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 الشكر والتقدير

د هلل رب العاملني، امللك احلّق املبني، أشكره على ما أنعم به علينا من النعم ظاهرة وابطنة. احلم
هللا تعاىل عليه وسلم، وعلى  للعاملني بشريا ونذيرا حممد صلى والصالة والسالم على من بعثه هللا رمحة

 آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.  

جزيل شكري إىل من كّرمين هللا به مشرفاً علي هذه الرسالة، األستاذ املساعد يسعدين أن أقّدم    
ىل إمتام هذه الدكتور عبد الواسع انصر الدين، حفظه هللا تعاىل، فلم أيل جهدا يف توجيهي ونصحي إ

ة منه الرمحة والشفقة، وحسن التواضع، أسأل هللا عّز وجّل أن يبارك يف عمره خلدم الرسالة. وقد لقيتُ 
املشارك الدكتور داود عبد القادر  ذشكر إىل عميد كلية اللغات األستاالعلم؛ وكذلك أقّدم جزيل ال

  ه اجلامعة املباركة.ذة الكلية على تفضلهم بتعليمنا يف هذإيليغا وسائر األسات

تذليل ما وأتقّدم خبالص الشكر والتقدير إىل مجيع إخواين وأخوايت يف األسرة الذين سامهوا جبهد يف    
يعرتض طريقي من الصعوابت أثناء هذه الرحلة العلمية املباركة، روحياً، ومادايً، ومعنوايً، وال أنسى 

ذلك وکاحل التعليمية األكادميية، أصدقائي الذين عايشتهم منذ الصغر والذين درسنا معاً يف شىّت املر 
الية أّم البنني، اليت ضّحت بكّل ال أنسى أن أقدم شكري إىل رفيقة دريب، ومنبع سكين، زرجيت الغ

وال يفوتين أيضاً  ساعدين كثرياً يف حيايت العلمية،عبد الرمحن حسني حممود الذي  وقتها، وأشكر أخي
وتقييم البحث، على مالحظاهتم العلمية القّيمة لتنقيح وإخراج  ّدم جزيل شكري إىل جلنة املناقشةأن أق

 هذا البحث املتواضع على أحسن وجه.

م اجلزاء األوىف ًا وهللا أسال أن جيزيه اخلتام أشكر كّل من دعا يل ابخلري والتوفيق. أشكرهم مجيعويف 
 إنه نعم املوىل ونعم النصري.  
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 البحثملخص 

املعّرب من خالل يف املعجم الوسيط العربية اللغة  مفرداتإمناء  طرائق إىل توضيح هذه الدراسةدف هت

لوقوف مّث ا من جهود وإجنازات، جممع اللغة العربية ابلقاهرة قام به والنحت واالشتقاق، وما والدخيل

يف تنمية املفردات اللغوية لدى طلبة العلم. وذلك إجابة على األسئلة اليت املعجم الوسيط  على دور

املنهج عرضتها من إشكالية البحث. وبنا على هذه األهداف انتهج الباحث يف هذه الدراسة 

الذي يقوم على أساس وصف الظاهرة اللغوية أو اللهجة يف ، و الوصفي لتناسبه مع طبيعة هذا البحث

لت ، وعليه توص، وغري ذلكمستوايهتا املختلفة من النواحي: الصوتية، والبنيوية، والداللية، والرتكيبية

 كثرياً جتمع  ا و ،وحديثها قدميهاالعربية  ابللغة اهتمن املعجم الوسيط إ الدراسة إىل نتائج من أمّهها:

أو اليت  اجلافية، إمهال الكثري من األلفاظ الوحشيةحيث مت  وسائل التجديد، و من خصائص ومزااي

إدخال  متّ  أبنه قد الدراسة توّصل الطالب يف هذه كما. و هجرها االستعمال لعدم احلاجة إليها

من األلفاظ املولدة أو احملدثة، أو املعرّبة أو الدخيلة،  يف منت املعجم، الضرورة إىل إدخاله عت إليهماد

جرى ترتيب مواد . وقد اليت أقرها اجملمع، وارتضاها األدابء، فتحركت هبا ألسنتهم، وجرت هبا أقالمهم

ىل املواد اإلشارة إابلقاهرة  ّن من منهج جممع اللغة العربية. وإوفقًا للرتتيب األجبدي األلفبائي املعجم،

مة الطبعة األوىل للمعجم، الدخيلة، واحملدثة، برموز بّينتها اللجنة، يف مقدتقة، واملعّرب و اللغوية املش

الدخيلة، األلفاظ املعرّبة و  يف هذا املعجم، شرح   أّن من عمل اجملمعإليه أيًضا توّصل الباحث ومما 

 االشتقاق.التعريب أو  وتفسريها، وبيان كيفية  وأصل ذلك واملشتّقة
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ABSTRACT 

This study aims to clarify the ways of development of the Arabic language vocabulary in the 

medieval lexicon and their vulnerability to growth, through expressed and the intruder, 

sculpture, derivation, and what he has done the Arabic Language Academy in Cairo of the 

efforts and achievements, then stand on the role of the lexicon mediator in the vocabulary 

development of the science students. And then answer the questions presented by the 

problematic of research. And us on these goals pursued a researcher in this study descriptive 

approach to suit them with the nature of this research, which is based on the description 

linguistic phenomenon or worded in different levels of respects: acoustic, and structural, and 

semantic, and synthetics, and so on, and it study found the results of the most important : The 

lexicon mediator interested in Arabic, old and new, and met a lot of the features and benefits 

and the means of renewal, where they were neglected a lot of brutal words dura, or abandoned 

by use of not needed. As a student reached in this study that he had been introduced to him 

Madet necessary to enter it in the body of the lexicon, the words generated or updated, or 

Arabized or exotic, approved by the compound, and accepted by writers, she moved out their 

tongues, and held out their pens. Has been the order of the lexicon material, and in 

alphabetical order alphabetical. And that of the Arabic Language Academy curriculum in 

Cairo reference to the linguistic material derivative, and expressed and exotic, and updated, 

codes outlined by the Commission, in the introduction to the first edition of the dictionary, 

and thus the researcher to him also that the work of the complex in this dictionary, explain 

words Arabized and exotic, and derivative and interpretation, and statement and how out of 

this localization or derivation 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة

من و ئات أعمالنا ومن سي أنفسنا ، ونعوذ ابهلل تعاىل من شرورمد هلل حنمده و نستعينه ونستغفرهإّن احل   
 وك له وحده ال شري ال هللاله إإيهديه هللا فال مضّل له ومن يضلل فلن جتد له ولًيا مرشدا، أشهد أّن ال 

 عبده و رسوله. -صلى هللا عليه وسلم -أشهد أّن حممدا

ن العظيم، كما قال وال غرابة يف ذلك فهي لغة القرآ ،ومجيل ديث عن اللغة العربية حديث شّيقإّن احل   
وهي لغة خامت  (1)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  چ   هللا تعاىل يف كتابه العظيم

النببني وصفوة املرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم ، وهي لغة صفوة األبرار من علمائنا الذين وهبوها 
 وقاهتم خدمة للكتاب والسّنة.فكرهم ومنحوها كّل أ

وتكمن أمهية اللغة العربية يف كوهنا العروة الوثقي، اليت جتمع بني الشعوب العربية واإلسالمية، اليت     
شاركت يف ازدهار الثقافة اإلسالمية، وتصدر تلك األمهية أيًضا من جوانب عّدة ، أمّهها: ارتباطها الوثيق 

، وقد اختار هللا هذه اللغة من بني لغات العامل؛ لتكون لغة كتابه العظيم ابلدين اإلسالمي والقرآن الكرمي
  (2)لتنزل به الرسالة اخلامتة.و 

وال خيفى على أحد أّن العوامل اللغوية مصدر إلثراء مفردات اللغة العربية وتنميتها يف شىّت        
اجملاالت، لذلك نرى الشعراء واألدابء والكّتاب والصناعيني اهتّموا هبذا العلم اهتماماً كبرياً؛ ليعّّبوا يف 

                                                            

 .42( سورة فصلت، اآلية: 1)

  (2) 28م( /2008 ، )احلزائر دار املعرفة464، العددجملة املعرفةكردي إحسان برهان الدين، أمهية اللغة العربية يف اإلسالم،   
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ّصصاهتم، وهذا يدّل على أمهّية هذا حلل هبية عّما يدور يف نفوسهم من املعاين اجلديدة يف جمال خت
  (1)املوضوع وقيمته العظيمة ومنفعته العامة.

أمة العربية يف أشّد احلاجة إىل نشر العلوم بني  املغريب أبنّ  قد أشار الدكتور عبد القادر مصطفىو    
ظهراين أبنائها، ولن يكون تعليم تلك العلوم وافًيا ابحلاجة مامل يكن بلغة املتعلمني اليت نشأوا على التفاهم 

داء هذه الوظيفة مامل تنم وتتسع دائرهتا وتتوفر فيها الكلمات احملتاج إليها ألهبا؛ ولن تصلح اللغة العربية 
 (  2)تلقني تلك العلوم والفنون حىت تتوفر تلك الكلمات  يف

ل ما تخدموها عن ك مسعّّب ياظ، هبا األلفاملفردات أو فال غرابة أّن اللغة العربية متلك عدداً كبرياً من    
 -ن هتّم اللغويو . فقد اكتابةسواء عند احلديث أم عند الجيول ويصول يف أذهاهنم من املعاين واألفكار، 

 يها.جبمع هذه املفردات واأللفاظ وشرحها تيسرياً إلدراك معان - زمن بعيدمنذ 

 تفسر اليت املعاجم فلذلك أّلفوا ؛وتيسريها تسهيلها على العلماءوعكف  العربية ابللغة املسلمون اهتمّ    
 الفصيح والتعبري تركيبها وطريقة العربية ومعناها، موقف اجلملة تبني اليت القواعد ووضعوا مفرداهتا، معاين

فاملعجم بصفة عامة هو ما جلأ إليه املعجميون لتدوين األلفاظ العربية، حفظاً هلا من  فيها، والصحيح
الضياع وتيسرياً لكل من له رغبة يف التعّرف على ما احتوته تلك األلفاظ من معاين واألسرار، ويتم هذا 

  (3)ا.التدوين عن طريق مجع هذه املفردات وترتيبها، وتعريفه

حييط به وتكمن أمهية املعجم إىل أهّنا حتمل الكثري من مفردات اللغة ومعانيها، وهذا ما ال ميكن أن    
طالع، كما أّن مفردات اللغة ختتلف بني أبنائها حبسب ثقافتهم، فهناك أي شخص مهما كان واسع اال

                                                            

9/ه، 1433، د.م 1، ط/االشتقاق عند ابن عادل الدمشقي يف تفسريه اللباب يف علوم الكتابحممود احلسن،   (1)  
 .4، /1(، /م1908 لةمطبعة اهلالل ابلفجا) مصر  1،. ط/شتقاق والتعريبالااملغريب، عبد القادر بن مصطفى، ( 2)

  (3) 4م( /1938، د.ط، )القاهرة، املطبعة العصرية نشوء اللغة العربية منوها واكتهاهلاالكرملي أنستاس ماري،  
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املتخصصة، كما أّن  والكلماتالكلمات اليت تستخدم بشكل عامي ويومي وهناك الكلمات األدبية 
                                                     حتكاك والتداخل مع اللغات األخرى حتت أي ظرف يولد مفردات جديدة مل تكن يف أصل اللغة، اال

ويكاد أن يكون هناك جزم أبنّه التوجد لغة حية اآلن إال وقد استعارت مفردات من لغات أخرى؛ 
البد من وجود املعاجم ألجل ترتيب وتصنيف مفردات اللغة وتبيني معانيها يف أسلوب سهل  فلذلك

 (1)وميسر على أبناء اللغة نفسها.

 مشكلة البحث

ورًا د ة اليت تؤدياللغوي لعواملاوكذلك  نظرًا لكون البحث يتعّلق أبساليب تنمية مفردات اللغة العربية،   
  قصارى جهدهم دثني مناحملمهًما يف ازدهار مفردات هذه اللغة اجلليلة، وما قام به علماء القدامى و 

ت الثقافية ن مؤسساكل م  جتاه مستقبل اللغة العربية، إضافة إىل ذلك مشاركة ما بوسعهموبّذلوا كل 
          مه الوسيط.رة ومعجقاهابل واجملامع اللغوية يف توسيع اللغة العربية، وخاصة جممع اللغة العربية

اللغويني  من قبل ضافةخالل فكرة عامة تبقى وجهات نظر هؤالء العلماء عرضة للتقييم واإلفمن     
لى ما عسة، وبناًءا  الدراستحقّ املعاصريني؛ فلذلك أدرك الباحث أّن طرائق إمناء مفردات اللغة العربية ت

 تية:لى األسئلة اآلل الباحث أن جييب عسبق ذكره فقد حاو 

 ؟وإجنازاته جممع اللغة العربية ابلقاهرة؛  جهود ما -1

 ؟ مفردات اللغة العربية يف املعجم الوسيطإمناء  ما طرائق -2

 ؟ مفرداهتم اللغويةإمناء  ما دور املعجم الوسيط لدى طلبة العلم يف -3

 أهداف البحث
                                                            

 .33-29، /م(1991-ه1411د )مطابع جامعة امللك سعو  2، ط/وصناعة املعجمعلم اللغة ينظر: الدكتور علي القامسي،  (1)
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 تتلخص أهداف هذا البحث يف النقاط التالية:        

جتاه مستقبل اللغة  جممع اللغة العربية ابلقاهرةالتعرف على جهود اجملامع اللغوية العربية، خاصة  -1
 العربية

 . والنحت واالشتقاق املعّرب والدخيل، من خالل العربيةاللغة مفردات إمناء  الوقوف على طرائق -2

 طلبة العلم . يف تنمية املفردات اللغوية لدىاملعجم الوسيط  الوقوف على دور -3

 أمهية البحث

 : التالية النقاط يف البحث هذا أمهية تكمن

 .وقوف الدارس اللغوي على بعض العوامل اليت كانت من وسائل إمناء اللغة العربية .1

اليت  سيط، وكيفية تعامله مع الوسائلاملنهج املّتبع يف املعجم الو  متّكن الدارس اللغوي من الوقوف على .2
 .اختذها العرب يف سبيل إمناء لغتهم

إىل معرفة املعاجم اللغوية املعاصرة، اليت أُنشئت خدمة للغة العربية، وخاصة  الدارس اللغويحاجة  .3
ذلك ألن اللغة خاضعة خلدمة اإلنسان حسب  ؛اليت أّلفت لتصري وفق التفكري اللغوي املعاصر لإلنسان

 .التغرّيات اليت تطرأ عليه مبرور األايم، كوهنا األداة اليت يلجأ إليها دائما لُيعّّب عّما يف ضمريه

 

 

 منهج البحث 
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ينهج الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يقوم على أساس وصف الظاهرة اللغوية أو    
والذي  املختلفة من النواحي: الصوتية، والبنيوية، والداللية، والرتكيبية، وغري ذلك،يف مستوايهتا  اللهجة

 .اعتمد عليه الباحثون يف الدراسات السابقة،

كما سيوضح مدي مناسبة   يقوم الباحث بعرض بعض الرموز واملواد املشتقة واملعربة والدخيلة، وكذلك   
 هذا املنهج هي: يتضمنمن أهّم النقاط اليت لغة؛ فهذه الرموز واملواد بطرائق إمناء مفردات ال

 . اللغة العربية مفردات اليت كانت من وسائل إمناء أو الظواهر على بعض العوامل وقوفال. 1

 ما قام به اجملمع من إجنازات يف سبيل تقدم اللغة العربية، والنهوض هبا. بيان. 2

املنهج املّتبع يف املعجم الوسيط، وكيفية تعامله مع الوسائل أو العوامل اليت اختذهتا العرب  إىلتعرف ال. 3
 . يف سبيل إمناء لغتهم

 .األدلة حسب على بينها والرتجيح ومناقشتها،العربية  اللغة علماءل أقوا بنقل القيام. 4

 

 حدود البحث 

مفردات اللغة العربية يف املعجم الوسيط ( فريّكز الباحث وملا كان موضوع هذا البحث هو )طرائق إمناء    
يسهم يف تنمية اللغة وإعطائها ثروة لغوية. مثّ يقتصر الباحث  يف جهود  اليت جّل اهتمامه على العوامل

 احلفاظ على سالمة اللغة العربية.يف العلماء واجملامع اللغوية 

يرجع الباحث إىل بعض رموز أثناء حديثه للمعجم مثّ ونظرًا لعالقة البحث ابملعجم الوسيط لذلك    
أيًضا تناول بعض املواد اللغوية املشتقة واملعرّبة والدخيلة وحتليلها دون التطّرق إىل غريه، اللهم إالّ إذا دعت 
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الضرورة أو احلاجة إىل ذلك. كما جتدر اإلشارة أيًضا إىل أّن البحث منحصر يف دراسة كّل املوضوعات 
 .يف اخلطة دوهنا سوى مما قد يطرأ على ذي ابلاملعدة 
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 الفصل الثاين

 حيتوي على مبحثني

: الدراسات السابقةاملبحث األول  

 املبحث الثاين: هيكل البحث

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول
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 الدراسات السابقة

سابقة، ويلزم أن تكون ذات املعلوم يف النظام األكادميي أن تبىن البحوث العلمية على دراسات من    
البحث اجلديد أو شكله، من حيث تتبنّي  صلة مبوضوع املراد البحث فيه، وهذه الصلة قد تكون مبضمون

حسب اطالعه -نقاط االتفاق واالختالف بينها، وكما يتجّلى اجلديد؛ وبناًءا على ذلك وقف الباحث 
 : وهي كالتايلعلى بعض الدراسات ذات الصلة هبذه الدراسة؛  -املتواضع

إعداد:  الدكتور  )بغريها للناطقني العربية اللغة لتعليم تعليمية سلسلة يف املفردات تنمية قطر (. أوالً 
 املغرب إفران خويناأل جامعةحبث مقدم للحصول على ترقية، يف كلية الرتبية،  شادي ماجد سكر،

 م. 2012

 املتعلم يكتسب؛ لكي استخدامها الالزم التعليمية الطرق أهم على التعرفهتدف تلك الدراسة إىل    
 جيب اليت ساسيةاأل املعايريتطبيق  مثّ  اجملتمع، مع التواصل يستطيعو  املفردات؛ من ممكن قدر أكّب

مثّ بيان كيفية تقدمي املفردات للطالب األجنيب يف ضوء  التعليمية املناهج يف املفردات تقدمي أثناء مراعاهتا
 . املستوايت التعليمية

املناهج  وقد تناول الباحث يف املقدمة أمهية اللغة العربية يف العامل اإلسالمي، ويف الفصل األول تناول    
الفصل الثاين تناول انب، ويف واألجتعليمية وخاصة الطالب املبتدئني التعليمية املالئمة يف املستوايت ال

 طار النظري والدراسات السابقة املتعلقة هلذا البحث.اال

م للمتعلم حىت يتمكن قدّ : الرتكيز على طبيعة املفردات اليت تُ إىل نتائج منها الباحث لتوصيف النهاية و    
 .الناطقني بغريهامن استخدامها يف املوقف املناسب، واألسلوب املتبع عند تعليم اللغة العربية للطلبة 
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على املناهج التعليمية  تاقتصر  ةالسابق إذ إّن الدراسة ؛بينه وبني هذا البحث اختالفوهناك وجه     
العوامل اليت تسهم يف تنمية اللغة وإعطائها  ب املبتدئني، والبحث احلايل يدرساملالئمة عند تعليم الطال

 ثروة لغوية.

