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�س البحث ملخَّ

ر اللغوّي، ويظه��ر بصورة  ر ال��داليّل مظهًرا مه��امًّ من مظاه��ر التط��وُّ ُيع��دُّ التط��وُّ
واضح��ة يف األلفاظ التي تس��تعمل يف اللهجات املحليَّة، التي متي��ل بطبعها إىل االبتعاد 
ر اللغوّي   ع��ن اللغة الفصيحة، ممَّا جعل ألفاظه��ا ختضع أكثر من غريها إىل قوانني التطوُّ

الداليّل.

ويف هذه الدراس��ة، حاولنا ذكر الفاظ تس��تعمل يف هلجة مدينة احِللَّة العربيَّة، وهي 
ة،  من هلجات مدن الفرات األوس��ط العراقيَّة التي تشرك يف كثري من اخلصائص اللغويَّ

رات دالليَّة. ات وتطوُّ دة، وما جرى عليها من تغريُّ وقمنا بذكر دالالهتا املتعدِّ
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Abstract

Semantic development is an important aspect of linguistic 

development, and it appears clearly in the words that are used 

in local dialects, which by their nature tend to move away from 

the classical language, making their words subject more than 

others to the laws of semantic linguistic development.

In this study, we tried to mention the words used in the 

dialect of the Arabic city of Hilla, which is one of the dialects 

of the Iraqi middle Euphrates cities that share many linguistic 

characteristics, and we mentioned its multiple connotations, 

and the semantic changes and developments that took place 

on it.
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ر الدليّل)1) التطوُّ

ر الداليّل لأللفاظ يكشف لنا جانًبا مهامًّ من حياة اللغة، وهو أحد  إنَّ دراس��ة التطوُّ
ر اللغ��وّي، وميدانه األلفاظ ومعانيها، ومن املع��روف أنَّ معاين األلفاظ  جوان��ب التطوُّ
ودالالهتا غري ثابتة، فهي يف تغريُّ مستمر، واملعنى هو عالقة متباَدلة بني اللفظ ومدلوله، 

ويقع التغيري يف املعنى كلَّام وجد تغيري يف هذه العالقة)2(.

ر أمٌر تقتضيه احلي��اة، وهو يشء يفرضه االنتقال م��ن حاٍل إىل حال، وله  إنَّ التط��وُّ
ر االجتامعّي واالقتصادّي والعلم��ّي والصناعّي، وبام أنَّ اللغة  ة، منها التطوُّ مظاه��ر عدَّ
ر  هي الوس��يلة األفضل للتعبري عن هذه املظاهر كلِّه��ا، كان لزاًما حدوث التغريُّ والتطوُّ
ات السابقة ويعكسها، إذ »إنَّ اللغة كائن  رات والتغريُّ فيها، بالشكل الذي يواكب التطوُّ
ر اللغة حمكوم بقوانني ثابتة كالقوانني التي حتكم مظاهر  حي له طبيعته الذاتيَّة، وإنَّ تطوُّ

ر األخرى«)3(. التطوُّ

ض  من املعروف أنَّ اللغة بمس��توياهتا املختلفة، الصوتيَّة والركيبيَّة والدالليَّة تتعرَّ

)1( ينظر: سوس��ور، فردينان دي. علم اللغة العام، ترمجة: د. يوئيل يوس��ف عزيز، مراجعة النصِّ 
الع��ريّب: د. مالك يوس��ف املطَّلبّي، دار آف��اق عربيَّة للصحافة والنرش، بغ��داد 1985م، الفصل 

الثاين: صفة الثبوت والتغيري يف اإلشارة: 97-90.
��د. مصنَّفات اللحن والتثقي��ف اللغوّي حتَّى الق��رن العارش اهلجرّي،  )2( ينظ��ر: ق��دور، أمحد حممَّ

ر الداليّل: 484-293. وزارة الثقافة، دمشق 1996م، الفصل الرابع: التطوُّ
ر، معهد البحوث والدراس��ات العربيَّ��ة، مرص، 1969م:  ��وب، عبد الرمحن. اللغ��ة والتطوُّ  )3( أيُّ

.39
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للتغريُّ والس��يام يف شكلها املنطوق، »وال تنفرد هبذه اخلاصيَّة لغة عن أخرى، عى الرغم 
مها قد يبدو بطيًئ��ا يف بعض األحايني، فاألصوات والراكيب،  ر اللغة وتقدُّ م��ن أنَّ تطوُّ
ر، ولكن  ضة كّلها للتغ��ريُّ والتطوُّ ��ة، وصيغ الكلامت ومعانيه��ا، معرَّ والعن��ارص النحويَّ
رسع��ة احلركة والتغريُّ فقط، هي التي ختتلف، من ف��رة زمنيَّة إىل اخرى، ومن قطَّاع إىل 

آخر من قطَّاعات اللغة«)1(.

ر حاهلا حال املجتمع والبيئة التي ُتس��تعمل فيها، فتظهر احلاجة إىل  بام أنَّ اللغة تتطوَّ
كلمة جديدة تعربِّ عن معنًى جديد مل يكن معروًفا من قبل، فالناس عندما يستجدُّ هلم معنى 
جديد، حياولون تعيني دالٍّ عليه من ألفاظهم القديمة، وهنا تتغريَّ العالقة بني هذا اللفظ 
وداللت��ه القديمة؛ ألنَّه أصب��ح يدلُّ عى يشٍء آخر، قد تكون له عالقة باملعنى القديم، أو 
قد ال تكون، ويف هذا الشأن ذكر الدكتور إبراهيم أنيس: »وينحرف الناس عادًة باللفظ 
 م��ن جماله املألوف إىل آخر غري مالوف، حني تعوزهم احلاجة يف التعبري، وتتزاحم املعاين 
يف أذهاهنم أو التجارب يف حياهتم، ثمَّ ال يسعفهم ما ادَّخروه من ألفاظ، وما تعلَّموه من 
كلامت، فهنا قد يلجؤون إىل تلك الذخرية اللفظيَّة املألوفة، مستعينني هبا عى التعبري عن 

جتارهبم اجلديدة ألدنى مالبسة أو مشاهبة أو عالقة بني القديم واجلديد«)2(.

وي��رى عامل اللغة الفرن��يّس فندري��س )Joseph Vendryes( )1875-1960م( 
ا تضاعف األس��باب التي تؤثِّر يف الكلامت،  ع ع��ى تغريُّ املفردات؛ ألهنَّ أنَّ »احلياة تش��جِّ
عة تعمل عى تغيري املفردات، وتقيض  فالعالق��ات االجتامعيَّة والصناعات والُعَدد املتنوِّ

ر معناها، وتتطلَّب خلق كلامت جديدة«)3(. عى الكلامت القديمة أو حتوِّ

)1( ينظر: أوملان، ستيفن. دور الكلمة يف اللغة، ترمجة: د. كامل برش، القاهرة، 1957م: 156.
ة، القاهرة، 1984م: 130. )2( أنيس، إبراهيم. داللة األلفاظ، ط5، مكتبة األنجلو املرصيَّ

اص، مكتبة األنجلو املرصيَّة،=  د القصَّ  )3( فندريس، ج. اللغة، تعريب: عبد احلميد الدواخل وحممَّ
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وقد ُتضاف دالالت جديدة إىل ألفاظ قديمة، أو أن ُتبى ألفاظ أخرى فيصيبها بعض 
التغيري يف الصورة جيعلها متش��اهبة مع ألفاظ أخ��رى، فتدخل معها يف داللتها، فتختلط 
الداللت��ان، أو أن هُتجر ألفاظ أخرى وُيس��تعاض عنها بغريه��ا؛ لتكون أقّل وضوًحا يف 
الدالل��ة عى األش��ياء التي تعربِّ عنه��ا، ويكثر ذلك يف األلفاظ الت��ي تعربِّ عن احلاجات 
اإلنس��انيَّة والغرائز، واأللفاظ التي ترتبط بالقذارة والدنس، فكثرة اس��تعامهلا يؤدِّي إىل 
شيوعها وابتذاهلا، فُتهجر تلك االلفاظ وتندثر من االستعامل، وحتلُّ حملَّها ألفاظ جديدة 
أكث��ر تعمية ع��ن املقصود من األلفاظ القديم��ة، مثل كلمة )الغائط( ال��واردة يف القرآن 
الكريم، فهي يف األصل تعني املكان املنخفض أو الوادي، ولكنَّها يف االس��تعامل القرآيّن 

تعربِّ عن قضاء احلاجة.

ر يف اس��تعامل اللغويِّني تعني: التغيري، وهو أحد معاين اجلذر )طور(  إنَّ كلمة التطوُّ
يف املعج��امت العربيَّ��ة، فالط��ور، التارة، فنق��ول: طوًرا بعد ط��ور، أي: ت��ارًة بعد تارة، 
ومجع��ه: أطوار، والناس أطوار، أي: عى حاالت ش��تَّى، والطور احل��ال، والطور احلدُّ 
ر  ��يَئني)1(، فضاًلً عن أنَّ استعامل اللغويِّني هلذه الكلمة، ال يعني تقويم هذا التطوُّ بني الشَّ

واحلكم عليه، فهو ال يعني عندهم أكثر من مرادف لكلمة التغيري)2(.

ر، منها: وضع مصطلحات  دت العوامل التي تؤدِّي إىل هذا التغيري أو التطوُّ وقد تعدَّ
ر، فلغات البرش عى  جديدة، أو إعطاء دالالت جدي��دة عى ألفاظ قديمة ملجاراة التطوُّ

ر)3(. ة يف التغيري والتطوُّ دها ختضع لقوانني عامَّ اختالفها وتعدُّ

=القاهرة، 1950: 247. 
)1( ينظر: ابن منظور، مجال الدين. لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت 2004م: 7/9 مادة طور.
ر اللغوّي: مظاهره وعلله وقوانين��ه، ط1، مطبعة املدن�ّي،  اب، رمض��ان. التطوُّ )2( ينظ��ر: عبد التوَّ

د. فقه اللغة وخصائص العربيَّة: 36-31. مرص، 1983م: 9، املبارك، حممَّ
مة للقارئ العرب�ّي(، دار النهض��ة العربيَّة للطباعة=   )3( ينظر: الس��عران، حممود. علم اللغ��ة )مقدِّ
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وقد ذكر الدكتور فايز الداية أس��باب تغريُّ داللة األلف��اظ، وباالعتامد عى ما ذكره 
العلامء األجانب يف هذا الباب، إىل أربعة أقسام، هي:

س��ات . 1 أس��باب تارخييَّة، أو هي تغي��ريات يف العلوم، وجماالت التقنيَّة، واملؤسَّ
��ة، واألخالق والس��لوك، وهو الذي ال يبلغ النظ��ام اللغوّي إالَّ بطريقة  العامَّ

غري مبارشة.

ات ناجتة عن أس��باب صوتيَّة، أو ألس��باب تتعلَّق . 2 ة، أو هي تغريُّ أس��باب لغويَّ
ة. بالصياغة والشكل، أو أسباب تركيبيَّة نحويَّ

أس��باب اجتامعيَّ��ة، االس��تبدال للج��وِّ االجتامع��ّي للكلم��ة )بالتخصي��ص . 3
وبالتعميم(.

أس��باب نفس��يَّة، وهي الرغبة يف أداء تعب��رٍي واٍف بامل��راد، والتوريات، والقيم . 4
االنفعاليَّة.

وهن��اك أس��باب داخليَّة وخارجيَّ��ة لتغريُّ املعن��ى، اخلارجيَّة التي يك��ون مصدرها 
األش��ياء واحلي��اة التي يعيش��ها املتكلِّم��ون، والداخليَّة مرتبط��ة باللغة ذاهت��ا، وصيغها 

ة)1(. وتراكيبها وعالقاهتا بفصيلتها اللغويَّ

د يف كتاب��ه )الزين��ة يف الكلامت  ونج��د أب��ا حات��م ال��رازّي )ت 322 ه���( قد ح��دَّ
اإلسالميَّة(، أقسام األلفاظ العربيَّة يف أربعة أقسام، هي:

قديمة بألفاظها وداللتها.. 1

=والنرش، بريوت )د.ت(، الباب الرابع: علم الداللة أو دراسة املعنى: 312-261.
ة، ط2،  ة والتطبيق دراسة تأرخييَّة، تأصيليَّة، نقديَّ )1( ينظر: الداية، فايز. علم الداللة العرب�ّي النظريَّ

دار الفكر، دمشق 1996م: 266-265.



63

ار الفتالوي ار عبد احل�شن جبَّ اأ.د. �شتَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

قديمة ذات داللة جديدة، وكانت من قبل مستعملة يف داللة أخرى.. 2

جديدة بصياغتها ودالالهتا، والسيام يف اللهجات املحليَّة.. 3

أعجميَّ��ة، اس��تعارهتا اللهج��ة من اللغات األخرّى، والس��يام لغ��ات األقوام . 4
املجاورة، وصاغتها عى أبنيتها وأوزاهنا)1(.

