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  االشتقـاق والتعريب
  

  
  فـتألي

  عبد القادر بن مصطفى المغربي
/١٩٥٦ – ١٨٦٧/  

  

  
  عليهق ّراجعه وعل

  انــه نبھــعبد اإلل.د
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   ..بين يدي الكتاب
  

  

ُّيعــد كتــاب  مــن الكتــب المبكــرة الرائــدة التــي اســتغرقها شــأن " االشــتقاق والتعريــب"ُ

َّ واشتملت صفحاته على قلتها على ذكر كثير مـن المعربـات القديمـة ،التعريب وآفاقه ٍ ّ
ّ وربما كان لـيس مهمـا مـا ذكـره مـن المعربـات،والحديثة ّ لكـن المهـم فيـه دع،ً وتـه إلـى ّ

ًعريب واالتـساع فيـه نظـرا لمـا يقتـضيه العـصر الحـديث مـن إيجـاد مقـابالت لغويـة تال ّ
 ويبـدو أنـه كـان هنـاك معارضـون ومتـشددون كمـا هـو .ّلما يستجد مـن أدوات وأفكـار

ّ ممـا اضـطر المؤلـف إلـى ذكـر األمثلـة مـن كتـب اللغـة،الشأن في كـل زمـان  وكأنـه ،ّ

ـــين مـــا حـــصل فـــي القـــديم ومـــا يجـــب أن يـــدعو هـــؤالء المعارضـــين إلـــى المقا يـــسة ب

 لكـــي يقبلـــوا مـــا قبلـــه أجـــدادهم مـــن قبـــل ونهـــضوا ،يحـــصل علـــى غـــراره فـــي الحـــديث

ّ كمـا ذكـر معربـات وردت فـي الحـديث ،َّ لـذلك ذكـر لهـم معربـات القـرآن الكـريم،بعبئه
ّ كمــا ذكــر معربــات وردت بعــد ذلــك فــي عــصور اإلســالم المتعاقبــة ،ّالنبــوي الــشريف

   .ّالت مختلفة ليقنع جمهور المتعلمين بضرورة االتساع في التعريبومن مجا

 ولمــا عقــد .١٩٠٨ُكنــت قــرأت هــذا الكتــاب منــذ زمــن بعيــد فــي طبعتــه األولــى 

 جعلـت مـشاركتي فيـه ببحـث ٢٠٠٨مشق مؤتمره الـسابع عـام دمجمع اللغة العربية ب

ّكـــان المعـــول فـــي  و."الـــشيخ عبـــد القـــادر المغربـــي داعيـــة التجديـــد اللغـــوي " عنوانـــه 
ـــ  فقرأتــه قــراءة بحــث " االشــتقاق والتعريــب " البحــث علــى كتــاب المغربــي الموســوم ب

ًأن وراء الــسهولة والتــدفق وكثــرة األمثلــة وتتابعهــا جهــدا جبــارا بذلــه  فاكتــشفت ،ودرس ًَّ ّ
 ولـم يكــن الـشيخ يــذكر مــصادره إال ،المؤلـف فــي مراجعـة المراجــع واسـتخراج مــا فيهــا

ّيــــذكر المعربــــات علــــى نحــــو ســــريع ويــــذكر معانيهــــا كمــــا وردت عنــــد  وكــــان ،ًقلــــيال
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ّلذلك كله وألسباب ُأخر فكرت في إعـادة نـشر . .ً وفي مواضع ال يذكر شيئا،القدماء
 ولكنــي وجــدت أن ،ًالكتــاب بعــد أن مــضى نحــو مــن ســتين عامــا علــى آخــر نــشرة لــه

فيـــه فائـــدة  لـــيس ١٩٠٨ أو األولـــى ١٩٤٧نـــشره كمـــا هـــو عليـــه فـــي طبعتـــه الثانيـــة 

ُللباحث خصوصا أن كثيرا من المعربات القديمة قد عرفت أصولها علـى يـد العلمـاء  ّ ً ً
الــذين درســوا هــذه اللغــات فعرفــوا الفارســية والــسريانية والعبريــة واليونانيــة المعاصــرين 

 ألن ،ّيقـدم اإلجابـة النهائيـة)  هــ٥٤٠ت (للجواليقي " ّالمعرب " ولم يعد كتاب ... و

ّعبد الرحيم الذي طرز الكتاب بحواشيه أضحت هـي التـي تبـين .المة فتعليقات الع ّ
ًإضــافة إلــى أن ..ًأصــول الكلمــات التــي ذكرهــا الجــواليقي نقــال عــن الجمهــرة وغيرهــا

 فكــان يجــب االســتفادة ،مراجــع كثيــرة ومعــاجم قــد ظهــرت بعــد ظهــور كتــاب المغربــي

 وذكــرت الخالفــات ، لــذلك فــإنني جمعــت بــين طبعتــي الكتــاب وقارنــت بينهمــا.منهــا

 وحققـــت النـــصوص التـــي نقلهـــا ،ومواضـــع التعـــديل التـــي طـــرأت علـــى نـــص الكتـــاب

ّ وعلقـت علـى كـل ، كلمـة كلمـةةّ ووقفت مع المعربات المذكور،المغربي على أصولها
ًواحدة منها مستعينا بالمراجع موثقا كل نقل من النقول ًّ ً مشيرا إلـى الخـالف إن وجـد ،ٍ

 كمــا ذكــرت ترجمــة ،ٕ والــى الخالفــات بــين العلمــاء،لمنقــولبــين األصــل وبــين الــنص ا

  .ً سواء أكان العلم مشهورا أم غير مشهور،شديدة اإليجاز لمن ذكر من األعالم

ّورأيــت أن أزود الكتــاب بفهــارس مفــصلة ً وخــصوصا بعــد أن ُأغنــي بالتعليقــات ،ّ
ّ فــصنعت فهرســا لأللفــاظ التــي ذكرهــا المغربــي فــي المــتن وتناول،اللغويــة تهــا بــالتعليق ً

ً كمـــا صـــنعت فهرســـا لألعـــالم واألمـــاكن ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن ،والـــشرح فـــي الحواشـــي
ًفهـــارس لآليـــات واألحاديـــث والـــشعر كـــي يغـــدو الكتـــاب متكـــامال ببحوثـــه وفهارســـه 
ًومراجعــه مــع العلــم أنــي لــم آل جهــدا فــي الوقــوف لــدن كــل كلمــة مــن كلماتــه ومرجــع  ُ

  . ه وخواتيمه كما كانت كما أني حافظت على مقدمات،من مراجعه

 تناولـت فـي األول حيـاة الـشيخ مـن والدتـه ،ّهذا وقـد مهـدت للكتـاب فـي مبحثـين

 وتناولـت فـي الثـاني تجديـده اللغـوي ودعوتـه إلـى .ًحتى وفاته مـرورا بمجريـات حياتـه

   .ّالتعريب واالتساع فيه بقوة وحماسة
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 ،ّمتعـدد جوانـب النـشاط و،ّ متعدد جوانب الثقافة– رحمه اهللا –ّلقد كان المغربي 

ضايا  وكـــذلك بالقـــ،ُ كمـــا يعنـــى بالقـــضايا االجتماعيـــة،ُكـــان يعنـــى بالقـــضايا اللغويـــة

 موجزة في مقدمة الكتـاب أن  وال يمكن لصفحات،ك آثارهّكما تدل على ذل.. .الدينية

ْشتى نشاطاته وحسبنا أن قصرنا حديثنا على جانب من جوانب هـذه الشخـصية ّتلم ب ّ
ّالتـــي كانـــت تمنـــت أن تنـــشأ فـــي الـــبالد العربيـــة المجـــامع العلميـــة اعلـــة الممتـــازة الف
مؤســـسي المجمـــع العلمـــي العربـــي بدمـــشق ومـــن مـــن كـــان ّ فلمـــا آن األوان ،واللغويـــة

ً وكــان مــن أشــد األعــضاء نــشاطا ،أعــضاء مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ثــم ببغــداد ّ
ٕوحيويــة فــي المحاضــرة والتــأليف واصــدار المجلــة والمــشار  فــي كة فــي إعــداد المعــاجمً

  ... والمشاركة في األعمال اإلداريةمجمع القاهرة

ُإن من حقه علينا أن نعنى بآثاره  وآمـل أن يكـون مـا قدمتـه ، وأن نقوم بإحيائهـا،ِّ

ّفي عملي هذا خدمة متواضعة في سبيل إحياء آثار هذا العلم المجمعي الجليل ً.   

  

  

  

  عبد اإلله أحمد نبھان. د.أ
  هـ١٤٣٣جمادى األولى٦ربعاء األ -حمص 

  م٢٠١٢ مارس-آذار ٢٨
  

  
  
  

  )١( فــّؤلــمـال

  م١٩٥٦ – ١٨٦٧
                                                 

 األدب:  وعلــى كتــاب لــسامي الــدهان"قــدماء ومعاصــرون"اعتمــدنا فــي كتابــة هــذه النبــذة علــى كتــاب  )١(

 . لسامي الكياليالمعاصر في سوريةالعربي 
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 وفيهـا ، الالذقيـةً كـان والـده مـصطفى قاضـيا فـي،عبد القادر بـن مـصطفى المغربـي

  .١٨٦٧ولد عبد القادر سنة 

أميـر البحـر " طورغود باشـا " ّ وكان جده األعلى ،يعود أصل األسرة إلى تونس

  ."درغوث"ُ وعرفت أسرته باسم ، م في طرابلس الغرب١٥٦٤المتوفى التركي 

ّجــد المغربــي عبــد الــرحمن تــول ى منــصب اإلفتــاء فــي الالذقيــة وطــرابلس والــشام ّ

 ، ونـسبوا إلـى المغـرب، وأقامت أسرته بعده في طرابلس الـشام، م١٧٧٧وتوفي سنة 

د ليعمـــل فـــي  فـــي األزهـــر وعـــا)مـــصطفى( فقـــد درس أبـــوه ،وكانـــت أســـرته أســـرة علـــم

القــضاء بــين دمــشق وطــرابلس والالذقيــة وكــان لــه ولمكتبتــه تــأثير مــا فــي ابنــه عبــد 

  .ّالقادر كما هو مبين في البحث التالي

انتقل به أبوه إلى طرابلس الـشام وفيهـا درس علـى والـده النحـو واإلعـراب واللغـة 

ّوحفــظ شــيئا مــن المتــون كاأللفيــة واآلجروميــة والــسنوسية  القــرآن الكــريم  وخــتم الفتــى،ً

وهــي مدرســة عــصرية " المدرســة الوطنيــة بطــرابلس"تظم فــي  وانــ.ّوســنه عــشر ســنوات

 وفيهــا تتلمــذ المغربــي مــع . العــالم المــصلح)١٩٠٩ت (أســسها الــشيخ حــسين الجــسر 

ّ وقـــد ظـــال منـــذ ذلـــك صـــديقين حميمـــين حتـــى )١٩٣٥ت (زميلـــه محمـــد رشـــيد رضـــا 
غربــي علــى الــشيخ أحمــد عبــاس األزهــري  وفــي بيــروت أقبــل الم.ّفرقتهمــا يــد المنــون

العــروة "  فــرأى المغربــي بــين أيــدي الطــالب جريــدة ،ًوكــان نــاظرا للمدرســة الــسلطانية

ًوســــمع مــــن أســــتاذه كالمــــا عــــن مكانــــة هــــذه الجريــــدة وعــــن الغــــرض مــــن " الــــوثقى 
 ولمـــا انتقـــل جمـــال الـــدين .ً فقرأهـــا وتـــأثر بهـــا ونـــسخ بعـــضا مـــن مقاالتهـــا،صـــدورها

ّ وظـل بجـواره ، م سـافر إليـه المغربـي١٨٩٢ إلى اآلستانة سنة )١٨٩٧ت (األفغاني 
" جمــال الــدين األفغــاني" وقــد بــسط المغربــي القــول فــي ذلــك فــي كتابــه ،ســنة كاملــة

ّ فتقـدم إلـى ،وهناك في اآلستانة حاول المغربي أن ينخرط في سـلك القـضاء الـشرعي
  .ًذلك خيرا له وألمته وكان ،معهد القضاء فخاب مسعاه
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ه ّاد المغربــي إلــى طــرابلس يتعمــق فــي دراســة آراء جمــال الــدين ومحمــد عبــدعــ

ّ، وأخــذ يعمــل علــى بــث اآلراء فــي اإلصــالح علــى نمــط المــصلحين قبلــه )١٩٠٥ت(
ـــد  ـــسلطان عبـــد الحمي كاألفغـــاني والكـــواكبي وأخـــذ ينتقـــد مـــا كـــان يجـــري فـــي عهـــد ال

) ١٩٠٩ت ()١(اديً وكان عبد الحميد بنى ضريحا لوالـد أبـي الهـدى الـصي)١٩١٨ت(

 وكــان فــي اآلن نفــسه يغــرق النــاس بالــضرائب فقــال ،فــي حلــب وأنفــق عليــه الكثيــر

  ]من الكامل[                   :المغربي
  

ــــصيحة ــــؤمنين ن ــــر الم ــــغ أمي ًبل ّ  
  

ـــــَتبغـــــي الق     ُول وال تريـــــد ثوابـــــاُب
  

ـــــــدرة عـــــــسجد ـــــــر تعمـــــــره بب ٍقب ْ َ ّ ُ ٌ  
  

ُوتعيــــــد عمــــــران الــــــبالد خرابــــــا   ُ  
  

ّتكسو الـدعي الحلـة ال   بيـضاء إذّ
  

  ّتكسو الشعوب مـن الـسواد ثيابـا  
  

ٍتجبي الـضرائب مـن فقيـر مملـق ُ ٍ  
  

ـــــا   ـــــق الخالب ـــــا المتمل ـــــي به ّتغن ّ ُ  
  

ّتقــصي إلــى األطــراف كــل محنــك َّ ُ  
  

ْوتبيـــت تـــدني النـــوك واألوشـــابا   َّ ْ ُ ُ  
  

ً فاعتقـل فـي طـرابلس لـيال وسـيق إلـى ،وغـضب الـسلطان وأعوانـه علـى المغربـي
ــــروت  ــــه،ة تحــــت الحراســــ١٩٠٤بي ــــه وخزانت ــــشت الحكومــــة أوراق ــــال ســــامي ،َّ وفت  وق

 فكاتــب . إنهــم صــادروا القــسم الكبيــر مــن مكتبتــه وأوراقــه إلــى أن أفــرج عنــه:الكيــالي

" قبــرص"ّهرة وهــرب إليهــا بعــد أن فــر إلــى صــديقه محمــد رشــيد رضــا المقــيم فــي القــا

المنيـة م وكانـت ١٩٠٥يونيـو/ ومنها ركب الباخرة الخديوية وبلـغ مـصر فـي حزيـران 

  .اإلمام محمد عبده في تلك السنةاخترمت األستاذ 

 التــي كــان يــصدرها المحــامي محمــد )الظــاهر(علــى التحريــر فــي جريــدة فعكــف 

 ثـــم دعـــا الـــشيخ علـــي ، حـــرر فيهـــا)١٩٥٣ت ( وكـــان محمـــد كـــرد علـــي ،أبـــو شـــادي

ً خلفا لعبـد ١٩٠٦ سنة )المؤيد(ِّ المغربي إلى التحرير في جريدة )١٩١٣ت (يوسف 
                                                 

ّ قلـــده الـــسلطان عبـــد الحميـــد مـــشيخة ١٩٠٩ أبـــو الهـــدى الـــصيادي محمـــد بـــن حـــسن وادي ت )١(
  . المشايخ
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"  فأخذ المغربـي ينـشر مقاالتـه فيهـا لمـدة ثـالث سـنوات )١٩١٦ت (لحميد الزهراوي ا

 وكانـــت واســـطة شـــهرته فـــي مـــصر وفـــي ،ًكانـــت خيـــرا وبركـــة علـــى الـــشيخ المغربـــي

ً وكانت نواة ألدب في المقالة والمحاضرة والتأليف أصبحت زادا له فيما بعد،غيرها ٍ ً، 

 وجعلتــه فــي ، مــن العــرب والمستــشرقينٕوموضــع تقــدير واكبــار مــن النقــاد والدارســين

  " مصاف زعماء اإلصالح في الكتابة والنقد الديني 

 وكــان يرســل مقاالتــه إلــى مــصر ، إلــى ســورية١٩٠٨عــاد الــشيخ المغربــي ســنة 

 فــي طــرابلس ١٩١١أنــشأ عــام ثــم .. .لتنــشر فــي صــحفها كــاللواء والمؤيــد والــشعب

مـــة ه فـــي جريدتـــه شخـــصيات م وكـــان يكتـــب،وكـــان يحررهـــا بنفـــسه" البرهـــان"جريـــدة 

   . وغيرهما)م١٩٤٨(واألديب إسعاف النشاشيبي ) م١٩٤٦ت (كاألمير شكيب أرسالن 

ً أزمعـــت الحكومـــة العثمانيـــة أن تحـــدث كليـــات إســـالمية فـــي ١٩١٤وفـــي ســـنة  ُ
ً فــشكلت وفــدا مــن شــكيب أرسـالن وعبــد القــادر المغربــي وعبــد العزيــز ،الـبالد العربيــة

 وسـافر الوفـد وأنـشأ ،ّكليـة إسـالمية فـي المدينـة المنـورة إلحـداث )١٩٢٩ت (جاويش 

  .لحرب األولى قضى على هذا المشروع لكن قيام ا،المعهد المذكور

ًَّ تجددت فكرة إنـشاء كليـة إسـالمية علـى أن تكـون القـدس مقـرا ١٩١٥وفي سنة 

" الكليـــة الـــصالحية "  وأنـــشأ )أرســـالن والمغربـــي وجــاويش( وســـافر الوفـــد نفــسه ،لهــا

  .س فيها المغربي اآلداب والبالغة والسيرة النبويةّودر

للدولــة " جريــدة الــشرق"ال الوفــد نفــسه مــع آخــرين بتحريــر م قــام رجــ١٩١٦وفــي ســنة 

) ١٩٤٣ت( وبــدر الــدين النعــساني )١٩٥٣ت ( وشــارك معهــم محمــد كــرد علــي ،العثمانيــة

ر الجريـدة  واستمر صـدو) م١٩٤٣ ت(ّوكان المدير المسؤول محمد تاج الدين الحسني 

  .حتى سقوط العثمانيين

 المعـــارف فـــي  أنـــشئ ديـــوان)فيـــصل األول(وفـــي عهـــد الملـــك فيـــصل بـــن الحـــسين 

 وكــان الــشيخ المغربــي أحــد ،١٩١٨مجمــع علمــي عربــي ســنة ّدمــشق ثــم حــول إلــى 
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العلم والدراسة والبحث والتأليف والتحرير فـي مجلـة  وانصرف المغربي إلى ،أعضائه

   .المجمع

 طلب إليه التدريس فـي كليـة الحقـوق اللغـة واآلداب فاسـتجاب ١٩٣٣وفي سنة 

  .لذلك على الرغم من بلوغه السادسة والستين

ًوفي هذه السنة أو بعيدها اختير عضوا عامال في مجمع اللغة العربية بمـصر ً، 

فأصبح يسافر كل شـتاء إلـى القـاهرة ويمـارس حياتـه المجمعيـة فيهـا ويعـود منهـا فـي 

 ويعود إلى بيته ليتـابع نـشاطه فـي ،فيلبث في المجمع صباحه كلهالربيع إلى دمشق 

   .الكتابة والتحرير

 وأصــــبح المغربــــي يراســــل ،ً اختــــاره المجمــــع العراقــــي عــــضوا١٩٤١وفــــي ســــنة 

  . ً ولو جمعت كتاباته هذه لكانت كتبا عديدة.المجامع الثالثة ويكتب فيها

 نقـل الـدكتور ،تـشرقينمـن العلمـاء العـرب والمس ،وكانت له شـهرة ومعـارف كثـر

قـول مؤلفـه العـالم األمريكـي " اإلسـالم والتجديـد"عن كتاب ) ١٩٧١ت(سامي الدهان 

تفــيض كتابــات الــشيخ عبــد القــادر المغربــي بنفحــة مــن الــروح " تــشارلس آدمــس قولــه 

ّ وتـدل علـى مـا بـين ،النقدية الحـرة اشـتملت عليهـا كتابـات جمـال الـدين ومحمـد عبـده
وقــد نقــل المرحــوم  ."اليم مدرســة الــشيخ محمــد عبــده مــن تــشابه تعــاليم المغربــي وتعــ

ــدكتور منــصور فهمــي) م١٩٧٢ت(ســامي الكيــالي  عــضو مجمــع ) م١٩٥٩ت( وصــف ال

 المغربـي وخصائـصه الذاتيـة وذلـك فـي حفـل اللغة العربية بالقاهرة بعـض مالمـح زميلـه

   :تأبينه

ضـي البعيـد لـم نكـن ولعلنا حين كنا نستمتع بما يكتب المغربي في ذلـك الما. ."

 ولـم نكـن ،امهـمن اإلدراك والعلـم فـي منزلـة تهيـئ لنـا تقـدير اآلراء ووزن الفكـر وتقوي

مــن المعرفــة بفنــون النقــد ألســاليب الكتابــة وثمــرات القلــم لكــي نعــين المكانــة األدبيــة 

ً علـى أن شـيئا كـان يجـذبنا إلـى قلمـه ،التي تختار ألسلوب الشيخ في منازل الكاتبين
 ولعــل ذلــك الــشيء كــان فيمــا يفــيض بــه قلــم .ًدفعنا إلــى تلمــس قراءتــه دفعــاًجــذبا ويــ

ًالمغربـــي مـــن إنتـــاج كـــان بالنـــسبة إلـــى مـــداركنا الغـــضة ســـهال ومهـــضوما ومفهومـــا ً ً، 
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ًعـــة محركـــا وحـــافزااووكـــان بالنـــسبة إلـــى عواطفنـــا المط  فكانـــت كتابتـــه الخاليـــة مـــن ،ً

 باإلقبـال عليهـا لمـا فيهـا  فتغـري،للةتبدو كأنها باسمة ومتهالتعقيد والصرامة والعسر 

   .من وضوح التفكير وحالوة التعبير

 وفيمـا لقيـه ، وكان لأليام مـا كـان مـع الـشيخ فـي كفاحـه وتغريبـه،ّومرت السنون

ًالختيــار ليكــون عــضوا فــي هــذا المجمــع مــن نحــو  إلــى أن وقــع عليــه ا،مــن اإلعنــات
مــر نحــو الــسبعين واشــتعل رأســه  وتالقينــا فيــه وقــد بلــغ مــن الع.ً وعــشرين عامــاثالثــة

ـــيح األشـــقر ،ًشـــيبا ـــه علـــى وجهـــه المـــستدير المل ـــه بيـــاض لحيت   تحـــت– وتوضـــح في

 ّ ولـم تكـن الـسن وال المـشيب ليحـوال دون، وازدان بها وقارة–عمامته الكبيرة المفخمة 

ة وبالقـــــــاهرة ألقـــــــى الـــــــشيخ ز وفـــــــي دار المجمـــــــع بـــــــالجي،نـــــــشاطه الـــــــدائب المـــــــألوف

 ونــافح عــن آرائــه ووجهــات نظــره فــي أســلوبه ، وكــافح،لبحــوثوأثــار ا ،المحاضــرات

 وفــــي شــــتى محاوراتــــه ، فيمــــا ألقــــاه، علــــى الــــدوام، وكــــان.الخطــــابي الــــسريع الــــدافق

ً جذابا وفياضا ومتفكها ومستبـشرا وجـذال كأنـه ذلـك الفتـى الـذي جـذبت –ومباسطاته  ً ً ً ً
   .)١("مقاالته شبيبتنا من نحو نصف قرن أو يزيد

  :يالي آخر أيام المغربي بقولهّوقد صور الك

 لـم يتخلـف عـن الـسفر إلـى القـاهرة – وقد بلغ التـسعين –وبالرغم من شيخوخته 

   .لحضور جلسات المجمع اللغوي

 كـان يـسير بمفـرده ١٩٥٥وفي أمسية من أمسيات شهر كانون الثاني مـن عـام 
تقهقــر مــسرع ًطالبـا للنزهــة والرياضــة إذ أبــصر إحــدى الـسيارات الحوافــل فبــدا لــه أن ي

 فـسقط وأصـيب بكـسر فـي عنـق الفخـذ وعـولج فـي ،الخطى لمفاداة لم تكـن مـستوجبة
 حتـى إذا .ّمستشفى الجمهورية بإشراف زمالئه أعضاء المجمع وفي جو من حنـانهم

 لعـــل : مغادرتـــه القـــاهرة قـــال لزمالئـــه وهـــم يودعونـــه وقبيـــل،شـــفي عـــاد إلـــى دمـــشق
ًدق حدســـه وكـــان حقـــا للـــوداعوقـــد صـــ. .مجيئـــي إلـــى مـــصر إنمـــا كـــان للـــوداع إذ . .َّ

                                                 
  . ٢٧٨ ص ١٣الجزء " عربية مجلة مجمع اللغة ال " )١(
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عــاوده وهــو فــي دمــشق شــلل مفــاجئ لــم يمهلــه ففاضــت روحــه فــي الــسابع مــن شــهر 
   .١٩٥٦حزيران سنة 

ّقدمنا هنا ما يتعلق بحياته وتنقالته وما تسلمه من مهام ّ  أما الكالم على كتـاب ،ّ
لي بعــد ذكــر االشــتقاق والتعريــب والجهــود اللغويــة للمغربــي فهــو وارد فــي البحــث التــا

   .مؤلفاته

  :)١(ار المطبوعةـاآلث

  .١٩٢٦  ط القاهرة .األخالق والواجبات •

 .١٩٤٧ سنة ٢ وط١٩٠٨ ط القاهرة .االشتقاق والتعريب •

 .١٩٢٥  القاهرة - ٢-١ّالبينات  •

 .١٩١٠ بيروت –التسامح الديني  •

 . وغيرها١٩٥٧ ثم ١٩٤٩ القاهرة .تفسير جزء تبارك •

 – مجلـة المجمـع – البـن كمـال باشـا )تحقيـق(لنبيـه التنبيه على غلط الجاهـل وا •
 .١٩٢٦دمشق 

 سلــسلة اقــرأ بــرقم .١٩٤٨ القــاهرة – ذكريــات وأحاديــث –جمــال الــدين األفغــاني  •
٦٨. 

 .١٩٥٥وطبعت بدمشق ١٩١١–١٩١٠ آراء نشرت سنة–السفور والحجاب  •

 ١٩٤٨ بيروت –ّشرح تائية عامر البصري في التصوف  •

 . المجمع العلمي العربي– ١٩٤٩ دمشق –عثرات اللسان  •

 .١٩٤٩ – القاهرة –على هامش التفسير  •

 .١٩٢٩ مع محاضرات في موضوعات أخرى "محمد والمرأة"محاضرات عن  •
                                                 

مجمــع اللغــة العربيــة : المجمــع العلمــي العربــي" اعتمــدنا مــا ذكــره الــدكتور عــدنان الخطيــب فــي كتابــه  )١(

ومــا ذكــره األســتاذ " قــدماء ومعاصــرون " ًبدمــشق فــي خمــسين عامــا ومــا ذكــره الــدكتور الــدهان فــي 

  ).  سوريةاألدب العربي المعاصر في(الكيالي في كتابه 
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 . ١٩٣٥ القاهرة .مناظرة أدبية لغوية بين المغربي والبستاني والكرملي •

  :)١(ار المخطوطةـاآلث

ّأحسن القصص في التاريخ النبوي المقدس • ّ.  

 . أصلها وفروعها:ربيةاألسرة المغ •

 ).فقه حنفي(أقرب الطرائق إلى كنز الدقائق  •

 .تاريخ آداب اللغة العربية •

 .شرح مقصورة ابن دريد •

 .طائفة من األشعار في وصف الصحاري والقفار •

 .العقائد اإلسالمية •

 .فنون البالغة •

 ." ولم يسبق أن نشرت،وهي في مجلد كبير ".محاضرات •

 ."وصل فيه حتى حرف الذال" رية المعجم اللغوي لأللفاظ العص •

 .وهي في عدة أجزاء وسبق أن نشرت في الصحف والمجالتمقاالت وأبحاث  •

  .ُالنغب أو نوادر العلوم وفرائد األدب •

                                                 
ـــه   )١( ـــدكتور المرحـــوم عـــدنان الخطيـــب أمـــين المجمـــع فـــي كتاب  العلمـــي المجمـــع(اعتمـــدنا مـــا ذكـــره ال

  . ٩٠ص ) العربي
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ْالشيخ عبد القادر المغربي  َ  
  )ويـة التجديد اللغـداعي(

  

  

لــم يكــن التجديــد اللغــوي والــدعوة إليــه فــي أي لغــة مــن اللغــات الحيــة وفــي أي 

ًالتجديـد فعـال -إنهمـا  نافلة من النوافل، بـل ً بدعة من البدع، وال،رحلة من المراحلم
 يتنـــزالن منزلـــة الـــضرورات المالزمـــة للغـــات الحيـــة الراغبـــة فـــي -ًوالـــدعوة إليـــه قـــوال

  .التجدد الدائم والحياة المستمرة

 ويبــدو ،وهــذا التجديــد نلمــسه بوضــوح عنــدما تنتقــل األمــة مــن مرحلــة إلــى أخــرى

 ، ومــن البــداوة إلــى الحــضارة،ًضــحا فــي انتقــال العــرب مــن الجاهليــة إلــى اإلســالموا

ومن البساطة إلى التعقيد، ومن الفطرة إلى الصنعة ومن الصنعة إلى التصنيع ومن 

ًونلمـــسه أيـــضا علـــى نحـــو أوضـــح فـــي دخـــول العـــرب فـــي . .التـــصنيع إلـــى التـــصنع
ّ ســـمي بعـــصر النهـــضة منـــذ مطلـــع القـــرن التا،عـــصر جديـــد ســـع عـــشر الـــذي شـــهد ُ

. . وحركـة التعريـب، ومـدارس األلـسن،مجيء المطبعة إلـى بالدنـا وتأسـيس المـدارس

  ..واالحتكاك المباشر بالحضارة الغربية وما اتصل بها

ّولـــئن كانـــت مـــصر ســـباقة فـــي هـــذا المـــضمار ألســـباب موضـــوعية فـــإن الـــشام 
ًلــوا أعبــاء كبيــرة ال ّســرعان مــا لحقــت بهــا بــل إنهــا أمــدتها بأعالمهــا الكبــار الــذين حم

تنكــر فــي إشــاعة النهــضة ومــا يــرتبط بهــا مــن ثقافــة علــى مختلــف المــستويات وفــي 

ّشتى االتجاهات 
)١(.  

 التــي تعنــي الــصحف والمجــالت ،وكــان مــن أبــرز أدوات النهــضة العربيــة اللغــة

فهذه كلها بحاجة إلـى لغـة مدمثـة تناسـب . . وكتب التعليم والتدريس،العلمية واألدبية

ّوســرعان مــا اســتجابت العربيــة وطوعــت لمتطلبــات . . وال تثقــل كاهــل القــراء،رالعــص

                                                 
دور الــشاميين المهــاجرين إلــى مــصر فــي النهــضة :  ينظــر كتــاب الــدكتور أحمــد طــاهر حــسنين)١(

  . األدبية الحديثة
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ّ فتــرك الكتــاب اللغــة المــسجوعة وزهــدوا فــي تــصنيع اللغــة وبهرجتهــا ،العــصر الجديــد
واتجــــه معظمهــــم إلــــى اســــتعمال اللغــــة بوصــــفها أداة للتواصــــل واإلفهــــام مــــع مراعــــاة 

كثيــرة منهـا أســماء الــرواد الــذين وفــي هــذا المجـال بــرزت أســماء . .قواعـدها األساســية

] م١٨٧١ت[واليــازجي ] م١٨٧٣ت [والطهطــاوي ] م١٨٨٧ ت[ّشــقوا الطريــق كالــشدياق 

ْثم من تالهم من أعالم اللغـة واألدب الـذين قرنـوا فـي ًكتابـاتهم بـين كونهـا نموذجـا لتجديـد  َ
 بــالد  وكــان مــن البــارزين فــي هــذا المجــال فــي،األســاليب وبــين دعــوتهم بهــا إلــى التجديــد

واألســتاذ الــرئيس محمــد كــرد علــي  ] م١٩١٦ت[ عبــد الحميــد الزهــراوي الــشام الــشيخ الــشهيد

ي ألنـه المقـصود فـي  وسنقف مـع الـشيخ المغربـ.والشيخ عبد القادر المغربي] م١٩٥٣ ت[

 المغربـي ألننـا تحـدثنا رى أن أتحدث عن التكوين الفكري األساسي للـشيخ وأ.هذا البحث

 الــصفحات الــسابقة وفــي الكتــب التــي ترجمتــه والتــي أشــرنا عــن مجريــات حياتــه فــي

  .إليها في الحاشية

 م حيــث ١٨٦٧=  هـــ ١٢٨٤ –رمــضان /٢٤ولــد الــشيخ المغربــي فــي الالذقيــة 

االستــسالم "دراســته علــى يــد والــده فــتعلم منــه ً وقــد تلقــى أوال ،ًكــان أبــوه يعمــل قاضــيا

 والتـصديق بنـصوصها ،ضـينإلى كل مـا جـاء فـي الكتـب الموروثـة عـن أسـالفنا الما

ّفلما شب عن الطوق وتتلمذ على يد الشيخ حسين الجسر " وال ارتيابمن دون تردد 
اقتـــبس تعـــاليم فيهـــا شـــيء مـــن حريـــة النقـــد وانطـــالق الفكـــر وقـــد تعلـــم أن ] " ١٩٠٩[

 وأن بينها مـا هـو غيـر صـحيح .النصوص الدينية الموروثة فيها الغث وفيها السمين

 فيجــب االنتبــاه إليــه ،بــق علــى القــرآن وال الــسنة النبويــة الــصحيحةوال معقــول وال منط

 ولتمييز الحق ، وحقه من باطله، والتحذير منه وتمييز غثه من سمينه،والتنبيه عليه

  :من الباطل في نقل األخبار طريقتان

  .التدقيق في سند الخبر وروايته - ١

  .تدقيق النظر في إمكانية الخبر وعدم إمكانيته - ٢

  :ه الجسر هذا الرأيونقل عن شيخ
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 وهــو أحــسن الوجــوه وأوثقهــا .وتمحــيص الخبــر إنمــا هــو بمعرفــة طبــائع العمــران"

 وهـو سـابق علـى التمحـيص بتعـديل ،في تمحيص األخبار وتمييز صدقها من كذبها

 وال يرجــع إلــى تعــديل الــرواة حتــى يعلــم أن ذلــك الخبــر فــي نفــسه ممكــن أو .الــرواة

" الــرواة وتجــريحهمًيال فــال فائــدة للنظــر فــي تعــديل ممتنــع وأمــا إذا كــان الخبــر مــستح
)١(.  

هذا المنهج النقدي الذي تلقاه المغربي عن شيخه الجسر هيأه ليكون مـن رجـال 

 ولـم يكـن بينـه وبـين ذلـك إال أن اتـصل بالـسيد جمـال ،النقد واإلصـالح االجتمـاعيين

ه الفكريــة وقــد لينتقــل إلــى الطــور الثالــث فــي حياتــ] ١٨٩٧ – ١٨٣٩[الــدين األفغــاني 

  :حدد عناصره بما يلي ذكره

ًفهم النص الديني فهما صحيحا -   . مراعى فيه قوانين اللغة وقواعد بالغتها،ً

 .االستيثاق من مطابقة النص للكتاب والسنة -

الجــرأة علـــى التـــصريح بمــا فهمنـــاه مـــن الــنص ســـواء وافـــق رأي غيرنـــا أم ال  -

 الـسيد األفغـاني وتعاليمـه وصرح المغربي بأنه اقتبس هذه الطريقة من أقوال

ً أوال ثــم مــن ســائر مــا علــق بيــده مــن )العــروة الــوثقى(المرويــة والمبثوثــة فــي 
  )٢( .ً ثانيا) م١٩٠٥ت (كتابات األفغاني وكتابات تلميذه الشيخ محمد عبده 

ًوانطالقـــا مـــن هـــذا المـــنهج العقالنـــي الـــذي دخـــل منـــه المغربـــي بـــاب اإلصـــالح 
 العلمـي جـال التجديـد اللغـوي وذلـك قبـل أن ينـشأ المجمـع اقـتحم م،الديني واالجتمـاعي

 ١٩٠٨عـــام " االشـــتقاق والتعريـــب"صـــدر كتابـــه  فأ،العربـــي بدمـــشق بعـــشر ســـنوات

وصــــرح فيــــه بأمنيتــــه أن يكــــون للعــــرب مجمــــع لغــــوي ينظــــر فــــي الكلمــــات الدخيلــــة 

ّاألعجمية ويدونها 
ى ً وكأنه كان يحدس بأنه قـد آن للعـرب أن ينـشئوا مجمعـا يتـول)٣(

                                                 
  .٤٤، ٤٣ص . ٦٨ سلسلة اقرأ –جمال الدين األفغاني  )١(
  .  السابق المرجع)٢(
  .٢ ط٢٦ وص ١ ط٤٦ االشتقاق والتعريب ص )٣(



- ١٨ - 

قيـــادة دفـــة اللغـــة إلـــى مرفـــأ األمـــان شـــأنهم شـــأن األمـــم المتقدمـــة التـــي تعنـــى بلغاتهـــا 

وتنـشئ لهــا المجــامع والهيئــات التــي تتـولى شــؤون معاجمهــا وصــوغ قواعــدها وتيــسير 

  .كتابتها

وقد اتجه الشيخ في تلك المرحلة مـن حياتـه إلـى أن التجديـد اللغـوي ونمـو اللغـة 

 ،تقاق والتعريــب لــذلك صــنف كتابــه االشــتقاق والتعريــبّإنمــا يــتم بوســيلتين همــا االشــ

أن األمــة العربيــة فــي أشــد الحاجــة إلــى نــشر العلــوم بــين ظهرانــي " وذلــك ألنــه رأى 

ً ولــن يكــون تعلــيم تلــك العلــوم وافيــا بالحاجــة مــا لــم يكــن بلغــة المتعلمــين التــي ،أبنائهــا
ُ الوظيفــة مــا لــم تــنم ولــن تــصلح اللغــة العربيــة ألداء هــذه .نــشؤوا علــى التفــاهم بهــا

. وتتسع دائرتها وتتوفر فيها الكلمات المحتاج إليها في تلقين تلك العلوم والفنـون

ــانولتــوفر  ــا طريق ــك الكلمــات واالســتكثار منه أعنــي . "التعريــب"و " االشــتقاق ":تل

  )١( .جعل الكلمة األعجمية عربية

قاق سـبع عـشرة  فقد شغل بحثه فـي االشـت،لم يبسط المغربي القول في االشتقاق

 مــن أصـل ســت وأربعـين ومئــة صـفحة أي بنــسبة ١٩٠٨صـفحة فـي الطبعــة األولـى 

 فقــد شــغل بحــث االشــتقاق تــسع ١٩٤٧مــن الكتــاب أمــا فــي الطبعــة الثانيــة  % ١٢

مـن حجــم الكتـاب وكأنــه  % ٦صـفحات مـن أصــل خمـسين ومئــة صـفحة أي بنــسبة 

ً وكان واقعا تحت ،اق لتنمية اللغةاكتفى باإلشارة إلى اآللية الحية التي يمثلها االشتق
 الـــذي رأى أن العـــرب قـــد اشـــتقت أشـــياء مـــن أشـــياء ) هــــ٣٩٥ت (تـــأثير ابـــن فـــارس 

ًنقــيس قياســا لــم يقيــسوه  وال أن ، وال أن نقــول غيــر مــا قــالوه،ولــيس لنــا اليــوم أن نختــرع
أن نتمـسك  ألنـه رأى ،ًولم يكن المغربي في قرارة نفسه مؤمنا بهذا القول كل اإليمـان. .)٢(

اللهــم إال إذا طــرأ علــى عمراننــا " ًمبــديئا بمــا ســبق مــن االشــتقاق الــذي ســمع عــن العــرب 

                                                 
  .ً وستكون إحاالتنا دائما على الطبعة الثانية٢ ط٥ المرجع السابق ص )١(
  .٥٧:  الصاحبي)٢(
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وعقولنـــا وعلومنـــا التـــي نـــسميها نقليـــة مـــا يفكهـــا مـــن قيودهـــا القديمـــة ويجـــاوز بهـــا ســـننها 

   )١( ." وليس هذا الدور ببعيد ،المتبعة

وقـــد صـــدق  " :ولـــم يلبـــث أن علـــق علـــى كالمـــه هـــذا فـــي الطبعـــة الثانيـــة بقولـــه

مجمــع ( فــإن مجمعنــا المــصري ،ٍحدســي وتحقــق مــا توقعتــه بعــد ســت وعــشرين ســنة

مـد وهـذا نـص قـراره المنـشور  أجاز االشتقاق مـن االسـم الجا)فؤاد األول للغة العربية

ً اشــتق العــرب كثيــرا : قــرار االشــتقاق مــن أســماء األعيــان):٢٦ ص١ج ( فــي مجلتــه
  )٢( . في لغة العلوم– للضرورة –ذا االشتقاق  والمجمع يجيز ه،من أسماء األعيان

 هــو أن اللغــة وضــع ،وأمــر آخــر توصــل إليــه المغربــي فــي بحثــه فــي االشــتقاق

ّطريقـة االشـتقاق وتـشعب أفانينـه علـى هـذه الـصورة "  ألن ،ًواصطالح وليست توقيفا
ٍوهو وحـده كـاف فـي الداللـة علـى  ،ربما كان من مزايا لغة العرب التي انفردت بهـا

 وعلــى ،ن تلــك اللغــة إنمــا تكونــت بمقتــضى نــاموس النــشوء واالرتقــاء الطبيعــيأ

ْتزييف قول من قال إن اللغة أنزلت فجأة أو ألهمت بغتة َ" .  

ثــم انتقــل إلــى البحــث األساســي المقــصود وهــو التعريــب فــرأى أن التعريــب فــي 

ة العربيـة ّ ولـيس وجـود اللفـظ المعـرب فـي جـسم اللغـ،ًليس عمال بـدعا" اللغة العربية 

ّوالمعـرب . ّكوجود جسم غريب في جسم اإلنسان من حيث يـضر بقـاؤه وتجـب إزالتـه
ً ويسمى أيضا دخيال – ً هـو مـا اسـتعملته العـرب مـن األلفـاظ الموضـوعة لمعـان  –ّ

 ثـم ،هـو لفـظ وضـعه غيـر العـرب لمعنـى " : وقال السيد فـي حواشـيه.في غير لغتها

  ."ًاستعملته العرب بناء على ذلك الوضع 

ويحــسن هنــا أن نــشير إلــى مــا كــان يحــيط بــالمغربي عنــدما كتــب مــا كتبــه عــام 

ً محـررا فـي جريـدة ١٩٠٥ فقد كان يعيش في القاهرة منـذ عـام ، عن التعريب١٩٠٨

                                                 
  .١٥: االشتقاق والتعريب )١(
 وفيـــه نـــص قـــرار ٦٩ ص١وانظـــر فـــي أصـــول اللغـــة ج. ٢ الحاشـــية – ١٥:  المرجـــع الـــسابق)٢(

  .المجمع
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ًالمؤيــد خلفــا للــسيد عبــد الحميــد الزهــراوي وكانــت القــاهرة تعــج بالــصحف والمجــالت 
ائــــدة المجــــالت العلميــــة تــــوالي  ر)١( وكانــــت المقتطــــف ،والكتــــب المترجمــــة والمؤلفــــة

 )٢(صــــدورها بمقاالتهــــا وبحوثهــــا العلميــــة ومناقــــشاتها إضــــافة إلــــى مجــــالت الهــــالل 

 فهنـــاك ،ّفقـــد كانـــت قـــضية التعريـــب قـــضية حيـــة. . وغيرهـــا)٤( والمنـــار )٣(والجامعـــة 

 كمـــا كـــان هنـــاك ،اجتهـــاد وخـــالف حـــول المـــصطلحات العلميـــة والتـــسميات الجديـــدة

ًنعـم كانـت الـصحافة قـد خطـت خطـوات فـساحا . .المـستحدثةخالف حـول األسـاليب  ٍ

 ،فــي تطــوير اللغــة وتيــسير أســاليبها لكــن بقيــت هنــاك مــشكالت قائمــة لــدى اللغــويين

 ولما كان المغربي من دعاة اإلصالح والتجديد في .وكان من أهمها قضية التعريب

 فكتـب بحوثـه ،الدين واالجتمـاع فإنـه اتبـع سـبيل االصـالح والتجديـد فـي مجـال اللغـة

ًفــي التعريــب معرفــا بــه داعيــا إلــى االتــساع فيــه ً مــشجعا علــى ممارســته دون خــوف ،ً
ً وتمهيـــدا لـــذلك خـــاض فـــي بحـــوث وقـــضايا ال تخـــدم ،علـــى اللغـــة وال علـــى أســـاليبها

 كحديثــــه عــــن تكــــون الجــــنس العربــــي ، وهــــي تــــدخل فــــي بــــاب الــــرجم بــــالظن،بحثــــه

 وحــاول أن يقــدم بعــض اآلراء فــي ]٣١ :بقــرةال[" وعلــم آدم األســماء " ره لآليــة وكتفــسي

نشوء الجنس العربي ونشوء اللغة العربية ولهجاتها لكنه كان كمن يحـرث فـي البحـر 

ألنـــه يبحـــث فـــي أخبـــار عفـــا عليهـــا الـــزمن وعبثـــت بهـــا رواتهـــا ومـــا آفـــة األخبـــار إال 

  .رواتها
                                                 

 ١٨٧٦قوب صروف وفارس نمر وشاهين مكـاريوس مجلـة المقتطـف فـي لبنـان عـام  أصدر يع)١(

  .١٩٥٢ واستمرت بالصدور إلى عام ١٨٨٥وانتقلوا بها إلى مصر عام 
وظـــل يحررهـــا إلـــى وفاتـــه ســــنة .  بالقـــاهرة١٨٩٢ مجلـــة الهـــالل أصـــدرها جرجـــي زيـــدان عــــام )٢(

  .وما تزال تصدر حتى يومنا هذا. ١٩١٤
  .وصدر منها عدة مجلدات) ١٩٢٢ت (صدرها فرح انطون  مجلة الجامعة أ)٣(
 بــدأها جريــدة ثــم ١٨٩٧عــام  ] ١٩٣٥ت [ مجلــة أصــدرها الــشيخ محمــد رشــيد رضــا :  المنــار)٤(

ً مجلدا وكان صاحبها صديقا حميما للـشيخ ٣٥صدر منها .  مجلة شهرية١٨٩٨جعلها عام  ً ً
ــا ينتميــان معــا إلــى المدرســة اإلصــالحية الم ستــضيئة بــآراء الــشيخين األفغــاني ًالمغربــي وكان

  .ومحمد عبده
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ّبــــأن اللغــــة العربيــــة بمجموعهــــا معربــــة " وفــــي ســــياق حماســــته للتعريــــب صــــرح 
 وهـذا .ّومحولة عن لغة أعجمية كما يتحول إليها اليوم كثيـر مـن الكلمـات األعجميـة

ًالتحــول حــصل ألول تكــون اللغــة تــدريجيا  لكنــه وصــل إلينــا بجملتــه فحــسبناه حــصل ،ّ

  )١( .... "دفعة واحدة

ّ فإنــه مهمــا كــان فــي اللغــة مــن المعربــات فهــو ال يجعــل اللغــة ،وهــذا رأي غريــب
ي لغتنــا اليــوم مــن المعربــات أضــعاف مــضاعفة عمــا كــان فــي  وفــ.ّبمجموعهــا معربــة

 ومـع ذلـك ال يمكـن القـول إن – على قـرب العهـد بيننـا وبينـه –العربية أيام المغربي 

ّلغتنا معربة محولة عن لغة أعجمية ّ.  

ًعلى كل حال أراد المغربي أن يرد علـى أولئـك الرافـضين للتعريـب تمـسكا مـنهم 
أن أفــضل طريقــة للــرد علــيهم أن يــشرح لهــم قــانون نمــو  فــرأى ،بمــا جــاء عــن القــدماء

 ،ّ وأن يضرب لهم أمثلة بالمعربات التي كانت عند القدماء الـذين هـم قـدوة لهـم،اللغة

ّوأن يبين لهم أن القرآن الكريم قد اشتمل علـى طائفـة صـالحة مـن الكلمـات المعربـة ّ، 

لــوا أنفــسهم مــا ال ّ فلــيس لهــم أن يحم،ّوكــذلك نــصوص الــسنة النبويــة وكــالم العــرب

 ،ْ والفـضاء رحـب واللغـات فـي نمـو وازديـاد، ويحبسوا لغتهم فـي دائـرة ضـيقة،يطيقون

ً وضـــرب لهـــم مـــثال عنايـــة ، منهـــاأخـــذت مـــن العربيـــة كمـــا يمكـــن للعربيـــة أن تأخـــذ
   : وقال لهم)مجموع لغات(نكليز بإغناء لغتهم التي أصبحت اإل

بعيــد يتــضمن عــشرين ألــف كلمــة كــان معجــم اللغــة اإلنكليزيــة مــن عهــد غيــر " 

  .)٢("  يناهز مئة ألف كلمة – ١٩٠٨ أي عام –ًتقريبا، وهو اآلن 

 كاســـتعمال العمـــال )التعريـــب(ورأى المغربـــي أن اســـتعمال الكلمـــات األعجميـــة 

ً أي هــو أوال وأخيــرا إنمــا يكــون حــسب اقتــضاء المــصالح وتلبيــة لحاجــات ،األجانــب ً
كلمـات األعجميـة التـي تنهـال علـى لغتنـا فـي هـذه انظـر إلـى ال" قائمة وأمـور عمليـة 

                                                 
  .١٦:  االشتقاق والتعريب)١(
  .٢٢:  المرجع السابق)٢(
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األعصر المتأخرة تجد معظمها دخل عليها بواسـطة التجـار الـذين يعـاملون األعـاجم 

ّ ويتــصور .)١(" والمستبــضعين الــذين يجلبــون ســلعهم وبــضائعهم مــن الــبالد األجنبيــة 
ّالشيخ المغربي طريقة عملية لجمع تلك المعربات وتنظيمها فيقول ً:  

ذا أتـــيح أن يكـــون لنـــا مجمـــع لغـــوي ينظـــر فـــي الكلمـــات الدخليـــة األعجميـــة ٕوا" 

ْويدونها، كان عليه أن يرسل إلـى عمـال الـسكة الحديـد ومـديري أشـغالها مـن يـستفهم  َ ّ
ٍمــنهم عــن اســم كــل أداة أو آلــة أو أي شــيء ممــا يتعلــق بالــسكك الحديديــة وســيرها  ٍ

َّ ثم يدون ك،وخطوطها ومستخدميها وعامة شؤونها ُل ذلك ويثبت في كتب اللغة كمـا ُ ُ
 وما يصلح )٢(" ّقد أثبتت سائر كلماتها العربية والمعربة المنقولة عن العرب أنفسهم 

وليبــرهن المغربــي علــى صــدق . .ُفــي مجــال الــسكك يعمــل بــه فــي ســائر المجــاالت

 أورد اثنتــي عــشرة كلمــة ، بــأن التعريــب قــديم وأن القــرآن الكــريم لــم يخــل منــه،دعــواه

 مــن كلمــات القــرآن الكــريم التــي أوردهــا الــسيوطي فــي اإلتقــان، ومــع أنــه يجــب ومئــة

  - وهــو قــادر عليــه –ّالنظـر فــي كثيــر مــن هــذه الكلمــات فــإن المغربــي غــض النظــر 

ٕ واال فــإن مثلــه فــي ســعة علمــه وفــضله ال .عــن مناقــشتها رغبــة منــه فــي االســتكثار
ــــه أن كلمــــة  ــــة وأن ورودهــــا فــــي)شــــهر(يخفــــى علي ــــي  كلمــــة عربي ــــسريانية ال يعن  ال

ّســريانيتها وانمــا يعنــي أنهــا مــن الكلمــات المــشتركة بــين مــا ســمي باللغــات الــسامية ٕ، 

ال يعنــي عبريتهــا وقــل ) الرخمــان( فــإن وجودهــا فــي العبريــة ،وكــذلك كلمــة الرحمــان

ّتـي زعـم كونهـا معربـةمثل ذلك في عدد كبيـر مـن الكلمـات القرآنيـة ال ُ ) ومقـ( ككلمـة .ُ

ً وطبعا ال نستطيع نفـي وقـوع ،وغيرها) رمزا(و) ّأواب(و) أسفار(و) لدأخ(و) ابلعي(و
ّالمعــرب فــي القــرآن الكــريم لكنــه لــيس بهــذا االتــساع الــذي قدمــه لنــا الــشيخ المغربــي ّ ّ. 

ّوكــان منهجيــا أن يــذكر المغربــي بعــض معربــات الحــديث النبــوي بعــد ذكــره معربــات  ّ ً
ّيها مئات من الكلمات المعربة على القرآن الكريم لكنه فصل بينهما بصفحات ذكر ف

                                                 
  .٢٦:  المرجع السابق)١(
  . الموضع السابق)٢(
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ّّنحو سريع ثم عقد مبحثا سـماه معربـات الـسنة  ّ ّ ّ وهـو يقـصد مـا ورد مـن المعربـات )١(ً
ّفي الحديث النبوي فعد نحوا من خمسين كلمـة معظمهـا ال خـالف فـي كونهـا معربـة  ً
ُكــالموزج للخــف والبياذقــة للرجالــة وجــوارش لــضرب مــن األدويــة والبــرانس والمــساتق 

  .لضرب من األلبسة

 ولكنـه الحـظ أن ،ّوحد التعريب عند المغربي أن تتكلم العرب بالكلمـة األعجميـة

ّالعرب كانوا إذا عربوا كلمة أفرغوهـا فـي قوالـب كلمـاتهم العربيـة وردوهـا إلـى صـيغها  ّ
ٕ خراســان وابــراهيم وقنبــيط واهلــيلج:وأوزانهــا إال مــا نــدر، ومــن ذلــك النــادر ٕ وعــرض . .ُ

الــذي ] هـــ٤٠٠ت[يــب أحــدهما للجــوهري صــاحب الــصحاح ين فــي التعرالمغربــي لــرأي

كــان يــرى أن التعريــب إنمــا يكــون بــأن تــتكلم العــرب بالكلمــة األعجميــة علــى نهجهــا 

أي أن تــرده إلــى صــيغها وأوزانهــا واستــشهد بقــول أســتاذه جمــال الــدين  " )٢(وأســلوبها 

ربية فما علينا إال أن نلبسها إذا أردنا استعمال كلمة أعجمية في اللغة الع" األفغاني 

ًمـــشلحا وعقـــاال فتـــصبح عربيـــة  ً ـــال مـــا أراده الجـــوهري   )٣(ْ ـــد بالمـــشلح والعق وهـــو يري

وعامة أهـل اللغـة فهـو ] هـ١٨٠ت[  أما مدار التعريب عند سيبويه .بالنهج واألسلوب

م  فإنـه ال يلـز، سواء أوافق وزنا من أوزان العربيـة أم لـم يوافـق،على االستعمال وحده

ــــة األوزان العربيــــة ومــــن الطبيعــــي أن يتبنــــى . .ّفــــي المعربــــات أن تجــــري علــــى أمثل

ٕوكـأن سـيبويه وأشـياعه نظـروا إلينـا والـى مـا " المغربي هذا الرأي وأن يعجب به قـال 
ــم يــشترطوا فــي التعريــب ســوى االســتعماليطــرأ علــى لغتنــا بعــين الغيــب،   ولــو .فل

ًننــا لــضقنا ذرعــا بتلــك الكلمــات األعجميــة ٕاشــترطوا فيــه تغييــر الكلمــة والحاقهــا بأوزا

                                                 
  .٤٥:  المرجع السابق)١(
  .عرب:  معجم الصحاح)٢(
لمغربـي ص ل" جمـال الـدين األفغـاني "  ووردت هذه العبـارة فـي كتـاب ٤٢: االشتقاق والتعريب )٣(

إذا أردتم استعمال كلمة غير عربيـة فمـا علـيكم إال أن تلبـسوها كوفيـة :  على هذا النحو١٠٦

  .ّوقد كنى بالكوفية والعقال عن التعريب. ًوعقاال فتصبح عربية



- ٢٤ - 

 مـا ٕوانـشاء المجـامعّالكثيرة التي تنهال على لغتنا أيما انهيال، وليس لنا من العناية 

ّيقــوم بهــذا الــشرط ويفيــه حقــه 
ولكنــه لــم يلبــث أن انتقــد تــسامح ســيبويه المطلــق  " )١(

تحفظهـا مـن أن مية تـصون اللغـة وتعريب الكلمات األعجمية بهيئة علّورأى أن يقيد 

فكم نحن إذن في حاجة إلى مجمع لغوي يصون لغتنـا " تخرج عن صورتها وشكلها 

ّالمحبوبــة عــن هــذا الخطــر الــذي يتهــددها وينتــشلها مــن هــذه الهــوة التــي نخــشى أن 
   )٢( ."تواقعها 

ً فلـــيس التعريـــب مقـــصورا علـــى مـــا ،ًوانتهــى المغربـــي إلـــى كـــون التعريـــب قياســـيا
ّوز ألي كان ولو من المحدثين أن يتناول كلمة أعجمية فيعرّعربه القدماء بل يج بهـا ٍّ

 بدليل كثرة الكلمات األعجميـة التـي نقلـت إلـى العربيـة ،ويستعملها في كالمه العربي

في القرون اإلسالمية األولى واستعملها جمهـور األدبـاء فـي منثـورهم ومنظـومهم بـال 

عـرب فـي عـصر المـأمون وغيـره مـن ّ وأشار المغربـي إلـى مـا عربـه التراجمـة ال.نكير

.. " .كلمـــــات فـــــي العلـــــم والفلـــــسفة ومختلـــــف الفنـــــون الطبيـــــة والكيماويـــــة والطبيعيـــــة

ْفاالقتباس على هذا النحو تفاعل طبيعي فـي كـل لغـة حيـة لـم يحـل بـين أهلهـا وبـين  َ ّ
ٍ وليــست اللغــة العربيــة ببــدع مــن تلــك ،غيــرهم مــن األمــم حائــل يمنــع ذلــك االقتبــاس

 بـــالتي – قبـــل اإلســـالم وبعـــده –يـــست هـــي فـــي جميـــع أدوارهـــا التاريخيـــة  ول،اللغـــات

ّيمكنها أن تسلم من تأثير هذا الناموس الطبيعي فيها 
)٣(" .  

لـم يجـرؤ علمـاء اللغـة فيمـا أظـن " من هنا ومن رسوخ قياسية التعريب وانتـشاره 

ــــأن التعريــــب ســــماعي ــــول ب ــــى الق ــــسو،عل ــــيهم أن يقتب ــــدين محجــــور عل ّ أو أن المول ا ّ

                                                 
  .٤٣:  االشتقاق والتعريب)١(
وقـد : بقولـه وقـد علـق المغربـي علـى هـذا الكـالم فـي الطبعـة الثانيـة لكتابـه ٤٤:  المرجع السابق)٢(

 المجمـع العلمـي العربـي وفـي ١٩١٨ أمنيتي، فأنشئ في دمـشق سـنة – والحمد هللا –تحققت 
  . مجمع فؤاد األول اللغة العربية١٩٣٤القاهرة سنة 

  .٤٥:  المرجع السابق)٣(
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ّ أو أن كالمهــم الــذي انطــوت جوانحــه عــل شــيء مــن هــذه المعربــات غيــر ،ّويعربــوا
  . ")١(عربي أو غير فصيح 

ّ فإذا ثبت أن المعرب والدخيل لـه ،ّوأثار المغربي مشكلة الفصاحة في المعربات
حكم العربي األصيل فهل نقيس فـصاحته بالمقيـاس نفـسه الـذي قـرره علمـاء البالغـة 

فـصاحة المفـرد تتمثـل فـي خلوصـه مـن تنـافر الحـروف ومـن الغرابـة عندما قالوا بأن 

 ولــم يعبــأ الــشيخ بهــذه المقــاييس لكنــه لــم يهملهــا لقــد أخــذ )٢(..ومــن مخالفــة القيــاس ؟

 فالكلمــة التــي يكثــر اســتعمالها ويتــردد ويــشيع علــى ألــسنة ،بمقيــاس كثــرة االســتعمال

ً أهمــل القــدماء كثيــرا العــرب هــي كلمــة فــصيحة بالــضرورة حــسب هــذا المقيــاس، وقــد
ّمن الكلمات األصـلية فـي لغـتهم واسـتعملوا مكانهـا كلمـات معربـة وجـدوها أكثـر خفـة 

ولكـن هـذا ال يمنـع أن . .ورشاقة فـي مجـال المـأكوالت والمـشمومات واأللـوان وغيرهـا

نحـــاول عنـــد وضـــع المعربـــات أن نخلـــصها مـــن تنـــافر الحـــروف وأن ننـــأى بهـــا عـــن 

 ألن الكلمــة .يــاس قــدر اإلمكــان وحــسبما تقتــضيه الــضروراتالغرابــة وعــن مخالفــة الق

ً وكما أشرنا سـابقا فقـد قادتـه حماسـته ،المستعملة تصقلها األلسنة ويدمثها االستعمال
أنــه كثــر " ًللتعريــب إلــى المبالغــة فــي بعــض مــا ذهــب إليــه وخــصوصا عنــدما ذكــر 

 بـأن هـذا )٣(اسـتعمال الـدخيل واإلعـراض عـن األصـيل فـي كـالم العـرب كثـرة تـشعر 

 ألهـل ،ً بل يشبه أن يكـون قياسـيا،ّالصنيع طبيعي في اللغة وضرورة ال يمكن دفعها

 وتـــسهيل أمرهـــا علـــى ،هم هـــي توســـيع نطـــاق لغـــت،اللغـــة مـــن ورائـــه غايـــة محمـــودة

عـن األصـيل فـأمر فكثرة استعمال الدخيل أمر صـحيح أمـا كثـرة اإلعـراض ممارسها 

  .فيه نظر

ديــد اللغــوي عــن طريــق التعريــب واالتــساع فيــه قبــل كانــت هــذه الــدعوة إلــى التج

 فلما تحققت أمنية الشيخ المغربـي وتأسـس أول مجمـع لغـوي ،إنشاء أي مجمع لغوي
                                                 

  .الموضع نفسه:  المرجع السابق)١(
  . وما بعدها٥١:  المرجع السابق)٢(
  .٧٠: المرجع السابق )٣(
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 كـان المغربـي مـن األعـضاء ١٩١٨علمي هو المجمع العلمـي العربـي بدمـشق عـام 

 عنـدما أنـشئ مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة كـان ١٩٣٢الثمانية المؤسسين وفي عام 

ـــشيخ المغربـــي أحـــد اثنـــين مـــن ســـورية اختيـــرا ليكونـــا عـــضوين عـــاملين فـــي ذلـــك  ال

ّ وفــي أثنــاء حياتــه المجمعيــة فــي دمــشق والقــاهرة كــان جــم النــشاط كثيــر )١( .المجمــع
ً ذكـر الـدكتور عـدنان الخطيـب أن المغربـي ألقـى نحـوا مـن خمـسين محاضـرة ،العمل

  ...)٢(في ردهة المجتمع  

 ١٩٥٦ – ١٩١٨ حياتـــه المجمعيـــة فـــي المجمعـــين تـــابع المغربـــي فـــي مرحلـــة

االشـــتقاق " دعوتـــه إلـــى التجديـــد اللغـــوي وقـــد الحظنـــا أنـــه أضـــاف إلـــى مـــتن كتابـــه 

 وألحـق بـه مالحـق ال ١٩٤٧ًكثيرا من اإلضافات عندما أعـاد نـشره عـام " والتعريب 

تخرج عـن موضـوعه لكنهـا تـدل علـى أن الـشيخ كـان يتـابع دعوتـه إلـى التجديـد عـن 

ب ّالمعـــر" بعنـــوان ١٩٤٣محاضـــرة ألقاهـــا عـــام  التعريـــب وقـــد تمثـــل هـــذا فـــي طريـــق

ٍولن أعرض لها ألنه يكرر فيها علـى نحـو مـا " )٣(وكيف كان يقع على ألسنة العرب

لتجديـد عـن طريـق  غيـر أن الجديـد الـذي بـرز لديـه هـو دعوتـه إلـى ا.دعوته القديمة

ًلوبا أعجميــا وهــو إدخــال العــرب فــي أســاليبها أســ" تعريــب األســاليب" وقــد نــشر هــذه "ً

أن "  وخالصــتها)ًمجمــع فــؤاد األول ســابقا(المحاضــرة مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة 

ّأمــر طبيعــي  فــي لغــات البــشر يتعــذر " تعريــب األســاليب وتعريــب الكلمــات"ًكــال مــن  ّ
 بـــل إن العنايـــة اإللهيـــة التـــي جعلـــت لتفـــرق بـــذور النباتـــات .تجنبـــه واالحتـــراز منـــه

 كـذلك هـي جعلـت للغـات نـواميس تـساعد ،ساعد علـى نموهـا وبقـاء جنـسهانواميس تـ

ًوكـــان واضـــحا لديـــه تطـــور األســـاليب العربيـــة نتيجـــة " ّعلـــى نموهـــا وتكـــاثر تعابيرهـــا 
عبـــد " ًلتطــور األمـــة وصــالتها بـــاألمم األخـــرى وترجمتهــا عنهـــا فقـــد الحــظ مـــثال أن 

كـذلك أبناؤنـا " ساليبها إلى العربيـة المتأثر بالثقافة الفارسية قد نقل أ" الحميد الكاتب 
                                                 

  .٧٦: ًاللغة العربية بدمشق في خمسين عامامجمع  )١(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه )٢(
  .٨٣: االشتقاق والتعريب )٣(
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 تأثروا بالثقافات األوروبية المختلفـة التـي تمرسـوا بهـا ،منذ فجر هذه النهضة الحديثة

ّ وكل طائفة مـنهم نقلـت مـن اللغـة التـي تعلمتهـا طائفـة مـن األسـاليب ،ّوتعلموا لغاتها
المتـــأثرة  وكثيـــر مـــن هـــذه األســـاليب جاءنـــا عـــن طريـــق الثقافـــة التركيـــة .إلـــى لغتنـــا

  . ")١( بأشد من تأثر ثقافتنا بها )والسيما الثقافة الفرنسية(بالثقافات األوربية 

 إذ ليس في هـذه ،أن الباب مفتوح لألساليب األعجمية تدخله بسالم" لذلك رأى 

ٕاألساليب كلمـة أعجميـة وال تركيـب أعجمـي وانمـا هـي كلمـات عربيـة محـضة ركبـت 
ًتركيبـــا عربيـــا خالـــصا، لكنهـــا ت ً فيـــد معنـــى لـــم يـــسبق ألهـــل اللـــسان أن أفـــادوه بتلـــك ً

فهــي كلمــات عربيــة مركبــة " طلــب فــالن يــد فالنــة  " :ًوضــرب مــثال قــولهم" الكلمـات 

ًتركيبا عربيا  وهـو ، لكننا إذا خاطبنا بها العربي القح لم يفهم منها المغزى األعجمي،ً

    :ٕ وانمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو اعتـــــــــــــــــاد أن يفهـــــــــــــــــم خطبتهـــــــــــــــــا بمثـــــــــــــــــل،خطبـــــــــــــــــة الفتـــــــــــــــــاة

ّ  وضرب المغربي أمثلة كثيرة مـن األسـاليب المعربـة وكـان )٢(" الن فالنة خطب ف" 
 وخــتم المغربــي .ًدائمــا مــع التجديــد وقبــول هــذه األســاليب ألنهــا تجــدد اللغــة وتغنيهــا

كتابه بإيراد نصوص هامة للمتقدمين وللمعاصرين يؤيـدون التعريـب ويحـضون عليـه 

 )هـــ٤٥٦( وابــن حــزم )هـــ٤٥٨ت( وابــن ســيده )هـــ٢٥٥ت( الجــاحظ :ويناصــرونه وهــم

 ويعقـــوب )م١٨٨٧ت(ومـــن المعاصـــرين أحمـــد فـــارس الـــشدياق  )هــــ٥٤٠(والجـــواليقى 

) ١٩٢٥ت (ســليمان البــستاني  و)١٩١٤ت(وأحمــد فتحــي زغلــول ) ١٩٢٧(صــروف 

وطـــــه حـــــسين ) م١٩٤٧ت ( واألب انـــــستاس الكرملـــــي )١٩٣٠(وعبـــــد اهللا البـــــستاني 

ّوكأنــــه بــــذلك ينبــــه ) ١٩٤١) (مــــي(ادة ومــــاري زيــــ) ١٩٥٤(وأحمــــد أمــــين ) م١٩٧٣(
األذهان بأنه إذا كان كل هؤالء من اللغويين واألدباء وهم من أبرز أبنـاء هـذه األمـة 

ٍقديما وحديثا يؤيدون التعريب فهل بعد ذلك من اعتراض لمعترض ؟ ً ً!  

                                                 
  .٩٩، ٩٨: المرجع السابق )١(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه )٢(
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أشــرت إلــى أن الــشيخ  المغربــي تــابع نــشاطه ودعوتــه إلــى التجديــد اللغــوي بعــد 

 بل إن المجمع شجعه على الـسير فـي هـذه الـسبيل، ،العلمي العربيتأسيس المجمع 

ـــــة المجمعيـــــة(وفـــــي هـــــذه المرحلـــــة  تتـــــضافر جهـــــود المغربـــــي مـــــع زمالئـــــه ) المرحل

المجمعيــين فــي أعمــال ذات صــفة عامــة تنــسب المنجــزات فيهــا إلــى المجموعــة التــي 

العلميـة لجنـة االصـطالحات (ً فقد كان المغربـي عـضوا فـي ،تعمل متعاونة متماسكة

وعـز الـدين ) م١٩٦٨ت( مـع الـسادة سـاطع الحـصري )المستعملة فـي كتـب المـدارس

) ١٩٤٣ت(ورشـيد بقــدونس ) ١٩٤٠ت(بندر عبـد الـرحمن الـشهو) ١٩٦٦ت(التنـوخي 

وقد تآزرت هذه اللجنة مـع االختـصاصين فـي مـواد العلـوم ) م١٩٤٥ت(وأديب التقي 

فقــد التفــت المجمــع إلــى نــشر اللغــة لــك  إضــافة إلــى ذ.الرياضــية والزراعيــةالطبيعيــة و

ّالفصحى بين طالب المدارس وتبنى المجمع تقرير الشيخ عبد القـادر المغربـي بهـذا 
وكان يعنى مع زمالئه بتصحيح األخطاء الـشائعة فـي صـحافة تلـك األيـام، . ،الشأن

ٌ وواتـت المغربـي فرصـة ،ّألن تصحيح الخطأ يحـد مـن اسـتعماله ويحـول دون شـياعه
ّتـــــــه إلـــــــى التعريـــــــب صـــــــفة علميـــــــة راســـــــخة عنـــــــدما قـــــــدم تقريـــــــره فـــــــي ليمـــــــنح دعو

  :  عن فكرة المعجم المقترحة صناعته فقال١٢/١٢/١٩٢٤

  )١( :هناك ثالثة أمور يذكرها الفضالء في صفة المعجم وشرائط تأليفه وهي

 فنختار له من الكلمات ما نحن في حاجة إليه ونهمل مـا ، حسن اختيار الكلمات-أ

  .ال حاجة لنا به

ّ أن يــضاف إليــه كلمــات جديــدة دخيلــة ومولــدة ومنحوتــة ومــشتقة ممــا تــستدعيه -ب
  .حاجة الفنون العصرية واالختراعات الحديثة

 أن ال يــشتغل واضــعو المعجــم بالعمــل منفــردين بــل علــيهم أن يــستعينوا بــرأي -جـــ 

ًعلمـــاء اللغـــة أو مجامعهـــا فـــي األقطـــار العربيـــة األخـــرى توحيـــدا لكلمـــات اللغـــة 
  .ق استعمالهاوطر
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وواضح في هذا التقرير أن المغربي كان يؤمن بعمل الجماعة وتعاونها إلنجـاز 

ّالمعجــم الكبيــر إضــافة إلــى نظرتــه إلــى األمــة وكأنهــا موحــدة والعمــل بموجــب ذلــك 
ٕإضافة إلى إيمانه بـضرورة تنميـة معجـم اللغـة واغنائـه وعـدم سـد البـاب أمـام الـدخيل 

  .معجم الجديدّوالمعرب ليتبوأ مكانه في ال

وعمل الـشيخ المغربـي مـع زمالئـه المجمعيـين فـي دمـشق علـى خدمـة اللغـة فـي 

 فـــي وتمثــل ذلــك بإلقــاء محاضــرات فــي قاعــة المحاضــرات) الــشعبي(المجــال العــام 

اذ عبـد القـادر   بمحاضـرة ألقاهـا األسـت١٩٢١نيـسان١٧المجمع الـذي بـدأ نـشاطه فـي 

تعرضــــنا أســــماء المحاضــــرين منــــذ عــــام ٕواذا اس" طرفــــة بــــن العبــــد"المغربــــي بعنــــوان 

 فإننــــا نجــــد أن اســــم المغربــــي يتــــردد فــــي كــــل ســــنة مــــن ١٩٤٦ حتــــى عــــام ١٩٢١

ً وفعـال فقـد تكـرر ذكـر اسـمه فـي ، وربما ورد غير ما مرة في السنة الواحدة،السنوات
ًثبــــــت المحاضــــــرات ســــــتا وســــــتين مــــــرة فــــــي محاضــــــرات أدبيــــــة ولغويــــــة وتاريخيــــــة 

  )١(.واجتماعية

ًإليــه المغربــي مبكــرا أصــبح الــشغل الــشاغل للمجــامع اللغويــة حتــى ّإن مــا دعــا 
) م١٩٦٨ت(طفى الـــــشهابي  ويكفـــــي أن نراجـــــع مـــــا كتبـــــه األميـــــر مـــــص،يومنـــــا هـــــذا

 ومـا كتبـه ،وغيـرهم مـن أعـضاء المجـامع اللغويـة) م١٩٨٦ت(والدكتور حـسني سـبح 

الــوطن التعريــب وتنــسيقه فــي  ":الــدكتور محمــد المنجــي الــصيادي فــي كتابــه الجــامع

لندرك مدى وعي المغربي المبكر ووعي رصفائه من المجمعيين المؤسـسين " العربي

   .ومن لحقهم بهذه المسألة الهامة سواء أكانت تعريب األلفاظ أم تعريب األساليب

ّوللمغربــي جانــب آخــر فــي النــشاط اللغــوي تجلــى فــي عنايتــه بتــصحيح األغــالط 
" عثـرات اللـسان " كتيب صغير وسمه بـ  وقد جمعها في ،الشائعة على ألسنة الناس

 وهــي لــو كتبتهــا .ويريــد بهــا األخطــاء اللغويــة التــي تخطــئ األفــواه حــين النطــق بهــا

فقــد ) أزمــة(ً وضــرب مــثال لــذلك كلمــة .ها فــرقاألقــالم لمــا كــان بــين خطئهــا وصــواب
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الحظ أن بعض الناس ينطقونها بتشديد الميم فنبه إلى صـواب نطقهـا بـسكون الـزاي 

ً وأتــى عملــه هــذا تنفيــذا ألهــداف المجمــع العلمــي فــي إشــاعة .المــيم بــالتخفيفوفــتح 
أن إحيـاء اللغـة الفـصحى بيننـا ال يمكـن " ٕالفصحى واحيائها على ألسنتنا وقد الحـظ 

حــصوله بمراعــاة قواعــد النحــو فقــط وال بــالتزام حركــات اإلعــراب فــي أواخــر الكلمــات 

 . لـيس بالميـسور وال المـستطاع للجمهـور فـإن هـذا:التي نتكلم بها فـي كالمنـا الـدارج

ٕوانمــا المــستطاع هــو تطهيــر كالمنــا مــن الكلمــات العاميــة المبتذلــة واســتعمال كلمــات 

وكـــذلك مـــن المـــستطاع لنـــا أن ننطــــق .  فـــإن هـــذا هـــو المــــستطاع:فـــصيحة مكانهـــا

 أي دون تحريـف أو ،بالكلمات الفصيحة على الشكل الذي كـان ينطـق بـه الفـصحاء

ات الكلمة وسكناتها وتشديدها والخروج بهـا عـن قواعـد علـم الـصرف تحويل في حرك

ً وذكر تصحيحا ألربعين وثالثمئة كلمة مما ينطق في بـالد الـشام )١(" وقوانين اللغة 
  .ًعموما على وجه غير صحيح

ًلقـــد كـــان المغربـــي رائـــدا مـــن رواد اإلصـــالح ودعـــاة التجديـــد ومؤيـــدي النهـــضة 
ّى فـتح بـاب االجتهـاد ومحاربـا لمـن يقـول بـسده وكـان بعناصرها كافة، كان داعيـة إلـ ً

 وناصـر قاسـم أمـين فـي دعوتـه .)٢( )تعطيـل العقـل( يعنـي لديـه )سد بـاب االجتهـاد(

ٕإلى تحرير المرأة ودعا إلـى تبـسيط لغـة الكتابـة والـى إنـشاء المـدارس العـصرية والـى  ٕ
 مــن أكثــر تالمــذة تحريــر اللغــة مــن أســاليب الخطابــة وبهلوانياتهــا اللفظيــة ولعلــه كــان

ًمدرســة اإلصــالح التزامــا بــالفكر اإلصــالحي نظــرا وممارســة   وكــان إلــى جانــب ،)٣(ً

ًة تحرر واصالح ووحدة أمة وسادنا من سـدنة يرصفائه المجمعيين طليعة تقدم وداع ٕ
ٕ الــذين يعملــون علــى إحيائهــا وانمائهــا واشــاعتها وتنقيتهــا ممــا شــابها مــن آثــار ،اللغــة ٕ

] ٢٠١١ت[ا أجمل ما ختم به أستاذنا الدكتور عبـد الكـريم األشـتر وم.القرون الحالكة

  :كالمه عن المغربي
                                                 

 .٧٣حتى  ٤٠المرجع السابق من ص  )١(
  .٦: عثرات اللسان )٢(
  .٤٨: ٢ّالبينات  )٣(
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وما أعظم ما كان يمكن أن يخلف فـي ! ما أروع جرأته ! ما أصدقه ! ّما أجله 

   !)١(حياتنا من أثر لو كنا أنصفناه 
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  ر ــة النشــمقدم
  

َّأن قبـــول المعـــرال يخفـــى  ٕب واباحـــة اســـتعماله مـــن المـــسائل التـــي كثـــر الخـــالف ُ

ّ وخاصة في هذه األزمنة المتأخرة التي عول العرب فيها على .عليها والجدال حولها ً

كتــب اإلفــرنج ومــصنفاتهم فــي مختلــف العلــوم والفنــون والترجمــة منهــا وتدريــسها فــي 

ً وكــان األســتاذ الــشيخ عبــد القــادر المغربــي ألــف كتابــا فــي .مدارســهم  ،هــذا الموضــوعّ

ًلقي ارتياحا ورواجا لدى ا  وقـد علمـت . التـساؤل عنـه ولـم ينفـد، ثم نفدت نسخه،ّلقراءً

ــــه  ــــدة ألحقهــــا بكتاب ــــادات وتعــــاليق جمــــة الفائ ــــأليف أن لألســــتاذ المؤلــــف زي ــــة الت ّلجن

  .رأت خدمة للغة العربية أن تعيد طبع الكتاب مع هذه الزيادات والتعاليق ف،المذكور

  .ّبعة الثانية ماثلة تحت أنظار القراءوها هي ذي الط

      

  /م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦    /

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ٣٦ - 



- ٣٧ - 

  هرست مطالب الكتاب ف
  الموضوع صفحة  الموضوع صفحة

  الخاتمة  ٢٧٠  مقدمة النشر  ٣٥

  تنبيه  ٢٧٥  مقدمة الطبعة الثانية  ٣٩

  الكتاب  ٤٥

  ّمقدمة  ٤٧
٢٧٧  

  مقال (بحث لغوي وكتاب جديد فيه

  )للمؤلف

  تمام الكتاب  ٢٨٠  شتقاقاال  ٥٠

  المالحق    القلب  ٥٥

  اإلبدال  ٥٩

  النحت  ٦٣
٢٨١  

َّالمعـــرب وكيـــف كـــان يقـــع علـــى ألـــسنة 

  )محاضرات للمؤلف(العرب

  )مقال للمؤلف(تعريب األساليب   ٣٠٦  التعريب  ٦٩

  ّتكون الجنس العربي ونشوء لغته  ٧٣

   بالدخيلّنمو اللغة  ٧٨
٣٣٢  

  ّأقوال المتقدمين في المعرب والتعريب

  وظيفة التعريب  ٨٩

  ّمعربات القرآن  ٩٢
٣٣٢  

رأي الجـــــاحظ فـــــي اســـــتعمال الكلمـــــات 

  العامية

  ّطائفة من المعربات  ١١٦

  شرط التعريب  ٢٠١
٣٣٣  

َّالكلمـــات األعجميـــة إذا تكـــاثرت ســـلطنا 

  .عليها التعريب

  َّسيبويه والتعريب والمعربات  ٣٣٤  التعريب قياسي  ٢٠٧

  َُّّسنة ّمعربات ال  ٢٠٩

  ّالمعرب عربي أو بمنزلته  ٢٢٠
٣٣٥  

الـــــــــسريانية (اللغـــــــــات الـــــــــثالث واحـــــــــدة 

  )والعبرانية والعبرية

ًقد يكون المعرب فصيحا  ٢٢٦ ّ  

  ّطائفة من معرب كالم الفصحاء  ٢٣٤
٣٣٦  

ّهــــل يــــشترط فــــي المعــــر◌ب أن يكــــون  ّ ُ
  على أوزان العرب 

  .الدينوري والكلمات األعجمية  ٣٣٧  ّالمولد   ٢٤٧

ّالمحدث أو العامي  ٢٥٩ َ ْ  

  نتائج ومالحظات  ٢٦٠
٣٤٠  

ّأقـــــــــــوال المعاصـــــــــــرين فـــــــــــي المعـــــــــــرب 
  والتعريب
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  الموضوع صفحة  الموضوع صفحة
  أحمد فارس الشدياق   ٣٤٠  َّالمعرب في شعر األعشى  ٣٧٣

  َّمثال من استعمال بلغائنا للمعرب  ٣٧٤  )في كتابه الجاسوس(
  كلمة دهليز وتحليلها  ٣٧٥  )في المقتطف(يعقوب صروف  ٣٤٥

٣٤٧  
َمسرح ومرزح  ْ َ ََ ْ  

  )ّأيهما أصلح لترجمة تياترو(
٣٧٥  

ْكلــــــــــــس(كلمــــــــــــة ّواصــــــــــــلها وأخواتهــــــــــــا ) ِ
  األعجميات 

  ٣٧٨  )في مجلة الهالل(أحمد فتحي زغلول  ٣٤٩
بعــض مــا جــاء فــي شــعر المعــري مـــن 

  المعرب
ُالفرند والبندق والفندق وا  ٣٨٠  )في اإللياذة(سليمان البستاني  ٣٥٠   لفنداقِ

  ٣٨١  عبد اهللا البستاني  ٣٥٢
الــــزردزم بمعنــــى البلعــــوم وفعــــل زردمــــه 

  )أعربي هو أم فارسي(

٣٥٤  
  األب أنستاس الكرملي

  )في مجلة لغة العرب(
  )ّعن المخصص(َّطائفة من المعربات   ٣٨٣

  )التلميذ: شاكرد(شاجرد أو شاقرد  ٣٨٥  )كلمة خراج األرض(بندلي جوزي   ٣٥٦
ْكلمة المرج فارسية  ٣٨٦ َ  

  
٣٥٨  

مناقـــــشة مـــــصطفى فـــــي (طـــــه حـــــسين 
  ٣٨٧  )صادق الرافعي

ّكلمـــة جـــد معربـــة  ّ قالـــه : عـــن الفارســـية(َ
  )األفغاني

  الفارسية" آيين " كلمة   ٣٨٨  )في ضحى اإلسالم(أحمد أمين   ٣٦٠

٣٦٢  
فـــي مجلـــة ) (مـــي(اآلنـــسة مـــاري زيـــادة 

  )النهضة النسائية
٣٩٠  

  َّمن المعربات" قوش" كلمة 

  األعجمية" فاثور " كلمة   ٣٩١
  د منثورةفوائ  ٣٦٣

  كلمة أعجمية " دروغ "   ٣٩٢
  "الجرادق " و " الجردق "   ٣٩٢  )تحليلهما(موانيذ وطبرزين   ٣٦٣

٣٦٦  
حــرف الــسين والــصاد فــي آخــر الكلمــة 

ــــــة ــــــدل علــــــى أنهــــــا يونانيــــــة أو (العربي ي
  )التينية

  "إستار"َّالفارسية عربوها إلى " جهار"  ٣٩٤

  ٣٩٧  َّي تحقيق المعربطريقة ف  ٣٦٧
مقـــــال للمؤلـــــف (الفـــــصل فـــــي القـــــضية 

َوصـــف فيـــه ختـــام منـــاظرات نـــادي دار 
  )العلوم في موضوع التعريب

٣٦٨  
َّطائفــــة مــــن المعربــــات عــــن الــــسريانية (

  )واليونانية
َالفرسخ والفرشخ  ٣٧٠   وأصلهما. َْ

٤٠١  
ــــشرق اإليطــــالي  ــــدي (تقــــريظ المست جوي

  االشتقاق والتعريب(لكتاب ) الكبير

      "أستاذ " أعرابي يستحق لقب   ٣٧٢
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  ة الثانيةـة الطبعـمقدم
  فـم المؤلــبقل

  

 م، ١٩٠٨طبعتـــه األولـــى فـــي مـــصر ســـنة ) االشـــتقاق والتعريـــب(طبـــع كتـــابي 

قـــد قـــضى زهـــاء أربعـــين ســـنة وهـــو يـــؤدي رســـالته وينـــشر دعوتـــه إلـــى قبـــول فيكـــون 

 ال اللغـة العربيـة ،لبـشرٕالتعريب واثبـات أنـه نـاموس طبيعـي فـي كـل لغـة مـن لغـات ا

منــه فــي تنميــة لغــتهم وتوســيع دائــرة  وأن علــى أبنــاء هــذه اللغــة أن يــستفيدوا ،وحــدها

ال تتيسر لهم علـى وجـه الكمـال التخاطب بها، وقد أشرت فيه إلى أن هذه االستفادة 

 تأخـذ علـى عاتقهـا أمـر هـذه التنميـة )مجمع لغـوي(فضالئهم فئة باسم ما لم يقم من 

 ضمن شروط وقيود تصون سالمة اللغـة مـن الـضياع ، وتيسر أسبابها،ابهافتفتح أبو

ولي فــي آخــر  مــن ذلــك قــ.وقواعــدها مــن االنهيــار وأســاليبها الفــصحى مــن االنحطــاط

  ):شرط التعريب(بحث 

لغتنــا المحبوبــة عــن هــذا يــصون فكــم نحــن إذن فــي حاجــة إلــى مجمــع لغــوي " 

 قلـت هـذا سـنة ."ي نخـشى أن تواقعهـا  وينتـشلها مـن الهـوة التـ،الخطر الذي يتهـددها

 ميالديــــة حتــــى أنــــشئ المجمــــع العلمــــي العربــــي ١٩١٨ فلــــم تــــأت ســــنة ، م١٩٠٨

   . م حتى أنشئ مجمع فؤاد األول للغة العربية بمصر١٩٣٤ وسنة ،بدمشق

أما السبب المباشر في حملي على تأليف الكتاب فهو ما كان يسمعنيه إخـواني 

 والـدخيل فـي مقـاالتي التـي كنـت أنـشرها ن المعربالعتب في استعمال كلمات ممن 

 وكنت ال أرى رأيهم في أن القليل من هذه ).١٩٠٩ و١٩٠٦(في المؤيد بين سنتي 

 وكـان يحتـدم .الكلمات يفسد المقال الطويل بعـد أن تتـوفر فيـه سـائر صـفات الحـسن

 وكنــت .القــول إلــى الكتابــة فــي الــصحفّبينــي وبيــنهم حتــى تخطــى الجــدل الجــدال 

 مـن ذلـك المقـال المنـشور فـي آخـر الكتـاب .ًكتب في المؤيد ردودا أحتج بها لنفسيأ

  .١٩٠٧بتاريخ عام 
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ثـــم رأى أســـاتذة اللغـــة فـــي مـــصر يومئـــذ أنـــه ال ينبغـــي أن يكتفـــى فـــي حـــل هـــذه 

 فـــإن . ويتحـــدث المتحـــدثون فـــي المحافـــل،ه الكتـــاب فـــي الـــصحفالمـــشكلة بمـــا يكتبـــ

يلجــأ فــي الفــصل بهــذه القــضية إلــى تنظــيم  وأن الواجــب أن ،األمــر أعظــم مــن ذلــك

 تحت رئاسـة كبيـر أدبـاء )نادي دار العلوم(الجدل وتوجيه العمل وعقد مناظرات في 

 فقامت المناظرات المنظمـة علـى قـدم وسـاق بـين أسـاطين .عصره حفني بك ناصف

 حفنــي ناصــف والــشيخ شــاويش والخــضري واإلســكندري وأحمــد : اللغــةاألدب وأســاتذة

  .ًا أحمد فتحي زغلولزكي، وأخير

 خطـب فيهـا ١٩٠٨ فبراير عـام ٢٠وكان ختام المناظرات مناظرة عقدت مساء 

 فكـان ذلـك الحكـم المرضـي ، واحتيج األمـر إلـى حكـم يحكـم بيـنهم،طائفة ممن ذكرنا

 فـألقى كلمـة قطـع بهـا قـول كـل ،الحكومة والمتفق عليه من الجميع أحمد فتحي باشا

ــاإذا " : وخالصــة مــا قــال.خطيــب ــاه إلــى لغتن ٕ واذا ، عــرض لنــا لفــظ أعجمــي ترجمن
ً واذا تعـــذر ذلـــك أيـــضا اســـتعملنا مكـــان ،ًتعــذرت ترجمتـــه اشـــتققنا لـــه اســـما مـــن لغتنـــا ٕ

ٕ وان لـم يمكـن شـيء مـن ذلـك ،األعجمي كلمة عربية مـصوغة بإحـدى طـرق المجـاز
راجـــع تفـــصيل وقـــائع هـــذه " (ّنلجـــأ إلـــى تعريبـــه أســـوة بالمعربـــات الـــشائعة فـــي لغتنـــا 

 وهــو منــشور بــين مالحــق هــذه الطبعــة ،مقــال كنــا نــشرناه فــي المؤيــد المنــاظرة فــي

   ).للكتاب

واتفــق خــالل ذلــك أن زرت فــي جماعــة مــن اإلخــوان زعــيم مــصر العظــيم ســعد 

 ،ً وابتــدأ الحــديث بيننــا فــي الكــالم علــى وعكــة أصــابت ســعدا،باشــا زغلــول فــي داره

 .د يحـــدثنا عـــن أســـباب وعكتـــه فكـــان ســـع.وربمـــا كانـــت هـــي الـــسبب فـــي زيارتنـــا لـــه

 فلــم أتمالــك أن ،)Regimeريجــيم (وكانـت تجــري علــى لـسانه المــرة بعــد المــرة كلمـة 

ـــه وســـألته عـــن معنـــى   وشـــجعني علـــى هـــذه المقاطعـــة غيـــر ).ريجـــيم(قطعـــت حديث

المـستحبة مــا كــان مــن احتــدام الجــدل فـي مــصر حــول اســتعمال أمثــال تلــك الكلمــات 

 ووصــــف مــــن حاجتنــــا إلــــى )ريجــــيم(اهللا معنــــى  ســــعد رحمــــه  فــــشرح لــــي.األعجميــــة

 فـال أذكـر كيـف كانـت .ّإلـى موضـوع التعريـب والمعربـات وانتقـل الحـديث .استعمالها
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ٕ وانمـــا الـــذي أذكـــره بـــالتحقيق أن رأي ،ّآراء الجلـــساء حتـــى أرد كـــل رأي إلـــى صـــاحبه
مادامـــت كلمـــة ) ريجـــيم( وأنـــه ال بـــأس فـــي اســـتعمال كلمـــة ،الباشـــا كـــان فـــي جـــانبي

 وال أن تـــــؤدي معناهـــــا المـــــستقر فـــــي أذهاننـــــا . ال تـــــصلح أن تقـــــوم مقامهـــــا)يـــــةِحم(

 إنه اطلع على بعض ما كتبته أنا وكتبه غيري فـي هـذا : وقال.والمألوف إلى أذواقنا

 غيـــر أن ، وأنجـــزت فوعدتـــه. ثـــم نـــشطني علـــى المـــضي فيـــه إلـــى اآلخـــر.الموضـــوع

 إننـي ، يـا فـالن:ًقـائالالشيخ علي يوسف صاحب المؤيد رحمـه اهللا اعتـرض طريقـي 

 وأن تــضيف إلــى مقاالتــك التــي نــشرتها ،أرى أن تــدع الكتابــة فــي موضــوع التعريــب

 ثـم ،إلى اليوم بقية ما لديك من الشواهد والحجج على صحة رأيك واسـتقامة طريقتـك

ليكن من ذلـك كلـه مـصنف فـي موضـوع حيـوي هـام نحـن اليـوم أحـوج مـا نكـون إليـه 

 وجمعـت كـل .ّت الصواب فيما أشار علي به شـيخ المؤيـد فرأي،في نهضتنا الحاضرة

 وكــان همــي األول أن ).االشــتقاق والتعريــب(مــا كتبتــه فــي كتــاب مــستقل هــو كتــاب 

ً وكـان يومئـذ وزيـرا للمعـارف،أهدي نسخة منه إلـى سـعد  وال ، فزرتـه فـي دار الـوزارة،ٍ

ليـه نـسخة مـن ّ وقـدمت إ.أذكر من أمر تلك الدار إال أنهـا كانـت فـي درب الجمـاميز

 وأمـر مـن . وبسط حججـه وبراهينـه ،ّالكتاب فتصفحه وأعجبه تبويبه وسهولة عبارته

 ١٩٠٨ طبـع الكتـاب سـنة . منـه باسـم الـوزارة مقـدار كبيـر مـن النـسخشترىُفوره أن ي

ُ وفارقــت القــاهرة فــي أوائــل ســنة . وأعلــن الدســتور العثمــاني فــي أواخــر تلــك الــسنة،م
ّدى من القطـا الكـدري بعـد أن وزعـت نـسخ الكتـاب علـى أهً عائدا إلى وطني ١٩٠٩

 وقد أحسنت الجرائـد والمجـالت .باعة الكتب في القطر المصري لعرضها وتصريفها

وانقطــع " األولــى "  ثــم فوجئنــا بــالحرب الكبــرى .ٍتقــريظ الكتــاب وتقديمــه للقــراء يومئــذ

ــــين مــــصر ــــا وب ــــم نعــــد نعــــرف شــــيئا عــــن حركــــة األدب وال،االتــــصال بينن ــــأليف ً فل ت

ــ االشــتقاق (ر كتــاب  وغــاب عنــي فــي الجملــة خبــ،ك الحقبــةوالطباعــة والنــشر فــي تل

الفــضالء فيــه بعــد  وكنــت أتمنــى لــو أعــرف مــاذا جــرى لــه ومــاذا كــان رأي )والتعريــب

ً م عــضوا فــي مجمــع فــؤاد األول ١٩٣٤ حتــى جئــت مــصر ســنة ،انتــشاره فــي القطــر
ّ وأن الرغبة متوفرة لدى القـراء .دت ففهمت أن نسخ الكتاب نفدت أو كا،للغة العربية
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ً حتـى إن فاضـال مـنهم .، وطرافة موضـوعهُدة طبعه لحسن ما رأوا من فائدتهفي إعا
 إن كتـــابين ظهـــرا فـــي مـــصر خـــالل بـــضع ســـنوات كانـــا عـــاملين فـــي :ســـمعته يقـــول

 .المـسلمة والترفيـه عنهـا فـي إنهـاض المـرأة )كتـاب تحريـر المـرأة( :نهضتين قـوميتين

 ومـــا كنـــت .فـــي إنهـــاض اللغـــة العربيـــة والترفيـــه عنهـــا) شـــتقاق والتعريـــباال(وكتـــاب 

  .عن كتاب االشتقاق والتعريب إلى هذا الحد أتوقع أن يصل رضى القراء

وكنت في خالل هذه المدة الطويلة أعثر في كتب اللغة واألدب علـى نـصوص 

 ّوشـــــواهد مـــــن كـــــالم العلمـــــاء المتقـــــدمين والمعاصـــــرين كلهـــــا تـــــدور حـــــول المعـــــرب

ّ حتـــى تجمـــع لـــدي مـــن هـــذه ، فكنـــت أقتبـــسها وألحقهـــا بنـــسختي الخاصـــة.والتعريـــب ّ
 من طور اإليجـاز ،المالحق والزيادات طائفة كبيرة نقلت الكتاب من طور إلى طور

فـي  إلـى طـور مـسألة لغويـة . من طور مـسألة لغويـة فـي بـدايتها،إلى طور التفصيل

 ،ّة الجديــدة مذيلــة بهــذه المالحــق وقــد أحببــت أن تكــون الطبعــ.مــا يقــرب مــن نهايتهــا

 وهـوامش كبيـرة ذيلـت ، عـدا إضـافات صـغيرة،ة بما تضمنته من فوائد وحقائقّومحال

 وســــتكون مــــواد الطبعــــة الجديــــدة موقعــــة علــــى هــــذا ،بهــــا بعــــض صــــفحات الكتــــاب

  :الترتيب

  .مقدمة للناشر - ١

 .مقدمة للمؤلف - ٢

 .النسخة األصلية بهوامشها وتعاليقها - ٣

 . وهو مثبت في الطبعة األولى)بحث لغوي( مقال للمؤلف بعنوان - ٤

وهـــي محاضـــرة للمؤلـــف ) التعريـــب وكيـــف كـــان يقـــع علـــى ألـــسنة األعاريـــب( - ٥

 . م١٩٤٣ألقاها في مجمع دمشق سنة 

 كان نـشره فـي مجلـة ،وهو مقال للمؤلف في موضوع بكر) تعريب األساليب( - ٦

 .٣٣٢ صفحة ١ ءمجمع فؤاد األول جز

 .التعريبّمين في المعرب وّأقوال للمتقد - ٧

 .ّأقوال للمعاصرين في المعرب والتعريب - ٨
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 .ّفوائد منثورة مقتبسة من مصادر مختلفة تتعلق بالمعرب والتعريب - ٩

 وصـف فيـه ختـام منـاظرات نـادي ١٩٠٨مقال للمؤلـف نـشر فـي المؤيـد سـنة  -١٠

 ًدار العلوم في موضوع التعريب وهو المشار إليه آنفا

ــــشرق اإليطــــالي  -١١ ــــشره المست ــــدي(مقــــال ن ــــة  ال)جوي ــــة اإليطالي كبيــــر فــــي المجل

 .لحين صدوره) االشتقاق والتعريب(ّقرظ فيه كتاب ) دراسات شرقية(

هـــذا وأرى مـــن وفـــاء الـــذمم أن أشـــكر للجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنـــشر ورئيـــسها 

ٕاألستاذ أحمد أمين بك عنايتهم بطبـع كتـابي وافراغـه فـي هـذا القالـب الجميـل أحـسن 
  .اهللا إليهم وأجزل ثوابهم

  

  )عبد القادر المغربي(
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

 وبعــد .ِ والــصالة والــسالم علــى رســوله الــصادق األمــين.الحمــد هللا رب العــالمين

ْفإن ُأمتنا العربيـة فـي َأشـد الحاجـة إلـى نـشر العلـوم بـين ظهرانـي أبنائهـا َ َ  ولـن يكـون ،ّ

ًتعليم تلـك العلـوم وافيـا بالحاجـة مـا لـم يكـن بلغـة  المتعلمـين التـي نـشؤوا علـى التفـاهم ُ

ّوتتــوفر  دائرتهــا ُلــم تــنم وتتــسعَ ولــن تــصلح اللغــة العربيــة ألداء هــذه الوظيفــة مــا ،بهــا
ّ ولتـــوفر تلـــك الكلمـــات .فيهـــا الكلمـــات المحتـــاج إليهـــا فـــي تلقـــين تلـــك العلـــوم والفنـــون

ميــــة أعنــــي جعــــل الكلمــــة األعج" التعريــــب"و" االشــــتقاق ":واالســــتكثار منهــــا طريقــــان

 يرميهـــا بـــضيق ،َ البعيـــد عـــن معرفـــة أســـرارها،َوقـــد تـــرى الغريـــب عـــن اللغـــة .ًعربيـــة

َالعطــن َ
َّ وأن اللغــة ،ّ وقلــة الكلمــات المحتــاج إليهــا فــي المطالــب العــصرية المختلفــة،)١(

ّغيــر صــالحة بالجملــة للتعلــيم والــتعلم َ واذا عــذرنا هــؤالء فــال يحــسن أن نعــذر أبنــاء ،ُ َ ٕ
ـــذين  ـــبَاللغـــة أنفـــسهم ال ـــاموا . أعرضـــوا عـــن االنتفـــاع باالشـــتقاق والتعري بـــل ربمـــا أق

ُّد التعريـــب عنـــد ُ وليتنـــي كنـــت أدري مـــا هـــو حـــ.نتفـــاعذلـــك اال  فـــي ســـبيل)٢(العـــواثير

إذا ســمعوا بكلمــة ِأولئــك الفــضالء ؟ ومــا هــي طريقتــه وشــروطه فــي رأيهــم ؟ وكيــف 

ّغريبـــة عـــن اللغـــة عربـــت وشـــاعت  ُ نـــت عليهـــا َرَبـــين أهلهـــا وطابـــت لهـــا نفوســـهم ومٍ

                                                 
ّيقــال فــالن ضــيق العطــن أي قليــل العطــاء ضــيق الــنفس، فكنــى بــالعطن عــن ذلــك  )١( ّ ّ ٌَ واألصــل فــي . َ

َالعطــن ى الموضــع الــذي تبــرك فيــه اإلبــل إلــى المــاء إذا شــربت وأبركوهــا عنــد الحيــاض ليعيــدوها إلــ: َ

ٕمطيقــا لألمــر، واذا كــان فــالن واســع العطــن إذا كــان رحــب الــذراع إذا كــان : ًويقــال أيــضا. الــشرب ً
  .ًّسخيا

  .عطن، رحب:  وأساس البالغة٨٤٢ برقم ٢:٤٣٠انظر الزاهر   
  : ويقال. ّوالشر. والعاثور في اللغة المهلكة من األرضين. المقصود بالعواثير العقبات  )٢(

القــاموس . حفــرة تحفــر لألســد وغيــره يعثــر بهــا فيطــيح فيهــا: ثير وأصــلهَفــالن يبغــي صــاحبه العــوا

  .عثر: المحيط وأساس البالغة
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ــــوا وســــبحلوا ــــسنتهم حوقل ْأل َ َ ْ َ
ُّ وعــــدوا دخولهــــا فــــي تراكيــــب اللغــــة كــــدخول ميكــــروب )١(

ملــون علــى إخراجــه  فهــم يع: اإلنــسان العزيــز علــيهم)٢(األمــراض الخبيثــة فــي تجاليــد

ّوالـــتخلص مـــن شـــره َ وتـــراهم مـــن جهـــة ثانيـــة يرفعـــون أصـــواتهم . بأيـــة وســـيلة كانـــتِ
 ُأولئــــك الــــذين صائــــصها ومزاياهــــا واالحتجــــاج علــــىباالنتــــصار للغــــة واإلعجــــاب بخ

ِّ وضيق النطاقيرمونها باإلمالق، ِ.  

 مـا لـم يعملـوا علـى إحيـاء هـاتين .ٕواني ال أرى انتصارهم واحتجـاجهم صـحيحين

   .ُّوتمهيد السبل لالنتفاع بهما" التعريب " و " االشتقاق " القوتين 

ٌّوقد أثبت في كتابي هذا أن التعريـب قياسـي َ َّ ٌّ أو هـو طبيعـي فـي اللغـة ال تتيـسر ُّ
ٍ وأن المعــــرب عربــــي فاســــتعماله فــــي الكــــالم الفــــصيح ال يحــــط مــــن قــــدر ،مقاومتــــه ُّ َّ

ْ فـــإن أصـــبت فـــي رأيـــي فتلـــك المثلـــى،ُ وال يخـــرج البليـــغ عـــن بالغتـــه،فـــصاحته ُ ّْ وان ،ْ ٕ
   . فليست باألولى،ِكانت األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
ـــوا  )١( ـــالوا: حوقل ـــاهللا: أي ق ـــة المـــذكورة. ال حـــول وال قـــوة إال ب ـــة مـــن الجمل . وحوقـــل كلمـــة منحوت

  .ًوسبحل كلمة منحوتة أيضا. سبحان اهللا: أي قالوا: سبحلوا
ْ أي جسمه أو جماعة شخصهأجالد اإلنسان وتجاليده  )٢( ُ . 
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  ةـــمقدمـ
  

ّ أمــا األول فظــاهر فــي . التوالــد والتجــانس:ا بطــريقيناألمــة تنمــو وتتكــاثر َأفرادهــ
َبــشعبها وفروعهــا إلــى بــضعة أفــراد مــن أجــدادهاَّأن األمــة ترجــع  ٍّ أو إلــى جــد واحــد .ُ

ِّأحيانـــا كيعقـــوب بـــن إســـحق جـــد األمـــة اإلســـرائيلية َ ِ ِّ ويعـــرب بـــن قحطـــان جـــد عـــرب .ً َ ِ َ
ِ وعــدنان جــد عــرب الحجــاز.الــيمن ِّ َ فــإن هــؤالء األجــداد.َ ِ َ الثالثــة نــسلو أوالداَّ َ َ ِ وهــؤالء ،َ ُ

َاألوالد نــــسلوا َ ُ األمــــة اليهوديــــة واألمــــة :ّ وهكــــذا تكونــــت هاتــــان األمتــــان العظيمتــــان.ُ ُ
  . وتكاثرت أفرادهما.ُالعربية

ُّال يراد من إطالقها األناسي الذين انحـدروا " األمة العربية " ولكن إذا قلنا اليوم  ُ
َمــن صــلب يعــر ِ ْ ِل يتنــاول أيــضا قومــا آخــرين مــن مثــل الفــرسَ أو عــدنان فقــط بــبُ ْ ُ ً ً)١( 

ّوالـــروم
ّ والـــسريان)٢(

ْ والقـــبط )٣( ِ
َ ال نـــسبة بيـــنهم وبـــين يعـــرب أو)٥( والبربـــر)٤( َ ْ  ،عـــدنان ِ

 وانـدمجوا فـي . ونطقـوا بلغتهـا.ٕ وانمـا امتزجـوا بهـذه الـساللة.وليسوا هـم مـن سـاللتهما
َّ وتقمــصوا جنــسية ال)٦(ً فكــانوا عربــا،مطاويهــا ِ َللخمــسين مليــون عربــي  ولــو قلنــا .عــربَّ

                                                 
  ّقوم من اآلريين، أتوا من بحر قزوين إلى إيران، وأصبحت لغتهم البهلوية: الفرس  )١(
ًوالــروم أيــضا اســم يطلــق اليــوم علــى المــسيحيين . اســم أطلقــه العــرب علــى البيــزنطيين: الــروم  )٢(

  .الشرقيين الملكيين من كاثوليك وأرثوذكس
مــن أبنــاء اللغــة الــسريانية، وهــي فــرع مــن اللغــة اآلراميــة، يــستعملها هــم المــسيحيون : الــسريان  )٣(

 .وهي لغة لها آدابها. الموارنة والكلدان في مجمل طقوسهم الكنسية
ْالقبط  )٤( ُويقـصد . سكان مصر، واألقباط ساللة قدماء المصريين: كلمة يونانية األصل معناها: ِ

 .بهم اليوم مسيحيي مصر
نزحـــوا إلـــى شـــمال إفريقيـــة، وانتـــشروا فـــي ربـــوع ) األشـــراف األحـــرار(يغ البربـــر أو شـــعب أمـــاز  )٥(

ّالمغرب وجهـات الـصحراء الكبـرى وأطـراف مـن مـصر، واسـتقر بعـضهم بـبعض جـزر البحـر 
م اعتنــق أكثــرهم اإلســالم فــي .ً قرنــا ق٣٠المتوســط، وكــان ذلــك فــي العــصور القديمــة نحــو 

 . القرن الثامن للميالد
  : الموضع بقولهعلق المؤلف في هذا   )٦(

أن ) ّسـلمان الفارسـي(ّيؤيد هذا مـا جـاء فـي تـاريخ ابـن عـساكر فـي ترجمـة الـصحابي الجليـل 
ّمنافقا نال من عروبته، فغضب النبي  ًنـصه وأتى المسجد وخطب في الصحابة وقال ما ّ :

ٕيــا أيهــا النــاس، إن الــرب واحــد، واألب واحــد، وليــست العربيــة بأحــدكم مــن أب وال أم، وانمــ ا َّ
ّهي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي ّ.  
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ٍ ليعتز كل منكم إلى جده الذي كان منذ آالف مـن الـسنين –َالموجودين اليوم  ُِ ّ َ ٌَّ َِ  لمـا –ْ
َاعتــزى إلــى يعــرب وعـــدنان مــنهم ســوى عــشرة ماليـــين أو أقــل  فاألمــة العربيـــة إذن .َ

ٍتكاثرت بطريق ثان غير التوالد   .دغام في الجنس أي االن.ِّ وهو ما سميناه بالتجنس.ٍ

ْوتكـــاثر األمـــة العربيـــة بـــالتجنس لـــم يحـــصل بتـــأثير اإلســـالم وال بفتوحاتـــه فقـــط،  ّ ُ
ًوانمـــا كـــان يحـــصل أيـــضا قبـــل اإلســـالم .  وفـــي زمـــن التفـــاف األمـــة فـــي جاهليتهـــا.ٕ

ِ قسم يقـال لـه العـرب العاربـة:ِ وقد كانت لذاك العهد قسمين.وانجحارها في جزيرتها ُ ُُ. 
ُ وهــؤالء هــم األصــل فــي العروبــة.قحطــانَويريــدون بهــم أوالد  ُ ِ ُ وقــسم يقــال لــه العــرب .ُ ُ

ُ وهــم أوالد عـدنان الــذي هـو مــن سـاللة إســماعيل بـن إســحق صــلوات اهللا .ُالمـستعربة َ ِ َ
ْ واســماعيل عبرانــي العــرق.عليهمــا ِ ِْ ّ لكنــه تجــنس بالجنــسية العربيــة.ٕ ّ  .َ والبــس العــرب.ُّ

َاللته خالــصة العروبـــة فلــم تكــن ســـ. وصـــار مــنهم وفـــيهم.ونطــق بلغــتهم ٌ قــال رجـــل .ُ
فقـال . َ عـن أصـلكم معاشـر قـريشْ اخبرنـي يـا أميـر المـؤمنين:وجهـهّ كرم اهللا )١(ٍّلعلي

  .ُ وكوثي بلد بالعراق بها ولد إبراهيم عليه السالم.)٢("ُكوثى " نحن قوم من 

ِوقد تكاثرت األمة العربية بأوالد إسماعيل ال عن طريق التوالـد بـل عـن الطريـ ُ ق ُ

ّ طريـــق التجـــنس والتعـــرب–اآلخـــر  ّ ُ وال يخـــرجهم مـــن .ُ وهـــذا ال يقـــدح فـــي عـــروبتهم.ِ
َّ حتى هؤالء فإن بعض –ِ وال يحط منزلتهم عن منزلة العرب العاربة .الجنس العربي

َالمحققين من مؤرخي العصر يرى أن أصلهم من بالد الحبشة نزلـوا الـيمن واختلطـوا  َّ

                                                 
ًقتلـه غيلـة عبـد الـرحمن بـن . هــ٣٥هـ ولي الخالفة سـنة ٤٠ -هـ . ق٢٣علي بن أبي طالب   )١(

 .رمضان/١٧ملجم بالكوفة في 
. وأمــا كــوثى التــي بالــسواد فمــا أراهــا عربيــة. ُكــوثى مــن أســماء مكــة: جــاء فــي اللــسان: كــوثى  )٢(

ًســـمعت عليـــا عليـــه الـــسالم : ســـمعت عبيـــدة يقـــول): هــــ١١٠ت( ينولقـــد قـــال محمـــد بـــن ســـير
ُمن كان سائال عن نسبتنا، فإنا نبط من كوثى: يقول ٌ ً ْ َ .  

ًســــأل رجــــل عليــــا: أنــــه قــــال) هـــــ٢٣١ت( وروي عــــن ابــــن األعرابــــي ّ :  فقــــال- عليــــه الــــسالم-ٌ
ُنحن قـوم مـن كـوثى: أخبرني، يا أمير المؤمنين، عن أصلكم، معاشر قريش، فقال اختلـف و. ُ

ّأراد كـوثى العـراق، وهـي سـرة الـسواد التـي : فقالت طائفة)نحن قوم من كوثى( الناس في قوله ُ ُ
ّأراد كوثى مكة، وذلـك أن محلـة بنـي عبـد الـدار : ولد بها إبراهيم، عليه السالم، وقال آخرون ّ ُ

ّكوثى، فأراد علي: يقال لها ّإنا مكيون أميون، من أم القرى: ُ ّ.  
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مـن   أنـه ،ًهدا علـى صـحة عروبـة بنـي إسـماعيل ويكفيك شـا.ًبأهله وصاروا عربا

ْ فلو كانوا مفضولين لما ابتعث اهللا سيد الخلق منهم.أوالد إسماعيل المستعربين َ ّ.   

ًواذا تــدبرت مــا قلنــاه فــي نمــو األمــة مــن حيــث التوالــد والتجــنس وجدتــه منطبقــا  ُ َ ّ ّ ٕ
ًى نمـــو لغتهـــا مـــن حيـــث األمـــران المـــذكوران أيـــضاَتمـــام االنطبـــاق علـــ فلغـــة األمـــة  :ّ

ٍالعربية كانت ألول عهدها مؤلفـة مـن ُأصـول قليلـة ً َ  ثـم تهيـأت لهـا . وكلمـات سـاذجة.َّ
ُأســباب االرتقـــاء فَأخـــذت تنمـــو وتتكـــاثر بـــالطريقين أو العـــاملين اللـــذين أثـــرا فـــي نمـــو  ْ ُ

ُِاألمة نفسها وتكاثرها َ فكانت تلك األصـول والكلمـات تتوالـد وتتناسـل وتجـنس غيرهـا .ِ ُ ِّ ُ ُ ُُ ُ
"  فنـــدع كلمتـــي : وهنـــا نخـــالف فـــي التعبيـــر.ن كلمـــات اللغـــات األخـــرى بجنـــسيتهامـــ

ُ ونـستعمل مكانهمـا فـي نمـو .ّاللتين استعملناهما في نمو األمة" ّالتجنس " و" التوالد 
فاالشـتقاق فـي أصـول كلمـات اللغـة العربيـة " التعريب " و " االشتقاق " اللغة كلمتي 

ــ )١(بمثابــة ِالنتــاج والتوليــد ف فــي الكلمــات الدخيلــة  ُ والتعريــب.ي األفــراد المتكلمــين بهــاِّ
ّ كـالتعرب بالنـسبة للـدخالء فـي األمـة العربيـة–الطارئة على تلك اللغـة  َّ ّ ِ  والملتحمـين .ّ

ّ ولكــن نمــو األمــة أكثــر مــا يكــون بالتوالــد.بهــا َ فــإن أكثــر : علــى العكــس مــن اللغــة.َّ َّ
َّ واذا عرفنـا أن النمـو فـي .نموها بالتعريـب َ وأن العـاملين .ٌاللغـة آيـة مـن آيـات حياتهـإ ِ َّ

َوجــب علينــا نحــن أبنــاء " التعريــب"و" االشــتقاق " المــؤثرين فــي ذلــك النمــو إنمــا همــا  َ
َاللغة العربية أن ندرس ف َ ْ ًقتلهمـا بحثـا وتـدقيقا ون.َّشـتقاق والتعريـب حـق الـدرس االيّنِ ً. 

َكي نتوصل بذلك إلى إمداد لغتنا بالحياة الدائمة    .ّ والنمو المتواصل.َّ

  تقاقــاالش
  

ًهو نـزع لفـظ مـن آخـر بـشرط مناسـبتهما معنـى
ِ ٍ ُ َ ِّ وتركيبـا وتغايرهمـا فـي الـصيغةُ ً .

ـــذلك  ـــستفد ب ـــم ي ـــد مـــا ل ـــة لتفي ـــى صـــيغ مختلف ـــل األصـــل الواحـــد إل ْأو يقـــال هـــو تحوي َ ْ ُ َُ ٍ ٍ ِ ُ
                                                 

ّوقـــد نـــص . والمثابـــة غيـــر المنزلـــة. بمنزلـــة: بمعنـــى) بمثابـــة( هـــا هنـــا كلمـــة يـــستعمل المؤلـــف  )١(
لكنــي وجــدت ابــن خلــدون . ّالــزعبالوي فــي كتابــه أخطــاء الكتــاب علــى خطــأ هــذا االســتعمال
 كمـــا أن ١١٦٨: ٣المقدمـــة . يـــستعملها فـــي مقدمتـــه بهـــذا المعنـــى مـــرتين فـــي صـــفحة واحـــدة

وقــد اســتعملها الــشيخ المغربــي .٥٣اء الــشائعة ّالعــدناني ذهــب هــذا المــذهب فــي معجــم األخطــ
َّوأقرت لجنة اللغة العربية فـي المجمـع بدمـشق ) االشتقاق والتعريب(عدة مرات في كتابه هذا 
 . استعمالها بهذا المعنى



- ٥٠ - 

ْضرب "  فمصدر :األصل َضـرب " َّحول إلى يت" َ زمن  فـي الـثَ الحـدَفيفيـد حـصول" ََ
ــــى ،الماضــــي ُيــــضرب " ٕ وال ِ ــــد حــــصوله فــــي المــــستقبل وهكــــذا" ْ َفيفي ُ وهــــذا التحــــول .ُ ّ

ّواالشــتقاق إنمــا يلحــق األصــول الدالــة ع َ ُ التــي ] هــي[َّلــى األفعــال واألحــداث ألن هــذه ُ
ٍتتغير وتستحيل من طور إلى طور لما ينتابها من العوارض ٍ ً فالضرب مثال يختلف :ُ

 .ّ الفاعلية والمفعوليـة إلـى غيـر ذلـك مـن االعتبـاراتباختالف زمن حدوثه وباختالف
ُأمــا األصـــول الدالـــة   وهـــي مـــا يـــسمونه بـــالجواهر واألســـماء –ّعلـــى المـــواد واألعيــان ّ

ُ وال تالبــسها هــذه العــوارض. فليــست بهــذه المثابــة–الجامــدة  تــدل " أرض "  فكلمــة .ُ
ِلعــوارض مــا يطــرُأ  وال يطــرُأ عليــه مــن ا.ّي الــذي نعــيش عليــهعلــى هــذا الجــسم الكــرو
ُ فــال يتحــول لفظــه وال يــشتق منــه غيــره.علــى األفعــال واألحــداث ّ ُ ُ اللهــم إال مــا ســمع .ّ َّ

التـي اشـتقوا منهـا " حجـر "  كمـادة :ّ ومـا حولـوه هـم بَألـسنتهم.عن أهـل اللغـة أنفـسهم
ُاستحجر الطين ّ َ

َاسـتنوق الجمـل" اقـة ن"  ومـن )١( َ ًْ ْ
ْسـيف "  ومـن .)٢( َسـافه أي ضـربه" َ َ 

ْسه إذا َأصاب رأسهَرَأ" ْالرأس "  ومن .)٣(بالسيف َ
)٤(.   

ٌّوقد يقال إن االشـتقاق سـماعي بالجملـة َ َّ َ أي يرجـع فيـه إلـى مـا ورد عـن العـرب ،ُ ُ
ّ فاالســم الجامــد الــذي ســمع أنهــم حولــوه واشــتقوا منــه نتــابعهم فيــه:ِأنفــسهم ّ َ ُ ُ والمــصدر .ُ

ّالذي سمع أنهم اشتقوا م ًنه صيغا معدودة ُ ً  .وما ال فـال. َ وننطق بها،هالنا أن نستعملِ

َّفلــيس لــك أن تــشتق مــن كلمــة  "  وال مــن كلمــة .الجامــدة فعــال كاســتحجر" الحــصا " َ

                                                 
ّوتحجـر مـا وسـعه اهللا. صـلب كـالحجر: ّاستحجر الطين وتحجـر  )١( أسـاس . ّضـيقه علـى نفـسه: ّ

 . حجر: البالغة
ٍمثــل يــضرب للمخلــط الــذي يكــون فــي حــديث ثــم ينتقــل إلــى غيــره ويــضرب : الجمــلاســتنوق   )٢( ِّ َ

َأيــضا لمــن يظــن بــه غنــاء وجلــد ثــم يكــون علــى خــالف ذلــك َُ َ َ ّ : قــال ابــن ســيده اســتنوق الجمــل. ً

. ّللعزيــز يــذل: وقــال) التمثيــل والمحاضــرة(ورواه الثعــالبي فــي كتابــه . ّصــار كالناقــة فــي ذلهــا

  .١٣٠٥ برقم ٢٧٤: ١ معجم األمثال العربية
ْسيفه ضربه بالسيف وسفتهسافه ي  )٣( ُ  . سيف: القاموس المحيط. ضربته بالسيف: ُ
ُبطنــت البعيــر إذا ضــربت : ومثلــه. رأس: القــاموس المحــيط.  أصــاب رأســه– كمنعــه –َرأســه   )٤(

ًبطنه ورأيت فالنا   . ٥٩: انظر المالحن، ..وهكذا .. ضربت رئته: ُ
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ْرجــل "  و."ْســهم  َرجلــه تعنــي رمــاه بالــسهم وأصــاب رجلــه" ِ ََ َ
 كمــا قــالوا فــي الــسيف .)١(

َســـافه َ وفـــي الــــرأس رَأســـه.َ َ ُذلــــك يقـــال فــــي ُ ومثـــل . هــــذا مـــا يقــــال بالنـــسبة للجــــواهر.ْ
 ، مــا ســمع مــنهم فإننــا نقتــصر فــي المــشتقات منهــا علــى:المــصادر وأســماء األحــداث

 ."نحيف "  وقد قالوا هم ،كضامر" ِناحف "  فال نشتق من النحافة .ا عنهمُونقل إلين

ِمضمر العداوة وقد قالوا هـم كاشـحبمعنى " كشيح " ْشح َوال من الك ِ وال مـن الـسخط .َ ْ ُّ

 .زةم وقــــد قــــالوا هــــم َأســــخطه بــــاله،َّ كهيجــــه إذا َأغــــضبه–د الخــــاء  بتــــشدي–َّســــخطه 

"  ومــن أحــب – نــستعمله فــال" ّحــاب  " )٢(ولــم يــشتقوا" محبــوب " ّواشــتقوا مــن الحــب 

ّمحــب  ِ ّمحــب " بــصيغة اســم الفاعــل ولــم يــشتقوا " ُ َ بــصيغة اســم المفعــول فــال نقولــه " ُ

َّ ومحصل القول أ.نحن وهكذا َن اشتقاق كلمة من ُ ُقصد إليه العـربَُأخرى مما يَّ ُ ِ  ولـه ،ْ

ــــه َ وأســــلوب يجــــرون عليــــه،ٌعنــــدهم قيــــاس يعرفون َ وال يجــــوز لمــــن جــــاء بعــــدهم أن .ٌ َ ُ
َأجمـع أهـل اللغـة  " :)٤( قـال ابـن فـارس.ّ عليهم في اشتقاق ما لـم يـشتقوه هـم)٣(يفتات

َّإال من شذ ْ َ ً منهم أن للغة العرب قياسا،َّ ِ َ وأن العـرب تـشتق بعـض الكـالِ  .م مـن بعـضَ

ّوأن اسم الجن مشتق من االجتنان ْ وأن الجيم والنون تـدالن أبـدا علـى الـستر.َ ِّ ً ّ  تقـول :َّ

َّ جنة:العرب للدرع ُ وأجنـة الليـل.ُ َ وان اإلنـس . جنـين َأي فـي بطـن ُأمـه وهـذا.َّ ْ ] مـن [ ِ

َ علــم ذلــك .الم العــربُ وعلــى هــذا ســائر كــ. أبــصرته:َ يقولــون آنــست الــشيء:الظهــور

                                                 
 المستـــشرق – ومالحظتـــه حـــق –َالحـــظ علـــى قولنـــا :  الموضـــع بقولـــهّعلـــق المؤلـــف فـــي هـــذا  )١(

ذكـــر التـــاج فـــي مـــستدركه ): راجعـــه فـــي المالحـــق(فقـــال فـــي تقريظـــه لكتابنـــا هـــذا ) جويـــدي(

ْرجله إذا أصاب رجله: واللسان وغيرهما أنه يقال َ َ.  
ًأي لم يشتقوه اشتقاقا فصيحا مقرونا بكثرة ا: " َعلق المؤلف ههنا بقوله  )٢( ً ً ٕ واال فقد استعمل الستعمال،ّ

ّمحب "  ّعلى قلة، قال عنترة العبسي" ُ ّ:  

ّولقد نزلت فال تظني غيره     َِمني بمنزلة المحب المكرم    ِ ْ ِّ  
َافتات علي الباطل  )٣( َّ  .افتات:  القاموس المحيط–ّاستبد : وافتات برأيه. اختلقه: َ
صــاحب مجمــل اللغــة ومعجــم  ٣٩٥أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــو الحــسين ت : ابــن فــارس  )٤(

 .مقاييس اللغة
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َمن ع ْ ْ وجهله من جهللم،َ َ َ
ٌ وهـذا مبنـي أيـضا علـى أن اللغـة توقيـف:َقـال. )١( َّ ً َّ فـإن :)٢(ٌّ

َالـــذي وقفنـــا علـــى أن االجتنـــان الـــستر هـــو الـــذي وقفنـــا علـــى  ْ ََ ََ َُ ِّ َ ٌأن الجـــن مـــشتق منـــهَّ ّ ِ َّ. 

َوليس لنا اليوم أن نخترع ْ َ وال أن نقول غير ما قالوه.َ َ ً وال أن نقيس قياسا لـم يقيـسوه،ْ َ ْ، 

َألن فـــي ذلـــك فـــساد اللغـــة َ وبطـــالن حقائقهـــا،َّ ْ ونكتـــة البـــاب أن اللغـــة ال تؤخـــذ : قـــال،ُ َ َُّ ِ

ُقياسا نقيـسه اآلن نحـن  َن أشـبه بُأمـات ولـد ّ فمـواد اللغـة العربيـة َأذ.)٣(انتهـى كالمـه" ً َّ ٍ َّ ُ
َّ اللغة أوالدا وذراري هي المشتقاتُلمنها أه َ ِ وقد كانت بعض تلـك األمـات والـذرا.ً ّ ُ ري ُ

ِنافرة آبدة في البـوادي وبـين أحيـاء العـرب ً ً والـبعض اآلخـر منهـا مستأنـسا متحـضرا،ً ًّ ْ ُ ُ. 

ّفجــاء األصــمعي َ
َ وأبــو عبيــدة)٤(

َوَأضــرابهما فأن◌ســوا شــوارد )٥( َّ َ وقيــدوا أوابــدهاهاُ  ثــم .َّ

ِيدلون بها إلى أصحاب المعاجمجعلوا  ُ ِ فأودعهـا هـؤالء مـع مـا .ّ والمـشتغلين بالتـدوينُ ُ َ
ّ كما يـودع المؤلفـون فـي فـن المملكـة الحيوانيـة ،َعوا بطون األسفارأود َ ِ  –فـي تـآليفهم ُ

َأســماء الحيوانــات ورتبهــا وأجناســها ََ ِ وببركــة هــذه القــوة .ِ  –ِ قــوة االشــتقاق أو التوالــد –ّ

ُتمــــــت لغــــــة العــــــرب وتكــــــاثرت حتــــــى بلــــــغ عــــــدد كلماتهــــــا علــــــى مــــــا قالــــــه حمــــــزة  َ ْ ُ
ٍ ما بين مشتق واسم جامد وعلم شـخص.)٧( كلمة١٢.٣٥٠.٠٥٢)٦(األصفهاني َ َ ٍ َّ أمـا .ّ

                                                 
  .٣٤٦، ٣٤٥: ١ والمزهر ٥٧: الصاحبي  )١(
ّوهذا أيضا مبنـي علـى مـا تقـدم مـن قولنـا فـي التوقيـف: قلنا: عبارة ابن فارس في الصاحبي  )٢( ّ ً :

 . أن لغة العرب توقيف: ٦ّ وكان ابن فارس قد قرر في كتابه ص ٥٧
 .٣٤٦: ١ والمزهر ٥٧: الصاحبي  )٣(
انظـر إنبـاه .  هــ٢١٦ت . ُعبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبـو سـعيد: األصمعي  )٤(

 . ١٦٢: ٤ واألعالم ١٩٧: ٢الرواة 
ّمعمــر بــن المثنــى التيمــي بــالوالء، مــن أئمــة اللغــة واألدب ت : أبــو عبيــدة  )٥( ّ َ  هـــ انظــر إنبــاه الــرواة ٢٠٩َْ

  . ٢٧٢: ٧ واألعالم ٢٧٦: ٣
ــ نــشر لــه مجمــع اللغــة ٣٦٠حمــزة بــن الحــسن األصــفهاني، مــؤرخ أديــب ت : نيحمــزة األصــفها  )٦(  هـ

  . ٢٧٧: ٢  واألعالم٣٣٥: ١ر إنباه الرواة انظ. اب التنبيه على حدوث التصحيفبدمشق كت
نقــل عنـــه " الخــصائص والموازنـــة بــين العربيــة والفارســية " لحمــزة األصــفهاني كتــاب ســمهاه   )٧(

 .  وما بعدها٧٤: ١ المزهر. السيوطي هذه األرقام
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َالمشتقات وحدها فقد بلغت سبعين ألف كلمة ُكيـف والكـرم مـن  –ُ ولم يبخـل العـرب .َ
 فكـــان :َّ تفـــوق حـــد التـــصورً فوضـــعوا لهـــا أســـماء: بعـــض المعـــاني علـــى–ســـجاياهم 

ُللسيف ألف اسم  .)٤(مئـة أربـعوللداهية . )٣(ئةُ ولألسد خمس م.)٢(ئتانوللثعبان م. )١(ِ

ّتكاثر أسماء الدواهي من الدواهي " )٥(حتى قال الثعالبي ّ ُ")٦(.   

َأفانينه على هذه الصورة ربما كان من مزايـا لغـة ّوطريقة االشتقاق هذه وتشعب  ّ
َّه كاف في الداللة على أن تلك اللغـة إنمـا تكونـت  وهو وحد.ِلعرب التي انفردت بهاا َ ّ ٍ

ّالرتقـــاء الطبيعـــي ِ النـــشوء وا)٧(بمقتـــضى نـــاموس
ْ وعلـــى تزييـــف قـــول مـــن قـــال–ِ َ ن  إ:ِ

ْاللغــة ُأنزلــت فجــأة هكــذا " "َّحتــى" يقــال فيهــا مثلمــا قيــل فــي ْ أو أن.ًهمــت بغتــة َأو ُأل.َ

  ."ُخلقت

ّواذا أذعنــا إلــى هــذا الــرأي فــي تكــون اللغــة مــن أنــه كــان علــى مقتــضى نــاموس  ّ ٕ
ًاعدة يظهـر أثرهـا فـي حيـاة ّطبيعي كان علينا أن نساعد هذا النـاموس فـي عملـه مـس

لغتنا العربية وانتعاشها ومجاراتها لغيرهـا مـن اللغـات الحيـة التـي تريـد القـضاء عليهـا 

   .والحلول محلها

                                                 
 مبالغــة كبيــرة والشــك أنــه يــدمج بــين أســماء الــسيف ونعوتــه – رحمــه اهللا –فــي كــالم المؤلــف   )١(

 .  وما بعدها١٦: ٦انظر المخصص . الكثيرة
  .٤٠٩: ١ والمزهر ١٠٦: ٨انظر المخصص   )٢(
 .٥٩: ٨انظر المخصص   )٣(
  .١٤٢: ١٢انظر المخصص   )٤(
محمد بن إسماعيل، أبو منـصور، مـن أئمـة اللغـة واألدب، مـن أهـل عبد الملك بن : الثعالبي  )٥(

 . ١٦٣: ٤األعالم .  هـ٤٢٩نيسابور ت 
  . ٢٠٠: فصل في الدواهي: الباب الثالثون: فقه اللغة  )٦(
شـــفاء . وردت كلمـــة النـــاموس فـــي الـــسيرة النبويـــة علـــى لـــسان ورقـــة بـــن نوفـــل بمعنـــى الـــوحي  )٧(

. بــد الــرحيم ضــمن الكلمــات التــي جــاءت عــن اليونانيــةع.  وذكرهــا الــدكتور ف٢٥٨: الغليــل

 .ًوسيرد ذكرها الحقا.  والمؤلف يستخدمها بمعنى القانون٥٦: المعرب
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َوما قلناه آنفا من أن االشتقاق هو من وسائل َّ ّ وتوالد موادها،.ِّ نمو اللغةً ِ وتكاثر ِ

َ إنما نعني بـه مـا يـسمونه االشـتقاق الـصغير–كلماتها  ْ وهـو أن يكـون بـين اللفظـين .ّ
ِيــضرب" "ضــرب" مثــل اشــتقاق :تناســب فــي الحــروف والترتيــب ْ " ضــارب" "اضــرب" "َ

ْمن مادة الضرب" مضروب" ّ وهذا النـوع مـن االشـتقاق هـو الـذي يتبـادر إلـى الـذهن .ّ
ً ألنه األوسع دائرة.)١(عند اإلطالق ُ ً واألكثر نتاجا،َ ِ َ واال فـإن فـي لغـة العـرب وسـائل .ُ َّ ٕ

ّخـــرى لنموهـــا وتكـــاثر كلماتهـــا هـــي مـــن قبيـــل االشـــتقاق الـــصغير المـــذكور إال أنهـــا ُأ َ ِ ّ
" اإلبـــدال"و" ْالقلـــب"د بهـــا  وُأريـــ،ُ وتتحـــرك فـــي دائـــرة َأضـــيق،تجـــري علـــى نمـــط آخـــر

  ."النحت"و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٤٧، ٣٤٦: ١المزهر   )١(
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  )١(ـبــالقل
  

 وهـو َأن يكـون بـين اللفظـين تناسـب فـي اللفـظ .ًويقال له أيـضا االشـتقاق الكبيـر

ــــبوالمع ــــى دون الترتي ــــل فعــــل :ن ــــذ" مث َجب َ ــــإن .)٢("الجــــذب " المــــشتق مــــن مــــادة " َ َّ ف

ّ وانمــا . والمعنــى فيهمــا متناســب.ُهــي عينهــا فــي المــشتق منــه َالحــروف فــي المــشتق ٕ
َالفرق بينهما أن الباء في األول قبل الذال على عكس الثاني  وهذا مـا أرادوه بالقلـب .َّ

َر كـضرب مـن الـضرّ أما االشتقاق الـصغي.في هذا المقام ََ  فإنهمـا اتفقـا فـي األمـور بَ

   . الحروف والمعنى والترتيب:الثالثة

ًويحسن هنا التنبيه على شيئين َّ ُ ْ:   

ََّأن الكلمة األكثر شيوعا وتداوال تجعل األصـل المـشتق منـه )١ َ ُ َ ُ ً ً َ ً واألخـرى األقـل شـيوعا .َ َّ

ًتجعـــل مـــشتقا َفمـــن ثمـــة كـــان الجـــذب هـــو األصـــل وجبـــذ هـــ: ُ َ َُ َ ّو الفـــرع المـــشتقََّ  ألن :َ

َ دائر على َألسنتهم َأكثر من )جذب(    .جبذٌ

ٌ واحدا◌ فـال بـد َأن يكـون فـي أحـدهما شـيء مـن )جذب وجبذ(مهما كان معنى  )٢ َّ َ ً
َّ كـَأن يكـون الجـذب فـي َأحـدهما أشـد مـن اآلخـر،َالمعنى لم يالحظ في اآلخر ُ َ ْ، 

َأن يكــون بـــين " ف َ ولعـــل قــولهم فــي التعريــ.ًأو مــستعمال فــي حالــة دون حالــة

                                                 
 . ٤٧٦: ١ والمزهر ٣٢٩: انظر الصاحبي: القلب  )١(
: ال ابــن فــارسقــ. ًيريــد أن هنــاك تناســبا فــي اللفــظ والمعنــى بــين فعــل جــذب والفعــل جبــذ ولبــك وبكــل  )٢(

لبــك : اإلحالـة الـسابقة وفـي اللـسان: الـصاحبي والمزهـر. ّولـيس فـي القـرآن شـيء مـن هـذا فيمـا أظــن

ومــن أمثــالهم . ّخلــط: َالخلــط، وبكلــه إذا خلطــه، وبكــل عليــه: ْوالبكــل. وبكــل بمعنــى مثــل جبــذ وجــذب

ْبكــل مــن البكــل ة مــن الكلمــات  طائفــ٤٧٦: ١وهــو اخــتالط الــرأي وقــد ذكــر الــسيوطي فــي المزهــر : ْ

ًنقال عن العلماء، ذكروا أن فيها قلبا وأن كل زوج منها بمعنى انظـر المزهـر . وفـي المـسألة خـالف. ًّ

 . ٣٤٠، ٣٣٩: ١  وشرح القصائد التسع المشهورات٤٨١: ١
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 .)١(مما يشير إلى ذلـك" اتحاد في المعنى " دون " ٌاللفظين تناسب في المعنى 

  :ًويتضح هذا أيضا فيما نذكره من أمثلة القلب

ُالشوب "  ْ َقـدمت الـواو علـى الـشين  فـإذا .َ شاب اللبن بالمـاء خلطـه بـه.ُ الخلط:"َّ َّ

قلـت ٕ واذا .م األخـالط مـن النـاسوهـ" َأو شـاب " ثم جمعتها صـارت " ْشب َو" وقلت 
ْوبش "  َوكان معناهـا أيـضا أخـالط النـاس" باش َأو" وجمعتها صارت " َ َوأوبـشت . )٢(ً َ

ُاألرض أنبتــت واخــتلط نباتهــا َ ْ
ْبــوش " ٕ واذا قلــت .)٣(  كــان معناهــا –مقلــوب مــا تقــدم " َ

ّالقــوم المختلطــين مــن قبائــل شــتى َ ٌ والبــوش أيــضا طعــام بمــصر .َ ً ُ ْ ْمــن حنطــة َ َوعدس ِ َــ
َّيجمــع ويغــسل فــي زبيــل ويجعــل فــي جــرة ويطين ويجعــل فــي َــ ُ ٍ َّ ُ ّ ّ وقــد ســمي ، التنــورِ ُ

ً وتــركتهم هوشــا بوشــا مختلطــين.)٤(بــذلك لمــا فيــه مــن االخــتالط ّوبوشــوا تبويــشا . )٥(ً
  .اختلطوا

                                                 
  : قال أبو جعفر النحاس في شرحه لبيت زهير  )١(

ٍلدى أسد شاكي السالح مقذف     ّلـه لبـد أظفاره لم تقلـم  ٍّ ٌ  
ّشــاكي الــسالح بمعنــى شــائك ثــم أخــر اليــاء، كمــا قــال اهللا عــز وجــل  ّ ٍهــار علــى شــفا جــرف

ُوهــــذا القلــــب الــــصحيح عنــــد البــــصريين، وأمــــا مــــا يــــسميه .  أي هــــائر٩/١٠٩ التوبــــة فانهــــار بــــه
ٕجبذ وجذب فليس هـذا بقلـب عـن البـصريين، وانمـا همـا لغتـان ولـيس بمنزلـة : القلب، نحو: الكوفيون

  . ٣٤٠ ،٣٣٩: ١ظر شرح القصائد التسع ان. شاك وشائك
   /: ٤٨١: ١ًنقال عن المزهر / وقال السخاوي في شرح المفصل 

ًإذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدرا لئال يلتبس باألصل، بل يقتصر على مصدر األصل ليكون شـاهدا  ً
نحـاة بـأن فـإذا وجـد المـصدران حكـم ال. ًيـئس يأسـا، وأيـس مقلـوب منـه وال مـصدر لـه: لألصالة نحـو

ٍكل واحد من المصدرين أصل، وليس بمقلوب : وأهل اللغة يقولـون.  من اآلخر نحو جبذ وجذبٍ
  . إن ذلك كله مقلوب

 .َّاألخالط من الناس والرعاع: أشواب واألوباش واألوشاب): وشب: (في اللسان  )٢(
: ويقـال. تفرقـة المأوبـاش مـن الـشجر والنبـات وهـي الـضروب) األرض(وبهـا ): وبـش: (في اللسان  )٣(

ًما بهذه األرض إال أوباش من شجر أو نبات، إذا كان قليال متفرقا ً ٍ ٌ. 
ْالبوشـة بمعنـى القـدرة عنـدهم، أو هـي قـدر: ٢٥٩: ٢في معجم تيمور: البوش  )٤(  مخـصوصة صـغيرة ِ

  .ّالقفة: ّيوضع فيها اللبن الرائب عندما يريدون عمله جبنة، والزبيل
  ". بوش" العبارة في اللسان   )٥(
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َخرشـــــب" ـــــم يحكمـــــه" َ ـــــه إذا ل ـــــت:)١(َعمل ـــــاء وقل ـــــى الب ـــــشين عل ـــــدمت ال ـــــإذا ق ِ ف َ َ َّ: 

   .ًمعناه أيضا َأنه لم يحكم العملَ عمله كان )٢("خشرب"

ُ وَألفــــه واو.)٣(فــــوق المــــاء عــــال عليــــه" طفــــا" َ فــــإذا قــــدمتها علــــى الفــــاء صــــارت .ِ

َ وذلــك أن مــن طفــا علــى . ومعناهمــا متناســب متقــارب. فطــاف مقلــوب طفــا.)٤(طــاف
" ومنــه . ٕ وانمــا هــو طــائف متنقــل علــى ســطحه.وجــه المــاء قلمــا يثبــت فــي موضــع

ْالطـــوف  ُب تـــنفخ ويـــشد بعـــضها إلـــى بعـــض ثـــم تركـــب ويحمـــل عليهـــا فـــي َرِوهـــو قـــ" َّ َ ُ ُُّ

ُ فالطوف المذكور من طاف لك.)٥(البحر ْ َنه مالحظ فيه معنى طفـاَّ البلـدة ( والطـائف .ُ

ْ طفــت علــى – فيمــا زعمــوا – ســميت بــذلك ألنهــا .اســم فاعــل مــن طــاف) المعروفــة َ َ

ّالماء في زمن الطوفان َكيف جعلوا الطوف فانظر .)٦(ِ ً والطفو واحداَّْ َّ.  

                                                 
 ).خرشب(وذكره صاحب القاموس المحيط في . لم يذكر صاحب اللسان هذا المعنى  )١(
 ).خشرب(لم تذكر في اللسان وذكرت في القاموس المحيط   )٢(
ًطفا الشيء فوق الماء يطفو طفوا وطفوا ظهر وعال ولم يرسب) طفا(في اللسان   )٣( ُ ً َّ ْ . 
ًطــاف بــه الخيــال طوفــا) طــوف(اللــسان   )٤(  وطــاف بــالقوم ).ًوانظــر أيــضا طيــف( بــه فــي النــوم ّألــم: ْ

ًوعليهم طوفا وطوفانا ومطافا وأطاف ً أحاط : استدار وجاء من نواحيه، وأطاف فالن باألمر: ًَ

  . به

ّوالطوف أيضا خشب يشد ويركب عليه في البحر والجمع أطواف وصاحبه طواف  )٥( ّ ً ًومنـه أيـضا مـا . ّْ

 مـصطلح الـسفينة عنـد لتفصيل انظـر كتـابول) طوف(لسان عن ال... ب والعيدانّيسوى من القص

 . ١٧٠: العرب
ّالمبنـــي حولهـــا ) ســـورها(ّجـــاء فـــي معجـــم البلـــدان أن الطـــائف ســـميت بـــذلك بـــسبب حائطهـــا   )٦(

ًوالطــائف هــو وادي وج وهــو بــالد ثقيــف، بينهــا وبــين مكــة اثنــا عــشر فرســخا. المحــدق بهــا ّ .

  .٣٦١: ٥ ّ و  وج٨: ٤الطائف : انظر معجم البلدان
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ُ وألفه ياء ألنه من سـاع المـاء يـسيع جـرى.ُالجزء من الزمان" الساعة" ٌ
 وناقـة .)١(

ّال يـــستقر ســـميُ ولمــا كـــان الجـــزء مــن الـــزمن ينقــضي و.مــسياع تـــذهب فــي المرعـــى ُّ 

َّتــسوع تخلــت بـــال راع ســاعت اإلبـــل : َأو َأن ألــف الـــساعة واو.ســاعة  ويقــال فـــالن .ُ

َســـاعة إذن ســـوُل ْ فأصـــ.)٢(ضـــائع ســـائع َ َ قـــدمت العـــين علـــى الـــواو وقلـــت  فـــإذا.َعةٍ َ ّ
ّأو تخــص بالــساعة مــن  [.لكلمــة بمعنــى الــساعة المعروفــة صــحت وبقيــت ا)٣("ســعوة"

  .)٤(]الليل

"ّحـــف"
ً الفـــرس أو الطـــائر حفيفـــا)٥(  .ُ ســـمع لـــه صـــوت عنـــد ركـــضه أو طيرانـــه:ُ

ُوحف الشجر ُ الحيـة كـان لجلـدها َّ وحفـت.ٌ كـان ألغـصانه وأوراقـه حفيـف أي صـوت:ّ ّ
ْحفيــف أي صــوت عنــد مــشيها َ َ فــإذا قلبــت الكلمــة وقلــت.ٌ ًحــت الحيــة تفــح فحيحــا َ ف:َ ّ َِّ ُ َّ

ْ أن صــوتها كــان مــن فمهــا ال مــن جلــدهاَأردت ُ فــالفحيح مقلــوب الحفيــف ومعانيهمــا .َ ُ
   .متقاربة متناسبة

  

  

  

  

                                                 
. الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وسـاع وتـصغيره سـويعة) سوع(اللسان   )١(

 .ًوالليل والنهار معا أربع وعشرون ساعة
ِضائع سائع ومضيع مسيع ومضياع مسياع: ومن اإلتباع): سيع(اللسان   )٢( ُ ُ.  
  . الليل الليل واألسعاء ساعاتنقل عن ابن األعرابي أن السعوة الساعة من) سعا(اللسان   )٣(
 .زيادة من الطبعة الثانية  )٤(
األول ضــرب مــن الــصوت والثــاني أن يطيــف : الحــاء والفــاء ثالثــة أصــول: قــال ابــن فــارس  )٥(

  . الشيء بالشيء والثالث شدة في العيش
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  )١(دالــاإلبـ
  

ًويــسمى االشــتقاق األكبــر أيــضا َ َ ٌ بــين اللفظــين تناســب فــي المعنــى َ وهــو أن يكــون.َّ
ُ إذ هــو فــي كــل منهمــا الــصوت المكــروه : المعنــى متقــارب.َوالمخــرج نحــو نعــق ونهــق ٍ

ً ولـــيس بينهمـــا تناســـب فـــي اللفـــظ ألن فــي كـــل مـــن الكلمتـــين حرفـــا ال يوجـــد .الممقــوت ٍّ َّ ٌ
 – َ غير أن الحـرفين اللـذين اختلفـا فيهمـا أعنـي العـين والهـاء.نظيره في الكلمة األخرى

ُ فـإن مخرجهمـا الحلـق.متناسـبان فـي المخـرج َ َ ولـذلك سـمي هـذا الـضرب اشـتقاقا أكبـر .َّ ً ُ َ ّ ُ
  .أي َأبعد عن االشتقاق الصغير من أخيهما الثالث المسمى بالكبير

ّأن يعــرف أيهمــا األصــل المــشتق) )٣( ونهــق)٢(نعــق(ُوقــد يــصعب فــي  ُ ّ ّ منــه وأيهمــا ُ ُ
ََّأن وحن(و. )٥()فدخ وفضخ( و.)٤()وفدغفدح (ُ مثلهما في ذلك .ُالفرع المشتق َّ()٦(.   

                                                 
 مـن: ٣٣٣: قـال ابـن فـارس فـي الـصاحبي. ّاإلبدال، المقصود به اإلبدال اللغوي، وهو سماعي  )١(

ٍســنن العــرب إبــدال الحــروف واقامــة بعــضها مقــام بعــض، ويقولــون ٕ ّمدحــه ومدهــه، وفــرس رفــل : ُ ِ ٌ
: وقــد جمــع أبــو الطيــب اللغــوي األلفــاظ التــي جــاءت باإلبــدال فــي كتابــه) أي ســابغ الــذيل(ّورفــن 
  .القلب واإلبدال: كما جمع قبله ابن السكيت طائفة صالحة في كتابه. اإلبدال

ّلــيس المــراد باإلبــدال أن العــرب تتعمــد تعــويض : قــال أبــو الطيــب فــي كتابــه: ٤٦٠: ١وفــي المزهــر 
ٍحرف من حرف وانما هـي لغـات مختلفـة لمعـان متفقـة، تتقـارب اللفظتـان فـي ٍّ ٍ  لغتـين لمعنـى واحـد، ٕ

  . حتى ال يختلفا إال في حرف واحد
  . مبدلة وما بعدها طائفة صالحة من األلفاظ ال٤٦٠: ١هذا وقد ذكر السيوطي في المزهر 

  . باب المبدل من الحروف: ٦٦٨الباب  / ٤٠٤: ٢ّوانظر الغريب المصنف 
َنعق الغراب ينعق ونعب ينعب  )٢( َْ َ  .٣٧٦: ١ّالغريب المصنف . ِ
ٌوللحمار شحيج وسحيل وتعشير ونهيق وحشرجة ونشيج  )٣( ٌ  .٢٠٣: ٢ّالغريب المصنف . ٌ
:  إال للــشيء الرطــب وقــال ابــن فــارسفــدخ رأســه بــالحجر شــدخه وال يكــون: َفــدخ يفــدخ تقــول  )٤(

  .فدغ: فدخ ومعجم المقاييس: قاموسال. ّالشدخ:ْزعم ابن دريد أن الفدغ
ٍفــضخ الــشيء كــسره وال يكــون إال فــي شــيء أجــوف وشــدخه كافتــضخه  )٥( وقــال . َوفــضخ عينــه فقأهــا. َ

  .فضخ: القاموس والمقاييس. الفاء والضاد والخاء كلمة تدل على الشدخ: ابن فارس
َّأن الرجل يـئن أنينـا وأنـة وأنـا، وذلـك صـوته بتوجـع، وحـن: تقول: قال الخليل: ّأن  )٦( ّ ً ًّ ًّ ّ  مـن الحنـين وهـو ّ

ّالمقاييس أن، حن. ّاإلشفاق والرقة وقد يكون ذلك مع صوت بتوجع ّ. 
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ُقــص الــشيء وقــسه( و.)١()ثلــم وثلــب(و َّ  أو ًراتبــامــازال ( و.ُ طلبــه وتتبــع أثــره)٢()ََّ

ٌبــه شــيء مــن ٌشــيء أي مــا " الطعــب " أو " الطعــم " ِ مــا بــه مــن .ً أي مقيمــا)٣()راتمــا
همهــــم وحمحــــم ( و.ًئا أي شــــي)٥("لواكــــا " و " لواقــــا "  ومــــا ذقــــت .)٤(ة والطيــــبّاللــــذ

ــ.)٧()طــنطن ودنــدن( و.)٦()وغمغــم ُال أو مــا يــسمونه د وكــل هــذا ممــا يــدخل فــي اإلب
  .االشتقاق األكبر النطباق تعريفه عليه

ُلكن علماء االشتقاق إن وقفوا فـي متنـاوالت  ِومفهومـه عنـد " االشـتقاق األكبـر " ْ

للغـة أو المـدققين مـنهم َّ فإن علماء ا– أي حد تناسب اللفظين في المخرج ،هذا الحد

َومفهومه إلى أبعد مـن هـذا" اإلبدال " ّلم يقفوا عنده بل توسعوا في تعريف   وجعلـوه .ِ

                                                 
ّالــثلم هــو تــشرم يقــع فــي طــرف الــشيء كالثلمــة تكــون فــي طــرف اإلنــاء، وقــد يــسمى : فــي المقــاييس  )١( ُّ ّ ْ

ٕلــل أيــضا ثلمــة وان لــم يكــن فــي الطــرفالخ ْ  والثلــب كلمــة صــحيحة وتقــول ثلبــت الــشيء إذا عبتــه. ًُ

 .ثلم وثلب: عن المقاييس. ّمطردة القياس في خور الشيء وتشعثه
ّالقس والقص أصالن يدالن على تتبع الشيء وطلبه  )٢( ّ ّ ّقس، قص: عن المقاييس. ّ ّ.  
ًمازال راتبا على األمـر وراتمـا : يقال  )٣( . المقـيم الثابـت: ًعليـه، أي مقيمـا عليـه، والراتـب والترتـبً

  .١/٤٨اإلبدال 
 .طعب: عن القاموس المحيط  )٤(
ّلــوق الطعــام إذا طيبــه بإدامــه: لــوق كلمــة تــدل علــى تطييــب شــيء يقــال  )٥( ُلكــت اللقمــة : ويقــال. ّ

  .لوق، ولوك: عن المقاييس. ًألوكها لوكا
والهمهمـة والهتملـة والدندنـة قريـب . ًمهـم الرعـد إذا سـمعت لـه دويـاالكالم الـذي ال يفهـم، وه: الهمهمة  )٦(

ّحمحـــم الفـــرس حمحمـــة إذا ردد الـــصوت ولـــم : وتقـــول. ١٦٥: ١جمهـــرة اللغـــة . بعـــضه مـــن بعـــض
 الهمهمة كالم ال تفهمـه وكـذلك مغمـغ كالمـه والغمغمة مثل. ١٣٨: الجمهرة. يصهل كالمتنحنح

  .١٦١الجمهرة . ّإذا لم يبينه
طـنطن البعـوض : حكاية صـوت الطنبـور ومـا أشـبهه وكثـر فـي كالمهـم حتـى قـالوا: نةالطنط  )٧(

  .١٥٨: ١الجمهرة . ًوطنطن الذباب، إذا سمعت له طنينا

. والدندنـــة نحـــو الهينمـــة والهتملـــة وهـــو الكـــالم الـــذي يـــردده اإلنـــسان فـــي صـــدره ال يفهـــم عنـــه  

  . ١٤٣: ١الجمهرة 
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َبحيث يتناول إبدال ح ٍف من حرفرُ ُ وافقـه فـي المخـرج كمـا فـي األمثلـة :ً آخر مطلقاٍ
ِ أو لـــم يوافقــه فيـــه بــشرط حـــصول التناســب المعنـــوي بــين اللفظـــين،الــسابقة ُ

 فمـــن .)١(

 ســـمعت صـــرير : قـــولهم–بـــدال أو االشـــتقاق اإلبـــدالي عنـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي اإل

َالبكرة وصريف الباب والقلم
ِ ال تناسـب بـين الفـاء والـراء:)٢( ْالخـرق ".ِ "  معـروف و )٣("َ

ْالخرب  ْالخرت" و. كل ثقب مستدير)٤("َ  ثقب األذن وغيرها وال تناسب بين القـاف )٥("َ

ُهــدير البعيــر صــوتهما هــديل الحمــام و.ِوالبـاء والتــاء
 .ِ وال تناســب بــين الــالم والــراء.)٦(

َوجمجمة وهم◌ ْ َ َ    . متناسبان في المعنى ال المخرج)٧(همةَْ

َّرص . َّ كــد كــدح:ً حرفــا آخــر مثــل–وقــد يبــدل الحــرف الثــاني مــن الفعــل المــضاعف 

 آخـر ً وتبدل ألف الفعـل النـاقص حرفـا.عَّ رد رد.َّ ضم ضمد.َّ رج رجف.َّ زح زحل.رصف

 دهـدى . احتفـل، احتفـى. محا محق. هذى، هذر.جا زجر ز. سما سمق. رسا رسب:نحو

ْ الحجــى الحجــر. بهــاء بهجــة. حــصا حــصب.ســف َأ أســا)َُأي دحرجــه( .ُ دهدهــه،رالحجــ ِ َِ 

                                                 
 .نا رأي أبي الطيب اللغوي في ذلك وقد سبق أن ذكر٤٦٠: ١انظر المزهر   )١(
: ّصريف البكرة صـوتها عنـد االسـتقاء، وصـريف القلـم والبـاب ونحوهمـا): صرف(في اللسان   )٢(

  .صريرهما
ْهـــو مـــزق الـــشيء وجوبـــه: ْالخـــرق  )٣( َ ـــازة ألن : ْوالخـــرق. خرقـــت األرض أي جبتهـــا: يقـــال. ْ المف

 .خرق: عن المقاييس.  األذنالمثقوبة: والخرقاء من الشاء وغيرها. الرياح تخترقها
ْرجل أخرب وأخرم، وقوم خرب وخرم:  يقال لمثقوب األذن أو األنف٦٣: ١: في اإلبدال  )٤( ُْ ُ ُ ٌ. 
ْالخــــرت   )٥( ، ثقـــــب: َوخـــــرت. َّْالثقـــــب فــــي األذن وغيرهـــــا كـــــاإلبرة والفـــــأس: –ّ بفـــــتح الخـــــاء وضـــــمها –َ

  .رتخ: عن القاموس والمقاييس. المشقوق األنف والشفة: والمخروت
 المرجـع الـسابق . والهـدير صـوت البعيـر٣٧١: ١ّالغريـب المـصنف . صوت الحمـام: الهديل  )٦(

ًهـــدر الحمـــام يهـــدر هـــديرا، وهـــدل يهـــدل هـــديال إذا : ويقـــال: ٥٩: ٢ وفـــي اإلبـــدال ١٠٨: ٢ ً ِ

  .َّغرد
الـذي  وهي الكالم  وهمهم من الهمهمة١٣٥: ١الجمهرة . ًجمجم في صدره شيئا إذا أخفاه ولم يبده  )٧(

  . ١٦٥: ١الجمهرة . ال يفهم
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ْ رخاء رخص).بمعنى العقل( ُ ّ ويحـول ).ق التـراب الـساطعةوهو الغبـار ودقـا(ََ هباء هباب .ََ
َ رب ربــا. إلــى نــاقصاعفالمــض َ َم طمــى طــ.ََّ َ َّ تمــط◌ط تمــطى.َّ ّ إذا (ض البــازي َّ تقــض.ّ

َّ تقضى)َّانقض َّ تظنن تظنى .ََ   ).َّإذا ظن(ََّ

ًويحــول أيــضا إلــى َأجــوف فــي . َّكــع عــن لقيــاه وكــاع إذا خــام ونكــص .َّ ضــره ضــاره:َّ

 وتتــسع  مادتهــاوتكثــراللغــة نظــائر ذلــك مــن ضــروب االشــتقاق والتوالــد التــي تنمــو بهــا 

   .دائرتها
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ْالنحـت َّ)١(  
  

ٌأيـــضا ضـــرب مـــن ضـــروب االشـــتقاقُالنحـــت  ْ َ : ُومعنـــاه فـــي أصـــل اللغـــة البـــري. ً

ُ نحت الخشب والعود إذا براه وهذب سـطوحه:يقال ََّ َ  ومثلـه فـي الحجـارة والجبـال قـال .َ

ِأتعبـدون مـا تنحتعالى  َْ ُوتنحتـون مـن الجبـال بيـ ] ٣٧/٩٥الـصافات [  ُتـونَ َِ  ًوتاـْ
   .]٢٦/١٤٩الشعراء [

ُوالنحت في االصطالح ِجملة فتنزَ أن تعمد إلى كلمتين أو :ْ ِ من مجموع حـروف َعٍ

ّ كلمة فذة تدل–كلماتها  ً َّ ُ على ما كانت تدل عليه الجملة نفسهاً ُ ولما كان هذا النزع.ُ َّْ ُ يشبه َ
  . ً نحتاّميُ سَالنحت من الخشب والحجارة

َ ألن االشــتقاق أن .ًقا بالفعــلَوهــو فــي الحقيقــة مــن قبيــل االشــتقاق ولــيس اشــتقا َّ

ًتنــزع كلمــة مــن كلمــة َ ِ ً والنحــت أن تنــزع كلمــة مــن كلمتــين أو أكثــر.َْ َ ِ ْ ُ وتــسمى الكلمــة .ُ َّ ُ
   .ً منحوتة:المنزوعة

ُوالنحـت ممـا يعرفــه أهـل اللغـة أنفــسهم ُ ِ ِ وجـروا عليـه فــي كالمهـم،ُ  وفـي المعــاجم .َ

ٌاللغوية شواهد كثيرة على ذلك ُ.  

                                                 
ًالعـرب تنحـت مـن كلمتـين كلمـة واحـدة، وهـو جـنس مـن : ٤٦١قال ابن فارس في الـصاحبي   )١(

  :منسوب إلى اسمين، وأنشد الخليل) رجل عبشمي(وذلك . االختصار

ٍأقول لها ودمع العين جار     ْ     ألم تحزنك حيعلة المنادي   :ُ َ ْ  

  .ّحي على: من قوله

َّ مـــذهبنا فـــي أن األشـــياء الزائـــدة علـــى ثالثـــة أحـــرف فأكثرهـــا منحـــوت، مثـــل قـــول هـــذا: وقـــال

ٌْضبطر، من : لشديدالعرب للرجل ا َ   ".ضبر"و " ضبط"ِ

ِصهــصلق : " وفــي قــولهم ْ ) َّوهــو الــشديد الــصوت الــصخاب". (صــلق"و " صــهل: "إنــه مــن": َ

ْالصلدم"ي وف ْالصلد"إنه من " َ   ).وهو الشديد" (الصدم"و " ّ

: ٣، ٣٢٨: ١انظـــر مقـــاييس اللغـــة ". مقـــاييس اللغـــة " رنـــا ذلـــك بوجوهـــه فـــي كتـــاب وقـــد ذك

 . ٤٨٢: ١ وانظر المزهر ٣٤٩
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ُويمكن إرجاع  " ّاسـمي"و" ّوصـفي " و " ّفعلـي "  نحـت :النحت إلى أربعـة أقـسامُ

   ."ّنسبي " و

َ أن تنحــت مــن الجملــة الفعلــي ]النحــت[ فـــ -١ ّ يــدل علــى النطــق بهــا أو علــى ًفعــالِ
والهمـزة األخيـرة " بـأبي أنـت "  إذا قـال )١("ْبأبـأ  " :ُ مثل قولهم: مضمونهاحدوث

َســـبح"  و ."أنـــت " فـــي بأبـــأ منحوتـــة مـــن  ْ َحوقـــل " و " َل َ ْ مـــن ســـبحان اهللا وال " َ

ّحـــول وال قـــوة إال بـــاهللا َ ّ َدمعـــز "  و.َ ْ َســـمعل " و " َ  والـــسالم .َّمـــن أدام اهللا عـــزك" َْ

َفذلك العدد "  و.)٢(عليكم َ َ ْ ُأي قـال فـذلك العـدد قـد بلـغ كـذا" َ َ ِ َ
مـن " ال شـاه "  و.)٣(

َصيره ال شـيء ُ ومنـه قولـه تعـالى .)٤(َّ ُ ُواذا القبـور ب ُ َعثـرتٕ ِ ْ  ] ٨٢/٤االنفطـار[  

َِبعثر " َّفإن  ْ َأي بعث ما فيها وُأثير ترابها" ُبعث وُأثير " ٌمنحوتة من " ُ ِ ُ
)٥(.   

ْالنحت الوص" و -٢ ّأن تنحت من كلمتين كلمة واحدة تدل على صفة بمعناهما أو " فيـُ ً َ َ
ُبأشــد منــه ِضــبط"  نحــو :َّ  وفــي )٦("ضــبط وضــبر " للرجــل الــشديد منحــوت مــن " ر َِ

ّضـــبر معنـــى الـــشدة والـــصالبة ِ  :َ ورجـــل ذو ضـــبارة. مكتنـــز اللحـــم: جمـــل مـــضبور:ّ

                                                 
ّبأبأت بالصبي إذا قلت له بأبي  )١(  .١٦٧: ١الجمهرة . ُ
  . ٤٨٤، ٤٨٣: ١ًأوردها جميعا السيوطي في المزهر   )٢(
. " فـذلك كـذا وكـذا: ه إذا أجمـل حـسابهٌمخترعة من قول. أنهاه وفرغ منه: فذلك حسابه: في القاموس  )٣(

 جملــة الحــساب لقــولهم الفــذالك جمــع فذلكــة وهــي: قــال الواحــدي: ٢٠٥: وفــي شــفاء الغليــل" فــذلك 

ّوهذه لفظة منحوتة مولدة أيضا وليست معربة. فذلك كذا: فيها ً ّ. 
ِلشا إذا خس بعد رفعـة): لشو(في اللسان   )٤( شـاه وال  ال – واوي –) لـشا(وفـي محـيط المحـيط . ّ

ّشــاه فتالشــى تالشــيا ضــمحله وصــيره إلــى العــدم فــصار كــذلك وهمــا منحوتتــان مــن  ) الشــيء(ً

 .ّتالشى المريض أي انحطت همته وقارب الوفاة: والعامة تقول
ّبعثــر الرجـل متاعــه وبحثـره، إذا فرقــه وبـدده وقلــب بعـضه علــى : يقـال: الفــراء): بعثـر(فـي الــصحاح   )٥( ّ

 ٣٢٩: ١بحثـــر : وفـــي المقـــاييس. وبحثرتـــه إذا اســـتخرجته وكـــشفتهبعثـــرت الـــشيء : بعـــض ويقـــال

من بحثت الشيء فـي :  منحوتة من كلمتينوهذه. والبحثرة الكدر في الماء. بحثرت الشيء بددته

ْالتراب ومن البثر الذي يظهر على البدن َ . 
 . ٤٠١: ٣انظر معجم مقاييس اللغة   )٦(
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َُّمجتمـــــع الخلـــــق موثقـــــه ْ الـــــصلد "منحـــــوت مـــــن  .الـــــشديد الحـــــافر" َّالـــــصلدم" ونحـــــو .َ

َصهصلق" ومثل .)١("والصدم وكالهمـا " صـهل وصـلق "الشديد مـن األصـوات مـن" َْ

   .)٢(َّبمعنى صوت

ً تنحـــت مـــن كلمتـــين اســـما مثـــل جلمـــودأن" ُالنحـــت االســـمي "   و -٣ َ
جلـــد " مـــن )٣(

ُ أن تكـــون حـــروف وقـــد يتـــأتى فـــي هـــذا النـــوع."وجمـــد  ِالمنحـــوت عـــين حـــروف  َ َ
ُ ويكـــون أثـــر النحـــت فـــي الـــصيغة والهيئـــة ال فـــي المـــادة،ُالمنحـــوت منـــه  مثـــل :َ

َشقحطب" ْ َ َعلى وزن سفرجل" َ َْ ٌّ وهو اسم للكبش الذي له قرنان كل منهما يحكـي .َ

َ حطــبَّشــق"  ّحبقــر "  ومثــل .)٤("َ ُ ْ ِاســم للبــرد بفــتح الــراء" َ ٍّ َأصــله حــب قــر.َ ُ ُّ  كمــا ،َ

ّيقولــون حــب الغمــام َ علــى هيئــة التركيــب اإلضــافي،َ ّ والقــر بــضم القــاف بمعنــى .َ ُ
ِالبرد بسكون الراء ْ ٍُّحبقر"ُ ويقال هذا الشيء من .َ ْ ِ يعنون من البرد بفتح الراء)٥("َ َ َ .

كالبثور التي تخرج علـى الـشفة عقبـى لبقايا العلة في الجسد ومثله عقابيل اسم [

 وهـو منحـوت مـن كلمتـي .ًبهـذا المعنـى منفـردا" عقابيـل "  ولم يـستعمل ،ّالحمى

ّ تعقبــه أي ولــى : تعقبلــه بمعنــى: وتقــول العــرب)ّعقبــى العلــة( و)ّعقبــى الحمــى( ّ
  .)٦( ]عقبه

                                                 
ْوهـــذه مـــن صـــلد وصـــدم، أمـــا الـــصلد . الـــشديدةالفـــرس : ّالـــصلدمة: ٣٥٢: ٣فـــي المقـــاييس   )١( ّ

ْفالشديد وهو من الصخرة الصلدة   .ْوالصدم من صدم الشيء. ّ
  . ٣٥١: ٣انظر المقايس   )٢(
َوهــذا مــن كلمتــين مــن الجلــد . جلمــد: يقولــون للحجــر ولإلبــل الكثيــرة: ٥٠٧: ١فــي المقــاييس   )٣( َ

َوهي األرض الصلبة ومن الجمد وهي األرض اليابسة َ ُّ . 
 ). شقحطب(القاموس المحيط   )٤(
ٌّحبقـــر ): حبقـــر(القـــاموس المحـــيط   )٥( ُ ْ ــ فعلـــل، ذكـــروه فـــي األبنيـــة ولـــم يفـــسروه،َ ّكــ ُ ْ ّالبـــرد حـــب :  ومعنـــاهَ ّ َ

ّأبـرد مـن حبقـر ويقـال: يقال. الغمام ُ ّعبقـر وأصـله: ِّ ُ ّحـب قـر: ْ ّوالقـر. ُّ والـدليل علـى مـا . ْالبـرد: ُ

ُّأبرد من عب قر: ُذكرته أن أبا عمرو بن العالء يرويه َوالعب اسم للبرد. ّ ٌ ّ . 
  . زيادة من الطبعة الثانية  )٦(
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ّالنحــت النــسبي"و  -٤ َأن تنــسب " ُ ًشــيئا أو شخــصا إلــُ " ُطبرســتان وخــوارزم"ى بلــدتي ً

َمـــثال فتنحـــت مـــن اســـميهما اســـما واحـــدا علـــى صـــيغة اســـم المنـــسوب َ ً ً  فتقـــول :ًَ

ٌّطبرخزي" َ ْ الـشافعي " ويقولون في النسبة إلـى .أي منسوب إلى المدينتين كليهما" ََ

َشــفعنتي ")١("وَأبــي حنيفــة ْ َنفلتــيَح" "أبــي حنيفــة والمعتزلــة"ٕوالــى " َ ُ وال أتحمــل .)٢("ْ ّ
ِؤولية حــسن مثــل هــذه الكلمــات وصــحة اســتعمالها واعتبارهــا مــن الفــصيحمــس ْ ُ، 

ٌوانمـــا َأردت أن اســـتدل بالجملـــة علـــى َأن قـــوة االشـــتقاق فـــي لغتنـــا العربيـــة قـــوة  َّ َّ ٕ
ّعظمى تساعد على ات ُ  الولـود )٣( والمـرأة النـاتق.ِساع نطـاق اللغـة وتكـاثر نتاجهـاُ

ـــسم ـــو أن يكـــون فـــي َأوالدهـــا ال ِقلمـــا يخل ََّّ ـــل .ُج البغـــيضَ ُ فـــال عجـــب إذا وجـــد مث َ ِ ُ
  .اللغة العربية الكريمة حنفلتي وشفعنتي في ذراري

ُوقــد أعملــت الفكــر مــرة فــي كثيــر مــن الكلمــات الرباعيــة والخماســية فوجــدت َأنــه ًُ َ 

ِيمكن إرجاع معظمها إلى كلمت ُِ َّوالحظت أن تكون تلك الكلمـات  .ين ثالثيتين بسهولةُ ّ ُ
ِكــان بواســطة طريقــة النحــت المــذكورة أو بمــا نــسميه ّفــي لغــة العــرب إنمــا  ِ االشــتقاق ِّ

ــي  مــن )٦("هــرول" ومثــل " دحــره فجــرى "  منحــوت مــن )٥("حــرج د"  فمثــل :)٤(النحت

َخـرم وشـرم"مـن أو " َّخـرم وشـوه "  مـن )٧(الكتـاب أفـسده" خـرمش " و" هرب وولـى " َ "

                                                 
: تـوفي بمـصر وأبـو حنيفـة) هــ٢٠٤- هــ١٥٠( إدريـس الـشافعي صـاحب المـذهب محمـد بـن: الشافعي )١(

 .  ببغدادتوفي)  هـ١٥٠ – ٨٠(ّالنعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب 
 . ٤٨٥: ١المزهر   )٢(
ٌ كثر ولدها فهي ناتق ومنتاق:ََنتقت المرأة  )٣( ٌْ. 
ًما يقدمه الشيخ المؤلف هنا اجتهادات شخصية، ألن ما فوق الثالثي ليس منحوتا بالضرورة  )٤( ّ . 
ٍدحرجه دحرجة ودحراجا فتدحرج أي تتابع في حدور  )٥( ُ ً ْ ِْ  .القاموس. ّالمدور: والمدحرج. ً
  ).. هرول" القاموس المحيط . ْالهرولة بين العدو والمشي  )٦(
 ). خرمش(القاموس   )٧(
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ْ وبحثـــرت."َّدعـــه فعثـــر"صـــرعه مـــن  إذا )١("دعثـــره"ومثـــل  َ َ ْ ْبحثـــت وَأثـــارت" الدجاجـــة "َ َْ َ َ َ َ "

   .)٢(التراب لتلتقط الحب وهكذا

ُّوقـــد ظهـــر لـــك ممـــا تقـــدم أن االشـــتقاق قـــوة لنمـــو اللغـــة وتكـــاثر كلمهـــا وتـــشعب  َ ِ َِ ٌ ّ َّ َ َّ

ٍ لكنــه ســماعي مقيــد بأزمــان خاصــة وأشــخاص معينــين.ِصــيغها ٌّ  ولــيس مــن مقــدرونا .ّ

َنحن أن نعمل تلك القوة اآلن في اللغة ِ ُ ّق من مصادرها ونحولت فنش.ُ ً موادها اشـتقاقا َّ َّ

ُوتحــويال لــم يعرفهمــا أهــل اللغــة أنفــسهم ُ وعقولنــا  علــى عمراننــا )٣( اللهــم إال إذا طــرأ.ً

                                                 
ٌوجمـــل دعثـــر. ُالهـــدم والكـــسر: ْوالـــدعثرة. األحمـــق: ْالـــدعثر  )١( ْ َ ِ  القـــاموس .ُشـــديد يـــدعثر كـــل شـــيء: ٌ

  ).دعثر(
ًومن أمثلـة النحـت فعـال الرهمـسة والتـرهمس: " َّعلق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٢( ْ وبيـان ذلـك أن . ِ

ّ يــسره هــذا إلــى ذاك، وذاك إلــى هــذا، فهــو مــن قبيــل مــن األخبــار الــذي لــم يــصح، والــذي) الــرس( ُ
هـم : إذا أفسد بينهم، فـالرس والهمـس متقاربـان، ولـذا ورد فـي اللغـة: ّرس بين القوم: األراجيف، ومنه

ْأمــن أهــل الــرس : ّأي يــسرونه، ومنــه قــول الحجــاج للنعمــان بــن زرعــة" يتراســون الخبــر ويترهمــسونه  ِ

  .ّ وشق العصاي إثارة الفتنةّوالرهمسة أنت ؟ أراد المسارة ف
ٌوأمـر مـرهمس. وأهل الرس هم الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه فـي أفـواه النـاس : والرهمـسة. مـستور: ٌ

ّجلــى : ّوكــل مــن الــرس والهمــس.  بجميعــهُأتــى بطــرف منــه ولــم يفــصح: ورهمــس الخبــر: ّالمــسارة
  . المعنى والمبنى

كلمتي الرس والهمس ولم أر أرباب المعاجم أما الرهمسة والترهمس فأرى أنهما منحوتان من 
ّوضــــموها إلــــى أول فعــــل ) الــــرس(فــــالعرب أخــــذوا الــــراء مــــن كلمــــة . ّصــــرحوا بــــذلك ) همــــس(ّ

تـرهمس مـن : ثـم قـالوا) الهمـس(و ) الـرس(مفيـدة معنـى ) دحـرج(مـن بـاب ) رهمس(فصارت 
أهــــ . اسًكـــل ذلـــك إذا اختلـــق كـــذبا وأرجـــف بـــه، وجعلـــه يـــدور علـــى أفـــواه النـــ. تـــدحرج: بـــاب

  ." ًملخصا من التاج واللسان
  : ّعلق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٣(

ٍوقد صدق حدسي وتحقق ما توقعته بعد ست وعشرين سنة(( ّ مجمـع (فإن مجمعنا المـصري : ْ
أجـــاز االشـــتقاق مـــن االســـم الجامـــد وهـــذا نـــص قـــراره المنـــشور فـــي ) فـــؤاد األول للغـــة العربيـــة

  ):٣٦ ص ١ج (مجلته 
  :شتقاق من أسماء األعيانقرار اال  
  "  في لغة العلوم – للضرورة –ُوالمجمع يجيز هذا االشتقاق "   

إلـى االسـتفادة وتمهيد الطريـق ) االشتقاق(وربما أصدر المجمع قرارات أخرى في الترفيه عن 
 .))منه
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َوعلومنا التي نسميها نقلية ما يفكهـا مـن قيودهـا القديمـة ويجـاوز بهـا سـننها المتبعـة ُ َّ ً. 

َوليس هذا الدور البعيد مما يحسن أن نتكلم عنه ا ْ ُ ُ   .آلنُ

َإذا لـــم يكـــن مـــن حقنـــا أن نـــستعمل تلـــك القـــوة قـــوة االشـــتقاق ونتوصـــل بهـــا  َ إلـــى َ

َتوسيع نطاق لغتنـا فهـل قـضي ُ ِ ُ علينـا هـذا القـضاء نفـسه بالنـسبة إلـى قـوة ِ " التعريـب" ُ

ًبحيــث ال يــسوغ لنــا َأن نأخــذ كلمــات أعجميــة مــن اللغــات األخــرى ٍ َ ْ ُ بجــنس ّ ونجنــسها ،ُ

ُ وتراكيبنـا كمـا كـان يفعـل أهـل اللغـة أنفـسهم فـي عـصورهم ُلغتنا، ونودعها فـي جملنـا ُ
 ثــم ال .َا وشــاءت حــاجتهميقتبــسون مــن لغــات األعــاجم مــا شــاؤوفقــد كــانوا . األولــى

ِيأنفون من استعمال هذه الكلمات المعربة َِّ ّخرج كالمهم بها عن حـد الفـصاحة، وال ي.ْ ُ 

َوال يفقد رونـق عروبتـه وتـأثير بالغتـه ؟  عـضهم إن النحـت مقـصور علـى ٕواذا قـال ب[َ

أحمـد "  فـإن ،لةمدَاأللفاظ التي استعملها العرب فقط كالبسملة والسبحلة والهيللة والح

   :)٢()ّكشف المخبا( قال في كتابه )١(فارس الشدياق

ا مـ مـع أن الوضـع إن، إن الـسبحلة الزمـة وغيرهـا غيـر الزم:هل لعاقل أن يقـول

ًنحــت ألفـاظ ســاغ لنــا نحــن أيــضا أن اغ للعــرب  فـإذا ســ،ُيراعـى فيــه اللــزوم والــضرورة
  .)٣(]نحت ما يلزمنا وتمس إليه حاجتنان

                                                 
.  م صاحب جريدة الجوائـب ولـد فـي لبنـان١٨٨٧ – ١٨٠٤أحمد فارس بن يوسف الشدياق   )١(

ًكـــان عالمـــا باللغـــة واألدب، وتـــرك مؤلفـــات .  فـــي اآلســـتانة، ونقـــل جثمانـــه إلـــى لبنـــانوتـــوفي
 . ١٩٣: ١انظر األعالم . كثيرة

نقــل فيــه ســياحته فــي بــالد اإلنكليــز ومــروره : ّكــشف المخبــا عــن فنــون أوروبــا: اســم الكتــاب  )٢(

مطبوعــات معجــم ال( هـــ ١٢٩٩طبــع فــي الجوائــب ســنة . بكثيــر مــن القــرى والبلــدان األوربيــة

  ).١١٠٦لسركيس 
 . زيادة من الطبعة الثانية: ما بين المعقوفتين  )٣(
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  )١(ريـبـــالتع
  

  

ْلــيس التعريــب فــي اللغــة العربيــة عمــال بــدعا ِ ً ُ ّ ولــيس وجــود اللفــظ المعــرب فــي .َ ِ ُ
ُّضر بقــاؤه ُجــسم اإلنــسان مــن حيــث يــٍجــسم اللغــة العربيــة كوجــود جــسم غريــب فــي 

ً ويـــسمى أيـــضا دخـــيال –َّرب  والمعـــ.وتجـــب إزالتـــه ً  هـــو مـــا اســـتعملته العـــرب مـــن –ُ

ّالــسيد وقــال .ٍاأللفــاظ الموضــوعة لمعــان فــي غيــر لغتهــا
 هــو لفــظ " حواشــيه فــي )٢(

ُوضعه ًغير العرب لمعنى ثم استعملته العرب بناء على ذلك الوضع  َ ُ ً ُ".  

ٌّ تحويــل طبيعــي أو تغييــر تــدرُوالتعريــب بهــا فـــي  يطــرُأ علــى اللغــة ويجــري ّجييٌ

َّنـــاموس مطـــرد ـــه اللغـــة العربيـــة بمجموعهـــا ومـــن أول نـــشأتها كمـــا .ٍ ّ وقـــد خـــضعت ل ْ َ َ
ِآلن وبعد اآلنتخضع ا َّ اللغة العربية بمجموعها معربة ومحولـة عـن َّوأعني بذلك أن.َ ٌ َّ َ

ٌ كمــا يتحــول إليهــا اليــوم كثيــر مــن الكلمــات األعجميــة)٣(لغــة أعجميــة ُ وهــذا التحويــل .ّ

ّحــصل ألول تكــو َ لكنــه وصــل إلينــا بجملتــه فحــسبناه حــ.ًن اللغــة تــدريجياِّ ًصل دفعــة ّ َ َ
َّواحــدة وأن اهللا أوجــ ٍده علــى لــسان رجــلً ُ بــأن أنطقهــا بــه مــن حيــث ال :أو قبيلــة كــذلك ِ ْ

  . ٌ وباطل ما كانوا يظنون. كذا كانوا يظنون. َأو َأوحى إليها به.تشعر

                                                 
ٍالمعرب هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضـوعة لمعـان فـي غيـر لغتهـا وقـال : قال السيوطي  )١( ّ

ّتعريب االسم األعجمي أن تتفوه به: الجوهري، في الصحاح ْعربته :  العرب على منهاجها، تقولّ ّ
  .٢٦٨: ١انظر المزهر . ْأعربتهالعرب و

هـــ مــن ٨١٦ولــد بجرجــان وتــوفي فــي شــيراز . ّهــو الــسيد الــشريف الجرجــاني علــي بــن محمــد  )٢(

 .كتبه كتاب التعريفات
ّ محولــة عنهــا، هــذه مبالغــة مــن المؤلــف ألن غنــى لغــة مــن اللغــات واســتقبالها مــن غيرهــا ال يجعلهــا  )٣(

ّإن ما دخل فيها حو: بل األحرى أن يقال  .. ل إليهاّ
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ّوأكبـــر حجـــة لهـــؤالء علـــى أن اللغـــة تلقيـــت بط ُ َ َّ ِ ٍُ : ُ قولـــه تعـــالى– )١(ريـــق التوقيـــفُ
َّوعلــم آدم األســماء كلهــا َ ّ ] ََأي أنــه تعــالى علــم آدم أبــا البــشر جميــع ] ٢/٣١البقــرة َّ ّ ْ

ِاأللفــاظ الدالــة علــى األشــياء ِ ممــا أنزلــه اهللا إنــزاال علــى لــسان أول نُ فتكــون اللغــة إذ.ّ ّ ِ ً
ْنــاطق بهــا مــن غيــر أن يكــون لــه صــنع فــي وضــعها ٌ ْ ُ َ ْ َّ ولكــن .ٌة فــي توليــدها وال إراد،ٍ

المــراد باألســماء فــي اآليــة ّالمحققــين علــى خــالف هــذا القــول، فــإنهم ذهبــوا إلــى أن 
ّالمذكورة هو المـسميات أي المعـاني واألشـياء التـي تـدل عليهـا األسـماء ُ ُ ّ ُ ال األسـماء ،ِ

   : وذلك ألمور.نفسها

أي عـرض ] ٢/٣١بقـرة ال[  َثم عرضهم علـى المالئكـة َّأنه تعالى قال بعد ذلك ) ١(
ّتعالى المعلومات التي علمها آدم  ْ وال ري.ِ على المالئكة–ِ ّب أن المعلـوم الـذي يـصح َ َ َّ َ

َ العـــرض إنمـــا هـــو األشـــياء التـــي تـــشاهد وهـــي معـــانيفيـــه ُ ُ ُ ال األســـماء .)٢( األســـماءُ
ُنفــسها التــي تــسمع َّ عــرض الجاريــة علــى البيــع وعــرض الجنــد إذا أمــرهم :يقــال. ُ َ َ َ َ

ٕ وانمــا يقــال تالهــا عليــه .ُ وال يقــال عــرض األلفــاظ عليــه.ُ مــا حــالهم ونظــر.عليــه
  .وقرَأها

َأن الــــضمير المنــــصوب فــــي  )٢( ِ يــــدل علــــى أن مــــن جملــــة المعــــروض )عرضــــهم(َّ َّ

َٕأشخاصــــا واال لقــــال  ٌ واألشــــخاص معــــان ال َألفــــاظ.)٣("ثــــم عرضــــها " ً  والمــــراد .ٍ

                                                 
َّالتوقيف يعني أن اهللا سبحانه وتعالى خلق علمـا ضـروريا بتلـك األلفـاظ وتلـك المعـاني، وبـأن   )١( ً ً

ً وانظــر فيــه تفــصيال فــي هــذه ١٧٥: ٢تفــسير الــرازي . تلــك األلفــاظ موضــوعة لتلــك المعــاني
 والمزهــر ١٨١: ١المــسألة ووجوههــا كــذلك انظــر المحــصول فــي أصــول الفقــه للفخــر الــرازي 

  . ١٢٥، ١٠٩المدخل إلى علم اللغة : وانظر.  وما بعدها٨: ١
  . ١٧٦: ٢انظر تفسير الفخر الرازي   )٢(
َلمــا كــان فــي المــسميات مــا ال يكــون عــاقال فلــم قــال: ١٧٧ – ١٧٦: ٢فــي تفــسير الــرازي   )٣( ً :

ألنـــه لمـــا كـــان فـــي جملتهـــا المالئكـــة واإلنـــس والجـــن هـــو : عرضــهم ولـــم يقـــل عرضـــها ؟ قلنـــا
ّء، فغلب األكمل ألنه جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما غلبواالعقال ّ .  

 المالئكــــة ألن ُعلــــم أن ذلــــك ألعيــــان بنــــي آدم أو) " عرضــــهم( إنــــه لمــــا قــــال ٧: وفــــي الــــصاحبي

أو ) عرضــها: (ولمـا ال يعقـل) عرضـهم(ِموضـوع الكنايـة فـي كــالم العـرب أن يقـال لمـا يعقــل 

  ).ّعرضهن(
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ــم يوجــ–بعــرض األشــخاص علــى المالئكــة  ُ أنــه ع–ُدوا بعــد  مــع أنهــم ل ُ رضــت ّ
ُعلى المالئكة مثل أولئك األشخاص وأشكالهم ُ ُ ال ذواتهم وأعيانهم،ُ ُ.   

