص : الدیوان -)7
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  )طـقـباب الھمزة ف(  )الواقعیة(  جدول بعض المعطیات  

 .دواوین )09(في تسعة . )شعراء 05 :وعند( .)كل شاعر :عند(عدد مرات اإلستعمال  - 1

  ).مدونات(

  .أكثر الشعراء استعماال لأللفاظ الحضاریة - 2

  .)الشعراء الخمســة( :أنواع اللغات المستعملة لدى - 3

  .على المناخ اللغوي أكثر اللغات المسیطرة - 4

  .أبعاد ذلك وآثاره - 5
  

  
 وأقلعا أكثر اللغات

في المعجم  سیطرة
  )%(  العربي

 

  مرات عدد
  التوظیف

 
  أمرؤ األعشى النابغة عنترة زھیر أنواع اللغات

 العدد المصطلح القیس

  42.85: الفارسیة -1

  33.33 :األرامیة -2

  14.28 :العبریة -3

  9.52: یونانیةال -4

  9.52 :میةروال -5

  4.76 :حبشیة -6

  9.52 :أعجمیة -7

    المسكوت  -8

 4.76 :عنھا

 01 األبیل 00 01 00 00 00 أرامیة –فارسیة  01
 02 األبابیل 00 00 00 00 01 معروفة. غ. متداخلة 01
 03 أجور 00 00 01 00 00 أرامیة فارسیة 01
 04 إإلبریق 00 05 00 01 00 فارسیة 06
 05 األرجوان 00 01 00 04 00 فارسیة 05
 06 اإلران 01 01 00 00 00 عبرانیة 02
 07 األرندج 00 01 00 00 01 فارسیة 02
 08 اروریشلم 00 01 00 00 00 عبرانیة 01
 09 األریكة 00 02 00 00 00 حبشیة 02
 10 األقحوان 01 04 01 01 00 فارسیة 07
 11 سآلا 00 01 00 01 00 آرامیة 02
 12 اإلستار 00 01 00 00 00 فارسیة ،عربیة  ،یونانیة 01
 13 اإلسفنط 00 03 00 00 00 رومي،فارسي یوناني عربي 03
 14 اإلسكاف 00 01 00 00 00 آرامیة 01
 15 آمین 00 00 01 00 00 عبراني،  عربي 01
 16 األنبوب 00 00 01 00 00 آرامیة 01
 17 ياألندر 01 00 01 00 00 آرامیة 02
 18 أنطاكیة 01 00 00 00 01 أعجمیة ، رومیة 02
 19 أنقرة 01 00 00 00 00 رومیة 01
 20 اإلوز 00 00 01 00 00 آرامیة 01
 21 اإلیوان 00 01 00 02 00 فارسیة -أعجمیة   03

 46   
  وعمالمج 05 23 06 09 03 

  

  .ة، والمختلف متنوعةال بین الحضارات ، والتثاقف ؟ یعني الواقع ماذا یعني ھذا
  .یعني لم یستعمل 00   -   :مالحظة

  .الرقم  یعني عدد مرات اإلستعمال - 
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  .المجموع یعني مجموع اإلستعماالت عند كل شاعر، وعند جمیع الشعراء - 
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  - :یلي یالحظ ، من الجدول المذكور ما - 

  في ھذا الباب  فقط " األعجمیة  "  أنھ  لم یسلم  شاعر من استخدام  المصطلحات  - 1

  .بحسب البیئة  و الظروف في ھذا الباب  فقط ؛"متفاوتة"أن نسب التوظیف  - 2

في  "عنترة"م ث  ،"األعشى" :استعماال لأللفاظ المتداخلة ھو) الخمسة(أن أكثر الشعراء  - 3

  .الدرجة الثانیة

  ."زھیر"استعماال لأللفاظ المتداخلة ھو ) الخمسة ( أن أقل الشعراء  - 4

انطالقا من ( ".زھیر"ھو   .إلى الفصاحة) الخمسة(یمكن القول، أن أقرب الشعراء   - 5

  .فقط ).الجدول

 لمدروسةا) 09(الدواوین  في مجموع شعراء "الخمسة" عند أن مجموعة االستعماالت - 6

  .عامااستعماال ) 46(ھو 

  ھو "ھذا الباب"أن مجموع اللغات الحضاریة  الواضحة  في االستعمال و التداخل في  - 7

  .و واحدة أعجمیة ،  وواحدة  مسكوت عنھا ؟  ،تثاقفت بھا  العرب  .لغات) 06( ست

  ؟ )أعجمیة ( أن لغة واحدة ، غیر معروفة  - 8 

  .)مھمل(في كثیر من المراجع المتخصصة عنھا " مسكوت"أن بعض المصطلحات  - 9

  .أو تھمیشا لھا .وكأنھا عربیة

  .و نقیة  )1(، التي اعتبرت   فصیحة " البدویة"ھي ، اللغة   ؛ھذه - 10

  .النقاء و الفصاحة المزعومة" نظریة  " من إعادة  النظر  في  ،ال بد ؛إذن 

: األبواب األخرىفي   ، وغیره آٍت، استوعبت ھذا"الجاھلي"لغة كھذه، في عصر كھذا  - 11

   ؛و أمة كھذه. یس حضارةلو ؛حضاراتھي لغة 

  .إلخ.... إما أمة  مغلوبة  ، ثقافیا و سیاسیا  -                         

  ."الثقافات والعقلیات"متفتحة  على جمیع   ،و إما أمة -                        

  .الكریم و المنصف يءرك الحكم للقارأت - 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟" أفصح اللغات " شعار  أو مبدأ   -)1
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  ــادــــــاألبـعـــاآلثــــــــــار و 
وعل  ى جمی  ع المس  تویات اللغوی  ة والنفس  یة      ،األبعـ  ـاد كثی  رة ومتنوع  ة  و اآلثــ  ـار  

 .بس  رعة، غی  ر معھ  ودة -اآلن  -واالجتماعی  ة والتاریخی  ة والحض  اریة والحی  اة المتط  ورة  
  -:ھاولكن أھّم

  -:ويـــــد اللغـالبع  :الأّو   
وأھمھا؛ عل ى اإلط الق، من ذ     ،كإحدى وسائل االتصال البشري: »اللغة«أن  ؛المعروف علمیا

  .عھد آدم إلى آخر ساعة بشریة
لم تضمن استمرار الحیاة االتصالیة االجتماعیة وحسب؛ ولكنھا تعدتھا إلى أبع اد أكث ر أھمی ة    

  -:ال الحصر "المثال"وأوسع وأدق وأخطر؛ منھا على سبیل 
نشطة اإلنسانیة المختلف ة والمتنوع ة ف ي مختل ف المس تویات      المساھمة في التعریف باأل -

  .وفي جمیع العصور
ت اج  ؛ لإلط الع عل ى نواف ذ ومص ادر ووس ائل النّ     "األھ م "أنھا كانت وم ا ت زال؛ الناف ذة      -

  ).القدیم والحدیث-األقدم(الحضاري 

، )+(ف  ي نق  ل المجتمع  ات م  ن أوض  اع التعبی  ر الغری  زي    ".الرئیس  ة"أنھ  ا كان  ت األداة   -

  -:، والتقلیدي واالعتباطي، إلى أحوال أرقى وأسرع وأغزر وأدق في )*(والطبیعي
   -عموما-التعلیم والتربیة والتثقیف  -1  

  .ترقیة المستویات الفكریة والثقافیة والرؤى، وتحدیثھا وعصرنتھا - 2
  ....فتح نوافذ تلقیح اللغات، األفكار، الثقافات والحضارات - 3
  .تھیئة الظروف المشجعة والناجعة، لالبتكار والتفاعل والتحاضرخلق؛ الدوافع و - 4
اإلبح   ار ف   ي زوارق اإلب   داع واإللھ   ام واإلنت   اج اللغ   وي، العلم   ي، الثق   افي والفك   ري        -5
  ولماذا، ال؟) ...األدبي،الفني(
دعم األھداف النبیلة واألعمال الراشدة في خدمة الفكر، والثقافة والحضارة التي ال تقوم  - 6

  .»اللغة«تنقل إال من خالل  وال

أوال . ، وال حضارة وال حتى وجود إال بھا»لغة«أن ال بناء دون  -  النھایةفي  - وھذا، یعني 

