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صور من األلفاظ المعربة والدخيلة في معحم العين للخليل بن أحمد الفاراهيدي
دراسة تحليلية
اعداد:
بلُّو حسني 1
حمارض بلكية الرتبيةَ ،م ُرو والية زمفرا
وبالل محمد 2
طالب املاجس تري بقسم اللغة العربية ،جامعة عامثن بن فودي ،صكتو.
ملخص:
هذه املقاةل املعنونة بـــــ" صـور مـن ا أللفـاظ املعربـة وادلخـيةل يف معحـم العـني للخليـل بـن أأمحـد الفاراهيـدي دراسـة
حتليلية" تسعى اىل دراسة لصور من ظاهريت املعرب وادلخيل يف معجم العني ،حيث تناولت املقاةل :املقدمـة و نبـذة
اترخية عن املؤلـ والتعريـ ململعجـم و مفهـوم املعـرب وادلخيـل والفـرهن بعـ عنـد اللغـويني القـداو وامـدثني ،و
ضوابط المتيزي بني ا أللفاظ املعربة وادلخيةل والعربية ،مث دراسة تطبيقية لصور من املعـرب وادلخيـل الـواردة يف معجـم
العني ،مث رسد الهـوام واملراجـ  ،ومـن النتـايت الـل توصـلت الاـا املقـاةل :أأن املعـرب دلتلـ عـن ادلخيـل يف رأأي
امدثني بعامن القداو يطلقون عـ املعـرب دخـيال .و ـذد أأدرملـت املقـاةل أأن معجـم العـني أأول معجـم نبـه بظـاهريت
املعرب وادلخيل حيث وردت فيه أأ رث من مخسني لفاظا معربة ودخيةل.
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Abstract
This paper titled Some Arabize and Alien words in "Al- Ain" the Dictionary written by Al-Khalil Bin Ahmad
Al- Farahidy, highlights on the critical annalistic studies of these forms of Arabize and Alien words. The
paper consist of introduction, biography of the author, about the dictionary, the meaning of Al-Mu’arrab and
Al-Dakhil and differences between them, based on the views of the Classical and Contemporary Linguists,
the rules guiding the differences between Arabize and Aliened Arabic words, then the list of footnotes and
references. Some of the findings of the paper include: the views of the Classical Linguists on Al-Mu’arrab
and Al-Dakhil is that both are treated equally, while the Contemporary Linguists outlined the differences
between them. Moreover, the paper finds out that; Al-Mu’ujamul Ain is the first Arabic dictionary in general
and the first dictionary to mention such forms of words (Al-Mu’arrab and Al-Dakhil). And there are more
than (50) Arabised and Borrowed words in the dictionary.

املقدمة
 وجعمي،  الذي خلق بني آدم وجعلهم عمعا ا وابا مي لارعما باا باموج،الحمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين
 ت،  ووضدانبرم،اخمرف ألسمهمج وألمماامج مما االمماة الدالمة ع ممح وجماد
وباممي عمض اللزمماة ع مح عممض بم نزال ربم
َ َ
ْ
َ ُ
َ ْت َ ْ ُ َ ت
املقدسة بجا وضفظها ما الاااء لقال ت
)9: (الحجر."الذ َر َو ِإ تنا ل ُ ل َح ِابظان
ِ  " ِإنا نحا نزلها: جي عأن
مميزا ونم ر
 لابممين للهمماا ممما،  وأنممزل علا م القممرءآن بلسممان الفصمما.مذلرا

والصممفو والسممفم ع ممح املبعمماا للهمماا وابممة
 بصمملااة ع وسممفم علا م وع ممح آلم وأ ممحاب وممما عممبعه ب ضسممان إرممح لممام.  ببلزم إرممح العممرف والتجم، ُنم ِمزل إلم ج
: املقالة الاجيزو عحراي املقالة ع ح الهقاط الرالاة.الدلا
نبذو عا يخبة عا ضااو الخلاي با أضمد

