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 فاتحة العدد
 

ةدلم  ُ  الادسَ ع رَدلع لةِ دلم الةِةدعم الع ةلدلم الة،    هذا هو العدد

هس الةِةدع  اللدو،ع  يهدي ُّ د    التمي ر 
َع ناسيلادس سةَدلع ب،دو   ي صدم بدل

هس القلار  اللابدعع رَدلع  يالتاهلدا  الَدسبعع رَدلع   يثال ع  َقسالت   ييف صدرم

.  ييف ذي ماس طسئفٌل ََ أسهسرم الةِةعم

لَ كددس ددس به،ددو م ُّع ددل م ال ةددلم العلبلددلم ل اددسطقم ُ  َاتصب ن هددذا العددد

ُ   ألدلع أن   هس  بسلتعسينم َعع َعادم ال ةدلم العلبلدلم بِسَعدلم الة دعم ٍدعو بةللم

ل  ُّعْلقع إلدى  –ر ى كثلُّماس  -اله،و ع التي يرُْت إلى الةِةعم يالةعادم 

ِم الدذت ُّعحةدإ  إللدا   الةقهدو
ِّ

دوب ب،ثعدلَ  ُرنلم اله،ثم الع ةي ٍم الةِ دل  

هةس. لع أيد 
َم  ن 

 ٌِ دد    بسلةدل   يهدو  دو ِم : إن ادس ذات   ِ  رَ الةِ لم َ يقو َع َع الاسسم 
يَم

ص،لٌإ ََ يلث  الِة ل   ل ااس ال ن هسلغ  يف ذلع  ينليد  أْن ي ونع اله،ث  

ُم  ب،ث،ددس  يأٍدد وب،س   ِم  يأن ندداا ع ب ةددلم ال ددس  يف ََددتوام الةدد َو
 

الع ةددي

ا.يإيِس  ز،

دْ  بدا الهع دوب  ٍ  رة  ُ  هوع يف َوضدو لارع الذت اِتةلع ر لا العد إن  القع

. ٍع ر ى األلَالم  يِس

ددل  ر لددا  يَااددس   الةِةددعم يف َثددلم هددذا أْن ياتددلع إلددى ُّاددليه  ي ،ةع

ال  فظ   ييعِتاد  يف ذلع َس أَ اعا  انحال ،س ََ ٍعلم العلبللم  يأن اس ال ُّعِز  
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ُم َال   لة ب رَ إيِس ٍع ر ى األلَالم  يإناي أرع يهي ينادل   –وتٍّ لةس ِس

فددلَ  –نتددل  سسصددٌل  َع الةثق  ُ  يونددد  أٍدد وٌ  ِددسئٌع َ،دددٌ  بددل أنددا ال ي ددس

ت ددس م  لددل  لددا َاددلٌ  ن،ددوتَّل يلةددوتَّل إال  أْن ي ددونع ُّلنةددل، سسط ددل،  يال  

.
ٍّ

 ل ال،  أرِةي

أع ع ر لدا الةِةدع   ُع   أرادي التلَدللع يإاادسرع ٍدعلم العلبلدلم  يهذا َدس 

َع  د س ال ُّ    س ٍسئة، يأن اس ال ُّعِز  رَ ُّص،لإم األٍسللبم الة،دثلم ُّص،ل،،

. ُِّرسءع ِم َس هو أفصدإ    فلا يال ا ا بمسٍتعةس َم ي الةِةع  يف الو  م نف يي وصم

 يَس ال سالفع فلا.

ت الةِ دددلم  دددلَ  يََتَدددسرم لع ال  ل هدددسيثملَ  يالفسيصم ددد ع   يهل دددلم ِع

دَ أردسنع ر دى  َع عل  الزايدتِّ  يل دلِّ  هس  يلدار م الةِ لم الَلخم ََم ُّ،ليلم

.. نَلم   العم  م  يلو بَحلم ك ةل 

ِع يال  ْونع  ال إلاع إال  هدو  يال يدو اْا  نَتةد  العع
 التوفلقم  يَم

 
يال  يلي

  و ع إال  بما.

 يبرحلعبدالعزيز بن علي اأ.د.  

 



 :األولالقسم 

 

القرارات 
 التنبيهاتو
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 :(1)للمجمع عشر الرابعالقرار 

ونحوه  «اإلخوةُ الكرامُ»إجازة األسلوب الشائع 

 في سياق النداء

 

ُُعلىُرسولُ ُوالسالمُ ُهللُوالصالةُ ُالحمدُ 
 
َهُوصحب ُ،ُوعلىُآل ُاهلل نُهُوم 

 :وااله،ُوبعدُ 

ُالمُ  ُأعاله،ُورُ فقدُدرس  ُالمذكور  ُالموضوع  ُالمناقشَ ُ ُبعَدُ -ىُأُ جمع 

ُعلىُالمُضُ رُ والعُ  ُماُشاعُ ُ-همنُوغيرُ ينُمنُالمجمعييُ ختص  علَىُُإجازة 

ُ–همُنُنحَوُقَول ُمَ ُواألقَالمُ ُاأللسن ُ  ُُيفُسَيا   َ»رفًعَا:ُُ-الخطَا   ُالس  ادة 

ُ»،ُو«الكرامُ  ُالحاض  عَنُُدُ رُ ذلَ ُعلَىُمَاُوُ ُحمَ ُ ُ؛ُإلمكَانُ «روناإلخوة 

ُ ََُالعََر   ََالمُ ُداءُ يفُن  َََحل  وُ ُدونُ ُ«أل»ىُب
ُُ،ُمََعُدقََد رُ صََل ُ  ،ُالنََداءُ ُحََذ  

ُى.المعن ُُضوح ُ،ُووُ سُ بُ اللُ ُأمنُ ُبشرطُ 

ُُلواقعُ ُويفُذل ُمجاراةُ  ُعلىُالناسُ شائعُ ُلغوي  ُعمُ ُيفُأمرُ ُ،ُوديسير  ت 

هُل غو ًّاوى،ُوُ لُ بهُالبُ  ُدخر ج  ن 
ُ.  مك 

ُالموفُ ُواهللُ  قُوالهاديُإلىُس 
ُ.السبي ُ ُواءُ 

ُ

 

                                 
ُلمطالع ُحيثّياتُالقرار،ُ رجىُمراجع ُالرابط:ُ(1ُ)

http://www.m-a-arabia.com/site/21630.html 
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 الموفي عشرينالتنبيه 

 ها، ونطق«مئة»فائدة تتعلق بألف 

 

، ولىالر  لاِلب و الح ِب 
ِ
ُُ لىالر ولال ِا اهلل ، والصالُة والسالال

ِ
الحمُد هلل

 وَمن وااله، وبعُد:

َ َكِة العاَلمّيِة ُين ُِّب َلىر أّن كِتاَبَة  َغِة العربّيِة لىر الشَّ  لفظِ فإّن َمْجَمَع الىُّ

ميِم أو بِدونِها أمر مختىف فيب. ولكنَّ الَخطالأ الَمْحالَ  بألٍِف َبْعد ال «مَِئة»

الذي ين غي التَّنْ يُب لَىْيب وَتجنُُّ ب ه  قِراَءُتها بألٍف حيُث ُيجَعُل لميِم المائِة 

الالا أن ايفلالالف ا الكتابالالة منط قالالة  وهالالذا  طالالأ ال  -بعالالد فتِحهالالا – َمالالدت ت هم 

 ال وَة  رُ غيِّالال يُ  الكىمالةِ  لالمِ  الَف ا ُوج ِب َتجنُّ ِب  فإّن اال تالَف ا و

ُْ َلم ُتْثَ ْت. الىفظِ   ، إْذ ال ُتنطُق ايفلُف ل اٌء ُأْث َِتْت َوْلمًا أ

ُُ النطالالِق الصالالحيِظ لىفالالظِ  َيِجالالُ  ذلك لاِلال المالاليم  بقالالراءةِ « مئالالة» التالالما

 مكس وة، ال ممدودة  بايفلِِف.

ال يِل، و الالىَّر اهلُل لىالالر محمالالٍد  الُق والهالالادي إلالالر َلالال اء السَّ واهلُل الم فِّ

 ولىر  لِب و ح ِب ولىََّم.
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 :الثانيالقسم 

 البحوث
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(1) 

المعرب والدخيل في المصباح 

 المنير للفيومي

 ()دراسة ومعجم
 

 صفاء صابر مجيد البياتي .أ

 

 م1980، من مواليد: عراقي 
  حاصل على شهادة الماجستير يف اللغة العربية

مننننن  ليننننة امدا  بمامعننننة الموصننننل عننننام 

 .م، و ان األول على دفعته2010
 ،يمينننند الن ما)يننننة )اللغننننة األم(، والعربيننننة 

 والن ية الحديثة، والعثما)ية.
  لنننه ابحنننار ميف نننووة يف اللغوينننا ، وبع نننها

 .ميف وو يف اعداد سابقة من مملة المممع
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 ييوملفاملعرب والدخيل يف املصباح املنري ل

 )دراسة ومعجم(

ص  الـُملخَّ

خيلة  بة والدَّ يسعى هذا البحُث إلى استقراء األلفاظ المعرَّ

  (ح الميفيرالمصبا)يف  تا  واستقصائها 
ّ
المتوفَّى سيفة )للفيُّومي

 هن(.770

وقد جاء البحُث يف قسمين: األول للدواسة والثاين للمعمم. اما 

صيفاه  القسم األول فقد اشتمل على خمسة مباحث: األول خصَّ

للمعطيا  اإلحصائيَّة. والثاين بيَّيفا فيه مقاييس الحكم. والثالث تيفاوليفا 

ابع َحَصر)ا فيه المواود المعتمدة. والخامس  فيه معالم المعالمة. والرَّ

الليَّة.  صيفَّفيفا فيه األلفاظ على الحقول الدَّ

بة  بيفا فيه األلفاظ المعرَّ يف حين تمثَّل القسُم الثاين بالمعمم الذي وتَّ

خيلة ترتيًبا همائيًّا ابتثيًّ و ا على ما هي عليه، وقميفا بتوثيق )صوص هذه الدَّ

المعتمدة، ثم اتبعيفاه بخاتمة بأهم ما األلفاظ وضبطها من مصادوها 

توصل إليه البحث من )تائج. ثم ثبٌت بالمصادو والمراجع التي افاد ميفها 

 البحُث.
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ABSTRACT 

The Arabicized and The Foreign Words in The 

Book of AL-Misbah AL-Muneer (The shinnig Lamp) 

by AL-Faiwmi (died 770 Hijri). 

-Study and Lexicon- 

This research seeks to extrapolate the survey words 

Arabized and The Foreign Words in the book (The 

shinnig Lamp) of AL- Faiwme (died 770 AH). 

The research came in two parts: the first study and the 

second lexicon. The first section has been included on 

five topics: first we assigned the statistical data. Pena 

and the second in which the referee standards. And 

third we dealt with the treatment parameters. And 

fourth restricting the approved resources. Our brand 

and the fifth in which the words Remember the fields. 

While the second section represents a dictionary 

which arranged the words Arabized and exotic 

arrangement alphabetically Optthia on what they are, 

and we have documented the provisions of these terms 

and tuned from specific sources, and then we have 

followed conclusion of the most important findings of 

the research results. Then proven sources and 

references that have served the search. 
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مة  المقدِّ

الم على سيِّد المرسليَن، )بّييفا  الة والسَّ  و ِّ العالمين، والصَّ
ِ
الحمُد هلل

ٍد وعلى آله وصحبِه ومن اتَّبعهم إلى يوم الديِن، وبعُد:  محمَّ

خيل باهتمام العلماء وعيفاية  فقد حظيت ظاهرة المعرَّ  والدَّ

والمصادو الناثيَّة الداوسين، وُدِوسْت ق اياها يف ا ثر المعاجم العربيَّة، 

واللغويَّة. وقد استقرَّ مفهوم المعرَّ  عيفد اغلب الباحثين والداوسين بأ)َّه 

ع بألسيفتهم وُغيِّر يف  ّ المستعمل يف العربيَّة بعد ان ُطوِّ
اللفظ األعممي

بيفيته بالزيادة او الحذف او اإلبدال؛ ليوافق اصول  المهم، ويكون 

  شبيًها بألفاظهم. يف حين ا)تهى
ّ
خيل إلى ا)َّه اللفظ األعممي مفهوم الدَّ

المستعمل يف العربيَّة  ما هو يف لغته األصليَّة من غير تغيير
(1). 

ْحب إلى المصباح  ّ الرَّ
ساقيفي البحُث واالطالُع يف النار المعممي

ا لم تتَّمه إليه هذه الدواسا ، ولم تلَتِفت إليه  ّ فوجدتُّه ممَّ
الميفير للفيُّومي

لذا عقد ُّ الَعْزم على دواسته، والوقوف على ابعاد  ؛ماما تلك االهت

                                                           

، وفقنه اللغنة 314-313، وفقنه اللغنة العربيَّنة للزيندي: 72-71ييفظر:  الم العر :  ( 1)

. والمعمنم 71دواسنة ومعمنم:  -، والمعرَّ  والدخيل يف  تنا  العنين91لل امن: 

خيل يف  تا  هتذيب اللغة 31الوسيط:  . 23-21دواسة ومعمنم:  -، والمعرَّ  والدَّ

الغيلي يف معايير التفريق بييفهما مستقصًيا يف محمد  بن وقد افاض الباحث عبد المميد

ذلك اقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، ييفظر: األلفاظ الدخيلنة إشنكالية النجمنة 

 .29-15اللغوية والح اوية: 
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 يف التعامل مع هذه 
ّ
خيل فيه، لمعرفة طريقة الفيُّومي المعرَّ  والدَّ

، وهو 
ّ
ر به غريَب ال رح الكبير للرافعي الظاهرة؛ ألنَّ معمَمه هذا فسَّ

ا من الن ، فهو بذلك يمثِّل جزًءا مهمًّ ّ
ار  تاٌ  يف فروع الفقه ال افعي

المعممي المختص، بوصفه )موذًجا لمعاجم الفقه، فتك ُف دواسُته 

عن التداخل اللغوي الفقهي والتأثير والتأثر المتباَدل بييفهما يف النار 

.
ّ
 العربي

ّ
 المعممي

وقد اقت ت طبيعة الموضوع ان تستقر خطة بحثه على قسمين: 

على األول للدواسة والثاين للمعمم. جاء األول يف خمسة مباحث 

اليفحو اميت: المبحث األول: معطيا  إحصائية، والثاين: مقاييس 

الحكم، والثالث: معالم المعالمة، والرابع: المواود المعتمدة، 

 والخامس: الحقول الداللية.

ا القسم الثاين فقد تمثَّل بمعمٍم ا)عقد على استقراء األلفاظ  وامَّ

بة والدخيلة  المصباح ) يف  تا  وما يف معيفاهماواستقصائها المعرَّ

بة  يًّا، وترتيبها ترتيبًا همائ(الميفير ابتثيًّا على صووة اللفظة المعرَّ

خيلة، ال على جذوها اللغوي؛ ألصالة جميع حروفه لكو)ه لفًظا  والدَّ

اعمميًّا مع مراعاة الحرف الثاين فالثالث يف النتيب، ومن َثمَّ توثيقها 

، و (المعرَّ ) بكتا 
ّ
للفيروزآبادي  (موس المحيطالقا)للمواليقي

 احياً)ا.
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البحث.  اثمَّ الخاتمة التي اوجز)ا فيها اليفتائج التي توصل إليه

 وبعدها ثبٌت بالمصادو والمراجع التي افد)ا ميفها.

ان يوفِّقيفا لخدمة لغة  تابه العظيم، وان ييففَع  -جلَّ وعزَّ -)سأل اهلل 

 ذلك والقادو علي
ُّ
مه، إ)َّه ولي ه، والحمد هلل يف األولى بيفا وبما )قدِّ

ٍد وآلِه وصحبه.  وامخرة، وصلَّى اهلل وسلَّم على محمَّ



 

 

 
 م2017كانون األول(   -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة ) 23

 

راسة  القسم األول: الدِّ

 المبحث األول: معطيات إحصائية

ح الفيُّومي بُعممتها مئًة وتسعًة  بة التي صرَّ بلَغ عدُد األلفاظ المعرَّ

عت على الحروف الهمائية على اليفحو ام  يت:وثما)ين لفًظا، توزَّ

 الحرف
عدد 

 األلفاظ
 الحرف

عدد 

 األلفاظ
 الحرف

عدد 

 األلفاظ

 10 القاف 1 الراء 23 الهمزة

 16 الكاف 3 الزاي 21 الباء

 2 الالم 9 السين 9 التاء

 16 الميم 5 الشين 1 الثاء

 13 النون 7 الصاد 8 الجيم

 2 الهاء 8 الطاء 2 الحاء

 1 الواو 4 العين 2 الخاء

 2 الياء 9 الفاء 15 الدال

 189 المجموع

 ُيالَحظ على المدول السابق ما يأيت:
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األلفاَظ التي وود  يف حرف الهمزة جاء  يف المرتبة  انَّ  .1

األولى، تليها الفاظ حرف الباء، فألفاظ حريف الكاف والميم، ثم حرف 

 الدال وابًعا.

بٌة او دخيلٌة، وليس  .2 لم يرد يف حرَفي الذال والغين الفاٌظ معرَّ

ألنَّ هذين الحرفين لم ييفطِْق هبما سوى »د والظاء باٌ  فيهما؛ لل ا

 .(1)«العر 

                                                           

 )تحقيق احمد محمد شا ر(. 220المعرَّ :  ( 1)
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 المبحث الثاين: مقاييس الحكم

َة ا ثر من مقياٍس استيفد إليه  ظهر ليفا من خالل االستقراء انَّ ثمَّ

خيل، وذلك على اليفحو اميت:  الفيُّومي لمعرفة المعرَّ  والدَّ

: المقياس النقلي:  أوًلا

بٌة او وهو ان يقو ل احُد ائمِة العربية عن  لمٍة ما يف اللغة إ)َّها معرَّ

 :
ُّ
اليفقُل: بأن ييفُقَل ذلك احُد ائمة »دخيلٌة فتكون  ما ذ ر، قال السيوطي

، وقد اعتمد الفيُّومي على هذا المقياس يف ا ثر من موضع،  ما (1)«اللغة

حو إلى ان يف: إقليم، وإهليج، وبَبر، وُبخت، وبِرسام، وغيرها. وقد ييف

ي من ووى عيفه، مكتفًيا فيه  ًبا او دخياًل مِن غير اْن ُيسمِّ يذ َر لفًظا معرَّ

صطبل، وإقليد، وغيرها. او )ُيقاُل(،  ما إبقوله: )قيل(،  ما يف: ابرهة، و

يف: إثمد، وباذق، وتابل. او )قال بعُ هم(،  ما يف: بستان، و وسج، 

 وماوستان.

وتي:  ثانياا: المقياس الصَّ

تمُل هذا المقياس على ممموعة قوا)ين صوتية وضعها ائمُة ي 

، او اْن ترَد الكلمة على وفق معياو صويتّ يف تتابعاٍ  او سالسَل (2)اللُّغة

                                                           

 .1/270المزهر:  ( 1)
 .68عرَّ : ُييفظر: طرق ائمة اللغة القدامى لمعرفة الم ( 2)
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صوتيٍة مميفوعٍة عربيًّا، او لم يمْدها اللُّغويُّون والمعمميُّوَن فيما استقروه 

ة  . وقد استيفد الفيُّومي على هذا المقياس(1)العر من  الم  يف عدَّ

ال تمتمُع يف الكلمة العربية،  ، فذ ر سالسَل وتتابعاٍ  صوتيَّةً مواضعَ 

 ما يف: إجاص، واستاذ، وجص، وجالهق، وجوزق، وطست، 

 وُ يفدوج، وغيرها.

ريف:  ثالثاا: المقياس الصَّ

ة هبا، ُتميُِّزها  يقوم هذا المقياس على انَّ للعربيَّة ابيفيًة وصَيًغا خاصَّ

إذ إنَّ ُخصوصيََّة العربيَّة بأوزاهنا وموسيقاها  خرى؛األُ عن اللُّغاِ  

يغوجْرِسها تعوُد إلى هذه األبيفية  والصِّ
، وعلى هذا األساس فإنَّ ايََّة (2)

بًة او   .(3)َدخيلةً  لمٍة تخرُج عن اوزاِن األسماِء العربيَِّة ُتعدُّ ُمعرَّ

يغ مقيا ُم إليه يف حتكيَ  ًساوقد اتَّخَذ الفيُّومي من هذِه األبيفيِة والصِّ

خيلة من عدمِها، ومن امثلة ذلك: إبزاو،  بة والدَّ معرفة األلفاظ المعرَّ

 وباشق، وبرذون، وبغداد، وقاقم، وفا)يذ، وسرجين، وسكباج، وغيرها.

                                                           

خيل يف جمهرة اللغة:  ( 1)  .360ُييفظر: المعرَّ  والدَّ
 .42ُييفظر: )ظرية صحة األلفاظ عيفد الموهري:  ( 2)
 .70ُييفظر: طرق ائمة اللغة القدامى لمعرفة المعرَّ :  ( 3)
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ا: المقياس النحوي:  رابعا

يستيفد هذا المقياس إلى تطبيق بعض القواعد اليفحويَّة التي تسري 

ة، فُيستدلُّ من خالل ذلك انَّ ذلك اللفظ غير على األلفاظ غير العربيَّ 

، )حو قوله:
ّ
 َولَِهَذا اَل َييفَْصِرُف لِْلُعْمَمِة » عربي

ٌّ
إِْبلِيُس َاْعَمِمي

 .(1)«َواْلَعَلِميَّةِ 

ا: مقياس الدراية:  خامسا

و)عيفي به االستيفاد إلى المهد ال خصي والدواية والثقافة اللغوية 

خيلة من العربي الفصيح، الخاصة يف تمييز  ثيٍر من ا بة والدَّ أللفاظ المعرَّ

اْلَقاُقم َحَيَواٌن بِباَِلِد التُّْرِك َعَلى َشْكِل اْلَفْأَوِة إالَّ َا)َُّه َاْطَوُل » )حو قوله:

...
ٍّ
و ما  .(2)«َوَيْأُ ُل اْلَفْأَوَة َهَكَذا َاْخبََر)ِي َبْعُض التُّْرِك َواْلبيِفَاُء َغْيُر َعَربِي

س، وآزاذ، وإبريسم، وإبريق، وآجّر، وإستربق، واشيفان، يف: آبيفو

 وباذ)مان، والباغ، وغير ذلك.

                                                           

 .1/60المصباح الميفير:  ( 1)
 .2/512المصباح الميفير:  ( 2)
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 المبحث الثالث: معالم المعالجة

 المطلب األول: ترتيب المداخل

ُيعدُّ اليفظُر إلى المعرَّ  بميفظاو الّزائد واألصلي امًرا ييفبغي ان يحيَد 

 يف ترتيب مداخل معممه؛ ألّن شأن ال
ُّ
مزيد ان يستغيفى عيفه المعممي

عيفه، باألصلي، وليس المعرَّ   ذلك؛ إذ ال شيء من حروفه زائٌد؛ أل)َّه 

 ميفه ألنَّ اللغا  ال ُت تق »
ّ
 او العربي

ّ
 من العربي

ُّ
محال ان ُي تقَّ العممي

ا ا، وإ)َّمالواحدة ميفها من األخرى مواضعًة  ا)ت يف األصل او إلهامً 

ألنَّ االشتقاق )تاٌج وتوليد ي تق يف اللغة الواحدة بع ها من بعض 

. ولعلَّ (1)«اا وتلد المراة إال إ)سا)ً ومحاٌل ان تيفتج اليفوق إال حووا)ً 

وا هبذه المسألة، فكان لغياهبا عيفه اثُرها يف ترتيب  ن لم يعتدُّ الفيُّومي ممَّ

 مداخل معممه. ومن هذه امثاو:

بة والدخيالتأصيل:  -أوًلا  لة إلى و)عيفي به إوجاع األلفاظ المعرَّ

ٌة ميفها.  إوجاع: ، اصوٍل عربيَّةٍ  توَضع وُترتَُّب تحَتها على ا)َّها م تقَّ

 اْمُبيفُوُس إلى )  ن و(، واأْلُْسَتاُذ إلى )س   ذ(.

بة والدخيلة معاملة األلفاظ التصريف:  -ثانياا معاملة األلفاظ المعرَّ

عت عيفها. )حو: َن َغَسَل  ...» العربّية باشتقاق صيٍغ واوزاٍن فرعيٍَّة تفرَّ َتَأشَّ

                                                           

 .1/229المزهر:  ( 1)
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ُجُل بِاْلبيِفَاِء ... »: و)حو .(1)«َيَدُه بِاأْلُْشيفَانِ  ٌ  َوُبْرِسَم الرَّ اْلبِْرَساُم ُمَعرَّ

يِت ، لِْلَمْفُعولِ  كِّ ُيَقاُل بِْرَساٌم َوبِْلَساٌم َوُهَو ُمَبْرَسٌم  :َقاَل اْبُن السِّ

 .(2)«َوُمَبْلَسمٌ 

بنة والدخيلنة بيفصوصنها إعادة  ثيٍر من ا التكرير: -ثالثاا أللفناظ المعرَّ

)حننو: آزاذ فقنند ذ ننره تحننت المننذو  .او بيفصننوص مختلفننة يف موضننعين

نناص يف )اج ص( .(4). ثننم اعنناده يف المننذو )زوذ((3))ازذ( و)حننو: إجَّ
(5) ،

و)حننننو:  .(8)(ن، و)د ل هنننن(7)و)حننننو: دَلننننق يف )د ل ق( .(6)و)ج ص ص(

 .(10)و)م و س( (9)ماوستان يف )م وو(

ا بة والدخيلة يف غير مواضعها. التغييب:  -رابعا وضع األلفاظ المعرَّ

                                                           

 .1/16ميفير: المصباح ال ( 1)
 .1/41المصباح الميفير:  ( 2)
 .1/13ييفظر: المصباح الميفير:  ( 3)
 .1/260ييفظر: المصباح الميفير:  ( 4)
 .1/6المصباح الميفير:  ( 5)
 .1/102المصباح الميفير:  ( 6)
 .1/198المصباح الميفير:  ( 7)
 .2/497المصباح الميفير:  ( 8)
 .2/585المصباح الميفير:  ( 9)
 .2/585، و2/568الميفير:  المصباح ( 10)
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   و ق(.) وضع دخريص يف )د خ و(، ووضع إستربق يف 

ا ظهوو جذوو غريبٍة على العربية، غير موجودة يف التغريب:  -خامسا

ل  )ا، و)إ ص ط   ل( لْْلِْصَطْبِل، و)ن م ذ ج( لْْلُْ)ُموَذِج  لغتها. )حو:

 .س  ( لْلَماْسِت ، و)م اِذْ)َمانِ ن( لْلبَ  ذ ن ج ا   ا

 المطلب الثاين: مصطلحات النسبة

ة مصطلحاٍ  يف )سبة ما  تبيَّن ليفا انَّ الفيُّومي استعمل يف معممه عدَّ

 من األلفاظ إلى اصولها، اوتأييفا ان )صيفّفها إلى قسمين: 
ّ
ليس بعربي

بة، مرتبين يف  لٍّ ميفهما اشكَ  لها امصطلحاٌ  مفردة، ومصطلحاٌ  مر َّ

بحسب  ثرة التواتر يف االستعمال، وذا رين مع  ّل مصطلٍح عدد مرا  

 وووده.

 مصطلحات مفردة -أوًلا 

/ ٌ /90معرَّ
ٌّ
بٌة/8، اعمميَّة/10، اعممي ، 3، فاوسيٌَّة/4، معرَّ

/
ٌّ
/3فاوسي

ٌّ
، 1، سريا)يٌَّة/2، يو)ا)يٌَّة/2)بطيٌَّة/ ،2، دخيٌل/2، عممي

/1ريب/، التع1، عربا)يٌَّة/1عمميٌَّة/
ٌّ
 .1، وومي

 مصطلحات مركبة -ثانياا

/ ٌ ٌّ معرَّ
ٌ /5، ُعّربْت/19فاوسي ٌّ معرَّ

 4، وومي
ّ
، ليس بعربي

ٌ / ،3محض/ ٌّ معرَّ
/2، غير عربيَّة/2اعممي

ّ
، ال ادوي 2، غير عربي
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 ام دخيٌل/
ٌّ
 1، احسبه دخياًل وليس من  الم العر /1اعربي

ٌّ
، عممي

/ بٌة/1معرَّ ٌّ ، 1ادخلته العرُ  يف  المها وتكلَّمت به/، 1، ووميٌَّة معرَّ

بًة/  1، وافقت فيه لغُة العر  لغَة العمم/1احسبها معرَّ
ّ
، ليس بعربي

ٌ / ،1صحيح/ ٌّ معرَّ
 1 أ)َّه فاوسي

ٌّ
ٌ  ، فاوسي ، دخيٌل يف 1/معرَّ

ًبا/1، اظيفه )بطيًّا/1/بيًّاه عر، ليس اصلُ 1العربية/ ، احسبه 1، احسبه معرَّ

ٌ /، ال اد1سريا)يًّا/ ٌّ ام معرَّ
، ليس ذلك من  الم 1وي اعربي

بٌة/1 أ)َّها  لمة فاوسيٌَّة/ ،1العر / يف  الم ، دخيلٌة 1، اعمميٌَّة معرَّ

/1/، احسبها ووميَّةً 1العر /
ٌّ
، 1، ميفقول إلى العربيَّة واصله وومي

 1، يف لغة اليو)ان/1ليست عربيًَّة مح ة/
ٌّ
، تكلموا به وال ادوي اعربي

/
ٌّ
، بلغة 1ال اصل له يف العربيَّة/ ،1احسبه دخياًل/ ،1ام عممي

 هو ام ال/1،  الم اليفبط/1الحب ة/
ٌّ
، يستعملها 1، ال ادوي اعربي

ٌ  دخيٌل يف  المهم/1، هيفديٌّ معرَّ /1العمم/  .1، معرَّ

 المطلب الثالث: اللغات المقرِضة

ما لم يكتِف الفيُّومي بالقول عن الفاظِه بالمعرَّ  او الدخيل، وإ)َّ 

حاول ان ييفسب ممموعًة من هذه األلفاظ إلى لغاهتا التي اقتُِرض ميفها، 

وقد بلغ عدد هذه اللغا  الميفسو  إليها ثماين لغاٍ ، وعلى اليفحو 

 اميت:



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
32 

و اللغاِ  الميفسو  إليها، فقد بلغ عدد الفارسيَّة:  -أوًلا  وهي تتصدَّ

، باذ)مان، الفاظها سبعًة وع ريَن لفًظا. وهي: آزاذ، إبريق، إستربق

بالس، تو ، جزاف، جالهق، ُحب، خمن، دهليز، دوال ، زو)يخ، 

ز)ديق، سرقة، سفتمة، طيفبوو، طيلسان، عسكر، فيج،  رب،  رباس، 

   ك، ماست، مموس، )سرين، ) ا.

 وهي: بلغ عدد األلفاظ الميفسو  إليها ثما)ية الفاظ.الروميَّة:  -ثانياا

 طاس، قمقم، مصطكى.بستان، ترياق، طو ، فردوس، قرميد، قس

وهي: حردي، فهر،  والميفسو  إليها اوبعة الفاظ.النبطيَّة:  -ثالثاا

 قيفَّبيط، )اطوو.

ا وهي:  وعدد األلفاظ الميفسو  إليها ثالثة الفاظ.اليونانيَّة:  -رابعا

 سقمو)ياء، مومياء، قيراط.

ا  والميفسو  إليها لفظان. وهما: د)ح، سقمو)ياء.السريانيَّة:  -خامسا

 والميفسو  إليها لفظ واحد. وهو: فهر.العبرانيَّة:  -اسادسا 

ا ة. الحبشيَّة: -سابعا  والميفسو  إليها لفظ واحد. وهو:  وَّ

 والميفسو  إليها لفظ واحد. وهو: هميان. الهنديَّة: -ثامناا

ُيالحظ على ما سبَق انَّ الفيُّومي اهمل )سبَة ممموعة  بيرة من 

بة والدخيلة، إذ ب  لفاظ الميفسوبة إلى لغاهتا ثما)يةً لغ عدد األالفاظه المعرَّ
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لفًظا، وهي )سبٌة ال تبلغ سوى الربع من ممموع األلفاظ التي  ينواوبع

ح الفيُّومي بتعريبها او َدخالتها او ُعممتها، ف اًل عن ت ككه وعدم  صرَّ

ينِ »: المزم يف )سبِة  ثيٍر من هذه األلفاظ، )حو قوله َقمو)ياء بَِفْتِح السِّ  السَّ

يَل ُسْرَيا)ِيَّةٌ 
اْلُفْهُر »: . و)حو(1)«َواْلَقاِف َواْلَمدِّ َمْعُروَفٌة قِيَل ُيوَ)ا)ِيٌَّة َوقِ

اَلةِ  مُ اُن ُقْفٍل َمْوِضُع مِْدَواِسهُ لِْلَيُهوِد ِوزَ  ِذي َيْمَتِمُعوَن فِيِه لِلصَّ َقاَل َاُبو ، الَّ

َبْت بِاْلَفاءِ َ لَِمٌة َ)َبطِيٌَّة َاْو ِعْبَرا)ِيٌَّة وَ  :ُعَبْيدٍ  ؛ ويمكيفيفا ان (2)«َاْصُلَها ُبْهٌر َفُعرِّ

)عزَو ذلك إلى جهله باللغاِ  التي تيفتمي إليها هذه األلفاظ غير الميفسوبة 

 او الم كوك يف )سبتها.

 المطلب الرابع: التغيير اللغوي

 اإلبدال -أوًلا 

 إبدال حرف بحرف .1

 أمثلته الحرف المبَدل منه الحرف المبَدل

 ، برتا اسر  ف  

 )موذج، شيرج نه ج

 فيلج،  وسج ق ج

بوشيفك، جزاف، جوز، جيل،  ك ج

                                                           

 .1/280(  المصباح الميفير: 1)
 .2/482(  المصباح الميفير: 2)
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 أمثلته الحرف المبَدل منه الحرف المبَدل

 سرجين

  سب، مسيح، موسى ش س

 صرم ج ص

 فهر   ف

 دلق نه ق

 سرقين ك ق

 ديوان و ي

 قيراط و ي

 إبدال حركة بحركة .2

 أمثلته الحركة المبَدل منها الحركة المبَدلة

 )جالباِذ)مان، باِشق، شطر الفتحة الكسرة

 ُ ْلُكون الفتحة ال مة

 الحذف -ثانياا

ب  الحرف المحذوف أصل اللفظ اللفظ المعرَّ

 السين إقليدس إقليد

 األلف خما)ا خمن

 الياء مومياي موميا

 السين والتاء والميم ) استج ) ا
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 الزيادة -ثالثاا

ب  الحرف المزيد أصل اللفظ اللفظ المعرَّ

 األلف والالم باغ الباغ

ا  التركيب -رابعا

ب  أصل اللفظ اللفظ المعرَّ

 كاوميش جاموس
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 المبحث الرابع: الموارد المعتمدة

اعتمد الفيُّومي يف إثبا  المعرَّ  والدخيل من األلفاظ التي ضمها 

 معممه على ثالثة مواود، وهي:

 المطلب األول: األعالم

 وهم بحسب التسلسل التاويخي لوفياهتم  اميت:العلماء:  -أوًلا 

 وهو: سرقة. اعتمده يف لفظ واحد.هـ(: 210بو عبيدة )تأ 
 وهو: عربون. اعتمده يف لفظ واحد.هـ(: 216األصمعّي )ت 
 وهو: فهر. اعتمده يف لفظ واحد.هـ(: 224أبو ُعبيد )ت 
 اعتمده يف ثالثة الفاظ.هـ(: 255أبو حاتم السجستاين )ت 

 وهي: تيفوو، خمن، طست.
 عة الفاظ. وهي: برسام، اعتمده يف اوبهـ(: 321ابن دريد )ت

 طو ،  راز، )اطوو.
 وهو: تكة. يف لفظ واحد.هـ(: 328ابن األنباري )ت 
 وهو: فيج. اعتمده يف لفظ واحد.هـ(: 350الفارابي )ت 
 اعتمده يف ثالثة ع ر لفًظا. وهي: هـ(: 370األزهري )ت

اطروش، برب، تو ، جوزق، دسكرة، د)ح، زاغ، طست، فيفك،  رفس، 

 يان. وسج، )سرين، هم

 وهما: جزاف،  اعتمده يف لفظين.هـ(: 395ابن فارس )ت
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 فرن.

 وهما: ماش،  اعتمده يف لفظين.هـ(: 400الجوهري )ت حدود

 )اسوو.
 وهما: تأويخ،  اعتمده يف لفظين.هـ(: 515ابن القطَّاع )ت

 جزاف.
 وهي:  اعتمده يف ستة الفاظ.هـ(: 540ابن الجواليقي )ت

 ر، ماش.إقليم، تمفاف، صابون، طربزذ، عسك

 هيلي )ت  وهو: برين. اعتمده يف لفظ واحد.هـ(: 581السُّ

 زي )ت وهي: برذون،  اعتمده يف ثالثة الفاظ.هـ(: 610المطرِّ

 صيفج،   ك.

 اعتمده يف لفظين. وهما: )موذج، )يل.هـ(: 650الصغاين )ت 
 المجاهيل: -ثانياا

ح الفيُّومي بأسمائهم ف التعبير ما )قل عيفهم مكتفًيا بيهم الذين لم يصرِّ

، إصطبلعيفهم بالصيغ المبيفيَّة للممهول، )حو:)قيل(،  ما يف: ابرهة، و

وإقليد، وغيرها. او )ُيقاُل(،  ما يف: إثمد، وباذق، وتابل. او )قال 

 بعُ هم(،  ما يف: بستان، و وسج، وماوستان.

 المطلب الثاين: الكتب

 :وهما: بخت،  لْلزهرّي. اعتمده يف لفظين. تهذيب اللغة
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 .جاموس
  :وهما: ز)ديق،  ألبي علي القالي. اعتمده يف لفظين.البارع

 )اطوو.
  :بيديمختصر العين  وهو: إهليلج. اعتمده يف لفظ واحد.. للزُّ

 المطلب الثالث: المواقف

و)عيفي به االستيفاد إلى المهد ال خصي والدواية والثقافة اللغوية 

خي بة والدَّ لة من العربي الفصيح، الخاصة يف تمييز  ثيٍر من األلفاظ المعرَّ

ومن امثلة ذلك: آبيفوس، وآزاذ، وإبريسم، وإبريق، وآجّر، وإستربق، 

 واشيفان، وباذ)مان، والباغ، وقاقم، وغير ذلك.
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 المبحث الخامس: الحقول الدًللية.

  /وعددها ثالثون لفًظا.ألفاٌظ يف النباتات والثمار والفواكه

  
  /ددها ثما)يٌة وع رون وعألفاٌظ يف اآلًلت واألدوات واألواين

 لفًظا.
  /وعددها خمسة ع ر ألفاٌظ يف أسماء األطعمة واألشربة

 لفًظا.
  /وعددها احد ع ر لفًظا.ألفاٌظ يف أوصاف أشخاص وأشياء 
  /وعددها احد ع ر لفًظا.ألفاٌظ يف أسماء الجماعات واألفراد 
  /وعددها ع رة الفاظ.ألفاٌظ يف أسماء األلبسة واألقمشة 
  وعددها ع رة الفاظ.األصباغ وأدوات الزينة/ ألفاٌظ يف 
  /وعددها ع رة الفاظ.ألفاٌظ متفرقة 
  /وعددها تسعة الفاظ.ألفاٌظ يف الحيوانات وما يتصل بها 
  /وعددها تسعة الفاظ.ألفاٌظ يف المعادن وأشياء يف الطبيعة 
  /وعددها ثما)ية الفاظ.ألفاٌظ يف أسماء أدوية وأمراض 
 وعددها سبعة الفاظ.اضع والمدن/ ألفاٌظ يف أسماء المو 
  /وعددها ستة الفاظ.ألفاٌظ يف المقاييس والنقود 
  /وعددها خمسة الفاظ.ألفاٌظ يف أسماء سجالت وكتب 
 وعددها خمسة الفاظ.لهيَّات/ ألفاٌظ يف األلعاب واإل 
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  /وعددها اوبعة الفاظ.ألفاٌظ يف األبنية وما يتصل بها 
  /دها ثالثة الفاظ.وعدألفاٌظ يف الجلود والِخفاف 
  /وعددها لفظان اثيفان.ألفاٌظ يف أسماء الطقوس واألعياد 
  /وعددها لفظان اثيفان.ألفاٌظ يف النوافذ والفتحات المنزلية 
  /وعددها لفظان اثيفان.ألفاٌظ يف أسماء األزمنة واألوقات 
 /وعددها لفظان اثيفان. ألفاٌظ يف التوابل 

ا سبق انَّ ا ثَر هذه األلفا ظ ُيمثِّل اسماَء األشياِء الماديَّة يظهر ممَّ

ألنَّ  ؛التي لم يكن للعر  عهٌد هبا قبل الفتوحا  اإلسالميَّة»الحسيَّة 

ياهتا لم تكن يف بيئتهم حتى ُيطلقوا عليه ا اسماًء عربية هذه األشياء بمسمَّ

يِغ، ولو وُ تتفُق مع الموازي ِجد  لما احتاجوا إلى ن، وتتالَءم مع الصِّ

ياٍ  ا من الحيوا)ا  التي توجد يف بيئتهم  األ)يفا )علُم انَّ  ثيرً  ؛جيفبيَّةمسمَّ

واألواين التي ُتستعمل يف ميفازلهم، وامال  التي يحتاجوَن إليها يف 

دة، تدلُّ على وفرٍة لفظيٍَّة،  ياٍ  ُمتعدِّ حياهتم اطلقوا على  لٍّ ميفها مسمَّ

 .(1)«وحصيلٍة من المفرداِ  التي ال ُيستطاُع حصُرها

                                                           

، وييفظننر: دواسننا  يف المعمننم 30التعريننب يف النننار اللغننوي مقاييسننه وعالماتننه:  ( 1)

خيل يف  تا  هتذيب اللُّغة: 172-171العربي:   .33، والمعرَّ  والدَّ
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 القسم الثاين: المعجم

ٌ  َوُيْمَلُب اْمُبيفُوُس بَِ مِّ اْلَباِء َخَ ٌب َمْعُروٌف »: آُبنُوس ۞ َوُهَو ُمَعرَّ

بَِهْمَزٍة ِوَزاُن َجْعَفٍر واأْلَْبيفُُس بَِحْذِف  اْلِهيفِْد َواْسُمُه بِاْلَعَربِيَِّة َسْأَسمٍ  مِنَ 

 .(1)«اْلَواِو ُلَغٌة فِيهِ 

ٌ   ،َ)ْوٌع مِْن َاْجَوِد التَّْمرِ اْمَزاُذ »: آَزاذ ۞ ٌّ ُمَعرَّ
 َوُهَو مِنَ  ،َوُهَو َفاِوِسي

تِي َجاَءْ  بَِلْفِظ اْلَمْمِع لِْلُمْفَردِ ا : إْن  ،ليفََّواِدِو الَّ
ُّ
 اْلَفاِوِسي

ٍّ
َقاَل َاُبو َعلِي

ا َزائَِدًة ِشْئت َجَعْلت اْلَهْمَزَة َاْصاًل َفَيُكوُن مِْثَل َخاَتاٍم َوإِْن ِشئْت َجَعْلتهَ 

اِعرِ  ا َقْوُل ال َّ َفَيُكوُن َعَلى َاْفَعاٍل َوَامَّ
(2): 

 يغرُِس فيه الزاَذ واألعرافا

َف للوزنِ   .(3)«فقاَل ابو حاتٍم: اواَد امَزاَذ َفُخفِّ

                                                           

 )بيفو(. 1/2المصباح الميفير:  ( 1)

 لم هنتِد إلى قائله وال إلى تكملته. ( 2)

. ويف 143)زوذ(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  1/260)ازذ(، و 1/13المصننننباح الميفيننننر:  ( 3)

الفاوسننيَّة الحديثننة: آزاد: حننر، طليننق، )ننوع مننن اليفبننا ، ولننوز بننّري. ييفظننر: المعمننم 

 .34الذهبي: 
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َصاُص »: آُنك ۞ َصاُص اْلَخالُِص َوُيَقاُل الرَّ اْم)ُُك ِوَزاُن َاْفُلٍس ُهَو الرَّ

 َفاُعٌل  :َقاَل ، اْمُ)ُك َفاِعٌل  :َمْن َيُقوُل  اأْلَْسَوُد َوميِفُْهمْ 
ِّ
َوَلْيَس فِي اْلَعَربِي

َف َوآُمُل َوَ اُبُل َفَأْعَمِميَّاٌ   ا اْمُ)ُك َواْمُجرُّ فِيَمْن َخفَّ  .(1)«بَِ مِّ اْلَعْيِن َوَامَّ

 ُهَو َوقِيَل  َاْبَرَهُة بَِفْتِح اْلَهْمَزِة اْسُم َملٍِك مِْن ُمُلوِك اْليََمنِ »: أبَرهة ۞

 
ٌّ
 .(2)«َاْعَمِمي

ٌ  »: إبرِيز ۞ َهُب اْلَخالُِص ُمَعرَّ ْبِريُز الذَّ  .(3)«اإْلِ

يِن »: إبَريَسم ۞ اِء َوالسِّ ٌ  َوفِيِه ُلَغاٌ  َ ْسُر اْلَهْمَزِة َوالرَّ ْبَرْيَسُم ُمَعرَّ
اإْلِ

يِت َيْميفَُعَها َوَيُقوُل َلْيَس فِي اْلَكاَلِم إْفعِ  كِّ ِم بَْل َواْبُن السِّ يلٌِل بَِكْسِر الالَّ

َوإِْطِريِفٍل َوالثَّا)َِيُة َفْتُح الثَّاَلَثِة َوالثَّالَِثُة َ ْسُر اْلَهْمَزِة  بِاْلَفْتِح مِْثُل: إْهلِيلٍِج 

ينِ  اِء َوالسِّ  .(4)«َوَفْتُح الرَّ

                                                           

. ويف 3/55العروس: ، وتاج 141)ا)ك(، وييفظر: المعرَّ :  1/26المصباح الميفير:  ( 1)

الفاوسية الحديثة: آُ)ك: وصناص او وصناص اسنود او وصناص ابنيض. ييفظنر: ييفظنر: 

 .1/68فرهيفگ جامع  اوبردی فرزان: 
 .115)بره(، وييفظر: المعرَّ :  1/46المصباح الميفير:  ( 2)
ز: . ويف الفاوسيَّة الحديثة: إبري121)برز(، وييفظر: المعرَّ :  1/44المصباح الميفير:  ( 3)

 .56الذهب الخالص. ييفظر: المعمم الذهبي: 
، وتنننناج العننننروس: 130)برسننننم(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  1/41المصننننباح الميفيننننر:  ( 4)

، وذ ر فينه ا)َّنه ُمعنرَّ : ابري نم. وهنو  نذلك يف الفاوسنية الحديثنة. ييفظنر: 31/276

 .56المعمم الذهبي: 
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ْبِريُق »: إبرِيق ۞   :اإْلِ
ٌّ
ٌ   َفاِوِسي  .(1)«َواْلَمْمُع اأْلََباِويُق  ،ُمَعرَّ

ٌة لُِخُروِجَها »: إبَزار ۞ ْبَزاُو َمْعُروٌف بَِكْسِر اْلَهْمَزِة َواْلَفْتُح ُلَغٌة َشاذَّ اإْلِ

َنَّ بيِفَاَء َاْفَعاٍل لِْلَمْمِع َوَمِميَئُه لِْلُمْفَرِد َعَلى ِخاَلِف اْلِقَياِس  ؛ْلِقَياسِ َعِن ا
ِ
أل

ٌ  َواْلَمْمُع َاَباِزيُر َوَبَزْوُ  اْلِقدْ   .(2)«َو َاْلَقْيُت فِيَها اأْلَْبَزاوَ َوُهَو ُمَعرَّ

ٌّ َولَِهَذا اَل َييفَْصِرُف لِْلُعْمَمِة َواْلَعَلِميَِّة َوقِيَل »: إبليس ۞
إِْبلِيُس َاْعَمِمي

ٌّ ُمْ َتقٌّ مِنَ 
ْباَلِس َوُهَو اْلَيْأُس َوُودَّ بَِأ)َُّه َلْو َ اَن َعَربِيًّا اَلْ)َصَرَف َ َما  اَعَربِي إْلِ

 .(3)«ُف َ)َظائُِرُه َ)ْحَو إْجِفيٍل َوإِْخِريطٍ َييفَْصرِ 

ْثِمُد بَِكْسِر اْلَهْمَزِة َواْلِميِم اْلُكْحُل اأْلَْسَوُد َوُيَقاُل إ)َُّه » :إثِمد ۞ اإْلِ

  ٌ ُدُه َقْوُل  ،ُمَعرَّ ُّ َوُيَؤيِّ
َقاَل اْبُن اْلَبْيَطاِو فِي اْلِميفَْهاِج ُهَو اْلُكْحُل اأْلَْصَفَها)ِي

 .(4)«ْم َوَمَعاِدُ)ُه بِاْلَمْ ِرِق َبْعِ هِ 

اص ۞ ٌ  »: إجَّ اَصٌة َوُهَو ُمَعرَّ ٌد َمْعُروٌف اْلَواِحَدُة إجَّ اُص ُمَ دَّ جَّ اإْلِ

                                                           

 .56، والمعمم الذهبي: 120)برق(، وييفظر: المعرَّ :  1/45المصباح الميفير:  ( 1)
. ويف الفاوسيَّة الحديثة: إبراز: 114)برز(، وييفظر: المعرَّ :  1/47المصباح الميفير:  ( 2)

 .56آلة، وُ لُّ شيٍء يستخدم يف العمل. ييفظر: المعمم الذهبي: 
، وتناج العنروس: 534)بلس(، وييفظنر: القناموس المحنيط:  1/60المصباح الميفير:  ( 3)

15/464. 
 )ثمد(. ولم )قف على تعريبها يف المصادو األخرى. 1/84المصباح الميفير:  ( 4)
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اَد اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة َعَربِيَّةٍ  َنَّ اْلِميَم َوالصَّ
ِ
 .(1)«أل

بُِن إَذا ُطبَِخ بَِمدِّ اْلَهْمَزةِ »: آُجرّ  ۞  َوالتَّْ ِديُد َاْشَهُر مِنَ  اْمُجرُّ اللَّ

ٌ   ،لتَّْخِفيِف ا ٌة َوُهَو ُمَعرَّ  .(2)«اْلَواِحَدُة آُجرَّ

ِء َوإِ)ََّما قِيَل »: ُأستاذ ۞ ْ
ي اأْلُْسَتاُذ َ لَِمٌة َاْعَمِميٌَّة َوَمْعيفَاَها اْلَماِهُر بِال َّ

اَل اْلُمْعَمَمَة اَل َيْمَتمِ  يَن َوالذَّ َنَّ السِّ
ِ
َعاِن فِي َ لَِمٍة َعَربِيٍَّة َوَهْمَزُتُه َاْعَمِميٌَّة أل

 .(3)«َمْ ُموَمةٌ 

يَباِج »: إسَتبَرق ۞ ْسَتبَْرُق َغلِيُظ الدِّ ٌ  ، اإْلِ ٌّ ُمَعرَّ
 .(4)«َفاِوِسي

َصاُص َوُهَو »: ُأْسَرّب  ۞ اأْلُْسَر ُّ بَِ مِّ اْلَهْمَزِة َوَتْ ِديِد اْلَباِء ُهَو الرَّ

  ٌ  .(5)«اْلَفاءِ أْلُْسُرفِّ بِ َعِن اُمَعرَّ

ٌ  َوَتْقِديُرُه فِْعاَلِن »: ُأشنَان ۞ اأْلُْشيفَاُن بَِ مِّ اْلَهْمَزِة َواْلَكْسِر ُلَغٌة ُمَعرَّ

                                                           

)جصنننص(، وييفظنننر: تننناج العنننروس:  1/102)اجنننص(، و 1/6المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

6/69. 
 .118)اجر(، وييفظر: المعرَّ :  1/5المصباح الميفير:  ( 2)
وسننيَّة الحديثننة: . ويف الفا125)سننتذ(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/14المصننباح الميفيننر:  ( 3)

 .56ُاستاد: ُمعّلم، عالٌم قديٌر يف الِعلم او الفن. ييفظر: المعمم الذهبي: 
. ويف الفاوسننيَّة 867)بننرق(، وييفظننر: القنناموس المحننيط:  1/14المصننباح الميفيننر:  ( 4)

 .66الحديثة: استربك. ييفظر: المعمم الذهبي: 
. 27/53، وتاج العنروس: 35 )سر (، وييفظر: المعرَّ : 1/272المصباح الميفير:  ( 5)

 .339ويف الفاوسية الحديثة: ُاسُر : وصاص. ييفظر: المعمم الذهبي: 
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َن َغَسَل َيَدُه بِاأْلُْشيفَانِ   .(1)«َوُيَقاُل َلُه بِاْلَعَربِيَِّة اْلُحْرُض َوَتَأشَّ

َوا ِّ َمْعُروٌف َعَربِ »: إْصَطْبل ۞ ْصَطْبُل لِلدَّ ٌ  َوَهْمَزُتُه اإْلِ ٌّ َوقِيَل ُمَعرَّ
ي

لَِها إالَّ إَذا َجَرْ  َعَلى  َياَدَة اَل َتْلَحُق َبيفَاِ  اأْلَْوَبِع مِْن َاوَّ َنَّ الزِّ
ِ
َاْصٌل أل

 .(2)«َاْفَعالَِها َواْلَمْمُع إْصَطْباَلٌ  

َمُم َوقِيَل َاقَ »: ُأْطُروٌش  ۞ لُّ ميِفُْه َطِرَش َطَرًشا مِْن َباِ  َتِعَب َوُهَو الصَّ

ٌد َوَوُجٌل َاْطَرُش َواْمَرَاٌة َطْرَشاُء   َمْحٍض َوقِيَل ُمَولَّ
ٍّ
َوقِيَل َلْيَس بَِعَربِي

: َوُجٌل  ،َواْلَمْمُع ُطْرٌش مِْثُل َاْحَمَر َوَحْمَراَء َوُحْمرٍ  َوَقاَل اأْلَْزَهِريُّ

 َاْم َدِخيٌل  :َقاَل  ،ُاْطُروٌش 
ٌّ
 .(3)«َواَل َاْدِوي َاَعَربِي

ومِيَِّة »: قليدإ ۞ ٌ  َوَاْصُلُه بِالرُّ يَل ُمَعرَّ
ْقلِيُد اْلِمْفَتاُح ُلَغٌة َيَما)َِيٌة َوقِ اإْلِ

 .(4)«إْقلِيِدُس َواْلَمْمُع َاَقالِيُد َواْلَمَقالِيُد اْلَخَزائِنُ 

                                                           

 .124)اشن(، وييفظر: المعرَّ :  1/16المصباح الميفير:  ( 1)
، وتننناج العنننروس: 112)إصنننطبل(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/16المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

27/453. 
األُْطُروُش َيُقنوُل : »17/242 تاج العروس: )طرش(. ويف 2/371المصباح الميفير:  ( 3)

ُفوا  ا، وَصنرَّ نِة ِجندًّ َغِة: اَل َاْصَل َلُه فِي الَعَربِيَِّة، َقاَل: وَقْد َ ُثَر فِي َ الِم العامَّ َبْعُض َاْهِل اللُّ

 َانَّ َمنْن َا)َكنَره ميِفُْه الِْفَعل، فقاُلوا: َطِرَش إِلخ، ُثمَّ َقاَل: وُاْطُروٌش: َ لَِمٌة َعَربِيَّنة، وُيْمكِننُ 

َغةُ   .«َلْم َتَقْع إَِلْيِه هِذِه اللُّ
، ويف الفاوسننيَّة الحديثننة: 116)قلنند(، وييفظننر: المعننرَّ :  2/512المصننباح الميفيننر:  ( 4)

 .475 ليد. ييفظر: المعمم الذهبي: 
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َ)َُّه قِْطعَ »: إقِليم ۞
ِ
ُفِر أل ْقلِيُم َمْعُروٌف قِيَل َمْأُخوٌذ مِْن ُقاَلَمِة الظُّ  ٌة مِنَ اإْلِ

  ،أْلَْوضِ ا
ٍّ
: َلْيَس بَِعَربِي

ّ
: َوَاْحَسُبُه َعَربِيًّا. َوَقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

ْلَمْغِرِ   اَمْحٍض َواأْلََقالِيُم ِعيفَْد َاْهٍل اْلِحَساِ  َسْبَعٌة ُ لُّ إْقلِيٍم َيْمَتدُّ مِنَ 

تِي إَلى )َِهاَيِة اْلَمْ ِرِق ُطواًل َوَيُكو ُن َتْحَت َمَداٍو َتَتَ اَبُه َاْحَواُل اْلبَِقاِع الَّ

ْقلِيُم َما َيْخَتصُّ بِاْسٍم َوَيَتَميَُّز بِِه َعْن َغيِْرِه َفِمْصُر  .فِيهِ  ا فِي اْلُعْرِف َفاإْلِ َوَامَّ

ْوِم َعَلى َواْ  ْأُم إْقلِيٌم َواْلَيَمُن إْقلِيٌم َوَقْوُلُهْم فِي الصَّ ٍي اْلِعْبَرُة إْقلِيٌم َوال َّ

 
ِّ
ْقلِيِم َمْحُموٌل َعَلى اْلُعْرفِي  .(1)«بِاتَِّحاِد اإْلِ

ِء َوُهَو »: ُأنُموَذج ۞
ْ
ي اأْلُْ)ُموَذُج بَِ مِّ اْلَهْمَزِة َما َيُدلُّ َعَلى ِصَفِة ال َّ

اِل ُمْعَمَمًة َمْفتُوَحًة ُمْطلَ  ٌ  َوفِي ُلَغٍة َ)ُموَذٌج بَِفْتِح اليفُّوِن َوالذَّ َقاَل  ،ًقاُمَعرَّ

ِذي ُيْعَمُل َعَلْيِه َوُهَو َتْعِريُب َ)ُموَذْه  ِء الَّ
ْ
ي : اليفَُّموَذُج مَِثاُل ال َّ ّ

َغا)ِي الصَّ

َ)َُّه اَل َتْغيِيَر فِيِه بِِزَياَدةٍ 
ِ
َواُ  اليفَُّموَذُج أل  .(2)«َوَقاَل: الصَّ

ِم اأْلُولَ »: إهِليَلج ۞ ْهلِيَلُج بَِكْسِر اْلَهْمَزِة َوالالَّ ا الثَّا)َِيُة َفُتْفتَُح اإْلِ ى َوَامَّ

ِم َوِهلِيَلٌج بَِغْيِر َالٍِف َاْيً ا َوُهَو  َوَقاَل فِي ُمْخَتَصِر اْلَعْيِن: إْهلِيَلٌج بَِفْتِح الالَّ

  ٌ  .(3)«ُمَعرَّ

                                                           

 .120، 81)قلم(، وييفظر: المعرَّ :  2/515المصباح الميفير:  ( 1)
. ويف الفاوسننية الحديثننة: 50))مننذج(، وييفظننر: المعننرَّ :  2/625المصننباح الميفيننر:  ( 2)

 .574ي: ب)مو)ه. ييفظر: المعمم الذه
 .6/281، وتاج العروس: 133)هلج(، وييفظر: المعرَّ :  2/639المصباح الميفير:  ( 3)
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ٌ   ،إِيْلَياُء َمْمُدوٌد َوُوبََّما قِيَل: َاْيَلُة َبْيُت اْلَمْقِدسِ »: إيلياء ۞  .(1)«ُمَعرَّ

اِل َما ُطبَِخ مِْن َعِصيِر اْلِعيفَِب َاْدَ)ى َطبٍْخ »: قباذَ  ۞ اْلَباَذُق بَِفْتِح الذَّ

  ٌ  .(2)«َفَصاَو َشِديًدا َوُهَو ُمْسكٌِر َوُيَقاُل: ُهَو ُمَعرَّ

اِل َوبَْعُض اْلَعَمِم  ااْلَباِذْ)َماُن مِنَ »: باذِنجان ۞ ْلَخْ َراَواِ  بَِكْسِر الذَّ

  ،َيْفَتُحَها
ٌّ
ٌ  َفاِوِسي  .(3)« ُمَعرَّ

بِيَعُة إَلى ُ لِّ َمْوِضٍع مِنَ »: باُسور ۞ ْلَبَدِن  ااْلَباُسوُو قِيَل َوَوٌم َتْدَفُعُه الطَّ

ُطوَبَة مِنَ  ْلَمْقَعَدِة َواأْلُْ)ثََيْيِن َواأْلَْشَفاِو َوَغيِْر َذلَِك َفإِْن َ اَن فِي  اَيْقَبُل الرُّ

يُن َصاًدا  ،وَن اْ)ِفَتاِح َاْفَواِه اْلُعُروِق اْلَمْقَعَدِة َلْم َيُكْن ُحُدوُثُه دُ  َوَقْد ُتْبَدُل السِّ

 َفُيَقاُل بَ 
ٍّ
يَل: َغيُْر َعَربِي

 .(4)«اُصوٌو َوقِ

يِن »: باَشق ۞ َبِ َق َبَ ًقا إَذا َاَحدَّ َوميِفُْه اْشتَِقاُق اْلَباَشِق بَِفْتِح ال ِّ

ٌ  َواْلَمْمُع اْلَبَواِشُق َوقِ  ٌء مِنَ اَل َيْخُرُج  :َياُس َمْن َقاَل َوُيَقاُل: ُمَعرَّ
ْ
 َشي

                                                           

 .28/46، وتاج العروس: 139)ايل(، وييفظر: المعرَّ :  1/33المصباح الميفير:  ( 1)
. 25/36، وتناج العنروس: 208)بذق(، وييفظنر: المعنرَّ :  1/41ير: المصباح الميف ( 2)

 .92ويف الفاوسية الحديثة: باده: خمرة، )بيذ. ييفظر: المعمم الذهبي: 
 .579)الباذ)مان(، وييفظر: المعرَّ :  1/40المصباح الميفير:  ( 3)
 .10/176، وتاج العروس: 174)بسر(، وييفظر: المعرَّ :  1/48المصباح الميفير:  ( 4)
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َباِ  َعنِ ا ا)ِِق اأْلَْوَزاِن اْلَعَربِيَِّة َجَوازُ  ْلُمَعرَّ  اْلَكْسِر َ َما فِي اْلَخاتِم َوالدَّ

 .(1)«َوَما َاْشَبَه َذلَِك إْذ َيْمِري فِيَها اْلَوْجَهانِ  َوالطَّابِع

َمِميٌَّة اْسَتْعَمَلَها اليفَّاُس بِاأْلَلِِف اْلَباُغ اْلَكْرُم َلْفَظٌة َاعْ »: َباغ ۞

مِ   .(2)«َوالالَّ

 ،اْلَبْبُر َحَيَواٌن ُيَعاِدي اأْلََسَد َواْلَمْمُع ُبُبوٌو مِثُْل َفْلٍس َوُفُلوسٍ » :بََبر ۞

: َوَاْحَسُبُه َدِخياًل َوَلْيَس مِْن َ اَلِم اْلَعَرِ    .(3)«َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

بِلِ  اَ)ْوٌع مِنَ اْلُبْخُت »: ُبخت ۞ اِعرُ َقاَل  ،إْلِ  :(4)ال َّ

 َلَبُن اْلُبْخِت فِي قَِصاِع اْلَخَلنِْج 

ُف   َوُيَخفَّ
ِّ
ٍّ ُثمَّ ُيْمَمُع َعَلى اْلَبَخاتِي

 مِْثُل: ُووٍم َوُوومِي
ٌّ
اْلَواِحُد ُبْختِي

ُل َوفِي التَّْهِذيِب   ُمْعَرٌ   ،َوُيَثقَّ
ٌّ
 .(5)«َوُهَو َاْعَمِمي

 َومِْن ُهيفَا َتَوقََّف اْلبَ »: َبخت ۞
ٌّ
ْخُت اْلَحظُّ َوْزً)ا َوَمْعيفًى َوُهَو َعَمِمي

                                                           

. ويف تننناج العنننروس: 181)ب نننق(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/50المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

ّ ُمَعرَّ  باَشهْ : »25/81
 .«اْسم طائِر َاْعَممي

)الباغ(. ويف الفاوسية الحديثة: باغ: بستان، ووضنة، حديقنة.  1/66المصباح الميفير:  ( 2)

 .98ييفظر: المعمم الذهبي: 
 .10/94، وتاج العروس: 178برب(، وييفظر: المعرَّ : ) 1/35المصباح الميفير:  ( 3)
 . وصدوه:283البيت البن قيس الرقيا   ما يف ملحقا  ديوا)ه:  ( 4)

 ملٌك ُيطعم الطعاَم وَيسقي.
 .4/437، وتاج العروس: 171)بخت(، وييفظر: المعرَّ :  1/37المصباح الميفير:  ( 5)
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ِّ
 َاْصُل اْلَبَخاتِي

َ
تِي ِهي  .(1)«َبْعُ ُهْم فِي َ ْوِن اْلَبْخِت َعَربِيًَّة الَّ

ُم اْلَقافَِلَة لِْلِحَراَسةِ »: َبذَرَقة ۞ بٌَة  ،اْلَبْذَوَقُة اْلَمَماَعُة َتَتَقدَّ يَل: ُمَعرَّ
قِ

َدةٌ وَ  اِل َوَبْعُ ُهْم بِِهَما  ،قِيَل: ُمَولَّ اِل َوَبْعُ ُهْم بِالدَّ َوَبْعُ ُهْم َيُقوُل: بِالذَّ

 .(2)«َجِميًعا

َدَتْيِن َوَواَءْيِن ِوَزاُن َجْعَفٍر: َفُهْم َقْوٌم »: بَرَبر ۞ ا اْلَبْرَبُر بَِباَءْيِن ُمَوحَّ َوَامَّ

َواْلَمْمُع اْلَبَرابَِرُة َوُهَو  ،فِي اْلَقْسَوِة َواْلِغْلَظةِ مِْن َاْهِل اْلَمْغِرِ  َ اأْلَْعَراِ  

  ٌ  .(3)«ُمَعرَّ

ْمِي »: بِرَتاب ۞  َوَاْصُلُه  ،اْلبِْرَتاُ  بِاْلَكْسِر التََّباُعُد فِي الرَّ
ٌّ
قِيَل: َاْعَمِمي

 .(4)«فِْرَتاٌ  

ٌ  اْلَبْرَبُط مَِثاُل َجْعَفٍر مِْن َماَلِهي اْلَعَمِم وَ »: َبرَبط ۞ يَل: ُمَعرَّ
 ،لَِهَذا قِ

يِه اْلِمْزَهَر َواْلُعودَ  يِت َوَغْيُرُه: َواْلَعَرُ  ُتَسمِّ كِّ  .(5)«َوَقاَل اْبُن السِّ

اِل اْلُمْعَمَمةِ »: بِرَذون ۞ : َيَقُع َعَلى  ،اْلبِْرَذْوُن بِالذَّ َقاَل اْبُن اأْلَْ)َباِويِّ

                                                           

 .4/437، وتاج العروس: 171رَّ : )بخت(، وييفظر: المع 1/37المصباح الميفير:  ( 1)
 .25/36، وتاج العروس: 186)بذو(، وييفظر: المعرَّ :  1/40المصباح الميفير:  ( 2)
 .200)برو(، وييفظر: المعرَّ :  1/43المصباح الميفير:  ( 3)
َپرَتننا : )ننوع مننن السننهام  ة:)برتننب(. ويف الفاوسننية الحديثنن 1/41المصننباح الميفيننر:  ( 4)

 .174يفظر: المعمم الذهبي: البعيدة الهدف. ي

. ويف الفاوسيَّة الحديثنة: بنر: 192)بربط(، وييفظر: المعرَّ :  1/41المصباح الميفير:  ( 5)

 .105، 101صدو، وَبْت: َبط، ُييفظر: المعمم الذهبي: 
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َ ِر َواأْلُْ)َثى َوُوبََّما َقاُلوا: فِي  اأْلُْ)َثى بِْرَذْوَ)ٌة. َقاَل ابُْن َفاِوٍس: َبْرَذَن الذَّ

: اْلبِْرَذْوُن  ِزيُّ ُجُل َبْرَذَ)ًة إَذا َثُقَل َواْشتَِقاُق اْلبِْرَذْوِن ميِفُْه. َقاَل اْلُمَطرِّ الرَّ

 مِنَ 
ُّ
 ْلَخْيِل َوُهَو ِخاَلُف اْلِعَراِ  َوَجَعُلوا اليفُّوَن َاْصلِيًَّة َ َأ)َُّهمْ  االتُّْر ِي

 َفِقَياُس 
ٌّ
َ)َُّه َعَربِي

ِ
اَلَحُظوا التَّْعِريَب َوَقاُلوا فِي اْلِحْرَذْوِن ُ)وُ)ُه َزائَِدٌة أل

َبَة َعَلى اْلَعَربِيَِّة ِزَياَدُة اليفُّونِ   .(1)«اْلبِْرَذْوِن ِعيفَْد َمْن َيْحِمُل اْلُمَعرَّ

الطِّبِّ َا)َُّه َوَوٌم َحاوٌّ  اْلبِْرَساُم َداٌء َمْعُروٌف َوفِي َبْعِض ُ ُتِب »: بِرَسام ۞

َماغِ  ِذي َبْيَن اْلَكبِِد َواْلِمَعى ُثمَّ َيتَِّصُل بِالدِّ َقاَل اْبُن  ،َيْعِرُض لِْلِحَماِ  الَّ

يِت:  كِّ ُجُل بِاْلبيِفَاِء لِْلَمْفُعوِل. َقاَل اْبُن السِّ ٌ  َوبُْرِسَم الرَّ ُدَوْيٍد: اْلبِْرَساُم ُمَعرَّ

 .(2)«َوبِْلَساٌم َوُهَو ُمبَْرَسٌم َوُمَبْلَسمٌ  ُيَقاُل: بِْرَسامٌ 

 »: َبْرنِي ۞
ٌّ
ُّ َا)َُّه َاْعَمِمي

َهْيلِي ُّ َ)ْوٌع مِْن َاْجَوِد التَّْمِر َوَ)َقَل السُّ
اْلَبْر)ِي

ٍّ َجيٌِّد َوَاْدَخَلْتُه اْلَعَرُ  فِي َ اَلمَِها ، َوَمْعيفَاُه َحْمٌل ُمَباَوكٌ 
َقاَل: بِرٌّ َحْمٌل َو)ِي

 .(3)«َتَكلََّمْت بِهِ وَ 

                                                           

 )برذن(. 1/41المصباح الميفير:  ( 1)
 .156)برسم(، وييفظر: المعرَّ :  1/41المصباح الميفير:  ( 2)
، ويف تننناج 1179)بنننرن(، وييفظنننر: القننناموس المحنننيط:  1/45صنننباح الميفينننر: الم ( 3)

 «.َاْصُله َبر)ِيْك، َاي الِحْمُل الَميِّدُ : »34/242العروس: 
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 َوَقاَل َبْعُ ُهْم: ، اْلُبْسَتاُن ُفْعاَلٌن ُهَو اْلَميفَّةُ »: بُسَتان ۞
ٌّ
اُء: َعَربِي َقاَل اْلَفرَّ

  ٌ ٌّ ُمَعرَّ
 .(1)«َواْلَمْمُع اْلَبَساتِينُ  ،ُوومِي

اُل اأْلُوَلى ُمهْ »: بَغَداد ۞ ُر َوُيَؤ)َُّث َوالدَّ ا  .َمَلةٌ َبْغَداُد اْسُم َبَلٍد ُيَذ َّ َوَامَّ

َداٌل ُمْهَمَلٌة َوُهَو  :-َحَكاَها اْبُن اأْلَْ)َباِويِّ َوَغْيُرهُ  -الثَّا)َِيُة َفِفيَها َثاَلُر ُلَغاٍ  

 اأْلََقلُّ َذاٌل ُمْعَمَمةٌ 
َ
َوَبْعُ ُهْم َيْخَتاُو  .اأْلَْ َثُر َوالثَّا)َِيُة ُ)وٌن َوالثَّالَِثُة َوِهي

َ  ؛َبْغَداَن بِاليفُّونِ 
ِ
ْلَصاِل أل نَّ بيِفَاَء َفْعاَلٍل بِاْلَفْتِح َباُبُه اْلُمَ اَعُف َ)ْحَو الصَّ

ْلُع  َواْلَخْلَخاِل َوَلْم َيِمْئ فِي َغيِْر اْلُمَ اَعِف إالَّ َ)اَقٌة بَِها َخْزَعاٌل َوُهَو الظَّ

ُمَ اَعِف َوَيُقوُل: َوَقْسَطاٌل َوُهَو اْلُغَباُو َوَبْعُ ُهْم َيْميفَُع اْلَفْعاَلَل فِي َغْيِر الْ 

ٌد َوَقْسَطاٌل َمْمُدوٌد مِْن َقْسَطٍل َوُاِجيَب بَِأنَّ َبْغَداَد َغْيُر َعَربِيٍَّة  َخْزَعاٌل ُمَولَّ

ِّ َوُيَقاُل: إ)ََّها إْساَلمِيٌَّة َوإِنَّ َبا)ِيَها اْلَميفُْصوُو 
ابِِط اْلَعَربِي َفاَل َتْدُخُل َتْحَت ال َّ

 .(2)«َاُبو َجْعَفرٍ 

                                                           

. ويف تناج العننروس: 165، 98)بسنت(، وييفظننر: المعنرَّ :  1/48المصنباح الميفينر:  ( 1)

، وَا)كنره اْبنن ُدوَ : »4/443
ّ
ْينٍد. َوفِني شنفاِء الغلينل: ُبْسنتان، وُ)قل َعن الَفّراِء َا)َُّه عربي

ُمَعننّرُ  ُبوْسننَتان، قيننل: معيفنناُه بَحَسننِب األَصننل: آخننُذ الّرائحننة، َوقيننل: َمْعيفَنناُه َممَمننُع 

يكنون آِخنَذ الّرائحنة  الّرائحة، َقاَله َشيخيفَا. قلُت: مقتَ ى تر يبه من )بو( و )سنتان( َانْ 

ع فِيِه حّتنى َ َما َقاَله، َوُهَو اْلَمْعُروف فِي اللِّسا ْستِْعَمال، ثمَّ ُتُوسِّ
ِ
ن، َوسقط الواُو عيفَد اال

 «.َاطلقوه على األَشماو
: 4/441، ويف تاج العروس: 196)بغد(، وييفظر: المعرَّ :  1/56المصباح الميفير:  ( 2)

اَلم. َقاَل » َها لهذه اْلَبلدة اْلَمْ ُهوَوة بَِمِدييفَة السَّ  َوُهن :َقاَل َابو اْلَعبَّاس:  لُّ
ٌّ
َو اسنٌم َاعممني

. َوَقنناَل َصناحب الننواعي: ُهنَو اْسنم صننيفَم، فتْأويلهنا ُبسننتاُن َصنيفٍَم. َوَقنناَل ُ  عّربتنه العنر

= 
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م ۞  َوقِيَل: »: بَقَّ
ٌّ
ُم بَِتْ ِديِد اْلَقاِف ِصْبٌغ َمْعُروٌف قِيَل: َعَربِي اْلَبقَّ

  ٌ اِعرُ ، ُمَعرَّ  :(1)َقاَل ال َّ

ُمهُ  بَّاِغ َجاَش َبقَّ  .(2)«َكِمْرَجِل الصَّ

ٌ   ،اْلَباَلُس مِْثُل: َساَلٍم ُهَو اْلِمْسُح »: بَاَلس ۞ ٌّ ُمَعرَّ
 ،َوُهَو َفاِوِسي

َتْيِن مِْثُل: َعيفَاٍق َوُعيفٍُق َواْلَمْمُع بُ   .(3)«ُلٌس بَِ مَّ

َماُ  »: َبنَْفَسج ۞ ُو ميِفُْه الالَّ ٌ  َواْلُمَكرَّ اْلَبيفَْفَسُج ِوَزاُن َسَفْرَجٍل ُمَعرَّ

 .(4)«َوَوْزُ)ُه َفْعَلَل 

                                                           
= 

. َقاَل عبد اهلل
ّ
اِل الثَّا)َِية ُمْعمَمة، فنإِّن َبنْغ صنيفٌم  بن الّرشاطي اْلُمَباوك: اَل ُيَقال بغداذ بِالذَّ

ّي َعنن بعنض األَعناجم، َينزعم َان َتْفِسنيره ُبسنتاُن وَداْد َعطِيَّة. َوَعن َابي بكِر بنِن األَ)بناو

اْسنم صنيفَم لنَبعض الُفنْرس َ ناَن  :َوجٍل، فَبنْغ ُبسنتان. وَداد َوُجنل. َوَبْع نهْم يُقنول: َبنغْ 

 َييفَهننى َعننن ذلننك َوَيُقننول: َمِدييفَننة 
ّ
: َوَ نناَن األَصننمعي

ّ
َيْعُبننده، وداد وجننٌل. َقنناَل الّرشنناطي

 «.الّسالمِ 
 .64ييفظر: ديوا)ه:  الرجز للعماج. ( 1)
 .31/294، وتاج العروس: 176)بقم(، وييفظر: المعرَّ :  1/58المصباح الميفير:  ( 2)
 .15/462)بلس(، وتاج العروس:  1/60المصباح الميفير:  ( 3)
. ويف الفاوسنية الحديثنة: 204)بيففسنج(. وييفظنر: المعنرَّ :  1/62المصباح الميفينر:  ( 4)

 .122بيفف ه. ييفظر: المعمم الذهبي: 
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ٍة ُبوَشيفُْج بَِ مِّ اْلَباِء َوُسُكوِن اْلَواِو ُثمَّ ِشيٍن ُمْعَمَمٍة َمْفُتوَح »: ُبوَشنْج ۞

يفٍَة ُثمَّ ِجيٍم َبْلَدٌة مِْن ُخَراَساَن بُِقْرِ  َهَراَة َوَاْصُلَها ُبوَشيفُْك ُثمَّ 
ُثمَّ ُ)وٍن َسا ِ

َبْت إَلى اْلِميِم َوإَِلْيَها ُييفَْسُب َبْعُض َاْصَحابيِفَا  .(1)«ُعرِّ

َباِء َوَقْد ُتْكَسُر َتَبَلُه َتْباًل مِْن َباِ  َضَرَ  َقَطَعُه َوالتَّاَبُل بَِفْتِح الْ »: تاَبل ۞

: َوَعَوامُّ اليفَّاِس َتْفُرُق  ُّ
ٌ . َقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي ْبَزاُو َوُيَقاُل: إ)َُّه ُمَعرَّ

ُهَو اإْلِ

ْبَزاِو َواْلَعَرُ  اَل َتْفُرُق َبيْيفَُهَما ُيَقاُل: َتْوَبْلت اْلِقْدَو إَذا  َبْيَن التَّابِِل َواإْلِ

 .(2)«َواْلَمْمُع التََّوابُِل  َاْصَلْحته بِالتَّاَبلِ 

ْخت اْلكَِتاَ  بِالتَّْثِقيِل فِي اأْلَْشَهِر َوالتَّْخِفيُف ُلَغٌة َحَكاَها »: تأريخ ۞ َاوَّ

 َوُهَو َبَياُن 
ٌّ
ٌ . َوقِيَل: َعَربِي اْبُن اْلَقطَّاِع إَذا َجَعْلت َلُه َتاِويًخا َوُهَو ُمَعرَّ

ْخت اْ)تَِهاِء َوْقتِِه َوُيَقاُل َووَّ  ْستِْعَماِل َوَاوَّ
ِ
ْخُت َعَلى اْلَبَدِل َوالتَّْوِويُخ َقلِيُل اال

 .(3)«اْلَبيِّيفََة َذَ ْر  َتاِويًخا َوَاْطَلْقت َاْي َلْم َتْذُ ْرهُ 

ٌء ُتْلَبُسُه اْلَفَرُس ِعيفَْد اْلَحْرِ  »: تِجَفاف ۞
ْ
التِّْمَفاُف تِْفَعاُل بِاْلَكْسِر َشي

 بَِذلَِك لَِما فِيِه مِنَ  ،ْمُع َتَمافِيُف َ َأ)َُّه ِدْوٌع َواْلمَ 
َ
ي يَل: ُسمِّ

اَلَبِة  اقِ لصَّ

                                                           

 .6/151)بوشيفج(، وتاج العروس:  1/65المصباح الميفير:  ( 1)
 )تبل(. ولم )قف على تعريبها يف المصادو األخرى. 1/72المصباح الميفير:  ( 2)
 .7/226، وتاج العروس: 220)اوخ(، وييفظر: المعرَّ :  1/11المصباح الميفير:  ( 3)
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 َواْلُيُبوَسةِ 
ِّ
ٌ  َوَمْعيفَاُه َثْوُ  اْلَبَدِن َوُهَو . َوَقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي : التِّْمَفاُف ُمَعرَّ

ى فِي َعْصِرَ)ا بر صطوان ِذي ُيَسمَّ  .(1)«الَّ

ٌ  التِّْرَياُق قِيَل وَ »: تِرَياق ۞ ٌّ ُمَعرَّ
ْز)ُُه فِْعَياُل بَِكْسِر اْلَفاِء َوُهَو ُوومِي

 َوَيُموُز إْبَداُل التَّاِء َدااًل َوَطاًء ُمْهَمَلَتْيِن لَِتَقاُوِ  اْلَمَخاِوِج َوقِيَل َمْأُخوٌذ مِنَ 

يِق َوالتَّاُء َزائَِدٌة َوَوْزُ)ُه تِْفَعاُل بَِكْسِرَها لَِما فِيِه مِْن ِويِق الْ ا َحيَّاِ  َوَهَذا لرِّ

 .(2)«َيْقَتِ ي َاْن َيُكوَن َعَربِيًّا

ة ۞ ُة َمْعُروَفٌة َواْلَمْمُع تَِكٌك مِْثُل: ِسْدَوةٍ َوِسَدوٍ »: تِكَّ َقاَل اْبُن ، التِّكَّ

َراِويلِ  ِة َاْدَخَلَها فِي السَّ َبًة َواْسَتَتكَّ بِالتِّكَّ : َوَاْحَسُبَها ُمَعرَّ  .(3)«اأْلَْ)َباِويِّ

ِذي ُيْخَبُز فِيِه َواَفَقْت فِيِه ُلَغُة اْلَعَرِ  ُلَغَة اْلَعَمِم »: نُّورتَ  ۞ التَّيفُّوُو الَّ

ٍّ َصِحيٍح َواْلَمْمُع التَّيفَا)ِيرُ 
 .(4)«َوَقاَل َاُبو َحاتٍِم: َلْيَس بَِعَربِي

 التُّوُ  اْلِفْرَصاُد َوَعْن َاْهِل اْلَبْصَرةِ التُّوُ  ُهَو اْلَفا َِهةُ »: ُتوت ۞

َثٍة َاِخيًرا.  ،َوَشَمَرُتُه اْلِفْرَصاُد َوَهَذا ُهَو اْلَمْعُروُف  َوُوبََّما قِيَل: تور بَِثاٍء ُمَثلَّ

                                                           

 .223: )جفف(، وييفظر: المعرَّ  1/103المصباح الميفير:  ( 1)
، وتناج العنروس: 870)تنرق(، وييفظنر: القناموس المحنيط:  1/74المصباح الميفير:  ( 2)

14/393. 
 .27/96، وتاج العروس: 222)تكك(، وييفظر: المعرَّ :  1/76المصباح الميفير:  ( 3)
، 10/294، وتناج العنروس: 213)تيفر(، وييفظر: المعنرَّ :  1/77المصباح الميفير:  ( 4)

ِذي ُيْخَبُز فِيِه، ُيَقال: ُهَو فِي َجِميع الّلَغاِ   ذلكالتَّيفُّو»وفيه:   «.ُو: الكاُ)وُن الَّ
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 َواْلَعَرُ  َتقُ  :َقاَل اأْلَْزَهِريُّ 
ُّ
َثِة  َوَميفََع مِنَ  ،وُلُه بَِتاَءْينِ َ َأ)َُّه َفاِوِسي الثَّاِء اْلُمَثلَّ

يِت َوَجَماَعةٌ  كِّ  .(1)«اْبُن السِّ

ٌ  »: ُتوتَِياء ۞  .(2)«التُّوتَِياُء بِاْلَمدِّ ُ ْحٌل َوُهَو ُمَعرَّ

ْ)ُد َفإِ)ََّها ُ)وٌو َوِضَياٌء »: َتوَراة ۞ التَّْوَواُة قِيَل: َمْأُخوَذٌة مِْن َوَوى الزَّ

َ)ََّها َغْيُر ْلَياُء َالًِفا َعَلى ُلَغِة طيئ َوفِيِه َ)ظَ  اَوإِ)ََّما ُقلَِبِت  ،لتَّْوِوَيةِ  اَوقِيَل: مِنَ 
ِ
ٌر أل

 .(3)«َعَربِيَّةٍ 

ٌ . َوَقاَل »: َثِجير ۞ ٍء ُيْعَصُر َوُهَو ُمَعرَّ ْ
الثَِّميُر مَِثاُل َوِغيٍف ُثْفُل ُ لِّ َشي

ُة َتُقوُلُه بِاْلُمَثيفَّاِة َوُهَو َخَطأٌ  : الثَِّميُر ُعَصاَوُة التَّْمِر َواْلَعامَّ ُّ
 .(4)«اأْلَْصَمِعي

اْلَوَدُك ُجُموًسا مِْن َباِ  َقَعَد َجَمَد َواْلَماُموُس َجَمَس »: جاُموس ۞

َ)َُّه َلْيَس فِيِه لِيُن اْلَبَقِر فِي اْستِْعَمالِِه فِي  اَ)ْوٌع مِنَ 
ِ
ْلَبَقِر َ َأ)َُّه ُمْ َتقٌّ مِْن َذلَِك أل

                                                           

 .4/469، وتاج العروس: 215)تو (، وييفظر: المعرَّ :  1/78المصباح الميفير:  ( 1)
 .4/469، وتاج العروس: 229)تو (، وييفظر: المعرَّ :  1/78المصباح الميفير:  ( 2)
، ويف تننناج العنننروس: 219)ووي(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/656المصنننباح الميفينننر:  ( 3)

و)قَل شْيُخيفا النَمْذَهَبْين واْختاِلَف َوْزن الَكلمِة عيفَْدهما وقاَل فِي آِخره َمنا : »40/190

قوَن َ الَمهم بَأْسِره َوَقاُلوا ُهَو َلْفٌظ َغْينر َعرَ  َب المحقِّ  َ)ّصه: َوقد َتَعقَّ
ٍّ
، بنل ُهنَو عْبنراين بني

إِذا لم يُكْن َعربيًّا َفاَل ُيْعَرُف َلنُه َاْصنٌل مِنن َغينره، إالَّ َاْن يقناَل إ)َّهنم َاْجنروه َبْعند اتِّفاًقا، وَ 

فوا فِيَها، واهلل َاْعَلم فوا فِيِه بَِما َتَصرَّ  «.التَّْعريِب ُمْمرى الَكلِم الَعِربيَِّة وَتَصرَّ
 لمصادو األخرى.)ثمر(. ولم )قف على تعريبها يف ا 1/80المصباح الميفير:  ( 4)
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َياَسِة. َوفِي التَّْهِذيِب: اْلَماُموُس َدِخيٌل َوالْ  ْوِع َوالدِّ َمْمُع اْلَحْرِر َوالزَّ

يِه اْلُفْرُس َ اْومِيش  .(1)«َجَوامِيُس ُتَسمِّ

ِء اَل ُيْعَلُم َ ْيُلُه َواَل َوْزُ)ُه َوُهَو اْسٌم مِْن »: ُجَزاف ۞
ْ
ي اْلُمَزاُف َبْيُع ال َّ

مِّ َخاِوٌج  اْلِقَياِس َوُهَو  َعنِ َجاَزَف ُمَماَزَفًة مِْن َباِ  َقاَتَل َواْلُمَزاُف بِال َّ

 تَ 
ٌّ
يَل: َاْصُل اْلَكلَِمِة َدِخيٌل فِي اْلَعَربِيَِّة. َقاَل َفاِوِسي

ْعِريُب ُ َزاٍف َومِْن ُهيفَا قِ

اْبُن اْلَقطَّاِع: َجَزَف فِي اْلَكيِْل َجْزًفا َاْ َثَر ميِفُْه َوميِفُْه اْلِمَزاُف َواْلُمَماَزَفُة فِي 

َعَربِيَِّة َوُيَؤيِّدُه َقْوُل اْبِن َفاِوٍس: اْلَبْيِع َوُهَو اْلُمَساَهَلُة َواْلَكلَِمُة َدِخيَلٌة فِي الْ 

اْلَمْزُف اأْلَْخُذ بَِكثَْرٍة َ لَِمٌة َفاِوِسيٌَّة َوُيَقاُل لَِمْن ُيْرِسُل َ اَلَمُه إْوَسااًل مِْن 

َواِ  ُمَقاَم اْلَكْيِل َواْلَوْزنِ  يَم َ)ْهُج الصَّ
 .(2)«َغْيِر َقاُ)وٍن: َجاَزَف فِي َ اَلمِِه َفُأقِ

َنَّ اْلِميَم »: ِجّص  ۞
ِ
ٌ  أل اْلِمصُّ بَِكْسِر اْلِميِم َمْعُروٌف َوُهَو ُمَعرَّ

اَد اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة َعَربِيَّةٍ   .(3)«َوالصَّ

يِن  ااْلُماَلِهُق بَِ مِّ اْلِميِم اْلُبيفُْدُق اْلَمْعُموُل مِنَ »: ُجاَلِهق ۞ لطِّ

َنَّ اْلِميَم َواْلَقاَف اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة اْلَواِحَدُة ُجاَلِهَقٌة َوُهَو َفاوِ 
ِ
 أل
ٌّ
ِسي

َعَربِيٍَّة َوُيَ اُف اْلَقْوُس إَلْيِه لِلتَّْخِصيِص َفُيَقاُل: َقْوُس اْلَماَلِهِق َ َما ُيَقاُل: 

                                                           

؛ ويف 93، وشفاء الغليل: 244)جمس(، وييفظر: المعرَّ :  1/108المصباح الميفير:  ( 1)

 .492الفاوسيَّة الحديثة:  اوميش، ُييفظر: المعمم الذهبي: 
 .38)جزف(، وييفظر: المعرَّ :  1/99المصباح الميفير:  ( 2)
 .90وشفاء الغليل:  ،38)جصص(، وييفظر: المعرَّ :  1/102المصباح الميفير:  ( 3)
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اَبةِ   .(1)«َقْوُس اليفُّ َّ