  .وأخیرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).في مراجعھا وھي كثیرة(نشأة طفولة اللغة؛ ولغة الطفل / راجع -)+

  .»نظریة محاكاة األصوات الطبیعیة«اللغة اإلنسانیة "   /   "        -)*
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  - :البعـد التاریخـــــي والحضـــــاري -     :ثانیا    

  .البشري البعید» الماضي« أننا عرفنا بعَض .طقیاتاریخیا ومن ؛المتفق علیھ
قومی  ة  ،وض  عیة :لغوی  ة(بمص  طلحات  ،وظ  ل یع  یش معن  ا؛ ف  ي مراجعن  ا ومخیالتن  ا وثقافتن  ا 

 –) الصك(الشیك  –البنك  –المشكاة  –األطلس  –الجغرافیا  –الفلسفة : من مثل. )وحضاریة
  .الخ... الطاووس –الفلفل  –یل الف –الدستور  –المھندس  –األستاذ  –التلمیذ  –البرید 

  - :یفید أن ؛وھذا   
  .»الراقیة والمنحطة« :ومستمرا بأحوالھ .)1( الماضي والتاریخ، ما یزال حاضرا - 1
 -ك ل ملكات ھ المختلف ة والمتنوع ة     ) دون مقاب ل ( .)2( ومنح بسخاءنتج  ؛أن الجنس البشري -2

  .في إطار االتصال واالحتكاك والمعرفة
  توسیع  -جـ     تنویع    -ب    تحسین      -أ  :أظھر قدرات في أن البشر؛  -3

  .طرائق ووسائل معارفھ وتثاقفھ ؛ترقیة وتطویر -د  
وھو ). ما ضویا وحاضرا( :في تلقي واستیعاب المعطیات والمعلومات عن البیئة المحیطة بھ

 ....)-الدقة  –العمق  –التنوع  –اإلتصال  -    :تطور ھام من حیث
 :المتعلق ة  ،ةیالسیاس  » القض ایا «؛ باس تثناء   –وثیقة  –في عمومھا  –صالت إقامة  -ھـ

  .»ستدماربالحرب واإل«
  ....أو داخل البلدان، المناطق. على الحدود ؛فقد امتزج السكان

  .انطالقا من الفرد) واألمم وبشعبین ال(اقتصادیة  ؛وأقاموا بینھم صالت؛ اجتماعیة، ثقافیة
االقتص  اد، والتن  وع الثق  افي، بنس  ب متفاوت  ة   -اللھج  ات -اللغ  ات أدت بالض  رورة إل  ى إث  راء  

قتص ادیة والدینی ة واإلداری ة،    المصالح االفي البعد و حسب درجات التأثیر والتأثر، والقربوب
  .)3(فكل شيء یبدأ بالسیاسة  –كما ھو الحال الیوم  –أو قل؛ بدءا بالسیاسة . وأخیرا السیاسیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م1981الیونسكو . أصوات متعددة وعالم واحد): خبیرا 15(براء المستشارین الدولیین خشون ماكبراید؛  -)1

  .»Many voices _ one World«: النشرة اإلنجلیزیة -*  

  .»voix Multiples _ un seul Monde« :النشرة الفرنسیة -*

رقم (. م1981. الجزائر. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع/ طبعة ) ط.د(. جیل فیلیبیر –جون كرومبي / ترجمة 

  .28ص ). 82/  946

  .وما بعدھا 28ص . المرجع نفسھ -)2

ملحم / د –مكافیللي، المنھجیة والسیاسة : األمیر: ككتاب. العلوم السیاسیة :في ؛مراجعالبعض / راجع في ذلك -)3

  .قربان
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  -:البعد السیاسي الحضاري    :ثالثا    

الت ي ھ ي أداة االتص ال األھ م، والت ي       "اللغ ة "ع ن   ،»منفصلة«ال یمكن لي؛ أن أفھم السیاسة 

  ة أیة دولة، وعلى جمیع المستویات؛ترسم حدود سیاس. عن طریقھا

 -المنتخب ین  ولكس ب ع دد   -)الب رامج (لط رح األفك ار السیاس یة     ،وبھا؛ یتم االتصال ب الجمھور 

والمؤی  دین وإقن  اع المعارض  ین وإرس  ال م  ا نری  د م  ن رس  ائل سیاس  یة، وط  رح المش  كالت        

  ..واالھتمامات الوطنیة والقومیة والدولیة

 الم راد ( )1()عالقة ال تنفص م باالتص ال   ،»الرفیع«منا العبارة بمعناھا سیاسة، إذا ما استخدفال(

  .) - الیوم -االتصال العام ووسائلھ 

  ....اإلستراتیجیاتمصالح  بل ھو –أصال  –ولیس حضاریا  ؛سیاسي –الیوم  – فالصراع

أم وال  ( :ھمیحب ون خی راتِ   ؛وبالمقابل. "المسلمون"األوربیون، یخافون من العرب وال سیما  -

  .بمقابل زھید). .... غاز یضخ –یدربترول  –تدخر 

السیاس  ي (م  ن الغ  رب یخ  افون  .الی  وم وغ  دا –ف  ي الك  رة األرض  یة   –الع  رب والمس  لمون (

أنص ار  ، الش ر  زراع وبالخص وص  –) ولیس الشعوب» أنبیاء الدیمقراطیة ورسل الحریات«

، ولیس الحضاریین والشعوب المغرر بھا )عربا وغربا(الصھیونیة من المتطرفین والحاقدین 

 !؟ .»نظریة الحریات«باسم . وبأبنائھا

 –القواع د العس كریة    –االقتصاد  –اللغة  –قافة الث –التربیة  –التعلیم (فالحیاة؛ كلھا سیاسیة؛ 

  .وحتى التنفس سیأتي وقتھ )الخ؛..........»الكرة«......... الرقص، الفلكلور –الفن 

وح  روب وأم  راض   ىحض  ارة وت  اریخ واس  تقرار ورخ  اء أو فوض     : والنت  ائج؛ ف  ي النھای  ة  

  ....وجوع

في » مفقودة« ةحلق أو أّن. كبیر مافھناك خلل  –من جدید  ،ال بد؛ أن نعید حساباتنا ؛إذن - 

  .ما ھي؟  أین ھي؟ . الفكر العربي السیاسي

  

  



 265

ھم السبب في : العرب والمسلمین وإن كنت أدري؛ في واحدة فقط؛ أّن......... ؛ال أدري

كالظروف، التخلف، كنا عناترة (اعتباطیة؛ : بحجج. وروحھم ضرب أنفسھم وحضارتھم 

 ).....إسالمیة، )1( یةوتریة، عمراخطب رنانة، قمم عنوما نزال؛؟ 

  ؟.)أحسب معي شاكرا(؟  - :منذ االستقالل -ماذا قدمنا  -

  ).اإلسالمي/ في الوطن العربي  – في بلدك(عدد سنوات االستقالل  -  

  .)»زلیةنالم«.... الدولیة –اإلقلیمیة  –اإلسالمیة  –العربیة  –الوطنیة ( :عدد القمم -   

  .اإلنبطاحاتووالقرارات  عدد الخطب والتصریحات -   

  ).......قتصادياال –الفكري ( :كمیة اإلنتاج -   

  .عدد اللغات التي نتقنھا -   

وھم ). اع البصلبّیحتى (. نتقن لغات العالم). المسلمون/ العرب (المضحك المزري؛ أننا  - 

  –إال أفرادا  –ال یعرفون لغتنا 

 :مصطلحاتھم إّال –عنا  –ال یعرفون  ، وھم"الكوالیس"إال » كل شيء«نعرف عنھم  ؛نحن

حریة  –اضطھاد الدیمقراطیة  –التخلف  –الدوالر  –الغاز  –البترول  –العالم الثالث (

األمن،  اإلرھاب، ،»الخ....... اإلنسانیة ،األخالق، الدیانات« :حتى على حساب: التعبیر

  .).....اإلستراتیجیة

» السیاسي«واالستراتیجي الغربي » وشوّيالُب«ھو المنطق العالمي العالي والحضاري  ؛ھذا