-

الرعريف باملتج العين

-

د اسة نظرية عا املعرف والدخاي

-

د اسة عطباقاة عا املعرف والدخاي في متج العين

-

الخاعمة

-

نبذو عا يخبة عا ضااو خلاي با أضمد
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َْ
اْل ْ دي ،ت
َ ْ
الهحماي ْال َب ْ
ص ِمري .ولمد فمي مدلهمة عممان
ادي ،ز ِ
ها أبا عبد الرضما 1خلاي ْبا أض َمد با عمرو با عما الفر ِاه ِ
ر
ر
عممام 100ه مم ،وت ممأع بالبصممرو وعلقا م العل م بجمما علماممذا ،و ياسممر ملد سمممجا عمماخا جعلر م مممجر بجممذا اللق م  2.ع م
ع ح ض العل  ،بفزم ضلقماة العلم  ،وسممم مما عب من بما عممر وأبمي عممرو بما العمفء و َأ خل ْما َف ت
الَمخرااتيَ ،و َعا ِ م
َ
اْل ْض َمال وييممزه َ 3.
وسمم َم مهم سممبباي  ،واْل مملي ،والهاممر بمما ُع َ
مماي ،وضممماد ْبمما زيمد ،وع ممي ْبمما نصمرَ ،و َهمما ُ ْو ُن بم ُما
ِ
ِ
َ
َ
ُم ْا َسن ت
ْ
ُ
َ
َ
ْ
اله ْحا خ
ُ
يَ ،و َو ْه ُ با جرير وآخرون4.
ِ
ِ
بل م الزالممة ف ممي علممحا القا مماا واسممرخرام مس مما ي الهحمما م مما اممال الز ا ممدي" :همما ال ممذي س م الهح مما ومممد أ هاب م ،
وسمب عللم  ،وبرمق معانام  ،بلفخلامي باممي الوجماب بم ممما ْلبمي اْلسمماد بامي عخايهم .ولم ل ممزز الخلامي فممي العلممام
اللسانبة ما نحا ولزمة وعمعر بحسم بمي ومان لم د المة واسمعة بمالعلام ال مرعاة والعلمام الريايماة ،وأ مز مما همذا
وان با رعا في املاساقى والهز  ( 5علم العمروب والقابامة) .وأول مما دون متجمما فمي اللزمة " رماف العمين" ولم عد مذ
م ممأارو ال ممخي العرب ممي املس ممرعمي اان ،ول م م لف مماة أخ ممر ما ممي و ر مماف " الع ممروب " و ر مماف " ال ممااهد " و ر مماف "
الهق وال خي " و راف " الهز " و راف في العاامي.6
اممال الس مماا ي" :و ممان أعل م اله مماا وأنومماه  ،وأبا ممي اله مماا وأعق مماه " ،وا ممال محمممد ب مما س ممفم" :س مممع م ممالخها
لقالان :ل لكا للعرف عد اللحابة أنوى ما الخلاي با أضمد وال أجمم" و َو تا َق ُ ْاب ُا ض تب َ
ان7.
ِ
عافي ضم ع بالبصرو ،مرأارا بصدمة في دماي ما سا ية سهة 175هم ع ح اْل

ح8.

الرعريف باملتج العين
تسبة الكراف إرح الخلاي :أمر ضاا ي ما لدن ادامى إرح املحداين؛
اال ابا خلخان :وأ ز العلماء العا بين باللزة لقالان :إن راف العين في اللزة املنساف إرح الخلاي با أضمد لبس
عصناف  ،وإنما وان اد عرع بام و عم أوا لم وسمما ،ف " العمين " ،ام مماة بأ ملم عفمذعم الهامر بما عمماي ومما
في بقر وه م م 9.ويمكا عقسا هذ ،اا اء إرح خمسة أاسام:
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ر
أوال :الخلاي ل ل لف راف العين وال لة ل ب  .ر
ااناا :الخلاي ل لام نص رماف العمين ولكهم ماض الفكمرو فمي
ر
االامما :الخلاممي ل م لهفممرد برممألاف رمماف العممين ولكمما وممان لزيممز ،ر
ألامما عممان فممي
عألافم  .ول م لهك مروا وجمماد العممين ولاممة.
ر
خامسمما:
نلم ..ا رعمما :الخلاممي عمممي ممما رمماف العممين أ ممال  ،و عم أباابم و ممهف مممااد ،ولكمما ييممز ،ض مما املفممرداة.
الخلامي عمممي رمماف العممين بمعنم أنم ألفم و و عهم  .وهممذ ،الخفبمماة امد سممرطام متجم العممين أن لحللهمما بهفسم
عا ريق القرا ا وال ااهد الاا دو با دالة ع ح فضاة تسبة الكراف إلا .
موجمما :إن نظممرو واضممدو إرممح الطريقممة ال ممي ويممم بجمما عل م العممروب الممذي اعفممق الجماممم ع ممح أن م همما الممذي ابردع م دون
سابق ماال لردلها ع ح أن الخلاي وان نو عقلاة مبركرو
وموجا :لقد بمد العمين بانسمهاد عمأن الكرم اللزايمة اْلورمح ،بفمي اللمحافة الاانامة مما املخطماط نمر همذ ،العبما و:
"اال أبا معان عبمد ع بما عا مذ :ضمداني اللاما بما املطفمر بما نصمر بما سماا عما الخلامي بامامم مما فمي همذا الكرماف.
اال اللاا :اال الخلاي ." ...
وولمة "بامام ما في هذا الكراف" عقطم خ الرجعة ع ح القا لين بأن الخلاي عمي أول راف العين بق .
ر
أساسمما لرهظمما الكرمماف ،وهممذا الرهظمما
وموجمما :الكرمماف لبممدأ بمقدمممة مطالممة ب جمما ن ممر مخمما م الحممرو ال ممي اعخممذة
والتزعب اد اعتز الجمام بنسبر لفخلاي ،وع ح أا املعتزبين بذل .اْلزهري في راف المجذل .
وموجما :إن نظريمة املهممي واملسمرعمي فمي العمروب إ ماب إرمح ضمد بيمز اريهمجما فمي رماف العمين –ممما لمدل داللمة اا عممة
ع ح أن م لف االاهين واضد.
مههج الخلاي في متج العين