الطالب: عبد اجمليد الطيب  إعداداثنياً: حبث بعنوان: ) منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة ( 
 م. 2010جامعة أّم درمان اإلسالمية، السودان  حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، عمر،

ة اللغة العربية بني اللغات يهدف الباحث يف رسالته إىل حتديد السمات واخلصائص اليت متيز مكان    
املعاصرة، وشرح معاملها وترسيخ الثقة هبا. وقد أجرى الباحث أكثر دراسته على منهج التقابلي يف مقابلة 

هذه اللغة وغريها من اللغات، وذلك يف الفصل األول والثاين والثالث، وأّما يف الفصل الرابع واخلامس 
 فكان يركز على جانب الصويت.

هم النتائج اليت توصل إليها الباحث هو أن اللغة العربية تذخر بثروة وافرة من املفردات ومن أ     
ومرادفاهتا، وتعّّب عن الذوات ولو كان اختالفها يسريًا، أبلفاظ متمايزة، وإظهار قدرة هذه اللغة اهلائلة 

 على االستجابة ملتطلبات العصر العلمية والتقنية، وسهولة تعّلمها واكتساهبا. 

، حيث تلك الرسالة تناولت عن هي العموم واخلصوصوالعالقة بني تلك الرسالة والبحث احلايل     
جمامع  علماء جهود اتساع اللغة العربية بكل أطرافها أو بشكل عمومي، بينما البحث احلايل يقتصر يف

 واملعجم الوسيط بصفة خاصة يف تنمية اللغة.  اللغوية

سالة ر  ،سليمة برطويلإعداد الطالبة: ( العربية يف احلفاظ على السالمة اللغويةجهود علماء :) اثلثًا
 م.2009مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، قسم اللغة العربية وأداهبا. جامعة اجلزائر. 
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 وهتدف هذه الرسالة إىل حماربة االحنراف اللغوي الناتج عن احتكاك العربية الفصيحة ابللهجات   
هذه الرسالة مقدمة وثالثة أبواب. حتدثت يف الباب األول عن جهود علماء العربية يف  حتتويالعامية؛ و 

وحتته حركة اجلمع اللغوي والتدوين مثّ االحتجاج يف اللغة العربية،  حفظ السالمة اللغوية من اللحن
 مثّ تطّرق إىل الرتمجة والتعريب.  وكذلك تناول الباحث يف الفصل الثاين والثالث الفرق بني اللغة واللهجة،

أّن اللغة العربية اليوم تعاين من مزامحة اللهجات العامية هلا، اليت  ومما توصلت إليها من النتائج هي   
تكاثرت وانتشرت بشكل كبري جًدا، فأصبحت تنافس الفصحى حىت يف قاعات العلمية ومواقع إلقاء 

 بد ابلتجنيد من أهلها والقائمني عليها وتكثيف اجلهود.اخلطب واملواعظ ووسائل اإلعالم، فلذلك ال

الباحثة على حماولة علماء العربية يف احلفاظ على سالمة اللغة فقط، حبيث يرّكز البحث  وقد رّكزت   
 احلايل على ازدهار اللغة العربية من خالل املعجم الوسيط.

الطالب: إبراهيم احلاج عبد هللا، رسالة  ادإعد حت وأثرها يف تطور اللغة العربية(ظاهرة الن)رابًعا: 
 داب والدراسات اإلسالمية. يف كلية اآل ماجستري قدمت يف جامعة أمحد بللو زاراي نيجرياي،

هلذه الرسالة هو بيان حقيقة النحت وأثره يف تطور اللغة؛ وحتتوي هذه الرسالة أربعة  يالرئيساهلدف   
وحتت كل مبحث عناوين جانبية، وقد قام بتعريف النحت لغة  مباحث، فصول وحتت كل فصل

 راء العلماء يف ظاهرة النحت. مث شرحه شرًحا وافًيا وكذلك ذكر آواصطالًحا 

يف تطور مفردات اللغة  ومن النتائج اليت توصلت إليها تلك الرسالة أّن لظاهرة النحت دوراً كبرياً     
 يف دراساهتم اللغوية كابن جين وغريه.  لماء قداميعالعربية، وأّن هذه الظاهرة قد درسها 

راء اسة النحت دون غريها، ومل يناقش آهو اقتصار الباحث يف در  البحث عن حبثي هذا مييزومما     
 العلماء بصفة جيدة.    



12 
 

الطالب: حممد ابسل، حبث مقدم لنيل درجة  إعداد (املعرب والدخيل يف اللغة العربية: ) خامًسا
الدكتوراه يف الدرسات اللغوية، قسم الدراسات اللغوية، كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية 

 م . 2002ابكستان،  –إسالم آابد 

لكلمات اليت هلذا البحث هو إعطاء اللغة العربية صفة "املعاصرة" واستمداد العربية ا يواهلدف الرئيس   
مع التقدم العلمي خاصة يف العلوم املادية، والفلسفة والطب والرتمجة، اشى اقتضتها الضرورة املاسة لتتم

ها العربية وفًقا ألوزاهنا تلقب  تكنولوجيا، واملبتكرات األخرى، و حبكم جماورهتا لغريها من األمم، يف ميادين ال
 حيث مجع الباحث ؛فصول مستقلةعلى كل ابب   وىحت، وايف أربعة أبواب وكان البحثاملوضوعة. 

يف تناول جهود علماء القدامي من املشارقة و  يف هذين الظاهرتني، رسالته بني اجلانب النظري والتطبيقي
آابدي وغريهم، مثّ جهود علماء احملدثني يف  والفريوز هاتني الظاهرتني أمثال اخلليل وسيبويه واجلواليقي

مثال د/حممد دايب" معجم األلفاظ احلديثة"،"واأللفاظ الفارسية املعربة" وكذلك دراسة ظاهرة التعريب أ
تسّلط الضوء على اجملامع اللغوية واجلمعيات جتاه تنمية اللغة، مثّ أخريًا تطرق إىل النحت واالشتقاق 

 والرتمجة واملشرتك اللفظي. 

العربية، نمية مفردات اللغة يف ت ًمااه ورًاأّن للمعرب والدخيل د إىل نتائج منهاالباحث  وأخرياً، توصل   
العرب املعاصرين  علماء ال أنّ العرب القدامى، إعلماء وأّن هذه املصطلحات وغريها قد استعملها 

 .مؤيد ومعارض انقسموا إىل ما بني

ابتعدت  ملالحظ أهّنامن او  ،الدراسة احلالية ختتلف جذراًي عن مما سبق، تبني أّن هذه الدراسة السابقةو    
ا هو واضح يف موضوع كمملعرب والدخيل  ابته دراسأثناء  نوعاً ما؛ ألّن الباحث مل يلتزم نهجيةعن امل

لبحثني يف احلقيقة يهدفان إىل امع أّن  حيث إنّه تطرق إىل ما ليس له عالقة مبوضوع دراسته، دراسته؛
 الدراستني.وجد روابط شكلية بني ، فلذلك تو دور هذه الظواهر يف تنمية العربيةواحد، وه شيء
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( إعداد الطالب: نذير حيىي ميكائيل، حبث مقدم  األلفاظ املعّربة يف الصحاح للجوهري: ) سادًسا
 لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اللغوية قسم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية املدينة املنورة. 

فاظ املعربة يف معجم الصحاح للجوهرى وتناوهلا بطريقة تطبيقية يهدف هذا البحث إىل دراسة األل   
 حىت يستفيد هبا ويفهمها طلبة العلم فهما جيًدا. 

وقد قسّم الباحث هذه الرسالة إىل جانبني أساسيني، أّما اجلانب األول فقد رّكز فيه حول معجم    
ابتداًءا من مؤلف الكتاب ومنهجه مثّ مميزاته، ويف اجلانب الثاين حاول أن يستخرج   الصحاح للجوهري

 فيه األلفاظ املعربة الواردة يف املعجم الصحاح للجوهري. 

ومن املالحظ أّن الباحث مل يوّجه عنايته يف دراسة هذه الظواهر بصفة عامة، بل اقتصر يف دراسة    
احلايل الذي تناول أكثر الظواهر أو العوامل اليت تسهم يف تنمية اللغة ظاهرة لغوية واحدة. خبالف البحث 

 العربية.

( حملمد رضا محريي الشليب، رسالة ماجستري  الدرسات اللغوية والنحوية يف جملة لغة العرب: ) سابًعا
لي تور عقدمت يف جامعة الكوفة، كلية اآلداب قسم اللغة العربية حتت إشراف األستاذ املساعد الدك

 م.2011حممد حسن اخلالدي 

وهذه الدراسة هتدف إىل إبراز الدور الذي قامت به جملة لغة العرب، واسهاماهتا منذ بدايتها إىل    
 العصر احلديث يف احلفاظ على السالمة اللغوية وإحياء الرتاث العريب اإلسالمي. 

يف  تحتدثو صل مباحث مستقلة، حتت كل فو  على مقدمة ومتهيد، وأربعة فصولوحتتوي هذه الدراسة    
متهيد عن نشأة اجمللة ومكانتها يف الصحافة العربية، مثّ تطّرق إىل شؤون اجمللة اإلدارية والفنية وكل ما 

 يتعلق هبا، وكذلك تناول الباحث يف الفصل الثالث، الدراسات املعجمية يف جملة لغة العرب.  
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يف احلفاظ على سالمة اللغة دور لنحو العريب ل هو أنّ  النتائج اليت توصلت إليها الدراسة السابقة ومن   
العربية السليمة يف هذه األلفاظ  وتدريب الطالب على نطقوإحياء الرتاث العريب اإلسالمي، العربية، 

 .ب واألقرب إىل الفصيحاصو وكذلك التنبيه إىل االستخدام ال العصور، 

من أنّه يدرس جهود جممع اللغة العربية جتاه  -السالفة الذكر –البحث احلايل عن تلك الرسالة فتلوخي  
 مستقبل اللغة العربية، مثّ دور املعجم الوسيط يف استعمال الظواهر اللغوية.  

( إعداد الطالب: حسن جعفر صادق البلداوي، رسالة مقدمة  املعجم الوسيط دراسة حتليلية: ) اثمًنا
 م.2002جامعة املوصل لنيل درجة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية كلية الرتبية، 

 إظهار دور املعجم الوسيط الفّعال يف إفادة طلبة العلم يف العصر احلديث. من هذه الرسالةفاهلدف 

الباحث ابلشرح حول املعجم العريب  ابتدأحيث  هيد وثالثة فصول،وقد مّت تقسيم هذه الرسالة إىل التم   
واملصادر اليت اعتمد  القدمي واحلديث يف التمهيد، وكذلك تطرق إىل أغراض املعجم الوسيط ومنهجه

والضبط والتقييد يف الفصل األول، وأّما يف الفصل الثاين فقد تناول مادة املعجم الوسيط أي  ،عليها
 قضااي صوتية وصرفية ولغوية.

 يف املنهج الذي وضعه. أن املعجم الوسيط دقيق :الباحث إيل نتيجة بنّي فيهاتوصل  وأخرياً 

احلايل: أنّه خصص دراسته يف املعجم الوسيط دون تطرق إىل  البحث وما ختتلف هذه الرسالة عن   
 غريه. 

إعداد الطالب: عثمان احلاج اثلث، حبث مقدم لنيل  ( طرق التعريف يف املعجم الوسيط)  اتسًعا:
درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية كلية اللغات، جامعة املدينة العاملية حتت إشراف األستاذ املساعد 

 م، 2011سني البسومي الدكتور ح
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كما اهتم ببيان طرق الشرح   التعريف املعجمي أنواعه ومواصفاته،إىل دراسة  هتدف هذه الدراسة   
 عليها املعجم الوسيط يف التعريف ما يف داخله. األساسية واملساعدة اليت اعتمد

أربعة فصول وحتت كل فصل مباحث جانبية، وكان منهجه إىل  واقتضى املنهج أن يُقّسم هذا البحث   
 يف هذا البحث هو الوصفي والتحليلي. 

تنوع طرق التعريف يف املعجم الوسيط، فبعضها منها تقرير  إىل نتائج دراسته،الباحث  ويف اخلتام أشار   
د هذا املعجم خر مساعد كالشرح ابستخدام الصور، وكذلك اعتماساسي كالشرح ابلتعريف، وبعضها اآلأ

 يف تعريف مداخله.

بناًء على ما سبق ذكره يتبني لنا وجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل يف أّن الرسالة السابقة تقتصر    
 على دراسة ظاهرة التعريف يف املعجم الوسيط خاص.

تاب يف ( أتليف األستاذ انجح عبد احلافظ مّبوك، يقع الكدراسات يف املعجمات العربية: ) عاشراً 
صفحة، يهدف املؤلف فيه إىل أتصيل املعجمات العربية منذ بدايتها إىل العصر احلديث، كما  196

يهدف كذلك إىل تناول بعض هذه املعجمات بنوع من الشرح والتفصيل سواء من حيث اهلدف من 
 أتليفها أم طرق ترتيبها، وكذلك من حيث مناهجها أو تقدمي منوذج لطرق شرحها. 

والفصول األول والثاين عن نشأة أو  ل الكتاب متهيًدا وتسعة فصول وخامتة، تناول يف التمهيدويشتم   
ث يف الفصل الثامن عن املعجم ترتيب هذه املعاجم ومناهجها مثّ حتدّ  يل املعاجم العربية، كما تناولأتص

الوسيط؛ حيث تعّرض لذكر اهلدف من أتليفه، وذكر منهجه، وسرد بعض أمثلة أثناء حديثه عن طرق 
 الوسيط يف شرح مداخله، كما تعرض لذكر ما للمعجم وما عليه. 

 . أتصيل املعجمات العربية وترتيبها أنّه اقتصر يف دراسة ويتميز هذا الكتاب عن البحث احلايل
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وضوع واملضمون، السابقة يف امل ف الدراسة احلالية والدراساتيدرك القارئ الكرمي مدى اختال وأخرياً    
حلالية من مجيع النواحي، حيث ترّكز يف وقد سبق ذكر ما ترمي إليه الدراسة اوالتنائج.  واهلدف، واحلدود،

املعرب، والدخيل، والنحت، واالشتقاق،  سيط وهيق إمناء مفردات اللغة العربية يف املعجم الو ائطر توضيح 
 .للغة العربية ابلقاهرةجممع ا وجهود
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 املبحث الثاين

 هيكل البحث

    حيتوي على  فصول، فالفصل األول يعّد فصاًل متهيدايً  تقسيم هذا البحث إىل مقدمة، وأربعةلقد مّت 
مبنية على البحوث األكادميية السابقة، بينما أساسيات البحث، والفصل الثاين الدراسات السابقة وهي 

الفصل الثالث، عبارة عن اإلطار النظري حول العوامل اللغوية لتنمية مفردات اللغة، وجهود اجملمع يف 
تنمية اللغة مثّ أتليف املعجم الوسيط ومنهج اجملمع فيه، وحتته ثالثة مباحث، أّما الفصل الرابع فيتناول 

 قة حنو حتقيق أهداف البحث، وحتته ثالثة مباحث أيًضا.عرض املعلومات املتعل

امتة البحث اليت تضمنت اخلالصة والنتائج مثّ التوصيات واملقرتحات؛ وبعدها قائمة وينتهي البحث خب   
 أبهم املصادر واملراجع.

 الفصل الثالث : اإلطار النظري:

 .املبحث األول: نبذة عن العوامل اللغوية لتنمية مفردات اللغة

 .اللغة تنمية يف وإجنازاته ابلقاهرة العربية اللغة جممع املبحث الثاين:

 .فيه اجملمع ومنهجأتليفه  الوسيط املعجماملبحث الثالث: 

 عرض املعلومات املتعلقة حنو حتقيق أهداف البحث:  الفصل الرابع

 املبحث األول: اإلجابة عن السؤال األول

 املبحث الثاين: اإلجابة عن السؤال الثاين 

 جابة عن السؤال الثالثاملبحث الثالث: اإل
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 البحث خامتة

 خالصة البحث 

 نتائج البحث 

 توصيات أو مقرتحات 

  الفهارس

 قائمة املصادر أو املراجع
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 الفصل الثالث

 حيتوي على ثالثة مباحث

 اللغوية لتنميةنبذة عن العوامل املبحث األول: 

 مفردات اللغة

 وإجنازاته ابلقاهرة العربية اللغة جممعاملبحث الثاين: 

 ومنهج أتليفه الوسيط املعجماملبحث الثالث: 

 اجملمع فيه
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 املبحث األول

 اللغة مفردات لتنمية اللغوية العوامل عن نبذة

 وية اليتلعوامل اللغابعض ث عن فقد حاول أن يتحدّ  ،إلطار النظرياب أ دراستهيبدالباحث كون      
يل خداملعّرب وال ، كما سبق ذكر هذه العوامل يف مقّدمة البحث. وهي:وردت يف املعجم الوسيط

 والنحت واالشتقاق.

فصواًل مستفيضة يف كتبهم لبحث عدة مسائل من أبواابً و القدماء من علماء العربية  ولقد خّصص    
يف عالجهم لتلك البعض  اللغة يف ألفاظها وأساليبها، إالّ أنّ  هي منوو  ظاهرة واحدة، للغة تدور كّلها يفا

ك املسائل على أهّنا املسائل ال يكادون يربطون بينها وال نكاد نلحظ يف كالمهم أهّنم نظروا إىل كل تل
الدكتور  ، كما يقولالروافد اليت متّد اللغة بكل جديد مستحدث من الكلمات أو األساليباملنابع أو 

عة يف فصل واحد من فصول هذا ملسائل من اللغة نؤثر حبثها متتابوحنن يف عرضنا لتلك اراهيم أنيس "إب
 ر من األلفاظ واألساليب، وجعلت الكتاب، وندعوها مجيعاً "طرائق منو اللغة" تلك اليت أمدتنا بفيض زاخ

 (1)".، وأدقها يف القواعدرز اللغات السامية مادة، وأكثرها تنوًعا يف األساليبمن أغلغتنا العربية 

 ،احلياة هلا تكتب ال تنمو ال اليت واللغة وتطورها، هامنو  عوامل طياهتا يف حتمل ومن مثّ  تولد اللغةو    
 تدبّ  مث عنفواهنا، أوج وتبلغ وتشبّ  ترتعرع مث ضعيفة، تولد فهي احلية، كالكائنات  – قيل كما  – واللغة
 ويكتب حّية، قويّة فتّيةً  لتعود األسباب هلا تتوافر أن وإما ،وتنقرض متوت أن فإما واهلرم، الشيخوخة إليها

                                                            

 .بتصّرف 6/م( 1978) املصرية مكتبة األجنلو  6ط/ ،من أسرار اللغةينظر: الدكتور إبراهيم أنيس،  (1)
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 يف متماثلة وال النمو، على القدرة يف متساوية ليستكما عرفنا   واللغات ،أخرى مرة واالزدهار النماء هلا
 (1).النماء أسباب اكتساب يف متكافئة وال واألطوار، املراحل

 والنصيب األوفر ابحلظّ  هامن أخذت العربية فإن اللغة،مفردات  لتنميةاللغوية  العوامل تعّدد ومع   
 ومن أهّم هذه العوامل:              األكمل،

              )التعريب(                                                                      املعّرب
هللا عليه وسّلم ، ويستدّل حبديث الرسول صلى : هو اإلابنة والتبيني واإليضاح، لغة لتعريباملعّرب أو ا

                 (2) قال: "الشيب تعرب عن نفسها" أو ابلتشديد " الشيب تعّرب عن نفسها"أنّه 
سم طقه إذا خلصه من اللحن، وعّرب االواملعّرب: مصدر الفعل املضّعف "عّرب" ويقال: عّرب من

ومتعرب ومستعرب: اي ُدخالء، واإلعراب: اإلابنة واإلفصاح، األعجمي إذا تفّوه به على منهاج العرب، 
  (3)تعريب: أي أقام ابلبادية.