  !و العالمي ؟ 

وض مان أم ن   . عوب والحض ارات س اء والّش   مع دیمقراطیة إبادة األطف ال والنّ  :نحن -

غی ر  ... ةفاع ع ن االس تراتیجیّ  وال دّ  .عوب وإسرائیل في الدرجة األولى وأمریكا المرضعةالّش

وتطبیقا لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن . )اآلسیویة –اإلفریقیة  – اإلسالمیة/  العربیة(

  !؟  القمري
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –الرجل العظیم في البحر العظیم األسود  –عمرو موسى؛ أمین عام جامعة الدول العربیة / لسید نسبة إلى ا – -)1

المدح ال االنتقاص،  :من النسبة. والمراد. في القضایا العربیة –بكل إخالص  –دون وسائل ورجال، الذي یحترق 

وحتى ترضى عنھم الیھود . الحمیةفي محیط عربي عاجز مسلوب اإلرادة السیاسیة و .فالرجل سیاسي، بلیغ، قدیر

  ...وبعض النصارى
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الحدیث  ة، الغابوی  ة، البائ  دة، الغبی  ة، الحاق  دة، الطامع  ة،  » الرومانی  ة«ھ  ذه؛ ھ  ي االس  تراتیجیة 

: راجع(). ضبعویة(بحجج وقوانین؛ غابویة، ضبعیة . لألرواح والحضارات البشریة :الھادمة

عن  د التجرب  ة  (ط  ط  والطی  ور، والفئ  ران   م  ع احت  رام؛ حق  وق الك  الب، والق   ) ق  انون الغ  اب 

  ).والتشریح

 :ترث، وتأك ل جی دا وبإش راف    –مثال  –أن الكالب في الغرب  -عند الجمیع-وكما ھو معلوم 

ف ي مھرجان ات   (وتت زین   –وت تعلم  ) قانون حق وق الك الب  (...... أممي –بیطري  –اجتماعي 

  )....وتشم وتختار عشاقھا وأزواجھا ،ضخمة عالمیة، –دولیة 

بإش  راف أمم  ي . ر، یح  رق، یم  وت جوع  ای  دّم...... اإلفریق  ي –المس  لم / واإلنس  ان؛ العرب  ي 

  -:بتحجج مقنن........ أیضا، في ظل الحضارة

  .االضطھاد الدیموقراطي - 

 !؟» حریات«حریة التعبیر  - 

 .من أبنائھا –جمیعا  –عدم صالحیة حكامھا  - 

  -:بــنعم؛ االستراتیجیة تستوج

  .راد الحكامــستیإ - 1

 .الجنراالتراد ــإستی - 2

 .الدیمقراطیینراد ــإستی - 3

والق انون والعلم اء، وعل ى مقاییس ھم لتط ویر       اإلس المیة  فقھاء الشریعةراد ــإستی - 4

ة التعبی ر  وحرّی  . ةللدیمقراطّی  ) المعتدلة ةالمسیحّی –ة الشریعة اإلسالمّی(وتطویع 

 .ةــغیر الرفیع

      –جمیع ا   –لع دم إخالص ھم لھ م وفس ادھم     » دولی ا «یج ب أن یح اكموا    فحكامنا، وجنراالتن ا؛ 

بعد أن وجد  –ر ع وتطّورمى كتابھ األخضر، وتطّو: القذافي/ ــد د السیـّـالعقی اإلماموحتى / 

          –وس   كت عن  د طل   وع الفج   ر   ....ة،والقومّی    –ة الدولّی   : الغاب  ة وحی   دا فری  دا ف   ي   –نفس  ھ  

 – رحمھ اهللا –أو غروب الشمس 
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  ؛ ـةالخـاتـمـ
  خالصة القول؛

وذات وظائف حیاتیة وأبعاد فاعلة وآثار ھامة في ... مسؤولیة، مفیدة وخطیرة" الكلمة"أن  - 

  - :یلي كل مستوى ومجال، أوجز بعضھا فیما

  .)1(  - سلف ذكرھا - . على مستوى األھمیة واألبعاد بوصف عام :أّوال - 

  - :على مستوى بعض النتائج :ثانیا - 

تثاقفت كغیرھا من األلسن، وتحاضرت بتنوع " النص"من  - نطالقا إ - أن العربیة  - )1

  وفعالیة، واعتباطیة،

".             البدائیة"شأن جمیع اللغات في مراحل التثاقف واالحتكاك األولى  ؛شأنھا في ذلك

  - :ألن االحتكاك نوعان

  .).وغي المتحضرین عند أغلب العامة(، اعتباطي، "بدائي"احتكاك  -  أ

. واٍع وراٍق، ومتطور، یقوم على تجربة، وعلم وطرائق ومناھج، وقوانین//         -  ب

 وقد شھدت العربیة كل ذلك،

كبعض الشعوب، بل . ة، لم یكونوا؛ على ھامش الحیوا"ةالبداو"أن العرب في عصر  - )2

في الوقت الذي؛ فشت فیھ . كانوا، على مستوى كبیر من االحتكاك بغیرھم وتفاعل مبھر

  ...وانعدمت الدولة المسیسة لشؤون الثقافة والمعرفة واإلقتصاد. حل فیھ الجھلاألمیة، واستف

". الخلط"من غیرھم، مروا بمرحلة  - عملیة األخذ - في  )وخاصتھم - عامتھم (:أن العرب - )3

  .وھو أمر طبیعي في المراحل األولى

  .)العرب تخلط فیما لیس من كالمھم(: قال الجوھري - 

  .)وربما خلطت العرب في األعجمي إذا نقلتھ إلى لغتھا(: وقال أبو عمر الجرمي - 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .262ص  .ھذا البحث األبعاد من/ أنظر -)1
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. إذا كان ُحكي لك في األعجمي خالُف ما العالمة علیھ، فال ترینَّھ تخلیٌطا (: وقال الجوالیقي - 

فإن العرب تخلِّط فیھ، وتتكلم بھ مخلَّطا، ألنھ لیس من كالمھم، فلما اعتنقوه وتكلموا بھ 

  .)1( )خلطوا

  - :أن العرب تخلط. نیةمما تقدم، ومن النصوص التطبیقیة المیداوالمراد؛ 

  .من لسان إلى لسان" األعجمیة"بین الكلمات  - 1

 .وتحریفھا وإبدالھاتخلط في نطق األصوات  - 2

 .)غیر عربي –بین ما ھو عربي (. األبنیة//    //       - 3

داللة الواضع . "المصطلحات المنقولة إلى لغتھم في الغالب" داللة"حافظت على  - 4

 ...فیل، درھم، طاووس: "األول

" شتقاقاتاإل" عن طریق المنقولة ،"الداللة"بھ ھنا؛ ھو تطویر ما تمیزوا  ؛من أعجب - )4

  - أحیانا - وفوضوي  .بشكل واسع وثري... من األعجمیة

عشرات  إلى" يالوضع"تصرفوا، وطوعوا الداللة األصلیة : مثًال" الداللي"فعلى المستوى 

وھو كثیر وبارز؛ . طریق المشابھةعن " النقل"أي : )المجاز(الدالالت العربیة، عن طریق 

  .المیدانیة" األلفاظ"في جل 

. وعلى مستوى االشتقاق؛ طوعوا ما لم یطوع، وتوسعوا فیھ أیما توسع، علمیا واعتباطیا

  ...بشكل مثیر ومبھر، على قیاس وغیر قیاس

عروضیة، والتي لم تنل حظھا من العروضیین والنقاد والبالغیین، ال  ؛"ظاھرة"أعجب  - )5

  ھي؛ - إلى الیوم  - حدیثا قدیما وال 

 –أذت صور بالغیة (في الشعر الجاھلي . ، المتداخلة"المصطلحات الحضاریة"أن أغلب 

  .األبیات "أصدار"والقلیل منھا فقط في. األبیات "أعجاز"جاءت في  )تراكیب نقدیة

لشعر والكالم أو ا یةتحلفي وما أدوارھا ... بما تفسر ھذه الظاھرة ؟ موسیقیا، نغمیا، بالغیا

  !  أو ترطینھ ؟. )ملح أجاج(: بكسر الحاء: )من الملح(: تملیحھ
  

  57المعرب ص  -)1(
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  - :من الوجھة التاریخیة والحضاریة - )6