ر ال��داليّل ومظاه��ره، وكانت  وق��د أش��ار اللغويُّون القدام��ى إىل موض��وع التطوُّ
إش��اراهتم غري مب��ارشة من خ��الل األف��كار واألمثلة الت��ي عرضوه��ا يف حديثهم عن 
يت )ت 244ه�( يف كتابه )إصالح املنطق(،  ة املختلفة، منهم: ابن الس��كِّ الظواهر اللغويَّ
وابن قتيبة )ت 276ه�( يف كتابه )أدب الكاتب(، وأبو منصور الثعالبّي )ت 429ه�( يف 
ر  كتابه )ثامر القلوب يف املضاف واملنس��وب(، إذ ورد عندهم إشارات عن مظاهر التطوُّ
 الداليّل حتت عنوان: ما يضعه الناس غري موضعه، وعند أيب بكر الزبيدّي )ت 379ه�( 
يف كتاب��ه )حلن العوام( الذي أدرك فيه فكرة ختصيص العام يف حديثه عن: وممَّا يوقعونه 
ع��ى اليشء وق��د يرشكه فيه غ��ريه، وقد أش��ار الراغ��ب األصفه��ايّن )ت 425ه�( إىل 
ر دالالت األلف��اظ التي رصده��ا يف حديثه عن دالالت األلف��اظ ومعاجلته هلا يف  تط��وُّ
ّي )ت 501ه�( يف كتابه )تثقيف اللس��ان  كتاب��ه )مفردات ألفاظ القرآن(، وعند ابن مكِّ
وتلقي��ح اجلنان(، وابن الس��يِّد البطليويّس )ت 521ه�( يف كتاب��ه )االقتضاب يف رشح 
اص(،  ة الغوَّ أدب الكتَّاب(، وشهاب الدين اخلفاجي )ت 1069ه�( يف كتابه )رشح درَّ
إذ وردت تل��ك املظاهر لدهي��م يف أبواب: ما وضعوه غري موضعه، وما جاء لش��يَئني أو 

ألشياء؛ فقرصوه عى واحد، وما جاء لواحد؛ فأدخلوا معه غريه.

ر الداليل لأللفاظ، وهي تنطبق عى اللغات كافَّة، وهي: وهناك مظاهر للتطوُّ

)1( ينظر: الرازي، أمحد بن محدان أبو حاتم. الزينة يف الكلامت اإلسالميَّة، حتقيق: حسني فيض اهلل 
اهلمدايّن، ط2، دار الكتاب العريّب، القاهرة، 1957م: 145-134/1.
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ختصيص الداللة، أو تضييق املعنى.. 1

تعميم الداللة، أو توسيع املعنى.. 2

تغيري جمال استعامهلا، أو انتقال الداللة)1(.. 3

ات املختلفة التي تصيب  وهذا ما أش��ار إلي��ه فندريس بقوله: »ترجع أحياًنا التغ��ريُّ
الكل��امت من حيث املعنى إىل ثالثة أنواع: التضييق واالتِّس��اع واالنتقال، فهناك تضييق 
عند اخلروج من معنى عام إىل معنى خاص، وهناك اتِّس��اع يف احلالة العكس��يَّة، أي عند 
اخلروج من معنى خاص إىل معنى عام، وهناك انتقال عندما يتعادل املعنَيان، أو اذا كانا 

ال خيتلفان من جهة العموم واخلصوص«)2(.

ر الداللة،  وم��ن العلامء من أضاف إىل هذه املظاه��ر، مظَهَرين اثنني من مظاهر تطوُّ
مها:

انحط��اط الداللة، إذ ُيصيب الداللة يف أحاي��ني كثرية ضعف، وتفقد أثرها يف . 1
األذهان، وتفقد مكانتها بني األلفاظ التي تنال االحرام والتقدير يف املجتمع، 
اب، ويف االندلس رئيس  مثل كلمة )حاجب(، داللته��ا يف املرشق العريّب البوَّ
وزراء، ثمَّ انحطَّت ورجعت إىل داللتها األصليَّة، وكلمة )وزير( التي انحطَّت 

داللتها يف األندلس لتدلَّ عى الرشطّي)3(.

رقيُّ الداللة، ُيصيب الداللة يف أحايني قليلة، رقيٌّ وتس��اٍم، وهو أقلُّ ش��يوًعا . 2

)1( ينظ��ر: أومل��ان. دور الكلمة يف اللغ��ة: 161-163، باملر، علم الداللة، ترمجة: جميد املاش��طة، 
ة، بغداد 1989م: 112-109.  اجلامعة املستنرصيَّ

)2( فندريس. اللغة: 256. 
)3( ينظ��ر: جماه��د، عبد الكريم. علم اللس��ان العريّب فقه اللغة العربيَّة، ط 1، دار أس��امة، األردن، 

2005م: 237.
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وحدوًثا، مثل كلمة )رس��ول( التي تدلُّ عى أيِّ ش��خٍص حيمل رسالة، أو أيِّ 
صت وارتقت لتدلَّ عى الرسول  موفٍد من قبل حاكٍم أو ما شابه، ولكنَّها ختصَّ

صاحب الرسالة السامويَّة.

ة فرانك بامل��ر )Robert Frank Palmer( إىل  ��ات اإلنكليزيَّ وقد أش��ار عامل اللغويَّ
ر الداليّل احلاصل لأللفاظ، نذكر منها تسعة مظاهر، هي: مظاهر التطوُّ

1 ..)Narrowing( ى ختصيصها تضييق الداللة، أو ما يسمَّ

2 ..)Widening( توسيع الداللة

زماًن��ا. 3 أو  مكاًن��ا  األصليَّ��ة  داللته��ا  يق��ارب  ش���يء  إل���ى  اللفظ��ة   نق��ل 
.)Widening earness space or time(

4 ..)Metapher( تغيري جمال االستعامل عن طريق املجاز

العك��س. 5 أو  ال�ج��زء  إل���ى  ال��كلِّ  م��ن  ال�معن��ى   نق��ل 

.)Whole relation porr/spnecdoche(

6 ..)Herperbple( نقل املعنى من األقوى إىل األضعف

7 ..)Herperbple( نقل املعنى من األضعف إىل األقوى

8 ..)Degeneration( انحدار الداللة، أي نقل املعنى من األفضل إىل األدنى

9 ..)1()Elevation( تسامي الداللة، أي نقل املعنى من االدنى إىل األفضل

ر ال��داليّل، فه��ي ثالثة جم��االت تتمثَّ��ل يف: املجال األس��ايّس  ��ا جم��االت التطوُّ أمَّ

(1) Palmer, Semontics, Cambridge University Press, Cambridge 1976, P. 11-

12.
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ر بني  ، الذي يش��هد التطوُّ ّ ��يَّة األوىل للداللة، واملجال احليسِّ ال��ذي يمثِّل األصول احلسِّ
املحسوس��ات بالتخصيص والتعميم والنقل، واملجال الذهن��ّي الذي ترقى إليه الداللة 

عة، أمهها االستعارة)1(. يَّة عرب أشكال متنوِّ احلسِّ

َرين الصويّت  ة تنتج ع��ن التطوُّ ر الداليّل، تتمثَّ��ل بظواهر لغويَّ وهن��اك نتائ��ج للتطوُّ
وال��داليّل، ويش��رك ه��ذان النوع��ان بنتائج تتمثَّ��ل يف: ال��رادف، واملش��رك اللفظّي، 

والتضاد، واالشتقاق بأنواعه، والدخيل واملعرب، والنحت.

رت دالالهتا يف هلج��ة مدينة احِللَّة العربيَّة،  ة تطوُّ ونذك��ر هنا جمموعة من ألفاظ عدَّ
ون��رى فيه��ا أنواع الدالل��ة ومظاهرها التي تكلَّمن��ا عليها، من ختصي��ص لداللة بعض 
األلف��اظ وتعميمها ونقلها، وهناك ألفاظ من كلامت مس��تعارة م��ن لغات أخرى، وقد 

بنا األلفاظ التي ذكرناها هنا بحسب الرتيب األلفبائّي. رتَّ

• ابصم: ُتقال للش��خص الذي يريد أن خيتم أو يم��يض، يف حني أن أصلها )بصم( 	
تعني: فوًتا ما بني اخلنرص إىل البنرص.

• ا يف األصل ُتقال للش��اة املجنونة، مثل: 	 أثول: ُتقال للش��خص الغبّي، يف حني أهنَّ
شاة ثوالء، تعني: شاة جمنونة.

• أخ��وث: ُتقال للش��خص الذي فيه مُح��ق وبالهة، يف حني أنَّ اخلَوث: اس��رخاء 	
البطن واالمتالء، واأللفة.

• ا يف األصل تعن��ي: بادر القوم فأكل 	 أدغم: ُتقال للش��خص الوضي��ع، يف حني أهنَّ
غم: من ألوان اخلس��ل، ال��ذي يرضب وجهه  ب��ال مض��ٍغ خمافة أن يس��بقوه، والدَّ

وجحافله إىل السواد.

��د. مصنَّفات اللحن والتثقي��ف اللغوّي حتَّى الق��رن العارش اهلجرّي،  )1( ينظ��ر: ق��دور، أمحد حممَّ
وزارة الثقافة، دمشق، 1996م: 309-307. 
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• رَنح(، وُتقال 	 رَن��ح، بمعنى: نفر وامتنع، وتأيت احياًنا كذلك بحرف ال��زاء، )ازَّ اذَّ
للش��خص ال��ذي ُيطلب من��ه فعل يشء فيب��ادر بال��ردِّ واالمتناع الش��ديد، أصل 
رحرح،  وح، بمعنى: من الزنابري املس��مومة، ويقال هلا ايًضا: الذُّ رُّ اللفظة هو: الذَّ
رنوح)1(، فنفور )ال�ُمتذرنح( ومتنُّعه عن أداء ما ُيراد منه، كأنَّام اصابه أذًى من  والذُّ

رنوح. سمِّ الذُّ

• اس��البات: ُتقال للش��خص الذي يلبس مالبس رديئة، وكذلك ُتقال للش��خص 	
ال��ذي ليس ب��يشء، فيقول��ون: هو/هذا اس��البات، وهي يف األص��ل ُتطلق عى 
ة( وجتمع: س��اليب واسالبات، جاء يف معجم  الثياب الس��ود )عند النساء خاصَّ
لب، وهي الثياب السود،  ت، هذا من السُّ مقاييس اللغة، »تسلَّبت املرأة مثل َأَحدَّ
لُّب يكون  لب الذي هو حلاء الشجر، والتسَّ ويقرب من هذا أنَّ ثياهبا ُمش��بَّهة بالسَّ

إحداًدا عى غري الزوج«)2(.

• ة عليه، وهو 	 أمون عليه: ُتقال للش��خص الذي له حقُّ عى ش��خٍص آخر، أي: دالَّ
)ماين(، واملص��در )امليانة(، وهي يف األصل »املؤون��ة: فعولة من ماهنم يموهنم، 
أي: يتكلَّف مؤونتهم. واملائنة اس��م ما يمون. أي يتكلَّف من املؤونة«)3(، فالذي 

د بن احلس��ن النحوّي )ت 686ه�(. رشح شافية ابن  )1( األس��رآباذّي، الش��يخ رض�ّي الدين حممَّ
احلاج��ب مع رشح ش��واهده للعامل اجلليل عبد الق��ادر البغدادّي صاحب خزان��ة األدب املتوفَّ 
د  د نور احلس��ن- حممَّ قهام وضب��ط غريبهام ورشح مبهمهام: حممَّ يف ع��ام 1093 م��ن اهلجرة، حقَّ
��د حمي��ي الدين عب��د احلمي��د، دار الكت��ب العلميَّة، ب��ريوت، لبن��ان، 1975م:  الزف��زاف- حممَّ
د بن مكرم )ت 711ه�(. لس��ان العرب، نرش  378/2، ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممَّ

أدب احلوزة، قم، إيران، 1405ه�: 441/2.
)2( اب��ن فارس، أبو احلس��ني أمحد بن فارس بن زكريا )ت 350ه���(. معجم مقاييس اللغة، حتقيق 

د هارون، نرش مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم 1404ه�: 93/3. وضبط: عبد السالم حممَّ
 )3( الفراهيدّي، أبو عبد الرمحن بن أمحد اخلليل )ت 175ه�(. كتاب العني، حتقيق: الدكتور مهدي= 
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يتكلَّ��ف مؤونة غريه، تق��ع له حرمة يف نفس ذلك امُلمون، وه��و حٌق يف عنقه لردِّ 
مجيله واطاعته.

• باغة: من الكلامت املس��تعارة من اللغة الركيَّة، وتعني نوًعا من أنواع احليوانات، 	
ة صناعيَّة. صارت ُتطلق عى مادَّ

• ب��اوع، بمعن��ى: نظر، وهي يف األصل بمعنى: بس��ط اليد بامل��ال، والبوع: مصدر 	
باع يبوع بوًعا، وهو بس��ط الباع يف امليش والتناول)1(، ففعل النظر )باوع( يف هلجة 
الفرات األوسط أخذ داللته هذه؛ ألنَّه مدَّ نظره )برصه( إىل أمام، مثل فاعل فعل 

)البوع(.

• بايخ: ُتقال للشخص غري املستقيم، أو ال يتامشى مع الواقع، أو ال يتَّفق مع سياق 	
الكالم، وكان ُيقال يف األصل عى الرجل إذا سكن غضبه، تشبيًها بالنار، فُيقال: 
باخت النار، أي: سكنت وفرت ومخدت)2(، جاء يف معجم مقاييس اللغة: »الباء 
وال��واو واخلاء كلم��ة فصيحة، وهو الس��كون. ُيقال: باخت النار بوًخا س��كنت 

وكذلك احلّر. وُيقال: باخ إذا أعيا، وذلك أنَّ حركاته تبوخ وتفر«)3(.

• ه واإلعابة، فيقول��ون: عاب بچم 	 بچ��م، بمعنى: الوج��ه، وهي من ألفاظ التك��رُّ
وا  م الس��يارة، وكذلك اش��تقُّ فالن/فالنة، فالبچم: الوجه، ومنه أطلقوه عى مقدَّ
وا إدغام  م---مبلِجم: الذي يديل ش��فتيه غضًبا أو سخرية، ففكُّ منه قوهلم: مبَّچِّ

اجليم األوىل وأبدلوها الًما؛ للتجانس الصويّت.

سة دار اهلجرة، إيران 1410ه�: 389/8. ائّي، ط2، مؤسَّ =املخزومّي والدكتور إبراهيم السامرَّ
)1( انظر: العني: 264/2، مقاييس اللغة: 318/1، لسان العرب: 22/8.

