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ِحيم    ْحَماِن الرَّ ِ الّره
ه
 بِْسِم ّللّا

 

ُ بَِما َتْعَملُوَن  يَن أُُتوا الِعْلَم َدَرَجاٍت َو ّللاَّ يَن آََمُنوا ِمْنُكم َوالذِّ ُ الذِّ
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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالّة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 أّما بعد:

 قال هللا تعالى في كتابه العزيز:"لئن شكرتم ألزيدّنكم".

لم يشكر القليل لم يشكر الكثير  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"من

ومن لم يشكر الّناس لم يشكر هللا والتحدث بنعمة هللا شكر وتركه كفر و 

 الجماعة رحمة"مسند اإلمام أحمد.

بداية نشكر هللا عّز وجل ونحمده على النعمة التي مّنها علينا بأن وفقنا 

 إلى إنجاز هذا العمل المتواضع.

اذة المشرفة العزيزة على قلوبنا"صديق ونتقدم بجزيل الشكر إلى األست

ليلى"على كل التوجيهات و المساعدات التي أفادتنا بها طيلة هذا العمل 

كل من قّدم لنا يد المساعدة من أساتذة  اللجنة المناقشة وإلى   وإلى

 الجامعة و طلبة الكلية ولو بكلمة.

نا طيلة المسار كما نتقدم بالشكر إلى أساتذة قسم األدب العربي الذين رافقو

 الدراسي.

 إلى كل هؤالء جزيل الشكر والعرفان.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ورافقتنً  إلى القلب النابض،إلى من غمرتنً بفٌض حنانها و ضّمنً طٌفها

ابتسامتها و صانتنً دعواتها،إلى من علّمتنً الّصبر على الحٌاة ، إلى أغلى 

ت موطنها األرض هبة من الخالق إلى المعبود ،إلى نجمة من السماء اختار

لتكون أمً وأبً اللذان كان سندي ومصدر قوتً ورّبونً وأنا صغٌرة 

 وحملوا هّمً وأنا كبٌرة.

ٌّزوا بالوفاء  إلى األخوات التً لم تلدهم أمً إلى من تحلّو باإلخاء وتم

والعطاء إلى ٌنبوع الصدق الصافً إلى من معهم سعدت برفقتهم فً دروب 

لى من كانوا معً على طرٌق النجاح صدٌقاتً الحٌاة الحلوة والحزٌنة إ

سارة،أمٌنة ،فاطمة الزهراء،سمٌحة،شٌماء،إلى كل من ٌحّبهم قلبً ولم 

 ٌذكرهم لسانً.
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َعدُّ ظاهرة المعّرب فً القرآن الكرٌم من الظواهر اللغوٌة التً أوالها العلماء عناٌة ت        

كبٌرة قدٌما و حدٌثا،حٌث  أشار إلٌها القدماء فً مؤلفاتهم وتناولوها بالبحث والدراسة 

 فً ه(581وسٌبوٌه )ت ه( فً كتابه "العٌن"،571أحمد الفراهٌدي )تكالخلٌل بن 

ه(فً كتابه جمهرة اللغة،فقضٌة المعّرب من القضاٌا الشائكة 125وابن درٌد )ت "كتابه"،

آلراء والمواقف بل تعارضت فً بعض األحٌان ،ولهذا فهً تستلزم فً التً تعددت فٌها ا

ج القاطعة ،ومن هنا ركّز البحث جّل عرضها وفً فحصها األدلّة الواضحة و الحج

ما هو -اهتمامه على األلفاظ المعّربة فً القرآن الكرٌم انطالقا من اإلشكالٌات التالٌة:

المعّرب؟ما هً أسبابه ودواعٌه؟ما هً معاٌٌره؟،وما هو موقف العلماء من المعّرب فً 

 القرآن الكرٌم؟.

آن الكرٌم.وعلٌه جاء موضوع بحثنا موسوما بالمعّرب فً القر  

 ومن جملة األسباب التً دعتنا إلى اختٌار هذا الموضوع :

 *أسبابذاتية:

مما أثار فضولنا لخوض الموضوع،لفت انتباهنا انتشار مواضٌع عدٌدة حول هذا -5 

 غمار البحث فٌه.

معرفة الغاٌة و الحكمة من وجود األلفاظ المعّربة فً القرآن الكرٌم.-2  

:*أسبابموضوعية  

ة البحث فً أصل الكلمات  األعجمٌة الموجودة فً القرآن الكرٌم.ضرور-5  

اعتبار المعّرب فً القرآن من أهم المواضٌع التً تستحق البحث والدراسة.-2  

البحث العلمً. إثراءمحاولة أن ٌساهم هذا الموضوع فً -1  

،حٌث تتعرض باالستقراء لرصد األلفاظ وتكتسب الدراسة أهمٌتها من الموضوع نفسه

 المعّربة من أجل معرفة معناها وبٌان أصولها و إرجاعها إلى لغتها األصلٌة.

 ومن األهداف المرجوة من هذه الدراسة:
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بٌان ماهٌة المعّرب. (5  

معرفة أسبابه ومعاٌٌره. (2  

القرآن الكرٌم. فًإبراز رأي العلماء حول ظاهرة المعّرب  (1  

الدراسة ،فهو المنهج الوصفً التارٌخً أما فٌما ٌخص المنهج المعتمد فً هذه        

 نظرا لطبٌعة الموضوع.

جاء  البحث بمقدمة  ومدخل بعنوان المعّرب مفهومه ومصطلحاته ،وضّمنته مفهوم       

 ، وثالثة فصول .  المصطلحات اآلتٌة: المعّرب ،الدخٌل ،المّولد، المحدث، المقترض

، أسبابه ودواعٌه م، ثهالتعرٌب، ونشأت مفهومأما الفصل األول فقد قدمنا فٌه          

 الثانً جعلناه محّل حدٌث عن معاٌٌر المعّرب اللفظً فً اللغة العربٌة. لوالفص

المعّربة بالدراسة من حٌث  األلفاظ ا تناولنا فٌهالثالث كان دراسة تطبٌقٌة  أما الفصل

أصل اللفظة و معناها، ثم استعمالها القرآنً،وما انطوت علٌه من بٌان عظٌم،وفً 

 األخٌر خاتمة حوت مجموعة من النتائج لهذه الدراسة.

بالنسبة للدراسات السابقة فقد وقعت بٌن أٌدٌنا بعض البحوث التً عالجت         

دراسة المعّرب فً القرآن الكرٌم وأثره فً حركة ظاهرة المعّرب فً القرآن الكرٌم ك

االقتباس لمجٌد حمٌد البدٌري،ودراسة المعّرب والدخٌل فً كتاب تهذٌب اللغة 

 لألزهري وغٌرها من الدراسات التً تقاطعت معظم نقاطها مع بحثنا.

 اعتمدنا فً بحثنا على مجموعة من المصادر أهمها:         

 م العرب من الدخٌل للخفاجً.شفاء الغلٌل فٌما فً كال -

 اإلتقان فً علوم القرآن للسٌوطً. -

الكتاب لسٌبوٌه. -  

جمهرة اللغة البن درٌد. -  



مقدمة                                                                                                                 

 

 ج

 

 المعرب من الكالم األعجمً على حروف المعجم للجوالٌقً.

ٌعلم غاٌته -هللا وحده–وبعد فإن هذا العمل المتواضع هو حصٌلة جهد جهٌد       

الحصول على النسخة الصعوبات نذكر منها صعوبة ومداه،لقد واجه البحث بعض 

األصلٌة لبعض الكتب،ومنها اختالف العلماء فً شرح المفردات المعّربة فً القرآن 

 الكرٌم.

ال ٌسعنً فً األخٌر إال أن أقول إذا بلغت قصدي فذلك حسبً ،أما إذا جانب      

 الصواب فحسبً أنً حاولت.

 

مستغانم                                                                                       

21/10/2158فً :  
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ثٌر الزمان والمكان وتتعرض لما ٌتعرض له الكائن تعتبر اللغة نظام  ٌخضع لتؤ    

الحً من نمو وتطور، و موت  واندثار ، وأّن اللغات تتصارع فٌما بٌنها كما تتصارع 

الشعوب ، فٌنتقل وٌهاجر بعض ألفاظها من لغة إلى أخرى كما ٌهاجر بعض الناس 

طبٌعٌة ، مثلها  إلى بلد آخر ،ومن هنا  كان وجود المعّرب فً اللغات ظاهرة إنسانٌة

وتجاربهم وتبادلهم المنافع والخبرات ، ألّن التفاهم فً ذلك مثل التقاء البشر وتعاونهم 

اللغوي وسٌلتهم األولى إلى ذلك ،وبدٌهً أن ٌعلق المرء منهم ألفاظا أجنبٌة بالقدر 

الذي تملٌه علٌه األحوال وتستدعٌه الظروف ، فتشٌع فً لغته وتمتزج بها حتى الٌكاد 

صلها ٌعرف أحٌاناأ
1

،فالعربٌة كغٌرها من اللغات تصارعت لغوٌا مع عدد كبٌر من 

اللغات إذ التقى العرب قبل اإلسالم بشعوب قرٌبة وبعٌدة ، غٌر أن هذا االلتقاء كان 

محدودا وضٌقا ،حٌث كانوا ٌعٌشون فً جزٌرتهم بعٌدٌن عن تؤثٌر األمم األخرى ، 

قٌاسا فٌما بلغتهم ، لذاكانت األلفاظ المعّربة قلٌلة ٌضاف إلى ذلك اعتزازهم بؤنفسهم و 

بعد اإلسالم 
2

أنماط كثٌرة  ت اإلسالمٌة ، فدخلت فً العربٌة،بعد أن اّتسعت الفتوحا

من وجوه الحٌاة عند غٌرهم من األمم الذٌن دخلوا اإلسالم ، فتؤثرت العربٌة باألمواج 

األعجمٌة ضرورٌة من قبل األدباء  ببعض األلفاظ االستعانةالهائلة من البشر ، فكانت 

الواقعً  االستعمالوالشعراء ، لشٌوع هذه األلفاظ فً 
3

. 

 

 

  

                                                           

5،ص  3991، 2 الدخٌل على العربٌة الفصحى ،مإسسة النوري ،دمشق ،طمسعود بوبو ،أثر - 1 

291،ص  3961،  1ط  العربً، بٌروت،الفكر  رالعربٌة، دااللغة وخصائص  همبارك، فقمحمد - 2 

، 3ة المنار، األردن، ط مكتب الكرٌم،التطور الداللً بٌن الشعر الجاهلً ولغة القرآن  عودة،عودة خلٌل  -

61ص  ، 3985 3 
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اللغوي  فً العالقات اللغوٌة ال غنى عنه  ضوال نعدو الحقٌقة إذا ما قلنا أّن االقترا

بؤي حال من األحوال إذا ما أرادت الشعوب أن تتعارف وتتآلف وتتعاون فٌما بٌنها 

َها الّنًّاسُ  كما قال عزّ  ٌُّ ا أ ٌَ ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنَثى َو  وجل فً كتابه العزٌز " إِّنًّ

ا َو َقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا " َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًّ
1

، بل ال مهرب منها لحاجة الناس لبعضهم ، وعدم  

 غنى اإلنسان عن أخٌه مهما ارتقى وتطّور .

فً بعض باختالف الثقافة والحضارة بٌن شعوبها ،  وٌختلف تؤثٌر هذه اللغات بعضها

وطول االلتقاء من جهة المدة والزمن ، وعمقه وشّدته ، وسعة مٌادٌنه وتعدد آفاقه ، 

وباختالف المناعة اللغوٌة عن اللغة نفسها فً قوتها وصالحها ، أو المناعة الدٌنٌة أو 

ذلك إلى أن ٌترك آثار ُتبنى ،بل تجاوز  القومٌة، ولم ٌقف األمر عند االقتراض فحسب

عن التؤثٌر الناجم عن هذا االقتراض بٌن اللغات ،لتظهر فً عناصر اللغة : فً 

ٌُولوا هذه اآلثار فً   التعبٌرمفرداتها وتراكٌبها وأسالٌبها ، غٌر أّن العلماء لم 

واألسالٌب عناٌة  لضعفه فٌها ،وإّنما اقتصر بحثهم على الجوانب الصوتٌة والبنائٌة 

ٌُعرَف هذا فٌما بعد بالتعرٌب بعّده أحد مظاهر التقاء العربٌة بغٌرها  فً المفردات ، ل

من اللغات
2

. 

 

 المعرب:( 1

 :لغة

قال ابن منظور :"العرب والعَرب جٌل من الّناس معروف خالف المعجم "
3

. والعرب 

رب العاربة :هم الخلص منهم ، وأخد من لفظه وأكد به ،كقولك لٌل ، الئل ،تقول  ع

منسوب عاربة وعرباء ، صرحاء متعربة ومستعربة : ُدخالء لٌسوا بخلص.والعربً 
                                                           

31اآلٌة: ،الحجراتسورة  - 1 

292،ص3961محمد مبارك،فقه اللغة وخصائص العربٌة،دار الفكر العربً،بٌروت،- 2 

ابن منظور،لسان العرب،مادة)عرب(- 3 
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إلى العرب و إن لم ٌكن بدوٌا ،قال ابن منظور :"عربً :بٌن العروبة والعروبٌة ، 

وهما من المصادر التً ال أفعال لها "
1

ب :"تشّبه بالعرب ، وتعّرب بعد   ، وتعرَّ

هجرته ، أي  صار أعرابٌا "
2

" المستعربة عندي قوم من العجم  األزهري:. قال  

ب فٌهم.دخلوا فً العرب فتكلّموا بلسانهم وحكوا هٌئاتهم ولٌسوا بصرحاء  وٌكون التعرُّ

اإلعراب أن ٌرجع إلى البادٌة بعدما كان مقٌما بالحضر فٌلحق باألعراب ، وقال 

 ٌَّ ن عنه . وعّرب عنه : والتعرٌب معناهما واحد وهما اإلبانة . وأعرب عن الرجل : ب

تكلّم بحجته . وعّرب منطقه أي هّذبه من اللّحن ، وعّربه علّمه العربٌة ، وتعرٌب 

العرب  وأعربته ، تقول عّربته ب على مناهجها االسم األعجمً :أن تتفوه به العر

أٌضا .
3 

 اصطالحا:

ب والدخٌل تعددت المصطلحات التً أطلقها العلماء على األلفاظ غٌر العربٌة ،كالمعر

ٌُعد الخلٌل أول من ذكر ذلك فً معجمه "العٌن" مصطلح المعّرب وما  واألعجمً ، و

اْشتُّق من لفظه فً تسعٍة وثالثٌَن موضعا ، واستعمل مصطلح الدخٌل  فً واحٍد 

موضعا ، وجمع بٌنهما فً ستِة مواضع ، دون أن ٌحدد مفهومها ،وجاء بعده وثالثٌَن 

لٌشٌر إلى هذه الظاهرة فً باب سّماه )ما أُْعِرَب من ه (  381تلمٌذه سٌبوٌه )

المعرب  األعجمٌة ( من غٌر ٌضع شروطا للتعرٌب ، ودون أن ٌضع حّدا فاصال بٌن

ٌّرون من الحروف األعجمٌة ما لٌس من حروفهم  والدخٌل ، فقال : " اعلم أّنهم مما ٌغ

ه "البّتة ، فربما ألحقوه ببناء كالمهم ، وربما لم ٌلحقو
4

، فلم ٌحدد المعرب كما أّنه لم  

ه ( عن سابقٌه فلم ٌذكر شٌئا عن  123ن درٌد )بٌتعرض للدخٌل .ولم ٌختلف ا

                                                           