ومدى ". البداوة"أن البحث كشف عن قدرة وتجربة ومرونة اللغة العربیة في عصر : 1:6

  .عةمواكبتھا للثقافات والحضارات المعاصرة لھا والمتنو

التي ثبتت على مرِّ العصور واألزمات  - جدا - أن العربیة من اللغات القدیمة النادرة : 2:6

  .وبكل قوة وجدارة أمام التحوالت التاریخیة الكبرى ،والصراعات

في الصراع بین  ،من األھمیة .على غایة .ة ومفیدة وإمكاناتتجربة طویل :أن للعربیة: 3:6

  .شد وفاعلالثقافات والحضارات وبوعي را

 ،فقط .إذا جد أھلھاأن تستوعب الثقافات والحضارات  ؛إلى –في عصرنا  - مما یؤھلھا 

  .ولكن تؤخذ الدنیا غالبا*  وما نیل المطالب بالتمن  : وطوروا أنفسھم وعقدوا العزم

  .أشبھ ما یكون بالرجل المریض بالورید –الیوم  –فالعالم العربي 

أنظر؛ حال . مؤدون شك وال تشا" األجیال الشابة" :أمواجص، لقادمون في ّلوإن أھلھ الُخ

جامعات في كل والیة  :)م 2006(والیوم . مثال )م 1962(بین األمس  :الجامعة الجزائریة

  ..قد تكون جامعات في القرى  .تقریبا، ومن یدري غدا ؟

م تجدید دالمستقبلي و )الخارجي - الداخلي ( :وھذا وحده؛ كفیل بالتحول والتطور والتفاعل

  .الورید
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  جدول ظاھرة وضع األلفاظ المتداخلة -
  - باب الھمزة  - من . فقط" في النص الوارد" –عروضیا  –في األشعار 

  2شطر   1شطر   اللفظ

  ×  ــ  األبیل

  ×  ــ  األبابیل

  ×  ــ  اآلجر

  ×  ــ  اإلبریق

  ×  ــ  األرجوان

  ــ  ×  اإلران، األران

  ×  ــ )الیرندج(األندرج 

  ×  ــ  أوریشلم

  ×    ×  ــ  )أرائك(األریكة 

  ×    ×  ×    ×  األقحوان

  ــ    ــ  ×    ×  اآلس

  ×    ×  ــ  اإلستار

  /  /×      اإلسفنط

  ×  ــ  اإلسكاف

  ×  ــ )األمین(آمین 

  ×  ــ  )األنابیب(األنبوب 

  ×  ×  األندري

  ــ  ×    ×  أنطاكیة

  ×  ــ  أنقرة

  ــ  ×   )االوزون(اإلوز 

  ×  ــ  واناإلی

  أستعمل مرة واحدة ونصف - )/×         أستعمل مرة واحدة    - )×    لم یستعمل - )ــ 
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  وفي النھایة ؛

توصل إلى تحقیق نتیجة عملیة، ألول مرة في تاریخ البحث اللغوي العربي  ؛أن البحث

إلى وإخراجھ . في أبعد أزمنة العربیة. وأبعاده" التداخل اللغوي"المعاصر؛ بأن قرب مرامي 

  .في قالب معاصر؛ شكال ومضمونا. قد تكون مفیدة لألجیال العربیة .الحیاة، بصورة

ھ وتطویره ئوبكل تواضع، في إحیاء تراثنا اللغوي وإثرا ؛سھمتأ قد ؛وأرجوا، أن أكون

  .علمیا وحضاریا

  .وما توفیقي إال باهللا

  عثمان طیبـــــة        

  .2006/  04/  15. قسنطینــــــــة                  
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 L'objet de cette étude est de mettre en évidence, ce processus 

diseursif qui génère le parcours sémantique de la poésie arabe à 
travers ce diachronisme depuis l'époque classique jusqu'aux temps 
actuels et modernes, 
 La lecture de ce patrimoine, ne peut-être utilisée que si elle est 
structurelle et totalitaire pour pouvoir souligner les scènes, distinctives 
de chaque phase et mettre en évidence une méthodologie qui en 
facilite la lecture. 
 Pour cela, cette recherche se base particulièrement sur ce qui 
constitue cette chaîne précieuse voire le temps et la période qui se 
situe entre (510 et 610), laquelle représente qui on nomme l'ère 
Djahilite. 
 Après cela on peut observer quelques œuvres poétiques de neuf 
poètes célèbres qui seront pour moi des références significatives. 
 Le phénomène de l'interférence linguistique y figure alors, ainsi 
que ces manifestations dans la poésie Djahilite et cela entre la poésie 
arabe et les dialectes issus de cette dernière langue. 
 L'arabe et les autres langues sémitiques et indo-européennes ne 
sont pas épargnées dans cette recherche. 
 A partir de ce qui a précédé beaucoup de questions nécessitent 
des réponses, comme, comment expliquer l'origine de ce phénomène, 
et ses effets linguistiques et culturels en relation avec les civilisations 
et l'histoire. 
 La méthode descriptive s'y impose car elle permet de mettre en 
évidence la sémantique des œuvres et cela sans aucune intervention 
subjective n'y soit remarquée. 
 Ce travail m'a pris beaucoup de temps, et a suscité maintes 
difficultés.   
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Mais je me réjouis de l'avoir achevé grâce à dieu et à l'aide précieuse 
de mon professeur et à la sollicitude de mes amis et collègues. Je les 
en remercie.   

 
 
            Constantine. Algérie. Avril 2006 
            TIBA Othmane 
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  - الفھـــارس -
  
  ."المیدانیة اتـــنـّیـالع" ادةــادر الّمــمص   -:أوال -

  ).بروایة ورش عن نافع: (القرآن الكریم -أ    

  -:نــواویــالّد - ب   

  -):م 540 – 530ت (دیوان أمريء القیس بن حجر الكندي  -)1

 /تصح ـ . لم الش نتمري المعروف ب األع . أبي الحاج یوسف بن سلیمان بن عیسى/ شر: الدیوان -1

  .م 1974ھـ  1394. الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ). ط.د. (الشیخ أبي شنب

  -:في طبعتین -:)م 530ولد ( دیوان األعشى الكبیر -)2

  . النموذجیة/ المطبـ .الحمایزیة. اآلداب/ مكتبـ). ط.د. (محمد حسین. د/ تعلیـ/ تحـ -1

  .م 1960). ط.د( .دار بیروت -دار صادر. ط -ب

  )بتحقیقین( -):ھـ / ق  1 رق / ت(الذبیاني دیوان النابغة،  -3

للنش  ر . الش  ركة الوطنی  ة –التونس  یة / ش. محم  د الط  اھر اب  ن عاش  ور . األس  تاذ/ جم  ع وتح  ـ -أ

  .م 1976. الجزائر). ط.د. (والتوزیع

  ).ت.د. (بیروت. دار القلم). ط.د. (باعالطفاروق عمر . د/ شر وضبط وتقدیم -ب

  )بثالث تحقیقات( -):م 608ت (دیوان عنترة بن شداد العبسي  -4

  .م 1983بیروت . الكتب اإلسالمي. 2ط. محمد سعید مولوي/ تحـ -أ

  .ھـ 1413. بیروت. دار الجیل. 1ط. عید. م. یوسف/ شر: الدیوان -ب

  ).ت.د. (روتبی. دار الفكر –دار النجاح ). ط.د. (وشرح إبراھیم الزین/ تصحیح: الدیوان -ج

  -):م 609ت (دیوان زھیربن أبي سلمى  -5

/ ع ن    نس خة مص ورة   ). ط.د). (ھ ـ  291ت (ثعلب ... اإلمام أبي العباس أحمد/ شر/ تصنیف -

 1384. القاھرة. الدار القومیة للطباعة والنشر/ الناشر. م 1944ھـ  1363دار الكتب سنة / طبـ

  .م 1964ھـ 
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  .والتحقیقمراجع الدراسة     -:ثانیا -

   -):ھـ  488ت ( علي بن اسماعیل ؛إبن سیدة  -
  .م 1958 مصر. بيباني الحلال/ ـمطب -1ط –عبد الستار فرح / حـ ت .المحیطلمحكم وا -1     