ــــة)  ٣( َال مزي َّ ِ ــــي أن يعــــرف أســــماء األشــــياءَ ــــى المالئكــــة ف َ آلدم عل ِ ــــة .َ ُ وانمــــا المزي ّ ٕ

َوالمنقبة في َأن يعرف مسمياتها ومعانيها فإن ذلـك ممـا يحـدث فـي نفـسه فـضل  ُ ِ ُِ َ ََّ َ ْ ُ َ ْ َ
ٍ وزيادة ثقة بعنايته وقدرته،ان باهللاإيم َ.   

ـــيم آدم اســـم الـــشيء غيـــر معقـــول وال متـــصور) ٤( ّتعل ٍ ُ ِ َ ً ألن للـــشيء الواحـــد َأســـماء :ُ ِ َّ

ٌ بــــل كثيــــرا مــــا كــــان لــــه فــــي اللغــــة الواحــــدة طائفــــة مــــن .ّمتعــــددة بتعــــدد اللغــــات َ ً

َ كالـسيف مـثال فـإن لـه فـي اللغـة العربيـة ألـف اسـم:األسماء َّ ُا أن لـه ٕ واذا فرضـن.ً َّ

 يكــون –َ أربعــة آالف اســم – الحيــة والميتــة والتــي ســتحيى –فــي ســائر اللغــات 

ُّ وهــو عبــث نجــل .فــي ســردها ومهــر .َم تعلــم للــسيف وحــده خمــسة آالف اســمآد ُ ٌ

ُمقام األلوهية والنبوة عنه ُ وانما المعقول.ّ َ َأن يكـون تعـالى َأرى آدم مثـال الـسيف ٕ َ
ُِبحيث يفهم كيف اصطنع ًلغرض من صنعه مـثال وما ا.ُ  وهـذا هـو العلـم النـافع .ُ

   .كما ال يخفى

ٍومحصل القول إن اللغة العربية وسائر اللغـات اهتـدى إليهـا اإلنـسان بنابـل مـن  َّ َّ

 وتتكاثر على لسانه وتتسع دائرتها بينه وبين المطيفين بـه )١( ثم أخذت تنمي.فطرته

َ كمــــا أن تعريــــب الكلمــــات األعجم.ٕأهلــــه واخوانــــهمــــن  يــــة فــــي اللغــــة بمثابــــة حركــــة َّ

ُ أي أنه عمل قام به واضعو اللغـة أنفـسهم مـضطرين إليـه بـسائق طبيعـي ،االستمرار ٌ ُ
َ وليس هو ممـا حـدث فينـا أو .ّ ثم اتصل بنا نحن وجرينا عليه.من أول عهد الوضع

                                                 
ًنما الشيء والمال ينمي وينمو نميا ونميـا ونمـوا، ونمـا: يقال. الزيادة: النماء  )١( ً ًّ ُ ُِ زاد وكثـر وهـي : ْ

ْالنموة، وأنماه اهللا َّ .  

: ١٢والمحكـم ) نمـو( والـصحاح ١٣٨وانظر إصالح المنطـق . ١٤٢عن هدى مهاة الكلتين   

١٨٠، ١٦٤ . 
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ّاصــطلحنا عليــه ولــم يعرفــه الواضــعون األولــون ُ ً ويظهــر هــذا جليــا إذا طبقنــاه علــى .ْ ّ
َ ولنمهد له أوال بمثال آخر.ِسها وكيفية نشوئها ودخول األفراد في جنسيتهااألمة نف ٍ ً ّ ُ:   

ُفــي الجــسم اإلنــساني قــوة طبيعيــة أودعهــا فيــه خالقــه َ وهــي تمثــل وتحــول دقــائق ،ٌ ّ ّ

ّالمــواد الغذائيــة إلــى دقــائق حيــة يتكــون منهــا مجمــوع جــسم اإلنــسان الحــي ُ َُ ّ  ويحــصل .ٍ

ُهذا التحول في جميع أدوار ح ّ فتمثيل دقيقة مـن دقـائق جـسم الـشاب .ِياة ذلك الجسمُّ ٍ ُ

ُمثال ناشيء عن ناموس أصلي مشت عليه أصل العناصر التي تكون منها مجمـوع  َ ٌّ َُ ْ َ ٍ ً

ِجــسم ذلــك الــشاب عنــد أول نــشَأته وتخلقــه فــي صــلب أبيــه أو رحــم أمــه َ ْ ُ ثــم إن هــذا . ّ

ّالناموس يالزم اإلنسان في جميع أدوار وجوده ويؤثر في َ   . ًّه ما دام حياَ

  



 ٧٣

  ّتكون الجنس العربي
  هــوُء لغتــونش

  

ِولنأخذ اآلن في بيان كيفيـة تكـون الجـنس العربـي ونـشوء لغتـه فنقـول  ِ ّ ِ َ ِ اصـطلح : ْ

ّعلماء اللغات على َأن يسموا المتكلمين باللغة العربية وأخواتها  ُ ِ َالـشعوب الـسامية "–ُ َ "

ِويريــدون بهــا طائفــة مــن َأبنــاء نــوح" العائلــة الــسامية ")١(أو ً َ الــبالد ّ عليــه الــسالم تبــوَأتَ
ُالعائلـة إلـى ثالثـة أقـسام  وقد انشعبت هـذه .ًّ واتخذتها مقرا لهاَالواقعة في غربي آسيا،

 .ُواختلف العلماء في تعيين مساكنهم األصلية". عرب"و" عبرانيين"و " آراميين"كبرى 

َّوالــــشائع بيــــنهم أن اآلراميــــين كــــانوا يــــسكنون فــــي شــــمالي تلــــك الــــبالد َالعــــرب فــــي  و،ُ
  .  والعبرانيين ما بين ذلك،ّجنوبيها

وينطــوي  .هــذه األقــسام أو الــشعوب الثالثــة هــي األصــول الكبــرى للعائلــة الــسامية

والكلـــدانيون ّفاآلشـــوريون والـــسريانيون : ُتحـــت تلـــك األصـــول الفـــروع التـــي تنـــشعب منهـــا 

 وقــد يكــون بــين .ب والحــبش مــن العــر. والفينيقيــون مــن العبــرانيين.مــن اآلراميــينانــشعبوا 

شعبين من هذه الشعوب من التقـارب والتجـانس مـا ال يكـون بـين أحـدهما وسـائر الـشعوب 

َ فإنهما متقاربان جدا بدليل تقارب لغتيهمـا القـديمتين.كالعرب والحبش: ُاألخر  َّن ُ حتـى ظـ.ّ

ٌأن قد مر عليهما زمن كانتا فيه ّ ْ َ   . لغة واحدةْ

ُ العائلــــة الــــسامية ْولمــــا انــــشعبت ٍ إلــــى ثــــالث شــــعب أو شــــعوب–ّبعــــد توحــــدها ُّ َ ُ. 

ًانــشعبت لغتهــا أيــضا إلــى شــعب ثــالث تبعــا لالنــشعاب الجنــسي ًََ ٍ ٍ  وعبرانيــة )٢( آراميــة.ُ

ا فـي تلـك يعمـالن عملهمـ" ُبقـاء األصـلح"وأخـوه " ُتنـازع البقـاء" ثم بدَأ نـاموس .وعربية
                                                 

ْإن الراهــب النمــساوي البروتــستانتي شلوتــسر هــو مــن قــسم اللغــات هــذا التقــسيم التــوراتي ســنة   )١( َ
. وهـــذا تقـــسيم غيـــر علمـــي كمـــا هـــو ثابـــت اآلن فاللغـــة ال تنـــسب إلـــى شـــخص واحـــد. ١٧٨٩

  .م لغات العالم العربي القدي:ّوالمصطلح المفضل عند الدكتور محمد محفل
) حكــاماإل( كتابــه مــا نقلنــاه عــن ابــن حــزم فــي" المالحــق"راجــع فــي  :قــال المؤلــف فــي الطبعــة الثانيــة  )٢(

 ).اللغات الثالث(تحت عنوان 



 ٧٤

ًالغلبة أوال لآلراميين فأفكانت : الشعوب السامية ولغاتها  .وفتحوا الممالـك َوا الدولشؤنَّ

ًوبلغــوا مــن الحــضارة والمدنيــة شــأوا ال تــزال آثــاره باقيــة فيمــا بــين النهــرين إلــى اليــوم ُ ً ْ. 

  .شور الشهيرتينَونعني بذلك مملكتي بابل وآ

 وســلكوا أجــواز .فجــاب الفينيقيــون األقطــار: وفــي َأثنــاء ذلــك ظهــر الجــنس العبرانــي 

ُ وقام فيهم موسى صـاحب  وظهر اإلسرائيليون في مصر.ّ وعلموا الناس األسفار.البحار
   .الشريعة اليهودية صلوات اهللا عليه

ْوفي تلك األثناء ظهرت للعرب دولة في اليمن من بني قحطان وهي مملكة سبأ  ٌ
ُ ثم َأصاب الساميين خمول وانحطاط عدة قـرون حتـى نهـض العـرب نهـضتم .ْومأرب َ ٌ ٌ

ًرض فتحــا ودينــا وعــدال ولغــة وعلمــا وحــضارة وآدابــاوا األ فملــؤ)١(َالمحمديــة المقدســة ً ً ً ًً ً ْ َ ْ َ. 

َوأخذت بقايا الجنـسين اآلخـرين اآلرامـي والعبرانـي تتـضاءل َ أمـام ذلـك الجـنس العربـي ْ
ُ ولغتهمـــا َأمـــام لغتـــه حتـــى حـــل جـــنس العـــرب ولغـــتهم محـــل ذينـــك الجنـــسين النـــشيط، ُُ َّ َ
  .ُ لهما السيادة عليهماَّ وتمت.ولغتيهما

َلعربية شعبة أصلية من شعب اللغة الساميةواللغة ا ُ ٌُ ٌ ُ وقـد ورث الفـرع عـن َأصـله .ْ ْ َ َ
ََأو البنـــت عـــن ُأمهـــا معظـــم خصائـــصها َ وعامـــة مميزاتهـــا.ُ ُ كمـــا كـــان شـــأن الجـــنس .ّ ْ

  .العربي المنشعب عن األصل السامي

َوالمشهور أن أصـل الجـنس العربـي  َّ  وأن منـشَأ ذلـك ."يعـرب " ُوابنـه " قحطـان " ُ

ُس هـو شـبه جزيـرة العـرب َأو الجهـة الجنوبيـة منهـا أعنـي بـالد الـيمن حيـث كـان الجن َ ُ ِ

َ وبــديهي أن قحطــان ويعــرب وقومهمــا كــانوا يتكلمــون باللغــة .يقطــن قحطــان ويعــرب َّ

ّإذا اســتقر  وقــد انحــدروا مــن أصــالبها حتــى .ِ لغــة العائلــة التــي ينتمــون إليهــا.ّالــسامية
َسكانها الـذين يغلـب علـى الظـن أنهـم كـانوا مـن ُأمـم  وامتزجـوا بـبهم المقـام فـي الـيمن، َ

ِحاميـــة تختلـــف لغـــة وشـــكال عـــن قحطـــان وقومـــه  َ ً ً  كلمـــات هـــؤالء ً اقتبـــسوا كثيـــرا مـــن–َّ

َ ثــم َأثــر فــيهم ذلــك الوســط أو المحــيط الجديــد ومــازهم . لغــتهمِ واصــطالحات،ّالــسكان ُ ُ َّ

                                                 
  . نهضتهم المقدسة األخيرة:في الطبعة األولى  )١(
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 وتعاقــب .ى األيــامعلــى مــد  ولهجــة لــسانهم.َّ وغيــر مــن نطقهــم.عــن َأصــلهم الــسامي

   .العصور

ِويذهب العرب إلـى َأن تـأثير الوسـط فـي نطـق يعـرب ولهجتـه كـان أشـد فيـه  َِّ َ ُ ُْ ُ َ ُمنـه ْ
ِفَأعرب االبن قبـل األ◌ب: ِفي َأبيه  َ َ ُ ٍ بعبـارة ولهجـة مخـالفتين ل،ِ وَأبـان عمـا فـي نفـسه.َ ارة عبـٍ

َولهجـــة اللغـــة الـــسامية األصـــلية ممـــا زعـــم العـــرب معـــه أن لهجـــة َّ ُ َ ُ يعـــرب الجديـــدة َأصـــرح َ ََ
ُعـــراب فـــي لغـــتهم اإلبانـــة َّفـــإن اإل" يعـــرب : " َّذلك ســـموه  ولـــ.ُوَأفـــصح مـــن اللهجـــة القديمـــة ِ

ِ وقــد أصــبحت لغــة القحطــانيين الــسامية األصــل بمــا تخللهــا مــن لغــة جيــرانهم .ُواإلفــصاح ّ ُ ُّ
ً لغـــة جديـــدة فـــي –الحـــاميين فـــي الـــيمن أو الزنـــوج فـــي ســـواحل الحبـــشة وغيـــرهم  ِصـــيغها ً

ًوهيئاتهــا وليــست جديــدة ّ، فــإن موادهــاِّ وموادهــا فــي ُأصــولهاْ ُ وُأصــولها هــي مــواد وُأصــول ّ ُّ

ِ وكـان نمـو اللغــة القحطانيـة الجديـدة بطريـق االشــتقاق .لغتهمـا القديمـة َأعنـي اللغــة الـسامية ِ ِ ُّ
ِّفي َأخص األحوال وبطريق تعريب الكلمات األعجمية في األعم    .)١( األغلبِّ

ٕ َأن قحطـــان وقومـــه لــم يوجـــدوا مـــن العــدم وانمـــا انـــشعبوا مــن ذلـــك األصـــل وكمــا َ َ ُ ُ َ َّ

ًالسامي األعجمي كذلك لغتهم الجديدة لم تنزل على َألسنتهم من الـسماء دفعـة واحـدة  ً ِ ُ ّ
ّوانما احتملوها َأو احتملوا بذورها من ُأمها الـسامية ُ ثـم جعلـت البنـت تبتعـد عـن ُأمهـا .ٕ

ُعوارض المـذكورة حتـى َأصـبحت كأنهـا ليـست مـن سـاللتها وال ُبما كان يعتورها من ال ْ ِ

َّ اللغـات الحيـة لعهـدنا هـذا لمـا عـددناها إال ُ ولـو كانـت اللغـة الـسامية مـن.من جنـسها ْ ِ

ّاالنـشعاب والتحـو ولـيس ذلـك .من اللغات األعجمية األجنبية عن لغتنا العربية ل مـن ُ

ٕخصائص اللغة العربية وانما هـو طبيعـي فـي اللغـ  وهـا نحـن اليـوم نقـول إن .ًات كافـةِ

َّاللغة الالتينية غير اللغـات الطليانيـة والفرنـساوية واإلسـبانيولية مـع أن اللغـة الالتينيـة 

   . ومنبت َأدواحها.ُُّأم تلك اللغات الثالث ومرجع أنسابها

                                                 
ّ وبطريق اقتباس الكلمات األعجمية أعني التعريب فـي األعـم :قال المؤلف في الطبعة األولى  )١(

 . األغلبو



 ٧٦

ُوقــد اعتــاد العــرب  ٍعمــل عظــيم إلــى رجــل َّ َأن ينــسبوا كــل – غيــرهم ُئِّبــرُ وال ن–َ ٍ

ََأنه ابن بجدة ذلك العمل،إلى  فيذهبوا  فيهم،ٍمشهور ْ َ ُُ ْ وان .العـدمُ وَأنه الذي َأوجـده مـن َّ ٕ
ِكــان العمــل فــي نفــسه نتيجــة مزاولــة أجيــال متو َِ ّ وكــان ممــا ذهبــوا إليــه فــي شــأن لغــتهم .ليــةاُ

ّالعربيــة أنهــا مــن مبتكــرات جــدهم يعــرب بــن قحطــان ومــن َأوضــاعه ولــذلك ســموه يعــرب  ِ ِ َ ُ :

َنه َأول من أعرب في لغتهم وَأفصحّيريدون أ ُُ ًكما مرت اإلشارة إليه آنفا )*( عنهاَ ِ َّ.   

ِقـوم يعـرب أو قبيلتـه التـي كانـت  ب–في هذا المقام " يعرب " َّولو أنصفوا لفسروا 

ًتعــيش حينــا فحينــا مــن الــدهر ُ ويحــدث تحــول اللغــة وتغييــر َأســاليبها بأ.ً ًسنتها رويــدا لــُّ
ِ ال بيعــرب نفــسه –ُت القبيلــة باســم جــدها ً وكثيــرا مــا ســمي.ًرويــدا َإذ يبعــد َأن تتحــول : َ ْ ْ

ُاللغة السامية  ٍإلى لغة عربية على لسان فرد مـن أفـراد الـساميين مُ  ،ُهمـا طابـت طينتـهٍ

َّومحــصل القــول أن . ِ وخــوارق مواهبــه،ِ هممــهُوطالــت حياتــه، وانفــسح مجالهــا لــسوابق َّ

 .َي غــرس فــسيلة اللغــة العربيــة فــي الــيمن هــو الــذ)ًقبيلــة أو شخــصا(ّالمــسمى يعــرب 

ُّومنــه انبــث الــشعب العربــي الــذي كــان مبــدُأ ظهــوره فــي  ُ  ولــذلك .ذلــك القطــر اليمــانيَُّ

َّ العرب جدهم يعرب ِّيكني    .ًباعتباره شخصا ال قبيلة" أبا اليمن " ُ

ِوبقيــت العربيــة منحــصرة فــي ســكان الــيمن حتــى طــرَأت علــيهم حادثــة مــأرب ُ ً
)١( 

ْ وكان منهم قبيلة جرهم الذين سكنوا الحجاز.ّ فتفرقوا في أنحاء جزيرة العربالشهيرة ُ. 

ِل العبراني صلوات اهللا عليه،ونزل عليهم إسماعي ُ ّ  فصاهرهم ونشَأ من تلـك المـصاهرة ُ

َقبيلــــة عــــدنان ثــــم مــــضر ثــــم قــــريش َ ُ وبنــــشوء هــــذه القبيلــــة نــــشَأت لغتهــــا القرشــــية أو .ُ ّ ِ

 وقد نما هـذا . َأو الفرع منهاُّخت الصغرى للغة الحميريةالمضرية التي هي بمثابة األ

ُالفرع وطال وامتدت ش َبه حتى تغلب على َأصـله ومحـاه مـن لـوح الوجـودعّ َ َ ُ ََّ  كمـا فعـل .َ

ًنفـا إنهـا  أو القـوة التـي قلنـا آ)٢(َّ ثـم إن البيئـة.َاألصل نفسه بَأصله َأعني اللغة السامية
                                                 

  ]. كما مر[، ١في الطبعة الثانية   )*(
ّفـي الـيمن، شـرقي صـنعاء، عرفـت بـسدها الـذي خربـه " سـبأ " عاصـمة دولـة " مـأرب " كانت   )١( ّ ُ ّ

 .وضرب بهم المثل. م وتفرق السكان بعد ذلك أيدي سبا. ق٥٧٠ – ٥٤٢السيل العرم بين 
 ). الوسط( البيئة :١في ط  )٢(
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ََّأثرت في نفس قحطان وقومه وبد ِ ها األعجمـي َّوحولتها عـن َأصـللسانهم ولغتهم لت من َّ

فكــان : ر فــي نفــوس َأنــسالهم العــرب قحطــانيين وعــدنانيين ِّث هــي نفــسها التــي كانــت تــؤ–

ِهــؤالء يتلقفــون الكلمــات ِ إلــى لغــتهم ِّ ويحولونهــا  فكلمــة،ًعونها كلمــةَ األعجميــة التــي يــسمُ

ًالعربيــة حينــا فحينــا، ّ ويمثلونهــا إليهــا كمــا تمثــً َل قــوة الحيــاة فــي جــسم اإلنــسان دقــائق ِّ
كمــا ذكرنــاه فــي . ِ لهــا خــصائص األحيــاء،ّالعناصــر وجواهرهــا الميتــة إلــى دقــائق حيــة

ًالمثال الذي مهدنا به أوال ِ َّ.   
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  لـّة بالدخيــُّو اللغـنم
  

ُّتنـــدثر منـــه دقـــائق وتنحـــل وتتالشـــى: قوتـــا تحليـــل وتركيـــب فــي جـــسم اإلنـــسان  ُ .

ُ واذا لــم تــزد الــدقائق .ِا بواســطة الغــذاء دقــائق ُأخــرى تقــوم مقامهــا فــي وظيفتهــاويخلفهــ ٕ

ٕ واذا زادت كمــا فــي .الجديــدة علــى الــدقائق المنــدثرة بقــي الجــسم علــى حالــه وحجمــه

  .األطفال كبر الجسم ونما وطال

ُومثــل ذلــك يقــال فــي اللغــة  ُنهــا َألفــاظ غريبــة وتمــوت كلمــات حُتنــدثر م: ُ َّوشــيةٌ ِ ْ :

َوجمَكــالح ْ
َ والزمخــ)١( ِ والــسج)٣( والشمــشق)٢(رْ ــ )٤(َّالطـِّ ْدجـوال َ والحــدج)٥(رَّ َ

ِ والنــاطس)٦( َّ)٧( 

                                                 
ُالحوجمة  )١( َ َ   .٨٠٥ برقم ٢١٢وانظر كتاب النبات . القاموس. ّ األحمر جمع حوجم وحجامالورد: ْ
َالزمخـــر  )٢( وانظـــر . القـــاموس. ُّ المزمـــار والنـــشاب والكثيـــر الملتـــف مـــن الـــشجر األجـــوف النـــاعم:ْ

 .١١٥٢ برقم ٣٣٩كتاب النبات 
َ السمـــــسق :ٕ وانمـــــا وجـــــدتالشمـــــشقلـــــم أقـــــع علـــــى   )٣( َكجعفـــــر وزبـــــرج وقنفـــــذ وجنـــــدب(َْ ُ اســـــمين  الي:)ُ

 . ٧٥ :أسماء النباتاتمعجم . السمسم وقيل اآلس:وقيل في معناه. القاموس.والمرزنجوش
ّالـــسجالط  )٤( ّ وزعـــم بعـــض الـــرواة أن الياســـمين يـــسمى الـــسجالط: قـــال أبـــو حنيفـــة:ِّ ِ ِّ وقـــال أبـــو الحـــسن . ّ

 : وفــــي القــــاموس٨٠٠ بــــرقم ٢١١كتــــاب النبــــات .  الــــسجالط ثــــوب يطــــرح علــــى الهـــودج:ّاللحيـــاني
 هودجهـــا، ٌ الياســـمين، وشـــيء مـــن صـــوف تلقيـــه المـــرأة علـــى:-  بكـــسر الـــسين والجـــيم –ّلـــسجالط ا

ّوثياب كتان موشية ْ َ ٍ   .٧٠ :معجم أسماء النباتات. ّ
ْالدجر  )٥( ُ اللوبياء كالدج: مثلثة الدال:ّ  الكـسر :ْجرِ الد:اء النباتاتمسوفي معجم أ. القاموس. ّر بضمتينُّ

 : قـال أبـو حنيفـة: اللوبيـاء:...ّحنيفـة الفـتح، وحكـى الـضم عـن كـراعهي اللغة الفصحى، وحكـى أبـو 
وقــد جـاء ذكــر الـدجر فــي الحــديث .  وهــو غريـب– بــضمتين –هـو ضــربان أبـيض وأحمــر، كالـدجر 

ْ لوبيـا، لوبيـاء، لوبـاء، ثـامر، دجـرCowpea :١٨٦وفي معجم الشهابي . َّوفسروه باللوبياء ِ ُ  : اللوبيـا:ُ
ناني وكانت العرب تطلقها هي ورفيقاتهـا علـى بـضعة أنـواع نباتيـة متقاربـة من السريانية، واألصل يو

. ّبقلــة حبيــة زراعيــة ســنوية مــن القرنيــات الفراشــية تــسمى اللوبيــاء البلديــة... Dolichosمــن جــنس 
  .  لهذا النوع باختالف علماء النباتوتختلف األسماء العلمية

َالحـــدج :فـــي القـــاموس  )٦( ْ الحنظـــل وحمـــ– محركـــة – َ ـــا وحـــسك القطـــب الرطـــب َ ْل البطـــيخ مـــادام رطب ً ّ ِ

  ٤٠: النباتاتانظر معجم أسماء. نجان كما ذكر المؤلف ولم أجد الحدج بمعنى الباذ،القاموس
 ). نطس(القاموس .  الجاسوس:الناطس  )٧(
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ُوالمتــــك ْ
َ والقتــــد)٢( والتــــامورة)١(

ِ والفرســــك)٣( ِْ
ِهــــا غيرهــــا مــــن الكلمــــات الدخيلــــة ُ ويخلف.)٤(

ْللزمخـــــــ( )٥(ايـّوالنـــــــ )للحـــــــوجم(األعجميـــــــة كـــــــالورد  ُ والمردكـــــــوش)رـَ َ ْ
 )للشمـــــــشق( )٦(

                                                 
ْالمتــك  )١(  :الواحــدة.  األتــرج: بــضم المــيم: مــن معانيــه األتــرج وفــي معجــم أســماء النباتــات المتــك:َ

ْمتكـــ ُة مثـــل بـــسر وبـــسرةُ  بـــرقم ٩٩: الـــسوسن: المتـــك بفـــتح المـــيم: بـــاتوفـــي كتـــاب الن. ١٤٢ :ُْ
 :١٣٨:  وفـــــي معجـــــم الـــــشهابي٨١٩ بـــــرقم ٢١٧:  األتـــــرج– بـــــضم المـــــيم –والمتـــــك . ٣٩٩

Citron tree:أترج، كباد، ترنج ُْ وأترج وترنج من أصـل سنـسكريتي هـو مـا تلنغـا نقـل . ُمتك. ّ
  . إلى الفارسية فالعربية

ّ الوعاء والنفس وحياتها والقلب وحبته وحياته ودمه أو الدم والزعفـران :ّ التامور: في القاموس:التامورة  )٢( ّ
واإلبريـــق .... والولـــد ووعـــاؤه ووزيـــر الملـــك ولعـــب الجـــواري أو الـــصبيان وصـــومعة الراهـــب وناموســـه

ِّوالحقة كالتأمورة وزنه  .كر اإلبريقوقد اقتصر المؤلف على ذ) أمر(القاموس . ْ تفعول:ُ
 كمــا فــي – بالثــاء المثلثــة – القثــد :ٕبالتــاء، بــالمعنى الــذي ذكــره المؤلــف، وانمــا هنــاك) القتــد(لــم أجــد   )٣(

ِ وهــو نبــت يــشبه القثــاء أو ضــرب منــه والخيــار وفــي ١٢٢ومعجــم أســماء النباتــات ) قثــد(القــاموس  ٌ
 الفـصيلة القرعيـة ّ نبات سنوي عـشبي مـشهور مـن:Cucumber : خيار، قثد:١٧٧معجم الشهابي 
ّ أن الخيـــار فارســـي معـــرب٢٧٧ّوجـــاء فـــي المعـــرب . ُيـــزرع لثمـــاره  : الخيـــار:٥٨ّ وفـــي إدي شـــير ّ

  . ّفارسي محض وهو معروف
ِالفرســك  )٤( وفــي " فرســك" :القــاموس. ّ الخــوخ أو ضــرب منــه أجــرد أحمــر أو مــا يتفلــق عــن نــواه:ِْ

ِ فرســك:١١٧معجــم أســـماء النباتـــات  و ضــرب منـــه مثلـــه فــي القـــدر أجـــرد  الخـــوخ، يمانيـــة، أ:ِْ
وفـــي معجـــم . ّوفـــي الـــصحاح أنـــه الـــذي ال يتفلـــق عـــن نـــواه. أحمـــر وأصـــفر وطعمـــه كطعمـــه

ْ خــــوخ، دراقــــن، دراقــــن، فرســــك: "Peach tree " ٥٣٠الــــشهابي  ِ ّ ُ ْ الــــدراقن والفرســــك مــــن :َُ ِ

تــدل واألســماء األربعــة صــحيحة . اليونانيــة، والخــوخ تــستعمل فــي مــصر، والــدراقن فــي الــشام
 الخــوخ والفرســك والــدراقن واحــد، وهــي تــدل علــى :وفــي المخــصص... ًلغويــا علــى هــذا الــشجر

 قـال ٥٠٣ :٣وفـي الجمهـرة " هذا الشجر المثمر المشهور من الفصيلة الوردية وفيه ضروب 
َ وعــرب الــشام يــسمون الخــوخ الــدراقن، وهــو معــرب:ابــن دريــد ّ . ف.ســرياني أو رومــي قــال د. ّ

 duracinum دوارقينـــــا بالــــسريانية وهــــو مـــــأخوذ مــــن اليونانيــــة ومنـــــه : أصــــله:عبــــد الــــرحيم
  . ٢٤٧ برقم ٢٩٦ّانظر المعرب . بالالتينية

ُ والنـاي نــرم مــن المالهـ:٦٧٨ بــرقم ٦١٨ّفـي المعــرب : النــاي  )٥( ْ َ ّي، أعجمــي معــربّ : قـال عبــد الــرحيم. ّ
ْالنــاينرم  مركــب مــن كلمتــين نــاي ونــرم َ ة وهــو علــى شــكل أنبوبــة علــى ّوالنــاي مــن اآلالت الموســيقي. ْ

 .ّ فارسي محض وهو المزمار: الناي:١٥٦ :وفي أدي شير. جانبها ثقوب، ونرم معناه ناعم
َ والمرزجــوش والمردقــوش والعنقــز والسمــسق واحــد :٦١٧ بــرقم ٥٧٤ّ فــي المعــرب :مردكــوش  )٦( ْ َّ

. ت األذنٕوانما هي بالفارسية مردقـوش أي ميـ. وليس المرزجوش والمردقوش من كالم العرب

 المرزجــوش أصــله :قــال ف عبــد الــرحيم. وفــي القــاموس أنــه طيــب تجعلــه المــرأة فــي مــشطها



 ٨٠

َاســــــمينوالي
ــــــسجالط( )١( َّلل ــــــا )ِ ــــــدجر(ّ واللوبي ْلل َللحــــــدج(نجــــــان  والباذ)َ  )٢( والجاســــــوس)َ

ْللمتــك(ّ واألتـــرج )ِللنــاطس( َللقثــد(ِ والخيـــار )َّللتــامورة( واإلبريـــق )ُ ِللفرســـك( والخـــوخ )َ ِْ.( 

َفــــإذا كثــــرت تلــــك الكلمــــات الدخيلــــة نمــــت اللغــــة ُ واتــــسعت دائــــرة . وامتــــدت فروعهــــا.َ
َّ واال.التخاطــب بهــا َّ بقيــت واقفــة أو تقلــصت وماتــت كمــا تٕ ُمــوت األجــسام التــي تــسوء ً

 وقد كان معجـم اللغـة اإلنكليزيـة مـن عهـد .ُ ويزيد فيها التحليل على التركيبتغذيتها،

ًغير بعيد يتضمن عشرين ألف كلمة تقريبا  وفـي )٣(ِ وهو اآلن يناهز مائة ألف كلمـة.َ
                                                                                                                         

 Marzangosh: ّمرزنجوش بنون بعد الـزاي وهـو معـرب مرزنكـوش بالفارسـية وهـو بالفهلويـة

وفـــي األلفـــاظ الفارســـية ). مرزجـــوش) (مردقـــوش) (سمـــسق (:وانظـــر معجـــم أســـماء النباتـــات. 

ـــــاحينالمرزنجـــــو(( :١٤٥-١٤٤ ـــــيض عطـــــري، تعريـــــب :ش مـــــن الري ـــــورق بزهـــــر أب  دقيـــــق ال

ْمرزنكوش ومعناه آذان الفأر حبـق الفتـى وحبـق الفيـل : ّ إن عربيتـه:وقال فـي البرهـان القـاطع. ُ

ّ يقال مرزجوش ومردقوش وهو فارسي معـرب واسـمه بالعربيـة :وقال ابن البيطار. وآذان الفأر ّ ْ َ
  . ))يب عن اليونانيةلقنا والسمسق تعرالسمسق والعبقر وحبق ا

ــــشهابي ْمردقــــوش : ٤٤٥وفــــي ال َMarjoram:ِمرزنجــــوش، سمــــسق، سمــــسق ع َ َ ُ ُْ  األوليــــان مــــن :تــــرةْ

  . ّر زراعي طبي من الفصيلة الشفويةِطبقل عشبي ع. تاليان من اليونانيةالفارسية وال
 . ً سبق ذكرها وسيرد الحقا تعليق للمؤلف:الياسمين  )١(

   :وضع بقولهّعلق المؤلف في هذا الم  )(٢

ّفــصل المعــرب (ًتفهمــا ممــا رأينــاه فــي المزهــر فــي ّمنــا كــان هــذا ) والجاســوس للنــاطس: (قولنــا
ّوان الجاسوس يسمى النـاطس(مذ قال ) ١٦٣ ص ١ج ( في لغة العرب الذي له اسم يعنـي ) ٕ

َّمع أن الجاسـوس عربـي مـشتق مـن جـس . ّأن الجاسوس غير العربي يسمى بالعربية الناطس ّ
 . ّوتجسسها إذا تفحص عنهااألخبار 

  :علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٣(

مـــن مجلـــة الكليـــة ) ١٣ مجلـــد٣ج(ًراجـــع مقـــاال نـــشر فـــي . ويقولـــون إنـــه اليـــوم يبلـــغ أربـــع مئـــة ألـــف[ 

فقــد تتبــع الكلمــات العربيــة ) بيــرون ســمث(األمريكيــة فــي بيــروت واألجــزاء التــي بعــده ألحــد أســاتذتها 

وأفـاض فـي بيـان أن اللغـة اإلنكليزيـة إنمـا تمـت . كلمـة) ٤٥٠(ليزية فـزعم أنهـا الدخيلة في لغته اإلنك

.  بالكلمات المقتبسة من اللغات األخرى وبالرجوع إلـى الكلمـات اإلنكليزيـة القديمـة:وتوسعت بطريقين

  . ].هذه من خير ما كتب مما له عالقة بموضوع كتابنا هذا) سمث(ومقاالت األستاذ 
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ٌهــذه الزيــادة كثيــر مــن الكلمــات الغريبــة وقــد  دخلــت علــى اللغــة اإلنكليزيــة مــن اللغــات ِ

 ولهذا تـرى اإلنكليـز . واستعمرت بالدهم امتزجت انكلترا بالمتكلمين بها،ُاألخرى التي

يــشيرون إلـــى َأن المعجــم لـــم " مجمــوع لغـــات " يكتبــون علــى معـــاجمهم اللغويــة إنهـــا 

ٌكلمـــات مـــن لغـــتهم اإلنكليزيـــة وحـــدها وانمـــا حـــشر فيـــه كلمـــات مـــن ليتـــضمن  ِ ٍُ ٕ غـــات َ

ٍ فهو بهذه المثابة مجموع لغات.متعددة ِ توسـيع نطـاق اللغـة علـى هـذه .ُ ال معجم لغـةُِ ُ
َالـــصورة َأمـــر يعنـــى بـــه عقـــالء األمـــم وقادتهـــا وفالســـفتها كمـــا يعنـــون بتنميـــة ُأممهـــم  ْ َ َْ ُ ُُ ُ ُ ٌ

ِ بسبب نشرفن الطب ومبادي◌ علم الصحة ،ِ وتكثير أفرادها،ِنفسها ْ ّ َِ ِ  – تـارة )الهيجين(ْ

ٕجنس بالجنسية وان شئت قلت وبالت ًبالتغلب واالستعمار تارة ُأخرى: ُّ ُّ.  

َّوانظــر كيــف أن ُ حكومــة أمريكــا تــسهل التجــنس فــي بالدهــا وتفــتح أبوابــه لطالبيــه َ َ ّ
ٍ فكــم كــان عــددها منــذ قــرن وكــم هــو اليــوم ؟ .ُحتــى نمــت األمــة األمريكيــة وتكــاثرت َ

ُ وتتوسـل إلـى ذلـك .َبيل التجـنس بجنـسيتهاَ أمام بقية األمـم سـِّوهكذا األمم الراقية تمهد
َحتى إن من ولد لـه ولـد فـي سـفينة إنكليزيـة كـان ألبيـه َأن يعتبـره : بمختلف الوسائل  َ ِ ُ َّ

ًلمجـــرد ذلـــك متجنـــسا بالجنـــسية اإلنكليزيـــة ويجـــد مـــن قـــوانين إنكلتـــرا مـــا يـــساعد علـــى  ِ

ِّوما يدرينا أن تكون حكمة حل .)١(ذلك ِ ُ َ الـدين اإلسـالمي وب فـي ِ استرقاق َأسرى الحرُ

ًهي تجنيس أولئك األرقاء بجنسية المـسلمين ؟ فيكـون االسـترقاق ضـربا مـن ضـروب  ْ َ ُ ِ َّ َِ ُ
ُ والحاصــل َأن بــين تنميــة .ِ وتكثيــر ســوادها،ً ووســيلة مــن وســائل تنميــة األمــة،التجــنس

ًآحــــاد األمــــة وتنميــــة كلمــــات لغتهــــا مــــشابهة وتمــــاثال ً ِ َّ وأن عقــــالء األمــــم وزعماءهــــا .ُ

َريصون على هذا حرصهم علىح ْ    .ذاك ِ

َ أن الغيـــور علـــى لغتـــه العربيـــة،ُأنـــا أعـــرف ْ الكلـــف بحفـــظ حرمتهـــاَّ ُ َ ِ والـــذود عـــن ،َِ ْ َّ

ُ قلمــا يعجبــه قــولي هــذااضــهاحي َ بــل ربمــا عجــب مــن إقــدامي عليــه،َّ ً وعــده مخرقــة.ِ ْ َ َّ)٢( 

                                                 
  . جد من تقاليد إنكلترا إال المصادقة على ذلك ثم ال ي:١في ط  )١(
ّ إنهــا كلمــة مولــدة ولــم يفــصح عــن معناهــا، ولــم تــذكر فــي : ذكرهــا الجــوهري وقــال:ْالمخرقــة  )٢(

ِالمحكم وال اللسان، ويدل معناها السياقي على أنها تعنـي افتعـال األكاذيـب والمـسوغات لعمـل  ّ
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ًوعقوقا للغة واساءة إليهـا َ ٕ ً ُ فهـو ال تعجبـه إال كلماتهـا ا.ُ  وال تحلـو فـي ذوقـه إال ،ُلرشـيقةُ

ُغيتهـــاَن َْ
ٍّ لكنــــه إذا الحـــظ أن اللغــــة العربيـــة نفـــسها ســــاللة أم أعجميـــةُ العذبـــة،)١( َ َ َ  كمــــا ُ

ِ وَأن كلمــات  ،ًشــرحناه آنفــا مــشتقات مــن َأصــل ســرياني أو " صــالة"و" الــرحمن"و" اهللا"َّ

ْعبراني ِ
ِعـدن واحـدَمـن م"  رحيمـاشـماال حـارا"و" بسم اهللا الرحمن الرحيم"أن  و،)٢(  وأن ،ْ

ٍواد خــارج بيـــت ( )٣("ّجــي هنــوم"ّمحولـــة عــن " جهــنم" وأن ،َأخــوان" حاخــام"و " حكــيم"

فـسالم : ٌ العربيـة شـين فـي األعجميـة )سـين( وَأن ،)ُالمقدس كانت تلقى فيه القمامات

ٕ واسـماعيل واشـماعيل، ودسـت دشـت، ومسك مـشك، واسم اشم، ولسان لشان.شالم ٕ، 

 .)٤(َّ مـــن الحـــظ كـــل هـــذا خفـــف مـــن عجبـــه.انين شـــعانين  وســـع،ونيـــسابور نيـــشابور

ٌوســكن مــن ســورة غــضبه وعــرف أن التعريــب فــي اللغــة قــوة كقــ َّ َ ِ ْ َ وة التمثيــل فــي الجــسم َّ

   .ُ وال يحسن التفريط فيها.ُناية بهاالحي تجب الع

                                                                                                                         
َوستر عواره ودمامتـه بالمخرقـة والتمويـه " ولهوقد استعملها العالمة محمود محمد شاكر بق. ما
 . ٨٧أباطيل وأسمار ]  احتيال الدجاجلة بالحيل الخفية :والمخرقة[ قال " 

ُ النغية كالنغمة يقال:في القاموس  )١( َ ْ ُ النغوة والنغية ونغوت ونغيت:َّ ْ َّْ  ). نغى(القاموس . َّ
ٕصـل واذا كـان هنـاك مـا يقابلهـا فـي لغـات  اهللا، الرحمن، صـالة، كلهـا عربيـة األ:هذه الكلمات  )٢(

  . العالم العربي القديم فذلك عائد إلى وحدة األصل اللغوي
ّواذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم: ّجهنم  )٣( ّ ّ ٕ]  وقد ذكـرت ] ٢٠٦: ٢البقرة

  .في القرآن سبعة وسبعين مرة
ّروايتـه أنـه أعجمـي معـرب قـال ف وذكـر ب١٨٦ بـرقم ٢٤٩ّذكره الجواليقي في المعرب    ّ عبـد . ّ

َّ كــــي هنـــوم وكهنــــام ومنــــه كهنــــا بالــــسريانية و : والــــصحيح أنــــه عبــــري وأصــــله:الـــرحيم ) ّكئنــــا(ِ
ّوذكر محقق المهذب أن كي اسم واد قرب الوركاء بالعراق وهنـوم اسـم قبيلـة كانـت . باليونانية ِ ّ

. وقـت حرارتهـا أو بعـد إيقـاد النـار عليهـاتقدم قرابينها البشرية بإلقائها على حجارة هذا الـوادي 
  . ّ كي وهنوم عبريتان قديمتان:والكلمتان

ِّوفي المعجم الكبير أنها في العبرية جهن   ّهنـوم(ٍواد و): جـي(ام وهي في العبرية مركبة من ْ اسـم ) ِ

َّ الجهنام بمعنى القعر البعيد:ُّمكان منخفض، أي وادي هنوم، وهو يقابل في العربية ِ .  

  . Guihanoلفظة آرامية قديمة ) جهنم( وعندنا هي :٤٧ : األلفاظ السريانيةوفي  
 . ًإن كون السين العربية شينا في العبرية ال يعني بحال أن السين معربة عن الشين  )٤(
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َّوَأخبرني بعضهم أن اليه َودي يقـول فـي تحيتـه ألخيـه ُ َّ ُ م سـال"أي " شـالوم عليخـيم"َّ

  ."عليخيم شالوم"ُفيجبه اآلخر بقوله " معليك

َوليس التعريب مما يشوه اللغة ِّ ِ َأو يحط من قـدرها ومنزلتهـا بـين اللغـات األخـرى.ُ  بـل .ُّ

ُره في اللغة التركيـة التـي ال تـستنكف أن تـضم  اعتب.ُ األمر على العكس من ذلكّربما كان ِ

َإليهــا الكلمــات الكثيــرة مــن اللغــات األخــرى َحت بــسبب ذلــك تــضارع أشــهر  َأصــب وكيــف.ِ ُ
 وقـد ، واتـساع دائـرة التخاطـب بهـا،ِاللغات اإلفرنجية في غزارة مادتها وعذوبة تركيبها

َإن مثــل لغتنــا وســائر اللغــات كرجــل دخــل : ُ كاتــب التــرك الــشهير)١(قــال نــامق كمــال ّ َ َ َّ

ُعــل يقطــف مــن أزاهيرهــا مــا يروقــه، فج.ًحديقــة ُحتــى تــَألف لــه  ويحلــو فــي عينيــه ُ مــن َّ

ٌكل زهرة من زهراتها حسن: ٌة ذلك باق َ َ    . جميلُّ

ر فيهـــا  ك تنكـــر بقـــاء اللغـــة العربيـــة علـــى عـــذوبتها ورشـــاقتها إذا كث ُـــولعل َ َ ُ ّـــ
ِت َأن يكــون فيهــا َ وتقــول مــن أيــن لتلــك اللغــا.الــدخيل مــن اللغــات األعجميــة

ْألفــاظ عذبــة، َ ــا العربيــة رشــيقة،ٌمــاتكل وٌ   ثــم تستــشهد علــى.ُ مثــل مــا فــي لغتن

ْذلـــــــك بقولـــــــك ورد َ َ
مين.)٣( نـــــــاي.)٢( َـــــــ ياس

ْ إبريـــــــق.)٢(ُ لوبيـــــــا.)١(
ـــــــم .)٣(  .)٤(كْسِ

   .)٥(اسـألم

                                                 
فقــــد أطلقــــه عليــــه " نــــامق "  محمــــد كمــــال، أمــــا اســــم :اســــمه. ١٨٨٨ – ١٨٤٠نــــامق كمــــال   )١(

دخــل األجنــاس األدبيــة األوربيــة مــن روايــة ومــسرح ونقــد  مــن ألكــان نــامق أو. الــشاعر أشــرف

انظــر الموســوعة العربيـــة . أدبــي إلــى تركيــا وكتــب أولــى نماذجهــا مـــع إخالصــه لبيئتــه ولغتــه

 .  كما قال كمال بك: وورد في الطبعة األولى١٦/٣٨٩
َّصـل، إال أن ّ إنه ليس بعربي فـي األ:يقال.  المشموم في الربيع: الورد:٦٨٩ برقم ٦٢٥في المعرب   )٢(

ًالعرب تسمي الشعر وردا ْ َّ  ومنـه Varda، Vartaّ هو فارسي وأصـله بالفهلويـة :قال ف عبد الرحيم. ّ

  . Rose معجم الشهابي مادة بالسريانية وانظر األنواع العلمية للورد في) وردا(ًأيضا 
  .  سبق ذكره:الناي  )٣(
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ّيم
ْنرجس .)٢( لوز.)١( َأوج.)٧( مشكاة.)٦( َ

)٣(.   

                                                                                                                         
 أن ويبــدو. ْ وياشـمن وياســمين وياســمون بكـسر الــسين وفتحهــا وهـو بالفارســية ياســم:الياســمين  )١(

الـــصيغة الفارســـية هـــي ياســـمين ثـــم اشـــتقت منـــه العـــرب ياســـم علـــى وهـــم زيـــادة اليـــاء والنـــون 

والجـــدير بالـــذكر أن هـــذه الكلمـــة دخلـــت فـــي كثيـــر مـــن اللغـــات األوروبيـــة مـــن العربيـــة فهـــي 

Jasmin ـــــسية و ـــــة و Jasmine بالفرن ـــــة انظـــــر Gelsomino باإلنكليزي ّالمعـــــرب  باإليطالي
  . ١٦٠ وأدي شير ٧٢٦ برقم ٦٤٧

  .  سبق التعليق عليه في مادة الدجر:اللوبيا  )٢(
ّ واإلبريـــق فارســـي معـــرب، وترجمتـــه مـــن الفارســـية أحـــد ٢٣ بـــرقم ١٢٠ّ فـــي المعـــرب :إبريـــق  )٣( ّ

ِ طريــق المـــاء، أو صــب المـــاء علــى هينـــة:إمــا أن يكـــون: شــيئين  هـــو :قــال ف عبـــد الــرحيم. ّ

أي المــاء " آب"ّالــذي يــصب المــاء وهــو مركــب مــن : اه اللغــوية آبريــز ومعنــبالفارســية الحديثــ

ّمــشتق مــن ريخــتن بمعنــى صــب فالقــاف فــي إبريــق مبدلــة مــن الخــاء" ريــز"و  جــاء فــي :وقــال. َ

انظـر المعجـم . المعجم الكبير أن أصله آبريز بالفارسية وريز معناه وعاء وهـذا لـيس بـصحيح

  . ٣٨ :١) إبريق(الكبير 
ْ المـــسك:٦٥٠ بـــرقم ٥٩٨ّمعـــرب فـــي ال  )٤( ّب، فارســـي معـــربِّالطيـــ: ِ ّقـــال الزبيـــدي وهـــو معـــرب . ّ ّ

ْمشك  : واللفظ من السنسكريتية وقد دخل في كثير من اللغات األوروبيـة:قال ف عبد الرحيم. ُ

  .اليونانية والالتينية واإلنكليزية والفرنسية واإليطالية واأللمانية
وقــد .  وتعنــي المنيــع أو الــذي ال ينكــسرAdamas أدامــاس :وأصــلهاّ معربــة عــن اليونانيــة :ألمــاس  )٥(

ّأطلـــق هـــذا االســـم أوال علـــى جملـــة مـــن األحجـــار الـــصلبة األخـــرى كاليـــاقوت ثـــم اخـــتص بـــه المـــاس  ً

 الجـــواهر وصـــفاتها ليحيـــى بـــن عمـــاد عبـــد الـــسالم رؤوف علـــى كتـــاب. عـــن تعليقـــات د. ّالحقيقـــي

  . ٧٦، ٧٢ :ّالمعرب وانظر كالم ف عبد الرحيم في ٤٦ :ماسويه
ّاليم في المعرب   )٦( وردت :  البحـر بالـسريانية قـال ف عبـد الـرحيم:ّالـيم:  عن ابن قتيبـة٧٢٢ برقم ٦٤٥ّ

) يـم: (هـو بالعبريـة. ّهذه الكلمـة فـي القـرآن الكـريم ثمـاني مـرات وكلهـا فـي قـصة موسـى عليـه الـسالم
  . نها غير سامية علماء اللغة أويعتقد) يمو(وباألكدية ) يما(وبالسريانية 

كــل : غيــره. ّالكــوة بلــسان الحبــشة: كاة المــش: قــال ابــن قتيبــة:٦١٠ بــرقم ٥٦٨ّ فــي المعــرب :المــشكاة  )٧(
المهـذب : وانظـر.  قتيبـةّهـو حبـشي كمـا قـال ابـن: قال ف عبـد الـرحيم. كوة غير نافذة فهي مشكاة

  . ١٤٤ّفيما وقع في القرآن من المعرب 
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ُّدري. )٢(زابِ مي.)١( ترعة.)٥( لجام.)٤(ُسندس
   .)٦(خوخ. )٥( صنم.)٤(دي بر.)٣(

                                                                                                                         
 أوج معــرب أود وهــي كلمــة :٣٧ّ األوج ضــد الهبــوط وفــي شــفاء الغليــل :)أوج( فــي القــاموس :األوج  )١(

ً العلــو األرفــع، وفلكيــا أقــصى :مــن الفارســية أو السنــسكريتية) أوج(هنديــة معناهــا العلــو، وفــي المرجــع 
ً تـأوج الـشخص تأوجـا أي :وقـال المحـدثون.  الحـضيضنقطة في بعد القمـر عـن األرض، وضـد ّ ّ

  . بلغ المكان األرفع
ٕوانمـا قـال ابـن دريـد .  اللوز المعروف معـرب: قال ابن دريد٦٠٣ برقم ٥٦٣ّ في المعرب وزل  )٢(

  . اللوز عربي معروف:١٨ :٣في الجمهرة 
َ وانمـا أوقـع المؤلـف :٣٤٧قال الشيخ أحمد شـاكر فـي المعـرب  فـي الـوهم قـول ابـن دريـد ) الجـواليقي(ٕ

ـــسريانية ٥٠٢ :٣ ـــاذام"  فيمـــا أخـــذه العـــرب مـــن ال ـــوز الب ـــوز فـــي  " والل ـــاذام اســـم الل ـــد أن الب فهـــو يري
هذا والباذام ليس سـريانيا، إنمـا هـو : الرحيمقال ف عبد. السريانية ونقله عنها العرب أما اللوز فال

فـــي الكلمــــات الدخيــــلة ) البـــاذام(ولـــم تذكــــر المعـــاجم .  بـــادام:ّفارســـي، وهـــو بالفارســـية الحديثـــة
ًعلمـا ) بـذم(وذكـره صاحـب القامـوس  َ وانظـر اللـوز فـي معجـم . اللـوز بالفارسـية: ومعنـاه: وقـالَ

  . وهو شجر مثمر مشهور من فصيلة الوردياتAlmond مقابل ٢١الشهابي 
ْنـــرجس  )٣( ّ النـــرجس أعجمـــي معـــرب، وقـــد ذكـــره النحويـــون فـــي ٦٦٤ بـــرقم ٦٠٦ فـــي المعـــرب :َ ّ ْ ّ

ِفــإن جــاء بنــاء علــى فعلــل فــي شــعر قــدي. األبنيــة، ولــيس لــه نظيــر فــي الكــالم ْ م فــاردده فإنــه َ
ورجح صاحب اللسان فيه كـسر . ٌولم يجئ في كالم العرب في اسم نون بعدها راء.. مصنوع
  .النون

 وهــو -بفــتح النــون وكــسر الكــاف الفارســية_ ّ هــو فارســي وأصــله نــركس :قــال ف عبــد الــرحيم  
ّوهو في األساطير اليونانية اسم شاب تيمه حب نفسه ثم حول إلـى هـذا . من اليونانية ّ . الزهـرّ

 :٧٨٣ بــرقم ٢٠٧ وفــي كتــاب النبــات Narcissus ٤٨٥وانظــر أنواعــه فــي معجــم الــشهابي 
ًر، وهو النرجس وهو عندنا بري وريفي وهو أيضا بـأرض ًمن النبات الطيب الريح جدا العبهو ّ

  . العرب كثير
أنــه ولــم يختلــف أهــل اللغــة فــي .  رقيــق الــديباج: الــسندس:٣٣٢ بــرقم ٣٦١ّ فــي المعــرب :ســندس  )٤(

ُ أنه من سـندك◌س باليونانيـة وهـو حـسب مـا Dvorak يرى المستشرق :قال ف عبد الرحيم. ّمعرب ِ ْ
 :قـال عبـد الـرحيم. ّذكر سترابو يطلق على مالبـس نـساء مفـصلة مـن كتـان رقيـق شـفاف بلـون اللحـم

ًإن سندكس يفيد أصال نوعا من ً ُ  الصبغ األحمر، ثم أطلق علـى نـوع مـن مالبـس النـساء لكونهـا ِ
  . ١٠٢وانظر المهذب . صبوغة بهذا الصبغم

ّفارســـي معـــرب، ا: اللجـــام:  قـــال الجـــوهري:لجـــام  )٥( : ٦٠٥ بـــرقم ٥٦٤ّوفـــي المعـــرب . لـــصحاحّ
  . اللجام معروف، وذكر قوم أنه عربي
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ا كـالم بلغـاء العـرب فـي ًإلى غير ذلك من الكلمات التي تسيل رقـة كمـا سـال بهـ

ّ ولم يخل منها كالم رب العالمين خالق اللغات والمتكلمين بها.الجاهلية واإلسالم ُ ُ.   

َواذا قلت لك إن مرادف الورد هو الحوجم َْ َ َّ ُ َمخرَز والناي ال.ٕ ِ والياسمين السجالط.ْ ِّ َ َ. 

ْواللوبيا الدجر َكـالم وترجـوني أن َّ تقطـع علـي ال– والخـوخ الفرسـك . واإلبريق التامورة.ّ
ّنظــــر إلــــى قــــدر الفــــرق بــــين الــــورد ا:  وتقــــول.َ أخـــدش ســــمعك بالرطانــــة األعجميــــةال

ِ والياســـــمين والـــــسجالط. والنـــــاي والزمخـــــر.والحـــــوجم ـــــا.ّ ـــــدجرءّ واللوبي  واإلبريـــــق .ْ وال

ٌ والخــوخ والفرســك وكيــف أن األوليــات خفيفــة علــى الــسمع حــسنة الوقــع فــي .ّوالتــامورة َ ّ ْ ِ

                                                                                                                         
ُولغـام بـالغين لغـة . ّبالكاف الفارسية بـضم أولـه) ُلكام(ّ هو فارسي وأصله :قال ف عبد الرحيم

َ ألجم الفرس وجمع اللجام:ًال فقالواواشتقوا منه فع. فيه ٌ ألجمة ولجم ولجم:َ ْ ُ قال أدي شير في . ُ
 . ٕ وعندي أن اللفظة سامية األصل وانما الفارسية أخذتها من اآلرامية:١٤٠األلفاظ الفارسية

 والترعــة هــي ١٥٢ بــرقم ٢٢٧ّانظــر المعــرب .  البــواب:ّوالتــراع) َْترعــا( هــي البــاب بالــسريانية :الترعــة  )١(
 .٣٥: ّلثلمة، والفوهة وجدول الماء انظر األلفاظ السريانية في المعاجم العربيةا

ْ مئـزاب، وميـزاب ومـزراب ومـرزاب: فيه أربع لغـات:ميزاب  )٢( ِ ِ ِْ ْ ِبـل المـاء " :قـال ف عبـد الـرحيم. ِ ُ "
ْبالفارسية ميزاب وهـو مركـب مـن ميـز وهـو أمـر مـن ميزيـدن وآب بمعنـى المـاء َ ْ أمـا المـرزاب . ِ

ْمــن مرزبــا، مرزيبــا بالــسريانية، بمعنــى القنــاة، والمــزراب مقلــوب منــهفهــو  َْ  ٥٩٩ّعــن المعــرب . َ
  . ٦٥٢برقم 

)٣(  ّالزجاجــــة كأنهــــا كوكــــب دري]  لــــم يــــذكر الجــــواليقي هــــذه الكلمــــة فــــي –] ٣٥ :٢٤النــــور 
قــال الــسيوطي . ٢:١١٠ – ١:١٥٦ّالمعربــات، وقــد وردت بقــراءات مختلفــة انظــر المحتــسب 

إذا صح أنها بالحبشية فال يلـزم أن تكـون : قلت.  المضيء بالحبشية:ّ الدري:مصادرهًنقال عن 
  .العربية أخذتها عنها ألن اللغتين من أصل واحد

 البغل، وهي كلمة فارسـية : البريد في األصل:قال الزمخشري) ٩٢ :١بريد ( في الفائق :بريد  )٤(
ُ بريده دم أي محذوف الذنب، ألن بغال البري:أصلها ّد كانت محذوفة األذنـاب، فعربـت الكلمـة ُ

ًوخففـــت، ثـــم ســـمي الرســـول الـــذي يركبـــه بريـــدا، والمـــسافة بـــين الـــسكنين بريـــدا ً ّ وفـــي األلفـــاظ . ُ
ْ أصــله فارســي مــن بــردن أي نقــل وحمــل، وقيــل رومــي أصــله :قيــل: ١٨الفارســية ألدي شــير

Veredusالرسـول ومنـه : البريدو. ّ وهو دابة البريد وهنا أفضل األصل الرومي على الفارسي
ّ الحمى بريد الموت أي رسوله، ثم استعمل في المسافة التي يقطعهـا وهـي :قول بعض العرب

  . ً ميال١٢
َ الـــوثن معـــرب شـــمن بتقـــديم النـــون علـــى المـــيم: الـــصنم:١٠٩ فـــي أدي شـــير :صـــنم  )٥( َ  ومعنـــاه عابـــد ّ

 .  صنم: الصحاح:ّ يقال إنه معرب:وقال الجوهري. األصنام
 .   ذكره في الفرسكسبق  )٦(
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ُهـا األذن ويمجهـا الـذوق تنبـو عن.ةّوشـيٌلـة ح أن األخيـرات ثقي وكيف،)١(النفس  تقـول .ّ

ّذلــــك وأنــــت تحــــسب أن ُ ــــوردَ  –َ، والخــــوخ  واإلبريــــق،ُّ، واللوبيــــاَ والياســــمين.َ والنــــاي،َ ال

َ وأن الحوجم.ٌعربيات َْ ِ والسجالط.َمخرز وال.َّ ْوالدجر. ِّ ٌ والفرسـك أعجميـات. والتـامورة.ّ َّ ْ ِ، 

َّحتى إذا عرفت أن    . األمر على العكس أدركك العجب وتساءلت عن السببَ

َسائل الحكومة المصرية  َ َلماذا تستعمل األجانب في بعـض وظائفهـا مـع وجـود : ِ ُ

ُن األجنبـي أصـلح لهـذه الوظـائف،ْتجبـك بـأّين ربما صلحوا لتلك الوظائف ؟ وطني  أو َّ

َأن لــي فــي توظيفــه غرضــا َ َ ُ لــست ملزمــا باإلفــصاح عنــهَّ ً َيكفيــك : ُل الحكومــة  ثــم تقــو.ُ

َُأيهــا الغيــور علــى بــالدك أن اســتعمال بعــض األجانــب فــي وظائفهــا ال يمــسخها ِ ِ  وال ،ُ

ُامتـــزاج أولئـــك المـــوظفين ُّ وال يـــضر الـــوطنيين بـــل ربمـــا كـــان .ًيجعـــل الحكومـــة َأجنبيـــة
ًاألجانب بهم مفيدا لهم وعامال على تدريبهم وتخريجهم في وظيفتهم تعتـذر ذلك  وبمثل .)٢(ً

ًالحكومـــة العثمانيـــة وســـائر الـــدول التـــي تـــستخدم فـــي مـــصالحها رجـــاال مـــن غيـــر َأبنائهـــا ُ. 

ُوكــذلك كــان الــشأن  َنفــسه )٣(موســى األشــعريَّ حتــى إن َأبــا ّفــي الــدولتين األمويــة والعباســية،ْ
ِتبــه علــى توظيــف اعَ رضــي اهللا عنهمــا حــين )٤( الخطــابَاعتــذر بمثــل ذلــك لعمــر بــن ُ

ّكاتب ذمي لبيت مال ا   . لبصرةٍ

                                                 
 .  ترشفها النفس كما ترشف الصهباء:في الطبعة األولى  )١(
  .  على ترقيتهم وتدريبهم:في الطبعة األولى  )٢(
صـحابي .  هــ، مـن بنـي األشـعر مـن قحطـان٤٤- هــ. ق٢١ عبد اهللا بن قـيس :أبو موسى األشعري  )٣(

ــاســتعمله رســول اهللا . مــن الــوالة الــشجعان الفــاتحين  عمــر بــن الخطــاب د وعــدن، وواله علــى زبي

 .١١٤ :٤عن األعالم . توفي بالكوفة. البصرة فافتتح أصبهان واألهواز
  . ٤٥ :٥األعالم .  هـ٢٣ -هـ . ق٤٠عمر بن الخطاب   )٤(



 ٨٨

ُيعتـــذر أئمـــة اللغـــة وبلغاؤهـــا وكتابهـــا وشـــعراؤوهكـــذا  ّ ِ ِها عـــن اســـتعمال الكلمـــات ُ

َالتي كان يمكـن أن تخلـف تلـك ٕ واهمال الكلمات ،في منظومهم ومنثورهماألعجمية  ُ ْ ]

   .ً أحيانا)١(]الكلمات 

  
  
  
  
  

                                                 
 . زيادة من الطبعة الثانية   )١(



 ٨٩

  وظيفة التعريب
  

  

َّاســتعمال الكلمــات األعجميــة كاســتعمال العمــال األعــاجم فــي ً أن كــال منهمــا قــد ُ َّ

ِ ولكــن الــرأي فــي اســتعمال أولئــك العمــال .)١( وتــدعو إليــه الحاجــة،تقتــضيه المــصلحة ْ

ُاألعاجم من خصائص فرد واحد في األمة وهـو ملكهـا ٍ َأو َأفـراد معـدودين منهـا فيمـا ،ِ

ْ ولمــن يكــون الــرأ.إذا كانــت دســتورية ؟ ومــن هــو ِي فــي اســتعمال الكلمــات األعجميــةُ

َ له َأن يقوم بوظيفة التعريب ؟ُّي يصحذال ُ.  

ُ يـدل علـى َأنـه – أن تتكلم العرب بالكلمة األعجمية -  : )٢(قولهم في تعريف التعريب ُّ

َّال يشترط فـي التعريـب أن يحـصل علـى لـسان طبقـة خاصـة مـن العـرب أو رجـال معينـين  ّ ٍ َ ُ
ُّ يتناولـــه كـــل واحـــد،أمـــر شـــائع بيـــنهم بـــل هـــو .مـــنهم َولـــو قلـــت◌.  فـــيهم)٣(ُ َ التعريـــب مـــن  : ُ

ــــصنائع ــــشأن – مــــنهم ّوظــــائف عامــــة العــــرب وذوي التجــــارات وال ْ ال خاصــــتهم وذوي ال َّ

ً لما كنت مجازفا أو مباعدا–والنباهة فيهم  ً َ َ.  

ْ هـذه األعـصر المتـأخرة تجـد انظر إلى الكلمات األعجمية التـي تنهـال علـى لغتنـا فـي ِ

َّهــــا دخــــل عليهــــا بواســــطة التجــــار الــــذين يعــــاملَمعظم ُّ ِ والمستبــــضعين الــــذين ون األعــــاجمِ

  : يجلبون سلعهم وبضائعهم من البالد األجنبية 

                                                 
 .  األحوال:في الطبعة األولى  )١(
ٍلعــرب مــن األلفــاظ الموضــوعة لمعــان ّ المعــرب هــو مــا اســتعملته ا:٢٦٨ :١جــاء فــي المزهــر   )٢(

  . في غير لغتها

ْتعريب االسم األعجمي أن تتفوه به العـرب علـى منهاجهـا تقـول: قال الجوهري في الصحاح ّ ّعربتـه : ّ
  .١٨وانظر المصطلحات العلمية للشهابي . عن المزهر. ًالعرب وأعربته أيضا

  .ٍ كل فرد:في الطبعة األولى  )٣(



 ٩٠

َيجلـب لنـا الثـوب َأو المـاعونالـذي ُالمستبضع  ُ
َ َأو األداة َأو اآللـة َأو أيـة مـادة )١(

َ هـــو نفـــسه الـــذي يجلـــب لنـــا اســـمها معهـــا –كانـــت  ُ ُ ِفتـــرى َأيـــدينا تتنـــاول المـــسميات: ُ َّ ُ، 

ُوَألسنتنا تتداول ا َّي أن ديه وبـ.ّألسماء الدالة عليهاَ  حملـة ذلـك المستبـضع لـم يكـن مـنٌّ

ََّأو نقادهاها ّاللغة العربية وال من حفاظ ُ وانما هو في غالب األمـر عـامي يحفـظ اسـم .ُ ٌّ َّ ٕ
 )الوسطاء في جلب البضائع من معاملهـا( )٢(يةُالبضاعة كما يسمعه من القومسيونج

ِ ويشيع بيننا بالصيغة التي نطق بها ألول مرة،إليناُ ثم ينقله .َِأو معامليه األعاجم ُ ّ ُ َ.   

ٌواذا ُأتــــيح أن يكــــون لنــــا مجمــــع لغــــوي ينظــــر فــــي الكلمــــ َ َْ ِات الدخيلــــة األعجميــــة ٕ ِ

ْ كــان عليــه أن يرســل إلــى عمــال ســكة الحديــد ومــديري َأشــغالها مــن يــستفهم ِّويــدونها َ ْ ِ ِّ َ َ
ٍعـــن اســـم كـــل َأداة أو آلـــة َأو أمـــنهم  ٍ ٍي شـــيء ممـــاّ ْ يتعلـــق بالـــسكك الحديديـــة وســـيرها ّ َ

ُوخطوطها ومستخدميها وعامة شؤونها ّ َدون كل ذلك ويثبت فـي كتـب اللغـة كمـا ُ ثم ي،ُ ُ ُّ ُ َّ َ
َّقد ُأثبتت سائر كلماتها العربية والمعربة المنقولة عن العرب َأنفسهم ُ.  

ِوان لم نرجع في هذه الكلمات الدخيلة الجديدة إلى أصحاب الـشأن َأنفـسه ِْ ِ ْ م بـل رجعنـا ِٕ

 واضــطرب ،ُ األســماء تعــددت–] )٣(وهــم متعــددون مشاكــسون[لخاصــة ِإلــى مواضــعات ا

   .)٤(إلى الخيبةُ وكانت العاقبة .َأمر اللغة

ّعمال سكك الحديد في تعرف مصطلحاتهم نرجع إلـى وكما نرجع إلى  باعـة األقمـشة ّ

ّواألثاث والماعون وأدوات الزينة واالستصباح والطب والهندسة و الـصناعة والزراعـة وسـائر ِ

ُشؤون الحياة ومرافق المعيشة التي اتـسعت دائرتهـا بيننـا فـي هـذه األزمنـة بـسبب مخالطتنـا  ّ َ

                                                 
ٍوالمطــر والمــاء وكــل مــا انتفعــت بــه، أو كــل مــا يــستعار مــن فــأس وقــدوم وقــدر  المعــروف :المــاعون  )١( ْ ِ ُ َ ُ ّ ّ

  . ٦١٣ :٥ وانظر آراء المفسرين في فتح القدير) معن (:القاموس... ونحوها
العمالــة التــي : لفظــة التينيــة األصــل وهــي فــي اصــطالح التجــار:  الكومــسيون،القومــسيون  )٢(

مــــستورد البــــضاعة، : والكومــــسيونجي.  مــــا يبيعــــهعلــــى" السمــــسار " يأخــــذها الكومــــسيونجي 

 . عن المنجد. والنسبة تركية
  .زيادة من الطبعة الثانية  )٣(
 . ً وكانت العاقبة فشال:في الطبعة األولى  )٤(



 ٩١

َلإلفــرنج واقتباســنا الحــضارة وأســاليب المعيــشة  َ فنأخــذ عــن كــل قــوم األســماء .الجديــدة عــنهمَ ٍ ّ ُ ْ

َ وشــأن التعريــب فــي زمــن بــ.َّالتــي عربوهــا وتواطــؤوا علــى اســتعمالها ِ ُ داوة اللغــة العربيــة هــو ْ

ّشـــأنه فـــي هـــذه األعـــصر علـــى مـــا وصـــفناه لـــك مـــن حيـــث حـــصوله علـــى َألـــسنة التجـــار  ُ ُ ُ ْ

َّلــشعراء َأو الخطبــاء المفــوهين ال علــى َألــسنة ا.والمستبــضعين ِ ً فأصــحاب المعلقــات مــثال :ِ
ّكــانوا يــسمعون خلطــاءهم يتكلمــون بكلمــات أعجميــة اتــصل معظمهــا ب هــم مــن التجــار ِ

ِ الــشتاء والــصيف إلــى بــالد الــروم والفــرس وغيرهمــاِلفــوا رحــالتالــذين َأ  فاستبــضعوا ،ِ

 ثـــم اســـتعمل أصـــحاب المعلقـــات ،ً وجلبوهمـــا معـــا إلـــى جزيـــرتهم،المـــسميات بأســـمائها

َُأن يعــاب ذلــك دون  ومــن ،ِوســائر البلغــاء تلــك الكلمــات فــي كالمهــم مــن دون نكيــر
   .الكالم فينزل عن درجة فصاحته وبالغته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  َّمعربات القرآن
  



 ٩٢

ُولمــا ُأنــزل القــرآن  ِ تــضمن كثيــرا مــن تلــك الكلمــات األعجميــة –ِ وهــو المعجــز –ّ ً َّ

ُالتــي َأدخلهــا عامــة العــرب مــع بــضائعهم وصــقلها بلغــاؤهم وشــعراؤهم بألــسنتهم ُ َ ُ  حتــى .ّ

َِأصـــبحت بـــذلك فـــصيحة كـــسائر فـــصيح كالمهـــم  ولـــم ينـــزل بهـــا القـــرآن عـــن درجـــة .ً

ِ تفارقه مزيـة إعجـازه ِبالغته ولم ّ وسـجيل،)٢(َأبـاريق : (١)فكـان فيـه مـن الفارسـية: ّ ِ
)٣(، 

َْواستبرق ْ
)٤(.   

ْقس: ومن الرومية    .)٣(ٕوابليس ،)٢( وشيطان،)١( وصراط،)٥(طاسِ

                                                 
ُ والسر في ذلـك أن القـرآن مراعـى فيـه أن يكـون : بقوله٢٧ّ علق المؤلف في الطبعة الثانية ص )١(

 تحـديهم بـه، ّحوب الـذي يـتكلم بـه بلغـاؤهم حتـى يـصفـي األسـلًعلى نمط كـالم العـرب ومفرغـا 

ً فالوحي لم يدع أسلوبا من أساليبهم وطريقة من طرائقهم في كالمهـم :وتقوم الحجة عليهم فيه
ومـــن . إال ســـار ســـيرتها حتـــى التحـــدث عـــن الجـــن وضـــرب األمثـــال علـــى ألـــسنة العجمـــاوات

عجميـــة فجـــاء بهـــا القـــرآن للـــسبب الـــذي طـــرائقهم المألوفـــة فـــي كالمهـــم اســـتعمال الكلمـــات األ

 .ذكرناه
ٍان مخلدون بأكواب وأباريق وكأسيطوف عليهم ولد  أباريق )٢( ٍ  ٥٦/١٨الواقعـة  [  مـن معـينّ

.[  
ّترميهم بحجارة من سـجيل  :ِّسجيل  )٣( ٍ  ]  وسـنكك كـل :قـال ف عبـد الـرحيم ] ١٠٥/٤الفيـل َ َ

ّووافـق مـن قـال مـن العلمـاء إن سـجيل ) سـجيل (َبالفارسية الحجر والطين ولم يرد فيها تركيـب
ّبمعنـــى ســـجين  ِـــا ســـجين ـــا أدراك م ـــاب اهللا لفـــي ســـجين، وم ّكـــال إن كت ّ ِ ـــوم. ّ ـــاب مرق  كت

انظــر . ّفيكــون معنــى ســجيل أنهــا حجــارة ممــا كتــب اهللا أن يعــذبهم بهــا] ٩، ٨٣/٧المطففــين [

 . ٩٦ّ والمهذب ٣٣٦ برقم ٣٦٥ّالمعرب 
ٕابــا خــضرا مــن ســندس واســتبرقويلبــسون ثي  :إســتبرق  )٤( ٍ ً ً ]  ووردت اإلســتبرق  ] ١٨/٣١الكهــف

ّ غلـــيظ الـــديباج وهـــو فارســـي معـــرب وهـــو : واإلســـتبرق٢١ واإلنـــسان ٥٤ والـــرحمن ٥٣فـــي الـــدخان  ّ
ْبالفارسية الحديثة ستبر أو إستبر ومعناه َْ َ  Stawrّ ثم خص بغليظ الديباج وهو بالفهلوية  الغليظ،:ِ

- Stapr . ٧ برقم ١٠٨ّعن المعرب.  
ــوا بالقــسطاس المــستقيم :قــسطاس  )٥( ــتم وزن ــل إذا كل ــوا الكي وفــي  ] ١٧/٣٥اإلســراء  [ِوأوف

ِ القــسطاس:٤٩٧ بــرقم ٤٨٨ّوفــي المعــرب . ١٨٢الــشعراء  ّ رومــي معــرب يقــال بــضم القــاف :ُ ّ
قـال ف عبـد ... ّ إنه عربي مأخوذ من القسط وهـو العـدل:قال الفيومي في المصباح. وكسرها
.  ال يمكــن اشـتقاقه مــن القــسط فـإن زيــادة األلــف والـسين زيــادة غيــر معروفـة فــي اللغــة:الـرحيم



 ٩٣

ْ وجبت،)٤(َأرائك: ومن الحبشية  ِ َ
ّ ودري،)٥( ّ ُ

ْ وكفلين،)١( ِ
)٢(.   

                                                                                                                         
" مستقيم ": بالالتينية ومعناهConstans إلى أن أصله Fleischerذهب فليشر . ّوهو معرب

ُعـــرب بحـــذف النـــونين فأصـــبح قـــسطاس بـــضم : قـــال ف عبـــد الـــرحيم. وذلـــك بتقـــدير الميـــزان ّ
 هــو :إن القــسطاس أقــوم المــوازين وقــول الزجــاج: أي قــول الليــثوممــا يؤيــد هــذا الــر... القــاف

الـذي هـو المعنـى اللغـوي " المستقيم " فهذا يشير إلى معنى ) ٣٨٩: ٩التهذيب (ميزان العدل 
  . للكلمة الالتينية

ًوقد وردت في القرآن الكريم خمـسا وأربعـين ] ١/٦الفاتحة  [إهدنا الصراط المستقيم :صراط  )١(
: ِقـال شـمر: ٦٥ بـرقم ١٥٥ّوفـي المعـرب ) صـراط(معجم المفهـرس آليـات القـرآن مرة انظر ال

ُالصاد والطاء ال يكادان يجتمعان وانما جاء في الصراط واألصطم ألن أصلهما السين ْ ٕ.  
ّواجتمــاع الــصاد والطــاء فــي الــصراط واألصــطم لكونهمــا معــربين: قــال ف عبــد الــرحيم ُ أمــا . ْ

ْأصــله ســتراطا ـ حــذفت منــه ..  أي الطريــق المــبلط)Strata (via(ّالــصراط فالتينــي وأصــله 
ُ وأمــا األصــطم ١٠٤التــاء اللتقــاء الــساكنين وكــسرت الــسين للــسبب نفــسه وانظــر المهــذب  ْ =

ُّاألسطم فهو مجتمع البحر ويطلق على وسط الشيء ْ .  
ــا كانــا فيــه: شــيطان  )٢( ــشيطان عنهــا فأخرجهمــا مم ت وقــد ورد ] ٢/٣٦البقــرة  [ّفأزلهمــا ال

ّولــم يــذكره الجــواليقي وال الــسيوطي فــي المعربــات. ًنحــوا مــن تــسعين مــرة) شــيطان وشــياطين( ُ .
ّالـــشيطان اســـم لكـــل جنـــي كـــافر، وهـــو المتمـــرد العـــاتي، : ٧٤قـــال النـــووي فـــي تحريـــر التــــنبيه  ّ

. إذا احتــرق وهلــك) شــاط(وقيــل مــن . ّمــشتق مــن شــطن، إذا بعــد لبعــده عــن الخيــر والرحمــة
ْتــشيطن أي فعــل فعــل الــشياطين: ١١ :٢وحكــى ســيبويه  ِ  وقــد ١٠: ١وانظــر الــدر المــصون . ّ

  !. ّذكر المؤلف فيما بعد أنها يونانية وما أدري من أين استمد ذلك وعالم اعتمد ؟
وقـد وردت ] ٣٤: ٢البقـرة [ٕواذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فـسجدوا إال إبلـيس أبـى: إبليس  )٣(

ٕوابلــيس لــيس بعربــي، وان وافــق: ٢٦ بــرقم ١٢٢ ّقــال فــي المعــرب. إحــدى عــشرة مــرة أبلــس : ّٕ
ُالرجل إذا انقطعت حجته، إذ لو كان منه لصرف : هـو يونـاني  وأصـله: قال ف عبد الـرحيم. ّ

يعتقد أن الدال في أول الكلمـة اليونانيـة حـذفت فـي . ُُديا بلس، ومعناه النمام والعدو والشيطان
  .ًالسريانية ظنا أنه أداة اإلضافة

ّ وابليس اختلف فيه فقيـل إنـه اسـم أعجمـي منـع الـصرف للعلميـة ٢٧٥ :١ّالدر المصون وفي    ٕ
 . والعجمة وهذا هو الصحيح

ــين فيهــا علــى األرائــك نعــم الثــواب: أرائــك  )٤( وقــد وردت خمــس مــرات، لــم ] ١٨/٣١الكهــف  [َمتكئ
فنـون " الجوزي في حكى ابن:  قال٦٨ :ّوذكرها السيوطي في المهذب. ّيذكرها الجواليقي في المعرب

ّ سرير في حجلة، أو كـل مـا يتكـأ عليـه : األريكة:)أرك(وفي القاموس . ُُّأنها السرر بالحبشية" األفنان ّ َ َ
ّمــن ســرير ومنــصة وفــراش أو ســريرمنجد مــزين فــي قبــة أو بيــت، فــإذا لــم يكــن فيــه ســرير فهــو حجلــة  ّ

ّالحجلة كالقبة، وموضع يزين بالثياب. (والجمع أريك وأرائك َ    ) والستور للعروسَ
ْجبــت  )٥( ِ: ْألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نــصيبا مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والطــاغوت ِ ً َ]  النــساء

 .كل ما عبد من دون اهللا، واستعمل في الـصنم والكـاهن والـساحر ونحـو ذلـك: الجبت] ٤/٥١



 ٩٤

ِسرادق: ومن السريانية  ُ
ّ ويم،)٣(

ُّ وربانيون،)٥(ُ وطور،)٤( َّ)٦(.   
َحصب: ّومن الزنجية    َ

ّ وسري،)٧( ِ َ
)١(.   

                                                                                                                         
سان الحبـــشة  بلــ الــساحر: الجبـــت:ونقــل عـــن ابــن جريــر بــسنده. ّولــم يــذكره الجــواليقي فـــي المعــرب

 . الكاهن:والطاغوت
  .  سبق ذكرها:ُّدري  )١(
ــين  )٢( ْكفل َ ْ ِ:  ــه ــين مــن رحمت ــؤتكم كفل ــوا برســوله ي ــوا اهللا وآمن ــوا اتق ــذين آمن ــا أيهــا ال ِي ْ ّ  ]  الحديــد

 بـــسنده أن ١٣٧وذكـــر الـــسيوطي فـــي المهـــذب . ّلـــم يـــذكره الجـــواليقي فـــي المعـــرب . ]٥٧/٢٨
ْوالكفـــل. بــشية بالح:معناهــا ضــعفين، وهــي) كفلــين(  النــصيب والحــظ انظــر الجــامع ألحكـــام :ِ

 . ٣٠٣ :٣ والبحر المحيط ١٧/٢٦٦القرآن 
ُإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها :ُسرادق  )٣( ُ ً ّ ّ]  قـال الجـواليقي فـي ] ١٨/٢٩الكهـف

ْفارســي معــرب وأصــله بالفارســية ســردار وهــو الــده: ُّالــسرادق: ٣٧٣ بــرقم ٣٩٨ّالمعــرب  َ َ ّ . ليزّ
قــال فــي . ّهكــذا فــسره الجــواليقي وهــو غيــر جيــد: ٢٤٨ّقــال الــشيخ أحمــد شــاكر فــي المعــرب 

: الـسرادق: سـرادقات، ثـم نقـل عـن الجـوهري قـال: الـسرادق مـا أحـاط بالبنـاء، والجمـع: "اللسان
... فهــو ســرادق) قطــن(ّواحــد الــسرادقات التــي تمــد فــوق صــحن الــدار، وكــل بيــت مــن كرســف 

  .٤٠٦ّا معربة إال الجواليقي هنا والراغب في المفردات ولم يزعم أحد أنه
 بالفارســية القديمــة، وهــو بالفارســية الحديثــة ســرا Sradaّ والــصواب أنــه معــرب :قــال ف عبــد الــرحيم

ْوسراي بمعنى البيت والقصر والبناء العالي َ َ .  
ــم  )٤( ــ  ســبق التعليــق عليهــا وقــد وردت فــي قولــه تعــالى :ّي ــا مــنهم فأغرقن ــيمفانتقمن   ّاهم فــي ال

 . وقد وردت في القرآن الكريم ثماني مرات]٧/١٣٦األعراف [
ُّواذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور :طور  )٥( ٕ]  وقد وردت عشر مرات] ٢/٦٣البقرة .  

وكــذلك فــي . الجبــل بالــسريانية: الطــور: قــال ابــن قتيبــة: ٤٢٤ بــرقم ٤٣٥ّجــاء فــي المعــرب 
ُطـــورا وقـــال : هـــو ســـرياني وأصـــله: قـــال ف عبـــد الـــرحيم) ورطـــ( واللـــسان ٣٧٦: ٢الجمهـــرة 

 كمــا أنهــا Turoوهــي لفظــة مــستعملة فــي اللغــة اآلراميــة بمعنــى جبــل : ١١٤محقــق المهــذب 
  .١١٠: األلفاظ السريانية في المعاجم العربية: وانظر. مستعملة في العبرية بنفس المعنى

ــانيون  )٦( ــذين أســلموا  :َّرب ــون ال ّيحكــم بهــا النبي ــارّ ــانيون واألحب ــذين هــادوا والرب المائــدة  [لل
قـال أبـو : ٢٩١ بـرقم ٣٣٠ّجـاء فـي المعـرب . وقد وردت مرتين بالرفع ومرة بالنـصب] ٥/٤٤

وذلـك أن أبـا عبيـدة زعـم أن . أحسب الكلمة ليست بعربية، إنما هي عبرانية أو سـريانية: عبيد
ٕالعرب ال تعرف الربانيين، وانما عرفها الفقهاء وأهل ا ًوسمعت رجال عالما بالكتـب : قال. لعلمّ ً

وربما كان هذا اللفظ مما اتفقت فيـه . العلماء بالحالل والحرام واألمر والنهي: َّالربانيون: يقول
واأللفـــاظ الـــسريانية فـــي ١٣٣:وشـــفاء الغليـــل٩٠: وانظـــر المهـــذب. العربيـــة والعبريـــة والـــسريانية

 . ٧١:المعاجم العربية
ــ  :حــصب  )٧( ّدون مــن دون اهللا حــصب جهــنمإنكــم ومــا تعب ُ ]  لــم تــرد فــي ] ٢١/٩٨األنبيــاء

  .؟؟. ّحطب جهنم بالزنجية: حصب:  بسنده عن ابن عباس قال٨٣وفي المهذب. ّالمعرب
 : قـال الفـراء:٥٠٦ :٣وفي فتح القـدير . َ الحصب والحضب كالهما حطب:٦٧ :٢وفي المحتسب 

  . ُذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن الحطب



 ٩٥

   .)٢(ومُف: ومن العبرانية 

  .)٣(َّغساق: ومن التركية القديمة   

ّللكوة التي ال تنفذ( )٤(مشكاة: ومن الهندية    ُ.(  

َهيت لك: ّومن القبطية    ْ َ
)٥(.  

ّوليس هذا كل ما في القرآن من الكلمـات األعجميـة بـل إن فيـه ك . ًثيـرا منهـاَّ

ُ وها نحن ننقل عنه ما .ُ فبلغت زهاء مئة كلمة)٦(َّوقد تتبعها السيوطي سبق ُ ْلم ي ِ ْ َـ

                                                                                                                         
ّفناداها من تحتهـا أال تحزنـي قـد جعـل ربـك تحتـك سـريا  :ِسري  )١( ّ ]  لـم تـرد ] ١٩/٢٤مـريم

وفــي فــتح ! أن الــسري هــو النهـر بالــسريانية وقيــل بالنبطيــة ؟: ٩٩وفــي المهــذب . ّفـي المعــرب
  . النهر الصغير: ّالسري: قال جمهور المفسرين: ٣٨٨: ٣القدير 

البقــرة  [  ْا تنبــت األرض مــن بقلهــا وقثائهــا وفومهــاّفــادع لنــا ربــك يخــرج لنــا ممــ  :فــوم  )٢(
 عـــن الواســـطي أن الفـــوم هـــو الحنطـــة ١٢٣وفـــي المهـــذب . ّلـــم تـــذكر فـــي المعـــرب ] ٢/٦١

ّالثــوم وهــي الحنطــة وهــي الحمــص وهــي : وقــد ذكــر لهــا المفــسرون عــدة معــان فهــي. بالعبريــة ِ

 .  شوم:إنها مستعملة في العبرية ولكن بلفظ: الخبز قال محقق المهذب
ووردت مــرة أخـرى بالنــصب فـي ســورة  ] ٣٨/٥٧ص  [  ّهــذا فليــذوقوه حمـيم وغــساق  :ّغـساق  )٣(

  . ٧٨/٢٥النبأ 
قـال . هو البـارد المنـتن بلـسان التـرك" ّالغساق" أن هناك من يزعم أن ٤٦١ برقم٤٦١ّفي المعرب  

والمـراد . ّ انـصبّالقول بأنه تركي مردود، والصواب أنه من غـسق، وهـي بمعنـى: ف عبد الرحيم
 .ّأن الغساق هو ما يسيل من صديدهم٢٣/١١٤به حسب رأي الطبري

  .سبق الكالم عليها ]. ٢٤/٣٥النور  [  مثل نوره كمشكاة فيها مصباح  :مشكاة  )٤(
َهيـت لـك: ّوغلقت األبـواب وقالـت: هيت لك  )٥( ْ َ] وفـي . ّلـم تـذكر فـي المعـرب] ٢١/٢٣يوسـف

وبالـــسريانية، ) أهـــل حـــوران(لـــك بالنبطيـــة وبلـــسان الحورانيـــة هلـــم :  أن معناهـــا١٥٦المهـــذب
اسـم ": هيـت" وورد فـي الكليـات ٢٩٣: ٥المحـيط انظـر البحـر . ومنهم مـن قـال إنهـا بالقبطيـة

بل هي بصورة واحـدة فـي كـل . ْاسرع وبادر، والعرب ال تثنيه وال تجمعه وال تؤنثه: فعل معناه
بين لغة قريش وأهل حوران، كما اتفقت لغة العرب وفاق ) هيت لك: (قال ابن األنباري. حال

ولغـة " ّغـساق"ولغة العرب والترك في" ّسجيل : والروم في القسطاس، ولغة العرب والفرس في
ْأي هلـم، أي أقبـل إلـى ": هيت لك " == == ومعنى ] ٦" [: ناشئة الليل" العرب والحبشة في ّ

  . ٤٤٢: ١ واالتقان ٣٠: وانظر كتاب اللغات في القرآن. ما أدعوك إليه
 فيمـا وقـع فـي  هـ عبد الرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي صـاحب المهـذب٩١١ -  هـ ٨٤٩السيوطي   )٦(

  .ّالقرآن من المعرب



 ٩٦

َّلنــا ذكــره منهــا مجــردا عــن الــشروح التــي علقهــا عليهــا ً ّ َ اللهــم إال مــا كــان فــي .ُ َّ

ُأبا .)١(ْذكره فائدة ِ إبلعي.)٢(َّ ْ
ََأخلد. )٣( َ ْ

ْ َأسباط.)٤(
)٥(.   

َْأسفار
ِ إصري.)٦( َإناه .)٢(أكواب .)١(ِ

ّ َأوبي.)٥(َّ َأواب.)٤(َّ َأواه.)٣(
)٦(.   

                                                 
ّبعض األلفاظ التي ذكرها السيوطي غير مسلم أنها معربة، بل إن بعضها الشك في عربيته  )١( ّ َّ. 
َّوفاكهة وأبـا :ّأبا  )٢( ً]  أنهـا الحـشيش :٦٦فـي المهـذب . ّفـي المعـربلـم تـذكر ] ٨٠/٣١عـبس 

ّ األب، :وفي المعجـم الكبيـر. لفظة آرامية" ّاألب"ّوذكر محقق المهذب أن .  المغرببلغة أهل
ولم يذكر المعجم أنهـا ... هو المرعى:  رطبه ويابسه، وقيل:وهو العشب الذي تعتلفه الماشية

:  وانظــر:ٌالــسريانية وهــو وهــمإنــه دخيــل مــن :  قيــل:١٦وفــي المرجــع . مــن أصــل غيــر عربــي
 .١٠، ٩ :األلفاظ السريانية

 ٦٧ّلم يذكر في المعـرب وفـي المهـذب ]. ١١/٤٤هو  [وقيل يا أرض ابلعي ماءك :ابلعي  )٣(
 .أي ازدرديه بالحبشية) ابلعي ماءك(ّأن 

)٤(  ّولكنـــه أخلـــد إلـــى األرض واتبـــع هـــواه]  وفـــي . ّلـــم تـــذكر فـــي المعـــرب]. ٧/١٧٦األعـــراف
أخلـد قولـه تعـالى " اإلرشـاد فـي القـراءات العـشر" قال الواسطي في كتاب :  قال٦٧ذب المه

 .ركن، بالعبرية:  أيإلى األرض
ّوردت بـالجر ] ٢/١٣٦البقـرة [ٕوما أنزل إلى إبـراهيم واسـماعيل ويعقـوب واألسـباط :أسباط  )٥(

سمرقندي  عـــن أبـــي الليـــث الـــ٧٠: نقـــل الـــسيوطي فـــي المهـــذب. أربـــع مـــرات وبالنـــصب مـــرة
ولــم يــذكرها الجــواليقي . كالقبائــل بلغــة العــرب) أي بنــي إســرائيل(األســباط بلغــتهم : "هـــ٣٧٣ت

  .ّفي المعرب
كــان العبريــون يطلقــون علــى قبائــل اليهــود القديمــة االثنتــي عــشرة الــوارد : قــال محقــق المهــذب  

طتنـا سـبط شـبط التـي أع: شبطيم وهو جمــع:  من سورة األعراف١٦٠ذكرها في اآلية الكريمة
وجمعها أسباط بتحويل الشين إلـى الـسين كمـا جـرت العـادة عنـد مـرور لفظـه مـن العبريـة إلـى 

وفـي المحـرر . ًوتدل هذه المفردة عندهم أيـضا علـى العـصا والعكـاز والـرمح والعـشيرة. العربية
وفـــي .= = = = والــسبط فــي بنــي إســرائيل بمنزلـــة القبيلــة فــي ولــد إســماعيل:٥٠٤: ١الــوجيز
 ومـدلولها بالـسريانية  Shabto أن كلمـة أسـباط كلمـة سـريانية وعبريـة ٨٢: ظ الـسريانيةاأللفـا
  .سوط، قضيب: ًأيضا

َمثــل الــذين حملــوا التــوراة ثــم لــم يحملوهــا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا :أســفار  )٦( ْ ّ ُ َ َ]  الجمعــة

ي قـــال الواســـطي فـــ:  قـــال الـــسيوطي٧٢وذكـــرت فـــي المهـــذب . ّلـــم يـــذكرها المعـــرب] ٦٢/١٥

  . ّهو نبطي": غرائب التفسير " هي الكتب بالسريانية، وقال الكرماني في " اإلرشاد"



 ٩٧

                                                                                                                         
 Sefroً هي من السريانية فعال، ذلك أننا نعرف هذه اللفظـة فـي اآلراميـة :قال محقق المهذب  

 :٨٥ :وفـي األلفـاظ الـسريانية. ومعلوم أن السريان هم في مقدمة الـشعوب اآلراميـة"  سفرو " 

ْالــسفر  ومــن العبريــة أخــذتها الــسريانية ومــن الــسريانية .  كتــاب:لفظــة عبريــة معناهــا بالــسريانيةِ

  .  اقتبسها العرب
ْأقـــررتم وأخـــذتم علـــى ذلكـــم إصـــري: قـــال. . :ْإصـــري  )١( ْ  ] لـــم يـــذكرها  ]. ٣/٨١آل عمـــران

" ن لغـات القـرآ" قال أبو القاسم فـي كتـاب : قال السيوطي في المهذب. ّالجواليقي في المعرب

 .بالنبطية" عهدي " معناه 
ٍيطاف علـيهم بـصحاف مـن ذهـب وأكـواب  :أكواب  )٢( ُ  ] وقـد وردت أربـع  ] ٤٣/٧١الزخـرف

نقـــل الـــسيوطي فـــي المهـــذب عـــن ابـــن الجـــوزي أنهـــا األكـــواز . ّلـــم تـــذكر فـــي المعـــرب. مـــرات

. كوبــاوهــي بالنبطيــة . ونقــل عــن الطبــري بــسنده أن األكــواب جــرار ليــست لهــا عــرى. بالنبطيــة

) بـــرون(ســـريانيتها، وأمـــا ) دوفـــال( وذكـــر Couboوبالـــسريانية : ١٥٦وفـــي األلفـــاظ الـــسريانية

  . Kupieفذهب إلى يونانيتها األصلية 
ّلـم تـذكر فـي المعـرب  ]. ٣٣/٥٣األحـزاب [  َإال أن يؤذن لكم غير ناظرين إنـاه.. . :إناه  )٣(

َنـضجه، بلـسان أهـل : إنـاه، أي: انقـال شـيدله فـي البرهـ:  قـال٧٤ونقل السيوطي فـي المهـذب ْ ُ
 .المغرب

ـــيم  :ّأواه  )٤( ـــراهيم ألواه حل ٌإن إب ّ ّ  ] ولـــم . وردت مـــرتين فـــي القـــرآن الكـــريم ]. ٩/١١٤التوبـــة

 بــسنده عــن ابــن عبــاس ٧٥ّيــذكرها الجــواليقي فــي المعربــات، وذكرهــا الــسيوطي فــي المهــذب 

  .الموفق، بلسان الحبشة: واهاأل: الموقن، بلسان الحبشة، وعن غيره: ّاألواه: قال
ــه أواب  :ّأواب  )٥( ــد إن ــدنا داود ذا اَألي ّواذكــر عب ّ ْ  ] ــم  ] ٣٨/١٧ص وذكــرت خمــس مــرات ول

ّ أن األواب هـو المـسبح بلـسان ٧٦ونقل السيوطي في المهـذب . ّيذكرها الجواليقي في المعرب ّ
ّأوبي من التأويب أي رجعي من التسبي. ٣:٤٥١وفي الكشاف . الحبشة  . حّ

نقـل الـسيوطي . لـم يـذكرها الجـواليقي ]. ٣٤/١٠سـبأ [  َالطيـروّيا جبال أوبي معه   :ّأوبي  )٦(

  .سبحان بلسان الحبشة) ّأوبي معه(ّ أن ٧٦ّفي المهذب
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ار أو ـوهـو الحمـ] ١٢/٦٥يوسـف  [كيـل بعيـرونـزداد  :  في قوله تعالى )١(رـبعي

ّتنــور. )٣(ِبيــع .)٢(بطائنهــا .الدابــة فــي اللغــة العبرانيــة
 فــي قولــه )١( تحتهــا.)٥(ً تتبيــرا.)٤(

                                                 
وجـاء فـي معجـم ألفـاظ . لم يذكرها الجواليقي ]. ١٢/٦٥يوسف [  ونزداد كيل بعير  :بعير  )١(

ًر واألنثــى مــن الجمــال إذا أجــذع، كمــا يطلــق البعيــر أيــضا القــرآن أن البعيــر يطلــق علــى الــذك
  . ٍعلى الحمار وعلى كل دابة من دواب الحمل

ًفـي اللغــة اآلراميـة تعنــي كـل دابــة تحمـل أحمــاال أو ) بعيــر(إن هــذه المفـردة: ٧٨وقـال محقــق المهـذب ّ
ًتجــر مركبــة ْ  روايــة  إلــى بعــض اللغــات وفــي٧٨- ٧٧وكــان الــسيوطي قــد نــسبها فــي الموضــع نفــسه. ّ

  .Biiro وهو بالسريانية بإسكان أوله ٣٠: وانظر األلفاظ السريانية. أخرى إلى العبرانية
ٍمتكئــين علــى فــرش بطائنهــا مــن اســتبرق :بطائنهــا  )٢( ْ ُ ّ] لــم يــذكرها الجــواليقي]. ٥٥/٥٤الــرحمن .

وانظــر معتــرك .  عــن شــيدلة أن بطائنهــا هــي ظواهرهــا بالقبطيــة٧٧ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب
 . ٌأن البطائن جمع لبطانة الثوب) بطن(وفي معجم ألفاظ القرآن . ٦٢٠: ١ألقرانا

َبيــع  )٣( ِ: ــوال دفــع اهللا النــاس بعــضهم بــبعض لهــدمت صــوامع وبيــع وصــلوات ٌول َ ِ ّ...]  الحــج
ِوالبيعـة والكنيـسة جعلهمـا بعـض العلمـاء : ١٢٧، ١٢٦ بـرقم ٢٠٧ّجاء في المعرب ] ٢٢/٤٠

ِهــو بالفارســية كنــشت وهــو دخيــل فــي الفارســية مــن : عبــد الــرحيمقــال ف . ّفارســيين معــربين ُ
وليـــست مــــن ) كنيــــشة(كنوشـــتا أمــــا الكنيـــسة بالعربيــــة فهـــي مـــن الــــصيغة الكلدانيـــة : اآلراميـــة

" البيعــة " أجمــع علمـاء الــسريانيين أن : ٣٢وفــي األلفـاظ الــسريانية . الفارسـية كمــا فـي اللــسان
ا عـــن لفـــظ العبـــرانيين إلـــى لفظهـــم ومعنـــاه المجمـــع عبريـــة األصـــل وســـرينها الـــسريان بتحويلهـــ

  . الحافل أو المحفل البهيج
ّحتى إذا جاء أمرنا وفار التنـور :ّتنور  )٤( ّ]  ٢١٣ّنقـل الجـواليقي فـي المعـرب ]. ١١/٤٠هـود 

ّ عن ابن دريد أن التنور فارسي معرب١٣٥برقم ّ ّ .  
ـــنور(هــو بالعبريــة : قــال ف عبــد الــرحيم   ــ(وباآلراميــة ) ت .. وكــذلك بالــسريانية وبالفهلويــة) وراتن

ّوفــار التـــنور(أمــا التنــور فــي قولــه ) الــصحاح(وأصــل معنــى التنــور الكــانون الــذي يخبــز فيــه  ّ (
هـو وجـه األرض، وقيـل : إن وقت هالكهـم فـور التنـور، وقيـل: فاختلفت فيه آراء العلماء فقيل

نه وتعــالى شــبه فــوران المــاء ّوالــذي يتــرجح عنــدي أن اهللا ســبحا) التهــذيب(هــو تنــوير الــصبح 
ّبخــروج ألــسنة اللهيــب مــن فوهــة التـــنور إن :  قــال٣٩،٤٠= = = = وفــي األلفــاظ الــسريانية . ّ

ْ لفظ سرياني فيما نرى وامـا ورد فـي اللغـة الـسامية القـدمى ومنهـا سـرى تداولـه إلـى اللغـات التنور إما ٕ
  . الشرقية

وردت مـــرتين فـــي القـــرآن الكـــريم لـــم يـــذكرها . ]١٧/٧ءاإلســـرا [ّوليتبـــروا مـــاعلوا تتبيـــرا :تتبيـــرا  )٥(
َتبـــر : وفـــي معجـــم ألفـــاظ القـــرآن. ٧٩المهـــذب . ونقـــل الـــسيوطي أنهـــا مـــن النبطيـــة. الجـــواليقي ّ

ّالـشيء تتبيــرا أهلكــه ودمــره واســم المفعـول منــه متبــر ّ ً ولــم يــشر هـو والمعجــم الكبيــر إلــى كونــه . َ
ًمعربا  .٣٣ :وانظر األلفاظ السريانية. ّ
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 .ها فــــي اللغــــة النبطيــــةـبطنــــ: َأي ]١٩/٢٤مــــريم  [  فناداهــــا مــــن تحتهــــا: تعــــالى 

َّ حطة.)٢(جهنم ً حوبا.)٤( حواريون.)٣(ِ ُ
)٥(.   

                                                                                                                         
  ].١٩/٢٤مريم [ فناداها من تحتها  :تحتها  )١(

 . من بطنها، بالقبطية: ونقل السيوطي أن المعنى. لم يذكرها الجواليقي  
 . سبق ذكرها:جهنم  )٢(
ّحطة  )٣( ِ:  ًوادخلوا الباب سجدا وقولوا ّ ّحطة: ُ ِ ] وردت مرتين ]. ٢/٥٨البقرة  

:  قــال٢٤٢ًال عــن مفـردات الراغـب نقـ٨٣لـم يـذكرها الجــواليقي وذكرهـا الـسيوطي فــي المهـذب 

 . ًقولوا صوابا: معناه: وقيل. ّط عنا ذنوبناُ ُأمر بها بنو إسرائيل، ومعناه حكلمة
ُنحن أنـصار اهللا: ّقال الحواريون : حواريون  )٤( ُ ] وقـد وردت خمـس مـرات ] ٣:٥٢آل عمـران

  . في القرآن الكريم

 الحواريين هم الغـسالون للثيـاب بالنبطيـة وذكر السيوطي في المهذب أن. لم يذكرها الجواليقي

أن الحـواريين ) غرائـب اللغـة(ونقل محقق المهذب عـن األب رفائيـل نخلـة فـي . وأصله هواري

ّأن بـيض ) ّحـور(إن مـادة : قلنا: ٥٦: وفي األلفاظ السريانية. الرسول: من الحبشية والحواري
بخلوصـهم مـن كـل " الحـواريين"عـضهم سريانية والعربيـة وتفـسير بوما تفرع منها توافقـت فيـه الـ

َّعيب ونقاوة قلوبهم وطهارة أثوابهم هو اجتهاد فـي الـرأي، أمـا إنهـم كـانوا قـصارين أو غـسالين  َّ

 .ًفال صحة له أصال
ًإنه كان حوبا كبيرا. .: ُحوب  )٥( ً ُ ]  ٤/٢النساء.[  

ولـــم يـــشر . ة أن الحـــوب هـــو اإلثـــم بلغـــة الحبـــش٨٥وذكـــر فـــي المهـــذب. لـــم يـــذكرها الجـــواليقي

ًوذكر محقق المهذب أن لها أصال في اآلرامية فهـي . ّالصحاح وال القاموس إلى كونها معربة

ـــسريانية. مـــن الفعـــل حـــاب بمعنـــى أذنـــب  Hawbthoوالمـــادة ســـريانية : ٥٥:وفـــي األلفـــاظ ال

 بفـــــــتح Hawboحــــــاب واســــــم المــــــصدر: Haboوالفعــــــل . إثــــــم، واجــــــب فريــــــضة: مــــــدلولها

  .اإلثم:الحاء
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َدرست ْ َ
ُّ ربيون.)٣(ِ راعنا.)٢( دينار.)١( ِ وَأصـله  .وهو عبراني( )٥( الرحمن.)٤(ِ

ـــرخمن بالخـــاء المعجمـــة ـــرحيم ويبعـــد َأن.ِال ـــذكروا ال ـــم ي تكـــون مثلهـــا وهـــي ال  َأقـــول ول

   ).ُأختها
                                                 

ْدرس  )١( ٍدرست، ولنبينه لقوم يعلمون: ّوكذلك نصرف اآليات وليقولوا  :تَ ّ َ ْ  ] ٦/١٠٥األنعـام 
ولهـذه اللفظـة قـراءات . هي القراءة بالعبرانيـة" درست " وفي المهذب أن . ّلم يذكرها المعرب] 

: وفـــي األلفـــاظ الـــسريانية ٢٢٥: ١ والمحتـــسب ٣٧٣: ٣ّانظـــر الحجـــة للقـــراء الـــسبعة . كثيـــرة
٦١ :Drasheالموضــع الــذي يقــرأ : المــدارس: وفــي العبــاب:  وهــو فعــل عبــري ســرياني، قــال

  . فيه القرآن، وكذلك مدارس اليهود
ْومنهم من إن ت  :دينار  )٢( ْ    ].٣/٧٥آل عمران [  ّأمنه بدينار ال يؤده إليكَ

ّالدينار فارسي معرب:  وقال٢٩٠ّذكره في المعرب  ار ًوال تعرف له العرب اسـما غيـر الـدين.. ّ
  .فقد صار كالعربي
ذو عــشرة آســات، والــدينار فــي :  ومعنــاهDenariusّهــو التينــي وأصــله : قــال ف عبــد الــرحيم

  .  من النقود النحاسية عندهم(as)أصل وضعه يساوي عشرة آسات، واآلس 
 – ومنهــا Denarوالــدينار أصــله مــن اليونانيــة دخــل منهــا إلــى الــسريانية ومنهــا إلــى الفهلويــة 

  .ى العربية إل–ًغالبا 
وذكــرت  ] ٢/١٠٤البقــرة [  ُانظرنــا: ِراعنــا وقولــوا: يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تقولــوا  :راعنــا  )٣(

  .مرتين في القرآن
  .ّسب بلسان اليهود" راعنا " ّوذكر السيوطي في المهذب أن . لم يذكرها الجواليقي  
عبرانية أو سريانية وهي ّ وكانت لليهود كلمة يتسابون بها ١:١٣٠قال الزمخشري في الكشاف  
 وهــم يعنــون بــه افترصـوه وخــاطبوا بــه الرسـول . راعنــا: فلمــا ســمعوا بقـول المــؤمنين) راعينـا(

ــا(ُفنهــي المؤمنــون عنهــا وأمــروا بمــا هــو فــي معناهــا وهــو . ّتلــك المــسبة مــن نظــره إذا ) انظرن
  . انتظره

ّوكأين من نبي قتل معه ربيون كثير  :ّربيون  )٤( ُّ ٍّ  ] ٣/١٤٦مران آل ع.[   
ّالربــي كالربــاني ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب أنهــا ســريانية: ٣٣٧فــي المفــردات للراغــب  ّ ِّ وقــد . ّ

 ). ّرباني(سبق التعليق على 
تــسعين وخمــس ًوذكــرت نحــوا مــن  ]. ١/١الفاتحــة  [  بــسم اهللا الــرحمن الــرحيم : الــرحمن  )٥(

 ّ عــن المبــرد وثعلــب أنــه عبرانــي٩١ ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب. لــم يــذكرها الجــواليقي. مــرة
ّولم يـشر ابـن عطيـة وال الزمخـشري وال اآللوسـي إلـى كونهـا معربـة، وغريـب !! وليس بعربي ؟

 .وقد سبق ذكرها. أن يجوز هذا على المؤلف



 ١٠١

ّالرس َ
ْ رمزا.)٢( الرقيم.)١( َ

ْ رهوا.)٣( َ
   . )٦(زنجبيل. )٥( الروم.)٤(

ّالسجل ّ ِ
ّ سجين. )١( ِ

رة. )٢( َ سف َ
)٣( .   

                                                 
ًوعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا  :ّالرس  )١( ً ً ًّ  ] ٢٥/٣٨الفرقان .[   

  .ّيم مرتينذكرت في القرآن الكر
  . ّأن الرس اسم أعجمي ومعناه البئر٩٢ونقل السيوطي في المهذب.لم يذكره الجواليقي

 ] ١٨/٩الكهـف [  ّأم حسبت أن أصحاب الكهـف والـرقيم كـانوا مـن آياتنـا عجبـا  :الرقيم  )٢(
 أن الرقيم هو اللوح بالرومية وكذلك هـو ٩٣لم يذكرها الجواليقي، ونقل السيوطي في المهذب 

  .كما نقل أنه تحريك الشفتين بالعبرانية. لكتاب بهاا
أن الـرقيم لـوح كتبـت فيـه قـصة أهـل الكهـف علـى بـاب الكهـف أو ) رقـم(جاء في معجم ألفاظ القرآن   

  .  الواديوالكهف في ذلك. ٍأو اسم واد دون فلسطين قريب من أيلة. أسماؤهم
ّ آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال:قال  :رمزا  )٣(    ].٣/٤١آل عمران [   رمزاّ

أن الرمــز هــو تحريــك ) طبعــة زكريــا (٩٠ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب . لــم يــذكرها الجــواليقي
  . الشفتين بالعبرية

إال إشــارة بيــد أو رأس أو غيرهمــا، وأصــله ) إال رمــزا (:١:٢٧٧قــال الزمخــشري فــي الكــشاف 
 . التحرك، يقال ارتمز إذا تحرك، ومنه قيل للبحر الراموز

ٌواترك البحر رهوا، إنهم جند مغرقون  :ْرهوا  )٤( ّ ً ْ  ]  ٤٤/٢٤الدخان.[   
ً رهـوا أي سـهال دمثـا بلغـة:٩٣ونقل السيوطي فـي المهـذب . لم يذكرها الجواليقي ً  النـبط وأن معناهـا ً

  .ولم أجده في األلفاظ السريانية.  ساكن بالسريانية:ًأيضا
   ]٣٠/٢الروم  [  ُغلبت الروم  :الروم  )٥(

ّ هــذا الجيــل مــن النــاس، أعجمــي، وقــد :الــروم: ٢٩٨ بــرقم ٣٣٥ّقــال الجــواليقي فــي المعــرب 
  .  كالم الجواليقي٩٤وقد نقل السيوطي في المهذب . ًتكلمت به العرب قديما ونطق به القرآن

ّوأطلق العرب هـذا االسـم علـى أهـل اإلمبراطوريـة الـشرقية ويبـدو أنهـم عـدوا : قال ف عبد الرحيم ّ
 . وقالوا الروم. السريانية لإلفراد فحذفوها عندما أرادوا الجيل) رومي(اء في كلمة الي

   ].٧٦/١٧اإلنسان  [  ًويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيال  :زنجبيل  )٦(
وهـي عـروق تـسري فـي . ُ ينبت في أريـاف عمـان:ً قال نقال٣٢٢ برقم ٣٥٤ّذكره في المعرب 

  . = =ا يحمل من بالد الصينوأجوده م... األرض وليس بشجر
 شــــنكبيل وشــــنكوير وشــــنكبير :ونقــــل ف عبــــد الــــرحيم عــــن البرهــــان أنــــه فــــي الفارســــية= = 

. أي العــروق التــي كـــالقرون) ُشــرنكوير (:ًقــال وهــو أصــال مــن اللغــة السنــسكريتية. وشــنكويل
  .  إنجي:وبالماالبارية والتاملية

 ومنهـــا Zingiberوهـــو بالالتينيـــة . انيـــة فـــي اليون:ودخلـــت هـــذه الكلمـــة فـــي اللغـــات األوربيـــة
gingerوانظر معجم الشهابي .  باإلنكليزيةginger ٢٩٧ .  



 ١٠٢

َسق رـَ
َّسجدا  .)٤( ُ

)٥(.   

َسكرا َ
   .)٣( سندس.)٢( سلسبيال)هو الخل( )١(

                                                                                                                         
ّالسجل  )١( ِ ِّ:  ّكطي السجل للكتاب ّ ّ  ]  ٢١/١٠٤األنبياء.[   

 كاتـــب للنبـــي : وقيـــل. الرجـــل: الـــسجل بلغـــة الحبـــشة: قيـــل: ٣٥٦ بـــرقم ٣٨٤ّفـــي المعـــرب 
وال ألتفـت إلـى . كتـاب، واهللا أعلـم:  سـجل– ابـن دريـد –كـر قال أبو ب" للكتاب " وتمام الكالم 

ّقولهم إنه فارسي معرب والـالم بمعنـى . كما يطوى السجل على ما فيه مـن الكتـاب: والمعنى. ّ
  .٩٥: وانظر المهذب. على

ّوالصواب أنه يوناني معرب وأصله: قال ف عبد الرحيم ْسكلن: ّ ُِّ  Sigillumوهو مأخوذ من . ِ
: هــو باليونانيــة البيزنطيــة بمعنــى المرســوم الملكــي، ودخــل فــي الــسريانية بـــصورةبالالتينيــة، و

  . سيكيليون بمعنى الوثيقة
ّسجين  )٢( ِ:  ِكال إن كتاب الكفـار لفـي سـجين ّ ّ  ] ٨٣/٧المطففـين [   ،ّومـا أدراك مـا سـجين ِ

   ].٨٣/٨المطففين  [  كتاب مرقوم
  . أنه غير عربي" الزينة"أبو حاتم في كتابه  ذكر :٩٧وفي المهذب . لم يذكرها الجواليقي  
ّســـجين: وفـــي القـــاموس. ّســـجين موضـــع فيـــه كتـــاب الفجـــار: ّوفـــسرها الجـــوهري بقولـــه   الـــدائم : ِ

 . إلخ... ٍوالشديد وموضع فيه كتاب الفجار وواد في جهنم
َسفرة  )٣( َ:  َبأيدي سفرة َ  ]  ٨٠/١٥عبس.[   

: قـــال" بأيـــدي ســـفرة " بـــسنده عـــن ابـــن عبـــاس : ١٠٠: ّوفـــي المهـــذب. لـــم يـــذكرها الجـــواليقي
َوالــسفرة" ســفر " وفــي لــسان العــرب . ّبالنبطيــة القــراء : ُالكتبــة واحــدهم ســافر، وهــو بالنبطيــة: َّ

 ًكرامـا كـاتبين َالسفرة هم المالئكة الموصـوفون بقولـه : ٤١٢وفي المفردات للراغب . سافرا
َوالسفرة جمع سافر ككاتب وكتبه] ١١/النور [ َ.  

  .وقد وردت أربع مرات ] ٥٤/٤٨القمر [  َّذوقوا مس سقر  :سقر  )٤(
بل هو عربـي مـن : اسم لنار اآلخرة، أعجمي، ويقال: وسقر: ٣٦٩ برقم٣٩٥ّقال في المعرب

  . سميت بذلك آلنها تذيب األجسام. سقرته الشمس إذا أذابته: قولهم
ّي أن ســقر علـــم لجهــنم مـــن والــصواب أنـــه عربــي، ونقـــل عــن الزمخـــشر: قــال ف عبــد الـــرحيم َ َ

  .وعدم صرفها للتعريف والتأنيث. سقرته النار وصقرته إذا لوحته
ًسجدا  )٥( ّ ُ:  ًوادخلوا الباب سجدا َّ ُ  ]  وقد ذكرت ثالث مرات ] ٢/٥٨البقرة .  

ً عـن الواسـطي أن سـجدا معناهـا مقنعـو ٩٥ونقل الـسيوطي فـي المهـذب . لم يذكرها الجواليقي
 : ال صــــحة لمــــا نقلــــه الــــسيوطي وصــــوابه:٨٢وفــــي األلفــــاظ الــــسريانية . يةالــــرؤوس بالــــسريان

  . راكعين ساجدين خافضي الرؤوس
أصل نعرفه في اآلرامية أي فـي الـسريانية ذلـك أن ) ًسجدا( ولهذه اللفظة :قال ف عبد الرحيم

َعبد " اآلراميين يقولون في    .Sgued :"سجد " و " ركع " و " َ



 ١٠٣

َسنا َ
ّسيدها .)٤(

َوَألفيا سيدها لدى الباب: في قوله تعالى. )٥( ِّ]  ١٢/٢٥يوسف [  

  . )٦(يةأي زوجها في اللغة القبط

ِسينين ْشطر .)٢(سيناء .)١(ِ َ
)٣(.   

                                                                                                                         
َسكرا  )١( َ: سكراتتخذون منه ً َ َ]  ١٦/٦٧النحل.[  

ّ أن الـسكر هـو الخـل بلـسان الحبـشة١٠١ونقـل الـسيوطي فـي المهـذب . لم يذكرها الجـواليقي َ َ .
ّوالسكر: ٢:٤٨٠قال الزمخشري في الكشاف  َالسكر النبيذ : وقيل. الخمر، سميت بالمصدر: ّ َ

  . شتدوهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى ي
َالــسكر كــل مــا يــسكر توافقــت فيهــا البابليــة والــسريانية والعبريــة : ٢٥٨وفــي األلفــاظ الــسريانية  َ

  . والعربية
ّعينا فيها تسمى سلسبيال :سلسبيل  )٢( ُ ً] ٧٦/١٨اإلنسان.[  

ّوهـــو اســـم أعجمـــي : قـــال الجـــواليقي. ٢٣٧ وفـــي ط شـــاكر ٣٥٠ بـــرقم٣٨٠ّوهـــي فـــي المعـــرب
وقـد علـق . ألنـه رأس آيـة) صـرف(وهـو اسـم معرفـة إال أنـه أجـري: نكرة، فلذلك انصرف وقيـل

ًلــم أر أحــدا نقــل أن : الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر علــى كــالم الجــواليقي بقولــه اســم " السلــسبيل" َ
ٕوانمـا اختلـف المتقـدمون فـي صـرف . ّأعجمي إال هذا المؤلف وتبعه الشهاب في شـفاء الغليـل

ا نكـرة أو أنهـا علـم يمنـع للعلميـة والتأنيـث، ولـم الكلمة ومنعها مـن الـصرف الخـتالفهم فـي أنهـ
  . ًيقل أحد أبدا للعلمية والعجمة

والسلــسبيل ... ُالسلــسل هــو المــاء العــذب الــصافي إذا شــرب تسلــسل فــي الحلــق: وفــي اللــسان
لــم : قــال ابــن األعرابــي. شــراب سلــسل وسلــسال وسلــسبيل: الــسهل المــدخل فــي الحلــق، ويقــال

 . ٣٩٨: ٨ والبحر المحيط ٤:١٧٠وانظر الكشاف. القرآنإال في " سلسبيل " أسمع 
ٍويلبــسون ثيابــا خــضرا مــن ســندس :ســندس  )٣( ْ ُ ً ً] وردت ثــالث مــرات وســبق ] ١٨/٣١الكهــف

  . الكالم عنها
  ] ٢٤/٤٣النور  [يكاد سنا برقه يذهب باألبصار :سنا  )٤(

ر فــي نظمــه ولــم عــده الحــافظ ابــن حجــ: ١٠١قــال الــسيوطي فــي المهــذب . ّلــم يــذكره المعــرب
  .أقف عليه لغيره

  ] ١٢/٢٥يوسف  [ّوألفيا سيدها لدى الباب :ّسيدها  )٥(
ســيدها أي (: ً نقــال عــن الواســطي ١٠٢وقــال الــسيوطي فــي المهــذب . ّلــم يــذكرها فــي المعــرب
) بعلهـا(بـ ) سيدها(ّوفسر الزمخشري كلمة ) ال أعرفها في لغة العرب: زوجها وقال أبو عمرو

  .٣٥٧: ٢الكشاف . سيدي: قول لبعلهاألن المرأة ت
  ١٨٢: ١لم يذكر السيوطي في المهذب أن الكلمة من اللغة القبطية لكنه ذكر ذلك في اإلتقان   )٦(



 ١٠٤

َّ صرهن.)٤(شهر ُ ْ ُ
َّقطعهن في اللغة الرومية أو النبطية( )٥( ُ ْ َّ َ(   

َصلوات َ
َطفقا .)٣(وتطاغ .)٢( طه)هي الكنائس( )١( َِ

)٤(.  

                                                                                                                         
 تخـرج مـن طـور سـيناء وفـي سـورة المؤمنـون  ] ٩٥/٢التين  [  وطور سينين  :سينين  )١(

 ]  قــال الجــواليقي بعــد . ٣٦٦قم  بــر٣٩٢ّذكــره الجــواليقي فــي المعــرب  ]. ٢٣/٢٠المؤمنــون

.  هــو الجبــل الــذي نــادى اهللا منــه موســى:وقيــل. وقيــل مبــارك. ٌ حــسن:)طــور ســينين(أن ذكــر 

) سـينا(ومنـه باليونانيـة ) ِسـيناي( هـو بالعبريـة :وسينين وسـيناء اسـم بقعـة قـال ف عبـد الـرحيم

. ة بإبـدال اليـاء همـزةبالمد من الصيغة العبري) سيناء(من الصيغة اليونانية و) سينا(فيبدو أن 

ْسـيني(وفـي الـسريانية . ًوسينين أيضا من الصيغة العبريـة بزيـادة النـون وكـسر النـون األولـى َ (

ْطور سيني(و
 . ١٠٣وانظر آراء أخرى في المهذب .  جبل سيناء:)ِ

 . انظر الحاشية السابقة  )٢(
ْفول وجهك شطر المسجد الحرام  :شطر  )٣( ّ  ] الث مرات في وردت ث ] ٢/١٤٤البقرة  

  . مرتين في السورة نفسها) شطره(سورة البقرة و

شــــطر المـــسجد أي تلقــــاءه بلــــسان : ١٠٣لـــم يــــذكرها الجـــواليقي ونقــــل الــــسيوطي فـــي المهــــذب

إذا . جهتـه فـي كـالم العـرب" شـطره "  و :٣٥، ٣٤وقال اإلمـام الـشافعي فـي الرسـالة. الحبشة

ْد عـين كـذا، يعنـي قـصد نفـمعـروف أنـك تقـول أقـصد قـص" أقـصد شـطر كـذا  " :قلت . س كـذاَ

ٕســتقبل تلقــاء وجهتــه، وأن كلهــا معنــى واحــد، وان كانــت بألفــاظ وكــذلك تلقــاءه أي جهتــه أي ا ّ ّ
 .مختلفة

. ًورد عــددا مــن المــرات ] ٢/١٨٥البقــرة [  شــهر رمــضان الــذي أنــزل فيــه القــرآن  :شــهر  )٤(

أصـله : شهر فقـال بعـض أهـل اللغـة فأمـا الـ:٣٨٩ بـرقم ٤١٠ّوفي المعـرب . انظر المعجم المفهرس

  . ّبالسريانية سهر فعرب

ً إن الشهر من الكلمات األساسـية فـي اللغـة، وال تكـون مثـل هـذه الكلمـات دخيلـة :قال ف عبد الرحيم
  .بالسريانية وكالهما من أصل واحد) سهرا(توأم ) شهر( أرى أن لفظ والذي. في اللغات

ّصرهن  )٥( ْ ُ:  ّير فصرهن إليكً فخذ أربعة من الط:قال ْ ُ  ] ٢/٢٦٠البقر .[   

ّ شـــققهن وفـــي :بالنبطيـــة" صـــرهن" أن ١٠٥وروى الـــسيوطي فـــي المهـــذب . ّلـــم تـــذكر فـــي المعـــرب ّ
ُالصير:٤٩٨مفردات الراغب  ّفصرهن "ّالشق، وهو المصدر، ومنه قرئ : ّ ْ ِ "  

الـه،  ويـصيره بمعنـى أممـن الفعـل صـاره يـصوره" صرهن" أن )صور(وفي معجم ألفاظ القرآن 

ّومع تشديد الراء يكون من صر يصر. أي وجههن إليك   .  أي جمع:ُّ
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ٌولــوال دفــع اهللا النــاس بعــضهم بــبعض لهــدمت صــوامع وبيــع وصــلوات ومــساجد:صــلوات  )١( ٌ َ ِ ّ 

  ] . ٢٢/٤٠الحج [

  . صلوتا: وصلوات هي كنائس اليهود، وهي بالعبرانية: ٤٠٣ برقم ٤١٩ّقال في المعرب

أي بيـــت الـــصالة ) بيـــث صـــلوثا(ّ كانـــت معربـــة فهـــي مـــن الـــسريانية إن: قـــال ف عبـــد الـــرحيم

 أن اللفظـة سـريانية النجـار واالشـتقاق وهـي ١٠٥وفـي األلفـاظ الـسريانية . ويطلق على المعبـد

  . دخيلة في العبرية
، ١١٠وذكرهــا الــسيوطي فــي المهــذب . ّلــم تــذكر فــي المعــرب ].٢٠/١طــه  [  طــه  :طــه  )٢(

" إن : ٣٩: ٣وفــي الكــشاف . يــا رجــل: يــا رجــل وأنهــا بالنبطيــة: يةوذكــر أنهــا بالحبــش: ١١١

ّفي لغة عك في معنى يا رجل" طاها  َ . 
ْألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت  :طاغوت  )٣( ِ ً ]  النـساء

ْ أن الجبـت هـو الـس٢: ٨١ونقـل الـسيوطي فـي المهـذب . ّلم تذكر فـي المعـرب ]. ٤/٥١ احر ِ

ــــسان الحبــــشة والطــــاغوت : ١٣٧: ٢طغــــو وطغــــي : وفــــي معجــــم ألفــــاظ القــــرآن. الكــــاهن: بل

ٍوالطــاغوت للواحــد والجمــع والمــذكر المؤنــث، وهــو كــل معبــود مــن دون اهللا، أو هــو الــشيطان،  ّ

ًأو الكاهن، أو شخص يكون رأسا فـي الـضالل، وال حاجـة لبيـان اشـتقاقه مـن طغـى، وال بيـان 

وال زيــادة تائــه، وأشــباه ذلــك ممــا فــي المعــاجم، إذ اتفــق القــدماء أنفــسهم وزنــه مــن هــذه المــادة 

ّوالمحدثون من بعدهم علـى أن الطـاغوت معربـة مـن الحبـشية، وهـي فـي األصـل لـبعض هـذه 
وفــــي األلفــــاظ . المعــــاني التــــي ذكروهــــا، وال مــــانع مــــن التوســــع فــــي اســــتعمالها بعــــد التعريــــب

 . أن اللفظة سريانية األصل١٠٨السريانية 
ّوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة  :ِطفقا  )٤( ِ  ]  لـم ] ٢٠/١٢١طـه : و٧/٢٢األعراف

وفـي . قـصدا بالروميـة: ِ أن طفقـا معناهـا١١٢ونقل السيوطي في المهذب . ّتذكر في المعرب

أخـذ يفعـل كـذا، وأنـه مـن أفعـال الـشروع، ويطلـب : أن طفـق معنـاه) طفقوا(معجم ألفاظ القرآن 

ولـــم يـــشر المعجـــم إلـــى كونهـــا . قبل خاصـــة ويـــستعمل فـــي اإليجـــاب دون النفـــيالفعـــل المـــست

 . ّمعربة
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َطـــــوبى َطـــــوى. )١(ُ ُ
َعبـــــدت. )٢( ْ َّ َ

َالعـــــرم) قتلـــــت فـــــي العبرانيـــــة أو الـــــسريانية ()٣(
)٤(. 

  . )٦(وسردـف .)نقص( )٥(ِغيض
                                                 

ُطوبى لهم وحسن مآب  :طوبى  )١( ُ  ]  ١٣/٢٩الرعد.[   
.  والمـراد بهـا الحبـشية–ّ وذكـر أنـه اسـم للجنـة فـي الهنديـة ٤٣٩ بـرقم ٤٤٥ّذكره فـي المعـرب 

بمعنــى الــسعادة والغبطــة، ) ُطوبــا( وهــذا هــو الــصواب، وهــو بالــسريانية :قــال ف عبــد الــرحيم
 ومعجـم ألفـاظ القـرآن ١١٣ :وانظرالمهـذب. غير أنه من المـواد المـشتركة بـين اللغـات الـسامية

 ).طيب(
ُفاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى: ُطوى  )٢( ّ ِ ّ] ٧٩/١٦ووردت في النازعات ] ٢٠/١٢طه .  

وقيـل . ً لـيال:ّ هـو معـرب معنـاه:قيـل :١١٤ونقل السيوطي في المهذب . ّلم يذكره في المعرب
  . ّ إنك بالواد المقدس يا رجل:والمعنى. بالعبرانية" رجل " هو 

ــم وضــع ليــدل علــى الــوادي المقــدس أي المطهــر) طــوى(ّوذهــب أبــو حيــان إلــى أن  ّاســم عل ّ .
 . ٢٣١ :٦البحر المحيط 

ّعبدت  )٣( َ:  َوتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل َّ َ ّ َ ُّ ُ َ  ]  ٢٦/٢٢الشعراء.[   
  .  قتلت بلغة النبط: أنها بمعنى١١٦ونقل السيوطي في المهذب . ّلم تذكر في المعرب

ّ طريــق معبــد أي مــذلل بــالوطء، وبعيــر معبــد: يقــال:٥٤٣قــال الراغــب فــي المفــردات  ّمــذلل : ّ
ًبالقطران، وعبدت فالنا إذا ذللته واذا اتخذته عبدا ًٕ   .رائيلّأن عبدت بني إسقال تعالى . ّ

ِفأعرضــوا فأرســلنا علــيهم ســيل العــرم  :ِالعــرم  )٤( ْ َ  ]  ّلــم تــذكر فــي المعــرب،  ]. ٣٤/١٦ســبأ
َّ أن العــرم بالحبــشية هــي المــسناة ١١٨وذكــر فــي المهــذب التــي يجتمــع فيهــا المــاء ثــم ) الــسد(ُ

ُ شراســة وصــعوبة فــي الخلــق: العرامــة:٥٦٢وفــي المفــردات للراغــب. ينبثــق : وقــال فــي اآليــة. ُ
َّ المسناة: العرم:وقيل. أراد سيل األمر العرم َ ُ ..  

لــم ] ١١/٤٤هــود [قلعــي وغــيض المــاءوقيــل يــا أرض ابلعــي مــاءك ويــا ســماء أ :غــيض  )٥(
وذكـر . بلغـة الحبـشة) نقـص( أن معناهـا ١٢٠ونقل السيوطي فـي المهـذب. ّتذكر في المعرب

ولــم يــشر إلــى . ه غيــرهُه غيــره نحـو نقــص ونقــصُغــاض الــشيء وغاضــ: الراغـب فــي المفــردات
 . ّكونها معربة

ــردوس  )٦( ــردوس نــزال. . :ف ــات الف ــت لهــم جن وجــاءت فــي ســورة  ] ١٨/١٠٧ الكهــف  [ ّكان
ّ الفـــردوس أصـــله رومـــي :ّ قـــال الزجـــاج:٤٧٠ بـــرقم ٤٧٠ّفـــي المعـــرب  ]. ٢٣/١١المؤمنـــون[

  ". فردوس " أعرب وهو البستان وجاء فيه أنه بالسريانية كذلك 
 نقلهــــا زنفــــون Pairidaezaونانيــــة مــــأخوذة مــــن الفارســــية القديمــــة وأصــــلها فيهــــا والكلمــــة الي  

 وشــفاء ١٢٠وانظــر المهــذب . اليونــاني إلــى اللغــة اليونانيــة وأطلقهــا علــى حــدائق ملــوك فــارس
  . ١٢٨ واأللفاظ السريانية ١٩٩الغليل 
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َّ قطنا.)٣( قسورة.)٢( قسط.)١(قراطيس ِ)٤(.   

                                                 
ٍولـو نزلنـا عليـك كتابـا فـي قرطـاس  :قراطيس  )١( َِّ ً َ  ]  ٦/٧األنعـام [   ْقـل مـن أنـزل الكتـاب َ

ًالـــذي جـــاء بـــه موســـى نـــورا وهـــدى للنـــاس تجعلونـــه قـــراطيس تبـــدونها وتخفـــون كثيـــرا ًً  
ِالق◌رطــاس : ٥٥٥ بــرقم ٥٢٩ّجــاء فــي المعــرب ]. ٦/٩١األنعــام[  –ّ بكــسر القــاف وضــمها –ُ

  . ًقد تكلموا به قديما، ويقال إن أصله غير عربي
  . وقد ورد في السريانية بالكاف وبالقاف) سخرتي(هو يوناني وأصله : قال ف عبد الرحيم  
ْالكاغـذ وانظـر المهـذب : وفـي القـاموس. والقرطاس هو ما يكتب فيه من ورق أو بردي ونحـوه  

 .  وتعليق محققه١٢٣
ْقـسط  )٢( ِ:  ًشـهد اهللا أن ال إلـه إال هـو قائمـا بالقـسط  ]  وقـد تكـرر ذكــر  ] ٣/١٩آل عمـران

 أنهــا ١٢٤ونقــل الـسيوطي فــي المهـذب . ّتــذكر فـي المعـربلـم . َهـذه الكلمـة خمــس عـشرة مــرة
 بمعنــى العــدل وكــذلك Qustoوذكــر محقــق المهــذب أن القــسط فــي اآلراميــة . ْالعــدل بالروميــة

  .في العبرية
َقسورة  )٣( ْ َ:  ْفرت من قسورة َ ّ  ]  ٧٤/٥١ّالمدثر .[   

 ســئل ابــن عبــاس عــن : "غربــي فــي الطبعــة الثانيــة بقولــهعلــق المؤلــف الــشيخ عبــد القــادر الم
ْفــرت مــن قــسورة فــي قولــه تعــالى " قــسورة " كلمــة  َ ّ األســد وبالفارســية : هــو بالعربيــة:  فقــال

) شـير(المعـروف أن األسـد بالفارسـية ) شـار(وقولـه . ْقـسورة: أريـا، وبالحبـشية: شار وبالنبطية
:  قلــت"ي فرنــس اإل(e)فلعــل اليــاء تلفــظ بالفارســية ممالــة بــين اليــاء واأللــف كحــرف ) شــار(ال 

ولـم يـشر الراغـب . ّقسورة لم تذكر في المعرب ونقلها الـسيوطي بـسنده علـى أنهـا مـن الحبـشية
ٍإلــى كونهــا معربــة وقــدم لهــا ثالثــة معــان هــي) قــسر(فــي المفــردات  . األســد، الرامــي، الــصائد: ّ

ذهبان وهنـاك رأيـان آخـران يـ. األسـد: القـسورة: علـى قولـه] قـسر[ واقتصر معجم ألفـاظ القـرآن 
وانظـر هـذه اآلراء فـي البحـر . ظلمـة الليـل: أول الليل والثاني إلى أن القسورة: إلى أن القسورة

  . ّ ولم يذكر أنها معربة٣٨٠: ٨المحيط 
ّقطنا  )٤( ِ:  َّربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ِ ّ  ] ٣٨/٣٦.[   

بالنبطيــة وقــال ) بنــاكتا( أن معناهــا ١٢٩ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب . ّلــم تــذكر فــي المعــرب
ّالقط الصحيفة، وهو اسـم للمكتـوب وللمكتـوب فيـه، ثـم قـد يـسمى ): قط(الراغب في المفردات  ّ ِ

ًالمكتوب بذلك كما يـسمى الكـالم كتابـا وان لـم يكـن مكتوبـا ًٕ َ معربـاولـم يـشر إلـى كـون اللفـظ. ّ ّ .
عمــال قبــل يــوم بالنــصيب أو باإلخبــار عمــا فــي صــحائف األ) قــط(ّوفــسره معجــم ألفــاظ القــرآن 

ًالحساب كذلك لم يشر إلى كونه معربا ّ . 
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ُّ قيوم.)١(قنطار َ
َّ كفر عن.)٣(كافور. )٢( َ ْ ِّ    .)٤(اَ

                                                 
ّومــن أهــل الكتــاب مــن إن تأمنــه بقنطــار يــؤده إليــك  :قنطــار  )١( ْ ْ َ  ]  وقــد  ] ٣/٧٥آل عمــران

.  مقنطــرة:وردت مــرتين فــي القــرآن الكــريم وثالثــة بــصيغة الجمــع ورابعــة بــصيغة اســم المفعــول
  .ّ وأحسب أنه معرب:وقال ٥٣٧ برقم ٥١٦ّذكره الجواليقي في المعرب 

وهـو مــأخوذ مــن اليونانيـة ويعنــي وزن مئــة ) قنطيــرا( هــو ســرياني وأصـله :قـال ف عبــد الـرحيم  
 بمعنــى Centum وهــو مــشتق مــن Centenariumًرطــل والكلمــة أصــال التينيــة وصــورتها 

 وقـال الراغـب فـي المفـردات. ً أن القنطار مئة وعـشرون رطـال١٧٩وفي مفاتيح العلوم . المئة
ولـم . ً والقناطير جمع القنطرة، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تـشبيها بـالقنطرة:)قطر(

  ".قنطر " وذكره صاحب القاموس في . ّيشر إلى كونها من المعرب
ــوم  )٢( ــوم  :ّقي ــه إال هــو الحــي القي ّاهللا ال إل ّ  ]  ّوقــد وردت ثــالث مــرات فــي  ] ٢/٢٥٥البقــرة

 : أنهـا مـن الـسريانية بمعنـى١٣٤ّ المعرب، ونقـل الـسيوطي فـي المهـذب لم يذكرها في. القرآن
 القــائم بذاتــه، فــال بــدء لــه، وهــو : معنــاه فــي اآلراميــة:قــال محقــق المهــذب. هــو الــذي ال ينــام

  .qayomoينطق اآلراميون به . الحق، ال إله إال هو
ٍ القـائم الحـافظ لكـل شـيء و:ّالقيـوم) قـوم(قـال الراغـب فـي المفـردات    ِالمعطـي لـه مـا بـه قوامــه، ّ ْ ُ

  . ١٤٧وانظر األلفاظ السريانية .  فيعول:ّوبناء قيوم
ٍإن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا  :كافور  )٣( ّ  ]  ٧٦/٥اإلنسان [   

 فأحــسبه لــيس  فأمــا الكــافور المــشموم مــن الطيــب: عــن ابــن دريــد٥٧١ بــرقم٥٤٤ّقــال فــي المعــرب
 مــادة عطريــة بيــضاء متبلــورة Camphorوالكــافور . ّ القفــور:قــالواّبعربــي محــض ألنهــم ربمــا 

معجــم الــشهابي . ًتــستخرج مــن شــجر الكــافور وتــستعمل دواء للتــشنج والبــاه واآلالم الموضــعية
ـــرحيم. ١٠٥  وأصـــله مـــن اللغـــات Kapur هـــو بالفارســـية كـــافور وبالفهلويـــة :قـــال ف عبـــد ال
. ّ قفــورا وقفــور:بالسنــسكريتية، وهــو بالــسريانية) وركربــ(ومنــه ) ّكربــورم(فهــو بالتامليــة . الهنديــة

ودخلــت الكلمــة فــي الالتينيــة مــن اللغــة العربيــة . ّفالكــافور مــن الفارســية والقفــور مــن الــسريانية
ًأما كـافور الطلعـة وهـو وعاؤهـا الـذي تنـشق عنـه فعربـي وسـمي كـافورا ... Camphoreفهي  ّ ّ

  . ألنه قد كفرها أي غطاها
ّكفر عنا  )٤( َ ّْ: ْربنا فاغفر ل ّنا ذنوبنا وكفـر عنـا سـيئاتناّ ْ ّ..]   لـم تـذكر فـي ] ٣/١٩٣آل عمـران

ْ أن معنـى كفـر عنـا١٣٥ّالمعرب ونقل السيوطي في المهـذب  ً امـح عنـا، بالنبطيـة ونقـل قـوال :ّ ّ
 أنـه بالعبرانيـة محـا عـنهم سـيئاتهم وقـال محقـق  ّْكفر عـنهم سـيئاتهم آخر في قوله تعالى 

َ مــسح الخطيئــة ومحــا الــسيئة، :ًمــستعملة أيــضا فــي اآلراميــة بــنفس المعنــى أي وهــي :المهــذب
  . Kafarينطق بها اآلراميون 
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ْكورت َ ّ ُ
ينة) فارسية ()١( ً متكئا.)٢(ِل   . )األترج بالحبشية( )٣(َّ

                                                 
   ] ٨١/١التكوير  [  ّإذا الشمس كورت  :ّكورت  )١(

ّ غــــورت وهــــو :)ّإذا الــــشمس كــــورت... ( وحكــــى األزهــــري عــــن:٥٧٣ بــــرقم٥٤٥ّقــــال فــــي المعــــرب 
  .  كوربكر:وفي اللسان.. رتكور كو:وفي الطبري" ُُكوربور" بالفارسية 

فــي :  الــرازيوقــال.  ال يخفــى مــا فــي هــذا القــول مــن تعــسف، والكلمــة عربيــة:قــال ف عبــد الــرحيم
   :التكوير وجهان

ِفعبـر عـن إزالـة النـور  عـن جـرم .. أحدهما التلفيـف علـى جهـة االسـتدارة كتكـوير العمامـة -١
  .الشمس وتصييرها غائبة عن األعين بالتكوير

ـــانيوالوجـــه ال -٢ ـــه. ّكـــورت الحـــائط ودهورتـــه إذا طرحتـــه حتـــى يـــسقط.. ث أي " كـــورت: "وقول
   . ألقيت ورميت عن الفلك

  .٤٣ :٨والبحر المحيط . ٢٢٤ وشفاء الغليل ١٣٨ّوانظر المهذب 
   : بقوله٢٨ّوكان المؤلف الشيخ المغربي علق في هذا الموضع في الطبعة الثانية ص

إذا الــشمس  :فــي قولــه تعــالى) ّكــورت(ّ أن معنــى )كــور(ذكــر التــاج فــي مــستدركه فــي مــادة "
) كــور( هــو بالفارســية :قــال الجــوهري. وعــزاه إلــى الجــوهري عــن ابــن عبــاس. ّ عــورتّكــورت

) األعمـى(عنـد األتـراك هـو ) كـور( وال يخفى أن المـشهور فـي معنـى : أقول:قال المؤلف. أهـ
 ذهـب نورهـا :عنى عـورت الـشمسكأنهم يقولون إن م) ّعورت(بقولهم ) ّكورت(فتفسيرهم لفعل 

  ".كما يذهب نور عين األعمى
   ] ٥٩/٥الحشر  [  ..ٍما قطعتم من لينة  :لينة  )٢(

 أنهـا النخلـة بلـسان يهـود يثـرب ورجـح محقـق ١٤٠ّلم تذكر في المعرب ونقل السيوطي فـي المهـذب 
لعبرية العصرية، فهـم المهذب أن هذه الكلمة إن كانت تستخدم في العبرية القديمة فقد انقرضت من ا

  . Aldeqel  أوAl-tamar أو Tomer :اآلن يقولون
ِ فعلـة نحـو حنطـةومخرجـه مخـرج. ٍ من لينة أي مـن نخلـة ناعمـة:)لين(قال الراغب في المفردات  ِْ .

  . ًولم يشر إلى كونه معربا. وال يختص بنوع منه دون نوع
ًواعتــدت لهــن متكئــا  :ّمتكــأ  )٣( ّ ّ ْ  ]  ونقــل الــسيوطي . ّلــم يــذكر فــي المعــرب ]. ١٢/٣١يوســف

  . في المهذب أن المتكأ هو الترنج بكالم الحبش وهو األترج بلغة القبط
   :٢٨ًقال المؤلف معلقا على هذه الكلمة في الطبعة الثانية ص   
ّالمجلس يتمكن من الجلوس فيه، وبه فسر قولـه تعـالى: بتشديد التاء وبالهمز: المتكأ"   ّ : وأعتـدت

األتـرج فينبغـي أن ال يقـرأ بـالهمزة وتـشديد : إن المـراد بالمتكـأ:  أمـا علـى قـول مـن قـالًئاّلهن متك
ْمتكــا"ٕالتــاء وانمــا يقــرأ  فــإن المتــك بهــذا الــوزن . أي بــسكون التــاء ومــن دون همــز" فلــسا"علــى وزن " َ

ّوهـو الكبـاد، واألترجـة هـي الكبـادة : قلـت". هو األتـرج أي الثمـر المعـروف ّCitronمـن  وهـو لفـظ 
  . ١٣٨معجم الشهابي . أصل سنسكريتي انتقل إلى الفارسية فالعربية
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   .)٥( مرقوم.)٤( مقاليد.)٣( مسك.)٢( مرجان.)١(مجوس
                                                 

الحـــج  [  ..إن الـــذين آمنـــوا والـــذين هـــادوا والـــصابئين والنـــصارى والمجـــوس  :مجـــوس  )١(
ّومجــــوس أعجمــــي معــــرب، وقــــد تكلمــــت بــــه : ٦٤٠ بــــرقم ٥٨٩ّقــــال فــــي المعــــرب ]. ٢٢/١٧ ّ ّ

وبالفهلويـــــة ) مكـــــوش (Magusgقديمـــــة أصـــــله بالفارســـــية ال: قـــــال ف عبـــــد الـــــرحيم. العـــــرب
Magosia) مكــوس(واليونانيــة ) مكوشــا(ُومنــه بالفارســية مــغ وبالــسريانية والعبريــة ) مكوشــيا (

ومـن طرائـف اللغـة أن الكلمـة اليونانيـة اكتـسبت معنـى . والصيغة العربية مأخوذة من اليونانية
وانظــــر بعــــض . ١٤١وانظــــر المهــــذب .  باإلنكليزيــــةMagician وMagicالــــساحر ومنهــــا 

  . ٦٠٢-٦٠١تهذيب اللغة : اآلراء ألصحاب المعجمات
ْمرجــان  )٢( َ: ْيخــرج منهمــا اللؤلــؤ والمرجــان ْ َ]  وذكــر فــي الــسورة نفــسها مــرة ] ٥٥/٢٢الــرحمن

  . ٨٥ثانية، اآلية 
ّذكــر بعــض أهــل اللغــة أنــه أعجمــي معــرب: ٦٥٨ بــرقم٦٠٢ّقــال فــي المعــرب  قــال أبــو بكــر . ّ

ِمع لــه بفعــل متــصرف وأحــر بــه أن يكــون كــذلكولــم أســ): ابــن دريــد( : ٣انظــر جمهــرة اللغــة . ّ
والـذي عليـه الجمهـور : قـال ابـن بـري. المرجـان والبـسذ وهـو جـوهر أحمـر:  قال بعضهم٣٢٤

  ). مرجن(لسان العرب . أنه صغار اللؤلؤ
Coral    CaCo3 المرجـــان والبــــسذ  كامــــد ونــــصف : صــــفاته. أحمــــر وأســـود: أنواعــــه: =

  . البحر المتوسط والخليج العربي وأستراليا: موطنه. فشفا
  . ١٣٧: وكتاب الجماهر للبيروني. ٨٠: انظر كتاب الجواهر وصفاتها

وفـي اليونانيـة بمعنـى . ومعنـاه كبـار اللؤلـؤ) مركانيثـا(وهو مـن الـسريانية : قال ف عبد الرحيم
. أن أصـــل الكلمـــة آرامـــيوذهـــب أدي شـــير إلـــى . Margaretَومنـــه العلـــم اإلنكليزيـــة . اللؤلـــؤ

  . ١٦٤-١٦٣:  واأللفاظ السريانية١٤٤: ّانظر األلفاظ الفارسية المعربة
ْمسك  )٣( ِ:  ٌختامه مسـك ْ ِ  ]  وقد سبق ذكرها ] ٨٣/٢٦سورة المطففين . 
. ٤٢/١٢ووردت فـي الـشورى  ] ٣٩/٦٣الزمـر  [  له مقاليـد الـسماوات واألرض  :مقاليد  )٤(

ّفارسي معرب: المفتاح: اإلقليد: ١٩برقم  ١١٦ّقال في المعرب  ّ .  
) كليس(وهو دخيل بالفارسية من اليونانية، وأصله اليوناني ) كليد(هو بالفارسية : قال ف عبد الرحيم  

والـدليل علـى ذلـك . ّوأرى أن اللفظ المعـرب مـأخوذ مـن اليونانيـة مباشـرة) كليدس(وفي حالة اإلضافة 
. ٕانما يزيدونها في كلمة تبدأ بالـسكون، واللفـظ الفارسـي متحـرك األولأن العرب زادوا في أولها همزة و

ّوانظر أيضا المعرب   . ١٤٥ والمهذب ٦٢٦ برقم ٥٧٩) المقليد(ً
لـم تـذكر . ٢٠وفـي الـسورة نفـسها، اآليـة  ] ٨٣/٩سـورة المطففـين [  كتـاب مرقـوم  :مرقوم  )٥(

= = = = أي مكتــوب بلــسان ) مرقــوم(ونقــل الــسيوطي فــي المهــذب أن معنــى . ّفــي المعــرب
مختــوم ) مرقـوم( إلـى ابــن عبـاس والــضحاك أن ٨/٤٤٠ونـسب أبــو حيـان فــي البحـر . العبريـة

: ١٩ وتفـسير القرطبـي ٤٨٥: ٥وكـذلك جـاء فـي فـتح القـدير. ْبلغة حمير وأصل الـرقم الكتابـة
م ً أن هناك تـشابها فـي اللفـظ والمعنـى بـين رقـ١٤٣ويستفاد من حاشية محقق المهذب . ٢٥٨

ًوهـــذا ال يـــدل علـــى أصـــالتها فـــي العبريـــة نظـــرا لـــدورانها فـــي العربيـــة . العربيـــة وأختهـــا العبريـــة
 ).الشعر الجاهلي(القديمة 



 ١١١

ْمزجاة ُ
َ منسَأة)يةفرار بالنبط( )٣(صمنا .)٢( ملكوت.)١( ْ ِ

ِ منفطر.)٤( َ ْ ُ
)٥(.   

                                                 
ْمزجاة  )١( ُ: ْوجئنا ببضاعة مزجاة ُ]  ١٢/٨٨يوسف .[  

قليلـة بلـسان العجـم وقيـل ) مزجـاة( أن معنـى ١٤٣ّلم تذكر في المعرب، ونقل السيوطي في المهذب 

ً مدفوعــة، يــدفعها كــل تــاجر رغبــة عنهــا واحتقــارا : مزجــاة:٣٨٩ :٢جــاء فــي الكــشاف . لقــبطبلــسان ا

 ... لها، من أزجيته إذا دفعته وطردته
ِوكــذلك نــري إبــراهيم ملكــوت الــسماوات واألرض  :ملكــوت  )٢( َ ُ  ]  وقــد وردت  ] ٦/٧٥األنعــام

  .أربع مرات في القرآن الكريم

وذكــر قــراءة . ُْهــي الملــك بالنبطيــة) ملكــوت(وطي فــي المهــذب أن ونقــل الــسي. ّلــم تــذكر فــي المعــرب  

لفظـة مـشتركة بـين اللغـات الـسامية ) ملكـوت(وهـذه اللفظـة .  هو اسـم أعجمـي: وقال) ملكوث(شاذة 

؟ ونـــص صـــاحب األلفـــاظ "ملكوتـــا باليونانيـــة أو القبطيـــة ":٤:١٦٥وفـــي البحـــر المحـــيط . المعروفـــة

  . نفسه من المرجع٢٧١ظر ص على سريانيتها، وان١٧٠السريانية 
َكم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا والت حين مناص  :مناص  )٣( ٍ  ]  ٣٨/٣ص [   

بالنبطيـة وقـال محققـه إنـه ) فـرار( أن معناها ١٤٨ّلم تذكر في المعرب، ونقل السيوطي في المهذب 

مية لكنهــا فــي يعتقــد أن أصــل هــذه المفــردة عربــي، وقــد تكــون مــستعملة فــي غيرهــا مــن اللغــات الــسا

 ط الــــشرقاوي إقبــــال أن ٧٨ األفنــــان ونقــــل عــــن ابــــن الجــــوزي فــــي فنــــون. ًالعربيــــة أوســــع انتــــشارا

  . فعلى هذا تكون عربية. بلغة همدان) المناص(
ْمنــسأة  )٤( ِ:  ْفلمــا قــضينا عليــه المــوت مــا دلهــم علــى موتــه إال دابــة األرض تأكــل منــسأته ِ ّ ّ ّ َ ّ  

 أنهـا العـصا بالزنجيـة ١٤٩نقل السيوطي في المهذب . ّربلم تذكر في المع ]. ٣٤/١٤سبأ [

  .ِوقد قرئت في القراءات على وجوه ستة. وفي رواية بالحبشية

ُ عصا ينسأ به الشيء، أي يؤخر:ِ والمنسأ:)نسأ(قال الراغب في المفردات    ً .  
ِمنفطــر  )٥( ْ ُ:   ــان وعــده مفعــوال ــه، وك ــسماء منفطــر ب ٌال ِ ْ  ]  ــم  ] ٧٣/١٨ّالمزمــل تــذكر فــي ل

قال الراغب في . بلسان الحبشة. ممتلئة:  أن معناها١٥١نقل السيوطي في المهذب. ّالمعرب

= =   .ًإشــارة إلــى قبــول مــا أبــدعها وأفاضــه علينــا منــه) الــسماء منفطــر بــه): (فطــر(المفــردات 

. ّواالنفطار التـصدع واالنـشقاق: ٨:٣٦٦وفي البحر. فاالنفطار هنا على سبيل الصالح= = 

 . منصدع من خوف يوم القيامة: منفطر: ١٣٦مسائل نافع وفي 



 ١١٢

ْمهـــل ُ
ْ هـــدنا)الليـــل بالحبـــشيةقيـــام  ()٢( ناشـــئة)عكـــر الزيـــت ()١( ُ

ً هونـــا.)٣( ْ َ
أي ( )٤(

  . )حكماء في اللغة السريانية

ًوردة ْ َ
َ وزر.)٥( َ

ُ يحور.)٢( ياقوت.)١( َ
  ) .إنسان( )٤( ياسين.)٣(

                                                 
ْمهل  )١( ُ:  ْوان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهـل يـشوي الوجـوه ُ ٍ ُ ََ ْ ْ ٕ  ] ووردت فـي القـرآن  ] ١٨/٢٩الكهـف

َالمهــل(ونقــل الــسيوطي أن . ّلــم تــذكر فــي المعــرب. ّثــالث مــرات . عكــر الزيــت بلــسان أهــل المغــرب) ْ
  .لبربرًونقل أيضا أنها بلغة ا

ْ المهل:٥٦١ :٢قال الزمخشري في الكشاف    ّدردي الزيت: وقيل.  ما أذيب من جواهر األرض:ُ ْ ُ . 
ًإن ناشـــئة الليـــل هـــي أشـــد وطئـــا  :ناشـــئة  )٢( ّ َ َ ّ  ]  ونقـــل . ّلـــم تـــذكر فـــي المعـــرب ]. ٧٣/٦ّالمزمـــل

  :وجوه عدة ٣٦٢: ٨وذكر أبو حيان في البحر. السيوطي أنها بالحبشية تعني قيام الليل
  .الناشئة هي القيام بعد النوم  
   هي ما بين المغرب والعشاء :الناشئة  
  )حبشية( جمع ناشئ أي قائم :الناشئة  
  ً ساعات الليل ألنها تنشأ شيئا بعد شيء :الناشئة  
  ِ هي ما كان بعد العشاء :الناشئة  
  . أول الليل:الناشئة  
 :قـــال الزمخـــشري. لناشـــئة قيـــام الليـــلوال ريـــب فـــي أن ســـياق اآليـــة يـــدل علـــى أن المقـــصود با  

 التــي تنــشأ مــن مــضجعها إلــى العبــادة أي تــنهض وترتفــع مــن نـــشأت :الــنفس الناشــئة بالليــل
  ... السحابة إذا ارتفعت

ْهدنا  )٣( ُ:  ْإنا هدنا إليك ُ ّ  ]  ٧/١٥٦األعراف.[   
ّوعلــق . لعبرانيــةَُْ أن معناهــا تبنــا وهــي با١٥٣ّلــم تــذكر فــي المعــرب، وذكــر الــسيوطي فــي المهــذب 

ً لفظــة مــشتركة بـين اللغــات الــسامية إذ نجـد لهــا أثــرا – أي هـدنا – يظهــر أنهــا :محقـق المهــذب بقولـه
ْ وهما من نقل عنهما السيوطي–في اللغة العبرية بالمعنى الذي يقترب مما قاله شيدلة والواسطي  َ - . 

ًهونا  )٤( ْ َ:  ًوعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا ْ َ ْ..  ]  ٢٥/٦٣الفرقان .[   
ًثـم أورد نقـال يـذكر فيـه . ً حلمـا: أنها بالعبرانيـة١٥٥ّلم تذكر في المعرب، ونقل السيوطي في المهذب

وقـال الراغـب فـي المفـردات . ًوعلق محقق المهـذب بأنـه لـم يجـد لهـذا أثـرا فـي الـسريانية. أنها سريانية
ْمـا ال يلحـق بـه غـضاضة فيمـدح بـه تـذلل اإلنـسان فـي نفـسه ل: الهـوان:لدن ذكره اآليـة ُ َُ وذكـر اآليـة . ْ

 .حلماء :  وفيه .١٩:٤٣ وروح المعاني١٨٦وانظر األلفاظ السريانية 
ًفإذا انشقت السماء فكانت وردة  :وردة  )٥( َ ْ َ ّ  ] ٥٥/٣٧الرحمن.[   



 ١١٣

نـــــا نقلــــه عـــــن  انتهــــى مــــا َأرد.)١(اليهـــــود ).يــــضجون فـــــي الحبــــشية( )٥(ُّيــــصدون

   .السيوطي
                                                                                                                         

ّيقـــال إنـــه لـــيس بعربـــي فـــي . المـــشموم فـــي الربيـــع: الـــورد: ٦٨٩ بـــرقم ٦٢٥ّقـــال فـــي المعـــرب 
  .Varta – Vardaّهو فارسي وأصله بالفهلوية : قال ف عبد الرحيم. األصل

ًإذا احمــرت احمــرارا كــالورد ) وردة(وقيــل فــي صــفة الــسماء ) ورد(قــال الراغــب فــي المفــردات  ّ
  . ١٥٩وانظر المهذب . ًأمارة للقيامة

َوزر  )١( َ:  َكال ال وزر َ ّ  ]  ٧٥/١١القيامة.[   
َطي في المهذب أن الوزر هـو الجبـل والملجـأ بالنبطيـةّلم تذكر في المعرب، ونقل السيو قـال . َ

. ٍالملجـأ مـن جبـل أو حـصن أو سـالح أو رجـل أو غيـره: الـوزر: ٣٨٦: ٨في البحر المحيط 
ًولـــم يـــشر إلـــى كونـــه معربـــا ال جبـــل وال  " ٥٠وفـــي كتـــاب اللغـــات فـــي القـــرآن البـــن حـــسنون . ّ
 . ٦٩: ن األزرقوانظر مسائل نافع ب" ملجأ، بلغة توافق النبطية 

   ]. ٥٥/٥٨الرحمن  [  ّكأنهن الياقوت والمرجان  :ياقوت  )٢(
ّ أن الياقوت فارسي معرب وقد تكلمـت بـ٧٢٨ برقم ٦٤٨ّفي المعرب  ّ قـال البيرونـي . ه العـربّ
ُواليـاقوت معربـه) ياكنـد( عن حمزة األصفهاني أن اسـمه بالفارسـية ٣٣ر في الجماه قـال ف . ّ
ُهيـا كنثـوس "  بالفارسـية مـن اليونانيـة وأصـله هو دخيل: عبد الرحيم ْ وهـو نـوع مـن األحجـار " ِ

ٍالكريمة أزرق اللـون ويطلـق أيـضا علـى ضـرب مـن الزهـر بمعنـى " ياقونـدا " وهـو بالـسريانية . ً
واليـاقوت ألـوان منـه . ّوالظـاهر أن اللفـظ المعـرب مـأخوذ مـن الـسريانية بحـذف النـون. الياقوت

 بأنواعـه نـوع Rubyواليـاقوت األحمـر . واألصـفر واألبـيض) ألزرقا(األحمر واآلسما نجوني 
.  وهــو أنفــس األحجــار المعروفــة باليــاقوت وأغالهــا32OAlمــن أوكــسيد األلمنيــوم المتبلــور 
  .  مع تعليقات المحقق١٦٠وانظر المهذب. ٤١: انظر كتاب الجواهر وصفاتها

ْإنه ظنَّ أن لن يحور  :يحور  )٣( ّ  ]  ٨٤/١٤االنشقاق[   
لـن يرجـع بلغـة ): لـن يحـور( أن معنى ١٦١ونقل السيوطي في المهذب. ّلم تذكر في المعرب

والكلمـــة معروفـــة مـــستخدمة فـــي . ٢٤ المـــسألة ٥٥:وانظـــر مـــسائل نـــافع بـــن األزرق. الحبـــشة
 . الشعر القديم

   ].٢، ٣٦/١يس [  يس والقرآن الحكيم  :ياسين  )٤(
بلسان الحبشة وفـي البحـر ) إنسان( أن معناها ١٦٣ونقل السيوطي في المهذبّلم تذكر في المعرب 

 إيــسان بمعنــى إنــسان ويجمعونــه :إنــسان بلغــة طــيء، وذلــك أنهــم يقولــون) يــس( أن ٧/٣٢٣المحــيط
ّوهي غير معروفة األصل وال المعنى لذلك عـدت مـن . ٢ :٤وانظر الكشاف. على أياسين فهذا منه

ّي افتتحت بها سورة سميت باسمهاّقبيل الحروف المقطعة الت ُ .  
ّولما ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون  :ّيصدون  )٥( ِ َ ُ ًَ َ ُ ُ ّ  ] ٤٣/٥٧الزخرف [   



 ١١٤

ٌ الــذي ســمي بــه القــرآن نفــسه معــرب عــن اللغــة الحبــشية)٢(واســم مــصحف ّ ُ ُ ُُ َ  وهــو .ّ

َصــحف(مــشتق مــن  ) )٣(القــاموس( ومــن الغريــب أن كلمــة . ومعناهــا بالحبــشية كتــب)َ

                                                                                                                         
  . يضجون بالحبشية: أن معنى يصدون١٦٥ونقل السيوطي في المهذب . ّلم تذكر في المعرب

ً الــصدود والــصد قــد يكــون انــصرافا:)صــدد(قــال الراغــب فــي المفــردات   ً عــن الــشيء وامتناعــا نحــو ّ

  . ٢٥ :٨وانظر البحر المحيط  ] ٢٧/٢٤النمل  [  ّفصدهم عن السبيل
ووردت هـــذه  ] ٢/١١٣البقـــرة  [  وقالـــت اليهـــود ليـــست النـــصارى علـــى شـــيء  :اليهـــود  )١(

  . اللفظة ثماني مرات في القرآن الكريم

ّ أعجمـي معـرب، وهـم منـ: ويهـود:٧٣٠ بـرقم ٦٥٠ّفـي المعـرب    سوبون إلـى يهـوذا بـن يعقـوب ّ

فـــي تـــاريخ ســـورية " فيليـــب حتـــى " نقـــل ف عبـــد الـــرحيم عـــن . ّوعربـــت بالـــدال. ّفـــسموا اليهـــود

 إن كلمــة يهــودي تعنــي باألصــل أحــد أفــراد قبيلــة أو : فــي الهــامش٢٤٤ :١ولبنــان وفلــسطين 

دي الـذي أطلقت بعد ذلك على أي فرد من أفراد الشعب اليهـو) التي منها تشتق(مملكة يهوذا 

وقـد ) هـود(وانظـر الـصحاح . ًوشملت أخيرا كل أفـراد هـذا الـشعب فـي العـالم. ّرجع من السبي

 .ّنقل السيوطي عن المعرب
والمـصحف . ُ الـصحيفة الكتـاب والجمـع صـحف وصـحائف:)صـحف( جاء فـي الـصحاح :مصحف  )٢(

ولـم يـشر . حف أي جمعت فيـه الـص– بالبناء للمجهول –مأخوذة من ُأصحف . بضم الميم وكسرها

  .  الفيروزآباديّالجوهري إلى كونها معربة وكذلك
ًوتعني بحـرا،  Okeanos كلمة يونانية تلفظ : قاموس:٢٦٤ في غرائب اللغة العربية :قاموس  )٣(

وقــد دخلــت هــذه الكلمــة علــم . ًمعظــم البحــر وأبعــده غــورا، عنــوان معجــم العربيــة الــشهير للفيروزأبــادي

 : القـاموس:١٢٥ّوفـي معجـم المعربـات الفارسـية " أوقيـانوس " ًار عمومـا الجغرافية لتطلق علـى البحـ

 ولـم يـشر صـاحب الجمهـرة وال صـاحب. ٥٨١ّوانظـر المعـرب والـدخيل . كلمة فارسـية وتعنـي البحـر

  . ّالصحاح وال صاحب النهاية إلى كون هذه الكلمة معربة



 ١١٥

 – معجمه الشهير في متن اللغة العربية وتقييد أوابـدها )١( بها الفيروزاباديّالتي سمى

  .البحر َأو معظم مائه:  ومعنى القاموس .ّربةهي أعجمية مع

ًوقد حاول بعضهم أن ينفي وقوع األعجمي فـي القـرآن ذهابـا إلـى أن وقوعـه فيـه 

ً لكــن قــول هــذا الــبعض أصــبح مغمــورا .ًينفــي كونــه عربيــا وقــد قــال تعــالى إنــه عربــي ّ
ِبأقوال جلـة العلمـاء َّ منهـا : َّدلـة كثيـرة ّ وقـد اسـتدلوا علـى الوقـوع بَأ.)٢( وكبـار البـاحثين.ِ

فـي : "  التـابعي الجليـل قـال )٤( بـسند صـحيح عـن َأبـي ميـسرة)٣(ما َأخرجه ابن جريـر

ّالقرآن من كل لسان  ِ")٥(.   

ٍ ونبـَأ كـل شـيء.ُلما حوى القرآن علـوم األولـين واآلخـرين: وقال آخر  ِّ  فالبـد َأن .َ

ّتقــع فيــه اإلشــارة إلــى أنــواع اللغــات واأللــسن لتــتم إحاطتــه بكــل ُ فــاختير لــه مــن .ٍ شــيءِ َ
ُ ويــشبه هــذا القــول فــي القــرآن مــا .)٦(ًهــا وأكثرهــا اســتعماال للعــربكــل لغــة أعــذبها وَأخف

ِ كاتــب التــرك مــن قولــه فــي لغتــه التركيــة الحديثــة إنهــم )٧(ًنقلنــاه آنفــا عــن نــامق كمــال

   .ِ كل لغة َأعذب كلماتها وخيرة َألفاظهاناختاروا لها م

                                                 
صــاحب القــاموس ] هـــ٨١٧-٧٢٩[َ مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزابــادي :الفيروزآبــادي  )١(

  . المحيط
ًانظر مقدمة السيوطي لكتابه المهـذب فقـد جمـع كثيـرا مـن اآلراء  )٢(  ومقدمـة الـشيخ أحمـد شـاكر ،ّ

  .ّلكتاب المعرب
  . هـ٣١٠ – ٢٢٤ محمد بن جرير الطبري :ابن جرير  )٣(
ــ.  عمــرو بــن شــرحبيل أبــو ميــسرة الهمــذاني الكــوفي:أبــو ميــسرة  )٤( د اهللا بــن مــات فــي واليــة عبي

  .٤٢٣زياد، انظر تهذيب أعالم النبالء 
 . ٦١أورده السيوطي في مقدمته للمهذب   )٥(
ًوذلــك نقـال عــن .  طبعــة حمـص٣٦ وص ٦١هـذا الـنص نقلــه الـسيوطي فــي مقدمتـه للمهـذب   )٦(

 .  هـ٤٣٩ّالثعلبي المفسر المتوفى 
 .  نامق كمال بك:سبقت ترجمته باسم  )٧(



 ١١٦

  تَّرباـة من المعــطائف
  

ًكانت األمة العربية ألول عهدها منحطة في التجـارة والزراعـة والـصناعة متـأخرة  ً ُّ
ْفــي فنــون العلــم وضــروب العرفــان ِ ُ وكــادت تكــون تكــاليف حياتهــا ومطالــب .ُ ُ معيــشتها ُ

ُمنحـــــصرة فـــــي شـــــؤون معينـــــة والفيـــــافي . َُأشـــــهرها الحـــــروب وَأدواتهـــــا: اصـــــة  وَأطـــــوار خ.ً

َ واألنعـام وشـي.وحيواناتها ِ ُ والنـساء وصـفاتها.ُاتهاُ  .)١( فيمـا يقـرب مـن ذلـك ويطـوف حواليهـا.ُ

ْمـن شـأن علمـي َأو زراعـي َأو صـناعي َأو كـان مـن َأدوات التـرف : ٕواذا َأرادوا الزائد عليه 

 تنـاولوا –َ مـدنيتهم ِم يعرفوه فيما كانوا عليه من نـوع ول،ًوالزينة ولم يجدوا له اسما في لغتهم

 والحــــضارة ّومقوماتهــــا، َّالمدنيــــةِ العريقــــة فــــي ،ِالمطيفــــة بهــــم األمــــم َســــمه مــــن لغــــاتا

  .ُوشؤوناتها

ُوَأشهر تلك األمم لذلك العهد فارس والروم
ٌالعـرب كثيـر  ولذلك كـان فـي كـالم .)٢(

َّ التي كانوا يـستكثرون مـن جلـب مـسمياتها إلـى )٣()اليونانية(ِمن األسماء الفارسية والرومية 

ُ وصــنوف البقــول .كــضروب الريــاش واألثــاث والثيــاب: متــين ُجزيــرتهم مــن بــالد تيــنكم األ
ِ وَأنواع الماعون والخرثـي.واألثمار والرياحين ُ

 ممـا لـم تـساعدهم . والمـصنوعات واألدوات)٤(

ِدرجــة عمــرانهم علــى إحداثــه َأو صــنعه فــي بالدهــم ِ ِْ ِ وجلبــه مــن ّاتخــاذه وقــد اضــطروا إلــى .ُ

   . لالنتفاع بهجيرانهم

                                                 
 .  حواليه:١في ط  )١(
 . الفرس والروم:١في ط  )٢(
  .ليست في الطبعة األولى " اليونانية" كلمة   )٣(
ّالخرثي  )٤(  .  أثاث البيت:ُ



 ١١٧

ِ وامتــزاج األمـــم .ُ وانفـــسحت دائرتــه بعـــد الفــتح اإلســـالمي.ُتبــاسثــم كثــر هـــذا االق

 وتنــاول هــذه مــنهم عــن .العربيــةَّ خاصــة باألمــة )١(َّعامــة واألمتــين الفارســية والروميــة

ِّب معظم مقومات حضارتهاَكث َ    .َ ومرافق معيشتها،ٍ

ِوال يمكــــن استقــــصاء تلــــك الكلمــــات التــــي دخلــــت علــــى اللغــــة العربيــــة فــــي الجاهليــــة  ُ

َ ووفرة حصاها، وذلك لكثرتها،واإلسالم َ
ٕ وانما نحن هنا نأتي على ذكر طائفة منهـا ممـا .)٢(

َ ويكـــون كافيـــا فـــي الداللـــة علـــى .ُال يخلـــو كـــالم بليـــغ منـــه َ َّ منزلـــة المعـــرب فـــي نظـــر ّأنً

  . ّ فوق ما نحن ظانون–أسالفنا وبالنسبة لفصيح اللغة 

                                                 
 . األمتين المذكورتين:١في ط  )١(
 . وفرة الحصى كناية عن كثرة الكلمات  )٢(



 ١١٨

  :)١(الحيوانات
ــــاموس ــــسلحفاةا). ّمعــــرب كــــاوموش()٢(َج ْل ــــاي بالفارســــية ()٣(ُّ  .)َّمعــــرب ســــوالخ ب

ــــذج َالب
َالبــــرق) الخــــروف( )٤( َ

َالحمــــل()٥( ّكالهمــــا فارســــي معــــرب) َ ــــدلفين.ّ ْ ال ُ
ــــة ،)٦(  الداب

ـــ ــــالبحريـــة المعروف ـــة الـــدخس،ةـَّة معـــرب مـــن الرومي َ وهـــو فـــي العربي  وهـــو ،)٧( البـــال.ُ

                                                 
ونصــصنا . ً نظــرا لمــا فيهــا مــن زيــادات١٩٤٧ًبــدءا مــن هــذه الــصفحة اعتمــدنا الطبعــة الثانيــة   )١(

 .داتها فيما تقدم من صفحات الكتابعلى زيا
ّأعجمـــي، وقـــد تكلمـــت بـــه العـــرب: ،١٧٩ بـــرقم ٢٤٤ّ فـــي المعـــرب :جـــاموس  )٢( قـــال ف عبـــد . ّ

ّالجـــاموس فارســـي معـــرب أصـــله كـــاوميش وكـــاميش: الـــرحيم ّوأرى أنـــه أول مـــا عـــرب : قـــال. ّ
  .بصورة جواميس ثم صيغ المفرد منه

ّالــــسلحفاة فارســــية معربــــة: وقــــال بعــــضهم: ٣٧٢ بــــرقم ٣٩٨ّ قــــال فــــي المعــــرب :ّالــــسلحفاة  )٣( ْ َ ُّ .

ٌوأصــلها ســوالخ بــاي، وذلــك أن لرجلهــا ثقبــة مــن جــسدها تــدخل فيهــا ُْ ْ ْ وفــي األلفــاظ الفارســية . ُ

ُ أنها معربة عن سوله باي وأصل معناها١٣، ١٢ هذا ولم يذكر أحد مـن . أرجلها في الثقب: ّ

عـن . ّنـه مـشتق مـن سـلحف ولـم يفـسرها أ٣/٣٢٩ّعلماء اللغة أنه معرب، بل نـص ابـن دريـد 

ْصلحفتا : قال ف عبد الرحيم وهو بالسريانية. ّتعليقات المعرب َ وهـو دخيـل ) البراهين الحـسية(ُ

 . من الفارسية
َ بفـــتح البـــاء والـــذال، الحمـــل–البـــذج : ٨٦ بـــرقم ١٧٣ّ المعـــرب :البـــذج  )٤( ّفارســـي معـــرب. َ وقـــد . ّ

ُبـز، بـزه بمعنـى المعـز: عريـبهـو ت: تكلمت بـه العـرب قـال ف عبـد الـرحيم َأبـدلت الـذال مـن . ُ

وكــذلك فــي المعجــم . ّولمــا ذكــر ابــن فــارس البــذج فــي المقــاييس قــال إنهــا معربــة.  قليــلالــزاي وهــذا

  ). بذج(الكبير 
َ الحمل:ََ البرق: وفيه٦٨ برقم ١٥٧ّ المعرب :ََالبرق )٥( ْ بره  :أصله بالفارسية. َ َ َ  

َرســية الحديثــة بـره، وبالفهلويــة  أصـله بالفا:قـال ف عبــد الــرحيم َVarrakوهـذا هــو أصــل اللفــظ . ّ فــرك

  ).برق( والمعجم الكبير٢١ّوانظر األلفاظ بالفارسية المعربة . ّالمعرب
ـــدلفين  )٦( ْال ـــدخس = :ُّ َالـــتخس وال َُّ يونانيـــة  (:ُ دلفـــين:٨٦وفـــي معجـــم الحيـــوان )  المعجـــم الكبيـــر:ُّ

  . زعم القدماء أنه ينجي الغريق) عشر أقدام(حو جنس من الحيتان الصغيرة طوله ن) ّمعربة
.  الحــوت العظــيم:"وال " و " بــال  " :ّمعــرب عــن الفارســية) البــال( فــي المعجــم الكبيــر :البــال  )٧(

 .٣٥٢وانظر المرجع .  البالة:ًويقال أيضا



 ١١٩

ُالحــوت العظــيم معــرب وال كمــا فــي التــاج نقــال عــن العبــاب ً ّ  ،)٢(ْ بــط،)١(ســمرمر .ُ

َ ومثلـــــه أنثـــــاه الرمكـــــة ،)٤(ن بـــــرذو،)٣(باشـــــق  ،)٦( حـــــرذون،)٥( همـــــالج.)راجـــــع التـــــاج(َ

                                                 
ّ مولــدتان، ويظــن أنهمــا مــن كلمــة : ســمرمد– ســمرمر :Starlng – rose coloured :ســمرمر  )١( ّ

َســية تــدل علــى علــم، أو مــن ســمرمرة بمعنــى الغــول، ونــوع مــن الزرازيــر أحمــر الجــسم عــدا الــرأس فار َ
  .٦٩٢ الشهابي معجم. وهو يفتك بالجراد. والجناحين فهي سود

قـال ف عبـد . لـيس بعربـي محـض) البطة( عن ابن دريد أن ٩٥ برقم ١٨٣ّفي المعرب  :بـط  )٢(
ّالرحيم والصواب أنه فارسي معرب وأصله شددت التاء إللحاقه بالثالثي وانظر األلفـاظ . ّ بت:ّ

  . ٢٩السريانية
 ص ٨وفــي المخــصص ج" :ّوقـد علــق المؤلــف فــي الطبعــة الثانيــة فــي هــذا الموضـع بقولــه

. والعـرب ال تعـرف أكثرهـا. وطير الماء أكثر من مئتـي لـون زعمـوا: قال صاحب العين:١٥٣
إذن كــان العــرب  " :قــال المؤلــف. بــالد النــبطوأســماؤها عنــدنا بالنبطيــة ألنهــا فــي البطــائح فــي 

ّفي العهد العباسي يـسمون طيـور المـاء مهمـا تعـددت ألوانهـا وأشـكالها بأسـمائها األعجميـة وال  ّ
 . "يتكلفون وضع أسماء عربية لها

ّ أعجمي معرب وهو هذا الطائر المعروف:٩٤ برقم ١٨١ّ في المعرب :َباشق  )٣( ّ .  
.  باشــك: وأصــله بالفارســية الحديثــة باشــه، ويكــون بالفهلويــةّهــو فارســي. قــال ف عبــد الــرحيم

وفـي معجـم " وشـق: "القـاموس.  الواشق:وواشه بالواو لغة فيه ومنه. ّوهذا أصل اللفظ المعرب
 الباشــق طــائر يــصاد بــه أصــفر العينــين، أخــضر الــرجلين، أصــغر مــن البــاز :١٠٢ :الحيــوان

 . ّ أنه معرب عن السريانية٢٣وفي األلفاظ السريانية . ّ الطوط والعالم:ومن أسمائه
ْبرذون  )٤( َ ْ وهـو بالفارسـية بـردن ومعنـاه :قال أدي شير. دابة الحمل وهي دون الخيل وأقدر من الحمر :ْ ِ

ًاالشـــتداد فـــي العـــدو، ويطلـــق أيـــضا علـــى الحـــصان الفحـــل ، وأنكـــر ١٩ّاأللفـــاظ الفارســـية المعربـــة . ْ
َ البـرذون :)بـرذن( وجاء في المعجم الكبيـر ١/٣٨١المرجع .  وهو وهم:ي اعتبارها فارسية قالالعاليل ْ

ِ بغــل، ضــرب مــن الــدواب يخــالف الخيــل العــراب عظــيم الخلقــة،:بردونــا) Bardonaفــي الــسريانية ( َ 
  . ْ الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل:َّ الرمكة:وفي التاج.  برذونة:واألنثى. غليظ األعضاء

ُ الهمالج مـن البـراذين، واحـد الهمـاليج ومـشيها الهملجـة:٧٠٦ برقم ٦٣٨ّجاء في المعرب  :همالج  )٥( ِ ْ ِ .

ّفارسي معرب ْ الهمالج تعريب هملة:وفي األلفاظ الفارسية. ّ ِْ   .  أي البرذونِ
 أدري مــا صــحتها  وال:قــال األصــمعي. ووردت بالــدال وبالــذال. ٢٠٤ بــرقم٢٦٤ّالمعــرب  :حــرذون  )٦(

 أنـه جـنس مـن بنـات حبـين، ٢٣٥وفي معجم الحيـوان . ّْوهي دويبة تشبه الحرباء. لعربيةفي ا

  .Stellionأكبر من السحلية 
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ِّ وعربيتــه جريــ،ّان مـائي كالحيــةوهمــا اســمان لحيــو()٢( مارمــاهي،)١(أنكلـيس ث ويقولــون ّ

ِّاليوم جرى ّ بختى،)٣( حرباء.)ِ ْ ُ
ِ سوذنيق،)٤( َ ْ َ

  . )وهو الشاهين( )٥(

                                                                                                                         
 Agama stellioّ الحردون نوع من العظاءات المـصرية، اسـمه العلمـي :وفي المعجم الكبير

 مــن طائفــة Lacertilia مــن رتبـة العظــاءات Agamidaeينتمـي إلــى فــصيلة قاضـي الجبــل 

  . Hardhono : بسريانيتها٥١وقد جزم صاحب األلفاظ السريانية .. لزواحفا
ّجــري = أنقلــيس =  :أنكلــيس  )١( ّ ِّجريــث= ِ ّ مــن اليونانيــة نــوع ســمك كالحيــات :٣١٢:قــال فــي المرجــع. ِ

ّ جريـث، :ّمن فصيلة الشيقيات ورتبـة مفتوحـات المثانـة، يعـيش فـي المـاء العـذب والملـح ومـن أسـمائه
ِْاهي، نــون، صـــلنباح ويعــرف فــي العاميــات بأســماءِّقريــث، مارمــ وثعبــان المــاء .  حنكلــيس بالــشام:ِ

وانظـر معجـم . ANGUILLA VULGARISواسـمه العلمـي . ومرمـريج بـالعراق. بمـصر

  . ١١ :الحيوان
  ).أنكليس(انظر الحاشية السابقة .  فارسية:المارماهي  )٢(
ْالحرباء  )٣( ْ والحربـ:٢٠٣ برقم٢٦٣ّفي المعرب  :ِ ّ فارسـية معربـة، وأصـلها : جـنس مـن العظـاء:اءِ

ْ خربا، أي حافظ الشمس:بالفارسية ُ.  

معنـاه حـافظ، غيـر أن ) بـان(معنـاه الـشمس، و) خـر(ولـيس ) خور( صحيح أن :قال ف عبد الرحيم

 :ومعناهمــا اللغــوي) خوربرســت(و) آفتــاب برســت(ّالحربــاء ال تــسمى خوربــان بالفارســية، إنمــا تــسمى 

  ). خورب( األحرف الثالثة األخيرة ولعل الحرباء مقتطع من خوربرست بحذف... عابد الشمس
ّبختي  )٤( ْ ْالبخت :ُ ّ والـذي يتـرجح عنـدي أنـه معـرب :قـال ف عبـد الـرحيم. ّ اإلبل الخراسـانية وهـو معـرب:ُ ّ

وبالفارســية ) بــاخر (Baxrواســمها بالفهلويــة . ّوهــي مــن أجــل مــدن خراســان" َْبلــخ " وهــو مــأخوذ مــن 

ّفلفــظ بختــي مــأخوذ مــن هــذا) ْبــاختري (Baxtriة القديمــ  نــوع :ُ البخــت:)بخــت(وفــي المعجــم الكبيــر . ُ

ــنتج مــن بــين ناقــة ُمــن كــرام اإلبــل وأعظمهــا أجــساما، تـ َ عربيــة ذات ســنام واحــد وجمــل فــالج ذي ً
ْسنامين كان يجلب من السند للفحلة ِ .  

ّ فارســـي معـــرب:هين، وقـــال ذكـــر أنـــه الـــشا٣٤٥ بـــرقم ٣٧٥ّالمعـــرب . ســـوذانق = ســـوذنيق  )٥( وفيـــه . ّ

  .٣٧٦-٣٧٥ّ لغة لها في المعرب ٢٤أورد ف عبد الرحيم . لغات كثيرة
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ٌببر َْ
ِّ مشي رهوج أي سهل لين.)هندياألسد ال( )١( ٌ ٌ ْ َ ٌ ْ َ

ْ وأصله بالفارسية رهوه،)٢( َ ْ  كما في ،َ

ِ للدابــة المدربــة علــى مــشية ســريعة خاصــة )٤( أقــول أمــا اســم الرهــوان.)٣(المخــصص َّ

 فمعنـــى ، بمعنـــى صـــاحب مـــالزم)انو( طريـــق و )راء(فمـــأخوذ مـــن لفظـــين فارســـيين 

 فتركيـب رهـوان .كـالله مـن دون رهوان صاحب الطريـق الـالزم لـه المطبـق للمـشي فيـ

 والباء هذه تحـول ،طـَّمعرب بيل بالباء الفارسية ذات الثالث النق)٥(يلف .انمثل تركيب بفجو

                                                 
ْببر  )١( ْ والببر:...٩٢ برقم ١٧٨ّفي المعرب  :َ ًوهـو جـنس مـن الـسباع، وأحـسبه دخـيال .  بباءين:َ

  . ْوالفرس يسمونه بفر. وليس من كالم العرب
ّ حيـوان مفتـرس، كبيـر الحجـم، مـن الفـصيلة الـسنورية مـن :Felis tigris الببـر :وفي المعجـم الكبيـر  

رتبــة اللــواحم مــن الثــدييات، يبلــغ طولــه نحــو ثالثــة أمتــار، لونــه أصــفر داكــن مخطــط بخطــوط ســود 
ّعرضية، وهو أشد قوة وبطشا من األسد، يتسلق األشجار، كمـا يـستطيع الـسباحة ويوجـد فـي أدغـال  ً

  . ُهو من الهندية أو الفارسية وعربيته على األرجح فرانق ٣٥٤ قال العاليلي في المرجع. آسيا
ْ المـشي الـسهل وهـو بالفارسـية رهـوار أي :ْ الرهـوج:٢٨٢ بـرقم٣٢٣ّفـي المعـرب  :ْمشي رهـوج  )٢( َ ْ

ْهمالج ِ .  
ً رهوار بالفارسية دابة تمشي مـشيا سـهال، غيـر أن الرهـوج لـيس منـه فيمـا :قال ف عبد الرحيم   ً

ُرهــو(لعلــه مــن .  مــن الــراءأرى ألن الجــيم ال تبــدل وهــو ضــرب مــن الــسير ويكــون بالفهلويــة ) ُ
وفـي األلفـاظ الـسريانية . يؤيـد هـذا الـرأي) رهوه( إن أصله بالفارسية :وقول ابن منظور. رهوك
 . العبرية ؟) رحب( ولعله من :٧٤

َ مشي رهوج:وقال... وفيه٩٩: ٣المخصص  )٣( ْ َ رهوه:ّ سهل لين وأصله بالفارسية:ٌ ْ َ . 
ّمعرب رهوار وهو البرذون إذا كـان لـين الظهـر فـي الـسير  :الرهوان :٧٤في األلفاظ الفارسية   )٤( ْ ّ

  .  رهوان والكردي رهوال:ومنه التركي
َالزنـدبيل: ٣٣٠ بـرقم ٣٥٩ّفـي المعــرب : فيـل  )٥( ّأعظمهــا شـأنا وهـو فارســي : أنثــى الفيـل، وقيـل: ْ ً

وفـي . ًوالفيـل أيـضا تعريـب بيـل بالفارسـية. .الفيـل العظـيم: معناه: قال ف عبد الرحيم. ّمعرب
وعنــدي أن الكلمــة آراميــة األصــل وهــي مــشتقة مــن مــل أي تلطــخ :.. ١٣٣األلفــاظ الفارســية 

ّولوث، فإنه من خواص الفيل المكث على شـواطئ األنهـر، وفـي المـستنقعات وقبـل أن يـدخل 
وفـــي األلفـــاظ . حولـــهّالمـــاء يكـــدره وكثيـــرا مـــا يوعيـــه فـــي خرطومـــه حتـــى يمتلـــئ فيرمـــي بـــه مـــا 

-Filo ومنها أخذتها األثورية فالـسريانية Piluالفيل لفظة سنسكريتية األصل : ٢٦٤السريانية
Fil فالفارسية Pilفالعربية  .  
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ّ بالفارسـي بلبـلَّفي المعرب إلى فـاء نحـو فلفـل أصـله
 .)٢(، ونحـو فنجـان أصـله بنكـان)١(

  .)٣(كلثومالزندبيل أو الزندفيل بمعنى الفيل العظيم واسمه في اللغة العربية 

  

  

  

  

                                                 
ّ حب هندي معروف وهـو معـرب بلبـل بالكـسر : فلفل:١١٩في معجم النباتات  :فلفل  )١( ال ينبـت ّ

ّ نقـال عـن معجـم المعربـات ٥٦٢ّلمعـرب والـدخيل وفـي ا. بأرض العرب، وقد كثر مجيئه في كالمهم ً
وفــــي .  مــــن محاصــــيل تلــــك الــــبالد حــــب هنــــدي، واالســــم هنــــدي األصــــل ألنــــه: الفلفــــل:الفارســــية

ِ ومعناهـــا فـــي لغـــتهم التينـــة المقدســـة، انتقلـــت إلـــى الفارســـية فلفـــل ثـــم Poppaliالسنـــسكريتية  ِْ
ُ فلفل:العربية ُْ .  