، لسان العرب، مادة )عَرب (.ابن منظور - 1 

 )عرب (. ةتاج اللغة وصحاح العربٌة، ماد الصحاح،–2

(.ابن منظور، لسان العرب، مادة ) عرب  - 3 

. 111، ص  3982،  2سٌبوٌه ، الكتاب ، تح : عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ، ط- 4 
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مصطلح المعّرب ، ولكّنه عقد بابا خاصا بعنوان )باب ما تكلمت به العرب من كالم 

 العجم حتى صار كاللغة ( ،

ثم عرض فً فقرة أخرى  ) ومما تكلّموا به وأُْعِرَب(   
1

،والبد من اإلشارة إلى ما  

ذا ه( عن المعّرب بعّده واحدا من أكثر الذٌن كتبوا فً ه 933) ذكره السٌوطً 

لمتوكلً و المهذب فضال عن ذكره إٌاه بوصفه الموضوع ،فقد أفرد له كتبا نحو : ا

بابا من أبواب كتبه األُخ كاإلتقان ومعترك األقران والمزهر ، وعّرف المّعرب بقوله 

ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعاٍن غٌر لغتها ":"هو 
2

ٌُفرق   ، ولم 

ه( شؤنه شؤن كثٌر من سابقٌه بٌن المعّرب والدخٌل مكتفٌا بقوله :"إّن 3169الخفاجً )

التعرٌب نقل اللفظ من العجمٌة إلى العربٌة " 
3 

 : المعرب في كتب اللغة والمعاجم 

الذي حظٌت به الظواهر العربٌة األخرى ، ولعل  باالهتمامحظٌت ظاهرة المعّرب 

القرآن الكرٌم كان الباعث األكبر على ذلك ،حتى إذا ما خطا الّدرس اللغوي خطاه 

جمع العلماء الجدٌدة راح ٌستقل بدراسة الظواهر العربٌة منفردة فً كتب مستقلة ، 

ا فٌها التعرٌب بوصفه فٌها كثٌرا من األلفاظ المعّربة عن اللغات األخرى ، ولم ٌتناولو

ٌُعرف بها المعّرب ، كما تناول  ظاهرة لغوٌة فحسب بل وضعوا بعض الضوابط التً 

بعضهم اإلبدال والتغٌٌر فً أصوات الكلمة غٌر العربٌة  إللحاقها بؤبنٌة كالم العرب 

 : هإالءومن 

حدد الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي :تحّدث فً كتابه )العٌن( عن المعّرب والدخٌل ،و-

 سمات وعالمات للتفرٌق بٌن ما هو عربً وغٌره .

                                                           

،  2115،  3ابن درٌد ، جمهرة اللغة ، تح : إبراهٌم شمس الدٌن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط ٌنظر :-

832ص  1 

 2 815، ص  3982،  2سٌبوٌه ، الكتاب ، تح : عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجً ، القاهرة ، ط-

318المصدر نفسه ، ص  - 3 
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 من األعجمٌة وباب اّطراد اإلبدال فً الفارسٌة .سٌبوٌه :ذكر فً باب ما أُعرب -

 الجاحظ :فً كتابه البٌان والتبٌٌن .-

 ابن قتٌبة فً كتابه "أدب الكاتب" فصل) ما تّكلم به العامة من الكالم األعجمً (.-

"جمهرة اللغة "؛باب ما تكلّمت به العرب من كالم العجم حتى ابن درٌد فً كتابه -

 صار كاللغة .

أبو حاتم الرازي فً كتابه "الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة "فصل )األسماء األعجمٌة -

 فً القرآن ( .

)ما قٌس على كالم العرب فهو من كالم  ب؛ باابن جنً فً كتابه "الخصائص "-

 (العرب

فً فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها "باب )القول فً  لصاحبً"ابن فارس فً كتابه -

 (.اللغة التً نزل بها القرآن 

 بٌنهم:أّما فً العصر الحدٌث فقد ألّف غٌر واحد من العلماء من 

 محمد نهانً " الطراز المذّهب فً الدخٌل والمعرب .-

 حمد القوصً " المعرب فً القرآن ".أ-

 إلى مرادف العاّمً والدخٌل " . أدي شٌر الكلدانً " الدلٌل-

 بن صالح طاهر  الدمشقً "التقرٌب ألصول التعرٌب".-

 والتعرٌب ". االشتقاقعبد القادر مصطفى المغربً " -

 فً األلفاظ الفارسٌة المعربة ".صالح الدٌن المنجد "المفصل  -

 عبد العال سالم  مكرم "التعرٌب فً التراث اللغوي مقاٌٌسه وعالماته " .-

َنة نصر علً " المعرب والدخٌل فً المعاجم العربٌة " .- ٌْ  ُجَه

نالحظ مما سبق أّن التعرٌب هو أداة انفتاح على الثقافات األخرى واطالع على أحوال 

األمم ،وظاهرة فرٌدة تفٌد فً إدراك األبعاد والمفاهٌم ووعٌها ، ثم أداء معانٌها 

ٌة قدٌما قد قبلت كثٌرا من ألفاظ اللغات التً ودالالتها باللغة العربٌة ، والشك أّن العرب
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وذلك لحاجتها إلى أسماء تدل على مسمٌات ال وجود لها فً اتصلت بها حضارٌا ،

 الجزٌرة العربٌة .

 

 

 الدخيل:( 2

 لغة:

من مادة دخل والدخل خالف الخرج ، "وهم فً بنً فالن دخل " إذا انتسبوا معهم   

اهنا اسما للجمٌع كالروح ابن سٌدة : وأرى الدخل هفً نسبهم ولٌس منهم أصله ، قال 

ٌُقال للضٌف دخٌل لدخوله على المضٌف ، وفً حدٌث ُمعاذ ، وذكر  و الخول ، و

حور العٌن " ال تإذٌه فإنما هو دخٌل عندك " والدخٌل : الضٌف ، والنزٌل ، وكذلك 

: َسَقَط فرُضها قال ابن األثٌر : معناه فً الحدٌث الشرٌف "دخلت العمرة فً الحج " 

بوجوب الحج ودخلت فٌه ، وهذا فً تؤوٌل من لم ٌرها واجبة ، فؤما من أوجبها فقال : 

إن معناه أن عمل العمرة دخل فً عمل الحج 
1

. 

أمره  َدَخَل ُدُخوالًّ ومْدَخالًّ وتدخل و اندخل ،واّدخل ، كافتعل ، نقٌض "خرج " ودِخَل 

َدَخالًّ وَدْخالًّ .ودخٌل فٌهم : أي من غٌرهم ،  ، كفرح ، معناه َفُسَد داخله من َدِخلَ 

علم العرب ولٌست منه ، وأٌضا ٌقال فً وٌدخل فٌهم ، والدخٌل كلمة أُْدِخلَْت فً كالم 

القافٌة والعروض الدخٌل :عبارة عن الحرف الذي بٌن حرف الروي وألف التؤسٌس 

 ،وأٌضا معناه : الفرس الذي ٌّخص بالعلف

2
كاألكسجٌن  تغٌٌر،هو اللفظ األجنبً الذي دخل اللغة العربٌة دون  الدخٌلاصطالحا

والتلفون.
3

 

                                                           

ٌنظر:ابن منظور، لسان العرب، مادة )دخل (- 1 

ٌنظر : الفٌروز آبادي ، القاموس المحٌط ، مادة )دخل ( - 2 
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هو عبارة عن األلفاظ األعجمٌة التً تخضع لألوزان العربٌة فً حالتٌن : سواء أكان  

عن طرٌق العربٌة الفصحى أم عن عامٌتها ، أو هو الذي دخل العربٌة على  متسرباًّ 

لعربٌة حصنها ودار على ألسنة أهلها بقوة الحاجة هٌئته ،أو حّرف قلٌال ودخل على ا

 إلٌه

الصة القول أن الدخٌل كلمة تبقى على وزن صرفً غرٌب على اللغة العربٌة ، خ

وٌكون بهذا مفهوم الدخٌل أعم من مفهوم المعرب ، إذ تشمل ما نقل إلى لغة العرب 

االستشهاد أو سواء جرت علٌه أحكام التعرٌب أو لم تجر علٌه سواء أكان فً عصر 

 بعده.

 المولد:( 3 

 لغة:

ل :    إّنما سموا  ءالشعرامحدث من كل شًء ومنه المولدون من الُمَولَد على وزن ُمَفعَّ

 ، وعربٌة مولدةٌ ورجٌل ُمَولَد، بذلك لحدوثهم ، والمولدة : الجارٌة المولودة بٌن العرب

إذا كان عربٌا غٌر محض ، والمولدة التً ولدت بؤرض ولٌس بها إالّ أبوها و أمها ، 

ًَّ المولد من الكالم ُمَولَّ  داًّ إذا ومولدة : تولد بٌن العرب وتنشؤ مع أوالدهم ، وُسم

مضى  استحدثوه ولم ٌكن من كالمهم فٌما
1

.وقال الزبٌدي : " المولد هو ما أحدثه 

ٌُحتجَ  بؤلفاظهم والفرق بٌنه وبٌن المصنوع  أّن المصنوع ٌورده  المّولدون الذٌن 

صاحبه على أّنه عربً فصٌح وهذا بخالفه ، وفً مختصر العٌن للزبٌدي ؛ أّن المولد 

هذه مّولدة" .ة وٌَُقال : هذه عربٌ ًللفارابمن الكالم المحدث ن وفً دٌوان األدب 
2

 

                                                                                                                                                                                           

ٌنظر: المعجم الوسٌط، مادة )دخل ( - 3 

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ولد(  - 1 

مرتضى الزبٌدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ،تح : عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكوٌت -

29، ص  3962، الكوٌت ،  3، ط 2 
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 اصطالحا:

عصر الرواٌة  هو اللفظ الذي استعمله الناس قدٌما بعد
3

، ورمز القاموس المحٌط إلى 

كلمة مولدة ب )مو( كما هو حال مع المعجم الوسٌط ، وهذا المصطلح ٌشمل العبد أو 

األمة المولد فً وسط عربً ، وهو ٌشمل كذلك الشعراء العرب أو غٌر العرب من 

ي صنوع "جاء بكتاب مولد أالمولدٌن بعد القرن الثانً الهجري ، أو المإلف الم

 مفتعل".

كما أقرَّ المجمع من هذه المدلوالت تعرٌفا للمولد : أّن المولد ٌفٌد اللفظ الذي استعمله 

ٌبدأ من حٌث ٌنتهً الفصٌح المولدون وهو ٌختلف عّما استعمله العرب ، فالمولد إذن 

 االحتجاجمفهوم الفصاحة ، وقٌل المولد نشؤ بعد عصر  باعتباروذلك إذا نظرنا إلٌه 

سواء كان عربٌا أو أعجمٌا ، وقد نادى الخفاجً إلى أّن ماعّربه المتؤخرون ٌعد 

مولدا.
1 

 ( المحدث:4

 لغة:  

الحدٌث نقٌض القدٌم ، والحدوث : نقٌض القُْدمِة .حدث الشًء  "قال ابن منظور:

ْحُدُث حدو  وَحَداَثةًّ ، وأحدثه هو فهو محدث و حدٌث ، وكذلك استحدثه . اثًّ ٌَ

ٌَُقال َحُدَث ، بالضم ، إالّ مع َقُدَم ، كؤّنه و أخدنً م ،  إتباعن ذلك ما َقُدَم و َحُدَث ؛ وال 

ومثله كثٌر ".
2 

ٌُقال: " الحاء والدال و الثاء أصل واحد، وهو كون الشًء لم ٌكن: قال ابن فارس  ،

.حدث أمر بعد أن لم ٌكن "
3

 
                                                           

36، ص  2131، القاهرة ،  4إبراهٌم مصطفى وآخرون ،مقدمة معجم الوسٌط ، دار الدعوة ، ط -  3 

247عبد العزٌز، التعرٌب فً القدٌم والحدٌث، دار الفكر العربً، د ط، القاهرة، د ت، ص محمد حسن  - 1 

حدث(.) ة، مادابن منظور،لسان العرب - 2 
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 اصطالحا:

مستقل،وقد جاء فً تعرٌف الخلٌل  القدامى هذا المصطلح كمصطلحلم ٌستخدم القدماء 

.وفً شفاء الغلٌل وهو استخدام لغوي ولٌس اصطالحٌا للمولد بلفظ "مستحدث"،

استخدمه بمعنى :ما استعمله المولدون من دالالت جدٌدة، أي أّنه مرادف 

للمولد،كقوله:"فاتك الشنب :مثل ٌضرب لمن ال ٌصل إلى شًء ، وهو محدث"
4

. 

ٌّن أّن الم :شًء ال أصل له، ى، األولحدث ٌحمل داللتٌنمما سبق ٌتب

 .شًء جدٌد ولٌس بقدٌممبتدع.والثانٌة:

 :ضر( المقت5

 لغة:   

:القطع.قرضه ٌقرضه بالكسر ِقرضا وقرضه:قطعه.و قرض:القرض"   

ٌفرد لهما واحد "ال لجلمان :االمقرضان
1

. 

التجارة ، هو فً على القطع...والقارض  ل، تدّ ٌقول ابن فارس:"القاف والراء والضاد

من هذا ، وكؤّن صاحب المال قد قطع من ماله طائفة، وأعطاها مقارضة لٌتجر 

فٌها"
2

أخد شٌئا ما  اآلخذوواضح أّن الداللة اللغوٌة لهذا اللفظ تفٌد شٌئٌن:األول:أّن .

ا و، فهصاحبهذن بإ ا أو نهبًّ أخد الشًء على أن  اآلخذ.والثانً:أن افتراض ولٌس غصبًّ

 ٌرده.

 :اصطالحا 
                                                                                                                                                                                           

(.ابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة،مادة)حدث- 3 

 3طٌنظر: الخفاجً ، شفاء الغلٌل فٌما فً كالم العرب من الدخٌل،دار الفكر العربً،،بٌروت، -

21دت،ص، 4 

.العرب، مادة)قرض( نمنظور، لساابن - 1 

.(، مادة)قرضابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة- 2 
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ٌُراد به ٌّرته العرب  لوهو ٌشتم أخرى،لغة من  تؤخذ:أن االقتراض  على:"ما غ

الدخٌل(. ًاألصلٌة، وهو)األعجمبقً على صورته  ا، وم)المعرب(
3

 

ٌثاره اختٌار مصطلح االقتراض بؤنه :"ٌعنً نقل ما وٌقول أحد الباحثٌن مبٌنا سبب إ

اللغة فً أّمس الحاجة إلٌه دون غٌره، على قٌاس اقتراض األفراد :فالفرد ال ٌقترض 

إالّ عند األزمة المادٌة التً عجزت قدرته المادٌة على حلّها ، أّما لو اقترض كل شًء 

به أن ٌسّمى رضا،وإّنما أجدر فً هذه الحال مقت،وانتهاء بالماء.فلٌس هو بالمالبدءا 

المتسو
1

 .وهذه داللة أدبٌة مجازٌة ،أكثر منها داللة اصطالحٌة. 

 اعتبارنالحظ مما سبق ذكره أّن الفرق بٌن مصطلحً المعرب والدخٌل إنما هو فً 

فالنظر إلى الكلمة كونها أجنبٌة وافدة ٌجعلهم ٌسمونها دخٌلة،والنظر إلى الكلمة النظر، 

بة ؛وعلٌه فالتدخٌل ٌتعلق بالنقل، كونها أصبحت  عربٌة مستعملة ٌجعلهم ٌسمونها ُمَعرَّ

 .والتعرٌب ٌتعلق باالستعمال 

لم ٌفرق العلماء القدماء بٌن المعرب والدخٌل إنما اعتبروا مفهومهما واحد وأول من 

ذكر مصطلح المعرب والدخٌل هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً كتابه "العٌن" وجعل 

 عاٌٌر وشروط.لهما م

 

 

 

 

 

                                                           

325إبراهٌم أنٌس،من أسرار اللغة ،مكتبة أنجلو المصرٌة،مصر،د ط، د ت، ص- 3 

ربٌع مصطفى،االقتراض اللغوي ضرورة علمٌة،مجلة كلٌة اللغة -
262،ص1،3997،ج36العربٌة،مصر،ع 1 
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 مفهوم التعريب: -1

لقد دخل فً اللغة العربٌة منذ أقدم العصور مئات من الكلمات من لغات      

العرب،وأوردها الفصحاء فً كالمهم وذكرها الشعراء فً  شّتى وتكلّمت بها

، وقد اهتم علماء أشعارهم وورد بعضها فً القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف

اللغة بهذه الطائفة من الكلمات ووضعوا لها ضوابط وسّموها الكلمات المَعّربة 

 أو المْعربة.