ر
إن املباد الر بساة ال ي بن عل جا الخلاي عرعبب في راف العين لمكا ضصرها إجماال في أما خمسة:
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ر
عرعببم مما أبام م ر
أوال :عبم م الخلمم مماة ر
مدلا :بق ممد عم ممهد عصم ممر الخلام ممي رببم مماة ممجل ب جم مما الخلمم مماة بحس م م مايم مماعا جا
ومعان جا.أممما الخلاممي بقممد أ أن هممذا ييممز عم ممي بالنسممبة لحصممر جماممم املفممرداة اللزايممة فممي رمماف خمما  ،و أ أن
عرعب الخلماة ضس ضروبها لخان أباد وأدق.
عبعا لفحروبها اْل لاة بق بقطم الهظر عا اْلضر الزا دو ب جا .وهذا املبدأ ظمي ر
ااناا :نظ الخلماة ر
ر
مربعما فمي ومي
مراضي عطا املتج العربي ما وا الخلاي إرح لامها هذا.
ر
ر
االامما :إن عباي م الخلممماة خاممم لهظممام الكماممة .بممماف فممي بمماف العممين الممذي عممالج با م الخلممماة امل ممرملة ع ممح ضممر
العين ناد ،اد جي الخلماة ضس الرقسا ااإي:
 -1الاهائي -2.الافثي اللحا  -3.الافثي املعري -4.اللفاف -5.الر اعي -6.الخماسني -7.املعري.
ر
ا رعما :عالجم الخلممة ومقلا ا جما فممي مايمم واضمد بمماف نامد الخلممماة:ع ف د ،ع د ف ،د ف ع ،د ع ف ،ف ع د ،ف
ر
د ع ولها لمكا أن إعالج ًّ
نظريا عح عهاان واضد بقطم الهظمر عمما نطقم بم العمرف موجما بعمف وعمما لم عهطمق بم ،
ر
ر
بالهاع اْلول سما ،الخلاي "مسرعمف" ،والهاع الااتي سما" ،مهمف" ويعر هذا الرهظا باس "الرقلاباة"
خامسا :لقد وان عرعب الخلاي هذا ت
مبنا ا ع ح أساا املخا م بقدم املاماعاة الصاعاة بحسم عمقهما فمي الحلمق،
ا م ع ممد م إر ممح الح ممرو ال ممفاية ام م اخ ممر بح ممرو العل ممة ،ونل مم .أن الخلا ممي بط مما إر ممح أن الهم ممزو أعم ممق الح ممرو
سببا في عدها يما ضرو العلة .وبطا ر
ر
مخرجا ،ولكه وجد ما إزيزها ر
الاا إرح أن الهاء عل جا ،ولكا الهاء مما يمي
إال إ سال الهااء خا م الحلق .ولذا وجد أن العين أ فح ضرو الحلق للبدء بجا.
د اسة نظرية عا املعرف والدخاي
أوال :املعرف :في اللزة؛ ولمة املعرف ما مادو (ع ف) املزيد بالهمزو والراعاف ،و مسرعرف :مزيد بمافة :الرحايمي
ر َ
ر
خر
َ
ابا10.
إعر ا ،واسرعر اا اسرعرابا :أي َ ا ُ وا أعر
إرح ضال العرف و باعمج ُ ،لقال :إعرف
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اممال ابمما مهظمما فممي لسممان العممرف ":وإعري م االسم اْل جلممي أن عرفمما ،ب م العممرف ع ممح موجاجهمما ،عقممال عر ر م العممرف
وأعر ر ألاا ،و الراري لرضح ما همذا املفهمام اللزماي أن االسم إنا ومان أ جماما عر رم العمرف وبمق ريقمة فمهما،
وبق ااانين

لزمجا11.

وأممما فممي اال ممطف  :ومممم ممزو إعريفمماة هممذا املصممطفح عهممد القممدامى واملحممداين ل م لاجممد با م اخرفبمماة عاممدو ،بممي
إنما ب جا عاسم وعدااق ما هذا إرح ناك:
بأ مي السسممماة اال مطفضاة عهممد القمدامى " إعريم " بمأول ممما سمما" ،إعمراف" هما سممبباي فمي االم " :بماف ممما أعممرف
م مما اْل جما ممة ...وج مماء بام م  :اعلم م أمجم م مم مما زي ممزون م مما الح ممرو اْل جما ممة م مما ل ممبس م مما ض ممروبه البر ممة ،بر م مما
ألحقا ،ببهاء فمه  ،و ما ل لفحقا12"،باقال ضانئذ " املعرف"
عربم الزمخ ممري بقالم " :إن معنم الرعريم أن لاعمي عر امما بالرصمر بام وإزايممز ،عما موجاجم وإجرا م ع ممح وجم
انعراف13.

بم مما ه ممذلا الرع ممريفين عااب ممق ف ممي أن الخلم ممة املع ممرف ي ممي ال ممي عص ممرب ب ج مما العر ا ممة وألحقمج مما بألفاظه مما ،وه ممذا أض ممد
َ
عر ي الرعري ,
ولخص الجاالاقي بقال  :ما عخلم ب العرف مما الكمفم اْل جلمي ونطمق بم القمرآن املاامد ،وو د فمي أخبما الرسمال
ح ع علا وسل  ،واللحابة والرا عين ،ون رع العرف في أععا

ها"14.

بفام امماتي ال ممر ين ،ممر بجممذا وناك الجمماهري فممي اال م  " :وض م لطلممق ع ممح اللفممت املعممرف معر مما ،ال بممد أن لرممابر
با عر ان وهما أوال  :أن لخان اللفت املهقال مما اْل جمامة إرمح العر امة امد جمر علام إزايمز فمي البهماء وااناما  :أن
لخان اللفت اد نقي إرح العر اة في عصر االسس هاد ،نل .بأن لرد في القرآن الكري أو الحدلا الهباي ال مريف أو
فم العرف الذلا لحرج بكفمه