  -):م  1004/ ھـ  395ت ( أبو الحسین أحمد  ؛إبن فارس -
بإشراف رجیس  .العربیةالمكتبة اللغویة  .سنن العرب في كالمھافقھ اللغة والصاحبي في  -2     

. ب  دران. أ. مؤسس  ة .)ط.د( .مص  طفى الت  ویمي. و تق  دیم د/ ح  ـ ت –جب  ور عب  د الن  ور  –بالش  یر 

  .م 1963 / ھـ 1332 لبنان .بیروت

  م1979بیروت  )ط.د. (عبد السالم ھارون/تحـ: مقاییس اللغة -3

  -:)ھـ 232ت ( )الجمحي محمد( إبن سالم،  -
 .الق  اھرة. )ط.د/ (الم  دني/ مط  ب. محم  ود محم  د ش  اكر  / ح  ـت .ءطبق  ات فح  ول الش  عرا   -4     

  .م1974

  -:)ھـ  356ت  (أبو علي  الحسن  ؛إبن رشیق -
  .م 1963السعادة بمصر / مطب  .محمد محي الدین، عبد الحمید/ حـ ت. 3ط. العمدة -5

   -:)ھـ  323ت ( ن درید إب -
  ).ت.د( بغداد. مكتبة المتنبي. 1ط .الجمھرة -6    

  )م1011/ھـ389ت ( -:الھروي أبو عبید القاسم ؛إبن سالم -
  .م1998تونس . بیت الحكمة قرطاج. 1ط. عبیديمحمد المختار ال/ حـ ت .الغریب المصنف -7    

  -):ھـ  392ت ( ، أبو الفتح عثمان  إبن جني -
  .)ت .د(  بیروت. دار الھدى. 3ط. محمد علي النجار/  حـت .الخصائص -8   

دار الكت ب  . محم د عل ي بیض وان   / منش ورات . 1محم د عب د الق ادر عط ا؛ ط    / تحـ: بالمحتس - 9

  م 1998. العلمیة بیروت

   -:، عدنانإبن درید -
  .م 1978دمشق  .منشورات إتحاد الكتاب العرب). ط .د. ( الداللةاللغة و -10   

  -):ھـ  606ت ( ، أبو السعادات ثیرإبن األ -
  .ھـ 1911المطبعة العثمانیة بمصر  .النھایة في غریب الحدیث -11   
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الم ب  . المستشرق الكبی ر /تحـ. دار النھضة الحدیثة). ط.د: (المعاني الكبیر) 176(ابن قتیبة  – 12

  ). ت.د. (بیروت F. Krenkow 1872-1953 الكرنكوي

  -:یمإبن الند -
  ).ت .د( .القاھرة. اإلستقامة/ بمط) ط .د(  .الفھرست -13

  -:)كتورد( محمود ؛أبو الخیر -
  .م 1983الجزائر  .معیةدیوان المطبوعات الجا). ط .د. ( الشعر في بالط الحیرة -14    

  -:)دكتور( أبو الفرج، محمد أحمد -
  .م 1966بیروت  .دار النھضة. 1ط. المعاجم اللغویة في ضوء علم اللغة الحدیث -15    

   -:)م  1000/ ھـ  391ت ( محمد بن طاھر بن بھرام   ؛أبو سلیمان -

  .م 1979الھاي . 1ط .) D.M.DMM LOP( لوب دا. م. د/ حـت .صوان الحكمة -16    

   -:أحمد أمین -
  .م1961 القاھرة .النھضة/ مكتبـ. 6ط. ضحى اإلسالم -17

  -:أحمد رضا -
  .م 1956 بیروت .سیبا/ مطب . 1ط. مولد اللغة -18

  .م 1960 بیروت .الحیاة/ مكتب . 1ط. متن اللغة -19

  -:ینشرف الّد ؛أحمد حسن -
  .م 1975 القاھرة ).ط .د. ( الللغة العربیة في عصر اإلسالم -20    

   -:دانيلالك أدي شیر؛ -
  .م 1908 بیروت. الكاثولیكیة/ المطبـ. 1ط. األلفاظ الفارسیة المعربة -21     

  -:)دكتور( أنیس، إبراھیم -
  .م 1966 القاھرة. مكتبة األنجلو .3ط. من أسرار اللغة -22     

  م  1965 .القاھرة. مكتبة األنجلو. 2ط. في اللھجات العربیة -23     

 .م 1970 .مصر .دار المعارف. )ط.د( .اللغة بین القومیة والعالمیة -24     

  .م 1976 .القاھرة .األنجلو/ مكتبة . 3ط. داللة األلفاظ -25     

  .م 1959 مصر. الرسالة/ مطبـ .1ط. المشتركة ة العربیةل اللغمستقب -26     

  .م 1971القاھرة . األنجلو المصریة/ مكتبـ. 4ط. األصوات اللغویة -27     
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  -):ھـ  370ت ( أبو منصور محمد بن أحمد  ؛األزھري -
   .)ط.د( محمد علي النجار / مراجعة  –عبد السالم محمد ھارون / حـت. تھذیب اللغة -28     

  .م 1964 .دار النھضة مصر

  -):دكتور ( ناصر الدین  ؛األسد -
  .م 1978 .دار المعارف. 5ط. مصادر الشعر الجاھلي و قیمتھ التاریخیة  -29     

  -):ھـ 214ت (األصمعي ، عبد الملك بن قریب  -
. دار اآلف  اق الجدی  دة. 1ط. البروس  يول  یم ب  ن ال  ورد  - ق  رنینو/ ـی  ـتصح/ األص معیات   -30     

  .م 1981/ ھـ  1401. بیروت

    -:األصفھاني ، أبو الفرج -
  .م  1961 بیروت. دار الثقافة. )ط .د(  .األغاني -31     

  -:)دكتور( األنطاكي -
  .م 1969) مكان. د( .دار الشرق. 1ط. الوجیز في فقھ اللغة -32     

  -:)دكتور( األفغاني ، سعید -
  .م  1960بیروت  .كردار الف.  2ط. أسواق العرب في الجاھلیة و اإلسالم  -33     

  .م  1964 بیروت. دار الفكر. جامعة دمشق.  3ط. أصول النحو  -34     

  -):دالسي (  ؛أولیري -
 الق اھرة . جل و المص ریة  األن. تم ام حس ن  . د/ رـجت .الك الثقافة اإلغریقیة إلى العربسم  -35     

  .م 1989

  -:أولمان؛ استیقن -
  ).ت.د. (القاھرة. 1ل بشر طكما. د/ تعریب  .دور الكلمة -36    

  -:بروكلمان -
  .م  1959 .دار المعارف .1ط. نجارعبد الحلیم ال/ نقل . تاریخ األدب العربي -37    

. دار العل م للمالی ین   .6ط. البعلبك ي  منی ر  –نبی ھ أم ین   / نق ل  . تاریخ الشعوب اإلس المیة  -38    

  .م 1974 .بیروت
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  -:رسبیرجیشترا -
. ب ة الح  انجي مكت .)ط .د( رمض  ان عب د الت  واب  . د/ ت ر . اللغ ة العربی  ة ر النح  وي التط و  -39    

  .م 1982/ ھـ  1406 القاھرة

  .م1973. مصر. 290عدد  .سلسلة المكتبة الثقافیة). ط.د. (لھجات العرب -40

  )ھـ 430ت ( -:الثعالبي ، أبو منصور -
  ).ت.د( وتبیر .مكتبة الحیاة.1ط. قھ اللغة وأسرار العربیةف -41   

  -):دكتور ( الجابري ، عابد  -
  م  1955بیروت . دار الطبیعة. 2ط. تكوین العقل العربي -42   

   -:الجاحظ -
مص  ر  .مكتب  ة الح  انجي.عب  د الس  الم محم  د ھ  ارون / تح  ـ .2ط. )ج  زان(البی  ان والتبی  ین -43    