ٌٌقال لغتها ٌمْعر عرب اللفظ األعجمً الذي أدخلته فً تسمً ال ًبا ،و ًبا و ٌمعرَّ

ْتٌه العرب أعربته ،والتعرٌب هو نقل اللفظ األعجمً  العربٌة على  إلىفٌه:َعَربَّ

مناهجها كما قال الجوهري ،فما أمكن حمله على نظٌره حملوه علٌه ، ورّبما 

متفقون  –مع ذلك  -به كما َتلََقْوهٌ،واللغوٌون تكلموالم ٌحملوه على نظٌره بل 

َقاُل فٌه أعجمً كما ٌقول على أّن العل ٌُ ب بل  م األعجمً لٌس بمعرَّ

ب"؛ذكر فٌه ماتكلّمت به  القدامى،كما وضع فٌه الجوالٌقً كتاًبا أسماه "الُمَعرَّ

العرب من الكالم األعجمً ونطق به القرآن المجٌد وورد فً أخبار الرسول 

ن أجمعٌوالصحابة والتابعٌن رضوان هللا علٌهم -صلى هللا علٌه وسلم–

،وذكرته العرب فً أشعارها وأخبارها ،ووضع فٌه الخفاجً كتابه "شفاء 

الغلٌل"ضم فٌه من المعربات التً عّربتها العرب قدًٌما،ماعّربه المّولدون 

والمحدثون وجعله من قسم المّولد .وضع فٌه بعض المحدثٌن معاجم من 

لدخٌلة فً اللغة ،و"تفسٌر األلفاظ اشٌر"األلفاظ الفارسٌة المعّربة"ألدي أهمها

العربٌة مع ذكر أصولها بحروفه"لطوبٌا العنٌسً و"الدخٌل فً اللغة العربٌة 

"لفؤاد حسنٌن.
1

 

                                                           

74، ص ، د تد ط العربً،القاهرة، فً القدٌم والحدٌث، دار الفكر  بمحمد حسن عبد العزٌز، التعرٌ-1  
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والتعرٌب هو نقل اللفظ من العجمٌة إلى العربٌة،وٌفهم من كالم علماء اللغة 

ب أولها :أن علٌه شروط لكً ٌطلق تتوفر فٌه  ٌجب أنأن المعّرب  اسم المعرَّ

فً  إبدالاللغة العربٌة قد جرى علٌه  إلىٌكون اللفظ األعجمً المنقول 

الحروف ،وتغٌٌر فً البناء حتى صار كالعربً ،والى هذا أشار الجوهري 

" هامناهجاألعجمً أن  تتفّوه به العرب على بقوله:"تعرٌب االسم 
1

وقال 

ا أرادو ُبوه أل اسٌبوٌه :"لمَّ حقوه ببناء كالمهم كما ٌلحقون الحروف أن ٌعرِّ

 . بالحروف العربٌة"

؛ذلك  االستشهادالعربٌة فً عصر  إلىوالشرط الثانً :أن ٌكون اللفظ قد ُنِقَل 

أو كالم العرب الذٌن  بأن ٌرد فً القرآن الكرٌم أو الحدٌث النبوي الشرٌف

ُج بكالمهم ،ولذلك نرى أّن أصحاب المعاجم كثٌراً  ٌقولون بعد ذكر  ماٌُْحتَّ

ب  ب :"وقد تكلّمت به العرب"،وفً ترجمة الجؤذر والدمقس:"...ُمَعرَّ الُمعرَّ

ٌَُقال أّن أصله غٌر  وقد تكلّمت به العرب قدٌماً" وفً ترجمة الدرنوك :"

قدٌماً"، و فً ترجمة دمشق أعجبنً معّرب ،وقد جاء  استعملوهعربً...وقد 

 .لعرب فً أشعار ا

هذا كتاب نذكر فٌه ما تكلّمت به :"كتابه عن الجوالٌقًا السبب قال ولهذ

العرب من الكالم األعجمً، ونطق به القرآن المجٌد وورد فً أخبار الرسول 

صلى هللا علٌه وسلم والصحابة والتابعٌن ،وذكرته العرب فً أشعارها و 

أخبارها لٌعرف الدخٌل من الصرٌح"
2

،وٌذكر عبد القادر مصطفى بن 

ا للتعرٌب فٌقول :"لٌس للتعرٌب فً اللغة العربٌة عمالً  المغربً مفهوم

رب فً اللغة العربٌة  كوجود جسم غرٌب فً جسم  ِبدعاً،ولٌس وجود المّعً

ٌُِضرُّ بقاؤه وَتِجُب إزالته  -والمعّرب وٌسمى أٌضاً دخٌال ً–اإلنسان من حٌث 

                                                           

المعجم،دار القلم  أبو منصور الجوالٌقً،المعرب من الكالم األعجمً على حروف-
17ص،1،1991،بٌروت،ط 1 

17المصدر نفسه،ص- 2 
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،وقال  هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لَِمعاِن فً غٌر لغتها

السٌد فً حواشٌه:هو لفظ وضعه غٌر العرب لمعنى ثم استعملته العرب بناًء 

على ذلك الوضع.والتعرٌب تحوٌل طبٌعً أو تغٌٌر تدرٌجً ٌطرأ على اللغة 

ِرد ، وقد خضعت له اللغة العربٌة بمجموعها ومن  وٌجري بها فً ناموس ُمطُّ

ذلك أّن اللغة العربٌة أّول نشأتها كما تخضع له اآلن وبعد اآلن؛وأعنً ب

لة عن لغة أعجمٌة كما ٌتحوّ  بة وُمَحوَّ ل إلٌها الٌوم كثٌر من بمجموعها ُمَعرَّ

ن اللغة تدرٌجٌا ،ولكنه  الكلمات األعجمٌة ،وهذا التحوٌل حصل ألول َتَكوُّ

وصل إلٌنا بجملته فحسبناه حصل دفعة واحدة وأّن هللا أوجده على لسان رجل 

،أو أوحى إلٌها به ،كذا كانوا قها به من حٌث ال تشعذلك:بأن نطأو قبٌلة ك

ٌظنُّون وباطل ما كانوا ٌظنُّون "
1

،وٌقول فً موضع آخر:"...كما أّن تعرٌب 

الكلمات األعجمٌة فً اللغة بمثابة حركة االستمرار أي أّنه عمل قام به 

واضعو اللغة أنفسهم مضطرٌن إلٌه بسائق طبٌعً من أول عهد الوضع ،ثم 

نا نحن وجرٌنا علٌه ، ولٌس هو مما حدث فٌنا أو اصطلحنا علٌه ولم اتصل ب

قناه على األمة نفسها وكٌفٌه  لون وٌظهر هذا َجلٌِاً إذا طبَّ ٌعرفه الواضعون األوَّ

ِتها" ٌَ نشوئها ودخول األفراد فً ِجْنِس
2

. 

ظاهرة المعرب فً العربٌة قدٌمة متجددة ، قدٌمة  نالحظ مما سبق ذكره أنّ 

ى عهود العربٌة األولى زمن الجاهلٌة ، فعصر اإلسالم ، وذلك لنقل ترجع إل

الجدٌدة فً عصرها إلى اللغة العربٌة ، ومتجددة حدٌثة لمواكبة  االكتشافات

اللغة بالمصطلحات الحدٌثة ، وتسٌر الظاهرة بمحاذاة اللغة العربٌة إلى اآلن ، 

للغة واهتم بها علماء اوقد تالزمت هذه الظاهرة واللغة العربٌة منذ القدم ، 

فأوردها أصحاب المعاجم فً معاجمهم و كتبهم  شرقا وغربا اهتماما بالغا،  

الذي ٌعتبر رائدا حقٌقٌا لهذه  القٌمة ،من بٌنهم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

                                                           

62ص1911 ،1التعرٌب،مطبعة الهالل،مصر،طعبد القادر مصطفى المغربً،االشتقاق و- 1 

69فسه،صالمصدر ن- 2 
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ٌُّصرح بهذا  الدخٌل  بإطالقإنما اكتفى   ، االصطالحالظاهرة ، دون أن 

 واألجنبً على هذه الظاهرة .                                                             

 التعريب:نشأة -2         

العربٌة قبل العصر األموي والعباسً محصورة ألفاظها بما كانت تقع علٌه  كانت   

ماح  ٌَّاق والجٌاد والسٌوف والرِّ ، ومختلف أنواع والكثبانأبصار أهل البادٌة،من الن

بذلك من كهانة وعرافة وطٌرة ونحوها،فلّما بدأ الفتح اإلسالمً  لوما ٌتصالحٌوان 

باألعاجم كالفرس والروم وكانوا فً ُعْنفَُوان مجدهم ،  االختالطواضّطر العرب إلى 

رأوا أّن لغتهم قاصرة األوضاع لما شاهدوه من شّتى المسمٌات التً لم ٌكن لهم عهد 

ٌُْغُنوا اللغة وٌحموها من طائلة  القتباسابها فدفعتهم الضرورة إلى  ،  االندثارلكً 

وأدركوا من جهة أخرى حاجتهم القصوى إلى فهم ما كان شائعاً عند تلك األمم من 

بٌن طبٌعة وغٌرها،فعمدوا إلى الترجمة عن الفارسٌة والٌونانٌة  اختالفهاالعلوم على 

الخاصة، وأتوا بالمترجمٌن  فً عهد الرشٌد والمأمون ومن خلفهما الدوائر وأنشئوا

ذلك العصر وتّوسعوا فٌها إلى أن تفّوقوا م ب الذٌن حذقوا العربٌة ،فنقلواعلواألجان

على واضعٌها ،فكانوا كلما عرضت لهم كلمة لمسمى ال عهد للعرب به ٌضعون 

ٌَُقرّ  وإالّ عّربوه بعد  ب مدلوله من المدلول األجنبً إن أمكنهم ذلك،مرادفا عربٌا 

ه؛ لكً ٌنطبق على وزٍن عربً ،وهذه كتبهم شاهدة بذلك حتى القرآن وهو السند تشذٌب

 خلو من طائفة من اللفظ الُمَعّرب. األكبر للعربٌة حٌث ال ٌ

مستوى رفٌعا وجارت سائر اللغات الشائعة فً ذلك العهد، فتمّكن العربٌة احتلت لقد 

األعاجم من الفنون والعلوم وظلّت كتبهم دستورا ألهل العلماء من التألٌف فً ما فات 

الغرب مئات من األعوام،ولذلك تجد فً المعاجم العربٌة القدٌمة و الحدٌثة مئات من 
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والٌونانٌة والحبشٌة والقبطٌة ،وال عٌب فً ذلك ٌشٌن  ةالفارسٌاأللفاظ المعّربة عن 

ات وآالفا من األلفاظعن العربٌة مئ أخذواوالٌونان  نالالتٌنٌٌاللغة ألّن 
1

 . 

 

لنا أّن الشعر لعب  تثبت،لوجدناها برة على اللغة العربٌة منذ القدمولو ألقٌنا نظرة عا 

سبغ األشعار وذلك بعد أن تدورا رٌادٌا فً نقل الكلمات المعّربة واألجنبٌة إلٌها ،

له مصادرها لتح اختالفمن أنواع العلم والحضارة على  وتهضم كل ماتلقاه أمامها وِّ

الشعراء ،وٌفتحون من خالله طرقا جدٌدة  اابتكروهإلى اللغة العربٌة ،وتضٌف إلٌها م

للبحث فً أسرار الطبٌعة ، وٌستعملونها للتعبٌر عن جمٌع مظاهر الحٌاة والنشاط 

 الفكري والنفسً والعلمً،الذي ٌتحقق فً جمٌع مقتضٌات الحٌاة اإلنسانٌة الٌومٌة.

الخاصة ٌعتمد على الشعر ،  دها وبداٌة حٌاتها وأطوارهاكان العرب قوما ألول عه

وهو بمثابة الّسجل لهم ٌحفظ لهم جمٌع ضروب حٌاتهم ومن أشهرها الحروب 

،وإذا أرادوا الزائد علٌها من شأن علمً ها والفٌافً وحٌواناتها واألنعام و شٌاتهاوأدوات

ولم ٌجدوا له اسما فً لغتهم صناعً أو من أدوات الترف والزٌنة أو زراعً أو 

العرٌقة فً المدٌنة ومقوماتها والحضارة تناولوا اسمه من لغات األمم المطٌفة بهم 

وشؤونها ،وأشهر تلك األمم فً ذلك العهد الفرس والروم،لذلك كان فً كالم الشعراء 

تها العرب  الكثٌر من األلفاظ الفارسٌة و الرومٌة التً كانوا ٌستكثرون من جلب مسمٌا

إلى جزٌرتهم ،كضروب الرٌاش واألثاث والثٌاب، وصنوف البقول واألثمار 

والرٌاحٌن وأنواع الماعون والخرثً
1

، والمصوغات واألدوات.
2

 

زمان معٌنان ،وذلك إن اللغة شأنها شأن الكائن الحً الٌمكن أن ٌحدها مكان أو 

إلى طور ، وغالبا  من طور وانتقالحبه من تطور التأثرها بالسلوك اإلنسانً وما ٌص

                                                           

3،ص1992ط، رشٌد عطٌة،معجم عطٌة فً العامً والدخٌل،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،د- 1 

الخرثً : أثاث البٌت - 1 

619، ص  6111،  1ٌنظر : الفٌروز آبادي ، قاموس المحٌط ، دار اإلحٌاء والتراث العربً ، بٌروت ، ط- 2 
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اللغات  احتكاكما تنتقل اللغات من موطنها إلى مواطن أخرى ،حٌث ٌؤدي غالبا إلى 

فتؤثر وتتأثر ،ولٌس هناك نوع بشري ٌمكن أن ٌوصف بأنه نقً تماما ، أو  ببعضها

ٌُقال بأنّ  لكل قاعدة  ، فلعل هناك  استثناءأنه لم ٌختلط باألقوام األخرى إالّ  بمقدار ما 

اما أو مجموعات بشرٌة منعزلة فً بالد نائٌة لم تختلط بغٌرها، ولكّنها الشك قلٌلة أقو

ال ُتقاس باألقوام التً تفاعلت مع من ٌجاورها فً األرض ، أو ٌشترك معها فً الدٌن 

، اقتصادٌةأو اجتماعٌة سٌاسٌة أو  تبتوا فقامعه مٌة أو من ترتبط أو العرق أو القو

مختلفة ،لغة  اتفاقالمجموعات البشرٌة التً تمتلك عوامل  والشك فً أن لكل من هذه

خاصة فً التخاطب تتكون من رموز إشارٌة أو صوتٌة للتفاهم والتواصل ، والعرب 

على مساحة  امتدتمن األقوام الذٌن حباهم هللا بلغة عرٌقة توارثتها عبر األجٌال 

المجاورة ،إذ أنها جغرافٌة فسٌحة فً جزٌرة العرب ، ولم تكن بمعزل عن األمم 

تتوسط عددا من الدول التً تمتلك حضارات قدٌمة ، فإلى الشمال الشرقً تقع بالد 

، وإلى الشمال الغربً الروم و مصر ، وإلى الجنوبً مما ٌلً البحر الحبشة و فارس 

العرب مع هذه البلدان  ارتبطفً جنوبها البحر الهندي الذي تقع خلفه الهند،وقد 

وتارٌخٌة عبر البضائع التً كانت َتِفُد  إلٌها من بالد العجم، ومابٌن  بعالقات تجارٌة