ٌ  َواْلَمْمُع َجوَ »: َجوَرب ۞ اِوَبٌة بِاْلَهاِء اْلَمْوَوُ  َفْوَعٌل َوُهَو ُمَعرَّ

 .(2)«َوُوبََّما ُحِذَفْت 

جوزق َفْوَعٌل اْسَتْعَمَلُه اْلُفَقَهاُء فِي  َِماِم اْلُقْطِن َوُهَو »: َجوَزق ۞

  ٌ َنَّ اْلِميَم َواْلَقاَف اَل َيْمتَِمَعاِن فِي َ لَِمٍة  :َقاَلُه اأْلَْزَهِريُّ ، ُمَعرَّ
ِ
أل

 .(3)«َعَربِيَّةٍ 

ٌ  َوَاْصُلُه َ ْوٌز بِاْلَكاِف اْلَمْوُز ا»: َجوز ۞  .(4)«ْلَمْأُ وُل ُمَعرَّ

َقٍة مِْن »: ِجيل ۞ ُة َواْلَمْمُع َاْجَياٌل َوِجيٌل اْسٌم لِباَِلٍد ُمَتَفرِّ اْلِميُل اأْلُمَّ

باَِلِد اْلَعَمِم َوَواَء َطَبِرْسَتاَن َوُيَقاُل َلَها: ِجياَلُن َاْيً ا َوَاْصُلَها بِاْلَعَمِميَِّة 

َبْت إَلى اْلِميمِ  ِي ياَلِن َفُعرِّ
 .(5)«ٌل َو ِ

                                                           

، وتننناج العننننروس: 235)جلننننه(، وييفظنننر: المعننننرَّ :  1/106المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

25/131. 
 .2/155، وتاج العروس: 243)جر (، وييفظر: المعرَّ :  1/94المصباح الميفير:  ( 2)
، ومعمنم األلفناظ الفاوسنيَّة 39)جنزق(، وييفظنر: المعنرَّ :  1/99المصباح الميفير:  ( 3)

 .48بة: المعرَّ 
، ويف الفاوسنية الحديثنة: 338)جنوز(، وييفظنر: المعنرَّ :  1/114المصباح الميفينر:  ( 4)

 .515گوز. ييفظر: المعمم الذهبي: 
، وتاج العنروس: 981)جيل(، وييفظر: القاموس المحيط:  1/116المصباح الميفير:  ( 5)

28/259. 
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مِّ اْلَخابَِيةُ »: ُحّب  ۞ ٌ  ، اْلُحبُّ بِال َّ ٌّ ُمَعرَّ
َوَجْمُعُه ِحَباٌ   ،َفاِوِسي

 .(1)«َوِحَبَبٌة ِوَزاُن ِعيفَبَةٍ 

اِء ُحْزَمٌة مِْن َقَصٍب ُتْلَقى »: ُحرِدي ۞ يُّ بَِ مِّ اْلَحاِء َوُسُكوِن الرَّ
اْلُحْردِ

ْقِف  َعَلى ْيِث َا)َُّه ُيَقاُل َعِن اوَ  ،َمٌة َ)َبطِيٌَّة َواْلَمْمُع اْلَحَراِديُّ لِ  َ  ،َخَ ِب السَّ للَّ

ةٌ  ًة بَِطاَقاِ  اْلَكْرِم ُيْرَسُل َعَلْيَها  :َقاَل ، َهْرِديَّ َ َقَصَباٌ  ُتَ مُّ َمْلِويَّ
َوِهي

ُة َعَربِيًَّة َوَقْد َميفََعَها اْبُن ُقْ َباُن اْلَكْرِم َوَهَذا َيْقَتِ ي َاْن َتُكوَن اْلُهْردِ  يَّ

يِت َوَقاَل: اَل ُيَقاُل َهْردِيَّةٌ  كِّ  .(2)«السِّ

ْ ُر ُخُموً)ا مِْثُل: َخَمَل ُخُمواًل َوْزً)ا َوَمْعيفًى َوَخَمَن »: َخَمن ۞ َخَمَن الذِّ

َء َخْميفًا مِْن َباِ  َضرَ 
ْ
ي ُء إَذا َخَفى َوميِفُْه قِيَل َخَميفُْت ال َّ

ْ
ي يفُْتُه ال َّ َ  َوَخمَّ

: التَّْخِميُن  اَتْخِمييفًا إَذا َوَاْيَت فِيِه َشيًْئا بِاْلَوْهِم َاوِ  . َقاَل اْلَمْوَهِريُّ لظَّنِّ

 مِْن َقْولِِهْم 
ٌّ
اْلَقْوُل بِاْلَحْدِس. َوَقاَل َاُبو َحاتٍِم: َهِذِه َ لَِمٌة َاْصُلَها َفاِوِسي

 .(3)«خما)ا َعَلى الظَّنِّ َواْلَحْدسِ 

ٌ  َوفِيِه َثاَلُر ُلَغاٍ  َ ْسُر اْلَخاِء »: ِخوان ۞ اْلِخَواُن َما ُيْؤَ ُل َعَلْيِه ُمَعرَّ

يِت َوإِْخَواٌن بَِهْمَزٍة َمْكُسوَوٍة َحَكاُه  كِّ َها َحَكاُه اْبُن السِّ َ اأْلَْ َثُر َوَضمُّ
َوِهي

                                                           

ومعمنننم األلفننناظ  ،268)حبنننب(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/117المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

بة:   .242، ويف الفاوسيَّة الحديثة: ُخيفَبه، ُييفظر: المعمم الذهبي: 50الفاوسيَّة المعرَّ
 .8/28، وتاج العروس: 262)حرد(، وييفظر: المعرَّ :  1/128المصباح الميفير:  ( 2)
 .112، وشفاء الغليل: 277)خمن(، وييفظر: المعرَّ :  1/183المصباح الميفير:  ( 3)
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َتْيِن مِْثُل:  َِتاٍ  َوَجْمُع اأْلُوَلى فِي اْلَكْثَرةِ ُخوٌن َواأْلَْص  ،اْبُن َفاِوسٍ  ُل بَِ مَّ

ِة َاْخِوَ)ٌة َوَجْمُع الثَّالَِثِة َاَخاِويُن َوَيُموُز  َن َتْخِفيًفا َوفِي اْلِقلَّ َوُ ُتٍب َلكِْن ُسكِّ

ِة َاْخِوَ)ٌة َاْيً ا َ ُغَراٍ  َوَاْغِرَبةٍ   .(1)«فِي اْلَمْ ُموِم فِي اْلِقلَّ

ٌ  َوُهوَ »: َدانِق ۞ ا)ُِق ُمَعرَّ َوُهَو ِعيفَْد اْلُيوَ)اِن َحبََّتا  ، ُسُدُس ِدْوَهمٍ الدَّ

ْوَهَم ِعيفَْدهُ  َنَّ الدِّ
ِ
 .(2)«ْثيفََتا َعْ َرَة َحبََّة ُخْرُ)وٍ  ُم اُخْرُ)وٍ  أل

ٌ  َوُهَو ِعيفَْد اْلَعَرِ  اْلَبيفِيَقُة »: ِدخرِيص ۞ يَل: ُمَعرَّ
ِدْخِريُص الثَّْوِ  قِ

ْخِرُص وَ  ٌّ َوالدِّ
ْخِرَصُة ُلَغٌة فِيِه َواْلَمْمُع َدَخاِويُص َوقِيَل: َعَربِي  .(3)«الدِّ

ْوُ  اْلَمْدَخُل َبْيَن َجَبَلْيِن َواْلَمْمُع ُدُووٌ  مِْثُل: َفْلٍس »: َدْرب ۞ الدَّ

َوُفُلوٍس َوَلْيَس َاْصُلُه َعَربِيًّا َواْلَعَرُ  َتْسَتْعِمُلُه فِي َمْعيفَى اْلَباِ  َفُيَقاُل لَِباِ  

ةِ  كَّ َ)َُّه َ اْلَباِ  لَِما ُيْفِ ي إَلْيهِ السِّ
ِ
يِِّق َدْوٌ  أل  .(4)«: َدْوٌ  َولِْلَمْدَخِل ال َّ

                                                           

 .112، وشفاء الغليل: 278)خون(، وييفظر: المعرَّ :  1/184لمصباح الميفير: ا ( 1)
 .308)د)ق(، وييفظر: المعرَّ :  1/201المصباح الميفير:  ( 2)
، ومعمم األلفاظ الفاوسنيَّة 297)دخر(، وييفظر: المعرَّ :  1/190المصباح الميفير:  ( 3)

بة:   .34المعرَّ
 )دو (. 1/191المصباح الميفير:  ( 4)
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 اْسٌم لِْلَمْ ُروِ  مِ »: ِدْرَهم ۞
ُّ
ْساَلمِي ْوَهُم اإْلِ ٌ   نَ الدِّ ِة َوُهَو ُمَعرَّ اْلِف َّ

َغِة اْلمَ  ِم فِي اللُّ ْكَسُر َهاُؤُه ْ ُهوَوِة َوَقْد تُ َوْزُ)ُه فِْعَلٌل بَِكْسِر اْلَفاِء َوَفتِْح الالَّ

 .(1)«ٌم َحْماًل َعَلى اأْلَْوَزاِن اْلَغالَِبةِ َفُيَقاُل: ِدْوهِ 

ٌ  »: َدْست ۞ ْحَراُء َوُهَو ُمَعرَّ ْسُت الصَّ  .(2)«الدَّ

ْسَكَرُة بيِفَاٌء ِشْبُه اْلَقْصِر َحْوَلُه ُبُيوٌ  َوَيُكوُن لِْلُمُلوِك. »: َدْسَكرة ۞ الدَّ

ْسَكَرُة اْلَقْرَيةُ َقاَل اأْلَ  بًا. َوالدَّ : َوَاْحَسُبُه ُمَعرَّ  .(3)«ْزَهِريُّ

ان ۞ ِة »: ُدكَّ ٌ  َوُيْطَلُق َعَلى اْلَحاُ)وِ  َوَعَلى الدَّ َّ يَل: ُمَعرَّ
اُن قِ الدُّ َّ

تِي ُيْقَعُد َعَلْيَها  .(4)«الَّ

ة ۞ ُة اْلَمَكاُن اْلُمْرَتِفُع ُيْمَلُس َعَلْيِه »: َدكَّ ٌ  الدَّ َّ َوُهَو اْلِمْسَطَبُة ُمَعرَّ

 .(5)«َواْلَمْمُع ِدَ ٌك مِْثُل: َقْصَعٍة َوقَِصعٍ 

                                                           

، وتنننناج العننننروس: 307)دوه(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  1/193المصننننباح الميفيننننر:  ( 1)

32/150. 
 .122، وشفاء الغليل: 288)دست(، وييفظر: المعرَّ :  1/193المصباح الميفير:  ( 2)
 .2/29، وقصد السبيل: 310)دسكر(، وييفظر: المعرَّ :  1/194المصباح الميفير:  ( 3)
 .1196 ك(، وييفظر: القاموس المحيط: )د 1/198المصباح الميفير:  ( 4)
 )د ك(. 1/198المصباح الميفير:  ( 5)
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ْهِر ُيْعَمُل ميِفَْها »: َدَلق ۞ ِة َطِويَلُة الظَّ َلُق بَِفْتَحَتْيِن ُدَوْيبٌَّة َ)ْحُو اْلِهرَّ الدَّ

َلُق ُهَو ابْ  ،اْلَفْروُ  ٌ  َوَاْصُلُه دله َوقِيَل الدَّ ٌّ ُمَعرَّ
ُن ُمْقَرٍض َوُيَقاُل: إ)َُّه َفاِوِسي

 
ّ
ومِي  .(1)«ُيْ بُِه اليفِّْمَس َوُيَقاُل: ُهَو اليفِّْمُس الرُّ

اِدُس مِْن »: َدْنح ۞ ْ)ُح ِوَزاُن َفْلٍس ِعيُد اليفََّصاَوى َوُهَو اْلَيْوُم السَّ الدَّ

وَ)ُه اْلُغَطاَس. َقاَل اأْلَْزَهِريُّ  ْبُط مِْصَر ُيَسمُّ
: َوَاْحَسُبُه َ اُ)وَن الثَّا)ِي َوقِ

 .(2)«ُسْرَيا)ِيًّا

ٌ  ُيْطَلُق َعَلى َوئِيِس اْلَقْرَيِة َوَعَلى التَّاِجِر »: ِدهَقان ۞ ْهَقاُن ُمَعرَّ الدِّ

َواْلَمْمُع  ،َوَداُلُه َمْكُسوَوٌة َوفِي ُلَغٍة ُتَ مُّ  ،َوَعَلى َمْن َلُه َماٌل َوَعَقاوٌ 

ُجُل َوَتَدهْ  ،َدَهاقِينُ   .(3)«َقَن َ ُثَر َماُلهُ َوَدْهَقَن الرَّ

اوِ »: ِدْهِليز ۞ ْهلِيُز اْلَمْدَخُل إَلى الدَّ ٌ  ، الدِّ ٌّ ُمَعرَّ
َواْلَمْمُع  ،َفاِوِسي

                                                           

، وتنناج 41)دلننه(، وييفظننر: المعننرَّ :  2/497)دلننق(، و 1/198المصننباح الميفيننر:  ( 1)

. ويف الفاوسية الحديثة: َدَله: حيوان  السموو )القط الربي(. ييفظر: 19/20العروس: 

 .276المعمم الذهبي: 
، واأللفنناظ اليفَّْصننرا)يَّة يف 299)د)ننح(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/200يفيننر: المصننباح الم ( 2)

 .63العربية: 
، وتننناج العنننروس: 303)دهقنننن(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/201المصنننباح الميفينننر:  ( 3)

35/48. 
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َهالِيزُ   .(1)«الدَّ

ابَّةُ »: ُدوًَلب ۞ تِي ُتِديُرَها الدَّ واَلُ  اْلَميفَْميفُوُن الَّ ٌ . ، الدُّ ٌّ ُمَعرَّ
َفاِوِسي

ٌّ بَِفْتٍح الدَّ 
َها َواْلَفْتُح َاْفَصُح َولَِهَذا اْقَتَصَر َعَلْيِه َوقِيَل: َعَربِي اِل َوَضمِّ

 .(2)«َجَماَعةٌ 

ٌ  ُثمَّ »: ِديبَاج ۞ يَباُج َثْوٌ  َسَداُه َوُلْحَمُتُه إْبَرْيَسٌم. َوُيَقاُل: ُهَو ُمَعرَّ الدِّ

ِت   َدْبًما مِْن َباِ  ْلَعَرُ  ميِفُْه َفَقاُلوا: َدَبَج اْلَغْيُث اأْلَْوَض  اَ ُثَر َحتَّى اْشَتقَّ

َ)َُّه ِعيفَْدهُ 
ِ
ِش  ْسمٌ ُم اَضَرَ  إَذا َسَقاَها َفَأْ)بََتْت َاْزَهاًوا ُمْخَتلَِفًة أل لِْلُميفَقَّ

َعاٌل َولَِهَذا ُيْمَمُع بِاْلَياِء َفُيَقاُل: ِقيَل: َزائَِدٌة َوَوْزُ)ُه فِيَواْخُتلَِف فِي اْلَياِء فَ 

 َاْصٌل 
َ
َواأْلَْصُل ِدبَّاٌج بِالتَّْ ِعيِف َفُأْبِدَل مِْن َاَحد  َدَيابِيُج َوقِيَل: ِهي

ِة َولَِهَذا ُيَردُّ فِي اْلَمْمِع إَلى َاْصلِِه َفُيَقاُل: َدَبابِيُج بَِباٍء  َفْيِن َحْرُف اْلِعلَّ اْلُمَ عَّ

انِ  يَباَجَتاِن اْلَخدَّ اِل َوالدِّ َدٍة َبْعَد الدَّ  .(3)«ُمَوحَّ

                                                           

، 124، وشننفاء الغليننل: 318)دهلننز(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/201المصننباح الميفيننر:  ( 1)

او، ُييفظنر: ، ويف 2/42وقصد السنبيل:  الفاوسنيَّة الحديثنة: ِدْهلِينز: منا بنين البنا  والندَّ

 .285المعمم الذهبي: 
 .2/410ج العروس: ا، وت42)دلب(، وييفظر: المعرَّ :  1/198المصباح الميفير:  ( 2)
، 119، وشننفاء الغليننل: 291)دبننج(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/188المصننباح الميفيننر:  ( 3)

اوسيَّة الحديثة: )ِديو= جن، وباف = َ)ْسج(، اي: )ْسنج ، ويف الف2/43وقصد السبيل: 

هبي:  ، ييفظر: المعمم الذَّ  .287، 98المنِّ
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يَوانُ »: دِيَوان ۞  َجِريَدُة اْلِحَساِ  ُثمَّ ُاْطلَِق َعَلى اْلِحَساِ  ُثمَّ ُاْطلَِق الدِّ

اٌن َفُأْبِدَل مِْن َاَحِد  ٌ  َواأْلَْصُل ِدوَّ َعَلى َمْوِضِع اْلِحَساِ  َوُهَو ُمَعرَّ

َفْيِن َياٌء لِلتَّْخِفيِف َولَِهَذا ُيَردُّ فِي اْلَمْمِع إَلى َاْصلِِه َفُيَقاُل: َدَوا ِويُن اْلُمَ عَّ

اِن اأْلَْسَماَء إَلى  َنَّ التَّْصِغيَر َوَجْمَع التَّْكِسيِر َيُردَّ
ِ
َوفِي التَّْصِغيِر ُدَوْيِويٌن أل

يَواَن َاْي َوَضْعُتُه َوَجَمْعُتهُ  ْ)ُت الدِّ  .(1)«ُاُصولَِها َوَدوَّ

تِي هِ »: ُرْسَتاق ۞ ٌ  َوُيْسَتْعَمُل فِي اليفَّاِحَيِة الَّ ْسَتاُق ُمَعرَّ  َطَرُف الرُّ
َ
ي

اِل مِْثُلُه َواْلَمْمُع َوَساتِيُق َوَوَزاِديُق. َقاَل اْبُن  اِي َوالدَّ ْزَداُق بِالزَّ ْقلِيِم َوالرُّ
اإْلِ

ْطُر مِنَ  ْزَدُق السَّ فُّ مِنَ  اَفاِوٍس: الرَّ ْزَداُق َوَهَذا  اليفَّْخِل َوالصَّ ليفَّاِس َوميِفُْه الرُّ

 َعرَ َيْقَتِ ي َا)َُّه 
ٌّ
ٌد َوَصَواُبُه ُوْزَداٌق َوَقاَل بَ  بي ْسَتاُق ُمَولَّ  .(2)«ْعُ ُهْم: الرُّ

اُغ ُغَراٌ  َ)ْحُو اْلَحَماَمِة َاْسَوُد بَِرْاِسِه ُغبَْرٌة َوقِيَل إَلى »: َزاغ ۞ الزَّ

 مِْن َبيفَاِ  اْلَياِء َوَقاَل: اْلَمْمُع 
ّ
َغا)ِي اْلَبَياِض َواَل َيْأُ ُل ِجيَفًة َوَجَعَلُه الصَّ

ٌ   ِزيَغاٌن. ٌّ َاْم ُمَعرَّ
: اَل َاْدِوي َاَعَربِي  .(3)«َوَقاَل اأْلَْزَهِريُّ

                                                           

، ويف تننناج العنننروس: 317)دون(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/204المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

 «.ِديو، بالكْسِر، الِمّن، واألَلِف واليفُّون عالَمُة المْمِع عيفَْدهم: »35/35
، ويف الفاوسنيَّة الحديثنة: 325)وستق(، وييفظنر: المعنرَّ :  1/226يفير: المصباح الم ( 2)

 .302)ُووسَتا(، القرية، ييفظر: المعمم الذهبي: 
، ومعمنم األلفناظ الفاوسنيَّة 43)زوغ(، وييفظر: المعنرَّ :  1/260المصباح الميفير:  ( 3)

بة:  ريا)يِة والعربية: 82المعرَّ  .63؛ واأللفاظ المت اهبة يف السُّ
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ْو)ِيُخ بِاْلَكْسِر َمْعُروٌف »: ِزْرنِيخ ۞ ٌ   ،الزِّ ٌّ ُمَعرَّ
 .(1)«َوُهَو َفاِوِسي

ْ)ِديُق مِْثُل: قيِفِْديلٍ » :ِزنِديق ۞ ٌ . َوَقاَل ، الزِّ ٌّ ُمَعرَّ
َقاَل َبْعُ ُهْم: َفاِوِسي

 اْبُن اْلَموَ 
ٌّ
ٌّ َوِزْ)ِديٌق إَذا َ اَن َشِديَد اْلبُْخِل َوُهَو َمْحكِي

: َوُجٌل َزْ)َدقِي
ِّ
الِيِقي

ْ)ِديِق َفَقاَل ُهَو اليفَّظَّاُو فِي َعِن اَعْن َثْعَلٍب َوَعْن َبْعِ ِهْم َسَأْلُت َاْعَرابِيًّا  لزِّ

ْ)دِ  ُك اأْلُُموِو َواْلَمْ ُهوُو َعَلى َاْلِسيفَِة اليفَّاِس َانَّ الزِّ ِذي اَل َيَتَمسَّ يَق ُهَو الَّ

ْهِر َواْلَعَرُ  ُتَعبُِّر َعْن َهَذا بَِقْولِِهْم ُمْلِحٌد َاْي  بَِ ِريَعٍة َوَيُقوُل بَِدَواِم الدَّ

َطاِعٌن فِي اأْلَْدَياِن َوَقاَل فِي اْلَباِوِع: ِزْ)ِديٌق َوَزَ)اِدَقٌة َوَزَ)اِديُق َوَلْيَس َذلَِك 

 .(2)«َرِ  فِي اأْلَْصلِ مِْن َ اَلِم اْلعَ 

َ)ََّها َعَلى »: َسَراويل ۞
ِ
َراِويُل ُاْ)َثى َوَبْعُض اْلَعَرِ  َيُظنُّ َا)ََّها َجْمٌع أل السَّ

َق  َراِويُل َوَفرَّ َراِويُل َوُهَو السَّ َ السَّ
ُر َفَيُقوُل: ِهي ِوَزاِن اْلَمْمِع َوَبْعُ ُهْم ُيَذ ِّ

ِد َبْيَن ِصيَغَتِي فِ  َراِويُل َوُهَو ا ي اْلُمَمرَّ َ السَّ
لتَّْذ ِيِر َوالتَّْأ)ِيِث َفُيَقاُل: ِهي

َراِويَل َاْعَمِميٌَّة َوقِيَل: َعَربِيٌَّة َجْمُع ِسْرَواَلٍة  ْرَواُل َواْلُمْمُهوُو َانَّ السَّ السِّ

 .(3)«َتْقِديًرا َواْلَمْمُع َسَراِوياَلٌ  

                                                           

، 2/82، وقصند السنبيل: 356)زو)خ(، وييفظر: المعرَّ :  1/252المصباح الميفير:  ( 1)

بة:   .79ومعمم األلفاظ الفاوسيَّة المعرَّ
؛ 138، وشنفاء الغلينل: 342)ز)ندق(، وييفظنر: المعنرَّ :  1/256المصباح الميفينر:  ( 2)

، ُييفظر: ال
ّ
هبي: ويف الفاوسيَّة الحديثة: )َزْ)َده( بمعيفى الحياة او الحي  .317معمم الذَّ

 .147، وشفاء الغليل: 391)سرول(، وييفظر: المعرَّ :  1/275المصباح الميفير:  ( 3)
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بُْل َ لَِمٌة َاعْ »: ِسرِجين ۞ ْرِجيُن الزِّ َمِميٌَّة َوَاْصُلَها ِسْر ِيُن بِاْلَكاِف السِّ

َبْت إَلى اْلِميِم َواْلَقاِف َفُيَقاُل: ِسْرقِيٌن َاْيً ا َوعَ  : اَل َاْدِوي  نِ َفُعرِّ
ِّ
اأْلَْصَمِعي

ُلُه لُِمَواَفَقِة اأْلَْبيفِيَِة اْلَعَربِيَّةِ   َواَل َ ْيَف َاُقوُلُه َوإِ)ََّما َاُقوُل َوْوٌر َوإِ)ََّما ُ ِسَر َاوَّ

َيُموُز اْلَفْتُح لَِفْقِد َفْعلِيٍن بِاْلَفْتِح َعَلى َا)َُّه َقاَل فِي اْلُمْحَكِم: ِسْرِجيٌن 

 .(1)«َوَسْرِجينٌ 

ُة َحِريٍر َبْيَ اءُ »: َسَرقة ۞ َرَقُة ُشقَّ َقاَل َاُبو ُعَبْيَدَة: َ َأ)ََّها َ لَِمٌة ، السَّ

 .(2)«َصَبٍة َوَقَصٍب َفاِوِسيٌَّة َواْلَمْمُع َسَرٌق مِْثُل: قَ 

ٌ  َواْلَمْمُع َاْسَطاٌل َوُسُطوٌل »: َسْطل ۞ ْطُل َمْعُروٌف َوُهَو ُمَعرَّ السَّ

ْيَطُل ُلَغٌة فِيهِ   .(3)«َوالسَّ

ا التَّاُء »: َسْفَتَجة ۞ يَل: بَِفْتِحَها َوَامَّ
يِن َوقِ يَل: بَِ مِّ السِّ

ْفَتَمُة قِ السَّ

 ، َفَمْفُتوَحٌة فِيِهَما
ٌّ
ٌ  َفاِوِسي َرَها َبْعُ ُهْم َفَقاَل  ، ُمَعرَّ   َِتاُ   :َوَفسَّ

َ
ِهي

ِريِق   ،َصاِحِب اْلَماِل لَِو ِيلِِه َاْن َيْدَفَع َمااًل َقْرًضا َيْأَمُن بِِه مِْن َخَطِر الطَّ

َفاتُِج   .(4)«َواْلَمْمُع السَّ

                                                           

 .2/130، وقصد السبيل: 373)سرج(، وييفظر: المعرَّ :  1/272المصباح الميفير:  ( 1)
، 144، وشننفاء الغليننل: 367)سنرق(، وييفظننر: المعنرَّ :  1/274المصنباح الميفيننر:  ( 2)

سننيَّة الحديثننة: )َسننرَ ن(: ف ننال  ذوا  األوبننع. ييفظننر: المعمننم الننذهبي: ويف الفاو

345. 
 .384)سطل(، وييفظر: المعرَّ :  1/276المصباح الميفير:  ( 3)
 .44)سفتج(، وييفظر: المعرَّ :  1/278المصباح الميفير:  ( 4)
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يِن َواْلَقاِف َواْلَمدِّ َمعْ »: َسَقمونياء ۞ قِيَل  ،ُروَفةٌ السقمو)ياء بَِفْتِح السِّ

يَل ُسْرَيا)ِيَّةٌ 
 .(1)«ُيوَ)ا)ِيٌَّة َوقِ

يِن َواَل »: جاِسكبَ  ۞ ٌ  َوُهَو بَِكْسِر السِّ ْكَباُج َطَعاٌم َمْعُروٌف ُمَعرَّ السِّ

 .(2)«َيُموَز اْلَفْتُح لَِفْقِد َفْعاَلٍل فِي َغْيِر اْلُمَ اَعِف 

يفُْبُك ُفيفُْعٌل بَِ مِّ اْلَفاءِ »: ُسنُْبك ۞ ِم اْلَحافِِر َوُهَو  السُّ َواْلَعْيِن َطَرُف ُمَقدَّ

يفُْبُك مِنَ  ُلُه َوالسُّ ٍء َاوَّ ْ
يَل ُسيفْبُُك ُ لِّ َشي

ٌ  َوقِ أْلَْوِض اْلَغلِيُظ اْلَقلِيُل  اُمَعرَّ

 .(3)«اْلَخْيِر َواْلَمْمُع َسيفَابُِك 

ٌ  َواْلَمْمُع َسيفََماٌ  مِْثُل »: َسنَْجة ۞ : َسْمَدةٍ َسيفَْمُة اْلِميَزاِن ُمَعرَّ

اُء:  : َقاَل اْلَفرَّ َصٍع. َقاَل اأْلَْزَهِريُّ
َوَسَمَداٍ  َوِسيفٌَج َاْيً ا مِثُْل: َقْصَعٍة َوقِ

يِت َوَتبَِعُه اْبُن ُقَتْيبََة َفَقااَل:  كِّ اِد َوَعَكَس اْبُن السِّ يِن َواَل ُتَقاُل بِالصَّ َ بِالسِّ
ِهي

اِد َواَل ُيقَ  يِن. َوفِي ُ)ْسَخٍة مِ اُل َصيفَْمُة اْلِميَزان بِالصَّ التَّْهِذيِب َسيفَْمٌة  نَ  بِالسِّ

ي ا َ ْوُن السِّ يُن َاْعَرُ  َوَاْفَصُح َفُهَما ُلَغَتاِن َوَامَّ َاْفَصَح َفِْلَنَّ  نِ َوَصيفَْمٌة َوالسِّ

                                                           

 .32/369، وتاج العروس: 81)سقم(، وييفظر: المعرَّ :  1/280المصباح الميفير:  ( 1)
، ويف تننناج العنننروس: 44)سنننكب(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/281المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

ٌ  َعن سر ه باجه، َوُهَو لحم ُيْطَبخ بَِخّل : »6/41 ْكَباُج، بِاْلَكْسِر، ُمَعرَّ  «.السِّ
 .362)سبك(، وييفظر: المعرَّ :  1/265المصباح الميفير:  ( 3)
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اَد َواْلِميَم اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة َعَربِيٍَّة َوِسيفٌْج ِوَزاُن ِحْمٍل َبْلَدةٌ   مِْن الصَّ

 .(1)«َاْعَماِل َمْرَو َوإَِلْيَها ُييفَْسُب َبْعُض َاْصَحابيِفَا

ٌ  َواْلَمْمُع َشَواِهيُن »: شاِهين ۞ اِهيُن َجاِوٌح َمْعُروٌف َوُهَو ُمَعرَّ ال َّ

 .(2)«َوُوبََّما قِيَل َشَياِهيُن َعَلى اْلَبَدل لِلتَّْخِفيِف 

ٌ  بِالْ »: ِشْطَرْنج ۞ ْطَرْ)ُج ُمَعرَّ ، َفْتِح َوقِيَل بِاْلَكْسِر َوُهَو اْلُمْخَتاوُ ال ِّ

ُة  ا ُيْكَسُر َواْلَعامَّ ُة: َومِمَّ ِّ فِي  َِتاِ  َما َتْلَحُن فِيِه اْلَعامَّ
َقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي

ينِ  ْطَرْ)ُج بَِكْسِر ال ِّ ُه َوُهَو ال ِّ َوإِ)ََّما ُ ِسَر لَِيُكوَن  :َقاُلوا، َتْفَتُحُه َاْو َتُ مُّ

َ)ظِيَر اأْلَْوَزاِن اْلَعَربِيَِّة مِْثُل: ِجْرَدْحٍل إْذ َلْيَس فِي اأْلَْبيفَِيِة اْلَعَربِيَِّة َفْعَللٌّ 

 .(3)«بِاْلَفْتِح َحتَّى ُيْحَمَل َعَلْيهِ 

 َمْأُخوٌذ مِنَ »: َشْهر ۞
ٌّ
ٌ  َوقِيَل: َعَربِي يَل: ُمَعرَّ

ْهُر قِ   اال َّ
َ
ْهَرِة َوِهي ل ُّ

ْ)تَِ اُو وَ 
ِ
يَ اال َ بِِه لُِ ْهَرتِِه َوُوُضوِحِه ُثمَّ ُسمِّ

ي ْهُر اْلِهاَلُل ُسمِّ يَل ال َّ
اأْلَيَّاُم  ِت قِ

 .(4)«بِِه َوَجْمُعُه ُشُهوٌو َوَاْشُهرٌ 

                                                           

 .2/233، وقصد السبيل: 44المعرَّ :  )سيفج(، وييفظر: 1/291المصباح الميفير:  ( 1)
. يف تننناج العنننروس: 412)شنننهن(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/326المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

 وليَس بعر: »35/299
ٍّ
 «.َمْحضٍ  بي

، ويف تنناج العننروس: 414)شننطرج(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/312المصننباح الميفيننر:  ( 3)

ٌ  من: صدو)ك، َاي اْلِحيَلة، اَ : »6/63 و من: شدو)ج، َاي َمنن اْشنَتَغَل بِنِه َذَهنَب ُمَعرَّ

 «.، َاو من: شطر)ج، َاي َساحل التََّعبَعيفَاُؤه َباطاًِل 
 .410)شهر(، وييفظر: المعرَّ :  1/325المصباح الميفير:  ( 4)
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ْمِسِم َوُوبََّما قِيَل »: ِشيَرج ۞ ٌ  مِْن َشيَْرْه َوُهَو ُدْهُن السِّ يَْرُج ُمَعرَّ ال َّ

ْهِن اأْلَْبَيِض َولِْلَعِص  يِر َقبَْل َاْن َيَتَغيََّر َشْيَرٌج َتْ بِيًها بِِه لَِصَفائِِه َوُهَو بَِفْتِح لِلدُّ

يِن مَِثاُل َزْييفََب َوَصْيَقٍل َوَعْيَطٍل َوَهَذا اْلَباُ  بِاتَِّفاٍق ُمْلَحٌق بَِباِ  َفْعَلٍل  ال ِّ

َ)َُّه َيِصيُر مِْن بَ 
ِ
يِن أل اِ  ِدْوَهٍم َوُهَو َقلِيٌل َ)ْحُو َجْعَفٍر َواَل َيُموُز َ ْسُر ال ِّ

تِِه َفَأْمثَِلُتُه َمْحُصوَوٌة َوَلْيَس َهَذا ميِفَْها  .(1)«َوَمَع قِلَّ

ْيَلُم ِوَزاُن َزْييفََب ُزَواُن اْلِحيفَْطِة َوَشاَلٌم ُلَغٌة َوَاْصُلُه »: َشْيَلم ۞ ال َّ

 َعَممِ 
ٌّ
 .(2)«َوُيَقاُل: َاَحُد َطَرَفْيِه َحادٌّ َواْمَخُر َغلِيظٌ  ي

اُبوُن »: صاُبون ۞ َصبَيفُْت َعيفُْه اْلَكْأَس مِْن َباِ  َضَرَ  َصَرْفتَُها َوالصَّ

َ)َُّه َيْصِرُف اأْلَْوَساَخ َواأْلَْدَ)اَس مِثُْل 
ِ
َفاُعوٌل َ َأ)َُّه اْسُم َفاِعٍل مِْن َذلَِك أل

َ)َُّه َيْطَعُن اأْلَْوَواَح َوَقاَل اْبُن ا
ِ
اُبوُن الطَّاُعوِن اْسُم َفاِعٍل أل : الصَّ ِّ

ْلَمَوالِيِقي

 
ٌّ
 .(3)«َاْعَمِمي

اَد َواْلِميَم »: صاُروج ۞ َنَّ الصَّ
ِ
ٌ  أل اُووُج اليفُّوَوُة َوَاْخاَلُطَها ُمَعرَّ الصَّ

 .(4)«اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة َعَربِيَّةٍ 

                                                           

، ويف الفاوسنية الحديثنة: 6/38)شنرج(، وتناج العنروس:  1/308المصباح الميفير:  ( 1)

 .358عمم الذهبي: سيرج: زيت السمسم. ييفظر: الم
 .1127)شلم(، وييفظر: القاموس المحيط:  1/322المصباح الميفير:  ( 2)
 .2/218، وقصد السبيل: 427)صبن(، وييفظر: المعرَّ :  1/332المصباح الميفير:  ( 3)
، وتاج العروس: 196)صرج(، وييفظر: القاموس المحيط:  1/337المصباح الميفير:  ( 4)

6/69. 
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ٌ  َوَاْصُلُه بِالْ »: َصْرم ۞ ْرُم بِاْلَفْتِح اْلِمْلُد َوُهَو ُمَعرَّ َفاِوِسيَِّة الصَّ

 .(1)«جرم

ِذي ُيْكَتُب فِي اْلُمَعاَماَلِ  َواأْلََقاِويِر »: َصّك  ۞ كُّ اْلكَِتاُ  الَّ الصَّ

َوَصكَّ  ،َوَجْمُعُه ُصُكوٌك َوَاُصكٌّ َوِصَكاٌك مِْثُل َبْحٍر َوُبُحوٍو َوَاْبُحٍر َوبَِحاوٍ 

ا مِْن َباِ  َقَتَل إَذا َ َتَب  ُجُل لِْلُمْ َتِري َصكًّ كَّ الرَّ ٌ   ، الصَّ َوُيَقاُل: ُهَو ُمَعرَّ

 َعْن ِشَراِء  اَوَ اَ)ِت 
َ
أْلَْوَزاُق ُتْكَتُب ِصَكاً ا َفَتْخُرُج َمْكُتوَبًة َفُتَباُع َفيفُِهي

َكاكِ   .(2)«الصِّ

يفُْج مِْن آاَلِ  اْلَماَلِهي َجْمُعُه ُصيفُوٌج مِْثُل َفْلٍس »: َصنْج ۞ الصَّ

ِزيُّ ، َوُفُلوسٍ  ًوا ُيْ َرُ  َاَحُدُهَما بِاْمِخرِ َقاَل اْلُمَطرِّ  ،: َوُهَو َما ُيتََّخُذ ُمَدوَّ

فِّ مِنَ  ِو ِصَغاًوا ُصيفُوٌج َاْيً ا  اَوُيَقاُل لَِما ُيْمَعُل فِي إَطاِو الدُّ ليفَُّحاِس اْلُمَدوَّ

يفُْج ُذو اأْلَْوَتاِو َفُمْخَتصٌّ بِِه  ا الصَّ ٌء َتْعِرُفُه اْلَعَرُ  َوَامَّ ْ
اْلَعَمُم َوَهَذا َشي

  ٌ  .(3)«َو اَِلُهَما ُمَعرَّ

                                                           

 .434)صرم(، وييفظر: المعرَّ :  1/339: المصباح الميفير ( 1)
، ويف الفاوسننيَّة )جننك(. 46)صننكك(، وييفظننر: المعننرَّ :  1/345المصنباح الميفيننر:  ( 2)

؛ ويف الن ينة )جنك(. ُييفظنر: المعمنم الن ني العربني: 203ُييفظر: المعمنم النذهبي: 

1/356. 
 .2/233لسبيل: ، وقصد ا424)صيفج(، وييفظر: المعرَّ :  1/348المصباح الميفير:  ( 3)



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
70 

َ ِشْبُه اْلُخفِّ َوَيُكوُن فِي َ)ْعلِِه »: َصنَدلة ۞
يفَْدَلُة َ لَِمٌة َاْعَمِميٌَّة َوِهي الصَّ

يفَْدَلَة َ َما َقاُلوا:  َف اليفَّاُس فِيِه َفَقاُلوا: َتَصيفَْدَل إَذا َلبَِس الصَّ َمَسامِيُر َوَتَصرَّ

َك إَذا َلبَِس   .(1)«اْلَمَسَك َواْلَمْمُع َصيفَاِدُل َتَمسَّ

اِد َوَفتُْحَها َضِعيٌف »: ِصْهرِيج ۞ ْهِريُج َمْعُروٌف َوُهَو بَِكْسِر الصَّ الصِّ

  ٌ  .(2)«َوُهَو ُمَعرَّ

ٌ  َوُهَو اْلِمْقَلى َوُتْفَتُح اْلِميُم َوَقْد ُتْكَسُر »: طاِجن ۞ الطَّاِجُن ُمَعرَّ

يْ   .(3)«َمُن ِوَزاُن َزْييفََب ُلَغٌة َوَجْمُعُه َطَياِجنُ َواْلَمْمُع َطَواِجُن َوالطَّ

ٌ  َوفِيِه َثاَلُر ُلَغاٍ  بَِذاٍل »: َطَبْرَزذ ۞ َطَبْرَزٌذ ِوَزاُن َسَفْرَجٍل ُمَعرَّ

اَل  َم َوَلْم َيْحِك الذَّ ُمْعَمَمٍة َوبيِفُوٍن َوباَِلٍم َوَحَكى اأْلَْزَهِريُّ اليفُّوَن َوالالَّ

ٌر َطَبْرَزذٌ َوَحَكاَها فِي َموْ  : َوَاْصُلُه ، ِضٍع آَخَر َفَقاَل ُسكَّ
ِّ
َقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي

بِاْلَفاِوِسيَِّة َتَبْرَزٌذ َوالتَّبَُر اْلَفْأُس َ َأ)َُّه ُ)ِحَت مِْن َجَوا)ِبِِه بَِفْأٍس َوَعَلى َهَذا 

ْعَراِ  فَ  ٍر فِي اإْلِ ٌر َطَبْرَزذٌ َفَتُكوُن َطَبْرَزٌذ ِصَفًة َتابَِعًة لُِسكَّ َقاَل ، ُيَقاُل: ُهَو ُسكَّ

 َ)ْوٌع مِنَ  :َبْعُض اليفَّاسِ 
َ
ي ُر اأْلُْبُلوُج َوبِِه ُسمِّ كَّ َبْرَزُذ ُهَو السُّ لتَّْمِر  االطَّ

                                                           

 .433)صدل(، وييفظر: المعرَّ :  1/336المصباح الميفير:  ( 1)
 .425)صهرج(، وييفظر: المعرَّ :  1/349المصباح الميفير:  ( 2)
، 175، وشنفاء الغلينل: 435)طمنن(، وييفظنر: المعنرَّ :  2/369المصباح الميفينر:  ( 3)

 .2/246وقصد السبيل: 
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َبْرَزَذُة َ)ْخَلٌة ُبْسَرُتَها َصْفَراُء ُمْسَتِديَرٌة  :َقاَل َاُبو َحاتِمٍ ، لَِحاَلَوتِهِ  الطَّ

َبْرَزُذ الثَّوْ   .(1)«ِويُّ ُبْسَرُتُه َصْفَراُء فِيَها ُطوٌل َوالطَّ

ٌ  َوَجْمُعُه ُطُرٌز مِْثُل  َِتاٍ  »: طَِراز ۞ َراُز َعَلُم الثَّْوِ  َوُهَو ُمَعرَّ الطِّ

َهِب  ٌز بِالذَّ ْزُ  الثَّْوَ  َتْطِريًزا َجَعْلُت َلُه طَِراًزا َوَثْوٌ  ُمَطرَّ َوُ ُتٍب َوَطرَّ

ِل َاْي َشْكلِِه َومِنَ  ْرُز َهَذا ِوَزاُن َفْلٍس َومِنَ ا طَ َوَغيِْرِه َوُيَقاُل: َهذَ  َراِز اأْلَوَّ  الطِّ

لِ ا  .(2)«ليفََّمِط اأْلَوَّ

ٌ  َوُ)وُ)ُه َزائَِدٌة ِعيفَْد َقْوٍم »: ُطرُخون ۞ الطُّْرُخوُن َبْقَلٌة َمْعُروَفٌة َوُهَو ُمَعرَّ

مِّ مِْثُل َسْحيفُوَن َواَ  ْصلِيٌَّة ِعيفَْد آَخِريَن َوُهَو ِوَزاُن ُعْصُفوٍو َفَوْزُ)ُه ُفْعُلوٌن بِال َّ

اءَ  اَء َوالرَّ  .(3)«َوَبْعُ ُهْم َيْفَتُح الطَّ

َقاَل اْبُن ُقَتيَْبَة: َاْصُلَها َطسٌّ َفُأْبِدَل مِْن َاَحِد ، الطَّْسُت »: َطْست ۞

َ)َُّه ُيَقاُل 
ِ
َفْيِن َتاٌء لِثَِقِل اْجتَِماِع اْلِمْثَلْيِن أل  فِي اْلَمْمِع: طَِساٌس مِْثُل اْلُمَ عَّ

َسْهٍم َوِسَهاٍم َوفِي التَّْصِغيِر ُطَسْيَسٌة َوُجِمَعْت َاْيً ا َعَلى ُطُسوٍس بِاْعتَِباِو 

اُء: َ اَلُم ، اأْلَْصِل َوَعَلى ُطُسوٍ  بِاْعتِبَاِو اللَّْفظِ  : َقاَل اْلَفرَّ َقاَل اْبُن اأْلَ)َْباِويِّ

                                                           

، وتننناج العنننروس: 448، وييفظنننر: المعنننرَّ : )طنننربزذ( 2/368المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

9/435. 
، ويف الفاوسننيَّة الحديثننة 46)طننرز(، وييفظننر: المعننرَّ :  2/371المصننباح الميفيننر:  ( 2)

 .397)طراز( بالكسر والفتح؛ ُييفظر: المعمم الذهبي: 
، وقصد السنبيل: 256)طرخ(، وييفظر: القاموس المحيط:  2/370المصباح الميفير:  ( 3)

بة: ، ومع2/256  .111مم األلفاظ الفاوسيَّة المعرَّ
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ٌة َوَقَد  َ ُمَؤ)َّثٌَة َوَطيٌِّئ َتُقوُل: َطْسٌت اْلَعَرِ  َطسَّ
ُيَقاُل: َطسٌّ بَِغْيِر َهاٍء َوِهي

: لِْصٌت َوُ)ِقَل َعْن َبْعِ هِ  لتَّْذ ِيُر َوالتَّْأ)ِيُث َفُيَقاُل: ُهَو ُم اَ َما َقاُلوا فِي لِصٍّ

اُج: التَّأْ  جَّ ُة َوالطَّْسُت َوَقاَل الزَّ َ الطَّسَّ
ُة َوالطَّْسُت َوِهي )ِيُث َاْ َثُر َ اَلِم الطَّسَّ

َ َاْعَمِميٌَّة 
: ِهي

ّ
ِمْسَتا)ِي اٌ  َعَلى َلْفظَِها َوَقاَل السِّ اْلَعَرِ  َوَجْمُعَها َطسَّ

َنَّ التَّاَء َوالطَّاَء 
ِ
 َدِخيَلٌة فِي َ اَلِم اْلَعَرِ  أل

َ
: ِهي َبٌة َولَِهَذا َقاَل اأْلَْزَهِريُّ ُمَعرَّ

 .(1)«َعَربِيَّةٍ اَل َيْمَتِمَعاِن فِي َ لَِمٍة 

يفُْبوُو مِْن آاَلِ  اْلَماَلِهي َوُهَو ُفيفُْعوٌل بَِ مِّ اْلَفاءِ »: ُطنُْبور ۞ ، الطُّ

  ٌ ٌّ ُمَعرَّ
 .(2)«َوإِ)ََّما ُضمَّ َحْماًل َعَلى َباِ  ُعْصُفووٍ  ،َفاِوِسي

امِيٌَّة َقاَل اْبُن ُدَوْيٍد: ُلَغٌة َش ، الطُّوُ  اْمُجرُّ اْلَواِحَدُة ُطوَبةٌ »: ُطوب ۞

ُة َوهُ  ،َوَاْحَسُبَها ُوومِيَّةً  : الطُّوُ  اْمُجرُّ َوالطُّوَبُة اْمُجرَّ َو َوَقاَل اأْلَْزَهِريُّ

 .(3)«ةٌ َيْقَتِ ي َا)ََّها َعَربِيَّ 

ْيَلَسانُ »: َطيَلَسان ۞ ٌ  ، الطَّ ٌّ ُمَعرَّ
: ُهَو َفْيَعاَلٌن ، َفاِوِسي

ُّ
َقاَل اْلَفاَوابِي

: َوَلْم ، َواْلَعْيِن َوَبْعُ ُهْم َيُقوُل َ ْسُر اْلَعْيِن ُلَغةٌ بَِفْتِح اْلَفاِء  َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

 َلْم  َها مِْثُل اْلَخْيُزَواِن َوَعنِ َاْسَمْع َفْيِعاَلِن بَِكْسِر اْلَعْيِن َبْل بَِ مِّ 
ِّ
اأْلَْصَمِعي

                                                           

 .437)طست(، وييفظر: المعرَّ :  2/372المصباح الميفير:  ( 1)
 .175، وشفاء الغليل: 444)طرب(، وييفظر: المعرَّ :  2/368المصباح الميفير:  ( 2)
 .450)طو (، وييفظر: المعرَّ :  2/380المصباح الميفير:  ( 3)
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ْيَلَسانُ  ِم َواْلَمْمُع َطَيالَِسٌة َوالطَّ  .(1)« مِْن لَِباِس اْلَعَممِ َاْسَمْع َ ْسَر الالَّ

ٌ  »: ِعَراق ۞ يَل: ُهَو ُمَعرَّ
ُر َوُيَؤ)َُّث قِ اْلِعَراُق إْقلِيٌم َمْعُروٌف َوُيَذ َّ

َ)َُّه َسَفَل َعْن َ)ْمٍد َوَدَ)ا مِنَ 
ِ
 ِعَراًقا أل

َ
ي يَل: ُسمِّ

ْلَبْحِر َاْخًذا مِْن ِعَراِق  اَوقِ

 .(2)«َك َوُهَو َما َثيفَْوُه ُثمَّ َخَرُزوُه َمْثيفِيًّااْلِقْرَبِة َواْلَمَزاَدِة َوَغْيِر َذلِ 

اءِ »: َعرُبون ۞ َقاَل َبْعُ ُهْم: ُهَو َاْن َيْ َتِرَي ، اْلَعْرُبوُن بَِفْتِح اْلَعْيِن َوالرَّ

 َبْعَض الثََّمِن َاوِ 
َ
ُجُل َشْيًئا َاْو َيْسَتْأِجَرُه َوُيْعطِي  أْلُْجَرِة ُثمَّ َيُقوُل إْن َتمَّ  االرَّ

َواْلُعْرُبوُن ِوَزاُن ُعْصُفوٍو ُلَغٌة  ،اْلَعْقُد اْحَتَسْبيفَاُه َوإاِلَّ َفُهَو َلك َواَل آُخُذُه ميِفَْك 

 َعْن َبيِْع اْلُعْرَباِن َتْفِسيُرُه 
َ
مِّ ُلَغٌة َثالَِثٌة َوُ)وُ)ُه َاْصلِيٌَّة َوُ)ِهي فِيِه َواْلُعْرَباُن بِال َّ

                                                           

، وقصننند السنننبيل: 446(، وييفظنننر: المعنننرَّ : )طلنننس 2/375المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

ٌو واسنٌع ال اسنفَل لنُه، ُلحمُتنه او2/247 ْيَلَسان:  ساٌء ُمَدوَّ نوِف،  ؛ والطَّ ُسنداه مِنَن الصُّ

لوُ)ه اخ ُر يف الغالِب، َيْلَبُسُه الخواصُّ مِن العلماِء والم ايِخ، ُييفظنر: معمنم األلفناظ 

بة:   .113الفاوسيَّة المعرَّ
. اختلف الباحثون يف اصل 454)عرق(، وييفظر: المعرَّ :  2/405الميفير:  المصباح ( 2)

اسننم العنننراق، وتعننندد  اقننوالهم فينننه، ويمكيفيفنننا ان )حصننر هنننذه األقنننوال يف ثالثنننة 

اتماها : االتماه األول: يرى اصحا  هذا االتماه انَّ اصَل االسم يعود إلى جنذوو 

. وهنو منا )مينل إلينه. عربية، وهو مذهب الخليل وابنن فناوس واألزهنرّي وا
ّ
لخفناجي

ٌ  عنن اصنل فاوسني، وقند  االتماه الثاين: ييفقل اصحا  هنذا االتمناه انَّ االسنَم معنرَّ

ذ ننر هننذا الننراي ابننن دوينند وينناقو  الحمننوي وابننن ميفظننوو. االتمنناه الثالننث: يتمثَّننل 

بإوجاع اسم العراق يف اصله إلى ترار العراق اللغوي القديم، ويمثله طه باقر وسنالم 

 ملوسي.ا
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ْلَغَرِو َوَاْعَرَ  فِي  الَِما فِيِه مِنَ  «بِْع َما َلْيَس ِعيفَْدكَ اَل تَ »فِي اْلَحِديِث اْمَخِر 

: اْلُعْرُبوُن 
ُّ
َبْيِعِه بِاأْلَلِِف َاْعَطى اْلَعْرُبوَن َوَعْرَبيفَُه مِْثُلُه َوَقاَل اأْلَْصَمِعي

  ٌ ٌّ ُمَعرَّ
 .(1)«َاْعَمِمي

 ، اْلَعْسَكُر اْلَمْيُش »: َعْسكر ۞
ِّ
 : َفاِوِس َقاَل اْبُن اْلَمَوالِيِقي

ٌّ
ٌ   ي  .(2)«ُمَعرَّ

 ِعيَسى فِْعَلى اْسٌم َاْعَممِ »: عيسى ۞
ٌّ
 .(3)«َغْيُر ُميفَْصِرٍف  ي

 َ لَِمٌة  اْلَحْلَوى ُيْعَمُل مِنَ  ااْلَفا)ِيُذ َ)ْوٌع مِنَ »: فانيذ ۞
َ
ْلَقيفِْد َواليفََّ ا َوِهي

 َولِ  نَ َاْعَمِميٌَّة لَِفْقِد َفاِعيٍل مِ 
ِّ
 .(4)«َهَذا َلْم َيْذُ ْرَها َاْهُل اللَُّغةِ اْلَكاَلِم اْلَعَربِي

ُر َوُيَؤ)َّ »: فِرَدوس ۞ اُج: ُهَو مِنَ ، ُث اْلِفْرَدْوُس اْلُبْسَتاُن ُيَذ َّ جَّ  َقاَل الزَّ

: اْلِفْرَدْوُس ُبْسَتاٌن  ليفَّْبِت. ااأْلَْودَِيِة َما ُييفْبُِت ُضُروًبا مِنَ  َوَقاَل اْبُن اأْلَْ)َباِويِّ

 َواْشتَِقاُقُه مِنَ ، فِيِه ُ ُرومٌ 
ٌّ
اُء: ُهَو َعَربِي َعُة َوقِيَل:  اَقاَل اْلَفرَّ َ السَّ

ْلَفْرَدَسِة َوِهي

                                                           

، وتننناج العنننروس: 456)عنننر (، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/400المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

3/348. 
، وتننناج العنننروس: 453)عسنننكر(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/408المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

. ويف الفاوسية الحديثة: ل كر: جزٌء من الميش تعنداده اثيفنا ع نر النف )فنر. 13/38

 .525ييفظر: المعمم الذهبي: 
 .2/307، وقصد السبيل: 452)عيس(، وييفظر: المعرَّ :  2/440المصباح الميفير:  ( 3)
: 9/455، ويف تاج العنروس: 47)فيفذ(، وييفظر: المعرَّ :  2/481المصباح الميفير:  ( 4)

ٌّ ُمَعرَّ  َبا)ِيدَ »
 «.فاوسي
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ٌّ
 .(1)«َميفُْقوٌل إَلى اْلَعَربِيَِّة َوَاْصُلُه ُوومِي

 َواْلَمْمُع َفَراِعيفَةٌ »: فِرَعون ۞
ٌّ
 .(2)«فِْرَعْوُن فِْعَلْوُن َاْعَمِمي

ُن َفاِوٍس: ُخْبَزٌة َمْعُروَفٌة َوَلْيَسْت َعَربِيًَّة َمْحَ ًة َقاَل ابْ ، اْلُفْرنُ »: ُفْرن ۞

ِذي ُيْخَبُز َعَليِْه  َواْلَمْمُع َاْفَراٌن مِْثُل ُقْفٍل َوَاْقَفاٍل. َحاِح: اْلُفْرُن الَّ َوفِي الصِّ

 اْلُخْبُز )ِْسَبٌة إَلْيهِ 
ُّ
 .(3)«َغْيُر التَّيفُّوِو َواْلُفْر)ِي

 ُ)ْقٌل َمْعُروٌف بَِ مِّ التَّاِء َواْلَفْتُح لِلتَّْخِفيِف َوُهَو اْلُفْسُتُق »: ُفْسُتق ۞

  ٌ  .(4)«ُمَعرَّ

 َولَِهَذا »: َفنَك ۞
ِّ
اْلَفيفَُك بَِفْتَحَتْيِن قِيَل: َ)ْوٌع مِْن ِجَراِء الثَّْعَلِب التُّْر ِي

ٌ  َوَحَكى لِي َبْعُض اْلُمَسا فِِريَن َا)َُّه ُيْطَلُق َقاَل اأْلَْزَهِريُّ َوَغْيُرُه: ُهَو ُمَعرَّ

 .(5)«َعَلى َفْرِخ اْبِن آَوى فِي باَِلِد التُّْركِ 

                                                           

 ،16/321، وتناج العنروس: 47)فرد(، وييفظر: المعرَّ :  2/466المصباح الميفير:  ( 1)

بيل:  بة: 2/331وقصد السَّ  .118؛ واألَلفاظ الفاوسيَّة المعرَّ
 .2/333، وقصد السبيل: 478)فرع(، وييفظر: المعرَّ :  2/469المصباح الميفير:  ( 2)
، وتنننناج العننننروس: 475)فننننرن(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  2/471المصننننباح الميفيننننر:  ( 3)

35/500. 
 .238، وشفاء الغليل: 465لمعرَّ : )فستق(، وييفظر: ا 2/472المصباح الميفير:  ( 4)
 .6/163، وتاج العروس: 482)فيفك(، وييفظر: المعرَّ :  2/481المصباح الميفير:  ( 5)



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
76 

ِذي َيْمَتِمُعوَن  مُ اُن ُقْفٍل َمْوِضُع مِْدَواِسهُ اْلُفْهُر لِْلَيُهوِد ِوزَ »: ُفْهر ۞ الَّ

اَلةِ  َبْت َقاَل َاُبو ُعَبْيٍد: َ لَِمٌة َ)َبطِيٌَّة َاْو ِعْبَرا)ِيٌَّة َوَاْص ، فِيِه لِلصَّ ُلَها ُبْهٌر َفُعرِّ

 .(1)«بِاْلَفاءِ 

اْلَفْيُج اْلَمَماَعُة َوَقْد ُيْطَلُق َعَلى اْلَواِحِد َفُيْمَمُع َعَلى ُفُيوٍج »: َفْيج ۞

: َوَاْصُل َفْيٍج َفيٌِّج ، َوَاْفَياٍج مِْثُل َبْيٍت َوُبُيوٍ  َوَاْبَياٍ   َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

يَل فِي َهيٍِّن َهْيٌن.بِالتَّْ ِديِد َلكِيفَُّه ُخفِّ 
 َف َ َما قِ

 َوَاَفاَج إَفاَجًة َاْسَرَع َوميِفُْه 
ٌّ
: َوُهَو اْلَفْيُج َوَاْصُلُه َفاِوِسي

ُّ
َوَقاَل اْلَفاَوابِي

ْلَطاِن َيْسَعى َعَلى َقَدمِهِ  يَل ُهَو َوُسوُل السُّ
 .(2)«اْلَفْيُج قِ

َرَ  َوُفُلوًجا َقَسْمُتُه بِاْلِفْلِج َفَلْمُت اْلَماَل َفْلًما مِْن َباِ  َض »: َفْيَلج ۞

َء َشَقْقُتُه فِْلَمْيِن َاْي )ِْصَفْيِن 
ْ
ي بِاْلَكْسِر َوُهَو مِْكَياٌل َمْعُروٌف َوَفَلْمُت ال َّ

ٌ  َواأْلَْصُل َفْيَلٌق َ َما  َواْلَفْيَلُج ِوَزاُن َزْييفََب َما ُيتََّخُذ ميِفُْه اْلَقزُّ َوُهَو ُمَعرَّ

ْن ُيوِوُدُه َعَلى اأْلَْصِل َوَيُقوُل: ٌج َواأْلَْصُل َ ْوَسٌق َوميِفُْهْم مَ قِيَل: َ ْوَس 

تِِه َاْثَبَتَها  اْلَفْيَلُق َوَفَلَج ُفُلوًجا مِْن َباِ  َقَعَد َظِفَر بَِما َطَلَب َوَفَلَج بُِحمَّ

َتُه بِاأْلَلِِف َاْظَهَرَها  .(3)«َوَاْفَلَج اهلُل ُحمَّ

َحَيَواٌن بِباَِلِد التُّْرِك َعَلى َشْكِل اْلَفْأَوِة إالَّ َا)َُّه َاْطَوُل اْلَقاُقم »: قاُقم ۞

                                                           

 .2/347)فهر(، وقصد السبيل:  2/482المصباح الميفير:  ( 1)
 .472)فيج(، وييفظر: المعرَّ :  2/485المصباح الميفير:  ( 2)
 .6/154ظر: تاج العروس: )فلج(، وييف 2/480المصباح الميفير:  ( 3)
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َم فِي  ٍّ لَِما َتَقدَّ
َوَيْأُ ُل اْلَفْأَوَة َهَكَذا َاْخبََر)ِي َبْعُض التُّْرِك َواْلبيِفَاُء َغْيُر َعَربِي

 .(1)«آُ)ِك 

 ُيْطَلُق عَ »: قِرِميد ۞
ٌّ
َلى اْمُجرِّ َوَعَلى َما ُيْطَلى بِِه اْلِقْرمِيُد بِاْلَكْسِر ُوومِي

ْعَفَراِن َوالطِّيِب َوَغْيِر َذلَِك َوَثْوٌ  ُمَقْرَمٌد بِالطِّيِب  ييفَِة َ اْلِمصِّ َوالزَّ لِلزِّ

 بِِه َوبيِفَاٌء ُمَقْرَمٌد 
ٌّ
ْعَفَراِن َاْي َمْطلِي ٌّ بِاْمُجرِّ قِيَل َاوِ َوالزَّ

 .(2)«اْلِحَماَوةِ  َمْبيفِي

ٌ  ا»: َقزّ  ۞ ْبَرْيَسُم َولَِهَذا َقاَل ، ْلَقزُّ ُمَعرَّ ْيُث: ُهَو َما ُيْعَمُل ميِفُْه اإْلِ َقاَل اللَّ

قِيِق َواْلَقاُزوَزُة إَ)اٌء ُيْ َرُ  فِيِه  ْبَرْيَسُم مِثُْل اْلِحيفَْطِة َوالدَّ َبْعُ ُهْم: اْلَقزُّ َواإْلِ

 .(3)«اْلَخْمرُ 

 َمْأُخوٌذ مِنَ اْلِقْسَطاُس اْلِميَزاُن قِي»: قِسطاس ۞
ٌّ
ْلِقْسِط َوُهَو  اَل: َعَربِي

ْبَعِة  ٌ  بَِ مِّ اْلَقاِف َوَ ْسِرَها َوُقِرَئ بِِهَما فِي السَّ ٌّ ُمَعرَّ
اْلَعْدُل َوقِيَل: ُوومِي

 .(4)«َواْلَمْمُع َقَساطِيُس 

                                                           

 )ققم(. 2/512المصباح الميفير:  ( 1)
 .9/32، وتاج العروس: 493)قرم(، وييفظر: المعرَّ :  2/500المصباح الميفير:  ( 2)
، وتاج 211، وشفاء الغليل: 522)قزز(، وييفظر: المعرَّ :  2/502المصباح الميفير:  ( 3)

 .15/280العروس: 
 .488قسط(، وييفظر: المعرَّ : ) 2/503المصباح الميفير:  ( 4)
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َوبَِدٌو اْلَقْصَعُة بِاْلَفْتِح َمْعُروَفٌة َواْلَمْمُع قَِصٌع مِثُْل َبْدَوةٍ »: َقصَعة ۞

 
َ
َوقَِصاٌع َاْيً ا مِْثُل َ ْلَبٍة َو اَِلٍ  َوَقَصَعاٌ  مِْثُل َسْمَدةٍ َوَسَمَداٍ  َوِهي

َبةٌ   .(1)«َعَربِيٌَّة َوقِيَل ُمَعرَّ

ٌ  َوقِيَل: »: َقَفص ۞ يَل: ُمَعرَّ
اْلَقَفُص َمْعُروٌف َواْلَمْمُع َاْقَفاٌص قِ

 َواْشتَِقاُقُه مِْن َقَفْصُت ال
ٌّ
ابََّة َجَمْعُت َعَربِي َء إَذا َجَمْعَتُه َوَقَفْصُت الدَّ ْ

ي َّ 

 .(2)«َاْي َجَماَعةٍ  «ْلَماَلئَِكةِ  افِي َقَفٍص مِنَ »َقَوائَِمَها َوفِي َحِديٍث 

ُن »: ُقْمُقم ۞ اْلُقْمُقُم آ)َِيُة اْلَعطَّاِو َواْلُقْمُقُم َاْيً ا آ)َِيٌة مِْن ُ)َحاٍس ُيَسخَّ

َيةٌ فِيِه اْلَماُء َوُيَسمَّ  ْأِم َيُقوُلوَن: َغالَّ   ،ى اْلِمَحمَّ َوَاْهُل ال َّ
ٌّ
َواْلُقْمُقُم ُوومِي

ٌ  َوَقْد ُيَؤ)َُّث بِاْلَهاِء َفُيَقاُل: ُقْمُقَمٌة َواْلُقْمُقَمُة بِاْلَهاِء ِوَعاٌء مِْن ُصْفٍر َلُه  ُمَعرَّ

 .(3)«ُعْرَوَتاِن َيْسَتْصِحُبُه اْلُمَسافُِر َواْلَمْمُع اْلَقَماقِمُ 

ُة َتْفَتُح »: ُقنَّبيط ۞ َقاَل ، اْلُقيفَّبِيُط َ)َباٌ  َمْعُروٌف بَِ مِّ اْلَقاِف َواْلَعامَّ

ِة: َوَاُظيفُُّه َ)َبطِيًّا  .(4)«َبْعُض اأْلَئِمَّ

                                                           

 .524)قصع(، وييفظر: المعرَّ :  2/506المصباح الميفير:  ( 1)
 .524)قفص(، وييفظر: المعرَّ :  2/511المصباح الميفير:  ( 2)
، 207، وشننفاء الغليننل: 499)قمننم(، وييفظننر: المعننرَّ :  2/516المصننباح الميفيننر:  ( 3)

 .33/302وتاج العروس: 
 .511)قيفبط(، وييفظر: المعرَّ :  2/517 المصباح الميفير: ( 4)
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ُر مِنَ »: َقنْد ۞ كَّ ُر َفالسُّ كَّ ْمِن مِنَ  ااْلَقيفُْد َما ُيْعَمُل ميِفُْه السُّ ْبِد  اْلَقيفِْد َ السَّ لزُّ

ٌ  َوَجْمُعُه ُقيفُوٌد َوَسِويٌق َمْقيفُوٌد َوُمَقيفٌَّد َمْعُموٌل بِاْلَقيفْدِ َويُ   .(1)«َقاُل: ُهَو ُمَعرَّ

َفْيِن »: قِيراط ۞ اٌط َلكيِفَُّه ُاْبِدَل مِْن َاَحِد اْلُمَ عَّ رَّ
اْلِقيَراُط ُيَقاُل: َاْصُلُه قِ

ا ُيَردُّ فِي اْلَمْمِع إَلى َاْصلِِه َفُيَقاُل: َياًء لِلتَّْخِفيِف َ َما فِي ِدييفَاٍو َوَ)ْحِوِه َولَِهذَ 

اِ : اْلِقيَراُط فِي ُلَغِة اْلُيوَ)اِن َحبَُّة ُخْرُ)وٍ  َوُهَو  َقَراِويُط. َقاَل َبْعُض اْلُحسَّ

ْوَهُم ِعيفَْدهُ  اُ  َيْقِسُموَن اأْلَْشَياَء ُم ا)ِْصُف َدا)ٍِق َوالدِّ ْثيفََتا َعْ َرَة َحبًَّة َواْلُحسَّ

ُل َعَدٍد َلُه ُثْمٌن َوُوْبٌع َو)ِْصٌف َوُثُلٌث َاوْ  َ)َُّه َاوَّ
ِ
َبَعًة َوِعْ ِريَن قِيَراًطا أل

 .(2)«َصِحيَحاٌ  مِْن َغيِْر َ ْسرٍ 

اِل اْلُمْهَمَلِة َوُوبََّما قِيَل: »: كاَغد ۞ اْلَكاَغُد َمْعُروٌف بَِفْتِح اْلَغْيِن َوبِالدَّ

اِل اْلُمْعَمَمِة َوُهَو  ٌ  بِالذَّ  .(3)«ُمَعرَّ

ٌ  َوُهَو َما ُيْؤَتَدُم بِِه »: كاِمخ ۞ اْلَكامُِخ بَِفْتِح اْلِميِم َوُوبََّما ُ ِسَرْ  ُمَعرَّ

ِديُء ميِفُْه َواْلَمْمُع َ َوامُِخ  . َوُيَقاُل: ُهَو الرَّ يُّ  .(4)«ُيَقاُل َلُه: اْلُمرِّ

                                                           

 .9/73، وتاج العروس: 501)قيفد(، وييفظر: المعرَّ :  2/517المصباح الميفير:  ( 1)
 .495)قرط(، وييفظر: المعرَّ :  2/498المصباح الميفير:  ( 2)
. ويف الفاوسننية 315) غنند(، وييفظننر: القنناموس المحننيط:  2/535المصننباح الميفيننر:  ( 3)

 .454: ووق الكتابة، قرطاس. ييفظر: المعمم الذهبي: الحديثة:  اغذ
. 7/330، وتاج العروس: 562) مخ(، وييفظر: المعرَّ :  2/540المصباح الميفير:  ( 4)

 .456ويف الفاوسية الحديثة:  امه. ييفظر: المعمم الذهبي: 
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َواِحٌد َوَجْمُعُه  َِباٌو مِْثُل َجَبٍل اْلَكَبُر بَِفْتَحَتْيِن الطَّبُْل َلُه َوْجٌه »: َكَبر ۞

ٌ   ،َوِجَبالٍ  ٌّ ُمَعرَّ
َوُهَو بِاْلَعَربِيَِّة َاَصٌف بَِصاٍد ُمْهَمَلٍة ِوَزاُن  ،َوُهَو َفاِوِسي

َسَبٍب َوَقْد ُيْمَمُع َعَلى َاْ بَاٍو مِْثُل َسَبٍب َوَاْسَباٍ  َولَِهَذا َقاَل اْلُفَقَهاُء: اَل 

ِم َعَلى اْلَباِء لَِئالَّ َيْخُرَج َعْن َمْوُضوِع َيُموُز َاْن ُيَمدَّ   التَّْكبِيُر فِي التََّحرُّ

ْبلِ   َجْمُع الطَّ
َ
تِي ِهي  .(1)«التَّْكبِيِر إَلى َلْفِظ اأْلَْ َباِو الَّ

اْلُكَراُز َجْمُعُه  ِْرَزاٌن مِْثُل ُغَراٍ  َوِغْرَباٍن قِيَل: ُهَو اْلَقاُووَوُة. »: ُكَراز ۞

  َوَقاَل 
ٌّ
 َاْم َعَمِمي

ٌّ
 .(2)«اْبُن ُدَوْيٍد َتَكلَُّموا بِِه َواَل َاْدِوي َاَعَربِي

ٌ  بَِكْسِر  ،اْلكِْرَباُس الثَّْوُ  اْلَخِ نُ »: كِرباس ۞ ٌّ ُمَعرَّ
َوُهَو َفاِوِسي

  ،اْلَكاِف َواْلَمْمُع َ َرابِيُس 
ٌّ
 .(3)«َوُييفَْسُب إَلْيِه َبيَّاُعُه َفُيَقاُل: َ َرابِيِسي

 مِنَ اْلَكَرْفُس َبْقَلٌة َمْعُروَفٌة َوُهَو َمْكُتوٌ  فِي ُ)َسٍخ »: َكَرْفس ۞

اِء َوُسُكوِن  َحاِح ِوَزاُن َجْعَفٍر َوَمْكُتوٌ  فِي اْلَباِوِع َوالتَّْهِذيِب بَِفْتِح الرَّ الصِّ

: َوَاْحَسبُُه َدِخياًل   .(4)«اْلَفاِء. َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

                                                           

 .555) رب(، وييفظر: المعرَّ :  2/523المصباح الميفير:  ( 1)
 .535) رز(، وييفظر: المعرَّ :  2/520المصباح الميفير:  ( 2)
، 2/388، وقصد السبيل: 556) ر (، وييفظر: المعرَّ :  2/529المصباح الميفير:  ( 3)

 .462ويف الفاوسيَّة الحديثة: )َ رَباس(، ُييفظر: المعمم الذهبي: 
 .2/392) رفس(، وقصد السبيل:  2/529المصباح الميفير:  ( 4)
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يِن اْلُكْسُب ِوزَ »: ُكْسب ۞ ٌ  َوَاْصُلُه بِال ِّ ْهِن َوُهَو ُمَعرَّ اُن ُقْفٍل ُثْفُل الدُّ

 .(1)«اْلُمْعَمَمةِ 

 اْلِحيفَْطِة َوُوبََّما ُعِمَل مِنَ  ِوَزاُن َفْلٍس َما ُيْعَمُل مِنَ اْلَكْ ُك »: َكْشك ۞

ِعيرِ ا ٌ  ، ل َّ ٌّ ُمَعرَّ
: ُهَو َفاِوِسي ِزيُّ  .(2)«َقاَل اْلُمَطرِّ

ُر بِِه اْلَمْرَاُة َوْجَهَها الْ »: ُكْلُكون ۞ ُكْلُكوُن ِوَزاُن ُعْصُفوٍو طاَِلٌء ُتَحمِّ

دَ  َ ُمَ دَّ
ِم َاْيً ا َوِهي ِل َوالالَّ ٌ  َوُيَقاُل: َاْصُلُه بَِفْتِح اأْلَوَّ  .(3)«ةٌ َوُهَو ُمَعرَّ

َنَّ اْلَكاَف َواْلِميَم اَل يَ »: ُكنُْدوج ۞
ِ
ْمَتِمَعاِن اْلُكيفُْدوُج َلْفَظٌة َاْعَمِميٌَّة أل

َف ميِفَْها َوُيْطَلُق َعَلى  رٌ كِ ٌل َج َربِيٍَّة إالَّ َقْوَلُهْم: َوُج فِي َ لَِمٍة عَ  َوَما َتَصرَّ

ِت  ِغيَرِة َوإِ)ََّما ُضمَّ َ)َُّه قَِياُس اأْلَْبيفِيَِة  ااْلَخلِيَِّة َوَعَلى اْلِخَزاَ)ِة الصَّ
ِ
ْلَكاُف أل

 .(4)«اْلَعَربِيَّةِ 

يَسُة ُمَتَعبَُّد اْلَيُهوِد َوُتْطَلُق َاْيً ا َعَلى ُمَتَعبَِّد اليفََّصاَوى اْلَكيفِ »: َكنيسة ۞

َبةٌ   .(5)«ُمَعرَّ

                                                           

، وقصننند السنننبيل: 543سنننب(، وييفظنننر: المعنننرَّ : )  2/533المصنننباح الميفينننر:  ( 1)

2/396. 
 .27/313)  ك(، وييفظر: تاج العروس:  2/534المصباح الميفير:  ( 2)
 ) لك(. 2/538المصباح الميفير:  ( 3)
 .6/176، وتاج العروس: 49) دج(، وييفظر: المعرَّ :  2/527المصباح الميفير:  ( 4)
 .227، وشفاء الغليل: 44: يف التعريب: ) يفس(، وييفظر 2/542المصباح الميفير:  ( 5)
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ٌ  َوَقاَل َاُبو ُعَبيٍْد: »: ُكوَبة ۞ ُر ُمَعرَّ ِغيُر اْلُمَخصَّ ْبُل الصَّ اْلُكوَبُة الطَّ

 .(1)«اْلُكوَبُة اليفَّْرُد فِي َ اَلِم َاْهِل اْليََمنِ 

ْحُل بَِأَداتِِه َواْلَمْمُع َاْ َواٌو َو ِيَراٌن َواْلُكوُو اْلُكووُ »: ُكور ۞ مِّ الرَّ  بِال َّ

 مِ 
ُّ
اِد اْلَمْبيفِي ٌ   نَ لِْلَحدَّ يِن ُمَعرَّ  .(2)«الطِّ

: اَل َاْصَل َلُه فِي اْلَعَربِيَِّة. َوَقاَل ، اْلَكْوَسُج »: َكْوَسج ۞ َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

ٌ  َوَاْصُلهُ  ا مِْن َباِ  مً  َس  اَل اْبُن اْلُقوطِيَِّة: َ َسَج َوقَ  ، َ ْوَسٌق َبْعُ ُهْم: ُمَعرَّ

: اْلَكْوَسُج  َتِعَب َلْم َييفُْبْت َلُه لِْحَيٌة َوَهَذا َظاِهٌر فِي َعَربِيَّتِِه. َقاَل اْلَمْوَهِريُّ

 .(3)«اأْلََثطُّ 

ة ۞ ُة بُِلَغِة اْلَحبََ ِة اْلِمْ َكاُة َوقِيَل: ُ لُّ »: ُكوَّ ٍة َغيِْر َ)افَِذةٍ  ُ  اْلُكوَّ وَّ

يَل َياٌء َواْلَكوُّ بِاْلَفْتِح َمَع 
ُم َفِقيَل: َواٌو َوقِ ا الالَّ مِْ َكاٌة َاْيً ا َوَعْييفَُها َواٌو َوَامَّ

ٌر َفُيَقاُل: ُهَو اْلَكوُّ   .(4)«َحْذِف اْلَهاِء ُلَغٌة َحَكاَها اْبُن اأْلَْ)َباِويِّ َوُهَو ُمَذ َّ

 .(5)«بَِفْتِح اْلَكاِف ُهَو اْلَمْصَطَكى َوُهَو َدِخيٌل  اْلَكَيا» َكَيا: ۞

                                                           

 .559) و (، وييفظر: المعرَّ :  2/543المصباح الميفير:  ( 1)
 .545) وو(، وييفظر: المعرَّ :  2/543المصباح الميفير:  ( 2)
، ويف الفاوسنيَّة الحديثنة: 540) سنج(، وييفظنر: المعنرَّ :  2/533المصباح الميفير:  ( 3)

 .484للِّحَيِة، ُييفظر: المعمم الذهبي: )َ وَسه( بمعيفى خفيف َشعِر ا
 ) وي(. 2/545المصباح الميفير:  ( 4)
، واأللفناظ الفاوسنيَّة 2/411) يا(، وييفظر: قصد السنبيل:  2/546المصباح الميفير:  ( 5)

بة:   .484المعرَّ
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ٌ  َواْلَمْمُع ُلُمٌم مِْثُل »: لَِجام ۞ يَل: ُمَعرَّ
 َوقِ
ٌّ
َماُم لِْلَفَرِس قِيَل: َعَربِي اللِّ

َها اْلَحائُِض فِي َوَسطَِها: لَِماٌم   َِتاٍ  َوُ ُتٍب َوميِفُْه قِيَل لِْلِخْرَقِة َتُ دُّ

مَ  ِ   ِت َوَتَلمَّ َماَم فِي َوَسطَِها َوَاْلَمْمُت اْلَفَرَس إْلَماًما  ااْلَمْرَاُة َشدَّ للِّ

ُجُل  َ الرَّ
ي  .(1)«َجَعْلُت اللَِّماَم فِي فِيِه َوبِاْسِم اْلَمْفُعوِل ُسمِّ

ٌ  َواْلَواُو َواليفُّوُن »: َليمون ۞ ْيُموُن ِوَزاُن َزْيُتوٍن َثَمٌر َمْعُروٌف ُمَعرَّ اللَّ

ْيُتونِ َزائَِدَتانِ   .(2)«َوَبْعُ ُهْم َيْحِذُف اليفُّوَن َوَيُقوُل َلْيُمو  مِْثُل الزَّ

ٌ  َوَمْعيفَاُه َبيُْت اْلَمْرَضى »: ماَرستان ۞ يَل َفاَعْلَتاٌن ُمَعرَّ
اْلَماَوْسَتاُن قِ

 .(3)«َواْلَمْمُع َماَوْسَتاَ)اٌ  َوقِيَل: َلْم ُيْسَمْع فِي اْلَكاَلِم اْلَقِديمِ 

 َ لَِمٌة َفاِوِسيٌَّة اْسٌم »: َماْست ۞
يِن َوبَِتاٍء ُمَثيفَّاةٍ اْلَماْسُت بُِسُكوِن السِّ

لَِلَبٍن َحلِيٍب ُيْغَلى ُثمَّ ُيْتَرُك َقلِياًل َوُيْلَقى َعَلْيِه َقْبَل َاْن َيْبُرَد َلَبٌن َشِديٌد َحتَّى 

 َباَغْرَ  
ِّ
ى بِالتُّْر ِي  .(4)«َيْثُخَن َوُيَسمَّ

                                                           

 .564)لمم(، وييفظر: المعرَّ :  2/549المصباح الميفير:  ( 1)
. ويف الفاوسننية الحديثننة: )ليمننو(. ييفظننر: المعمننم )لننيم( 2/561المصننباح الميفيننر:  ( 2)

 .530الذهبي: 
، وتناج 577)موو(، وييفظر: المعنرَّ :  2/585)مرس(، و 2/568المصباح الميفير:  ( 3)

 .16/500العروس: 
)مسننت(. ويف الفاوسننية الحديثننة: )ماسننت(: لننبن. ييفظننر:  2/571المصننباح الميفيننر:  ( 4)

 .533المعمم الذهبي: 
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َقاَل اْلَمْوَهِريُّ َوَتبَِعُه اْبُن ،  َحبٌّ َمْعُروٌف اْلَماُش »: ماش ۞

دٌ  ٌ  َاْو ُمَولَّ : َوُهَو ُمَعرَّ ّ
 .(1)«اْلَمَوالِيِقي

ٌة مِ »: مجوس ۞ َس  نَ اْلَمُموُس ُامَّ َ َ لَِمٌة َفاِوِسيٌَّة َوَتَممَّ
اليفَّاِس َوِهي

َد إذَ  اَصاَو مِنَ  َر َوَتَهوَّ  اليفََّصاَوى َاْو مِنَ  نَ ا َصاَو مِ ْلَمُموِس َ َما ُيَقاُل: َتيفَصَّ

َسُه َاَبَواُه َجَعاَلُه َمُموِسيًّا  .(2)«اْلَيُهوِد َوَممَّ

ٌ  َواَل »: َمرَتك ۞ يفَاُن َوُهَو ُمَعرَّ اْلَمْرَتُك ِوَزاُن َجْعَفٍر َما ُيَعاَلُج بِِه الصُّ

َ)َُّه َيَكاُد ُيوَجُد فِي اْلَكاَلِم اْلَقِديِم َوَبْعُ ُهْم َيْكِسُر اْلمِ 
ِ
يَم َوقِيَل: ُهَو َغَلٌط أل

َلْيَس آَلًة َفَحْمُلُه َعَلى َفْعَلٍل َاْصَوُ  مِْن َمْفَعٍل َوُيَقاُل: اْلَمْرَتُك َاْيً ا َ)ْوٌع 

 .(3)«لتَّْمرِ  امِنَ 

 َمْرَيُم اْسٌم َاْعَممِ »: َمرَيم ۞
ٌّ
َوَوْزُ)ُه َمْفَعٌل َوبيِفَاُؤُه َقلِيٌل َومِيُمُه َزائَِدٌة  ي

 وَ 
ُّ
َغا)ِي اَل َيُموُز َاْن َتُكوَن َاْصلِيًَّة َلَفْقِد َفْعَيٍل فِي اأْلَْبيفَِيِة اْلَعَربِيَِّة َوَ)َقَلُه الصَّ

َقاَل: َمْرَيُم َمْفَعُل مِْن َواَم َيِريُم َوَهَذا َيْقَتِ ي َاْن َيُكوَن ، َعْن َابِي َعْمٍرو

 .(4)«َعَربِيًّا

                                                           

. ويف الن ينننة 601، 587)منننوش(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/585الميفينننر:  المصنننباح ( 1)

طة، ييفظر: المعمم الن ي العربي:   .3/313الحديثة: )الماش( )وٌع مَِن اللوبياء الميفقَّ
، 239، وشنفاء الغلينل: 589)ممنس(، وييفظنر: المعنرَّ :  2/564المصباح الميفير:  ( 2)

 .2/446وقصد السبيل: 
 .585)مرتك(، وييفظر: المعرَّ :  2/567ر: المصباح الميفي ( 3)
 .586)ويم(، وييفظر: المعرَّ :  1/249المصباح الميفير:  ( 4)
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يِه اْلِمْسُك طِيٌب َمْعرُ »: ِمْسك ۞ ٌ  َواْلَعَرُ  ُتَسمِّ وٌف َوُهَو ُمَعرَّ

 .(1)«اْلَمْ ُمومَ 

اَلُم  -اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم »: َمسيح ۞ اَلُة َوالسَّ  -َعَلْيِه الصَّ

يِن ُمْعَمَمةً  ٌ  َوَاْصُلُه بِال ِّ  .(2)«ُمَعرَّ

ْبِرُق »: ُمْصَطكى ۞  ْلَقْصُر َاْ ثَُر مِنَ بَِ مِّ اْلِميِم َوَتْخِفيِف اْلَكاِف َوا ال ِّ

ُف َفُيَمدُّ َوَحَكى اْبُن اأْلَْ)َباِويِّ ا ُد َفُيْقَصُر َوُيَخفَّ ْلَمدِّ َوَقاَل اْبُن َخاَلَوْيِه: ُيَ دَّ

ّ َذلَِك َلكيِفَُّه َقاَل: 
َفْتَح اْلِميِم َوالتَّْخِفيَف َواْلَمدَّ َوَحَكى اْبُن اْلَمَوالِيِقي

 َوَ َذلَِك َقاَل  ،َواْلَقْصرُ 
ُّ
ُمْصَتَكى بِالتَّاِء َواْلِميُم َاْصلِيٌَّة  :َلكيِفَُّه َقاَل  ، اْلَفاَوابِي

َبةٌ  َ ُوومِيٌَّة ُمَعرَّ
 .(3)«َوِهي

التَّْذ ِيِر  نَ اْلَميفَْميفِيُق َفيفَْعلِيٌل بَِفْتِح اْلَفاِء َوالتَّْأ)ِيُث َاْ َثُر مِ »: َمنَجنيق ۞

َ اْلَميفَْميفِيُق َوَعَلى التَّ 
ٌ  َوميِفُْهْم َمْن َفُيَقاُل: ِهي يِر ُهَو اْلَميفَْميفِيُق َوُهَو ُمَعرَّ

ْذ ِ

 َيُقوُل: اْلِميُم َزائَِدٌة َوَوْزُ)ُه َميفَْفِعيٌل َفُأُصوُلُه َجيفََق.

                                                           

، ويف الفاوسنيَّة الحديثنة: 598)مسك(، وييفظنر: المعنرَّ :  2/576المصباح الميفير:  ( 1)

 .545)مِ ك(. ُييفظر: المعمم الذهبي: 
 .7/124لعروس: )مسح(، وييفظر: تاج ا 2/571المصباح الميفير:  ( 2)
، ويف اليو)ا)ية الحديثنة: 589)مصطك(، وييفظر: المعرَّ :  2/574المصباح الميفير:  ( 3)

Μαστιχa  :241)مصطخا(: ِعلك. ييفظر: قاموس عربي يو)اين. 
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: ُيَقاُل: َميفَْميفِيٌق َوَميفَْميفُوٌق َ َما ُيَقاُل: َميفَْميفُوٌن 
ِّ
َوَقاَل اْبُن اأْلَْعَرابِي

َ)َُّه آَلٌة َواْلَمْمُع َميفَْميفِيَقاٌ  َوَميفَْميفِيٌن َوُوبََّما قِيَل 
ِ
: َميفَْميفِيٌق بَِكْسِر اْلِميِم أل

 .(1)«َوَمَما)ِيُق 

َْجِل »: موسى ۞
ِ
ُموَسى اْسُم َوُجٍل فِي َتْقِديِر ُفْعَلى َولَِهَذا ُيَماُل أل

: ُييفَْسُب إَلى ُموَسى َوِعيَسى َوِشْبِههِ 
ّ
ُدُه َقْوُل اْلكَِساِئي ا اأْلَلِِف َوُيَؤيِّ َما مِمَّ

ٌّ َعَلى َلْفظِِه َفْرًقا َبْييفَُه َوَبيَْن اْلَياِء اأْلَْصلِيَِّة فِي 
 َوِعيِسي

ٌّ
فِيِه اْلَياُء َزائَِدٌة ُموِسي

ََصاَلتَِها ُتْقَلُب َواًوا َفُيَقاُل: ُمْعَلِويٌّ َوَاْصُلُه ُموَشى 
ِ
َ)ْحِو ُمْعًلى َفإِنَّ اْلَياَء أل

يِن ُمْعَمَمًة َفعُ  َبْت بِاْلُمْهَمَلةِ بِال ِّ  .(2)«رِّ

ٌ  َواْلَمْمُع َاْمَواٌق مِْثُل ُقْفٍل َوَاْقَفالٍ »: ُموق ۞  .(3)«اْلُموُق اْلُخفُّ ُمَعرَّ

ٌ  »: ُموم ۞ ْمُع ُمَعرَّ مِّ ال َّ  .(4)«اْلُموُم بِال َّ

َياُء الْ  ِت اْلُمومَِيا َلْفَظٌة ُيوَ)ا)ِيٌَّة َواأْلَْصُل ُمومَِياٌي َفُحِذفَ »: ُموِميا ۞

أْلَلُِف َمْقُصوَوًة َوُهَو َدَواٌء ُيْسَتْعَمُل ُشْرًبا َوَمُروًخا  ااْختَِصاًوا َوَبِقَيِت 

 .(5)«َوِضَماًدا

                                                           

 .240، وشفاء الغليل: 571)ممن(، وييفظر: المعرَّ :  2/564المصباح الميفير:  ( 1)
 .567وييفظر: المعرَّ : )موس(،  2/585المصباح الميفير:  ( 2)
، وتننناج العنننروس: 576)منننوق(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/585المصنننباح الميفينننر:  ( 3)

26/408. 
، وتنننناج العننننروس: 577)مننننوم(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  2/586المصننننباح الميفيننننر:  ( 4)

33/468. 
 )موم(. 2/586المصباح الميفير:  ( 5)
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ِل »: ِميزاب ۞ يفٍَة َواْلِميَزاُ  بِاْلَياِء ُلَغٌة َوَجْمُع اأْلَوَّ
اْلِمْئَزاُ  بَِهْمَزةٍ َسا ِ

َما قِيَل َمَواِزيُب مِْن َوَزَ  اْلَماُء إَذا َساَل َمآِزيُب َوَجْمُع الثَّا)ِي َمَياِزيُب َوُوبَّ 

ٌد َوُيَقاُل: مِْرَزاٌ  بَِراٍء ُمْهَمَلٍة َمَكاَن اْلَهْمَزةِ  ٌ  َوقِيَل: ُمَولَّ يَل بِاْلَواِو: ُمَعرَّ
َوقِ

يِت  كِّ  .(1)«َوَبْعَدَها َزاٌي َوَميفََعُه اْبُن السِّ

ٌة َتْحُدُر »: ناُسور ۞ فِي اْلَعْيِن َوَقْد َيْحُدُر َحْوَل اْلَمْقَعَدِة اليفَّاُسوُو ِعلَّ

ٌ  َذَ َرُه اْلَمْوَهِريُّ  َثِة َوُهَو ُمَعرَّ  .(2)«َوفِي اللِّ

اليفَّاُطوُو َحافُِظ اْلَكْرِم ُيَقاُل بِالطَّاِء َوالظَّاِء ِعيفَْد َقْوٍم َوَقاَل »: ناُطور ۞

ُمْهَمَلُة َ اَلُم اليفََّبِط َوَ َذلَِك َحَكى اْبُن ُدَوْيٍد: ُهَو بِاْلُمْعَمَمِة َوالطَّاُء الْ 

َواِد. نِ اأْلَْزَهِريُّ عَ  ْيِث َانَّ اليفَّاطَِر بِالطَّاِء اْلُمْهَمَلِة مِْن َ اَلِم َاْهِل السَّ َوفِي  اللَّ

ْوِع مِْن َ اَلمِ  اِء اْلُمْهَمَلِة َحافُِظ الزَّ َاْهِل  اْلَباِوِع َاْيً ا اليفَّاطُِر َواليفَّاُطوُو بِالطَّ

 َمْحٍض وَ 
ٍّ
َواِد َوَلْيَس بَِعَربِي ِّ اليفَّْطَرُة بِالطَّاِء اْلُمْهَمَلِة َعِن االسَّ

ْبِن اأْلَْعَرابِي

 ِحْفُظ اْلَعْييفَْيِن َوميِفُْه اليفَّاُطوُو.