"15.
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َْ
َ
ْ
َ
اممال ابمما أبممي المماضأ :اعلم أمج م ايمزا َممما لاتز ممان ع ممح إ ْز ِايممز اْل ْسم َمماء اْل جماممة ِإنا اسممرعملاها بابممدلان ال ُح م ُرو
َ
ََ
َ
َ
ت َ
ُ
َت
ال ِ مي لبسم ممما ضمروبه ِإرممح أاربجمما مخرجما َو ُ َممما أبممدلاا َمما عممد مخرجم أ ْلاما وانبممدال الزم ِلممئف لمدخلاا ِفممي فمهم
َ
ْ
ََْ ََ َ تْ
ََْ َْ
َمما َلم ْمب َ
الرز ِايممز لخمان ب بممدال ضممر ممما
س ممما ضمروبه َو ُ َممما ييممزوا البهمماء مما الكممفم الفا ِ ِسممني ِإرممح أبنامة العممرف وهممذا
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ض ممر َأو زَي م َمادو ض ممر َأو ُن ْق َ
صم ممان ض ممر أو ِإ ْب م َمدال َض َر م ممة بحر ممة أو إس ممخان مرح ممرك أو ع ْح ِريم ممَ .س مما ا َو ُ َم مما عروم مماا
ِ
ْ
َ
ال َح م ْمر ع ممح ضال م ل م زي ممزو 16.،ب مماملعرف إنا ه مما إدخ ممال اْللف مماى اْل جما ممة إر ممح اللز ممة العر ا ممة ع ممح نح مما لف م م ممم
خصا ص اللزة العر اة.
الفرق بين املعرف والدخاي واملالد:

(بعاممي) وجمعم ُد َخم ُ
مفء :لممأإي ع ممح
المدخاي فممي اللزممة :ممما ممادو (د ث ل) ،افثممي ممحا ممما بماف نصممر.مفرد ع ممح وزن ِ
َْ
اعي 18وييزهما.
عدو معان ،واملبالزة 17.و الصفة امل بجة باس الف ِ
وأما فمي اال مطف  :بقمد ضماول اللزايمان القمدامى ومحمداان فمي عحدلمد ،ممم مما ببهم و مين املعمرف مما الس ماب ،.لكما
املحققين موج بالزاا الردااق ض ميزوا باوجما وض ببه و ين املالد:

َ
ََ ْ
اال أبا بكر محمد با الحسا با د يد اْلزدي الدخاي :وي ولمة أدخل ِفي فم ال َع َرف َول ْب َس ِم ْه

ُ "19.

ت ُ
ُ
دخل م فممي ممفم العممرف
وممما املعا ممريا د .أضمممد مخرمما عبممد الحماممد عمممر ضامما لقممال :الممدخاي :وم خمي ولمممة
أجهباممة أ ِ
دون إزايز ب جا ولبس مه  ،والرلفان اْل َجين".20
بهما إنا ألفماى أ جمامة فممي اللزمة العر امة لم لطمرأ عل جما إزايمز مماإي أو بهمائي" ع مح عمرط أن لخممان نلم .ممما ُلحممرج
بكفمه  .وأما املالد بها ع ح نهج املعرف أو الدخاي لكه ما عد عصر االسس مهاد ،أو ممما ال لحمرج بكفمهم ْلمجم
ييز عرف خلص.
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وههاك ما أ لق ع ح املعرف الدخاي مما القمدامى والخلامي ،وانم لفمت أجهلمي دخمي العر امة ،وخامم لرزيمزاة وبمق
يااب العر اة ،في ضين أن ال لمكا إ فق لفت الدخاي ع ح املعرف وان المدخاي ييمز معمرف واسمرعمي مما نقمي
ما لزر اْل ي.
ويبممدو الفممرق بممين املعممرف والممدخاي همما أن الممدخاي أع م ممما املعممرف ،باطلممق ع ممح وممي ممما دخممي فممي اللزممة العر اممة ممما
اللزمماة اْل جماممة سممااء أوممان نلمم .فممي عصممر االسس ممهاد أم عممد ،وسممااء خاممم عهممد الرعري م ل بناممة العر اممة أم ل م
لخام .
أسباف الرعري وعفماع :
ههمماك ألف مماى أ جماممة اي ممزو وان م العممرف ف ممي ضاج ممة إرممح اس ممرعمالها لرحقممق بج مما أيراي ممها ،بايممطرها نل مم .لرعريبج مما
وموج مما  :ألف مماى اْلوات ممي و ممانبريق والطس م والخ مماان والقص ممعة والج ممرو ،وألف مماى املف ممس والفه مم .وال ممدلق والس ممهدا
والدلبام ،وما الجااهر  :الفيزوزم والبلا  ،وما الطا املسرعمي  :الخابا  ،العه ز ،القرنفي ،املس....
وموجا أن العرف إسرعمي أضاانا ألفاى الحاا و في فمها ،مما ايطرها السرعمال عض اْللفاى ،ممما هما أ جلمي
ول م مرادباع م فممي العر اممة ،والدع م ويممي اللممحراء ،أيممف إرممح نلمم .إ جممابج بخفممة عممض اْللفمماى اْل جماممة ال ممي
س مما عاا ف ممي إعريبج مما ،ض م م أن ه ممذا اله مماع الخفا ممف م مما اْللف مماى و ممان لح ممي أضاان مما مخ ممان اْللف مماى العر ا ممة اْل ممالة
املرادب ممة له مما ،وم مما نل مم .الر مماة ال ممذي و ممان س ممل الفر مماد والااس مممين املس ممل بالعر ا ممة السمس ممق .ه ممذا ويي ممز ،م مما
أسباف الرعري .
وموجما أن الطباعمة فمي الجزيمرو العر اممة وانم محمدودو العطماء مما اْلزهمما واْلو اد واْل اما  ،براام نفمس العربمي إل جمما
ماي :نرجس ،جلها  ،لاسمين ،آا وييزها
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ُ
وموج مما أن الببئ ممة لم م عك مما إس ممم ب ع ممادو اْلبنا ممة لقل ممة اس ممرقرا العرب ممي ف ممي مهطق ممة واض ممدو بص مما و مس ممرمرو ،ون ممد و
اللممخا ال ممي عبنم بجمما ،والممة ممخاء اْلمطمما والاهممابام واْلمجمما ال ممي عدبعم إرممح البهمماء .وضممين ايممطر الهعمممان إرممح بهمماء
اصمر اسممرعان سممهما الرومممي ،و ممذل .بعممي العممرف ضممين أ ادوا إعممادو بهمماء الكعبممة ،باسممرعاناا سممفاهة ع ممح عمما
ُجم ممدو ،ووم ممان عل جم مما بهم ممااون الرومم ممي .بخم ممان مم مما البم ممدلةي أن ُلقتم ممزب عم ممض أسم ممماء اْلبنام ممة مام ممي :القهطم ممرو ،وال ُ م ممزم،
والسدلر ،وانلاان وييزها.
وموجا مفرداة اضراجاا إل جا في د انسفم ،بعر اا ما اضراجاا إلا  ،ماي :محراف وخهدق وييزها.
وموجمما السمملم ال ممي وان م عفممد مممم مسممماا جا إرممح أسممااق العممرف وممالقز ،واملسمم ،.والخممابا  ،والفلفممي ،والقرنفممي وان م
عبقى بين العرف مم مسماا جا.
وموجمما املتممزجمين ايممطروا فممي عرجممما ج إرممح اسممرخدام عممض املفممرداة واملصممطفحاة مممما ل م لاممدوا لهمما مرادبمما أو ل م
عربمماا عرجمر م  ،وسممرعان ممما سممر اسممرخدام هممذ ،املفممرداة املعر ممة بممين الخا ممة والعامممة ،ماممي :ماسمماقا ،اممانان،
دسرا  ،بلسفة