النهرٌن والوالٌات البٌزنطٌة ، إضافة إلى األسواق السنوٌة التً كانت تعقد فٌها ، وإن 

 بالفرس عن طرٌق المناذرة فً الحٌرة ،  ارتبطتالمنافذ لتلك العالقات ،فقد  اختلفت

الجندل وجنوبً العراق ، وبالروم عن طرٌق الغساسنة فً سورٌة كما هاجر  و دومة

العرب إلى الحبشة وكانت لهم صالت قدٌمة بالهند والصٌن 
1

 

باألقوام  اختلطوابقٌت لغة العرب نقٌة خالٌة من األلفاظ األعجمٌة الدخٌلة،إلى أن 

 انتقلات اإلسالمٌة حٌن كان ذلك بالتجارة أو بالحروب فً أثناء الفتوح األجنبٌة سواء

العرب إلى مناطق األعاجم، فدخلت  وانتقلبعض األعاجم للسكن فً البالد العربٌة ،

والصناعة  باالقتصادالعربٌة ألفاظ لم ٌكن لها عهد بها خاصة األلفاظ التً تتعلق 

والدٌن ، واأللفاظ المتصلة بما وراء  واآلدابوالزراعة والتجارة والعلوم الفلسفٌة 
                                                           

92،ص9،1946العربً،بٌروت ،طالفكر ٌنظر:محمد مبارك ،فقه اللغة وخصائص العربٌة،دار - 1 
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ٌعة وغٌرها ، وكان ذلك من آثار اللغات الفارسٌة والسرٌانٌة والتركٌة والكردٌة الطب

نسب التأثر والتأثٌر بٌنها ولٌن لغة العرب التً تنتمً  اختلفت والقبطٌة والبربرٌة،وإن

إلى اللغة الجزرٌة التً تنتظم لغات عدة نطقت بها شعوب الجزٌرة العربٌة ن وهً 

والعربٌة وغٌرها اللغات البابلٌة واآلشورٌة
1

 

العرب لم تكن بمعزل عن األمم المحاذٌة لها، حٌث كان  نستنتج مما سبق ذكره أنّ   

لجزٌرة العرب عالقات تجارٌة وتارٌخٌة دائمة مع سائر األمم المجاورة لها،مما جعل 

احتكاك اللغات ضرورة تارٌخٌة ،وكما تقترض الشعوب مظاهر الثقافة  وما قد ٌكون 

م وأحكام،تقترض المفردات التً تشٌر إلى تلك المظاهر وتلك القٌم خلفها من قٌ

 واألحكام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

93،ص1914،دط، كاصد ٌاسر الزٌدي،فقه اللغة العربٌة،مطبعة دار الكتب،جامعة الموصل- 1 
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 أسباب التعريب:-3    

مّر التعرٌب بأسباب ودواعً تارٌخٌة فً العربٌة منذ زمن بعٌد ، فقد اتصل أهلها     

الثقافً وغٌرها من وجوه التبادل  االحتكاكباألمم المجاورة عن طرٌق الهجرة و 

 اء جرداء ،ومن المسلم به فً االقتصادي واالجتماعً والفكري ، لوجودهم فً صحر

اللغات البشرٌة أّن بٌن اللغات عالقات كتلك العالقات التً تقوم بٌن المجتمعات  تارٌخ

ٌّة ، سواء أكان ذلك فً الّسلم أو فً الحرب ، ومن هنا  نرى أّن االح  تكاكالبشر

أو التً ٌتم بٌنها اتصال تجاري أو ثقافً ة جغرافٌا ،اللغوي ٌقع بٌن اللغات المتجاور

ة ، وتكو ما إلى ذلك ، كما نأ ون رى الصراع اللغوي بٌن اللغات الغازٌة و المغزوَّ

لغوٌة لم تكن موجودة فً اللغة من قبل ، وقد تكون النتٌجة آخر األمر ظهور عناصر

م فإّن ، أو ظاهرة نحوٌة ، أو ظاهرة أسلوبٌة ، ومن ث أصوات: هذه العناصر اللغوٌة

 ب دورا مهما فً التطور اللغوي .هذا االحتكاك ٌلع

ٌّن فً العصر الجاهلً و  سبالفراتصل العرب  والروم ، إلى جانب إخوانهم السامٌ

ٌة ، بعد اإلسالم وزاد اتصالهم بعد انتشار هذا الّدٌن الحنٌف ، واتّساع الدولة اإلسالم

ٌّة ،  فاتصلت العربٌة بلغات كثٌرة واستفادت منها كالفارسٌة ، والقبطٌة ، والروم

والٌونانٌة ، والتركٌة ، والبربرٌة وغٌرها 
1

، فاستعانوا  بهذه الوسٌلة فً التعبٌر عما 

لم ٌكونوا ٌملكونه فً موطنهم األول بشبه الجزٌرة العربٌة ، وعندما تركوا موطنهم 

،  هٌعهد والبالد التً فتحها هللا علٌهم  فوقعت عٌونهم على ما لم هذا متجهٌن صوب 

وتبدلت حٌاتهم من التقّشف إلى الرفاهٌة ، ومن الخشونة إلى الترف ، ومن الجهل إلى 

ٌّرت  نظمهم السٌاسٌة واإلدارٌة وأظلّتهم حٌاة العلم ، ومن البداوة إلى الحضارة ، وتغ

واجتماعٌة جدٌدة اضطروا إلى االقتراض ، ألّن الوقت اقتصادٌة ، وثقافٌة ، وإدارٌة 

لم ٌمهلهم حتى ٌفكروا فً العالقات بٌن معان بدوٌة ومعان حضرٌة ، فلم تسعفهم 

من األلفاظ التً ٌعّبرون بها  حتاجونه إلٌها ٌالوسائل بأنواعها المختلفة بإمدادهم بكل م

                                                           

44، ص 1929، 1، دار السعادة للنشر، القاهرة، ط، فقه اللغةإبراهٌم نجا: ٌنظر- 1 
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م أن ٌعّبروا عّما لم تسعفهم به عن هذه الحٌاة الجدٌدة بكل معانً الجّدة ، وكان علٌه

األلفاظ المقترضة ، فاضطروا إلى االقتراض بعد أن احتكوا بأصحاب البالد األصلٌٌن 

من لغتهم ما  ٌعّبرون به عن حٌاتهم ، فإذا أُِضٌَف إلى ذلك عامل الحضارة  فأخذوا، 

رهم–وعلومها  التً دخلت إلى العرب  جنبٌة وجدنا كثٌرا من األلفاظ األ -بعد تحضُّ

العلّمٌة والحضارٌة تدخل نطاق اللغة العربٌة .ولّما جاء القرآن الكرٌم كانت هذه 

وال ترّدد فنزل بها ، األلفاظ األجنبٌة مستعملة فً أفواه العرب من غٌر غضاضة 

ًَ  بالتعرٌب قدٌما أو  ٌّن لنا أّن ما ُسمِّ اللغوي حدٌثا وقع للعرب  االقتراضوهكذا ٌتب

ٌّنة منها :والعربٌة تحت تأ ثٌر عوامل مع
1 

 تفد  البٌئة  ًلتتات االضرورة والحاجة: كأسماء الحٌوانات والنبا

وتتمثل تلك الضرورة حدٌثا فً المخترعات  العربٌة ألول مرة ،

الجدٌدة، فنحن ال نستطٌع أن نرفضها بحجة أن  االكتشافاتالحدٌثة و 

ل ذلك المخترع لٌس فً العربٌة اللّفظ الذي ٌعّبر عنها ، وإّنما نقب

إما بدون تغٌٌر فٌه ،وإما بالتصّرف فٌه  باسمهونستفٌد به ،ونقبله 

 حتى ٌوافق القوالب العربٌة .

  ُدِخل العربٌة كلمات أجنبٌة الرغبة فً االفتخار وحب الظهور ؛فقد ت

 نتٌجة الرغبة فً أن ٌعرف اآلخرون أّن المتكلّم ٌجٌد لغة أخرى.

 ة فً غٌرها فً مظاهرها أم تأخذ دإعجاب أمة بأخرى؛ فق

ولذلك  علٌها،وذلك إحساسا منها بتفوقها  اللغة،ومنها االجتماعٌة 

اقتبس كل من الترك والفرس كلمات غٌر قلٌلة من العربٌة إعجابا بها 

 وبأبنائها.

                                                           

الدولٌة للنشر ، اإلسكندرٌة ،د ط ، عمرو خاطر عبد الغنً وهذان ، تراث فقه اللغة فً العربٌة  ، مؤسسة حورس -1

327، ص 6111  
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  األجنبً أّخف فً النطق   االسمخفة اللفظ المستعار؛وذلك كأن  ٌكون

من االسم العربً للشًء نفسه ، فٌستعمل اللفظ األجنبً وٌشٌع ، 

وذلك مثل :"المسك" بدال من "المشموم" و "التوت" بدال من 

 " .دالفرصا"

د حدث فً العربٌة لهذه األسباب وغٌرها ٌحدث االقتراض اللغوي بٌن اللغات ،وق

بالتعرٌب وُسمً 
1

اجة إلى استعمال ألفاظ أعجمٌة كثٌرة لتحقق ، و كانت العرب فً ح

بها أغراضها ، فاضطرها ذلك لتعرٌبها ومنها : ألفاظ األوانً كاإلبرٌق والطشت 

والجرة ، وألفاظ المالبس كالفنك والدلق والسندس والدٌباج ، ومن  والخوان والقصعة

والقرنفل  الجواهر : الفٌروزج والبلور ، ومن الطٌب المستعمل : الكافور والعنبر

فً كالمها ، مما اضطرها إلى  واإلغرابوالمسك . وأٌضا استعمال العرب اللغز 

استعمال بعض األلفاظ مما هو أعجمً وله مرادفاته فً العربٌة ، كالدشت وهً 

، والتوت الذي كان ٌسمى الفرصاد الصحراء ، والقٌروان والجماعة وأصلها كروان 

 . والٌاسمٌن المسمى بالعربٌة السمسق

نالحظ مما سبق ذكره أّن القول بتأثٌر ثقافة فً ثقافة أخرى و ما ٌنبنً علٌه من تأثٌر 

لغة إحدى الثقافتٌن على األخرى ٌتوقف على وجود اتصال تارٌخً محقق بٌن 

ٌُْنَكَر تأثٌر التركٌة أو البربرٌة أو غٌرها من اللغات فً  أهلها،ومن ثم لم ٌكن غرٌبا أن 

فٌما قبل اإلسالم م ٌتحقق اتصال ثقافً بٌن أهل هذه اللغات والعرب القرآن الكرٌم،إذا ل

مما ٌنبنً علٌه اقتراضهم بعض ألفاظهم ناهٌك بأن تكون من لغة القرآن، والغالب أّن 

 األلفاظ المقترضة تّدل على أشٌاء أو مفاهٌم غٌر معروفة فً بٌئة اللغة المقترضة .

 

                                                           

327،ص 6111ط، عمرو خاطر عبد الغنً،تراث فقه اللغة فً العربٌة،مؤسسة حورس الدولٌة للنشر،اإلسكندرٌة،د- 1 
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 *خالصة الفصل األول:  

المعّرب ظاهرة قدٌمة متجددة،قدٌمة ترجع إلى عهود العربٌة األولى زمن الجاهلٌة (1

فعصر اإلسالم،وذلك لنقل االكتشافات الجدٌدة فً عصرها إلى اللغة العربٌة،ومتجددة 

بمحاذاة اللغة المعّرب ظاهرة وتسٌر  حدٌثة لمواكبة اللغة بالمصطلحات الحدٌثة،

واللغة العربٌة منذ القدم،واهتم بها علماء اللغة شرقا  لى اآلن ، وقد تالزمت العربٌة إ

وغربا اهتماما بالغا،فأوردها أصحاب المعاجم فً معاجمهم وكتبهم القٌمة،من بٌنهم 

لهذه الظاهرة ،دون أن ٌصّرح الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي الذي ٌعتبر رائدا حقٌقٌا  

 اكتفى بإطالق الدخٌل واألجنبً على هذه الظاهرة. بمصطلح المعّرب إّنما

العرب لم تكن بمعزل عن األمم المحاذٌة لها،حٌث كان لجزٌرة العرب عالقات (2

تجارٌة وتارٌخٌة دائمة مع سائر األمم المجاورة لها،مما جعل احتكاك اللغات ضرورة 

قٌم وأحكام ،  تارٌخٌة ،وكما تقترض الشعوب مظاهر الثقافة وما قد ٌكون خلفها من

 وتلك القٌم واألحكام.تقترض المفردات التً تشٌر إلى تلك المظاهر 

إّن القول بتأثٌر ثقافة فً أخرى وما ٌنبنً علٌه من تأثٌر لغة إحدى الثقافتٌن على (3

األخرى ٌتوقف على وجود اتصال تارٌخً محقق بٌن أهلها، ومن ثم لم ٌكن غرٌبا أن 

ْنَكَر تأثٌر التركٌة أو  البربرٌة أو غٌرها من اللغات فً القرآن الكرٌم ،إذا لم ٌتحقق ٌُ

اتصال ثقافً بٌن أهل هذه اللغات والعرب فٌما قبل اإلسالم مما ٌنبنً علٌه اقتراضهم 

بعض ألفاظهم ناهٌك بأن تكون من لغة القرآن ، والغالب أّن األلفاظ المقترضة تّدل 

 لغة المقترضة.على أشٌاء أو مفاهٌم غٌر معروفة فً بٌئة ال
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 معايير المعرب اللفظي في اللغة العربية: (1

  من معاٌٌر الحكم بؤعجمٌة اللفظ :   

 المعيار الصوتي:-أ

التً تبدأ بؤول  تتوزع اللغة فً مجموعة من األنظمة أو العناصر اللغوٌة      

ٌّن هذا النظام حروف النظام وهو النظام  الصوتً أو أصغر عنصر فً اللغة،وٌب

الكلمة من حٌث الصوامت والصوائت ، و فونٌمات  الكلمة ومقاطعها،وما ٌسودها 

وغٌرهما،ثم تمر الكلمات من حٌث بنائها و مورفٌماتها و  من ظواهر النبر والتنغٌم

ء الجملة ووظٌفة دالالتها على المعانً والصٌغ واألوزان المختلفة،وتنتهً ببنا

الكلمات فً داخل الجمل وعالقة بعضها ببعض،ومدى البناء واإلعراب الذي تقبلها 

الكلمة المعربة أو األعجمٌة،و نذكر هنا الضوابط التً وضعها علماء اللغة لمعرفة 

الدخٌل والمعرب،ُتعَرف عجمة أصل الكلمة بهذه الضوابط والمعاٌٌر ، وال شك أنه 

هذا األمر بدقة عند دراسة الكلمات المعربة والدخٌلة عامة واأللفاظ   ٌجب مراعاة

معظم الكلمات المعربة  أخذتالمعربة من الفارسٌة خاصة ، ألّن العرب والعربٌة 

تعاصر العصر الجاهلً فً العربٌة، من اللغة الفارسٌة الفهلوٌة القدٌمة التً كانت 

ون على تغٌٌر األسماء األعجمٌة إذا ٌقول الجوالٌقً :"اعلم أنهم كثٌرا ما ٌجترئ

استعملوها فٌبدلون الحروف التً لٌست من حروفهم إلى أقربها مخرجا،وربما 

خلوا فً كالمهم ما لٌس من أبدلوا ما بعد مخرجه أٌضا، واإلبدال الزم لئال ٌد

التغٌٌر  وهذا"،وربما غٌروا البناء من الكالم الفارسً إلى أبنٌة العرب حروفهم

قصان حرف،أو إبدال حركة ،أو نزٌادة حرف،أو دال حرف من حرفٌكون بإب

إسكان متحرك،أو تحرٌك ساكن،و ربما تركوا الحرف على حاله لم بحركة،أو 

"هٌغٌرو
1

 

                                         
، 1991، 1ط،دمشق،مر القلداأبو منصور الجوالٌقً،المعرب من الكالم األعجمً على حروف المعجم ، -

94ص 1 
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والبد فً أول األمر من اإلشارة إلى حقٌقة هامة هً أن لٌس كل إبدال الزما من 

ٌّر العرب فً كثٌر من المعربات  حروفا ال تدعو إلى الناحٌة الصوتٌة ، فقد غ

تغٌٌرها حاجة صوتٌة،وكذلك زادوا وأنقصوا حٌث ال داعً للزٌادة وال 

 للنقصان،فاإلبدال نوعان ؛اإلبدال الالزم واإلبدال غٌر الالزم.