 ،طه :منها هو ما استعملته العرب من األلفاظ  املوضوعة  ملعاٍن يف غري لغتها: فصطالحاالأّما يف    

ْنهاجها على لعرب هبا تتفوَّه أن األعجمي االسم تعريبُ ": الصحاح يف اجلوهري قال .واليمّ ، والطور  م 

 (4)".أيضا وأ ع ر بته العرب عرَّب  ْته: تقول

                                                            

 45، / 1م(، /1960-ه1379يني ) دار العلم للمال، 1، ط/دراسات يف فقه اللغة، صاحل الإبراهيم ينظر : الدكتور صبحي  (1)
 .بتصرف

-589/ 1، /ه (1414در، )بريوت دار صا 3ط/، لسان العرباإلفريقي حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور، ( 2)
590. 

 .46-45م( /1996 -ه1416م ) د. 5حممد نعيم العرقسوسي ط/، حتقيق: القاموس احمليطالفريوزآابدي حممد بن يعقوب، ( 3)
دار ) بريوت  1، ط/منصورلي : فؤاد ع، حتقيقاملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاجالل الدين،  السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، (4)

 بتصرف.  211 / 1م(، /1998 -ه1318 الكتب العلمية
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هو اللفظ األجنيب الذي غرّيه العرب ابلنقص أو الزايدة أو  أبنّه: وقد عّرفه جممع اللغة العربية ابلقاهرة   
 (1)القلب أو اإلبدال.

   :أقسام املعّرب

                   وهي:    قسامثالثة أ العلماء إىلبعض  كما يسّميهاألعجمية  فقد انقسم التعريب أو      
 األمساء يةأبن ُحْكمُ  ْزنوالو   ائدوالز  األصلي اعتبار يف أبْني ته فُحْكمُ  بكالمها وأحل ْقته العربُ  غي َّر ْته قسم   -1

 .ُخر اسان ال يثبت به فُعاالن، مثل: وب  ْهر ج درهم حنو الو ْضع العربية  

ته ومل -2 ْقه أببنية  كالم ها فال يُ ْعت  ّب  فيه ما وقسم  غ ريَّ ري  القسم الذيت  ّب  يفيُ عْ  تُ ْلح  ْفس  ، قبل ه حنو آجر وس 
 .خزم أحلق بُسّلم وُكرُكم أحلق بُقمُقممثل: 

قوه أببنية كالمهم مل يُ ع ّد منها وما أحلقوه هبا ُعّد منها -3   (2).وقسم  تركوه غري  مغريَّ فما مل يُلح 

  التعريب شروط

ربية مع اللغة العختذه جملذي اأال نلجأ إىل التعريب إال عند الضرورة، انسجاًما مع القرار احلكيم ا -1
ة العرب يف لى طريقعورة ابلقاهرة، ونصه: "جييز اجملمع أن يستعمل بعض األلفاظ األعجمية عند الضر 

 .تعريبهم

 أن تقوم الرتمجة مقام التعريب عند عدم الضرورة. -2

  . للدخيل وقتاًل  لفصيحاستعمال اللفظ املعرب إذا كان له اسم يف لغة العرب، إحياء ل الكف عن -3

                                                            

 .2/16ستانبول املكتبة اإلسالمية دت(، ) ا 2ط/)مقّدمة الطبعة األوىل(،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة، ينظر:  (1)
 .212ص/  1ينظر : املصدر السابق، / (2)
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 (1).مبنزلته أو عربيًّا يكون حىت العربية، أوزان على املعرب اللفظ جيعل أن -4

  يفث الشر واحلدي يف القرآن الكرميأو األعجمي ماء يف وقوع املعّرب لاختالف الع

إىل ثالثة  الشريف ديث النبويالكرمي واحل يف القرآنأو األعجمي العلماء يف وقوع املعّرب راء آانقسم    
  أقسام وهي:

عدم وقوع املعّرب يف القرآن الكرمي، ومن هؤالء: اإلمام  ذهب مجاعة من العلماء إىل: الرأي األول
ببعض اآلايت منها: قوله  الشافعي، وابن جرير الطّبي والشيخ أمحد حممد شاكر، وقد استدل هذا الفريق

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     چ : مثل قوله تعاىلو  (2)چھ  ے     ہ  ھ  ھ  ھ  چ تعاىل:

" فمن زعم أّن يف القرآن غري العربية؛ فقد أعظم القول"ولذلك يقول أبو عبيدة بن املثىّن :  (3)چٺ  
لتوهم بعض أّن العرب إمّنا عجزت عن  العربويرى ابن فارس وغريه أنّه لو كان يف القرآن من غري لغة 

 (4)اإلتيان مبثله؛ ألنّه أيت بلغات ال يعرفوهنا.

، وابن جيّن، والسيوطي، وغريهم يف وقوع املعّرب يف وسعيد بن جبري ،ذهب ابن عباس الرأي الثاين:
منها: وقوع القرآن الكرمي، مثل: سلسبيل، وسّجيل، ومشكاة، ودينار، وغريها وقد استندوا إىل أمور 

ل، قال: "يف القرآن من كّل األعالم األعجمية يف القرآن الكرمي، ومتّسكوا حبديث أيب ميسرة التابعي اجللي
وروي مثله عن سعيد بن جبري، يقول: "فهذه إشارة إىل أّن حكمة وقوع هذه األلفاظ يف القرآن؛  لسان"

                                                            

 -321م(، / 1960 -ه1379 )دار العلم للماليني 1، ط/دراسات يف فقه اللغةينظر: الدكتور صبحي إبراهيم الصاحل، ( 1)
322. 

 .2: يةآليةسورة يوسف ا( 2)
 .3 :يةآلسورة فصلت ا (3)
: أمحد حممد شاكر، )دار الكتب حتقيق، 3، ط/املعّرب من الكالم األعجميأبو منصور موهوب بن أمحد،  ،ينظر: اجلواليقي (4)

 .بتصرف 8-5م(، /1995املصرية 
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ن تقع فيه اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن، أنّه حوى علوم األولني واآلخرين، ونبأ كل شيء، فال بّد أ
  (1) ليتّم إحاطته بكّل شيء..."

وقف مجاعة موقفاً متوسطاً بني الرأيني السابقني منهم: أبو عبيد القاسم بن سالم وابن : الرأي الثالث
والقول ابملنع عن أهل العربية؛ ابلوقوع عن الفقهاء، جرير، واجلواليقي، بعد أن حكى أبو عبيد القول 

أن هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما  قال: "والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولني مجيًعا، وذلكف
قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربتها أبلسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها، فصارت 

العرب، فمن قال: إهنا عربية فهو صادق، ومن قال: عربية، مث نزل القرآن وقد اختلطت احلروف بكالم 
                                                                                                                                            (2).أعجمية فصادق! " إهنا

اللغة العربية؛ فلذلك اهتّم العلماء هبا قدمياً وحديثا، ونظراً مفردات ّن ظاهرة التعريب تعّد من طرائق إمناء إ
لتقدم العلوم واملعرفة يف العصر احلديث بشكل واسع، ورمبا ال نستطيع إحياء كلمات عربية قدمية؛ للتعبري 

 (3)عن مصطلحات العلوم اليت هي مشرتكة يف معظم لغات العامل واليت ال يستغين الباحث العريب عنها.

ق وخاصة فيما يتعلّ  خرياأل جتاهلقاهرة هذه الظاهرة ووافق مع االقد انقش جممع اللغة العربية ابو     
اختذ اجملمع و عم هذا االجتاه يف اجملمع، بتعريب املصطلحات العلمية، حيث سعى مصطفى الشهايب إىل د

، وكّل هذا يدّل على قدرة اللغة العربية على استيعاب واألنواع واألصناف ت بتعريب أمساء األجناسقرارا

                                                            

  8-5/ ( نفس املرجع(1

       1منصور، ط/ ليع حتقيق: فؤاد ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاينظر: السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  (2)
 .بتصرف 269/  1م(، /1998 -ه1318 الكتبالعلميةدار )بريوت 

 .. بتصرفم2012ط/  145)اللغة العربية( /  كتاب املاة: فقه اللغة  جامعة املدينة العاملية ماليزاي،ينظر: ( 3)
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عربية لأللفاظ األعجمية يف ميادين العلوم املختلفة العلوم احلديثة؛ ومن مثّ استطاعت اجملمع أن جتد بدائل 
 (1).وشؤون احلياة العامة

الدخيل                                                                                                    
ل   ل  خ  د   من مادةالدخيل لغة:  ُدخواًل ومّدخال وتدخل واندخل واّدخل، كافتعل، نقيض "خرج" و د خ 

ل  د خ الً  أمره، كفرح، ودخيل فيهم: أي من غريهم، ويدخل فيهم، ود ْخال،  معناه فُسّد داخله من د خ 
وأيضاً يقال يف علم القافية والعروض والدخيل عبارة  والدخيل، كلمة أدخلت يف كالم العرب وليست منه،

  (2)عن احلرف الذي بني حرف الروي وألف التأسيس. وأيضاً معناه: الف رس الذي خُيّص ابلعلف.

ألعجمية اليت ال ختضع لألوزان العربية يف حالتني: سواء : فهو عبارة عن األلفاظ ااإلصطالحأما يف 
أو هو الذي دخل العربية على هيئته، أو حّرف  يق العربية الفصحى أم عن عاميتها،أكان متسّرابً عن طر 

 (3)قلياًل، ودخل على العربية حصنها ودار على ألسنة أهلها بقوة احلاجة إليه.

، "الذي دخل اللغة العربية دون تغيري، كاألكسجني والتلفون األجنيبهو اللفظ أبنّه " وقد عّرفه اجملمع: 
من دخل يف قوم وانتسب إليهم وليس منهم، والضيف لدخوله على  يل علىالدخ وأييت مصطلح

  (4) ألجنيب هو الذي يدخل وطن غريه.املضيف، وكل كلمة أُدخلت يف كالم العرب وليست منه، وا

 

                                                            

 .بتصّرف 72 /م(، 1965-ه1385) دمشق 2، ط/املصطلحات العلمية احلديثةينظر: األمري مصطفي الشهاىب، ( 1)
بريوت مؤسسة الرسالة ) 8ي، ط/حتقيق: حممد نعيم العرقسوس القاموس احمليطالفريوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  (2)

 .998/، م(2005 -ه1327

 .340م(، /1988إلسالمياد.ط ) بريوت دار الغرب  أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة،احلمزاوي حممد رشاد،  (3)
 16/ 1ول املكتبة اإلسالمية دت(، /) استانب 2ط/، )مقّدمة الطبعة األوىل(، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة،  (4)

 بتصرف.
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 أنواع الدخيل

                   اتسع الدخيل ليشمل أربعة أنواع:                                               فقد    
 مامل يغرّي ومل يلحق أببنية العرب كخراسان.                                                 األول:النوع 
                                             ما غرّي وأحلق كخرم.                         :الثاينالنوع 

ما غرّي ومل يلحق كآُجر.                                                                   النوع الثالث:
 (1)ما مل يغرّي ووافق أبنيتهم. النوع الرابع:

 :تسمية الدخيل ابملعّرب

يستعملون مصطلح الدخيل مرادفاً للمعّرب يف بعض األحيان؛ جند أّن الدخيل يف  إّن بعض العلماء    
أيًضامل يفّرق بني لفظي املعّرب والدخيل، بل استعملهما مبعىن  عبارة اخلليل ترادف املعّرب، واجلواليقي

بقوله: فاملعّرب ؛ فالدخيل عنده أمشل من املعّرب؛ وذلك كّل ما هو أجنيب  ابلدخيل واحد، أو أنّه قد عىن
الرسول  ورد يف أخبار و ونطق به القرآن اجمليد، من الكالم األعجمي العرب " هو ما تكّلمت به

 (2)والصحابة والتابعني، وذكرته العرب يف أشعارها وأخبارها، ليعرف الدخيل من الصريح.

                                                            

 ه( /1325دة بعة السعاقاهرة مطدط )ال ،الدخيلشفاء الغليل، فيما ورد يف كالم العرب من ، اخلفاجي أمحد شهاب الدين  (1)
 بتصرف.  31

)دار الكتب  3اكر، ط/د حممد ش، حتقيق: أمح، املعّرب من الكالم األعجمياجلواليقي أبو منصور موهوب بن أمحد ينظر: (2)
 بتصرف.  15م(، /1995املصرية 
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مبا أحدثه  املوّلد السيوطي فقد أطلق على املعّرب دخياّل، ويعّد الدخيل موّلداً حيث عّرف وكذلك
املوّلدون الذين ال حيتّج أبلفاظهم، وهكذا عند أنستاس الكرملي فريى املعّرب هو الدخيل، أي األعجمي 

 (1)الذي دخل العربية يف عهودها املختلفة، وعّقد فصاًل مسّاه املعّرب أو الدخيل يف العربية

 :الفرق بني املعّرب والدخيل

  يقتني:عّرب يف طر يف تفريق بني الدخيل وامل القدامى واحملدثنيبعض علماء اللغة  سعىوقد    

لفظة أجنبية وُهّذبت من حيث لفظُها، حبيث أشبهت األبنية العربية القحة  إذا جاءت :الطريقة األوىل
 لى اللغة العربية فهي من الدخيل،يف ميزاهنا الصريف اعُتّبت من املعّرب، أّما إذا بقيت على وزن غريب ع

قدميًا أو حديثًا، غرّي  مبا عرب املعّرب وأن خيتصّ ، فيما يعرب يفّضل أن ال يستعمل لفظ دخيل فلذلك
 (2)أو مل يغرّي.

العرب الذين حيتّج بكالمهم تعتّب من املعّرب حىّت ولو مل  استمعله األلفاظ األجنبية الذي :الطريقة الثانية
تكن من حيث بنائها ووزهنا الصريف مما يدخل يف أبنية كالم العرب، أّما ما دخل بعد ذلك فإنّه يعتّب من 

       (3)الدخيل، ومعيار الدخيل كّل لفظ أجنيب دخل العربية ومل خيضع لوزن من أوزاهنا.

 

 

                                                            

 .269/ 1سيوطي: املزهر، /وال 35م( ص/1937)القاهرة   ،نشوء اللغة العربية ومنوها واكتماهلا( الكرملي أنستاس، 1)
69م (، /1971، ) القاهرة 2، ط/األلفاظ اللغويةعبد احلميد حسن،     (2)  بتصرف. 

  69املرجع السابق /  ( 3)
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إبراهيم أنيس هذا القول حيث مّسى عملية التعريب اقرتاضاً، فاملرء حني يقرتض لفظاً وقد وّضح     
أجنبياً ويستعمله يف كالمه ويف كتابته حياول عادة أن يشكل ذلك اللفظ حىّت يصبح على نسج لغته، أو 

ه دون قريب الشبه أبلفاظها،....وقد حيدث يف القليل من األحيان أن يبقى اللفظ املستعار على حال
 (1)تغيري يف أصواته وصيغه.

ويرى علي عبد الواحد الوايف أّن الدخيل: ما دخل اللغة العربية من مفردات أجنبية سواء يف ذلك  ما    
استعمله العرب الفصحاء، وما استعمله املولدون، مثّ يسمى ما استعمله العرب الفصحاء معّرابً، وما 

  (2)استعمله املوّلدون أعجمياً موّلداً. 

 من الكالم : ما نطق به اجلاهليون ومن حيتّج بلغتهمأبنّه املعّرب وكذلك يطلق حممد أنطاكي   
املولد هو: ما عربه املوّلدون الذين ال حيتج أبلفاظهم وهم األجيال األوىل اليت ولدت يف صدر ي، و األعجم

 (3)املوّلدين إىل أاّيمنا.احملّدث أو العامي: هو ما عرّبه الذين عاشوا بعد و إلسالم.  ا

 :سبب استعمال الدخيل

جتاور اللغات  وسبب وجودها ،يف كل لغة على وجود دخيل فق علماء اللغة القدامى واحملدثنيوقد اتّ     
، وظاهرة التبادل ظاهرة قدمية يفرض عليها تبادال حضاراي ال ميكن له أن يتّم دون تبادل لغوي جتاورا

العصر اجلاهلي يعيشون يف الصحراء، وكان اّتصاهلم ابلّشعوب أو األمم األخرى حديثة؛ ألّن العرب يف 
لذلك كانت نسبة  اورهتم الفرس واليواننيني والروم؛قلياًل، ويكون من خالل التجارية أو من خالل جم

دي وحماداثهتم، وجند ذلك يف شعر ع يف أشعارهم استعملوها، انتشار األلفاظ الدخيلة على العربية قليلة

                                                            

 .بتصرف 112، /م(1958، )مكتبة األجنلو املصرية 2، ط/إبراهيم أنيس، من أسرار اللغةينظر: الدكتور  (1)
 .193م( /1962)مصر جلنة البيان العريب  1، ط/فقه اللغةعلي عبد الواحد وايف،  (2)
 .444ه(، /1389دط )حلب مطبعة الشهداء الوجيز يف فقه اللغة،( األنطاكي، حممد بن أمحد، 3)
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 فقد كثرت يف شعره" بن زيد العبادي واألعشى الذي يعّد شعره شاهدا حيا على هذا التفاعل اللغوي؛
كالصج واليامسني، مما جعل النّقاد يشّكون يف صّحة نسبة الشعر الذي وردت فيه   األلفاظ غري العربية
 (1)هذه األلفاظ إليه".

 موقف الدخيل يف اللغة العربية

 اللغات منذ القدم وما زالت تتعاطى معها عرفتها، منتشرة اللغوي بني اللغات ظاهرةيعّد التبادل     
ّن العرب حرصوا على األخذ ابأللفاظ احمللية بني شعوهبا، فقد ذكر املسعودي أ احلضاري نتيجة التواصل

يف خطاهبم فيما  يف خمتلف املناطق اليت ترددوا إليها، يقول: "وإمّنا نعّّب بلغة أهل كل حبر وما يستعملونه
  (2.)حبر وما يستعملونه يف خطاهبم يتعارفون بينهم"، "وإمّنا خنّب عن عبارة كلّ 

: أّن رؤبة بن العجاج والفصحاء كاألعشى وغريه رمّبا استعاروا الكلمة من كالم العجم وذكر أبو حامت   
للقافية لتستطرف، ولكن ال يستعملون املستطرف وال يصرفونه وال يشتّقون منه األفعال، وال يرمون 

النيب صلى كسا    قوهلم: "أان العريب الباك"، وملاابألصلي ويستعملون املستطرف ورمّبا أضحكوا منه حنو 
هللا عليه وسلم أّم خالد مخيصة وأشار إىل علمها قال: )سنا( أو )سّنة( ابلتشديد، ومعناه )حسن( 

 (3)ابحلبشية.

وقد اختلط العرب مع لغات األمم األخرى وتصّرفوا فيها، إّما ابلرتمجة، أو التعريب أو التدخيل، حىّت    
اظ األجنبية رغم وجود نظائرها يف العربية فقط، أو رغبة يف أنّنا نالحظ أهّنم كانوا يلجأون الستخدام األلف

                                                            

( م2009)، 27108عدد ، الانيةلوم اإلنساجملّلة العربية للع، إشكالية التعريب يف ضوء هوية اللغة العربيةسهى فتحي نعجة،  (1)
 بتصرف. 139/
 .بتصّرف 42/م(، 1991 ل) بريوت دار اجلي 1، ط/املعرابت واملصطلحدراسات يف أتصيل قنييب حامد صادق، ينظر:  (2)
كتبة ) الرايض م 1لصيين ط/ان حممود عثما، حتقيق: قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيلني ، احمليب ، حممد األم (3)

 .118-117/ 1م(، /1994 التوبة
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التأّنق ليس إال على حنو ما مّت يف لفظة )مهندس( حيث أبدلت السني من الزاي ورغبة يف إحداث 
التناسق مع الصوت اجملاور فقط، ومع هذا كّله مل تستطيع األلفاظ الدخيلة أن تفرض هيمنتها على اللغة 

ذلك إىل أّن العرب كانوا أصحاب السيادة يف العامل فأثّروا يف احلضارات األخرى  العربية، ويرجع سبب
 (1).وأتثروا هبا، ويف ظّل إحساسهم القوي ابلتفوق جتاه اآلخر عاملوا لغتهم على أهّنا أفضل اللغات

املولدين. وقد ورد يف اتريخ املعجم العريب أّن الزخمشري استشهد ألدابء وشعراء عصره وما قبلهم من     
وكانت حجته يف ذلك أّن روح اللغة تكمن يف تراكيبها الداللية ال يف ألفاظها فحسب؛ وكان أسلوب 

من مستوى األلفاظ املفردة وامتّد إىل مستوى الرتاكيب الداللية وأصبح  الدخيل أيضاً جتاوز استخدامه
إىل كلمة النقياد لسان املتحّدث  حقيقة واقعة نلمسها يف سياقنا اللغوي؛ فالتدخيل تطّور يف ضّم كلمة

 (2)هبا واسرتساله.