)2( انظر: العني: 314/4.
)3( مقاييس اللغة: 316/1.
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• ا، بمعنى: خارج، أصل اللفظة هو )الرب( ض��ّد البحر، وألفها لإلطالق؛ لثقل 	 َب��رَّ
ا املدينة: خارج املدينة، ويف أحيان ُيزاد عليها حرف التاء،  د، َبرَّ الوقوف عى امُلشدَّ

ات املدينة: خارج املدينة. فيقولوا: َبرَّ

• برَغث: ُيقال للش��خص املرصوع ال��ذي اصطرعه األمل الش��ديد، وأخذ يفحص 	
وه من قوهل��م: ُيتربغث:  برجلي��ه األرض: متربِغ��ث، وه��و يتربَغث، وقد اش��تقُّ
أي لس��عة الربغوث، ذكرها اجلاحظ يف كتابه احليوان، وُيربغثون، أي: يلس��عهم 

الربغوث)1(.

• بِ��زع، بمعنى: جزع، ضجر، وه��ي يف األصل تدلُّ عى معنًى آخر، جاء يف معجم 	
الع��ني: »بزع الغ��الم: َبزاعة فهو بزيع، وجارية بزيع��ة يوصف بالظرافة واملالحة 

، أي: هاج وأرعد«)2(. �رُّ ع الشَّ وذكاء القلب، ال يقال إالَّ لألحداث، وتبزَّ

• بطبطت، اليد أو الرجل: ُتقال للشخص الذي انتفخت يداه أو رجاله وظهر فيها 	
��ل، والُبطباط: ُكرات بيض تظهر يف القدَمني أو اليَدين، رقيقة الغش��اء، فيها  الدمَّ
ماء أبيض، حتدث من أثر كدمة أو ُضغطة أو حرق، واس��ُمها )ُبطباطة(، والعضو 
ل، و»َبطَّ اجلُْرَح وغرَيه، ِمْثل  مَّ املصاب هو: ُمبطُبط، وهي يف األصل ٌتقال لشقِّ الدُّ
: املِْبَضُع  ا... وال�ِمَبطَُّة، بالَكْسِ ه َبجًّ ه، وَكذلَِك َبجَّ ُه َبطًّا: َش��قَّ ة وغرِيها، يُبطُّ َّ الرصُّ

الَّذي ُيَشقُّ به اجلُْرُح«)3(.

)1( احليوان: 109/5.
)2( العني: 363/1، مقاييس اللغة: 244/1.

د مرتىض احلسينّي )ت 1205ه�(. تاج العروس من  )3( الزبيدّي، حمّب الدين أيب فيض السيِّد حممَّ
جواهر القاموس، دراس��ة وحتقيق: عّل رشيدي، دار الفكر، للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 

لبنان، 1994م: 198/10.
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• بطَّ��ل، )بتضعيف ع��ني الفعل )الط��اء((: ُتقال للش��خص الذي ت��رك عمله، يف 	
��ا ُتطلق عى األجر عن��د ُبطالنه، فيق��ال: َبَطل األجر يبط��ل بطالة، أي:  ح��ني أهنَّ
تعطي��ل، فهو بطَّال. وَبَطل اليشء يبطل بط��اًل، أي: ذهب باطاًل، وهو أصٌل يدلُّ 
��ه ال حقيقة  ي الش��يطان الباطل؛ ألنَّ  ع��ى ذهاب ال��يشء وقلَّة مكثه ولبثه. وُس��مِّ

ألفعاله)1(.

• لت إىل: 	 ، وهي يف األصل: ملق، أو ملك، ثمَّ حتوَّ ، بمعنى: رضب العنَي بالكفِّ بكَّ
، فُأبدلت الالم باًء، وهذا جائز. : لقَّ ، أو هي من لكَّ لبك، ثمَّ صارت بكَّ

• ص من 	 هبذل��ة، بمعنى: إهانة، وهي يف األصل بحرف الدال )هبدلة( بمعنى: التنقُّ
بع، وهو معروف بالقذارة، والبهدلة  األعراض، تشبيًها ب�: الَبهدل، وهو جرو الضَّ
��ة واإلرساع يف ال��يشء. وجاء يف معج��م تاج الع��روس: »الَبْهَدُل،  كذل��ك، اخِلفَّ
��ُة واإلرساُع يف امَل��يْش كالَبْحَدَل��ة...  ُب��ِع... والَبْهَدَل��ُة: اخِلفَّ كَجْعَف��ٍر: َج��رُو الضَّ

ُص ِمن األعراِض«)2(. والَبْهَدَلُة: التَّنَقُّ

• هبلوان: وهي من الكلامت املس��تعارة من اللغة الفارسيَّة، تعني: الشجاع، البطل، 	
صارت ُتطلق يف اللهجة عى الشخص املاكر واملتفنِّن باحليلة واخلداع.

• َت�خَتخ، بمعنى: الطمأنينة والس��كون عند ُمس��امرة أو أحاديث ممتعة، ويف اللغة: 	
��ه: أمحضه، ومن��ه التَّخَتخة: احلركة، م��ا يتختخ من  ت��خَّ العج��ني، ح�ُمض، أت�خَّ

ك)3(. مكانه، أي: ما يتحرَّ

• تِرهم، بمعنى: تالئم، يقال: هذا أمر يرهم عى كذا، أي: ُيوافق، ينطبق عليه، ويف 	

)1( انظر: العني: 430/7، مقاييس اللغة: 258/1.
)2( الزبيدّي، تاج العروس: 72/14.

)3( انظر: العني: 139/4، مقاييس اللغة: 338/3.
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النفي: ما ِيرَهم، وهي: رامَهة، متوافقة، أصل الفعل هو )رهم(، ومادَّهتا: الرمهة، 
بمعنى: املطر الضعيف الدائم، ومنها، امَلرهم)1(.

• دها، وتلفس��ها، ُيتلفُس��ها، وهو 	 د، يق��ال: تلفس ثروت��ه، بدَّ َتلَف��س، بمعن��ى: بدَّ
وه م��ن لفظ )الفلس( أصغ��ر نقد، وقالوا: اش��راه بتفاليس، أي:  مَتلِفس، اش��تقُّ
بثمٍن بخس، وهو الغاية يف القلَّة. جاء يف معجم لس��ان العرب: »وَأْفَلس الرجل: 
ص��ار ذا ُفُلوس بعد َأن كان َذا دراِهم، ُيْفلس إِفالًس��ا: صار ُمْفِلًس��ا كَأنَّام صارت 
درامِهه ُفُلوًس��ا وُزيوًفا، كام يقال: َأْخَبَث الرجُل إِذا صار َأصحاُبه ُخبَتاء، وَأْقَطَف 
ته َقُطوًفا. ويف احلديث: م��ن َأدرك ماَله عند رجل قد َأْفَلس فهو َأَحقُّ  ص��ارت دابَّ
ب��ه؛ َأْفَل��س الرجل إِذا مل يبَق له ماٌل، ُيراد به َأنَّه ص��ار إىِل حاٍل ُيقال فيها ليس معه 
َفْلس، كام ُيقال َأْقَهر الرجُل صار إىِل حال ُيْقَهر عليها، وَأَذلَّ الرجُل صار إىِل حال 

َيِذل فيها«)2(.

• ا ُأجتثَّت من 	 : اجلثيث: النخل الفس��يل، ألهنَّ ِجثِيث، بمعنى: س��مني، يف ح��ني أنَّ
ى شخص القاعد جثَّة؛  : جُمتمع من األرض مرتفع كاألكمة، وُيس��مَّ ها، واجلُثُّ أمِّ

لقرصه، كأنَّه مقطوع )3(.

• اسيف: 	 سوف( ومجعه: الرشَّ َچرَچف، بمعنى: غطاء رقيق، أصل اللفظة هو )الرشُّ
طرف الضلع امُلرشف عى البطن)4(.

د بن إس��امعيل )ت 430ه�(.  )1( انظ��ر: الع��ني: 50/4، الثعالبّي، أبو منص��ور عبد امللك بن حممَّ
د، ط2، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1996م:  فق��ه اللغة ورسُّ العربيَّة، حتقيق: الدكتور فائز حممَّ

.250
)2( لسان العرب: 166/6.

)3( انظر: لسان العرب: 182/1، تاج العروس: 183/3.
)4( انظر: لسان العرب: 175/9، مقاييس اللغة: 273/3.
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• جيفة: ُتقال لكلِّ يشٍء نتن، وكانت ُتطلق عى جثَّة امليت إذا نتنت)1(.	

• حرام��ي: ُتقال ملن يسق ش��يًئا، وكانت يف األصل ُتطلق ع��ى كلِّ َمن فعل عماًل 	
حراًما، نقيض احلالل، ومنه السقة)2(.

• كر من اخليل، وهي يف األصل صفة للفرس الذي يمنع صاحبه 	 حصان: ُتقال للذَّ
من اهلالك)3(.

• ص م��ن يشء، أو إذا ُعرض عليه��م يشء وهم ال يرغبون 	 ح��ور: ُيق��ال عند التنقُّ
إلي��ه: عى حوره، من ح��وره، أي: أ عى حوره أرضاه وأقبل ب��ه، ونعتقد أنَّ هذا 

االستعامل أصله هو:

اًل: حتري��ف لكلمة )َحرَي( وهي: املال الكث��ري، أو كثرة من األهل واملال، وهذا  أوَّ
ه وهبر ناظ��ره، حيار برص الناظ��ر إليه، فيك��ون املعنى:   ال��يشء إذا اش��تدَّ ع��زُّ
أ أرىض به؛ لعظيم ش��أنه وس��موِّ جاهه، أي: إنَّه ليس بذاك، فهو ال نفع به، 

وال أمهيَّة له.

ة،  ثانًيا: من كلمة )حور( يف اللغة السيانيَّة )ܚܘܪ/حور( التي تأيت فيها بمعاٍن عدَّ
منها:

ل. ه، قصد، تأمَّ ، توجَّ ه، أطلَّ س، تطلَّع، اجتَّ 1. نظر، تفرَّ

ر)4(. ر، بيَّض، غسل، طهَّ 2. حوَّ

)1( انظر: لسان العرب: 37/9، تاج العروس: 126/12.
)2( انظر: لسان العرب: 119/12-122، تاج العروس: 136-133/16.

)3( انظر: العني: 118/3.
)4( انظ��ر: من��ا، املطران يعقوب أوجني. قام��وس كلدايّن- عريّب، منش��ورات مركز بابل، بريوت، 

=.229 :1975
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 ، ثالًث��ا: من كلمة )احلور الع��ني( للداللة عى اجلنَّة ومجاهلا، واحلور العني ومجاهلنَّ
ا ال تصل إىل هذه الدرجة من اجلامل)1(. أي: لتقليل ذلك اليشء، أهنَّ

جاء يف معجم لسان العرب: »حور: احلَْوُر: الرجوع عن اليشء وإىِل اليشء، حاَر 
إىِل ال��يشء وعن��ه َحْوًرا وحَماًرا وحَم��اَرًة وُحُؤورًوا: رجع عن��ه وإِليه... وكلُّ يشء 
تغ��ريَّ من حاٍل إىِل حال، فق��د حاَر حَيُور َحْوًرا... واحلَ��ْوُر: النقصان بعد الزيادة؛ 
ألَنَّه رجوٌع من حاٍل إىِل حال... ويف املثل: َحْوٌر يف حَمَاَرٍة؛ معناه نقصان يف نقصان 
ورج��وع يف رج��وع، ُيرضب للرج��ل إِذا كان َأمره ُيْدبِ�ُر... فالٌن َح��ْوٌر يف حَماَرٍة؛ 
قال: هكذا سمعته بفتح احلاء، ُيرَضب َمثاًل لليشء الذي ال يصلح َأو كان صاحلًا 
ففسد... واحلََوُر: َأن َيْشَتدَّ بياُض العني وَسواُد َسواِدها، وتستدير حدقتها، وترقَّ 
ة بياضها يف  ُة س��واد امُلْقَلِة يف ش��دَّ جفوهنا، ويبيضَّ ما حواليها؛ وقيل: احلََوُر ِش��دَّ
ة بياض اجلس��د، وال تكون األَْدماُء َحْوراَء... واملِْح��َوُر: احلديدة التي جتمع  ش��دَّ
اج: قال  ب��ني اخلُطَّاِف والَبَكَرِة، وهي َأيًضا اخلش��بة التي جتمع امَلَحاَل��َة. قال الزجَّ
َوَراِن؛ ألَنه يرجع إىِل املكان الذي زال عنه، وقيل: إِنَّام  بعضه��م قيل له ِم�ْحَوٌر للدَّ

قيل له حِمَْوٌر؛ ألَنَّه بدورانه ينصقل حّتَّى يبيض«)2(.

• حوش: ُتقال لس��احة الدار، وه��ي يف األصل من الفعل: ح��اش، الدواب، أي: 	
ا جتمع األهل واألقارب، فضاًل  مجعها وس��اقها، فُأطلقت عى س��احة الدار؛ ألهنَّ

 =Sokoloff, Michael. A Syriac Lexicon: a Translation from the Latin: 

Corrcction, expansion, and updatc of C. Brockelmann('s) Lexicon 

Syriacum, United States of America 2009, p. 431-432.