 *اإلبدال غير الالزم:

الحرف الذي هو للعرب عربٌا أشار سٌبوٌه إلى اإلبدال عندما قال:"فؤبدلوا مكان 

" غٌره
1

ٌّروها فً بعض الكلمات:الهمزة أبدلوا منها العٌن ،ومن الحروف  التً غ

وطاجن وس تاء أبدلوا منها الطاء كما فً طاوفً نحو عربون وعمروس،وال

وطابق،والخاء أبدلوا منها الحاء فً حب ، والسٌن أبدلوا منها الصاد كما فً صنجة 

ح سبٌوصابون وصرد، والشٌن أبدلوا منها السٌن فً نحو:إسماعٌل و دست و

وسابور، والكاف أبدلوا منها القاف كما فً قمنجر و قٌروان وقسطار وقرطق، 

 وجإذرونئفق. ؤرجٌللٌاء أبدلوا منها الهمزة كما فً نواأللف و الواو وا

:*اإلبدال الالزم
2

 

إّن الدخٌل قد ٌتكون من حروف ال توجد فً العربٌة وفً مثل هذه الحالة اإلبدال 

توجد فً اللغات التً أخد منها توجد فً العربٌة التً ال الحروف  ن، ومالزما

 ٌلً:العرب ما 

  الباء األعجمٌة وتكتب بالفارسٌة الباء بثالث نقاط ، وهً من الناحٌة الصوتٌة الباء

المهموسة وسّماها ابن درٌد الحرف الذي بٌن الباء والفاء، ُتبَدل منها الباء والفاء 

 كما فً برند وفرند.

                                         
242،ص1983، 2طسبوٌه،الكتاب،دار عالم الكتب،بٌروت،- 1  

242أبو منصور األزهري،تهذٌب اللغة،دار الكتب،بٌروت،ص - 2  
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 بالفارسٌة وتكتب جٌما بثالث نقط،وهً من الناحٌة الصوتٌة  الجٌم األعجمٌة توجد

الجٌم المهموسة،ُتبَدل منها الصاد فً الغالب كما فً صنج )آلة ذات أوتار(وقد تبدل 

 منها الشٌن فً بعض الكلمات نحو:شوذر.

  الزاي األعجمٌة وال توجد بالفارسة ، تكتب زاٌا بثالث نقط وهً من الناحٌة

، تبدل منها الزاي عند التعرٌب كما زون من زون جهورة مالالصوتٌة الشٌن 

 بثالث نقط.

 ٌت منها العرب ، وتكتب ة و توجد فً جمٌع اللغات التً أخذالكاف األعجم

بالفارسٌة كافا بزٌادة خط على جزئها األول )َك(،وهً من الناحٌة الصوتٌة الكاف 

األخرى ، وربما عربت المجهورة ،ُتبَدل منها الجٌم فً بعض الكلمات والقاف فً 

 كلمة واحدة بالحرفٌن نحو:قربز و جربز من كربز.

الكلمات ووضع المعاٌٌر التً نفرق بها بٌن أما ما ٌتعلق بإتالف الحروف بٌن 

األصٌل والدخٌل فقد قّدم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي وسٌبوٌه والجوالٌقً والخفاجً 

لها نسبٌا األلفاظ التً دخلت فً مقدمة كتبهم المشهورة مالحظات ندرك من خال

العربٌة ، وتتصل بالمسموح وغٌر المسموح به من توالً فونٌمات العربٌة من 

غٌر المسموح بها من أجل تحدٌد الضوابط  التوالٌات الصوامت ، واستدلوا بهذه 

والمعاٌٌر لمعرفة األصٌل من الدخٌل والمعّرب، وفٌما ٌلً تلخٌص ألقوال هإالء 

 وٌٌن: اللغ

*ٌقول ابن درٌد :"إذا جاءتك  كلمة مبنٌة من حروف ال تإلف مثلها العرب عرفت 

موضع الدخٌل منها فرددتها غٌر هائب"
1

 

*وٌضٌف الخلٌل قوله:"العٌن ال تؤلف مع الحاء فً كلمة واحدة ،فلوال بحة الحاء 

فً الحاء الشتبهت بالعٌن لقرب مخرج الحاء من العٌن"
2

؛ وهذه الحروف نوعان: 

وع األول :حروف لم تجتمع فً كلمة عربٌة البتة، والنوع الثانً:حروف تجتمع الن

                                         
9ص، 1،2115دار الكتب العلمٌة،بٌروت،طاللغة،تح:إبراهٌم شمس الدٌن، ابن درٌد،جمهرة-  1 

56ه،ص1414، 1الخلٌل بن أحمد،معجم العٌن،تح:مهدي المخزومً،مطبعة باقري،إٌران،ط- 2 
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فً كالم العرب غٌر أنها تلتزم ترتٌبا خاصا فً تؤلٌفها وورودها فً كلمة بغٌر هذا 

 الترتٌب ٌدل على أنها دخٌلة .

من أمثلة النوع األول ٌذكر الجوالٌقً:"لم تجتمع الجٌم والقاف فً كلمة عربٌة ، 

جاءتا فً كلمة فاعلم أنها معّربة من ذلك :َجلَْوَبُق، وَجَرْنَدُق، والجوق، و فمتى 

القبج، ورجل أجوق"
1
  ، ،وال تجتمع الصاد والجٌم فً كلمة عربٌة من ذلك الَجصُّ

ْنّجة، والُصوْلَجان ونحو ذلك. ولٌس فً  أصول أبنٌة العرب اسم فٌه نون بعد والصَّ

. و، َنْرس   و، مّر بك ذلك فاعلم أّن ذلك االسم معّرب نحو:َنْرِجس اراء، فإذ  َنْوَرج 

كذلك لٌس فً كالمهم زاي بعد دال إال دخٌل من ذلك الهنداُز والُمَهْنِدُز وأبدلوا 

ْحِك أحد من الثقات كلمة عربٌة مبنٌة من باء  ٌَ الزاي سٌنا فقالوا المهندس ، ولم 

كلمة فهً دخٌلة نحو:البستان،فؤما أمثلة العرب وسٌن وتاء ، فإذا جاء ذلك فً 

 ًَ  من الحروف المتباعدة المخارج.فؤحسنها ما ُبِن

وأّخف الحروف حروف الذالقة وهً ستة:ثالثة من طرف اللسان وهً الراء 

والنون والالم،وثالثة من الشفتٌن وهً الفاء والباء والمٌم، ولهذا ال ٌخلو الرباعً 

كان من " عسجد" فإّن السٌن أشبهت النون للصغٌر الذي والخماسً منها إالّ ما 

فٌها والغّنة التً فً النون ، فإذا جاءك مثال خماسً أو رباعً بغٌر حرف أو 

حرفٌن من حروف الذالقة فاعلم أّنه لٌس من كالمهم مثل "َعْقَجش"،و 

"ونحو ذ لك"ُحَظاِئج 
2

جّنً فً كتابه "سر صناعة اإلعراب" قاعدة  .وأضاف ابن

رى تتعلق بالحروف المتباعدة المخارج ،وأعّد الكلمة التً تتؤلف بالحروف أخ

المتباعدة المخارج من أحسن الكلمات حٌث قال:"الحروف فً التؤلٌف على ثالثة 

أضرب :أحدها تؤلٌف متباعد وهو األحسن، و اآلخر تضعٌف الحرف نفسه ، و هو 

                                         
111،ص1،1991،دار القلم،دمشق،طن الكالم األعجمً أبو منصور الجوالٌقً،المعرب م- 1  

111المصدر نفسه،ص-   2  
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األولٌن:  االثنٌنرة و هو دون واآلخر تؤلٌف المتجاوٌلً القسم األول فً األحسن ، 

ما رفض البتة،وإما قّل استعماله"فإ
1

 

مبٌنٌن األصٌل  ًالفونولوجهكذا كان القدامى من اللغوٌٌن ٌهتمون بعلم األصوات 

واضعٌن المعاٌٌر و  األصٌلة،فً الكلمة الدخٌلة و  وائتالفهامنها و الدخٌل 

وبالتالً لم ٌهتم المتحدثون أو المعاصرون  لمعرفتها،الضوابط التً تشٌر علٌها 

 .بهذا العلم بقدر ما كان اللغوٌون القدماء ٌهتمون به

كخالصة لما سبق ذكره نجد أّن اللغوٌٌن بدلوا جهودا إلخضاع الكلمات الدخٌلة 

ٌّروها باإلبدال والزٌادة  ألصوات و أبنٌة عربٌة ووضعوا لها قٌوداً و ضوابط وغ

بهذه القٌود  ا سابقا ، غٌر أّن العامة لم تؤخذالتسكٌن كما رأٌن والحذف و التحرٌك و

ولم تكترث للتغٌٌر فنطقوا الكلمات المعّربة كما سمعوها من األعاجم فعاشت الصٌغ 

 األصٌلة على ألسنتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
816،ص1،1985:حسن الهنداوي،دار القلم،دمشق،ط،سر صناعة اإلعراب،تحٌنظر:ابن جنً - 1  
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  ي:المعيار الصرف-ب

ٌّرت العرب بناء الكلمات الدخٌلة عند التعرٌب لتوافق األبنٌة العربٌة،إالّ      لقد غ

أّن كثٌرا من الكلمات لم ٌكن من الممكن إخضاعها لألوزان العربٌة الصرفٌة 

م"، وخراسان ،وفٌشَفاِرج،فخروج الكلمة عن األوزان  فتركوها على حالها نحو"ُخرَّ

أصٌلة ،وهذا ما أشار إلٌه الخلٌل بعد أن  العربٌة دلٌل على أنها أعجمٌة ولٌست

حصر األوزان التً ُبِنٌت علٌها الكلمة العربٌة ، وكل ما ٌخالف هذه األوزان لٌس 

،أو ٌخالف األبنٌة التً ٌؤلفها العرب ، وإّنما هو مّولد لذلك قال من كالم العرب 

ٌّن أّنه لٌس فً كالم العرب فاعٌل،وال فاعول،و ال  الخلٌل فً كتابه "العٌن":"تب

سٌبوٌه:"اعلم أّنهم مما  فاعالء، وال ِفَعْنَلى،وال ِفُعْنلَى، وال َفْعلََوان"، وقال تلمٌذه

البتة، فرّبما ألحقوه ببناء  محروفهٌغٌرون من الحروف األعجمٌة ما لٌس من 

كالمهم و رّبما لم ٌلحقوه"
1
. 

ٌّرون ٌرٌد سٌبوٌه من "فربما ألحقوه ببناء كالمهم" ما هو على أوزا ن عربٌة وٌغ

فٌه لٌصٌر مطابقا لتلك األوزان الصرفٌة وٌكون على منهاج العرب، هكذا قال 

ٌّرونها"السٌوطً: "إّن العرب ٌجترئون على األسماء األعجمٌة فٌغ
2

،وقال أبو 

ٌّرته العرب  الحٌان فً االرتشاف:"األسماء األعجمٌة على ثالثة أقسام ؛قسم غ

فً اعتبار األصلً والزائد والوزن حكم أبنٌة األسماء  وألحقته بكالمها ،فحكم أبنٌته

ٌّرته ولم تلحقه بؤبنٌة كالمه العربٌة الوضع  ا فال ٌعتبر فً القسم الذي قبله ،وقسم غ

 

 

                                         
313ص،1ج ،1983،  2،دار عالم الكتب،بٌروت،طسٌبوٌه،الكتاب- 1 

 2 383ت،ص ط،د مولى ،دار الجٌل،بٌروت،دال المزهر فً علوم اللغة،تح:محمدٌنظر:السٌوطً،-
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ٌّر فما ألحقوه بؤبنٌة كال و ُعدَّ  ، وما ألحقوه بهامهم لم ٌعد منهاقسم تركوه غٌر مغ

"حاله فً لغته األصلٌة ي ٌبقى علىالذوالنوع اآلخر هو اللفظ  ،منها
1

 

فً اللغة قال سٌبوٌه "ربما لم  ٌلحقوه"؛وهذا النوع ٌبقى على وزن صرفً غرٌب 

العربٌة،واضطرت العرب إلى استعمالها فً لغتهم، ومن هذه األمثلة التً جاءت 

 على األوزان غٌر العربٌة:

 ولٌس فً العربٌة فاُعل بضم العٌن ، نحو:آُجر،وآُمل،وكاُبل.فاُعل: 

  ُولٌس فً العربٌة اسم مفرد وبعده حرفان نحو:ُسَراِدق،وقد ورد فً القرآن َعالِل  ف:

ا ِاْعَتْدَنا لِْلًظالِِمٌَن ناًرا أََحاَط ِبِهْم ُسَراِدقَُها" الكرٌم فً قوله تعالى:"إِنَّ
2
. 

   لَل :فإن جاء بناء على وزن فعلل فً شعر قدٌم فاردده فإّن مصدره مصنوع،فلهذا َفع 

لٌكون اللفظ على َنْفِعل مثل:"َنْرِجْس" وهو الرٌاحٌن  اللغوٌٌن نونه زائدةعّد بعض 

معروف،وأصله فً الفارسٌة "َنْرَكْس"
3

،وقاعدة أخرى أّنهم اشتقوا من اسم دخٌل 

مصدًرا ال نظٌر له فً العربٌة فاشتقوا مثال من الَهْرَبْذ:الِهْرَبِذي، وال نظٌر لهذا 

 البناء .

 يٍل ٌِل إالّ :وجاء فً الجَفع  مهرة البن درٌد عن الخلٌل أّنه لٌس من كالمهم َفْع

مصنوعا
4

من أبناء الكلمات التً ألحقوها بؤبنٌتهم ، مثل  ًوالسٌوطوعّده سٌبوٌه 

 بهرج ألحقوه بسهرب.