ُ والفنجانــة والجمــع فنــاجين:٤٩٢ بــرقم ٤٨٣ّفــي المعــرب  :فنجــان  )٢( ْ ّفارســي معــرب، وال يقــال . ِ ّ
ْفنجـان وال إنجــان  هــو بالفارســية بالبـاء والكــاف الفارسـيتين ويطلــق علــى :قـال ف عبــد الـرحيم. ِ

ُالكـــأس والقـــدح عمومـــا كمـــا يطلـــق علـــى إنـــاء مـــن صـــفر يـــستخدم لتحديـــد الـــزمن ٍ ويـــستخدم . ً

كمــا خــصص الفنجــان " جمــع علــى فنــاجين الفنجــان اآلن بمعنــى الكــوب يــشرب فيــه الــشاي وي

 . لشرب القهوة
ْ الكلثوم:)كلثم(وفي اللسان . سبق التعليق على الزندبيل  )٣( َ الفيل وهو الزندبيل:ُ ْ .  

 . ّ الكثير لحم الخدين والوجه:والكلثوم  
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  :النباتات والرياحين
ْ وبالفارســية بادنكــان أي بــيض ،أصــل اســمه بالسنــسكريتية فانكــان : )١(باذنجــان َ

 ،َ الكهكـم، األنـب، الكهكـب،د الوغـ،دْغـَمال:  أمـا فـي العربيـة فلـه عـشرة أسـماء .الجـان

َالحدق  َواحدتـه حدقـة(َ َ قـال صـاحب األمـالي سـمته العـرب بـذلك تـشبيها بحـدق.َ َ َ المهـا ً َ
وقيـــل إن الـــثالث األخيـــرة تـــشبه ( اإلنفحـــة ، الـــشرجبان،احّ اللفـــ).وهـــي حمـــر الـــوحش

: العربيـــــة أربعـــــة أســـــماء ولـــــه فـــــي ،)٣( لوبيـــــاء،)٢( قلقـــــاس)البازنجـــــان وليـــــست إيـــــاه

ْالد◌جر ِ ل،َ ُـ واللياء والحنب َّ وحرفتـه ،)٤( اإلسـفاناخ. واألخيـر لغـة يمانيـة. واألحـبل،ُْ

ى واســـ،العامـــة إلـــى اســـبانغ ـــمه بالعربيـــة رح َ َ
َ طبخـــوا لنـــا الرحـــى:، يقـــال )٥( اه ـّ سمـــ،َ

  .العرب بذلك الستدارة ورقـه كما في التاج

                                                 
 ضـرب Solanum melongena :ّ الباذنجـان معـرب عـن الفارسـية: فـي المعجـم الكبيـر:باذنجـان  )١(

ْخضر تؤكل ثماره، ومنه األسـود واألبـيض، وهـو األنـب والمغـد مـن الفـصيلة الباذنجانيـة من ال ْ
)Solanaceeae( . واحدته باذنجانة .  

ْباذنجان، أنب، حدق، مغد: Aubergine=  مقابل ٤٩وذكره الشهابي   َ َ َ حيصل وانظر في سائر . ْ

  .١٥٩، ١٤٥ ،١٣٩، ١٣٧، ١٣٠، ٨١، ٦٥، ٤٨، ١٥: األسماء معجم أسماء النباتات

ّ أما الباذنجان فهو فارسي معرب، أصله :٥٧٩ّقال ف عبد الرحيم في تعليقاته على المعرب    ّ
ًوذكر مـن أسـمائه نقـال عـن اللـسان مفرقـا مـا بينهـا. بادنكان وباتنكان بالكاف الفارسية ْ المغـد :ً

َوالمغد واللفاح والحدق ُّ   . ١٥ّوانظر األلفاظ الفارسية المعربة . َ
بقلـــة زراعيـــة ) اإلنكليزيـــة مـــن العربيـــة (Colocasia :ُ قلقـــاس:١٥٢فـــي معجـــم الـــشهابي  :قـــاسُْقل  )٢(

ّعسقولية من الفصيلة القلقاسية تؤكل عساقلها أي ما يسمى درناتها ْ   .ً مطبوخاُ
 . سبق ذكره :لوبياء  )٣(
ً معربة قديما من الفارسيةSpinach إسفاناخ :٦٨٣في معجم الشهابي :اإلسفاناخ  )٤( إلنكليزية مـن وا. ّ

َّ الـــــــسرمقيات بقلـــــــة مـــــــن فـــــــصيلة. ُّالعربيـــــــة، وهـــــــي الـــــــسبانخ فـــــــي دمـــــــشق والـــــــسبينخة فـــــــي لبنـــــــان

Chenopodiaceaeمنها البري ومنها البستاني وفي النوع ضروب ّ.  
ْ نبت تسميه الفرس اسبانخ:ّ والرحى:)رحا(في اللسان   )٥( َ ْ ّ ٌ . 



 ١٢٤

ْ شـبرم،)١(مـاش ُ
، )٣( تــوت).ّ فارسـي.تـشبه الطرخــونُلــه حـب كالعــدس وأوراقـه ( )٢(

ّ وعربيته بالفرسك أو الفرسك الخوخ المقدد أو الذي ال ينفلـق )٤( خوخ،وعربيته فرصاد ِ ِ

َ وعربيتــــه القثــــ)٥( خيــــار،واهنــــعــــن  ُ ســــنج،دَ ُ
 ).فارســــية( )١(ســــنديان ،َُّه عنــــابـ وعربيتــــ)٦(

                                                 
ّالعـدس إال أنـه أشـد اسـتدارة منـه، أعجمـي ٌّ حـب ك:ُّوالمـج:٦٣٧ برقم ٥٨٧ّفي المعرب  :ماش  )١( ّ

 :المـاش. ّ ولـيس المـاش والمـج بـشيء واحـد:قال ف عبد الـرحيم.  ماش:ّمعرب وهو بالفارسية
  .  حب أخضر:والمج. حب أسود

ّوهـو معـرب أو مولـد. ّالمـاش حـب: ٦٥٧ بـرقم ٦٠١ّوفي المعرب  : َّقـال الزبيـدي فـي وصـفه. ّ
يكــون بالــشام وبالهنــد، يــزرع . ن، يميــل إلــى الخــضرةّمــدور، أصــغر مــن الحمــص، أســمر اللــو

وجعلـــه ). ماشـــك(وأصـــله مـــن السنـــسكريتية . مـــاش: ّهـــو فارســـي: قـــال ف عبـــد الـــرحيم. ًزرعـــا
ّهو الماش المعروف، له حب أخيضر مدور:  وقالVigna nilotica: الشهابي مقابل ّ .  

ْالشبرم  )٢( ّ الـشبرم شـجرة حـارة :و حنيفـةقـال أبـ.  شـجر ذو شـوك:٨٠ في معجـم أسـماء النباتـات :ُ
. إلــخ.. ّتــسمو علــى ســاق كقعــدة الــصبي أو أعظــم لهــا ورق طــوال رقــاق وهــي شــديدة الخــضرة

ولكنــه قبلــه .  ولــم يفــسره بــشيءEuphorbia pithgusa : مقابــل٢٣٦وقــد جعلهــا الــشهابي 
ْفسر الفربيون  ّEuphorbiaنية ً بأنه من أصل يوناني ويـسمونه أيـضا اليتـوع وهـي مـن الـسريا

جنس نبات مـن فـصيلة الفربيونـات فيـه عـدة أنـواع ال كبيـر . ّتطلق على كل نبات له لبن دار
ِ الــشبرم شــجر ذو شــوك وهــو شــنرم :٩٨وفــي كتــاب األلفــاظ الفارســية .. شــأن لهــا فــي الزراعــة

  . بالفارسية
ّ قيـل فارسـي معـرب: التـوت:١٤٧ بـرقم ٢٢٢ّ في المعـرب  :تـوت  )٣( ه العـرب ّ التـوث فأعربتـوأصـله. ّ

  . فجعلت الثاء تاء وألحقته ببعض أبنيتها
 وهـو دخيـل فـي الفارسـية tut، وكذلك بالفهلوية -  بتاءين – توت :ّ هو بالفارسية:قال ف عبد الرحيم  

) ُتـود(وأصل الكلمة من الهند فهو في السنسكريتية . وأخذته العرب من السريانية) توثا(من السريانية 
. ٦٨٩ بـرقم ١٨٣ وانظـر كتـاب النبـات ٢٩ النباتـات ر معجـم أسـماءوانظ.  شجرة التوت:ومعناه

  .  توث:٤٠وفي األلفاظ السريانية 
 . سبق التعليق عليه :الخوخ  )٤(
  . سبق التعليق عليه :الخيار  )٥(
ًيظهــر أن الــسنج بمعنــى العنــاب كــان مــستعمال فــي الــبالد العربيــة أو بعــضها : "قــال المؤلــف  )٦( ّ ُ ُ

َالــسنج، : ٩٥وفـي األلفـاظ الفارسـية . ّالعنـاب: ُّالـسنج: قـال فـي اللـسان" مّولـذا دون فـي المعـاج ُ
َسنجد: تعريب ْ ِ .  



 ١٢٥

َوالـــشجر المعـــروف كثيـــرا فـــي ســـورية باســـم زنزلخـــت َْ َآزاد درخـــت( فارســـيته )٢(ً  أي شـــجر )ِ

َ أجــاص،)٤( كمثــرى،)٣(َّ دراقــن،يقبــان واســمه بالعربيــة ق،التــسبيح
رج ،)٥( ُّأت ُ ْــ

 وهــو بالعربيــة )٦(

                                                                                                                         
ْبلــوط قرمــزي ســنديان، بلــخ: Quercus coccifera مقابــل ٥٩٠جعلــه الــشهابي: ِســنديان  )١( ّ :

ًالــسنديانة معربــة قــديما مــن الفارســية وشــائعة فــي الــشام وهــذا النــوع كثيــر فــي جبــال الــشام ولــه  ّ
  .بضرو

َزنزلخــت  )٢( َْ ْأزاد رخــت : Azedarach مقابــل ٥٢جعلــه الــشهابي : َ َْزنزلخــت فــي : أزاد درخــت= َ
ًمصر والشام، واألزاد رخت معربة قديما عن الفارسية شـجر للتـزيين . ّواإلنكليزية من المعربة. ّ

  .والشوارع من الفصيلة األزاد رختية
  . وهو بالفارسية أزاد درختشجر معروف : القيقبان: وفي معجم أسماء النباتات  

ّوعرب الشام يسمون الخوخ الدراقن: ٢٤٧ برقم٢٩٦ّفي المعرب : ّدراقن  )٣( َ َْ ّوهو معرب سرياني . ّ
  . أو رومي

بالــــــسريانية وهــــــو مــــــأخوذ مــــــن اليونانيــــــة ومنــــــه ) داورقينــــــا(أصــــــله : قــــــال ف عبــــــد الــــــرحيم
Duracinumمقابــل ٥٣٠وجعلــه الــشهابي . بالالتينيــة Peach :ة، خوخــة، األولــى فــي دراقنــ

شــرح " وعثــرت فــي : قــال. الــشام والثانيــة فــي مــصر، وكالهمــا صــحيح يــدل علــى هــذه الثمــرة
ضـرب وفي الغوطـة اليـوم "الدراقن الزهري" المؤلف منذ ثمانية قرون على ذكر "أسماء العقار 

  . Drouqinoعلى سريانيتها ٦٢ونص في األلفاظ السريانية. من الدراقن بهذا االسم
ْكمثــرى  )٤( ّ ّ مــن الفارســي المعــرب٥٩٥ بــرقم ٥٥٩ّالمعــرب : ُ ْالكمثــرى: ّ َّ : الكمثــرى: وفــي اللــسان. ُ

ّهذا الذي تسميه العامة اإلجاص ّ .  
   ١٥٥-١٥٤األلفاظ السريانية ). كامثرا) (كومثرا(وهو سرياني : قال ف عبد الرحيم  

صيلة الورديـة، وهـو فـي جاهلي مـن الـسريانية، شـجر فاكهـة مـن الفـ: ٤٧في المرجع : ّإجاص  )٥(
 Prunusاللغــة مــا يعــرف اليــوم بــالخوخ فــي الــشام، وبــالبرقوق فــي مــصر، واســمه العلمــي 

Domesticaواجـــاص عاميـــة شـــامية تقابـــل الكمثـــرى ّ  وهـــو شـــجر Pearوهـــي باإلنكليزيـــة . ٕ
  . فاكهة من الفصيلة الوردية

ّمــــن إجــــاص ْانجــــاص فــــي الــــشام، وهــــي عاميــــة : Pearكمثــــرى : ٥٣١فــــي معجــــم الــــشهابي 
ًالـــصحيحة والدالـــة لغويـــا علـــى شـــجر آخر،وهـــذه التـــسمية الـــشائعة والمغلوطـــة فـــي الـــشام هـــي  ّ

ّفاإلجـاص فـي اللغـة ).اإلفـادة واالعتبـار(في )  هـ٦٢٩ت(قديمة ذكرها عبد اللطيف البغدادي 
َ أي مـا يـسمى البرقـوق فـي مـصر، ويـسمى الخـوخ غلطـا فـي الـشامPlum treeباإلنكليزيـة  ّ ّ .

شـجر : ّسريانية النجار وهي في مصر تطلق على هذا الشجر وهـو الـصحيح) كمثرى(وكلمة 
  ١٣: وانظر األلفاظ السريانية.مثمر مشهور من الفصيلة الوردية فيه ضروب زراعية

 .سبق التعليق عليه: أترج  )٦(



 ١٢٦

ك ْــالمت ُأرز ،َ
ُبنــدق. )٣(، ليمــون)٢(، نــارنج)١( ُْ

ــ  فارســي،)٤( ِّواســمه بالعربيــة جل  وزان وز علــىِ

َّسنور ِ.   

                                                 
ُاألرز وزنـه أفعـل ال محالـة: ٥٢ برقم ١٤٢ّفي المعرب : ّأرز  )١( ْ ّ : يـه لغـاتفـالهمزة فيـه زائـدة وف. ُ

ْأرز وأرز مثل كتب وأرز مثل كتب ورز ورنز ٌُ ُ ُ ُْ ُ ُْ ُ ّ ..  
 بالالتينيـة وهـو دخيـل فـي اللغـة اليونانيـة مـن Oryzaوهـو يونـاني ومنـه : قال ف عبد الـرحيم

  . ِأرس: وأصله فيها) لغة مدراس في جنوب الهند(ّاللغة التاملية 
ــــاني نفــــسه  ــــسية Rizومــــن اللفــــظ اليون ــــة و  باإلنكلRice بالفرن ــــة وRisoيزي  Reis باإليطالي

  . ١٥، ١٤: وانظر األلفاظ السريانية. باأللمانية
ــارنج  )٢(  Citrus medica وأحــال علــى Seville orange مقابــل ٦٥٥وضــعه الــشهابي : ن

ْأترج، كباد، ترنج، متك: مقابل ُ وكلمـة أتـرج تـستعمل فـي . كلها صحيحة تدل على هذا النـوع: ّ
 وكافها مفتوحـة نـوع وقد ذكرت في مستدرك التاج،. تعمل في الشامّمصر والعراق، والكباد تس

ّر ال يؤكـل بـل يـصنع منـه رب، وفـي معجـم أسـماء النبثمره كبيـر أصـف   أن النـارنج١٤٩اتـات ُ
ّثمر معروف، فارسي معرب نارنك وفي األلفاظ الفارسية  أن النـارنج ضـرب مـن الليمـون ١٥٢ّ

  . نه نارنج بالتركية والكردية والسريانية الدارجةأحمر اللون وم: ّمعرب نارنك وأصل معناه
ّالليمــو وهـذا أصــح ألن : الليمـون، وقــد تـسقط نونــه فيقـال: ١٤٢فــي األلفـاظ الفارســية : ليمـون  )٣( ّ

ومنــه ليمــون بالتركيــة والكرديــة والــسريانية الدارجــة وقــد جعلــه . وهــو معــروف. ليمــو: فارســيته
َليمــــون فيــــه أنــــواع البرتقــــال واألتــــرج والنــــارنج جــــنس ال:  وقــــالCitrus مقابــــل ١٣٨الــــشهابي 

ّوهـــي تـــسمى المـــوالح فـــي مـــصر والحـــوامض والحمـــضيات فـــي .. والليمـــون الحلـــو والحـــامض
  . الشام

ًوالثمـــر الـــذي يـــسمى بنـــدقا لـــيس بعربـــي أيـــضا: ٨٩ بـــرقم ١٧٥ّفـــي المعـــرب : البنـــدق  )٤( ًّ ّ وفـــي . ُ
ّهـو فارسـي كمـا قـال صـاحب : بـد الـرحيمقال ف ع. ّالجلوز، والفندق لغة فيه: البندق: اللسان

القـاموس وأصــله بالفارســية الحديثـة بنــدق وفنــدق، وهـو دخيــل فــي الفارسـية مــن اللغــة اليونانيــة 
ِبنتكن كاريون " ّويسمى باليونانية  ْ ُ ِ ُأي النقل البنطسي نسبة إلى بنطس وهي دولة كانـت تقـع " ُْ ُْ ْ ُّ

 ٣٣١ًى أيــضا بــنطس وفــي معجــم الــشهابي ّجنــوبي البحــر األســود، والبحــر األســود نفــسه يــسم
Hazel :َّبنــدق، جلــوز ّاألولــى مــن اليونانيــة والثانيــة أي الجلــوز محرفــة مــن الفارســية: ِ عــن : ّ
فيهــا نــوع . جــنس جنبــات مــن الفــصيلة البتوليــة عنــد بعــضهم والبندقيــة عنــد بعــض. مــايرهوف

 ومعجــم أســماء ٤٥٦لمرجــعوانظــر ا. يــزرع لثمــره وأنــواع تنبــت فــي األحــراج، أو تــزرع للتــزيين
ثمـرة شـجرة اسـمها العلمـي . ُْ فـي الفارسـية فنـدق-): ُْالبنـدق(وفـي المعجـم الكبيـر .٢٥النباتات 

Corylus avellanaْوللثمـــرة غـــالف خـــارجي بنـــي عنـــد النـــضج.  مـــن الفـــصيلة البتوليـــة ّ ّ .
ّوالغالف خشبي لونه أحمر بني، والبذرة لبها أبيض غني بالدهن، لذيذ الطعم ّ ّّ.   
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 )٢( أشــنان.روةـر أبــو فـــّانة وهــو المــسمى فــي مــصـّ معــرب كــست)١(قــصطل

ُ حـــرضوعربيتـــه ، ســـرو واســـمه )٤( نارجيـــل).Ziayphusوهـــو باليونانيـــة  ()٣( زيزفـــون.ُ

   .)٥(بالعربية عرعر

                                                 
ـــشاهبلوط وهـــو اليـــوم Chestnutكـــستنة = قـــصطلة = : قـــصطل  )١( ّ، ثمـــرة القـــصطل ويـــسمى ال ّ

وفـي  = = = = ١٣٠معجـم الـشهابي  .األولى في الشام والثانية في مـصر.الكستنة وأبو فروة

الشاه بلوط المعروف بـأبي فـروة كأنهـا ) كستناء بالعامية(كستنة : ١٣٤معجم أسماء النباتات 

  . رومية
ّفارســي معــرب: واألشــنان: ٢٩ بــرقم ١٢٤ّفــي المعــرب : شــنانُأ  )٢( قــال أبــو عبيــدة فيــه لغتــان . ّ

ُاألشنان واإلشنان وهو الحرض بالعربية   ).القاموس(ّوتأشن أي غسل يده به . ُ

َإشـنان وُأشـنان وحـرض وحـرض مقابـل : وفي معجم الـشهابي ُ ُْSalicornia جـنس نباتـات مـن 

ًالفــصيلة الــسرمقية تنبــت بريــة فــ أمــا تــسمية بعــض هــذه . ولــه أنــواع. ي صــحراء الــشام خاصــةْ

ــــ  ً فـــألن رمادهـــا الغنـــي بالـــصودا كـــان يـــستعمل قـــديما فـــي صـــنع Glass wirtsالنباتـــات ب ّ
  ).. من الفارسية أو اليونانية(أشنان : ١٧٤وفي المرجع .. الزجاج

ــون  )٣( ّمى  يــسElaegnus ; Oleasterِ خــالف –زيزفــون : ٢٢٢فــي معجــم الــشهابي : زيزف

الزيزفون في الشام على ما جاء في المفردات، وعلى ما هو معروف فيها في أيامنا هذه وهـو 

ًمبــــذول، يــــستعمل ســــياجا للبــــساتين، ولــــه ورق قريــــب الــــشبه بــــورق الزيتــــون وبعــــض ضــــروب 
ّأمــــا فــــي االصــــطالح الحــــديث فــــالزيزفون تطلــــق أيــــضا علــــى الــــشجر المــــسمى . الصفــــصاف ً

Linden) س شجر للتزيينوهو جن) زيتون عطري .  
النارجيـــــل مـــــن الفارســـــية، والفارســـــية مـــــن : Cocos: ١٤٩فـــــي معجـــــم الـــــشهابي : نارجيـــــل  )٤(

. فيــه أنــواع للتــزيين وفيــه نــوع مثمــر مــشهور. السنــسكريتية جــنس شــجر مــن الفــصيلة النخليــة

  .١٤٩ وانظر معجم أسماء النباتات Coco: Cocoaجوزة الهند = وثمرته نارجيلة 
شــجر يقــال لــه الــساسم والــشيزى : العرعــر: ففــي اللــسان: " فــي هــذا الموضــع بقولــهعلــق المؤلــف   )٥(

: هو شجر عظـيم جبلـي ال يـزال أخـضر تـسميه الفـرس: ويقال هو شجر يعمل به القطران، ويقال

وفي . شجرة حرجية من الفصيلة الصنوبرية: Juniper مقابل ٣٨٨جعله الشهابي : قلت" السرو 

. هـو الـساسم ويقـال لـه الـشيزى: فارسية وقيل. شجر السرو:  العرعر:١٠٠معجم أسماء النباتات 

: ّشــجر عظــيم جبلــي ال يــزال أخــضر يــسميه الفــرس: ويقــال. ويقــال هــو شــجر يعمــل بــه القطــران

  . ٣٨٨السرو وانظر أنواعه بالتفصيل في معجم الشهابي 
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ْأصـــله معـــده نـــوز(تنـــا بقـــدونس  وتلفظـــه عام)١(مقـــدونس ْ وعربيتـــه تقـــدة)٢( كزبـــرة.)ِ ِ. 

ْجاورس َ َ
ّقيل هو الدخن معـرب كـاورس، ،ّ وهو حب معروف)٣( ويـسمى الخبـز المتخـذ منـه  ُ

  .)٦(، لوز)٥(جوز. )٤(لعيعة

ُالقهة والقهد وال :ءفي العربية ثالثة أسماوله )١(نرجس َ   . رـْبهَعَ

                                                 
. ً بـدال مـن المـيمينطقونهـا اليـوم بالبـاء: Parsley مقابـل ٥٢٦فـي معجـم الـشهابي : مقدونس  )١(

ًوهذه يونانية معربة قديما. ّوهي من كلمة مقدونيا وتسمى الكرفس الرومي والبطراسليون بقلـة . ّ

وقـــال فـــي المرجـــع . ّمـــن الفـــصيلة الخيميـــة، تـــزرع لرائحـــة ورقهـــا، وهـــي مـــن التوابـــل المـــشهورة

  . بقل اإلنس= إنها من اآلرامية : ٤٢٩
ْكزبرة، كسبرة، تقدة، تقد، تقـدة، األوليـان : Corianderل  مقاب١٦٢في معجم الشهابي: ْكزبرة  )٢( ِْ ِ َِ ْْ ُ

بقلـــة زراعيـــة : ١٦/١٨١مـــن اآلراميـــة وتـــردان بـــضم البـــاء والـــثالث األخـــرى مـــن المخـــصص 

وتـستعمل بـذورها فـي . تـضاف أوراقهـا عنـدنا إلـى بعـض المآكـل. ّحولية مـن الفـصيلة الخيميـة

  . ١٤٣وانظر معجم أسماء النباتات . الصيدلة
ْجاورس  )٣( ْدخـن. Millet: ٤٦٣في معجـم الـشهابي: َ ْجـاورس، ثمـام، الجـاورس مـن الفارسـية. ُ َْ ُ َ .

وفـي المعجـم . Panic grassّجنس نباتات عشبية زراعية حبية من الفـصيلة النجيليـة وانظـر 

ْالدخن عشب حـولي، أوراقـه طويلـة، لكـل منهـا غمـد : كاورس: في الفارسية): جاورس(الكبير  ّ
ّيرات، ونورته سنبلة مركبة بكـل سـنبلة زهرتـان وثمرتـه بـرة نـشوية تؤكـلعليه شع ََ ٌ َ ُ ّ ُ ّمـدرة للبـول. ْ ُ .

ًوسماها ابن البيطار شعيرا روميا ً ّ .  
 . سروخبز الجا: اللعيعةو): اللعاع(في القاموس   )٤(
وقـد جـرى . ّأصل الجوز فارسـي: قال في اللسان: " علق المؤلف في هذا الموضع قال: جوز  )٥(

والجــوز المــأكول :  قــال١٦٩ بــرقم ٢٣٨ّذكــره فــي المعــرب : قلــت" ي كــالم العــرب وأشــعارها فــ

ّفارسـي معـرب . Guc، Gozكـوز بالكـاف الفارسـية وبالفهلويـة : أصـله: قـال ف عبـد الـرحيم. ّ

ً لفــظ الجــوز معــرب قــديما مــن الفارســيةWalnut: َجــوز: وفــي معجــم الــشهابي شــجرة مثمــرة، . ّ

ولــه أنــواع ذكرهــا الــشهابي فــي الموضــع .  مــن الفــصيلة الجوزيــةJuglansمــن جــنس الجــوز 

 ينمـو فـي Juglans regiaذكـر أن اسـمه العلمـي ) جـوز(وفـي المعجـم الكبيـر . المـشار إليـه

  . المنطقة المعتدلة الشمالية ويكثر بأرض اليمن ويعرف في مصر باسم عين الجمل
  .سبق التعليق عليه: اللوز  )٦(
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   .)٦( بنفسج،)٥(ل، قرنف)٤(سوسن ،)٣( نيلوفر،)٢(نسرين

                                                                                                                         
 . عليهسبق التعليق: نرجس  )١(
ْنــسرين  )٢( ّنــسرين، جلنــسرين، ورد بــري : ٢٢١فــي معجــم الــشهابي : ِ َ ْ ِْ ِْ ُEglantine األوليــان مــن 

  .اسم يطلق على أنواع برية من جنس الورد والفصيلة الوردية. الفارسية
َنيلــــوفر  )٣( ْ َ ْ َنينــــوفر فــــي معجــــم الــــشهابي  = :َ َ َْ٤٨٨ :Nanuphar : همــــا مــــن الفارســــية، والكلمــــة

أمـا االسـم اإلنكليـزي . ن السنسكريتية، واالسم العلمي من اليونانية وهـي آلهـة المـاءالفارسية م
ًفمن االسم العربي أي المعرب قديما ُنبات مائي مـن الفـصيلة النيلوفريـة، يـزرع لورقـه وزهـره، . ّ
  . ١٥٥وانظر األلفاظ الفارسية . ًأو ينبت بريا في المناقع واألنهار

مهجــورة وكانــت ) رفيــف( والثانيــة – Irisرفيــف : سوســن: ٣٧٨فــي معجــم الــشهابي : سوســن  )٤(
ً جنــسا واحــدا أي يطلقــون كلمــة سوســن عليهــا Lisالعــرب تجعــل هــذا الجــنس وجــنس الزنبــق  ً

ن األبــيض واألزاذ ويــسمون الــسوسن سالــسو: ًجميعــا، ويفرقــون بينهمــا بالنعــت فيــسمون الزنبــق
ًمعربـــــة قـــــديما مـــــن : األيرســـــاء(ماء َاأليرســـــاء والـــــسوسن األســـــمانجوني أي الـــــذي بزرقـــــة الـــــس ّ

جــنس زهــر مــشهور مــن الفــصيلة الــسوسنية لــه أنــواع . األســمانجوني مــن الفارســية. )اآلراميــة
  . ثم ذكر الشهابي أهم أنواعه في الموضع نفسه. برية كثيرة في الشام

ّسوسـن وسوسـن معـرب عـن العبريـة واليونانيـة وقـد جـرى فـ: ٧٧وفي معجم أسماء النباتات    َ ُ َ ي َ
  . كالم العرب

ُقرنفـل  )٥( االسـم العلمـي مـن اليونانيـة : Dianthus ; the pinks ١٩٨ فـي معجـم الـشهابي : َ
أمــا القرنفــل فهــي فــي المعجمــات . ًبمعنــى زهــرة المــشتري والزهــرة اإللهيــة إلماعــا إلــى جمالهــا

 ّ وهــو شــجر تعــد أزهــاره المجففــة قبــلClove – treeّوالمفــردات تــدل علــى الــشجر المــسمى 
أما لفظ القرنفل فـي الـشرق العربـي . ّوهومن أشجار البالد الحارة. ّتفتحها من التوابل المشهورة

جـنس زهـر ) التاسـع عـشر(وممـن اسـتعمله أحمـد نـدى فـي القـرن الماضـي . ّلهذه الزهرة فمولـد
  .وانظر سائر أنواع القرنفل في الموضع نفسه. مشهور من الفصيلة القرنفلية

قـال . وتردده في الشعر القـديم قليـل. ّمعرب: والبنفسج: ١٢٣ برقم ٢٠٤ّرب في المع: بنفسج  )٦(
 Vanafshakوأصله بالفارسية الحديثة بنفشه بضم الباء وكـسرها وبالفهلويـة : ف عبد الرحيم

ْفنفشك(  Viola: Violet : مقابـل٧٧٧وفـي معجـم الـشهابي . ّوهذا هو أصل اللفظ المعرب) ََ
وفــي المعجــم الكبيــر أن البنفــسج عــشب قــصير . لموضــع نفــسهولــه أنــواع عديــدة ذكرهــا فــي ا

ْحــولي مــن الفــصيلة البنفــسجية أوراقــه لهــا أذينــات مفصــصة يزهــر فــي الربيــع، وزهرتــه جميلــة  ّ
  . عطرية زرقاء بنفسجية تستعمل في العطور والزينة
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، )٣( ســــذاب. أو مرزنجــــوش وعربيتــــه شمــــشق أو سمــــسق)٢( مردكــــوش،)١(ّجلنــــار

ّ معرب آذركون بالفارسية واسمه العربي حنوة)٥( آذريون،)٤(مينياس
   .)٧(، ورد)٦(

                                                 
 وهـو.  العربيـة مـن الفارسـيةPomegranate blossoms= جلنـار : ٥٦٨الـشهابي : ّجلنـار  )١(

  .زهر الرمان أو زهر الرمان البري
 . سبق ذكره: مردكوش  )٢(
ّفأمــا البقلــة التــي تــسمى الــسذاب فمعربــة وال أعلــم :  قــال٣٤٩ بــرقم ٣٧٩ّفــي المعــرب : ســذاب  )٣( ّ ّ ُّ

ّللسذاب اسما عربيا، إال أن أهل اليمن يسمونه ً ْالختف: ً ُ .  
وعربيــــه : قــــال الــــصغاني. ملــــةبالــــدال المه) ســــداب(واللفــــظ بالفارســــية : قــــال ف عبــــد الــــرحيم  

  . والصواب أن الفيجن يوناني. الصحيح الفيجل والفيجن وهذا خطأ
جنس . والثانية من اليونانية. سذاب، فيجن: Rutaوفي الشهابي مقابل . ُوالخفت هو السذاب  

  . نباتات طبية من الفصيلة السذابية
ّوعربيتــه ســجالط  ((:موضــع بقولــهّوقــد علــق المؤلــف فــي هــذا ال. ســبق التعليــق عليــه: ياســمين  )٤(

ّطيلسان سجالطي أي أبـيض كالياسـمين: يقال. بتشديد الالم ابـن : ٣٥: ٤وفـي المخـصص . ّ
: يطـــرح علـــى الهـــودج، وهـــو فـــي بعـــض اللغـــات) ثـــوب مـــن صـــوف(الـــنمط : ّالـــسجالط: دريـــد

لبــاس الهــودج وهــو : الــسجالط: قــال األصــمعي: قــال أبــو علــي القــالي) الياســمين(الياســمون 
وكأنــه أشــار إلــى (مــا اســمه عنــدهم : ًوســألت أمــة مــن فــصحاء الــروم عــن هــذا: قــال. ومــير

 . ))٦٠ ص ٩راجع مجلة المجمع العلمي العربي ج . (فقالت سجالطس) لباس الهودج
. جنس نبات من المركبات األنبوبيـة الزهـر. شبه النار: من الفارسية: ٦في المرجع : آذريون  )٥(

ْوهو محول، نو َُ  وله أنواع انظـر Calendula العلمي  وفي وسطه خمل أسود واسمهره أصفرْ
  . ٨: واأللفاظ الفارسية. ١٠١الشهابي 

ْالحنـوة عـشبة وضـيئة ذات نـور أحمـر): حنو(في المعجم الكبير: الحنوة  )٦( ُولهـا قـضب وورق، . َ
  .إلخ...هي آذريون البر: وقيل. طيبة الريح، تميل إلى القصر والجعودة

ّالجـل ومعنـاه الـورد معـرب عـن : "وقـد علـق المؤلـف ههنـا بقولـه. سـبق التعليـق عليـه: حوجم: ورد  )٧(
ًوهو مما عرب قديما وورد في شعر األعشى الذي أوله) َكل(وأصله . ًالفارسية أيضا ّ :  

      وأخرى تداويت منها بـها  ٍوكأس شربت على لــذة    
      ـن والمسمعات بقصابها  وشاهدنا الجل والياسميـ    
ًوالقصاب جمع قاصب وهو الزامر الذي ينفخ في زمر القصب مرنما .  المغنيات:عاتمالمسو  

  . ًمغنيا
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ـــانج ـــه البـــسباس و)١(الرازي ـــشمرة)٢(عربيت ـــه واســـمه )٣(الفـــوذنج.  وقيـــل هـــو ال ّ معـــرب بوذين

َبالعربية حبق ََ كبر،َ
َ وعربيته لصف)٤( َ    . وعربيته سأسم)٦( آبنوس،َ وعربيته أبق)٥(َِّ قنب.ّ

                                                 
ْشـمرة. َ شـمار:Foenieulum مقابل ٢٦٨في معجم الشهابي  :الرازيانج  )١( الرازيـانج . ِرازيـانج. ُ

ـــة واآلشـــورية. مـــن الفارســـية ـــة والعبري ـــشمار أشـــباه فـــي اآلرامي جـــنس بقـــول مـــن الفـــصيلة . ولل
  .وله أنواع تنظر في الموضع المشار إليه. خيميةال
ُالرازيانج: ٧٠وفي األلفاظ الفارسية    . وهـو تعريـب رازيانـه. هـو الـشمرة وهـو األصـح: وقيـل. األنيسون: ِ

  . والشامي منه األنيسون. ّبستاني وبري وشامي: إنه ثالثة أقسام: قال في البرهان القاطع
وقــال أبــو . ات طيــب الرائحــة، يأكلــه النــاس والماشــية نبــ:فــي المعجــم الكبيــر :البــسباس  )٢(

  . َّ على الشمرويطلق في المغرب. زياد يشبه طعمه طعم الجزر، ومنبته الحزون
ْ فــوذ◌نج:١٢٠فــي معجــم أســماء النباتــات  :الفــوذنج  )٣( ِ ّ نبــت معــرب عــن بوذينــة وهــو معــروف :َ

ُ فودنج:عند األطباء، ويقال فوتــنج نهـري = حبق المـاء = ء  نعنع الما:٧٨٧وذكره الشهابي . ُ
 الفوتــنج مـن :٤٥٦ ص Memtha equatice وانظـر Water – mint= نج المـاء فـوت= 

وهـو . ّنوع شائع، جاء في كتاب الفالحـة النبطيـة أن كلمـة النمـام كانـت تطلـق عليـه. الفارسية
  .١٢٢ينبت حول األنهار ومثل ذلك في األلفاظ الفارسية 

َكبـــر  )٤( ّ وأحـــسب أن الكبـــر معـــرب واســـمه : قـــال أبـــو بكـــر: وفيـــه٥٨٨ بـــرقم ٥٥٥ّفـــي المعـــرب  :َ َ َ
ُ األصــف:بالعربيــة َ األصــف الــشجر الــذي يــسمى الكبــر وأهــل نجــد :٢٦٠ :٣. وفــي الجمهــرة. َ َ ّ

ّيـــسمونه الـــشفلح وفـــي  ّ الـــشفلح، وأهـــل الـــيمن يـــسمون الكبـــر:ّ ويـــسمى ثمـــر الكبـــر٣٢٩ :٣ّ َّ: 
ّ نبـــات معمـــر مـــن الفـــصيلة القباريـــة، :اميـــة األصـــف مـــن اآلر:١٨١وفـــي المرجـــع . األصـــف ّ

ً ويــسمى أيــضاCapparis spinosaواســمه العلمــي  ّ الكبــر، اللــصف، القبــار، الكبــار:ّ ّ َ َ وفــي . َ
 نبــات معمــر : الكبــر مــن اليونانيــة واألصــف واللــصف مــن أصــل آرامــي:١٠٩معجــم الــشهابي

  . طبتنبته الطبيعة ويزرع، فتخلل أزهاره وثماره وتستعمل جذوره في ال
ّقنــب  )٥(  بكـسر –ّ قنـب :Cannabis sativa ; common hemp ١٠٨ فـي معجـم الـشهابي :ِ

ّنبات سنوي زراعي ليفي من الفصيلة القنبيـة تكثـر زراعتـه :  معروف أو شائع–ّالقاف وضمها  ّ
ـــشهدانج والـــشاهدانج. فـــي الغوطـــة ُحبـــه يـــسمى ال ْ ّ ُ ـــشام" ُالقمبـــز" ّويـــسمونه . ّ ّوالقنـــب مـــن . فـــي ال

مــــوز : Abaca مقابــــل ١: والــــشهدانج مــــن الفارســــية أمــــا األبــــق فقــــد جعلــــه الــــشهابي. انيــــةاليون
ّالقنــب، وقــد يطلــق علــى الكتــان ألن القــدماء : أبـق: ٢٥فــي المرجــع . ّالنـسيج، أبــق، قنــب مانيليــه ّ

  . ّكانوا ال يفرقون بينهما بوضوح
شـجر مـن فـصيلة اآلبنوسـيات لـه .  من المـصرية القديمـة بتوسـط اليونانيـة:٢في المرجع  :اآلبنوس  )٦(

اســـمه العلمـــي . ُخـــشب منـــدمج شـــديد الـــصالبة وأوراقـــه ذنبيـــة بيـــضية منفرجـــة الزاويـــة وأزهـــاره إبطيـــة
Diospyros Ebenum . وانظـر معجـم . الـسأسم= وفي المعاجم المتقابلة خلـط بينـه وبـين الـبالذر

  . Ebony – tree مقابل ٢١٧ وانظر الشهابي ساسم وساسب = ٦٩أسماء النباتات 
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    :)١(العقاقير
ّ معـرب بنـك واسـمه فـي العربيـة )٦( بـنج،)٥( مـصطكا،)٤( كراويـة)٣( قرفة،)٢(إهليلج

   .كرانالشي

                                                 
حديــد جيــد : َّالعقـاقير أصــول األدويــة واحــدها عقـار ومنــه يقــال): عقــر( فـي محــيط المحــيط :العقــاقير  )١(

ًوالعقار أيضا الشجر. العقاقير أي كريم الطبع  . ١٠٥) ُعقار(وانظر معجم أسماء النباتات . ّ
قــال ف عبــد . الــالمَاإلهلــيلج بكــسر األول وفــتح : وفيــه: ٣٩ بــرقم ١٣٣ّفــي المعــرب : إهلــيلج  )٢(

ّوهــــو بالفارســــية الحديثــــة هليلــــة ويكــــون بالفهلويــــة هليلــــك وأصــــله مــــن الهنــــد ويــــسمى : الــــرحيم ْ َ َِ َ
ـــة  ـــة بتوســـط الفارســـية: ٣٢٠وفـــي المرجـــع . Myrobalanباإلتكليزي ـــواع : مـــن الهندي ثمـــر أن

   .شجر ثماره زيتونية الشكل من فصيلة الهليلجيات. نباتية منه ما يعرف بالهندي شعيري
   Cinnamomum ; cinnamon tree مقابل ١٣٦في معجم الشهابي : قرفة  )٣(

جــنس الكــافور والقرفــة وغيرهــا . عربيــة فارســية مــن أصــل سنــسكريتي: الكــافور:  قرفــة–كـافور 
  . وللقرفة والكافور أنواع ذكرها الشهابي في الموضع نفسه. وهي شجر من الفصيلة الغارية

َبـزر نبـات يـشبه أغـصانه وورقـه بالرجلـة إال أن : َالكرويـا: ١٣٥سـية فـي األلفـاظ الفار: كراوية  )٤( ْ
ّوالفارسـي . فارسـيته كراويـا. ّلون أغصانه وورقه إلى الكمودة أميل، وقوته أقـرب مـن األنيـسون

  .مأخوذ من اليوناني
ْكرويـا: Caraway (Carum caraui)  مقابـل ١١١وفـي الـشهابي    َ ْكرويـاء. َ َ يلفظونهـا فـي : َ

وهـي نبـات زراعـي مـن التوابـل . واإلنكليزيـة مـن العربيـة. َراويـا وهـي مـن أصـل يونـانيَالشام ك
  . ّومن الفصيلة الخيمية

َمَ◌صــــطكا  )٥( ْ شــــجر مــــن الفــــصيلة .  اليونانيــــة'Mastike العربيــــة مــــن – ٤١٢فــــي الــــشهابي : ُ
ُالبطمية قريب من البطم ج منـه ًينبت بريـا فـي سـواحل الـشام وبعـض الجبـال الواطئـة ويـستخر. ُْ
 بــرقم ٥٨٩ّوفــي المعــرب . ُدواء ممــصطك أي خلــط بالمــصطكا: يقــال. ّعلــك تجــاري معــروف

علـك، رومـي، وهـو دخيـل، وقـد . هـو ممـدود: وقـال ابـن األنبـاري. مقـصور: المصطكا: ٦٣٩
  ....ّتكلمت به العرب

ْبـــنج  )٦( جـــنس نباتـــات طبيـــة . البـــنج مـــن الهنديـــة: Hyoscyamus مقابـــل ٣٥٩فـــي الـــشهابي : َ
= = = ًوانظـر أنواعـا أخـرى فـي الموضـع نفـسه وفـي المرجــع .رة من الفـصيلة الباذنجانيـةمخد
ْ بــنج:٤٥٥=   جــنس نباتــات طبيــة مخــدرة مــن فــصيلة الباذنجانيــات وينــصرف اللفــظ : مــن الفارســية:َ

 مقابـــل ٣٣٧الـــسيكران وضـــعه الـــشهابي = والـــشوكران . عنـــد اإلطـــالق إلـــى األبـــيض أي الـــشيكران
Hemlochِبة طبية محولة سامة من وهو عش   . الفصيلة الخيميةْ
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ــــُالك ــــُّ الل،ي نهايــــة األربفارســــية كمــــا فــــ : )١(رُدْن  ، تعريــــب لبــــانو اليونانيــــة)٢(انَب

َُّو حب الرشاد اسم نبطي عربيتـه الثفـاء واحدتـه ثفـاءة أ)٣(الرشاد  لفـظ ،)٤( بـزر قطونـا.َ

ُمولـــد عربيتـــه البحـــدق ْ  .)١(عربيتـــه المـــسوس) ًمـــرادا بـــه البـــادزهر (،)٦( تريـــاق،)٥( زاج،ُ

                                                 
ُنـــــــدرُالك  )١( ُ بخـــــــور –ُلبـــــــان :  مقابـــــــل٢٧٧نبـــــــات مـــــــن الفـــــــصيلة البخوريـــــــة جعلـــــــه الـــــــشهابي : ْ َ

Frankincense . ضـــرب مـــن الـــصمغ يقـــال لـــه : ُلبـــان: ١٣٨وفـــي معجـــم أســـماء النباتـــات
قــال األطبــاء . هكنــدر: ضــرب مــن العلــك، الواحــدة: قــال ابــن ســيده: كنــدر: ١٣٦وفيــه . الكنــدر

ّولـــم يـــشر صـــاحب القـــاموس إلـــى أنهـــا معربـــة. هـــو اللبـــان . وكـــذلك صـــاحب محـــيط المحـــيط. ُ
أشـــباه فـــي األثوريـــة ) ُلبـــان(نانيـــة ولكلمـــة  اليوKhondros Libanonوالكنـــدر واللبـــان مـــن 

  . ٨١معجم الشهابي ) عربي قديم(واآلرامية والعبرية فهي إذن من أصل سامي 
ّويبدو أن الشيخ المغربي نقل كونها معربـة عـن محـيط المحـيط . تعليق السابقانظر ال: اللبان  )٢(

ُواللبان الكندر :الذي قال) لبن( ْ  ). ّأو معرب لبونة بالعبرانية أو ليفانوس باليونانية(ُ
ــــشهابي : الرشــــاد  )٣( ْحــــرف  = ٧٧١فــــي معجــــم ال ــــاء يقابــــل= ُ بقــــل مــــن الفــــصيلة : Cress: ّثف

ّحريف، تؤكل كخضار سلطةأوراقه ذات طعم . الصليبية ْحـرف : وفي معجم أسماء النباتات. ِ ُ
ْحــب الرشــاد واحدتــه حرفــة: بالــضم ُ . ّهــو الــذي تــسميه العامــة حــب الرشــاد: وقــال أبــو حنيفــة. ّ

ْالحرف: وقال األزهري ْحرفة: حب كالخردل، الواحدة: ُ   . ١٢/١٥التهذيب . ُ
 Plantago psylliumالبراغيـث عـشبة = بـزر قطونـاء : ٥٥٨فـي الـشهابي = بـزر قطونـا   )٤(

  . لبق: وقطونا من السريانية ومعناها. ّفي مجالس ثعلب أن بزر قطونا يمد ويقصر"وقال 
ـــرقم ٣٤٥ّفـــي المعـــرب : زاج  )٥( ـــزاج: ٣٠٨ ب ّفارســـي معـــرب: ال ـــسان. ّ ـــه الـــشب : وفـــي الل ـــال ل ّيق

ّفارسـي معـرب. اليماني وهو من األدويـة، وهـو مـن أخـالط الحبـر وهـو : الـرحيمقـال ف عبـد . ّ
ــــه. بالفارســــية زاك ــــالغين لغــــة في ــــشهابي مقابــــل . وزاغ ب ــــاتVitriolوفــــي ال زاج مــــن :  كبريت

زاج أزرق وزاج أخـــضر = كبريتـــات النحـــاس : لفـــظ يطلـــق علـــى بعـــض الكبريتـــات. الفارســـية
ُزاك أي ملــح يــصبغ بــه ومنــه : الــزاج تعريــب: ٨٢: وفــي األلفــاظ الفارســية... وأحمــر وأبــيض ْ
  . زاج: ارج والكرديالسرياني الد

عقــار يـــدفع الــسموم، ولــه صــيغ تعريـــب ) ْالــسبعي: مـــن اليونانيــة: (٥٥٠فــي المرجــع: تريــاق  )٦(
ِدريــــاق، دراق، ذريــــاج، ذريــــاق: أخــــرى ِ ــــإزاء . ِّ والمــــشهور اليــــوم فــــي العــــرف الطبــــي وضــــعه ب

 وهـــو مـــا يـــستعمل ضـــد الـــذيفان، أي ســـموم الجـــراثيم فـــي األنــــسجة Antitoxin: اإلنكليزيـــة
َبـــادزهر، فـــادزهر: وانظـــر. عـــضويةال التريـــاق اســـمم لمـــا يـــنهش مـــن : وفـــي المعجـــم الكبيـــر.. ََ

 أول األمــر للداللــة علــى مــضادات ســموم الوحــوش البريــة، ثــم اعتبــر اســتعمل. الحيــوان كاألفــاعي
  . Theriaka اليونانية ًمضادا للسموم عامة وهو في



 ١٣٤

 ســــماء و )آســــمان( اللــــون األزرق فارســــي مــــن ،)٤( ســــمنجوني،)٣( أرجــــوان،)٢(قرمــــز

   . العربية نؤور وهو في، معرب نيله)٥( نيلج، لون)كون(

                                                                                                                         
ْالفادزهر: المسوس): مس(في القاموس : المسوس  )١(  . ّ وكل ما شفى الغليل.َ
ُقرمـــز  )٢( ِ ْ ِالقرمـــز: ٥١٩ّفـــي المعـــرب: ِ ْ إنـــه عـــصارة ورد يكـــون فـــي : يقـــال. ّصـــبغ أحمـــر أرمنـــي: ِ

  . آجامهم

إن اللبنــانيين :  لفيليــب حتــي١:١٠٣نقــل ف عبــد الــرحيم عــن تــاريخ ســورية ولبنــان وفلــسطين   

ـــوا القرمـــز فـــي التجـــارة القديمـــة، ولقـــد ذكـــر القرمـــز فـــ الويـــين (ي العهـــد القـــديم األقـــدمين أدخل

وكـان يـصنع مـن حـشرات كانـت توجـد علـى نـوع مـن الـسنديان الـذي ) ١٩/٦العدد (و) ١٤/٤

ّينمو حول السواحل الشرقية للبحر المتوسط، وعندما كانت تجفف الحشرات وتحل فـي بعـض 
ِالحوامض كانت تعطي اللون القرمزي ْ وكانت هذه الحـشرات بريـة فـي أول األمـر ثـم صـارت . ِ

ودخلــت . قرمــز وقرميــز: وهــو بالفارســية. ّربــى مــن قبــل الفــرس ثــم مــن قبــل األرمــن فيمــا بعــدت

 Cramoisi وبالفرنــسية  Crimson: فــي اإلنكليزيــة. الكلمــة العربيــة فــي كثيــر مــن اللغــات

  . Karmesin وباأللمانية Cremisinoوباإليطالية 
ُُأرجـــوان  )٣( ُاألرجـــوان: ١١ بـــرقم ١١٢ّفـــي المعـــرب : ْ ّغ أحمـــر، وهـــو فارســـي وفـــي المعجـــم صـــب: ُْ

ّأرجمــــن: فــــي األكديــــة) األرجــــوان(الكبيــــر ُ َ وبــــالواو مكــــان المــــيم فــــي . ْأرجمــــان: وفــــي العبريــــة. ْ

ِأرجوانا، ومنها انتقلت الكلمة إلى العربية: اآلرامية ْصبغ أحمر: ْ   : قال عمرو بن كلثوم. ِ

ِخض  ّكأن ثيابنا منا ومنهم      ُ بأرجوان أو طَنْبُ   ليناٍ

 ).أرجوان(وانظر المرجع . لون بين األحمر واألزرق: Purpleألرجواني وا  
ْسمنجوني  )٤( ْ مـا كـان بلـون الـسماء مـن : الـسمانجوني واألسـمانجوني: ٩٣سـية رافي األلفاظ الف: َ

  أي لون) كون(أي سماء ومن ) اسمان(مركب من . األلوان
ــيلج  )٥( َن ْنبــات العظلــم،: نيــل: ١٥٥فــي األلفــاظ الفارســية: ِ ُ يــصبغ بــه أزرق، فارســيته نيــل، وهــو ِ

ِنيلــه ومنــه النــيلج بالعربيــة، :  بالسنــسكريتية أي أزرق، ولعــصيره يقــالNilaمــشتق مــن نيلــي و ِ

ّوهو دخان الشحم يعالج به الوشـم وهـو أيـضا شـيء يتخـذ مـن العظلـم بـأن يغـسل ورقـه بالمـاء  ً

ّلطين فيـــصب المـــاء عنـــه ُفيجلـــو مـــا عليـــه مـــن الزرقـــة ويتـــرك المـــاء فيرســـب النـــيلج أســـفله كـــا ُ
  . ويجفف
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    :ولــمأكـال
 بالـــــــدال المهملـــــــة )٣( ســــــميد،)٢ ( نـــــــشا.ّفارســـــــي معــــــرب كـــــــاك : )١(كعــــــك

ْ قند،)٤(ّ سكر،)وبالمعجمة    ).ّواع السكرـها من أنـوثالثت( )٦(رزدـ طب،)٥( فانيذ،َ

                                                 
ًأحــسبه معربــا قــال : قــال الليــث. الخبــز اليــابس: والكعــك: ٥٩٨ بــرقم ٥٦١ّفــي المعــرب : كعــك  )١( ّ

 أنه دخيل في الفارسـية مـن اآلراميـة Hornويرى هورن ) كاك(هو بالفارسية : ف عبد الرحيم

  . ٦٥٤وانظر المعرب والدخيل في المعاجم العربية ) كعكا(

َنــش  )٢( َوالنــشا: ٦٨٠ بــرقم ٦١٩ّفــي المعــرب : اَ ْوأصــله نــشاسته. ّمعــرب: َّ َ : قــال ف عبــد الــرحيم. ْ

ّالصواب أنه فارسي معرب وأصله نشاستج، حذف بعـض الكلمـة وأصـل النـشاستج بالفارسـية . ّ

ّنــشاستك وهــذا أصــل اللفــظ المعــرب: الحديثــة، ويكــون بالفهلويــة ْ َ ّوانظــر المعــرب والــدخيل فــي . ْ
  . ٧٥٠ربية المعاجم الع

فارســية، مــن ألــوان الطعــام، وفــي معجــم غرائــب اللغــة العربيــة : ّالــسميذ: فــي المزهــر: ســميد  )٣(

دقيـــق أبـــيض مـــن الحنطـــة وفـــي المعجـــم : Semidhalis:  ســـميذ كلمـــة يونانيـــة األصـــل٢٦٠

ونـــوع مــن الخبــز يــصنع منـــه . وهــو لبــاب الــدقيق) ّمعــرب(الــسميد لغــة فــي الـــسميذ : الوســيط

  . ٤٢٠: ّالمعرب والدخيل في المعاجم العربيةعن ). محدثة(

ّفارســـي معـــرب، وفارســـيته : رّكســـ  )٤(  وذكـــر المعجـــم Sarkaraّوأصـــل الكلمـــة هنـــدي " شـــكر " ّ

ــــة ــــشهابي .ّالوســــيط أن الكلمــــة فارســــية معرب ــــسكر : Sugar= ســــكر : ٧٠٧وفــــي معجــــم ال ّال

ْوالقنـــد والقنـــدة . وروبيـــةسنـــسكريتية انتقلـــت إلـــى الفارســـية والعربيـــة، ومـــن العربيـــة إلـــى لغـــات أ َْ َ

ّوالقنديد من السنسكريتية تدل على السكر المصفى المسمى في سورية سكر النبـات وطبـرزد . ّ

ّوانظر المعـرب والـدخيل فـي ) أي بالفأس(ع بالطبرّقطُفي سكر طبرزد من الفارسية بمعنى الم
  .٤٤٢ برقم ٤٤٨ّ والمعرب ٤٩٤المعاجم العربية 

  .ي الحاشيةكما سبق ف: فانيـد  )٥(

 . كما سبق في الحاشية: طبرزد  )٦(
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َ وعربيته الفلذخ ،)١(لوزينج ْ    .)كما في اللسان(َ
ّاللـو: اء ي العربية سـبعة أسـم؛ وله ف فارسي بمعنى الحافظ للدماغ)٢(فالوذج اص َّ

ّوالملـــوص واللمـــص ّ عجـــة.ع والمزعفـــر والمرطـــراط والـــسرطراط والمزعـــزَّ
 ،)٤( كبـــاب،)٣(

َميه صعفـصةـرب تـسـ والعـّلـخ بخــبـطُم يـوهـو لحـ : )٦( سـكباج،)٥(جردق ْ َ
: )٨(قـانقل، )٧(

   .ويقال نقانق بالنون ،)٩(وهو المسمى سجوق

                                                 
ْاللوزينج من الحلواء: ٦٠٤ برقم ٥٦٤ّفي المعرب : لوزينج  )١( ًمعرب أيـضا. َ هـو شـبه : فـي اللـسان. ّ

ّهــو فارســـي، وأصــله بالفارســية الحديثــة لوزينـــة :قـــال ف عبــد الــرحيم. القطــائف تــؤدم بــدهن اللــوز
ْلوزينـك (Lazenakوبالفهلوية  ولوزينـك بالفهلويـة منـسوب إلـى كلمـة . ّ اللفـظ المعـربوهـذا أصـل) َ

ّأيـضا فارسـي واللـوزينج عربيتهـا) الجـوز(منسوب إلى الجوز غيـرأن )الجوزينج(العربية مثل )لوز( ً :
  . ٦٨٢ّانظر المعرب والدخيل في المعاجم . الفلذخ

  . وذق والفوالذّوالفالوذ أعجمي وكذلك الفال:  وفيه٤٨٨ و٤٨٧برقم: ٤٨٠ّالمعرب: الفالوذج  )٢(
ّالفالوذج فارسي معرب وأصله بالفارسية الحديثة بالوده : قال ف عبد الرحيم   ) بالبـاء الفارسـية(ّ

ّومعنـــاه اللغـــوي المـــصفى. ّوهـــذا أصـــل اللفـــظ المعـــرب) بالوتـــك (Palutakوبالفهلويـــة  وهـــو . ّ
ْحلواء مكونة من لب الحنطة وماء وعسل ِ ّ   . ٥٤٣وانظر المعرب والدخيل . ّ

ّالعجـة  )٣( ّالعجـة طعـام يتخـذ مـن بـيض يـضرب : ّذكرها المعجم الوسيط وجعلهـا مـن المولـد قـال: ُ ّ ُ
وال زالت هذه اللفظة مـستعملة فـي بـالد الـشام وهـي مؤلفـة مـن : قلت. ويقلى بالسمن أو الزيت

 ). ّعج(وكذلك في محيط المحيط . بيض وطحين وبقدونس وبصل
ّلحـم مـشوي بالـسفود كمـا فـي المعجـم الـذهبي : اهـاّفارسـية األصـل، معربـة، ومعن: كباب  )٤( ّ٥٢١ 

ّاللحــم المــشوي المــشرح: وفــي تــاج العــروس ًوتطلــق اليــوم علــى اللحــم المفــروم فرمــا شــديدا ثــم . ّ ً
  . ّتسوى كل قطعة على السفود

َجردق  )٥( ْ ْوالجردق والجردقة: ١٩٨ برقم ٢٥٩ّفي المعرب: َ ْفارسي معرب، وأصله كردة وهو الغليظ : َ ِ ّ ّ
 بـرقم ٢٣٢قال ف عبـد الـرحيم ص .  واألول أجود– بالذال المعجمة –جرذق : ويقال. من الخبز

َوأصــــله بالفارســــية الحديثــــة كــــرده بكــــسر الكــــاف الفارســــية. ّفارســــي: الجــــرذق: ١٥٩ وبالفهلويــــة . ِ
Girtakوهذا هو أصل اللفظ المعرب وعرب بفتح الجيم إللحاقه بجعفر ّ ّ .  

ْســكباج  )٦(  علــى أنــه مــن األلفــاظ الفارســية ٤٤ّالــرحيم فــي مقدمتــه للمعــرب ص ذكــره ف عبــد : ِ
ًســكبج الرجــل إذا أعــد ســكباجا. ّلحــم يطــبخ بخــل: ســكباج: المعربــة قــال ْ ِْ ُ َ . عــن تــاج العــروس. َ

  ). سكبج( والمعجم الوسيط ٩٢:  واأللفاظ الفارسية٤١٢ّوانظر المعرب والدخيل 
َالصعفصة: وفي القاموس  )٧( ْ   .  اليمامةِالسكباجة لغة: َ
ِنقـانق، اسـم ألحـد األمعـاء، وبـه سـمي معـى الغـنم : ويقـال: ١٤٢في األلفـاظ الفارسـية : لقانق  )٨( ّ ُ

َلكانه وهو العصيب: ّوهو معرب. ّالمحشو المقلي ِلكامـه معـى األغنـام : وفي المعجم الذهبي. َ
ًالمقـــصود بـــالمعى مـــا كـــان معروفـــا باســـم: قلـــت). قبـــوات(ّالمحـــشو بـــاألرز واللحـــم  .  المبـــاعرِ

 .٢٣٣وانظر شفاء الغليل 
ُ الـسجق:جعله الوسيط من الدخيل وقـال :سجوق  )٩( ْ معـى يحـشى بقطـع اللحـم والثـرب والثـرب:ُّ َّ ُ ً

ِ: 
ِشحم رقيق يغشي الكرش واألمعاء ّ.  
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ْرشته ًسـي أيـضا،فار)٢(، كـشكّفارسي )١(ِ  ،)٤(كامخوهـو الهاضـوم فـي العربيـة،)٣(جوارشّ

َوعربيتـه الفحـا ؛ وبمعنـى التابـل األبـزار: )٥(ِتابل َ
ّ وهـو فارسـي ،ً بفـتح الهمـزة ولـيس جمعـا)٦(

   .ّمعرب

                                                 
ْرشته  )١( ُالرشتة تعريب رشته، وهو طعام يعمـل مـن العـدس، : ٧٢ّفي األلفاظ الفارسية المعربة : ِ ْ ِ ِّ

َ قدد من رقاق العجينُتلقى فيه ْوأصل معنى رشته بالفارسية. ِ  .الخيط: ِ
ْكــــشك  )٢( ْالكــــشك: ١٣٥ّفــــي األلفــــاظ الفارســــية المعربــــة : َ وهــــو مــــاء الــــشعير . ّفارســــي محــــض: َ

الكــشك طعـــام يــصنع مـــن الــدقيق واللـــبن ويجفــف حتـــى يطــبخ متـــى : وفــي الوســـيط. المطبــوخ
ّهو فارسي معرب: زيّقال المطر. (ُوربما عمل من الشعير. احتيج إليه ّ.(  

َكـوراش وكوارشـت: فـي الفارسـية) الجـوارش(في المعجـم الكبيـر : جوارش  )٣( : كـل مـادة هاضـمة: َ
كــل دواء : الهاضــوم: وفــي الوســيط. ّنــوع مــن األدويــة المركبــة، يقــوي المعــدة، ويهــضم الطعــام
 . ِوالجمع هواضم... يهضم الطعام، وكل مادة تهضم الطعام كاللعاب والصفراء

ّوالكامخ الذي يؤتدم به معـرب: قال بعضهم: ٦٠٠ برقم٥٦٢ّفي المعرب : كامخ  )٤( َ  –والكـامخ . َ
كوامخ وفـسره بأنـه : وقال الخفاجي. كوامخ: وجمعه. ّربما كسرت:  وقال الفيومي–بفتح الميم 

ّمخلل يـشهي الطعـام، معـرب ونقـل الخفـاجي عـن منهـاج البيـان أن كـامخ الطعـام مـن . كامـه: ّ
  .٢٢٦شفاء الغليل. ملح ولبن ينشف في الشمس ثم يطرح عليه األبازيردقيق و

ْوأصـله بالفارسـية الحديثـة كامـه وبالفهلويـة . ّهـو فارسـي: قال ف عبد الرحيم   َ َKamak أبلـدت 
  .ّوهو نوع من المربى. وهذا شاذ. الكاف الثانية خاء عند التعريب

ــــل  )٥( ــــشهابي: تاب ــــSpiceفــــوه . تابــــل: ٦٨٢فــــي معجــــم ال ِ والقرفــــة Cloveل كــــبش القرنفــــل  مث

Cinnamonوجــــــــوزة الطيــــــــب Nutmegوالفلفــــــــل Pepper .. كمــــــــا جعــــــــل التوابــــــــل مقابــــــــل
Condiments ; spiceبالفتح والكسرة، وهـي تـضاف إلـى –تابل : مفردها:  وقال١٥٥ ص 

ــــصعتر  ــــى أكلهــــا ونباتــــات التوابــــل كثيــــرة كــــالكمون وال ــــشهوة إل = =  = = ّاألطعمــــة فتزيــــد ال
. من الفارسية أو اآلراميـة) تبل( أن جذر٤٩٢وفي المرجع . والفلفل والقرفة وغيرهاوالطرخون 

ًتزيد فيه وحسنه تفكيها: توبل كالمه: ومن الكنايات العباسية ّ ِّ.  
ّاألبـــزار فارســـي معـــرب ولـــيس بجمـــع ويقـــال: ١٥ بـــرقم ١١٤ّفـــي المعـــرب : األبـــزار  )٦(  –إبـــزار : ّ

  . وهو التابل–بكسر الهمزة 
. وذهـب أصـحاب المعـاجم إلـى أنـه جمـع البـزر. لـم تـنص المعـاجم علـى عجمتـه: هقال محققـ  

ّكل حب يبذر للنبات بزور، والتابل، وبكسر فيهما ج أبزار وأبازير: َِْففي القاموس البزر ّ .  
ّفهــو فارســي معــرب.  والــصواب مــا قالــه الجــواليقي:قــال ف عبــد الــرحيم   وأصــل أبــزار بفــتح . ّ

. وأصـــل معنـــاه األداة والوســـيلة.  أفـــزار وأوزار والـــواو بـــدل مـــن البـــاء:ًالهمـــزة ويقـــال لـــه أيـــضا
 ). أداة القدر(وديك أبزار ) أداة الرائحة الطيبة(وبمعنى التابل هو مختزل من بوي أبزار 
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    :روبـمشـال
َالهفتجة َ ْ

 وهـي شـراب يـشربونه سـبعة أسـابيع فـي . أخـذها األمويـون عـن الفـرس)١(
َّ جالب.ِبعض منازل القمر ُ

ِ إسـفنط، معـرب بـاده)٣(َ باذق،)٢( ْ
ْخنـدريس ،)٤( َ

 : )٦( جـلایر،)٥(
َ ومثلـه الرسـاطون.المخـصصّهي الخمر الشديدة الحمرة معربة من الرومية كما فـي  َّ

 وهـو ،)٧(
  .الرومية Rasatnmخمر ممزوج بالعسل تعريب 

                                                 
ً أقـاموا هفتقـا أي :فـي اللـسان.  الهفتقـة:وربما كان صواب اللفظ.  العدد سبعة:هفت :الهفتجة  )١(

ّ فارسـي معـر:ًأسبوعا  كلمـة فارسـية وهـي األسـبوع : الهفتـق:ّوفـي معجـم المعربـات الفارسـية. بّ
 .  سبعة: هفته من هفت:وأصلها

ّجالب  )٢( ّأما الجـالب .. ِ وربما كانت فيه مصحفة عن الحالب١٨٤ برقم ٢٤٨ّ انظر المعرب  :ُ ُ
ُبمعنــى مــاء الــورد فهــو بالفارســية كــالب وهــو مركــب مــن كــل أي الــورد لــه وآب أي المــاء ومث. ّ

 ). جلب(في المعجم الكبير 
قال . باذه أي باق: ّفارسي أصله.  ضرب من األشربة:َ الباذق:١٢٨ برقم ٢٠٨ّفي المعرب  :باذق  )٣(

 أصـله بالفارسـية الحديثـة :هو تعريب باذه وهو اسم الخمر بالفارسية، قال ف عبد الرحيم: ابن األثير
ــ (Batak وبالفهلويــة – بالــدال المهملــة –بــاده  واألصــل فــي . ّوهــذا هــو أصــل اللفــظ المعــرب) كَبات

 :إنمـا معنـاه. ٍإن باده معناه باق فلـم أجـد مـا يؤيـد ذلـك) الجواليقي (أما قول المؤلف. الذال الفتح
  . الخمر كما قال ابن األثير

ِإســـفنط  )٤( والخمـــر . الـــشراب الخلـــيط مـــن أصـــناف) مـــن اليونانيـــة أو الالتينيـــة: (١٥٨فـــي المرجـــع  :ْ
 أي الخمــــر التــــي )أب ســــنثيون (Apsinthionوهــــي باليونانيــــة . ١١١ّنظــــر المعــــرب المطيبــــة وا

ّانظـــر المعـــرب . وهـــو نبـــات يـــدخل فـــي تركيـــب نـــوع خـــاص مـــن الخمـــر. عولجـــت باإلفـــسنتين
  . ٥٧ :والدخيل في المعاجم العربية

َخنــدريس  )٥( ْ َ والخنــدريس مــن صــفات الخمــر، وروى بــسنده عــن :٢١٣ بــرقم ٢٧١ّفــي المعــرب  :َ ْ َ
 والصواب ما قاله األب أنستاس مـاري : قال ف عبد الرحيم.ّابن دريد أن الخندريس رومي معرب

  فالخنـدريس بمعنـى الخمـر تعريـب٣٩ّ نـشوء اللغـة العربيـة ونموهـا واكتهالهـا ص :الكرملي فـي كتابـه
وانظـــر . Hantharasوهـــي خمـــرة كريمـــة مـــأخوذة مـــن العنـــب المعـــروف باســـم ) كنثـــريتيس(

  . ٢٧٠خيل في المعاجم العربية ّالمعرب والد
ْصـبغ أحمـر: والجـلایر:  وفيـه١٧٨ بـرقم٢٤٣ّفي المعـرب: جلایر  )٦( : جريـان بـالنون وقيـل: ويقـال. ِ

ًوزعم األصمعي أنه رومي معرب تكلمت به العرب الفصحاء قديما. هو ماء الذهب والكلمـة . ّ
انظـر تعليقـات ف ) ليـونكورا ( Korallionيونانية وتعني الخمر، لون الخمر، وتكتب وتلفـظ

 وانظــر المخــصص ٢١٣ّوالمعــرب والــدخيل فــي المعــاجم العربيــة. ّعبــد الــرحيم علــى المعــرب
٢١٠: ١١ .  

ُالرســاطون  )٧( َ ّ شــراب يتخــذه أهــل الــشام مــن الخمــر :َّ الرســاطون:٢٨١ بــرقم ٣٢٣ّفــي المعــرب  :َّ
ـــروم ولـــيس بعربـــي:قـــال األزهـــري. والعـــسل ـــسان ال ـــرحيمقـــال ف عبـــد.  الرســـاطون بل  هـــو : ال

. Rosatam :يونــاني، وهــو نــوع مــن الخمــر، وهــو دخيــل فــي اليونانيــة مــن الالتينيــة وأصــله
  . ٣٣٤ّوانظرالمعرب والدخيل في المعاجم العربية 



 ١٣٩

   :وب ـالطي
َ صندل.)٢( عنبر. ويسمى المشموم في العربية)١(مسك ْ َ

 المـسك )٤( نوافج،)٣(

   .ّواحدها نافجة معربة وقيل هي عربية
      :وسـاللب

   . فارسية)٦( القميص)٥(نيفق قميص
                                                 

 .  سبق ذكره: ْمسك  )١(
ُمادة صلبة، ال طعم لها وال ريح إال إذا سحقت أو أحرقت: العنبر: في الوسيط: عنبر  )٢( ُ. 
: ولــيس لــصندل الطيــب أصــل فــي اللغــة ولكــن يقولــون: ٤٢٢ بــرقم٤٣٣ّالمعــربفــي : الــصندل  )٣(

ًبعير صندل، إذا كان صلبا خـشب أحمـر ومنـه األصـفر : ١٢/٢٩٦قال محققـه فـي التهـذيب. ُ
 وجنديـــد – بـــالجيم الفارســـية –ّهـــو فارســـي وأصـــله جنـــدل : قـــال ف عبـــد الـــرحيم. طيـــب الـــريح

ْجنـدن(ن اللغة السنسكريتية وأصـله فيهـا وجندان لغتان فيه وهـو دخيل في الفارسية م بـالجيم ) َ
 Sandal  مقابـل ٦٣٣ودخل هذا اللفظ في كثير مـن اللغـات وقـد جعلهـا الـشهابي . الفارسية

wood treeاسـم يطلـق علـى أشـجار . وهـذه مـن أصـل هنـدي.  اإلنكليزية من صندل العربية
  .تنسب إلى أجناس مختلفة. مشهورة بخشبها المتين العطر

  . ّأعجمية معربة: ونافجة المسك: ٦٨٢ برقم٦٢١ّفي المعرب : النافجة  )٤(
وهي وعاء المسك في جسم الظبي، نص على تعريبـه الليـث كمـا فـي : قال محققه ف عبد الرحيم

قــال ف . وذكــر الليــث النافقــه وهــي لغــة فــي النافجــة.  والجــوهري والفيروزآبــادي١٩٣: ٩التهــذيب 
. ّ وهــذا أصــل اللفــظ المعــربNafakوبالفهلويــة ) نافــه(الفارســية ّهــو فارســي وأصــله ب: عبــد الــرحيم

ّأي السرة وسمي وعاء المسك بهذا ألن المسك يتكون في كيس تحت جلد ) ناف(وهو مشتق من  ّ ُّ
ّعند السرة، ولم يقر محقق المعرغزال المسك  : ّمعربة وقال) النافجة(الشيخ أحمد شاكر بكونها  بّ

 مـــا ارتفـــع فقـــد نفـــج، ثـــم اســـتعمل فـــي معـــاني كثيـــرة ترجـــع إلـــى هـــذا ّعربيـــة وكـــل" نفـــج " إن مـــادة 
  .  تح شاكر٣٨٩ّالمعرب . األصل، ونافجة المسك ال تخرج عنه

ْقمـــيص نيفـــق  )٥( ُونئفـــق :  روايـــة عـــن ابـــن دريـــد أنـــه قـــال٦٦٧ بـــرقم ٦٠٨ّجـــاء فـــي المعـــرب : َ ِ ِْ
ِالقمــيص، مهمــوز مكــسور الفــاء، فارســي معــرب مثــل زئبــر ّ قــال ف عبــد . يفــقوقــال غيــره ن. ّ

تكة السراويل وكذلك الموضـع الـذي تـدخل فيـه : َْنيفه ومعناه: أصله بالفارسية الحديثة: الرحيم
ّأي الــسرة وســميت التكــة ) نــاف" مــن ) نافــه(و . باإلمالــة) نافــه(وأصــله . التكــة ّ  ألنهــا "نافــة " ّ

الـــسراويل هـــو ونيفـــق . ّ وهـــذا أصـــل اللفـــظ المعـــربNafakّتـــربط عنـــد الـــسرة وهـــو بالفهلويـــة 
  . الموضع المتسع منها كما في الصحاح، ولم يذكر أحد معنى نيفق القميص

 ولــم ٩٣، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٢/١٨ســت مــرات فــي ســورة يوســف " القمــيص"وردت كلمــة   )٦(
ّيــذكر المفــسرون أنهــا أعجميــة ولــم تــرد فــي المعــرب وال فــي شــفاء الغليــل وال األلفــاظ الفارســية 

ّالمعربـــة وال المعـــر ) قمـــص (سقـــال ابـــن فـــارس فـــي المقـــايي. ب والـــدخيل فـــي المعـــاجم العربيـــةّ
ْ أحدهما يدل على لبس شيء واالنـشيام فيـه، واآلخـر علـى نـزو :القاف والميم والصاد أصالن

 :وفـــي الوســـيط. وال الراغـــب) القمـــيص(ولـــم يـــشر ابـــن فـــارس إلـــى عجمـــة ... شـــيء وحركـــة
 ... لقلب والمشيمةالف االشعار تحت الدثار والجلباب وغ: القميص



 ١٤٠

   .)٦( سنجاب،)٥(ُّمور س،)٤( طيلسان،)٣( برنس،)٢(ّتكة ،)١(سراويل

                                                 
ــــسراويل  )١( ــــرقم٣٩١ّذكــــرت فــــي المعــــرب :ال ــــصحاح عــــن ســــيبويه أن ٣٦٣ ب  ونقــــل صــــاحب ال

ّالسراويل واحدة فهـي أعجميـة عربـت ْ هـو فارسـي أصـله شـلوار بمعنـى :قـال ف عبـد الـرحيم.. ُ َ
ْوهو مركب من شل بمعنى الفخـذ والالحقـه. اإلزار ّوقـع فـي اللفـظ المعـرب قلـب . للنـسبة) وار(َ
ًاني فقــدمت الــراء علــى الــالم وقلبــت الــشين ســينا فأصــبحمكــ وســراويل فــي الحقيقــة .  ســروال:ّ

ُ كـــل مـــا يلـــبس فهـــو :وقيـــل. ًهـــذا والـــسربال أيـــضا منـــه ومعنـــاه القمـــيص والـــدرع. جمـــع ســـروال
 . سربال كما في اللسان

ّتكـة  )٢(   . ١٤٦ برقم ٢٢٢ّالمعرب  :ِ
ّ اســتتك بالتكــة، أي أدخلهــا فــي :ُمنهــا فعــال قــالواِ ربــاط الــسراويل وجمعهــا تكــك، واشــتقوا :ّالتكــة َ

  . عن المصباح المنير. السراويل
وهــــذا ونجــــد .  الربــــاط والمنطقــــة:ومعنــــاه) تكتــــا( هــــو ســــرياني وأصــــله :قــــال ف عبــــد الــــرحيم

ْتـــك(بالفارســـية  ّ بنـــد بـــالمعنى نفـــسه ولـــم تتـــضح لـــي عالقـــة بـــاللفظ الـــسرياني وفـــي المعـــرب :)َ ْ َ
 كلمــة آراميــة وتعنــي : تكــة:١٧٥ً نقــال عــن غرائــب العربيــة١٨٣لعربيــةوالــدخيل فــي المعــاجم ا

ْتكتو (:رباط السروال ِ (Tekte .  
 كلمـة يونانيـة، وتعنـي :ُ بـرنس:٢٥٥وفـي غرائـب اللغـة العربيـة . ّلم يذكر في المعـرب :برنس  )٣(

ُكــل ثــوب غطــاء الــرأس جــزء منــه  ّ ثــوب عــريض الكمــين يلــبس فــوق ســائر Virros) فيــروس(ٍ
ّوهي مستعملة قديما ممـا يـدل علـى . ولم يشر المعجم الكبير وال الوسيط إلى عجمتها. بالثيا ً

  .  قدم دخولها في العربية
َوالطيلــــسان " ٤٤٠ بــــرقم ٤٤٦ّفــــي المعــــرب  :الطيلــــسان  )٤( ّ أعجمــــي معــــرب :َّْ  – بفــــتح الــــالم -ّ

  . ّوقد تكلمت به العرب.  طيالسة:والجمع
: حكي عن األصمعي أنه قال: ّيل إنه فارسي، ففي التهذيبأما أصله فق: قال ف عبد الرحيم  

ّفارسي معرب وفي القاموس: وقال الجوهري. ّأصله فارسي، إنما هو تالشان فأعرب : أصـله: ّ
ّولـــم أجـــد هـــذه المـــادة فـــي المعـــاجم الفارســـية ونقـــل عـــن معجـــم المعربـــات الفارســـية. تالـــسان ُ :

ّ صــــوف، يلبــــسه الخــــواص مــــن علمــــاء ًالطيلــــسان، كلمــــة فارســــية، وتعنــــي ثوبــــا أخــــضر مــــن ٍ

ّعـن المعـرب والـدخيل فـي . جمعهـا طيالـسة) تالـشان(ّومشايخ، وهو مـن لبـاس العجـم، معـرب 
  . ٥١٠: المعاجم العربية

ُّسمور  )٥( ّفرو ثمين يتخذ من جلد حيوان ثديي ليلي من آكالت اللحوم يـسمى: َ ّ ّ ُّالـسمور ويقطـن : ْ َّ
  ).لفظ أقره المجمع. (ّعن الوسيط بتصرف. ّشمالي آسية

ْسنجاب  )٦( ْالسنجاب حيوان على حد اليربوع أكبر مـن الفـأر وشـعره فـي : ٩٥في األلفاظ الفارسية : ِ ِ

ِغاية النعومة تتخذ من جلده الفراء : ٦٤٢الـشهابي  وفـي معجـم) سـنجاب(انظر المعجم الـذهبي. ّ
وهـــن مرهفـــات .  جـــنس حيوانـــات مـــن رتبـــة القـــوارض والفـــصيلة الـــسنجابيةSciurus: ســـنجاب

  .ّولهن أذناب طوال جثيالت الشعر. الحوااس يتسلقن الشجر بسرعة



 ١٤١

َقرطـــق ُْ
ْ شخـــشير،)٢( خـــوذة،)١( ِ

ْ هميـــان،)٤(َّ زنـــار، ضـــرب مـــن الـــسراويل فارســـية)٣( ِ
)٥(، 

   .)٧( كرباس،)٦(شاش

                                                 
َقرطق  )١( ّ شبيه بالقباء، فارسي معرب والجمع:ُ القرطق: وفيه٥٢٢ برقم٥٠٧ّالمعرب  :ُْ ّ .  قراطق:ََ

  .ّقال ابن األثير بفتح الطاء وضمها
َ هو فارسي، وأصله بالفارسـية الحديثـة كرتـ:قال ف عبد الرحيم   ْ ُ ْه ويكـون بالفهلويـة كرتـك وهـذا ّ َ ْ ُ ْ

  . ّأصل اللفظ المعرب
َخــوذة  )٢( ْ ٌ المغفــر، وهــو غطــاء للــرأس يلبــسه المقاتــل لوقايــة :ُالخــوذة) خــوذ(فــي المعجــم الكبيــر  :ُ ْ ِ

ّرأسه من ضربات السالح، تصنع من المعدن القوي ولهـا أشـكال مختلفـة ولـم يـذكر المعجـم .. َ
َخوذ: ّأنها معربة وجمعها  . ّك لم تذكر في المعرب، كذلُ

ْشخــــشير  )٣( تعريــــب جــــاهجور ومنــــه التركــــي .  نــــوع مــــن الــــسراويل:٩٨فــــي األلفــــاظ الفارســــية  :ِ
  . جقشير

َّزنار  )٤( ُالزنـر فعـل ممـات: قال أبـو بكـر:  وفيه٣١٥ برقم ٣٥٠ّالمعرب : ُ ٌ ُ ْ ّتزنـر الـشيء إذا دق وال . َّ َّ
لـــيس فـــي كـــالم : وقـــال ســـيبويه. إن شـــاء اهللاُّفـــإن يكـــن للزنـــار اشـــتقاق فمـــن هـــذا . ًأحـــسبه عربيـــا

ْقنــر وال عنــل: العــرب نــون ســاكنة بعــدها راء مثــل ّوالزنــار مــا يلبــسه الــذمي .  ٤١٦: ٢الكتــاب . ِْ ُّ
ّوالزنــارة والزنيــر لغتــان فيــه) ١٣/١٨٩التهــذيب (علــى وســطه  ّّ هــو يونــاني : قــال ف عبــد الــرحيم. ّ

 ). َزونارا(و ) ََزنارا(انية ِبمعنى المنطقة ومنه بالسري) زوناريون(وأصله 
ْهميان  )٥( ْ والهميـان معـروف: وفيه٦٩٦ برقم ٦٣١في المعرب  :ِ ّفارسـي معـرب ونقـل األزهـري . ِ ّ

 هميــان ويقــال للــذي تجعــل فيــه : أن الهميــان هــو التكــة، وقيــل للمنطقــة٣٣٢ :٦فــي التهــذيب 
  . ّ دخيل معرب:والهميان. ّالنفقة ويشد على الوسط هميان

ْ الهميــان فارســي وأصــله هميــان بفــتح الهــاء وفيــه لغــات:د الــرحيمقــال ف عبــ   َ  هاميــان وأميــان :ّ
  . ١٥٨ّوانظر األلفاظ الفارسية المعربة . ّوآميان ومعناه كيس النفقة الذي يشد على الوسط

ّيــسمى ّعــروف يلــف علــى الــرأس، وبعــد اللــف  هــو م: شــاش:١٦٥فــي شــفاء الغليــل  :شــاش  )٦(
  .من اللغة الهنديةّعمامة وهو مولد منقول 

ْكربـــاس  )٧( ّ الكربـــاس، مـــن الثيـــاب، فارســـي: وفيـــه٥٩٠ بـــرقم ٥٥٦ّالمعـــرب  :ِ ْ  :وفـــي الـــصحاح. ِ
ّالكربــاس، فارســي معــرب والجمــع الكــرابيس وهــي ثيــاب خــشنة  ثــوب : الكربــاس:وفــي اللــسان. ّ

  . ّمن القطن األبيض، معرب

و مـــن اليونانيـــة، ومـــن معانيـــه ّ هـــو بالـــسريانية بمعنـــى كتـــان رقيـــق، وهـــ:قـــال ف عبـــد الـــرحيم  

ومنه كباس بالهندية وكالهمـا . وأصل الكلمة من اللغة السنسكريتية كارباس. باليونانية القطن

 . بالباء الفارسية



 ١٤٢

َ أبريسم،)١(ديباج ْ َْ
   .)٥( الثوب دروز،)٤(ّزخ ،)٣(ّزـ ق،)٢(

                                                 
ّ والديباج أعجمي معرب وقد تكلمت بـه العـرب وأصـل : وفيه٢٤٠ برقم ٢٩١ّالمعرب  :ِديباج  )١( ّ

ِالديباج بالفارسـية ديوبـاف أي نـساجة الجـ وهـو كمـا فـي المعجـم الكبيـر ضـرب مـن الحريـر . نِْ
  . المنسوج، جمعه ديابيج ودبابيج

 وهــذا هـــو Depak ديبــاك : ديبــا، وبالفهلويــة: أصــله بالفارســية الحديثـــة:قــال ف عبــد الــرحيم  
  . ّأصل اللفظ المعرب

ََأبريــسم  )٢( ْ ّ أعجمــي معــرب بفــتح األلــف والــراء: قــال٣٦ بــرقم ١٣٠ّفــي المعــرب  :َْ عــضهم قــال ب. ّ
َإبريـــسم بكـــسر األلـــف وفـــتح الـــراء َ أبريـــسم، مـــن الفارســـية، الحريـــر، وهـــو :٢٢وفـــي المرجـــع .  ْ ْ َْ

ّأبسط الخيوط المنسوجة وأكملها ويتميز بكونه موجودا في الطبيعـة بـشكل خـيط مـستمر رقيـق  ً ّ
  . ّتنسجه دودة القز حول نفسها في دور الشرنقة

َفارســية الحديثــة أبريــشم ّ هــو فارســي، وأصــله بال:قــال ف عبــد الــرحيم    بفــتح الــشين المعجمــة –ْ
فأقرب اللغات إلى األصل هـي التـي بفـتح .  بضم الشينApareshum وبالفهلوية –ّوضمها 

  .ّالثالثة والتي بضم السين
ّقـز  )٣( ّ والقز معروف، كلمة معربة: قال٥٤٦ برقم ٥٢٢ّالمعرب  :َ ّ .  

ّ القز من األبريسم، معرب:وفي الصحاح   ّ .  
 Kacوكج وقز، وبالفهلويـة ) بالزاي الفارسية( كز : هو بالفارسية الحديثة: ف عبد الرحيمقال

  .وهو بالسريانية دخيل من العربية. ومعناه األبريسم الخام
ّ الخز، ذكر بعـضهم أنـه فارسـي معـرب: قال أبو هالل: وفيه٢٣٣ برقم ٢٨٥ّالمعرب  :ّخـز  )٤( ّ ّ ّ .

   :ثالثة أنواع من الثياب يطلق الخز على :قال ف عبد الرحيم
 اســـم دابـــة، ثـــم أطلـــق علـــى الثـــوب : الخـــز:ّالثـــوب يتخـــذ مـــن وبـــر دابـــة، قـــال الفيـــومي :األول  

َ الخــزز ولــد األرنــب، وقيــل هــو الــذكر مــن :وفــي اللــسان. المتخــذ مــن وبرهــا، والجمــع الخــزوز ُ
ّوالخز معروف من الثياب مشتق منه، عربي صحيح.. األرانب ّ.  

  .ٕنسج من صوف وابريسم ثوب ي :والثاني  
  . ثوب ينسج من اإلبريسم :والثالث  
ــالمعنى األول عربــي، ولعــل ابــن دريــد قــصد هــذا عنــدما قــال    ّفــالخز ب ّ الخــز معــروف :١/٦٦ّ

ّوالقــز بالفارســي . ّوهــو فارســي. ّأمــا بــالمعنيين الثــاني والثالــث فهــو مــن القــز. عربــي صــحيح
  . الحرير

ْ الـــدرز والـــدرز:)درز(وفـــي المعجـــم الكبيـــر . بّلـــم يـــذكر فـــي المعـــر :دروز الثـــوب  )٥( ُّْ  موضـــع :َّ
ِالخياطة من الثوب، وهو مكـان اتـصال جـانبي الثـوب بالخياطـة  ّفارسـي معـرب(ّ ٌ فـالن :يقـال) ّ

ُّمنعم يؤذيه ثقل الدروز   .١٢٤ وشفاء الغليل٦٢ّوانظر األلفاظ الفارسية المعربة. ّ



 ١٤٣

ّ تبــــان،)وهــــو بيــــضة الحديــــد( )١(قــــونس
ّ وهــــو ســــراويل المــــصارعين معــــرب تنبــــان )٢(

ــــورة،)٣( كمــــر،بالفارســــية ــــة االســــتعمال)٥( كوســــتك،)٤( تن ــــساعة وثالثتهــــا فارســــية حديث  . ال

َْوالــسعيدة ،َُّنــة والــسبجةّالبنيقــة واللب: ولــه أربعــة أســماء فــي العربيــة : )٦(دخــريص القمــيص ُ. 

                                                 
ّقــونس المــرأة مقــدم رأســها ): قــنس(فــي اللــسان جــاء . ّلــم يــذكر فــي المعــرب وال غيــره: قــونس  )١(

القــونس فــي البيــضة : وعــن النــضر... أعالهــا: ّمقــدمها، وقيــل: وقــونس البيــضة مــن الــسالح

 . ّولم يذكر أنه معرب.. سنبكها الذي فوق جمجمتها، وهي الحديدة الطويلة في أعالها
ر مقـدار شـبر يـستر العـورة يكـون من الفارسية، سـراويل صـغي: ُّتبان: ٥٠١في المرجع : َُّتبـان  )٢(

ّووهـــم مـــن ظنـــه مـــن الـــسريانية. ّجمعـــه تبـــابين، يـــذكر ويؤنـــث. للمالحـــين والمـــصارعين ْ وفـــي . َ

ُالتبان في الفارسية تنبان: المعجم الكبير   .سروال قصير: ُّ
َكمــر  )٣( َالكمــر: فــي محــيط المحــيط: َ ّالمنطقــة مــن شــعر، فارســي: َ ْ َ َ ْ : ١٣٧وفــي األلفــاظ الفارســية . ِ

اســـم لكـــل بنـــاء فيــه العقـــد كبنـــاء الجـــسور والقنــاطر، هكـــذا اســـتعمله الخـــواص والعـــوام : َالكمــر

َكمر: فارستيه) التاج( َ .  
ْما يحيط بالجسم من الخصر إلى : ّالتنورة من المالبس): ت ن ر(في المعجم الكبير : ّتنـورة  )٤( ُ

.  المالبــس النــسائيةّ وأضــاف أنــه بتعريــب عــامي، وهــي مــن٦٥٠ومثلــه فــي المرجــع . القــدمين

 .قيل من الفارسية أو السريانية أو اليونانية
َكـستك مـن التركيـة : ٦٨فـي الكلمـات الدخيلـة للكـواكبي: كوستك الـساعة  )٥( ) Kostekكوسـتك (ْ

ًلسلسلة الساعة التي كانت تعلق بها قديما على الصدر، ولم تكـن سـاعات اليـد شـائعة، قلـت ّ :

ْومازال الناس يطلقون على سير   . الساعة الذي يربطها باليد كلمة كستكَ
ْدخـــريص القمـــيص  )٦( وقـــال غيـــر واحـــد مـــن اللغـــويين ...  وفيـــه٢٤٩ بـــرقم ٢٩٧ّفـــي المعـــرب : ِ

ّالدخريص أصله فارسي وهو عند العرب ِالبنيقة واللبنة: َّ َ .  

ّأما البنيقة فهي طوق الثـوب الـذي يـضم النحـر ومـا حولـه أي الجربـان   ًوهـي أيـضا كـل رقعـة . ّ
وفـي المعجـم . واللبنـة رقعـة تعمـل موضـع جيـب القمـيص والجبـة. ٍزاد في ثوب أو دلـو ليتـسعت

ْالــدخريص ويقــال أيــضا التخــريص والتخــريس ): دخــرص(الكبيــر  بنيقــة : فــي الفارســية تيريــز(ًّ

  ).الثوب

َّسبجة القميص ما يوسع به بدنه): سبج: (في الوسيط   ُ.  

 .لبنته: َسعيدة القميص): سعد(وفيه   



 ١٤٤

ّرب مـــن ـ فمعـــاج بمعنـــى الـــشجرـ أمـــا ســـ،)١( بالروميـــةSagumّمعـــرب ســـاج هـــو الطيلـــسان 

ّ مرعزى.)٣(تانـ فس.)٢(السنسكريتية
   .)٧( سرموزة،)٦( جرموق،)٥( موق،)٤(

  :المعادن 
                                                 

  . ٌشجر، والطيلسان األخضر أو األسود) الساج(في القاموس المحيط : ساج  )١(
 شـجر Tectona grandis ; teak: سـاج: ٧٢٤فـي معجـم الـشهابي. بمعنـى شـجر: سـاج  )٢(

عظام، خشبها صلب جميل المنظر يستخدم في صـنع األثـاث وبنـاء الـسفن وهـي مـن فـصيلة 
ْرعي الحمام أي الفصيلة األرثدية   . ر الهند الشرقيةموطنها جز. ِ

إنهـا : قيـل. فـصطان، بالـصاد: وأكثر ما تلفـظ((: ّعلق المؤلف على هذه الكلمة بقوله: فستان  )٣(
. ّمحرفة عن فسطاطي نسبة إلى فسطاط مصر وهي ثيـاب كانـت تجلـب منهـا أو تـصنع فيهـا

  . ))Fustanelleويقول اإلفرنج 
ْفـــستان، بالتركيـــة ): ٣١ت الدخيلـــة الكلمـــا(قـــال الـــدكتور محمـــد صـــالح الـــدين الكـــواكبي فـــي    ِ

Fistanفــــي المعجــــم التركــــي أن أصــــل الكلمــــة . فــــسطان:  فــــي ســــورية ولبنــــان تلفــــظ بالطــــاء
  .يوناني، ولعلها انتقلت إلى ألبانية عن األتراك مثلما انتقلت إلينا منهم

نحوتـة مـن بتشديد الزاي وتخفف، وقد ارتأى بعضهم أنها م ((:ّعلق المؤلف هنا بقوله: ّمرعزى  )٤(
وفـــي . ))فنحتـــت بحـــذف المـــيم الثانيـــة. ميـــر معـــزى: فيكـــون أصـــلها) أميـــر المعـــزى(كلمتـــين 
ْوالمرعـــزى والمرعـــزاء بكـــسر المـــيم: ٦١٥ بـــرقم ٥٧٢ّالمعـــرب  ِْ ّإذا خففـــت مـــددت واذا شـــددت . ِّ ٕ
ّمرنز: وهو بالنبطية. قصرت ْ   .. وقد تكلموا به.. ِ

  . مرعزي: بطية مريزى فقالت العربأصله بالن: ٥٠١: ٣: قال ابن دريد، الجمهرة  
بمعنــى الــصوف ) عمــرا(وهــو مركــب مــن ) عمــر عــزا(أصــله بالــسريانية : قــال ف عبــد الــرحيم  
 – ١٤٩) أبنية كتاب سيبويه(وانظر كتاب األسماء واألفعال والحروف . بمعنى العنز) ّعزا(و

١٥١ .  
ّمــوق معــرب مــوزة، لكــن صــرح  ((:ّعلــق المؤلــف هنــا بقولــه:ُمــوق  )٥(  أن ٤٢: ٣فــي المخــصص ّ

ّموقا عربي صحيح : وقـد اسـتعمل العـرب كلتـا الكلمتـين. ومعنى سرموزة ما لبس فوق المـوق. ً
يعنـي أن : وجرمـوق تعريـب سـرموزة. سـرموجة: ًويقولون أحيانـا فـي سـرموزة. سرموزة وجرموق

ّالعرب بعد ما عربوا سرموزة عادوا فعربوها نفسها إلى جرموق   . ))بفهو تعريب على تعري. ّ
َالموزج: ٦١٩ برقم٥٧٥ّفي المعرب    ْ ُالخف، فارسي معرب وأصله موزة: َ ّ ّ ّ.  
وفـي حـديث عمـر رضـي .  ويجمـع علـى األمـواق– أي الخـف –ُوالموق مثله : ٦٢٠وبعده برقم   

قــال ف عبــد . ُأنــه لمــا قــدم الــشام عرضــت لــه مخاضــة فنــزل عــن بعيــره ونــزع موقيــه: اهللا عنــه
ّجـــوهري إنـــه فارســـي معـــربقـــال ابـــن دريـــد وال: الـــرحيم َّنقـــل الزبيـــدي عـــن . وهـــذا هـــو الـــصواب. ّ

َالصاغاني أنه تعريب موكه هـو : قال عبـد الـرحيم. ُهكذا قال والمشهور موزة: ّوعلق عليه بقوله. ُ
  . بالسريانية) موقا(ومنه .  بالفهلوية وهو ذو صلة بموزةMokتعريب 

 . انظر الحاشية السابقة  )٦(
 . ابقةانظر الحاشية الس  )٧(



 ١٤٥

َوعربيتـه صـرفان ( )٣( رصـاص.)٢( توتيـاء.ّ بفتحتين معرب تلك الفارسـية)١(ََّالطلق َ
   ).ّآنك وُأسربو

ُ بـورق،)١(زئبق
ُوعربيتـه حكـاك( )٢(

 ،)ُأجـود أنـواع البـورق( )٤( نطـرون،) كغـراب)٣(

ّ جص،)٥(مغنطيس َ
)٦(.   

                                                 
ْ والطلـق دواء إذا :وفي محـيط المحـيط. نوع من األحجار الكريمة: ٤٥٨في المعجم الذهبي : ََّالطلق  )١( ِ

ْ بــسكون الــالم أو هــو لحــن معــرب تلــك بالفارســية–ّوالمــشهور فيــه طلــق . ُطلــي بــه منــع حــرق النــار ّ ٌ .
ْ طلق كمثل:وحكى أبو حاتم ّ وهـو حجـر بـراق يتـشظى إذا دق صـفائح وشـظ:ِ ُ ّ ايا يتخـذ منهـا مـضاوي ٌ

جــاء فــي الــصحاح فــي اللغــة . وأجــوده اليمــاني ثــم الهنــدي ثــم األندلــسي. ًللحمامــات بــدال عــن الزجــاج
ـــوم  هـــي ســـليكات المغنـــسيوم المـــائي ويوجـــد فـــي الطبيعـــة ويطحـــن علـــى شـــكل Talcّ الطلـــق :والعل

  . يستخدم في تحضير المساحيقمسحوق أبيض 
ّالتوتياء حجر يكتحل به وهو معرب: ١٤١برقم٢١٩ّفي المعرب :توتياء  )٢( ٌ .  

ّ هـو فارسـي وأصـله توتيـا وهـو دخيـل فـي الفارسـية مـن السنـسكريتية وأصـله فيهـا :قال ف عبد الرحيم
َتتهـا، توتــك َ ُ والتوتيــاء فــي اللغــات األوربيــة لفــظ مــأخوذ مــن اللغــة العربيــة . ومعــادن التوتيــاء فــي الهنــد. َُّ

  . Tutty باإلنكليزية و Tutiaفهو بالالتينية المتأخرة 
 معـدن يـستعمل Tutya Zino وفـي السنـسكريتية 'Tutyaفـي الـسريانية ( توتيـا :وفي المعجم الكبير

خاصة في تغطية سطوح البيوت القليلة االنحدار، ويطلى بـه الحديـد فيقيـه مـن الـصدأ، وقـد تـستعمل 
ًبعـــض أمالحـــه ســـمادا وســـيطا ر مـــا ورد عنـــه فـــي  ذكـــر المعجـــم الكبيـــ– بـــالهمز –وفـــي توتيـــاء . ً

  . ّالمعرب وفي مفردات ابن البيطار
ّ الرصـاص والـرزاز معـرب عـن أرزيـز الـذي بمعناهـا وفـي :٧٣في الكلمـات الفارسـية :رصاص  )٣( َ َ

 اآلنــك هــو : فــي اللــسان :قــال ف عبــد الــرحيم. ُ اآلنــك وهمزتــه زائــدة:٥٠ بــرقم ١٤١ّالمعــرب 
ّاألســرب وهــو الرصــاص القلعــي وقــال كــراع هــو ا ُّ ُ ُلقزديــر، ولــيس فــي الكــالم علــى وزن فاعــل ْ

ّغيره، فأما كابل فأعجمي ّ من اسـتمع إلـى قينـة صـب اهللا اآلنـك فـي أذنيـه يـوم :وفي الحديث. ُ ٍ

  . القيامة
 أنـاخ بمعنـى الـشاقول : آنكا بمعنى الصفيح وبالعبرية:يوجد في اللغات السامية ففي السريانية  

  .ويبدو أنها من أصل غير سامي
ّ آنــك معــرب أنكــا فــي الــسريانية وهــو أنــاك فــي العبريــة، وأنــاك فــي األكديــة وهــو :م الكبيــرفــي المعجــ   ُ ِ ّ ُ

َ نـاج :َوفي األرمنيـة أنـج وفـي السنـسكريتية.  نائك بالتقديم والتأخير:دخيل من السومرية وفي الحبشية
  . الرصاص أو القصديرًومدلول الكلمة في هذه اللغات جميعا هو

  . الرصاص:ّوالعالبي  
ُّواألسرب هو الرصاص أو هو األبيض منه خاصة   َ ْ .  



 ١٤٦

                                                                                                                         
ـــق  )١( ًمعــروف، وهــو معــرب، ويقــال لــه أيــضا : ّالزئبــق:  وفيــه٣١١ بــرقم٣٤٦ّفــي المعــرب : زئب ّ

ّودرهم مزأبق وال تقل مزبق. الزاووق ُ ِزئبق وزئبق بفتح الباء وكسرها: يقال. ََْ ْ ِْ َِ.  
 Zivandak: وبالفهلويـة. ِزيـوه بـالزاء الفارسـيةِهو بالفارسية الحديثـة جيـوه و: قال ف عبد الرحيم

ّويبـــدو أن اللفـــظ المعـــرب مـــن الـــسريانية بإبـــدال . ِزيـــوك: وبالـــسريانية.. Jivakaوبالسنـــسكريتية 
  .. وزيبق بالياء هو األصل والهمزة مبدلة من الياء كما في نئفق. الواو باء

 Ziwehزيــــوه : وأصــــله أن الزئبــــق كلمــــة فارســــية ٢٣١وفــــي معجــــم غرائــــب اللغــــة العربيــــة 
  ).ماء(وآب ) فضة(والمحرفة من سيماب وتعني سيم 

ّسـائل ثقيـل رجـراج، وهـو عنـصر فلـزي سـائل فـي درجـة الحـرارة : الزئبق: وفي المعجم الوسيط
ًأقره مجمع اللغة العربية وذلك لكثرة استعمال هذه الكلمة وألنها أسهل نطقا مـن كلمـة . العادية
  . الزاووق

َبـــــورق  )٢( ْ ْســـــم مركـــــب ملحـــــي حاصـــــل مـــــن النطـــــرون والحـــــامض البـــــورقي أي ثـــــاني بـــــورات ا: َ َ ّ
ًالصوديوم، يوجد طبيعيـا بـشكل رواسـب بـيض شـفافة بلوريـة، ويركـب صـنعيا وهـو باإلنكليزيـة  ًّ

ً ويـسمى أيـضاBorax: والفرنسية ُبـورق : ولـه صـفتان أخريـان. ملـح الـصناعة ولـزاق الـذهب: ّ
ْوبــوراق جــاز إلــى اللغــات ) بــرق(عربــي أصــيل مــن جــذر :  وقيــلدخيــل مــن الفارســية،: قيــل. َ
  . األخرى

ّلم أر أي عالقة بين بورق وبين حكاك الذي هو من الحكة  )٣( َ .  
ْنطرون  )٤(  .انظر الحاشية الخاصة بالبورق. ّالبورق األرمني: ْالنطرون): انظر(في محيط المحيط : َ
 ذكــره فــي ٢٨١: ١فــي المزهــر ّوهــو معــرب و. حجــر يجــذب الحديــد: فــي اللــسان: مغنطــيس  )٥(

ِالمغنطــــيس والمغنــــاطيس ): غطــــس(وفــــي محــــيط المحــــيط . ّالكلمــــات ذات األصــــل الفارســــي ِ ِ َِ َْ ْ
ِوالمغنطــيس والمغنــيطس ِْ َ َْ ْ ِِحجــر يجــذب الحديــد معــرب مغنيتــيس باليونانيــة: َ ْ َ ّ وهــو اســم موضــع . ٌ

  . في آسيا الصغرى
ولــيس .  معــروف–ح الجــيم وكــسرها  بفــت–ّوالجــص : وفيــه١٦٣بــرقم٢٣٤ّفــي المعــرب: جــص  )٦(

ّ فأمـا الجـص ففارسـي معـرب وفـي اللـسان٧٥: ٢ وفـي ١/٥٢وفي الجمهـرة . ّبعربي صحيح ّ :
. الموضع الذي يعمل بـه: ّصانعه والجصاصة: ّوالجصاص. طاله بالجص: جصص الحائط

  .ّوالجص من مواد البناء يتخذ من حجر الجير بعد حرقه
ْ كبــس:ّني وأصــله يونــا: الجــبس:قــال ف عبــد الــرحيم   Gypsum ومعنــاه الطباشــير ومنــه سِ

  .بالالتينية وجبسين بالفارسية



 ١٤٧

ُ مرداســــنج،)٤( إبريــــز.)٣( ســــنبادج)ُوعربيتــــه الغمنــــة( )٢( اســــفيداج،)١(زرنــــيخ
)٥( : 

ِّوتــــسميه العامــــة مراســــنك معــــرب مردارســــنك وهــــو اآلنــــك المحــــرق وعربيتــــه مــــريخ ِ ُ ّ
)٦( 

                                                 
ْزرنيخ  )١( ّفارسي معرب: ِ   . ٣٢٥ برقم ٣٥٦ّهكذا ورد في المعرب . ّ

ّالزرنيـــق، : ِّالـــزرنيخ بالكـــسر، ويقـــال لـــه: ِقـــال شـــمر: ١٤٧: ٢قـــال الـــصاغاني فـــي التكملـــة 
  .ومنه أصفر ومنه أحمرّوكالهما معرب وهو حجر معروف، منه أبيض 

ْزرنــي وزرنيــق وزرنــيخ: هــو بالفارســية: قــال ف عبــد الــرحيم َ َ مــن ) ّزريــك (Zarrikوبالفهلويــة . َِ
: ويـــــرى بعـــــض علمـــــاء اللغـــــة أن زرنـــــيخ بالفارســـــية مـــــن الكلمـــــة اليونانيـــــة. زرنيـــــك باإلدغـــــام

. خزرنـــي: ســـرنيك بحـــذف الهمـــزة وتقـــديم الـــسين علـــى الـــراء ثـــم صـــارت: فـــصارت) أرســـنيكون(
ْزرنيخا: وهو بالسريانية. ًوالكلمة اليونانية معناها أيضا زرنيخ َ .  

ســــبيد أي = اســـفيد، اســـبيد = ســــبيده (ّ معـــرب –اإلســـبيداج : فـــي المعجــــم الكبيـــر: اســـفيداج  )٢(
كربونــات الرصــاص القاعديــة،وهو طــالء ) ًاإلســفيداج أيــضا: أبــيض، وأصــلها إســفيداب ويقــال

كمــا يــستعمل . ًى ويــستعمل طــالء أبــيض للخــشب وغيــرهَمغلــبــيض يمــزج بزيــت بــذرة الكتــان الأ
ّوهــو معــرب مــن الفارســية انظــر المرجــع . فــي الرســوم الزيتيــة للحــصول علــى اللــون األبــيض

  .١٠: ّ واأللفاظ الفارسية المعربة١٣٠
  . عن اللسان. واإلسفيداج هو الغمنة

ّيـب سـنبادة وهـو حجـر مـسنتعر: ُّالـسنباذج: ٩٤ّفي األلفاظ الفارسـية المعربـة : سنبادج  )٣( ِ ُ ٌ فهـو . ُ
ّحجـــر يجلـــو بـــه الـــصيقل الـــسيوف وتجلـــى بـــه األســـنان كمـــا فـــي معجـــم المعربـــات الفارســـية  ُ

)١٠٢.( 
ذهـــب إبريـــز أي الخـــالص، لـــيس : وكـــذلك قـــولهم:  وفيـــه٢٥ بـــرقم ١٢١ّفـــي المعـــرب : إبريـــز  )٤(

  . محض] بعربي[
 الخـــالص، النقـــي، صـــفة الـــذهب :هـــو يونـــاني وأصـــله أبريـــزون، معنـــاه: قـــال ف عبـــد الـــرحيم  

وانظـــر .  المحـــك بالالتينيـــة بمعنـــى اختبـــار الـــذهبObrussaوالكلمـــة اليونانيـــة ذات صـــلة بــــ 
  . ٢٢المرجع 

ْمرداســـنج  )٥( َ َ ْ ـــرحيم فـــي تعليقاتـــه علـــى المعـــرب : ُ ْأمـــا المرداســـنج فأصـــله : ٥٨٦ّقـــال ف عبـــد ال َ
ْبالفارســية مردارســنك وهــو مركــب مــن  َ ْ  – الفارســيةبالكــاف–) ســنك(يــت، وبمعنــى الم) مــردار(َ

  . بمعنى الحجر، وقد تحذف الراء الثانية لتفادي التقاء الساكنين
ْالمرداسنج والمرداسنك: ١٤٤وفي األلفاظ الفارسية    َْ ُ ْاآلنك المحرق تعريـب مرداسـنك ومعنـاه: َْ ُ ّ :

 . ّالحجر المحرق
ّالمــريخ بهــذا المعنــى تــصحيف إنــي أعتقــد أن : قــال ف عبــد الــرحيم فــي الموضــع الــسابق ذكــره  )٦( ِ

ْالمرتج الذي هو المرداسنج ُْ َ .  



 ١٤٨

 Denariusّمعــرب  )٢( دينــار، وقيــل مــن ديــرام الفارســية،اليونانيــةَ مــن درخمــه )١(درهــم

َْ فلـــس،ّ معـــرب دانـــه الفارســـية وأصـــل معناهـــا الحبـــة)٣( دانـــق ،اليونانيـــة الالتينيـــة
)٤( 

   . الالتينيةFallisّمعرب 
                                                 

ًمعـــرب، وقـــد تكلمـــت بـــه العـــرب قـــديما:  وفيـــه٢٦١ بـــرقم ٣٠٧ّفـــي المعـــرب : درهـــم  )١( ذكـــر ... ّ

ِفارسـي معـرب وذكـر اللـسان أن الـدرهم والـدرهم : الجوهري في الصحاح أن الدرهم والـدرهام َ ّ ّ– 

ّ فارسي معرب–بفتح الهاء وكسرها  ّ.   

َدر: (ًهــــو أصــــال مــــن اليونانيــــة: قــــال ف عبــــد الــــرحيم   ) مدر(وهــــو بالفارســــية الحديثــــة ) ْخمــــيَ

ويبــدو أنــه دخــل فــي العربيــة مــن .  درهــمDirham درخــم و Diraxm و Diramوبالفهلويــة 

  . ّالفهلوية وعرب من الصيغة األخيرة

  . لألب أنستاس الكرملي) ٢٤في النقود العربية (وانظر   
  .ّبق ذكره في معربات القرآن الكريمس: دينار  )٢(
ّالــدانق معــرب، بكــسر النــون: ٢٥٤ بــرقم ٣٠٢ّفــي المعــرب : ِالــدانق  )٣( : وفــي المعــاجم العربيــة. َ

  . دانق وداناق

وهـو عنـد اليونـان حبتـا خرنـوب ألن . ُسدس الدرهم: الدانق: قال الفيومي: قال ف عبد الرحيم

. انق اإلســالمي حبتــا خرنــوب وثلثــا حبــة خرنــوبوالــد. الــدرهم عنــدهم اثنتــا عــشرة حبــة خرنــوب

  .فإن الدرهم اإلسالمي ست عشرة حبة خرنوب

 وهــو ذو صــلة بـــ دانــك Dang:  وبالفهلويــة– بــسكون النــون وفتحهــا –دانــك : وهــو بالفارســية

  . بمعنى الحبة

عمله ًالدانق لفظ قديم في الفارسية القديمة واألرمينية أيضا واسـت: ١٠وقال محقق إغاثة األمة 

َالعـــرب فـــي الجاهليـــة للداللـــة علـــى وزن معـــين وفـــي النقـــد أيـــضا◌ ً ثـــم اســـتعمل فـــي العـــصر . ّ

ٍاإلســالمي كــوزن ثقلــه عــشر حبــات مــن الــشعير أو أربعــين مــن حبــات األرز أو ثالثــة قــراريط  ّ
  . ُوثمن قيراط

ْفلس  )٤(   :٦٦في تعليقات محقق إغاثة األمة ورد مايلي : َ

كـــيس :  ومعنـــاهFollis أخذتـــه اليونانيـــة مـــن اللفـــظ الالتينـــي ّالفلـــس لفـــظ يونـــاني معـــرب، وقـــد

  . وانظر ما كتبه المقريزي عن الفلوس في الموضع المذكور. النقود



 ١٤٩

  :األحجار الكريمة 
ّ المـاس معــرب أذمـاس اليونانيـة،)١(جـوهر

 ،)٤(المهــاةنيـة وعربيتـه ونا ي)٣(ّ بلــور،)٢(

   .)٦(زمرد ،)٥(بهرمان

َمشخلب ،)٤( بادزهر،)٣( زبرجد،)٢( فيروز،)١(ياقوت َ ْ َ
)٥( .  

                                                 
ّفارسي معرب. أصله:وجوهر الشيء: وفيه١٦٨برقم٢٣٧ّالمعرب: جوهر  )١( وكذلك الـذي يخـرج . ّ

ولـو حمـل علـى : ّالمعـريقـال . من البحر مـا يجـري مجـراه فـي النفاسـة مثـل اليـاقوت والزبرجـد
فــالن جهيــر أي حــسن الوجــه : ًأنــه مــن كــالم العــرب لكــان االشــتقاق داال عليــه، فــإنهم يقولــون

قـال ف عبـد . وقد تكلمت به العـرب.ْفيكون الجوهر من الجهارة التي يراد بها الحسن.والظاهر
بالكــــــــــــاف الفارســــــــــــية ) كــــــــــــوهر(ّهــــــــــــو فارســــــــــــي وأصــــــــــــله بالفارســــــــــــية الحديثــــــــــــة : الــــــــــــرحيم
  .ومن معانيه اللؤلؤ وكل حجر كريم وأصل الشيء والذاتGohrوGohar:لويةوبالفه

  .سبق ذكره: الماس  )٢(
ـــور  )٣( ْبلـــور: ٤٥٠فـــي المرجـــع: ّبل اســـم، جـــوهر أبـــيض شـــفاف، وهـــو نـــوع مـــن الزجـــاج اليقـــق : َّ

دخيـل مـن الفارسـية أو الـسريانية : الناصع البياض، يضرب به المثل في النقاء والصفاء، قيل
ّانيــة، والمــرجح أنــه مــن األكديــة القديمــة وهــو باإلنكليزيــة أو اليون ّCrystal .األصــح أن : قلــت
  . ال لون له: يقال

 . الحجارة البيض التي تبرق: المهاة  )٤(
ْوالبهرم لغـة فيـه. ّفارسي: ٌلون أحمر: والبهرمان:  وفيه٨٠ برقم ١٦٨ّالمعرب : بهرمان  )٥( قـال . َ

ْوبهرامن وبهرام لغتان فيـه. هرمانّهو فارسي، أصله ب: ف عبد الرحيم ْْ ومـن معانيـه نـوع مـن . َ
حجــر كــريم شــديد : مــن الفارســية: البهرمــان: ٤٦٢وفــي المرجــع . اليــاقوت األحمــر واألصــفر

ْاللمعان ذو لون أحمر قانئ تـنبثق منه أشعة جمرية، ويـسمى أيـضا اليـاقوت الجمـري ً العقيـق : ّ
  . Carbumcleوفي اإلنكليزية . األحمر

ُ وفيه الزم٣٢٧ برقم٣٥٧ّلمعرب في ا: ّزمرد  )٦( : ٢٦٠ ١١: فـي تهـذيب اللغـة. ُّرذ بالذال معجمـةُّ
ّالزبرجد والزمرد معربان، وهما من أصـل واحـد، وهـو : قال ف عبد الرحيم. الزبرجد هو الزمرد

ُســمركدس " باليونانيــة  ْ َ ْســمركد: الــسين فــي آخــر الكلمــة أداة الرفــع وأصــل اللفــظ" ُ َ َ فــظ ومــن الل. ْ
: وفي كتاب الجواهر وصـفاتها. Smaragd وباأللمانية Emeraldاليوناني نفسه باإلنكليزية 

 الزمــرد جميعــه أخــضر مختلــف الخــضرة، يكــون فــي بــالد الــسودان ممــا يلــي مــصر، فــي ٥٤
ّجبل مشعب في معدن يحفر عنـه، فربمـا أصـابوا العـروق فقطعوهـا وهـو أجـود مـا يكـون منـه ّ ُ .

. ْاب بالنخل ثم يوجد خالله، فيغسل كما يغسل تراب الفضة فيوجد فيـهوالباقي يصاب في التر
  . ٥٤) الجواهر وصفاتها(وانظر تعليقات محقق كتاب 
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  :اآلالت 
ْالفــــــخ وعربيتــــــه الــــــط◌رق َ ِ
ْ المخــــــل،)٦( ُ

َ مـــــــن مخلــــــوس اليونانيــــــة وعربيتــــــه عتلـــــــة)٧( َ، 

ُْأسطرالب ْ
)٨(.   

                                                                                                                         
  .ّسبق ذكرها في معربات القرآن الكريم: ياقوت  )١(
حجـــر كـــريم غيـــر شـــفاف، معـــروف بلونـــه : الفيـــروز والفيـــروزج: فـــي المعجـــم الوســـيط: فيـــروز  )٢(

ّأو أميــل إلــى الخــضرة يتحلــى بــهاألزرق كلــون الــسماء،  وأصــل الكلمــة فــي الفارســية . ّمعــرب. ُ
 ٩٦وانظــر كتــاب الجــواهر وصــفاتها .  Turquoisوالفيــروز مقابــل . مبــارك: بيــروز تعنــي

  . وما بعدها٥٧١ّوالمعرب والدخيل في المعاجم العربية 
 .انظر الحاشية الخاصة بالزمرد. ٣٢٦ برقم ٣٥٧ّالمعرب : زبرجد  )٣(
َدزهربــا  )٤( َالبــادزهر والبــازهر: ٣٤٤ والمرجــع ١٤فــي األلفــاظ الفارســية : ِ َْ َ حجــر ينــسب إليــه قــوى : ِ

ومنـه باإلنكليزيـة . غريبة في مقاومة السموم، وهو مركب من باد أي ضد ومـن زهـر أي الـسم
Bezoard – stone .  

ْمــشخلب  )٥( َمخــشلب ومــشخلب علــى ال: يقــال:  وفيــه٦٢٨بــرقم٥٨١ّفــي المعــرب: َ َْ َ ََ ولــم ينقــل . قلــبْ
ّوهــي تتخــذ مــن الليــف والخــرز أمثــال الحلــي، وتــسمى الجاريــة. عــن العــرب مثــل هــذا البنــاء ّ ُ :

َمشخلبة بما عليها من الخرز كالحلي ْ َ .  
 بتقــديم الخــاء علــى الــشين هــو األصــل، –يفهــم مــن عبــارة المؤلــف أن المخــشلب : قــال محققــه  

  . اللغة إال الثانيْوهو خطأ إذ لم يرد في كتب . واآلخر مقلوب منه
يخرج من البحر وهو أقـل : َّوزاد الزبيدي. خرز بيض يشاكل اللؤلؤ: المشخلب: وفي القاموس  

  . ّويبدو أنه مولد. ّجاء في التاج أنه نبطي. قيمة
 هــو ســرعة أخــذ الطــرق :ْوقــالوا فــي تفــسير الحــضب((ّعلــق المؤلــف فــي هــذا الموضــع بقولــه   )٦(

  .))مكة وهو القنبروالرهدن من عصافير . الرهدن
ـــخ :٢٠١جـــاء فـــي شـــفاء الغليـــل    ّالـــذي يـــصاد بـــه الطيـــر، معـــرب ولـــيس بعربـــي :ف واســـمه . ّ

  .  طرق:بالعربية
َوادعــت بعــض المعجمــات فارســيتها وســريانيتها   وذهــب صــاحب معجــم غرائــب اللغــة العربيــة . ّ

وغيرهــا مــن  أن تكــون هــذه الكلمــة يونانيــة األصــل ومنهــا دخلــت إلــى الفارســية والعربيــة ٢٦٢
وفـي األلفـاظ الـسريانية .  ومـا بعـدها٥٤٥ّانظر المعرب والدخيل في المعاجم العربيـة . اللغات
  . Faho : هو سرياني:١٢٧

ْالمخــل  )٧( ْ المخــل:فــي محــيط المحــيط :ُ ّ عنــد المولــدين آلــة مــستطيلة مــن حديــد ونحــوه تقلــع بهــا ُ
  .  أمخال ومخول:الحجارة ج

َُْأســطرالب  )٨( آلــة لقيــاس دوائــر الكــرة وارتفــاع . أخــذ الكوكــب.  مــن اليونانيــة:١٥٦فــي المرجــع  :ْ
، وله صيغة تعريب أخرى Astrolabeالكواكب عن األفق ومعرفة حركتها وتعيين مواضعها 

  . ميزان الشمس، ميزان الكواكب، ذات الصفائح:ّبالصاد، وسماه العرب
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َْ بنكــام،)آلـة مائيـة( )١(طرجهـارة
ّ التــر)ّلرمليـةالـساعة ا( )٢(

 كالهمـا بمعنــى ،)٤( الـزيج،)٣(

ّ نقــول لمــن نهــدده ألقيمنــك علــى التــر.ّخــيط البنــاء ّ
 ،عربيــة اإلمــام والمطمــر وهمــا فــي ال،)٥(

َ معــرب مالــه الفارســية)٦(جَالمــال َّ وهــو مــا يملــس بــه الطيــان الحــائط بعــد تطيينــه،ّ  )٧( شــاقول،ّ

   .ّمعرب الماخول الفارسية

                                                 
 طرجهــارة وذكــر معجــم :ّبمــا قــالوا الطرجهالــة كالفنجانــة، معروفــة، ور:فــي اللــسان :طرجهــارة  )١(

 .  الفنجان:ّالمعربات الفارسية أنها آلة مائية كما تعني
ْبنكـــام  )٢( ّ هـــي بفــــتح البـــاء وكــــسرها، أداة تعتمـــد الرمـــل تقــــدر بهـــا الــــساعة :٤٥٧فــــي المرجـــع  :ِ

 : القـصعة الكبيـرة تعريـب:والبنكـام. Hour glass – sand glassالنجوميـة وفـي اإلنكليزيـة 
  . ٣٨ :انظر شرحها في األلفاظ الفارسية. ِْبنكان

ّالتـــر  )٣( ُّ التــر: قــال األصــمعي:١٤٥ بــرقم ٢٢١ّالمعــرب  :ُ ّ الخــيط الــذي يمــد علــى البنــاء فيبنــى :ُ
ّوهو أعجمي معرب. عليه   . اإلمام:واسمه بالعربية. ّ

 بمعنـــى) تـــار( لـــم تـــرد هـــذه الكلمـــة فـــي المعـــاجم الفارســـية، ولعلهـــا مـــن :قـــال ف عبـــد الـــرحيم  
  . ويرى فرنكل أنه من اآلرامية بمعنى الخيط. الخيط

ّالخـــيط الـــذي يمـــد فيقـــدر بـــه البنـــاء اســـتواء الحجـــارة ) مـــن الفارســـية(ّ تـــر :٥٤١وفـــي المرجـــع    ّ ّ
 ).ترر(وانظر المعجم الكبير . بعضها على بعض

ْوهو المطمر. ّ خيط البناء:٣٠٩ برقم ٣٤٥ّالمعرب  :الزيج  )٤( ًفارسي أيضا. ِ  :صمعيوقال األ. ّ
ّلست أدري أعربي هو أم معرب ّ .  

ّ خيط الصباغ، وكتاب يقيـد فيـه أحـوال :ومن معانيه) زيك( هو بالفارسية :قال ف عبد الرحيم  
  .النجوم

ّ الزيج معرب زيك وهو خيط البناء:٨٢وفي األلفاظ الفارسية    ّ.  
  .مأخوذ من زيك. والزيج عند المنجمين كتاب تعرف به أحوال حركات الكواكب  

ّومعنى قولهم ألقيمنك على التر أي ألقومن عوجك) ترر(انظر الصحاح   )٥( ّ ّ. 
َمالـه والمـالق : ّآلـة مـن حديـد يطـين بهـا، تعريـب: َْالمـألج: ١٤٣: في األلفاظ الفارسية: َالمالج  )٦( َ َ

  .لغة فيه
ي ين فـــي رأســـها حبـــل، تـــستعمل فـــي مـــسح األراضـــْخـــشبة بقـــدر ذراعـــ((: ّعلـــق هنـــا المؤلـــف بقولـــه  )٧(

ّعــصا فــي رأســها زج يــستعملها الــزراع فــي قيــاس : الــشاقول: فــي المعجــم الوســيط:  قلــت))الزراعيــة ّ ُ
ّاألرض أو ضبط حدودها أو اسـتقامة الخطـوط، وذلـك بـأن يـربط فـي أعالهـا طـرف حبـل ثـم يمـد  ُ

ّشـواقيل وفـي المعـرب : ج) ّمعربـة(ّومثلـه شـاقول البنـائين وغيـرهم . ّالحبل، ويثبت في شاقول آخر
: ١٤٩ً نقـال عـن معجـم األلفـاظ الـسريانية فـي المعـاجم العربيـة ٤٤٢والدخيل في المعـاجم العربيـة 

ً وتعنــي مطمـــار البنــاء، وهـــذه الكلمــة تعنـــي معيـــارا أو Soqwlo) شـــوقولو(الــشاقول كلمـــة آراميــة  ّ
  . ١٠١وانظر األلفاظ الفارسية . ًميزانا يستخدم في األرض
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 قيل فارسـية والـصحيح أنهـا يونانيـة مـن )٣(منجنيق ، يونانية)٢( إزميل، فارسية)١(بركار

ُ بوتقــة،المــادة التــي أخــذت منهــا كلمــة ميكانيــك وماكينــة
 وهــو البنــدق الــذي ،)٥( جالهــق،)٤(

َ، ســبطانةمــى بــه الطــائر أو هــو آلــة الرمــي بــهُير َ
العامــة زربطانــة  وتــسميها ، أو زبطانــة)٦(

   .ّقناة مجوفة تنفخ فيها صغار السهام فتصيد الطير

                                                 
ْبركــار  )١( آلــة ذات ســاقين ترســم بهــا : ًهندســيا.  الفارســية، ريــشة الــشغلمــن: ٣٨٩فــي المرجــع : ِ

ًالـــدوائر وتـــسمى الـــدوارة أيـــضا، ولـــه صـــيغ تعريـــب أخـــرى ّ ْفرجـــار، فركـــار، بيكـــار وهـــو فـــي : ّ ِْ ِ

  . Circinusصورة كوكبية لولبية : ًوفلكيا. Assاإلنكليزية 
ُ كلمــة مولــدة قديمــة بمعنــى أداة حديديــة ين١٢٦فــي المرجــع : إزميــل  )٢( قــر بهــا الخــشب والحجــر ّ

ـــة ْويـــسمى أيـــضا منحـــت وهـــي باإلنكليزي ِ ً ّ :Chisel اإلزميـــل : ٢٥٥: ١ وفـــي المعجـــم الكبيـــر
آلـة قاطعـة، سـكين : ُسكين للقطع، آلـة للنحـت ومنـه األزميـل) ِسميلي(األصل يوناني : ّمعرب

ْوزميليا أو زمليا. في اآلرامية اليهودية والعبرية المتأخرة ِ ِ   . السريانيةسكين صغيرة في : ِ
ّوهـو أعجمـي معـرب، وحكـى الفـراء:  قـال٦١٤ برقم ٥٧١ّالمعرب : منجنيق  )٣( منجنـوق بـالواو : ّ

  . منجليق: وحكى غيره
أي " مـن جـي نيـك " ذهـب الجـوهري إلـى أنـه مـن الفارسـية . هو اآللة التي ترمى بها الحجـارة  

  . ما أجودني
بالــسريانية " منكنيقــا " ومنــه " نكنيكــون م" والــصواب أنــه يونــاني وأصــله : قــال ف عبــد الــرحيم  

  .  باإلنكليزيةMangonelومنجنيك بالفارسية ومنه 
َبوتقة  )٤( ََالبوتقة : ٦٥٦: ٢في المعجم الكبير : ُ ُوعـاء مـن الفخـار تـذاب فيـه : فـي الفارسـية بوتـة(ُ

جـع قال فـي المر. َ المعادن ونحوها– ونحوه من الصناع –وعاء يذيب فيه الصائغ ): المعادن
ًبودقــــة، بوطقــــه، بوطــــة وتــــسمى أيــــضا:: ولهــــا صــــيغ تعريــــب أخــــرى: ٤٦٨ َّ ُ ْمــــذوب: َُ وهــــي . ِ

  .  Crucibleباإلنكليزية 
ِجالهـــق  )٥( ُوالجالهـــق الـــذي يرمـــي بـــه الـــصبيان، وهـــو الطـــين :  قـــال١٦٥ بـــرقم ٢٣٥ّالمعـــرب : ُ

ُجالهقــة : ةُجالهــه، الواحــد: ّفارســي وأصــله بالفارســية. ّالمــدور المــدملق يرمــي بــه عــن القــوس
  . ُجالهقتان: واالثنتان

ويبـدو أن الـصبيان كـانوا . الحائـك: وجوالهـه. ْكبـة غـزل: جلـه: بالفارسـية: قال ف عبد الرحيم  
لكولــه ومعنــاه : قــارن. يــستعملون كبــة الغــزل للرمــي بهــا، وهكــذا اكتــسب اللفــظ معنــى البنــدق

ًأيضا كبة الغزل أصال ويطلق أيضا على البندق، واآلن على ا ً   . لرصاصً
ُالسبطانة قناة جوفاء كالقصبة يرمـى الطيـر بحـصاة توضـع فـي : في محيط المحيط: سبطانة  )٦(

وتطلــق الــسبطانة اليــوم علــى القنــاة التــي تــسير فيهــا : قلــت. ًالزبطانــة أيــضا: جوفهــا ويقــال لهــا
 .ّولم يذكر القاموس أنها معربة. القذيفة وتخرج منها في المدفع والبندقية
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  : آالت الطرب 
َ، بربط)٣(، ناي)٢(قانون) ًوكتبت قديما موسيقا باأللف ()١(موسيقى َْ

  ، )٥( جنك،)٤(

                                                 
ِ موســيكي :ّالموســيقى فــن الغنــاء والتطريــب يونانيتهــا) موســق(فــي محــيط المحــيط  :موســيقى  )١( ْ ُ

Mousikiموزيــك وتطلقــه أيــضا علــى طائفــة مـــن :والعامــة تقــول. ّ وصــاحب الفــن موســيقي ً ُ
  .ًآالت الطرب أخذت معا

.  الموســيقى لفــظ يونــاني يطلــق علــى فنــون العــزف علــى آالت الطــرب:وفــي المعجــم الوســيط  

يقى علم يبحث فيه عن أصـول الـنغم مـن حيـث تـأتلف أو تتنـافر، وأحـوال األزمنـة وعلم الموس

ّالمتخللة بينها، ليعلم كيف يؤلف اللحـن ْوالموسـيقي المنـسوب إلـى الموسـيقى والموسـيقار مـن . ُ َ ّ
  . حرفته الموسيقى

المـسطرة، ّ رومي معرب معناه األصـل والقاعـدة وأصـل معنـاه : قانون:٢٠٨في شفاء الغليل  :قانون  )٢(

 :وفـي المعجـم الوسـيط. ّثم سمي به آلة من آالت الطرب على التشبيه، كأنـه مـسطرة تحريـرات الـنغم

ّ أمـر كلـي ينطبـق علـى :صـطالحوفـي اال). روميـة وقيـل فارسـية(يقه  مقياس كل شيء وطر:القانون ٌ
ت الطــرب ً األصــل، وهــو أيــضا آلــة مــن آال:كــذلك معنــاه. ّجميــع جزئياتــه التــي تتعــرف أحكامهــا منــه

ّذات أوتار تحرك بالكشتبان  العربيـة  ومعجم غرائب اللغة٥٥ّوانظر مقدمة ف عبد الرحيم للمعرب . ٍ

٢٦٤-٢٤٠ .  
 .سبق التعليق عليه :ناي  )٣(
َبربط  )٤( ّوهو من مالهـي العجـم، شـبه بـصدر الـبط . ّ وهو معرب: قال١١٠ برقم ١٩٢ّالمعرب  :َْ

  . بربط:فقيل) بر(والصدر بالفارسية 

ُبربــت (Barbut هــو بالفارســية الحديثــة بــربط، وبالفهلويــة :قــال ف عبــد الــرحيم   والقــول إنــه ) ُْ

ٕمركــب مــن بــر وبــت وان معنــاه صــدر الــبط لــيس بــصحيح، إذ هــو دخيــل فــي الفارســية مــن 
والبـربط هـو .  لعل هذه الكلمة دخيلة في اليونانيـة:وفي المعجم اليوناني. Barbitasاليونانية 

  .  بربط:لمرجع بربط والمعجم الكبيروانظر ا. العود
 آلـة مـن آالت الطـرب، يـضرب :َ جنكـك:ْالجنك في الفارسـية) جنك(في المعجم الكبير  :كَجن  )٥(

  : قال الشاعر:بها كالعود وفي النجوم الزاهرة

ُال جنك لي تضرب أوتاره     ْ  إال ثنا يملى على جنكلي  َ َ ْ ُ  

 . وجنكلي اسم مملوك  



 ١٥٤

   .)٣( صنج،)٢( ُأرغن،)١(ُطنبور
  :األدوات والماعون 

ْدقدان    ).ديكدان(ّ القدر معرب ع عليه المنصب يوض)٤(ِ

                                                 
  .الذي يلعب به: الطنبور: ٤٣٨ برقم ٤٤٤ ّالمعرب: ُْطنبور  )١(

 وقـد Tambur وكـذلك بالفهلويـة – بفـتح التـاء –َْتنبور : أصله بالفارسية: قال ف عبد الرحيم

  . دخل هذا اللفظ في لغات أخرى كالسريانية واإلنكليزية والفرنسية

أوتــار آلــة مــن آالت اللعــب واللهــو والطــرب ذات عنــق و: والطنبــور كمــا فــي المعجــم الوســيط

  .وهي البزق . جمعها طنابير
ُُأرغـــن، مـــن اليونانيـــة، آلـــة نفـــخ ذات أنابيـــب كثيـــرة تـــستنبط منهـــا : ١١٣فـــي المرجـــع : ُُأرغـــن  )٢( ْ

  . Organوفي اإلنكليزية . والجمع أراغن. األصوات واأللحان بضغط الهواء
ّالـذي يتخـذ والصنج الـذي تعرفـه العـرب هـو :  قال٤١١-٤١٠ برقم ٤٢٤ّفي المعرب : ْصنج  )٣(

ٍمن صفر  ْ   ].وهو حتى اآلن مستعمل بهذا المعنى: قلت. [يضرب أحدهما باآلخر] نحاس [ ُ

ّفأما الصنج ذو األوتار فتختص به العجم     .ّوهما معربان. ّ

] الجواليقي[المعنى األول ما ذكره المؤلف : أما الصنج األول فله معنيان: قال ف عبد الرحيم  

ً فــي إطــار الــدف مــن النحــاس المــدور صــغاراُمــا يجعــل: والمعنــى الثــاني ّ ِســنج : ّوهــو معــرب. ُّ

ْغيــر أنــه بـــالمعنى الثــاني مختــزل مــن ســرنج وهــو مختــزل مـــن . بالكــسر ولــه هــذان المعنيــان ِ ِ

ِإسرنج ْ .  

ْجنك بالجيم والكاف الفارسيتين: ّأما الصنج الثاني فهو معرب   َ . 
  أداة ) دان(و. ْبمعنى قدر بالفارسية) ديك( ((علق الشيخ المؤلف في الطبعة الثاني بقوله   )٤(

. دقـدان القــدر: العنـة: قـال فـي القـاموس) عنـة(وهـو فـي العربيـة الفــصحى . ّتـدل علـى المكـان

  : وقال ابن واسانة في قصيدته المشهورة

  وقدور تغلي على الديكدان      لبن قارس وخبز رقاق            

   .)))نتغلي على الدقدا(وكان األحجى به أن يقول 

ّأثــافي القـدر، فارســي معـرب : الـديقان: ٦٥ّجــاء فـي األلفــاظ الفارسـية المعربــة : قلـت ّ ) اللــسان(ّ

  ..ما تنصب عليه القدر: ْوالدقدان. وهو ديك بالفارسية



 ١٥٥

وعربيتـــــه منحـــــاز ( )٢(ن هـــــاو.ّ معـــــرب كمكـــــم الروميـــــة قالـــــه األصـــــمعي)١(قمقـــــم
ُوعربيته ثقوة بوزن خطوة( )٦(جةّ سكر.)٥( قصعة.)٤( طبق.)٣( طست.)ومهراس ُ(   

                                                 
ّ هـــو رومـــي معـــرب، وقـــد :ّ والقمقـــم، قـــال األصـــمعي: وفيـــه٥١٠ بـــرقم ٤٩٩ّالمعـــرب  :ُقمقـــم  )١( ّ

  :الفصيح، قال عنترةتكلمت به العرب، وجاء في الشعر 
ًوكأن ربا أو كحيال معقدا     ً ًَ َ ْ ُ ُ ّ ُ ُحش الوقود به جوانب قمقم  ّ َ َُ ّ  
  .ّعلى أن القمقم إناء يسخن فيه الماء  
  . قومقما من السريانية:ُ وأصله:قال ف عبد الرحيم  
ُ القمقــــم يونــــاني :٢٦٦ً نقــــال عــــن معجــــم غرائــــب اللغــــة العربيــــة ٦١٦ّوفــــي المعــــرب والــــدخيل   

Koukkoumion) ٌقنينة لماء الزهر ونحوه) كوكوميون .  
ُ الهـاوون: وفيه٦٩٥ برقم ٦٣٠ّالمعرب  :هاون  )٢( َ أعجمـي معـرب مثـل فـاعول، وال تقـل هـاون :َ ّ ّ

  . َألنه ليس في الكالم اسم على فاعل موضع العين منه واو
ُ هاون وهاون وهاوون: يقال:وفي اللسان والقاموس   ُ َ .  

 Havanَ هــاون بفــتح الــواو وبالفهلويــة :ّارســي وأصــله بالفارســية الحديثــة وهــو ف:قــال ف عبــد الــرحيم
. وهـــو مـــن مناســـك عبـــادتهم) الهـــوم(ّ وكـــان المجـــوس يـــستعملونه لـــدق نبـــات Havanaوباألبـــستاقية 

  .  عبادتهمٍوكذلك كانوا يستعملونه كجرس في أثناء
ْطست  )٣( ّالطست والتور والطـاجن  : ومما دخل في كالم العرب: وفيه٤٢٧ برقم ٤٣٧ّالمعرب  :َ َّّْ ْ

ْ تــــشت:ّوالطــــست أو الطــــس هــــو إنــــاء مــــن نحــــاس لغــــسل اليــــد تعريــــب. وهــــي فارســــية كلهــــا َ .
ٌوالطشت والطسة لغات فيه كما في األلفاظ الفارسية  ّ١١٢.  

ّولم أر من نص على أنها معربة) الصحن(الطبق هنا بمعنى الوعاء الذي يؤكل فيه : طبق  )٤( ّ َ.  
ْقـــصعة  )٥( وقـــال بعـــضهم إنهـــا فارســـية .  والقـــصعة عربيـــة: وفيـــه٥٤٩ بـــرقم ٥٢٤ّلمعـــرب فـــي ا :َ

ْمعربة وأصلها كاسه َ   .واألول أصح. ّ
التــاج (والــضخمة منهــا تــشبع العــشرة ) ٧٦ :٣الجمهــرة ( القــصعة هــي الــصحفة :قــال محققــه  

َ قصع وقصاع وقصعات:وجمعها) واللسان َ ََ ِ   ). القاموس. (ِ
 . ُالقصع وهو ابتالع جرع الماءاب أنها عربية من وصوال: قال  

. ))ّإنــاء صــغير أكثــر مــا توضــع فيــه الكــوامخ أي المــشهيات ((ّعلــق الــشيخ المؤلــف بقولــه: ّســكرجة  )٦(
َُّاألســكرجة: ٣٧ بــرقم ١٣١ّقلــت جــاء فــي المعــرب  ّمقــرب الخــل وقــد : ّفارســية معربــة وترجمتهــا: ُ

إنــاء : وفــي النهايــة. معنــى الكلمــة) يالجــواليق(لــم يــذكر المؤلــف : قــال محققــه. تكلمــت بهــا العــرب
ًوهــي أيــضا . وأكثــر مــا يوضــع فيهــا الكــوامخ ونحوهــا.. صــغير يؤكــل فيــه الــشيء القليــل مــن األدم

  . ١٨٠اسم مكيال عند األطباء كما في مفاتيح العلوم 
ّوهي كلمة فارسية أصلها أسكرة َ ّواللفـظ المعـرب . للتـصغير) جـه(ويلحقهـا . وفيه لغات أخـر.. ْ

  .وهو بهمز وبال همز. صيغة المصغرةمن ال
ّ أسكرجة:١٦٠وفي المرجع  ُ   .ّ من الفارسية، إناء صغير من خزف ومكيال طبي:ْ
ُُ السكرجة جمع ثقوات– بالضم –ُ والثقوة :وفي القاموس َ ُّ ُّ .  



 ١٥٦

ّجرة. )٢(كوز. )١(دورق
َ لق.)٣( نـَ

ْبه طست من صفـ ش)٤(  .اليونانيـة) َلكـن(ّر معرب ـُ

الــسطل عربــي  وقيــل إن . حجازيــة)٦(َدسَية وعربيتــه قـــّ معــرب شــطل الفارســ)٥(ســطل

دي ُاء يجمــــع بــــه المـوعــــ : )٧( كــــشكول.صــــحيح ــــك ذّو الــــشحاـوهــــ - ْ
،  رزقــــه)١(

                                                 
َدورق  )١( ْ ّ أعجمي معرب: الدورق:٢٥٣ برقم ٣٠١ّ في المعرب :َ ّ .  

ّله بالفارسـية الحديثـة دوره وهـو بـضم األول يعنـي جـرة ّ وهو فارسـي وأصـ:قال ف عبد الرحيم  ّ ْ َ ْ ُ
وهــذا هــو أصــل اللفــظ ) دورك(ويكــون بالفهلويــة . صــغيرة، وبفتحــه يفيــد معنــى مكيــال للــشراب

 . ّالمعرب
َ أكــواز وكيــزان وكــوزة، حكاهــا ســيبويه : الكــوز مــن األوانــي معــروف والجمــع:فــي اللــسان :كــوز  )٢( َ َ

 :٧قـال ابـن سـيده فـي المحكـم . ّ فارسـي:الكوز) الدينوري(نيفة وقال أبو ح.  ط بوالق٢/١٨٨

ّ وهذا قول ال يعرج عليه، بل الكوز عربي صحيح٩٣ ّ.  

ّ الكوز إناء من فخار له عروة وبلبل تعريب كواز أو كوزة وقالـت :١٤٠وفي األلفاظ الفارسية   
ً كاز يكوز كوزا أي شرب بالكوز واكتاز:فيه العرب َ. 

ّجرة  )٣( ٍ الجرة إناء من خزف كالفخار:معجم الكبيرفي ال :َ  :٥١ :١وقال ابن دريـد فـي الجمهـرة . ّ

ِ جـــر وجـــرار:جمـــع. ّالمعـــروف عنـــد العـــرب أنـــه مـــا اتخـــذ مـــن الطـــين ّ ْولـــم أر مـــن زعـــم أنهـــا . َ َ َ
 . ّمعربة

. للداللـة علـى وعـاء مـن نحـاس) َلكـن (ق بالعامية في حمـص بالكـاف المفخمـةكان ينط :َلقن  )٤(

َ اللقن واللكن لغـى فيـه تعريـب :١٤٢لفاظ الفارسية جاء في األ ومنـه الـسرياني والتركـي ) َلكـن(َ

 .والكردي ويرادفه اليوناني
ّوقــــد تكلمــــت بهمــــا .  أعجميــــان:ْ والــــسطل والـــسيطل: وفيــــه٣٥٥ بــــرقم ٣٨٤ّالمعـــرب  :ســــطل  )٥(

ويقــال إنــه علــى صــفة تــور ولــه ...  يقــال للطــست الــسيطل:٣٣١ :٢وفــي التهــذيب . العــرب

  . عروة كعروة المرجل والسطل مثله

  .  باليونانيةSitla بمعنى الدلو ومنه Situlaّ وهو التيني وأصله :قال ف عبد الرحيم  
ُوالقدس بالتحريك السطل بلغة أهل الحجاز ألنه يتطهر فيه): قدس(في اللسان :َقدس  )٦( ْ ّ َ َ . 
.  يجمـع فيـه رزقــه– الـشحاذ –َ قـدح المكـدي :َ الكـشكول:١٣٥فـي األلفـاظ الفارسـية  :كـشكول  )٧(

أو مـن المحتمـل .  كتـف:أي) كـول(ّأي جـر، ومـن ) ْكـش(ّ كشكول، وهو مركب مـن :فارسيته

ّأن يكون آرامي األصل كما نص على ذلك معجم غرائب اللغة العربية  ّ٢٠٣ . 



 ١٥٧

رج.)٤( وهــي بالعربيــة نــاجود)٣( باطيــة.)٢(فنجــان .فارســية ْ س ــ َ
 .ّ معــرب ســرك)٥(

   .ّفارسي نقله المخصص عن األصمعي : )٧( رسن.)٦(لجام

ْســــكردان .)١(خــــوان ُ ُ
 الحــــصير مــــن )٤(َّ باريــــة. فارســــية)٣( دوالب. وهــــو الخزانــــة)٢(

   .)٥(بقجة. قصب

                                                                                                                         
ُالمكــدي مــن الرجــال مــن ال يثــوب لــه مــال وال ينمــي: ْالمكــدي  )١( ْوالكديــة. ْ ِّلــح ُحرفــة الــسائل الم: ُ

ْالشحذ: ومن المجاز: وجاء في التاج ّهـو شـحاذ أي ملـح علـيهم : اإللحاح في السؤال، ويقال: ّ ّ
 . في سؤاله

ْفنجان  )٢(  .سبق ذكره: ِ
َباطيــة  )٣( َوالباطيــة كلمــة فارســية، إنــاء واســع علــى األعلــى : فيــه: ١٣٢ بــرقم٢١١ّفــي المعــرب : ِ ِ

  . ّضيق األسفل
ًنه معربا، وهو الناجودإناء، أظ: الباطية: وفي الصحاح   ّ ّ.  
ٍبــواط ووردت : ج. ُإنــاء عظــيم مــن الزجــاج يمــأل بالــشراب ومثلــه: الباطيــة: ٣٥٠وفــي المرجــع   

  . والكلمة عريقة في الساميات) الباطئة(بالهمز 
 باطيتا إنـاء Batitaوفي السريانية . باديه: ّمعرب عن الفارسية: الباطية: وفي المعجم الكبير  

  . ّفخار، واسع أعاله، ضيق أسفلهمن الزجاج أو ال
  . ٕالخمر واناؤها، والزعفران والدم: الناجود): نجد(في القاموس : الناجود  )٤(
ّرحل الدابة وهو عربي: السرج: في التاج: ْسرج  )٥(   .ّ سرج معرب سرك١٤٨وفي شفاء الغليل . ْ

. ْعناهـا الرحـل م Sargo) سـرجو(ْالسرج كلمة آرامية األصـل : ١٨٦وفي معجم غرائب اللغة   
وهـو مـا يوضـع علـى ) ْسـرك(ّالـسرج كلمـة فارسـية معـرب : ٩٨ّوفي معجم المعربات الفارسية 

  . وفي المعجم الوسيط أن السرج عربية. الجواد ليركب عليه
  .سبق ذكره: لجام  )٦(
ومنـه . الرسن بالفارسية، إال أنـه قـد أعـرب فـي الجاهليـة: ٣٠٠ برقم ٣٣٧ّفي المعرب : رسن  )٧(

ّســــم ْي األنــــف المرســــن أي موضــــع الرســــن مــــن الــــدوابُ هــــذا ولــــم يقــــل أحــــد مــــن أصــــحاب . ِ
  ٕوانما نقل ذلك أدي شير عن فرنكل .مات بتعريبهالمعج

إنــه مــشترك بــين : ونقــل فــوللرس قــول اللغــويين الفــرس) رســن(هــو بالفارســية : قــال عبــد الــرحيم
ّمــا كــان مــن األزمــة علــى الحبــل، والرســن : الرســن: ٣١٢: ٨وفــي المحكــم . العربيــة والفارســية

ُاألنف والجمع أرسان وأرسن ْ ّلم يكـسر علـى غيـر أفعـال: فأما سيبويه فقال. ْ َوقـد رسـن الدابـة . ِ َ
ًوالناقة يرسنها ويرسنها رسنا، وأرسنها ُ ُ ِ ْ .  



 ١٥٨

                                                                                                                         
ً أعجمـي معـرب، وقـد تكلمـت بـه العـرب قـديما:ِ الخوان:٢٢١ برقم ٢٧٨ّفي المعرب  :ِخوان  )١( ّ ّ .

والــصحيح أنــه .  كــسر الخــاء وضــمها، ولغــة أخــرى دونهمــا وهــي إخــوان–ان وفيــه لغتــان جيــدت
  . ّمعرب

ْ هو فارسـي وأصـله خـوان :قال ف عبد الرحيم   ّوحـرك العـرب الخـاء بالكـسر .  بـسكون الخـاء–ّ
  .والضم لئال يبدؤوا بساكن

ْ الــخ◌وان واإلخــوان:وفــي األلفــاظ الفارســية   ُ . ن خــوا:تعريــب.  مــا يوضــع عليــه الطعــام ليؤكــل:ِ
  .وأصل معناها الطعام والوليمة

ْســـكردان  )٢( ُ ْ ســـكرد :١٥٥فـــي شـــفاء الغليـــل  :ُ ُ ِ خـــوان الـــشراب وقـــد – بـــضمتين فـــسكون ودال مهملـــة –ُ

ُْسـكردان الـسلطان(واسـم الكتـاب المعـروف . يستعمل لخزانة توضع لحفظ المشروب والمـأكول البـن ) ُ
ّوهــو معــرب مولــد عــامي مركــب . أبــي حجيلــة علــى التــشبيه  آلــة :مــن العربــي وأداة فارســية محــرفّ

  .  لغيرهوهو خوان يوضع في مجلس الشراب وقد يستعمل... السكر 
مــاء، ) آب(دلــو و) دول(مــن (( : علــى هــذه الكلمـــة بقولــه– رحمــه اهللا –علــق المؤلــف  :دوالب  )٣(

  .)).بمعنى وعاء) دوال(وقيل من 
ْن التي تديرها الدابة ليستقى بهـا المـاء المنجنو: الدوالب:٦٥ جاء في األلفاظ الفارسية :قلت   ُ .

  . بمعنى اإلناء ومن آب أي الماء) دوال(ّمركب من 
ُّ الــدوالب والــدالب:وفــي المعجــم الكبيــر   ّفارســـي ( آلــة علــى شــكل النــاعورة يــستقى بهــا المــاء :َّ

  ). ّمعرب
. والعــوام يخففونهــا هــي مــشددة اليــاء :قــال القــالي فــي أماليــه((ّعلــق المؤلــف هنــا بقولــه  :ّباريــة  )٤(

ّلكــــن حقــــق األب مرمرجــــي أنهــــا أكديــــة شــــومرية نطــــق بهــــا .  بوريــــك: وهــــي بالفارســــية:قــــال
ــــذ أربعــــة آالف ســــنة ــــدانيين من ــــابليين والكل ــــشومريون أجــــداد الب ــــال. ال  ألن بالدهــــم مــــوطن :ق

  . ))القصب
  .  والمعجم الكبير٣٤٧ والمرجع ٧٠ برقم ١٥٨ّ انظر المعرب :قلت  

 :١٠ بــضم البــاء وفــي الكلمــات الدخيلــة بكــسر البـــاء وفيــه ٤٣٩فــي المرجــع ضــبطت  :بقجــة  )٥(
ْبقجـة  "  Bugُبـوغ "بـضم البـاء بعـدها غـين معجمـة مـن " ُبغجـة "  مـن التركيـة عـن الفارسـية :ِ

ّصــرة ومــن " ّقطعــة قمــاش مربعــة، وهــي مــا يتخــذ منهــا  " يلفظهــا التــرك " للتــصغير = َجــه " ُ
  .بالهاء" بوهجا 
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َْلعيبــــة وعربيتهــــا ا)١(شــــنطة
َ زنفيلجــــة.)٢( َ ِْ ِ

 . الراعــــي أدواتــــه هــــي وعــــاء يــــضع فيهــــا)٣(

ْوتــــــسميه العاميــــــة شــــــوال وهــــــو العــــــدل ويقــــــول األتــــــراك جــــــوال)٤(جوالــــــق  )٥(برذعــــــة .ِ

   .)٦(شطرنج

                                                 
َشنطة  )١( ْ بـاللهجتين اللبنانيـة والـشامية ) Cantaجانطـة (مـن التركيـة : ٢٥ في الكلمات الدخيلة :َ

ْجنطة(أما باللهجة الحلبية فبالجيم المثلثة . تلفظ بالشين   . ًكما في التركية تماما، للحقيبة) َ
 تعنـي أصـلح ألن العيبـة) الحقيبة(بل إن كلمة ) الشنطة(تعادل ) العيبة(ال أظن أن كلمة : العيبة  )٢(

ًوعـــاء مـــن أدم ونحـــوه يكـــون فيـــه المتـــاع وكانـــت تطلـــق علـــى وعـــاء مـــن خـــوص ينقـــل فيـــه الـــزرع 
  ). الجرين هو الجرن الذي يداس فيه الطعام وتجفف فيه الثمار(المحصود إلى الجرين 

َزنفيلجة  )٣( َ ْ وهـي ) زن بيلـه(ّإن زنفيلجـة معـرب : قـال فـي القـاموس((: علـق الشيخ المؤلف بقولـه: ِ
ّوهذا يشعر بـأن كلمـة زبيـل أو زنبيـل المـشهورة االسـتعمال بيننـا معربـة مـن الفارسـية، . ةفارسي

ٕلكنــي لــم أجــدهم صــرحوا بــذلك، واذا كانــت عربيــة كانــت مــشتقة مــن الزبــل وهــو الــسرقين ألنــه 
  . ))ينقل بها

ْالزنفيلجـــــة: ٨١فـــــي األلفـــــاظ الفارســـــية    ْوعـــــاء أدوات الراعـــــي، معـــــرب زن بيلـــــة: ِ َ ة والزنفالجـــــ. ّ
ْوالزنفليجة لغتان فيه   . ٣٦٥ّوانظر المعرب والدخيل . َ

ّن كبيرا سموه ٕواذا كا) لد(وتسميه العرب  ((:علق المؤلف هنا بقوله: ُجوالق  )٤(  ٕواذا كـان) جـشيرا(ً
ّصغيرا سموه    ). لبيدا(ً

ّأعجمـي معـرب: ُوالجوالـق:  فيـه١٨٩ بـرقم ٢٥١ّالمعرب : جوالق   ْكوالـه،:  وأصـله بالفارسـية .ّ ِ ُ 
  . وهو من نادر الجمع. بفتح الجيم. َجوالق: وجمعه

ًأصــله بالفارســية الحديثــة كــوال بــضم الكــاف الفارســية ويقــال لــه أيـــضا : قــال ف عبــد الــرحيم   ّ ُ
  .ّكوالك وهذا هو أصل اللفظ المعرب: كاله، ويكون بالفهلوية

 . شوال باللهجات الحديثة: وهو جوال بالتركية ومنه  
َبرذعة  )٥( ْ : بردعتـا وفـي العبريـة المتـأخرة: فـي الـسريانية: البردعـة والبرذعـة: عجـم الكبيـرفـي الم: َ

ْوهي الحلس الذي يلقى تحت الرحل . مردعت ّ ْ   .والجمع براذع) يقي ظهر الدابة(ِ
ْشــطرنج  )٦( ــ: ٣٩٦ بــرقم ٤١٤ّفــي المعــرب : َ ْشطرنجوال ّفارســي معــرب، وبعــضهم ي: َّ كــسر شــينه ّ

ْ كجردحل ألنه ليس في الكالم أصل فعلل بفتح الفاءليكون على مثال من أمثلة العرب َ ْ ِ .  
ْشــترنك وبالفهلويــة : ّاللفــظ فارســي وأصــله بالفارســية الحديثــة: قــال ف عبــد الــرحيم   ْ َCatrang 

ْوهو من جترنك بالسنسكريتية وأصل معناه وهو اسم يطلق على الجـيش ) ذو أربعة أعضاء: (َ
  . رسان والفيلة والعربات والرجالةالف: ّالهندي المكون من أربعة عناصر وهي



 ١٦٠

ى)١(ِطـــاجن َـــ وعربيتـــه مقل جار)٢(ِ متـــرس.ِ ـــ البـــاب وعربيتـــه ش  )٣(ســـجنجل .ِ

  . ))٦(وميجار وعربيته طبطابة( )٥( صولجان.)٤()وعربيته مرآة ووذيلة(
ْ خلقــين.)٢(طنفــسة. )١(تخــت ِم◌يــزاب. )٤(بــشكير. )٣(ِ ّ فارســي كمــا فــي المخــصص )٥(ِ

ْوعربيته مثعب  أصـله فـي )٧(سراج . أي ثالث أرجل)سي باي( فارسية وأصلها )٦(ةبي س.ِ

                                                 
َ والطابق والطاج◌ن بالفارسية: وفيه٤٢٦، ٤٢٥ برقم ٤٣٥ّالمعرب  :ِطاجن  )١( ِ  :قـال ابـن دريـد. ِ

ْهو المقلى بالفارسية: والطيجن   . وقد تكلمت به العرب. ِ
ــــن دريــــد فــــي الجمهــــرة    ــــارة اب ــــى  الطــــيجن هــــو الطــــابق:٥٠١ :٣وأصــــل عب ْ بالفارســــية والمقل ِ

  . ّ الطابق فارسي، والطيجن يوناني:قال ف عبد الرحيم. يةبالعرب
ْمتـــرس  )٢( ًالتـــاج تجـــد فيـــه تفـــصيال وتحلـــيال فـــي ) تـــرس(راجـــع مـــادة  ((علـــق المؤلـــف هنـــا بقولـــه :ِ لكلمـــة ً

  .))مترس
 ما يـستتر بـه مـن حـائط ونحـوه مـن :المتراس(( :١١٣ّ جاء في األلفاظ الفارسية المعربة :قلت

وعلـى ظنـي أنـه مـأخوذ . قـال فرنكـل إنـه تعريـب اليونـاني. ف البـابالعدو، وخـشبة توضـع خلـ
 :٧وفـــي المحكـــم . ))وســـبب التـــسمية ظـــاهر.  ال تخـــف: متـــرس، وأصـــل معنـــاه:ّمـــن الفارســـي

  . المترس : الخشبة التي يضبب بها السرير من تحت، يقال لها بالفارسية:ّ والشجار:١٧٣
ْســـــجنجل  )٣( َ  :وقيـــــل. ّ هـــــي ســـــبيكة الفـــــضة:وقيـــــل. الروميـــــةالمـــــرآة ب: ٣٣٤ بـــــرقم ٣٦٣ّ◌ب المعـــــر :َ

   : عبد الرحيمّقال محقق المعرب ف.  ماء الذهب:وقيل.  الزعفران:السجنجل
 وطوبيـــا فـــي تفـــسير األلفـــاظ الدخيلـــة فـــي اللغـــة ١/١٢١ذهـــب األب المـــنس فـــي فرائـــد اللغـــة   

ة  وهـــو صـــفيحة فـــضة مـــصقول:وقـــال طوبيـــا.  بالالتينيـــةSpeculumالعربيـــة إلـــى أن أصـــله 
ا يــدفع هــذا  الفــرق بــين لفظيهمــ:قــال عبــد الــرحيم. كانــت تــستعمل كــالمرآة قبــل اختــراع الزجــاج

 فلـــست أتحقـــق هـــذا االشـــتقاق لوجـــود النـــون فــــي :مـــنس بهـــذا وقـــالالـــرأي، واعتـــرف األب ال
  . ولم أقف على أصله. ً جيماPسجنجل وقلب 

  . ذائلَ وذيل وو:ج. ّالمرآة والقطعة من الفضة المجلوة :الوذيلة  )٤(
َ المحجــــن– بفــــتح الــــالم –َ الــــصولجان :٤٠٨ بــــرقم ٤٢٢ّفــــي المعــــرب  :صــــولجان  )٥( ْ والجمــــع . ِ

َصــوالجة ً عــصا يعطــف طرفهــا : الــصولجان:٥٦٣ :١٠وفــي تهــذيب اللغــة . والهــاء للعجمــة. َ
ْفأما العصا التي اعوج طرفها خلقة في شجرتها فهي محجن. ُتضرب بها الكرة ِ ً ّ.  

ّو فارسـي معـرب، وأصـله جوكـان بـالجيم والكـاف الفارسـيتين، والمفـروض وهـ: قال ف عبـد الـرحيم ّ
ًأن يكون المعرب منه صوجانا بـدون الـالم ْ َ ووردت هـذه الـصيغة فقـال ابـن سـيده فـي المخـصص . ّ

َالصوجانة:  وربما قالوا١٧٩: ١٦ ْ ّإنه بالـسريانية : وقال أدي شير) صوج(وذكره ابن منظور في . َّ
  . ذات الالم دخلت في العربية من السريانيةفلعل الصيغة) صولنكا(

ٕوانمـا فيـه ) الميجـار( خشبة عريـضة يلعـب بهـا بـالكرة ولـم أجـد فـي اللـسان : الطبطابة:في القاموس  )٦(
  .ِبمعنى العقال) ِالمجار(



 ١٦١

 وفــي )Candella( قنــديل أصــله فــي الالتينيــة .َســورج أي شــمسفــي اللغــة السنــسكريتية 
  . )٨(شمع  أي Chandelleاإلفرنسية 

  :ّالكلمات العلمية والفنية 

                                                                                                                         
أريكـة ):  الـسرير–العـرش الملكـي : تخـت: فـي الفارسـية( التخـت –فـي المعجـم الكبيـر : ْتخت  )١(

 .اللفيف الموسيقي: وفي الموسيقا. ووعاء تصان فيه الثياب. للجلوس أو النوم
َطنَ◌فسة  )٢( َ ْ ّالبساط، قيل معربة عن اليونـاني وعنـدي أنهـا مـشتقة : (١١٣في األلفاظ الفارسية : ِ ِ

ّمــن تنفـــسه أو تنبــسه بالفارســـية، ال، بـــل يحتمــل أن اليونـــاني مـــأخوذ أيــضا مـــن الفارســـي ألن  ً ْ َْ
  .)..الطنافس من مصنوعات فارس

ْخلقين  )٣( ْالخلقين: في محيط المحيط: ِ  . ّمعربة من اليونانية. المرجل الكبير من النحاس: ِ
ْالبـشكير: فـي المعجـم الكبيـر: بشكير  )٤( فوطـة كبيـرة للحمـام عنـد : ّمعـرب بـشكير عـن الفارسـية: َ

وفــي بــالد الــشام يطلــق البــشكير علــى الفوطــة الــصغيرة التــي ينــشف . بــشاكير: ج. المــصريين
  .المنشفة أو الفوطة :ّبها اإلنسان بها يديه بعد غسلهما أما البشكير الكبير فيسمى

  .  سبق ذكره: ِميزاب  )٥(
مرقـاة مـن الخـشب علـى ثـالث قـوائم يجمعهـا قـرص : الـسيبة: ٩٧في األلفاظ الفارسية : ِسيبة  )٦(

  .ْفي أعالها، مركبة من سه أي ثالث ومن باي أي رجل
هـي ثـالث خـشبات متـصالبة مـن ((بقولـه ) سـيبه( على كلمـة – اهللا  رحمه–وقد علق المؤلف   

ّعند رؤوسها ينتفع بها على وجوه شتى = = =  )ًحمـارا(ّوفـي اللغـة العربيـة الفـصحى تـسمى . ٍ
ُأو الحمار والجحش نوع منها يوضع عليه ألواح ينام عليه أو يجلـس ) ًجحشا(وعند العامة = 

  . ))ًطعافتسميه األتراك دوشك والدمشقيون قا
ً ذكر للحمار عددا من المعاني منها أنه ثـالث خـشبات أو أربـع ٦٧٠: ٥وفي المعجم الكبير   

ّتعترض عليها خشبة تشد بها ُ . 
مـــــن أصـــــل ) جـــــراغ(ّإن ســـــراج كلمـــــة فارســـــية معربـــــة : ٨٧ّفـــــي معجـــــم المعربـــــات الفارســـــية   )٧(

العربيـة عـن طريـق والـصحيح أنهـا سنـسكريتية وقـد دخلـت ) سورج بمعنى الـشمس(سنسكريتي 
ـــدخيل فـــي المعـــاجم Srogo) شـــروجو(وهـــي فـــي اآلراميـــة . اآلراميـــة ّ عـــن كتـــاب المعـــرب وال
  .٣٩٨العربية 

ًوجعل فيها سراجا وقمرا منيـرا : في القرآن الكريم   ً ً  ]  الـسراج(ووردت  ] ٢٥: ٦١الفرقـان (
ات، ولــم يــشر الراغــب ّفــي القــرآن الكــريم فــي أربعــة مواضــع، ولــم يــذكرها الجــواليقي فــي المعربــ

ّالزاهر بفتيلة ودهن ويعبر به عن كل: السراج: ّإلى أنها معربة قال كذلك لم يـذكرها .  مضيءُ
لـذلك فإننـا نـرى . ّالسيوطي في المهذب على الرغم من رغبته في االستكثار من ذكر المعـرب

  . أنها عربية النجار
عليل أي نونه أصلية على األرجح والجمـع القنديل مصباح من زجاج، وزنه ف" قندل"في التاج    )٨(

 وانظــر candela أنــه مــن الالتينيــة ولفظــه ٢٧٩وفــي معجــم غرائــب اللغــة . بتــصرف. قناديــل
  . ٦١٩ :ّالمعرب والدخيل



 ١٦٢

َ جهبذ.)١(أستاذ ْ ِ
   .)٥( هيولى.)٤( كيمياء.)٣(تلميذ. )٢(

                                                 
  . ليست عربية) أستاذ(إن كلمة : وقال. ٣٠ برقم ١٢٥ّالمعرب : أستاذ  )١(

المعلــم والمــاهر :  أســتاد، ومعنــاهّهــو فارســي، وأصــله بالفارســية الحديثــة: قــال ف عبــد الــرحيم
  .أساتيذ وأستاذون وأساتذة: الجمع منه. Ostay: وهو بالفهلوية. بصنعته

َجهبــذ  )٢( ْ ْالجهبــذ والجهبــاذ: ٤٦فــي األلفــاظ الفارســية : ِ ِ الناقــد العــارف بتمييــز الجيــد مــن الــرديء : ِ
ّعلــى النــساك وعلــى المقــيم فــي الجبــل ويطلــق : ُكــوه بــود ومعنــاه: ُْكهبــد، وهــو تخفيــف: تعريــب

  .َالناقد والعارف والدالل
ّوالتلميـذ سـرياني معـرب وأصـله : ٢٢٦ّفي المعـرب : قال ف عبد الرحيم: تلميذ  )٣( ومـن ) َْتلميـذا(ّ

التلمــود لكتــاب الفقــه عنــد اليهــود وأصــل : ومنــه. ّبالعبريــة بمعنــى تعلــم) المــذ(األصــل نفــسه 
  التعليمات،: معناه

الغالم الصانع أي المتمرس بمعرفة تجريبية ": ِفعليل " تلميذ : ٦٢٩قال العاليلي في المرجع   
) ِْالـتلم(دخيـل مـن الـسريانية وهـو وهـم، والحـق فيـه أنـه ينظـر إلـى : قيـل... تالميذ وتالمذة: ج

ًالذي دل في األصل على الحراثة ثم على االحتراف المهني ليدل أخيرا علـى طالـب المعرفـة ّ ّ .
ّى كونه معربا وفسره بأنـه ولم يشر المعجم الكبير إل ً خـادم األسـتاذ مـن أهـل العلـم أو ) التلميـذ(ّ

  . ّوخصه أهل عصرنا بالطالب الصغير الذي في االبتدائية. الفن أو المعرفة وطالب العلم
ْالكيمياء وهو عربي واشتقاقه مـن كمـى يكمـي إذا سـتر : ٢٥٦جاء في مفاتيح العلوم : كيمياء  )٤( ّ

ّوالمحققــون لهــذه الــصنعة يــسمونها الحكمــة . ادة يكميهــا إذا كتمهــاكمــى الــشه: وأخفــى، ويقــال
ٌعلـم : - كمـا ورد فـي الوسـيط–وهي عنـد المحـدثين . ّعلى اإلطالق وبعضهم يسميها الصنعة

ّيبحــث فيــه عــن خــواص العناصــر الماديــة والقــوانين التــي تخــضع لهــا فــي الظــروف المختلفــة  ُ
). التحليــل: (أو تخلــيص بعــضها مــن بعــض) التركيــب: (وبخاصــة عنــد اتحــاد بعــضها بــبعض
وفــي محــيط المحــيط أن الكيميــاء عنــد األكثــر هــي مــن . ّوأشــار الوســيط إلــى أن الكلمــة معربــة

  . ٧١: اليونانية وانظر إرشاد القاصد
لفــظ يونــاني بمعنــى األصــل والمــادة، وفــي : الهيــولى: ٥٣٦: ٢فــي المعجــم الفلــسفي : هيــولى  )٥(

.  قابــل لمــا يعــرض لــذلك الجــسم مــن االتــصال واالنفــصالاالصــطالح هــي جــوهر فــي الجــسم
  .ولها تعريفات أخرى. محل للصورتين الجسمية والنوعية

  . ٢٦٨وشفاء الغليل . ١٣٦وانظر مفاتيح العلوم   
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 )٢( كيلــوس. خيمــوس ومعناهــا الطعــام بعــد هــضمهّ يونانيــة معــرب)١(كيمــوس

ّ أيــضا معــرب خيمــوس ومعناهــا عــصارة الكيمــوسيونانيــة ِْ برســام.ً
تان .)٣( ْــمارس َ َ

)٤( .

ِنقرس ْ ِ
   .)٩(فلسفة .)٨( ترياق.)٧(خوليامالي. )٦( قولنج.)٥(

                                                 
ًهـذا الطعـام يولـد كيموسـا رديـا أو : المـادة، يقـال: الكيمـوس: ١٨١فـي مفـاتيح العلـوم: كيموس  )١( ًّ ّ

  .في البدن من الغذاءًجيدا يعني به ما يولده 

ففـــي . كانــت معروفـــة عنــد عــرب الجاهليــة) كيمــوس(ويظهــر أن ((: علــق المؤلــف هنــا بقولـــه

والمــــراد : قــــالوا) لــــيس لــــه كيفيــــة وال كيموســــية(حــــديث قــــس بــــن ســــاعدة فــــي تمجيــــد الخــــالق 

 . ))بالكيموسة أنه تعالى ليس في حاجة إلى طعام وشراب
ّيـــسمى بـــه الطعـــام والـــشراب إذا امتزجـــا فـــي : الكيلـــوس: ١٨١فـــي مفـــاتيح العلـــوم : الكيلـــوس  )٢(

  . المعدة فصارا كماء الشعير
ْبرســام  )٣( ّالبرســام أيــضا معــرب، وهــو هــذه العلــة المعروفــة فـــ: ٦٧ بــرقم ١٥٦فــي المعــرب : ِ ً َ ) بــر(ْ

ّواألول أصـــح، ألن العلـــة إذا . ْاالبـــن: مـــن أســـماء المـــوت، وقيـــل معنـــاه) ســـام(هــو الـــصدر و 
ْسرسام،وسر هو الرأس،وقيل:  يقال لهاكانت في الرأس   . ابن الموت: تقديره: ْ

 . أي الورم) سام(أي الصدر و) بر(ّهو فارسي ومركب من : قال ف عبد الرحيم  
ْمارســتان  )٤( َ ــم يجــئ فــي – بفــتح الــراء –المارســتان : ٦٢٢ بــرقم ٥٧٧ّفــي المعــرب : َ ّ فارســي ول

  .الكالم القديم

المـــريض : ْمركـــب مـــن بيمـــار ومعنـــاهْســـية بيمارســـتان وهـــو أصـــله بالفار: قـــال ف عبـــد الـــرحيم

  .دار المرضى: والمعنى. الحقة تفيد معنى الموضع وتحذف همزته في التركيب) َأستان(و
ِنقرس  )٥( ْ ْالنقرس: ١٦٤في مفاتيح العلوم : ِ ّورم في المفاصل لمواد تنصب إليها: ِّ ّ ٌ . 
ْالقــولنج  )٦( َ ّ الطبيعــة النــسداد المعــى المــسمى هــو اعتقــال١٦٣فــي مفــاتيح العلــوم : ُ قولــون وهــو : ِ

  .٥٦: ّالمعرب. من اليونانية
ـــا  )٧( ـــون، وهـــو أن تحـــدث لإلنـــسان أفكـــار رديـــة : المالنخوليـــا: ١٦٠: ماليخولي ّضـــرب مـــن الجن

ّالمعــرب . وهــي مــن اليونانيــة. ّويغلبــه الحــزن والخــوف، وربمــا صــرخ ونطــق وخلــط فــي كالمــه
٥٦ .  

ْترياق  )٨(   . سبق ذكره: ِ
 –فـــيال (ٌلفـــظ فلـــسفة مـــشتق مـــن اليونانيـــة، وأصـــله : ١٦٠: ٢فـــي المعجـــم الفلـــسفي : فلـــسفة  )٩(

  . ويطلق على العلم بحقائق األشياء، والعمل بما هو أصلح. محبة الحكمة: ومعناه) صوفيا



 ١٦٤

 .ّ معــــــرب ســــــتولس اليونانيــــــة)٤( ُأســــــطول.)٣( إقلــــــيم.)٢( طقــــــس.)١(سفــــــسطة

ُإسقطس ُُ ْ
َ برنامج.)٧( فهرست.)٦( نموذج.)يونانية أي عنصر( )٥( َ ْ َ

)٨(.   

                                                 
سوفيــــــسما ( أصــــــل هــــــذا اللفــــــظ فــــــي اليونانيــــــة :٦٥٨ :١فــــــي المعجــــــم الفلــــــسفي  :سفــــــسطة  )١(

Sophisma ( من لفظ ّوهو مشتق) سـوفوسSophos (والسفـسطة . ومعنـاه الحكـيم والحـاذق

عنـــد الفالســـفة هـــي الحكمـــة المموهـــة، وعنـــد المنطقيـــين هـــي القيـــاس المركـــب مـــن الوهميـــات، 

  . ٕوالغرض منه تغليط الخصم واسكاته
ْطقس  )٢(   .والطريقة) دخيل(ّ المناخ أو الجو :في الوسيط :َ

. Stoicheionالجـــو، كلمـــة يونانيـــة األصـــل  حالـــة : الطقـــس:٥٠٤ّوفـــي المعـــرب والـــدخيل 

  . Taxisكلمة يونانية األصل . وتأتي بمعنى الطريقة والمنهج
  . ّ واإلقليم ليس بعربي محض: وفيه٢٤ برقم ١٢٠ّفي المعرب  :إقليم  )٣(

 الميـــل، والمـــراد بـــه ميـــل األرض :ومعنـــاه) ْكليمـــا( هـــو يونـــاني وأصـــله :قـــال ف عبـــد الـــرحيم

  . وغيرهاClimateه في لغات أخرى كاإلنكليزية ومن. بالنسبة للشمس
 أســـاطيل :ّ مجموعـــة مـــن الـــسفن تعـــد للحـــرب أو للنقـــل ج: األســـطول:فـــي الوســـيط :ُأســـطول  )٤(

  . ّ أسطول جوي:ويقال لمجموعة الطائرات) ّمعربة(

  . Stolos األسطول كلمة يونانية األصل :٥٤ّوفي المعرب والدخيل   
ُأسطقس  )٥( ُ ّسـطقسُ األ:فـي الوسـيط :ْ ُُ ّ واألسطقـسات العناصـر .ّ األصـل البـسيط يتكـون منـه المركـب:ْ ُ

  ). ّمعرب(األربعة عند القدماء وهي الماء والهواء والنار والتراب 
  .َ نمودهّ مثال الشيء، معرب:ُ النموذج واألنموذج:١٥٥في األلفاظ الفارسية  :نموذج  )٦(
ِب فهرســت وهــو الكتــاب الــذي تجمــع فيــه ّ الفهــرس معــر:١٢٢فــي األلفــاظ الفارســية  :فهرســت  )٧(

 .أسماء الكتب
َبرنامج  )٨( َ ْ .  الورقـة الجامعـة للحـساب:ًوديوانيـا.  حمـل الرسـالة:َْ برنامج من الفارسية:٣٩٠في المرجع  :َ

 النسخة التي يكتب فيها أسـماء الـرواة وأسـانيد :ِّعندالمحدثين.  الرخصة بالدخول على الملوك:ًبالطيا

ّ اليــوم بمعنــى المــنهج الموضــوع والخطــة المتبعــة كقــولهم برنــامج الحفلــة وبرنــامج وتــستعمل. الكتــاب ّ

 وللتوســـع انظـــر مقدمـــة إبـــراهيم شـــبوح لكتـــاب ٣١٥ :١وانظـــر تكملـــة المعـــاجم العربيـــة . الدراســـة

 . برنامج شيوخ الرعيني



 ١٦٥

ّ فـدان.)١(تـاريخ
مــن  ()٧(زـ إفريـ.)٦( كيــوان.)٥( قـانون.)٤(دـ بريـ.)٣( فرســخ.)٢(

ْسفتجة) )٨(عكسبرواز التركية أو على ال ُ
)٩(.   

                                                 
الماضـي بكـل ومعنـاه معرفـة . ٌ دخيـل مـن اليونانيـة، وهـو وهـم منكـر: قيـل:٤٩٥في المرجـع  :تاريخ  )١(

 .ً تفرقةوأصله بالهمز وخفف. ما اتسع له من طبيعة وحياة وحضارة
ّ الفـــدان :٤٧٩ بـــرقم ٤٧٦ّ فـــي المعـــرب :فـــدان  )٢( ّ نبطـــي معـــرب:- بفـــتح الـــدال –َ فـــإن شـــئت . ّ

ّفشدده وان شئت فخففه ٕ ّ.  

ل ف عبـد قـا.  فـدادين: هـي البقـرة التـي تحـرث والجمـع:وقال أبـو عمـرو. آلة الثورين للحرثوالفدان   

 والمحراث، ومساحة األرض المعروفـة  آلة الثورين،:ٍوله ثالثة معان.  فدانا: هو بالسريانية:الرحيم

  ). المحروثة:ربما كان الصواب(
ّ فارســي معــرب: قــال٤٩٥ بــرقم ٤٨٦ّالمعــرب  :فرســخ  )٣(  الفرســخ ثالثــة أميــال :وفــي القــاموس. ّ

  .هاشمية أو اثنا عشر ألف ذراع أو عشرة آالف

وهـــو دخيــل مـــن الفارســـية، فهـــو ) فرســـخا( هــو مـــن الـــسريانية فهـــو فيهــا :ل ف عبـــد الـــرحيمقــا  

.  باألرمنيــــةHrasax باإلنكليزيـــة وهــــو Prasang ودخــــل فـــي اليونانيــــة Frasangبالفهلويـــة 

  .  أن الفرسخ يعادل مسافة ستة كيلو مترات١١٨وفي األلفاظ الفارسية 
  .سبق ذكره :بريد  )٤(
   .سبق ذكره :قانون  )٥(
أي رفيــع ) كــي( اســم زحــل بالفارســية، وهــي مركبــة مــن :١٤٠فــي األلفــاظ الفارســية  :كيــوان  )٦(

  . أي رقيب) وان(القدر ومن 
ً ما يبنى على قمة الجدار صـلة :ًمعماريا.  من الفارسية أو اليونانية:٢١٨في المرجع  :إفريز  )٧(

ٌ طنــــف منقــــوش فــــي :ًازخرفيــــ. ِوكــــان فــــي الغالــــب مــــن قرميــــد مــــسطح الــــشكل أو هالليــــة. لــــه ُ
 ....حائط

َبــرواز  )٨( ْ ْفــر: ّ حاشــية الثــوب الملونــة، واألشــهر فــي تعريبــه: مــن الفارســية:٣٩٢فــي المرجــع :ِ واز، وورد َ

  .Frame اإلطار المحيط بالشيء :ًومعناه أيضا. ًبفتح الباء أيضا
َسفتجة  )٩( ْ  الفارسية ونقل معناها  على أنها مما أخذ عن٤٤ّذكرها ف عبد الرحيم في مقدمة المعرب  :ُ

ً وهي أن يعطي ماال آلخـر، ولآلخـر مـال فـي بلـد:)القاموس(عن  ّ المعطـي فيوفيـه إيـاه ثـم يـستفيد ُ
َأمن الطريق َ سفتج بالفتح:وفعله. ْ ْ َ. 



 ١٦٦

َ مهرق.)٢(بطاقة .)١(كاغد ْ ُ
 )٥( قرطـاس.)٤(ّ صـك).ِخرقة تصقل ويكتب عليها ()٣(

  ). هي وكارت اإلفرنسية من أصل يوناني(
  : الكلمات الدينية 

   .)١١( إنجيل.)١٠( مصحف.)٩( فردوس.)٨( صنم.)٧( شيطان.)٦(إبليس
                                                 

  .  ورق الكتابة: القرطاس:َ الكاغذ:في المعجم الذهبي :كاغد  )١(
و بفــتح الغــين وبالــدال المهملــة،  القرطــاس، وهــ:َ الكاغــد:٣٨وفــي التقريــب ألصــول التعريــب 

 .ّوهو معرب. وربما قيل بالذال المعجمة
دخيلـة مـن اآلراميـة : قيـل. وريقة يثبـت فيهـا الـوزن أو العـدد أو القيمـة، جمعهـا بطـائق :بطاقة  )٢(

 هــي رقعــة :وفــي فــن اإلحــصاء والمكتبــات" الرســالة"أو الفارســية " الورقــة"أو اليونانيــة " الــصك"
 . ٤١٢عن المرجع . ى تفهرس فيها المراجع وما أشبهّمن الورق المقو

َمهـــرق  )٣( ْ ْ مهـــره: الـــصحيفة، وهـــي بالفارســـية: المهـــرق:٦١١ بـــرقم ٥٦٩ّالمعـــرب فـــي  :ُ  :والمهـــارق. ُ
  .ًوقد تكلمت به العرب قديما.. القراطيس

ْ هو بالفارسية الحديثة مهره، وبالفهلوية:قال ف عبد الرحيم   ّ مهرك بالكاف ومنـه عـر:ُ َْ وهـو . بُ
 الخرزة التي يصقل بها، 

وذكــر فــي المعجــم .  أنهــا مــن الكلمــات الفارســية٤٦ّذكــر ف عبــد الــرحيم فــي مقدمتــه للمعــرب  :ّصــك  )٤(
 الكتــاب، تعريــب : الــصك:١٠٨وفــي األلفــاظ الفارســية . الــذهبي أنهــا بمعنــى حوالــة ماليــة أو رســالة

 . ومنه السرياني والتركي.. جك
ومــن قرطــاس أخــذ األتــراك كلمــة خرطــوش (( :ق الــشيخ المؤلــف هنــا بقولــهعلــ. ســبق ذكــره :قرطــاس  )٥(

ّلظرف أسطواني الشكل من ورق مقوى يوضع فيه البارود ٍ(( .  
  .سبق ذكره :إبليس  )٦(
  .سبق ذكره :شيطان  )٧(
 .سبق ذكره :صنم  )٨(
  .سبق ذكره :فردوس  )٩(
 .سبق ذكره :مصحف  )١٠(
ًأطلـق اسـما ألسـفار العهـد .  بشارة: من اليونانية: إنجيل:عفي المرج. ٢٧ برقم١٢٣ّالمعرب  :إنجيل  )١١(

 مـن األلفـاظ ٢١ أناجيل، وفي حاشية ص :ج. الجديد المتضمنة تعاليم السيد المسيح وأحداث حياته
 البـشرى :مركبة من كلمتين معناهـا"  أونجيليون " اإلنجيل كلمة يونانية األصل أصلها :السريانية
 . الحسنة



 ١٦٧

ّمعرب  ()٦( خوري.)٥( قسيس.)٤(عنصرة. )٣( أبرشية.)سريانية()٢( كهنوت.)١(توراة

Cureُأسقف. )٧( شدياق) اإلفرنسية ْ
)٨(.   