)1( العني: 288/3-289، التكملة: 485/2.
)2( لس��ان العرب: 217/4-222، العني: 287/3-288، مقاييس اللغة: 115/2-117، تاج 

العروس: 320-313/6.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 74

ر الدليّل لالألفاظ يف لهجة مدينة   التطوُّ
احِللَّة العربيَّة

ش(  عن ذلك، يقول أهل الفرات االوس��ط عى الش��خص الذي جيمع املال )حيوِّ
حاح: »وحش��ت اإلبل: مجعتها وس��قتها.  بمعنى اجلمع. جاء يف معجم خمتار الصِّ
واحلائ��ش: مجاعة النخ��ل، ال واحد ل��ه... وأصل احلائش املجتمع من الش��جر، 
نخاًل كان أو غريه«)1(. ويف القاموس املحيط: »واحلوش: شبه احلظرية، عراقيَّة... 
واحلائ��ش: مجاع��ة النخل، ال واح��د ل��ه... والتحويش: التجمي��ع«)2(. وجاء يف 
معجم تاج العروس: »وحاَش اإلبَِل: مَجََعها وَس��اَقها، نقَله اجلَْوَهِرّي. واحلَْوُش: 

اِر«)3(. ، وُيْطِلُقه َأْهُل ِمرْصَ عى فِنَاء الدَّ اَغايِنّ ِشْبُه احلَظِرَيِة، عِراِقيَّة، نقَلُه الصَّ

• حوك: ُيقال للش��حص كامل الرجولة، واملحنَّك، والشديد القوّي، رجٌل حوك، 	
واحلوك من احلياكة التي من ش��أهنا االتقان واجلودة، فكذلك الرجل يكون متقنًا 
حازًم��ا جيِّد الرأي. وه��ذا األصل )احلاء والواو وال��كاف( يدلُّ عى ضمِّ اليشء 
 إىل ال��يشء. وم��ن ذلك ح��وك الثوب والش��عر، وحاك اليشء يف الص��در حوًكا: 

رسخ)4(.

• َخنَف��س، بمعن��ى: تذلَّل، متس��كن، الذ بالصمت، فهو )م�َخنُف��س(، وكذلك إذا 	
��ه يف اللغة: »َخنفَس عن الق��وم: َخنَْفَس الرجل  تض��اءل نور املصباح، يف حني أنَّ

َخنَْفَسًة عن القوم إِذا كرههم وعدل عنهم«)5(.

حاح،  د بن أيب بك��ر بن عبد القادر )توفِّ�ي بعد س��نة 666ه���(. خمتار الصِّ )1( انظ��ر: ال��رازي، حممَّ
حه: أمحد شمس الدين، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1994: 92. ضبطه وصحَّ

د بن يعقوب )ت 817ه�(. القاموس املحيط والقابوس  )2( الفريوزآبادّي، أبو طاهر جمد الدين حممَّ
الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب شامطيط، دار العلم للجميع، بريوت، لبنان: 270/2.

)3( تاج العروس: 98/9.
)4( انظر: لسان العرب: 418/10، مقاييس اللغة: 121/2.

)5( لسان العرب: 73/6، القاموس املحيط: 212/2.
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• خوَثه: من ألفاظ التحقري، وهي ُتقال للشخص الذي يتَّصف بالبالهة والراخي 	
يف اإلرادة، فه��و )أخ��وث(، وهي )خوثه(، يف حني أنَّ اخلََوث: اس��رخاء البطن 
ر  واالمت��الء، وهو أخوث، وهي خوثاء، واخلوثاء: احلَدث��ة الناعمة)1(، وهو تطوُّ

مضاد.

• ية، اخلادمة، صارت 	 دادة: من الكلامت املس��تعارة من اللغة الفارسيَّة، وتعني: املربِّ
ُتطلق عى األخت أو األخ.

• داي��ح: من صفات الس��وء للرج��ل، وهي يف األص��ل من الفع��ل )دوح(، ُيقال: 	
ح ماله:  داحت الش��جرة تدوح، إذا عظمت، وداح بطنه: عُظم واسرس��ل، ودوَّ
�ح��ه)2(. ويبدو أنَّ داللة هذا الفعل قد ُأطلقت عى الش��خص الس��وء؛  ق��ه كديَّ فرَّ
لكث��رة خروجه وس��ريه يف الطرقات، وبقائه من دون عمل أو يشء يفعله س��وى 

ع يف الطرقات. التسكُّ

• ا يف اللغة، تعني: 	 ف، يف حني أهنَّ دبش: ُتقال للشخص الغبّي الذي ال حيسن الترصُّ
الق��رش واألكل، ودبش اجلراد يف األرض دبًش��ا: أكل كألها، واملدبوش: املأكول 

َبُش: أثاث البيت)3(. نبتُه، والدَّ

• ا يف األصل 	 ��لَّم الذي ُيصعد علي��ه إىل األماكن العالية، يف حني أهنَّ درج: ُتقال للسُّ
تعني: املرتبة.

َرَجُة واحدُة  َرَج��ُة: الرفعة يف املنزل��ة... والدَّ جاء يف معجم لس��ان العرب: »والدَّ
َرَجُة: املنزل��ة، واجلم��ع َدَرٌج.  َرج��ات، وه��ي الطبق��ات م��ن املرات��ب. والدَّ الدَّ

)1( انظر: العني: 299/4، لسان العرب: 146/2، مقاييس اللغة: 226/2. 
)2( انظر: لسان العرب: 436/2، القاموس املحيط: 220/1، تاج العروس: 37/4.

)3( انظر: لسان العرب: 301/6، تاج العروس: 115/9.
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َرجاُن: ِمْش��َيُة الش��يخ والصبي.  وَدَرج��اُت اجلن��ة: منازُل َأرفُع م��ن َمناِزَل. والدَّ
ويقال للصبي إِذا َدبَّ وَأخذ يف احلركة: َدَرَج. وَدَرج الشيخ والصبي َيْدُرُج َدْرًجا 

وَدَرجاًنا وَدِرجًيا، فهو دارج: َمَشيا َمْشًيا ضعيًفا وَدبَّا«)1(.

ويف معجم مقاييس اللغة: »الدال والراء واجليم أصل واحد يدلُّ عى ميض اليشء 
وامل��يض يف ال��يشء. من ذلك قوهل��م: درج اليشء إذا مىض لس��بيله. ورجع فالن 

أدراجه إذا رجع يف الطريق الذي جاء منه. ودرج الصبي إذا مشى مشيته«)2(.

• (: دخل، ومنه: داشن 	 شداش��ة، بمعنى: الثوب، وهي مش��تقة من الفعل )َدشَّ الديِّ
ْشن،  من الدْش��ن: الثوب، وجاء يف معجم لسان العرب: »داِشٌن: معرب، من الدَّ
م يعنون ب��ه الثوب اجلديد  وه��و كالم عراق��ّي، وليس من كالم َأه��ل البادية كَأهنَّ

الذي مل ُيلبس، َأو الدار اجلديدة التي مل ُتسكن وال اسُتعملت«)3(.

• ا تعني الظلمة واملباغتة، وَدغَش يف 	 َغش، بمعنى: اخل��داع، اخليانة، يف حني أهنَّ الدَّ
الظالم: إذا دخل، فأخذوا من هذه املعاين املعنى املتداَول عندهم.

ج��اء يف معجم لس��ان العرب: »َتداغ��َش الق��وُم: اختلطوا يف ح��ْرب َأو صَخٍب. 
يت: يقال داَغَش الرجُل إِذا حام حوَل املاء  وَدَغش عليهم: َهَجم؛ يامنيَّة. ابن السكِّ

من العطش... وقال غريه: فالن ُيداِغُش ُظلمَة الليل َأي خَيْبُِطها بال ُفتور«)4(.

ج��اء يف القاموس املحي��ط: »دغش عليهم، كمنع باملعجم��ة: هجم، ويف الظالم: 
دخ��ل، كأدغش. والدغش، حمركة: الظلمة. ودغوش��وا وتداغش��وا: اختلطوا يف 

)1( لسان العرب: 266/2، تاج العروس: 361/3.
)2( مقاييس اللغة: 275/2.

)3( لسان العرب: 155/13، القاموس املحيط: 222/4.
)4( لسان العرب: 302/6، تاج العروس: 116/9.
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حرب أو صخب. واملداغش��ة: املزامحة، واحلومان حول املاء عطًشا، واإلراغة يف 
حرص ومنع، والرشب عى عجلة، والرشب القليل«)1(.

• ��ة العراقيَّة القديمة، يف 	 ِدْكَس��ت، بمعنى: تعطَّلت، توقَّفت، هي من اآلثار اللغويَّ
ة الفعل )Dakašhu(: قرص، ثقب، أدخل يف وس��ط اليشء)2(، ويف  اللغة األكديَّ
العربية: »الدكاس: ما يغش��ى اإلنس��ان من النعاس ويراكب عليه... والداكس: 
لغ��ة يف الكادس، وهو ما يتط��ريَّ به من العطاس والقعي��د ونحومها. والدوكس: 

العدد الكثري«)3(.

• م العب��وس: مدلُغم، ويف 	 م وتعبَّس، وُيقال للش��خص املتجهِّ َدلُغ��م، بمعنى: جتهَّ
العربيَّة: »عبس: عبس يعبس عبوًس��ا فهو عابس الوج��ه غضبان. فإن أبدى عن 
ر فيه، قلت: بس، وهكذا قول  أسنانه يف عبوسه قلت كلح. وإن اهتمَّ لذلك وفكَّ

اهلل: ﴿ٿ ٿ﴾«)4(. سورة املدثِّر: 22.

وا قالوا: هو  ، »وإذا ذمُّ وُيش��ري اجلاح��ظ إىل أنَّ هذه الصفة تع��دُّ من صفات ال��ذمِّ
عبوس، وهو كالح، وهو قطوب...«)5(.

)1( القاموس املحيط: 274/2.
ى يف العربيَّة بالدخيل، مطبعة املجمع العلمّي  )2( انظر: باقر، طه. من تراثنا اللغوّي القديم ما ُيسمَّ

العراقّي، بغداد 1980: 84.
)3( اجلوهرّي، أبو نرص اس��امعيل بن محَّاد ) ت 393 ه�(. تاج اللغة وصحاح العربيَّة، حتقيق: أمحد 
عب��د الغفور عطَّار، ط4، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 1987: 929/3، مقاييس اللغة: 

292/2، لسان العرب: 86/6.
حاح: 945/3، لسان العرب: 129/6. )4( العني: 343/1، الصِّ

م له ورشحه: د. عبَّاس  )5( اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب )ت 255ه�(. البخالء، قدَّ
عبد الساتر، منشورات دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1983: 23.
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• َدنَفش: ُيقال للش��خص الذي يكون ش��عر رأس��ه مرشبك وغري مرتَّب، أو الذي 	
يثور عى يشء ما ال يعجبه، مدنِفش، ويف اللغة، الدنفشة: ثوران الشعر يف هياج، 

ودنفش، نظر، وكس عينيه)1(.

• ض حلادث س��يَّارة، دَهسته السيَّارة، واألصحُّ 	 َدَهَس: ُيقال للش��خص الذي يتعرَّ
هُس:  أن ُيقال: دَعس��ته الس��يَّارة، يف اللغة، هو أصٌل يدلُّ عى لنٍي يف املكان، والدَّ
هس��ة: لون كل��ون الرمال، يعلوه أدنى س��واد يكون يف أل��وان الرمال واملعز.  الدَّ
ه��اس: م��ا كان م��ن الرمل كذل��ك، ال ينبت ش��جًرا، وتغيب في��ه القوائم،  والدَّ
، ال يبلغ أن يكون رماًل، وليس هو براٍب وال طني)2(،  هل اللنيِّ هس: املكان السَّ  والدَّ
ة الوطء، وبالفتح: األث��ر، وُيقال: رأيت طريًقا  والدعُس: الطعن بالرمح، وش��دَّ
ة)3(، ويقولون كذلك  دعًس��ا، أي: كثري اآلثار، واملدعاس الطريق الذي ليَّنتُه املارَّ

للشخص املريض، مدوِهس، فهو )مفوعل( من الدهس.

• ��ا ُتقال عى الس��لعة إذا راجت 	 راج، األكل: ُتق��ال ل��ألكل إذا نض��ج، يف حني أهنَّ
به ومريديه. ويف  هب��ا، فانتقلت داللة كثرة ال��رواج إىل األكل لكثرة طالَّ وكثر طالَّ
َل.  َج به: َعجَّ َج اليشَء وَروَّ اللغة: »روج: راَج األَْمُر َرْوًج��ا وَرواًجا: َأرسع. وَروَّ
��ْلَعَة والدراِهَم«)4(. وجاء يف جممع  ْجُت السِّ وراَج اليشُء َيُروُج َرواًجا: َنَفَق. وَروَّ
به، واالسم  البحَرين: »قال راج املتاع يروج روًجا- من باب قال-: نفق وكثر طالَّ
نه وأهبمه  ج ف��الن كالمه: زيَّ  ال��رواج. وراجت الدراه��م: تعامل الناس هبا. وروَّ

الع��روس:  ت��اج   ،274/2 ال�محي��ط:  القام��وس   ،302/6 الع��رب:  لس��ان  انظ��ر:   )1( 
.117/9

)2( انظر: العني: 5/4، الصحاح: 931/3، مقاييس اللغة:، 307/2.
)3( انظر: العني: 323/1، الصحاح: 929/3.

)4( لسان العرب: 285/2، القاموس املحيط: 191/1.
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فال تعلم حقيقته«)1(.