  .م 1961

  .م 1961مصر  .مكتبة الحانجي.عبد السالم محمد ھارون/ حـ ت. الحیوان -44    

  .م 1961مكتبة الحانجي مصر . عبد السالم محمد ھارون/ تحـ . 1ط. رسائل الجاحظ -45    

  -:زیدان ؛جرحي -
  .)ت.د(دار الھالل . 1ط. العرب قبل اإلسالم -46    

   .)ت.د(دار الحیاة . 1ط. تاریخ آداب اللغة العربیة -47    

  . م 1969دار الھالل . 1ط. مراد كامل. د/ تر .ةفلسفة اللغویة واأللفاظ العربیال -48    

  -:الشیخ طاھر بن العالمة صالح ؛الجزائري -
  ).ت.د(مصر . السلفیة/ المطب ). ط .د. ( صول التعریبأل لتقریبا -49    

  -):دكتور ( علي  جواد -
  . م 1976 بیروت. 2ط. عرب قبل اإلسالمالمفصل في تاریخ ال -50    

 -):ھـ  540ت ( منصور أبو  ؛قيیالجوال -
. أحم د محم د ش اكر   / نش ر / ت ح ـ  . عل ى ح روف المعج م    ب من الكالم األعجم ي المعرَّ -51    

  . م 1969/ ھـ  1389 )مكان.د( .افة، مركز تحقیق التراث و نشرهوزارة الثق. دار الكتب. 2ط

  -):ھـ  400/  398ت ( اعیل بن حماد إسم ؛الجوھري -
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دار الكتاب ). ط.د(أحمد عبد الغفور عطار / حـت. )الصحاح(ح العربیة تاج اللغة وصحا - 52    

  ).ت.د( .بيالعر

  -:عبد القادر ؛حامد -
  .م 1951 .مصر. النھضة/ ـمكتب. 1ط. قصة األدب الفارسي -53    

  -:فلیب حتي ، -
  . م 1961دار الكشاف . 3ط. ر جرحياإدو/ ر شن" مطول" تاریخ العرب  -54    

  -:)دكتور( دیجةخ ؛الحدیثي -
  .م 1965النھضة بغداد / مكتب . 1ط. سیبویھ أبنیة الصرف في كتاب -55    

  -:)دكتور( يمحمود فھم ؛حجازي -
  . م 1978 .القاھرة. دار الثقافة. 2ط. مدخل إلى علم اللغة -56    

  .م 1972 .الكویت .دار الطباعة). ط.د(عالم اللغة العربیة  -57    

  . م 1974 .قاھرةال. 1ط. القرون اللغة عبر -58    

  -:)دكتور( حسن إبراھیم ؛حسن -
مص  ر . النھض  ة/ ـمكتب  . 6ط. دیني والثق  افي واإلجتم  اعي السیاس  ي وال    اإلس  الم ت  اریخ -59    

  .م 1961

  -):ھـ  626ت ( وت یاق ؛يالحمو -
  ).ت.د( دار بیروت ).ط.د( .دانلالبمعجم  -60    

  -:)دكتور ( أحمد محمد  ؛وفيالح -
 .الق اھرة . دار النھضة للطبع والنشر الفجالة). ط.ت( .قافیة بین العرب والفرستیارات ث -61    

  .م 1968

  - :ھارتینر ،دوزي –  

  م 1978. بغداد. محمد سلیم النعیمي/ تعریب). ط.د. (تكملة المعاجم العربیة -  62

  -:)دكتور( عبده ؛يالراجح -
  .م1974 بیروت .دار النھضة. 1ط. ةالعربی فقھ اللغة في الكتب -63    

  .م1964 .مصر. دار المعارف.1ط. بیة في القراءات القرآنیةاللھجات العر -64    
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  -:الرازي -
  .م1954 .دمشق .الترقي/ مطب ) ط .د. ( مختار الصحاح - 65    

  -:رمضان؛ عبد التواب
 .مع ة الری  اض الس  عودیة جا/ مط  ب .رمض  ان عب  د الت واب . د). ط.د(فق ھ اللغ  ات الس امیة    -66  

  م 1977 /ھـ  1397

  -):ھـ  1205: ت (  مرتضى ؛الزبیدي -
  ) ت .د(  .منشورات مكتبة الحیاة .) ط.د. ( تاج العروس من جواھر القاموس -67    

  -:الزركشي -
 .دار المعرفة ، بیروت .)ط .د(  .ھیممحمد أبو الفضل إبرا/ حـت. البرھان في علوم القرآن -68   

  ).ت.د(

  -:خیر الدین ؛الزركلي -
  .م1986 .بیروت .ار العلم للمالییند. 7ط. عبد السالم علي/ حـ ت .األعالم -69   

  ).م1144/ ھـ722ت (  -:القاسم اجار اهللا أب ؛الزمخشري -
  .م 1965 .دار بیروت .ادردار ص) ط .د. ( أساس البالغة -70

  -:أحمد حسن ؛الزیات -
  ).ت.د( .مصر .النھضة/ مكتب  .23 ط. تاریخ األدب العربي -71

  -:یوسف إلیان ؛سركیس -
  .م 1928 .القاھرة ).ط.د( .معجم المطبوعات العربیة والمعربة -72

  -:فؤاد ؛نسركی -
جامعة اإلم ام محم د   /  ـطبع. )ط .د( محمود فھمي حجازي . د/ تر. تاریخ التراث العربي -73  

  .م 1983/ ھـ  1403. بن سعود اإلسالمیة

  -:موسى ؛المةس -

  .م 1962المعارف / مكتب  .1ط .ما ھي النھضة -74

  -:)ھـ  183ت ( عثمان  بن أبو بشر عمرو  ؛ھیسیبو -
  .م 1966، دار القلم ) بلد.د. (1ط. بد السالم محمد ھارون ع و نشر ،/ حـ ت. الكتاب -75  

  م  1967/ ھـ  1387 )مكان.د( .مؤسسة األعلمي للمطبوعات .2ط -76  
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  -):ھـ  911ت (  سیوطيال -
البجاوي (محمد أحمد جاد المولى و آخران / نشر و ضبط . المزھر في علوم اللغة وأنواعھا -77

  ).ت.د(القاھرة  .العربیة ، مصراء الكتب یدار إح 1ط) أبو الفضل إبراھیم  –

نش ورات  م .)ط.د( .عب د الك ریم الزبی دي   . د/ ح ـ ت. ..وكلي فیم ا ورد ف ي الق رآن باللغ ات    تالم -78

  م  1986 .اجامعة سبھ

ل في فقھ ضمن رسائ(لجبوري عبد اهللا ا/ حـت .ربلمھذب فیما وقع في القرآن من المعا -79      

  .م 1982 .بیروت .دار العرب اإلسالمي. 1ط .)اللغة

  -):دكتور(إبراھیم  ؛السامرائي -
  .م 1959بیروت  .دار العلم للمالیین. 1ط. فقھ اللغة المقارن -80      

  .م 1966القاھرة  )ط.د( .التطور اللغوي التاریخي -81

  -:عبد المعطي ؛شعراوي -

  .م1979    )مكان. د( ).ناشر. د( .مؤقتة باألفست/ عـطب ).ط.د. (مقدمة في اللغة الیونانیة -82

  -:)دكتور( شكري، فیصل -
  .م1973ن، بیروت دار العلم للمالیی. 2ط .المجتمعات اإلسالمیة في القرن األول الھجري -83

  -):دكتور(عبد الصبور  ؛شاھین -
   م1980ھـ 1400. مؤسسة الرسالة. 3ط: العام علم اللغةفي  -84

 .م1977 .ة القاھرة و الكتاب الجامعيجامع/ مطب ) ط .د( المنھج الصوتي للبنیة العربیة  -85

  -:)دكتور( ضیف ؛شوقي -
   .)ت.د(مصر . المعارف دار. 5ط). سالميو اإل العصر الجاھلي(تاریخ األدب العربي  -86   

  -:)دكتور( الشلقاني ، عبد الحمید -
  .م 1971مصر  .دار المعارف .) ط.د.( روایة اللغة -87

   -:)دكتور( صبحي الصالح -
  .م 1970بیروت  .العلم للمالیین دار.  4ط. في فقھ اللغة دراسات -88

  -:يیسغال ؛ایبطو -
الق  اھرة . دار الع  رب .1ط. لھاوم  ع ذك  ر أص     ؛ي اللغ  ة العربی  ة ة ف  یل  تفس  یر األلف  اظ الدخ  -89