                                                                             : شتقاق الكّبارأو اال النحت
ُتها . والنَّْحُت: حن ُْت النَّجَّار  اخل ش ب  . النشر والقشرالنحت لغة:  ُتها حن  ت اخلشبة  وحنو ها ي  ْنح  وي  ْنح 

 (4)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ويف التنزيل العزيز: (3).حن ْتاً 

وذلك  قال ابن فارس: العرب تنحت من كلمتني كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار واصطالًحا:
بقول عبد يغوث بن وقاص  اخلليل ستشهد، وأ"عبد" و"مشس" "رجل عبشمي" منسوب إىل امسني

                                                            

بتصرف. 118-117/ 1املرجع السابق، /  (1)  
 .104، /دراسات يف أتصيل املعرابت واملصطلحقنييب، حامد صادق،  (2)
 .97،  /2/  3/لسان العرب،( اإلفريقي حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور، 3)
 .149ية: آلاسورة الشعراء،  (4)
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احلارثي:                                                                                               
 (2)من قوله: حي على (1)أمل حتزنك حيعلة املنادي ..أقول هلا ودمع العني جاٍر 

الغرض من النحت                                                                                    
 .        فالكلمتان أو اجلملة تصري كلمة واحدة بفضل النحت ،يسري التعبري ابالختصار واإلجيازت -1
حديثة، ملعان حديثة، ليس هلا وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثري مفرداهتا؛ حيث اشتقاق كلمات  -2

  (3).ألفاظ يف الّلغة، وال تفي كلمة من الكلمات املنحوت منها مبعناها

 أنواع النحت

ابن فارس د و ل بن أمحا اخلليقام املتأخرون من علماء اللغة من خالل استقرائهم لألمثلة اليت أورده   
 :عّدة، ميكن حصرها فيما يلي نواعبتقسيم الّنحت إىل أ

ضموهنا. مو حدوث أ ق هباإّما على النط داللة، النحت الفعلي: وهو حنت فعل من مجلة النوع األول:
          ك.  حنو: جعفد من جعلت فداك، وسبحل: من سبحان هللا، ودمعز: من أدام هللا عز 

. منهماأشد  امها أومبعن النحت الوصفي: وهو الذي يُنحت من كلمتني داللًة على صفة :النوع الثاين
ب طْ حنو:   .دملد والصن الصص لدم ) شديد احلافر (: م، و (ر: من الضبط والضّب ) االكتنازض 

 جلد من :دجلمو و: . حنا: وهو حنت اسم من امسني جامعاً بني معنييهممسيالنحت اال النوع الثالث:
 .مجدو 

                                                            

 .60/ 1/ لسان العرباإلفريقي حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور،  (1)
 .244/   1، ط/دراسات يف فقه اللغةالدكتور صبحي إبراهيم الصاحل،  (2)

 .245-244، / ينظر : املرجع السابق (3)
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.               ، عبدريعبشمي. حنو: النحت النس ىّب: وهو الذي يُنحت نسبًة إىل علمني النوع الرابع:
 (1). النحت احلريّف : مثل ) عّم ( و ) مل ( و ) لئال (: النوع اخلامس

 :شروط النحت

 حيدث الة اليت املركب ؛ حىت ختتلف عن الكلماتواإلسقاط التهذيب املنحوتةيف الكلمة  أن توجد -1
 فيها التهذيب وال إسقاط. 

                                                                             أربعة أحرف.ال تقّل الكلمة املنحوتة عن  -2
أن يكون لكّل من الكلمتني املنحوتة منهما معىًن خيتلف عن معىن الكلمة األخرى، فيجتمع املعنيان  -3

                                      يف الكلمة اجلديدة املنحوتة.                                               
 (2)أالّ تفقد خاصية من خصائص الكلمة العربية. -4

 :النحتظاهرة العلماء يف  موقف

 :اختلف أقوال العلماء يف ظاهرة النحت إىل ثالثة أقسام

 الرأي األول: املؤيدون 

: ابن فارسي، وابن مالك، ، مثلالنحتع يف رأوا التوسّ القدامى واحملدثني هناك عدد كبري من العلماء      
ن إىل األخذ به؛ إذ هو نوع من والثعاليب، والزخمشري، أي اعتماد النحت مذهباً يف التصريف، ويدعو 

شتقاق، واحلاجة إليه قائمة هبذا املعىن، وهبذا تّتسع دائرة لغوية أو منّفذ لغوي من منافذ خلق املفردات اال

                                                            

 .249املرجع السابق، /ينظر: (1)
 .246-244ينظر: املرجع السابق، / (2)
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والعرب تنحت من كلمتني كلمة واحدة، وهو ية،  ويقول ابن فارس: "اجلديدة، ووضع املصطلحات العلم
 (1)...". وهذا مذهبنا أن األشياء الزائدة على ثالثة أحرف أكثرها منحوت...جنس من االختصار

 املعارضون الرأي الثاين:

 :مثل، العلماء القدماء الوقوف ابلنحت عند ما ورد عن العرب، أو عند حّد السماء بعض يرى    
، والشيخ أمحد اإلسكندري، يرون ومصطفى جواد وبعض احملدثني كأنستاس الكرملي، السيوطيسيبويه و 

                ، ألجنبية مقبول ويف العربية مرفوضالنحت يف اللغات ا أنّ و  عدم ورود النحت يف اللغة العربية
االختزال واالختصار ، وليست  ويزعم هؤالء أن األلفاظ اليت رويت يف " النحت " إمنا هي من سبيل 

 (2).كالنحت املستعمل يف اللغات اهلندية واألوربية

 املتوسطون الرأي الثالث:

حي على  "حيعلحنو: " ، ويرون استعماله يف نطاق ضّيقالذين ال ينكرون وروده عن العرب وهم     
وابن جين والتّبيزي النحت ، وقد أجاز ابن السكيت عبد مشس، عبد الدار عبشمّي عبدرّي منو  الصالة،

، ومصطفى وإبراهيم أنيس ،عبد هللا العاليليي من احملدثني : ويؤيد هذا الرأ. يف األمثلة املسموعة
عند الضرورة وخاصة يف أي  ، وقد أقّر اجملمع أيضاً استعمال النحت يف البداية يف حدود معّينة،الشهايب

صار الكلمات العربية الطويلة، ومواكبة املخرتعات ، وذلك ملا فيها من اختوضع املصطلحات العلمية
ترمجة الكلمة األجنبية بكلمتني عربيتني أصّح وأدّل على املعىن  نّ أل احلديثة واملسميات األجنبية اجلديدة،

                                                            

 .بتصّرف 244، /ينظر : املصدر السابق (1)
-ه1408لقاهرة مكتبة اخلاجني،)ا 3/قيق: عبد السالم حممد هارون، ط، حت، الكتابينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (2)

 . بتصّرف330/ وأعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة،،  277-275م(، /1988
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وال نسرف فيه إسرفًا يضّر ابلعربية ويغرّي من خصائصها  ،من حنت كلمة عربية واحدة ميّجها الذوق
 (1)ومساهتا.

االشتقاق                                                                                           
، واشتقاق كالم : األخذ فيه ميينًا ومشاالً ، واشتقاق الاشتقاق الشيء ببنائه من املرجتللغة:  شتقاقاال

 (2).احلرف من احلرف أخذه منه

ليدل ابلثانية على معىن  اتفاقهما معىن ومادة أصلية وهيئة تركيب هلا أْخُذ صيغٍة من أخرى مع: اصطالًحا
 (      3). األصل بزايدة مفيدة ألجلها

                                                                                      شتقاقشروط اال
           .                                                                   وجود أصل ُمْشت ق منه -1
       .                                                  التناسب بني األصل واملشتق يف احلروف -2
 (4).التناسب بني األصل واملشتق يف املعىن -3

 أقوال العلماء يف االشتقاق

 ل:ثة أقواإىل ثال العلماء حول الكلم هل هي كّلها مشتّقة أم بعضها أم كّلها أصل؟اختلف    

: ذهب اجلمهور منهم اخلليل، وأبو عمرو، واألصمعي، والشيباين، إىل أّن بعض الكلم القول األول
مشتّق وبعضه غري مشتّق، كون اللغة ال ختلو من األصول واملشتّقات، يقول ابن فارس يف فقه اللغة 

                                                            

 .201-158م( /1934ه 1353ببوالق  )القاهرة مطبعة األمريية 1السابع ط/ العدد، جملة جممع اللغة العربية امللكيينظر: ( 1)

 .181/ 10/ 3ط/، لسان العرباإلفريقي حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور،  (2)
 .275/ 1/ 1، ط/منصورلي عق: فؤاد حتقي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  السيوطي، عبد (3)

 .259-256/ ،1العامة للكتاب، د.ت( /)اهليئة املصرية  4ط/اخلصائصينظر أبو الفتح عثمان بن جيّن،  (4)
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:"ابب القول على لغة العرب، هل هلا قياس؟ وهل يشتّق بعض الكالم من بعض؟" مثّ قال أيًضا: "أمجع 
: كقوهلموأّن العرب تشتق بعض الكالم من بعض، -أّن للغة العرب قياساً  -إالّ من شذ منهم-أهل اللغة

نَّه تقو  اسم اجلنّ  مشتقٌّ من االْجت نان وأن اجليم والنون تدالن أبدا على السرت ل العرب للدّ رْع: ُجنَّة وأج 
ه  (1)والصواب. ."وهو قول الراجح .الليُل وهذا ج نني أي هو يف ب ْطن أمّ 

 : وقد أشار السيوطي يف املزهر أّن هناك طائفة من متأخري أهل اللغة يرون أّن كل الكلمالقول الثاين
 (2)مشتّق، ونسب ذلك إىل الزجاج وغريه.

 (3)قليلة من الباحثني القدامى، يرون الكلم كّله أصل.: طائفة القول الثالث

 أنواع االشتقاق

مع ترتيب  يف اللفظ واملعىن، الكلمات املناسبة على يف القرن الرابع اهلجري اقتصر مفهوم االشتقاق    
احلروف، وهذا ما يدعونه ابالشتقاق الصغري أو األصغر؛ مثّ بدأ يّتسع حني أضاف ابن جيّن إىل 

تلك الكلمات اليت افرتض أهّنا  االشتقاق ابابً آخر يشمل الكلمات املشتّقة من تقاليب اللفظ الواحدة،
الرغم من عدم ترتيب تلك تشرتك يف معىًن عام، ابإلضافة إىل اشرتاكها يف احلروف األصلية على 

 (4)احلروف، وأطلق عليه ابالشتقاق الكبري

                                                            

  (1) 35/ 1م( /1997-ه1418)مكتبة حممد علي بيضون  1، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، ط/أمحد بن فارس 
 .بتصّرف 275-274/ 1، /املزهر( السوطي، 2)
عبد التواب،  ضانمر : د. مراجعة : د. رجب عثمان حممد.تح، ، اإلرتشاف الضرب من لسان العربينظر: أبو حّيان األندلسي (3)

 .14/ 1/م 1998القاهرة مكتبة اخلاجني   1ط/

 .347/ 1للسيوطي / واملزهر 134-133/ 2/اخلصائصالفتح عثمان بن جين، ينظر: أبو  (1)
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واستمّر كتب اللغة منذ القرن الرابع اهلجري على اإلشارة إىل هذين النوعني. وكان أصحاهبا يكتّفون       
ه( اعتّب 388ه( أّن احلامتي)626بذلك، أو يعّلقون عليها، مرّجحني النوع األول. وقد ذكر السّكاكي)

  (1)ابدال احلروف من االشتقاق أيضاً.

وأضاف أحد معاصرينا، وهو عبد هللا أمني، إىل هذه األنواع الثالثة نوعاً رابعاً هو ابب النحت وأطلق  
      (2)عليه "االشتقاق الكّبار"،

 وبذلك أصبح االشتقاق له أربعة أنواع وهي:   

هما يف ع التشابه بينملصيغة يف ا االشتقاق الصغري )العام(: هو انتزاع كلمة من أخرى بتغيري :النوع األول
      ب.ب من ضر ْضر  املعىن واتفاق يف األحرف األصلية ويف ترتيبها. كاشتقاق ضارب ومضروب وم  

مع تشابه ها عض أحرفبتيب االشتقاق الكبري: وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيري يف تر  :النوع الثاين
ا له للغوي متييزً لقلب اابدعى بينهما يف املعىن واتفاق يف األحرف. ويقابل هذا النوع من االشتقاق ما ي

ها،  ثية وتقاليبات الثاللكلمعن القلب الصريف القائم على إبدال حروف العّلة. وأكثر ما يكون ذلك يف ا
 كجذب وجبذ، ومحد ومدح.

ينهما يف بع تشبه مها، و أخذ كلمة من أخرى بتغيري بعض أحرفاالشتقاق األكّب: وه :ثالثالنوع ال
ل هذا ما مًعا. ويقاب و فيهماا أاملعىن واتفاق يف األحرف الثابتة ويف خمارج األحرف املغرّية أو يف صفاهت

 يدعى ابإلبدال اللغوي، كثلب وثلم، والّرجز واّلرجث، وجثا وجذا.

                                                            

ه( 1408وت دار الكتب العلمية، )بري  2/ نعيم زرزور،، حتقيق: مفتاح العلوميوسف بن أيب بكر بن حممد، ينظر: السكاكي، ( 2)
/15. 

 .6-5/م 1956جلنة التأليف والرتمجة،  1، ط/االشتقاقعبد هللا أمني،  (3)
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خذ كلمة من كلمتني أو أكثر مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ االشتقاق الكّبار: وهو أ :رابعالنوع ال  
ويقابل هذا النوع من االشتقاق ما ندعوه ابلنحت، كالبسملة من بسم هللا واحلمدلة  منه يف اللفظ واملعىن.

 (1)من احلمد هلل.

    مزااي االشتقاق

املعرّبة  اتع الكلمإخضا  أوإثراء اللغة عن طريق اشتقاق كلمات جديدة حبسب األوزان التصريفية ،  -1
 .لقواعد االشتقاق

 . تُق منهاملش داللة األوزان التصريفية على معاٍن معّينة اثبتة مهما اختلفت املادة -2

 ويف املعىن العام. اشرتاك األصل ومشتقاته يف نوعية احلروف -3

   (2).االشتقاقتنوّع أساليب كذلك و ؛ واالشتقاق هو التطبيق، القياس هو النظرية -4 

 يف تنمية مفردات اللغة شتقاقاالإعمال مناذج 

 نمية مفردات اللغة، حيث إنّهمن خالل دراستنا هلذا املوضوع، ميكن القول أبّن االشتقاق يفيد يف ت   
يف  رتمجة لفظ ال مقابل له، ويقوم بعل مجيع األوزان السماعية يف بعض املشتقات كاسم اآللة قياسيةً جي

ام : أجلْ م ، تلجم  :مثل .معربةشتقاق كلمات ومن ا ،العربية من ظاهرة اللغة ؛ ومما يفيد تنمية مفردات جل 
أي :  : م ْعج ْنت اخلشبمن قول النجار:  ما أجازه اجملمعتطبيق قواعده يف االشتقاق حنو: القياس 

                                                            

 .27-26م(،  /2005)بريوت مكتبة لبنان انشرون  1، ط/اإلشتقاقينظر: طرزي فؤاد حنا،  (1)
 .78/ عوامل تنمية اللغة العربيةينظر:األستاذ توفيق حممد شاهني،  (2)
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. وهذا يدل على امل ْكح ل وامل ْنديلوضعت عليه املعجون قياساً على قول العرب : مت  ْكح ل  ومت  ْند ل  من 
 (1)تنمية دالالت الكلمات.

ط مل يكن م الوسيون املعجك،اليت مل نذكرها يف مقّدمة البحث وهناك بعض العوامل اللغوية األخرى    
 حظ الباحث أنّ الوقد ، ابقاً يهتّم بتناول هذه املوضوعات بشكل كثري كما اهتّم ابملوضوعات املذكورة س

                      ها: ن أمهبصفة عامة. وميف تنمية مفردات اللغة  العوامل مهمة أو دور كبريهلذه 

 االرجتال

        (2)االخرتاع، كأن ينطق املتكلم بكلمة جديدة يف معناها أو جديدة يف صورهتا،.رجتال : هو اال
وقد رفض ابن فارس  ،ترد سابقاً ، أو استعماهلا يف معاٍن مل جديدةأو مفردات  ألفاظاستحداث ويعين 

أما أبو عثمان املازين  غري ما قالوه " االرجتال يف اللغة إذ قال :" إنه ليس لنا اليوم أن خنرتع ، وال أن نقول
وأما أبو علي الفارسي  العرب " فقد أجازه عند ما قال :" إن ما قيس على كالم العرب فهو من كالم

عدم خمالفته عند جواز االرجتال ويشرتط ابن جين يف اللغة، الفصحاء وابن جين فقد أجازا االرجتال من 
، ومسْت طبيعته تصّرف وارجتل ما مل األعرايب إذا قويت فصاحتهإن  للقياس والسماع ، قال ابن جين :"

 (3) . "إليهاأهنما كاان يرجتالن ألفاظا مل يسمعاها وال سبقا"فقد حكى عن رؤبة وأبيه .  ُيسبق إليه

نمية توسائل  أحد ذي يعدّ الابتكار كلمات جديدة  هوفتنمية اللغة : أما وجه االستفادة منه يف      
امل تنمية ضعف  عو أة ، ويعّد فائدته حمدودكانت يف اللغة موجودةاالرجتال ظاهرة ع أن وم، اللغةمفردات 

 .اللغة

                                                            

 (1)  ينظر : الدكتور عبد هللا بن محد العويشق، منهج فقه اللغة املستوى الثامن ط/3،  د. ط  )1423 ه( /29
 .95، /6، ط/من أسرار اللغةينظر: الدكتور إبراهيم أنيس،  (2)
 .بتصّرف 27/ ،2)اهليئة املصريةا لعامة للكتاب، د.ت( / 4ط/اخلصائص، ينظر أبو الفتح عثمان بن جيّن  (3)
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                                     القياس                                                           
 فهنَّ :  مثاله. ويقال على قّدره إذا وقيَّسه، واقتاسه وقياساً، قيساً  يقيسه الشيء قاس منلغة:  القياس

لغة يف قاسه يقيسه  قوساً، يقوسه الشيء: املقدار، وقاس وامل قياس، وخُمّْيطاتُهْ  ُمق دَّرات ُمق يّ ساتُهْ  ابأل ْيدي
 (1).وقياسا قوساً  أقوسه وُقسُته ق سُته ويقال

  (2)؛ وهو محل اجملهول على املعلوم.معناه يف كان  إذا املنقول،ى عل املنقول غري محل :القياس: واصطالًحا

 يف عليه املعّول هو والقياس (3).فيحكم نظريها على كلمة  محل:  أبنه القياس العربية اللغة جممع وعّرف
 :الكسائي قال والنحو والتصريف اللغة