: َوَقاَل اْبُن اْلَقطَّاِع: َ)َطَر َ)ْطًرا بَِطاٍء ُمْهَمَلٍة َحِفَظ اْلَكْرَم َوَقاَل اأْلَْزَهِريُّ 

َوَوَاْيُت بِاْلَبْيَ اِء مِْن ِدَياِو ُجَذاَم َعَراِزيَل َفَسَأْلُت َعيفَْها َبْعَض اْلَعَرِ  َفَقاَل: 

                                                           

 .598 : )از (، وييفظر: المعرَّ  1/12المصباح الميفير:  ( 1)
، وتنننناج العننننروس: 174))سننننر(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  2/603المصننننباح الميفيننننر:  ( 2)

14/210. 
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َ
َ َمَظالُّ اليفََّواطِيِر َوَهَذا ُمَوافٌِق لَِما ُحكِي

 َوُهَو َسَماٌع َعِن اِهي
ِّ
ْبِن اأْلَْعَرابِي

 .(1)«ْلَعَرِ   امِنَ 

ٌ  َوُ)وُ)ُه َزائَِدٌة بِاتَِّفاٍق اليفَّْرِجُس َمْ ُمو»: َنرِجس ۞ ٌم َمْعُروٌف َوُهَو ُمَعرَّ

َوفِيَها َقْواَلِن َاْقَيُسُهَما َوُهَو اْلُمْخَتاُو َواْقَتَصَر اأْلَْزَهِريُّ َعَلى َضْبطِِه اْلَكْسُر 

ُقوٍل َفُتْكَسُر اأْلَْفَعاِل َوَهَذا َغْيُر َميفْ  نَ لَِفْقِد َ)ْفِعٍل بَِفْتِح اليفُّوِن إالَّ َميفُْقواًل مِ 

 َ َما ُحِمَل إْفِعٌل بَِكْسِر اْلَهْمَزِة فِي َ ثِيٍر مِْن 
ِّ
ائِِد َعَلى اأْلَْصلِي َحْماًل لِلزَّ

ْصَبِع  ْسِحِل َوُهَو َشَمٌر َواإْلِ ْثِمِد َواإْلِ ْذِخِر َواإْلِ َاْفَراِدِه َعَلى فِْعلٍِل َ)ْحُو اإْلِ

ائِِد َاْشَبُه مِْن َحْمِل فِي ُلَغٍة َواْلَقْوُل الثَّا)ِي اْلفَ  ِد َعَلى الزَّ
ائِ َنَّ َحْمَل الزَّ

ِ
ْتُح أل

َنَّ 
ِ
 َفُيْحَمُل َ)ْرِجُس َعَلى َ)ْ ِرُ  َوَ)ْصِرُف َوفِيِه َ)َظٌر أل

ِّ
ائِِد َعَلى اأْلَْصلِي الزَّ

ْسِم َحتَّى ُيَ بََّه بِهِ 
ِ
 .(2)«اْلِفْعَل َلْيَس مِْن ِجيفِْس اال

ٌ  اليفَّْرُد ُلعْ »: َنْرد ۞  .(3)«َبٌة َمْعُروَفٌة َوُهَو ُمَعرَّ

ٌ  ، اليفِّْسِريُن َمْ ُموٌم َمْعُروٌف »: نِسرين ۞ ٌّ ُمَعرَّ
َوُهَو فِْعلِيٌل  ،َفاِوِسي

                                                           

، وتنننناج العننننروس: 610))طننننر(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  2/611المصننننباح الميفيننننر:  ( 1)

14/243. 
، وتننناج العنننروس: 606)وجنننس(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  1/209المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

س( زهرة اليفرجس. ييفظنر: المعمنم النذهبي: . ويف الفاوسية الح16/116
ِ
ديثة: ))رگ

565. 
 .605))رد(، وييفظر: المعرَّ :  2/599المصباح الميفير:  ( 3)
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َقاَل ، بَِكْسِر اْلَفاِء َفاليفُّوُن َاْصلِيٌَّة َاْو فِْعلِيٌن َفاليفُّوُن َزائَِدٌة مِثُْل ِغْسلِينٍ 

: َواَل َاْدِوي اَ   ُهَو َاْم اَل اأْلَْزَهِريُّ
ٌّ
 .(1)«َعَربِي

ٌ  ، اْلِحيفَْطةِ  نَ اليفََّ ا َما ُيْعَمُل مِ »: َنَشا ۞ ٌّ ُمَعرَّ
َوَاْصُلُه َ)َ اْسَتج  ،َفاِوِسي

َحاِح  َ َمْقُصوًوا َذَ َرُه فِي اْلَباِوِع. َوفِي الصِّ
َفُحِذَف َبْعُض اْلَكلَِمِة َفَبِقي

ٌد َوَقاَل َوَغيِْرِهَما َوَبْعُ ُهْم َيُقوُل: َتَكلَّ  َمْت بِِه اْلَعَرُ  َمْمُدوًدا َواْلَقْصُر ُمَولَّ

فِي َذْيِل اْلَفِصيِح لَِثْعَلٍب: َواليفََّ اُء َمْمُدوٌد َواَل ِذْ َر لِْلَمدِّ فِي َمَ اِهيِر 

 .(2)«اْلُكُتِب 

ِه فِي اليفََّظاَوُة بِاْلَفْتِح َ لَِمٌة َيْسَتْعِمُلَها اْلَعَمُم بَِمْعيفَى ال»: َنَظارة ۞ تَّيفَزُّ

َياِض َواْلَبَساتِينِ   .(3)«الرِّ

اليفُّوَوُة بَِ مِّ اليفُّوِن َحَمُر اْلكِْلِس ُثمَّ َغَلَبْت َعَلى َاْخاَلٍط »: ُنورة ۞

َو اطََّلى  ْعِر َوَتيفَوَّ َزاَلِة ال َّ ُتَ اُف إَلى اْلكِْلِس مِْن ِزْو)ِيٍخ َوَغْيِرِه َوُتْسَتْعَمُل إِلِ

بَةٌ بِاليفُّوَوِة َو)َ  يَل: َعَربِيٌَّة َوقِيَل: ُمَعرَّ
ْوُتُه َطَلْيُتُه بَِها قِ اِعرُ ، وَّ  :(4)َقاَل ال َّ

                                                           

، ومعمننم األلفنناظ 262))سننر(، وييفظننر: وشننفاء الغليننل:  2/603المصننباح الميفيننر:  ( 1)

بة:   .153الفاوسيَّة المعرَّ
 .619 : )) و(، وييفظر: المعرَّ  2/606المصباح الميفير:  ( 2)
 .610))ظر(، وييفظر: المعرَّ :  2/612المصباح الميفير:  ( 3)
ا  الِحرمننازي واسننمه عبنند اهلل ( 4)  /3األعننوو. ييفظننر: البيننان والتبيننين:  بننن الرجننز للَكننذَّ

276. 
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 َفاْبَعننننْث َعَلننننْيِهْم َسننننيفًَة َقاُشننننوَوهْ 

 

 (1)«َتْحَتلِننُق اْلَمنناَل َ َحْلننِق اليفُّننوَوهْ  

ٌ  َوُهَو اليفَّْيُروُز َفْيُعوٌل بَِفْتِح اْلَفاِء َواليفَّْوُووُز ُلَغٌة َوُهوَ »: َنيُروز ۞   ُمَعرَّ

َل اْلَحَمِل َوِعيفَْد اْلِقْبِط  ْمِس َاوَّ يفَِة َلكيِفَُّه ِعيفَْد اْلُفْرِس ِعيفَْد ُ)ُزوِل ال َّ ُل السَّ َاوَّ

َل ُتوٍ  َواْلَياُء َاْشَهُر مِنَ   .(2)«ْلَواِو لَِفْقِد َفْوُعوٍل فِي َ اَلِم اْلَعَرِ   اَاوَّ

 اليفَّيَْزُك َفْيَعٌل بِفَ »: َنْيَزك ۞
ٌّ
ْتِح اْلَفاِء َواْلَعْيِن ُوْمٌح َقِصيٌر َوُهَو َعَمِمي

ٌ  َو)ََزَ ُه َ)ْزً ا مِْن َباِ  َضَرَ  َطَعيفَُه بِاليفَّْيَزِك َوَ)َزَ ُه بَِقْولِِه َعاَبهُ   .(3)«ُمَعرَّ

ِذي ُيْصَبُغ بِِه َفُهَو ِهيفِْديٌّ »: نِيل ۞ ا اليفِّيُل الَّ : َوَامَّ ّ
َغا)ِي َقاَل الصَّ

 .(4)«ٌ  ُمَعرَّ 

ْحِم ُيَعاَلُج بِِه اْلَوْشُم َحتَّى َيْخَ رَّ َوُهَو »: َلجينِ  ۞ اليفِّيَلُج ُدَخاُن ال َّ

ٌ  َواْسُمُه بِاْلَعَربِيَِّة اليفَُّئوُو َوَ ْسُر اليفُّوِن مِنَ  تِي َلْم  اليفِّيَلِج مِنَ  اُمَعرَّ ليفََّواِدِو الَّ

ِر اْلَعَربِيَّةِ 
 َوَ اَن اْلِقَياُس َفْتَحَها إْلَحاًقا بَِباِ  َجْعَفٍر َيْحِمُلوَها َعَلى اليفََّظائِ

 .(5)«مِْثُل َزْييفََب َوَصْيَقلٍ 

                                                           

 .622))وو(، وييفظر: المعرَّ :  2/629المصباح الميفير:  ( 1)
، 259، وشننفاء الغليننل: 617 : ))ننرز(، وييفظننر: المعننرَّ  2/599المصننباح الميفيننر:  ( 2)

بة:   .151ومعمم األلفاظ الفاوسيَّة المعرَّ
، وتنننناج العننننروس: 607))ننننزك(، وييفظننننر: المعننننرَّ :  2/560المصننننباح الميفيننننر:  ( 3)

27/371. 
 ))يل(. 2/632المصباح الميفير:  ( 4)
 .31/277، و6/249))يل(، وييفظر: تاج العروس:  2/632المصباح الميفير:  ( 5)
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ِم َ)َباٌ  َمْعُروٌف َ لَِمٌة »: َنيَْلْوَفر ۞ اليفَّْيَلْوَفُر بَِكْسِر اليفُّوِن َوَضمِّ الالَّ

ِذي ُيْصَبُغ بِِه وفر اْسمُ  َبٌة مِْن )ِيٍل الَّ  اْلَميفَاِح َفَكَأ)َُّه قِيَل َعَمِميٌَّة قِيَل: ُمَر َّ

َنَّ اْلَوَوَقَة َ َأ)ََّها َمْصُبوَغُة اْلَميفَاَحْيِن َوميِفُْهْم َمْن َيْفَتُح اليفُّوَن 
ِ
ُمَميفٌَّح بيِفِيٍل أل

مِ   .(1)«َمَع َضمِّ الالَّ

ِذي ُيَدقُّ فِيِه قِيَل بَِفْتِح اْلَواِو َواأْلَْصُل َهاُووُن »: َهاَون ۞ اْلَهاَوُن الَّ

َ)َُّه ُيْمَمُع َعَلى َهَواِويَن َلكيِفَُّهْم َ ِرُهوا اْجتَِماَع َواَوْيِن عَ 
ِ
َلى َفاُعوٍل أل

مِّ َواَلُمُه  مِّ َوَلْيَس فِي اْلَكاَلِم َفاُعٌل بِال َّ َ َهاُوَن بِال َّ
َفَحَذُفوا الثَّا)َِيَة َفَبِقي

ِة َعَلى اْلوَ  مَّ  اِو َفُفتَِحْت َطَلًبا لِلتَّْخِفيِف.َواٌو َفُفِقَد اليفَّظِيُر َمَع ثَِقِل ال َّ

ٌّ َ َأ)َُّه مِنَ َوَقاَل اْبُن فَ 
  اِوٍس: َعَربِي

ُّ
ٌ  َوَاْوَوَدُه اْلَفاَوابِي يَل ُمَعرَّ

اْلُهوِن َوقِ

 .(2)«فِي َباِ  َفاُعوٍل َعَلى اأْلَْصلِ 

اْلَوَسِط َوَجْمُعُه  اْلِهْمَياُن  ِيٌس ُيْمَعُل فِيِه اليفََّفَقُة َوُيَ دُّ َعَلى»: ِهْمَيان ۞

ٌ  َدِخيٌل فِي َ اَلمِِهْم َوَوْزُ)ُه فِْعَياٌل ، َهَمايِينُ  : َوُهَو ُمَعرَّ َقاَل اأْلَْزَهِريُّ

 .(3)«َوَعَكَس َبْعُ ُهْم َفَمَعَل اْلَياَء َاْصاًل َواليفُّوَن َزائَِدًة َفَوْزُ)ُه فِْعاَلنٌ 

                                                           

 ))يل(. 2/632لمصباح الميفير: ا ( 1)
، وتننناج العنننروس: 630)هنننون(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/643المصنننباح الميفينننر:  ( 2)

.. ويف الفاوسننية الحديثننة: )هنناون( داق، هنناوس. ييفظننر: المعمننم الننذهبي: 36/292

600. 
 .269، وشفاء الغليل: 631)همن(، وييفظر: المعرَّ :  2/641المصباح الميفير:  ( 3)
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ُروٌف اْلَواِحَدُة َوْوَدٌة َوُيَقاُل: ُهَو اْلَوْوُد بِاْلَفْتِح َمْ ُموٌم َمعْ »: َوْرد ۞

  ٌ  .(1)«ُمَعرَّ

َماٌء ُاَجاٌج: ُمرٌّ َشِديُد اْلُمُلوَحِة َوَ ْسُر اْلَهْمَزِة ُلَغٌة »: يأُجوج/ مأجوج ۞

ِت  َدْ . اَوَاجَّ مِّ َاِجيًما َتَوقَّ  ليفَّاُو َتُؤجُّ بِال َّ

َتاِن َعظِيَمَتاِن َوَيْأُجوُج َوَمْأُج  التُّْرِك َوقِيَل َيْأُجوُج اْسٌم  مِنَ وُج ُامَّ

ِت  اِن مِْن َاجَّ يَل: ُمْ َتقَّ
ْ َراِن َوَمْأُجوُج اْسٌم لِْْلَِ)اِر َوقِ ليفَّاُو َفاْلَهْمُز  الِلذُّ

فِيِهَما َاْصٌل َوَوْزُ)ُهَما َيْفُعوُل َوَمْفُعوُل َوَعَلى َهَذا َتْرُك اْلَهْمِز َتْخِفيٌف 

ِميَّاِن َواأْلَلُِف فِيِهَما َ اأْلَلِِف فِي َهاُووَ  َوَماُووَ  َوقِيَل: اْسَماِن َاْعمَ 

َوَداُود َوَما َاْشَبَه َذلَِك َوَعَلى َهَذا َفاْلَهْمُز َعَلى َغْيِر قِيَاٍس َوإِ)ََّما ُهَو َعَلى 

 .(2)«ُلَغِة َمْن َهَمَز اْلَخاَتَم َواْلَعاَلَم َوَ)ْحَوُه َوَوْزُ)ُهَما َفاُعوٌل 

ٌ  »: نياَسمي ۞ اْلَياَسِميُن َمْ ُموٌم َمْعُروٌف َوَاْصُلُه يسم َوُهَو ُمَعرَّ

َوَبْعُ ُهْم َيْفتَُحَها َوُهَو َغيُْر ُميفَْصِرٍف َوبَْعُض اْلَعَرِ  ُيْعِرُبُه  ةٌ َوِسييفُُه َمْكُسووَ 

الِِم َعَلى َغْيِر قَِياسٍ  ِر السَّ  .(3)«إْعَراَ  َجْمِع اْلُمَذ َّ

                                                           

 .9/286، وتاج العروس: 625)وود(، وييفظر: المعرَّ :  2/655باح الميفير: المص ( 1)
 .5/400، وتاج العروس: 647)اجج(، وييفظر: المعرَّ :  1/5المصباح الميفير:  ( 2)
، وتننناج العنننروس: 647)يسنننم(، وييفظنننر: المعنننرَّ :  2/681المصنننباح الميفينننر:  ( 3)

34/138. 
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 الخاتمة

ل إليه البحث  يطيُب ليفا يف خاتمة هذا البحث ان )وجز اهم ما توصَّ

 من )تائج فيما يأيت:

خيلة التي وقفيفا عليها يف  .1 بة والدَّ بلغ ممموع األلفاظ المعرَّ

 مئًة وتسعًة وثما)يَن لفًظا. (المصباح الميفير)

ُّ لمعرفة المعرَّ   .2
ُع المقاييس التي اتَّكأ عليه الفيُّومي تيفوُّ

خيل بين الم قياس اليفقلي، والصويت، والصريف، واليفحوي، ومقياس والدَّ

 الدواية.

 يف ترتيب  .3
ّ
خيلة على األاعتماد الفيُّومي بة والدَّ لفاظ المعرَّ

ا اوقع يف معممه جملَة آثاٍو سلبيٍَّة ميفها التأصيل والتصريف  المذو؛ ممَّ

 والتكرير والتغييب والتغريب.

ُد اللغا  المقِرضة يف  .4 ، فقد  ان للُّغة (المصباح الميفير)تعدُّ

( الفاٍظ، ثم اليفبطيَّة 8غة الروميَّة بن )اللُّ ( لفظة، تليها 27الفاوسية ميفها )

( الفاٍظ، وبعدها السريا)يَّة بلفظين. يف حين 3( الفاٍظ فاليو)ا)يَّة بن)4بن)

  ان للُّغا  العربا)يَّة والحب يَّة والهيفديَّة لفظٌة واحدٌة لكلٍّ ميفها.

خيلة يف إنَّ ا ثر األلفا .5 بة والدَّ ُتمّثل  (المصباح الميفير)ظ المعرَّ

األلفاظ التي تختص بالمحسوسا  التي لم تكن للعر  دوايٌة هبا من 

 قبُل.
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خيلة يف  تا   .6 بة والدَّ م البحث ُمعمًما لْللفاظ المعرَّ قدَّ

ًبا ترتيًبا ابتثيًّا؛ ليكون حلقًة يف سلسلة الدواساِ   (المصباح الميفير) مرتَّ

خيل يف المعاجم العربيَّة.اللغويَّ   ة حول المعرَّ  والدَّ

بة او دخيلٍة يف  .7 ، لم )قف (المصباح الميفير)ووود الفاٍظ معرَّ

ا يك ف اهمية  خيل القديمة وال الحديثة؛ ممَّ عليها يف  تب المعرَّ  والدَّ

 المعمم الذي صيفعيفاه.
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 ثبت المصادر والمراجع

 يننننة والح نننناوية: األلفنننناظ الدخيلننننة وإشننننكالية النجمننننة اللغو

علني الغيلني، ميف نوو علنى موقنع وحنى  بن محمد بن عبدالمميد

 م.2008هن/1429الحرف، 

   األلفاظ المت اهبة يف السريا)ية والعربية: إغيفاطيوس يعقو

(، 44الثالث، مملة المممع العلمي العربي بدم ق، المملد )

 م.1969

  ،مملة األلفاظ اليفصرا)ية يف العربية: د. إبراهيم السامرائي

 م.1967-م1966(، 2-1(، العدد )14األستاذ، المملد )

 هن(، 255بحر الماحظ )  بن البيان والتبيين: ابو عثمان عمرو

تحقيق وشرح: عبد السالم هاوون، داو اليف ر: مكتبة الخا)مي 

 م.1988هن/ 1418، 7القاهرة، ط

 عبنند  بننن محّمنند بننن تنناج العننروس مننن جننواهر القنناموس: محّمنند

بيننندي النننرّزاق الحسننني يفي، ابنننو الفنننيض، الملّقنننب بمرت نننى الزَّ

هنننن(، تحقينننق: ممموعنننة منننن المحققنننين، داو 1205)المتنننو : 

 الهداية.

  التعريب يف النار اللغوي مقاييسه وعالماته: د. عبد العال سالم

 م.1989، 1مكرم، ميف ووا  ذا  السالسل، الكويت، ط
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 ن(، ه370احمد األزهري )  بن هتذيب اللغة: ابو ميفصوو محمد

، 1طتحقيق: محمد عوض مرعب، داو إحياء النار، بيرو ، 

 م.2001
 مراد، داو الغر   بن دواسا  يف المعمم العربي: إبراهيم

 م.1987، 1اإلسالمي، بيرو ، ط
 قيس الرقيا : تحقيق وشرح: د. محمد  بن ديوان عبيد اهلل

 .م1958يوسف )مم، داو صادو، بيرو ، 

 وديوان العّماج )برواية األصمع 
ّ
شرحه(، تحقيق: د. عزة ي

 م.1971داو ال رق، بيرو ،  حسن، مكتبة

  خيل: شها  الدين احمد شفاء الغليل فيما يف  الم العر  من الدَّ

هن(، تصحيح وتعليق ومراجعة: محمد عبد 1069الخفاجي ) 

الميفعم خفاجي، مكتبة الحرم الحسييفي التماوية الكربى، المطبعة 

 م.1952 ،1الميفيرية باألزهر، مصر، ط

  طرق ائمة اللغة القدامى لمعرفة المعرَّ  وما ُبيفي عليها يف العصر

(، السيفة 75الحديث: وبيع مكي، مملة الفكر العربي، العدد )

 م.1994الخامسة ع رة، 

 .حاتم صالح ال امن، مطبعة داو الحكمة للطباعة  فقه اللغة: د

 م.1990 واليف ر، الموصل،
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 .ياسر الزيدي، مديرية داو الكتب  اصد  فقه اللغة العربيَّة: د

 م.1987للطباعة واليف ر، جامعة الموصل، 

 هن(، تحقيق: د. 940 مال باشا زاده )  بن يف التعريب: احمد

 م.1983هن/1403احمد خطا  العمر، مطابع جامعة الموصل، 

 يو)اين: صموئيل  امنل عبند السنيد، مكتبنة لبيفنان،  -قاموس عربي

 م.1995 بيرو ،

 يعقو   بن ط: ممد الدين ابو طاهر محمدالقاموس المحي

هن(، تحقيق: مكتب تحقيق النار يف 817الفيروزآبادى ) 

مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد )عيم العرقُسوسي، مؤسسة 

هن/ 1426، 8الرسالة للطباعة واليف ر والتوزيع، بيرو ، لبيفان، ط

 م.2005
 مين قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الّدخيل: محمد األ

هن(، تحقيق وشرح: د. عثمان محمود 1111)  المحّبي

 م.1994هن/1415، 1الصييفي، مكتبة التوبة، الرياض، ط

 .داو اليفه ة العربيَّة للطباعة واليف ر، ، حسن ظاظا  الم العر : د

 م.1976بيرو ، 
  المزهر يف علوم اللغة وا)واعها: جالل الدين السيوطي

، داو الكتب العلمية، هن(، تحقيق: فؤاد علي ميفصوو911) 

 م.1988هن/1418، 1بيرو ، ط



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
98 

 علي  بن محمد بن المصباح الميفير يف غريب ال رح الكبير: احمد

 هن(، المكتبة العلمية/ بيرو .770الفيومي )  )حو 
  ، بة: اّدى شير، مكتبة لبيفان، بيرو معمم األلفاظ الفاوسيَّة المعرَّ

 م.1980

 قوقي وآخرون، وزاوة الثقافة المعمم الن ي العربي: إبراهيم الدا

واإلعالم العراقية، شر ة التايمس للطباعة واليف ر، بغداد، 

 م.1981هن/1401

 محمنند  عربنني )فرهيفننگ طالئنن (: د. -المعمننم الننذهبي فاوسنني

 م.1980، 2آلتو)مي، داو العلم للماليين، بيرو ، ط

  المعمم الوسيط: مممع اللغة العربيَّة بالقاهرة، مكتبة ال روق

 م.2004هن/1425، 4يَّة، طالدول

  المعرَّ  من الكالم األعممي على حروف المعمم: ابو ميفصوو

هن(، تحقيق: احمد محمد شا ر، مطبعة 540المواليقي ) 

 م.1966طهران، 

  المعرَّ  من الكالم األعممي على حروف المعمم: ابو ميفصوو

هن(، تحقيق: الد توو ف. عبد الرحيم، داو 540المواليقي ) 

 م.1990هن/1410، 1دم ق، طالقلم، 

 خيل يف جمهرة اللغة: د. عا ر باهر الحيالي، مملة مالمعرَّ  والدَّ

 م.2000(، 33آدا  الرافدين، العدد )
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  ِّخيل يف  تا  هتذيب اللغة لْلزهري دواسة  -المعرَّ  والدَّ

 ومعمم: صفاء صابر مميد البيايت، وسالة ماجستير، بإشراف: د.

دا ، جامعة الموصل، حميد،  لية ام سعيد محمد

 م.2010هن/143
 دواسة ومعمم: د. عبد العزيز  -المعرَّ  والدخيل يف  تا  العين

ياسين عبد اهلل، مملة آفاق الثقافة والنار، مر ز جمعة الماجد، 

 م.2002هن/م1423(، 37دبي، السيفة العاشرة، العدد )

 ظرية صحة األلفاظ عيفد الموهري: عامر باهر إسميِّر الحيالي( ،

وسالة ماجستير، بإشراف: ا. د. عبد الوها  محمد علي 

 م(.1989هن/ 1410العدواين،  لية امدا ، جامعة الموصل، )
  فاوسنن : پرويننز اتننابك ،  -فرهيفننگ جننامع  نناوبردی فننرزان عربنن

 .1378هتران، 
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(2) 

مصطلح اللسان بين المفسرين 

 واللغويين
 

 جعفر زرواليد. 

 

  م.1963ئري من مواليد عام جزا 

 .رجل تربية وتعليم بمرحلة التعليم الثانوي 

 .عمل أستاذا مشاركا ثم متعاقدا بالجامعة 

  ــوزارة ــة ب ــة الوطني ــا للتربي ــا مفتش ــغل حالي يش

 التربية الوطنية )الجزائر(.

 ســتير، ويــدرس يف مرحلــة حاصــل علــى الماج

 )السنة الثالثة بجامعة الجزائر(. الدكتوراه

 ًلت وبحوثا نقديـة، ولـه مجموعـات كتب مقا

 شعرية.
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 مصطلح الّلسان يف القرآن الكريم

 بني املفّسرين والّلغويني

 

 البحث: ملخص

يهدف هذا البحث إلى تتبّع مصطلح )الّلسان( يف القرآن الكريم، 

وذلك من حيث تدويره ومعيفاه وداللته، من خالل جهود الّلغويين 

 .والمعمميين واجتهادا  المفّسرين

ولكّن قبل الّ روع يف ذلك الّتتبع،  ان علييفا وصد امثاو اليفّصّية من 

معاجم لغوّية ومعاجم غريب القرآن الكريم، وهي اّلتي سبقت تفسير 

القرآن الكريم، مّما يعيفي إفادة المفّسرين ميفها يف تفسيراهتم المتعّددة 

 والمختلفة على الّتيفّوع.

رحلة الحديثة والمعاصرة، الم  ما عّرجيفا بعد هذه الحقب، على

مرحلة المعاجم المتخّصصة والموسوعا ، اّلتي صاو  تعّج بكثير من 

المعلوما  يف ممال الّدواسا  الّلغوية او الّلسا)ّية، مستفيدة من وافدين 

 الّثرّي، وآخرهما: ما
ّ
توّصل إليه الغر   خطيرين اولهما: تراثيفا العربي

عد اّن اّسس ليففسه ميفاهج علميّة من إ)مازا  باهرة يف هذا الممال، ب

 
ّ
 والمامعي

ّ
تطبيقّية )اجعة، يمكن ان يرتاح لها الّدوس الّلغوّي األ اديمي

 المتخّصص...
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و ا)ت الغاية من  ل هذا وذلك هو الوقوف على داللة هذا 

 القديم )شعرً 
ّ
ا(، اّلذي حفظ ليفا القرآن ا او )ثرً المصطلح يف تراثيفا العربي

زليفا )عتّد به يف العديد من األعمال اليفّقدّية او  وما الكريم الكثير ميفه،

 األدبيّة او الّلغوية.

 
ّ
 ما وضعيفا )صب اعييفيفا اّن جهود القدامى يف تراثيفا العربي

اإلسالمي، لها الف ل المليل فيما وصلت إليه الّدواسا  الّلغوية يف 

يف  معاهد)ا وممامعيفا وجامعاتيفا، وهي دواسا  يمكن ان تقاوع )ظيراهتا

الغر ، اّلتي وإن هي تفّوقت، فال يعدو ذلك ان يكون يف الميفهج 

، اّلذي يْمكيفيفا 
ّ
 )ستفيد من بعض طرائقه، اّلتي يمب ان )راها ال انالعلمي

 تتعاوض وخصوصيا  لغتيفا وتراثها األثيل.

( بمعيفاه الّسائد عن القرآن الكريم، الّلغةلقد فرض غيا  مصطلح )

( اّلذي استعمله للّداللة عليها يف الّلسانلح )الحذو يف الّتعامل مع مصط

غير موضع ميفه،  ما اّن تعّدد المعاين الّلغوّية لّلسان، قد تربك المفّسرين 

واهل الّلغة وهم يحاولون الّتمييز بين المعاين المختلفة لهذا المصطلح 

 ا.اّلذي توّزع بين العديد من اميا  القرآ)ّية، ويف سياقا  مختلفة ايً  

حاول من خالل هذا البحث، وصد تلك الممهودا  والمهود وسيف

للوقوف على الّدالال  او المعاين اّلتي وقفوا عليها، وعلى  ؛وتتّبعها

اختالفاهتم يف الّتأويل اّلذي هو بدووه يستيفد إلى امثاو الّلسا)ّية )اليفّّص( 
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بوّية اّلتي سبقت )زول القرآن الكريم، او تلك اّلتي سايرته  األحاديث اليفّ 

الّ ريفة، ليفستفيد يف األخير من الميفهمية العلمّية الّدقيقة اّلتي سلكها 

القدامى يف اعمالهم تلك، اّلتي مّكيفتهم من الوصول إلى تلك اليفّتائج 

 اّلتي يرتاح لها دوس الّلسا)يا  بكل فروعها وا)واعها.
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 الملخص باإلنكليزّية:

This research aims to trace the term (tongue) in the 

Qur'an, both in terms of recycled or meaning and 

significance, and through the efforts of linguists and 

dictionaries owners and interpreters of the Koran. 

The purpose of all this is to stand on the 

significance of this term in the old Arab heritage, and 

that saved us a lot of it Qur'an, we are still used to a 

lot of it in cash or linguistic or literary works. 

We impose the absence of the term (language) 

prevailing on the Koran, caution in dealing with the 

sense of the term (tongue), who hired him to signify it 

is in the position of it, the multiplicity of linguistic 

meanings of the tongue, may confuse the interpreters 

and linguists they are trying to distinguish between 

different this term, which is distributed among the 

many meanings of Quranic verses, and also different 

contexts. 

We will try through this research, monitoring those 

efforts and the efforts followed, to stand on the 

connotations or meanings that stood out, and the 

differences in the interpretation of which is in turn 

based on the linguistic effects (text) that preceded the 

revelation of the Qur'an, to take advantage in the last 

minute of the scientific methodology pursued by 

veterans in their work that, which enabled them to have 

access to those results which relaxes her linguistics 

lesson in all its branches and types. 
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 توطئة:-أ

إلى الكثير من الّتأصيال   ًجازال الّدوس الّلساين العربي محتا ما

والمرجعيا  اّلتي تقّوي شو ته، وتعلي  عبه، امام المّد الّتيفظيرّي او 

 الوافد من الغر 
ّ
ا ب كل  بير على اّلذي صاو مهيميفً  ،الّتطبيقي

ي عَر المرء اّن ا، حّتى لا وتطبيقً المماال  القرائّية او الّدواسّية تقعيدً 

 .العر  لم يعرفوا إلى هذا الّدوس سبياًل 

إلى بحور امثالِه  ثيرٍة،  ًفاوامام هذا الوضع يأيت هذا البحث، م ا

تحاول جاّدة؛ االستثماو يف هذا الّترار، قصد االستفادِة من جهود 

ا ودواسة، والربهيفة ا وتحقيقً صا)عيه، والّت ميِع على العودة إليه تيفقيبً 

بمختلف  ،له، يف تطّوو العلوم الحديثة يف مماال  علم الّلغةعلى ف 

يف مختلف الف اءا  األ اديمية  ،فروعه وتخّصصاته الّسائدِة اليوم

 والمخربية على مستوى جامعاتيفا ومعاهد)ا وممامِعيفا...

وقد وّ ز البحث على مبحث )راه من األهمّية بمكان، وقَصْد)ا به 

 القديم، مّتخذين ميفه: المصطلح الّلساين يف الّترا
ّ
مصطلَح ر العربي

االّلساِن أنموذ ، متتّبعين يف الوقت ذاته، آثاوه من خالل القرآن الكريم جا

 او الحديث 
ّ
يف مختلِف اليفّصوص الّتراثّية، من مثل: الّ عر الماهلي

الّرائدِة ميفها،  ًصااليفّبوّي، باإلضافة إلى المعاجم العربّية المختلفة، خصو
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الّتفاسير، و تب الغريب من القرآن الكريم،  ما اّ)يفا لم )غفل   ذا اّمها 

المعاجم والموسوعا   ًصااألعمال الحديثة او المعاصرة، خصو

المصطلحّية العربّية او المنَجمة، بغية الوقوف على مدى قّوة الّصلة بين 

هذه المرجعيا  يف تحديد مفاهيم هذا المصطلح سواًء من حيث 

الّداللة،  ّل ذلك لك ف خبايا هذا المصطلح اّلذي  المعيفى او من حيث

يعّد الر يزَة األساَس اّلتي ا)طلق ميفها علم الّلسان او علم الّلغة او 

الّلسا)يا ، وعليه يمكن تحديد محاوو هذا البحث من خالل اسئلٍة 

 هي: ،وئيسةٍ 

هي صيُغه  مدى تدويِر لفِظ )الّلسان( يف القرآن الكريم؟ وما ما-

 ُة المستعملة؟الّصرفيّ 

 خصو ما-
ّ
، و ذا ًصامدى ح وِو لفظ )الّلسان( يف الّ عر الماهلي

 الحديث اليفّبوّي الّ ريف؟

  يف تعامل المعمميون العر  المعاصرون مع هذا الّلفظ؟-

 المعاصر شرًحا وداللة؟ ما-
ّ
 هو حظ هذا الّلفظ يف الّترار الغربي

إلى  ًداة، استيفا، اإلجابة عن هذه األسئلًداإذن، سأحاول ممته

 ان األصول الّتراثّية المعتمدة، و ذا المراجع الحديثة المعاصرة، آماًل 
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تفع به يف الّدواسا  الّلسا)ّية المعاصرة على مستوى يفا يُ اضيف جديدً 

 جامعاتيفا ومعاهد)ا ومخابر البحث يف  ّل ذلك.

 المحاور األساسّية:-ب

ه الّصرفّية غ)الّلساِن( يف القرآن الكريم وصيتدوير لفِظ  -1

 المستعملة:

ا للكثير من الّداوسين ا ملهمً زال القرآن الكريم وسيبقى مصدوً  ما

والباحثين يف شتّى العلوم وعلى مّر األزميفة، فقد ظهر  العديد من 

الّدواسا  والبحور اّلتي تستيفد إليه سواء يف جا)به اإلعمازي او يف 

، خصوًص 
ّ
 الفيفّي

ّ
ُلغٍة(، ولعّل  و  تاُ  ا علوم الّلغة )وهبعده الممالي

بعد ولم تكت ف  لم ُتلِمَّ  الّدواسا  القديمة او الحديثة وعلى دّقتها،

زالت مستمّرة  الكثير من خباياه األسلوبّية الّثرّية، وهي الّدواسا  اّلتي ما

إلى يوميفا هذا، سواٌء على مستوى داللة المفردة مستقّلة او مت اميفة مع 

ة اّلتي جاء  وفقها، و ذا تر يب المملة يف غيرها، و ذا الّصيغ الّصرفيّ 

سياقاهتا العديدة، او من خالل الّتعّدد الّداللي للكلمة والمعاينّ اّلتي 

تؤّديها باليفّظر إلى الّلسان )الّلغة( األّم اّلتي جاء  على حساهبا ووفق 

 ضوابطها.

ولعّل ظاهرة المصطلح اسنعت اهتمام العديدين فراحوا ممتهدين 

راج مصطلحا  العلوم والمعاوف الخاّصة بكل فّن او )وع من يف استخ
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القرآن الكريم من مثل: مصطلحا : العلم، العماوة والعمران، 

الّتصدير، األلفاظ األعممية، الفساد، الّظلم، الّثووة، الهوى، اإل)سان، 

ولكن فيما بدا ليفا اّن مصطلح )الّلسان( لم يحظ بما حظيت به  البديع...

المصطلحا  العلمية األخرى، فاوتأييفا ان )لتفت إليه متتّبعين الكثير من 

 اثره يف القرآن الكريم.

ا وود لفظ )الّلسان( يف القرآن الكريم بمختلف صياغاته خمًس 

على اليفحو  ( مّرة بما فيه المكّرو، وقد جاء  موّزعة25وع رين )

 التالي:

 الّسورة نص اآلية ورقمها الّتكرار الّلفظ

 07 لسان

ِعَن الذين َ َفُروْا مِن َبيفِي إِْسَرائِيَل على لُ  

َداُووَد َوِعيَسى ابن َمْرَيَم ذلَِك بَِما  لَِسانِ 

َ اُ)وْا َيْعَتُدوَن )  (78َعَصْوا وَّ

 المائدة 

ُسننوٍل إاِلَّ  ــانِ َوَمننا َاْوَسننْليفَا مِننن وَّ َقْومِننِه  بِِلَس

ي َمنن لُِيَبيَِّن َلُهْم َفُيِ لُّ اهلل َمن ي اء َوَيْهندِ 

 (4ي اء َوُهَو العزيز الحكيم )

 إبراهيم 

َوَلَقْد َ)ْعَلُم َا)َُّهْم َيُقوُلوَن إِ)ََّما ُيَعلُِّمُه َبَ ٌر 

 وهذا  لَِّسانُ 
ٌّ
الذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َاْعَمِمي

بِيٌن ) لَِسانٌ  ٌّ مُّ
 (103َعَربِي

 اليفحل

 )مّرتان(

ْحَمتيِفَا   ن وَّ  لَِسانَ َوَجَعْليفَا َلُهْم َوَوَهْبيفَا َلْهم مِّ

 (50ِصْدٍق َعلِيًّا )
 مريم 
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 الّسورة نص اآلية ورقمها الّتكرار الّلفظ

واجعل لِّي لَِساَن ِصْدٍق فِي امخرين 

(84) 
 ال عراء 

بِيٍن )  ٍّ مُّ
 ال عراء  (195بِلَِساٍن َعَربِي

 06 ألسنتهم

بالكتا   َأْلِسنَتَُهمْ َوإِنَّ ميِفُْهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن  

َوَما ُهَو مَِن اْلكَِتاِ   لَِتْحَسبُوُه مَِن الكتا 

 َوَما ُهَو مِْن ِعيفِد 
ِ
َوَيُقوُلوَن ُهَو مِْن ِعيفِد اهلل

اهلل َوَيُقوُلوَن َعَلى اهلل الكذ  َوُهْم 

 (78َيْعَلُموَن )

 آل عمران 

ُفوَن الكلم َعن  َن الذين َهاُدوْا ُيَحرِّ مِّ

َواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمْعيفَا َوَعَصْييفَا واسمع  مَّ

َوَطْعيفًا فِي  بَِأْلِسنَتِِهمْ َغْيَر ُمْسَمٍع َوَواعيفا َليًّا 

يِن َوَلْو َا)َُّهْم َقاُلوْا َسِمْعيفَا َوَاَطْعيفَا  الدِّ

ُهْم َوَاْقَوَم  واسمع وا)ظر)ا َلَكاَن َخْيًرا لَّ

َعيفَُهُم اهلل بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤميِفُوَن إاِلَّ  َوَلكِن لَّ

 (46َقلِياًل )

 اليفساء 

ِه َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف   َوَيْمَعُلوَن لِلَّ

الكذ  َانَّ َلُهُم الحسيفى اَل َجَرَم  َأْلِسنَُتُهمُ 

ْفَرُطوَن )  (62َانَّ َلُهُم اليفاو َوَا)َُّهْم مُّ

 اليفحل 

َوَاْيِديِهْم  َأْلِسنَُتُهمْ َيْوَم َتْ َهُد َعَلْيِهْم  

 (24وَن )َوَاْوُجُلُهْم بَِما َ اُ)وْا َيْعَملُ 
 اليفوو
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َسَيُقوُل َلَك المخلفون مَِن األعرا   

شغلتيفا َاْمَواُليفَا َوَاْهُلوَ)ا فاستغفر َليفَا َيُقوُلوَن 

ا َليَْس فِي ُقُلوبِِهْم ُقْل َفَمن  بَِأْلِسنَتِِهمْ  مَّ

ا   َشْيًئا إِْن َاَواَد بُِكْم َضرًّ
ِ
َن اهلل َيْملُِك َلُكْم مِّ

ْفًعا َبْل َ اَن اهلل بَِما َتْعَمُلوَن َاْو َاَواَد بُِكْم )َ 

 (11َخبِيًرا )

 الفتح 

إِن َيْثَقُفوُ ْم َيُكوُ)وْا َلُكْم اعداء ويبسطوا  

وْا َلْو  َأْلِسنَتَُهمْ إَِلْيُكْم َاْيِدَيُهْم وَ  بالسوء َوَودُّ

 (02َتْكُفُروَن )

 الممتحيفة 

 03 ألسنتكم

اْلَكِذَ   نَتُُكمُ َأْلِس َواَل َتُقوُلوْا لَِما َتِصُف  

 
ِ
تَْفَتُروْا َعَلى اهلل هذا َحاَلٌل َوَهنَذا َحَراٌم لِّ

 اْلَكِذَ  
ِ
ِذيَن َيْفَتُروَن على اهلل اْلَكِذَ  إِنَّ الَّ

 (116اَل ُيْفلُِحوَن )

 اليفحل 

ْوَ)ُه   ا بَِأْلِسنَتُِكْم إِْذ َتَلقَّ َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم مَّ

ْيَس َلُكْم بِ  ِه ِعْلٌم َوَتْحَسبُوَ)ُه َهيِّيفًا َوُهَو ِعيفَد لَّ

 َعظِيٌم 
ِ
 (15)اهلل

 اليفوو 

َومِْن آَياتِِه َخْلُق السماوا  َواألَْوِض 

َوَاْلَوا)ُِكْم إِنَّ فِي ذلَِك  َأْلِسنَتُِكمْ َواْختاَِلُف 

ْلَعالِِميَن )  (22مَياٍ  لِّ

 الروم 

ْرَ)اُه  03 لسانك َر بِِه اْلُمتَِّقيَن  َسانَِك بِلِ َفإِ)ََّما َيسَّ  مريم لُِتبَ ِّ
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 الّسورة نص اآلية ورقمها الّتكرار الّلفظ

ا ) دًّ  (97َوُتيفِْذَو بِِه َقْوًما لُّ

ْرَ)اُه  ُروَن  بِِلَسانَِك َفإِ)ََّما َيسَّ ُهْم َيَتَذ َّ َلَعلَّ

(58) 
 الدخان 

ْك بِِه   القيامة  (16لَِتْعَمَل بِِه ) لَِساَنَك اَل ُتَحرِّ

 03 لسانا

ا َاْفَصُح ميِفِّي  َوَاِخي َهاُووُن ُهوَ   لَِسانا

ُقيفِي إِ)ِّي َاَخاُف َان  َ ِوْدًءا ُيَصدِّ
َفَأْوِسْلُه َمِعي

ُبوِن )  (34ُيَكذِّ

 القصص 

َومِن َقْبلِِه  َِتاُ  ُموَسى إَِماًما َوَوْحَمًة 

ٌق  َصدِّ َتاٌ  مُّ
ا َوَهنَذا  ِ ُييفِذَو لَِّسانا َعَربِيًّا لِّ

ِذيَن َظَلُموْا َوُبْ َرى لِ   (12ْلُمْحِسيفِيَن )الَّ

 األحقاف 

اوَ   البلد  (09َوَشَفَتْيِن ) لَِسانا

 02 لساين

 طه  (27) لَِّسانِي َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن

َفَأْوِسْل  لَِسانِيَوَيِ يُق َصْدِوي َواَل َييفَطلُِق 

 (13إَِلى َهاُووَن )
 ال عراء

 01 ألسنة

ًة َعَلْيُكْم َفإَِذا جاء اْلَخوْ   ُف َوَاْيَتُهْم َاِشحَّ

ِذي ُيْغَ ى  َييفُظُروَن إَِلْيَك َتُدوُو َاْعُييفُُهْم َ الَّ

َعَلْيِه مَِن اْلَمْوِ  َفإَِذا َذَهَب اْلَخْوُف 

ًة َعَلى اْلَخْيِر بَِأْلِسنٍَة َسَلُقوُ ْم  ِحَداٍد َاِشحَّ

اْوَلنئَِك َلْم ُيْؤميِفُوْا َفَأْحبََط اهلل َاْعَماَلُهْم 

 َيِسيًرا )َوَ اَن َذلَِك 
ِ
 (19َعَلى اهلل

 األحزا  
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 حضور لفظ )الّلسان( يف الّشعر الجاهلي: -2

، الّسابِق ليفزول القرآن الكريم، اّلذي 
ّ
اّما يف اليفّّص الّ عرّي الماهلي

ستوى ما)ّية لفهم القرآن الكريم على ا من اهّم المصادو الّلسُيعترب واحدً 

 بين ثيفايا ا، فقد داو لفظ الّلسالكلمة، حقيقة وممازً 
ّ
ان ب كل طبيعي

 مقطوعاته وقصائده.

 لفظة )الّلسان(  غيرها من األلفاظ ويف 
ّ
لقد استعمل الّ اعر الماهلي

فق ما تحتاجه بيئته او محيُطه ا وا فطريًّ العديد من األبيا  الّ عرّية توظيفً 

يريد من تلك  ا، وهو الا او جماعيًّ ذان هو يف اّتصال دائم هبما، فرديًّ لَّ ال

 لكلمة ا ثر من المعيفى اّلذي يحقق اال تفاء ويفي بالغرض المطلو .ا

واييفا يف الّ واهد  ا بخالف ماجاء  الّصيغ البيفائية محدودة جدًّ 

)وهو  لسانالقرآ)ّية الّسالفة، فاقتصر هذا الّتوظيف على األشكال امتية: 

 .لسانك، بلساين، الّلسانالّ ائع الغالب(، 

 يلي: ميفها ماومن هذه الّ واهد )وود 

 يقول الربّاق:

 طنناعتي ااتنرك مننن ال َيننُك الننّدهرَ 

 

 بٍّ لمننننا ادعننننو بكننننل لسننننانِ ُمَلنننن 

 العبد: بن يقول طرفة 

 واّن لسننان المننرء مننا لننم تكننن بننه

 

 علننننى عوواتننننه لنننندليُل  حصنننناةٌ  
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 األبرص: بن وعيفد عبيد

 وال بصنر ما الحنا مون بنال سنمع

 

 وال لسنناٍن فصننيٍح ُيعمننب اليفّاسننا 

 الوود: بن يت لعروةويف ب 

 وحفيظنننة لسنننان وسنننيف صننناوم

 

 وَواٌي مواِء الّرجنننننننال َصنننننننُروع 

 

 

 عيفنة العبسي: لويقو

 لسننننننانٌ  ولننننننو اّن الّسننننننيفان لننننننه

 

 حكنننى  نننْم شنننكَّ دوًعنننا بنننالفؤاد 

 اّما بالتعريف، فيقول امرؤ القيس: 

 ولنننننو عنننننن )ًثنننننا غينننننره جننننناءين

 

 وُجننننْرح الّلسننننان  مننننرح الينننند 

 لكالم.اليفَّثا: القبيح من ا 

 ابي ُسلمى: بن وقال زهير

نن قنند اووَر   هوقننًرا يف مسننامعِ  رُ يْ السَّ

 

 َلَفَفنننا اسنننتفهمَته إذا الّلسنننان ويف 

: بن وقال تميم 
ّ
 ُابي

 مخاضننةً  جعلننُت لمّهننال الّرجننال

 

 ولنننو شنننئُت قنننند بّييفتهنننا بلسنننناين 

 

 

 اوس الُمزين: بن ويقول معن

 سنناَ)ِك مِننربَداوان تمعلنني فننوقي ل  فال تممعي بذلي ووّدي و)صريت

 وغيرها من الّ واهد األخرى. 

 الحديث النّبوّي الّشريف وتوظيف لفظ )الّلسان(: -3
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ت العديد من األحاديث اليفّبوّية الّ ريفة لفظ )الّلسان(، يفت مَّ 

ا تلك اّلتي ترمي إلى الّتوجيها  األخالقية وتقويم سلوك خصوًص 

 اليفّاشئ(، بم
ّ
ا يوافق م امين الممتمع المديد )الممتمع اإلسالمي

 اميا  القرآ)ّية الكريمة.

لقد وقفيفا على العديد من األحاديث اليفّبوّية، اّلتي شّكل لفظ 

ا من عيفاصرها المكّو)ة لمملها وتعابيرها، ووفق )الّلسان( واحدً 

ا لسيفن العر  ا ليفظيراهتا يف القرآن الكريم، او تبعً دالال  مختلفة، امتدادً 

 
ّ
قد تكّلم هبا، فقد قال عن  -ى اهلل عليه وسّلمصلّ -يف  المها، واليفّبي

وما يميفعيفي وا)ا افصح العر ، وُا)زل القرآن بلغتي وهي اف ل »)فسه: 

ا)ا افصح العر  بيد اّ)يفي »، (1)بكر( بن الّلغا  بيد اين ُوبيت يف بيفي سعد

 ...(2)«من قريش

 ومن بين هذه اليفّصوص اليفّبوية الّ ريفة:

                                                           

البغنندادي الملقننب بال ننيخ  ييفّعمننان العكننربال بننن االختصنناص: ابننو عبنند اهلل محمنند(  1)

 يالمفيد، صححه وعلق عليه علي ا رب الغفاوي وتب فهاوسنه السنيد محمنود الّزو)ند

 .157، ص: 17مؤّسسة اليفّ ر اإلسالمي، قم، إيران، ج:  ي،الممرم

الفائق يف غرينب الحنديث: الّزمخ نرّي، تحقينق: علني محّمند البمناوي، محّمند ابنو (  2)

 .141، ص: 1، ج1414، 1993يم، داو الفكر، بيرو ، الف ل إبراه
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ا ايه»: -وسّلم عليه اهلل صّلى–قال  منعبد الرح بن عن ابي سلمة

العربيُة بأحِد م من واحد، وليست  اليفاس، إن الرّ  واحد واأل  ا 

 الّلسانُ اٍ  او اّم إّ)ما العربيُة 
ّ
 .«، فمن تكّلم العربيَة فهو عربي

إّن اهلل »: -صّلى اهلل عليه وسّلم-عن ابي هريرة قال: قال وسول اهلل 

العيِن )ى زِ اْدوَك ذلك ال محالَة، ف ىمن الّز)  تَب على ابِن آدَم حّظهُ 

 البخاوي. «الميفطُق... الّلسانِ  ىوِز) اليفّظرُ 

 تب -صّلى اهلل عليه وسّلم-محّمد، اّن وسول اهلل  بن عن ابي بكر

 اليفّسائي. «الّدّيةُ  الّلسانِ ويف ... »إلى اهل اليمن: 

لم يبعِث : )-موسلّ عليه  اهلل صّلى- عن ابي ذو قال: قال وسول اهلل

 احمد. «قومه بلسانِ اهلُل )بيًّا إال 

 
ّ
اْشَفُعوا »قال:  -صّلى اهلل عليه وسّلم-عن ابي موسى عن اليفّبي

 البخاوي. «َ)بِيِِّه َما َشاءَ  لَِسانِ َوْلَيْقِض اهلُل َعَلى  َفْلُتْؤَجُروا

إّن اهلل جعَل » عن ابن عمر ان وسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

 .النمذي «عمَر وقلبِه لسانِ قَّ على الح

يف  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال وسول اهلل  ابن عباس عن

ييفطُق  لسانٌ واهلل ليبعثيفَُّه اهلُل يوَم القيامِة له عييفاِن يبصُر هبما و» :الحَمر

 .النمذي «به...
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صلى اهلل عليه -ويف حديث الّدجال، عن ابي سعيد، قال وسول اهلل 

 احمد. «لسانمعه مْن  لِّ  ...»: -وسلم

 -صّلى اهلل عليه وسّلم-لقيت وسول اهلل  قال عامر بن عقبة عن

ما )ماة هذا األمر قال:  فابتداته فأخذ  بيده قال فقلت يا وسول اهلل

 احمد. «َك بيُتك واْبِك على خطيئتِكوْليسعْ  لساَنَك احرس  ،عقبة يا»

 َصلَّى اهلُل َعَليِْه َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ و
ِ
، َقاَل: بِتُّ َذاَ  َلْيَلٍة ِعيفَْد َوُسوِل اهلل

الِة َوُهَو َيُقوُل:  ُهمَّ اْجَعْل »َوَسلََّم َفَصلَّى َوْ َعَتِي اْلَفْمِر َوَخَرَج إَِلى الصَّ اللَّ

 «ُ)وًوا... لَِسانِيي َبَصِري ُ)وًوا َوفِي َسْمِعي ُ)وًوا َوفِي فِي َقْلبِي ُ)وًوا َوفِ 

 مسلم.

  :بن عباس قالاعن 
ّ
وّ  » :يدعو -صّلى اهلل عليه وسّلم- ان اليفّبي

واْهِد قلبي  تقّبْل توبتي واْغسْل حوبتي واجْب دعويت وثّبْت ُحّمتي

 ابو داود. «سخيَمة قْلبي واْسلْل  لساينوسّدْد 

 ألحاديث الّ ريفة.وغير ذلك من ا

دًللة لفظ الّلسان من خالل جهود أهل الّلغة واجتهادات  -4

 المفّسرين:

لكيفّه لم يكن  -صّلى اهلل عليه وسّلم-بدا الّتفسير من عهد وسول اهلل 

 -صّلى اهلل عليه وسّلم-بالحّدة اّلتي صاو عليها فيما بعد، اي بعد وفاته 

يفهمو)ه ويُعو)ه على الفطرة  فالمعاصرون له وليفزول الوحي، إّ)ما  ا)وا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=27
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فهو )زل بلغتهم ولساهنم اي العربّية،  ما صّرح بذلك القرآن الكريم 

)فسه؛ إذ لم تكن الحاجُة ملّحة مثلما اصبحت يف العصوو المتعاقبة، قال 

فلم يحتج الّسلف وال الذين ادو وا وحيه إلى »(: هن209) : ابو عبيدة

ألوا عن معا)يه ألهنم  ا)وا عرَ  ان يس -صلى اهلل عليه وسلم-اليفّبي 

األلُسن، فاستغيفوا بعلمهم به عن المسألة عن معا)يه، وعّما فيه مما يف 

 الم العر  مثله من الوجوه والّتلخيص. ويف القرآن مثُل ما يف الكالم 

 .(1)«العربي من وجوه اإلعرا ، ومن الغريب، والمعاين

 - عليه وسّلمصّلى اهلل-هر من المفّسرين على عهد وسول اشتُ 

 العديد من الّصحابة لكن اعالهم اوبعة: 
ّ
 بن ابي طالب، عبد اهلل بن علي

  بن مسعود، عبد اهلل
ّ
وعيفهم اخذ الّصحابة ومن  ،(2) عب بن عّباس، ُابي

جاء بعدهم سواء من اهل الّلغة والمعاجم، او المفسرين اّلذين ا)فردوا 

 بتصا)يفهم المّتمهة للّتفسير فحسب.

                                                           

(1  ) ،
ّ
تحقينق: د. محمند فنؤاد سنز ين، مكتبنة الخنا)مي، مماز القرآن: ابنو عبيندة التَّْيمني

 .8ص:  ،1، ج2القاهرة، ط: 

اشنتهر بالّتفسنير منن الّصنحابة ع نرة: الخلفناء األوبعنة وابنن »قال اإلمنام الّسنيوطي: (  2)

 
ّ
 بنن ثابت وابو موسى األشعرّي وعبند اهلل بن  عب وزيد بن مسعود وابن عّباس وابي

  .الّزبير
ّ
ابني طالنب والّرواينة عنن الّثالثنة )نزوة  بنن اّما الخلفاء فأ ثر من ووي عيفه علي

، ُييفظننر: اإلتقننان يف علننوم القننرآن، عننالم «ا و ننان الّسننبب يف ذلننك تقننّدم وفنناهتم...جنندًّ 

 .187، ص: 2الكتب، بيرو ، ج
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ا ان )ذ ر الّلغويين والمعممّيين قبل المفّسرين، قي جدًّ من الميفط

ا، بمعيفى اّن علوم الّلغة وصيفاعة المعمم اسبق يف فهم سبقوهم زميفيًّ 

الّظهوو من علم الّتفسير يف ممال النّتأليف والّتصيفيف، فظاهرة الّ رح 

 َسابِقة لظاهرة الّتفسير بالّتصا)يف،  ما اّن 
ّ
الّلغوّي او المعممي

رين تأّثروا مباشرة ب رح الّلغويين والمعمميين، وهؤالء  ا)وا المفّس 

ا  ثيرة لها ا من عصر الّتابعين وتابعيهم فأخذوا عيفهم )صوًص اقر  زميفً 

 اهلل صلة بالّصحابة اّلذين اخذوا علمهم م افهة عن وسول الّله صّلى

 ا.عليه وسّلم، او عن بع هم بعً  

احمد  بن لعين( للخليليف القرن الّثاين للهمرة يظهر معمم )ا

(، وهو اّول معمم لغوي للعربّية وّتب مواده وفق تقيفّية نه170) :

عالية، إذ وّتبه وفق المخاوج الّصوتّية للحروف، وسيكون هذا المعمم 

ا اساًسا للكثير من المؤلفين فيما بعد، ويف مختلف العلوم مرجعً 

 والفيفون.

ييفطق  : ماالّلسانُ »قال: ذ ر الخليل لفظ )الّلَسان( يف معممه هذا، ف

به، يذّ ر ويؤّ)ث، واأللسن بيان الّتأ)يث يف عدده، واأللسيفة يف الّتذ ير... 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿من قوله عّز وجّل:  الكالمُ : الّلسانُ و

 .[04إبراهيم: ] (1)«﴾ڱ

                                                           

احمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الحميد هيفداوي، داو الكتب  بن ن: الخليلمعمم العي(  1)

، وعنن عّلنة هنذا الممنع، قنال 84، ص: 4، ج1424، 2003، 1العلمّينة، بينرو ، ط

= 
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فهذا الّتعريف سيأخذ به من يأيت بعده من المعمميين او من 

هذه امية، او تلك اّلتي ت بهها من ا لما يقفون عيفد المفّسرين، خصوًص 

 ا.حيث داللة لفظ الّلسان فيها،  ما سيأيت بيا)ه الحقً 

ڱ ں ﴿( عيفد شرح قوله تعالى: هن210وقال ابو عبيدة ) :

حديد  لسانويقال: ... »، [19األحزاب ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ

 .(1)«اي ذلق وذليق

( صاحب )الممهرة(، ثاين المعاجم بعد هن321اّما ابن دويد ) :

... »العين وتبة، فقد اخذ بما يف العين، واضاف إليه بما يمّيزه، فقال: 

معروف يذّ ر ويؤّ)ث، فمن اّ)ث جمع على السن مثل: ذواع  الّلسانو

وقال يف  (2)«واذوع، ومن ذّ ر قال: لسان والسيفة مثل: حماو واحمرة

األصُل فيه الّتذ ير  ذلك جاء يف الّتيفزيل:  الّلسانُ و»موضع آخر: 

 ، قال الّ اعر:الّرسالةومن ا)ّث فعلى معيفى  ﴾ڃ ڃ﴿

                                                           
= 

ُيذّ رُ ويؤّ)نث، والممنع السنيفة فنيمن ذّ نر مثنل حمناو واحمنرة، »ابن سيده: واللسان: 

منا جناء علنى فعنال منن المنذّ ر  والُسن فيمن اّ)ث مثنل ذواع واذُوع، ألّن ذلنك قيناس

، 1388، لسان العر ، داو صادو، بينرو  «والمؤّ)ث، وإن اود  بالّلسان الّلغة اّ)ثت

 .386، ص: 13، ج: 1968

 .135، ص: 2عبيدة، ج ابومماز القرآن: (  1)

، 1جمهرة الّلغة: ابن دويد، مطبعنة مملنس إداوة المعناوف، حيندو آبناد، با سنتان، ط(  2)

 .51ص: ، 3، ج1344
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 َاَتْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني عنننننننامِرٍ 

 

 (1)«احاديثهننننا بعنننند قننننول )ُكننننرْ  

لسن: الالم والّسين »(: هن395) : ويف )مقاييس الّلغة( البن فاوس 

اصل صحيح واحد، يدّل على طول لطيف غير بائن، يف ع و او َواليفُّوُن 

عروف، وهو مذّ ر والممع اْلُسٌن، فإذا  ُثر ، مالّلسانغيره. من ذلك: 

 فهي السيفة. ويقال السيفَته، إذا اخذته بلسا)ك. قال طرفة:

 تلســـــــــــنُني ألُســـــــــــنُهاوإذا 

 

 إّ)يفنننني لسننننت بموهننننون ُغُمننننرْ  

 فيؤ)ث حييفئذ، قال )اي: األع ى(: الّلسانعن  بالّرسالةوقد يعّبر  

 ال ُاسنننّر هبنننا لســـانٌ )ِّننني اتتيفننني إ

 

 (2)«َسَخرُ  ٌب فيها والعم من َعْلَو ال 

، يقال لكّل قوٍم لِْسٌن، اي: لغة. الّلغة: اللِّْسنُ » وقال يف موضع آخر: 

 .04إبراهيم:  (3)«َوَما َاْوَسْليفَا من َوُسوٍل إاِل بِلِْسِن قومه»وقرا )اس: 

 الجارحـــة الّلســـانُ لسنننن: »(: هنننن502وقنننال الّراغنننب األصنننفهاين ) : 

يعيفنني بننه مننن قننّوة  [،27طــه ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿وقّوُتهننا، وقولننه: 

                                                           

 .487، ص: 3، جالمرجع )فسه(  1)

، 5، م1344، 1مقاييس الّلغة: ابن فاوس، تحقيق: عبد الّسالم هاوون، داو الفكنر، ط(  2)

 .247، 246ص: 

هننذه قننراءة ابنني الّسننمال، »، جنناء يف هننامش الّصننفحة: 247، ص: 5، مالمرجننع )فسننه(  3)

و المتّو ننل والمحنندي: وابنني المننوزاء، وابنني عمننران المننوين، وقننرا ابننو وجنناء وابنن

ا: )بلسن( بالّ ّم وّسكون النالم. )بُلُسن( ب ّم الالم والّسين: جمع لسان. وقرئ ايً  

 «.تفسير ابي حيان



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
122 

لسا)ه فإّن العقدة لم تكن يف الماوحة وإّ)ما  ا)ت يف قّوته اّلتي هي اليفّطنق 

ڻ ۀ ﴿، قنال: لغـةٌ ٌن بكسنر النالم اي: سنولِ  لسانٌ به، ويقال لكلِّ قوٍم 

ــــّروم ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿ [،195الّشــــعراء ] ﴾ۀ ہ ال

لكنّل إ)سنان  فاختالف األلسيفة إشاوة إلنى اخنتالف اليفّغمنا ، فنإنّ  [،22

)غمننة مخصوصننة يمّيزهننا الّسننمع  مننا اّن لننه صننووة مخصوصننة يمّيزهننا 

 .(1)«البصرُ 

مه ( فقد خّص الّلسان بحّيٍز  بير يف معمهن630اّما ابن ميفظوو ) : 

جارحة : الّلسان» معاجم سابقة، يقول: )لسان العر ( اّلذي اختصر فيه

 قال اع ى باهلة:فيؤّ)ث حييفئذ،  الكلمة، وقد ُيكيفّى هبا عن الكالم

 ال ُاسنننّر هبنننا لســـانٌ ا)ِّننني اتتيفننني 

 

 «َسَخرُ  عمٌب فيها وال من َعْلَو ال 

 ؛ ومثله:المقالةوالّرسالة هيفا  الّلسانقال ابن بّري:  

 َاَتْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني عنننننننامِرٍ 

 

 احاديثهننننننا بعنننننند قننننننول )ُكننننننرْ  

 
 ، قال الحطيئة:الكالمقال: وقد يذّ ر على معيفى 

                                                           

المفننردا  يف غريننب القننرآن: الّراغننب األصننفهاين، مكتبننة )ننزاو مصننطفى البنناز، مّكننة (  1)

 .580، ص: 1المكّرمة، ج
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ــانٍ )نندْمُت علننى   فننا  ميفّنني لس

 

 (1)«فليننت بأّ)ننه يف جننوف عْكننمِ  

، اللِّسنُ غير. و ، مؤ)ّثة الالّلغة: الّلسانو» وووي عن ابن سيده قوله: 

 لْسنٌ . وحكى ابو عمرو: لكّل قوٍم الّرسالة: الّلسانوالّلغة بكسر الالم: 

 .(2)«هبا يتكّلمون لغةاي 

 بالّلسانن اود  ، يذّ ر ويؤّ)ث... وإالمقَوُل  الّلسانُ و» ا:وعيفه ايً  

يف  الّلسانقومه. قال الّلحياين:  بلساناّ)ثت. يقال: فالن يتكّلم  الّلغة

 .(3)«الكالم يذّ ر ويؤّ)ث

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿وقوله عّز وجّل: » وقال يف موضع غيره:

 قومه؛ وميفه قول الّ اعر: بلغة؛ اي 4إبراهيم ] ﴾ڱ ڱ

 َاَتْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني عنننننننامِرٍ 

 

 .................................

........... 
 فأّ)ثها؛ وقال: اع ى باهلة: الكلمةِ ذهب هبا إلى 

 .(5)«(4)فذّ ره الخبر.. ذهب إلى .ال ُاسّر هبا لسانٌ إِ)ِّي اتتيفي 

                                                           

، وَعَكنَم المتناع: 385، ص: 13، ج1968، 1388لسان العر ، داو صادو، بينرو  (  1)

ه ويسنّمى حييفئنذ ِعْكًمن ييفظنر:  ا.شّده بثو ، وهو ان يبسنطه ويمعنَل فينه المتناع وي ندَّ

 .415، ص: 112، جالمرجع )فسه

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  2)

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  3)

 ويروى ب مير الّتأ)يث اي ا.(  4)

 .386ص: ، 13لسان العر ، ج(  5)
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؛ [84الّشعراء ] ﴾َٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ ويف قوله تعالى:

 ا إلى آخر الّدهر، قال  ثير:ا باقيً اجعل لي ثيفاء حسيفً  :معيفاه

 تتابعننْت  لســانٌ ي بكننٍر )َمننْت ألبنن

 

 (1)«بعاوفة ميفه، فخّصت وعّمِت  

(؛ اليد الّلزوم، اللِّسانُ وقوله يف الحديث: )لصاحب الحّق اليُد و» 

 .(2)«والّلساُن: الّتقاضي

الّلسان جاوحة » :(هن760ويف )مختاو الّصحاح( يقول الّرازي ) : 

فتحتين: الفصاحة و)الّلَسُن( ب به عن الكلمة فيؤّ)ث... ىالكالم، وقد يكيف

وقد )َلِسَن(... فهو )َلِسٌن( و)الَسٌن( وفالن )لِسان( القوم إذا  ان 

 .(3)«المتكّلم عيفهم... و)َلَسيفَُه( اخذه بلسا)ه...

( هن817ويف مقّدمة )القاموس المحيط(، يبدا الفيروزآبادي ) : 

ْلَسَن الّلسان أَ الحمد هلل ميفطق البلغاء يف البوادي، ومودع »هبذا االفتتاح: 

المقَوُل  الّلساُن:»يلبث فيما بعد إال وي رحها  وال .(4)«الهوادي اللُُّسنِ 

عن القوم...  المتكّلموالّرسالة والّلغة ولُُسٌن وأْلُسٌن وأْلسنة ويؤّ)ث ج 

                                                           

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  1)

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  2)

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  3)

 .267، ص: 4القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ج(  4)
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اهلل اي  بلسان ينطق... وفالن الّلسانُ والّلغة ووالّلسُن بالكسر الكالم 

 .(1)«كالمهبحّمته و

( يف )األساس(، هن538وود  عيفد الّزمخ ري ) : والمعاين )فسها

 ( يف )الّتعريفا (.هن816وعلي المرجاين) :

ا من مفرداهتم  ما اّن الّصوفيّة جعلوا من الّلسان واحدً 

ا يتالءم واصطالحاهتم اّلتي يعّبرون هبا عن معاوفهم، فأعطوه مفهومً 

اإلفصاح يقع به  : ماالّلسن»(: هن730وذلك  ّله، يقول الكاشاين ) :

اإللهي لآلذان الواعّية عما يريد ان يعّلمهم ذلك إّما على سبيل الّتعريف 

، وإّما على 
ّ
 او صّديق لساناإللهي

ّ
 او ولي

ّ
 .(2)«)بي

ويف واقع األمر  ّلما َخَرَج معمم إال واظهر القديم يف صووة جديدة، 

ل ولعّل هذا من المألوف يف ذلك الوقت، مع اّن الحاجة  ا)ت ملحة ليفق

عّد وسيلة من وسائل المعاوف وتوصيلها لمن يفتقر إليها،  ما اّ)ه يُ 

الّتواصل فيما بين الّداوسين والباحثين حّتى يتمَّ اإللمام بمختلف العلوم 

                                                           

 .267، 266، ص: 4القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ج(  1)

: عبند العنال شناهين، داو معمم اصطالحا  الّصوفية: عبد الّرزاق الكاشاين، تحقينق(  2)

ا: معمننم مصننطلحا  ، وييفظننر ايً نن91، ص: 1992، 1413، 1الميفنناو، القنناهرة، ط

، داو المسننيرة، بيننرو ، ط
ّ
، ص: 1987، 1407، 2الّصننوفّية: عبنند المننيفعم الحفيفنني

229. 
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ا، فقد ساهمت هذه الّطريقة يف حفظ الّسائدة آ)ذاك، ولعل يف ذلك خيرً 

ريفا  إلى من المتون من الّ ياع، فالالحقون )سبوا الّتيفظيرا  او التّع

 سبقهم، مراعاة لْلما)ة العلمّية...

ولم ت ذ جهوُد اهل الّلغة من غير المعمميين عن تلك اّلتي جاءوا 

( بالّتعرض إلى هن276هبا هؤالء، ففي اد  الكاتب ا تفى ابن قتيبة ) :

، ومن ذّ ره أْلُسنٌ من اّ)ثه قال:  الّلسانو»: ق ّية الّتذ ير والّتأ)يث قائاًل 

ا، ويف المقابل اهمله يف معممه ولم يزد على ذلك شيئً  .(1)«سنَةٌ ألْ قال: 

يقّل لفظ )الّلسان( عيفها  )تأويل م كل القرآن( مع اّ)ه اوود مفردا  ال

 م كلة، على حّد تعبيره.

( يقول يف شرحه للمف ليا  هن328وهذا ابن األ)باوي ) :

 ( وهو يقف عيفد بيت المرقش:هن178للمفّ ل الّ بي ) :

 ْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني عنننننننامِرٍ َاتَ 

 

 فمّلننننت احاديثهننننا عننننن بصننننرْ  

 هيفا الّرسالة وا) د )للحطيئة(:ا والّلسان ه 

ــانٍ )نندْمُت علننى   فننا  ميفّنني لس

 

 (2)«فليننت بأّ)ننه يف جننوف عْكننمِ  

 
                                                           

، 1اد  الكاتننب: ابننن قتيبننة، تحقيننق: محّمنند الننّدالي، مؤّسسننة الّرسننالة، بيننرو ، ط(  1)

 .288 ، ص:1982، 1402

شرح المف ليا : ابن األ)باوي، شرح وتذييل:  اولوس يعقو  اليْل، مطبعنة امبناء (  2)

 .482، ص: 1920اليسوعيين، بيرو  
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ويف شرح األبيا  الم كلِة اإلعراِ  المسمى إي اح الّ عر ألبي 

 »( تفصيل جامع شامل يقول: هن337علي الفاوسي ) :
ُّ
 بن ا) د)ا علي

 الحكم الّثقفي(: بن سليمان: )البيت ليزيد

ك مبسوط وخيرك ملتوِ   علقمُ لساُ)ك لي اوٌي، وعيُبَك   يوشرُّ

ليس يخلو )الّلسان( من احد المعيفيين، إّما ان يكون الماوحَة، او 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿اّلذي بمعيفى الكالم،  قوله تعالى: 

لغتهم. ومّما يقّوي ذلك  أّن المعيفى:  [،4إبراهيم ] ﴾ڱ ڱ ں ں

إفراد الّلسان حيث ُاويد به الّلغة، وجْمعه حيث اويد به الماوحة، قال عّز 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿وجّل: 

 ) د ابوزيد )للحطيئة(:ا، و[22الّروم ]

ــانٍ )نندْمُت علننى   فننا  ميفّنني لس

 

 «فلينننت بأّ)نننه يف جنننوف عْكنننمِ  

يقع على األعيان  دم الألّن اليفّ  ؛يريد به، الماوحة فهذا يعلم اّ)ه ال 

 .(1)«وإّ)ما يقع على معاٍن فيها

فمهود الّلغويين هي امتداد لما جاء به المعمميون، خاّصة إذا 

ا يف الحر ة العلمّية الكبيرة اّلتي ا عاصروا او  ا)وا طرفً علميفا، اهنم جميعً 

                                                           

إي اح الّ نعر: ابنو علني الفاوسني، تحقينق: حسنن هيفنداوي، داو القلنم، دم نق، داو (  1)

 .274، 273، ص: 1987، 1407العلوم الّثقافّية، بيرو ، 
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ّلتي شهدهتا العصوو المتعاقبة اّلتي عاي وها، خاصة الفنة العّباسيّة ا

 زالت آثاوه ماثلة إلى اليوم. ا ماا زاخرً ا علميًّ )تاًج إفت عر

اّما المفّسرون فقد اجتهدوا بدووهم محاولة ميفهم اإلحاطة 

بمدلوال  لفظ الّلسان، لكن يف محيطه القرآين اي ضمن الّسياق العام 

لآلية القرآ)ّية اّلتي ي ّكل احد و ائزها اإلفرادّية، وسيفرّ ز هيفا على 

ير و باو المفّسرين اّلذين ا تسبوا ثقة المختّصين بعلوم امها  الّتفاس

القرآن والقّراء على اختالف مستوياهتم الّثقافيّة والمعرفّية، )ظير 

 موضوعيتهم وتحّريهم الّدقة يف الّ رح او الّتأويل والّتعليل.

( يف زاده، عيفد تفسيره هن594الموزي ) : بن يقول عبد الّرحمن

واأللسيفة جمع ... »: [78عمران  لآ] ﴾ٻ ٻ﴿لقوله تعالى: 

يذّ ر ويؤ)ث فمن ذّ ره جمعه السيفة ومن  الّلسانلسان قال ابو عمرو: و

بعييفه لم )سمعه من العر  إال  الّلسانا، وقال الفّراء: اّ)ثه جمعه السيفً 

، فيذّ رو)ه، الكالميعيفون به  لسانٌ ا وتقول العر : سبق من فالن مذّ رً 

 ح عبد القدوس(:وا) د ابن األعرابي )لصال

 ّحةمعسنول و)فسنك َشن لسانك

 

 ًكناوعيفد الّثريا منن صنديقك مالُ  

 وا) د ثعلب )للحطيئة(: 

 علنننى لسنننان  نننان ميفّننني )ننندمُت 

 

 فلينننننت بأ)نننننه يف جنننننوف عْكنننننم  
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. وا) د الّلسان الكالمالعكم الِعدل، ودّل بقوله:  ان ميفّي، على اّن 

 ثعلب )للمرقش األ رب(:

 عنننننننامِرٍ  َاَتْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني

 

 احاديثهننننننا بعنننننند قننننننول )ُكننننننرْ  

 
 .(1)«الّرسالةو الكلمةفأّ)ث الّلسان ألّ)ه ُعيفي 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ويف تفسيره لقوله تعالى: 

 ) : [،84الّشعراء]
ّ
، القول بالّلسانوالمراد »(: هن671يقول القرطبي

على  القولموضع  الّلسان. قال القتبي: وموضع جارحة الكالمواصله 

 . قال األع ى:الكلمة، وقد تكيفّي العر  هبا عن االستعاوة

 َاَتْتيفِننننننني لِسننننننناُن َبيفِننننننني عنننننننامِرٍ 

 

 (2)«احاديثهننننا بعنننند قننننول )ُكننننرْ  

 
پ ڀ ﴿ويقول يف موضع آخر وهو يفّسر قوله تعالى: 

 [،103النّحل ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

؛ قال لسان؛ ألن العر  تقول للقصيدة والبيت: القرآن بالّلسانواواد »

 ال اعر:

ـــــانُ ل  الّ نننننّر هتنننننديها إلييفنننننا س

 

 وُخيفننَت ومننا حسننبتك اْن تخو)ننا 

                                                            

، ص: 1، ج1404، 3ير يف علننم الّتفسننير: المكتننب اإلسننالمي، بيننرو ، طزاد المسنن(  1)

412. 

، تحقيننق احمنند عبنند العلننيم الننربدوين، داو تفسننير المننامع ألحكننام القننرآن: القرطبنني(  2)

 .112، ص: 13، ج1372، 2الّ عب، ط
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النّحل ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿. بالّلسان القصيدةيعيفي 

 .(1)«اي افصح ما يكون من العربية [،103

 [،02يوسف ] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿ا عيفد قوله تعالى: وقال ايً  

 .(2)«العر  لسانا وهذا يدّل على اّ)ه ميفّزل بمميع ولم يقل قرشيًّ »

 اشاو إلى اّن الّلسان قد يراد به وما يمك
ّ
ن الّتيفويه به هيفا، ان القرطبي

ا على إطالق العر  ذلك على القصيدة او البيت، القرآن الكريم، قياًس 

 من سووة اليفّحل. 103 ما اثبتيفا ذلك عيفد تفسيره لآلية 

إلى اعتباو لفظ )لسان( يف قوله  (هن685وذهب البي اوي ) :

الّرجل اّلذي  لغة» ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى: 

 .(3)«يميلون قولهم عن االستقامة إليه

مريم ] ﴾حب خب مب ىب يب جت﴿وقال عيفد قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ﴿يفتخر هبم اليفّاس ويثيفون عليهم، استمابة لدعوته » [،50

ما يوجد به،  بالّلسانوالمراد  [،84الّشعراء ] ﴾ٻ ٻ پ پ

لّداللة على وإضافته إلى الّصدق وتوصيفه بالعلو ل لغتهمالعر   لسانو

                                                           

 .179، ص: 10، جالمرجع )فسه(  1)

 .44، ص: 1، جالمرجع )فسه(  2)

، تحقيق: عبد القنادو عرفنا  الع نا حسنو)ة، سراو التأويل: البي اويا)واو التيفزيل وا(  3)

 .420، ص: 3، ج1996، 1416داو الفكر، بيرو ، 
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اهنم احّقاء بما يثيفون عليهم، وان محامدهم ال تخفى على تباعد 

 .(1)«األعصاو وتحول الّدول وتبّدل الملل.

 ) : اّما ابو
ّ
( يف )البحر المحيط( فيقول هن745حيان األ)دلسي

اًل  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ يف قوله تعالى: مفصِّ

اّ)ه تعالى  -المعليه الّس -وساق قّصة موسى ...» [،4إبراهيم ] ﴾ں ں

... فإن  ا)ت الّدعوة عاّمة لليفّاس  ّلهم، او ا)دوج بلسانهاوسله إلى قومه 

ذلك  لغُته لغةيف اّتباع ذلك الّرسول من ليس من قومه،  أْن من لم تكن 

 موقوفً 
ّ
حّتى يفهَمها، وان يرجع يف تفسيرها  الّلغةعلى تعّلم تلك  االيفّبي

حذف تقديره: وما اوسليفا من وسول  إلى من يعلمها. وقيل: يف الكالم

قومِك، وقوُمك  بلسانقومه، وا)ت اوسليفاك لليفّاس  اّفة  بلسانقبلك إال 

ثم  .(2)«قومه. بلغةقومه:  بلسان، ومعيفى بألسنتهمينجمون لغيرهم 

وقرا ابو الّسمال، وابو الموزاء، وابو عمران الموين: »: اودف قائاًل 

، باللغةخاّص  الّلسنحب الّلوامح: وبإسكان الّسين... وقال صا بلْسن

. وقال ابن عطّية مثل ذلك الكالم، وعلى العضوقد يقع على  الّلسانو

يف الّلغة، فأّما  لَسانو ُلُسن، ويقال: الّلغةيف هذه امية يراد به  الّلسانقال: 

. وقرا ابو وجاء، وابو المتوّ ل، والمحدوّي: لسنفال يقال فيه  العضو

                                                           

 .20، ص: 4، جالمرجع )فسه(  1)

 .20، ص: 4، جالبحر المحيط: ابو حيان الّتوحيدي(  2)
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 اايً   وقرئ عماد وعُمد.  لسانم والّسين، وهو جمع ب ّم الال ُلُسن

 .(1)«ب ّم الالم وسكون الّسين مخّفف  ُرسل وُوْسل

يتعّلق به يف  ويبدو اّن ابا حيان وهو يتوّسع يف شرح لفظ الّلسان وما

َصه  بحره هذا، استغيفى عن إيراده يف معممه )تحفة األويب( اّلذي خصَّ

يقت ي ذ ر الّلسان   ر فيه من األلفاظ مالغريب القرآن الكريم، مع ا)ّه ذ

 إلى جا)بها.

(، الذي هن774ويف آخر المطاف )قف عيفد ابن  ثير الّدم قي ) :

الال  هي: ر لفظ الّلسان، فتوّصل إلى خمس دَ تعرض ل رح وتفسي

)الماوحة، الّلغة، الكالم او المقال، القرآن الكريم والكتب الّسماوّية 

 األخرى، الّثيفاء الحسن(.

 [،27طه: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿عيفد قوله تعالى:  فالجارحة

ڱ ﴿، (2)«فإّ)ه  ان يف لسا)ه عقدة تميفعه من  ثير من الكالم... »قال: 

ا ييفطق به فيعّبر عّما يف ضميره، ولسا)ً »قال:  [،09البلد: ] ﴾ں ں

 .(3)« لوجهه وفمهوشفتين يستعين هبما على الكالم وا ل الّطعام وجمااًل 

                                                           

 .20، ص: 4، جالمرجع )فسه(  1)

، 1402، داو القنرآن الكنريم، بينرو ، مختصر تفسير ابن  ثير: محّمد علي الّصابوين(  2)

 .474، ص: 2، م7، ط1981

 .641، ص: 3، مالمرجع )فسه(  3)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وله تعالى: ففي ق الّلغةو

 ميفهم اّ)ه يرسل إليهم وساًل  ...»قال:  [،04إبراهيم: ] ﴾ڱ ں ں

: )لم -صّلى اهلل عليه وسّلم-بلغاهتم... عن ابي ذّو قال: قال وسول اهلل 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿، (1)«(ا إال بلغة قومهيبعِث اهلل )بيًّ 

 بلسا)ك اي يا»قال:  [،97مريم: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 المبين الفصيح -ى اهلل عليه وسّلمصلّ -محّمد 
ِّ
، والّلساِن العربي

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ ، (2)«الكامل

ې ى ى ﴿، (3)«يعيفي الّلغا ...»قال:  [،22الّروم: ] ﴾ہ ہ

بلسا)ك اّلذي هو ... »قال:  [،58الّدخان: ] ﴾ائ ائ ەئ

 .(4)«افصح الّلغا .

ڱ ں ں ڻ ﴿، ففي قوله عّز وجّل: المقالوالكالم اما 

ا اي: فإذا  ان األمن، تكّلموا  المً »قال:  [،19األحزاب: ] ﴾ڻ ڻ

                                                           

 .290، ص: 2، مالمرجع )فسه(  1)

 .468، ص: 2، مالمرجع )فسه(  2)

 .51، ص: 3، ممختصر تفسير ابن  ثير: محّمد علي الّصابوين(  3)

 .306، ص: 3، مالمرجع )فسه(  4)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، (1)«اا عاليً ا فصيحً بليغً 

 .(2)«ييفالو م به بالقول والفعال» [،02الممتحنة: ] ﴾ڑ ک

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿، قال تعالى: الكتب الّسماويةوالقرآن وعن 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

عالى اّ)ه لعن الكافرين من بيفي يخرب ت»قال:  [،78المائدة: ] ﴾چ

 بن إسرائيل من دهر طويل فيما ا)زله على داوود، وعلى لسان عيسى

بسبب عصياهنم هلل واعتدائهم على خلقه، قال -عليهما الّسالم-مريم 

العويف عن ابن عباس: لعيفوا يف الّتوواة واإل)ميل والّزبوو ويف 

 قال: [،103النّحل: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، (3)«الفرقان

 .(4)«اي القرآن»

حب خب مب ىب يب ﴿، يف قوله تعالى: الّثناء الحسنا اخيرً 

ابي طلحة عن ابن عّباس: يعيفي  بن قال علي» قال: [،50مريم: ] ﴾جت

 .(5)«الّثيفاء الحسن

                                                           

 .87، ص: 3، مالمرجع )فسه(  1)

 .482، ص: 3، مالمرجع )فسه(  2)

 .538، ص: 1، مالمرجع )فسه(  3)

 .347، ص: 2، مالمرجع )فسه(  4)

 .455، ص: 2، مالمرجع )فسه(  5)
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ين اتييفا على االست هاد بأقوالهم، يمتمعون على ذفكّل المفّسرين الّ 

يف تأويلهم للفظ الّلسان، وهذا المذهب إّ)ما اخذوه من  مذهب واحد

ا يف اجتهاد عيفِد المعمميين  ما هو ظاهر، فتأثير المعمميين واضح جدًّ 

 (.نهؤالء المفّسري

ح رُيسهبون يف ش  ما الحظيفا اّن هؤالء المفّسرين وغيرهم  ثيًرا ما

الّلغة، وهو امر لفظ )الّلسان( عيفدما يتيفاولون اميا  اّلتي يدّل فيها على 

دام القرآن الكريم )زل بلغٍة لها مكا)تها وميفزلتها بين األمم  بديهي ما

 والّ عو .