                                                 
العهـد القـديم . أسـفار موسـى الخمـسة. شـريعة: مـن العبرانيـة: تـواراة: ٦٦٢مرجـع فـي ال: توراة  )١(

 .كله
  . سريانية. وظيفة الكاهن وقوامه: الكهنوت: في محيط المحيط: كهنوت  )٢(
قـــسم مـــن أقـــسام : ًمـــدنيا). عباســـي ســـادس مـــن اليونانيـــة(أبرشـــية : ٢١فـــي المرجـــع : أبرشـــية  )٣(

َكن. المملكة األربعة عند اليونان ًسياَ   .دائرة الخوري: ِ
َعنصرة  )٤( ْ عيد العنصرة عند اليهود هو عيد تذكار قبـولهم الـشريعة مـن اهللا : في محيط المحيط: َ

وعيـــد . اجتمـــاع أو محفـــل: وهـــي عبرانيـــة معناهـــا. فـــي طـــور ســـيناء علـــى يـــد موســـى النبـــي

د الفـصح العنصرة عندالنصارى هو عيد تذكار حلول الروح القدس على التالميذ وهـو بعـد عيـ

ًبخمسين يوما ولهذا يسمى أيضا بالبنديكستي باليونانية ومعناه  . الخمسون: ًّ
ويقـال  : قـال٨٣: ٥المائـدة  [ًذلـك بـأن مـنهم قسيـسين ورهبانـا: في القرآن الكريم: قسيس  )٥(

ِق◌س" ّبفتح القاف وبكسرها وقسيس، وهو اسم أعجمي عرب" َ ُ ّ  فالقـسيس ٤ :٥المحرر الـوجيز . ِ

وذكـر معجـم غرائـب اللغـة . وهـو الـرئيس مـن رؤسـاء النـصارى فـي الـدين والعلـم. احـدّوالقس و

ّعـن المعـرب والـدخيل . Qachicho) قاشيـشو( أن الكلمـة مقتبـسة عـن اآلراميـة ٢٠١العربية 
٦٠٠.  

كـاهن النـصارى الـذي يخـدم القريـة وقـد : والخـوري. حـوزى وال معنـى لهـا: فـي األصـل: خوري  )٦(

  .خوارنة: ج. ها مدبر القريةيونانية معنا. ّيعم
ِالــشدياق عنــد بعــض النــصارى هــو مــن يمــارس خدمــة الكــاهن : فــي محــيط المحــيط: شــدياق  )٧(

  .شدايقة: ج. ّمعرب دياكونوس باليونانية. والترتيل معه في أوقات الصلوات
ُُأسـقف  )٨( ْمن فوق القسيس ودون المطـران: ًكنسيا. من اليونانية: ١٥٩في المرجع : ْ سـاقفة ج أ. َ

ــا أو البطريــرك فيــرادف . وأســاقف ِوقــد يطلــق علــى رئــيس كنيــسة أو كنــائس يــسمه عليهــا الباب

 .Bishopوهو باإلنكليزية . المطران



 ١٦٨

ــــــة مــــــن كلمــــــة ،)٣( مطــــــران.)٢(جــــــاثليق) ســــــريانية( )١(شــــــماس ــــــة أو مختزل  معرب

   .)٧( كنيسة.)٦(ِ عماد.)سريانية()٥( معمودية.)٤(متروبوليت
                                                 

. ّالشماس عنـد النـصارى دون القـسيس وهـو سـرياني معنـاه خـادم: في محيط المحيط: ّشماس  )١(
و دون القـسيس، ومعاونـه خـادم دينـي وهـ: الـشماس: ٩٨وفي األلفاظ الـسريانية . شمامسة: ج

: وفــي مــسالك األبــصار. وجمعــه البيرونــي علــى شماســين. فــي أثنــاء القيــام بالخــدم الكهنوتيــة
  . شماميس

َجــاثليق  )٢( ًّكنــسيا. العــام الجــامع: مــن اليونانيــة: ٧٠٩فــي المرجــع : َ َ ّمقــدم األســاقفة ولــه صــيغة : َ
ْجثليق جمع جثالقة: تعريب أخرى ِ . 

وفــي . ّومطــران النــصارى لــيس بعربــي محــض:  وفيــه٦٢٩ بــرقم ٥٨٢ب ّفــي المعــر: َمطــران  )٣(
  .هو عند النصارى رئيس الكهنة فوق األسقف ودون البطريرك: المنجد

متروبــوليتيس : وهــو مــن اليونانيــة وأصــله) ميطــران(هــو ســرياني وأصــله : قــال ف عبــد الــرحيم  
ّوسمي بذلك ألن كرسي المطـران يكـو. وهو مشتق من حاضرة البالد ن فـي الحواضـر والكلمـة ّ

 Metropolitanومــــن الكلمــــة اليونانيــــة نفــــسها . الــــسريانية مقتطعــــة مــــن اليونانيــــة الطويلــــة
  . باإلنكليزية

ويظهــر أن العــرب فــي العهــد العباســي كمــا لفظــوا  ((:علــق المرحــوم المؤلــف فــي هــذا الموضــع  )٤(
 لفظها كـذلك مـن أالعيـب قريبة من لفظها األعجمي أو أن) َمطر بليط(ًالمطران لفظوه أيضا 

ًأبي نواس فقد قال في قصيدة له مقسما متأليا ً:  
  ))َـق بمطر بليطة بالجاثليق  بمعمودية الدير العتيـ    

ّعند النصارى سر من أسرارهم وهي غمس الطالـب بالمـاء باسـم اآلب واالبـن : المعمودية والعماد  )٥(
ّموديــة ومــا يتعلــق بهــا مولــدة مــأخوذة مــن والمع. وهــي بمنزلــة الختــان عنــد غيــرهم. والــروح القــدس

َالعمد للبلل أو من العماد لما يستند عليه   .محيط المحيط. أو هي سريانية األصل. َ
  .انظر الحاشية السابقة  )٦(
ّمتعبــد اليهــود أو النــصارى معــرب إكليــسيا باليونانيــة ومعناهــا: كنيــسة  )٧( ويحتمــل أن . جماعــة: ّ

َْتكــون عربيــة تــصغيرها كنيــسة وقــد تطلــق الكنيــسة عنــد النــصارى علــى جماعــة المــؤمنين ج . ُ
ـــد  ـــسة ومتعب ـــد النـــصارى بالكني ـــالكنيس ومتعب ـــد اليهـــود ب ـــدون فيـــسمون متعب ّكنـــائس وأمـــا المول ّ ّ ّ

.  المحـيطوالكل مأخوذ عن معنـى االجتمـاع محـيط. ّاإلسالم بالجامع ومتعبد الوثنيين بالهيكل
اليونانيـة ) إكليـسيا(ِ جماعـة، محفـل وهـي ترجمـة :ة وفيـه الكنيـس١٥٦وانظر األلفاظ السريانية 

  . بالمدلول نفسه

 وتعنــي Knwsto) كنوشــتو( أن الكنيــسة كلمــة آراميــة ٢٠٣وفــي معجــم غرائــب اللغــة العربيــة   

  . ٦٢٢ّوانظر المعرب والدخيل . ًاجتماعا
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َصـــلوات َ
 .)٤( مجـــوس.)٣( ديـــر. كمـــا وردت فـــي القـــرآن)٢( اليهـــود أي كنائـــسهم)١(

ـــــاق ـــــش()٥(نف ـــــضاللةيوهـــــو فـــــي الحب ـــــى البدعـــــة أو ال ـــــديق.)ة بمعن ـــــوروز. )٦( زن  .)٧(ن

  . )٨(مهرجان

                                                 
  .سبق ذكرها: صلوات  )١(
صــلوتا : إن واحــد صــلوات: كمــا فــي المخــصص وقــال: ّعلــق المؤلــف فــي هــذا الموضــع بقولــه  )٢(

ّإن صلوتا عربت إلى صالة وجمعت على صلوات:وأحسن منه أن يقال. وهي عبرانية ُ .  
ْديــرو(كلمــة ســريانية األصــل . مــسكن الرهبــان: الــدير: ديـــر  )٣( َ (Dayro عــن المعــرب والــدخيل ّ

: روســاكن الــدي. Dairoلفــظ ســرياني بحــت ) الــدير(وهــو : ٦٦وفــي األلفــاظ الــسريانية . ٣١٨
  . ديرية: ديرانية وقال فيها بعضهم: ّراهب، ناسك، ديراني، ديار والراهبة

 .سبق ذكرها: مجوس  )٤(
ّفأما المنافق فاسم جاء به اإلسـالم لقـوم أبطنـوا غيـر مـا أظهـروه : ٢٩٥: ١في المزهر : نفاق  )٥(

 . ّمعربة) النفاق(ّولم أر من ذكر أن كلمة . وكان األصل من نافقاء اليربوع
 إذا قالوا عن فالن إنـه زنـديق فإنمـا يعنـون أنـه ملحـد ٣٠٦، ٣٠٥ برقم ٣٤٢ّالمعرب : زنديق  )٦(

ّأو دهري َ.  
ّصـديق( إلـى أن الزنـديق مـن Bevanوذهـب األسـتاذ بيفـان : قال ف عبـد الـرحيم   باآلراميـة، ) ِ

ْوهو بمعنى الصديق بالعربية، وكان يطلق على من وصـل إلـى أعلـى مراتـب المانويـة وامتثـل َ ّ 
ّفالـصديق هـو المـانوي الحـق، أبـدل مـن .. بجميع أوامرها كالزهد وعـدم الـزواج وتعـذيب الـنفس
ِأحد حرفي التضعيف نونا فأصبح صنديق ثم زنديق ْ ِ ً .  

وفــي ) زنــده(ّالمــشهور أن زنــديق معــرب ((: ّوقــد علــق الــشيخ المغربــي فــي هــذا الموضــع بقولــه  
ً نقــال عــن ١٢٩وفــي فجــر اإلســالم ص . رأي يقــول ببقــاء الــده) زنــدكر(ّاللــسان أنــه معــرب 

ّ فحـــوره الفـــرس إلــــى Saddigaiّاألســـتاذ بيفـــان مـــا يفيـــد أنـــه معـــرب مــــن أصـــل آرامـــي وهـــو 
  .))زنديق

ـــوروز  )٧( ـــه٦٧٧بـــرقم٦١٧ّالمعـــرب : ن ـــه : النيـــروز والنـــوروز:  وفي ـــد تكلمـــت ب ّفارســـي معـــرب وق ّ
َف نــزول الــشمس أول هــو عيــد رأس الــسنة عنــد الفــرس، ويــصاد: قــال ف عبــد الــرحيم. العــرب
ـــوم . الحمـــل ـــاه الي ـــادي ومعن ـــة نـــوروز كمـــا ذكـــر الـــصغاني والفيروزآب ْوأصـــله بالفارســـية الحديث َ

ز باليــاء وثـم غيـروه إلـى نيـر. معنـاه يـوم وهــذا أصـل نـوروز" روز"معنـاه جديـد و) نـو(الجديـد فــ
و نـوك  أNoghrozنـوع روز : أصـله بالفهلويـة. ليكون على وزن فيعول كالقيـصوم والـديجور

  .Nokrocروج 
ْمهـر(ّعيد الفرس، مركب مـن : ِمهرجان  )٨( بمعنـى المحبـة وكـان بمعنـى المتـصلة وفـي المعجـم ) ِ

َمهركــان: الــذهبي ْ ) مهــر(اســم اليــوم الــسادس عــشر مــن شــهر . فــصل الخريــف) مهــر(شــهر : ِ
وهــو ) مهــر(عيــد قــديم للبارســيين مــن اليــوم الــسادس عــشر إلــى الحــادي والعــشرين مــن شــهر 

وانظــر . َان العامــة ومهركــان الخاصــةمهركــ:  إلــى عيــدينويقــسم. ر عيــد بعــد عيــد النــوروزأكبــ
  .١٤٧: ّكتاب األلفاظ الفارسية المعربة
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  :ٍكلمات في معان شتى

، والطبيعــة )٢(ِالخــيم الــسجية.  وهــو عجمــي قالــه المخــصص)١(االســكاف الــصانع

ّفارسي معرب قاله ابن دريد البناء ومنـه طـاق  ما انعطف من )٤( والقنطرة)٣(الطاق. ّ

ّرسي معرب كالهما فا،كسرى    .)٦( قنطار.)٥( طراز.ّ

  

                                                 
ْإســـكاب، ُأســـكوف، : ًكـــل صـــانع حـــاذق، وورد فيـــه أيـــضا: ١٦٠قـــال فـــي المرجـــع : اإلســـكاف  )١(

ّأسكف، سكاف، سيكف  .ّمصلح النعال واألحذية. ْ
ُوالخيم: ٢٣١ برقم ٢٨٤ّالمعرب : ِالخيم  )٢( قـال . ّهـي فارسـية معربـة: قـال أبـو عبيـدة. الطبيعـة: ِ

  :حاتم
ِومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه     ْ ْ ُيدعه ويغلبه على النفس خيمها  َ ِ ُِ ْ ْْ  
  .٢٤٠: ٣وانظر جمهرة اللغة   
ّهـــو فارســـي معـــرب، وأصـــله بالفارســـية الحديثـــة: قـــال ف عبـــد الـــرحيم    – بكـــسر أولـــه –ِخـــيم : ّ

  . الطبيعة والسجية والغريزة:  ومعناه Xem: فهلويةوبال
  .٢٤٠: ٣وانظر قول ابن دريد في جمهرة اللغة   

ّوالطاق فارسي معرب:  وفيه٤٤٦ برقم ٤٥٠ّالمعرب : ّالطاق  )٣( ّ ّ .  
طـاق ومنـه :  ومعنـاه المنحنـى، وبالفارسـية الحديثـةTakأصـله بالفهلويـة : قال ف عبـد الـرحيم

ّوسمي بذلك بسبب سقفه المقوس) قرب بغداد(ى في طيسفون طاق كسرى أي إيوان كسر ّ .  
نافــذة فــي حــائط المنــزل ذات غلــق يفــتح لــدخول : ّالطاقــة عنــد المولــدين: وفــي محــيط المحــيط

  .ّسميت به الستدارتها وانعطافها. الضوء والهواء عند الحاجة إليهما
  . ١١٤وانظر األلفاظ الفارسية 

الجــسر أو مــا يبنــى منــه علــى المــاء المعبــور، ومــا ارتفــع مــن : فــي محــيط المحــيط: القنطــرة  )٤(
ّوالبنـــــاؤون يطلقـــــون القنطـــــرة علـــــى القـــــوس ويـــــسمون الحجـــــر منهـــــا . البنيـــــان والجمـــــع قنـــــاطر ّ

 . ّبالقنطري
ــراز  )٥( ــم الثــوب معــرب: ١١٢: فــي األلفــاظ الفارســية: ِط ّعل ُ َ ــراز: َ : ٤٥٦وفــي المعجــم الــذهبي . َت

: ّزينة الثوب مطـرف الثـوب الملـون: دلتا" طرازنده " كيب بمعنى في التر. زينة، زخرفة: َطراز
ّحاشــية، نــوع مــن المنــسوجات الملكيــة، نقــوش يطبعهــا النــساجون علــى أطــراف الثيــاب، معمــل 

  . الثياب الفاخرة
  . سبق الكالم عليه: قنطار  )٦(
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ُ ترعـة.)٢( أوج.)١(أسطوانة
ع،)٣( ْـ وعربيتهـا طب ِ

َ نـاوق.)٤(
ينقـر َـ جـسر خشب )٥(

   .)٧( إصطبل.)٦( الهالة.ويجري فيه الماء من جانب إلى جانب
                                                 

الدعامـــة أو الـــسارية التـــي يـــنهض : مـــن الفارســـية أو اليونانيـــة: ١٥٦فـــي المرجـــع : أســـطوانة  )١(

ًمن أحجـار، فـإن كانـت حجـرا واحـدا فهـي عمـودعليها البناء وتكون  جمـع أسـاطين وأسـاطنة . ً

وانظــر . ّالثقــات المبــرزون فيــه، وهــم أســاطين الزمــان: وأســاطين العلــم أو األدب. وأســطوانات

  ". ُأسطون  " ٢٨٤: ١المعجم الكبير 
  .سبق ذكرها: أوج  )٢(
 . سبق ذكرها: ترعة  )٣(
ــعال: " علــق الــشيخ المغربــي هنــا بقولــه  )٤( ْطب ّلكــن صــرح األزهــري فــي . مغــيض المــاء، والنهــر: ِ

قال األزهـري فـي التهـذيب ) تهذيبه أن الطبوع األنهار التي أحدثها بنو آدم واحتفروها لمرافقهم

ُويجمع الطبع بمعنى النهر على الطبوع، سمعته من العرب: ١٨٦: ٢ ْ ِ.  
لمنقورة التي يجـري فيهـا المـاء فـي  الخشبة ا– بفتح الواو –َالناوق : في محيط المحيط: َناوق  )٥(

َمعرب نـاوه . الدواليب أو تعرض في النهر أو الجدول ليجري فيها الماء من جانب إلى جانب ّ
 .َج ناوقات: بالفارسية

وهـي مركبـة مـن هـال . هاله: ّدارة القمر، فارسيتها: الهالة: ١٥٨في األلفاظ الفارسية : الهالة  )٦(

ّالميــول التــي تنــصب فــي طرفــي الميــدان المعــد للعــب : ومعنــى هــال. ومــن هــاء التخــصيص
ّأو معربــة عــن اليونــاني. بــالكرة والــصولجانة : الهالــة: ٦٨: ١١وفــي تكملــة المعــاجم العربيــة . ّ

ّالحلقة وقد علق الشيخ المغربي هنا بقوله ْ :  

أو اليونانيــة ومعناهــا البيــدر ) هــالوس(ّهــي معربــة مــن : قيــل: الهالــة للقمــر كالطفــاوة للــشمس((  

 . ))ّوهذا كتسمية المجرة بدرب التبان للونها: أقول. المكان المستدير يدرس فيه القمح
َإصـــطبل  )٧( اإلصـــطبل لـــيس مـــن كـــالم العـــرب : قـــال ابـــن دريـــد:  وفيـــه١٢ بـــرقم ١١٢ّالمعـــرب : ْ

  .َموقف الدواب وحظيرة الخيل والبغال: ومعناه

ويجمـــــع علـــــى األصـــــابل . .Stabulumّاإلصـــــطبل التينـــــي وأصـــــله : قـــــال ف عبـــــد الـــــرحيم  

 بالفرنــسية مــن هــذه الكلمــة Etable باإلنكليزيــة وStableوالجــدير بالــذكر أن . واإلصــطبالت

  . الالتينية
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ج ــكوس َ ْ َ
ّ ومثلــه كوســق كالهمــا معــرب كوســه الفارســية)١( َ ْ ْ بطريــق.َ القائــد مــن ( )٢(ِ

   .)٥( سرقين.يةـفارسّ كالهما معرب من ال)٤( والبستان)٣( الباغ.)واد الرومـق
                                                 

ّ، فارســي معــرب٥٦٧ بــرقم ٥٤٠ّالمعــرب : كوســج  )١( ّكوســق وكــان األصــمعي : وقــال بعــضهم. ّ َ ْ َ
  .. الناقص األسنان: الكوسج: يقول

  المحكـــم أنـــه الـــذي ال شـــعر علـــىونقـــل ابـــن منظـــور عـــن. طوســـج هـــو األثـــوذكـــر الجـــوهري أن الك  
  . عارضيه

: ولـه معنيـان. كوسـك: كوسـه فيكـون فـي الفهلويـة: هو بالفارسية الحديثـة: قال ف عبد الرحيم  
  .األثط والناقص األسنان

وال يخفـي أن . وهـو فـي العربيـة أثـط((: ّوقل علـق المؤلـف الـشيخ المغربـي فـي هـذا الموضـع بقولـه  
ًي آخر اللفظ الفارسي إذا عرب قلب جيما أوقافا، وقد جمعا في تعريب كوسهالهاء ف ً ُ ّ ُ ّ(( .  

ِبطريــق  )٢( ْ  وقــد ،بطارقــةِالبطريــق بلغــة الــروم هــو القائــد، والجمــع :  وفيــه١١٨ بــرقم٢٠٠ّالمعــرب : ِ
ٕوانمـا .  يـصفون الـرئيس بـالبطريق ولما سـمعت العـرب بـأن البطارقـة أهـل رئاسـة صـاروا.تكلموا به

  . دون به المدح وعظم الشأنيري
ومعنـاه مـن ينتمـي إلـى طبقـة ) ُبتـريكس ( Patriciusهو التينـي وأصـله : قال ف عبد الرحيم  

. ٕاألشراف، وكان يطلق على حاكم مقاطعة في إيطالية وافريقية من قبل االمبرطـور الرومـاني
ت يــده عــشرة هــو القائــد مــن قــواد الــروم يكــون تحــ: ١٢٨قــال الخــوارزمي فــي مفــاتيح العلــوم 
  .ًآالف رجل وهم اثنا عشر بطريقا

ٌأمــا البطــرك فهــو اختــزال بطريــرك، اســم ألكبــر أســاقفة ((: ّوقــد علــق الــشيخ المغربــي هنــا بقولــه  
  . ))باليونانية) باتير أرخوس(ّالنصارى، معرب 

  . عن المعجم الكبير والمرجع. ْالحديقة، والكرم: ّمعرب عن الفارسية: الباغ  )٣(
 الحديقــة مــن :) المكــان: ســتان، الرائحــة: بــو:فــي الفارســية( البــستان :فــي المعجــم الكبيــر: نالبــستا  )٤(

ّ ثـم توســع فـي معنـى البــستان فـأطلق علــى األرض،النخـل ّ المـسورة التـي فيهــا شـجر وزرع والجمــع ُ
 .بساتين

ْسر  )٥( َمعرب أصله سرجين: ٣٤٤ برقم ٣٧٣ّ المعرب :ِقينِ ِ ّ.  
  .ّ الزبلّوفسره في المصباح والقاموس بـ" مل به األرض ما تد"  هو :قال ابن منظور  

َهـو ســركين بالكـاف الفارسـية: قـال ف عبـد الـرحيم ْ ْسـركين وبالفهلويـة : َ َSargin ومعنــاه روث 
ًالحيوانـات خـصوصا مــا جفـف منــه السـتخدامه وقـودا ّالجلــة وتخـصه بــروث : وتــسميه العامـة. ًّ ّ

  .البقر اليابس
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د والبيــــرق.)٣( درابــــزين.)٢( ديــــوان.)١(إيــــوان ْــــ البن َ
م )٤( َــــ بمعنــــى العل كالهمــــا َ

ْ خور.ّمعرب َ
  .)٦(ُعربون.  وهو الخليج)٥(

                                                 
ّاإليــوان أعجمــي معــرب:  وفيــه١٤قم بــر١١٣ّالمعــرب : إيــوان  )١( : وقــال قــوم مــن أهــل اللغــة هــو. ّ

ّالــصفة العظيمــة: ومعنــاه. َإوان بــالتخفيف أيــوان، : ّهــو فارســي وأصــله: قــال ف عبــد الــرحيم. ُ
 إلى أنه مـشتق مـن الكلمـة الفهلويـة Salemanذهب المستشرق األلماني زالمان . بفتح الهمزة

  . ديوان ودواوين: إيوانات وأواوين مثل: بمعنى البيت وجمع اإليوان" بان " 
   ٢٧٥ برقم ٣١٧ّالمعرب : ديوان  )٢(

أو هــو الــدفتر الــذي يكتــب فيــه أســماء الجــيش . فــي اللــسان أن الــديوان هــو مجتمــع الــصحف
. إنـــه يطلـــق علـــى الـــدفتر وعلـــى محلـــه وعلـــى الكتـــاب. ١١٩وقـــال الخفـــاجي . وأهـــل العطـــاء

  .ويخص في العرف بما يكتب فيه الشعر
ٕ بالفهلوية وان لم تـرد هـذه الـصيغة فـي Dewanويرى المحققون أنه من : قال ف عبد الرحيم

بمعنـــى الكاتـــب، وقـــد ورد فـــي ) دبيـــر(النـــصوص الفهلويـــة، وأنـــه ذو صـــلة بالكلمـــة الفارســـية 
  . بمعنى الكتابة والخطDipiالفارسية القديمة 

َالـدربزين والـدر: ٦١فـي األلفـاظ الفارسـية : درابزين  )٣( َ ََ قـوائم مـصفوفة تعمـل مـن خـشب أو : ابزونْ
َداربــزين وهــي مركبــة مــن در أي بــاب ومــن بــزين : حديــد تحــاط بهــا الــساللم وغيرهــا، فارســيتها ِ َ ْ

  . أي تخت
ّالعلم الكبير، فارسي معرب: البند: ١١٩ برقم ٢٠١ّالمعرب : البند  )٤( ّ.  

ـــدا " هـــو ســـرياني وأصـــله : قـــال ف عبـــد الـــرحيم َبن ْ ـــ: ومعنـــاه" َ ) بنـــد(ة، وهـــو مـــأخوذ مـــن الراي
  .بالفارسية ويفيد معنى الربط والعقد

 . بيارق:  إنه من الفارسية بمعنى الراية والعلم، ج٤٨١فقال في المرجع : البيرق: أما
ْالخور  )٥( ّخليج يمعن في البر، فارسي معرب: ٢١٧ برقم ٢٧٥ّالمعرب : َ ّ ُ ْ ُ ٌ .  

 أرى أن الخـور بمعنـى الخلـيج مـن الخـور .ًلم أجد له أصال فـي الفارسـية: قال ف عبد الرحيم
 .بمعنى المنخفض ألن البحر إنما أمعن في البر النخفاضه

ْالعربــان والعربــون، واللغــة العاليــة: ٤٥٦بــرقم٤٥٦ّالمعــرب: ُعربــون  )٦( ُْ َالعربــون، وهــي لغــة فــي : ُ َ
ْاألربان واألربون، وهو حرف أعجمي ُْ   .اإلسالف: ويعني. ُ

َعـرب أربـون ثـم خففـت الـراء فأصـبح أربـون . ّأربـون: اني، وأصـلههو يونـ: قال ف عبد الرحيم ّ ّ
 األصــل، ففــي والكلمــة اليونانيــة ســامية". أرب " بفــتح الــراء وقــد ذكــر الفيــومي هــذه اللغــة فــي 

  .أما بالسريانية فدخيلة من اليونانية" عيرابون"وبالعبرية و. لعلها فينيقية: المعجم اليوناني
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ّ تنــور.)بمعنــى البحــر( )١(قــاموس
َ المعــى األعــور مولــد ).ّبمعنــى الحــظ( )٣( بخــت.)٢( ِ

َمرغــةِوعربيتــه الم َ ْ
َْ الطرخــان.يخ القريــة بالفارســية وهــو شــ)٦(هقــانُ د.)٥( نــاطور.)٤(

 الــسيد )٧(
آخـر  كـانون شـباط آذار إلـى .الشريف عند األتـراك وجمعـه طراخنـة كمـا فـي المخـصص

ّأسماء األشهر الرومية معربة من السريانية
)٨( .  

                                                 
  . سبق ذكره:قاموس  )١(
  .سبق ذكره: تنور  )٢(
ْالبخــت  )٣( ْالبخــت: ٨٤ بــرقم ١٧١ّالمعــرب : َ ّمعــروف، فارســي معــرب، وقــد تكلمــت بــه العــرب : َ ّ

  .رجل بخيت ومبخوت: وفي الصحاح. "الحظ " َوهو الجد 

ْبخت: ّوهو فارسي وأصله: قال ف عبد الرحيم   ْ َ .  
 ".ّالزائدة الدودية " ّمى بـويريد بها ما يس. ِالمعى األعور كالكيس ال منفذ له: الممرغة  )٤(
. حــافظ النخــل والــشجر، وقــد تكلمــت بــه العــرب:  والنــاطور٦٦٩ بــرقم ٦١٠ّالمعــرب : نــاطور  )٥(

ُناطورا " هو سرياني وأصله : قال ف عبد الرحيم أي حفظ، صـان، " نطر " ّوهو مشتق من " َ

 .الحظ، راقب
َدهقـــان  )٦( ْ ِالـــد◌هقان: ٢٥٥ بـــرقم ٣٠٢: ّالمعـــرب: ُ رئـــيس القريـــة : مـــن معانيـــه. ّ معـــربّفارســـي: ُّ

  ... والتاجر وزعيم فالحي العجم ورئيس اإلقليم

وهــو مركــب . Dehikanدهقــان، وبالفهلويــة : أصــله بالفارســية الحديثــة: قــال ف عبــد الــرحيم

  .المزارع: الحقة بمعنى صاحب، ومعناه" كان"أي القرية و" ده"من 
َم للـسيد الـشريف، خراسـانية، والمحـدثون يــضمون ْالطرخـان اســ: فـي محـيط المحـيط: َْالطرخـان  )٧( ُ

 .طراخنة: ج. الطاء ويكسرونها
األشهر المستعملة فـي بـالد الـشام والعـراق وبعـض البلـدان العربيـة هـي كـانون الثـاني، شـباط،   )٨(

. آذار، نيسان، أيار، حزيران، تمـوز، آب، أيلـول، تـشرين األول، تـشرين الثـاني، كـانون األول

اليـاس بيطـار أنـه مـن المـرجح . وذكـر د. هذه األشهر مـن البابليـة إلـى اآلراميـةانتقلت أسماء 

أن البــابلييين الــساميين قــد اقتبــسوها مــن الــسومريين ســكان العــراق قبــل الــساميين، ثــم ترجمــوا 

م وقد كانت هذه األشهر ترد فـي النقـوش . ق١٧٢٨معناها إلى لغتهم في عهد حمورابي قبل 

ًانظـــر بحثـــا مفـــصال فـــي ذلـــك بعنـــوان . مريةالبابليـــة بأســـمائها الـــسو األشـــهر التـــي اســـتعملها " ً

 – ٨ العـدد –مجلـة جامعـة البعـث بحمـص . للدكتور الياس بيطار" داللتها ومعانيها : العرب

 .١٩٩٠أيلول 
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ّ فارسي معرب)١(عسكر   .  لشكرّ
ّالــشاكري

ْ الــصرد.ّ األجيــر المملــوك معــرب جــاكر بالفارســية:)٢( َ
ّي  البــرد فارســـ)٣(

ْ سرداب.)٥( ساباط.)٤( صهريج.ّمعرب ِ
   .)٨(ِ فرند.)٧(ِ دهليز)٦(

                                                 
ّ والعــسكر فارســي معــرب: وفيــه٤٥٢بــرقم٤٥٣ّالمعــرب: عــسكر  )١(  وهــو .ٕ وانمــا هــو لــشكر بالفارســية،ّ

ً حـــذفت مـــن أولـــه الـــالم ظنـــا أنهـــا أداة ، هـــو بالفارســـية لـــشكر:ف عبـــد الـــرحيم قـــال .مجتمـــع الجـــيش
 : األسـكر:ْ لـشكر:ّ وتكون المراحل التي مرت بهـا الكلمـة كـاآلتي. ثم أضافوا في أوله العين،التعريف

 .ْ عسكر:ْأسكر
 .وفيه كما ذكر المغربي. محيط المحيط: ّالشاكري  )٢(
ْالصرد  )٣( ْوالصرد: وفيه ٤٠٥ برقم ٤٢٠ّالمعرب : َ ّفارسي معرب: ّ   .وهو البرد. ّ

انظـر . ً عربيـاّ وخطـأ مـا ذهـب إليـه ابـن الـسكيت فـي كونـه. وهـذا هـو الـصحيح:قال ف عبد الـرحيم

  .١٣٩: ١٢قول ابن السكيت في تهذيب اللغة 
ْصـــهريج  )٤(  كالحيـــاض يجتمـــع فيـــه وهيج،والـــصهريج واحـــد الـــصهاري: قـــال٤١٣ بـــرقم٤٢٥ّالمعـــرب :ِ

ّارسي معربوهو ف.الماء   .١٧٠ وشفاء الغليل٤٨٢ – ٤٨١ّانظر المعرب والدخيل.ّ
 مــأخوذ مــن ســايه بــوش ،يــقالــساباط ســقيفة بــن داريــن تحتهــا طر :٨٤فــي األلفــاظ الفارســية : ســاباط  )٥(

وشـاه . ّمعربـة مـن شـاه آبـاد إنها ربما كانـت ١٤٩ وقال الخفاجي في شفاء الغليل .ّومعناها المظلة

  .ّباد بمعنى معمور أي ما عمره السلطانًبمعنى عظيم مطلقا وآ
ْسرداب  )٦( ّفارسي معرب: ٣٧٠ برقم ٣٩٦ّالمعرب : ِ ّ.  

 البيـت الـصيفي، ً ويطلـق أيـضا علـى، بنـاء تحـت األرض:ّهو فارسي ومعناه: قال ف عبد الرحيم

ْوهو مركب من سرد أي بارد وآب أي ماء، كأنه يبرد الماء َ. 
  . ّخصها الشيخ المغربي بتعليق خاص سيرد في المالحق: دهليز  )٧(

ّوقد ذكرت في المعرب   مـا :ِّ الدهليز بالكـسر: وقال الجوهري.ّ فارسي:ِّ الدهليز: قال٢٧٦ برقم ٣١٨ُ

ّ فارســي معــرب والجمــع دهــاليز.بــين البــاب والــدار ّمــدخل الــدار فارســي معــرب:  المــصباح وفــي.ّ ّ .

  .دهليز: هو بالفارسية: قال ف عبد الرحيم
ِفرند  )٨(   :خصها الشيخ المغربي بتعليق خاص في المالحق: ِ

ِ والفرند:٤٧٥برقم٤٧٣ّفي المعرب ّ فارسـي معـر:ِ  وطرائقـه، وقـد حكـي وهـو جـوهر الـسيف ومـاؤه. بّ

ِوالفرنــد. بالفــاء والبــاء برنــد بالبــاء الفارســية، : أصــله بالفارســية: قــال ف عبــد الــرحيم. الحريــر: ِ

  . ، والسيف وجوهرهالحرير: ومن معانيه
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ـــــشريف( )١(َّقمـــــس ـــــزج).كـــــسكر ال ّضـــــرب مـــــن رقـــــص المجـــــوس معـــــرب ( )٢( فن
ْ بهرج).من األسبانية( )٥( قرصان.)٤( فارسية وعربيتها الظاعية)٣( الداية.)بنجكان َ

)٦(.   

                                                 
َّقمس  )١( َوممـا أخـذوه مـن الروميـة قـومس وهـو : قـال ابـن دريـد:  وفيه٥٠٧:  برقم٤٩٧ّالمعرب : ُ ْ َ

ّقـــومس كجـــوهر، وقمـــس كـــسكر: وفيـــه لغتـــان. ٥٠١: ٣الجمهـــرة . األميـــر ُ َ َّ ُ كمـــا فـــي التكملـــة . َْ

رفيـق : عنـاه ومComesهو التيني وأصـله : قال ف عبد الرحيم. للصغاني واللسان والقاموس

 ويفيــد معنــى المعيــة Conالمــالزم، إذ هــو مــشتق مــن : ومعنــاه اللغــوي. الملــك ومــالزم األميــر

" ودخـل هـذا اللفـظ فـي اليونانيـة الروميـة ومنهـا دخـل الـسريانية بـصورة .  بمعنى الـذهابIreو

ّإنـــه نبطـــي : إنـــه رومـــي وقـــول الـــصغاني: فقـــول ابـــن دريـــد. ومعنـــاه الـــرئيس الحـــاكم" قـــوميس 
 Conte بالفرنـــــــسية وComt باإلنكليزيـــــــة وContوالجـــــــدير بالـــــــذكر أن . همـــــــا صـــــــحيحكال

  .باإليطالية من هذا اللفظ الالتيني
َفنــــزج  )٢( ْ ْالفنــــزج:  وفيــــه٤٦٣ بــــرقم ٤٦٤ّالمعــــرب : َ ْالدســــتبنذ: َْ ََ ْ يعنــــي رقــــص المجــــوس إذا أخــــذ . َّ

  . النزوان: الفنزج: وقال األصمعي.. بعضهم يد بعض وهم يرقصون

ّهـــو فارســـي، وأصـــله بالفارســـية الحديثـــة بنجـــة، وبنـــزه لغـــة فيـــه ويكـــون : ف عبـــد الـــرحيمقـــال   
ّالكــف، وســمي ) بنجــة(وأصــل معنــى . ّوهــذا أصــل اللفــظ المعــرب. ْبنجــك بالكــاف: بالفهلويــة

ْالـــرقص بهـــذا ألن الراقـــصين يأخـــذ بعـــضهم كـــف بعـــض وبنجـــه مـــأخوذ مـــن بـــنج أي خمـــسة،  ْ
  . لى األصابع الخمسوسميت الكف بنجة بسبب احتوائها ع

القابلــة وهــي دايــه بالفارســية، وفــي المعجــم : الدايــة: ٦٠فــي كتــاب األلفــاظ الفارســية : الدايــة  )٣(

  . قابلة، مرضعة، حاضنة: الداية في الفارسية: الكبير
مــا أشــد الفــرق بــين الدايــة والظاعيــة فــي رشــاقة اللفــظ وحــسن : علــق الــشيخ المغربــي هنــا بقولــه  )٤(

وقــد ذكــرت فــي القــاموس بمعنــى الدايــة . همــل الثــاني حتــى أصــبح مــن الممــاتولــذا أ. الجــرس

 . والحاضنة
ّقـام بعمـل القرصـان وهـو لـص البحـر : قرصـن: ٢٢٨: ٨في تكملة المعـاجم العربيـة : ُقرصان  )٥(

  .لص البحر: Corsaleُوقرصان باإليطالية 
َبهرج   )٦( ْ َالفارسية نبهرهالباطل، وهو ب: البهرج:  وفيه٧٣ برقم ١٦٠ّالمعرب : َ ْ .  

َْأصله بالفارسية نبهره ومعناه: قال ف عبد الرحيم    .الزائف: ََ
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   ). الجماعةالقافلة أو( )٢( قيروان.)وأصله كنده أي محفور( )١(خندق
ّآجــر

ق.)٣( ــ خورن َ ْ َ َ
: )٥( مينــاء).ّموضــع األكــل والــشرب معــرب خورنكــاه ()٤(

   .يونانية بمعنى الفرضة البحرية
                                                 

ّ فارسي معرب: والخندق: وفيه٢٢٣ برقم ٢٧٩ّالمعرب : خندق  )١( ْ كنده: وأصله،ّ محفور، وقـد ، أي َ
  . المدنٌ الخندق حفير حول أسوار: وفي القاموس.تكلمت به العرب

َســية الحديثــة كنــده، وهــو اســم للمفعــول مــن كنــدن أي حفــر، أصــله بالفار: قــال ف عبــد الــرحيم ْ ْ َ
  . ّ  وهذا هو أصل اللفظ المعربKandakوبالفهلوية 

  :ّعلق الشيخ المغربي في هذا الموضع بقوله: قيروان  )٢(
ًمعرب كاروان وقد تكلمت به العرب قديما، قال امرؤ القيس((   ّ:  
ِوغارة ذات قيروان       ُكأن أسرابها رعان  ٍ ّ((  
ّكـأن أسـرابها الرعـال، كمـا فـي المعـرب : هكذا ورد والـصواب: لتق ُّ  وديـوان امـرئ القـيس ٤٩٣ّ

  :وفيه.  بشرح السكري٥٩٨ ص ١٥ ب ٣٢ق 
. واألســـراب قطـــع الخيـــل. كـــاروان، وهـــو القافلـــة: معظـــم الكتيبـــة، وأصـــله بالفارســـية: القيـــروان

  .ْوالرعال جمع رعلة وهي القطعة من القطا ومن الحمير
  .   معظم الجيش: القيروان: ٥٠٢ برقم ٤٩٣ّعرب وفي الم

ْهو بالفارسية كاروان وبالفهلوية : قال ف عبد الرحيم َ ْKaravan وهو مركب مـن كـار بمعنـى ّ
  . وهو الحقة النسبة" وان " الجيش والحرب و 

ُّواآلجر:  وفيه٢٢ برقم ١١٨ّالمعرب : ّآجر  )٣( ّفارسي معرب وفيه لغات: ُ ّ ...  
ًاآلجــر معــرب آجــورا الــسريانية المــأخوذة أصــال مــن : كبيــروفــي المعجــم ال ّ ّAgurru آجــر فــي ّ

ُّاألكدية، وهذه أيضا أصل آكور الفارسية ً ّ   . وهو الطين المحروق يبنى به. ّ
ْالخورنق وكـان يـسمى الخرنكـاه وهـو موضـع الـشرب :  وفيه٢١٤ برقم ٢٧٣ّالمعرب : َخورنق  )٤( َُ ّ ُ

ّوهي بنية بناها النعمان. فأعرب   . لبعض أوالد األكاسرةُ
َالمحققون يرون أن الخورنق ليس مـن خورنكـاه بـل هـو مـن خورنـه، وهـو : قال ف عبد الرحيم  

  . ذو السقف الجميل: هفرنه، ومعناه: في صيغته القديمة
ْ مفعــال مــن الــونى ، لكــن المــشهور أنهــا عربيــة:علــق الــشيخ المغربــي علــى هــذه الكلمــة بقولــه: مينــاء  )٥( ِ

ّ سميت الف.وهو الفتور   . وتسكنح تني فيها أي تفتررضة بذلك ألن الريُ
) ِلمـين(ويعتقـد أن المينـاء بمعنـى المرفـأ تعريـب : ٧٧ّقال ف عبد الرحيم في مقدمته للمعـرب   

ّســـمي بـــذلك ألن الـــسفن تنـــي فيـــه أي تفتـــر عـــن : وقـــال الزبيـــدي... باليونانيـــة، ومعنـــاه المرفـــأ
  .من تعسفوال يخفى ما في هذا االشتقاق . جريها

ــا والمينــاء مرفــأ الــسفن وهمــا مــذكران)ونــى(وفــي محــيط المحــيط    ْ مفعــل ومفعــال مــن الــونى: والمين ْ ِ. 
  .  للبستاني وسيرد في آخر الكتاب رأي.ةمارينا باإليطاليّوعندي أنهما معربا 
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ث()٣(فارســــيكلــــك . )٢( نــــوتي.)١(ليمــــان ــــعربيتــــه الطــــوف والرم َ ْ برجــــاس ).َ ُ

Purgasَالهدف والغرضوعربيته ( )٤( اليونانية( .  

ُالعربون
   .)٦(ةِّلمغسل في الحمام والمرأة بالنَّ بالن ل.ُ وعربيته مسكان)٥(

                                                 
ُّ لومن المجرم لومنة وضعه في اللومان):لومن(جاء في محيط المحيط : ليمان  )١( ً َ  يـسجن  وهـو سـجن،َ

ًعينـــة كلومـــان عكـــاء مـــثالالفظيعـــة مـــدة حيـــاتهم أو إلـــى ســـنين مفيـــه أصـــحاب الجنايـــات   واللومـــان .َ

ْ ليمانــات : واألتــراك يــستعملونها كــذلك ويقولــون، مينــا أو إسـكلة:مـأخوذة مــن ليمــين باليونانيــة ومعناهــا

اإليطاليــة المينــاء ب: واإلســكلة.  مــن ذلــك مــن كــالم العــرب ولــيس شــيء،جمــع لومانــات ولــوامين

 .وسيرد في آخر الكتاب رأي للبستاني في ذلك

نـوطس، بمعنـى ريـح : يونانيـة، أصـلها((علق الشيخ المغربي علـى هـذا الموضـع بقولـه : نوتي  )٢(

ّالـــشمال، ســـمي المالحـــون بهــــا لموافقـــة مهبهـــا قــــال . ٤٨٤مـــن تعــــاليق اإلليـــاذة للبـــستاني . ))ّ

"... نـــوطس " ّيونانيـــة عربـــت، واألصـــل فيهـــا ّالنوتيـــة هـــم المالحـــون، وهـــي لفظـــة : البـــستاني

 .بترجمة البستاني.. ٣١٣-٢٧٩-٢٦٠وانظر ورود كلمة نوطس في اإللياذة 

ــك  )٣( ــَ الك:١٣٧فــي األلفــاظ الفارســية: كل ُ مركــب ي:كَل  ،ً أيــضاَركــب فــي أنهــر العــراق ويعــرف بــالطوفٌ

 .٩:١٣٣  وانظر تكملة المعاجم. القصب: وأصل معناه،ّ كالك:فارسيته

ٌغـــرض فــي الهـــواء علـــى رأس رمـــح أو نحـــوه : ُالبرجـــاس: ١٨فـــي األلفــاظ الفارســـية : ُْبرجـــاس  )٤(

ُولعل أصل اللفظ يوناني، وفي المعجـم الكبيـر ذكـر . هدف السهم: ُبرجاس ومعناها: فارسيتها

  .أنها فارسية

  .سبق ذكرها: العربون  )٥(

ّبالن وبالنـة  )٦( ً بالنـات مجـازا م:ج.ّ الحمـام:سريانية مـن اليونانيـة بتوسـط الـ:٤٥٠فـي المرجـع  :ّ : ًرسـالّ

ّالمغسل في الحمام مؤنثه  .٥٦٣ :٢ وانظر المعجم الكبير .ّ عامي.ّ بالنةّ
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   .)٢( حانوت.ّ معرب كوشك أو كشك وهو المستعمل اليوم)١(جوسق

 ).ّمن أصل سرياني يدل على عجينة خاصة يتخذ منها القربـان المقـدس( )٣(برشان

قـه ْ دربند الفارسية بمعنى الباب وغل من)٥(درب . الالتينيةCalxّمعرب من كلمة  )٤(ِْكلس

   .والمضيق وهي معانيه المستعمل فيها في اللغة العربيةوالوادي 
                                                 

ْجوسق  )١( ّ فارسي معرب: الجوسق:١٦٧ برقم ٢٣٦ّالمعرب  :َ   .  وهو تصغير قصر،ّ
  . أي صغير:ْكوشك

ــبيــوت الخم: الحــانوت ج حوانيــت: فــي المعجــم الكبيــر: حــانوت  )٢( ار نفــسه ّ ــارين والخم ّ
ار ج حــانون. ومحــل التجــارة ــوالحــاني الخم ّ ومثلــه الحانــة وهــي موضــع بيــع الخمــر . َ

ــــو(ّآرامــــي معــــرب  ــــدم معانيهــــا: وحــــانوت. Homow) حون ــــع الخمــــر، أق : موضــــع بي
حــرف ســرياني : الحــانوت: ٥٠وفــي األلفــاظ الــسريانية .  دكــان:Honowtoحونوتــو 
وعلــى ابــن ) حنــت(التــاج أنــه لــيس مــن فعــل ويــستدرك علــى . خمــارة، مخــدع: مدلولــه

ّحـــــاني وحـــــانوي منـــــسوبان إلـــــى الحانـــــة ال إلـــــى : ســـــيده أنـــــه مخطـــــئ فـــــي تعليلـــــه ألن
  . الحانوت

َْقرصــة تــصنع مــن الــدقيق األبــيض، ولهــا : ُبرشــانة، مــن الــسريانية: ٣٨٤فــي المرجــع :برشــان  )٣(
ِوكنسيا هي خبزة التقدمة والقر. برشامة: صيغة تعريب أخرى ِْ ًّ   .Hostبان وهي باإلنكليزية َ

ًشــاده مرمــرا وجللــه كلــسا(أو هــو عربــي قــديم ((قــال المؤلــف : كلــس  )٤( راجــع مــا كتبنــاه ) البيــت.. ً
  :أشار الشيخ إلى بيت عدي بن زيد: قلت. ))عن الكلس ومرادفاته في المالحق

ـ     ل له ك ده مرمرا وجل ْشا لطير فيه وكور  ً ُسا فل ً  
التينيـــــة " كلـــــس " وذكـــــر ف عبـــــد الـــــرحيم أن كلمـــــة . ٨٨ ص ٢٥ ب ١٦ق : ديـــــوان عـــــدي  

ّوالــصاروج أيــضا فارســي معــرب : قلــت.  بمعنــى الــصاروجClaxاألصــل وهــي فــي الالتينيــة  ّ ً
ُوهو النورة، وأخالطها التي تصرج بها النزل وغيرها ّ َ ُ   ".صرج " عن اللسان . ّ

ى البــاب وذهــب ابــن در، ودرب بمعنــ: الــدرب فــي الفارســية): درب(فــي المعجــم الكبيــر : درب  )٥(
ولـــيس أصـــله : وقـــال الفيـــومي فـــي المـــصباح. ً إلـــى كونـــه عربيـــا٢٤٣: ١دريـــد فـــي الجمهـــرة 

ّ وقـد نـص ف ٦١: ّانظـر األلفـاظ الفارسـية المعربـة. ًعربيا، والعرب تستعمله فـي معنـى البـاب
وقــد ورد فــي شــعر امــرئ . ٣١٥: ّانظــر المعــرب. ًعبــد الــرحيم علــى كونــه فارســيا وذكــر أصــله

  : = = = = يس بمعنى الطريقالق

ا الحقان بقيص ن لدرب دونه    وأيقن أ ما رأى ا  .راّبكى صاحبي ل
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    :كلمات مشكوك في عروبتھا
ّ ند.)١(آس

ْ مشمش.)٣(َّ سلة.)٢( ِ)٤(.   

                                                 
ُ أس asu آسا في اآلرامية اليهودية والسريانية من asaّمعرب : آس: في المعجم الكبير: آس  )١(

ّشـجر دائـم الخـضرة، بيـضي الـورق، أبـيض الزهـر أو ورديـة، عطـري، ثمـاره لبيـة : ّفي األكدية ّّ ّ
، موطنـه Myrtaceaeّود تؤكل غضة وتجفـف فتكـون منهـا التوابـل، وهـو فـصيلة اآلسـيات س

  .واحدته بتاء. آسيا ويكثر في بالد البحر المتوسط

  . دخيل من العبرانية أو السريانية وهو وهم فالكلمة شائعة في الساميات:٨قال في المرجع 

ّنــد  )٢( ّعــود، عــود هنــدي، عــود النــد، : Aquilaria agallocha مقابــل ٣٧:  معجــم الــشهابي:َ
ّعــود الطيــب، ألــوة َ شــجر مــن فــصيلة المازريونيــات وفــصيلة األلنجوجيــات، لــه عــود . ألنجــوج. ِ

ًراتينجــي إذا حــرق ســطعت لــه رائحــة جميلــة، وكثيــرا مــا يخلطــون عــود هــذا النبــات بعــود نبــات  ُ
العربيــة  لــه األســماء Aloexylon agallochumآخــر مــن فــصيلة القرنيــات اســمه العلمــي 

ـــسكريتي. نفـــسها وأســـماء أخـــرى ـــة أصـــلها سن ـــد ذكـــره . وألنجـــوج ورفيقاتهـــا مـــن كلمـــة يوناني وق

النــد مــصنوع وهــو : ً نقــال عــن ربيــع األبــرار للزمخــشري وقــال٢٦٦الخفــاجي فــي شــفاء الغليــل 

:  على قوله٢٥٠: ١واقتصر صاحب معجم النبات والزراعة . ّالعود المطرى بالمسك والعنبر

َّمن الطيب يتبخر به، أو هو العود المطرى بالمسك والعنبر والبانعود : ّالند ّالنـد : ويقال لـه. ّ
  . ًأيضا

ُ الــسل عنــد العامــة يخــتص بمــا عمــل مــن عيــدان الــشجر وجمعــه :فــي محــيط المحــيط: ّســلة  )٣( ّ ّ

  .ّوالسالل صانع السالل وبائعها. ِسالل

ِمــشمش  )٤( ِمــشم: Apricot مقابــل ٣٧فــي معجــم الــشهابي: ِْ  أي –نهــا مثلثــة إ" التــاج " فــي : قــال. شِْ

مـــن فـــصيلة  شـــجر مثمـــر . والفـــتح كوفيـــة، والكـــسر بـــصرية، وأن الـــضم لغـــة شـــامية،مثلثـــة الميمـــين

 :مـشهورة وأشـهر أصـنافه اليـوم فـي الـشام ثمـاره – غوطة دمشق –ّالورديات، يعد أهم شجر الغوطة 

  .، والبلدي واللوزي والكالبيالحموي
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ط ْ قـــــصف.)٢(رنـفـــــ .)١(ِـــــق َ
 بمعنـــــى اللهـــــو واللعـــــب فـــــي أكـــــل وشـــــرب ومكانـــــه )٣(

َْالطنز. المقصف
ً السخر والطناز الساخر، قال الجوهري أظنه مولدا أو معربا)٤( ًّ َّ َ.   

ّوقد رأينا لبعض الفضالء المعاصرين كالما نفيسا في تحقيق بعض الكلمات المعربـة  ً ً
ّوارجاعها إلى اللغة التي عربت منها مما لم يعرفه علماؤنا المتقـدمون  ِّأو حـسبوا أنـه عـرب ٕ ُ

ّ معــرب ومبــر )٥()منبــر. (نلخــص مــن كالمــه مــا تــتم بــه الفائــدةوهــا نحــن .مــن لغــة أخــرى
   .عرش.  مجلس.ها كرسي في ومعناه.بالحبشية

                                                 
ّ وســنور ،ّ هــر: ومــن أســمائه.Cat – Felis مقابــل ٥٢ :لحيــوانفــي معجــم ا: ِقــط  )١( ّوســنار ِ ُ

ُوضــيون وخيــدع وخيطــل وهــرس وهــرس ودم ودمــة ومخــدش ومخــادش ُّ ّ ٌِ ِ ْ ْ َ أبــو خــداش : وكنيتــه.َ
ّوأبــو غــزوان وأبــو شــماخ َ ٌ أمــا شــنارى فعلــم لــه.َ َ َ لقــط ّ فالــسنور األهلــي هــو ا،وأســماء القــط كثيــرة.ُ

ّوالهر والبس َ ّ بـزون وأظنهـا –بكـسر البـاء   قلـت هـي– شائعة في بعض أنحاء الـشام ، واألخيرةّ
ِالقـط : أن من أسماء الهر الفصيحة:٢٥٠ الشهابي  وفي.ّ بزونة والذكر هارون: واألنثى،سريانية

  ...ّوالهر والخيطل و
ُالفـرن شـيء يختبـز فيـه وال أحـسب: ٤٠٢: ٢جاء فـي الجمهـرة . ٤٧٧ برقم ٤٧٤ّالمعرب : ُْالفرن  )٢( ًه عربيـا ْ

ُفــــرنس (Fornusهــــو التينــــي وأصــــله : قــــال ف عبــــد الــــرحيم. ًمحــــضا  Fornace ومنــــه Fornaxو ) ُ

  . Fornaceوبالفرنسية . ً بها أيضاFrance باإليطالية وكذلك Fornoباإلنكليزية و 

  . ٢٦٣-١٣١ واأللفاظ السريانية ٣٧: وانظر الكلمات اإليطالية في لغتنا العربية  
 وأصــل ،ّ اســتعمله المولــدون فــي أشــعارهم،ْ القــصف بمعنــى اللهــو:٢٠٦اء الغليــل فــي شــف: ْالقــصف  )٣(

 تكــسر ومنــه قيــل لــصوت  فــي صــوته: رعــد قاصــف: وقــال الراغــب. كــسر غــصن صــغير:معنــاه

ّقصف، وتجوز به في كل لهو: المعازف ّ ْ.  
ُالطنــز  )٤( ُالطنــز" طنــز " فــي الــصحاح : ََّ ّوطنــز يطنــز فهــو طنــاز، وأظنــ. الــسخرية: ّ ُ ًه مولــدا أو ْ ّ

ًمعربا ّ .  

ٌ هــؤالء قــوم مطنــزة : يقــال:"طنــز " : وفــي التكملــة للــصغاني    خيــر فــيهم،  إذا كــانوا ال– بــالفتح –َْ

 . هينة أنفسهم عليهم
ًنبرت الشيء أنبره نبرا": نبر " في الصحاح : منبر  )٥( ْ ّرفعته، ومنه سمي المنبـر وفـي اللـسان : ُ ُ "

ّمي منبرا الرتفاعه وعلوهُالمنبر مرقاة الخاطب، س": نبر  ً   .ارتفع فوق المنبر: وانتبر األمير. ّ
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ّحــواري( ــ :)١()َ َ وبــره اتــضح أو أنــار، بالحبــشية نــور)٢()برهــان( .ية رســولشبالحب َ. 

ـــــسة( ـــــه العـــــرب أوالدهـــــم) )٣(عنب ـــــد ســـــمى ب ـــــشية وق )ّالحـــــج( و.ّاســـــم األســـــد بالحب
)٤( 

  .معربات من العبرانية) )٦(عاشوراء(و) )٥(الكاهن(و

كريتية وقد تساهل المتقـدمون فقـالوا ّوهناك كلمات عربت من اللغة الهندية السنس

ّمعــرب كــابور ) )٨(كــافور(ّ معــرب مــشكا و)٧()مــسك( مــن ذلــك :فارســية األصــلإنهــا 
                                                 

 بــه ّســمي) ّالحــواري(ر لـدى علمائنــا أن  المــشهو:وقــد علــق المؤلـف هنــا بقولــه. سـبق ذكــره : ّحــواري  )١(

 ويؤيـده . ويقول هنـا إنـه مـن الحبـشية ومعناهـا فيهـا الرسـول.من تحوير الثياب وهو غسلها وتبييضها

 أي )Hara(مــن أن فعلــه بالحبــشية ) ٥٨٥ ص ٢٧س(رجــي فــي مجلــة المــشرقمــا كتــب األب مرم

 . المبعــوث. أي ســائر مــسافر ثــم أطلقــوه علــى المرســلHarrareyaســار وســافر واســم الفاعــل منــه 

 هــــ ١ )بـــولس( أي مـــصحف الرســـول Mashafa Harrareys وفـــي العهـــد الجديـــد  . الـــسفير

  . المؤلف
َِجـــاء بحجـــة قاطعـــة للـــدد الخـــصومة ": َبـــرهن" فـــي المعجـــم الكبيـــر : برهـــان  )٢( ٍ ّوقـــال األزهـــري . ٍ

َإنها مولدة وعربيته: والزمخشري   . أبره، إذا جاء بالبرهان: ّ

 . وهو خطأ. دخيل من الفارسية بمعنى الواضح المعلوم: قيل:٣٩١جاء في المرجع   
ّ ومنه سمي الرجل، والعنبس األسد:"عبس " في الصحاح : عنبسة  )٣(   .ن العبوسم وهو فنعل ،ُ
 Hagagفــي العبريــة " حجــج "  جــاء فــي المعجــم الكبيــر .كلمــة شــائعة فــي اللغــات الــسامية: الحــج  )٤(

احتفـل وفـي  ": حجـي " Haggi :ًوأيـضا " َّحجـا " Hagga وفـي الـسريانية . رقـص، احتفل:حاجج

  .ّاجتمع فليس بالضرورة أن تكون الكلمة معربة": حجج  " Hagagaالحبشية 
َكهـــن لـــه كهانـــة" كهـــن " فـــي التـــاج : الكـــاهن  )٥(  بفـــتح الكـــاف –والكهانـــة . قـــضى لـــه بالغيـــب: َ

وفـــي معجـــم . الـــذي يتعـــاطى الخبـــر عـــن الكائنـــات: والكـــاهن. ّادعـــاء علـــم الغيـــب: –وكـــسرها 

لعلــه ممــا : قلــت. Kohenكــوهن : ّكــاهن، معربــة مــن الــسريانية: ٢٠٤غرائــب اللغــة العربيــة 

  .  أن تختص به واحدةشاع في لغات الشرق القديم من دون
ًويوم عاشوراء وعشوراء أيضا ممدودان" عشر " في الصحاح : عاشوراء  )٦( ُ َ .  

  . وما أدري ما وجه تعريبها من العبرانية  
 .سبق ذكرها: مسك  )٧(
 .سبق ذكرها: كافور  )٨(
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ّمعـرب مـن شـتورتكا وهـذا اللفـظ يـدل ) )٢(جشـطرن(أصـله فيفـاال أو بيبـاال و) )١(فلفل(و
علــى األقـــسام األربعــة التـــي يتــألف منهـــا الجــيش عنـــد الهنــود القـــدماء وهــي األفـــراس 

 .الكاذبـةّمعـرب مـن جاوميـشا ومعنـاه البقـرة ) )٣(جـاموس( .ألفيال والعربـات والمـشاةوا

 .ّمعربتـان مـن اللغـة الهنديـة ألن بـالد الهنـد منبتهمـا) )٥(القرنفل(و) )٤(الزنجبيل(وكذا 

ُنع أو اسـتنبت لمة نبحث عن معناهـا وفـي أي بلـد صـوهكذا كلما أغلق علينا نسب ك
 .فــظ الــذي وضــع لــه هــو مــن لغــة أهــالي تلــك الــبالدل الُأو اختــرع فنعــرف إذ ذاك أن

 هــــي مــــن اللغــــة السنــــسكريتية فــــي غالــــب ) ســــفينة. ضــــياء. بهــــاء.صــــبح(وكلمــــات 

   .)٦(الظن

) خـــــوش آب(وأصـــــله ) )٧(ُخـــــشاف(ِّوممـــــا عـــــرب مـــــن اللغـــــة الفارســـــية كلمـــــات 

  . ساتر) بوش( قدم و)باي( أو )با( :وأصله بابوش أي ساتر القدم) )٨(بابوج(و
                                                 

  . سبق ذكرها: فلفل  )١(
 .سبق ذكرها: شطرنج  )٢(
  .سبق ذكره: جاموس  )٣(
 .كرهسبق ذ: الزنجبيل  )٤(
  .سبق ذكره: القرنفل  )٥(
وهناك من ذهب إلى أن السفينة كلمة آرامية األصـل . هذه مجرد ظنون ال دليل على صحتها  )٦(

  . ٤١١: انظر المعرب والدخيل.  بمعنى أبحرSfan) سفن( من Sfynto" ْسفينتو"
: حلـــوالمـــاء ال: ُخـــوش آب: ُالخـــشاف فـــي الفارســـية": خـــشف " فـــي المعجـــم الكبيـــر : ُخـــشاف  )٧(

ٕشراب يعمل من الزبيـب والتـين ونحوهمـا مـن الفواكـه المجففـة بعـد نقعهـا أواغالئهـا فـي المـاء ُ .

  .٥٥: ّوانظر األلفاظ الفارسية المعربة
: ّمعـــرب بـــابوج، وأصـــل معنـــاه: ُالبـــابوج والبـــابوش: ١٤ّفـــي األلفـــاظ الفارســـية المعربـــة : بـــابوج  )٨(

ْمغطي الرجل ومنه بابوش بالتركية والكردي ِ   . ةّ

أي سـاتر األعلـى ) طـار بـوش(أصـله ) طربـوش(وعلـى نمطـه  ((:ّوقد علـق المؤلـف هنـا بقولـه  

 .))أي ساتر الرأس) ْسربوش(أصله ) شربوش(و
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زم (ّمعـــرب ) )٢(زمهريــر( و.ير آب أي مملــوء مـــاءـها ســـأصلـــ) )١(ســراب( و:قــال

َمعـرب كـزاف ومعنـاه عبـث الكـالم) )٣(جزاف( و،أي ضباب بارد) أريز ) )٤(ضـنك( و،ّ

مـــن أصـــل ) )٦(الـــوزير( و،اللـــبنمثـــل معنـــاه ) )٥(تباشـــير( و،ِّ أي ضـــيق)تنـــك(ّمعـــرب 

ّفارسي بهلوي ّ.  
                                                 

ّمــا تــراه نــصف النهــار مــن اشــتداد الحــر : الــسراب: ٨٨ّفــي األلفــاظ الفارســية المعربــة : ســراب  )١(
: فارسـيته.  لذهابـه علـى وجـه األرضّسمي به: قيل. كالماء يلصق باألرض وهو ال حقيقة له

ًمــــاء ويــــرجح أن يكــــون مــــأخوذا مــــن : ْســــراب، وهــــو مركــــب مــــن ســــر أي فــــوق ومــــن آب أي ّ
ْسـرآب(أو أن أصـل سـراب : " قـال المؤلـف.الـسرياني فـإن الـسائر . أي رأس المـاء وهـو النبـع) َ

َفـــي البيـــداء القيعـــة يحـــسب ســـرابها عـــن بعـــد ينـــابيع يترقـــرق ماؤهـــا  ٍ ّجـــه الدعـــاء وال و: قلـــت" ُ
 . التعريب فيه

ْشـدة البـرد مركبـة مـن زم أي بـرد ومـن : الزمهريـر: ٧٩ّفي األلفاظ الفارسـية المعربـة : ْزمهرير  )٢( َ ْ َ ّ
ّازمهر اليوم أي اشـتد بـرده: وقالوا فيها. هرير أي موجب ولـم تـشر الجمهـرة وال الـصحاح وال . ّ

  . ّاللسان إلى كونها معربة
: ّ جـــزفGazafaِجـــزف و : Gazefaفـــي الحبـــشية ": جـــزف " يـــر فـــي المعجـــم الكب: ُجـــزاف  )٣(

ُتكثف، تركز، جمد ّ .  
َالجــزاف والجــزاف: وفيــه   َُ اللغــو والزيــادة فــي الكــالم بــالظن، : َكــزاف: فــي الفارســية" ِ والجــزاف َ

: ّوعلـى هـذا نـص صـاحب األلفـاظ الفارسـية المعربـة. وتعني القول بالتخمين في البيع والـشراء
٤١ .  

ْومـــن أعـــرض عـــن ذكـــري فـــإن لـــه معيـــشة ضـــنكا: فـــي القـــرآن الكـــريم: ْضـــنك  )٤( ً ّ ْ َ]  ٢٠طـــه 
ْالــضنك: فــي الــصحاح]. ١٢٤/ ولــم يــشر الــصحاح وال اللــسان وال التــاج إلــى شــبهة . ّالــضيق: َ

ّتعريب في هذه الكلمة وقـد ادعـى كونهـا معربـة أدي شـير فـي األلفـاظ الفارسـية المعربـة  ّ ّ١١٠ 
ْالــضنك: فقــال ْدنــك(ّلــضعف فــي الــرأي والجــسم والــنفس معــرب الــضيق وا: َ ومعنــاه الحيــران ) َ

  ..الطائش العقل من شدة االضطراب والوجع
  . ّهذا التشابه في النطق على تباعده ال يسوغ كون الكلمة معربة: قلت  

التباشـير فـي فـصيح اللغـة معناهـا أوائـل  ((ًقال الشيخ المغربي معلقا على هذه الكلمـة: تباشير  )٥(
ّفالظاهر أن يكون عربي األصـل مـن البـشارة، ويقـول هنـا إنـه فارسـي، . ّ التي تبشر بهالصبح ّ

 قــال فــي ))فيكــون العــرب أو الفــرس أنفــسهم أطلقــوه علــى أوائــل الــصبح لبياضــها المــشبه بــاللبن
وقـال الزمخـشري كأنـه جمـع . التباشير من كل شـيء أوائلـه، جمـع ال واحـد لـه: المعجم الكبير

ولـم يـشر . إلـخ..بـواكيره: طرائـق ضـوئه فـي الليـل، ومـن النخـل: ر من الـصبحوالتباشي. تبشير
  .المعجم إلى شبهة تعريب فيها

ــوزير  )٦(  وضــع ٦٦٦حتــى إنــه فــي المعجــم الــذهبي . ّال دليــل علــى كــون هــذه الكلمــة معربــة: ال
  .للداللة على كونها عربية) ع(بجانبها الرمز 
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) )١(قـــبس( كلمـــة –وهـــي المـــصرية القديمـــة ّوممـــا عـــرب مـــن اللغـــة الهيروغليفيـــة 

ّنبي (وأصلها خبس أي مصباح و  ِ َ
  .ومعناها رئيس العائلة أو المنزل) )٢(

ومعناهـــــا قـــــصر الملـــــك وأصـــــلها ) )٣(بـــــالط(ّوممـــــا عـــــرب مـــــن الالتينيـــــة كلمـــــة 

Palatiumوأصلها ) )٤(قلم( ومن اليونانية كلمة . باالتومKalamosكاالموس .   

 )عبـد( )ثلـج() عنب( أي الكأل )ّأب( )ملح( )لحم( )شهر( )شتاء( وكلمات :قال
 – )يرقـــان( )ورق( )ســـورة() ألوكـــة( أي منظـــوم القـــول )ِشـــعر( )َُهبـــل( )بعـــل( )مـــرء(

َكتــب( ومثلهــا أفعــال ،كلهــا ترجــع إلــى ُأصــول ســريانية أو عبرانيــة  )طــبخ( )ســطر( )َ
                                                 

ُم منهـا بقـبس أو أجـد علـى النـار هـدىّلعلي آتيك : في القرآن الكـريم: قبس  )١( ٍ َ َ  ] ١٠ /٢٠طـه [

ْشعلة من نار، وكـذلك المقبـ: سََالقب" قبس " وفي الصحاح  اس ومثلـه فـي اللـسان ولـم يـشر إلـى أنهـا ِ

 . ّ والتشابه اللفظي ال يقتضي ادعاء التعريب أو عكسه.ّمعربة
ًوردت فــي القــرآن الكــريم فــي نحــو مــن خمــسين موضــعا :ّنبــي  )٢(  الهيروغليفيــة ال تعنــي واتفاقهــا مــع .ٍ

 .ّأنها عربت عنها
ـــالط  )٣( ـــة : ب  وتعنـــي قـــصر Palatiumالتينيـــة، أصـــلها : بـــالط: ٢٧٨فـــي غرائـــب اللغـــة العربي

  .ّ من تالل روميةPalatiumالقياصرة عند الرومان المبني على تل 

وانظــر المعــرب . ثــم اكتــسبت الداللــة علــى القــصر. وهــذه الكلمــة تعنــي بالعربيــة حجــارة البنــاء  

  . ١٤٧والدخيل 

  ":بالط " ًقال الشيخ المغربي معلقا على كلمة   

عربيتـــان وقـــد أخـــذهما مـــن العربيـــة المتكلمـــون ) قلـــم(و ) بـــالط(إن كلمتـــي : ٍولقائـــل أن يقـــول  

" و " بــالط " وال يبعــد أن تكــون . بالالتينيــة واليونانيــة ال أن العــرب أخــذهما مــن تينــك اللغتــين

ًهما من قبيل توارد اللغتـين واشـتراك أهلهمـا فـي اسـتعمال كلمـة ابتـداء مـن غيـر أن وأمثال" قلم 
  ". المؤلف " يأخذ أحدهما من اآلخر 

ولكـن معجـم غرائـب اللغـة العربيـة ذكـر أن . ّلم تشر المعجمات العربية إلى كونها معربـة: قلم  )٤(

  . يهّوهو ادعاء ال دليل عل. قصب: Kalamosقلم : القلم أصلها يوناني

  : ٣٠٦محمد بهجت قبيسي في فقه اللهجات العربيات . وقال د  

ـــم : وكلمـــة   ـــة كمـــا كـــان يظـــن، بـــل وردت فـــي قـــاموس " قل ّليـــست يوناني ُAKKADIAN 

DICTIONARYبمعنى أداة للنقش، وتعني عملية تقليم األشجار أيضا ً.  
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ــــة مــــن كلمــــة )َّأرخ( ــــرة معرب ّ وان هــــذه األخي ــــ)يــــرح(ٕ ــــي معناهــــا ال شهر فــــي اللغــــة  الت
   .)١(السامية

  ) )٦(آمين() )٥(حبر) ()٤(الجزية() )٣(الجبة() )٢(القباء( :ّ ومن المعرب كلمات:قال

                                                 
عنــي أن العربيــة أخــذتها ّلــن نعلــق علــى هــذه الكلمــات ألن وجودهــا فــي العبريــة والــسريانية ال ي  )١(

ًمنها وعربتها فربما كان العكس صحيحا أيـضا، وربمـا كانـت هـذه األلفـاظ فـي اللغـة األم لهـذه  ً ّ
  .اللغات

ّهــو فارســي معــرب، وقيــل: والقبــاء، قــال بعــضهم: ٥١٦ بــرقم ٥٠٣ّفــي المعــرب : َالقبــاء  )٢( هــو : ّ

ّعربــي واشــتقاقه مــن القبــو وهــو الــضم والجمــع عربــي " القبــاء "  الــرحيم كــون ّوقــد أيــد ف عبــد. ْ

 . األصل
ُالجبة ضرب من مقطعات الثياب يلبس، وهي ثوب ": ج ب ب : " في المعجم الكبير: ّالجبة  )٣( ٌ ُ ّ

ّجبب وجباب وال وجه لكونها معربة: وكذلك هي الدرع وجمعها. ّسابغ واسع الكمين ِ ُ . 
ْالجزيـــة  )٤( ّمـــن الـــذمي لقـــاء حمايتـــه، وخـــراج مـــا يؤخـــذ : الجزيـــة": جـــزي " فـــي المعجـــم الكبيـــر : ِ ّ

 . ّوال وجه لكون الكلمة معربة. ّاألرض المجعول على الذمي
ْحبر  )٥( ًقال الشيخ المغربي معلقا في هذا الوضع: ِ ّ:  

المــراد مــن الحبــر هنــا العــالم أو الــصالح مـــن العلمــاء، وهــو بكــسر الحــاء وفتحهــا، والكـــسر ((

. أحبـار اليهـود: ًغالبا فـي علمـاء اليهـود، فيقـالأفصح بدليل أنه يجمع على أحبار، ويستعمل 

  ".المؤلف  " ))وكان منهم كعب األحبار

ْالحبـر" حبـر " وفي المعجم الكبيـر  ًواحـد أحبـار اليهـود، والعـالم ذميـا كـان أو مـسلما والرجـل : َ ً ِ

  .الصالح، والعالم بتحبير الكالم والعلم وتحسينه
ً، وهي ترد في التوراة تصديقا لقول، وتأكيدا  Amen عبرية: آمين: في المعجم الكبير: آمين  )٦( ًٍ

ٍلعهد أو قسم، وختاما لتسبيح أو صالة، وهي فـي هـذا االسـتعمال األخيـر شـائعة فـي صـلوات  ً ٍ

وهـي اسـم فعـل أمـر مبنـي . ُوهي كلمة يختم بها دعاء اهللا ومعناها اسـتجب. اليهود والنصارى

كلمة شائعة فـي اللغـات، واألكثـرون علـى أنهـا " فاعيل " آمين : ١١وفي المرجع . على الفتح

الــذي عــرف بـــ " آمــون " هــي مــن أصــل مــصري ذي عالقــة بعبــادة : عبرانيــة النجــار، ويقــال

ّأمين وعد من آلهة استجابة الدعاء ُ .  
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بط() )٣(تـــــــسبيح() )٢(جبـــــــروت() )١(توبـــــــة( ـــــــس فر() )٤(ِ ْس ـــــــ ِ
 ))٦(طوفـــــــان() )٥(

ْفصح( َ
  .) )٨(ارةَّغف() )٧(

                                                 
ففـي ) الـسامية( وهي مـن األلفـاظ المتداولـة فـي اللغـات ،ال شبهة في عربية هذه الكلمة :توبـة  )١(

 نـــدم وفـــي ، عـــاد: تـــوبbToْ تـــاب وكـــذلك bTa وفـــي الـــسريانية . عـــاد: تـــوبbToالعبريـــة 

   . عاد: ت و بTwbاألكدية 

ً تــاب فــالن إلــى اهللا يتــوب توبــا:وفــي العربيــة    رجــع عــن المعــصية إلــى :ً ومتابــا،ً وتابــة،ً وتوبــة،ْ

   . عن المعجم الكبير.الطاعة
ُالجبـروت والجبـروت :جبروت  )٢( ُ َ  قـال .وتعنـي القـدرة المتناهيـة الفائقـة . الكبـر والعظمـة والجاللـة:َ

  .ْ دخيل من السريانية وهو وهم: قيل:٧٢٣في المرجع 
 ، ســبحان اهللا: الــصالة كمــا تعنــي قــول: وهــي تعنــي.ال شــبهة فــي عربيــة هــذه الكلمــة :تــسبيح  )٣(

 .٥٥٤ عن المرجع . نفي ما ال يليق به تعالى:ًوكالميا
ٍالقبيلـة مـن العـرب، وهـم الـذين يرجعـون إلـى أب واحـد، السبط من اليهـود ك: في اللسان: ِسبط  )٤(

ْســمي ســبطا ليفــرق بــين ولــد إســماعيل وولــد إســحق ُ ِ ّ كلمــة : ١٨٥وفــي غرائــب اللغــة العربيــة . ُ

ّســبط عبرانيــة معربــة  .  وتعنــي قبيلــة مــن قبائــل اليهــود القديمــة االثنتــي عــشرةSebet) ِشــبط(ِ

  . Sabto) ْشبطو(وهي في السريانية بلفظ 
  ).أسفار(سبق ذكرها : ْفرِس  )٥(
َطوفان  )٦( هو المطر الغالـب والمـاء الغالـب يغـشى كـل شـيء وشـدة ظـالم الليـل والمـوت الـذريع : ُْ

  !!.ّوما أدري ما وجه كونها من المعربات ؟... الجارف

ورد فـي قـد تكـون سـريانية إذا كانـت اسـم علـم للطوفـان الـذي : ٥١٠ّجاء في المعرب والدخيل   

: ٦ســفر التكــوين . ( األرض  فهــا أنــا جالــب طوفــان المــاء علــى):العهــد القــديم/ س الكتــاب المقــد(

١٧.(  
ْفــصح  )٧( ْوالفــصح عنــد اليهــود عيــد تــذكار خــروجهم مــن مــصر عنــد أكلهــم : فــي محــيط المحــيط: ِ ِ

وعند النصارى عيـد تـذكار قيامـة المـسيح مـن المـوت . الخروف والمرائر وهم مستعدون للسفر

  .ًوهو يقع دائما يوم األحد بعد نهاية الصيام. رويعرف بالعيد الكبي

 . اجتياز وعبور أو نجاة: بالعبرانية ومعناه) ِفسح(وهو تعريب   
ّغفارة  )٨(  .عبرانية. وشاح يلبسه األحبار في الهياكل: َّالغفارة: في محيط المحيط: َ
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َّقــــداس( ُ
) طــــوبى() وتطــــاغ() )٥(نياحــــة() )٤(نــــاقوس() )٣(قيامــــة() )٢(قربــــان) ()١(

   .))١٠(شمبرار خي() )٩(بنج() )٨(ونجـباب() )٧(سقمونيا) ()٦(زيزفون(
                                                 

ّقـداس  )١( ّوالقـداس عنـد بعـض النـصارى: فـي محـيط المحـيط: ُ ونها فــي ّصـالة مخـصوصة يـصل: ُ
  .قداديس: والجمع. أوقات معينة لها على الخبز والخمر ألجل تقديسهما

ّبمعنــى مــا قــرب إلــى اهللا عــز وجــل) ٢٧المائــدة (وردت فــي القــرآن الكــريم : ُقربــان  )٢( ّ ّ ولــم تــشر . ُ
كلمــة أصــلها : القربــان: وجــاء فــي غرائــب اللغــة العربيــة. ّالمعجمــات العربيــة إلــى كونهــا معربــة

ّي ذبيحة أو نحوها للتقرب من اهللاآرامي وتعن : Qareb) قـرب( مـن Qourbono) قوربونو. (ً
ًقدم عطية ّ ّ .  

... ّيوم البعث يقوم فيه الخلق بين يدي الحي القيوم: يوم القيامة": قوم " في اللسان : القيامة  )٣(
ْقيمثا، وهو بالسريانية بهذا المعنى: هو تعريب: وقيل َِ .  

ّفأما الناقوس فينظر فيه، أعربي هو أم ال:  قال٦٧٦قم بر٦١٧المعرب: ناقوس  )٤( ّ .  
الــضرب فــي : ْوالــنقس.. النــاقوس الــذي تــضرب بــه النــصارى ألوقــات الــصالة: قــال الجــوهري

ــم يــشر أصــحاب المعجمــات إلــى عجمــة هــذه الكلمــة. النــاقوس هــو : قــال ف عبــد الــرحيم. ول
 .ب وعزفّأي دق وضر" نقش"وهو مشتق من " ناقوشا " سرياني وأصله 

ّوما أدري سر وضعها في المعربات. النياحة هي البكاء على الميت بصياح وعويل: نياحة  )٥( ّ. 
  .سبق ذكرها:  الطاغوت وطوبى وزيزفون  )٦(
 ســـــقمونيا –محمــــودة : Convolvulus scammoniaفـــــي معجــــم الــــشهابي : ســــقمونيا  )٧(

نـوع يـستخرجون منـه . لة األصـلوسقمونيا عربية وسريانية من كلمة يونانية مجهو: المفردات(
ًصمغا راتينجيا شديد اإلسهال ً.(  

  . Matricaria ; matricary ٤٤٨في معجم الشهابي : بابونج  )٨(
جــنس نباتـــات عــشبية طبيـــة مـــن الفــصيلة المركبـــة فيهــا أنـــواع تنبــت بريـــة فـــي . مــن الفارســـية

  .بعض أنحاء الشام، وهي قريبة من البهار
  .سبق ذكرها: بنج  )٩(
 Cassia fistulaخيـــار شـــنبر، خرنـــوب هنـــدي : ١١٥فـــي معجـــم الـــشهابي : خيـــار شـــمبر   )١٠(

ّنــــوع يــــستعمل لــــب ثمــــاره . ًمعربــــة قــــديما مــــن الفارســــية) خيــــار شــــنبر(واألولــــى . المفــــردات(
خيـار جنبـر : فارسـيته: خيار شنبر وخيار جنبر: ٥٩ّوفي األلفاظ الفارسية المعربة . لإلسهال

  .ّالقثاء الهندي: يتداوى به، عربيتهوهو شجر له ثمر كالخرنوب، 
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ُزرجــــــــون) ()١(راتيــــــــنج( َ َ
 ))٦(أنبيــــــــق() )٥(قيــــــــراط() )٤(سرســــــــام() )٣(شــــــــيرج() )٢(

ُُأسطقس( ْ
   .))٨(جنزار) ()٧(

                                                 
َراتيـنج: ٦٠٦في معجـم الـشهابي : َراتينج  )١(  كلمـة راتيـنج Resin: rosinعـرق الـشجر، راثـين . ِ

  . Rhetineمن 
  . ّوهي مواد ثالثية تنضحها بعض النباتات والسيما الصنوبريات والبطميات  

ُزرجون  )٢( َ    المستنقع في الخمرة والمطر الصافي : الزرجون:ّفي األلفاظ الفارسية المعربة :َ
ُمركب من زر أي ذهب ومن كـون أي لـون. الصخرة ْ  مقابـل ٧٧٦وهـي فـي معجـم الـشهابي . َ
Vine.  

ٌوصــبغ أحمــر.  الخمــر والكــرم أو قــضبانها– محركــة –الزرجــون : وفــي القــاموس : والزرجنــة. ْ
ّالتخارج والخب والخديعة َ.  

َشــير: ٦٥٤فــي معجــم الــشهابي : شــيرج  )٣( ْ ِج، ســيرج َ ِSesame oil ; benne oil : دهــن
ِالسمسم ْ َسيرج كلمة فارسية األصـل: ٢٣٥وفي معجم غرائب اللغة العربية . ِّ " ْشـيره، معناهـا : ِ

. ١٥٠: وانظـر شـفاء الغليـل. ًحولت الهاء إلى جيم، وهي لغة في شـيرج أيـضا. ِّدهن السمسم
ِالسمسم: ٦٥٤وفي الشهابي  وزعـم فـي معجـم . شورية واآلرامية والعبريـةسامية لها أشباه باآل: ِْ

  .Sicamonغرائب اللغة العربية أن كلمة سمسم يونانية األصل 
َسرســام  )٤( ْ ْ الــسرسام:٩٠ّفــي األلفــاظ الفارســية المعربــة : ِ ّ عنــه حمــى ٌ ورم فــي حجــاب الــدماغ تحــدث:ِ ُ

 .مسرس:  والكرديومنه اآلرامي. َب من سر أي رأس ومن سام أي ورمّ، مركدائمة
ّأعجمــــي معــــرب: والقيــــراط: ٥٠٤ بــــرقم ٤٩٥ّفــــي المعــــرب : قيــــراط  )٥( ولــــم يــــشر إلــــى تعريبــــه . ّ

 أنـــه مـــن اليونانيـــة وأنـــه مـــن ٤٩٦ّوذكـــر ف عبـــد الـــرحيم فـــي المعـــرب . أصـــحاب المعجمـــات
  . Caratالعربية دخل في اللغات األوربية فهو باإلنكليزية 

ً جـــزءا مـــن ٢٤ًونانيـــة، وتعنـــي جـــزءا مـــن ي: القيـــراط: ٢٦٧وفـــي معجـــم غرائـــب اللغـــة العربيـــة   
ّثمر الخروب، فقد كـان بعـض القـدماء يزنـون بحـب الخـروب، وكـل : Kerationأجزاء شيء  ّّ ِ

  . ٦٢٦ّعن المعرب والدخيل . ّ حبة تساوي أوقية٢٤
ْأمـبكس ومنـه فـي الـسريانية: فـي اليونانيـة: األنبيـق:  في المعجم الكبير:ْأنبيق  )٦( ِ أمبيقـا، جهـاز : ْ

ّ يـــستخدم قـــديما فـــي تقطيـــر الـــسوائل والزيـــوت الطيـــارةكـــان واليـــزال يـــستخدم فـــي اســـتخالص . ً
  .٢٨٦وانظر المرجع . الزيوت الطيارة بالتقطير

ُُأسطقس  )٧(  . سبق ذكرها: ْ
ّفــي محــيط المحــيط تحريــف الزنجــار، وهــو الخــضرة التــي تعلــو النحــاس: جنــزار  )٨( ْ وفــي األلفــاظ . ِ

ّمنـه معـدني ومنـه مـا يـستنبط مـن النحـاس بوضـعه فـي دردي : نجارِالز: ٨٠ّالفارسية المعربة  ْ ُ ُ ّ
ْمعرب عن زنكار ومنه اآلرامي) عكر الخل(ّالخل  ّ.  
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ة العربيـة فـي هـذه األزمنـة المتـأخرة ـت اللغــ أما الكلمات األفرنجية التي دخل:قال

) )٢(ارهَبــ(انية ـاأللمـ) Graschen(ّ معـرب ))١(قــرش( منهـا .ّدـًدا ال يحــصيها عـفكثيـرة جـ

   .))٦(بوسطة() )٥(بوليس) ()٤(قنصل) ()٣(ايهَرَس(

   .الخ الخ انتهى ما قاله الفاضل) )٤(كمرك) ()٣(بنك() )٢(بورصة) ()١(اسكله(
                                                 

  . ١٨١: النقود العربية للكرملي: Groschenمن األلمانية : غرش= قرش   )١(

ْغــرش: ٣٠: وفــي الكلمــات الدخيلــة للكــواكبي وتلفــظ بالقــاف " ُغــروش " فــي األصــل التركــي : ِ

وتلفــظ باللهجــات .  وهــو وحــدة النقــد التركــيKurusتكتــب بــالحروف الجديــدة كمــا يلفظونهــا و

ْقـــرش " الـــسورية  ّوقـــدر رجـــح الكـــواكبي أن تكـــون الكلمـــة . كأنهـــا مفـــرد وتجمـــع علـــى قـــروش" ِ
  . ّمحرفة عن األصل األرناؤوطي أو األلماني

عن األتـراك الـذين أخـذوها ) لبارةا(وقد اقتبس العرب المعاصرون لفظ . قطعة من النقود: بارة  )٢(

ًوعشر بارات تساوي قرشا صاغا.عن الفرس   . ١٦٦انظر النقود العربية للكرملي .ً
َســـراي بالتركيـــة، عـــن الفارســـية بمعنـــى القـــصر : ٢٣فـــي الكلمـــات الدخيلـــة للكـــواكبي : ســـراية  )٣( َ

ـــشامية . Sarayســـاراي : ّالملكـــي الفخـــم، وتلفـــظ ْســـرايه(وباللهجـــة ال ـــاء ) َ الـــذي يوجـــد فيـــه للبن

  . دار الحكومة= موظفو الدولة 
وكــان القنــصل . كلمــة التينيــة ومعناهــا مستــشار والجمــع قناصــل: فــي محــيط المحــيط: ُْقنــصل  )٤(

وفـي . في الجمهورية الرومانية صاحب المقام األول من الوالة، تكون له سلطة ملك إلـى سـنة

ة أخرى ألجـل حمايـة حقـوق دولتـه القنصل مأمور ترسله دولة إلى دول: االصطالح المعاصر

  .٤٩:الكلمات اإليطالية. Consolatoمقام القنصل : ّوالقنصلية. وتجارتها وجاليتها
 عـــن الفرنـــسية )Polis(بـــوليس مـــن التركيـــة : ٤٧فـــي الكلمـــات الدخيلـــة للكـــواكبي : بـــوليس  )٥(

Police وهــذه عــن اليونانيــة Politeia كلمــة [ بمعنــى منظمــة بلديــةPolisيــة معناهــا اليونان :

. ًتخصيصا على الموظف من قبل الدولة لحفظ األمـن فـي البلـد) بوليس(وتطلق ] مدينة/بلدة 

  ).شرطي(وهو بالفصحى 
  .ّأن العامة تسمي البريد بالبوسطة) برد( جاء في محيط المحيط :بوسطة  )٦(

البريــد ويعنــي . الحمــل والنقــل، والرســول المنطلــق بكتــاب: وكلمــة البريــد فارســية األصــل تعنــي

ومنهما شاعت الكلمة إمـا مباشـرة .  وكذلك بالفرنسيةPostاآلن نظام التراسل وهو باإلنكليزية 

  .ٕواما عن طريق التركية
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ْ وممــا عــرب مــن اليونانيــة جــرن:وقــال غيــره ُ
ّ وأس(grone) أصــلها اليونــاني )٥(

)٦( 
  . (ousia)من 

  

ّرثي◌ُوخ ّ ْ
َ وسقر(grute) من )١( َ

 (Sema) من )٣( وسيما أو سيمياء(Sacer) من )٢(

   .(Sandux) من )٤(وسندس
                                                                                                                         

ًإسبانية، وهي السلم، والسلم المتحرك، وربما كانت ألواحـا مـن الخـشب: إسكله  )١( : ًويقـال أيـضا. ّ
نها بمعنــى المينــاء أو الخلــيج وهــو  وكــانوا يــستعملو١٢٥: ١تكملــة المعــاجم . ٕســقالة، واصــقالة

  .المراد هنا
ّســوق مــستمرة منتظمــة تقــوم علــى أســاس : Bourseالبورصــة : فــي المعجــم الكبيــر: بورصــة  )٢(

ّتالقي العرض والطلـب، تعقـد فيهـا بيـوع تجاريـة عاجلـة يـتم تنفيـذها فـورا، أو آجلـة يؤجـل فيهـا  ً ُ
: ٤٩المحاســني فــي الكلمــات اإليطاليــة . وذكرهــا د. ٍتــسليم البيــع وأداء الــثمن إلــى أجــل الحــق

  .Borsaبورصة 
ـــك  )٣( ْبن ٍهـــو رأس مـــال يوضـــع فـــي محـــل : ّمعـــرب، ج بنـــوك وبنوكـــة قـــال فـــي محـــيط المحـــيط: َ

ًمخــصوص ألجــل أعمــال مخــصوصة وتحــت إدارة وشــرائع معينــة، ويطلــق أيــضا علــى المحــل 
: وفي المعجم الكبيـر. الذي يوضع فيه ذلك وعلى أصحاب المال أنفسهم وعلى مديري العمل

مؤســسة تقــوم بعمليــات االئتمــان بــاإلقراض واالقتــراض وقــد أنــشئت مؤســسات : Bankالبنــك 
.. بنـك الـدم، وبنـك العيـون: ًحديثة تؤدي خدمات معينـة أطلـق عليهـا مجـازا اسـم البنـك، فيقـال

  .مصرف: ّإلخ وقد عربت في بعض الدول العربية إلى
ْالمكـس، بفـتح : [هـو بالعربيـة الفـصحى) وك، بالكـاف الفارسـيةْكمر(بالتركية : جمرك= مرك ُك  )٤(

 أي (Coumeros)وفـــــي رأي األب أنـــــستاس مـــــاري الكرملـــــي مـــــن أصـــــل يونـــــاني ] فـــــسكون
ْالجمـرك فـي التركيــة كمـرك: وفـي المعجـم الكبيــر. ١٧: الكلمـات الدخيلــة.التجـارة ْجعـل يؤخــذ : ُ ُ

  . ْكسَم: وعربيته. على البضائع الواردة من البالد األخرى
ْجـــرن  )٥( وردت فـــي المعجـــم الكبيـــر بمعنـــى البيـــدر والموضـــع الـــذي يجفـــف فيـــه التمـــر والثمـــار : ُ

ُوحجر منقور يصب فيه الماء فيتوضأ به ويـسميه أهـل المدينـة ُ ْ َ المهـراس، ووعـاء مـن خـشب : ٌ
ّكجـرن الكبـة وجـرن الـبن: وزاد فـي محـيط المحـيط. ونحوه تدق فيـه التوابـل ونحوهـا َولـم يـشر . ّ ُ

ّإلى أنها معربة، ويبدو أن من ادعى كونها معربة استند إلى التشابه اللفظي ّ ّّ ّ. 
ُاألس واإلس واس:ّأس  )٦( ّ ُّ ّأصــل البنــاء، ومبتــدأ كــل شــيء ولــم أر مــن أشــار إلــى كونهــا معربــة: َ ْ َ َ .

أي كــل . ُوهــي نقــد رومــاني قــديم، ويــشكل عــشر الــدينار) as(إال إذا كــان المؤلــف يريــد اآلس 

  . في هذا الكتاب) دينار( دينار وانظر كلمة عشر آسات
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 )٦( قـــسطار.)٥( اصـــطرالب. بطاقـــة. ســـجنجل:ً ومـــن اليونانيـــة أيـــضا:وقـــال آخـــر

 .)٩(يدـ قرمــ.)٨(قنطــرة . قنطــار.)ُأجــود النحــاس( )٧( قبــرس.)وهــو الجهبــذ أي الــصيرفي(
                                                                                                                         

ّخرثي  )١( أثـاث البيـت وأسـقاطه : ّالخرثـي: فـي الـصحاح((: علق المؤلف في هذا الموضـع بقولـه: ُ
ّوهذا يشعر بأن الخرثي غير النفيس من األثاث ُ((.  

ّالخرثي:  المعجم الكبيريوجاء ف   ْ ع، ومـن أثاث البيت، وأردأ المتا: أسقاط أثاث البيت، وقيل: ُ
  . الكالم ما ال خير فيه

  .سبق ذكرها: سقر  )٢(
ِّالسومة والسيمة والسيماء والـسيمياء: جاء في لسان العرب: سيما أو سيمياء  )٣( ّ وفـي . العالمـة: ّ

عالمــة، : ســيماء: ٢٦٠وفــي معجــم غرائــب اللغــة العربيــة . العالمــة: ّالــسيما: المعجــم الوســيط
  .كلمة يونانية األصل

ْسندس  )٤(   .ق ذكرهاسب: ُ
  . ًمرت سابقا: السجنجل والبطاقة واإلصطرالب  )٥(
ْقِ◌ســطار  )٦(  هــو الميــزان ولــيس بعربــي، – بــضم القــاف وكــسرها – ٥١٨ بــرقم ٥٠٤ّالمعــرب : ُ

: وقــال قــوم. وهــو راجــع إلــى معنــى الميــزان. ويقــال للــذي يلــي أمــور القريــة وشــؤونها قــسطار
الذي يلي أمور : وأقرب هذه المعاني: الرحيمقال ف عبد .التاجر: وقالوا. الصيرفي: القسطار

 بالالتينيــة، وهــو موظــف رومــي كــان يقــوم بأعمــال Quaestorّالقريــة وشــؤونها وهــو معــرب 
ًمختلفة فكان يعمل نائبا عاما وقاضيا في قضايا القتل وخازنا ألمـوال الدولـة ومنـه  ً ً قـسطاور " ً

) قاسـطيريا(ًرفي أيـضا ففـي الـسريانية بالسريانية بمعنى الخازن ثم اكتسب اللفظ معنى الـصي" 
  . ّالصرافة وأخذته العرب بهذا المعنى

  . ٌوما ذكره الجواليقي أن القسطار بمعنى الميزان وهم منه ولعله يقصد القسطاس  
= = = = وفـي ثغـور: التهـذيب. ًال أحـسبه عربيـا: موضع، قال ابـن دريـد: ُقبرس: في اللسان  )٧(

ُالقبرســي مــن النحــاسو. الــشام موضــع يقــال لــه قبــرس ًوأراه منــسوبا إلــى قبــرس : قــال. أجــوده: ّ
 ومـــن ٢ كـــم٩٢٥٢وقبـــرس جزيـــرة فـــي البحـــر المتوســـط مقابـــل ســـاحل الـــشام مـــساحتها . هـــذه

  .١٣٦٨انظر موسوعة الميسرة . معادنها النحاس
 . سبق ذكرهما:  قنطرة–قنطار   )٨(
ْقرميد  )٩( َهو القرميد والقرمد: ِ ْ َوالمقرمد. ّاآلجر: ِ   . المبني باآلجر: ْ



 ١٩٣

أي غرفــة مــن ) البيــت الــصيفي ()٣(زر طــ.)المخــدع أو البيــت الــشتوي()٢( قيطــون.)١(تريــاق

قعهــا مــن مهــب الــريح فــال تــصلح الـدار تــصلح للــسكنى فيهــا فــي فــصل الــصيف لحــسن مو

   .)٦(سقنقور. )٥(سفنطإ .)٤( ألن تقوم مقام فيلالالطزر

 .)ميــزان الــدراهم ()٤(طونقارســ. )قالــه الثعــالبي( )٣( فــردوس.)٢( قولــون.)١(قــولنج

ْ هر.)الجزر الذي يؤكل( )٥(إصطفلين ْكولةِ َ
أو بـالعين ( )٧(ازذالغيـ) المرأة الضخمة( )٦(

  .هو الحمار) لةالمهم
                                                                                                                         

ــــرحيم ــــد ال ــــدا(هــــو بالروميــــة : قــــال ف عب ــــدا(بمعنــــى اآلجــــر، ومنــــه ) كرامي ــــدا(و) قرمي ) قرامي

ّوعــرب قراميــد، وصــادف هــذا البنــاء بنــاء الجمــع فــي العربيــة فاشــتق منــه المفــرد . بالــسريانية

ْقرميد وقرمد َْ ِ.  
 . سبق ذكرها: ترياق  )١(
ْ معرب، وهـو بيـت فـي جـوف بيـت، وهـو المخـدع ّأعجمي: ٥٤٢ برقم ٥٢٠ّالمعرب : قيطون  )٢( ُ ٌ ّ

  . بالعربية

ّ والزبيـــدي أنـــه رومـــي معـــرب٢٠٩ذكـــر الخفـــاجي: قـــال ف عبـــد الـــرحيم   وهـــو صـــحيح، فهـــو . َّ

ْكويتون( ويعنـي غرفـة النـوم، غرفـة ) قيطونـا(ومنـه بالـسريانية . غرفة النوم: باليونانية ومعناه) ْ

 . داخلية، قسم النساء في البيت
َالطـــزر: فـــي محـــيط المحـــيط: طـــزر  )٣( تـــزر بالفارســـية وفـــي المعجـــم : ّالبيـــت الـــصيفي، معـــرب: َ

 .بيت شتوي. قصر: طزر: ٤٥٧الذهبي 
ّالمغنـى أو الـدارة أو : ٦٨اقترح لها محمود تيمور في معجـم ألفـاظ الحـضارة :  Villa: الفيال  )٤( ْ

  ) في الريف أو الضواحي(ْدارة، مغنى، فيال : وفي المورد. ِّالفلة
  . سبق ذكرها: إسفنط  )٥(
جنس حيـوان مـن العظـاء : Seincus( Skink(سقنقور : ٦٦٦في معجم الشهابي : سقنقور  )٦(

ًالقصيرات األلسنة والفصيلة السقنقورية منه نـوع شـائع يحفـر فـي الرمـل كانـت تعـزى لـه قـديما 

ّفعالية في شفاء األمراض الجلدية يسمى  ّAdda .  
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ْلجـــــين تعريـــــب) فارســـــية أو يونانيـــــة()١( فـــــرن.)يونانيـــــة()٨(س تـــــر:وقـــــال آخـــــر َ ُ
)٢( 

(Lagena)ّيــم .)يونانيــة()٤( قنينــة).روميــة()٣( فلــس َ
وس )ســريانية()٥( ُــقرب َ َ

) يونانيــة ()٦(

   .)فارسية أو رومية( )٧(فسطاط
                                                                                                                         

 . سبق ذكرها: قولنج  )١(
ًالقولــون والكولــون يونانيــة، معــى غلــيظ صــفيق، ) قــول( فــي محــيط المحــيط Colon: قولــون  )٢(

ّوهذا المعى يعرض فيه القولنج في األكثر ومنه اشتق اسمه ِ .  
  .سبق ذكرها: فردوس  )٣(
: ٨وفـي تكملـة المعـاجم . أعجميـة. ميزان الذهب: القارسطون: في محيط المحيط: قارسطون  )٤(

 قاريستيون اليونانيـة التـي تعنـي الميـزان الـذي اسـتخدمه أرشـميدس قـد لفظة): قرسطون (٢٢٣
. أصــبحت قارســطونا بالــسريانية وقرســطون بالعربيــة وقارســطون وهــو الــذي تــوزن فيــه الــدراهم

 . ُ كتاب القرسطون لقسطا بن لوقا٣٥٣وذكر ابن النديم في الفهرست 
 ليــست بعربيــة محــضة وعــن ابــن اإلصــطفلينة كــالجزرة: ٦٥ بــرقم ١٥٥ّالمعــرب : إصــطفلين  )٥(

. ًلغة شامية، الواحدة إصـطفلينة وهـي المـاء أيـضا. الجزر الذي يؤكل: اإلصطفلين: األعرابي
ففيــــه " وهـــي المـــاء" أمـــا قولــــه . هــــو يونـــاني ومنـــه اســــطفين بالفارســـية: قـــال ف عبـــد الـــرحيم

ان وهـــو نبـــت يـــشبه الجـــزر كمـــا فـــي اللـــس" المـــشا " تـــصحيف والـــصواب كمـــا فـــي التهـــذيب 
  ). مشى(

َهركولة  )٦( ْ   :علق الشيخ المغربي مؤلف الكتاب على هذه الكلمة بقوله: ِ
كــان مفــرط الــضخامة ) جــوبيتر( ابــن زفــس (Hercule)فــي األســاطير اليونانيــة أن هركــول ((

ٍوالقوة، وقد اشتقت اللغات األوربية من اسمه كلمـات بهـذا المعنـى، وكـذلك اللغـة العربيـة علـى 

المـــرأة الـــضخمة العظيمـــة الفخـــذين : ِْالهركولـــة علـــى وزن برذونـــة: معـــاجممـــا يظهـــر، ففـــي ال
ّحم أبو عبيدة فزاره جماعة و. والجسم سـله عـن الهركولـة : كان في حالة هـذيان، فقـالوا لطبيبـهُ
لــم : قلــت. ))الــضخمة األوراك: مــا الهركولــة ؟ قــال: قــال! مالــك : يــا أبــا عبيــدة، قــال: فقــال لــه

  .ّإلى كون هذه الكلمة معربةتشر المعجمات العربية 
  :ًقال المؤلف معلقا على هذه الكلمة: العيذار= الغيذار   )٧(

عربيــة " الغيــذار"مــا أحــسب كلمــة : ّوعــزاه فــي القــاموس إلــى ابــن دريــد، لكــن ابــن فــارس قــال(([
ّ وفــي اللغــة اليونانيــة كلمــة بمعنــى الحمــار تــشبهها، ومــن ثــم عــد بعــض الفــضالء ))صــحيحة َّ َ

  ].ّفيما عرب من اليونانية" الغيذار " كلمة المعاصرين 
يقـال للحمـار : قـرأت فـي كتـاب ابـن دريـد: عـن األزهـري": غذر " جاء في لسان العرب : قلت

ْغيذار، وجمعه   .وال أدري عيذار أم غيذار: ولم أره إال في هذا الكتاب، قال: غياذير، قال: َ
ْتـــرس  )٨( ِتـــريس : Terisتـــأخرة واآلراميـــة اليهوديـــة فـــي العبريـــة الم": تـــرس" فـــي المعجـــم الكبيـــر :ُ

  .)خشبة توضع خلف الباب إلحكام إغالقه: ُِ ثربوسBvpeo'sفي اليونانية (ُّْوالترس
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ة ّـــــقف
ج) قيـــــل التينيـــــة( )٨( ُـــــدمل ْ ُ

حبـــــل ( )٣(سْلـــــَ ق)روميـــــة( )٢( ســـــوار)حبـــــشية( )١(

ِّقمين)  يونانية.السفينة َ
ِّونلفظه قميم ()٤(    .ّ رومية)َ

                                                                                                                         
ّما يتوقى به في الحرب ج: ّوالترس من السالح   َ ُأتراس وتراس وترسة وتروس: ُ ٌ َِ ِ .  

 . سبق ذكرها: فرن  )١(
ْلجين  )٢( َ ُاللجين) لجن(في التاج : ُ ْ َ ّفضة، ال مكبر لهال: ُّ َّ ًجـاء مـصغرا كالثريـا والكميـت ولـم تـشر . ِ

) لجانـة( فقـد جعلهـا دوزي مقابـل Lagenaأمـا الكلمـة الالتينيـة . ّالمعجمات إلى كونها معربـة

: ٩انظـــر تكملـــة المعـــاجم . ّوهـــي جـــرة طينيـــة كبيـــرة ذات عنـــق ضـــيق ومقـــابض مـــن الطـــرفين

٢١٤، ٢١٣ .  
 .سبق ذكرها: فلس  )٣(
ِقنـان، نـادر، وفـي : ِوالقنينة من الزجاج الذي يـشرب فيـه، والجمـع: ٨٦: ٦في المحكم : قنينة  )٤(

ّوالقنينــة كــسكينة: قــنن(التــاج  ِ : ّولــم يقيــده الجــوهري بالزجــاج والجمــع) إنــاء مــن زجــاج للــشراب: ِ

  .والجمع قناني... وفي محيط المحيط... ِقنان، نادر
  .سبق ذكرها: ّيـم  )٥(
ُقربــوس  )٦( ُحنــو الــسرج، والقربــوس لغــة فيــه: ََالقربــوس): قــربس(ن فــي اللــسا: ََ ْ ْ . وجمعهــا قــرابيس. ِ

ََوللسرج قربوسان   . ّمقدم ومؤخر. ْ

وتعريبـه ظـاهر، ُأخـذ عـن : قـال األب المـنس: ََالقربوس: ١٢٤: ّوفي األلفاظ الفارسية المعربة  

) ْخربـشته(ي وعندي أنه مأخوذ عـن الفارسـ: قال أدي شير.  بمعنى األساسKripisاليوناني 

ّوهو التل المتنفخ قمة المقعر الطـرفين ويطلـق علـى كـل مـا يـشبهه مـن القبـر والخيمـة والـسنام  ً ّ
  . أي ظهر) بشته(أي حمار ومن ) خر(والتابوت وهو مركب من 

ّوالفـــسطاط فارســـي معـــرب:  وفيـــه٤٩٣ بـــرقم ٤٨٤ّالمعـــرب : ُالفـــسطاط  )٧( ّ والفـــسطاط بيـــت مـــن . ُ

ّالشعر وبه سمي مصر ا ْ   . لعتيقة التي بناها عمرو بن العاصَّ

ٍ ومعناه المعسكر ويطلق أيضا علـى نـوع Fossatumّهو التيني وأصله : قال ف عبد الرحيم   ً
  .من الخيمة

ّقفــة  )٨( َُّالزبيــل، والقرعــة اليابــسة أو كهيئــة القرعــة تتخــذ مــن خــوص ونحــوه : ُّالقفــة: فــي اللــسان: ُ
 .ّ لكونها معربةًوال أرى وجها.. تجعل فيها المرأة قطنها
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َّ الكــــرز اللئــــيم وهــــو دخيــــل فــــي العربيــــة وتــــسميه الفــــرس :المخــــصصوفــــي    ُ

ّكـــرزي
ّالهفتـــق األســـبوع معـــرب هفتـــه وهـــو فارســـي يقـــال أقـــاموا  :التـــاجي  وفـــ. ا هــــ)٥( ّ

   .)٦(ًعندنا هفتقا أي أسبوعا

ّ الـسنبك مقــدم الحـافر فارســي تكلمـت بــه العــرب :عـن ابــن دريــدالمخــصص وفـي  ّ
منحوتـــة مـــن كلمتـــي  وكلمـــة رونـــق بمعنـــى الحـــسن والبهـــاء فارســـية األصـــل .)٧(ًقـــديما

                                                                                                                         
ْدملـــج  )١( ًدملـــج الـــشيء دملجـــة ودملجـــة ودمالجـــا): دملـــج(فـــي المعجـــم الكبيـــر : ُ ْ ِْ ًِ ً ّضـــمه وســـواه : َ ّ

ُوالـدملج والـدملج. ُوأحسن صنعته كما يدملج الـسوار ُّ ْالمعـضد، ، وهـو مـا يحـيط بالعـضد مـن : ّ ِ

ّالحلي  .ولم يشر المعجم إلى أصل حبشي لها. ُ
ُّالـسوار والـسوار) سـور(في اللسان : ِسوار  )٢( األخيـرة جمـع (ِسـوار المـرأة والجمـع أسـورة وأسـاور : ِّ

  .ّولم يشر المعجميون إلى أنها معربة) الجمع
ْقلس  )٣( ّفأمـا القلـس لـضرب مـن الحبـال فلـيس بعربـي صـحيح:  وفيه٥٢٥ برقم ٥٠٩ّالمعرب : َ َْ .

كلـوس : نية من اليونانيـةوهو دخيل في السريا) قلسا(هو سرياني وأصله : قال ف عبد الرحيم

Kalos٢٦٥وانظر معجم غرائب اللغة العربية . ْ وتعني الحبل.  
ِقمـــين   )٤( قمـــيم هـــو موقـــد النـــار، ومـــن المـــشايخ يوســـف : ٢٢٠جـــاء فـــي شـــفاء الغليـــل : قمـــيم= َ

ّالقميمي، سمي به ألنه كان يسكن في قميم حمـام نـور الـدين الـشهيد وفـي تكملـة المعـاجم  ّ٨ :

ّأتـون، قمـين، حيـر، أي أتـون الكلـس، فـرن : قمينـا: يونانيـة كـانيوز وبالـسريانيةِقمين بال: ٣٨٥ ّ
  . الكلس

ّالكرز:  وفي القاموس١٤: ٣المخصص   )٥( ّ اللئيم كالمكرز والخبيث كالكرزي فيهما:ُ ْ ُ وقـال فـي . ّ

ّ والكـــرز والكـــرزي٦/٤٥٩المحكـــم  ّ ّوالكـــرز. العيـــي اللئـــيم: ُّ ّالنجيـــب والكـــرز الرجـــل الحـــاذق، : ُ
  .وكالهما دخيل في العربية

ـــاج العـــروس   )٦( َالهفتـــق: ( وفيـــه٢٥: ٢٧" هفتـــق"ت ْ ـــه الجـــوهري، وهـــو األســـبوع ) َ كجعفـــر، أهمل

ّفارسي، معرب ْهفته: ّ َ ْ ًأقاموا هفتقا، أي أسبوعا: ويقال.. َ ً.  
: ُّالــسنبك ٩٥ : وفــي األلفــاظ الفارســية٣١١ :٣ّ والعبــارة بنــصها فــي الجمهــرة ١٤٥ :٦المخــصص   )٧(

ًســـي محـــض وهـــو تـــصغير ســـنب ومعنـــاه طـــرف الحـــافر، ويطلـــق علـــى الرجـــل أيـــضا وهـــو فار ْ ِ ْ ُ ّ
ْمشتق من سنبيدن أي حفر ونقب ُ. 



 ١٩٧

ّ فارسـي مؤلـف مـن كلمتـين )٢( والبـستان.)١( بمعنى حـسن)نيك( بمعنى وجه و )روى( ّ
 استعمله العـرب مـع ، مكان والبستانيان حارس البستان وخادمه)ستان( رائحة و )بو(

ي العربيـــة ّفـــسر كلمــة التــاحصـــاحب التكملــة  بــل إن ،)يالتـــاح(ة مــلأن فــي لغــتهم ك

ل مـصر وأهـقـول اليـوم البـستاني ون) )٣(ي هو البستانيانالتاح( فقال .بالكلمة الفارسية

انبْالباغ( وأهل العراق .يسمونه الجنائني
ْالبغوان(و) )٤( َ ومخـرق. وهمـا فارسـيتان.)َ َ ْ َ

)٥( 

َالرجل مخرقة موه وكذب َ َّ َ َ ْ ْ وقيل من الخرق وهو خلـق . قيل هو من مخاريق الصبيان.َ َ َْ
 وقـــال بعـــض الفـــضالء المعاصـــرين هـــي .هـــي كلمـــة مولـــدةالجـــوهري  وقـــال ،الكـــذب

للغــالم الحــسن الوجــه ) )٦(ميــسون( كمــا أن ، أي طريقــة كاذبــة) راهمــاخ(فارســية مــن 

 للداللـة )دان( خمـر و)مـى( مـن )٧()ميـدان( و. نظيـر)سون( خمرو )ْمى(ّمعرب من 

   .على المكان
                                                 

َالرونق  )١( ْ : ورونـق الـشباب. ماء السيف وصفاؤه وحـسنه: الرونق): رنق(في الصحاح واللسان : َّ

ـــه ومـــاؤه، وكـــذلك رونـــق الـــضحى ـــة إلـــى أنهـــا معر. أول ـــم تـــشر المعجمـــات العربي ّول ـــةّ وفـــي . ب

أي ) نيــك(أي وجــه ومــن ) رو(مركــب مــن . الرونــق حــسن كــل شــيء: ٧٤: الكلمــات الفارســية

 . صبيح حسن
ْالبستان  )٢(   . سبق ذكره: ُ
  .٣٨٠: ٦) ١ت ح(التكملة للصاغاني   )٣(
  . ١٠٠المعجم الذهبي . بستاني. حارس الحديقة: ْالباغبان  )٤(
ْمخــرق  )٥( ــ: ١٤٣فــي األلفــاظ الفارســية : َ ْة معربــة مــن مــاخ ره، ومعناهــا الطريقــة الكاذبــة المخرق ّ

  . مخرق: ومنها اشتق فعل

َالممخــرق": مخــرق"وفــي اللــسان    وقــد . ّالممــوه وهــي المخرقــة مــأخوذة مــن مخــاريق الــصبيان: ْ

 . سبق ذكرها
ْالميسون من الغلمان:  قال أبو عمرو٦:٣١٥في التكملة للصاغاني : ميسون  )٦( ّالحـسن القـد، : ِ ُ

ّوجــه، ووزنــه فيعــول أو فعلــون، مــن مــاسالحــسن ال ْ َ ٌَ ًوقــد ســموا ميــسون وماســنا. ْ َ والكــالم فــي . ّ

ولـم يـشر إلـى " مـيس " وذكرهـا محـيط المحـيط فـي . ّولـم يـشر إلـى أنهـا معربـة" مسن " التاج 

  . ّأنها معربة
  : بقوله" الميدان " علق المؤلف على كلمة   )٧(



 ١٩٨

ّهـذا مثـال مـن المعربـات ممــا ال يكـاد يخلـو منـه كتــاب أو خطـاب  وأمـا اإلحاطـة بهــا .ٌ

ِفــال تتــأتى لنــا إال إذا أردنــا أن نفــرد  ًلهــا معجمــا خاصــاُ ًَّ َ ومــن تــصفح كتــب اللغــة ومعــاجم .ُ ّ
ّمتونها لحقه الدهش من كثرة تلك المعربات وانسيابها فـي ُ َ  وتـضاعيف كـالم ، أحنـاء لغتنـاَّ

     .أدبائنا وشعرائنا

ُوأرى أن معظـــم هـــذه الكلمـــات التـــي ســـردناها قـــد عربـــه العامـــة والتجـــار وأربـــاب  ّ ُ َّ

 . أمـا اسـطرالب.ن فـي الـبالد ويمتزجـون بـاألممالصنائع والمستبضعون الذين يـضربو

ْ طلــسم.)١( فلــسفة. تريــاق.امـ برســ. كيمــوس. بنكــام.وانـكيــ َ ِ
 فقــد )١( وأمثالهــا)٣( كيميــا.)٢(

                                                                                                                         
" ُتبـاع وتـشرب فـي الـساحات العامـة، فـإذا قـالوا كأن الخمر كانت في مدن الفـرس األقـدمين ((

ّأرادوا الـــساحة العامـــة حيـــث يجتمـــع النـــاس للهـــو والمـــسرات وشـــرب الخمـــور، فعربهـــا " ميـــدان  ّ
  .))العرب وأطلقوها على كل ساحة متسعة، وخاصة ساحة سباق الخيل

ّ على أنه أعجمي معرب٦٢٧ برقم ٥٨٠ّذكره في المعرب : قلت بـذكر ذلـك وانفرد ابن دريد . ّ

  . ٣٠١: ٢في الجمهرة 

  .وذكره الفيروز في م د ن" م ي د " وقد اختلف اللغويون في اشتقاقه فذكروه في 

ّوهذا االختالف في اشـتقاقه يؤيـد رأي ابـن دريـد أنـه معـرب، غيـر أننـا لـم : قال ف عبد الرحيم
" البرهــان صــاحب "ّصــحيح أنــه يوجــد فــي الفارســية، لكــن . ًنجــد لــه أصــال فــي اللغــات األخــرى

  .ّينص على أنه عربي

ّوعلـــى رأيـــي أن الميـــدان فارســـي األصـــل، وهـــو : ١٤٨وقـــال ادي شـــير فـــي األلفـــاظ الفارســـية 
ّوهــي مــن األدوات التــي تلحــق األســماء فتــدل علــى ) دان(أي الــشراب ومــن ) ِمــي(مركــب مــن 

َّفسموا في أول األمر ميدانا المحـل الـذي كـانوا يـشربون فيـه الخمـر،. الظرفية ً  ثـم أطلقـوه علـى ّ

 .وهو ميدان بالتركية والكردية. ّالفسحة المعدة للسباق ولعب الخيل
  .هذه الكلمات سبق التعليق عليها  )١(
ْطلـــسم أو الطلـــسم  )٢( ِّْ ِ ّعبـــارة عـــن تمـــزيج القـــوى الـــسماوية الفعالـــة بـــالقوى : فـــي محـــيط المحـــيط: َِ

ْاألرضــية المنفعلــة بواســطة خطــوط مخــصوصة يــستخدمها مــن يتعــا ّطى هــذا الفــن ليــدفع كــل َ

باليونانيــة " تالــسما "ّوالكلمــة معربــة عــن . وربمــا أطلــق ذلــك علــى تلــك الخطــوط نفــسها. ٍمــؤذ

ْومعناها جزية أو تالسمس ومعناها تكميل ج طالسم وطلسمات ِ َِ. 
 . سبق ذكرها: كيميا  )٣(



 ١٩٩

القرون اإلسالمية األولى كما دخـل إليهـا فـي هـذا العـصر دخل إلى اللغة العربية في 

 )٧( والميكـروب)٦( والمالريـا)٥(د والتيفوئيـ)٤(وغراف والفونـ)٣( والتلفـون)٢(كلمات التلغراف
                                                                                                                         

  : ّعلق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )١(

ْفـــيج(و) بريـــد(و ) كاغـــد(و ) بـــاغ (بمعنـــى الـــسيدة و" ســـت " ومنـــه كلمـــة (( والفـــيج رســـول ). َ

ّالسلطان الذي يسعى على رجليه، فارسي معرب، وقيل هـو الـذي يـسعى بالكتـب، أي يحمـل : ّ

ٕالرسائل بين التجار من بلد إلى بلد، فهو كعامل البريد في هذه األيـام، وان كـان عامـل البريـد 

ِوفــي الكتــاب الثــاني مــن نــشوار المحاضــرة ) بيــسكليت(ّاليــوم ال يعــدم ركوبــة ولــو ممــا يــسمونه 

ًقصة ذكر فيها فيجا كان ينقل الكتب بين التجار  . ٢١٢: ١انظر نشوار المحاضرة . ))ٌ
َالتلغــــراف   )٢( َْTelegraph : نظــــام لالتــــصاالت الــــسلكية والالســــلكية، يــــتم بــــه إرســــال الرســــائل

ًمــن نقطــة وشــرطة كهربائيــا ٍباســتعمال إشــارات مــصطلح عليهــا تنتقــل عبــر قنــاة إرســال بــشفرة 

  . المعجم الكبير. إلى مسافات بعيدة، وتستقبل على شرائط ورقية
ُالتلفون   )٣( ِّTelephone : ُجهاز كهربي ينقل األصوات واألحاديث من مكان إلى آخـر، عـرف

ّزماناباسم المسرة، ثم عرف باسم الهاتف، وعرب اللفظ األجنبي في بعض البالد العربية ّ َ ِ ً.  
الفــــونغراف جهــــاز آلــــي يخــــرج األصــــوات المــــسجلة علــــى : Phonographeفونــــوغراف ال  )٤(

   .- الوسيط –ّأسطوانات خاصة بإبرة وسماعة، وقد يكون له بوق 
ّحمـى تيفيـة : التيفوئيد  )٥( ّTyphoide :وتطلـق الفرنـسية . ٍمـرض مكروبـي معـد يـصيب اإلنـسان

. ئيديــة ويقــال تيفــود وتيفوديــةًأيــضا علــى بــضعة أمــراض تــصيب ذوات الحــافر وتنعــت بالتفو

  ).تيفوئيد(الصحاح في اللغة والعلوم 
َالبـرداء، البـردة : Malariaالمالريا   )٦( َ ّ سـماها مجمـع مـصر األجميـة، مـرض خبيـث يـصيب –ُ

ّاإلنــسان والفــرس والبغــل، ســببه بــوغ حيــواني يعــيش طفيليــا فــي الــدم فيحلــه وبعــض البعــوض . ً

  . وانهي التي تنقله إلى اإلنسان والحي

  ). برد(عن الصحاح في اللغة والعلوم   
ّســماه مجمــع مــصر حييــا تــصغير حــي ثــم عــدل إلــى التعريــب .Microb :جرثومــة ،:الميكــروب  )٧( ً ُ ّ. 

ّالمعرب أصبح شائعا وكذا الجرثومـة حـي مجهـري وحيـد الخليـةولفظ المكروب  ّ ّ ً عوامـل والمكروبـات . ّ

 عـــــن الـــــصحاح فـــــي اللغـــــة والعلـــــوم .لمعديـــــةاالختمـــــار وانحـــــالل المـــــواد العـــــضوية واألمـــــراض ا

  ).مكروب(
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ََ ونحوهــــا ممــــا جاءنــــا بــــه نقلــــة العلــــوم العــــصرية ومترجموهــــا ولــــم يــــروا )١(والتلــــسكوب َ
  .مندوحة من تعريبه

ً نموذجا منها قد نقلها إلى لغتنا أسالفنا الـذين ًالعلمية القديمة التي ذكرنا آنفاوالكلمات 
 والسيما مـا كـان مـن ذلـك .صلية كاليونانيةاشتغلوا في ترجمة العلوم والفنون عن لغاتها األ

 حينمـا عقـدت المجـامع وأنـشئت دور ،في زمن النهضة العربية العباسية وخاصة المأمونيـة

 فـــصار يؤمهـــا كبـــار العلمـــاء ألجـــل النظـــر فـــي مـــا ينقلـــه أولئـــك المترجمـــون مـــن ،الحكمـــة

حـــدت طريقتهـــا  وبـــذلك انـــتظم أمـــر تلـــك العلـــوم وات.الكلمـــات األعجميـــة ونقـــدها وتـــدوينها

 وهذا ما نصبو إليه في هذه األيـام ونحـسبه مـن .واصطالحاتها بين أربابها المشتغلين فيها

   . وانتشار العلوم على أنواعها في ما بيننا، تقدمنا واتساع نطاق لغتناأكبر دواعي

  

  رط التعريبــش
  

ًقلنا أوال  لـم يكونـوا  والعـرب،ّ إن حد التعريب أن تـتكلم العـرب بالكلمـة األعجميـة:َّ

 ولم يكونوا يعرفـون مـن لغـاتهم كمـا .يخالطون األعاجم كما نخالطهم نحن لهذا العهد

َّ لذلك كانت ألسنتهم غيـر ممرنـة علـى النطـق بالكلمـات األعجميـة.رف منها نحنعن َ ُ. 

َوأســماعهم غيــر مستأنــسة بلهجتهــا  َّ فمــن ثــم كــانوا إذا .َمتهــا استئناســنا نحــن بهمــانغوُ ِ

 إال مـا ، إلى صيغها وأوزانهـا)٢(ُّرغوها في قوالب كلماتهم العربية وردوهاعربوا كلمة أف

   .ندر
                                                 

ْالتلسكوب  )١( ِِّ :Telescope :ّمنظار يقرب األشياء البعيدة، ويـستعمل لرصـد الكواكـب والنجـوم .

ّوالتلـسكوب اإللكترونـي الـذي تكبـر فيـه . التلسكوب الفلكي ذو قوة التكبير العالية: ومن أنواعه
  ).تلسكوب(ًالصورة إلكترونيا عن المعجم الكبير 

  : علق المؤلف هنا بقوله  )٢(
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ُمن ذلك النادر كلمات خراسان
ٕ وابراهيم)١(

َُّ وقنبيط)٢(
  .)نوع من البقل( )٣(

َ واهلــيلج وابريــسم وآجــر وشــطرنج)٤(ٕواطريفــل ّ ٕ ٕ
 فإنــه ال يوجــد فــي ، بفــتح الــشين)٥(

ـــة فعـــاالن وافعاليـــل وف ُاألوزان العربي ُٕ ـــل َ ـــل وافعليل ًعلي ٕ ـــلّوفاعـــل َّ ٌّوفعل ْ ـــك ،َ  وكـــانوا مـــع ذل

.َّون بتلــــك الكلمــــات المغـــايرة ألوزانهــــم وال يتحرجــــون مـــن تكرارهــــا فــــي كالمهــــمـينطقـــ
   ]ٍمن البسيط[                   

ُسان أقصى ما يراد بنا    ثم القفول فقد جئنا خراسانااُخر :قالوا( ُ ُ ُ()٦(  
                                                                                                                         

ًوهذا الرد ال يقتصرون فيه على حذف حروف العلة واللين إذ هم أحيانا يحذفون مـن الكلمـة ((
ًاألعجميـــة حرفـــا صـــحيحا مثـــل  " مردارســـنج"ومثـــل . أي ضـــد الـــسم" بـــادزهر"أصـــلها " بـــازهر"ً

  . مراداسنج: األكثر أن يقولوا فيه
ّهـــو حجـــر أو عقـــار معـــروف يميـــت الفئـــران :  وفـــي القـــاموس.هـــو المرتـــك: قـــال ابـــن البيطـــار

  . ))القذر النجس) مردار(و . حجر) سنك(أصله ) سنج. (بالعجين
 : والكلمـة فارسـية قـال ف عبـد الـرحيم. وقد تكلمت بهـا العـرب٢٣٠ برقم ٢٨٣ّ◌ب المعر: ُخراسان  )١(

َ خوراســـان ومعنـــاه:ُ خراســـان وبالفهلويـــة:وأصـــله بالفارســـية الحديثـــة َّ لوقوعـــه شـــرقي فـــارس ، المـــشرقْ
 .المشرق: تفسيره: خراسان: ١١٤جاء في مفاتيح العلوم . والعراق

ً وانظــر كالمــا مفــصال. األب المتعــالي: أبــرام ومعنــاهAbramفــي التــوراة : إبــراهيم  )٢(  فيــه فــي كتــاب ً
  .٢٢: اإلعالم بأصول األعالم

ًأظنه نبطيا:  قال٥٢٨ برقم ٥١١ّالمعرب : ُّقنبيط  )٣( ّ.  
  .كرمبديون: ًهو ليس نبطيا إنما هو يوناني وأصله: قال ف عبد الرحيم  

القنبـــيط مـــن اليونانيـــة البيزنطيـــة والحديثـــة : Cauliflowerُّقنبـــيط : ١١٨فـــي معجـــم الـــشهابي

Honopidi و Kounoupidaالقـــرنبيط فـــي : ّ بقلـــة زراعيـــة مـــن الفـــصيلة الـــصليبية، تـــسمى

  .مصر والشام
  .طريفان: يونانيةأصله في ال: إطريفل  )٤(

ِنبــــات ذو ثــــالث ورقــــات، يعــــرف عنــــد العــــرب بالفصفــــصة أو فصفــــصة المــــاء ِ ِ ِْ واســــمه فــــي . َ

ْوحمانة ومنيته. ْلدنة: الجزائر ُ َعوينة: وفي سورية. ُ ُ.  
 . سبق ذكر هذه الكلمات  )٥(
انـه  وديو٣٧٢ :٨ األغـاني . وهو مطلع مقطوعة له يخاطـب بهـا الرشـيد،البيت للعباس بن األحنف  )٦(

  .ّ وفي الديوان تخريج مفصل للشعر٢٧٩ ص ١ ب٥٦٣ق 
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 وبهـذه المناسـبة ،)١(آن الكـريم مـرات عديـدةووردت كلمة إبراهيم العبرانية فـي القـر

اليونانيـــة ) شـــيطان( و.)٢( اليونانيـــة ذكـــرت فـــي القـــرآن تـــسع مـــرات)إبلـــيس(نقـــول إن 

   .)٣(ًأيضا ذكرت اثنتين وخمسين مرة

ّأن العرب قلما يعربـون كلمـة مـا لـم يردوهـا إلـى كلمـة توازنهـا ّالجوهري ولما رأى 
َ جعـــل ذلـــك شـــر–فـــي لغـــتهم  َ علـــى " َّالمعـــرب"عريـــب، وفـــي صـــحة إطـــالق ًطا فـــي التَ

أن تــتكلم العــرب " فقــال ،ً وزاد فــي تعريــف التعريــب قيــدا.الكلمــة المنقولــة إلــى العربيــة

ه ـر فيـــوأســلوبها ناظــفقولــه علــى نهجهــا " )٤(بالكلمــة األعجميــة علــى نهجهــا وأســلوبها

إذا أردنـــا  ": بقولـــه)٥( وهـــذا مـــا عنـــاه المرحـــوم جمـــال الـــدين األفغـــاني،إلـــى مـــا قلنـــاه

ْبيــة فمــا علينــا إال أن نلبــسها مــشاســتعمال كلمــة أعجميــة فــي اللغــة العر ًلحاَ ً وعقــاال )٦(َ ِ

 وتبـع .ه الجـوهري بـالنهج واألسـلوبقـد أراد بالمـشلح والعقـال مـا أراد و،َفتصبح عربيـة
                                                 

  .عن المعجم المفهرس.  مرة٦٩وردت كلمة إبراهيم في القرآن الكريم   )١(
  .عن المعجم المفهرس وقد سبق التعليق عليها.  مرة١١" إبليس" وردت كلمة   )٢(
  . عن المعجم المفهرس.  مرة١٧ مرة وشياطين ٦٨" شيطان " وردت كلمة   )٣(

ّ بمعنـى المتمـرد Satan" شـاطان "  أنها عبرية، األصـل ٢١٢ي معجم غرائب اللغة العربية ف
  .ّوهي على هذا المعنى في العربية وال وجه للقول بأنها معربة. أو العدو

ـــارة الجـــوهري" عـــرب : " الـــصحاح  )٤( ـــه العـــرب علـــى : وعب ّتعريـــب االســـم األعجمـــي أن تتفـــوه ب ّ
  .أعربتهّعربته العرب و: منهاجها تقول

  .سبقت ترجمته: جمال الدين األفغاني  )٥(
رداء واســــع مربــــع مــــن : ّ بــــضم المــــيم وقــــال٣٤٦: ٦: ضــــبطها فــــي تكملـــة المعــــاجم: مــــشلح  )٦(

وفـي . ّالصوف أو وبر اإلبل أو الحريـر ال أكمـام لـه وقـد زيـن علـى الظهـر واألكتـاف بالـذهب

  .سعة ال أكمام لهاعباءة وا: - بالفتح وتخفيف الالم –المشلح : محيط المحيط
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 إن فـتح )درة الغـواص(َّ الجوهري فـي زيـادة هـذا القيـد حتـى قـال فـي كتابـه )١(ُّالحريري

ْمن شطرنج خطأ والصواب كسرها لتصير على وزان قرطعب وجردحلالشين  َ ْ ِْ ُ َ ِ)٢(.   

ّوال يمنع الجوهري والحريري ورود مثل خراسان واهلـيلج وآجـر فـي كـالم العـرب،  ٕ ُ َ ُّ

ٕوانما يمنعان جريان التعريب فيه واطالق اسـم العـرب عليـه َٕ َ  فهمـا وأشـياعهما يقولـون ،َ

إلـــى َّ فـــي كـــالم العـــرب وليـــست معربـــة ردتراســـان وأخواتهـــا كلمـــات أعجميـــة وُإن خ

 عربيـــة : فالكلمـــات التـــي تنطـــق بهـــا العـــرب فـــي اعتبـــار هـــؤالء ثـــالث مراتـــب،لغـــتهم

وجمهــور أهــل اللغــة فقــد ذهبــوا إلــى أن التعريــب أن ســيبويه  أمــا .وأعجميــةّومعربــة 

ـــة مطلقـــا ـــتكلم العـــرب بالكلمـــة األعجمي ِ فهـــم تـــارة يلحقونهـــا بأبنيـــة كالمهـــم كـــدرهم :ًت

َ وطــورا ال يلحقونهــا بهــا كــإبراهيم وآجــر وشــطرنج ،ِْزبــرجو ْ َ ّ ُ َ وابريــسم)بفــتح الــشين(ً ِ ْ ٕ
 ؛ )٣(

 فـــإن العـــرب .ســـمان أعجميـــان لمـــدينتين ا)٥("وقمنـــد" و)٤("ســـمندو"ومـــن هـــذا القبيـــل 

 مـع أنـه لـم ،ّعربوهما ونطقوا بهما بواوهما الساكنة في آخرهما كما هما في األعجمية

ُفرتـب  ساكنة في اآلخر )٦( أي بواو: اسم على هذا المثال قطيوجد في أوزان كالمهم َ ُ
                                                 

" ّالمقامـــات الحريريـــة"هــــ، األديـــب الكبيـــر، صـــاحب ٥١٦هـــو القاســـم بـــن علـــي ت : الحريـــري  )١(

ّدرة الغــواص فــي أوهــام الخــواص"وصــاحب  . وتــوفي بالبــصرة. مولــده بالمــشان قــرب البــصرة" ّ

  . عن األعالم. ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه. كان غزير العلم
  :  ونص الحريري١٤٦ برقم ٣١٤ص درة الغوا: شطرنج  )٢(

ُ وقيــاس كــالم العــرب أن تكــسر ألن مـــن – بفــتح الــشين –الــشطرنج : ويقولــون للعبــة الهنديــة
ًمذهبهم أنه إذا عرب االسم العجمي رد إلـى مـا يـستعمل مـن نظـائره فـي لغـتهم وزنـا وصـيغة،  ً َّ ُ ّ ّ

ّفعلــل : ولــيس فــي كالمهــم َ ْ ّفعلــل( هــذا الــوزن ٕ وانمــا المنقــول عــنهم فــي– بفــتح الفــاء –َ َ ْ بكــسر ) ِ

ْالفاء، فلهذا وجب كسر الشين مـن الـشطرنج ليلحـق بـوزن جردحـل وهـو الـضخم مـن اإلبـل ِ ِ ...

ٍما عليه قرطعبة أي قطعة خرقة: وفي اللسان ِ ٌِ ْ.  
 .هذا باب ما ُأعرب من األعجمية " ٣٤٢: ٢كتاب سيبويه   )٣(
 .ٌقلعة بالروم: في القاموس: ْسمندو  )٤(
  .ًلم أجد موضعا بهذا االسم فيما رجعت إليه من كتب البلدان :قمندو  )٥(
  :علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٦(



 ٢٠٤

 ومـدار التعريـب عنـده علـى االسـتعمال ،َّ عربيـة ومعربـة.َِالكلم إذن عند سـيبويه ثنتـان

ُ وقد ذهـب مذهبـه عامـة أهـل اللغـة.وحده َّ بأنـه ال يلـزم فـي المعربـات أن )١( فـصرحوا،َ

َت فحــسن لتكــون مــع إقحامهــا علــى  بــل إن جــاء،تجــري علــى أمثلــة األوزان العربيــة
    .العربية شبيهة بأوزانها

ِّوقــد يتفــق أن تغيــر العــرب األســماء األع ُميــة التــي تعربهــا تغييــرا ال يكــون معــه جُ ً ّ ُ
    . كقول األعشى:إلحاق بأوزانها ومناهج كالمها

  ")٢(سرى شهنشاه الذي سار ملكهوك"

منهـا األلفـين األوليـين  فقـد حـذف .أي ملـك الملـوك" شـاهان شـاه " أصل الكلمـة 

 وبقيــت بعــد هــذا التغييــر غيــر منطبقــة علــى وزن مــن أوزان .حتــى صــارت شهنــشاه

 وَأعــون علــى .هــذا َأرفــق باللغــة والمتكلمــين بهــاســيبويه  قــد يقــال إن مــذهب .العــرب

 ، انتشرت فيه اللغات األعجمية بيننـا،ًمنا كزمننا هذا السيما ز،ياتها واتساع دائرتهاح

َومر ْنت عَ ْ وال مجامع لغويـة لـدينا تعنـى بنقـد تلـك الكلمـات .لى النطق بكلماتها ألسنتناَ ُ
 هـم كـانوا :ُ وأمرنـا فـي التعريـب علـى العكـس مـن أمـر العـرب،وردها إلى أبنية عربيـة

ِّ ونحــن قلمــا نحولهــا إلــى أوزان ،قلمــا يبقــون الكلمــة األعجميــة علــى هيئتهــا األصــلية ّ
 )٣( وســـــنتاموغراف)٢( وتيـــــاترو)١( وأوتومبيـــــل)٣( فتلغـــــراف وتلفـــــون وفونـــــوغراف،لغتنـــــا

                                                                                                                         
ٌأدلـــو وأجـــرو(ُعلـــى وزن أفعـــل قـــالوا ) َجـــرو(و ) دلـــو(ٕواذا جمـــع العـــرب كلمتـــي (( فـــإذا وقفـــوا ) ٌْ

مــا لكــنهم يهربــون مــن شــبه األعجميــة فيكــسرون ) أدلــو وأجــرو: (عليهمــا حــذفوا التنــوين فيقــال

ِأجـر وأدل: ًقبل الواو حتى تقلب ياء ثم يحـذفونها عنـد دخـول التنـوين ويقولـون ْ ومـاذا يفعلـون . ْ

ــا تــرى إذا أدخلــوا  األدلــي واألجــري أو األدلــو واألجــرو : هــل يقولــون: التعريــف عليهمــا) أل(ُي

 .))فيقعون في شبه األعجمية
  .ابن الجواليقي وابن بريراجع ما نقلناه في المالحق عن : علق المؤلف هنا بقوله  )١(
  :  والبيت بتمامه٢١٧ ص ٦ ب ٣٣ديوان األعشى ق   )٢(

ُله ما اشتهى راح عتيق وزنبق  ْوكسرى شهنشاه الذي سار ملكه     ٌ ٌ  
  .هذه الكلمات سبق ذكرها  )٣(



 ٢٠٥

 فـــي كثيـــر مـــن نظائرهـــا نكـــاد ننطـــق بهـــا كمـــا ُأنزلـــت علـــى لـــسان أهلهـــا )٤(وبروجـــرام

ّوتسمى معربـة ّ وان لـم نغيرهـا أو نلحقهـا – ويـسمى اسـتعمالنا لهـا ،ُ ً تعريبـا علـى مـا –ٕ
  .أحسن اهللا إليهذهب إليه سيبويه 

ٕ والــى مــا يطــرأ علــى لغتنــا بعــين الغيــب؛ فلــم وأشــياعه نظــروا إلينــاســيبويه وكــأن 
ٕاشـــترطوا فيـــه تغييـــر الكلمـــة والحاقهـــا  ولـــو .يـــشترطوا فـــي التعريـــب ســـوى االســـتعمال

ّ لــضقنا ذرعـــا بتلــك الكلمــات األعجميـــة الكثيــرة التــي تنهـــال علــى لغتنــا أيمـــا ،بأوزاننــا ً ْ َ ِ

 فنكـون ،ويفيه حقـهٕ وليس لنا من العناية وانشاء المجامع ما يقوم بهذا الشرط ،انهيال

ُّ أعــاجم نــتكلم الط،إذن فــي اعتبــار أولئــك الجهابــذة المــشترطين
 ونتــراطن ،)٥(مانيــةُطْمَ

  .)٦(ًنا تراطنابلغت

َّه رد الكلمـة المعربـة إلـى فـي عـدم اشـتراطسـيبويه على أننـا مهمـا استحـسنا رأي  ّ

اثرت ٕ واال تكــ، ينبغــي أن نقــف مــن تــسامحه عنــد حــد محــدود–اللغــة وأوزانهــا منــاهج 

 ،الكلمــــات األعجميــــة ذات األوزان المختلفــــة والــــصيغ المتباينــــة فــــي لغتنــــا الفــــصحى

ــام بــذلك عــن صــورتها وشــكلها  ال ،ِ وعــادت لغــة خالســية،وخرجــت علــى تمــادي األي

 وفـي مختلـف ، أو كسائر اللغات العربية العاميـة، كاللغة المالطية،عربية وال أعجمية
                                                                                                                         

 فــي الركــوب عربــة آليةســريعة الــسير تــسير بــالبنزين ونحــوه وتــستخدم :Automobileأتومومبيــل   )١(
  ).سير: الصحاح في اللغة والعلوم(إلخ .. األجرة أو السياحةأو النقل أو 

  ).سرح: الصحاح في اللغة والعلوم(: Theatreالمسرح : تياترو  )٢(
  .  وهي الكاميرا السينمائيةCinematographأظنه يريد سينما توغراف : سنتاموغراف  )٣(
والـــصحاح فـــي  ) "بـــرمج"انظـــر الوســـيط (بـــرامج :  ج–برنـــامج : Programme: بروجـــرام  )٤(

  ).برمج(اللغة والعلوم 
  .ُالذي في لسانه عجمة ال يفصح: الطمطماني  )٥(
  . تكلم باألعجمية: ُرطن يرطن  )٦(



 ٢٠٦

 يـــصون لغتنـــا  لغـــوي)١( حاجـــة إلـــى مجمـــع فكـــم نحـــن إذن فـــي،األقطـــار اإلســـالمية

َّالمحبوبــة عـــن هــذا الخطـــر الــذي يتهـــددها وينتــشلها مـــن هــذه الهـــوة التــي نخـــشى أن 

   .تواقعها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

المجمـع ( م ١٩١٨  فـي دمـشق سـنةئ فأنـش. وقد تحققـت والحمـد هللا أمنيتـي:علق المؤلف هنا بقوله  )١(

  ).غة العربيةمجمع فؤاد األول لل(م ١٩٤٣وفي القاهرة سنة ) العلمي العربي



 ٢٠٧

  ّالتعريب قياسي
  

َّذكرنــا فــي بحــث االشــتقاق أنــه ممــا اســتأثر بــه أهــل اللغــة ؛ فــإن لهــم وحــدهم أن  ِ

ّلهـم بحيـث تعـد كلمتـه التـي اشـتقهفع ولـيس لغيـرهم أن يفعـل ،يشتقوا كلمة من أخرى ُ ا ُّ

 ولكننـي لـم أعثـر علـى رأٍي للعلمـاء ،فـي ذلـكابـن فـارس  ونقلنا قـول .ًعربية فصيحة

 فلهـم وحـدهم أن يعربـوا . وأنه هل هو كاالشـتقاق ممـا اسـتأثر بـه العـرب،في التعريب

تقاق؟ ًويكـون التعريـب سـماعيا كاالشـ ،ِ ويجعلوها في عداد كلمهـم،الكلمات األعجمية

ّ؛ فيجوز ألي كـان ولـو مـن المحـدثين أن يتنـاول كلمـة أعجميـة فيعربهـا ّأو هو قياسي َ ٍّ

  ..ويستعملها في كالمه العربي

الظــاهر الثــاني بــدليل كثــرة الكلمــات األعجميــة التــي نقلــت إلــى اللغــة العربيــة فــي 

  واســـتعملها جمهـــور األدبـــاء فـــي منثـــورهم ومنظـــومهم بـــال،القـــرون اإلســـالمية األولـــى

 ناهيــك مــا كــان مــن المــأمون وعنايتــه فيمــا كــان ينقلــه العلمــاء والمترجمــون إلــى .نكيـر

ــــة  ــــون الطبي ــــف الفن ــــسفة ومختل ــــم والفل ــــة مــــن كلمــــات األعــــاجم فــــي العل اللغــــة العربي

ًعلــى أن هنــاك فرقــا عظيمــا بــين . والكيمياويــة والطبيعيــة مــن ) التعريــب( و)االشــتقاق(ً

ُّ ضـروري الوقـوع –قتبـاس كـل لغـة مـن لغـة أخـرى  ونعني بـه هنـا ا–ُحيث إن الثاني 

ـــة ـــة كاللغـــة العربي ـــة حي  ،َ فمـــا دامـــت األمـــة تخـــالط غيرهـــا مـــن األمـــم.َّلكـــل لغـــة نامي

ِ فــإن لغتهــا ال تبقــى فــي معــزل عــن طــروء . ويتغلــب عليهــا، أو تتغلــب عليــه،ُوتعاملــه

ٍ ومن له معرفة بـشيء مـن هـذه اللغـ،َّالدخيل عليها مهما تجافت وتحفظت ٌ ّات الغربيـة ُ
ًعــرف أن واحــدة منهــا ال تخلــو مــن أن يكــون فيهــا كثيــر مــن الكلمــات اقتبــستها مــن  َّ

   . وفي اللغتين الفرنسوية واألسبانيولية طائفة من كلمات العرب،جارتها

ْفاالقتبــاس علــى هــذا النحــو تفاعــل طبيعــي فــي كــل لغــة حيــة لــم يحــل بــين أه ٌُّ لهــا ّ

ٍ ولـيس اللغـة العربيـة ببـدع مـن تلـك ،ك االقتبـاسنع ذلـوبين غيرهم من األمم حائل يم

 بـــالتي – قبـــل اإلســـالم وبعـــده – وليـــست هـــي فـــي جميـــع أدوارهـــا التاريخيـــة ،اللغـــات

   .ّيمكنها أن تسلم من تأثير هذا الناموس الطبيعي فيها



 ٢٠٨

ٌّومن ثمة لم يجرؤ علماء اللغة فيمـا أظـن علـى القـول بـأن التعريـب سـماعي أو . ّ

 أو أن كالمهــم الــذي الــذي انطــوت ،ِّور علــيهم أن يقتبــسوا ويعربــواَّأن المولــدين محجــ

ٍّجوانحه على شيء من هذه المعربات غير عربي أو غير فصيح ّ ُ ُ.   

ّوممـــا صـــرح بـــه العلمـــاء فـــي بحـــث الكلمـــات المعربـــة الـــواردة فـــي القـــرآن   أن تلـــك –ُ

ِ وال تخرجـه عـن كونـه ،الكلمات ال تؤثر في عروبة القرآن ًُاًقرآنـا عربيـ ] ١٢يوسـف: 

 كـانوا يـستعملون الكلمـات ، العـرب أنفـسهم وهـؤالء فـصحاء،ا أخبر اهللا تعـالىكم . ]٢

ً ويبقـون مــع هـذا فــصحاء بلغـاء وكالمهــم فــصيحا ،األعجميـة فــي منظـومهم ومنثــورهم َ
   .ًبليغا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  َّمعربات السنة
  



 ٢٠٩

وال . ميــة الدخيلــةَّوقــد ورد فــي الحــديث والــسنة الــشريفة كثيــر مــن الكلمــات األعج

  .بأس في اإلشارة إلى بعض ما ورد من هذا القبيل

َسرقة ".ّجبة صوف وهي عبرانية" )١(ْرمانقهُز" َ َ
ِقطعـة مـن جيـد الحريـر" )٢(  جمعهـا .ِّ

َســــرق َ فارســــية أصــــلها ســــره،َ ُّالــــشبور ". ومعنــــاه الجيــــد،َ َ
 .البــــوق يــــنفخ فيــــه عبرانيــــة" )٣(

ــــق ". الفارســــيةّ معــــرب تــــازه.ّخالــــصة منقــــاة" )٤(طازجــــة"  ، فارســــية،جماعــــات" )١(برازي
                                                 

َزرمانقــة  )١( ِ َ ْ ّجبــة صــوف:  وفيــه٣١٣ بــرقم ٣٤٨ّالمعــرب : ُ وال أحــسبها عربيــة، : قــال أبــو عبيــد. ُ
ّإن موســى لمــا أتــى فرعــون أتــاه وعليــه : وهــي فــي حــديث عبــد اهللا بــن مــسعود. أراهــا عبرانيــة

  .ولم أسمعها في غير هذا الحديث: قال. ْزرمانقه
ّ معرب وأصله أشتربانة أي متاع الجمالّهو فارسي: ويقال: قال الجوهري   ُْ ْ ّ .  
ّوالفــرق بـين الزرمانقـة وأصــلها المزعـوم كبيـر بحيــث أننـا ال نكـاد نطمــئن : قـال ف عبـد الـرحيم   ْ

ًوظن أبي عبيد أنها عبرانية أيضا ليس بـصحيح، فـال وجـود لمثـل هـذه الكلمـة . إلى هذا الرأي ّ
  .بالعبرية

  ".زرمانقه " والنهاية . ٤٠٢ – ٤١٠: ٩وانظر تهذيب اللغة   
ٌسرقة  )٢(   .  سرقة والواحدة.ََسره بالفارسية أي جيد: أصله:  وفيه٣٣٧ برقم ٣٦٧ّالمعرب  :ََ

َفي سرقة من حرير: وفي الحديث َ.  
َ في حديث ابن عمر أن سائال سأله عـن بيـع سـرق الحريـر فقـال٤٠٢: ٨وفي تهذيب اللغة  َ ً :

َشقق الحرير: هال قلت ُ.  
: ســـره بالفارســـية الحديثـــة ويكـــون: وهـــو كمـــا قـــال األصـــمعي وأبـــو عبيـــد: يمقـــال ف عبـــد الـــرح

شــقة حريــر أبــيض : ًومــن معانيــه أيــضا. ســراك بالفهلويــة، ومعنــاه الجيــد والخــالي مــن العيــوب
انظــر المعجــم المفهــرس أللفــاظ . وقــد وردت هــذه الكلمــة فــي عــدد مــن األحاديــث: َللعلــم قلــت
  ). سرق(الحديث 

ّالشبور  )٣( ُوهـو شـيء يـنفخ فيـه، ولـيس بعربـي وفـي النهايـة : ٣٩٤ برقم ٤١٤ّرب المع: ّ ): شـبر(ٌ
ًوجاء في الحديث تفسيره أنه البـوق وفـسروه أيـضا بـالقبع. وفي حديث األذان ذكر له الشبور ّ .

ّهــو بالفارســية شــبور وشــيبور وشــيبور واألخيــر بالبــاء : قــال ف عبــد الــرحيم. واللفظــة عبرانيــة
  . شوفار:  الفارسية من السريانية وهو فيها شيبوا وهو بالعبريةالفارسية وهو دخيل في

ّوجـــاء فـــي حـــديث الـــشعبي أنـــه قـــال لفـــالن: ٤٤٨ بـــرقم ٤٥١ّالمعـــرب : طازجـــة  )٤( تأتينـــا بهـــذه : ّ

ّاألحاديث قسية وتأخذها منا طازجة ً   . وهي إعراب تازة. النقية الخالصة: والطازجة. ّ

  . ّخالصة المنقاة وكأنه تعريب تازة بالفارسيةال: الطازجة): طازج(قال في النهاية   
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َالطــس" ُّالطــسوجويقولــون " )٢(ُقَّ ُ أيــضا الوظيفــة مــن خــراج األرض المقــرر عليهــاَ  وهــي ،ً

المـسرع فـي " )٤(الفـيج ". نبطيـة أو عبرانيـة،مواضع مـدارس اليهـود" )٣(رالفهو ".فارسية

ــد ّ فارســي معــرب.مــشيه الــذي يحمــل األخبــار مــن بلــد إلــى بل ــه اليــوم  وهــو مــ،ّ ا يقــال ل
                                                                                                                         

وهـذا . ويكـون بالفهلويـة تـازك . ّهو فارسي وأصله بالفارسية الحديثة تـازه: قال ف عبد الرحيم  

 . ٢٨: وانظر الكلمات الدخيلة للكواكبي. ّأصل اللفظ المعرب
  . الفرسان البرازيقاعة منوالجم. الفارس بالفارسية: ِْالبرزيق: ٨١ برقم ١٦٩ّالمعربفي : برازيق  )١(

ـــة  ـــساعة حتـــى يكـــون النـــاس برازيـــق ): بـــرزق(وفـــي النهاي ـــوم ال أي  –بـــرازق :  ويـــروى–َال تق

  .ّ أصل الكلمة فارسية معربة: وقيل.جماعات واحدة برزاق وبرزق

نعم فيها . ال يوجد في الفارسية مثل هذا اللفظ أو قريب منه بهذا المعنى: قال ف عبد الرحيم

  . الجاهل: كن معناهْبرزيق، ل

  . ١٩: واأللفاظ الفارسية١٤٧ :١ وغريب الحديث للخطابي ٤٠١ :٩وانظر التهذيب 
َالطسق  )٢( رجلـين مـن في حديث عمر أنه كتب إلى عثمـان بـن حنيـف فـي ": طسق" في النهاية :َّ

  . من أرضيهما ارفع الجزية عن رؤوسهما وخذ الطسق:أهل الذمة أسلما

ّوهــــو فارســــي معــــرب. اج األرض المقــــرر عليهــــاالوظيفــــة مــــن خــــر: الطــــسق   وانظــــر األلفــــاظ . ّ

  . ١١٣الفارسية 

. ولــم يــذكره فــي النهايــة.  أنــه بمعنــى الناحيــة١١٢ُّأمــا الطــسوج فقــد ذكــر فــي األلفــاظ الفارســية   

 .١٩٩ّوانظر المعرب 
هم اليهـود كـأن: ًرأى قومـا قـد سـدلوا ثيـابهم فقـال: ّوفـي حـديث علـي) فهـر(في النهايـة : ُالفهور  )٣(

أي مواضع مدارسهم، وهي كلمـة نبطيـة أو عبرانيـة عربـت، وأصـلها بهـرة . خرجوا من فهورهم

ْوعنـدي أن الـصواب أن الفهـر تعريـب ): فهـر(قال صـاحب محـيط المحـيط . = = = = بالباء ُ ّ
ٌفـــوريم جمــــع فــــور بالعبرانيــــة ومعنـــاه قرعــــة وهــــو عيــــد لليهــــود مـــشهور يقــــع فــــي الرابــــع عــــشر  ُ

ويـسمونه . ً من شهر آذار تذكارا للحوادث المذكورة في سفر أسـتير مـن التـوراةوالخامس عشر

 . عيد الفوريم
  .رسول السلطان على رجليه: ٤٧٣ برقم ٤٧٢المعرب : َْالفيج  )٤(

ّهـو فارسـي وأصـله بيـك كمـا قـال صـاحب القـاموس وهـو بالبـاء الفارسـية : قال ف عبد الـرحيم
ًاه الراجــل، ويطلــق أيــضا علــى الرســول ألنــه يــسعى والكــاف أو الكــاف الفارســية، وأصــل معنــ

 .وقد سبق ذكره) فيج(وانظر النهاية . على رجليه
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ْأو شيء كـالورسالزعفران أو العصفر  " )١(ُالكركم " .َّالساعي أو حامل البريد وقد مر ٌ، 

َّفارسي معرب  . وليـست عربيـة،الموضع الذي يقـصده اإلنـسان فـي سـفره" )٢(الماحوز. "ّ

ْ معـــرب ميخـــور فارســـية.ُ وبيـــت الخمـــار،مجمـــع أهـــل الفـــسق والفـــساد" )٣(المـــاخور" َ ّ. " 
                                                 

ُالكـــركم  )١( ُوالكـــركم: قـــال ابـــن الـــسراج:  وفيـــه٥٨٤ بـــرقم ٥٥٣ّالمعـــرب : ُْ ّأعجمـــي معـــرب: ُْ وهـــو . ّ

َتغير وجه جبريل حتى عاد كأنه كركمة: وفي الحديث. ْكركمة: الزعفران والواحدة ُ ُْ ّ .  

 –٣.   نبــت شــبيه بــالورس-٢.   الزعفـــران–١: ٤٤١: ١٠ذكــر لــه فــي التهــذيب ثالثــة معــان   

  . ّنبت شبيه بالكمون

   Kurkanuكوركاما وأصل الكلمة من األكدية : هو بالسريانية: قال ف عبد الرحيم  

تـى ّبيناهو وجبريل عليهما الصالة والسالم يتحادثان تغير وجه جبريل ح): كركم(وفي النهاية   

ُهــي واحــدة الكــركم وهــو الزعفــران وقيــل العــصفر وقيــل شــيء كــالورس وهــو . عــاد كأنــه كركمــة
ّفارسي معرب حـين ذكـر : كـرك ومنـه الحـديث: الميم مزيدة لقولهم لألحمـر: وقال الزمخشري. ّ

  .ُسعد بن معاذ فعاد لونه كالكركمة

ُكــــركم: ١٨٠وفــــي معجــــم الــــشهابي    ْهــــدد . ُ ُCurcuma :مــــي مــــن كــــركم اســــم الجــــنس األعج

نبــات طبــي عــسقولي هنــدي جــذوره معمــرة . ولهــذه الكلمــة أشــباه فــي اللغــات الــسامية. العربيــة

ًوسوقه حولية من الفصيلة الزنجبيلية، يستعمل سحيق جذوره تابال وصباغا أصفر فاقعا ً ً .  
فلـم نـزل مفطـرين حتـى بلغنـا " وفي بعض األخبار :  وفيه٦٤٥ برقم ٥٩٤ّالمعرب : الماحوز  )٢(

ّوأهــل الــشام يــسمون المكــان الــذي بيــنهم وبــين العــدو الــذي فيــه أســاميهم ومكــاتبهم " ماحوزنــا 
  .٢٦٢: ٣" حوز " وانظر الخبر في التكملة للصغاني . مواضع الكتيبة: والمكاتب. ًماحوزا

: ومعنــى مــاحوز بالــسريانية. مــاحوزا بالــسريانية ومــاحوز بالعبريــة: وهــو. قــال ف عبــد الــرحيم  

 . نة، مدينة آمنةمدينة محص
 قال الخطابي في حـديث زيـاد أنـه لمـا ولـي البـصرة :٦٤ :٣في غريب الحديث للخطابي : الماخور  )٣(

ّفعـرب . ْمـي خـور: ّ فارسـي كأنـه قيـل وأصـله.ّ بيوت الخمارين: المواخير: قال.أمر بهدم المواخير
  . ُوجمع

 وبيـوت ، أهـل الفـسق والفـسادجمـعم المـواخير جمـع مـاخور وهـو مجلـس الريبـة و)مخر(النهاية وفي   

 وفــي . مــن مخــر الــسفينة المــاء، هــو عربــي لتــردد النــاس إليــه: وقيــل. ميخــور:ّالخمــارين وهــو تعريــب
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ــ ُالمرزبــان ". فارســية.النهــر الكبيــر" )١(انالماذي
َالبطــل المقــدم علــى " )٢(  ، فارســية،القــومَ

َالموبـــذان ".وجمعهـــا مرازبـــة َ ُ
 .موابـــذة وجمعهـــا ،ي اإلســـالمبمنزلـــة قاضـــي القـــضاة فـــ" )٣(

َّقاليــة"أو " َّقليــة ". جمعهــا قهارمــة.الخــازن والوكيــل" )٤(القهرمــان" معبــد للنــصارى " )١(َ
                                                                                                                         

ّ الفـساق وبيـت الريبـة، فارسـيته مـاخور وهـو مركـب مـن  مجلس: الماخور:١٤٣األلفاظ الفارسية 
 .ِمي وخور أي شرب الخمر

ّكنـا نكـري األرض بمـا : َوفي حديث رافع بـن خـديج: وفيه ٦٥٦ برقم ٦٠١ّالمعرب : الماذيان  )١(
ّأي بمــا ينبــت علــى األنهــار الكبــار والعجــم يــسمونها الماذيــان وليــست بعربيــة . علــى الماذيــان
  . ولكنها سوادية

  ) مذن(تكرر مجيء هذه الكلمة في عدة أحاديث نبوية ذكرها المعجم المفهرس : قلت  

 . لهلم أقف على أص: قال ف عبد الرحيم  
ُالمرزبــــان  )٢( ّ أعجمــــي ، الــــرئيس مــــن الفــــرس والجمــــع المرازبــــة والمــــرازب:٦٣٨ بــــرقم ٥٨٨ّالمعــــرب : ْ

 كــذلك فـــي األلفــاظ الفارســـية  وهـــو.ّ وتفــسيره بالعربيـــة حــافظ الحــد، وقــد تكلمـــت بــه العـــرب،ّمعــرب

١٤٥ .  

ْ هــو بالفارســية مرزبــان :قــال ف عبــد الــرحيم  لغــة، وهــو  وفــتح الــزاي– بــسكون الــراء والــزاي –َ

ّمركب من مرز أي حد وبان أي الحافظ ْ ْ َ.  

   )مرز( النهاية . أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم:وقد ورد في الحديث

 : والــدارمي٤٠نكــاح = اود د أبــو :وذكــر المعجــم المفهــرس موضــعين وردت فيهــا هــذه الكلمــة

  .١٥٩صالة 
ـــذان  )٣( " فأرســـل كـــسرى إلـــى الموبـــذان : " طيحفـــي حـــديث ســـ): موبـــذ(جـــاء فـــي النهايـــة : الموب

  .والموبذ كالقاضي. الموبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين

ــــرحيم فــــي المعــــرب    ــــد ال ــــال ف عب ــــذ وأصــــله : ٥٩٠ّق ــــرده موب ــــذان بالفارســــية جمــــع ومف ْالموب َ ُ ٌ
Magupat) ْمكبت   . ُبالفهلوية وهو مركب من مك أي المجوس وبت أي الرئيس) ُ

أمــا قهرمــان فهــو بالفارســية "  قــال ف عبــد الــرحيم ٤الحاشــية  = ٩٧لمعــرب فــي ا: ُالقهرمــان  )٤(
ُْكهرمان ومنه   .  وهو أقرب إلى األصل القديم– بضم القاف والراء وهو لغة فيه –ُقهرمان : ُ

القهرمــان كالخــازن . إلــى قهرمانــه وهــو غائــب] عبــد اهللا بــن عمــرو[كتــب ) قهــرم(وفــي النهايــة   
  . يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرسوالوكيل والحافظ لما تحت 
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َّسـراويل مـشمر كالتبـان فارسـية" )٢(اندروزديه ".الدةّ معرب كـ،كالصومعة ْالهنبـاط ".َّ َ
)٣( "

 .َّضـــربان مـــن المـــسكر معربتـــان" )١(نسميـــسو"و" )٤(بخـــتج ". روميـــة،صـــاحب الجـــيش
                                                                                                                         

فــي مــسلم والبخــاري وابــن ماجــة كمــا ذكــر المعجــم : وقــد وردت هــذه الكلمــة فــي عــدة أحاديــث  
 .١٣٠وانظر األلفاظ الفارسية . المفهرس

ّقلية أو قالية  )١( ّّ فـي ) الخطـابي(وقـال أبـو سـليمان : ٧٣: ٢ّجاء في غريـب الحـديث للخطـابي : ِ
ًإنا ال نحدث فـي مـدينتنا كنيـسة : ًصالح نصارى أهل الشام كتبوا له كتاباحديث عمر أنه لما  ُ ُ ّ

ًوال قلية وال نخرج سعانينا وال باعوثا ً ً ّ ِ .  
ّالقلية     .يقال إنها شبه الصومعة تكون للراهب: ِ
صــولحوا .  يستــسقون يخرجــون بــصلبانهم إلــى الــصحارى،يقــال إنــه استــسقاء النــصارى: البــاعوث  

ُا في زيهم وال يظهروه للمسلمين فيفتنونهم بذلكعلى أن ال يخرجو ّ.  
ُزارنـا سـلمان مـن : ّوروى عـن أم الـدرداء أنهـا قالـت:  وفيـه٥٦ بـرقم ١٤٦ّالمعرب : اندروزديه  )٢(

ْالمــدائن إلــى الــشام ماشــيا وعليــه كــساء وأنــدرورد يعنــي َ ْ وهــي كلمــة أعجميــة . َّســراويل مــشمرة: ً
  . وليست بالعربية

 والنهايــــة ٦٣: ١) أنــــدرورد( والفــــائق للزمخــــشري ١٩٨: ٢ث للخطــــابي وانظــــر غريــــب الحــــدي  
  ).أندروردية(
ْأندرورد: وهي فارسية وأصلها: ًقال ف عبد الرحيم نقال عن معجم اشتينغاس   ْ َ ْ .  
ــا :وفــي حــديث أم الــدرداء((:  = = = = وعلــق المؤلــف رحمــه اهللا فــي هــذا الموضــع بقولــه    زارن

 كمـا فـي )أندرورديـة( وفـي روايـة أخـرى )أنـدرورد(ًماشـيا وعليـه كـساء و سلمان من المدائن إلى الشام
ّنــوع مــن الــسراويل مــشمر فــوق التبــان  " )أندرورديــة(إنــه أقبــل وعليــه " رضــي اهللا عنــه ّعلــي حــديث 

هــي كلمــة أعجميــة اســتعملوها وليــست : قــال أبــو منــصور.  هــو التبــان نفــسهيغطــى الركبــة أو
  . ))من القاموس وشرحه. بعربية ا هـ

ْالهنباط  )٣( هـو صـاحب : قيـل" َْإذا نـزل الهنبـاط  " : في حديث حبيـب بـن مـسلمة):هنبط(في النهاية : َ

  . وعنه نقل اللسان. الجيش بالرومية
ْبختج  )٤( َ النـسائي:ُ البأس بنبيذ البختج:في المعجم المفهرس أللفاظ الحديث: ُ النهايـة  وفـي ٥٧ أشـربة ،َّ

العـصير المطبـوخ :  البخـتج. فكان يشربه مع العكر،دي إليه بختج أه:يفي حديث النخع): بختج(

ٕميبختـــه أي العـــصير المطبـــوخ، وانمـــا شـــربه مـــع العكـــر خيفـــة أن يـــصفيه " وأصـــله بالفارســـية 
  . فيشتد ويسكر

 . المطبوخ: البختج والفختج تعريب بخته ومعناه: ١٧وفي األلفاظ الفارسية   
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ِيدرقلون" ْ َ ٌ
" )٣(الدرهرهـة ". وفعلهـم الدرقلـة والدركلـة،يلعبون ويرقصون باللغـة الحبـشية" )٢(

" )٥(دسـكرة ". فارسـية،ُهي ما يسمونه المنجل )٤(ريابن األنبا قال .سكين معوجة الرأس

ِالخربـز ". وهـي فارسـية، فيه منازل وبيوت للخـدم والحـشم،هيئة القصرٌبناء على  ْ ِ
البطـيخ " )٦(

   .بالفارسية أو الهندية

َّ فارسي معرب وأنشد الفراء ،المرق" )٧(ِالخرديق" ّ   ]من الرجز[     .ّ

َيمى اشتر لنا دقيقاُقالت سل   ِر شحيما نتخذ خرديقاَ واشت     َْ ْ ً ْ َ ُ ْ
)٨(  

                                                                                                                         
َميــسوسن  )١( َ ُ ْ أي شــراب، " مــي" مــن  شــراب الــسوسن مركــب: الميــسوسن١٤٩ فــي األلفــاظ الفارســية: َ

َسوسن: ومن العربي ُ . 
وذكـر .  أي يرقصون. قدم عليه فتية من الحبشة يدرقلون: في الحديث)درقل(في النهاية  :ُيدرقلون  )٢(

وانظر تهـذيب اللغـة . وقال ابن دريد أحسبها حبشية. عن ابن دريد أن الدرقلة والدركلة بمعنى
٤٣٩: ١٠. 

ٍ فجــاء الملـك بــسكين :ً وفـي الحــديث أيـضا فــي المبعـث:وفيــه ٢٧٠ بـرقم ٣١٢ّالمعــرب : الدرهرهـة  )٣(

وأصـــله مـــن كـــالم .  المنجـــل هـــي المعوجـــة الـــرأس التـــي تـــسميها العـــوام. قـــال ابـــن األعرابـــي.درهرهـــة
َ دره:الفرس ً فعربته العرب وزادت عليه حروفا من،َ   . جنسهاّ

  .  السكين بمعنى)دره(من الفارسية وال يوجد فيها  الحرف ليس: قال ف عبد الرحيم  
 . هـ ٣٢٨األنباري محمد بن القاسم ت     )٤(
   )٦: بدء الوحي:البخاري(ٍ في دسكرة له بحمص :ورد في المعجم المفهرس: دسكرة  )٥(

 الدســـاكر تكـــون  والجميـــع، الدســـكرة بنـــاء شـــبه قـــصر حولـــه بيـــوت٢٦٦ بـــرقم ٣١٠ّوفـــي المعـــرب 
 ".دسكر " وانظر النهاية . ّعربوهو م. للملوك

ْالخربــز  )٦( يجمــع بــين  ّرأيــت النبــي : ٍوفيــه الحــديث عــن أنــس قــال: ٢٣٦ بــرقم ٢٨٧ّالمعــرب : ِ
ُّالخربز والرطب ْ ّوهو البطيخ بالفارسية. ِ ِ.  

ُخربـز بفـتح الخـاء وضـم البـاء: ّوالصحيح أنه فارسـي وأصـله: قال ف عبد الرحيم وبالفهلويـة . َ

Xarbuz، Xarbuc.كسرت الخاء والباء عند التعريب إللحاقه بزبرج  .  
ْالخرديق  )٧( ّوالخرديـق أعجمـي معـرب:  قال٢١٦ برقم ٢٧٥ّالمعرب : ُ ّ ْ ُوهـو طعـام يعمـل، شـبيه . ُ

  .بالحساء أو الخزيرة
ْ عبد كان يبيع الخرديق ومعناهدعا رسول اهللا ) خردق: (وفي اللسان   ُ   . المرق: ٌ
  . خورتيك: ًالطعام مطلقا، وبالفهلوية: ومعناه. خوردي: ارسية الحديثةهو بالف: قال ف عبد الرحيم  

 .  غير منسوب٥٠٣: ٣الرجز في الجمهرة   )٨(
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ْالبــرنس" ّنس والمــساتق ويــصلي فيهــاإنــه كــان يلــبس البــرا" ُ
 والمــساتق .ّ معــرب)١(

ُجمع مستقة
   .ّ فرو طويل الكمين معرب مشته،)٢(

ّ الخف معرب موزة بالفارسية)٣(الموزج  "ً فسقت به كلباموزجهاامرأة نزعت " ُّ .  

 .ّ معـرب، الـشمع)٤(الموم" من موم العسلّمصفى وأنهار من عسل "وفي صفة الجنة 

ُالـــدرهم يطعـــم " ُ َالـــدرمقِ ْ َالنرمـــق ويكـــسو ،َ َْ
َّالـــدرمق الـــدقيق المحـــور يعنـــي األبـــيض" )٥(  أمـــا .َ

ّ فهو اللين من الثيـاب فارسـي معـربَالنرمق ّ ْ ويـروى اليرمـق، النرمـه أصـله،ِّ َ
 وهـو ، باليـاء)٦(

َلمقَ اليٕ وأنكره بعضهم قال وانما هو.َالقباء ْ
  .ّمعرب يلمه،)٧(

                                                 
البــرنس هــو كــل ) ســقط البــرنس عــن رأســي: (فــي حــديث عمــر) بــرنس(فــي النهايــة : البــرانس  )١(

سوة طويلـة هو قلنـ: وقال الجوهري. ّثوب رأسه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره
. القطـن، والنـون زائـدة: كان النساك يلبسونها في صدر اإلسالم، وهـو مـن البـرس بكـسر البـاء

 . ّولم يذكر المعجم الكبير وال المرجع أنها معربة. إنه غير عربي: وقيل
فـراء طـوال األكمـام واحـدتها : المـساتيق: أبـو عبيـد:  وفيـه٦١٦ بـرقم ٥٧٣ّالمعـرب : المساتق  )٢(

ْمسـتقة و ) ُمـشتي(قـال ف عبـد الـرحيم أصـله بالفارسـية الحديثـة . ّأصلها بالفارسية مشتة فعربُ
  . ًوهو ضرب من الثوب الرقيق الناعم، ويطلق أيضا على الحرير الرقيق

ْالموزج  )٣( ّالخف، فارسي معرب: الموزج: وفيه: ٦١٩ برقم ٥٧٥ّالمعرب : َ ّ ّ .  
ْموزه: أصله   َ ُ .  

ْموزه بضم الميم وبالفهلوية : ارسية الحديثةأصله بالف: قال ف عبد الرحيم ُMocakومنه عرب ّ ُ .  
 .ّوهو هنا في الحديث معناه الشمع، وهو فارسي األصل٦٢٣ برقم ٥٧٧ّالمعرب : الموم  )٤(
الــدرهم : فــي حــديث خالــد بــن صــفوان): َدرمــق، نرمــق(جــاء فــي النهايــة :  النرمــق–الــدرمق   )٥(

  . يطعم الدرمق ويكسو النرمق
اللـين وهـو : والـدرمك هـو الـدقيق الحـواري والنرمـق. ًق هو مـن الـدرمك فأبـدل الكـاف قافـاالدرم  

ّفارسي معرب ّ .  
َالنرمـق: ٦٦٨ بـرقم ٦٠٩ّجاء في المعرب    ْ ْوهـو بالفارسـية نرمـه. ثيـاب لينـة بيـضاء: َ ْ وأصـله . َ

 . اللين الناعم: ْنرم ومعناه: بالفارسية الحديثة
َهكــذا جــاء فــي روايــة، وفــسر اليرمــق أنــه القبــاء بالفارســية "  يرمــق "قــال فــي النهايــة : اليرمــق  )٦( ّ

وأمــا اليرمــق فهــو الــدرهم بالتركيــة وروي . ّوالمعــروف فــي القبــاء أنــه اليلمــق بــالالم وأنــه معــرب
  . بالنون

ْاليلمق  )٧( ْيلمـه، ويكـون بالفهلويـة : َالقبـاء، وأصـله بالفارسـية: ١٨٣ بـرقم ٦٤٦ّالمعـرب : َ َ ) يلمـك(ْ
 . ّعربومنه 
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ُأتي بسارق قد سـرق ب"  َ ّختيـةَ ْ
ّختـي ُ واحـدها ب،ِ جمـال طـوال األعنـاقّخـاتيَالب " )١(

ّ فارسي معرب،ّختيةُوب ّ.    

أبــا وجعــل  ". ســكة الحــرث غيــر عربيــة)٢(الباســنة" مــن الجنــة بالباســنةآدم نــزل "

   .اصطالح هذه األيام وهم البيادة في ،)٣( واحده بيذق.ّالرجالة "قةذالبياعلى عبيدة 

هي مـا يقـدم " ِّتعظم البطن )٤(رجاتالبيشيا ". والكلمة فارسية،رنجومنه بيذق الشط
 )٥()Entrees(ّ ولعلها التي يطلق عليها الفرنسويون كلمة . فارسية،إلى الضيف قبل الطعام

الـصبي وقـال يـا إنه مسح علـى رأس " جريج العابد  في حديث .)Hors d'oevre(أو كلمة 
                                                 

ـــة  )١( ّالبختي والـــذي : ُاإلبـــل الخراســـانية قـــال ف عبـــد الـــرحيم: ُالبخـــت: ٨٤ بـــرقم ١٧١ّالمعـــرب : ُ
واســـمها . ّوهـــي مـــن أجـــل مـــدن خراســـان" ْبلـــخ " ّيتـــرجح عنـــدي أنـــه معـــرب وهـــو مـــأخوذ مـــن 

ّ فلفط بختي مـأخوذ مـن هـذا)باختري( Baxtri وبالفارسية القديمة )باخر( Baxrبالفهلوية  د  وقـد ور.ُ
  . ١٨١ :٤ ومسند أحمد ١٩ حدود :الحديث في سنن أبي داود

ّقيــل إنــه آالت الــصناع ولــيس بعربــي محــض:  وفيــه١٣٣ بــرقم ٢١١ّالمعــرب : الباســنة  )٢( قــال . ّ
وفـي . محك الـصائغ: باليونانية يعني) باسنوس(ِلم أهتد إلى أصله، غير أن : ف عبد الرحيم

  . ّوأبسان بالفارسية تعني المسن. ّالمعجم اليوناني أن اللفظ شرقي األصل
ّ واسمها في العربية سنة: بقوله)الباسنة(وقد علق الشيخ المغربي على كلمة    ّسـنات( وتجمـع علـى ِ ِ (

  :ذكرها في المخصص واستشهد لها بقول الشاعر
ّفي أثر من أثر السنات     ِ ِحرب على الفطس المقرنات  ٍ ّ ْ ٌ  
  .لثيرانُوالفطس جمع أفطس وقد أراد بها الفدن وا  
ّ الفؤوس واحـدها سـنة وهـي أيـضا سـكة ا:ِ السنن:٢٥ :١١ جاء في المخصص :قلت   ً ّ وأنـشد . ّلحـراثِ

  .١٠٩ ص،٤١، ٣٩ ب١٧جم والبيتان في ديوانه قالرجز ونسبه ألبي الن
  :وقد علق ابن سيده على الرجز بقوله  
ّفهذه آالت سكك الحراثين والفطس ومقرنات   ْاثنين اثنين يعني الفد: ّْ  .نُ

  . ِبيذه، وجمعه بياذق وقد تكلمت به العرب: َالبيذق بالفارسية: ١٣١ برقم ٢١٠ّالمعرب : البياذقة  )٣(
َقـول الجـواليقي إن أصـله بالفارسـية بيـذه لـيس بـصحيح: قال ف عبـد الـرحيم  : والـصحيح أن أصـله،َْ

َ بيــادك فعــرب بيــاذق : هــذا بالفارســية الحديثــة ويكــون بالفهلويــة،بيــاده ََ  ثــم كــسرت كمــا –ح الــذال  بفــت–ّ
ِكسرت في الباذق والدانق وغيرهما فأصبح  والحديث في صـحيح . الراجل: ومعنى بياده... ِبياذقَ

  .٨٦ باب الجهاد –مسلم 
البيــشيارجات تعظــم : فــي حــديث علــي رضــي اهللا عنــه" بيــشيار " فــي النهايــة : البيــشيارجات  )٤(

الفيـشفارجات : ّل الطعام وهي معربة ويقال لهاّأراد به ما يقدم به إلى الضيف قب: قيل. البطن
  .- بفاءين –

 . أي مقبالت   )٥(



 ٢١٧

 والطفــل الــصغير . وهــي كلمــة دخيلــة، الــصبي الرضــيع)١(والبــابوس"ابوس مــن أبــوك ؟ بــ
َيعبر عنه في اللغـة الفرنـسوية بكلمـة  ُ)Bebe( "  فـي حـديث .بـألفين ممـالتين إلـى يـاء" بابـا 

ال " َّ فقـد أمنـه )٢(ْتدحلال : الرجل للرجل وفيه إذا قال.عمرورد علينا كتاب " أبي وائل
ســأله رجــل " الحــسن  وفــي حــديث . بمعنــى ال تخــف بالنبطيــة،لــةتــدحل بالحــاء المهم

ْالــصحنعــن  ْ فقــال وهــل يأكــل المــسلمون الــصحناةاةِ ِ
هــي إدام يتخــذ مــن الــسمك " ؟ )٣(

ٍالـــصغار مـــشه مـــصلح للمعـــدة حناة مـــا يـــسمونه اليـــوم  ولعـــل الـــص. والكلمـــة أعجميـــة.ّ
   ."ْالسردين"

 ،نوع مـن األدويـة المركبـةهي " )٤(جوارشابن عمر أهدى رجل من العراق إلى "
   .ّ معرب،ّيقوي المعدة ويهضم الطعام

ّإنـــه لـــم يخلـــف إال "فـــي حـــديث عيـــسى عليـــه الـــسالم  ْقفـــشينِّ ْ ومخذفـــَ المخذفـــة " ةَ
ّ أمــا القفــش فهــو فارســي معــرب كفــج أو كفــش.)١(المقــالع  ومــا .ّ وهــو الخــف القــصير.ّ

                                                 
هــي اســم للرضــيع مــن أي نــوع كــان، : وقيــل. الــصبي الرضــيع): بــابوس(فــي النهايــة : بــابوس  )١(

  . واختلف في عربيته
ً وقد خرج محققه الحديث تخريجا وافيا٧: ٣وانظر غريب الحديث للخطابي    ً .  
. الرضـيع: ولـد صـغير. ُبابوسا: Babosaّالبابوس معرب عن السريانية : بيروفي المعجم الك  

طفـــل، صـــبي : وتعنـــي.  لفظـــة ســـريانيةBobouco أن البـــابوس ٢٢وفـــي األلفـــاظ الـــسريانية 
  .صغير

) ال تـدحل(معنـاه إذا قـال لـه . ّدحـل يـدحل إذا فـر وهـرب: يقـال): دحـل(في النهاية : ال تدحل  )٢(
ال : وحكــى األزهــري أن معنـــى ال تــدحل بالنبطيـــة. ًعطــاه بــذلك أمانـــاّال تفــر وال تهــرب فقـــط أ

  .تخف
:  والمعجم الكبيـر٢٩٦: ٢ – ٤١٨: ١دهل وانظر الفائق :  وفيه٥٦٦-٣١٠ّوانظر المعرب   

 .  دحل ودهل
ــصحناة  )٣( ّالــصير الــذي يــسمى ): ابــن دريــد(قــال أبــو بكــر :  وفيــه٤١٤ بــرقم ٤٢٦ّالمعــرب : ال ِّ

ًنيا معربـا ألن أهـل الـشام يتكلمـون بـهالصحناء أحسبه سـريا الـصحناة ": صـحن"وفـي النهايـة . ًّ
  . ّهي التي يقال لها الصير، وكال اللفظين غير عربي

ويطلــق علــى نــوع مــن (المخلــل : ّالــصير مــن العبريــة التلموديــة ومعنــاه: قــال ف عبــد الــرحيم  
  . أما الصحناة فهي من صحنيثا بالسريانية) السمك المملح

 .سبق ذكره: شجوار  )٤(



 ٢١٨

ّ معربـة عـن كفـج أو –ّيدرينا أن تكون كلمة خف نفسها التي تحـسبها عربيـة محـضة 
   .كفش

 الجماعـة َْوالقيـروان )٢("و الـشيطان بقيروانـه إلـى الـسوقيغـد"وفي حـديث مجاهـد 
ّ وهي معربة عن الفارسية.أو القافلة    ."كاربان" وأصلها ،َ

كلمـة " )٣(كـخ كـخ أكل الحسن أو الحسين تمرة من تمر الـصدقة فقـال النبـي "
ًذر أيضا وتقال عند التق.يزجر بها الصبي ويردع ِّ وهي أعجمية عربت.ُّ ُ

)٤( .  

ّصلى اهللا عليه وسـلمَوال يضر فصاحته  كمـا . ُ وجـود كلمـات أعجميـة فـي كالمـهّ

ّصــلى اهللا عليــه  إنــه : ويحتمــل أن منــشأ قــول الــبعض.لــم يــضر ذلــك فــصاحة القــرآن

 بعــض كلمــات فــي كالمــه مــن ُ وجــود–كــل لغــة ويــتكلم بكــل لــسان  كــان يعــرف ّوســلم

ّإنـــه صـــلى اهللا عليــــه وســـلم كـــان يـــتكلم بلغــــات  :مختلفـــة فقــــال قائـــلميـــة لغـــات أعج ّ

 ويــستعملها إذا ، يعنــي أنــه ال يــأنف مــن أن يــودع كالمــه مــن تلــك اللغــات،األعــاجم
                                                                                                                         

وقال أبـو سـليمان : ١٤٩: ٣في غريب الحديث للخطابي . ٥٣١ برقم ٥١٣ّالمعرب : قفشين  )١(
ٍلم يترك عيسى بن مـريم فـي األرض إال مدرعـة صـوف : في حديث ثابت أنه قال) الخطابي(

ِوقفشين ومخذفة ْ .  
ًتفــــسير القفــــشين أنهمــــا خفــــان قــــصيران، وأراه فارســــيا أصــــله : ّقــــال الخطــــابي   ّكفــــش فعــــربّ ْ ِ .

ْوالخذف.. المقالع: والمخذفة   .رميك بالحصا ونحوه: َ
مدرعـــة صـــوف، :...  بلفـــظ١١/٣٠٩أخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه : قـــال محقـــق الكتـــاب  

  .عن أبي العالية.. وخفي راع، وقرافة يقرف بها الطير
  . ٢١١وشفاء الغليل ) قفش(وانظر النهاية   

  . سبق ذكره: القيراون  )٢(
ُهــي كلمــة تقــال للــصبي إذا زجــر عــن تنــاول شــيء، وعنــد التقــذر :  قــال٢٤٨: ٣الفــائق : كــخ  )٣( ُ ٌ

  . ّهي أعجمية عربت: قيل): كخ(قال في النهاية . ًمن الشيء أيضا
صـــورة مهيبـــة  كـــل .ْ نبـــات تنـــسج منـــه الحـــصر. حـــشرة صـــغيرة، دودة: كـــخ:وفـــي المعجـــم الـــذهبي

  .وقبيحة تصنع إلخافة األطفال
وفـــي .  ١٨٨ جهـــاد – ٦٠زكـــاة : لمفهـــرس أن هـــذا الحـــديث فـــي البخـــاريوقـــد ذكـــر المعجـــم ا

  .٤٧٦، ٤٤٤، ٤٠٩: ٢وفي المسند . ١٦زكاة : الدارمي
  . ال وجه للجزم بأعجميتها، فهي أشبه بأسماء األصوات التي ال تخلو منها لغة  )٤(



 ٢١٩

ّ فحسبه اآلخر يعني أنه صـلى اهللا عليـه وسـلم يعـرف األلـسنة األعجميـة .عرضت له ّ َ َ
 .هم فـــي رواة الحـــديث ثـــم فـــشا هـــذا الـــو.بمجموعهـــا بحيـــث يمكنـــه أن يحـــاور أهلهـــا

َ وسئلت عائشة رضي اهللا عنها.وتداولوه بينهم ّ ما كان تزميله صـلى اهللا عليـه وسـلم :ُ ّ ُ َ
ًكـان مرطــا " :؟ قالـت ْ ِ

ً طولـه أربعــة عـشر ذراعــا)١( ُ نـصفه علــي وأنـا نائمــة ـ ونــصفه .َ َُّ

َّان خزا وال قزِواهللا ما ك" "  ما كان ؟ قالت : فسئلت)٢("ّعليه وهو يصلي  َّا وال مرعزىًَّ ً 

ًوال إبريــسم وال صــوفا ْ ً شــعرا ولحمتــه وبــرا ُهَ كــان ســدا،ْ ًَ َ ًَّفقولهــا وال خــزا إلــخ مــن بــاب " ُ

  .)٣(النطق بكلمات األعاجم

  

  

  

  

  

  

ّالمعرب عربي أو بمنزلته ّ  
  

ِّوانمـــا كـــان إيـــداع القـــرآن أو الحـــديث أو أي كـــالم عربـــي  ً شـــيئا مـــن الكلمـــات -ٕ
ُاألعجميــة المعربــة ال يخرجــ  –ه عــن العروبــة وال ينــزع عنــه لبــاس الفــصاحة والبالغــة ّ

ّقـــد أصــبح بعـــد إســالمه واتباعـــه َّســـلمان الفارســـي ذلــك ألن مــولى القـــوم مــنهم وألن 
  .ًطريقة آل البيت واحدا من آل البيت

                                                 
ْالمرط  )١(   . ٍّكساء المرأة، ويكون من صوف وربما كان من خز أو غيره: ِ
 ٢٨ وفـــضائل األوقـــات للبيهقـــي ٤٦١أخـــالق النبـــي ألبـــي شـــيخ األصـــبهاني " يث فـــي الحـــد  )٢(

 عـــن ٤٥٢ وســـنن أبـــي داود ٧٤٩٧وانظـــر المـــستدرك للحـــاكم بـــرقم . ٥٥٧والـــدعاء للطبرانـــي 

  . المكتبة الشاملة
ّالخز والقز واإلبريسم  )٣(   . سبق ذكرها: ّ



 ٢٢٠

 أردنــا أن الكلمــة –مــا أردنــاه مــن هــذين المثــالين ال جــرم أن القــارئ الكــريم قــد أدرك 

َّ إن المعربات )١( وقد قال الجواليقي.يبها بمنزلة الكلمات العربيةاألعجمية تصبح بعد تعر ّ
ابــــن ُ وتبعــــه علــــى ذلــــك اإلمــــام .)٢( عربيــــة باعتبــــار الحــــال.أعجميــــة باعتبــــار األصــــل

 .َّبأن الكلمات األعجمية التي وقعت للعرب فعربوها بألسنتهمَّ وصرحوا ُ.وغيره )٣(الجوزي

 فيجــري عليهــا مــن األحكــام مــا . تــصبح عربيــةّوحولوهــا عــن ألفــاظ العجــم إلــى ألفــاظهم

َّ وتعـرف بـأل. فتتوارد عليها عالمات اإلعـراب إال فـي بعـض األحـوال.يجري على تلك ُ. 