وقد صّنف العلماء فً أبنٌة األسماء واألفعال وأكثروا منها،وأول من ذكرها سٌبوٌه 

ث مائة مثال،وثمانٌة أمثلة وبالرجوع إلى كتابه فً كتابه،فؤورد لألسماء نحو ثال

أحٌانا  ٌذكر البنٌة وٌمثل لها بما بنته العرب علٌها من األسماء أو الصفات ،وٌنص

                                         
269،ص1،جط الجٌل ،بٌروت،د:محمد المولى،دار :السٌوطً،المزهرفً علوم اللغة،تحٌنظر- 1 

29:ةاآلٌ ،سورةالكهف- 2 

616ص،1،1991األعجمً،دار القلم،بٌروت،ط ٌنظر:الجوالٌقً ،المعرب من الكالم- 3 

4ص 2ت، ج ط،د المثنى،بغداد،د اللغة،مكتبة ابن درٌد،جمهرة- 4 
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ٌُصرّ  ها لٌست من الكالم ، ٌعنً أّنه لم ٌجًء علٌها ح أحٌانا بؤنّ على قلة أمثلتها، و

ل وال مثال من الكالم العربً،من ذلك مثال قوله:"وال نعلم فً ا لكالم فً األسماء َفعَّ

َل... ومن األبنٌة التً ورد علٌها كالم عربً مثل بؤمثلة نّص اللغوٌون على  فُعَّ

ٌعدها ملحقة باألبنٌة العربٌة من ذلك عجمتها؛وهذا معناه إّما أّنه ٌعدها عربٌة أو أّنه 

قلٌل  على )أُْفُعلَّة( وهوقوله:"وٌكون 

..،و)أُْفِعالَن(مثل:  مة،و)أُْفُعالَن(مثل:أُْرُجَوان.ْسطُ أُْتُرج،وأُ ُكَفة،ونحو:أُسْ 

ٌَون...، ٌَول(مثل ِكْد ال( فً االسم نحو:ج َيْْرَ و ِكْرَباس و)ِفْع ٌَ وٌكون على )ِفْع

ىوٌكون على )ِمْفِعلَّى(...، مثل ِمْرِعّزً
1
. 

سبق ذكره نالحظ أن العلماء اللغوٌٌن بدلوا جهودا لوضع قواعد و ضوابط مما 

الدخٌل من خالل القواعد الصرفٌة الخاصة باللغة  بها معرفة األصٌل من تتسنى لنا

 العربٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
247،ص 2،ج1966سٌبوٌه، الكتاب،الهٌئة المصرٌة العامة،مصر،د ط،- 1 
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 المعيار الداللي: -ج

تإدي باللغة إلى النمو تتطور اللغة بؤسلوب أو بآخر ومن هذه الوسائل التً        

وهو التطور الداللً،ولهذا األخٌر عوامل مختلفة تإدي إلٌه  االزدهاروالتطور و 

مظاهر معٌنة ٌسلكها هذا التطور،أما عوامل التطور فمنها عوامل مقصودة 

معتمدة،كقٌام المجامع اللغوٌة والهٌئات العلمٌة بمثل ذلك،عند وجود الحاجة إلى 

،أو اقتصادٌة،أو  خلع دالالت جدٌدة على بعض األلفاظ التً تطلبتها حٌاة اجتماعٌة

سٌاسٌة جدٌدة،وال نقصد من الداللة الصوتٌة أو الصرفٌة أو النحوٌة إما نقصد 

 الداللة العامة فً النص الكامل.

فً كتابه -كما عّبر عنها رمضان عبد التّواب–هناك كذلك عوامل ال شعورٌة 

لكلمة التطور اللغوي تتم دون تعمد أو قصد،منها السٌاق المضلل الذي نسمع فٌه ا

ل علٌها،ٌفسر ألول مرة ،فإننا عندما نسمع جملة أو نقرإها نرى الكلمات التً تشتم

،و الواقع أّن هناك فترة فً حٌاتنا نسمع فٌها الكلمة ألول مرة ، بعضها بعضا

فً ترجمة نص أجنبً وتعرٌبه وهذه وٌعتمد فً هذه الحالة على سٌاق النص 

فً غالب  كون زائغة ولكنها تصححالفكرة التً نحصل علٌها بالتخمٌن قد ت

األمر،ألّن الكلمة نفسها نقابلها بعد ذلك فً جمل أخرى مع كلمات أخرى تحدد 

معناها ، وعلى هذا النحو ٌثبت فً الذهن معنى كل كلمة،وهناك كلمات محدودة 

االستعمال ال تظهر مطلقا إالّ فً صحبة بعض الكلمات األخرى، وفرصة الخطؤ 

تبتعد الكلمة عن داللتها األصلٌة؛بسبب المعنى الزائف الذي  را مافً هذه الحال كثٌ

ٌُضاف إلٌها.
1

 

ٌّن  وهذه الفكرة تكلّم عنها عبد القاهر الجرجانً سابقا وقال:إّن الكلمة أو اللفظ ال ٌتب

معناها و بالغتها وفصاحتها إالّ من خالل السٌاق العام فً داخل النص،ولهذا اهتم 

                                         
 ،2القاهرة،طنجً،ٌنظر:رمضان عبد التواب،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانٌنه،مكتبة الخا-

189،ص1991 1 
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بٌان معانً المفردات وذلك حٌن بهذه الفكرة من زاوٌتٌن، األولى: علماء اللغة 

الدائرة اللغوٌة أو حٌن تكون عالقات تعمل الوحدات اللغوٌة كرموز ألشٌاء خارج 

بعض الحقائق المعٌنة فً الواقع ،ثم الزاوٌة الثانٌة :المعنى العام للنص مراعٌا 

األلفاظ الواردة فٌه
1

عماالته المختلفة ما ٌسمى بنظرٌة ،ومدى دالالت اللفظ فً است

سٌاق المعنى ،وهو كما قال أحمد مختار عمر:"استعمال الكلمة فً اللغة أو الطرٌقة 

التً تستعمل بها،أو الدور الذي تإدٌه ، ولهذا ٌصّرح فٌرث بؤّن المعنى ال ٌنكشف 

إالّ من خالل تنسٌق الوحدة اللغوٌة أو وضعها فً سٌاقات مختلفة"
2
 . 

ا إبراهٌم أنٌس فً كتابه داللة األلفاظ عن مثل هذا التطور فً الداللة ٌضٌف أٌض

أو الضرورة الملّحة إلى االلتجاء أللفاظ اللغات بؤّنه ٌكون ولٌد الحاجة الماسة 

األجنبٌة لسد مخالفة العربٌة عن ركب الحضارة
3

، و ربما تتغٌر مدلوالت كثٌرة 

ٌَّر طبٌعت ه ،أو عناصره ،أو وظائفه ،أو الشإون ؛ألّن الشًء الذي تّدل علٌه ُتَغ

االجتماعٌة المتصلة به وما إلى ذلك ، فكلمة "الرٌشة" مثال ُتطلَُق على آلة الكتابة ، 

ٌُّر المادة  ُتَتَخذُ أٌام كانت  ٌّر اآلن ، ِتَبًعا لَتَغ من رٌش الطٌور ، ولكن مدلولها قد تغ

وكذلك قولنا فً ة المعدن ،منها آلة الكتابة ، فؤصبحت ُتْطلَُق على قطع المتخذة

ٌُراد به ،ثم اْستُّعٌر مجموعة اإلبل المنتظمة فً سٌرها مدلول القطار الذي كان 

 للقاطرة الحدٌثة ؛ ألّنها تجمع فً سٌرها طائفة من العربات.

ومن هذه العوامل اختصار العبارة فتإدي كلمة واحدة منها ما كانت تإدٌه العبارة 

ٌّر داللة  ، والتً تإدي إلى تغٌٌر داللة الكلمة هذه كاملة ، قبل اختصارها عندما تتغ

 الجملة بؤكملها ، فمثال عبارة "فالن من الذوات"أي من األغنٌاء ؛ فهذه الكلمة

 وفالن مبسوط أي واسع الرزق .ك، مختصرة من عبارة ذوات األمال

                                         
16ص ،1991، 2، طة، القاهرعالم الكتب ة، مكتبلةالدال م، علٌنظر:أحمد مختار عمر- 1 

68ٌنظر:المرجع نفسه،ص-   2 

145،ص4،1981المصرٌة،مصر،طاظ ،مكتبة األنجلو ٌنظر:إبراهٌم أنٌس،داللة األلف- 3 
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تكلّم كذلك سٌبوٌه فً مثل هذه الظاهرة فذكر إّنما أضمروا ما كان ٌقع مظهرا 

،استخفافا، وألّن المخاطب ٌعلم ما ٌعنً فجرى بمنزلة المثل، كما تقول ال علٌك ، 

ُحِذَف وقد عرف المخاطب ما تعنً ؛ أّنه ال بؤس علٌك وال ضّر علٌك ، ولكّنه 

لكثرة هذا فً كالمهم 
1

،فكثرة استعمال الكلمة فً سٌاقات مختلفة و دورانها فٌها 

كذلك تإدي إلى التطور الداللً ؛ألّن الذهن فً الواقع ٌوجه كل مرة فً اتجاهات 

جدٌدة ،وذلك ٌوحً إلٌها بخلق معانً جدٌدة ، وقد عّبر عن هذه الفكرة رمضان 

دالالت  اتخاذن هذا المصطلح قدرة الكلمات على عبد التواب "بالتؤقلم" وٌقصد م

مع هذه متنوعة ِتَبًعا لالستعماالت المختلفة التً تستعمل فٌها،وعلى البقاء فً اللغة 

(بمعنى "مكتب" إذا كانت تّدل فً األصل BUREAUالدالالت ،ومثال ذلك كلمة)

ً تغطً بهذا على نوع من نسٌج الصوف الغلٌظ ، ثم أُْطلَِقت على قطعة األثاث الت

ا كانت ،ثم على الغرفة التً  ًٌ النسٌج ،ثم على قطعة األثاث التً تستعمل للكتابة أ

تحتوي على القطعة من األثاث، ثم على األعمال التً تعمل فً هذه الغرفة ، ثم 

على األشخاص الذٌن ٌقومون بهذه األعمال ، وأخٌرا على أٌة مجموعة من 

 رات أو الجمعٌات .اإلداتقوم بإدارة إحدى األشخاص 

جدٌد ال ٌقض بالضرورة على المعانً السابقة ،فهنا ٌمكن لكل المعانً  فخلق معنى

أن تبقى حٌة فً اللغة ، إذا استثنٌنا األول منها "نوع من النسٌج" و حركة التغٌرات 

المعنوٌة ال تسٌر دائما فً خط مستقٌم ، بل تسٌر فً كل االتجاهات حول المعنى 

ل واحد من المعانً الثانوٌة ٌمكن أن ٌصٌر بدوره مركزا جدٌدا األساسً ، وك

يلإلشعاع المعنو
2
. 

 

                                         
 114،ص1،ج2،1983ٌنظر: سٌبوٌه،الكتاب،دار عالم الكتب،بٌروت،ط-1

193،ص 2،1991ٌنظر:رمضان عبد التواب،التطور اللغوي مظاهره وقوانٌنه،القاهرة،ط- 2  
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ٌّن من هذا أّن استعمال كلمة معّربة فً جملة أو جملة معّربة بؤكملها تإدي إلى  ٌتب

التطور الداللً فً اللغة العربٌة ،وإن كان بعض المحققٌن من اللغوٌٌن المحدثٌن 

ترجمتها "تعرٌب األسالٌب"، كما قال عبد القادر بن  ٌطلق على تعرٌب العبارات أو

مصطفى المغربً "تعرٌب األسالٌب ":هو إدخال العرب فً أسالٌبها  كلمة أعجمٌة 

و ال تركٌب أعجمً ،إما هً كلمات عربٌة محضة ركبت تركٌبا عربٌا خالصا ، 

ثلته لكّنها تفٌد معنى لم ٌسبق ألهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلمة ، ومن أم

ا ،لكننا قولنا:"طلب فالنة ٌد فالنة"؛فهذا القول من  ًٌ كلمات عربٌة مركبة تركٌبا عرب

إذا خاطبنا بها العربً القّح لم ٌفهم منها المغزى األعجمً ،وهو خطبة  الفتاة،وإّنما 

ةٌفهم خطبتها بمثل فالن خطب فالنأن  اعتادهو 
1

 

وٌتحدث الباحثون فً علم اللغة المقارن والتارٌخً عن نمط ثالث حٌث ٌنتقل 

مفهوم من لغة إلى لغة أخرى ، فٌغٌر من المجال الداللً للكلمة التً ترادفه 

المعنى الجدٌد بجانب معناه األصلً ، ومن أمثلة هذا النمط  ٌالءمبتوسٌعه لكً 

لتً احتفظت بصورة أفضل من ؛جهنم"كانت فً النروٌجٌة القدٌمة اhellكلمة "

تحرس المملكة من الموت ، ولم تكن  إلهةغٌرها بالمضامٌن الوثنٌة، علما على 

صورة تلك المملكة مثٌرة للرعب أو لها عالقة بالعذاب كما كان لها فً المسٌحٌة 

بل كانت تشٌر إلى مستقر طٌب ٌعٌش فٌه الموتى حٌاة مشتركة مسالمة،وهكذا تغٌر 

 .متطلبات الدٌن الجدٌد لٌالءمحٌة دٌم بتؤثٌر المسٌمعناها فً الق

كخالصة لما سبق ذكره نستنتج أّن المبدأ العام الذي ٌحكم قضٌة التعرٌب فً الداللة 

ٌُّر المدلول الذي ٌرتبط أو ٌتوقف على حدوث التطور فً  الثقافً  اإلطارهو تغ

،أي من محٌط للمجتمع ، وٌستوي فً ذلك أنة ٌكون التطور ذاتٌا أو من خارج 

ٌّر مدلوالت الكلمة فٌه أو غٌر محٌط اللغة،اللغة، وكثٌرا ما أصاب المجتمع من تغ

                                         
271،ص1ٌنظر:محمد رشاد الحمزاوي،تعرٌب األسالٌب،مجلة مجمع اللغة العربٌة،القاهرة،ع- 1  
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بعد اإلسالم فً نظمه و أنماط حٌاته وسلوكه ، وأدرك علماء اللغة بوعً واضح ما 

ٌّر ف  ً مدلوالت ألفاظها بظهور اإلسالم.حدث فً العربٌة تغ
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 *خالصة الفصل الثاني:

بدل اللغوٌٌن جهودا إلخضاع الكلمات الدخٌلة ألصوات وأبنٌة عربٌة،و وضعوا (1

ٌّروها باإلبدال والزٌادة والحذف والتحرٌك والتسكٌن كما  لها قٌودا وضوابط وغ

بهذه القٌود ولم تكترث للتغٌٌر ،فنطقوا الكلمات  ذرأٌنا سابقا ، غٌر أّن العامة لم تؤخ

 فعاشت الصٌغ األصلٌة على ألسنتهم. المعّربة كما سمعوها من األعاجم

 

األصٌل من قواعد وضوابط تتسنى لنا بها معرفة  وضع العلماء واللغوٌون(2

الخاصة باللغة  المعّرب؛من خالل إخضاع الكلمات األعجمٌة للقواعد الصرفٌة

 العربٌة.

 

ٌّر المدلول الذي إّن المبدأ العام الذي ٌحكم قضٌة التعرٌب (3 فً الداللة هو تغ

ٌرتبط أو ٌتوقف على حدوث التطور فً اإلطار الثقافً للمجتمع،وٌستوي فً ذلك 

 أن ٌكون التطور ذاتٌا أو من خارج ؛ أي من محٌط اللغة أو غٌر محٌط اللغة .
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ا لََعلًُّكْم    ًٌ جاء القرآن الكرٌم بلسان عربً مبٌن لقوله تعالى:"إّنا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِب

َتْعِقلُوَن"
1

، وهو شرف للعربٌة اختصها هللا دون سائر اللغات ،بأن جعل آخر كتبه 

ُمَنَزالً بهذه اللغة الخصبة الفصٌحة،وكان أفصح من نطق بها هو أشرف األنبٌاء 

وخلتم المرسلٌن محمد صلى هللا علٌه وسلّم ، وقد اهتم أهل اللغة بكالمه واستقوا 

ٌّاض واحتجّوا بأحادٌثه واستشه دوا بها،ومنذ عصور اإلسالم األولى من ٌنبوعه الف

انتشرت العربٌة فً معظم أرجاء المعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم ، وارتبطت 

والحضارة،فضال عن كونها بحٌاة المسلمٌن ، فأصبحت لغة العلم واألدب والسٌاسة 

 لغة الّدٌن والعباد فالعناٌة بها عناٌة بكتاب هللا.