• رأس ُمَصفَّح: صفة من صفات الذمِّ واإلهانة، وتش��بيه رأس الش��خص بش��كٍل 	
فات غري منطقيَّة، يف حني  ف ترصُّ ء، أو الذي يترصَّ هنديّس: ُتقال للش��خص اليسِّ
أنَّ )صف��ح( أصل صحيح يدلُّ عى العرض، »وصفح��ة كلِّ يشء: جانبه. ونظر 
إىل بصف��ح وجهه وبصفح وجهه، أي بعرضه... والصفيحة: الس��يف العريض، 
وكذل��ك احلجر العريض. ووجه كلِّ يشء عري��ض صفيحة... وتصفيح اليشء: 

ح الرأس، إذا كان عريض الرأس«)2(. جعله عريًضا. ومنه قوهلم رجل مصفَّ

• ي، وهو أرهه من 	 ن، يقال: فالن ِمرهِّ اهي، بمعنى: طويل، تأيت بمعنى: التمكُّ الرَّ
نًا من فالن، واالس��م: رهاَوه، اهلاء األخري  ن، وهو أكثر متكُّ ف��الن، أي: هو متمكِّ
س��اكنة، ويف اللغة: رها بني رجليه: فتح، ومن��ه قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ 
�ر  الدخان/24، والرهو: السري الس��هل)3(، وعندهم: هو أبو الراهي، اي: املقصِّ

، أو يطالب به. عي احلقَّ )املعتدي(، ويدَّ

• ُربابة، بمعنى: كمنجة، آلة موس��يقيَّة، يف اللغة بالفتح، َربابة، والرباب، س��حاب 	
أبيض، وُيقال: إنَّه الس��حاب الذي تراه كأنَّه دون الس��حاب، وقد يكون أبيض، 
وقد يكون أسود، والواحدة ربابة)4(، وتدخل يف أمثاهلم، منها: )دك له ُربابة(، إذا 

اها ُربابة(، إذا ألحَّ يف الطلب وأطال. شنَّع عليه، )َسوَّ

• لت املرأة: 	 ال��ة: ُتقال للمرأة املتش��بهة بالرج��ل واملوصوفة بالش��جاعة، وَتَرجَّ ِرجَّ

)1( جممع البحرين: 303/2.
)2( الصحاح: 382/1-383، مقاييس اللغة: 293/3.

حاح: 2365/6، مقاييس اللغة: 446/2. )3( لسان العرب: 340/14، الصِّ
حاح: 133/1، مقاييس اللغة: 382/2. )4( لسان العرب: 402/1، الصِّ
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ال( لكامل  ال: أحد الرجال، وُتقال يف املبالغة عى وزن )َفعَّ صارت كالرجل، وِرجَّ
ايّل،  جَّ ال، بضمِّ الراء وتش��ديد اجليم، والرُّ جَّ الرجولة، ولتعيني نوعه، وهو من الرُّ
ُجل  ال، للمبالغة والتوكي��د، وتصغريه: ُرجيل وُرَوجيل، وقد يكون الرَّ جَّ أي: الرُّ
ة والك��امل)1(. وُيقال يف التحقري واإلهانة )ُرجُرجة(، ويف  صفة يعني بذلك الش��دَّ
اللغ��ة: الّرجِرجة: بقيَّة املاء يف احلوض، ويقال: للضعف��اء من الرجال، واإلعياء 

عف، ورجرجة من الناس أي سفلة)2(. والضَّ

• ع: يقيئ، واالس��م: الّزواع، وه��ي يف األصل: زاع 	 زاَع، بمعن��ى: قاء، ي��زوع وُيزوِّ
كه بزمامه ليزيد يف الس��ري، وزاَع الناق��َة بالزمام َيُزوُعها َزْوًعا َأي َهيَّجها  البعري، حرَّ

ام لتزداد يف سريها)3(، وأبو زوعة عندهم: الطاعون. َكها بزمامها إىِل قدَّ وَحرَّ

• ُزَب��ك، بمعن��ى: مرَّ مسًع��ا، يف اللغة، َزَبق، يقال: زبق ش��عره يزبق��ه زبًقا: نتفه، 	
وانزب��ق: دخ��ل، وزبق��ت الرجل: حبس��ته، وهو مقل��وب من: انزق��ب)4(، وفيه 

لت القاف كاًفا. حتوَّ

• ة من 	 زبون: ُتقال للش��خص الذي يشري باس��تمرار من مكان واحد، وهي مشتقَّ
)زب��ن( وتعني: احلاج��ة، ويف اللغ��ة، َزَبن: دفع، وناق��ة زبون: إذا زبن��ت حالبها، 

واحلرب تزبَّن الناس: إذا صدمتهم، واملزابنة: بيع الثمر يف رؤوس النخل)5(.

• ْحُلوگة: 	 ا يف اللغة، زحلك: الزُّ ط، دفع إىل التهلكة، يف حني أهنَّ  َزحلگ، بمعنى: ورَّ

)1( انظر: لسان العرب: 265/11-266، تاج العروس: 264-263/14.
)2( انظر: العني: 16/6، تاج العروس: 381/3.

)3( انظر: لسان العرب: 145/8، القاموس املحيط: 35/3، تاج العروس: 195/11.
حاح: 1488/4، مقاييس اللغة: 45/3. )4( انظر: لسان العرب: 137/10، الصِّ

)5( انظر: لسان العرب: 194/13، مقاييس اللغة: 46/3.
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بياِن من َفْوِق الُكْثباِن  ُق الصِّ ُة كالُزْحُلوقة. والتََّزْحُلك: ِمْثُل التََّزْحُلق وهو َتَزلُّ ال�َمَزلَّ
حاليل واحدة)1(. َحاليف والزَّ حاليُق والزَّ َحاليُك، والزَّ إىِل َأْسَفل، وهي الزَّ

• زنبلك: من الكلامت املستعارة من اللغة الركيَّة، وتعني: احلديد امللتوي، صارت 	
ُتطلق عى مفتاح الساعة.

• رد، وهو مرض عندهم، وهو 	 رد، أي: له الزَّ ، فيقال: ماِل الزَّ رد: الدعاء بالرشِّ ال��زَّ
ِرد بفتح ال��زاي وكس الراء، السي��ع االزدراد، ومنه قيل لطعام  االختن��اق، والزَّ
مع��روف عندهم: زرده، وه��و طعام يتَّخذ من ُرزٍّ وحلي��ب، وُيذرُّ عليه يشء من 
رد: االبتالع،  ي بذلك؛ لسهولة ازدراده، أي: بلعه، ويف اللغة، الزَّ األباريز، وس��مِّ
رد: اخلن��ق، وزرد اللقمة بالكس يزرده��ا زرًدا، أي: بلعها.  ازدرد الطع��ام، والزَّ

واالزدراد: االبتالع)2(.

• ا يف اللغة تعني: السس��ور: 	 ء اخللق، يف حني أهنَّ َس�رَس���ري: ُتقال للش��خص يسِّ
�ْرُسوُر:  ال يف األمور)3(. وجاء يف معجم لس��ان العرب: »والسُّ خَّ العامل الفطن الدَّ
الَفطِ��ُن العامل. وإِنَّه َلُس�ْرُس��وُر ماٍل َأي حافظ له. َأبو عمرو: فالن ُس�ْرُس��وُر ماٍل 
وُس��وباُن ماٍل إِذا كان حس��ن القيام عليه عال�اًم بمصلحت��ه. َأبو حاتم: ُيقال فالن 
تِي. ويقال: فالن ُس�ْرُسوُر هذا األَمر؛  ُس�ْرُسوِري وُس�ْرُسوَريِت َأي حبيبي وخاصَّ
ة بني معناه يف اللغ��ة واللهجة. ويبدو أنَّ هذه  إِذا كان قائ��اًم ب��ه«)4(. فالعالقة ضديَّ
اللفظ��ة م��ن األلفاظ املس��تعارة من اللغ��ة الركيَّ��ة. ُأطلق من احلكوم��ة العثامنيَّة 

)1( انظر: لسان العرب: 435/10، تاج العروس: 573/13.
حاح: 480/2. )2( انظر: العني: 356/7، الصِّ

)3( انظر: العني: 190/7.
)4( لسان العرب: 363/4.
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عى املوظَّف الذي يراقب )الش��اليتيَّة(، وهم املس��ؤولون عن مراقبة األسعار يف 
د من نزاهة )الشاليتيَّة( وقيامهم  رسّي( التأكُّ ة هذا املوظَّف )السَّ الس��وق، ومهمَّ

بعملهم بصورة صحيحة ونزاهتهم.

• سالبات، اس��البات: ُتقال للش��خص الذي يلبس مالبس بالية، أو ُتقال للرجل 	
ا يف اللغة، كلُّ لباٍس عى األنس��ان، وُتقال عى  ال��ذي هو لي��س بيشء، يف حني أهنَّ
ت، هذا من  الثياب الس��ود، والس��يام عند النساء، فيقال: تس��لَّبت املرأة مثل احدَّ
لب الذي هو  ��لب، وهي الثياب السود، ويقرب من هذا أنَّ ثياهبا مشبهة بالسَّ السَّ

حلاء الشجر، والتسلُّب يكون إحداًدا عى غري الزوج)1(.

• س��وله، بمعنى: عادة وديدن، فُيقال: هذا الشخص له ُسوَله بكذا، وسولته بكذا، 	
ل له كذا فعل كذا، أي: زيَّن  أي: عادة بكذا، وعادته كذا، وهو يف اللغة، من س��وَّ
ِء، وَتْزِيينُه، وَت�ْحبِيُبُه، لَِيْفَعَلُه، أو َيُقوَلُه )2(. وهناك  ْ له، والتَّْس��ِويُل: َت�ْحِس��نُي اليشَّ

د عى يشء. ة بني التسويل والتعوُّ عالقة قويَّ

• م اليشء 	 ا يف اللغة تعني قوَّ ى: ُتقال للشخص الذي أنجز عماًل ما، يف حني أهنَّ سوَّ
يت اليشء فاس��توى. وقوله يف البيع:  له، جاء يف معجم العني: »س��وي: سوَّ وعدَّ
ال يس��وى وال يس��اوي، أي: ال يكون هذا مع هذا س��يني من الس��واء. وساويت 
ه��ذا هب��ذا، أي: رفعته حتَّى بلغ قدره ومبلغه... واملس��اواة واالس��تواء واحد... 
ى اهلل خلقه، ال دمامة في��ه وال داء«)3(، فانتقلت الداللة إىل  والس��وّي: الذي س��وَّ

ًما أم ال. صنع اليشء سواء أكان مقوَّ

حاح: 149/1، مقاييس اللغة: 93/3. )1( انظر: العني: 261/7، الصِّ
حاح: 1733/5، تاج العروس: 365/14. )2( انظر: العني: 298/7، الصِّ

حاح: 2385/6-2386، مقاييس اللغة: 113-112/3. )3( العني: 326/7-327، الصِّ



83

ار الفتالوي ار عبد احل�شن جبَّ اأ.د. �شتَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

• ال( من الش��حذ، ويف اللغة، ش��حذ 	 ي، وهو عى وزن )فعَّ اذ، بمعن��ى: مگدِّ ش��حَّ
ه)1(، جاء يف معجم مقاييس اللغة: »الشني واحلاء والذال  الس��يف: إذا بالغ يف حدِّ
ة وحدة، من ذلك ش��حذت احلدي��د إذا حددته، ويقال  أص��ٌل واحد يدلُّ عى خفَّ
ة  ة التي ذكرناها، ومن اخلفَّ يت بذلك للحدَّ إنَّ املش��احيذ رؤوس اجلبال، وإنَّام سمِّ
اذ  قوهلم للجائع ش��حذان، ويقال إنَّ الشحذان اخلفيف يف سعيه«)2(، وكأنَّ الشحَّ
يلحُّ يف املس��ألة، وه��و ما ذهب إليه الزخمرشّي: »ومن املجاز فالن يش��حذ الناس 
اث،  ذ«)3(، ويأيت أيًضا: ش��حَّ اذ، ورأيته يتش��حَّ ��ا عليهم، وهو ش��حَّ يس��أهلم ملحًّ

بقلب الذال ثاًء عند الوقف عليها.

• ءة ترتدهيا املرأة، 	 رششف: من الكلامت املستعارة من اللغة الفارسيَّة، وتعني: مالَّ
ة أو املناضد. صارت ُتطلق عى قطعة القامش التي توَضع عى األرسَّ

• صايع: ُتقال للشخص العاطل عن العمل، وهي يف األصل )سائع(، وكانت ُتقال 	
حاح: »أسعت اإلبل:  لإلبل إذا س��اعت سوًعا، أي: ضاعت. جاء يف معجم الصِّ
أمهلتها، فس��اعت هي تسوع سوًعا. ومنه قيل ضائع سائع. وناقة مسياع: تذهب 

يف املرعى. ورجل مضياع مسياع للامل«)4(.

• ا 	 ل، صافِن، وهو: صُفن، يف حني أهنَّ صافِن: ُيقال للش��خص الذي يس��كن ويتأمَّ
ُتقال للفرس، »أن تصفن الدابَّة وتقوم عى ثالث قوائم وترفع قائمة عن األرض، 

حاح: 565/2. )1( العني: 91/3، الصِّ
)2( مقاييس اللغة: 250/3.

د )ت 538ه�(. أس��اس البالغة، دار  )3( الزخم��رشّي، جار اهلل أبو القاس��م حممود ب��ن عمر بن حممَّ
ومطابع الشعب، القاهرة 1960: 480.

حاح: 1234/3، مقاييس اللغة: 116/3. )4( الصِّ
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أو ينال س��نبكها األرض؛ لتس��ريح بذلك، وأكثر ما يصف��ن اخليل، والصافنات 
اخليل«)1(.