َ وتثنــى وتجمــع.ُوتــضاف إليهــا َّ وتــذكر تؤنــث.َّ ــ.َّ ِصرف أهــل اللغــة فــَ وفــوق ذلــك كلــه ت ُّ ي َ

َالكلمة المعربة واعمالهم مباضع االشتقاق في بنيتها ٕ ِعنـدي مـن أبـين األدلـة علـى  وهـذا .َّ َ ْ
ًكـــون المعـــرب فـــي اعتبـــارهم عربيـــا ؛ فقـــد قـــالوا فـــي زنـــديق زندقـــة وتزنـــدق َّ  واشـــتقوا مـــن .َّ

زركش زركــــش  ومــــن مــــ.فيلــــسوف فلــــسفة وتفلــــسف ومــــن سوفــــسطائي سفــــسط سفــــسطة
                                                 

 هــ صـاحب ٥٤٠ – ٤٦٥ضرأبـو منـصور، موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد بـن الخـالجـواليقي،   )١(

مـــن مقدمـــة الـــشيخ أحمـــد . ًكـــان إمامـــا فـــي فنـــون األدب، وهـــو مـــن مفـــاخر بغـــداد) " ّالمعـــرب(

 . ّشاكر للمعرب
بغيــر لــسان ) ّالمعربــات(وذلــك أن هــذه الحــروف : ٩٢: ّعبــارة الجــواليقي فــي مقدمــة المعــرب  )٢(

ّسنتها فعربتــه فــصار ثــم لفظــت بــه العــرب بألــ. العــرب فــي األصــل، فقــالوا أولئــك علــى األصــل
  . ًعربيا بتعريبها إياه، فهي عربية في الحال، أعجمية األصل

  :وقد علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  

ّالتنــور عمــت بكــل لــسان: وقــال الليــث" " التنــور"ّوهــذا يــدل علــى أن اســم : قــال أبــو منــصور. " ّ

ًفــي األصــل أعجمــي، فعربتهــا العــرب فــصار عربيــا علــى بنــاء ّ  والــدليل علــى ذلــك أن .ّفعــول: ّ

وال نعرفه في كالم العـرب ألنـه مهمـل وهـو نظيـر مـا دخـل فـي كـالم : قال" تنر " أصل بنائه 

ولمـا تكلمـت . الـديباج والـدينار والـسندس واالسـتبرق ومـا أشـبهها: العرب من كـالم العجـم مثـل

  ".تاج . ا هـ. به العرب صارت عربية
القرشـي البغـدادي، ]  هــ٥٩٧ – ٥٠٨[حمـد الجـوزي عبد الرحمن بن علي بـن م: ابن الجوزي  )٣(

ّأبــو الفــرج، عالمــة عــصره فــي التــاريخ والحــديث، كثيــر التــصانيف، مولــده ووفاتــه ببغــداد عــن 
  . ٣١٦: ٣األعالم 



 ٢٢١

ِّ تطريزا وهـو مطـرز ومطـرزَّ ومن طراز طرز.زركشة َّ مـاه " َّ ومـن المـؤرخ المعـرب عـن .ً

َ ومن سردق بيت مسردق.ًخ يؤرخ تاريخاَّأر" روز  ً ومن ديوان دون تدوينا.ٌ  ومـن دهقـان .َّ

ًدهقنــوه دهقنــة وتــدهقن ُ َّقنــوه علــى أنفــسهم ملكــوهخاقــان خ ومــن .َُ ُ  ومــن أســقف أســقفوه .)١(َّ

َ ومـن نـوروز نـورز.ًعلى أبناء طائفتـه إذا جعلـوه أسـقفا علـيهم َ ْ َ وُأهـدي إلـى .َ رضـي ٍّعلـي ِ

   : وقال الشاعر. نورزوا لنا كل يوم:ُروز الخبيص فقالاهللا عنه في النو

  ]مجزوء الرمل[               

ْنورز  الناس  ونورز     َ ْ َ ُ ْت ولكـن بدمـوعي     َ ُ  

َوذكت نار هم       )٢(عيوضلُ   ـنار ما بين    ْ والـوَ

 .ّ ويرشـون الميـاه أمـام بيـوتهمم النـوروز كـانوا يـشعلون النيـران،نهـم فـي يـووذلك أ

   . وغيره)٣(ك المقريزيذكر ذل

َومــن الــصاروج وهــو الكلــس صــرج الحــوض تــصريج َ والحــوض مــصهرج أي .)٤(ًاَّ ْ َ ُ ُ
ّ ومن القز قزاز وهو الذي يبيعه.معمول بالصاروج َّ

 ومن بريد أبرد صـاحب البريـد .)٥(

ِأي أرســل إليــه بريــدا فهــو مبــرد ،)٦(إلــى األميــر ُ ُ ومــن المهــر.ً
 وهــو الخــاتم بالفارســية )١(

                                                 
 ومعنــاه بالفارســية محــافظ أميــر ،ًومرزبــوه إذا جعلــوه مرزبانــا(( :علــق المؤلــف فــي هــذا الموضــع بقولــه  )١(

 ، ليــل:مــن شــب(ّمعــرب ) أي ضــعف البــصر فــي الليــل( العــشاء :ْالــشبكرة : وفــي القــاموس.التخــوم
ــ. أعــشى:الفارســية ومعناهــا" شــبكور "  وقــد بنــوا الفعللــة مــن كلمــة ) أعمــى:وكــور  وفــي التــاج )) أ هـ

ّ الخاقان اسم لكـل ملـك خقنـه التـرك علـى أنفـسهم أي ملكـوه ورأسـوه):خقن( ّ  لـيس مـن : قـال األزهـري.ّ
  ٦٠٥المعجم الذهبي.تاريخ وحساب األيام: اه روز و م.العربية في شيء

 .  غير منسوبين٥٠٥: ١البيتان في خطط المقريزي   )٢(
مـــؤرخ ]  م١٤٤١ – ١٣٦٥=  هـــ ٨٤٥-٧٦٦[أحمـــد بــن علــي بـــن عبــد القـــادر : المقريــرزي  )٣(

ولد ونشأ ومات فـي القـاهرة، وولـي فيهـا الحـسبة والخطابـة . الديار المصرية، أصله من بعلبك
ـــه مؤلفـــات كثيـــرة. مامـــةواإل ّ وقـــد ذكـــر ذلـــك التـــراش بالمـــاء والخمـــر ١/١٧٧عـــن األعـــالم . ل

 . ٥٠٤: ١والتصافح بالجلود في الخطط 
  .١٠٧َّاأللفاظ الفارسية المعربة : الصاروج  )٤(
  .سبق ذكره   )٥(
  .سبق ذكره   )٦(



 ٢٢٢

َمهر  َالكتاب ختمه فهو ممهورَ ُ والنواخذة.َ
َّ مالك سـفن البحـر أو وكالؤهـم)٢(  ،َّ معـرب.ُ

َّ تنخـــذ علـــى وزان تتـــرس:ً وقـــد اشـــتقوا منـــه فعـــال فقـــالوا.واحـــده ناخـــذاه َ َّ  )٣( والكـــشخان.َ

َّ فارســـي معـــرب.الـــديوث ِّ جعلـــوا لـــه مـــصدرا فقـــالوا كـــشخنة يريـــدون الد.ّ َ ْ َ  وذكـــر .ةياثـــً

 ثم اشـتقوا منـه . يقال أعطاه بال حساب وال هنداز.َّعرب أنذازهأن هنداز م((الجوهري 

ِمهنــدز بــالزاي علــى صــيغة اســم الفاعــل َْ  .ِّ وهــو الــذي يقــدر مجــاري القنــا حيــث تحفــر.ُ

    .)))٤( فقيل مهندس،ً زايه سينا ألنه ليس في كالم العرب زاي معجمة بعد دالْتلدوُأب

ــ ّومــن األدلــة علــى أن المعــرب عربــي مــا قال ّ  لــيس فــي كــالم العــرب :)٥(ه الخليــلَّ

َعلــى وزن فعلــل غيــر ْ  فــانظر كيــف أنــه .ًُأخــر ثالثــا ثــم عــدد كلمــات ."ِدرهــم "  كلمــة ِ

ْجعــل كلمــة درهــم َّربــة مــن الروميــة مــن كــالم العــرب وأنــت تعلــم أنهــا معِ " َدرم "  وأصــلها .َّ

َالهــاء ألجــل إلحاقهــا بهجــرعلكــنهم زادوا عليهــا  ْ َ خلــدي أن الهــاء مــن  ويــدور فــي. كــذا قــالوا.ِ َ
                                                                                                                         

ََ مهر: وقالواً وبنوا منه فعال،ّ فارسي، الخاتم:ُ المهر:في األلفاظ الفارسية :ُالمهر  )١( َ. 
وفــي معجــم ) فارســية( قبطــان المركــب :ُ ناخــذاه:١٨٣ :١٠تكملــة المعــاجم العربيــة فــي : النواخــذة  )٢(

َنوخذه: ٦٩٦األلفاظ العامية في دولة اإلمارات  ِ وقـد وردت اللفظـة : قال مؤلفه. ربان السفينة: ِّ

بحـر مـن الـسيرافيين وذكـر جماعـة مـن نواخـذة هـذا ال((: في مروج الذهب للمـسعودي فـي قولـه

وأخبرنــي غيــر واحــد مــن ((: ١٤٦: ١ وفــي مــروج الــذهب ))...والعمــانيين وهــم أربــاب الراكــب

  .))إلخ.. نواخذة السيرافيين والعمانيين بعمان وسيراف وغيرها
ّ ولـم يـنص ،ّ وكـذلك الكـشخنة مولـدة وليـست بـصحيحة: قـال٥٦٥ بـرقم ٥٣٨ّ◌ب المعـر: الكشخنة  )٣(

 .٢٢٥ الغليل  وفي شفاء١٣٥ وذكرت في األلفاظ الفارسية .اللغويون على أصلها
  . هندز" الكالم في الصحاح   )٤(

  : علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  

ّومر في المعربات ((  واسـتعملت بمعنـى األصـل والقاعـدة ، وهي لفظة رومية بمعنى المـسطرة)قانون(ّ

ً واشتقوا منها فعال ففي الخصائص ،وبمعنى آلة الطرب ّفقننوه وفصلوه: ٤٤١ :١ّ ّ((.  
ْفأمـا مـا ألحقـوه بكالمهـم فـدرهم، ألحقـوه بــ هجـرع : ٣٠٣: ٤ وط هـارون ٣٤٢: ٢قال سيبويه   )٥( ِ َِ ْ َ ّ

  " . درهم " ّوقد مر الكالم على كلمة ). جبان منكشف(

 .  هـ١٧٥والخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ت نحو 



 ٢٢٣

ّهـي أصـلية محولـة عـن حـرف أعجمـيٕدرهم ليست مزيدة لإللحاق وانما  ُ وهـو الخـاء فيمـا .َّ
 .ِبالخــاء" درخمــة " ً ضــربا مــن النقــود يــسمى )وهــم الــروم( وذلــك أن عنــد اليونــان .أحــسب

ون يـة؛ فيقولـالماليـة اليونانّوطالما ذكـره الكتـاب والـصحافيون بمناسـبة كالمهـم عـن الـشؤون 

ِ فالهـــاء فـــي درهـــم محولـــة عـــن خـــاء أو حـــرف قريـــب منهـــا يعرفـــه .ًمـــثال مئـــة ألـــف درخمـــة ُ
 وكـأن العـرب أخـذوا اسـم الـدرهم مـن اليونانيـة كمـا أخـذوا اسـم . اليونانيـةالعارف باللغة

ٕ ولكــن أكــد لــي بعــض الفــضالء أن الــدينار ليــست فارســية وانمــا .الــدينار مــن الفارســية ّ
   .)١(َّهي معربة من الالتينية

ِّومن األدلة أيضا على أن الكلمة األعجميـة إذا عربـت أصـبحت فـي عـداد كـالم  ً

َّخــرم"  مــا ذكــروه فــي كلمــة – وتحــت مطلــق تــصرفهم ،ً وملكــا لهــم،العــرب ُ
علــى " )٢(

َّوزان ســـلم  أو الـــشيء المـــبهج ،ُ هـــذه الكلمـــة فارســـية ومعناهـــا العـــيش الهنـــيء النـــاعم.ُ

ــ وتطلــق علــى ضــرب مــن النبــات،ُّالــسار كمــا فــي ) )٣(ســراج القطــرب(سميه العــرب ُ ي

لـم ّ خـرم بحروفهـا وحركاتهـا وثم إن العرب أخذوا كلمـة .المفردات البن البيطاركتاب 

ـــر ـــوا بهـــا شـــيئا مـــن التغيي ًيلحق ـــاال وهـــو كلمـــة ُ َّســـلمً؛ ألن لهـــا فـــي لغـــتهم مث ـــوا وجع. ُ ل

 ،ّشنا بهـا خرمـا أعني العيش الناعم فيقولون كـان عيـ.ّيستعملونها في معناها الفارسي

َّثم بدا لهم أن يتصرفوا فيها تصرف المالك فأطلق ّ وجعلوهـا " سـراج القطـرب"وهـا علـى ّ

َّخـــرم " ّ فأصـــبح هـــذا المعـــرب أعنـــي .ًاســـما لـــه  أو هـــو .مـــن قبيـــل االســـم المـــشترك" ُ

 وبالجملــة فــإن .ّ بعــض معانيــه فارســي وبعــضها عربــي:ٌضــرب مــن المــشترك غريــب

فـي معنـى عربـي جديـد وهـو هـذا الـضرب مـن النبـات " م َّخر" استعمال العرب لكلمة 
                                                 

 .  وقد سبق ذكره٢٩٠ّته على المعرب ّوعلى هذا نص ف عبد الرحيم في تعليقا  )١(
َّخرم  )٢(   . ٢٢٢ برقم ٢٧٩ّالمعرب : ُ
ّخــــرم = ســــراج القطــــرب   )٣( ُAgrostemma :وهــــو جــــنس نبــــات مــــن فــــصيلة . ّمنثــــور بــــري

  . ١٦: معجم الشهابي. القرنفليات



 ٢٢٤

ٌّ آيـة علـى أن المعـرب عربـييـه فـي عهـد عجمتهـا،لم تكن تطلق عل َّ وأن مـن تجـنس ،َّ

َّبجنسية قوم عد فيهم ُ ٍ   . وصلح ألن يستخدم في وظائفهم،َّ

 ســئل : بــأقوالهمالــه بعــض العلمــاء المحــتجًوال بــأس فــي أن نستــشهد لهــذا أيــضا بمــا ق

ُعــالم عمــا عربتــه العــرب مــن اللغــاتهــذا ال  هــل يعطــى حكــم .ه فــي كالمهــا واســتعملت،ّ

ّن الكلمـة المعربـة  إ:ِ ؟ فكـان ملخـص جوابـه عـن األول)١( ويشتق منـه،كالمها فيشتق
 إذ االشتقاق إنما يجري في اللغة الواحدة بعضها ،ال يمكن أن تشتق من كلمة عربية

ًل أن تلــد المــرأة إال إنــسانا ومــن ادعــى  ومحــا، ألن االشــتقاق نتــاج وتوليــد.مــن بعــض ٌ

 كــان كمــن ادعــى أن – ويعقــوب مــن اســم الطــائر ،أن إســحق مــن أســحقه اهللا أبعــده

ّ وأجاب عن السؤال الثاني وهو ما إذا كان المعرب ممـا يـصح أن .الطير ولد الحوت ّ
 مجــرى العربــي تجــري الــذي ُأجــريّ إن هــذا الــضرب مــن المعــرب :يــشتق منــه بقولــه

ّألحكام الجارية على العربي نفسه من تصرف فيه واشتقاق منهِعليه ا ذلك َّ ثـم مثـل لـ،ِ

جــم ككتــب ُ وقــد جمــع علــى ل،الفارســية" لكــام"أو " لغــام"ّباللجــام فقــال إنــه معــرب مــن 

ُغر علــى لُوصــ َ َ َ وقــد ألجمــ. وأتــى الفعــل منــه بمــصدر وهــو اإللجــام.جــيمَّ َ فهــو ملجــم هَ
 وأزيد عليـه أن أهـل .اد به من كالم ذلك الفاضل انتهى ما أردنا االستشه.وغير ذلك

َ علــى اســتعمالها بطريــق –ّاللغــة لــم يقتــصروا فــي تــصريف كلمــة لجــام والتــصرف بهــا  َ
 :ُّ بــل تجاوزوهــا إلـــى التجــوز والكنايــة علــى نمـــط مــا يفعلــون بكلمــات لغـــتهم،الحقيقــة

َ لفـظ ٌفـالن (:قالوا و.لفرس وهو الفمُفقالوا ألجمه الماء إذا بلغ منه موضع اللجام من ا

َلجامــــه
ِإذا انــــصرف مــــن حاجتــــه مجهــــودا مــــن اإلعيــــاء) )٢( ــــ.ً ُّالتقــــي (الحــــديث ي  وف

َملجـــم ْ ُ
ِأي أنـــه مقيـــد اللـــسان ال يطلقـــه فيمـــا ال يحلـــه لـــه الـــشرع مـــن الخـــوض فـــي ) )٣( ُ ُّ ُ َّ

                                                 
 . ٢٨٨ – ٢٨٧: ١: المزهر  )١(
 ).لفظ(أساس البالغة   )٢(
ٌالتقي ملجم  )٣(   .٢٢ برقم ٤٠ عبيد ص كتاب األمثال ألبي: ّ



 ٢٢٥

ُّفـــي هـــذه المعـــاني المجازيـــة ال يقـــل فـــي " لجـــام "  فاســـتعمال كلمـــة . وهكـــذا،الباطـــل

َّخــرم " ً عمــا ذكرنــاه آنفــا فــي اســتعمال العــرب لكلمــة –َّ عربيــة المعــرب الداللــة علــى ُ "

   .في معنى جديد غير معناها الفارسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                         

  ::ومنها قول عمر بن عبد العزيز: ٢٢قال أبو عبيد البكري في فصل المقال   

ْفقد علم أنه ليس هناك لجام، إنما هو كنحو مما ذكرنا من سجن اللـسان وخزنـه " ّالتقي ملجم" ٍ

  .ّوحفظه وخطمه وزمه

 بـرقم ٨٧٥: ١يـة  ومعجم األمثال العرب٣٠٧: ١ والمستقصى ١٣٩: ١وانظر مجمع األمثال 

٤٠١٥ .  



 ٢٢٦

ًقد يكون المعرب فصيحا َّ  
ًوالناظر في كالم العـرب يجـدهم قـد اسـتعملوا كثيـرا مـن الكلمـات األعجميـة مـع وجـود 

 النظيـر لهـا الـذي قـد  فوجـود. يكون لها نظير وقد ال.َّنظير لها بمعناها في لغتهم العربية
   . ولم يحل بينهم وبين استعمالها،يغني عنها لم يمنعهم من تعريبها

ًواذا ثبــــت أن المعــــرب الــــدخيل فــــي حكــــم العربــــي األصــــيل كانــــا ســــواء فــــي صــــحة  ّ ٕ
   .ً فصيحا وفي كون الكالم المؤلف منهما، وفي وصف الفصاحة،االستعمال

 :مـن تنـافر الحـروف) ١(غة في فصاحة المفرد خلوصـه وقد اشترط علماء البال
   ]من الطويل[          فمستشزرات في قول امرئ القيس 

ُّغدائره مستشزرات إلى العلى "  ٌ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َ"  
ً فكلمة مسرجا في قول الشاعر:من الغرابة) ٢( و.ُغير فصيح   ]من الرجز[   َّ

َّوفاحما ومرسنا مسرجا "  َ ُ َْ ً"  
ِمرسن األنف ويعني بال،غير فصيح   من مخالفة القياس اللغوي فقوله ) ٣( و.ْ

   ]من الرجز[    
ِالحمد هللا العلي األجلل "  َ ِّ ُ"  

ُ مكان األجل غير فصيح–بفك اإلدغام لضرورة الشعر  ِّ)١(.   
                                                 

، ٢٤) التلخـيص فـي علـوم البالغـة(ّهذه الشروط نص عليها جالل الدين القزويني فـي مقدمـة كتابـه   )١(
  :َّ المرئ القيس من معلقته وهو بتمامه في وصف الشعر فالمثال األول. مع األمثلة نفسها٢٥

ُغدائره مستشزرات إلى العلى     ُتضل العقاص في مثنى ومرسل  َ ّ ً ِ ّ  
ْمرفوعات، وأصل الشزر الفتل على غير الجهة والعقاص مـا : مستشزرات. الذوائب: والغدائر  

  .٦٣: عن شرح القصائد السبع. ّجمع من الشعر على هيئة الكبة
ّوفاحما ومرسنا مسرجا: والمثال الثاني   َ ُ ًَ ًْ                                     .  
    = =               = = :لرؤبة بن العجاج من أبيات منهاوهو   

ّأيام أبدت واضحا مفلجا ً ًأغـر براقا وطرفا أبلجا  َ َ ًْ ّ َّ  
ّومقلة وحاجبا  مزججا     َ ُ ًُ َّوفاحما ومرسنا مسرجا  ً ً  
َّأي أبدت أنفا كالسيف السري     .  واللمعان أو كالسراج في البريق،ّجي في الدقة واالستواءً
ّهـذا مطلـع أرجـوزة ألبـي الـنجم العجلـي، تـسمى بـأم و. ّالحمـد هللا العلـي األجلـل: والمثال الثالث   ّ ُ

        :  وأولها٣٣٧ ص ١ ب٨٠ديوانه ق . قالها في مدح هشام بن عبد الملك. الرجز
  ّ      أعطى فلم يبخل ولم يبخل  ّالحمد هللا العلي األجلل

 . ١٢، ٧: ٣ًوانظر كالما في األمثلة الثالثة في تهذيب اإليضاح للتنوخي   



 ٢٢٧

وجعل بعضهم مدار الفصاحة علـى كثـرة اسـتعمال العـرب للكلمـة ؛ فمتـى كانـت 

 ولــم يــذكر الخلــوص مــن األمــور .)١(صيحةكثيــرة الــدوران فــي كالمهــم كانــت فــالكلمــة 

 .ُألن الكلمـــة إذا لـــم تخلـــص منهـــا يبعـــد أن يكثـــر اســـتعمالها بيـــنهم :الثالثـــة المـــذكورة

ٕ واذا أكثــــر العــــرب مــــن .فــــالعبرة فــــي الفــــصاحة عنــــد هــــذا الــــبعض كثــــرة االســــتعمال
َّاستعمال كلمة أعجمية كانت فصيحة ضرورة أنهم لم يشترطوا في الفصاحة إال كثرة 

َّ ولمــــا ذكــــر نقــــاد اللغــــة الــــرديء المــــذموم مــــن اللغــــات مث.الســــتعمالا َ َّ لــــوا بالعنعنــــة ُ

 ولـــم يـــذكروا قـــط أن تكـــون الكلمـــة ، ونظـــائر ذلـــك)٢(ةعـــجعجسة والكسكـــوالكشكـــشة وال

َّ ولــــم يمثلـــوا بالمعربــــات.َأعجميـــة األصـــل  وعلمـــاء البالغــــة أنفـــسهم لــــم يـــذكروا فــــي .ِّ

 ولـم يـذكروا أن ال يكـون .مـن األمـور الثالثـةفصاحة المفرد سوى خلوصه مما ذكرنا 

ًاللفظ المفرد معربا ٌ أو أن ال يكون له نظير أو مرادف في اللغـة العربيـة ويعـدل عـن ،َّ ٌ
َّ حتى إذا استعملنا معربا في كالمنـا عـد–نظيره إليه  ُ ً  وحتـى إذا .َ كالمنـا غيـر فـصيحَّ

 ،ين إلـــى اللغـــة العربيـــةْلنا عـــن العربـــي األصـــلي إلـــى المعـــرب الـــدخيل كنـــا مـــسيئَعـــد

   .وناكبين عن نهج الفصاحة فيها

 ومـن ،َ الخلوص مـن التنـافر بحيـث ال يعـسر النطـق بـه–ّ في اللفظ المعرب ِراع

 ومــن مخالفــة القيــاس بــأن يكــون علــى قــانون .الغرابــة بــأن يكــون مــألوف االســتعمال
                                                 

ّ والتحقيــــق أن المخــــل : قــــال الــــسيوطي١٨٨ :١المزهــــر   )١( ِ وحــــدها،  هــــو قلــــة االســــتعمال )بالفــــصاحة(ُ

ٌ وهــذا كلــه تقريــر لكــون ،الفــة القيــاس إلــى اعتبــار قلــة االســتعمال والتنــافر كــذلكفرجعــت الغرابــة ومخ
  .ّمدار الفصاحة على كثرة االستعمال وعدمها على قلته

ّتحـسب عنـي نائمـة : ً الهمزة فـي بعـض كالمهـم عينـالغة تذكر عن تميم، وهي قلبهم: العنعنة  )٢( َ
  أني : أي

= عليـــك : ًلغـــة تـــذكر عـــن أســـد، وهـــي إبـــدال الكـــاف شـــينا أو وصـــلها بالـــشين: الكشكـــشة  -

  .عليكش

  عليكس = عليك : لغة تذكر عن ربيعة، وهي وصل الكاف بالسين:  الكسكسة-

ًهم يحولون الياء جيما مع ا و،لغة في قضاعة : الجعجعة-  . راعج:راعي. معج: معي: لعينّ

 . عجج:  واللسان٢٢٢-٢٢١: ١ والمزهر ٣٥: انظر الصاحبي



 ٢٢٨

ُثـــرت العـــرب ِ راع فيـــه أن يكـــون ممـــا أك: أو يقـــال.األلفـــاظ المراعـــى عنـــد أهـــل اللغـــة
ٍ ولـك بعـد ذلـك أن تـستعمله بـال إثـم –ُه كما حققه بعضهم في فصاحة المفرد ستعمالا

َوال حرج َ.  

ِّ وتـوفرت فيـه صـفات الـوطني الـصادق .س بالجنسية المصريةَّومن تجن  وجـب –َّ

 ويأتمنـــه علـــى . ويـــستعمله فـــي وظائفـــه.َّعلـــى الـــوطن المـــصري أن يعـــده مـــن أبنائـــه

 . أو إلـى أبنـاء وطنـه األصـليين.يعه هذا قد أسـاء إلـى نفـسه وال يكون بصن.مصالحه

َّ ثــم شــاع اســتعمالها بيننــا حتــى خفــت ،ُإذا دخلــت فــي لغتنــا كلمــة مــن لغــات األعــاجم

َكــن مــن حوشــي المعربــات وال مع فلــم ت. وحلــت فــي األســماع.علــى األلــسنة ُ َّ ِّ َّقــدها وال ُ

 وال نكــون بــذلك .و نخطــبْ جــاز أن نــستعملها فيمــا نكتــب أ–الغريــب المــشكل منهــا 

ِ وكــان كالمنــا فــصيحا مونقــا. وال آداب أدبائنــا.مخــالفين لقــوانين لغتنــا ًوعــوده غــضا . ً َّ ُ ُ
    .ِمورقا

ــا أن نهمــل تلــك الكلمــة أو ننعــى علــى مــستعمليها ثــم نغــوص فــي  َْوال يحــسن من َُ
ٍأعمــاق القــواميس ألجــل البحــث عــن كلمــة فــي العربيــة القديمــة تقــوم مقامهــا  لــك  قلنــا.ِ

ِآنفــا إن القــول المعتمــد عنــد جهابــذة اللغــة وصــيارف كلمهــا كـــ ِ ِ َ ََ ِ َ َ َّ َّ أن –وأضــرابه ســيبويه ً

َ فـــإذا اســـتعملت الكلمـــة األعجميـــة بيننـــا أصـــبحت :االســـتعمالمـــدار التعريـــب علـــى  ِ ْ ُ
ُالعربي حتى صح أن تجـري عليـه أحكامـهّ ثم أثبتنا لك أن المعرب في حكم .ّمعربة َ َّ. 

ْن علماء البالغـة لـم يـشترطوا فـي فـصاحة المفـرد خلوصـه مـن العجمـة ثم ذكرنا لك أ ُ َ ُ
َّ فمن بعد هذا كله ال ينبغي لك أن تقطب ما بين عينيك في وجه الكلمـات المعربـة – ِّ َ

 .َّ والبحـث عـن كلمـة عربيـة منـسية سـواها،ِ واإلعـراض عنهـا،َأو تسيء إليها بإهمالهـا

ْإن كنـــــت والبـــــد فـــــاعال فابـــــدأ قبـــــل كـــــل ً َّ َ  . وباذنجـــــان.والمـــــاس. دْ ور:ٍ شـــــيء بكلمـــــاتْ

 األعجميــات .)١(وجاســوس وخــوخ.  ولوبيــا.ّ وُأتــرج. ونــاي. ومــسك. وعربــون.ودرابــزين

َّالمعربـــات المحببـــات إلـــى األذواق واألســـماع  . واســـتعمل فـــي كالمـــك مكانهـــا حـــوجم،َّ
                                                 

ّهذه الكلمات مر ذكرها وفسرت في مواضعها  )١( ّ . 



 ٢٢٩

َ جلفق. حدج.سامور ْ ْ مسكان.َ ْ متـك. زمخر. مشموم.ُ فـإن  .َ فرسـك.)١( نـاطس. دجـر.َ

 العــرب قبــل أن )٢(هــذه هــي الكلمــات العربيــة المحــضة التــي كــان يــستعملها أجــدادنا

ْ فما بالهم جفوها وعدلوا عنها إلى هذه الكلمـات وهـم .يظفروا بتلك الكلمات األعجمية َ َ
ًلــو لــم يعرفــوا أن المعربــات أصــبحت جــزءا مــن ُّأبــر النــاس بلغــتهم وأحنــاهم عليهــا ؟  َّ

َّ ولمـا عولـوا فـي االسـتعمال . لمـا جنحـوا إليهـا–ن أفـراد ُأسـرتها ً وفـردا مـ.ِأجزاء لغـتهم
َ يعرفون أن في لغتهم الصرفان ومع ذلك استعملوا من األعجمية كلمة ترادفها :عليها َ

ً وقــد تعرفــوا بأعجميتهــا فاســتعملوها أيــضا أعنــي ، ويعرفــون البنــايق.وهــي الرصــاص ّ
ْ ويعرفــون المقلــى فاســتعملوا أعجميتهــ.الــدخاريص َ ويعرفــون المثعــب .ا وهــي الطــاجنِ ْ ِ

                                                 
  .الورد: الحوجم  )١(

   ٣٧٧ والدخيل  ّعن المعربSomwroشومورو : ، كلمة سريانية األصلالماس: السامور

  .الباذنجان:  الحدج

  .ينةالمرأة البد: الجلفق

ْمسكان   عربون :  ُ

  المسك: مشموم

  الناي : زمخر

  األترج : المتك

  اللوبيا: الدجر

  الجاسوس : الناطس
  : ّعلق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٢(

حــدثنا ) وهــو مخطــوط فــي دار الكتــب الظاهريــة بدمــشق مــا نــصه(فــي كتــاب الــثقالء البــن المرزبــان 

 كان رجل يـتكلم عنـد شـريك فيكثـر :ل عن شريك قالأحمد بن زهير حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا رج

 فارسـية بمعنـى )كـران( أقـول وكلمـة . هــأي مـا أثقلـك مـا أثقلـك أ) ران سـختكـران كـ(فقال لـه شـريك 

 وشــريك قاضــي الكوفــة مــن .ً فارســية أيــضا بمعنــى قــوي شــديد ومنــه جلــد الــسختيان)ســخت(ثقيــل و 

 لـيس مـن )كـران كـران سـخت( هــ وقولـه ١٧٧أشهر قضاة السلف توفي في زمن هرون الرشيد سـنة 

ً بالفارســية ولــم يقتــبس كلمــة فارســية، وانمــا ذكرناهــا اســتجماما موضــوع كتابنــا ألن القاضــي تكلــم ٕ
 .ًللقارئ وترفيها عنه



 ٢٣٠

 ويعرفــون الفرصــاد ولــم يمــنعهم ذلــك عــن .)١(وقــد اســتعملوا أعجميتــه أعنــي الميــزاب

يعـرف المـرآة والوذيلـة لكنـه مـع هـذا لـم وامـرؤ القـيس  .وتّالنطق بأعجميته وهي التـ

َّيجـــد بأســـا فـــي اســـتعمال ســـجنجل فاســـتعملها فـــي معلقتـــه التـــي كانـــت العـــرب تـــسجد  ْ َ َ ً ْ

   .احتهالفص

  ]من الهزج[             :ّوقال أبو العالء المعري

ْ لك اخش اهللا موالك فقل آرا إذا قيل َ ََ
)٢(  

ًوســأل علــي رضــي اهللا عنــه قاضــيه شــريحا . كلمــة فارســية بمعنــى نعــم)آرا(و ُ َ ِ ٌّ)٣( 

ٌّمــسألة فأجابــه بمــا ســره فقــال لــه علــي َّ وهــي معربــة عــن الروميــة ومعناهــا )٤("قــالون ":َّ

المــؤمنين لــم يعــرف  وهــل تحــسب أميــر ."برافــو" ونقــول اليــوم فــي مقامهــا .)٥(أحــسنت

ًا إلـــى اســـتعمالها فـــي َّحتـــى رأى نفـــسه مـــضطر" قـــالون"العربيـــة تقـــوم مقـــام كلمـــة فـــي 
                                                 

  :علق المؤلف هنا بقوله  )١(
كأنـه الـذي (ّوعن األصـمعي الميـزاب فارسـي معـرب تفـسيره ) ٣٤ ص ١٠جزء (في المخصص 

ّقــد اســتعمله أهــل الحجــاز ومكــة فقــالوا صــل تحــت الميــزاب و) يبــول المــاء لكــن فــي :أقــول.  هـــ١َ
ْاللغة يوجد وزب بمعنى سال فيكون أصل ميـزاب مـوزاب وتكـون عربيـة إال أن يـدعى بـأن فعـل . ِ

ّوزب نفسه ولده المولدون من ميزاب كما ولدوا هندس من مهندس؟ ّ. 
فهـا أنـا مـن : ٤١٩جاء فـي الفـصول والغايـات . الة قافية األلف مع الراء المم٧٥: ١اللزوميات   )٢(

ًخشية سخطك مكتئبا سـألت بعـض الفـرس عـن ضـبط : آرى: قال محقق الفـصول... آرى أراي. َ
  .إنها تنطق بكسر الراء المفخمة وأحسب أبا العالء فتحها للسجع: هذه الكلمة فقال لي

ّالتنـــوخي المعـــري .  م١٠٥٧=  هــــ ٤٤٩وأبـــو العـــالء هـــو أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان ت   
 وأقــام بهــا ســنة وســبعة ٣٩٨ ســنة وزار بغــداد. شــاعر فيلــسوف ولــد ومــات فــي معــرة النعمــان

 . ١٥٧: ١انظر األعالم . كان من بيت علم مهم في بلده. أشهر
  . أصبت: ّقالون معربة عن الرومية ومعناها: وفيه) قلن(النهاية   )٣(
 الفقهـاء، أصـله مـن الـيمن ولـي قـضاء الكوفـة فـي هــ مـن أشـهر القـضاة٧٨ريح القاضي ت ش   )٤(

 . مات بالكوفة. ّزمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية
  : علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٥(

 وتـوفي قـالون سـنة ّ لقبـه بـه اإلمـام مالـك.ّ وقد لقب بقالون أبـو موسـى عيـسى المقـرئ المـدني،ّأوجيد

 . هـ٢١١



 ٢٣١

أصـــبت وأجـــدت وأحـــسنت : ى كلمـــات؟ وهـــل عزبـــت عـــن ذهنـــه يـــا تـــرخطـــاب شـــريح

ِ وحامــل لوائهــا، ومــشرع نهجهــ، مرحــى الــخ وهــو أميــر البالغــةومرحــى ْ ا ؟ ولــو كــان ُ

ً أو مشوها للكـالم الفـصيح ،َّاستعمال المعرب مع وجود العربي مخال بالفصاحة لكـان ِّ

َأحق ما روعـي هـذا فـي كـالم " ً رب العـالمين الـذي بلـغ فـي الفـصاحة والبالغـة مبلغـا َّ

ِالسيما والبالغـة والفـصاحة فيـه مقـصودتان " َ ولم يرق إليه الطير .ُانحدر عنه السيل ُ
َّسـبحانه قـصدا اقتـضته الحكمـة فـي التحـدي واإلعجـاز وألجـل أن تحـق الكلمـة لمنزله  ْ ّ ُ ً

ُ ولـم يقـل سـررا وأرائـك ومع هذا كله فقد قال تعـالى .على العرب ُِجبـت ولـم يقـل 

ّدري و. علـــى أن شـــيطان يونانيـــة األصـــل.شـــيطان أو ســـاحر ُِّءُ ولـــم يقـــل مـــضي. 

ّسـري و. ولـم يقـل حطـبَحصب و.ل بحر ولم يقّيمو ِ َو.َ ولـم يقـل نهـر ُفـوم 

ْولـــم يقـــل حنطـــة َّغـــساق و. ولـــم يقـــل ميـــزانقـــسطاس و.ِ َولـــم يقـــل بـــارد منـــتن . 

ولـم يقـل  طـور و. ولـم يقـل طريـقصـراط و. ولم يقل حجارة مـن طـينّسجيلو

))جبل
 مـع ،ٌّعربـي أصـيل وكل ما سكت عنه .ٌّسبحانه أعجمي دخيل وكل ما قاله .)١(

ِّالمسكوت عنه ليس بالحوشي أو المتنافرِمالحظة أن  القـرآن قد استعمله و بل هو فصيح ،ُ

ٍ ولحكمة يعلمها اهللا تعـالى ونكتـة اقتـضتها أرقـى رتـب البالغـة .نفسه َ عـدل سـبحانه عـن –ٍ َ
                                                 

   ٣١: ١٨الكهف :  األرائك  )١(

   ٥١: ٤النساء : ْبت ِ الج-  

ّ دري -      ٣٥: ٢٤النور : ّ

   ٩٨: ٢١األنبياء :  حصب-  

   ٢٤: ١٩مريم : ّ سري -  

   ٦١: ٢البقرة :  فـوم-  

   = =     ٣٥: ١٧اإلسراء :  قسطاس-  

   ٥٧: ٣٨سورة ص : ّ غساق -

   ٨٢: ١١هود : ّ سجيل -

  ٦: ١الفاتحة :  صراط-

  ٦٣: ٢البقرة :   طور -



 ٢٣٢

ُالحكمة في ذلك تنبيهنا  ولعل .ّالعربي إلى الدخيل  إلـى مـا يجـب علينـا –َ معـشر العـرب –َ

 فتحيــى ، واالنتفــاع بهــا واالســتكثار مــن ســوادها بــين ظهرانــي لغتنــا،َّمــن العنايــة بالمعربــات

ْ وتــصير صـالحة ألن تلـتحم مــع مـدنيات األمــم كافـة،َ وتنمـى،بهـا  كمـا أن ديــن تلـك اللغــة .ً

ُأعنــي ديــن اإلســالم أُنــزل ليكــون ديــن األمــم كافــة َ َ فــإذا لــم نتــدبر تلــك الحكمــة.َ َ ولــم نعــن ،ْ ْ ُ
ًبالتعريب ونفسح مجاال للم ِ ْ َعربات على أسالت ألسنتناُ  كنا عاملين على – وأسنان أقالمنا ،َّ

ِة الـدين بعـدم نـشره بـين ا أننا نحن اآلن عاملون على إمات كم،ّ أو وقوف نموها،إماتة اللغة ِ ِ

 ولـبعض العلمـاء فـي هـذا . وأسـاليبها المألوفـة، ودعوتهم إليه بطرق الدعوة المعروفـة،األمم

َّ واالستشهاد به على صحة ما ذهبنا إليه من أن المعـرب المقام كالم نفيس يحسن نقله

ًالدخيل في العربية قـد يكـون فـصيحا بـل أفـصح مـن غيـره ولـو كـان هـذا الغيـر عريقـا  ً
     : قال.في العروبة

بــي  وغيــر العر. لــيس بعربــي)الــوارد فــي القــرآن( )١( إســتبرق إن قيــل إن لفــظ 

اء العــالم حص فنقــول لــو اجتمــع فــ–ة صاحة والبالغــّمــن األلفــاظ دون العربــي فــي الفــ

ويــــأتوا بلفــــظ يقــــوم مقامهــــا فــــي الفــــصاحة " إســــتبرق " وأرادوا أن يتركــــوا هــــذه اللفظــــة 

إسـتبرق " وبعد أن ذكر وجه كون الفصاحة تستدعي اختيـار كلمـة (عن ذلك لعجزوا 

ٍدون غيرهــا مــن الكلمــات مــن حيــث إن الفــصاحة توجــب ذكــر ضــرب مــن ضــروب " 

ُ فإمــا أن يــذكر ذلــك الــضرب مــن الحريــر بلفــظ ):األثخــن قــال(ثقــل الحريــر يكــون األ
ـــاللفظ الواحـــد ، أو ال يـــذكر بمثـــل هـــذا،ٍواحـــد موضـــوع لـــه صـــريح  والشـــك أن ذكـــره ب

 ."اإلسـتبرق "  وذلـك اللفـظ الواحـد هـو ، ألنه أوجز وأظهـر فـي اإلفـادة،الصريح أولى

يمكنه ؛ ألن مـا يقـوم مقامـه ٍفإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم 

ً وال يجـد العربـي لفظـا واحـدا يـدل عليـه ؛ ألن الثيـاب .ٌإما لفظ واحـد أو ألفـاظ متعـددة ً ُّ

ِ وال وضــع فــي اللغــة ،مــن الحريــر عرفهــا العــرب مــن الفــرس، ولــم يكــن لهــم بهــا عهــد ُ
                                                 

)١(  ٍى فرش بطائنها من إستبرقّمتكئين عل ٍ ُُ]  ٥٤: ٥٥الرحمن.[ 



 ٢٣٣

َّ وانمـــا عربـــوا مـــا ســـمعوا مـــن العجـــم.العربيـــة للـــديباج الثخـــين اســـم   واســـتغنوا بـــه عـــن.ٕ

ـــدهم.الوضـــع ـــة وجـــوده عن ـــه ، لقل ـــأكثر– ونـــزرة تلفظهـــم ب ـــذكره بلفظـــين ف  ،ٕ وامـــا أن ي

يـل ؛  تطو َّويكون حينئذ قد أخل بالبالغـة؛ ألن ذكـر لفظـين بمعنـى يمكـن ذكـره بلفـظ

 وال يجـد ،يجب على كل فصيح أن يتكلم به فـي موضـعه" إستبرق"ُفعلم بهذا أن لفظ 

   . انتهى.ن ال يوجد غيره مثلهُّ وأي فصاحة أبلغ من أ،ما يقوم مقامه
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  الم الفصحاءـّة من معرب كـطائف
  

ِوقد مشى كبار البلغـاء والكتـاب علـى سـنن القـرآن الحكـيم فـي اسـتعمال الكلمـات  َ َ
ًاألعجميــة المعربــة فــي كالمهــم مــع إمكــان أن يجــدوا أو يــشتقوا لهــا مرادفــا فــي اللغــة  ّ

   ]من الوافر[      :ّالجاهلي الكبير من قصيدة الشاعر )١(ُّ قال عدي بن زيد:العربية

ٍَّأرقـــــــت  لمكفــــــــهر بـــــــات فيــــــــه ( ُ
  

ِبــــــوارق يعتلــــــين رؤوس شــــــيب   ِ َ ُ( 

َتظــــــــــل المــــــــــشرفية فــــــــــي ذراه(   َّ ُّ 

  

ٍدخــدار"ويجلــو صــفح    َ  )٢()ِقــشيب" َْ

  
 وكانــت البــروق تتهــاوى ،ًيقــول إنــه غلــب عليــه األرق لرؤيتــه فــي الــسماء ســحابا أســود

ًم شـبه البـروق تـشبيها آخـر فقـال هـي  ث،السحاب وهي بيضاء كأنها شائبةذلك في رؤوس 
 ورجــع إلــى تــشبيه الــسحاب فقــال إنــه يجلــو .َّكــسيوف مــشرفية تــومض فــي أعــالي الــسحاب

ّ فدخـدار كلمـة معربـة عـن الفارسـية وهـي .ٍويبدي للناظر إليه صفحات ثوب مـصون جديـد ْ ََ
 بالفارسـية الوعـاء تـصان فيـه الثيـاب وهـو وتخت" تخت دار" وأصلها ،بمعنى ثوب مصون

أداة نـسبة فـي الفارسـية كهـي " دار" و .َ العربيـة صـوان وصـيان وعيبـةّالذي يسمى في

َ كأنه يقول ويرينا ذلك السحاب صفح ثوب مصون."دفتردار" في  ُ.     
                                                 

ًمــن دهــاة الجــاهليين، كــان قرويــا مــن أهــل .  م٥٩٠= هـــ .  ق٣٥ت نحــو : عــدي بــن زيــد  )١(
  . الحيرة، يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب، اتخذه كسرى في حاشيته

  .١٥٠ – ١١١: ٢واألغاني . ٢٢٠: ٤انظر األعالم   
  .شيب: ومعجم البلدان واللسان والتاج. ٢، ١ ب ٣ق : ديوانه  )٢(

  .السحاب المتوالي المتراكب:  ّالمكفهر   

  .  أشيب: شبهها بالرؤوس الشيب واحدها،السحائب التي فيها سواد وبياض:  الشيب    

ْالدخدار     :جاء في المعجم الكبير:   َّ

  رش صاحب الع: عرش، ودار: تخت دار، مركب من تخت: الدخدار في الفارسية  

  .واألبيض واألسود من الثياب المصقولة

 .جديد: قشيب. أعاليه: ذراه. سيوف تنسب إلى مشارف الشام: والمشرفية



 ٢٣٥

  ]من المنسرح[             :أبو عبيدةوروى 

ــــر ــــارس وحمي ــــد علمــــت ف ُق ٌ ْ َ ـــــْ  ْ وال

  

ِأعــــــراب بالدشــــــت   ْ َ ّ أيكــــــم نــــــزالُ
)١( 

ّ فارســـي معـــرب)٢(الدشـــت    وهـــو اســـم )دشـــت قفجـــاق( ومنـــه ، ومعنـــاه الـــصحراء،ّ

   .لصحراء كبيرة مشهورة في بالد الترك األصلية

   :وقال امرؤ القيس

  )٣()ترائبها مصقولة كالسجنجل(

  ]من الطويل[       : وقال آخر.َّوالسجنجل المرآة وهي معربة

   كمشي النصارى في خفاف األرندج       ى نعاجها    ّة قفر تمشّيّو دو

  

ـــــة ـــــدج كلمـــــة معرب ـــــون أو المـــــدبوغ ،َّاألرن ـــــد أســـــود الل ـــــضرب مـــــن الجل  وهـــــي اســـــم ل

ْبالعفص َ
 وكان من عادة النـصارى أن يتخـذوا ذلـك الـضرب مـن النعـال، فالـشاعر .)١(

                                                 
 . ٢٣٧ ص ٢٥ ب ٣٥البيت لألعشى وهو في ديوانه ق   )١(
  :علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٢( 

ًمهملـة أيــضا وهــو ونطقـوا بــه بالــسين ال. هـذا أصــل اللفــظ بالفارسـية وقــد نطقــوا بـه كمــا ســمعت
ُالغملــول بقلــة : أبــو حنيفــة(مــا نــصه ) ١٦٢ ص ١١جــزء(مقتــضى التعريــب ففــي المخــصص 

ويعنــي بالدســتية الــصحراوية ألن : قــال ابــن ســيده. دســتية تبكــر فــي أول الربيــع ويأكلهــا النــاس
  ).  هـ١الدست الصحراء بالفارسية 

  :الشعر من معلقة امرئ القيس وهو بتمامه  )٣(
ٍيضاء غير مفاضةٌمهفهفة ب       َّ      ترائبها مصقولة كالسجنجل  ُ

والترائـــب جمـــع تريبـــة وهـــو موضـــع . المـــسترخية الـــبطن: والمفاضـــة. الخفيفـــة اللحـــم: المهفهفـــة
  .٥٨: شرح القصائد السبع الطوال. القالدة من الصدر

ّ وفيه تخريج مفصل للبيت وقـال ابـن ٨٣ ص ٣٠ ب ٢ّالبيت للشماخ وهو في ديوانه ق   )٣(
ّشــبه ســواد أرجــل النعــام بــسواد خفــاف األرنــدج فــي أرجــل  :٣٤٧: ١تيبــة فــي المعــاني الكبيــر ق

ٕوانمــا أراد أن النعــام آمنــة مطمئنــة بهــذه . النــصارى ألنهــم كــانوا يلبــسونها والعــرب تلــبس األدم
 .األرض، فهي تتبختر في مشيها



 ٢٣٦

َّيــصف ظبــاء الدويــة وهــي الفــالة بــأن مــشيها بأظالفهــا الــسوداء كمــشي النــصارى فــي  َ َ ِ

  ]من المديد[          : وقال آخر.هم السودخفاف

ٌإنمــــــــــــــا الذلفـــــــــــــــاء ياقوتـــــــــــــــة ُ ـــــان   َّ َُأخرجـــــت مـــــن كـــــيس دهق ْ ِ ِ ْ َ
)٢( 

 وهـــو مـــا يـــسمى فـــي ،ِوالـــدهقان فارســـية األصـــل ومعناهـــا التـــاجر ورئـــيس القريـــة

ََّ وقال ابن قيس الرقيات،مصر بالعمدة ُ
  ]من المنسرح[       :)٣(

ْكنـــــه خرقـــــة الـــــدرفس مـــــن الــــــُت ِ ْ َ ِ ِ ُِّ 

  

ــــشم   ــــاـ ــــرج األجم ــــث يف َـس كلي َ ُ ِّ ٍ)٤( 

  
ـــ" ََعلـــى وزان قمطـــر العلـــم الكبيـــر" ِْرفسِّدال ْ َ ّ وهـــو فارســـي معـــرب درفـــش بالـــشين .ِ ّ

ٍ وأصــله اســم للــواء◌،المعجمــة ِ نه ّ ويــسمو،ً كــان مقدســا فــي نظــر الفــرس، كبيــر خــاصٌ

 ولهــذا الحــداد ولوائــه قــصة مــشهورة فــي تــاريخ ،ّدادَوكاويــان اســم حــ" درفــش كاويــان"
                                                                                                                         

ّمولـد ولـيس مـن . الحبـرّمعروف يقع على الشجر وعلى الثمـر وهـو الـذي يتخـذ منـه : ْالعفص  )١(
انظــر . فيــه عفوصــة: ّوقــد اشــتق منــه لكــل طعــم فيــه قــبض ومــرارة فيقــال. كــالم أهــل الباديــة

 وقـــد جعلـــه الـــشهابي مقابـــل ٣٣٢: ١ ومعجـــم النبـــات والزراعـــة ١٠٥معجـــم أســـماء النباتـــات 

Oak apple ;  Oak gall :٥٠٠ .  
  . البيت تعاورته كتب العروض، ولم يذكر قائله  )٢(

 وكتــاب الكــافي للخطيــب التبريــزي ٦٦علــى ســبيل المثــال كتــاب العــروض البــن جنــي انظــر 

  .ذلف: واللسان. ٤٧٨: ٥، والعقد الفريد ٣٤

 . والدهقان سبق ذكره. ّوالذلف هو صغر األنف واستواء األرنبة  
ً شاعر قريش في العصر األموي كان مقيما فـي ) م٧٠٤=  هـ ٨٥ت نحو (ُهو عبيد اهللا ابن قيس   )٣(

ّ هـــ أمنــه عبــد ٧١ مــصعب  وبعــد مقتــل. خــرج مــع مــصعب بــن الزبيــر علــى عبــد الملــك.المدينــة
  .وعاش في العراق إلى حين وفاته. الملك

  . ١٥٤ ص ٢٦ ب ٦١وهو في ديوانه ق.دة يمدح بها عبد العزيز بن مروانالبيت من قصي  )٤(



 ٢٣٧

 في قوله مـن قـصيدته الـسينية التـي وصـف بهـا )٢( وقد عناه البحتري،)١(الفرس القديم

َإيوان كسرى والصور التي فيه   ]من الخفيف[         :ُ

ـــــــــــل  وأنوشـــــــــــر( ـــــــــــا مواث  ٌوالمناي

  

ِوان يزجـــي الـــصفوف تحـــت الـــدرفس   ْ َ ِ َ ِ ُْ ُ()٣( 

  
  ]من المتقارب[         : يفخر به)٤(َّوقال أحد أحفاد المهلب

 َّلمهلــــب مــــا فــــوق ذاُأنــــا ابــــن ا(

  

َلعــــــــال إلــــــــى شــــــــرف مرتقـــــــــى   ْ ُ ٍ َِ ٍ( 

ُقريــــــــــع العــــــــــراق وبطريقهـــــــــــم(   ِ ْ ِ ُ 

  

ـــــــى   َّوعـــــــزهم المرتجـــــــى المتق ُ ُّ()٥( 

ّوالبطريق معرب      .ُ وأصله القائد الكبير من قواد الروم،ِ

  ]من البسيط[             :وقال المتنبي

ًبياض وجه يريك الشمس حالكة( َ ُ ٍ ــ    ُ ــدر م ــك ال َّودر لفــظ يري ُُّ َشخلباٍ ْ()٦( 

                                                   
" درفــشي كابيــان"ومنــه :  قــال٣٠٩ّأشــار إلــى هــذه القــصة ف عبــد الــرحيم فــي تعليقاتــه علــى المعــرب   )١(

ّ وكــان علــم كــابي مــن جلــد دب ، وهــو الرجــل الــذي خــرج علــى الــضحاك)كــابي(بالفارســية وهــو علــم  ُ
ّ فغــشوه بالــذهب ورصــعوه بــالجواهر الثمينــة، وكــان يتــيمن بــه ملــوك الفــرس، مــن جلــد أســد:ويقــال ّ .

  . ١١٥وانظر مفاتيح العلوم 
  .  هـ٢٨٤ُالوليد بن عبيد : البحتري  )٢(
 . ٢٣ ب ٤٧٠ديوان البحتري ق   )٣(
ْالمهلـب بـن أبـي صـفرة ت : ّالمهلـب  )٤( ُ ٌ م األزدي، أميـر بطـاش جـواد ولـي إمــارة ٧٠٢=  هــ ٨٣ّ

 . ثم ولي خراسان ومات فيها. ثم انتدبه بنو أمية لقتال الخوارج. البصرة لمصعب
ّة بــن المهلــب بــن أبــي البيتــان مــن قــصيدة ألبــي عيينــة بــن أبــي عيينــة وهــو محمــد بــن أبــي عيينــ  )٥(

ْصــفرة، األغــاني  وقــصيدته . وكــان مــن شــعراء الدولــة العباســية ومــن ســاكني البــصرة. ٧٥: ٢٠ُ

  . مع خالف في الرواية٨٧: ٢٠وفي األغاني . ٥٥١: ٢التي منها البيتان في الكامل 
  . في العرف الطيب٩٣ وص ٢٤١: ١شرح البرقوقي : ديوان المتنبي  )٦(

  .ًكلمة نبطية تعني خرزا أبيض وقد سبق الكالم عليها: والمشخلب والمخشلب  

  :َوالبيت هو الخامس عشر من قصيدته التي أولها  

َ  ألهله، وشفى، أنى وال كربا  دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا     َ ّ 



 ٢٣٨

َّوالمشخلب كلمة معربة ومعناها أردُأ الخرز َ ْ ُ.  

مـا ال يحـسن و بالغـة حجـة فيمـا يحـسن وكفـى بـه – )١(ابن خلدونوقد استعمل 

 وبرنـامج يقـرب ، وغيرها مـن كلمـات األعـاجم فـي مقدمتـه المـشهورة)٢( كلمة برنامج–

ّما كبـــار الكتـــاب َّ وشـــد مـــا اســـتعمله.معناهـــا مـــن معنـــى فهرســـت ونمـــوذج الفارســـيتين
 ."مثــال " وتــستعمل فــي معناهمــا مــن العربيــة كلمــة  ،ّوبلغــاء المــصنفين فــي كتابــاتهم

ُاإلفرنكيـــة التـــي عربهـــا المعاصـــرون ممـــا يعطـــي معنـــى " برجـــرام وربمـــا كانـــت كلمـــة  ّ
  .ٕ ومعناها في األصل بيان واعالن،برنامج ونموذج

صار المـال فـي أيـديهما قـصدا وحين (( :البيان والتبيين في كتابه )٣(وقال الجاحظ

))بعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهيا
ُكـربج( فقوله الكرابج جمع ،)٤( ْ  علـى وزان )ُ

ْبــر ّ وهــو فارســي معــرب،نُثُ َّ ومعنــاه الحــانوت أو المتــاع الــذي يكــون فــي حــانوت البقــال ،ّ

هــو  يعنــي المعنــى األول وه والظــاهر مــن كــالم الجــاحظ أنــ.مــن خبــز وجــبن ونحوهمــا

ً والجــــاحظ لــــم يــــر فرقــــا فــــي االســــتعمال بــــين الكــــراب،الحــــانوت َْ ميــــة والــــدكاكين ج األعجَ

َ ولـــم يـــر أن ،ال عربيـــةأن كلمـــة الحوانيـــت نفـــسها ســـريانية  علـــى .والحوانيـــت العـــربيتين َ
َالكرابج مخلة بفصاحة كالمـه، ولـذلك اسـتعملها ولـم يخـش عارهـا ٌ ْ والفقـرة المـذكورة مـن .َّ ِ

 وكــان اســم أحــدهما ،ابيين كانــا يمــشيان فــي بعــض أســواق المــدنٍجملــة قــصة عــن أعــر

ْحيــدان َّ فَأوطــَأ فــارس دابتــه إصــبع حيــدان فقطعهــا،َ  ، فأخــذ األعرابيــان بتالبيــب الفــارس.ٌ

ولمــا أكــل رفيــق " الكــرابج" فــذهبا بالمــال إلــى بعــض . اإلصــبع)٥(حتــى أدى إليهمــا أرش

ْحيدان وشبع جعل يتغنى ويقول   ]من الطويل[ :َ

ٌ غـرث مـا كـان فـي النـاس كـربج  فال ُ ٌ َ َ
  

ُوما بقيت فـي رجـل حيـدان إصـبع   َ ْ ِ ْ 

                                                   
 .  هـ٨٠٨ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت :ابن خلدون  )١(
 . سبق ذكره: برنامج  )٢(
 .  هـ٢٥٥عمرو بن بحر ت أبو عثمان : الجاحظ  )٣(
  . ٥٦٢ برقم ٥٣٤ّالمعرب ) كربج( وانظر بشأن كلمة ٥١: ٣البيان والتبيين   )٤(
 . ّدية الجراحات كالشجة ونحوها: ْاألرش  )٥(



 ٢٣٩

َالغــرث الجــوع  فــانظر إلــى األعرابــي كيــف اســتعمل .والكــربج الحــانوت كمــا قلنــا. َ

ْالكــــربج المعربــــة ولــــم تــــأنف عروبتــــه مــــن عجمتهــــا ّ َّ ومثلــــه فــــي ذلــــك أبــــو الغطمــــش ،ُ َ َ
ّالحنفي َ

   ]ن المتقاربم[            : فقد قال يهجو امرأته)١(

ٍمنيـــــــــــت بزنمـــــــــــردة كالعـــــــــــصا( َِ ْ َ ُْ  )َّألـــــــص وأخبـــــــث مـــــــن كنـــــــدش   َ

ُ بــــــدد الكــــــشمشْتَرَفْإذا أســــــ   كـــــــأنَّ الثآليـــــــل فـــــــي وجههـــــــا( َ()٢( 

ْزنمــردة"فقولــه  َ ْ  ركبتــا ،رجــل" مــرد"مــرأة و " زن"ّ كلمــة فارســية مركبــة مــن كلمتــين "َ

 .ت كالكلمــات العربيــة وقــد أصــبح، توصــف بهــا المــرأة المترجلــة،وجعلتــا كلمــة واحــدة

ْ فأدخـل عليهـا تـاء التأنيـث التـي تفيـد معنـى ،ولذلك أجرى عليها أبو الغطمش حكمهـا

ٍ يقول أبو الغطمـش إنـه ابتلـي بـامرأة . ولعل الوحدة هي المرادة هنا ال التأنيث،الوحدة ُ
ًمترجلة أشد خبثا َّ  وهـو ،وكندش أحد لصوص العرب. )كندش( وأكثر لصوصية من ،ٍ

 والكــشمش فــي البيــت الثــاني .م للعقعــق الطــائر المــشهور بالــسرقة والخبــثًأيــضا اســ

ًكلمة معربة أيضا َ وتطلق على ضرب مـن العنـب أو الزبيـب صـغير الحـب ال عجـم ،ّ َ َ
 ولعلـه محـرف عـن كـشمش ويـسمونه فـي مـصر ،شلميشأ ويسمى في بالد الشام ،له

   :ً وقال آخر يصف ديوكا.الزبيب البناتي

   ]من البسيط[   

ٌ أعرافهـــا مـــن فوقهـــا شـــرفكـــأنَّ َ ُ ِحمـر بنــين علــى بعــض الجواســيق   َ َ ُ ٌُ ْ 

                                                 
ّالغطمش الحنفيأبو   )١(  . فيمن غلبت عليه كنيته٥١٢ ذكره المرزباني في معجم الشعراء .َ
وانظـــر عيـــون . ٨ و١ ب ٨٨٠ ق ١٨٨: ٤) زوقـــيالمر(البيتـــان مـــن قـــصيدة فـــي الحماســـة   )٢(

ْ الكنــدش٣٨: ٤األخبــار  َوزنمـــردة. ُبليــت: ُومنيـــت. ُهــو أخبـــث مــن كنــدش: يقــال. العقعـــق: ُ ْ :

ّامرأة يشبه خلقها خلـق الرجـل، فارسـي معـرب ّ ْ وتـروى بكـسر الـزاي مـع المـيم، وتـروى بحـذف . َْ

 وهــو عــصير العنــب الــصغير ّوالكــشمس معــرب. َالنــون علــى مثــال علكــد وهــو الغلــيظ الــشديد

 الذي ال عجم له



 ٢٤٠

ََكأنهــــــا لبــــــست أو أُلبــــــست فنكـــــــا َ 

  

ِفقلــصت مــن حواشــيه علــى الــسوق   ُّ َ ََ ْ َّ)١( 

  
ــــوم الكوشــــك وهــــو أصــــله ،والجواســــيق جمــــع جوســــق وهــــو القــــصر ُ ويــــسمى الي

ِ والفنك ضرب من فاخر الفراء.ّالفارسي    . وكلتاهما أعجميتان،ََ

   ]من الخفيف[           :ووصف آخر امرأة فقال

ٌذقــــــــن نــــــــاقص وأنــــــــف غلــــــــيظ ٌ ٌ ٌ َ َ 

  

ْوجبـــــين  كـــــساجة  القـــــسطار   ُ َ ٌَ َ
)٢( 

  
َ والقسطار الصيرفي أعنى الص،ساجَّالساجة القطعة من خشب ال ُراف الذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي الجــاحظ  التــي ذكرهــا )الكــرابج( ومثــل كلمــة .ّ وهــي كلمــة معربــة دخيلــة،الــدراهم

الــبخالء  : مــن ذلــك قولــه فــي كتابــه:ٌكثيــر فــي كالمــه وكتبــه" البيــان والتبيــين"كتابــه 

ٍاشـــكتيت أيامـــا صـــدري مـــن ســـعال كـــان أصـــابني(( :عـــن لـــسان بخيـــل" ُ ً ٌ فـــأمرني قـــوم ،ُ
ّ وأشــار علــي آخــرون بــالحريرة تتخــذ مــن الــشاهنج والــسكر ودهــن ،ّ الــسكري)٣(بالفانيــذ َّ

 فبينـا أنـا ُأدافـع . ورجوت العافية،كرهت الكلفة و،ُالمؤونة فاستثقلت ،اللوز وأشباه ذلك

 .ًَّ حــــارا)اشــــربه(ُ عليــــك بمــــاء النخالــــة فاحــــسه :َّ إذ قــــال لــــي بعــــض المــــوفقين،األيــــام

 والــسكر واللــوز كلهــا كلمــات )٥(ذ والــشاهنجيــ فقولــه الفان)٤(" فــإذا هــو طيــب.فحــسوت
                                                 

  ١٨٨٤ ص ٤ و٢ ب ٨٨٢األبيات من مقطوعة في الحماسة للمرزوقي ق   )١(

  :  سوى المطلع ولم يذكر فيها٣٤١ :٢ونسبت األبيات في الحماسة البصرية إلى يحيى بن ثابت   

  قي بل الديوك التي قد هجن تشويصوت النواقيس باألسحار هيجني                 
)  اللغـة العربيـة بدمـشقمجمـعبع ط(البيت لدعبل بن علي الخزاعي من مقطوعة له في شعره   )٢(

  .١٥١ ص ٣ ب١٠١ق 
 .٥٧سبق ذكره : الفانيذ  )٣(
  ).ط الحاجري (٣١ : البخالء  )٤(
شــاهنجير بمعنــى التــين الــصغير الفــج عــن : وهنــاك. ّلــم أقــع علــى هــذه الكلمــة فــي المعربــات  )٥(

ٕ ولم ترد هـذه الكلمـة فـي الـبخالء وانمـا ورد موضـعها كلمـة النـشاشتج ٢٢٨: ٦تكملة المعاجم 
  . بمعنى النشا



 ٢٤١

؛ ٕها وايداعها كتبـهمالع ولم يأنف أكبر بليغ قام في العرب من است،ّ عربوها)١(أعجمية

 وا عليهــــا وتــــداولوها بيــــنهم وصــــقلتهاَّذلــــك ألن تلــــك الكلمــــات المعربــــة بعــــد أن تعــــارف

 ويــــشترط لتناولهــــا . أصــــبحت عربيــــة كــــسائر الكــــالم العربــــي–ألــــسنتهم باالســــتعمال 

 )٢()ُالجوالـق(ً خذ مثال كلمة :ًوصحة استعمالها ما يشترط فيه هو مما ذكرناه لك آنفا

 . شــوال، بالــشين العربيــة: والعامــة تقــول لــه.بــالجيم الفارســية" جــوال"عــن ّفإنهــا معربــة 

ُّوالغــرارة وان كانــت فــصيحة صــحيحة النــسب ال تــضار " َغــرارة"ّويــسمى فــي الفــصيح  َ ً ٕ َ
 بـــل إن منزلتهمـــا فـــي نفـــوس الفـــصحاء ، وال تقـــضي عليهـــا،ّالمعربـــة) الجوالـــق(كلمـــة 

     : يصف امرأة قال الشاعر. وحظهما في االستعمال سواء،واحدة

  ]من الخفيف[      

ِوهـــــي شـــــوهاء كـــــالجوالق فوهـــــا َ ْ َ َ 

  

ُمـــستجاف يـــضل فيـــه الـــشكيم   ُّ ِ ٌ
)٣( 

  
 مـشتق مـن ، وهو مستجاف أي متـسع)الزكيبة(ِ وفمها كالغرارة ،يقول إنها دميمة

   . والشكيم الحديدة تكون في فم الفرس.الجوف

ْوقال أبو الفتح البستي ُ
  ]من البسيط[           :)٤(

 ُنكــرنَّ إذا أهــديت نحــوك مــنُال ت(

  

ـــا   ـــك، النتف ـــر أو آداب َعلومـــك الغ َ ُ ِ ِّ ُ ِ( 

ِفقــــيم البــــاغ قــــد يهــــدي لمالكــــه(   ُ ُ ّ 

  

َبرسم خدمته من باغـه التحفـا   َ ُّ ِ ِ ْ()٥( 

                                                   
  .  سبق ذكرها:الشاهنج  )١(
  . وقد سبق ذكره. َ وجمعه جوالق١٨٩ برقم ٢٥١ّالمعرب : ُالجوالق  )٢(
"  ضـــمن كتـــاب ٣٤٣ ص ١٤ ب ٦١وفـــي شـــعره ق ) جـــوف(البيـــت فـــي اللـــسان ألبـــي دواد   )٣(

 . لغوستاف فون غرنباوم" ب العربي دراسات في األد
 .  هـ٤٠٠علي بن محمد ت نحو سنة : ُأبو الفتح البستي  )٤(
 والبــاغ ٥٠: ١وفــي ثمــار القلــوب . ١٢٩ ص ٢ و١ ب٢٥٧البيتــان مقطوعــة فــي ديوانــه ق   )٥(

ّجمع باغات، فارسي معرب، وقد ذكر البيتين صاحب شفاء الغليل ّفارسي، : باغ:  وقال٧١: ّ
ّعربه المول   . دون وأدخلوا عليه الالمّ



 ٢٤٢

ــــة أو فارســــية ــــة وانمــــا هــــي تركي ــــست عربي ــــاغ لي ــــراك بهــــا أداة ،ٕوالب ُ ويلحــــق األت
   . صغيرأي حديقة أو بستان" بغجه " فيقولون " جه " التصغير 

ن الكلمـات األعجميـة مثـل ًكثيرا م )كليلة ودمنة( في كتابه )١(وقد استعمل ابن المقفع

ُمربــــى البــــزاة" بازيــــار" ْوفــــيج "،الزبــــل" ِســــرجين" و،ّ  ،رســــول الــــسلطان القــــادم علــــى رجليــــه" َ

ُجمع أسوار لمن يحسن الرمي" أساورة"و
" نيلـوفر" وكلمـة . وكل هذه الكلمـات فارسـية.)٢(

  .  المعروف وهي روميةاسم للزهر

ً كـــان حريـــصا علـــى الكلمـــات العلميـــة األعجميـــة )٣(ابـــن ســـيناومـــن الغريـــب أن 

ٌفـــصل فـــي قملـــة (( قانونـــه كقولـــه فـــي ،واالحتفـــاظ بأصـــلها ولـــو ترجمهـــا إلـــى العربيـــة

)) وطفانوس بالهندية دذه بالفارسية وصملوك باليونانية المسماة،نسرال
)٤(.   

                                                 
  .  هـ١٤٢ت ابن المقفع، عبد اهللا   )١(
  . باب الفحص عن أمر دمنة   ١٤٦كليلة ودمنة : بازيار  )٢(

  . باب الفحص عن أمر دمنة  ١٣٥كليلة ودمنة: سرجين  

  . باب الفحص عن أمر دمنة  ١٤٤كليلة ودمنة : فيـج   

   ّ باب الحمامة المطوقة  ١٦٣كليلة ودمنة : أساورة  

  .  باب األسد والثور  ١١٤ كليلة ودمنة : نيلوفر  
تــــوفي بهمــــذان . الفيلــــسوف الطبيــــب صــــاحب التــــصانيف: الحــــسين بــــن عبــــد اهللا. ابــــن ســــينا  )٣(

 . هـ٤٢٨
  : وفيه٣٣٥: ٣القانون في الطب   )٤(

) طفـــــانوس(باليونانيـــــة و) صـــــملوكي(بالفارســـــية و ) رذه(ّفــــصل فـــــي قملـــــة النـــــسر المـــــسماة ((

َّهـي صـغيرة ال يتـوقى منهـا : قـال جـالينوس.  هامة كالقملـة أو كأصـغر القـردانوهي. بالهندية

ًوتكاد ال تبصر لسعتها، وهي مما تفجر الدم بوال ورعافا، ومن المقعـدة، ومـن المعـدة بـالقيء،  ً ُْ
 . ))وربما عظم الخطب فيها فلم تقبل الدواء. ومن الصدر والرئة، ومن أصول األسنان



 ٢٤٣

ّومــن تــصفح المعــاج ْ ّن اللغــة العربيــة وجــد فيهــا كثيــرا مــن المــواد تحــسبها م ودواويــَ ً َ َ
ٍأول وهلة عربية لكثرة ما تداولتها ألسنة العرب ـ وجرت  َ في مجاري كالمهـم ومـسارب ّ

ُ علـم :)١(ّ الطراز–يقولون " طرز" ففي مادة : ثم ال تلبث أن تجدها أعجمية،أحاديثهم
ّ وهو فارسي معـرب عـن ،الثوب والجيد من كل شيء  ومعنـاه بالفارسـية ،ِبالتـاء" ازتـر"ّ

حــسان بــن  قــال . وقــد جــاء فــي الــشعر العربــي،ً فجعلــت التــاء طــاء.التقــدير المــستوي

   ]من الكامل[         : رضي اهللا عنه)٢(ثابت

ُبـــيض الوجـــوه كريمـــة أحـــسابهم( ٌ َّشـم األنـوف مـن الطــراز األول   ُ ِ ّ ِ ُّ ُ()٣( 

َســـخر وكلمـــه باســـتهزاء وطنـــز بـــه ،ََّالطنـــز الـــسخرية" طنـــز " وفـــي مـــادة  َّ ِ  فهـــو ،َ

ـــاز ـــا.َّطن ـــدا أو معرب ـــه مول ـــال الجـــوهري أظن ً ق ًّ ّ
ـــوادر األعـــراب.)٤( ـــوم ( ( وفـــي ن هـــؤالء ق

َمطنــــزة َْ والعامــــة اليــــوم يقولــــون  .)٥(ِّ هينــــة أنفــــسهم علــــيهم،َ إذا كــــانوا ال خيــــر فــــيهم))َ

َمسخرة" ْ ً وهي هي وزنا ومعنى،"مطنزة" في مقام )٦("َ َ َ.   

                                                 
  . وقد سبق ذكره. ّعلم الثوب، معرب تراز: الطراز: ١١٢اظ الفارسية في األلف: الطراز  )١(
ّشاعر الرسول صلى اهللا عليه وسلم: حسان بن ثابت  )٢(   .  م٦٧٤=  هـ ٥٤ت . ّ
  : من قصيدة أولها٣٦٦) شرح البرقوقي(ديوانه   )٣(

ِأسألت رسم الدار أم لم تسأل     بين الجوابي فالبضيع فحومل     َِ َ  
  ".طنز : " الصحاح  )٤(
ٌهـؤالء قـوم مدنقـة ودنـاق ومطنـزة إذا كـانوا ال خيـر : وفـي نـوادر األعـراب": طنز " في اللسان   )٥( ّ ْ َ

  . فيهم، هينة أنفسهم عليهم
  ".مسخر "٣٥٦: ٥انظر معجم تيمور الكبير. عند المتأخرين) مسخرة(استخدمت هذه الكلمة   )٦(



 ٢٤٤

ُّالبوصي" بوص"ة ويقولون في ماد ُ
 .َّ ضرب من سفن البحـر وهـي كلمـة معربـة)١(

   ]من السريع[               :قال األعشى

ـــــــا( ـــــــا طم ـــــــي إذا م ـــــــل الفرات َمث ََ ِّ ِ ُ 

  

ــــــاهر   ــــــذف بالبوصــــــي والم ِيق َ ِّ ُ ِ ْ َ()٢( 

ّ وهـــو فارســـي ، مـــا يوصـــل بـــه بدنـــه ليتـــسع– القمـــيص )٣("دخـــريص " ويقولـــون   
  ]من الطويل[       :شى قال األع. جمعه دخاريص ودخارص،ّمعرب

َكما زدت في عرض القميص الدخارصا( ّ ِ ِ ْ َ َ ِ()٤(  

                                                 
 انظــر . سـفينة صـغيرة فــي نهـري الفـرات ودجلـة الفارســية وهـي بمعنـى)بـوزي(ّمعربـة عـن : ّالبوصـي  )١(

 .٤٧): مصطلح السفينة عند العرب( وكتاب )بوص(تاج العروس 
الـــسفين وهـــو : ّوالبوصـــي. ارتفـــع مـــاؤه: طمـــا البحـــر. ١٤١ ص ٢٠ ب١٨ديـــوان األعـــشى ق  )٢(

  :وقد علق المؤلف في هذا الموضع بقوله. كذلك المالح
  : ًوقال األعشى أيضا  
ّلنا جلسان ع(     ٌ    وسيسمبر  والمرزجوش منمنما  ٌندها وبنفسجُ ْ َ(  
 والورد األبيض ضرب –وجلسان نثار الورد في المجلس . أسماء هذه األزهار األربعة فارسية  

  : جلده وأظالفه–ًوقال أيضا يصف الثور . = = = =  من الريحان كما في التاج
ْ    أرندج إسكاف يخالط عظلم  ٌعليه ديابوز تسربل تحته(       )اِ
  ) دوبوز(ّجمع ديبوز وهو ثوب حيك على نيرين أي لحمتين معرب ) الديابوز(  
  :ًوقال األعشى أيضا في الملك النعمان الذي مات في سجن كسرى  
  )فذاك وما أنجى من الموت ربه   بساباط حتى مات وهو محزرق(    
. هــة هرزوقـا اس وهـو فـي اللغـة النبطيـ بمعنى محبو)قمحزر(ل ابن قتيبة في أدب الكاتب قا  

بتقـــديم الـــراء علـــى الـــزاي كمـــا يرويهـــا أبـــو عمـــرو الـــشيباني، أمـــا أبـــو زيـــد ) محـــرزق(وقولـــه 
إن : قلـــت لألنـــصاري: قـــال التـــوزي. األنـــصاري فيرويهـــا محـــزرق بتقـــديم الـــزاي وتـــأخير الـــراء

 بهـا فهـو أعلـم: الشيباني يقول إنها بتقديم الـراء فأجـابني إن الكلمـة نبطيـة وأم الـشيباني نبطيـة
 . ً هـ ملخصا من التاج١ّمنا 

  .سبق ذكره: الدخريص  )٣(
  : والبيت بتمامه١٥١ ص ١٨ ب ١٩ق : ديوانه  )٤(

ُقوافي أمثاال يوسعن جلده     َ ْ ًِّ   ْ  كما زدت في عرض القميص الدخارصا  َ

ًوأمثاال يعني بها ذائعة سائره   ً . 



 ٢٤٥

ّ والقمـيص نفـسه معـرب ال عربـي، ، جمعهـا بنـايق،في العربية البنيقةِوالدخريص  ٌ ّ ُ
َْاإلصــطفلينة "ويقولــون  وهــو لفــظ ،وهــي الجــزرة التــي تؤكــل" جردحلينــة" علــى وزن )١("ْ

ّفارسي معرب ّ.    

َّألنزعنــك مــن (( : فــي كتــاب لــه إلــى ملــك الــروم)٢(معاويــة بــن أبــي ســفيانقــال  ِ

))َّ وألردنــــك أريــــسا مــــن األرايــــسة ترعــــى الــــدوابل،َملكــــك نــــزع اإلصــــطفلينة
 الــــدوابل )٣(

ُ خــصها بالــذكر ألن راعيهــا أوضــع . واحــدها دوبــل،الخنــانيص وهــي صــغار الخنــازير َّ

غـة أهـل  ومعنـاه فـي ل، أما األريـس علـى وزن أميـر فهـو لفـظ دخيـل.من راعي الكبار

َّ وهــو الفــالح أو الحــراث ،َّالــشام األكــار ًإريــسا علــى وزان  ويــروى .ويجمــع علــى أرايــسةَّ ِّ

ّسكيت  وقد وردت هذه الكلمـة علـى اخـتالف روايتيهـا بـصيغة .ٍ ويجمع حينئذ على أرارسة،ِ

ّجمــع المــذكر الــسالم فــي كتــاب النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم إلــى  فــإن (( :ملــك الــرومهرقــل َ

ُإنمـــا عليـــك إثـــم األريـــسيينَتوليـــت ف ْ((
 وهـــي طائفـــة مـــن طوائـــف "اآلريوســـية" ً نـــسبة إلـــى )٤(

هـم  أقول إذا كان ذلك كذلك فأول ما يقع في الخيـال أن أتبـاع هـذه الطائفـة . هـأالنصارى 

 . المـسيح وهو الـذي قـال بالوحدانيـة، وأنكـر أُلوهيـة))آريوس((األريوسيون الذي ينتمون إلى 

 ، م٣٢٥سـنة نيقيـة قـي طنطين الكبير قسع المسكوني األول بأمر َلمجمفالتأم ضد آرائه ا
                                                 

ْاإلصطفلينة  )١( َ   . سبق ذكرها: ْ
 . األعالم.  هـ٤١ مؤسس الدولة األموية بالشام ) هـ٦٠هـ . ق٢٠( :معاوية بن أبي سفيان  )٢(
 أن صـاحب الـروم يريـد أن يغـزو بـالد الـشام معاوية رضـي اهللا عنـه بلغـه: ٤٦ :١الفائق في النص   )٣(

ّأيام فتنة صفين ّ فكتب إليه يحلف بـاهللا لـئن تممـت علـى مـا بلغنـي مـن عزمـك ألصـالحن صـاحبي،ِ ْ َ، 

ّوألكونن في مقدمته  ً فألجعلن القسطنطينية البخـراء حممـة سـوداء،إليكَ ُ ملـك انتـزاع ّوألنتزعنـك مـن ال ،ّ

ًريسا من األرارسة ترعىّاإلصطفلينة وألردنك أ   .  الدوابلّ
َوان تتول فإن إثم األكارين عليك: "٦٤٩: ٢ وفي تاريخ الطبري ٣٦: ١الفائق   )٤( ّ ّ وانظـر شـفاء " ٕ

  . ٥٣الغليل 



 ٢٤٦

 وحكـــم علـــى أريـــوس ، وحمـــل الكافـــة عليهـــا.)١( وعمـــل علـــى نـــشرها،فقـــرر عقيـــدة التثليـــث

    .)٢( بالزندقةّ وهي ما يعبر عنه المسلمون،بالهرتقة

ًوهكــذا تــرى فــي الحــديث وأقــوال فــصحاء العــرب جاهليــة واســالما كلمــات كثيــرة ٕ ً. 

ّســوى أعجميــة تــسربت إلــى ألــسنة أهــل اللغــة بواســطة هــي  وليــست .سبها عربيــةتحــ
 ،ب إلينا في هذا العـصر كثيـر مـن الكلمـات اإلفرنجيـةّرتس كما ي،المعاملة والمخالطة

 ومــن . فــال نعــود نتوقــف فــي فهمهــا، وتــشيع بيننــا، وتألفهــا آذاننــا،ثــم تــصقلها ألــسنتنا

َالجمــود والمكــابرة أن نـــصادر تلــك الك ِ َلمــات ونحاربهـــا بكــل قــوة لـــديناِ  ممــا لــم يفعلـــه ،ِ

 كمـــا ،ِّ بـــل كـــانوا يرحبـــون بأمثـــال تلـــك الكلمـــات الدخيلـــة فـــي لغـــتهم،أجـــدادنا األولـــون

ّيرحبون بالطوائف الداخلة في ملتهم وطي جنسيتهم
َّ ِّ ُ.   

  )١(دــَّولــمـال
                                                 

وآريــوس .  ومــا بعــدها١٢٢محاضــرات فــي النــصرانية ص " كتــاب انظــر تفــصيل القــول فــي   )١(

Ariusحرمـــه المجمـــع .  كـــاهن إســـكندري قـــال بـــأن الكلمـــة غيـــر مـــساوية لـــآلب فـــي الجـــوهر

  .  م٣٢٥النيقاوي سنة 
  : علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )٢(

قيـل اتخـذ ( : مـا نـصه)بـاب المفـاخرة وضـدها(وفي كتاب المحاسن واألضداد المنسوب للجاحظ فـي 

 قتيبــة بــن مــسلم مكانــه فــي واليــة خراســان جعــل َ فــي داره بخراســان فلمــا ولــيًيزيــد بــن المهلــب بــستانا

ًالبستان مراحا أو معطنا إلبله ًبـستانا وقـد اتخذتـه = =   = = هذا المكـان كـان: فقال له مرزبان مرو.ً
فمنهــا صــار ذلــك " انبــستاني"يــد  وكــان أبــو يز."أشــتربان " أبــي كــان : فأجابــه قتيبــة!!! ًمعطنــا إلبلــك 

 أداة تــدل علــى صــاحب الــصنعة فأشــتربان معنــاه )بــان(معنــاه بعيــر أو جمــل و" أشــتر"و. كــذلك أ هـــ

وهكــذا نــرى العربــي القــح قتيبــة لــم ).انبغجــه بــ( و)باغبــان(ً ويقــال أيــضا .بــستاني) بــستانيان(جمــال و

جملتـه عربـي وأسـلوبه أسـلوب فـصيح دام يعلـم أن كالمـه بف من استعمال كلمتين فارسيتين مـايستنك

؛ ه والسيما إذا كان الخطاب لفارسي فكلمة أو كلمتان غير عربيتين ال تفسده وال تحط من قدر.عربي

ء البالغـة مـن أن لكـل ًفيكون للمقامات دخل في استعمال هذه الكلمات األعجمية طبقا لما قاله علما

 . ًمقام كالما



 ٢٤٧

  

ْمولد ما لـم يعرفـيعنون بال َّ َ ٕ وانمـا اسـتعمله ،مِ أهـل اللغـة ولـم ينطقـوا بـه مـن الكـالُهُ
ِالمولدون وجروا عليه في منثورهم ومنظومهم ْ  والمولـدون ليـسوا مـن أهـل اللغـة الـذين .َ

ّ وال يحتج في ذلـك إال بكـالم الجـاهلي أو ،يحتج بهم في إثبات كلمها وصحة صيغها
َّ

   : الشاعر الذي يقول)٢(المخضرم الذي عاش في الجاهلية واإلسالم كلبيد
   ]من الكامل[              

ِولقـد سـئمت مــن الحيـاة وطولهــا( ُ ُ 

  

ُوســؤال هــذا النــاس كيــف لبيــد   َ ِ ِ()٣( 

  
ُســمي مخــضرما تــشبيها لــه بالناقــة المخــضرمة ً ً ّ  . وهــي التــي قطــع طــرف ُأذنهــا،ُ

َ ألن عمر الشرك ال اعتداد به،والمخضرم قد اقتطع طرف من عمره ْ ِ.  

ُ الجـــاهليون والمخـــضرمون هـــم الحجـــة فـــي اللغـــ:هاتـــان الطبقتـــان   أمـــا الطبقـــة.ةّ

ُالثالثـــة وهـــم المولـــدون الـــذين و ـــدوا وعاشـــوا فـــي اإلســـالم فـــإذا نطقـــوا بكلمـــةَّ  أو أتـــوا ،ِل

ُ وال يقـاس ،ّ فـال يحـتج بـه،َّ مولـد:بتركيب لم يعرفه الجاهليون وال المخضرمون قيل لـه
َّ فتحـسب فـصيحة وهـي مولـدة ، وكثير من الكلمات تـدور علـى ألـسنة الفـصحاء،عليه

َ ً ُ ُ
                                                                                                                         

ّ أحدثــه المولــدون الــذين ال يحــتج بألفــاظهموهــو مــا: ٣٠٤: ١قــال فــي المزهــر   )١( ُ والفــرق بينــه . ّ

وهـذا بخالفـه وفـي كتـاب . ّوبين المصنوع أن المصنوع يـورده صـاحبه علـى أنـه عربـي فـصيح

مجمـــع (ّوفـــي المولـــد مـــن الكلـــم قـــرر المجمـــع : ٧٢: المـــصطلحات العلميـــة فـــي اللغـــة العربيـــة

ّالمولد هو اللفظ الذي استعمله المولدون ): مصر   : على غير استعمال العرب وهو قسمانّ

  قسم جروا فيه على أقيسة كالم العرب،من مجـاز أو اشـتقاق، أو نحوهمـا كاصـطالحات -١

  .وحكمه أنه عربي سائغ. العلوم والصناعات وغير ذلك

ّ  أمـا القـسم الثــاني فهـو يتعلـق باأللفــاظ المحرفـة أو المرتجلــة التـي تخـرج عــن أقيـسة كــالم -٢
  . وقد أصاب.  يجيز المجمع استعمالها في فصيح الكالمالعرب فهذه ال

ــ ٤١ لبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري ت  )٢(  األشـــراف فـــي د الـــشعراء الفرســـان م، أبـــو عقيـــل، أحـــ٦٦١=  هــ

  .وهو من أصحاب المعلقات. الجاهلية وأدرك اإلسالم وأسلم
  .٣٥ ص ٥ ب ٥ق ) الشرح(ديوانه   )٣(



 ٢٤٨

 ويرجــع التوليــد فــي الكلمــات المولــدة .رف كنهــه وحقيقتــهَ الــشيء إذا عــ)١(اكتنــه؛ مثــل 

   :إلى ثالثة طرق

  .طريق االشتقاق - ١

 .طريق التعريب - ٢

 .طريق االستعمال التشبيهي - ٣

أن يشتق المولدون كلمة من مادة عربيـة يعرفهـا أهـل اللـسان لكـنهم لـم  ):األول(

ــم يــشتقوها ــ.يعرفــوا الكلمــة المــذكورة ول ِّفــسقية"ك كلمــة  مثــال ذل ْ  للحــوض الــصغير )٢("َ

 وقــد اشــتق لهــا هــذا االســم .الــذي لــه أنبوبــة فــي وســطه ينبثــق منهــا المــاء ويخــرج بقــوة

ْمن مادة الفسق ً ومنه سمي الفاسـق فاسـقا ألنـه خـارج .اللغة بمعنى الخروج وهو في ،ِ ُ َ ّ ُ
 ، عربيــة فمــادة الفــسق. وســميت الفــسقية بــذلك ألن المــاء يخــرج منهــا.مــن طاعــة اهللا

ّوأما ما اشتق منها أعني الفسقية فمولد ال يعرفه العرب ْ َ.   

 فتكـون )Fiscina(ظـة التينيـة أصـلها فـسقينا فوقال بعـض الفـضالء إن الفـسقية ل

َعر"  ومن المولد كلمة .الشتقاق ال بطريق ا،مولدة بطريق التعريب  لما يلـبس )٣("َّقية َ

َالعــرق وقايــة لــه مــن )٤(َّتحــت الطربــوشعلــى الــرأس  منــسوبة إلــى  ويمكــن أن تكــون ،َ
                                                 

. بلــغ كنهــه: فــي وجهــه، واكتنهــه وأكنهــه: و فــي كنهــه أيهــ: يقــال): كنــه( فــي التــاج :اكتنهــه  )١(

ال يبلـــغ كنهـــه، " ال يكتنهـــه الوصـــف بمعنــى : قــولهم: وقـــال الجـــوهري. األولــى نقلهـــا األزهــري

  .ّونقله شراح المفتاح وأبو البقاء هكذا، وصححه األزهري وغيره. ّكالم مولد
ْفـسقيه: ٥٩: في معجم تيموره  )٢( ِْت كبيـرة فهـي البركـة وأصـل اللفـظ يـراد منهـا حـوض، فـإن كانـ: َ

  . ّالتيني
َّعرقية  )٣( َ  . والعمامة من العرقّ هي الطاقية ألنها تقي الطربوش: قال٤٠١ :٤معجم تيمور الكبير  :َ
ْســربوش: أصــله: ٣٢٨: ٤فــي معجــم تيمــور : َالطربــوش  )٤( َّأي غطــاء الــرأس وعربــه المولــدون . َ ّ

 أن ٤٩٦وفـي المعـرب والـدخيل . ٣٨ الحاشية ٢٩ :٧وانظر تكملة المعاجم . شربوش: فقالوا

  .َّالكلمة معربة عن الفارسية
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 )١( كمــا ســموا الكوفيــة.ًراق حيــث اتخــذت أو اصــطنعت أوال فيكــون أصــلها عراقيــةِالعــ

   .ًكوفية نسبة إلى بلدة الكوفة

ــــد االشــــتقاقي كلمــــة المخرقــــة  مــــشتق مــــن ، بمعنــــى اللعــــب والمــــزاح،ومــــن المول

ْ وأمــا المخرقــة،رب فــالمخراق يعرفــه العــ.ُّ وهــو منــديل يلــف ويلعــب بــه،ِالمخــراق
 فــال )٢(

 مرقـة تطـبخ للمـريض )٣("َّالمـزورة" ومنـه .ٕ وانما هـي ممـا اسـتحدثه المولـدون،يعرفونها

 ألن تلـــك : وهـــي مـــشتقة مـــن مـــادة الـــزور وهـــو الكـــذب والبهتـــان،خاليـــة مـــن األدهـــان

َكنهـــه  يعنـــون : الـــشيء)٤("ّماهيـــة" ومنـــه .المرقـــة تـــشبه الطعـــام وليـــست هـــي بطعـــام ْ ُ

 .)٥("ةصـيني"ومنـه  .ّمولـدقاق ف أمـا االشـت،ّ األصـل عربـي:"ما هـو"تق من وحقيقته مش

 فمشتقة من مادة الـصون – إن لم تكن منسوبة إلى الصين –للوعاء المعروف وهي 
                                                 

 وهــــي باإليطاليــــة Cofeaهــــي بالالتينيــــة : كوفيــــة: ١٦٦: ٩فــــي تكملــــة المعــــاجم : ّالكوفيــــة  )١(

Cuffia و Scuffiaوهـــي باإلســـبانية  :Escofia وهـــي بالبرتغاليـــة Coifa وهـــي بالفرنـــسية 

Coiffeــم مــن القطــن المــشوب : كــوافي:  وجمعهــاْكفيــة:  وهــي عنــد العامــة ّمنــديل قطنــي مقل
بــالحرير، ونــوع ثالــث مــن الحريــر المكفــت بالــذهب، تطــوى الكوفيــة بــصورة منحرفــة وتوضــع 

ّعلـــى الـــرأس بهيئـــة تتـــدلى منهـــا علـــى الظهـــر الزاويتـــان المثنيتـــان، والزاويتـــان األخريـــان علـــى 
  .الجبهة

يـرى بعـضهم أن الكلمـة . أنها نسبة إلى الكوفـةالظاهر : الكوفية: ٢٦٦: ٥وفي معجم تيمور   

 Cuffiaّالكوفيــة والكفيــة إيطاليـــة : ٦٦٩ّمحرفــة عــن كلمــة أعجميــة، وفـــي المعــرب والــدخيل 

 .Caphia والالتينية Kefaleوفي اليونانية . غطاء الرأس: معناه الحرفي
 . سبق ذكرها: ْالمخرقة  )٢(
ّ مـــزور ٣٨٣: ٥وفـــي تكملـــة المعـــاجم ) ابـــةّكد( فـــي مـــادة ٢٠٣: ٥معجـــم تيمـــور : ّالمـــزورة  )٣( ُ

ّومزورة وجمعها ّمزاور ومزورات: ُ َ ُ  .إلخ... ّطعام ال لحم فيه يتخذ من البقول فقط: ِ
ًوانظــر كالمــا مفــصال فــي كــشاف . طبيعــة الــشيء: ّماهيــة: ١٤: ١٠تكملــة المعــاجم : ّماهيــة  )٤( ًّ

 .٣١٤: ٢ وفي المعجم الفلسفي ١٤٢٣: ٢اصطالحات الفنون 
طبـــق مـــن الخـــزف الـــصيني أو مـــادة أخـــرى مـــن الـــذهب : ٤٩١: ٦تكملـــة المعـــاجم : صـــينية  )٥(

 .٢٩٦: ٤وفي معجم تيمور .. والنحاس والخشب
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ّ وانما تعـرف الـصوان والـصيان ، والعرب ال تعرف الكلمة،ألنه يصان ما يوضع فيها ّ ٕ

  . لما يصان فيه الثوب

ال . ُلــذي يوضــع فيــه مــا يقطــف مــن الفواكــه واألثمــار للوعــاء ا)١("مقطــف"ومنــه 

 . لمــن كــان بــه بواســير)٢("مبوســر" ومنــه .ٕ وانمــا كــانوا يعرفــون القطــف،تعرفــه العــرب

المــادة معروفــة عنــد أهــل اللغــة لكــن اشــتقاق هــذه الــصيغة مجهــول لــديهم ؛ وهــم إنمــا 

هــا علــى غيــر  والعــرب تعــرف مادت. للحــصير مولــدة)٣("باريــة"  ومنــه .ًيــسمونه مبــسورا

 للمــــادة )٤("بــــارود "  ومنــــه ."بــــوري " و" بــــاري " ون الحــــصير ـ فيــــسم،ورةـهــــذه الــــص

ّ، وهــي الــسحالة التــي تتحــات بــسبب حــك ُ مــشتقة مــن مــادة البــرادة،معروفــةالملتهبــة ال ُ
 نحتوهـا مـن )٥("تالشـى "  ومـن المولـد كلمـة .ً سمي البـارود بـارودا لـشبهه بهـا.المبرد

ــــي.ال شــــيء ــــد. األصــــل عرب ــــه .  واالشــــتقاق مول  مــــن مــــادة الغــــائط )٦("غــــيط " ومن
                                                 

 المحــــيط  وفــــي محــــيط٣٢٧ :٨ّ قفــــة لجنـــي الثمــــار عــــن تكملــــة المعــــاجم ،ّســــلة القطــــاف: مقطــــف  )١(
  .والمقطف قفة من الخوص مستديرة لها طبق كالعلبة

ً علـــة تحـــدث فـــي المقعـــدة وفـــي داخـــل األنـــف والـــشفة أيـــضا والجمـــع بوا:رالباســـو: ِمبوســـر  )٢( ، ســـيرّ
  .  بوسر:ٍ وقد اشتقت العامة اسم الفاعل من فعل متوهم هو. دواء البواسير:ّوالباسوري

  .سبق ذكره: ّالباريـة  )٣(
 مــــن نتــــرات  مخلــــوط: بــــوريتيس: بــــاروت مــــن اليونانيــــة: وفــــي التركيــــةGun powder: بــــارود  )٤(

ّمـــع الكبريـــت والفحـــم بنـــسب معينـــة، يـــستعمل فـــي قـــذائف األســـلحة ) ملـــح البـــارود(اســـيوم البوت ٍ

ـــة والنـــسف ـــارود  " ٢١: ٢المعجـــم الكبيـــر . ّالناري ّويبـــدو أن الكلمـــة معربـــة وال عالقـــة لهـــا " ب
  .ُّبالسحالة وال بالبرادة

لمفــرد محــل بحــث  وهــذا ا.االضــمحالل والبــوار اآليــل إلــى عــدم:  التالشــي:٦٢٤المرجــع : تالشــى  )٥(
 وفـي المرجـع تفـصيل وقـد ذكـره محـيط ،...كبير من حيث األصالة أو التوليد أو العاميـة أو التعريـب

ً ال شـاه مالشـاة فتالشـى تالشـيا ضـمحله: وقـال)لشا(المحيط في   وصـيره إلـى العـدم فـصار كـذلك ً
  ).الشيء(وهما منحوتان من 

ً إن لـم يكـن فـصيحا فهـو ،ع ويجمـع علـى غيطـان لمكـان الـزر:ِ غـيط٢٦ :٥في معجم تيمور : غيط  )٦(
لعـل الغـيط :  صاحب الغيط  قـال تيمـور:َْ والغيطاني. الجنينة:َْ الغيط: وفي محيط المحيط.الغائط

 . محرف عن الغيض وهو األجمة ومجتمع الشجر
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ٕ وانمـــا هـــي مـــن ،فـــالغيط ليـــست مـــن كـــالم العـــرب ، وهـــي األرض المنخفـــضة،والغوطـــة
 أمـا هـذه الـصيغة ، المـادة عربيـة،)١("العائلـة "  ومن ذلك كلمـة .صنيع المولدين ومشتقاتهم

 الــشعر وحــذق العلــوم  ومــن ذلــك قــولهم لمــن مــارس.بهــذا المعنــى فلــم تكــن معروفــة للعــرب

 هذا االشـتقاق ."علوم األدب "  وأطلقوا على علومه هذه )٢("أديب " العربية وأخبار العرب 

ًال تعرفه العرب بهذا المعنى ؛ وان كان األدب معروفـا عنـدهم ومـن مـواد لغـتهم  ويريـدون ،ٕ

سـم لمقعـد  وهـو ا)٣(" عربة" ومن المولد االشتقاقي كلمة .به حسن الطباع ومكارم األخالق

 أمــا االشــتقاق والــصيغة فــال . المــادة عربيــة.ّذي عجــالت يــسير بواســطة جــر الــدواب لــه

 ولمـــاذا ســـموها عربـــة ؟ كـــان أهـــل .ٕ وانمـــا هـــو مـــن صـــنيع المولـــدين،يعرفهمـــا العـــرب

جلـة بواسـطة دوالب دضـرب مـن سـفنهم يجـري فـي الجزيرة يطلقـون اسـم العربـة علـى 

 فلعل اسـم عربـة الـدواب مقتـبس مـن اسـم عربـة .يشبه الرحى يدور بقوة الماء الجاري

يقــال إن عربــة ؛ فقــد  النهــر الــشديد الجريــة: ومــن معــاني العربــة فــي اللغــة.المــاء هــذه
                                                 

  : قال٦١: ١" ّالبينات " كتب المؤلف عن هذه الكلمة في كتابه : العائلة  )١(

ٍ من حيث داللتها على نفر مشتركين )Famillo( ما يريده اإلفرنج من كلمة )عائلةال(نريد من كلمة 

 مــن أب وأم ومــن لــه فــي النــسب تجــري علــيهم نفقــة واحــدة علــى يــد منفــق واحــد ويتــألف مجمــوعهم

ٕعالقــة بهمــا أوالدا ومــصاهرة، وكلمــة العائلــة ليــست عربيــة صــحيحة فــي هــذا االســتعمال وانمــا  ً
أمــا كلمــة . ى عليــه المولــدون والمتــأخرون مــن عامــة أهــل األمــصارهــي دخيلــة فيــه، وقــد جــر

ّفال أراها تنطبق على ما يراد من معنى العائلة، ألن األسرة رهط الرجل الذين يتقـوى ) األسرة( َ
ّبهــم، ومادتهــا مــن األســر، وفيــه معنــى القــوة والــشدة، فيــدخل فــي األســرة أعمــام الرجــل وأبنــاء  ْ

  . حمة العصب أو شابكة النسب القريبأعمامه وكل من يلتحم معه بل
 ومـا بعـدها ٢١تـاريخ اآلداب العربيـة ص: وفي كتاب كـارلو نلينـو) أديب (٩٤: انظر المرجع  )٢(

األدب " وكـــذلك فـــي بدايـــة كتـــاب الـــدكتور شـــوقي ضـــيف " األدب " دراســـة عـــن تطـــور لفـــظ 

  ".الجاهلي 
َالعربــة: فــي اللــسان: عربــة  )٣( ْالــنفس، والعربــات ســفن رواكــد : ًأيــضاالنهــر الــشديد الجــري وهــي : َ

َعربــة: كانــت فــي دجلــة واحــدتها  ومعجــم ١٨٠: كتــاب مــصطلح الــسفينة عنــد العــرب: وانظــر. َ

 .٣٩١: ٤تيمور الكبير 



 ٢٥٢

ومقلوبهـا بـرع وعبـر " عـرب" واعلـم أن مـادة .ًالدواب سميت بالعربة تـشبيها لهـا بـذلك النهـر

لــة إلــى حالــة ؛ هــذا وبعــر ورعــب كلهــا تــدل علــى االنتقــال مــن مكــان إلــى مكــان أو مــن حا

 ورأوهــا تــسير وتنتقــل مــن مكــان إلــى ، العربــة ولمــا عــرف المولــدون،الــذي يعرفــه العــرب

  ." عربة"خر اشتقوا لها من مادة عرب آ

 وهـو أن ينقـل المولـدون إلـى لغـتهم :الكلمات المولدة بطريق التعريب :)الثاني(و

بـــل، فهـــي ربيـــة مـــن قلـــم يكـــن يعرفهـــا أهـــل اللغـــة العالعربيـــة كلمـــة مـــن لغـــة أعجميـــة 

َّ باسـم مولـدة للتفرقـة بينهـا وبـين الكلمـات التـي عربهـا العـرب ُّ لكـنهم يخـصونها،ّمعربـة ّ

 التي يراد بها المرتب يتناوله الموظف أو المستخدم في )١("ّماهية" مثل كلمة :أنفسهم

ــدة مــن أصــل فارســي.آخــر كــل شــهر بمعنــى شــهر فــي " مــاه" فــإن : هــذه الكلمــة مول

 لكــن هــذا التعريــب لــم .ً أي شــهرية كمــا يقولــون أحيانــا،الماهيــة نــسبة إليــه و،الفارســية

ّ وانما جرى على ألسنة المولدين، ولذلك اعتبروا كلمة ماهية ،يجر على ألسنة العرب ٕ

ً وهـــي فـــي الواقـــع ونفـــس األمـــر معربـــة أيـــضا،مولـــدة كلمـــة التـــي اشـــتقها  فكمـــا أن ال.ّ

"رةّمزو" و)٢("تالشى"المولدون مثل 
 –ون عليها بلقب المشتق مع أنهـا مـشتقة ّن يض)٣(

ّكذلك الكلمة التي عربوها مـن لغـة أعجميـة ال يـسمونها معربـة ّ وانمـا يـسمونها مولـدة ،ُ ّ ٕ

 ومــــن المولــــد عــــن طريــــق التعريــــب .َّللتفرقــــة بينهــــا وبــــين مــــا عربــــه العــــرب أنفــــسهم

  ويقـــال لـــه فـــي."شـــاه بلـــوط"ّ ثمـــر معـــروف يـــسمى ،ّ وهـــو معـــرب كـــستانة)٤("قـــصطل"

ــم يعرفــه العــرب كلمــة ّ وممــا عربــه المولــدون."أبــو فــروة"مــصر  بــة  الذؤا)٥("وقــةُّبد" ول
                                                 

  .٣٠٧: ٥انظر معجم تيمور الكبير : ّماهية   )١(
 .سبق ذكرها: تالشى  )٢(
  . سبق ذكرها: ّمزورة  )٣(
  . سبق ذكره: قسطل= قصطل   )٤(
  .ّالشعر المضفور، مولدة): دبق(في محيط المحيط : ُّدبوقةال  )٥(

ْدنبوقة" في الفارسية : ّالدبوقة: وفي المعجم الكبير     . ْالذؤابة الملفوفة خلف القفا: ُ



 ٢٥٣

ْبــة عــن دنبوقــة ومنهــا ّ وهــي معر،تجــدلها الفتــاة وترســلها علــى ظهرهــا  )١("باســه يبوســه"ُ

ِ بوسـيد:دون عن الفارسـية مـن مـصدرّبه المولّ عر،َّيريدون قبله  .وال يعرفـه العـرب " نُ

ّ وأشـهر خواصـه أنـه تريـاق للـسموم ، وهـو حجـر كـريم،ب بـادزهرّمعر )٢("بازهر"ومنه 
ًشربا ووضعا على الجرح      : وأشهر ألوانه األخضر قال الشاعر،ً

  ]من الرجز[      

ــــــون حــــــول النهــــــر َكأنمــــــا الزيت ُ ّ 

  

ــــــالزهر   ــــــت ب ــــــاض زخرف ــــــين ري ْب َّ ٍُ 

ِعقــــــد زمــــــرد هــــــوى مــــــن نحــــــر   ْ َ ٍ ّ ُ ُ ْ ِ 

  

ِأو خــــرز خــــرطن مــــن  بــــازهر   ِْ َ ْ ُ ٌَ َ
)٣( 

  
 وباعـــة ، األخـــضر بخـــرزات اتخـــذن مـــن ذلـــك الحجـــر األخـــضر)٤( الزيتـــونّشـــبه

 فهل .ّوهو محرف عن بادزهر" ِبان زهر " الحامض في مصر ينادون عليه الليمون 

ـــون ـــادزهر فـــي الل ـــون تـــشبيهه بالب ـــصغير المـــسمى ،يعن ّ والســـيما أن حجـــم الليمـــون ال
  أو.ي البيتــين المــذكورينّبالبلـدي يــساعد هــذا التــشبيه كمـا شــبه الــشاعر الزيتــون بـه فــ

 فيوهمون أن عـصير الليمـون الـذي يبيعونـه ،أن الباعة يريدون إلقاء الفال في الخيال

 فــــي أن كــــال منهمــــا تريــــاق للــــسموم وأنــــه نــــاجع فــــي الــــشفاء مــــن األدواء :كالبــــازهر

  .واألسواء

                                                 
ّالتقبيل، فارسي معرب: البوس: في اللسان: باس  )١( ّ .  

ْالبوس": بوس " وفي المعجم الكبير  ِبوسيدن، التقبيل: في الفارسية: َ ُ.  
 . سبق ذكره: بازهر  )٢(
نزهــة : وهمــا فــي كتــاب)  هـــ٧١٠نــشأ وتــوفي بالقــاهرة (البيتــان لمحمــد بــن دانيــال الموصــلي   )٣(

 . ٢١٤: األنام في محاسن الشام
الزيت كلمة آرامية األصل وهـي : ١٨٥ وفي غرائب اللغة العربية ٣٦٧: في المعرب والدخيل  )٤(

ً والزيــت مطلقــا يعنــون بــه زيــت الزيتــون، فــإذا .Zaytown، وزيتــون Zayto: زيتــو(مــن زيــت 
  .ًأريد غيره وجبت اإلضافة كزيت الخروع مثال



 ٢٥٤

ـــث(و ّمـــن الكلمـــات المولـــدة مـــا اســـتعمله المولـــدون علـــى طريـــق التـــشبيه  ):الثال ّ

ّ وقد سميته مولدا بطريق االستعمال التشبيهي ألنه لم يشتق من مـادة لغويـة .نايةوالك ً ّ ُ ّ
ٕ وانمــا هــو كلمــة أو تركيــب كــان أهــل ،ً ولــم ينقــل عــن أصــل أعجمــي تعريبــا،ًاشــتقاقا

 ،ّ ثم جـاء المولـدون ونقلـوه إلـى معنـى آخـر واسـتعملوه فيـه.اللغة يستعملونه في معنى

 المنقــول والمنقــول إليــه تــارة، ولقــصد الكنايــة تــارة لمــا الحظــوه مــن وجــود الــشبه بــين

ْالقطــر "  مثالــه :أخــرى ّ أمــا المولــدون . كــان العــرب يــستعملونه فــي معنــى المطــر)١("َ

ـــار ـــي علـــى الن ـــسكر المـــذاب والمغل ـــإنهم اســـتعملوه فـــي هـــذا المعنـــى وفـــي ال ّف
 وهـــذا .َّ

 وال بطريــق ،قاق وتوليــده لــم يكــن بطريــق االشــت.االســتعمال األخيــر لــم يعرفــه العــرب

ْ أي أن ذلـك الـسكر يحكـي قطـر الـسماء :ٕ وانما كان بطريق النقـل التـشبيهي،التعريب َ ّ

  .في الصفاء والألالء

 هـذا مـا تعرفـه . جمـع قطيفـة وهـي دثـار مخمـل)٢("قطائف"ومن هذا القبيل كلمة 

ًالـذي يـصنعون منـه نوعـا مـن َّ أما المولدون فلما رأوا ذلك الضرب من الخبـز .العرب
 فالقطـائف بهـذا المعنـى ،َّلثوب القطيفة فـي خملـه ولينـه سـموه قطـائفً مشابها الحلوى

   .ّمولد

 فكــان كأنــه ،َّ لمــن تغيــر لونــه بــسرعة)٣("منخطــف اللــون"ومــن هــذا النــوع قــولهم 

ـــدون.خطفـــه خـــاطف ـــده المول ـــه وانمـــا ول ـــم تقل ّ والعـــرب ل ّ  ويـــشبه أن يكـــون مـــن هـــذا .ٕ
                                                 

ْالقطر  )١( ّ والقطـر عنـد المولـدين:"قطر " جاء في محيط المحيط  :َ ْ ثـم يغلـى علـى ّ سـكر يـذاب بالمـاء:ْ ُ
 .النار حتى يأخذ قوامه ويستعمل في بعض الحلويات مكان العسل

َدثــار مخمــل يلقيــه الرجــل علــى نفــسه عنــد النــوم ج :  القطيفــة":َ قطــف "فــي محــيط المحــيط   )٢( ُْ ِ

  .وأما القطائف المأكولة فإنها ال تعرفها): قطف(وفي التاج . ُقطائف وقطف
ًمرض يسيرا ثم برأ سريعا: ُورجل مخطف ومخطوف، وأخطف الرجل): خطف(في التاج   )٣( ً .  

  . ّه مخطوف أي متغير إلى الصفرةلون: ّ والعامة تقول":خطف " في محيط المحيط   
ّالمولــدون يقولونــه لــسرعة تغيــر البــشرة، والوجــه منخطــف، : خطــف: ١١٧وفــي شــفاء الغليــل    ّ

  : قال



 ٢٥٥

ْون بهــــم أهــــل العــــراق للطفهــــم وظــــرفهميعنــــ" مالئكــــة األرض ":الــــضرب قــــولهم َ قــــال . َ

   ]من المتقارب[               :الشاعر

ــــــــرا( ــــــــة األرض أهــــــــل الع ُمالئك ِ ُ 

  

ُق وأهــــــل الــــــشآم شــــــياطينها   ُ ِ()١( 

ّ وانمـــا أبدعـــه المولـــدون،العـــرب لـــم تعـــرف هـــذا االســـتعمال    ويـــشبه هـــذا تـــسمية .ٕ

 –وأخبــار األقــاليم  الــذي يــأتي الملــوك بالرســائل – لحمــام الزاجــل )٢(القاضــي الفاضــل

  .مالئكة الملوك

ّواذا عددنا أمثال هذين التركيبين في المولد فالمولد ال يحد ُ ّ ّ َ ْ َ ّ وال ينفد له عد،ٕ َ ْ  كما ،َ

 وابتكــــارات ،ال يخفــــى علــــى مــــن كــــان لــــه حــــظ مــــن االطــــالع علــــى دواويــــن الــــشعر

ذا جـــرى المـــاء إ" َّتملـــق"طريـــق االســـتعمال التـــشبيهي قـــولهم ّومـــن المولـــد ب .المتـــأدبين

ّ وانمـا هـم يقولـون تملـق الرجـل إذا ،َّ وهو في هذا المعنى مولد ال يعرفه العـرب،وسال ٕ
ّتزلـــف وتـــودد وتلطـــف ّ ّ فـــي ســـيالنه تحكـــي حالـــة المتـــودد )٣( ولمـــا كانـــت حالـــة المـــاء،َّ

ًالمتلطف سمى المولدون سيالنه تملقا قال األندلسي ّ ّ ّ   ]من الطويل[     :ّ

ًوكان بمصر السحر قـدما ( ْ ِ ُ َ ْفأصـبحت  َ ــــــرق  َ ُوأســــــحارها أشــــــجارها تترق ُ ُ( 

                                                                                                                         
  ّوال أرى لونك المحمر منخطفا  ًمالي أرى جارحات اللحظ حائمة    
  .١٩١ :٣ )خطف( :وانظر معجم تيمور الكبير  

 األشـبه بالـصواب  وأهل الجبال شياطينها وهـو: وفيه١٥٨ :٥البيت للزمخشري كما في الدر الفريد   )١(
  إذ ما للزمخشري وأهل الشام ؟ ولم أجد البيت في ديوان الزمخشري المخطوط بالظاهرية

ّمـن أئمـة الكتـاب كـان مـن . عبد الرحيم بـن علـي.  م١٢٠٠=  هـ ٥٩٦ت : القاضي الفاضل  )٢(
  .توفي بالقاهرة. وزراء صالح الدين

ّال تنخدع بتملق العدو لك فإن الماء الـذي (ًوقد قال أحد شعراء الهند شعرا مآله : قال المؤلف  )٣(
ِّيجــري فــي أســفل الجــدار يتملــق لــه ويقبــل قدميــه لكنــه فــي الحقيقــة إنمــا يعمــل علــى تقويــضه  ّ

 ).ّودكه من أساسه



 ٢٥٦

ِويعجبنـــــي منهــــــا تملـــــق أهلهـــــا ( ُ ُوقـــد زاد حتـــى ماؤهـــا يتملــــق  ُّ ََّ ْ َ()١( 

َعلـى ضـرب مـن جـواري الرقيـق تنـتج بـين جنـسين" بغـالت"ومن ذلـك إطالقهـم  ُ: 
ً وهــي ممــا يتجــر بــه قــديما فــي مــصر،الــصقالبة وجــنس آخــر َ  وتــسمى الواحــدة منهــا .َُّ

  .)٢(ّ ألن كال منهما متولد بين جنسين،غلةب

 :كـــان العـــرب يـــستعملونها فـــي الغيـــث يهطـــل قبـــل فـــصل الـــشتاء" يبـــدر"وكلمـــة 
 ثــم اســتعمله أهــل مــصر فــي كــل شــيء حــدث قبــل أوانــه حتــى ،يقولــون غيــث بــدري

أي أن انــصرافك أحدثتــه قبــل " بــدري" ويقولــون لمــن أراد االنــصراف ،الوقــت والفاكهــة
  .)٣(أوانه

ِإن للحيطـان " ويقولـون )٤("آذان الحيطـان"قـولهم للنمـام الـذي ينقـل الحـديث نه وم َّ
" أبنـاء الـسكك" كنـائي قـولهم  ومما نقله العرب عن أصـله واسـتعملوه فـي معنـى."ًآذانا
 يريـــــدون بـــــذلك أوالد الزنـــــا وأراذل النـــــاس )٦("تربيـــــة القاضـــــي" و)٥("أبنـــــاء الـــــدهاليز"و

 :"القــرن"دة  لمــن ال يغــار علــى أهلــه مــأخوذة مــن مــا)١()َْقرنــان( وكلمــة .)٧(وخــشارتهم
                                                 

  هـــ٧٤٩ هـــ وعمــل فــي حلــب وبهــا تــوفي ٦٨٩البيتــان البــن الــوردي وهــو شــامي ولــد بــالمعرة   )١(
  .  من ديوانه والشاعر ال عالقة له باألندلس٣٢٢ وبرواية ثانية ص ١٢٤وهما في ديوانه 

 . أي جاريـة:ناءً اشترى فالن بغلة حـس: تقول أهل مصر:ومن المجاز" بغل"جاء في التاج : بغالت  )٢(
 .  الثمنَ واشتريت بغال اليمن ولكن بغالي،ِوفي بيت بني فالن بغال

ّبــدري أي مبكــر وضــده: ١٢٦: ٢معجــم تيمــور : ْبــدري  )٣( : ْوخــري أي متــأخر، وشــفاء الغليــل: ْ

٥٢.  
 أي خلفها من ، للحيطان آذان: من أمثالهم: وفيه٥٠٥ برقم ٥٠٩ :١ثمار القلوب : آذان الحيطان  )٤(

  .١٧٨ :١ )ّما يعول عليه( ومثل ذلك في كتاب .يسمع ما تقول
كنايـة عـن األراذل األنـذال أبنـاء :  وفيـه٤٢٦: ١ثمـار القلـوب : أبناء الدهاليز، أبنـاء الـسكك  )٥(

  .٩٩٩: ٢الزواني وتكرر في 
ّأبنـــاء الـــدهاليز هـــم أوالد الزنـــا ألن أمهـــاتهم توطـــأن : ١٠٥: ١" مـــا يعـــول عليـــه " فـــي كتـــاب   

 .وأبناء السكك كناية عن األراذل. ًخلسة في الدهاليز
 ألن القاضــي ، يقــال للقــيط،القاضــي تربيــة :١٣ :٢" ّمــا يعــول عليــه " فــي كتــاب : تربيــة القاضــي  )٦(

 .٣٨: للثعالبيوالكنايات . ليهم من أعمال البريأمر بتربية اللقطاء واإلنفاق ع
ُالخشارة والخشار  )٧(   .هو الرديء من كل شيء: ُ



 ٢٥٧

 ،ً والعــرب ال تعــرف شــيئا مــن ذلــك،إشــارة علــى أنــه حيــوان يــصلح أن يكــون لــه قرنــان
ّوانما هو من مواضعات المولدين    .ماالتهم التي اعتمدوا فيها التعريض والكنايةواستع ٕ

ُ حيث يدخل الرأس،ُالقميص طوقه" ًجيب"و يكـون علـى جنـابتي  واستعماله فيما ،ُ
ُالثوب حيث يضع المرء دراهمه وأشياءه   .)٢(ّ مولد لم يعرفه العرب،ُ

ّوفي الكلمات التي أحدثها المولـدون مـا كـان طريـق إحداثـه التحريـف عـن أصـله 
ّ كالست:العربي الصحيح ِ

َّكالسبت المحرف عـن سـفط و،َّ محرف عن سيدة، للمرأة)٣( َ َّ. 
ٌقــال فــي القــاموس والــسفط وعــاء كــ  والعامــة فــي مــصر ،َّ أو كالقفــة)الزكيبــة(الجوالق َ

َ ويراد بالسبت في بالد الشام الصندوق مـن جلـد .فيما يشبه األخيرََّيستعملون السبت 
َّعـل العيبـة عنـد  ول، ويـسميه المـصريون شـنطة،متين يضع فيه المسافر أمتعته وثيابه

ــ"فــي تفــسيرها إنهــا ؛ فقــد قــالوا العــرب بمعنــى ذلــك ؛ علــى أن الــسفط "ابمــستودع الثي
 والـــذخائر ّيّاء الـــذي يـــستودع الطيـــب والحلـــً كـــانوا يـــستعملونه قـــديما فـــي الوعـــبالفـــاء
ـــي، ال األشـــياء التافهـــة الحقيـــرة،النفيـــسة ـــال ل  بعـــض علمـــاء الفـــرس إن كلمـــة  وقـــد ق

 وقـــال إن أصـــلها .َّ ليـــست محرفـــة عـــن ســـفط العربيـــة،بالبـــاء فارســـية األصـــل" َســـبت"
                                                                                                                         

َقرنان  )١(  المـشارك فـي ،ّ الـديوث الـذي ال غيـرة لـه:َْ القرنان: وفي محيط المحيط٤٢كنايات الجرجاني : َْ
  . أهل البادية هو من كالم الحاضرة وال يعرفه: قيل.زوجتهقرينته أي 

الــدراهم طوقــه، وأمــا الجيــب الــذي توضــع فيــه : جيــب القمــيص: ٩٤فــي شــفاء الغليــل : جيــب  )٢(
 .٦٥: ٣  وانظر معجم تيمور.ّ صرح به ابن تيمية.ّفمولد لم تستعمله العرب

. ّنـى سـيدتي خطـأ وهـي عاميـة مبتذلـةّسـتي بمع: سـيدة، وقـولهم:  وفيـه١٥٠شفاء الغليل : ّالست  )٣(
: يريـــدون ياســت جهـــاتي، وتبعـــه القـــاموس فقـــال: ذكــره ابـــن األعرابـــي وتأولـــه ابــن األنبـــاري فقـــال

ّوستي للمرأة أي يا ست جهاتي كناية عن تملكها له، وال يخفى أنه تكلف وتمحل ّ ّ .  
ولـــه . فحـــذف بعـــض حـــروف الكلمـــة) ســـيدتي(ويحتمـــل أن األصـــل ): ســـت(وقـــال فـــي التـــاج   

  :وللبهاء زهير. نظائر
ّبروحي من أسميها بستي     ّ ْ   ِ  فينظرني النحاة بعين  مقت  َ
  ٕ  وكيف ؟ وانني لزهير وقتي  ًيرون بأنني قد قلت لحنا    
  ّستي: ٌ  فال لحن إذا ما قلت  ٌولكن غادة  ملكت جهاتي    
  .٨٠: ٤ وانظر معجم تيمور الكبير ٥٦: ديوان البهاء  



 ٢٥٨

ــدا)ســبد(الفارســي  ٌ ومعنــاه عنــدهم وعــاء يتخــذ مــ،ل بال ن أغــصان األشــجار أو دقــاق ُ
َ؛ فالسبت معرب سبدالعيدان ََ َّ َ ولعل هذا هو األصح،ّ ال محرف سفط،َّ

)١(.   

َلجملة فإن المولد وضروبه وشـوبا َّ ًعب اسـتعماالته كثيـرة جـداَّ ٌ ِ َ  .ُ ال يمكـن اإلحاطـة بهـا،َ

 فإنــه ال ،َّ مــا نظمــه المولــدون وكتبــوهْض عليــه جميــعُ مــا لــم يعــر،صويرها لــذهن القــارئأو تــ

 مــن كلمــة أو كلمــات مولــدة – منثــورهم ٌ وال مقالــة مــن،ن منظــومهمٌتكــاد تخلــو قــصيدة مــ

ًاشتقاقا أو تعريبا َ ومن تركيب تشبيهي أو كنائي اصـطلحوا عليـه وزينـوا كالمهـم بـه،ً ّ ّ ّ ٍ، 

ِولم يعرفه أهل اللغة ُ   . ولم ينتبهوا إليه،ْ

  

  

  

  
                                                 

َســبت(َّنفــسها معربــة مــن ) ســفط(ّأو لعــل ((: ذا الموضــع بقولــهّعلــق المؤلــف فــي هــ  )١( وســبت ) َ
  .الفارسية هي أصل الكلمتين) سبد(فتكون ) سبد(ّمعربة من 
ّ أن سـبت بالبـاء ذات الـثالث الـنقط فارسـية بمعنـى القفـة كالـسبد بالـدال)كنـز اللغـات(وفي معجم   إذ .ّ

  .)) المثلثةّحدة بالباء إنما هو في إبدال الباء المو)سبت(إن التوليد في 
ّكلمـة آراميـة، وتعنـي وعـاء كالقفـة : سفط: ١٨٧وفي غرائب اللغة العربية  . Sfoto) سـفوطو(ً
ّ نقــــال عــــن معجــــم المعربــــات الفارســــية أن الــــسفط تعنــــي٤١٠ّوفــــي المعــــرب والــــدخيل  ّســــلة : ً

. نةًمصنوعة من أغصان األشجار أو سعف النخل أو غيرها، وتعني وعاء لوضع أدوات الزي
ّواليوم يستخدم باللفظ نفسه ولكن بمعنى أوسع، فلم يعـد مختـصا بـأدوات النـساء فحـسب، إنمـا  ً ّ

  ). ًسفط بيض مثال(ّتعداها لجميع األغراض وبخاصة األطعمة 



 ٢٥٩

  ّاميَالمحدث أو الع
  

ِّواعلــم أن مــا ســميناه مولــدا كــان يحــسن بنــا أن نميــز بينــه ً ّ  : ونقــسمه إلــى قــسمين،ّ

َمولــــد ومحــــدث ْ ُ َّ تبعــــا النقــــسام الــــذين وجــــدوا بعــــد اإلســــالم إلــــى مولــــدين ومحــــدثين،َّ ُ ً: 

ـــدون ـــن كـــانوا فـــي صـــدر اإلســـالم :َّفالمول ـــى  :ثونوالمحـــد ،َم ْمـــن عاشـــوا بعـــدهم إل َ
ء المحـــدثون فـــي كالمهـــم مـــن الكلمـــات والتراكيـــب هـــؤالَ ومـــا أحدثـــه ،عـــصورنا هـــذه

 ونـسميه نحـن ،ً؛ تمييـزا لـه عـن المولـد" َمحـدثا " ُواالصطالحات كـان يـسميه األدبـاء 

ٕغيـــر أن تتبـــع الكلمـــات التـــي نـــشأت فـــي اإلســـالم وتمييزهـــا وارجـــاع " ًعاميـــا " اليـــوم  ُّ

 ،وبة بمكـان مـن الـصع– وبعـضها إلـى الـزمن بعـده ،بعضها إلـى زمـن الـصدر األول

 ويتيـسر ،َّ وقلما يمكن للفرد أن يـستقل بهـذا العمـلنقيب،وهو مما يحتاج إلى بحث وت

 ،ٕ وانمـــا يتيـــسر للمجـــامع العلميـــة واللغويـــة التـــي تخـــدم اللغـــة وآدابهـــا،لـــه اإلحاطـــة بـــه

ًوتبحـث فــي موادهـا وجميــع مفرداتهــا أصـلية أو دخيلــة ً بحثــا تحليليـا تاريخيــا،ً ً  فتعــرف ،ً

ِمعدن الك ْ  والـزمن الـذي نـشأت فيـه ؛ ثـم كيـف جعلـت تنتقـل ، ومـن أيـة لغـة نبتـت،لمةَ

 حتـــى وصـــلت إلـــى آخـــر ،مـــن طـــور إلـــى طـــور فـــي االشـــتقاق والـــصيغة واالســـتعمال

  .عصورها

 ،ً وطـورا التعريـب،ّوما قلناه في المولد من أن طريقـة توليـده تكـون تـارة االشـتقاق

ّوآونــة االســتعمال التــشبيهي أو الكنــائي يقــال م ّثلــه فــي المحــدث أو العــامي، فكــم مــن ّ َ
َكلمـــة عاميـــة تـــسمعها علـــى ألـــسنة الخاصـــة بلـــه العامـــة ُ ويكـــون أصـــلها مـــن اللغـــات ،َْ

ّ أو تكون مشتقة من أصل عربي فتصرفوا فيها،األعجمية َّ وغيروا شكلها وأبقوها في ،ٍ

لـــك  واألمثلـــة علـــى ذ، أو نقلوهـــا إلـــى معنـــى آخـــر بطريـــق التـــشبيه أو الكنايـــة،معناهـــا

ِ وانما نحيل القارئ الفطـن علـى مجـاالت ،َّ ال نتكلف عناء ذكر شيء منها،ًكثيرة جدا َ ٕ
 فإنـه يجـد ،ٕ واعمال ذهنه فـي فهـم كلمـاتهم وتـراكيبهم، وما يسمعه من أفواههم،العامة

فيهــا أمثلــة لمــا ذكرنــاه مــن أحــوال الكلمــات العاميــة التــي تماثــل فيهــا أحــوال الكلمــات 

   .المولدة



 ٢٦٠

  حظاتنتائج ومال
  

 وينطـق بهــا ،َّقـد تحـصل معنـا أن الكلمــات التـي تـستعمل اليـوم فــي اللغـة العربيـة

ْ قـسم عربـي محـض وقـسم دخيـل:المتكلمون بتلك اللغـة قـسمان َ  منـه : والـدخيل أنـواع،ّ

ُمــا أدخلــه أهــل اللغــة أنفــسهم إلــى لغــتهم قبــل اإلســالم كــسندس ّ ويــسمى فــي ،ٕ وابريــقُ
َاالصطالح مع ًرباُ ًدخله المولدون فـي صـدر اإلسـالم ويـسمى مولـدا ومنه ما أ،َّ َّ  ومنـه ،ََّّ

ًما أدخله المحدثون بعد هذين الدورين ويسمى محدثا أو عاميا ًّ َ َُ ُ والطريقة فـي إحـداث ،ّ
 كالعربـــــة والبـــــارود : قـــــد تكـــــون االشـــــتقاق–ّ المولـــــد والعـــــامي –النـــــوعين األخيـــــرين 

ْوالفــسقية ُّ وقــد تكــون التــصرف فــي ،الماهيــة كــالبوس والبــازهر و: وقــد تكــون التعريــب،َ

 : بــأن نــستعمل الكلمــة علــى خــالف المعنــى المــستعملة فيــه عنــد العــرب:االســتعمال

ْكالقطر والقطائف َ
)١(.   

ّوالــدخيل بأنواعــه الثالثــة ال يحــط مــن قــدر الكــالم العربــي إذا وقــع فيــه
كــان ٕ وان ،ُّ

ة  واألدلـ،م علـى التعريـبَّ؛ لما قدمناه من األدلة علـى ذلـك عنـد الكـالفي أصله غير عربي

ٍالمــذكورة تــصلح أن تكــون مقــدمات ّأن الكلمــات المعربــة عربيــة أو بقــوة ((ً منطقيــة نتيجتهــا ّ ّ
َ حتــى ال يكــون ثــم فــرق فــي صــحة االســتعمال بينهــا وبــين تلــك التــي تكــون عربيــة ))العربيــة ٌ َّ َ
ل َّاألعجميـــة المعربـــة فـــي كـــ" رصـــاص " بحيـــث يـــصح لـــك أن تـــستعمل كلمـــة  ،األصـــل

َصرفان " موضع تستعمل فيه كلمة   ومـا يـدرينا أن صـرفان وأمثالهـا مـن األلفـاظ ،العربيـة" َ

 غيــر – والتــي ال رائحــة فيهــا لالشــتقاق مــن مــادة عربيــة القديمــة التــي نحــسبها عربيــة

ٕعربية في أصلها وانما هي دخيلة ٍ َّ.   

علمـاء  أن  وهـو:ًوقد ذكرنا في جملة تلـك األدلـة دلـيال ال نـزاع فـي صـدق داللتـه

ـــة أمـــور ـــرد فـــي ثالث ـــسهم حـــصروا شـــروط فـــصاحة المف ـــافر :البالغـــة أنف  خلوصـــه مـــن تن
                                                 

 . ّالكلمات المذكورة فسرت في مواضعها  )١(
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 فــصاحته قــط أن يكــون  ولــم يــشترطوا فــي، ومــن مخالفــة القيــاس، ومــن الغرابــة،الحــروف

ًعربيا قحا ال شائبة فيه للعجمة ًّ ّ.   

ُإذا راعيت في الكلمة الدخيلة التي تودعها كالمـك  ِ َ خلوصـها ممـا ذكـره–ُ ُ علمـاء ُ
َالبالغة كان كالمك فـصيح المفـردات َ وعليـك بعـد ذلـك أن تراعـي سـائر مـا اشـترطه ،ُ َ ْ

ً حتـــى إذا فعلـــت كـــان كالمـــك فـــصيحا ،أولئـــك العلمـــاء فـــي فـــصاحة الكـــالم وبالغتـــه

   .ًبليغا

ًال يكــون كالمــك فــصيحا إذا أودعتــه مــن الكلمــات المعربــة مــا كــان غريبــا عــن  ًّ
 : مثـــل أن تقـــول، وتتجـــافى طبـــاعهم،نبـــو عنـــه أذواقهـــم أو ممـــا ت،أفهـــام المخـــاطبين

))شليلُلطهــــاة يغرفــــون ألــــوان الطعــــام بالقفــــوكــــان ا((
ّشليل كلمــــة معربــــة عــــن  والقفــــ،)١(

ً كما ال يكون فـصيحا إذا أودعتـه مـن الكلمـات –رفة ْغِ ومعناها الم،قفجليز األعجمية

ًتانـــا مختـــاال فـــي أ(( : كـــأن تقـــول:العربيـــة المحـــضة مـــا كـــان مـــن بابـــة تلـــك الكلمـــات

ً تعنـي منفـشا لهـا))ً منفشال للحيتـه،مشيته ْلحـاه اهللا مـن رجـل عفـنجش(( أو تقـول ،ِّ َ َ ٍ)٢(
(( 

ًاإلنكليزيــة أو األلمانيــة مــثال التــي ُ ومــن هــذا القبيــل الكلمــات .افي الطبــاعٍأي فــظ جــ

ْ ولــم نعهــد ،ُ يتعــذر أو يتعــسر علينــا النطــق بهــا،تكــون مخــارج حروفهــا صــعبة متنــافرة َ
 حتــى إذا اضــطررنا إلــى إدخــال كلمــة مــن هــذا الــصنف فــي ،مثلهــا فــي مخــارج لغتنــا

ِّلغتنا كان علينا حينئذ أن نشذبها ونهذبها ونوفق بينها وبين أوزان لغتنا ّ َ ِّ َ ُ  مـا اسـتطعنا ،ٍ

ُ كي تواتينا ويسهل علينا النطق بها.ًإلى ذلك سبيال َ َّ واال كان علينا أن نهجرها ونعد ،َ َ ْ َّ ٕ

َ غيـر فـصيحُالذي يتـضمنهاَالكالم   متنـافرة مثلهـا مـن الكلمـات ً كمـا إذا تـضمن كلمـة،َ

 : ناقتــك ؟ قــالَ أيــن تركــت:ّ قيــل ألعرابــي.ْالعربيــة األصــل كــالهعخع وهــو اســم نبــات
                                                 

ّالمغرفة، معرب كفجالن:  قال٢٠٧شفاء الغليل : شليلالقف  )١( َ ْ ِ . 
 ). عفنجش(اللسان . الجافي: شالعفنج  )٢(
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ْتركتهــا ترعــى الهع َ إيــاك أن تتــزوج الهمقعــة:وكــأن تقــول آلخــر. ُخــعُ ِ َّ ُ
 بــضم الهــاء ،)١(

   .َقاء الورهاءوتشديد الميم المفتوحة، تعني الحم

 قــسم :واعلــم أن الكلمــات الدخيلــة فــي لغتنــا مهمــا كــان أصــلها ترجــع إلــى قــسمين

 مثـل ، وقسم مدلوله المعـاني واألحـداث، مثل نرجس ولجام،مدلوله الجواهر واألعيان

  .البوس

َ إذا شــاعت بيننــا وحلــت فــي أســماعنا وتــداولتها الخاصــة –فكلمــات القــسم األول 
ْألفــاظ الــسفلة "  وتنزهــت عــن أن تكــون مــن ،كمــا تــداولتها العامــة ُكمــا ســيجيء فــي " ِ

ٕأن يجـوز لنـا اسـتعمالها وادماجهـا فـي كالمنـا؛ ألن الكلمـة  ينبغـي – ابن المقفـعقول 
 ،ٌ أو لهــا مــرادف مهجــور،َالتــي مــن هــذا القبيــل إمــا أن ال يكــون لهــا مــرادف فــي لغتنــا

ٕ مقبــوال، وامــا أن يكــون لتلــك  وعــذرنا فيــه،ًوحينئــذ يكــون الوجــه فــي اســتعمالها ظــاهرا ً
ً فيكـــون لنـــا الحـــق فـــي أن نـــستعملها أيـــضا اقتـــداء ،ٌالكلمـــة مـــرادف معـــروف ومـــشهور ً ُ

بأهــل اللغــة أنفــسهم الــذين كــانوا يتركــون كلمــاتهم العربيــة إلــى مرادفاتهــا مــن الكلمــات 

ى ُاألعجمية فإنهم ال يكـادون يطلقـون علـ" َكوسج "  مثال ذلك كلمة :ّالمعربة الدخيلة

ّقلما تراهم يستعملون كلمـة األثـط و،الكوسج سواها  بـل إذا وردت هـذه فـي ،)٢( العربيـةَ

َكالمهـــم فـــسروها بالكوســـج ِّيفـــسر  كمـــا ، وأعلـــق بأذهـــان النـــاس،َ لكونهـــا أشـــهر منهـــا،َّ
 .َّالعـربيتين بكلمـة اللوبيـاء األعجميـة المعربـة" الليـاء"و " َّالدجر" الحديث كلمتي َّشراح

َ النبطية بكلمة نوردجة الفارسـية)الكثنا(هم كلمة ّوكما فسر بعض َ ْ َ َ والنوردجـة سـفط أو ،َ َ ْ َ َ
ُطبــق مــن عيــدان توضــع فيــه األزهــار واألثمــار ويطــوى عليهــا

وقــد كثــر اســتعمال .)٣(

ًالدخيل واإلعراض عن األصيل في كالمهم كثرة تشعر بأن هذا الـصنيع طبيعـي فـي 
                                                 

ِالهمقع والهمقعة  )١( َِّ َُّ   .همقع: اللسان. األحمق والحمقاء: ُ
  .سبق ذكر هذه الكلمات  )٢(
ٍشيء يتخـذ مـن آس وأغـصان خـالف: ُالكثنة  )٣( ِ ٍ ّ تبـسط وينـضد عليهـا الريـاحين،ّ  أو هـي .ُ أصـله كثنـا،ُ

ْ النــورجوفهــاُنوردجــة مــن القــصب واألغــصان الرطبــة لوريقــة تحــزم ويجعــل  . عــن محــيط المحــيط. َ

 .١٥٥وانظر األلفاظ الفارسية 
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 ألهــل اللغــة مــن ورائــه ،ً يكــون قياســياهــا، بــل يــشبه أنعاللغــة، وضــرورة ال يمكــن دف

   . هي توسيع نطاق لغتهم وتسهيل أمرها على ممارسها،غاية محمودة

  .هذا في كلمات القسم األول الذي مدلوله الجواهر واألعيان

ربمــا ّأمــا القــسم الثــاني الــذي تــدل كلماتــه علــى المعــاني واألحــداث كــالبوس فهــذا 
ْكــون مدرجــة لــضياع اللغــة ومــسخها وتحويلهــا  ؛ إذ يَّضــر االســتكثار منــه فيمــا أظــن َ ًَ ْ

ً وقلما تجد العرب نقلوا إلـى لغـتهم فعـال أو مـصدرا أو أسـلوبا خاصـا مـن .عن أصلها ً ً ًَّ
ٌ وشاهد ذلك معاجم اللغة ودواوين آدابهـا؛ وان كـان شـيء مـن ،أساليب كالم األعاجم ٕ
جْالهــر ")١( ككلمتــي:ًذلــك فهــو قليــل جــدا

ــ)٣("النفــاق"و" )٢(  )ْالهــرج( ومعنــى ،شيتين الحب
   .القتال واالختالط

 االصـطالحات العلميـة وأكثر ما كان حدوث هذا النوع من الكلمات في زمن ترجمة

ّ أما فـي زمـن الجاهليـة فلعلـه لـم يـتخط القبائـل التـي عاشـت مـع .في العصر العباسي
                                                 

  : علق المؤلف في هذا الموضع بقوله  )١(
ُُأبــذرق ومعــي ((: بمعنــى الخفــارة قـــال المتنبــي وقـــد عـــرض عليــه أن يحرســوه) البذرقــة(وككلمــة  َ ْ َ
) راه(و) بـد(ّوأصـل الكلمـة فارسـي مركـب مـن . والمبـذرق الخفيـر.  ثـم قاتـل حتـى قتـل))سيفي؟

ًأي الطريق الرديء فعربوها بالذال المعجمة وقلب الهاء قافا ّ .  
بـين : القتـل، وفـي النهايـة: الهـرج بلـسان الحبـشة:  وفيـه٦٤١ ص ٧١٢ّالمعـرب بـرقم : الهرج  )٢(

ومـن معنـى الكثــرة واالتـساع تفــرع : قــال ف عبـد الــرحيم. ْيـدي الـساعة هــرج أي قتـال واخـتالط
إنهـم ليهرجـون منـذ : ًسمعت أعرابيا  يقول) ٤٦٢: ٣الجمهرة (و زيد وقال أب. معنى االختالط

 .ّومنه تفرع معنى الفتنة والقتل فاللفظ عربي بهذا المعنى. اليوم أي يموج بعضهم في بعض
ّالنون والفـاء والقـاف أصـالن صـحيحان، يـدل أحـدهما ) نفق(قال ابن فارس في المقاييس : النفاق  )٣(

ّ، واآلخـر علـى إخفــاء الـشيء واغماضـه، ومتـى حـصل الكـالم فيهمــا علـى انقطـاع الـشيء وذهابـه ُ ٕ
ٌســرب فــي األرض لــه مخلــص إلــى مكــان): ّالنفــق(واألصــل الثــاني ... تقاربــا ْ َ َ موضــع : افقــاءوالن. َ

ْيرققه اليربوع من جح ُ ره، فإذا ُأتي مـن قبـل القاصـعاء ضـرب النافقـاء برأسـه فـانتفق أي خـرج ومنـه ِّ
ُحبه يكـتم خـالف مـا يظهـر، فكـأن اإليمـان يخـرج منـه، أو يخـرج هـو مـن اشتقاق النفاق، ألن صـا

  .اإليمان في خفاء، ويمكن أن األصل في الباب واحد وهو الخروج
ّوذكر الدكتور مسعود بوبو أن هذا اللفظ مما أخذتـه العربيـة عـن الحبـشية عـن طريـق أتبـاع النبـي   

ّصــلى اهللا عليــه وســلم فــي مرحلــة اإلســالم األولــى كــالم نبر والحــواري والمحــراب والبرهــان والنفــاق َ
 .٣٧٨أثر الدخيل على العربية الفصحى . والمصحف وكفلين والهرج ومشكاة
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يـاس  ومثـل هـذا ال يـصلح حجـة للق.َّاألعاجم وكثر امتزاجها بهم كغـسان ولخـم وجـذام

ٌجـواهر وأحـداثا محولـة نعم إن اللغة بمجموعها .والجواز العام َّ ً  عـن لغـة أعجميـة كمـا َ

ُّ ولكن هذا في تحول اللغـة وتولـدها المتوغـل فـي القـدم،أثبتناه في صدر هذا الكتاب ُّ، 

والــذي كــان يحــصل ّال فــي التحــول التــدريجي الــذي يفهــم مــن إطــالق كلمــة التعريــب، 

 فـإنهم إذ ذاك ،ن قامت لغـتهم بنفـسها واسـتقلت بُأصـولها وقواعـدهاعلى ألسنة العرب بعد أ

ٕ وانمـا .ما كانوا يرجعون في وضع كلمات األحداث والمعـاني إلـى االسـتعانة بلغـات غيـرهم
فهـــم  وحـــسن طريقـــة االشـــتقاق فـــي لغـــتهم ؛ ، وذالقـــة لـــسانهم،يرجعـــون إلـــى فـــضل ذكـــائهم

ُّمـن الكلمـات مـا يغنـيهم عـن التطفـل يضعون أو يشتقون للمعـاني التـي تجـول فـي نفوسـهم 

َّيتعــذر أو يتعــسر علــيهم أن يــضعوا لهــا  أمــا الجــواهر واألعيــان فقــد .فــي ذلــك علــى ســواهم َّ

ِ بعــد أن ضــرب المستبــضعون والتجــار فــي طــول جزيــرتهم وعرضــها،كلمــات  وهــم ينــادون ،َ

دس واإلســتبرق باســم الخيــار واللوبيــا والباذنجــان والكــوب واإلبريــق والمــسك والبنفــسج والــسن

أســماء لــك مــن  غيــر ذ إلــى،والفيــروز والبلــور واللجــام والــدانق والــدرهم والــدينار والعربــون

ّاألدوات والخرثي ْ؛ وقد ضاق ذرع العرب بهذه األسماء والماعونُ  ، وأعجـزتهم كثرتهـا،َ

اســـتعمال  والفـــرق بـــين ،ُْ ويلقـــوا حبلهـــا علـــى غاربهـــا،ِّفاضـــطروا إلـــى أن يرحبـــوا بهـــا

 وبـين اسـتعمال تلـك التـي مـدلولها معنـى وحـدث ، وجـوهرالتـي مـدلولها عـينالكلمات 

  :ّ يتجلى لك بهذين المثالين–

 عــــشمي كــــذا :فيقولــــون" األمــــل" مكــــان )١("العــــشم"يــــستعمل المــــصريون مــــصدر 

نتعـشم للـبالد المـصرية "تعمال هـذه الكلمـة فـي مثـل قولنـا  وعنـدي أن اسـ.وأتعشم كـذا

ًمـــستقبال ســـعيدا لمـــا نـــشاهده ٌّمخـــل " يـــة مـــن نهـــضة أبنائهـــا وثبـــاتهم وشـــجاعتهم األدبً

 ما دام أهل اللغة أنفسهم لم يستعملوا أمثالها من الكلمات األعجميـة ،بفصاحة الكالم

 ويربـو عليهـا فـصاحة ، وما دام لديهم ما ينـوب منابهـا،الدالة على المعاني واألحداث

َّ أرجو وآمل وأطمع وأتوقع وأنتظر وأتوسـ: مثل،وعروبة ّ ّم وأترقـب وأستـشرف وأتطـاول ُ
                                                 

الطمــع فالكلمــة : العــشم" عــشم "  وفــي اللــسان ٤١٣: ٤معجــم تيمــور . بمعنــى الرجــاء: العــشم  )١(

  .ليست عامية كما سينبه المؤلف على ذلك
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ٕ فاســتعمالنا ألتعــشم واعراضــنا عــن هــذا المنهــل العــذب عقــوق للغــة وعــدول .َّوأتــشوف
   .بها عن مناهج أربابها وأساليب أصحابها

ريون للداللــة علــى ذات وعــين وهــي َّمولــدة يــستعملها المــصوهنــاك كلمــة ُأخــرى 
َالجباليــة" َّ أنثــوه وصـــغروه وحرفـــوه،الجبـــل معـــروف" َ ّ َ فــصار جباليـــةّ َ َ

 ويريـــدون بهـــا ،)١(
ّ ويقلـد بهـا الهـضاب واآلكـام الطبيعيـة التـي تكـون ،َالربوة الصغيرة تقـام فـي المتنزهـات ُ

 ومـا ،ها ومياههـا المتقـاطرة منهـاسفي الصحارى والفلوات بأشكالها ونخاريبها وتضاريـ
َ مثــل جباليــات.َّ ومــا يتكــون تحتهــا مــن كهــوف ومغــارات،يعلوهــا مــن نباتــات  حــدائق َ

 تـــب أن يـــصف تلـــك الحـــدائق ومـــا فيهـــا، فقـــد يعـــرض للكا.األزبكيـــة والجزيـــرة والجيـــزة
ُ فـــأي اســـم يطلقـــه عليهـــا غيـــر االســـم الـــذي ،ِويجـــري فـــي وصـــفه ذكـــر تلـــك الروابـــي

َّ أعنـــي الجباليـــة ؟ إن ، وكـــان معنـــاه أســـرع إلـــى نفوســـهم،ِاســـتعمله النـــاس وأنـــسوا بـــه َ َ
ُماء تربى على األربعينللجبل الصغير في اللغة العربية أس َّ ومهما تأنق الكاتـب فـي ،ً

ًتخيـــر اســـم يقـــوم مقـــام اســـمها المتعـــارف فلـــن يجـــيء مالئمـــا لنفـــوس المخـــاطبين َ  وال ،ّ
ًمستملحا فـي أذواقهـم ؛ فلـو لـم تقـل  ِ وشـاهدنا مـن عليهـا غـروب ،ثـم علونـا الجباليـة" َ

َو الكثيـب أو األكمـة أو ثم علونـا التلـة أ(( بل قلت  –" ُالشمس وراء شجيرات النخيل 
َالرابيــــة أو الهــــضبة أو النجــــوة أو النــــشز  َ َ َأو اليفــــاع أو القــــارة أو النبكــــة أو الفلكــــة أو َ َ َ

َالربــوة أو الزبيــة أو الريــع أو الــصمان أو القــردد  ْ َ ّ َ ْ َأو الجفجــف أو الهــوبج إلــخ إلــخُ َ َْ َ  لمــا ،ْ
ًكنــت فــي تعبيــرك هــذا إال معميــا علــى الــسامعين ِّ ّفوســهم عــن المــضي فــي نً حابــسا ،ّ

ُّأي شيء هذا الجفجف والهوبج ؟ ونحـن إنمـا : ً حامال لهم على االستفهام منك،َالفهم
َنعهد في الحديقة جبالية ال جفجفا وال هوبجا َ َْ َ ً ً ه فـي الجفجف والهوبج لمقال تنشئ دع ،ُ
 ، وكنـا نـرى الظبـاء تعلـو الهـوابج والكثبـان:وصف صحراء ليبيا أو حـضرموت فتقـول

"  وال يحــسن منــك أن تقــول ))َّنــت إذا آنــستنا عــن بعــد نــصت أعناقهــا وولــت هاربــةوكا
َوكانـــت الظبـــاء تعلـــو الـــتالل والجبال َ فـــإن الجباليـــات هنـــا ســـخافة يتعـــوذ منهـــا " ت يـــاُ

  . كالم بليغ في معنى ما قلنا راجعه في المالحقللجاحظ و.الذوق واألدب
                                                 

ـــة  )١( َجبالي ـــة للتـــصغير:١٣٢ :١فـــي معجـــم تيمـــور  :َ ـــصناعي، وجبالي ـــصغير، مـــن  أي الجبـــل ال  ال

  .التصغير المالزم
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ٍويـــسمي المـــصريون الوعـــاء يكـــون مـــن قـــصب أو عيـــد    يـــضعون فيـــه الفواكـــه ،ٍانّ
ًسـبتا –واألثمار  َ  يحمـل ،َ يـرون فـي سـكك القـاهرة باعـة العنـبحُّوكـان الـسيا((؛ فلـو لـم تقـل َ

ِأحدهم على رأسه  ِ ُسبته " ْ ََ كـان يحمـل سـفطه "  بل قلت –" جواهر يا عنب " وهو ينادي " َ
 كنـت فـي – حً ذهابا منك إلى أن سـفط هـي األصـل الـصحيح واللفـظ الفـصي.تعني سبته" 

َذلــك مباعــدا ومتنطعــا وقاطعــا علــى ســامع كالمــك سلــسلة الفهــم ؛ ألن الــسامع الجاهــل ال  َ ًُ ً ً
َيفهم للسفط  َلم يعهد أهل األدب إنما يستعملون السفط في الوعاء الـذي تـصان ا والع،معنىَ َ

  . واألثمار ال الفواكه،فيه النفائس واألذخار
 . واسـتعمله فــي كالمــه،َّتعلمـه منــهل" ســبت " ولـو ســمع العربـي مــن يقـول للــسفط 

 ومهما حاولت أن تنيب السفط . أو في لغته رطانة،ًمن دون أن يجد في نفسه حرجا
 ولمـا ، لمـا أطقـت ذلـك–ففسرتها بها في كل كـالم أو كتـاب وردت فيـه مناب السبت 

 تونك بالعامـة والباعـة والـسوقة يأ،َ اللهم إال إذا أرسلت في المدائن حاشرين،تيسر لك
 فوعظـت ،ً ثـم قمـت فـيهم خطيبـا،ل األرياف والقـرى العـاملين فـي الحقـول والمـزارعوأه

ً وكلفتهم أن يسموا وعاءهم هذا سفطا، وأبرقت وأرعدت،وأنذرت َ ّ  ، ويدعوا كلمة سبت،ُ
  . )١( وال أظنهم فاعلين،ًوال أظنك فاعال

ْالد يسمي أهلوها السبت سـلة أو قفـة أو قـرطبولو كنت في  َ ً َّ َّ َ ََ ًال أو زنبـيالُّ لكـان  )٢(ً

 وتعــدل ،مـن مقتــضى الحـال والفــصاحة أن تـسميها فــي كتابـك أو خطابــك بمـا يــسمونها بـه

ـــة"ها بمثـــل عـــن تـــسميت َّدوخل ّصـــن"و " مكتـــل"و " َّقوصـــرة"و " َ وكلهـــا بمعنـــى الوعـــاء مـــن " َ

 ، وذلــك ألن مــدار الفــصاحة علــى اإلفــصاح عمــا فــي نفــسك،ُخــوص فــي اللغــة الفــصحى

 مخاطبـك بحيـث يحيـك المعنـى فـي نفـسه غة البالغ بما في نفسك إلى نفـسومدار البال

ًنعــم إن مــن الفــصاحة أن نــسمي البطــيخ بطيخــا فــي مــصر .مثلمــا حــاك فــي نفــسك ِ َِ ّ ِّ، 
                                                 

َسبت  )١(  . سبق ذكرها: َ
ــة وقوصــرة ومكتــل وصــن  )٢( ْســلة وقفــة وقرطــل وزنبيــل ودوخل َ ِ ْ ّ ّ ّْ ّكلهــا تــدل علــى معنــى الوعــاء : ّ

وقــد ذكــرت كلهــا . المــصنوع مــن خــوص أو قــصب وتتفــاوت أحجامهــا مــن عــصر إلــى عــصر

  . في اللسان
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ًوحبحبــا َ َْ
ً وجبــسا فــي شــمالي ســوريا، فــي الحجــاز)١( َ ً وخربــزا،َ ْ ِ

 فــي الــبالد التــي يــسميه )٢(

َّ وقـد يكــون للكلمـة األجنبيــة المعربــة .ًمحاجيــاً ولـو لــم تفعـل كنــت ملغـزا أو .أهلوهـا بــه

؛ للكلمـــة بمعناهـــا فـــي اللغـــة الـــصحيحةوقـــع فـــي نفـــوس المخـــاطبين وتـــأثير ال يكـــون 

ّ وشــد مــا توخــوه فــي كتابــاتهم،ّ ذلــك كبــار الكتــابفيعــر  قــال األســتاذ المرحــوم الــشيخ .ّ

 –ن ييردهّالـرد علـى الـفـي " )٤(جمـال الـدين" فـي ترجمـة رسـالة الـسيد )٣(محمد عبده

ٌّوال يظـــنن ظـــان أنمـــا نقـــصد مـــن مقالنـــا هـــذا (( :ِّبـــصدد التـــشنيع علـــى طبيعيـــي الهنـــد َّ

))ًتـــشنيعا بهـــؤالء البيـــاجوات الهنـــديين
فـــي تفـــسير كلمـــة  ثـــم قـــال األســـتاذ المتـــرجم )٥(

هــو اســم إيطاليــاني اشــتهر فــي الهنــد لمــن يقلــد المــاهر فــي اللعــب بحركــات "  البيــاجو

ُ ويعبـر عنـه فـي العربيـة بـالخالبيس.نـاظرينَّغير متسقة إلضحاك ال ُ وأصـله الـشيء ،َّ
ً والطبيعيون في الهند يمثلون أحوال الدهريين فـي أوربـا تمثـيال مـضحكا،ُال نظام له ً ِّ ُّ(( 

ًوعـدال عـن " اجوالبيـ"غـة فـي هـذا العـصر اسـتعمال كلمـة َّفانظر كيف أن إمـامي البال
ـــأ:"الخالبـــيس"كلمـــة  ـــه مـــن أن ت َّ لمـــا يعلمان ـــا يكـــون رة فـــي نفـــوس أهـــل ثير النفـــِ زمانن

   .َّاألولى أتم وأشد منه بالكلمة الثانيةبالكلمة 
                                                 

وبعـض . ّرقـة ألنـه يـأتيهم مـن جهـة ال،َّالرقـي: ّخ الشامي الذي يسميه أهل العراقّهو البطي: الحبحب  )١(

َالجـــوح" العـــرب يـــسميه  : ١" حبحـــب : "  والزراعـــة عـــن معجـــم النبـــات.ّ الـــدالع: ويـــسميه المغاربـــة.َْ

٥٩ . 
ْالخربز  )٢( ّالبطيخ: ِ  .٣٧٦: ١معجم النبات والزراعة : ِ
ــــده  )٣( ــــد عب ــــر اهللا]م١٩٠٥ = ١٨٤٩[: محم ــــديار ، ابــــن حــــسن خي ــــي ال  مــــن آل التركمــــاني، مفت

مــن قــرى الغربيــة (المــصرية، ومــن كبــار رجــال اإلصــالح والتجديــد فــي اإلســالم، ولــد فــي شــزا 

. وتعلــم فــي الجــامع األحمــدي بطنطــا ثــم بــاألزهر) بــالبحيرة(، ونــشأ فــي محلــة نــصر )بمــصر

 .  ٢٥٢: ٦عن األعالم . اإلسكندريةوتوفي ب. وصاحب السيد جمال الدين األفغاني
  . سبق ذكره: جمال الدين  )٤(
ـــارة فـــي األعمـــال الك  )٥( ـــدين األفغـــاني ص انظـــر العب ـــة لجمـــال ال ـــسان. ١٣٩امل : بـــيس الخال:وفـــي الل

ٌ خلــق خالبــيس: وكــذلك، علــى غيــر اســتقامة: وأمــر خالبــيس،الكــذب ْ ِخلبــيس وخلبــاس : والواحــد.َ ِ .

 .ال واحد له: وقيل
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ُبقي علينا أمر ال يـصح إغفالـه وهـو أن يقـال َّ سـلمنا أن الكلمـات الدخيلـة الدالـة :ّ

ْ وال يكـــون اســـتعمالها مـــن الحـــسن فـــي ،علـــى األحـــداث والمعـــاني ال تعتبـــر فـــصيحة ُ
َّيـسد مـسدها كمـا مـر فـي كلمتـي العـشم والبـوس وذلك ألن فـي اللغـة مـا ،شيء َّ  لكـن ،ُّ

ه إنمــا هــو َكلهــا بحيــث ذكــرت ووصــفت ؛ مــا ذكرتــليــست كلمــات األحــداث والمعــاني 

سم  أو إلـى أعمـال الجـ،َفي األحداث والمعاني التي ترجـع إلـى قـوى الـنفس ومـدركاتها

فـي الكـون وقـد أو إلـى ظـواهر تقـع  .عهـده أهـل اللغـةَّالتي تتعلق بـشيء فـي الخـارج ي

والتعـابير الدالـة علـى كـل ذلـك  فـإن لـديك مـن األلفـاظ ُّحسوا بهـاشاهدها الواضعون وأ

ْ◌دُ فــال يجــوز أن ن،ُّ ويــسد الحاجــة،مــا يفــي بــالغرض خــل إلــى لغتنــا مــن لغــة أجنبيــة َ

ً بمعنى األمل مثال وفي لغتنا مثل ما سردنا لك آنفا من الكلمـاتًكلمة  وال أن نـدخل ،ً

ّد وتــسنم وتــسلق وتــسور مثــل عــال وصــعًمــة بمعنــى الــصعود وفــي لغتنــا كلإلــى لغتنــا  ّ ّ
بـت وأفلـت ًكلمة بمعنى غروب الشمس وفي لغتنا مثل غابت وغربـت ووج وال ،ّوتوقل

 أوجـدها قـوم مـن غيـر أبنـاء هنـاك اختراعـات ولكـن :قـول ثـم ت.وغارت وجنحت وآبت

ّ مـا يتعلـق –ّيـشتق منهـا ُّاألحـداث والمعـاني التـي تـشتق و ووضـعوا مـن كلمـات لغتنا،
 اخترعـــوا األوتوموبيـــل :باســـتعمال تلـــك االختراعـــات، ويـــدل علـــى طـــرق االنتفـــاع بهـــا

 كمـا أخـذ أسـالفنا ، فنحن معـشر العـرب نأخـذه ونأخـذ اسـمه،ّ وسموه بهذا االسم.ًمثال

 ومخترعـو األوتومبيـل أنفـسهم وضـعوا كلمـات ُأخـر ،المنجنيق واسمه من لغـة اليونـان

 مـا ،ً ممـا ال يمكـن أن يكـون موجـودا فـي لغتنـا، أفعـال وأعمـال تتعلـق بـهللداللة علـى

َ وواضـعي كلمهـا ؛ ومثـل ذلـك يقـال فـي ،ًنفسه ما كان معروفا لدى أهلهادام األوتوموبيل 
 يزاولهـا المـرء عنـد اسـتعمالها ،جميع األدوات واآلالت المخترعة التي لها أفعال خاصة بهـا

ًن بـــإزاء ذلـــك ؟ هـــل نأخـــذ اســـم األوتومبيـــل مـــثال ونهمـــل  فمـــا نحـــن صـــانعو.واالنتفــاع بهـــا
 أو إننـا نـشتق مـن ُأصـول –األفعال المتعلقة بـه فـال نزاولهـا ؟ وهـذا ال يمكـن وال يتـأتى لنـا 

 أو إننــا نكــل ،ًلغتنــا كلمــات لتلــك األفعــال ؟ وهــذا فــي غالــب الظــن غيــر مقــدور لنــا أيــضا

 ونقـول ،ع، فنتـابعهم فيمـا اصـطلحوا عليـه والمـستعملين لـذلك االختـرا،األمر لطبيعـة النـاس

 لاتـ" أو " ًفـالن تلغرافـا إلـى فـالن ضـرب  " –إذا استخدم أحدنا التلغراف في مخابرة آخـر 
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ْوفعـــل . يعنـــون راســـله بـــالتلغراف" ًفـــالن فالنـــا   كمـــا ،منحـــوت مـــن اســـم التلغـــراف" تـــال " ِ

 واألفعـال نفـسها التـي اصطلح على ذلك التجار في سوريا ؟ أو إننا نأخذ كلمـات األحـداث

 ونـشتق منهـا مـن الـصيغ مـا نحـن فـي ،تـصرف فيهـا فن مخترعو ذلك الـشيءنطق بها

ِ فنشتق لسواق األوتومبيل اسما من مادتـه فنقـول:حاجة إليه ً ً مـثال )١("تامـل"أو " آتـم ":َّ
ًاشـتقاقا مـن كلمـة " نـاجق"َالمنجنيق الـذي يباشـر الرمـي بـه ّكما سمي العرب صاحب 

   .األعجمية" منجنيق"

ِهذا ما يمكن أن يـورده المـورد فـي مثـل هـذا المقـام ُ َّ ولـيس لمثلـي أن يبـت الـرأي ،ُ

ّ السيما وهو مما يتعلق بحياة اللغة وبثباتها في هذا الموقف الهائـل الـذي تـزدحم ،فيه
َّ وانمـا َأكـل الحكـم فيـه إلـى المجـامع اللغويـة التـي تـتمخض عنهـا –َّفيه اللغـات الحيـة  ُ ِ ٕ

   .َّ ويتحفز إلى إنشائها من فضالئنا أفراد،البالد

  

  
                                                 

   :المؤلف في هذا الموضع بقولهعلق   )١(

حكــى لــي بعــض مــن كــان فــي الركــب الــذي قطــع الباديــة مــن دمــشق إلــى الحجــاز منــذ بــضع 

ًســـنوات أن أدالءهـــم األعـــراب كـــانوا يعلـــون الروابـــي الرمليـــة ليتبينـــوا الطريـــق أحيانـــا حتـــى إذا 
ْوفرن شوفرنياشوفريه ش(ادوا سواقي السيارات اطمأنوا ن ِْ  .  وسيرواقو أي شوفروا أي سو)ِ
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  ةـــالخاتم
  

ْمــنو ً أراد أن يكــون علــى بــصيرة مــن أمــر األلفــاظ مطلقــا عربيــة أو دخيلــةَ ً ٍ  ومــن ،َ

 فال يكفي أن نقول له مـا – ومعرفة الفصيح من غير الفصيح منها ،كيفية استعمالها

َّر مـــور الثالثـــة التـــي مـــُقالـــه علمـــاء البالغـــة مـــن أن فـــصاحة المفـــرد خلوصـــه مـــن األ

ــ.ذكرهــا ــم بالموضــوع مــن جهــة أخــرى ونبني َ وانمــا يجــب أن نل ّ ُِ الــه علمــاء ه علــى مــا قٕ

 –ابـن المقفـع ه ـ وعلـى مـا قالـ."ًلكل كلمة مع صاحبتها مقامـا"ًالبالغة أيضا من أن 

ُّلفاظ مـع التجنـب أللفـاظ عليك بما سهل من األ" –ٌوقد سأله سائل عن فصيح الكالم 

  ]من البسيط[  : فقالأبو األسود الدؤليَََّ تلك األلفاظ التي تبرَأ منها ."السفلة

َوال أقــول لقــدر القــوم قــد غِ◌لــيت( ِ َِ ِ ْ 

  

ُوال أقـــول لبـــاب الـــدار مغلـــوق   ِ ُ()١( 

  
َ غلت ال غليت:يعني أنه يقول َ ومغلق ال مغلوق،َ ْ ُ.   

همـا عرفنـا فم ،ًالكلمات مطلقا عربية أو دخيلة لهـا وضـع ولهـا اسـتعمالاعلم أن 

ٌ ومهمـــا عرفنــــا أنهــــا خالـــصة مــــن تنــــافر ،ًأن الكلمـــة وضــــعها أهــــل اللغـــة لمعنــــى مــــا
فـــي ِّ ال نكـــون علـــى بينـــة مـــن أمـــر اســـتعمالها –الحـــروف والغرابـــة ومخالفـــة القيـــاس 

 مــا لــم نعــرف –مــوافقين فيــه أســاليب البلغــاء ًفــصيحا بحيــث نكــون ًكالمنــا اســتعماال 

 ممـا يناســبها ، اعتــاد الفـصحاء أن يقرنوهـا بغيرهــا وكيـف،كيفيـة اسـتعمال تلــك الكلمـة

   .من الكلم

                                                 
َ جـــاء فـــي المـــشوف المعلـــم ١٩٠إصـــالح المنطـــق .  وهـــو بيـــت مفـــرد١ ب ٩٥ديوانـــه ق   )١( ْ٢ :

ًغليــت مــن الغــضب أغلــي غليــا وغليانــا: ٥٥٠ ً ُ َْ ًوغلــت القــدر تغلــي غليــا وغليانــا، وال يقــال. َ ً ُ ْ ِ ِ :

ْغليت قهـاء هــ كـان مـن الف٦٩وأبـو األسـود هـو ظـالم بـن عمـرو ت . وأنـشد بيـت أبـي األسـود. ََِ

 . ٕواليه ينسب وضع علم النحو عن األعالم. واألمراء األعيان



 ٢٧١

ِّإن فالنـا لمـا تـوفي صـديقه كـان "ًفي مقالـة تكتبهـا مـثال أن تقـول فإذا عرض لك  ُ ً
ثــم اتفــق أن وقــع نظــرك فــي معــاجم "  لكنــه مــا كــان يقــدر علــى البكــاء،يريــد أن يبكــي

َلعـسقفةا"َّكب وهـي كلمـة ٍاللغة على كلمة تفيد هذا المعنى المر ْ أن " قـالوا ومعناهـا :)١("َ

ًوان فالنـا "مقالـك المـذكور فـي ّ فهل يـصح لـك أن تقـول ."يريد الرجل البكاء فال يقدر ٕ
 وقــد ،ً اعتمــادا علــى أن الكلمــة ممــا وضــعه العــرب."سقفُلمــا تــوفي صــديقه كــان يعــ

لغرابـة ومـن مخالفـة  وأنها فصيحة خالصة من التنافر ومن ا،ذكرت في معاجم لغتهم

؟ أنت إذا استعملت هذه الكلمة في الجملـة المـذكورة لمجـرد رؤيتـك لهـا لقياس اللغويا

ِّفي المعاجم تكون مجازفا غير متثبت من أمر فـصاحة كالمـك َ ً وال تكـون متثبتـا فـي ،ً
ٍ وبأيـة كلمـة ،َذلك ما لـم تعـرف وراء وضـع الكلمـة طريقـة اسـتعمالها فـي كـالم البلغـاء

ــأتونونهــايقر َْن بهــا ؟ وهــل هــي مــن ألفــاظ الــسفل؟ وفــي أي مقــام ي الكلمــات أو مــن  ،ِةِ

ٌلكل كلمة مع صـاحبتها مقـام"التافهة المبتذلة ؟ إذ  ٍ  وعلـى .علمـاء البالغـةكمـا قـال " ّ

ِالكاتــب أن يتجنــب ألفــاظ الــسفلة ِْ  وال فائــدة للمــرء فــي معرفــة ،ابــن المقفــع كمــا قــال ،ّ

ـــم يعـــرف طريقـــة اســـتعم ُ ومعرفـــة طريقـــة .الهاكـــون الكلمـــة موضـــوعة وفـــصيحة مـــا ل
ُّ والتأمــل فــي أســاليبهم والموازنــة ،ِاالســتعمال تتوقــف علــى كثــرة قــراءة كــالم الفــصحاء

َ فالــذي يعطيــك ملكــة الفــصاحة والبالغــة هــو مــا . ونقــد مواضــع الــضعف فيهــا،بينهــا
ْاللغة سردَّ أما المعاجم التي تسرد مواد .ُذكر  فهـي إنمـا تفيـدك بيـان ،ّ وتفسر معناها،ًاَ

نـــى مــــا أشـــكل عليــــك فهمــــه مـــن الكلمــــات التـــي وقعــــت فــــي كـــالم ُأولئــــك البلغــــاء مع

 .َّ أو معربــة دخيلــة،َّوالفــصحاء ؛ وهــذه القاعــدة تتمــشى علــى كــل كلمــة عربيــة أصــيلة

ّفــإذا كــان كاتــب الــسطور ممــن يتــسع صــدره لكــل كلمــة دخيلــة فــي اللغــة فلــيس معنــى  َّ ٌ َ ُ
 وال ، تتغلغل فـي أحـشاء لغتـه العربيـة)عجمةال(ِّذلك أنه يمهد الطريق أمام اللخلخانية 

أخـــذ فــالن ُأهبـــة " بقــولهم  وال)بتــشديد المـــيم(ِّأنــه يرحــب بقـــول العامــة األزمـــة الماليــة 

 )ّبتـشديد الـراء علـى وزن احمـر(َّ وال بقولهم وما افتر يعمل كـذا )بتشديد الباء(" السفر
                                                 

َالعسقفة  )١( ْ ّ إذا أراده وهـم بـه  هو جمود العـين عـن البكـاء: وقيل، نقيض البكاء: العسقفة:في اللسان: َ
  .فلم يقدر عليه



 ٢٧٢

َّوال بقـــولهم األمـــر منـــاط أو منـــوط بـــك  َ  –) بتخفيفهـــا(ضـــع منـــوط  مو)بتـــشديد الـــواو(ُ

َّوليس هو ممـن يـسوغ حـشر الكلمـة الدخيلـة فـي الكـالم أيـة كانـت  مـن ، وكيفمـا اتفـق،َّ

   .دون قيد وال شرط

 القيــد والــشرط هــو الملكــة الــصحيحة أو الــذوق الــسليم الــذي يكتــسبه المــرء :كــال

 فيعــــرف إن كــــان يحــــسن أن : ونظــــره فــــي أســــاليب الفــــصحاء،كــــالم البلغــــاءبمزاولــــة 

 أو ة أو ال يحـسن ؟ وتحـصيل تلـك الملكـ،عمل هذه الكلمة العربية أو الدخيلة هنـاتست

ـــى القابليـــة واالســـتعداد الفطـــري ـــذوق يتوقـــف أوال عل ـــم علـــى دراســـة الكتـــب ،ًهـــذا ال  ث

ًوالتــصانيف التــي ركبــت فيهــا الكلمــات الفــصيحة تركيبــا ِّ ُ أي عرضــت علــى أنظارنــا :ُ
ً مثبتـــة ،مـــستعملة فـــي الكـــالم البليـــغ َ ً ال مـــسرودة ســـردا،فـــي موضـــعها منـــهَْ  كمـــا هـــو .ً

فإنهـا مرجـع كـالم  المـرء أن ال يـستهين بتلـك المعـاجم، لكن علـى ،الشأن في المعاجم

 فـــال غـــرو إذن إذا قلنـــا إن . واســـتخراج كنـــوزهم،البلغـــاء وعليهـــا يتوقـــف حـــل رمـــوزهم

 ،اللغــةّالملكــة الــصحيحة إنمــا تنــال مــن تــردد الــذهن بــين كتــب البلغــاء، وبــين معــاجم 

 بعــد الــتمكن والرســوخ فــي . وبــين التأمــل فــي تلــك،ومراوحــة الــنفس بــين مراجعــة هــذه

   .قواعد العربية

لـــسان العـــرب و القـــاموس و شـــرحه و الـــصحاح ومحـــيط أمـــا المعـــاجم فأشـــهرها 

 وتنــــاول ، ويمتــــاز هــــذا األخيــــر بــــسهولة المراجعــــة فيــــه،)١(المحــــيط و أقــــرب المــــوارد

   .َالكلمات منه عن كثب
                                                 

   هـ ٧١١لسان العرب البن منظور ت   )١(

  هـ  ٨١٧القاموس المحيط للفيروزآبادي محمد بن يعقوب   

   هـ١٢٠٥ّشرحه هو تاج العروس للمرتضى الزبيدي ت   

  .  هـ أو قبل ذلك أو بعده بقليل٤٠٠للجوهري ت نحو : الصحاح  

  . م١٨٨٣=  هـ ١٣٠٠محيط المحيط لبطرس البستاني ت   

  . م١٩١٢=  هـ ١٣٣٠أقرب الموارد للشرتوني، سعيد بن عبد اهللا ت   



 ٢٧٣

ــــة وأمــــا ــــى كيفي ــــدربنا عل ــــة تركيــــب الكلمــــات وت ــــى طريق ــــي ترشــــدنا إل ِّ الكتــــب الت
ٕ وانمـا أريـد منـه ، قسم لم يكن الغرض منـه اإلرشـاد والتـدريب: فهي قسمان،استعمالها

وهـــذا : َ فجـــاءت هـــذه الـــشؤون مفرغـــة فـــي قالـــب بليـــغ فـــصيح.شـــؤون ومقاصـــد ُأخـــر

 وكخطـب ، اإلسـالميينكالقرآن والحديث وشـعر عـرب الجاهليـة والمخـضرمين وبلغـاء

َّأهــل الــصدر األول ومنــشآت كتابــه  ، وكــنهج البالغــة وكتابــات الجــاحظ وابــن المقفــع،ّ

ومقدمـــة ابـــن خلـــدون، وكاإلحيـــاء وتهـــذيب األخـــالق وككتـــاب األغـــاني والعقـــد الفريـــد 

   .)١(وأدب الدنيا والدين وكليلة ودمنة

لـى كيفيـة اسـتعمال الكلمـات ٕوالقسم الثاني ما كان القصد فيه تمرين الطالـب وارشـاده إ

ُ التـزم فيـه الـسجع، وروعـي فيـه  قسم:ً وهذا أيضا قسمان. والتراكيب الصحيحة،الفصيحة
                                                 

   هـ ٤٠بن أبي طالب ت نهج البالغة المنسوب إلى اإلمام علي   )١(
 كتابـات ابـن المقفـع . كالبيـان والتبيـين والحيـوان والـبخالء ورسـائله الكثيـرة هـ٢٥٥كتابات الجاحظ ت 

  . الصحابة، كـكليلة ودمنة واألدب الكبير واألدب الصغير ورسالةـ ه١٤٢ت 
  . هـ٣٦٠كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني ت نحو   
  . هـ٣٢٨بد ربه ت كتاب العقد الفريد البن ع  
  . هـ٨٠٨مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون ت   
  . هـ٥٠٥إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي ت : اإلحياء  
  .  هـ٤٢١تهذيب األخالق وتطهير األعراق لمسكويه أحمد بن محمد ت   
   هـ٤٥٠   للماوردي علي بن محمد ت   أدب الدنيا والدين  
  . هـ١٤٢المقفع ت    البن   كليلة ودمنة   
  . هـ٣٩٨بديع الزمان الهمذاني ت : مقامات البديع  
  . هـ٥١٦القاسم بن علي ت : مقامات الحريري  
  .  هـ٥٣٨مقامات الزمخشري ألبي القاسم للزمخشري ت   
  . هـ٥٣٨أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري ت : األطواق  
  . هـ٦٠٠ المغربي األصبهاني ت نحو أطباق الذهب لعبد المؤمن بن هبة اهللا:األطباق  
  . هـ٥٣٨أساس البالغة للزمخشري ت   
  . هـ٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثير ت   
 . هـ٣٢٧األلفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ت   



 ٢٧٤

ــــــري والزمخــــــشري واألطــــــواق :المــــــواعظ والرقــــــائق واآلداب ــــــديع والحري  كمقامــــــات الب

كأساس البالغة والمثل السائر واأللفـاظ :  وقسم لم يلتزم فيه شيء من ذلك،واألطباق

   .)١(ة ونجعة الرائدالكتابي

 ، مفيــد فيهمــاَلقــسم األول الــذي لــم يقــصد فــي وضــعه التمــرين والتــدريب،وعنــدي أن ا

 وهــذا ،ومــساعد علــى تحــصيل ملكــة البالغــة أكثــر مــن القــسم الثــاني الــذي قــصد فيــه ذلــك

َّ صـباحا هللا تتفجـر ينـابيع مـن أخلـص أربعـين  :ِّحد ما جاء في الحديث الشريفعلى  ً
َّ ومن أخلص ألن تتفجر فلن تتفجر،بهالحكمة من قل َّ)٢(.  

ي فيهمـا ألقيهـا علـى مـسامع أهـل الفـضل  وهذه كلمت.هو االشتقاق والتعريبهذا 

   . وجهابذة النقد في لغة العرب،واألدب

  
                                                 

ْكتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف : نجعة الرائد)    ١( والمتوارد للشيخ إبراهيم بن ِ

 . م١٩٠٦ -هـ ١٣٢٤ناصيف اليازجي ت 
ًمـن أخلـص هللا أربعـين يومـا ظهـرت :  ولفظه فيه٢٧٥: ٢الحديث في شرح الجامع الصغير   )٢( ْ َ

 .ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه
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  هــتنبيـ
  

ـــائج ومالحظـــات" استـــشهدت فـــي فـــصل   – )العـــشم(بمـــادة ) ٢٦٧صـــفحة " (نت

 .طبــع الملزمــة ارتبــت فــي صــحة االستــشهاد وبعــد ،َّعلــى المولــد الــذي مدلولــه حــدث

ًعــشم عـشما مــن بــاب فــرح طمــع، ) الطمــع( فــإذا مــن معـاني العــشم:وكاشـفت المعــاجم

  ". العشم"والطمع قد يكون بمعنى الرجاء الذي يريده المصريون في استعمال كلمة 

    ]٨٢ :٢٦الشعراء[ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين  :قال تعالى

ــ فليعتبــر القــارئ استــشهادي بهــا ) العــشم(م يــصب عــشمي فــي كلمــة العــشمٕواذا ل

ٍعلى سبيل الفرض ليمثل في ذلك المقام بكلمة غيرها    . فلن يعدمها إذا طلبها،ِّ

  
 عدد )١( وقد نشرت في المؤيد،المقالة التالية للمؤلف كتبها في موضوع الكتاب نفسه

  :١٩٠٧ أكتوبر سنة ٨ الصادر في ٥٢٨٨
  

                                                 
وصــدر العــدد األول فــي ديــسمبر ) م١٩١٣ت (جريــدة المؤيــد أصــدرها علــي يوســف : المؤيــد  )١(

  . ٣٩٢انظر قاموس األدب العربي الحديث . ١٨٨٩



 ٢٧٦

  ويــث لغـبح
  وكتاب جديد فيه

  

  

ِهل يباح في اللغة العربية دخول كلمـة أعجميـة إليهـا ؟ أو أن يحـدث المتكلمـون  ٍُ ُ
ُ ال يعرفهــا العــرب أنفــسهمً كلمــة–َبالعربيــة اليــوم أو قبلــه  اء أكــان ذلــك باالشــتقاق  ســو،ُ

َّ هـل إن المعـرب والمولـد م: أم باالقتباس من لغات جيرانهم ؟ وبالجملـةمن لغتهم، َّ مـا ّ

ًفيكون الكـالم الـذي يتـضمنه مـشوها ّيصح  ّيصح استعماله في الكالم العربي ؟ أو ال ّ
َغير فصيح أو غير بليغ ؟ ٍَ.  

ّ ويتردد في نفس كل قارئ، كاتبمما يخطر لكلهذا السؤال أو هذا اإلشكال  ّ.  