ستوعب الحضارات المختلفة،العربٌة ، وقد استطاعت اللغة العربٌة أن ت

والفارسٌة،والٌونانٌة،والهندٌة،المعاصرة لها فً ذلك الوقت، وأن تجعل منها 

حضارة واحدة عالمٌة المنزع،وعندما دخلت على العربٌة بعض األلفاظ  الدخٌلة 

باألعاجم ،ولكن تلك األلفاظ األعجمٌة بعد تعرٌبها أصبحت عربٌة  االختالطبسبب 

فدخلت ضمن لغة العرب وجاز مجٌئها فً لغة العرب على أّنها عربٌة خالصة 

بكالم االستعمال ال األصل ،ثم نزل القرآن الكرٌم وقد اختلطت هذه الحروف 

،فهً أعجمٌة فً األصل عربٌة فً الحال ، وهذا دلٌل اّتساع آفاق هذه اللغة العرب

ٌَُصّوُغوا هذه األلفاظ وٌخضعوها لمناهجهم ،  العظٌمة،إذ استطاع أصحابها أن 

وٌجروا علٌها قوانٌن لغتهم حتى صارت تجاري ألفاظها فً الفصاحة و البالغة 

 .فُضمَّت إلى مفرادتها ،وغدت كأّنها عربٌة صرفة وتجلّى هذا فً القرآن الكرٌم 

 

 

 

                                                           

4:ة، اآلٌٌوسفسورة - 1 
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م(المعّرب في القرآن الكري1
1

: 

وقوع المعّرب فً القرآن فاألكثرون ومن هم الشافعً  اختلف األئمة فً        

لقوله  وابن جرٌر وأبو عبٌدة و القاضً وأبو بكر و ابن فارس على عدم وقوعه

ا" ًٌ تعالى:"قُْرآًنا َعَرِب
2
ا لََقالوا لَْوالَ فُص    ًٌ لَْت ،وقوله تعالى:"َوَلْو َجَعْلَناهُ قُْرآًنا أَْعَجِم

ًٌّ َوعَ  اُتُه أًْعَجِم ٌَ "َربِ آ ًٌّ
3

،وقد شّدد الشافعً النكٌر على القائل بذلك، وقال أبو 

عبٌدة:إّنما أُْنِزل القرآن بلسان عربً مبٌن ، فمن زعم أّن فٌه غٌر العربٌة فقد أعظم 

اًبا"القول ومن زعم أنّ  "ِكّذً
4
 بالنبطٌة فقد أكبر القول. 

متّوهم أّن  كما أضاف ابن فارس قائال:لو كان فٌه من لغة غٌر العرب شًء لتّوهم

العرب إّنما عجزت عن اإلتٌان بمثله ألّنه أتى بلغات ال ٌعرفونها، وقال ابن جرٌر: 

ما ورد عن ابن عّباس وغٌره من تفسٌر ألفاظ من القرآن أّنها بالفارسٌة أو الحبشٌة 

أو الّنبطٌة أو نحو ذلك،إّنما اتفق فٌها توارد اللغات ، فتكلّمت بها العرب والفرس 

 لفظ واحد.والحبشة ب

وقال غٌره:بل كان للعرب العاربة التً نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر 

ٌّرتن بعضها بالّنقص من حروفها،األلسنة فً أسفارهم ، فعلقت من لغاتهم ألفاظا   غ

واستعملتها فً أشعارها و محاورتها، حتى جرت مجرى العربً الفصٌح،ووقع بها 

القرآن، وقال آخرون : كل هذه األلفاظ عربٌة  البٌان،وعلى هذا الحّد نزل بها

ِصرفة ، ولكن لغة العرب متّسعة جّدا ، وال ٌبعد أن تخفى على األكابر الِجلًّة،وقد 

 خفً على ابن عّباس معنى "فاطر"و"فاتح".

                                                           

515،ص1،2007القرآن،دار بوبلٌس،بٌروت،ط السٌوطً،االتقان فً علوم- 1 

2سورة ٌوسف،اآلٌة:-  2 

44فصلت،اآلٌة:سورة -   3 

28سورة النبأ،اآلٌة:-   4 
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،وقال أبو المعالً ُعَزٌزي ابن عبد  ًّ قال الشافعً فً الرسالة : ال ٌحٌط باللغة إالّ نب

ُوِجَدت هذه األلفاظ فً لغة العرب ألّنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا،  الملك :إ ّنما

وذهب آخرون إلى وقوعه فٌه ، وأجابوا وٌجوز أن ٌكونوا ُسِبقُوا إلى هذه األلفاظ،

ا" ًٌ عن قوله تعالى:"قُْرآًنا َعَرِب
1
بأّن الكلمات الٌسٌرة بغٌر العربٌة ال تخرجه عن  

وعن قوله  ال تخرج عنها بلفظة فٌها عربٌة ، كونه عربٌا ،والقصٌدة الفارسٌة

ًٌّ وَ  "تعالى:"أَْعَجِم ًٌّ َعَرِب
2

المعنى من السٌاق )أكالم أعجمً و مخاَطب بأّن  

ٌّة و ىالنحاة عل باتفاقعربً!( واستدلّوا  . ةالعجمٌأّن منع صرف نحو]إبراهٌم[ للعلم

بأّنه  موّجه:فالكالم فً غٌرها  خالف،و ُرّدً هذا االستدالل بأّن األعالم لٌت محّل 

ناسإذا اتفق على وقوع األعالم فال مانع من وقوع األج
3
. 

ما أخرجه ابن جرٌر بسند صحٌح عن  -و هو اختٌاري–للوقوع وأقوى ما رأٌته 

ًّ الجلٌل، قال:فً القرآن من كل لسان، وروي مثله عن سعٌد بن  سرة التابع ٌْ أبً م

رة إلى أّن حكمةوقوع هذه األلفاظ فً القرآن أّنه ،فهذه إشاُجبٌر ووهب بن منّبه 

حوى علوم األّولٌن و اآلخرٌن ،ونبأ كل شًء ، فال بد أن تقع فٌه اإلشارة إلى 

أنواع اللغات واأللسن، لٌّتم إحاطته بكل شًء، فاختٌر له من كل لغة أعذبها و 

فقال:من أخفّها و أكثرها استعماال للعرب، ثّم رأٌت ابن الّنقٌب صّرح بذلك 

 لة أّنها نزلت بلغة القوم الذٌنخصائص القرآن على سائر كتب هللا تعالى المنزّ 

أُْنِزلت علٌهم، ولم ٌنزل فٌها شًء بلغة غٌرهم ،والقرآن احتوى على جمٌع لغات 

 العرب وأنزل فٌه بلغات غٌرهم من الّروم والفرس والحبشة شًء كثٌر.

                                                           

2سورة ٌوسف،اآلٌة:- 1 

44سورة فصلت،اآلٌة:- 2 
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قال هللا تعالى "وما  د، وقأمةإلى كل  و أٌضا:فالنبً صلى هللا علٌه وسلم مرسل

أرسلنا من رسول إالّ بلسان قومه"
1
أن ٌكون فً الكتاب المبعوث به من  دفالب ،

ًٌّ ذكر لوقوع  ن، وإلسان كل قوم كان أصله بلغة قومه هو. وقد رأٌت الُخَو

لٌس بعربً وغٌر العربً  إستبرقالمعّرب فً القرآن فائدة أخرى فقال:إن ِقٌل إّن 

األلفاظ دون العربً فً الفصاحة والبالغة؟،فنقول :لو اجتمع فصحاء العالم من 

وأرادوا أن ٌتركوا هذه اللفظة وٌأتوا بلفظ ٌقوم مقامها فً الفصاحة لعجزوا عن 

ذلك ، وذلك ألّن هللا تعالى إذا حّث عباده على الطاعة، فإن لم ٌرّغبهم بالوعد 

حّثه على وجه الحكمة ، فالوعد والوعٌد  الجمٌل وٌخّوفهم بالعذاب الوبٌل ال ٌكون

نظرا إلى الفصاحة واجب
2
. 

لقد استخدم القرآن الكرٌم بعض األلفاظ األعجمٌة للداللة على معان تؤدٌها الكلمات 

العربٌة وبالتالً فقد وضع اللفظة المناسبة فً المكان المناسب ، بحٌث لو اجتمع 

كافة اإلنس والّجن على أن ٌضعوا لفظة مشابهة تؤدي نفس المعنى بالضبط لما 

تمكّنوا 
3

 وردت فً القرآن الكرٌم فمنها: ،واختلف أصل األلفاظ التً

 مكتوب،الّرس؛البئر،التابوت،رمزا:نحو:لٌنة،مرقوم؛ةعبريألفاظ أصلها. 

 الكنٌسة.ة، البٌعر، الكافو:نحو:األقفالالفارسية من مأخوذة ألفاظ ، 

 ٌّوم،مهٌمنا،هٌت،إبراهٌم.السريانية من مأخوذة ألفاظ  :نحو:الق

 ة، المشكاإنسانا؛ ٌن، ٌاسٌم؛ حرابأّوا ٌن،كفل:نحو:الحبشية من مأخوذة ألفاظ. 

 الشحم. ر، صهالعكر( نحو:الُمهل)الزٌت:لبربريةا من مأخوذة ألفاظ 

 قسطاس،الصراط،الّرقٌم،القنطار،صرهن.:نحو:الرومّية من مأخوذة ألفاظ 

 ألٌم ومعناه موجوع.نحو::الزنجية من مأخوذة ألفاظ 

                                                           

4سورة إبراهٌم،اآلٌة:- 1 

518،ص1،2007السٌوطً،اإلتقان فً علوم القرآن،دار بوبلٌس،بٌروت،ط- 2 

اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة،دار ،أثر تعدد  نادر عطٌة سالم-
78،ص1،2014،عمان،طجرٌر 3 



 دراست تطبيقيت لأللفاظ المعّربت في سورة الرحمان                                        ثالثلا الفصل  

 

40 
 

 القبطّية باللغة وردت ألفاظ
1

 واألولى،بطائنها؛ظواهرها،ٌصهر؛ٌنضج.:اآلخرة 

فً القرآن الكرٌم  وردتأما الكلمات التً عنها إّنها المعّربة أو األعجمٌة التً 

للمثال ال للحصر،مع مالحظة أّن بعض هذه األلفاظ ُمخَتلف فً  ببعضهافنأتً 

غة دخلت اللكونها معّربة، كما أّن بعض هذه األلفاظ التً ِقٌل أّنها أعجمٌة األصل 

التً العربٌة وتصّرفت تصّرف الكلمات العربٌة ، وجاءت منها جمٌع االشتقاقات 

على أّنه من باب لمح  ٌؤخذبأّنها أعجمٌة األصل  لتكون للكلمات العربٌة،فالقو

 األصل ، وإالّ فكثٌر من هذه الكلمات ال ٌشك باحث فً أنّها عربٌة.

 ( األلفاظ المعّربة في سورة الرحمان:2

لقد ظّل القرآن برغم تعاقب األزمنة علٌه آٌة ال ٌنتهً إعجازها،وبرهانا ال تنقضً 

عجائبه ووحٌا ناطقة حججه قرآنا عربٌا ذي ِعَوج،قرآنا استرعت لغته العلماء ، 

فراحوا ٌبحثون فً خباٌاه عن دور البالغة و آللئ الفصاحة،ومن هذه الُدرر 

بالغة الخالّقة "ظاهرة المعّرب فً الّنص المتفّردة التً عكست البٌان المعجز وال

فً كثٌر القرآنً"؛وهً ظاهرة كثٌرا ما جلبت أسماع المنصتٌن و أذهان القارئٌن 

من سور القرآن الكرٌم، وأبرز سورة تمّثل حقال خصبا لهذه الظاهرة هً "سورة 

ّربة الرحمان" ،وقد وقع اختٌارنا على هذه السورة ألّنها تضم عددا من الكلمات المع

التً سنحاول من خاللها أن نبرز أّن ظاهرة المعّرب فً القرآن الكرٌم لم تكن 

 عفوٌة بل لحكمة ارتضاها هللا عّز وجّل فً كتابه المجٌد.

 

 

 

                                                           

 1،2014عطٌة،أثر تعدد اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة،دار جرٌر،عمان،طنادرسالم -

79ص، 1 
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 *تفسير األلفاظ المعّربة في سورة الرحمان:

  "الرحمان"
1
؛ذهب المبّرد وثعلب إلى أّنه عبرانً ولٌس بأعجمً وأصله  

ةالمعجمبالخاء 
2
. 

  "علّمه البٌان"
3

عربٌة محضة قال عمر رضً هللا ؛كلمة لٌست ب،البٌان

أي شٌئا واحدا ، قال أبو سعٌد الضرٌر لٌس فً  :حتى تكونوا بٌانا واحًداعنه

تحتٌة من قولهم هٌان بن بٌان للذي  بمثناه،وإّنما هو بٌان  بباءٌنكالمهم بٌان 

ًن بٌنهم قال األزهري لٌس  ٌَّ ال ٌعرف ،وعلٌه قول عمر رضً هللا عنه  أَلَُسو 

كما ظّن ألّنه وقع فً الحدٌث باالتفاق وهً لغة ٌمانٌة 
4
. 

  الِمٌَزان"" و أَِقٌُموا الَوْزَن ِبالِقْسِط و ال ُتْخِسُروا
5

مأخوذ من لفظ  ظ، القسط؛ لف

ذكر صاحب القاموس لغة اسم العدل بلغة الروم فهو من المعّرب.قسطاس 

أخرى بالصاد:قسطاس:وقال :رومً معّرب وذكره الثعالبً فً فقه اللغة مما 

 نسبه بعض األئمة إلى اللغة الرومٌة ، 

 

 

 

                                                           

1سورة الرحمان،اآلٌة:- 1 

التراث  دار،الهاشمً السٌوطً،المهّذب فٌما وقع فً القرآن من المعرب،تح:التهامً

91ت،ص ط،د اإلسالمً،اإلمارات،د -2 

4سورة الرحمان،اآلٌة:- 3 

ط العربً،مصر،دفً كالم العرب من دخٌل،دار الفكر الخفاجً،شفاء الغلٌل فٌما -

44،دت،ص 4 

9سورة الرحمان،اآلٌة:- 5 
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 ٌّومً عربً مأخوذ من القسط وهو العدل ًّ معّربوقال الف ،وقٌل روم
1
. 

  الّمرجان:ذكر أهل اللّغة أّنه أعجمً معّرب،قال أبو بكر:ولم أسمع له بفعل

متصرف وأحر به أن ٌكون كذلك،والمران صغار اللؤلؤ ،وفً اللسان قال 

بري:والذي علٌه الجمهور ان:البسذ وهو جوهر أحمر ،قال ابن بعضهم:المرج

أّنه صغار اللؤلؤ كما ذكره الجوهري
2 

  "فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان"
3

،وردة:الورد المشموم فً الربٌع 

ٌقال إّنه لٌس بعربً فً األصل،إالّ أّن العرب تسمً الشعر وردا فً اللسان 

َم و أطلق على زهر  ورد كل شجرة نورها ،وقد غلب على نوع الحوجم ثم ُعم 

ى وردة وهً شقرة كل شجرة.قال ابن درٌد :الورد ٌقال:فرس وردوا األنث

ٌقال هو معّرب لفٌومً:ال، قاتعلوها صفرة...وسمً الورد المشموم لحمرته

بوهذا هو الصوا
4
. 