• ة من قوهلم: هو بصاية اهلل، أو بصاية فالن، أي: هو يف حصنه، 	 صاي��ة: ُيكثر العامَّ
��ن وأليه التجأ، أص��ل الفعل هو )صي��ص(، والصيصيَّة، كلُّ م��ا امُتنع به،  احتصَّ
واجلمع )صي��ايص(، »والصيصيَّة: ما كان حصنًا ل��كلِّ يشء، مثل صيصيَّة الثور 
ا خملب يف س��اقه. وصيصيَّة القوم: قلعتهم التي  وه��و قرنه، وصيصيَّة الديك كأهنَّ
ن��ون فيه��ا كقالع اليهود م��ن قريظة، حيث أنزهلم اهلل م��ن صياصيهم«)2(،  يتحصَّ

الكري��م: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  الق��رآن  وق��د وردت يف 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ األح��زاب: 

.26

• ع: ُيقال للش��خص الذي يعاوده النعاس ب��ني حلظة وحلظة، أصل الفعل هو 	 َصچَّ
)صَقع(: الرضب ببسط الكفِّ عى الرأس)3(، وقد أشار ابن فارس إىل داللة هذا 
الفعل، »الصاد والقاف والعني أصول ثالثة، أحدها وقع يشء عى يشء كالرضب 
ونحوه، واآلخر صوت، والثالث غش��يان يشء ليشء«)4(، فكأن الشخص الذي 

يغلبه النعاس مثل املصقوع، املرضوب عى رأسه.

• ة يف عمل، هو يَطبُّش، ويطبش 	 ل مرَّ ب حظَّه أوَّ َطبَّش، ُيقال للش��خص الذي جيرِّ
باجل��ُرف، ويف اللغ��ة: الطَّْبُش: لغة يف الطَّْم��ش وهم الناس؛ ُيقال: م��ا َأدري َأّي 

)1( العني: 134/7، لسان العرب: 248/13.
)2( العني: 176/7، لسان العرب: 52/7.

)3( انظر: العني: 129/1، أساس البالغة: 535.
)4( مقاييس اللغة: 297/3.
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ْب��ش هو)1(. وهي كناي��ة لطيفة عن ابت��داء أمره، كأنَّه خي��وض ضحضاح ماء  الطَّ
النهر، وهو اجلُُرف، أو أنَّه بدأ يواجه الناس.

• ة، جاء 	 ا يف اللغة تدلُّ عى خفَّ : ُتقال للشخص الذي ينتبه من النوم، يف حني أهنَّ ف��زَّ
ه  ة وما قارهبا، تقول فزَّ يف معج��م مقاييس اللغة: »الفاء والزاء أصيل يدلُّ عى خفَّ
ه اخلوف وأفزعه بمعنى، وقد اس��تفزَّ فالًنا جهله،  ه... وأفزَّ ه إذا اس��تخفَّ واس��تفزَّ
ورجل فّز: خفيف، ويقولون فزَّ عن اليشء: عدل«)2(. فكأنَّ الشخص الذي ينتبه 

من النوم َخفَّ عن النوم، وعدل.

• ، يف حني 	 ء، مثل: الشتائم أو السبِّ �ر: وُتقال للشخص الذي يتكلَّم بكالٍم يسِّ فشَّ
: )الَفارشي(: َدَواٌء َينَْفع لنَْهِش األَْفَعى وس��ائِر  أنَّه ُأمه��ل يف املعاجم، وذكرت أنَّ
، َذَكَره األَطب��اُء هكذا، و)الُفَش��اُر(: اهلََذَياِن، وأنَّ التَّْفِش��رُي َلْيَس من كالِم  اهلَ��َوامِّ

ة)3(. الَعَرب، وإِنَّاَم هو من اْستِعامل العامَّ

• فضفض: ُيقال للش��خص الذي يرفِّه عن نفس��ه من أجل اخلروج من حالة احلزن 	
ا ُتقال لالتِّساع يف أشياء عدة، والَفْضَفَضُة: َسعُة  والضيق التي يعيشها، يف حني أهنَّ
ْرِع والَعْيِش. والَفْضفاُض: الكثرُي الواسُع، وَعْيٌش َفْضفاٌض: واسٌع.  الثوِب والدِّ

وَسحابٌة َفْضفاضٌة: كثرية املاء)4(.

• ين بدرهم، أي: 	 ين، وما عربَّ َر، أكرَم: ُيكثر العامة من قوهلم: هو م��ا عربَّ َعبَّ���َر، قدَّ
م��ا أكرمني وعرف قدري، أصله هو م��ن: عربَّ الدراهم أو الدنانري تعبرًيا: وزنتها 

)1( انظر: لسان العرب: 311/6، تاج العروس: 133/9.
)2( مقاييس اللغة: 439/4، لسان العرب: 391/5.

)3( انظر: تاج العروس: 350/7.

)4( انظر: لسان العرب: 209/7.
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ها: وزهن��ا)1(، ذكر ابن  درمًه��ا درمًه��ا أو دين��اًرا ديناًرا، نظر وزهنا وم��ا هي، وعربَّ
ها: وزهَنا  منظ��ور: »وَعرَبَ املت��اَع والدراهم يعربها: َنظر َكْم وْزهُنا وم��ا هي، وعربَّ
دين��اًرا ديناًرا، وقيل عربَّ اليشَء إِذا مل يبالغ يف وزنه َأو كيله، وتعبري الدراهم وزهُنا 

مجلة بعد التفاريق«)2(.

• َعرب��دة، بمعنى: اجلربوت والطغيان، ُيقال للش��خص الذي ُيكثر من الغطرس��ة 	
واجل��ربوت، هو يَعربِ��د، وله َعرب��دة، ويف اللغة: العربد: الش��ديد من كلِّ يشء، 
ه،  ْأُب والعادُة، ُيقال: مازاَل ذاك ِعْربِدَّ ، بكس الباء مع َتْش��ِديد الدال: الدَّ والِعْربِدُّ

ا، بفتح الباء )3(. ى ِعْرَبدًّ َكُر من األَفاِعي ُيَسمَّ رَيه. والذَّ َأي: َدْأَبه وِهجِّ

• ة م��ن قوهلم، فالن تعلَّم عى 	 الِعش��ت، بمعنى: األخ��ذ بال بدل، جمَّاًنا، ُيكثر العامَّ
الِعشت، وهو يگظِّي عمره بالِعشت، وهي ُتقال للشخص الذي يعيش عى عطاء 
الناس، وهو يش��كرهم بقوله للمحس��ن إليه: ِعش��ت، وكأنَّه دعاء بطول العمر، 
ويف اللغ��ة: العني والياء والش��ني أص��ل صحيح يدلُّ عى حي��اة وبقاء، والعيش: 
احلياة، وكلُّ يشء ُيعاش به أو فيه فهو معاش، وأعاش��ه اهلل س��بحانه وتعاىل عيشة 

راضية)4(.

• عص��اة كردي: من أمثاهلم يف الكره والطرد، قوهل��م: دفعة مردي وعصاة كردي، 	
ون أنَّ املراد بالكردّي هو النس��بة إىل الك��رد، والصحيح هو أنَّ  ومعظمه��م يتومهَّ

حاح: 734/2.  )1( انظر: العني: 129/2، الصِّ
)2( لسان العرب: 531/4. 

)3( احليوان: 473/6، لس��ان العرب: 289/3، املسعودّي، أبو احلسن عل�ّي بن احلسني بن عل�ّي 
هب ومعادن اجلوهر، تدقيق وضبط: األستاذ يوسف أسعد داغر، ط2،  )ت 346ه�(. مروج الذَّ

منشورات دار اهلجرة، إيران، قم، 1984: 222/1، تاج العروس: 106/5.
حاح: 1013/3، مقاييس اللغة: 194/4.  )4( انظر: العني: 189/2، الصِّ
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الك��رد يف اللغة بمعن��ى: الطرد، فُيقال: ف��الن كرد فالن، أي: ف��الن طرد فالن، 
 : والك��رد: الطرد، وامل��كاردة: املطاردة)1(. فالط��ارد تكون العصا مع��ه، وامُلرِديُّ
ة املردّي،  ح)2(، ومعن��اه: أدفعك بق��وَّ خش��بة ُتدفع هبا الس��فينة تكون يف ي��د املالَّ

وبعصا الطارد أطردك.

• ��د، هو: ُعك��رة، ويف اللغة: العكر: 	  ُعك��رة: ُيقال للش��خص الثقيل املزعج واملعقَّ
م��ا يبقى من الزي��ت ونحوه يف أس��فله، واحدت��ه: ُعكرة، وعكر ال��رشاب واملاء 
رته تعك��رًيا: جعلت في��ه العكر.  والده��ن: آخ��ره وخاث��ره، وأعكرت��ه أن��ا وعكَّ

والعكدة والعكرة واحدة، والعكرة أيًضا مثل العكدة يف الطريق)3(.

• ة للداللة عى اجلهل 	 غش��يم، بمعنى: جاه��ل، من األلفاظ الس��ائرة يف كالم العامَّ
ْل��م والَغْصُب،  : الغش��م: اْلَغْش��ُم: الظُّ باحلي��اة والغفل��ة ونحومه��ا، يف ح��ني أنَّ
واالحتط��اب باللي��ل، فاحلاطب يف الليل يقطع ما قدر علي��ه بال نظر وال فكر)4(. 
ن إىل اجله��ل وعدم القدرة عى  ة، انتقلت م��ن القدرة والتمكُّ يَّ وهن��ا الداللة ضدِّ

القيام بأمور احلياة.

• ا تعني: 	 غلَّس: ُيقال الش��خص )يغلِّس( للذي يتجاهل بعض األمور، يف حني أهنَّ
دخ��ل يف الغلس، أي: ظلمة آخر الليل)5(. كأنَّ الش��خص الذي يغلِّس، يتجاهل 
األمور التي يريد أن يتجاهلها، رغم أنَّه قد سمعها أو شاهدها، وارتبطت بمعنى 

ا ال يريد أن ترى النور يف عقله أو يف فعله. الليل والظلمة، كأهنَّ

حاح: 531/2، مقاييس اللغة: 176/5.  )1( انظر: الصِّ
)2( انظر: لسان العرب: 319/14، تاج العروس: 252/5.

حاح: 756/2، مقاييس اللغة: 106/4.  )3( انظر: العني: 197/1، الصِّ
)4( انظر: لسان العرب: 437/1، تاج العروس: 518/17. 

حاح: 956/3، تاج العروس: 387/8.  )5( انظر: العني: 378/4، الصِّ
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• م الوجه، هذا الفع��ل ال يوجد يف اللغة، وأصله: الُغندبة: 	 َغن��َدب، بمعنى: متجهِّ
حلم��ة صلبة حول احللقوم)1(. وربَّام اهليأة اخلارجيَّة للحلقوم بوجود هذه اللحمة 
الصلب��ة حوله، جتعل الش��خص يظه��ر بمظر الغاض��ب، وتظهر علي��ه عالمات 

م. التجهُّ

• فاشويش، بمعنى: فارغ، وُتقال للشخص الذي: 1. يتكلم بكالم فارغ )فاشويش( 	
د  ال فائ��دة من��ه، 2. الذي ين��وي القيام بأمٍر ما، الس��يام يف وقت الش��جار، فيتوعَّ
د، ولكنَّه ال ُيقدم عى يشء، 3. الشخص الذي ال يمتلك علاًم، وعندهم كلُّ  ويتهدَّ
يشٍء فارغ: فاش��ويش، وعى املجاز يقولون للجبان: فاشويش، ويف اللغة، وفاش 
الرجل فيًش��ا، إذا نصب األم��ر وهيَّجه، فإذا أخذ األمر، واس��تحقَّ رجع وجبن، 
وذاك ه��و االنفش��اش والتفي��ش، ورجل في��وش: ضعيف جبان، والفيشوش��ة: 
الضعف والرخاوة، وفاَش الرجُل َفْيًش��ا وهو َفُيوٌش: َفَخ��ر، وقيل: هو َأن َيْفَخر 

اًخا بالباطل وليس عنده طائٌل)2(. وال يشء عنده، وفالن َفيَّاٌش إِذا كان نفَّ

• قِّي ال��ذي مل ينضج، فهو ُفط��ري، والعجني: 	 ُفط��ري، بمعن��ى: مل ينضج، فُيق��ال: الرَّ
فط��ري، الذي مل خيتم��ر، وعى املجاز يقول��ون لألمحق: ُفطري. وه��و يف اللغة بفتح 
َتبَزه من س��اعته،  الف��اء )َفط��ري(، وَفَطْرُت العجنَي والطني، وه��و َأن َتْعِجنَه ثمَّ خَتْ
وإذا تركت��ه لَيْخَتِمَر فقد مَخَّْرته، واس��مه الَفطِ��ري. وكل يشٍء َأعجلته عن إدراكه، 
فهو َفطِري)3(. ويبدو أنَّ داللة عدم النضوج، كانت هي الس��بب وراء إطالق صفة 

)الُفطري( عى األمحق، للداللة عى عدم نضوج عقله واكتامله.

)1( انظر: العني: 466/4، لسان العرب: 653/1، تاج العروس: 294/2.
)2( انظر: العني: 290/6، لسان العرب: 333/6.

)3( انظر: لسان العرب: 59/5، تاج العروس: 351/7.
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• ق��ال وب��ىل: من األمثال الس��ائرة ع��ى ألس��نتهم، يف ِق��َدم اليشء قوهل��م )من قاْل 	
أْوبى=وبى(، وهي هل��ا داللة عى القدم، ف�)قال( أصلها: َقْيل، أحد ملوك باليمن 
ي امللك: َقْياًل؛ ألَنَّه إِذا قال قواًل نَفذ قوُله)1(.  دون امللك األَعظم، وهم األَْقيال، ُسمِّ
ا من )بنو(؛ لكي جتاري الكلمة األوىل يف داللتها، فكلمة )بنو(:  و)بى(، ونعتقد أهنَّ
ُتطلق عى األبناء أو العائلة أو العشرية، ومعناه: أنَّه قديم من زمن قحطان وعدنان، 

ومنهم من يقول )من آل ُأو بِني(، أي: من آل كذا وبني فالن.