  .م1965
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  -:فریحة ؛أنیس –ریمون  ؛طحان -
 .م 1972بیروت  .اللبناني دار الكتاب) ط .د. ( األلسنة العربیة -90     

  ت( -:الطبري -
 1960         مص ر  .دار المع ارف . 1ط. الفض ل إب راھیم   ومحم د أب   / ـتح  . تاریخ الطب ري  -91

  .م1961/

  -:)دكتور( حسن ؛ظاظا -
  .م 1976بیروت  .دار النھضة. 1ط. للغة العربیةقضایا ا كالم العرب من -92  

 .م 1971 .مصر .دار المعارف. 1ط. السامیون و لغاتھم -93    

  -:محمد حسنین ؛عبد المنعم -
  . م 1970 .القاھرة .األنجلو مكتبة. 1ط. قواعد اللغة الفارسیة - 94   

  -:عبد المجید ؛عابدین -
  ).ت .د( مصر . لفكر العربيدار ا) ط .د(  .بین الحبشة والعرب  -95   

  -:)دكتور( عطار ، أحمد عبد الغفور -
   .)ت.د( العربیة جدة  المؤسسة. 1ط. آراء في اللغة -96

  -:)دكتور( حسن ؛عباس -
  .م 1963مصر  .دار المعارف .1ط. النحو الوافي -97    

   )م1415/ ھـ793ت ( -:آبادي ؛وزالفیر  -
  .م 1952 .مصر .الباني الحلبي/ مطب  2ط. لقاموس المحیطا -98

  -):دكتور(عبد القادر الفاسي  ؛يالفھر -
  .م 1986/  1985 .بیروت. الرباط .دارت منشورا. 1ط. انیات واللغة العربیةاللس -99

   -:أبو زید محمد ؛القرشي -

  .ھـ 1308 .بوالق/ طب  .)ط .د ( .ة أشعار العربجمھر -100     

  -):دكتور(بشیر  ؛كمال -

  .م 1990/1991دار الثقافة العربیة بمصر  .)ط.د( .التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث -101

  -:أنستاس ؛الكرملي -
  .م 1939 .المصریة/المطب / ط . النقود العربیة -102    
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   -:)دكتور( حسین ؛محمد الخضر  -
  .م 1960دمشق . دار الفتح. 2ط. ات في العربیة و تاریخھادراس -103    

 -:)دكتور( أحمد ؛مختار عمر -
  .م 1972 .بیروت .دار الثقافة .1ط. البحث اللغوي عند الھنود -104

   -:)دكتور( عبد العزیز ؛مطر -

  .)ت .د(  .الدار القومیة ، القاھرة. 1ط. العامة لحن -105

   -:محمد ؛المبارك -
  .م 1979 .بیروت .دار الفكر.  2ط. فقھ اللغة و خصائص العربیة -106    

  -:؛ ناصر بن عبد السیدالمطرزي -
   ).ت.د). (م.د.(بیروت) ط.د( .المغرب في ترتیب المعرب -107    

  ):دكتور(صالح الدین  -:؛المنجـد -
   م1978ھـ 1398. إیران. بنیاد فرینك. 1ط....المفصل في األلفاظ الفارسیة المعربة -108

  -:)آخرون(عبد القادر ، و  ؛ريیالمھ -
  . 1986.تونس .ات المعھد القومي لعلوم التربیةمنشور .)ط .د.( انیةأھم المدارس اللس -109    

  -:مجمع اللغة العربیة -
  .)ت.د( .مصر/ ـمطب. 1ط. المعجم الوسیط -110   

   :)دكتور (: ھادي ؛نھر - 

  .م  1982  .بغداد - 1ط. القدماء و المحدثینالحروف و األصوات في مباحث  - 111  

 - :)دكتور( نجا إبراھیم محمد - 
  )ت.د. (مطبعة السعادة 1ط .اللھجات العربیة - 112    

كلیة اآلداب، مدیریة . منشورات جامعة حلب) : ط .د(  .المدخل إلى اللغة الیونانیة - 113   

  .)1976 – 1975(  .الكتب والمطبوعات الجامعیة

   -:عبود ؛ارونم -
  .م 1960 .بیروت .دار الثقافة .1ط. أدب العرب -114
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 ) دكتور : ( وافي علي عبد الواحد   - 

  ) ت .د( القاھرة  .دار النھضة مصر. 6ط  .علم اللغة - 115

  ) ت .د(  .دار النھضة مصر. 6ط  .فقھ اللغة - 116

   .)ت .د(  .اھرةالق.دار النھضة مصر. 2ط  .نشأة اللغة عند الطفل و اإلنسان - 117  

  ):دكتور(ودغیري؛ عبد العلي ال - 
. الرباط. منشورات عكاظ. 1ط. قضایا المعجم العربي في كتابات ابن الطیب الشرقي - 118 

  .م1989ھـ 1409

  - :فرید ؛وجدي  - 
  .م 1971 .بیروت .دار المعرفة. 3ط. 20دائرة المعارف القرن  - 119    

  - :األب رفائیل نخلة ؛الیسوعي  - 
  .م  1960 .بیروت .الكاثولیكیة/  2ط .غرائب اللغة العربیة - 120   

  - :بكر السید ؛یعقوب  - 
  .  1970 .بیروت .دار النھضة 1ط. نصوص في فقھ اللغة العربیة - 121  
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  .المخطوطات    -:ثالثا -
 -:عبد الرحیم ؛عبد السبحان - 

. )قيیق األلفاظ الواردة في كتاب المعرب للجوالمع تحقی. (المعرب والدخیل في اللغة العربیة - 1

  . م 1977. جامعة األزھر رسالة دكتوراه

  - :طیبة ؛عثمان - 
(    لمعمقة فيلنیل درجة دیبلوم الدراسات ا:  /بحث ...ظاھرة اإلقتراض في اللغة العربیة - 2

   –رحمھ اهللا  –محمد اسماعیل الندوي . د/ إشراف ). فقھ اللغة العربیة 

  . م  1979 - ھـ  1399عام   –الجزائر  –معھد اآلداب  –نطینة جامعة قس

/ إشراف ). فقھ اللغة ( في  .لنیل درجة الماجستیر/ بحث  ...قتراض اللغوي في العربیة اال - 3

 . م  1982 - ھـ  1402عام . الجزائر –معھد اآلداب  –جامعة قسنطینة . ھادي نھر. د

  - :خضراأل ؛عیكوس - 
عدنان . د/ إشراف - ماجستیر). دراسة بالغیة نقدیة( .القصیدة الجاھلیةالصورة الشعریة في  - 4

  .م1986/ 1985. معھد اآلداب والثقافة العربیة. جامعة قسنطینة). مخطوطة(یوسف سكیك 

  )دكتور: (عـیاش ؛فرحات - 
  - :االشتقاق ودوره في نمو اللغة العربیة - 5

/  ، الندوي، د محمد إسماعیل إشراف). غة فقھ الل( دیبلوم الدراسات المعمقة في  لنیل /بحث - 

  .م1979عام . الجزائر –معھد اآلداب  –جامعة قسنطینة 

.      في فقھ اللغة .لنیل درجة الماجستیر: بحث  ...اإلشتقاق ودوره في نمو اللغة العربیة - 6

 1402عام . الجزائر –معھد اآلداب  –جامعة قسنطینة . صاحب جعفر أبو جناح . د/ إشراف 

  . م  1982 - ھـ 

) مخطوط(رسالة دكتوراه الدولة ). جمع وتحقیق. (دیوان إبن األبار: لراوي؛ العلمي - 7

   .م1999. الجزائر. قسنطینة/ جامعة منتوري

  ) دكتور: ( بلقاسم ؛لیباریر - 
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في (لنیل درجة الماجستیر  /بحث .ورنظن مبنمواللغة و تكاثرھا من خالل لسان العرب ال  - 8

. د/ إشراف. م 1983 - ھـ 1403عام . الجزائر –معھد اآلداب  –جامعة قسنطینة . )فقھ اللغة

  . ھادي نھر

  - :قليبن عثمان الص ؛محمد - 
  .وجھ 1/94). جزآن( .18905رقم . مخطوطة المكتبة الوطنیة بتونس - 9