 معالجة المعجميين العرب المعاصرين لكلمة )الّلسان(: -5

لم يتيفّبه العر  إلى علوم الّلغة او الّلسا)ّيا  الحديثة إال بعد ان قطع 

  به إّما عن طريق ا  بيرة يف ذلك، ومع اتصال العرالغر  اشواطً 

ففي اثيفاء ذلك بدا   ،االحتالل او البعثا  الّتعليمية او الوفود العلمّية

حر ة علمّية جاّدة يف العديد من جامعا  الوطن العربي وممامعها 

فكا)ت اولى اال)طالقا  يف العودة  ؛العلمّية يف ولوج معنك هذا العلم

 ،ة تبحث يف هذا العلمإلى الّترار من خالل مقاال  او مؤلفا  محت م

ثم ا)تقلت إلى ممال الّترجمة ويف األخير إلى الّتأليف األصيل، ومع  ل 

ذلك لم تصل الّدواسا  والبحور الّلسا)ّية الّلغوّية، إلى )تائج يرتاح لها 

، بسبب تعّدد المرجعيا  العلمية او ا)فراد  ل 
ّ
الّدوس الّلغوّي العربي



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
136 

 بإيديولوجية محّددة، 
ّ
ا)عكست على  ل ف اءاته العلمّية قطر عربي

ا م ن ة مخلصة لكثير من األسماء واألدبّية، ومع ذلك فإّن هيفاك جهودً 

العربّية اّلتي تحاول تذليل العقبا  وتوحيد المهود من اجل الّتأسيس 

 الّثرّي، وتستفيد يف 
ّ
لمرجعية عربّية شاملة تستثمر يف الّترار العربي

لمتقّدمة يف هذا الممال، وعلى الوقت )فسه من تماو  الغر  ا

ا من تدقيق المصطلح صياغة ا)طالقً   افة؛ المستويا  اليفّقدّية والّدواسّية

ا بتوحيد القواعد الّتيفظيرّية وا)تهاء باإلجراءا  مرووً  ،ااو ترجمة او تعريبً 

 ا.العملّية و يفيا  وطرائق تيففيذها ميدا)يًّ 

مّية العربّية المعاصرة، لقد اسنعى الّدوس الّلساينّ اهتمام المعم

لحصر مصطلحاته المحلّية او تلك الوافدة وذلك  فعملت جاهدة

. بتعريبها او ترجمتها
ّ
 بغية تقريبها من الباحث او اليفّاقد العربي

ع و، يكسوه غ اء »)فالموسوعة العربّية( عّرفت الّلسان بأّ)ه: 

، ويرقد يف قاع الفم
ّ
لمعروف اّن ومن ا»ثم تابعت القول:  .«مخاطي

الّلسان هو الع و الخاّص بحاّسة الّذوق، ولكيفّه إلى جا)ب ذلك ذو 

 .(1)«الكالمشأن هاّم يف عمليا  الم غ والبلع و

                                                           

، داو المينل، الموسوعة العربّية الميّسرة: تأليف جماعي، إشراف محّمد شفيق غربال(  1)

 ذه الموسننوعة، فهنني اّواًل . آثر)ننا االبتننداء هبنن1556، ص: 2م1995، 1416بيننرو ، 

بمصر، إضافة إلى  و)ه  1959، 1958م روع ا)طلق التفكير ثّم العمل فيه بين سيفتي 

= 
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ا، لكيفّها اسهبت يف الحديث عن فالموسوعة لم تزد على ذلك شيئً 

يف موضعين مختلفين، وعلى خالفها، فقد وّفى  (2)وعلم الّلغا  (1)الّلغة

ط( لمممع الّلغة العربّية بالقاهرة، الّلسان حّقه من )المعمم الوسي

الّتعريف، حّتى وإن  ان استيفد يف ذلك إلى المعاجم العربّية الّسابقة، 

 (.)الّلسان وإلى المعاجم الغربّية، فقد جاء فيه:

 مستطيل متحّرك، يكون يف الفم، ويصلح للّتذّوق -
ّ
جسم لحمي

 لسيفة، وَاْلُسٌن وُلُسٌن.ج ا والبلع واليفّطق ]مذّ ر وقد يؤّ)ث[

 .[97 :مريم] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿الّلغة: ويف الّتيفزيل العزيز: -

 الخرب او الّرسالة، يقال: اتاين او اتتيفي ميفه لساٌن.-

 الحّمة: يقال فالٌن ييفطُق بلسان اهلل: بحّمته.-

ٱ ﴿الّثيفاء: ويقال لسان اليفّاس عليه حسيفٌة، ويف الّتيفزيل العزيز: -

 ا.ا باقيً ثيفاء حسيفً  [،84راء الّشع] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

                                                           
= 

ا( واأل ثر منن متخّصًص  21ا شاوك فيه الكثير من المديرين واألع اء )ا جماعيًّ ميفتوًج 

 .ا(، وعليه فهو مصدو مهم لمثل هذه الّدواسةخبيرً  116ذلك يف عدد الخرباء )

 .1557، ص: 2مالمرجع )فسه: يفظر: ي(  1)

 .1227، ص: 2مالمرجع )فسه: ييفظر: (  2)
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 .(1)«و)لسان القوم(: المتكّلم عيفهم

اللِّْسُن: الكالم والّلغة، يقال لكلِّ قوم لِْسٌن. »ا: وجاء فيه ايً  

 .(2)«واللَِّسانٌ 

ا بموسوعة ويبدو تأّثر المؤَلفْين )الموسوعة والوسيط( واضحً 

عته الع وية الووس الفر)سّية، فقد اخذا عيفها تعريف )الّلسان( يف طبي

 )جاوحة او آلة اليفّطق(.

ويف )المعمم األدبي( مال جّبوو عبد اليفّوو، إلى الّتبسيط فحّدد له 

عيفهم...  المتكّلم. لسان القوم، لغةلسان: »: ثالثة تخريما  قائاًل 

 .(3)«رسالة

( يف موضع واحد ثم الّلسانو الّلغةويزاوج محّمد مييفو بين لفظتي )

 يئمن القوا)ين والقواعد اّلتي هتا ي ّم ممموعة ظامً تمّثل الّلغة )»يقول: 

                                                           

، 1425، 4المعمم الوسيط: مممع الّلغة العربّية، مكتبة الّ نروق الّدولينة، مصنر، ط(  1)

 .824، ص: 2004

 .825المرجع )فسه، ص: (  2)

 .227، 1، ط7919المعمم األدبي: جّبوو عبد اليفّوو، داو العلم للماليين، بيرو ، (  3)
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يفّرق بين  . فهو ال(1)«اإلدواكمماوسة عملّية القول، وتتيح عملّية 

 االثيفين، ويتعامل معهما باعتباوهما مصطلحين منادفين.

زال ي هد، الّظهوو المتيفامي  ومع اّن العصر الحالي شهد وما

غيا  لفظ )لسان( ماّدة مستقّلة، لمعاجم المصطلحا  إال اّ)يفا الحظيفا 

بكفاية مصطلح )لغة( اّلذي  -فيما اظن-وا ، فكأّ)ما سلم(2)يف معظمها

  عن لفظ )الّلسان(.فرض )فسه بدياًل 

 حّظ لفظ )الّلسان( يف الّتراث الغربّي المعاصر: -6

 خصوًص 
ّ
ا الحديث ميفه والمعاصر، اهتّم الّدوس الّلساينّ الغربي

سان او علم الّلغة فظهر  العديد من بمميع متعّلقا  علم اللّ 

االجتهادا  الّرائدة لكثير من المداوس سواء الفر)كوفو)ّية او 

                                                           

 الحننديث: محّمنند مح(  1)
ّ
ي الننّدين مييفننو، دائننرة الّثقافننة واإلعننالم، يننمعمننم اليفّقنند األدبنني

 .250، ص: 2012، 1ال اوقة، اإلماوا  العربّية المتحّدة، ط

)ننذ ر ميفهننا: معمننم المصننطلحا  العربّيننة يف الّلغننة واألد : ممنندي وهبننة و امننل (  2)

ي وهبة، المصنطلحا  األدبّينة الحديثنة: المهيفدس، معمم مصطلحا  األد : ممد

محّمد عيفّناين، المعمنم المفّصنل يف مصنطلحا  علنم الّلغنة المقناون: م نتاق عّبناس 

مْعن، معمم المصطلحا  األدبّية: إبراهيم فتحي، المصنطلحا  األدبّينة المعاصنرة: 

 محّمد عيفّاين، معمم المصطلحا  األدبّية المعاصرة: سعيد عّلوش، الّ امل معمم يف

علوم الّلغة العربّية ومصطلحاهتا: محّمد سعيد إسرب وبالل جيفيدي، لكيفّها ويف المقابل 

 تيفاولت مصطلح )الّلغة( وتحّدثت عيفه بمعزل عن لفظ )الّلسان(.
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على غيرها من  بدوجة  بيرةوائها آاأل)كلوسكسو)ّية، فيفمحت يف فرض 

غيفى عيفه يف  ا الالّدواسا  اّلتي ظهر  هيفا او هيفاك، فصاو  مرجعً 

 ة.الّدواسا  والبحور المامعّية واأل اديميّ 

بين هذه الّدواسا ، حيث حصر العديد  مهم ان للمعمم )صيب 

احاطت  ةً  ، ثّم شرحها فماء  تعاويفه وافيمن المفردا  والمصطلحا

 بكل معاين المفردة، مّما جعلها قابلة للّتوظيف يف غير ترّدد.

( باهتمام  بير من لدن المعمميين Langueلقد حظي لفظ )

( لسان Langue)»يقول صاحبها: الغربيين، ففي موسوعة الال)د 

 عن الفكر، يت ّمن مصطلحً لغة)
ّ
ا محّددين، ا و)حوً (: )ظام تعبيرّي لفظي

ا، ي ّكالن مؤّسسة اجتماعّية مستديمة، تفرض )فسها على ثابتين )سبيًّ 

 .(1)«سكان بلد، وتظّل شبه مستقّلة عن إوادهتم الفردّية

اإل)كليزي ( Language( الفر)سي او )Langageوعيفد مصطلح )

 وتعيفي ايً  »)لغة( يقول: 
ّ
 وظيفة الّتعبير الّلفظي

ّ
ا لسان. بالمعيفى الحقيقي

. الّلغة ترادف الّلسان )
ّ
 والخاوجي

ّ
( يف Langueعن الفكر الّداخلي

الماضي، حاليا لم تعد تقال إال على لغة الّ عو  غير المتحّ رة، او 

بثبا  الّلغا  الّثقافّية تتمّيز  على طرق  الم خاّصة، مثل لهمة عاميّة، ال

                                                           

موسوعة الال)د، تعريب خليل احمند خلينل، ميف نووا  عويندا ، بينرو ، بناويس، (  1)

 .722، ص: 2، ج1، ط1979
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ويف المقابل تستعمل الّلغة عادة »: . ثّم ي يف قائاًل (1)«الكربى وا)تظامها

ا مع الّلسان، وذلك للّتفريق بين وظيفة الّتعبير الّذايت  متعاوًض استعمااًل 

ا، وبين هذا اليفّظام الّلساينّ او ذلك، المحّدد يف ممتمع بالكالم، عمومً 

)عيفد الب ر( مسألة  «اصل الّلغة»لّتعاوض بين مسألة معّين. هكذا ُيقام ا

 .(2)«اصل الّلسان او ذاك، مثل الفر)سّية او اإل)كليزّية

، )مده ا ثر تحديدً 
ّ
ا يف تعّرضها ويف معمم )الووس( الفر)سي

ا يف جهاز اليفّطق ع وً  بوصفه(، حيث عّرفه بداية Langueلمصطلح )

به الّلغة، يقول يف األّول:  ا اويدمصطلحً  بوصفهالب رّي، ثم تيفاوله 

جسم سمين ممدود متحّرك، يقع يف تمويف الفم وهو عيفد اإل)سان »

هو )ظام من »ويف األخيرة:  ،«واحٌد من األع اء الّرئيسة للكالم

اإلشاوا  الّصوتّية، او عالما  محّددة خاّصة بممتمع من األفراد 

 .(3)«بييفهميستخدمو)ه للّتعبير عن ا)فسهم او يف الّتواصل فيما 

ولعّليفا ال )ما)ب الّصوا  إذا قليفا اّن معمم الووس وهو يعّرف 

الّلسان يف شّقه األّول )آلة اليفّطق( قد اقتبس تعريفه ذاك من معمم 

 ا.)مقاييس الّلغة( البن فاوس، وقد اوود)ا تعريفه يف موضعه سلفً 

                                                           

 .721ص:  ،2المرجع )فسه، ج(  1)

 .721، ص: 2المرجع )فسه، ج(  2)

(3)  le petit Larousse illustré; Paris cedex 06, id: 1998, p: 585; 586. 
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( ُتقابلها المفردا  الّتالية: Tongueوعيفد اإل)كليز فكلمة: )

 .(1)«ان،  الم، لغة، )باح، شيء  الّلسانلس»

 /Langueويخلص ماوي )وال غاوي بريو يف تعرضه لمصطلحي: )
Parole يف تقديم تعريف مهّم »( إلى اعتباو دوسوسير قد )مح

لّلسان ا) و)ه قد استطاع تحديد موضوع الّلسا)يا :  (لمصطلح )الّلسان

 باشرة.، فهو قصد به الّلغة م(2)«(هو )سق من العالما 

 نتائج البحث: -ج

والخالصة، اّن الّلسان لفظة اوتقت إلى مرتبة المصطلح يف البحث 

ا للمعاين الّدقيقة اّلتي تحتملها سواء يف الحقيقة او يف العلمي )ظرً 

ا لدواسا  اعمق تخذ ميفطلقً ا  هذا يمكن ان يُ المماز، واعتقد اّن بحثً 

الّلساينّ يف جا)به  واوسع،  تلك اّلتي هتدف إلى موضوعّية الّدوس

الّلغوّي، وإلى االستعمال غير المحدود للمفردة، لرفع الحرج عن 

 الباحثين وهم يحاولون توظيف هذا المصطلح يف اعمالهم المختلفة.

 المعاصر ان يستفيد من الّرصيد 
ّ
يمكن للمعمم الّلساينّ العربي

  ا من الّ عرالمرجعي الكبير اّلذي وّظف  لمة الّلسان ا)طالقً 
ّ
الماهلي

                                                           

 .1979الموود: ميفير البعلبكي، داو العلم للماليين، بيرو ، (  1)

مناوي )نوال غناوي برينو، ترجمنة: عبند القنادو المصطلحا  المفاتيح يف الّلسنا)يا : (  2)

 .64، ص: 2007، سيدي بلعباس، المزائر، 1لّ يباين، طفهيم ا
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ا بالقرآن الكريم والحديث الّ ريف، ثم المعاجم الّلغوّية او مرووً 

المتخّصصة وجهود اهل الّلغة، و ذا من اجتهادا  المفّسرين، وا)تهاء 

باإلسهاما  الغربّية الّرائدة يف هذا الممال لكن بمراعاة االختالفا  

الّرصيد البائيفة او المحتملة بين البيئتين سواء من حيث خصوصيا  

الّلغوّي او الّثقايفّ اّلذي يمّيزهما، فكما ال يخفى ان هذه الفروق ليست 

 بين بيئتيفا العربية وبيئتهم، بل )مدها حّتى بين ا ثر من بيئة عيفدهم.

 وقد توّصل البحث إلى اليفّتائج الّتالّية:

مفهوم الّلسان له مدلوال  ثابتة يف الّثقافة العربّية على امتدادها -

 يخي وح ووها امين.الّتاو

اللغوّية عيفد علماء  اللساِن يف الُقرآِن والّدالَلة َتوافَقْت دالَلةُ -

 
ّ
العر ،  غيره من األلفاظ األخرى، وعليه فهو شاهد على ميرار عربي

 قديم يتماوز حدود القبيلة الواحدة.

 الّتأثير الواضح يف المصيفّفا  اّلتي جاء  من -
ّ
 ان للمعمم العربي

خص بالّذ ر تفاسير القرآن الكريم، فالمفّسرون اعتمدوا  ليّة بعده، و)

على ما اووده المعممّيون، فهؤالء استيفدوا يف وضع معاجمهم على 

الّسائد يف البيئة العربّية اليفّاطقة الّسليمة من اّية شائبة من لحن او تحريف 

ما او عممة )عصوو االحتماج: القرن الّثاين للح ر والّرابع للبادية(،  

اّن الكثير ميفهم عاصروا او  ا)وا قريبين من عصر وواة الحديث اليفّبوّي 
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ا والبخاوي )فالخليل عاصر اإلمام مالك، وابو عبيدة عاصر مسلمً 

 ا ماوهكذا( فكثيرً  ...النمذيواحمد، وابن دويد عاصر ابا داوود و

 ا ميا  عديدة من القرآن الكريم.ت ّميفت  تبهم تفسيرً 

ءة المستفي ة للمصيفّفا  اّلتي اتييفا على ذ رها من خالل القرا-

 امكيفيفا استيفباط خمس ق ايا تتعّلق بمصطلح )الّلسان(، وهي:

 جذو الّلسان واللِّسن: لسن.-1

فيما يتعّلق بالّتأ)يث والّتذ ير، فإذا اود)ا بالّلسان الّلغة اّ)ثيفا -2

 اْلسيفة. وجمعيفاه على اْلسن، وإذا اود)ا به الكالم ذّ ر)ا وجمعيفاه على

ابرز الّدالال  اّلتي يخرج إليها لفظ الّلسان من حيث الحقيقة -3

 هي:

الجارحة )آلة النّطق(، الكالم، الّلغة، الّرسالة أو المقالة أو الخبر، 

 .األسلوب والطريقة

ا، فيخرج عن المعيفيين  ممازيًّ يستعمل الّلسان استعمااًل -4

 الّتقليديين: الماوحة والّلغة.

ح( الّلسان بديل ممتاز لّلغة وبتز ية مباشرة من لفظ )مصطل-5

 القرآن الكريم.
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ها يفلي مل مصطلحا  لسا)ية اخرى، ت مّ امليفا ان يمتّد البحث 

...( حتى )ؤّصل الكالم، النّطق، القول، الّلغوالقرآن الكريم من مثل: )

 لثقافتيفا االصطالحّية اّلتي شاهبا الكثير من الخلط والّتدليس.
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 :مصادر البحث

اإلتقان يف علوم القرآن، عنالم الكتنب، بينرو  )دون طبنع، دون  .1

 تاويخ(.

البغندادي  العكنربياليفّعمان  بن االختصاص: ابو عبد اهلل محمد .2

 ،الملقب بال يخ المفيد، صححه وعلق عليه علي ا رب الغفناوي

مؤّسسنة اليفّ نر  ،يالممرمن يوتب فهاوسه السيد محمود الّزو)د

 اإلسالمي، قم، إيران

الكاتنننب: ابنننن قتيبنننة، تحقينننق: محّمننند النننّدالي، مؤّسسنننة  اد  .3

 .1982، 1402 ،1الّرسالة، بيرو ، ط

الفننائق يف غريننب الحننديث: الّزمخ ننرّي، تحقيننق: علنني محّمنند  .4

البمنناوي، محّمننند ابنننو الف نننل إبنننراهيم، داو الفكنننر، بينننرو ، 

 .1، ج1414، 1993

قادو ، تحقيق: عبد الا)واو الّتيفزيل واسراو التأويل: البي اوي .5

 .1996، 1416عرفا  الع ا حسو)ة، داو الفكر، بيرو ، 

إي اح الّ عر: ابو علي الفاوسي، تحقيق: حسن هيفداوي، داو  .6

 .1987، 1407القلم، دم ق، داو العلوم الّثقافّية، بيرو ، 

، تحقيننق احمنند عبنند تفسننير المننامع ألحكننام القننرآن: القرطبنني .7

 .13، ج1372، 2العليم الربدوين، داو الّ عب، ط
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جمهرة الّلغة: ابن دويند، مطبعنة مملنس إداوة المعناوف، حيندو  .8

 .3، ج1344 ،1آباد، با ستان، ط

، 3زاد المسير يف علم الّتفسنير: المكتنب اإلسنالمي، بينرو ، ط .9

 .1، ج1404

شننرح المف ننليا : ابننن األ)بنناوي، شننرح وتننذييل:  نناولوس  .10

 .1920باء اليسوعيين، بيرو ، يعقو  اليْل، مطبعة ام

احمنند الفراهينندي، تحقيننق: عبنند الحمينند  بننن : الخليننلالعننين .11

، 1424، 2003، 1هيفننداوي، داو الكتننب العلمّيننة، بيننرو ، ط

 .4ج

، 1403القاموس المحنيط: الفيروزآبنادي، داو الفكنر، بينرو ،  .12

 .4، ج1983

 .13، ج1968، 1388لسان العر ، داو صادو، بيرو   .13

14.  ،
ّ
حمد فؤاد سنز ين، م تحقيق: د.مماز القرآن: ابو عبيدة التَّْيمي

 .1، ج2مكتبة الخا)مي، القاهرة، ط:

، داو القرآن مختصر تفسير ابن  ثير: محّمد علي الّصابوين .15

 .7، ط1981، 1402الكريم، بيرو ، 

المعمم األدبي: جّبوو عبد اليفّوو، داو العلنم للمالينين، بينرو ،  .16

 .227، 1، ط1979
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روق الّدولينة، المعمم الوسيط: مممع الّلغة العربّية، مكتبنة الّ ن .17

 .2004، 1425، 4مصر، ط

معمننم اصننطالحا  الّصننوفية: عبنند الننّرزاق الكاشنناين، تحقيننق:  .18

 .1992، 1413، 1عبد العال شاهين، داو الميفاو، القاهرة، ط

 الحنديث: محّمند مح .19
ّ
ي النّدين مييفنو، دائنرة ينمعمم اليفّقد األدبي

، 1طالّثقافننة واإلعننالم، ال نناوقة، اإلمنناوا  العربّيننة المتحننّدة، 

2012. 

المفننردا  يف غريننب القننرآن: الّراغننب األصننفهاين، مكتبننة )ننزاو  .20

 .1مصطفى الباز، مّكة المكّرمة، ج

ماوي )وال غاوي بريو، المصطلحا  المفاتيح يف الّلسا)يا :  .21

، سيدي بلعباس، 1ترجمة: عبد القادو فهيم الّ يباين، ط

 .2007المزائر، 

 .1979يين، بيرو ، الموود: ميفير البعلبكي، داو العلم للمال .22

الموسوعة العربيّة الميّسرة: تأليف جماعي، إشراف محّمد  .23

 .2م1995، 1416، داو الميل، بيرو ، شفيق غربال

موسوعة الال)د، تعريب خليل احمد خليل، ميف ووا   .24

 .2، ج1، ط1979عويدا ، بيرو ، باويس، 
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مقاييس الّلغة: ابن فاوس، تحقيق: عبد الّسالم هاوون، داو  .25

 .5، م1344 ،1ط ،الفكر

26. le petit Larousse illustré; Paris cedex 06, id: 

1998, p: 585; 586. 
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(3) 

قاعدة مسوغات االبتداء 

 بالنكرة بين اإلبقاء واالستغناء
 

 المطلب عمر عبدعثمان د. زكي 

 

  أســتاذ مشــارك بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة

 النيلين، يف الخرطوم.
 نحـــو  يـــةة اللغـــة العربدكتـــوراه يف فلســـف(

م، 2005وصرف( من جامعة النيلين، يونيـو 

القــــرارات النحويــــة »وعنــــوان الرســــالة: 

والصرفية لمجمع اللغة القاهري مـن الـدورة 

ـــدورة الخمســـين ) ـــى ال ـــى إل -1934األول

 .(«م1984
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 االستغناء قاء وإلبا قاعدة مسوغات االبتداء بالنكرة بني

 

 الخالصة

 قاعدة )حوية متعلقة ببا  المبتدا والخرب، تيفظر هذه الووقة يف

يسميها اليفحاة قاعدة مسوغا  االبتداء باليفكرة، ويتتبع البحث تيفاول 

اليفحاة القدماء لهذه المسوغا ، وما فّصلوه فيها من مواضع، فاقت يف 

ممموعها المواضع التي ذ روها يف اي قاعدة من قواعد اليفحو األخرى، 

غا  االبتداء باليفكرة وتقسيمها يف مسو لملمة وحاولت الووقة

 ل ممموعة وابٌط م نك يممعها؛ هادفًة  مسوغاِ   ممموعا ، ي مُّ 

 تيسير فحصها ودواستها. بذلك

والفكرة التي قامت عليها؛  واخذ  الووقة تفحص هذه المسوغا ،

وذلك لت كيل واي يحسم امر هاتين الفرضيتين: األولى: ان اإللمام 

وهبذا  ؛لمستخدم اللغة لالستخدام الصحيح هبذه المسوغا  مسعف

ألخرى: ان يصح االستغيفاء عيفها، والفرضية ا تصبح القاعدة ضرووية ال

فتح البا  على مصرعيه لالبتداء باليفكرة،  ي ثرة هذه المسوغا  يعيف

ا اليفحاة، وتصبح هبذا هنمسوغا  التي دوَّ دو)ما استح او او تفكير يف ال

 يف واقع اللغة؛ وُيف ل لهذا صرف القاعدة قليلة األثر يف ال
ّ
تطبيق الفعلي

الداوس عيفها، وعدم تحميله الم قة والعيفاء يف استظهاو وسرد 
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مواضعها؛ وذلك برف ها موجًها ُيؤخذ به  قياس يف الحكم بصوا  

 األسلو  او خطئه.

ويتعّرض البحث للقلة القليلة من اليفحاة القدماء الذين  ان لديهم 

عدة، مستعرًضا ما ساقوه من حمج فيما ذهبوا إليه، تحّفظ على هذه القا

وي او هم يف هذا االتماه بعض اليفحاة المحدثين،  ما ان للمممع 

القاعدة.  على عدم جدوى هذه يًّاالقاهري دواسة اعقبها قراو ييفص ضميف

يف عيفاوين الصحافة  واخيًرا وقف البحث عيفد ظاهرة االبتداء باليفكرة

جيفوح الكّتا  الصحفيين لالبتداء باليفكرة يف  االجتماعية محلاًل اسبا 

تلك  تلك العيفاوين، وما يمكن ان تطابقه اليفكرا  التي جاء  يف

هيفاك   انالعيفاوين الصحفية من المسوغا  المذ ووة عيفد اليفحاة، إن 

 داع )حوي لهذه المطابقة.
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Summery 

This research paper is about a grammatical rule that 

relates to aspect of nominal sentence that grammarians 

called «rules» that allow sentence to start with an indefinite 

noun. The research covers those rules and what was 

detailed by the past grammarians. What they detailed was 

more than what they did upon any grammatical rule. It also 

tried to cover the factors that warrant starting a nominal 

sentence with an indefinite article, their types that consist 

of a common relation that connect them intending simplify 

searching and studying them. 

The paper began to search for those factors and the idea 

that were built upon. That was to derive clear view that will 

side one of the thesis: The coverage of those factors will 

help in language usage so that they will become concrete 

rules that could not be ignored. And the other is that those 

factors could open door for starting sentence with an 

indefinite article outside what was documented by the 

grammarians. Those postulated rules will have little effects 

on practical aspect in reality. This helps not distract learner 

and putting burdens and difficulty when he or she tries to 

find their status in sentences which will help him judging 

their correct and incorrect usages. 

This research will go against those classical 

conservative grammarians that are trying to stick to the 

former rules and whatever they provided as their proofs 

they adhere to. Some of the modern grammarians share 

their view and Cairo Convention that cemented 

documenting the vagueness of those rules. The research 

depended upon the social communication proving why 

news editors inclined to use in their headlines and whatever 

indefinite article occurred the newspapers headlines that 

carried proofs even if they contained them. 
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 :هدف البحث، وخطته المرسومة

يأمل هذا البحث يف ت كيل واي يف قاعدة االبتداء باليفكرة 

 ضوء فرضيتين تيفطلق ميفهما الدواسة:ومسوغاهتا، يف 

اإلقراو بأهمية هذه القاعدة، وبأثرها يف توجيه  الفرضية األولى:

الكالم )حو الصوا ، والبعد به عن الخطأ؛ مما ُيْلِزم المتعلم بمعرفة 

هذه المسوغا ؛ ألهنا هي التي ُتعييفه وُترشده إلى المواضع الصحيحة، 

 ء باليفكرة.دون غيرها التي يموز فيها االبتدا

ال طائل للمتعلم والمستعر  من معرفة مسوغا   :الثانية الفرضية

االبتداء باليفكرة؛ ألن عددها الوافر يدلُّ على فقدان القاعدة اثرها يف 

الواقع اللغوي، إذ اصبحت قاعدة  ثيرة االستثيفاءا ، والبا  فيها 

 مفتوح لعدد آخر من المسوغا ، بخالف تلك المسوغا  التي ذ رها

اليفحاة، باإلضافة إلى التحقق من ان الفائدة اليفحوية ليست مطلوبة يف 

المبتدا اليفكرة فقط، بل هي  ذلك مع المبتدا المعرفة، والفاعل )كرة 

 . ان او معرفة

وللوصول إلى إجابة وتحديد فيما يتعلق بالفرضيتين السابقتين، فإن 

 الدواسة ستيفتهج الخطة امتية:

وعلتها، ومسوغا   ،بتداء باليفكرةمتابعة فكرة قاعدة اال -1

 مخالفة القاعدة  ما جاء  عيفد اليفحاة القدماء.
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تمميع هذه المسوغا  وتوزيعها يف ممموعا ، ي م  -2

مسوغاِ   لِّ ممموعة وابٌط م نك؛ وذلك لتسهيل فحصها ودواستها، 

 ومن ثم إبداء المالحظا  فيها.

ممع الوقوف على آواء اليفحاة القدماء، والمحدثين، والم -3

 .القاهري يف مسوغا  االبتداء باليفكرة، تأييًدا او وفً ا

اليفظر فيما يتعلق بالفائدة المعيفوية، وما يحدد وجودها او  -4

 عدمه يف المملة.

 معاصر  ُثر فيه االبتداء باليفكرة، وهو  -5
ّ
تحديد ممال تطبيقي

وتحليل هذه الظاهرة تحلياًل  ،عيفاوين الصحف يف اخباوها االجتماعية

 .يًّاوبالغ يًّا)حو

 :حكم التعريف والتنكير يف األسماء ذات الوظائف النحوية

عَقد اليفحاة للتعريف والتيفكير يف األسماء باًبا يف مؤلفاهتم، سموه 

وماهية  ،با : )اليفكرة والمعرفة( وعّرفوا يف هذا البا  ماهية اليفكرة

وحددوا ا)واع المعاوف مفّصلين يف السما  والخصائص لكل  ،المعرفة

 ع.)و

افة؛ ألهنم جعلوا له ولم ي مل حديثهم يف هذا البا  المعّرف باإلض

، اما المعرف باليفداء، فهو )وع خاص من المعاوف سموه بن باًبا مستقالًّ 
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وتعريفه خاص باليفداء، فكان من الطبيعي اال يكون  ،)اليفكرة المقصودة(

 له اي حديث خاوج با  اليفداء.

ئف اليفحوية،  الفاعل و)ائبه، ولم ترتبط بعض األسماء ذا  الوظا

والمفعول به، بحكم التعريف والتيفكير، واوتبطت به اسماء اخرى )ذ ر 

 ميفها:

 :: إذ ال يكون هذا اليفوع من األسماء إال ميفّكًرا،  قوليفالتمييزا /1

 :(1)طا  المؤمن )فًسا، وقد اقنن التمييز بن )ال( يف قول ال اعر

 ننننوَهيفَاوايُتننَك لمننا اْن َعَرْفننَت ُوُجننن

 

 ِروَصَدْدَ  وطِبْت َاليففَس يا قَيُْس عنْن َعْمن 

ويرى جمهوو اليفحاة ان )ال( دخلت على التمييز )اليففس( بسبب  

 .(2)ال رووة ال عرية

وحكمها عيفد اليفحاة التيفكير، ومميئها معرفة:  قولهم:  الحال: /2

تيفكيرها، عد قلة ال تؤثر يف حكم ) لمته فاه إلى يفّ( و)اوسلها العراك( يُ 

 .(3)ومع ذلك لها تخريج وتأويل عيفد اليفحاة ُيدخلها يف با  الحال اليفكرة

                                                           

 "شننرح التصننريح"، و1/138 "شننرح الكافيننة ال ننافية"شننها  يف  بننن البيننت لرشننيد(  1)

 .1/80"همع الهوامع"و 1/151
 .102ص  ،"شرح الفية ابن مالك"ا)ظر: ابن اليفاظم (  2)

 .2/255 "حاشية الصبان»ا)ظر: (  3)
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: واأل ثر فيه ان يكون معرفة، وال يكون )كرة إال صاحب الحال /3

 )ظمها صاحب األلفية يف قوله: ،بمسوغا 

ننننننرْ  َوَلنننننمْ   إنْ  اْلَحننننننالِ  ُذو اَغالًِبنننننن ُييفَكَّ

 

رْ  َلنننننمْ   نننننْص  َاوْ  َيَتنننننأخَّ  بِنْ َيننننن َاوْ  ُيَخصَّ

 َ ننننن)ال هِ ُمَ نننناِهي اوْ  َ)ْفنننني َبْعنننندِ  مِنننننْ  

 

 (الهِ َتْسنننيبنننِغ امنننرٌؤ علنننى امنننرئ ُمْس  

 
ال بد ان يتطابق اليفعت مع ميفعوته يف عدد من األموو من  النعت: /4

 ضميفها التعريف والتيفكير.

تيفكير يف ضبطه : يتأثر الميفادى  ثيًرا بحالة التعريف واللمنادىا/5

وبًا يف عدة حاال ، ميفها إذا  ان )كرة غير ميفص اإلعرابي، فُيعرُ  

 .(1)مقصودة، ويستحق البيفاء بأمرين: تعريفه وإفراده

                                                           

( يف اليفداء التعريف بالعلمية، وباليفكرة المقصودة. ا)ظنر: ابنن وت مل عباوة )التعريف(  1)

 .4/18"اوضح المسالك"ه ام 
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 :قاعدة التعريف والتنكير للمبتدأ والخبر

من األسماء ذا  الوظائف اليفحوية التي اوتبطت بقاعدة التعريف 

)األصل تعريف  والتيفكير المبتدا وخربه، وتيفص القاعدة فيهما على ان:

 .(1)وتيفكير الخرب( تدا،المب

 تعليل حكم هذه القاعدة:

 : تعليل حكم التعريف للمبتدأ:أوًلا 

علل اليفحاة هذا الحكم فقالوا: لما  ان الغرض من الكالم حصول 

فائدة، و ان اإلخباو عن غير معين ال يفيد،  ان اصل المبتدا التعريف، 

ل قائم، باعتباوه وبيفاء على هذا الحكم خّطأوا ان يقول المتكلم مثاًل: وج

 .(2) الًما يخلو من اإلفادة للمخاطب

ويالحظ ان اليفحاة لم ي نطوا يف الفاعل التعريف مع ا)ه  المبتدا 

ا إليه، وهو هبذا يماثل المبتدا وي اهبه، المخرب عيفه، من حيث  و)ه مسيفدً 

وجوا  اليفحاة عن هذه المسألة: ان الفاعل يتقدم عليه الفعل، فيكون 

قدم على المحكوم عليه، فال م كلة بعد هذا يف ان يكون الحكم قد ت

 المحكوم عليه )الفاعل( معرفة او )كرة.

                                                           

 1/278 "شرح التسهيل"ابن مالك (  1)
 4/127"المقت ب" ا)ظر: المربد(  2)
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 علل اليفحاة هذا الحكم بحمتين: :تعليل حكم التنكير للخبر ا:ثانيا 

: األصل يف المبتدا ان يكون معرفة، ومميء الخرب األولى الحجة

موصوًفا وصفة،  معرفة وهو مسبوق بالمبتدا المعرفة، قد يوهم  وهنما

 وامتيفاع هذا التوهم من اصالة التيفكير يف الخرب.

ان )سبة الخرب من المبتدا  يفسبة الفعل من فاعله،  الحجة الثانية:

 .(1)تعريفهفاستحق الخرب ل بهه به ان يكون واجًحا تيفكيره على 

 الخروج عن حكم القاعدة السابقة يف كالم العرب:

 الكثير من قواعدها، مما يتيح للمتكلم تتسم اللغة العربية بالمرو)ة يف

ان يتصرف بالخروج عن اصل القاعدة دو)ما إخالل بصحة الكالم، 

القاعدة يف الكثير  وبما يخدم اغراضه البالغية، ومن ثم  ان اّتباع اصل

األحيان حكًما جائًزا وليس واجًبا، فعلى سبيل المثال، تيفص القاعدة  من

ه على ان األصل هو تقديم المبتدا على يف النتيب بين المبتدا وخرب

الخرب، ولكن مخالفة هذا األصل امر م روع، ما لم ينتب على 

مخالفتها ضرو يف فهم المقصود؛ ألن حكم القاعدة واتباع األصل امر 

 ، ويف هذا )ظم ابن مالك قائاًل:(2)جائز وليس واجًبا

                                                           

 .1/279 "شرح التسهيل" وابن مالك 1/85 "شرح المفصل" ا)ظر: ابن يعيش(  1)

 

 .1/283 "شرح التسهيل"ابن مالك (  2)
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َرا فِنني واأْلَْصننُل   األَْخَبنناِو َاْن ُتننؤخَّ

 

زُ    َضننننَرَوا اَل  إِذْ  َم؛اْلتَّْقننننِدي اوَوَجننننوَّ

 
واألمر )فسه مع قاعدة النتيب يف المملة الفعلية، إذ األصل ان يتقدم 

الفعل ويليه الفاعل، ثم المفعول متأخًرا عيفهما، ولكن اتباع اصل هذه 

القاعدة حكم جائز، فيباح للمتكلم ان يقدم المفعول على الفاعل، بل 

ى الفعل، وهو ما عّبر عيفه ابن مالك يف الفيته يمكيفه ان يقدم المفعول عل

 بقوله:

 َينتنننَِّصاَل  َانْ  اْلَفاِعننلِ  فِنني َواألَْصننُل 

 

 َاْن َييفْفِصننناَل  اْلَمْفُعنننولِ  فِننني َواألَْصنننُل  

 األَْصننننل بِِخننننالِف  ُيَمنننناءُ  َوَقنننندْ  

 

 اْلِفْعننلِ  َقْبننَل  ُل واْلَمْفُعنن َيِمنني َوَقنندْ  

 
ريف للمبتدا والتيفكير للخرب، إذ وهذا ما ييفطبق ايً ا على قاعدة التع

يموز الخروج عن هذا األصل، فيأيت الخرب معرفة،  ما يف قوله تعالى: 

او يأيت المبتدا )كرة،  ما يف قوله  ،[15ال ووى: ] ﴾ی ی ی جئ﴿

 .[221البقرة:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿تعالى: 

ع النحاة يف قاعدة اًلبتداء بالنكرة:  توسُّ

، (1)تي يموز فيها تعريف الخربلم يفّصل اليفحاة يف المواضع ال

ولكيفهم توسعوا يف مواضع االبتداء باليفكرة، وتعمقوا يف استقصاء 

                                                           

بيد ان الد توو فاضل صالح السامرائي، وهو احد اليفحاة المحدثين وقف طوياًل عيفند (  1)

ومنا 155/ 1"معناين اليفحنو»األغراض المعيفوية والبالغية لتعريف الخرب ا)ظنر  تابنه: 

 .بعدها
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مسوغا  االبتداء باليفكرة، وقد بدا االهتمام بتدوين هذه القاعدة من 

اصل االبتداء للمعرفة، وضُعف االبتداء »لدن سيبويه الذي ذ رها قائاًل: 

ومع هذا الحكم الذي  .(1)«بباليفكرة، فال يحُسن ان تقول: وجل ذاه

ادوك ان االبتداء هبا يكون مقبواًل يف مثل قولهم:  ميفع فيه االبتداء باليفكرة

 .(2)ألن فيه معيفى الحصر بعد تأويله ؛شيء ما جاء بك

ويفهم من هذا ان سيبويه فطن إلى ان ميفع االبتداء باليفكرة ليس 

، وهو يرى ان حكًما مطلًقا، فالتحديد والحصر يسوغان االبتداء هبا

العر  بدا   المها احياً)ا باليفكرة دون ان يالحظ ما يربو االبتداء هبا، 

 .(3))اْمٌت يف الحمر ال فيك( : االبتداء باليفكرة الذي جاء يف مثلهم

واخذ اليفحاة الذين جاءوا بعد سيبويه حكم هذه القاعدة من شيخهم 

ميفها، وهذا ما )لحظه  واتبعوا طريقته يف اإلشاوة إلى القاعدة، وما يستثيفى

فأما المبتدا فال يكون إال معرفة، او ما قاو  المعرفة »يف قول المربد: 

من اليفكرا ، اال ترى ا)ك لو قلت: وجل قائم، او وجل ظريف لم تفد 

السامع شيًئا؛ ألن هذا ال يستيفكر ان يكون مثله  ثيًرا، ولو قلت: خير 

                                                           

  .1/328"الكتا "سيبويه (  1)

 .1/329المصدو )فسه (  2)

ا الندعاء؛ ألن المعيفنى: ابقناك اهلل بعند فيفناء وعباوة المثل الذي اووده سيبويه يقصند هبن(  3)

ن الحماوة مما يوصف بالبقاء؛ ولهذا اوود بعض اليفحناة العبناوة   ناهد ألالحماوة؛ 

 .1/87"شرح المفصل"لالبتداء باليفكرة مسوغة بأهنا دعاء. ا)ظر: ابن يعيش 
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ا)ا )كرتين إذ صاو ميفك جاءين، او صاحب لزيد عيفدي لماز، وإن  

 .(1)«فيهما فائدة القناهبما من المعرفة

والمبتدا »ثم جاء الزمخ ري مسماًل القاعدة باليفظرة )فسها، فقال: 

على )وعين معرفة، وهو القياس، و)كرة إما موصوفة،  التي يف قوله عز 

(، وإما غير موصوفة يف قولهم: اوجل يف الداو ام ُمْؤمِنٌ  َوَلَعْبدٌ وجل: )

راة؟ وما احد خير ميفك، وشرٌّ اهرَّ ذا )ا ، وتحت واسي سرٌج، وعلى ام

 .(2)«ابيه دوعٌ 

واخذ ابن يعيش يف شرحه للكالم السابق يذ ر المسوغا  مع 

لالبتداء باليفكرة بأ)ه التعليل لصحة االبتداء هبا، فقد علل تسويغ الوصف 

ويز ص، والتخصيص ُيقّر  اليفكرة من المعرفة، وعلل تممما ُيَخصِّ 

االبتداء باليفكرة المسبوقة بيففي او استفهام اهنا بذلك تدل على العموم، 

واإلخباو عن العموم يفيد السامع، وعلل بعض المسوغا  

ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: باالحتماال ، فاالبتداء باليفكرة يف مثل قوله تعالى

تحتمل فيه )سالم( معيفى الفعل فماز  [47:مريم] ﴾ۆ ۈ ۈ

ر : شيء ما جاء بك تحتمل  لمة )شيء( ان االبتداء هبا، ويف قول الع

 .(3)ألن المعيفى: ما جاء بك إال شيء ؛تكون فاعاًل 
                                                           

 .4/127"المقت ب"المربد (  1)

 .35ص  "المفصل" الزمخ ري(  2)

 .1/87 "شرح المفصل" ابن يعيش(  3)
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وهكذا استمر  ميفهمية اليفحاة يف سردهم لمسوغا  االبتداء 

اليفكرة التي ي ير بع هم إلى مواضعها من خالل التمثيل لها،  ما فعل ب

 ابن مالك يف الفيته، عيفدما قال:

 كَِرهْ يفَّ بِننننننال ااالْبتِنننننندَ  زُ وَيُمنننننن َواَل 

 

 َ)ِمننَرْه( َزْينندٍ  َ ننن )ِعيفْنندَ  :َمننا َلننْم ُتِفنندْ  

 َليفَننا ِخننلٌّ  ُكْم؟ َفَمننايفِنن ىَفًتنن َوَهننْل  

 

 ِعيفْنننننَدَ)ا اْلكِنننننَرامِ  مِننننننَ  َوَوُجنننننٌل  

 َخْيننٌر، َوَعَمننْل  اْلَخْيننر فِنني َوَوْغَبننةٌ  

 

 ُيَقنننْل  َلنننمْ  َمنننا َوْلنننُيَقْس  ُن،يَينننزِ  بِنننرٍّ  

يقل( ان مسوغا  االبتداء باليفكرة ا ثر  وتوحي عباوة )ليقس ما لم 

 (1)«شرح الكافية»لذلك )مده زاد عددها قلياًل يف  تابه  ؛من التي مثل لها

حتى اوصلها ثما)ية ع ر  «لشرح التسهي»وزادها  ثيًرا يف  تابه 

ثم عّقب بذ ر حقيقة مهمة متعلقة هبذه المسوغا  قال فيها:  ،(2)مسوًغا

وود عيفد العر  دون القيود والمواضع التي إن االبتداء باليفكرة قد 

ذ رها، والمعّول عليه يف هذا األمر هو اإلفادة، فإن عدمت ثبت الميفع، 

وإن وجد  فال ميفع من االبتداء هبا، واشاو إلى ان اإلفادة ال ترتبط فقط 

بالمبتدا اليفكرة، بل هي شرط ملزم يف المبتدا والخرب مًعا، سواء ا ا)ا 

 .(3)ن او )كرة ومعرفةمعرفتين او )كرتي

                                                           

 .1/156 "شرح الكافية" ابن مالك(  1)

 .بعدها وما 1/279"شرح التسهيل"ابن مالك (  2)

 .1/279المصدو السابق (  3)
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وعيفدما تتبع ابن اليفاظم المسوغا  ذ ر عدًدا ميفها، ثم وصل إلى 

اليفتيمة )فسها التي قالها والده ابن مالك من قبل، وهي: ان اإلخباو 

باليفكرة يمكن ان يأيت دون المواضع التي ذ رها؛ ألن اإلخباو عيفها 

 .(1)مفيد

فاته  ابن ه ام ولم يحصِ  إال اوبعة مسوغا ، يف مؤلَّف من مؤلَّ

اليفكرا  لالبتداء هبا  عيه امام الكثير مناولكيفه فتح البا  على مصر

 .(2)«وُيقاس على هذه المسوغا  وما اشبهها»عيفدما قال: 

وعيفد  (3)وقد بلغت هذه المسوغا  عيفد ابن عقيل اوبعة وع رين

 .(5)وعيفد الصبان خمسة ع ر مسوًغا ،(4)الخ ري ع رين

 ل المسوغا  للتخصيص  سلًكا آخر ُيرجعوسلك بعض اليفحاة م

وتأمل األشموين هذا التفاو  والتباين عيفد اليفحاة  ،(6)والتقسيم

م ي نط ل»فعّلق على ذلك بقوله:  ،المتأخرين يف جمعهم للمسوغا 

[ حصول الفائدة، ]إالَّ سيبويه والمتقدمون من اليفحاة لمواز االبتداء 

                                                           

 .113ص"شرح األلفية" ابن اليفاظم(  1)

 .1/185"اوضح المسالك"ابن ه ام (  2)
 .117ص  "شرح ابن عقيل"ابن عقيل (  3)

 وما بعدها. 1/211"حاشية الخ ري"الخ ري (  4)
 .1/299 "حاشية الصبان"الصبان (  5)

 .1/218"حاشية الخ ري"ا)ظر: الخ ري (  6)
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إلى مواضع الفائدة فتتبعوها،  وواى المتأخرون ا)ه ليس  ل احد يهتدي

فمن مقل مخل، ومن مكثر موود ما ال يصح، او معدد ألموو 

 .(1)«.متداخلة

 تجميع مسوغات اًلبتداء بالنكرة:

لم تقسم مسوغا  االبتداء باليفكرة المذ ووة يف  تب اليفحاة إلى 

ممموعا ، وفًقا لما بييفها من ووابط وصال ، و)حاول ان )وود طائفة 

وهي موزعة يف ممموعا ، ي م  ل ممموعة بييفها وابط  ا، بيرة ميفه

 م نك، على اليفحو اميت:

ذ ر اليفحاة  :باألدوات المسبوقة المسوغات –المجموعة األولى 

 هبا األدوا  وت مل: االبتداءَ  غموعة من اليفكرا  ُيسوِّ مم

وعلل اليفحاة  ،ادوا  اليففي، مثل قوليفا: )ما وجل يف الداو( -

ة المسبوقة باليففي بقولهم: إهنا يف سياق اليففي تعم، وإذا االبتداء باليفكر

عمت  ان مدلول اليفكرة جميع افراد الميفس، وصاو  هبذا ت به 

 .(2)المعرف بن )ال( االستغراقية

                                                           

تحريف يف )قل اليفص؛ إذ جاء  فيه  لمة  خطأ او "شرح األشموين"ويوجد يف  تا  (  1)

واثر هذا  ثيًرا يف ت نويه المعيفنى، وقند تكنرو الخطنأ )فسنه يف  "إال"مكان  لمة  "إلى"

 يف المتن ويف الهامش. 1/299"ة الصبانحاشي"  تا 

 .1/169 "شرح التصريح" خالد األزهري(  2)
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اليفكرة المسبوقة باستفهام مثل قوليفا: )هل وجل يف الداو؟(،  -

ة عيفد ويرى اليفحاة ان وقوع اليفكرة يف حيز االستفهام تحصل فيه الفائد

االبتداء هبا؛ ألن االستفهام سؤال عن غير معين، يطلب تعيييفه يف 

 .(1)الموا ، فأشبه العموم الخاص

 :(2)واو الحال، ويست هد لها اليفحاة بقول ال اعر -

 سننرْييفا و)مننٌم قننْد اضنناَء، فمننْذ بنندا

 

 ُمحيننّاِك اخفننى َضننوؤه  ننلَّ شنناوِق  

 .(3)خرجُت فإذا اسٌد بالبا  :)إذا( المفاجأة مثل  - 

 :(4))لوال( ومثالها ما جاء يف قول ال اعر -
 ذي مَِقنةٍ  َلْواَل اْصنطِباٌو ألْوَدى  نلُّ 

 

 لمنننا اسنننتقلْت َمَطاَيننناُهنَّ للظعننننِ  

 .(5)لرجٌل قائمٌ  :مثل ،الم االبتداء - 

 .(6)يف الرباط( رٌ ييٌر فعَ مثل: )إذا ذهب عَ  ،فاء المزاء -

 .(7))اما غالٌم فليس عيفدك( :)اما( مثل -

                                                           

 ا)ظر: المرجع )فسه والصفحة )فسها.(  1)

 .1/284"شرح التسهيل"و 448ص"المغيفي"البيت بال )سبة يف (  2)

 .1/101 "الهمع"ا)ظر: السيوطي (  3)

 .1/101"الهمع"و 1/185"اوضح المسالك"البيت بال )سبة يف (  4)

 .116ص "شرح ابن عقيل"ابن عقيل (  5)

 .1/282 "شرح التسهيل "ابن مالك(  6)

 .1/204"شرح الكافية "الرضي(  7)
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 :(1)ربية،  قول ال اعر) م( الخ -
 َ ننم َْعّمننٌة َلننَك يننا جريننُر، وخالننةٌ 

 

 ِعَ نناوي 
ّ
 فنندعاُء قنند َحَلَبننْت علنني

واجتهد اليفحاة يف إيماد تعليال  لتسويغ االبتداء باليفكرة بعد هذه  

األدوا ، فماء عيفدهم ان المسوغ يف اليفكرة الواقعة بعد الم االبتداء 

، وقالوا يف تعليل تسويغ االبتداء (2)تخصيص مدخولها بالتأ يد هبذه الالم

إن فيها إفادة تعليق الموا  على المملة  :باليفكرة الواقعة بعد )لوال(

، وقالوا يف اليفكرة بعد فاء المزاء ان هيفاك وصًفا (3)التي فيها )كرة

 .(4)مقدًوا

 :المجموعة الثانية: النكرات المربوطة بالوصف

وجاء  عيفدهم  ذ ر اليفحاة )كرا   ثيرة لها صلة بالوصف،

 اليفكرا  امتية:

 .(5))خير ميفك جاءين( :اليفكرة الموصوفة بوصف ملفوظ، مثل -

                                                           

وال ناهد برواينة  ،1/101"الهمنع"و ،1/304"حاشنية الصنبان" البيت بنال )سنبة يف(  1)

 اما برواية جرها و)صبها، فال شاهد فيه. .وفع  لمة )عمة(

 .1/304 "صبانحاشية ال" الصبان(  2)

 .1/217 "حاشية الخ ري "الخ ري(  3)

 المرجع )فسه والمكان )فسه.(  4)

 .1/127 "المقت ب" المربد(  5)
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 :اليفكرة الموصوفة بوصف مقدو، مثل ما جاء يف قوله تعالى -

 :والتقدير عيفد اليفحاة [154آل عمران: ] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 .(1)()وطائفة من غير م

اليفكرة المقدوة وبعدها الوصف الملفوظ، ومثالها قول  -

 :والتقدير عيفد اليفحاة (2)(ر : )ضعيف عاذ بقرملةالع

 .(3)وجل ضعيف عاذ بقرملة

اليفكرة الم ّميفة معيفى الوصف، ويعيفي هبا اليفحاة اليفكرة  -

رة  قولهم: )ُوجيل يف الداو( إذ تت من معيفى: ُوَجيٌل حقيٌر يف  المصغَّ

 .(4)الداو

 ووجل يف  -
ّ
اليفكرة المعطوفة على وصف، مثل: )تميمي

 .(5)الداو(

                                                           

 .1/301 "حاشية الصبان "الصبان(  1)

شوك فيه، والعباوة مثل عيفد العر  ُي نر  لمنن التمنأ إلنى  القرمل: شمر ضعيف ال(  2)

 ضعيف.

دير: وجنل ضنعيف اف نل منن التقندير النذي قالنه وتق ،445ص "المغيفي"ابن ه ام (  3)

 .1/101"الهمع»السيوطي: حيوان ضعيف، ا)ظر: 
 .114ص "شرح ابن عقيل" ابن عقيل(  4)

 .115ص"شرح ابن عقيل" ابن عقيل(  5)
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مثل: )وجل وامراة طويلة يف اليفكرة المعطوف عليها وصف  -

 .(1)(الداو

 المجموعة الثالثة: النكرات المرتبطة بالعمل النحوي:
ويدخل يف هذه الممموعة اليفكرا  التي تعمل عمل الفعل، او 

المعمولة لعامل بعدها، فمن اليفكرا  العاملة عمل فعلها اليفكرا  التي 

سواء ا ان هذا يف جملة خربية، مثل العباوة يكون فيها المبتدا مصدًوا 

التي اوودها ابن مالك يف الفيته يف قوله )وغبة يف الخير خير(، او  ان 

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ المصدو يف جملة دعائية مثل ما جاء يف قوله تعالى:

 .[130 :الصافا ] ﴾ٿ

اما اليفكرا  المعمولة فهي التي تكون فاعاًل او )ائب فاعل يف 

 .(2))جاوية ُضربْت( :عر : ) ريم يويف بوعده( و قولهمالمعيفى  قول ال

ومما ي اف لهذا اليفوع، اليفكرا  الفاعلة يف المعيفى للحدر الذي 

)بقرة تكلمت، وشمرة  :عّبر عيفه اليفحاة بأ)ه خاوق للعادة، ومّثلوا بقولهم

 .(3)سمد (

                                                           

 ة )فسها.حالمرجع )فسه والصف(  1)
 .1/218"حاشية الخ ري" الخ ري(  2)

 .1/101"الهمع" السيوطي(  3)
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 وي اف ايً ا لهذه الممموعة اليفكرا  المحصووة، إذ يرى اليفحاة

هم: وذلك  قول ،هم يف المملة اهنا تكون فاعاًل يف المعيفىبعد تأويل

اهرَّ ذا )ا ( )شيء ما جاء بك( وقولهم: )شرٌّ 
ما جاء  ألن المعيفى: ؛(1)

بك إال شيء، والتقدير للعباوة الثا)ية: ما اهرَّ ذا )ا  إال شرٌّ 
(2). 

 :الرابعة: النكرات الدالة على عموم المجموعة

 ) لٌّ يمو (. :( ومثالها قوليفاومن اشهر الفاظ العموم ) ل

ويرى اليفحاة ان اليفكرا  المسبوقة بيففي او استفهام )كرا  تدخل يف 

)طاق العموم، ويلحقون هبا ادوا  اسمية، يرون اهنا جاء  مبتدا )كرة، 

مسوغها اهنا تدل على العموم، وت مل هذه األدوا  االسمية الفاظ 

بتداء، مثل قوليفا: من عيفدك؟ االستفهام، وال رط التي تأيت يف موقع اال

 ومثل: من يقرا يستفد.

 المجموعة الخامسة: النكرات المسبوقة بخبرها:

وت مل )وًعا واحًدا، وهو الخرب شبه المملة المتقدم على المبتدا 

ين صالٌح( و)لدييفا خربة( وعلل اليفحاة التسويغ  .اليفكرة،  قوليفا: )يف الدِّ

ها بقولهم: إن هذا التقديم يزيل لالبتداء باليفكرة المتقدم عليها خرب

                                                           

وة من امثال العر ، وذا )ا  هو الكلنب، واهنره: جعلنه ييفنبح دون صنو ، هذه العبا(  1)

 وي ر  هذا المثل يف ظهوو اماوا  ال ر.
 .1/329"الكتا "ا)ظر: سيبويه (  2)
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اللبس بين الصفة والخرب؛ ألن الصفة ال تتقدم على موصوفها، وهبذا 

 .(1)صفة يتعين ان يكون هذا المتقدم خربًا ال

 المجموعة السادسة: المسوغات المتفرقة:

وهي مسوغا  ذ رها اليفحاة، ال )مد بييفها وابًطا م نً ا، او خاصية 

ا  المسوغا  السابقة، و)ذ ر يف ممموعة ت مها إلى إحدى ممموع

 هذه المسوغا  المتفرقة:

 .(2):اليفكرا  الدالة على التيفوع مثل قول ال اعر -1
ْ َبَتينِ   فأقبلننننُت َزْحًفننننا علننننى الننننرُّ

 

 فثننننوٌ  َلبِْسننننُت، وثننننوٌ  َاُجننننرُّ  

 .ووجل قائماناليفكرة المعطوفة على معرفة، مثل: زيد  -2 

 .(3): اعراليفكرة الدالة على إهبام،  قول ال -3
 َاْوَسنننننننننناِغه َبننننننننننْينَ  ُمرّسننننننننننعةٌ 

 

 بنننننننه َعَسننننننننٌم َيْبَتِغننننننني َاْوَ)بننننننننا 

 :مالحظات يف مسوغات اًلبتداء بالنكرة 

بتأمل مسوغا  االبتداء باليفكرة المعروضة يف ممموعاهتا السابقة 

 يمكن ان )دّون عيفها المالحظا  امتية:

                                                           

 .1/189 "شرح التصريح"األزهري (  1)

 ،597وص 449ص  "المغيفننني"و ،1/86 "الكتنننا »قائلنننه امنننرؤ القنننيس، ا)ظنننر: (  2)

 .1/211"شرح الكافية"و

 .1/170 "شرح التصريح»وا)ظر:  ،74قائله: امرؤ القيس يف ديوا)ه ص (  3)
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 ييفّوع اليفحاة يف عرضهم لهذه المسوغا : فتاوة يذ رون لها -1

األمثلة من عيفدهم، وتاوة ُيوودون لها ال واهد من القرآن، واشعاو 

 العر ، و)ثرهم.

احتاج اليفحاة يف بعض المسوغا  إلعمال التقدير والتأويل  -2

أللفاظ محذوفة، وهبذا التأويل يمكن ان تدخل )كرا   ثيرة يصح 

 االبتداء هبا؛ ألهنا تحتمل التأويل والتقدير أللفاظ محذوفة.

ع المماَل امام المتكلم بعض هذه ا -3 لمسوغا  المذ ووة ُتوسِّ

لالبتداء باليفكرة با)فتاح  بير، فمسوغ )اإلهبام( يعيفي: ان من حق 

المتكلم اإلهبام على السامع، ُمخفًيا عيفه تحديد المحكوم عليه، وذلك 

إذا  ان المتكلم يفهم الهدف البالغي يف هذا المسوغ، ويدوك الطريقة 

 .يًّالغو الصحيحة يف استخدامه

مسوغ الفاعلية يف المعيفى يمعل اي )كرة ُيخرب عيفها بمملة  -4

دواًء لمرض  يكت ُف  ة يف هذا المسوغ  قوليفا: )مخنعٌ فعلية داخل

السكري( ومسوغ الحدر الخاوق للعادة يبدو يف امثلة اليفحاة السابقة، 

و أّ)ه مسوغ افناضي، ولكيفه يفتح البا  للمتكلمين لالبتداء باليفكرا  

 تي يرون اهنا ترتبط باألحدار غير المألوفة.ال

مع ان اليفحاة يذ رون ان ال رط العام لالبتداء باليفكرة مع هذه  -5

المسوغا  هو تحقيق الفائدة، إال اهنم يذ رون مع الكثير من 

 لصحة االبتداء هبا. يًّاالمسوغا  تعلياًل )حو
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 اًلعتراض على قاعدة مسوغات اًلبتداء بالنكرة:

 اض بعض النحاة القدماء:اعتر :أوًلا 

قد وافق على فكرة قاعدة  يت ح مما سبق ان ا ثر اليفحاة القدماء

مسوغا  االبتداء باليفكرة، ولكيفهم تفاوتوا يف تحديدهم وسردهم لهذه 

ة، المسوغا . وتوجد قلة من اليفحاة  ا)ت واف ة لفكرة هذه القاعد

ة حيث وقف عيفد القاعد ،(نه686ولعل ابرز هؤالء الرضي ) :

 -(1)وهو ابن الدهان-معنًضا عليها، )اقاًل يف هذا قول )حوي آخر 

مستحسيفًا ما ذهب إليه يف المساواة بين االبتداء باليفكرة او بالمعرفة؛ 

لتقيُّدهما مًعا ب رط اإلفادة، وقد ادخل معهما يف هذا ال رط الفاعل، 

واإلفادة عيفده ال ترتبط بمسوغا  اليفحاة، ولكيفها ترتبط بإعالم 

المخاطب حكًما جديًدا، وإلي اح فكرة اإلفادة وعدم تقيُّدها 

بالمسوغا  التي ذ رها اليفحاة؛ ذ ر الرضي )وعين من األحكام ممثاًل 

 لهما:

 المملة يف ا ان سواء حكًما، يكون ان يموز ال ما – النوع األول

ة او الفعلية، وييفطبق هذا اليفوع على الحكم المعلوم للمخاطب، االسمي

                                                           

لم اعثر علنى المؤلَّنف األصنلي البنن الندهان النذي جناء فينه هنذا النراي، ولكنن منن (  1)

المعلننوم ان الرضنني مننن اليفحنناة الثقننا  الننذين تكننون )قننولهم مواء السننابقين محننل 

 امواء يف مظاهنا األصلية. االطمئيفان والقبول، إذا تعذو الوصول إلى هذه
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عد اإلخباو عيفه )وًعا من اللغو، ويمكن ان يحدر يف المبتدا يُ والذي 

)قام زيد( فالمملتان :و ،المعرفة، والفاعل المعرفة،  قوليفا:)زيد قائم(

 ال يحققان الفائدة إذا  ان المخاطب عالًما باإلخباو، وهو القيام.

: ما يصح اإلخباو عيفه، سواء ا ان هذا اإلخباو بخرب النوع الثاين

، او بالفعل. وعلى هذا يمكن ان تكون المملة االسمية مفيدة، المبتدا

والمبتدا فيها )كرة غير مخصصة، و ذلك المملة الفعلية التي فاعلها 

)كرة، مثل: )وجل قائم يف الداو( و)قام وجل يف الداو( فالمملتان 

يحققان اإلفادة إذا  ان المخاطب يمهل الحكم فهو بحاجة إلى معرفته، 

طب يمهل  ون وجل ما قائم المملتين مردها إلى ان المخا فاإلفادة يف

 .(1)ويف الدا

وباليفظر إلى ما ذهب إليه الرضي يف قوله السابق يت ح فهمه العميق 

لمفهوم اإلفادة، وللتمثيل لها، حيث وبط بين المملة الصادوة من 

المتكلم وحالة المتلقي، وما بييفهما من عالقا  سياقية متعددة، قد 

 عن – اليفحاة مسوغا  إلى االلتفا  دون–ان ُيْخبِر المتكلم تستدعي 

 من الكثير عيفد واييفاه ما بخالف وهذا المخاطب، واقع يتطلبها )كرة

 ووجل قائم، وجل) شا لة على التي النا يب ُيْبطِلون  ا)وا الذين اليفحاة

                                                           

 .203، 1/202 "شرح الكافية"الرضي (  1)
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( دون االلتفا  إلى حالة المخاطب التي قد تفيدها مثل هذه عالم

 العباوا .

ومع هذا القول الصريح الذي جاء عيفد الرضي يف وبط االبتداء 

باليفكرة بالسياق، )مد  ذلك بعً ا من اللمحا  واإلشاوا  إلى 

 الخ ري،  :العالقة السياقية بين المتكلم والمخاطب عيفد بعض اليفحاة

ويعيفي هبذا  ،الذي جعل من مسوغا  االبتداء باليفكرة، مسوغ الميفاق ة

ًحا هبا مفهوًما ميفاقً ا يظيفه متكلم عن )كرة ُمَصحِّ غ ان يخرب الالمسو

، ويالحظ ان (1)المخاطب،  قوليفا: )وجل قائم( لمن ظن ان امراة قامت

هذا المسوغ لالبتداء باليفكرة، هو المثال  المثال الذي ذ ره الخ ري يف

)فسه الذي عرضه )حاة آخرون  تمثيل للممل غير الصحيحة، لوجود 

 ولة.اإلخباو عن )كرة ممه

ومما يالحظ يف هذا األمر ان بعض اليفحاة الذين يؤيدون فكرة 

مسوغا  االبتداء باليفكرة، قد ادو وا ان هيفاك جماًل َتدخل يف هذه 

المسوغا ، ولكيفها ال ُتعطي الصحة والفائدة،  قوليفا: )عيفد اليفاس 

لذلك ُيرفض عيفدهم التمثيل  ؛وجل، وما جماد )اطق( دوهم، ويف الدييفا

                                                           

 .1/218 "حاشية الخ ري"ا)ظر: الخ ري (  1)
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هبذه الممل، إذ ال بد عيفدهم يف المسوغا  من مراعاة معيفى للمسوغا  

 .(1)مقصودصحيح 

بعض النحاة المحدثين على مسوغات اًلبتداء  اضاعتر :اثانيا 

 :بالنكرة

ل معظم مؤلفي الكتب اليفحوية الحديثة التعليمية وغير التعليمية عمِ 

على )قل قاعدة مسوغا  االبتداء باليفكرة مرّ زة، ومختصرة يف 

 .(2)سوغا  الم هووةالم

ولكن من اليفحاة المحدثين من اعنض على فكرة المسوغا ، 

 :ا من المسوغا  قائاًل مثل: محمد عيد، الذي عّقب بعد )قله عددً 

يصح االبتداء باليفكرة إذا افاد ، ولكن تحديد مواضع الفائدة امر »

مختلف حوله االجتهاد،  ما ان األمر مرجعه اواًل واخيًرا إلى 

يحدد الفائدة، وبالفائدة يسوغ االبتداء  عمال؛ أل)ه هو الذياالست

 .(3)«باليفكرة

فعباوة )ان األمر مرجعه اواًل واخيًرا إلى االستعمال( تعيفي: ان 

الفائدة ليست مرتبطة بالمسوغا  المذ ووة، ولكيفها مرتبطة بالعالقة 

                                                           

 .1/169 "شرح التصريح"خالد األزهري (  1)

 .2/95"اليفحو الواضح"ا)ظر: علي الماوم ومصطفي امين (  2)

 .171-169ص "اليفحو المصفى"محمد عيد (  3)
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ومن هؤالء اليفحاة المعنضين  السياقية بين المتكلمين والمخاطبين.

ثم  على المسوغا : عباس حسن، حيث )قل ستة وع رين مسوًغا،

 عّلق برف ه لها من خالل امرين:

: تحمننل العيفنناء والم ننقة يف سننرد المسننوغا  دون طائننل؛ ألن األول

األمر مرجعنه إلنى الفائندة، فهني وحندها األسناس المعتمند، والعاقنل ال 

 يتكلم إال بما يفيد.

خل القاعدة ويفنتح البنا  امنام  ثرة المسوغا  وتعددها يخل :الثاين

 .(1) ل )كرة لتدخل ميفه إلى االبتداء

 :موقف المجمع القاهري من قاعدة مسوغات اًلبتداء بالنكرة

تعّرض المممع القاهري لدواسة قاعدة مسوغا  االبتداء من خالل 

جمع يف هذا البحث  ،«االبتداء باليفكرة»بحث قدمه احد اع ائه، بعيفوان 

وصلت إلى األوبعين، واشاو إلى  رها اليفحاة، والتيالمسوغا  التي ذ 

آواء اليفحاة الذين  ان لهم تحفظ على هذه القاعدة مثل الرضي، وَخُلص 

بحث الع و المممعي إلى )تيمة اقرهتا اللميفة المختصة بدواسة مسائل 

حيث  ان قراوها يف اليفص اميت:  اليفحو والصرف، وهي )لميفة األصول(

                                                           

 .وما بعدها 1/485 "الوايف اليفحو" عباس حسن(  1)
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من مسوغا  االبتداء باليفكرة لْلفادة توسع ال داعي )إن ما ذ ره اليفحاة 

 .(1)له، ألن المعرفة واليفكرة يف اشناط اإلفادة لصحة الكالم سواء(

ويبدو ان إشاوة المممع يف هذا القراو إلى ان الفائدة ليست مقيدة 

من قبل، بل هو  يبالمبتدا اليفكرة فحسب، قول صائب، ذ ره الرض

مالك لهذا استهل ابن  ؛َبيفِي عليها المملة اليفحويةَتيفْ  الفكرة األساسية التي

 :الفيته باإلشاوة إلى هذا االوتباط بين المملة والمعيفى المفيد، فقال

 َ اْسننننَتِقمْ  ٌد:ِفيننننمُ  ُميفَننننا َلْفننننظٌ َ اَل 

 

 َوفِْعننٌل، ُثننمَّ َحننْرٌف اْلَكلِننمْ  اْسننٌم،و 

بيد ان اليفحاة  ا)وا يرف ون بعض األساليب، او يصححوهنا بقيد  

تحقق الفائدة، وقد ظهر هذا يف اإلخباو بالظرف الزماين عن االسم 

المحسوس )اسم الذا ( مثل جملة: )زيد اليوم( حيث ال تموز مثل 

هذه العباوة، ولكن اإلخباو هبا يكون صحيًحا إذ حقق اإلفادة، ويف هذا 

 قال ابن مالك:

 َخَبننننَرا َزَمننننانٍ  اْسننننمُ  نُ وَيُكنننن َواَل 

 

 َفنننننَأْخبَِرا ُيِفننننندْ  َوإِنْ  ُجثَّنننننةٍ  َعننننننْ  

 .اًلبتداء بالنكرة يف عناوين الصحف اًلجتماعية 

ا)ت ر  الصحافة يف العصر الحديث واضحت وسيلة لغوية عظيمة 

التأثير يف الراي العام، وتكتب ا ثر مواد المادة الصحفية باللغة 

                                                           

يف "وقد وافق مملس المممع ومؤتمره على هذا القراو، ا)ظنر: مممنع اللغنة العربينة (  1)

 .390، 4/389 "اصول اللغة
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الفصيحة، وال تزاحمها العامية يف هذا الم ماو؛ ألن العامية لغة حديث 

 وحظها يف الكتابة قليل. و الم،

وقد تعدد  ا)واع الصحف، فميفها: السياسية، والثقافية، 

 -خصوًصا- واالجتماعية، والرياضية، إال ان الصحف االجتماعية

تتف ى فيها ظاهرة االبتداء باليفكرة يف عيفاوييفها؛ ألن محوو األخباو يف 

ل يتقيد بال خصيا  المعروفة للقراء، حيث تيفق مثل هذه الصحف ال

هذه الصحف األخباو االجتماعية، وقد يكون المخرب عيفه )كرة، 

والغالب فيها بأال تكون مخصصة بوصف او إضافة، فيكون هذا المبتدا 

 ،: )زوج(، او )طفل(، او )شا (، او )سائق(، او )طالب(اليفكرة مثاًل 

 او)خريج(.....

ولعل هذه اليفماذج المختاوة من عيفاوين الصحف االجتماعية تدل 

 ى ظاهرة االبتداء باليفكرة:عل

صحيفة  «فتاة تستيفمد بالمحكمة للتخلص من زوجها» -4

 .155 :العدد ،الحدر

 صحيفة «زوجاهتم من يهربون ازواج –يف ظاهرة غريبة » -5

 .137العدد  ،«الصباحية»

العدد  «الحوادر»صحيفة  ،«سائقان وخادمة ي كلون عصابة» -6

1378. 
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 .7431العدد  «وائلاأل»صحيفة  «طفل يطلق اليفاو على والده» -7

 يقاضي مواطن» – «ابن يحاول ذبح والده ألغر  سبب» -8

 صحيفة «بميف دة زوجته على يعتدي زوج» –«الهيفدسية ال ئون وزاوة

 .1675العدد  ،الداو

الصحيفة )فسها  «شا  يعتدي على فتاة والمحكمة تغرمه» -9

 .752العدد، 

 صحيفة «لص يتلقى علقة ساخيفة على يد وؤساء ووزواء» -10

 .7441العدد  «ألوائلا»

وبتدبر هذه الممل الصحفية يت ح اهنا جمل فصيحة، استخدم فيها 

 الُكّتا  الصحفيون االبتداء باليفكرة، ليخدم اغراضهم البالغية امتية:

اإلثاوة والت ويق؛ ألن القاوئ سيتلهف لمعرفة التفاصيل  -1

 المتعلقة بالُمخَبر عيفه اليفكرة الذي ُذ ر يف عيفوان الصحيفة.

عامة، بالختصاو واإليماز، وهو امر مطلو  يف العيفاوين ا -2

 .بخاصةوالعيفاوين الصحفية 

استح او الحدر للقاوئ، وإخباوه بطريقة توهم و أن  -3

الحدر يقع يف هذه اللحظا ؛ لذا )مد ان جميع اليفكرا  جاء خربها 

مع  ،جملة فعلية ُصّدو  بالفعل الم اوع، وهو فعل يفيد االستمراوية
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حدار وقعت يف الزمن الماضي، فاستخدام الم اوع هيفا ان هذه األ

 .يًّاّظف توظيًفا بالغوُ 

وإذا بحثيفا )وهو امر ال داعي له( عن التسويغ اليفحوي لالبتداء 

د باليفكرة يف هذه العيفاوين الصحفية وامثالها، يف ضوء ما ذ ره اليفحاة، )م

 مسوغ ح هبا هذه الممل الصحفية، ان هيفاك مسوغا   ثيرة قد ُتَصحَّ 

ويبدو لي ان مسوغ الحدر غير  ،والفاعلية يف المعيفى ،)اإلهبام(

 المألوف او الخاوق للعادة، هو اقر  المسوغا  لهذه اليفكرا  الواودة

العباوا  الصحفية؛ ألن األحدار فيها غير مألوفة ومفاجئة  يف مثل هذه

للقاوئ، ولكن الفرق ان األحدار التي ذ ر  يف األخباو الصحفية 

ت بالفعل، إال اهنا احدار غير مألوفة ومفاجئة للقاوئ، اما وقع

األحدار التي وود  يف جمل اليفحاة وتمثيلهم فإن فيها مبالغة وابتعاًدا 

 .(1))بقرة تكلمت، وشمرة سمد ( :عن الواقع  ما يت ح من مثالهم

                                                           

 .448ص "المغيفي")ظر: ابن ه ام ا(  1)
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 والنتائج الخاتمة

سرده بعد دواسة البحث لقاعدة االبتداء باليفكرة، والوقوف على ما 

واإللمام بأقوال المعاوضين  ،اليفحاة من مسوغا  تميز االبتداء باليفكرة

إلى  لفكرة المسوغا ، توصلت الدواسة من القدماء والمحدثين،

 :اليفتائج امتية

فاقت  ،جمع اليفحاة مواضع  ثيرة يف مسوغا  االبتداء باليفكرة -1

 يف  مها العددي المواضع التي ذ روها يف اي حكم )حوي آخر.

األصول اليفحوية يف المملة االسمية ان يكون فيها المبتدا  من -2

معرفة، والخرب )كرة، وقد وقف اليفحاة يف مسألة تيفكير المبتدا من خالل 

 ما ذ روه من مسوغا ، ولم يعطوا مسألة تعريف الخرب اهتماًما يذ ر.

مسوغا  االبتداء باليفكرة بتحقق الفائدة اللغوية  يربط اليفحاة -3

لمتلقي، ولكن تحقق الفائدة ال يتقيد هبذه المسوغا ، بإعطاء الفهم ل

ي نط فقط يف االبتداء باليفكرة حيث يطلب  ذلك يف المبتدا  وال

المعرفة، والخرب اليفكرة، والفاعل اليفكرة، والفاعل المعرفة، بل يف 

  ا)ت مكو)اهتا. يًّاالمملة اليفحوية عامة ا

يف ابتدائها بذل اليفحاة جهًدا مقدًوا يف تتبع  الم العر   -4

باليفكرة، واثروا يف هذا دوسهم اليفحوي برصيد وافر من ال واهد القرآ)ية 

 وال عرية وحكم العر  وامثالها.
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احتاج اليفحاة إلعمال التقدير والتأويل يف بعض اليفصوص التي  -5

وجدوا فيها االبتداء باليفكرة؛  يما تصبح ضمن المسوغا  التي تميز 

 االبتداء باليفكرة.

تداء باليفكرة استثيفاءا  تميز االبتداء باليفكرة، مسوغا  االب -6

و ثرة هذه المسوغا  واالستثيفاءا  يعيفي فتح البا  واسًعا للمتكلم 

لالبتداء باليفكرة متى ما حقق له ذلك معيفى مفهوًما للسامع، او صادف 

 يقصده المتكلم. يًّاغرًضا بالغ

مما يزيد اال)فتاح واالتساع يف هذه القاعدة )وعية بعض  -7

مسوغا  التي ذ رها اليفحاة،  مسوغ اإلهبام ومسوغ الفاعلية يف ال

المعيفى، ومسوغ الحدر الخاوق للقاعدة، و ذلك مما يزيد اتساع 

 .القاعدة، قبول االبتداء باليفكرة بالتخّيل أللفاظ محذوفة تقّدو تقديًرا

ضير من استغيفاء المؤلفا  اليفحوية الحديثة عن سرد  ال -8

ا ميفها لليفاشئة؛ ألن ة، وبخاصة ما  ان موّجهً مسوغا  االبتداء باليفكر

المملة الصائبة،  حفظ هذه المسوغا  ليس هو المعين على استخدام

 دون غيرها.

ي يع يف عيفاوين األخباو الصحفية االجتماعية يف عصر)ا  -9

استخدام جمل اسمية فصيحة جاء فيها االبتداء باليفكرة؛ ليحقق هذا عدة 

عي للتفكير يف المسوغا  لتصحيح هذه مزايا لغوية وبالغية. وال دا

يطلب التسويغ طالما ان هذه الممل  األساليب الصحفية؛ إذ ييفبغي اال
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اعطت احكاًما يمهلها المتلقي، وعّبر  بأسلو  مماثل لكالم العر  

التي  ان االبتداء باليفكرة عيفدها ممااًل متسًعا يصعب حصره، وتقييده 

 بمسوغا  معييفه تحكمه.

 التوصيات:

ى مممع اللغة العربية على ال بكة العالمية، وغيره من دعاة عل -1

مسوغا  االبتداء باليفكرة،  التيسير يف القواعد اليفحوية ان يتأملوا قاعدة

، يف يًّااو جزئ يًّاويقرووا اإلبقاء على هذه القاعدة او االستغيفاء عيفها  ل

ضوء جدوى  ل المواضع التي ذ رها اليفحاة؛  ي تكون معييفًا على 

 الستخدام الصحيح ألساليب اللغة او عدم جدواها يف هذا األمر.ا

سين والباحثين يف اليفحو ان يتخذوا بعً ا من اوعلى الد -2

مماالهتم التطبيقية يف الممال اإلعالمي  الصحافة؛ ليكون يف هذا وبط 

بين القاعدة اليفحوية واستخدامها يف األساليب المعاصرة سواء باالتفاق 

خالفتها، مما يحقق الموا بة والتمدد يف البحث مع احكامها او بم

 اليفحوي يف اساليب اللغة.

إن صدو  دعوة من جهة ما لالستغيفاء عن قاعدة مسوغا   -3

فقد تكون دعوة صحيحة، ولكن ييفبغي عدم التفريط يف  ،االبتداء باليفكرة

 الثروة اللغوية واألدبية التي حوهتا شواهد اليفحاة يف هذه القاعدة.
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صادر والمراجعقائمة الم  

: هن(769عبدالرحمن،    بن )هباء الدين عبداهلل ابن عقيل -1

القاهرة:  .محمد محيي الدين :تحقيق ،«شرح ألفية ابن مالك»

 م.1999داو النار، 

لسان »: هن(711  ،)جمال الدين ابو الف ل ابن ميفظوو -2

تحقيق: عبداهلل علي  بير وآخرون، القاهرة: داو  ،«العرب

 المعاوف )د. (.

شرح » :(هن686  ،مالك بن محمد بن بدو الدين)ابن اليفاظم  -3

 ،الحميد تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد ،«بن مالكاألفية 

 م.1998 ،، بيرو : داو الفكر1ط

 :هن(761ه ام األ)صاوي،   بن جمال الدين)ابن ه ام  -4

تحقيق: محمد محيي  وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،أ

 هن.1415 ،المكتبة العصرية :بيرو نننن  الدين. صيدا

تحقيق: مازن  ،«مغني اللبيب عن كتب األعاريب» :ابن ه ام -5

بيرو : داو الفكر،  ،1ط المباوك ومحمد علي حمد اهلل،

 .م1988 بيرو :

شرح »: هن(643  ،علي بن يعيش بن موفق الدين) ابن يعيش -6

 بيرو : عالم الكتب )د. (. .«المفصل
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شرح » :(محمد بن و الدين علياألشموين )ابو الحسن )و -7

 ،داو الكتب العلمية :بيرو  .«األشموين على ألفية ابن مالك

 م.1998، 1ط

 م1958 بيرو : داو صادو، ،«الديوان»امرؤ القيس  -8

شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن » :خالد األزهري -9

 بيرو : داو الفكر )د. (. .«مالك

   ،سناباذياإلالحسن  بن وضي الدين محمد) الرضي -10

بيرو : داو الكتب  ،«شرح كافية ابن الحاجب» هن(:686

 .م1988، 1ط ،العلمية

 :تحقيق .«الكتاب»قيفرب(:  بن عثمان بن سيبويه )ابو ب ر عمرو -11

 )د. (. ،1داو الميل، ط عبد السالم هاوون. بيرو :

همع الهوامع يف »: (هن911   ،السيوطي )الحافظ جالل الدين -12

 داو المعرفة )د. (. :بيرو . «شرح جمع الجوامع

حاشية الصبان »: (هن1206   ،علي الصبان بن محمد) الصبان -13

. بيرو : داو 1ج ،«مالك على شرح األشموين على ألفية ابن

 م.1997 ،1الكتب العلمية، ط

 القاهرة: داو المعاوف، )د.  ( «النحو الوايف» :عباس حسن -14
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داو  قاهرة:ال .«النحو الواضح» :علي الماوم ومصطفي امين -15

 م2010 قباء الحديثة،

األودن: داو الفكر  .«معاين النحو» ي:فاضل صالح السامرائ -16

 م2011والثقافة، 

 .«المقتضب»(: هن285يزيد،    بن ابو العباس محمد) المربد -17

القاهرة: لميفة إحياء  .محمد عبد الخالق ع يمة :تحقيق

 م.1994 ،النار

، 2ط الم الكتب،ع القاهرة: .«النحو المصفى» :محمد عيد -18

 م2009

، القاهرة: 4ج ،«يف أصول اللغة» :مممع اللغة العربية القاهري -19

 م.2003، 1مؤسسة داو ال عب للصحافة والطباعة واليف ر، ط
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(4) 

اضطرابات تطبيق القواعد على 

األساليب العربية المعاصرة لدى 

 غير الناطقين بالعربية:

ات امعجلاختبار مستوى طالب السنة الثانية ا»

 «واملعاهد الصينية أمنوذًجا

 

 مصطفى محمود حسين شعباند. 

 

  حاصـــل علـــى دكتـــوراه، تخصـــص النحـــو

ــوم ــة دار العل ــن كلي ــروض م ــرف والع  -والص

ممتــاز مــع "م، بتقــدير 2015جامعــة القــاهرة 

ـــــى ـــــة الشـــــرف األول عـــــن رســـــالته  "مرتب

اعتراضات أبـي علـي الفارسـي علـى النحـاة "

 ."وأثرها يف الخالفين

 كليـة ها، يف س اللغة العربية وآدابهـا بقسـممدر

 شــمال–جامعــة القوميــات -اللغــات األجنبيــة

 م حتى اآلن.2013 عام من ،الصين غربي

 



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
190 

 

دى غري املعاصرة ل عربيةال يباضطرابات تطبيق القواعد على األسال

 الناطقني بالعربية:

اختبار مستوى طالب السنة الثانية بالجامعات والمعاهد الصينية »

ا  .«أنموذجا

 

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دواسة ظناهرة منن ابنرز الظنواهر التني تواجنه 

واقع تعليم اللغة العربية يف جامعا  الصين وهني ظناهرة االضنطرا  يف 

إسننقاط قواعنند اليفظننام اللغننوي العربنني المصننطلح عليننه علننى األسنناليب 

ه منن العربية المعاصرة وتطبيقها عليه من حيث المفردا  ومنا تخ نع لن

)ظام النادف والت ناد، ومنن حينث النا ينب ومنا تخ نع لنه منن )ظنام 

القواعد اليفحوية، ويقوم البحث على دواسة )ماذج من اختبناو المسنتوى 

الرابننع للغننة العربيننة الننذي يلتحننق بننه طننال  السننيفة الثا)يننة علننى مسننتوى 

 عموم جامعا  الصين ومعاهدها.
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 المقدمة
اطقين بغيرها م كلة َقمييفة بالوقوف يواجه تعليم اللغة العربية لليف

عليها وبحث ظواهرها، وهي م كلة االضطرا  يف تطبيق القواعد على 

األساليب المعاصرة على المستويين اإلفرادي والن يبي من جهة، 

المعلمين والمتعلمين،  ىاسبا  الوقوع يف تلك الم كلة لد ودواسة

يف تطبيق القواعد  االضطرابا والبحث عن آليا  حقيقية تعالج تلك 

من جهة اخرى، ضرووة ا)ه يتعلم لغة متباييفة القوالب يف واقعها 

المعاصر، قالب فصيح )موذجي يستخدم يف اللغة اإل) ائية األدبية، 

وقالب وسمي يستخدم يف الكتابة الرسمية  الخطب و)حوها، وقالب 

 خليط من لهما  مختلفة تستخدم يف الحياة اليومية بين اليف
ٍّ
اس، عامي

ُأ هبذا يرها على تعلم العربية فإ)ه ُيفموحييفما ُيقبل متعلم اللغة اليفاطق بغ

التباين ال ديد؛ حيث يتعلم لغًة يف قاعة الدوس تختلف يف مستواها 

وقواعدها عن اللغة التي يتحدر هبا العر  يف شواوعهم واسواقهم 

ووسائل تواصلهم االجتماعي، فيمثل ذلك صدمة تتسبب يف اضطرابه 

 على مستويا  اللغة  افة.

وقد الحظت يف فنة عملي يف المامعا  الصييفية ان التدويبا  

واألسئلة التي تحفل هبا الميفاهج واالختباوا  لم تكن هي األخرى 

بمعزل عن االضطرا  والتذبذ ، إذ وجد)ا يف احايين  ثيرة ان واضع 
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ض االمتحا)ا  والتدويبا  لم يكن عيفده تصوو واضح عن طبيعة بع

ق ايا اللغة،  ق ية النادف، وميفه على سبيل المثال إيراد بعض 

المنادفا  اللغوية وإلزام الطالب باختياو احدها من غير ما فرق حقيقي 

معممي يمعل اختياو ذلك المرادف اولى من اختياو غيره، األمر الذي 

ادى بدووه إلى إحدار اضطرا  يف صفوف معلمي اللغة العربية، 

ين لم يدوسوا يف جامعا  عربية ولم يمكثوا زميفًا  افًيا وبخاصة الذ

ليمعلهم يميزون بين القوالب المتباييفة التي ا)صهر  فيها اللغة 

ويفرقون بين ما تمري عليه القواعد من األساليب المعاصرة وتتسع له 

وبين ما ال يمكن إجراء القواعد عليه، و)تيمة لهذا  له يمد الطالب 

لة من االضطرا  بين اضطرا  المعلم واضطرا  )فسه واقًعا يف حا

 االختباو.

وقد استهدف الباحث يف تلك الدواسة ان يستملي اسبا  

االضطرابا  يف تطبيق القواعد لدى الطال  من غير اليفاطقين بالعربية، 

و ذلك لدى المعلمين من خالل الما)ب التطبيقي الذي خصصه 

لرابع للغة العربية الذي البحث لدواسة )ماذج من اختباو المستوى ا

يلتحق به طال  السيفة الثا)ية على مستوى عموم جامعا  الصين 

 ومعاهدها.
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 الدراسات السابقة
ا إذا ما قوو)ت بغيرها  تعد الدواسا  السابقة يف هذا الحيز ضئيلة جدًّ

من الموضوعا ، حيث وقفت على بحثين احدهما وسالة للد توواه 

سة تحليلية لْلخطاء اللغوية م(، دوا2001)محمود، سوسن، )

التحريرية للطلبة الصييفيين،  لية امدا  والعلوم اإل)سا)ية، معهد 

بيرو (، وامخر بحث يف مؤتمر علمي )جييفغ و، -امدا  ال رقية

 م(، تعليم )طق األحرف العربية للطلبة الصييفيين:2011ت ا)غ، )

، آفاق صعوبا  وحلولها، المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية

م(، و الهما يبحث يف إطاو 2011ديسمرب  6-5وتحديا ، ماليزيا، 

خاوج عن إطاو بحثي وموضوعه وهدفه، األمر الذي دفعيفي إلى طرح 

موضوع الدواسة للبحث والميفاق ة هبدف استمالء االضطرابا  يف 

تطبيق القواعد يف واقع اللغة المعاصر، ومحاولة إيماد حلول عملية 

كال  التي تكرو  ب كل ملحوظ يف حقل الدواسا  لتميفب هذه الم 

 العربية الصييفية.
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 المبحث األول

 مدى إمكانية تطبيق القواعد النحوية على األساليب المعاصرة

تختلف اللغا  بع ها عن بعض من حيث األ)ظمة الثالثنة الرئيسنة: 

اليفظننام الصننويت، واليفظننام الصننريف، واليفظننام اليفحننوي، وهننذا االخننتالف 

يكننون محنندوًدا إذا  ا)ننت اللغننا  م ننتقة مننن اصننل واحنند،  يمكننن ان

 الفر)سية، واإليطالية، واإلسبا)ية، والربتغالية، فمميعها م تق من اللغة 

الالتييفية،  ما ا)ه يمكن ان يتعاظم حتى يبلغ ميفتهاه باليفسبة للغا  التي ال 

 ومننن ثننمَّ بيفننى ؛عالقننة م ننن ة بييفهننا،  الصننييفية، واإل)مليزيننة، والعربيننة

الباحثون على هذا قولهم: إن داوس اللغة األجيفبية يواجه صعوبة ا رب يف 

تعلننم اللغننة إذا  ا)ننت وجننوه االخننتالف بييفهننا وبننين لغتننه األصننلية  ثيننرة 

 .(1)وجوهرية

واللغننة العربيننة مننن اللغننا  التنني يتسننم الهيكننل البيفيننوي لقواعنندها 

اليفحوينننة بخصنننائص اوبعنننة: )الموضنننوعية، وال نننمول، والتماسنننك، 

. فالموضوعية تتحقق باالستقراء اليفاقص، وب بط )تائمه، (2)واالقتصاد(

                                                           

م(، اللغا  األجيفبية تعليمها وتعلمها، مملة عالم 1988خرما، )ايف، علي حماج، )(  1)

 (.89-88: 126الكويت، )-لس الوطيفي للثقافة والفيفون وامدا المعرفة، المم
م(، األصول، دواسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عيفد العر ، 2000حسان، تمام، )(  2)

 (.60-57: 2داو عالم الكتب، )ط
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وتوثيقننه اطننراد تلننك اليفتننائج يف الظنناهرة موضننوع االسننتقراء، وال ننمول 

يقت نني القينناس الننذي يتحننتم معننه ا)طبنناق )تننائج اليفحننو المسننتمدة مننن 

الميفقننول علننى غيننر الميفقننول..، امننا التماسننك فننيخلص ألمننرين: عنندم 

هبام والتصيفيف، واما االقتصاد فيعيفي اعتبناو األصنيفاف ال التيفاقض او اإل

)القاعدة( عن الكالم يف  األفراد، اي االستغيفاء بالكالم يف الحكم ال امل

احكام المفردا   ل ميفها على حدة ضرووة ان المفردا  ال تقنع تحنت 

 .(1)الحصر..