وييزها21.

يااب معربة املعرف والدخاي:
لرمايز املعرف والدخاي عا ييزهما ما فم العرف يااب  ،أهمها ما ل ي:
الهقي :بلقد اعرن علماء اللزة بجمذ ،الطا فمة مما الخلمماة اهرمامما بالزما وأعما وا إرمح جممجما و بهماا أ ملها وداللمجما
في لزا جا وما آل علا عد الرعري ما ضاا البهاء والداللة.
ا رف الحرو  :لمكا معربة املعرف با رف ضروب  ،هذا ا رف ع ح ناعين:
الهمماع اْلول :ضممرو ل م عارمممم ف ممي ولمممة عر ا ممة البرممة ،ماممي :الج مما والقمما ف ممي ولمممة ،ممالجاق والقممبج واْلج مماق ،و
الصاد والجا في ولمة ،مالصهاة والجص ،وييزهما

ايز22.
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الهاع الااتي :ضرو عارمم في فم العرف ييز أمجا علتزم عرعببا خا ا في عألافها ،وو ودها في ولمة زيمز همذا التزعبم
ْ
لممدل ع ممح أمجمما معر ممة ،ماممي :الهممان وال مراء ممما اممال ابمما د يممد :لممبس فممي ممفم العممرف نممان سمما هة عممدها اء ،مم"ا ز"
ْ
و"زنر" .والزاي عد الدال .اال الجاالاقي :لبس في العرف الزاي عد الدال ،مالههداز واملههدز .وييزها ايز23.
الخ ممروم ع مما أوزان العر ا ممة :لق ممد يي ممزة الع ممرف به مماء الخلم مماة الدخال ممة لرااب ممق اْلبنا ممة العر ا ممة إال أن اي مزا م مما
َ َ َ
الخلمماة لم لكمما ممما املمكمما إخاماعها لم وزان العر اممة بتزواهمما فممي ضالهما ،ماممي :خراسممان وا ْب ممفا ِم .وممما اْلوزان
ييز العر اة ( :باعاي :ااباي وهاباي) و ( ُبعاليُ :سرادق و ُ
جاالق) وييز نل24..
ممزو ال لز مماة :عا ممد لكاي ممز م مما املعر مماة أ ممز م مما لز ممة (لهج ممة) ا ممالاا :برن ممد وبرن ممد ،وا ممالاا :ماخا ا ممي وماخ ممال ماخا ممي
وماكئي .لرجم هذا إرح أن ف ما القبا ي سل .مسلك في الرعري  ،بااابق ييز ،عا و ويخالف عا و أخر
بقدان اْل ي في العر اة :املعرف دخاي في العر اة ،بلبس ل أ ي

25.

رق مه  ،أما في لزر اْل لاة ل أ ي

رق

مه  ،باْلباي بمعن الراه ال لم بصلة إرح انبي.
د اسة نطباقاة لهمانم ما املعرف والدخاي في متج العين
ُ َ
ٌ
مايم ُل ْن َس ُ إلا الا ُ
شني 26.
باطا ُاء:
بر  :ال زب  :مع تر ٌف ،وها ما مفيي التج  .وال ِ ْزط ِ
بردم :ال َ ُ
زدم :ت
الس ُلي

دخاي27.

َْ ُ
برق :ال زق دخاي في العر اة ،ويامم ع ح ِ

براان28.

بق م  :الم َمب تق ُ  :رممجرو ،وهمما ممب لصممب ب م  ،وإنممما علمهمما أن م دخاممي ْلن م لممبس للعممرف ولمممة ع ممح بهمماء بعممي .ولمما وان م
عر اة البهاء لاجد لها
بهجُ :
البهج ما اْلدوية،

نظيز29.
معرف30.
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ر ُ َ
خاي ،ويقالٌ :
ايز الح َاي]َ .
بهدَ :
ايز ُ
الب ُهاد [أي ُ
بفن ُ
الب ْه ُد َد ٌ
والب ْه ُد ألاا و خي َعل ما اْلعفم للقا
ِ ِ
البهاد ُو والد ابهة َدخاي ،ه خ
بهد َ :
الراا الذلا للزمان

املعادن32.