 إمنا النحو قياس يتبع # وبه يف كل علم ينتفع                       

 .ألصلوا والباب واألكثر، والغالب االطّراد،  – القدامى كتب  يف – القياس ويسمى

 القياس أقسام

.        د مي   ق ي م،:  ود مي ة ق يمة،مثل:  املفرد على محالً  جلمع إعالال( س اويامل) أصل على فرع محل -1
.                                ق ياما قام:  فعله إلعالل ملصدر إعالال( األ ْوىل  ) فرع على أصل محل -2
يف اللفظ  ، محاًل هلاضارع ابلنون بعد " ال " النافية: توكيد الفعل امل (ساويامل)محل نظري على نظري  -3

.                                                                                           الناهية على

                                                            

 .185/ 1ط/لسان العرب،اإلفريقي حممد بن مكرم بن منظور املصري،  (1)
 .9، /6، ط/من أسرار اللغةإبراهيم أنيس، الدكتور  (2)
 .65م(، /1980وهبة  ، )القاهرة مكتبة 1ط/ عوامل تنمية اللغة العربية،ينظر:األستاذ توفيق حممد شاهني،  (3)
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 املاضي، "، فاألوىل لنفيب ب " مل " محاًل على اجلزم ب  "لنمثل النص( األ ْدىن )ضّد على ضّد  محل -4
 (1)املستقبل لنفي والثانية

  حديثاً  ًاو قدمي القياس من العلماء موقف

:                     اللغة أطوار حسباً خمتلفة، ومعاين متعّددة فو قالقياس و يف تفسري  العلماء وقف    
 املعىن وهبذا(  قواعدها وضبط العامة األحكام وضع: )  معناه:  والثاين األول القرنني يف: الطور األول

                                                                     ، وكذلك ابن ساّلمسيبويه فهمه
القرنني الثالث والرابع : معناه )  استنباط شيء جديد على غرار نظري سابق ( وقد بدأ  يف: الطور الثاين

مّث " ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب "-(:254االجتاه على يد أيب عثمان املازين )  هذا
                                (2)كبرياً.  س اهتماًما املدرسة القياسية، وأوليا القياتزّعم الفارسي وابن جيّن 

.       العصر احلديث : ترّددت آراء أعضاء اجملامع اللغوية بني التوّسع يف القياس واحلّد منه: الطور الثالث
     :                                          ما يليفي ،قياساللغة العربية يف القاهرة الجممع توّسع وقد 

ادف  عَّال : جنَّارحنو:  جيعل بعض الصيغ قياسة -1 .   ، جاهلية: إسالميةحنواملصدر الصناعي . و ، حدَّ
  .                      ف  ع الن االضطراب : اهلرم " اهل ر مان "حنو:  ،التوسع يف داللة الوزن القدمي -2
ىل أشياء عنصرية، وذلك ف  ْعلوت : ف  ْلزوت : حتول املعادن إ: جديدة تشبه األوزان القدميةوضع أوزان  -3

وتمثل                                                                    (3)." ف  ع لوت "  م ل كوت، ج ّب 
فُيقاس ، ذكر الفعل الثالثي وعدم ذكر اببهذكر املصادر ألفعال أمهلتها كتب اللغة أو العكس ، أو -4

         .                                                                                     على ما يشبهه

                                                            

 .85املرجع السابق  ص/ (1)
 .358/  4ط/اخلصائصبن جيّن، أبو الفتح عثمان وينظر  (2)
 .77-72/ 1ط/عوامل تنمية اللغة العربية، األستاذ توفيق حممد شاهني،  (3)
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     .                                               تعريب الدخيل : جبعله على من  ط الكلمات العربية -5
                                    .م املعىن بعد أن كان خاّصاً ، أو ختصيصه بعد أن كان عاّماتعمي -6
 (1).جعل اسم اآللة قياسياً  -7

 دواعي التوسع يف القياس

 هو األقرب إىل -يف ضوء شروط وحدود معينة  -يبدو أن االجتاه الداعي إىل التوسع يف القياس     
                                                                             :الصواب لألسباب التالية

: قول املازين "ما قيس على كالم العرب..." ورود نصوص كثرية تروى عن أئمة اللغة مثل :السبب األول
العرب  الناطق على قياس لغٍة من لغاتفلذلك  "كلها حجة  وقول ابن جيّن:"ابب اختالف اللغات و

                                                                               (2). وغريه.مصيب غري خمطئ
أن ترك القياس يؤدي إىل مجود اللغة وعدم مواكبتها للحياة ، ألن احلياة تتطور ، فينبغي : السبب الثاين

          .                                                                            تكون اللغة كذلك أن
.                    أن ترك القياس يؤدي إىل احنسار استعمال الفصحى ، وتغّلب العامية :السبب الثالث
ا له أتثري خطري على كثرية يف اللغة ، مم  قياس يؤدي إىل دخول كلمات أعجميةأن ترك ال :السبب الرابع

.                                                                                          ومستقبلها اللغة
 (3).اإلسالميمصدر من مصادر التشريع  أن القياس :السبب اخلامس

 اللغةمفردات يف تنمية  مناذج من إعمال القياس

                                                            

 .17-15، /6، ط/من أسرار اللغةإبراهيم أنيس، الدكتور  (1)
 .10، ص/2/ 4،ط/اخلصائصينظر أبو الفتح عثمان بن جيّن،  (2)
 .13-2/10ينظر املصدر السابق،  (1)
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 أعمال القياس االستفادة  من معاين صيغ الزوائد يف استحداث دالالت جديدةومن الواضح أّن من      
حنو: استفعل، و كذلك توسع دالالت الكلمات عن طريق تتبع االجتاهات العامة يف التطور الداليل، إّما 

و قياساً أ ات استعماهلاأوزان العربية ، وتبيان درجنتيجة استقراء وذلك  ؛بتعميم الداللة أو ختصيصها
األوزان الواردة يف القرآن الكرمي أو احلديث الصحيح على أهنا أوزان مع مراعاة  ،، وكثرًة أو قلةً مساعاً 

   ( 1).سواء كثر استعماهلا أو قلّ  قياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين

 جنازاتهوإ ابلقاهرة العربية اللغة جممع

 احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربيةنبذة عن 

                                                            

  (2)  ينظر : الدكتور عبد هللا بن محد العويشق، منهج فقه اللغة املستوى الثامن ط/3،  د. ط  )1423 ه( ص/19



43 
 

 يف تنميةودها وجهوية مع اللغقبل اخلوض يف صلب املوضوع ينبغي لنا أن نلقي الضوء سريًعا على اجملا   
امع للغة سيس جمأتإىل  نصف القرن التاسع عشرة ظهرت احلاجةيف  مفردات اللغة العربية بصفة عامة.

                                      فتأسست جمامع اللغة العربية وهي: ،غويةلملا فرضتها املسائل ال العربية
                                  .                     م(1918العام )  دمشق، يفجممع اللغة العربية بأ. 

                                      م(.         1921) اجملمع العلمي العراقي ببغداد ، يف العامب. 
                                 م(.                   1932، يف العام )بية ابلقاهرةجممع اللغة العر ج. 
                   م(.                    1976، يف العام )جممع اللغة العربية األرديند. 

تدخل اللغة مصاحبة  اهلائلة اليتاملصطلحات العلمية احلديثة  دراسةهو الرئيسي  هدف اجملامعو     
هذه اجملامع  لياتومن مسؤ  ،ة اللغة العربية وأتصيل مفرداهتا؛ وكذلك تقنيبتكارات احلديثةالصناعات واال

وإنّه ليتخذ يف سبيل  ،مثابرةهو دعم اللغة وإقرارها الصحيح على ما تقتضيه املواجهة من جهود أيضاً 
على أصالتها يف نفس الوقت، فلذلك يلجأ إىل احلفاظ حتقيق هدفه العظيم كّل وسيلة ممكنة، مع 

صل إىل لفظة معّبة أو مصطلح استخدام وسائل إمناء مفردات اللغة العربية أبشكال كّلها يف سبيل التو 
  (1).جديد

على  و، ما يربنشائهابلقاهرة من مصطلحات علمية، منذ إ جممع اللغة العربية ولقد بلغ ما سّجل     
هتطل على أرض اللغة العربية اليت  والكلمات األجنبية اجلديدة االت،اجملف مصطلح، يف خمتلف مائة أل

من خالل جهود جمموعات جلّانه وحبوث أعضائه املختلفة، من ذوي الرأي ويعّرهبا  يوم، ابلعشرات كل
 (2).واإلجتهاد

                                                            

 .بتصّرف 61/م(، 1965-ه1385) دمشق 2، ط/املصطلحات العلمية احلديثةينظر: األمري مصطفي الشهاىب،  (1)
بتصرف .70/،املصطلحات العلمية احلديثةينظر: األمري مصطفي الشهاىب،    (2)  
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رية وهذه احلركة العلمية،  بل حيدث يف بالد عربية كث ،هذا املشهد يف أرض مصر وحدها مل يكتفو     
، وكّل هذا بفضل جممعها العلمي، وبفضل الصفوة من علمائها واجلامعاتيات مجيع الكلّ يف  كانت جتّرب

، ويف األردن جهود انشئة يف جممعها ق الطويلةغداد تبّذل جهدا آخر يف نفس الطر املخلصني، مثّ ب
لتنسيق املعلومات يف مكان يف املركز الدائم حديث النشأة، ويف الرابط كذلك جهود إحصائية وتتبعية 

 (1)واحد.

وذلك من خالل الوضع  ةواملصطلحات النظري جانب املفرداتيف  اللغة العربية وقد رّكز جممع    
والتعريب والرتمجة والدخيل والتوليد والتحديث، من عامل احلضارة إىل عامل العربية، وتفاعل اللغة العربية يف 

، وهذا يرجع الفضل إىل اللغة العربية أهّنا قادرة على استيعاب العلوم، وأنّه جمال العلوم والتكنولوجيا
 من األدابء م اجتمع كثري1917ويف عام  إالّ من خالل لغته.ألي جمتمع أن ينهض ويتحضر الميكن 

ة، مون ابللغات السامييلّ  الذين ، العراق وسوراييفوالعلماء املصريني إىل جانب عدد شيوخ العربية 
مثّ  اتة من الكلمفدام أكثر من سنتني ووضع طائف ،له جممًعا لغواًي، واختاروا شيخ األزهر رئيًسا وشّكلوا

 (2)تشّتت مشله.

 إنشاء جممع اللغة العربية ابلقاهرة وتطّوره

 ، والعلم واألدبأعالم اللغةرؤساء الدولة و راو د ْت كثريًا من  جممع اللغة العربية ابلقاهرة فكرة إنشاء إنّ     
أو حتديد عشر، ومتثَّلْت ىف  ثامناص ل ْت، منذ أواخر الق رن الىف مصر، وبذلوا ىف سبيل حتقيقها جهوًدا ت و 

وبناء على ما عّرضه وزير املعارف العمومية، وموافقة رأي جملس الوزراء يف  الوزرات املختلفة؛ اختصاص
معهد ابسم "جممع اللغة العربية امللكي" يكون اتبًعا لوزارة املعارف العمومية، ويكون مركزه مدينة إنشاء 

                                                            

م(، 1986للطباعة والنشر اإلعتصام ر ، ) القاهرة دا1ط/ ،العربية لغة العلوم والتقنية، ينظر: الدكتور عبد الصبور شاهني (2)
 .بتصّرف 366/

 .بتصّرف 40/م(، 1988ياإلسالم د.ط ) بريوت دار الغرب أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة،احلمزاوي حممد رشاد ،  (3)



45 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1)القاهرة.
مبصر ظلت حيَّة متجددة، حىت صدر مرسوم ملكى إبنشائه ىف  يولكن الدعوة إىل إنشاء جممع لغو 

املوافق  ،ه 1351شعبان سنة  14أنشئ اجملمع يف عهد امللك فؤاد األول يف ف ،م1932ديسمّب عام 
آخر ىف  يمث صدر مرسوم ملك كي (،م، وأُطلق عليه اسم )جممع اللغة العربية املل1932ديسمّب 13

سني، وكان عددهم عشرين: عشرًة من املصر  1933أكتوبر عام  يني، بتعيني أعضائه العاملني املؤسّ 
يعين أن جممع اللغة العربية عاملي التكوين، ال يتقيد جبنسية  ؛غري انطقني ابللغة العربيةوعشرًة من العرب و 

وكانت هذه أهم ميزة للمجمع املصري  ؛الختيار هو القدرة والكفاءةمعينة وال بداينة معينة، وأن معيار ا
وقد اختري األستاذ حممد توفيق رفعت رئيًسا للمجمع، والدكتور منصور  عن غريه من اجملامع األخرى.

، وذكر العاّلمة الدكتور منصور فهمي يف مقال له نشره يف اجلزء األول من جمّلة فهمى كاتب سرٍّ له
وبدأ العمل فيه سنة . "ا دقيًقافكرة أتسيس جممع لغوي ينقي اللغة العربية، ويضع معجمً  اجملمع: "إنّ 

 (2).م1934

وحيتوي هذا اجملمع خنبة من فضالء العصر، ومل تطل مّدة حياته إىل أكثر من سبع جلسات، وضع     
ر وسوراي مات أعجمية، ويقول األمري الشهايب:" بعد أن توحدت مصفيها بضع عشرة كلمة بدل كل

كما كانت عليه،   إبنشاء جممع اللغة العربية يف القاهرة له فرع فيها وفرع يف دمشق، ولبثت أعمال كّل فرع
 (3)وأصبح لفرع القاهرة، أربعون عضواً ولفرع دمشق عشرون، وللبالد العربية السائرة عشرون.

الزمون املوظفون الفّنيون واإلداريون الوأخرياً فقد وجد جممع اللغة العربية ابلقاهرة استقالاًل فأحلق به     
ألعماله بعد أن كانوا اتبعني لوزارة املعارف، وصار مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقالل 

                                                            

 .6م( /1934ه 1353بوالق ب)القاهرة مطبعة األمريية  1األول ط/ العدد، جملة جممع اللغة العربية امللكي ينظر: (1)
 .بتصّرف 23-14ينظر: املصدر السابق / (2)
 .بتصّرف 69د.ط/ /أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ينظر: احلمزاوي حممد رشاد ،  (1)
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على أعماله العلمية واملادية املركزية  يف احلكومةاألعلى ووزير الرتبية والتعليم وإداري، فيشرف رئيسه  مادي
 تمعوجي، فأصبح غري املصريني اثنا عشرم زاد القانون عدد األعضاء العاملني 1950، ويف عام إلداريةوا

شهراً أو أقّل من شهر،  الجتماعاهذا ويدوم  ،ديةعا دورة يف سنة كل  األقل على مرة أعضاء اجملمع
، ع كّلهة ابجملمة إىل ذلك للنظر يف املسائل املرتبطوميكن لرئيس اجملمع أن ميدد مّدة اإلجتماع عند احلاج

يطرح فيها منجزاته يف حفل املصطلحات العلمية ل وكذلك جيتمع أعضاء اجملمع مرّة يف كّل أسبوع
 (1).املختلفة

 اجملمع  أهداف

 :النقاط التالية اجملمع حول يتمحور أهداف

ها، فنون يف تقّدموم والب العلعلى سالمة اللغة العربية، وأن جيعلها وافية مبطال: احلفاظ اهلدف األول
-لغة، فيتخريواعد القيف  ولتحقيق ذلك له أن ينظر مالئمة على العموم حلاجات احلياة العصر احلاضر،

علمية ن املقاصد العلتعبري لهلة سع دائرة أقيستها؛ لتكون أداة راء أئّمتها ما يوسّ من آ -إذا دعت الضرورة
                                       .                                                             وغري العلمية

لك أبن ، وذالعربيةظ األلفا ا منستبدل ابلكلمات العامية واألعجمية اليت مل تعرب غريه: االاهلدف الثاين
يدة دوضع أمساء ج ية هلا،عرب يبحث أواًل عن ألفاظ عربية هلا يف مظاهنا. فإذا مل جيد بعد البحث أمساء

لى ع مع احملافظة تعريب،التجأ إىل ال ،، فإذا مل يوفق يف هذاأو غري ذلك أو جماز شتقاقا عن طريق
 حروف اللغة وأوزاهنا بقدر الطاقة.                              

                                                            

: األمري وينظر. 19، م(1965 -ه1385)بغداد مطبعة العاين  د.ط،،اجملمع العلمي العراقياجلبوري عبد هللا ، ينظر:  (2)
 .بتصّرف 69 املصطلحات العلمية احلديثةمصطفى الشهايب، 



47 
 

ع معجم ، ويوضدرجياً تتنشر  وضع معجمات صغرية ملصطلحات العلوم والفنون وغريها: اهلدف الثالث 
 لمات وأساليبوائم لكوق واسع، جيمع شوارد اللغة وغريبها، ويبنّي أطوار كلماهتا، كما ينشر تفاسري

 فاسدة جيب جتّنبها.           

 (1)ة.علمية للهجات العربية احلديثة مبصر وغريها من البالد العربي دراسمم ينظت :اهلدف الرابع 

                           جممع اللغة العربية ابلقاهرة                              جنازاتإ

 جميدة أبعمال اليوم، حىت عاًما سبعني من أكثر امتد الذي الطويل، اترخيه خالل اجملمع قام      
 والعلمية واألدبية اللغوية اجملاالت خمتلف يف وتنوعه بغزارته متيَّز املستوى رفيع وإنتاج، هبا يعتد ومنجزات

 على ساعدته إمكاانت من الدولة له أاتحت وما األعالم، وعلمائه الرشيدة قياداته بفضل وذلك وغريها،
                                                (2)وغري ذلك. واالزدهار والتطور التقدم من رحبة آفاق حنو دًماقُ  ضيمُ  ال

 نتاج:ما يلي إطاللة النرية على هذا اإلوفي

صدر أ                                    املعاجم اللغوية                                    أتليف أواًل: 
  م  معج:  املعاجم هذه همّ من أو  ،جممع اللغة العربية العديد من املعاجم هبدف احلفاظ على اللغة العربية

 .وجيز   معجم   وسيط ، معجم   كبري ،

 عكف العلماءو  التارخيي، فيشر معجم يف التوقف بعد اجملمع يتبناه مشروع أضخم هو: املعجم الكبري-1
 يف املختصني واحملررين اخلّباء وجهود اخلاصة جلنته جهود له ح ش د   هو إخراج على م 1946 عام منذ

                   . منه األول   اجلزء   م1956 سنة يف خُترج أن اللجنة استطاعت وقد املعجمي، العمل
 حىت فيه ويعدل املعجم، هذا يف منهجه يراجع اجملمع أخذ ،وتوجيهات مالحظات من جدَّ  ما ضوء ويف

                                                            

   بتصرف .22/، جملة جممع اللغة العربية امللكي ينظر: (1)
  (2)  30م( /2006-ه1427) 3ط/ ،جممع اللغة العربية موجز عن اترخيه وإجنازاته الدكتور حممود حافظ،
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 املعجم هذا يف مستمرٌّ  والعمل. أجزاء سبعة منه وطُبع كبرية  أشواطًا فيه قطع واضح، منهج له استقام
 أيًضا وفيه وبالغة، وبيان وصرف وحنو وأدب لغة وابملعجم. التالية األجزاء يف ملحوظ بنشاط

 واحلضارة احلياة وعلوم اإلنسانية واملعارف والفلسفة النفس وعلم واجلغرافيا التاريخ يف الشائعة املصطلحات
 فيضْ لتُ  واملستحدثة احلديثة والعلوم واإلنسانية، اللغوية العلوم ومصطلحات وفنية، علمية ومصطلحات

                                                                                           (1).املوسوعي طابع ه عليه
 إىل امتدو  الكّبى املعجمات عند القاهرة يف العربية اللغة جممع نشاطوقد استمّر  :املعجم الوسيط -2

 أحدث عن نظامه يف اليقل حديث منط خري على معجم أتليفإىل  املعارف وزارة طلبت فقد الوسطى،
 صور على مشتمال التناول، يف وسهولة األسلوب، يف ووضوحا الرتتيب، يف إحكاما األجنبية املعجمات

  (2). والفنون العلوم مصطلحات وعلى تصوير، إىل حيتاج ما لكلّ 

أعضاء اجملمع أن يقدموا  اقرتاحاهتم يف  مع تقدمي الطلب إىل، اجملمع للقيام هبذا العمل فقد وافق     
ل أمجة لالستعانة يف وضع مشروعهم على شأن هذا املعجم لرايسة اجملمع، ليطلع عليها أعضاء تلك اللجن

ويقع يف جزأين كبريين حيواين  لف كلمة وستمائة صورةأل املعجم الوسيط على حنو ثالثني يشتمو شكل 
 (3).سبعا وستني آلف صفحة من ثالثة أعمدة

 الرتبية وزارة وتقوم. الثانوية ابملدارس الطالب اجاتحب يفي خمتصر لغوي معجم:املعجم الوجيز -3
                            .نطاق أوسع على به لإلفادة الثانوية مدارسها على عام بعد عاًما بتوزيعه مبصر والتعليم

أعدهتا اللجان العلمية  التخصصات خمتلف ىف علمى مصطلح ألف ومخسني مئة من وكذلك هناك أكثر
معجم : معجمات علمية متخصصة ما يلىيف هذه املصطلحات  وقد أصدر ،اجملمع جملس وأقرها

                                                            

 .7/ 1/ 2)تصدير الطبعة األوىل( ط/ املعجم الوسيط( جممع اللغة العربية 1)
 .7-8املرجع السابق /   (2)
 .بتصّرف 98م( / 9871املعرفة  وت دارد.ط، ) بري  املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق،ينظر: زكي رايض قاسم، ( 1)
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، معجم املصطلحات الطبيةو ، معجم احلاسبات، و معجم الفيزيقا النووية واإللكرتونيات، و اجليولوجيا
                                  (1)وغريها. معجم الرايضيات، و معجم النفطو 

                                                                                                                                                     حتقيق الرتاث العريب :اثنياً 
، فوصلت إلينا يف صورة  اليت حفظها لنا التاريخ كاملة املوروثةاثر املكتوبة اآل بتحقيق فقد حاول اجملمع

من العرب يف ألوف الكتب أو الرسائل ما يزال   ا خلفته أجيالمم أو كراسات، كتب خمطوطة أو لفائف
راء وما حتتوي هذه الكتب من آ ب على السواء،كثري منه خمطوطًا يف مكتبات العامل يف الشرق والغر 

، وحديث عيسى بن هشام إىل حصرها سبيل مثل شعر شوقي وحافظ إبراهيمونظرايت علمية ليس 
 (2)واملازين وغريهم.