تاويخ وقد اسُتِقيِت القواعد واسُتيفبطت من لغة هذه الفنة المبكرة يف 

العربية، وتمسك اليفحاة هبذه القواعد وفرضوها على  ل األجيال التالية، 

واصبح المتعلم امن والمتكلم بالعربية ُمطالًبا يف قواعد العربية بنااللتزام 

وترتنب علنى ذلنك ان المتكلمنين بالعربينة  بقواعد هنذه الفننة الزميفينة..

تعمال العْفويِّ العربينَة الفصحى وفًقا لقوا)ين تطوو اللغا  تر وا يف االس

ووا أل)فسننهم لغننة للتعامننل اليننومي  الفصننحى لليفحنناة وقواعنندهم، وطننوَّ

والخطا  التلقائي صاو  هذه اللغة لهم سنليقة يق نون هبنا مصنالحهم 

ويتخنناطبون فيمننا بيننيفهم، واخننذ  هننذه اللغننة تبتعنند شننيًئا ف ننيًئا عننن 

                                                           

م(، القاعندة اليفحوينة: دواسنة )قدينة تحليلينة، 1990عبد الغيفي، احمد عبد العظنيم، )(  1)

 (.10-9: 1يف ر والتوزيع، )طداو الثقافة لل
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وبمنا تيف نأ . و(1)الفصحى حتى صناو لندييفا منا يعنرف بناالزدواج اللغنوي

ترا يب يف اللغة المعاصرة لها اصل ُتردُّ إلينه  مرياهننا ممنرى ال نرووة 

ال ننعرية مننثاًل، وقنند صننوبت الممننامع اللغويننة  ثيننًرا مننن األسنناليب 

 والنا يب بيفاًء على هذا األصل.

وعلى سبيل المثنال صنوَّ  مممنع اللغنة العربينة القناهري يف  تنا  

م مننا يقننر  مننن ثالثمئننة 1987إلننى  1934األلفنناظ واألسنناليب مننن 

، (3)«حندر هنذا اثيفناء  نذا»، و(2)«فعلنت  نذا وغًمنا عيفنه»اسلو ، ميفها: 

، (5)«فننالٌن خطيًبننا احسننن ميفننه  اتًبننا»، و(4)«هننو امخننر، وهنني األخننرى»و

إلنى غيرهننا منن األسناليب المعاصننرة التني اجازهننا  ..(6)«لعنب دوًوا..»و

مسنتيفد منن قيناس او  المممع وصنوَّ  اسنتعمالها معتمنًدا يف ذلنك علنى

 سماع او علة او واي ميففرد.

                                                           

م(، اللغنة العربينة ودوو القواعند يف تعليمهنا، حولينا   لينة 1984حماسة، محمد، )(  1)

 (.82-81: 14داو العلوم، جامعة القاهرة، )
القننننراوا  المممعيننننة يف األلفنننناظ  ،م(1989مممننننع اللغننننة العربيننننة بالقنننناهرة، )(  2)

 (.103امة ل ئون المطابع األميرية، )م، الهيئة الع1987إلى  1934واألساليب، من 
 (.104المصدو السابق، )(  3)
 (.125المصدو السابق، )(  4)
 (.132المصدو السابق )(  5)
 (.195المصدو السابق )(  6)
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وا)طالًقا من تلك الر يزة يمكن للقواعد اليفحوية ان تستوعب ما يرد 

 يف اللغة المعاصرة بيفاء على األسس امتية:

 اًلعتماد على القياس: -1

ولنذلك عمند  ؛فإن اصل وضع اللغة ليس محيًطا بألفاظهنا وترا يبهنا

ت بط ما وصلهم منن اللغنة ليحكمنوا هبنا منا اليفحويون إلى تقعيد قواعد 

ومنن ثنمَّ يتبنين اهمينة القيناس يف  ؛يستعمله اليفاس بعد عصوو االحتماج

جعل اللغة تستوعب ما يمدُّ على السيفة المتكلمين واقالم الُكتَّنا ، فهنو 

ولذلك وضع اليفحاة قاعدة  ؛دليل معترب من ادلة اليفحو، واصل ُيرجع إليه

لى قياس لغة العر  من لغا  العر  الم هووة اليفاطق ع :تيفص على ان

، وقد اعتيفى مممع (1)ذ رها ابن جيفي يف الخصائص ،مصيٌب غير مخطئ

القاهرة هبذا األصل  ثيًرا، وبيفى قراوا   ثيرة على قبول القياس يف صيغ 

وترا يب اوقفها  ثير من العلماء المتقندمين علنى السنماع او  ا)نت ممنا 

                                                           

م(، الخصنائص، تحقينق محمند علني اليفمناو، داو الكتنب 1952جيفي، عثمنان، )ابن (  1)

 (.2/12: 1المصرية، )ط
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تسعين قراًوا ذهب فيها المممع إلى مند القيناس  اختلفوا فيها فماء قرابة

 .(1)واجاز  ثيًرا من التعبيرا  المعاصرة بيفاء على القياس

ها مممننع القنناهرة لتننذليل ذومننن السياسننا  الت ننريعية التنني اتخنن

العقبا  امام المصطلحا  واألساليب والنا يب المعاصنرة منا جناء يف 

ه ان ييفظنر يف قواعند اللغنة ان لن :هن1353الالئحة الداخلية للمممع سيفة 

فيتخيننر إذا دعننت الحاجننة او ال ننرووة مننن آواء ائمتهننا مننا يوسننع دائننرة 

 .(2)اقيستها، لتكون اداة سهلة للتعبير عن المقاصد العلمية وغير العلمية

 اًلعتداد بالمسموع القليل: -2

ما من شك يف ان اليفحاة يبيفون قواعدهم علنى الكثينر المطنرد ال نائع 

العر ، ويعربون عن )قي ه بالقليل، وباليفنادو، وبال ناذ،  من مسموعا 

فأخذوا من اليفصوص بمنا يوافنق القواعند التني اسنلمتهم إليهنا األقيسنة، 

 مواما بقية اليفصوص فقد التزموا بالمحافظة عليهنا جنزًءا منن الننار ولن

يميزوا مراعاهتا يف األقيسنة والقواعند، غينر ان احنًدا لنم يتسننَّ لنه تعينين 

                                                           

م(، القراوا  اليفحوية والتصنريفية لمممنع اللغنة 2003سعود، ) بن العصيمي، خالد(  1)

 عنام والسنتين الحادينة الندووة هناينة إلنى -وتقويًمنا ودواسنة جمًعنا–العربية بالقناهرة 

 (.664-663: 1ط) حزم، ابن التدمرية، داو م،1995-هن1415
اللغنة  م(، مممع اللغنة العربينة يف ثالثنين عاًمنا، مممنع1966عالم، محمد مهدي، )(  2)

 (.129: 1الهيئة العامة ل ئون المطابع األميرية، )ط-العربية بالقاهرة
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لقليل والكثير، والذي ال شكَّ فيه ان ما خالف الكثينر يف مسنألة منا  مية ا

 .(1)يعدُّ قلياًل 

 اًلعتماد على أسهل اآلراء: -3

ييفطلق اليفحناة يف اسنتيفتاجاهتم و)تنائمهم منن اختيناوا  وترجيحنا  

تيفبيفي على اعتباوا  متباييفة، فميفهم من يرجح لسماع مطنرد، ومنيفهم منن 

ومنيفهم منن ينرجح لعلنة منؤثرة معتنربة،  يرجح لقياس جلي ظناهر القنوة،

و)رى و)سمع  ل يوم عن )داءاٍ  ودعناوى للتيسنير والتبسنيط يف اليفحنو 

العربننني وييفزعنننون يف تمننناوهبم إلنننى اختيننناو النننراي األسنننهل واأليسنننر 

الميفاسننب الحتياجننا  اللغننة المعاصننرة وضننروواهتا، فننال جننرم ان بيفننت 

 ي األيسر والميفزع األسهل.الممامع اللغوية  ثيًرا من قراواهتا على الرا

 اًلعتماد على التوليد اللغوي: -4

والتوليد اللغوي وسيلة من وسائل التوسع يف االستعمال، ويكنون يف 

الوضننع،  المفننردا  والنا يننب، فمننن وسننائل التولينند يف المفننردا :

واالشننتقاق، والتصننرف، والن يننب، واليفحننت، والتعريننب..، وميفهننا يف 

را ، التقنننديم والتنننأخير، النننذ ر والحنننذف، النا ينننب والممنننل: اإلعننن

                                                           

م(، اصول التفكينر اليفحنوي، داو غرينب للطباعنة واليف نر 2006ابو المكاوم، علي، )(  1)

 (.238-237: 1والتوزيع، )ط
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، ولننو اقتصننر)ا يف األلفنناظ علننى مننا اسننتعمله (1)والت ننمين، والن يننب،

العر  العاوبة والمستعربة حمر)ا واسًعا وعسر التكلم بالعربية على من 

بعدهم، ولوال هذه القاعدة لعمز)ا عن التعبير عن المخنعا  الحديثنة: 

ب املي، واليفاسوخ، والمذياع، وهني  لهنا  الطائرة، والسياوة، والحاس

، ومن هيفنا يمكنن اسنتيعا  (2)لم تستعملها العر  العاوبة وال المستعربة

 ثير من األساليب ال نائعة والنا ينب المعاصنرة منع مراعناة التوصنيف 

 الصحيح للقاعدة التي تيفطبق على األسلو  المدووس.

                                                           

م(، المملننة العربيننة والمعيفننى، داو ابننن حننزم، بيننرو ، 2000السننامرائي، فاضننل، )(  1)

 (.236-221: 1)ط
م(، معنننايير التصنننويب يف العربينننة، وؤينننة )قدينننة 2015المغربننني، احمننند عبننند اهلل، )(  2)

 (.23: 1تأصيلية، دائرة ال ئون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، )ط
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 المبحث الثاين

 واعد لدى المتعلمينأسباب اًلضطرابات يف تطبيق الق

مننا مِننن شننكٍّ يف ان حقننل تنندويس العربيننة لليفنناطقين بغيرهننا ال يفتننأ 

بوصنفها يتمخض عن جديد من الم كال  التي تواجه متعلمي العربينة 

يكمن يف تطبيق قواعدها من الصعوبا  والعقبنا  منا ال يتنوفر  ،ثا)يةً  لغةً 

احد يف القواعد يف غيرها من اللغا ، السيما والعربية ليست على )مط و

ومن ثمَّ ييفبغني ان )تحنرى الدقنة يف  ؛فهيفاك مذاهب )حوية معتربة متعددة

لنا يب واألساليب، واألخذ يف االعتباو اهنا لمعياو التخطئة والتصويب 

 قد تتمه على مذهب صحيح قاعديًّا و)ظريًّا.

وقننند الحظنننت ان اضنننطرا  طنننال  اختبننناو المسنننتوى الرابنننع يف 

يمنثالن العمنود الفقنري  هدها قند بنرز يف مسنتويينجامعا  الصين ومعا

 للبيفاء اللغوي الكامل يف اي لغة من اللغا :

 مستوى اإلفراد -مستوى التركيب 

: مستوى التركيب:  أوًلا

وهذا اليفوع من مستويا  اللغة يدخله اضطرابا  شتى جراء منا يقنع 

هوله عن وجه آخنر فيه الُمْمَتِحُن من مالحظته وجًها تر يبيًّا او إعرابيًّا وذ

او ا ثر ال يمكن الحكنم علينه بالخطنأ بحنال منن األحنوال، وُيفسنر هنذا 

تحلينل الن ينب ومعادالتنه النذي الضطراَ  ذلنك التعقيند يف اسناليب ا

يحندر خنالل  وصفه األستاذ الد توو فخر الدين قباوة بالت نليل حينث
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ع معنين العمليا  التحليلية اساليب التعبينر عنن العيفصنر الواحند يف موقن

ه يتخذ ليففسه اسلوًبا  ووظيفة محددة، فنى  ل مدوس او مؤلِّف او موجِّ

نا او اسنناليب متعننددة ال ضننابط لهننا وال حنندود لهننا، وبننذلك يتلقننى  خاصًّ

الطالنننب المتخصنننص يف هنننذا العلنننم صنننوًوا متباييفنننة منننن األسننناليب 

ا والنا يب، ويتعذو عليه الممنع بييفهنا، ليتخنذ ميفهنا فهًمنا دقيًقنا واسنلوبً 

معيَّيفًا، ثم يصف الند توو قبناوة هنذه الظناهرة بأهننا شنبيهة بمنا عرفنه بنين 

الطننال  الصننييفيين ميفننذ ثالثننين سننيفة؛ إذ سننمعهم يعننربون عننن ذلننك بمننا 

تسننعفهم بننه الننذا رة والخننربة مننن ترجمننا  للمصننطلحا  والمفنناهيم 

 .(1)واألحكام والتعابير

بين الطنال  فالمالحظ ان هذه الم كلة تواجه واقع الدوس العربي 

الصننييفيين قبننل ثالثننة عقننود ولمننا تمنند طريقهننا للحننل حتننى اليننوم، ومننن 

خننالل اليفمنناذج التاليننة سيت ننح حمننم الم ننكلة وضننرووة العمننل علننى 

إيماد حلول فاعلة سريعة لتلك االضطرابا  المنتبة عليها، وقند آثنر  

ان اوصد اليفمناذج األ ثنر تكنرًوا يف اختبناوا  المسنتوى الرابنع وميفناهج 

عليم العربية يف جامعنا  الصنين، وقند غ  نت الطنرف عنن  ثينر منن ت

اليفمنناذج حتننى ال يت ننخم البحننث ويخننرج عننن هدفننه، وقنند ودد  هننذا 

 القسم إلى )وعين من األسئلة:

                                                           

قباوة، فخر الدين، الميفهمينة يف إعنرا  القنرآن الكنريم، مملنة البحنور والدواسنا  (  1)

 (.105-104: 9القرآ)ية )
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النوع األول: أسئلة يقع اًلضـطراب فيهـا بسـبب تخييـر الطالـب بـين 

، خيارات فيهـا تركيبـان صـحيحان جـائزان محـتمالن وإن اختلفـا وظيفـةا 

 ومن أمثلته:

 نائب المفعول المطلق والتمييز(:) تخيير الطالب بين -1

 مثال:

)تيمة لمماوسة سياسة اال)فتاح، اصبح اليفاس يعتقدون اعتقاًدا ان -

زمن غير بعيد  يف .....() الصين سوف تدخل صفوف الدول المتقدمةِ 

ا.  جدًّ

 .(1)مقتصدةً  -د ،اقتصاًدا -ج ،اقتصادٌ  - ، ْقتَِصاِديًّاا-ا

ففي ميفهج الطالب يدوس يف مثل هذا المثال ان )اقتصاديًّا( ُتعر  

الدول  تمييًزا، والصوا  اهنا )ائبة عن مفعول مطلق والتقدير: )..

المتقدمة تقدًما اقتصاديًّا(، فيطلب الُممتِحن من الطالب اختياو 

)اقتصاديًّا( للموا  الصحيح، يف حين ان الصوا  ان )اقتصاًدا( هو 

فاالضطرا  حاصل من وجهين؛ احدهما: الغلط يف توصيف  التمييز،

القاعدة بمعل )اقتصاديًّا( تمييًزا دون )اقتصاًدا(. وامخر: الممع بين 

اختياوين صحيحين من حيث الن يب، فيموز لك ان ُتدخل يف الن يب 

                                                           

يف جميع البحث تدل على اهننا  لهنا إجابنا   المخطوط تحتهاحظة: االختياوا  مال(  1)

 محتملة جائزة يف هذا السؤال.
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)اقتصاديًّا( إذا  يفت تريد )ائب المفعول المطلق، ويموز لك ان ُتدخل 

 ( إذا  يفت تريد التمييز.فيه )اقتصاًدا

 تخيير الطالب بين )الحال المفردة والتمييز(: -2
 مثال:

 .)....(لما سمع حسن هذا الخرب الساّو  اد يطير  -

 .َفِرًحا -د /َفَرًحا -ج /َفَرٌح  - /َفِرٌح  -ا

يختلف الحال عن التمييز بأن األول م تقٌّ غالًبا والثاين جامٌد غالًبا، 

، (1)«من»والتمييز على معيفى  ،«يف»حال على معيفى ويفرقون بييفهما بأن ال

فمعيفى ) اد يطير َفَرًحا( اي: من الفرح و)َفَرًحا: تمييز( وهو اسم جامد، 

ومعيفى ) اد يطير َفِرًحا( اي: يف َفَرٍح، و)َفِرًحا: حال( وهو م تق، فعالَم 

يأيت الممتحن هبما يف ممموعة اختياوا  و الهما جائز ممكن، ولم 

 يًئا سوى إلحاق االضطرا  بذهن الطالب.يستفد ش

 تخيير الطالب بين )الحال شبه الجملة والتمييز(: -3
 مثال:

 .)....( عيفدما وصليفي هذا الخرب الساّو فاض قلبي-

 .َسَعاَدةٍ  يف –د  /سعادةٍ ل –ج  /سعادةً  –   / سعادةٌ  –ا 

                                                           

م(، الموجز يف قواعد اللغة العربية، داو الفكر، بينرو ، )ط: 2003األفغاين، سعيد، )(  1)

268.) 
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 لٌّ من الحال والتميينز اسنم ف نلة )كنرة ميفصنوبة، ولكنل ميفهمنا وظيفنة 

من احدهما يختلف عن امخنر، فالحنال  ا)ية يف الن يب، لكن الغرضبي

يبين هيئة صاحبه، اما التمييز فتتيفوع وظائف التبيين فيه، فننى الُممنتِحن 

هيفننا ي ننع الطالننب يف م ننيق يتعننين عليننه اختينناو احنندهما، ويف المثننال 

المننذ وو إذا اود  بيننان هيئننة القلننب يف َفْيِ ننه فننال شننك ان )يف سننعادٍة( 

ستكون االختياو األمثل؛ إذ هي متعلقة بمحذوف حنال، ومثلنه يف البينان 

اما إذا اود  التبينين النذي هنو إزالنة . (1)(يئ جب حب خب )القرآين: 

)فاض( إلى )القلنب( فنذلك منن وظيفنة  اإلهبام الحاصل من )سبة الفعل

التمييز الذي يأيت ليزيل إهبام تلك اليفسبة، وهو )سعادًة( فهو تمييز محول 

فاعننل، والتقنندير: فاضننت سننعادة القلننب، وتعيننين احنند االختينناوين  عننن

مهمننة يحننددها مقصننود المننتكلم ال السننياق فكيننف تسننيفى للُممننتِحن ان 

 يصوغ سؤااًل  هذا؟

 تخيير الطالب بين )الحال والمفعول ألجله(: -4
 مثال:

 .وواء الع ب والماء )....(الصحاوى  يف ان البدو يتيفّقلون -

 .ُسعاةً  -د /َيْسِعينَ  -ج /ًياَسعْ  -  /َيْسَعى -ا

                                                           

 .29سووة الذاويا : امية (  1)
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)َسْعًيا( بيفاًء على ا)ه  فهيفا القواعد التي دوسها الطالب تميز له اختياو

مفعول ألجله وعلة الفعل، و ذلك تميز له اختياو )ُسَعاًة( بيفاًء على ا)ه 

حال ُيبين هيئة صاحبه، وال ُمعيِّن ألحدهما سوى ضمير المتكلم 

 لطالب البتة.وقصده وهو ما لن يطلع عليه ا

 تخيير الطالب بين )الفعل المضارع والماضي(: -5
 مثال:

ضاُ   - غرفة العمليا  قبل وصول سياوة  )....( ا)ت الممرِّ

 اإلسعاف.

زُ  -ا ُزونَ  -  /ُتَمهِّ ْزنَ  -جنن  /ُتَمهِّ زْ  -د /ُيَمهِّ  .نَ َقْد َجهَّ

فهيفا خيَّر الطالَب يف تر يب  هذا بنين اختيناوين صنحيحين بنال شنك 

تملها السياق وال يفرق المراَد مِْن غيره سوى قصد المتكلم، فإ)ك إذا يح

ْزَن(، وهنو  اود  حكاية حال الماضي  أ)ه يقع امن فلك ان تختاو )ُيَمهِّ

اسننلو  شننائع يف  ننالم العننر  مطننرد يف اسنناليبهم، وميفننه قولننه تعننالى: 

.، وإن  يفننت ترينند تحقننق وقننوع (1)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

ان تأيت بالماضي مسبوًقا بنن)قد(، وهنو يف ال نيوع الفعل يف الماضي فلك 

 واالطراد بميفزلة األول.

                                                           

 .82سووة الحمر: امية (  1)
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النوع الثاين: أسئلة يقـع اًلضـطراب فيهـا بسـبب تخييـر الطالـب بـين 

خيارات فيها تركيبان أو أكثر صحيحان متحدان وظيفةا وإن اختلفا ُرتبـةا، 

 ومن أمثلته:

 تخيير الطالب بين تراكيب متماثلة يف المعنى: -1
 :مثال

 يعرف حقيقة األمر. )....(لنم يتكلم شيًئا  -

 َا)َّهُ  إاِلَّ  -د /َمَع َا)َّهُ  -ج /على َا)َّهُ  -  /بَِرْغِم َا)َّهُ  -ا

يف ذلننك المثننال ح نند )ظننائر دون اد)ننى )ظننر فيمننا بييفهننا مننن تماثننل 

وتقاو ، فما )برغم ا)ه( يف المعيفى إال )مع ا)ه(، وليس هيفاك ما يميفع من 

يف مثل هذا الموضنع ايً نا علنى االسنتثيفاء الميفقطنع؛ ألن صحة )إال ا)ه( 

معرفته لحقيقة األمر ليست من جيفس امتيفاعه عن الكالم. و ال الوجهين 

ممكن سائغ صحيح اختياوه يف هذا المثال، ومع ذلك لم ييفتبنه الممنتحن 

 لمثل ذلك.

 تخيير الطالب بين المصدر وصيغ مشتقة منه: -2

 مثال:

)....( ا حتى ا)مح وا)ال ا ممتهدً ك ذ يًّ  م اتميفى ان ا ون مثل -

 .الدوجا 

 عالي -د /َاْعَلى -ج /ُعْلَيا -  /ُعُلوّ  -ا
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وهيفا )لحظ تيفوًعا يف الصيغ المائزة من حينث القواعند اليفحوينة، فنال 

( مننن حيننث المعيفننى والقاعنندة، عليننه إن هننو اختنناو المصنندو )ُعُلننوّ لننوم 

ن الطالنب النذي علنى و ذلك ال ضير إن اختاو اسم الفاعل)عنالي(، لكن

وعننني ُمننندوك للقواعننند يعننني ان الممنننتحن يريننند ميفنننه ان يختننناو صنننيغة 

التف يل، وهيفا يقع الطالب يف مأزق آخر؛ إذ علم من مقت ى القواعد ان 

اسم التف يل إذا ُاضيف إلى معرفة جاز استعماله اسنتعمال الممنرد منن 

اء، والهيفنداِن اف نُل يف اإلفراد والتذ ير، فتقنول: هيفنُد اْفَ نُل اليفَِّسن )(ال»

اليفَِّسنناِء، والِهيفْننداُ  اف ننُل اليفَِّسنناِء، وجنناز اسننتعماله اسننتعمال المقننرون 

فتتعين المطابقة لما قبلنه، فتقنول: هيفنُد ُفْ نَلى اليفِّسناء، والهيفنداِن ؛ «ال»بن

)اعلنى(  ، وبيفاء عليه فكل منن(1)ُفْ َلَيا اليفَِّساِء، والهيفداُ  ُفْ َلَياُ  اليفَِّساءِ 

ا( صنحيح ال شنية فينه تأسيًسنا علنى هنذه القاعندة، فيمنوز لنك ان و)ُعلي

 ا)ال اعلى الدوجا ، وُعلَيا الدوجا . :تقول

 تخيير الطالب بين صيغ مشتقة مختلفة: -3
 مثال:

 )....(ال تعيفي المحافظة على الوقت ان تكون الحياة  ّلها  -

 بالعمل.

                                                           

م(، شننرح ابننن عقيننل علننى الفيننة ابننن مالننك، داو 1980عقيننل، ) بننن د اهللعقيننل، عبنن(  1)

 (.3/181: 20النار، القاهرة، )ط 
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 ءً ْمتاَِل اِ  -د /ئةُمْمَتلِ  -جنن  /َملِيئَةً  -  /ةً ءَمْمُلو -ا

فالطالب هيفا وقع بين ثالر صيغ م تقة جائزة يف هذا الن يب: 

من  فاعل( وهو اسم ةئاسم مفعول من )َمْل(، و)ُمْمَتلِ  ٌة( وهوء)َمْمُلو

)اْمتَْل(، و)َملِيئٌَة( وهي صيغة مبالغة على ِزَ)ِة )َفِعيٍل(، فبأي قاعدة 

خرى؟ وليس يحكم الطالب بمواز اية من هاته الصيغ وعدم قبول األ

هيفاك ما يميفع من قبولها جميًعا يف الن يب )فسه مع اختالف مرتبة األداء 

يغ.  المعيفوي الذي تؤديه  لُّ صيغة من الصِّ

 تخيير الطالب بين وجهين سائغين )حويًّا: -4

 مثال:

 من ممموع الوحدا  السكيفية يف الم روع. )....(تّم بيع -

 اخامسثالر -  /اخامسثالثة -ا

 األخامسثالر -د /ألخامساثالثة -ج

فهيفا ُيخير الطالب بين وجهين سائغين من اوجه مميء العدد 

الم اف يف المملة وهما التيفكير والتعريف؛ فإ)ه من المقرو يف القاعدة 

 ،«ثالثُة اثواٍ  »العدد إن اويد تعريفه فإن  ان م اًفا، )حو: اليفحوية ان 

لم اف إليه بأن ُتْدِخل فيه ؛ فالطريُق فيه ان تعّرف ا«َع رُة ِغْلَمةٍ »و

األلف والالم، ثّم ت يف إليه العدد، فيتعّرف باإلضافة على قياس: 

اوبعة »و ،«ثالثة األثوا »فتقول:  ،«با  الداو»و ،«غالم الرجل»



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
210 

؛ ألن الم اف يكتسي من الم اف إليه «ع ُر الَمواوي»و ،«الغلمة

وين الُمدوجين يف . وبيفاء عليه فكل من االختيا(1)التعريَف والتخصيَص 

( صحيح باعتباو التيفكير، اخامساختياوا  اإلجابة صحيح فن)ثالثة 

 ( صحيح باعتباو التعريف.خامساألو)ثالثة 

هذا جا)ب من الموا)ب المسببة لالضطرابا  لدى المتعلمين 

للعربية من الصييفيين على المستوى الن يبي، استبان فيها وقوع المتعلم 

ن ال وابط الفيفية والميفهمية العلمية يف وضع ضحية تما)ف الممتحن ع

األسئلة، وهو امر واضٌح وضوًحا متكرًوا يدفعيفا للبحث عن آلية لعالج 

 هذا الخلل ومواجهة هذا االضطرا .

 ثانياا: مستوى اإلفراد:

احند ثالثنة  ايمد الطال  هبنذا المسنتوى اضنطرابا  متكنروة يسنببه

 ا)واع من األسئلة:

واضنع االختبنناو اوبعنة اختيناوا  تتكنون مننن  اليفنوع األول: ان ي نع

  لما  متقاوبة المعيفى ويطلب ميفهم ان يختاووا واحًدا إل مال المملة.

اليفنوع الثناين: ان يننأيت بمفنردة يف السنؤال تحتهننا خنط ويطلنب ميفننه ان 

 يختاو مفردة ترادفها يف المعيفى من اختياوا  اوبعة.

                                                           

علي، )د. (، شرح المفصل للزمخ نري، إداوة الطباعنة الميفيرينة،  بن يعيش، يعيش(  1)

 (.6/33: 1القاهرة، )ط 
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ختيناو ضندٍّ ميفاسنب لهنا اليفوع الثالث: ان يأيت بالمفردة ويطلنب ميفنه ا

 من بين اختياوا  اوبعة.

والقاسم الم نك بين األ)واع الثالثة هو ا)ه ال فرق ُيذ ر بين بع نها 

ويف واقع األمنر يعتمند واضنع االمتحنان علنى محصنوله  .او بييفها جميًعا

مننن اللغننة المعاصننرة، إذ يتننواتر لديننه ان هننذه الكلمننة ي ننيع يف اللغنننة 

هذا اليفوع من األساليب، وبالرجوع إلنى الواقنع  المعاصرة استخدامها يف

المعممي للكلمة ييفتج ا)ه وبما تصندق  نل هنذه االختيناوا  او بع نها 

على الموا  الصنحيح، وإذا اشنر يفا ق نية المندلول الممنازي للكلمنة 

 فيكننون اختينناو احنندها وتعيييفننه )ننوعَ  فننإن المسننألة تصننبح ا ثننر اتسنناًعا،

ننٍم، ويف المننداول الثالثننة  ( امثلننة توضننح هننذه 3(، )2(، )1امتيننة )تحكُّ

تحَتها  المخطوطِ األ)واع الثالثة من األسئلة، مع مالحظة ان االختياوا  

اقصد هبا المنادفا  الممكيفنة يف اإلجابنة عنن هنذا السنؤال وفنق الواقنع 

 المعممي والممازي:

(: عينة من أسئلة اختيارية المطلوب فيهـا إكمـال الجملـة 1الجدول)

 بةبكلمة مناس

 اختيارات اإلجابة نص السؤال اًلختياري م

1.  
مسابقة القراءة ويوّزع  )....(إن عميد الكلية 

 الموائز على الطلبة الفائزين.

 –   /يف سي نك –ا 

 –ج  /يف سي اوك
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 اختيارات اإلجابة نص السؤال اًلختياري م

  ءيسيم –د  /سيح ر

 واَيه )....(يحّق لكلٍّ ميفَّا ان   .2
 /يُبِدَي  -  /ُيظِهرَ 

مَ  -د /ُيعبِّرَ  -ج  ُيقدِّ

3.  
 )....(ال ووُّ الصيِن السريُع ينخلق فرًصا، ُ)نمُ 

 تنهديًدا

 -  /َينْخُلُق  -ا

ُل   /ُيوِجدُ  -ج /ُيَ كِّ

 َيْصيفعُ  -د

 للعيش )....(  ا)ت يدا اإل)سان هما  .4

 -  /الطريق -ا

 /السبب -ج /الوسيلة

 الميفبع -د

فننالمالحظ يف االختينناوا  األوبعننة يف  ننل سننؤال ان واضننع السننؤال 

النداللي المعممني الحقيقني والممنازي للمفنردا   بمعزل عنن الواقنع

التي حددها، فناه يح د مفنردا  متقاوبنة متماثلنة ح نًدا اعتباطيًّنا بيفناًء 

على ان معممه اللغوي المت بع باللغنة المعاصنرة لنم يهنتم إال بنالمفردة 

التي ثبتت يف ذهيفه وآمن اهنا اإلجابة الصوا  التني ال محيند عيفهنا، واهننا 

ُل( يف 2(، و)ُيبنندي( يف المثننال)1يف المثننال )هنني )سيح ننر(  (، و)ُي ننكِّ

(، فظننن ا)ننه بح ننده هننذه األمثلننة 4(، و)الوسننيلة( يف المثننال)3المثننال)

المتقاوبة ا)ه ي ع الطالب يف م يق ال ييففذ ميفه إال الطالنب النواعي، وال 

يدوي ا)ه بذلك قد اوقنع الطالنب النواعي وغينر النواعي يف اضنطرا  ال 
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ي ع الطالب إجابة ال تقيفعه لنيس إال ليحصنل علنى الدوجنة يحله إال ان 

 وفقط.

(: عينة من أسئلة اختيارية المطلوب فيها اختيار مرادف 2الجدول)

 مناسب

 اختيارات اإلجابة نص السؤال اًلختياري م

1-  
اهم شيء باليفسبة لي هو ان استطيع التعبير 

 بحرية وجهة )ظريعن 

-  /وايي-ا

 /حالي-ج /حقيقتي

 وويشع-د

2- 

دواستي ولكيفيفي  مواصلة يفت اوغب يف 

اضطرو  إلى التوقف عيفها بسبب قطع 

 ميفحتي

 

 /يف االستمراو -ا

 -ج /يف التقّدم - 

اال)قطاع  -دالقيام بن / 

 عن

3- 
القراءة يف وقت الفراغ على م اهدة  ُاوثِر

 التلفزيون

 -  /اقوم بن  -ا

 -د /اعمل -ج /احّب 

 افّ ل

 للعيش السبيلهما   ا)ت يدا اإل)سان -4

 -  /الطريق -ا

 /السبب -ج /الوسيلة

 الميفبع -د
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األمر )فسه تلحظه هيفا حيث اخذ الُمْمَتِحُن يف اعتباوه القالب 

االستعمالي الذي تستعمل فيه مثل هذه العباوا  وهو القالب المعاصر 

بصرف اليفظر عن الواقع اللغوي للمفردة الذي يمكن ان يكون الطالب 

داو ه ليعي ان األمر اوعُب مما حصره فيه واضع السؤال، قد اتسعت م

( وهو)وايي(، 1وان الموا  يحتمل غير ما اواده الُمْمَتِحُن يف السؤال)

ل( يف)2و)االستمراو يف( يف)  (.4(، و)الوسيلة( يف)3(، و)اف ِّ

(: عينة من أسئلة اختيارية المطلوب فيها اختيار مضاد 3الجدول)

 مناسب

 اختيارات اإلجابة ختيارينص السؤال اًل م

1-  
بعدما تم شراء مبلغ  بير من الدوالوا  

 سعر الدوالو ا)خفض

 –   /َ)َما –ا 

د  /تزداد –ج  /اوتفع

 ت ّخم –

2- 

 خالية مناصبحت شواوع المدييفة 

 السياوا  بعد اوقا  الدوام

 

 -  /بن ممتلئة -ا

 -جنن  /بن م حو)ة

 مزدحمة -د /بن حافلة

 بن

3- 
اهتام  يتيفف» تياو المستقبل اللبيفاين»ميفظمة 

 سوويا بتّووطها يف تفننننمير دم ق

 -  /تعزم -ا

 /تثبت -ج /بن تعنف

 تؤّ د -د
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 اختيارات اإلجابة ختيارينص السؤال اًل م

4- 

اطرح عليكم موضوًعا قد يكون البعض 

وإ)ه موضوع  يستهين بهغير ميفتبه له او 

 الفلسفة الدييفية

 /يرغب فيه -ا

 -ج /و عليهيقد - 

 ينحتنرمه -د /به يهتمّ 

 

يطلب الُمْمَتحن من الطالب ان يختاو  لمة م ادة للكلمة هيفا 

المحددة يف ُصلب اليفص، فيخيِّره بين اختياوا  ال فاوق بين جميعها 

(، او بين 3(، و)1) (، او بين معظمها  ما يف المثالين2)  ما يف المثال

إال ال)حصاو - ما سلف-(، وليس ذلك4) اثيفين ميفها  ما يف المثال

 قالب استعمالي معين يف ذهن الُمْمَتِحن، مما ادى إلى تلك المفردا  يف

تعرض الطال  لكل تلك االضطرابا  يف اإلجابة عن ذلك اليفوع من 

 األسئلة.

إن الفكرة الرئيسة التي ُيمكن إوجاع هذا اليفمط من األسئلة التي 

ميفع »تخص المفردا  والوحدا  المفردة من اللغة إليها هي فكرة 

، وهي يف الحقيقة فكرة قديمة تزعمها بعض synonymy «النادف

لقد  ان »اللغويين ومن ابرزهم ابو هالل العسكري يف معمم فروقه، و

 «دالٌّ »المثل األعلى الذي تطلع إليه ما)عو النادف هو ان يكون ثمة 

ولذلك )رى ابا هالل يكرو  ثيًرا مثل هذه  ؛واحد «مدلولٍ »واحد لن
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، فيفراه (1)«تميُّز  ل دال بداللة خاصةالعباوا  التي تؤ د على ضرووة 

 يقول:

وإذا ُاشير إلى ال يء مرة واحدة فُعِرف، فاإلشاوة إليه ثا)ية وثالثة »

ميفه يف  غير مفيدة، وواضع اللغة حكيم ال يأيت فيها بما ال يفيد، فإن ُاشير

الثاين والثالث إلى خالف ما ُاشير إليه يف األول  ان ذلك صواًبا، فهذا 

ان  ل اسمين يمريان على معيفى من المعاين وعين من األعيان  يدل على

يف لغة واحدة، فإن  ل واحد ميفهما يقت ي خالف ما يقت يه 

 .(2)«امخر..

وقد القت تلك الفكرة لدى علماء الغر  وواًجا واسًعا )ظًرا لما 

تقوم عليه من سهولة من اليفاحية العملية فكل لفظ ُيستخدم يف قالب 

 ه فيه غيره، و ل معيفى له عالمة مسملة واسلو  مصوو معين ال ي او

ثابت محدد ال ييفافسه فيه غيره، ولقد آمن فالسفة القرن السابع ع ر بأن 

اللغة المثالية هي التي تعطي عالمة لكل فكرة مهمة، وهي التي تمعل »

                                                           

 اللغنة ألبني م(، التحليل الداللي يف  تنا  الفنروق يف2001محسب، محيي الدين، )(  1)

دواسة يف البيفية الداللية لمعمم العربية، داو الهدى لليف ر والتوزينع، -هالل العسكري

 (.14: 1الميفيا، )ط
م(، الفروق اللغوية، تحقيق محمد 1997عبد اهلل، ابو هالل، ) بن العسكري، الحسن(  2)

 (.22: 1إبراهيم سليم، داو العلم والثقافة، القاهرة، )ط
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 (1)« ل عالمة تقف إزاء الفكرة التي تدل عليها ب كل ثابت محدد

دامت الكلما   ما»إلى ا)ه  Bloomfieldمثل  ويذهب لغويٌّ  بير

ومن ثم  ؛بد ان تختلف معا)يها  ذلك مختلفة من اليفاحية الصوتية فال

 
ٌّ
 .(2)«يرى ا)ه ال يوجد ترادٌف حقيقي

لدى معتيفقيها قديًما  -فكرة ميفع النادف-وإذا  ان لهذه الفكرة

هْت )ظرهتم إلى النار اللغوي من خاللها؛  وحديًثا دوافُع عميقٌة وجَّ

فإن واضعي الميفاهج   الدوافع المعرفية، والمذهبية، واالجتماعية،..

واالختباوا  يف حقل تعليم العربية قد استغلوا تلك الفكرة شاءوا ام 

اَبْوا، وا)تموا ليفا )ماذج  التي واييفا يف األمثلة المبييفة سلًفا يف جا)بي 

قهم يف تطبيقها؛ اإلفراد والن يب، ومن خالل هذه اليفماذج تبين إخفا

أل)يفا إذا سلميفا بواقعية تلك الفكرة وصحتها فإن اليفصوص التي اشتملت 

عليها تلك الميفاهج وقفت عاجزة عن إسقاط تلك الفكرة عليها؛ ألهنا يف 

ي )بعت ميفه تلك ذغالبها )صوص معاصرة بعيدة عن الواقع اللغوي ال

لى االستكثاو من الفكرة، وإ)ما  ا)ت تلك الفكرة عاماًل مساعًدا لهم ع

 .- ما واييفا-اليفماذج دون مراعاة لما بييفها من ترادف

                                                           
(1)  Land, S., (1974): From Sign to proposition. Longman Group. 

London (p. 2). 
(2)  Bloomfield, L.,(1933): Language Holt, Rinehart & Winston. New 

York. (p. 145). 
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فالتَّرادف ظاهرة عامة ومن َثمَّ فإنَّ إ)كاوه تماًما او وف ه تماًمنا يتَّسنم 

تحت هذا المسنتوى فإ)نه صنالح  دام اللفظ داخاًل  فما ب يء من المغاالة

مننن األلفنناظ  لكنني يحكننم عليننه بننالنادف إذا تننم التبننادل بييفننه وبننين غيننره

وبيفناء علينه فنإن ح ند هنذا الكنم  ى؛القريبة ميفه دالليًّا دون ان يتغير المعيف

من المنادفا  يف )ماذج اختياوا  اإلجابة اتكاًء على فكرة عندم وجنود 

ترادف حقيقي يمثل  ربى مسببا  االضنطرا  عيفند المتعلمنين للعربينة 

 يف اليفموذج الصييفي.
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 الثالثالمبحث 

ت يف تطبيق القواعد لدى المعلِّمين وواضعي أسباب اًلضطرابا

 المناهج

تختلف طبيعة الميفناهج الدواسنية يف الصنين اختالًفنا  بينًرا عمنا هني 

عليننه يف  ثيننر مننن البلنندان األخننرى العربيننة وغيننر العربيننة، ويتملننى هننذا 

ة للتدويس، واأل)موذج األوحد الذي يربز فيه  االختالف يف المواد الُمعدَّ

ه قسنم اللغنة العربينة  «المديد يف اللغة العربية» ذلك هو  تا  النذي اعندَّ

س يف جميع اقسام اللغة العربية ومعاهندها يف ا)حناء  بمامعة بكين، وُيدوَّ

الصننين، ومننن خننالل دواسننة هننذا الكتننا  الننذي تعتمنند عليننه اختينناوا  

ننُز تر يننًزا  بيننًرا علننى  ننف ليفننا ا)ننه ُير ِّ المسننتوى الرابننع اعتمنناًدا ُ ليًّننا تك َّ

اليفصوص القرائية المعاصنرة، وبطبيعنة الحنال فنإن هنذه اليفصنوص تعنجُّ 

باألساليب المعاصرة يف التعبيرا  العربية التي قد ال يستوعب واِضُعوها 

الخلفياِ  الُمعمميَة او القواعدية لمفنردا  تلنك اليفصنوص وعباواهتنا، 

فييفعكس هذا وذاك علنى سنياق االختبناو وشنكله وا)ماطنه، وقند اجتمنع 

ث ممموعة من األسبا  التي ُيمكنن إوجناع االضنطرا  يف تطبينق للبح

 القواعد لدى المعلمين إليها:

عنندم تيفاسننب )صننوص المننواد التعليميننة التنني ت ننتمل عليهننا  -1

الكتننب الدواسننية المامعيننة مننع الواقننع اللغننوي الحقيقنني الننذي يمثلننه 
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)صوص القرآن الكريم، و الم العر  الفصنيح شنعًرا و)ثنًرا، ومنا جنر  

ه مننن األسنناليب العربيننة الحديثننة التنني ا)سننممت وقواعنند اللغننة علينن

بته الممامع اللغوية من المفردا  والتعبيرا   وقياساهتا، و ذلك ما صوَّ

منن مقناال   ان  ل هذه اليفصوص تقريًبنا مقتنبسواألساليب؛ إذ وجد)ا 

صننحفية او جرائنند يوميننة، وحتننى اليفصننوص األدبيننة مقتبسننة مننن ادبنناء 

 حصر اساليب اللغة يف ا)ماط  تابتهم وخصائصها. معاصرين ال يمكن

عنندم وجننود )ظيننر او بننديل عربنني للميفنناهج التعليميننة ييفاسننب  -2

 طبيعننة الحننال يف األ)مننوذج الصننييفي، وذلننك يف حقيقننة األمننر واجننع إلننى

مها المنننداوس الحكومينننة او المؤسسنننا  » )قنننص الميفننناهج التننني تقننندِّ

اللغنننة العربينننة يف هنننذا  التعليمينننة، وهننني يف الواقنننع غينننر مهيَّنننأة لتعلنننيم

. ففني الواقنع ُيحمند لهنذه الميفناهج الموجنودة يف جامعنا  (1)«الممتمع

الصين اهنا اقتحمت عقبة تعثَّر  عليها اقدام  ثير منن واضنعي الميفناهج 

 يف بلدا)يفا العربية.

توظيف الفنروق اللغوينة والننادف بنين المفنردا  والنا ينب  -3

ة الفروق الداللية الحقيقية بييفهنا، بصووة اعتباطية غير قائمة على مالحظ

رايف ثابننت ل ننكل المفننردة او الن يننب، غوإ)مننا يقننوم علننى تصننوو فوتننو

                                                           

م(، إشكاليا  )ظرية وتطبيقينة يف تعلنيم العربينة 2009الحاج عبد اهلل، محمد بخير، )(  1)

 (.71، 6: 1الم يف آسيا )لليفاطقين بغيرها، مملة اإلس
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فحيثمننا اسننتخدمه اليفنناطق األصننلي بالعربيننة يف شننكل ُمعننين ُيصننبح هننذا 

ال كل قالًبا موحًدا ُيقاس عليه، ويصنبح اسنتبدال غينر تلنك المفنردة هبنا 

تعبيريننة، وذلننك مننا ُيمكننن توصننيفه امننًرا ال تقبلننه القواعنند والتقالينند ال

 بالتقليدية الصييفية يف تيفاول المفردا  والنا يب.

الُعزلة التي ضرهبا واضعو الميفاهج واالمتحا)نا  يف مختنربا   -4

التعلننيم الصننييفية علننى ا)فسننهم، وعنندم اسننتعا)تهم بننالخربا  التعليميننة 

م العربية ممنن هنم علنى دواينة طويلنة بوضنع الميفناهج الدواسنية يف تعلني

اللغة العربية، وا)ماط األسئلة التي تتيفاسب مع عيفاصر الميفهج من جهنة، 

ومع واقع القواعد واليفصوص من جهة اخرى، فتالُقُح الخربا  ال شنك 

ئنة َيعصم التمربة من  ثرة الخطل والذهول، وإن  يفا ال )طلب سالمتها م

 ئة فذلك مما يعز طلبه.المب

ج واضننعي الميفنناهج واالختبنناوا  ا)ف -5 سننهم علننى ا)منناط تخننرُّ

الميفاهج )فسها، وهو ما ُيحدر )وًعا من الممود على األ)مناط )فسنها يف 

الميفاهج واالختباوا ، ويرجع سبب ذلك الممود إلى عدم عرض تلنك 

الميفاهج على لمان متخصصة تتيفاولها باليفقند والتقنويم، وت نعها تحنت 

دائننرة الفحننص وفننق احنندر مننا توصننلت إليننه الدواسننا  واألبحننار يف 

ال ميفنناهج العربيننة لليفنناطقين بغيرهننا، و)قنننح فننتح البننا  للبنناحثين ممنن

الراغبين يف تقديم تصوواهتم ودواساهتم فيما من شنأ)ه إفنادة هنذه المنواد 

 التعليمية وإقامتها على المادة.



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
222 

  بتمنناو  منجمننة عننن لغننا  االسننتعا)ة يف وضننع االختبنناوا -6

ة، وهنوجاخرى وا منا ال يمكنن قبولنه  تزاء ا)ماط األسئلة فيها بصووة فمَّ

يف واقع تعليم العربية لليفاطقين بغيرها؛ الختالف خصنائص العربينة عنن 

غيرها من اللغا  على مستوى المفردا  والنا ينب والقواعند اليفحوينة 

والصرفية، فتلك االختباوا  لم ُتؤلف من خالل إجنراء دواسنا  عربينة 

سنا  غينر عربينة بيفناء علنى دوا اختينرْ  على من يتعلمون العربية، وإ)ما 

وبيفاء على خربته المكتسبة من لغته األم، وهو مما ُي عف ثقافة واضنعي 

الميفاهج التعليمية عن تصوو ا)ماط األسئلة التي يمكن وضعها لتتيفاسنب 

 مع خصائص اللغة العربية.

اشننتمال تلننك االختبنناوا  عننادة علننى عنندد مننن األسننئلة التنني  -7

ة علنى سنؤال محندد، ولكيفهنا تخترب قدوة الطالب على  تابة إجابة محدد

ال تقيس قدوته على اإل)تاج التلقائي لهذه اإلجابة يف ضوء معرفتنه باللغنة 

األجيفبية، ولقد يحدر احياً)ا ان يرفض الداوس  نل البندائل المطروحنة 

 إجابا  لسؤال معنين؛ ألهننا ال تتفنق منع تصنوو النداوس لمنا ييفبغني ان 

. وهننو بالفعننل مننا يواجننه (1)ةتكننون عليننه يف ضننوء معرفتننه باللغننة األجيفبينن

الطال  الصييفيين يف اختباو المستوى الرابع، فنإهنم بوصنولهم إلنى تلنك 

                                                           

م(، المهننناوا  اللغوينننة: مسنننتوياهتا، تدويسنننها، 2004طعيمنننة، وشننندي احمننند، )(  1)

 (.304: 1صعوباهتا، داو الفكر العربي، القاهرة، )ط
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المرحلننة يكننون قنند ا تمننل شننبه تصننوو يف اذهنناهنم عننن اللغننة العربيننة 

وخصائص مفرداهتنا وترا يبهنا، األمنر النذي ينوقعهم يف حينرة امنام هنذه 

 األ)ماط من االختباوا .

يننة الميفاسننبة للمعلننم الصننييفي لتصننحيح عنندم تننوافر البيئننة اللغو -8

مفاهيمننه وتصننوواته المكتسننبة عننن اللغننة، و)نندوة فننرص التعامننل مننع 

اصحا  اللغة اليفاطقين هبا، فمعظم األساتذة الذين يتولون تدويس اللغة 

العربينننة و نننذلك النننذين يتولنننون عملينننة إعنننداد الميفننناهج التعليمينننة 

ييفيين وليسوا من ابيفناء واالختباوا  الرسمية إن لم يكن جميعهم من الص

ا يحنول ، وهنذه العزلنة تفنرض سنوًوا ميفيًعنا وحناجًزا حصنييفً (1)لغة ال اد

دون تطوو الواقع الحالي الذي تعي ه العربية يف ميفاهج جامعنا  الصنين 

 و تبها الدواسية.

                                                           

ة لْلخطاء اللغوية التحريرية للطلبة يم(، دواسة تحليل2001حسيفي، سوسن محمد، )(  1)

جامعنة القنديس يوسنف،  لينة -حنة د تنوواهاطرو-الصييفيين من داوسي اللغة العربية

 (.7: 1بيرو ، )ط-امدا  والعلوم اإل)سا)ية، معهد امدا  ال رقية
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 المبحث الرابع

 آليات معالجة اضطرابات تطبيق القواعد

فسها، بل ييفبغي ان تبدا من ال تبدا آلية معالمة م كلة من الم كلة )

ومن ثم فإن المعالمة  ؛األسبا  والدوافع التي ادَّ  إلى تلك الم كلة

تأيت حاسمة )اجعة مستأصلة ألصل السبب المؤدي إليها، وقد اشن ت 

عوامل ثالثة يف ترا م تلك الم كال  وتسبيبها لتلك االضطرابا : 

بغي ان تتمه آليا  الميفاهج الدواسية، لذلك ييف-المؤسسا  التعليمية

 على حدٍة: ا  تطبيق القواعد إلى  ل عامل ميفهمعالمة اضطرابا

 آليات المعالجة من خالل المؤسسات التعليمية: .1
إن اية مؤسسة تعليمية ال تستطيع ان تعزل )فسها عن  .1.1

، فييفبغي على (1)الممتمع الكبير الذي توجد فيه وإال لفظها هذا الممتمع

ميفهج اللغة العربية ان تستعين بخربا  إعداد المؤسسة الميفوطة بإعداد 

ميفاهج اللغة العربية لليفاطقين بغيرها ممن خربوا الواقع اللغوي ودوسوه 

 وبحثوا جوا)به.

ال عيب يف )قد الذا ، بل هو مما يفتح للمؤسسة با   .1.2

التقييم والتصحيح والمراجعة بصفة مستمرة، فمن ال رووي ان تقوم 

                                                           

م(، تعليم اللغة العربية لغير اليفاطقين هبا اليفظرية 2006مد وو، علي، إيمان هريدي، )(  1)

 (.55: 1والتطبيق، داو الفكر العربي، القاهرة، )ط
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عرض )تائمها على لمان متخصصة لميفاق ة المؤسسة الُمعدة للميفهج ب

مقنحا  الباحثين وشكاوى المعلمين والطال  واخذها بعين 

 االعتباو.

االستفادة من الخربا  التي حققت تقدًما ملموًسا يف تعليم  .1.3

العربية لغير اليفاطقين هبا، وذلك عن طريق عقد المؤتمرا  واليفدوا  

، وُتطرح تلك (1)إن امكن والدووا  التدويبية او المقابال  الفردية

اإلشكاال  التي تواجه الميفاهج واالختباوا  للبحث والميفاق ة 

 للوصول إلى حلول واقعية عملية.

ضرووة تصوو الخصائص اللغوية للعربية تصوًوا صحيًحا يف  .1.4

ضوء جهود ابيفائها ا)فسهم ودواساهتم وابحاثهم التي ُاجريت على واقع 

اليفاطقين هبا، والبعد عن اجناو ميفاهج غربية تعليم العربية ألبيفائها ولغير 

 بعيدة  ل البعد عن واقعيفا ولغتيفا.

 آليات المعالجة من خالل المناهج الدراسية: .2
االعتماد يف اليفصوص المستخدمة يف تلك الميفاهج على  .2.1

)صوص متيفوعة من اللغة القديمة والمعاصرة على السواء، وذلك عن 

لقديم والمعاصر وليس المعاصر طريق توزيع اليفصوص المدووسة بين ا

                                                           

م كال  تعليم العربية لليفاطقين هبا وطرق حلها، مملنة  م(،2011الخولي،  ريم، )(  1)

 (.201-185: 32 لية الالهو ، جامعة سلموق، تر يا، )
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فقط، مع مراعاة ان تكون المفردا  والنا يب موزعة بين القديم 

 المخزونوالمعاصر ايً ا، فإن ذلك من شأ)ه ان ُيحدر توازً)ا يف 

اللغوي لدى الطالب،  ما ا)ه يعطي واضَع الميفهج ملكة التدوُّ  على 

لقديُم ِعَوَج الُمعاصر األساليب العربية المختلفة بحيث ُيقيم الفصيُح ا

يمري على  اإن  ان به عوج، ويزيده تقريًرا يف األذهان إن  ان مم

 اساليب العر  فصاحًة وقواعَد.

البعد يف األسئلة االختياوية عن االختياوا  المنادفة  .2.2

المتقاوبة على مستوى المفردا ، فقد تبين من خالل الواقع اللغوي 

ه الميفهج ويسبب االضطرا ، وهيفاك  للدوس العربي ان هذا مما ي وِّ

بدائل  ثيرة  أن يعرض يف اختياوا  اإلجابة  لما  متقاوبة يف المرس 

الصويت او الوزن الصريف دون المعيفى الداللي  أن يقول مثاًل: ُيؤدي 

 /ازدحام-ج /ازدياد-  /ازدواء-األمراض )ا )....(تلور البيئة إلى 

 .وهكذا ازدواج(..-د

االختياوية عن االختياوا  المحتملة إعراًبا البعد يف األسئلة  .2.3

على مستوى الن يب، وهو ايً ا من العوامل المسببة لالضطرا  لدى 

الطالب والمعلم، وهيفاك بدائل  ثيرة  أن يعرض واضُع االختباو يف 

اختياوا  اإلجابة احتماال  متساوية إعراًبا لكيفها مختلفة معيفًى،  أن 

ضا غرفة العمليا  قبل وصول سياوة  )....(ُ  يقول مثاًل:  ا)ت الممرِّ
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ْزنَ -اإلسعاف )ا ْزنَ -ج /نَ زْ َيْمهَ -  /ُتَمهِّ ْدَن(..-د /ُيَمهِّ  ُيَمهِّ

 وهكذا.

ة للتدويس على الممامع اللغوية  .2.4 عرض الميفاهج الُمعدَّ

المتخصصة، والتي من شأهنا دواسة ما وود يف تلك الميفاهج من 

فقتها للميفهج العلمي، مصطلحا  واساليب للوقوف على مدى موا

وسيرها وفق خصائص اللغة التي تميزها عن غيرها من اللغا  

 األخرى.
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 خاتمة

حاول هذا البحث ان ُيظِهر بعض مظاهر االضطرا  الواضحة يف 

 ،ميفهج تدويس العربية لطال  قسم اللغة العربية بمامعا  الصين

ائج البحث والذي تملى يف اختباوا  المستوى الرابع، ويمكن إجمال )ت

 يف:

اللغة العربية لغة ذا  خصائص فريدة، وبيفاء عليه ييفبغي ان  .1

توا ب ميفاهج تعليمها لليفاطقين بغيرها تلك الخصائص شكاًل 

 وموضوًعا.

النادف موجود يف اللغة بال شك وإهمال وجوده او إ)كاوه  .2

 ليًة قد ظهر  )تائمه السلبية ألول مرة يف ا)ماط اسئلة اختباوا  اللغة 

 عربية يف المامعا  الصييفية  ما واييفا.ال

ييفبغي مراعاة ان الن يب الواحد قد يحتمل وحدا  إعرابية  .3

مختلفة فيصلح فيه الحال او التمييز او المفعول حسب قصد المتكلم، 

 ويف مثل ذلك ال يموز تخيير الطالب بين احتماال  جائزة صحيحة.

د الراي يمب على واضع االختباو ان يأخذ يف اعتباوه تعد .4

وتيفوعه يف القاعدة الواحدة السيما إذا  ان واًيا معتربًا غير محكوم عليه 

 بيفدوة او شذوذ، بل قائًما على سماع او قياس.
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العربية ليست لغة قوالب لفظية او تعبيرية بحيث إذا  .5

اللهم إال ما -غيُرها ااستخدمت مفردة يف هذا الن يب ال يصلح مكاهن

 لغة مر)ة تتسع لتبادل المفردا  والممل. ، بل هي-جرى ممرى المثل

إذا ضمميفا إلى ق ية النادف يف اللغة ق ية النا يب  .6

ة يصبح األمر ا ثر سعة، وهو مما ييفبغي على واضع يالممازية والحقيق

 الميفاهج واالختباوا  اخذه يف االعتباو.

لن تمثل العزلة عن واقع اللغة العربية إال مزيًدا من الم كال   .7

رابا  يف إعداد الميفاهج واالختباوا ، فييفبغي االستعا)ة بكل ما واالضط

من شأ)ه تقويم تلك الميفاهج واالختباوا  وموا بتها لتطوو الواقع 

 التعليمي.
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 المصادر والمراجع

م(، الخصائص، تحقينق محمند علني 1952ابن جيفي، عثمان، ) .1

 (.1اليفماو، داو الكتب المصرية، )ط

م(، شنرح ابنن عقينل علنى 1980ل، )عقي بن ابن عقيل، عبد اهلل .2

 (.20الفية ابن مالك، داو النار، القاهرة، )ط 

علي، )د. (، شرح المفصل للزمخ ري،  بن ابن يعيش، يعيش .3

 (.1إداوة الطباعة الميفيرية، القاهرة، )ط 

م(، اصننول التفكيننر اليفحننوي، داو 2006ابننو المكنناوم، علنني، ) .4

 (.1غريب للطباعة واليف ر والتوزيع، )ط

م(، الموجز يف قواعد اللغة العربية، داو 2003فغاين، سعيد، )األ .5
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 (.2اللغوي عيفد العر ، داو عالم الكتب، )ط

ة لْلخطنناء يننم(، دواسننة تحليل2001حسننيفي، سوسننن محمنند، ) .8
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(5) 

اللغة العربية في التعليم 

 األلماني

 الحصيلة والرهان المستقبلي
 

 حزهير سوكاد. 

 

 ة العربيــة يف التعلــيم الحكــومي يف أسـتـــاذ اللغــ

 ألمانيا.
  حاصل على دكـتـوراه يف اللغة األلمانية وآدابها

 من جامعة هاينرش هاينه بألمانيا.
  وعضـــــو مجلـــــس إدارة الجمعيـــــة الدوليـــــة

 لمترجمي العربية.
  لــه مشــاركات يف مــؤتمرات علميــة، وبحــوث

 منشورة باللغتين العربية واأللمانية.
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 تقبلين املساهراحلصيلة وال يف التعليم األملاني: اللغة العربية

The Arabic language in the German Teaching: The results 

and the future perspectives 

 

 ملخص

يف مداوس  وتطووهايعرض هذا البحث ليف أة مادة اللغة العربية 

 من الممهودا  التيفظيمية بعض الواليا  األلما)ية، ويرصد  الًّ 

لتيفظيرية التي ُبذلت من اجل مالءمتها لحاجا  المتعلمين غير وا

اليفاطقين هبا والمعوقا  التي حالت دون تحقيق اهدافها المتيفوعة بسبب 

ا على اليفظرة الخاوجية لها طبيعتها االختياوية مما ا)عكس سلبً 

ا، ويقنح البحث باليفظر إلى اإلقبال غير ومردوديتها الداخلية معً 

علم اللغة العربية يف الما)يا بسبب الحر ة اللموئية المسبوق على ت

مادة إلزامية يف المداوس بوصفها الحالية ضرووة إدماج اللغة العربية 

األلما)ية، ليس فقط من اجل موا بة التحوال  الديموغرافية يف 

ال  ا متعدد اللغا  والثقافا ، بل  حلٍّ الممتمع األلماين بوصفه ممتمعً 

تطوير هذه المادة لتستميب يف المستقبل القريب محيد عيفه من اجل 

 يف هذه الدولة األوووبية. وتطلعاهتملحاجا  متعلميها 

: اللغة العربية لغير اليفاطقين هبا، العربية لغة األصل، كلمات مفتاحية

 الما)يا، التعددية اللغوية.
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Abstract 

This research exposes the appearance and the 

evolution of the Arabic language in some schools of 

the German states. It shows as well the organizational 

and hypothetical efforts that were carried out in order 

to fit this language to the needs of the people who do 

not speak it and the hindrances that were causing that 

its several objectives were not attained and achieved, 

due to its specific and optional nature, which resulted 

negatively onto its external view as well as its internal 

performance. 

The research suggests, viewing the unprecedented 

interest of people in learning the Arabic language in 

Germany, due to the current movement of refugees, the 

importance and necessity of integrating the Arabic 

language as a compulsory language in German schools, 

not only to suit the demographic changes in the 

German society as being a multilingual and 

multicultural society, but as a unique and necessary 

solution, to improve this language and to make it 

respond in the near future to the needs and expectations 

of its learners in these European countries. 

Keywords: arabic for non-native speakers, Arabic 

as Original language, Germany, Multilingualism. 
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 مقدمة
مادة اختياوية تقدمها المداوس ُتدّوس اللغة العربية ميفذ عقود 

الحكومية يف بعض واليا  الما)يا، وتيفدوج مادة اللغة العربية إلى جا)ب 

دوس »ى  : سمَّ لغا  اخرى ) الن ية على سبيل المثال( يف إطاو ما يُ 

(، Herkunftssprachlicher Unterricht)باأللما)ية  «اللغة األصلية

والذي يهدف حسب الرؤية الرسمية إلى دعم التعددية اللغوية لْلطفال 

ا من هذه المادة األسبوعية ذوي األصول غير األلما)ية. ويستفيد حصريًّ 

العربية تالميذ المداوس االبتدائية واإلعدادية من ذوي األصول 

وبخاصة من ابيفاء المهاجرين المغاوبيين. غير ان عدم إلزامية مادة اللغة 

ا يف عدم تطووها وا)ت اوها حيث ظلت ميفذ ) أهتا غير العربية ساهم سلبً 

معروفة لدى الماليا  العربية وغم توفر األوضية القا)و)ية واإلداوية 

ماضية إقبال متزايد على المؤطرة لها. إاّل ا)ه ُلوحظ يف السيفوا  القليلة ال

تعلم مادة اللغة العربية يف المداوس األلما)ية الحكومية تملى يف 

ا لعدد التالميذ المسملين هبذه المادة، وقد بلغ االوتفاع المتزايد سيفويًّ 

ذووته مع توافد اعداد  بيرة من األسر السووية والعراقية الالجئة إلى 

رسمي إلى موا بة هذا اإلقبال عن الما)يا، مما دفع الما)ب األلماين ال

طريق زيادة متدوجة ألعداد المداوس الحكومية التي تتيح مادة اللغة 

العربية لديها، إضافة إلى توسعة الوعاء التدويسي عن طريق تعيييفا  
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ا بألما)يا، وذلك من ا جامعيًّ جديدة لمدوسين شبا  تلقى اغلبهم تكوييفً 

لالجئين يف تعلمهم للغة العربية يف اجل استيعا  اعداد األطفال العر  ا

 بيئة لغوية وثقافية جديدة.

 دراسات سابقة

ا من طرف ا محدودً يف الما)يا إال اهتمامً  اللغة األصليةلم يلَق دوس 

مكو)ا  البحث العلمي، وقد ُا)مز  اغلب األبحار يف التخصصا  

غة اللاالجتماعية واللسا)ية يف المامعا  األلما)ية التي تعترب دوس 

ظاهرة سوسيولسا)ية مميزة يف دولة تغلب األحادية اللغوية على  األصلية

)ظامها التعليمي وغم التيفوع الثقايف واللغوي الذي تعكسه الحياة 

اليومية. وقد اهتمت معظم األبحار الميفمزة إلى امن باللغا  الن ية 

ا والروسية والبوليفدية. وعلى اليفقيض من هذا ال )كاد )مد ابحاثً 

 اللغة األصليةخصصية ُا)مز  حول مادة اللغة العربية يف إطاو دوس ت

يف الما)يا وال يف الدول العربية بسبب قلة المتخصصين العر  يف هذا 

 ، هي اطروحة ماجستيرا دواسة وحيدةالميدان، اما يف اليفمسا فيفمد حاليًّ 

تيفاولت  ،م2010لمامعة فيييفا سيفة  Raoudha Lejri ها الباحثةمتدق
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واقع تدويس مادة اللغة العربية بوصفها مادة اختياوية يف المداوس  افيه

 .(1)الحكومية بالعاصمة اليفمساوية

 منهجية البحث

يسعى هذا البحث إلى التعريف هبذه المادة المهمة، وذلك عن 

طريق تقديم )بذة تاويخية مدعومة بمعطيا  إحصائية عن ) أهتا 

ن لما توفر للباحث من وثائق على دواسة وتحليل معمقي بيفاءوتطووها 

باللغة األلما)ية، ومن ثمة وصف وضعيتها الحالية بخاصة من اليفاحية 

اإلداوية، إضافة إلى هذا يهدف البحث إلى تسليط ال وء على الخلفية 

التيفظيرية المؤطرة لهذه المادة عن طريق استقراء األهداف 

الءمتها لحاجا  وبالتالي ميفاق ة مدى م ؛المسطرة لها (2)البيداغوجية

ا من اوليًّ  االمتعلمين الراهيفة، و)تيمة لهذا البحث يقدم الباحث تصووً 

ممموعة مقنحا  محددة حول ضرووة تطوير وضعية مادة اللغة 

 العربية التي اضحت ذا  قيمة مستقبلية هامة وبخاصة يف الما)يا.
                                                           

(1)  Raoudha Lejri, Muttersprachlicher Arabisch-Unterricht an 
Pflichtschulen in Wien, Universität Wien, Wien, 2010. 

)باإل)مليزينننة  "بينننداغوجي"ن مصنننطلحي ا بنننيا مفهوميًّنننيقنننيم هنننذا البحنننث تفريًقننن(  2)

Pedagogicalباإل)مليزينننة  "تربنننوي"( و(Educative فبييفمنننا ُيقصننند بمصنننطلح ،)

على  ل ما لنه عالقنة  "بيداغوجي" ل ما له عالقة بالنبية، يقتصر مصطلح  "تربوي"

 بعلم النبية اي البيداغوجيا، ا)ظر الملحق   يف آخر الدواسة.
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 نبذة تاريخية :يف المدارس األلمانيةوتطورها نشأة مادة اللغة العربية 

: تيفدوج مادة اللغة العربية إلى جا)ب لغا  اخرى ضمن ما يعرف بن

(، والذي شهد تغيرا  HSUا باأللما)ية اختصاوً  «اللغة األصليةدوس »

ا  من القرن الماضي إلى يوميفا هذا يمتيفوعة ميفذ ) أته يف بدايا  السبعييف

دوس وغم ا على وضعية هذا التيفعكس هذه التغيرا  إيمابيًّ  دون ان

م ب رووة 1970اهميته الحالية. فرغم قراو المملس األوووبي سيفة 

دعم ابيفاء المهاجرين والعمال الوافدين آ)ذاك إلى دول اوووبا الغربية يف 

مساوهم الدواسي عن طريق، ليس فقط تعلم لغة بلد اإلقامة األوووبي، 

؛ هنم األصلبل موازاة مع ذلك، تقوية ووابطهم اللغوية والثقافية مع بلدا

ا  من يا إال يف سيفوا  الثما)ييفلم ييفطلق فعليًّ  اللغة األصليةدوس  فإن

القرن الماضي، لكن بوتيرة متباطئة وبخاصة يف بعض واليا  الما)يا 

التي  ان لها السبق يف تفعيل  ،«شمال الراين فيستفاليا»الغربية مثل والية 

دوس اللغة »آ)ذاك بنن هذا القراو على اوض الواقع بإدواج ما  ان يعرف 

، حيث قامت وزاوة التعليم يف هذه الوالية سيفة (1)«األم التكميلي

م بوضع خطة تأطيرية عامة تحدد المالمح التيفظيمية والميفهمية 1984

لهذه الحصة االختياوية، لتكون بذلك اول والية الما)ية تتيح إمكا)ية 

                                                           

 .MEU، واختصاوا Muttersprachlicher Ergänzungsunterrichtباأللما)ية (  1)
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ة ابيفاء المهاجرين تعلم اللغا  األم  العربية والن ية وغيرهما لفائد

، وقد جرى لهذا (1)والعمال العر  وبخاصة من بلدان المغر  العربي

العرض التعاقد مع مدوسين اسُتقدموا من تلك البلدان وبخاصة من 

غير ان الدوافع التي فرضت تعميم هذه الحصة  (2)المغر  وتو)س

 الحياة اللغوية التكميلية، والمتمثلة يف تسهيل إدماج ابيفاء المهاجرين يف

ا عيفد عودهتم ا وثقافيًّ المدوسية األلما)ية وإعدادهم إلعادة إدماجهم لغويًّ 

إلى بلداهنم األصل، قد ا)تفت مع مروو الوقت وبخاصة بعد سيفوا  

ا يف الما)يا ا ، فأغلب العمال العر  قد ف لوا االستقراو هنائيًّ يالثما)ييف

هوم وجدوى هذا مفوتكوين اسرهم فيها، مما اف ى إلى تغير جذوي يف 

الذي تملت وظيفته المديدة يف دعم الثيفائية بل الدوس اللغوي، 

لدوا وترعرعوا يف والتعددية اللغوية ألبيفاء الماليا  العربية، الذين وُ 

                                                           

ا  منن ي ا)ت يف سيفوا  السنتييف "شمال الراين فيستفاليا"تمدو اإلشاوة هيفا ان والية (  1)

 تح يرية لفائدة ابيفاء العمال الوافدين وبخاصة منن تر ينا القرن الماضي توفر فصواًل 

غننتهم األم علننى اسنناس وقنند  ا)ننت مخصصننة لتدويسننهم جميننع المننواد الدواسننية بل

وجوعهم مع اولينائهم إلنى بلنداهنم األصنل بعند هناينة التعاقند المهيفني معهنم، غينر ان 

األغلبية بقيت يف الما)يا، مما ادى إلى إهناء هذه الفصول وتعوي ها بدوس اللغة األم، 

 ا بدوس اللغة األصلية.وما ُعرف الحقً 

(2)  Bauer, Rupprecht S: Die Didaktik der Herkunftssprachen in 
zweitsprachlicher Umgebung als Aufgabe der Lehrerbildung an 
deutschen Universitäten, pp. 45-46. 
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هم اللغة العربية، التي لم تعد ممحيط لغوي الماين محض عن طريق تعلي

 اف إلى هذا ان لدى اغلبيتهم مع مروو السيفوا  لغتهم األم األولى. يُ 

القادمين من شمال المغر   اغلب ابيفاء المهاجرين المغاوبة وبخاصة

يف محيطهم  هم من غير اليفاطقين باللغة العربية، فأغلبهم يتكلمون

األسري اللغة األمازيغية بوصفها لغتهم األم إلى جا)ب اللغة األلما)ية يف 

ية إلى استبدال حياهتم اليومية،  ل هذه العوامل دفعت الوزاوة المعيف

عن طريق مرسوم  «اللغة األصليةدوس »بن  «دوس اللغة األم»ُمصطلح 

ا تمديد مدة االستفادة من حصص هذا م، الذي ت من ايً  2000سيفة 

إلى جا)ب المرحلة االبتدائية )اي من الصف األول إلى  ،الدوس لت مل

)تهاء ا بالصف الخامس واا المرحلة اإلعدادية )اي مرووً الرابع(، ايً  

وعلى الرغم من مروو ما يربو عن ثالثين سيفة من  .(1)بالصف العاشر(

يف المداوس  اللغة األصليةبداية تدويس مادة اللغة العربية يف إطاو دوس 

، إال ان هذه المادة ال تزال (2)الحكومية يف بعض الواليا  األلما)ية

لالزمين، ُتراوح مكاهنا، حيث لم تأخذ )صيبها من التطوو واالهتمام ا

                                                           

(1)  Herkunftssprachlicher Unterricht RdErl. d. Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung v. 28.06.2016 (ABl. NRW. 07-08/16), 
https://goo.gl/WFZCam (17.12.2016). 

والينة، و نل والينة  ةمن المعروف ان جمهووية الما)يا فيدوالية مكو)ة من ست ع نر(  2)

 لها اختصاصاهتا المستقلة هبا، ومن بييفها قطاع التعليم.
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ا عن والدهتا العسيرة بسبب ا)حصاوها فواقعها الراهن ال يختلف  ثيرً 

 المغرايف.

 الواقع الراهن: انحصار جغرايف

 اللغة األصليةال ي مل تدويس مادة اللغة العربية يف إطاو دوس 

جميع الواليا  األلما)ية الست ع رة، بل ييفحصر فقط يف ثالر 

 «شمال الراين فيستفاليا»ي والية واليا  متماووة فيما بييفها، وه

(Nordrhein-Westfalen ( يف شمال غر  الما)يا وعاصمتها

( يف وسط Hessen) «ِهسن»(، ووالية Düsseldorf) «دوسلدووف»

 «الرييفال)د بفالتس»(، ووالية Wiesbaden) «فيزبادن»الما)يا وعاصمتها 

(Rheinland-Pfalz الواقعة يف غر  البلد، وعاصمتها )«ييفتسما» 

(Mainz ِهسن»و «شمال الراين فيستفاليا»(، وقد  ا)ت  ل من واليتي» 

الرييفال)د »ا والية سباقتان إلى إدواج مادة اللغة العربية، تبعتهما الحقً 

وذلك لعدة اسبا  يبقى من ابرزها العدد الكبير من التالميذ  ،«بفالتس

واليا   ذوي األصول العربية يف مداوسها الحكومية. غير ان هيفالك

الما)ية اخرى ت هد )فس األعداد، مثل مدييفتي برلين وهامبووغ، التي 

ت كل  ل ميفهما والية مستقلة بذاهتا، لكن ح وو اللغة العربية يف 
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وي كل االقتصاو على تدويس  .(1)ميفعدمل شبه ظميفظومتهما التعليمية ي

ا)حصاو ا من بين األسبا  الرئيسة يف اللغة العربية يف ثالر واليا  سببً 

ا)ت او هذه المادة يف الما)يا )ا)ظر فصل )تائج البحث: مأزق مادة اللغة 

 مكا)يا  التطوير(.إالعربية و

 «ِهسن»مادة اللغة العربية يف المدارس الحكومية بوًلية 

م 2015لسيفة  «سنهِ »حسب إحصائية لوزاوة التعليم يف والية 

ن مدوسة، ميفها وة العربية فيما ممموعه إحدى وتسعُتدوس مادة اللغ

ست وع رين مدييفة  اوبع وستون مدوسة ابتدائية و لها موزعة على

مدوسة يف مدييفة فرا)كفوو   ونا للوالية، ميفها إحدى وثالثتابعة إداويًّ 

ويظهر المدول اد)اه اهم المدن يف الوالية، والتي ُتدوس فيها  .(2)وحدها

 مادة العربية.

                                                           

يف العاصمة االتحادية برلين تندوس اللغنة العربينة بوصنفها لغنة ام يف مدوسنة ابتدائينة (  1)

فسوف تدوس العربية هيفاك يف مدوستين حكوميتين ابتداء منن وحيدة، اما يف هامبووغ 

 :، ا)ظر2017/2018السيفة الدواسية 

Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg, 
Fremdsprachenunterricht im Schuljahr 2017/18, p.27, 
https://goo.gl/KtGStc ; and TAZ, 21. /22 Januar 2017, pp.44.45. 

(2)  Standorte für Unterricht in der Herkunftssprache Arabisch im 
Schuljahr 2015/2016 in Verantwortung des Landes Hessen (Stand 
September 2015), https://goo.gl/68NCSI (13.12.2016). 

https://goo.gl/68NCSI
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اللغة العربية يف أهم مدن : عدد المدارس التي تقدم مادة 1جدول

 .(1)«سنهِ »

 عدد المدارس المدينة

 31 فرا)كفوو 

 8 ووزلسهايم

 8 فيسبادن

 7 ديتسيفباغ

 6 هيفاو

 5 داوم تا 

 3 اوفيفباخ

 3 هينسهايم

 2  يلسن باخ

 2 ميولهايم

 «رينالند بفالتس»مادة اللغة العربية يف المدارس الحكومية بوًلية 

ما  «الرييفال)د بفالتس»يذ من اصول اجيفبية يف والية تبلغ )سبة التالم

، وعلى عكس (2)يقاو  تسع ع رة يف المئة من العدد اإلجمالي للتالميذ

                                                           

 .6 ة الم او إليها يف الحاشية وقمالمدول من إعداد الباحث بيفاًء على اإلحصائي(  1)
 :ا)ظر(  2)

= 
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حصائيا  إال تقدم الوزاوة المعيفية اية  ،«هسن»وزاوة التعليم يف والية 

طاو دوس إيف  شاملة ودقيقة عن وضعية مادة اللغة العربية يف مداوسها

م، وذلك بعد 2012لوالية إال سيفة ، الذي لم ييفطلق يف اةاللغة األصلي

، وتكتفي (1)اللغة األصليةم الميفظم لدوس 2006تمديد مرسوم سيفة 

الوزاوة يف موقع تابع لها باإلشاوة إلى عدد المداوس، التي تقدم هاته 

المادة وهي ثالثون مدوسة فقط، تتوزع على سبع ع رة مدييفة وبلدة 

وُيظهر المدول التالي اهم المدن والبلدا  يف  .(2)على صعيد الوالية

 الوالية التي ُتدوس فيها اللغة العربية.

: أهم المدن والبلدات التي ُتدرس فيها مادة اللغة العربية 2الجدول 

 .(3)حسب عدد المدارس «الرينالند بفالتس»يف 

                                                           
= 

SWR: Gefragt: Muttersprachlicher Unterricht, 
https://goo.gl/6DfGxW, (18/7/2017). 

 :ا)ظر(  1)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vom 20. September 2015 
(9413 B –Tgb.-Nr. 2112/15), Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund, https://goo.gl/bBLbfG 
(17.7.2017). 

 انظر:(  2)
Rheinland Pfalz, Bildungsserver, Herkunftssprachenunterricht 
https://goo.gl/cgvmp8 (17.7.2017). 

 :المدول من إعداد الباحث بيفاًء على ثالر إحصائيا  متفرقة، ا)ظر(  3)

https://goo.gl/MwNBQr (18/7/2017); https://goo.gl/J8GCKH 
(18/7/2017); https://goo.gl/rXpGWL (18/7/2017). 

https://goo.gl/6DfGxW
https://goo.gl/bBLbfG
https://goo.gl/cgvmp8
https://goo.gl/MwNBQr
https://goo.gl/J8GCKH
https://goo.gl/rXpGWL
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 عدد المدارس اسم المدينة

 5  وبليفتس وضواحيها

 4 دائرة او)فايلر

 3 يفتسماي

 3 لودفيغسهافن

 3 غرمرسهايم

 2 ال)داو

 2 فوور

شمال الراين »مادة اللغة العربية يف المدارس الحكومية بوًلية 

 «فيستفاليا

 33يف هذه الوالية التي تبلغ فيها )سبة عدد التالميذ من اصول اجيفبية 

، ييفت ر تدويس مادة (1)يف المئة من ممموع التالميذ يف مختلف مداوسها

إلى جا)ب دوسلدووف من اهمها،  لغة العربية يف مدن عدة،ال

وضواحيها، إسن، و ولو)يا، وبون، ودووتمو)د، وبوخوم، ودويسبووغ، 

لكن  .(2)ومو)سن، وبليفلد، وهي مدن هبا )سبة مهمة من المالية العربية

                                                           
(1)  Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht 

2016/17, p. 167, https://goo.gl/1k7Ypj (17.07.2017). 

هيفا ان مادة اللغة العربية غينر ميفت نرة علنى صنعيد هنذه الوالينة ب نكل  تمدو اإلشاوة(  2)

 لي، ذلك ا)ه توجد ميفاطق ال تقدم فيها هذه المادة حتى ولو  ا)ت هبا  ثافة  بيرة من 

 المالية العربية، مثل مدييفة  ريفلد القريبة من عاصمة الوالية دوسلدووف.
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ال توجد إلى امن اية إحصائية وسمية ميفمزة عن المدن التي تيفت ر فيها 

 اوسالعربية يف هذه الوالية وال حتى عن العدد اإلجمالي للمد مادة اللغة

يف المقابل )مد  .(1)اللغة األصليةالتي تقدم اللغة العربية يف إطاو دوس 

إحصائيا  متفرقة خاصة ببعض المدن يف هذه الوالية، فحسب مديرية 

التعليم لمدييفة دوسلدووف يبلغ عدد التالميذ المسملين يف مادة اللغة 

من  5149ا من ممموع تلميذً  1137وحدها ما ييفاهز ة بية بالمدييفالعر

يف السيفة  حسب لغاهتم اللغة األصليةالتالميذ المسملين يف دوس 

من  يف المئة ينوع ر ينمما يعيفي ان اثيف ،م2016-2015الدواسية 

وحدها فقط، وهي )سبة  بيرة تعكس هؤالء يدوسون اللغة العربية 

دة اللغة العربية، بييفما يتوزع باقي التالميذ على اإلقبال المتزايد على ما

بقية اللغا  البالغ عددها اوبع ع رة لغة. وُيوضح المدول التالي تطوو 

اعداد التالميذ المسملين يف مادة اللغة العربية على مدى السيفوا  

 الدواسية الثالر األخيرة.

                                                           

لهنننا عنننرب الربيننند اإللكننننوين بتننناويخ وهنننذا منننا ا دتنننه النننوزاوة المعيفينننة يف جنننوا  (  1)

م على سؤال الباحث حول توفر هذه اإلحصائيا ، مما يؤ د طبيعة 14/12/2016

)تائج البحث: منأزق  )ا)ظر فصل التعامل الرسمي مع هذه المادة المدوسية االختياوية

 مكا)يا  التطوير(.إمادة اللغة العربية و
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بية : تطور عدد التالميذ المسجلين يف مادة اللغة العر3الجدول 

 .(1)م 2016إلى  2014بدوسلدورف منذ سنة 

 2015/2016 2014/2015 2013/2014 السنوات الدراسية

الطنننننننال   عننننننندد

المسننملين يف مننادة 

اللغة العربية بمدييفة 

 دوسلدووف

944 1073 1137 

ع ر مداوس،  ويتوزع تدويس مادة اللغة العربية داخل المدييفة يف

المتزايد للتالميذ، لكن هذا العدد وهو عدد غير  اٍف باليفظر إلى العدد 

، اي بما ممموعه خمس (2)خمس ع رة مدوسة يف ضواحيها إلى يرتفع

وع رون مدوسة. ويوضح المدول التالي التوزيع المغرايف لمادة اللغة 

 .العربية يف بقية مدن الوالية حسب اعداد المداوس

                                                           

حصنننائية تسنننلمها منننن مديرينننة التعلنننيم المننندول منننن إعنننداد الباحنننث بيفننناًء علنننى إ(  1)

 ا للغة العربية بيففس المدييفة.بدوسلدووف بحكم اشتغاله مدوًس 
(2)  Übersicht HSU-Angebot im Kreis ME für das Schuljahr 

2016/2017, https://goo.gl/VAvCkG (14.12.2016). 

https://goo.gl/VAvCkG
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شمال »يف اللغة العربية  : أهم المدن التي ُتدرس فيها مادة4الجدول 

 .(1)حسب عدد المدارس «الراين فيستفاليا

 عدد المدارس اسم المدينة

 25 دوسلدووف وضواحيها

 20 إسن وضواحيها

 18 بون وضواحيها

 16 آخن وضواحيها

 7 مييفدن وضواحيها

 6 مدييفة دووتمو)د

 6 مدييفة هر)ه

 5 مدييفة هام

 5 مدييفة دويسبووغ

 4 مدييفة بيليفلد

 4 مدييفة غوترسلو

 3 مدييفة زوست

 3 مدييفة هاييفسربغ

                                                           

حث بيفاًء على معطيا  متفرقة توصل هبا عرب الربيد اإللكنوين المدول من إ)ماز البا(  1)

 بيفاء على طلبه من مختلف مديريا  التعليم يف المدن الم او إليها يف المدول.
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ا يف معظم مدن ومن المرشح ان ترتفع )سب تالميذ اللغة العربية ايً  

التي استقبلت إلى جا)ب بعض الواليا   والية شمال الراين فيستفاليا

األلما)ية اعداًدا  بيرة من األسر السووية والعراقية الالجئة إلى الما)يا، 

من هذه الدول المسملين يف المداوس  وبخاصة ان )سب التالميذ

ا  ما يوضح ذلك المدول اد)اه حول اعداد األلما)ية مرتفعة حاليًّ 

م يف 2016/2017التالميذ العر  المسملين يف السيفة الدواسية 

 .(1)الوالية:

: أعداد التالميذ العرب المسجلين يف السنة الدراسية 5الجدول

 .(2)حسب جنسياتهم «اشمال الراين فيستفالي»م يف 2016/2017

البلد 

 األصل/الجنسية
 سوريا العراق

دون المغرب )

 (احتساب المجنسين
 لبنان

 2908 2666 34258 14257 عدد التالميذ

ا اوتفعت )سبة األطفال العر  المسملين يف مرحلة الح ا)ة ايً  

ميفذ السيفوا  القليلة الماضية بسبب الحر ة اللموئية المديدة، فقد 

ير وو األلماين يف دواسة له ا)ه وصل إلى الما)يا سيفة اعلن معهد  

                                                           

 :يف المدول من إ)ماز الباحث بيفاًء على إحصائية(  1)
Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht 
2016/17, pp. 163-167, https://goo.gl/1k7Ypj (17/7/2017). 

 .167-163المدول من إ)ماز الباحث بيفاًء على إحصائية من المصدو السابق، ص (  2)
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من العراق  طفلٍ  11000من سوويا و طفلٍ  56000م ما يقاو  2015

، مما ُيحتم ضرووة زيادة اعداد (1)سن الثاميفة ع رة ممن هم دون

المداوس التي تقدم مادة اللغة العربية وتطويرها لتستميب للمتطلبا  

هذا األمر على هذه الواليا  الثالر، بل  القادمة، وال يمب ان يقتصر

يتعين ان ي مل باقي واليا  الما)يا، وبخاصة تلك التي تأوي لديها 

 «هسن»عدا واليا   الالجئة. فما ا  بيرة من األسر العربيةاعدادً 

ا شبه تام ا غيابً )مد حاليًّ  «شمال الراين فيستفاليا»و «الرييفال)د بفالتس»و

ة المدوسية يف باقي الواليا  األلما)ية بسبب غيا  لمادة العربية يف الحيا

)ية جدية لحكوما  تلك الواليا  بإدماج هذه المادة يف )ظامها 

التعليمي، ففي العاصمة االتحادية برلين تدّوس مادة اللغة العربية فقط 

يف مدوسة ابتدائية وحيدة وغم اليفسبة العالية للتالميذ العر  او من 

و)فس ال يء ييفطبق على  ربيا  المدن  لمدييفة،اصول عربية يف هذه ا

التي لم ُتدوج اللغة العربية إال يف  «هامبووغ»األلما)ية وبخاصة مدييفة 

(، الواقعة Brandenburg) «برا)د)بووغ»اما والية  .(2)مدوستين فقط

الميفظما  النبوية األلما)ية  حدىإشرق البلد، فقد قرو  بتعاون مع 

                                                           

(1)  Neu zugewanderte Kinder ,Jugendliche und junge Erwachsene, 
Entwicklungen im Jahr 2015, https://goo.gl/DZQ6To, pp. 19. 
(14.12.2016). 

 .7ا)ظر الحاشية وقم (  2)

https://goo.gl/DZQ6To
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تفيد ميفها ابيفاء األسر سلغة ام يف خمس من مدهنا يدواج العربية بوصفها إ

سا سو)يا ». من جا)بها تعتزم والية (1)العربية الالجئة ب كل اختياوي

( إدواج اللغة العربية يف مداوسها، لكيفها Niedersachsen) «السفلى

. وعلى اليفقيض من هذا، قرو  (2)تلقى معاوضة من احزا  الما)ية

)بما  اللغة األصليةم إلغاء حصة 2004سيفة  (Bayern) «بافاويا»والية 

، م2008بالتدوج إلى هناية سيفة  فيها مادة اللغة العربية( من مداوسها

لتدعيم مهاوا  اللغة األلما)ية لدى التالميذ من  وتخصيص ميزا)يتها

، وميفهم اعداد  بيرة من األصول العربية، وباألخص يف (3)اصول اجيفبية

 الوالية. (، عاصمةMünchen) «ميو)خ»

                                                           

(1)  Muttersprachlicher Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund, https://goo.gl/zDeXLi (18/7/2017). 

(2)  N24, Arabisch und Farsi sollen jetzt Schulfächer werden, 
https://goo.gl/WDGLb4 (19/7/2017). 