• د يف األمور، الثقيل الوطء، أصله، 1. )الُقناِقن والِقنِقن(: 	 َقنَقينة، بمعنى: املتش��دِّ
 الدليل اهلادي، البصري باملاء حتت االرض يف حفر الُقني، وإنَّه لقناقن: إذا كان ال خيفى 

عليه يشء)2(، 2. نق، ونقنق: النقيق والنقنقة من أصوات الضفادع، يفصل بينهام 
املدُّ والرجيع، والدجاجة تنقنق للبيض، ونقنقت عينه إذا غارت)3(.

فالداللة االوىل: البصري باملاء حتت األرض، تنطبق عى داللة اللفظة يف هلجة مدن 
د. د والركيز والتدقيق، هي من صفات املتشدِّ الفرات األوسط، فالتشدُّ

��ه حدث إبدال بني احلروف )قنق=نقنق(، فضاًل عن أنَّ  والداللة الثانية: نعتقد أنَّ
د والتدقيق. ويستعملون  داللة الرجوع وتكرار الصوت يف )نق(، فيه معنى التشدُّ
كذلك لفظة )نگنگ(، بمعنى: تكلَّم بكالم غري راٍض عن يشء، أو يلحُّ يف معرفة 

يشء أو التعليق عليه.

• كتكوت: ُتقال لفرخ الدجاج، يف حني أنَّه يف اللغة: »رجل َكْتكاٌت: كثري الكالم، 	
ُع ال��كالَم وُيْتبُِع بعَضه بعًض��ا. والَكتِيُت والَكْتَكَتُة: امَل��يْشُ ُرَوْيًدا. والَكتِيُت  ُيْسِ

)1( انظر: لسان العرب: 576/11.
)2( انظر: العني: 27/5، مقاييس اللغة: 4/5، أساس البالغة: 794.

حاح: 1561/4، لسان العرب: 360/10. )3( انظر: العني: 28/5، الصِّ
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عٍة، وإِنَّه لَكْتكاٌت، وقد َتَكْتَكَت«)1(. والَكْتَكتة: َتَقاُرُب اخلَْطِو يف رُسْ

• كِحف، واجلمع )كُحوف(: تكاسري أواين الفخار: ُتقال جماًزا ل�: 1. للبخيل، فُيقال 	
عن��ه أنَّه )ِكِحف(، 2. لش��ديد املراس والصلب، فُيقال عن��ه أنَّه )مَكّسةكحوف 

الدنيا عى راسه(. ويف اللغة: الُكُحوُف: األَعضاء، وهي الُقحوف)2(.

• ��ف أحواله: ُتقال إلهانة ش��خص، ويف اللغة: كس��ف القمر يكسف كسوًفا، 	 كسَّ
والش��مس تكس��ف كذلك، ورجل كاس��ف الوجه: عابس من سوء احلال، وهو 
ء احلال. والكسفة: القطعة من اليشء. ُيقال: أعطني كسفة من  كاس��ف البال: يسِّ
ر دالل�ّي من كسوف القمر والشمس إىل معنى اإلهانة،  ثوبك )3(. فحدث هنا تطوُّ
د إىل املحس��وس. ومعنى: العبوس وس��وء  ، ومن املجرَّ أي: من العامِّ إىل اخلاصِّ
ف أحوال اآلخر، والذي ُأهني  خَصني، الذي أهان وكسَّ ق يف ِكاَل الشَّ احلال متحقِّ

فت أحواله. وُكسِّ

• گعي��دي: ُتق��ال ل��زوج املرأة ال��ذي يعيش معها يف بي��ت والدهيا، وه��و قعيدي، 	
: عاجز كَأنَّه ُيؤثُِر الُقع��ود)4(، فكأنَّه عاجز عن  ويف اللغ��ة: ورجل ِقْع��ِديٌّ وُقْعِديٌّ

إسكاهنا مستقلَّة.

• كود: وتأيت عى ألسنتهم منونٍة بالكس )كوٍد(، وتستعمل للتعليل، بمعنى: لكي، 	
ألج��ل، فُيقال: ما فعل فالن ك��ذا، كوٍد كذا وكذا، أي: ألج��ل، وكلمة )كاد( يف 
العربيَّ��ة تدلُّ عى التامس يشء ببعض العناء، وكاد يفعل كذا، يكاد كوًدا ومكادًة، 

)1( لسان العرب: 78/2، تاج العروس: 116/3.
)2( انظر: لسان العرب: 296/9، تاج العروس: 451/12.

حاح: 1421/4، مقاييس اللغة: 178/5. )3( انظر: العني: 314/5، الصِّ
)4( انظر: لسان العرب: 358/3، تاج العروس: 195-194/5.
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أي: قارب ومل يفعل. وحكى س��يبويه عن بع��ض العرب: ُكدت أفعل كذا، بضمِّ 
ده ُينبئ عن نفي  ال��كاف، وكاد وِضع��ت ملقاربة اليشء، فع��ل أو مل يفعل، فمج��رَّ

الفعل، ومقرونه باجلحد ينبيء عن وقوع الفعل)1(.

• لبخ، لبَّاخ: ُتقال للش��خص الذي يطل اجلدران، ويف اللغة: اللبخ: احتيال ألخذ 	
يشء. واللبخ من الرضب والقتل، ُيقال: لبخه اهلل برِش، ولبخه بالعصا. واللبوخ: 
 : كثرة اللح��م، وامرأة لباخيَّة أي: ضخمة الربلة كث��رية اللحم، واللباخيَّة بالضمِّ

ا منسوبة إىل اللبَّاخ)2(. ة، كأهنَّ املرأة التامَّ

ر داليل، فإذا كان معنى االحتيال، فهذا قريب إىل معناه  ويف هذا االس��تعامل، تطوُّ
يف هلج��ات مدن الفرات األوس��ط، فلبخ اجلدران قد خُيف��ي حتته بعض العيوب، 
��ا إذا كان معنى الرضب، فلبخ اجلدران فيه  وه��و يدخل ضمن باب االحتيال، أمَّ
ا معنى االمتالء، فهو كذلك قريب، فلبخ اجلدران يعطي ايًضا  معن��ى الرضب، أمَّ

معنى امتالء اجلدران.

• مبطوح، ُتقال: 1. للش��خص الذي وقع عى األرض، 2. للش��خص املضطجع، 	
فُيقال: منبطح، 3. للش��خص الذي خس يف جتارة أو أمر آخر، ويف اللغة: بطحه، 
أي: ألق��اه عى وجهه، فانبطح، والبطحاء: مس��يل فيه دق��اق احلىص، فإن عرض 

ي أبطح)3(. واتَّسع سمِّ

• مپّوط، ُتقال: 1. إذا كانت خياطة الثوب مضطربة غري منبسطة، 2. ُيقال للجدار 	
ال��ذي يربز فيه مثل البط��ن، 3. تعني ايًضا عندهم: اهليب��ة والناموس، فيقولون: 

حاح: 532/2، مقاييس اللغة: 145/5. )1( انظر: الصِّ
حاح: 430/1، لسان العرب: 50/3، مقاييس اللغة: 228/5. )2( انظر: العني: 272/4، الصِّ

حاح: 356/1، مقاييس اللغة: 260/1. )3( انظر: العني: 174/3، الصِّ
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فالن ِكَس پوط كذا، إذا اهانه أو فضحه، ويف اللغة، باَط الرجُل َيُبوُط إِذا َذلَّ بعد 
ِعزٍّ َأو إِذا افتقر بعد ِغنًى)1(.

ر داليّل، فمعنى االضطراب وعدم االنبساط واإلهانة،  ويف هذا االس��تعامل، تطوُّ
ه،  ��ق يف معناه يف العربيَّة الفصيحة، فالش��خص الذي أصب��ح ذلياًل بعد عزِّ متحقِّ

وفقرًيا بعد غناه، مضطرب ويشعر باإلهانة وسوء احلال.

• طه، ويف اللغ��ة، أصله من 	 ط، فُيق��ال: وهدن��ه، أي: ورَّ ِمْتوه��دن، بمعن��ى: متورِّ
)ه��دن(، واهلُْدَن��ة انتقاُض َعْزم الرجل بخ��رب يْأتيه فَيْهِدُنه ع��امَّ كان عليه، فُيقال: 
اهْنَ��َدَن ع��ن ذلك، وَهَدَنه َخ��رَبٌ َأتاه َهْدًنا ش��ديًدا. واهلُْدنة واهِلَداَن��ُة املصاحلة بعد 
احل��رب. وَهَدَن إذا مَحَُق. واهِلداُن: األمَحُق اجلايف الَوِخُم الثقيل يف احلرب، وَهَدَن 

َنُه هَتِْدينًا)2(. بيَّ وغرَيُه: َخَدَعه وَأْرضاُه، كَهدَّ الصَّ

فكأنَّ )املتوه��دن( انتقض عزمه بخرب تورطه، نتيجًة لعدم تدبُّره أمره، وانخراطه 
يف مشاكل بسبب عمل يشء أو نصيحة شخص.

• ��ل، ويف اللغة، َرجٌل 	 خَمنچ��ر: وُتقال للش��خص املنكفئ عى نفس��ه، احلزين املتذلِّ
اَمة َتُقول ُم�ْخنََج��َرة)3(. فداللة الُقبح، جتعل  َخنَْج��ِريُّ اللِّْحَيِة، َأي َقبِيُحَه��ا، والعَّ

الشخص منكفًئا عى نفسه.

• قته، ويف اللغة، أصله 	 ق، ومنه قالوا: مرعدته الكالب، أي: مزَّ َمرَع��د، بمعنى: مزَّ
م��ن )َرَعد(، وال��راء والعني وال��دال أصٌل واح��د يدلُّ عى حرك��ة واضطراب. 
وكلُّ يشء اضط��رب فق��د ارتعد. والرع��دة: رجرجة تأخذ اإلنس��ان من فزٍع أو 

)1( لسان العرب: 266/7، تاج العروس: 206/10.
)2( لسان العرب: 434/13-435، تاج العروس: 585/18.

)3( لسان العرب: 371/6، تاج العروس: 585/18.
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داء. تقول: يرعد اإلنس��ان، فإذا جعلت الفعل منه قل��ت: يرتعد. وأرعده الداء. 
والرعديد والرعديدة: الرجل اجلبان. وأرعده اخلوف، ورجل رعديد: جبان يدع 

د وأوعد)1(. القتال من رعدة تأخذه، ورعد الرجل وأبرق، إذا هتدَّ

��ق يف التمزي��ق، وكذل��ك دالل��ة اخل��وف  فمعن��ى احلرك��ة واالضط��راب متحقِّ
واالرتعاش واالرتعاد.

• معبعب: ُتقال للش��خص الغنّي، املمتلئ بامل��ال، أو بأيِّ يشٍء آخر، يف اللغة، تدلُّ 	
ع��ى االمت��الء، فالع��ني والباء أصٌل صحي��ٌح واحد ي��دلُّ عى كث��رة، والَعْبَعُب: 
، وشابٌّ َعْبَعٌب:  ��باِب، وش��باٌب َعْبَعٌب: تامٌّ ، والَعْبَعُب: َنْعَمُة الشَّ ��باُب التامُّ الشَّ
ة  ��باب، والَعْبَعُب: َثْوٌب واِس��ٌع)2(. فداللة االمت��الء انتقلت من حيويَّ مُمَْتِل��ُئ الشَّ

الشباب إىل داللة الِغنى.

• 	 ، جت، ويف اللغة، أص��ل الفعل هو: هجَّ ت الن��ار، اي: تأجَّ ��ت: واحياًنا وچَّ وجَّ
ا وَهِجيًجا: إِذا  ��ِت النَّاُر هَتِجُّ َهجًّ واهلَِجي��ُج: األَِجيُج، مْثل َهَراَق وَأَراَق. وقد َهجَّ

َقَدْت وَسِمْعَت َصْوَت اْستِعاِرها، وهجيج النار: أجيجها)3(. اتَّ

وفيام يتعلَّق بتعابري الذمِّ والقدح وإظهار العيوب والصفات الس��لبيَّة، نجد يف هلجة 
مدينة احِللَّة العديد من هذه التعابري، مثل:

• أثول، )امحق(، ويف اللغة: الثول: ش��به جنون يف الش��اء، وُيقال: ش��اة ثوالء، وقد 	
ثول��ت تثول ث��واًل، والذكر: أثول، وهو أصل يدلُّ ع��ى االضطراب، وربَّام قالوا 

ح��اح: 475/2، مقايي��س اللغ��ة: 411/2، ت��اج العروس: 4/  )1( انظ��ر: الع��ني: 33/2، الصِّ
.457

)2( انظر: لسان العرب: 575/1، مقاييس اللغة: 24/4، تاج العروس: 199/2.
)3( انظر: مقاييس اللغة: 7/6، تاج العروس: 512/3.
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لألمحق البطيء اخلري: أثول، وهو من االضطراب)1(.

• أخ��وث )أمح��ق(، ويف اللغة: رجل أخ��وث، أي عُظم بطنه واس��رخى. واألنثى 	
خوثاء)2(.

• أدغ��م )وضيع(، ويف اللغ��ة، َدَغَم الغي��ُث األَرض َيْدَغُمها وَأْدَغَمها إذا غش��يها 	
َغُم من َألوان اخليل:  ْغَمُة والدَّ ْغُم: َكْسُ األَنف إىل باطنه َهْشاًم. والدُّ وقهرها. والدَّ
عة  أن يرضب وْجُهه وَجحافُِله إىل السواد خمالًفا للون سائر جسده)3(. وداللة الضِّ
ق��ة يف معنى الفعل يف العربيَّة، فالقهر وك��س األنف يدلُّ عى اخليبة  وال��ذلِّ متحقِّ

. واخلسان والذلِّ

• ث ع��ى النيل من 	 ألع��ب بي��ه طوبة: ُتس��تعمل هذه العب��ارة للداللة ق��درة املتحدِّ
الش��خص اآلخر، مثل كرة القدم )الطوبة( الت��ي تتقاذفها أرجل الالعبني وتدور 

بني أرجلهم.