ُوقد كتب بعض القراء ِاسـتعمال كلمـة ينتقـد  )المؤيد(إلى  َ َسـب"َ  للوعـاء الـذي )١("تَ

َضع فيــــه الباعــــة فــــي مــــصر الفواكــــه واألثمــــاريــــ ُ فــــالالزم " ســــفط "  صــــوابه : وقــــال،َ

َ أمـا سـبت فمولـد أو محـرف عـن سـفط،ُّ ألنه العربي المحـض،استعماله ّ  وكتـب آخـر .َ

ًمقاال مسهبا في   ألن .بـالزاي" المرزح "خطأ وصوابه " المرسح "  إن : فقال)التمثيل(ً

 أمـا كلمـة المرسـح فـال ،هـو المطمـئن مـن األرض :أهل اللغة قالوا في تفسير المـرزح

فـي كـل مقـام اقتـضى ذكـر " المـرزح"ُ ثم جعل الكاتب يكرر ،وجود لها في كتب اللغة

 فــي أيامنــا اســتعمال  شــاع: وكتــب أديــب آخــر يقــول.ِالمرســح فيــه مــن مقالــه المــذكور

ً نقال عن اللغات األجنبية حتى آضت جزءا من العربيـة)٢("سكرتير"كلمة  أي (ي  وهـ،ً

ًوهـي أمـأل معنـى" نـاموس" في غنى عنهـا؛ ففـي لغتنـا كلمـة )العربية  ،ً وأوفـى غرضـا،ُ

َّالنــاموس صــاحب الــسر المطلــع علــى بــاطن  ": قــال فــي القــاموس.مــن كلمــة ســكرتير ّ ُ
ّ ونامسه ساره،أمرك ُ َ فـي " سكرتير"ًلقا لحشو كلمة ًوال أرى عذرا مط(( :ثم قال األديب" َ

                                                 
َسبت  )١(   .سبق ذكرها: َ
انظــر معجــم تيمــور . كــاتم الــسر: هــو كاتــب الــسر، مترجمــة عــن الفرنــسية، ويقــال: ســكرتير  )٢(

 .١٢٣: ٤الكبير 



 ٢٧٧

ْالمواضع العربية البح ميريـة أيـام كـان تة كما كان الحال فـي الئحـة نظـام المـدارس األَ

   .ً يعني سكرتيرا لها،بنظارة المعارف" ًناموسا" "دنلوب"المستر 

  وقد أخذت شـكاوى،خيلة أكثر منهما والكلمات الد، والقراء أكثر،الكتاب كثيرون

اتهـا التـي يـصح  أو تموت كلم،ّمحبي اللغة العربية في التكاثر خائفين أن تفسد اللغة

ـــة ـــا نموذجـــا مـــن شـــكاوى و.أن تنـــوب منـــاب األخـــرى الدخيل ًقـــد  ســـمعت آنف ً َّ الكتـــاب َ

 ولـــو كنـــت تـــصغي إلـــى حـــديث أولـــي الفـــضل واألدب لـــسمعت فـــي حـــديثهم ،َّوالقـــراء

 واخــتالفهم فــي شــأن الكلمــات ،ِوحــوارهم مــا يرشــدك إلــى مبلــغ عنــايتهم بهــذا البحــث

   . هو غير المقبول ؟الدخيلة وما هو المقبول منها وما

َّإن لــي رأيــا فــي المــسألة ربمــا لــم يــوافقني عليــه إال القليــل ً  وهــذا ال يمنعنــي مــن ،ّ

 .ٕ وانمـا هـي بأسـاليبها وتراكيبهـا، اللغات ليست بمادتهـا وكلماتهـا:إبدائه ونشره وتأييده

ًفهذه هـي المزيـة التـي تميـز لغـة عـن لغـة ُّ هـا  وبالمحافظـة علـى أسـاليب اللغـة وتراكيب،َّ

َّ أما الكلم واأللفاظ فإنها تتغير وتتبدل وتتجدد مـن .ُتحصل المحافظة على نفس اللغة َّ ّ ّ ُ َِ
ِّ تبعا لتجـدد البيئـات والمـؤثرات،عصر إلى آخر ُّ ٌ فقـد تمـوت وتنـدثر كلمـات مـن قـديم :ً

ٌ ويقوم مقامها كلمات حديثة من لغـة أخـرى،اللغة َ ْ أو بارتهـا فـي ميـدان ،َّ احتكـت بهـا،ُ َ
ُتقمــصتها اللغــة◌ األولــى ف،واحــد ً َ فــال يقــولن قائــل إن تلــك اللغــة ، وتبقــى علــى حالهــا،َّ ّ ٌ َّ

  .ً لغة أخرى جديدة–ِصارت بهذه الكلمات الجديدة الطارئة عليها 

ِّليس له أن يقول ذلك ألن األسلوب الخاص بتلك اللغـة ثابـت بـاق ؛ فهـو يطـور  ٍ ٌ َّ َ َّ َ َ
َالكلمــات الدخيلــة ِْ ويمثلهــا إلــى بنيــة،ِ َ كمــا يمثــل جــسم اإلنــسان الــدقائق الغذائيــة ، لغتــهِّ ِّ

 لمحافظته علـى :ً ويبقى مع هذا إنسانا، إلى جسمه–التي يتناولها من لحوم الحيوان 

ً وان كانــــت كــــل دقيقـــة مــــن جــــسده محولــــة عـــن دقيقــــة مــــن أجــــسام ،شـــكله وصــــورته َّ ّ ْ ٕ
  .الحيوانات التي أكلها

ٌها مستقلة بأساليبها وتراكيبها الخاصـة  اللغة التركية ؛ فإن–وأظهر مثال لما قلنا 
ْ وان كانـت ،بها التي تميزهـا عـن غيرهـا مـن اللغـات ًمؤلفـة مـن ) أعنـي اللغـة التركيـة(ٕ
 كالعربيـــة والفارســـية والفرنـــساوية ؛ فلـــو كانـــت ،ٍكلمـــات متعـــددة ومـــن لغـــات مختلفـــة
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َلغة تضير اللغة أو تحط مـن قـالكلمات الدخيلة في ال ُّ َ ُ َدرها لـضَ  ،َلـك اللغـة التركيـةَّار ذْ
ِفـإن تلـك اللغـة باقتباسـها الكلمـات َ على أن األمر بـالعكس؛ .َ وأذهب رونقها،دهاوأفس َ َّ

ًالعذبة الرشيقة من اللغات المختلفـة تعـد مـن أحـسن اللغـات وأعـذبها وأرشـقها أسـلوبا ِ ِ ُّ ُ َ َ. 
ُمعشر أبناء اللغة العربية أن نع إنه يحسن بنا :ال نقول َ ْ َّق أمنا فنحَ َشر إلـى أحـضانها َّ

ّ كــال–ّمــن الكلمــات األعجميـــة مــا اتفـــق  َ وانمـــا أريــد أن ال نـــرفض اســتعمال الكلمـــة ،َ ْ ٕ
ُاألعجميـــة أو المولـــدة إذا اصـــطلحنا عليهـــا، وألفتهـــا أذواقنـــا ِ وأنـــست بهـــا أســـماعنا ؛ ،َّ

 فلمـــاذا . وال ينبـــو ســـمعنا عنهـــا، شـــاعت بيننـــا فـــنحن نفهمهـــا بـــسهولة)مرســـح(فكلمـــة 
َنقالها و ْ َنبحث عن ُأخرى سواها ؟ كـان أسـالفنا يـستعملون الكلمـات المعربـة مـن لغـة َ َّ ِ ُ

َأخرى مع علمهم أن في لغتهم كلمات تقوم مقامهـا ٍ " مرسـح" فكيـف نجفـو نحـن كلمـة .َّ
 وأيــــــن األرض الواطئــــــة ،الواطئــــــة  ولم يكن في لغتنا ما ينوب منابها؟ المرزح األرض

ُعليهـا الغيـد ّ من األرض العالية التي تتجلى انً تكون مستنقعا تسرح فيه الديدالتي قد ِ

 ولكــن ،فالواجــب أن نــستعمل األصــل" مـسرح" المرســح مقلــوب :؟ ويقــول آخــرالحـسان
ًكيف نسمي المرسـح مـسرحا ّ ّن االتـساع بحيـث ُّ؟ وأي شـيء يـسرح فيـه ؟ ولـيس هـو مـُ

ّيكون مسرحا لال ّ اللهم إال إذا قلنا إن األبصار تسرح في ن.ن فيهعبيً ُ ّ  وكل هذا ،واحيهّ
 ،وال جهابـذة اللغـة يلزموننـا بـه أو يحـضوننا عليـه ، الحاجة إليه)١(ُّفي اعتقادي تكلف

وصـقولها " سـكنجبين" كمـا اعتـاد أسـالفنا ،اعتدناها وصـقلتها ألـسنتنا" سكرتير"وكلمة 
َ وســاغوها بلهــواتهم،بألــسنتهم ذ كلمــة الــسكرتير وعزلهــا وتعيــين  فمــا الحاجــة إلــى نبــ.َ

علــى " يرالــسكرت"ّ للكتــاب أن يثــابروا علــى تفــسير ؟ يمكــنليــؤدي وظيفتهــا" سالنــامو"
                                                 

 وأظنـه األميـر شـكيب أرسـالن فـي كيـف تولـدت ،كتـب بعـض الفـضالء(( :علق المؤلـف هنـا بقولـه  )١(
 يقــيم أهــل قــرى لبنــان أفــراحهم فــي الــضاحية حيــث يجتمــع الالعبــون : خالصــته مــا)المرســح(كلمــة 

يكــون المتفرجــون = = = = ُّبالــسيف والتــرس علــى صــوت الطبــل والزمــر فــي مــنخفض األرض بينــا 
وأصلها مرزح والمرزح في اللغـة ) ً◌مرسحا(على المرتفعات وكانوا يسمون هذا الملعب المنخفض 

لمنخفض من األرض، وقلب الزاي سـينا معهـود فـي كلمـات اللغـة العربية معناه المطمئن أي ا
ُّفالمرســح إذن تمــت إلــى أصــل فــي اللغــة الفــصحى . هــذا مــا كتبــه الفاضــل. مثــل بــزاق وبــساق

التـي معناهـا فـي اللغـة مرعـى ) المـسرح(وكلمـة ) التيـاترو(وهي باعتبار التشبيه تناسب معنى 
راجـع . تياترو، ولذا أرجحها على كلمة المـسرحالمواشي ال صلة مجازية بين معناها ومعنى ال
 .))ما قاله الدكتور يعقوب صروف في المالحق
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 ، بهـاهـا ويقرنون، فإنهم ما زالـوا يفـسرونها بالمنطـاد)١("بالون"نحو ما صنعوا في كلمة 
َي مع هذا ال أرى أن نهجر كلمـة  وهو حسن، ولكنن،حتى شاعت هذه وتعورفت بيننا

ًا وأقالمنــا ســنين عديــدة وننــسى صــحبتها أللــسنتن،بــالمرة" بــالون"  بــل أرى أن نحفــظ ،َ
ونعتبرهمــــا " منطــــاد"ًأحيانــــا كمــــا نــــستعمل كلمــــة  ونــــستعملها ،ى ودهــــاعــــ ونر،عهــــدها

ّمتـرادفتين مـع أن " بحر"و " ّيم"تنا العربية كما اعتبرنا كلمتي كلمتين مترادفتين في لغ
َّاألولى معربة،  ًمعربة أيضامترادفتين مع أن األولى " طريق"و" صراط"وكلمتي ُ َّ.   

ّ وأســأنا بهــا الظــن،إذا تنكرنــا لتلــك الكلمــات الدخيلــة  وعملنــا ،ّ وقلبنــا لهــا ظهــر المجــن،ْ

ُ أخشى أن يـدركها الحنـق علينـا–على طردها من بين أظهرنا   . وتعمـل علـى االنتقـام منـا،َ

َّفتغــري بنــات جنــسها أعنــي الكلمــات المعربــة كلهــا مــن قــديم وحــديث  ِ َِّ عــام  باالعتــصاب ال–ُ

ــا ّ وبــديهي أن ، وبيــوت أشــعارنا،فيــصممن علــى الجــالء واالنــسحاب مــن بــين ســطور لغتن
لمــن معهــا ؟ " اهللا "  ومــا ظنــك بفئــة ، ألنهــا ســريانية أو عبرانيــة،تكــون معهــن" اهللا " كلمــة 

َيكون الفلج والنصر والغ ّ ُ َال جـرم أن تلـك الكلمـات الدخيلـةَلبة ؟ َْ ِ َ األعجميـة األصـل التـي ال َ
ً لو غادرت لغتنا ألبقت فيها فراغا واسعا–د لها ِعدا َ يعسر علينا أن نمأله بكلمات عربية ،ً

ُ من ذلك عدة آيات وأحاديث إذا غادرتها كلماتها األعجمية مـست الحاجـة إلـى أن :أصلية َُّ ُ َ
ٕ واعــادة مــا ، وفــي هــذا مــا يــدعو إلــى وقــف دورة الفلــك،ُيخلفهــا غيرهــا مــن العربيــة المحــضة

ً غفرا، اللهمٕ وانزال الوحي،ديد أمر البعثةمن وتجمضى من الز ْ َ.   

 أن كتـب ينتقـد بعـض كلمـات جـاءت فـي كالمـي )َالمؤيـد(َّوقد سبق لبعض قـراء 

ُّ ذاهبا إلى أن تلك الكلمـات ممـا يحـط مـن قـدر ، وعاتبني على ذلك،من قبيل الدخيل ً

ً ويشوه فصاحته ؛ فكان هذا باعثـا لـي علـى تـأليف كتـاب فـي،الكالم  ، هـذا الموضـوعِّ

َ ويعـــرض علـــى حـــضرات األدبـــاء والفـــضالء فنـــرى فيـــه ،َّوســـيقدم إلـــى الطبـــع فالنـــشر
   . ونسمع عليه حكمهم،رأيهم

                                                 
ُجهاز من نسيج على هيئـة الكمثـرى، يمـأل بغـاز الهيـدروجين، ويطيـر فـي : Ballonالبالون   )١(

  .البالون: المعجم الكبير. ًجو السماء حامال في أسفله سلة كبيرة تستعمل في الركوب ونحوه



 ٢٨٠

  ّوهذا هو الكتاب قد تم طبعه

  )١(د هللا ـوالحم

  

                                                 
  . ّد أن تم طبع الكتاب ألحق به المؤلف المالحق اآلتية بع)١(
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ََّالمعرب  ُ  
ِوكيف كان يقع على ألسنة العرب ُ  

  

  :هذا هو موضوع محاضرتنا أيها السادة 

َأصور لكـم فيهـا الطريقـة التـي ينتهجهـا العـرب فـي اسـتعمال الكلمـات األعجميـة  وقـد .ّ

لجنــة ترجمــة لــديهم وال  يكــون ســلوك هــذه الطريقــة علــى غيــر اختيــار أو قــصد مــنهم وال

ن إلى اقتباس الكلمـات األعجميـة بنابـل الفطـرة وتـأثير مسوقوهم ٕ؛ وانما ّمجمع علمي

  .ّ وحب المحاكاة،البيئة

ّ نلخــص فيهــا مــا قالــه ،ّ فــي تــصوير تلــك الطريقــة نمهــد لهــا بمقدمــةوقبــل الــشروع
  : العلماء في التعريب واختالفهم فيه 

َّ تتفــــــوه بــــــه العــــــرب علــــــى تعريــــــب االســــــم األعجمــــــي هــــــو أن: الجــــــوهريقــــــال  ََ
   .)١("منهاجها

ًوانتهوا أخيرا إلى القـول بـأن : القرآنقد اختلفوا في وقوع األسماء األعجمية في و ْ َ َ
:  أو نقـــول،الكلمـــة األعجميـــة إذا اســـتعملتها العـــرب علـــى مناهجهـــا أصـــبحت عربيـــة

ًتحولت عربية بحيـ إنهـا عربيـة كـان : ّث يـصح أن ينـزل بهـا الـوحي اإللهـي؛ فمـن قـالّ
؛ فهــي أعجميــة فــي االبتــداء عربيــة فــي ًصــادقاعجميــة كــان إنهــا أ:  ومــن قــال،ًصــادقا
ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا:  وعلى هذا يكون قوله تعـالى،االنتهاء ً ] حقـا ]٢ / ١٢يوسـف ً
   .ًوصدقا

ّوهــذا الخــالف إنمــا شــجر بيــنهم فــي وقــوع األعجمــي فــي القــرآن ُ أمــا وقوعــه فــي .َ ّ
   .)٢(كثرة الشواهد عليه ول، لوضوح أمره،غير القرآن من كالم العرب فال خالف فيه

                                                 
ًعربته العرب وأعربته أيضا: تقول : وتتمة الكالم " عرب"الصحاح   )١( ّ .  
  .  وما بعدها٢٦٨ : ١المزهر   )٢(
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ِّوهـــل للمولـــدين الـــذين جـــاؤوا بعـــد العـــرب ممـــن يـــتكلم بلغـــتهم أن يعـــرب ْ أي أن ،ّ
َيدخل كلمة أع   .؟ُجمية في كالم العرب فتصبح عربيةُ

ُ وانمــا التعريــب خــاص بــالعرب وهــو حقهــم وملــك ألــسنتهم.ال: قــالوا  ّ ٌّ ُ  والكلمــات ،ٕ

ّالتي يعربونها يجوز لنا نحن المولدين اس   .تعمالها كسائر كلمات لغتهمّ

ُ إنمـــا يــراد بـــه هــذ)َّالمعــرب(ٕواذا أطلــق لفـــظ  ؛ َّا اللفـــظ أعنــي الـــذي عربتــه العـــربَّ

ُفيـــدون فـــي المعـــاجم وال يخـــل اســـتعماله فـــي الكـــالم الفـــصيح ولـــو كـــان هـــذا الفـــصيح  ُُّ ُ َّ
ًمعجزا كالقرآن الكريم ِ.  

ْأما من   ،ُّة فليس لهم حق التعريـبَّلص من المتكلمين بالعربيُجاء بعد العرب الخَ

ٍوال إدخال كلمة أعجمية في اللغة العربية ُ.  

 ودخلـت ،ّولكنهم أي هؤالء المتكلمين بالعربية عربوا بالفعل: تقولون أيها السادة 

ًمعربـــاتهم فـــي الكـــالم العربـــي المنظـــوم منـــه والمنثـــور وفـــي المـــصنفات العربيـــة أيـــضا  ّ ُ ُ َّ

   .القديمة والحديثة

َ حــصل هــذا مــنهم.نعــم: اب ُيقــال فــي الجــوف ٕوانمــا ) ًتعريبــا(ّ ولكــن عملهــم ال يــسمى ،َ

َّيــسمى  ًمولــدا(ّه فــي اللغــة يــسمى ّعجمــي الــذي أدخلــواألواللفــظ  )ًتوليــدا(ُ ًمعربــا(ال ) ّ  فــال )١()َّ

ٕواذا وقــع هــذا . عليــهِ عيــب ، القــاموسَّ ومــن دونــه كــصاحب،َّيجــوز أن يــدون فــي المعــاجم

ّ الفصيح أخل بفصاحته وشوه ديباجتهَُّاللفظ المولد في الكالم َّ َ.  

ُفمعرباتنا نحن المتأخرين لها ثالثة أحكام  َّ:  

َّأنها تسمى مولدة ال معربة )١( َّ ّ.  

ّ وان دونـــت ،ُّال يـــصح تـــدوينها مـــع كلمـــات اللغـــة األصـــلية فـــي المعـــاجم )٢( ٕ
 . ال في المتن والعمود،فعلى الهامش

 .ّإذا استعملت في الكالم الفصيح أخلت بفصاحته )٣(

                                                 
  .٣٠٤ : ١انظر المزهر   )١(



 ٢٨٣

ّا ملخـــص مـــا يقولـــه كتابنـــا األقـــدمون فـــي هـــذا البحـــثهـــذ  بحـــث التعريـــب وفـــي ،ّ

   .تحديد موقفه من اللغة الفصحى

ُإنـه لـم يكـن للتعريـب كبيـر شـأن وال كثيـر اهتمـام وال شـديد : ّونعقب عليه فنقول  ٍُ

َّحاجــة فــي العــصور اإلســالمية األولــى ؛ وذلــك لقلــة الكلمــات األعجميــة التــي تــدخل 

ٍ اللغة العربية كانت ذات سـلطان شـامل وحكـم نافـذ فـي تلـك العـصور ؛  وألن،العربية ٍ َ
ٌفلم تكن ثمة حاجة إلى استعمال الكلمات األعجمية فـي كـالم العـرب وال فـي كتابـات  ّ

ٍّالعـــرب إال إلـــى حـــد محـــدود ّ إذ كانـــت لغـــة العـــرب كفيلـــة بـــسد حاجـــات ،ّ العـــرب فـــي ً

  .يةافية واألدبية والسياسمختلف مناحي حياتهم الثق

ٌ شـأن كبيـر – بحـث التعريـب –ّأما في عصرنا الحاضر فقد أصبح لهذا البحـث 
ٌوخطـــر عظـــيم َ ؛ وذلـــك لفيـــضان الكلمـــات األعجميـــة علـــى لهجتنـــا اليوميـــة وللحاجـــة َ

ـــا ومـــصنفاتنا ـــوم ُمالســـيما المتـــرج و،ّالملحـــة إلـــى اســـتعمالها فـــي كتاباتن  منهـــا فـــي العل

 بل ال يحتاج إلـى محاضـرة ،ّحاضرة خاصةم؛ وبيان ذلك يحتاج إلى والفنون الحديثة

ْلعمري َ آراء َ وأصبحت آراء كتابنا المعاصرين فيـه غيـر ،ً مشهوراألنه أصبح متعالما ،َ

 .هم والنــضال عنهــا بقــوة وعنـــفئون علــى التـــشبث بــآرا وهــم جريئــ،علمائنــا األقــدمين

  : وخالصة آراء هؤالء 

ًيحق لنا أن نعرب ألفاظا من اللغات األعجمية وال - ١ ّ ّ يهمنا أن نسميها معربة أو مولدةّ ً ّ ّ ُّ، 

ُنفعل ذلك كما فعل أسالفنا ألننا عرب مثلهم ُ وألن اللغة ملك المتكلمـين بهـا سـواء ،ٌ ِ َ َّ

   .أعاشوا في أول الدهر أو في آخره

ــا معانيهــا ويــضعوها  - ٢ ــيفهم أوالدن َّيجــب أن نــدون معرباتنــا فــي معاجمنــا الحديثــة ل ّ
 .مواضعها من االستعمال

َ مـن دون نكيـرَّل معرباتنانستعم - ٣ ُّخـل بفـصاحة كالمنـا وال برونـق ُ وال نـرى أنهـا ت.َ

  .ديباجته وجمال أسلوبه

ّ المعاصـرين مـنهم المتطـرف الـذي يـرى أن نعـرب األلفـاظ َثـم إن هـؤالء الفـضالء ُّ
َاألعجميــة كيفمــا اتفــق ثــم نــستعملها مــن دون قيــد وال شــرط إال ذوق الكاتــب ْ َ ومــنهم . ٍ



 ٢٨٤

ِّي ينصح بأن ال ندون أو نستعمل كلمـة أجنبيـة إال عنـدُالمعتدل الذ ْ  الـضرورة ؛ وتفـصيل ُ

، وذلـك لـشهرة ً نقول أيضا ال يحتاج إلى محاضرة أو،ًأيضا إلى محاضرةذلك يحتاج 

   .)١( ومن أجله أنشئت مجامعنا اللغوية،أمره وتداول ذكره بيننا

  

 * *   *   

  

َثـــم إن هـــذه األلفـــاظ األعجميـــة التـــي أدخلـــ َ ّت إلـــى لغتنـــا العربيـــة ســـماها علماؤنـــا َّ
 ويجــوز أن يقــال )التفعيـل( وهــو بتـشديد الــراء مـن بــاب )َّمعـرب( وواحــدها ،)َّمعربـات(

َفيها معربات من دون تشديد فيكون من باب  ْ     ).اإلفعال(ُ

 )ًإعرابــا( )ســيبويه( وســماه )تعريــب(المــشهور أن يقــال (( : )٢( الخفــاجيُالــشهابقــال 

ََّال لفظ معرب كما يقال لفظ معربوعليه يصح أن يق َ َُ ْ((
)٣(.  

ُواللفــــظ العربــــي إذا أخــــذه العجــــم مــــن لغتنــــا واســــتعملوه فــــي لغــــتهم كمــــا قــــال    َ َ ُّ
َّ مـــن قمـــة أو أكمـــة العربيـــة)٤(Acmeاإلنكليـــز   مـــن مـــسكين Mesquin واإلفرنـــسيون ،ِ

 فمـــاذا ،م مـــن أفلـــس العربيـــة وغيـــرهم وغيـــرهFallenciaَّ واإلســـبانيول فالنـــسيا .العربيـــة

  .يسمون هذه األلفاظ ؟

 بـل لـم تخطـر هـذه األلفـاظ المتداولـة عنـد ،سؤال غريب ال يجاوب أسـالفنا عليـه

ًاإلفرنج في بالهم حتى يضعوا لها اسما ِ.   

                                                 
 وأثـر ٢٨المـصطلحات العلميـة فـي اللغـة العربيـة لألميـر مـصطفى الـشهابي : انظر في ذلـك   )١(

  .  وما بعدها١٤٤الدخيل 
 بمـصر وبهـا  م ولـد ونـشأ١٦٥٩=  هــ ١٠٦٩أحمـد بـن محمـد بـن عمـر ت : خفاجي الشهاب ال  )٢(

  .وله مصنفات جليلة. عمل بالقضاء للسلطان مراد العثماني. توفي
  .  ط هارون٣٠٤ – ٣٠٣ : ٤وانظر سيبويه ) مقدمة المؤلف (٢٣: شفاء الغليل  )٣(
  . ذروة، قمة، أوج : Acme: في المورد   )٤(
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ٕوانمــا علــى البــاحثين مــن المستــشرقين اإلفــرنج أنفــسهم أن يتتبعــوا ألفاظنــا العربيــة 

ّالتي في لغاتهم ويدونوها في أسفار خاصة  ِّ واذ ذاك نـسميها لهـم ،)وربما كانوا فعلـوا(ّ ٕ
َّمعجمات أو معجمات قياسا على قولنا معربات ومعربات َ ْ ُْ ًُ َّ َ.   

َّعجـم( ألنه ال يوجد في لغتنا فعل )ًقياسا عليها(ٕوانما قلنا   اللفـظ أو أعجمـه إذا )َ

مـام َّ نعم قد نستأنس فـي جـواز معجمـات بالتـشديد بعبـارة قالهـا إ.أدخله في لغة العجم

العــالم األزهــري المــشهور رحمــه ) )١(الــشيخ حــسين والــي (العربيــة فــي هــذا العــصر 

   .اهللا

ًفقـد قـرأ فـي إحـدى جلـسات المجمـع اللغـوي المـصري وكـان عـضوا فيـه بحثـا فـي  ً ّ
َّثم إن العرب كما تعرب األعجمي كذلك العجم تعجـم العربـي (التعريب جاء فيه قوله  َّّ ُ ُ َّ َ َُ َ َّ

   ).إلخ

ُيــا أســتاذ وضــعت لنــا لفظــا جديــدا مــن حيــث ال تقــصده ومــن حيــث : ٍومئــذ فقلنــا لــه ي ْ ُُ ِ ً َ َ
ـــا المستـــشرقون فـــي حاجـــة إليـــه ـــو ،زمالؤن ـــم  ول ـــال  الكلمـــات َّتقـــل الكلمـــات المعجمـــات لقلن

   .المفرنجات

َلنـــا إذن أن نقـــول أو نـــشير علـــىف ُ أدبـــاء اإلفـــرنج إن ســـألونا أن يـــَ ْ ّسموا ألفاظنـــا ْ
   .ً استنادا إلى فتوى الشيخ حسين والي)ماتَّمعج(العربية في لغاتهم 

ِوبعــد هــذا التمهيــد نعــود أيهــا الــسادة إلــى موضــوع محاضــرتنا الــذي هــو تــصوير 

ًوقــوع المعــرب علــى ألــسنة العــرب والتمثيــل لــه تمثــيال يدنيــه مــن المــشاهدة  َ َ ًكثيــرا مــا : َّ
ٍيلمـح فـي األلفـاظ المعربـة أنهـا تـدل علـى منـازع اجتماعيـة وراء َ ّ َّ  داللتهـا علـى معانيهــا ُْ

ٍاللغويــة الدالــة عليهــا بالوضــع ؛ ويظهــر هــذا بنــوع خــاص فــي الكلمــات التــي اقتبــسها  ِ ِ

   .العرب من جيرانهم الفرس

                                                 
 هيئـة كبـار  من أعـضاء مجمـع اللغـة العربيـة بمـصر ومـن أعـضاء١٩٣٦ – ١٨٦٩حسين والي   )١(

 . العلماء، ومن أعضاء مجلس الشيوخ
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ًفإن العـرب كـانوا أكثـر اختالطـا بـالفرس مـن غيـر الفـرس َ ُ ومـصالحهم الـسياسية ،َّ ُ
ًة ومرافقهم االقتصادية والمعاشية أعظم اشتباكاّيلوالقب    .ً احتباكاّ وأشد،ُ

ُوقــد كانــت المــدائن عاصــمة فــارس َ منتجــع الفــريق،ُيــرة عاصــمة العــربِ والح،ُ  ،ينَُ

ّ وكان لعرب الجاهلية ثقافة يعتـد )إذا صح هذا التعبير(تين وملتقى العقليتين أو الثقاف ٌ
  .بها

ُففـــي تينـــك الحاضـــرتين وغيرهمـــا مـــن قـــرى الحـــدود ودســـا كرهـــا كـــان الفـــرس والعـــرب  ِ َ
ِلكلمـــات والعـــاداتَيتقارضــون ا َ مثلمـــا كـــانوا يتقايــضون الـــسلع وضـــروب البياعـــات،ِ َ  وذلـــك ،ِ

ّبالقدر الذي تطيقه حالة عرب الجاهلية  يومئذ ويتحمله ٍ    . محيطهمْ

َنــــزور مدينــــة الحيــــرة عاصــــمة العــــرب فــــي ذلــــك العهــــد ْ  ونجــــول فــــي ســــاحاتها ،ِ

َ مـــن العـــرب عقلـــوا أبـــاعرهمًهنـــا وفـــودا فنـــرى .وأرباضـــها ّ  وتنكبـــوا ،عمـــائمهموا  والثـــ،َ
َّقـــسيهم ِ ومـــشوا الخـــيالء بمطـــارف الخـــز،ِ َ َ ُ ْ َ ُ وهـــم ســـمر صـــلع مـــسترسلو ،ُ وبـــرود الـــيمن،َ ْ ُ ٌُ

ّاللحى شم األنوف من الطراز األول ُ.   

ْونـــرى هنـــاك نـــساء مـــن النـــصارى يـــرفلن فـــي الـــدمقس وفـــي الحريـــر ِ ّ ْ  يتراكـــضن إلـــى ،ً

ًالكنيسة ليسمعن قداسا يقوم به جاثليقها    ).وعصبر يش(ُ

ّوبجـــانبهن علـــى برازيـــق الطريـــق أســـراب مـــن أوالدهـــن يهرولـــون إلـــى الكتاتيـــب 
ّ وفي أعناقهم وأعناق أمهاتهم صلبان الفضة والذهب،يحملون الدفاتر واأللواح ِ ُ  وفـي ،ُ

ــد  ــد األســود أو المــدهون بالــدهان األســود )األرنــدج(أرجلهــم النعــال مــن جل  وهــو الجل

   .)١()البويا(

                                                 
 مـا )Boyagبويـاغ (مـن التركيـة : ُبويـه  : ١٣قال الدكتور الكواكبي فـي الكلمـات الدخيلـة : البويا   )١(

 : ٢ )بويـه(بيـر  وفـي معجـم تيمـور الك). دهـان، صـبغ،صباغ(ًيضاف إلى الشيء إلعطائه لونا ما 

ّ الدهان، وقـد اسـتعمل الـصباغ بعـد ّالبويجي أو النقاش هو : ٩٢وفي معيد النعم للسبكي  : ٢٦٩
  .ذلك لمن يطلق عليه اليوم، أي صابغ الثياب



 ٢٨٧

ًع قعقعــة اللجــم ووقــع حــوافر خيــل البريــد قادمــة إلــى الحيــرة مــن ثــم ال نلبــث أن نــسم ُّ

 )١()عمــان بــن المنــذرنال(ًا تحمــل إلــى ملكهــا بــه عاصــمة فــارس تنهــب األرض ن)المــدائن(

ُ ومـع البريـد أسـاورة ودهـاقين مـن عظمـاء فـارس، يـأمره فيهـا وينهـاه)كـسرى(َرسائل الملك  ٌ، 

ُحمر الوجوه ْ ِ صهب الشوارب،ُ ُ ْ ُ على رؤوسهم القالنـس الـبطح أو الـضاربة ،ّاللحى محلوقو ،ُ ُ
ُفي الهواء صعدا ّ والمخوصـة ، أبدانهم أقبية الحريـر الملونـة بـاألرجوان وقد أفرغوا على،ُ

ّ وفي أوساطهم مناطق الفضة تتدلى منها السيوف والخناجر المرصعة،بالذهب ّ.   

ًواذا أحــد هــؤالء الــدهاقين يحــاور رجــال فــي أمــر بيــع وشــراء ّ قــد ارتفــع صــوت  و،ٕ

ّالدهقان واحمر لونه ًأل سوقيا من عرب الحيرة عن الخب فنس،ّ   : ر فيقول لناُ

َإن الــــدهقان أعطــــى هــــذا  َالسفــــسير(ّ ًنميــــا( الــــذي يجادلــــه )٢()ِ ِّ ِّ  ليبتــــاع لــــه بــــه )٣()ُ

ـــصا( ـــدهقان فردهـــا إلـــى )الفـــصافص(َّلفرســـه وكـــأن ) فصَف ـــم تعجـــب ال ِ ل ْ ْالسفـــسير(ُ ِ (

َّنمي(ّواسترد منه  ِّ   ).هُ

ِفقلنــا للعربــي الح
ًويحــك مــاذا تقــول ؟ فإننــا لــم نفهــم ممــا قلــت شــيئا: يــريّ َّ فتفــرس .َ

ْالسفسير(:  ثم قال،ًفي وجوهنا قليال ِالفـصافص( كلمة فارسية بمعنى السمسار و)ِ َ َ()١( 
                                                 

 .ّبن النعمان بن المنذر بن عمـرو بـن عـدي بـن ربيعـة بـن نـصر ملـك الحيـرة: النعمان بن المنذر   )١(

  .  بن زيدّ وما بعدها ضمن أخبار عدي١٠٤ : ٢ األغاني  وأخباره في٦٢٨ : ١الطبري 
ُ عـــن أبـــي عبيـــد عـــن األصـــمعي أن السفـــسير هـــو ٣٧٢ ص ٣٤٣ّذكـــره فـــي المعـــرب : سفـــسير   )٢(

هو بالفارسية سفسار وسبسار غير : ّ وقد أيده في ذلك ف عبد الرحيم وقال . وهي فارسية،السمسار

ـــه دخيـــل مـــن الـــسريانية ْسفـــسارا( وأصـــله بالـــسريانية ،أن ْسفـــسر(:  ومنـــه .السمـــسار:  ومعنـــاه )َ َ  أي )َْ

ََسفـــسر(:  ومنـــه ،السمـــسار . ٨٦ األلفـــاظ الـــسريانية  وانظـــر.أي المـــساومة) سوفـــسرا( أي ســـاوم و)َْ

 . ١٨٧وغرائب اللغة العربية 
ّالنمــي   )٣(  وذكــر عــن ابــن دريــد أنــه مــن الروميــة وهــو ٦٠٣ ص ٦٦٠ّذكــره فــي المعــرب بــرقم : ّ

  .ُّت تتخذ أيام ملك بني المنذر يتعاملون بهافلوس رصاص كان

ّنمــس( Nummusهــو بالالتينيــة : قــال ف عبــد الــرحيم     . ومــن معانيــه قطعــة نقــد معدنيــة والفلــوس)ُ

 بمعنـــى دراهـــم فيهـــا نحـــاس أو رصـــاص ٢٧١وجعلـــه صـــاحب غرائـــب اللغـــة العربيـــة مـــن اليونانيـــة 

Noummiton : طالية وصقليةقطعة نقد زهيدة القيمة كانت رائجة في إي.   
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َجمـــع فصفـــصة ْ ّالقـــت أو الباقيـــة التـــي تعلفهـــا الـــدواب: ِ ُ ُ  وهـــي أي الفصفـــصة كلمـــة ،ّ

ّالنمـــي( و)ِسفـــستإ(ّفارســـية معربـــة مـــن  ّ ٌكلمـــة روميـــة تـــدل علـــى ضـــرب مـــن النقـــود ) ُّ
   .يتعامل به أهل بلدنا

تتكلمـون ! َ حيـرةأوقعتمونـا مـن أمـركم فـي! ِويلكم يا أهـل الحيـرة : فامتعضنا وقلنا له 

  !بالكلمات الفارسية وأنتم عرب 

 التــي لــم  ناقتــهنــا النعمــان يــصف شــاعر مليك)٢(النابغــةومــا علينــا فــي ذلــك ؟ وهــذا : قــال 

ِتجرب ويذكر شراء الفصفصة بالنمي بواسطة السفسير فيقول  ِ ِ ِ
ّ ُّ َ ْ ْ َْ َ:  

ــ ــاع لهــاْتَوقارف ــم تجــرب وب ْ وهــي ل َ 

  

ِمن الفصفافص بـالنمي سفـسير   ِ
ّ ُّ َ َ

)٣( 

  
ُومثلمـــا كانـــت دهاقنـــة الفـــرس وأســـاورة كـــ َسرى يـــزورون الحيـــرة عاصـــمة العـــربُ ، كـــان ِ

ّ فيقـضون لبـانتهم ويتـزودون ،ئن عاصمة كـسرىل من العرب يزورون المدائارؤوساء القب
   .حاجاتهم

                                                                                                                         
ـــصافص   )١( ّالرطبـــة واحـــدتها : والفـــصافص :  قـــال ٤٦٩ ص ٤٦٩ّذكـــره فـــي المعـــرب بـــرقم : َف

ّفصفص، فارسية معربة، وأصلها بالفارسية : ِفصفصة، وقيل  ِ   .إسبست: ِ
ْأسبست بالبـاء الفارسـية وبالفهلويـة : هو بالفارسية : قال ف عبد الرحيم    َْAspast وبالفارسـية 

  . ما تأكله الخيل:  ومعناه Aspo – Astiالقديمة 
ّعـــرب فـــي أول األمـــر    صفـــصف ثـــم : ًصفـــصت ثـــم أبـــدلت التـــاء فـــاء بتـــأثير الفـــاء فأصـــبح : ُ

ِفصفص: ّقدمت الفاءان على الصادين فأصبح  ِ .  
، وهوأحـد ولى شاعر جاهلي من الطبقة األ، أبو أمامة،هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية: النابغة   )٢(

 وانظــر ٣ : ١١ األغــاني  م وأخبــاره فــي٦٠٤هـــ نحــو . ق١٨ تــوفي نحــو .اف فــي الجاهليــةاألشــر
  . ٥٤ : ٣األعالم 

:  وبـاع لهـا ، أي الناقـة،دنـت:  وقارفـت .٢٠٤ ص ٦ ب٤٦ق ) تـح فيـصل(ديوان النابغة الـذبياني   )٣(
ِالرطبة، والواحدة منها فص : فصَترى لها، والفصااش ُ ْ ّ والنمـي .فصةّ رصـاص واحـدتها  فلـوس مـن :ُّ

ّن◌مية ً ُ.  
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ُسيدُلقيط بن زرارة فـ  بني تميم والذي عاش قبـل اإلسـالم بنحـو خمـسين سـنة مـا  ّ

 وال فـــــي التـــــردد علـــــى أنـــــديتها وشـــــهود مواســـــمها )المـــــدائن(كـــــان يفتـــــر عـــــن زيـــــارة 

   .)١(ومهرجاناتها

ّبنــة كــسرى المــسماة  يــسمع ســكانها يلهجــون بــذكر ا)المــدائن(كــان إذا جــاء   
ً ورجع يوما مـن المـدائن إلـى قبيلتـه ، وجميل صفاتها،ّ ويتحدثون بأخبارها)دخترنوش(

ّفبــــشروه بــــأن زوجتــــه وضــــعت أنثــــى فــــسر بهــــا وســــماها   ة باســــم األميــــر)دخترنــــوش(ّ

 )دختــــر( مركـــب مــــن كلمتــــين فارســــيتين )دخترنــــوش( ولفــــظ ،دخترنـــوش ابنــــة كــــسرى

َ أي أن تلـك البنـت المـسماة بهـذا االسـم تمـأل بيـت ،لهنـاء ومعناهـا ا)نوش(ومعناها بنت و  َ ّ
ًأبيهـا هنـاء وصـفاء وأُنـسا ْ ً  كمــا )رنـوشدخت( ولكــن هـل بقـي لقـيط ونـسوة بيتــه يلفظـون اسـم .ً

ّ وانما هم عربوه أي أفرغوه في قوالب كلمات لغتهم ونحتوا مـن ، كاليلفظها الفرس أنفسهم؟ ٕ

َثــم إن الفتــاة). دختنــوس (الكلمتــين كلمــة واحــدة فقــالوا َ العربيــة التميميــة هــذه  دختنــوسَّ

ولمـا نـشبت الحـرب بـين قبائـل العـرب  .ِكبرت واشتهرت في قومها بالعقل وأصالة الرأي

َجبلــة(فــي يــوم   كــان )يــوم ذي قــار( وهــو مــن أيــام العــرب المــشهورة أو هــو أشــهرها بعــد )َ

ه قــد اصــطحب معــه ابنتــ؛ وَد نارهــاِقــُرحــى تلــك الحــرب ومو َبْطــُق )دختنــوس( أبــو )لقــيط(

َّ أما هي فقد وجدت أن . لالستضاءة بنور رأيها في ظلمات ذلك اليوم العصيب)وسنتدخ(

ّردنـي إلـى أهلـي وال تعرضـني لبنـي ( فقالـت لـه ،َالهزيمة سـتكون مـن نـصيب أبيهـا وحلفائـه ّ
َ عاقبـــة الحـــرب وفـــق مـــا  ثـــم كانـــت،ّ فاســـتحمقها أبوهـــا وردهـــا،يْبّ أي للـــس)عـــبس وعـــامر ْ َ

                                                 
قوســه عنــد كــسرى، فقــد ) حاجــب بــن زرارة(والســيما بعــد أن رهــن أخــوه : علــق المؤلــف بقولــه   )١(

ًتعهــد حاجـــب للملــك أن ال يعيـــث العــرب فـــسادا فــي الحـــدود وأعطــى قوســـه رهينــة علـــى ذلـــك 
  . ًفأصبح قوسه مضربا للمثل

وانظـر ] ١٩٣ : ٢٢وم شـعب جبلـة و  ومـا بعـدها فـي أخبـار يـ١١/١٣٣انظر أخبـاره فـي األغـاني [

 : ٢ – ١٠٣٩ بـــرقم  وثمـــار القلـــوب.وفـــود حاجـــب بـــن زرارة علـــى كـــسرى : ٢٠: ٢: العقـــد الفريـــد

٨٩١ . 
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ُ وطعــن عنتــرة العبــسي،)وستنــدخ(بــأت بــه تن َ َ
َْ أباهــا طعنــة قــصم بهــا صــلبه)١(  فــذكر ،ُ

          :  فقال،وسنتوهو يجود بنفسه ابنته دخ

  ]من الرجز[      

ـــوم دختنـــوس ـــا ليـــت شـــعري الي ُي َ 

  

ُإذا أتاهــــــــا الخبــــــــر المرمــــــــوس   ُ 

 ق الـــــــــشعور أم تنــــــــــوسحلـــــــــُأت  

  

ُال بـــــل تنـــــوس إنهـــــا عـــــروس   ُ
)٢( 

  
 مــاذا تـصنع ؟ هــل )٣( وهـو خبــر موتـه،بلغهــا الخبـر المرمــوس إن ابنتـه إذا يقـول

نهــا تتــرك ًنــساء العــرب حزنــا علــى موتــاهن أو إتحلــق ذوائــب شــعرها كمــا هــي عــادة 

ًذوائبهـا تنـوس وتتمـوج علـى ظهرهـا ؟ ثــم أجـاب نفـسه قـائال  ُ ال ينبغـي أن يحلــق .ال: ّ

                                                 
عنتـــرة بـــن شـــداد، أشـــهر فرســـان العـــرب فـــي الجاهليـــة، وهـــو مـــن شـــعراء : ّعنتـــرة العبـــسي   )١(

واد منهــا، وكــان مــن المعلقــات، كــان مــن أهــل نجــد، وأمــه حبــشية اســمها زبيبــة، ســرى إليــه الــس

ّأحــسن العــرب شــيمة ومــن أعــزهم نفــسا، يوصــف بــالحلم علــى شــدة بطــشه ً ّ انظــر أخبــاره فــي . ً

وذكـــر صـــاحب األغـــاني أن . ٩٢، ٩١ : ٥ ومـــا بعـــدها وانظـــر األعـــالم ٢٣٧ : ٨األغـــاني 

ْالذي طعن لقيطا هو شريح بـن األحـوص كمـا نقـل أن بعـضهم زعـم أن الـذي طعنـه هـو جـزء  َ ً

 .١١/١٤٤األغاني ... بن خالد
َالخبـر إذا ّالخبـر المرسـوس، أي المـذكور، مـن رس :  وفيـه ١٤٤ : ١١األبيات فـي األغـاني   )٢(

   .ذكره له
ألن معنـى الـرمس أن تطمـر الـشيء وتخفيـه بإلقـاء التـراب عليـه، ومـن  : علق المؤلف بقوله  )٣(

ًهنـــا ســـمي القبـــر رمـــسا ؛ فخبـــر المـــوت غيـــر المنتظـــر ال يعلـــن فـــي أول األ ٕمـــر إعالنـــا وانمـــا ّ ً

ًيقــصه النــاعي علــى اآلخــر ســرا، بــل ربمــا اســتكتمه إيــاه أو كلفــه أن ال يرويــه عنــه، ثــم يــشيع 

ًعلى هذه الصورة رويدا رويدا إنـه إذا بلـغ ابنتـه دختنـوس خبـر موتـه : فلقيط يقـول فـي شـعره . ً

  من أهل الحي وهم يتناجون به مستخفين متهامسين
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ا  ألنهـــ،ظهرهـــإ وانمـــا عليهـــا أن تـــدع ذوائبهـــا تـــرقص علـــى ،شـــعرها وتـــشوه محاســـنها

ْعروس والعرائس يزينهن جمال الشع   .)١(ر وطول الذوائبَّ

ــتفاســم دخ ّوس الــذي كــان أصــله فارســيا فعــرب وأصــبح عربن ــاه ً ــا فــوق معن ــا دلن ًي
زى اجتمـاعي وهـو اتـصال عـرب الجاهليـة بـالفرس وتقليـدهم لهـم فــي اللغـوي علـى مغـ

ي لغــة العــرب ـ وفـ،رسبعـض شــؤون الحيـاة حتــى فـي تــسمية أوالدهــم بأسـماء أوالد الفــ

  .القدماء شواهد كثيرة على هذا االتصال والتقليد

ًواذا كان لقيط سيد تميم سره أن يتخـذ البنتـه اسـما مـن أسـماء بنـات فـارس، فـإن  ّ ُ ّ ٌ ٕ
ًأعرابيــا آخــر أعجبــه أن يكــون البنتــه ســوار تــديره علــى معــصمها مــن الخــرز البــراق 

َويكون من صنع الفرس فتتزين به وتباهي فتيات    .ّ الحي بحسنه وجمال صياغتهَ

ْرســــوة(وهــــذا الـــــسوار المتخــــذ مـــــن الخــــرز كـــــان الفــــرس يـــــسمونه   ويـــــسمونه )٢()َ

قــال بعــض (: مــا نــصه  )٤٩ ص ٤ج (فقــد جــاء فــي المخــصص  .ً أيــضا)َنجِيْدســت(

َاألعراب الرسوة هي الدستينج ِ ْ ْ َّ.(   

                                                 
ًنعلـم إن كانـت دختنـوس عروسـا بالفعـل يـوم قـال أبوهـا هـذا الـشعر أو وال : علق المؤلف بقولـه   )١(

ٕهــو يعنــي كمــا نعنــي اليــوم مــذ نــسمي الجويريــة الجميلــة بــالعروس وال تكــون هــي عروســا، وانمــا  ً
ًنحــــن نتفــــاءل بأنهــــا ستــــصبح عروســــا أو صــــلحت ألن تكــــون عروســــا، لكــــن يظهــــر مــــن كــــالم  ً

ذلـــك الحـــين وكـــان زوجهـــا واســـمه عمـــرو بـــن ًالمـــؤرخين أن دختنـــوس كانـــت عروســـا بالفعـــل فـــي 
ُعدس ُ
قعـة التـي قتـل فيهـا ختنـه لقـيط وقـد أسـر ثـم أطلـق وكـان ذا مـال كثيـر إال  ممن شـهد الو)*(

  . أنه كبير السن فلم يطب لدختنوس العيش معه فأبغضته ولم تزل به حتى طلقها

  ـــــــــــــــــ  
ُوعدس التميمي هـذا ي: علق المؤلف بقوله )   *(   ين  مـن الرجـال المـسم أمـا مـن سـواه،لفـظ بـضمتين كعنـقُ

   .بعدس فيلفظ بضم ففتح على وزان زفر
ْالرسوة ) : رسو(جاء في التاج   )٢( َّالدسـتينج، عـن ابـن األعرابـي، كمـا فـي التهـذيب، وهكـذا هـو : َّ

ّالـسوار إذا : وقـال ابـن الـسكيت . مضبوط في النسخ بكسر التـاء وسـكون التحتيـة وفـتح النـون
َّان من خرز فهو الرسوةك َالرسوة شيء من خرز ينظم كالدستينج: وفي الصحاح . ٍ ٍ . 
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مـا إلـى لغـتهم  أي أن العـرب نقلوه)ّالرسوة والدستينج كالهما معربان(التاج وفي 

   .)١(من لغة الفرس

ِفي الصدر األول يعرفون الدساتج أو الدستينجات وأنهـا أسـورة تتخـذ مـن الناس وكان  ْ
ْالرسوة( ثم شاعت بينهم كلمة ،منظوم الخرز  فـسألوا ، فكأنهم لم يفهموا معناهـا ألول وهلـة)َ

ًذلـــك األعرابـــي مـــن ســـكان الباديـــة عنهـــا فأجـــابهم مبتـــسما ِ مـــدال علـــَّ يهم بمعرفتـــه لمعناهـــا َ

ْالرسوة(ًدونهم قائال     . هي الدستينج التي تعرفونها يا قوم)َّ

َّفــال جــرم أن  َ َ ِاألعرابــي األديــب يــستحق منــا اإلعجــاب والثنــاء◌ علــى ذكائــههــذا َ َ َ َُّ َّ، 

  .ً أعجميةُوحفظه للكلمات المترادفة في لغته ولو كانت الكلمات

 فكــانوا إذا ،ُ والســيما ســكان الباديــة مــنهمِولــم تكــن عــرب الجاهليــة تمــارس الــصناعات

َاحتــاجوا إلــى مــاعون أو متــاع شــروه مــن القــرى الفارســية أو الروميــة القريبــة مــن أطــراف  َ
َ كما شرى ذلك األعرابي السوار من التاجر،جزيرتهم ِّ   . الفارسيّ

ًوهــاكم أيهــا الــسادة أعرابيــا آخــر أحــب أن يــشري البنــه اليــافع لعبــة◌ َ َ  يلهــو بهــا، ً

ًّد بابنه إلى الحيرة وذهب توا إلى سـوق فقص  مـن أهـل فـارس )أي النـزالء( )٢(الجـواليِ

 .ً ودخـــل حانوتـــا تبـــاع فيـــه اللعـــب،ِحيـــث يبيعـــون أمتعـــة بالدهـــم ومـــصنوعات قـــومهم

ُفجعل الصبي العربي يقلب نظره في أي اللعب أعجب وأمتع للهوه ُ ُ ّ ّ ّ  فوقع نظـره علـى ،ُّ

 يمتطيهـا الغـالم فيـدرج بـه ،وقـوائم وصـهوةحصان من خشب له رأس وناصية وعنـق 

ّالفرس هنا وهنـاك ؛ فلـم يكـن شـيء مـن اللعـب أعجـب لهـذا الناشـي العربـي مـن ذلـك  َ ُّ ٌ
   .المهر

                                                 
وال يخفـــى أن ) الدســـت(داخـــل فـــي تركيبهـــا لفـــظ ) الدســـتينج(وكلمـــة : علـــق المؤلـــف بقولـــه   )١(

  . الدست بلغة الفرس معناها اليد
ذين جلـوا عـن أوطـانهم  وهـم الغربـاء الـ،هو الذي جال عن وطنه ورحـل منـه والجاليـة جمـع: الجالي   )٢(

ٕ كل من لزمتـه الجزيـة مـن أهـل الذمـة وان لـم)الجالية( ولزم اسم .أو أجلوا عنها  .ُيجلـوا عـن أوطـانهم ّ

  .٢٦١  :٢ عن تكملة المعاجم .ثم أطلقت الجالية على الجزية نفسها
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ٍوال بدع إذا فضل غلمـان العـرب لعبـة هـذا الحـصان علـى كـل لعبـة سـواها، وهـم  َ ُ ّ
هــــا، نطوُيــــشاهدون آبــــاءهم وأعمــــامهم يكرمــــون الخيــــل كمــــا يــــرون فتيــــان القبيلــــة يمت

   ]من الكامل[            : ويطاردون عليها 

َفكأنهــــــا نتجــــــت قيامــــــا تحــــــتهم ً ُ 

  

ِوكـــأنهم ولـــدوا علـــى صـــهواتها   ُ َّ)١( 

  
ّفركــب الــصبي المهــر وجعــل يجــرب الكــر والفــر عليــه َّّ َ َ َ ّ فقــال التــاجر الفارســي لــه ،ُّ

َ ودونـك هـذا ؛ وأعطـاه كـرة أكبـر منـه، صـغير ال يناسـبك)٢()الكرة(هـذا  ً ّ ه األب  فانتبـ.ُ

ّ وعلمــا أنهــا اســم فارســي لهــذا المهــر الخــشبي فجعلــوا ينطقــون )ّالكــرة(وابنــه إلــى كلمــة 
  .بها مكان كلمة الحصان

ُوأخيرا اشترى األعرابي الك ّ    .ّ الحية وحمله وحمل اسمه ورجع بهما إلىّرً

ًوبعد قليل شاعت كلمة الكرة على ألسنة العرب لكـنهم عربوهـا بقلـب الهـاء جيمـا  ّ ّ
  .ُّكرجا وقالو

   . في آدابنا العربية مجال واسع سنورده في محاضرة خاصة)ّالكرج(ولكلمة 

الـصناعة  وجـدت آثـار ،زرت النعمان أو غيره من أمراء العرب المتحضرينٕواذا 

 ، وأبهــاء قــصورهم،هــمرو فــي دً ومــاعون مبثوثــة هنــا وهنــاكالفارسـية مــن متــاع وريــاش

ُفــإذا دخلــت أحــد هــذه القــصور قابلــك أحــد َ َ الخــدم وهــو مــن عــرب الحيــرة ليريــك تحفــهَ ُ، 

                                                 
  :ّالبيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران وأولها   )١(

ٌسرب محاسن     ُه حرمت ذواتها      داني الصفات بعيد موصوفاتهاْ ُ ُ  

 ). بشرح اليازجي (١٩١ديوانه   
ّالكرة   )٢( ّفارسي معرب: ُّوالكرج  : ٥٥٠ ص ٥٧٩ّفي المعرب : َ    .ُ وهي لعبة يلعب بها،ّ

هـو بالفارسـية ) كـرج ( وهذه اللعبة عبارة عن مهر من خشب قال الجوهري٣٥١ : ٣وفي الجمهرة 

  . ّكره

َّأصـله بالفارسـية الحديثـة كـره بمعنـى المهـر ويكـون بالفهلويـة كـرك وهـو :  عبـد الـرحيم قال ف ُ ُُ ّ
 .٥٧ : ٩) كرج(وانظر تكملة المعاجم . ّأصل اللفظ المعرب
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ًوضروب الزينة التي فيه فيعرفك بنفسه أوال قائال  ً ّ َ  . مـن شـاكرية القـصرّشـاكريّإنـه : ُ

ّ وهـي معربـة عـن ،ّوالشاكري كما في كتب اللغة كلمة فارسية تكون بمعنـى المـستخدم ُ
  .تلميذكلمة جاكر أو جاكرد التي استعملها األتراك العثمانيون بمعنى ال

ًوترى في القصر موائد صغيرة ُ مستديرة من رخام وبعضها من فضةَ  فيقـول لـك .ً

ُّالــشاكري◌  ر يث وواحــد الفــوا.ام لألميــر ولــضيوفهُيقــدم عليهــا الطعــَالفــواثير َّإن هــذه : ّ

ِ وهو خ◌وان الطعام)١()فاثور( ُ.   

َّوفي حديث سيدنا علي رضي اهللا عنه أنهم دخ ّ  بـين يديـه فـإذا ،لوا عليه يوم عيدّ

ُفاثور عليه خبز حنطة ٌ
)٢(.   

 .ّويــشبه شــعراء الجاهليــة نحــر المــرأة وصــدرها األبــيض بفــاثور الفــضة أو الرخــام

  :  في بثينة )٣(جميلوقال 

)ُوصدر كفاثور اللجين وجيد(
)٤(   

  : وقال آخر 

                                                 
ّالطـــست أو الخـــوان يتخـــذ مـــن رخـــام أو فـــضة وجـــزم : عنـــد العامـــة  : )فثـــر(فـــي اللـــسان : الفـــاثور   )١(

:  معناهـــا Pothouroالفـــاثور كلمـــة ســـريانية : يتها فقـــال  بـــسريان١٢٥صـــاحب األلفـــاظ الـــسريانية 

ّ وعـم اسـتعمالها فـي ، أكـل، أدب،َأولـم : Apthar والفعـل ، والغالب عليه الرخـام، طبق، خوان،مائدة
والظـــاهر أن  : ١١٧األلفـــاظ الفارســـية  وقـــال صـــاحب .الـــشام والجزيـــرة وكانـــت لغتهمـــا الـــسريانية

  . ذلك الصيغة نفسهاالكلمة آرامية األصل كما تدل على 
  ). فثر(وكذلك في اللسان ) فثر(الحديث في النهاية والفائق   )٢(
ــ ٨٢ ت: جميـــل بثينـــة   )٣(  أبـــو ، م هـــو جميـــل بـــن عبـــد اهللا بـــن معمـــر العـــذري القـــضاعي٧٠١=  هــ

أخبـاره فـي .  أخبارهمـا افتتن ببثينة من فتيـات قومـه فتناقـل النـاس، شاعر من عشاق العرب،عمرو

  .١٣٨ : ٢، األعالم ٩٠:  ٨األغاني 
  : وفيه ٦٢، ٦١: ديوان جميل   )٤(

َأال ليـت أيـام الصـفاء جديد     ودهرا تولى يا بثين يـعود     َ ّ ً  

ٍسبتني بعين جؤذر وسط ربرب    وصدر كفاثور اللجين وجيد     ٍٍ  
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  )١()ُلها جيد ريم فوق فاثور فضة(

 )٢()طاولــة( شــيوع كلمتــي  الفارســية شــاعت فــي كــالم العــرب األولــين)فــاثور(فكلمــة 
   . في كالمنا اليوم)٣()ترابيزة(و

َويطــــوف بنــــا الــــشاكري أروقــــة الخورنــــق ومقاصــــيره ِ َ ْ َ َ ُ والخورنــــق قــــصر النعمــــان.ُّ َ ْ، 
 أو هــو ، أي مكــان األكــل والــشرب)خــور نكــاه(ّواســمه مركــب مــن كلمتــين فارســيتين 

ّهــو عربــي فــي  و–ّ فكانــت تجــري علــى لــسان الــشاكري ،المقــصف بالعربيــة الفــصحى
 فكـان يفـسرها لنـا ويستـشهد لكـل ،ٌ كلمـات فارسـية كثيـرة ال نفهمهـا–ّبالط ملك عربي 

   .كلمة منها بشاهد من أقوال العرب

َمــن ذلــك أننــا رأينــا رجلــين عــاكفين علــى شــيء أمامهمــا ِبــان ّ فقــال لنــا إنهمــا يلع.ٍ

ْبرنج يعني بالشطرنجباألس  ، بـبعض قطعـه تـسمية لـهباألسـبرنج وقد سمي الشطرنج ،ِ
بمعنـى فـرس و ) ْأسب(إذ إن كلمة أسبرنج مركبة من كلمتين فارسيتين  ،ََوهي الفرس

ْمـــن لعـــب باألســـبرنج والنـــرد:  وفـــي الحــديث الـــشريف . بمعنـــى شــكل)رنــك(  فقـــد ،َ
  .)٤(غمس يده في دم خنزير

                                                 
  :وهو بتمامه ) فثر(البيت في اللسان   )١(

ٍلها جيد ريم فوق فاثور فضة    وفوق مناط     ّ ُ الكرم وجه مصورٍ ّ ٌ 
بلعبـة النـرد، اللعبـة المعروفـة خاصـة في األصل التركي، هي علبـة خـشبية مخططـة : طاولة   )٢(

)Tavla(أمـــا .  وبهـــذا المعنـــى شـــائعة فـــي اللهجـــات المـــصرية والـــسودانية والـــسورية واللبنانيـــة

 الكلمـات  وانظـر٢٨الكلمات الدخيلـة ). ففي بعض هذه البالد" المنضدة : (بالمعنى الخاص 

  .٣٨: اإليطالية 
ُهـــي الخـــوان أو المائـــدة، ويطلـــق عليهـــا بعـــضهم اآلن طاولـــة، وهـــي تليانيـــة، وفـــي : تربيـــزة   )٣(

 وتطلــق اآلن فــي ســورية علــى طاولــة ٢٩٨ : ٢عــن معجــم تيمــور الكبيــر . تابــل: اإلفرنــسية

  . صغيرة توضع أمام الضيف ليضع عليها فنجان القهوة أو ما شابهه
اإلســبرنج هــو الفــرس الــذي :  ذكــر هــذا الحــديث وقــال ٣٨: ١" إســبرنج"فــي النهايــة : إســبرنج  )٤(

  .ّفي الشطرنج، واللفظة فارسية معربة



 ٢٩٦

ًوكانـــت تجـــري علـــى لـــسان الـــشاكري مـــرارا كلمـــة   وفـــسرها لنـــا بالقـــانون )١()آيـــين(ّ
   .ّادة المرعية في قصور األكاسرةوالع

ــــين(وعنــــد الفــــرس كتــــاب اســــمه  َدونــــوا فيــــه آداب ملــــوكهم ومراســــيمهم فــــي  )آي َّ
َقرأت في اآليين أن الرجل ((:  )عيون األخبار( في كتابه )٢(ابن قتيبة قال .قصورهم ّ

َقــــصر: إذا اجتمــــع فيــــه خــــصال ثــــالث  َ وحــــول،ِ َ وشــــدق كــــان ال يــــستعمل فــــي دار ،َ َ
)٣(الملك

َ◌راعـى فـي قـصور ملـوك ُ فإذا كان اآليين بمعنى اآلداب والمراسم التي ت.))
ّالفـــرس وعربهـــا العـــرب كـــذلك صـــلحت أن تحـــل محـــل كلمـــة   بـــل هـــي )٤()بروتوكـــول(ّ

   .حأخف منها وأفص

                                                 
  .الطريقة، العادة، القانون: اآليين في الفارسية آيين : في المعجم الكبير : اآليين   )١(

  ] من الرمل: [قال مهيار الديلمي   

ُوفالة ترهب العيس        َ مضمونها–ً تحقيقا بها َ   قل   بما–ٍ

ًيجمع الخريت حوال أمره     ُ ِّ ْ      وهو لم يأخذ  لها آيينهـا  ُ

  ] الدليل الحاذق: ّالخريت [  

أشـير :  الـسالمّوفي الكشاف للزمخشري في تفسير سورة النمـل عنـد الكـالم علـى قـصة صـالح عليـه

ّعلى اإلسكندر أن يبيت على العدو فقال    .اق الظفرليس من آيين الملوك استر: ّ

  : وفيه ٤٧، ٤٦ورسوم دار الخالفة . ٣٦ّوانظر مقدمة ف عبد الرحيم للمعرب 

  . كتاب الرسوم، ويعني بذلك التقاليد والدساتير: تفسير آئين نامه : قال المسعودي 
مـن أئمـة األدب، )  م٨٨٩=  هــ ٢٧٦ت (ََعبد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري : ابن قتيبة   )٢(

عـن . ن المكثرين، ولد ببغـداد وسـكن الكوفـة، وتـولى قـضاء الـدينور فنـسب إليهـاّومن المصنفي

 .١٣٧ : ٤األعالم 
َصر وسبوطة وحول وعسم وشـدق كـان ال ِ إن الرجل إذا اجتمع فيه ق: وفيه ٥٩ : ٤عيون األخبار   )٣( َ ٌ َ َ ٌ َ

 .  والبرصاء البرشاء وكذلك المرأة،لكُ، ويحال بينه وبين التصدير للمُيستعمل في دار الملك
ضــرب مــن االتفاقيــات الدوليــة، وقــد يقتــصر مدلولــه علــى إثبــات  : Protocoleالبروتوكــول   )٤(

ً وقــد يكــون اتفاقــا دوليــا بــالمعنى الــدقيق، ويغلــب أن يكــون وثيقــة مــا حــدث فــي مــؤتمر دولــي، ً
ٍمكملــة لمعاهــدة تثبــت توافــق إدارة أطرافهــا علــى مــسائل تابعــة للمعاهــدة يــر عــن المعجــم الكب. ّ

  ). بروتوكول(
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ـــٕواذا تـــشاءم متـــشائم بك ـــا االســـتغناء مـــ لعجمته)بروتوكـــول( و)آيـــين(ي لمت ا أمكنن
الرسـم فـي حفـالت قـصر الجمهوريـة أن (ًمثال  فيقال )الرسوم( و)الرسم(عنهما بكلمة 

   ).يفعل كذا ويترك كذا

ـــ رســوم دار (َّمــصنف نفــيس ســماه )  هـــ٤٤٨ســنة ( المتــوفي )١(هــالل الــصابئول
:  يــراد بكلمـــة الرســـوم معنيـــان : نـــشره األســـتاذ ميخائيــل عـــواد العراقـــي وقـــال)الخالفــة
  .)Protocole( والبروتوكول  (E tiquette()٢(اإلتيكيت

 ،ُوخالصـــة الفـــرق بينهمـــا أن اإلتيكيـــت آداب المعاشـــرة بـــين النـــاس كافـــة: ل أقـــو
 العربيـــــة )الرســـــوم( وكلمـــــة ،ُوالبروتوكـــــول آداب االجتماعـــــات فـــــي قـــــصور العظمـــــاء

  .نستعملها في المعنى الثاني

 للداللـة علـى معنـى قريـب )مراسـم( كلمـة األتـراك العثمـانيونومن الرسوم اشـتق 
 )ّالرسـمي(مـن كلمـة الرسـم جاءتنـا بـل غمـرت لغتنـا كلمـة  و).البروتوكـول(من معنـى 

ً وأخيـــرا مرســـوم وصـــدر المرســـوم ولـــم . حفلـــة رســـمية إلـــخ)رســـمية(اجتمـــاع رســـمي و 
   .يصدر المرسوم بعد

 وتوســـعوا فـــي معناهـــا حتـــى ، شـــاعت فـــي العهــد العباســـي)آيـــين(علــى أن كلمـــة 
   ).العادة(أطلقوها على معنى 

 أن يتخــذ )صــاحب الطعــام( وقــد أمــر ،ًائه يومــاال لجلــسقــالمــأمون مــن ذلــك أن 
ــينَّإن مــن ((: ً غــداء لهــم )ُرؤوس حمــالن(  الــرؤوس أن تؤكــل فــي الــشتاء خاصــة آي

ُوأن يبكر آكلها عليها وأال يخلط بها غيرها وال يستعمل بعقبها الماء آيين (:  فقوله ،))ِّ

                                                 
ِّهـــو هـــالل بـــن المحـــسن بـــن إبـــراهيم بـــن هـــالل "  م١٠٥٦=  هــــ ٤٤٨ت ": هـــالل الـــصابئ   )١(

ّالــصابئ الحرانــي، أبــو الحــسين، مــؤرخ، كاتــب مــن أهــل بغــداد، كــان أبــوه وجــده مــن الــصابئة، 
 .٩٢ : ٨عن األعالم . وأسلم هو في أواخر عمره وترك مصنفات عديدة

ّ هو مجمـوع العـادات المتبعـة فـي مقابلـة النـاس أو معـاملتهم Etiquette من الفرنسيةأتيكيت   )٢(
  . ٤٦عن مقدمة ميخائيل عواد لكتاب رسوم دار الخالفة . في شؤون األلفة



 ٢٩٨

 مــا ذكــره فــي طريقــة َّ أو أنــه أراد اإلشــارة إلــى أن– يعنــي العــادة فــي أكلهــا )الــرؤوس
   .أكلها هو المعهود منذ القديم في مآدب كسرى

 ففــــسرها لنــــا ببقايــــا ، الفارســــية)١()موانيــــذ( كلمــــة )ّالــــشاكري(ّومــــرت علــــى لــــسان 

َّاألمـــوال األميريـــة أو الخراجيـــة تتجمـــع علـــى الـــزمن فـــي ذمـــم الرعيـــة كمـــا فـــسر كلمـــة  ِ

َّالسمرج( َ ّ وهو لفظ فارسي عربه العرب)٢()َّ   ]من الرجز[      : العجاج  قال ،ّ

َّيخرج السمرجاخراج يوم (  َ َّ()٣(  

َشــــمرج(وأصــــله بالفارســــية   الخــــراج مــــن  ومعنــــاه اســــتخراج مــــال، بالــــشين المعجمــــة)َ

  .األهالي وجبايته منهم على ثالث دفعات أو أقساط

َّفالسمرج والموانيذ كلمتان أو اصطالحان ماليان اقتبسهما العرب من الفـرس فـي 

َّ وبالــسمرج تقــسيط أمــوال ،)٤(الويركــوُ ويــراد بموانيــذ بقايــا مــن أمــوال ،ّباســيالعهــد الع

  .الويركو ثالثة أقساط

                                                 
هـي :  الـرحيم هـي البقايـا قـال محققـه ف عبـد:  قـال ٥٩٨ ص ٦٥١ّفـي المعـرب بـرقم : الموانيذ   )١(

َجمــع مانيــذ وهــو تعريــب مانيــده بالفارســية  بمعنــى البــاقي، وهــو اســم المفعــول مــن مانيــدن وهــو ِ

َلغة في ماندن ْ.  
ّسه مره: أصله بالفارسية  : ٣٧٠ ص ٣٤١م ّفي المعرب برق: ّالسمرج   )٢( ْ  أي اسـتخراج الخـراج فـي ،َ

ّالسمرج :  وقال الليث .ّثالث مرات َ أي ثالثـة " ســه " هـو مـن  : قال محققه.. .يوم جباية الخراج: َ

ْومرك "  ْمـر: لفهلوية بمعنـى الحـساب، وهـو بالفارسـية الحديثـة با" َ  ويفهـم مـن كـالم اللغـويين .َ

ّإن رؤبة عربه بأن جعـل " : ج  شمر" وقول ابن منظور .من مرة العربية وليس كذلك" مره " أن 
َالـسمرج اسـتخراج الخـراج فـي ثـالث مـرات: ٩٣لفـاظ الفارسـية وفـي األ. .ًالسين شـينا لـيس بـصحيح ْ َ. 

 . حساب" َمراي " أي ثالثة ومن "  سـه "مركب من 
هــو الخــراج، يقــال لــه : ّالــسمرج :  وجــاء فــي شــرحه ٢٥ : ٢ – ١٧ ب ٣٣ديــوان العجــاج ق   )٣(

ّسمره، أي ثالث مرار يؤدى: بالفارسية  . ّسـمره: وهو حساب يؤخذ في ثالثـة أثـالث يقـال لـه. ّ

ّالسمرج: فأعرب فقيل  َ َّ .  
  .تّضريبة المسقفا: الويركو   )٤(



 ٢٩٩

ِ ففــسرها لنــا بالــشره الــنهم الــذي )جردبــان(ّ بعــض كــالم الــشاكري كلمــة وجــاء فــي ِ

 قـال ، ويضع يده األخرى على الرغيف الذي بجانبه لئال يتناوله غيره،يأكل مع رفاقه

  ]من الوافر[               :الشاعر 

ـــوم شـــهاوى ( ـــي ق ـــت ف ـــا كن ٍإذا م َ
  

ْفـــــال تجعـــــل يمينـــــك جردبانـــــا   َ َ ْ()١( 

  
ّوكنــا أحيانــا نكلــم الــشاكري فيقــول   علــى حــد قــول )نعــم( وقــد فــسرها لنــا بكلمــة )٢()آرا(ً

ْحـسن:  ومعنـى خـوش بالفارسـية .)٣()خوش(إخواننا العـراقيين  َ  كـأنهم أرادوا الموافقـة ،َ

  .على قول جليسهم

ًوصـــف الـــشاكري رجـــال فقـــال هـــو و . ّ وفـــسرها بـــضئيل الجـــسم صـــغيره)٤()قـــوش(ُّ

ْرســـــختح(ووصـــــف حـــــرارة الجـــــو فقـــــال  َ  ومنـــــه كلمـــــة ،ّوفـــــسر الـــــسخت بالـــــشديد )٥()ّ

ّ وســمى الــدوالب الــصغير الــذي يــدور علــى نفــسه . لــضرب مــن الجلــود)٦()ســختيان(
ّويستعمله الخراط وحفار الخواتم  ً إلـى رجـل يلـبس ثوبـا َ وأشـار.)٧()ّالـشهرق( سـماه –ّ َْ ٍ

                                                 
 يكــون بــين يديــه علــى ،وضــع يــده عليــه: جــردب علــى الطعــام :  وفيــه )جــردب(البيــت فــي اللــسان   )١(

ُ ورجـل جردبـان وجردبـان.الخوان لئال يتناولـه غيـره  وكـذلك .أي حـافظ الرغيـف: كـرده بـان :  أصـله ،َْ

َجردب في الطعام وجردم :  تقول)جردب( وفي الصحاح ٢٥٣ ص ١٩١ّورد في المعرب برقم  َ .  
 . سبق ذكرها: آرا   )٢(
خــش فــي قــول األعــشى تعريــب خــوش أي طيــب وانظــر  : ٥٤فــي األلفــاظ الفارســية : خــوش   )٣(

  .١٢٩: الكلمات الفارسية في المعاجم العربية 
ُرجــل قــوش أي صــغير الجثــة، تعريــب كوجــك : ُالقــوش  : ١٣٠فــي األلفــاظ الفارســية : قــوش   )٤(

  . ِي كجكهكجوك والكرد: أي الصغير ومنه التركي 
ْالسخت بالفارسية : ّحرسخت   )٥(   . ٨٥األلفاظ الفارسية . الشديد: َ
ّفارســي محــض، وهــو جلــد المـــاعز إذا : الـــسختيان  : ٨٥فــي األلفــاظ الفارســية : الــسختيان   )٦(

 .ُدبغ
القــصبة التــي يــدير حولهــا الحائــك : َّالــشهرق، كجعفــر ) : شــهرق(جــاء فــي التــاج : َّالــشهرق   )٧(

ّمة فارسية قد استعملتها العرب وكذلك شهرق الخارط والحفارَالغزل، كل ُ.  



 ٣٠٠

ّ وفــسره بثــوب ينــسج علــى نيــرين )١()الــديابوز(َّإن هــذا الثــوب هــو : َلفــت نظرنــا فقــال 
  ).دوبوز(وأصله بالفارسية 

 وأكثـر مـا .َّوكان يستشهد على كل هذه الكلمات المعربة بشاهد من كالم العـرب
ّ فــسمى آالت ،؛ فقــد أشــار مــرة إلــى فرقــة موســيقية عربيــةاألعــشى يتمثــل بــشعر كــان 

إن هــذه األســماء وردت :  ثــم قــال ،ًالطــرب التــي تعــزف بهــا تلــك الفرقــة واحــدة واحــدة
  ]من الطويل[        :  وهو قوله ،في شعر لألعشى

َومــــستق ْ ٍ سيــــسمنُ ْ َ ًوونــــا.ِ َّ ًوبربطــــا .َ َ َْ
  

ــــا   ــــا ترنم ــــه صــــنج إذا م ّيجاوب ٌ
)٢( 

  
َم◌ســـــتق سيـــــس( ِ َ ْ ُ ّالـــــون( مزمـــــار يؤخـــــذ باليـــــد و )نْمِ صـــــابع  يـــــضرب باأل صـــــنج)َ

  . معروف)الصنج(العود أو شبهه و) البربط(و

ـــة فـــي لغـــة  ـــشاكري مـــن الكلمـــات الفارســـية الدخيل ّوقـــد هـــالني مـــا ســـمعته مـــن ال
َال ينبغــي لــك أن تعجــب بعــد مــا ســمعت الــوحي : الجاهليــة ؛ فقــال رفيــق لــي بجــانبي  َ ْ َ

  .]١ : ٨١التكوير [  إذا الشمس كورت : اإللهي يقول 

  .ذا تعني بهذا ؟وما: قلت 

ــــدري أن بعــــض علمــــاء اللغــــة جعــــل فعــــل  : قــــال ِّكــــورت(َّأال ت ــــا مــــن)ُ ً معرب  أصــــل ّ

ّفارســـي
ً يهنـــدس هندســـة مـــن كلمـــة َهنـــدسُ ؟ فكمـــا اســـتعمل العـــرب فعـــل )٣( ُ  )أنـــدازه(ِ

                                                 
: ومعناهـــا . كلمـــة فارســـية األصـــل: الـــديبوذ  : ١٥٤جـــاء فـــي الكلمـــات الفارســـية : الـــديابوز   )١(

لحمــة أي ثــوب ) بــوذ(و ) اثنــان) (دو(ثــوب ذو نيــرين أو ثــوب ذو لحمتــين وهــي مركبــة مــن 
  : قال األعشى . ينسج على نيرين

ْ  أرندج إسكاف يخالط عظلما  ٌيابوذ تسربل تحتهعليه د     ِ  
  .٢٩٥ ص ١٧ ب ٥٥وهو في ديوانه ق   
ّنوع من الشجر يستخرج منه صبغ أسود يخضب به الشعر: العظلمو. جلد أسود: األرندجو   ٌ ِ .  

ُومستق سينين:  وفيه ٢٩٣ ص ١١ ب ٥٥ديوان األعشى ق   )٢( ْ ُ ... 
 وقـد ١٣٨ ص ونقلـه عنـه الـسيوطي فـي المهـذب٥٧٣بـرقم  ٥٤٥ّالمعـرب ذكر ذلـك الجـواليقي فـي   )٣(

. ًأنكــر ف عبــد الــرحيم كونهــا فارســية األصــل وقــال إنهــا عربيــة مستــشهدا بكــالم للفخــر الــرازي
 .ف عبد الرحيم وقد سبق ذكرها.  ط٥٤٦: انظر المعرب 



 ٣٠١

َّكـور(ًالفارسـية اسـتعملوا أيـضا فعـل  ً أي أعمـى يعمـي إعمـاء مـن كلمــة )ً يكـور تكـويراَ ْ ُ
ًرس والتـــرك أيـــضا ومعناهـــا فـــي اللغتـــين األعمـــى الـــذي فقـــد نـــور  فـــي لغـــة الفـــ)َّكـــور(

 )كـور قنـديل( أي غرفـة مظلمـة ال نـور فيهـا )كـور أوطـه(ً ويقول الترك مجـازا .عينيه

ه ؛ وعلـى هـذا األسـاس أنـزل اهللا فـي كتابـه العزيـز قولـأي قنديل مطفأ أو يكاد ينطفئ

 إي إذا قامـت ]١: ٨١لتكـويرا[ إذا الـشمس كـورت: ًواصفا حالة الشمس يوم القيامـة

َأي يعميهـــا اهللا تعـــالى فـــتطمس : َّن آياتهـــا الكبـــرى أن تكـــور الـــشمسالقيامـــة وكـــان مـــ ُ ْ َ َ ُ
ُويــذهب نورهــا كمــا يــذهب نــور البــصر فــي الرجــل األعمــى ؛ وربمــا كــان هــذا المعنــى  َ

َقتــــادةهــــو الــــذي أراده كــــل مــــن  َ
ّكــــو(:  ؛ فإنهمــــا قــــاال )٢(الفــــراءو )١( أي ذهــــب : رتُ

 ويشهد لتفسير تكوير الشمس بمعنـى العمـى وذهـاب نـور البـصر مـا قالـه )٣()ضوؤها

 فقد حقق أنه يـذهب مـن المـادة المنيـرة فـي الـشمس كـل ، اإلنكليزي)السير أوليفرلدج(

مليــون ســنة تعمــى الــشمس وتفقــد نورهــا ) ٣٠٠( وبعــد . مليــون طــن)٣٤٥٦٠٠(يــوم 

  .ًتماما ا هـ

ُوعــرب الجاهليــة مــا كــانوا يجهلــون ك َ الفارســية التــي معناهــا أعمــى بــدليل  )كــور(لمــة َ

 ليـل )شـب( وهي مركبـة مـن ، ومعناها الذي ال يبصر في الليل)شبكور(استعمالهم لكلمة 

ـــشبكرة( واشـــتق العـــرب مـــن شـــبكور .أعمـــى )كـــور(  وهـــو ضـــعف بالعـــشا، وفـــسروها )ال

اســم لمــن ال يبــصر فــي لــيس للعــرب ( (: مــا نــصه الجــاحظ وقــال .البــصر فــي الليــل

                                                 
 ّ م البـصري، مفـسر حـافظ ضـرير٧٣٦=  هــ ١١٨ِهو قتادة بن دعامة الـسدوسي ت : قتادة   )١(

 .١٨٩ : ٥عن األعالم . ًكان أحفظ أهل البصرة، رأسا في العربية
ولـد .  وأعلمهـم بـالنحو إمـام الكـوفيين، أبـو زكريـاء، م٨٢٢=  هــ ٢٠٧يحيـى بـن زيـاد ت : ّالفـراء   )٢(

 : ٨عن األعالم . بالكوفة وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه توفي طريق مكة

١٤٥.  
قــال ابــن  : ٢٢٧ : ١٩ وجــاء فــي الجــامع ألحكــام القــرآن ٢٣٩ : ٣ء فــي معــاني القــرآن الفــرارأي   )٣(

  . وقاله قتادة ومجاهد. ذهاب ضوئها: والحسن . إدخالها في العرش. تكويرها: عباس 



 ٣٠٢

َهدبــد(أكثــر مــن أن يقولــوا عنــه ليــل وهــو الــذي يقــال لــه شــبكور ال ــ)١()))ُ  ولنــا . ا هـ

لعـرب لـيس لهـم اسـم لـضعيف البـصر فـي الليـل َ أن نعتب على الجاحظ مذ قال إن االحق

ِإال كلمة هدبد َ  والوصف منه ،َ وقد ذهل عن كلمة العشاء بمعنى ضعف البصر في الليل،ُ

ِّ وقــد ســمي خمــسة شــعراء ب،أعــشى  ومــن فــصيح .)٢(اســم األعــشى فــي الجاهليــة واإلســالمُ

ْ العشاء علـى سـرحانسقط بك(أمثال العرب  ِ ٍ لكـن لكـل جـواد كبـوة وهـذه )٣()َ ِّ  مـن ٌحـدةاوْ

  .الجاحظكبوات 

ومـــن أيـــن جـــاءك أن تفـــسير : ولمـــا انتهـــى رفيقـــي فـــي حديثـــه إلـــى هنـــا قلـــت لـــه 

جـاءني هـذا مـن :  قـال ارسـية؟ الف)كـور(وأنهـا مـن كلمـة  في اآلية بمعنـى عميـت )ّكورت(

ّ كـــورت أي عـــورت حكـــاه إذا الـــشمس: " فقـــد قـــال مـــا نـــصه،فـــي مـــستدركهالتـــاج عبـــارة  ِّ ُ
ــاسعــن ّالجــوهري  ً وال يخفــى أن طائفــة مــن ، اهـــ)٤("  وهــو بالفارســية كــور،ابــن عب َّ

                                                 
ُاإلنسان رديء البصر بالليل، والـذي ال يبـصر مـنهم بالليـل تـسميه :  وفيه ٥٣٥ : ٣الحيوان   )١(

ُيلـه أنـه أعمـى ليـل، ولـيس لـه فـي لغـة العـرب اسـم أكثـر مـن أنـه يقـال وتأو) شب كور(الفرس 
َهدبد: لمن ال يبصر بالليل بعينيه   .٣٤٠ : ٢وانظر بلوغ األرب . ُ

ًشعر لثالثة وعـشرين شـاعرا كـل واحـد مـنهم ملقـب " الصبح المنير في شعر أبي بصير " في كتاب   )٢(
 تغلـــب وأعـــشى تمـــيم شى بيبـــه وأعـــشى كأعـــشى أســـد وأعـــشى باهلـــة وأعـــشى بجـــره وأعـــ.باألعـــشى

  . إلخ... ْوأعشى ثعلبة وأعشى جرم
َســـقط العـــشاء بـــه علـــى :  وروايتـــه ٧٩٨ بـــرقم ٢٥٠: المثـــل فـــي كتـــاب األمثـــال ألبـــي عبيـــد   )٣(

ْســرحان َوأصــله أن رجــال خــرج يلــتمس العــشاء فوقــع علــى ذئــب : قــال . قــال ذلــك األصــمعي. ِ ً
ـــــه ـــــي جمهـــــرة األ. فأكل ـــــل أيـــــضا ف ـــــال ًوانظـــــر المث ، ٣٢٨: ١ ومجمـــــع األمثـــــال ٥١٤ : ١مث

معجــم . َ والمثــل يــضرب فــي طلــب الحاجــة يــؤدي صــاحبها إلــى التلــف١١٩ : ٢والمستقــصى 

  . ٥٥٩٧ برقم ١٣١٢ : ٢األمثال العربية 
ّكـوره فتكـور أي صـرعه فـسقط: الـسقوط، يقـال : ّالتكـور : وفيـه ) كـور(تاج العـروس   )٤( وممـا .. ّ

ُجمـع : ُ وقـد اختلـف فـي تفـسيره، فقيـل  إذا الـشمس كـورت  : قولـه تعـالى: يستدرك عليه 

ِضــوؤها ولــف كمــا تلــف العمامــة، وقيــل  ّ ُ ّ ّكــورت : ُ ّعــورت، حكــاه الجــوهري عــن ابــن عبــاس، : ُ ُ
  ... ُكور: وهو بالفارسية 
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ّ لففــــت وجمــــع بعــــضها علــــى بعــــض كمــــا تكــــور )ّكــــورت(المفــــسرين يجعلــــون معنــــى  ٍ ُ ُ ّ
  . األشهر في تفسير اآلية وهذا هو،العمامة

ًثم إن رفيقي أتم حديثه قائال  وهكذا تدفق سيل التعريب من عهد الجاهليـة إلـى : َّ

ّ فعـــدت معربـــات القـــرآن بالمئـــات إلـــى عهـــد العباســـيين،صـــدر اإلســـالم ِ فعهـــد ملـــوك ،ّ ْ َ
َ عنـــدها طمـــى ،ْ فعهـــد العـــصور المتـــأخرة،األعـــاجم فـــي القـــرون اإلســـالمية الوســـطى

   .التعريب عن الكيلَالسيل وطفح 

ُوباألمس كنت أطالع : قال  إلـى طـرابلس سـنة عبد الغني النابلسي الشيخ رحلة ِ

بعلبـك ّ فكـان ممـا ذكـر فيهـا أنـه مـر بمدينـة ،ئتـين وخمـسين سـنة هـ أي منـذ م١١١٢

ٌفــإذا فيــه صفــصاف يقــال لــه ( قــال .بــرأس العــينّوأنــه زار متنزههــا الــشهير المــسمى 
ْالـــسرنكون صفـــصاف  والـــسرنكون كلمـــة فارســـية ،) هــــأ. نه متدليـــة إلـــى المـــاء غـــصوَّ

ــــين  ــــة مــــن كلمت ــــي أن رؤوس ، معكــــوس منكــــوس)نكــــون( رأس و )ســــر(: مركب  يعن

ــــى تحــــت ــــوم وهــــذا الص.أغــــصانه منكــــسة إل ــــسميه العامــــة الي ــــذي ت : فــــصاف هــــو ال

   .ُالصفصاف المستحي

 بــل ،ن ال يعرفهــا عــرب الجاهليــة األولــو)الــسرنكون(إن كلمــة : فقلــت لــصاحبي 
 ولـــم أرهــــا فــــي معـــاجم اللغــــة ولــــم أســـمعها إال مــــن الــــشيخ ،وال اإلســـالميون األولــــون

 وقــد حققــت مــن أهــل بعلبــك ومــن ،ً نقــال عــن أهــل بعلبــك فــي ذلــك العهــد،)١(النابلــسي
 عمــا إذا كــان ،ســعيد بــك حيــدر بواســطة صــديقنا األســتاذ َّالمعمــرين مــن أســرة حيــدر

إنهـم لـم يـستعملوا هـذه الكلمـة :  فقـالوا ،ًأو حـديثاً قديما )السرنكون(عندهم علم بكلمة 
ً ولــــم يــــبلغهم أن أحــــدا مــــن أهــــل بعلبــــك األقــــدمين ،فــــي معنــــى الصفــــصاف المــــذكور

ً إذن لـم يبـق إال أن نفـرض أن أديبـا مـن أدبـاء إيـران زار : فقلت لـسعيد بـك.استعملها
 فــي ً فوصــف رأس العــين وقــال شــعرا،ئــة ســنة مإخوانــه مــن شــيعة بعلبــك منــذ ثــالث

 ودار الشعر على أفواه العامة في تلـك البلـد وعلقـت كلمـة ،صفصافه وسماه سرنكون
                                                 

ًهــ ولـد ونـشأ بدمـشق وتـوفي بهـا وكـان شـاعرا عالمـا ١١٤٣ عبد الغني النابلسي بن اسـماعيل ت)١( ً
 /. عن األعالم/ً رحالة مكثرا من التصنيف ًمتصوفا



 ٣٠٤

 وهــذا ،مــنهم ثــم ماتــت وســمعها الــشيخ النابلــسي ،ســرنكون فــي أذهــانهم وعلــى ألــسنتهم
 منــذ أكثــر مـــن  فقــد شـــاع اســتعمالها فــي ســـورية،اعر يــصفون بهـــا الــش)١()خنذيــذ(ككلمــة 

 : ثــم اســتثقلوها وأهملوهــا فماتــت وعــاش مكانهــا،ذيــذ فكــانوا يقولــون شــاعر خن،خمــسين ســنة
 وحبــذا لــو نــدري مــا إذا كــان اإليرانيــون اليــوم أو الفــرس قبــل .ّشــاعر ملهــم وشــاعر عبقــري

 ويظهــر أن األتــراك أو أدبــاءهم يعرفــون .)ســرنكون(ّاليــوم يــسمون الصفــصاف المــستحي 
فارســي أعنــي معكــوس بمعناهــا ال اســتعملها شــاعر التــرك األكبــر  وقــد)الــسرنكون(كلمــة 
 )روسـهب( عثمـان األول مـذ زار قبـره فـي ين خاطـب بهمـا الـسلطانبيتـ فقـد قـال ،منكوس

  : فقال )٢()سرنكون(وجاءت فيهما كلمة 

  أويان أرتق أويان أي حضرت عثمان ذي همت(  

  )ايتديكك دولتأو ياندر كورنه حاله كير دي تأسيس       

  ــكيتش امداد ينه بي كس قاالن أرباب إيمان(  

  )٣() اولدى لواي نصرت ملــت)سرنكون(يتش كه       

                                                 
  :قال مالك بن الريب يصف فرسه . الطويل الصلب: الخنذيذ   )١(

  ّوأشـعر خنذيـذ يجر عنانـه      إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا    
  . ١٣٢عن الكلمات الفارسية   

  : علق المؤلف بقوله   )٢(
ّمعربـــات الحديثـــة التـــي ال يعرفهـــا العـــرب إنهـــا مـــن ال) ســـرنكون(هـــذا وكمـــا قلـــت فـــي كلمـــة ((

ّاألقحــاح أقــول مثلــه فــي كلمــات معربــة أخــرى ذكــرت آنفــا إن عــرب الجاهليــة نطقــوا بهــا وفــي 
ذلك شك، إذ ربما كانت مما عرب فـي العهـد العباسـي وقـت أن اشـتد اخـتالط العـرب بـالفرس 

) موانيــــذ) (آيــــين(ت وتقليــــدهم لهــــم فــــي التراتيــــب اإلداريــــة واألوضــــاع االجتماعيــــة مثــــل كلمــــا
  .))في نظائرها) ديابوز) (بربط) (شاكري(

  : ترجم السيد المهندس وليد الحسن معاني هذين البيتين على هذا النحو   )٣(
  استيقظ استيقظ : أيا حضرة عثمان، أيا ذا الهمة   
  .لتأسيس الدولة.. وأيقظ الحالة  

  يكفي ما لديك من إيمان إللحاق اإلمدادات   

  كون لنصرة لواء األمة يكفي السرن  



 ٣٠٥

َهــذا أيهــا الــسادة لــون مــن ألــوان البحــث فــي التعريــب أحببــت أن أورده علــى هــذه  ٌ
ّ الــزارين عليــه المحــرمين ، النــاقمين منــه،ًالــصورة تليينــا لعريكــة إخواننــا المتــشائمين بــه

َولــوا إن الــزمن اختلــف إال أن يق،الســتعماله ؛ وال عــذر لهــم فــي كــل هــذا الزهــد فيــه َّ، 

ّ بحيث أصبح التعريب خطرا يهدد سـالمة ،واالختالط باألمم األعجمية المتغلبة ازداد ً

ِّ حـسنه حـسنها ويحليهـا)١(ب يـش،ِّ بعد أن كـان كـالطراز المنمـنم علـى حواشـيها،اللغة َ ُ َ ُ. 

ي  اللهم إال عند الضرورة القـصوى التـ،ّفالواجب يقضي بمنعه وسد الطريق في وجهه

   .ّ فكان على ما قال المعول،ّحددها مجمع فؤاد األول

    ١٩٤٣ نيسان ١٦دمشق في 

  

  

                                                 
  :علق المؤلف بقوله   )١(

ّقالـت عائــشة لـه صــلى اهللا عليـه وســلم وقـد لــبس مدرعـة ســوداء  يــشب ! مـا أحــسنها عليـك ((: ّ

  .))سوادها بياضك وبياضك سوادها

  :أخالقه وآدابه في اللباس :  في باب ٣٧٦ : ٢ورد في إحياء علوم الدين : قلت [  

بــأبي أنــت وأمــي مــا فعــل ذلــك الكــساء :  فوهبــه، فقالــت لــه أم ســلمة      ولقــد كــان لــه كــساء أســود

 ].ًما رأيت شيئا قط كان أحسن من بياضك على سواده: فقالت " كسوته : " األسود ؟ فقال 



 ٣٠٦

  )١(تعريب األساليب
  

بتعريـب الكلمـات " ّمجمع اللغة العربية الملكـي"ًبتعريب األساليب نحوا ممـا أراده نريد 

) )ً◌أعجميـةًإدخـال العـرب فـي كالمهـا كلمـة ( (هـو: مذ قال في القرار الـسادس مـن قراراتـه 

 ،ًجميــاعًأســلوبا أ هــو إدخــال العــرب فــي أســاليبها: "تعريــب األســاليب"ونحـن نقــول فــي 

 وهــذا معنــى قــول ،واللغــات يــستعير بعــضها مــن بعــض أســاليب كمــا يــستعير كلمــات

  . )٢()ٍ واحدة من اللغتين تجذب األخرى وتأخذ منهاُّكل(الجاحظ 

ِوليس بين أدبائنا كبير نزاع في أمر قبول األسالي َُ ُ ُّ وجـل مـا ،ب األعجمية وعدم قبولهـاَ ُ
ًاشترطوه في قبـول هـذه األسـاليب أال تكـون مخالفـة فـي تراكيبهـا لقواعـد اللغـة العربيـة َ  وأال ،َ

ًتكون نابيـة عـن الـذوق الـسليم  كمـا )َالـضرورة(ّ ولـم يـشترطوا قـط فـي إدخالهـا إلـى أسـاليبنا ،َ

ومجمـــع اللغـــة العربيـــة (( : الكلمـــات مـــذ قـــال فـــي تعريـــب" المجمـــع الملكـــي " اشـــترطه 

ّالملكي يجيز تعريب الكلمات عند الضرورة َ ُُ ّ((.  

ٌ إذ لــيس فــي هــذه األســاليب كلمــة ،ُفالبــاب مفتــوح لألســاليب األعجميــة تدخلــه بــسالم َ ْ
ّ وال تركيب أعجمي،أعجمية ً وانما هي كلمات عربية محضة ركبت تركيبا عربيا خالصا،ٌ ً ً ّ ُ ْ َ ٌ ٌ ٕ. 

ِلكنها تفيد معنى لم يسب ً َطلب فـالن يـد "  فقولهم . بتلك الكلماتْق ألهل اللسان أن أفادوهُ
َّكلمات عربية مركبة تركيبا عربيا ؛ لكننا إذا خاطبنا بها العربي القح لـم يفهـم " فالنة  ُ َّ ً ً

َ وهو خطبة الفتاة ؛ وانما هـو اعتـاد أن يفهـم خطبتهـا بمثـل ،ّمنها المغزى األعجمي ِ ِٕ "

ًخطب فالن فالنة  ٌ َ".     

ّد حاول بعضهم أن يمنع اسـتعمال األسـلوب األعجمـي إذا كـان فـي األسـاليب وق ِ َ َ ُ
ّ ورد هــــذا بــــأن المحققــــين لــــم يــــشترطوا فــــي تعريــــب الكلمــــة .ُالعربيــــة مــــا يغنــــي عنــــه ّ

                                                 
  .٣٣٢ص ١نشرت هذه المقالة للمؤلف في مجلة مجمع فؤاد األول للغة العربية جزء   )١(
  ". ترجمان شرائط ال"  تحت عنوان ٧٦ : ١الحيوان   )٢(



 ٣٠٧

ُاألعجمية أن يكون في اللغة العربية ما يغني عنها َ فكيف يشترط ذلك في األسـلوب ،َ
  .ّاألعجمي ؟

ٌأمــر طبيعــي فــي " تعريــب الكلمــات " و "  األســاليب تعريــب" َّعلــى أن كــال مــن 
ُ يتعذر تجنبـه واالحتـراز منـه،لغات البشر َ بـل إن العنايـة اإللهيـة التـي جعلـت لتفـرق .ّ ُ ْ َّ

ْبــذور النباتــات نــواميس تــساعد علــى نموهــا وبقــاء جنــسها ِ ّ ْ كــذلك هــي جعلــت للغــات ،َ
   .َنواميس تساعد على نموها وتكاثر تعابيرها

ّســاليب األعجميــة فــي اللغــة العربيــة قــديم يتــصل بالعهــد الجــاهلي، ثــم ُودخــول األ ٌ
 ثــم ،)١( الكاتــب الحميــدُعبــد الكتابــة فيــه مــل رايــة منــذ ح،ِنــشط فــي العهــد اإلســالمي

 ؛ حتـى كانـت ّابن المقفـع وحامل راية التعريب فيـه ،ّتكاثر ونما في العصر العباسي

ُ فرجح ميزانه،نهضتنا الحديثة    .هُ وطغى طوفان،َ

ــــد أصــــبح تمييــــز األســــلوب األعجمــــي مــــن األســــلوب العربــــي ســــهال ًوق  لكثــــرة ،ّ

 علـى العكـس مـن تمييزهـا فـي العـصور األولـى ؛ ،المتكلمين باللغـات األعجميـة بيننـا

َ لكــن األســاليب األعجميــة موجــودة فــي اللغــة .فــإن هــذا التمييــز مــن الــصعوبة بمكــان َّ

ّعـدي بـن زيـد العبـاديي شـعر  وربما وجد له شواهد ف.العربية على كل حال َّ  الـذي ،ِ

أال يكـون  فيبعـد ، وله شعر كثير مملوء بالكلمـات األعجميـة.ّتربى في بالط األكاسرة

ٌفــي شــعره أســاليب أعجميــة  وغيــره مــن الــشعراء األعــشى وكــذا يقــال فــي شــعر .ً أيــضاُ

   . وتأثروا بثقافتهم،الذين خالطوا األعاجم

ً فيكفــي شــاهدا عليــه مــا قالــه ،صــدر اإلســالمِأمــا نــشوء األســاليب األعجميــة فــي 
   : )٢("الصناعيتن "  صاحب كتاب ّأبو هالل العسكري

                                                 
ً عبـــد الحميـــد الكاتـــب بـــن يحيـــى كـــان كاتبـــا لمـــروان بـــن محمـــد آخـــر األمـــويين، وقتـــل معـــه فـــي )١(

 . هـ١٣٢بوصير بمصر سنة 
، الفـــصل الثـــاني مـــن البـــاب الثـــاني فـــي التنبيـــه علـــى خطـــأ المعـــاني ٥١: كتـــاب الـــصناعتين   )٢(

 . هـ٣٩٥وأبو هالل هو الحسن بن عبد اهللا العسكري ت . وصوابها



 ٣٠٨

 ،غـات بلغة من الل،ِ واستعمال األلفاظ على وجوهها،َومن عرف ترتيب المعاني((

َْأ لــه فيهــا مــن صــنعة الكــالميــه ت،ثــم انتقــل إلــى لغــة أخــرى  مــا تهيــأ لــه فــي ]مثــل[ ،َ

َ الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابـة التـي رسـمها لمـن بعـده َ أال ترى أن عبد.األولى َ
   . ا هـ))العربي ؟إلى اللسان ّ وحولها ،ّمن اللسان الفارسي

ِوال يعني بأمثلة الكتابة الفارسية إال أساليبها التي ال عهد للعرب بها ْ َ.  

 ، العربيـة ونقـل أسـاليبها إلـى،تأثر بالثقافـة الفارسـيةَعبد الحميد الكاتب وكما أن 

 التـي ، تأثروا بالثقافات األوربية المختلفـة،كذلك أبناؤنا منذ فجر هذه النهضة الحديثة

ً وكل طائفة منهم نقلت من اللغة التي تعلمتها طائفة مـن .ِ وتعلموا لغاتها،تمرسوا بها ْ
ِ وكثيـــر مـــن هـــذه األســـاليب جاءنـــا عـــن طريـــق الثقافـــة التركيـــة.األســـاليب إلـــى لغتنـــا ٌ، 

ُوال سيما الثقافة الفرنسية( ،ِة بالثقافات األوربيةالمتأثر    .َّبأشد من تأثر ثقافتنا بها) ُ

ّفيجدر بنا نحن المنقطعين لخدمة اللغة العربية في المجـامع اللغويـة أن نتقـصى  َ
َهــذه األســاليب األعجميــة الدخيلــة َ َنها كمــا دون مــن ســبقنا الكلمــات األعجميــة ّ فنــدو،َ ِ ْ َ ّ َ

َالمعربة ِالغث◌ مـن الـسمين مـن تلـك األسـاليب ونميز ،ّ َّ َ  ونهيئهـا للـدخول فـي المعجـم ،َّ

ّ الذي عينت له لجنة خاصة في مجمع اللغة العربية الملكي،الجديد ّ ٌ ْ ّ ُ.   

  :ًثم إن البحث في األساليب األعجمية يتناول وجوها 
  



 ٣٠٩

)١(  
ُقــد يقــع التــوارد بــين لغتنــا  أســاليب فلهــم أســاليب ولنــا : ِولغــة غيرنــا فــي األســاليب ُ

 وتكــون . نــرى مثلهــا فــي كــالم األعــاجم، ولــدينا طائفــة مــن األســاليب العربيــة.بمعناهــا

َهنــاك قــرائن تــدل علــى أن ال تواطــؤ وال عالقــة بينهمــا َ ْ َّ وأن كــال منهمــا نــشأ فــي لغتــه .ّ

ُ ويكــــون الــــسبب فــــي ذلــــك أن منــــشأ األســــلوبين .َوبيئتــــه مــــن دون أن يتــــأثر بــــاآلخر ُ
شر علـى ً؛ كأن يكـون طبيعيـا فـي البـي اللغتين واحدافز إليهما فوالباعث عليهما والح

َ؛ فمــن ســرح الدابــة بعــد أن كــان يقودهــا بزمامهــااخــتالف أجناســهم وثقافــاتهم ِ َ َ َّ ُ ال يــدع ،ْ
َالزمام على األرض ِ بل يطرحه عادة على كتفهـا أو عنقهـا،ِّ ً َ العـرب يفعلـون ذلـك فـي .ُ

 ثم إن كال الفريقين من دون أن يتـأثر بـاآلخر .ُ واإلفرنج يفعلونه في دوابهم،مطاياهم

ُنقـل اسـتعمال تــسريح الدابـة إلـى معنــى تـسريح الــشخص الـذي تهمـل أمــره َ َ  وتتـرك لــه ،َ

))ألقيـت حبـل فـالن علـى غاربـه((: ته يتصرف كما يشاء؛ فقالت العـربحري
 وقالـت )١(

أتــرك  : اءـالفرنــسية فــي معنــى جعــل قلمهــا يكتــب مــا يــشمـدام دي ســيفينيه الكاتبــة 

  ." Je laisse la corde sur le cou " حبل القلم على عنقه

َوالعرب يستعملون السهام في القتال ّ  ومـن عـادة ،َ كما كـان اإلفـرنج يفعلـون ذلـك،ُ

ِالرامــي أن يــوفر فــي ســهم ّ ُه كــل مــا يجعلــه يــصل إلــى الْ ِ ــَّ ٌ وهــذا أمــر .ُة ويــصرعهاَّرمي
ّ كونـه طبيعـي الحـدوث أن يُومثلـه فـ .طبيعي في كل الشعوب التي استعملت السهام

ٍيــتفطن العــرب واإلفــرنج إلــى أن الكــالم الــذي يقــال مــن دون تــدبر أو تــرو َ ُ  ال يــؤثر ،ّ

                                                 
ِألـق حبلـه علــى غاربـه : ٢٧٩ بــرقم ١١٢: كتـاب األمثــال ألبـي عبيـد فـي   )١( أرادوا ُ الناقــة إذا  وأصـله،ْ

فـدع هـذا :  يقـول .ًقطا فيمنعهـا مـن المرعـىجـديلها علـى الغـارب، وال يتـرك سـاّإرسـالها للرعـي جعلـوا 

 ٢١٠ : ٢ل  ومجمع األمثـا٣٨٢ : ١ والمثل في جمهرة األمثال .يذهب حيث شاء إذ كره معاشرتك

ــــال٥٨ ٢: والمستقــــصى  ّ والغــــارب مقــــدم ســــنام ٢٤٢٠ بــــرقم ٥٢١ : ١ العربيــــة  ومعجــــم األمث
 . البعير
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َاألثر المطلوب في نفوس المخاطبين   : كمهم ِ ومن ثم قال العرب في ح،َ

   ]من الطويل[            

ِوانَّ كـــالم المـــرء فـــي غيـــر كنهـــه  ِْ ُ ٕ
     

 )١(صالهالكالنبل تهوي ليس فيها نـ  

  
ِالكالم بال تفكير كرمي الـسهم بـال تـسديد : " وقال اإلنكليز في أمثالهم  ِ  ومثلـه ."ٍ

واإلفـرنج يقولـون مـا " رمى آخر سهم فـي كنانتـه : "  الوسائل العرب في استنفادقول 
   .)٢("رمى آخر خرطوشة لديه : " ترجمته 

َصرف أسـنانه"ونحن نقول في وصف الرجل بـالغيظ  َ َـ
أي : )٤("َّاألرمَرق ـَح"و" )٣(

  ." Grincer des dents ":لون وهم يقو. أسنانه بعضها ببعضّكح

ــــديمونحــــن ن ّقــــول بالتنويــــه بالحــــب الق  وهــــم .)٥("ُّمــــا الحــــب إال للحبيــــب األول: "ُ
  " L. homme revient toujours a ses premiers amours " :يقولون

                                                 
  .وقال اآلخر:  وفيه ٢٩١ : ٢البيان والتبيين   )١(

  .ْقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي:  فيه ٢٠٣ : ٢وفي   
 كـان زوج أم هـانئ ومن فرسـانهم هبيـرة بـن أبـي وهـب، : ٩٥: وجاء في االشتقاق البن دريد 

علـى " كنـه " فأسـلمت وثبـت هـو علـى الـشرك والبيـت فـي اللـسان أنـشده فـي . بنت أبي طالب
 .٧٣ : ١وفي أمالي القالي . أن الكنه بمعنى الوجه

أطلقهـــا . الـــورق: القرطـــاس : خرتـــوج، عـــن العربيـــة : الخرطـــوش، مـــن التركيـــة : خرطوشـــة   )٢(
ثم اتخذوا اللفافـة مـن النحـاس وحـشوا . خردق أو الرصاصاألتراك على اللفافة فيها البارود وال

موســوعة . ّبهــا الــسالح النــاري والواحــدة عنــدهم الخرطوشــة والجمــع الخــراطيش والخرطوشــات
  . ٣٢٣ : ٣حلب 

 . صوتها: صوتها عند الضغط عليها واحتكاكها، وصريف البكرة : صريف األسنان   )٣(
َّحـــرق األرم   )٤( َ ُّرق عليـــه األرم َحـــ: فـــي أمثـــال العـــرب : َ ُحـــرق نابـــه يحرقـــه ويحرقـــه إذا : يقـــال : َ َ َ

َّتغــيظ فحــك أضراســه بعــضها : ومعنــاه . األضــراس: ّواألرم . ســحقه حتــى يــسمع لــه صــريف ّ
ًهو يعلك عليه األرم، أي يصرف بأنيابـه عليـه حنقـا: وقالوا : قال ابن سيده . ببعض معجـم . ُّ

  . ٤٥٢٧ برقم ١٠٠٥ : ٢األمثال العربية 
  :أبو تمام   )٥(

ّما الحـب إال للحبيب األول  ّنقل فؤادك حيث شئت من الهوى     ّ  
ّوحنينه أبـدا  ألول منـزل  كم منزل في األرض يألفه الفتى     ً  
 . ٢٥٣ ص ٤ ج ٤ و ٣ ب ٣٠٣والبيتان في ديوانه ق   
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   ."نيكافتح أذ: "ب شدة االنتباهونحن نقول في طل

    " Ouvrez les oreilles" :وهم يقولون

  " Les forces trahirent " : يقولون   وهم."خانته قواه : " ونحن نقول 

َ أكل اللحم "ونحن نستعمل  تمزيقـه " أو  ]١٢ : ٤٩الحجرات [ )كما في القرآن( )١("ْ

   .للداللة على الغيبة وذكر اآلخر بالسوء" باألسنان 

    " Déchirer à belles dents " Coup de dents " :وهم يقولون 

  ]٢١٦: ٢البقرة [ ًوعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكمًوفي القرآن الكريم أيضا 

  ." A qulque chose malheur est bon ": ويقول اإلفرنسيون في أمثالهم 

   )٢("ُّشرب الكأس حتى الثمالة : " ونحن نقول 

   " Boire le calice jusqu'à la lie " :وهم يقولون 

ُفــالن ذرب اللــسان : " ونحــن نقــول  ِ  ، كمــا يــشحذ الــسالح،أي مــشحوذ اللــسان : )٣("َ

ّ التعابير التي تولدت  إلى غير ذلك من" Avoir la langue bein affileé ": وهم يقولون 
   . من دون أن تستعير إحداهما من األخرى،في اللغتين باالستقالل

   ]المتقاربمن [          : وقال الشاعر العربي 

ٌفيــــــــــوم علينــــــــــا ويــــــــــوم لنــــــــــا( ٌ 

  

ّويــــــوم نــــــساء ويــــــوم نــــــسر   ُ ُ ٌ()٤( 

    
                                                 

ُّيحـب أحـدكم أ *ًوال يغتب بعضكم بعـضا .. .: اإلشارة ههنا إلى قوله تعالى في النهي عن الغيبة   )١(

  ].١٢ : ٤٩الحجرات [  ...ًأن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
 اللـــبن أي ُ وشـــرب ثمالـــة.ِشـــرب حتـــى ثمـــل أي حتـــى انتـــشى: يقـــال : ُّشـــرب الكـــأس حتـــى الثمالـــة   )٢(

ًوالمقصود هنا أنه لم يبق في الكأس شيئا. رغوته  ".ثمل " عن األساس . ُ
ّالحــدة: ّالــذرب   )٣( ٌ ذرب وذرابــة أيســيف فيــه: تقــول . ِ َ ٌحــدة: َ ّوامــرأة ذربــة أي ســليطة صــخابة. ّ ً ِ َ .

 ".ذرب " من األساس 
  ".ط هارون  " ٨٦ : ١" ط بوالق" للنمر بن تولب ٤٤ : ١في كتاب سيبويه   )٤(
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  :وقال الشاعر اإلفرنسي 
  " Un jour de fête "  
  " Un jour de deuil " 
  " La vie est fête " 

                             " en un coup d'oeil " )١( 

  ]من المجتث[          : وقال الشاعر العربي 

ــــــــــــــــــــــــــــوراإذا رأ ـــــــــــــــــــــــــــت أمـ  ًي

  

 منهــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــؤاد تفتــــــــــــــــت  

ــــــــــــــتش عليهــــــــــــــا تجدهـــــــــــــــا    ِّف

  

 )٢(مــــــــــــــن النــــــــــــــسـاء تأتــــــــــــــت  

  
  " Cherchez la femme ": وقال المثل اإلفرنسي 

  

                                                 
ترجمها المهندس غيث جوخـدار ، كمـا الحـظ . يوم عيد، يوم عزاء، الحياة عيد، في رفة عين  )١(

 . ةسائر المترجمات عن الفرنسي
 أنهـا فـي كتـاب ُ وقد ذكـر.CDا في المكتبة الشاملة م ولكني وجدته،ا فيما رجعت إليهملم أقع عليه  )٢(

ً ويبدو لي أنه كان كتابا مدرسيا٢٢٣ : ٣موارد الظمآن لدروس الزمان  ًّ .  
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)٢(  
 وكـــان الظـــاهر مـــن حالهـــا أنهـــا ،ُأســـاليب تـــسربت إلـــى لغتنـــا فـــي العهـــد األخيـــر

ٕ ولكــن قــد يــدعي مــدع عروبتهــا وارجاعهــا .ُال يعرفهــا العــربأعجميــة  ٍ ّ إلــى عــرق فــي َّ

ُفـالن مـا عـاد يقـدر أن "و" ُفالن ال يقـدر أن يـسافر: "ً من ذلك قولنا مثال.األساليب العربية َ
ما " "بمثل فالنال يسعفنا الدهر " "هاأرأعد فالن ما عدت رأيته أو لم " "فالن رأيته" "يسافر

د فــالن مــا عــا"و" ًفــالن كــان صــديقا لــي" "و لــم يعــد الــدهر يــسعفنا بمثــل فــالنعــاد أ

ًصديقا لي أو لم يعد صديقا لي    . إلخ إلخ"ً

عــاد " أمــا التعــابير التــي اســتعمل فــي نفيهــا فعــل ،فالتعــابير األولــى عربيــة أصــيلة

ْ وانمــا يعرفــون النفــي.فهــي تعــابير إفرنجيــة دخيلــة ال يعرفهــا العــرب" يعــود َ الــساذج الــذي ال ٕ
ْالعود"يكون فيه فعل   التعـابير قـد حـدث فـي أواسـط فـي هـذه" العـود"ل فعـل ودخـو:  قـالوا ."َ

 ne(تـين للنفـي أدا وقـد وجـدوا فيهـا ،القرن الماضي منذ شاعت الترجمة عن اللغة الفرنسية

pas(و )ne plus( فجعــل المترجمــون يترجمــون الجملــة التــي فيهــا )Plus( بإلحــاق فعــل  "

َ وال يخفـى أن النفـي مختلـف فـي الجملتـ.فيها" العود  " ًن أرى زيـدا مـا قـدرت أ: "ين؛ فقولنـا َّ

 فيفيـد نفــي القـدرة مــع ،"ًمــا عـدت أقـدر أن أرى زيــدا" أمــا قولنـا .َ مجـرد نفــي القـدرةيفيـد

 ،إنـي ال أقـدر أن أراه اآلن"  أو المعنـى،اإلشارة إلى أني كنـت أقـدر أن أراه قبـل ذلـك

مـا عـاد "و" ً لـيس صـديقا لـيفـالن: " وهكـذا قولنـا ،"أما قبل اآلن فكنت أقـدر أن أراه 

   . فإن الثانية تفيد نفي صداقته بعد أن كانت حاصلة،"ًا ليصديق

وكيـف يفعـل : غير عربـي موضـع شـك ؛ إذ يقـال " عاد " َّودعوى أن النفي مع فعل 

ًإن فالنا كان صديقا ثم تحول عـن الـصداقة: ُالعرب إذا أرادوا أن يقولوا   فيـرد المترجمـون .ً

األسـاليب إال األسـلوب الـذي فيـه فعـل  بأن العرب األقدمين يؤدون هذا المعنـى بمختلـف

   . وال معنى لفعل العود فيه،فإنهم ال يعرفونه" عاد يعود " 

ّفيرد عليهم بـأن األسـلوب عربـي َ فعـاد هـي  ،فيـه بمعنـى الـصيرورة" العـود" وفعـل ،َّ

مـا رجـع " ًعاد زيد صديقا لـي ما" فمعنى ،"صار"و" كان"وكلتاهما من أخوات " رجع"أخت 



 ٣١٤

ًال ترجعـوا بعـدي كفـارا :   الشريف وجاء في الحديث.ًقا ليأو ما صار صدي َّ ُ )أي )١ 

   .ال تصيروا

وهـــي ال تـــؤدي تمـــام " صـــار " بمعنـــى " عـــاد " ال يقـــال كيـــف يمكـــن أن تكـــون 
  ."ًما صار صديقا لي "  وقيل ،معناها لو حلت محلها

خـاص  ولكن يبقـى لكـل منهـا معنـى ،تعمل عملها" كان " ّإن أخوات : ُوالجواب 
ًال ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا : "  فقـــول الحـــديث . أو مقـــام خـــاص تـــستعمل فيـــه،يميزهـــا َّ ُ "

لمــا " تــصيروا"ّولكــن لــو حلــت محلهــا " تــصيروا " فيــه بمعنــى " ترجعــوا " َّصــرحوا بــأن 
" ولـو قـال " بعـد أن كنـتم مـسلمين " تفيد معنـى " ال ترجعوا "  ألن .أدت تمام معناها

أن " ًما عاد صـديقا لـي " وهكذا يقال في مثل .ام هذا المعنىلما أفاد تم" ال تصيروا 
 ونؤيـــد قولنــا بحـــديث آخـــر .ٕوان لـــم يمكـــن أن تحــل محلهـــا" صــار " بمعنـــى " عــاد " 

ّ وهــو قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم للــصحابي معــاذ ،أصــرح فــي الداللــة علــى مــا نريــد ّ
ُأعــدت فتانــا يــا معــاذ : رضــي اهللا عنــه  ً َّ َ ْ ُ )قــالوا بأنــه بمعنــى " أعــدت":  فقولــه ،)٢

                                                 
 قـال رسـول :ُّعـن قـيس بـن أبـي حـازم عـن الـصنابحي قـال .. .: ونـصه ٣٥١ : ٤في مـسند أحمـد   )١(

ًإتي مكاثر بكم األمـم، فـال تـرجعن بعـدي كفـارا يـضرب بعـضكم  : ّى اهللا عليه وسلم َاهللا صل ّ ُ ٌ
 ٣٥٤ : ١ والمـــساعد البـــن عقيـــل ٢١٩٤ بـــرقم ٣٥٤ : ٦وانظـــر ســـنن الترمـــذي.  رقـــاب بعـــض

  . ٢٠٠ برقم ٢٦٦ٕواعراب الحديث للعكبري 
  

وكـذلك ذكـره صـاحب . ن الفتنـةّإن الفتـان مبالغـة مـ: وقـال " فـتن" ذكره ابن األثير في النهاية   )٢(
ٌأفتـان أنـت، والحـديث  : ٢٩٩ : ٣وفي مسند أحمـد " فتن"اللسان  سـمعت جـابر بـن عبـد :... ّ

أقبل رجـل مـن األنـصار ومعـه ناضـحان لـه، وقـد جنحـت الـشمس ومعـاذ :" اهللا األنصاري قال
لـذي يـشك  محـارب ا–" البقـرة أو النـساء" ّيصلي المغرب، فدخل معه الصالة، فاسـتفتح معـاذ 

ينــال :  قـال حجـاج–ًفبلغـه أن معـاذا نـال منـه : قــال . ّ فلمـا رأى الرجـل ذلـك صـلى ثـم خـرج–
ّفذكر ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال:   قال –منه  ّ ّأفتان أنت يا معاذ ؟ أفتان أنت يا : ّ ّ

ح اسـم سـب فلـوال قـرأت -أفـاتن أفـاتن أفـاتن ؟ :  وقـال حجـاج -معاذ ؟ أو فاتن فاتن فـاتن؟ 
ّفـصلى وراءك ] ١ : ٩١الـشمس  [والشمس وضـحاها  و]١ : ٨٧األعلـى  [ ربك األعلى

  ... الكبير وذو الحاجة والضعيف

  " نضح " عن النهاية . ُوالناضح جمعه نواضح وهي اإلبل التي يستقى عليها  
ّبي فقال له الن) : ط دار الفكر (١٣٧٩٠ برقم ٣/٣٠٠وجاء في رواية أخرى في مسند أحمد   

ّصلى اهللا عليه وسلم  ًأفتانا أفتانا ؟  وانظر الحديث : ّ ًّ ّ١٣٨٩٥ . 
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َأصرت" ْ ًمـع أنهـا ال يجـوز أن تحـل محلهـا بالغـة" ِ ّ  َ أن يجيـبَوانظـر لـو أن معـاذا أراد .ّ
ًلست فتانا يا: " أيقول له،َّالنبي عن قوله ًلم أعد فتانا: "أم يقول "  رسول اهللاّ ّ لـم " وقوله ."ْ

ًأعــد فتانــا " صــار"بمعنــى " عــاد"الجديــدة نفــسها التــي تكــون فيهــا هــو مــن األســاليب " ّ
  . ُوزعم المترجمون أنها غير عربية

ّفــــي النفــــي عربــــي " عــــاد"ويمكــــن أن نلخــــص البحــــث بقولنــــا إن اســــتعمال فعــــل 
ٕ لكنه قليل االستعمال في كالم الفصحاء األقدمين ؛ وانما كثر استعماله فـي ،صحيح

ً فهو إذن ليس أسلوبا إفرنجيا محضا.عصر الترجمة األخير ً ً.   

"  الـــشتائمتبـــادال" "تبـــادال التحيـــات: "ا شـــك قـــولهم ُب التـــي فـــي عجمتهـــومـــن األســـالي

ولكــن  )Echanger quelques paroles(:  ويقــول اإلفــرنج ،"تبــادال بعــض الكلمــات"

 ؛ )١("ثوبيهمـا تبـادال "  يقـال ، وهـو مـستعمل فـي كـالم البلغـاء،فـصيح" التبـادل " فعل 

 كمـا ، كاألقوال واإلشـارات،األمور المعنويةفي " التبادل " غير أن اإلفرنج يستعملون فعل 

بمعنى تبادل يستعمله فـصحاء " َتقارض " وقد يقال إن فعل .يستعملونه في األمور المادية

تقـــارض فـــالن وفـــالن : " لـــون كمـــا يـــستعملونه فـــي الماديـــات فيقو ،العـــرب فـــي المعنويـــات

" تقـارض"ولـين اسـتعملوا فعـل لمتـرجمين األ وهكـذا ؛ فيـا ليـت ا،)٢("تقارضا الزيـارة"و " الثناء

 ولو فعلوا لكـانوا وقعـوا علـى اللفـظ العربـي المـستعمل ،"تبادل" فعل في ترجماتهم مكان

   .في هذا المقام

ًليس أسلوبا إفرنجيا محضا كما زعموا" تبادل التحيات والشتائم"ًرا إن ويقال أخي ً ً .  

 ويقـــول ."حــارةبكـــى بــدموع : "متهــا قــولهم ومــن تلــك األســاليب المـــشتبه فــي عج

 فـزعم بعـضهم أن وصـف الـدموع بـالحرارة )Pleurer à chaudes larmes(: اإلفـرنج 

 هــذا بــأن العــرب إن لــم يــصفوا الــدموع َّدُرَ و.أســلوب إفرنجــي متــرجم لــم يعرفــه العــرب

؛ إذ هــــم واإلحــــراق" الــــسخونة"حــــرارة أعنــــي بلفــــظ الحــــرارة فــــإنهم وصــــفوها بمــــرادف ال
                                                 

ْواستبدلته وبادلته بالسلعة إذا أعطيتـه شـروى " : بدل " في األساس   )١( َ ِ وتبـادال .  منـهمـا أخذتـه" مثـل " ِّ

 . ثوبيهما
 .وهم يتقارضون الثناء والزيارة، وقارضته الزيارة" : قرض " في األساس   )٢(
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َيتخيلون أن دمع الحزن  ٌسخينَّ ّفإذا دعوا ألحد بالمسرة قالوا؛  ودمع الفرح بارد،َ َ َّأقـر : "َ

َأسـخن اهللا عينـه: "اءة قـالوإواذا دعوا عليـه بالمـس" ُفالن قرير العين" و)١("اهللا عينه َ ْ")٢( 

َْ والفرق بين العرب واإلفـرنج أن األولـين ينـسبون الـسخونة إلـى العـين ."ٌعين سخينة"و
   .)٣(لحرارة إلى دموعهافرنج ينسبون ا واإل،نفسها

ّأمــا وصــف البكــاء بــالحرارة فقــد اتفــق فيــه األســلوب اإلفرنجــي والعربــي  اإلفــرنج .ّ

ًبكى بكاء حارا أو بحـرارة"لون يقو كـان ينـشج "و" َّبكـى أحـر بكـاء: " والعـرب يقولـون ،"ً

   ."بكى فالن حتى أحرق الدمع مآقيه: "ً ويقول العرب أيضا."َّأحر نشيج

ًن وصف الدموع بالحرارة ليس بدعا من أساليبّومحصل القول أ ْ  وال يحسن ، العربِ

   .أن يعد في األساليب األعجمية المحضة

                                                 
ُقرت عينه به: ومن المجاز " : قرر " ي األساس ف  )١( ْوقال بشر . ّ ِ :  

ًبها قرت لبون الناس عينا     ُ    وحل بها عزاليه الغمام  ّ َ ّ  

ّوأقر اهللا به عينك ويقر عيني أن أراك   ُ َّ . 
ْوسخنت عينه" : سخن " في األساس   )٢( ٌ وهذا سخنة لعينه،ِ ْ  . َ تعالى عينك وعين سخينة وأسخن اهللا،ُ
  : ّعلق المؤلف هنا بقوله   )٣(

  :قالت الخنساء . ًعلى أن العرب أحيانا يفعلون ذلك((  

ًمن كان يوما باكيا سيدا     ً   فليبكه بالعـبرات الحـرار  ً

فـــي المغـــرب األقـــصى ونـــشره فـــي ) ســـال(مـــن مدينـــة ) محمـــد حـــصار(نبـــه إلـــى هـــذا الفاضـــل 

قـــوم، وهـــو كمـــا فـــي التـــاج ، ثـــم اهتـــديت إلـــى شـــاهد أصـــرح وأ)٥٥٧ صـــفحة ٤ســـنة (الرســـالة 

  :قول الشاعر ) حرر(واللسان في مادة 

ْعلى الخدين ذي هيدب    بدمع ذي حـرارت       َْ َ  

 فـي بيـت الخنـساء هـو فـي الـراجح محـرف عـن )الحـرار(ٕوانما قلت إن هذا الشاهد أصـرح وأقـوم ألن 

ًصــفا مــن  فــي جمــع حــرة و جمــع جاريــة إذ ال يوجــد فــي اللغــة جمــع حــرار)الجــواري(الجــوار أصــله 
 . ))الحرارة ضد البرودة
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ًَّبكــى فــالن بكــاء مــرا" اء بــالمرارة فــي قــولهم كــأمــا وصــف الب "  أو بكــى فــالن بمــرارة ،ً

)pleurer ameremcnt(البكـاء وطعـم المـرارة  إذ ال عالقـة بـين، فإنه من صـنيع األعـاجم 

  :  أما العرب فجعلوا وصف المرارة للعيش وللحياة. في أذواقهمإال

   ]من الكامل[

ٍّوالمـــــوت خيـــــر مـــــن حيـــــاة مـــــرة ُ ٍ ٌ ُ 

  

 )١(تقـــضي لياليهـــا كقـــضم الجلمـــد  

  
ٍّ فإن من يقاسي نكد الحيـاة كـان كأنمـا يـتلمظ بـشيء مـر،ًوقد أحسنوا صنعا في ذلك ُ ّ َ ّ، 

   .فإنك تراهما كليهما كالحين عابسي الوجه

ّا ينبغـــي أن يعـــد مـــن األســـاليب األعجميــة المحـــضة وممــ ُوصـــف التقبيـــل والقـــبالت : ُ
 وربمـــا كـــان هـــذا األســـلوب فـــي الوصـــف مـــن صـــنع . بـــالحرارة)ُْجمـــع قبلـــة بـــضم القـــاف(

 أيريــدون بهــا حــرارة ،"قــبالت حــارة : "  وال نعلــم مــاذا يريــدون بــالحرارة فــي قــولهم .اإلنكليــز

َوال جـرم . القبالت حارة أي لذيذة فيعنون أن ، المجازيالنفس والجوف ؟ أم يريدون المعنى َ
 كمـــا أن البـــرودة .لـــذة والنعمـــة فـــي بالدهـــم البـــاردة الَّفـــإن الحـــرارة والـــدفء هـــو منبعـــث

َوالخصر منبعث النعمة واللذة في بالد العرب الحارة عـيش بـارد : "  ومن ثم يقولون .َ

  . "ثلج الفؤاد والصدر" و " برد الفؤاد والكبد " و " 

 بـرغم المطـر ًسأسـافر غـدا: "ًكون فـي عروبتهـا قـولهم مـثال ّومن األساليب التي يـشك

 . الفرنــسيتين)en dépit de( أو )Malgré(وهــو ترجمــة كلمــة " أو بــالرغم مــن المطــر

" رغـم"العربيـة كانـت " رغـم"نـسية بكلمـة أن يترجم المترجمون هذه الكلمـة الفرولكن قبل 

 ،فعلـت كـذا علـى الـرغم مـن فـالن: "؛ إذ يقولـون الم العربية مستعملة في فصيح الكشائع

" علــى رغــم أنفــه"مــع األنــف فيقولــون " رغــم"ً وكثيــرا مــا اســتعمل العــرب كلمــة ."وبــرغم منــه

ّ ولعـــــل الفـــــرق بـــــين االســـــتعمالين العربـــــي واإلفرنجـــــي أن العـــــرب .)٢("رغـــــم أنـــــف فـــــالن"و
  :  األشخاص فيقولون يستعملون الرغم مع

                                                 
  .البيت في المقامة الحجازية في كتاب مجمع البحرين لناصيف اليازجي  )١(
ٕولم ُأبال رغم أنفه أي وان لصق أنفه بالتراب وتقول ) : رغم(في اللسان   )٢( ْ َ   فعلت : ِ
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ًاألشـــخاص أيـــضا  أمـــا اإلفـــرنج فيـــستعملونه مـــع غيـــر ."م فـــالنبـــرغ"و" برغمـــي"
    ."زرتك برغم المطر: "ًفيقولون مثال 

ّومن األساليب األعجمية التي غلبت على الكتاب المصريين وفـي عجمتهـا شـك 

ْ وانمـــا ذهبـــوا إلـــى عجمـــة هـــذا .)Influer sur(وهـــو تعريـــب " أثـــر عليـــه : " قـــولهم  ُ ّ ٕ

َّاألســلوب مــن حيــث إن فعــل  ) فــي(ّ فــي اللغــة العربيــة يتعــدى بحــرف الجــر )التــأثير(ُ

إن :  والـذي ينـازع فـي ذلـك يقـول ."أثـر علـى نفـسه " ال " أثر فـي نفـسه : " فيقولون 

فـال بـدع إذا ضـمن المـصريون مجمع اللغة العربية الملكي قـد قـرر قياسـية التـضمين 

ًنـى أثـر متـسلطا مـضمن مع" أثر عليـه "  فقولهم .ّ معنى آخر يتعدى بعلى)أثر(فعل 

ّ والحق أن استعمال فعل .ًعليه أو متغلبا عليه ًفي مثل هذا المقـام لـيس كثيـرا " أثر " ّ

" حــاك يحيــك " ٕ وانمــا الفــصيح أو األفــصح اســتعمال فعــل ،فــي كــالم فــصحاء العــرب

ّوهو قوله صلى اهللا عليه وسلم :  وهاك هذا الشاهد ."أثر يؤثر " مكان  ّ ُالبر حـسن ُ ُِّ

: ثـم قـال " أي أثـر فـي نفـسك " : اللـسان  قـال )١(اإلثم ما حاك في نفسك و،الخلق

   .إذا لم يؤثر فيه" فالن ما يحيك فيه المالم) " أي اللسان(

 .قـــرأت المـــرتين: " فـــي عجمتهـــا قـــول كتابنـــا اليـــوم ومـــن األســـاليب المـــشتبه

العربيــة وهمــا فــي  ،إلــى الــذات" درس"و " قــرأ"ّدون فعلــي عــَُفي" ودرســت فيكتــور هيجــو 

                                                                                                                         
ْلـرغمأرغـم اهللا أنفـه، ا : ٣٣٤ : ١فـي الزاهـر : رغـم = =   = = . الـرغم مـن أنفـهذلك علـى   ّ :

قــد فعلــت : يقـال . المـساءة والغــضب: ًوالـرغم أيــضا . ّكـل مــا أصـاب األنــف ممـا يؤذيــه ويذلــه

: وعـن ابـن األعرابـي وأبـي عمـرو . علـى غـضبه ومـساءته: كذا وكذا على رغم فالن، معنـاه 

َّبالرغام، والرغام ] اهللا[ّعفره : معنى أرغم اهللا أنفه    . ٌتراب يختلط فيه رمل: َّ
] األدب[ وقـال هـو فـي أحمـد والبخـاري فـي ٩٠١ بـرقم ٣٣٦ : ١صـاحب كـشف الخفـاء ذكره   )١(

  .المفرد وفي مسلم والترمذي عن النواس بن سمعان



 ٣١٩

ّإنمــا يعــديان إلــى اآلثــار المكتوبــة َ قــرأت " و)١("هيجــو فيكتــور درســت كتابــات: " فيقولــون .ُ

   .)٢("آثار المرتين

ًوهناك عدا ما ذكرنا أساليب عدة يكثر النزاع حول اعتبارهـا عربيـة أو أعجميـة ٌ ّ ِ ُ. 

اء  لكــن الفــصحاء لــم يــستعملوها اســتغن،ّويمكــن أن يقــال بوجــه اإلجمــال إنهــا عربيــة

ـــة حتـــى نهـــض أبطـــال الترجمـــة فـــي القـــرن الماضـــي  عنهـــا بغيرهـــا أو اســـتعملوها بقل

 والســـيما أن تلـــك األســـاليب ،ًفاضـــطروا إلـــى اســـتعمالها توفيـــة لحـــق الترجمـــة الحرفيـــة

ُوردت بكثــرة مملــة فــي الكتابــات اإلفرنجيــة ؛ ومــن يومئــذ شــاعت تلــك األســاليب علــى  ٍ

ّألسنة كتابنا وفي لغة صحافتنا ولغة ا    .لتخاطب بينناُ

  : فمن هذه التعابير الشائعة قولهم 

 A l'égard de  ...............................................وبالنظر إلى

  .........................وفي الوقت نفسه جاء فالن
En même temp 

  ...... ولقحه ضد الكوليرا.فالن يعمل ضد فالن
Contre lui 

  ............).ً إضاعته عبثايعنون(قتل الوقت 
Tuer le temps 

  .......فالن يمثل المجمع في الحفالت الرسمية
Représenter 

  .............هم عشرة على األقل أو على األكثر
Au moins ou au plus 

  ........................أعطى رأيه في هذه القضية
Donner son avis 

  ..............الناسأقول هذا وبالحرى يقوله كل 
Plutôt 

  ................).أي اعتنى به(سهر على كذا 
Veiller sur 

                                                 
 ومـن أشـهر . لـه عـدة دواويـن شـعرية،ّ شاعر وروائي وكاتب فرنسي١٨٨٥ – ١٨٠٢فيكتور هوجو   )١(

وقـد لعـب . ردام دي بـاريسسـاء ونـوتوتـرجم عـدد مـن رواياتـه إلـى العربيـة كالبؤ" هرنـاني " مسرحياته 

ًهوجو دورا سياسيا خطيرا في سياسة بالده ً   . الميسرةعن الموسوعة.ً
.  شـاعر وروائـي فرنـسي، عمـل بالـسياسـة١٨٦٩ – ١٧٩٠الفونس مـاري لـوي دي : المرتين   )٢(

 ١٨٤٩" اعترافـــات " ومـــن آثـــاره " البحيـــرة " وفيـــه قـــصيـدته " خواطــــر شــــعرية " مـــن دواوينـــه 

  .عن الموسوعة الميسرة. ١٨٤٩" جرازيال " واية ور
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  ...................ألقى المسألة على بساط البحث
Mettre une affaire sur 

ويوشك أن يكثـر " الطاولة الخضراء " وقد أخذ كتاب الصحف يستعملون تعبير 

  ."بساط البحث " حتى يزاحم عبارة 

  ...........................لمسألة اآلن تحت الدرسا
 

 ..............المسألة اآلن قيد التحقيق أو قيد البحث
 

  ................................هذه مسألة جوهرية
Essentiel 

  ...............بعبارة أصح هو كذا وكذاأو األمر كذا وبعبارة أوضح 

  ................................جو السياسة مكهرب
Electrisé 

  



 ٣٢١

)٣(  
  : ًأما األساليب التي ال نزاع في عجمتها فكثيرة جدا منها قولهم 

  ...........................ًعاش ستة عشر ربيعا
Il a vecu seize printemps 

  ............................. الرماد في العيونّذر
Jeter de la poudre aux yeux 

  .................ن يكسب خبزه بعرق جبينهفال
Gagner son péin à la sueur 
de son front  

  ...............فالن ال يرى أبعد من أرنبة أنفه
Il ne voit pas plus loin que 
le bout de son nez 

  ...)أي يعرض نفسه للخطر(فالن يلعب بالنار
Jouer aver le feu 

  ...............................ال جديد تحت الشمس
Rien de nouveau sous le 
soleil  

  ..ًأعطاه فرمانا على بياض أي أعطاه ملء السلطة
Donner carte blanche plein 
pouvoir 

  ..........................)في االنتخاب(أعطاه صوته  
Donner sa voix 

  .....................................قبض على دفة الحكومة
Tenir la gouvernail de 
l'Etat. 

 Fleurir، Le commerce  ...ازدهرت التجارة.أزهرت المعارف.أزهر العمران
fleurissait 

  ..................................... سادت الفوضى.ساد الجهل
Régner 

ســاد زيــد :  فيقولــون ،والعــرب إذا نــسبوا الــسيادة نــسبوها إلــى األشــخاص واألقــوام

   .وسادت العرب

  ........ً أو مثل دورا في هذه القضية،ًفالن لعب دورا
Jouer un role 

  ...............................................فالن يؤيده الرأي العام
Opinion générale 

    . فالن ينقذ الموقف،فالن رجل الساعة

  ............................).أي باحتقار(ف شفتيه ّكلمه بطر
Du bout des lèvres 

  ...................................................وأقول أنا في دوري
A mon tour 

" دوري"مكـان " نـوبتي"ً هذا التركيب عربيا فوضع كلمة وحاول بعضهم أن يجعل

  . ً وبقي األسلوب أعجميا ال يعرفه العرب،لكنه لم يوفق في محاولته
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  .....................................العالئق بين الحكومتينتوترت 
Rapports tendus 

ّتلبد جو السياسة بالغيوم ّ.................................................  
S'embrunir 

  ....................الشيء الفالني حجر عثرة في سبيل كذا
Pierre d'achoppement 

  ...................................................... الغدإلى. إلى الملتقى
Au revoir. à demain 

  ........................................فالن يصطاد في الماء العكر
Pêcher en eau trouble 

  ....................شرب على صحة فالن أو شرف فالن
A l'honneur de 

شــرب : ( المتــأخرون تعبيـر نـا وقــد اسـتعمل كتاب.التعبيـروالعـرب ال يعرفـون هــذا 

 .أسلوب عربـي فـصيحأنه  وشاع بينهم . بمعنى شرب على صحته)فالن نخب فالن

ــــــي  ــــــذي ف ــــــاموس لكــــــن ال ــــــشربة العظيمــــــة " الق ــــــال وهــــــي بالفارســــــية " النخــــــب ال ق

وهــــو  )الــــصاغاني(تفــــسيرها بالدوســــتكاني إلــــى اإلمــــام التــــاج  وعــــزا ،)١("دوســــتكاني"

 ويظهــــر أن معنــــى . فيكــــون أعلــــم باللغــــة الفارســــية مــــن زمالئــــه اللغــــويين،انيخراســــ

 ومــن ثـــم فــسرها بـــذلك .أن يــشرب الـــشارب الخمــرة علــى صـــحة صــديقه" دوســتكاني"

ً اعتمــادا علــى قــول ،وغيــره مــن أربــاب المعــاجم المعاصــرين )٢(أقــرب المــواردصــاحب 
فقــد اقتــصر علــى قــاموس ال أمــا .هــو بالفارســية دوســتكاني" ْالنخــب " الــصاغاني إن 

ٕ وانما ذكر مـصححه ،لذلكلسان العرب  لم يتعرض ،"النخب الشربة العظيمة " قوله 
   . فليحرر،في هامشه أن النخبة الشربة العظيمة

 Rire jaune  )أو صفراوية(ضحك ضحكة صفراء 

 Milieu  .................................. األوساط السياسية.تأثير الوسط

    وفالن فعل كذا أو .ً بصفته حاكما للبالدفعل كذا

                                                 
 وقــال الروس إنهــا Toaster واشــتقوا منهــا فعــل Toastوباإلفرنــسية  ((:علــق المؤلــف بقولــه   )١(

  .))إنكليزية، وهو وهم ألنها فارسية كما قال الصاغاني
الخـوري  لـسعيد ،"ُأقـرب المـوارد فـي فـصح العربيـة والـشوارد" هـو معجـم لغـوي اسـمه : أقرب الموارد   )٢(

وتـــولى  = =  = =  ببيـــروت الـــذي درس العربيـــة فـــي مدرســـة اليـــسوعيين١٩١٢– ١٨٤٩الـــشرتوني

عـــن .  م١٨٨٩=  هــــ ١٣٠٧  وقـــد نـــشر معجمـــه المـــذكور عـــام.ً عامـــا٢٢تـــصحيح مطبوعـــاتهم 

 .٧١٦ : ٢والمعجم العربي . األعالم
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 En qualité de، Comme un   كذا كمؤرخ أو كشاعر أو كصحفي أو كرجــل قال

    عركه الدهر  مسن

 Permettre  ..............................اسمح لي أن أعطيك نصيحة تنفعك

 Simple. simplicité  ........... قال ذلك ببساطة،مسألة بسيطة، رجل بسيط

  .فارسية األصل" ًساذجا " على أن.تغني عن كلمة بسيط" َساذج"ولعل كلمة 
 

    ، درس سطحي، معرفة سطحية،ترجمة سطحية

 Superficie  ...............................................................ّبحث سطحي

ّدسائس فالن تغذي الفتنة ُالصحافة الجاهلة تغذي .ُ ِّ  

 Nourrir  .................................َالرأي العام أسوأ تغذية

 Liquider  ...... التصفية القضائية.تصفية المحل التجاري

   كانت الحفلة تحت إشراف فالن أو تحت رعاية

 Sous les auspices  .................................................معالي الوزير

 . وبعــين فــالن.ٍ وعــين مــن فــالن.عربيــة جــرى كــذا علــى عــين فــالنويقــال فــي ال
َولتصنع على عيني وفي القرآن الكريم  ْ ُ  ] ٣٩ : ٢٠طه[.  

  

  .)٢( وتأثر بها إلى حد)١(قرأ كتب أناطول فرانس
  ......................................َّأو تأثر بها إلى درجة

 
Jusqu'à. A tel point que 

حتــى نطلــع الراســين : "نفــاق منــا الــدارج للداللــة علــى االقتــصاد فــي اإلونقــول فــي كال

  : إنما يفسره لنا األسلوب اإلفرنسي وهو قولهم " الراسين سوا : "وقولنا. "سوا
 Pour que nous puissions joindre les deux bouts de l'année. 

                                                 
د مـن كتبـه ورواياتـه إلـى ُ كاتب وروائـي فرنـسي، تـرجم عـد١٩٢٤ – ١٨٤٤: أنا طول فرانس  )١(

 ... تاييس والزنبقة الحمراء: العربية، منها 
 ثـم ظفــرت فـي نهايــة األرب )درجـة قــدر( أو )أو درجــة(واألتــراك يقولـون ((: علـق المؤلـف هنــا بقولـه   )٢(

 ابـن سـينا أفـضل الـسمك فـي جثتـه مـا وقـال الـشيخ( فـي وصـف الـسمك )٣٠٧ صفحة ١٠جزء (
ويختــار مــن الــسمك الــصلب اللحــم مــا هــو أصــغر ومــن (أن قــال إلــى ) ًكــان لــيس بكبيــر جــدا

هو مما نحن فيه، وظاهره أنه من ) إلى حد ما(فقوله ) الرخص اللحم ما هو أكبر إلى حد ما
 هـــ فهــل هــذا التعبيــر ٧٣٢ هـــ ال النــويري المتــوفى عــام ٤٢٨مقــول ابــن ســينا المتــوفى ســنة 

 الترك القدماء ؟ وال يخفـى أن ابـن سـينا عربي فصيح او دخيل أو مولد أو مترجم من أساليب
 )).عاش في بخارى في عهد الدولة السامانية التركية
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يكـون الطرفـان ومـا  ف. أولهـا وآخرهـا،ففهمنا بـذلك أن المـراد بالراسـين رأسـا الـسنة

 فــال نبــذر فــي رأس الــسنة ثــم نحتــاج إلــى ،بينهمــا بــسبب االقتــصاد ســواء فــي النفقــة

وهـو معهـود فـي التغليـب ً وتسمية الطرف األخير رأسا من بـاب .االستدانة في آخرها

    .فصيح الكالم

يريـــدون زيـــادة إيـــضاح األمـــر أو " وضـــع الـــنقط علـــى الحـــروف: "ومنهـــا قـــولهم 

ٌموض عنه بحيث ال يبقى فيه مجال للتردد أو التشكيك وهـو تعبيـر الخبر وكشف الغ

ـــسيين  ـــأخرة مترجمـــا عـــن قـــول اإلفرن ـــة المت ـــة العـــرب فـــي هـــذه األزمن ـــين الكتب ًشـــاع ب

)Mettre les points sue les (i))  ويظهــر مــن هــذا أن المــراد مــن وضــع الــنقط ّ
قــروء ولــو لــم وال يخفــى أن هــذا الحــرف م) i(وضــعها علــى حــرف الهجــاء الفرنــسي 

ً لكن وضع النقطة يزيده إيضاحا وبعدا عن الممـاراة والجـدل فيـه،عليهتوضع النقط  ً، 

  .ًأو بعدا عن االشتباه بغيره
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)٤(  
  

تعـذيب "و" ٌفالن عظيم بكل معنى الكلمة : "ومما يلحق باألساليب الدخيلة قولهم

َّ ومعــذب الــضمير، وضــميري يعــذبني،الــضمير   " يــوبخني وضــميري، تــوبيخ الــضمير،ُ

)Remords( .  

َولعل االستعمال الفصيح في هذا ما في القرآن الكـريم  ََّّالنفس اللوامـة ] القيامـة 

 وربمــا كــان الفــصيح )Innocent("  كلمــة شــكر بريئــة.نقــد بــريء: " ويقولــون .]٢: ٧٥

الكاتـــب أو : "ويقولـــون "  مـــن شـــوائب ســـوء النيـــةأي" خـــالص وخالـــصة"فيـــه أن يقـــال 

ــــشاعر الال ــــشاعر أو الكاتــــب الملهــــم" و)Brillant(" مــــعال ــــوا وصــــف"ال ــــد أهمل هما ، وق

ْبـــالمفلق والخنذيـــذ ِ ِْ وترجمتهـــا بـــذلك خيـــر مـــن ترجمتهـــا  )Inspiration(لهـــام ترجمـــة  واإل.ُ

 ،"ُنفعــل كــذا علــى ضــوء كــذا : " ويقولــون . ه بــوحي النبــوةي يحــسن تخصيــصْبــالوحي الــذ

ٌوهـو كثيـر " " عمـره لـألدب ولـألدب وحـدهًجـدا خـصص ّومتحمـسين ّكان القـوم متحمـسين "
ًوكثيــر جــدا  طــه  وفــي كتابــة األســتاذ ،وقــد كثــر أمثــال هــذا التعبيــر فــي الكتابــة العــصرية" ٌ

فــي فكتــور هوغــو  قــال .يةـوهــو متــرجم عــن اإلفرنــسخاصــة حتــى نــسب إليــه  )١(حــسين

 J'ai refléchi(:  مــا نــصه )Lettres à la finacée(: كتابــه تحــارير إلــى الخطيبــة 

longtemps et bien longtemps( ًأي فكرت طويال وطويال جدا ً ً.   

ُلكل جريدة خطتهـا: "ويقولون  ّ ِ ُ لكـل أرض طبيعتهـا،ّ :  والعـرب يقولـون فـي مثلـه."ٍ

ّلكــل جريــدة خطــة أو كــل جريــدة لهــا خطــة ِ ٍ ِ ٍُّ  أم علــى قلــوب أقفالهــا علــى أن آيــة .ٌ

:  ويقولـــون. الجديـــد االســـتعمال ربمـــا شـــهدت بـــصحة هـــذا التعبيـــر.]٢٤ : ٤٧محمـــد [

 وهـــم )élements(" كـــذا وكـــذا وعناصـــر القـــصة .عناصـــر األدب العربـــي كـــذا وكـــذا"

                                                 
 ١٩٧٣ – ١٨٨٩=  هــ ١٣٩٣ – ١٣٠٧(طه بن حـسين بـن علـي بـن سـالمة : طه حسين   )١(

كان من أعضاء المجمع المراسلين بدمـشق ثـم . دكتور في األدب، ومن كبار المحاضرين) م

 .٢٣١ : ٣عن األعالم . صرًرئيسا لمجمع اللغة بم
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 ولــذا تــراهم ،يريــدون بالعناصــر األجــزاء األصــلية المعنويــة التــي يتــألف منهــا الــشيء

 ثــم .تحليــل القــصة إلــى عناصــرها: فيقولــون " تحليــل " اســتعملوا مــع العناصــر كلمــة 

 وال .وتحليــل شــاعرية الــشاعرتحليــل الــشعر : تعمال كلمــة تحليــل فقــالوا توســعوا فــي اســ

اإلفرنـسية بمعنـى تفـصيل الـشيء  )Analyse ( عـن كلمـةإال مترجمة" تحليل " أظن كلمة 

ّ ويمكـن أن يقـال إن .ٕ مما يـؤدي إلـى إيـضاحه واظهـار خفايـاه،وتفريقه إلى أجزائه األصلية
 )١(صــاحب المخــصص فــإن ،قــرب مــن هــذا المعنــىمــؤلفي العــرب اســتعملوا التحليــل فيمــا ي

  :  قال )٢٢٠  ص١٤جزء (

ْوكــل عقــد فــي هــذا البــاب " َ أبــي  و،)٢(فألبــي بكــر الــسري وكــل تحليــل ،لــسيبويهّ

" مــا نريـده بكلمــة " العقـد "  فكأنــه يريـد بكلمــة .اهــ " )٤(أبــي ســعيد و)٣(علـي الفارســي

يــضاح والتفــسير وبيــان الجزئيــات  فظــاهر أنــه أراد بهــا اإل)تحليــل( أمــا كلمــة ."المــتن 

   .المنطوية في عبارة المتن

                                                 
 م، أبـو الحـسن، ١٠٦٦=  هــ ٤٥٨هـو ابـن سـيده علـي بـن إسـماعيل ت صاحب المخصص   )١(

  . ٢٦٤ : ٤عن األعالم . إمام في اللغة وآدابها عاش ومات في األندلس
 م أحـد أئمـة ٩٢٩=  هــ ٣١٦هو ابن السراج محمد بن السري بـن سـهل ت: أبو بكر السري   )٢(

 : ٦عــن األعـــالم . ولـــه كتــب ورســـائل.  صــاحب كتـــاب األصــول فـــي النحــو.األدب والعربيــة

١٣٦. 
 م ٩٨٧=  هـ ٣٧٧ّالحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل ت : أبو علي الفارسي   )٣(

ّ هــ وتجـول فـي كثيـر مـن ٣٠٧ودخل بغـداد عـام " فسا " أحد األئمة في علم العربية، ولد في 
 .١٧٩ : ٢عن األعالم . اد إلى فارس هـ ثم ع٣٤١البلدان وقدم حلب 

عـالم بـاألدب .  م٩٧٩=  هــ ٣٦٨الحسن بن عبـد اهللا بـن المرزبـان الـسيرافي ت : أبو سعيد   )٤(

 .١٩٦ : ٢عن األعالم . له شرح كتاب سيبويه. سكن بغداد وتولى نيابة القضاء. والنحو
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 وفـالن .)٣(اننـري ةـ مدرس.)٢(األفالطونية المدرسة .)١(الغزاليةالمدرسة : "ونـويقول

واآلراء التـــي  ويريـــدون بالمدرســـة مجموعـــة التعـــاليم .إلـــخ" تـــأثر بمدرســـة الفيلـــسوف فـــالن 

ّأصــبحت مــذهبا للعــالم يميــزه عــن غيــره ِ  .)école(لتعبيــر أو االصــطالح ترجمــة  ا وهــذا.ً

، ويـشبهه فـي العربيـة إطـالق كلمـة هذا االصطالح والتجوز فـي اإلطـالقوالبأس في 

ْقطرب أنشد .على العلماء بالشيء الخبيرين به" ّالكراسي "  ُ)٤( :     

  ]من الطويل[        

ٌتحــف بهــا بــيض الوجــوه وعــصبة  ُّ

  

ُكراســـي باألحـــداث حـــين تنـــوب   ّ
)٥( 

 .أن رجـال تلـك العـصبة علمـاء باألحـداث" ّكراسي باألحداث"الوا إن معنى وقد ق

ّخير هذا الحيوان األناسـي: "األساسفي الزمخشري وقال  ُّ وخيـر األناسـي الكراسـي.ُ ّ "

ّوسع كرسيه السموات في آية " ّالكرسي " ّ وفسر بعضهم .أي خير الناس علماؤهم
   . بالعلم.]٢٥٥ : ٢البقرة [ واألرض

األســـتاذ فـــالن صـــاحب كرســـي فـــي الجامعـــة " تعابيرنـــا المدرســـية الجديـــدة وفـــي 

   . أي أنه أحد علمائها،وربما أتى وقت قلنا فيه أحد كراسي الجامعة" الفالنية 

                                                 
 بـن محمـد الغزالـي الطوسـي نسبة إلى أبي حامـد الغزالـي محمـد بـن محمـد: المدرسة الغزالية   )١(

 .٢٢ : ٧ترجمته في األعالم .  م١١١١=  هـ ٥٠٥ت 
. م فيلسوف يوناني تتلمذ على سـقراط. ق٣٤٧نسبة إلى أفالطون ت : المدرسة األفالطونية   )٢(

 .١٨١: انظر الموسوعة العربية الميسرة 
ًألــف كتابــا .  فرنــسي م مــؤرخ وناقــد ومستــشرق١٨٩٢نــسبة إلــى أرنــست رينــان ت : مدرســة رينــان   )٣( ّ

 .٩١٣انظر الموسوعة العربية الميسرة ). ترجم إلى العربية(عن ابن رشد والرشدية 
.  باللغـة واألدب عـالم،ْنحـوي:  م ٨٢١=  هــ ٢٠٦هـو محمـد بـن المـستنير بـن أحمـد ت : ُقطرب   )٤(

  .٩٥ : ٧عن األعالم . ًترك آثارا لغوية. من أهل البصرة
وفـــي ) كرســـي(نـــسوب فـــي عـــدد مـــن المراجـــع فقـــد ورد فـــي أســـاس البالغـــة ورد هـــذا البيـــت غيـــر م  )٥(

: ١ وفـــتح القـــدير ٢٨٠: ٢ والبحـــر المحـــيط ٢٧٧ : ٣ والقرطبـــي ٣٨٥: ٢المحـــرر الـــوجيز 

  .  وغير ذلك٥٤٥ : ٢ّ والدر المصون ٣١٢
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 كمــا قــرأت ،بمعنــى التــسوية بــين الــشيئين" علــى قــدم المــساواة"ًونــستعمل كثيــرا جملــة 

ل في الشرائع أن يكون تطبيقها على واألص: " في مقال لبعض األساتذة المصريينًأخيرا

وهـــو تعبيـــر أعجمـــي يـــستعمل " ّدم المـــساواة دون تمييـــز وال تحيـــزجميــع الـــسكان علـــى قـــ

قل هل  وقد ترجم بعض مترجمي القرآن آية ."على السواء"ء العرب مكانه كلمة فصحا

   .]٩ : ٣٩الزمر [ يعلمون والذين ال يعلمونيستوي الذين 

 Peut-on mettre sur lq meme pied d'égalité ceux qui savant et(: بقولـه 

ceux qui ne savant pas ?(  .  
  

)٥(  
  

اعتنـق : "لهم ؛ مـن ذلـك قـودخيلة ما عليه مسحة دينيـة مـسيحيةوفي األساليب ال

. جأي لـــم يتـــزو" الن ولـــم يعـــرف امـــرأةمـــات فـــ" و)Embrasser(" فـــالن الـــدين الفالنـــي

َحــرق البخــور أمامــه"و ُ أي مدحــه بــإفراط  (Encenser)" خــور الثنــاء بــين يديــهحــرق ب"و" َ

ًأو كرمــه تكريمــا دينيــا ً ذهــب فــالن ضــحية " و،" أغراضــهّضــحاه علــى مــذبح: " ويقولــون.ّ

 بـالد َّبشر بدينه أو تعاليمه أو بـاآلداب العربيـة فـي"و )Sacrifier، Sacrifice( "مبدئه

 فـي نظيـر ذلـك ،"عـل كـذا وكـذاٌة هي المرأة التـي تفشرير"و" ٌمبارك هو الرب"و" أميركا

ًولــو جعلنــا النكــرة خبــرا مقــدما لمــا كــان ثمــة  ،مــن التراكيــب التــي جعــل فيهــا المبتــدأ نكــرة ً
 واألســلوب .للتفرقــة بــين الخبــر والــصفةحاجــة إلــى ضــمير الفــصل الــذي إنمــا يــؤتى بــه 

رأة المــ" و،" أو المبــارك الــرب،الــرب مبــارك: "العربــي فــي أمثــال هــذه التراكيــب أن يقــال 

" البكــاء وصــرير األســنانوهنــاك : "ويقولــون " عــل كــذا شــريرة، أو ليــست إال شــريرةالتــي تف

ـــان فليـــسمع"و ـــا(وفـــي "َصـــب عليـــه جـــام غـــضبه " و)١("ومـــن لـــه أذن قـــال " : " )رؤيـــا يوحن

                                                 
ْمـن لـه أذن فليـسمع مـا  : ٣٣٨ في األصـحاح الثـاني مـن العهـد الجديـد ص ّرؤيا يوحنافي   )١( َ

 . ه الروح للكنائسيقول
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 ويوشـــك أن يكـــون مـــن .)١("بوا جامـــات غـــضب اهللا علـــى األرضُللمالئكـــة امـــضوا واســـك

ًوقـد شـاع اسـتعمالها أخيـرا فـي الـصحافة " حقـل " ّتجوز بكملة ِاألساليب الدينية المترجمة ال
فـــالن قـــضى " و"فـــالن مـــن أكبـــر العـــاملين فـــي حقـــل الوطنيـــة : "  فهـــم يقولـــون ،الـــسورية

   .إلخ"  أو في حقل الوطن.حياته وهو يشتغل في حقل المصلحة الوطنية

  

)٦(  
  

ســـاليب  فـــي اســـتعمال األِإن بعـــض الفـــضالء اشـــترط: ر المقـــال قلنـــا فـــي صـــد

َاإلفرنجية أن تكون مما يالئم الذوق العربي السليم ًإن فـي هـذا الـشرط عـسرا :  وقلنـا .َ َّ

ًبينا الختالف األذواق ً فما رآه هـذا فـي ذوقـه بـشعا قبيحـا . وتباين المشارب والثقافات،ّ ً ِ

ـــين األســـاليب  ـــا البـــت فـــي تعي ـــك ال يمكنن ُّعـــده اآلخـــر مقبـــوال حـــسنا ؛ ومـــن أجـــل ذل ً ً ّ
 وهـا نحـن نـذكر مـن تلـك .فـي ذلـك بل ال يمكن وضع قاعدة يرجـع إليهـا ،المستهجنة

" عــصارة دمــاغي ت أنفــد: " لهم و فمنهــا قــ،نــا يــستهجنهمــا رأينــا بعــض أدبائاألســاليب 

ُفـالن دودة كتـب : "فـي وصـف الـذي يعكـف علـى مطالعـة الكتـب نجليـز إلاوقول  ُ وقـول " ٌ

جليـد المـرآة : " وقـول اآلخـر " الموسـيقى ًأجراس تقرع معا كأنها أتون من : فيكتور هيجو 

أي أنـــه يطـــوي " إن كتـــب فـــالن كلهـــا آذان كـــالب : "  وقـــول مـــن قـــال .يعنـــي زجاجهـــا" 

 Pli fait au أن من معاني األذن )٢(معجم الروس وفي .أطرافها ليرجع إليها حين الحاجة

feuillet d'un livre.صـف فـي و وقـال اآلخـر . ومعنـى ذلـك طيـة فـي طـرف ورقـة الكتـاب

                                                 
ــافــي   )١( ــا يوحن ًا وســمعت صــوت : ٣٥٠:  فــي اإلصــحاح الــسادس عــشر فــي العهــد الجديــد ّرؤي

ًعظيمـــا مـــن الهيكـــل قـــائال للـــسبعة المالئكـــة  امـــضوا واســـكبوا جامـــات غـــضب اهللا علـــى : ً

  .األرض
كثيــرة  وشــهر بقواميــسه ال. مــن علمــاء النحــو واللغــة، فرنــسي١٨٧٥- ١٨١٧بييــر الروس : الروس   )٢(

  .لميسرةعن الموسوعة ا. التي تدل على اطالع واسع وعلم غزير



 ٣٣٠

  واســــتهجن صــــديقنا األميــــر."نامــــت فــــي ســــريرها الــــشتائي: "أزرار األزهــــار فــــي براعمهــــا 

 واسـتقبح ."ّفـالن يـشتغل ضـد فـالن: " فـي مثـل قـولهم)ضـد( اسـتعمال كلمـة )١(شكيب

ْقــولهم فــي خطبــة المــرأة آخــر  مــع أن آخــرين ربمــا ال يــستقبحون هــذا " يــدهاطلــب : "ِ

   .التعبير

َفـــال جـــرم أن يكـــون تح  َ الدخيلـــة غيـــركـــيم الـــذوق الخـــاص فـــي اختيـــار األســـاليبَ

ٌ إذ لكل كاتب ذوق،ممكن التطبيق َ وكل كاتب وذوقه.ٍ ٍ  . من وراء األذواق بالمرصـاد والنقد.َّ

 مـادام  إيـصاد البـاب فـي وجههـا وال يحسن. ال ينبغي التشاؤم بهذه األساليب الجديدةنإذ

  .ّيردّأذن ويصد ويقبل والنقد كالحاجب على الباب ي

َّوالطريقـة المعبــدة فــي ذلــك أن مـن عــرض لــه  لوب ال عهــد إحـدى اللغــات أســفــي َّ

ُذوقـه ٕ واذا اتفـق أن كـان .َّ وأحب نقلـه إلـى العربيـة فليفعـل، واستساغه ذوقهللعرب به،
ً أو كان األسلوب في نفسه سمجا عقيما،ًسقيما ً ْ َ  كان على جهابذة اللغـة واألدب أن يزيفـوه ،ُ

ََهجنتـهُويعلنوا قبحه و ْ  وتداولتـه ،ً ومـع هـذا كثيـرا مـا شـاع األسـلوب القبـيح. فيتحامـاه النـاس،ُ

ِاألفـــواه واألقـــالم بـــرغم نقـــد جهابـــذة األدب لـــه وزرايـــة الـــرأي العـــام عليـــه : "  وهـــذا كقـــولهم .ِ

ِضحاه على مذبح أغراضه  َصب عليه جام غضبه "و" ّ ُمجامع لغويـة  والبالد التي فيها ."َّ
 والوســائل ،المقــدرة الــشاملة األســلوب القبــيح بمــا لــديها مــن لــى إماتــةيمكنهــا أن تعمــل ع

   . الملكي كما هو المنتظر من مجمع اللغة العربية.الكافلة

ّبــاألمس مقــالين لفاضــلين ســوري ومــصري ؛ فــاألول منهمــا اســتعمل فــي وقــرأت  ّ
ن يريـدون  وقـال إن الفرنـسيي)Le revers de la médaille(" قفا المداليا " مقاله تعبير 

ًبهــذا التعبيــر أن الــشيء مهمـــا كــان ظــاهره حــسنا جمـــيال ّ البــد أن يبقــى فــي بعـــض ،ً
هو ما اصطلحنا على تسميته بالوسام أو " والمداليا " جوانبه نقص ينبغي التفطن له 

                                                 
 ١٩٤٦=  هـــ ١٣٦٦ت ( هـو شـكيب بــن حمـود بــن حـسن بـن يــونس أرسـالن األميـر شــكيب   )١(

ُعالم باألدب والسياسة، مؤرخ، من أكابر الكتـاب ينعـت . من ساللة التنوخيين ملوك الحيرة) م ُ ّ
 .١٧٣ : ٣عن األعالم .  العلمي العربي بدمشقوكان من أعضاء المجمع. بأمير البيان



 ٣٣١

 )١(الــبالغشره فــي نــّ أمــا الفاضــل المــصري فقــد جــاء فــي مقــال لــه .النيــشان أو النــوط

ِم القراء سـماع دقـة الجـرس األخـرى ُّال أحب أن أحر: " قوله  َ َ أي سـماع جـوابي بعـد " َ

ُأن ســمعوا كــالم منــاظري يريــدون بــه أن الواجــب انتظــار وهــو أســلوب فرنــسي :  قــال .َ

ٌ وقد شاع بيننا اليـوم تعبيـر .)L'autre son de cloche(:  فهم يقولون .جواب الخصم
ُ وال أعلم أترجم ."ّخرى للمتهم لنخبئ األذن األ: " آخر بمعنى هذا التعبير وهو قولنا 

مجمـع :  ونبت في تربة أدبنا ؟ فوظيفة ،هذا التعبير من لغة أجنبية أم تولد في لغتنا

ـــسيين المـــذكورينإذن" اللغـــة العربيـــة الملكـــي   فـــيعلن ، أن ينظـــر فـــي التعبيـــرين الفرن

 حتـــى إذا كـــان مـــن رأيـــه قبولهمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك فـــي معجمـــه ،قبولهمـــا أو رفـــضهما

 وكـــذلك يفعـــل فـــي كـــل أســـلوب أعجمـــي تـــسرب إلـــى لهجتنـــا أو انـــساب فـــي ،جديـــدال

   .كالمنا أو كتابتنا ؟

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . جريدة البالغ: البالغ   )١(



 ٣٣٢

  ّأقوال المتقدمين في المعرب والتعريب
  )رأي الجاحظ في استعمال الكلمات العامية(

  

بعـد أن ذكـر كتـاب الحيـوان  مـن الجـزء األول مـن ١٣٦ في ص )١(الجاحظقال 

وال تنكـر قـولي وحكـايتي عنـه بقـول ملحـون مـن (كـالم ملحـون فيها َّالنظام ًقصة عن 

ُإن اإلعـــراب يفـــسد :  وأنـــا أقـــول – )ًإن كنـــت ســـبعا( ولـــم أقـــل )إن كنـــت ســـبع(قـــولي  َ َّ

 ألن ســامع ذلــك الكــالم أعجبتــه ،َّنــوادر المولــدين كمــا أن اللحــن يفــسد كــالم األعــراب

ْدخلـت علـى هـذا األمـر  فـإذا . وذلـك المخـرج وتلـك اللغـة وتلـك العـادة،تلك الصورة َ َ َ– 

ّالــــــذي أضــــــحك بــــــسخفه وبعــــــض كــــــالم العجميــــــة التــــــي فيــــــه   حــــــروف اإلعــــــراب –ِ

َّ والتثقيـــل وحولتـــه إلـــى صـــورة ألفـــاظ األعـــراب الفـــصحاء وأهـــل المـــروءة )٢(والتخفـــيض
 فـي ص )٣(ًوقـال أيـضا. ) انقلب المعنى مع انقالب نظمه وتبدلت صـورته–والنجابة 

ْن الحـــديث علـــى أنـــه مـــضحٕوان كـــا(مـــذكور  الكتـــاب الحيـــوان مـــن ٣ ج١٢ ٍك وملـــه ُ ْ ُ
ُوداخل فـي بـاب المـزاح  واسـتعملت فيـه اإلعـراب انقلـب عـن )أي المطايبـة(ّ والطيـب ،ٌ

ُفة بالجزالــة صــار الحــديث الــذي ٕ وان كــان فــي لفظــه ســخف ثــم أبــدلت الــسخا.جهتــه َ
َضع على أن يسر النفوس يكربها ويأخذ بأكظامهاُو ُُ َ َْ َّ   .  اهـ)٤()ُ

ّلـــه در الجـــاحظفل ِ َمـــا أدقـــه وأعلـــى كعبـــه فـــي ف! َّ َ  وفـــي صـــبح .ْهـــم معنـــى البالغـــةّ

ٌ ومقدمــة عيــون األخبــار فــي جزئــه األول كــالم نفــيس فــي )١٧٣ ص ١ج(األعــشى 
ِ محاكــاة كــالم العامــة ومراعــاة ًمعنــى مــا قالــه الجــاحظ مــن أن البالغــة تقتــضى أحيانــا ِ َ

   . ألفاظهم وتعابيرهمِأساليبهم وحكاية

                                                 
  . ط هارون٢٨٢ : ١كتاب الحيوان   )١(
 . والتحقيق: في الحيوان   )٢(
  .٣٩ : ٣: كتاب الحيوان   )٣(
َجمع كظم : األكظام   )٤(   .  بالتحريك، وهو مخرج النفس–َ



 ٣٣٣

َّات األعجمية إذا تكاثرت سلطنا عليھا التعريبالكلم ُ ُ  
  

ُصـاحب العـين((: ّمـا نـصه ) ١٥٣ ص٨ج(المخـصص جاء في 
 الغـاق والغاقـة ،)١(

َ بـط◌ المـاء هنـات حمـر إلـى الـصغر.من طير المـاء ِ ٌ َ ََ ً ّواإلوز . ّ وتـسمى عنـدهم اإلوز،ُّ
ُ والعــرب.ِئتــي لــون زعمــوا وطيــر المــاء أكثــر مــن م.ة وأجنــاسضــروب كثيــر  ال تعــرف َ

 . اهـــ))ألنهــا فــي البطــائح فــي بــالد النــبط: ََوأســماؤها عنــدنا بالنبطيــة :  قــال .أكثرهــا
 عـن )العـين( الـذي أخـذ مـادة كتابـه )٢(ُالليث بن المظفـر هو )صاحب العين(: أقول 

عـن المخـصص  وقد يكني بهـا صـاحب .الطيور كناية عن )ََهنات(الخليل بن أحمد 
ِبـــر عنهـــا بالهنـــات ليـــدل بـــذلك علـــى صـــغرهإ وانمـــا ع،الهـــوام والـــدواب َ  ويظهـــر مـــن .َّ

َالنبطيـــةً ال يـــرى بأســـا فـــي أن يـــستعمل العـــرب الكلمـــات الخليـــلالـــنص المـــذكور أن  َ 
ئتــي ذلــك لتكاثرهــا حتــى بلغــت أكثــر مــن م و،ّاألعجميــة التــي تــسمى بهــا طيــور المــاء

لطيــور مــا  يعتـذر للعــرب عـن وضــع أسـماء عربيــة لتلـك االخليــل وكـأن .لـون أي نــوع
َّدامــــت كثيــــرة إلــــى هــــذا الحــــد ومــــا دام أن العــــرب ال تعــــرف أكثرهــــا توى علــــى ف فــــال.ً

 وهـــذا مـــا عنـــاه الخليـــل بقولـــه ،اســـتعمال تلـــك الكلمـــات واعتبارهـــا كأنهـــا ألفـــاظ عربيـــة
ً ونـضع لهـا ألفاظـا ،ِّة لنا فـي أن نعنـي أنفـسنا أي وال حاج،)ها عندنا بالنبطيةوأسماؤ( َ

ّشـرح الـدرة فـي الشهاب الخفاجي وقال .ا هذه األسماء النبطيةًعربية ما دام عندن
)٣( 

لـــو اقتـــصرنا فـــي األلفـــاظ علـــى مـــا اســـتعمله العـــرب العاربـــة والمـــستعربة ( : ٧٠ص 
   ).ْلحجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعدهم

  ّسيبويه والتعريب والمعربات
                                                 

 هــ وقـد أخـذ عنـه الليـث كتـاب ١٧٥ ت نحـو هو الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي: صاحب العين   )١(

  .العين
َّالليث بن المظفر   )٢( ًكان رجال صالحا انتحل كتـاب العـين للخليـل لينفـق كتابـه : قال األزهري : ّ ً

 .١٩٥٩ برقم ٢٧٠ : ٢انظر بغية الوعاة . ُباسمه ويرغب فيه
ّهو شرح الخفاجي على درة الغواص للحريري: ّشرح الدرة   )٣( ّ .  

  .ّتقدم ذكره. هـ١٠٦٩ت  الخفاجي والشهاب



 ٣٣٤

وكأنهــا مــن (ه ســيبوي أبحــاث نقلهــا عــن )٣٩ ص١٤ج(ًأيــضا المخــصص وفــي 
َّ تتعلــق بالتعريــب والتغييــر الــذي يقــع فــي المعربــات أو إبقائهــا علــى )كتابــه المــشهور

ّ ثم باب ضـمنه كثيـرا مـن الكلمـات المعربـة.حالها َبـن حجـر أوس  مـن ذلـك قـول .ً أو َ
  ]من البسيط[               : يصف ناقته النابغة 

ْوقارفت وهـي لـم تجـرب وبـاع لهـا  َْ َ َ َمن الفصا  ْ ُفص بـالنمي سفـسيرَ ِ ِ ِ
ّ ِّ ُّ

)١( 

ِفصفـصة(َ والفصافص جمـع . أي اشترى لها)باع لها( ّ القـت وهـي معربـة وفارسـيتها )ِْ ّ َ
ْاسبــــست(  أو الــــدراهم التــــي فيهــــا )وهــــي كلمــــة روميــــة(ِّمــــي الفلــــوس مــــن الرصــــاص ُّ والن)َْ

ــ( المنــذر والواحــدة ِ وكانــت بــالحيرة علــى عهــد النعمــان بــن.ُرصــاص أو نحــاس ِّنمي  و )ةُ
ْالسفسير( َّ السمسار وهو أيضا معرب عن الفارسية)ِ ً.   

ًفانظر كيف أن أوسا أو النابغة وهما مـا همـا  ٍ اسـتعمال فـي سـطر واحـد ثـالث –َّ

   .كلمات أعجمية ورومية مألتا البيت وفاضتا عنه
َ ويـــسمى الحمـــل ،٤٣جزئـــه المـــذكور صالمخـــصص وفـــي  ًعمروســـا(َ ْ  وأحـــسبه )ُ

ّبأن العـرب إذا عربـوا كلمـة روميـة أو يونانيـة عربوهـا بـًروميا اهـ وهذا يذكر  ً ً  فـي ٍينسَّ
ً فإن الكلمـات اليونانيـة غالبـا تنتهـي بـسين كبـابوس ،آخرها ليدل على أصلها اليوناني

  ]من الرجز[      : رؤبةقال  : ٤٤ وفيه ص ،وعمروس وفانوس

ُبارك له في شرب إذريط ْ ِ ْ ْ ُ    )٢(وساْ

  ).دريطاؤس( )في اليونانية(لسقمونيا وأصلها وهو ضرب من الدواء وقيل هي ا

  اللغات الثالث واحدة
                                                 

  .٢٨٨سبق تخريجه ص  )١(
والرجـز فـي طبقـات فحـول .  هــ١٤٥الرجز لرؤبـة بـن العجـاج الراجـز المخـضرم المـشهور ت   )٢(

وقف رؤبة على باب سليمان بن علـي يـستأذن، فقيـل لـه :  وجاء في خبره ٧٦٧ : ٢الشعراء 
ُقد أخذ اإلذريطوس:  ِْ .  
  :فقال رؤبة   
ْيا من     َزل الوحي على إدريسُ َ    ومنزل اللعن علـى إبليـس  ِ ْ ُ  
  ِ    بارك له في شرب إذريطوس  وخالق االثنين  والخميـس    
ِواذريكوس    ْ  . دواء مركب مسهل من غير مشقة، ويقوي الحرارة الغريزية: ٕ



 ٣٣٥

   : )٢(َّ ما نصه)اإلحكام في أصول األحكام( في كتابه )١(ابن حزمقال 

ًإن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينـا أن الـسريانية والعبرانيـة والعربيـة التـي هـي لغـة  َّ
 فحـــدث فيهـــا ،كن أهلهـــا واحـــدة تبـــدلت بتبـــدل مـــسا– ال لغـــة حميـــر –مـــضر وربيعـــة 

ْجــرش َ
ّ ومــن القيروانــي ،أهــل القيــروان )٤( كالــذي يحــدث مــن األندلــسي إذا رام نغمــة)٣(

 ونحــن نجــد مــن ســمع . ومــن الخراســاني إذا رام نغمتهمــا،)٥(إذا رام لغــة أهــل األنــدلس
ْفحـص البلـوط(لغة أهل   كـاد يقـول إنهـا لغـة –ٍ وهـي علـى ليلـة واحـدة مـن قرطبـة – )َ

 فإنــه بمجــاورة أهــل البلــدة . وهكــذا فــي كثيــر مــن الــبالد،غــة أهــل قرطبــةأخــرى غيــر ل
ً أخرى تتبدل لغتها تبدال ال يخفى على من تأمله)٦(ألمة  ونحن نجد العامة قد بـدلت .ّ

 وهو في البعد عن أصل تلك الكلمـة كلغـة أخـرى وال ،ًاأللفاظ في اللغة العربية تبديال
 وفـي ثالثـة دنـانير )أسـطوط(وفي الـسوط ) بالعين(فرق ؛ فنجدهم يقولون في العنب 

ّ واذا تعــرب البربــري فــأراد أن يقــول الــشجرة قــال الــسجرة).ثلثــدا( ّ ِّتعــرب الجليقــي ٕ واذا ،ٕ ّ
 ومثـــل هـــذا )ًمحمـــدا( إذا أراد أن يقـــول )مهمـــدا(أبـــدل مـــن العـــين والحـــاء هـــاء فيقـــول 

ُّ فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقـن أن اخت.كثير ِ َ الفهـا إنمـا هـو مـن نحـو مـا ّ
ذكرنــا مــن تبــديل ألفــاظ النــاس علــى طــول األزمــان واخــتالف البلــدان ومجــاورة األمــم 

  .وأنها لغة واحدة في األصل ا هـ

ّصـــاعد األندلـــسيللقاضـــي  )طبقـــات األمـــم(وفـــي 
َّتفرعـــت اللغـــة العبرانيـــة ( : )٧(

   .)٨()والعربية من السريانية

  لى أوزان العربِّھل يشترط في المعرب أن يكون ع
  

                                                 
اإلمـام ]  م١٠٦٤ –٩٩٤=  هـ ٤٥٦–٣٨٤[علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري : ابن حزم   )١(

  ٢٥٤: ٤ عن األعالم.هري ولد بقرطبة وتوفي في بادية لبلةّاألندلسي الظا
  . ٣٦ : ١انظراإلحكام في أصول األحكام   )٢(
ًالحك والهرش، ويريد بذلك احتكاك اللغات جميعا بعضها ببعض: ْالجرش  )٣(   .عن حاشية اإلحكام. ّ
  .المقصود بالنغمة اللهجة  )٤(
  .ّإذا رام نغمة األندلسيّومن القيرواني : في اإلحكام   )٥(
  .بأمة: في اإلحكام   )٦(
صاعد بن أحمد، األندلـسي التغلبـي أبـو القاسـم، أصـله مـن )  هـ٤٦٢ت (: ّصاعد األندلسي   )٧(

  . قرطبة، ومولده في المرية، وولي القضاء في طليطلة إلى أن توفي
  .٦: طبقات األمم   )٨(



 ٣٣٦

 )تكملة إصالح ما تغلـط فيـه العامـة(في كتابه أبو منصور ابن الجواليقي قال 

ـــشطرنج(ومـــا يكـــسر والعامـــة تفتحـــه أو تـــضمه  ـــشين علـــى وزن )ِال ـــل( بكـــسر ال ّفعل َ ْ ِ( 

ْكجردحل َ ْ   . ا هـ)١( بفتح الفاء)ّفعلل( وليس في كالم العرب شيء على وزن .ِ

  : على ما قاله ابن الجواليقي فقال )٢()ّأبو محمد ابن بري(وعلق 

 يقولون هي لعبة الشطرنج وال . بفتح الشين)الشطرنج(المعروف عند أهل اللغة 

ٕ وانمـا كـان يجـب مـا قالـه لـو ،يجب ما قاله من كسر الشين لتكون على أمثلة العـرب

ّكانــت العــرب تــصرف مــا عربتــه مــن ألفــاظ العجــم إلــى أمثلتهــا ؛ فأمــا إذا وجــدنا فــي 
ّم أسماء كثيرة مما عربوه مخالفة ألوزان كالمهم فال وجه لما ذكـركالمه ً  وذلـك نحـو ،هً

فــي ســيبويه  وقــال .ٕربــز ونحــو إبــراهيم واســماعيل وبهــرام وشــقراقِاآلجــر والفرنــد والخ

ربما ألحقته العرب بأبنية كالمهم وربمـا لـم يلحقـوه بـأبنيتهم : ّالمعرب من كالم العجم 

  .)٣(ا هـ

  

  

  

                                                 
 .٤٧:تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة هذا الكالم مع كالم ابن بري الالحق هو في   )١(
 ١١٠٦=  هــ ٥٨٢ – ٤٩٩[ المصري ،هو عبد اهللا بن بري المقدسي األصل: أبو محمد بن بري  )٢(

مـــن علمـــاء العربيـــة النـــابهين، ولـــد ونـــشأ وتـــوفي بمـــصر، ولـــي رئاســـة الـــديوان ].  م١١٨٧ –

 .٧٣ : ٤ألعالم  وا٥٦ : ١٢انظر معجم األدباء . له كتب في اللغة والنحو. المصري
  . ٣٤٢ : ٢) بوالق(كتاب سيبويه   )٣(



 ٣٣٧

ِالدينوري َ َ ْ ّ
  والكلمات األعجمية)١(

  

َفـي علـوم التـاريخ وغيرهـا ممـا لـم يكـن أدبـا وال خطابـة(ربما لم يكتب مؤلـف  ً( – 

ـــاريخي المـــسمى  ـــدينوري فـــي مـــصنفه الت ـــه ال ـــا بأفـــصح عبـــارة ممـــا كتب ّكتاب ّ ّ ِ َ ْ ِّ ـــار (ً األخب

ح اللغــة َصُفــصاحة وجزالــة األســلوب واســتعمال فــٌ فــإن عبارتــه غايــة فــي ال))٢(الطــوال

َأي للملـــك بهـــرام (فلمـــا أتـــى لـــه (( : )٣(٥٨ا ؛ ودونـــك هـــذا المثـــال منـــه ص وشـــوارده ِ

ُ فــي الملــك ثــالث وعــشرون ســنة خــرج متــصيدا فرفعــت لــه عانــة مــن الــوحش)جــور ً. 

َفـــدفع فرســـه فـــي طلبهـــا َ ٍ فـــذهبت بـــه فرســـه فـــي جـــرف مفـــض إلـــى .َ ٍ ُ ُ ٍغمـــر مـــن المـــاءُ ْ َ. 