(3)  Anfrage des Abgeordneten Thomas Gehring, Bündnis 
90/DIE GRÜNEN, zum 
Plenum am 30.09.2015, Herkunftssprachlicher Unterricht, 
https://goo.gl/oRi5aW (17.12.2016). 

https://goo.gl/zDeXLi
https://goo.gl/WDGLb4
https://goo.gl/oRi5aW
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شمال »: وًلية اللغة األصليةالتنظيمي والبيداغوجي لدرس  اناإلطار

 اأنموذجا  «الراين فيستفاليا

 التنظيمي: نبذة عامة اإلطار

إلى  (1)«شمال الراين فيستفاليا»يف والية  اللغة األصليةيخ ع دوس 

 ما وود ذلك يف الميف ووا   قوا)ين ت ريعية تؤطره من اليفاحية اإلداوية

ا، ويف  تيبا  الميفهج الدواسي المعتمد وسميًّ  (2)الرسمية للوزاوة المعيفية

ا التوجها  البيداغوجية الملزمة له )ا)ظر فصل اإلطاو التي تحدد ايً  

)التي تيفدوج تحته مادة  اللغة األصليةالبيداغوجي(. وُيعّرف هيفا دوس 

وسية اللغة العربية( على ا)ه حصة اسبوعية تتكون من خمس ساعا  مد

ا يف حصة  أقصى تقدير ُتقدم يف مداوس حكومية اغلبها ابتدائية وغالبً 

ا لطبيعتها االختياوية. وال يحق التسميل السيفوي فيها، يف بعد الزوال )ظرً 

حالة مادة اللغة العربية، إال لتالميذ من ابوين عربيين او ان يكون 

                                                           

اختاو الباحث دواسة اإلطاوين التيفظيمي والبيداغوجي لندوس اللغنة األصنلية بوالينة (  1)

ا يغطني ا وسميًّ ألن الوزاوة المعيفية هيفاك قد اعتمد  ميفهاًج  ؛"شمال الراين فيستفاليا"

كس وزاويت التعليم يف  ل من والينة الما)بين التيفظيمي والبيداغوجي لهذا الدوس، ع

ا تفتنا بميف نووا  إداوينة او تعريفينة هبنذا  يناللتن "هسنن"ووالية  "الرييفال)د بفالتس"

 الدوس االختياوي.

علنى  "شنمال النراين فيسنتفاليا"يمكن االطالع على القا)ون الميفظم للمنادة يف والينة (  2)

 :الرابط اد)اه )باللغة األلما)ية(

https://goo.gl/WFZCam (17.12.2016). 

https://goo.gl/WFZCam
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بع االختياوي ا او من اصول عربية. ووغم الطااحدهما على األقل عربيًّ 

لهذه المادة فالتسميل فيها يقت ي الح وو الميفتظم طيلة السيفة 

الدواسية، وُيمدد التسميل ُقبيل  ل هناية سيفة دواسية ل مان الحصول 

على مقعد يف السيفة الدواسية الموالية، وتمتد هذه الحصة يف المرحلة 

عدادية من االبتدائية من الصف األول إلى الرابع، وتستمر يف المرحلة اإل

الصف الخامس وتيفتهي يف الصف العاشر، اي بيفهاية المرحلة اإلعدادية 

ثيفيت المرحلة الثا)وية )اي استُ  بما ممموعه ع ر سيفوا  دواسية، وقد

من الصف الحادي ع ر إلى الصف الثالث ع ر(، وذلك من اجل 

 الن يز على امتحا)ا  التخرج اليفهائية، التي تمتد يف هذه المرحلة على

 .(1)مدى ثالر سيفوا 

اللغة ويحصل التلميذ على اليفتيمة المدوسية الخاصة بحصة 

إلى جا)ب اليفتيمة المدوسية المخصصة لباقي المواد المدوسية  األصلية

اإللزامية يف  ل سيفة دواسية. ويف هناية السيفة الدواسية التاسعة او العاشرة 

ا إلى عربية، ويكون مقسمً االمتحان اليفهائي يف مادة اللغة ال يمتاز التلميذ

شق  تابي حول موضوع او ق ية ما، وشق شفوي يعالج فيه التلميذ 

االمتحا)ا  مرتبطة بالق ايا  ا ما تكون مواضيعا، وغالبً ا مغايرً موضوعً 

ا با)تمائه اللغوي الراهيفة التي تمس الحياة االجتماعية يف الما)يا وايً  

                                                           

 المصدو السابق.(  1)
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االمتحان الملزم بيفماح،  ياز هذاوالثقايف إلى بلده األصلي، ويف حالة اجت

االمتحان  وثيقة  )ماح من المدوسة التي اجتاز فيها ُيميفح التلميذ شهادة

 وتفيده يفاللغة األصلية تؤ د مدى إلمامه باللغة العربية بوصفها 

مستقبله المهيفي او األ اديمي، إضافة إلى هذا فقد تعوض العالمة 

ن، عالمة ضعيفة قد يحصل االمتحا حصل عليها يف هذاتالميدة الم

عليها التلميذ يف إحدى اللغا  األجيفبية اإللزامية التي تدوس يف 

ا بتدويس مادة اللغة ويقوم حاليًّ  .(1)اإل)مليزية المداوس اإلعدادية مثل

مزيج من األساتذة الذين دّوسوا  اللغة األصليةالعربية يف إطاو حصة 

ا  القرن الماضي يتداًء من ثما)ييفا)تقلوا اب ا يف بلداهنم األصلية، ثمسلفً 

إلى الما)يا لتدويس اللغة العربية ألبيفاء الماليا  العربية عن طريق 

ا اتفاقيا  ثيفائية أللما)يا مع تلك البلدان مثل المغر  وتو)س، وايً  

اساتذة شبا  تخرجوا يف معاهد تكوين المعلمين من تلك الدول، إلى 

للغوية يف المامعا  جا)ب الخريمين العر  من التخصصا  ا

تعيين مدوسي  األلما)ية ممن لديهم تماو  تدويسية سابقة، ويمري

اللغة العربية يف المداوس األلما)ية الحكومية، شأهنم شأن باقي مدوسي 

المواد األخرى على اختالفها من طرف المها  الرسمية المكلفة يف 

 ا بأجوو غير ميفصفة.الواليا  الثالر، لكن غالبً 

                                                           

 المصدو السابق.(  1)
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 البيداغوجياإلطار 

 الغايات العامة -أ

 اللغة األصليةُيعترب دعم التعددية اللغوية من بين اهم غايا  دوس 

ون يف أييف  بما يف ذلك مادة اللغة العربية، ذلك ان تالميذ هاته المادة

الما)يا )اطقين بلغتين على األقل، اي األلما)ية إلى جا)ب إحدى 

 لعديد من األطفال المغاوبةاللهما  العربية و/او األمازيغية، بل إن ا

يتكلمون اللهمة المغربية العربية واألمازيغية إلى جا)ب اللغة 

إلى دعم هذه التعددية  اللغة األصليةيهدف دوس  ومن ثمو  ؛(1)األلما)ية

 ملكة لغوية طبيعية يف ممتمع متعدد اللغا  واألديان والثقافا  عن 

تداولوهنا يف الغالب يف طريق تعليم األطفال للغاهتم األصلية التي ي

محيطهم األسري على المستوى ال فوي، بييفما يستعملون اللغة 

األلما)ية يف المحيط االجتماعي العام. فالتعلم السليم للغتهم األصل 

ا ُيسهم إلى حد  بير يف تعزيز ا و تابيًّ والقدوة على التواصل هبا شفهيًّ 

                                                           

اضطر  العديد منن األسنر م 2008بعد األزمة االقتصادية التي عصفت بإسبا)يا سيفة (  1)

)يا، المغربية اليفاطقة يف معظمها باألمازيغية والمقيمة يف إسبا)يا إلى الهمرة صو  الما

األسنر يف مسنا)دة ابيفنائهم لنتعلم اللغنة األلما)ينة، بلند  هذها على عاتق مما شكل تحديً 

المهمننر المدينند، مننع الحفنناظ يف )فننس الوقننت علننى مكتسننبا  األطفننال مننن اللغننة 

اإلسننبا)ية إلننى جا)ننب األمازيغيننة واللهمننة المغربيننة العربيننة  منندخل ميفاسننب لننتعلم 

 العربية الفصحى.
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لغة األلما)ية بل ولغا  قدواهتم اللغوية العامة، وُيسهل عليهم تعلم ال

إضافية يتلقوهنا يف المحيط المدوسي مثل اإل)مليزية وغيرها من اللغا  

لكن وغم ذلك ال يزال ُييفظر إلى التعددية اللغوية لْلطفال  .(1)األوووبية

 «ازدواجية لغوية» من اصول عربية يف الما)يا بيفظرة سلبية، حيث ُتعترب

غة األلما)ية مقاو)ة مع األطفال عن التعلم السليم لل تعيق األطفال

اليفاطقين باأللما)ية وبخاصة ان اليفظام التعليمي األلماين، مقاو)ة مع دول 

اوووبية اخرى، يتسم بأحاديته اللغوية المفرطة، والتي تكاد تقصي باقي 

اللغا  الحاضرة بقوة يف الممتمع األلماين، مثل الن ية والبوليفدية 

، ولو بوصفه مادة اللغة األصليةوس والعربية وغيرها، ويحاول د

اختياوية، مواجهة هذه األحادية عن طريق دعم الثروة اللغوية الهائلة 

التي يملبها األطفال ذوو األصول األجيفبية معهم إلى المدوسة ابتداًء من 

وبالتالي  ؛الصف األول، والتي ال يملكها اقراهنم من األطفال األلمان

الستعمال اللغوي األحادي مع مروو تفادي ضياعها بسبب طغيان ا

 .(2)السيفوا  الدواسية

                                                           

(1)  Muttersprachlicher Unterricht, Lehrplan für die Jahrgänge 1 
bis 4 u. 5 u. 6, p. 7. 

ة يننالدواسننا  اللسننا)ية ميفننذ عقننود بديهيننة التعدديننة اللغويننة  ملكننة طبيع تبييفمننا اثبتنن(  2)

ا علنى المسنتوى العربني لْل)سان بل وضرووهتا يف العصر الحالي، ال ينزال ُييفظنر ايً ن

ا لغوينة ألبيفناء المهناجرين العنر  يف اوووبنا والغنر  عموًمنإلى الثيفائية او التعددينة ال

= 
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إلى  اللغة األصليةإضافة إلى دعم التعددية اللغوية يسعى دوس 

مع باقي مكو)ا  الممتمع  البيثقايفتعزيز قدوة األطفال على التواصل 

 األلماين المتيفوعة عن طريق:

  العربية الوعي بخصوصيتهم اللغوية والثقافية؛ يف حالة مادة اللغة

ُيعزز وعي األطفال با)تمائهم اللغوي والثقايف إلى الح اوة العربية 

 اإلسالمية.

 اق والديا)ا ، لكن يف )فس الوعي بطبيعة الممتمع متعدد األعر

خلفية اوووبية  ابلغته األلما)ية الرسمية وذ ا)اطقً  اممتمعً بوصفه الوقت 

 ومسيحية ظاهرة.

افية والقواسم اإل)سا)ية س بالخصوصيا  الدييفية والثقيالتحس

الم ن ة ُيسهم يف تربية اجيال تعي وتعتز با)تمائها اللغوي والح اوي 

إلى الثقافة العربية اإلسالمية، وتستطيع يف )فس امن التعاطي بثقة 

                                                           
= 

، وهذا ال يعكس فقط التأخر العربي يف موا بة مستمدا  العلنوم اللسنا)ية )ظرة سلبية

ا المننأزق الهويننايت الننذي يعي ننه ابيفنناء المهنناجرين دقيقننة التخصننص، بننل يعكننس ايً نن

علنيهم سنواء يف دول العر  بسبب ملكة التعددينة اللغوينة التني صناو  و أهننا )قمنة 

 اإلقامة األوووبية او يف دول األصل، فكالهما ييفظر بعين الريبة لهذه الملكة الطبيعية.
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واحنام متبادل مع باقي المكو)ا  الثقافية للممتمع الذي تنعرع 

 .(1)فيه

 األهداف -ب

، ُوضعت لمادة اللغة األصليةمة لدوس على اساس هذه الغايا  العا

 .(2)اللغة العربية اوبعة اهداف وئيسة، وهي:

التطوير المميفهج والمستمر لتعلم اللغة العربية عن طريق دعم  .1

مهاوا  الكالم، واالستماع، والقراءة والكتابة، حيث يكون التلميذ بعد 

 ا.ا و تابيًّ شفاهيًّ ا على التواصل باللغة العربية مي قادوً يهناية م وواه التعل
التعاطي المميفهج والدائم مع الخصوصيا  الثقافية المميزة  .2

للتالميذ والقواسم اإل)سا)ية الم ن ة التي تممعهم مع اقراهنم على 

شكل مواضيع مدوسية والتفاعل معها يف األ) طة التعليمية المتيفوعة 

 داخل الصف السيما يف ال قين القرائي والكتابي.
مر بين المدخال  التعليمية المكتسبة باللغة العربية الربط المست .3

مع تلك المكتسبة يف باقي المواد المدوسية  اللغة األصليةيف إطاو دوس 

باللغة األلما)ية من اجل تثبيت المهاوا  والمعاوف الم ن ة يف  لتا 

                                                           

 للمزيد، ا)ظر(  1)

Muttersprachlicher Unterricht, Lehrplan für die Jahrgänge 1 bis 4 u. 
5 u. 6, pp.8-9. 

 .12المصدو السابق، ص (  2)



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
262 

مما يقوي األداء المدوسي للتلميذ ويساعده  ؛اللغتين ب كل تكاملي

الحياة العامة بثبا  وثقة سواًء يف بلد اإلقامة األلماين او  على التفاعل مع

 يف بلد األصل العربي.

التعاطي اللغوي مع الخصوصية الدييفية للتالميذ العر  من  .4

المسلمين والتعريف هبا لديهم ب كل ميفهمي وبيداغوجي متدوج عن 

طريق معالمة مواضيع مثل األعياد والعادا  اإلسالمية او التطرق 

التعليمية المتيفوعة  يع من التاويخ اإلسالمي عن طريق األ) طةلمواض

وذلك  له من اجل تدعيم  ،من )صوص وعروض وم اويع صفية

باال)تماء العربي اإلسالمي دون ان تتداخل مادة اللغة العربية  اإلحساس

 .(1)يف ذلك مع مادة الدين اإلسالمي
 الكفايات المكتسبة -ت

لغة العربية إلى ا تسا  التلميذ، تسعى األهداف المسطرة لمادة ال

وذلك طيلة م واوه الدواسي يف مادة اللغة العربية، ممموعة من 

الكفايا  التي تعييفه يف مستقبله الحيايت عامة والمهيفي خاصة، وهي 

                                                           

( عنن منادة Islamischer Religionsunterricht)مي تختلف مادة الدين اإلسال(  1)

اللغة العربية من  وهنا مادة إلزامينة  بناقي المنواد المدوسنية األخنرى وتندوس باللغنة 

 األلما)ية ويستفيد ميفها  ل األطفال المسلمين بغض اليفظر عن جيفسياهتم او لغاهتم.
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والميفهمية  ما يلخصها ال كل  والبيثقافيةالكفايا  اللغوية والتواصلية 

 .(1)اد)اه 1وقم 

اللغـة ربعة لمادة اللغـة العربيـة يف إطـار درس : الكفايات األ1الشكل 

 :األصلية

 
 

 يةاألصل بوصفها اللغةبيداغوجيا تعليم العربية  -ث

                                                           

 : عنال كل من تصميم الباحث )قاًل (  1)
Sekundarstufe I. Muttersprachlicher Unterricht in der 
Sekundarstufe I. Muttersprache anstelle einer zweiten oder 
dritten Pflichtfremdsprache. Kernlehrplan Klassen 7-10, p. 14. 
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يف سبيل الوصول إلى هذه الكفايا  يلتزم المعلم بوضع وضعيا  

 ميفهمية توليفة اتباع طريق عن ومعالمتها حصته يف تعلمية –تعليمية 

بيقها يف مادة اللغة العربية ال وغم ان تط اللغة األصليةمت لدوس ُصمِّ 

ا من صعوبا  )ا)ظر فصل )تائج البحث: مأزق مادة اللغة يخلو غالبً 

 مكا)يا  التطوير(.إالعربية و

 ع، وهياألوب وتقوم هذه التوليفة على الر ائز البيداغوجية

 .(1) التالي:

 وُيقصد هبا استعمال اللغة العربية يف وضعيا  التعلم بالتجربة :-

داخل الصف ُتحا ي الحياة اليومية والحياة العامة سواء يف بلد ُم كلة 

وذلك عن طريق إجراء الحواوا  وتبادل  ،اإلقامة او يف بلد األصل

األدواو، بحيث يكتسب فيها التلميذ تماو  لغوية جديدة مما يسهم يف 

تواصل شأهنا شأن اللغة  تثبيت ثقته الذاتية يف استعماله للعربية لغةَ 

 ة.األلما)ي

                                                           

 ا)ظر، للمزيد(  1)

Sekundarstufe I. Muttersprachlicher Unterricht in der 
Sekundarstufe I. Muttersprache anstelle einer zweiten oder 
dritten Pflichtfremdsprache. Kernlehrplan Klassen 7-10, pp. 
14-16. 
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 وهو مهم يف المرحلة االبتدائية السيما لدى التعلم الفّعال :

الصغاو، فعن طريق التعاطي اليف ط مع مكو)ا  مادة العربية يتسيفى 

للطفل تعلم مهاوا  متيفوعة، وهيفا يتعين على المعلم ان يمعل المتعلم 

التعلمية بوضع ا) طة تتسم بالفعالية -يف محوو العملية التعليمية 

 ي عر فيه الطفل ا)ه غير فّعال يف واال يكون الدوس ممالًّ والحيوية، 

 الصف.

 ويقصد به ان التعلم الذي يكون يف التعلم الفردي والجماعي :

اصله عملية فردية يمب ان يتحقق يف بيئة جماعية تيفتج الفائدة الم ن ة 

للمتعلمين عن طريق تبادل الخربا  والمعاوف فيما بييفهم مما يعزز 

 اصل االجتماعي لديهم.مهاوا  التو

 اللغة : وهو ميزة مهمة ليس فقط يف إطاو حصة التعلم البيثقايف

ا يف مادة اللغة العربية، حيث يكون بمقدوو التلميذ بل خصوًص  ،األصلية

ليس فقط التعاطي السليم مع اقرا)ه من اعراق وديا)ا  اخرى، بل حتى 

ة العربية ت مل مع اقرا)ه من جيفسيا  عربية اخرى، ذلك ان مادة اللغ

 اطفال  ل الماليا  من مختلف الدول العربية.

 المنهاج المدرسي -ج

ت نك مادة اللغة العربية مع باقي اللغا  األخرى يف ميفهاج دواسي 

ُملزم طووته وزاوة التعليم يف والية شمال الراين فيستفاليا يمتد من 

مدوسية ا لكيفها لم تطوو  تبً  الصف األول إلى الصف السادس،
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، وتر ت الحرية بوصفها اللغة األصليةخصصة لمادة اللغة العربية م

وهي  ،للمعلم يف اختياو الكتب المدوسية التي تتوافق مع الميفهاج الملزم

)ادوة مما ي طر معه المعلم إلى استعمال توليفة من المصادو التعليمية 

ة المعيفي زاوةخر. إضافة إلى هذا لم ت ع الوالتي تختلف من معلم إلى آ

للصف السابع إلى حدود  اللغة األصليةا لحصة ا محددً ا مدوسيًّ ميفهاًج 

ا على المصادو التعليمية ا  ليًّ مما يمعل المعلم معتمدً  ؛الصف العاشر

بغض اليفظر عن مدى توافقها مع  ،المنا مة لديه مع مروو السيفوا 

الميفهاج العام او مدى مالءمتها لحاجا  المتعلم المتمددة. ويتألف 

ميفهاج الدواسي الرسمي الممتد على ست سيفوا  دواسية من ست ال

 .(1)وحدا  مقنحة، وهي:

 «يف البيت، هيفا وهيفاك»: 

تعالج هذه الوحدة عالقة التلميذ بمحيطه األسري واقاوبه وجيرا)ه 

واصدقائه يف  ل من الما)يا وبلد األصل العربي، الذي يق ي فيه الطفل 

 اجتماعية. ا عالقا فيه ايً  ا إجازاته المدوسية ويبيفي غالبً 

 «ل يوم و ل سيفة »: 

                                                           

 :للمزيد، ا)ظر(  1)
Muttersprachlicher Unterricht, Lernplan für die Jahrgänge 1 
bis 4 u. 5 u. 6, pp.18-19. 
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ُتعالج هذه الوحدة حياة التلميذ يف وتيرهتا اليومية داخل البيت 

ا وخاوجه ويف المدوسة وما يرتبط بذلك من تماو  شخصية وايً  

بعالقته مع األحدار السيفوية من ميفاسبا  واعياد متيفوعة ضمن 

 ممتمعي اإلقامة واألصل.

 « واوقا  الفراغالتعلم والعمل»: 

يمري الن يز يف هذه الوحدة على المواقف اليومية للتلميذ 

وعالقاته االجتماعية سواء يف اوقا  الدواسة او يف اوقا  الفراغ، 

قيمة اسرية وممتمعية سواء بوصفه لمفهوم العمل  ا على تصووهوايً  

 .ييف الما)يا او يف البلد األصل

 «عرب األزميفة»: 

حدة ُتعالج المراحل الزميفية التي عاي ها التلميذ من يف بداية هذه الو

االبتدائية، ويف  ا بالصف األول إلى هناية المرحلةووض األطفال مرووً 

بدًءا  المرحلة الالحقة يمري التعاطي مع تاويخ اسرة التلميذ ذاهتا

ا بمرحلة االستقراو األولى بمرحلة ما قبل الهمرة إلى الما)يا، ومرووً 

 بلد المهمر. د ذلك من تماو  واحدار يفوما تبعها بع

 «عالم للمميع»: 

يف المرحلة االبتدائية ُيقتصر يف هذه الوحدة على تحسيس التلميذ 

الثقافية الطبيعية والقواسم اإل)سا)ية الم ن ة بين الما)يا  باالختالفا 

ذي الصبغة  صبغة مسيحية وبلد األصل العربي اذ ااوووبيًّ  ابلدً بوصفه 
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ة، بييفما يتلقى التلميذ يف المرحلة اإلعدادية توعية سياسية عن اإلسالمي

اهمية التعايش والحفاظ السلمي على التيفوع الثقايف والعرقي على 

 المستوى المحلي والعالمي.

 «العادا  والتقاليد»: 

لدى هذه الوحدة الدواسية وظيفة خاصة فهي تر ز على معالمة 

ن طريق ممموعة من األ) طة عادا  وتقاليد البلد األصل للتلميذ ع

مما  ؛مية من اجل تعريفه بمكو)ا  ثقافة بلده األصليوالم اويع التعل

 يسمح بت كل فهم دقيق للتلميذ ألصله الثقايف وغم بعده المغرايف عيفه.

ويقنح الميفهاج الدواسي من اجل تيففيذ هذه الوحدا  الست 

لسيفة الدواسية ممموعة من المواضيع التي تمتد من بداية إلى هناية ا

)ا)ظر الملحق ا حول مواضيع هذه الوحدا  المخصصة للصفين األول 

ا  يفية توزيعها بالتوسع والتدوج بتدائي(،  ما يقنح ايً  الوالثاين ا

الست التي  حسب قدوا  وحاجيا  المتعلم على مدى السيفوا 

لكن وغم هاته المهود التيفظيرية والتيفظيمية، لم  .(1)الميفهاجيغطيها 

وذلك لعدة اسبا  داخلية  ؛تمكن مادة اللغة العربية من تطوير )فسهات

 وخاوجية، يتطرق إليها الفصل الموالي عن )تائج البحث.
                                                           

 :ا)ظر(  1)
Muttersprachlicher Unterricht, Lernplan für die Jahrgänge 1 
bis 4 u. 5 u. 6, pp. 34-83. 
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 مكانيات التطويرإلبحث: مأزق مادة اللغة العربية ونتائج ا

ن الطبيعة االختياوية لمادة اللغة إ)تيمة لهذا البحث يمكن القول 

يف ترا م عدة اختالال ، امكن تصيفيفها يف  العربية قد تسببت ميفذ عقود

هذا البحث إلى م ا ل تيفظيمية، ومعوقا  ميفهمية وصعوبا  

 ممتمعية:

 المشاكل التنظيمية

 يمكن اختصاو هاته الم ا ل يف اليفقاط التالية:

   االقتصاو على تدويس مادة اللغة العربية فقط يف ثالر واليا

ن ا)ت او هذه المادة، وتتعلل يحد م والية الما)ية ةمن ممموع ست ع ر

واليا  الما)ية  ثيرة بعدم قدوهتا المالية على إدواج هذه المادة وغم ان 

على سبيل المثال.  «الرييفال)د بفالتس»ميزا)يتها تكاد تفوق ميزا)ية والية 

بييفما تتذوع واليا  اخرى بعدم المدوى البيداغوجية والمردودية 

س لما تصفه هي باالزدواجية اللغوية الممتمعية لهذه المادة التي تكر

 اللغة األصليةم ددة على ضرووة صرف الميزا)يا  المخصصة لدوس 

 .بصفة عامة يف دعم وتقوية تعلم اللغة األلما)ية
  غيا  االهتمام الرسمي هبذه المادة وعدم وجود وغبة جادة يف

عامة ولمادة اللغة العربية  اللغة األصليةاإلصالح المذوي لحصة 

صة واال تفاء بالمقابل بالحلول النقيعية يف غيا  اي ضغط من خا

 طرف الممعيا  الممثلة للماليا  العربية على قلتها.
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  اليفظرة اال)تقاصية لمدوى هذه المادة االختياوية من طرف

وعدم إدماج  ،والتي تعتربها مادة قليلة ال أن ،إداوا  المداوس ذاهتا

 .ا دخياًل مهيفي للمدوسة واعتباوه عيفصرً معلم اللغة العربية يف المحيط ال

  عدم المدية يف المتابعة من طرف بعض اولياء اموو التالميذ

بسبب اليفظرة اليفمطية السائدة ميفذ عقود حول هذه المادة وغيا  

 جمعيا  اولياء التالميذ.
  إثقال  اهل المعلم بإعداد العديد من الوثائق اإلداوية مثل لوائح

ا سبوعية وغيرها من الوثائق، ال يء الذي يؤثر سلبً التالميذ السيفوية واأل

 على اإلعداد الميد للدوس ولْل) طة الموازية له.

  عدم وجود شبكة تيفسيقية تدعم جهود المعلمين الم تتة وتدافع

عن حقوقهم اإلداوية والمالية عرب وسيط اليفقابا  األلما)ية، وغيا  شبه 

 ،ية حتى داخل المدييفة )فسهاتام للتواصل بين معلمي مادة اللغة العرب

لغة بوصفها وغيا  فرص التكوين المستمر الميفاسبة لمادة اللغة العربية 

 األصل.

 المعوقات المنهجية

 ويمكن تلخيص اهمها يف اليفقاط األوبعة التالية:

  غيا   تب مدوسية موافقة للميفهاج المدوسي المعتمد )ا)ظر

كتب ال تلبي يف الغالب البيداغوجي( واالستعاضة عيفها ب اإلطاوفصل 

حاجا  تالميذ مادة اللغة العربية  يفاطقين بغيرها لكوهنا مخصصة يف 
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األصل للتالميذ اليفاطقين بالعربية والقادمة يف معظمها من الدول 

 العربية.

  غيا  تصيفيف التالميذ وفق صفوف خاصة بمادة اللغة العربية

وعة االبتدائية ا إلى ممموعتين: المممواال تفاء بتقسيمهم إداويًّ 

وذلك  ،والممموعة اإلعدادية بحسب صفهم يف المدوسة األلما)ية

بسبب قلة المداوس التي تتوفر فيها مادة اللغة العربية، ففي مدييفة 

دوسلدووف على سبيل المثال ال توجد إال ع ر مداوس مخصصة 

ا ا و)فسيًّ ا مهيفيًّ للعربية وغم اوتفاع عدد التالميذ العر ، مما يسبب ضغطً 

اثيفاء مزاولته لمهيفته، يف للمعلم، ييف اف إلى هذا عدم توفير الحماية له 

ا يف الفنة المسائية، حيث تمتد مادة حصة اللغة العربية التي تكون غالبً 

 ا إلى الساعة السابعة مساًء يف غيا  إداوا  المداوس.احيا)ً 

  التباين ال ديد يف المستوى بين التالميذ من ذوي األصول

ة لكيفهم غير )اطقين بالعربية والتالميذ المدد من األسر العربية العربي

ا التباين الواضح يف قابلية التعلم بين الالجئة، وُي اف إلى هذا ايً  

التالميذ اليفاطقين باللهما  العربية والتالميذ اليفاطقين بغيرها 

  األمازيغية والكردية.

 ة القادمين التباين ال ديد يف التالميذ ضمن الممموعة الواحد

ا ما ت م ا من صفوف مدوسية مختلفة، فغالبً من مداوس مختلفة، وايً  

ا إلى جيفب مع تالميذ الممموعة الواحدة تالميذ من الصف األول جيفبً 
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ا الصف الرابع، )فس األمر ييفطبق على ممموعا  الصف الثالث واحيا)ً 

 المرحلة اإلعدادية، التي تتكون من تالميذ من مختلف الصفوف )اي

مما يسبب م ا ل جمة  ؛من الصف الخامس وحتى الصف العاشر(

 اثيفاء الحصة بسبب التباين الواضح يف المستويا  بل ويف األعماو.

 الصعوبات المجتمعية

مادة اختياوية يف الحياة المدوسية من بوصفها تعاين اللغة العربية 

 )ظرة ممتمعية )مطية حتى من اليفاطقين هبا، ويمكن إيماز اهمها يف

 اليفقاط األوبع التالية:

  عدم معرفة العديد من األسر العربية هبذه المادة وبخاصة األسر

 العربية الالجئة.

  اليفظرة السلبية اليفمطية عن ال عف المزعوم يف مردودية هذه

 المتخيلة على التالميذ اليفاطقين بغيرها. «صعوبتها»المادة بسبب 

 ا اهنم ال لعربية زعمً اليفظرة السلبية اليفمطية عن معلمي اللغة ا

وغم  ،بل وال يميدون اللغة األلما)ية ،يحسيفون فن التعامل مع التالميذ

 ان اغلبهم امن من خريمي المامعا  األلما)ية.

  اليفظرة السلبية اليفمطية لْلسر العربية الم رقية عن معلمي اللغة

غة ا اهنم ال يميدون حتى اللالعربية القادمين من الدول المغاوبية زعمً 
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وغم اهنم من خريمي مرا ز تكوين المعلمين يف بلداهنم  ،العربية

 .(1)األصلية

 مقترحات وسبل التطوير
إزاء هذا الكم غير الهين من الم ا ل التي تعنض تطوو مادة اللغة 

العربية يقنح هذا البحث ضرووة إدماج مادة اللغة العربية يف الحياة 

الواليا  الثالر بل ويف  ل المدوسية  مادة إلزامية ليس فقط يف 

سوة بمادة الدين االمداوس األلما)ية التي هبا  ثافة عربية واضحة، وذلك 

تدويس  نإسوة بالتمربة اليفمساوية حيث اا اإلسالمي اإللزامية، وايً  

امن معظم الواليا  اليفمساوية وغم حداثة  يمادة اللغة العربية يغط

م وغم  2003/2004م الدواسي عهده، ذلك ا)ه لم ييفطلق إال يف الموس

الطابع اإللزامي لهذه  .(2)قلة اعداد الماليا  العربية هيفاك مقاو)ة بألما)يا

المادة سُيمكيفها، من اليفاحيتين القا)و)ية واإلداوية، من االستقالل عن 

وبالتالي التواجد على  ؛التي ال تزال تيف وي تحتها اللغة األصليةحصة 

د المدوسية اإللزامية من المرحلة االبتدائية )فس المرتبة مع باقي الموا

لتكون بذلك مادة   إلى المرحلة الثا)ويةا باإلعدادية ووصواًل مرووً 

                                                           

)فنس اليفظننرة اليفمطينة )منندها عيفند بعننض األسنر المغاوبيننة عنن معلمنني اللغنة العربيننة (  1)

 القادمين من مصر على سبيل المثال.

(2)  Lejri (2010), p. 7. 
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اساسية من مواد امتحان شهادة الثا)وية األلما)ية للتالميذ العر ، او ما 

 .das Abiturيعرف بن 

إلزامية مادة اللغة العربية هو حل مستقبلي جذوي ال محيد عيفه 

هم يف حل سلسلة الم ا ل الم او إليها يف الفصل السابق )ا)ظر سيس

مكا)يا  التطوير( حيث إلبحث: مأزق مادة اللغة العربية وفصل )تائج ا

 سيمكن من:

 تكوين معلمي مادة إ) اء تخصصا  يف المامعا  األلما)ية ل

 ي المواد األخرى.علمبم سوةااللغة العربية 

  اللغة العربية يف القطاع تصيفيف الوضعية اإلداوية لمعلمي

الحكومي ب كل ميفصف وعدم تحميلهم اعباء إداوية تتعاوض مع 

 مهامهم التدويسية.

  إعداد وإصداو  تب مدوسية ومصادو تعليمية معنف هبا

 .شريطة ان ُتلبي حاجا  متعلمي اللغة العربية من ابيفاء الماليا  العربية

 ّلفت الوزاوة االتحادية  ويمكن االستعا)ة هيفا بالتمربة اليفمساوية حيث

ة  تب لا من مدوسي اللغة العربية بمهمة إعداد سلسل ؤون التعليم فريقً 

 .(1)مدوسية مخصصة لمادة اللغة العربية يف اليفمسا

                                                           

(1)  Lejri (2010), p.84. 
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  تدويس مادة اللغة العربية يف الفنة الصباحية )على حصتين يف

 األسبوع  أقل تقدير(، وذلك من اجل تثبيت المكتسبا  التعلمية يف

هذه المادة واستثماوها باالستفادة من جميع المواود التي توفرها 

 المداوس الحاضيفة لهذه المادة.

 خاتمة
المذوي هو وهين باإلوادة السياسية  اإلجراءال يخفى ان هذا 

وهيفا يتعين على الميفظما   .للمها  الرسمية المسؤولة يف الما)يا

الم تغلين يف هذا والممعيا  الممثلة للماليا  العربية و ذا  ل 

الميدان العمل المكثف من اجل المساهمة الفعالة يف تحقيق هذا 

بد من  فالاإلصالح المذوي لمادة اللغة العربية. ويف هذا الصدد 

التعريف هبذه المادة لدى الماليا  العربية، ليس فقط من طرف 

الم تغلين يف هذا القطاع، بل يتعين على الممعيا  العربية المهتمة 

الضطالع هبذا الدوو التعريفي وبخاصة توعية األسر العربية بأهمية ا

ن االوتفاع المتزايد ليفسب التسميل فيها إحيث  ؛الطابع اإللزامي للمادة

هو إشاوة واضحة ألصحا  القراو السياسي من اجل مراجعة وضعية 

 هذه المادة.

من جهة اخرى تربز هيفا ضرووة االهتمام البحثي من طرف 

يين العر  المقيمين يف الما)يا هبذا الميدان الحيوي للتعريف به األ اديم
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يف الدوائر العلمية عن طريق إ)ماز دواسا  وابحار تخصصية تغطي 

لغة األصل، ويأمل هذا البحث ان بوصفها  ل جوا)ب مادة اللغة العربية 

 يكون قد شكل )قطة ا)طالقة يف هذا االتماه.
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 بيتي 

  ل يوم و ل سيفة

 

 اليوم، األسبوع، السيفة،

 الليل واليفهاو، ال تاء والصيف

 مالبسي، )ظافة جسمي

 اغسل يدي، الطعام وال را 

التعلم والعمل واوقا  

 الفراغ

 

 مدوستي

 ايف بيتيفا )عمل جميعً 

 العابي يف البيت

 ا)ا العب خاوج البيت

                                                           

 :المدول من ترجمة الباحث )قاًل عن(  1)

Muttersprachlicher Unterricht, Lehrplan für die Jahrgänge 1 
bis 4 u. 5 u. 6, p. 35. 
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 وحدات الدراسيةال
المواضيع المقترحة لكل وحدة دراسية للصفين 

 بتدائيًلاألول والثاين ا

 عرب األزميفة

 

 ... سيفوا .ا)ا عمري

 متحفي الصغير

 عالم للمميع

 

 الطبيعة من حوليفا

 ال ماو والتصالح

 العادا  والتقاليد

 

ا) طة جماعية بسيطة من إعداد المعلم لتعريف 

لعادا  والتقاليد العربية واإلسالمية الطفل با

مثل األعياد او التعريف بالبلدان والمدن العربية 

او ال خصيا  الباوزة يف الح اوة العربية 

 اإلسالمية. 

 -الملحق ب: ثبت المصطلحات المستعملة يف البحث )عربي

 إنجليزي( -ألماين 

المصطلحات 

 العربية
 المصطلحات األلمانية

المصطلحات 

 ليزيةاإلنج

 Einsprachigkeit Monolingualism األحادية اللغوية

 Diglossie Diglossia االزدواجية اللغوية

 Bikulturell Bicultural بيثقايف

 Pädagogisch Pedagogical بيداغوجي

 Erzieherisch Educative تربوي

 Multilingualism Mehrsprachigkeit التعددية اللغوية
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المصطلحات 

 العربية
 المصطلحات األلمانية

المصطلحات 

 ليزيةاإلنج

 Zweisprachigkeit Bilingualism ويةالثيفائية اللغ

اللغة دوس 

 األصلية

Herkunftssprachlicher 
Unterricht 

Original Language 
lesson 

 Muttersprachlicher دوس اللغة األم
Unterricht 

Mother tongue 
Lesson 

 Soziolinguistisch Socio linguistic سوسيولساين

 Methodische الميفهمية الكفاية
Kompetenz 

Methodological 
competency 

 Bikulturelle الكفاية البيثقافية
Kompetenz 

Bicultural 
Competency 

 Kommunikative الكفاية التواصلية
Kompetenz 

Communicative 
Competency 

 Sprachliche الكفاية اللغوية
Kompetenz 

Linguistic 
Competency 

 Fremdsprache Foreign language اللغة األجيفبية

 Herkunftssprache Original language اللغة األصلية

 Muttersprache Mother Tongue اللغة األم

 Wahlfach Optional subject مادة اختياوية

 Pflichtfach Compulsory subject مادة إلزامية
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 القسم الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 قاالتامل
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 هـ[688وفى سنَة ّسبيت ]املتيع الّربال األندُلس: ابُن أبيإماُم الّنحو يف 

 ومنهُجه يف الّنحو

 

 .(1)عبد الرحمن بودرع أ.د.
 

 :َتْقديم

 باليفّحو يف األ)دلس َقديمة قَِدَم ) أة 
ّ
عيفايُة ُعَلماء الغر  اإلسالمي

 عاّمًة 
ّ
الحَرَ ة العلمّية هيفاَك؛ وال احَد يمهُل اهتماَم الغرِ  اإلسالمي

 واهلِ 
ّ
 وامالي ابي علي

ّ
 األ)دُلس خاصًة بكتاِ  سيبوْيه وُجَمل الّزّجاجي

وَمقاما  الحريري  مال ألبي ُعَبيْد القاسم بِن ساّل القالي واألمث

 الفاوسي.
ّ
 واإلي اح ألبي علي

باحي الَمّياين المتوّفى سيفََة  هن 353ولعّل محمد بَن يحيى المهّلبي الرَّ

اهتمام األ)دلسيين بكتا  سيبوْيه، فَقد  من اوائل َمن فَتَح الباَ  على

تتلمذ يف الم رق على ابي َجعفر ابن اليفّّحاس واخذ عيفه  تاَ  سيبوْيه 

وَعْقَد  اوبيا)ً  اووايًة، وعاد إلى قرطبَة لُيفيَد الّطالَّ  بالكتاِ  شرًح 

                                                           

)ائب وئيس المممع، واستاذ لسا)يا  اليفص وتحليل الخطنا ، بمامعنة عبندالمالك (  1)

 المغر . -السعدي يف تطوان
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يف  اممالِس ميفاظراٍ ، فحّل هبم يف قرطبَة يف َزَمن لم يكْن معروفً 

إاّل إقامُة الصيفاَعة يف تلقين التالميذ العوامَل وما شا َلها،  األ)دلس آ)ذاكَ 

يأخذوَن ا)فَسهم »يحيى المياين  بن ولم يكن المؤّدبوَن على عهِد محمد

بعلم َدقائق العربّية وَغوام ها، واالعتالِل لمسائلها، ثّم  ا)وا ال ييفظروَن 

 بنُ  ج لهم محمديف إمالٍة وال إدغاٍم وال َتصريٍف وال ابيفيٍة... َحّتى هنَ 

َيْحيى سبيَل اليفّظر، واعَلَمُهم بما علْيه اهُل هذا ال أن يف الّ رق، من 

، و اَن ُيعاصُر محمَد (1)«استقصاِء الفّن بُوجوِهه، واستيفائه على ُحدوِده

 القالي البغدادي، الذي َقدَم األ)دلَس وحَمَل 
ّ
بَن َيحيى يف قرطبَة ابو علي

ه عن ابن َدَوستوْيه عن المربّد، ثّم اسنَسَل َمعه  تاَ  سيبوْيه؛ اخذَ 

 ...الُعكوُف على ُمداوسة  تاِ  سيبوْيه

من أعالم النحو يف األندلس اإلماُم ابُن أبي الربيع اإلشبيلّي ثم  -1

 الّسبتّي:

اخَذ الّدوُس اللغويُّ واليفّحوي يتطّوو على مّر السيفين، حّتى وصَليفا 

ابو الُحسين ابُن )دُلس يف القرن السابع؛ هو األ)موذُج الباوز يف اليفحو باأل

                                                           

،  بنن َطبقا  اليفحويين واللغويين، ابو َبكر محمد(  1)
ّ
َبْيندي األ)دلسني تحقينق الَحَسنن الزُّ

 .311، ص: 2محمد ابو الف ل إبراهيم، داو المعاوف، ط.
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 ثّم السبتي
ّ
القرشي األموّي الُعثماين من ذوّية امير  (1)ابي الربيع اإلشبيلي

هن 599لد بإشبيليَة سيفَة ، وُ (2)المؤميفين عثماَن بِن َعّفان وضي اهلل عيفه

ّباج، واخذ  وتلّقى هبا العلَم عن شيوخها  أبي علي الّ َلْوبِين والدَّ

 ال
ّ
 وَسمع من القاسم بِن َبقي

ّ
قراءا  عن محمِد بِن هاووَن التيمي

، ثم وَحل إلى سبتَة واستقر هبا َلنّما سَقَطت إشبيليُة يف يد (3)وغيره

 وإبراهيم  بنُ  الفر)ج، واقرا هبا اليفّحَو، اخذ عيفه محمد
ُّ
عبيدَة اإلشبيلي

و لكثير من الغافقي، وووى عيفه َجماعٌة، ميفهم ابو حّيان باإلجاَزة، وتَ  َقرَّ

 َسماٌع  ثيٌر ميفه وإجازاٌ   ثيرٌة، اوشيوًخ  ااهل زما)ه وَبَلده طالبً 

 :من َثناء الُعَلماء على ابن أبي الّربيع

 اَن ُيلّقُبه التُّميبي يف َبر)اممه بَ يخ األستاِذيَن وإماِم المقرئيَن 

 يف الّدوس أل)ه  اَن ذا ُح وٍو  بيرٍ  ؛والعالّمِة األوَحد وخاتمِة المْعربين

 باأل)دُلس، وما من 
ّ
اللغوّي واليفّحوّي والِقرائي والَحديثي والفقهي

                                                           

، وَمْلء الَعْيَبة 105، ص: 6ُيرجع إلى ترجمته يف الّذيل والّتكمَلة البن عبد الملك ج: (  1)

 108، ص: 3البن ُوشيد السبتي: ج: 

)اممنه هذا فيما وَود يف سلسنلة )سنبه يف بر)اممنه النذي َجَمَعنه تلمينُذه ابنن الّ ناط وبر(  2)

.
ّ
 الذي َجَمَعه تلميذه التُّميبي

ُبغية الُوعاة يف طبقا  اللغويين واليفحاة، جالل الّدين عبد الرحمن السيوطي، تحقينق (  3)

، وقنم النجمنة: 1979-1399، داو الفكنر بينرو  2محمد ابو الف نل إبنراهيم، ط.

 125، ص: 2، ج1606
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ّ
مصدو من مصادو اليفحو الكربى  كتا  سيبوْيه وإي اح ابي علي

 هبا اهُل المغر  
َ
 وغيِرهما من المتون الكربى التي ُعيفي

ّ
الفاوسي

 السبتي ُح ووً 
ّ
يف  اواأل)دلس إاّل وتمُد البن ابي الربيع اإلشبيلي

 تدويسها او شرحها.

اليفّّحاس يف حديٍث َجرى بييفَه  بنُ  ومما قاَله فيه ابو َعبد اهلل هباء الّدين

وبيَن ابِن ُوَشْيد الّسبتي صاحب الّرحَلة الم هوَوة ]َمْلء الَعْيَبة[ المتوّفى 

  َشْيُخ إفاَدةهن اّ)ه 721سيفََة 
ّ
يف العربّية، خاّصة يف شرحه إلي اِح ابي علي

 
ّ
 .(1) الُمسّمى بالكايف يف اإلفصاحالفاوسي

فهو إمام اليفحويين يف المغر  واأل)دلس يف القرن السابع للهمَرة، 

وشيُخه ابو علي ال لوبين صاحب المدوَسة اليفّحوّية الم هوَوة بتفّردها 

 نه646ومذهبِها، واقرا بإشبيليَة إلى ان خَرج ميفها عيفد سقوطها سيفة 

سبتَة وعكف على التدويس والتصيفيف، بَرع وهمرِة اهلها ميفها، واستقرَّ ب

يف اليفحو حتى صاَو إماَم اليفحوّيين فيه وله م اَو ا  يف القراءا  

 والَحديث والفقه والفرائض.

                                                           

بطوِل الَغْيَبة يف الوجَهنة الَوجيَهنة إلنى الَحنَرمين ُيرَجُع إلى  تا : َمْلء الَعْيَبة بما ُجمع (  1)

الخوَجة األ)صاوي السنبتي، الّ نر ة الّتو)سنّية  بن مّكَة وطيَبة، تحقيق: محمد الَحبيب

 .1982للّتوزيع، 
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هن، بمدييفة سبتة بعد ان آَلت إلْيها 688تويف ابُن ابي الّربيع عاَم 

ر المكا)ُة العلمّيُة التي  اَ)ت إلشبيليَة، على عهد القاضي الفقيه ا لمحدِّ

 .(1)محمد الَعَزيفّ بن احمدَ 

 ابو 
ّ
َجه تلميُذه األصولي البِن ابي الربيع السبتي بر)امٌج م هوو خرَّ

هن. 723القاسم احمد األ)صاوي المعروُف بابن الّ اط المتو  عام 

 تاَ  وَت هُد بإمامته اليفّحوّية واللغوية  ثرُة  تبِه التي صيفَفها؛ فَقد اّلَف 

ألبي علي الفاوسي،  (2)اح عن َمسائل  تا  اإلي احالكايف يف اإلفص

َسّماه ، واشافيً  اوذَ َره الّتميبي يف بَر)اممه، قاَل عيفه: ]َشَرحه َشرًح 

 .(3)[بالكايف يف اإلفصاح َعن ُ)َكت  تاِ  اإلي اح، وهو يف عّدة اسفاو

                                                           

 ام(  1)
ّ
 بنن ثناو، محمندُيرَجُع إلى  تا : اختصناو األخبناو عّمنا  نان بثغنر سنبتة منن َسنيفي

-1403، الربناط، 3ميفصنوو، ط. بنن قيق عبد الوهنا القاسم األ)صاوي السبتي، تح

 م.2003
حققه د. فيصل عبد السنالم الحفينان، و)نال بنه دوجنة العالِمينة )الند توواه( منن  لينة (  2)

، ثنم َ) نرته مكتبنة الرشند 1999-1419اللغة العربية بمامعة األزهنر، القناهرة، سنيفة 

 ، يف ثالثة اجزاء.1422بالرياض سيفة 

هنن، تحقينق: 720يبني السنبتي، المتنو  سنيفَة يوسف التم بن يبي، القاسمبر)امج التم(  3)

 .278عبد الحفيظ ميفصوو، الداو العربية للكتا ، تو)س، ص: 



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
290 

، وله (2)، وله َتعليَقة على  تا  سيبويه(1)وله َتفسير للقرآن الَكريم

ص يف ضبط َقوا)ين العربية اايً    .(4)، ذَ َره التُّميبي يف الَبر)اَمج(3)الملخَّ

، و تاُ  (5)ومن اشهِر  تُبه  تاُ  البسيط يف َشرح ُجَمل الزجاجي

 الممل للزجاجي من الكتب التي  ُثر شرُحها يف المغر  واأل)دلس.

َص لهم قاسم ِن عبد اهلل ب بنُ  اّما ُشيوخ ابن ابي الربيع فَقد خصَّ

 المتو  سيفة 
ّ
ف فيه بأسماء هؤالء  (6)ابر)اممً  نه723الّ اِط الّسبتي عرَّ

الّ يوخ وَموالِدهم ووفياهتِم وما اخَذه ابُن ابي الربيع عن  ّل واحٍد 

                                                           

سعود  بن غيفيم آل غيفيم، وطبعته جامعُة اإلمام محمد بن حققته د. صالحة بيفت واشد(  1)

 اإلسالمية، بالرياض ضمن سلسلة الرسائل المامعية.
( يف النننوايف بالَوفينننا ، تحقينننق احمننند نهننن764صنننالح النننّدين الّصنننفدي ) .ذَ نننَره (  2)

. 2000-1420األو)ننناؤوط وتر ننني مصنننطفى، ) نننر داو إحيننناء الننننار، بينننرو ، 

 
ّ
 الفاوسني

ّ
والمعروف اّن التعليقا  الم هوَوة على الكتا  تعليقتان: َتعليَقة ابني علني

 وتعليَقة ابي سعيد السيرايف.

 الحكمي. حققه د. علي سلطان(  3)
 .280يوسف التميبي السبتي، ص:  بن بر)امج التميبي، القاسم(  4)
 .1986-1407، 1عيد الثبيتي، داو الغر  اإلسالمي، بيرو ، ط. بن حققه د. عياد(  5)

الّ ناط  بن َعْبد اهلل بن ا)ُظْر: بر)اَمج ُشيوخ ابن ابي الربيع الّسبتي، َتخريج اإلمام قاسم(  6)

وتعلينق: العربني النّدائز الفريناطي، ) نر: مر نز الّدواسنا  واألبحنار الّسبتي، قنراَءة 

وإحياء الّترار، التابع للرابطة المحمدينة للعلمناء، سلسنلة  تنب النناجم والَفهناوس 

 .2011-1432، 1[، ط.2والَبرامج والّرحال  ]
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ميفهم، ثّم حّرو بعَض ما وقَع له من األسا)يد. من ُشيوخه المذ ووين يف 

 ترجمة شيوخ ابن الّ اط ابو ُعَمر محمد بُن احمَد ا
ّ
لتميمي اإلشبيلي

 المتو  سيفة  بن وابو َبكر محمد
ّ
هن الفقيه المقرئ 630عبد اهلل القرطبي

 بُن جابر الّدّباج اإلشبيلي الفقيه 
ّ
المحدر اليفحوّي، وابو الَحَسن علي

لوبين نه646المقرئ اليفحوي المتو  سيفة   ُعَمر ال َّ
ّ
، واألستاذ ابو علي

وقد َووى ال لوبين  .األ)دُلس وهو من  باو )حويي نه645المتو  سيفة 

عن ابي إسحاَق ابن َملكوَن وابي العّباس ابِن م اء وابي القاسم 

 وابي العّباس الَممريطي وابي القاسم
ّ
ابي هاوون، واجاَز له  بن السهيلي

َخَلف ابن َبْ كوال وابو َبكر ابُن ُزهر وابُن ابي َزَميفين وابو محّمد  اايً  

ابُن ُوشد وغيُرهم  ثير مّمن سمع ميفه واجاَز له، ابن الَفَرس وابو الوليد 

لزمُت ›› وقد اثيفى ابُن ابي الربيع على شيخه األ َبر الّ َلْوبين؛ قال: 

َمملَسه وقراُ  عليه َجميَع  تا  اإلي اح وا ثَر  تاِ  سيبوْيه، 

وسمعُت بعَ ه بقراَءة َغيري، وقرا  علْيه بعَض الَحماسة األعلمّية، 

ألبي ُعبيد، وَسمعُت عليه بقراءة َغيري بعَض شعر  وبعَض األمثال

جاز اَحبيب وبعَض األمالي للبغدادي وبعَض المفّصل للّزمخ ري... و

 .(1)‹‹لي َجميَع ما َوواه عن َجميع ُشيوخه

                                                           

 .60-59بر)اَمج ُشيوخ ابن ابي الربيع الّسبتي، البن ال اط، ص: (  1)



 

 
 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 

 
292 

قاضي المماعة الفقيه المحدُر ابو القاسم احمُد  اومن ُشيوخه ايً  

ومن ُشيوخه ابو  ،نه625يفة مخلد القرطبي المتو  س بن َبقي بن بُن يزيدَ 

ومن  هن،633محمد الَعزيف السبتي المتو  سيفة  بن الَعّباس احمد

ُشيوخه ابو محمد عبد اهلل االستِمي المعروف بابن ِستاوي المتو  سيفة 

ثالثُة اعالم  باو ُهم: سيبويه، وابو ه. وممن اثَّر فيه واْثرى علَمه 647

لوبين.  علي الفاوسي، وال َّ

 :(1)ب التي قرأها على الَمشايخومن الكتُ 

عييفي، والتّيسير ألبي َعمرو الّداين،   تُب القراءا : مثل الكايف للرُّ

ابي طالب الَقْيسي، والهداَية ألبي العّباس  بن بي محّمدألوالّتبصَرة 

 المهَدوي

و ُتب الَحديث: مثل موّطأ اإلمام مالك، َوواه عن ابي القاسم ابن 

للُبخاوي َوواه عن ابي القاسم )فِسه، والُمسيفَد  َبقي، والمامع الّصحيح

الصحيح الُمختَصر لْلمام ُمسلم َوواه عن ابي العّباس الَعزيفّ، والسيفن 

َلْوبين، والمامع الَكبير يف   ال َّ
ّ
الُمسيفَدة ألبي داود َوواه عن ابي َعلي

السيفن الُمسيفََدة ألبي عيسيى الّترمذي َوواه عن ابي العّباس الَعَزيف، 

ُسيفَن ابي َعبد الرحمن احمَد بِن ُشعْيب اليفَّسائي َوواه عن ابن َخَلفون و

                                                           

ومنا بعنَدها... وُيرَجنُع  67ج ُشيوخ ابن ابني الربينع الّسنبتي، البنن ال ناط، ص: بر)امَ (  1)

فاته.  ايً ا إلى بر)امج التُّميبي من طريق ابِن ابي الّربيع، يف ُشيوخ ابن ابي الّربيع وُمؤلَّ
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وغيِره، وسيَرة ابن إسحاق البن ه ام وواها عن ابِن َخَلفون وغيِره 

 اايً  
ّ
 َحَمَله عن َبقي

ّ
فا للقاضي ابي الَف ل ابِن عّياض الَيحصبي ، وال ِّ

 وجماعٍة غيره.

ة والّرساَلة ألبي َزْيد القيرواين، وُ ُتُب الفقه: ميفها ُمختَصر الُمدّو)َ 

 َحَمَله عن 
ّ
َوواُهما َعن َبقي وغيِره، والّتهذيب ألبي َسعيد َخَلف الَبراِذعي

، اابن َبقي، والُمقّدما  ألبي الَوليد ابن ُوشد َوواها عن ابن َبقي ايً  

، والّتلقين ألبي محّمد   الّتفريع ألبي القاسم ابن الماّل و
ّ
َوواها ابن َبقي

، وُمختَصر ابي الَحَسن ب
ّ
ِن َ)صر الَبغدادّي َحَمَله عن ابي القاسم بِن َبقي

 وغيِره، والكايف ألبي ُعَمر يوسَف بِن عبِد 
ّ
 َوواه عن ابن َبقي

ّ
الطُّليطِلي

 الَبّر َحَمَله عن َجماعة ميفهم ابو العّباس الَعَزيفّ.

 بن َعْمروو ُتُب اليفّحو واللغة األد : وميفها  تاُ  سيبوْيه ابي ب ر 

 الّ لوبين يصُل به إلى ابي العّباس المربّد عن 
ّ
ُعثماَن، َحَمَله عن ابي علي

ابي ُعثماَن المازينّ عن ابي الَحَسن َسعيِد بِن َمسَعدَة األخفش عن 

سيبويه، وميفها  تاُ  الُمَمل ألبي القاِسم بِن إسحاق الّزّجاجي َحَمَله 

ميفها  تاُ  إصالح الَميفطق ألبي عن ابن َخَلفون والّ لوبين وغيِرهما، و

يوسَف يعقوَ  بِن الّسّكيِت َوواه َعن ابن َخَلفون والّ لوبين يف َجماَعة، 

واَد  الُكّتا  ألبي محّمد عبد اهلل بِن ُمسلم بِن ُقتيبَة َحَمَله عن غيِر 

واحٍد ميفُهم ابُن َخَلفون والّ لوبين، والَفصيح ألبي الَعّباس احمَد بِن 
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وواه عن َجماعٍة فيهم ابُن َخَلفون والّ َلوبين، و تا   َيحيى ثعَلب

لوبين وطائفٍة سواه  األمثال ألبي ُعبَْيد القاسم بِن سالّم َوواه عن ال َّ

 لُُّهم عن ابي َعبد اهلل ابن َزْوقون، و تاُ  الكامل ألبي الَعّباس محّمد 

 الّ لوبين، و تاُ  ا
ّ
 بِن َيزيَد المربِّد َحَمَله عن ابي علي

ّ
ألمالي ألبي علي

إسماعيل الَبْغدادي َوواه عن ابِن َبقي والّ لوبين يف طائفٍة  لهم وووا عن 

ُسَلْيمان  بن ابِن َزْوقون، و تا  اشعاو الّسّتة َترتيب ابي الَحّماِج يوسَف 

 الّ َلْوبين، والَحماَسة ترتيب ابي الَحّماِج 
ّ
األعَلم َحَمَلها عن ابي علي

ّسيفَد المذ وِو يف اشعاِو الّسّتة، وَمقاماِ  ابي محّمد الَمذ وِو وشرحه وبال

القاِسم الَحريري َحَمَلها عن ابي العّباس الَعَزيف، وشعر َحبيب بِن اوس 

 الّ لوبين
ّ
 ابي َتّمام َوواه عن ابي علي

ّ
 .الّطائي

ز يف علوم اللغة واليفحو واألد  ا ثر  لكّن ابَن ابي الربيع السبتي برَّ

يفى عليْه الُعلماء، فقد قال فيه تلميُذه الّتميبي يف من غيِرها، بل اث

، وقد استأثر اليفحو (1)..[.بر)اممه: ]شيخ الُمقرئيَن ووئيس األستاذينَ 

غلُب ما الفه فيه من اليفحو الخالص، من او ؛بمصيففا  ابن ابي الربيع

وشرحي الممل البسيط  ،مثل شرح اإلي اح]الكايف[ وملخصه

 والوسيط.

                                                           

 .يوسف التميبي السبتي بن بر)امج التميبي، القاسم(  1)
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 بن أبي الربيع يف النحو، ومنهجه فيها:أهم مؤلفات ا -2

 كتاب الكايف يف اإلفصاح عن َمسائل كتاب اإليضاح: :أوًلا 

والكايف يف اإلفصاح َعن  (1)من  ُتبِه البسيُط يف َشرح جمل الّزّجاجي

، فأّما الكايف فهو شرٌح من شروح  ثيرة (2)َمسائل  تا  اإلي اح

ا شيفّه اللغوّيون األ)دلسّيون يف  ثيرًة على م الْلي اح، وَقد ت مَن ودودً 

الُقرون الثالثة الم هوَوة ]الخامس والسادس والسابع[ على اليفحو 

ه واعالمه، ويف ذلك قاَل ابُن ابي الربيع:  ّ واصولِه وظواهِره وموادِّ
العربي

ٍر وُمدوك، وُمستوٍف » فكُثَر  االعناضاُ  عليه؛ ألّن اليفُّّظاَو بين ُمقصِّ

 ُم كلِه، وإي اِح  خِفيِّه، بيان يف –باهلل  اُمستعييفً  -فأخذُ  اليفّظَر وُمنٍك، 

اِل عّما اعُتِرَض واال)فص... ُعَقده وحلِّ  ُممَمله، وَتفصيلِ  ُمطَلقه، وَتقييد

 .(3)«عليه به، وبياِن ما وَقع اإلشكاُل للُمعنِض به...

َح المحقُق من بين صوو عّدة للعيفاوين  اّما ُعيفواُن الكتا  فَقد وجَّ

هو  «الكايف يف اإلفصاح عن مسائل  تا  اإلي اح» الُمحَتَمَلة، ان يكونَ 

 الذي اختاَوه ابن ابي الربيع.

                                                           

 .1986-1407، 1غر  اإلسالمي، بيرو ، ط.عيد الثبيتي، داو ال بن حققه د. عياد(  1)
 .2001تحقيق: فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الرياض، (  2)
 الكايف يف اإلفصاح َعن َمسائل  تا  اإلي اح، ا)ُظر مقّدمَة الكتا .(  3)
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، جاَء على  ويبدو من ميفَهج ابن ابي الربيع اّن الكايف  تاٌ  )حويٌّ

صووِة شرح. واختلَف اسلوُبه يف المقّدَمة عن اسلوبِه يف الّ رح وعرِض 

َمة ظهَر شيٌء من الّصيفَعة اليفّحوّية والّصرفّية، الماّدة العلمّية؛ ففي المقدّ 

اّما َمتن الكتاِ  فَقد ُعرَضت فيه الماّدُة بسهولٍة وُيسر، وُحسن ا)تقاء لفٍظ 

 وبسِط عباوةٍ وقّلِة استطراد.

 فَقد اقَتفى 
ّ
 الفاوسي

ّ
اما طريقُته يف شرح  تا  اإلي اح ألبي علي

 رح عباوًة من  الم المصيفف ثم اَثَره واتبَعه يف تقسيم ابوا  الكتا ، وي

، اما إذا ُيتبُِعها بأخرى ويمعُل لكل عباوٍة من عباوا  المصيفِف فصاًل 

فإ)ه يعقُد له مسألًة. وهكذا  افيما لم يأ  به المصيفُف او وايً  اواد تفصياًل 

فاألبوا  ابواُ  اإلي اح والفصول ل رح عباوا  المصيفف والمسائُل 

 .ااو تعقيبً  لل اوح تفصياًل 

من خصائص ميفهمه يف ال رح التفصيُل والتفريُع وطوُل اليفَفس، 

واال)تباه إلى المسائل اليفحوية والُفروع واألصول وال وابط، والّدفع 

 ووّد اعناضا  اليفّحويين علْيه، ومن ميفهمه االهتمام ايً   عن
ّ
 اابي علي

 .بمسائل الخالف والَمَدل، والحرص على التبليغ والتعليم

يفّحوّية التي اعتيفى هبا ابُن ابي الربيع يف شرحه: من األصول ال

لها القرآن الكريم،  ماع؛ فَقد اواله عيفايًة  بيرًة واهتم بمصادوه، واوَّ السَّ

 افقد ا ثر مِن االستِ هاد باميا  الكريمة، والقراءا  القرآ)ية ُم نطً 
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ا  صّحَة الّسيفَد وموافَقة وسم الُمصَحف وموافَقة العربية، اّما القراء

الّ اّذة فال ُيستدلُّ هبا إلثبا  ُحكم )حوّي، وإّ)ما تثبُت هبا الّلغة. اّما 

الحديُث اليفبوّي فقد استدّل بالقليل ميفه، وت ّدد يف االستدالل من غير 

غً   اتعليل لذلَك وإن  اَن التعليُل باالستدالل به او عدم االستدالِل ُمسوَّ

 ائع وغيَرُهما.يف زميفه الذي يوافُق ابَن مالك وابَن الّ  

باألمثال واألقوال الَفصيَحة واألمثَلة  اواحتجَّ ابُن ابي الربيع ايً  

الَم هوَوة عيفد اليفّحويين. اما األشعاو فَقد احتّج بأشعاو الَقبائل يف زمن 

 الفصاَحة ولم ُيدخل من المولَّدين إاّل ابا تمام.

 بالقياس واليفَّظر وَوَ ن إليْ 
َ
ه، ووازن بين وإلى جا)ب الّسماِع ُعيفي

األقيَسة. وَميفَع االستدالَل بالّ اّذ فالّ اّذ ُيسَمع وال ُيقاُس علْيه، اما العلُل 

فَقد ا ثَر من ذْ ِرها وإيرادها بأ)واعها المختلَفة التعليمية والقياسية 

والَمَدلّية، ولعّل عيفايَته بأ)واع العلل اثر من آثاو مصيفّف اإلي اح ألبي 

، فَقد
ّ
 الفاوسي

ّ
 ذلك التفريع والتفصيل وُعرَف  علي

ّ
ُعرَف عن ابي علي

 عن تلميذه ابن جيفّي يف  تابه الخصائص. اذلَك ايً  

 وبقيمتها 
ّ
 ابُن ابي الربيع بق ية العامل يف اليفحو العربي

َ
وُعيفي

 واهميتها يف بيفاء الن يب العربي وَسالمته، اّيما عيفاَية، و اَ)ت عيفايُته

ألن اللفظي اقوى والمعيفوّي  ؛وّي بالعامل اللفظي ا ثر من المعيف

 اضَعف.
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 بأصل آَخر هو اإلجماُع: إجماُع العَر ، وإجماُع اليفّحوّيين، 
َ
وُعيفي

وإجماع البصرّيين وهو عيفَده ُحّمة؛ ألّ)ه بصرّي الَمذهب، و اَن يرّجح 

 «ا ثر اليفحويين»إليهم بالقول:  اوَتلميحً  ااحيا)ً  اآواَء البصرّيين تصريحً 

ا ثر »و ،«جمهوو اليفحويين»و ،«محققو الصيفعة»و ،«المحققون»و

مون»و ،«اليفحويين وَقد افاَد من اعالمهم الكباو  ،«اليفحويون المتقدِّ

بسيبوْيه يتتبُع آواَءه ويستدّل هبا  ا سيبويه والخليل والمربد. و اَن َ لِفً 

ويعتمُدها يف االختياو والتّرجيح. اّما الكوفّيون فكان يرّد علْيهم وييفقض 

 هم. المَ 

وَجرى ذ ُر اليفّحوّيين المتأّخرين على لسا)ه، و اَن َيعيفي هبم ابَن 

الزمخ رّي، او ابن  االّطراوة، وابن ابي العافية، وقد يكوُن ُيريُد هبم ايً  

، او األعَلم ال يفتمرّي او 
ّ
، او ابَن خروف، او السهيلي

ّ
يد الَبَطْلَيوسي السِّ

، بل  ان
ّ
فيه شيُخه  ااشّد المتأخريَن تأثيرً  ابن طاهر الِخَدّ  او الَمزولي

الّ لوبين، فقد اعتمد علْيه يف حسم االعناضا  التي اعُترَض هبا على 

َل على آوائه واختياواته ووّده على اليفّحويين وا)تَصر لها  ، وعوَّ ّ
ابي علي

وتأول شواهَده الُم كلَة ووّجه عباواته الُمحتِمَلة. وا ثُر امواء التي 
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ها وَ)َق ه  والتيفقيص  (1)ا: آواُء ابن الّطراَوةودَّ
ّ
يف اعناضه على ابي علي

 واإلزواِء به. من َقْدِوه

وال شكَّ انَّ ابَن ابي الربيع سُيفيد ميفه  ثيٌر من اليفحويين من تالمذته 

األ)دلسيين وغيِرهم من البيئا  واألمصاو األخرى؛ ميفُهم ابو حيان 

ابن ه ام األ)صاوي، اليفحوي األ)دلسي وابن اّم قاسم المرادي، و

 .(2)والسيوطي، وعبدالقادو البغدادي ،وال اطبي

 الَبسيط يف َشرح ُجَمل الّزجاجي: :اثانيا 

يف شرح  تاِ  الُمَمل ألبي القاسم  «الَبسيط»احصى ُمحقُق  تا  

، اما ُييفاهُز َثما)يَن عيفوا)ً  (3)عيد الثبيتي بن الّزّجاجي، األستاذ الّد توو عياد

تن وشروح ال واهد والتوطئا  والردود على ميفها شروح المَ 

المعنضين وإعرا  ابيا  الُمَمل وتعليقا  وتْقييدا ، واغلُب 

                                                           

ضا  ابن الطَّراوة اليفّحوية يف شرح اإلي اح اعناُيمكُن ان ُيسَتفاَد يف ذلك من بحث: (  1)

 .، إشنراف: د. عمنر بنالخيرَعلى ابي علني الفاوسني، عنرض ودواسنة: محمند حنّرار

 .م2013وسالة ليفيل دوجة الماجستير من جامعة مولود معمري المزائرية 
، يف الكايف يف اإلفصاح َعن َمسائل  تا  اإلي اح، ُييفظُر ما ذَ َره ُمحقنق  تنا  الكنايف(  2)

 مقّدمة الكتا  ودواسته له.
اهننّم َمننن تتبَّننَع عيفنناوين تلننك ال ننروح واخباَوهننا ومصننادوها محقننُق  تننا  الَبسننيط د. (  3)

، ص: 1عيد الّثبيتي؛ ا)ظر: البا  الثاين: الَبسيط يف شنرح ُجَمنل الّزّجناجي: ج بن عياد

79-88. 

https://uqu.edu.sa/page/ar/93207997
https://uqu.edu.sa/page/ar/93207997
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وابُن  هن،458ال راح من األ)دُلس؛ ميفهم: ابُن ِسيَده النُمرسي المتو  

 الم
ّ
يد الَبَطْلَيوسي  المتو  ، وابُن الباذش الغنه521تو  سيفة السِّ

ّ
ر)اطي

 ومحّمدُ  هن،528سيفة 
ّ
 هن،567المتو  سيفة   بُن َميمون العبدوّي القرطبي

  هن،584وابُن ملكون المتو  سيفة 
ّ
وابُن َخَلف األ)صاوي البَليفسي

 ابُن الّزّقاق المتو  سيفة  هن،586المتو  سيفة 
ّ
 ابُن القاسم اإلشبيلي

ّ
وعلي

وابو َبكر ابُن طلَحة اليابرّي  هن،609وابُن َخروف المتو  سيفة  هن،605

 المتو  سيفة اإل
ّ
 المتو  سيفة هن،618شبيلي

ّ
 هن،622 وابُن َحريق الَبليفسي

 بنُ  ومحمد هن،624علي الّسّماين الُقرطبي المتو  سيفة  بن وعبدالَعزيز

وابُن ُمعطي المتو   هن،626احمَد بِن ابي غالب الَعبدوّي المتو  سيفة 

 المتو  سيفة  هن،628سيفة 
ّ
  وابو هن،637واألعَلم البطليوسي

ّ
علي

َلْوبين المتو  سيفة   المتو  سيفة  هن،646ال َّ
ّ
وابُن عصفوو اإلشبيلي

، وابُن الّ ائع المتو  سيفة (1)ه669
ّ
 الماَلقي

ّ
 هن،068، وابو علي

                                                           

 ال بّد من اإلشاَوة يف هذا النمقام إلى قيَمنة شنرح ابن(  1)
ّ
؛ فَقند ن ُعصنفوو لُمَمنل الّزّجناجي

امتاز شرُح ابِن ُعصنفوو بالعيفاَينة بالحندود والتعريفنا ، وميفاَقَ نة الّزّجناجي فيهنا، َبنل 

امتنناَز بزينناَدة ابننواٍ   بنناِ  العطننف وبنناِ  اإلخبنناِو، واهَمننَل ابواًبننا  أبيفيننة النننَمصادو 

ألفعننال والتصننريف واشننتقاق اسننم المصننَدو واسننم النننَمكان وابيفيننة األسننماء وابيفيننة ا

قه الّزّجاجي من ابوا  يف جمع الّتكسير، يف با  واحٍد  واإلدغام، وغيِرها وَجَمَع ما فرَّ

تحَت عيفوان واحد، وَقد ا ثر من التقسيما  داخل األبنوا ، ثنّم إّ)نه لنم يتقّينْد بعبناَوة 

واَد ميفاقَ َته والنّرّد الّزّجاجي فيمعلها يف المتن ولكيفّه اهَمَل عباَوَته ولم يوِوْدها إاّل إذا ا

 علْيه.

= 
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 ابن اليفاظر  بن عبد الَعزيز بنُ  والُحسين
ّ
ابي األحوص الفهرّي البََليفسي

 المتو  سيفة نه680المتو  سيفة 
ّ
وابُن عبد  هن،691، وابو َجعفر الّلبلي

 الم
ّ
 وابو َبكر ابُن عُ  هن،702تو  سيفة اليفّوو المالقي

ّ
المتو   بيَدَة اإلشبيلي

 المتو  سيفة  بن وإبراهيمُ  هن،806سيفة 
ّ
وابُن  هن،710احمد الغافقي

وابو َسعيد ابن ُلّب  هن،754الفخاو الخوالين البيري المتو  سيفة 

 المتو  سيفة 
ّ
 ..نه780الغر)اطي

 شرَح ابنُ 
ّ
وَقد اعا)َه على تأليفه  ، ابي الربيع  تاَ  الممل للزجاجي

ومن المعلوم ا)ه لم  ،نه677ابو القاسم الَعَزيف اميُر سبتَة المتو  سيفة 

يبَق من الكتا  إاّل السفر األوُل الذي شرَح ُوُبع  تا  الُمَمل، وضاَعت 

د جّزا األسفاُو األخرى، وهو يف ميفهج شرحه يلتزم بنتيب الُمَمل، وق

و  ّل فقرة بيفّص من  الم الزجاجي ثّم  ابواَ  الممل إلى فقرا  وصدَّ

شرع يف شرح المصطلح اليفحوي وتفسيِره، والمّطلُع على بسيط ابن ابي 

الّربيع يلمُس بوضوح طوَل )فسه و بيَر علمه يف ال رح والتحليل 

 َعرض آواء الُعَلماء واختالفهم وَشواهدهم.و

                                                           
= 

، تحقيننق َفننّواز 
ّ
ا)ظننْر: شننرح ُجَمننل الّزّجنناجي، ألبنني الَحَسننن ابننِن ُعصننفوو اإلشننبيلي

-1419الّ عاو، مراَجَعة إيميل بديع يعقو ، َميف ووا  داو الكُتب العلمّية، بيرو ، 

1998. 
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فَقد بيَّن اصوَل العلم واألدوا  التي يتعّيُن على  اّما يف ُخطبة الكتا 

اليفّحوّي والّلغوّي اإلمساُك هبا عيفَد بيفاِء الَقواعد وشرح الّ واهد؛ وَمْبيفى 

هذه العلوم وامال  على العلم ببيفاء األلفاظ ودالالهتا؛ قاَل ابُن ابي 

ُة عليها هي وإذا  اَ)ت الَمعاين يف اليفّفِس خفيًة، واأللفاُظ الّدالّ »الربيع: 

البّييفَة الملّية، و يف َيعرُف َمردوَد الَمعيفى وَمقبوَله َمن ال يعِرُف َموضوَع 

اللفِظ وَمدلوَله، هذا بّيٌن ال إشكاَل فيه، وواضٌح بأّول اليفّظِر فيه، فكيف 

َمن ُييفّقُح اليفّظَر ويستوفيه، فيمُب على الّطالِب الموفَّق ان ييفظَر يف علم 

َيتقّرَ  به إلى َمْواله لُيحَمَد يف امخرة  تَّخَذ قراءَته عماًل ويَ  الّلسان اواًل 

ه وَمثواه  .(1)«ُمستَقرُّ

وبّيَن قيمَة  تا  الُمَمل ألبي القاسم الّزّجاجي وقيمَة ُمصيفِّفه، 

وبعُد، فإّن  تاَ  ابي »واهّميَة شرِحه وإخراجه لطالّ  العلم، فقال: 

 
ّ
يفي ّ اليفّحويِّ السَّ

قد اجمَع ُمقرئو هذه الّصيفَعة على  القاسِم الّزّجاجي

ِمه، لما واوا من َبَر تِه، وخربوا  مه، واْخِذ اليفَّ أِة الّصغاِو بِحفظِه وتفهُّ تقدُّ

مِن معرفتِه، فرايُت واَيهم، واخذُ  يف ذلك اْخَذُهم، ووضعُت عليه 

 امبسوطً  اَتواليَف عّدًة، ميفها ُمختصرٌة وميفها ممتّدٌة، فرايُت ان اضَع  تابً 

ي مُّ ما فيها وَيممُع َمعا)يَها وَيستوفيها، ولم امرَّ بلفٍظ ُمطَلٍق إاّل قّيدُته، 

 ّملُته، وال ُمغَلٍق إاّل شرحُته، وال اعناٍض إاّل ازلُته، وال  وال )اقٍص إالّ 

                                                           

 .156-155، ص: 1الَبسيط يف شرح ُجَمل الّزّجاجي: ج(  1)
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شاهٍد إاّل اوضْحُته، وال بيٍت إاّل )سْبُته، على حسِب علمي، وُميفَتهى 

 .(1)«مافيُت فيه عن اإلفراِط والتّفريِط...َفهمي، وسّميُته البسيَط، وتَ 

ويظهُر من ال رِح الذي وَضعه ابُن ابي الربيع على ُجمل الّزّجاجي 

له وضَعها من قبُل،  ااّ)ه اختاَو له ميفهَج التيسيِر والبسِط، بل جمَع شروًح 

على الممل، يف شرح واحٍد استو  َمعا)َيها وقّيَد مطلَقها و ّمل َفواَتها 

 سديٌد ُيراُم به ) ُر علم اليفّحو ويّسَر 
ّ
طريقَة فهمها. فذلك ميفهٌج تعليمي

وتيسيُر طُرق االستدالل بال واهد على الَقواعد واستخراج األمثَلة 

 .اصحيحً  االمقيَسة علْيها قياًس 

*** 

وسأقُف عيفد امثلٍة َيسيرٍة من األبوا  والمسائل لبيان ميفهمه يف 

فيها الراَي و)اقَش اليفحوييَن يف  الكتاِ ... ومن األبوا  التي بسطَ 

آوائهم با  االشتغال؛ فَقد جاء بسبعة شروط لالشتغال عن الَعَمل لكي 

 .يصّح القوُل إّن الفعَل اشتغَل ب مير المفعول عن ظاهره

لليفظِر يف ميفهمه يف شرحه لممل االشتغال:  (2)واقُف عيفد هذا البا 

 .«المفعول ب ميِره باُ  اشتغاِل الفعل عن»قال يف ترجمة البا : 

                                                           

 .157-156، ص: 1: جالَبسيط(  1)
 .وما بعَدها 615، ص: 2الَبسيط: ج(  2)
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هذه الطريَقة َمعروفٌة مألوَفة ميفذ سيبوْيه يف ابوا   تابه وَمن  -1

خَلَف مِن بعِده، وَقد اخذها ابُن ابي الربيع من المتقّدمين من اليفحاة، 

، واّوُل ما َلَفَت )ظَره وهو ي َرُح باَ  
ّ
وميفُهم شيُخه ابو القاسم الّزّجاجي

 يف عباَوة الباِ  او ترجمِة االشتغاِل الّردُّ على َمن اع
ّ
نَض على ابي علي

الباِ ، فقد اعنَض  ثير من اليفّحوّييَن على قوله باشتغاِل الفعِل عن 

وقالوا إّن الفعَل ال  ،االَمفعول ب ميِره، وَ)َفوا ان يكوَن ذلَك ممكيفً 

 ي تغُل بالّ ميِر حّتى يرتفَع ذلَك المفعوُل باالبتداء، وما داَم معمواًل 

ِل َفال سبيَل لعمِل الفعِل اليفصَب يف الّ مير؛ فإذا قلَت: زيٌد ضربُته للفع

باالبتداء وُتزيَله عن ان َيكوَن  اواتيَت بالّ ميِر فَلم تأِ  به حّتى ترفَع زيدً 

لذلك المبتدا، وقد  اللفعل، وتمعَل جملة الفعل والفاعل خربً معمواًل 

ّجاجي وميفاقَ ة )اقديه، وبيََّن بَسط ابُن ابي الربيع القوَل يف شرح  الم الزّ 

 مقاصَده التي َخفَيت عليهم.

االشتغاُل، فاشنَط  اوَود فيه تيَبل عمَل على ضبِط المواضع ال -2

 سبعَة ُشروط:

لل مير او السبب، فإن  ان ال مير او  اان َيكوُن االسُم مساويً  -

 ان  ارفوعً  ذلَك، وإن  اَن الّ ميُر مَ  ا اَن االسُم ميفصوبً  االسبُب ميفصوبً 

 .االسُم  ذلَك 
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جلسُت عيفَده؛  اان تكوَن جهُة اليفصب واحدًة، فال َيموُز: زيدً  -

مفعول به وعيفَده ميفصو  على ا)ه َمفعول فيه، وإن  ان يف  األّن زيدً 

 .إمكان َجوازه خالٌف 

اال َيحوَل بين االسم والفعل حرُف صدو  ُحروف االستفهام  -

 .فيما قبَلهاوال رط، فإهنا ال يعمُل ما بعَدها 

 .اال يعمَل الفعُل المحذوُف إال يف َمعمول واحد -

 .ان يكوَن الفعُل الظاهُر يلي االسَم الميفصوَ  بإضماو فعلٍ  -

اال يدخل على االسم ما َيطُلُب بالممَلة االسمية، وال يصح ان  -

 َتَقع بعَده جملٌة فعلّية.

ُر إاّل فعاًل  -  .ااّل يكوَن المفسِّ

عى فال بّد ان يوَجَد ما يطلُبه من جهِة اّما العامُل المحذوُف  الذي ُيدَّ

الّلفِظ والمعيفى، فإن لم يكن من اللفظ والمعيفى َدليٌل فإّن اإلضماَو يكوُن 

عً  اُمتكلَّفً  ُره فإّن الحذَف من غير  ىوُمدَّ بغير َدليل. وان يكوَن َمَعيفا ما يفسِّ

ٍر إخالٌل بالكالم.  دليٍل مفسِّ

 ّ بِط والَحصر، قوُله يف تقسيم الُحروف:ومن األمثَلة على ميفهج ال

والُحروف يف هذا الّتفصيِل ُيريد هبا التي هي َقسيمُة األسماء »

، اواألفعال، وهذه الُحروُف على ستّة اقسام؛ َقسيٌم ال َيكوُن إاّل خافً  

وَقسيم ال َيكون إاّل  ،«يف»وذلك )حو  احرفً  وال َيكوُن إاّل  اوال َيكون زائدً 
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، وذلك )حو باء المّر، واصاًل  ا، وَيكوُن زائدً اَيكوُن إاّل حرفً وال  اخافً  

، وذلك ا، وال َيكوُن زائدً اوحرفً  اوَيكوُن اسمً  اوقسيٌم ال َيكون إاّل خافً  

، اواسمً  اوَيكوُن حرفً  اوَقسيم ال َيكون إاّل خافً   ،«َعلى»و «َعنْ »)حو 

وغيَر خافٍض وال  افً  وذلك  اف التّ بيه، وَقسيم َيكوُن خا اوَيكوُن زائدً 

 ا، وذلك الُم المّر، وقسيٌم يكوُن حرفً اوال َيكوُن زائدً  اَيكوُن إاّل حرفً 

وغيَر خافٍض، وذلك ُمْذ وميفُذ... وُيقاُل لها  اوغيَر حرف، وخافً  

حروُف المّر وُحروُف الخفِض وُحروُف الّصفاِ ، فقوُلهم: حروُف 

هو اإلضاَفُة، وسّموها حروَف المّر وحروُف اإلضافة سواٌء؛ ألّن المّر 

الّصفاِ  ألّ)ها تدلُّ فيما بعدها على صفٍة، اال َترى اّ)ك إذا قلَت: جلسُت 

يدلُّ على اّن الّداَو وعاُء الملوِس، و ذلك إذا قلَت:  (يفن)يف الّداِو، ف

ي اّن الّداو َمبدا المميء، يقت  (مِنن)جئُت من الّداِو إلى المسمِد، ف

، و ذلك َتمُدها  ّلها إذا ءلى اّن المسمَد ميفتهى المميداّلٌة ع (إلى)و

 .(1)«تتّبْعَتها...

الملحوُظ يف هذا اليفّّص اّن ابَن ابي الربيع يحرُص على حصِر 

خصائص الموضوِع، فيقّسم حروف المّر إلى األقسام الّسّتة المذ وَوة، 

وهو بذلك َيروُم ويذ ُر  لَّ ما يتعّلُق هبا يف المْعيفى والَعَمل والفرق بييفها، 

االستقصاَء والحصَر للّظواهر والمواّد اليفّحوّية، وهذه صفٌة من صفا  
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د  التقعيد التي غَلَبت على المدوسِة البصرّية يف اليفّحو، وال بّد ان ُتزوَّ

القاعدُة بقيد عاّم، وهو َعدُم صّحِة الّتر يب عيفَد إسقاِط حرف المّر 

َم قصد المتكّلم، فالقصُد المدلوُل المذ وو؛ فإّن داللَة الحرف تحّدد فه

 عليه بحرف المر الميفاِسُب قيٌد على صّحة الّتر يب؛ ويف ذلك َيقول:

ألّ)ك لو قلَت: جئُت  ؛وألجل تلَك الّصفاِ  دَخَلت هذه الُحروُف »

الّداَو المسمَد لم ُيْفصل المبدا من النُميفَتهى، و ذلك لو قلَت: جلسُت 

او، لم ُيعَلم اّ)ك ُتريُد ذلَك، اال َترى اّ)ك َتقوُل: الّداَو، وا)ت تريُد يف الدّ 

جلسُت على الّداو وجلسُت إلى الّداو وجلسُت يف الّداو، فُتفهُمك هذه 

الُحروُف َمعاينَ وتوِجُب يف الّداو صفاٍ ، فلو لم َتمئ هبذه الُحروف لم 

 .(1)«َيَتبّين لنُمخاَطبِك ما تريدُ 

يفاقُش األحكاَم اليفحوية وصحَة الممِل ويبدو اّن ابَن ابي الربيع يُ  -3

باليفّظِر إلى الَقواعد وال ُيطلُق الَعمَل بالقياِس إاّل فيما جاز العمُل به؛ 

جلسُت عيفَده، ولم ي نْط  اومن اليفاِس َمن اجاَز: زْيدً »وذلَك )حو قوله: 

؛ ألّن هذا الباَ  «ضرْبُت اخاه ازيدً »هذا الّ رَط. والذي يظهُر لي اّن 

عن القياِس؛ فال ُيقاُس عليه إاّل ما هو مثُله من  لِّ جهٍة، وال خاوٌج 

ضرْبُت  ايتعّدى ما ُسمَع من ذلَك، وعلى هذا ال يموُز ان تقوَل: زيدً 
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ضرْبُت  اضْرَبه، باليفّصب؛ أل)ك لو )صبَت لكان الّتقديُر: شاهبُت زيدً 

 .(1)«ليفصِب َسبِب  اضرَبه، ولو قلَت هذا َلكاَن )صُب زيٍد مخالفً 

فابُن ابي الربيع ُييفاقُش مسألَة تيفزيل القياس وغيره من اصول اليفحو 

وَمتى ُيعَتَمد، واشنَط يف  ل مسألة َسماعّيٍة ان يوَقَف على ما ُسمع من 

الَعَر  وال يتعّدى، اما القياُس اي قياس جمل وترا يَب على اخرى فال 

ويف ذلَك َيقوُل:  يصّح إاّل إذا وافَقت النا يُب القواعَد ولم تتعاوْض،

واختَلَف اليفاُس يف القياِس؛ فاأل ثُر اّ)ه ال ُيقاُل... إاّل ما قالته العرُ ، »

أل)ّه النَمسموُع من  ؛فال ُيقاُل: اّ ال وال مِئكال، وإّ)ما ُيقاُل: ا ول

ألّ)ه لم  ؛، وال َتقوُل: مِْقتالاالعر ، وَتقوُل: قّتال؛ أل)ّه ُسمَع ايً  

 .(2)«َيظهُر لي اّ)ه ال ُيقاُل ميفه إاّل ما قالته العرُ ...ُيسَمْع... والذي 

ويغلُب على ميفهج ابن ابي الربيع الميفاقَ ة والمداُل اي ميفاقَ ة  -4

امواء واالحتماال  التي قد ترُد على األعاويب، وهو يف ميفهمه هذا 

 .ُيوافُق البصريين ويسيُر على ُخطاهم

، فَقد اووَد شروَط االشتغال ويغلُب علْيه ميفهج الّ بِط والّتقعيد

د المواضَع التي ُتكسُر فيها إّن، واّن ما َعداها  الّسبَعَة  ما واييفا، وعدَّ

 .فَيمُب الفتُح فيه
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بيان االئتالف واالختالف او اليفظائر  اومن خصائص ميفهمه ايً   -5

والفروق بين َمسائل اللغة؛ فهو يفتتُح الباَ  اليفّحوّي بالمسألة ويذ ُر 

ها وُمفرداتِها التي يممُعها سلوُك الباِ  ثم ي رُع يف بيان ما ظواهرَ 

ت به  لُّ مفردةٍ من تلك المفرداِ ؛ من ذلَك عقُده بابً  للفرق بين  ااخُتصَّ

 :اّن وإنّ 

م اّن »  «انَّ »المكسوَوَة و «إنَّ »باُ  الَفرق بين اّن وإّن: لما قدَّ

الّدخول على المبتدإ والخَبر،  ُمّتفقاِن يف الّتو يد ومّتفقاِن يف ةَ المْفتوَح 

 .(1)«واتََّفقا يف العَمل، اخذ يبّيُن الفرَق بييفُهما

وما ا ثَر ما  اَن ُييفاقُش يف حواٍو ُمفَنض بعَض اإلشكاالِ   -6

اًل   المحَتَمل إثاوُتها، فتمُده يفنُض االعناَض ويأيت بعَده بالمواِ  مفصَّ

الباِ  من ابوا  الكتاِ  إال بعَد ان بالُحَمج، فال يكاُد يفرُغ من  مذيَّاًل 

ُيميَب عن سؤال ُمفنَض،  قوله يف معرِض حديثِه عن عدم جواز 

ولو قلَت: هذا الُغالُم زيٍد »بين األلف والالم واإلضاَفة: الممع 

. (2)«والّصاحُب َعمٍرو، فمَمعت بين األلف والالم واإلضافِة  اَن خطأ

م الّزّجاجي ب رح يتخلله التعليُل: ابي القاس بيع شرحشرح ابُن ابي الر

األلف والالم واإلضاَفة؛ ألّن األلَف  اعلْم اّن العرَ  ال تممُع بين»
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والالَم ال تِردان إاّل على شائٍع لُتزيَل ِشياَعه، فإن دخَلت على االسم 

على واحٍد بعييفه  األسماء المبَهمة  االّ ائع زاَل ِشياُعه وصاو واقعً 

َفكما ال يصحُّ إضافُة هذه األسماِء فال تصّح إضافُة  واألسماء الم مَرة،

 .(1)«ما فيه األلُف والالّمُ 

فإن قلَت: قد  :اافناضيًّ  اثّم ُيعّقُب بمملة شرطية تحمُل اعناًض 

اضيَفت األعالُم فقالوا: جاَءين زيُد بيفي فالٍن. قلُت: األعالُم لم تصحَّ 

شائعًة. فإن قلَت: ولَِم َلْم إضافُتها إاّل بعَد زواِل تخصيِصها وجعلها 

 .(2)يدخْلها األلُف والالُّم؟ قلُت: ُمراعاَة اللفظ..