• بطران، ُتقال: 1. للش��خص ال��ذي يتبطَّر عى نعمته، 2. للش��خص الذي يتكلَّم 	
بأم��ور ال متتُّ إىل الواقع احليايّت بصلة، أي: بعيدة عن التطبيق. ويف اللغة، البطر، 
يف معنى، كاحلرية والدهش، ُيقال: ال يبطرن جهل فالن حلمك، أي: ال يدهشك. 
ويف معنى: كاألرش وغمط النعمة، ُيقال: بطر فالن نعمة اهلل، أي: كأنَّه مرح حتَّى 

كر فركه وراءه)4(. ويستعملون كذلك لفظة )َفسگان(. جاوز الشُّ

ومثل��ه: اس��قاقي، أدب س��ز، حاروگة، ِدث��و )مغفل(، زعط��وط )جاهل(، زقچ 
)صغري(، طرطور، عفطي، عقله َتَرلَّل.

حاح: 1649/4، مقاييس اللغة: 396/1. )1( انظر: العني: 239/8، الصِّ
حاح: 281/1. )2( انظر: لسان العرب: 146/2، الصِّ

)3( انظر: لسان العرب: 203/12، تاج العروس: 243/16.
)4( انظر: العني: 422/7، لسان العرب: 69/4.
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ال�شتعارة اللغويَّة

نج��د يف اللهج��ات العراقيَّة عموًما، ومنها هلج��ة مدينة احِللَّة، كث��رًيا من مفردات 
ة والسيانيَّة  ة واآلراميَّ��ة والعربيَّ اللغات الت��ي كانت موجودة يف املنطقة، مث��ل: األكديَّ
واملندائيَّ��ة، وبعض منها ال تزال موجودة يف العراق، مث��ل: السيانيَّة واملندائيَّة، وبعض 
منها يف مناطق جغرافية جماورة للعراق عموًما، مثل: اللغات الفارسيَّة والركيَّة، وبعض 
��ة وغريها من اللغات  ة واهلنديَّ منه��ا لغات غريبة ع��ن املنطقة، مثل: اللغ��ات اإلنكليزيَّ

الالتينيَّة األخرى)1(.

ة معجاًم غنيًّا،  وقد س��امهت هذه الظاهرة بأن يكون معجم اللهجات العراقيَّة العامَّ
ومن نامذج املفردات املستعارة من اللغات األخرى، ما يأيت:

• األكدَي��ة: اجانة، انجان��ة )القصعة الكب��رية(، بارية )حصرية م��ن القصب(، 	
ة الكب��رية(، البق )البع��وض(، بَِلش )ب��دأ يف عمله(، بوري  البس��توگة )اجل��رَّ

)1( للمزيد عن هذا املوضوع، واأللفاظ األجنبية يف اللهجة العراقيَّة، ينظر:
د عّل. معجم األلفاظ واملصطلحات األجنبيَّ��ة يف اللغة العاميَّة العراقيَّة، 	• القييّس، جمي��د حممَّ

دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد، 1990.
د رضا. أص��ول ألفاظ اللهجة العراقيَّة، مطبوع��ات املجمع العلمّي العراقّي، 	• الش��بيبّي، حممَّ

بغداد، 1956.
البزركان، رفعت رؤوف. معجم األلفاظ الدخيلة يف اللهجة العراقيَّة الدارجة، الدار العربيَّة 	•

للموسوعات، بريوت، 2000.
ى يف العربيَّة بالدخي��ل، مطبعة املجمع العلمّي 	• باق��ر، طه. من تراثنا اللغوّي القديم ما يس��مَّ

العراقّي، بغداد، 1980.
يعقوب، أغناطيوس. الرباهني احلسيَّة عى تقارض السيانيَّة والعربيَّة، دمشق، 1969.	•

	• Woodhead, D.R., Beene, Wayne. A Dictionary of Iraqi Arabic, Arabic-

English, Georgetown University Press, Washington 1967.
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)أنبوب(، تالة )فسيلة نخل(، تَِبلَيه )الطوق، الَكّر الذي ُيصعد به إىل النخلة(، 
ة(، اجلري،  تنُّ��ور )موقد الن��ار(، ِجّص، مُجَّار )قلب النخلة(، ِجنَّ��ب )ِحبال قويَّ
)القري(، خش )دخل(، َخالل )الُب��س(، رطب )التمر الناضج الطرّي(، رگة 
)س��لحفاة(، سنس��ول )العمود الفقري(، ش��باط )ش��هر(، ش��لب )الرز غري 
املجروش(، ش��يص )التمر غ��ري الناض��ج(، رصيفة )كوخ القص��ب(، فلَّش 

ان )دفَّة السفينة(، مردي )املوت(. )هدم(، منجل، مشط، سكَّ

• آراميَّ��ة ورسيانيَّ��ة: برول، بحش )بحث(، جت )عش��ب(، ماط��ول )مادام، 	
ان، زيت، شتل )غرس(، شلح )خلع(، صمد  بسبب(، جطل )قتل(، مخر، رمَّ
��ر، مجع(، فركش )ش��تَّت(، فاخ- يف��وخ )يرتاح(، كربي��ت، كطل الزرع  )وفَّ

)نظف(.

• الفارس��يَّة: بقچ��ة )جلمع املالب��س(، بوس )تقبي��ل(، خردة )قط��ع صغرية(، 	
اط )علبة كربيت(،  زرده )طعام(، بخش��يش )إكراميَّة(، زالبية )حلوى(، شخَّ
رصماي��ة )رأس امل��ال(، طربوش )غط��اء الرأس(، أس��طة )معل��م(، خوش 
)جيِّد(، داوركيسة )نصب(، ُدبَّة )سمني(، دستة )جمموعة(، ُدنبگ )طبلة(... 

الخ.

• ��ام(، بوش 	 الرتكيَّ��ة: بس��طرمة )حل��م(، بقالوة )حل��وى(، بلك��ي )يمكن، ربَّ
)فارغ(، داطل )حلوى(، َدبَّة )وعاء(، زنگني )غني(، عوچيَّة )عصا(، غشيم 
ى(، قريولة )رسير(، ُقرصاغ )صرب(،  )ساذج(، ُقّزر ُقط، ُقّزر ُقرط )دعاء باحلمَّ
قب��غ )غطاء(، قامة )حربة(، ق��اط )بذلة(، قاصة )خزان��ة(، قوطيَّة )علبة(... 

الخ.
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• ��ة: أريل )هوائ��ي(، أزبري )مثلَّج��ات(، دبل )م��زدوج(، درزن )اثنا 	 إنكليزيَّ
ي��ة(، قنقينة )حلوح، جل��وج(، كامريا، كاونر  عرش(، فِ��ت )الئق(، ِكتل )غالَّ

)منضدة مطبخ(... الخ.

• ة: انچب )اس��كت(، بنكة )مروحة(، هبارات )مطيِّبات الطعام(، چرباية 	 هنديَّ
)رسير(، چمچة )ملعقة كبرية(، دروازة )باب(، ديرم )صبغة(... الخ.

• إيطاليَّ��ة: بمب��ه )قذيفة مدف��ع(، فاتورة )قائمة حس��اب(، بريم��ة )آلة ثقب(، 	
كمبيالة )سند(.

• التينيَّة: سطل )وعاء(، طاولة )منضدة(، كيلون )قفل(.	

• فرنس��يَّة: دانتيل )قامش(، درنفيس )مفك(، رجييم )محية(، سش��وار )جمفِّف(، 	
ق(، كوشة )وسادة(، كومدي )صندوق خشب(،  شفقة )قبَّعة(، كوافري )حالَّ

مساج )تدليك(.
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم.

اب��ن ف��ارس، أبو احلس��ني أمحد بن ف��ارس بن زكري��ا )ت 350 ه���(. معجم . 1
د هارون، نرش مكتب االعالم  مقاييس اللغة، حتقيق وضبط: عبد الس��الم حممَّ

االسالمي، قم 1404 ه�.

د ب��ن مكرم )ت 711 ه�(. لس��ان . 2 اب��ن منظور، اب��و الفضل مج��ال الدين حممَّ
العرب، نرش أدب احلوزة، قم، إيران، 1405ه�.

د بن احلس��ن النحوّي )ت 686ه�(. . 3 األس��رآباذّي، الش��يخ ريّض الدين حممَّ
رشح شافية ابن احلاجب مع رشح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادّي 
قهام وضبط  صاح��ب خزان��ة األدب املت��وفَّ يف عام 1093 م��ن اهلج��رة، حقَّ
د حميي الدين  د الزفزاف، حممَّ د نور احلس��ن، حممَّ غريبهام ورشح مبهمهام: حممَّ

عبد احلميد، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1975م.

��ة، القاهرة، . 4 أني��س، إبراهي��م. دالل��ة األلف��اظ، ط5، مكتبة األنجل��و املرصيَّ
1984م.

أوملان، ستيفن. دور الكلمة يف اللغة، ترمجة: د. كامل برش، القاهرة، 1957م.. 5

ر، معهد البحوث والدراسات العربيَّة، مرص . 6 أيُّوب، عبد الرمحن. اللغة والتطوُّ
1969م.
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ى يف العربيَّ��ة بالدخيل، مطبعة . 7 باق��ر، ط��ه. من تراثنا اللغ��وّي القديم ما يس��مَّ
املجمع العلمّي العراقّي، بغداد، 1980.

ة، بغداد، . 8  بامل��ر. عل��م الدالل��ة، ترمج��ة: جمي��د املاش��طة، اجلامع��ة املس��تنرصيَّ
1989م.

الب��زرگان، رفع��ت رؤوف. معج��م األلف��اظ الدخيل��ة يف اللهج��ة العراقيَّ��ة . 9
الدارجة، الدار العربيَّة للموسوعات، بريوت، 2000.

د بن إسامعيل )ت 430ه�(. فقه اللغة . 10 الثعالبّي، أبو منصور عبد امللك بن حممَّ
��د، ط2، دار الكتاب العريّب، بريوت،  ورسُّ العربيَّ��ة، حتقيق: الدكتور فائز حممَّ

1996م.

م . 11 اجلاح��ظ، أب��و عثامن عمرو بن بحر ب��ن حمبوب )ت 255ه���(. البخالء، قدَّ
ل��ه ورشحه: د. عبَّاس عبد الس��اتر، منش��ورات دار ومكتب��ة اهلالل، بريوت، 

.1983

اجلوه��رّي، أب��و نرص إس��امعيل بن محَّ��اد ) ت 393 ه�(. ت��اج اللغة وصحاح . 12
العربيَّة، حتقي��ق: أمحد عبد الغفور عطَّ��ار، ط4، دار العلم للماليني، بريوت، 

لبنان، 1987.

أب��و ع��ّل )ت 377ه���(. . 13 الف��اريّس،  ب��ن عب��د الغف��ار  ب��ن أمح��د  احلس��ن 
 التكملة، حتقيق: حس��ن ش��اذيل فرهود، ن��رش: جامعة الري��اض، 1401ه�/

1981م.

��ة والتطبيق دراس��ة تأرخييَّة تأصيليَّة . 14 الداي��ة، فايز. عل��م الداللة العريّب النظريَّ
ة، ط2، دار الفكر، دمشق، 1996م. نقديَّ
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الرازي، أمحد بن محدان أبو حاتم. الزينة يف الكلامت اإلسالميَّة، حتقيق: حسني . 15
فيض اهلل اهلمدايّن، ط2، دار الكتاب العريّب، القاهرة، 1957م.

��د ب��ن أيب بكر بن عب��د القادر )تويفِّ بعد س��نة 666ه���(. خمتار . 16 ال��رازي، حممَّ
حه: أمحد ش��مس الدي��ن، ط 1، دار الكتب العلميَّة،  حاح، ضبطه وصحَّ الصِّ

بريوت، لبنان 1994.

د مرتىض احلسينّي )ت 1205ه�(. . 17 الزبيدّي، حمّب الدين أبو فيض الس��يِّد حممَّ
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للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان 1994م.
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البالغة، دار ومطابع الشعب، القاهرة، 1960.

مة للق��ارئ الع��ريّب(، دار النهضة العربيَّة . 19 الس��عران، حممود. عل��م اللغة )مقدِّ
 للطباع��ة والن��رش، ب��ريوت )د.ت(، الب��اب الرابع: عل��م الداللة أو دراس��ة 

املعنى.

سوس��ور، فردين��ان دي. عل��م اللغ��ة العام، ترمج��ة: د. يوئيل يوس��ف عزيز، . 20
مراجع��ة النصِّ العريّب: د. مالك يوس��ف املطَّلبّي، دار آف��اق عربيَّة للصحافة 

والنرش، بغداد 1985م.

د رض��ا. أصول ألف��اظ اللهج��ة العراقيَّة، مطبوع��ات املجمع . 21 الش��بيبّي، حممَّ
العلمي العراقي، بغداد 1956.

ر اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه، ط 1، مطبعة . 22 عبد التواب، رمضان. التطوُّ
املديّن، مرص، 1983م.
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الفراهي��دّي، أب��و عبد الرمح��ن بن أمحد اخللي��ل )ت 175ه�(. كت��اب العني، . 23
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دار اهلجرة، إيران، 1410ه�.
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ة، القاهرة، 1950. األنجلو املرصيَّ

د بن يعقوب )ت 817ه�(. القاموس . 25 الفريوزآب��ادّي، أبو طاهر جمد الدين حممَّ
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د ع��ّل. معجم األلف��اظ واملصطلحات األجنبيَّ��ة يف اللغة . 27 القي��يّس، جمي��د حممَّ
العاميَّة العراقيَّة، دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد، 1990.
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