 وأمـرت بطلبـه فـي ذلـك . المكـان فجاءت إلـى ذلـك.َّ وبلغ ذلك أمه.َ فغرق.فارتطم فيه

   .إلخ)) ً فاستخرجوا تالال من الحصا والرمل فلم يدركوه)البطيحة( )٤(الهور

ِومــع كــل هــذه الفــصاحة الدالــة علــى مقــدرة الكاتــب وتمكنــه مــن لــسان العــرب لــم 

؛ مع إمكانه أن يخلفهـا بكلمـة عربيـةًيستنكف أحيانا عن استعمال الكلمات األعجمية 

ً إلـى قيـصر مـستنجدا بـه علـى  فـي بحـث التجـاء كـسرى أبرويـز٩٢وله صمن ذلك ق
َفأخــذ قيــصر علــى كــسرى العهــود والمواثيــق ( (: قــال )بهــرام جــوبين(الخــارجي عليــه  َ ُ َ

َبالمسالمة وزوجه ابنته مريم ُ  فـي أبطـال جنـوده وفـيهم عـشرة )ثيـادوس(َ ثم عقد البنه ،ّ

                                                 
ّالــدينوري   )١( ََ ْ ِّ أحمــد بــن داود بــن وننــد الــدينوري ،أبــو حنيفــة: ِّ  مــن ،ّ مهنــدس مــؤرخ نبــاتي،] هـــ٢٨٢ت [َْ

 : ١عــن األعــالم ".  العــربجمــع بــين حكمــة الفالســفة وبيــان: "، قــال عنــه التوحيــدينوابــغ الــدهر

١٢٣ . 
 في ليـدن بهوالنـده باعتنـاء فالديمـر ١٩١٢ والثاني عام ١٨٨٨طبع الجزء األول :  األخبار الطوال  )٢(

وطبع بتحقيق عبـد المـنعم .  هـ١٣٣٠بمصر جرجاس وكراتشكوفسكي وطبع في مطبعة السعادة 

 . ١٩٦٠عامر بوزارة الثقافة بمصر 
 .  ط عبد المنعم عامر٥٨النص في األخبار الطوال ص   )٣(
 . رة تفيض بها مياه الغياض واآلجام فتتسعهو البحي: الهور   )٤(



 ٣٣٨

ـــاألموال والعتـــ ّرجـــال مـــن الهـــزار مـــردين وقـــواهم ب َْ َ ))اد وأمـــرهم بالمـــسير معـــهَ
ـــ)١(  .خ إل

ُ ومعناها الرجل ، رجل)مرد(ألف و ) هزار( كلمة فارسية مركبة من )الهزار مردين(و
ِالمحسوب في الحرب بألف رجل َفانظر كيف استعملها الدينوري وأدخل عليهـا ألـف . ِ ّ

أنهــا  واعتبرهــا ك،التعريــف العربيــة وجمعهــا جمــع المــذكر الــسالم العربــي باليــاء والنــون

ٍمحضة وأودعها كالمه العربي الفصيح من دون ما خشية وال خـوف عتـب أو عربية  ْ َ ِ

ٍمـــالم ُ وهـــو البليـــغ الـــذي ال ينكـــر مقامـــه فـــي طبقـــات البلغـــاء ؛ ولـــو شـــاء الســـتعمل ،َ ُْ
ًمكانها كلمة عربية فيقول   لكنه لم يفعل ولم يجـد ).وفيهم عشرة ممن كل واحد بألف(ً

ًغـــضاضة وال حرجـــا ً َ ولـــم يـــر أن عبـــارة كتابـــه تـــسقط )الهـــزار مـــردين(تعمال  فـــي اســـ.َ
َّ بــل ربمــا زادتهــا حــسنا مــن حيــث إن لتلــك ،وتــنحط باســتعماله هــذه الكلمــة األعجميــة ُ ً ُ

لعربيــة مثلهــا إال إذا ًالكلمــة موقعــا فــي إفــادة معناهــا ال تفيــده مرادفاتهــا مــن الكلمــات ا

أي ) األلفيــين(تكــرة فنقــول  لتــدل علــى معناهــا أو نــصطلح علــى كلمــة مبًركبنــا جملــة

   .األبطال المنسوبين إلى األلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  من الطبعة المشار إليها٩٢النص في ص   )١(



 ٣٣٩

  ةــمالحظـ
ّمــن العجيــب أن المــؤلفين فــي علــوم البالغــة كالــسعد

ّ والــسيد)١(
 والمــؤلفين فــي )٢(

ّابـن جنـيو  )٣(ابـن فـارسعلوم اللغة السيما فلسفتها كـ
المزهـر  فـي )٥(الـسيوطيو )٤(

َّبحـــث فـــي التعريـــب والمعربـــات وأنواعهـــا  للالـــذين خصـــصوا صـــفحات فـــي مؤلفـــاتهم
ّ لم يذكروا كلمة واحدة عمـا إذا كـان وقـوع المعربـات فـي الكـالم –ووقوعها في القرآن  ُ

ُّيفسده أو يشوه محاسنه أو يخل بفصاحته ّ  –ً ولم نسمع منهم في نقد بعـضهم بعـضا ،ُ
ورد فـــــي َ إال القليـــــل، ومنـــــه مـــــا –ّفيمـــــا يتعلـــــق بالميـــــل إلـــــى المعـــــرب والـــــدفاع عنـــــه 

فائــدة فــي فقــه اللغــة (:  مــن جزئــه األول١٧٢ّالمعــرب ص  فــي آخــر بــاب )٦()المزهــر(
ً مهرى إذا كان مصبوغا بلون الشمس ٌوب يقال ث)٧()للثعالبي ََّ مهـر " إذ أن ) (وهو الصفرة(ُ

َّوكانت السادة مـن العـرب تلـبس العمـائم المهـراة وهـي الـصفر) بالفارسية معناها الشمس"  َ ُ َ ُ. 
ً فاشـــتقوا لهـــا وصـــفا مـــن )راةَهـــ(كانـــت تحمـــل إلـــى بـــالد العـــرب مـــن  أنهـــا ألزهـــرياوزعـــم 
حمـزة  كمـا زعـم )هـراة(ًوأحـسبه اختـرع هـذا االشـتقاق تعـصبا لبلـده : "ّالثعالبي قال )٨(اسمها

التـــي معناهـــا الفـــضة باللغـــة (" ســـيم"ّ وهـــو معـــرب عـــن ،ِالفـــضة" َّالـــسام" أن )٩(األصـــبهاني
ّ التعريـــب وأمثالـــه تكثيـــرا لـــسواد المعربـــات مـــن لغـــة الفـــرس ٕ وانمـــا يقـــول هـــذا)الفارســـية ً

   . ا هـ)١٠("ًوتعصبا لهم

                                                 
مـن أئمـة  م ١٣٩٠=  هــ ٧٩٣هو السعد التفتازاني مسعود بن عمـر بـن عبـد اهللا ت : السعد   )١(

فـن  وأبعـده تيمورلنـك إلـى سـمرقند فتـوفي فيهـا ود، ولد بتفتازان وأقام بـسرخس،العربية والبيان والمنطق
  .٢١٩ : ٧عن األعالم . ً ترك عددا من المؤلفات.بسرخس

  .سبق ذكره. هو السيد الشريف الجرجاني: السيد   )٢(
  .سبق ذكره: ابن فارس   )٣(
 م مـن أئمـة األدب والنحـو، ١٠٠٢=  هــ ٣٩٢هو عثمان بن جني الموصـلي ت : ابن جني   )٤(

 .٢٠٤ : ٤انظر األعالم . ولد بالموصل وتوفي ببغداد
  . سبق ذكره: السيوطي   )٥(
 .٢٩٤، ٢٩٣: ١: النص في المزهر   )٦(
  . فصل في الثياب المصبوغة التي تعرفها العرب:  بعنوان ١٥٦، ١٥٥: فقه اللغة   )٧(
 .ّقد هرى عمامته: قيل لمن لبس عمامة صفراء :  وفيه ٤٠١ : ٦تهذيب اللغة   )٨(
 . سبق ذكره: حمزة األصفهاني   )٩(
 . البيانتهى كالم الثع  )١٠(



 ٣٤٠

  ّأقوال المعاصرين في المعرب والتعريب
  )١(أحمد فارس الشدياق

  ٢١١ ص)٢()الجاسوس(في كتابه 
  

علــى هـذه الــصيغ  )٣(ّ علــى االطـراد)صـاحب القــاموس(هـذا وكمـا أنــه لـم يحــافظ 

 فقد أورد الكروبيين )ّالمعرب(ذلك لم يحافظ على ذكر ذكرها باالختصار كالتي تقدم 

ّ وفــسرها بــسادة المالئكــة ولــم يقــل إنهــا معربــة)كــرب(مخففــة الــراء فــي  ّ  وهــي لفظــة .ّ

الياء والميم في هذه اللغة واشتقاقها من فإن : عبرانية أصلها كروبيم ومفردها كروب 

 يـذكر تعريبـه فـي بـاب  بلغة العرب وممـا لـم)كرب( فهو نظير ،فعل يدل على القرب

ً أورده منكرا وحقه أن يعرف والبارنج والبـسفاردانج أورده أيـضا )البسفانج(الجيم وحده  ً
البخـــرج  والبـــنج والبظمـــاج والبنفـــسج والبهـــرامج والبـــاذروج و،ًمنكـــرا وحقـــه فـــي التعريـــف

ـــــدهنج جـــــوهر كـــــالزمرد واألرنـــــدج والراهنـــــامج وا ،ًأورده منكـــــراوالجـــــوزاهنج  لزبـــــرج وال

دانج والـــشاهترج هســـفنج والـــسنباذج والـــشســـفيداج واإلســـتاج والـــسرنج والـــسفتجة واإلواإل

   . والقبج والقولنج والكوسج والنيلنج واإلهليلج والصهريجوالشاذنج والصولجان

 والــنفط، ولــه ِ والسمــسار والفرفيــر والــدهليز والجلفــاظ،ومــن ذلــك البنــد فــي معنييــه
 فــإن العــرب تلحــق فــي آخــر ،القــافًء وخــصوصا فــي بــاب نظــائر تفــوت االستقــصا

ًاللفظ المعرب جيما أو قافا ّ وربما تعرض الشتقاق المعرب فأخطأ كقوله فـي التريـاق .ً
 وال فـي اليونانَّ مع أن القاف ال توجد في لغة .ٕ وان أصله تريا وقآء،إنه من اليوناني

 ،ربال توجـــد إال فـــي لغـــة العـــ وكـــذلك الهمـــزة المتطرفـــة ،غيرهـــا مـــن لغـــات اإلفـــرنج
 ،ّالفيلـسوف يونانيـة أي محـب الحكمـة) سـوف( وكقولـه فـي .وسيأتي مزيـد تفـصيل لـه

                                                 
 .سبقت ترجمته: أحمد فارس الشدياق   )١(
 .٢١١: الجاسوس على القاموس   )٢(
  . باالطراد: في األصل   )٣(



 ٣٤١

 وهـو . واالسـم الفلـسفة مركبـة كالجوقلـة، وسـوفا وهـو الحكمـة،أصله فيال وهو المحـب
 وبــاللفظ الثــاني ســميت الكنيــسة . فــإن النطــق بهــا فــي أصــلها فيلــسوفيا،غيــر صــحيح

 فــي مــادة )الفلــسفة(الحوقلــة يقتــضي ذكــر علــى أن قولــه ك. المــشهورة بالقــسطنطينية
 .ً ويقـال فيهـا أيـضا الحولقـة.ولـم يـذكر الحوقلـة فـي بابهـا) سـوف(على حدتها ال فـي 

َّهو كقول المولدين اآلن طالب علم والسيما أهـل تـونس محب الحكمة : وقول اليونان

ب عــن ِّ أو معــر،رومــي: ً ثــم إن المـصنف ال يفــرق بــين أن يقــول مـثال .ًاحترامـا للعلــم
ة قـــد تبقـــى علـــى وزنهـــا بعـــد بـــّ فـــإن األســـماء المعر،الرومـــي حتـــى تعلـــم حقيقـــة لفظـــه

قــال : (مــا نــصه شــفاء الغليــل  ففــي ، وقــد تغيــر وتلحــق بــوزن اللفــظ العربــي.تعريبهــا
 وربمـا لـم يلحقـوه ،ّاالسم المعرب من كالم العجم ربما ألحقوه بأبنية كالمهم : سيبويه

ْ وممــا لــم يلحقــوه اآلجــر واإلفرنــد.رجْهــَم وبِتهم درهــ؛ فمــا ألحقــوه بــأبني  إلــى آخــر مــا )١("ّ
 ولمــا عربــوه ،ّزج مــن الخيــل معــرب ديــزهالــدي: وبقــي النظــر فــي قــول المــصنف  .ذكــر

 وفـي قولـه فـي مواضـع كثيـرة .ًفتحوه فإنهم لو تركوه مكسورا لكان مثل الدرهم والزئبـق
ُمعـــرب مـــن دون أن يـــذكر األصـــل الـــذي عـــرب منـــه ًي منـــه كثيـــرا مخالفتـــه  ويعجبنـــ،َّ

ًزعــم أنــه معــرب وهــو أورده مطلقــا ّالجــوهري؛ فــإن "الجــوهر" فــي للجــوهري ّ
 ونــص .)٢(

 ومـــن الـــشيء مـــا . كـــل حجـــر يـــستخرج منـــه شـــيء ينتفـــع بـــه)الجـــوهر( : )٣(عبارتـــه

                                                 
اعلـــم أنهـــم يعربـــون  : ٣١٨نيـــة كتـــاب ســـيبويه وفـــي شـــرح أب(( : ٢٨: فـــي شـــفاء الغليـــل  )١(

ى  وربمــا تركوهــا علــ، وربمــا لــم يلحقوهــا بــأبنيتهم،األســماء األعجميــة فيلحقونهــا بــأبنيتهم

  .))حالها إذا كانت حروفها كحروفهم

 ٣١٨: للزبيـدي ) أبنية كتاب سـيبويه(األسماء واألفعال والحروف : والنص بتمامه في كتاب   

ّاعلـم أنهـم يغيـرون منهـا مـا لـيس مـن : باب ما أعربت العرب مـن األسـماء األعجميـة : وفيه 
ّحروفهم، ويلحقون االسم ببنـاء كالمهـم، وربمـا غيـروه ولـم يلح قـوه بـأبنيتهم، وربمـا تركـوا االسـم ّ

ًعلى حاله، إذا كانت حروف االسم من حروفهم، ملحقا كان بـأبنيتهم، أو لـم يكـن ملحقـا بهـا،  ً
ْدرهـم ودينـار، وبهـرج وديبـاج، واسـحاق ويعقـوب، وجـورب : ّفمما غيروه وألحقوه ببناء كالمهم  َ َٕ َ ْ

 . لشليقفرستاق، وقهرمان، وفيروز، وفندق وُوآجور، وشبارق و
َالجوهر معرب، الواحدة جوهرة" :  جهر " في الصحاح   )٢( ّ .  
  ".جهر " أي عبارة الفيروزآبادي في القاموس   )٣(



 ٣٤٢

ُجبلتــه ا هـــوضــعت عليــه  ُّ الوضــح للــدرهم : واشــتقاقه ظــاهر، فهــو علــى حــد قــولهم . ِ
ِالـــصحيح ولحلـــي مـــن الفـــض ِ  وهـــي أن ، وهنـــا مالحظـــة.ًة ويطلـــق أيـــضا علـــى القمـــرْ

ّبعـــض أهـــل العلـــم يقولـــون إنـــه متـــى وجـــد فعـــل كـــان شـــاهدا علـــى أن اللفـــظ عربـــي ّ ً ٌ ِ، 
 ألنــه يقــال دونــت الكلمــة إذا ،ّ فقــالوا إنــه عربــي،واستــشهدوا علــى ذلــك بلفــظ الــديوان

وعنـدي أن  .ّضبطتها وقيدتها ؛ فالديوان موضع تضبط فيه أحـوال النـاس وتـدون فيـه
َّ فإن العرب تأخذ اللفظ العجمـي وتتـصرف فيـه كمـا ،ُذلك غير صحيح على اإلطالق

 )نـورزوا لنـا كـل يـوم(: ّكقـول سـيدنا علـي كـرم اهللا وجهـه  ،َّتتصرف في اللفظ العربـي
َّمهرجــوا لنــا كــل (: ً وكقولــه أيــضا . وفــي روايــة المــصنف نيرزونــا)١(المزهــركمــا فــي  ْ َ

ّر وجهه ودينـار مـدنر وأسـاطين مـسطنة وقنـاطير مقنطـرةَّدن:  وقد قالوا ).يوم ُ ُ  وقـالوا ،َّ
النواخــذة : فــي الــذال المــصنف  وقــال .تطلــس ومــن القرطــق تقرطــق: مــن الطيلــسان 

ّمالك سفن البحر أو وكالؤهم معربة َّ َّ واشتقوا منهـا الفعـل وقـالوا تنخـذ ، الواحد ناخذاة،ُ ََ
ًعنـدي أن دبـج مـن الـديباج ؛ وبنـاء علـى  و.وهو شائع في جميع اللغات ،كترأس ا هـ َّ

َّذلك أي على أن العرب تتصرف في اللفظ العجمـي لـم يمكـن الـرد علـى مـن زعـم أن 
 كمـا رأيتـه فـي .]٣٤ : ٩التوبـة [  والذين يكنزون الـذهب الكنز معرب بقوله تعالى 

ًردا قاطعـــاشـــفاء الغليـــل هـــامش  ن ومـــا ٕ وانمـــا يـــرد عليـــه بـــأن يقـــال إن الكـــاف والنـــو.ًَّ
 غيــر خــارج ّيــدل علــى الــستر واإلخفــاء ؛ فــالكنزّيليهمــا مــن الحــروف كلهــا أو جلهــا 
ً وفضال عن ذلـك فـإن الكنـز لـيس مـن األشـياء ،منها ألنهم عرفوه بأنه المال المدفون

ًإن اللجــام أيــضا : التــي لــم تكــن معروفــة للعــرب كالــديباج واالســتبرق ؛ ومــن ثــم أقــول ّ
ّعربــي

 أمــا مــا كــان غيــر معــروف . للعــرب مثــل الــسرج والركــابً ألنــه كــان الزمــا،)٢(
ْعنــدهم مــن أنــواع المــأكول والملبــوس والمفــروش والنبــات فــأقول بتعريبــه والشــين فــي  َ

ُ وانمــا الــشين أن .ذلــك علــى العربيــة ؛ فــإن جميــع اللغــات يــستعير بعــضها مــن بعــض ْ َّ ٕ
ــــة ــــدة مترادف ــــاظ عدي ــــة لفظــــة،ٌيكــــون للعــــرب ألف ــــستعيروا مــــن العجمي ــــم ي  ، بمعناهــــاً ث

                                                 
  .٢٨٩ : ١المزهر   )١(
 . وقد سبق ذكره.  وتعليقات محققه٦٩: لنظر صفة السرج واللجام البن دريد   )٢(



 ٣٤٣

ً للخمر مثال مع أن أسماءها في العربية تنيـف علـى )١()الرساطون(كاستعارتهم لفظة 
ُحلبــة الكميــت " مئـة كمــا فــي  ْ  .)٢( ثمــانين)ْالمزهــر( فــي الــسيوطي ُ ذكــر منهــا اإلمــام"َ

ُكما أن من الشين أن ينسب اللفظ العربي الفصيح إلى اللغة العجمية صاحب  كقـول ،َّ
ّالكليـــات

ـــك رضـــي اهللا عنـــه ابـــن عبـــاس   عـــن)٣(  .]٢٣ : ١٢يوســـف [ )٤( هيـــت ل
َ مـــع أنهـــا مـــن أخـــوات هـــاء وهـــا وهيـــا وهـــئ وهـــاي وهيـــك وهيـــه فـــي كونهـــا ،ِبالقبطيـــة َ

 ويقـرب .ٌصطلح عليـه فـي كـل لغـة وهو وضـع طبيعـي مـ،بيه واالستدعاءوضعت للتن
ً لفظا واسـتعماال لفظـة )هيت(من   مـن ذلـك قـول ربـوأغـ .ةة التركيــفـي اللغـ) هايـدي(َ

َهيـت لـك :  قـال )٧(عـن أبـي زيـد . )٦(ابـن اليزيـديوأفـادني  :)٥(التهـذيب في األزهري ْ َ
ً معروفــا  ومقتــضاه أنــه لــم يكــن. أعربــه القــرآن ا هـــ)كــذا(بالعبرانيــة هيتــالخ أي تعالــه 

 )رحمـن رحـيم(وقيل  : شفاء الغليلفي الخفاجي ق به قول ويلح. للعرب قبل التنزيل

                                                 
هـو : قال ف عبد الرحيم . ذكر أنه بلسان الروم : ٣٢٣ ص ٢٨١المعرب برقم: الرساطون   )١(

  . Rosatumيوناني، وهو نوع من الخمر، وهو دخيل من اليونانية في الالتينية وأصله 
. لــم أجــد فــي المزهــر مــا ذكــره الــشدياق، والــسيوطي ذكــر أســماء العــسل والــسيف وأمثلــة أخــرى  )٢(

 .٤٠١ : ١المزهر 
  )  م١٦٨٣=  هـ ١٠٩٤ت (هو أبو البقاء الكفوي أيوب بن موسى : صاحب الكليات   )٣(

وعــاد إلــى إســتانبول . كــان مــن قــضاة األحنــاف، عــاش وولــي القــضاء بتركيــا وبالقــدس وببغــداد
 . ٣٨ : ٢عن األعالم . فتوفي بها

ّوأخبرنـي المنـذري، عـن ابـن اليزيـدي، عـن أبـي زيـد، :  وفيـه ٣٩٣ : ٦" هيت " تهذيب اللغة   )٤(
 . ْاله، أعربه القرآنتع: ْهيتالج أي : هيت لك، بالعبرانية : قال 

 .الموضع السابق  )٥(
م عـالم ٨١٨=  هــ ٢٠٢يحيـى بـن المبـارك، أبـو محمـد اليزيـدي ت : اليزيـدي : ابن اليزيدي   )٦(

ـــسبة إلـــى يزيـــد بـــن منـــصور الحميـــري . بالعربيـــة واألدب مـــن أهـــل البـــصرة ـــد (واليزيـــدي ن خال
=  هـــ ٣١٠بــن العبــاس ت واليزيــدي حفيــده وهــو محمــد . لــه كتــب فــي اللغــة واألدب) المهــدي
 .١٨٢ : ٦ / ١٦٣ : ٨عن األعالم . له كتب في اللغة واألدب.  م٩٢٢

ــد   )٧(  م أحــد أئمــة اللغــة ٨٣٠=  هـــ ٢١٥هــو ســعيد بــن أوس بــن ثابــت األنــصاري ت : أبــو زي

 ".النوادر : " له كتب من أشهرها . من أهل البصرة ووفاته بها. واألدب



 ٣٤٤

ُ فالمتبادر من ذلك أن القائل بعض أهل اللغـة وأن ،)١(صحاب التفسيرّ ورده أ.معرب
 وقد جاء رخمته بالخاء المعجمـة بمعنـى . فكيف يقول هذا رجل رشيد،المفسرين ردوه

 . وكذلك مادة رهم فيها معنـى الرقـة، ورثمت الناقة ولدها عطفت عليه ولزمته،رحمته
وكيـف وجـد فيهـا هاتـان الـصيغتان  .فيا ليت شعري من أي لغة أخـذ الـرحمن والـرحيم

ّالصغاني  وقال .ً وهل يقال أيضا إن رحم معرب،موافقتين لصيغ العربية التكملـة في ّ
ـــرحمن  عـــن قـــول اهللا تعـــالى )٢(أبـــو العبـــاسُســـئل :  مـــا نـــصه )رحـــم(فـــي مـــادة  ال

ّ قال ألن الـرحمن سـرياني والـرحيم عربـي.لم جمع بينهما الرحيم ُ َ ْ فتعجـب وانظـر .)٣(َّ
إن القــرآن :  رضــي اهللا عنــه ّالــشافعيف التوفيــق بــين قائــل هــذا وبــين قــول اإلمــام كيــ

ّليس فيه كالم عجمي َ َ ٕ وانه من توافق اللغات،ٌ
َ وختام الغرابـة أن هـذه األلفـاظ التـي .)٤( ِ

َدخلــت فـــي اللغـــة العربيـــة مـــن لغـــة العجــم ال علـــم لنـــا بكيفيـــة دخولهـــا وال بمكانهـــا وال  ْ
 وال علــــم لنــــا ،تمتــــع بهــــاٍ كثيــــر مــــن أســــباب المعيــــشة التــــي نلثــــبزمانهــــا ؛ فمثلهــــا كم

   . انتهى،ِبمحدثها وال بزمانه وال بمكانه
  

                                                 
وقـال ابـن :  وفيـه ٢١ : ١ذا الخالف الشوكاني في فتح القدير  وأشار إلى ه٣١شفاء الغليل   )١(

 . عربي وخالفهما غيرهما) والرحيم(عبراني ) الرحمن(إن : األنباري والزجاج 
وأحـد أئمـة . هـ، إمام العربية ببغداد فـي زمنـه٢٨٥ّهو المبرد محمد بن يزيد ت : أبو العباس   )٢(

ولــه غيــره عــدة " الكامــل " وهــو صــاحب كتــاب . اداللغــة واألخبــار مولــده بالبــصرة ووفاتــه ببغــد

 . ١٤٤ : ٧كتب عن األعالم 
 . ٣٢ : ٦) رحم(التكملة والذيل والصلة   )٣(
 . ١٤٨ الفقرة ٤٥، ٤٤: كتاب الرسالة   )٤(



 ٣٤٥

  )١(روفــوب صــيعق
  في المقتطف

  

تحــت عنــوان ( فــي بــاب األســئلة واألجوبــة ٦٤ مجلــد ٤جــاء فــي المقتطــف جــزء 

   : )المكروسكوب والمجهر ما يلي

 التـــي )مجهـــر(تـــستعملون كلمـــة  وال )مكروســـكوب(لمـــاذا تـــستعملون كلمـــة  -س

  .ًوضعت حديثا لهذه اآللة ؟

العـرب  للـسبب الـذي ألجلـه اسـتعمل فلكيـو )مكروسكوب(إننا نستعمل كلمة  -ج

ُْأســطرالب(كملــة  ُْ  واســتعمل أطبــاء )٣()إيــساغوجي(فالســفة العــرب كلمــة  واســتعمل )٢()ْ

تعمل نبـــاتيو واســـ.  ومئـــات مـــن الكلمـــات الطبيـــة اليونانيـــة)٤()كيمـــوس(العـــرب كلمـــة 

 وكــان فــي إمكــان هــؤالء كلهــم ،العــرب مئــات مــن أســماء النباتــات اليونانيــة والفارســية

 ،ترجمــة هــذه الكلمــات األعجميــة أو وضــع كلمــات عربيــة لهــا باالشــتقاق أو بالنحــت

                                                 
قــرب  عــالم بالفلــسفة والرياضــيات والفلــك، ولــد ١٩٢٧ – ١٨٥٢ابــن نقــوال : يعقــوب صــروف   )١(

 )١٩٥١ت ( نمـر أصـدر مـع فـارس. ، واشـتغل بـاألدبة األمريكيـةّبيروت وتعلم ببيروت في الجامع

 م وانتقلــوا بهــا إلــى مــصر ســنة ١٨٧٦ المقتطــف بلبنــان ســنة ة مجلــ]١٩١٠ت [وشــاهين مكــاريوس 

وانظـــر قـــاموس . ٢٠٢ : ٨عـــن األعـــالم .  العربيـــة وكانـــت مـــن أرقـــى المجـــالت العلميـــة١٨٨٥

  . ٤٦٦األدب العربي الحديث 
المعجــم .  الـسماويةًآلـة فلكيـة كانـت تــستعمل قـديما فـي رصــد األجـرام:  يونــاني األصـل ُْأسـطرالب،  )٢(

  .٢٣٢:  ومفاتيح العلوم ٢٨٣ : ١الكبير 
ّ ومنطقيا الكليات الخمس.المدخل: من اليونانية : ساغوجي يإ  )٣( اقتـصر ً وكان في البدء اسما لكتـاب .ً

  :  إليها هيس المشاروالكليات الخم١٤١ومفاتيح العلوم٣٣٤عن المرجع .على بحثها

 بإيـساغوجي كـشاف وتـسمى.  المطلقـة، والعـرض العـام، والخاصةالجنس، والفصل، والنوع الحقيقي  

 . ١٣٨١: اصطالحات الفنون والعلوم 
ّالمادة، يقال هـذا الطعـام يولـد كيموسـا رديـا أو جيـدا يعنـى بـه مـا يولـده فـي البـدن : الكيموس   )٤( ُّ ً ً ًّ ّ

 .١٨١: وم مفاتيح العل. من الغذاء



 ٣٤٦

ًولكنهم اقتبسوها كما هي وحسنا فعلوا تسهيال لنقـل العلـوم واشـتراك العلمـاء ً َ  وجـاراهم ،َ

ّ ولـم يـروا معـرة ،وغيرهم من جامعي متن اللغـةابن سينا  و وزاباديالفير و الجوهري
 وال نقــــول إنــــه يــــستحيل علينــــا أن نــــضع .علــــى العربيــــة أن تــــدخلها كلمــــات أعجميــــة

ًلــبعض الكلمــات العلميــة ألفاظــا عربيــة إمــا بالنحــت أو باالشــتقاق كمــا وضــعت كلمــة 
مــن الحكمــة أن نحــاول  ولكننــا ال نــرى .)٢()غواصــة( وكمــا وضــعنا كلمــة )١()ماهيــة(

ميـة سـهلة ُذلك إذا سبقنا غيرنا إلى تعريب الكلمة األعجمية أو إذا رأينا الكلمـة األعج

ٌأو إذا كــــان للفــــظ العلمــــي داللــــة معنويــــة ) مكــــروب(ة مــــلاللفــــظ واالســــتعمال مثــــل ك
ــــة اصــــطلح عليهــــا علمــــاء الفــــن ككــــل  ــــة والنباتي ــــة والجيولوجي المــــصطلحات الكيماوي

ذا كانــت خاصــة بأصــحاب فــن كأســماء األدويــة الجديــدة وهــي كثيــرة  أو إ،والجغرافيــة

ّتعــد بالمئــات كالكينــا واألنــسولين واألنتيبيــرين والفيتاســتين والحــامض الكربوليــك واليــود 
 ولـم . والمتعصبون للقديم يصخبون واللغـة تتـسع والعلـم يتقـدم.واالستريكنين وما أشبه

كـان المؤلـف يطبـع ألـف : آلن تنهض العربية في عصر من عصورها كما نهضت ا

 واآلن يطبــع ،نــسخة مــن كتابــه فيبيــع مائــة فــي عــشر ســنوات والبقيــة تأكلهــا الفيــران

 وكانــت الجريــدة تفتخــر إذا وجــدت ألــف مــشترك .خمــسة آالف نــسخة فتبــاع فــي ســنة

 ، أما اآلن فال يندر أن تبيع ثالثين ألف نسخة كل يـوم،مائة نسخة في اليوموباعت 

ًارتكبــتم اللحــن وأبــدلتم حرفــا بحــرف وأدخلــتم كلمــة : بكــون ويقولــون وقــصار البــصر ي
   .أعجمية فأمتم اللغة أال إنهم هم الموتى ألنهم ال يسيرون مع األحياء

  

  مسرح ومرزح
  أيھما أصلح لترجمة تياترو

  

                                                 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة، والماهية عند أرسطو هـي ) ما هو(لفظ منسوب إلى : الماهية   )١(

  . ٣١٤ : ٢المعجم الفلسفي . بما هو، أو هي ما به الشيء هو هو: مطلب ما هو، كسؤالك 
ســفينة حربيــة مهيــأة للغــوص فــي المــاء والمكــث تحتــه، وعملهــا تقــذف  : Marineّغواصــة   )٢(

  . غوص: عن الصحاح في اللغة والعلوم . ُّالعدو بالطربيدسفن 



 ٣٤٧

  

إال منـذ ) مـسرح(لـم نـسمع كلمـة :  بقولـه )٢٢٣ ص ٦٩مجلد ( المقتطفأجاب 

 .ُ ويعنى بها مجتمع للغنـاء والـرقص.َّ فكنا نسمعها في صبانا)مرزح( أما كلمة ،عهد قريب

ولعلهـــا ) مـــسرح( شـــاعت كلمـــة  ثـــم.الهـــزل أكثـــر مـــن الجـــد فيـــه ٍوعلـــى المجـــاز الجتمـــاع

 وملعــب ، بمــشهد أو بملعــب)تيــاترو(تــرجم  نأ ن هــذا وفــي اإلمكــان ).مــرزح(تحريــف 

تــــدل علــــى معنــــى ) مــــشهد( وكلمــــة . اإلنكليزيــــة)Playhouse(ترجمــــة حرفيــــة لكلمــــة 

 )تيـاتر( أو )تيـاترو( وال ندري ما جريمة كلمـة . اليونانية فإن معناها أشاهد)تياترون(

َّ التــي عمــت كــل صــاحب قلــم)أســتاذ(فــإن لهــا أســوة بكلمــة   وكلمــة )دكتــور( وكلمــة ،ّ

 مـن ، ومئات من الكلمـات التـي دخلـت العربيـة مـن عـصر الجاهليـة إلـى اآلن)وزير(

 ومــن لغــات كــل األمــم ،والالتينيــة والعبرانيــة والــسريانية والفارســيةالمــصرية واليونانيــة 

 )دريـــدن(ومـــا أحكـــم مـــا قالـــه ! التـــي اتـــصل بهـــا متكلمـــو العربيـــة حتـــى السنـــسكريت 

 وقـد اغتنـى لـسانه وال )إني أعامل األحياء واألموات إلغنـاء لـساننا: (اإلنكليزي وهو 

 ،ســـنة نحـــو ثالثـــة آالف كلمـــة فيـــضيف اإلنكليـــز إلـــى لـــسانهم كـــل ،يـــزال يزيـــد غنـــاء

 بعد أن كان منـذ مائـة سـنة أقـل مـن ،ألف كلمة) ٤٠٠(فصار عدد كلماته أكثر من 

ّونمو لغتنا باقتباس الكلمـات األجنبيـة أمـر البـد منـه أردنـا أم لـم نـرد ؛ .. .ًأربعين ألفا ٌ ُّ

ًا لكــل ّ ولكننــا قلمــا نفلــح إال إذا وجــدنا مرادفــ،وقــد نحــاول نحــن وغيرنــا منــع هــذا النمــو

   .كلمة أجنبية واستعملنا المرادف قبل تلك الكلمة

َولكنهــا إذا شــاعت حتــى يفهــم كــل أحــد المــراد بهــا فــأقالم كــل أدبــاء العــصر ال  ُ ُّ َ
ٍ وال نـــرى مـــا يوجـــب هـــذا اإلبطـــال ألنهـــا تـــصير حينئـــذ .تمحوهـــا وال تبطـــل اســـتعمالها

كلمــــة عربيــــة بعــــد ٕ واذا ســــهلت ترجمتهــــا ب.ًحقيقــــة بالبقــــاء مثــــل ســــائر كلمــــات اللغــــة



 ٣٤٨

وتيـل عريب كالبريد للبوسطة والفندق لأل للتةاستعمالها كالبرق للتلغراف أو بكلمة قديم

 ولكــن ال يحــق لهــم أن يحرمــوا ،األولــى إذا أرادوافلرجــال األدب االستمــساك بالكلمــة 

ٍ والبـد حينئـذ مـن .ًالجمهور كلمـة ألفوهـا ويرونهـا أقـرب مـا يكـون للتعبيـر عمـا يريـدون

 ومتى قضينا ما يفرض علينا من حفظ .البقاء وقلما يفوز الخاصة على العامةتنازع 

  .وجودنا بين األمم ال يتعذر علينا االهتمام بالنوافل ا هـ
  



 ٣٤٩

  )١(أحمد فتحي زغلول
  )٢()١٣ سنة ١في الھالل جزء (

  
  

  : ة ــور اللغــتط
فـي بعـض ً فلمـا وجـدوا منهـا استعـصاء ، عـن أهلهـا إلـى لغـتهمأخذ العرب العلوم

 ،ذللوهـــا وأخـــضعوا الغريـــب عنهـــا ألحكامهـــا فأيـــسرت ودرجـــت بعـــد الجمـــودالمواضـــع 
ِفكانت لهم نعم النصير على إدراك ما طلبوا من نـور وعرفـان ٍ ُ َ ْ  نـسينا نحـن أن زماننـا .ِ

ٍغيــر زمــانهم فكــانوا أصــحاب حــول وطــول وذوي ســلطان ٍْ َْ َ َ  ونحــن علــى مــا نعلــم مــن ،ُ
ْفي عزهم وبعد فخـارهم وتمكـنهم مـن أنفـسهم لـم يعتـزوا  على أنهم .الضعف واالنزواء ُ

ْبلغتهم فنفروا من العجمة ألنها عجمة ًاألخـذ بهـا تمكينـا ُ بل استخدموها حيث وجـدوا ،ُ َ
ُللغــتهم وحــذرا مــن أن يــصيبها الــوهن إذا قعــدوا بهــا عــن مجــاراة تيــار التقــدم وهــم أولــو  ْ ً َ َ

ن حفــظ مركــزهم العظــيم بــين األمــم ًالــرأي فيــه وخوفــا مــن أن يعــوقهم الجمــود فيهــا عــ
ِ أيجـــوز لنـــا أن نتخلـــف عـــن الـــسير فـــي طـــريقهم .التـــي كانـــت تعاصـــرهم واالسترشـــاد ّ

ّبهديهم والعمل بطريقتهم بحجة أنهـم انقرضـوا وبـادوا فـال حاجـة لنـا فـي متابعـة الرقـي 
ضعتنا علــى الوقــوف فــي هــذا ّأي قــوة أخــ.. .إلــى األمــامًوال يجــوز أن نخطــو خطــوة 

ِ؟ موقف االستكانة وقطـع الرجـاء وفقـدان الهمـة وانحـالل العـزائمالموقف  ْ َ ٌ أنقـص فـي .ِ ْ َ
ُّاألفهام أم قصر األجسام أم جهل بأننا من البشر لنا كل حقوق اإلنسان ؟ ِ ُ َ ِ.  

  )١(ّسليمان البستاني
                                                 

  مــن نوابــغ مــصر فــي القــضاء، درس الحقــوق فــي ]١٩١٤ – ١٨٦٣[أحمــد فتحــي زغلــول   )١(

لـــه تـــصانيف . ّ هــــ وتقلـــب فـــي المناصـــب، وتـــوفي بالقـــاهرة١٣٠٤فرنـــسة، وعـــاد إلـــى القـــاهرة 

  . ١٩٤ : ١األعالم . ومترجمات جليلة
 وعلى صـفحاتها بـرزت أسـماء أعـالم . في القاهرة١٨٩٢سسها جرجي زيدان عام أ: مجلة الهالل   )٢(

األدب والفكر أمثال طه حسين وعباس العقاد وزكي مبـارك وجبـران خليـل جبـران ومـصطفى صـادق 

ومـا تـزال تـصدر . ً الهـالل كتبـا كثيـرة وروايـات كما أصـدرت دار.الرافعي وسالمة موسى وغيرهم

 .٤٦٨: األدب الحديث عن قاموس . حتى يومنا هذا



 ٣٥٠

  )٢( ٥٣٠اذة ص ــفي اإللي
  

  

ًوليـــؤذن لنـــا أن نبـــدي مالحظـــة وان انحرفنـــا بالبحـــث قلـــيال( للمرفـــأ فـــي  فالمينـــا ،ٕ

ولمنـى (ّ للسجن ألفاظ معربة عن كلمة لمنـى باليونانيـة )الليمان( و)اللومان(العربية و

ّأو لمنــوس جزيــرة فــي األرخبيــل الرومــي تجمــع بهــا جــيش اليونــان وهــم قاصــدون بــالد 
كـأن إفادتهـا [يفيد معنى المرفأ ) لمنى(حتى إن اسمها  وقد اشتهرت بمرفئها ،الطرواد

 واسـتنتج أن )٣(سـليمان ومـن هنـا انتبـه العالمـة ،فـي اللغـة اليونانيـةلمعنى المرفأ هو 

ـــ)مينـــاء وليمـــان(كلمتـــي  فـــادة  اســـم الجزيـــرة إل)لمنـــى(ة همـــا مـــن  فـــي العربيـــة الحديث

ــا ًالجميــع معنــى واحــدا تقريب فموضــع األخــذ ظــاهر :  وقــد فــصل هــذا المعنــى فقــال ،]ً

 وأمــا اللومــان .هــذا المعنــى ولــيس فــي مــواد العربيــة مــا يــستخرج منــه .ًلفظــا ومعنــى

 بمعنى المرفأ أنهـم كـانوا يحجـرون علـى )لمنى(فالسبب في استخراج اسمه من كلمة 

األســـرى وبعـــض المـــسجونين فـــي بعـــض الفـــرض أي فـــي بعـــض المـــوانيء ؛ فقـــولهم 

 ولقد بحثت في كتب ،أرسل فالن إلى المينا واللومان كقولهم أرسل إلى سجن المنفى

 نبــه إلــى تعريــب اللومــان حــيط المحــيطم إال أن ، هــذا التوجيــهَاللغــة فلــم أر مــن وجــه

                                                                                                                         
ّســليمان بــن خطــار بــن ســلوم البــستاني، ]  م١٩٢٥ – ١٣٤٣ت [: ســليمان البــستاني   )١( كاتــب ّ

 وانتقــل إلــى البــصرة ،ّ وتعلــم فــي بيــروت)لبنــان( ولــد فــي بكتــشين ، مــن رجــال األدب والــسياسة،وزيــر

كـان يعـرف ... ت واآلسـتانة، ثـم عـاد إلـى بيـرو ورحـل إلـى مـصر.وبغداد وأقام فيهـا ثمـاني سـنين

  .١٢٤ : ٣عن األعالم . توفي في نيويورك. عدة لغات
 مـن اليونانيـة ً وقـد ترجمهـا شـعرا. عاش في القرن الثـامن قبـل المـيالد،ملحمة لهوميروس: اإللياذة   )٢(

والنص المذكور هـو مـن حواشـي البـستاني .  سليمان البستاني١٩٠٤إلى العربية ونشرها عام 

  .على اإللياذة
  . تقدمت ترجمته. قصود هو سليمان البستانيالم  )٣(



 ٣٥١

 كــانوا يحجــرون )لمنــى(أقــول وخالصــته أن [ .ينــا ا هـــولكنــه لــم ينبــه إلــى تعريــب الم

فيها األسرى فأخذوا من اسمها كلمتي مينا ولومان للفرضة البحريـة التـي تحجـز فيهـا 

 اللومـــان و،ًللمرفـــأ مطلقـــاالمينـــا َ ثـــم تنوســـي ذلـــك فاســـتعملوا ،األشـــخاص أو األشـــياء

  ].ًلسجن المنفى مطلقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٥٢

  )١(عبد هللا البستاني
  

  

ً حــــديثا مــــع الــــشيخ )الرايــــة( فــــي جريــــدة )٢()كــــرم ملحــــم كــــرم(نــــشر الــــصحافي 

  :  فمما قاله في جوابه ، بمناسبة إنشاء المجمع العلمي في بيروت)البستاني(

ُيجــب أن يكــون أعــضاء المجمــع ممــن يحــسن اللغــ ُ ّ َات األجنبيــة ألننــا فــي مهمتنــا ُ

ّ فيوضــح لنــا المتــضلع ،ًمــصطلحات جديــدة لالختراعــات الحديثــةعاتقنــا ســنأخذ علــى 

 ، فنـضع لهـا المترادفـات،من اللغات األجنبيـة اشـتقاق األلفـاظ التـي تحتـاج إليهـا لغتنـا

 ؛ فكــانوا يــأتون هــرون الرشــيدَوال حــرج علينــا إذا نهجنــا نهــج علمــاء اللغــة فــي أيــام 

األلفــاظ الفارســية والــسريانية ويثبتونهــا إمــا علــى عالتهــا أو بإحــداث بعــض التعــديل ب

 )تلفـون( وأنـا لـو سـألوني عـن كلمـة . ويجب علينـا أن نـسير علـى قاعـدة النحـت.فيها

 فاللغــة ال يــضيرها إذا نقلــت )ًتلفــن يــتلفن تلفنــة(: لقلــت لهــم اكتبوهــا كمــا هــي وقولــوا 

   .عن اللغات الحية لتنهض وتعيش

 وفيــه مــا تحتــاج إليــه )الروس(هــل يحــسن بــالمجمع أن يتــرجم : وســأله محدثــه 

   .اللغة العربية من أوضاع ؟

 مــا تخلــو منــه اللغــة العربيــة )الروس(ال بــأس أن نتــرجم مــن قــاموس : فأجــاب 

 فالكلمــات غيــر الموجــودة فــي ،وال يهــولن أقطــاب اللغــة أمــر تلــك الترجمــة ،مــن ألفــاظ

                                                 
ّبلبنــان،  وتعلــم ) ّالدبيــة(ولــد فــي قريــة ] ١٩٣٠ – ١٨٥٤[ابــن ميخائيــل : عبــد اهللا البــستاني   )١(

 : ٤عـن األعـالم . وغيـر ذلـك) البـستان(له معجـم . وصرف حياته في تعليم العربية. ببيروت

١٤١.  
ّلبناني، مـن أهـل ديـر القمـر، تعلـم فـي صحفي قصاص ] ١٩٥٩ – ١٩٠٣: [كرم ملحم كرم   )٢(

 . ثم في عدة صحف في بيروت" دير القمر " مدارس اإلخوة المريميين، وعمل في جريدة 



 ٣٥٣

ٕإن الجمــود يقتــل اللغــة ؛ واذا :  ثــم قــال .ًن نجعــل لهــا وجــودالغتنــا ال يــصعب علينــا أ ُ َ

رددنــا عنهــا تيــار العجمــة والرطانــة والركاكــة ال يــستنتج مــن عملنــا أننــا نريــد أن نحــن 

 فإن ابن البادية جاءنـا بمـا عنـده وعلينـا أن نتحـف اللغـة بمـا .نعيش بعقل ابن البادية

ٌهــذا رجــل مــن (: قولــه الــدين األفغــاني جمــال  وقــد عــابوا علــى .عنــدنا لتقــوم لهــا قائمــة

جبـــروت ورهبـــوت وملكـــوت ؟ فلمـــاذا تمنعـــون : أال تقولـــون (: فأجـــابهم  )نـــسل البقـــروت ؟

وهـل تريـدون منـي أن (: قـال) لكنها لم تـرد فـي كـالم العـربو: (قالوا ) عني قول بقروت ؟

ّأنكــر نفــسي وأخــضع لبــدوي  لتــي يجــب  وهــذه هــي القاعــدة ا، قالــه األفغــاني هــذا مــا)!!َ

البيروتيــة الــصادرة الرايــة ًعلينـا العمــل بهــا فــي إنهــاض لغتنـا ا هـــ ملخــصا مــن جريــدة 

   .١٩٢٨ آذار سنة ٢٧في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٥٤

ِأناألب  ّستانس الكرمليَ ِ ْ َْ َ)١(  
  ٥٩٦ ص ٧ س )لغة العرب(في مجلة 

  

َفــــإن كــــل جيــــل أعــــار الجيــــ.. .( ٍ ًل اآلخــــر جــــاره شــــيئا مــــن مــــصطلحاتهَّ  وأوضــــاعه َ

قـال : ًا اقتبسوا بعض األلفاظ التي كانوا فـي غنـى عنهـا أجدادنَّ حتى إن ،صة بهالخا

ُوالعرب ربما استعملوا (( : )سخت( في مادة مختار الصحاح صاحب )٢(محمد الرازي
 ،بــالس: َبعــض كــالم العجــم باتفــاق وقــع بــين اللغتــين كمــا قــالوا للمــسح بــوزن الملــح 

ًلمــا مــن جيــرانهم مــع اســتغنائهم عنهــا أكثــر  واقتبــاس الــسلف ك.اهـــ) )وللــصحراء دشــت
 أشــهر مــن أن يــذكر ومــع ذلــك إنهــم أخــذوا عــن )٣()ُالهــالم(ُمــن أن يحــصى ؛ فهــذا 

 .ّالخــاميز اســم أعجمــي إعرابــه عــامص وآمــص : الليــث قــال )٤()الخــاميز(األعــاجم 

                                                 
ّأنستاس الكرملي   )١( ْ ِ  .ّبطرس بـن جبرائيـل يوسـف عـواد: واسمه عند الوالدة ]  م١٩٤٧ – ١٨٤٦[: ِْ

 انتقل ،ّمن بكفيا بلبنان"  بحر صاف  "  أصله من.عالم باألدب ومفردات العربية وفلسفتها وتاريخها

ّ وتعلــم الالهــوت فــي مونبليــه بفرنــسة وعــاد إلــى ، وترهــب فــي بلجيكــة.ّ فولــد بهــا وتعلــم،أبــوه إلــى بغــداد
ً صـنف كتبـا . أصدر مجلة لغة العرب ثالث سنوات قبـل الحـرب األولـى وسـت سـنوات بعـدها.بغداد
 : ٢عـن األعـالم . توفي ببغداد. ع دمشقً وكان عضوا في عدد من المجامع منها مجم.كثيرة

٢٥ .  
  .  م١٢٩١=  هـ ٦٩١بن أبي بكر، توفي بعد سنة : محمد الرازي   )٢(

 . ٤٢٦ – ٤١٨ /٢٢انظر مجلة المجمع العلمي العربي   
ّ يتخـذ مـن لحـم ٌ طعـام– بـضم الهـاء وفتحهـا – والهـالم .يريد به الشيء الكثير أو المخـتلط: ُالهالم   )٣(

مـــادة بروتينيـــة شـــفافة تـــستخرج مـــن األنـــسجة الحيوانيـــة  : Gelatinويقابـــل . اٍعجلـــة بجلـــده

المختلفــة مثــل الجلــد والعظــم واألربطــة وتكــون جامــدة عنــد جفافهــا ولكنهــا تتحــول إلــى ســائل 

  . بالرطوبة
ًفإني ال أحفظ للعرب فيه شيئا " خمز " أما  : ٢١٧ : ٧قال األزهري في التهذيب : الخاميز   )٤(

ٕالخــاميز اســم أعجمــي واعرابــه : قــد قــال الليــث و. ًصــحيحا ٌعــامص وآمــص: ّ قــال ابــن ســيده . ٌ

ًأعجمــي، حكــاه صــاحب العــين ولــم يفــسره، وأراه ضــربا مــن : الخــامز  : ٦٧ : ٥فــي المحكــم  ّ ّ
 . الطعام



 ٣٥٥

العـاميص :  )١(ابـن اإلعرابـي وقـال .ضهم يقـول عـاميص وأمـيصعـوبالتاج وزاد فـي 

الهـالم هـو : ال األطبـاء  وقـ.طعـام يتخـذ مـن لحـم عجـل بجلـده: الليث  وقـال .الهالم

 Bouillon(ّ قلنــا هــو المــسمى بالفرنــسية .اج المبــرد المــصفى مــن الــدهنمــرق الــسكب

dégraissé(، ابن سيده وقال )ولم يفسرهصاحب العينحكاه ّ أعجمي )الخاميز ّ :  قـال ،ُ

 ).مــادة خميــزتــاج العــروس راجــع فــي (لتكملــة  كــذا فــي اللــسان وا.ًوأراه ضــربا مــن الطعــام

وعدم إدراك هذه الحقيقة دفع كثيـرين إلـى كتابـة أمـور يـضحك منهـا الواقـف علـى سـر هـذا 

 بل في أقوال بعـض ، على أن هذا اإلنكار لم يرد في أقوال األقدمين من لغويينا.االقتباس

ًالكتاب المعاصرين الذين عرفـوا شـيئا وغابـت عـنهم أشـياء  معـذورون ألن الـدافع إلـى  فهـم،َّ

ُمقالهم هذا غيرتهم على تراث األقدمين ال اجتهاد وال تثبت في الحقائق ْ  وعنـدنا مـن أقـوال .َ

ُّ مــا لــو تجــسم لغــدا كمامــة نــسد بهــا،اللغــويين األقــدمين إلثبــات هــذه الحقيقــة ُ  أفــواه أولئــك ً

َالمتشدقين الذين ليس لهم من االشتغال باللغة إال االدعاء الفار   .َغ ا هـّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . هـ٢٣١بسامراء سنةتوفي . ّعالمة باللغة. محمد بن زياد، من أهل الكوفة: ابن األعرابي )١(



 ٣٥٦

َبندلي جوزي ْ َ)١(  
  األرض يونانية) خراج(كلمة 

  

  

يـرى : ه َّ مـا نـص)٧٥ مجلـد١جـزء( المقتطـفجاء في باب األخبـار العلميـة مـن 

 )الجزيـــة والخـــراج( وصـــاحب مقالـــة )األســـتاذ بجامعـــة بـــاكو(بنـــدلي جـــوزي األســـتاذ 

اللفظــة اليونانيــة هــو ) خــراج( أن أصــل لفظــة )الجــزء نفــسه(المنــشورة فــي المقتطــف 

)Chorigia(وكانـــت ، التــي كانــت دارجـــة فــي مـــصر وســوريا قبــل أن يفتحهـــا العــرب 

ًتستعمل للداللـة علـى مـا كـان يؤديـه المـزارع عينـا لـصاحب األرض قـد وهـم ((:  قـال ،ُ

بمعناهــا ) خــراج(كتبــة العــرب ومــن أخــذ عــنهم مــن كتبــة الغــرب فــي اشــتقاقهم كلمــة 

 وقد استدرجهم إلى هذا الخطـأ ورود كلمـة فـي ،ربيالع) خرج(االصطالحي من فعل 

ًأجـرا علـى مـا جئـتهم  ]٧٢: ٢٣المؤمنـون[ ًأم تـسألهم خرجـا سـورة المؤمنـونفي [ القرآن

" وفـي قـراءة " خيـر"  أجـره وثوابـه ورزقـه ]٧٢ : ٢٣المؤمنـون [ فخراج ربكمن اإليمانبه 

   .)٢(] ا هـ من الجاللينفيهما" ًخراجا " في الموضعين وفي قراءة أخرى " ًخرجا 

                                                 
ْبنـــدلي  )١( ّباحـــث، مـــن أهـــل القـــدس، ولـــد وتعلـــم بهـــا، ] ١٩٤٥ – ١٨٦٨[ابـــن صـــليبا :  جـــوزي َ

ًفتخصص فـي الدراسـات الـشرقية واللغـات الـسامية، وظـل محاضـرا فـي " موسكو " ورحل إلى  َّ

ٍخـــدم العربيـــة فـــي حركـــة االستـــشراق خـــدمات . إلـــى أن تـــوفي" بـــاكو " و " قـــازان " جـــامعتي 

  . ٧٥ : ٢عن األعالم . ثمينة
ًأم تــسئلهم خرجــا فخــراج ربــك : قولــه : ٤٤٧جــاء فــي كتــاب الــسبعة   )٢( ْ َ ُ  ] ٢٣المؤمنــون : 

ْخرجا فخرج ربك((" فقرأ ابن عامر ] ٧٢ ًْ   .  بغير ألف في الحرفين))َ

ًخرجـا : " وقرأ ابن كثير ونافع وأبـو عمـرو وعاصـم    وقـرأ . بـألف" فخـراج ربـك " بغيـر ألـف، " ْ

ّج ربك ًخراجا فخرا: " حمزة الكسائي    . ًفي الحرفين جميعا باأللف" ُ



 ٣٥٧

ـــة بـــين وظـــاهر ـــوال اســـتعمال .)خـــراج(و ) خـــرج( القراب فـــي الـــدواوين ) خـــراج( ول

 فــي قولــه)١(المــاورديفــي مــصر قبــل اإلســالم لترددنــا فــي أصــل الكلمــة ولــصدق البزنطيـة 

   .)٢()بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب والخراج من األرضوالفرق (: ١٣١ص

 والخـراج .)La propriètè trritorole m. van Perchemen(مـن  ٢٠ انظـر ص

 ))رج األرضفي األصل على الخرج وباألخص على خكلمة عربية قديمة كانت تدل 

ولهــذا أرجــح أن الكلمــة كانــت شــائعة بــين ســكان ســوريا ومــصر قبــل اإلســالم وعــنهم 

   .أخذها العرب ا هـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(ينـــه حسـط
                                                 

ولــد فــي البــصرة وانتقــل .  هـــ صــاحب األحكــام الــسلطانية٤٥٠ّعلــي بــن محمــد ت: ّالمــاوردي   )١(

القـائم بـأمر " فـي أيـام " أقـضى القـضاة " ّإلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيـرة، ثـم صـار 

 . توفي ببغداد. وكانت له مكانة رفيعة. العباسي" اهللا 
 فـــي البـــاب الثالـــث عـــشر فـــي وضـــع الجزيـــة ١٣١: جـــاء فـــي األحكـــام الـــسلطانية للمـــاوردي   )٢(

ْوالفــرق بــين الخــرج والخــراج أن الخــرج مــن الرقــاب، : قــال أبــو عمــرو بــن العــالء : والخــراج  ْ
َوالخـراج مـن األرض، والخــراج فـي لغـة العــرب اسـم للكــراء والغلـة، ومنـه قــول النبـي صــلى اهللا  ّ ّ ٌ

 ). الخراج بالضمان : (ّعليه وسلم



 ٣٥٨

  )٢(ّفعيفي مناقشة مصطفى صادق الرا
  

  

ًورأي آخـر لألســتاذ الرافعــي يحــسن أن نناقــشه فيــه ولــو قلــيال  فهــو يــرى أن مــن : ّ

مــن ّدوا مــن جديــد وأن يتعلمــوا األدب العربــي خيــر ألنــصار المــذهب الجديــد أن يولــال

 ذلـك خيـر لهـم مـن أن .ور فيسلكوا فيـه سـبيل القـدماءجديد وليأخذوا منه بالحظ الموف

 فيـدخلوا فـي اللغـة واألدب مـا لـيس فـي حقهـم .غـتهم الجديـدةينتحلوا مذهبهم الجديد ول

أن يدخلوه ؛ ذلك ألن اللغـة موروثـة وهـي ملـك لماليـين األعمـار ولطائفـة طويلـة مـن 

 .ً فيجــب أن نتكلمهــا كمــا ورثناهــا دون أن نــدخل فيهــا شــيئا مــن عنــد أنفــسنا،العــصور

 ونــسمح ألنفــسنا بــأن ونحــن نعتــرف بأننــا نخــالف األســتاذ كــل المخالفــة فــي هــذا الــرأي

التـــي نتكلمهـــا  أن لنـــا فـــي هـــذه اللغـــة ح ألنفـــسنا بـــأن نـــزعم ونـــسم،ً نـــراه عقيمـــا]نقـــول[

ًونتخذها أداة للفهم واإلفهام حظا يجعلها ملكا لنا ويجعل مـن الحـق علينـا أن نـضيف إليهـا  ً ً
ليـه ونزيد فيها كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو قـضت ضـرورة الفهـم واإلفهـام أو كلمـا دعـا إ

ُالتــي تفــسد اللغــة إذا تجاوزناهــاُ ال يقيــدنا فــي ذلــك إال قواعــد اللغــة العامــة ،ّالظــرف الفنــي َْ. 

ًفليس ألحد أن يمنعـك أو يمنعنـي أن نـضيف إلـى اللغـة لفظـا جديـدا أو نـدخل فيهـا أسـلوبا  ً ً
ً األسلوب لـيس مـن شـأنهما أن يفـسدا أصـال مـن أصـول ًجديدا ما دام هذا اللفظ أو هذا ُ

ٌ أو يخرج بها عن طريقها المألوفة ؛ ولـوال هـذا وأن اللغـة ملـك ألبنائهـا يـضيفون اللغة ِ ّ
 بحاجــات َة ولمــا عاشــت ولمــا اســتطاعت أن تفــيإليهــا ويــدخلون فيهــا لمــا نمــت اللغــ

ّوالكتــاب والــشعراء فــي كــل . أهلهـا التــي تتجــدد وتتنــوع بتجــدد األزمنــة وتبــدل الظــروف
ْ فمــنهم مــن ،م ويــدخلون فيهــا ويجــددونهاعــصر وفــي كــل مكــان يــضيفون إلــى لغــاته َ

 ويقبلهـــا النـــاس ويتهـــالكون عليهـــا حتـــى تـــشيع ،ُيـــسعده الحـــظ فتـــروج ألفاظـــه وأســـاليبه

                                                                                                                         
  . سبق ذكره: طه حسين   )١(
 مـــن كبــــار ، شـــاعر، أديـــب]١٩٣٧ – ١٨٨١[ ابـــن عبــــد الـــرزاق : ّمـــصطفى صـــادق الرافعـــي   )٢(

 . ٢٣٥ : ٧األعالم . ّالكتاب



 ٣٥٩

 ومـنهم مـن يخطئـه هـذا الحـظ فـال يحفـل النـاس بمـا .ًوتصبح جزءا من اللغة المألوفـة

   .أدخل وال بما أضاف ا هـ

 ومـا ) :٣٦سـنة ١جـزء(لهـالل  في جملة أسـئلة نـشرها فـي ا)١()سالمة موسى(وسأله 

  .تقول في النهضة األدبية الحاضرة ؟

فمــنهم الــذين ينزعــون إلــى القــديم : األدبــاء العــرب اآلن ثــالث طوائــف : فأجــاب 

ــــيمثــــل  ــــران ومــــنهم المقــــاطعون لهــــذا القــــديم مثــــل .ّمــــصطفى صــــادق الرافع  )٢(جب

 الثالثـة فهـي التـي  أما الطائفة. وكلتا الطائفتين في اعتقادي على خطأ،)٣(الريحانيو

 وهـــي أنفـــع الطوائـــف ولهـــا الغلبـــة القريبـــة ؛ ،توســـطت وجمعـــت بـــين القـــديم والحـــديث

 فهـذه الطائفــة الثالثـة ال تــسمح بــاإلخالل .ٌوذلـك ألننــا نحـن مــزاج مـن القــديم والحــديث

   .هـ ا)تلغراف( و)بسكلت( و)أتومبيل( ولكنها ال تبالي بأن تقول ،بالنحو والصرف

  

  

  

  )٤(أحمد أمين
                                                 

ل ـّتعلم بمصر وباريس ولندن، ودعا إلـى الفرعونيـة، وعمـ] ١٩٥٨ – ١٨٨٧[: سالمة موسى  )١(

 . ١٠٧ : ٣األعالم . ً صنف وترجم ما يزيد على أربعين كتابا.في التدريس، ومجلة الهالل
جبران بن خليـل بـن مخائيـل بـن سـعد، مـن أحفـاد يوسـف جبـران ] ١٩٣١ – ١٨٨٣[: جبران   )٢(

المــاروني الــشعالني اللبنــاني، أصــله مــن دمــشق، نــزح أحــد أجــداده إلــى بعلبــك ثــم إلــى قريــة 

ّوفيها ولد جبران، وتعلـم ببيـروت ثـم " ّبشري " في لبنان، وانتقل جده يوسف إلى قرية " بشعال"
 .١١٠ : ٢األعالم . سافر إلى باريس ثم إلى الواليات المتحدة

كاتــب خطيــب، . أمــين بــن فــارس المعــروف بالريحــاني] ١٩٦٠ – ١٨٧٦[: أمــين الريحــاني   )٣(

ّيعــد مــن المــؤرخين ولــد بالفريكــة ورحــل إلــى أمريكــا، ثــم قــام بــرحالت كثيــرة . فريكــةوتــوفي بال. ُ

 .١٨ : ٢األعالم 
 صاحب فجر اإلسـالم ، عالم باألدب، ابن الشيخ إبراهيم الطباخ]١٩٥٤ – ١٨٧٨[: أحمد أمين    )٤(

  .  ١٠١ : ١األعالم . وظهر اإلسالم وفيض الخاطروضحى اإلسالم 



 ٣٦٠

  ١٧٤ ص ١ج) ضحى اإلسالم(في 
  

ٌواآلن نريد أن نبحث النواحي التي كان فيها للثقافة الفارسية أثر في الثقافة اإلسـالمية 
َ ذلــك أن العــرب لمــا تحــضروا بعــد البــداوة وجــدوا أنفــسهم أمــام ،؛ فــأول ذلــك األلفــاظ اللغويــة ّ

ٍأشياء كثيرة ليس في ألفاظهم ما يدل عليها  مرافـق الحيـاة مـن أدوات  وكان ذلك في جميع،َ
َ فــسلكوا خيــر .الزينــة وأنــواع المأكــل والملــبس وآالت الغنــاء والــدواوين ونظامهــا ونحــو ذلــك

ُطريـــق يـــسلك لـــذلك ً يتوســـعوا فـــي مـــدلوالت الكلمـــات العربيـــة أحيانـــا ويأخـــذوا  وهـــو أن،ٍ ّ
ًالكلمــات األجنبيــة كمــا هــي أحيانــا ومــصقولة بمــا يتفــق ولــسانهم أحيانــا لغــة  وكانــت ال.ً

ّالفارسية منبعا كبيرا من المنابع التي تستمد منها اللغة العربية وتوسع بها مادتها ً ً.   

َّحدثنا علـي بـن الـصباح:  قال )١(أبو بكر الصوليحكى  ّ
سـمعت الحـسن :  قـال )٢(

ــا بــين يــدي يحيــى بــن خالــد البرمكــي:  يقــول )٣(بــن رجــاء ّنــاظر فارســي عربي ً  فقــال ،)٤(ٌّ
ــ( (:الفارســي  ْا معــشر الفــرس إلــيكم معــشر العــرب فــي عمــل وال تــسميةمــا احتجن َ ٍ َ  ولقــد .َ

َّ حتــى إن طبــيخكم وأشــربتكم ودواويــنكم ،ّملكــتم فمــا اســتغنيتم عنــا فــي أعمــالكم وال لغــتكم

َومـــا فيهـــا علـــى مـــا ســـميناه نحـــن معـــشر الفـــرس مـــا غيرتمـــوه ُ ْ كاإلســـفيداج والـــسكباج ،ّ ِ

 وكالروزنـامج –ّن والجـالب وأمثالـه كثيـر  وكالـسكنجين والخلنجـي،والدغباج وأمثاله كثير
ًواألسـكدار والفراونـك وان كـان روميـا  ٕ )) ومثلـه كثيـر–َ

 فقـال لـه .ّ فـسكت عنـه العربـي.)٥(
                                                 

 :ن الخلفـاء نادم مـ، من أكابر علماء األدب، نديم، هـ محمد بن يحيى٣٣٥ت : أبو بكر الصولي   )١(
. ّ الخلفـــاء وأدب الكتـــاب وغيـــر ذلـــكولـــه كتـــاب األوراق وأشـــعار أوالد.لمكتفـــي والمقتـــدرالراضـــي وا
  .  ١٣٦ : ٧األعالم 

انظــر فهــارس .  مــن رجــال الــسند فــي أخبــار رويــت فــي كتــاب األغــاني: ّعلــي بــن الــصباح   )٢(
 . ٣٢١ : ٣أشعار أوالد الخلفاء : كما ورد ذكره في كتاب الصولي . ١٦٦كتاب األغاني 

ّ هـــ وهــو الحــسن بــن شــجاع بــن رجــاء، كــان مــن كتــاب المــأمون ٢٤٤ت : الحــسن بــن رجــاء   )٣(
 .١٩٣ : ٢األعالم . ّوعماله

 .١٤٤ : ٨ األعالم . هـ مؤدب الرشيد ومعلمه ومربيه١٩٠ت : يحيى بن خالد البرمكي   )٤(
  . نكطين يجلب من أصفهان يكتب به الصغار، ورماد الرصاص واآل: األسفيداج   )٥(

  .ّمرق يعمل من اللحم والخل : السكباج   
ًالممتلئ سمنا : المدغبج "  ؟  : الدغباج     ً ِ."  
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َقل له اصبر لنا نملك كما ملكتم ألف سنة بعد ألـف سـنة كانـت قبلهـا : ُيحيى بن خالد 
   . ال نحتاج إليكم وال أي شيء كان لكم–

ْى أن أهل المدينة المنورة لمـا نـزل فـيهم نـاس مـن الفـرس أال تر: الجاحظ ويقول  ُ
ٍفي قديم الدهر علقـوا بألفـاظ مـن ألفـاظهم ِ َ ولـذلك يـسمون البطـيخ الخربـز،َ ْ  وكـذا أهـل ،ِ

ذا التقـــت  وأهـــل البـــصرة إ،بالفارســـية) بـــال(و) بـــال(يـــسمون المـــسحاة  فـــإنهم ،الكوفـــة
) الجهارســــو(و) بالجهارســــو(ويــــسميها أهــــل الكوفــــة ) ةعــــّبمر(ّأربعــــة طــــرق يــــسمونها 

ً ويــسمون القثــاء خيــارا ،والــوازار فارســية) وازار(ّ ويــسمون الــسوق أو الــسويقة ،فارســية ّ
  .)١(والخيار فارسية إلخ

 وكــان ذلــك بطريــق التجــارة أو ،مــن قــديم تــسربت ألفــاظ فارســية إلــى اللغــة العربيــة
ّ ولكنها تعد قليلة إذا قيست باأللفاظ التي دخلـت فـ،االختالط ي العـصر العباسـي للـسبب ُ

ً وهـو أن العـرب كـانوا أكثـر شـعورا بأسـباب الحـضارة فـي العـصر العباسـي،الذي ذكرنـا َ، 
ًفكانوا أشد احتياجا لالقتباس من الفرس َ وألن اللغة العربية لم تعـد ملكـا للعـرب وحـدهم،َّ ً ْ ِ ْ ُ َ َّ، 
للغـــة العربيـــة ّ والعـــالم اإلســـالمي ال يتعـــصب ،ًبـــل كانـــت ملكـــا للعـــالم اإلســـالمي أجمـــع

   . فهو يفسح صدره للغات أخرى ما دعا داع إليها ا هـ،َتعصب العرب

  )٢()ّمي(اآلنسة ماري زيادة 
  )مجلة النھضة النسائية(في 

                                                                                                                         
  .ّشراب مركب من خل وعسل: ِالسكنجين   
  .ربما كان يريد الجلنجبين وهو معجون يعمل من الورد والعسل: الخلنجين   
ّالجالب والجالب      .الوردُالعسل أو السكر عقد بوزنه أو أكثر من ماء : ُ
  ).التقويم(كتاب األيام : الروزنامج   
ّسجل تدون فيه الرسائل الواردة والصادرة: ُواألسكدار : األسكدار    ّ.  
  .٣٠ : ٨تكملة المعاجم. أشراف البلد ورؤساؤه، أعضاء المجلس البلدي: الفراونك   

 . ٢٠، ١٩ : ١البيان والتبيين   )١(
. كاتبــة نابغــة" مــي" اليــاس زيــادة، المعروفــة بـــمــاري بنــت] ١٩٤١ – ١٨٨٦[: مــاري زيــادة   )٢(

عـن . ّولدت في الناصرة بفلسطين، وتعلمت بعين طورة بلبنان ثم انتقلت إلى مصر مع أبويها

  .  ٢٥٣ : ٥األعالم 
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ُ ألن مــا تتــرجم عنــه مــن عواطــف اإلنــسان وخــواطره ال يقــف .ٌلــيس للغــات حــدود َّ

ّ وال يمكــــن حــــبس أي لغــــة ضــــمن ســــياج وهمــــي مــــن محتويــــات .ّعنــــد حــــد
ِ ّ المعــــاجم ُ

َ ألن ميــول الفـــرد المـــتكلم المـــسوق إلـــى . وتقـــارير المجـــامع العلميـــة،ومفــردات الثقـــات ّ
ُ وال تعنــى بــآراء الثقــات وال تتكيــف بتقــارير المجــامع.التعبيــر ال تأبــه للمعــاجم ً وعبثــا .ُ

ُتقــام حــول اللغــة الحــواجز والــسدود ُ ألن اللغــة ككــل كــائن حــي حــساس ذات اتــصال ،َ ٍ ّ ّ ٍ ّ َّ

ُ فالمــد والجــزر فيهــا متعاقبــان والنبــذ واالكتــساب علــى .يحاذيهــا ويطــرأ عليهــادائــم بمــا  ْ َ ُ ْ ّ
ُوفق حاجاتها سنة جارية ال تجدي في تحويلها عربدة الساخطين َّ َْ ْ ٌ ْ وكمـا تتـأثر أحـوال . َ

ُاألمــم باحتكاكهــا بــاألمم األخــرى وتنفعــل بمختلــف الحــوادث والوقــائع فتأخــذ وتعطــي ُ، 

َّوتقلــد وتقلــد ُ وتوجــد فيهــا الوقــائع . كــذلك تتــأثر اللغــة بــذلك االحتكــاك،ُس وتقــبسَ وتقــب،ِّ ُ ِ ُ
ًوالحوادث قومية كانت أم تاريخية ً ًذلك تغيرا محتوما حتى ليتـسنى علـى وجـه َ أم غير ُ ً

ًالتقريب تتبع تاريخ القوم بمسايرة التغير البادي في لغتهم طورا بعد طور فمن تتبـع [ .ِ

ًلغتنا فوجد فيها مثال ألفاظا ً فارسية ثم يونانية ثم تركية ثـم إفرنـسية حكـم بأننـا اتـصلنا ً ً ً

   ].يبقربهذه األمم على الت

  

  

  

  

  فوائد منثورة
   وطبرزين)١( موانيذ

  

  

                                                 
 ).ط شاكر (٣٧٣وص ) ط عبد الرحيم (٦٥١ برقم ٥٩٨: ّالمعرب : موانيذ   )١(
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طبعــــه العالمــــة (" َّالمعــــرب مــــن الكــــالم األعجمــــي"اه ّكتــــاب ســــمالجــــواليقي لإلمــــام 

 ت كلمـة ذكـر فيـه مـن الكلمـا) صفحة١٤٣ في ١٨٦٧ بمدينة ليبسك سنة )١("سخاو"

  ]من الطويل[      : واستشهد عليها بقول الفرزدق " بقايا"بمعنى " موانيذ"

ٍخـــــــراج موانيـــــــذ علـــــــيهم كثيـــــــرة ٍ َ 

  

ُتـــــشـد لهـــــا أيـــــديهم بـــــالعواتق   ُّ َ ُ
)٢( 

  
َمـــر بـــن هبيـــرة الفـــزاريُوهـــي قـــصيدة طويلـــة فـــي مـــدح ع َ ُ ِ َ

 وذهـــب المستـــشرق .)٣(

) مانـده(تعريـب كلمـة )  موانيـذمفـرد( إلـى أن مانيـذ ديوان الفـرزدق متـرجم )٤()بوشيه(

 وقــد وهــم فــي ذلــك .بالــدال المهملــة) مانيــد(الفارســية لكنــه قــال إنــه ربمــا كــان األصــح 

ًأن يقلبــوا الــدال ذاال نحــو ) إذا عربــوا كلمــة فيهــا دال فارســية(ّألن مــن عــادة العــرب 

َأستاذ تلميذ فالوذج فوالذ بغداذ كلواذى مرو الروذ همـذان إلـخ ؛ فالـصحة فـي َ َ ْ  تعريـب َ

أي ) مانيـدن(بالمهملـة مـن مـصدر ) مانده(ّبالمعجمة معرب ) مانيذ(أن يقال ) مانيذ(

َخـــراج ( فقــول الفــرزدق .البقــاء أي مــال خــراج هـــو بقايــا متراكمــة علــيهم مـــن ) موانيــذَ

                                                 
 ألمانية، وكانت مدارسـها فـي أوجهـا، ّدرس العربية في : Sachau ١٩٣٠ – ١٨٤٥سخو   )١(

ًوأسس المدرسة الشرقية في برلين وعلم فيها طويال. ًفاشتهر بها باكرا من آثاره تحقيق كتاب . ّ
الطبقات البـن سـعد وكتـاب مـا للهنـد مـن مقولـة للبيرونـي، واآلثـار الباقيـة عـن القـرون الخاليـة 

  . ١١٨: المستشرقون ). ١٨٦٧(ّوكتاب المعرب للجواليقي ) ١٨٧٦ال يبزغ (للبيروني 
العواتــق، كمــا ورد فــي : والــصواب . بــالعوائق: وفيــه ) طبعــة صــادر (٤٢ : ٢ديــوان الفــرزدق   )٢(

  :وقبل البيت ) طبعة شاكر (٣٧٣ّالمعرب 
ِوأدركت من قد كان قبلك عامال    بضعفين مما قد جبى غير زاهق     ً ْ َ َ  
َّوالفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة التميم      م٧٢٨=  هـ ١١٠ي أبو فراس تَ
  . ٩٣ : ٨انظر األعالم   

 هـــ، أبــو المثنــى، أميــر مــن الــدهاة الــشجعان، كــان رجــل أهــل ١١٠ت نحــو : عمــر بــن هبيــرة  )٤(
ّالشام وهو بدوي أمي  .٦٨ : ٥األعالم . له مشاركات في غزو الروم، وأحداث عصره. ّ

شعر، ونـشر ديـوان عـروة بـن تـوفر علـى الـ. فرنـسي : Boucher ١٨٨٦ – ١٨٤٣بوشيه   )٤(

ثم نقله إلـى الفرنـسية .  وديوان الفرزدق عن النسخة الوحيدة في مكتبة أيا صوفيا١٨٦٧الورد 

  . ٥٢: المستشرقون . ١٨٧٠



 ٣٦٤

وكانــت علــى : "قــال للجــاحظ  )١()التــاج( ووردت هــذه الكلمــة فــي .الــسنين الماضــية

ألحمـد زكـي  )٢(اهــ مـن هـامش التـاج"  للـسنة الماضـيةُمال الملـك موانيـذالعامل من ع

   .)٣(باشا

الفارســية ومعناهــا آلــة للقتــال ) تبــر(ّ هــذا اللفــظ معــرب مــن كلمــة )٤()الطبــرزين(

ثـم عـادوا ) طبـرزين( هكـذا أصـله لكـنهم عربـوه إلـى .وهي عبـارة عـن عمـود لـه حـدان

ُا اســتعملوها قبــل معهــا ٕوان كــانو" زيــن"أي مــن دون (ََفاقتــصروا علــى التعبيــر بــالطبر 

  .)ًكثيرا

ّ ولـذلك يـسمى الـسكر .ََالطبـر فارسـية بمعنـى الفـأس(( : صبح األعـشىوقال فـي 

ْالــصلب  ْطبــرزذ(ُ َ َحملــة األطبــار ) برداريــةطال( و))أي يكــسر بالفــأس) طبــرزد( وأصــله )ْ َ َ

                                                 
ّوان كان من عمال الملك، وكانت عليه موانيذ للـسنة :  وفيه ١٤٧: في أخالق الملوك التاج   )١( ٕ

َالماضية، جمعها وجعلها في بدر حرير  َصيني وشريحات فضة وخيوط إبريسم وخواتيم عنبر ِ ْ ّ
ّثم وجهها ّ .  

  . هذا السطر من متن الكتاب وليس من هامشه  )٢(
ّشـيخ العروبـة، أديـب بحاثـة، مـن كبـار .  م ابـن إبـراهيم١٩٣٤=  هــ ١٣٥٣ت أحمد زكي باشا   )٣(

ّالكتـــاب، ولـــد باإلســـكندرية، وتخـــرج فـــي مدرســـة اإلدارة والحقـــوق بالقـــاهرة، و أتقـــن الفرنـــسية، ولـــه ّ

وجمـــع مكتبـــة فـــي نحـــو عـــشرة آالف كتـــاب . وقـــام بفكـــرة إحيـــاء الكتـــب العربيـــة. معرفـــة بغيرهـــا

: ســـألته عـــن أصـــله فقـــال: قـــال الزركلـــي . ووقفهـــا، فنقلـــت بعـــد وفاتـــه إلـــى دار الكتـــب المـــصرية

  . ١٢٥ : ١عن األعالم . وله آثار كثيرة. عربي، من بيت النجار من عكا
ّتبــر، والظــاهر أن أصــل الكلمــة آرامــي بمعنــى كــسر: ّالفــأس مــن الــسالح معــرب : َّالطبــر   )٤( ََ .

َوالطبـرزين آلــة مــن الــسالح تــشبه الطبــر بــل هـي الطبــر بعينــه وهــذا أصــح ألن أصــل معنــاه  َ :

األلفـاظ .  ُْفإن الفرس كان من عادتهم أن يعلقـوا الطبـر فـي الـسروج. الطبر المعلق في السرج

  . ١١١: ّالفارسية المعربة 

 . ١٤١ : ٢انظر صبح األعشى : الطبر والطبرزد والطبردارية   
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ً وبقـي الطبـر مـستعمال حتـى بعـد اختـراع المـدفع.حول السلطان  ومنـه رواميـز بـدور ،ََ

  . )٢(ًانتهى منه أيضا . )١(آلثارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حرف السين أو الصاد في آخر الكلمة العربية
  يدل على أنھا يونانية أو التينية

ّ التي ناقش فيها األب الكرملي)٣()جوزي.ب(جاء في بعض مقاالت األستاذ  ْ َ
 في )٤(

 )is( ملخـــصه أن مـــا) َّأن اللغـــة العربيـــة مفتـــاح اللغـــات األوربيـــة( وهـــي ،دعـــواه العجيبـــة
                                                 

ــار  )١( ــدور اآلث ــز ب ــه روامي " : رمــز  "جــاء فــي التــاج. مــن الطبــر نمــاذج فــي المتــاحف: منــهأي : ومن

  ّإنها كلمة مولدة: األصل والنموذج، نقله الصاغاني وقال : والراموز 
 . ١٤١: ٢ صبح األعشى )٢(
  .سبق ذكره: بندلي جوزي   )٣(
  . سبق ذكره: أنستاس الكرملي   )٤(
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 عالمة اإلعـراب فـي أواخـر الكلمـات الالتينيـة فكثيـر مـن الكلمـات المنتهيـة بحـرف ]اس[
 الالتينيـة )Canis(السين أو الصاد هي إذن مأخوذة من الالتينية أو اليونانية مثـال ذلـك 

  : ً للصيد ومن ذلك أيضا كلمات)قنص(رب منها كلمةمعناها كلب وقد أخذ الع

  دالص )Psifos(فص   
  قرطاس   (Listis(ّلص  

  كيموس )Gibs(ّجبص جص 
  كلس )Capsus(قفص 

  مكس )Conus)) أعلى الرأس.بيضة الحديد(ِْقونس وقنس 
 )Nefas(نحس   )Phanos(فانوس  
  كأس )Fallis(َْفلس  
 )Pélekys(فأس  )Taksis( )الطريقة الدينية(طقس 

  )كركدن(مرميس  )Dimostion(ّديماس حمام 
 )Pélekis(بلقيس  )Pôros(صة  فر

 )Momus(مومس   )Nômos(ناموس 
  )ضرب بالدف وغنى(ّقلس  قالص

ّبمعنـــى الحمـــل فإنـــه يونـــاني كمـــا فـــي ) ُعمـــروس(وأزيـــد علـــى ذلـــك كلمـــة : أقـــول َ َ
بمعنــى الثــوب الــصوف يطــرح علــى الهــودج فإنهــا ) ّســجالطس( وكلمــة )١(المخــصص

  . من األدوية قيل هو السقمونياّيونانية كما قال األصمعي وأذريطوس ضرب 

  َّ تحقيق المعربطريقة في
  

ُفلفل(كلمة  ُ مثال إذا ادعاها العرب والهنـود حكمنـا بهـا لألخيـرين)٢()ُْ ّ  ألن الفلفـل ،ً

ّ ثــم نقلــه التجــار إلــى الــبالد )بلبــل(ّإنمــا هــو مــن نبــات بالدهــم فــأول مــا عرفــوه ســموه 

                                                 
ْالعمــــروس : أبــــو عبيــــد  : ١٨٩ : ٧فــــي المخــــصص   )١( َالحمــــل: ُ العمــــروس هــــو : ابــــن دريــــد . َ

 : ٢ وفــي المحكــم ٥٠٣، ٣٧٩ : ٣وكــذلك فــي الجمهــرة . ّالحمــل أو الجــدي إذا نــزواه شــامية
ًا الجواليقي نقال عن ابـن وأشار إلى احتمال كونه رومي.  وما بعدها٣٣٩ : ٣ والتهذيب ٣١٦ ً
 . ٤٥٧ برقم ٤٥٧المعرب . دريد

  . سبق ذكره: فلفل   )٢(
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غيــرهم مثــل  وربمــا فعــل ).فلفــل(ا إلــى ّ وحرفوهــ)بلبــل( فــالعرب اقتبــسوا لفظــة ،األخــرى

ُكنــدر( أمــا كلمــة .فعلــتهم كــل بحــسب ذوق لغتــه ْ ًأصــل لفظهــم عربيــا أو أن  فيكــون )١()ُ

َّفيكـون أصـله يونانيـا ؟ والجـواب أن يقـال إن اليونـان ) خنـدروس(من ) ُكندر(العرب أخذوا  ً

ا الـــصمغ ّعربـــي األصـــل ألن هـــذ) ُكنـــدر(و) ُكنـــدر(مـــن اســـم ) خنـــدروس(أخـــذوا اســـمهم 

ً فإذا كان الكنـدر مـن الـيمن فبعيـد جـدا أن يـسميه العـرب ،منبته جبال اليمن) ُّ اللبانحصا( ُ

ّ وانما اليونان األعاجم الـذين كـانوا يـسمون بـالد الـيمن .ّباسم غير عربي ) العربيـة الـسعيدة(ٕ

كنــدروس ) الكنــدر( هــم الــذين ســموا –ْويستبــضعون مــن محــصوالتها وخيراتهــا إلــى بالدهــم 

 التـي اختلـف اللغويـون )٢()ّقـز( وكما قلنا الفلفل والكندر نقول فـي كلمـة . خندروسوأ

 بالد الـصين التـي جلـب منهـا ّ وينبغي أن نحكم فيه منبت القز وهو،في أصل اسمها

ّفاسم القز رافق القـز فـي رحلتـه الطويلـة ) الحرير(ّالقز مـن أقـصى الـشرق إلـى أقـصى ّ

ْولـــيس للحريـــر ذكـــ:  قـــالوا .الغـــرب ٌر وال اســـم وال أثـــر فـــي تـــاريخ فراعنـــة مـــصر ألن ِ

   .ُالحرير جلب من الصين بعد انقراضهم

  

  

  

  َّطائفة من المعربات
  عن السريانية واليونانية

  

                                                 
ُكندر   )١( ْ  . سبق ذكره: ُ
 . ٢٦٣ : ٨ وتكملة المعاجم ٢١١: انظر شفاء الغليل : ّالقـز   )٢(



 ٣٦٨

 وهـــي قطعـــة مـــن )١()إشـــكاره(ذكـــر بعـــض الفـــضالء أن مـــن الـــسريانية كلمـــات 

ْ ويـــراد بهـــا الجبـــة والبـــردة و)٢()بطانيـــة(األرض تـــزرع و ُُ ْ الحـــزام للـــدواب  )٣()ِحياصـــة(ٌ

َحــنحن(و  وحــنحن )٥()َّننحــ( ويقولــون فــي العــراق ، الخبــز والجــبن أي فــسد وأنــتن)٤()ْ

 أي قـــبض )٧()كمـــش كمـــشة( فـــي الوحـــل و)٦()طـــبش( و .ًأكثـــر اســـتعماال فـــي الجـــوز

 وباليونانيــــــــة ، بالعربيــــــــة)ِالــــــــشعرى(:  وقــــــــال غيــــــــره . للــــــــضماد)٨()لبخــــــــة(قبــــــــضة و

                                                 
  .ْغرس الكرم من قضيبه: اإلشكارة  : ١٧٤في المرجع : إشكارة   )١(

ّ عند العامة، ما يزرعه الخولي لنفسه في قطعـة صـغيرة ِوالشكارة" شكر " وفي محيط المحيط 
ًمـــن أرض المالـــك، ومـــا يربيـــه الخبـــاز ونحـــوه مـــن دود القـــز ويجمـــع لـــه ورقـــا مـــن عنـــد الـــذين  ّ

 .ّيخبزون عنده، وقد تطلق على الحصة من غير ذلك كالشرذمة من الجراد
 غطــــاء مــــن الــــصوف Bataniaّبطانيــــة  : ٣٧٧ : ١عــــاجم العربيــــةمفــــي تكملــــة ال: ّبطانيــــة   )٢(

  .ّمبرقش أو مخطط بألوان، ورداء مبطن لألوالد، ورداء للقسـس
  . ّسير يشد به حزام السرج: بقلب الواو ياء ) حوص(في محيط المحيط : حياصة   )٣(
َحنحن   )٤(  .ّحنحن الجوز ونحوه إذا فسد وتغير طعمه: والعامة تقول : في محيط المحيط : ْ
ّحنن الجبن ونحوه أي فسد وتغير طعمه: والعامة تقول : في محيط المحيط : ّحنن   )٥( ّ . 
ّفـــي قـــاموس رد العـــامي إلـــى الفـــصيح : طـــبش   )٦( َطـــبش فـــي الوحـــل وطـــبش إذا : وقـــالوا : ٣٤٥ّ َ ّ

بطـش فـالن : إنهـا دخيلـة ويمكـن القـول إنهـا عربيـة مقلوبـة مـن قـولهم : قيل . ًمشى فيه مثقال

ُلهــا فيــه ضــعفا ظــاهرا، ثــم اســتعير لكــل مــا يثقــل ّمــن الحمــى إذا أفــاق وهــو ضــعيف أي أثــر ثق ً ً
ّإذا ربتـه، وطـبش اإلنـاء أو الجـرة إ= ّطبش على ظهره : وقالوا . ُويضعف . ذا رمـى بـه فكـسرهّ

  . ج وهو الضرب على الشيء األجوفوهاتان من الطب
ّفــي قــاموس رد العــامي إلــى الفــصيح : كمــش   )٧( ّكمــشه إذا ضــم عليــه أصــابعه: وقــالوا  : ٥١٠ّ َ 

ّوقــبض عليــه، وهــي إمــا مــن كمــزه إذا جمعــه بيــده ليــستدير أو مــن كوشــه إذا جمعــه، أو مــن 
: ا تقـبض واجتمـع فيهـا، وفـي القـاموسًقمشه بمعنى جمعه أيضا أو من انكمش في حاجتـه إذ

والظـــاهر أن أصـــل المعنـــى فـــي هـــذه المـــادة وأخواتهـــا الجمـــع . ّتكمـــش الجلـــد تقـــبض واجتمـــع

  . ته العامة لقبض األصابع على الشيءوالتشمير والتقبض واستعار
ّفي قاموس رد العامي إلى الفصيح : لبخة   )٨( َوفالن لبخة علـى العـين، ولطمـة علـى  :... ٥١٧ّ

وربمــا كانــت هــذه مــن لبخــة الــدواء عنــد . العــين، وهمــا بمعنــى واحــد، أي ضــربة علــى العــين



 ٣٦٩

وهمـا تـدالن ) شـعر(أو) َسـعر( وأصل الكلمتين مـن مـادة ، نجم معروف)١()سيريوس(

 ولـيس لليونـان .ّعلى الحرارة كما يتضح من مراجعة هاتين المادتين وما اشتق منهمـا

ًثــم جعلــوا الــشين المعجمــة ســينا ) ِشــيرى) (ِشــعرى( فقــالوا فــي .مــا يقابــل حــرف العــين
أضـــافوا إليهمـــا ف) ســـيرى( ألنـــه لـــيس فـــي لغـــتهم مـــا يقابـــل المعجمـــة فـــصارت ،مهملـــة

   .حروف اإلعراب عندهم فصارت سيريوس ا هـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) وأصلھما)٣( والفرشخة)٢(الفرسخ(
                                                                                                                         

الـضرب : بخ فـي اللغـة واللـ. العامة وهي ما يلـصق علـى الجـروح والقـروح مـن الـضماد ونحـوه

 . والشتم فاستعمال العامة صحيح فصيح
 أكثـــر النجـــوم Kaisالـــنجم قـــيس  : ١١٦فـــي كتـــاب شـــمس العـــرب تـــسطع علـــى الغـــرب ص   )١(

ًلمعانا في فم الشعرى اليمانية الملقبة بالكلب العبـور أو الـشراع العـابر وهـي الكلـب األكبـر أو 
  . الذي عبده العربSiriusسيريوس 

  . سبق ذكره: خ الفرس  )٢(
  . ٤٥ : ٨تكملة المعاجم : فرشخ   )٣(



 ٣٧٠

  

َ ســراويل مفرســخة واســعة:ابــن دريــد ) ٨٣ ص٤ج(المخــصص جــاء فــي  َ َْ  ومنــه ،ُ

 .األمـر عنـدي بعكـس ذلـك اهــ: مؤلف المخصص  قال .اشتقاق الفرسخ من األرض

) الفرسـخ(أي واسـعة مـأخوذ مـن كلمـة ) مفرسـخة(ويل ّيعني أن قولهم في صـفة الـسرا

فالفرســخ إذن هــي الكلمــة الدالــة علــى : ال أن الفرســخ مــأخوذ مــن ســراويل مفرســخة 

ولمــا رأوا الــسراويل .  ومفهــوم مــن لفظهــا، فالبعــد مالحــظ فــي معناهــا،المــسافة البعيــدة

ُ حتـى جعلـوا بعـد  وبالغوا فـي ذلـك، أي متباعدة األطراف،ٌإنها مفرسخة: قالوا ًواسعة 
ّ وال يخفــى أن العــرب إذا عربــوا كلمــة .مــا بــين ســاقيها أو فتحتــي قــدميها مقــدار فرســخ

 فيهـا سـين  وكان) منهما،ًاّوالسيما إذا كانت عبرانية أو سريانية ولعل فرسخ(أعجمية 

ًا وعلى العكس أي إذا كان فيها شين جعلوها سيناسينها شينجعلوا   وعلى هذا كلمـة .ً

ّ ولــم يــنص علــى أنهــا .بالــشين المعجمــة بمعنــى الــسعة كمــا فــي القــاموس) الفرشــخة(
ّ وللصبي ،يقال للرجل فرشخ رجليك.  والفرشخة عامية شامية مبتذلة.تعريب الفرسخة
) فرشــخ( أو يقــال إن .أي باعــد بــين قــدميك لــئال تتلــوث) فرشــخ فرشــخ(إذا أراد البــول 

فـإن بعـضهم يقـول : لحـاء المهملـة بالـشين وا) فرشـح(ّبالشين والخاء هي محرفـة عـن 

َ وفرشد بالدال باعـد بـين .َّ وتفرشحت الناقة تفحجت للحلب،َّإن معناها فتح بين رجليه َْ

ِمــن فــشخ الثالثــي بزيــادة الــراء لغــرض مــا فــي األصــل) فرشــخ(َّ وقــد يقــال إن .رجليــه َ َ. 

بالخـاء ) خفـش( لكـن فعـل .ولهذه الزيادة شواهد كثيرة بـين الكلمـات الفـصيحة والعاميـة

َفــشج(بمعنــى باعــد بــين رجليــه خطــأ، وربمــا كــان العــوام صــحفوه مــن فعــل  بــالجيم ) َ

عربيـــة األصـــل ال فارســـية ) الفرســـخ(جعــل والقـــالي  .بمعنــى باعـــد بـــين رجليـــه ليبــول

ًسـمي الفرسـخ فرسـخا) ٢٠٧ ص٢ج(ففـي األمـالي : الجـوهري ّمعربة كما قال  ُ َ ّ َّ ألن ،ُ
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مـشتق مـن  اهــ يعنـي أن فرسـخ المـسافة )١( وسـكنصاحبه إذا مـشى فيـه اسـتراح عنـه

َالفرسـخ( َإذا مطــر النـاس كـان للبـرد بعـد ذلـك فرســخ( ومنـه قـولهم .بمعنـى الـسكون) َْ َُْ ِ َ (

   .)٢(أي سكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أعرابي أستاذ(
  

  

                                                 
  . ٢٠٧ : ٢أمالي القالي   )١(
ّرد " قــــاموس"  وجــــاء فــــي ٢٠٧ :٢ وكــــذلك فــــي أمــــالي القــــالي ٢٠٢ : ٥" فرســــخ " المحكــــم   )٢(

َّفرشخ الرجل إذا باعد مـا بـين رجليـه وتفحـج، والفرشـخة : وقال  (( :٤١٤ّالعامي إلى الفصيح 

وربمــا كــان مأخــذها مــن ) ف ر س خ(ّكمــا صــوبه صــاحب التــاج راجــع الــسعة : فــي اللغــة 

ـــة " الفرشـــحة  ْتفحجـــت للحلـــب: فرشـــحت الناقـــة وتفرشـــحت : قـــالوا " بالحـــاء المهمل وفرشـــخ . ّ

ًقعد وفتح ما بين رجليه، قاله اللحياني أو فحج ما بين رجليه جدا وهو قائم، قالـه ابـن : الرجل
ال يفرشح رجليه في الصالة وال يلـصقهما، ولكـن بـين ومنه حديث ابن عمر أنه كان . منظور

  . ذلك

فـــشح، إذا فـــرج بـــين رجليـــه، وهـــذه هـــي فرشـــح بزيـــادة الـــراء، وكلتاهمـــا : " ًوفـــي اللغـــة أيـــضا   

 . ". وخير هذه األقوال أوسطها. فصيحة
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ْالرســـ ٍوة الـــسوار مـــن خـــرز أو ذبـــل ّ َْ َ :  الـــصحاحوفـــي ) َّالـــذبل عظـــم ظهـــر الـــسالحف(َ

َالرســوة شــيء مــن خــر ََ ٌ ْز يــنظم كالدســتينج ْ َ قــال ) ٤٩ ص٤ج(المخــصص وجــاء فــي . )١(َّ

ْبعض األعراب الرسوة هي الدستينج اهـ َْ كلمة فارسية مركبـة مـن ) الدستينج( وال يخفى أن .َ

ْالدســـتينج(و) الرســـوة(التـــاج  وفـــي .كلمتـــين  فـــاألعرابي يعـــرف كلمتـــين ،كالهمـــا معربـــان) َ

ْ دسـتينج عنـده وفـي زمنـه أشـهر مـن رسـوةلكـن) دسـتينج(و) رسـوة(فارسيتين منذ األصـل  َ، 

الفارســية ) دســتينج(بكلمــة ) وهــي فارســية األصــل(ّمــا الرســوة ؟ فــسرها لهــم : ولمــا ســألوه 

 فال جرم أن يـستحق هـذا األعرابـي لقـب أسـتاذ لمـا أوتيـه مـن معرفـة بكلمـات ،األصل

   .َّلغته حتى المعربات منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ّالمعرب في شعر األعشى
  

ْاألرندج ) : ١٠٣ ص٤ج(خصص المفي   األسـود وهـو بالفارسـية دالجلرندج واليَ

  ]من الطويل[          : قال األعشى ) َْرنده(
                                                 

 .ستينج سبق ذكر الرسوة والد)١(
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َعليــــــه ديــــــابوز تــــــسربل تحتــــــه( َ ْ َ َ 

  

ِيرنــدج إســكاف يخــالط عظلمــا   ِ ٍْ َ ُ()١( 

ّثــــوب ينــــسج بنيــــرين لفظــــه معــــرب) يابوزالــــد(و   ْ  .اهـــــ) دوبــــوز( وهــــو بالفارســــية ،ِِ

عــدد آالت ُعــشى ال تكــاد تحــصى ؛ مــن ذلــك قولــه يفــي شــعر األوالكلمــات الفارســية 

  : الطرب وكلها ألفاظ فارسية 

ًومـــستق سيـــسمن وونـــا وبربطـــا( ً ّ َ ِ َ ْ ُ 

  

ّيجاوبــــه صــــنج إذا مــــا ترنمــــا   ٌ ْ َ()٢( 

  
َالمــستق(ومــن أســماء المزمــار : المخــصص قــال فــي  ْ َمــستق (ً ويقــال لــه أيــضا ،)ُ ْ ُ

ْ والــون صــنج يــضرب .ا هـــ) ُمــشته(أصــله ّ أي يؤخــذ باليــد وهــو معــرب كــأن )منسِسيــ َ ّ َ
َمشته(باألصابع و ْ    .كف اليد) ُ

ِ هو الجلد األسود المصبوغ بالعظلم)األرندج(ًفا أن ّمر آن ُ وهو نبـت يـصبغ بـه،ِْ ٌ ْ َ. 

ُّاألشــكز(أمــا الجلــد األبــيض فهــو  َ ً والحــور أيــضا.ّ وهــو معــرب)٣()ْ  .ّ وهــو لفــظ عربــي،َ

                                                 
  : وفيه ٢٩٥ ص ١٧ ب ٥٥ديوان األعشى ق  )١(

ِ  أرندج إسكاف يخالط عظلما  بل تحتهعليه ديابوذ تسر     ٍُ  
  :قال شارحه   

ِ ثـــوب ينـــسج علـــى نيـــرين:الـــديابوذ  : جلـــد أســـود، واإلســـكاف : واألرنـــدج . لـــبس: وتـــسربل . ُ
نــوع مــن الــشجر يــستخرج منــه صــمغ أســود يخــضب بــه الــشعر، : والعظلــم . الــصانع الحــاذق

ًيصور بذلك ثورا أبيض الظهر قوائمه سوداء ّ .  
ــ:قلــت  هــو : ُنبــت يــصبغ بــه، يقــال : ِالعظلــم  : ٢٩٧ : ٢ي معجــم النبــات والزراعــة  جــاء ف

ْهــو عــصارة شــجر لونــه، كالنيــل، أخــضر إلــى الكــدرة: َّهــو الــبقم، وقيــل : الوشــمة، وقيــل  ُ ...
ًوانظر أيضا أقواال أخرى في معجم أسماء النباتات  ً :١٠٥، ١٠٤ . 

  : وفيه ٢٩٣:  ص ١١ ب٥٥ق : ديوان األعشى   )٢(
ٌمستق سينين وونٌّ وبربطو     ٍ ْ ّ     يجاوبه صنج إذا ما ترنما  ُ ٌ ْ َ  

ّ الــون آلــة وتريــة.آلــة يــضرب عليهــا: المــستق  دوائــر مــن  :  والــصنج.المزهــر أو العــود:  البــربط .ّ
  .ّتثبت في أطراف األصابع ويصفق بها على نغمات الموسيقى) أقراص(النحاس 

ُاُألشـــكز   )٣( ُاألشـــكز  : ١١ :جـــاء فـــي األلفـــاظ الفارســـية : ْ شـــيء كـــاألديم األبـــيض، يؤكـــد بـــه : ُ

  . أدرنج: َّالسروج، معرب 



 ٣٧٤

ْاألحمر فهو معنوأما الجلد  َ
:  وقـال ،ّاألعجمـي وقد لمزوا األعـشى فـي اسـتعماله .)١(

   .ً ولعلهم إنما يمدحونه بذلك ألن الظرف ليس عيبا.بعضهم إنه كان يتظرف بذلك
  

  )َّومن استعمال بلغائنا للمعرب(
  

َالبديع الهمما جاء في رسـائل  َالكدخدائيـة (٥٣١ ص )٢(ذانيَ ِ ْ  بمعنـى تـدبير أمـور )٣()ُ

أو وظيفة تدبير المنزل ) " علم تدبير المنزل(رب ما يسمونه اليوم  وهو يق.المنزل والمعاش

َكانــا يطلقــان فــي الــدول التركيــة ) كاخيــة(و) كتخــدا( و)٤()كتخــدا(نــسبة إلــى ) كدخدائيــة(و"  ُ
   .)خرج وكيلي(على موظف كبير في قصر السلطان العثماني 

                                                 
َومن معانيها أن المعن هـو الجلـد األحمـر يجعـل علـى األسـفاط.ٍلها معان كثيرة: ْالمعن   )١( كمـا . ْ

ّ واألســفاط ج ســفط وهــو الــذي يعبــى"معــن : " فــي التــاج  ُ َ  ، فيــه الطيــب ومــا أشــبهه مــن أدوات النــساءَ

َالسفط كالجوالق: حكم وفي الم   .سفط :  عن التاج.ّأو كالقفة:  وفي غيره ،ُ
ــ ٣٩٨أحمـــد بـــن الحـــسين ت : بـــديع الزمـــان   )٢(  لـــه مقامـــات أخـــذ ،ّ م أحـــد أئمـــة الكتـــاب١٠٠٨=  هــ

 ، تنقـل فـي بلـدان خراسـان يـضرب المثـل بحفظـه،ّ كـان قـوي الحافظـة.الحريري أسلوب مقاماتـه عنهـا

  . ذكره وقد سبق.١١٥:  ١ عن األعالم .ومات بهراة
ًوكتــب إلــى صــديق يــستدعي بقــرة منــه : ٢٣١ الرســالة بــرقم – ٥٣١: رســائل بــديع الزمــان   )٣( ٍ :

ُالكدخدائيــة زرع إن لــم يــصادف ثــرى ثريــا مــن التــدبير، وجــوا غنيــا عــن التقــدير، لــم يحــصل  ًً ً ًّ ّ ّّ ٌ ِ ْ ُ
ْبالغه ولم يجن يانعه   . إلخ... ُ

ْوالكتخدا   )٤( ْ  . ٣٢٤ :٦موسوعة حلب .  الفارسية تعني وكيل الواليمن التركية عن: َ
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  )كلمة دهليز وتحليلها(
  

ّ الــدليج فارســي –الــدهليز  : )١(أبــو حــاتمقــال ) ١٢٦ ص٥جــز(المخــصص فــي  ّ ِ

ِبالفارسـية تـدل علـى مـا نـسميه نحـن العـرب دهليـز ) الـدليج(فكلمـة : ّمعرب اهـ أقـول 

وقـد ضـبط فـي ) كنزلغـات(فـي معجـم ) دليج( وراجعت .)دليج(وقد عربناها من كلمة 

معنـى ب) َدلـك(و) ِدليـك(ٕ وانمـا وجـدت ،بتشديد الالم وكسر الدال فلم أجدهالمخصص 

ـــذْنَم) (مثقـــوب) (ثقـــب(وهـــو واحـــد  ـــدل) َف يج التـــي ذكرهـــا ّفـــال جـــرم أن يكـــون المـــراد ب

 ومعنـى الـدهليز فـي اسـتعمال العـرب ،ك الـذي معنـاه المنفـذ بالتركيـةص الـدليالمخص

الـدهليز : القـاموس  وعبـارة .المنفذ يصل بين باب الدار الخارجي وصحنها الـداخلي

   .ما بين الباب والدار
  

  )كلمة الكلس(
  ها وأخواتها األعجمياتوأصل

  

ِوالفسيفـــساء) ١٢٦ ص٥جـــزء(المخـــصص فـــي  ْ َ ُ
ـــوان تؤلـــف مـــن )٢( َّ والفسيـــساء أل ٌ ُ َ َْ ُ

ُ والفــسفس البيــت المــصور بهــا اهـــ.الخــرز فتوضــع فــي الحيطــان ِ  لكنــه لــم يــشر إلــى .ِْ

                                                 
نـشأ فـي البـصرة وقـدم بغـداد ُهو سهل بـن محمـد السجـستاني البـصري الجـشمي : أبو حاتم   )١(

  .  هـ٢٥٥وكانت وفاته بالبصرة وقد قارب التسعين ت 
ِالفسيفــساء   )٢( ْ ِالفسيفــساء : قــال الليــث " فــس " فــي التــاج : ُ ــ،ألــوان مــن الخــرز: ُ ف بعــضها إلــى  يؤل

 . وأكثــر مــن يتخــذه أهــل الــشام،ّ كأنــه نقــش مــصور،بعــض ثــم تركــب فــي حيطــان البيــوت مــن داخــل

ِالفسيفساء لـيس بعربـي: ّوقال األزهري   وفـي الموسـوعة .٢٠٣ : ٧ وانظـر كتـاب العـين .ّ أو روميـة،ُ

 ســواء ،وكــان لإلغريــق ثــم الرومــان شــهرة خاصــة فــي رســم األشــكال بالفسيفــساء : ١٣٠١: الميــسرة 

 وأبـدع مـا وصـل إلينـا فـي . ثم اتسع نطاق استعمالها في الفن البيزنطـي،على األرضيات أو الجدران

 األمــــوي بدمــــشق ومحــــراب مــــسجد قرطبــــة العــــصر األســــالمي فسيفــــساء قبــــة الــــصخرة والمــــسجد

  . موزاييك: وقد جعلتها الموسوعة مقابل كلمة . ومحراب قبة الصالح نجم الدين بالقاهرة



 ٣٧٦

َالوليد بن عبد الملكُ وقد قال بعضهم إن .ُعجمة كلمة الفسيفساء
لما بنى الجـامع  )١(

ُأفــسس(ب مــن جزيــرة بدمـشق جلــ ّالرومــياألرخبيــل  إحـدى جــزر )٢()َ
ًصــناعا زخرفــوا  )٣( َّ ُ

، فجعـــل النـــاس المخـــصصّكمـــا ســـماها ) زينـــة الخـــرز(َالمـــسجد بهـــذا الـــضرب مـــن الزينـــة 

 ومن اسمهم هذا تولدت كلمة ، الفساسفةيين أوسَّيطلقون على هؤالء الصناع اسم األفس

   .ذلك وقيل في تعليل التسمية غير .الفسيفساء

ًما يلي ملخصا) ١٢٢ ص٥جزء(المخصص أما كلمة الكلس ومرادفاتها ففي  ّ:  

ُالشيد( َ كل شيء طليت به الحائط من جص أو بالط)ِّ ٍّ َ ََ َْ.   

ِّكــل مــا طلــي بــه كــالجص والزعفــران) َْالقرمــد( َ َّ أقــول القرمــد لفــظ معــرب وأصــل .ُ َ َْ

ّمعناه الطالء ؛ فالجص قرمد أي طالء للجدران ِ ٌران قرمـد أي طـالء لألبـدان والزعف.ِ ُ. 

ِبــالعبير مقرمــد(... ومنــه قــول النابغــة فــي المتجــردة  َ ٌّ أي أن ذلــك الــشيء مطلــي )٤()َُْ َّ

   .بالزعفران

                                                 
ولي الخالفة بعـد وفـاة )  م٧١٥ – ٦٦٨=  هـ ٩٦ – ٤٨(بن مروان : ليد بن عبد الملك الو  )١(

ً هــ، وفـي عهـده اتـسعت الفتوحـات، وكـان ولوعـا بـالعمران والبنـاء، وهـو أول مـن ٨٦أبيه سـنة 
 . ١٣١ : ٨انظر األعالم . أحدث المستشفيات في اإلسالم

َُأفــسس   )٢( . كــان لهــا شــأن. اطئ آســيا الــصغرى الغربــيمينــاء، مدينــة إغريقيــة قديمــة، علــى شــ: َ

ّكان أهم معالمها معبد آرتميس وكان يعد من عجائب العـالم . م. ق١٣٣خضعت لروما عام  ُ
وفــي العهـــد . أصــبحت أفــسـس فيمـــا بعــد أحــد مراكـــز المــسيحية وزارهــا القـــديس بــولس. القــديم

 . َرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسـس: الجديد تجد 
ُمجموعـــة جـــزر، أو كـــل قطعـــة مـــن البحـــر فيهـــا تلـــك الجـــزر،  : Archipelage :األرخبيـــل   )٣(

عـن . كانت تطلق في األصـل علـى بحـر إيجـة فقـط، وهـو القـسم الـشرقي مـن البحـر المتوسـط

  . المعجم الكبير
 ). ط دار المعارف بمصر (٩٧ ص ٣١ ب ١٣ق) الذبياني(ديوان النابغة   )٤(



 ٣٧٧

ّالجــص( ّالقــص (جــاز وفــي لغــة الح)ِ ّالقــصة(و) َ َّيقــال جــصص داره وقصــ) َ . هاَصََّ

ِقــصاقص(ومكــان  ٍَأي أبــيض مــستو) ُجــصاجص(و) ُ ْ َّ والجــصاصات الموا.ُ ضــع التــي َ

   .ِيعمل فيها الجص

ّالجـص و) ُالحـرض( ُالموضـع الـذي يحـرق ) َّالحراضـة(الـذي يحرقـه و) َّالحـراض(ِ
   .فيه

ِّعـرب حتـى صـار) جـاروف( بالفارسـية )الصاروج( وحتـى صـرفوا منـه ) صـاروج(ُ

َّالفعــل فقــالوا بيــت مــصرج َ يعنــي فــي مــرادف صــاروج المعربــة أو فــي ( وقــال بعــضهم ،ُ

   .َّ شاروق وحوض مشرق)الفارسية" جاروف " مرادف 

ُ الصاروج يبنى به)الكلس( ً وكـل مـا طليـت بـه حائطـا أو .وال فعـل لـهّأبو علـي  قـال ،َّ َ
ُ وقد كلست الحـائط.باطن قصر من غير آجر ْالكـرس(هـو ) الكلـس : (ابـن دريـد وقـال .ّ ِ (

ــ  ففــي،ّالمعــرب) الكلــس(ّأقــرب إلــى األصــل األعجمــي مــن  َكــرج(َّأن ة ّالمعــاجم التركي ِ (

ّمعناهـــا الكلـــس والـــصاروج فعربـــت أو حرفـــت إلـــى  َّثـــم عربهـــا الفـــصحاء إلـــى ) كـــرس(ّ

   . فكانت هي الجيدة ال كرس،بالالم واستعملوها) كلس(
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  )ّ من المعرب)١(ّبعض ما جاء في شعر المعري( 
  

  ]من البسيط[  

ٍال يبصر القوم في مغنـاك غـسل يـد ( َِ ْ َ ْ َ ُ ُ ُْ
  

ُّإلـى أن يرفـع الـسورعلى الطعام    ُ ْ()٢( 

  
   . وهي من الفارسية، أو كل سرور، دعوة الوليمة)٣()ُّالسور(

  ]من مجزوء الوافر[    

ــــــــــ( َإذا قيـــــــــل لـــــــــك اخـــــــــش الل َ 

  

ـــــــــــه مـــــــــــوالك فقــــــــــــل     )٤()آرا: َـ

  
   ]من المتقارب[          .ً وهي من الفارسية أيضا. أي نعم)آرا(

ِفيـــــا قـــــس وقـــــع بـــــرزق الخطيــــــ ْ ّ ُّ ْر بمــسجدنا يــا مــنشـــب وانظــ   َ َ ُ
)٥( 

  ]من المتقارب[         

                                                 
 .٣٣١سبق ذكره ص: المعري   )١(
ْالغــسل ) ط صــادر (٤٣٨ : ١زوميــات الل  )٢( ّالخطمــي، كــانوا يغــسلون بــه أيــديهم بعــد الطعــام: ِ ْ .

  .المائدة أو الضيافة: ّوالسور 

ّخطمــي  : ٣٩٢وفــي معجــم الــشهابي   
ِKetmla : ويطلقونهــا  ،الكلمــة اإلنكليزيــة مــن الكلمــة العربيــة

ّعلــى نباتــات كثيــرة مــن الفــصيلة الخبازيــة كالجلجــل وخطمــي المنــاقع ّ، وخطمــي جنــدي أو عــسكري ُ
ّوخطمــي دمــشقي ووردي ّ ّالخطمــي  : ٢٧٣ : ٢وفــي معجــم النبــات والزراعــة .. .ّ نبــات مــن أحــرار : َ

ْالبقل، سهلي، يتخذ منه غسل وأنواعه كثيرة، ِ ّ ّ ّخطمية: الواحدة . ًوتكسر خاؤه أيضاُ ْ.  
 . ّالضيافة، فارسي بحت، وهو العرس: السور  : ٩٦في األلفاظ الفارسية   )٣(
 . ، وسبق ذكره٧٥ : ١: اللزوميات   )٤(
 .  وفيه أن منش اسم عبراني٨١ : ٢اللزوميات   )٥(



 ٣٧٩

ٍوقفــــــت علــــــى كــــــل بــــــاب رأيـــــــ َ 

  

ــــت   ــــو ضــــابطـ ــــى نهــــاك أب ِ حت ّ
)١( 

  
ــران( وذكــر فــي .قــالوا هــو كنيــة الميــت بالحبــشية  والجمــع )الباســنة( لفظــة )الغف

 ،أبـو العـالء( اهــ مـن كتـاب . وهي هنديـة فيمـا أحـسب١٦٩بواسن بمعنى اإلناء ص

   ).وما إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . وفيه أبو ضابط كناية عن الموت. ١١٠ : ٢اللزوميات   )١(

أمـا الباسـنة فقـد ذكرهـا . ٥٦أبـو العـالء ومـا إليـه ص: وهذه األبيـات كلهـا مـن كتـاب الميمنـي 

وقــد وردت فــي الحــديث وفــسرها فــي ) ح بنــت الــشاطئتــ(فــي الحاشــية ولــم أجــدها فــي الغفــران 

 .  سكة الحرث، وليس بعربي محض: النهاية بأنها من آالت الصناع وقيل 



 ٣٨٠

  )١()ِالفرند والبندق والفندق والفنداق(
  

ْفرنـد الـسيف(: مـا نـصه ) ١٨ ص ٦جـزء (المخصصفي  ِ  وهـو أبـو علـي قـال ،ِ
ّهو فارسي معربسيبويه َِالبرند قال  أو البـاء التـي فيـه مبدلـة ) فرنـد(وهذه الفاء في . ّ

فــي بــاب اطــراد ] ســيبويه[حكــاه ) المــأكول( ونظيــره فنــدق ،مــن بــاء بــين البــاء والفــاء
َّواســمه بالعربيــة جلــوز [ بالفنــدق عنــى) فنــدق(رســية ا هـــ قولــه ونظيــره اإلبــدال فــي الفا ِ

ًعلى وزن سنور وقيل جلوز غير عربية أيضا ّ ِ ّ  إذ هـو الـذي ، الثمر المدحرج المأكول]ِ
 وباؤهمـا علـى ، بالباء ؛ ففاء فندق وبـاؤه نظيـر فـاء فرنـد وبرنـد)ُْبندق(ًيقال فيه أيضا 

قــرره ســيبويه مــن أن أصــلهما البــاء الفارســية وهــي التــي تلفــظ بــين البــاء العربيــة مــا 
علــى ) بنــدق(وقــد غلــب اليــوم اســم .  اســم النحــوي المــشهور)٢()شــلوبين(والفــاء مثــل 

: التـــاج  قـــال .ًبالفـــاء اشـــتهر اســـما للخـــان) ُْفنـــدق(وذلـــك ألن ) فنـــدق(اســـمه اآلخـــر 
 الخانـات التـي ينزلهـا النـاس ممـا يكـون فـي ُوالفندق بلغة أهـل الـشام الخـان مـن هـذه((

ُالطــــرق والمــــدائن ــــد . اهـــــ) )ّ وهــــو فارســــي حكــــاه ســــيبويه،ُ ــــى الخــــان عن فالفنــــدق بمعن
ـــشاميين  ًفارســـية أيـــضاال ـــا مـــن اســـتعمال ،ٌ ـــاء يـــستعملها تفادي ً وقـــد نـــرى بعـــض األدب

قـــال : اللــسان  وفــي . وليــست كــذلك، اإلفرنــسية علــى ظــن صــحة عروبتهـــا)أوتيــل(
ً أحــسبه معربــا اهـــاألصــمعي قــال ،ُْالفنــداق صــحيفة الحــساب الليــث فــي التــاج  وقــال .ّ

ـــاموس  ال بالفـــاء كمـــا ذكـــره صـــاحب )٣(مـــستدركه هـــو بالقـــاف ـــصاغانيًتبعـــا الق  .لل
 )Facture(أو الفـاتورة التـي هـي مـن ْ إذن هو القائمـة أو الكـشف أو البيـان )٤(قُْوالفند

   .اإلفرنسية

                                                 
  : َويبدلون من الحرف الذي بين الباء والفاء الفاء نحو :  ط بوالق ٣٤٣: قال سيبويه   )١(

ًالفرنــد والفنــدق، وربمــا أبــدلوا البــاء ألنهمــا قريبتــان جميعــا، قــال  ُ ْ ّالبرنــد فالبــدل مطــرد : بعــضهم ِ ِ
ُفي كل حرف ليس من حروفهم، يبدل منه ما قرب منه حروف األعجمية ٍ .  

ْالــــشلوبين   )٢( َ هــــو عمــــر بــــن محمــــد بــــن عبــــد اهللا األســــتاذ أبــــو علــــي اإلشــــبيلي األزدي المعــــروف : َّ
 هــ عـن ٦٤٥ العربيـة تــ  كـان إمـام عـصره فـي،األبـيض األشـقر:  ومعناه بلغة األنـدلس ،ّبالشلوبين

 . ٢٢٤ : ٢بغية الوعاة 
  .قندق: تاج العروس   )٣(
 . ُقنداق: حسب رأي صاحب التاج هي   )٤(



 ٣٨١

َعل زردمُهدوم بمعنى البلعوم وفرالز َ ْ َ  
  أھي فارسية أو عربية ؟

  

َزردمــــه خنقــــه أو عــــصر حلقــــه(وشــــرحه القــــاموس فــــي  َ َ  والزردمـــــة . وابتلعــــه.َْ

َوقيــل الزردمــة هــي تحــت الحلقــوم واللــسان مركــب فيهــا. .الغلــصمة ْ أي ( وقيــل هــي .َ

ْزر(ًفـإن كـان مركبـا مـن :  قلت .)١(كلمة فارسية) الزردمة َدمـه( و )َ َدمـه( فـإن )َ  هـو )َ

ــــنفس و ا َل ْزر(َ ــــذهب)َ ــــا مــــن . هــــو ال ً وان كــــان مركب ــــإن )مــــه( و )زرد(ٕ  هــــو )زرد( ف

 وقـــال .القـــاموسعلـــى التـــاج  هـــو القمـــر فليتأمـــل ذلـــك ا هــــ قـــول )مـــه(األصـــفر و 

ْالزغـــــد عــــصر الحلــــق )٢()١٢٦ ص٦جــــزء (المخــــصص َ َْ ْ  .ه وزردمـــــه وكـــــذلك زردبــــ.َ

ـــنفس ا هــــ) ْآزار دمـــه(والزردمـــة فارســـي أصـــله  ـــ.أي تحـــت ال ول والمـــصريون فـــي  أق

 أمـا فعـل .لهجتهم الدراجة مـا زالـوا يـستعملون فعـل الزغـد بـالمعنى المـذكور إلـى اليـوم

َزردم( َ ْ ْزددم(ّ فعندي أنه محرف عن )عصر البلعوم(بمعنى ) َ َ ْ أي بـدالين فـي الوسـط ) َ

بمعنــى ) دم( و .ّ بمعنــى ضــرب ودق. مــصدر)زدن( وهــي فارســية مــن .ال راء ودال

َنفس َزددم(عنى  فيكون م.َ ْ ُُدق العنق على مالحظة أنهم كنوا بكلمـة دم التـي معناهـا ) َ َّ

ُالـــنفس عـــن العنـــق أو البلعـــوم الـــذي هـــو مجـــرى الـــنفس ُ َُ  والعـــرب يقولـــون فـــي الكـــالم ،َ

ْ فلعـــل الفـــرس فـــي عهـــد العباســـيين ســـمعوا هـــذا .كـــسره بمعنـــى )َّدق عنقـــه(الفـــصيح  ُ ّ
ْزددم(التعبيــر مــنهم فترجمــوه إلــى  َ ْ  ثــم نقلــوه إلــى معنــى ،ّق وكــسر عنقــه بلغــتهمأي د) َ

ِشــد علــى حلقــه أو عــصر علــى نفــسه أو مجــرى نفــسه يعنــي بلعومــه فــصارت  َ ََ َ ْزددم(َّ َ ْ َ (

َزددم(ّالعربيـة ثـم تحرفـت ) َنـقَخ(الفارسية تـؤدي معنـى  ْ  .ًأي بقلـب الـدال األولـى راء) َ

ــــى النــــساخ ــــب والتحريــــف عل ــــوم فــــإن العــــ. ومــــا أســــهل هــــذا القل ــــستعملون َأمــــا الي ّوام ي

                                                 
زير دم أي تحت الـنفس : ّالزردمة وزردمه إذا عصر حلقه معرب  : ٧٨في األلفاظ الفارسية   )١(

ْوزرد بــه ) ١٤٠شــفاء الغليــل ( َولعــل زرد . لغــة فيــه: َ َ َ  هــو ًأيــضا مــأخوذ مــن زردم أو) خنــق(ّ

  .وفاق بين اللغات
 . ١١٦ ص ٦الصواب ج   )٢(



 ٣٨٢

ُالزردومة( ْ َّوقف المـي  ويقولون فالن .ُبمعنى البلعوم) َ  فـي زراديـم فـالن أي فـي )أي المـاء(ّ

َ كناية عـن أنـه وقـف حركتـه حتـى لـم يعـد يعـرف كيـف يتـصرف،هيمبالع : ً وأقـول أيـضا .َ

ِزرد( مــن )ازتــرد(وأصــله .  معنــاه ابتلــع وهــو مــن االفتعــال)دازدر(إن فعــل  مــاذا  فل)ُبلعــوم() َ

ِزرد(اليقــال مــن أختهــا   لكــن إذا كــان يقــال مــن .ِزرد اللقمــة: يقــال) بلــع(الثالثــي بمعنــى  )َ

ُ عربيـــة كبلعـــوم )دومُزر(م ؟ وعلـــى هـــذا لمـــاذا ال تكـــون ُ أي بلعـــو)ُزردوم(ِأخـــت زرد ) بلـــع(
 وتكـون زيـادة الـواو والمـيم فيهـا ،المخـصصفي ابن سيده ًوكذا فعل زردمه خالفا لما قاله 

 ولنـا فـي هـذه الزيـادة .تها في كثير من كلمات اللغة العربية مثل حلقوم وشبرم وشـدقمكزياد

 سـريانية أو عبرانيـة األصـل فليراجـع مقالنـا فـي مجلـة )أي تلك الزيادة(مقال حققنا فيه أنها 

تحقيــق مــسألة لغويــة وهــي زيــادة المــيم فــي (( تحــت عنــوان )٦٥ ص٣مجلــد(المجمــع 

  .))بعض كلمات اللغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  َّطائفة من المعربات
  



 ٣٨٣

ٌحر سخت شديد : أبو حنيفة: المخصص في  ْ َ ٌّ   ]من الرجز[     :  وأنشد .َ

ِتحت حر سخت( ْ َ ِ َ َ()١(  

   .وهذه الكلمة فارسية

َذو وعكـــة: يـــوم دامـــوق : ابـــن دريـــد  ْ َ ّ فارســـي معـــرب مـــن .ُ َدمهكـــر(ّ ْ َ وزن علـــى ) َ

ْســـفرجل( َ َ أي شـــدة حـــر آخـــذ بــــالنفس )َْ َ ٍ ٍّ َ ْالدمـــه(ألن : ُ ْ الـــنفس اهــــ)َ َ بمعنــــى ) كيـــر(و[ .َ

َ فالحر الشديد يشد على النفس ويقبض عليه.ُممسك قابض َ ّ  ومنـه فـي صـفة الملـوك ،ّ

َدمهكـــر( و]ِ مـــستول علـــى العـــالم،قـــابض علـــى الـــدنيا) جهـــانكير( ْ َ بفـــتح الكـــاف هـــي ) َ

) دمهكيـر(ب وأصـلها فـي الفارسـية كالداموق فـي أنهـا معربـة مـستعملة فـي كـالم العـر

َدمهكــر( ومــن هــذا األصــل أخــذ العــرب .اء بعــد الكــافبيــ ْ َ ) ردمهكــ( وعــن .كــسفرجل) َ

   .)٢(كساجور) داموق(ّحرفوا 

                                                 
  : وفيه ٢٧ ب ٩ق ) مجموع أشعار العرب(الرجز لرؤبة وهو في ديوانه   )١(

ِوأرض جن تحت حر سخت     ْ ِ ٍّ ِ    لها نعاف كهوادي البخت  ِ ِْ  

ّنعـف الرملـة مقـدمها . الشديد: ْالسخت  : ٨٥وفي األلفاظ الفارسية . ٤٩٩ : ٣وجمهرة اللغة    ْ َ
ِ استرق منها والجمع نعافوما ْ . 

   :٣٠٨ ص ٢٦٢في المعرب برقم ) داموق(قال ف عبد الرحيم في تعليقاته على   )٢(

وهــــذا أقــــرب إلــــى . األتــــون وكــــور الحــــداد: دمكــــاه ومعنــــاه : إن أصــــله ) : ٦٦(قــــال أدي شــــير   

ّوهــو مختــزل مــن دمكــاه بحــذف األلــف وعــرب بهــذا ) دمكــه(غيــر أننــي أرى أن أصــله . الــصواب
ّومن المعقول أن يشبه يوم شديد الحرارة بأتون الحمام. القاموس) َدمقه(المعنى بصورة  ّ .  

َالدمق(ّهذا وقد ذكر في المعاجم أن  ّأيضا فارسي معرب، فقال الجوهري ) َ ّ َالـدمق بالتحريـك : ً َّ

ّثلج وريح، فارسي معرب:  ل الثلج مـع الـريح يغـشى اإلنـسان مـن كـ: َالدمق  ((:وفي اللسان . ّ

ّأو ب حتـــى يكـــاد يقتـــل مـــن يـــصيبه، فارســـي معـــرب وهـــو ). دمـــه(َّ وفـــي اللـــسان أنـــه معـــرب ))ّ

بـــرد وثلـــج وريـــح، وتكـــون صـــيغتهاالفهلوية : دمـــه، بمعنـــى : صـــحيح فإنـــه بالفارســـية الحديثـــة 

 . ّبالكاف ومنه عرب) دمك(



 ٣٨٤

َالـــن◌ز(و ّ وهـــي كلمـــة فارســـية عربـــت ، المـــاء المتحلـــب مـــن األرض أو غيرهـــا)ِ ُ
ْنجـــل( وعربيتهـــا الفـــصحى ،)١( نونهـــا أفـــصحُرْسَوكـــ  وجمعهـــا نجـــول ونجـــال وهـــي )٢()َ

َحمـــى مرزغـــة( وعلمـــاء الفـــن يقولـــون . فتـــصبح مـــستنقعاتالنـــزوز التـــي تتجمـــع ْ َ  مـــن )ّ

َ لكن الرزغ الطين والوحل،غَزَالر
ّ كـأنهم يعنـون أن النـزوز والنجـول تجـف وتتحـول ،)٣(

 ال )ّحمــى نزيــة( وعنــدي أن يقــال . منهــا ينبعــث البعــوض ناقــل المكروبــات،إلــى طــين

َّبل حمى نجلية ألن النز أعجمية َّ ّ.   

 وهمــا مــن أدوات االســتقاء ).الــدوالب( و )الداليــة(صص المخــووصــف صــاحب 

ًوصـــفا مستقـــصيا لـــم نعتـــده مـــن علمـــاء اللغـــة والـــدوالب التـــي ) ١٦٣ ص٩ج( فقـــال ،ً

ّتــــدور دور الــــشهرق شــــهرق الحفــــار الــــخ َ َ َ َْ َ ْ َّ يعنــــي أن دوالب المــــاء يــــدور كمــــا يــــدور ،َ

َّ ولعلــه يعنــي بالحفــار حفــار . ثــم أبــدل منــه شــهرق الحفــار.الــشهرق  فــإن لــه ،تيماالخــوّ

ــا صــغيرا يــستعمله فــي حفرهــا ًدوالب إن الــشهرق كلمــة فارســية : المخــصص  ثــم قــال .ً

ـــاج  وزاد .اســـتعملتها العـــرب ُ كجعفـــر القـــصبة التـــي يـــدير حولهـــا )الـــشهرق(فقـــال الت َ َ
ْالحائك الغزل     .)٤(كذا: رؤبة  قال .ٌ كلمة فارسية استعملها العرب–َ

                                                 
ُالنـــز مـــا يتحلـــب مـــن األرض مـــن المـــاء، ويكـــسر، والكـــسر أ) : ّنـــز(فـــي التـــاج   )١( ّ ّ ّجـــود، فارســـي َ

ّالنز ما يتحلب عن األرض من الماء، تعريب  : ١٥٢وفي األلفاظ الفارسية . ّمعرب   .ََنزه: َّ
ْفسرت الكلمة العربية بالفارسية فالنجل ) نجل(وفي التاج   )٢( ّالنز الذي يخرج من األرض ومـن : ّ

ًوكـان واديهـا نجـال يجـ(ِالوادي، وهـو المـاء المـستنقع، ومنـه حـديث المدينـة  ًَّ، أي نـزا، وهـو )ريْ
 . ِنجال وأنجال: الماء القليل ويجمع على 

ُكثر رزاغها أي وحلها ورطوبتها: ُوأرزغت األرض ).. رزغ(في التاج   )٣( ُ ُ ِ ُ . 
  :قال رؤبة   )٤(

َ    كفلكة الطاوي أدار الشهرقا  ْرأيت في جنب القتام األبرقا     ْ َّ  
 ١١٠ ص ٥٧، ٥٦ ب ٤١ر العــرب قوديوانــه فــي مجمــوع أشــعا) شــهرق(والبيــت فــي التــاج 

  :وروايته في الديوان 
ّإذا استخف الالمعات الخفقا   ُ ِ َ   حسبت في جوف القتام األبرقا  ّ َ ِ َ  

  ّكفلكة الطاوي أدار الشهرقا



 ٣٨٥

ُثم قال وكذلك شهرق الخارط َْ ً وشهرق الحفار اهـ ملخصاَ ّ ُ َ ْ َ
)١(.  

ْشاجرد أو شاقرد( ِْ ِ()٢(  
  

ّ وهـو لفـظ فارسـي ورد ،ّ أي تلميذ متعلم طالب علم)شاكرد(ُالمعروف لفظه بيننا اليوم 
ِفــي بيتــين لألعــشى يــصف بهمــا نفــسه وشــيطانه المــسمى مــ ــا يتدارســان ًالَحْسّ  كيــف كان

ًَّالشعر ويهذانه هذا قال    ]من الطويل[          : ّ

َومــا كنــت شــاجردى ولكــنَّ حــسبتي( َْ ُ 

  

ُإذا مسحل سـدى لـي القـول أنطـق   ِ ِ ِْ َ َ َّ ٌ ْ( 

ٍشــريكان  فيمــا  بيننــا  مــن هـــدادة (   َ َ ِ َ
  

َّجـــــني وانــــس موفـــــق. ّصــــبيان   ٌ ٕ ٌّ ِ()٣( 

  
ــــال  ــــاج ق ــــري قــــال : الت ــــدة ورواه : البك ــــو عبي  .)٤(ّوهــــو المــــتعلم) شــــاقردى(أب

َمــسحل(و ْ  وهــو أي شــاجردىالتــاج  قــال – )اليقــين(معنــى بهنــا ) حــسبتي(شــيطانه و) ِ
بالـدال المهملـة لـم ) هـدادة( أقـول قولـه .بالفارسية اهـ) شاكرد(ّ معرب عن أو شاقردى

بـــضم أولـــه وذالـــين معجمتـــين تأنيـــث ) اذةَذُهـــ(ً لهـــا معنـــى مناســـبا ولعـــل صـــوابه أجـــد
ًمصدر هذ القراءة هذا إذا أسرع فيها وسردها سردا) ُهذاذ( َّ األعـشى ان مكـان  ولـو كـ.َّ

ُمعلــم( و)ُألحـم(شـاعر مـن اإلسـالميين غــواة الـصنعة لقـال  ََّ ) موفــق(و) أنطـق(مكـان ) ُ
ًويكون معنى البيتـين أننـي لـست فـي الـشعر تلميـذا مبتـدئا  بـل أنـا علـى يقـين مـن أن ،ً

                                                 
 . الجماعة وذكره صاحب اللسان) أي الشهرق(وقد أهمله : قال صاحب التاج   )١(
 ".د د ش " مستدرك على "  ش ج ر د : " تاج العروس   )٢(
ًوما كنـت شـاحردا، وفـي البيـت الثـاني :  وفيه ٢٢١ص . ٣٣، ٣٢ ب٣٣ق: ديوان األعشى   )٣( ْ

ومــسحل اســم . ّإن معناهــا مــتعلم: قــالوا : شــاحردا : فــي شــرح الــديوان . صــفتان. ٍمــن هــوادة: 
. ّأحــسن، وأصــله مــن الــسدى وهــي خيــوط النــسيج: ّســدى إليــه وأســدى إليــه . شــيطان األعــشى

 هـ٤٨٧الي تشارح أمالي القوالبكري هو أبو عبيد البكري . اللين والرفق: والهوادة 
ّمن هوادة صـفيان وعلق الميمنـي بقولـه :..  وفيه ٦٢٠ : ١النص في سمط الآللي   )٤( ِّ ْشـاجرد : ٍَ

ْوشاقرد تعريب  ْشاكرد فارسية، ورأيت عند المرزباني لموسى بن عبد اهللا البختكان : ِ ِ:  
َّقد كنت شاكردي      ْ      فصرت أستاذي وال ترضى  فيما مضىَ ْ  
  .٢٩٠:  وانظر معجم الشعراء   
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َأي مد سداه وخيوطه األولـى(َّ إذا سدى الشعر )ًمسحال(شيطاني  َ  فأنـا أنطـق بـذلك ،)ّ
أو فأنــــا ألحــــم ذلــــك الــــشعر أي آتــــي بلحمتــــه وأتمــــم مــــا بــــدأ بــــه (ّ ســــداه الــــشعر الــــذي

 بـــل أنـــا وهـــو .ّأنـــا وهـــو شـــريكان فـــي تـــالوة الـــشعر وهـــذه وســـرده:  ثـــم قـــال )شـــيطاني
ّهو صـبي جنـي وأنـا صـبي إنـسي موفـق فـي عملـي وشـعري: ّصبيان  ّ ّ ّ ّ أو أنـا صـبي ،ّّ

َّإنسي معلم أي شديد العلم
ّ المـتعلم الـذي )الـشاكرد(ألن ) دشاكر( وال ينافي هذا قوله .ّ

ّصــبي( وقولــه .ُّ انتهــى تعلمــه وأصــبح مــن العلمــاء)َّالمعلــم(ًمــازال تلميــذا و  يفهــم منــه )َ
أنهم كانوا يـستعملونه فـي مقـام المـدح بالمهـارة والحـذق والنـشاط كمـا يـستعملون كلمـة 

 ذات ّبالـصبي إلـى معنـى الكمـال فـي الرجولـةفإنهم نقلوها مـن معنـى الوصـف ) فتى(
وتجمــع علــى ) ّشــاكري(ًالــسابقة عربــت أيــضا إلــى ) شــاكرد( وكلمــة .النــشاط والنجــدة

فـــي مـــستدركه علـــى مـــادة التـــاج  لـــكً مـــرادا بهـــا الخـــادم والخـــدم كمـــا ذكـــر ذ)ّشـــاكرية(
   .)١()ددش(

  )كلمة المرج فارسية(
  .)١٢٧ ص١٠ج(المخصص جاء في 

 وقـد جـرى فـي .ّه فارسـيْ األرض المغيضة الواسعة التربة المعشاب وأصلوالمرج

ً قال العجاج ووصف عيرا وُأتنا ،ّكالم العرب وصرف ًُ ْ َّ:  

َوقد رعى مرج ربيع ممرجا( َْ ُ ٍ َ()٢(  

   .المرعى اهـ: والممرج 

                                                 
: ّالـشاكري ": شـكر"وفـي مـادة . ومستدركها في التاج ما ذكره المغربي) شدد(لم أجد في مادة   )١(

َاألجير، والمستخدم، وهو معرب جاكر، وصرح به الصاغاني في التكملة    )شكر(ّ
  : وفيه ٥٤ : ٢ ج٨٢ ب٣٣في ديوانه قوهو )  هـ٩٠ت(ّالبيت للعجاج   )٢(

َرعى بها مرج ربيع ممرجا ْ ُ ٍ َ ْ  

القطعـة مـن األرض الكثيـرة الكـأل : ْوالمـرج . ّيعود على الحمـار الوحـشي) رعى(والضمير في 

ّوذكـــر الجـــواليقي فـــي المعـــرب أنـــه فارســـي وهـــو بالـــسريانية  ّMargo) ٦١٨ّالمعـــرب ). مركـــا 

  . ١٦٣:  واأللفاظ السريانية ٥٧٥ص
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ــاج ولــم يــشر  َإن مــرج :  بــل ربمــا أشــار إلــى العكــس مــذ قــال ،إلــى فارســيتهاالت َ ّ
َمــرج( مــع أن فعــل .َّالدابــة بمعنــى خالهــا أو بمعنــى أرســلها للرعــي  إنمــا اشــتق مــن )َ

ْمـــرج(كلمـــة  ً الفارســـية كمـــا اشـــتقوا كثيـــرا مـــن هـــذه الكلمـــات أمثـــال هنـــدس مـــن كلمـــة )َ
ك ّ فـي الـدخيل مـن الكلمـات كمـا مـر بـ وأمثاله كثير)أندازه(الهندسة وهي فارسية من 

  .في كتابنا هذا

  

ّجد(كلمة    َّ معربة)َ
  

 ّوأنه تعـالى جـد ربــنا ُّ َ  ]وبـالغنى وبـالجاللّوا الجـد بالعظمـةّ فـسر.]٣ : ٧٢ ّالجـن . 

ــر شــكيب وذكــر ،)كّتعــالى جــدوتبــارك اســمك (وورد فــي دعــاء االســتفتاح   فــي األمي

قـال لـه جمـال الـدين األفغـاني ّ أن الـسيد )١()ّاالرتسامات اللطـاف(تعاليقه على كتابه 

ُّتعــالى جــدك( ب  ولكــن غــا. وهــو الــسرير بالفارســية)ّكــد(ّ والجــد معــرب )ســريرك( أي )َ

   .عن علمائنا أصلها اهـ

ُّأقــول ال يخفــى أن الــسرير فــي هــذا المقــام يــراد بــه العــرش المكنــي بــه فــي لــسان 
 )٢()الجـــد( فلـــو قـــال شـــيخنا األفغـــاني فـــي تفـــسير ،َالـــشرع عـــن العظمـــة وســـعة الملـــك

َ أي عرشك لكان أقوم وأقعد)جدك(الفارسية  َ.  

  الفارسية )١( كلمة آيين

                                                 
 . االرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف  )١(
ّالجـد ((: ّ معربة قـال وهو تفسير جامع فلم أجد إشارة إلى كونها٨٤ : ٢٩إلى روح المعاني رجعت   )٢(

ّجـد فـي عينــي أي عظـم وجـل أي : يقــال العظمـة والجـالل، :  ُ أن الـشأن ارتفـع عظمــة وصــدقنا: ّ
ّوجــالل ربنــا أي عظمــت عظمتــه عــز وجــ وقــال أبــو عبيــدة . ّل، وفيــه مــن المبالغــة مــا ال يخفــىّ

ّالغنى، وهو مـروي عـن أنـس والحـسن فـي اآليـة، واألول : وقيل . الملك والسلطان: واألخفش 
ّمروي عن الجمهور، والجد على جميع هذه األوجه مستعار من الجد الذي هو البخت ّ ّ(( .  
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  اوتداولھا على ألسن فصحائن
  

ـــابهم)آيـــين( ـــار كت ّ اآليـــين كلمـــة فارســـية عربهـــا العـــرب واســـتعملها كب  ومعناهـــا ،ّ

 الكــشاف وفــي .ّ وأصــل معناهــا الــسياسة المــسيرة بــين فرقــة عظيمــة،القــانون والعــادة

ِّبيــت علــى (يــل لــه  قالــه ذو القــرنين لمــا ق)٢()لــيس مــن آيــين الملــوك اســتراق الظفــر(

   ]لرملمن ا[           :  )٣( وقال مهيار)العدو

َيجمـــــــع الخريـــــــت حـــــــوال أمـــــــره( ً ْ َ ُُ ّ ِ ُ َ ْ 

  

َوهـــــو لـــــم يأخـــــذ لهـــــا آ   ُيينــــــهْ َ()٤( 

ٌأقــول يــصف الــصحراء وأن الخريــت يبقــى ســنة يتهيــأ لــسلوكها وهــو مــع هــذا ال [   َ َ ّ ِ ّ
َّيمكنــه أن يــستجمع لــسلوكها كــل مــا عرفــه مــن القــوانين أو المعــدات الالزمــة لــسلوك 

                                                                                                                         
ـــين   )١( ـــانون والعـــادة: ومعناهـــا . ّكلمـــة فارســـية عربهـــا العـــرب واســـتعملوها: اآلي ـــسيد . الق قـــال ال

ّلف القماط في تصحيح ما تستعمله العامة مـن المعـرب والـدخيل " ّصديق بن حسن خان في  ِ

آيــين بمعنــى العــادة، وأصــل معنــاه الــسياسة المــسيرة بــين فرقــة : ّمــا نــصه " والمولــد واألغــالط 

ّأعجمــي عربــه المولـــدون. عظيمــة ّ علـــى " شــيخ العروبــة " كــي مــن حواشــي العالمــة أحمـــد ز. ّ

 . ١٩: كتاب التاج 
وهو ) ١٦(عند تفسير الزمخشري لآلية األولى  ،مرتين" اآليين " تفسير سورة النمل وردت كلمة في   )٢(

ٕ وقـد يتعلـق بتجمـل الملـك وتفخمـه واظهـار ،ّولـيس التكبـر مـن لـوازم ذلـك: ّيتحدث عـن ملـك سـليمان  ّ ّ ّ
قــالوا تقاســموا   : ٤٩ عنـد تفــسيره اآليــة الثانيــة و.٢٧٩ : ٣ الكــشاف .آيينـه وسياســته مـصالح

َباهللا لنبيتنه أهله ّ ّ...  لـيس : ّوعن اإلسكندر أنه أشير عليه بالبيـات فقـال :  قال الزمخشري

الكـشاف . ولـم يـذكر الزمخـشري ذا القـرنين فـي هـذا الموضـع. من آيين الملـوك اسـتراق الظفـر

  . ر أن ذا القرنين هو اإلسكندر ولكنه في تفسير سورة الكهف ذك٢٩٣ : ٣
مــن أهــل بغــداد وبهــا وفاتــه ســنة . شــاعر كبيــر فــي معانيــه ابتكــار: ي م مهيــار بــن مرزويــه الــديل)٣(

 . هـ٤٢٨
. الطريقـة، العـادة، القـانون: ِآيـين : فـي الفارسـية  : ١٧ : ١) اآليـين(جاء في المعجم الكبيـر   )٤(

  :قال مهيار الديلمي 

ً  قل تحقيقا بها    بما–ٍوفالة ترهب العيس        َ مضمونها–ّ

ًيجمع الخريت حوال  أمره     ُ ّ ِ ْ  ْ  وهو لم يأخذ  لها آيينهـا  ُ
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وعـن األكاسـرة أخـذنا قـوانين الملـك (التـاج فـي  الجـاحظ وفي كـالم ]الفلوات المهلكات

ولــيس فــي آيـــين  ()٢()غلــب عليــه اللهــو واســـتخف بــآيين المملكــة( )١()وآيــين المملكــة

وفــي تــرك الكــالم علــى الطعــام ( )٣()سير مــن هــو دونــهالمملكــة أن يــسير األعظــم بــ

األكاسـرة يعني بـه آيـين ) آيينهم: ( وقوله )٤()فضائل كثيرة هي في آيينها تركنا ذكرها

والمــراد بــه هنــا اســم كتــاب بعينــه ضــمنه الفــرس مجمــوع القــوانين والنــواميس والعــادات 

 إحـــضار )كتـــاب الـــبخالء( ومـــن قـــول الجـــاحظ فـــي .واالصـــطالحات المقـــررة عنـــدهم

ٕ وانمـا جعـل ، إنما هـو شـيء مـن آيـين الموائـد الرفيعـة)يعني في آخر الطعام(الجدي 
   .)٥()اغ ولم يحضر للتخريب والتمزيقكالعاقبة والخاتمة وكالعالمة للفر

 )٧(ّابــن المقفــعجمــع وقــد ((: فــي ضــحى اإلســالم  )٦(أحمــد أمــينوقــال األســتاذ 

 فالكتـاب وصـف ،ومعنى اآليين النظم والعادات والعـرف والـشرائع) آيين نامه(كتاب 

أنــه كتــاب كبيــر يقــع فــي ألــف ّالمــسعودي  وقــد ذكــر ،لــنظم الفــرس وتقاليــدهم وعــرفهم

))حاتمن الصف
   . اهـ)٨(

  ّ من المعربات)٩()قوش(كلمة 
                                                 

  . ١ في الحاشية ٢٣التاج في أخالق الملوك   )١(
 والمقـصود بـالكالم ٣٠: التـاج فـي أخـالق الملـوك . ّغلب عليه اللهـو واسـتخف بـآيين المملكـة  )٢(

 .هنا هو يزيد بن عبد الملك
  . ٧٧: اج في أخالق الملوك الت  )٣(
 . ١٩: التاج في أخالق الملوك   )٤(
  . ٩٧: كتاب البخالء   )٥(
  . سبق ذكره: أحمد أمين   )٦(

ّوقد ذكر المسعودي أنه كتاب كبير، يقع في آالف من :  وفيه ١٧٧ : ١في ضحى اإلسالم 
 .الصفحات

  سبق ذكره : ابن المقفع   )٧(
  . آئين ناماه يقع في األلوف من األوراقأن  : ٩١في التنبيه واإلشراف   )٨(
ٌرجل قوش " : قوش " في التاج : قوش   )٩( ُ ّ بالضم، أي صغير الجثة، وهو معرب–ٌ ّ .  

  :كوجك، قاله األزهري، وأنشد لرؤبة : وهو بالفارسية   
ِفي جسم شخت المنكبين قوش ُ  



 ٣٩٠

ّ فارسـي ،ورجـل قـوش قليـل اللحـم ضـئيل الجـسم) : ٨٨ ص٢ج(المخصص فـي 
 يـشعر )إنمـا هـو كوشـك أي صـغير( وقولـه .ك أي صـغير ا هــُما هو كوشـ إن،ّمعرب

ّ ألنـه يعـدد ،فـي اللغـة العربيـة بمعنـى صـغير) كوشـك( وأن لفظـة ،أن الكالم مستأنف
بمعنـى صـغير ال ) كوشـك( وال يوجـد .ي تدل على صـغر الجـسم ونحافتـهاألسماء الت

حتـى علمنـا أنـه فـي المخـصص َّ؛ فمـن ثـم ارتبنـا فـي عبـارة اللـسان وال في التاج في 

ِّأراد أن الكلمة األصلية الفارسية التي عربـت عنهـا ) إنما هو كوشك أي صغير(قوله 
ُكوشك(هي كلمة ) قوش(كلمة  رجـل قـوش بالـضم ( وشـرحه القـاموسفقـد قـال فـي ) ُ

ُكوجـك " ّأي صغير الجثة وهو معـرب وهـو بالفارسـية  وقـد كتبهـا بـالجيم ال بالـشين [" ُ

  ؟ ]كما فعل المخصص

   ]من الرجز[        : لرؤبة وأنشد : األزهري قال 

ُفي جسم شخت المنكبين قوش(( ِ((  

   . ا هـ)ّرجل قوش أي قليل اللحم ضئيل الجسم معرب: التهذيب وفي 
ِ فارســي معــرب وهــو بالفارســية كوجــك،رجــل قــوش صــغير الجثــة(اللــسان وفــي  ّ ّ، 

ّ لكنه فتح الجيم من كوجـك وهـو خطـأ وصـوابه ضـمها )رؤبة الخقال  ُكوجـك(َ فتبـين ) ُ
ُ وقد أخذوها من كوجك الفارسـية بعـد ،من هذا أن العرب عرفوا قوش بمعنى الصغير ُ

م الفارســية إلــى الــشين العربيــة ًحــذف كافهــا األخيــرة وجعــل الكــاف قافــا وتحويــل الجــي
تكون فعـل أمـر ) قوش( و. وفي تركية هذه األيام القوش معناه الطائر.فصارت قوش

   . ومصدره قوشمق)اركض(بمعنى 

  )كلمة فاثور األعجمية(
  

                                                                                                                         
  .ّمعرب. ٌرجل قوش أي قليل اللحم ضئيل الجسم: وفي التهذيب   
  .ّوخوش محرفة عن قوش. أراد كوجك: ِخوش : ٤٢ : ١٤مخصص وفي ال  

ولـم أجـد . ٢٦٧  :٣والجمهـرة " قـوش : " ن والصحاح واللـسا.٧٩ ص ٦٦ ب ٢٨ق: ديوان رؤبة 
  .وال الرجز المنسوب لرؤبة" قوش " في التهذيب مادة 
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 فـي أماليـه )١(قصيدة غزلية دالية رقيقـة نـشرها صـاحب األمـاليبثينة في لجميل 
   ]طويلمن ال[        : ومطلعها ) ٢٩٩ ص٢جزء (

ُأال ليــــــت أيــــــام الــــــصفاء جديــــــد ِ َ ُودهــــــرا تــــــولى يــــــا بثــــــين يعــــــود   َ َ ُ ّ ً 

  :إلى أن قال 

ٍسبتني بعيني جؤذر وسط ربرب    َ ْ ٍ َ ُ َْ ـــد  َ ُوصـــدر كفـــاثور اللجـــين وجي ِ ُّ ٍ)٢( 

 المستتر فـي سـبتني أي سـبتني هـي ُقوله وجيد بالرفع عطف على ضمير الرفع[
ّ فهــو معــرب عــن كلمــة )كفــاثور(ا قولــه  أمــ.لعطــف لوجــود الفاصــلّوجيــدها وصــح ا

َبتــر( ِ ومعناهــا كــل مــا صــفح مــن ذهــب أو فــضة أو نحــاس)َ ِّ ــروض اُألنــف وفــي ،ُ  ُال
 إلـى قـرص الـشمس لـشبهه )العـرب أو الفـرس( ثـم نقلـوه – )٣(سـبيكة الفـضة) ُالفاثور(

مـا فيـه ُ ثـم إلـى اآلنيـة مـن فـضة أو ذهـب أو رخـام م–بالسبيكة أو الصفيحة الذهبيـة 
ْتدارة ولمعــان كالطــستاســ ْ َّ ِوكــأن الخــوان عنــدهم كالــصينية (ِ والجــام والباطيــة والخــوان ٌ َّ

َالمتخذة من شبهان  َ  ].ّ فإن منها ما هـو مـستدير لطيـف الحجـم، عندنا)نحاس أصفر(ّ
القـــول فـــي كلمـــة فـــاثور واالستـــشهاد لهـــا مـــن الـــشعر شـــرحه والقـــاموس وقـــد أطـــال 
  .فراجعهما

                                                 
  .٢٩٩ : ٢أمالي القالي   )١(
  .٦٦ والثاني في  ص٦١ول في ص  األ،البيتان في ديوان جميل بثينة من قصيدة واحدة  )٢(
  ".فثر " النقل هنا عن تاج العروس   )٣(

ٍالطــست أو الخــوان يتخــذ مــن رخــام أو فــضة أو ذهــب: الفــاثور : وفــي تــاج العــروس  ُِ ونقــل . ّ
ّعن األزهري أن أهل الشام يتخذونه من رخام يسمونه الفاثور ّ.  

  .ام وأهل الجزيرةِبساط واحد، والكلمة ألهل الش: وهم على فاثور واحد أي 
وفـــــي " فثـــــر "  وتـــــاج العـــــروس ١٢٧ : ١١" ث ف ر " ، المحكـــــم ٧٧ : ١٥تهـــــذيب اللغـــــة 
  .٢٦٤ : ٢الروض األنف 

  ...ّقال تميم بن أسد يعتذر عن فراره عن منبه
ُ   بفاثور حفان النعام الجوافل            كأنهم بالجزع إذ يطردونهم   ّ= =  

ولكــن شــرح البيــت أزال هــذا التــصحيف " قفــا ثــور " وقــد صــحفت فيــه كلمــة بفــاثور إلــى = = 
  . ّالفاثور سبيكة الفضة وكأنه شبه المكان بالفضة لنقائه واستوائه: ألنه قال 

وفــي ق . ٢١٨ ص ٩ ب٢٩ديوانــه ق. وقــد وردت كلمــة الفــاثور فــي شــعر لبيــد بهــذا المعنــى
  . ١٩٤ ص ٧٠ ب ٢٦
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ُدروغ ُ)١(  
  

ــد الــرحمن بــن مــدرك قــال ،الكــذبيــة معناهــا هــي كلمــة أعجم  )٢(أبــو ســهل عب

  ]من الطويل[: ّوهو من أسرة أبي العالء المعري ) ٥٥٢( في حماة سنة المتوفى

ًولمــا ســألت القلــب صــبرا عــن الهــوى َ ُ  
  

ُوطالبتـــــــه بالـــــــصدق وهـــــــو يـــــــروغ   ِ  
  

ٍتيقنـــــت منــــــه  أنـــــه  غــــــير  صابــــــر   ُ ُ
  

ُوأنَّ ســــــــلوا عنـــــــه لـــــــيس يـــــــسوغ   ً َّ ُ  
  

  صــدقتني:  قلــت،ُهال أســلو: إن قــالفــ
  

ْوان قـــال   ُدروغ:أســـلو عنـــه، قلـــت:ٕ ُ ُ
)٣(  

  

ُ وهــذا يحــتج بــه .فــانظر كيــف اســتعمل الكلمــة األعجميــة فــي محلهــا الالئــق بهــا
على أن الكلمات األعجميـة تفيـد فـي تكـاثر المترادفـات التـي قـد يحتـاج إليهـا الـشعراء 

   .في القوافي

َالجردق والجرادق( َ َْ(  
  

َجــرد( َ أكــل ونهــم ووضــع يــده علــى الطعــام لــئال يتناولــ)َبَ ِ َمجــ(ه غيــره فهــو َ ) ِْردبُ

َجردبـان(و  بالفارســية معنــاه حــافظ الرغيــف أو مــن )الجردبــان( ألن ، والمــادة فارســية.)َْ

                                                 
 الكـذب ثـم أنـشد ّفارسـي محـض بمعنـى: متين ض ب–ُُدرغ  : ١٣٠: في شفاء الغليل جاء : دروغ   )١(

  .ًاألبيات التي سيوردها مؤلفنا الحقا
ّهــو عبــد الــرحمن بــن مــدرك بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن ســليمان، أبــو ســهل التنــوخي   )٢(

ّتنقل بين المعرة ودمشق ومصر وحماة ثم عاد إلى المعرة. ّالمعري ّ ّ .  

  .لة حماةتوفي سنة ثالث وخمسين وخمسمئة في زلز  

 شـعراء الـشام – وخريـدة القـصر ٢١٤ بـرقم ٩٩ : ٥ي تـاريخ مدينـة دمـشق معجم الـشعراء فـ: انظر 

 وقــد .١٧ : ٣ّوتــاريخ معــرة النعمــان . ٥٠٨ وتعريــف القــدماء .١٢١ : ٣ ومعجــم األدبــاء .٤٦ : ٢

  . هـ٥٥٢ ورد في بعض المصادر أن وفاته كانت سنة
ّ وتـــاريخ معـــرة ١٢١ : ٣ ومعجـــم األدبـــاء .٤٧ : ٢ –الـــشام  شـــعراء –األبيـــات فـــي خريـــدة القـــصر   )٣(

  .١٧ : ٣النعمان 
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ًأي منــع غيــره عــن مــد يــده لألكــل شــرها(أكــل بيمينــه ومنــع بــشماله  :  قــال الــشاعر).َ
   ]من الوافر[              
    

َفـــي قـــوم شـــهاوىإذا مـــا كنـــت ( َ  
  

ــا   ــل شــمالك جردبان َفــال تجع َ ْ َ()١(  
  

َجردبــان(و ْ ْكــرده بــان(ّمعــرب ) َ ْكــرده(و) ِ  ،حــارس) بــان( و. خبــز مرقــوق،ُرقــاق) ِ

ال تجعل يدك (المثل  وفي . بستاني.حارس الكرم ناطور) بغجه بان) (باغبان(ومنه 

ِ يــضرب فــي ذم الحــرص والــشره)٢()ًجردبانــا ْكــرده( وكلمــة .ّ ُرســية بمعنــى الرقــاق الفا) ِ
ّعرفها العرب قديما وعربوها إلـى  ْجـردق(ً  ومـازال .يريـدون بهـا الرغيـف) جردقـة( و)٣()َ

َجـراد(ّمـن الخبـز الرقـاق ويـسمونه ًالباعة فـي دمـشق يـصنعون ضـربا  لكـن صـنعه ) قَ

ً ونوعــا آخــر أنفــس مــن األول وأجــود خاصــا برمــضان أيــضا ،ّخــاص بــشهر رمــضان ً ًّ
  .  بالباء والذال المعجمة)٤()براذق(ّيسمونه 

  

                                                 
رجــــل : ويقــــال " جــــردب : "  وفــــي الــــصحاح واللــــسان والتــــاج ٢٩٨ : ٣البيــــت فــــي الجمهــــرة   )١(

َجردبيل إذا أخذ الكسرة بيده اليسرى، ويأكل بيده اليمنى، فإذا فني ما في يد القوم أكل مـا فـي 
ِ

 . يده اليسرى
ْجعــل شــمالك جردبانــا ال ت  )٢(  انظــر كتــاب األمثــال ألبــي عبيــد .هكــذا ورد المثــل فــي كتــب األمثــال: َ

 ٢ والمستقــصى ٢١٦ :٢ ومجمــع األمثــال ٣٩٣ : ٢ وجمهــرة األمثــال .٩٤٢ – ٩٤١ بــرقم ٢٨٩

والـشهاوى مفردهـا شـهوان وهـو ذو . ٧٨٧٥ بـرقم ١٩٦٤ : ٣ ومعجم األمثـال العربيـة ٢٥٣: 

  .الشهوة
 . وهي فارسية كما في اللسان. لرغيفا: الجردق   )٣(
رقــائق مــن الخبــز تطلــى : ُبرزقــة وجمعهــا بــرازق  : ٢٨٧ : ١فــي تكملــة المعــاجم العربيــة : بــراذق   )٤(

والبــرازق ضــرب مــن الكعــك الرقيــق :  وفــي محــيط المحــيط .بالــدبس أو بالــسمن وينثــر عليهــا السمــسم

 .ّ وكالهما عامي،تحديد النظر: َْ والبرزقة .ُْبرزقة: بسمسم واحدته 



 ٣٩٤

   الفارسية جھار
  ّعربھا العرب إلى إستار

  

الفارسـية بمعنــى أربعــة ) جــار (أو) جهـار(تعريــب ) إســتار(ومـن المعربــات كلمـة 

 )٣()َالبعيــث( ونــسيبه )٢()الفــرزدق( فــي )١(جريــرقــال ) يــل هــي روميــة ال فارســيةوق(

  ]من الكامل[        : يهجوهما من قصيدة 

َقــــرن ( ِ   "أمــــه"و" البعيــــث"و" رزدقالفــــ"ُ
  

ُ قــبح اإلســتار–"  الفــرزدقأبــو"و   ّ ُ( )٤( 
  

   ]من الكامل[              ًوقال أيضا 

ــــــرزدق"ّإن ( ــــــث"و" الف   "أمــــــه"و" البعي
  

ِلـــشر مـــا إســـتار" أبـــا البعيـــث" و   َ ْ ُّ()٥(  
  

 وأراد ،ٌّ وهــم شــر كلهــم. فهــم أربعــة. وزن أربعــة)اإلســتار(: شــارح النقــائض قــال 

َباإلســتار جهــار  أي وزن أربعــة مثاقيــل ) واإلســتار وزن أربعــة( وقولــه . اهـــ)٦(الفارســيةَ

 أمـا معنـاه ، هذا معنى اإلستار فـي الـوزن. وجمعه أساتير،القاموسونصف كما في 

ً؛ إذ إن الفـرزدق وجماعتـه لـم يوزنـوا وزنـا جريـر في العدد فأربعـة كمـا يفهـم مـن قـول 

ً وانمــا هــم يعــدون عــددا،فيطلــق علــيهم إســتار ّ ــ ،ٕ ً مــستعمال فــي )اإلســتار(ل ربمــا كــان ب
                                                 

 هــ ١١٠ولـد ومـات باليمامـة . جرير بن عطيـة الخطفـي التميمـي، أشـعر أهـل عـصره: جرير   )١(

  .١١٩ : ٢عن األعالم . وأخباره مستفيضة في كتب األدب.  م٧٢= 
 . سبق ذكره: الفرزدق   )٢(
ْالبعيث المجاشعي خداش بن بـشر أبـو خالـد التميمـي، خطيـب شـاعر، أخطـب : البعيث   )٣( بنـي ِ

=  هــ ١٣٤تـوفي بالبـصرة سـنة . تميم، كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة

 . ٣٠٢ : ٢عن األعالم .  م٧٥١
  .٩٥ ب ١٦ تذييل الديوان ق – ٨٧٣ : ٢ديوان جرير   )٤(
  .٧ ب ٢٣ تذييل الديوان ق ٨٩٦ : ٢: ديوان جرير   )٥(
  . ٥٠٦ : ٢شرح نقائض جرير والفرزدق   )٦(



 ٣٩٥

 ينـــتظمهم أمـــر واحـــد كمـــا يظهـــر مـــن عبـــارة األربعـــة الـــذين تجمعهـــم جامعـــة واحـــدة أو

   : )١( وهذه هي،التاجوالقاموس 

 قـال جريـر ، فـي العـدد أربعـة)أي كسر همزتـه(ومن المجاز ؟ اإلستار بالكسر (

ســمعت  : )٢(أبــو ســعيدل  قــا، ورابــع القــوم إســتارهم. أي شــر أربعــة)إن الفــرزدق الــخ(

 ومثلـه قـال ،)إسـتار( فأعربوه وقالوا  ألنه بالفارسية جهار،عة إستارالعرب تقول لألرب

 ويقـال ، وللواحد إستار)٣( ثالثة أساتيرأبو حاتم وقال .جمعه أساتير:  وزاد .األزهري

نـة  واإلسـتار فـي الز.ًأكلـت إسـتارا مـن الخبـز أي أربعـة أرغفـة:  يقـال ،لألربعة إسـتار

ًأربعة مثاقيل ونصف وهو معرب أيضا    . اهـ)٤()ّ

 العربيــة التــي تطلــق )زوج(ّ المعربــة بمنزلــة )اإلســتار(فــيفهم مــن هــذا أن : أقــول 

ّ المعربـة مـن اإلفرنـسية التـي )ِّدزينـة( وبمعنـى ،على اثنين فـي اصـطالح النـاس اليـوم
 المـراد ثالثـة لـيس) ثالثـة أسـاتير( يقـال أبـي حـاتم لكـن قـول .تطلق على اثنـي عـشر

ٕ وانما المراد ثالثة مـن أربعـة أي ثالثـة أثـالث، فيكون اثني عشر،أربعات
 وكـذلك ،)٥(

ٕ وانما مراده الواحد مـن أربعـة يطلـق عليهـا ،ًاليس كل واحد إستار) للواحد إستار(قوله 
) ٢٣١ ص٢ج(أمالي أبـي علـي القـالي اء في  وج.ستار كما يطلق عليه كلمة ربعإ

ْعبــد اهللا القحطبــي قــال حــدثني محمــد بــن :  َّإنمــا ســمي األخطــل ألن ا: َ ل ْيــَعُبنــي جّ

  : تحاكما إليه أيهما أشعر فقال 

                                                 
 . شعر: قل عن تاج العروس الن  )١(
  ). هـ٢٧٥ت (ّأبو سعيد السكري الحسن بن الحسين من شراح الشعر القديم   )٢(
 . إستار: أساتر، والواحد إستار، ويقال لكل أربعة : في التاج   )٣(
ًوهـــو معـــرب أيـــضا، . ّواألســـتار فـــي الزنـــة أربعـــة مثاقيـــل ونـــصف، قـــال الجـــوهري: فـــي التـــاج   )٤( ّ

 . ٣٨١ : ١٢وانظر تهذيب اللغة . والجمع األساتير
 .  ثالثة ثالث من أربعة أي ثالثة أرباع)٥(



 ٣٩٦

ـــل( ـــي جعي ـــي وابن ُلعمـــرك إنن ُ ْ َ َ  
  

ــــــيم   ــــــا إلســــــتار لئ ُوأمهم ٌ َّ()١(  
  

َ إن هــذا الخطــل مــن:لألخطــل فقيــل  ّ قولــك فــسمي األخطــلَ ِومنطــق خطــ.. .ُ : ل َ

   .فيه اضطراب

أصبح فـي ) إستار(اد في صفة إستار يدل على أن لفظ  باإلفر)لئيم( قوله .أقول

ــــنهم مفــــردا كلفــــظ  ــــى أربعــــة بعي ــــسية ولفــــظ )٢()ِّدزينــــة(ولفــــظ ) زوج(ًداللتــــه عل  اإلفرن

طقــم (ً فيقــال مــثال ،ً التركيــة التــي يــراد بهــا اثنــا عــشر فــردا مــن جــنس واحــد)٣()طــاقم(

 ،جميــل ال جمــيالن وزوج حمــام ، وكــذا إســتار لئــيم ال لئــام.ثمــين ال ثمينــة) مالعــق

ال علــــى ) الــــزوج(ّوقولنــــا هــــذا مبنــــي علــــى االصــــطالح الــــشائع فــــي اســــتعمال لفــــظ 

   .اصطالح أهل اللسان

                                                 
ُوابنــا جعيــل همــا كعــب ابــن ) تــح قبــاوة (٥٥٧ : ٢ ج٤ ب ٩٨البيــت فــي شــعر األخطــل ق   -١

ُجعيل وعمير بن جعيل، وهما شاعران ُ .  

 مـــن  Duzine دوزينــة: بالتركيــة : َدوزينــة  : ٢١فــي الكلمــات الدخيلــة للكــواكبي : ّدزينــة   -٢

وانظـــــر الكلمـــــات . ّدزينـــــة بفـــــتح فتـــــشديد: ، وتلفـــــظ باللهجـــــة الـــــسورية Douzaineالفارســـــية 

  . ٣٢: اإليطالية في لغتنا العامية 

زمــــرة / طائفــــة/، وهــــو عنــــدهم فــــي األصــــل مجمــــوع آالت وأدوات Takimبالتركيــــة : ِطــــاقم   -٣

: الكلمـات الدخيلـة. معاني ذاتهـابدون ألف لل" طقم " وبالحروف التركية القديمة تكتب . أشياء

٢٨ .  



 ٣٩٧

  الفصل في القضية
  

انعقــدت جلــسة نــادي دار العلــوم مــساء أول أمــس فــي مدرســة عبــد العزيــز وهــي 

محمـــد  ألجـــل الفـــصل فـــي القـــضية بـــين األســـتاذين الفاضـــلين الـــشيخ ،ثالثـــة جلـــساته

ّ القائــل بجــواز التعريــب وصــحة اســتعمال الكلمــات المعربــة وبــين  الــشيخ )١(لخــضريا
 وقــد حــضر هــذه الجلــسة كثيــرون . القائــل بعــدم الجــواز والــصحة)٢(أحمــد اإلســكندري

الجلــسة  وكــان الخطبــاء فــي هــذه .والــصحافة مــن أهــل العلــم والفــضل ورجــال األدب

 ،مــا كــان شــأنهم فــي الجلــسات الــسابقةيرمــون فــي كالمهــم إلــى تأييــد رأي الفاضــل األول ك

 والسـيما ،ّمما أوقع في الخيال أن الحكم سيكون بجواز التعريـب وصـحة اسـتعمال المعـرب

قــال ذلــك بعــد أن " تقــدموا وال تتهــوروا" فــي خطبتــه )٣(فتحــي باشــا زغلــولُلمــا قــال ســعادة 

 بهــا  وأهلهــا إذا وقفــت وأحجمــوا هــم عــن الــسيرَوصــف الــضرر الــذي يعــود علــى اللغــة

 وهو ال يعني بالسير باللغة إال تنميتها بالتعريب وتوسيع دائرتهـا .ّنحو الكمال والرقي

 أن – إذا عرضــت لكــم كلمــة أعجميــة –أرى لكــم ((: ّ ثــم فــسر ذلــك بقولــه،ّبالمعربــات

ّ واذا تعــسر علــيكم ،ٕ واذا أعيــتكم الترجمــة فاشـتقوا لهــا مــن لغــتكم،تترجموهـا إلــى لغــتكم ٕ

                                                 
  . م١٩٢٧=  هـ ١٣٤٥ت محمد الخضري   )١(

 مــن العلمــاء بالــشريعة ، خطيــب، باحــث، المعــروف بالــشيخ الخــضري،محمــد بــن عفيفــي البــاجوري

 عمـــل فـــي ، تخـــرج فـــي مدرســـة دار العلـــوم. تـــوفي ودفـــن بالقـــاهرة، مـــصري،واألدب وتـــاريخ اإلســـالم

 ٨٢٥انظـر معجـم سـركيس . ً عددا من المؤلفـات وترك.جامعة المصريةالقضاء ثم في التعليم بال

 . ٢٦٩ : ٦وما بعدها واألعالم 
  .١٩٣٨=  هـ ١٣٥٧ت : أحمد اإلسكندري   )٢(

ودار ّابــن علــي بــن عمــر، أديــب، مــن علمــاء مــصر، ولــد باإلســكندرية وتعلــم بهــا ثــم بــاألزهر 

ــيم،العلــوم بالقــاهرة .  ولــه عــدة مؤلفــات.ع اللغــوي بمــصرجمــ، وكــان مــن أعــضاء الم واحتــرف التعل

 .١٨٣ : ١ واألعالم ٤٣٨، ٣٩٤انظر معجم سركيس 
  .سبق ذكره:فتحي باشا زغلول   )٣(



 ٣٩٨

وس الحاضـرين فهـل بقـي شـك فـي نفـ) )لغتكمّ بقوة التعريب التي في ّاالشتقاق فعربوها

   .أن الحكم سيكون من نصيب الفاضل الخضري ؟

 فأبـان مـا يعانيـه )أحمـد زكـي باشـا( )١(زكـيأحمـد بـك ثم نهـض حـضرة الفاضـل 
لعربيــة وأن ذلــك يــستدعي ن مــن صــعوبة ترجمــة الكلمــات األعجميــة إلــى اوالمترجمــ
 ،في اللغة كما يجـرون عليهـا اليـوم فـي الـسياسة" باب المفتوح ال"  على قاعدة َالجري

ّاألكفيــاء مــا يحــول دون دخــول أي ِثــم شــرط لفــتح البــاب أن يكــون عليــه مــن الحــراس 
َيـــشير بـــذلك إلـــى المجمـــع اللغـــوي الـــذي تكـــون وظيفتـــه تمحـــيص: كلمـــة كانـــت   تلـــك ّ

ّ تهـذب وتـشذبماأللفاظ الدخيلة وعدم السماح لهـا بالـدخول فـي بنيـة اللغـة مـا لـ َّ وان .ُّ ٕ
ٌ وظـاهر مـن .الرجاء معقود بأن سينتدب للقيام بهذه المهمة حـضرات أعـضاء النـادي
 فلـم ينتظـر .كالم الخطيب الموما إليه أنـه يرمـي فـي جـواز التعريـب إلـى أبعـد غاياتـه

 )٢(فنـــي بـــك ناصـــفحُالحاضـــرون بعـــد كـــل هـــذا إال أن يقـــوم رئـــيس النـــادي حـــضرة 
ّين بمـــا أجمــــع عليــــه الخطبــــاء فيقـــرر جــــواز التعريــــب ويرحــــب ويحكـــم بــــين المتنــــاظر

  .ّبالكلمات المعربة

ٍقام حضرته فقدم بين يدي الحكم مقدمات طويلـة يـشبه أن تكـون حيثيـات  . لـه)٣(ًٍ

َّوقــــد تــــراءى مــــن خــــالل تلــــك المقــــدمات أن الحكــــم ســــيكون علــــى غيــــر مــــا ينتظــــره 

 ال تخـرج فـي قواعـدها وأحكامهـا ً ذكـر أوال مـن سـماعية اللغـة العربيـة وأنهـا.الجمهـور
                                                 

  . سبق ذكره: أحمد زكي باشا   )١(
   م ١٩١٩=  هـ ١٣٣٨ت حفني ناصف   )٢(

 لــه شــعر جيــد، ولــد ببركــة ،ٍ قــاض أديــب. بــن إســماعيل بــن خليــل ناصــف)محمــد حفنــي(حفنــي أو 
وكانــت لــه . ّ وتقلــب فــي مناصــب التعلــيم،ّ وتعلــم فــي األزهــر)مــن أعمــال القيلوبيــة بمــصر(الحــاج 

. ّ لــدى تكونهــا١٩٠٨وقــام برئاســة الجامعــة ســنة . رحــالت، وشــارك فــي الثــورة العرابيــة بخطبــه
  . ٢٦٥ : ٢عن األعالم . توفي بالقاهرة. كما شارك في إنشاء المجمع اللغوي األول

الحيثيــات الموجبــة : دة، تــستعمل فــي مجــال القــضاء فــي أيامنــا، يقولــون ّكلمــة مولــ: حيثيــات   )٣(
) م١٦٦٢=  هــــ ١٠٧٣ت(للحكــم بمعنـــى األســباب والـــدعائم، وقــد اســـتعملها يوســف البـــديعي 

 وقد ذكر لهـا دوزي ))الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ((:ّحقيقة، عندما سمى كتابه : بمعنى 
. منظـر، وجهـة نظـر، مـا يقـصده المـرء: حيثيـة :  قـال .عدة معان استنبطها مـن اسـتعماالتها

 . ٣٩٠ : ٣تكملة المعاجم 



 ٣٩٩

 تلقــوا اللغــة الفــصيحة عــن قبائــل معــدودة مــن نعمــا قــرره البــصريون والكوفيــون الــذي

ْ فلـــم تفـــسد لغـــتهم بمخالطـــة ،ُالعـــرب انحـــصرت فـــيهم اللغـــة الفـــصحى واللهجـــة المثلـــى ُ َْ
َالروم والفرس والحبش والزنج والنبط َ وبعـد ذلـك حـصر الخـالف بـين المتنـاظرين فـي .َ

ًرة ضــيقة جــدا وهــيدائــ ُهتــد بعــد إلــى ترجمتهــا أو  أســماء األجنــاس الحديثــة التــي لــم نٍ ِ

ّوضــــع اســــم لهــــا مــــشتق أو متجــــوز فيــــه بأحــــد ضــــروب التجــــوز ٍ  )١()نيــــوتن( فمثــــل .ٍ

ِ ال خـــالف فـــي جـــواز اســـتعماله فـــي العربيـــة كمـــا فـــي اإلفرنجيـــة)٢()باســـتور(و ومثل ،َ

للوابــور واللوكوموتيــف  وقــاطرة وســيارة للبــسيكليت وبــاخرة) دراجــة( و،للبــالون) منطــاد(

 كــل ذلــك ال خــالف بــين حــضرات المتنــاظرين فــي لــزوم اســتعماله وهجــر –واألتوموبيــل 

بعــد ولــم نجــد لــه فــي لغتنــا مــا يــصح أن ّ أمــا المعــرب الــذي لــم نترجمــه .مرادفاتــه األعجميــة

ئـل بجـواز القا) ّالخـضري(يطلق عليه ما حكمـه ؟ قـال حـضرة الـرئيس الفاضـل إن األسـتاذ 

ٕفهـو وان كـان ال ) االسـكندري(ّوأما مناظره الفاضل ّمال ذلك المعرب، ّيجوز استعالتعريب 
 كـال هـو ال .طق بهفواهنا ونلزم الخرس ألسنتنا فال ننّلكنه ال يرى أن نسد أّيجوز التعريب 

ــا عــن مــرادف  ٍيقــول ذلــك وانمــا يقــول بجــواز اســتعماله مــع االعتقــاد بخطئنــا ووجــوب بحثن ٕ
 فــالخالف بــين المتنــاظرين لفظــي أو هــو خــالف : قــال حــضرته.ه مقامــ لــه يقــومّعربــي

ـــة  ـــة ال فـــي مـــسألة لغوي ـــك : فـــي مـــسألة اعتقادي ّفـــإن كـــال منهمـــا يجـــوز اســـتعمال ذل ً
                                                 

ً فيزيــــائي إنجليــــزي، عــــين أســــتاذا بجامعــــة كمبــــردج ١٧٢٧ – ١٦٤٣ ســــير إســــحاق نيــــوتن،  )١( ّ
وضـع قـانون الجاذبيـة .  في الفيزيـاء والرياضـة١٨من أعظم علماء القرن . ١٧٠١ – ١٦٦٩

. ًنــــصب رئــــيس الجمعيــــة الملكيــــة بــــإنكلترا تقــــديرا ألعمالــــهاختيــــر لم. العــــام، وقــــوانين الحركــــة

 . ١٨٧٢الموسوعة الميسرة 
    :١٨٩٥ – ١٨٢٢باستر، لويس = باستور   )٢(

ّ كمـا أدت بحوثـه فـي ،ّ أدت تجاربه على البكتريا إلى القضاء على فكرة التولد الـذاتي،كيماوي فرنسي
ّ ونمـى ،ّ الـتحكم فـي دود الحريـر وكـوليرا الـدجاجّ حل مشكالت.ّالنبيذ والخل والجعة إلى نشوء البسترة

ْالتطبيق الفني لعملية التطعيم ضد مرض الحمرة، وبعد ذلك ضد داء الكلب  افتتح في باريس معهـد .َ

 على غراره في بالد أخرى معاهد عديـدة تحمـل اسـم باسـتير، الموسـوعة  وأنشئت١٨٨٨باسمه 

  . ٣١١/ الميسرة 
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َ ولكن أحدهما مستقر النفس عنـد هـذا الجـواز ومعتقـد صـحته،ّالمعرب ٌ ُ واآلخـر غيـر ،َ
ْمعتقـــد الـــصحة فهـــو ال يهـــدأ لـــه بـــال مـــا لـــم يجـــد ً لفظـــا عربيـــا يخلفـــهَ  ومـــا دام جـــواز .ً

   .ًاالستعمال واقعا فالخالف مرتفع

 ومـا حاولـه حـضرة الـرئيس ،َ لم يـراع فيـه الوجـه المنتظـرَوال يخفى أن هذا الحكم
ِمــن جعــل الخــالف لفظيــا ومــن التقريــب بــين المتنــاظرين قــد يــؤدي إلــى اشــتباه  الحــدود ً

ِواضاعة الحقوق ُّ فيبقى الخالف ويستمر ال،ٕ  والسـيما ،نزاع بين المتناظرين والمتشيعين لهماُ
ً الــذين يــرون فــي هــذا الحكــم نقــضا لموضــوعه وتزييفــا لــدعواه الخــضريُشــيعة  َّوهــي أن : ً

َالتعريب جائز لنا معشر العرب في هذا العصر ٌ ً ولنا أن نستعمل اللفـظ المعـرب اسـتعماال ،َ َّ
كــان الحــال فــي زمــن العــرب فــي ّأو مقــصرون كمــا ًأبــديا مــن دون أن نقــول إنــا مخطــؤون 

 ولكــن حــضرة الــرئيس حكــم بأنــه لــيس لنــا أن . هــذه هــي دعــواه.الجاهليــة وصــدر اإلســالم
ً واذا اســتعملنا المعــرب فإنمــا نــستعمله اســتعماال مؤقتــا فنبحــث لــه عــن مــرادف فــي ،ّنعــرب ً ّ ٕ
ه  والســيما بعــد أن وضــحت حجتــ، وال يعتــرف بــهالخــضري وهــذا ال يريــده األســتاذ .العربيــة

  . ُّ ترسمه فيما ذهب إليهفي دعواه وأصفق جمهور الخطباء على

َومن ثمة تطالـت األعنـاق إلـى حكـم أمثـل ٍ َ َ َّ َ َّ َ وقـاض أعـدل.َ فتحـي ُ فـنهض سـعادة .ٍ
ّإذا عـرض لنـا لفـظ أعجمـي ترجمنـاه إلـى : َواسترعى أسـماع القـوم وقـال باشا زغلول  ٌ َ

َّاللغة العربية بـالحرف واذا تعـذر هـذا اشـتققنا  ّ واذا لـم يتيـسر جئنـا ،ًلـه اسـما مـن لغتنـإ ٕ
ّ واذا تعـــذر هــــذا أيـــضا عربنــــاه ،ّبكلمـــة عربيـــة وأطلقناهــــا عليـــه بــــضرب مـــن التجــــوز ً َّ ٕ

ّ وكان أسوة المعربات الكثي.ناِوأدمجناه في تراكيب كالم رة التـي انطـوت عليهـا جـوانح َ
ْ فهــــل قبلــــتم هــــذا ؟ فتعالــــت أصــــوات الجمهــــور وصــــفقوا لــــه معلنــــين.لغتنــــا ُ  الرضــــاء ّ

   .والسرور

  

  المغربي                                                            

  عبد القادر بن مصطفى المغربي
  كتاب االشتقاق والتعريب
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 صفحة من الحجم ١٤١( مطبعة الھالل ١٩٠٩القاھرة 
  )المتوسط

  

إلــى ود  بــل إنــه يعــ،ً مجموعــة مــن المجموعــات العلميــة العاديــةُلــيس هــذا الكتــاب

ًموضوعات أثارها مؤخرا بصورة خاصـة علمـاء اللغـة الحريـصون علـى سـالمتها والـذين ال 

ويـــرى . يرتــاحون إلــى إدخـــال عــدد كبيــر مـــن المــصطلحات األجنبيــة فـــي اللغــة الفــصحى

ّالمؤلــف أنــه مــن الموجــب وضــع الكلمــات التــي يــراد إدخالهــا إلــى العربيــة فــي قالــب عربــي 
 فمـن .ت اللغة العربية أنها قابلة لتعريب األلفاظ األعجميـة ومن صفا.يضمن سالمة اللغة

المـــشتقة مـــن " قـــصر" وكلمـــة Strataالالتينيـــة المـــشتقة مـــن " صـــراط"ًينكـــر مـــثال أن كلمـــة 

ً مــن العربيــة ؟ ويــذكر المؤلــف عــددا كبيــرا  مطبوعتــان بطــابع أصــليCastrumاليونانيــة  ً

ًمؤيدا بحـق أن سـالمة اللغـة ،لعربيةمن الكلمات األجنبية أدخلت منذ البدء في اللغة ا ّ
ّلم تمس بشيء من جراء ذلك ّ.   