ثّم َيم ي يف تفصيل القاعَدة واّ)ه ال يصّح الممُع بين المختلِفا : 

اعلم اّن هذه الّثالثَة ال يمتمُع واحٌد ميفها مع صاحبِه، وهو األلُف »

 واإلضافُة فَقد تقّدَم اهنما ال والالُم والّتيفويُن واإلضافُة؛ فأّما التيفوينُ 

يمتمعاِن؛ ألّن الم اَف والم اَف إليه  ال يِء الواحِد، والتيفويُن ال يقُع 

إاّل يف األواخِر، فال يقُع بين ال يئيِن اللَّذيِن صاوا  ال يِء الواحِد، واّما 

من األلُف والالُم واإلضافُة فقد تقّدم اهنما ال يمتمعاِن لِما ُيؤّدياِن إليه 

ُدخوِل األلِف والالم على ما ليَس ب ائٍع... واما األلُف والالُم والّتيفويُن 

فال َيمتمعاِن ألهنما زيادتاِن يف االسِم، وال يمتمُع على االسم زياَدتاِن؛ 
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لكاَ)ت األلُف والالُم والّتيفويُن داِخَلْين  ُجُل اال َترى اّ)ك لو قلَت: الرَّ 

 .(1)«على وجٍل وهو شيٌء واحدٌ 

َقد بّيَن ابُن ابي الربيِع مواضَع االعناِض المفنَضَة، واجاَ  عيفها، ف

وَم ى يبحُث عن مواضِع اعناٍض مفنَضة اخرى ليُميَب عيفها، )حو 

: فَقد جاَء  ُقري يٌة، والياُء قد دَخَلت على ُقريش، فإن قلَت »قوله: 

دُة دَخَلت : ليس األمُر  ذلك إ)ما الياُء الم قلُت ، اوالتاُء  ذلَك ايً   دَّ

على الميفسو   اعلى ]قريش[ فيفََقلته من االسم إلى الّصَفة، وصاَو واقعً 

: قري ّيٌة: فالتاُء لم تدخْل على فإذا قلَت إلى ُقريش، ولم يكْن  ذلك، 

قريش إّ)ما دَخَلت على لفظ الميفسو  إلى قريش، فهي داخلٌة على لفٍظ 

، فإ
ّ
ّن التيفويَن لم يدخْل على آَخَر بالَحقيَقة، و ذلك تقوُل يف قري ي

 .(2)«قريش إاّل لحَق الميفسوَ  إلى قريش

: فإن قلَت »قوُله يف با  األمثَلة اي األبيفية وَعَملِها:  اومن األمثلة ايً  

فإذا : ألهنا ُمختصَرٌة من اسم الفاعل، قلُت ولَِم َعمَلت هذه األمثلُة؟ 

... اشديدً  اضربً  ا، فكأّ)ك قلَت: هذا ضاوٌ  زيدً ا: هذا َضروٌ  زيدً قلَت 

م اّن اسَم الفاعل إّ)ما َعِمَل َعَمَل الفعِل ل َبِهه به يف عدد فإن قلَت  : قد َتقدَّ

حروفِه وحر اتِه وَجريا)ه عليه يف ذلَك مع ما فيه من َمْعيفى الفعِل، وا)َت 
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اٌ  العسَل، فليَس بميفزلِة ي َرُ  يف الحروف وال يف  إذا قلَت: هذا شرَّ

: قد تقّدم ان اسَم الفاعل إذا ُجمَع قلُت الّسكيفا .  الَحر اِ  وال يف

اٌ  زيدً  ، وبال شكٍّ ا)ه إذا ُجمع اَيعَمُل عَمَل المفرد، فتقول: هؤالء ُضرَّ

ال َيبقى ما  اَن فيه من َعدد الحروِف والَحر ا ، وإ)ّما عمَل الَمميُع 

ك قلَت: ، فكأ)ّ ابالَحمل على المفَرِد؛ أل)ك إذا قلَت: هؤالء ُضّراٌ  زيدً 

، ثّم عدْلَت إلى اوهذا ضاوٌ  زيدً  اوهذا ضاوٌ  زيدً  اهذا ضاوٌ  زيدً 

لالختصاِو، فوَجب ان يعَمَل ُضّراٌ   ا، طَلبً اقولَك: هؤالِء ُضّراٌ  زيدً 

عَمَل المفَرد ألّ)ه اصُله... فإذا ثَبَت ما ذ رُته وَجب ان يعمَل َعَمَل اسم 

َعَمله عيفد سيبوْيه، اوبعُة شروط:  الفاعِل، فإذا بألف والٍم اشُترَط يف

 ، الّثالُث ااّل ااحُدها ااّل يكوَن بمعيفى الماضي، الثاين ان يكوَن ُمعتِمدً 

َر، الرابُع ااّل يوَصَف. وقد َم ى خالُف الكسائي وخالُف  ُيصغَّ

 .(1)«األخَفش...

فَقد تبّيَن بما ُذ َر من )ماذَج وامثلة اّن ابَن ابي الربيع َيميُل إلى 

سلو  الَكالمي يف بسِط المسائِل اليفّحوّية ويف ميفاق ِة آواِء اليفّحوّيين األ

 على 
ّ
له بالِحماِج اليفّحوّي المبيفي الواوَدِة او النُمفنَضة، وهو يف توسُّ

النُمحاَووا  النُمفَتَرضة، وسيلًة من َوسائِل تثبيِت القواعِد وَتمكييفها يف 

لميفطُق، ويستدّل بأدّلٍة من الّ واهد اليفّفوِس، يتعلُل بعلٍل واضحٍة يقبُلها ا
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واألمثَلة، وال يغفُل عن إيراد الُفروق واوُجه الخالِف بين اليفّحوّيين، 

وهذا الميفهُج من َخصائص هنج البصرّيين يف وضِع الَقواعد وصياغِة 

ماع.  األحكاِم الّلغوّيِة واالحتماج لها بالَعقِل والسَّ

*** 

بي الربيع السبتي يف  تاَبيْه  اَ)ت تلَك بعض خصائص ميفهج ابن ا

اإلفصاح والبسيط، وعيفَد االّطالِع على الكتاَبْين سيتبّيُن بما ال َيَدع 

عن  تاِ  البسيط على -للّ ّك اّن قّلَة عيفاَية اليفّحويين باليفّقل  َممااًل 

واإلشاَوة إلْيه وقلَة شهرتِه وا)ت اِوه، ال َتعيفي ا)تفاَء تأثيِره فيَمن  -األقّل 

فَقد اشاَو ُمحقُق  تاِ  الَبسيط األستاذ الد توو عياد بن عيد بعَده؛ 

ِب بالبسيط وبيَن  (1)الثبيتي إلى َشبه بيَن شرِح ابن ابي الربيِع للُمَمل الملقَّ

 اشبه بالتلخيص 
ّ
، وَبدا شرح الغافقي

ّ
شرِح تلميذه إبراهيَم الغافقي

 َشرحه للُمَمل يف للبسيط، وقد استفاَد ابُن الفّخاِو من ابن ابي الّربيع يف

 اما َن متعددٍة من  تابِه.

                                                           

ذ َر ُمحقُق البسيط اّن هذا الكتاَ  من اقلِّ  ُتِب ابِن ابي الربينِع شنهرًة وا)ت ناًوا، ومنن (  1)

فناِ  هيفا قلَّت اليفّقوُل عيفه واإلشناَوُة إلْينه، ولكنّن المحّقنَق  تمّكنَن منن تبنيُّن اثنِره يف مؤلَّ

 وابنِن الفخناِو الخنوالين اإللبينرّي 
ّ
بعِض اليفّحاِة المتأّخريَن  إبراهيَم بِن احمَد الغنافقي

وابننِن ُلننبٍّ وغيننرِهم... ُيرَجننُع إلننى الفصننل السننادس مننن دواسننة المحقننق: البسننيط: 

1/131. 
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، اومّمن َ)َقَل عن البسيط ايً  
ّ
: ابُن ُلبٍّ يف َتقييِده على ُجَمل الّزّجاجي

 وال اطبي يف بعض النَمواضِع من شرحه أللفية ابن مالك.

او اإلحالُة إلى آواِء  وإذا  اَن اليفقُل عن الَبسيط يف شرح الُمَمل قلياًل 

 صاحبِه )ادوةً 
َ
، فإّن ما تَرَ ه ابُن ابي الربيع من آثاٍو )حوّية اخرى َحظي

 يف َميفهج 
ّ
باالهتمام، فَقد احاَل إليْها ابو حّيان اليفّحوّي األ)دلسي

يف  ا، والمرادّي ايً  (2)، وابُن اّم قاسم المرادّي يف الَميفَى الّداين(1)السالك

اوّي يف ُمْغيفي ، وابُن ه ام األ)ص(3) تا  َتوضيح المقاصد والنَمسالك

 يف َهْمع الَهوامع(4)الّلبيب
ّ
 .(5)، وجالُل الّدين الّسيوطي

                                                           

، المكتَبنة َميفهج الّسالك يف الَكالم على الفية ابِن مالِك، (  1)
ّ
ابنو حينان اليفّحنوي األ)دلسني

 .م2014األزهرّية للنار، 
 الندين فخنر تحقينق –قاسنم المنرادي  بنن اَلميفَى الّداين يف ُحنروف الننَمعاين، للحسنن(  2)

 .1983بيرو :  ،المديدة امفاق داو 2.ط فاضل، و)ديم قباوة
قاسنم المنرادي،  بنن للحسنن َتْوضيح النَمقاصد والننَمسالك بَ نْرح الفينة ابنِن مالِنك،(  3)

 ُسننَلْيمان، داو الفكننر الَعَربنني، القنناهَرة، ط.
ّ
-1422، 1تحقيننق د. َعْبنند الننّرحمن علنني

2001. 
ُمغيفي الّلبيب َعن ُ تب األعاويب، البِن ه ام األ)صاوّي، تحقيق َعبد الّلطيف محمند (  4)

لكويننت: ، َميف ننووا  المملننس الننوطيفي للثقافننة والفيفننون وامدا ، ا1الَخطيننب، ط.

1421-2000. 
عبند العنالم ، تحقينق جنالل الندين السنيوطيهْمع الَهوامنع يف شنرح َجْمنع الَموامنع، (  5)

 .، مؤسسة الرساَلة1، ط.سالم مكرم
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 الـَمصادُر والـَمراجع

 بنن ، محمندثـارعّما كان بثغر سبتة من َسـنّي اآل اختصار األخبار 

ميفصننوو،  بننن القاسننم األ)صنناوي السننبتي، تحقيننق عبنند الوهننا 

 .م2003-1403، الرباط، 3ط.

 يوسنف التميبني السنبتي، المتنو بنن ، القاسنمبرنامج التجيبـي  

هننن، تحقيننق: عبنند الحفننيظ ميفصننوو، الننداو العربيننة 720سننيفَة 

 .للكتا ، تو)س

 بنن ، َتخنريج اإلمنام قاسنمبرناَمج ُشيوخ ابن أبـي الربيـع الّسـبتي 

الّ ننناط الّسنننبتي، قنننراَءة وتعلينننق: العربننني النننّدائز  بنننن َعْبننند اهلل

ينناء الّتننرار، الفرينناطي، ) ننر: مر ننز الّدواسننا  واألبحننار وإح

التنننابع للرابطنننة المحمدينننة للعلمننناء، سلسنننلة  تنننب النننناجم 

 .2011-1432، 1[، ط.2والَفهاوس والَبرامج والّرحال  ]

 البن ابي الربيع الّسبتي، تحقيق البسيط يف شرح ُجَمل الّزّجاجي ،

، 1عيند الثبيتني، داو الغنر  اإلسنالمي، بينرو ، ط. بن عياد د.

1407-1986. 

 ــا ــة الُوع ــاة،ُبغي ــويين والنح ــات اللغ جننالل الننّدين عبنند  ة يف طبق

، داو 2الرحمن السيوطي، تحقيق محمد ابو الف ل إبراهيم، ط.

 .1979-1399الفكر بيرو  
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  ،بن للحسنَتْوضيح الـَمقاصد والـَمسالك بَشْرح ألفية ابِن مالِك 

 ُسَلْيمان، داو الفكنر  قاسم المرادي، تحقيق د.
ّ
َعْبد الّرحمن علي

 .2001-1422، 1ي، القاهَرة، ط.الَعَرب

  ،قاسنم المنرادي  بنن للحسنناَلجنَى الّداين يف ُحروف الــَمعاين– 

 امفننناق داو 2.ط فاضنننل، و)نننديم قبننناوة الننندين فخنننر تحقينننق

 .1983بيرو :  ،المديدة

 شــرح ُجَمــل الّزّجــاجي ،
ّ
، ألبنني الَحَسننن ابننِن ُعصننفوو اإلشننبيلي

يع يعقو ، َميف نووا  داو تحقيق َفّواز الّ عاو، مراَجَعة إيميل بد

 .1998-1419الكُتب العلمّية، بيرو ، 

  ،َبْيندي  بن ابو َبكر محمدَطبقات النحويين واللغويين الَحَسن الزُّ

،
ّ
تحقيننق محمنند ابننو الف ننل إبننراهيم، داو المعنناوف،  األ)دلسنني

 .2ط.

 ــاح ــاب اإليض ــائل كت ــن مس ــاح ع ــايف يف اإلفص ، فيصننل عبنند الك

وجنة العالِمينة )الند توواه( منن  لينة السالم الحفيان، و)نال بنه د

، ثنم 1999-1419اللغة العربية بمامعة األزهر، القناهرة، سنيفة 

 .1422َ) رته مكتبة الرشد بالرياض سيفة 
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  ،البِن ه ام األ)صاوّي، تحقيق ُمغني الّلبيب َعن ُكتب األعاريب

، َميف نننووا  المملنننس 1َعبننند الّلطينننف محمننند الَخطينننب، ط.

 .2000-1421ون وامدا ، الكويت: الوطيفي للثقافة والفيف

  ــى ــة إل ــة الَوجيَه ــة يف الوجَه ــوِل الَغْيَب ــع بط ــا ُجم ــة بم ــْلء الَعْيَب َم

ــة ــَة وطيَب ــَرمين مّك الخوَجننة  بننن ، تحقيننق: محمنند الَحبيننبالَح

 .1982األ)صاوي السبتي، الّ ر ة الّتو)سّية للّتوزيع، 

  ،ينان اليفّحنوي ابنو حَمنهج الّسالك يف الَكالم على ألفية ابِن مالِك

، المكتَبة األزهرّية للنار، 
ّ
 .م2014األ)دلسي

  ،جنالل الندين السنيوطيهْمع الَهوامع يف شـرح َجْمـع الَجوامـع ،

 .، مؤسسة الرساَلة1، ط.عبد العالم سالم مكرمتحقيق 
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 بية العاّمةالعر غةلّلاتعريف املصطلحات الّطبّية يف معاجم 
 .(1)يعيد. عبدالنور جم

 

 الملّخص:

المقال بتعريف المصطلحا  الّطبية يف المعاجم  ايتعّلق موضوع هذ

الّلغوية العربية العاّمة؛ حيث يطرح تعريفها جملة من المسائل المتعّلقة 

بطبيعة هذا الّتعريف، ومدى إحاطته بمفهوم المصطلح النُمنعّرف 

ولت ووضوحه او غموضه باليفسبة لمستعمل المعمم؛ وهذا ما حا

الوقوف عليه من خالل دواسة عّييفة من المصطلحا  الّطبية الواودة يف 

 ،«الميفمد يف الّلغة العربية المعاصرة»و ،«الوسيط»المعاجم الّتالية: 

 «الغيفي»ألحمد مختاو عمر، ومعمم  «معمم الّلغة العربية المعاصرة»و

 لعبد الغيفي ابو العزم.

لّتعريف المصطلحي وتصيفيف عن مقّدمة )ظرية تتعّلق بماهية ا ف اًل 

 الّداوسين المحدثين لمختلف ا)ماطه ومماال  توظيفها.

                                                           

المزائنر، حاصنل  -باحث دائم بمر ز البحنث العلمني والتقيفني لتطنوير اللغنة العربينة(  1)

الدواسنا  اللغوينة التطبيقينة م(، ود توواه يف 1999على د توواه يف الطب البيطري )

 م(.2017من قسم اللغة العربية وآداهبا بمامعة المزائر )
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المصطلحا  الّطبّينة، المعناجم الّلغوينة العامنة، الكلمات المفاتيح: 

 المفهوم، الّتعريف، مستعمل المعمم.

Abstract: 

Title: Definition of medical terms in general Arabic 

dictionaries 

This article deals with the definition of medical 

terms in general Arabic dictionaries, since this definition 

raises a number of problems related to its nature, its 

relevance to the concept of the defined term, and its 

understanding by dictionary user. 

The study focuses on a sample of medical terms from the 

following contemporary Arabic dictionaries: «Al Wassit», 

«Al Moundjid of Contemporary Arabic Language» and 

«Contemporary Arabic Language Dictionary» of Ahmed 

Moukhtar Omar and «Al Ghani» of Abdelghani Abou El 

Azm. 

Also, the paper starts with a theoretical introduction 

dealing with terminological definition as well as different 

types of definition as classified by modern terminologists, 

and their areas of use. 

Keywords: Medical terms, general Arabic dictionaries, 

concept, definition, dictionary user. 
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 مقّدمة:

ً)ا اساسيًّا من مكّو)ا  البيفية الّصغرى للمعمم،  ُيعترب الّتعريف مكوِّ

حيث يوظِّف مؤلِّفو المعاجم ا)واًعا مختلفة من الّتعريفا  ل رح 

المداخل من الفاظ الّلغة العامة ومصطلحا  علمية؛ وميفها 

ُ  لها هذه الّدواسة من حيث توظيفها يف المصطلحا  الّطبية التي افرد

 –المعاجم الّلغوية العربية العاّمة؛ إذ يمتهد اصحا  هذه المعاجم 

حا  العلمية على المصطل ببعض متيفها إثراء يف -ميفها المعاصرة السيما

غراو المصطلحا  الّطبية، وبخاّصة تلك ال ائعة االستعمال، إاّل اّن 

ا المتعّلقة بطبيعة هذا الّتعريف ومدى تعريفها يطرح جملة من الق اي

إحاطته بمفهوم المصطلح المعّرف ووضوحه باليفسبة لمستعمل 

المعمم؛ وهذا ما سأحاول الوقوف عليه من خالل دواسة عيّيفة من 

الميفمد »و ،«الوسيط»المصطلحا  الّطبية الواودة يف المعاجم الّتالية: 

ألحمد  «العربية المعاصرة معمم الّلغة»و ،«يف الّلغة العربية المعاصرة

 لعبد الغيفي ابو العزم. «الغيفي»مختاو عمر، ومعمم 

لكن قبل الخوض يف هذه المسألة، تمدو اإلشاوة إلى طبيعة 

الّتعريف المصطلحي وتصيفيف الّداوسين المحدثين لمختلف ا)ماطه 

 ومماال  توظيفها.
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 . طبيعة الّتعريف المصطلحي:1

إلى تحديد  (1)لي القاسمييهدف الّتعريف المصطلحي حسب ع

موقع المفهوم ضمن الميفظومة المفهومية لممال علمي او معريف معّين، 

وضبط العالقة القائمة بييفه وبين غيره من المفاهيم األخرى لهذه 

الميفظومة والخصائص التي ُتمّيزه عيفها، وهذا ما ُيست ّف من خالل )ظرة 

حي؛ فهو حسبه ( للّتعريف المصطلHelmut Felberهلمو  فيلرب )

وصف لغوي لمفهوم ما بواسطة مفاهيم اخرى معروفة، وغالًبا ما »

د موقع المفهوم  يكون الّتعريف بصيغة  لما  ومصطلحا ؛ فهو ُيحدِّ

؛ حيث يتم الّتر يز على خاصيّة (2)«يف ميفظومة المفاهيم المرتبطة به

 الوضوح، واوتباط المفاهيم ضمن الميفظومة الواحدة.

الّتعريف »( من جهته اّن Bruno De Besséبيسي ) ويرى برو)و دو

باليفسبة للمصطلحي هو عملية تقوم على تحديد ممموعة الخصائص 

؛ وبالّتالي فإّن الّتعريف المصطلحي يقوم (3)«الّداخلة يف محتوى المفهوم

على دعامتين اساسيتين: اولهما تحديد الخصائص الموهرية للمفهوم، 

                                                           

ُييفظر يف هذا ال أن: علي القاسمي، علم المصطلح؛ اسسه اليفظرية وتطبيقاته العملينة، (  1)

 وما بعدها. 741 -740، ص2008، 1مكتبة لبيفان )اشرون، بيرو ، لبيفان، ط

(2)  Helmut Felber, terminology manual, UNESCO and INFOTERM, 
Paris, 1984, p 160. 

(3)  Bruno De Bessé, La définition terminologique, in La définition, 
Actes du colloque «la définition» organisé par le CELEX (Centre 
d’Etude du Lexique) de l’université Paris-Nord (paris 13, 
Villetaneuse) à Paris le 18 et 19 novembre 1988, p 256. 
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وم يف الحقل المفهومي وعالقاته مع وثا)يهما تحديد موقع المفه

 المفاهيم الميفتمية لذلك الحقل.

 . أنواع الّتعريف المصطلحي:2

يرى فيلرب اّن هيفاك عّدة ا)واع من الّتعريفا  عموًما؛ إاّل اّن صيففْين 

اساسيين ميفها يالئمان ا ثر الممال المصطلحي؛ وهما: الّتعريف 

تّعريف اإلحالي ( والDefinition by intensionاالحتوائي )

)extension by Definition((1) وهو الّتصيفيف )فسه الذي تبيفّنته ،

 .(2)الميفّظمة الّدولية للتقييس )إيزو( يف مبادئها المصطلحية

 La définition par: )(3). الّتعريف اًلحتوائي1.2

compréhension ou par intension) 

د الميفّظمة الّدولية للّتقييس الّتعريف االحتوائي يف الممال  ُتحدِّ

صيفف من الّتعريفا  يت ّمن اإلشاوة »المصطلحي على اليفّحو اميت: 

                                                           
(1)  Helmut Felber, terminology manual, p 160. 
(2)  La norme ISO, Principes et méthodes de la terminologie, ISO 

1087-1990. 

ل)وقد  ، حيث ُادوج )مط آخر منن ISO 12620-1999هذا المعياو بمعياو آخر:  ُعدِّ

 «.définition partitive»: "ّتعريف التقسيميال"الّتعريف وهو 
)سنبة إلنى الّلفنظ  "بنالّتعريف القصندي"(  هيفاك من الّلغويين منن ُيسنّمي هنذا الّتعرينف 3)

بيسني فُيطلنق علنى  (، وهي الّتسمية التي يوّظفها فيلنرب، اّمنا دوintensionاألجيفبي: )

التني ُترجمنت إلنى ( وهي définition en compréhensionهذا الّتعريف تسمية: )

 ."بالتعريف االحتوائي"العربية 
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دة  إلى المفهوم العام )الميفس( األقر  إلى الخصائص التمّييزية المحدِّ

، ويماثل هذا الّتعريف ما ذهب إليه  ّل من (1)«للمفهوم المراد تعريفه

يفتمي إليها المفهوم بيسي؛ حيث يتّم تحديد فئة عاّمة ي فيلرب ودو

ف )الميفس( وهذا ما ُيمّيزه عن المفاهيم األخرى الواقعة ضمن  المنُنعرَّ

د فيه مممل صفا  هذا المفهوم ؛ بمعيفى اّ)ه يتم (2)هذه الفئة،  ما ُتعدَّ

ف ضمن الميفس العام لتب يان طبيعته، ثّم يتم وضع المفهوم النُمنعنرَّ

 يزه عن المفاهيم األخرى.تخصيصه وتمي

الّتعريف المصطلحي »ول ماويا تيريزا  ابري يف هذا ال أن اّن وتق

للمفهوم يرتكز على إحصاء  ّل الخصائص التي تصفه ا)طالًقا من 

ُيحيل إلى ممموع  األعّم إلى األخّص؛ فمحتوى مفهوم ذئب مثاًل 

 الخصائص الّتالية:

الكلبيا  ذوا  المخالب آ ال  الّلحوم الذئب: الثدييا 
(3)

 

ا يؤّ د ضرووة اشتمال هذا اليفّوع من الّتعريف على جميع موهو 

ف.  خصائص المفهوم النُمنعنرَّ

                                                           
(1)  La norme ISO, Principes et méthodes de la terminologie, ISO 

1087-1990. 

  (  ُييفظر يف هذا ال أن: 2)

Helmut Felber, terminology manual, p. 160-161. 
Bruno De Bessé, La définition terminologique, p. 257. 

(3)  Maria Térésa Cabré; La terminologie, théorie, méthode et 
applications, traduit du catalan adapté et mis à jour par Monique 
C. Carmier et John Humbley, Les presses de l’université 
d’Ottawa, Canada, 1998. pp. 173-174. 
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وُامثِّل لهذا اليفوع من الّتعريف يف الممال الّطبي باليفّموذج اميت: 

َكامُ » ِّ يتميَّز غالًبا بالُعطاس الزُّ
: التهاٌ  حادُّ بغ اِء األْ)ِف المخاطي

؛ حيث ُعّرف (1)« مائيٍة غزيرٍة من األَ)فوالتَّْدميع، وإِفراَزاٍ  ُمَخاطيةٍ 

بكو)ه )وًعا من ا)واع االلتهابا ، ثّم ُعّدد  الخصائص التي  «الزُّ ام»

 ُتميِّزه عيفها.

 La définition par) :(2). الّتعريف اإلحالي2.2

extension) 

ف الميفّظمة الّدولية للّتقييس اإلحالة ) ( بأّ)ها L’extensionُتعرِّ

اع التي تيفتمي إلى المستوى التمريدي )فسه، او ممموعة ممموع األ)و»

 األشياء التي تمتلك جميع الخصائص التي يمتلكها هذا المفهوم...

                                                           

، 4القنناهرة، مطبعننة ال ننروق الدوليننة، طالمعمننم الوسننيط، مممننع الّلغننة العربيننة ب ( 1)

 م.2004هن / 1425

وهني ترجمنة حرفينة للّتسنمية  "بنالتعريف االمتندادي"هيفاك من الّلغنويين منن يسنّميه  ( 2)

 (.Définition par extension( او )Extensional definitionاألجيفبية: )

اقنر   -"حناليإ"اي -يوسف حميدي بنأّن داللنة هنذا المقابنل العربني  بن بييفما يرى

إلى مفهوم المننُصطلح األجيفبي من ُمصنطلح الّتعرينف االمتندادي، ذلنك اّن الّتعرينف 

دة للمفهوم يف الواقع.  اإلحالي ييفبيفي على اإلحالة إلى األشياء المننُمسِّ

يوسف حميدي، الّتعريف يف المعاجم الّلسنا)ية العربينة الحديثنة، اطروحنة  بن )ُييفظر:

 (.99، ص 2012-2011اهر ميلة، جامعة المزائر، د توواه، تحت إشراف: ط
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توافق  ّل األ)واع المننُمكيفة  فإحالة مفهوم متوازي األضالع مثاًل 

 .(1)لمتوازي األضالع )المعّين، المربع...(

يقوم على إحصاء »فهو اّما الّتعريف اإلحالي يف الممال المصطلحي 

 ّل األ)واع التي تكون يف المستوى الّتمريدي )فسه، او  ّل األشياء 

ف ؛ فهو يهدف إذن إلى تعيين (2)«الفردية التي تيفتمي إلى المفهوم النُمنعرَّ

 ّل الموضوعا  التي تيفتمي إلى الّطبقة التي يحيل عليها المفهوم او 

 هذا اليفّوع من الّتعريف هو ، فالمبدا يف(3)األ)واع التي تيفدوج تحته

دة له قصد تحقيق  ضرووة إحالته على جميع األ)واع او األفراد المننُمسِّ

 الّتساوي بين المفهوم وما ي مله من عيفاصر.

وقد قّيد  الميفّظمة الّدولية للتقييس هذا اليفّوع من التّعريف ببعض 

لحاال  ال روط من بييفها اقتصاو استعمال الّتعريفا  اإلحالية على ا

؛ فاألصل يف الّتعريف (4)التي يصعب فيها وضع تعريفا  احتوائية

المصطلحي هو التعريف االحتوائي، وإّ)ما الّلموء إلى هذا اليفّوع من 

 الّتعريف ُيعّد إجراًء احنازيًّا.

                                                           
(1)  La norme ISO, Principes et méthodes de la terminologie, ISO 

704-1987. 
(2)  Rita Temmerman, Towards New Ways of Terminology 

Description: the sociocognitive approach, John Benjamin North 
America Editions, USA, 2000, p. 09. 

(3)  Otman Gabriel, Les représentations sémantiques en terminologie, 
coll. Sciences cognitives, Ed. Masson, Paris, 1996, p.18. 

(4)  ISO, Terminology work - Principles and methods, ISO/FDIS 704 
- 1999. 
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وعليه فإّن الّتعريف اإلحالي يف الميدان المصطلحي ُيمكن ان ُيكّمل 

ضيًحا بذ ر مظاهر تحّققه؛ ومثاله يف الّتعريف االحتوائي ويزيده تو

 ممال المصطلح الّطبي:

ت به  ُعصّيا  ميفحيفية قلياًل » :«الّضمة الكوليرية»تعريف  -

 0.4ميكرون وقطرها  1.5الفاصلة، سلبية الغرام ومتحر ة طولها 

العامل السببي و؛ O1ميكروً)ا، يت من هذا اليفّوع: ال ّمة الكوليرية 

؛ والتي ُتسّبب احياً)ا O1ة الكوليرية غير للكوليرا المائحي، وال مّ 

 .(1)«مرًضا يف اإل)سان والحيوا)ا .

اإليرليخيا  جراثيم غير متحرِّ ة، سلبية »: «اإليرليخيات»تعريف  -

الغرام داخل خلوية ممربة، تتطفل على الكريا  البيض )خاصة 

الوحيدا  والمحببا  واللمفاويا ( فت كل جسيما  اشتمالية 

(، وبمقاو)ة حموضها الريبية morulaeى )التويتا  داخل الهيول

يمكن الّتفريق بين ثالر ممموعا  جييفية: ( 16Sr-DNA)اليفووية 

ممموعة اإليرليخية المحّبة  .2. ممموعة اإليرليخية الكلبية، 1

 .Ehrlichia sennetsu(.»(2)(ممموعة  .3للبالعا ، 
                                                           

الحيوا)ينة المصندو واألمنراض الّسناوية (  بيدوون آت ا وبوويس تسيفيريس، األمنراض 1)

الم تنر ة بين اإل)سان والحيوا)ا ، المكتب اإلقليمي ل رق المتوسط الّتابع لميفّظمة 

 .177، ص 1، ج3(، بيرو ، طEMROالّصحة العالمية )

ممموعة من المؤلفين، األمراض حيوا)ية المصندو: األمنراض الخممينة التني تيفتقنل  ( 2)

ان، تر. مروان جنرب النوزة، ووضنوان حناغوو، مراجعنة: محمند من الحيوان إلى اإل)س

= 
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اّ)ها تدخل ضمن  باعتباوها ُعصّيا ؛ اي «الّضمة الكوليرية»ُعّرفت 

بكوهنا )وًعا من  «اإليرليخيات»ا)واع اخرى من العصّيا ،  ما ُعّرفت 

ا)واع المراثيم )وهو مبدا اساسي يف الّتعريف االحتوائي( ثّم ُذ ر  

 األ)واع الفرعية لكّل ميفهما )وهو اساس الّتعريف اإلحالي(.

  ما توجد تصيفيفا  اخرى للّتعريفا  المصطلحية؛ على غراو:

 (:Définition substantielle. الّتعريف الجوهري: )3.2

د خصائصه حسب دو  هو الّتعريف الذي يصف ال يء وُيعدِّ

؛ حيث َيعمد فيه «بالّتعريف بالخصائص»؛ وُيعَرف ايً ا (1)بيسي

ف إلى وصف الخصائص المنُنميِّزة لمفهوم المصطلح او  النُمنعرِّ

ه او حممه إن  ان ما لموضوعه، وذلك بذ ر شكله او لو)ه او طعم

ُيحيل عليه شيًئا ماديًّا، او ذ ر ُمميِّزاته المفهومية إن  ان ما ُيحيل عليه 

ًدا شيًئا ممرَّ
 تلة مؤلَّفة من »(: Caillot) «الُملطة»؛ ومثاله تعريف (2)

                                                           
= 

، 2عد)ان سنومان، المر نز العربني للّتعرينب والّترجمنة والّتنأليف واليفّ نر، دم نق، ط

 .54. ص 2001

(1)  Bruno De Bessé, La définition terminologique, p. 257. 

طلبنة العلنوم الّصنحية ُييفظر: اع اء شبكة تعرينب العلنوم الّصنحية، علنم المصنطلح ل ( 2)

والّطبية، المكتب اإلقليمي ل نرق المتوسنط ومعهند الّدواسنا  المصنطلحية بفناس، 

 .132، ص 2005المملكة المغربية، 
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ليفين الدم، فيها الكريا  الحمراء التي هتب لها لوهنا األحمر، وقد 

 .(1)«تكون مؤلَّفة من الّلمف

 (La définition fonctionnelle. الّتعريف الوظيفي: )4.2

ُيراد بالّتعريف الوظيفي يف الممال المصطلحي تحديد خصائص 

ف من خالل وظائفه وعالقاته بالمفاهيم األخرى  المفهوم المنُنعرَّ

( عيفد حديثه Pierre Leratالمرتبطة به حسب ما ذهب إليه بياو لووا )

، ويمكن الّتمثيل لهذا اليفّوع بتعريف (2)لحيعن ا)ماط الّتعريف المصط

ُتستعمل إلحدار ضغط يف »( باعتباوها اداة: Le garrotالعاصبة )

؛ وُيعترب (3)«األوعية الدموية عيفد اختزاع الّدم او إعطاء حقيفة يف الوويد

ًما للّتعريف االحتوائي من خالل تر يزه على  هذا اليفّوع من الّتعريف ُمتمِّ

ف.وظائف المصطلح   المنُعرَّ

 La définition parعن الّتعنرينف بالمكنّو)نننننا  ) وهننذا ف اًل 

composants:والّتعنننرينف بالقسمنة ) 

                                                           

-المعمم الموّحد لمصطلحا  الّطنب البيطنري، مكتنب تيفسنيق الّتعرينب )إ)ملينزي ( 1)

 :clotل )، مندخ2010، الرباط، 34عربي(، سلسة المعاجم الموّحدة وقم: -فر)سي

caillot 45(، ص. 

(2)  Pierre Lerat, l’hyperonymie dans la structuration terminologique, 
in Langages, Volume 25, N° 98, 1990, p. 79. 

المعمننم الموّحنند لمصننطلحا  الطننب البيطننري، مكتننب تيفسننيق التعريننب، منندخل  ( 3)

(Garrot ص ،)80. 
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(La définition par division...وغيرها ) 

ال يوجد )موذج )ظري واحد للّتعريف المصطلحي ييفاسب  وإجمااًل 

مصطلح الواحد جميع مفاهيم العلوم والّتقيفيا ؛ حيث ُيمكن تعريف ال

بأشكال مختلفة حسب المتلقي المستهَدف؛ فهيفاك تعريفا  مختلفة 

 يًّا، وذلك حسب طبيعة المتلقي الذي قد يكون فيزيائمثاًل  «ماء»لَِلفظ 

ا او  يميائيًّا او شخًصا من عامة اليفّاس، فكّل تعريف يحمل جملة  مختصًّ

 .(1)من الخصائص التي تيفاسب هذا المتلقي او ذاك

ف الماء على اليفّحو اميت: ففي م مرّ ب »مال الكيمياء يمكن ان ُيعرَّ

 .(2)« يميائي يتكّون من ذوتين من الهيدووجين وذّوة من األ سمين

مرّ ب يتمّمد عيفد »اّما من وجهة )ظر فيزيائية فإّن الماء هو بمثابة: 

 .(3)«م 100م، ويتبّخر عيفد الّدوجة  0الدوجة 

سنننائنل عليه عماد »عاّمة اليفّاس على اّ)ه: ويمكن ان ُيعّرف المننناء ل

 .(4)«الحياة، وهو شّفاف ال طعم له وال وائحة

                                                           
(1)  Béjoint Henri, Regards sur la définition terminologique, Cahiers 

de lexicologie, Didier Erudition, Paris, N° 70, Vol. LXX 1997-1, p 
22. 

(2)  La norme ISO, Principes et méthodes de la terminologie, ISO 
704-1987. 

(3)  Ibid. 

 المعمم الوسيط، مممع الّلغة العربية بالقاهرة. ( 4)
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وبالّتالي فالّتعريف الموّجه لمن هو ُمقبل على تعّلم معرفة ما، ال 

يمكن ان يكون هو الّتعريف )فسه المقّدم للُمتخّصص يف ذلك الميدان 

د إذن  يفية بيفا ء الّتعريفا ؛ وبخاّصة ما  ان المعريف، فيفوع المتلقي ُيحدِّ

؛ وهذا ما (1)موّجًها ميفها لغرض تعليمي وليف ر المعاوف العلمية

سأحاول الوقوف عليه من خالل تحليل تعريفا  المصطلحا  الّطبية 

 المأخوذة عّييفة.

. دراسة عينة من تعريفات المصطلحات الّطبية يف بعض معاجم 3

 الّلغة العربية العاّمة:

ن المصطلحا  الّطبية المتعّلقة ببعض األمراض اخن  عّييفة م

ال ائعة؛ وهي على اليفحو اميت: الكَلب، الّسل، الّطاعون، الَمَر ، 

 األَ)ُفلَِوْ)زا، المالويا، الكوليرا، الممرة الخبيثة، الُكزاز.

 اّما المعاجم المعيفية بالّدواسة؛ فهي:

 ، مممع الّلغة العربية بالقاهرة، مطبعةالمعجم الوسيط -

 م.2004هن / 1425، 4ال روق الدولية، ط

، داو الم رق، بيرو ، المنجد يف الّلغة العربية المعاصرة -

 م.2001، 2لبيفان، ط

                                                           
(1)  A. Hermans, La définition des termes scientifiques, Meta, 

XXXIV, 3, 1989, p 531. 
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، احمد مختاو عمر بمساعدة معجم الّلغة العربية المعاصرة -

 م.2008هن / 1429، 1فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، ط

القاهرة، ، عبد الغيفي ابو العزم، شر ة صخر، معجم الغني -

 م.2001

 . الكَلب:1.3

: مرض ُمْعٍد ُيعرف برهبة الماء، الَكَلُب »تعريف المعجم الوسيط: 

ييفتقل فيروسه يف اللُّعا  بالعضِّ من الفصيلة الَكلبيَّة إِلى اإِل)سان وغيره، 

ومن ظواهره تقلُّصا  يف ع ال  التيففس والبلع، وِخيفُة الماِء، 

  وجيفوٌن، واضطرابا  ُاخرى شديدة
ّ
 .«يف المهاز العصبي

مرض معٍد ييفتقل فيروسه بالّلعا  من بعض كَلب: »تعريف المنجد: 

الحيوا)ا  وخاّصة الكال  إلى اإل)سان، من ظواهره هياج جيفوين 

واضطرابا  عصبية ت يفّمية وسيالن الّلعا  وخيفة الماء فالّ لل ثّم 

 .«المو 

مرض جيفون  )طب( :كَلب»تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة: 

الكال ، وهو ُمعٍد خبيث ييفتقل فيروُسه باللُّعا  من بعض الحيوا)ا  

وخاّصة الكال  إلى اإل)سان، ومن ظواهره هياج جيفوينّ واضطرابا  

 .«عصبيَّة ت يفميّة وسيالن اللُّعا  فال لل ثم المو 
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ْعَر  َاَصاَبُه َداُء الَكَلِب: َداٌء ُمْعٍد ُيْ بِهُ كَلب: »: تعريف معجم الغني السَّ

ا َيْفِرُض ُيِصيُب الكاَِل  دِ َما َتَعضُّ اليفَّاَس، َتيفُْقُلُه إَِليِْهْم مِمَّ َ ، َوبُِمَمرَّ

 .«اْستِْعَماَل لَِقاٍح ُمَباَشَرةً 

عّرفت  ّل المعاجم هذا المرض بتعريفا  احتوائية؛ حيث ُوِصف 

ه إلى بأّ)ه مرض من األمراض المعدية، مع تِعداد اعراضه وطرائق ا)تقال

يف ذلك، مع اقتصاو هذه  «الوسيط»اإل)سان خاّصة؛ حيث اسهب 

ْعر اي الميفون  «الغيفي»األعراض يف تعريف  على ت بيه المرض بالسَّ

 دون الّتفصيل يف ذلك.

 «معمم الّلغة العربية المعاصرة»و «الوسيط» ما استهّل  ّل من 

على  «مرض جنون الكالب»و «رهبة الماء»الّتعريف بذ ر المرادف: 

معمم الّلغة العربية »الّتوالي، زيادة على إدواج الوسم يف تعريف 

 .«الميفمد»؛ الذي اقُتبِس اغلبه من «المعاصرة

َأَصاَبُه َداُء »بذ ر مثال توضيحي:  «الغيفي»يف حين ابتدا تعريف 

 لوضع هذا المدخل ضمن سياقه الّلغوي. ،«الَكَلِب 

ــل:2.3  . السُّ

:ُس »تعريف المعجم الوسيط:  لِّ  لَّ  .«ُاِصيَب بالسُّ

: »تعريف المنجد:  مرض جرثومي معٍد من ممّيزاته خاّصة ِسـلٌّ

تكّون دَون يف اع اء مختلفة  الرئة والفقاو والعظام واألمعاء والملد، 
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ويمكن ت خيصه با ًرا بالفحص اإلشعاعي، ا ثر ا)واعه ا)ت اًوا الّسل 

وقدوته على المقاومة الرئوي، ويختلف تطّووه تبًعا لميفاعة المصا  

حتى إّن  ثيرين يصابون بالعدوى وي فون بدون ان يدووا ويكسبون 

ويف حال تغّلب المرض على المسم ُيصبح الُبصاق  ازدياًدا يف الميفاعة،

الغيفي بالمراثيم واسطة ليف ر العدوى، وقد تتكّون حول الّدون ا)سمة 

ل الرئتين واألع اء ليفية للّدفاع وحصر اإلصابة التي تمتد احياً)ا وت م

األخرى، عالج الّسل اصبح ميسوًوا بف ل م ادا  الحيويا  

ومساعدة المراحة احياً)ا،  ما يمب اإلخالد إلى الّراحة الّتامة المتوّفرة 

 .«(يف مصّحا  خاّصة: )ِسلٌّ وئوي

: )طب( ُسالل، ُسّل / ِسّل »تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة: 

ا يقتله، تظهر اعراضه بعد مُيهِزل صاحَبه ويفيفَيه، ووبّ ئة، مرض ُيصيب الرِّ 

 .«ُسّل العمود الفقرّي  وئوّي، ُسّل  فنة طويلة من اإلصابة:

َئَتْيِن َيُ لُّ  سّل:»: تعريف معجم الغني )طب( َداٌء ُيِصيُب الرِّ

 .«َاْ)ِسَمَتُهَما

ل»لفظ:  «الوسيط»اسقط  من مداخله وا تفى بتعريف الفعل  «السُّ

:  «ُسلَّ » لِّ »ضمن مثال: ُسلَّ ف لفظ  ،«ُاِصيَب بالسُّ ل»ولم ُيعرِّ يف  ،«السُّ

حين اّن تعريف لفظ ما بلفظ مبهم من جيفسه ُيعترب من عيو  الّتعريف؛ 

 إذ ال يّت ح معيفاه لدى مستعمل المعمم.
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 ،«ِسّل »: «الّسين»بكسر  «الميفمد»والمالحظ ايً ا ووود المدخل يف 

معمم الّلغة »عدا  ،«ُسّل »يف المعاجم األخرى:  «السين»بييفما وود برفع 

 .«ِسّل/ ُسّل »الذي ادوج الصيغتين:  «العربية المعاصرة

هذا المدخل من خالل تعريف احتوائي بإدواج  «الميفمد»وشرح 

الّسل ضمن األمراض المرثومية المعدية، مع ذ ر بعض اعراضه واهم 

ق عالجه ب كل ا)واعه، و يفية ت خيصه وتطّووه لدى المرضى وطرائ

ِسّل »ي اهي الّتعريفا  الموسوعية، مع ذ ر المرادف يف آخر الّتعريف: 

 وهو اليفّوع المعروف من ا)واع الّسل. ،«وئوي

 «الغيفي»و «معمم الّلغة العربية المعاصرة»وقد وّظف  ّل من 

ل»التعريف االحتوائي  ذلك ل رح  مع ذ ر الوسم: )طب(،  «السُّ

يف المعمم األّول؛ الذي اشاو ايً ا  ر تفصياًل واألعراض التي  ا)ت ا ث

إلى )وعين من ا)واع الّسل يف آخر الّتعريف وادوجهما ضمن مثالْين؛ 

 فهذا ال طر من الّتعريف يماثل الّتعريف اإلحالي.

 . الّطاعون:3.3

 سببه مكرو   :الطَّاُعونُ »تعريف المعجم الوسيط: 
ٌّ
 وبائي

ٌّ
داٌء َوَومِي

اخرى وإلى اإل)سان.  ه الرباغيث إلى فئرانيصيب الفئران وتيفقل

 .«طَواِعين :والممع
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ج طواعين: مرض وبائي وَومي سببه مكرو  »تعريف المنجد: 

 .«يصيب الفئران وتيفقله الرباغيث إلى فئران اخرى وإلى اإل)سان

 َطواعيُن: [: جمفرد] طاعون» تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة:

 ايُّ َمَرٍض ُمعٍد. .

، سببه ميكرو  يصيب الفئران وتيفقله ). 
ّ
 وبائي

ّ
طب( داء وومي

 الرباغيث إلى فئران اخرى وإلى اإل)سان.

المواشي: )طب( مرض فيروسي معٍد خطير مميت غالًبا،  . طاعون

 .«تصا  به الماشية، يسبب تقّرح القيفاة اله مية واإلسهال

الطَّاُعوُن فِي ْ)َتَ َر ا: جمع: َطَواِعيُن: طاعون»: تعريف معجم الغني

ى َشِديَدِة اْلَحَراَوةِ   .«اْلَمِدييفَِة: َوَباٌء َخبِيٌث ُمْعٍد ُذو ُحمَّ

داًء ووميًّا وبائيًّا،  بوصفها تعريًفا احتوائيًّ  «الّطاعون» «الوسيط»عّرف 

إلى صيغة الممع، و ذا سببه وطريقة ا)تقاله إلى اإل)سان،  مع اإلشاوة

 «الميفمد»عريف الذي اقتبسه دون الحديث عن اعراضه، وهو التّ 

؛ الذي اضاف الوسم وادوج معه «معمم الّلغة العربية المعاصرة»و

تعريفين آخرْين اولهما بكون الّطاعون ي ير إلى  ّل مرض معٍد، وامخر 

 .«بطاعون المواشي»متعّلق 
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فقد استهّل الّتعريف بصيغة الممع واودفها بمثال، و ان  «الغيفي»اّما 

ا مبّسًطا مع اإلشاوة إلى احد ابرز اعراض المرض وهو تعريفه احتوائيًّ 

 الحمى ال ديدة، دون اإلشاوة إلى طريقة ا)تقاله.

 . الَجَرب:4.3

: مرٌض جلديٌّ ُيسبُِّبه )وٌع من جَرٌب »تعريف المعجم الوسيط: 

ى: َحَمَك  ة شديدة يف اثيفاء الليل  الَحَمك ُيسمَّ المر ، وييف أ عيفه ِحكَّ

 .«خاصة

)طب( مرض جلدي ييف أ عيفه حّك شديد جَرٌب: »نجد: تعريف الم

 .«وظهوو بثوو صغيرة: اصيب بالمَر 

)طب( مرض  جَرٌ :» تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة:

جلدّي ُمعٍد، ييف أ عيفه حّك شديد وظهوو بثوو صغيرة: اصيب 

 .«بالَمَر 

ِجْلَدُه  جَرٌ : ُاِصيَب بِالَمَرِ  َوَصاَو َيُحكُّ »: تعريف معجم الغني

اًج  افِي ُ لِّ آٍن: َداٌء ُيْحِدُر ُبُثووً  اَشِديدً  اَحكًّ  (، ُحَبْيَباٌ  َتيفَْتِ ُر فِي ا)ُخرَّ

 .«الَبَدنِ 

بتوظيف تعريفا  احتوائية؛ حيث  «الَمَر »عّرفت  ّل المعاجم 

معمم الّلغة العربية »ايً ا حسب  «معدٍ »و «مرض جلدي»ُوصف بأّ)ه 

 «الغيفي»ل يف هذا اليفّوع من األمراض، واعتربه اي اّ)ه يدخ ،«المعاصرة
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ظهوو »داًء من األدواء،  ما اشاو  المعاجم إلى اهم اعراضه وهي 

بذ ر البثوو فقط، والمالحظ  «الغيفي»مع ا تفاء  ،«حّكة شديدة»و «بثوو

؛ خالًفا للمعاجم (1)«الَحَمك»لمننُسبِّب المرض:  «الوسيط»هو ذ ر 

معمم الّلغة »و «الميفمد»وظَّف  ّل من األخرى التي اهملت ذلك، و

الوسم: )طب( يف اّول الّتعريف، مع اقتباس هذا  «العربية المعاصرة

 .«الميفمد»األخير لتعريف 

يف متن الّتعريف؛  مثااًل  «الوسيط»عدا وقد ادوجت  ّل المعاجم 

 على طريقته يف استهالل الّتعريف بمثال توضيحي. «الغيفي»حيث حافظ 

 زا:. األنفلون5.3

 لم ُيدوج هذا الّلفظ ضمن مداخله.تعريف المعجم الوسيط: 

: )زلة وافدة، )وع من الحمى المعدية إنِفُلَونزا»تعريف المنجد: 

 .«يصحبها التها  يف المهاز الّتيففسي او اله مي )إيطالية(

ى أنِفُلَونزا»تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة:  : )طب( ُحمَّ

 او ُمْعدية ُيسبِّبها فير
ّ
سي ّ يف المهاز التَّيففُّ

وس، يتمّيز بالتها  وشحي

، ويصحبها صداع واوق
ّ
 او العصبي

ّ
 .«اله مي

 : لم ُيدوج هذا الّلفظ ضمن مداخله.تعريف معجم الغني

                                                           

 ."القمل الصغير»يف موضعه بكو)ه:  "الَحَمك"عّرف  ( 1)
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يف حين وود يف  ،«الغيفي»و «الوسيط»لم يرد هذا الّلفظ ضمن مداخل 

الف يف مع اخت «معمم الّلغة العربية المعاصرة»و «الميفمد» ّل من 

على الّتوالي، وقد عّرفه المعممان تعريًفا  «أنفلونزا»و «إنفلونزا»الكتابة: 

احتوائيًّا على اّ)ه )وع من ا)واع الحمى المعدية مع ذ ر اهم اعراضه، 

معمم الّلغة العربية »وإضافة الوسم )طب( وُمسبِّب المرض يف 

ه،  ما استه «فيروس»حيث ذ ر اّ)ه  ؛«المعاصرة  «الميفمد»ّل ولم ُيسمِّ

وختمه بذ ر اصل الكلمة  ،«)زلة وافدة»تعريفه بإدواج مرادف للمرض: 

 )إيطالية(.

 . المالريا:6.3

 لم ُيدوج هذا الّلفظ ضمن مداخله.تعريف المعجم الوسيط: 

حمى متقّطعة ُيسّببها باالزموديوم خاص : مالويا»تعريف المنجد: 

 .«تيفقله الربغثة، ُبَرداء )إيطالية(

ء: حمى المستيفقعا  وهي حمى مصحوبة بربد وُتسّمى الحمى ُبَردا»

 .«اليفّاف ة

ى »تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة:  المنناَلويا )طب( ُحمَّ

 .«متقّطعة، ُيسبّبها بالزموديوم خاّص تيفقله ا)ثى اليفَّاموس

طب( َمَرٌض ُيِصيُب اإِلْ)َساَن مِْن )مالويا: »: تعريف معجم الغني

اِء بَ  ىَجرَّ  .«ُعوِض اْلُمْسَتيفَْقَعاِ  ُيَسبُِّب َ)ْوَباٍ  مَِن اْلُحمَّ
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هذا الّلفظ من مداخله، يف حين وّظفت المعاجم  «الوسيط»اسقط 

األخرى الّتعريف االحتوائي يف شرح مفهومه باعتباوه )وًعا من ا)واع 

بكوهنا حّمى متقّطعة مع  «الميفمد»الحمى او المرض؛ حيث وصفها 

رض )باالزموديوم( و)اقله )الربغثة(، إضافة إلى ذ ر ذ ر ُمسبِّب الم

اصل الكلمة: )إيطالية( ومرادفها )ُبَرداء( الذي ُعّرف هو امخر يف 

، (1)موضعه من المعمم مع اإلشاوة إلى مرادف آخر: )الحمى اليفّاف ة

مع  «معمم الّلغة العربية المعاصرة»وهو الّتعريف )فسه الذي ادوجه 

استِهّل بالوسم: )طب( مع إسقاط مرادف الكلمة بعض الّتعديل؛ حيث 

عن اسم )اقل المرض: )الربغثة( واستبداله بلفظ ابسط  واصلها، ف اًل 

ميفه: )ا)ثى اليفّاموس(، مع اختالف يف  تابة ُمسّبب المرض )بالزموديوم( 

 .(2)بدل )باالزموديوم(

الّتعريف بالوسم: )طب(، مع اإلشاوة إلى  «الغيفي» ما استهّل 

ب المرض واهم اعراضه عيفد اإل)سان المصا ، إاّل اّ)ه شذَّ عن ُمسبِّ 

 قاعدته يف إدواج المثال الّتوضيحي يف اّول الّتنعريف.

                                                           

فنه "َ)فَض ")سبة إلى الفعل  ")اف ة" ( 1) يف هنذا الّسنياق منن خنالل  "الميفمند"؛ الذي عرَّ

 ."جعلته يرتعد ويرتمف»: ")ف ته الحمى»مثال توضيحي: 

اسُتعِملت هيفنا الّتسنمية العلمينة لمنننُسبِّب المنرض )بناالزموديوم( او )بالزمودينوم(،  ( 2)

معمننم الّلغننة العربيننة "و "الميفمنند»الننذي لننم ُينندوج ضننمن مننداخل المننُننننعممْين: 

 ؛ وبالّتالي يبقى الّلفظ مبهًما باليفسبة لمستعمل المعمم."المعاصرة
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 . الكوليرا:7.3

 لم ُيدوج هذا الّلفظ ضمن مداخله.تعريف المعجم الوسيط: 

مرض وبائي معٍد اعراضه إسهال  كوليرا:» تعريف المنجد:

ّي وهزال سريع وت يفّج األع اء، متواصل، وقيء شديد وعطش قو

 .«وا)حطاط القوى وهبوط يف الحراوة، ييفتج ميفه المو  غالًبا )يو)ا)ية(

 ) كوليرا»تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة: 
ّ
طب(: مرض وبائي

ُمعٍد، اعراضه إسهال متواصل، وقيء شديد وَعطش َقوّي، وُهزال سريع 

تج عيفه الموُ  بوط يف الحراوة، ييفوت يفُّج األْع اء، واْ)حطاط القوى وهُ 

 .«لِيرا يف افريقياوغالًبا: ظهر  الكُ 

 َوِخيٌم، َييفَْتِقُل َعْبَر  كوليرا»: تعريف معجم الغني
ٌّ
)طب(: َمَرٌض َوَبائِي

 .«اْلَماِء َواألَْيِدي َواْلُخَ ِر، َييفْتَِ ُر بَِكْثَرٍة بِآسَيا، ُيْعَرُف بِالَهَواِء األَْصَفرِ 

هذا الّلفظ من مداخله ايً ا؛ بييفما اعتمد   «طالوسي»اسقط 

المعاجم األخرى تقيفيا  التّعريف االحتوائي يف شرح مفهومه، على اّ)ه 

يف اعراضه  «الميفمد»مرض من األمراض الوبائية المعدية؛ حيث فّصل 

واشاو إلى اصل الّتسمية يف آخر الّتعريف: )يو)ا)ية(، غير اّ)ه اهمل سببه 

الّتعريف )فسه،  «معمم الّلغة العربية المعاصرة»واقتبس و يفية ا)تقاله، 

 مع حذف اصل الكلمة وإضافة الوسم: )طب( ومثال يف آخر الّتعريف.
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تعريفه بالوسم: )طب( ووّ ز فيه على  يفية  «الغيفي»يف حين استهّل 

ا)تقال المرض ومكان ا)ت اوه، وختم الّتعريف بذ ر مرادف المرض: 

 )الهواء األصفر(.

 الجمرة الخبيثة: .8.3

)يف علم الطب(: التَِهاٌ   الَجْمَرةُ »تعريف المعجم الوسيط: 

يف الملد وما تحته من األَ)سمة، ويختلف عن الُخَراج  (1)فلغموين

 .«)مج(

مرض معٍد تعّفيفي يصيب الحيوان جمرة خبيثة: »تعريف المنجد: 

 .«واإل)سان، وُتسبِّبه جرثومة الفحم

: مرُض الَجْمَرة الخبيثة»بية المعاصرة: تعريف معجم الّلغة العر

ّ ُيصيب الحيوان واإل)سان وتسبِّبه ُجْرثومة 
يفي )طب( مرض معٍد تعفُّ

 .«الفحم

ْلتَِهاٌ  فِي الِمْلِد َوَما َتْحتَُه : االَجْمَرُة فِي الطِّبِّ »: تعريف معجم الغني

ُثوَمُة الَمْمَرِة، َوُيْمكُِن َاْن مَِن األَْ)ِسَمِة، َوُهَو َمَرٌض ُتيفِْزُلُه بِاْلَمَواِشي ُجرْ 

 .«َييفَْتِقَل إِلَى اإِلْ)َساِن بِالَعْدَوى

                                                           

بننة عننن الّلفننظ األجيفبنني )؛ وهنني  لمننة مُ "فلغمننون")سننبة إلننى  ( 1) (؛ وقنند Phlegmonعرَّ

التهننا  فيمننا تحننت الملنند مننن ا)سننمة »علننى اليفّحننو اميت:  "الوسننيط"ُعّرفننت يف 

؛ وهني منن الحناال  ")األ)سمة الّ امة(، وقد ينؤدي إلنى الُخنراج او القرحنة )منج(

 اليفسبة لَِلفظ ُمعرَّ . "الوسيط"اليفّنادوة التي اعتمد فيها 
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الوسيط »اختلفت المعاجم يف تسمية المرض؛ حيث وود يف  ّل من 

(، بييفما -علم الّطب-يف الجمرةالمدخل على اليفّحو الّتالي: ) «الغيفي»و

ن المدخل وود يف الميفمد على ال كل اميت: )جمرة خبيثة(، يف حين  ا

 )مرض الممرة الخبيثة(.: «معمم الّلغة العربية المعاصرة» يف

اّما الّتعريفا  فقد ُوّظفت فيها مبادئ الّتعريف االحتوائي؛ سواء 

مثلما وود يف  «التهاًبا»باعتباو المرض )وًعا من األمراض المعدية، او 

 «التها  فلغموين»بأّ)ه:  «الوسيط»؛ حيث وصفه «الغيفي»و «الوسيط»

ما وود يف اّول هذا  «الغيفي»وقد اقتبس  ،«الُخراج»وبكو)ه يختلف عن 

الّتعريف مع إسقاط الّلفظ المعّر : )فلغموين(، وذ ر ُمسبِّب المرض 

 وإمكا)ية ا)تقاله إلى اإل)سان.

فقد اشاو إلى  ون المرض يصيب الحيوان واإل)سان  «الميفمد»اّما 

ّتعريف، وهو الّتعريف )فسه على حد سواء، مع ذ ر ُمسبِّبه يف آخر ال

 مع إضافة الوسم: )طب(. «معمم الّلغة العربية المعاصرة»الذي ادوجه 

 . الُكزاز:9.3

مرٌض قتَّال يصيب الممروح إِذا  الُكَزازُ »تعريف المعجم الوسيط: 

ثت جراُحه بنا  األَوض المحتوي على باسيل التيتا)وس  .«تلوَّ
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خطر يتسّبب عن تلّور جرح مرض معٍد مُكزاز: »تعريف المنجد: 

ويصيب المهاز العصبي  ،بالّترا ، ُيحدر تقّلًصا ُمؤلنًِما يف الع ال 

 .«بالّتسّمم، يعاَلج بالمصل وله لقاح وقائي

: )طب( مرض خطير ُكزاز»: تعريف معجم الّلغة العربية المعاصرة

ماغّية ب م المرا ز الدِّ تأثير قتَّال تتقّبض ميفه الع ال  وتت يفج بسبب تسمُّ

جرثومة خاّصة )تيمة تلّور جراح المصا  بنا  األوض المحتوي 

ح به األطفاُل   .«على باسيل التيتا)وس: للُكزاز لقاٌح ُيلقَّ

« 
ّ
تيتا)وس: )طب( مرض حاّد وقاتل يمتاز بالتقلُّص الت يفُّمي

ر جرح  للع ال ، وخاّصة ع ال  العيفق والفّك، ويحدر )تيمة تلوُّ

 .«عميق

 : لم ُيدوج هذا الّلفظ ضمن مداخله.غنيتعريف معجم ال

؛ «الُكزاز»اسُتعِمل الّتعريف االحتوائي هيفا ايً ا ل رح مفهوم 

بالحديث عن  «الوسيط»باعتباوه مرًضا معدًيا وخطيًرا، حيث ا تفى 

 يفية ا)تقاله وُمسبِّبه )باسيل التيتا)وس(
(1). 

                                                           

 "باسنيل التيتنا)وس»هيفا الّلفظ الدخيل يف تسمية ُمسبِّب المرض:  "سيطالو"استعمل (  1)

 "الوسنيط"، يف حنين اّن "باسنيل"يف مقابنل  "ُعصية"مع وجود الّلفظ العربي األصيل 

عادة ما يتال  استعمال األلفاظ الّدخيلة او المعّربة؛ وبخاّصة عيفد وجود ما يقابلهنا يف 

= 
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العالج،  ما  واعراضه وطريقةإلى  يفية ا)تقاله  «الميفمد»بييفما اشاو 

الّتعريف بالوسم: )طب(،  «معمم الّلغة العربية المعاصرة» ّل استه

وفّصل يف اعراض المرض زيادة على ذ ر النُمنسبِّب وطريق العالج، 

 هذا الّلفظ ضمن مداخله مثلما سلف الّذ ر. «الغيفي»فيما لم ُيدوج 

                                                           
= 

فنظ لنم ينرد ضنمن منداخل المعمنم؛ ممنا يمعلنه ُمبهًمنا الّلغة العربية،  ما اّن هنذا اللّ 

 وغريًبا عيفد مستعمل المعمم.
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 خالصة:

عريفا  هذه يتمّلى من خالل هذه اليفّماذج اّن اليفّمط الغالب على ت

؛ فهو الّتعريف األ)سب لهذا اليفّوع «الّتعريف االحتوائي»المعاجم هو: 

من المصطلحا  التي ُعّرفنت باعتباوها تيفدوج ضمن فئة معّييفة من 

األمراض، مع تِعداد اعراضها ب كل من الّتفاو  بين المعاجم؛ فميفها 

ة معمم الّلغة العربي»و « الميفمد»التي فّصلت يف هذه األعراض 

 « الوسيط»وميفها التي اقتصر  على ذ ر بع ها فقط  ،«المعاصرة

مع اإلشاوة إلى ُمسبِّب المرض و يفية ا)تقاله يف اغلب  ،«الغيفي»و

 الّتعريفا .

على  «معمم الّلغة العربية المعاصرة»والمالحظ ايً ا هو حرص 

استهالل  ّل الّتعريفا  بالوسم: )طب(، بييفما وّظفته المعاجم األخرى 

 «الّسل»استفتح به تعريفا   ّل من:  «فالغيفي» كل غير ميفتظم؛ ب

تحديًدا لتمييز مفهومها يف هذا  «الممرة»و ،«الكوليرا»و «المالويا»و

اّما  ،«الوسيط»الممال عن معيفاها الّلغوي العام على غراو ما قام به 

فقد وّظف الوسم يف تعريف واحد فقط من هذه اليفّماذج وهو  «الميفمد»

 .«المَر »تعريف 

اسماء األمراض امتية من مداخله:  «الوسيط» ما اسقط 

؛ باعتباو اّن مممع القاهرة عادة ما «الكوليرا» ،«المالويا» ،«األ)فلو)زا»
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يتحّرج من اعتماد األلفاظ المعّربة او الّدخيلة او حّتى المصطلحا  

 «زااأل)فلو)»من:   الًّ  «الغيفي»ة، فيما لم ُيدِوج العربية المستحدث

 ضمن مداخله. «الكزاز»و

وبالّتالي وجب إعادة اليفظر يف متون اغلب المعاجم العربية 

المعاصرة، وإثرائها بما شاع استعماله من المصطلحا  الّطبية، 

عن المصطلحا   وبخاّصة اسماء األمراض الواسعة اال)ت او، ف اًل 

مع ال ائعة يف التخّصصا  األخرى، واأللفاظ الح اوية المستحدثة، 

الحرص على شرح مفاهيمها بتعريفا  واضحة ومبّسطة تيفاسب 

 مستعملي المعمم.
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 المصادر والمراجع:

 . بالّلغة العربية:1

اع اء شبكة تعريب العلوم الّصحية، علم المصطلح لطلبة  -

العلوم الّصحية والّطبية، المكتب اإلقليمي ل رق المتوسط 

 .2005لمغربية، ومعهد الّدواسا  المصطلحية بفاس، المملكة ا

بن يوسف حميدي، الّتعريف يف المعاجم الّلسا)ية العربية  -

الحديثة، اطروحة د توواه، تحت إشراف: طاهر ميلة، جامعة 

 .2012-2011المزائر، 

بيدوون آت ا وبوويس تسيفيريس، األمراض الحيوا)ية المصدو  -

واألمراض الّساوية الم تنر ة بين اإل)سان والحيوا)ا ، المكتب 

قليمي ل رق المتوسط الّتابع لميفّظمة الّصحة العالمية اإل

(EMROبيرو ، ط ،)1، ج3. 

علي القاسمي، علم المصطلح؛ اسسه اليفظرية وتطبيقاته العملية،  -

 .2008، 1مكتبة لبيفان )اشرون، بيرو ، لبيفان، ط

ممموعة من المؤلفين، األمراض حيوا)ية المصدو: األمراض  -

ان إلى اإل)سان، تر. مروان جرب الخممية التي تيفتقل من الحيو

الوزة، ووضوان حاغوو، مراجعة: محمد عد)ان سومان، المر ز 
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، 2العربي للّتعريب والّترجمة والّتأليف واليفّ ر، دم ق، ط

2001. 

 .2001معمم الغيفي، عبد الغيفي ابو العزم، شر ة صخر، القاهرة،  -

فريق معمم الّلغة العربية المعاصرة، احمد مختاو عمر بمساعدة  -

 م.2008هن/1429، 1عمل، عالم الكتب، القاهرة، ط

المعمم الموّحد لمصطلحا  الّطب البيطري، مكتب تيفسيق  -

ة المعاجم الموّحدة لعربي(، سلس-فر)سي-الّتعريب )إ)مليزي

 .2010، الرباط، 34وقم: 

المعمم الوسيط، مممع الّلغة العربية بالقاهرة، مطبعة ال روق  -

 م.2004هن / 1425، 4الدولية، ط

 . بالّلغة األجنبية:2

- A. Hermans, La définition des termes scientifiques, 

Meta, XXXIV, 3, 1989. 

- Béjoint Henri, Regards sur la définition 

terminologique, Cahiers de lexicologie, Didier 

Erudition, Paris, N° 70, Vol. LXX 1997-1. 

- Bruno De Bessé, La définition terminologique, in La 

définition, Actes du colloque « la définition » 

organisé par le CELEX (Centre d’Etude du Lexique) 

de l’université Paris-Nord (paris 13, Villetaneuse) à 

Paris le 18 et 19 novembre 1988. 
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- Helmut Felber, terminology manual, UNESCO and 

INFOTERM, Paris, 1984. 

- Maria Térésa Cabré ; La terminologie, théorie, 

méthode et applications, traduit du catalan adapté et 

mis à jour par Monique C. Carmier et John 

Humbley, Les presses de l’université d’Ottawa, 

Canada, 1998. 

- Otman, Gabriel, Les représentations sémantiques en 

terminologie, coll. Sciences cognitives, Ed. Masson, 

Paris, 1996. 

- Pierre Lerat, l’hyperonymie dans la structuration 

terminologique, in Langages, Volume 25, N° 98, 

1990. 

- Rita Temmerman, Towards New Ways of 

Terminology Description: the sociocognitive 

approach, John Benjamin North America Editions, 

USA, 2000. 
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 يحةالفص بيةلعروال عروبة بدون ا، ال هوية بدون لغة

 

 .(1)أ. د. صادق عبد اهلل أبو سليمان
 

 مدخل:

ُتَعنندُّ اللغننُة مننن اهننمِّ مميننزاِ  اّيننِة جماعننٍة ب ننريٍة؛ فهنني ت ننكل اهننم 

ِة الدالِة عليها؛ ألهنا تعيش معهنا مختلِنَف ميفناحي ا)نواع عيفاصرها السيادي

الحياة يف ازميفتها وبيئاهتا المتعددة، وال يمكن اْن ي كَك احٌد يف انَّ اللغَة 

واهَلها وجهاِن لعملٍة واحدٍة، فال لغنَة دون امنٍة تنتكلم هبنا، وال امنَة ذاَ  

ها الفعالنَة يف  ياٍن متكامٍل دون لغٍة تميزها عن امخنرين، وتكنون وسنيلتَ 

 تواصل افرادها ببع هم.

يكن امُر الدوِل التي يكون لممتمعها غيُر لغة فإن الذي ال ) ك  اوايًّ 

فيه ان  لَّ جماعٍة لغويٍة فيها سيفراها تتحز  للغتها، ويتعايش افراُدهنا يف 

ُل زفيُرُه منادةَ  عاٍ  او بيئاٍ  مت ابكٍة فيما بييفها، ويتيففسون هواًء ُيَ كِّ  تممُّ

                                                           

غننزة/ فلسننطين، وع ننو  -اسننتاذ العلننوم اللغويننة وموسننيقا ال ننعر/ جامعننة األزهننر ( 1)

مكنة المكرمنة(، وسنابًقا ع نو مملنس إداوة  -القدس-ممامع اللغة العربية )القاهرة

 .اتحاد الممامع اللغوية العلمية العربية
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َعصبيتِهم التي ييفحازون إليها يف وقت ال دائد، او الخالفا  التي تيف ب 

 مع شر ائهم من ابيفاء اللغا  األخرى.

 نان  اإن مما يدليفا على اهمية اللغة ا)ك تمند ابيفناَء اللغنِة الواحندِة َايًّن

عددهم او شأهنم ال َيقبلون اال)سالَخ عن لغنتهم، وإن اوتبناَطُهْم بغينرهم 

لغننرِس ثقافننِة تمسننكهم هبننا،  اا  األخننرى ي ننكل دافًعننمننن ابيفنناء اللغنن

وتكتلهم يف الندفاِع عيفهنا يف حالنة سنعِي امَخنرين إلنى إضنعافِها او اليفَّْينِل 

ميفها لُِيِحّلوا محلَّهنا لغناهتم، وليمعلنوهم بتيفنازلهم عنن لغنة لسنان آبنائهم 

 يأتمرون بأوامر من اْ)َفَذ فيهم لغَته. اواجدادهم تبعً 

بنيفعٍم  يف وطيفيفنا فقند حبا)نا اهلل  -)حنن العنر  -وفيما يخنتص بيفنا

عزيننزٍة )تاُجهننا َوحنندٌة طبيعيننٌة متصننلٌة بننال ُحنندوٍد ما)عننٍة ُتباعننُد بييفيفننا، ومننا 

يف مختلِنِف  وإحيـاء لسـانها الفصـيحبعروبتيفنا،  هدايُة التمسِك ييفقصيفا إال 

واتبـاع جوا)ب حياتيفا، والسيما العلمية والتقيفية التني ا)صنرفيفا فيهنا عيفنه، 

الذي سنلكه اسنالفيفا األوائنل يف إ سنا  )اشنئتهم ملكنة  المنهج الفطري

 اوصننحبًة وحفًظنن افصنناحِة اللغننة العربيننة ميفننذ )عومننة اظننافيرهم سننماعً 

 ومعاودًة تدويبيًة وتثبيتية.

امن  -بيفي جلديت: إذا لم ُ)ِفْق  اومحذوً  اميفبهً  وأقول يف هذا السياق

يفا فسيفظل يف ذيل القافلة من غفواتيفا وهفواتيفا بل سيئات -قبل غِد)ا

)ستمدي موائد اللئام؛ ولن )صَل إلى هن ٍة حقيقيٍة دائمٍة ممتدٍة تكون 
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)حن بيفي  -معربًة عن َوحدتيفا الطبيعيِة، وال ُهويَة عروبيَة )قيًة ليفا

ما َلم ُ)ْحِي يف السيفتيفا وعقوليفا لساَن عروبتيفا الفصيِح الذي  -العروبة

صِر القوِة الُمَمّكيفِة له يف التعبيِر عن اثبَت جدواه بما يمتلُك من عيفا

 مكا)اتيفا الممتدة والمتيفوعة.إمختلِِف الواِن حياتيفا يف 

وإذا  اَن التعليُم مرتَكَز تقّدِم األمم، وسبيَل ازدهاِو ح اوهتا فال بدَّ 

ُم فيها، وإنَّ  َم بلغة اهِل البلِد التي ُيقدَّ له يف مماالته المتيفوعة من اْن يقدَّ

ُخ تبعيَة هؤالِء تقديَمهُ   او تقديَم بعِض مماالِ  علومِه بلغِة غيرهم َلُيَرسِّ

ا، عامًّ  يًّاحيو اوا)سياقً  اوثقافًة وفكرً  االمتخّليَن عن لغتهم لآِلَخِر علمً 

وسيك ف عن عدم قدوهتم بل َعْمِزِهم على مسايرتِه، او السعي إلى 

علوم العصرية اللحوِق بِه، او اليفهوِض بلغتهم لِتسايَر و ائَب ال

 والح اوة وجديِدها وادواِ  االوتقاء هبا.

 اوإذا  يفنا قند آثر)ننا البندء هبننذه المقدمنة فإ)يفنا ال )يفكننر ان هيفناك جهننودً 

عربيًة حثيثنًة ُبنِذَلْت ومنا تنزال يف تعرينب لغنة العلنوم والح ناوة ووضنع 

ولكيفهنا منا زالنت ميفقوصنة؛ فكثينٌر  ،المصطلحا  والمعممنا  العلمينة

حبننيس مكا)ننه، او مختلِننَف المصنندو؛ وهننذا ينتننب عليننه  ميفهننا مننا يننزال

تعصُب الواضِع لِمنا وضنع، واالخنتالُف يف االختيناو او ايهمنا األصنلح، 

إضافًة إلى ان هنذِه المهنوَد المفيندَة قند يمنرُّ عليهنا زمنٌن فنال تخنرج منن 

 اضابيِر ُصحِفها او ملفاِ  واضعيها.
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التخطـيط الجـامع هنو يف هنذا السنياق  إن أهم ما ينقص أهل العروبـة

 المبني على المنهجيـِة العلميـة -بفتح الحاء الم عفة و سرها -الموّحد

المفّرقنِة بنين األهنِل ذوي اليفسنب الواحنند، عـن سياسـات الُقْطريـِة  ابعيـدا 

واوض الننوطِن الواحننِد الم نننِك ابتيفننت اجسنناُدهم والواُ)هننا مننن ترابننه 

 لتكننون لغننة  تننا  وشمسننه وهوائننه، واللغننة الواحنندة التنني اعزهننا اهلل

 اإلسالم: القرآن الكريم.

بننالد الُعننْرِ  » ولعننل ممننا ينندعم تسننويغ هننذا المطلننب ذيننوع ) ننيد

 الذي صناغه ال ناعر العربني السنووّي محمند َفْخنري البناوودي «اوطاين

تيفننبض لننه األفئنندة  يًّننام(، وهننو اليف ننيد الننذي مننا زال ح1887-1966)

شنّدها الحيفنين إلنى َوحندة العنر  العربية، وتتلقفه السنيفتها لِتنن)م بنه منا 

 :البحر الهزج() قال: ،«لسان ال اد»: ووطيفهم، ومقومها األول الواضح

 بننننننننالُد الُعننننننننرِ  اوطنننننننناين

 

 مننننننننننَن الّ نننننننننناِم لبغنننننننننندانِ  

 ومِننننننن )مننننننٍد إلننننننى َيَمننننننننٍ  

 

 إلنننننننننى مِصنننننننننَر فَتطنننننننننوانِ  

 فنننننننننننال حننننننننننندٌّ ُيباعنننننننننننُد)ا 

 

قيفننننننننننننننننا   وال ِديننننننننننننننننٌن ُيفرِّ

نننننننناِد يممُعيفننننننننا   لسنننننننناُن ال َّ

 

ننننننننننننننننا   ٍن وعنننننننننننننننند)انِ بغسَّ

 َليفننننننننننا مد)ّيننننننننننُة َسننننننننننلَفْت  

 

 سنننننننننننيفُحيِيها وإْن ُدثِنننننننننننَرْ   

 ولنننننننو يف وجِهيفنننننننا َوَقَفنننننننْت  

 

 ُدهنننننننناُة اإل)ننننننننِس والمننننننننانِ  

 فُهبُّنننننننوا ينننننننا بيفننننننني َقنننننننْومي 

 

 إلنننننننننى العليننننننننناِء بنننننننننالِعلمِ  
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ننننننني  وَغيفُّنننننننوا ينننننننا بيفننننننني امِّ

 

 بننننننننالُد الُعننننننننرِ  اوطنننننننناين 

ا)قينناَء يف ولننيكن ألصننحاِ  السياسننة والسننلطان مننن علمنناَء اتقينناَء  

ممنناالتِهم العلميننة وفننُع واينناِ  التأيينند يف ظننلِّ عالقنناٍ  حميمننٍة هنندفها 

الحفاظ على سالمة لغِة العر : عيفوان وحدِة ابيفناء العروبنة وتوحندهم، 

ولننيس لهننم مننن طلننٍب سننوى تننوفير متطلبننا  العمننل يف اجننواٍء علميننٍة، 

ينه يف متنون وتوفير متطلبا  اليف ر السريع، وإدخال ما ييفعقند اتفناقهم عل

مقروا  الدواسة يف اقطناو النوطن العربني، وهنذا هنو اإلجنراُء األهنمُّ يف 

هذه الق يِة وهو سرعة ) ر هذه المهود؛ إلعماِم االستفادة ميفها يف تربية 

اليفاشئة، وتسخير إمكا)يا  اليف ر السريع المتمثلة يف برمميا  الحوسبة 

التننني  «)نننت او اليفنننتاإل)ن» واجهزهتنننا التننني تصنننليفا بال نننبكة العالمينننة

ستساعد)ا يف إشراك المماهير العربية المخلصة يف صنيفع القنراو اللغنوي 

 .(1)و)قده واختياو ما ييفعقد اإلجماع عليه

                                                           

)حننو اسننتثماو اف ننل للحاسننو  يف » تبيفننا يف االسننتفادة مننن إمكا)يننا  الحوسننبة:  ( 1)

مماال  خدمة اللغة العربية وعلومها، مملة المممع المزائنري للغنة العربينة، السنيفة 

م+ مملنة العلنوم اإل)سنا)ية يف 2007هنن = 1428العدد السنادس: ذو الحمنة  -الثالثة

م. وييفظنر البحنث يف 2008، يو)ينو A -1ع.  /10غزة/ فلسطين، م  -جامعة األزهر

 وابط:

https://www.researchgate.net/publication/274834687 
= 
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إن اهم ما يدفعيفا إلى ضرووة السعي إلى حلِّ م كالتيِفا والسيما 

يأيت من إدواِك اهمية اللغة ألي جماعٍة او  -ممال هذه الدواسة -اللغوية

شعب؛ ألهنا ت ّكل العيفصر األهم يف تمييز ال خصية القومية،  امٍة او

والعيفوان الحقيقي األبرز الدال على استقاللها، والتيفبيه إلى خطووِة ما 

آزَق او يحاُك ضّد اجتماعيفا من اخطاٍو وم -ن بيفي العروبةح) -يحيط بيفا

دين؛ وصواًل متوحِّ  م، او تمزئة الممّزا  دين وموحِّ إلى تقسيم المقسَّ

، (1)إللحاقيفا وال عو  المست عفة يف ظل عولمٍة محكمِة التخطيط

                                                           
= 

بحنث ميف نوو  ")حو م او ٍة جماهيريٍة يف جمِع متن المعمم التاويخي للغنِة العربينة"

جمنادى األولنى  -( القسم الثاين110القاهرة، العدد ) -يف: مملة مممع اللغة العربية

 م.2007= مايو هن 1428

 وييفظر البحث يف وابط: 

https://www.researchgate.net/publication/301892638 

بحنث ميف نوو يف: مملنة  "عووبة اللسنان وجناٌء منن العولمنة»ييفظر ليفا يف هذا السياق:  ( 1)

هننن = 1471وم ننان  -( القسننم الثنناين108القنناهرة، العنندد ) -مممننع اللغننة العربيننة

 م.2006)وفمرب 

اللسان العربي بين الوهم والمأمول: مملنة مممنع اللغنة العربينة علنى ال نبكة  عولمة

م. 2014هنن= منايو 1435مكة المكرمنة، العنددان الثالنث والرابنع، وجنب  -العالمية

 .301-285ص 

 وييفظر وابط المممع:

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=6271  

 ووابط:

https://www.researchgate.net/publication/275341587 

https://www.researchgate.net/publication/275341587
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اقوياُء اهلها يسعون بكلِّ إمكا)ياتِهم العقليِة والتقيفيِة والسياسيِة 

يف ال عوِ  المست عفة، لمّرها  اوحوافِزهم الماديِة إلى َغْلَغَلتِها سريعً 

تسوِل طائعًة للتخلي عن هويتها واالئتماو بأوامر سادِة العولمة، و

 وضاهم.

وعلى هذا فنإن الدواسنة وهني هتندف إلنى محاوبنة المنؤامرا  التني 

تعرضت لها لغتيفا العربية الفصحى والتحديا  التني واجهتهنا يف العصنر 

ستيفطلق إلى غرِضها بتقديِم إشاواٍ  برقيٍة ت يُر إلنى -الحديث وما تزال 

 ظننل جهننود اهننل العربيننة يف الحفنناظ علننى هننويتهم اللسننا)ية العربيننة يف

ا)خننراط غينننر العننر  منننن ابيفنناء األمنننم األخننرى يف اإلسنننالِم ودولتنننه، 

مخالطننَة حينناٍة وحكننم. وسننتتدوج الدواسننة  اومخننالطتهم لبع ننهم بعً نن

 التصل إلى عرِض جهود المحدثين يف تيفمية متن العربينة الفصنيحة تعريًبن

ومحاوبة إقصائها او إحالل لغة اجيفبيٍة محلها، وبرهيفت  اوترجمًة وتعليمً 

يف هننذا السننياق علننى َوَهننِن النندعوة إلننى لغننٍة اجيفبيننٍة يف تنندويس العلننوم 

 مختلنننف يفالحديثنننة، واهمينننة تمكنننين اسنننتعمال العربينننة الفصنننيحة 

 الموحند (1)المماال 
ّ
 العربني

ِّ
، وختمت بأهمية وضع القناموِس العلمني

                                                           

، "العربينة الفصنيحة منن اهنم اسنس تمنايز هويتيفنا العروبينة»ييفظر ليفا يف هنذا السنياق:  ( 1)

مملننة مممننع اللغننة العربيننة )القنناهرة(، العنندد بحننث ميف ننوو يف: مملننة مممننع اللغننة 

= 
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يف مختلِف الفاظ المماال  العلمية واالجتماعية والح اوية وترا يبهنا 

 ا.ومصطلحاهت

 الحفاُظ على العربيِة ومظاهُرُه َعْبَر التاريخ:

ستكِ ننُف  يننف  وعننربيتِهم الطويننلِ واعيننًة لتنناويخ العننرِ   إن قننراءةً 

، و يننف (1)َحننَرَص العننر  علننى تربيننة اطفننالهم النبيننة اللغويننة السننليمة

حافظوا على تمايزهم اللساين؛ حينث حَرصنوا يف ايناِم الماهلينِة علنى ان 

ربيننٌة م ننن ٌة ينفعننون فيهننا عننن الخصننائص اللهميننة تكننون لهننم لغننٌة ع

يف  -للساِن  نلِّ قبيلنٍة منيفهم، وإن القناوَئ ألدهبنم ال نعري واليفثنري ينرى

عدَم خروجِه على )ظامها اللغويِّ المطَِّرد، ويلحُظ )قاءُه  -األغلب األعمِّ 

                                                           
= 

هننن = مننايو 1430جمننادى األولننى  -( القسننم الثنناين116اهرة، العنندد )القنن -العربيننة

 م. وييفظر الرابط:2009
https://www.researchgate.net/publication/309160356 

، مملننة )ننوو اليقننين، معهنند فلسننطين "اتربيننة الطفننل لغويًّنن»ييفظننر ليفننا يف هننذا السننياق:  ( 1)

م+ 2001مناوس  -الحمنة و، ذ115العندد  -األزهر/ غنزة، السنيفة العاشنرة -الدييفي

السنماع يف اللغنة عيفند  "م+2001هن، ديسمرب، 1422، وم ان 38مملة الميفرب/ عدد

 -، مملنة مممنع اللغنة العربينة"واي يف عالج الم كلة اللسا)ية -القدماء والمحدثين

مبنندا  -تيف نئة الطفنل يف اللغنة "م+2002هنن = 1423شنعبان  -(97القناهرة، العندد )

وم نان  -(101القاهرة، العدد ) -، مملة مممع اللغة العربية"حىسيادة ملكة الفص

 م. وييفظر الرابط:2003هن = )وفمرب 1424

https://www.researchgate.net/publication/299594945 
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ننِرُد هننذا اليفقنناُء ايً نن يف ادِ   امننن اللهمننا  والمفننردا  األجيفبيننة، َوَيطَّ

لقبائننِل العربيننِة الممنناِوَوِة لغيننِر العننرِ  مننن الننروم والفننرس واألحبنناش ا

وغيرهم، وإ)يفا َليفقرا انَّ مَن القبائِل العربيِة َمْن لم تكن تسمُح للغرينِب اْن 

 على لغتها. اُيقيَم بييفهم فوَق ثالِر لياٍل؛ وذلك حرًص 

لقد وجند)ا العنر  األوائنل يهيئنون الوسنائل والمقومنا  لوحندهتم 

للغوينننة والفكرينننة واالجتماعينننة؛ فنننال حننندود بينننيفهم تميفنننع تالقنننيهم ا

وتواصننلهم، وعقنندوا األسننواق األدبيننة يف بننالد شننبه جزيننرة العننر  يف 

العصر الماهلي واستمر تأثيرها يف العصوو التي بعنده؛ واثمنر يف تقرينب 

إلى لغٍة عربيٍة م ن ٍة بييفهم )زل هبنا القنرآن  لهماهتم من بع ها؛ وصواًل 

يم، وما المؤتمرا  واليفدوا  والملتقيا  والميفتديا  والممعيا  الكر

والممامع ومعاوض الكتب التي ) هدها يف العصنر الحنديث إال امتنداٌد 

للما)ب العلمي والثقايف واألدبي واللغوي الذي شنّكل ممناالٍ  حيوّينًة 

َلْت ووافَد مهمًة لتالقي ابيفا ء من مماالِ  اسواِق العر  األولى التي َشكَّ

القبائل العربية وتقاوهبا يف هذه الممناالِ  وغيرهنا منن ممناال  الحيناة 

 االقتصادية واالجتماعية والدييفية.

واستمر  عيفايُة العنر  بلغنتهم بنل ازداد  منع اخنتالطهم بغينرهم 

من ابيفاِء األمِم األخرى بعَد اْن َمنَّ اهلل سبحا)ه وتعنالى علنيهم باإلسنالم، 

َة مننن صننوتيٍة وصننرفيٍة و)حويننٍة ومعمميننٍة حيننث وضننعوا العلننوَم اللغوينن
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ودالليٍة وبالغيٍة للحفاِظ على خصائص لغتهم فيها، ولِيعلِّموهنا لغينرهم 

 َوفَق قواعَد ميفظومٍة مأمو)ٍة.

علننى عروبننِة الخالفننِة اإلسننالميِة  ننان ال ننروع يف عمليننِة  اوحرًصنن

تعريننِب النندواوين يف عهنند األمننويين، و ننان تعريننب العلننوم وميفمننزا  

ح اوة يف الدولة العباسية، وظهوُو الُمَدّو)اِ  بل الموسوعاِ  ال املِة ال

 لعلوم العر  يف ايام حكم المماليك والعثما)يين للعالم العربي.

واستمر هذا التياُو المحنافُِظ علنى لغنة العروبنة واإلسنالم يف عصنر)ا 

يف مصَر يف عصر محمد علي: هذا الرجل  -بدايةً  -الحديث، و ان تمليه

أللبنناين الننذي ادوك انَّ ُحُلَمننُه يف إقامننِة اإلمرباطوويننة المصننرية العربيننة ا

الحديثة ال يمكنن لنه اْن يتحقنَق إال بالمحافظنِة علنى العربينِة لغنِة النبالد، 

والمدِّ يف تيفميتها، وبعثها لتكون لغًة َحيَّنًة ُتسنتعمُل يف مختلنِف ممناالِ  

صيففا  العلوم والفكر بصفة الحياِة الحديثِة والسيما التدويس وتأليف م

 عامة.

لهننذه الغايننِة اليفبيلننِة  ا)ننت وعايتننه لم نناويع النجمننة إلننى  اوتحقيًقنن

العربيننة، واسننتقداُمُه المنجمننين والمدوسننين مننن ال ننوام والمغاوبننة، 

و ذلك  ان حرصه على ابتعار اليفاهبين من شبا  المصريين إلنى بنالد 

هيفنناك، وليكو)ننوا وسننائَلُه  الغنر ؛ لييفهلننوا مننن حقننول المعرفننة المتيفوعننة



 

 

 
 م2017كانون األول(   -ديسمرب )تشرين الثاين -هـ/ نوفمرب1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة ) 361

 

المستيفيرَة إلى )قلها يف بلنِدِهْم سنواء بالنجمنة او بالتندويس او التنأليف؛ 

 حيث الزَم  لَّ مبتعٍث بنجمِة  تاٍ  عيفد عودته من سفره.