ٌ
َْ َ خ
دخاي في
انبي :ما لخان بين العر ا ِة والكرماناة «، »4
بجا :البجا ِتي ما ِ
جز ُ :
الجزا في ال ِ راء والبام دخاي ،وها بالحدا بف اي
ُت
الج تل ُ
ُ
سان :دخاي ،وها بالفا ساة ول

د31.

الكفم33.

وال وزن34.

ان35.

ُ
فه ُق :البهدق الذي لرمى ب ،
جلهق :الج ِ

دخاي36.

ر
ٌ
ََ َ
جم م م ممس :الج م م ُمام ُ
جامس م ممة :لزم م م مخان م مما
اا دخا م ممي .وعق م ممال :جم م ممس امل م مماء وجم م ممد ،وجمس م م انهال م ممة « . »1و م ممحرو ِ
ر
ُمق ِع ترو.37
جاسق :الجاسق :القصر،

دخاي38.

ُْ ُ
َ
َ َ َ
ُ َ ْ َ ٌ
ميزو ت
َ
ْلمجا َع ْح َم ُر أيُ :ع ْق َ ُر ،خ
ووي شنيء ا ْرع بقد َض َم ْرع
الح ِميزو :اْلعك خز ُ :م َع ترف ولبس َعربي ،وس ِما ض
دعا :داعا معرف ما ت
الدعا ،والد ُ
اجا مال [وها ٌ
فم عر ٌّ
اقي لبس ما فم
ِ
ت
د ز :ت
ُ
وجمع  :الد
الد زَ :د ْ ز الا ْاف ونحا ،،وها معرف،
تَ
الد كص :اس مجر بالههمد ،بلزممج  ،لبسم
د كص:
في ض ا الخلمة إال بفصي الزم والعقهقي والخفافد

39.

البادلة40.

وز41.

عر امة ،ودلامي نلم :.أنم ال للرقمي فمي ولممة عر امة ضربمان ممافن
ونحا42.،
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الدهقان :الراجر ،با سني معرف.43
ُ
ت
َ
ماعة اْلم ممر .أنعر م ب ممذاع .و جممي مممذلاع م م ٌ
مااع ال سممرطام رم ممان شممنيء واممام م ممذالام ،وأنع م ب م ،
ن ممم :الممذ ْ ُم :إعم
ِ
ِ
الباء دخاي !،معها :،أنعر .44
ر
الر َ
ٌ
ا :أ ْ َ ن ُ ت
دخاي.45
جي :أعطار َ ُ انا ،وها
َ ُ
ُ ُ ُ َ
ُ َ
بممس :الم تمرْب ُ
عا م فممي عممض]  .و م ْمبأ َ ممبس
س مه م اال ِعبمماا ،لقممال :عهقمماد مم ْمرع ِبس[ ،ومعهمماِ ،امجاممام ض ِب م وعممداخ ُي ِ
َ
و َ ٌيز أي ُم ْك َر ِ ٌز َأ ْ َجز .وا َع َب َ
اخر َل َ عا ببعض .والريباا ُم ت
عرف.46
س اْلمر أي
ِ
ندم :اْل ُ
ندم :دخاي .وها اْلدل اْلساد.47
ويامم جفة .والَجاي :حجا و واملد  ،وها َ
ُ
حجر و ينُ ،وي ت
فسر أن ُم ت
عر ٌف
الَ ِج خي :راف العهدو،
ِ

ٌ
دخاي48

السبس ،.دخاي.49
ال تم ُخر :العزيز ت
اله ُ
فس ،و ال مختز :
ِ

معرف50

ْ
ت ُ َ ٌ ٌ َْ
رم :ت
الص ْر ُم َد ٌ
وعذق ونحا.51،
خاي .والص ْرم :اطم با ِ ا لحبي ِ
ت ُ
ُ
هج العربي الذي لخان في خ
الص ُ
الص ُ
ت
الدبا ونحاها ،بأما ت
الجة :ت
ٌ
الجان ُم َع تر ٌف.52
والص
دخاي.
هج نو اْلوعا بها
الص
ِ
ُ
والقبة ،ما خ
الطا مة ،دخاي :وها بب

.53

ت ُ
ممرث :الط ْرخممة :ممماء « »4لارمممم وممالحاب الااسممم عهممد مخممرم القهمماو لارمممم ب جمما ممماء ايممز ا م لفممر موجمما إرممح امل مزا ع،
َ
دخاي ،لبس عر اة محاة .و ْرخان اس جي بلزة خراسان.54
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ْ
خ
ه ز :الط ْه ُبا  :الذي ُلل َع ُ ب  ،معرف[ ،واد اسرعمي في لفت العر اة].55
ْ
برندَ :دخاي ت
وب ِرند الساف :وعا .56
معرف ،اس ٌ للاافِ ،
برنقُ :
الفر ِانق عفب  :اْلسد  :دخاي معرف.57
َ
اْلال ُ
أ اس أ جلي .ولبس في فم العرف عين عد الم مم القا إال دخاي.58
الأ:
َ
الق ْي َزو ُ
ان :معظ العسكر والقابلة ،وها دخاي.59
ُ
رم :الك تر ُم دخاي [معرف]  ،وها شنيء للع ب  ،و ما االاا:
َ
َج :الخ ْا َ ُج [معرو ]