والرتاث العريب املخطوط هو أنفس وأضخم تراث خمطوط على مستوى العامل، وهو جزء مهم من       
 تلهمهذاكرة العامل العريب يبني اإلسهام العلمي األصيل يف املاضي، الذي نستفيد منه يف حاضران ونس

وفضالة املنتهى للحازمى  عجالة املبتدىعندما نتطّلع إىل املستقبل. ومن الكتب اليت ألفت يف هذا الفن: 
التكملة والذيل والصلة للصغاىن ) ستة أجزاء ( ، اهلمداىن ) حتقيق األستاذ عبد هللا كنون من املغرب (

للفاراىب " أربعة أجزاء " حتقيق الدكتور أمحد ديوان األدب ، و حتقيق األستاذ عبد العليم الطحاوى وآخرين
 (3).. وغريهمخمتار عمر

                 جمموعة املصطلحات العلمية والفنيةاثلثاً 

                                                            

وجممع اللغة العربية         135/  1994بية والتعليم، ) مصر وزارة الرت 3ط/ ، املعجم الوجيز،اللغة العربية ابلقاهرةينظر: جممع ( 2) )
   و موجز عن اترخيه /43

 .13-12/م( 1993ملعارف ) القاهرة دار ا 2ط/ حتقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره،( دايب الدكتور عبد اجمليد، 3)
 .70-63/ م(2009) مصر مكتبة اإلسكندرية  1ط/ ، الرتاث املخطوط،عبد اهلادي فتحيالدكتور حممد  (1)
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 جمموعةثالثني و  سبًعا (37) املصطلحات جمموعات من اجملمع أخرجف أّما املصطلحات العلمية الفّنية      
 مبا التااجمل خمتلف يف اللجان وتدرسها هاتعدّ  اليت اآلالف عدا مصطلح ألف وتسعني مئة من أكثر تضم

 وضع يف ومستقر واضح هنج على اجملمع ويسري مصطلح ألف مئيت (200.000) قرابة إىل يصل قد
 املصطلح تدرس تعريبه أو مصطلح لرتمجة العلمية اللجان تتصدى وحني. به يلتزم العلمية املصطلحات

 إىل ذلك يف ترجع وقد له، العربية املقابالت أفضل عن وتبحث اليوانين، أو الالتيين   وأصله ومبىنً  معىنً 
  (1).دقيًقا علميًّا تعريًفا املصطلح يُعّرف مث واحلديثة، القدمية اللغوية املعاجم  

األلفاظ واملصطلحات العلمية أو رفضها عند اجملمع يتعّلق بلجنة اليت حتتوي على خّباء فلذلك قبول      
األلفاظ العربية مقابل األلفاظ اإلجنليزية أو الفرنسية، وأن تعرفها ابلعربية  من وأن تضع ما تراه، العلماء

تعريًفا علمًيا أو تشرحها، وأن يبعث هبا اجملمع إىل أعضائه وإىل العلماء املتخصصيني ليبدوا مالحظاهتم 
عليها، وأن تنظر اللجنة فيما يردها من مالحظات وتعرض األلفاظ بعد ذلك على جملس اجملمع 

ألسبوعي فيتناقش أعضاؤه فيها، حىّت إذا استقّر رأي اجمللس على مجلة منها، عرضتها إدارة اجملمع على ا
املؤمترات يف اجتماعه السنوي، وبعد ذلك تنشر األلفاظ واملصطلحات واملعّرابت اليت أقّرها اجملمع يف جمّلة 

العربية رأيها فيها ومىت مّرت املدة الكافية  اجملمع، ويرتك جمال سنة أو أكثر لتبدي مجهرة العلماء يف البالد
 (2)تصبح املعّرابت يف احلكم املقبولة هنائيًأ.

لى ذين يلتقون عال اءلموالع من اخلّباء اللغوينالذي يقوم على جلّان مشرتكة  وهكذا صار أسلوب اجملمع
 ا.املدارسة واملناقشة دون أن يتعّصبوا للمصطلحات اليت يضعوهنا أو حيققوهن

 : جملة اجملمعرابعاً 

                                                            

 .48املصدر السابق ص/  (2)
 بتصرف .70/،املصطلحات العلمية احلديثةينظر: األمري مصطفي الشهاىب،  (1)
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من البحوث اللغوية ونتائجها، واأللفاظ والرتاكب اليت يرى استعماهلا  يصدر اجملمع جمّلة لنشر ما يقرّه    
اللجنة من األعضاء العاملني لتحرير اجملّلة، يرأسها كاتب السر. وتنشر اجملّلة إىل  أو جتّنبها. وتتكون

فقه اللغة، وما يرّد من األعضاء وغريهم، مما يّتصل أبغراض جانب ماسبق، النصوص القدمية ودراسات 
                                                                                                                                                                             (1)اجملمع وتقرّه جلنتها.

الذي امتد  ،الذي قام به جممع اللغة العربية مبصر عّب اترخيه الطويل ائدر وقد أشار الدكتور حممود إىل دور 
فاق رحبة من آودفعها إىل  ،العربية اللغةيزال يقوم به حىت اليوم يف هنضة وال  أكثر من سبعني عاًما،

يوم يف حركة العلم واملعرفة، والتقدم العلمي التقدم والتطور واالزدهار ومواكبة اإليقاع السريع الذي يبدو ال
  (2).والتكنولوجي

 

 حبوث املؤمتر السنوي وحماضراتهساً: خام

ته.وقد يقوم اجملمع بنشر ما يثار يف مؤمتره السنوي من حبوث ودراسات يف عدد خاص من أعداد جملّ      
 أوهلا ر  ش  ونُ  الدورات اجملمعية السنوية،نشر العديد من هذه اجملالت اليت مشلت البحوث اخلاصة مبؤمترات 

يعتد  وعلميةً  لغويةً  ودراساتٍ  قيمةً  حبواًث واقرتاحاتٍ  يوهي منذ ظهورها حتو  الدورة اخلامسة والعشرين،يف 
 وكتابة املصرية، اللهجات واتريخ األوربية، واملعاجم اللغة يف والقياس هبا يف منت اللغة، وتيسري النحو،

            (3)، وتعريب املصطلح العلمي، وغري ذلك من الدراسات.العرب عند التاريخ

نتيجة ما قام به اجملمع قد أّدى إىل تكوين مفردات ومصطلحات وتعبريات لغوية جديدة، منها ما و      
يكون من اللغة ذاهتا يستنبطها أبنائها أو يكون مقرتًضا من لغات أخرى مما يثريها وينميها فيعطي 

                                                            

 .22األول، / العد د، جملة جممع اللغة العربية امللكى (2)
 .61/ ،جممع اللغة العربية موجز عن اترخيه وإجنازاتهالدكتور حممود حافظ،  (3)

 بتصرف .34/ينظر: املصدر السابق (1)
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وعلى ذلك حتتّل  الناطقني هبا جماالّ وقدرًة أكّب للتعبري ويعّزز من سبل اإلفصاح عن احلاجات الغاايت،
املصطلحات أمهية كبرية يف التنمية اللغوية ورفد اللغة بكثري من األلفاظ والتعبريات اجلديدة، وخاصة يف 

لحات واملفاهيم الكثرية يف العلوم العلوم التطبيقية والتقنية ذات التسارع الشديد إىل اجلانب املصط
كما قال الدكتور جالل شوقي يف كتاب املصطلح العلمي بني الثراء واإلغناء: "إّن التوّسع   اإلنسانية،

املعريف والتقّدم العلمي والتطّور التكنولوجي تقتضي مجيعها استعمال عدد متزايد من األلفاظ والتعبريات 
البالغة للحفاظ على اللغة، وقدرهتا على مواكبة مسرية احلضارة والبقاء  واستحداثها ومن هنا كانت األمهية

 (1)"يف زمرة اللغات احلّية، وهو أمر ال يتأيّت إالّ بتوفري إمكانيات اإلجناب والتنمية.

 

 املبحث الثالث

 فيه اجملمع ومنهج أتليفه الوسيط املعجم

:                                                                                  املعجم تعريف املعجم
يم ثالثة أصول: أحدها يدّل على سكوت العني واجليم وامل)عجم(  جاء يف مقاييس اللغة البن فارسلغة: 

و أعجم واملرء  هالرجل الذي اليفصحف ة، واآلخر على عّض ومذاقة.وصمت، واآلخر على صالبة وشدّ 
 (2).عجماء بينة العجمة

                                                            

 42-43لعدد املزدوج األردين، عربية اجمّلة جممع اللغة الينظر: املصطلح العلمي بني الثراء واإلغناء، الدكتور جالل شوقي،  (2)
 بتصرف 11السنة السادسة عشر، /

 .239/ 4م(، /1979 -ه1399 )بريوت دار الفكر 1، حتقيق: عبد السالم هارون، ط/مقاييس اللغةينظر أمحد ابن فارس، ( 1)
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ومعانيها ما لغة مفردات دفتيه  يعّرف عند اللغويني أبنّه: كتاب يضّم بني اصطالًحا:املعجم  
واستعماالهتا يف الرتاكيب املختلفة، وكيفية نطقها، وكتابتها مع ترتيب هذه املفردات بصورة من صور 

 (1)ائي.الرتتيب اليت غالًبا ما تكون الرتتيب اهلج

      :ميكن تلخيص أسباب أتليف املعاجم العربية يف النقاط التالية أسباب أتليف املعاجم العربية
يف النطق أو خطأ  حراسة القرآن الكرمي خوفاً من أن يقع فيههو  والعناية ابلقرآن الكرمي أ: السبب الديين

ورد يف القرآن الكرمي كثري من الكلمات ملا  وال ميكن فهم القرآن إالّ إذا عرف تفسري كلماته، الفهم،
لغريبة واأللفاظ الغامضة اليت استغلق فهم معانيها على الفصحاء من العرب كعبد هللا بن عّباس وذلك  ا

                                 (2)كانوا يستعينون بكالم العرب وابلشعر لبيان معاين القرآن الكرمي.
كثرة األمم ذات األلسنة غري العربية اليت دخلت يف وهو  لغة العربية العناية ابل: السبب اإلجتماعي

واخّتذت العربية لغتها، وخشي العلماء أن يدخل يف لغة القرآن ما ليس من كالم العرب، فأقاموا اإلسالم 
.                                       ُحراسا على العربية حيفظوهنا ويبعدون عنها الدخيلمن أنفسهم 

اخلوف على اللغة من اإلنقراض ابنقراض احلافظني هلا، وتدوين اللغة العربية خشية ضياع : السبب الثالث
لغة مما كان لذلك حاول العلماء يف أتليف كّل ما وصل إىل علمهم من مفردات ال شيء من مفرداهتا،

. ويقول أبو سكني طريق ملن حيّب أن يهتدي إىل الكلمة اليت يريدهاصحيحاً ال غبار عليه، مع تسهيل ال
عبد احلميد حممد:" فإّن الرواة والنحاة واللغويون ويف مقّدمتهم أبو عمرو ابن العاّلء، اخلليل بن أمحد 

                                                            

م(، 2003دار عامل الكتب  )القاهرة 8ط/ ،لقضية التأثري والتأثر البحث اللغوي عند العرب مع دراسةينظر:أمحد خمتار عمر،  (2)
/162. 

 بتصرف 38، ص/ه(1416) هتران بنياد يعثت  1، ط/الربهان يف تفسري القرآنينظر : حبراين سيد هاشم، ( 3)
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اجة ابحل وكانوا حيّسون دائماً  ،قد توّفر لديهم حشد هائل من الرواايت اللغوية الفراهيدي وسيبويه وغريهم،
 (1)إىل تسجيلها وتدوين كّل حروفها". 

 املعجم الوسيط

 ألف30صفحة،1111)وحيتوي  كبريين  جزأين يف م1960 ع   ام املعجم هذا من األوىل الطبعةصدرت      
 واهتم التناول، سهل األسلوب واضح الرتتيب حمكم املعجم جاء وقد. (صورة 600و كلمة،  مليونو  مادة،
 احلضارة ألفاظ يف دقيقة تعريفات ووضع والفنية، العلمية املصطلحات يف وتوسع وحديثها، قدميها ابللغة

 وقد. واحملدثة والدخيلة واملعربة املولدة األلفاظ من الضرورة إليه تدعو ما استوعب كما  املستحدثة، والعلوم
 واملستحدثة احلديثة العلوم مصطلحات من كمٌّ   هبا ،منقَّحة ،طبعات ثالث املعجم هذا من صدرت
 صدرت قد أنه ابلذكر وجدير   ،واملعرفة والعلم واألدب اللغة جماالت يف السريع التطور مقتضيات ليواكب

 واحد، جملد يف جاءت أبهنا متيزت جديد، ثوب يف الثالثة الطبعة نفُسها هي رابعة، طبعة املعجم هذا من
  (2).بو سااحل عصر يف الطباعة أنظمة لتطور مواكبة املداخل، ملونة مستعمليه، على تيسريًا

واكتمل هذا العمل املبارك على يد أربعة من أعضائه وهم: األستاذ إبراهيم مصطفى، األستاذ أمحد      
حسن الزايت، واألستاذ حامد عبد القادر، واألستاذ حممد علي النّجار، وجعلوه يف جمّلدين كبريين غري 

(3)كأهّنما جمّلد واحد.منفصلني رتّبت صفحاهتا  
 

  املعجم الوسيط أسباب أتليف

                                                            

18 -17م( /1981الفاروق احلرفية  ) القاهرة 2، ط/املعاجم العربية مدارسها ومناهجهاسكني عبد احلميد حممد، ينظر: أبو ( 1)  
 بتصرف 39-38ص/  3ط/، ، جممع اللغة العربية موجز عن اترخيه وإجنازاتهالدكتور حممود حافظ: ينظر (2)
 .98م( ص/ 1987عرفة وت دار املد.ط، ) بري  املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق،كي رايض قاسم،  ينظرز (1)
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اللغة  نشئ؛ وذلك إبمناءالوسائل الكفيلة بتحقيق األغراض اليت من أجلها أُ  مجيع اجملمع أن يّتخذ قّرر     
مواّدها للتعبري عما  والفّنية يف مجيع مظاهرها، وتصلحُ وتطويرها، حبيث تساير النهضة العلمية العربية 

                   هذه الوسائل اخّتاذ قرارات لغوية هامة، منها: وكان من بني  من املعاين واألفكار.يستحدث 
      ّوز، وارجتال.   وجتوحنت الوضع للمحدثني بوسائله املعروفة من اشتقاق، أو جمال فتح ابب  -1
                         إطالق القياس، ليشمل ما قيس من قبل وما مل يقْس.                    -2
حترير السماع من قيود الزمان واملكان، ليشمل ما ُيسمع اليوم من طوائف اجملتمع، كاحلّدادين  -3

                                                      والنّجارين والبّنائني، وغريهم من أرابب احلرف والصناعات.
 (1)االعتداد ابأللفاظ املوّلدة، وتسويتها ابأللفاظ املأثورة عن القدماء. -4

                                                                                 من أتليفهاجملمع ف اهدأ
 تتلّخص أهداف اجملمع يف النقاط التالية:

، يف أسلوب واضح، قريب ما حيتاُج إليه من مواد لغوية فاملثقّ  القارئإىل  معجم يقّدم أن يوضع -1
الداللة للفظ شائع أو مصطلح متعارف عليه.          مبا يسّد احلاجة إىل حترير املأخذ، سهل التناول

إليه. من ألفاظ حضارية مستحدثة، أو مصطلحات  احلاجة عند أن يرجع إليه الباحث والدارس -2
        .       واضحةعلمية دقيقة  تلف العلوم والفنون، أو تعريفاتخمجديدة موضوعة أو منقولة، يف 

 (2)القيود الزمانية واملكانية اليت قّيدت هبا اللغة العربية. أن يهدف إىل هدم -3

 منهج املعجم الوسيط

                                                            

 فبتصر  12/ 1/  2ط/)مقّدمة الطبعة األوىل(، املعجم الوسيط،ينظر:جممع اللغة العربية،  (2)
 .12ينظر : املرجع السابق ص/( 1)
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 اليت تنتسب إىلعلى أساس الرتتيب األلفبائي املعتاد؛  من حيث الرتتيب صار منهج املعجم الوسيط     
                                 خارجي وداخلي.وهو نوعان: وتعتّب أيسر الطرق املعجمية،  الزخمشري

حسب احلروف اهلجائية، ويسّمى كّل حرف من  هاوترتيبم جبمع املواد اللغوية يقو  فاملنهج اخلارجي:
لك بقية حروف املادة الثالث عى بعد ذاابابً، ورتب مواد كّل ابب على مراعاة احلرف الثاين، مثّ ر  حروفها
 (1)واخلامس وغري ذلك. والرابع

                                             :                     الداخلي فيتلخص فيما أييلياملنهج  ترتيبوأّما 
               .                                                             تقدمي األفعال على األمساء -1
          .                                                       تقدمي اجملرد على املزيد من األفعال -2
                                           . واحلقيقي على اجملازيّ  تقدمي املعىن احلسّي على املعىن العقلي، -3
                                                                   .تقدمي الفعل الالزم على املتعدي -4
ترتيب األفعال؛ حيث بدأ بتقدمي الثالثي اجملّرد على الثالثي املزيد حبرف، وحبرفني وبثالثة أحرف، مثّ  -5

   (2).؛ وكذلك ترتيب األمساء يكون ترتيباً هجائًيا امللحق ابلرابعي من األوزانالرابعي املزيد حبرف، مثّ 

 لعربلغة  ا مع عنه منوجدير ابلذكر أّن املعجم الوسيط قد استخدم مقايس كثرية الذي مل يس     
 :ه اجملمع يف دوراته منهار قرّ القدامى، وكّل ذلك نتيجة ما 

           قياس املطاوعة مثل: ف  ْعل ل ، وما أحلق به وهو ت  ف ْعل ل ، حنو: دحرجته فتدحرج.            -1
ْفع ل -2 ْفعلُة  قياس صوغ اسم على وزن م  ْفعال وم  لة اليت يعاجل هبا من الفعل الثالثي للداللة على اآلوم 

                 الشئ، ويضاف إىل هذه الصيغ الثالث فعَّالة كخرَّاطة ومسَّاعة.                         

                                                            

 .158م(، /2002 -ه1423)مطبعة األمانة  4ط/ دراسات يف املعجمات العربية،ينظر: انجح عبد احلافظ مّبوك،  (2)
 رفبتص 15ص/ 1/ 2ط/)مقّدمة الطبعة األوىل(، ، املعجم الوسيطينظر:جممع اللغة العربية،  (3)



57 
 

للمكان اليت تكثر فيه هذه األعيان، سواء  قياس صوغ م ْفع لٍة من أمساء األعيان الثالثية األصول -3
              مثل مأسدة.                              أكانت من احليوان أم من النبات أم من اجلماد،

                .                       قياس صوغ ف  عَّال للمبالغة من مصدر الفعل الثالثي الالزم واملتعّدي -4
        قياس صيغة است  ْفع ل  إلفادة الطلب أو الصريورة.                                           -5
                قياس صنع مصدر من كلمة بزايدة ايء مشّددة واتء؛ وهو املصدر الصناعي.               -6
  ني إذا دّل على تقّلب واضطراب. مصدر على وزن ف  ْعال ْن للفعل الالزم املفتوح الع قياس صوغ اسم -7
                                                            قياس تعدية الفعل الثالثي الالزم ابهلمزة. -8
                    قياس صوغ مصدر على وزن ف عالة من مجيع أبواب الثالثي للداللة على احلرفة أو شبهها.  -9

 (1).وح العني للداللة على املرضمن الفعل الالزم املفتقياس صوغ مصدر على وزن فُ ع ال  -10

 يف املعجم الوسيططريقة الوصول إىل الكلمة 

 - تية:ات اآلالعربية، ويتّم البحث فيه ابخلطو هذا املعجم من معاجم األلفاظ يف اللغة  الشّك أنّ      
، ويبحث عن الكلمة "استغفار" يتّم البحث عنها يف ابب "الغني"كلمة حنو:   جتريد الكلمة من الزوائد،

 -ملشرف" يتّم البحث عنها يف ابب "الشني".يف ابب احلرف األول من حروفها األصلية، حنو: كلمة "ا
رّد الكلمة إىل األصل إْن كان فيها حرف مقلوب، حنو: كلمة "زنة" يتّم البحث عنها يف ابب "الواو" أو 

 (2).حرف حمذوف، حنو: كلمة "عدة" يتّم البحث عنها يف ابب "الواو"

                               :                 وضع رموز خاصة من قبل اللجنة يف هذا املعجم، وهي
 )ج(: لبيان اجلمع. -1

                                                            

 بتصرف 17-14املصدر السابق ص/ (1)
 .17-14/ينظر:املصدر السابق  (1)
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 )و _(: للداللة على تكرار الكلمة ملعىًن جديد. -2

 .)مو(: للموّلد، وهو اللفظ الذي استعمله الناس قدميا بعد عصر الرواية -3

 قلب.، أو الايدةالز رّيه العرب ابلنقص، أو عّرب، وهو اللفظ األجنيبُّ الذي غ)مع(: للم -4

 يفون.، والتليجني)د(: للدخيل، وهو اللفظ األجنيب الذي دخل العربية دون تغيري، كاألكس -5

 )مج(: للفظ الذي أقرّه "جممع اللغة العربية". -6

 (1).العامة اةيلغة احل)حمدثة(: للفظ الذي استعمله احملد ثون يف العصر احلديث، وشاع يف  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

)116 -15املصدر السابق / (   
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الرابعالفصل   

 عرض املعلومات املتعلقة حنو حتقيق أهداف البحث

 حيتوي على ثالثة مباحث

اإلجابة عن السؤال األولاملبحث األول:     

اإلجابة عن السؤال الثاين املبحث الثاين:   

 املبحث الثالث: اإلجابة عن السؤال الثالث

 

 

 

 

                                                                                     املبحث األول

 السؤال األول أو توضيح اهلدف األولاإلجابة عن 

بيان أو  مثّ  ؛السؤال الذي طرحه يف مشكلة البحث الباحث يف هذا املبحث أن جييب عنلقد حاول     
 ؟العربية يف إمناء مفردات اللغة جممع اللغة العربية ابلقاهرةدور  ما :هو، والسؤال توضيح اهلدف األول
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  يف إمناء مفردات اللغةجممع اللغة العربية ابلقاهرة  دور

وهو التعرف  هدف البحث ما ذكرانه يف البّد أن نلفت أنظاران إىل، عند اإلجابة عن هذا السؤال     
 أعمالهاجملمع من خالل  د استطاعوق ،جتاه مستقبل اللغة العربية جممع اللغة العربية ابلقاهرة لى جهودع

 اهليئات وكذلك همبختلف أنواع ان اجملمعحيث قامت جلّ أن تضيف املفردات اجلديدة يف اللغة العربية، 
على الناس بقصد  وعرضها ،بوضع املئات من املصطلحاتواجلامعات  ،العلمية املهتمة ابلتعريب

قبوهلا واستحساهنم يني مجهور األكادمي وطلب من ؛موّزعة ومنتشرة بني متكّلميها وجعلوها استعماهلا،
ة الستعماهلا معربة دون بذل أي يختصار والسهولة يف اقرتاض كلمات أجنباال يوجدحىت  ؛النطق هبا

            (1)أو مشّقة. جهد

 ":بقوله اللغة يف مصطلح العلميعبد املنعم الدسوقي اجلميعي جهود جممع  الدكتور لقد انقشو       
 وضع يف فاجتهدوا احلياة، لتطّور مسايرةً  وجعلها العربية على للحفاظ كبريةً   جهوداً  اجملمع أعضاء بذل

 مل ما بتعريب أو املصطلحات، حقل يف الفصيحة األلفاظ ابستخدام وذلك العلوم، شىّت  يف املصطلحات
 اجملمع سعى خمتلفةٍ  علومٍ  يف املصطلحات من كبرياً   عدداً  اجلهود تلك ن تاجُ  كان  وقد عربّياً، لفظاً  له جيدوا

 جملس على مرورها بعد وإقرارها املصطلحات تلك ملراجعة خمتلفةً  جلاانً  فأنشأ منها، لُيستفاد نشرها إىل
 (2)."اجملمع مؤمتر مثّ  اجملمع

 ومنجزات جميدة أبعمال اليوم، حىت عاًما سبعني من أكثر امتد الذي الطويل، اترخيه خالل اجملمع قام    
 وغريها، والعلمية واألدبية اللغوية اجملاالت خمتلف يف وتنوعه بغزارته متيَّز املستوى رفيع وإنتاج ،هبا يعتد

                                                            

بتصرف .70/،املصطلحات العلمية احلديثةينظر: األمري مصطفي الشهاىب،    (1)  
 .48/م(، 1983اهليئة املصرية العامة، اهرة )الق 1، ط/جممع اللغة العربية دراسة اترخييةالدكتور عبد املنّعم اجلميعي، الدسوقي ( 1)
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 ضيمُ  ال على ساعدته إمكاانت من الدولة له أاتحت وما ،فضالءال وعلمائه الرشيدة قياداته بفضل وذلك
 (1)..واالزدهار والتطور التقدم من رحبة آفاق حنو دًماقُ 

املعاجم  أتليف طلبة العلم يف ء مفردات اللغة لدييف إمنا اً فّعاالً دور العربية ابلقاهرة  جممع اللغة مينح    
كثري من حيث حيتوي كل منها  وهي: املعجم الكبري واملعجم الوسيط واملعجم الوجيز، الثالثة العربية احلديثة

سبعا و  ،وستمائة صورة ،لف كلمةأحنو ثالثني واحلديثة، وقد اشتمل املعجم الوسيط املفردات القدمية 
 ؛حديثةعلوم و  وبالغة وبيان وصرف وحنو أدبعلوم خمتلفة ابتداًء من من وما ُضّم  ،لف صفحةأوستني 

 احلياة وعلوم اإلنسانية واملعارف والفلسفة النفس وعلم واجلغرافيا التاريخ يف الشائعة املصطلحاتوكذلك 
                   (2).وفنية علمية ومصطلحات واحلضارة

، اليت تعتّب وسيلة ممتازة ثةيف أتليف املعاجم العربية احلدي ابلقاهرة استطاع جممع اللغة العربية وقد    
عمال هذه املعاجم ليستفيدوا فقد أدّى الطالب إىل است ،لتزويد طلبة العلم، وملا احتوى من سهل التناول

ى مع العصر احلديث يف تطوراته احلضارية واللغوية، ألن اللغة تنعكس عل لتصبح لغتهم مطابقةو منها،  
 جييز معرأينا اجملكما أراد أن يعّّب عما يف ضمريه؛ هلذا   الفكر اإلنساين، وخصوصا يف أدائه التواصلية 

 (3).ند مجهور اللغويني القدامىأشياء يف اللغة العربية ما كانت جائزة ع

اليت حفظها لنا التاريخ  اثر املكتوبة املوروثة يف حتقيق الرتاث العريب أو اآلجممع  جنازإ وإذا نظران إىل     
وصلت إلينا يف صورة كتب خمطوطة أو لفائف أو   ساعد يف تنمية اللغة حيثقد نرى أهّنا كاملة، 

من  ألوف الكتب أو الرسائل، اليت احتوت على علوم كثرية ت، مما خلفته أجيال من العرب يفكراسا

                                                            

 .30/، العربية موجز عن اترخيه وإجنازاتهجممع اللغة الدكتور حممود حافظ،  (2)
.بتصرف 98/، املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيقينظر: زكي رايض قاسم،    (3)  
  (3) 9-2/11ستانبول املكتبة اإلسالمية دت(، ) ا 2ط/ ،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة، ينظر:  
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شياء مسح هللا النقرضت وغابت عّنا أ . ولوال ذلك العلماء القدامى مثل اخلليل وسيبويه وغريمها
 (1)عديدة.

وضع  يفقام به جممع اللغة العربية  ماواملفيد لدى طلبة العلم،  الدور الرائدجيدر اإلشارة إىل و     
 اليت العلمية املصطلحاتمن  ةجمموع جا خر يف إ، حيث استطاعت الفّنيةو احلديثة املصطلحات العلمية 

 خمتلف يف اللجان وتدرسها هاتعدّ  اليت اآلالف عدا ،مصطلح ألف وتسعني مئة من أكثر تضم
 وغريها من، وتنشر هذه املصطلحات مصطلح ألف مئيت (200.000) قرابة إىل يصل قد مبا التخصصات

 (2)يف اللغة العربية. وكذلك األلفاظ والرتاكب اليت يرى استعماهلا أو جتّنبها ؛يف جمّلة اجملمع البحوث اللغوية

 

 

 

 

 املبحث الثاين

 اإلجابة عن السؤال الثاين

ين الذي طرحه يف مشكلة البحث الثاالسؤال  أن جييب عنالباحث يف هذا املبحث  استطاعفقد      
مفردات إمناء ضمن أهداف البحث، والسؤال هو: ما طرائق  بتحقيق هدفه الثاين لوقت نفسه يقوما ويف

 اللغة العربية يف املعجم الوسيط ؟.                                            
                                                            

  (1)  بتصرف 13-12/ الرتاث العريب منهجه وتطوره، حتقيقدايب الدكتور عبد اجمليد،  
48، /، الرتاث املخطوطعبد اهلادي فتحيالدكتور حممد    (2)  
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وقوف على هو: ال ، الذيالثاين من البحثهدفه  هنا يسعى إىل حتقيقكما سبق ذكره أّن الباحث       
لظواهر اون هذه كشتقاق،  والنحت واال املعّرب والدخيلالعربية، من خالل اللغة مفردات إمناء  طرائق

 عجم. لت يف هذا امل استعماليت وردت يف املعجم الوسيط وتعّد من أهّم طرائق إمناء مفردات اللغة العربية

هم لكلمة  مع وتفسريتعريف اجمل -ومما يؤّكد على تنمية مفردات اللغة العربية من ظاهرة التعريب التعريب:
أبنّه: اللفظ األجنيب الذي غرّيه العرب ابلنقص أو الزايدة أو القلب أو اإلبدال، حنو: كلمة"  التعريب

بعد عملية النقص والزايدة وصارت  معربةهذه الكلمة  جاءتتلفاز" فأصلها "تلفزيون" بلغة التينية، ف
 عربيًّا يكون حىت العربية، أوزان على املعرب للفظا" لتوافق مع شروط التعريب وهو جعل تفعال" وزن على

  (1).األصلية بلغتها صلتها"تلفاز"فقدت وهبذا .مبنزلته أو

ومما عّربه العرب بتغري بعض األبنية حىت توافق مع األبنية العربية كلمة "فُندق" وأصله فارسي       
"ف ندق" بفتح الفاء، وقد ضمّوا أوله إلحلاقه بوزن "فعلل"، وكذلك كلمة "بستان" فأصله "بوستان" 

اعد العربية، وال ننسى أّن ابلفارسية مبعىن حديقة، فحذفوا منه الواو إللتقاء الساكنني ليتمشى مع القو 
التعريب مل جُير  على هذه الكلمات إال عند ما دعت الضرورة إىل ذلك. فهذه األمثلة وغريها قد سامهت 
يف إمناء مفردات اللغة العربية كوهنا يف األصل مل تكن من مفردات العربية إاّل بعد ما عربت فصارت 

ونظرًا لتقدم العلوم واملعرفة يف العصر بشكل كبري،  عربية، ومبثل هذه املفردات قد توّسعت الكلمات
احلديث بشكل واسع، ورمبا ال نستطيع إحياء كلمات عربية قدمية؛ للتعبري عن مصطلحات العلوم اليت 

  (2)هي مشرتكة يف معظم لغات العامل.

                                                            

  (1) 2/16ستانبول املكتبة اإلسالمية دت(، ) ا 2ط/)مقّدمة الطبعة األوىل(،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة، ينظر:  
م. بتصرف2012ط/   145-150)اللغة العربية( /  كتاب املاة: فقه اللغة  ماليزاي،جامعة املدينة العاملية ينظر:   (2)  



64 
 

دوراً فّعااًل يف تنمية مفردات اللغة العربية مع أنّه لفظ  أيضًا نرى أّن له الدخيلوإذا تطرقنا إىل ظاهرة      
ألكسجني". ومع ذلك أجنيب يدخل اللغة العربية بدون تغيري وال نقص أو زايدة، حنو كلمة "تلفون" و"ا

يفيد يف تنمية اللغة عن طريق ظاهرة التبادل أو التأثري والتأثر اليت كانت مستعملة بني اللغات العامل منذ 
جتاور اللغات اجلاهلي، وقّل ما جتد اللغة يف الكون ختلو من هذه الظاهرة؛ ويرجع سبب ذلك إىل العصر 

لذلك اتّفق علماء القدامى واحملدثون يف استعمال الكلمات الدخيلة   يفرض عليها تبادال حضاراي؛ جتاورا
ة الّبش اليت تعين كما وجدت عند العرب نتيجة اتصاهلم وجماورهتم بلغات الروم والفارسية حنو: كلم

ويرجع سبب ذلك إىل أّن العرب كانوا أصحاب ابلفارسية حصري صغري من سعف النخل، جيلس عليه، 
السيادة يف العامل فأثّروا يف احلضارات األخرى وأتثروا هبا، ويف ظّل إحساسهم القوي ابلتفوق جتاه اآلخر 

              (1)عاملوا لغتهم على أهّنا أفضل اللغات.

تنحت من كلمتني كلمة واحدة، وهو كانت العرب   ، حيث نرىالنحتوهكذا جيري يف ظاهرة      
 ،"عبد" و"مشس" "رجل عبشمي" منسوب إىل امسني حنو الكلمات العربية الطويلة جنس من االختصار

الّ حىّت وهي ظاهرة استعملها علماء القدامى مثل خليل وابن فارس يف كتبهم، مع مراعاة الكلمة املنحوتة 
، ومما يشري إىل أّن النحت يساعد بكثرة يف تنمية مفردات اللغة تفقد خاصية من خصائص الكلمة العربية

؛ وتسهيل يف وضع املصطلحات ق كلمات حديثة، ملعان حديثة، ليس هلا ألفاظ يف الّلغةشتيحيث من 
   (2)على متكّلميها..العلمية احلديثة

 يف تنمية مفردات اللغة العربية، وقد ظهر ذلك له أثراً واسعانفهم أّن  االشتقاقوإذا أتملنا إىل عامل     
 يةأْخُذ صيغٍة من أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية وهيئة تركيب"يف تعريفه كما أشران يف املاضي وهو 

حبسب ات جديدة اشتقاق كلمفمن ذلك  "ليدل ابلثانية على معىن األصل بزايدة مفيدة ألجلها هلا
                                                            

بتصرف  139، /إشكالية التعريب يف ضوء هوية اللغة العربيةسهى فتحي نعجة،   (1)  
  (2) 244/   1، ط/دراسات يف فقه اللغةالدكتور صبحي إبراهيم الصاحل،  
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. ومما يدّل على إثراء مفردات اللغة عن املعرّبة لقواعد االشتقا ، أو إخضاع الكلماتاألوزان التصريفية
"ضارب" واسم املفعول "مضروب"  فاعلاسم المنها طريق االشتقاق هو كلمة "ضرب" اليت اشتقت 

 (1)خرى.عاب العلوم األلغة العربية يف استوفعل املضارع "يضرب" وغريها، وكل هذا يدّل على قدرة الل

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 اإلجابة عن السؤال الثالث أو توضيح اهلدف الثالث

توضيح  مثّ  السؤال الذي طرحه يف مشكلة البحث؛ عن جابةاإليف هذا املبحث إىل الباحث  سعىي    
دور       اللغوية ؟ مفرداهتمإمناء  : ما دور املعجم الوسيط لدى طلبة العلم يفهو، والسؤال اهلدف الثالث

كما     املعجم الوسيط لدي طلبة العلم يف إمناء مفرداهتم اللغوية                                   
 : الوقوف على دورللبحث، الذي هو هدفه الثالث سبق ذكره أّن الباحث هنا حياول أن يتحّدث عن

                                                            

وينظر توفيق حممد شاهني،  .181/ 10/ 3ط/، لسان العرباإلفريقي حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور، ينظر:  (1)
  78/ عوامل تنمية اللغة
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إمناء  يف بدور فّعال قام ، كون هذا املعجم ى طلبة العلميف تنمية املفردات اللغوية لداملعجم الوسيط 
       . (صورة 600و كلمة،  مليونو  مادة، ألف 30 من حتوىا امب وذلك ؛مفردات اللغة العربية

 املصطلحات يف وتوسع وحديثها، قدميها ابللغة واهتم ،التناول سهل األسلوب واضح صار وقد     
 ما استوعب كما  املستحدثة، والعلوم احلضارة ألفاظ يف وكذلك هلا، دقيقة تعريفات ووضع ،والفنية العلمية
يرجعون طلبة العلم  ومما جيعل أغلب .نحت واالشتقاقوال والدخيلة املعربة األلفاظ من الضرورة إليه تدعو