 ننان هننؤالء اليففننُر وادَة البعننث والتيفننوير يف مصننَر الحديثننِة بننل  وفعنناًل 

، وبرز من بييفهم وفاعُة واف
ّ
ٍع الطهطاويُّ النذي ي نكُل بَِحنقٍّ العالم العربي

ابا اليفه ة الحديثة ال يف مصر وحندها بنل يف عالميفنا العربني، حينث  نان 

لخطواتِه الميفيرِة يف حقول التعليم والنجمة ووْضِع القواميس التي ُتعيفى 

بتعريننب المصننطلح األجيفبنني اثُرهننا يف التيفننويِر وبعننث الحر ننة العلميننة 

 الحديثة.

هنذا : «قلم النجمة» ه يف هذه المماال  إ) اءَ ولعل من اهم ميفمزات

الَمْحِفننل الننذي تسننيفى لرفاعننة مننن خاللننه تمميننُع المنجمننين وتوحيننُد 

جهننودهم يف ترجمننة الكتننِب العلميننة والطبيننة والهيفدسننية وغيرهننا إلننى 

إلننى العيفايننة  ادافًعنن «األلسننن» العربيننة، و ننذلك يمننيُء إ) نناؤه لمدوسننة

العربينة التني سنعى إلنى مندها بكثينر منن  بالتعليم العنالي والنجمنة إلنى

بة.  األلفاظ والمصطلحا  العربية والُمَعرَّ

يف هذه المالحنِق المعممينِة التني  اوتتملى خدمُة وفاعَة للعربيِة ايً  

 ان ُيْلِحُقها يف  تبه، حيث َتَوّلى فيها َعْرَض المصطلحاِ  األجيفبينِة التني 

 جاء  يف متو)ِها وتعريبه لها.
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تخلنيص » إبحناُوُه بمفنردا  العربينة وترا يبهنا يف  تابنهو ذلك  ان 

يف ممنناالٍ  جدينندٍة، حيننُث وصننف فيننه مننا  «اإلبريننز يف تلخننيص بنناويز

 الحظه من م اهَد يف الحياة الفر)سية العامة والعلمية.

التحفننة » ويف ممننال خدمننِة العربيننِة وتنندويِس قواعنندها  ننان  تابننه

عنرض فينه اليفحنو العربني بأسنلوٍ  الذي  «المكتبية لتقريب اللغة العربية

ٍر بعيدً  عن لغة  تب الحواشني والتقناوير التني  ا)نت سنائدًة آ)نذاك،  اميسَّ

على دواسنة  اوزوده باألمثلة والمداول وال روح الواضحة ليكون مِْعوا)ً 

ُل هذا الكتا  بدايًة موفقنًة يف تقرينب  العربية وإقبال اليفاشئة عليها، وي كِّ

 ها إلى عقول اليفاشئِة واقالمهم.)حِو العربية وإمالئِ 

ولسننيفا يف هننذا المقننام بصنندد تفصننيل القننول فيمننا قدمتننه المدوسننة 

المصننرية بريننادة وفاعننة الطهطنناوي او غيننره مننن اعننالم الفكننر المصننري 

للعربية، او الوقوف عيفد األعالم العر  الذين قدموا ِخْدماٍ  جليلنًة لهنا 

حمنند فنناوس ال نندياق مننن امثننال: خيننر النندين التو)سنني والفاوينناق: ا

وإبراهيم اليازجي والبستاين ويعقنو  صنروف وجرجني زيندان وخلينل 

 السكا ييفي وإسعاف اليف اشيبي وغيرهم.

ومما ُيذ ر يف ممال حماية العربيِة ووفدها هذه المهود المباوة التني 

 -يف البداينة -بذلتها الدول العربية األخنرى، مثنل سنوويا التني اعتمند 

يف التعريننب، َوَحننَرَص مسننئولوها وابيفاؤهننا الُغُيننُر علننى الكتننب المصننرية 
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علننى الحفنناظ علننى عروبننِة لسنناهنم، وَاَصننّروا علننى اسننتعماِل العربيننِة يف 

تدويس علوم الطب وغيرهنا منن العلنوم الحديثنة، ودولنُة لبيفنان التني منا 

من علمائهنا  ايزال اهلها يقاومون تقسيمهم إلى طوائَف متيفاحرٍة، وحرًص 

اوا  التغرينب وجند)اهم يصنيفِّفوَن المعممناِ  المتيفوعنَة على مقاومِة تي

 متطلبنا  قرائهنا 
َ
التي َسَعْوا إلى تحديثها وهتنذيبها وتيسنيِر ترتيبِهنا لتلبني

لتحرينر األوض  ميفها بيسنٍر، والمزائنر التني بنذَل اهُلهنا األوواَح وخيصنةً 

واإل)سان من )ير المحتلين، وخاضنوا بعند إجبناوه علنى الرحينل معناوَك 

 ًة لتعريب السيفتهم وتحويلها عن لغته الفر)سية.شرس

شهد العالم العربي  له يف عصر)ا الحديث تكالنب المسنتعمرين  احقًّ 

لهننم، وقنناوم ابيفنناؤُه المينناميُن ُخَطَطُهننُم  اعلننى السننيطرة عليننه ليكننون تبًعنن

اللئيمَة لتحويلِِهْم عن لغة األجداد الفصيحة سواء إلى العامية او اللغنا  

ال سنيما اإل)مليزينة والفر)سنية واإليطالينة، و نذلك وقفنوا يف األجيفبية و

وجِه المحاوالِ  الهّدامِة التي ابتغى المستعمُر من ووائهنا تحوينَل األمنِة 

 عن حروفها إلى الالتييفيِة، او التعديَل فيها لتبتعَد عن اصولها الناثية.

لغوينننِة و ننان منننن مظنناهر المقاومنننِة إ) نناُء الممعيننناِ  الِعْلِميَّننِة وال

واالجتماعيِة، و) ُر الصحِف والممالِ ، وإقامُة اليفدواِ  والمؤتمراِ  

وما إلى ذلَك من محافَل وميف وواٍ   ا)ت تعلن تصميَمها على التمسِك 

بعروبة اللسان العربي يف بالدِه، وتعمُل على دعِم اسنتعماِل العربينِة علنى 
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َدًة قنننادوًة علنننى تلبينننِة السنننيفِة ابيفائنننه، ووفنننِدها بمنننا يمعُلهنننا حيَّنننًة ُمَتَمننن دِّ

 احتياجاتِهم ميفها يف مختلِِف المماال .

و نان لنْلد  العربني بمقاالتننه واشنعاوه )صنيٌب يف التغيفني بالعروبننة 

والعربيننة، وَدْوٌو غيننُر ميفكننوٍو يف توضننيِح انَّ التمسننَك هبمننا ي ننكالن اهننمَّ 

وسننائل اليفمنناة، وجنند)ا مننن وجنناالِ  هننذا الممننال: احمنند شننوقي اميننر 

عراء، وحننافظ إبننراهيم شنناعر اليفيننل، وعلنني المنناوم شنناعر العروبننة، ال نن

واحمد لطفي السيد، وطه حسين عميد األد  العربي، وعبناس محمنود 

العقنناد، وإبننراهيم طوقننان وجنندان ال ننعب الفلسننطييفي، وعبنند الننرحيم 

محمود شهيد معر ة ال مرة، وخليل مطران شاعر القطنرين، ومعنروف 

 رهم من اساطين الكلمة العربية.الرصايف شاعر العراق، وغي

 أقول:

َهبَّ هنؤالِء الرجناُل وآَخنروَن  ْثنٌر امثناُلهم لحنثِّ الممناهيِر العربينِة 

تِهننا القوميننِة، وتوعيتهنا بننأنَّ اللغننَة  ننِك بَِوْحننَدتِها العربينِة، َوُهُويَّ علنى التََّمسُّ

ُل عماَدهننا للتمننايِز، وِسننِملَّ تاويخهننا، ولسنناهنا ا لمعبِّننر عننن العربيننَة ُتَ ننكِّ

استقاللها، ووسيلَة ا)تقالِها إلى المستقبِل المعتمِد على جنذوِو األصنالة، 

ِ  الثقافا  الغريبنة المخالفنة للقنيم  ووَن مْن َتَسرُّ و ذلك وجد)اهم ُيَحذِّ

العربية واإلسالمية، ويدعون إلى التخلص من سنرياِن األلفناظ األجيفبينة 

 يف اللغة العربية.
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يف ممال تبيين ف ل اوتباط العربية بالدين  ولسيفا يف هذا المقام

 اوإسهام علوم ال ريعة يف غرس مكا)تها يف قلو  اهلها، وتقديمهم يوميًّ 

الُمَبرهيفَة على قدوهتا  -بخطابتهم ودووسهم الوعظية -األمثلَة الحيَّةَ 

على التعبير عن جوا)ب الحياة المتيفوعة، و ذلك بياهنم لليفاس  يف ان 

لى ال يخذل عباده المؤميفين، وا)ه يقف معهم ليساعدهم اهلل سبحا)ه وتعا

يف التغلب على ما يتهددهم من اخطاو؛ وإن اللغة العربية هي لغة  تابه 

 ا)ت صيفوف مكائد  اايًّ  ىخرب عن تعهدِه بحفظِه لغًة ومعيفً المميد الذي ا

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: )صَرُه لعباده ااألعداء، وسبحاَن اهلل القائل مبييفً 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ىئ ی ی ی ی 

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺخب 

 .[174-173 آل عمران، اميتان:] ﴾ٺ

 أقول:

اوضننح التنناويخ واثبتننت التمنناو  ان المقاومننة العربيننة للغننازي يف 

جميع المماال   ا)نت وواَء إف نال ُخططِنِه اللئيمنِة، وا)ندحاوه ُيمرِجنُر 

ممنال حنديث هنذه  -اذيال الِخْزِي والهزيمة؛ ويف ممنال الغنزو اللغنويِّ 

يمكننن القننول بننأن مننا ينندلل علننى تمسننك العننر  بعننربيتهم ا)يفننا  -الووقننة

وجد)ا هؤالء المبتعثين بل الداوسين يف غير بالد العروبة عيفدما يعنودون 

ًس  -يف األغلِب األَعمِّ  -)راهم ،  اا ثَر اليفاِس َتَحمُّ إلى التعلنيم بلغنتهم األمِّ
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لتعبير عنن مختلِنِف العلنوم وميفناحي ووفدها بكل ما يمعلها قادوة على ا

ُو  ، و)نراُه َيتكنرَّ َّ عيفد وفاعَة الطهطناويِّ
الح اوة؛ وهذا ما واييفا مثاَلُه الحي

ننْوا تعلننيَمُهْم يف خنناوِج الننوطِن  يف  ثيننٍر مننن اسنناتذِة المامعنناِ  الننذين َتلقَّ

َفُهننْم إلننى تعلننيِم طلبننتِِهْم بلغننِة بالِدهننم، و ثننر ؛ حيننُث )ننرى َتَلهُّ ِّ
َة العربنني

 مننا  -اسننئلتِِهْم عننن المقننابالِ  العربيننِة للمصننطلحاِ  األجيفبيننِة؛ فهننم

َتعلَّمننوا بلغننِة بننالِد الُغْرَبننِة، وانَّ اصننحاَ  هننذِه الننبالِد يعلمننوَن  -يقولننون

ابيفاء)نا بلغتيفنا  -)حنن العنر  -ابيفاَءهم بلغاهتم األم؛ فما اجندَو)ا اْن ُ)َعلِّنمَ 

 يف العلوِم والفكِر والثقافِة ذا  التاويِخ الُمْغِرِق يف َقدامته، 
ِّ
والناِر الغيفي

 اوالح اوِة، والعالقاِ  المت ابكِة بغيِرها من لغاِ  الَكْوِن  لِِّه: إْن شنرقً 

 .اوإْن َجيفوبً  ، وإْن شمااًل اوإْن َغْربً 

 وهن الدعوة إلى لغٍة أجنبيٍة يف تدريس العلوم الحديثة:

لنًة منْن ابيفناِء اللغنِة العربينِة إنَّ ما يدعو إلى العمب ان )مد جماعًة قلي

من العربينِة  بداًل  اإل)مليزيةتدعو إلى استعمال لغٍة اجيفبيٍة وال سيما اللغة 

يف تعلنيم العلنوم الحديثنة مننن طنبٍّ وهيفدسنٍة وحاسننوٍ  ومنا إلنى ذلننك؛ 

متذوعًة بأنَّ التقدَم يف هذِه العلوِم او امثالِها ال ُيْمكُِن اْن َيكنوَن بغينِر هنذه 

ُر هبننا او يعرُفهننا ا ثننُر الب ننر؛ الحننال الننذي اللغننِة  األجيفبيننِة التنني َيتحنندَّ

 َسُيْسِهُم يف توحيِد لغِة الِعْلِم يف العاَلِم.
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نود أن نوضح مجموعة من األمور التي تكشـف و)حن يف هذا المقنام 

 فنقول: عن وهن هذه الحجة،

علنى  اعلى التقدم العلمي من حوليفا ُيبين ا)ه ليس مقصنووً  اإنَّ اطالعً 

ٌع على اللغاِ  التي اسهم اهلوها يف ممناال  التقندم  لغٍة معييفٍة؛ فهو موزَّ

العلمنني المعاصننر  اإل)مليزيننة او الفر)سننية او األلما)يننة او الروسننية او 

ُيَعلِّمنوَن علنومهم  - منا هنو معلنومٌ  -الصييفية او اليابا)ية او غيرها، وهنم

ذ بحمنة َمنْن يقنوُل وي عون مصطلحاهتم بلغة بالدهم؛ وعليه فنإن األخن

بتعميم لغٍة اجيفبيٍة لتكون لغًة لتعلنيم )اشنئتيفا العلنوم الحديثنة سنيوقعيفا يف 

ِد اجيفننناِس  م نننكلة اختيننناو هنننذه اللغنننة، ولنننْن ُيْعِفَييفنننا مِنننْن مسنننألِة َتعننندُّ

 المصطلحا  العلمية الوافدة.

إنَّ مالحظنننًة لحنننال ابيفائيفنننا الطلبنننة يف الكلينننا  الِعْلمينننِة التننني يقنننوم 

هم فيها محاضرون تخرجوا يف جامعناٍ  اجيفبينٍة مختلفنٍة يك نف بتدويس

 عن مدى معا)اهتم من اختالف المصطلِح بل اللغِة التي يعلموهنم هبا.

وقنند لحظننت وزاوة الصننحة الفلسننطييفية هننذا االخننتالَف يف األطبنناء 

ّبني، حينث  الذين تعلموا يف الخاوج؛ فعملت على توحيد مصطلِحِهم الطِّ

ُفهم مننن خاللهننا بأسننماء األدويننة قامننت بتقننديم محاضنن راٍ  لهننم ُتَعننرِّ

ومصنننننطلحا  التمنننننريض وَغْيِرهنننننا المسنننننتعملة يف المست نننننفيا  

 والصيدليا  يف فلسطين.
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لُِلغِة التعلنيم العنالي يف العنالم منن حوليفنا سيك نف  اسريعً  اإنَّ َفْحًص 

نِة، حينُث  -)حُن العرَ   -ا)يفا ُل ظناهرَة الخنروِج علنى القاعندِة العامَّ  ) كِّ

)قننوم بتنندويس طلبتيِفننا العلننوَم الِعْلِميَّننَة باللغننِة  -يف األغلننِب األعننمِّ  -إ)يفننا

اإل)مليزيِة او الفر)سنيِة، بييفمنا تقنوُم ا ثنُر المعاهنِد والمامعناِ  العلينا يف 

ُل على العالِم بتدويِس علومِها الحديثِة بلغِة بلِدها األَْصلِيَِّة؛  وهو امٌر ُيَسهِّ

َتها العلميَة مألوفًة عيفدهم؛ فاللغةالَعَملِيَّ  طلبتِِهمُ   -َة التعليميَة، ويمعُل مادَّ

ُل  - ما هو معروٌف  بنال  -ترتبط بالفكر، وإنَّ وجنوَد لغنٍة واضنحٍة َسُيَسنهِّ

عمليننَة التوصننيِل واالسننتقبال؛ وسيسننهم يف تقويننة لغننة الطالننب  -شننكٍّ 

من اللغنا  األصلية، وجعلِِه يعتزُّ هبا، ويسعى إلى تيفميتها لتكون  غيرها 

الحية قادوًة على التعبير عما يندوو يف اخنالد علمائهنا ومفكريهنا؛ فاللغنة 

 وسيلة اهلها التعبيريُة، َوُهويتهم التي ييفمازون هبا.

 نان عندُد افراِدهنا يمنُب اال  اويف هذا المماِل )لفُت إلى انَّ األمنَة ايًّن

يناِة المتيفوَعنِة، تتيفازَل عن اسنتعماِل لغتِهنا يف ايِّ ممناٍل منن ممناالِ  الح

سواء ا ا)ت ِعْلِميًَّة ام فكريًة ام اجتماعيًة ام ح اويًة ام غيَرها، وال )ريند 

يف هنذا المقننام التمثينَل ب ننعوٍ  صنغيرٍة يف عنندِدها او مسناحتِها، ولكيفهننا 

ترفُض اْن ُتَعلَِّم يف جامعاهتا ومعاهندها بغينِر لغتهنا، و)منُدها تسنعى إلنى 

ُغلَِبنْت علنى َاْمِرهنا،  اذلَك ال )رينُد اْن َ)نْذُ َر شنعوبً َ)ْ ِرها بيَن اليفّاس، و ن

وباتننت مقهننووًة يف دوٍل لهننا لغُتهننا ودسننتوُوها الننذي َيننيفُصُّ علننى َعننَدِم 
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استعماِل غيِرها، فهنذِه ال نعوُ  )راهنا تعمنُل علنى تمنذيِر وجنوِد لغتِهنا 

ِة هبم.  األصليِة يف السيفِة ابيفائِها يف البيوِ  والمداوِس الخاصَّ

 علننى اواضننحً  الننيس ادل علننى ظنناهرِة االعتننزاِز باللغننِة األمِّ ُعيفْواً)ننو

َن مِْن إحياِء الُهو  الذي َتَمكَّ
ِّ
 من هذا الصيفيِع اإلسرائيلي

ِّ
ِة والتمايِز القومي يَّ

: وهو اللغة العربية التي  ا)ت معرفُتها مقصووًة على فقهناء  يا)ِِه اللَغِويِّ
ِ 

فقد  نان ِحنْرُص اإلسنرائيليين الُمْحنَدثين  اللغة والحاخاما  يف ُ يفُِسِهم،

على ان تكون لهم هويٌة لغويٌة مستقلٌة دافَعهم األوَل إلحياء اللغة العربية 

خنالفوا فينه معطينا  علنوم اللسنا)يا  التني  الميتة، ف ربوا بذلك مثنااًل 

ُيْؤمن اصحاهبا بأن اللغا  األم  الالتييفينة او السيفسنكريتية او السنامية او 

ال يمكن إعادُتها إلى الحياة؛ ألن اللغنة ظناهرة صنوتية ال تحينا إال غيرها 

، وال يمكن َتعلمها من )قوٍش او وموٍز اباالستعمال، وال تؤَخُذ إال سماعً 

  تابيٍة دون وجود َمْن ييفطُِقوهنا يف مماال  حيواهتم.

مننون يف  َهيَّننَأ هننؤالِء اليفنناُس سننبَل الحينناة للغننتهم، ووجنند)اهم ُيَحرِّ

م ومعاهدهم العلمينة التندويس بغيرهنا، ودعمنوا مرا نز البحنث جامعاهت

وغم ا) غالهم بالحرو ، وسعيهم إلى توطيفهم يف قلب  -فيها، ووضعوا

ُز لهنم تمنايَز الهوينِة واسنتمراوَ  -العالم العربي ، وهنو قاموُسنُهُم هاما يعنزِّ

 الننذي يحكنني حينناةَ 
ُّ
 الِعْبننِريُّ الحننديُث، ومعمُمُهننُم اللغننويُّ التنناويخي

تِِهْم، ويربهُن على وجوِدِهم يف التاويِخ القديم.  ِعْبِريَّ
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 رفع مكانة اللغة يف أبنائها:

امٍة  يَّةِ ألَ ال ُيْمكُِن  االسيفتهم مطلبً واللغِة يف ادمغِة ابيفائها ي كل توطيُن 

اْن َتَتهاوَن فيه، على انَّ هذا األمَر ال َيعيفي اْن تيفغلَق األمُة على )فسنها فنال 

 بيفائها وسائل التمكين للغٍة اخرى او ا ثَر إلى جا)ب لغتهم األم.هتيُِّئ أل

نِم اللغناِ  األخنرى لتحقينِق  وإذا  يفا )قوُل يف هذا المقام بَ رووِة َتَعلُّ

فوائنَد تعننوُد بنناليفَّْفِع علنى ابيفنناِء األمننة فإ)يفنا َ)ْفننِرُق ِبننين التعلنيم بلغننة الننبالد 

 اَ  الفصيحة واللموء إلى لغٍة اخرى بديلٍة َتِحلُّ 
َ
نِة محلَّها، و)رى انَّ َتَخلِّي يَّ

 امٍة عن لغتها يف تعليم ابيفائها يف المامعا  والمعاهد العالية ي كل تيفازاًل 

لمكا)نة امخنرين يف قلنو   اعنن اهنم خصنائص هويتهنا، وتعزينزً  اخطيرً 

اجيالها المديدة: هذه األجيال التي ستكون ُمَهيََّأًة بل لقمًة سائغًة َيلوُ هنا 

ٍة.امخرو  َن باِل َحْوٍل لهم وال ُقوَّ

وإذا  ان التدويُس بالعربينِة الفصنيحِة لغنِة النبالِد يف جمينع المراحنل 

التعليمية هو الذي )ؤ دُه، و)طالب المسئولين بتيففيذه، وزيادِة الِحَصنِص 

نننباِ  بح ننناوهتم العربينننِة اإلسنننالميِة،  َصنننِة لتعمينننِق معرفنننِة ال َّ الُمَخصَّ

بلغتهم الفصنيحة يف جمينع التخصصنا  فإ)يفنا  وت ميعهم علِى التحدر

 )قوُل ب رووة تعلُّم ابيفائيفا للغا  األجيفبية. اايً  

ننيفا علننى هننذه ال ننرووة ييفبغنني ان يكننون مسننبوقً   مننا  -اعلننى انَّ َ)صَّ

بغرِس فصاحِة لغة آبائهم واجندادهم يف ادمغنتهم العربينِة لتيفطلنَق  -قلت
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ه ميفها، ولتعمَل على و فنِدها بألفناٍظ وترا ينَب جديندٍة السيفُتهم بما تستمدُّ

 تستمدُّ شرعيَتها من صلتِها بيفظاِم العربيِة المووور.

لُِعننرى َتواُصننلِِهْم يف  اإنَّ التمكننيَن لُِلغننِة الننبالد يف ابيفائهننا ي ننكُل توثيًقنن

مختلِِف المماال  الحيوية، وسيمعلهم يقفون بقوة يف وجه ما يتهنددها 

اٍ  لغوينٍة اصنيلٍة َسنَييفِْفُر َذْوُقُهنُم من دخيٍل، فهم بمنا يمتلكنون منن مقومن

 مِْن  لِّ غريٍب، وسنيكو)ون قنادوين علنى إحنالِل لفظِهنم النذي 
ُّ
الَمْمِعي

 يمتلكوَن جذوَوُه محلَُّه.

إن الننندعوة إلنننى تعلنننم اللغنننا  األخنننرى ييفبغننني اْن َتْخننندَم مصنننالَِح 

َتفاِعننننِل ُمَتَعلِّميهننننا وممننننتمِعهم، واْن تكننننوَن وسننننيلَتُهْم للتَّواُصننننِل المُ 

بامَخريَن، َاّما َتَغْلُغُل مفنرداِ  اللغناِ  األجيفبينِة وترا يبِهنا يف لغنِة النبالِد 

ننُس  القوميننِة، َوُهننَو َاْمننٌر َييفبغنني َفننال َيُصننبُّ يف المصننالِح الَوَطيفِيَّننِة او َتَحسُّ

 الوسائِل الكفيلِة الْستِئصاِل َشْأَفتِِه، او التخفيِف من ا)ت اِوِه.

 يصَل اهُل 
ْ
 البالِد إلى لغٍة َ)ِقيٍَّة خاليٍة، او تكاُد تخلو من الدخيِل ولكي

إضننافًة إلننى َ) ننِر لغننِة الننبالِد علننى السننيفِة اهلِهننا  -الغريننِب عيفهننا )قنننُح 

محاصنرَة اسنتعماِل الندخيل، سنواء  -والتوعيِة بَخَطِر الوافِد الغريب فيها

سنتعمُلُه لغينِر يف لغة الكتابة او علنى األلسنيفة، وذلنك بمحاسنبِة  نلِّ َمنْن يَ 

ِة. رووِة الُملِحَّ  ال َّ
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نٍة للممنامِع  و)حن يف هنذا الممناِل )ؤ نُد ضنرووَة َفنْرِض ُسنْلَطٍة ُلَغِويَّ

اللغوية، وذلك بتيففيذ قراواهتا واوضاعها اللغوية المديدة، وتمكييفِها منن 

المراقبننِة اللغويننِة ومحاسننبِة الخنناوجيَن علننى اللغننِة وال سننيما اصننحا  

وية الذين ُيسموهنا بتسمياٍ  اجيفبيٍة؛ والربامِج اإلعالمينِة المحال  التما

نليمِة؛ واألغناين والمسلسننال   التني ال يلتنزُم ُمِعنّدوها بِاللَغننِة الَعَربيَّنِة السَّ

واألفالم التي َييف ر اصحاُبها اوتماَل ال نباِ  منْن الفناٍظ وترا ينَب لنيَس 

 لها َوْجٌه يف اللغة.

 إلننى اسننتثماِو إبننداِع الُممهننوِو َومِّمننا َيننْدخُل يف هننذا الممنن
ُ
ننْعي اِل السَّ

 يف اوضاِعِه العربيِة البديلِة للوافِد الَغريِب؛ فهو يقوُم بِنَدْوِو الَخبينِر 
ِّ
العربي

ْ بُِدووِ  الحياِة الَيْومِيَِّة يف ُمختلِِف المماالِ  الح اويِة والِمهيفيِة 
الواعي

تِه اللغوينِة التني يكتسنبها من فطر اوالصيفاعيِة وغيرها، ويكون إبداعه )ابعً 

 افراُدُه ممن ُيحيطوَن هبم ميفُذ اْن َوَاْ  ُعيوُ)ُهْم َاْ)واَو الحياة.

و ثيننرٌة هنني الكلمنناُ  التنني وقننع عليهننا اليفنناس، واسننتعملوها بنندائَل 

عربينننًة أللفننناٍظ اجيفبينننٍة، ومنننن ذلنننك  لمنننا : الصنننيدلية والمسنننرح 

غيرهننا، حيننث ووالمست ننفى او الم ننفى والسننياوة وسننياوة اإلسننعاف 

عملت يف البداية بألفاظها األجيفبية: األجزخا)ة او الفرم نية والتيناترو ستُ ا

 سبيتاو واألوتومبيل او الِْتُرمبيل واألمبال)س.سبتالية او اإلواإل
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، وعَرَف احُدهم  وَاْذُ ُر هذا الموقَف حين  يفُت يف مملٍس بدويٍّ عامٍّ

بينُب  ميفُه َاّ)ي االمرض؛ َظيفًّ  فأخَذ يصُف لي ما يعا)يِه من ؛«د توو» اّ)ي الطَّ

ولكيفنه لنم يفهنمف، فنإذا بأحنِد  ،«د تنوو جامعنة» الُمداوي، فقلنت لنه: إين

َع  باِ  الَبْدِو مِْن ُممالسييفا ُيْدِوُك انَّ الرجنَل لنْم َيْفَهنْم منا ُقْلُتنُه َلنُه؛ َفَتَبنرَّ ال َّ

نُة التني َاْوَصنلْتُه  إهننا اإلجابنةُ : «د توو قَلم» لُه: إِ)َّهُ  بالمواِ ، قائاًل  الِفْطِريَّ

 ماهيَِّة َعَمليف. توضيِح إلى 
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 تعريب المصطلح واللفظ الحضاري الوافد:

إنَّ صنناِحَب المهيفننِة او التخصننِص هننو صنناِحُب الِفْطننرِة اللغويننِة يف 

ليِم عْن َطبيعةِ  َضْيعتِه؛ لذا فهو القادُو على  -َعَملِِه، وهو القادوُ  التعبيِر السَّ

 على َوْضِع البديِل الميفاسِب للمفرداِ  الوافدِة. -َمُن اْم َقُصرَ طاَل الزَّ 

اْن يعننَف لنُه هبنذِه الفطنرِة  -يف هنذا المقنامِ  -َويتوجُب على اللغنويِّ 

اللغويننِة يف عملننِه، واْن يقننوَم بتسننميِل مننا َيْسننَمُعُه ميِفْننُه علننى عننادِة ُلَغننِوّيي 

ماِع عْن ُمعا ِصريِهم من اهِل اللغِة، َوَوْصفِه وإجراِء الَعَربِيَِّة القدماِء يف السَّ

 التَّعديالِ  على الُميفَْحِرِف ميِفُْه؛ لُِيْكِسَبُه َسالمَة اليفِّظاِم اللَغِوّي.

دً  ِة على ُمَسمًّ لْللفاِظ بل  اوإذا وجَد َتَعدُّ  -واحٍد فعلينه ىالبدائِل الّدالَّ

َم َذْوَقُه يف تغليِب احنِدها علنى ام - ما اوى خنر، فللفنرِد ذوُقنُه، اال ُيَحكِّ

ٌة يف َسيطرِة احِد هنذِه  وللممتمِع ذوُقُه، وللبيئة ُحْكُمها؛ فهذِه عوامُل ُمِهمَّ

 األلفاِظ على غيِرِه، وا)ت اِوِه بين اليفاِس.

وهو اللفُظ او الن ينُب النذي يقتصنُر  -مجاِل المصطلِح الِعْلِميِّ  ويف

ا)نه ال ييفبغني اْن يندفَعيفا  فنأوى -استعماُلُه علنى جماعنٍة ُمعييفنٍة منن اليفناس

ماِح لُه بندخوِل  رعِة المطلوبِة إلى السَّ ِّ بالسُّ
عمُز)ا عن إيماد بديلِه العربي

. الغتيِفا العربيِة بسالٍم دوَن إ سابِِه شيئً   من خصائِص )ظاميِفا اللغويِّ

خيِل او  وإنَّ على الممنامِِع اللغوينِة اال تتسنرَع يف االعنناِف هبنذا الندَّ

و ننذلك ييفبغنني اال َتْحُكننَم علننى اسننتعماله بالخطننأ؛ وذلننك ألنَّ تعديلِننِه، 
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يقتصننُر اسننتعماُلُه علننى جماعننٍة محننددٍة: هنني  - مننا اسننلفيفا -المصننطلَح 

جماعننُة الُمْخَتّصننين، وال ُيسننَتعمُل هبننذا المفهننوِم الخنناصِّ يف لغننة الحينناة 

 العامِة.

ِه األيناِم، وعندَم إنَّ تزاُحَم المصطلحاِ  الوافدِة التي َتِهلُّ علييفا يف هذ

قدوتيفا على إيماِد بدائلها العربيِة ال ييفبغني اْن يندَفَعيفا إلنى االسنتعماِل يف 

 او تعديلِننِه بننل تحريفننه غيننر الموافننق لطرائننق 
ِّ
االعننناِف بلفظِننِه األجيفبنني

ُن عالٌِم خبيٌر او ا ثُر يف ينوٍم منا منن ابتنداِع هنذا بديلنِه  التعريب؛ فقد َيَتَمكَّ

، وحييف
ِّ
هننذه المؤسسنناُ  الموثوقننُة  -ئننٍذ ُيْمكِننُن للممننامِع اللغويننةِ العربنني

االعناُف بنه، وإعماُمنُه يف  -التي تمتلُك سلطَة التَّ ريِع واإلقراِو يف اللغة

  تبيفا التعليمية وميف وواتيفا ومعمماتيفا العلمية.

و ننذلَك ال ييفبغنني اْن َ)يفَْمننرَّ َوواَء القننائليَن بتوحيننِد لغننِة المصننطلح 

ال)خراِط يف لغٍة علميٍة  و بينٍة او َعْوَلِميَّنٍة؛ ألنَّ الِحفناَظ علنى العلمي، وا

تمايِز ُهويتيفا اللغويِة )راُه يتعناوض وا تسناَبيفا للعلنوِم ومصنطلحاتِها بغينِر 

 لغتيفا العربية.

  اومع هذا فنإنَّ منْن واييفنا ايً ن
ِّ
 األجيفبني

ِّ
انَّ معرفنَة المصنطلِح العلمني

 بلغتِه ال َ)راهنا َتُ نرُّ بِهن
ٍّ
ذا التَّمناُيِز، وال َتَتعناَوُض وابتنداَع ُمْصنَطَلٍح َعَربِني

ُمقابٍِل له؛ ألنَّ تحقيَق هذا الَهَدِف َسَيْمَعُليفا َ)ْمَمُع بنيَن الُحْسنيفََيْيِن: َمْعرفنٌة 

ُل طرينننَق التَّفننناهِم منننع  ِّ يف لغتِنننِه األمِّ ُتَسنننهِّ
ُحْسنننيفى بالُمصنننطلِح األَجيفبننني
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ُغ َليفنا توصنيَل العلنوِم ألبيفائِيفنا باللغنِة التني امَخرين، ووسيلٌة ُحْسنيفى ُتَسن وِّ

 َيْفهموَ)ها، وال َتْحِرُمُهْم من التواصِل مع امَخرين.

 نحو قاموٍس علميٍّ عربيٍّ موحد:

وإذا  ا)ت حاجُتيفا التعليميُة والقوميُة تدفعيفا إلى اسنتعمال العربينِة يف 

)ا وجامعاتيِفنا ومحافليِفنا تأليِف  تبيفا العلمية، وإلقاِء دووِسنيفا هبنا يف معاهندِ 

المتخصصِة فإنَّ من اهمِّ متطلبا  تيفظيِم هذه الغايِة إيمناَد اللغنِة العلمينِة 

 العربيِة التي يمتمُع عليها ابيفاُء العروبِة من المحيِط إلى الخليج.

وإذا  ان األمُر  نذلَك َفَهناّل اجتمعيفنا )حنُن العنرَ  علنى قلنِب وجنٍل 

يفا بننل قواميِسننيفا العلميننِة والح نناوية واحننٍد )حقننق مننن خاللننه قاموَسنن

يف  نلِّ  -بفنتح الحناء الم نعفة و سنرها-واالجتماعية العربيِة الموّحَدةِ 

 مماالِ  المعرفِة اإل)سا)يِة.

 اْن يقوَم العلمناُء 
ِّ
 العربي

ِّ
راِ  توحيِد المصطلِح العلمي ولعلَّ من ُمَيسِّ

 او ا ثنَر منن المعممنا  
ٍّ
األجيفبينة ليقومنوا العرُ  باختياِو معمنٍم علمني

لهنا  بنجمة ما فيها إلى العربية، ووْضِع مقابالِ  العربيِة األ ثِر استعمااًل 

 يف بلدا)يفا العربية.

مـــا ينطبـــُق علـــى المصـــطلِح العلمـــيِّ أراُه ينطبـــُق علـــى اللفـــِظ وإنَّ 

يف ممناالِ  الحيناِة المتيفوعنة، وإنَّ جمنَع )تناِج  الحضاري أو اًلجتماعي

 
ِّ
 يف هذا السياِق، وإعماَم ما يحظنى بقبنوِل جمهنوِو العنرِ  ال اوِع العربي
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ميفه َلهو األَولى، وذلنك منن خنالِل الدواسناِ  واسنتقراءاهتا واسنتبيا)اهتا 

 واستفتاءاهتا.

وقــد نقتــرُح لتحقيــِق هــذا الهــدِف القــوميِّ النَّبيــِل يف إيجــاد قواميســنا 

 بِـ: العلمية والحضاريِة الموحدة أْن يقوَم علماُء العربيةِ 

  واللفـِظ الحضـاريِّ  *** كتابِة المصـطلِح األجنبـيِّ 
ِّ
بلفظِنِه األجيفبني

ومقابلِننِه او مقابالتِننِه العربيننِة المقنَحننِة يف داخننل متننون بحننوثهم و تننبهم 

 المصوغة باللغة العربية.

َيْعِرضنوَن فيهنا المصنطلحاِ   *** تذييِل كتبهم وبحوثهم بمالحَق 

 ملوها وبدائَلها العربيَة التي يقنحوهنا لها.األلفاَظ األجيفبيَة التي استعو

سننواء يف المامعننة ام الممننامع ام المؤسسننا   -*** قيــام العلمــاء

ــب  -العلميننة العاليننة او غيِرهننا ــاظ والتراكي ــطلحاِت واأللف ــرِ المص بنش

عـةِ  الحضارية واًلجتماعية األجنبيـةِ   وبـدائِلها بالوسـائِل اإلعالميَّـِة المتنوِّ

ال نبكة » ذاعة او المرائد او مواقنع شنبكا  الَبنّراِق بنلسواء بوساطة اإل

اإل)ن)ت( التني تصنمُم للتواصنل منع الممهنوو، َوَتَلّقني آوائنه ) «العالمية

 ومقنحاته يف هذا الخصوص.

يف هذه الق ية القومية، وإْعداِد  *** استفتاِء جماهيرِ علماِء العربية

ي َتك نُف عنن مندى ذينوِع االستبيا)اِ  واالستفتاءاِ  واإلحصائياِ  الت

ايٍّ مننن المصننطلحا  او األلفنناِظ الح نناويِة او االجتماعيننة المقنَحننة؛ 
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َب بلٍد لمصنطَلِحِه، فنال َفنْرَق يف ممناِل البحنِث  وهذا األمُر سيميفبيفا َتَعصُّ

ٍّ او حمنازيٍّ او 
 او يميفي

ٍّ
 او خليمي

ٍّ
 او مغربي

ٍّ
 بين مصطلٍح شرقي

ِّ
العلمي

ٍّ وهلّم جرًّ مصريٍّ او سوويٍّ او عر
 او فلسطييفي

ٍّ
لهنم  ا؛ فالعرُ  جميعً ااقي

 واخينِه فيهنا إال بمقنداو منا 
ٍّ
الحقُّ يف هذِه لغِة ال اد، وال فنرق بنين عربني

 تقروه )تائج الدواسا  العلميِة واستفتاءاهتا وإحصائياهتا.

ويف حالة تحقيِق ايٍّ ميفها ليفسبٍة عاليٍة من الَقبوٍل ُيْمكِنُن اختيناُوُه علنى 

 البنديُل النذي َقبَِلنُه جمهنوو اهنل ا)
ُّ
 او اللفنُظ العربني

ُّ
ه المصطلُح العلمي

العربينة، ويقننوُم الَمْممعيننوَن والعلمنناُء بدواسنتِه إلقننراوِه واالعننناِف بننِه، 

ودعننوِة )نناِس العربيننة جمننيعهم إلننى اسننتعمالِِه يف  المهننم ومصننيففاتِهم، 

 والخاصة.وإدخالِِه يف مفرداِ  المعمماِ  العربيِة العامِة 

يف عمليننِة عووبننِة  *** اًلســتفادة مــن وســائل اًلتصــال المحوســبةِ 

األجياَل المعاصرَة )عمًة  المصطلِح واللفِظ الح اوي؛ لقد وهَب اهلل 

او  «ال نبكة العيفكبوتينة» اإل)ن)نت( او)  ربى تمثلت يف ال بكة العالمينة

ابيفنناء الب ننِر  التنني هننَدَم تأثيُرهننا الحنندوَد بننين «شننبكة الننربّاق» مننا اسننميه

قرينًة  و)ينًة واحندًة. وإنَّ علييفنا  - منا ُيقنال -جميِعهم، وغدا الكوُن  لُّنهُ 

)حن العلماَء والمعيفينيَن اسنتثماَو فوائنِد هنذه ال نبكِة العالمينِة وشنبكا  

 التواصل المماعي فيها يف تحصيِن فكر)ا ولسا)يفا.
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لنذي ا)طلقنت ا «مممع اللغِة العربيِة على ال نبكة العالمينة» إن ليفا يف

مننةِ   »: فكرُتننُه الرائنندة مننن األوِض المقدسننِة مكننَة المكرَّ
ِ
اوِض بينننِت اهلل

يف خدمِة اللغِة وعلومِها؛ وهذا ما دعوُ  إليه يف  اوائدً  يًّاعرب اهنمً  «الحرامِ 

نحو استثمار أفضل للحاسوب يف مجاًلت خدمـة اللغـة العربيـة »: بحثي

ْمُتُه لمممِع اللغالذي قَ  «وعلومها ِة العربية يف القاهرة، بميفاسبِة احتفاليتِه دَّ

 ي التي اقامها يف مبيفى جامعنة الندول العربينة يف القناهرة يفيف عيدِه الماسِّ 

ا)طالقًة جديندًة يف  - ما  يفُت آُمل -م؛ ليكون2007( ماوس 19 -17)

عمِل الممنامِع والمؤسسنا  التعليمينة العالينة يف خدمنِة اللغنِة وعلومهنا 

حينننند المصننننطلحا  العلميننننة واأللفنننناظ والنا يننننِب ومعمماهتننننا وتو

َع البحننُث علننى السننادة  الح نناويِة واالجتماعيننةِ  يف لغننِة ال نناد، وقنند ُوزِّ

اع نناء المممننع، ولكيفننه لننم ُييف ننْر يف  تنناِ  االحتفاليننة، ولكنننَّ وئننيس 

حناج الالمممع المزائري للغة العربية األسنتاذ الند توو/ عبند النرحمن 

عِمب هبذه الدواسة؛ فتفّ ل بيف رِه يف المزء م( اُ 2016 -1927) صالح

م، و نذلك ) نرته 2007السادس من مملة المممنع المزائنري يف عنام 

فلسننطين بعننَد تحكيمننِه يف المملنند العاشننر مننن  -جامعننة األزهننر يف غننزة

 م.2008مملة العلوم اإل)سا)ية يف عام 

 السن
ِّ
ريِع غينِر إن استثماو هذه التقيفياِ  المعاصرِة يف التواصنِل الربقني

المكلِِّف سيكون له اثٌر  بيٌر يف صالِح التقريِب بين شعو  األوض بصفٍة 
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عامة، وإن ليفا )حن شعوَ  العرِ  يف هذا السياِق فوائَد  ثيرًة لعل اهمهنا 

عنن  ااهنا ُتسهُم يف تيفمية التواصِل بييفيفنا، وزينادِة فنرِص التوحنِد بييفيفنا بعيندً 

ذا  يفا غينَر قنادويَن علنى تحقينِق الَوحندِة تأثيِر غير الراغبين يف توحد)ا. فإ

فال ييفبغني اْن )قنَف امناَم ُسندوِد الحندوِد  يًّاعرب االعربيِة الميف ودِة جمهووً 

بييفيفا مكتويف األيدي، محمنووي العقنول، و)ننَك تغلغنَل الوافنِد الغرينِب 

 افييفا لغًة وفكرً 
ٍّ
 ناَن  اايًّن -. وإنَّ حفاَظيفا على عروبِة علوميِفا بأيِّ لفٍظ عربي

 
ُّ
لتيسنيِر وصنولِها  اييفبغي ان يكون هدَفيفا األَسنمى ضنما)ً  -مصدُوُه العربي

َن من اسنتيعابِها واإلضنافِة إليهنا. وهلل َدوُّ الحناوِر  إلى عقوِل ابيفائيفا لَِتَتَمكَّ

َزة  البحر الخفيف() ق. هن( حين قال: 54 . ) بِن ِحلِّ

 إ)َّمننننا الَعْمنننننُز َاْن َتُهننننمَّ َوال َتْفنننننن

 

نننميرِ ننننَعَل    ، واْلَهنننمُّ )اِشنننٌب يف ال َّ

 
 بحر الخفيف() (:م1906 – 1847) قال إبراهيم اليازجي

 َوَلَعمننننري َلننننيَس الُبكنننناُء بُِمغنننننٍ 

 

 مِنننن َفنننواٍ  َقننند ُعننندَّ يف األَحنننالمِ  

 إِ)َّمننننننا تِلننننننَك ُسننننننيفٌَّة لِلَمننننننآقي 

 

 طنوِ  الِعظننامِ َسنيفَّها الَعمنُز يف الخُ  

 طنننٍب َجنننلَّ َخطنننٌب َ)ِفنننرُّ ميِفنننُه لِخَ  

 

 َوَسقننننننناٌم َ)نننُطننبُّنننننننننُه بِنننِسننننننننقامِ  

 
 
ِّ
وإذا  نننان لننني منننن ملحوظنننٍة الفنننُت إليهنننا يف هنننذا السنننياِق القنننومي

 منننن األلفننناِظ 
ِّ
 المتمثنننل يف ممنننال وقاينننِة اللسننناِن العربننني

ِّ
واإلسنننالمي

والنا يِب الدخيلِة، والحضِّ علنى تعريبِهنا او َعْوَوَبتِِهنا فهني وووُد شنعر 

بِن حلنزة وإبنراهيم الينازجي السنابق علنى وزن بحنر الخفينف،  الحاوِر 
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وهو وووٌد قد اواُه َيُحضُّ على اْن َ)ِخفَّ لتيففينِذ منا تّمنت التوصنيُة بنِه منن 

 قبُل يف ظلِّ ُخطٍة قوميٍة شاملٍة ُتطبَُّق يف ا)حاِء دوليِفا العربيِة  لِّها.

 اَع بنْل ُقتِنَل َدْوًسنقند ُاشنبِ  «التعرينب» ألين ُادوُك انَّ موضوعَ  أقول هذا

 وتوصنياٍ  ومقنحنا ، ولّمنا )صنْل فينه إلنى هندفيِفا األسنمى يف اوتيفظيرً 

يف مداوسنيفا  اوتعليًمن االعووبنَة الفصنيحَة خطابنًة وشنرًح : «عووبِة لسنا)يِفا»

وجامعاتيِفننا ومعاهننِد)ا العاليننِة وإعالميِفننا ومؤسسنناتيِفا الحكوميننِة والمد)يننِة 

)ا وَس   ا.َمِر)ا وهلمَّ َجرًّ ومتاِجر)ا واما ِن ِجدِّ

يطرُح )فَسُه يف هذا المماِل الحيويِّ يف حيناِة  -اواه -إن السؤال الذي

ايننِة امننٍة، وهننو ممنناُل الحفنناِظ علننى هويتِهننا اللسننا)يِة بعينندًة عننن تننزاحِم 

خيِل فيها  سيفبقى )عقُد المؤتمراِ  واليفدواِ  يف موضوٍع  ىإلى مت هو:الدَّ

المكتبا ، ومواقُع ال نبكِة العالمينِة، و ُتُبيفنا، اليست ُوفوُف  ؟اقتليفاُه بحثً 

ومقاالُتيفا َتِعجُّ بمنا جناد  بنه العقنوُل العربينُة وغيُرهنا يف هنذا الموضنوِع 

 المثيِر للم اعر والمدِل العلمي.

إن منا اظيفننُه يف هنذا السننياِق هننو ا)يفنا لننن )ننأيتَ بمدينٍد ُمْبَتننَدٍع يف ممنناِل 

اوا)ا هيفنا إال ييفطبنُق علييفنا فينه قنوُل  التيفظير والتوصيا  واال)تقادا ، وما

 ف، قال:اهن(، وهو على بحِر الخفيِف ايً  26 . )  عِب بِن زهيرٍ 

 امنننننا َاوا)نننننا َ)قنننننوُل إاِّل َوجيًعننننن

 

 مِننننن َقوليِفننننا َمكننننرووا اَوُمعننننادً  
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يف ا)يفا بحاجٍة إلى التيففيذ؛ فقد  -ايها العرُ  اجمعون -ليس من شكٍّ 

ْت  ْ  ت ريعاٌ ، َوَ)صَّ رَّ
دساتيُر الدوِل العربِيِة على ان العربيَة لغة البالِد  ُاقِ

فـدوُرها العربية، ولكْن اين دوُو السلطِة التيففيذيِة يف  لِّ بالد)نا العربينة؟؛ 

ــرُ  بالتيففيننِذ والمراجعننِة والمراقبننِة والمحاسننبِة هننو األسنناس، ولكيفننه  اآلِم

 غائٌب او ُمَغّيبف.

ّمى العروبنِة منن بلنداٍن  ا)نت ُتَسنوما َليفا ال ) رُ  المَثنَل بغينِر ابيفناِء 

م الثالِث لعّل اولني األمنِر فييفنا يغناوون، وهنا )حنُن )اميًة او من دول العالَ 

اليننوَم )رسننُل افننالَذ ا باِد)ننا امَليفننا يف مسننتقبٍل م ننرٍق؛ ليتعلمننوا ُعلوَمهننا، 

ولُيرَغموا على دواسِة مقرواٍ  يف تعلِم لغاتِها. وإذا  ان هذا حاُليفا مع َمن 

و)ا بعد اْن  يفّا )تفنوُق علنيهم فمنا باُليفنا بغير)نا منن الّسناعين إلنى ) نِر َسبق

  الوسائِل، وهي  ثيرٌة عيفدهم؟فلغاهتم بل فكِرهم يف اعماِق اعماقيفا بكلِّ 
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 خالصة وخاتمة:

إلى ا)ه ال ييفقُصيفا ت نخيُص الم نكلة، او دواسنُتها،  أخلص مما سبق

َرُتُه الحاميُة على لغنِة ال ناِد: او عالُجها، او خطاُ  الصوِ  الهادِو، وَغي

نٍه عننامٍّ لغنِة العروبنِة واإلسننالم. إنَّ منا ييفقصننيفا هن  و سنلطٌة عربيننٌة ذاُ  توجُّ

 جنامٍع بنال حندوٍد، 
ٍّ
قادوٌة علنى األمنِر والتيففينِذ منن خنالِل تواصنٍل عربني

 
ٍّ
 وعلمي

ٍّ
، ويحقُق امَل اُه بعً  بعُ   ُيْكِمُل وتالقٍح فْكريٍّ ولساينٍّ ممتمعي

 العربي الوحدوي، فخري الباوودي النذي  «السوويِّ » عرِ ال ا
ّ
بل ال امي

ــُد  ،«بننالُد الُعننْرِ  اوطنناين» مننن ابينناِ  ) ننيده ااوود)ننا بعً نن  وكــذلك يعي

مؤثراِ  األسواِق األدبيِة العربيِة يف ) ِر لغٍة عربيٍة فصيحٍة واحدٍة موحدة 

 يف ِعقٍد فريدٍ )تائُج التواصِل الع لِتظهرَ  وثقافٍة م ن ٍة بين العر ؛
ِّ
بل  ربي

 او العكس؛ فيقنول: هنذه  عقودٍ 
ُّ
 ويقرؤها الم رقي

ُّ
فريدٍة ييفتمها المغربِي

 بِ اعتيفا ُود  إلييفا.

، هني: اايً ن من األسئلِة التي يمكُن طرُحها يف سياِق هذه الدراسـةِ إنَّ 

يا ، يف علم اللسنا) يًّامغرب اماذا )قول )حُن اللغوييَن عيفدما )قرُا اليوَم  تابً 

و هنل )حنُن العنرَ  يف  صنواَ  )ظناِم لغتنِه يف التعرينِب؟ اخطأَ  يًّااو َم رق

د، ام ا)يفنا سنيفبقى ال )نربُح  هذٍه األياِم على قْدِو مسؤوليِة هذا الفكِر الموحِّ

مكا)يفا  عقاوِ  الساعِة )لنفُّ و)ندوُو يف طبنٍق ممالنُه اممناُل بنل األمناين. 

 صحاِ  القراِو فييفا؟سالُة اهذه هي وسالتي يف هذه الق ية، فما و
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ــ  مننن تيفبيننٍه او  أقــول: اوختاما
ِّ
إذا  نناَن ليفننا يف ختنناِم هننذا المقنناِم العلمنني

منن عيفنواِن  اتوجيٍه فإ)َّيفا )كرُو مقولًة يؤمُن هبا اللغويون، وهي ت ّكُل جزءً 

هذه الدواسة، وهي انَّ اللغنَة ِسنِملُّ إ)تناِج اينِة امنٍة، والكاشنفُة عنن مندى 

اوتِها بين األمم، واهنا سرُّ مِفتاِح حريتِها، وانَّ امتالَك األمِة إبداِعها وح 

للغتها التني َعّبنرْ  عنن ماضنيها، وبقينت سنليمًة محافظنًة علنى ا)ظمتِهنا 

البيفيويِة والن يبِينِة والداللينِة الموووثنِة َلَيْعيفني احتفاَظهنا بالعيفصنِر األهنمِّ 

ها على َ) ِر لغتِها يف غيِرهنا منن الُمَميِِّز لها عن غيرها، و ذلك فإنَّ ِحْرَص 

 فكِرها القادِو على اجتذاِ  ا)صاٍو آخنريَن 
َّ
ابيفاِء األمِم األخرى َلَيْعيفي ُوقي

 لها، والتواصِل من خاللهم مع شعوهبم.

إننــا بحاجــٍة إلــى اســتثماِر كــلِّ مــا يســهم يف حــلِّ إشــكالياِت ســالمِة 

وترا يَب  ايفا، ويئُد الفاظً يخفُف من فروِق لهمات تواصاًل  عوربتنا اللسانيةِ 

ُ  اخنرى َمَلْكيفنا ازّمنَة اسنتعمالِها وبيا)ِهنا  دخيلًة لسيفا بحاجٍة إليهنا، ويعنرِّ

 بأصواٍ  ومباٍن وترا يَب عربيٍة يف مختلِِف مماالِ  حيواِ  ممتمعاتيفا.

وإنَّ ليفا يف االلتزام بتعليم )اشئتيفا يف مداوسيفا ومعاهد)ا بلغتهم العربية 

يف ترسيخ ملكِة لغتهم الفصنيحة فنيهم، منع  ا)اجعً  يًّاتربو الفصيحة ممااًل 

ا تسنابِهم لملكنة عنربيتهم الفصنيحة  بعـدضرووِة تعليمهم لغاٍ  اجيفبينًة 

 للتواصل هبا مع شعوِ  األوض.
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 -األول: نحَذر من أمرين خطيـرينإ)يفا و)حن )دعو إلى تعّلم اللغا  

او ا ثنَر قبنل إتقناهنم للغنتهم تعليم ابيفائيفا والسنيما األطفناِل للغنٍة اجيفبينٍة 

ملكننة تكلمهننم بالعربيننِة: لغننِة الننبالد.  األم؛ ألن هننذا الصننيفيَع سي ننعُف 

يتمثُل يف التعليم بغينِر اللغنِة األمِّ يف عقنِر دوو العنر ؛ ألن مثنَل  -واآلخر

 إلنى ثقافنٍة قند ت نكُل خطنرً 
َّ
علنى  اهذا الصيفيِع سيمذ  المنتعلَم العربني

ُل يف اجزاٍء ميفها امتداَد تراِر األسالف؛ وهذا ما )راه ثقافتِه األمِّ التي ت ك

يسهُم يف إبعاِدِه عن اصوله، او ا)صرافِِه عيفها، وإقباله على ثقافاٍ  وافكاٍو 

عنن تبعيتنه  اوعاداٍ  غريبٍة ت ّوه مكو)اِ  هويتِه العربينِة، وتمعلنه واضنيً 

 ا لها.عليها وم وهً  الغيره، او اال)سالِخ عيفها، او ميفقلبً 

، فييفبننذوا أن يصــحَو العــرب مــن ســباتهم العميــق)يفننا )ؤ نند ضننرووة إ

الفرقَة بييفهم، ويتمهنوا إلنى السنبِل التني تقنرهبم منن بع نهم يف مختلنِف 

 ما )ؤمن )حن  -المماال ، ويحرصوا على وحدِة لغتهم؛ َفَوحدُة اللغة

ييفنتج عيفهنا تقناوُ  الفكنر ووحدُتنه، ولنن يكنون هنذا التوحننُد  -اللغنويين

إال إذا اسننتطعيفا اْن )يسننَر سننبَل تواصننليفا يف ظننلِّ خطننٍط علميننٍة  اللغننويُّ 

مدووسٍة تسمح بالحر ِة الميسووِة بين ابيفناء ال نعو  العربينة، والتعلنيم 

باللغنننِة العربينننِة الفصنننيحِة يف جمينننِع مراحنننل التعلنننيم العربننني؛ فممينننع 

صننالحٌة لالسننتعمال، وقننادوٌة علننى تلبيننِة  -متننى صننحَّ العننزم -اللغنناِ  

 باِ  اهلها.متطل
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إنَّ توحَد األمِة العربيِة علنى لسناٍن عربني موحنٍد فصنيح اواه سيسنهم 

 موّحننٍد او متقنناِو ، وتيفميننِة اواصننِر 
ٍّ
ب ننكٍل فعنناٍل يف إيمنناِد فكننٍر عربنني

الوحدِة العقليِة والعاطفية واالجتماعيِة واالقتصاديِة وغيِرهنا، والوقنوِف 

 تِصبِة لخيراتيفا وعقوليفا.يف وجِه الدعواِ  الهدامِة والمخططاِ  المغ

مننا يزعمننه الميفتصننرون لتعلننيم بعننِض العلننوم بلغننٍة  اولننيس صننحيحً 

يف  ام نناعفً  اسيصننرُف جهنندً  -اواه -اجيفبيننٍة؛ فالطالننب يف هننذا السننياِق 

يف مسألِة تعلِم لغٍة اجيفبينٍة غريبنٍة عنن  ألنه سيبذل جهَدُه األوَل التحصيل؛ 

لصننريف واليفحننوي والبالغنني. فكننِر لغتننه األم وتر يننِب بيفائهننا الصننويت وا

يف تحصيِل المادة العلمينِة التني لنو ُعلَِّمهنا بلغتنِه اَلسنتغيفى  وجهَدُه اآلَخرَ 

 عن العيفاء يف َتَعلُِّم لغٍة اجيفبيٍة عيفه.

الصننف ) واسننوق يف هننذا السننياق تمربننًة ع ننتها يف السننيفة التوجيهيننة

سنلم عبند الثالث الثا)وي آ)ئذ، الثناين ع نر الينوم(، حينث  نان اسنتاذ)ا م

ليفنا  تعليَمنهيف اللغة اإل)مليزيِة يسرد ما يريند  -يرحمه اهلل -الحميد مسلم

باللغنِة العربينِة، ثنمِّ يأخنذ يف  من  تا  القصنة اإل)مليزينة او القنراءة اواًل 

سردِه باإل)مليزية؛ األمر الذي جعليفا )حصل على المرتبة األولى يف هنذا 

 المقرو مقاو)ًة بالصفوف الميفاظرة.

لسؤال الذي يطرح )فسه هيفا هو لماذا ال )حتنذي األمنَم األخنرى إن ا

، مع تعلنيِم ابيفائيفنا بنل بعِ نهم  التي جعلت  لَّ مراحِل التعليِم بلغتِها األمِّ
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لغننناٍ  اخنننرى يكو)نننون فيهنننا حلقنننَة الوصنننِل بنننين اهلهنننم وال نننعوِ  

األخرى؟ف، ولماذا ال )خترب مدى تمّكِن معلمييفا قبنل تعيينيفهم يف امنتالِك 

 مفنرداٍ  م
ٍّ
 لكِة التحدر والكتابة باللغة العربينة؛ ألن لكنل مقنرٍو دواسني

نَّ إهماَل االلتزام بالفصيحة يف المدوسِة يهدُم ابه، و ومصطلحاٍ  خاصةً 

)فُسنُه ما يبيفيه معلم اللغة العربية، فما باليفا حين يكون معلُم اللغنِة العربينِة 

 ال ُيِعيُر اهتماًما لفصاحِة ُلغتِهف

 
 

 





 :الرابعالقسم 

 

 امللحقات
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 : من أخبار اجملمعالأّو

 

 :األولاخلرب 

 «تويرت»وقع جملة اجملمع تنشئ حسابها اجلديد على م

جلة أأمجلةلأأةجال رأأمجالى الأأمج  أأاجالشأأسامجالى لللأأمج  أأ ا   ج أنشأأْ م

جج؛جلواكسأم ج«تأوتر»الخ صجيفجلوقةج ججلتقنلأ    جاالتصأ  جالديتةأموجست أ ل  

جل تواصأأمجلأأةجاللتأأ ا أأ ججىلنجسغلأأ  مجلأأنجالسأأ  ةلنوجس أأ    الى أأم؛جلت ق 

ج  ل  .ا جالستف  را جاللتى قمجا لتدالمجسالنش وجسال د 

ججست تقسمجاللة م ج  :التدالمجسالنش ج  اجا تيجاللةلةج  س   

(M_a_arabia@hotmail.com) 

ج:سكذلكج  اجا تيجاللة م

(Magazine@marabia.com.sa) 

لشأأأ سلجالنشأأأ وججلة أأأمجلأأأو   جسيفجالصأأأفدمجالياة لأأأمجلرأأأ  جال

ج.«توتر»    جاللة مجاأيفجسالتف صلُمجلنشورةجيفجلوقةجاللةلةوجس

ج
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 اخلرب الثاني:

سم: طلق وة يمليجممع اللغة العربية على الشبكة العا

 مةمبكة املكر لتعليمارة داإبالتعاون مع  (الفصحى_أحتدث_مدرسيت_يف#)

اللا لأمجأ  أمجلةلأةجال رأمجا لتى سنجلةجإدارةجالتى لمجالنطقأمجلاأمج

ج ج(الفصأدا_أتديث_ليرست _يف#)الى المج  اجالشسامجالى لللمجسسم 

اجأل للمجدسرجاللى مجسالط لبجيفجةيلمجال رمجالى الأمجسالفصأداجيفج تْكلي 

أ ج جالفصأداجنطق  السلئمجالليرسلموجسد  جإلاجاللشأ ركمجيفجالوسأموجستأذسا 

سقأأيجصأأ  بجإ أأ اججسسأأل    وجسالتلتأأةجاْصأأ لت  جس ل ل أأ جالخأأ ا.

جالوسمجل  اقت نجتف   لت نوجس ل :

ألفضأأمجثأأ ثجج(الفصأأدا_أتدأأيث_ليرسأأت _يف#)ل أأ اقمجج-1

لسأأأ درا جلخيلأأأمجال رأأأمجالى الأأأمجسالفصأأأداجيفجالليرسأأأمج)ل لى لأأألنج

جسالط  (.

ل لشأأ ركلنجيفجج(الفصأأدا_أتدأأيث_ليرسأأت _يف#)ل أأ اقمجج-2

جالوسم.

اجاأأألنج ل أأأور جكسلأأأ   لواقأأأةجالتواصأأأمججسقأأأيجلقأأأ جالوسأأأمجتفأأأ    

جالل ك جالة ينجيفجق ئلمجالوسومجاللتياسلأمج  أاجتأوترج اال تل   وجسا تمَّ

ج أ.1439-01-19يفجاللل امجالى المجال ىودتمجللومجاالثنلنج

ج
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 :الثالثاخلرب 

 جملمعن اة مألول مرة.. نشرة أخبار اللغة العربي

ىشأ اجالى الأمجألس جل ةجنش ُةجأةسأ رجال رأمجالى الأمجُتىأيو  جستقأيُل  جل

وجُتىناجاْةسأ رج جاللا لم  لةلُةجال رمجالى المج  اجالشسامجالى لللمجلنجلام 

ال رمجالى المجسفى لل هت جسأ ياث  جسر  ل  جيفجكمجلا نوجكل جُتىناجاْةسأ رج

جيلأأكجللأأ جتأأيسرجيفجساقأأةجأ أأياثج اللةأأ لةجال روتأأمجساللةلىلأألنجسغلأأ  

جال  دةجاللش  يتنجسال اغس لنجيفجاال أ  ج  أاجكأمج يتأيجالى الموجسُت مو

 سلتةيدجلنجأةس رجلرمجالض د..ج  اجقن ةجاللةلةجيفجاللوتلو .

ج

 :الرابعاخلرب 

بشأِن االستعداِد  سكولليونعوديِة  السنيِةلوطاجملمع يتلقَّى خطاًبا من اللجِنة ا

 ملرتَقِبامليِّ لعاا لالحتفاِء باللغِة العربيِة يف يوِمها

أأاجاللةلأأُةجةط ا أأ جر سأألل  جلأأنجاألل نأأمجالى لأأمجل ةنأأمجالو نلأأمجت قَّ

ج جا ل رأأم  ال أأىودتمجل رالأأمجسالةق فأأمجسالى أأوموجاشأأْنجاالسأأتىياد جل  تفأأ   

جل رأمج
و
جق تس أ .جستصأ د جاللأوُمجالىأ لل  أب  جالل تق   

جيفجتول  جالى لل  الى الم 

ج أنج وجس أوجاللأوُمجالأذعجُأ  أن  ج أ م  جلأنجدت ألَّجكأمَّ ج شأ   الى المجالةأ لن 

أأأ جت أأأىلنجسلئأأأم جتخصلص  جيفجالأأأيسرة جاللوفلأأأم  جالى الأأأم  جا ل رأأأم  هجل  تفأأأ   

جسألفأأألن(ج190) أأأ   ج ش  م
جل ُلون  أأأاووج أأأ مج)اثنأأأ  جالتنفلأأأذع  (وجل لة أأأا 

 م.2012

يجالُلون  أاوج جلأي  جل لل اأم  جاليائلأم  ج نجاللنيسالأم  جالخط ُ جنق   سأف د 
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ج وج)ال رُمجالى الُمجسالت ج
جل  تف    جال ئلا  جاللدور  جقنل ُ جالةيتيُة(.أنَّ

جيفج جاللىنلَّم 
جإلاجالة     جل ةنم  جالى لم  جاألل نم  نجرغسم  جالخط ُ ج   سأا ن 

جاللنشأود جيفج أ جل تا لأم  جالة أود ؛جتدقلق  جالُلون  أاووجستو لأي  جا الج  تفىلم 

. جهب وج ذاجالى م 
جاال تف    ج  جا ن ل  جإنة ح  ؛جلنجأ م 

جةيلمجال رمجالى الم 

جسلّل جتةُيُرجيك ُج جيفجكم  ج  اجإ ياد جالُىية جل ذاجاللوم  جدأ   جاللةلة  هجأنَّ

اج وجساسأتةل ر 
جل ة أود جالن فىأم  وجستقوتأم  ج  أاجالخلأ   جيفجالتىأ سن  ؛جرغسأم    م 

ج أ جل رأم  جتول  جالىأ م  جلأنجأتأ م  جتأوم  جكأمَّ جت ُىأيو جاللةلة  ؛ج  اجأنَّ
جالدلم  ل ط ق   

جأ نم
جل  هجالت جُأنشئ 

ق  جل ؤتت  فم ؛جس 
ج     .الى الم 

ج

 :اخلامساخلرب 

ى ، يف إحدارثيي احلريسممد حمحماضرة لألستاذ الدكتور « النص لغة»

 أمسيات اجملمع اللغوية

ج جال أأس   جاللةلأأُةجأل أألم جلروتأأمجل أأ    األس جلأأنجصأأف جلىأأ مججأقأأ م 

جج أ1439
 
جل ت أ  جاأن  جلدلأي  ج أوجالأيكتور 

جضلُفجاألل ألم  هوجسك ن  يفجلق  

وجس نواُنجلد ض 
َّ
جلرم ج"ت هجالد رث  جلأنج"النصو ج  ئفم  جاألل لم  .جسقيج ض  

ج جرئأألُاجاللةلأأة  .جسافت أأتج  جالى أأم  وجس أأ   
جسالةق فأأم  جساألد   جال رأأم  أ أأم 

وج جل  س أ جا للد ضأ   جالا لأم  و
جالد اأ 

 
جاُنج  أ  األست ُيجاليكتوُرج سُيالى ت  

جاللد ض ة . وجسلى ف  جالوضو    لنو   جالا نت هجس  ود هجالى للم 

وججدار ج جال رأم  جالن هجسالن 
جسالى قم  جالنص  جلف وم  لوضوُ جاللد ض ة ج و  

ج  أأود ج وجسا بأأ رة جإلأأاجاىأأ   أألنجالقأأ عين جسالشأأى ع  جاأألنجالنصَّ
ساللوزانأأم 
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ج جالن لأأأ وجس  قت  لأأأ جا للىل رتأأأم  أأألنجساللوازنأأأم  جالنصَّ
القأأأيل   جيفجدراسأأأم 

جلأنجالنقأ جتطسلقلأم  جسألة م  جنل يج  .جلةجيك  
جال روتم  جل شأى   جالقأيتم  جال رأوع 

ي 

أأهوجسضأأوااط هج وجسلن  ة  جل قأأ عن  جال رأأوع  جالتْستأأم 
جأ للأأم  وجستوكلأأي 

 
الى اأأ 

. جاللن ةلم 

ج جاألس تذة جالد ض تنجيفجإث ا   جاللياة  ُ جالقل لُمجلسى  
ل    سقيجأس  

جاللد ض ة جادة  جسنق ب  . جلوضو  

ج

 :السادساخلرب 

اِل جمللوقِف؛ للتعاوِن يف  ع مركِز رافدماكٍة شر َدَعْق جممُع اللغِة املكيُّ ُيَوقُِّع

 األوقاِف

ججيفجإ  ر ج جاللا لأم ججسى   جالاأم  جالى الأم  جال رأم  هوجاأيسر ججل ن أو  ججلةلة 

جبأ اكم جججاللةلأةُج قأي جج-سقفلم ججهجإلاجلؤس م جاىيجتدوت  جج-هجا س لت ججسالقل م ج

ججرافي ججل ك  ججلة ج ججل وقف  ججالخأَّة جج)الأ   جسالوصأ ت جلألسقأ      أاجج(وجتنصأبو

ججيفجلةأأ   ججالتىأأ سن ج ججثق فأأم ججل جيفجنشأأ  جوجسالجسأألَّجاألسقأأ    جوجستقأأيتم جالوقأأف 

ج ججاليراس    ججاللتى قأم ججساألاد ث  جلنصأوص ججال روتأم ججوجسالصأل غم جا ألسقأ   

ج جسالوص ت .جاألسق   

 أأ جالتأأ جن ل ججال روتأأم ججاألل أألم ججيفجةتأأ م ججالشأأ اكم ججقأأي ج  ججس أأ  جتوقلأأةُج

جاللا لأم ججاأم جهجاليفجلق  ججاللةلةُج جل أنجبأ    ج شأ   جالخأ لا 
جال أس   جل أ   

جلى مج ج. أ1439صف  

جأد جالشَّ اكم  ج قي  بجتوقلة  ق  جرافيوس   جلل ك   جلل اجلاجاألللُنجالى مو ُُ نأي
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ججبأأا  جفل أأ جاا لأأم جأ لأأيجصأأَّعججلنصأأوُرجاأأنُج جالأأيكتور ججاللةلأأة ججرئأألا 

ججان ججالى ت  ج سي ج
 
جج   

َّ
أج أذهجالشأ اكم ججوج  أاجتوقلأة جالد اأ  لن أ ججةُجالتأ جُتتوقَّ

أأألمجل ةأأأ نس ججالف ئأأأيةُج جاللةلأأأة ججن جنوجسثلَّ ل ج  أأأود  جالتأأأ جقأأأيَّ
أأأيل      جوجسالخ 

.جال روتم ججل جيفجالل ا ىم جهوجسالجسلَّجللؤس ت ج جالل ك     صيارا  

ج

 :السابعاخلرب 

ألستاذ الدكتور ني، يلقيها السوداع امحماضرة عن جهود اجملامع العربية واجمل

 عامذا الة هلنيأمسية اجملمع الثا بكري حممد احلاج يف

ج جلى م  ف    نجص 
جل  ج ش   جالخ لا 

جال س   جلةلأُةج1439يفجل      أأوجن أم 

ج
 
هجادأ  قأ   جيفجل 

جص ة جالى شأ    جلروتمجاىي  جُأل لم  جاللا لم  جالام  جالى الم  ال رم 

جا اأأ عجال اتأأيعجالاأأم ج جالأأيكتور 
جلألسأأت ي  جاألل أألُمجلد ضأأ ة  ن   .جستضأألَّ

جالد  جلدلي  وجسرئألا  ج سأيالى ت   جالل أك  جاة لىأم  جالتأيرتا  ج لئأم  ج ضأو  ج 

جال وداين وج نواُن  ج جالى الم   أ جسأث ُججال روتأم ججاللةأ لة جج  أودُج»لةلةجال رم 

ج.ج«ال أأوداين ج  أأاجاللةلأأة ججاأأ لركل  جوجالى الأأم ججال رأأم ججيفجةيلأأم ج سقأأيج ضأأ  

وجس  ئفم ج جسالةق فم  جساألد   .جاألل لم جاىُ جس وه جال رم  جالى م  جلنجُ    

ا ججانُججالى ت  ج سيُججاليكتورُججاألست يُججرئلُاجاللةلة ججسألق 
 
جج   

و
يفججالد اأ 

جك لم ج جاألل لم  جفل  جافتت ح  ججر ب  أجا لضلف  جاألل ألم ج  جاللد ض  وجوجسضألو  

أأ  ف  جلتدأأيث  ج أأنججلى   جرئأألُاجاللةلأأة  الوضأأو جاللد ضأأ ة.جساسأأتط د 

ج جأكة   أأ ج أأنجالقلأأ م  جسقصأأور  وجاللةأأ لة  جاللأأْلو   ا سأأ لت   ج  أأاجالو أأه 

ج جسر     جلنجالداول   
 
جسالى ل  جساللىنوع  جالل دع    جإلاجالي م 

س   ت 

ج جا نأأ لج  جل أأنجةأأ    جالى الأأم  جبأألئ  جلأأنجتة ات أأهجيفجةيلأأم  أأ   وجسيك 
األ لأأ   
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ج تأاج جالى الأم  ج  أاجال رأم  جسا قسأ    جالتةأ س   جللا  وجسكلف 
جالسل ن  أضوا  

وجا نجالىوام 
جل  أي  وجسأكَّ جال روتأم  جاىُضأ مجفطنأم جسنس  أم جيفجاألسأئ م  لذتنجأظ أ  

أأل  جاأأذلكج
جأسأأ ار   جسال ن  أأ وجُلوص  وجسإظ أأ ر  جدائأأ ة جال رأأم  جتوسأألة  ضأأ سرة 

ج   
جال واداين –الُلد ض  هجرئل   جل لةلة 

جالل أ  ية ج-اوصف  جتي  وج  رض  جليَّ

جال جال وداين جيفجإ  ر  جل لةلة 
 
جاللا  جللا ن.جل نجاللةلة 

وجالتأأ جابأأتل  ج  أأاج جسرقت أأهجالى للأأم  جاللد ضأأُ جيفجتقأأيتم  أأ     جب  ثأأمَّ

ججيفجاللقيلأأم جتنأأ س جلقيلأأموجسةل أأمجلدأأ سروجسة تلأأم.ج جاللصأأط د   

ج جوجس أأأ َّجساألس سأأأل    وجالى الأأأم ججال روتأأأم ججا للةأأأ لة ججاألس  ججيفجاللدأأأور جج  

ج ججيفجاللدور ججستن س   ججالة ينجالتديت    جسيفجاللدور ججواللة لة جج لم ججيفج  تم 

ج ججالة لأأ   جوجسلوا  ت جاللةأأ لة ججلة أأود جج أأ    جج أأ جل تدأأيت    جسصأأىوا   

جالىلم ج ججال ااة ججاللدور ججوجسةصص  جج أنجاللةلأة ججل ديت   ججال رأوع 
 
جالى اأ 

أأ جاأأهوجسال ن أأ جلة أأود ججال أأوداين  جج–جالخأأ لُاججه.جسألأأ جاللدأأورُجتى تف  س أأو 

جس  ود ججاللةأأ لة ججأل لأأ   ججتقوتللأأم ججفاأأ نجن أأ ة جج-األةلأأ ُج ج أأ .جسابأأتل   

ججلنجالنت ئج جج  اج ل م ججالخ تلمُج ج  :نجأ ل جوجل جسالتوصل   

ججأنجاللةأأأ لة جج-  أأأ ج  جيفجقوانلن ج  جسسسأأأ ئ  جأ أأأياف ججتديتأأأي ججاسأأأتط   م

جإنش ئ  .جسل اسلم ج

جج  أأمُجج- ج أأ وجسلن أأ جلد سلأأمُجيفج ل  ججاللةأأ لة ججوا أأهُجالتأأ جتُججالتدأأيت   

جالى الم جإزا  جال رم  ججاللخت فم ج ة جلنجلن   جالدلجم  جوجسالجسلل جيفجاللؤس    

ج.التى لللم ج

جج- وجالى الأم جج  أاجال رأم جج؛جل دف ظ جاجكسل ة ج  ود جال روتُمججاللة لةُججاذل  

ج  .ستلالن ج
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ججإلأاجلأؤازرة ججاللةأ لةُججتدت ُججج- جالى الأم جالداولأ    أججيفجالأيس    جل دت 

ججنجيلكجإصيارُج وجسل ج جسق نونل جسلىنوتَّج   جلة ود ججيا لم جالجال سللم ججالق ارا  

ج  .سأ ل ل ج

جج- ججاللةلأأةُججنةأج  جالى للأأم ججالأيسائ  ججاىأأ  ججيفجإنشأ   ججال أأوداينوجال رأوعو

ج جيفج    جسسس ئ  جأ ياف ججالت ج يد م جالة أي  جتدتأ ُججإلأاجلواصأ م  وجسلأ جزا  

جسالتن لم ج ج.التقنلن 

ججالتوصأألمُجج- ججاأأرق ار ججالى الأأم جج  جيفجالأأيسجال سأأللم ججل ة أأ    جال ل سأأ   

جج أ اْ للت ججوجسالتو لأم جل رمجالى الم جج  اجالتلالن ججم جىلناللُج سارتس    أ جا ل وتأم 

جج  جيفج للأأة جاسأأتىل ل ججوجستىلأألم جالو نلأأم ج جال سأأللم ججساأل  أأ ة ججاللؤس أأ   

ج.سالخ صم ج

ججوافأي جت ججاللد ضأ ة ججساىيجاةتتأ م ج ججاىأُ جإلأاجاللنصأم  نج لنوجل أاللأياة 

ججاألس تذة ج لواجتن تنوجالذ جالد ض  جج مجالقل لم جت جياة الُججأس   جلوضو   يفجإث ا  

جاللد ض ة جادة  جسنق ب  .

وجسالأيكتوُرجت سألنجأاأوج
و
جاللياة  لنجالأيكتوُرجسألل جالأيرسا  نجالمن 

سل 

وجسالأأيكتوُرجلدلأأيجرالأأةج ج سأأُيال  لن  وجسالأأيكتوُرجهبأأ ُ جالأأيتن  ال لةأأ   

ج وجسالأأأيكتوُرج سأأأُيالى ت   وجسالأأأيكتوُرجسأأأىيج لأأأيانجالر لأأأيعو الر لأأأيعو

جال
و
 .ط د 

ج
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ج

 نيأخبار اجملمعيِّمن ثانًيا: 
ج

 اخلرب األول:

 .دأ. س اجملمع لرئي ديدر جإصدا «املفروض من علم العروض بالنصي»

 عبدالعزيز بن علي احلربي

صيرجلألست يجالأيكتورج سأيالى ت جاأنج  أ جالد اأ جرئألاجاللةلأةج

 .«النصلبجاللف س جلنج  مجالى  س »كت  ج يتيوجاىنوانج

أأ جللأأ دةجالىأأ س ؛جا تلأأيجفلأأهجسالاتأأ  ج  أأوجهتأأذتبجس أأ  جلل َّ

اللؤلأأفج  تقأأمجاالةتصأأ رجسالت أأ لم؛جلتق تأأبج أأذاجالى أأمجإلأأاجأي أأ نج

جاللتى للن.

ج

ج

 :اخلرب الثاني

ه يف خدمة اللغة يكوُن له أثرٌز، ستميٌم ممعلامللك سلمان للحديث الشريف جممُع 

 العربية وعلومها

ج أألنجا لشأأْن  جلأأنجاللختص  جكةلأأ   جأ أأ    ج أأنجسأأ سر  مجارنشأأ    ال رأأوع 

وجالأأذعجُتىن أأاج جالشأأ تف  جل دأأيت   الى ت   ج سأأي  جاأأن  جسأأ ل ن  جالل أأك  لةلأأة 

أ جسدراسأم وج أذاجسقأيجرأ يج أ جستصأنلف  جستدقلق    ج لى 
جس  ول  اخيل مجال نم 

اجيفجفا ت هجسرس لت هجسأ ياف هوجُتتوقَّأةج ى  ل  جلتلل    جل  اللةلُةجيفج ذاجاللةلة 

جلهجأ جتاون  جالاسلأُ جأنم
و
جس  ول  أ -ثُ هجالى لأ  جال رأم  وج-سالجسألَّل جيفج قأو  

جس  للموج جادةلم  جسل ا ة  جسلص در 
جلنجأدسا   ال جتتلُدهجل س  ةلنجسالى ل   
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ج جالتخصأص  وجتخُيُمجللأ دتن 
جالنسوتم  جيفجلة  جال نم  ج يتةم  جا لةلم  ستقنل   

. جال روع 

جقأ  جاأل ُهجهبذهجاللن سسم  جلهجنش   
جاأُنجسيفجلق    سأت ُيجالأيكتوُرج سأُيالى ت  

ج جالشأ تف  جل ديت   جس ل ن  جالل ك  جلةلة  جإنَّ جرئلُاجاللةلة  و
جالد ا 

 
   

وجفقأيج جسالُر أو  جسالضأل    جلنجالض     ج ذهجاأللم 
جت دل 

جأل ن  ل م 
سلاوُنجص 

جلل أ ج جل أنج أذاجاللشأ س   جا فأ دة  وجلضألف  جأنَّ جساللا ن  جالر تم    زجب   

ج  ا ججلقصورة  جنصألب 
جالى الأم  جال رأم  وجاأمجلدقأو   جالشأ  لم  التخصصأ   

ج أذاجاللشأ س جاللسأ ر ؛ج جاأر  ا  جأ ُمجال رأم  جلنجفوائيه؛جلذلكجف ح  ساف  

وجسالدأيتُ جالأذعج أوج جالى الأم  جلى وم  جس  ول   جةيلم ج  ل م  فخيلُمجال نم 

جاىأيجكأ م ج جص اجاهللج  لأهجسسأ مج أوجأا أاُلجكأ م  جالا تم  اهللججك ُمجال سو  

ج أنجتقلن أهجالأ جسألدقُقهج أذاج
و
جالد اأ  جاليكتوُرج سأُيالى ت   تى لا.جسأ    

ج جل اتأ    جلتألن  جل ىأ ل للنوجس ضأي  جسضأل    اللش سُ جالى لُمجالذعج وجنور 

. جاللسلن 

ج

 :الثالثاخلرب 

عبدالرمحن  اجملمع أ.د. رئيس نائبل« ييف بالغة النّص احلديث»إصدار جديد: 

جبودرع

لاجاللةلأأةجاألسأأت يجالأأيكتورج سأأيال  لنجاأأودر جصأأيرجلن ئأأبجرئأأ

ُ ج أذاجالاتأ  ج«.جيفجا غمجالأنصجالدأيتة »كت  ج يتيوج نوانهج أ   ست ىم

وج   أأاج  
أأ  س  غ  جسالم ع  أأو  جال ور   ُ رم جالأأيَّ م 

جل أأ ئ  أأنم
جل  جسن   أأ ا   أأي  جق وا   سلأأم  ل ت طم
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ىم  ج ل  جالم أأ اج  ةم
وج   أأ تف  جالشَّ ع  جالنَّس أأو 

أأيت   جالمد  أأن 
جل  جُنصأأوص  أأنم

جل  أأم  تَّ و  جال ور 
أأم  ف 

ج لمأأيان  وجإ لأأاجل 
أأم  س  غ  جسالم أأو  جالنَّدم

أأنَّف    جيفجُلص  أأطور  ل  م جالم ع  أأ   إ   ر  أأ جالنَّ  

م ج تَّ جإ نمة ز  ة  لَّم جسُقوَّ
ل    م ج   جل   جقلل 

م  جا  لر  ج   اجُنصوص   .التَّطمسلم 

أ جالُلت ى 
أ   س    جلنجالل 

ة  ف د 
ت  جاالسم

ل ا  جستْيتجالا ت ُ وجيفجس  ة جساألدسا   د  ي 

ج أأيت   جلأأ جا  لد 
أأف  شم جإلأأاجك  أأم  ؛جل ّتوصو

أأم  جسالس  غ 
جالّ رأأم  جيفجُ  أأوم  ف ّلأأم  ىم   الل 

ة ج جا فأأ د 
أأف    جص  أأنم

جل  جفلأأه  أأة  ت ل  وجسلأأ جا م
جا لأأ ن  أأن  جسُ  م

جا  غأأم  أأنم
جل  ع  النَّس أأو 

وجسل م  لو جسالجت ى 
م  ن    جص  لم   جغ  نم

جسل  جسس  لقم 
ة  طم  
جف  نم ج  

ة  جسا   د  أنم
جا أهجل  تأ ز   جالم

ة ج جسا بأأأ ر 
جالّياّلأأم  أأأم  جا لّ لد 

ت فأأ    جساكم أأم  ى 
ة جالة ل  جاللأأأو   

أأم  ل 
جا  لا    سلأأ   ت ىم

ة . جالُلىس   

جسالُخأ سُججا أهج
 
جالس  غ   جا تة ز  فم وم  سلُةجل  جت وم جُ و  ت   

يتُيجيفجالا  سالة 

جإلاجدائ ج م  تَّ و  جال ور 
جسالى س رة  ة جالا  م    

جدائ  نم
جل  ج  نم   جل  ل صل  

وجل  جسال و و   م  ىم
 ة جالف 

أأ وا ج جسأسم
لأأ ة  جج    ؛جسانمت قأأ ال  أأم  ىم

جسالف  أأ   ام ضأأاجيفججيفجالف  وم جالف 
أأم  ج  ل  أأنم

جل  ا ألّلأأم 

ج جسالتَّسمأأذت  
أأ ا   جا سم ج   تأأم  أأنم

وجسل  جسالتَّأأواُزن  جالن  أأ م  أأم  جإلأأاج  ل  ج  أأنم   الل 

ج س  جالو  جإلاج   تم 
ت يا   ي جساال م صم جسالق 

.جط ّلم  ت يا   جساال م

ت ةمل ُرج جاسم يتُيجالّة ينجُ و  ّتم ج“سالة  جالنّسو  جج”ا ب را   أنم
جل جا   جل  ت خم اج  السم

ةمل ر ج
أت  ؛جاسم

أم  جا  لر 
ّتم  جإتة ز  جسف وائ ي  م  جدالَّ د    ججال ل  ُ جلأ جا  أ جل أنجعفأ ا  أ   ت ت شم

ُمجا ُج قَّ ت د  جالجت  جقيم
ّتم  سل   جت ىم جالّ  س   جيفجا ىم   جالا  م 

ج.ججججرم 

ج أب  صم
جة  أنم
جل  أم  تَّ جالن س و 

جلأ جا أل  دتأ   ي  أت نمف  ُ جأّنهجقأيجاسم سالجت ّي  جالس دم



 

 

 

 م2017انون األول( ك  -ديسمرب )تشرين الثاين -نوفمرب /هـ1439(، ربيع األول 15(، العدد )5السنة )

 
 
402 

وج جسُثُلأأ   جلأأ جا  أأ جل أأنجف وائ أأي  أأت خم اج  جالسم
جالّ أأيتي  نم ج  جا أأ لل  وجأسجأ أأ ل  نأأا 

سغ 

ىم  ل ج جسل 
س ن م جيفجالس ن    جل  م  هجالر ت 

ُةجل ذ  جا ىمجج سلانّهجت ض  جأص    ؛جفرنم جيفجالّط تم    

؛جف د وأهجلنأهج أا    جا بم ُسهجأنَّأُهجأثأ ر  جف د  م بم
جُتص  جل مم جالُلسمت راوجسإنم ُ و  جف  ل جرام 

ى فُمجإبا له؛ج جل نجاهللجتى لا»ل  جسفتج 
ه  جيفجن فم    مم 

ج   ا    بم م جا   ف  ىم   جل  ر نَّ ج«.ف 

ج

 :الرابعاخلرب 

 معاجمل رئيس نائبل «طيطالتخو ويةاللغ السياسة يف»من جديد اإلصدارات: 

 محن بودرععبدالر. د.أ

صيرجلن ئبجرئلاجاللةلةجأ.د.ج سيال  لنجاودر جكت  ج يتيوج

يفجال ل سمجال روتمجسالتخطلطجقض ت جسنل يُججيفجال ل سمجال روتمج»اىنوانج

جلنشورا جج«الى الم جضلن جا للن«نور»صير  Noor Publishing) و

2017 Beau Bassin, Berlin,.) 
وضأأ جالى اّلأأمجسالتخطأألطوجلأأنجسُتىأأ لُججالاتأأ ُ جل  أأمجال روتأأم  جال ل س  و  

وضو ؛جس   جلديدةجتتةّ اجفل  جل  لُججالل  جق ض ت جسنل يج 
ج:ة   

جالّتنللم جج- قلم  جت دم
ل ا  جيفجس  جال وتمجسل سم:جال ورُمجالى  اّلُمجسُسؤاُ جالُ وتم 

ةجيفجت ى ألمجج- أ  
جاللى ص  تى لمجال رمجلأل  نأبجسل سأم:جأثأ جالّ  أ نّل   

جاأل نسلم.جق ض ت جن  ّتم جسن ل يُججتطسلقّلم جا ج.لى  المجسال ور   

جيفجةيلمجال رمجج- ة  ا   لل  جالديتة مجسل سم:جسل سمجإ  لّلم ج يتي 

جيفجةيلأأمجالّ رأأمجالى الأأمجست ق تس أأ جلأأنج
ّ
الى الأأم:جأثأأُ جا  أأ مجالتفأأ    

جالشس  .
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وجج-
ّ
تلأأ    أأ  مجاللدأألطجاال م أأمجالّ روتأأمجسإسم جالّ ل س  أأور  ضأأةجتصو يفجس 

جلتنشئمجالطفمجالى ا جال روتم

ج أأية     أأ جل 
جُ ى  وضأأو   جاتو ئأأمجن  ّتأأم  جالاتأأ ُ جل أأذهجالل  أأي  جسل  َّ

ج  أاج ق ئة.جسانت  أاجالس دأُ جإلأاجنتأ ئج  ج  اجالو 
جا با ال   جت ن تم  لتصّور 

ج جسُنقطجاستش ا   جة ص     .بام 

ج
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