رق60

دخاي61

َ
ٌ
الك ْش ُ
مخان :الممدلاا ،وهما دخامميْ ،لنم لمبس فممي مفم العمرف اعاممة مخرلفمة الحمرو ع ممح بعمفل وال لخممان إال
شم::
بكسر الصد ييز َ شخان ب ن لفر [ .ب ن أعرف اايْ :ش ُ
خان ع ح بعفل.62
ِ
ُ
الخااماخ :دخاي ،وها ما اْلدم.63
ُ َُْ
خ خ ٌْ
ُ
لفخفا  ،وها معرف.64
ل :.الل ِ :.ب أضمر لصب ب جلاد البقر ِ
خ
الل خ :.ما لهح ما الجلد امللخاك

ر
د ب السخا ين في ُن ُ
صبجا ،وها معرف ألاا.65

املُ ُ
سرقة :ناع ما املفيي ،ويي املزما  ،دخاي معرف.66
ت
مهجُ :
املهج إعر ُ
ٌ
الزطة.67
اف امله،.
دخاي ،عني ِ
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ُ
نبجَ :
نبا ِ القباة ،إنا خرج ما جحرها ،دخاي .والهبج :يرف ما الاراط.68
نرجس :ال ت ُ
زجس :معرو  ،وها ت
معرف.69
ُ
ت َ
والهابقة :دخاي ،ويي بأ و املس.70.
الهاف ُق :دخاي :نافق السراويي.
ِ
الخاعمة
الحمممد هلل الممذي بهعمرم عممر الصممالحاة ،والصممفة والسممفم ع ممح خيممز ممما نطممق بالامماد ،ومممما عا ممي إلا م الباضمما
مما الهرمما ج يمي :أن املعممرف هما وممي ولمممة أ جمامة اسممرعملها العمرف برزايزهمما إرممح ويمم عربممي وزنما أو ضروبمما ،وأ لممق
علا م القممدامى لفظممي " املع ممرف" و "الممدخاي" .ولكمما املحممداين ا ممطفحاا بممأن "املعممرف" ممما ع م إزايممز ،إرممح ويممم ممفم
العممرف ،و "ال ممدخاي" :م مما اسممرعمل الع ممرف م مما ممفم التج م ب ممف إزاي ممز ،و "املالممد" :م مما لح ممق بكممفم الع ممرف ع ممد عص ممر
الروالممة .وعممرط هممذا الرعري م أن لاممري با م إبممدال أو ضممذ لااابممق ممفم الع ممرف ،وأن لخممان اللفممت اممد نقممي إر ممح
العر اة في عصر انسس هاد.
وا م ممد و د ف م ممي متجم م م الع م ممين أ م ممز م م مما خمس م ممين ( )50ولم م ممة معر م ممة ودخال م ممة ،أضاان م مما م م ممذوا و بمص م ممطفح واْلخ م ممر
بمصممطفحين .ممما أن م نمماد ا لممذ ر اللزممة اْل مملاة للخلمممة أو ل مذ ر افاممة نطقهمما ب جمما أو معهاهمما .وخراممما ع أسممأل أن
لهفم الباضا وجمام القا مين املهرمين بلزة الااد .إن سمام والقاد ع ح نل..
الهاامأ واملراجم
 -1الطهطاوي ( ضم ع) ال اخ محمد ،ت أو الهحا وعا يخ أعهر الهحاو ،عحقاق :أبي محمد عبد الرضما با محمد با إسماعاي
الهاعر :مكربة إضااء التزاا انسفمي الطبعة :اْلورح 2005م1426-هم
 -2يي مدلهة عمان ع ح عا

66:

الخلاج الفا سني
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َ
 -3الذهلي ،الإلمام ،عمس الدلا أبا عبد ع محمد با أضمد با عامان با ا ْالماز (املرافح748 :هم) سيز أعفم الهبفء الهاعر :دا
97 :

الحدلا -القاهرو الطبعة1427 :هم2006-م م\7

 -4ابا ايز أبا الفداء إسماعاي با عمر القرشني البصري ا الدم قي (املرافح774 :هم) البدالة والوجالة ،بعة دا الفكر ،عام :
 1407هم  1986 -م م\10

162 :

 -5الساا ي ،عبد الرضما با أبي بكر ،جفل الدلا(املرافح911 :هم) زاة الاعاو في بقاة اللزايين والهحاو ،املحقق :محمد أبا
الفاي إبراها الهاعر :املكربة العصرية  -لبهان  /ادا م\1

558 :

 -6نفس املرجم والصفحة.
97 :

 -7الذهلي ،املصد السابق سيز أعفم الهبفء م\7
 -8املصد السابق ،والصفحة

 -9ابا خلخان ،أبا العباا عمس الدلا أضمد با محمد با إبراها با أبي بكر ال زمخي ان ي (املرافح681 :هم) وبااة اْلعاان
وأنباء أبهاء الزمان املحقق :إضسان عباا الهاعر :دا
 -10الهروي ،جذل اللزة ،املرجم السابق ،م2/

247 :

اد – بيزوة م\2

.218 :

 -11ابا مهظا  ،محمد با مكرم با ع ح ،أبا الفاي ،جمال الدلا ابا مهظا اْلنصا ي الرويفلح انبريقى (املرافح711 :هم) ،لسان
العرف ،الهاعر :دا