 المؤلــــف ويتبــــع) إدخــــال األلفــــاظ األجنبيــــة(و) االشــــتقاق: (الكتــــاب قــــسمين وينقــــسم 

  ....ٕوالى نحت الخ) أكبر( و)كبير(األسلوب التقليدي في تقسيم االشتقاق إلى 

الســم المــشتقة مــن اوعنــدما يــتكلم فــي الــصفحة العاشــرة مــن كتابــه عــن األفعــال 

َرجله " هر أنه ال يعترف بوجود فعل الجامد يظ َ ّ وانـا لـسنا مـن .بمعنى أصاب رجلـه" َ ٕ

ًالمذكور وان كان ناقصا في بعض نسخ من القاموس فإنه ّ ألن المعنى ،رأي األستاذ ٕ

   ."التاج " و " اللسان " وارد في 

لمـات التـي أدخلـت أمـا القـسم األكبـر مـن الكتـاب فهـو القـسم الـذي يبحـث فـي الك

  .إلى العربية وفي مختلف المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع



 ٤٠٢

ًومـــن البـــديهي أنـــه لـــيس جميـــع مـــا أبـــداه المؤلـــف مـــن اآلراء متفقـــا مـــع مـــا أورده 

ٕ وان حــصر اللغــة العربيــة فــي المعــاني المــصطلح عليهــا .العلمــاء فــي هــذه المواضــيع

ً بـــالرغم مـــن كونـــه حـــصرا تقليـــديا،فـــي النـــصوص  ينطبـــق علـــى مـــا ســـار عليـــه  ال،ً

 وكالـذين يستـشهدون بأبيـات مـن ،المخضرمون وعلماء مـشهورون فـي اللغـة كـسيبويه

عبــد القــادر سيــساهم فــي  ولكــن كتــاب .ّشــعر العجــاج وذي الرمــة والفــرزدق وغيــرهم

ً أكثـــر اتـــساعا نـــشر أفكـــار فـــي الـــشرق وفـــي قـــضايا هـــي اآلن موضـــوع نقـــاش شـــديد ّ

   .والسيما في مصر

   " ج .ا" 
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  الفنيةفھارس ال
  

   فهرس اآليات  •

  فهرس الحديث واألثر  •

  فهرس األمثال واألقوال  •

  فهرس األشعار  •

  فهرس األعالم  •

  فهرس األمم والقبائل والجماعات  •

  فهرس األيام  •

  فهرس األماكن والبلدان  •

  فهرس اللغة  •

  فهرس اللغات المذكورة  •

  فهرس الممالك والدول والعصور  •

  ن الكتاب فهرس الكتب المذكورة في مت •

  فهرس المؤسسات العلمية  •

  فهرس مراجع التحقيق  •

  فهرس عام  •

  

  

  فھرس اآليات



 ٤٠٤

  
                          ورةــــــالس                                 

  ةحالصف                    اآلية
 ٢٣١................. ٦.............................................. صراط): ١( الفاتحة •

 ٧٠.................٣١...................على المالئكة.. ّوعلم األسماء): ٢(البقرة  •

 ٢٣١................٦١...................................................................  فوم  •

 ٢٣١................٦٣...................................................................طور  •

 ٣١١..............٢١٦.........................ًوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم  •

 ٣٢٧..............٢٥٥.................................وسع كرسيه السموات واألرض  •

ْالجبت ) : ٤(النساء  • ِ..............................................٢٣١................٥١ 

 ٣٤٢................٣٤..........................َوالذين يكنزون الذهب ) : ٩(التوبة  •

ّسجيل ) : ١١(هود  • ِ...............................................٢٣١................٨٢ 

ًقرآنا عربيا ) : ١٢(يوسف  • ً......................................٢٨١-٢٠٨............٢ 

ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا  • ً..............................................٢ 

 ٣٤٣................٢٣..............................................................هيت لك  •

 ١٠٣................٢٥..........................................ّوألفيا سيدها لدى الباب  •

 ٩٨.................٦٥...................................................ونزداد كيل بعير  •

 ٢٣١................٣٥.........................................قسطاس ): ١٧(اإلسراء  •

 ٢٣١................٣١..........................................األرائك ) : ١٨(الكهف  •

 ٩٩.................٢٤................................فناداها من تحتها ) : ١٩(مريم  •

 ٩٩.................٢٤...................................................................ّسري  •



 ٤٠٥

                          ورةــــــالس                                 
  الصفحة                    اآلية

 ٣٢٣................٣٩............................ولتصنع على عيني ) : ٢٠(  طه  •

 ٢٣١................٩٨..........................................حصب ) : ٢١(األنبياء  •

 ٣٥٦................٧٢.............................ًأم تسألهم خرجا ): ٢٣(المؤمنون  •

 ٣٥٦................٧٢...........................................................فخراج ربك  •

 ٢٣١................٣٥..................................................ّدري ): ٢٤(النور  •

 ٢٧٥................٨٢.......والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ): ٢٦(الشعراء  •

 ٦٣...............١٤٩........................................ًوتنحتون من الجبال بيوتا  •

 ٦٣.................٩٥........................أتعبدون ما تنحتون ): ٣٧(ت ّالصافا •

 ٢٣١................٥٧..................................................ّغساق ) ٣٨(ص  •

 ٣٢٨..................٩......والذين قل هل يستوي الذين يعلمون ) : ٣٩(الزمر  •

 ٣٢٥................٢٤..........................أم على قلوب أقفالها ) : ٤٧(محمد  •

ّوأنه تعالى جد ربنا ) ٧٢(الجن  • ّ................................٣٨٧..................٣ 

 ٣٢٥..................٢..................................ّالنفس اللوامة ) : ٧٥(القيامة  •

 ٣٠١-٣٠٠............١..............................ّإذا الشمس كورت ): ٨١(ّكورت  •

ُواذا القبور بعثرت ) : ٨٢(االنفطار  • ٕ.........................٦٤...................٤ 

  

  



 ٤٠٦

  فھرس الحديث واألثر
  

                              البيـــــــــــــــان
 الصفحة

ُّأتي بسارق قد سرق بختية • ٍ ............................................................ ٢١٦  

ُأعدت فتانا يا معاذ  • َ ّ...................................................................... ٣١٤  

  ٢١٨ .........كخ كخ: ًأكل الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة فقال النبي •

  ٢١٥ ...................................................ًجها فسقت به كلباامرأة نزعت موز •

  ٢١٥ ......................................ّإنه كان يلبس البرانس والمساتق يصلي فيها •

َلم يخلف إال قفشين ومخذفة ) أي عيسى عليه السالم(إنه  • ْ ِ ّ.................. ٢١٧  

  ٢١٦ ......................يا بابوس من أبوك : ّإنه مسح على رأس الصبي وقال  •

يوم عيد فإذا بين يديه فاثور ) ّعلى علي رضي اهللا عنه(إنهم دخلوا عليه •
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 ٤١١

  عارـــرس األشـفھ
  منسوقة على القوافي

  
الصفح  البيــــــت

ة
    ى

َأنـــــــــا ابـــــــــن المهلــــــــــب مـــــــــا فــــــــــوق ذا ِ ـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــرف مرتقـــــــــــــــــــى   ّ ْلعـــــــــــــــــــال إل ُ َ ٍ 

ـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــراق وبطـــــــــــــــــــــريقهم ِقري ّوعـــــــــــــــــــــــــزهم المرتجـــــــــــــــــــــــــى المتقـــــــــــــــــــــــــى   ُ ّ 
٢٣٧  

    ب

ٌتحـــــف بهـــــا بـــــيض الوجـــــوه وعـــــصبة ْ ُ ُِ ِ ُكراســـــــــــــي باألحـــــــــــــداث حـــــــــــــين تنـــــــــــــوب   ُّ ُّ ٣٢٧  

ًبيــــاض وجــــه يريــــك الــــشمس حالكــــة َ ٍ َودر لفــــــــــــــظ يريــــــــــــــك الــــــــــــــدر مــــــــــــــشخلبا   ُ ُ ُّ ٢٣٧  

َأرقـــــــــــــــت لمكفهـــــــــــــــر بـــــــــــــــات فيـــــــــــــــه ٍُّ ِبــــــــــــــــــــوارق يعتــــــــــــــــــــيلن رؤوس شــــــــــــــــــــيب   ْ ِ َ َ ُ َ 

ُتظــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــشرفية فــــــــــــــــــــي ذراه ـــــــــــــو صـــــــــــــفح    ُّ ْويجل ـــــــــــــشيب" دخـــــــــــــدار"َ ِق َ 
٢٣٤  

    ت

ًإذا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ْمنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد تفتــــــــــــــــــــــــــــــــــت   َ ّ ُ 

ْفــــــــــــــــــــــــــتش عليهــــــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــــــدها  ْ ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــــساء تأتــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ّ ّ 
٣١٢  

ًفكأنهــــــــــــا نتجــــــــــــت قيامــــــــــــا تحــــــــــــتهم ُوكــــــــــــــأنهم ولــــــــــــــدوا علــــــــــــــى صــــــــــــــهواتها   ُ ّ ٢٩٣  

ْتحـــــــت حـــــــر ســـــــخت] وأرض جـــــــن[ َ   ٣٨٢ ]ٌلهــــــــــــــا نعــــــــــــــاف كهــــــــــــــوادي البخــــــــــــــت[   ٍّ

    ج

ـــــــــع ممرجـــــــــا   ٣٨٦     وقـــــــــد رعـــــــــى مـــــــــرج ربي

الصفح  البيــــــت
ة



 ٤١٢

َوفاحمــــــــــــــــــــا ومرســــــــــــــــــــنا مــــــــــــــــــــسرجا َّ َ ُ ًَ ًِ ْ     ٢٢٦  

َّيـــــــــــــوم خـــــــــــــراج يخـــــــــــــرج الـــــــــــــس ُ ٍ َمرجاَ َّ     ٢٩٨  

ُودويـــــــــــــة قفـــــــــــــر تمـــــــــــــشى نعاجهـــــــــــــا ِ ٍّ ٍ ْ َ ِكمــــــــشي النــــــــصارى فــــــــي خفــــــــاف   ّ ِ   ٢٣٥  األرنــــــــدجْ

    د

ُأال ليـــــــــــت أيــــــــــــام الــــــــــــصفاء جديــــــــــــد َ َ 

  
ُودهـــــــــرا تـــــــــولى يـــــــــا بثـــــــــين يعـــــــــود   َ ّ ً 

ــــرب   ــــي جــــؤذر وســــط رب ٍســــبتني بعين َ ْ َ ُ 

  
ُوصـــــــــدر كفـــــــــاثور الرخـــــــــام وجيـــــــــد   ِ 

  

٣٩١-٢٩٤  

 ُولقــــــد ســــــئمت مــــــن الحيــــــاة وطولهــــــا

  
ُ هـــــــــــذا النـــــــــــاس كيـــــــــــف لبيـــــــــــدِوســـــــــــؤال   َ ِ 

  

٢٤٧  

ـــــــــاة مـــــــــرة ـــــــــر مـــــــــن حي ٍّوالمـــــــــوت خي ُ ٍ ٌ ُ 

  
ِتقـــــــــــــضي لياليهـــــــــــــا كقـــــــــــــضم الجلمـــــــــــــد   ْ ِ ْ َ َْ 

  

٣١٧  

ُواذا طعنــــت طعنــــت فــــي مــــ[ َ ََ ََ َ ٍف هدْستَِٕ

  
ِرابـــــــــــــي المجـــــــــــــسة   َّ َ ِ بـــــــــــــالعبير مقرمـــــــــــــد]َ َ َُ ِ َ ِ 

  

٣٧٦  

    ر

ٌفيـــــــــــــــــــوم علينـــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــوم لنـــــــــــــــــــا ٌ 

  
ْويـــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــساء ويـــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــسر   َ َُ ٌُ ٌ 

  

٣١١  

ٍد ريــــــم فــــــوق فــــــاثور فــــــضةِلهــــــا جيــــــ َ َ ٍُ 

  
ُوفــــــــوق منــــــــاط الكــــــــرم وجــــــــه مــــــــصور[   َّ ٌ ْ[ 

  

٢٩٥  

ـــدُيبـــصر ال ٍالقـــوم فـــي مغنـــاك غـــسل ي َِ ْ ْ َ ُ 

  
ـــــــع الـــــــسور   ـــــــى الطعـــــــام إلـــــــى أن يرف ُعل ّ ُ ْ ِ ّ 

  

٣٧٨  

ْوقارفت وهي لم تجرب وباع لها ُمـــــــــــن الفـــــــــــصافص بـــــــــــالنمي سفـــــــــــسير    ْ ّ ّ 

  
٣٣٤- ٢٨٨  

ـــــــــــرزدق والبعيـــــــــــث وأمـــــــــــه ُّقـــــــــــرن الف ُ ُ 

  
ُ قــــــــــــــــبح اإلســــــــــــــــتارِوأبــــــــــــــــو الفــــــــــــــــرزدق   َ ْ ّ ُ 

  
٣٩٤  

َإذا قيـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــش   اللــــــــــــــــــْ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــوالك فقــــــــــــــــــــــــــــــــــل آرا   ْـ َ َ 

  
٣٧٨  

ّإن الفــــــــــــــــرزدق والبعيــــــــــــــــث وأمــــــــــــــــه َ َ ِوأبــــــــــــا البعيــــــــــــث لــــــــــــشر مــــــــــــا إســــــــــــتار   ّ ُّ ٣٩٤  

الصفح  البيــــــت
ة



 ٤١٣

ِكأنمـــــــــــــا الزيتـــــــــــــون حـــــــــــــول النهـــــــــــــر َ ُ ـــــــــــــــالزهر   ّ ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــاض زخرف ـــــــــــــــين ري ِب ْ ْ ٍ َ 

ِعقـــــــــــد زمـــــــــــرد هـــــــــــوى مـــــــــــن نحـــــــــــر ْ ٍ ّ ُ ـــــــــــــــازهرَنْطرُ خـــــــــــــــٌأو خـــــــــــــــرز   ُ ِ مـــــــــــــــن ب ْ 
٢٥٣  

ّمثــــــــــــــل الفراتــــــــــــــي إذا مــــــــــــــا طمــــــــــــــا ّ ِيقـــــــــــــــــــــــذف بالبوصـــــــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــــــاهر   ُ ّ ُ ٢٤٤  

ــــــــــــــيظ ــــــــــــــف غل ــــــــــــــاقص وأن ــــــــــــــن ن   ٢٤٠ وجبــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــساجة القــــــــــــــــــــــــسطار   ذق

    س

ُيـــــــا ليـــــــت شـــــــعري اليـــــــوم دختنـــــــوس ُإذا أتاهــــــــــــــــــــــا الخبــــــــــــــــــــــر المرمــــــــــــــــــــــوس   َ ُ 

ُأتحلــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــشعور أم تنــــــــــــــــــوس َ ُال بـــــــــــــــــل تنـــــــــــــــــوس إنهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــروس   ُ ُّ ْ 
٢٩٠  

ْفـــــــي شـــــــرب إذ ريطوســـــــابـــــــارك لـــــــه  ِ ْ ْ ُ     ٣٣٤  

ْوالمنايـــــــــــــــــــــا مواثـــــــــــــــــــــل وأنوشـــــــــــــــــــــر ِ ــــــــــدرفس   ٌ ــــــــــصفوف تحــــــــــت ال ْوان يزجــــــــــي ال ّ َ ُ ُ ٢٣٧  

    ش

ِفيـــــــــــــاقس وقـــــــــــــع بـــــــــــــرزق الخطيـــــــــــــــ ّ ـــــــــــب وانظـــــــــــر بمـــــــــــسجدنا يـــــــــــا مـــــــــــنش   ُّ ْـ َ ُ ِ ْ ْ ِ ٣٧٨  

ِفـــــي جـــــسم شـــــخت المنكبـــــين قـــــوش ْ َ     ٣٩٠  

ٍمنيــــــــــــــــــــت بزنمــــــــــــــــــــردة كالعــــــــــــــــــــصا ْ َ ُ  بــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــدشألــــــــــــــــــص وأخ   ُ

 ثآليـــــــــــــــل فـــــــــــــــي وجههـــــــــــــــاكـــــــــــــــأن ال

  
 إذا أســـــــــــــــــــــــفرت بـــــــــــــــــــــــدد الكـــــــــــــــــــــــشمش  

  

٢٣٩  

    ص

ُقــــــــــوافي أمثـــــــــــاال يوســـــــــــعن جلـــــــــــده[ ْ ًِ َ ّ َ[ 

  
ِكما زدت في عرض القميص الدخارصا   َ ّ ِ َْ َ  ٢٤٤  

    ط

 وقفـــــــــــت علـــــــــــى كـــــــــــل بـــــــــــاب رأيــــــــــــ

  
 ّت حتــــــــــــــــى نهــــــــــــــــاك أبــــــــــــــــو ضــــــــــــــــابط  

  
٣٧٩  

الصفح  البيــــــت
ة



 ٤١٤

    ع

ُفـــال غـــرث مـــا كـــان فـــي النـــاس كـــرب َ ٌ َ  ٌجَ

  
ِومــــــا بقيــــــت فــــــي رجــــــل   ْ ِ ُ حيــــــدان إصــــــبعْ َ َْ َ ْ 

  
٢٣٨  

ـــــــــــــــــــــــــورز ـــــــــــــــــــــــــاس ون ـــــــــــــــــــــــــورز الن  ن

  
 ت ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموعي  

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــارهم والن ــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــلوعي   ْوذكــــــــــــــــــــــــــــت ن ــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا ب  ـ
٢٢١  

    غ

 ًولمـــــا ســـــألت القلـــــب صـــــبرا عـــــن الهـــــوى

  
ــــــــــــــصدق وهــــــــــــــو يــــــــــــــروغ    وطالبتــــــــــــــه بال

ـــــــــر صـــــــــابر   ـــــــــه غي ـــــــــه أن  تيقنـــــــــت من

  
ًّوأن ســـــــــــــــــلوا عنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــسوغ   ّ 

 صـــدقتني: الأســـلوه، قلـــت: فـــإن قـــال  

  
 ُدروغ: قلــــــــــت. أســــــــــلو عنــــــــــه: ٕوان قــــــــــال  

  

٣٩٢  

    ف

َال تنكــــــــــــــرن إذا أهــــــــــــــديت نحــــــــــــــوك ُ ََعلومــــــــــــك الغــــــــــــر، أو آدابــــــــــــك النتفــــــــــــا من َ ُّ ّ 

ـــــــــد يهـــــــــدي لمالكـــــــــه ـــــــــاغ ق ـــــــــيم الب ُفق ِ ُ ــــــــــه مــــــــــن باغــــــــــه التحفــــــــــا   ّ ّبرســــــــــم خدمت ِ 
٢٤١  

    ق

ــــذي ســــار ملكــــه ــــشاه ال َوكــــسرى شهن َْ ْ ْراح عتيـــــــق وزنبــــــــلـــــــه مـــــــا اشـــــــتهى [   ِ ٌ   ٢٠٤ ]ُقٌ

ْ الـــسحر قـــدما فأصـــبحتَوكـــان بمـــصر ً ْ ِ ُ ْ 

  
 ُوأســـــــــــــــــــــحارها أشـــــــــــــــــــــجارها تترقـــــــــــــــــــــرق  

ُويعجبنــــــــــــي منهــــــــــــا تملــــــــــــق أهلهــــــــــــا   ّ 

  
 ُوقــــــــــــــــد زاد حتــــــــــــــــى ماؤهــــــــــــــــا يتملــــــــــــــــق  

  

٢٥٦  

َومــــا كنــــت شــــاجردى ولكــــن حــــسبتي َْ ّ ْ ِ َ ُ 

  
ـــــــي القـــــــول أنطـــــــق   ُإذا مـــــــسحل ســـــــدى ل َ ّ ٌ ْ ِ 

 ٍشــــــــريكان فيمــــــــا بيننــــــــا مــــــــن هــــــــدادة  

  
ُصــــــــــــــبيان ، جنــــــــــــــي وانــــــــــــــس موفــــــــــــــق   ّ ٌ ٕ ٌّ ِ ّ 

  

٣٨٥  

الصفح  ــــــتالبي
ة



 ٤١٥

ْوال أقـــــــول لقـــــــدر القـــــــوم قـــــــد غليـــــــت َ ِ ُ 

  
ــــــــــــــوق   ــــــــــــــدار مغل ــــــــــــــاب ال ــــــــــــــول لب ُوال أق ِ ُ 

  
٢٧٠  

 َْاشــــــــتر لنــــــــا دقيقــــــــا: ُقالــــــــت ســــــــليمى

  
ِواشـــــــــــــــتر شـــــــــــــــحيما نتخـــــــــــــــذ خرديقـــــــــــــــا   ْ ِْ ِْ ًّ ُ َ 

  
٢١٤  

ـــــــــــــرة ـــــــــــــيهم كثي ـــــــــــــذ عل ٍخـــــــــــــراج مواني ٍ َ َ 

  
ِتــــــــــــــــــشد لهــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــديهم بــــــــــــــــــالعواتق   ُ ّ 

  
٣٦٣  

ٌكـــــــأن أعرافهـــــــا مـــــــن فوقهـــــــا شـــــــرف ُ َ ّ 

  
ٌحمـــر   ْ ِ بنـــين علـــى بعـــض الجواســـيقُ ِ ُ 

ًكأنهــــــــــا لبــــــــــست أو ُألبــــــــــست فنكــــــــــا   ْ ْ ّ 

  
ـــسوق   ِفقلـــصت مـــن حواشـــيه عـــن ال ُّ ّ 

  

٢٤٠-٢٣٩  

    ل

ــــــر كنهــــــه ــــــي غي ِوان كــــــالم المــــــرء ف ِ ْ ُ َ ٕ 

  
ــــــــيس فيهــــــــا نــــــــصالها   ُلكالنبــــــــل تهــــــــوي ل َ ِ َّْ 

  
٣١٠  

ْقـــــــــد علمـــــــــت فـــــــــارس وحميـــــــــر والــــــــــ ُ ٌ ْ 

  
ـــــــــــــــــزال   ّأعـــــــــــــــــراب بالدســـــــــــــــــت أيكـــــــــــــــــم ن ِ ْ َّ ُ 

  
٢٣٥  

ْغـــــــــدائره مس ُ ـــــــــى العـــــــــالُ ـــــــــشزرات إل ِت ْ َ 

  
ِتضل العقاص في مثنى ومرسل[   ّ ُ ُ َ ِ ّ[  ٢٢٦  

َمهفهفـــــــــة بيـــــــــضاء غيـــــــــر مفاضـــــــــة[ ُ ُُ ُ ٌ ْ 

  
ـــــــــــــــــــسجنجلٌة لصقوبهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــترائ    ِكال

  
٢٣٥  

 بـــــــــيض الوجـــــــــوه كريمـــــــــة أحـــــــــسابهم

  
ّشــــــــــــم األنــــــــــــوف مــــــــــــن الطــــــــــــراز األول   ّ 

  
٢٤٣  

ّنينـــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــدا ألول منـــــــــــــــــــــــــزلحو    ] كم منزل في األرض يألفه الفتى[ ً 

  
٣١٠  

 ّ هللا العلــــــــــــــــــــي األجلــــــــــــــــــــلالحمــــــــــــــــــــد

  
    ٢٢٦  

    م

ْلعمـــــــــــــرك إننـــــــــــــي وابنـــــــــــــي جعيـــــــــــــل َ ْ ُ 

  
 ُيمئــــــــــــــــــــــــــــــَّوأمهمــــــــــــــــــــــــــــــا إلســــــــــــــــــــــــــــــتار ل  

  
٣٩٦  

ُوهـــــــــــي شـــــــــــوهاء كـــــــــــالجوالق فوهـــــــــــا ُ 

  
ّمــــــــــــــستجاف يــــــــــــــضل فيــــــــــــــه الــــــــــــــشكيم   ٌ ُ 

  
٢٤١  

الصفح  البيــــــت
ة



 ٤١٦

ـــــــــا وبربطـــــــــا ـــــــــسمن وون ًومـــــــــستق سي ً ّ ٍ َ 

  
ّيجاوبــــــــــــــــه صــــــــــــــــنج إذا مــــــــــــــــا ترنمــــــــــــــــا   ُ 

  
٣٧٣- ٣٠٠  

َعليـــــــــــــه ديـــــــــــــابوز تـــــــــــــسربل تحتـــــــــــــ  هٌ

  
ْيرنـــــــــــــدج إســـــــــــــكاف يخـــــــــــــالط عظلمـــــــــــــا   ِ ٍُ 

  
٣٧٣  

ْتكنــــــــــه خرقــــــــــة الــــــــــدرفس مــــــــــن الـــــــــــ ْ ّ ّ 

  
َشــــــــــــــــــــمس كليــــــــــــــــــــث يفــــــــــــــــــــرج األج◌   َ ّ ٍ ِ ْ  َماَ

  
٢٣٦  

    ن

 ُمالئكــــــــــــــة األرض أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق

  
ـــــــــــــــــــــــــــشآم شـــــــــــــــــــــــــــياطينها   ُوأهـــــــــــــــــــــــــــل ال ُ 

  
٢٥٥  

 ُ فقـــــــــــد جئنـــــــــــا خراســـــــــــانا،ُثـــــــــــم القفـــــــــــول    ُخراسان أقصى ما يراد بنا: قالوا

  
٢٠٢  

ــــــــوم شــــــــهاوى ــــــــي ق ــــــــت ف َإذا مــــــــا كن َ 

  
ْفـــــــــــــــــال تجعـــــــــــــــــل يمينـــــــــــــــــك جردبانـــــــــــــــــا   َ ْ 

  
٣٩٣- ٢٩٩  

ًيجمــــــــــــــع الخريــــــــــــــت حــــــــــــــوال أمــــــــــــــره ْ َ ُ ّ ِ 

  
ُوهــــــــــــــــو لــــــــــــــــم يأخــــــــــــــــذ لهــــــــــــــــا آيينــــــــــــــــه   َ ْ 

  
٣٨٨  

ٌإنمـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــذلفاء ياقوتـــــــــــــــــــــــــــة ُ ّ ّ 

  
َأخرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــيس دهقـــــــــــــــــان   ْ ِ ِ ْ ْ 

  
٢٣٦  



 ٤١٧
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 ٣٣٥ ........................................................ابن حزم  •

 ٣٦٠ .............................................الحسن بن رجاء  •

 ٢٤٣ ..............................................حسان بن ثابت  •

 ٢١٨-٢١٧ ..........................................................الحسن  •

 ٢١٨ .........................................) ابن علي(الحسين  •
  الصفحة              اسم العلم 

 ٢٨٥.....................................................حسين والي  •



 ٤٢٠

 ٣٩٨-٤٠ .................................................حفني ناصف  •

 ٣٣٩-٥٢ ............................................حمزة األصفهاني  •

 ٦٦ ............................) صاحب المذهب(أبو حنيفة  •

 ٢٣٨ ..............................................) أعرابي(حيدان  •

 -خ - 
 ٤٠٠-٣٩٩-٣٩٨-٣٩٧-٤٠ ...............................) الشيخ محمد(الخضري  •

  .........................................) الشهاب(الخفاجي  •

 ٢٣٨ ....................................................ابن خلدون  •

 ٣٥٥-٣٣٣-٢٢٣ ..........................................................خليل ال •

 -د- 
 ٢٧٠ ........................................) أبو األسود(الدؤلي  •

 ٢٩٠-٢٨٩ ......................................دختنوس = دخترنوش  •

 ٢٩١-٢٩٠-٢٨٩ ........................................................دختنوس  •

 ٣٨٣-٣٧٧-١٩٧-١٧٠ ........................................................ابن دريد  •

 ٣٤٧  ..........................................) إنكليزي(دريدين  •

 ٢٧٧ .............................................) إنكليزي(دنلوب  •

 ٣٠٩ .......................................) فرنسية(دي سيفينية  •

 ٣٨٣-٣٣٨-٣٣٧ .......................................) أبو حنيفة(الدينوري  •

   الصفحة             اسم العلم 
 -ذ - 

 ٣٨٨ .....................................................ذو القرنين  •

 -ر- 



 ٤٢١

 ٣٥٤ ................................................) محمد(الرازي  •

 ٣٥٩-٣٥٨ ...............................) مصطفى صادق(الرافعي  •

 ٣٩٠-٣٨٤-٣٣٤   رؤبة  •

 ٣٥٩ .......................................................الريحاني  •

 -ز- 
 ٣٢٧ .....................................................مخشري الز •

 ٣٤٣ ..........................................................أبو زيد  •

 -س- 
 ٣٦٣ ...........................................................سخاو  •

 ٣٢٦ ............................) أبو بكر السري(ابن السراج  •

 ٣٣٩ ...........................................التفتازاني = السعد  •

 ٤٠.....................................................سعد زغلول  •

 ٣٢٦ ........................................) السيرافي(أبو سعيد  •

 ٣٩٥ .........................................) السكري(أبو سعيد  •

 ٣٠٣ ...............................................سعيد بك حيدر  •

 ٣٥٩ .................................................سالمة موسى  •

 ٢٢٠ ...............................................سلمان الفارسي  •

 ٣٥٠ .............................................سليمان البستاني  •

 ٣٤١-٣٣٦-٣٣٤-٢٨٤-٢٢٨-٢٠٥-٢٠٤-٢٠٣ ........................سيبويه  •
  الصفحة              اسم العلم 

 ٣٣٩-٦٩ ................................) الشريف الجرجاني(السيد  •

 ٣٨٢-٣٧٠-٣٥٥-٣٢٦ .........................) صاحب المخصص(ابن سيده  •

 ٣٤٦-٢٤٢ ........................................................ابن سينا  •

 ٣٤٣-٣٣٩-١١٤-٩٦ .......................................................السيوطي  •



 ٤٢٢

 -ش - 
 ٣٩٤-٣٨٥-٢٣٥-٥٢ ................................................ النقائض شارح •

 ٣٤٤-٦٦ ..............................) صاحب المذهب(الشافعي  •

 ٤٠ .........................................................شاويش  •

 ٣٤٠-٦٨ .....................................) أحمد فارس(الشدياق  •

 ٢٣١-٢٣٠ .............................................) القاضي(شريح  •

 .........................) السيدانظر (الشريف الجرجاني  •

 ٣٨٧-٣٣٠ ...............................................شكيب أرسالن  •

 ٣٨٠ .........................................................شلوبين  •

 ٣٣٣-٢٨٤ ............................................الشهاب الخفاجي  •

 -ص- 
 ٣٩١-١٢٣ ..............................................صاحب األمالي  •

 ٣٨٠-٣٤٠-٢٨٢ ............................................صاحب القاموس  •

 ٣٣٥ .............................................صاعد األندلسي  •

 ٣٨٠-٣٤٤-٣٢٢ .......................................................الصغاني  •

 ٣٦٠ ..........................................) أبو بكر(الصولي  •

 -ط- 
 ١١٥ ........................................) ابن جرير(الطبري  •

  الصفحة              اسم العلم 
 ٣٥٨-٣٢٥ .....................................................طه حسين  •

 -ع- 
 ٢١٨ ..........................................................عائشة  •

 ٣٤٣-٣٠٢ .....................................................ابن عباس  •

 ٣٤٤ ....................................................أبو العباس  •



 ٤٢٣

 ٣٠٨-٣٠٧ ..........................................ب عبد الحميد الكات •

 ٣٩٢ .........................عبد الرحمن بن مدرك أبو سهل  •

 ٣٠٤-٣٠٣ .........................................عبد الغني النابلسي  •

 ٣٥٢ .............................................ني اعبد اهللا البست •

 ٢١٦ ....................................) ابن الجراح(أبو عبيدة  •

 ٣٩٤-٣٨٥-٢٣٥-٥٢ ...............................) شارح النقائض(أبو عبيدة  •

 ٣٠٤ ...................................) السلطان(عثمان األول  •

 ٣٨٦-٢٩٨ .........................................................ّالعجاج  •

 ٣٩٢-٣٧٨-٢٣٠ ...........................................أبو العالء المعري  •

 ٤٨-٤٧ ...............................)  عرب الحجازجد(عدنان  •

 ٣٠٧-٢٣٤ ..................................................ّعدي بن زيد  •

 ٣٨٠-٣٧٧ ........................................................بو علي أ •

 ٣٤٢-٢٩٤-٢٣٠-٢٢١-٤٨ .....................................علي بن أبي طالب  •

 ٣٦٠ .............................................علي بن الصباح  •

 ٤١ ...................................................علي يوسف  •

 ٢١٧-٨٨ ............................................عمر بن الخطاب  •

 ٣٦٣ ......................................عمر بن هبيرة الفزاري  •

 ٢١٧ ..................................) ابن الخطاب(ابن عمر  •
  الصفحة              اسم العلم 

 ٢٩٠ .................................................عنترة العبسي  •

 ٢١٧ .......................................) عليه السالم(ى عيس •

 -غ - 
 ٢٣٩ ........................................ّأبو الغطمش الحنفي  •

 -ف- 



 ٤٢٤

 ٣٣٩-٢٠٧-٥١ ...........................................) أحمد(ابن فارس  •

 ٣٢٦ ............................................الفارسي أبو علي  •

 ٤٠٠-٣٩٧ ...........................................فتحي باشا زغلول  •

 ٣٠١-٢١٤ ............................................................ّالفراء  •

 ٣٩٤-٣٦٤-٣٦٣ .........................................................الفرزدق  •

 ٣٤٦-١١٥ ........................) صاحب القاموس(الفيروزآبادي  •

 ٣٢٩-٣٢٥-٣١٩ .................................................فيكتور هوجو  •

  - ق- 
 ٢٥٥ .............................................القاضي الفاضل  •

 ٣٩٥-٣٧١-١٢٣ .....................) صاحب األمالي(القالي أبو علي  •

 ٣٠١ ............................................................  قتادة  •

 ٢٩٦ .......................................................ابن قتيبة  •

 ٧٥- ٧٤-٤٨ .........................................................قحطان  •

 ٣٩٦ ............................) محمد بن عبد اهللا(قحطبي ال •

 ٢٤٦................................................قسطنين الكبير  •

 ٣٢٧ ...........................................................قطرب  •

 ٢٣٦ ............................................ابن قيس الرقيات  •
  الصفحة              اسم العلم 

 ٣٣٧ ...........................................................قيصر  •

 -ك- 
 ٣٥٢ ................................................كرم ملحم كرم  •

 ٢٩٨-٢٨٧-٢٠٤-١٧٠ ...........................................................كسرى  •

 ٣٣٧ .................................................كسرى أبرويز  •

  .................................) ب الكلياتحصا(الكفوي  •



 ٤٢٥

 ١١٥-٨٣ .......................................................كمال بك  •

 ٢٣٩ .................................................) لص(كندش  •

  - ل- 
 ٣١٩ .........................................................المرتين  •

 ٢٤٧ ............................................................  لبيد  •

 ٢٨٩ .................................................لقيط بن زرارة  •

 ٣٨٠-٣٥٥-٣٥٤-٣٣٣ ............................................الليث بن المظفر  •

 -م- 
 ٣٦٢ ....................................................ماري زيادة  •

 ٢٩٧-٢٠٧ .........................................................المأمون  •

 ٣٥٧ .......................................................الماوردي  •

  .........................................) أبو العباس(المبرد  •

  ........................................................المتجردة  •

 ٢٣٧ .........................................................المتنبي  •

 ٢١٨ ..........................................................مجاهد  •

 ٣٢٥-٣٢٣-٣١٨-٣١٥-٣١٤-٢١٨-٤٩ ................................. محمد  •
  الصفحة              اسم العلم 

 ٢٦٧ ........................................) الشيخ(محمد عبده  •
 ٣٣٧ ...........................................) ابنة قيصر(مريم  •
 ٣٨٦-٣٨٥ ..........................................................سحل م •
 ٣٨٩ .....................................................المسعودي  •
 ٢٤٥ ..........................................................المسيح  •
 ٣١٥-٣١٤ ............................................................  ُمعاذ  •
 ٢٤٥ ......................................معاوية بن أبي سفيان  •
 ٣٩٢-٣٧٨-٢٣٠ ........................................) أبو العالء(المعري  •



 ٤٢٦

 ٢٢١ ........................................................لمقريزي ا •
 ٣٨٩-٣٠٧-٢٧٣-٢٧١-٢٧٠-٢٦٢-٢٤٢ .............................ابن المقفع  •
 ٢٣٧ .......................................) أحد أحفاده(ّالمهلب  •
 ٣٨٨ ...........................................................مهيار  •
 ٨٨ .........................................أبو موسى األشعري  •
 ٧٤ ................................................) النبي(موسى  •
 ٢٩٧ .................................................ميخائيل عواد  •
 ١١٥ .........................................) التابعي(أبو ميسرة  •

 -ن- 
 ٣٧٦-٣٣٤-٢٨٨ ...............................................النابغة الذبياني  •
 ١١٥-٨٣ ....................................................نامق كمال  •
  ..............................................) الملك(النعمان  •
 ٣٣٤-٢٩٣-٢٨٨-٢٧٨ ...........................................مان بن المنذر النع •
 ٣٣٢ ...........................................................النظام  •
 ٧٣ ...........................................................   نوح  •
 ٣٩٩ ............................................................نيوتن  •

  الصفحة              اسم العلم 
 -ھـ - 

 ٣٥٢ .................................................هارون الرشيد  •

 ٢٤٥ ..........................................) ملك الروم(هرقل  •

 ٢٩٧ ................................................هالل الصابي  •

 ٣٠٧ ..........................................أبو هالل العسكري  •

 -و- 
 ٢١٧ ........................................................أبو وائل  •

 ٣٧٦ ........................................الوليد بن عبد الملك  •



 ٤٢٧

 -ي- 
 ٣٦١-٣٦٠ ....................................يحيى بن خالد البرمكي  •

 ٣٤٣ ...................................................ابن اليزيدي  •

 ٧٥- ٧٤-٤٨ ...........................................................يعرب  •

 ٧٦- ٧٤-٤٧ ............................................يعرب بن قطحان  •

 ٢٢٤-٤٧ ...........................................يعقوب بن إسحاق  •

 ٣٤٥ ..............................................يعقوب صروف  •

  ..........................................يعرب = أبو اليمن  •

 ٣٢٩ ............................................................يوحنا  •

  

  

  
  

  



 ٤٢٨

  فھرس األمم والقبائل والجماعات
 ٧٤-٧٣ .......................................................اآلراميون  •

 ٢٤٥ ......................................................اآلريوسية  •

 ٧٣ .......................................................آشوريون  •

 ٢٢ .......................................................آل البيت  •

 ٨٨ ......................................................أئمة اللغة  •

 ٤٩ ........................................... اللغة العربية أبناء •

 ٣٠٤-٣٠١-٢٤٢-١٧٤-١٥٩-٨٣ ..............................................األتراك  •

 ٢٩٧-٢٩٤ ...........................................األتراك العثمانيون  •

 ٢٨٥ ..................................................أدباء اإلفرنج  •

 ٣٠٤ ....................................................أدباء الترك  •

 ٣٨٠-٣٥٩-١٩٨ .................................................األدباء العرب  •

 ٣٤٨ ..................................................أدباء العصر  •

 ١٩٨ ...............................................أرباب الصنائع  •

 ٣٢٢ .................................................أرباب المعاجم •

 ٣٢٨ ...........................................األساتذة المصريون •

 ٢٨٤ .....................................................اإلسبانيول  •

 ٧٤ ...................................................ن اإلسرائيليو •

 ٣٠٣ .....................................................أسرة حيدر  •

 ٣٤٤ .............................................أصحاب التفسير  •

 ٥٢ ............................................أصحاب المعاجم  •

 ٩١ ...........................................أصحاب المعلقات  •

 ٣٤٥ ....................................) أطباء العرب(األطباء  •

 ٣٥٤- ٣٠٩- ٣٠٧- ٢٢١- ٢١٩- ٢٠١- ٩٠-٨٩-٦٨ ....................األعاجم  •



 ٤٢٩

 ٣٣٢-٢٩١-٢٤٣-٢٣٥ ........................................................األعراب  •

 ٣٤١-٣١٨-٣١٦-٣١٥-٣٠٩-٢٨٥-٢٨٤-٩١ ...........................اإلفرنج  •

 ٣٣١-٢٨٤-٢١٦ ...................................." الفرنسيون"اإلفرنسيون  •

 ٣٨٩-٣٠٧ ........................................................األكاسرة  •

 ٤٧ .............................................األمة اإلسرائيلية  •

 ٨١ ...............................................األمة األمريكية  •

 ١١٧ .........................................) اليونان(أمة الروم  •

 ١١٧-١١٦-٤٩- ٤٨- ٤٧-٤٥ ............................................األمة العربية  •

 ١١٧-١١٦ .....................................................أمة الفرس  •

 ٤٧ ................................................األمة اليهودية  •

 ٣٠٥ ..............................................األمم األعجمية  •

 ٧٥-٧٤ .................................الحاميون : األمم الحامية  •

 ١٣٨ .......................................................األمويون  •

 ٣٤٧-٣٢٩-٣٢٨-٣١٧-٣١٠-٢٨٤-٨١ ...................................اإلنكليز  •

 ٢٦٦ ....................................................أهل األدب  •

 ٢٦٦ ........................................أهل األرياف والقرى  •

 ٣٣٥ ..................................................أهل األندلس  •

 ٣٦١ ...................................................أهل البصرة  •

 ٣٠٣ .....................................................أهل بعلبك  •

 ٣٤١ .....................................................أهل تونس  •

 ٢٥٢ ...................................................أهل الجزيرة  •

 ٣٨٠-٢٥٥-٢٤٥ ......................................................أهل الشام  •

 ٢٥٥-١٩٧ ....................................................أهل العراق  •

 ٣٣٥ ....................................................أهل قرطبة  •



 ٤٣٠

 ٣٣٥ ..................................................أهل القيروان  •

 ٣٦١ ....................................................أهل الكوفة  •

 ٣٩٦-٣٠٦-٢٤٨ ....................................................أهل اللسان  •

 ٢٤٦-٢٢٨-٢٢٤-٢٢١-٢٠٧-٦٨-٦٧- ٦٣- ٥١-٥٠ .............أهل اللغة  •

٣٤٤- ٢٧٦- ٢٧٠- ٢٦٨- ٢٦٣- ٢٦٢- ٢٥٨- ٢٥٤- ٢٥٠ 

 ٣٣٢ .......................................أهل المروءة والنجابة  •

 ٢٥٦-١٩٧ .....................................................أهل مصر  •

 ٤٨ ....................................................أوالد عدنان  •

 ٤٨ ..................................................أوالد قحطان  •

 ٢٧٦-٢٦٦-٩٠ ...........................................................الباعة  •

 ٤٧ ...........................................................البربر  •

 ٣٩٩ ......................................................البصريون  •

 ٩١-٨٨ ....................................................بلغاء األمة  •

 ٢٧٠-٢٣٤-٢٠٨- ٩٢-٨٧ ..................................................لغاء العرب ب •

 ٢٣٨ ..............................................ّبلغاء المصنفين  •

 ٤٩ ...........................) أوالد إسماعيل(بنو إسماعيل  •

 ٢٦٧ ......................................................البياجوات  •

 ٣٦٧-٢٦٩-٢٦٤-١٩٨-٩١-٨٩ ................................................التجار  •

 ٢٩١-٢٨٩ .....................................................) بنو(تميم  •

 ٢٤٨-٢٤٧ ......................................................الجاهليون  •

 ٢٦٤ ..................................................." قبيلة"ُجذام  •

ْجرهم  •  ٧٦ ..................................................." قبيلة"ُ

 ٢٠٧ ...............................................جمهور األدباء  •

 ٢٠٣ ...........................................جمهور أهل اللغة  •



 ٤٣١

 ٣٥٠ .................................................جيش اليونان  •

 ٧٥ .......................................................الحاميون  •

 ٣٩٩-٧٣ ..........................................................الحبش  •

 ٨١ ................................................حكومة أمريكا  •

 ٢٣٥ ...........................................................ِحمير  •

 ٣٤٨-٢٦٢-٢٥٩- ٩٠-٥٩ .......................................................ّالخاصة  •

 ٩١ ........................................................الخطباء  •

 ٢٦٨-٢٦٧ .......................................................الدهريون  •

 ٣٣٥ ............................................................ربيعة  •

 ٣٩٧-٣٤٨ ...................................................رجال األدب  •

 ٢١٨ ..................................................رواة الحديث  •

 ٣٩٩-٢٢٣-١١٦-١٠١- ٩١-٤٧ ..................................................الروم  •

 ٨٢ ...................................................زعماء األمم  •

 ٢٨٨ ....................................القبائل ) رؤساء(زعماء  •

 ٣٩٩ ............................................................الزنج  •

 ٧٥ ...........................................................الزنوج  •

 ٧٦- ٧٥- ٧٤-٧٣ .............................) الشعوب السامية(الساميون  •

 ٧٣-٤٧ .........................................................السريان  •

 ٢٩٢ ..................................................سكان البادية  •

 ٢٦٦ ..........................................................السوقة  •

 ٢٦٢ .................................................شراح الحديث  •

 ٣٥٨- ١٩٨- ٩٢- ٩١-٨٨ ...................................................شعراء األمة  •

 ٢٩٤ ...............................................شعراء الجاهلية  •

 ٣٠٣ ...................................................شيعة بعلبك  •



 ٤٣٢

 ٢٦٨-٢٦٧ ......................................................الطبيعيون  •

 ٢٦٦-٢٦٢-٢٥٩-٢٥٧-٢٤٣-٢٤١-١٩٨-١٥٢-١٢٨-١٢٣........العامة  •

٣٨٢-٣٧١-٣٤٨-٣٣٦-٣٣٥-٣٣٢-٣٠٣-٢٧١ 

 ٢٠٤ ..............................................عامة أهل اللغة  •

 ٢٥٨-٢٥٧ .............................................العامة في مصر  •

 ٢٨٩ ...................................................." بنو"عامر  •

 ٧٤-٧٣ ......................................................العبرانيون  •

 ٢٨٩ ...................................................." بنو"عبس  •

 ٧٧- ٧٦-٤٧ ..........................................عدنانيون = عدنان  •

 ٢٩٩ .......................................................العراقيون  •

  ...................................................... )١(العرب  •

 ٣٠٣-٣٠١-٢٩٢-٢٩١-٢٨٦ ..........................................عرب الجاهلية  •

 ٤٧ .................................................عرب الحجاز  •

 ٣٣٣-٤٨ .................................................العرب العاربة  •

 ٣٣٣-٤٨ ............................................العرب المستعربة  •

 ٤٧ ....................................................عرب اليمن  •

 ٨٢-٨١....................................................عقالء األمم  •

 ٦٠ ..............................................علماء االشتقاق  •

 ١٨١-٤٢ .......................... والمعاصرونالعلماء األقدمون  •

 ٢٧١-٢٧٠-٢٦٠-٢٢٨-٢٢٧-٢٢٦ .................................علماء البالغة  •

 ٢٥٨ ..................................................علماء الفرس  •

 ٣٥٢-٣٠٠-٢٠٨-٦٠ ...................................................علماء اللغة  •

                                                 
 .  ذكر العرب في معظم الصفحات فلم نجد فائدة في فهرستها )١(



 ٤٣٣

 ٧٣ .................................................علماء اللغات  •

 ٨٩ ..............................................العمال األعاجم  •

 ٩٠ ..........................................حديد عمال سكك ال •

 ٣٨٢-٣٧١ ............................................................العوام  •

 ٢٦٤ .................................................." قبيلة"غسان  •

 ٢٣٥-١١٥ ............................................................فارس  •

 ٣٦٧ ..................................................فراعنة مصر  •

  ....................................................... )١(الفرس •

  ...................................اإلفرنسيون = الفرنسيون  •

 ٣٢٨-٣١٩-٣١٥-٢٧٠-٢٤٨-٢٤٦-٢٠٨ .......................فصحاء العرب  •

 ١٨١ ........................................................الفضالء  •

 ٣٤٥ ................................................فالسفة العرب  •

 ٣٤٥ ..................................................فلكيو العرب  •

 ٧٤-٧٣ ......................................................الفينيقيون  •

 ٨١ .......................................................قادة األمم •

 ٤٧ ............................................................القبط  •

 ٧٧- ٧٥-٧٤ ....................................................قحطانيون ال •

 ٧٦ ............................................................قريش  •

 ٩٠ .................................................القومسيونجية  •

 ٢٣٨ ...................................................ّكبار الكتاب  •

 ٢٧٩ -٨٨ ....................................................ّكتاب األمة  •

ّكتاب الصحف  • ّ...............................................  

                                                 
  .ً ذكر الفرس كثيرا فلم نجد فائدة في فهرستهم )١(



 ٤٣٤

 ٣٥٦-٣٢٤ ..................................................الكتبة العرب  •

 ٣٥٦ ....................................................كتبة الغرب  •

 ٣٥٨ ..........................................................ّالكتاب  •

 ٣٥٥-٢٨٣ ...........................................ّالكتاب المصريون  •

 ٣٥٥-٢٨٣..........................................الكتاب المعاصرون  •

 ٧٣ ......................................................الكلدانيون  •

 ٣٩٩ .......................................................الكوفيون  •

 ٢٦٤ ....................................................." قبيلة"لخم  •
 ٤٩ ...............................................مؤرخو العصر  •
 ٣٩٨-٣١٥-٣١٣-٢٠٧-٢٠٠ ...............................................المترجمون  •
 ٢٥٩ ......................................................َالمحدثون  •
 ٣٠٦-٧٠ .......................................................المحققون  •
 ٢٤٨-٢٤٧ ..................................................المخضرمون  •
 ٢٦٤- ١٩٨- ٩١- ٩٠-٨٩ .................................................بضعون تالمس •
 ٢٨٥ ...................................................المستشرقون  •
 ٤٩ ....................................................المستعربون  •
 ٣٨١-٣١٨-٢٧٥-٢٦٦-٢٦٤-٢٥٨ ......................................المصريون  •
 ٣٣٥-٧٦ .................................................." قبيلة"مضر  •
 ٢٣٨ ...................................................المعاصرون  •
 ٦٦ ........................................................المعتزلة  •
 ٣٤٤-٣٠٣ ......................................................المفسرون  •
 ٣٢٩-٢٥٥- ٧١-٧٠ ........................................................المالئكة  •
 ٢٤٥ .....................................................ملك الروم  •
 ٣٠٣ ................................................ملوك األعاجم  •
 ٧٤ ...................................................مملكة آشور  •



 ٤٣٥

 ٧٤ ....................................................مملكة بابل  •
 -٢٥٨-٢٥٤-٢٥٢-٢٥١-٢٤٨-٢٤٧-٢٠٨ ............................ّالمولدون  •

٣٤١-٣٣٢-٢٨٢-٢٥٩ 
 ٣٤٥ ..................................................نباتيو العرب  •

 ٣٩٩ ............................................................النبط  •

 ٢٨٦-٢٤٥-٢٣٦-٢٣٥-٢١٣ .................................................النصارى  •

 ٢٢٧ .......................................................ّنقاد اللغة  •

 ٣٦٧-١٨٣ ...........................................................الهنود  •

 ٢٦٨-٧١ ..................................................واضعو اللغة  •

 ٣٦٩-٣٦٧ ..........................................................اليونان  •

 ٢١٠ ...........................................................اليهود  •

  يامس األفھر
 

 ٢٨٩-١٣٨ .......................................................يوم جبلة  •

 ٢٨٩-١٣٨ ...................................................يوم ذي قار  •

 ٢٢١-٩٥ .....................................................يوم النوروز •
 



 ٤٣٦

  فھرس األماكن
  

  الصفحة               المكاناسم 
 ٧٣ .....................................................................  آسيا  •

  ٣٧٦ .......................................................األرخبيل الرومي •

  ٣٧٦ ........................................................)جزيرة( َأفسس  •

  ٣٣٥ ...................................................................األندلس •

 ٨١ ....................................................................انكلترا  •

 ٢٦٨ ....................................................................روبا أو •

 ٣٠٤-٣٠٣   إيران  •

  ٢٣٧ .............................................................إيوان كسرى •

  ٣٥٣-٢٩٢ .....................................................................البادية •

  ٣٥٦ .....................................................................  باكو •

  ٣٠٤ .....................................................................بروسة •

  ٣٦١-٨٨ ....................................................................البصرة •

   .............................................)في بالد النبط( البطائح •

 ٣٣٧ ..................................................................البطيحة  •

  ٣٠٣ .....................................................................  بعلبك •

  ٢٣٥ ................................................................بالد الترك •

  ٩١ ................................................................بالد الروم •

  ٢٥٨-٢٣٩ ................................................................بالد الشام •

  ٣٥٠ .............................................................بالد الطرواد •

  ٣١٧ ..............................................................بالد العرب •

  ٩١ ...............................................................بالد الفرس •
  الصفحة               كانالماسم 



 ٤٣٧

  ٢٦٤ .........................................................البالد المصرية •

  ٢٦٧-١٨٣ ................................................................بالد الهند •

  ٣٦٧- ٧٥-٧٤ ................................................................بالد اليمن •

  ٣٠٧ ...........................................................بالط األكاسرة •

  ٨٣ .............................................................بيت المقدس •

 ٣٥٢ ...................................................................بيروت  •

  ٣٤١ .....................................................................  تونس •

   .............................................. الجامع األموي بدمشق •

 ٣٦٧ .............................................................جبال اليمن  •

  ٢٦٥ ..................................)حدائق الجزيرة بالقاهرة( الجزيرة •

  ٢٦٤- ٩١-٧٦-٤٨ ..............................................................جزيرة العرب •

  ٣٥٠ ................................................منوسل= جزيرة لمنى  •

  ٢٦٥   الجيزة •

  ٧٥-٤٩ ....................................................................الحبشة •

  ٣٧٧-٢٦٧-٧٦ ....................................................................الحجاز •

  ٢٦٥ .........................................................حدائق األزبكية •

 ٢٦٥ ..............................................................حضرموت  •

  ٣٩٢ .....................................................................  حماة •

  ٣٣٤-٢٩٤-٢٩٢-٢٨٨-٢٨٧-٢٨٦   الحيرة •

  ٣٣٥-٢٠٣-٢٠٢-٢٠١ ..........................................................خراسان •

  ٦٦ ....................................................................خوارزم •

 ٢٥٢ .....................................................................دجلة  •

 ٤١ ........................................................درب الجماميز  •
  الصفحة               المكاناسم 



 ٤٣٨

  ٢٣٥ ......................... )صحراء في بالد الترك( دشت قفجاق •

 ٣٩٣ ....................................................................دمشق  •

  ٣٠٣ ..............................................)في بعلبك(رأس العين  •

  ٣٥٦-٣٠٤-٢٦٩-٢٦٧-١٢٥ ......................................................سورية •

  ٢٩٢ ............................................................سوق الجوالي •

  ٧٤ ......................................................شبه جزيرة العرب •

  ٣٦٧ ....................................................................الصين •

 ٥٧ ..................................................................الطائف  •

 ١٧٠..............................................................طاق كسرى  •

  ٦٦ .................................................................طبرستان •

  ٣٠٣ ...................................................................طرابلس •

 ٣٥٠ ..................................................................طراوادة  •

   ٢٤٩-٤٨ .....................................................................العراق •

  ٣٣٥ ...........................................................فحص البلوط •

 ٢٦٦-٤١ ....................................................................القاهرة  •

 ٣٣٥ .....................................................................قرطبة •

  ٣٤١ .............................................................القسطنطينية •

  ٣٣٥ ...................................................................القيروان •

  ٤٨ ....................................................................   كوثى •

 ٣٦١-٢٤٩ .....................................................................الكوفة •

  ٣٥٠ ...................................................... ليمنوس –لمنى  •

 ٣٦٣ .....................................................................ليبسك •

  
  الصفحة               المكاناسم 



 ٤٣٩

  ٢٦٥ .....................................................................  ليبيا  •

  ٧٦   مأرب •

  ٢٨٩-٢٨٨-٢٨٧-٢٨٦ ..............................................................المدائن •

  ٣٦١ ...........................................................المدينة المنورة •

 -٢٣٩- ٢٢٨- ١٩٧- ١٢٧- ٧٤- ٤٢-٤١ .......................................   مصر •

٣٥٦-٢٧٦-٢٦٧-٢٥٨ -٢٥٦-٢٥٣  

  ٢٤٦ .....................................................................  نيقية  •

  ٣٣٩ .....................................................................  هراة •

  ٢٦٧ ....................................................................   الهند  •

 ٣٦٧-٧٦- ٧٥- ٧٤-٤٩ ..................... العربية السعيدة–بالد اليمن = اليمن  •

 ٣٦٧-٣٤١ ...................................................................اليونان  •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٤٠

  فھرس اللغة
  

  الصفحة              البيـــــان
  -آ- 

  ١٣١ ........................................................سأسم= آبنوس  •

   ٣٤١-٣٣٦-٢٠٣-٢٠٢-١٧٧ ......................................................  آجر •

  ١٧٤ .....................................................................  آذار •

  ٢٥٦ ...........................................................آذان الحيطان •

  ١٣٠ ..........................................حنوة= آذركون =  آذريون •

  ٣٧٨-٢٩٩-٢٣٠ .....................................................................  آرا •

  ١٨٠ .....................................................................  آس •

  ١٣٤ .....................................................................آسمان •

  ٣٥٥ ....................................................................   آمص •

  ١٨٦ .....................................................................  آمين •

  ١٤٧-١٤٥ ........................................................رصاص= آنك  •

  ٣٨٨-٢٩٧-٢٩٦ .....................................................................اآليين •

  ٣٨٩ .................................................................آيين نامه •

  -أ- 
  ١٨٥-٩٦ ..............................................................الكأل= ّأب  •

  ٩٢ .....................................................................أباريق •

  ٣٣٦-٢٠٤-٢٠١ .....................................................................إبراهيم •

  ١٦٧ .....................................................................أبرشية •

  ١٤٧ .....................................................................  إبريز •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢١٩-٢٠٤-٢٠٢-١٤٢ ...............................................................إبريسم •



 ٤٤١

  ٢٦٤- ٢٦٠- ٨٧- ٨٤-٨٠ ............................................................اإلبريق •

  ١٣٧ .....................................................................زاراألب •

 ١٣١ ....................................................................   أبق  •

  ٩٦ .....................................................................  ابلعي •

  ٢٠٢-١٦٦-٩٣ ....................................................................   إبليس •

  ٢٥٧ ...........................................................أبناء الدهاليز •

  ٢٥٧-٢٥٦ .............................................................أبناء السكك •

  ٣٧٩ ................................................................أبو ضابط •

  ٢٥٣-١٢٧ ..................................................................أبو فروة •

  ٢٢٨-١٢٦-١٠٩-٨٠ ........................................................المتك= ّأترج  •

  ٢٩٧ ..................................................................اإلتيكيت •

  ٢٦٢ ....................................................................   أثـط •

  ١٢٥ ....................................................................أجاص •

  ١٢٣ ........................................................لوبياء= األحبل  •

  ٩٦ .....................................................................  أخلد •

  ٢٥١ ....................................................................   أديب •

  ٣٦٦-٣٣٤ .................................................................ْإذريطوس •

  ٩٤ .....................................................................  كأرائ •

  ١٣٤ ....................................................................أرجوان •

  ٢٢١-١٨٦ .................................................................ّأرخ يؤرخ •

  ١٤٦ .....................................................................  أرز •

 ٢٣٨ .....................................................................األرش •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٥٤ .....................................................................  أرغن •



 ٤٤٢

  ٣٧٣-٢٨٦-٢٣٦-٢٣٥   أرندج •

  ٢٤٥ ..........................................ّالحراث= ّاألكار = أريس  •

  ١٥٢   إزميل •

  ٣٤٢ ...................................................................أساطين •

  ٩٦ .....................................................................أسباط •

  ٢٩٥ .................................................الشطرنج= ْاألسبرنج  •

  ٣٣٤ ...................................................................اسبست •

  ٣٤٠ ..................................................................اإلستاج  •

  ٣٦٤-٣٤٧-١٦٢ ....................................................................األستاذ •

  ٣٩٦-٣٩٥-٣٩٤ .......................................................رجها= تار اإلس •

  ٣٤٢-٢٦٤-٢٣٢-٩٢ ..............................................................االستبرق •

  ٣٤٦ ..............................................................االستريكنين •

  ٢٢٤ ....................................................................إسحاق •

  ١٤٥ .....................................................رصاص= ُاسرب  •

  ١٦١ .....................................................................  ّأس •

  ١٩٢-١٥٠ .................................................................ُأسطرالب •

  ١٨٩-١٦٤ .................................................................ُأسطقس  •

 ١٧١ .................................................................أسطوانة  •

  ١٦٤ .....................................................ستولس= أسطول  •

  ٩٧ .....................................................................  أسفار •

  ١٢٣ ........................................................رحى= إسفاناخ  •

  ٣٤٠ ...................................................................اإلسفنج •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٩٣-١٣٨ .....................................................................إسفنط •



 ٤٤٣

  ٣٦٠-٣٤٠-١٤٧ ....................................................)الغمنة(اإلسفيداج  •

  ٢٢١-١٦٧ .....................................................................أسقف •

  ٣٧٣-١٧٠ .................................................................اإلسكاف •

  ٣٦١ .................................................................األسكدار •

  ١٩١ ....................................................................   إسكلة •

  ٨٣ ................................................................اسم ، اشم •

  ٢٠٤ .....................................................األسماء األعجمية •

  ٣٣٦-٨٣ ...............................................إشماعيل  = إسماعيل •

  ٢٨٧-٢٤٢ .........................................................إسوار ، أساورة •

  )الحاشية(٢٤٦ ...................................................................أشتربان •

  ٣٦٨ .....................................................................إشكارة •

ّاألشكز • ُ.................................................................... ٣٧٤  

  ٢٣٩ ....................................................كشمش= أشلميش  •

ُحر= أشنان  •   ١٢٧ ........................................................ضُ

  ١٧٤ .........................................................األشهر الرومية •

  ٩٧ .....................................................................إصري •

 ١٧١ .................................................................إصطبل  •

  ١٩٩-١٩٢-١٥٠ ................................................................إصطرالب •

  ٢٤٥-١٩٤ ..............................................................اإلصطفلينة •

  ٢٠٢ ....................................................................إطريفل •

  ٣٤١ .....................................................................  إفرند •

  ١٦٥ ..........................................................برواز= إفريز  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٦٤ .....................................................................  إقليم •



 ٤٤٤

  ٢٤٥ .....................................................................  ّأكار •

 ٢٨٤ .....................................................................  أكمه  •

  ٢٤٨ .....................................................................  أكتنه •

  ٩٧ .....................................................................أكواب •

  ٢٧٩ .....................................................................  اهللا •

  ٢٢٨-١٤٩-٨٤ .....................................................................ألماس •

  ١٨٥ .....................................................................  ألوكة •

  ١٥١ .....................................................................  إمام •

  ٩٧ .....................................................................  إناه •

  ١٢٣ ......................................................بازنجان= َاألنب  •

  ١٨٩ .....................................................................  أنبيق •

  ٣٤٦ ................................................................األنتيبيرين •

  ١٦٦ ....................................................................   إنجيل •

  ٢١٣ .................................................................أندروزديه •

  ٣٤٦ .................................................................األنسولين •

  ١٢٣ ....................................................................اإلنفحة •

  ١٢٠ ....................................................................أنكليس •

  ٣٤٠-٢٠٣-٢٠٢-١٣٢ ...............................................................إهليلج •

  ٩٧ .....................................................................  ّأواب •

  ٩٧ .....................................................................  ّأواه •

  ٩٧ .....................................................................  ّأوبي •

  ٣٩٩-٣٥٩-٢٦٨-٢٠٥ ............................................................أوتومبيل •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٨٠-٣٤٨ ...........................................................فندق= أوتيل  •



 ٤٤٥

  ٢٨٤-١٧١-٨٥ .....................................................................  أوج •

  ٣٤٥ ...............................................................إيساغوجي •

  ١٧٣ .....................................................................إيـوان  •

  - ب - 
 ٦٤ .....................................................................  بأبأ  •

  ٢١٧ .....................................................................  بابا •

  ١٨٣ .........................................................بابوش= بابوج  •

  ٣٣٤-٢١٦ .....................................................................بابوس •

  ١٨٨ .....................................................................بابونج •

  ٣٩٩  باخرة •

  ٣٤٠ ...................................................................الباذروج •

  ٢٥٣-١٥٠-١٣٣ ...................................................................باد زهر •

  ١٣٨ .....................................................................  باذق •

  ٢٦٤-٢٢٨-١٢٣-٨٠ ................................=بازنجان =بادنجان= باذنجان  •

  ١٢٣ .................................الجان بيض – بادنكان –فانكان  •

  ٣٤٠ ....................................................................البارنج •

  ١٩٠ .....................................................................  البارة •

  ٢٦٠-٢٥٠ .....................................................................  بارود •

  ٢٥٠-١٥٨ .......................................................الحصير= ّبارية  •

  ٢٥٣   بازهر •

  ٢٤٢ بازيار •

  ٢٦٨-٢٦٢-٢٥٣ ..........................................................)البوس( باس  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٧٩-٢١٦ ....................................................................الباسنة •



 ٤٤٦

  ١١٩ ....................................................................الباشق •

  ١٥٧ .......................................................ناجود= الباطية  •

  ٢٤١-١٧٢ ..........................................................بستان= الباغ  •

  ٣٩٣-١٩٧ ......................................البستاني= البغوان = الباغبان •

  ١١٩ ..............................................................وال= البال  •

  ٣٦١ .........................................................مسحاة= البال  •

  ٣٩٩-٢٧٩ .........................................................منطاد= بالون  •

  ٢٥٣-١٥٠-١٣٣ ..................................................................بان زهر •

  ١٢١ ..................................................)األسد الهندي( َْببر  •

  ١٧٤ .....................................................................  بخت •

 ٦٧ .....................................................................بحثر  •

  ١٣٣ .....................................................................  ُبحدق •

 ٢٧٩ ....................................................................   بحر  •

  ٢١٤ .....................................................................  بختج •

  ١٢٠ ..................................................................... ّ بختي •

  ٢١٦ .......................................................البخاتي= ّبختية  •

  ٢٥٦ ...................................................)غيث بدري( بدري  •

  ١١٨ ....................................................)الخروف ( َالبذج  •

  ٣٩٣   براذق •

  ٢١٠ .....................................................)جماعات(برازيق  •

  ٢٣٠ .....................................................................  برافو •

  ٢١٥-١٤٠ ....................................................)البرنس ( البرانس  •
  الصفحة              البيـــــان

ْبربـط • َ   ٣٧٣-٣٠٠-١٥٣  



 ٤٤٧

  ١٧٨ ...........................................)رضالهدف والغ( ُبرجاس •

  ١٥٩ .....................................................................برذعة •

َبرذون • ْ..................................................................... ١١٩  

  ١٩٩-١٦٣   برسام •

  ١٧٩ .....................................................................برشان •

  ١١٨ .........................................................)َالحمل( َالبرق  •

 ٣٤٨ .....................................................................ْالبرق  •

  ١٥٢ ....................................................................البركار •

  ٢٣٨-١٦٤ .....................................................................برنامج •

  ٢١٥-١٤٠   برنس •

  ١٨٢ ...................................................)َوبره= نور (برهان  •

  ١٦٥   برواز •

  ٢٩٧-٢٩٦ .................................................................بروتوكول •

  ٢٣٨-٢٠٥ ...................................................................بروجرام •

  ٣٤٨-٢٢٢-١٦٥-٨٦ ..................................................................  بريد •

  ١٣٣ ...................................................ُالبحدق= بزرقطونا  •

  ١٣١ ..................................................................البسباس •

  ١٩٧-١٧٢ ..........................................................)باغ ( بستان  •

  ١٩٧ ....................................................التاحي= البستاني  •

  ١٩٧ .................................................................بستانيان  •

  ٣٤٠ ............................................................البسفار دانج •

  ٣٤٠ ..................................................................البسفانج •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٩٩-٣٥٩ ....................................................................بسكلت •



 ٤٤٨

  ١٦١ .....................................................................بشكير •

  ١١٩ ....................................................................   بـط •

  ٩٨ ....................................................................بطائنها •

  ١٩٢-١٦٦ .....................................................................  بطاقة •

  ٣٦٨ .....................................................................بطانية •

  ٢٣٧ .....................................................................ِبطريق •

  ٢٦٧ .....................................................................  بطيخ •

 ٣٤٠ ...................................................................البظماج •

  ٦٤ .....................................................................  بعثر  •

  ١٨٥   بعـل •

  ٩٨ .....................................................................  بعير •

  ٣٩٣ .....................................................)حديقة(بان بغجة  •

  ٣٦٤ .....................................................................  بغداذ •

  ٢٥٦ ..............................)ضرب من الجواري(بغلة= بغالت  •

  ١٥٨ ......................................................................  بقجة •

  ٣٥٣ ....................................................................بقروت •

  ٣٥٤ .....................................................................  بالس •

  ١٨٥ .........................................................تومباال= بالط  •

  ١٧٨ .............................................ِّالمغسل= ّ بالنة –ّبالن  •

  ٣٨١ ..........................................................زردوم= بلعوم  •

  ٣٦٦ .....................................................................بلقيس •

  ٢٦٤ ...........................................................المهاة= ّبلور  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢٢٩ .....................................................................البنايق •



 ٤٤٩

  ٣٤٠-١٨٨-١٣٢ .....................................................................  بنج •

  ٣٤٠-١٨٨-١٣٢ ..........................................................شيكران= بنج  •

  ١٧٣ ...........................................................البيرق= البند  •

  ٣٨٠-٣٤٨ ............................................................فندق= بندق  •

  ١٢٦ ...........................................................ّجلوز= بندق  •

  ٣٨٠-١٥٢ ........................................................جالهق= بندق  •

  ٣٤٠-٢٦٤-١٢٩ .....................................................................فسجبن •

  ١٩١ .....................................................................  بنـك •

  ١٩٩-١٥١ ..................................................)ساعة رملية (بنكام  •

  ١٤٣ .......................................................دخريص= بنيقة  •

  ١٨٣ .....................................................................  بهاء •

  ٣٣٦ .....................................................................  بهرام •

  ٣٤٠ ...................................................................هرامجبال •

ْبهرج • َ  ..................................................................... ٣٤١-١٧٦  

  ١٤٩ ....................................................................بهرمان •

  ١٥٢ .....................................................................  بوتقة •

  ١٤٦ ..........................................................حكاك= ُبورق  •

  ١٩١ ....................................................................بورصة •

  ٣٤٨-١٩٠ ....................................................................بوسطة •

  ٢٥٣ ...................................................................بوسيدن •

  ٢٤٤ ..................................................................ّالبوصي •

  ١٩٠ .....................................................................بوليس •
  حةالصف              البيـــــان

  ٢٨٦   بويـا •



 ٤٥٠

  ٢٦٧ .................................................................البياجوات •

  ٢١٧-٢١٦ ........................................................... بياذقة–بيذق  •

  ١٧٣ ...........................................................البند= البيرق  •

  ٢١٧ .............................................................البيشيارجات •

  ٩٨ .....................................................................  بيـع •

  - ت - 
  ١٣٧ ............................................................الفحا= تابل  •

  ١٩٧ .................................................... البستاني–التاحي  •

  ١٦٥ .....................................................................  تاريخ •

  ٨٧- ٨٠-٧٩ ....................................................................التامورة •

  ١٨٤ ....................................................................تباشير •

  ١٤٣ ............................................................تنبان= ّتبان  •

  ٩٨ .....................................................................  تتبيرا •

  ٩٩ .....................................................................  تحتها •

 ٣٢٦ ....................................................................تحليل  •

  ١٦١ .....................................................................  تخت •

  ٢٣٤ ................................................................. دارتخت •

  ١٥١ ........................................اإلمام= ّخيط البناء = ّالتر  •

  ٢٩٥   ترابيزة •

  ٢٥٧ ...........................................................تربية القاضي •

  ١٩٥ .....................................................................  ترس •

ْ طبع–ترعه  • ِ............................................................ ١٧١-٨٦  
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٤٠-١٩٩-١٩٣-١٣٤ ................................المسوس= البادزهر = ترياق  •



 ٤٥١

  ١٦٣   ترياق •

  ١٨٧ .....................................................................تسبيح •

  ١٤٠ .....................................................................  ّتكـة •

  ٢٥٢-٢٥١-٢٥٠ .....................................................................تالشى •

  ٢٠٠ .................................................................التلسكوب •

  ٣٥٩-٣٤٨-٢٦٩-٢٠٥-١٩٩ .....................................................تلغراف •

  ٣٥٢-٢٠٥-١٩٩ ...................................................)تلفن يتلفن ( تلفون •

  ٣٦٤-١٦٢ .....................................................................  تلميذ •

  ٢٥٥ ...................................................جرى وسال= ّتملق  •

  ١٤٣ ............................................................تبان= تنبان  •

  ١٧٤-٩٨ .....................................................................  ّتنور •

  ١٤٣ ....................................................................   ّتنورة •

  ١٨٧ .....................................................................  توبه •

  ١٢٤ .........................................................فرصاد= توت  •

  ١٤٥   توتياء •

  ١٦٧ ....................................................................   توراة •

  ٣٤٧-٢٠٥ .....................................................................تياترو •

  ٣٤٧ ...................................................................تياترون •

  ٢٠٠ .....................................................................تيفوئيد •

  - ث - 
  ١٣٣ .....................................................................  ّالثفاء •

ْثقو •   ١٥٥ .....................................................................  ة َُ
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٣٥ ...................................................ثلثدا= ثالثة دنانير  •



 ٤٥٢

  ١٨٥ .....................................................................  ثلج •

  - ج - 
  ٢٨٦-١٦٨ ....................................................................جاثليق •

  ٢٢٨-٨٠ ..................................................................جاسوس •

  ٣٩٤ .....................................................................  الجام •

  ١٨٣-١١٨ .....................................كاموش= جاوميشا = جاموس •

  ١٢٨ ......................................................ُّالدخن= ْجاورس  •

ْجبت • ِ  ..................................................................... ٩٤  

  ١٨٦ .....................................................................  الجبة •

  ٣٥٣-١٨٧ ...................................................................جبروت •

  ٣٦٧ .....................................................................  جبس •

  ٣٦٦-١٤٦ .........................................................جص= جبص  •

  ٢٦٥ ...................................................................الجبالية •

  ٣٨٧ .....................................................................  ّجـد •

  ١٥٦   ّجـرة •

  ٣٩٢-٢٩٩ ...................................................... جردبان–جردب  •

  ٣٣٦-٢٠٣ ...................................................................جردحل •

  ٣٩٣-٣٩٢-١٣٦ .....................................................................جردق •

  ٣٩٣ .....................................................................جردقة •

  ١٤٤ ....................................................................جرموق •

  ١٩١ .....................................................................  جرن •

  ١٣٨   جلایر •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٨٣ .........................................................كزاف= ُجزاف  •



 ٤٥٣

  ١٨٦ .....................................................................الجزية •

  ٣٧٧   جـص •

  ٣٧٧ ...............................................................جصاجص •

 ٢٢٧ ................................................................الجعجعة  •

ّجالب • ُ..................................................................... ٣٦١  

  ١٥٢ ........................................................بندق= جالهق  •

  ٣٤٠ ...................................................................الجلفاط •

 ٢٢٩ .....................................................................  جلفق •

  ٦٥ ....................................................................جلمود  •

  ١٣٠ .....................................................................  ّجلنار •

  ١٢٦ .....................................................................  ّجلوز •

  ١٨٩   جنزار •

  ١٥٣   ْجنـك •

  ٣٩٤ .........................................................إستار= جهار  •

  ٣٨٣ ..................................................................جهانكير •

  ٣٦١ .....................................................ةعّبمر: الجهارسو  •

  ١٩٢-١٦٢ .....................................................................  ِجهبذ •

  ٩٩-٨٢ .....................................................ّجي هنوم= جهنم  •

  ٢١٧-١٣٧ ...................................................الهاضوم= جوارش  •

ْالعدل= شوال = جوالق •   ٢٤١-١٥٩ ......................ِالغرارة= جوال =  ِ

  ٢٩٢ ...................................................................الجوالي •

  ٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢ ......................................................الجواهر واألعيان •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٢٨   جـوز •



 ٤٥٤

  ٣٤٠ ................................................................الجوزاهنج •

  ٢٤٠-٢٣٩-١٧٨ ................................. كشك=كوشك= جوسق وجواسيق •

  ٣٤١-١٤٩ ....................................................................الجوهر •

  ٢٥٧   جيـب •

  - ح - 
 ٨٢ .......................................................حكيم  = حاخام  •
  ٣٤٦ ......................................................حامض الكربوليك •
  ٢٣٨-١٧٨ ................................................... الحوانيت–حانوت  •
  ١٣٣ ..............................................................حب الرشاد •
  ٢٦٧ ....................................................................حبحب •
ْحـبر • ِ   ١٨٦  
 ١٣١ .........................................................الفوذنج= حبق  •
  ٦٥ ..................................................................... حبقر •
  ١٨٢   الحـج •
  ٨٠-٧٨ ....................................................الباذنجان= َالحدج  •
  ٢٢٩   حـدج •
  ١٢٣ ......................................................باذنجان= الحدق  •
ْحرباء • ِ   ١٢٠  
  ١٢٠ ....................................................................حرذون •

  ٣٨٣-٢٩٩ ..................................................................حرسخت •

ّالحرض والحراض والحراضة • ّ ْ....................................... ٣٧٧-١٢٧  

  ٣٦٧ ............................................................ّحصا اللبان  •

  ٩٥ ....................................................................حصب •
  الصفحة            البيـــــان

 ٩٩ .....................................................................  ّحطة •

 ٥٧ ....................................................................   حف  •



 ٤٥٥

  ٣٢٩ ....................................................................   حقل  •

  ١٤٦ ....................................................................   حكاك •

  ٨٢ .........................................................حاخام= حكيم  •

  ٣٨٢   حلقوم •

  ١٢٣ ........................................................لوبياء= ُالحنبل  •

  ٣٦٨ .....................................................................حنحن •

  ٣٦٨   ّحـنن •

  ١٨٢ ........................................................رسول= ّحواري  •

  ٩٩ ..................................................................حواريون •

  ٩٩   ًحوبـا  •

  ٢٢٩- ٨٧-٧٨ .........................................................)الورد(الحوجم  •

  ٣٧٤ .....................................................................رْوَالح •

  ٦٤ ..................................................... الحولقة-الحوقلة  •

  ٣٦٨ ...................................................................حياصة •

  ٣٩٨ .....................................................................  حيثية •

  - خ - 
  ٢٢١ .........................................................ّ خقنوه–خاقان  •

  ٣٥٤ ..........................................عامص وآمص= الخاميز  •

  ٣٥٧-٣٥٦   خراج •

  ٢٠٣-٢٠١ ...................................................................خراسان •

 ٦١ ...................................................................الخرب  •
  الصفحة              البيـــــان

 ٣٣٦-٢٦٧-٢١٤ ....................................................................ْالخربز •

  ٦١ ................................................................... الخرت •



 ٤٥٦

ّخرثي • ُ   ٢٦٤-١٩٢-١١٦  

ْخرج  • ِ   ٣٥٧-٣٥٦ 

  ٣٧٤ ..............................................................خرج وكيلي •

ْالخرديق  •   ٢١٤ ......................................................َالمرق= ِ

 ٣١٠ ..............................................................الخرطوش  •

 ٦١ ....................................................................الخرق  •

ّخـرم • ُ   ٢٢٤-٢٢٣  

  ٢١٩-١٤٢ ....................................................................   ّخـز •

  ٢٥٧ .....................................................................خشارة •

  ١٨٣ ..................................................خوش آب= خشاف  •

 ٥٧ ...................................................................خشرب  •

  ٢٦٨ .................................................................سالخالبي •

  ١٦١ .....................................................................ِخلقين •

  ٣٦١ .................................................................الخلنجين •

ْالخندروس • َ................................................................ ٣٦٧  

  ١٣٨ ................................................................الخندريس •

  ١٧٧ ........................................................... كنده–ندق خ •

  ٣٠٤ ....................................................................   خنذيذ •

  ١٥٨ .....................................................................الخوان •

  ٢٣٨- ١٢٤- ٨٧- ٨٦-٨٠ .................................................الفرسك= خوخ  •

  ١٤١ .....................................................................  خوذة •
  الصفحة              البيـــــان

ْخور • َ  ..................................................................... ١٧٣  

  ٢٩٥-١٧٧ .....................................................خورنكاه= خورنق  •



 ٤٥٧

  ١٦٧ .....................................................................خوري •

  ٢٩٩   خوش •

  ٢٦٤-٨٠ .....................................................................الخيار •

  ١٨٨ .........................................خيارشمبر = القثد= الخيار •

  ١٦٣ ....................................................................خيلوس •

  ١٧٠ .....................................................................  ِالخيم •

  ١٦٣ ...................................................................خيموس •

  - د - 
  ٣٨٤ .....................................................................الدالية •

  ٣٨٣ .....................................................................داموق •

  ٢٦٤-١٤٨ ................................................. الحبة–دانة = دانق  •

  ١٧٦ ....................................................... الظاعية–الداية  •

  ٢٥٣ ....................................................................   ّدبوقة •

  ٢٦٢- ٢٢٩- ١٢٣- ٨٧- ٨٠-٧٨ ........................................اللوبيا= َّالدجر  •

ْ ال تدحل–دحـل  • َ....................................................... ٢١٧  

  ٢٤٥-٢٤٤ ...............................................................الدخاريص •

  ٢٨٩ ..................................................................دختنوس •

ْدخدار  •   ٢٣٤ ...................................................تخت دار= َ

   ٢٤٤-١٤٣ .......................................دخريص القميص ودخاريص •

   .................................................................ودخارص •

  ٢٦٠- ٨٣-٦٩ ...................................................................الدخيل  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢٤٢ ......................................................قملة النسر= دذه  •

  ٢٢٨-١٧٣ ....................................................................درابزين •



 ٤٥٨

  ٣٩٩ .....................................................بسيكليت= دراجة  •

  ١٢٥   دراقن •

  ١٧٩ ............................................................دربند= درب  •

  ١٠٠ .....................................................................ْدرست •

ْالدرفس  • ِ   ٢٣٧-٢٣٦ .............................................درفش كاويان= ّ

  ٢١٥ ....................................................................الدرمق •

  ٢١٤ ..................................................................الدرهرهة •

  ٢٢٣-٢٠٤-١٤٨ ..........................................................رخمةد= درهم  •

  ١٤٢ .............................................................دروز الثوب •

  ٣٩٢   دروغ •

ّدري • ّ  ...................................................................... ٥٩٤-٨٦  

  ٣٣٤ ................................................................دريطاؤس •

  ٣٩٥ ....................................................................   دزينة •

  ٣٥٤-٢٣٥-٨٣ ..........................................................دشت= دست  •

  ٣٧٢-٢٩٢-٢٩١ ..................................................................الدستينج •

 ٢١٤ .....................................................................دسكرة •

  ٦٧ .....................................................................دعثرة  •

  ٣٦١ ...................................................................الدغباج •

ْمنصب القدر= ديكدان = دقدان  • ِ ِ................................. ١٥٤  

  ٢٣٨ ......................................................... دكاكين–دكان  •

  ٣٤٧ .....................................................................دكتور •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٦٦ ....................................................................الصد •

َالدخس = ُّالدلفين  • َّ..................................................... ١١٨  



 ٤٥٩

 ٦٤ .....................................................................دمعز  •

  ١٩٦ .....................................................................  دملج •

  ٣٨٣ .....................................................................دمهكر •

  ٢٤٥ .......................................................... دوابـل–دوبـل  •

  ٢٦٦ ....................................................................ّدوخلـة  •

  ١٥٦   دورق •

  ٣٢٢ ................................................................دوستكاني •

  ٣٨٤-١٥٨ .....................................................................دوالب •

  ٢٨٧-٢٣٦-٢٢١ ...........................................دهقنة= دهقنوه = دهقان  •

  ٢٢١ ......................................................................تدهقن •

  ٣٧٥-٣٤٠-١٧٥ ....................................................................   دهليز •

  ٣٤٠ .....................................................................الدهنج •

  ٣٧٣-٣٠٠ ....................................................................الديابوز •

  ٣٤٢-١٤٢ .....................................................................   ديباج •

  ١٦٩ ....................................................................   ديـر •

  ٣٤١ .....................................................................   ديزج •

  ١٥٤ ....................................................................ديكدان •

  ٣٦٦ ....................................................................ديماس •

  ٢٦٤-٢٢٣-١٠٠ .....................................................................  دينار •

  ٣٤٢-٢٢١-١٧٣ ....................................................................   ديوان •



 ٤٦٠

  الصفحة              البيـــــان
    - ذ - 

  ٣٧٢ .....................................................................الذبل  •

    - ر - 
  ١٨٩   راتينج •

  ١٣١ .....................................الشمرة= البسباس = الرازيانج  •

  ١٠٠ .....................................................................  ِراعنا •

  ٣٤٠ .................................................................الراهنامج •

  ٩٤ ....................................................................ّربانيون •

  ١٠٠   ّّربيون •

  ١٢٣ ........................................................إسفاناخ= ى رح •

  ١٠٠-٨٢ ....................................................................الرحمن •

  ٣٤٤ ..............................................................رحمن رحيم •

  ٣٨٤   الرزغ •

  ١٠١ ....................................................................   ّالرس •

  ٣٤٣-١٣٨ ................................................................الرساطون •

ّالرسمي والرسمية • ّ....................................................... ٢٩٧  

  ١٥٧ .....................................................................  رسن •

  ٣٧٢-٢٩٢-٢٩١ ......................................................................الرسوة •

  ١٣٣ .........................................................ّالثفاء= الرشاد  •

ْرشته • ِ  ...................................................................... ١٣٧  

  ٢٦٠-٢٢٩-١٤٥ ............................ ُأسرب=  ُآنـك= صرفان = رصاص •

  ١٠١ ......................................................................الرقيم  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٠١ ....................................................................   رمزا •



 ٤٦١

  ١١٩ .....................................................................الرمكة •

  ٣٥٣ ....................................................................رهبوت •

  ١٠١ ....................................................................   رهوا •

  ١٢١   رهوان •

َرهوج  • َمشي رهوج = ْ ْ   ١٢١ .........................................رهوة= ٌ

  ٣٦١ ..................................................................الروزنامج •

  ١٠١ .....................................................................  الروم •

  ١٩٧ ....................................................................   رونق •

    - ز - 
  ١٣٣ .....................................................................  زاج •

  ٣٤١-١٤٦ ....................................................................   زئبق •

  ٣٤٠-٢٠٤ .....................................................................الزبرج •

  ١٥٠   زبرجد •

  ١٥٢ ......................................................سبطانة= زبطانة  •

  ٢٣٩ ...........................................................اتينبالزبيب ال •

  ١٨٩ ....................................................................زرجون •

  ٣٨١ ......................................................................زردب •

  ٣٨١ .....................................................................  مزرد •

  ٣٨١ ........................................................بلعوم= الزردوم  •

  ٢٢١ ..................................................... مزركش–زركش  •

ْزرمانقه  •   ٢٠٩ .........................................................ّجبـة= ُ

  ١٤٧   زرنيخ •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢٧٦-٢١١ ....................................................................زعفران •



 ٤٦٢

  ٣٨١   زغـد •

  ٢٥٧ ............................................الجوالق= ِالغرارة = زكيبة •

  ٢٢٩- ٨٧- ٧٩-٧٨ ..........................................................)الناي(الزمخر •

  ١٤٩   ّزمـرد •

  ١٨٤ .....................................................زم أريز= رير زمه •

  ١٤١   ّزنـار •

  ٢٦٦-١٢٢ ....................................................................   زنبيل •

  ١٨٣-١٠١ ....................................................................جبيلزن •

  ١٢٢ ........................................كلثوم= الزندفيل = الزندبيل  •

  ٢٤٤-٢٢١-١٦٩ ...............................................تزندق: وزندقة : زنديق •

  ١٢٥ .........................شجر التسبيح = َآزاد درخت= زنزلخت  •

ِزنفيل • ْ   ١٥٩ ....................................................................جةِ

ْزنمرده • َ ْ ِ..................................................................... ٢٣٩  

  ٣٤١-١٤٦ ...........................................................زئبـق= زيبـق  •

  ٢٥٣   زيتون •

  ١٥١ ....................................المطمر= ّخيط البناء = ّالزيج  •

  ١٨٨-١٢٧ ...................................................................زيزفون  •

    - س - 
  ١٧٥ .....................................................................ساباط •

  ١٤٤ ........................................................طيلسان= ساج  •

  ٢٤٠-١٤٤ .....................................................)نوع شجر( ساج  •

  ١٣١ .....................................................................  سأسم •
  الصفحة              البيـــــان

 ٢٤٠ ....................................................................ّالساجة •



 ٤٦٣

  ٥٨ .....................................................................ساعة  •

 ١٩٩-١٥١ ..................................................بنكام= ساعة رملية  •

  ٣٣٩ .....................................................................  سام  •

  ٢٢٩ ....................................................................سامور •

َالسبت • ّ..................................................................... ٢٧٦-٢٦٦-٢٥٧  

  ١٤٣ ....................................................................السبجة •

َسـبد  • َسـبت= َ َ............................................................ ٢٥٨  

  ١٨٧   ِسـبط  •

  ١٥٢ ......................................................زبطانة= سبطانة  •

  ٢٥٧ ....................................................................  ّ الست •

ّسـج •   ١٠٢  ً داُ

ّالسجل • ِّ.................................................................... ١٠٢ 

َّالسجالط  • ِ   ٨٧- ٨٠-٧٨ ..................................................)الياسمين(ِّ

  ٣٦٦ ................................................................ّسجالطس •

  ١٦٠ .............................................وذيلة= مرآة = سجنجل  •

  ١٣٦ ....................................................................سجوق •

 ٢٣١-٩٢ ....................................................................سجيل  •

  ١٠٢ .....................................................................ّسجين •

  ٣٥٤ .....................................................................ْسخت •

  ٢٩٩ ...................................................................سختيان •

  ١٣٠ .....................................................................سذاب •

  ١٨٤ ........................................................سيرآب= سراب  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٦١   سراج •



 ٤٦٤

  ٢٢٤-٢٢٣ ...........................................................سراج القطرب •

  ٩٤ .....................................................................ُسرادق •

  ١٤٠ ....................................................................سراويل •

  ١٩٠   سراية •

  ٣٤٢-١٥٧ ............................................................ سرك–سرج  •

ْسرجين • ِ.................................................................... ٢٤٢  

ْسرداب • ِ.................................................................... ١٧٥  

  ٢٢١ .......................................................مسردق= سردق  •

  ١٨٩ .....................................................................سرسام •

  ١٣٦ .....................................................فالوذج= سرطراط  •

َسرقة  •   ٢٠٩ ...........................................................حرير= َ

ْسرقين • ِ..................................................................... ١٧٢  

  ١٤٤ ....................................................................سرموزة •

  ٣٤٠ ....................................................................السرنج •

  ٣٠٤-٣٠٣ .................................................................السرنكون •

  ١٢٧ ..........................................................عرعر= سرو  •

  ٩٥ ....................................................................   ّسري •

  ١٨٥ .....................................................................  سطر •

َقدس= شطل = سطل  • َ.............................................. ١٥٦  

  ٨٣ .....................................................انين شع–سعانين  •

  ١٤٣ ...................................................................ُّالسعيدة •

  ٣٤٠-١٦٥ ...................................................................السفتجة •
  الصفحة              البيـــــان

ْسفر • ِ  ..................................................................... ١٨٧  



 ٤٦٥

َسفرة • َ  ..................................................................... ١٠٢  

  ٢٢١-١٦٤ ....................................سوفسطائي: سفسطة= سفسط  •

  ٢٧٦-٢٥٨-٢٥٧ .....................................................................َّالسـفط •

ْالسفسير • ِ.................................................................. ٣٣٤-٢٨٧  

  ١٨٣ ....................................................................   سفينة •

  ١٩٢-١٠٢ .....................................................................  رسق •

  ٣٦٦-٣٣٤-١٨٨ ...................................................................سقمونيا •

  ١٩٣ ..................................................................سقنقور  •

  ٣٦١-٣٥٥-١٣٦ ..................................................صعفصة= السكباج  •

  ٢٤٠-١٣٥   ّكرسـ •

ًسكرا • َ   .................................................................... ١٠٣  

  ٢٧٩-٢٧٦ ...................................................................سكرتير •

  ١٥٥ ..........................................................ُْثقوة= ّسكرجة  •

  ١٥٨ .......................................................خزانة= ُسكردان  •

  ٣٦١ ................................................................ينالسكنج •

  ٨٣ ...........................................................شالم= سالم  •

  ٢٦٦-١٨٠ ....................................................................   ّسـلة •

ْسلحفاة  • َ   ١١٨ .................................................سوالخ باي= ُ

  ١٠٣ ...................................................................سلسبيال •

ّالسمرج  • َّ.................................................................. ٢٩٨  

  ١١٩ ....................................................................سمرمر •

  ٣٤٠-٣٣٤-٢٨٧ ..................................................................السمسار •
  الصفحة              البيـــــان

 ١٣٠ ..................................................................السمسق •



 ٤٦٦

  ٦٤ ....................................................................سمعل  •

  ١٣٤ ................................................................سمنجوني •

  ٢٠٤ .....................................................................سمندو •

  ١٤٠   ّسمور •

  ١٣٥ .....................................................................  سميد •

  ١٠٣ ....................................................................   سـنا •

  ٣٤٠-١٤٧ ..................................................................السنباذج •

  ١٩٧ ....................................................................السنبك •

  ٢٠٥ .............................................................سنتاموغراف •

  ٢٤ ...........................................................ُّعناب= ُُسنج  •

  ١٤٠ ...................................................................سنجاب •

  ٢٦٠-١٩٢-١٠٣-٨٦ ..................................................................سندس •

  ١٢٥ ....................................................................سنديان •

  ٣٧٢-٢٩٢-٢٩١-١٩٦ ...............................................................   سوار •

ْسوذنيق  •   ١٢٠ ...................................................الشاهين= َ

  ٣٧٨ .....................................................................رُّالسو •

  ١٨٥   سـورة •

  ١٢٩ .....................................................................سوسن •

 ٣٣٥ ......................................................أسطوط= السوط  •

  ٣٩٩ .....................................................................سيارة  •

  ١٦١ .....................................................................  سيبة •

  ١٠٣ .....................................................................ّسيدها •
  الصفحة              البيـــــان

 ٣٦٩ ...................................................................سيروس •



 ٤٦٧

  ٣٧٣ ..................................................................سيسمن  •

  ١٩٢ ..........................................................سمياء= سيما  •

  ٨٣ .............................................................شين= سين  •

  ١٠٣ ....................................................................   سيناء •

  ١٠٣ .....................................................................سينين •

 -ش- 
  ٣٨٥ ..................................................................ىشاجرد •

 ١٥١ ....................................................................شاخول •

  ٣٤٠ ...................................................................الشاذنج •

  ١٤١ .....................................................................  شاش •

  ٣٨٥ ...................................................................شاقردى •

  ١٥١ ......................................................شاخول= شاقول  •

  ٣٨٦-٣٨٥ .....................................................................شاكرد •

  ٣٠٠-٢٩٩-٢٩٨-٢٩٦-٢٩٥-٢٩٤-١٧٥ .....................َجاكر= الشاكري  •

  ٨٣ .......................................سالم عليكم= شالوم عليخيم  •

  ٢٥٣ .................................................................شاه بلوط •

  ٣٤٠ .................................................................الشاهترج •

  ٢٤٠ .................................................................الشاهنج  •

  ١٧٤   شـباط •

  ٣٨٢-١٢٤   شـبرم •

  ٣٠١ ...................................................... الشبكرة–شبكور  •

  ٢٠٩ ........................................................البوق= ّالشبور  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٨٥   شـتاء •



 ٤٦٨

  ٣٣٥ ......................................................السجرة= الشجرة  •

  ١٤١ ..................................................................شخشير  •

  ٣٨٢   شـدقم •

  ١٦٧ .....................................................................شدياق •

  ١٢٣ ................................................الباذنجان= الشرجبان  •

  ١٠٣   شـطر •

ْشطرنج  •   ٣٣٦-٢٩٥-٢٠٤-٢٠٢-١٨٣-١٥٩ ............................شتورتكا= ِ

  ١٨٥ .....................................................................  ِشعر •

  ٣٦٩ ...................................................................ِالشعرى •

  ٣٣٦ .....................................................................شقراق •

َشلوبين • َ.................................................................... ٣٨٠  

  ١٦٨ ....................................................................ّشـماس •

  ١٣١ .....................................................................ْالشمرة •

  ١٣٠- ٨٠-٧٨ ................................................المردكوش= الشمشق  •

  ١٥٩ .........................................................العيبة= شنطة  •

  ٣٤٠ ..................................................................الشهدانج •

  ١٨٥-١٠٤   شـهر •

  ٣٨٥-٣٨٤-٢٩٩ ...................................................................قالشهر •

  ٢٠٤ ...................................................................شهنشاه •

  ٣٧٦   ِالشـيد •

  ١٨٩   شـيرج •

  ٢٠٢-١٦٦-٩٣ ....................................................................شـيطان •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٣٢ ....................................................................شيكران •



 ٤٦٩

    - ص - 
  ٢٢٢ ..........................................)ّصرج الحوض( الصاروج •

  ٣٧٧ ..................................................جاروف= الصاروج  •

  ١٨٣ ....................................................................   صبح •

ْالصحناة • ِ.................................................................. ٢١٧  

  ٢٧٩-٩٣ .....................................................................صراط •

  ١٧٥ .....................................................................ْالصرد •

  ٢٦٠-٢٢٩-١٤٥ ...................................................رصاص= صرفان  •

ّصرهن • ْ ُ.................................................................... ١٠٤ 

 ٦١ ...................................................................صرير  •

  ٦١ ..................................................................صريف  •

  ١٣٦ .................................................... سكباج–صعفصة  •

 ٣٠٣ .................................................الصفصاف المستحي •

  ٦٥ ....................................................................صلدم  •

  ١٦٦    ّصـك •

  ٨٢ ....................................................................   صالة •

  ١٦٩-١٠٤ ...................................................."الكنائس" صلوات  •

  ٢٤٢ ...................................................................صملوك •

  ٢٦٦   ّصـن •

  ٣٧٣-٣٠٠-١٥٤ .....................................................................  صنج •

  ١٣٩ .....................................................................صندل •

  ١٦٦-٨٦ .....................................................................  صنم •
  الصفحة              البيـــــان

 ٣٤٠-١٧٥ .................................................................الصهريج •



 ٤٧٠

  ٦٥ ...............................................................صهصلق  •

  ٢٥٠ ....................................................ّالصيان= ّالصوان  •

  ٢١٩ ....................................................................صوف •

  ٣٤٠-١٦٠ .....................................ميجار= طبطابة = صولجان  •

  ٢٥٠ .....................................................................صينية •

    - ض - 
 ٦٤ ..................................................................ضبطر  •

  ١٨٤ ............................................................تنك= ْضنك  •

  ١٨٣ ....................................................................   ضياء •

    -  ط - 
  ١٦٠ .........................................................مقلى= طاجن  •

  ٢١٠ ...........................................................تازة= طازجة  •

  ١٨٨-١٠٤ ...................................................................طاغوت •

  ١٧٠ .....................................................................الطاق •

  ٣٩٦ .............................................................طقم= طاقم  •

  ٢٩٥   طاولة •

 ١٨٥   طبـخ •

  ٣٦٥ ....................................................................   الطبر •

  ٣٦٥ ................................................................الطبردارية •

  ١٣٥ .....................................................................طبرزد •

  ٣٦٤-٣٦٣ ...................................................................طبرزين •
  الصفحة              بيـــــانال
  ٣٦٨   طبـش •

  ١٦٠ .................................................. صولجان–طبطابة  •



 ٤٧١

  ١٧١-٨٦ ............................................................ترعة= ِطبع  •

  ١٥٥   طبـق •

ًطرز تطريزا(طراز • ّ(.................................................... ٢٤٣-٢٢١-١٧٠  

  ٢٤٩ ...................................................................طربوش •

  ١٥١ ..................................................................طرجهارة •

  ١٧٤ ..................................................................ْالطرخان •

 ١٥٠ ...........................................................ّ الفخ–ْالطرق  •

  ٢٧٩ ..................................................................الطريق  •

  ١٩٣   طـزر •

  ١٥٥ .....................................................................طست •

ِالطس◌ق  • َ  ٢١٠ .................................................ّالطسوج= ّ

  ٥٧ ....................................................................   طفا  •

   ٢٤٢ ..................................................................طفانوس •

  ١٠٤ .....................................................................  قاطف •

  ٣٦٦-١٦٤ ....................................................................   طقس •

ّطلسم • ِ   .................................................................... ١٩٩  

  ١٤٥ ............................................................ََتلك= َالطلق  •

  ٢٠٥ ................................................................الطمطانية •

  ١٥٤ .....................................................................طنبور •

  ٢٤٣-١٨١ .....................................................................  طنز •

  ١٦١ ....................................................................طنفسة •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٠٤ .....................................................................  طـه •

  ١٠٦ ....................................................................   طوى •



 ٤٧٢

  ١٨٨-١٠٦ .....................................................................طوبى •

  ٩٤   طـور •

  ١٨٧ .....................................................................طوفان •

  ٣٤٢-١٤٠ .......................................................)ّتطلس( طيلسان •

     -  ظ - 
  ١٧٦ .......................................................الداية= الظاعية  •

    -  ع - 
  ٢٥١ .....................................................................ةالعائل •

  ١٨٢ ..................................................................عاشوراء •

  ٣٥٥ ...................................................................عامص •

  ١٨٥ ....................................................................   عبـد •

  ١٠٦ .....................................................................ّعبدت •

ْالمخـل= العتلة  • ُ........................................................ ١٥٠  

  ١٣٦   عجـة •

  ٢٦٠-٢٥٢-٢٥١   عربـة •

  ٢٦٤-٢٢٨-١٧٨-١٧٣ ..............................................................عربون •

  ١٢٧ ....................................................................العرعر •

  ٢٤٨ .....................................................................ّعرقيـة •

  ١٠٦   العـرم •

  ٢٧١ ...................................................................العسقفة •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٧٥ ........................................................لشكر= عسكر  •

  ٢٧٥-٢٦٨-٢٦٤ ....................................................................   العشم •

  ٢٣٦ ....................................................................العفص •



 ٤٧٣

  ٢٦١ ...................................................................شعفنج •

  ١٣٢ ...................................................................العقاقير •

 ٢٠٣ .....................................................................العقال •

  ٦٥ ...................................................................عقابيل  •

   ٣٢٦ ...........................................................المتن= ْالعقد  •

  ٢٥١ ..............................................................علوم األدب •

  ١٦٨   عمـاد •

  ٣٦٦-٣٣٤ ..................................................................ُعمروس •

  ٣٣٥-١٨٥ .......................................................العينب= العنب  •

  ١٣٩   عنبـر •

  ١٨٢ .......................................................)األسد ( عنبسة  •

  ١٦٧ ....................................................................عنصرة •

  ٢٢٧ ....................................................................العنعنة •

  ١٥٩ ....................................................................   العيبة •

    -  غ - 
   ............................................................الغاق والغاقة •

َالغـرث • َ..................................................................... ٢٣٩  

  ٩٥ .....................................................................ّغسـاق •

  ١٨٧   رةّغفـا •

  ١٤٧ ......................................................إسفيداج= الغمنة  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٤٦ ...................................................................ّغواصة •

  ١٩٤ ....................................................................الغيذار •

  ١٠٦ .....................................................................غيـض •



 ٤٧٤

  ٢٥١   غيـط •

    - ف - 
  ٣٦٦   فـأس •

  ٣٩١-٢٩٥-٢٩٤ ........................................................)فواثير ( فاثور  •

  ٣٦٤-١٣٦ .....................................................................فالوذج •

  ٣٦٦-٣٣٤ .....................................................................فانوس •

  ٢٤٠-١٣٥ ....................................................................   الفانيذ •

  ١٣٧   الفحـا •

ْالطرق= ّالفـخ  • ِ.......................................................... ١٥٠  

 ١٦٥   ّفـدان •

ْفذلك  • َ   .................................................................... ٦٤  

  ٣٦١ ...................................................................الفراونك •

  ١٩٤-١٦٦-١٠٦ ....................................................................فردوس •

 ٣٧٠-١٦٥ ....................................................................الفرسخ •

  ٣٧٠ .....................................................ةفرشخالالفرسخة و •

ْالفرسك  •   ٢٢٩- ١٢٤- ٨٧- ٨٠-٧٩ .............................................)الخوخ ( ِ

  ٣٧٠   فرشـد •

  ١٢٤ ....................................................)التوت ( الفرصاد  •

  ٣٦٦ .....................................................................فرصـة •

  ٣٤٠ ....................................................................الفرفيـر •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٩٥-١٨١   فـرن •

ْالفرنـد • ِ ِ   ٣٣٦-١٧٥  

  ١٤٤ .....................................................................فستان •



 ٤٧٥

  ١٩٥ ....................................................................فسطاط •

ِالفسف •   ٣٧٥ ...................................................................سِ

ّفسقيـة • ْ َ   ٢٦٠-٢٤٨  

  ٣٧٦-٣٧٥ ................................................................الفسيفساء •

  ٣٧١   فشـج •

  ٣٧٠   فشـخ •

  ٣٦٦   ّفـص •

  ٣٣٤-٢٨٨-٢٨٧ .................................................................فصافص •

ْفصـح • ِ   ١٨٧  

  ٣٣٤-٢٨٨ ...................................................إسبست= فصفصة  •

  ٢٦١ ...................................................................الفقشليل •

  ١٣٥ .....................................................................الفلذخ •

  ٣٦٦-١٩٥-١٤٨ .....................................................................  فلس •

  ٣٤١-٢٢١-١٩٩-١٦٣ ...............................................................  فلسفة •

  ٣٦٧-١٨٣-١٢٢ .........................................االفيفاال أو بيب= بلبل=فلفل •

  ١٥٧-١٢٢ .........................................................بنكان= فنجان  •

  ٣٨٠ ....................................................................ُْالفنداق •

  ٣٨٠-٣٤٨   فنـدق •

  ١٧٦ ........................................................بنجكان= فنـزج  •

  ٢٤٠   كالفـن •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢٣٨-١٦٤ ...................................................................فهرست •

  ٢١٠ .....................................................................الفهـور •

  ١٣١ .........................................................َحبق= الفوذنج  •



 ٤٧٦

  ٣٦٥ ....................................................................   فوالذ •

  ٩٥ ....................................................................   فـوم •

 ٢٠٥-١٩٩ ................................................................فونوغراف •

  ٣٤٦ .................................................................فيتاستين  •

   ٢٤٢-٢١١   الفيـج •

  ١٥٠   فيروز •

  ١٢١ ....................................................................   فيـل •

  ١٩٣ ....................................................................   فيـال •

  ٢٢١ ...................................................................فيلسوف •

  ٣٤١ ...................................................................فيلسوفيا •

    -  ق - 
  ١٩٤ .................................................................قارسطون •

  ٣٩٩   قاطرة •

  ٢٣٠ ....................................................................   قالون •

  ١٧٤-١١٤ ....................................................................قاموس •

  ١٦٥-١٥٣ ....................................................................   قانون •

  ١٨٦   القـباء •

  ٣٤٠ .....................................................................  القبج •

  ١٩٢   قبرس •

  ١٨٥ ...........................................................خبس= قبس  •
  الصفحة              البيـــــان

َالقثد  •   ٨٠-٧٩ ........................................................)الخيار ( َ

ّقداس • ِ   .................................................................... ١٨٨  

  ١٥٦   قـدس •



 ٤٧٧

  ١٠٧ ...................................................................قراطيس •

  ١٨٨ ....................................................................   قربان •

  ١٩٥ ....................................................................ََقربوس •

  ١٩٠ ....................................................................   ِقرش •

  ١٧٦ ....................................................................قرصان •

 ٣٦٦-١٦٦ ...................................................................قرطاس •

  ٢٠٣ ..................................................................قرطعب  •

   ٣٤٢-١٤١ ....................................................)تقرطق ( القرطق  •

  ٢٦٦   قرطـل •

  ١٣٢   قرفـة •

  ٣٧٦   َْقرمـد •

  ١٣٤   قرمـز •

  ١٩٣   قرميـد •

  ٢٥٧ ....................................................................   قرنان •

  ١٨٣-١٢٩ ....................................................................القرنفل •

  ٣٦٧-٢٢٢-٢١٩-١٤٢ ........................................................ قزاز–ّالقز  •

  ١٠٧   قسـط •

ْقسطار  •   ٢٤٠-١٩٢ ...................................................الصيرفي= ُ

  ٩٣ ..................................................................قسطاس •

  ١٠٧   قسـورة •
  الصفحة              البيـــــان

 ١٦٧ .....................................................................قسيس •

  ١٢٤ .....................................................................  قشد  •

  ٣٧٧ ........................................................ّ القصة–ّالقص  •



 ٤٧٨

  ٣٧٧ ...................................................................ُقصاص •

  ٢٥٣-١٢٧ ....................شاه بلوط= أبو فروة = كستانة = قصطل  •

  ١٥٥ ......................................................................قصعة •

  ١٨١ .....................................................................ْقصف •

  ١٨١ .....................................................................  ّقـط •

  ٢٦٠-٢٥٤ ....................................................................قطائـف •

  ٢٦٠-٢٥٤ ..............................................ّالسكر المذاب= ْالقطر  •

ّقطـنا • ِ   ١٠٧  

  ٢٦٦-٢٥٧-١٩٦ .....................................................................  ّقفـة •

  ٢١٧ ...............................................كفش= كفج = القفش  •

  ٣٦٦   قفـص •

  ٣٦٦ ....................................................................قـالص •

  ١٩٦   ْقلـس •

َقلس  •   ٣٦٦ ......................................)ّضرب بالدف وغنى ( ّ

  ١٢٣ .....................................................................قلقاس •

  ١٨٥ ........................................................كاالموس= قلم  •

ّ قاليـة–ّقليـة  • َ............................................................ ٢١٣  

  ١٧٦   ّقمـس •

  ١٥٥ ............................................................َكمكم= قمقم  •

  ٢٠٤ ....................................................................   قمندو •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٣٩ ......................................................... نيفق–قميص  •

  ٢٤٥-١٣٩ ...................................................................القميص •

  ١٩٦ ............................................................قميم= ّقمين  •



 ٤٧٩

  ٣٤٢-١٠٨ .......................................................قنطار  =قناطير •

  ١٣١ ..............................................................أبق= ّقنـب  •

  ٢٠١ ....................................................................   ّقنبيط •

  ١٣٥ .....................................................................  ْقـند •

  ٣٨٠   ُقنـداق •

  ١٦١   قنديـل •

 ١٩٠ .....................................................................قنصل •

  ١٩٢-١٧٠-١٠٨ ....................................................................قنطار  •

   ١٩٢-١٧٠   قنطرة •

  ١٩٥ .....................................................................  قنينة •

  ٢١٣ ..................................................................القهرمان •

  ٣٩٠ ............................................ُكوجك= ُكوشك = قوش  •

  ٢٦٦ ....................................................................ّقوصرة •

  ١٩٤   قولنـج •

  ٣٤٠   قولون •

  ١٩٤ ..............................................)السماسرة(قومسيونجية  •

  ٣٦٦-١٤٣ .............................................................ِقونس وقنس •

  ١٨٨ .....................................................................  قيامة •

  ١٨٩   قيراط •

  ٢١٨-١٧٧ .....................................................كاربان= القيروان  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٩٣ ....................................................................قيطون •

  ١٢٠ ......................................................زنزلخت= قيقبان  •

  ١٠٨   ّقيـوم •



 ٤٨٠

    -  ك - 
 ٣٧٤ .....................................................................كاخيـه •

  ١٦٦ ....................................................................كارت  •

  ٣٦٦ .....................................................................  كأس •

  ١٦٦   كاغـد •

  ١٨٢-١٠٨ .........................................................كابور= كافور  •

  ١٣٧   كامـخ •

  ١٧٤   كانون •

  ١٨٢ ....................................................................الكاهن •

  ١٣٦ .....................................................................  كباب •

  ١٣١ ...........................................................لصف= َكبر  •

  ١٨٥   كتـب •

  ٣٧٤ ....................................................................   كتخدا •

  ٢٦٢ ........................................................ْنوردجة= الكثنا  •

  ٢١٨ .....................................................................  كـخ •

  ٣٧٤ ................................................................ِالكدخدائية •

  ٣٢٧ ...................................................................ّالكراسي •

  ١٣٢ .....................................................................كراوية •

  ١٤١ ....................................................................كرباس •

  ٢٣٨ ..........................................................كرابج= كربج  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٢٩٣ ..........................................................ّ الكرج –ّالكرة  •

  ٢٩٣ .....................................................................ّالكرج  •

  ١٩٦   ّالكرز •



 ٤٨١

ْالكرس • ِ..................................................................... ٣٧٧ 

 ٣٢٧ ..................................................................الكرسي  •

  ٣٦٦ ...................................................................الكركدن •

ْالكركم • ُ..................................................................... ٢١١  

  ٣٤٠ ..........................................)سادة المالئكة(الكروبيين  •

ْتقدة= كزبرة  • ِ............................................................. ١٢٨  

  ١٢٧ ....................................................................كستانة •

  ٢٢٧ ..................................................................الكسكسة •

  ٢٢٢ ...................................................كشخنة= الكشخان  •

  ١٣٧   كشـك •

  ٢٢٧ ..................................................................الكشكشة •

  ١٥٦ ....................................................................كشكول •

  ٢٣٩ ..................................................أشلميش= الكشمش  •

  ١٣٥ .............................................................كاك= كعك  •

  ١٠٨ ..................................................................ّكفر عنا •

ْكفلـين • ِ   ٩٤  

  ١٢٢   كلثـوم •

  ٣٧٧-٣٦٦-١٧٩ .....................................................................  كلس •

َالرمث= ْالطوف = كلك  • ّ............................................ ١٧٨  

  ٣٦٤ ....................................................................ْكلواذى •
  الصفحة              بيـــــانال
  ١٢٥ .....................................................................كمثرى •

  ١٤٣   كمـر •

  ١٩١   كمرك •



 ٤٨٢

  ٣٦٨ .............................................................كمش كمشة •

  ٣٦٧-١٣٣ ....................................................الخندروس= كنـدر  •

  ٣٤٢   الكنـز •

  ١٦٨ .....................................................................كنيسة •

  ١٢٣ ....................................................باذنجان= الكهكب  •

  ١٢٣ .....................................................باذنجان= الكهكم  •

  ١٦٧ ....................................................................كهنوت •

  ٢٦٤ .....................................................................الكوب •

  ٣٠١ ................................................................كور أوطة •

  ٣٠١ ...............................................................كور قنديل •

  ٣٠٢-٣٠١-٣٠٠-١٠٩ ...............................................................ّكورت •

  ١٥٦   كـوز •

  ١٤٣ .........................................................ةكوستك الساع •

  ٣٤٠-٢٦٢-١٧٢ .......................................... كوسة=  كوسق –كوسج  •

  ٣٩٠-١٧٨ ............................................كوجك= قوش = كوشك  •

  ٢٤٨   ّكوفيـة •

  ١٦٣ ......................................................خيلوس= كيلوس  •

  ٣٦٦-٣٤٥-١٩٩-١٦٣ ..............................................خيموس= كيموس  •

  ١٩٩-١٦٢ .....................................................................كيمياء •

  ٣٤٦ ....................................................................   كينـا •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٩٩-١٦٥   كيـوان •

    -  ل - 
  ٢١٧ ..................................................................ال تدحل •



 ٤٨٣

  ١٣٣ ...........................................................لبانو= اللبان  •

  ٣٦٩ .....................................................................  لبخة •

  ١٤٣ ..........................................دخريص القميص= ة اللبن •

  ٣٤٢-٢٦٢-٢٢٤-١٥٧-٨٦ .......................................................   اللجام •

  ١٩٥ ....................................................................   لجين •

  ١٨٥ .....................................................................  لحم •

  ٢٧١ ................................................................اللخلخانية •

  ٣٦٦ .....................................................................  لص •

ْخبز الجاورس= لعيعة  • َ.............................................. ١٢٨  

  ١٢٣ .....................................................الباذنجان= ّاللفاح  •

  ١٣٦ .............................................سجوق= نقانق = لقانق  •

  ١٥٦ .............................................................)َلكن ( َلقن  •

  ١٣٦ ......................................................فالوذج= ّاللمص  •

  ١٣٦ ......................................................فالوذج= ّاللواص  •

  ٢٦٤- ٢٦٢- ٢٢٨- ١٢٣- ٨٧-٨٤-٨٠ ..................................اللياء= لوبيا  •

  ٢٤١-١٢٨-٨٥ .....................................................................  لوز •

  ١٣٥ ........................................................الفلذخ= لوزينج  •

  ٣٩٩ .............................................................وكوموتيفلال •

  ٣٥١-٣٥٠ ......................................................الليمان= اللومان  •

  ٣٥٠-١٧٨ ....................................................................   ليمان •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٢٦   ليمون •

  ١٠٩ .....................................................................  لينة •

    -  م - 



 ٤٨٤

  ٢١١ ...................................................................الماحوز •

  ٢١٢ .....................................................ميخور= الماخور  •

  ٢١٢-١٦٣ .................................................................الماذيان  •

  ١٦٣ ..................................................................مارستان •

  ١٢٠ .......................................ّجري= يث ّجر= مار ماهي  •

  ١٢٤ .....................................................................  ماش •

  ١٥٢ ....................................................................ماكينة  •

  ١٥١ ...........................................................َماله= َالمالج  •

  ١٦٣ ..................................................................ماليخوليا •

  ٢٥٢ .............................................)ّبمعنى المرتب (ّماهية  •

  ٢٢١ ..................................................................ماه روز •

  ٣٤٦-٢٦٠-٢٤٩ .....................................................................ّماهيـة •

  ٢٥٠ ....................................................................مبوسر •

  ١٦٠ ........................................................ِشجار= ِمترس  •

ّاألترج= ْالمتك  • ْ........................................................ ٢٢٩-١٢٦- ٨٠-٧٩  

  ١٠٩ .....................................................................  ّمتكأ •

  ١٦١ ....................................................................   مثعب •

  ٣٤٥ ...................................................................المجهر •

  ١٦٩-١١٠ ....................................................................مجوس •

  ٣٣٥ ..........................................................ّ مهمد–ّمحمد  •
  الصفحة              البيـــــان

َمخذفة • ْ ِ..................................................................... ٢١٧  

  ١٩٧ .....................................................................مخرق •

ْالمخرقة • َ................................................................... ٢٤٩-١٩٧  



 ٤٨٥

  ٢٤٧ .................................................................المخضرم •

  ١٥٠ ..........................................................عتلة= ُالمخل  •

  ٣٣١ .....................................................................المداليا •

  ٣٢٧ ..................................................)المذهب ( المدرسة  •

  ١٨٥   مـرء •

  ١٦٠ .............................................وذيلة= سجنجل = مرآة  •

  ٢٩٧ .....................................................................مراسـم •

  ١٤٧ ...................................................................مراسنك •

  ٣٨٦ .....................................................................ْالمرج  •

  ١١٠ .....................................................................مرجان •

  ١٤٧ ................................................................مردارسنك •

ّمريخ=مردارسنك=مراسنك=مرداسنج • ِ ............................ ١٤٧  

  ١٨٠-١٣٠ .......................... سمسق=شمشق=مرزنجوش=مردكوش •

  ٢١٢ ..................................................................المرزبان •

  ٣٤٧-٢٧٦   مرزح •

  ٢٧٨-٢٧٦ .....................................................................مرسح •

  ٢١٨   ْالمرط •

  ١٣٦ ...................................................فالوذج= المرطراط  •

  ٢١٩-١٤٤ ....................................................................ّمرعزى •

  ١١٠   مرقوم •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٦٦ ....................................................)كركدن ( مرميس  •

  ٣٦٤ ................................................................مرو الروذ •

ّمريخ  •   ١٤٧ ......................................................مرداسنج= ِ



 ٤٨٦

ْمز •   ١١١   جاةُ

  ١٣٦ .....................................................فالوذج= المزعزع  •

  ١٣٦ .....................................................فالوذج= المزعفر  •

  ٢٥٢-٢٤٩   ّمزورة •

ْمستقة= المساتق  • ُ...................................................... ٣٧٣-٢١٥  

  ٢٦٤- ١٩٨- ٩١-٩٠-٨٩ ....................................................المستبضعون •

  ٣٠٠ ..........................................................سمنمستق سي •

  ٣٤٧-٢٧٨   مسرح •

  ٢٦٤-٢٢٨-١٨٢-١٣٩-١١٠- ٨٤-٨٣ ..............................مشك= مسك  •

 ٢٢٩-١٧٨ ....................................................................سكانُم •

  ٢٨٤ ...................................................................سكين م •

  ١٣٤ ..................................................................المسوس •

َمشخلب • ْ َ................................................................... ٢٣٨-٢٣٧-١٥٠  

  ٩٥-٨٥ .....................................................................كاةمش •

  ٢٠٣ ....................................................................   مشلح •

  ١٨٠ ....................................................................مشمش •

  ٢٢٩ ....................................................................مشموم •

  ١٦٦-١١٤ ..................................................................مصحف •

  ١٣٢ ..................................................................مصطكا •

  ١٦٨ ..................................................متروبوليت= مطران  •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٥١ ...................................................................المطمر •

ْالممرغة = ِالمعى • ِ...................................................... ١٧٤  

 ٢٦٣ .....................................................المعاني واألحداث •



 ٤٨٧

  ٢٨٥ ..............................................................ّالمعجمات  •

  ١٦٨ ..................................................................معمودية •

  ٣٧٤ ....................................................................   ْالمعن •

  ١٢٣ .......................................................باذنجان= ْالمغد  •

  ١٤٦ .................................................................مغنطيس •

  ١١٠ ....................................................................   يدمقال •

  ١٢٨ .................................................معده نوز= مقدونس  •

  ٢٥٠ ....................................................................مقطف •

  ١٦٠ ......................................................الطاجن= ْالمقلى  •

  ٢٦٦ .....................................................................  مكتل •

  ٣٤٦ ...................................................................مكروب •

  ٣٤٥ ..............................................................مكروسكوب •

  ٣٦٦ .....................................................................  مكس •

  ٢٥٥ .........................................................مالئكة األرض •

  ٢٥٥ ..........................................................مالئكة الملوك •

  ٢٠٠ ...................................................................المالريا •

  ١٨٥   ملـح •

  ٣٥٣-١١١ ....................................................................ملكوت •

  ١٣٦ .....................................................فالوذج= ّالملوص  •

  ١٧٤ ...................................................................الممرغة •
  الصفحة              البيـــــان

  ١١١ .....................................................................ّمناص •

  ١٨١ ..............................عرش=مجلس=كرسي=وميبر=منبر •

  ٢٦٨-١٥٢ ....................................................................منجنيق •



 ٤٨٨

  ٢٥٥ ..........................................................منخطف اللون •

َمنسأة • ْ ِ   .................................................................... ١١١  

َمنـش • ُ  ٣٧٨  

  ٣٩٩-٢٧٩ ...........................................................بالون= منطاد •

  ٢٦١ .....................................................................منفشل •

  ١١١ .....................................................................منفطر •

  ١٤٩ ....................................................................   المهاه •

  ٢٢٢ .........................................................الخاتم= المهر  •

  ٣٣٩ ................................................ )ّ ثوب مهرى (ّمهرى •

  ١٦٩ ...................................................................مهرجان •

  ٣٤٢ ....................................................................مهرجوا •

ْمهرق • ُ   ١٦٦  

ْمهـل • ُ   ١١٢  

  ٣٦٣-٢٩٨   موانيذ •

َالموبذان • َ ُ.................................................................. ٢١٢  

ْالموزج • َ..................................................................... ٢١٥  

  ١٥٣ ...................................................................موسيقى •

  ١٤٤   مـوق •

  ٢١٥   مـوم •

  ٣٦٦ .....................................................................مومس •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٦٠ ....................................................صولجان= ميجار  •

  ١٩٨ ....................................................................   ميدان •

  ١٦١-٨٦ .....................................................المثعب= الميزاب  •



 ٤٨٩

  ٢١٤ ..................................................................ميسوسن •

  ١٩٨ ....................................................................ميسون •

  ١٥٢ ...................................................................ميكانيك •

  ٢٠٠ ................................................................الميكروب •

  ٣٥١-٣٥٠ .....................................................................  المينا •

  ٣٥٠-١٧٧ .....................................................................  ميناء •

    - ن - 
  ٢٦٩   ناجـق •

  ١٥٧ .........................................................باطية= ناجود  •

  ١٢٧ ....................................................................نارجيل •

  ١٢٦   نارنـج •

  ١١٢   ناشـئة •

  ٢٢٩- ٨٠-٧٩ ...................................................................الناطس •

  ١٧٤ .....................................................................ناطور •

  ١٣٩ ....................................................................   نافجة •

  ١٨٨ .....................................................................ناقوس •

  ٣٦٦-٢٧٩-٢٧٦ ....................................................................ناموس •

  ١٧١ .....................................................................  َناوق •

  ٢٢٨- ١٥٣- ٨٧- ٨٤-٧٩ ............................................................   نـاي •

  ١٣٤ .....................................................................  نؤور •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٨٥ .....................................................................  ّنبي •

  ٣٦٦ ....................................................................   نحس •

  ١٨٠ .....................................................................  ّنـد •



 ٤٩٠

  ٢٦٢-١٢٩-٨٥ .......................................والعبهر والقهد القهة= نرجس •

  ٢١٦ ........................................................اليرمق= النرمق  •

  ٣٨٤   ّالنـز •

  ١٢٩ .....................................................................نسرين •

  ١٣٥ ....................................................................   نشـا •

  ١٤٦ ....................................................................نطرون •

  ٢٦٣-١٦٩   نفـاق •

  ٣٤٠   النفـط •

ْنقرس • ِ   ١٦٣  

  ١٣٦   نقانـق •

  ٢٣٨-١٦٤ .....................................................................نموذج •

ّالنـمي • ّ   ٣٣٤-٢٨٨-٢٨٧  

  ٣٤٢-٢٢٢ ...................................................... ناخذاه–النواخذة  •

  ١٣٩ .............................................................نوافج المسك •

 ١٧٨ ..................................................................... ّنوتي •

  ٢٦٢ ..................................................................نوردجة  •

  ٣٤٢-٢٢١-١٦٩ ......................................................... )نورز( نوروز •

  ٣٣١   النـوط •

  ١٨٨   نياحـة •

  ٨٣ ....................................................نيشابور= نيسابور  •
  الصفحة              البيـــــان

  ٣٣١ ....................................................................النيشان •

  ١٣٩ .........................................................قميص= نيفق  •

  ١٣٤ ................................................... نؤور–نيلة = نيلج  •



 ٤٩١

  ٣٤٠ .....................................................................النيلنج •

  ٢٤٢-١٢٩ .....................................................................نيلوفر •

    -  ھـ - 
  ١٧١   الهالـة •

  ١٥٥ ...........................................مهراس= منحاز = هاون  •

  ٣٤٣ ......................................................................هايدي •

  ١٨٥   هبـل •

َهجرع • ْ ِ   ٢٢٣  

ْهدن •   ١١٢   ـاُ

  ٢٤٦ .......................................................الزندقة= الهرتقة  •

  ٢٦٣   ْالهرج •

  ١٩٤ ....................................................................ْهركولة •

  ٣٣٨ ............................................................الهزار مردين •

  ٢٦١ ....................................................................الهعخع •

  ١٣٨ ...................................................................الهفتجة •

  ١٩٦ .....................................................................الهفتـق •

  ٣٥٤ .....................................................................ُالهـالم •

  ٣٦٤ .....................................................................همذان •

ِالهمـقعة • ّ................................................................... ٢٦٢  

  ١١٩ ....................................................................همالج •
  الصفحة              البيـــــان

  ١٤١ .....................................................................ِهميان •

  ٢١٣ ....................................................................الهنباط •

  ٢٢٢ .....................................................) مهندز ( هنداز  •



 ٤٩٢

  ٣٨٧-٣٠٠ ........................................................أندازة: الهندسة  •

  ١١٢   ْهونـا •

  ٣٤٤-٣٤٣-٩٥ ..................................................................هيت لك •

  ١٦٢ .....................................................................هيولـى •

    - و - 
  ٣٩٩ ....................................................................الوابور •

  ٣٦١ .........................................................السوق= وازار  •

  ١٦٠ ............................................................مرآة= وذيلة  •

  ١٣٠- ٨٧-٨٤ .....................................................................  ْورد •

  ١١٣ .....................................................................  ًوردة •

  ١٨٥ .....................................................................  ورق •

  ١١٣ .....................................................................  َوزر •

  ٣٤٧-١٨٤ .....................................................................  وزير •

  ٣٣١ .....................................................................  وسام •

  ٣٤٢-٣٣١ ....................................................................الوضح •

  ١٢٣ .......................................................باذنجان= الوغد  •

  ٣٧٣-٣٠٠ .....................................................................  ّون •

  ٢٩٨ ....................................................................الويركو •



 ٤٩٣

  الصفحة              نالبيـــــا
    -  ي - 

  ١٣٠- ٨٧- ٨٤-٨٠ ....................................................................ياسمين •

  ١١٣ .....................................................................ياسين •

  ١٥٠-١١٣ .....................................................................ياقوت •

  ١١٣   يحـور •

  ٢١٤ ...................................................................يدرقلون •

  ١٨٦   يـرح •

  ١٨٥ ....................................................................   يرقان •

  ٢١٦   يرمـق •

  ٣٧٣ ....................................................................اليرندج •

  ١١٤ ...................................................................ّيصدون •

  ٢٢٤ ....................................................................يعقـوب •

  ٢١٦ ..................................................................... يلمـق •

  ٢٧٩- ٩٤-٨٥ .....................................................................  ّيـم •

  ١١٤   اليهود •

  ٣٤٦   اليـود •



 ٤٩٤

  ورةــات المذكــاللغرس ــفھ
  

  الصفحة              اللغــــة
  ٢٠٧-٧٥ ...............................................................اإلسبنيولية •

  ٣٠٧-٨٣- ٧١- ٦٩-٦٨ .................................................اللغات األعجمية •

  ٢٤٦-١٩٠-٨٣ .................................................................اإلفرنجية •

  ٣١٣-٢٧٨-٢١٧-٢٠٧-١٦٧-١٦٦-١٦١-٧٥ ........)الفرنساوية(اإلفرنسية  •

  ١٩٠ ..................................................................األلمانية •

  ٨١-٨٠ .................................................................اإلنكليزية •

   ٣٨٠-٢٤٥ ..........................................................لغة أهل الشام •

  ٣٠١-٢٧٨-٢٤٢-١٦٥- ٩٥-٨٣ ......................................)الترك(التركية  •

  ٣٩٠-١١٥ ..........................................................التركية الحديثة •

  ٩٥ ..........................................................التركية القديمة •

  ٣٠٠ .............................................................لغة الجاهلية •

  ٢٦٣-٢١٤-١٩٦-١٨٢-١٨١-١٦٩-١١٤-١١٢-١٠٩-٩٤ ........الحبشية •

  ١٥٦ ..............................................................لغة الحجاز •

  ٧٦ ..................................................................الحميرية •

  ٣٥٢-٢٦٩-٢٠٧ ............................................................ّاللغات الحية •

  ٣٣٥ .................................................................لغة ربيعة •

  ٣٣٤- ٢٤٢- ٢١٣- ١٩٦- ١٩٥- ١٥٥- ١٤٤- ١٣٨- ١١٩- ١٠٤- ٩٣ .....الرومية •

  ٩٥ ....................................................................الزنجية •

  ٧٧- ٧٦- ٧٥-٧٤ ....................................................................السامية •

  ٣٣٥- ٢٧٩- ٢٣٨- ١٧٩- ١٧٤- ١٦٨- ١٦٧- ١١٢- ١٠٦- ٩٤- ٨٥ .......نيةالسريا •
  

  الصفحة              اللغــــة



 ٤٩٥

  ١٨٣-١٨٢-١٦١-١٤٤-١٢٣ ...............................................السنسكريتية •

  ٧٥ ..................................................................الطليانية •

  ٣٤٤- ٣٣٥- ٢٧٩- ٢١٠- ٢٠٩- ١٨٢- ١٠٦- ١٠٠- ٩٨- ٩٥- ٨٢ ..........العبرانية •

  )١()كالم العرب(العربية  •

  ٢٠٦ …………………………… اللغات العربية العامية •

  )٢()لغة الفرس(الفارسية •

  ٣٤٣-٩٥ ....................................................................القبطية •

  ٧٥ .................................................................القحطانية •

  ٧٦ .......................................................القرشية المضرية •

  ٢٤٨-٢٢٣-١٩٦-١٨٥-١٦١-١٤٨-٧٥ ....................................الالتينية •

  ٢٠٦ ..................................................................المالطية •

  ٣٤٧ .....................................الهيروغليفية=المصرية القديمة •

  ٣٣٥ ..............................................................لغة مضر  •

  ٣٣٣-٢١٧-٢١٠-١٣٣-١١١-١٠٤-٩٩ .....................................النبطية •

  ٢٤٢-٢١٤-١٨٣-١٨٢-٩٥ .......................................................الهندية •

  ١٨٥ .............................................................الهيروغليفية •

  ١٢٣ ................................................................لغة يمانية •

 ١٥٦-١٥٢-١٥٠-١٤٩-١٤٨-١٢٧-١١٦ ..................................ةاليوناني •

١٩١- ١٨٥- ١٧٨- ١٧٧- ١٦٦- ١٦٤- ١٦٣-

٣٣٤-٢٤٢-٢٢٣-١٩٦-١٩٥-١٩٢  
  

  فھرس الممالك والدول والعصور
                                                 

ً لم نفهرسها ألنها وردت كثيرا جدا )١( ً . 
 . ً أيضا هي كثيرة الورود )٢(



 ٤٩٦

  

  الصفحة              البيـــــان
  ٢٥٩-٢٤٧-٨٧ ...................................................................اإلسـالم •

  ٣٠٧-٣٠٠-٢٤٧-٨٧ ...............................................................الجاهلية •

  ٨١ ...........................................................حكومة أميركا •

  ٨٧ ......................................................الحكومة العثمانية •

  ٨٧ .....................................................الحكومة المصرية •

  ٣٧٤ ............................................................الدول التركية •

  ٨٨ ...........................................................الدولة األموية •

  ٨٨ ..........................................................الدولة العباسية •

  ٣٠٧-٣٠٣-٢٩٨-٢٩٧-٢٦٤ .........................................العصر العباسي •

  ٧٤ .............................................................مملكة آشور •

  ٧٤ ..............................................................مملكة بابـل •

  ٧٤ ...............................................................مملكة سـبأ •

  ٧٤ ............................................................مملكة مـأرب •
    

    

    

    

    

  

  فھرس الكتب المذكورة في متن الكتاب
  



 ٤٩٧

  الصفحة              الكتـــــاب
  ٣٨٩-٢٩٦ .....................................................................اآلييـن •

  ٣٨٩ ................................................ّآيين نامة البن المقفع •

  ٣٧٩ .........................................أبو العالء وما إليه للميمني •

  ٣٣٥ .......................... اإلحكام في أصول األحكام البن حزم •

  ٣٧٣ ............................................إحياء علوم الدين للغزالي •

  ٣٣٧ .............................................األخبار الطوال للدينوري •

 ٢٧٣ .........................................أدب الدنيا والدين للماوردي •

  ٣٨٧ ............................االرتسامات اللطاف لشكيب أرسالن  •

  ٣٢٧ ............................................أساس البالغة للزمخشري •

  ٢٧٤ ......هبة اهللا المغربي األصفهاني ن لعبد المؤمن اب: أطباق الذهب •

  ٢٧٤ .........................................للزمخشري: اق الذهب أطو •

  ٢٧٣ ...................................................األغاني لألصفهاني •

  ٣٢٢-٢٧٢ ...............................................أقرب الموارد للشرتوني •

  ٢٧٤ .............................................األلفاظ الكتابية للهمذاني •

  ٣٥٠ ................................. )ترجمة سليمان البستاني(اإللياذة •

  ٣٩٥-١٢٣ ...........................................................األمالي للقالي •

  ٣٨٩-٢٤٠ ........................................................البخالء للجاحظ •

  ٣٣١ .......................................................)جريدة ( البالغ  •

  ٢٤٠-٢٣٨ ...............................................البيان والتبيين للجاحظ •

 - ٣٧٢- ٣٥٥- ٣٢٢- ٢٩٢- ٢٧٢- ١٩٦- ١٢٣- ١١٩ ............ّتاج العروس للزبيدي •

٣٩٥-٣٩١-٣٩٠-٣٨٥-٣٨٤-٣٨١-٣٨٠  
  الصفحة              الكتـــــاب

  ٣٨٩-٣٦٤ ................................. التاج في أخالق الملوك للجاحظ •

 ٣٢٥ ............................... )فيكتورهوجو(تحارير إلى الخطيبة •



 ٤٩٨

  ٤٢ ..........................................." قاسم أمين"تحرير المرأة  •

  ٣٣٦ ..................  ما تغلط فيه العامة للجواليقيتكملة إصالح •

  ٣٥٥-٣٤٤ .....................................................التكملة للصاغاني •

  ٢٧٣ ............................................تهذيب األخالق لمسكويه •

  ٣٩٠-٣٤٣ .................................................تهذيب اللغة لألزهري •

  ١٦٧   التوراة •

 ٣٤٠ .............................................الجاسوس على القاموس •

  ٣٤٣ ................................................حلبة الكميت للنواجي  •

  ٦٩ ................................................حواشي السيد الشريف •

  ٣٣٢ ........................................................الحيوان للجاحظ •

  ٢٠٣ .................................................درة الغواص للحريري •

  ٣٦٣ ...........................................................لفرزدقديوان ا •

  ٣٢٩ ................................................................رؤيا يوحنا •

  ٣٥٣-٣٥٢ ........................................................)جريدة ( الراية  •

  ٣٠٣ ................إلى طرابلس  رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي •

  ٢٦٧ ........................................ّالرد على الدهريين لألفغاني •

  ٣٧٤ ....................................................رسائل بديع الزمان •

  ٢٩٧ .................................رسوم دار الخالفة لهالل الصابئ •

  ٣٩١ ..............................................ُالروض األنف للسهيلي •

  ٣٣٣ ........................................ّشرح الدرة للشهاب الخفاجي •

  ٣٩٤ ...........................................قائض ألبي عبيدةشرح الن •
  الصفحة              الكتـــــاب

  ٣٤٤-٣٤٢-٣٤١ ......................................شفاء الغليل للشهاب الخفاجي •

  ٣٦٥-٣٣٢ ............................................صبح األعشى للقلقشندي •



 ٤٩٩

  ٣٧٢-٢٧٢ ...............................................)للجوهري ( الصحاح  •

  ٣٠٧ ...............................................الصناعتين ألبي هالل •

  ٣٨٩-٣٦٠ .........................................ضحى اإلسالم ألحمد أمين •

 ٣٣٥ ....................................طبقات األمم لصاعد األندلسي •

  ١١٩ ....................................................ُالعباب الصاغاني  •

  ٢٧٣ ............................................العقد الفريد البن عبد ربه •

  ٣٣٣ ............................................................العين للخليل •

  ٣٣٢-٢٩٦ ............................................عيون األخبار البن قتيبة •

  ٣٧٩ ...............................................للمعري) رسالة(الغفران •

  ٣٣٩ ......................................................فقه اللغة للثعالبي •

 ٣٧٥-٣٧٠-٣٢٢-٢٧٦-٢٧٢-٢٥٧-١١٥ ..............القاموس للفيروز آبادي •

٣٩٥-٣٩٤-٣٩١-٣٩٠-٣٨١  

 ٢٤٢ ........................................القانون في الطب البن سينا •

 ١١٤- ١٠٣- ٩٩-٩٧-٩٦-٩٢- ٧٠- ٦٤-٦٣ .......................القرآن الكريم  •

٢٣٢- ٢٣١- ٢١٨- ٢٠٨- ٢٠٢- ١٦٩- ١١٥ -

٣١١- ٣٠٣- ٣٣٠- ٢٨٢- ٢٨١- ٢٧٣- ٢٣٤ -

٣٥٦- ٣٤٤- ٣٢٨  

  ٣٨٨ ....................................................الكشاف للزمخشري •

  ٦٨ ............................................................ّكشف المخبا •

  ٣٤٣ .........................................................الكليات للكفوي •

  ٢٧٣-٢٤٢ ..............................................ّكليلة ودمنة البن المقفع •
  الصفحة              الكتـــــاب

  ٣٧٥ .................................................." معجم "كنز اللغات •

  ٣٥٢-٣٣٠ ......................................................)معجم ( الروس  •



 ٥٠٠

  ٣٩٠-٣٥٥-٣٢٢-٣١٨-٢٧٢ .............................لسان العرب البن منظور •

  ٣٥٤ ................................. األب أنستاس) مجلة(لغة العرب  •

  ٢٨٠-٢٧٦-٢٧٥ .......................................................)جريدة ( المؤيد  •

  ٢٧٤ ............................................المثل السائر البن األثير •

  ٣٥١-٢٧٢ ...................................محيط المحيط لبطرس البستاني •

  ٣٥٤ ...............................................مختار الصحاح للرازي •

 ١٩٦-١٧٤-١٧٠-١٦١-١٥٧-١٣٨-٢١٢ ...............المخصص البن سيده •

٣٧٠- ٣٦٦- ٣٣٤- ٣٣٣- ٣٢٦- ٢٩١- ١٩٧ -

٣٨٢- ٣٨١- ٣٨٠- ٣٧٦- ٣٧٥- ٣٧٣- ٣٧٢ -

٣٩٠- ٣٨٧- ٣٨٦- ٣٨٤  

  ٣٤٣-٣٤٢-٣٣٩ .......................................................المزهر للسيوطي •

 ٣٧٧ .........................................................المعاجم التركية •

  ٣٥٢-٣٣٠ ..........................................................معجم الروس  •

  ٢٢٠ ......................................................ّالمعرب للجواليقي •

  ٢٢٣ ...............................................المفردات البن البيطار •

  ٢٧٤ ...........................................................مقامات البديع •

  ٢٧٤ .......................................................مقامات الحريري •

  ٢٧٤ ....................................................مقامات الزمخشري •

  ٣٥٦-٣٤٧-٣٤٥ ....................................................)مجلة ( المقتطف  •

  ٢٧٣ ......................................................مقدمة ابن خلدون •

  ٢٧٤ ...............................................................نجعة الرائد •
  الصفحة              الكتـــــاب

  ١٣٣ ..................................................نهاية األرب للنويري •

  ٢٧٣ .............................................نهج البالغة لإلمام علي •



 ٥٠١

  ٣٦٢ ..........................................)مجلة ( النهضة النسائية  •

  ٣٤٩ .......................................................)مجلة ( الهالل  •
    

    

  



 ٥٠٢

   والمذاھبفھرس المؤسسات العلمية
  

  الصفحة            المؤسســــــة
  ٣٥٦ ..............................................................جامعة باكو •

  ٣٥٧ ......................................................الدواوين البيزنطية •

  ٢٠٠ .............................................................دور الحكمة •

  ٣٦٢-٢٨٤-٢٦٩-٢٥٩ .......................................المجامع العلمية واللغوية •

  ٣٣٠-٣١٧-٣٠٨-٢٨٤-٢٠٥-٢٠٠ ................................المجامع اللغوية •

  ٢٨١ ............................................................مجمع علمي •

  ٣٥٢ ..........................................)بيروت ( المجمع العلمي  •

  ٣٩٨-٩٠ ..........................................................المجمع اللغوي •

  ٢٨٥ .............................................المجمع اللغوي المصري •

  ٣٣١-٣٣٠-٣١٨-٣٠٨-٣٠٦-٣٠٥-٤١ ...........مجمع اللغة العربية الملكي •

 ٢٤٥ .............................................المجمع المسكوني األول •

  ٢٧٧ .....................................................المدارس األميرية  •

  ٣٢٧ ..................................................المدرسة األفالطونية •

  ٣٢٧ ............................................................مدرسة رينان •

  ٣٩٧ .....................................................مدرسة عبد العزيز •

  ٣٢٧ ........................................................المدرسة الغزالية •
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  مراجع التحقيق
  

  .١٩٧٢ القاهرة –مطبعة المدني) ١٩٩٧ت( محمود محمد شاكر . أباطيل وأسمار  •

تــح عــز الــدين التنــوخي ت .  هـــ ٣٥١أبــو الطيــب اللغــوي عبــد الواحــد بــن علــي ت . اإلبـــدال  •

 .١٩٦٠ المجمع العلمي العربي بدمشق.  م ١٩٦٦

 مــصطفى ديــب .د.تـح أ.  هـــ ٩١١جـالل الــدين الـسيوطي ت  .اإلتقـان فــي علــوم القــرآن  •

  . ٢٠٠٨ دمشق –دار المصطفى . البغا 

 ١٩٩٩ت(مـسعود بوبـو . د. أ. االحتجـاج أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر •

  .١٩٨٢ دمشق –وزارة الثقافة ) م

 دمـشق –  اتحـاد الكتـاب–) ٢٠١١ت(عبد الكريم األشـتر .  د.أحاديث في الكتب والكتاب  •

٢٠٠٧ .  

عنــي بتــصحيحه )  هـــ٤٥٠ت ( المــاوردي أبــو الحــسن علــي بــن محمــد .األحكــام الــسلطانية  •

  . ١٩٠٩ مصر .مط الخانجي . ١٩٤٣تلحلبي السيد محمد بدر الدين النعساني ا

مــط ) هــ٦٣١ت( علــياآلمـدي ، ســيف الـدين ، علــي بـن أبـي .اإلحكـام فــي أصـول األحكــام  •

 .  عن دار الكتب الخديوية ١٩١٤المعارف بشارع الفجالة بمصر سنة 

تح محمد أحمد ) هـ٤٥٧ت(أبو محمد علي بن حزم . ابن حزم  .اإلحكام في أصول األحكام  •

 .١٩٧٨ القاهرة. مكتبة عاطف.عزيزعبد ال

المكتبـة التجاريـة . )  هــ٥٠٥ت (  أبـو حامـد الغزالـي محمـد بـن محمـد .إحياء علـوم الـدين  •

 .ب ت .  القاهرة –الكبرى 

تـح عبـد المـنعم عـامر ) .  هـ٢٨٢ت ( أبو حنيفة الدينوري ، أحمد بن داود . األخبار الطوال  •

  . ١٩٦٠.  القاهرة –دار إحياء الكتب العربية . 

 دار المعــــــارف –) ١٩٧٢ت( ســــــامي الكيــــــالي . فــــــي ســــــورية  المعاصــــــراألدب العربــــــي •

 .١٩٦٨بمصر

 نـشره ). هــ٦٢٦ت(يـاقوت الحمـوي ) معجـم األدبـاء( . إرشاد األريب إلى معرفة األديب •

 . ب ت –القاهرة ) م١٩٥٦ت(أحمد فريد الرفاعي 
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تــح ) هـــ٧٤٩ت(د بــن إبــراهيم محمــ.  ابــن األكفــاني .إرشــاد القاصــد إلــى أســنى المقاصــد  •

 ١٩٩٨ - ناشـرون – مكتبـة لبنـان. حـسين الـصديق  - محمد كمال –محمود فاخوري 

. 

. تــح عبــد الــرحيم محمــود)  هـــ٥٣٨ت(ر محمــود بــن عمــ.  الزمخــشري .أســاس البالغــة  •

  . ١٩٥٣القاهرة 

 الحـسن ّالزبيدي أبو بكـر محمـد ابـن) أبنية كتاب سيبويه ( . األسماء واألفعال والحروف  •

  .٢٠٠٠مجمع اللغة العربية بدمشق . أحمد راتب حموش . تح د) .  هـ ٣٧٩ت ( 

تـح عبـد الـسالم هـارون .  هــ ٣٢١ ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن ت .االشتقاق  •

 .١٩٥٨ القاهرة –مؤسسة الخانجي)  م١٩٨٨ت (

مـــد شـــرح وتحقيــق أح)  هـــ٢٤٤ت( ابـــن الــسكيت يعقـــوب بــن إســـحاق .إصــالح المنطـــق  •

 . ١٩٥٦ دار المعارف بمصر ١٩٨٨ون ت  وعبد السالم هار١٩٥٨محمد شاكر ت 

تـح عبـد .  هــ ٦١٦ن ت  أبـو البقـاء العكبـري عبـد اهللا بـن الحـسي.إعراب الحديث النبـوي  •

 .١٩٨٦مجمع اللغة العربية بدمشق . اإلله نبهان

 .١٩٧٩ بيروت – دار العلم للماليين – ١٩٧٦ خير الدين الزركلي ت.األعالم  •

ة العامـة للكتـاب الهيئـة المـصري.  تح مجموعة ٣٥٦ ت أبو الفرج األصبهاني .األغاني  •

  . ١٩٧٢القاهرة . 

 ١٩٥٧ت( مـار أغنـاطيوس أفـرام األول برصـوم .فاظ الـسريانية فـي المعـاجم العربيـة لاأل •

  . ١٩٥١-١٩٤٨دمشق . مع العلمي العربي مقاالت نشرت في مجلة المج) . م

بيـــروت . المطبعـــة الكاثوليكيـــة " . ١٩١٥" الـــسيد أدي شـــير .ّية المعربـــة األلفـــاظ الفارســـ •

 . م ١٩٠٨

ــــاذة  • ) م١٩٢٥ت (ترجمــــة ســــليمان البــــستاني ) م.القــــرن العاشــــر ق(  هــــوميروس .اإللي

  . ١٩٠٤مط الهالل . مصر 

ط (المكتــــب التجــــاري )  هـــــ٣٥٦ت( أبــــو علــــي القــــالي إســــماعيل بــــن القاســــم .األمــــالي  •

 .  ت ب. بيروت ) مصورة

جامعـة الملـك . عبد المجيد قطامش. تح د)  هـ٢٢٤ ت( ّأبو عبيد القاسم بن سالم  .األمثال  •

 .١٩٨٠ دمشق. راثدار المأمون للت. عبد العزيز
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تـح محمـد أبـو الفـضل )  هــ٦٤٦ت (القفطي علي بن يوسـف  .إنباه الرواة على أنباه النحاة  •

  . ١٩٧٣- ١٩٥٠ –اهرة  الق–دار الكتب المصرية  ) . ١٩٨١ت ( إبراهيم 

مطـــابع النـــصر )  هـــ٧٥٤ت(  أبــو حيـــان األندلـــسي محمــد بـــن يوســـف .البحـــر المحـــيط  •

 .ت . ب .  الرياض –الحديثة 

م دار ١٩٨٧ تتــح محمــد طــه الحــاجري)  هـــ٢٥٥ت (الجــاحظ عمــرو بــن بحــر  .الــبخالء  •

 .ب ت .  القاهرة –المعارف بمصر 

وزارة . تــح إبــراهيم شــبوح.  علــي بــن محمـد  أبــو الحـسن الرعينــي.برنــامج شــيوخ الرعينــي  •

  .١٩٦٢ دمشق –الثقافة 

تــــح عبــــد الــــسالم هــــارون )  هـــــ٢٥٥ت (  الجــــاحظ عمــــرو بــــن بحــــر .البيــــان والتبيــــين  •

 . م ١٩٦٨القاهرة . مكتبة الخانجي )  م١٩٨٨ت(

القــاهرة . المطبعــة الــسلفية ومكتبتهــا ) .  م ١٩٥٦ت (  عبــد القــادر المغربــي .ّالبيـــنات  •

 . هـ ١٣٤٤

يـدي ، محمـد مرتـضى الحـسيني بَّ المرتـضى الز.تاج العروس في شرح جـواهر القـاموس  •

 .لكويت ا– مجموعة من المحققين -هـ ١٢٠٥ت 

 أحمـد عبـد تـح)  هــ٤٠٠ت ( ّ الجـوهري إسـماعيل بـن حمـاد .تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  •

 ) . م ١٩٩١ت(الغفور عطار 

تـح أحمـد زكـي باشـا )  هــ٢٥٥ت( عمـرو بـن بحـرالمنـسوب للجـاحظالتاج في أخالق الملوك  •

  . ١٩١٤المطبعة األميرية في القاهرة ) م١٩٣٤ت(

  القــاهرة–دار المعــارف بمــصر ) ١٩٣٨ت(ينــو و نللكــار. تــاريخ آداب اللغــة العربيــة  •

١٩٧٠ . 

تـح محمـد أبـو الفــضل ) هــ٣١٠ت(محمـد بــن جريـر .  الطبـري .تـاريخ الرسـل والملـوك  •

 .١٩٦٩ر المعارف بمصر دا). م١٩٨١ت(إبراهيم 

 . ١٩٥٦ بدمشقالمجمع العلمي العربي. ّ أحمد الفتيح.تاريخ المجمع العلمي العربي •

-١٩٦٣ دمـشق –وزارة الثقافـة ) م١٩٥٥ت( محمـد سـليم الجنـدي.ّتاريخ معرة النعمان  •

١٩٦٧ .  
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مركــز دراســات . محمــد المنجــي الــصيادي .  د.التعريــب وتنــسيقه فــي الــوطن العربــي  •

  . ١٩٨٤ بيروت –لعربية الوحدة ا

القـــاهرة . الـــدار القوميـــة للطباعـــة والنـــشر . ) هــــ٤٤٩ت(.تعريـــف القـــدماء بـــأبي العـــالء •

١٩٦٥ .  

بيـروت . مكتبة لبنـان ) هـ٨١٦ت( السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد .التعريفات  •

١٩٨٥ .  

البهيــة المطبعــة ) .  هـــ٦٠٦ت( فخــر الــدين الــرازي محمــد بــن عمــر .التفــسير الكبيــر  •

 ت. بمصر ب 

تح عز ) .  هـ٥٤٠ت( الجواليقي موهوب بن أحمد .تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة  •

 .  دمشق ب ت –المجمع العلمي العربي  . ١٩٦٦الدين التنوخي ت 

. ّ م نقلـه إلـى العربيـة وعلـق عليـه د١٨٨٣ رينهـارت دوزي ت .تكملة المعـاجم العربيـة  •

  . ١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون . لجمهورية العراقية ا) م١٩٨٤ت(محمد سليم النعيمي 

ــذيل والــصلة  • تــح مجموعــة مــن )  هـــ٦٥٠ت(ّ للــصغاني الحــسن بــن محمــد .التكملــة وال

  . ١٩٧٩ – ١٩٧٠ القاهرة –دار الكتب . المحققين 

تــح عبــد ) هـــ٧٣٩ت(َ القزوينــي محمــد بــن عبــد الــرحمن .التلخــيص فــي علــوم البالغــة  •

 .ب ت .  القاهرة – التجارية ة المكتب–)  م ١٩٤٤ت (الرحمن البرقوقي 

ــه واإلشــراف  • بيــروت . دار التــراث ) هـــ٣٤٦ت(علــي بــن الحــسين . المــسعودي . التنبي

١٩٦٨ .  

 دمـشق –مطبعـة الجامعـة الـسورية ) م١٩٦٦ت( عـز الـدين التنـوخي .تهذيب اإليضاح  •

١٩٥٠ – ١٩٤٨ .  

 المؤسـسة ، مجموعـةتح)  هـ٣٧٠ت  (أبو منصور األزهري محمد بن أحمد .تهذيب اللغة  •

  . ١٩٦٤المصرية العامة 

تــح ) هـــ٤٢٩ت( الثعــالبي عبــد الملــك بــن محمــد .ثمــار القلــوب فــي المــضاف والمنــسوب  •

  .١٩٩٤ دمشق. دار البشائر . وشرح إبراهيم صالح 

م ١٨٨٧ت) قاالـشدي( أحمد فارس أفندي صـاحب الجوائـب .الجاسوس على القاموس  •

 . هـ ١٢٩٩ الجوائب القسطنطينية مط. 
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 القـــاهرة –دار القلـــم ) هــــ٦٧١ت( القرطبـــي محمـــد بـــن أحمـــد .الجـــامع ألحكـــام القـــرآن  •

 . ّ ط مصورة عن طبعة دار الكتب ١٩٦٦

ــــاني  • ــــدين األفغ ــــسلة اقــــرأ ) م١٩٥٦ت(عبــــد القــــادر المغربــــي . جمــــال ال دار ) ٦٨(سل

  .١٩٤٨المعارف بمصر 

. عــالم الكتــب )  هـــ٤٤٠ت(د بــن أحمــد  البيرونــي محمــ.الجمــاهر فــي معرفــة الجــواهر  •

 .ط مصورة . ب ت . بيروت 

 –كتبـة المثنـىم. ط باألوفـست )  هــ٣٢١ت( ابن دريد محمد بن الحـسن .جمهرة اللغة  •

 .  هـ١٣٤٥عن طبعة حيدر آباد . داد بغ

. عمـاد عبـد الـسالم رؤوف . تح د)  هـ٢٤٣ت ( يحيى بن ماسويه .الجواهر وصفاتها  •

  .١٩٧٧القاهرة . لعامة الهيئة المصرية ا

البـابي ) م١٩٨٨ت (تح عبد السالم هارون)  هـ٢٥٥ت (الجاحظ عمرو بن بحر .الحيوان  •

  . ١٩٥٨ القاهرة –الحلبي 

 .هـ٥٩٧العماد األصفهاني الكاتب ت .خريدة القصر وجريدة العصر •

المجمــع العلمــي العربــي بدمــشق ) م١٩٨٥ت(شــكري فيـصل . تــح د. قـسم شــعراء الــشام 

 . م  ١٩٥٩

دار ) م١٩٦٥ت( تـح محمـد علـي النجـار - هــ ٣٩٢عثمان بـن جنـي ت . الخصائص  •

 .  م ١٩٥٢ القاهرة –الكتب المصرية 

 المواعظ واالعتبار  = خطط المقريزي •

إحــــــسان عبــــــاس ترجمــــــة . غوســـــتاف فــــــون غرنبــــــاوم . دراســــــات فــــــي األدب العربــــــي  •

  . ١٩٥٩ بيروت – الحياة ة مكتب–ورفاقه ) م٢٠٠٣ت(

. فــؤاد ســزكين . يــصدره د)  هـــ٦٩٤ت بعــد (محمــد بــن أيــدمر . لفريــد وبيــت القــصيد ّالــدر ا •

  . ١٩٨٨جامعة فرانكفورت . معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية 

)  هــ٧٥٦ت(الـسمين الحلبـي ، أحمـد بـن يوسـف . ّالدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون  •

  . ١٩٨٦ دمشق – دار القلم –أحمد محمد الخراط . تح د

تـح بـشار )  هــ٥١٦ت (الحريـري ، القاسـم بـن علـي . ّدرة الغواص في أوهـام الخـواص  •

 . دمشق .  دار الثقافة والتراث –ّبكور 
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أحمــد طــاهر . د. دور الــشاميين المهــاجرين إلــى مــصر فــي النهــضة األدبيــة الحديثــة  •

  . ١٩٨٣ دمشق –دار الوثبة . حسنين 

تــح الــشيخ محمــد حــسن آل )  هـــ٦٩ت.(عمــرو ظــالم بــن . ديــوان أبــي األســود الــدؤلي  •

  . ١٩٦٤ بغداد –مكتب النهضة . ياسين 

 القـاهرة ب –محمد محمـد حـسين . تح د) .  هـ٧ت ( سميمون بن قي. ديوان األعشى  •

 . ت 

) م١٩٨٤ت(تح حسن كامـل الـصيرفي )  هـ٢٨٤ت (  الوليد بن عبيد .ديوان البحتري  •

  . ١٩٦٣دار المعارف بمصر 

  . ١٩٦٤ بيروت –دار صادر )  هـ٦٥٦ت(زهير بن محمد  الدين زهير ، ديوان بهاء •

تــح ) هـــ٥١٢ت(بــشرح الخطيــب التبريــزي )  هـــ٢٣١ت (حبيــب بــن أوس . ديــوان أبــي تمــام  •

  .١٩٦٥  دار المعارف بمصر–ّمحمد عبده عزام 

نعمان أمين طه . تح د)  هـ٢٤٥ت(شرحه محمد بن حبيب ) . هـ١١٠ت(ديوان جرير  •

  . ١٩٦٩ القاهرة –عارف بمصر دار الم. 

 دار -) ١٩٤٤ت (عبـد الـرحمن البرقـوقي  شـرحه)  هــ٥٤ت (. ديوان حسان بن ثابـت •

  . ١٩٦٦بيروت . األندلس 

 . مخطوط الظاهرية  . ) هـ٥٣٨ت ( محمود بن عمر .ديوان الزمخشري  •

عاتكـــــة الخزرجـــــي . شـــــرح وتحقيـــــق د . ) هــــــ١٩٤ت ( ديـــــوان العبـــــاس بـــــن األحنـــــف •

  . ١٩٥٤ القاهرة –دار الكتب المصرية  . ) م١٩٩٧ت(

. محمـد يوسـف نجـم .  شـرح وتحقيـق د) . هــ٨٥ت(ديوان عبيد اهللا بن قـيس الرقيـات  •

  .١٩٥٨بيروت . دار صادر 

) هـــ٢١٦ت( روايــة عبــد الملــك بــن قريــب األصــمعي ) . هـــ٩٠ت نحــو (ديــوان العجــاج  •

 .ب ت. قدمش.توزيع مكتبة أطلس. عبد الحفيظ السطلي.تح د. وشرحه

مديريـة الثقافـة . حققـه وجمعـه محمـد جبـار المعيبـد ) . هـ. ق٣٥ت(ديوان عدي بن زيد •

  . ١٩٦٥بغداد . العامة 

دريــة الخطيــب ولطفــي . تــح )  هـــ٤٠٠علــي بــن محمــد ت (.ديــوان أبــي الفــتح البــستي  •

  . ١٩٨٩مجمع اللغة العربية بدمشق . الصقال 
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 .بيروت.  دار صادر) هـ١١٠غالب ت همام بن (.ديوان الفرزدق  •

حـسان عبـاس إ. ّحققـه وقـدم لـه د] الـشرح  [ ) . هـ٤١ت(ديوان لبيد بن ربيعة العامري  •

  . ١٩٨٤الكويت ) .  م ٢٠٠٣ت ( 

) ١٩٤٤ت(بــشرح عبــد الــرحمن البرقــوقي )  هـــ٣٥٤أحمــد بــن الحــسين ت ( .ديــوان المتنبــي  •

  . ٢ ط١٩٣٨القاهرة . المكتبة التجارية الكبرى 

تـح محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ) هــ. ق١٨زيـاد بـن معاويـة ت ( غـة الـذبياني ديوان الناب •

  . ١٩٧٧ القاهرة –دار المعارف بمصر / م ) ١٩٨١ت(

)  م١٩٨٥ت(تح شكري فيصل ) هـ. ق١٨زياد بن معاوية ت ( ديوان النابغة الذبياني  •

  .١٩٦٨ دار الفكر –دمشق . 

محمـد . جمعـه وشـرحه وحققـه د)  هــ١٣٠الفـضل بـن قدامـة ت ( ديوان أبي النجم العجلـي  •

 . ٢٠٠٦ بدمشقمجمع اللغة العربية)  م ٢٠٠٧ت (أديب عبد الواحد جمران 

. ّحققـه وعلـق عليـه وجمـع ملحقـه د)  هــ٧٤٩عمر بـن المظفـر ت ( ديوان ابن الوردي  •

 . ٢٠١٠دمشق .  الدار العامرة –مؤسسة الرسالة . أحمد فوزي الهيب 

ــان إلــى لبنــان  • صــالح الــدين المنجــد . تــح د)  هـــ١١٤٣ت(لغنــي النابلــسيعبــد ا. رحلت

 . ١٩٧٩ بيــــروت –المعهــــد األلمــــاني لألبحــــاث الــــشرقية . وأســــطفان فيلــــد ) ٢٠١١ت(

 . يسبادن ف. فرانتس شتاير 

مطبعة . وبالهامش مقاماته )  هـ٣٩٨ أحمد بن الحسين (رسائل بديع الزمان الهمذاني  •

 . م ١٩٢٨هندية بالموسكي بالقاهرة 

تـح وشـرح الـشيخ أحمـد محمـد شـاكر )  هــ٢٠٤محمـد بـن إدريـس ت (رسالة للـشافعي ال •

 .  م ١٩٤٠ – القاهرة – ١ط ) .  م ١٩٥٨ت (

ُعنــي بتحقيقــه والتعليــق )  هـــ٤٤٨ت(ّهــالل بــن المحــسن الــصابئ . رســوم دار الخالفــة  •

  . ١٩٨٦بيروت . دار الرائد العربي )  م١٩٩٥(عليه ميخائيل عواد 

ــ • ت ( لآللوســي البغــدادي محمــود .ي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني روح المعــاني ف

 .ب ت . بيروت .  العربي دار إحياء التراث ) .  م١٨٥٤

مطبعـــة الجماليـــة )  هــــ٥٨١عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا ت ( الـــسهيلي .الـــروض اُألنـــف  •

 . م ١٩١٤بمصر 
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حــاتم . تــح د)  هـــ٣٢٨ ت محمــد بــن القاســم( األنبــاري .الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس  •

 .  م ٢٠٠٤دمشق . دار البشائر  . م٢٠١٣ ت صالح الضامن

شــوقي . تــح د)  هـــ٣٢٤أبــو بكــر أحمــد بــن موســى ت ( ابــن مجاهــد .الــسبعة فــي القــراءات  •

 . ١٩٧٢ دار المعارف بمصر)  م ٢٠٠٦ت ( ضيف 

 هـــ ٤٨٧ تللبكـري أبــي عبيـد ، عبـد اهللا بــن العزيـز، سـمط الآللــي فـي شــرح أمـالي القــالي •

 . ب ت )  مصورةط(دار الكتب العلمية . م١٩٧٨تحقيق عبد العزيز الميمني ت 

أشــرف علــى التعليــق .  هـــ٢٧٩ي أبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى ت للترمــذ. ي ســنن الترمــذ •

  . ١٩٦٥ مكتب دار الدعوة بحمص . )م٢٠٠١ ت (ّ عزت عبيد الدعاسوالطبع

تـــح أحمـــد أمـــين ت )  هــــ٤٢١ أحمـــد بـــن محمـــد ت(شـــرح ديـــوان الحماســـة للمرزوقـــي  •

 القـاهرة ٢لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر ط . ١٩٨٨ م وعبد الـسالم هـارون ت ١٩٥٤

١٩٧٢ .  

تح أحمد )  هـ٣٣٨د تأبو جعفر أحمد بن محم(النحاس . شرح القصائد التسع المشهورات  •

 . ١٩٧٣بغداد . وزارة اإلعالم. الجمهورية العراقية .ّخطاب

تـح ) هــ٣٢٨محمـد بـن القاسـم ت( األنبـاري . الطـوال الجاهليـات شرح القـصائد الـسبع  •

 .  م ١٩٦٣دار المعارف بمصر ) .  م١٩٨٨ت (عبد السالم هارون 

 ٢١٠معمر بـن المثنـى ت (عن أبي عبيدة )  هـ١١٠توفيا  . ( ح نقائض جرير والفرزدقشر •

 م ١٩٩٨أبـو ظبـي . ّالمجمـع الثقـافي. محمد وليـد خـالص . ّمحمد إبراهيم حور ود. تح د) هـ

.  

دار اآلفــاق . فخــر الــدين قبــاوة . تــح د)  هـــ٩٠ت ( غيــاث بــن غــوث  . شــعر األخطــل •

  . ١٩٧٩ بيروت –الجديدة 

 ٢٠١١ت(عبد الكريم األشـتر . صنعة د)  هـ٢٤٦ت. ( شعر دعبل بن علي الخزاعي  •

 . م ١٩٨٣ ٢مجمع اللغة العربية بدمشق ط) م

 ١٠٩٦الخفـاجي شـهاب الـدين أحمـد ت. ّ الدخيل في كالم العرب منشفاء الغليل فيما  •

مكتبـــة الحـــرم الحـــسيني . م خفـــاجي وتعليـــق ومراجعـــة محمـــد عبـــد المـــنعتـــصحيح . هــــ 

 .  م ١٩٥٢التجارية 
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ت . (تـح الـسيد أحمـد صـقر)  هــ٣٩٥أحمـد ت ( ابـن فـارس . الصاحبي في فقه اللغة  •

  .١٩٧٧القاهرة . البابي الحلبي )  م ١٩٧٨بعد 

ّمـصورة عـن )  هــ٨٢١أحمد بن علـي ت( القلقشندي . في صناعة اإلنشا صبح األعشى  •
 . ب ت . الطبعة األميرية 

رودلـف جيـر مــط . الـصبح المنيـر فــي شـعر أبـي بــصير األعـشى واألعـشين اآلخــرين  •

 .  م ١٩٢٧ بيانه –رودلف هلز هوسن 

 .تاج اللغة = الصحاح  •

ــوم  • دار  .لي وأســامة مرعــشلي إعــداد وتــصنيف نــديم مرعــش. الــصحاح فــي اللغــة والعل

  . ١٩٧٤بيروت . الحضارة العربية 

منــاف . هـــ تــح د٣٢١ابــن دريــد أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن ت . صــفة الــسرج واللجــام  •

 . ١٩٩٢ القاهرة. معهد المخطوطات . مهدي محمد 

 ١٣٢٠اآلســتانة )  هــ٣٩٥الحـسن بــن عبـد اهللا ت (  أبـو هــالل العـسكري .الـصناعتين  •

 .هـ 

 القــــاهرة – ٧ م مكتبــــة النهــــضة المــــصرية ط١٩٥٤ أحمــــد أمــــين ت .م ضــــحى اإلســــال •

١٩٦٤ .  

 ١٩٢٧ت(نشره لـويس شـيخو )  هـ٤٦٢ت (  صاعد بن أحمد األندلسي .طبقات األمم  •

 .  م ١٩١٢بيروت . المطبعة الكاثوليكية ) م 

قـرأه وشـرحه محمـود محمـد )  هــ٢٣١ت( ّ محمـد بـن سـالم الجمحـي .طبقات فحول الـشعراء  •

  .١٩٧٤ القاهرة –مطبعة المدني  ) ١٩٩٧ت ( ر شاك

 المجمـع العلمـي العربـي – )م١٩٥٦ت ( عبـد القـادر المغربـي.عثرات اللسان في اللغة  •

  . ١٩٤٩بدمشق 

الــشيخ ناصــيف اليــازجي ت .  هـــ ٣٥٤ت . العــرف الطيــب بــشرح ديــوان أبــي الطيــب  •

 .ط ؟  ب ت .  م ١٨٧١

دار القلـم أحمـد فـوزي الهيـب .  هــ تـح د٣٩٢ ابن جني عثمان ت ) .كتاب ( العروض  •

 .١٩٨٧ - الكويت –
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 دار المعــارف م   ١٩٦٣ محمــود الــسعران ت. د. مقدمــة للقــارئ العربــي علــم اللغــة ،  •

  . ١٩٦٢بمصر 

المؤسـسة المـصرية العامـة )  هــ٢٧٦عبد اهللا بـن مـسلم ت ( ابن قتيبة . عيون األخبار  •

 .  م ١٩٦٣

.  بيروت دار المشرق . م١٩٧٣ ت ائيل نخلة اليسوعيف األب ر.غرائب اللغة العربية  •

 . م ١٩٩٦ / ٥ط 

تــــح عبــــد الكــــريم إبــــراهيم )  هـــــ٣٨٨حمــــد بــــن محمــــد ت ( الخطــــابي .غريــــب الحــــديث  •

  . ١٩٨٢جامعة أم القرى . العزباوي 

عـــدنان صـــفوان . تـــح د.  هــــ ٢٢٤ّ أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم ت .ّالغريـــب المـــصنف  •

  . ٢٠٠٥ بيروت –دمشق . دار الفيحاء . داوودي 

تـح علـي محمـد )  هــ٥٣٨محمود بن عمـر ت ( الزمخشري .الفائق في غريب الحديث  •

ــــابي الحلبــــي  . ١٩٨١البجــــاوي ومحمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهيم ت   القــــاهرة –عيــــسى الب

١٩٧١ .  

 الــشوكاني محمــد بــن علــي ت .فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة فــي التفــسير  •

  . ١٩٩٤ دمشق.  دار ابن كثير ودار الكلم الطيب -   هـ١٢٥٠

ّضـبطه وفـسر غريبـه .  هــ ٤٤٩ المعري أبو العالء عبد اهللا بن أحمـد ت .الفصول والغايات  •
 . ب ت  . بيروت. المكتب التجاري  . م١٩٤٩ ت محمود حسن زناتي

ي ط البـــاب.  هــــ ٤٢٩عبـــد الملـــك بـــن محمـــد ت . الثعـــالبي أبـــو منـــصور . فقـــه اللغـــة  •

 .  هـ ١٣١٨ القاهرة –الحلبي 

ــــات  • ــــصول والغاي ــــصلة للف ــــارس المف ــــادة .  صــــنعة د.ّالفه ــــسيد عب ــــسعيد ال ِال معهــــد . ّ

  . ١٩٩٩/ القاهرة . المخطوطات 

 . ١٩٩٤ إعداد مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي .فهارس كتاب األغاني  •

 . ١٩٦١مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) . ١(في أصول اللغة  •

. دار الــشروق . ّحمــدي الــسكوت .  إعــداد وتحريــر د.قــاموس األدب العربــي الحــديث  •

 .  م ٢٠٠٩القاهرة 
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دار الرائـد العربـي  . )١٩٥٣ت ( الـشيخ أحمـد رضـا .ّقاموس رد العامي إلـى الفـصيح  •

 . م ١٩٨١ بيروت –

بــوالق .  هـــ ٨١٧محمــد بــن يعقــوب ت .  الفيروزآبــادي مجــد الــدين .القــاموس المحــيط  •

١٣٠١.  

 هــ وضـع حواشـيه محمـد أمـين ٤٢٨ ابن سينا الحسين بن علي ت .القانون في الطب  •

  . ١٩٩٩روت بي.  دار الكتب العلمية –الضناوي 

 .  م١٩٦١ – دار المعارف بمصر – )١٩٧١ت (سامي الدهان.  د.ومعاصرون قدماء  •

تح الحساني .  هـ٥٠٢ الخطيب التبريزي يحيى بن علي ت .الكافي في العروض والقوافي  •

 .  م ١٩٦٩ القاهرة. معهد المخطوطات . حسن عبد اهللا 

محمـــد أحمـــد . تـــح د.  هــــ ٢٨٦ّ المبـــرد محمـــد بـــن يزيـــد ت .الكامـــل فـــي اللغـــة واألدب  •

 .  م ١٩٨٦مؤسسة الرسالة بيروت  . الدالي

 هـــ تــصوير مكتبــة ١٣١٦ط بــوالق .  هـــ ١٨٠ ســيبويه عمــرو بــن عثمــان ت .الكتــاب  •

 .اد  بغد–المثنى 

تــح عبــد الــسالم محمــد هــارون ت  . هـــ١٨٠ســيبويه عمــرو بــن عثمــان ت  .كتــاب ســيبويه  •

 .  م ١٩٧٧ – ١٩٦٦دار القلم بالقاهرة ثم الهيئة العامة .  م ١٩٨٨

 بيـــروت –المطبعـــة األمريكانيـــة  ) .العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـــد ( الكتـــاب المقـــدس  •

١٩٠٩. 

ًكـان حيـا .نوي محمـد بـن علـيّالتهـا. كشاف اصطالحات العلوم والفنون • تقـديم .  هــ ١١٥٨ّ

جورج . عبد اهللا الخالدي د. د. علي دحروج . ترجمة د. العجم رفيق ٕواشراف ومراجعة 

 .  م ١٩٩٦ناشرون . مكتبة لبنان . زيناتي 

. الزمخــشري.  وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل التنزيــلالكــشاف عــن حقــائق غــوامض •

 المكتبـــة  . وضـــبطه وصـــححه مـــصطفى حـــسين أحمـــدّ هــــ رتبـــه٥٣٨محمـــود بـــن عمـــر 

 .  م ١٩٥٣القاهرة . التجارية الكبرى 

. العجلـوني . النـاستهر مـن األحاديـث علـى ألـسنة ّكشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشـ •

 –مكتبــة التــراث اإلســالمي .  هـــ بإشــراف أحمــد القــالش ١١٦٢إســماعيل بــن محمــد ت 

 .  ب ت –حلب 
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. م١٨٩١ الـشيخ إبـراهيم األحـدب ت .ن رسـائل بـديع الزمـان كشف المعاني والبيان مـ •

 .  م ١٨٩٠ بيروت –مط اليسوعيين 

. روت  بيـ–دار العربيـة . مـروان المحاسـني .  د.الكلمات اإليطاليـة فـي لغتنـا العاميـة  •

 . ب ت 

 م ١٩٧٢محمد صالح الدين الكـواكبي ت . د. الكلمات الدخيلة على العربية األصيلة  •

 .  م ١٩٧٦ العربية بدمشق مجمع اللغة. 

دار طــالس دمــشق . جهينــة نــصر علــي .  د.الكلمــات الفارســية فــي المعــاجم العربيــة  •

٢٠٠٢.  

 .دمشق ب ت. مط كرم.  هـ١٤٢ ترجمة عبد اهللا بن المقفع ت ، بيد با.كليلة ودمنة  •

ن لجرجــاني القاضــي أحمــد بــل) ٕالمنتخــب مــن كنايــات األدبــاء واشــارات البلغــاء ( .الكنايــات  •

ت ( عنــي بتــصحيحه الــسيد محمــد بــدر الــدين النعــساني الحلبــي .  هـــ ٤٨٢ي ت محمــد الثقفــ

 .  م ١٩٠٨  القاهرة–مط السعادة  ) . ١٩٤٣

ــــات  • مــــع كنايــــات .  هـــــ ٤٢٩ للثعــــالبي ، أبــــو منــــصور عبــــد الملــــك بــــن محمــــد .الكناي

 . الجرجاني السابق ذكره 

. دار صــادر .  هـــ ٤٤٩عبــد اهللا ت ّ المعــري أبــو العــالء أحمــد بــن .لــزوم مــا ال يلــزم  •

 .بيروت ب ت 

 . بيروت –ر دار صاد . ٧١١ ابن منظور محمد بن مكرم ت .لسان العرب  •

صـالح .تـح د.   رواية ابن حسنون المقرئ بإسـناده إلـى ابـن عبـاس .اللغات في القرآن  •

 . م ١٩٧٢ –بيروت . دار الكتاب الجديد  . ٢٠١١الدين المنجد ت 

 تـح ١ج.  هـ١١١١ّالمحبي محمد األمين ت . ي المضاف والمضاف إليهّما يعول عليه ف •

ـــشافعي . مراجعـــة د. محمـــد حـــسن عبـــد العزيـــز . د مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة . حـــسن ال

. أمـين علـي الـسيد.  ومراجعـة دفتحي جمعة وعبد الوهـاب عـوض اهللا.  تح د٢ج . ٢٠٠٣

 . القاهرة . مجمع اللغة العربية 

ي تــح محمـد محيــ.  هــ ٥١٨أبـو الفــضل ت  الميـداني أحمــد بـن محمــد .مجمـع األمثــال  •

 . مكتبة المثنى ببغداد –)  م١٩٧٣ت (الدين عبد الحميد 
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( عـدنان الخطيـب . د. ً مجمع اللغة العربية في خمسين عاما .المجمع العلمي العربي  •

 . م ١٩٦٩دمشق ) ١٩٩٥ت

فلهلــم = ن الــورد البروســي ولــيم بــ)  هـــ١٤٥ديــوان رؤبــة ت  (.مجمــوع أشــعار العــرب  •

 .  م ١٩٧٩ بيروت –دار اآلفاق الجديدة .  م ١٩٠٩اكفرت ت 

 القاهرة –دار الكتاب العربي )  م١٩٧٤ت ( محمد أبو زهرة .محاضرات في النصرانية  •

 .  م ١٩٦١

 بن عطية تعبد الحق .  ابن عطية األندلسي .العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  •

  .١٩٩١ – ١٩٧٧دولة قطر . عليق الرحالي فاروق ورفاقه تح وت.  هـ ٥٤١

) . هـــ٦٠٦ت( فخــر الــدين الــرازي محمــد بــن عمــر .المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه  •

 . م١٩٩٢ بيروت – مؤسسة الرسالة –طه جابر فياض العلواني . دراسة وتحقيق د

مـن مجموعـة .  علـي بـن إسـماعيل ) .هــ٤٥٨ت(المحكم والمحيط األعظم البـن سـيده  •

  .٢٠٠٣ القاهرة –معهد المخطوطات العربية . المحققين 

 .١٩٨٣ بيروت –مكتبة لبنان .  م ١٨٨٣ المعلم بطرس البستاني ت .محيط المحيط  •

 –دار الفكـــر . ّط مـــصورة  ) ٤٥٨ت (  ابـــن ســـيده علـــي بـــن إســـماعيل .المخـــصص  •

 . م ١٩٧٨بيروت 

.  دار المعجـــم العربـــي–  م١٩٩٧ عبـــد اهللا العاليلـــي ت / .معجـــم وســـيط / المرجـــع  •

 . م ١٩٦٣بيروت 

عنـي بـه .  هــ ٣٤٦علـي بـن الحـسين ت .  المـسعودي .مروج الذهب ومعادن الجوهر  •

 .م٢٠٠٥ بيروت –دار المعرفة . محمد هشام النعسان وعبد المجيد طعمة حلبي 

الــسيوطي جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ت  .المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا  •

 محمد أبو الفضل إبراهيم ت – علي محمد البجاوي –تح محمد أحمد جاد المولى . ـ  ه٩١١

 . ب ت. ط البابي الحلبي بالقاهرة  .١٩٨١

ــافع بــن األزرق  • . تــح د)  هـــ٦٨ت ( عــن عبــد اهللا بــن عبــاس ) . هـــ٦٥ت (مــسائل ن

  . ١٩٩٣ّ الجفان والجابي ،محمد أحمد الدالي

.  هــ تـح د٧٦٩عقيـل عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن ت  ابن .المساعد على تسهيل الفوائد  •

 . م ١٩٨٤مكة . جامعة أم القرى . محمد كامل بركات 
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 ب ت . دار المعارف بمصر  . ١٩٨١ نجيب العقيقي ت .المستشرقون  •

حيـدر .  هــ ٥٣٨الزمخشري محمود بـن عمـر ت ) مصور  ( .المستقصى في األمثال  •

 . م ١٩٦٢آبادر الدكن 

 .ط مصر  .  هـ٢٤١ بن حنبل  ت  أحمد.مسند أحمد  •

 .دار الفكر بدمشق. ط.  هـ ٢٤١ اإلمام أحمد بن محمد حنبل ت .مسند أحمد  •

َعلــُ المالمــشوف •  العكبــري عبــد اهللا بــن .م فــي ترتيــب اإلصــالح علــى حــروف المعجــم ْ

 .  م١٩٨٣ –جامعة أم القرى . تح ياسين محمد السواس .  هـ ٦١٦الحسين ت 

. ترجمـــة نجـــم عبـــد اهللا مـــصطفى .  هـــانس كنـــدرمان .عـــرب مـــصطلح الـــسفينة عنـــد ال •

 .أبو ظبي . المجمع الثقافي 

.  م ١٩٦٨ األميــر مـــصطفى الـــشهابي ت .المـــصطلحات العلميـــة فـــي اللغـــة العربيـــة  •

 . م ١٩٨٨مجمع اللغة العربية بدمشق 

ومحمـد . تح أحمد يوسـف نجـاتي .  هـ ٢٠٧يحيى بن زياد ت .  الفراء .معاني القرآن  •

 م ١٩٧٢ – ١٩٥٥دار الكتـب المـصرية ثـم الهيئـة العامـة .  م ١٩٦٥ النجـار ت علي

. 

 محمـــود . هــــ ١٢٠٥َّمعجــم أســـماء النباتــات الـــواردة فـــي تــاج العـــروس للزبيــدي ت  •

 .١٩٦٥. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر . مصطفى الدمياطي 

.  مركـز الملـك فيـصل  . م٢٠٠٥ ت  خيـر الـدين شمـسي باشـا.معجم األمثال العربيـة  •

 . م ٢٠٠٢الرياض 

 .  بيروت – دار صادر – ٦٢٦ ياقوت الحموي ت .معجم البلدان  •

. إعـداد وتحقيـق د.  م ١٩٣٠أحمـد تيمـور ت  .معجم تيمور الكبيـر فـي األلفـاظ العاميـة  •

 . م٢٠٠١ القاهرة.  دار الكتب والوثائق القومية –ّحسين نصار 

المستشارية الثقافية للجمهورية . محمد التونجي ،  د. عربي – فارسي .المعجم الذهبي  •

  . ١٩٩٣دمشق . اإليرانية 

تح عبد الستار أحمد فراج .  هـ ٣٨٤محمد بن عمران ت .  المرزباني .معجم الشعراء  •

 . م ١٩٦٠دار إحياء الكتب العربية  . ١٩٨١
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 هــ ٥٧١ت . البـن عـساكر علـي بـن الحـسن . دمـشق معجم الشعراء من تاريخ مدينة  •

حـــسام الـــدين فرفـــور وريـــاض عبـــد الحميـــد مـــراد ومحمـــود األرنـــاؤوط ونـــزار أباظـــة . د. 

 .  م ٢٠٠٨-١٩٩٩دار الفكر بدمشق  . ٢٠٠٨شاكر الفحام ت . بإشراف د

 . ١٩٦٨مــصطفى الــشهابي ت . فــي مــصطلحات العلــوم الزراعيــة . معجــم الــشهابي  •

 . م ١٩٧٨ لبنان ةمكتب

ــــسفي  • بيــــروت . دار الكتــــاب اللبنــــاني .  م ١٩٧٦ا ت جميــــل صــــليب.  د.المعجــــم الفل

 .  م ١٩٧٣

ــر  • -١٩٧٠) . إلــى نهايــة حــرف الــذال (  مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة .المعجــم الكبي

 . م ٢٠٠٧

المكتــب .  إعــداد منــذر محمــد ســعيد أبــو شــعر .١٩٩٧معجــم محمــود محمــد شــاكر ت  •

 . م ٢٠٠٧اإلسالمي بيروت 

.  م ١٩٣٢ يوســف اليــان ســركيس الدمــشقي ت .بــة ّمعجــم المطبوعــات العربيــة والمعر •

 . م ١٩٢٨مصورة عن ط . بيروت . دار صادر 

و ي ب )  م ١٩٣٩ت ( ي ونــسنك . أ. المعجــم المفهــرس األلفــاظ الحــديث النبــوي  •

 . م ١٩٦٧ليدن . بريل . منسنج ي بروخمان 

وروجعت  . ّ ضبطها ورتبها محمد سعيد اللحام.المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  •

 .  م ٢٠٠٨ بيروت –دار المعرفة  . ١٩٦٨على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ت 

المجمــع العلمــي  . م٢٠٠٦ ت  الــشيخ محمــد حــسن آل ياســين.معجــم النبــات والزراعــة  •

  . ١٩٨٦العراقي 

 .ب ت.  طهران–المكتبة العلمية .  العربية بالقاهرةمجمع اللغة .المعجم الوسيط •

موهـوب بـن أحمـد ت .  الجـواليقي .م األعجمـي علـى حـروف المعجـم ّالمعرب من الكال •

 ١٩٦٩ القـاهرة – م مـط دار الكتـب ١٩٥٨تح الشيخ أحمد محمد شاكر ت .  هـ ٥٤٠

 . م 

موهـوب بـن أحمـد ت .  الجـواليقي .ّالمعرب من الكالم األعجمـي علـى حـروف المعجـم  •

 . م١٩٩٠دمشق . دار القلم . تح ف عبد الرحيم .  هـ ٥٤٠



 ٥١٨

دمـــشق . دار طـــالس . جهينـــة نـــصر علـــي . ّلمعـــرب والـــدخيل فـــي المعـــاجم العربيـــة ا •

 .  م ٢٠٠١

 .  هـ٧٧١السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ت  .معيد النعم ومبيد النقم  •

 م١٩٠٣ ت تح فـان فلـوتن.  هـ ٣٨٧محمد بن أحمد ت .  الخوارزمي .مفاتيح العلوم  •

 –الفـاهرة . الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة . لعزيـز ّقدم هذه الطبعة محمـد حـسن عبـد ا. 

 . م ٢٠٠٤

المطبعـــة الميمنيـــة .  هــــ ٦٢٦ت . يوســـف بـــن أبـــي بكـــر .  الـــسكاكي .فتـــاح العلـــوم م •

 .  هـ ١٣١٨. بمصر 

 . م١٩٨٨ هارون ت تح عبد السالم.  هـ ٣٩٥ أحمد بن فارس ت .مقاييس اللغة  •

  .COالمكتبة الشاملة  •

ــه اللهجــات • ــات مالمــح فــي فق  دمــشق –دار شــمال . محمــد بهجــت قبيــسي .د.  العربي

 . م ١٩٩٩

  .١٩٥٦ بيروت –ة الكاثوليكية المطبع. المنجد في اللغة واألدب والعلوم  •

 ٩١١الـسيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ت  .ّالمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب  •

 .ب ت  . المغرب. التهامي الراجحي الهاشمي . تقديم وتحقيق د

 ٩١١الـسيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ت . ّفيما وقـع القـرآن مـن المعـرب ّالمهذب  •

 . م ٢٠١١حمص . تح ودراسة عبد الجليل زكريا 

المقريـزي أحمـد بـن علـي ت ) خطـط المقريـزي ( المواعظ واالعتبـار بـذكر الخطـط واآلثـار  •

 .  هـ ١٢٧٠ًدار التحرير نقال عن طبعة بوالق .  هـ ٨٤٥

ـــة موســـوعة حلـــب  • . إعـــداد محمـــد كمـــال . م ١٩٧١األســـدي خيـــر الـــدين ت . المقارن

  . ١٩٨٧جامعة حلب 

 .دمشق .  هيئة الموسوعة العربية .الموسوعة العربية  •

ّحققـه وشـرحه وقـدم .  هــ ٢٨٢ أبو حنيفة الدينوري أحمد بن داود ت ) .كتاب ( النبات  •
 . م ١٩٧٤فرانز شتاينر بفيسبادن . له برنهارد لفين 

مـن علمـاء القـرن التاسـع (  البـدري عبـد اهللا بـن محمـد .األنام فـي محاسـن الـشام نزهة  •

 .  هـ ١٣٤١السلفية بمصر ) .  هـ ٨٤٧ولد 



 ٥١٩

تــح عبــود الــشالجي ت .  هـــ ٣٨٤ التنــوخي المحــسن بــن علــي ت .نــشوار المحاضــرة  •

 .  م ١٩٧١ م بيروت ١٩٩٦

.  هــــ ٦٠٦محمـــد ت  ابـــن األثيـــر المبـــارك بـــن .النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث واألثـــر  •

 .   هـ ١٣٢٣. المطبعة الخيرية بمصر 

ّهدى مهـاة الكلتـين وجـال ذات الحلتـين  • .  هــ ٦٩٨= ابـن النحـاس محمـد بـن إبـراهيم . ّ

 .  م ٢٠٠٩بيروت . دار صادر . تركي بن سهو بن نزال العتيبي . تح د
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 ٢٢٠ ...............................................................ّالمعرب عربي أو بمنزلته  •

ًقد يكون المعرب فصيحا  • ّ............................................................... ٢٢٦ 

 ٢٣٤ .....................................................ّطائفة من معرب كالم الفصحاء  •

 ٢٤٧ ........................................................................................ّالمولد  •

 ٢٥٩ .......................................................................ّالمحدث أو العامي  •

 ٢٧٠ ........................................................................................الخاتمة •

 ٢٧٥ ........................................................................................   تنبيه  •

 ٢٧٦ ..........................................................بحث لغوي وكتاب جديد فيه  •

 ٢٨١ .....................................وكيف كان يقع على ألسنة العرب : ّالمعرب  •

 ٣٠٦ ..........................................................................تعريب األساليب  •

 ٣٣٢ ..............................................ّأقوال المتقدمين في المعرب والتعريب  •

 ٣٣٢ .................................................................................رأي الجاحظ  •



 ٥٢٢

 ٣٣٣ ...........................سلطنا عليها التعريب الكلمات األعجمية إذا تكاثرت  •

 ٣٣٤ ............................................................سيبويه والتعريب والمعربات  •

 ٣٣٥ ....................................................................الثالث واحدة اللغات  •

 ٣٣٦ ............................ّهل يشترط في المعرب أن يكون على أوزان العرب  •

 ٣٣٧ ..........................................................الدينوري والكلمات األعجمية  •

 ٣٣٩ ......................................................................................مالحظة  •

 ٣٤٠ ............................................أقوال المعاصرين في المعرب والتعريب  •

 ٣٤٠ .....................................................................أحمد فارس الشدياق  •

 ٣٤٥ .........................................................يعقوب صروف في المقتطف  •

 ٣٤٧ ..............................................................................ومرزح مسرح  •

 ٣٤٩ .......................................................................أحمد فتحي زغلول  •

 ٣٥٠ ..........................................................بستاني في اإللياذة سليمان ال •

 ٣٥٢ ..........................................................................عبد اهللا البستاني  •

 ٣٥٤ ..................................................................الكرملي األب أنستاس  •

 ٣٥٦ ...............................................................................بندلي جوزي  •

 ٣٥٨ ........................................................طه حسين في مناقشة الرافعي  •

 ٣٦٠ ..................................................................................أحمد أمين  •

 ٣٦٢ ........................................................................ماري زيادة اآلنسة  •

 ٣٦٣ ........................................................موانيذ وطبرزين : فوائد منثورة  •

 ٣٦٦ .............................................حرف السين أو الصاد في آخر الكلمة  •

 ٣٦٧ ...............................................................ّمعرب طريقة في تحقيق ال •

 ٣٦٨ ......................................ّطائفة من المعربات عن السريانية واليونانية  •

 ٣٧٠ .............................................................والفرشخة وأصلهما الفرسخ  •

 ٣٧٢ ...............................................................................أعرابي أستاذ  •



 ٥٢٣

  ٣٧٣ .............................................................ّالمعرب في شعر األعشى  •

  ٣٧٤ .........................................................ّومن استعمال بلغائنا للمعرب  •

  ٣٧٥ .....................................................................كلمة دهليز وتحليلها  •

  ٣٧٥ ................................................................................كلمة الكلس  •

  ٣٧٨ .....................................ّبعض ما جاء في شعر المعري من المعرب  •

  ٣٨٠ ........................................................الفرند والبندق والفندق والفنداق  •

  ٣٨١ ...................................................................الزردوم بمعنى البلعوم  •

  ٣٨٣ ......................................................................ّطائفة من المعربات  •

  ٣٨٥ ..........................................................................شاجرد أو شاقرد  •

  ٣٨٦ .......................................................................كلمة المرج فارسية  •

  ٣٨٧ ..........................................................................معربة " جد"كلمة  •

  ٣٨٨ .....................................................................الفارسية " آيين"كلمة  •

  ٣٩٠ .............................................................ّمن المعربات " قوش"كلمة  •

  ٣٩١ ....................................................................كلمة فاثور األعجمية  •

  ٣٩٢ .........................................................................................دروغ  •

  ٣٩٢ .........................................................................ردق والجرادق الج •

  ٣٩٤ .............................................................................جهار الفارسية  •

  ٣٩٧ .......................................................................الفصل في القضية  •

  ٤٠٣ .............................................................................الفهارس الفنية  •


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf



