
 

 بية ـراطية الشعـورية الجزائرية الديمقـهــــــ الجم

  وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

- مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

كمية األدب العربي والفنون 

عربي الدب واأل قسم المغة

 

 

 

 

 

  ".في المغة العربية وآدابيا شيادة ماستر"نيل مذكرة تخرج ل

 

تعميمات المغات : التخصص

:                                                                                                                                                          إشراف األستاذة:من إعداد الطالبتين 
*                  عون اهلل خديجة*زروق زىية                                                    *     
  سائبي بدرة*     

 

 

 

                                                                                                         
       

 .م2020/2021-ىـ1441/1442:السنة الجامعية

 

التعبير االصطالحي في المغة العربية  

 "ليدى يوسف عبد العاطي "



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 إلى والدي العصيصين حفظهما هللا جعالى وأطال في عمسهما 

 إلى أقسب الىاض إلى قلبي إخىجي إلى من ًرلىا حياتهم

  في طبيل العلم واملعسفة
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 زب أوعصوي أن أشكس وعمحك التي أوعمت علي وعلى والدي"

 "وأن أعمل صالحا ثسضاه وأدخلني زحمحك في عبادك الصالحين

 (.19)صدق هللا العظيم طىزة الىمل آلاًة 

 أقدم جصيل شكسي و امحىاوي بعد هللا عص وجل إلى أطحاذجي 

 التي وجهحني ثىجيه ألام" عىن هللا خدًجة"املشسفة 

 البىتها وطاعدثني في إهجاش هرا البحث وأثقدم لها بخالص 

 الشكس وعميق الامحىان وفائق الاحترام و الحقدًس

 . محمىية لها دوام الصحة والعافية واملصيد من الىجاحات
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عمى كؿ نكر، كأنزؿ القرآف خير دستكر، كمنو البعث إليو النشكر، الحمد هلل الذم فاض نكره   
 .كالصبلة كالسبلـ عمى خير الناطقيف بالضاد النبي العربي األمي

     لكؿ مجتمع خصكصية ثقافية كحضارية، فممجتمعنا العربي خصكصية تجعمنا نحكـ عمى بعض 
التعبيرات بأنيا ذات نشأة غير عربية، ألف بيا ما يتعارض مع خصائصنا الدينية كالذكقية، كنجـز عندىا 
ألف التعبير دخيؿ عمى العربية، كما تجعمنا نحكـ عمى بعض التعبيرات بأنيا مكّلدة نتيجة عممية التكافؽ 

تكافؽ المغة مع األنماط الثقافية الجديدة التي تحدث في المجتمع، فالتغير سنة مف سنف " الثقافي أم 
الحياة، كلذلؾ البد مف أف تستكعب المغة كؿ جديد يحدث، كيطمؽ عمى ىذه العممية اسـ التكافؽ الثقافي 
كليذا يتكلد مفردات جديدة مناسبة لؤلنماط الثقافية الجديدة، كتمكت األخرل التي فقدت كظيفتيا، كقدرتيا 
عمى ىذا التكافؽ كالتعبير االصطبلحي تعبير ذك خصكصية، يخرج عمى مألكؼ االستعماؿ إذ نستخدمو 

استخداما مجازيا، كال يفضح معناه عادة إال داخؿ إطاره االجتماعي، أم في ظؿ فيـ عميؽ لثقافة 
 .المجتمع الذم أنتج التعبير كحضارتو، حيث يكتسب التعبير معنى خاص

  ".  التعبير االصطالحي في المغة العربية ليدى فتحي يوسف عبد العاطي"كعميو جاء ىذا الكتاب بعنكاف 

 :كقد كانت ىناؾ أسباب مكضكعية كأخرل ذاتية دفعت إلى مثؿ ىذه الدراسة منيا

تمثمت في ذلؾ الطمكح العممي إنجاز ىذا البحث في ضكء التعبير االصطبلحي الذم يشترط  .1
المكضكعية كاالختيار الكاعي، ككانت الرغبة ممحة في إلغاء نظرة عمى التناكؿ العربي ليذه الظاىرة 

 "القامكس لمصطمحات كالتعابير العربية ألحمد أبك سعد"مف خبلؿ البحث في
أما لقد كاف اختيارنا ليذا المكضكع تابعا مف ىذه المتعة التي غمرتنا بالتراث العربي كسيكلة تطكيع  .2

فحياة األمـ رىينة بحياة تراثيا، فاألمة التي ال تدرس تراثيا ال . التغييرات االصطبلحية في المغة العربية
كزف ليا في تاريخ األمـ كقد كانت  تاريخ ليا، كاألمة التي ال تاريخ ليا ليست إال كتبل مف البشرية ال

 :اإلشكالية عمى النحك اآلتي

ماىي المصطمحات التي استخدميا المغكيكف العرب ك الغربيكف في  ماىك مفيـك التعبير االصطبلحي؟ ك
كماىي خصائص التعبير االصطبلحي فيما تكمف الفائدة منيا؟ كماىي أنماطو؟ ككيؼ  دراسة ىذه الظاىرة؟

 استخدـ التعبير االصطبلحي في لغة الصحافة؟ ما اليدؼ مف دراسة ىذا الكتاب؟
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  ب
 

كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية كاألسئمة تـ تقسيـ مكضكع البحث إلى فصميف متكاممة كمتناسقة فيما بينيما، 
يتضمف كؿ فصؿ مجمكعة مف العناصر الجزئية لتكضيح ىذه دراسة الكتاب، فقد جاء الفصؿ األكؿ 

فيو مجمكعة تعاريؼ بسيطة حكؿ الكتاب كمصادره  تناكلنا، " الدراسة الخارجية الشكمية لمكتاب:"بعنكاف
 .المكجكدة فيو كاألىمية كأىداؼ الكتاب

أما الفصؿ الثاني جاء بعنكاف الدراسة الباطنية لمكتاب تضمف فيو عرض مفصؿ لفصكؿ الكتاب، ثـ تطرقنا 
إلى رؤية نقدية لمكتاب مف حيث األسمكب كاألفكار كمنيجو كفي األخير ختمنا بحثنا بقيمة الكتاب، كقد 

 .الخ...اعتمدنا في كؿ ىذا عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يتـ بكصؼ كتحميؿ ىذه الظاىرة

: كمف بيف أبرز المصادر كالمراجع المعتمدة في ىذا البحث كالتي أفادتنا كثيرا نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ
قامكس المصطمحات ك التعابير "، ك"ألحمد تيمور"" معجـ التراكيب كالعبارات االصطبلحية العربية"

لدكتور حممي "" كالعربية كالغمكض دراسة لغكية في داللة المبنى عمى المعنى ""ألحمد أبو سعد"" الشعبية
 ".لسميمان قياطن" كمعجـ المأثكرات المغكية ك التعابير األدبية "خميل

ىدى "مع العمـ أف أم بحث ال يخمك مف صعكبات تخترؽ مسيرتو لـ أجد أم معمكمة حكؿ المؤلفة لمكتاب 
ألنيا تعتبر مف المحدثيف، كلكف رغـ ىذه إال أننا جعمنا منيا حافزا إلتماـ " فتحي يوسف عبد العاطي

، التي راعت ىذا البحث حتى "عكف اهلل خديجة"البحث كىذا بفضؿ ما قدمتو لي أستاذتي المشرفة الدكتكرة 
استقاـ عمى ما ىك عميو، فميا مني كمف زميمتي أسمى عبارات الشكر كاالحتراـ كالتقدير كخالص العرفاف ، 

كفي األخير آمؿ أف يككف البحث قد حقؽ األىداؼ المسطرة، كأف يقرم مجاؿ البحث في الدراسات 
     .   العربية
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 *اللغة و نشأتهاومفهوم التعبير * 
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:  تمييد

أعرب كبّيف بالكبلـ أك :فسرىا كأخبرىا يؤكؿ إليو أمرىا ، كعبر عما في نفسو : مف عبر الرؤيا يعبرىا
 1 (، مادة عبر 1999-1818ابف ممطكر )ما يبيف ما في الضمير مف الكبلـ . العبارة

ىك الطريقة التي يصكغ بيا الفرد أفكاره كأحاسيسو كحاجاتو كما يطمب إليو صياغتو بأسمكب صحيح في 
الشكؿ كالمضمكف ، كىك نقؿ األفكار لمناس عف طريؽ التحدث أك الكتابة، كىك اإلبانة كاإلفصاح عما 

. يجكؿ في خاطر اإلنساف  مف أفكار ك مشاعر بحيث يفيمو اآلخركف

كىك العمؿ المدرسي المنيجي الذم يسير كفؽ خطة متكاممة، لمكصكؿ بالطالب إلى مستكل يمكنو مف 
 2ترجمة أفكاره ك مشاعره كمشاىداتو ك خبراتو الحياتية شفاىا ككتابة بمغة سميمة كفؽ مستكل فكرم معيف

تعريف المغة العربية وآدابيا ونشأتيا 

 .                                                                    تعريف المغة .1

ليؾ  إف مصطمح المغة العربية كأم مصطمح آخر لو تعريؼ مف حيث المغة كاالصطبلح كما ىك معمكـ، كا 
. خبلصة ما كرد في تعريؼ مصطمح المغة سكاء مف حيث المغة أك مف حيث االصطبلح

: لغا فبلف لغكا، أم أخطأ، كقاؿ باطبل، كيقاؿ:أم أخطأ، كقاؿ باطبل، كيقاؿ: مف لغا في القكؿ لغكا:  لغة
إبطاؿ عمؿ العامؿ لفظا كمحبل في : كاإللغاء في النحك. ألغى مف العدد كذا، أسقطو: ألغى القانكف، كيقاؿ

تكمـ بالمغا كلغات : ماال يعتد بو يقاؿ: كالمغا. أفعاؿ القمكب مثؿ ظف كأخكاتيا التي تتعدل إلى مفعكليف
. اختبلؼ كبلميـ: كيقاؿ سمعت لغاتيـ
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: كجاء في لساف العرب البف منظكر في باب لغا، أف المغة عمى كزف فعمة مف لغكت أم تكممت، كأصميا
 1.لغكة ككرة

المغة أصميا لغى، أك لغك جمعيا لغى كلغات، كذكرىا الفيركز أبادم في مادة :  الكفكمأيضا عند نجد ك
 2.لغك بالكاك، كجمعيا عمى لغات كلغكف

كتعد كممة المغة عربية األصيمة، ذات جذكر عربية كتجرم في اشتقاقيا كداللتيا عمى سنف الكمـ العربية، 
 logosك ذىب فريؽ مف التابعيف إلى أف لغة منقكلة مف المغة اليكنانية، حيث أخذىا العرب مف كممة 

اليكنانية كمعناىا الكبلـ أك المغة، ثـ عربكىا إلى لكغكس، ثـ أعممكا فييا مف اإلعبلؿ ك اإلبداؿ، كغيرىما 
. مف الظكاىر الصرفية ، كالقرآف الكريـ يسمى المغة لسانا

:  اصطالحا2.1

اختمؼ العمماء قديما كحديثا في تحديد تعريؼ محدد المغة، كيرجع سبب ذلؾ إلى ارتباط المغة بكثير مف 
. العمكـ، فنذكر تعريفا لمقدامى كالمحدثيف لتتبايف أصؿ المغة كمعرفة جذكرىا

: العمماء القدامى

فإنيا أصكات  (المغة)أما حدىا، : ذكره ابف جني قائبل  أبرز تمؾ التعريفات كأكضحيا ىك ما:ابن جني 
: ، المغة حسب رأينا كىي«يعبر بيا كمفـك عف أغراضيـ كيؤكد ىذا التعريؼ عدة مف الحقائؽ المنفصمة»

 .المغة ظاىرة مف الظكاىر الضكئية -
المغة ليا كظيفة اجتماعية، لككنيا أداة لبلتصاؿ كالتكاصؿ بيف أفراد المجتمع جميعا، ككسيمة  -

 .لتعبيرىـ عف أغراضيـ كحاجاتيـ
 . اختبلؼ المغة باختبلؼ المجتمع -
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أداة تكاصؿ كتعبير عما يتصكر اإلنساف كيشعر : كقد عرؼ المغة بأنيا» :    كما أف ابف تيمية في كتابو
، كىي كعاء لممضاميف المنقكلة، سكاء أكاف مصدرىا الكحي أـ الحس، أـ العقؿ، كىي لتمحيص  «بو

:  كيستفاد مف تعريؼ ابف تيمية لمغة السمات التالية1المعرفة الصحيحة، كضبط قكانيف التخاطب السميـ

 .أف لمغة كظيفة اتصالية ك تعبيرية -
 أف ليا عبلقة بالعقؿ كالتصكر كالمشاعر -
 .أف لمغة أىمية في نقؿ المعرفة كتمحيصيا -

فالمغة العربية ىي إحدل المغات القديمة التي عرفت باسـ مجمكعة المغات السامية كذلؾ نسبة إلى ساـ بف 
. نكح عميو السبلـ، الذم استقر ىك كذريتو في غرب آسيا كجنكبيا حيث شبو الجزيرة العربية

الكنعانية، النبطية، البابمية، الحبشية، كاستطاعت المغة العربية أف تبقى، في : كمف ىذه المغات السامية
حيث تحكم العربية ، 2حيف لـ يبقى مف تمؾ المغات إال بعض اآلثار المنحكتة عمى الصخكر ىنا كىناؾ

مف األصكات ما ليس في غيرىا مف المغات، كفييا ظاىرة اإلعراب كنظامو الكامؿ، كفييا صيغ كثيرة 
. لجمكع التكسير، كغير ذلؾ مف ظكاىر لغكية

حدل أكثر المغات انتشارا في  كالمغة العربية أكبر لغات المجمكعة السامية مف حيث عدد المتحدثيف، كا 
العالـ، يتحدثيا أكثر مف أربعمائة كاثنيف كعشريف مميكف نسمة، كيتكزع متحدثكىا في المنطقة المعركفة 
باسـ الكطف العربي، باإلضافة إلى العديد مف المناطؽ األخرل المجاكرة كاألحكاز كتركيا كتشاد كمالي 

       3كنيجيريا كماليزيا كغيرىا مف الدكؿ  اإلسبلمية

   كتعتبر المغة العربية كاحدة مف المغات العريقة في العالـ اآلف، يرجع تاريخيا إلى ماال يقؿ عف ألؼ 
 اليجرم كبدايات 2.كخمس مئة سنة، بالشكؿ الذم نقمتو إلينا المعاجـ التي يرجع تدكينيا إلى نيايات ؽ

. القرف في اليجرم، كالسيما بعد ظيكر صناعة الكرؽ في البمداف العربية

كمف ىنا نستنتج بأف مفيـك المغة منيج كنظاـ التفكير، كالتعبير كاالتصاؿ، كقد اىتـ الفكر المغكم 
الحديث، بالكشؼ عف ماىية، البنية المغكية العميقة، كتفسر عمؿ اآلليات الدقيقة،لمنظكمة المغة، تميزت 

                                                           
. 32معجـ التعابير االصطبلحية، ص.  1
. 44، مطبعة السعادة مصر، ص1السيكطي، عبد الرحماف، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ط. 2
 .25،ص2أنيس إبراىيـ، في الميجة العربية، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة،ط. 3
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عندىا المغة العربية بأنيا كاحدة مف المغات اإلنسانية المعاصرة، التي يتحدث بيا المبليف مف العرب، 
.     1كالمسمميف كىي إحدل لغات منظمة األمـ المتحدة

كىك المنزه مف األلسنة مف كؿ نقيصة، كالمعمى » :في ديكاف ىذا المساف كبلـ أىؿ الجنة" الفارابي"كقاؿ 
مف كؿ خسيسة، كالميذب مما يستيجف، فبنى مباني بايف بيا جميع المغات مف إعراب أكجده اهلل لو،  
كتأليؼ حركة كسككف حبله بو، فمـ يجمع بيف ساكنيف أك متحركيف متضاديف، كلـ يبلؽ بيف حرفيف ال 
يتألفاف، كال يعذب النطؽ بيما،  أك يتسع ذلؾ منيما في جرس النغمة، كحس السمع، كالغيف مع الحاء، 
كالقاؼ مع الكاؼ، كالحرؼ المطبؽ مع غير المطبؽ، مثؿ تاء االفتعاؿ مع الصاد كالضاد في أخكات 
ليما، كالكاك الساكنة مع الكسرة قبميا كالياء الساكنة مع الضمة قبميا، في خبلؿ كثيرة مف ىذا الشكؿ ال 

   2.«تحصى

:   نشأتيا3.1

: اإلنساف األكؿ ىك آدـ عميو السبلـ، كقد كرد ما يفيد ذلمؾ في مكاضع عديدة في القرآف الكريـ قاؿ تعالى
قال يا آدم أنبئيم بأسمائيم فمما أنبأىم بأسمائيم قال ألم أقل لكم إني أعمم غيب السموات واألرض "

                             3"وأعمم ما تبدون وما كنتم تكتمون

 أف آدـ عميو السبلـ كاف  يتكمـ كيخاطب غيره  كلكف النص القرآني لـ يشر إلى المغة التي  مما يفيد
تكمميا آدـ عميو السبلـ كال يطمئف لآلراء التي تقكؿ إلى أف بني البشر كانكا يتخاطبكف باإلشارات أما 
مصدر كممة عرب الذيف نسبت إلييـ المغة تعددت اآلراء حكؿ أصؿ المغة لدل قدامى المغكييف العرب 

فيذىب البعض اإلنساف أكؿ مف تكمـ العربية، يعرب بف قحطاف، ألنو أكؿ مف أنعدؿ لسانو مف السريانية  
إلى العربية، كأعرب في لسانو كتكمـ بيذا المساف العربي، فسميت المغة باسمو، كىذا ما معنى قكؿ 

أكؿ مف تكمـ العربية يعرب بف قحطاف، كلك اعتمد المنيج العممي كعمى ما : الجكىرم في الصحاح
تكصمت إليو عمـك المسانيات، كاآلثار التاريخ، فإف جؿ ما يمكف قكلو إف المغة العربية بجميع ليجاتيا 

                                                           
 .3-1قمحاكم، عبد البديع،المغة العربية لمجميع، ايسكك، ص.د.  1
 .230، المصعة السعادة، مصر ص1السيكطي، عبد الرحماف بف أبي بكر، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ط.  2
 41سكرة البقرة اآلية .  3
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انبثقت مف مجمكعة مف الميجات التي تسمى بميجات شماؿ الجزيرة العربية القديمة كىك األغمب، كبعضيا 
. 1مف جنكب الببلد، امتزجكا مع بعضيـ  البعض حتى صاركا لغة كاحدة

شارات، إلى مقاطع صكتية عمى أبسط  يرجع العمماء أف أغمب الظف أف المغة نشأت متدرجة مف إيماء كا 
ما تككف، كمنيا محاكاة لؤلصكات، ككاف لمبيئة كالزماف تأثيرىما الفعاؿ، فكاف التشتت كالتشعب، كيتفؽ 

: العمماء عمى ما يقارب األربع نظريات لنشأة المغة العربية أال كىي

 .فالمغة كحي مف اهلل، كقد تـ تعميـ اإلنساف األكؿ أسماء كؿ شيء: اإلليام والوحي والتوقيف .1
كاالتفاؽ في تسمية األشياء دكف أم عبلقة منطقية بيف الشيء كاسمو، كيككف : التواضع واالصطالح .2

 .مف خبلؿ اجتماع حكماء القـك كاتفاقيـ عمى اسـ
نشأة المغة كانت نتيجة تفاعؿ اإلنساف مع األحداث كضركرة تكاصمو مع بني جنسو، فنمت : المحاكاة .3

المغة كتككنت بصكرة تراكمية تبعا لمزماف، فكانت نشأة المغة العربية مف األصكات الطبيعية، كارتقت 
 . شيئا فشيئا، لتخاطب العقمية اإلنسانية، كالحياة االجتماعية، كتعدد حاجات اإلنساف كمتطمباتو

 2حيث مف الممكف أف يعبر اإلنساف عف اإلنساف عف المدركات بصكرة فطرية: نظرية الغريزة .4

: مفيوم المصطمح

في كتاب التعبيرات االصطبلحية مف المنظكر النبكم : Martin Everaertمارتن إيفريرت    يرل 
عمى التعبيرات   complex unitأنو مف األفضؿ إطبلؽ مصطمح الكحدة المعقدة " كالنفسي

لمتعبير عف فرع رئيس مف فركع التعبيرات  idiomاالصطبلحية، يستخدـ مصطمح التعبير االصطبلحي 
 المصطمح Larsonذات الخصائص الداللية المحددة، كما يرل الرسكف  Fixed expressions الثابتة

 التي تظير في كؿ المغات، كيتألؽ مف كممتيف عمى األقؿ figurativeأنكاع التعبيرات المجازية  ىك أحد 
 a unit .كال نستطيع فيـ معاني تمؾ التعبيرات حرفيا كتستخدـ بكصفيا كحدة داللية كاحدة

semantically3 

                                                           
 .21يعقكب، أميؿ بديع، فقو المغة العربية كخصائصيا، الناشر لمجامعات مصر، ص.د.  1
 .93، ص1شاىيف محمػد، عمـ المغة العاـ، مكتبة كىبة عابديف القاىرة، ط. بتصرؼ مف كتاب، د . 2

3.  Larson, mildred : meaning. Based translation p:115. 
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    كما نجد أيضا في نفس الصدد ريتشارد سبيرز في مقدمة معجمو تعريؼ التعبير االصطبلحي كما 
تحتكم كؿ لغة عمى عدد مف العبارات :" تحدث عف المصطمحات التي تستخدـ في إطار ىذا المكضكع 

ف كضح معنى كؿ كممة في العبارة، كفيمت القكاعد  كالجمؿ ال تفيـ حرفيا، كيظؿ معنى العبارة مشكشا كا 
التي تحكـ نظميا كما أف التعبيرات المسكككة كاألمثاؿ، كالعبارات العامية تظير في عديد مف المكاضع 

 .idiomatic مشكبلت داللية كعادة ما تكصؼ األنكاع بأنيا اصطبلحية
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 الوصف الخارجي لمكتاب: المبحث األول

 :دراسة خارجية لمكتاب .1

 : االسم الكامل لممؤلف1.1

 . عبد العاطيىدل فتحي يكسؼ*  

 :عنوان الكتاب .1

.في المغة العربيةالتعبير االصطبلحي   

  17*24 :حجم الكتاب .2
 . كرقي غبلؼ كرتكني بالمكف األزرؽ كالبني:النوع .3
 . صفحة316: عدد الصفحات .4
  1:المجمدات. 01/01/2012 :الطبعة .5
 .مؤسسة حكرس الدكلية، االسكندرية: دار ومكان النشر .6
 1 عربي:المغة .7

 :محتوى الكتاب 2.1
 :  سبعة فصكؿ أال كىي:عدد الفصول .1

 .التعبير االصطبلحي مفيكمو كفركعو

 .خصائص التعبير االصطبلحي 2.1

 .أنماط تركيب التعبير االصطبلحي .2

 .المصادر الدينية لمتعبير االصطبلحي 1.2

 .  التراث المغكم مصدرا لمتعبير االصطبلحي:2.2

  المصادر الحديثة لمتعبير االصطبلحي3.2
                                                           

. 2. 1ىدل فتحي يكسؼ عبد العاطي، التعبير االصطبلحي في المغة العربية، مؤسسة حكرس الدكلية، ص . 1
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 مصادر الكتاب: المبحث الثاني

 :المصادر و المراجع .أ 

 :يكجد مصادر كمراجع عربية كأجنبية كالدكريات العربية كىي كاآلتي

: أوال المصادر

 .القرآف الكريـ .1
 .التكراة كاإلنجيؿ .2
 . ق370األصفياني أحمرة بف الحسف،  .3
 .ـ1309/1988، 1فيمي سعد،القاىرة، عالـ الكتب، ط/د: سكائر األمثاؿ عمى أفعؿ، دراسة كتحقيؽ  .4
 البخارم، أبك عبد اهلل محمػد بف ابراىيـ بف المغيرة  .5
 .البغدادم، عبد القادر بف عمر .6
 خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  .7
 .ق580، في الثعالبي، أبك منصكر عبد الممؾ بف محمػد .8
 .ق538الزمخشرم، جاز اهلل أبك القاسـ محمكد،  .9

 .1كتاب عيكف األخبار، مطبعة دار الكتب المصرية، ط .10
شرح سنف النسائي، بشرح الحافظ جبلؿ الديف السيكطي كحاشية اإلماـ السندم، دار الرياف  .11

 1428/1938.1لمتراث، 

 .المراجع العربية: ثانيا

  ،ـ2000إبراىيـ السامرائي، معجـ كدراسة في العربية المعاصرة، بيركات، مكتبة لبناف. 
 ـ2000، 1معجـ المصطمحات األدبية، إبراىيـ فتحي، دار شرفيات لمنشر كالتكزيع، ط 
 ـ2002، 3أحمد أميف، قامكس العادات كالتقاليد كالتعابير المدرسية، القاىرة، ط 
  ،ـ1987أبك أبك سعد، قامكس المصطمحات كالتعابير الشعبية معجـ ليجي، مكتبة لبناف. 

                                                           
 .290 المرجع السابؽ، ىدل فتحي يكسؼ، ص. 1
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 عبده الراجحي، دار النيضة العربية، /براكف، دكجبلس، أسس تعمـ المغة كتعميميا، ترجمة د
 .ـ1995بيركت

  حممي خميؿ، العربية كالغمكض دراسة لغكية في داللة المبنى عمى المعنى، اإلسكندرية، دار المعرفة
 .ـ1988، 1الجامعية، ط

 1938إلى 1916 مف 1محمػد حسيف ىيكؿ، مذكرات في السياسة المصرية دار المعارؼ، القاىرة، ج 
 .مف الحماية إلى معاىدة إلغاء االمتيازات األجنبية

  ،يكسؼ أبك العدكس، المجاز المرسؿ كالكتابة األبعاد المعرفية ك الجمالية، األىمية لمنشر كالتكزيع
 .ـ1997، 1لبناف،ط

  ،1ـ1987يكاقيـ رزؽ مرقص، أكراؽ مصطفى كامؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 .المراجع األجنبية: ثالثا

 Bagnall Nicholas, adefence of cliches, constable, london,1985. 
 Language Discourse and translation in the west and middle est, john benjamins 

publishing 1994. 
 Carter Ronald, vocabulary applied linguistic London 1987. 
 Freeman William, aconcise dictionary of englich idioms libraire du liban 3rd edition 1976. 
 Gouers, Ernest, the complete plain words London, 3 editions, 1986. 
 Norrick Neal, R, how proverbs mean, semantic studies in English proverbs 1985, mouton 

publishers 
 Jackson Howard, words an their meaning, longman group limited, England, siscth 1995. 
 Speake, Jennifer, the oxford dictionary 2000. 
 Spears Richad A, 17 ntc’s American idioms dictionary national book company, 1988.2   

 

 

                                                           
.  295المرجع نفسو، ص .  1
 .300المرجع نفسو، ىدل فتحي يكسؼ عبد العاطي، ص.  2
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 .الدوريات العربية والصحف اليومية: رابعا

o 3عادؿ فاخكرم، االقتضاء في التداكؿ المساني، مجمة عالـ الفكر، الككيت، المجمد عشركف، العدد/ د ،
 .ـ1989

o 6مازف الكعر، عرض كتاب عمـ الداللة، مجمة عبلمات في النقد ، نادم الجدم األدبي، المجمد / د ،
 .ـ1997، 21الجزء 

o عمي القاسمي، التعابير االصطبلحية كالسياقية كمعجـ عربي ليا، مجمة المساف العربي، الرباط، /د
 .ـ1989، 1، العدد17المجمد 

o مبادئ المعجـ العربي االنجميزم لمتعابير االصطبلحية، مجمة المساف العربي، : عبد الفتاح أبك السيدة/د
 .ـ1992، 26الرباط، العدد 

o أكتكبر 1تعريب األساليب، مجمة مجمع المغة العربية الممكي، القاىرة، ج: عبد القادر المغربي 
 .ـ1953

o ـ1998، يكنيك 45.سالـ اليدركسي، المثؿ كمايجرم مجراه، مجمة المساف العربي، الرباط، ع. 
o  ،محمػد الخكلي، مقارنة بيف بعض التشبييات في ست لغات حديثة، مجمة المساف العربي، الرباط

 .ـ1405/1987، 20.ع
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 :أىمية وأىداف الكتاب: المبحث الثالث

 :لمتعبير االصطبلحي في المغة العربية أىمية كثيرة كىي كاآلتي

  أنيا تعني أسمكب الكاتب باستخداـ كممات تعطي منيا دكف الحاجة إلى إسياب، بؿ ربما تعطي لمجممة
 .كقعا أكبر مف كقعيا عندما تستخدـ بداللتيا المعجمية

 يشمؿ التعبيرات التراثية، المستحدثة كالقرآنية ك النبكية، كاألمثاؿ كالحكـ. 
 (مبنى، معنى) يرصد التطكر المغكم لمتعبير مف القديـ إلى الحديث 
 يشاىد عمى خمكد المغة العربية كثرائيا بإمكانيات تعبيرية كاسعة المدل عمى مر القركف. 
  تمثؿ إضافة ثرية لممكتبة العربية، ك لممعجميات العربية 
  فائدتيا مف ىذا الكتاب، تعميـ العربية الناطقيف بغيرىا، فالذيف يتعممكف العربية مف غير العرب سيقفكف

كضعت الحرب أكزارىا، كسيشكؿ عمييـ فيـ داللتيا خاصة ): كثيرا عند التعبير االصطبلحي اآلتي
 (عندما ترد ضمف سياؽ ال عبلقة لو  بالداللة الحرفية ليذا التركيب

  تكضيح بعض الجكانب الغامضة في قضية التعبير االصطبلحي في االستخداـ المعاصر مف حيث
   1.مفيكمو، كخصائصو كأنماط تركيبو

كلعؿ النتيجة السابقة تسممنا إلى نتيجة أخرل عمى قدر كبير مف األىمية كىي أف المغة العربية لـ تقؼ 
عند حد استيعاب مصطمحات العمـك المختمفة، بؿ تجاكزت ىذا الطكر إلى طكر آخر يتمثؿ في ىضـ 

أفراد المجتمع ليذه المصطمحات، كاستخداميا بكصفيا جزءا مف نسيج كبلميـ المعبر عف حياتيـ اليكمية 
.مما يدؿ عمى تجدد المخزكف المغكم بتنكع العمـك التي دخمت مجتمعاتنا كتأصمت فييا  

 

 

 

 

 

                                                           
. 82ص (ـ1405/1985)1كريـ زكي حساـ الديف، التعبير االصطبلحي، مكتبة األنجمك المصرية، ط.د.  1



 

 

 

 

 

 

 :الـــــــــفــــــــــــصـــــــــــــــــل الـــــــثـانـي

 

 الــــــــدراســـــة اـمـــــــــباطـنـيــــــــــة لـمكتـــــــــــــاب
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 .التعبير االصطالحي مفيومو وفروعو: المبحث األول

       : مفيوم التعبير االصطالحي1-1

، مصدر مف كممة عّبر يعبر، تعبيرا معناه في "االصطبلحي"ك" التعبير"التعبير االصطبلحي مف كممة 
كاالصطبلحي مصدر مف كممة . أنو األلفاظ الدالة عمى معنى " المنيد في المغة كاألعبلـ"معجـ 

كمعنى كممة االصطبلحي " التعبير"بزيادة ياء النصية فيككف صفة لكممة " اصطبلحا- يصطمح- اصطمح"
ىك العرؼ الخاص أم اتفاؽ طائفة مخصكصة مف القـك عمى " المنجد في المغة كاألعبلـ"في معجـ 

 .كضع الشيء أك الكممة

أمس ذىب المحدثكف في أمر ظاىرة التعبير االصطبلحي مذىب متعددة مما يجعؿ الباحث يشعر ب
الحاجة إلى الكقكؼ عمى أراء المغكييف العرب كالغربييف في ىذه الظاىرة كاختمؼ الباحثكف حكؿ كضع 

كحكؿ تحديد المصطمحات الفرعية المرتبطة بو، كسأعرض بعض ىذه  (إديوم)ترجمة دقيقة لمصطمح 
 .االتجاىات

يفيـ معناىا الكمي بمجرد فيـ معاني مفرداتيا كضـ ىذه المعاني بعضيا  التعبير ىك العبارات التي ال
. 1بعضا

التي ال يعرؼ معناىا مف معاني  (كممة كتركيب كجممة )ىك العبارات "شير" أما التعبير االصطبلحي عند
 .2عناصرىا معجميا أك تركيبيا

إنو التصميـ التركيبي المختمؼ عف قكاعد المغة العامية، ال  (G.keraf)كالتعبير االصطبلحي عند كيراؼ
 يفيـ معناه منطقيا أك تركيبيا عمى معنى الكممات التي تككنيا

":  Adam Makkaiآدم مكاي"مفيوم مصطمح التعبير االصطالحي عند 2.1

 كذكر أنو « idiom » تحدث عف لفظة idiomعندما تصدل مكاف لدراسة ظاىرة التعبير االصطبلحي 
 كالتميز private تظير معاني الخصكصية  « idiomatikos »عند التأصيؿ لمفظ اإلغريقي 

                                                           
 .22، ص2، ط2007أحمد مختر عمر، عمـ الداللة، عالـ الكتب ، القاىرة، .  1

2. Abdul, linqustik umun, goryskeraf, disksi dan Bahasa(jakarta : pt, gramedia pustaka 
utama, 2000 , p109.  



                                                      الدراسة الباطنية لمكتابالثانيالفصل 
 

15 
 

peculiar فالمفظة في األصؿ تعني تميز الفرد كاستقبلليتو ،individual أك تدؿ عمى فرد في مكقؼ ،
 .station aprivateمتميز

 الذم الحظ أف معنى كؿ sweet تعريفات عدد مف المغكييف منيـ سكيت Makkaiكاستعرض مكام     
تعبير اصطبلحي حقيقة منفصمة، ألننا ال نستطيع استنتاجو مف معاني الكممات التي ال صيغ منيا ذلؾ 

 .1التعبير

:  شرح المصطمح بكصفوlessكأشار مكام إلى أف ليز

، كما أشار إلى أف بعض المغكييف نظر  excentric semantiallyتعبيرات ذات مركز داللي خارجي
 كنكه عف تحذيرات عدد مف تحذيرات  collocationsبكضعيا مصاحبات لغكية  لمتعبيرات االصطبلحية

عدد مف الباحثيف مف إمكاف حدكث فكضى في استخداـ المصطمحات نتيجة كثرة المصطمحات التي يشار 
، كمصطمح المصاحبات المغكية الجامدة phrasesبيا ليذه الظاىرة، كمنيا مصطمح العبارات 

collocations Frogen كمصطمح القكالب ،formulas كمصطمح األقكاؿ locutions2. 

:  لمتعبير االصطبلحي أكليماhockettكذكر مكام تعريفي ىك كيت 

أنو تعبير : "أف التعبير االصطبلحي يعتبر يختمؼ معناه عف المعنى المتكقع مف مفرداتو كاآلخر -
" اليمكف استنتاج معناه المستخمص مف التركيب النحكم لمتعبير

:  نخمص بالحقائؽ التاليةAdam makkaiكمف ىذه اآلراء كالتعريفات التي استعرضيا آدـ مكام 

شدد المغكييف عمى الجانب عدـ القدرة عمى استنتاج معنى التعبير االصطبلحي مف معرفة معاني  .1
 .مفرداتو كمف معرفة القكاعد النحكية التي تحكمو

 .كسع بعض المغكييف مجاؿ التعبيرات االصطبلحية كضيؼ آخركف ىذا المجاؿ .2
استخداـ المصطمحات الكثيرة كتداخميا ليس سمة مقصكرة عممى األبحاث العربية التي تناكلت ىذه  .3

نما حممت الدراسات الغربية السمة نفسيا  .الظاىرة، كا 

 
                                                           

1. Makkai , idioms p 26. 
2. Ibid p27 
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 : تنقسـ كاآلتي:فروع التعبير االصطالحي .1
  Non compositional idioms: التعبيرات االصطالحية غير التركيبية .أ 

يتكزع المعنى عمى أجزاء التعبير، فنسب المعنى االصطبلحي لمجممة باعتبارىا كحدة كمية،  حيث ال
تعبيرات " ، أم مات كيسمى بعض الباحثيف ىذا النكع مف التعبيرات (لعؽ أصابعو)كمثالو في العربية 
  "pure idiomاصطبلحية حية 

 conventionalized metaphors: االستعارات العرفية .ب 

حيث يكزع المعنى عبر أجزاء التعبير، لكف ىذه األجزاء ال تحمؿ المعنى االصطبلحي خارج سياؽ 
، كيعني معالجة المشكبلت (نشر الغسيؿ القذر عمى المؤل)التعبير التعبير االصطبلحي، كمثالو في العربية

يعني األخبار السيئة أك األسرار الشخصية كنحك ذلؾ إال داخؿ ىذا  ال" الغسيؿ القذر"الشائكة عبلنية ك 
". غسيؿ كقذر: "التعبير كفي ظؿ اقتراف الكممتيف

 compositional idioms: التعبيرات االصطالحية التركيبية .ج 

حيث يتكزع المعنى االصطبلحي عبر األجزاء كىذه األجزاء قد تحمؿ المعنى االصطبلحي خارج التعبير 
حاكؿ إحكاـ كؿ جكانب المكضكع :   كالتعبير يعني1االصطبلحي، نحك تعبير جذب خيكط المعبة كميا

 .2كحدىا"المعبة"كحدىا تستخدـ بالمعنى االصطبلحي، ككذلؾ كممة " الخيكط"ليضمف نجاحو، ككممة 

 :خصائص التعبير االصطالحي.2.1

مف المناسب بعد مناقشة مفيـك التعبير االصطبلحي في الدرس المغكم، أف أقؼ عمى خصائص    
. التعبير االصطبلحي، ليتسنى لي كشؼ ما غمض مف جكانب تمؾ الظاىرة كاإلفادة منيا

كما تتصؿ بعض الخصائص التعبير االصطبلحي بالجانب التركيبي مثؿ انتياؾ القكاعد المألكفة في 
 :اختيار المفردات كسأذكر تمؾ الخصائص بالتفصيؿ كما سيأتي

 

                                                           
1. Ibid p.23. 
2. Everaert : idioms structural p.170. 
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 :تفاوت درجة ارتباط المعنى االصطالحي بالمعنى الحرفي .3.1

تدخؿ الكممة في نظاـ مع غيرىا مف الكممات، كينتج عف ىذا "تعتمد صياغة التعبير االصطبلحي عمى أف
ذ حممت كؿ كممة معنى كاحدا في األصؿambiguousالتضاـ تركيب ذك حظ مف المبس   1"، كا 

كتختمؼ درجة الغمكض مف تعبير آلخر، فثمة تعبيرات ال تحمؿ أجزاؤىا معاني تتصؿ بالمعنى الكمي 
ذلؾ أننا ال نستطيع تفسير كيفية حدكث االقتراف بيف " أفمس"أم " تعبير ضرب المدفع"لمتعبير، نحك تعبير

كىك معنى التعبير بكصفو كحدة " اإلفبلس"، فبل عبلقة بيف "أفمس"كداللتيا التي تعني " ضرب مدفع"جممة 
باعتباره فعبل يدؿ " ضرب"داللية كاحدة كمعاني أجزائو حاؿ استقبلليا، بكممات أخرل ال عبلقة مباشرة بيف

"  المدفع" عمى حدث الضرب في الزمف الماضي، أك يدؿ عمى حدث اإلطبلؽ ك اإلفبلس، ككذا بيف

بكصفو آلة مف الحديد تستخدـ في الحركب ك اإلفبلس، كعمى ىذا فالمعنى لـ ينتج مباشرة مذ إسناد الفعؿ 
. إلى الفاعؿ" ضرب"

كيتضح الغمكض أيضا في التعبيرات التي يمكف استنتاج معناىا العاـ بسيكلة لكثرة تردادىا عمى األلسنة، 
، في the global motivationيسمى بسيكلة الحث الشامؿ لمتعبير كسيكلة استنتاج المعنى العاـ ىك ما

 the أم أف الحث المكضعي احيف يصعب استنتاج معنى كؿ عنصر مف عناصر التعبير عمى حد
local motivation ،كقد سبؽ أف أكضحت في الفصؿ األكؿ أف الحدث يقصد بو كؿ ما يعمؿ  متعسر

 2عمى تعزيز تكجيو قارئ التعبير نحك معنى معيف

كمف التعبيرات التي تقكـ عمى اعتقادات خاطئة تمؾ التي تدكر حكؿ السمكؾ المزعـك لمنعامة، الذم 
تقضي بأف النعامة تغرس رأسيا في الرماؿ أثناء العكاصؼ كال تبحث عف حؿ أفضؿ تتمثؿ في محاكلة 
العثكر عمى مأكل، أك أنيا تغرس رأسيا في الرماؿ إذا ىاجميا مف أراد صيدىا ظنا منيا بأف الصائد لف 

كلسنا في حاجة "يراىا كالحاؿ ىذه، يشار بيذا السمكؾ إلى مف يحاكؿ إنياء المشكمة برفض مكاجيتيا، فنقرأ
أف تدفف رؤكسنا في الرماؿ لكي ال نرل رؤكسنا اليـك أصبحت مدفكنة في الفضاء الثقافي الذم لـ يعد 

  3يكثؽ العبلقة بيف النشء كاألرض

                                                           
1. www.Fi.muni.Cz/sur/wong/yeaching/mt/notes/node5.htm.Linguistic problems. 

2  63، 64:  أنظر ،Martin Everaert : idiomps,p 
3  ،38، ص18/01/2002 يكسؼ خميفة عراب،األىراـ. 

http://www.fi.muni.cz/sur/wong/yeaching/mt/notes/node5.htm.Linguistic
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  :ارتباط التعبير االصطالحي بالمجتمع الذي تظير فيو .4.1

يرتبط التعبير االصطبلحي بصعكبة فيـ معناه الكمي مف معرفة معاني األجزاء المككنة لو فحسب، إنما  ال
الرغـ مف قدرة أىؿ المغة عمى  التميز في لغة معينة عمى يرتبط أحيانا بالغرابة، أك الخصكصية، أك

في الثقافة الغربية ترمز لمحكمة، فإف ىذا " البكمة"استنتاج معناه بسيكلة، ك مف أمثمة ذلؾ أنو قيؿ أف 
ألف البكمة ترتبط عندنا في األغمب بالخراب ك التشاـؤ  القكؿ غير مألكؼ لمف ينتمي إلى الثقافة العربية،

    1فصكتيا إنذار بشـؤ كفاؿ سيء

كىذا يعني أف ارتباط البكمة بالتشاؤـ، كظيكرىا في تعبيراتنا مترجمة ليذه النظرة خصكصية ثقافية 
لمتحدثي المغة العربية، كارتباطيا بالحكمة خصكصية ثقافية لمغربييف يرجع ذلؾ إلى ما تتسـ بو مف قدرة 

ؾ رأسيا بمقدار دائرة كاممة دكف أف تحرؾ باقي جسدىا، مفائقة عمى الرؤية في الظبلـ كأف بكسعيا تحر
. كبذلؾ تستطيع اإللماـ بما حكليا سريعا

 كبكجيات experience of the worldإف دراسة تمؾ الرمكز تبصرنا بخبرات أصحابيا بشأف العالـ 
  2.نظرىـ، كبأسمكب حكميـ عمى األمكر

 :صعوبة ترجمة التعبيرات االصطالحية.5.1

بسبب الطبيعة المجازية لمتعبيرات االصطبلحية، كبسبب اختبلؼ النظر إلى الرمز الكاحد مف ثقافة إلى 
أخرل، كبسبب كجكد خمفيات مف المكركث الشعبي، ينفرد بيا أبناء شعب دكؿ آخر، بسبب كؿ ىذه 

األشياء تستعصي التعبيرات االصطبلحية في أحياف كثيرة عمى الترجمة، فالمعنى الحرفي الذم يحممو 
التعبير االصطبلحي يضمؿ مستقبؿ التعبير كيجعؿ قدرة المترجـ عمى تكصيؿ الرسالة المضمنة في تعبير 
المغة األصمية مثار شؾ، كمف ىنا عدت التعبيرات االصطبلحية تحديا لقدرة المترجـ، ألف عميو أف يتأكد 

 3أكال مف أنو حافظ عمى المعنى الصحيح كعمى التأثير الذم ينبغي تكصيمو إلى المغة المستقبمة

كمف أبرز النماذج الدالة عمى صعكبة ترجمة التعبيرات االصطبلحية أف غالبية المغات تستخدـ أسماء 
الحيكانات مجازيا لكف تختمؼ النظرة لمحيكاف مف لغة إلى أخرل، كىذا مايفسر عدـ فيـ بعض الصكر إال 

                                                           
1  ،مقاؿ مف أسرارلغتنا htt/ members. Lycos. Fr/ tawiza/jirbes htm.40 ص. 
2 58، ألمانيا ص1999، 1كريستينا شتكؾ، المغة كسيمة لمسمطة، ط:  أنظر. 
3 202 الرباط، ص2مبادئ المعجـ العربي االنجميزم لمتعابير االصطبلحية ط: عبد الفتاح أبك السيدة. 
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في المغة العربية بالشر في حيف أنيا ترمز لمحكمة " األفعى"بعد إجراء تعديبلت عمى سبيؿ المثاؿ تقترف 
عبد الفتاح أبك السيدة عندما بحث عف المقابؿ اإلنجميزم لمتعبيرات العربية /في اإلنجميزية يؤكد ذلؾ أف د

 a serpent Wise as 1" مف لقماف كضع التعبير اإلنجميزم/ أحكـ مف زرقاء اليمامة: "

كمف السيكلة بمكاف إدراؾ أننا نستنتج معنى خاطئا عند غياب المعرفة بالسياؽ الثقافي لمتعبير في لغة 
. المصدر تمؾ المعرفة التي تكشؼ عف المعنى الصائب

: اعتماد التعبير االصطالحي عمى السياقات الخاصة.6.1

يرل المغكيكف القدماء ك المحدثكف أننا ال نستطيع فيـ تعبيرات المغة الفيـ األمثؿ إال في كجكد القرائف 
المغكية، كالحالية، إذا كنا نحتاج القرائف المغكية كالحالية في فيـ تعبيرات لغتنا عمى كجو العمكـ، فإف 

الحاجة تشتد إلى تمؾ القرائف  بنكعييا في تناكؿ التعبيرات االصطبلحية فعمى سبيؿ المثاؿ عند استخداـ 
في مجاؿ الصناعة سينصرؼ تفكيرنا إلى المعنى الحرفي، فالسياؽ الخاص الذم ظير " امسؾ الخشب"

فيو التعبير ىيأ لنا أف نفيـ أف قائؿ التعبير يقصد بو المعنى الحرفي كيتكارل عندئذ المعنى االصطبلحي 
. 2المعتمد عمى االعتقاد بأف إمساؾ الخشب يمنع جسد المتكمـ لآلخريف

عندما كنت أشاىد النجـك في : "كعندما نقرأ تقرير يعقكب الشاركني عف مكتبة اإلسكندرية الذم قاؿ فيو
داخؿ أحدث قاعة في العالـ لمقبة السماكية بمكتبة اإلسكندرية عرفت أف ىذه القبة ستككف " عز الظير

  3"جزءا مف متحؼ عمكـ متكامؿ

ال يقصد بيا سكل " أشاىد النجـك في عز الظير"نستطيع أف نؤكد مف خبلؿ السياؽ المغكم أف جممة 
معناىا الحقيقي كال تتضمف أية تمميحات لممعاناة، كىك ما يختمؼ كؿ االختبلؼ عف التركيب نفسو إذا كرد 

أراني فبلف النجـك في عز الظير الذم يستدؿ منو عمى معاناة "في سياؽ الحديث عف المعاناة فقيؿ
. اإلنساف لصنكؼ مف العذاب

ىذا فضبل عف أف التعبير االصطبلحي قد يتشابو في عدد نكع الكحدات المعجمية مع غيره مف التعبيرات 
سأمسؾ الخشب، سأمسؾ القمـ : غير االصطبلحية التي ليا العدد كالنكع نفسو مف الكحدات المعجمية مثؿ

                                                           
1 208 نفس المرجع، ص. 
2 65، ص2000ط،20 االقتضاء في التداكؿ المساني ؛ عالـ الفكر، عادؿ فاخكرم ، مج 
3  66/67، ص2000ط، 20 االقتضاء في التداكؿ المساني؛ عالـ الفكر، عادؿ الفحكرم، مج. 
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فالتركيبات متماثبلف إال أف التعبير األكؿ اصطبلحي يحمؿ معنييف أحدىما حرفي غير مقصكد كاآلخر 
األطباؽ "اصطبلحي مقصكد أما التعبير الثاني فبل يحمؿ إال المعنى الحرفي ككذلؾ استخداـ تركيب

ال يحتفظاف بالمعنى االصطبلحي إال في  (األطباؽ كالمكسكرة)فإف العنصريف االصطبلحييف " المكسكرة
: تعبير جمع األطباؽ المكسكرة في نحك

كيدؿ التعبير عمى أخطاء يقترفيا أشخاص عمى صمة بنا، " لف أجمع األطباؽ المكسكرة خمفؾ بعد اليكـ" 
فنضطر لمحاكلة إصبلح تمؾ األخطاء كمعالجتيا، كيقصد بالتعبير معناه الحرفي في سياقات أخرل، 

الحرفي كالمجازم في : فالسياؽ ىك الذم يحدد أم المعنييف ىك المقصكد في التعبيرات ذات المحتكييف
      1حاؿ تداكليما عمى الحقيقة كالمجاز كعدـ اشتيار الحقيقة دكف

: كجكد عدد مف التعبيرات االصطبلحية المختمفة في التركيب كالمتفقة في المعنى .2

تتسـ المغة العربية بثرائيا في التعبيرات االصطبلحية، كقد يظير ىذا الثراء في تعدد التعبيرات 
االصطبلحية الدالة عمى معنى كاحد بما يعني كجكد عدد مف البدائؿ تعبر جميعيا عف معنى أساسي 

كاحد أك مضمكف كاحد لكنيا قد تتبايف فيما بينيا في درجة القكة، كما أف التعبير المناسب لسياؽ لغكم ما 
. قد يككف مرادفو غير مناسب ليذا السياؽ 

". ببلطة"بالعربي كتعبير عمى : في التعبير عف الصراحة كالكضكح نجد تعبير

: كفي التعبير عف المكافقة غير المشركطة نقرأ تعبيرات مثؿ

 2"خاصة بعد أف منحو صكا عمى بياض بمكافقتو عمى قانكف الكئاـ المدني" .1
كزير الخارجية الفرنسي نرفض فكرة قرار : بيمكس يدعك مجمس األمف لتجاكز الحبلقات حكؿ العراؽ  .2

 3"يعطي كاشنطف شيكا عمى بياض في إطار األمـ المتحدة لمياجمة العراؽ
كلـ يرض سعيد مبارؾ إال أف يبصـ بالعشرة فسجؿ اليدؼ العاشر ... بطكلة الدكائر المحمية تتكاصؿ .3

 4في الثكاني األخيرة

                                                           
. 200المرجع السابؽ، عبد الكاحد أبك حسف الشيخ،  االقتضاء في التداكؿ المساني، ص .  1
 .38األىراـ العربي، كماؿ زايت، الجزائر، ص .  2

3. www.alshahid.com/24shlen 23/news/svoopw. p 48.  
4. www.albayan.co.ae/albayan/2002/11/12/Ryd p50. 

http://www.alshahid.com/24shlen
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/11/12/Ryd
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كيرتبط الختـ بطرؼ اإلصبع عمى عقد أك إقرار يغير المتعمميف الذيف يجيمكف القراءة كالكتابة، كعندما 
بالمتعمـ فإنو يدؿ عمى التسميـ التاـ، كالثقة غير المحدكدة، أك التفكيض المطمؽ غير " البصـ" يقترف

المشركط، فالتعبير بالبصـ أقكل مف التعبير يمنح الشيؾ أك الصؾ، ألف منح الشيؾ يتضمف معرفة بما 
. يمنحيا إلنساف فيك محدكد، كليس مطمؽ

، "عمى قبض الكريـ"، "خالي الكفاض:" كفي الداللة عمى الرجكع بالخيبة ك اإلفبلس تكجد تعبيرات مثؿ -
". ، عمى باب اهلل، عمى فيض الرحمف"خرج مف المكلد ببل حمص

: كمف شكاىد استخداميا

كيقصد أف لدينا فرصة سائحة اآلف لفضح أعماؿ شاركف كعصابتو اإلرىابية أماـ لجنة تقضي  .1
... الحقائؽ

 1كقد تمضي تمؾ المجنة خالية الكفاض ألنيا لف تحصؿ عمى ضالتيا

نياية خزينة كاجييا فريؽ الشعب في مشكاره األخير ىذا : الشعب يخرج مف مكلد البطكالت ببل حمص .2
. 2المكسـ كذلؾ بعد خركجو مف الدكر ربع النيائي

: نشأة تعبيرات اصطالحية جديدة6/   

ما أىمية إنتاج تعبيرات اصطبلحية جديدة؟ كما شركط قبكؿ التعبير االصطبلحي الجديد؟ 

التعبيرات االصطبلحية معمكمات مركزة مكثفة، كىي أداة لئلجماؿ كتكضيح المكقؼ بدقة، كليذا فإف مف 
الميـ إنتاج تعبيرات اصطبلحية جديدة تترجـ المفاىيـ المستجدة، كنمقى القبكؿ عندما تسد حاجة حقيقية، 
كتشرح الفكرة بدقة كبشكؿ أكثر إنجاز كحيكية عما عميو المفردات المنجعة عمى أال تحتكم عمى ما يجرح 

الذم يعني العمميات العسكرية المتفرقة ، كدؿ في البداية " حرب البراغيث"الشعكر العاـ، كذلؾ مثؿ تعبير 
:  عمى العمميات االستشيادية الفمسطينية في اسرائيؿ، ككتب عف ىذا التعبير في الصحافة في مثؿ

                                                           
 .31، ص28/05/2002األىراـ العربي، محمػد حبكشة، .  1

2. www.albayan.co.ae/albayan/2002/06/05ryd.38htm. 
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حرب البراغيث مصطمح جديد لـ يكف شائعا مف قبؿ، استخدمو االسرائميكف عمى استحياء مع تزايد " 
ىجمات كتائب شيداء األقصى كاختبلؼ نكعياتيا ثـ بدأ األمريكيكف استخدامو أخيرا في أفغانستاف لكف 

 .      1يطؿ االسـ غير المعركؼ مصطمحا جديدا يدخؿ مكسكعة العمـك العسكرية عمى يد كتائب األقصى

كتختمؼ اآلراء حكؿ قبكؿ المصطمح اك رفضو حيث يرل بعض المحمميف أنو عمى الرغـ مف اف مصطمح 
 حرب البراغيث ىك تعبير عف العمميات العسكرية المقاكمة المفاجئة التي تضرب في كؿ أنحاء الجسد

اإلسرائيمي مما يصيبو بالترنح كالدكار إال أف المصطمح يبدك غريبا حيف تشبو المقاكمة بحشرة تتغدل عمى 
 2.الدماء البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 22، ص20/02/2002محمػد حمدم، األىراـ العربي، .  1
 .22صالتعبير االصطبلحي في المغة العربية  ىدل فتحي يكسؼ، نفس المرجع، .  2
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. رؤية نقدية لمكتاب:  الثانيبحثالم

. نقد عنوان الكتاب 1-1

فقط بالمختصر، " التعبيرات االصطبلحية"التعبير االصطبلحي في المغة العربية، يمكف أف نقكؿ   
كالعنكاف قديـ ،شائع االستعماؿ، فقد ضمتو المعاجـ المغكية القديمة كالحديثة؛ منيا معجـ التعابير 

 فايد كأيضا التعابير االصطبلحية كالسياقية كمعجـ عربي ليا لدكتكر "كامل وفاء"لدكتكرة ؿاالصطبلحية 
عمي القاسمي، كعنكاف كاف مناسب لمضمكف الكتاب ألنو يسعى إلى دراسة التعبيرات االصطبلحية 

. األصيمة مف تراثنا المغكم

: نقد مقدمة الكتاب 1-2

استيمت المقدمة بالبسممة كمفيـك عاـ عف التعبير االصطبلحي كنشأتو في لمجتمع العربي، ثـ ذكرت 
الفصكؿ الثبلثة األكلى لمكتاب كفي األخير المقدمة ذكرت الفصؿ األخير كالذم ييتـ بالحديث عف 

. مجاالت استخداـ التعبير االصطبلح يفي الصحافة

لـ تذكر اك تشير إلى المناىج أك الدراسات السابقة لـ تكف المنيجية كاممة لـ تنذكر األسباب التي دفعتيا 
: لمتكمـ في ىذا المكضكع كلـ تطرح اإلشكالية إال عندما تحدثت في الفصؿ األكؿ طرحت سؤاليف كىما
أيقدـ تعدد المصطمح الداؿ عمى ىذه الظاىرة برىانا عمى عدـ ثبات المفاىيـ؟ ك إف حدث ىذا أ مف 

الصفة نعت الدراسات العربية كحدىا بيذه الصفة؟ 

أما مف حيث األسمكب الكتاب كاف أدبي كفكرم، سيؿ كمفيـك أفكارىا كاضحة إال بعض الكممات  -
" قكالب كممية"، "مصطمح األكميشييات" "العبارة المصكككة: "كالمصطمحات غامضة منيا كاآلتي

speech formulas " بسمة التحجر." 
يقصد بيا " بميزيف" "المجاعة"شعرة " الشئكف:"ككذلؾ يكجد بعض األخطاء النحكية كالمطبعية منيا -
 ". بنزيف"
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: نقد الدراسات السابقة الموجودة في الكتاب 1-3

 مف المصادر كالمراجع في كتابيا كظفتيا تكظيؼ "ىدى فتحي يوسف عبد العاطي"  لقد استفادت 
متناسؽ كمتسمسؿ لعناكيف بحثيا استعانت أيضا مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كالمصادر 

. األجنبية كمدكنات عربية رتبتيا ترتيبا سميما ألفبائيا

  أما مف حيث نتائج الكتاب جاءت مترابطة مع باقي خطكات البحث كقد أجابت عف اإلشكالية التي
  .طرحتيا

 



 

 

 

 
:      الثالثالفصل

. ب التعبير االصطالحييأنماط ترك
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 األنماط التي تبدأ بالفعل أو ترتكز عميو :المبحث األول

يجب التنبيو في البداية عمى أف تمؾ األنماط سيراعي فييا العناصر االصطبلحية فقط، أما العناصر غير 
. االصطبلحية التي تتنكع حسب السياؽ كتعد أماكنيا حرة المؤل فإنيا ال تكضع في تمؾ األنماط

 . طفح الكيؿ، فاض الكيؿ:فاعل+ فعل .أ 

عمؽ األميف العاـ المساعد لشؤكف فمسطيف في الجامعة السفير سعيد كماؿ عمى استخداـ الفينك : " مثاؿ
  1لقد طفح الكيؿ: بقكلو

 . أكمت القطة لساف فبلف:مفعول بو+فاعل+فعل . ب
 :التعبير يقصد بو الصمت خجبل أك خكفا كشاىده -

أكمت أما لجاف حقكؽ اإلنساف التي كانت مثؿ الشعنكنة التي تصرخ عند سماع أم أنيف في العالـ فقد "
" ، كلـ تعد تكجد جمعية كاحدة غربية أك عربية نسمع ليا صكتا كاضحاالقطة لسانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 95-90، ص(1)ىدل فتحي يكسؼ، التعبير االصطبلحي في المغة العربية، ط. 
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 :األنماط التي تعتمد عمى االسم أو تبدأ بو: المبحث الثاني

 :النمط الذم يتألؼ مف جممة إسمية كاممة كصكره .أ 
 عنؽ فبلف في قبضة فبلف، أك رقبتي تحت يد فبلف، كشاىده في لغة : (شبو جممة)خبر+ مبتدأ

 : الصحافة

كيتفرع عف ىذا النمط صكرة يتألؼ فييا التعبير ." عنؽ المنظمة الدكلية في قبضة األمريكييف"
 :االصطبلحي مف جممة تشتمؿ عمى 

: في مثؿ (عنصر غير اصطبلحي)اسـ مجركر+حرؼ جر+مبتدأ مؤخر

 1" فعمى السالم السالم فمادامت غطرسة القكة اإلسرائيمية قد صمت آذانيا : " عمى كذا السبلـ كشاىده

  الرب كاحد كالعمر : خبر+مبتدأ +(يعطؼ جممة عمى جممة)حرؼ عطؼ+ (نكرة)خبر + (معرفة)متبدأ
 .كاحد

 2 ""الرب واحد والعمر واحد" كبعد تردد قررنا الذىاب ؼ " 

  أذف :" خبر شبو جممة + مبتدأ  + (يعطؼ جممة عؿ جممة )حرؼ عطؼ+ خبر شبو جممة +مبتدأ
 :كشاىده" مف طيف كأذف مف عجيف

المشكمة حادة كأذف كزير الصحة مف طيف كاألخرل مف ... نقص األننسكليف يغتاؿ ستة مبلييف مصرم "
 3."عجيف ك أعانو اهلل

كثرة الطياة "كيظير التعبير االصطبلحي في شكؿ جممة ترد عمى سبيؿ الجكاية  داخؿ الكبلـ مثؿ تعبير
: داخؿ الشاىد التالي" تفسد الطبخة

رفضكا أف يككف ألكركبا أك حتى لمكسكك أم دكر في عممية السبلـ تأكيدا لمقكلة سيىء الذكر نيتانيا "
  4"" كثرة الطياة تفسد الطبخةىك

: تعرب" كثرة الطياة تفسد الطبخة" حيث إف الجممة 
                                                           

1 محمػد حبكشة35ـ ص06/04/2002 األىراـ العربي . 
 . فبلح سبلمة20ـ ص 16/03/2002األىراـ العربي.  2
.  خالد منتصر15ـ ص21/01/2002 صكت األمة . 3
 . غزة ككاالت األنباء8ـ ص 05/02/2002األىراـ .  4
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. عمى آخر الجممة منع مف ظيكرىا حركة الحكاية بدال مجركرا بكسرة مقدرة

: كتستخدـ في تنكيعات كثيرة بمعناىا االصطبلحي في نحك" الطبخة"كتؤخذ الكممة المحكرية في التعبير 

أما الطبخة التي تطبخيا إسرائيؿ فقد عز ...الطبخة الجديدة ىي إيراف كقد بدأت ىذه الطبخة منذ أسابيع" 
عمى أمريكا أال تسيـ فييا كىكذا نجحت مبلعيب شيحة كتابعو قفة في إعداد الطبخة كتمت دعكة الجميع 

    1. "تشجع عمى األكؿ المشكمة كميا أف رائحة األكاذيب في الطبخة ال...لمطعاـ

كردت في الشاىد خمس مرات، ككانت مبتدأ في األكلى، كبدال في الثانية، كمبتدأ في " الطبخة"ككممة 
. اسما مجركر في الخامسة الثالثة، كمضافا إليو في الرابعة، ك

. خبر محذكؼ+ مفعكؿ معو+ كاك المعية+مبتدأ 

. رجمو كالقبر

. مبتدأ: رجمو

. كاك المعية حرؼ مبني: ك

. مفعكؿ معو منصكب كالخبر محذكؼ تقديره متبلزماف: القبر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . أحمد بيجت2ـ ص20/02/2002األىراـ  . 1
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 األنماط التي تبدأ بحرف الجر: المبحث الثالث

 :  النمط الذي يؤلف فيو التعبير االصطالحي جزءا من جممة وصورة1-1

عمى رأسو ريشة : (نكرة)مبتدأ مؤخر+ (شبو جممة متعمؽ بمحذكؼ خبر)جار كمجركر : الصورة األولى
: كشاىده

لـ يعد أحد يرل، أك يسمع، أك يحس، أك يقرأ، أك يتألـ، أك حتى يغصب، أك يمتعض، أك يتأفؼ كلك " 
 1" اسمو شاركف عمى رأسو ريشةلمحظات معدكدة لمجازر رجؿ كاحد في العالـ 

. في محؿ جر صفة" عمى رأسو ريشة" كالجممة االسمية 

. ىكشر البد منو: (جممة اسمية )صفة +  اسـ :الصورة الثانية

. (عنصر غير اصطبلحي ). ضمير منفصؿ مبني في محؿ رفع مبتدأ: ىك

. خبر المبتدأ المرفكع بالضمة: شر

. ال النافية لمجنس حرؼ مبني ال محؿ لو مف اإلعراب: البد

اسـ ال النافية لمجنس مبني في محؿ نصب : بد

" شر"في محؿ رفع صفة ؿ" البد منو" كالجممة" بد"جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر : منو

أف الكثير مف أعضاء الحككمة بدءا مف رئيسيا ال يعتقدكف في أكركبا، كيتحممكنيا " مف شكاىد استعمالو 
 2.ويعتبرونيا شرا البد منوقسرا، كعمى مضض 

: يشبو التعبير السابؽ حيث إنو يعد جزءا مف جممة كيتألؼ مف" ثكر ىائج في محؿ لبيع الخزؼ" كتعبير

كشاىده  (شبو جممة)صفة  + (اسـ مفرد)صفة + اسـ 

 

                                                           
1  عزت السعدني3ـ ، ص30/10/2004 األىراـ ،. 
2  رسالة ركما مصطفى محمكد عبد اهلل7ـ، ص 12/01/2002 األىراـ ،. 
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اعتبرت صحيفة ىاآرتس اإلسرائيمية أف شاركف ىك األسكأ بيف الثبلث في الجانب األمني كقالت لقد كاف " 
 1. " كراح يحطـ كؿ شيءثور ىائج في محل لبيع الخزفىك األسكأ عمى اإلطبلؽ حيث إنو تحكؿ إلى 

. اسـ مجركر: ثكر

. صفة مجركرة: ىائج

. جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ صفة الثكر: في محؿ

. جار كمجركر: لبيع

. مضاؼ إليو: الخزؼ

. اسـ مجركر+ حرؼ جر+ مضاؼ إليو+  اسـ :الصورة الثالثة

 2."كربما مف باب ذر الرماد في العيكف تبنت الجمعية المبادرة المصرية: " ذر الرماد في العيكف

 )جممة فعمية+ حرؼ عطؼ + (صمة المكصكؿ )جممة فعمية+ اسـ مكصكؿ + اسـ:الصورة الرابعة
. كؿ مف ىب كدب: (معطكؼ

بينما لـ يفكر المثقفكف العرب في إعبلف مكقؼ يجتمع عميو نصؼ ذلؾ العدد في الدفاع عف حقكؽ " 
 3"األمة ككرامتيا التي أصبحت تداس صباح مساء تحت أقداـ كؿ مف ىب كدب

 (صمة المكصكؿ)جممة فعمية+اسـ مكصكؿ+اسـ: كقريب مف ذلؾ أف تتككف الصكرة مف

القشة التي قصمت ظير البعير، الدجاجة التي تبيض ذىبا، الغريؽ الذم يتعمؽ بقشة، ركحؾ التي 
: كصمت إلى أنفؾ كشكاىد ىذا النمط

 كقد كشفت عف األحماؿ الثقيمة ىي القشة التي قصمت ظير البعيرفي الحقيقة أف السحابة السكداء "  .أ 
 4" في ىكاء القاىرة 

                                                           
1. www.ahram.org.eg/archive/2002/02/18/arab7.htm  

 . ، محمػد حمدم16ـ، ص16/03/2002األىراـ العربي .  2
. ، فيمي ىكيدم11، ص19/02/2002 األىراـ . 3
. ، كجدم رياض10، ص02/10/2004 األىراـ . 4
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دجاجة البنتاجون التي يمكن فيك يمثؿ ... كضعو ريتشارد بيرؿ بالقرب مف عش الصقكر األمريكية . "ب
 1"أن تبيض ذىبا 

إذا كنت تتضايؽ مف الضكضاء عميؾ أف تمقي بنفسؾ كسطيا كاستسمـ ففييا عبلج ألعصابؾ . " ج
 2" المشدكدة كنظرتؾ الضيقة، كركحؾ التي كصمت إلى أنفؾ، جرب

. مضاؼ إليو+ظرؼ + اسـ :الصورة الخامسة

: ضربات تحت الحزاـ، شاىده

 3. "والضربات القذرة تحت الحزامنتحمؿ في سبيميا المطاردة كالمراقبة كالتشيير، " 

 .قيد شعرة- قيد أنممة+مضاؼ إليو+ ظرؼ: الصورة السادسة

اإلجراءات التي اتخذت لصالح الفبلحيف كالبرجكازية الصغيرة تـ تنقيتيا أيضا كبحيث تصب في " .أ 
 4" غنو قيد أنممةالنياية لمصمحة النظاـ القائـ كالتخرج 

 5."الكفد لـ يحط قط قيد شعرة عف برنامجو األصمي: "مثاؿ

مضاؼ إليو +مضاؼ إليو+ ظرؼ:الصورة السابعة

: بعد خراب مالطة

  6"كلـ نشاىد فريقنا يصؿ لمرمى الكاميركف إال بعد خراب مالطة كلكال الستر لخرجنا بفضيحة" 

:   بيف شقي الرحى

                                                           
 .، رشا عامر73ـ، ص03/05/2003األىراـ العربي .  1
 .أنيس منصكر. 36ـ، ص07/03/2002األىراـ .  2
. ، عادؿ حمكدة3ـ، ص04/02/2002 صكت األمة . 3
. ، لبيب يكناف رزؽ7ـ، ص15/01/2002 األىراـ . 4
. ، لبيب يكناف رزؽ7ـ، ص31/01/2002 األىراـ . 5
 .، يكسؼ محمػد16ـ، ص11/02/2002 صكت األمة . 6
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لكف اغتياؿ إسماعيؿ أبك شنب كضع السمطة الفمسطينية سكاء الرئيس ياسر عرفات أك رئيس الكزراء " 
 1."محمكد عباس أبك مازف بيف شقى الرحى

: مضاؼ إليو+  مضاؼ إليو+ مضاؼ إليو+ظرؼ:  كقريب مف ىذه الصكرة أف يتككف التعبير مف

: عكس اتجاه عقارب الساعة

 2." يعمل عكس اتجاه عقارب الساعةأـ أف أصحاب العقكؿ سيحذركف مف التطرؼ الشاركني الذم " 

: الصورة الثامنة

: صفة+ مضاؼ إليو+ ظرؼ

: خمؼ األبكاب المغمقة– فكؽ صفيح ساخف 

 3"انتخابات سموحة فوق صفيح ساخن"  .أ 
 4. " كأخطرىا مايجرم كراء األبكاب المغمقة... عمى القيادة الفمسطينية أف تراجع مكاقفيا"  .ب 

 :معطكؼ+ حرؼ عطؼ+مضاؼ إليو+ ظرؼ : لصورة التاسعةا

 5"كيؼ تعيش الجالية العربية بيف سنداف السياسة كمطرقة األمف : " بيف السنداف كالمطرقة

: كقريب مف ىذه الصكرة التركيب التالي

مضاؼ إليو + معطكؼ+حرؼ عطؼ + مضاؼ إليو+ ظرؼ

فينا بين إف المشاركة العربية في معرض فرانكفكرت لف تغير كجية نظر اآلخريف : " بيف عشية كضحاىا 
 6."عشية وضحاىا

                                                           
. ، ىاني بدر الديف16ـ، ص30/08/2003 األىراـ العربي، . 1
. ، إبراىيـ نافع36ـ، ص19/01/2002 األىراـ . 2
 .قدرية عمى. 17ـ، ص04/03/2002صكت األمة، .  3
. ، زكريا نيؿ11ـ، ص23/10/2004 األىراـ . 4
. ، عبد الفتاح يكنس74ـ، ص23/02/2002 األىراـ العربي . 5
 .، جماؿ الشاعر12، ص16/11/2004األىراـ .  6
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محمك سر  :فاعل+ فعل+ مفعول بو : الصورة العاشرة

نستمع إلى اإلذاعات األخرل كالشاشات النائية، كنقارف بيننا كبينيـ، كنمـك أنفسنا كنندـ، كنمكميا كال نندـ " 
  1 "في حالة محمك سرفنحف 

 غارؽ حتى أذنيو، سيؼ عمى رقبة فبلف: اسـ مجركر+ حرؼ جر+ اسـ : الصورة الحادية عشر

كىك غارؽ حتى أذنيو في العمميات - قائد شرطة القدس- منذ اليـك األكؿ لو في ىذا المنصب"  .أ 
 2."االستشيادية مف كؿ حدب كصكب

يبدك طكؿ المدة كما لك كاف سيفا معمقا عمى رقبتو فإذا تاب كمشي عمى الطريؽ المراد كليس " .ب 
 3."عمى الصراط المستقيـ

-حمقة في أذنيو-التي صدرت بيا الكاتبة عممياأف يضع العبارة - كأرجك أال نثقؿ عميو- عميو أيضا"  .ج 
"4 

. شبو جممة متعمقة بالفعؿ كضع ال محؿ لو مف اإلعراب" " في أذنيو"حاؿ ك "حمقة "ك

  :(تعبير سياقي)سمف عمى عسؿ

كبالطبع ىذا التجمع الذم بدا اقتصاديا مف حيث الشكؿ عكس مضمكنا سياسيا أف السكؽ كتمة كاحدة، " 
 5."كأف رمكز السكؽ سمف عمى عسؿ كىك ما عبر عنو رئيس ىيئة سكؽ الماؿ

 في مكاجية حرب شاركف الجارية تقاتؿ كتائب المقاكمة الفمسطينية الجناح العسكرم:"كتفا إلى كتؼ
 كيدؿ التعبير عمى المفاعمة 6." لمجبية الديمقراطية كتفا إلى كتؼ مع األجنحة العسكرية لمفصائؿ األخرل

: كيعرب كالتالي

. حاؿ منصكبة بالفتحة: كتفا
                                                           

 .، أنيس منصكر31ـ، ص25/02/2002األىراـ .  1
 .فمسطيف فبلح سبلمة26ـ، ص02/02/2002 األىراـ العربي  .2

. ، نبيؿ عمر4ـ، ص18/03/2002 صكت األمة . 3
. ، عاطؼ الغمرم27ـ، ص26/01/2002 األىراـ . 4
.  ، نجبلء ذكرم16ـ، ص23/10/2004 األىراـ . 5
. ، إليامي المميجي17، ص20/04/2002 األىراـ العربي 6
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. جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ صفة في محؿ نصب: إلى كتؼ

". متساكييف" مع صفتيا يمكف تأكيميا بمشتؽ (كتفا)الحاؿ 

 :مضاؼ إليو+ اسـ مجركر+حرؼ جر+اسـ  :الصورة الثانية عشر

لكنيا بعد أف تكتمؿ المسيرة سكؼ تككف أقرب مف حبؿ الكريد فقد كاف ىذا ىك : " أقرب مف حبؿ الكريد
 1."الحاؿ مع كؿ خطكات التقدـ

اسـ + حرؼ عطؼ +  اسـ:الصورة الثالثة عشر

 :لؼ كدكراف، خيار كفاقكس، لحما كدما، العصا كالجزرة، حياة أك مكت

 أك دون لف ودورانالميزة التي تحسب دكما لمكتاب الكبار كىي االشتباؾ الحار مع القضايا المتفجرة " 
 2"إمساؾ العصا مف المنتصؼ

كشكاىد ىذا " أكثر مف: "أك ما يشبييا مثؿ"مثؿ"أف يرد التعبير عمى تقدير كممة : الصكرة الرابعة عشر
: النمط

 3"يوسف بن يعقوب... منيا براءة الذئب من دم الفتى إذف ىك برمء " .أ 
أكثر من نستيمؾ الكارت في مكالمات فارغة أك في االتصاؿ بشركات المسابقات التي أصبحت " .ب 

 4."اليم عمى القمب

: كالشكاىد"مثؿ"كقد يأتي ىذا النمط مع كجكد كممة 

 أو العقدة في يقف مثل العمقة في الزوركاف االتحاد السكفيتي عمى اعتبار أنو فتكة الناس الغبلبة "
 5"المنشار

                                                           
. عبد المنعـ سعيد/، د25ـ، ص16/03/2002 األىراـ العربي، . 1
. ، محمػد بركات83ـ، ص23/02/2002 األىراـ العربي، . 2
. 73ـ، ص02/02/2002 األىراـ العربي، . 3
. ، نجاح الصاكم8ـ،ص28/01/2002صكت األمة، .  4
. ، عاصـ حنفي2ـ، ص28/01/2002 صكت األمة، . 5
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:  أف تتكالى ثبلثة أسماء دكف رابط ظاىر مثؿ:الصورة الخامسة عشر

: لمداللة عمى الفكضى في نحك" سمؾ لب تمرىندم"

   1"كؿ ما نسمعو ليس لو طعـ أكلكف أك رائحة بؿ ىك أشبو بالمثؿ سمؾ لبف تمر ىندم" 

: الصورة السادسة عشر

: التراكيب الوصفية

الرجؿ المريض - كتاب مفتكح- اإلسطكانة  المشركخة- األبكاب الخمفية–القطة المغمضة - البطة العرجاء
: ، كشكاىد ىذا النمط

يخرج العالـ العربي مف الييمنة األمريكية التي ترم أف العرب ىـ الرجؿ المريض في القرف الحادم "  .أ 
 2"كالعشريف

تحريض المنظمة الدكلية لمذرة عمى تجريد  إيراف مف نشاطيا النككم لتصبح مثمنا قطة مغمضة "  .ب 
  3"تحكؿ حتى محطة الضبعة النككية السممية إلى منتجع سياحي

: الصورة السابعة عشر

: التراكيب اإلضافية

حجر - السمطاف حجر عثرة– تنابمة - عنؽ الزجاجة- بالكف اختبار- سفينة نكح- حصاف طركادة
جراب الحاكم أشجار - طاقة القدر- أضعؼ اإليماف-  كباس فداء- سابع أرض- سحابة صيؼ- الزاكية
. جميز

 4"المسألة تشبو جراب الحاكم فبيف كؿ فترة كأخرل يتـ إخراج أسماء معينة"  .أ 
 5"بعضنا خسؼ بو سابع أرض ككصمو بكؿ نقيصة "  .ب 

                                                           
. 12ـ، ص26/08/2001 الجميكرية، . 1
 . ، عزت السعدني3، ص16/10/2004األىراـ، .  2
 .إلياـ المميجي– ، ميدم مصطفى 22ـ، ص03/05/2003 األىراـ العربي ، . 3
. ، سكزم الجنيدم20ـ، ص23/02/2002 األىراـ العربي . 4

. ، نبيؿ عمر12ـ، ص21/01/2002صكت األمة ، . 5
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  1"إف نشر األسماء كاف بمثابة بالكنة اختبار لدقة االختيار أك كاف نكعا مف االستفتاء عمييا"  .ج 

: الصورة الثامنة عشر

: ترتكز عمى كممات مفردة تستخدـ بشكؿ اصطبلحي كتدخؿ في نسيج الجمؿ بحرية تامة

. السبنسة- السراب- الفخ- كعكعة– الشماعة - الككسة- أك طاكسية- طاككس– الشككة 

 2"قد نكره نظرية المؤامرة كنسخر منيا ألنيا شماعة العاجز الكسكؿ"

في قطار الصحافة ركبنا جمست في السبنسة فقد كنت دكما أؤمف بضركرة صعكد السبللـ مف أكليا "
  3"كلكنيا رفضت منطقي

: األنماط التي تبدأ بحرف جر- 1-2

 :اسـ مجركر+حرؼ جر  -1

: عمى الرؼ، كشكاىد االستخداـ- لمركب-حتى النخاع- حتى أسنانيا- عمى ببلطة- عمى الحديدة

كألف الجميع يشترككف في صفة كاحدة أنيـ مصريكف حتى النخاع كفي ىدؼ كاحد ىك مصمحة مصر " 
   4"كالناس في مصر

 :صفة+اسـ مجركر+ حرؼ جر -2

عمى صفيح ساخف، حتى النفس األخير، بدـ بارد 

رجاؿ األعماؿ يعيشكف عمى صفيح ساخف كمابيف حالة الرككد االقتصادم كالتعثر المادم يحاكؿ " 
 5."الجميع البحث عف طريؽ لمخبلص

                                                           
 .، محمكد محيي4ـ، ص11/10/2004 صكت األمة، . 1
. ، نبيؿ عمر6ـ، ص02/11/2004 األىراـ . 2
. ، ممحؽ الجمعة دينا رياف5ـ، ص12/04/2002 األىراـ . 3
، عزت السعدني 3ـ، ص18/09/2004 األىراـ. 4
. ، جابر القرمكدم34ـ، ص20/04/2002 األىراـ العربي، . 5
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تقصؼ الطائرات كالمدفعية كالصكاريخ مدف آىمة بالسكاف كتقتؿ بدـ بارد األطفاؿ كالنساء كالشيكخ بحجة " 
 1."مطاردة كتصفية اإلرىابييف

 :مضاؼ إليو+ اسـ مجركر+ حرؼ جر  -3

بجرة قمـ - عمى باب اهلل- عمى فيض الرحمف- عمى كؼ عفريت- مف عرؽ جبينو- بربطة معمـ
: كشكاىده

 2"لؾ أف تتخيؿ المنظر المسخرة كالعائبلت بربطة معمـ جالسة عمى المقاىي كسط دخاف الشيشة"

 3"كتتخمي عنيا بجرة قمـ... قررت التراجع عف االتفاقية التي كقعت عمييا"

: اسـ مجركر+ حرؼ جر+  اسـ مجركر +حرؼ جر  -4

 .مف اليد إلى الفـ- مف األلؼ إلى الياء- عمى طبؽ مف ذىب

 4" من األلف إلى الياءعرفاتكؿ ما كرد برأس الرئيس "  . أ
عمى طبق من تصكر أنيـ جميعا لف يخرجكا مف كامب ديفيد غبل كقد قدمكا لو نجاحا سياسيا "  . ب

 5"فضة
 : اسـ معطكؼ+حرؼ عطؼ+اسـ مجركر+حرؼ جر -5

بالطكؿ كالعرض - عمى قدـ كساؽ- عمى الحمكة كالمرة

 6."كقيؿ إنو كاف يعيش حياتو بالطكؿ كالعرض في ببلد بعيدة ال تضع حدكدا عمى أم شيء" .أ 

 

                                                           
. ، داكد فرحات9ـ، ص26/09/2004 األىراـ، . 1
. ، إبراىيـ حجازم19ـ، ص04/01/2002 األىراـ، . 2
 .، عاصـ حنفي18ـ، ص11/03/2002صكت األمة، .  3
. ، فيصؿ أبك خضرا10ـ، ص23/11/2004 األىراـ، . 4
 .، عادؿ حمكدة3ـ، ص11/03/2002صكت األمة، . 5

. ، عادؿ حمكدة3ـ،ص04/03/2002 صكت األمة، . 6
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ال يخفي أف العمؿ يجرم عمى قدـ كساؽ في مؤسسات دكلية المتبلؾ عشرة بنكؾ في سبع دكؿ " . ب
 1."إفريقية

كالحجر أك : تمييز+معطكؼ عمى محؿ شبو الجممة + حرؼ عطؼ+اسـ مجركر+ حرؼ جر  -6
أشد قسكة 

يا لفظاعة القمكب ...حادثة ىي األكلى مف نكعيا في التاريخ العربي تتـ تسكية األجساد باألرض" 
 2"كالحجر أك أشد قسكة...

. جارككمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر لمبتدا محذكؼ التقدير قمكب كائنة كالحجر: كالحجر

حرؼ عطؼ : أك

. معطكؼ عمى خبر المبتدأ المحذكؼ مرفكع بالضمة: أشد

. تمييز منصكب: قسكة

 .(مضاؼ إليو)ضمير+ اسـ مجركر+ حرؼ جر+ حرؼ عطؼ+ ضمير + حرؼ جر -7

: عمى كعمى أعدائي 

ماذا يفعؿ ... لقد قامكا المحتؿ بما لدييـ مف إمكانات إف عدكىـ يممؾ سبلحا مف أسمحة الدمار الشامؿ"
 3.ولينيدم المعبد عمي وعمى أعدائيالفمسطينيكف ؟إنيـ يتحكلكف إلى تفجير أنفسيـ 

: مف اليسير اآلف بعد استقراء تمؾ النماذج أف نخرج ببعض النتائج كلعؿ أىميا

 .كجكد صكر متنكعة ألنماط  تركيب التعبير االصطبلحي المعتمدة عمى األفعاؿ .1
يظير الفعؿ في ىذه األنماط غير مصحكب بحرؼ جر في كثير مف األنماط، كقد يظير مصحكبا  .2

 .بحرؼ جر أحيانا
 .الفعؿ في ىذه األنماط متعد لمفعكؿ كاحد غالبا، كقد يتعدل لمفعكليف كقد يأتي الزما .3

                                                           
 .ـ، ص، سعيد عبد الخالؽ18/09/2004 األىراـ، . 1
. ، فبلح سبلمة50ـ، ص04/05/2002األىراـ العربي،  . 2
. ، أحمد بيجت2ـ، ص23/02/2002 األىراـ،. 3
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 .يشكؿ التعبير االصطبلحي في النمط االسمي جمبل كاممة في بعض األحياف .4
 .تأتي التعبيرات االصطبلحية في النمط االسمي لتمثؿ جزءا مف جممة غالبا .5
. اعتمدت األنماط الحرفية عمى أف تصدر بحرؼ جر كىي أنماط قميمة .6
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 المصادر الدينية   :  المبحث األول

عرضت في الفصؿ السابؽ لمبحث يعني يرصد أنماط تركيب التعبير االصطبلحي، تمؾ األنماط التي 
تنكعت تنكعا يعكس مركنة المغة، كثراءىا كاف طفا عمى السطح أحيانا بعض مظاىر إحبلؿ المغة العامية 

 .محؿ المغة الفصحى

نحظى بمناىؿ كثيرة تنمى لغتنا، ك تمدىا بمخزكف كافر مف التعبيرات -أىؿ المغة العربية-      كلما كنا
بفركعو " المصدر الديني"االصطبلحية فمقد رأيت أف أعرض في ىذا الفصؿ ألحد ىذه المناىؿ، كىك

المتعددة، فعندما ننعـ النظر في التعبيرات االصطبلحية التي تنتشر في االستخداـ اليكمي، كعند محاكلة 
ردىا إلى مصادرىا، فسنجد جزءا منيا ينتمي إلى القرآف الكريـ، كآخر ينتمي إلى الحديث النبكم الشريؼ، 
فضبل عف تمؾ التي تكشؼ عف أثر الديانة المسيحية، كالديانة الييكدية، كستنتسب بعض التعبيرات إلى 
االستخدامات التراثية، كسنعثر عمى أخرل مكلدة دعت إلييا أساليب الحياة الحديثة، كما أف شطرا مف 

التعبيرات يرجع إلى مصادر أجنبية، شأف لغتنا في ذلؾ شأف كؿ المغات تنتظـ مخزكنا كاسعا مف 
 .   التعبيرات االصطبلحية التي يجتيد المغكيكف في تأصيميا

 :كبالنظر إلى فئات التعبيرات االصطبلحية الدينية نجدىا تتمثؿ في

 .التعبيرات مقتبسة مف القرآف الكريـ .1
 .تعبيرات مأخكذة مف الحديث النبكم الشريؼ .2
 .تعبيرات تتصؿ برمكز دينية غير إسبلمية .3
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 :التعبيرات المقتبسة من القرآن: المبحث الثاني

 :قمكب كالحجارة

ف مف الحجارة لما يتفجر ثـ قست قمكبكـ مف بعد ذلؾ فيي كالحجارة : "قاؿ تعالى أك أشد قسكة كا 
ف منيا لما  ف منيا لما ييبط مف خشية اهلل كما اهلل بغافؿ  يشّقؽمنو األنيار كا  فيخرج منو الماء كا 

 1".عما تعممكف

إنما أراد ... الصبلبة كالشدة كاليبس كىي عبارة عف خمكىا مف اإلنابة كاإلذعاف آليات اهلل تعالى : "كالقسكة
 2" اهلل تعالى أف فييـ مف قمبو كالحجر كفييـ مف قمبو أشد مف الحجر فالمعنى ىما فرقتاف

يرتبط مجاؿ " القمب"أك قمكب قدت مف حجر نجد أف كممة " قمب حجر"أك " قمكب كالحجارة" في تعبيرات 
استخداميا األصمي بالكائف الحي مف حيث إف القمب عضك عضمي أجكؼ، يشكؿ جزءا مف جسـ أم 

 أك مركز الشعكر كقد اقترنت كممة القمب بأخرل ترتبط داللتيا 3"يعبر بالقمب عف العقؿ"كائف حي، كما 
، كاستند في "القسكة"كنقؿ معناىا إلى " الحجر"، ككسع ىذا االقتراف مف معنى كممة "الحجر"بالجماد كىي

ذلؾ إلى أساس نفسي لدل أفراد البيئة العربية القديمة يربط الصخر بالشدة ك الجمكد، كمف ثـ القسكة، 
كبيذا اتضحت الداللة مف خبلؿ التشبيو الذم نقمنا مف المعنى المجرد لقسكة القمب إلى ما ىك محسكس 

بمغتو  مممكس متمثبل في الحجر الصمد كما ىك أشد منو، كباستحالة المعنكم إلى صكرة محسكسة ندرؾ ما
ل ذلؾ مف بعد ىذه القمكب عف الرحمة، ؿ عكما يترتبتمؾ القمكب مف قسكة لـ تبمغيا الحجارة الصمدة، 

.. كالشفقة

 :  التعبيركمف شكاىد استخداـ ىذا 

بالفظاعة ... تتـ تسكية األجساد باألرض ... حادثة ىي األكلى مف نكعيا في التاريخ العربي " -1
  4." كالحجر أو أشد قسوة.. القموب 

                                                           
1  (74)اآلية البقرة سكرة. 

2
. 499، 01/498الجامع ألحكاـ القرآف : القرطبي . 

. المساف قمب: ابف منظكر.  3
. ، فبلح سبلمة50ـ، ص04/05/2002:  األىراـ العربي. 4
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يستعد شاؤكؿ مكفاز خبلؿ شيريف لترؾ منصبو في رئاسة األركاف اإلسرائيمية حيث يستعد لتشكيؿ " -2
حزب سياسي يخكض  مف خبللو الترشيح لرئاسة الحككمة اإلسرائيمية، كالسير عمى نيج أستاذه 

 1"مغامر صمب كعقؿ إنو يممك قمبا حجركمعممو األكؿ شاركف الذم قاؿ عنو ذات يـك 

: دخل البيت من بابو

 مف مطامح كىك مف إليو    يساؽ التعبير عند الحديث عمف سمؾ الطرؽ الشرعية في تحقيؽ ما يرنك 
يسألكنؾ عف األىمة قؿ ىي مكاقيت لمناس كالحج كليس البر بأف تأتكا البيكت مف ظيكرىا : "قكلو تعالى

"  اهلل لعمكـ تفمحكفكاتقكا وأتوا البيوت من أبوابياكلكف البر مف اتقى 

إذا حجكا كعادكا ال يدخمكف مف أبكاب بيكتيـ، فإنيـ كانكا إذا أىمكا "كنزلت اآلية في األنصار الذيف كانكا 
ك قد قيؿ إف اآلية خرجت مخرج ... بالحج أك العمرة يمتزمكف شرعا إال يحكؿ بينيـ ك بيف السماء حائؿ

التنبيو مف اهلل تعالى أف يأتكا البر مف كجيو، كىك الكجو الذم أمر اهلل تعالى بو فذكر إتياف البيكت مف 
 2".أبكابيا مثبل ليشير بو إلى أف نأتي األمكر مف مأتاىا الذم ندبنا اهلل تعالى إليو

    فاآلية الشريفة مثمت حاؿ مف يحيد عف الطريؽ المستقيـ بحاؿ مف ترؾ باب البيت، كذىب يمتمس 
دخكؿ البيت بتسمؽ جداره، كفي ذلؾ دعكة لمباشرة األمكر مف كجكىيا البلئقة ، كقد ضاؽ معنى التعبير 

بمركر الزماف، كطرأ عميو التخصيص الداللي إذ يكاد يككف التعبير السابؽ في استخدامنا المعاصر لصيقا 
: بسياقات الحديث عف الزكاج، كمف شكاىد استخدامو

 ليا رؤيتو، كحبذا أف كما تتاحىنا يأتي الخاطب البيت مف بابو، كيتقدـ إلى أىؿ الفتاة كيتاح لو رؤيتيا " 
 3..."يتـ ذلؾ مف غير أف تعمـ الفتاة بذلؾ رعاية لمشاعرىا

: الركن

ة  ػػػػػػػػػػػػػالعشيرة كالمنع:" كمراد لكط بالركف 4«آكم إلى ركف شديد قاؿ لك أف لي بكـ قكة أك »:    قاؿ تعالى

                                                           
 .، أشرؼ العشرم18ـ، ص20/04/2002: األىراـ العربي . 1
. 01/829الجامع ألحكاـ القرآف :  القرطبي . 2

3
.  Islam on linek.net/fatwa/arabic/fatwa display 4/11/2001.  

4
 .80 سورة هود اآلية . 
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ك فبلف ركف مف أركاف قكمو أم شريؼ مف  "1"كقاؿ محمػد بف عمرك الثركة الكثرة كالمتعة... بالكثرة 
 2".أشرافيـ

       كاتخذت كممة الركف حديثا لقبا كاسما لرتبة عسكرية كبيرة، فبل شيء أدؿ عمى حاؿ مف اعتمد عمى 
مف يتمتع بالمعنة، كالعزة، كالقكة مف تشبييو بمف استند إلى ركف جبؿ راسخ، فإف كانت األرض بما حكت 

التي تنتمي إلى الحقؿ الداللي " الركف"قد تثبتت بالجباؿ فإف تثبيت فرد كاحد أمر ىيف، ىذا يعني أف كممة 
الخاص بالجماد قد اتسع معناىا كنقؿ إلى معنى مجرد كىك العز كالمنعة كاعتمد ىذا النقؿ عمى النظر 

. إلى الجبؿ في العقمية العربية بكصفو رمزا لمصمكد كالثبات

: لغرض في نفس يعقوب

حاجة في  كلما دخمكا مف حيث أمرىـ أبكىـ ماكاف يغني عنيـ مف اهلل مف شيء إال »: مف اآلية الكريمة
نو لذك عمـ  لما عممناه كلكف أكثر الناس ال يعممكفنفس يعقوب  . « قضاىا كا 

 أم خشية العيف، أك شفقة عمييـ مف أف يرل تجمعيـ، كقكتيـ فيبطش بيـ، ففي التعبير عف الغرض 
 مف جيمت أسبابو، نناظر بيفحيث " حاجة في نفس يعقكب: " الخفي أك عف سبب غير المعركؼ يقاؿ

 يفصح عف السبب فكأف يعقكب أصبح عمما عمى كؿ إفكبيف يعقكب بجامع الخفاء إذ نصح أبناءه دكف 
. يدع كيسمى تحكيؿ الداللة مف الخاص إلى العاـ تعميـ أك تكسيع الداللة مف ال يبدل تفسيرا لما يأتي أك

: كشاىده

      3" ولغرض في نفس يعقوبالقيادات الرديئة في كؿ الحاالت تأتي بقرار إدارم "  .1

: انحمت عقدة لسانو

 4" يفقيكا قكلي27كاحمؿ عقدة مف لساني" : من قولو تعالى

كاحمؿ عقدة مف لساني يعني العجمة التي كانت فيو مف جمرة النار التي أطفأىا سيدنا مكسى في فيو " 
 6".كقيؿ إف تمؾ العقدة حدثت بمسانو عند مناجاة ربو ... 5كىك طفؿ 

                                                           
1
 .04/3397الجامع :  القرطبي. 

2
 .اللسان ركن:  ابن منظور . 

. ، حسف عامر8ـ، ص11/02/2002 صكت األمة . 3
.  27،28طو اآلية سكرة  . 4
.  اإلشارة ىنا لقصة سيدنا مكسى مع فرعكف عندما عبث بمحية فرعكف كىك مايزاؿ طفبل، كشأنيا معركؼ. 5
. 05/4353الجامع :  القرطبي. 6
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 :تعبيرات اصطالحية مأخوذة من الحديث النبوي الشريف:  المبحث الثالث

  لسنا بحاجة لمحديث عف مكانة الحديث النبكم الشريؼ في نفكس المسمميف، بؿ يكفي أف نشير 
الحتياجنا إليو في شئكف حياتنا كافة، بما جعؿ العمماء يتكفركف عمى دراستو استجبلء لما بو مف أحكاـ، 

برازا لببلغتو  .الخ....كتنبييا عمى ما بو مف مبادئ، كا 

كلقد انتشر استخداـ التعبيرات االصطبلحية المقتبسة منو، كتستخدـ في عديد مف المجاالت الداللية 
 .السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالرياضية كغيرىا

كبعض التعبيرات استخدميا الرسكؿ عميو السبلـ عمى طريقة العرب في استخداميا، كذكرت كتب التراث 
أف بعضيا ارتبط بالرسكؿ الكريـ فكاف عميو السبلـ أكؿ مف قاليا، ثـ انتشر استخداـ التعبير بعد ذلؾ 

كمف العجيب في ىذا ما ركم عف أمير : " كيساؽ في ذلؾ قكؿ عمى بف أبي طالب رضي اهلل عنو
ما سمعت كممة عربية مف العرب إال كسعتيا مف رسكؿ اهلل : المؤمنيف عمى رضكاف اهلل عميو أنو قاؿ

مات حتؼ أنفو، كما سمعتيا مف عربي قبمو، ال شبية في أف كصؼ :صمى اهلل عميو كسمـ كسمعتو يقكؿ
 : كمثؿ تعبير1"المفظ بالعربي في مثؿ ىذا يككف في معنى الكصؼ بأنو فصيح

الذم يستخدـ اآلف خارج نطاؽ الحديث الشريؼ في كصؼ المعارؾ السياسية أك " حمى الكطيس"
 :االقتصادية أك الكبلمية كمف التعبيرات المأخكذة مف الحديث الشريؼ

 :ىذا أضعؼ اإليماف

يستخدـ التعبير السابؽ بكصفو إشارة إلى أقؿ شيء يمكف أف يسيـ بو إنساف في حؿ مشكمة، أك إنجاز 
 .عمؿ، أك أقؿ شيء يجب أف يقدـ أك ينجز

 :التعبير ظير في الحديث النبكم الشريؼ

مف رأم منكرا فميغيره بيده فإف لـ يستطع : قاؿ أبك سعيد سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ" 
 2"فبمسانو فإف لـ يستطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ اإليماف

                                                           
. 405،404دالئؿ اإلعجاز، ص:  عبد القاىر الجرجاني. 1
. 111، ص8سنف النسائي بشرح السيكطي كحاشية السندل، ج:  النسائي. 2
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كلـ يرزقو .... أضعؼ اإليماف أف نتذكر الفمسطينييف طكاؿ الكقت: " كمف شكاىد استخداـ التعبير السابؽ
      1"اهلل بأطفاؿ يكفؿ ابف شييد

 :نقرة الغراب

نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف نقرة الغراب كافتراش السبع كأف : عف عبد الرحمف بف شبؿ قاؿ" 
 "يكطف الرجؿ المقاـ لمصبلة كما يكطف البعير

كنقر الغراب ىك تخفيؼ السجكد بحيث ال يمكث فيو إال قدر كضع الغراب منقاره فيما يريد أكمو حيث 
تتنافى السرعة مع ما يجب مف كقار ك خشكع كتدبر أثناء الصبلة، كقد رمى التعبير إلى بياف حاؿ 

المصمى المتعجؿ في السجكد كالرفع منو، كالشيء أدؿ عمى ذلؾ مف تشبييو بالغراب حاؿ نقره فيما يريد 
لمداللة عمى القراءة " طريؽ أكؿ العصافير: "أكمو فصار التعبير أبيف لمقصد، كقريب مف ذلؾ أف نقكؿ

 .العابرة

 :كمف شكاىد استخداـ التعبير

 كىي طريقة مبتكرة كسريعة  طريقة أكل العصافيرقد ذكرت ذلؾ في مقاالت سابقة أف القراءة تحكلت إلى" 
 2"ال تيتـ كثيرا بالكقكؼ عند كؿ كممة كال عند كؿ جممة

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  سيدم عمي21ـ، ص13/04/2002 األىراـ العربي، . 1
. ، فتحي سبلمة27ـ، ص10/02/2002:  األىراـ. 2
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 :التعبيرات ذات الصبغة غير اإلسالمية: المبحث الرابع

 :التعبيرات ذات الصبغة المسيحية-  

 :حجر الزاوية*

براز ،بمعنى الركف األساسي حيث شبو األمر الميـ بحجر الزاكية الذم ال يستقيـ البناء إال باستقامتو  كا 
المعنكم في صكرة المحسكس المشاىد يكشؼ المعنى، كيثبتو في الذىف، ألف النفس تجـز بالحسيات أكثر 

 .مف جزميا بالمعنكيات

 :كقد كرد التعبير في مكاضع متعددة مف اإلنجيؿ كالتكراة نحك

  1".ىنذا أضع في صييكف حجر زاكية مختارا كريما كالذم يؤمف بو لف يخزل" 

ألنو فعؿ ذلؾ ليس باإليماف بؿ كأنو بأعماؿ النامكس فإنيـ :" أيضا في مثؿ " حجر صدمة " كيرد تعبير
اصطدمكا بحجر الصدمة كماىك مكتكب ىاأنا أضع في صييكف حجر صدمة كصخرة عثرة ككؿ مف 

 : كينتشر استخداـ التعبيريف السابقيف كمف شكاىد استخداميما ما بأتي2"يؤمف بو ال يخزم

كؿ شيء يبدأ كينتيي عند النخبة في النقطة التي يمتقي فييا الماؿ كالسمطة أم في النقطة التي كصؿ " 
فييا الفساد إلى الذركة كىكذا نرل الرغبة في التكاثؼ مف أجؿ المجتمع يسير في انحدار سحيؽ فالكنيست 

يتيـ عددا متزايدا مف أعضائيا باتيامات جنائية كىي ترفض إلغاء حصانتيـ ألف الكنيست يعتبر أحد 
 3"أحجار الزاكية ليذه النخبة فمف ذا الذم يريد العيش في بمد ىؤالء مشركعيا

 :فمف شكاىد استخدامو" حجر عثرة"أما تعبير

كما يؤكد يكميا غيره مف أبناء الدكلة العبرية عمى أف حجر العثرة في طريؽ تحقيؽ السبلـ كاألماف ىك " 
 4"تفكيؾ البنى التحتية لئلرىاب الفمسطيني

 
                                                           

. 06: رسالة بطرس الرسكؿ األكلى:  اإلنجيؿ. 1
. 09/33،32رسالة بطرلس الرسكؿ إلى أىؿ ركمية :  اإلنجيؿ. 2
. صبحي النجار: ، تقرير18ـ، ص 30/08/2003 األىراـ العربي، . 3
. ، محمػد حبكشة33ـ، ص30/08/2003 األىراـ العربي، . 4
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 :من التعبيرات ذات الصبغة الييودية -

حيث تعتمد عمى رمكز دينية، أك شعائر كطقكس، ك غكامض خاصة بالييكد، كتاريخيـ ، كشخصياتيـ، 
 :كغير ذلؾ

 :البرج العاجي

كيؿ لممستريحيف "  ك1"عنقؾ كبرج مف عاج: "كردت كممة العاج عمكما لتدؿ عمى الرفاىية كالجماؿ مثؿ
 2"في صييكف المضطجعكف عمى أسرة مف العاج كالمتمددكف عمى فرشيـ كاآلكمكف خرافا مف الغنـ

 .كيستخدـ التعبير اآلف كناية عف التعالي كالتكبر كاالنعزاؿ عف الناس كالبعد عف الكاقع

 أسمكب في الحياة أك مكانة متميزة تجعؿ اإلنساف بعيدا عف االحتكاؾ an ivory towerفالبرج العاجي " 
  3".تقترف بالمتفرديف أك المتميزيف الذيف يكاصمكف الدراسات الفنية أك األكاديمية بالناس أك الكاقع كعادة ما

 كندرة 4"العاج الذيؿ كىك ظير السمحفاة البحرية... أنياب الفيؿ كال يسمى غير الناب عاجا " كالعاج
أك المادة المأخكذة مف ظير السمحفاة ىك ما منح تعبير البرج العاجي أم المبنى منو الداللة عمى " بالفيؿ"

 .التميز، كالترفع حيث إف التميز عادة ما يرتبط بالندرة

 :كمف شكاىد استخدامو

كلكف سرعاف ما تكتشؼ أنيا ثقة في ... لمكىمة األكلى تعتقد أنيا مغركرة تتحدث مف برج عاجي " 
 5".النفس

 

 

 
                                                           

. 04/07 نشيد اإلنشاد. 1
. 04/06 سفر عامكس. 2

3
.  Jennifer : English idiom p.70 

. المساف عكج:  ابف منظكر. 4
. ، الككيت، عدناف المكسكم08، صTVـ، ممحؽ 01/02/2003 األىراـ العربي، . 5
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 :حمامة السالم

أرسؿ ... كحدث مف بعد أربعيف يكما أف نكحا : " جاء في سفر الككيت عف الطكفاف ك ما حدث بعده
الحمامة مف عنده ليرل ىؿ قمت المياه عف كجو األرض فمـ تجد الحمامة مقرا لرجميا فرجعت إليو إلى 

 ....الفمؾ

ذا كرقة زيتكف  فمبث أيضا سبعة أياـ آخر كعاد فأرسؿ الحمامة مف الفمؾ فأتت إليو الحمامة عند المساء كا 
    1".خضراء في فميا فعمـ نكح أف المياه قد قمت عف األرض

 .إف الحمامة كغصف الزيتكف أصبحا عمميف عمى مفيـك السبلـ، كاألمف، ك الطمأنينة

                                                           
 . 11: 08/06 سفر التككيف . 1



 

 

 

 :ســـــــــخامــــــل الـــــــــفصــال

التراث المغوي مصدرا لمتعبير 
االصطالحي في االستخدام المعاصر 
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    عالج الفصؿ السابؽ المصادر الدينية بكصفيا رافدا ميما مف ركافد إمداد لغتنا بالتعبيرات 
االصطبلحية، كيناقش ىذا الفصؿ رافد التراث المغكم الذم زكد استخدامنا المعاصر بتعبيرات جمة، ذلؾ 
أف تراثنا المغكم بكؿ خمفياتو لـ يغترب عنا في أم مرحمة مف مراحؿ تاريخنا الطكيؿ، ففي ظؿ معرفتنا 
بالخمفية االجتماعية لمبيئة العربية القديمة، كبأسمكب الحياة في تمؾ البيئة الصحراكية نستطيع أف نفسر 

عند الحديث عف الرحيؿ، كفي إطار المعرفة بالخمفية التاريخية نستطيع أف نفيـ " حمؿ العصا"تعبيرا مثؿ 
كما أف اإللماـ - رضي اهلل عنو- في إشارة إلى قصة مقتؿ عثماف بف عفاف" قميص الحريرم"تعبير

قرارنا بقياـ  دراكنا لتكحدىـ كانحصارىـ باألمـ األخرل التي اتصمت بيـ، كا  بطبيعة المسمميف القدماء، كا 
جسكر ثقافية بيف حضارات تمؾ األمـ كالحضارة اإلسبلمية كؿ ذلؾ يعمؿ كجكد تعبيرات تحكل أسماء 

كائنات لـ تعرفيا البيئة العربية القديمة، ك كجكد تعبيرات تنـ عف أثر لبعض المعارؼ التي لـ يكف القدماء 
 1.عمى دراية بيا

   إننا نرل صكرة البيئة العربية القديمة في التعبيرات االصطبلحية التراثية التي تنتظـ شخصيات تمثؿ 
قيميـ، كتنتظـ حكادث مشيكرة أثرت في تاريخيـ، كفي التعبيرات التي تظير العادات كالتقاليد، كما 

يتمادحكف بو أك ما يتياجكف بو، كفي التعبيرات التي تكشؼ عف مفردات تمؾ البيئة سكاء ما كاف منيا 
خاليا عف اإلدراؾ كالشعكر كىي النباتات، ك الجمادات نحك الصخكر، كاألدكات المستخدمة في إعداد 
الطعاـ، كفي الكيؿ، كالحرب كالصناعة، أـ ما كاف متمتعا باإلدراؾ كالشعكر مف حيكانات، ك طيكر، 

كزكاحؼ، كحشرات، كأحياء مائية، كقد تككف تمؾ األنكاع نافعة أك ضارة، أليفة أك مفترسة، كيتساكل في 
استعماليـ ألسماء تمؾ الكائنات ما كاف معركفا في البيئة العربية المكغمة في القدـ، كما ظير في البيئة 

 .العربية في عصكر االنفتاح عمى الفرس كغيرىـ

  ككذا تظير صكرة البيئة العربية القديمة في التعبيرات التي تشير لبعض مظاىر السمكؾ اليكمي الخاص 
 .بالحؿ كالترحاؿ، كرعى الحيكانات، كالصناعات البسيطة مثؿ نسج الثياب

 كما نممس طبيعة المناخ الحار في تعبيراتيـ التي تربط بيف السعادة كالبركدة، كنستطيع كذلؾ أف تتبيف 
 .       مكقفيـ مف الظكاىر الطبيعية مثؿ السحاب، كالرعد، كالمطر، كأحكاؿ النجـك مف بركز كأفكؿ

كقد احتفظ عدد كبير مف التعبيرات االصطبلحية التراثية بالمعنى نفسو الذم نسبو القدماء لتمؾ التعبيرات، 
 :كما تغيرت داللة بعضيا، كسأبدأ بالتعبيرات التي احتفظت بمعناىا القديـ

                                                           
1
 .181، ص2012، 1االصطبلحي في المغة العربية، ىدل فتحي يكسؼ عبد العاطي مؤسسة حكرس الدكلية، ط التعبير . 
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 :التعبيرات التي احتفظت بمعناىا التراثي: المبحث األول

 : التعبيرات التراثية المرتكزة عمى أسماء أشخاص1-1

تعتمد بعض التعبيرات االصطبلحية التراثية عمى أسماء شخكص سكاء أحظيت تمؾ الشخكص بالتقدير 
كاإلجبلؿ، أـ ناليا التحقير كاالزدراء، حيث يتحرر العمـ ، أك التركيب المرتكز عمى اسـ عمـ مف 

خصكصية داللتو عمى شخص بعينو، أك كاقعة بذاتيا بحيث يصبح عاما ينطبؽ عمى كؿ مف يحمؿ 
الصفة المميزة الفارقة لمعمـ األصمي عف غيره مف األعبلـ، ككذا ينطبؽ عمى كؿ الكقائع المشابية لمكاقعة 

، "األصمية، كبيذا يمثؿ كؿ عمـ نمكذجا لمفيـك معيف ، أك قيمة معنكية محددة مثؿ ارتباط  حاتـ بالكـر
 : بالصبر كيرد التعبير في مثؿ" أيكب"بالتكبر كالظمـ، كاقتراف" فرعكف"بالجماؿ كالتفاؤؿ، ك" ست الحسف"ك

صبر معامبلتنا، أك نراجع المستشفيات لمعبلج إلى أكثر مف  نحتاج فعبل في أكثر األكقات كنحف ننجز"
  1". لكي ال ينفجر في أحدنا شرياف دمكم مف الغضب، أك يشتعؿ فيو فتحترؽ أعصابوأيكب

، كىـ قـك جفاة دأبيـ الترحاؿ ك الطكاؼ يتمسككف بعاداتيـ "الغجر"كقد نذـ شخصا ما بأف ننسبو إلى 
. كتقاليدىـ الخاصة

 كما تدخؿ األعبلـ في تراكيب إضافية تتكلد عنيا داللة معينة ترتبط بأحداث أك خبرات مرت بجماعة ما 
تستدعيا الذاكرة في األحداث المشابية ليا، كفي استخدامنا ليا إثراء لكبلمنا، ألنيا ترتبط بسياقات دينية، 

:  تمنحيا ظبلال إيحائية، كمف أمثمة تمؾ التعبيراتاجتماعيةأك تاريخية أك 

ثـ يأتي مف بعد ذلؾ سبع شداد يأكمف ما »: لئلشارة إلى شظؼ العيش، مف قكلو تعالى" سنك يكسؼ" .1
 2.«قدمتـ ليف

 :الداؿ عمى الصمة الضعيفة، أك األمؿ الضعيؼ في نحك" شعرة معاكية" .2

 3".ستعني قطع شعرة معاكية لممنتخب في البطكلة- قدر اهلل ال- حيث إف خسارة مصر"

                                                           
1
. www.albvan.co.ae/albavan/1999/1/31/ray/2.htm. 

. 48/ يكسؼ سكرة. 2
. ، إبراىيـ حجازم17ـ، ص25/01/2002 األىراـ. 3
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فالتعبير يستميـ قصة مقتؿ ، 1"لمف يجعؿ أسبابا كاىية ظاىرة يتحجج بيا"يضرب " قميص عثماف" .3
سالتو عمى المصحؼ، قد رفع قميصو  عثماف بف عفاف، فيذكر أف بعض مف تسبب في سفؾ دمو كا 

 :بعد ذلؾ كلكح بو لمتحريض عمى األخذ بالثأر حيف اقتضت مصمحتو ذلؾ، كمف شكاىد تكظيفو

: لضرب العمل اإلغاثي" قميص عثمان"

اتيـ رئيس المجمس العالمي لمدعكة كاإلغاثة كالكزير األردني السابؽ كامؿ الشريؼ بعض الجيات الغربية 
 سبتمبر التي 11 أحداثبالكقكؼ في كجو العمؿ اإلغاثي كالخيرم لممنظمات اإلسبلمية في العالـ مستغمة 

 كبعض الحككمات العربية كاإلسبلمية التبشيرية،  كألمح إلى دكر بعض المنظمات  بقميص عثمانكصفيا
نما يفيـ مف السياؽ " قميص عثماف" كقد ال يستخدـ التعبير بصيغة 2".في ىذا األمر  كاتب استمياـكا 

: المقاؿ لقصة عثماف بف عفاف كمف ذلؾ

 قميص كمف الغريب أف المعارضة المبنانية ، أك تمؾ القكل التي تحمؿ اآلف: ... قميص الحريرم"
كانت ىي تمؾ التي تكجو االتيامات بشدة إلى الحريرم في أثناء تكليو مسؤكلية الحككمة، ك الحريري 

تتيمو بأنو صنيعة سكريا كالسعكدية، لذا فإف المتاجرة اآلف بدـ الحريرم كتكجيو االتياـ لسكريا ليست إال 
 3".حركة مكشكفة يجب أف تترفع عنيا المعارضة

ضافتيا بكصفيا نماذج لمفاىيـ معينة، كما   كمف ىنا نمحظ استخداـ ىذه األعبلـ في حالتي إفرادىا كا 
نمحظ أف مستعممي المغة نيجكا النيج نفسو في كؿ العصكر، كظمكا يستخدمكف أسماء بعض الشخكص 

. ذات األبعاد السياسية أك الثقافية بكصفيا نماذج لمفاىيـ معينة

 التعبيرات االصطالحية المستخدمة بوصفيا أسماء نباتات وأطعمة أو التعبيرات المرتكزة عمى 1-2
 :أسماء نباتات

 :دكنو خرط القتاد: يقاؿ عند الحديث عف صعكبة أمر ما .1
مف دكف ذلؾ خرط القتاد، ألف شكؾ القتاد مانع مف : مف أمثاؿ العرب في األمر دكنو مانع قكليـ"

: خرط كرقو ك شكؾ القتاد مضركب بو المثؿ في الخشكنة كالشدة كما قاؿ أبك تماـ

                                                           
1
.  Wwww.qudsway.com/links.sakafah/7htm1sakafah7hsa4hhas4h/m1ok. 

2
.  www.Islamonline.net.Arabic/news/2002-8-11/aricle48shtm/67k. 