اد – بيزوة ،ط 1414 - 3/هم  ،مادو ( ع. .ف) م2865/4/

 -12سبباي  ،عمرو با عامان با اه ز الحا ثي بالاالء ،أبا ر ،امللق سبباي (املرافح180 :هم) ،الكراف ،املحقق :عبد السفم محمد
ها ون ،الهاعر :مكربة الخانجي ،القاهرو ،ط 1408 ،3/هم  1988 -م م4/

.303 :

 -13الزمخ ري ،أبا القاس محماد با عمرو با أضمد ،جا ع (املرافح538 :هم) ،الك ا عا ضقا ق ياامض الر زلي ،ط- 3/
 1407هم  ،دا الكراف العربي – بيزوة ،م،3:

.507:

 -14الجاالاقي،املعرف ما الكفم اْل جلي ع ح ضرو العرف ،املرجم السابق،

.5:

 -15الجاالاقي،نفس املرجم . 14 – 13 :
 -16ابا أبي الاضأ ،عبد ع با َبري با عبد الجبا املقدسني اْل ي املصري ،أبا محمد ،ابا أبي الاضأ (املرافح582 :هم) في
الرعري واملعرف ،املحقق :د .إبراها السامرائي الهاعر :م سسة الرسالة – بيزوة

.23 :
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 -17محمد ع ي ت
السرام ،اللباف في اااعد اللزة وآالة اْلدف الهحا والصر والبفية والعروب واللزة واملاي ،مراجعة :خيز الدلا
عم ني باعا الهاعر :دا الفكر – دم ق ط 1403 ،1/هم

.53 :

 -18ابا ه ام ،عبد ع با لاسف با أضمد با عبد ع ابا لاسف ،أبا محمد ،جمال الدلا ،ابا ه ام (املرافح761 :هم)عر اطر
الهد و ي الصد  ،املحقق :محمد محي الدلا عبد الحماد الهاعر :القاهرو ،ط13831 ،11/

.227 :

 -19ابا د يد ،أبا بكر محمد با الحسا با د يد اْلزدي (املرافح321 :هم) ،جمهرو اللزة ،املحقق :مزي مهيز علبخي ،الهاعر :دا العل
للمفلين – بيزوة ،ط1987 ،1/م م.73 : 1/
 -20أضمد مخرا  ،متج اللزة العر اة املعا رو ،املرجم السابق ،م1/

.729 :

 -21عبد املااد با محمد با ع ي الزاي ،اْللفاى الدخالة وإعخالاة التزجمة اللزاية والحاا ية،2008 ،

. 32 – 31 :

 -22الجاالاقي ،املعرف ما الكفم اْل جلي ،املصد السابق ،والصفحة.
 -23الجاالاقي ،املعرف ما الكفم اْل جلي ،املصد السابق ،والصفحة.
 -24ابا أبي الاضأ،في الرعري واملعرف ،املصد السابق،

.23 :

 -25الجاالاقي ،املصد السابق،والصفحة.
 -26الخلاي ،متج العين ،م\472 : 7
 -27الخلاي ،متج العين ،م\204 : 6
 -28الخلاي ،متج العين ،م\155 : 5
 -29الخلاي،متج العين ،م\182 : 5
 -30الخلاي ،متج العين ،م\153 : 6
 -31الخلاي ،متج العين ،م\8

52 :

 -32الخلاي ،متج العين ،م\8

104 :

 -33الخلاي ،متج العين ،م\59 : 4
 -34الخلاي ،متج العين ،م\71 : 6
 -35الخلاي ،متج العين ،م\54 : 6
 -36الخلاي ،متج العين ،م\243 : 5
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 -37الخلاي ،متج العين ،م\60 : 6
 -38الخلاي ،متج العين ،م\243 : 5
 -39الخلاي ،متج العين ،م\227 : 3
 -40الخلاي ،متج العين ،م\243 : 6
 -41الخلاي ،متج العين ،م\356 : 7
 -42الخلاي ،متج العين ،م\425 : 5
 -43الخلاي ،متج العين ،م\4

110 :

 -44الخلاي ،متج العين ،م\230 : 2
 -45الخلاي ،متج العين ،م\8

269 :

 -46الخلاي ،متج العين ،م\257 : 7
 -47الخلاي ،متج العين ،م\204 : 6
 -48الخلاي ،متج العين ،م\54 : 6
 -49الخلاي ،متج العين ،م\89 : 7
 -50الخلاي ،متج العين ،م\323 : 4
 -51الخلاي ،متج العين ،م\120 : 7
 -52الخلاي ،متج العين ،م\46 : 6
 -53الخلاي ،متج العين ،م\424 : 7
 -54الخلاي ،متج العين ،م\216 : 4
 -55الخلاي ،متج العين ،م\472 : 7
 -56الخلاي ،متج العين ،م\103 : 8
 -57الخلاي ،متج العين ،م\263 : 5
 -58الخلاي ،متج العين ،م\41 : 5
 -59الخلاي ،متج العين ،م\204 : 5
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 -60الخلاي ،متج العين ،م\288 : 5
 -61الخلاي ،متج العين ،م\288 : 5
 -62الخلاي ،متج العين ،م\155 : 4
 -63الخلاي ،متج العين ،م\157 : 4
 -64الخلاي ،متج العين ،م\280 : 5
 -65الخلاي ،متج العين ،م\281 : 5
 -66الخلاي ،متج العين ،م\254 : 5
 -67الخلاي ،متج العين ،م\155 : 6
 -68الخلاي ،متج العين ،م\152 : 6
 -69الخلاي ،متج العين ،م\201 : 6
 -70الخلاي ،متج العين ،م\178 : 5

52