  - :)دكتور( الشریف ؛میھوبي - 
لنیل  /بحث. جامعة منتوري .)دراسة نحویة بالغیة (...نظام الربط في الجملة العربیة - 10

  .م2004/2005. عبد اهللا بوخلخال. د/ إشراف. درجة دكتراه الدولة في اللغة

  - :)دكتور( عمار ،ویس - 
مقدم  /بحث. من الجاھلیة إلى نھایة القرن الثالث الھجري. وقف النقديمالواقع الشعري وال - 11

 .جامعة منتوري. ربعي بن سالمةال.د/ إشراف. دولة في النقد القدیمالراه ولنیل درجة دكت

  .م2004/2005 .الجزائر
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  .البحوث والمقاالت    -:رابعا -
 - :)دكتور( :الربعي ؛إبن سالمة - 
ص          . م 2004ھـ  1425السنة . 07عدد  .بادمجلة اآل) مقال.(اللغة القومیة والعولمة - 1

  .24،  6ص 

  - :إبراھیم ؛إبن مراد - 
  .م 22/1983 .یات الجامعة التونسیةحول. االعتماد خل اللغوي في كتابالتدا - 2

 ):دكتور( عبد الحمید ؛األقطش - 

السنة . 07عدد . بادمجلة اآل .طلیعة التفكیر اللغوي العربي إلى نھایة صدر اإلسالم - 3

  . 216 – 185م ص ص  2004ھـ  1725
  ):دكتور(عبد اهللا  ؛بوخلخال - 
  . م 03/1996عدد . بادمجلة اآل) مقال( .اللغویین و النحاة العربظاھرة اإلبداع عند  - 4

  - :عبد الرحمن ؛بودرع - 
.  08.عدد.الرباط، المغرب. مجلة الموقف .اللغة بین الخطاب العلمي و الخطاب التعلیمي - 5

  .دیجنبر/ م  1988ھـ  1409ربیع الثاني 

  ):دكتور(محمد  ؛البكاء - 
الرباط، . مجلة الموقف. سات اللغویة المعاصرة بالعراقكالتھا في الدرامشالعربیة و - 6

  .م 1988ھـ  1409ربیع الثاني . 08عدد  .المغرب

  :)دكتور(محمد رشاد  ؛الحمزاوي - 
  .تونس .السنة السادسة. مجلة الفكر .المجمع العلمي العربي بدمشق و مشكلة ترقیة اللغة - 7

  .01) مجمع( 55 – 39ص ص . م 3/1960- 1:حلقات

  .02) مجمع( 99 – 71ص ص . م 4/1961- 2

  .03) مجمع( 59 – 45ص ص . م 5/1961- 3

  .178ص  14. 1977عدد   - :حولیات الجامعة التونسیة -
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  - :)دكتور(وشبیا فرجع - 
. 03عدد .ابدمجلة اآل .التسییر ھالتداخل اللغوي الثقافي عند الطیب إبن زھري خالل كتاب - 8

  .59 – 45م ص ص  1996ھـ  1417

  :محمد رشدي ؛اكیةز  -  

 .دیسمبر. 2ج. 23 م. جامعة القاھرة. بادمجلة كلیة اآل: اإلضافة في اللغات السامیة -  9

  .م1961

  - :)دكتور(الحاج صالح  ؛عبد الرحمن - 
معھد . جامعة قسنطینة. ة اآلدابمجل ).التطبیقیة(ة ھا العامأبعادمشروع الذخیرة اللغویة و - 10

  .م 1996ھـ  1417 .03عدد  .باداآل

  - :المجالت - 
  .م1953عام . وزارة المعارف القومیة. مجلة مجمع اللغة العربیة - 11 

  .م1975بیروت عام . مجلة اآلداب البیروتیة - 12 

  الخ.........الكویت). أعداد مختلفة( .مجلة العربي - 13 

  .م1978عام . وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. مجلة المعرفة - 14 

أعداد . (الجزائر. قسنطینة. جامعة منتوري. كلیة اآلداب. قسم اللغة العربیة: بمجلة اآلدا - 15 

  ).كثیرة

  ).أعداد كثیرة. (الجزائر. قسنطینة. جامعة منتوري. مجلة العلوم اإلنسانیة - 16

  .م1989المغرب . الرباط. منشورات عكاظ. 1ط.فــــالموقمجلة  - 17 
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  .المراجع األعجمیة   -:خامسا -

  
 - Dozy , R:-   

  Supplément aux dictionnaires Arabes.  1 -المستدرك على المعاجم العربیة.

3 eme. Éd, Leyde .Paris 1967. 

- Dozy, et w.h Engelmann :-  
2 - Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de L’arabe.                    األلفاظ

.غالیةاإلسبانیة و البرت . 2eme éd. Leyde 1869. 

  - :دانیال ریغ - 
 .م 1983باریس  .سمكتبة الرو). عربي  /فرنسي –فرنسي / عربي( عجم م :السبیل - 3

- Ferdinand de Saussure:-  
4 - Cours de linguistique Générale , édition talamtirit. Bejaia – Algérie 2002 . 

5 - Cours de linguistique générale, القرمادي  صالح /شرافإ. محمد عجینة –محمد الشاوش / ر ت )

.م 1985سنة  .الدار العربیة للكتاب .)ط.د  

- N.Chomsky :-   
6 - Le langage et la pensée. Ed.Payots (135140). Paris . 1970. 
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  - اتـــــــویـــتـالمح -
  

             -:سادسا -
  

        الموضوع - 

  تقدیرشكر و - 

I - القسم األول  

  س - أ ................................................................................................مقدمة - 

  21-  1................................................................................................تمھید - 

  34 -  22...................................................................................الفصل األول - 

  26 -  24...................................................قوانین وسنن التداخل والتقارض -   

  34 -  27.......................................نوامیس الصراع اللغوي وآثاره على اللغة -   

  51 -  35...................................................................................الفصل الثاني - 

  39 -  36.................................................فصل عام فیما یعرف بھ المتداخل -   

  51 -  39..........................................................عالمات الدخیل والمتداخل -   

ΙΙ - 266 -  52.....................................................................)المیداني( القسم الثاني  

  75 -  54.............................................................................باب الھمزة - 

  98 -  76...............................................................................الباء//     - 

  105 -  99.............................................................................التاء//     - 

   106..........................................................................)مھمل( الثاء//     - 

  119 -  107………………….............……………………الجیم//      - 

  127 -  120..………...............……………………………الحاء//      - 

  138 -  128.…................…………………………………الخاء//      - 
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  156 -  139...............…..…………………………………الدال//      - 

   157.…….............……..…………………………)مھمل( لالذا//      - 

  164 -  158………….............……………………………الراء//      - 

  173 -  165……............…………………………………الزاي//      - 

  196 -  174................……………………………………السین//      - 

  208 -  197..……..............………………………………الشین//      - 

  216 -  209…............……………………………………الصاد//      - 

  221 -  217..……...............………………………………الطاء//      - 

   222.………...…...........…………………)مھمالن( الظاء –الضاد : بابا - 

  224 -  223...……...........…………………………………باب العین - 

   225.. ….............…………………………………)مھمل( الغاء  //    - 

  236 -  226………….…….............………………………الفاء //     - 

  258 -  237..………..............……………………………القاف //     - 

  259..……….............فقط) ةالھمز باب(" الواقعیة"جدول بعض المعطیات  - 

  260.…….............………………………………………تعلیق على الجدول - 

  261.………..............………………………………………اتفصائل اللغ - 

  266 -  262.……….............…………………………………اآلثار واألبعاد - 

  271 -  267…............…..…………………………………………الخاتمة - 

  272..................…………………………………………………الملخص - 

  275..…............…………………………………………………الفھارس - 

  275…….............…..………………………………)المیدانیة( المصادر - أوال

  .....................................................................................القرآن الكریم  –أ 

  .........………………............……………………………لدواوینا - ب 

  285 -  276…….............…...………….......……الدراسة والتحقیق مراجعثانیا  - 

  287 -  286……...............…………………………...........المخطوطات ثالثا - 

  289 -  288…….............…..…………………….......رابعا البحوث والمقاالت - 

  290.…..............………………………………خامسا المراجع األعجمیة - 
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  292 – 291..…............……………………………………المحتویاتسادسا - 

  