 

 

 

 

 "هذه جهّنم التً ٌكذب بها المجرمون" 
5
 ، 

 

                                                           

الجوالٌقً،المعرب من الكالم األعجمً على حروف المعجم،دار -

488،ص1990القلم،دمشق، 1 

602ه،صالمصدر نفس- 2  

37سورة الرحمان،اآلٌة:- 3 

الجوالٌقً،المعرب من الكالم األعجمً على حروف المعجم،دار -

625،ص1990القلم،دمشق، 4 

43سورة الرحمان،اآلٌة:- 5 
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  جهّنم:ذهب جماعة إلى أّنها أعجمٌة وقال بعضهم فارسٌة معّربة وقال آخرون

ٌَُعَذب بها فً اآلخرةهً تعرٌب كهنام بالعب رانٌة،اسم الّنار التً 
1 

 "حمٌم آن"
2

،آن:هو الذي انتهى حّره بلغة البربر
3 

 

  ان"الجّنتٌن د وجنى إستبرقمن  بطائنها"متكئٌن على فرش
4

 ، 

  أي ظواهرها بالنبطٌة، وحكاه الزركششٌدلة فً قوله:بطائنها :بطائنها :قال ً

، وقال ابن درٌد استفرهظ الدٌباج وأصله ٌ:فارسً معّرب ، غلإستبرق/

أخرج ابن  إستبرقاستروه،وُنِقَل من األعجمٌة إلى العربٌة .قال السٌوطً :

أبً حاتم الضّحاك أّنه الدٌباج الغلٌظ بلغة العجم
5

،وورد فً لسان  العرب 

 .المكان إذا لمع بالبرق إستبرق

 

 

 

 

 

 

                                                           

السٌوطً،المهذب فٌما وقع فً القرآن من المعرب،تح:التهامً الهاشمً،دار -

81التراث،اإلسالمً،اإلمارات،د ط،د ت،ص 1 

44،اآلٌة:سورة الرحمان- 2  
74المصدر السابق،ص- 3  
54سورة الرحمان،اآلٌة:- 4  
صالح الدٌن المنجد،المفصل فً األلفاظ الفارسٌة المعربة من الشعر الجاهلً و القرآن -

94والحدٌث،مطبعة إٌران،د ت،ص  5  
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 "كأّنهن الٌاقوت والمرجان"
1

ٌواقٌت ، وقد تكلّمت به العرب  ،الٌاقوت:والجمع 

،قال عبد الرحٌم :هو دخٌل بالفارسٌة من الٌونانٌة وأصله )ِهٌَثاْكِنُثوس(وهو 

هرأزرق اللون وٌطلق أٌضا على ضرب من الزع من األحجار الكرٌمةنو
2

 

ٌأتً  اوفٌم ألفاظ،تسعة عدد األلفاظ المعّربة التً وردت فً سورة الرحمان بلغ 

 ك:بٌان ذل

 

 

                                                           

58سورة الرحمان،اآلٌة:- 1  
649ص صر،الفكر العربً،م رالخفاجً،شفاء الغلٌل فٌما فً كالم العرب من الدخٌل،دا- 2  

األلفاظ 

 المعّربة

 

امعناه  

 

 أصلها

 
 اآلٌة

 1 عبرانٌة الرحمة        الرحمان

 9 رومٌة اسم العدل القسط

جوهر    المرجان

رأحم  

 22 فارسٌة 

 37 فارسٌة زهر كل شجر وردة

التً اسم الّنار  جهّنم

ٌُعذب بها فً 

 اآلخرة

 43 فارسٌة

 44 بربرٌة الذي انتهى حّره آن

 54 نبطٌة ظواهرها بطائنها

 54 فارسٌة الدٌباج الغلٌظ إستبرق

نوع من  الٌاقوت

 األحجار الكرٌمة

 58 فارسٌة
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 ٌتضح من الجدول السابق ما ٌأتً:*

 ةغعددها ستحٌث بلفارسً،أغلب األلفاظ الواردة فً سورة الرحمان أصلها إّن (1

عبري ونبطً،وبربري،ورومً،و من  بٌن ألفاظ،فٌما توّزعتاألخرى بأعداد قلٌلة

بعض األلفاظ إلى لغاتها المالحظ أن المصادر والمعاجم اللغوٌة تختلف فً نسبة 

هو البعد الزمنً الفاصل بٌن االختالف التً وردت عنها، وٌبدو أّن مرّد هذا 

 األثراللغات وأصولها،وربّما ألّن بعضها لم ٌنتقل إلى العربٌة مباشرة،وٌتضح 

غة الفارسٌة فً األلفاظ المذكورة فً سورة الرحمان،ولعّل ذلك راجع إلى الكبٌر لل

أّن تأثر اللغة العربٌة باللغة الفارسٌة كان أقوى من تأثٌر اللغات األخرى؛بسبب 

 الصالت الوثٌقة بٌن العرب والفرس قبل اإلسالم.

أو  من ألفاظ فارسٌة،كانت أو حبشٌة أو نبطٌة(إّن ما ورد فً القرآن الكرٌم 2

غٌرها من أحرف أو ألفاظ األمم السابقة األخرى،إّنما هً من قبٌل ما اتفق فٌه 

توارد اللغات ،فتكلّمت به العرب والعجم على حّد سواء بلفظ واحد ألّن العرب وإن 

كان القرآن نزل أو مانزل بلغتهم ، كانت لهم قبل ذلك مخالطات فً أسفارهم 

عض األحرف و األلفاظ فً لغتهم رغما عن باأللسنة األخرى ألمم غٌرهم،فبقٌت ب

َبت ، فنزل القرآن وقد اختلطت هذه األحرف بكالمهم فشملها ،  كونها أعجمٌة ُعر 

 صدق. وذلك من إعجازه البٌانً ، فمن قال بعروبتها صدق ، ومن قال بعجمتها

 

بلسان عربً مبٌن ،لكن هذا ال ٌمنع من وجود بعض  (لقد نزل القرآن الكرٌم3

األلفاظ غٌر العربٌة مما استعملته العرب نتٌجة احتكاكها باألقوام والعشائر المحاذٌة 

لها ،ولّما كانت اللغة سبٌلها إلى ذلك ، ال مراء فً أّنها ستأخذ من الغرٌب عنها ، 

 والداللً.والصرفً لتوائمه مع نسقها الصوتً 
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 نستخلص من خالل الفصول النتائج اآلتٌة:

المعّرب ظاهرة قدٌمة متجددة،قدٌمة ترجع إلى عهود العربٌة األولى زمن -

الجدٌدة فً عصرها إلى  االكتشافاتالجاهلٌة فعصر اإلسالم،وذلك لنقل 

اللغة العربٌة،ومتجددة حدٌثة لمواكبة اللغة بالمصطلحات الحدٌثة،وتسٌر 

الظاهرة بمحاذاة اللغة العربٌة إلى اآلن،وقد تالزمت واللغة العربٌة منذ 

القدم،واهتم بها علماء اللغة شرقا وغربا  اهتماما بالغا،فأوردها أصحاب 

من بٌنهم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي مة،المعاجم فً معاجمهم وكتبهم القٌ

الذي ٌعتبر رائدا حقٌقٌا لهذه الظاهرة،دون أن ٌصّرح بمصطلح المعّرب 

 إّنما اكتفى بإطالق الدخٌل و األجنبً على هذه الظاهرة.

العرب لم تكن بمعزل عن األمم المحاذٌة لها،حٌث كان لجزٌرة العرب -

األمم المجاورة لها،مما جعل عالقات تجارٌة و تارٌخٌة دائمة مع سائر 

احتكاك اللغات ضرورة تارٌخٌة،و كما تقترض الشعوب مظاهر الثقافة و 

ما قد ٌكون خلفها من قٌم و أحكام،تقترض المفردات التً تشٌر إلى تلك 

 المظاهر وتلك القٌم و األحكام.

إّن القول بتأثٌر ثقافة فً أخرى وما ٌنبنً علٌه من تأثٌر لغة إحدى -

تٌن على األخرى ٌتوقف على وجود اتصال تارٌخً  محقق بٌن الثقاف

ْنَكَر تأثٌر التركٌة أو البربرٌة أو غٌرها   ٌُ أهلها،ومن ثّم لم ٌكن غرٌبا أن 

من اللغات فً القرآن الكرٌم،إذا بم ٌتحقق اتصال ثقافً بٌن أهل هذه اللغات 

هم ناهٌك والعرب فٌما قبل اإلسالم مما ٌنبنً علٌه اقتراضهم بعض ألفاظ

بأن تكون من لغة القرآن،والغالب أّن هذه األلفاظ المقترضة تّدل على أشٌاء 

 أو مفاهٌم غٌر معروفة فً بٌئة اللغة المقترضة.

اللجوء إلى المعّرب ٌؤكد التواصل الحضاري الذي كان قائما بٌن العرب -

واألمم المجاورة ،والذي ٌتمّثل فً العالقات التجارٌة و السٌاسٌة 

 قتصادٌة والثقافٌة.واال
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بدل اللغوٌٌن جهود إلخضاع الكلمات الدخٌلة ألصوات وأبنٌة عربٌة، -

ٌّروها باإلبدال والزٌادة والحذف والتحرٌك  اووضعو لها قٌودا وضوابط وغ

 اأّن العامة لم تأخذ بهذه القٌود ولم تكترث للتغٌٌر، فنطقو روالتسكٌن، غٌ

اجم فعاشت الصٌغ األصٌلة على الكلمات المعّربة كما سمعوها من األع

 ألسنتهم.

قواعد و ضوابط تتسنى لنا بها معرفة األصٌل  نوضع العلماء واللغوٌو-

من المعّرب،من خالل إخضاع الكلمات األعجمٌة للقواعد الصرفٌة الخاصة 

 باللغة العربٌة.

ٌّر المدلول الذي - إّن المبدأ العام الذي ٌحكم قضٌة التعرٌب فً الداللة هو تغ

 ي، وٌستوٌرتبط أو ٌتوقف على حدوث التطور فً اإلطار الثقافً للمجتمع

من محٌط اللغة أو غٌر  يأن ٌكون التطور ذاتٌا أو من خارج؛ أفً ذلك 

 محٌط اللغة.

نزل القرآن الكرٌم بلسان عربً مبٌن، لكن هذا ال ٌمنع من وجود بعض -

ا باألقوام  والعشائر األلفاظ غٌر العربٌة مما استعمله العرب نتٌجة احتكاكه

المجاورة لها،ولما كانت اللغة سبٌلها إلى ذلك ال مراء أّنها ستأخذ من 

 الغرٌب عنها،لتوائمه مع نسقها الصوتً والصرفً والداللً.

كان للعرب مخالطات مع أمم أخرى،من خالل أسفارهم سواء من أجل  -

التجارة أو غٌر ذلك،هذه المخالطات أدت إلى ضرورة استعمال العرب لغة 

غٌر لغتهم من أجل التواصل مع غٌرهم وٌظهر ذلك خاصة مع 

الفرس،حٌث كانت العرب محتكة كثٌرا مع الفارسٌٌن ولذلك أغلب األلفاظ 

.المعّربة أصلها  ًّ  فارس

اختالف األئمة فً وقوع المعّرب فً القرآن الكرٌم فمنهم من ٌرفض  -

 وقوعه و ذهب آخرون إلى القول بوقوعه فٌه.
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اهتمام العلماء واللغوٌٌن بدراسة األلفاظ الدخٌلة والمعّربة فً القرآن -

الكرٌم أمثال السٌوطً الذي أفرد كتابا وسّماه المهذب فٌما وقع فً القرآن 

 المعّرب.من 



 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكرٌم:قراءة ورش عن نافع.-

 :المصادر-1

على حروف المعجم أبو منصور الجوالٌقً،المعرب من الكالم األعجمً -

 .1991،،دار القلم،بٌروت1ط

 أبو منصور األزهري،تهذٌب اللغة،دار الكتب،بٌروت،د ط،د ت.-

مكرم،معجم لسان ابن منظور أبً الفضل جمال الّدٌن محمد بن -

 .3112،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،1،ط1العرب،ج

 .3111،دار الدعوة،القاهرة،4إبراهٌم مصطفى وآخرون،معجم الوسٌط،ط-

 .1991،،دار السعادة للنشر،القاهرة1لغة،طال ه، فقإبراهٌم نجا-

،دار بوبلٌس للنشر 1جالل الدٌن السٌوطً،اإلتقان فً علوم القرآن،ط-

 .3112والتوزٌع،بٌروت،

من الدخٌل،د ط،دار الفكر  الخفاجً،شفاء الغلٌل فٌما فً كالم العرب-

 ،د ت.العربً،مصر

د ط،دار الكتب رشٌد عطٌة،معجم عطٌة فً العامً والدخٌل،-

 .1919العلمٌة،بٌروت،

 .1992،دار عالم الكتب،بٌروت،3،ط3سٌبوٌه،الكتاب،ج-

والتراث ،دار اإلحٌاء 1الفٌروز آبادي،قاموس المحٌط،ط-

 .3111العربً،بٌروت،

 



 المراجع:-2

 .1991،مكتبة عالم الكتب،القاهرة،3أحمد مختار عمر،علم الداللة،ط-

،دار 1ابن جنً،سر صناعة اإلعراب،تحقٌق:حسن الهنداوي،ط-

 .1991القلم،دمشق،

،دار الكتب 1ابن درٌد،جمهرة اللغة،تحقٌق:إبراهٌم شمس الدٌن،ط-

 .3111العلمٌة،بٌروت،

 .1991،مكتبة األنجلو المصرٌة،مصر،4إبراهٌم أنٌس،داللة األلفاظ،ط-

جالل الدٌن السٌوطً،المهذب فٌما وقع فً القرآن من -

 المعرب،تحقٌق:التهامً الهاشمً،د ط،دار التراث اإلسالمً،د ت.

جالل الدٌن السٌوطً،المزهر فً علوم اللغة ،تحقٌق:محمد المولى،د -

 ط،دار الجٌل ،بٌروت،د ت.

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،معجم العٌن،تحقٌق:مهدي -

 ه.1411،مطبعة باقري،إٌران،1المخزومً،ط

نمكتبة 3رمضان عبد التواب،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانٌنه،ط-

 .1991الخانجً،القاهرة،

،دار 1تعدد اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة،ط ر، أثسالم نادر عطٌة-

 .3114جرٌر،عّمان،

صالح الدٌن المنجد،المفصل فً األلفاظ الفارسٌة المعربة من الشعر -

 الجاهلً والقرآن والحدٌث،د ط،مطبعة إٌران،د ت.

الجاهلً ولغة القرآن عودة خلٌل عودة،التطور الداللً بٌن الشعر -

 .1991،مكتبة المنار،األردن،1الكرٌم،ط



عة ،مطب1عبد القادر مصطفى المغربً،االشتقاق والتعرٌب،ط-

 .1919الهالل،مصر،

عمرو خاطر عبد الغنً وهدان،تراث فقه اللغة فً العربٌة،د ط،مؤسسة -

 3111حورس الدولٌة للنشر،اإلسكندرٌة،

كاصد ٌاسر الزبٌدي،فقه اللغة العربٌة،د ط،مطبعة الكتب جامعة -

 .1992الموصل،

محمد حسن عبد العزٌز،التعرٌب فً القدٌم والحدٌث،د ط،دار الفكر -

 الغربً،القاهرة،د ت.

،دار الفكر 2محمد مبارك،فقه اللغة وخصائص العربٌة،ط-

 .1991العربً،بٌروت،

،مؤسسة 3مسعود بوبو،أثر الدخٌل على العربٌة الفصحى،ط-

 .1992النوري،دمشق،

مرتضً الزبٌدي،تاج العروس من جواهر القاموس،تحقٌق:عبد الستار -

 .1993،،مطبعة حكومة الكوٌت،الكوٌت1أحمد فراج،ط

 المجالت:-3

الٌب،مجلة مجمع اللغة محمد رشاد الحمزاوي،تعرٌب األس-

 .1،1991العربٌة،ع
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