. جماؿ سبلمة عمى/، د10ـ، ص24/02/2005:  األىراـ. 3
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يجر بو عمى شكؾ القتاد ................................................نبا خبر كاف القمب أمسي

: كخطب عمي رضي اهلل عنو يكما كحث عمى الجياد فقاـ إليو رجؿ كمعو أخكه

 ا اهللفمرنا بأمرؾ فك" رب ال أممؾ إال نفسي كأخي" فقاؿ يا أمير المؤمنيف أنا كأخي كما قاؿ اهلل تعالى 
 كالقتاد نكع مف العشب لو شكؾ حاد جدا، 1"لننتييف إليو، كلك حاؿ بيننا كبينو شكؾ القتاد فدعا ليما بخير

ك الجماؿ كحدىا تستطيع أكمو، كلذلؾ قيؿ إف الشؽ المكجكد في شفة الجمؿ خمقو اهلل كي يستطيع تناكؿ 
مثؿ ىذه األعشاب الشككية، كالتعبير يصكر المعاناة التي يتكبدىا الفرد في سبيؿ إنجاز أمر ما، أك 

. التمسؾ بو بالجركح التي تصيب اليد عند خرطيا كرؽ القتاد الشائؾ الشديد الخشكنة

: كمف شكاىد استخداـ التعبير

يتحقؽ بالقضاء  لكف أمف إسرائيؿ ال. .الفمسطينيةشاركف قد يتمكف عسكريا مف القضاء عمى السمطة "
نما بالقضاء عمى الفمسطينييف، ذلؾ ألف تيجرىـ مف البقية الباقية مف  عمى السمطة الفمسطينية فحسب، كا 

 2".دون خرط القتادكطنيـ التاريخي 

عيش " ك 3" يقاؿ لمقتيؿ كأنو خشبة ككأنو جذع"الستخداـ كممة الخشب كمشتقاتو عدة معاف: الخشب .2
  4"خشب غير متأنؽ فيو كىك مف ذلؾ

لغة خشبية أم غير مؤثرة فيي :  كفي االستخداـ الحديث يقاؿ5"  كريو المنظر:الجبيةرجؿ أخشب "ك 
 :االستخداـتنصر الحؽ عمى الباطؿ، كبذلؾ يظؿ الكضع كما ىك، كمف شكاىد   الباىتة،محايدة 

   6".تراكمت بعض الممارسات الحكارية حكؿ لغة خشبية ك أكميشييات حكارية كأخرل سجالية" 

 7".عنب أبيض بالطائؼ: العذارلأطراؼ : "مف أسماء النباتات في القديـ: أصابع اليانـ  .3

                                                           
. 475، 474ثمار القمكب ، ص:  الثعالبي. 1

2
. www.sis.gov.,ps/arabic/roya115/pageghtml.82k.cached.  

. التكممة كالذيؿ خشب:  الزبيدم. 3
. المساف الخشب:  ابف منظكر. 4
. التكممة خشب:  الزبيدم. 5
. ، نبيؿ عبد الفتاح59ـ، ص23/02/2002 األىراـ العربي، . 6
.  األساس طرؼ:  الزمخرم. 7

http://www.sis.gov.,ps/arabic/roya115/pageghtml.82k.cached
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إسرائيؿ متكاجدة في أكركبا ليس فقط بالدعاية، كليس فقط بالمؤسسات كالمعاىد البحثية، :" كاآلف نقرأ 
 ليمكف حيفا أمكلكنيا متكاجدة أيضا في السكؽ األكركبي مكجكدة بذىب يافا أم برتقاؿ يافا كآلليء حيفا 
  1".كأصابع اليانـ المعمبة أم البامية الخضراء المطبكخة كالتي يقبؿ عمييا األكركبيكف بشراىة

لقائيا الزالت مستخدمة رغـ التقدـ الحضارم يقاؿ قديما .4 ألقي المسافر : "دالالت حمؿ العصا كا 
يضع  إنو ال.. ..عصاه إذا بمغ مكضعو كأقاـ، ألنو إذا بمغ ذلؾ ألقي عصاه فخيـ أك أقاـ كترؾ السفر

عصاه عف عاتقو فقيؿ أراد أنو يؤدب أىمو بالضرب كقيؿ أراد بو كثرة األسفار يقاؿ رفع عصاه إذا سار 
 2".كألقي عصاه إذا نزؿ كأقاـ

: كفي االستخداـ الحديث يقاؿ

 يحمل عصاه ويرحلينصح شعث مف خبلؿ األىراـ العربي أرييؿ شاركف رئيس الحككمة اإلسرائيمية أف "
  3"عقب أف منيت عدكانيتو بيزيمة منكرة

كالتعبير يحمؿ تأثرا بالثقافة العربية القديمة حيث يحمؿ الراحؿ مف مكاف إلى آخر متاعو متعمقا بعصا 
. يضع طرفيا عمى كتفو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. عكاطؼ عبد الجميؿ/، د10ـ، ص20/02/2002 األىراـ . 1
. 80، ص3العرب، دار الكتب، طالمساف ،  ابف منظكر. 2
 .، عبد اهلل الحاج19ـ، ص16/03/2002 األىراـ العربي،. 3
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: التعبيرات التي تغيرت داللتيا في االستخدام المعاصر: المبحث الثاني

اختصت بعض التعبيرات التراثية بمعاف في االستخداـ القديـ تختمؼ عف معانييا في االستخداـ المعاصر 
حيث تحررت بعض الرمكز مف قكالبيا إلى دالالت أخرل، كسأذكر بعض ىذه التعبيرات كأشير إلى 

: فتمايميمعناىا القديـ، ثـ أكضح معناىا الحالي مستشيدة عمى ذلؾ مف لغة الصحافة كما يتضح 

: درويش -1

كاف االسـ يرتبط بحس ديني في بعض البيئات الشعبية أصبح يدؿ عمى  االستخفاؼ بالشخص فيطمؽ 
عمى مف تصدر عنو أفعاؿ غريبة تصيب متمقييا بالضيؽ، كربما كاف مرجع ذلؾ حاالت الشركد 

كاالنجذاب الركحي التي كاف يتسـ بيا المتصكفة لرغبتيـ في االستعبلء عمى قيكد المادة، ك سعييـ إلى 
. تحقيؽ مستكيات عالية مف الصفاء الركحي

 :رأس الحية -2

: استخدـ التعبير قديما في الداللة عمى الذكاء قيؿ

 أما في االستخداـ الحديث فإنو ينحصر في دالالت سيئة فيستخدـ اآلف 1"رأسو رأس حية لمذكي المتكقد" 
مكضع الخطر منيا كالتعبير كناية عمف ىك "رأس الحية: لكصؼ الشخص الشرير، كالخبيث، كيقاؿ كذلؾ

: كمف شكاىد استخداـ التعبير2"األصؿ في إثارة المشكبلت

 ...  رأس الحية األمريكيأىالي مخيـ جنيف يرفضكف إدخاؿ كاستقباؿ مساعدات: عدكنا األكبرأمريكا "
    3" التي كفرت لمعدك الصييكني األسمحة القاتمةمن رأس األفعىنرفض تمقي أم مساعدات 

ليمة الميبلد أطفأ الرئيس اإلرترم آخر شمعة أمؿ في حدكث مصالحة كطنية كمبادرة تمـ أطراؼ الكياف  " ك
كأنيا تقؼ كراء التحالؼ رأس الحية ،  لمحككمة اإلثيكبية متيما ليا بأنيا عنيفةككجو أفكرقي انتقادات ... 

 4" مع السكداف كاليمفيضمياالثبلثي الذم 

                                                           
. أساس الببلغة حيي:  الزخمشي. 1
 .403قامكس المصطمحات، ص:  أحمد أبك سعد. 2

3
.  www.jenincamp.ps/index/fromostorah20.htm37k  

4
.  www.alnahda1.8m.com/Adumatu-files/tanamia.htm.42k  

http://www.jenincamp.ps/index/fromostorah20.htm37k
http://www.jenincamp.ps/index/fromostorah20.htm37k
http://www.jenincamp.ps/index/fromostorah20.htm37k
http://www.alnahda1.8m.com/Adumatu-files/tanamia.htm.42k
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: قمبو ميت -3

، كقد اختمفت داللة التعبير؛ 1" كال فيـ كأف حرارة فيمو بردت فماتتمذؾ غير: رجؿ مكتاف الفؤاد :" يقاؿ 
. في االستخداـ المعاصر يدؿ عمى مف يتسـ بالقسكة الشديدة، أك الشجاعة النادرة" قمبو ميت"ألف تعبير

: كمف شكاىد استخداـ التعبير

مف سـ الخياط ليكفركا، مف شاءكا كيتكعدكا مف شاءكا، كليقتمكا بقمب .معوانغمؽ بيـ الجيؿ فنظركا لؿ "
  2"ميت مف لـ يرؽ ليـ مف ممتيـ أك مف غيرىا 

جديدا العراؽ معتبرا ... كجو الرئيس األمريكي جكرج بكش تحذيرا ... صداـ قمبو ميت كسنتعامؿ معو " ك
 " 3أف الرئيس العراقي صداـ حسيف مشكمة، كأف كاشنطف ستتكلى أمره مؤكدا أف قمبو ميت كدمو بارد

ست الكؿ اسميا آماؿ مفتي كىي كتمة مف المشاعر كالحناف كتمثؿ الركمانسية في : عف ماما تقكؿ" ك
 4"ملحياتي كليس صحيحا أف قمبو ميت فآماؿ ليا تأثير كبير في ابنتيا أ

 

                                                           
 .66، صالمساف مكت:  ابف منظكر. 1
 .25سميماف العسكرم رئيس تحرير مجمة العربي الككيتية، ص/ـ، د05/01/2002 األىراـ العربي، . 2

3
.  www.albayan/2002/3/15/sya/32.htm.   

. ، محمػد عبد القدكس47ـ، ص16/02/2002 األىراـ العربي، . 4

http://www.albayan/2002/3/15/sya/32.htm
http://www.albayan/2002/3/15/sya/32.htm
http://www.albayan/2002/3/15/sya/32.htm
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يجمع بيف كسائؿ اإلعبلـ كافة ككنيا معبرة عف القيـ، كالمعتقدات، كأنماط التفكير التي يتبناىا         
الخ، كما أنيا ....المجتمع، ككاشفة عف ممارسات أعضاء المجتمع في األفراح كاألحزاف، كتربية الصغار

أحد عكامؿ تشكيؿ الذكؽ العاـ لدل أبناء المجتمع، كمف ثـ لـ يكف عجبا أف يبلـ أصحاب األقبلـ حيف 
يظير عجز األفراد عف تذكؽ ما بمغتنا كتعبيراتنا مف جماؿ، أك حيف يجمح أفراد ىذا المجتمع إلى تبنى 

بما تشممو مف اتجاىات فكرية ال تتسؽ مع ثقافتنا، إذ يعني ذلؾ أف ثمة قصكرا في معطيات اإلعبلمييف 
أفكار ، كقيـ، كأسمكب في استخداـ المغة، أك مف محصكؿ لفظي يتـ التعبير في إطاره عف األفكار ، فمف 
يتباىى أصحاب األقبلـ بما منحيـ اهلل مف طاقات متميزة في اإلدراؾ كالتفكير كسبلسة التعبير كدقتو ، 

كفي القدرة عمى ضبط كتكجيو السمكؾ إال حيف يأنس األفراد باألساليب الميذبة كالدقيقة في التعبير، 
كيطرحكف االتجاىات المتعصبة، كىذا يجعؿ اإلعبلـ يكجو عاـ ك الصحافة بكجو خاص مجاال خصبا 

: يعنيني في ىذا المقاـ ىك أف أحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ التالي لكثير مف الدراسات غير أف ما

 ىؿ التعبيرات المتأثرة في صكغيا بالنكاحي العسكرية، أك المرتبطة في أذىاننا بسياقات عسكرية تظؿ     
تدكر في إطار المقاالت العسكرية كحدىا في لغة الصحافة؟ أتستخدـ التعبيرات المقتبسة مف عمـ النفس 

في مجاليا األصمي كحده؟ 

حدكد استخداـ التعبير المأخكذ مف الطب مثبل داخؿ لغة الصحافة؟  كبكممات أخرل ما

   لقد صاغ مستخدـ المغة التعبيرات االصطبلحية صكغا يكشؼ عف تأثره بالفنكف كبالعمـك المختمفة ثـ 
كظفت تمؾ التعبيرات في المجاالت كافة فالتعبيرات المقتبسة مف مصطمحات عمـ االقتصاد تستخدـ في 

. مجاالت غير اقتصادية

 داخؿ كؿ مجاؿ، كأتبع كؿ تعبير بشرح ألؼ بائياكلقد صنفت التعبيرات كفؽ مصدرىا كرتبت التعبيرات 
: يمي مختصر لو، كبشكاىد تمثؿ المجاالت المختمفة التي يستخدـ التعبير فييا كستظير كما

 .التعبيرات المقتبسة مف المجاؿ الثقافي كالعممي .1
 .التعبيرات المأخكذة مف المجاؿ الحربي كالعسكرم .2
 .التعبيرات المقتبسة مف الرياضة كاأللعاب ككسائؿ التسمية .3
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 . التعبيرات المقتبسة من مجال الثقافة والعمم:المبحث األول

: عمم النفس

 :احترقت أصابعو .أ 

"get one’s fingers burnedإف الخبرة النفسية المكجعة المرتبطة بحدث   1" أم أكتسب خبرة مؤلمة 
تدفع الفرد  إلى االبتعاد عف كؿ ما يتصؿ بالخبرة المؤلمة - حيث يتجدد األلـ مع تكرار الحدث - معيف

أك ما يثير الخكؼ القديـ فيصير سمككو مقيدا ك مكجيا دكف كعي ك تحكـ  

: ك مف شكاىد استخداـ التعبير في المجاؿ السياسي 

 2"عقدة األصابع المحترقة تحكـ البيت األبيض" 

: لقنو درسا  .ب 

"     teach one a lesson أف يدفع الشخص لتحسيف سمككو بالعقاب أم بإكسابو خبرة نفسية غير 
. 3"سارة تقترف بممارسة السمكؾ السيئ 

يشير التعبير السابؽ إلى دكر العقاب بكصفو قكة محددة ك مقيدة لسمكؾ األفراد ك الدكؿ ، فالتعبير عمى 
سبيؿ االستعارة التمثيمية حيث يشبو حاؿ مف ردع بما يدفعو إلى أف ينحك نحكا يرتضيو  مف يستطيع 
الردع بحاؿ مف لقف درسا جديدا ، اكتسب بو معرفة لـ تكف مف قبؿ ، كيجمع بيف طرفي االستعارة أف 

 .كمييما كسيمة لتعديؿ السمكؾ أك األفكار 

: كمف شكاىد استخداـ التعبير في المجاؿ السياسي 

لقنت العسكرية األمريكية ... صكرة آدمز التي أليبت ضمير الشارع األمريكي الساخط عمى الحرب " 
فقط جعمتيـ يخشكف الصكر ألف أبرع صكر الحرب ك أكثرىا تأثيرا ىي صكر مناىضة ... درسا ميما 

 4".لمحرب 

                                                           
1
.  59 Spears : NTC’s-p.118.  

. ، عادؿ حمكدة3ـ، ص11/03/2002 صكت األمة، 2.
3
. Jennifer : English idiom p.183. 

 . ،محمػد عيسى الشرقاكم5ـ، ص09/10/2004 األىراـ،  4.
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 :سياسة العصا كالجزرة .ج 

العصا المعيكدة في تجارب عمـ النفس : العيدية كأنو يقكؿ" أؿ"ىي " الجزرة"ك" العصا" في" أؿ    " 
العطاء كالمكافأة بعد إنجاز عمؿ يرضي عنو المتحكـ في األمكر، كترمز : السمككي حيث تمثؿ الجزرة 

: العصا إلى

العقاب كاألذل الذم يمحقو الشخص نفسو في حاؿ ارتكاب أمر ال يرضى عنو، كىذا يتصؿ بالتجارب 
: السمككية التي كانت تجرم عمى الحيكانات، كمف أمثمة استخداـ ىذا التعبير في المجاؿ السياسي

كثيرا ما اتسمت السياسة األمريكية عبر إداراتيا المتعاقبة باختبلؼ أشكاليا بالتطبيؽ النمكذجي لمبدأ " 
 1" عند التعامؿ مع القضية الفمسطينيةالستخدام العصا والجزرةالكيؿ بمكياليف أك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. ، شريؼ سمير8، صـ23/10/2004األىراـ،  .  
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 .التعبيرات المأخوذة من المجال العسكري والحربي: المبحث الثاني
 :يجمس عمى برميؿ باركد .أ 
  "sitting on a powder key "  أم مكقؼ عسير بما يعني أف أشياء ذات خطر قد تحدث بيف لحظة

 ألف التعبير يعتمد عمى الداللة المأخكذة مف كجكد الباركد، كىك مادة قابمة لبلشتعاؿ كاالنفجار 1".كأخرل
 .تستخدـ في األلعاب النارية في المناسبات العامة، كما تستخدـ في الحركب حيث تحشى بو المدافع

 :كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ السياسي
أحد المراجع الشيعية يستنكر عمميات خطؼ األجانب كيطالب قكات االحتبلؿ : العراؽ برميؿ باركد- "1

إذا انفجر فبل يبقى الخطر محدكدا بو " برميؿ باركد" األمريكية باالنسحاب مف المدف، كما شبو العراؽ ب
 2"بؿ يفجر المنطقة كميا

 3"سبتمبر مسممك البمقاف فكؽ برميؿ باركد11حتى قبؿ -" 2
 : كفي المجاؿ االجتماعي نقرأ

قبؿ حدكث الظاىرة كبعدىا كانت إندكنيسيا تعاني في العاـ : المنظمة ال تعمؿ عمى الحد مف آثار النينيك" 
الماضي مف مكجة جفاؼ لـ تشيد ليا مثيبل منذ نحك خمسيف عاما كأسفرت ىذه المكجة المطكلة التي 

 ".تعزم إلى ظاىرة النينيك عف ذبكؿ المحاصيؿ كتحكيؿ الغابات إلى شبو برميؿ باركد
 :عمى فوىة بركان. ب

بالمشكمة داخؿ التعبير السابؽ يتسؽ مع معنى البراكيف مف حيث إنيا إحدل الظكاىر " البركاف"تفسير 
الطبيعية التي استرعت انتباه اإلنساف منذ القدـ، كىي تشققات أرضية تندفع منيا المكاد المصيكرة 

كالغازات أما تحديد الفكىة فيرمز إلى أشد أجزاء المشكمة خطكرة ألف الفكىة مكاف اندفاع الحمـ البركانية 
كالغازات كالكتؿ الصخرية كالغبار كمف ىنا دؿ التعبير االصطبلحي عمى االضطراب السياسي أك 

 :االجتماعي كعمى المكاقؼ شديدة الصعكبة كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ السياسي
أكد رئيس ىيئة أركاف الجيش السكرم العماد حسف كتركماني أكؿ مف أمس أف المنطقة تعيش حالة قمؽ " 

  4".تجعميا عمى فكىة بركاف قابؿ لبلنفجار

                                                           
1. 61Spears : NTC’s-p.298. 

. ، ريياـ مازف42ـ، ص05/01/2002 األىراـ العربي، . 2
3. www.fao.org/ar-cp/news/1998/9807039htmgk. 
4

. www.alwatan.com.sa/daily/2003-2-22/politics.htm.  

http://www.fao.org/ar-cp/news/1998/9807039htmgk
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-2-22/politics.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-2-22/politics.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-2-22/politics.htm
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 .التعبيرات المأخوذة من مجال الرياضة واأللعاب ووسائل التسمية: المبحث الثالث

 :الجوكر. أ

الشخص الذم يدخؿ في كؿ جماعة كيماشي كؿ طائفة كيسمؾ مع كؿ فرقة "يستعار المفظ لمداللة عمى 
  1".فيك مثؿ الجككر في لعبة الكرؽ ينضـ إلى كؿ مجمكعة مف الكرؽ فيككف مماثبل ليا أك مضافا إلييا

 :كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ السياسي

قائمة : البريطانية بالسمبية حياؿ فكضي العراؽ، يقكؿ برككس- الصحفيكف اتيمكا القكات األمريكية" 
كأكد أف صداـ حسيف أحد المطمكبيف في ىذه ...  محدد جككر قائدا عراقيا مطمكبا ليس بينيـ 55ب

في إشارة إلى عدـ التركيز عمى شخص بعينو بؿ عمى كؿ األسماء الكاردة جككر القائمة التي ليس فييا 
 2".فييا

 :كمف شكاىد تكظيفو في المجاؿ الرياضي

 3"  الجديد يحمـ بالعالميةجككر الكرة المصريةأحمد فتحي : بطكلة العالـ لمشباب" 

 :كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ الفني

 4..."السينما المصرية كشادية فنانة لف تتكرر جككػر أنا : كماؿ الشناكم" 

 :يضرب تحت الحزام. ب

"below the belt usually hit يقاتؿ أك يياجـ أك يتنازع مع شخص مانزاعا غير نظيؼ اليراعي فيو 
 5".القكاعد

 6".الضرب تحت الحزاـ محظكر" كالتعبير مأخكذ مف رياضة المبلكمة حيث إف 

                                                           
1
. 392قاموس المصطلحات، ص:  أحمد أبو سعد. 

2
. www.alwatan.co/sa/daily/2003-4-12-fristpage30htm22k.   

3
. www.alquds.co.uk/afpticker/arabic/journal/sport/hlcaati6htm.   

4
. www.alriyadh.com.sa/contents/18-07-2003/mainpage/thkafa.  

5
. Jennifer : English idiom p.89.   

6
. 62Spears : NTSC’s-p.164. 

http://www.alwatan.co/sa/daily/2003-4-12-fristpage30htm22k
http://www.alquds.co.uk/afpticker/arabic/journal/sport/hlcaati6htm
http://www.alriyadh.com.sa/contents/18-07-2003/mainpage/thkafa
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عمى تكجو السعكدية لمصالحة  مصر ىك ماقالو .إف االتنفيذ:" كمف شكاىد استخدامو في مجاؿ السياسة
ضربة أخرل مف فكاف البد مف ... لكف التصريحات السعكدية لـ تقترب مف مرحمة التنفيذ ... األمير فيد 

 1"كلك تحت الحزاـ... إسرائيؿ 

 :كفي المجاؿ الرياضي

 في انتخابات نادم سمكحة الرياضي ففي الكقت الذم اتضحت فيو الضرب تحت الحزاـبدأت حرب " 
معالـ المنافسة عمى مقعد رئيس النادم فقد أقاـ القبطاف رياض دعكل قضائية عمى النادم محاكال إلغاء 

  2"االنتخابات

 :خانة إليك. ج

اللة عمى مكقؼ عسير يصعب .  التعبير مأخكذ مف لعبة الطاكلة حيث يستعار التركيب اإلضفرنسا
في لعبة الطاكلة أف نضع الخصـ في خانة إليؾ أمبل في الخركج منو كذلؾ ألف اليدؼ مف المنازلة 

 .محاصرتو  حتى يستسمـ

 :كمف شكاىد استخدامو في المجاؿ االجتماعي

فأنا أتحدث ألضع المسئكليف عف ... ألف الشارع المصرم في أغمبو لـ يضع قدمو في دكلة مثؿ فرنسا " 
 ."خانةاليؾ الطيراف أك المطارات مثؿ المكاء حسف محمػد رئيس المطار الجديد في 

 :وفي مجال السياسي

  :ضرب الرقم القياسي

  الضرب في التعبير بمعنى التمكف يقاؿ ضرب فبلف الرقـ القياسي في الربع أك العدك إذا أسرع مف كؿ 
 في كذا إذا ذىب بعيدا ضرب فبلف الرقـ القياسيمف تقدمو كتعداه إلى رقـ جديد لـ يبمغو أحد كما يقاؿ 

 3" في النجاح أك الفشؿ

                                                           
.  ، عادؿ حمكدة3ـ، ص04/03/2002 صكت األمة، . 1
. ، قدرية عمي16ـ، ص11/02/2002 صكت األمة، . 2
3
. 310معجـ التراكيب، ص: أحمد أبك سعد.  
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 :كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ السياسي

كمف أجؿ ىذا فإف شعكب العالـ إذ تضع أيادييا عمى قمكبيا في انتظار النتيجة فإف جميعيا تتمنى أف " (1
 مف بكش الذم حقؽ رقما قياسيا في الكراىية الشعبية  يختار األمريكيكف جكف كيرم رئيسا بدال

 1"العالمية
 2". بالبقاء في منصبوحقؽ رقما قياسياأحمد فتحي سركر /د" (2

:كمف شكاىد تكظيؼ التعبير في المجاؿ االقتصادم  

 االستثمارات في الجزائر لتكشؼ أف مصر ىي صاحبة الرقـ القياسي في استثمارات أكراس ككـجاءت "
 3".العربية ىناؾ كمازاؿ المستقبؿ يحمؿ مزيدا مف الفرص االستثمارات لمشركات المصرية

 :لعبة

أنيا كسيمة تسمية إلسعاد األطفاؿ، " لعبة"أك " دمية"إف المعاني التي تتداعى إلى النفس إثر سماع كممة 
جميمة الشكؿ، قد تتصؿ بيا خيكط تحركيا إذا كانت في مسرح لمعرائس، يرمييا الطفؿ عندما يمؿ مف 
المعب، كقد يكسرىا في محاكلة لمتعرؼ عمييا، كعندما نقكؿ رجؿ دمية فإننا نؤكد عمى بعض التفاصيؿ 

قدرة الشخص عمى تحريكيا كيؼ يشاء، كانتفاء اإلرادة الحرة لدييا كتعرضيا لمكسر، كالرمي، : السابقة مثؿ
ـ ففي مذات شكؿ جميؿ كىذا االستخداـ قد كاإلىماؿ، كنطمس تفاصيؿ أخرل مثؿ أنيا مصدر سعادة، أك

رجؿ لعبة أ م يمعب بو كالمراد أنو يمكف : "  فعندما نقكؿ 4."األحمؽ الذم يسخر بو: المعبة: "المساف
استغفالو كالسخرية منو أك االحتياؿ عميو كالتعبير ال يزاؿ شائع االستعماؿ في زماننا بالمعني نفسو كلكف 

فبلف لعبة بيد فبلف كناية عف أنو ضعيؼ الرأم إزاءه عاد :مع بعض التطكر فنحف نقكؿ
 :كيتصؿ بالتعبير السابؽ تعبيرات أخرل كىي 5".الشخصية

 

                                                           
. ، أسامة أيكب14ـ، ص25/10/2004 األسبكع،   .1

. ، رأم صكت األمة1ـ ،ص02/01/2001 صكت األمة، . 2
. ، صفحة اتصاالت كمعمكمات38ـ، ص10/07/2004 األىراـ العربي، . 3
4
. المساف لعب: ابف منظكر.  

 .208قامكس المصطمحات ، ص:  أحمد أبك سعد. 5
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 :لعبة قذرة

Fool playالمعبة قد تككف كسيمة أك حيمة نتكصؿ مف خبلليا إؿ 1" نشاط غير قانكني أك ممارسات قذرة 
إكساب الطفؿ ميارة ما تأخذ شكؿ المزاح أك التسمية في البداية، قد تحكـ بقكانيف تكضع مف قبؿ عمماء 
النفس كالتربية، كفي سياؽ التعبير نركز عمى مممح كاحد كىك أنيا كسيمة تأخذ شكؿ مزاح أك تسمية، 
كنتغاضى عف مبلمح أخرل مثؿ أنيا تكسب الطفؿ ميارة معرفية أك سمككية أك كجدانية كأنيا تحكـ 

ىك ما دفعنا الختيار المممح الذم يؤكد عميو، ك تناسى المبلمح غير ذات  (قذرة)بقكانيف، فتقييدىا بالصفة 
  .   الصمة

 

                                                           
1
. Spears : NTC’s p.104. 
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في األخير نستنتج مف خبلؿ ىذه الدراسة الكتاب، أف نكضح بعض الجكانب الغامضة في قضية     
التعبير االصطبلحي في االستخداـ المعاصر مف حيث مفيكمو، كخصائصو كأنماط تركيبو، كبركافد إمداد 
لغتنا بو، كمجاالت استخدامو في الصحافة العربية كقد تكصمنا إلى استخبلص بعض النتائج عمى النحك 

 :التالي

ظيرت التعبيرات االصطبلحية في ألقاؼ كتب األمثاؿ كفي طكايا معاجـ المغكييف، كفي تضاعيؼ  .1
 .الكتب المكسكعية، كاتخذت أسماء عدة منيا المثؿ، كالكتابة

ككضع تمؾ التعبيرات االصطبلحية مع األمثاؿ ال ينفي عف القدماء صفة الضبط كالدقة، ألنيـ إنما 
قصدكا إلى تسجيؿ المحصكؿ المغكم الشائع، حفاظا عميو مف االندثار كالدركس، كرغبة في أف ينفعكا بو 

 .عامة الناس

كضع عديد مف المغكييف المحدثيف تعريفات لمتعبير االصطبلحي اشتركت في المضمكف مع بعض  .2
االختبلفات في الدقائؽ أك الجكانب التي ألح عمييا كؿ منيـ غير أف االختبلؼ الجكىرم بدا كاضحا 

 :في المصطمحات التي عبركا بيا عف ىذه الظاىرة فنجد مصطمحات مثؿ

 .التعبير االصطبلحي، التراكيب االصطبلحية، كالعبارات االصطبلحية

حيث تبمغ ذركتيا في التعبيرات  الغمكض سمة لمتعبيرات االصطبلحية تتفاكت في درجة كجكدىا .3
يكجو تفكيرنا نحك  االصطبلحية البحتة كمتى تكجد ىذه السمة التي تمنح التعبيرات ك الطراقة يتكار ما

معنى بعينو، كيصبح لزاما عمينا أف نبحث في الخمفيات النفسية، كاالجتماعية، كالسياسية، كأف نكشؼ 
 .عف العبلقة التي تربط المعنى الحرفي بالمعنى االصطبلحي

كيقؿ الغمكض شيئا فشيئا في التعبيرات االصطبلحية ذات الداللة التركيبة كالتعبيرات السياقية، كتضعؼ 
 العبارات التقميدية  سمة الغمكض بشكؿ كبير في التعبيرات المبتذلة ك

لكؿ نشاط بشرم مفرداتو كتعبيراتو المتميزة التي تأخذ طريقيا إلى لغة غير المتصميف بيذا النشاط الذم  .4
 .نشأ التعبير في إطاره، كمف ثـ تصبح جزءا مف الممكية المغكية المشتركة لممجتمع بأكممو
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تشكؿ التعبيرات التي تفتقر إلى التعمؽ بمعنى المفردات المككنة ليا، كالتعبيرات التي تحتكم رمكزا  .5
يختمؼ النظر إلييا مف شعب إلى آخر مأزقا لمف يقدـ عمى ترجمتيا، كتتنكع طرائؽ ترجمة تمؾ 

 .التعبيرات في المغة العربية
المغة العربية ثرية بتعبيراتيا االصطبلحية يؤكد ذلؾ تعدد التعبيرات االصطبلحية الدالة عمى معنى  .6

كاحد بما يتيح لنا االختيار مف بيف البدائؿ التي تعبر جميعيا عف مضمكف أساسي كاحد لكنيا يتبايف 
في درجة القكة، كبكممات أخرل تحمؿ فكارؽ داللية تجعؿ التعبير المناسب لسياؽ لغكم ماقد اليككف 

 .مرادفو مناسبا لمسياؽ نفسو
تتشابو التعبيرات االصطبلحية مع التعبيرات غير االصطبلحية مف حيث السمكؾ الذم تسمكو  .7

عناصرىا داخؿ الجمؿ فميس ليا إعراب خص نتج عف ككنيا تعبيرات اصطبلحية  كما تسمح تمؾ 
 .التعبيرات بإعادة صكغ العبلقات داخميا بحسب درجة المركنة التي تتسـ بيا

تتنكع أنماط تركيب التعبير االصطبلحي حيث ينتشر النمط المعتمد عمى األفعاؿ كيظير مصحكب  .8
بحرؼ الجر في كثير منيا ، كقد يككف الفعؿ متعد لمفعكؿ كاحد أك أكثر كقد يأتي الزما، كيشكؿ 

 بحرؼ جر كىي التعبير االصطبلحي في النمط االسمي كقد اعتمدت األنماط الحرفية عمى أف تصدر
 .أنماط قميمة

إذا كنا نستطيع الحديث عف التعبير االصطبلحي بكصفو طريقة خاصة أك مميزة مف طرؼ التعبير  .9
تمثؿ الخصكصية لكؿ لغة كلكؿ ثقافة فإف ترجمتنا لمتعبيرات االصطبلحية في الثقافات األخرل تعني 

أف نتقاسـ مع أصحاب تمؾ الثقافات طرؽ التعبير الفريدة في لغتيـ كفي ذلؾ إثراء لمغتنا ، كتتنكع 
طرائؽ الترجمة فإف أسمكب ترجمة التعبيرات االصطبلحية التي تحتكم رمكزا تبايف الثقافات في النظر 

إلييا تختمؼ عف تمؾ التي تحتكم رمكزا مقبكلة ثقافيا في المغة اليدؼ فثمة تعبيرات تحمؿ رسائؿ ثقافية 
خاصة يصعب فيميا عمى الغرباء كمف ثـ قد تحتاج ىذه التعبيرات المترجمة إلى تعقيب يكضح 

 فحكاىا ك ما تتضمنو مف معطيات ثقافية حتى ال ييـ أصحاب المغة المترجـ إلييا في فيـ التعبير    
أمر آخر ىك أف سيكلة تطكيع التعبيرات االصطبلحية المتأثرة في صكغيا بالعمـك كبالفنكف المختمفة  -

في كافة مجاالت الكتابة الصحفية بدؿ عمى أف المغة العربية لـ تقؼ عند حد استيعاب مصطمحات 
العمكـ بؿ تجاكزت ىذا الطكر إلى طكر آخر يتمثؿ في ىضـ أفراد المجتمع ليذه المصطمحات 

كاستخداميا بكصفيا جزءا مف نسيج كبلميـ اليكمي مما يدؿ عمى تجدد المخزكف المغكم لدل أفراد 
 .المجتمع بتنكع العمـك كالفنكف الحديثة التي دخمت مجتمعاتنا كتأصمت فييا
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كيقؿ الغمكض شيئا فشيئا في التعبيرات االصطبلحية ذات الداللة التركيبية كالتعبيرات السياقية، كتضعؼ 
 .سمة الغمكض بشكؿ كبير في التعبيرات المبتذلة كالعبارات التقميدية
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 ك المثؿ، بيا يشتير التي القصة مف بخمكه عنيا يتميز أنو بيد األمثاؿ شأف ذلؾ في شأنو الثابتة التعبيرات أشكاؿ أحد االصطبلحي التعبير     
 المجتمع،كما أفراد بيف التكاصؿ خدمة في أك ، تكضيحو أك ، مكقؼ كصؼ في االصطبلحي التعبير يكظؼ حيث الكعظ إلى النزكع عف يبعده

 أك عممي أك عممي مفيـك عمى لمداللة يستخدـ المغكم الذم الرمز أك المفظ بو يراد الذم المصطمح مفيـك عف االصطبلحي التعبير مفيـك يختمؼ
  .االصطبلحي التعبير مظاىر إحدل المغة  فيready made Expression (المسكككة التعبيرات) الجاىزة التعبيرات تعد فني،ك
 في الغربيكف العرب ك المغكيكف استخدميا التي المصطمحات ك االصطبلحي، التعبير مفيـك حكؿ منو األكؿ الفصؿ يدكر بأف الكتاب ىذا خطة
 فيك الثالث الفصؿ أما التعبير االصطبلحي، يحمميا التي التركيبية ك الداللية الخصائص مف عدد فيعرض الثاني الفصؿ ،أما الظاىرة ىذه دراسة
 التي التعبيرات بعض إلى ألفت ك ببعض بعضيا طرؽ تعمؽ أك التعبيرات تمؾ نظـ طرؽ اتبع حيث ، االصطبلحي التعبير تركيب ألنماط حصر
 تشغيؿ إعادة مكنة عف أتحدث ك القياس، عف الخركج مظاىر أشير لبعض ك النحكم التركيب مف تخمك ك دالليا تركيبا ك صكتيا تركيبا تحمؿ

 التعبيرات، مف النكع بيذا لغتنا إمداد ركافد تتناكؿ التي الفصكؿ مف مجمكعة األكلى الثبلثة الفصكؿ بعد نجد ك االصطبلحي التعبير داخؿ العبلقات
 األخير ييتـ الفصؿ ك تغيرىا، ك التعبيرات لتمؾ الداللي الجمكد أمر مناقشة ك إلينا، الكافدة االصطبلحية التعبيرات ترجمة في الطرائؽ العربية ك

 .الصحافة في االصطبلحي التعبير استخداـ مجاالت عف بالحديث
 .التعبيرات المسكككة ، الداللية ، صكتية تركيبات ، الداللي الجمكد ، المصطمح ، االصطبلحي ، التعبير ، العربية المغة : المفتاحية الكممات

    idiomatic expression is a form of constant expression, as is proverb, but it is distinguished by the fact that it is 

devoid of the story for which the same is known , and it's away from preaching, where the term is used to 

describe or clarify a situation or to serve communication between members of the community , The notion of 

terminological expression also differs from the notion of a term which means the term itself or language symbol 

used to denote a scientific , practical or artistic concept , and prefabricated expressions (coined expressions) are 

one of the terminological expressions of  language. 

This book was written to care between the lines of its first chapter the concept of terminological expression and 

the terms used by Arab and Western linguists in the study of this phenomenon, the second chapter presents a 

number of semantic and syntactic characteristics of the idiomatic expression , The third one is an inventory of 

the syntax's patterns of the idiom, as it follows the methods used to write these expressions or how they are 

attached to each other, And I drew attention to some expressions that have an acoustic structure and a semantic 

structure without any grammatical one , I'm indicating some of the aspects of deviation from the analogy and I'm 

also talking about The possibility of operating and employing relationships within the idiom 

After the first three chapters, we find a group of chapters that deal with the tributaries which 

supply our language with this type of expressions , and also the Arabic methods of translating idiomatic 

expressions coming to us , with a discussion of the semantic stagnation of these expressions and their change , 

and we don't forget of course the last chapter which is concerned with talking about the fields of using the 

idiomatic expression in the press 

Keywords: Arabic language, expression, idiom, term, semantic rigidity, acoustic structure, 

semantic, coined expressions 

      L'expression idiomatique est une forme d'expression constante, comme le proverbe, mais elle se distingue par 

le fait qu'elle est dépourvue de l'histoire pour laquelle la même est connue , et c'est loin de la prédication, où le 

terme est utilisé pour décrire ou clarifier un situation ou pour servir la communication entre les membres de la 

communauté , La notion d'expression terminologique diffère également de la notion de terme qui désigne le 

terme lui-même ou le symbole du langage utilisé pour désigner un concept scientifique, pratique ou artistique, et 

les expressions préfabriquées (expressions inventées) sont l'une des expressions terminologiques du langage. 

Ce livre a été écrit pour traiter entre les lignes de son premier chapitre la notion d'expression terminologique et 

les termes utilisés par les linguistes arabes et occidentaux dans l'étude de ce phénomène, le deuxième chapitre 

présente un certain nombre de caractéristiques sémantiques et syntaxiques de l'expression idiomatique , Le 

troisième est un inventaire des modèles de syntaxe de l'idiome, car il suit les méthodes utilisées pour écrire ces 

expressions ou comment elles sont attachées les unes aux autres , Et j'ai attiré l'attention sur certaines expressions 

qui ont une structure acoustique et une structure sémantique sans aucune structure grammaticale, j'indique 

certains des aspects de déviation de l'analogie et je parle également de la possibilité d'opérer et d'employer des 

relations au sein du l'idiome 

Après les trois premiers chapitres, nous trouvons un groupe de chapitres qui traitent des affluents qui alimentent 

notre langue avec ce type d'expressions, et aussi les méthodes arabes de traduction des expressions idiomatiques 

qui nous parviennent , avec une discussion sur la stagnation sémantique de ces expressions et leur évolution, sans 

oublier bien sûr le dernier chapitre qui s'attache à parler des domaines d'utilisation de l'expression idiomatique 

dans la presse. 

Mots-clés : langue arabe, expression, idiome, terme, rigidité sémantique, structure acoustique, sémantique, 

expressions inventées 