سهل التناول  ويعتّب أسهل املنهج ،تيسري منهجه، د حبثهم لكلمةإىل املعجم الوسيط ويستعملونه عن
معتمداً احلرف متسلساًل على األساس األجبدي صار  اترتيب حروفه ألنّ  ؛بقية املدارسمقارنة هلا مع 

  (1).رّدها إىل أصلها اجملّرد، وتسّمى اآلن املدرسة احلديثةاألول من الكلمة و 

تلك الرغبة الدفينة لدى  تتمّثلو منزلة كبرية، و  ،الطالب نفوس الوسيط قبواًل يفاملعجم  وجدوقد       
ة اللغوية ويشّكل ثرو  اجلميع يف حفظ مواده ومفرداته، ملا يساعد الطالب يف امتالك قدر كبري من املفردات

واستشهاده بكثري من اآلايت القرآنية  ،من املشاركة الفّعالة يف احلوار والكتابة علمية ولفظية اليت متّكنه
س على هذه الثروة أيضاً تتأسّ  كما هو معروف أّن املسامهة يف البحث العلمي  واألحاديث النبوية الشريفة؛

             (2).اللغوية

سالمة  فاظ علىاحلبية يف دور املعاجم العر  "ور حسني مهتدي يف مقالته املسّمىقد أشار الدكتو      
اك يف إدر  مهتاعدسم منلم ة العلدى طلب آاثر املعجم الوسيط وغريه من املعاجم العربية من "اللغة العربية

 أشياء كثرية منها:

                                                            

بتصرف 39-38ص/  3ط/، ، جممع اللغة العربية موجز عن اترخيه وإجنازاتهالدكتور حممود حافظينظر:   (1)  
  (2) 14م( /1986)دار البيضاء  1، ط/ج حتليلية جديدةذ املعجم العريب مناينظر الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري،  
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ياقها حبسب س عانيهامدلوالت الكلمة واختالف ماكتساب ثروة لغوية كّبى؛ السيما عند تعّدد  -1
حلضارية الب احلياة البية مطلى تعوذلك دليل على سعة ومشول اللغة العربية، وأهّنا لغة حّية لديها القدرة 

                          لة ابلشكل، ومعرفة نطقها الصحيح.              ضبط الكلمات املعطّ  -2
                                   .                 اشتقاقات الكلمة وتصريفاهتا ومجوعها ومصادرها فهم -3
                               فهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة، والقطع النثرية الغامضة.       -4
      بة.وتبيني الكلمات الدخيلة واملعرّ  واللحن تنقيح اللغة العربية عن اخلطأ -5

فقد حاول مئات املفردات، حنو القدامى لوضع بعض املسّميات اللغة العربية نظراً إىل ما بّذله علماء و     
وغريه من املعاجم املعجم الوسيط  يفاستحداث ألفاظ للمخرتعات احلديثة  يفاجملمع املعاصرون السيما 

عن طريق الوضع أو التعريب أو النحت أو االشتقاق مع احملافظة مّتسعاً للتعبري عن الكلمات اجلديدة 
، اليت جيب أن تغّذى فتح أبواب هنضة لغوية جديدة، وحماولة على األصول العربية وقواعدها وأبنيتها

مستوعبة كّل حاجات  تستطيع املعاجم أن جتعل اللغة العرببة حىتّ ، وغريها حياء والوضع والتعريبابإل
، ولتكون هنضتها اللغوية الصحيحة أيضاً جيب أن يف مفرداهتا كون يف هذا السبيل غنيةالعصر احلاضر فت

   (1)ليف والطبع والنشر.تصحب بنهضة أكّب يف التأ

 

 

 

                                                            

بعة للمؤمتر ا يف اجللسة الرالة قّدمه، مقايةدور املعاجم العربية يف احلفاظ على سالمة اللغة العربينظر: الدكتور حسني مقتدي،  (1)
ب رئيس اشد آل مكتوم انئمد بن ر حمالشيخ  العربية اليت أقيمت يف ديب ملّدة ثالثة أاّيم، حتت رعاية صاحب السموالدويل الثاين للغة 

 م2013 -شهر مايو -07فق ه املوا1434 -شهر مجادى اآلخر -27الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب رعاه هللا، بتاريخ 
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                                                الدراسة التطبيقية للمادة اللغوية املختارة من املعجم الوسيط
قد أورد فيه و ، إلجراء هذه الدراسة على منوذج من بعض املواد املختارة يف املعجم الوسيط شتمل اجلدولا

 الكلمة ومعناها. الباحث

 ( وحتليلهامناذج بعض املواد اللغوية )الدخيلة(1جدول رقم )   

 الرقم الكلمة  معناها
 1 اإلبليز الطني الذي خيّلفه هنر النيل على وجه األرض بعد ذهابه

 2 األجنة أداة من احلديد الصُّلب تستعمل يف كسر األجسام الصُّلب 
 3 اإلردواز إىل الزرقة أو احلضرةحجر صلصايل، ذو لون أدكن يضرب 

 4 األرغول مزمار ذو قصبتني مثّقبتني إحدامها أطول من األخرى. مجعه: أراغل
 5 اآلريُّ  جنس جتمعه بعض اخلصائص اللغوية واجلنسية، بعضه يف اهلند وإيران

 6 اإلسفنج املصريةالبحار ذو مسام واسعة، يوجد يف  اجلسم رخو حيوان حبرّي نبايت
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 7 اإلسفني وتد يستعمل يف أغراض كثرية، منها ربط جسم آبخر .
 8 اإلسكارية مرض ينشأ من وجود دود اإلسكارس يف األمعاء وغريها

 9 أمسنجون اللون األزراق اخلفيف، والنسبة إليه : أمسنجوين
 10 األنشوجة جنس صغار السمك من فصيلة الصابوغيات، حيفظ ويباع معّلباً 

 11 األنيميا وخفقان وب، أو خيتّل تركيبه، ويصحبه شحالدم مرض ينقص فيه
 12 البيانال آل ة موسيقية حيمله ا مغن جوال على ظ هره ويديرها ب ي د ه  

 13 الّبستاتة غّدة حتيط بعنق املثانة
 14 الّبش حصري صغري من سعف النخل، جيلس عليه

 15 البريق راية أو علم
 

 ( وحتليلهااملواد اللغوية )املشتّقة مناذج بعض( 2جدول رقم )   

 الرقم الكلمة معناها
 1 األاببة داء يصيب الغريب، وهو شّدة حنينه إىل وطنه

 2 أّجج . واملاء: جعله أجاجاً النار: أهلبها. وبينهم الشّر: أوقده وأاثره
 3 األرجون عنصر غازي عدمي اللون والرائحة، يوجد يف اهلواء بنسبة قليلة

 4 األرستقراطية أو طبقة متثّل األقلية املمتازةحكومة 
 5 األرمادا امليالدي األسطول اإلسباين الذي هزمه اإلجنليز يف القرن السادس عشر

 6 اإلران الثور الوحشي، يطلق على الذكر من الفصيلة البقرية، وهو من العواشب
 7 املئزاب قناة أو أنبوبة يصرف هبا املاء من سطح بناء أ وموضع عال

 8 اهلريوين من املورفني ُمْشت قّ مركب خمدر 
قُبور املصريني  اْلك ت اب ة املصرية اْلق د مي ة احملفورة يفأو  النقش اْلُمق ّدس

 ومعابدهم و غري ذ ل ك من تراثهم القدماء
 9 هريوغليفي
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 10 السكر ي اْلب  ْول السكر ي مرض يْظهر ف يه  سكر اْلع ن ب يف  اْلب  ْول
ْنُه أ نْ و اع متناظرة و الن َّْوع  محض الطرطريك و ُهو  محض عضوي تُوجد م 

اء والكحول
 
 .العادي بلوراته شفافة يذوب يف  امل

 11 الطراطري

 12 املؤسسة كّل تنظيم يرمي إىل اإلنتاج أو املبادلة للحصول على الربح
ومعرفة جهاز استعمله املتقّدمون يف تعيني ارتفاعات األجرام السماوية 

 الوقت واجلهات واألصلية
 13 اإلسطرالب

 14 األسيتون سائل طّيار عدمي اللون، له رائحة مميزة
عنصر غازي من عناصر اهلواء، عدمي اللون والطعم والرائحة، ويذوب 

 بنسبة ضئيلة يف املاء، وهو الزم للتنّفس للحيوان والنبات
 15 األكسيجني

 

 ( وحتليلهادثةاللغوية )احمل مناذج بعض املواد( 3جدول رقم ) 

 الرقم الكلمة معىن الكلمة
املنسوب إىل األدب. يقال: قيمة أدبية: تقدير معنوّي غري مادّي؛ ومنه: 

 مركز أديّب، وشجاعة أدبّية، وكسب أديّب، وموت أديبّ 
 1 األديب

 2 الّبيدإذن  ورقة مالية تتعامل هبا مصلحة الّبيد يف مبالغ ال تتجاوز جنيهاً واحداً 
 3 استأنف استأنف الشيء ائتنفه. واحلكم: طلب إعادة النظر فيه

 4 البدال رافعة تعاجل ابلقدم، لتحريك رحى أو خمرطة أو درّاجة، 
 5 الباردة  يطلق على حرب الدعاية والكالم، دون سالح مادي
 6 بّرر يقال: بّرر عمله: زّكاه، وذكر من األسباب ما يبيحه

 7 املّبّة موضع الّّب، كامللجإ واملستشفى، مصدر ميميّ 
 8 برشم وجم وأظهر احلزن، أو أدام النظر وأحّده

 9 ب  ر ق   يقال: أبرقت السماء برقت، أو برق فالن: أصابه ضوء الّبق
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 10 بّسط يقال: بّسط الشيء: نشره. وجعله بسيطاً ال تعقيد فيه
مُ  يقال: مبسم الثغر: أنبوبة من خشب أو معدن أو حنومها،   11 املْبس 

 12 التبشري الدعوة إىل الدين
 13 بّطط اجّتر يف البّط وتعب إىل درجة اإلعياء. والعجني: بسطه ومّده

 14 العائلية صحيفة يسّجل فيها أمساء العائلة، ابعرتاف رمسي
 15 بّطل يقال: بّطل العامل: عطّله أو قطّعه

 

 

 

 ( وحتليلهابعض املواد اللغوية )املعّربة مناذج( 4جدول )

 الرقم الكلمة أصل اللغة معناها
 1 البيمارستان ُمعربف ارسي  املستشفى

ا  آل ة موسيقية هل  ا أ ص اب ع بيض وسود ينقر ع ل ي ْه 
 ابألانمل

 2 اْلب  ي ان ُمعربفارسي 

 3 اجْلالب ُمعربف ارسي  م اء اْلوْرد
 4 اجللماق ُمعربف ارسي  م ا عصبت ب ه  اْلقوس من العصب

 5 الرتزي فارسي معّرب اخلياط
 6 اجللمق فارسي معّرب القباء
 7 اجلوخة فارسي معّرب احلفرة

 8 الزنديق فارسي معّرب من يُؤمن ابلزندقة
 9 الطرنشول بُمعر التيين  ن  ب ات من الفصيلة املركبة تتجه نورته إ ىل  الشَّْمس
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وه يغسل ف يه   ء ك ب ري مستدير من حُن اس أ و حن   10 الطست التيين معّرب إ ان 
 11 الطالسان فارسي معرب ضرب من األوشحة يلبس على اْلك تف

 12 العنّب فارسي معّرب م ادَّة صلبة ال  طعم هل  ا و ال  ريح إ الَّ إ ذا سحقت أ و أحرقت
 13 فهرسال فارسي معّرب مرتب ة بنظام مع نياْلكتاب جتمع ف يه  أ مس اء اْلكتب 

 14 الكعك فارسي معّرب خبز يْعمل من الدَّق يق و السكر و السمن ويسوى مستديرا
 15 الونج فارسي معّرب ضرب من املعازف

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة البحث

 حيتوي على

خالصة البحث    
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نتائج البحث ومناقشتها   

توصيات ومقرتحات   

 

 

 

 

 

 خالصة البحث

الذي بعنوان " طرائق إمناء  ،الباحث إىل هناية هذا البحث املتوضع قد وصل هللا ونعمته فبعون    
" دراسة وصفية، فقد قام الباحث بدراسة بعض العوامل اللغوية مفردات اللغة العربية يف املعجم الوسيط

 ني:                   جانباليت تسهم يف تنمية مفردات اللغة الواردة يف املعجم الوسيط؛ وذلك من خالل 
يف املعجم الوسيط وغريها.       األول: جانب نظري، حيث أشار الباحث بعض العوامل اللغوية الواردة

 .لغواي حتليالالثاين: جانب وصفي، حيث قام الباحث بتحليل العوامل الواردة يف املعجم الوسيط 

يف الفصل األول والثاين ابحلديث عن أساسيات البحث الذي حيتوي على أهداف البحث  ابتدأ الباحث
إىل توضيح العوامل اللغوية ودور املعجم ومشكلة البحث ومنهج البحث وغريه، حيث يهدف البحث 

 ذلك إجابة على األسئلة اليت عرض الباحثو لدى طلبة العلم،  الوسيط واجملمع يف تنمية مفردات اللغة
قد و .انتهج الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي لتناسبه مع طبيعة هذا البحث. و شكالية البحثمن إ
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على جانب النظري حيث تناول بعض العوامل اللغوية الواردة يف املعجم  يف الفصل الثالثرّكز الباحث 
ريها. ومن جانب الوسيط وهي املعرب والدخيل والنحت واالشتقاق مّث تطّرق إىل القياس واالرجتال وغ

املعجم  يف تنمية اللغة، وأخريًا تعريفجنازاته ة جممع اللغة العربية ابلقاهرة وإآخر فقد ذكر الباحث نشأ
 الوسيبط ومنهج اجملمع فيه.                                          

عن  حتقيق أهداف البحث وهي عبارة حنو بعرض املعلومات املتعّلقةويف الفصل الرابع قام الباحث      
 .واملعجم الوسيط يف تنمية مفردات اللغة العربية امل اللغوية وجممع اللغة العربيةتوضيح دور كّل من العو 

اليت توّصل الباحث إليها ابخلامتة اليت حتتوي على خالصة البحث ونتائج البحث  الباحث وختم     
  يات واملقرتحات والفهارس.ومناقشتها، مثّ التوصخالل هذا البحث 

 

 نتائج البحث ومناقشته

 ىل جمموعة من النتائج،إ - هبعون هللا ومنّ  - توصّل الباحثفقد بعد هذه اجلولة العلمية املتواضعة،     
 ميكن إمجال أمّهها يف النقاط التالية:

يف حقل الدراسات اللغوية، جمهودات فّعالة على دور جممع اللغة العربية ابلقاهرة من : وقوف الباحث الً أو 
من أقدم تلك اجملامع  حيث يُعّد جممع اللغة العربية ابلقاهرة وخاصة يف جمال صناعة املعجم اللغوي العريب،

اليت خدمت اللغة العربية بكل قّوها؛ لتسري مع العصر احلديث يف تطوراته احلضارية واللغوية، ألن اللغة 
 أدائه التواصلية  كما أراد أن يعّّب عما يف ضمريه؛ هلذا رأينا تنعكس على الفكر اإلنساين، وخصوصا يف

 .جييز أشياء يف اللغة العربية ما كانت جائزة عند مجهور اللغويني القدامى جملمعا
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اطّلع الباحث على أمهية طرائق إمناء مفردات اللغة العربية يف املعجم الوسيط وهي املعّرب والدخيل  :اثنياً  
فلذلك قام  العلم،وسيلة ممتازة لتزويد طلبة  إثراء مفردات اللغة العربية، وتعتّب يف واالشتقاق،والنحت 

العلماء بتوحيد هذا العلم من كّل جوانبه ملا فيه من األمهية الكّبى. ليكون اإلدراك أوسع، والفهم أمشل، 
            وحىّت اليكون هناك أي خلل أو اضطراب يف تطّور اللغة العربية

وسائل  و من خصائص ومزااي كثرياً   جتمعاو  ،وحديثها قدميهاالعربية  ابللغة اهتمإن املعجم الوسيط : اثلثاً  
ووضع الرموز لتوضيح الكلمات املعرّبة  لتوضيحية،احتوي على أنواع عديدة من األمثلة او  التجديد،

واألمثال العربية،  النبوية، واألشعار حاديثة وغريها، واآلايت القرآنية، واألوالدخيلة واملشتّقة واحملدث
، لتقريب مفهومها للقارئ، خاصة للمتعّلمني الذين والرتاكيب البالغية املأثورة عن فصحاء الكتاب

، ةاجلاف كثري من األلفاظ الوحشيةإمهال ال كما متّ ،يريدون التعّرف على كّل كلمة مسعوها وطرق استعماهلا
 احلاجة إليها.لعدم   هجرها االستعمالأو اليت

 التوصيات واملقرتحات

 تية:ميكن إمجال أمّهها يف النقاط اآلالتوصيات 

وسيط . زايدة االهتمام بدراسة العوامل أو الظواهر اللغوية يف املعاجم العربية بصفة عامة ويف املعجم ال1
 بصفة خاصة. 

بصفة عامة واملعجم الوسيط بصفة خاصة، ومراعاهتا يف  . االستفادة من النقد املوّجه إىل املعاجم العربية2
                    طبعتها اجلديدة.                                                                    

 بعقد املؤمترات والندوات وفتح جمال البحث اخلاصة ابملعاجم.. زايدة االهتمام 3
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                                                            يف هذا اجملال قائاًل:  الباحثنيعلى الباحث قرتح ي املقرتحات  
؛ كونه يتعّلق ابللغات الوسيط مهّم جداً ّن موضوع طرائق إمناء مفردات اللغة العربية يف املعجم إ. 1

حىّت يتقن أبناء كل لغة هذه اللغة   دراسة لغوية عميقة وحتليل دقيق؛إىلمستمرّة البشرية، وهلذا هو حباجة 
 الشريفة.

يف املعجم الكبري  إىل دراستهحباجة هو طرائق تنمية مفردات اللغة العربية مفيد، فلذا وإّن موضوع  .2
 ألنّه يعطي الباحث فوائد مجّة الحصر هلا.                                          واملعجم الوجيز؛

، ، على كثرة ما كتب فيه من حبوث ودراساتبصفة عامة واسع رحب اللغوية العوامل. يعّد موضوع 3
جنازه من جهد، مازال موضوعًا تتضارب فيه اآلراء وتتباين النزعات، وابلتايل فهو يف إالعلماء وما بّذل 

 أوالباحث ه وما بّذل .الوصول إىل حّل هذا االختالف اليت تساعد يفحباجة مستمرّة إىل معاجلات جادة 
تخصصني يف هذا اجملال ويعّز به ه من جهود فهو مقّل جّداً. داعيًا هللا تعاىل جّل وعال أن ينفع به املمقد

 اللغويني وجيعله من حسن أعمال الباحثني. آمني

، وما أخطأت فيه، فميّن ومن الشيطان وما توفيقي إالّ فمن هللا تعاىل فهو نعمة يل وأخرياً، ما ُوفقت فيه
 .عليه فليتوّكل املتوّكلون، وصّلى هللا على سّيدان حممد وعلى آله وصحبه وسّلمتوكلت، و ه ابهلل علي
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 الفهارس

 حيتوي على

 فهرس اآلايت

 فهرس األحاديث

 

 

 

 

 

 فهرس اآلايت

مكان 
 ورودها

 التسلسل اآلية الكرمية/ طرفها سورة رقم اآلية

 .1 ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے يوسف 42 23
 .2 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ فصلت  2 23
 .3 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ شعراء 3 29

 فصلت 149 4
 .4 ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ 
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 النبويةاألحاديث فهرس 

 التسلسل طرف احلديث مكان وروده
 1 الشيب تعرب عن نفسها  21    
 2 يف القرآن من كّل لسان  23
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