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ُ كتاب
املعرب
َ العامة من
َ لف القامط عىل تصحيح بعض ما استعملته
رح
والدخيل واملو َلد واألَغالط للقنوجي
)(دراسة حتليلية نقدية
(Analytical and critical study for the book “Laf-ul-qimat” by Siddique
Hassan khan)
سمريا صغري أمحد.*د
 اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد،حمارضة بكلية اللغة العربية

ABSTRACT
This paper is about lafu-ul-qimat ala tashehbadh ma istaamlat-hul-aamat min
almoaarrabwaadkheelwaalmoaldwa al aghlaat by Siddique Hassan khan al-Qannouji, who is
considerd a great scholar in sub continent.
The study aims at highlighting his sincere efforts in the field of education with special focus
on this book which is divided into chapters and into sub chapters. He in above mentioned book very
intelligently defined and discussed the issue of arabization of non-Arab words and the mistakes
that the commoners commit while using the language in daily life. He has presented the examples
in detail.
This is a humble effort to present an analytical and critical study of this book, focusing on
the characteristic its style, ideologies which enhance its importance. Especially he discussed the
issue of arabization and intruder-generated mistakes with the clear examples.
It is envisaged that this study will add to explain the wonderful efforts of the scholars of
sub-continent for Arabic language. The important reason for choosing of this book is to highlight
efforts for them.
ورىض اهلل عن صحابته أمجعني والتابعني هلم بإحسان،احلمد هلل وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم
.إىل يوم الدين
 وبسبب ذلك، دفعني إىل هذا العمل دراسة خمطوط لف القامط ألين قمت بتحقيق هذا الكتاب املؤلف
 يف العرص.ن حيث التحليل والنقد يف الكتاب1كنت أكتب ما هيم عندي من جوانب مهمة التي جاء به املؤلف م
 ومن بني هذه الكتب كتاب،احلديث ظهر عدد كبري من كتب اللغة التي عالج موضوع املعرب والدخيل واملولد
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کتاب لفالقماطعلیتصحیحبعضمااستعملہ
القنوجي"لفالقامط"وال بد من دراسته دراسة نقدية لبيان ما فيها من نقاط وأفكار جديدة مع النتائج
والتوصيات ،أرجو أن عميل سوف يكون وافيا يف املوضوع.
يف هذه املقالة أتناول شخصية صديق حسن خان الذي يعترب َع َل ًام من أعالم اهلند وعلامئها ،مرتمج ًا حلياته
مع ذكر من جهوده املخلصة يف جمال اللغة ،ويكون الرتكيز فيها خاص ًة عىل كتابه ((لف القامط عىل تصحيح
بعض ما استعملته
العامة من املعرب والدخيل واملو ّلد واألغالط)) ،مع الرتكيز عىل مميزات الكتاب وخصائصه وأسلوبه
وحمتوياته مع ذكر هناته باألمثلة من الكتاب.
اهتم علامء شبه القارة اهلندية اهتامم ًا بالغ ًا بالعلوم اإلسالمية واللغوية .وتعترب شبه القارة اهلنديةمركز ًا
واملؤرخني واللغويني .وك ّلهم
علمي ًا وأدبي ًا ،حيث نجد كثري ًا من املفرسين واملحدثني والفقهاء والشعراء واألدباء
ّ
خدموا العلم قدر استطاعتهم يف جمال اللغة واألدب ،منهم مؤلف هذا الكتاب .ويعد نواب صديق حسن خان
القنوجي له شخصية منفردة بني علامء اللغة ألنه ّبني مسائل اللغة بطريقة متنوعة يف كتبه وخاص ًة قضية املعرب
والدخيل واملو ّلد والغلط يف هذا الكتاب مع األمثلة الواضحة بالتفصيل.
رغم مكانة الكتاب وأمهيته ال خيلو من بعض اهلنات.والسبب املهم يف اختيار هذا الكتاب هو إبراز
جهود علامء شبه
القارة اهلندية يف جمال دراسات اللغة العربية من نواح شتّى.
أ ّما خطة املقال فتحتوي عىل النقاط التالية:
 -1التعريف باملؤ ّلف :وذلك عن حياته ونشأته بإجياز.
 -2التعريف بالكتاب :وذلك عن أسلوبه يف الكتاب وتقسيمه إىل فصول ،وحاشية الكتاب .وحيتوي
عن تعريف املعرب والدخيل واملو ّلد والغلط أيض ًا.
 _3مميزات الكتاب مع معاجلة نص املخطوط من حيث املآخذ واألخطاء للمؤلف .وتضمنت خالصة
ما انتهت إليه هذه الدراسة بصورة خامتة البحث.
 -1التعريف باملؤ ِّلف
هو حممد بن صديق خان بن حسن بن عيل ال َقنَّوجي( ،)1نزيل هبوبال()2باهلند( ،)3استشهر بأيب الطيب
(،)4و ُلقب بالقنوجي نسبة إىل مدينة قنوج التي تقع يف اهلند(.)5والدته يف شهر مجادى األوىل سنة
1248هـ()6املوافق1828:م ،يف بلدة بريىل( ،)7ونشأ يتي ًام يف قنّوج وتلقى الدروس عىل صفوة من علامء بلدة
()8
جتول وزار مدن كثرية يف اهلند وأخذ من علامئها،
قنوجونواحيها.فكان منهم شقيقه أمحد بن حسن القنوجي ّ .
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)10
()9
تزوج
منهم حممد صدر الدين خان .وأخذ مع ذلك عن القاىض حسني بن حمسن السبعى األنصارى( أيضاّ .

شاه جهان بيگم( )11يف سنة 1288هـ 1868 -م يف هبوبال ،وعمل نائب ًا هلا ،ولقب بـ"نواب عاىل جاه أمري امللك
هبادر".واشتغل بالتأليف والتصنيف بنشاط ،فكثرت مؤلفاته حتى أربت عىل ستني كتاب ًا يف فنون خمتلفة من
علوم القرآن ،واحلديث ،والعقائد ،واألدب ،واللغة ،ثم قدّ مها إىل املطابع ليخرجها عىل عينه ،حتى طبع له ما
يناهز مخسة وأربعني كتا ًبا( .)12كام كان مكب ًا عىل القراءة والكتابة والتأليف مل يبق جماهلم من العلوم اإلسالمية إال
وساهم فيه الشيخ بقلمه ،وزادت نشاطاته العلمية بعد عزله عن اإلمارة .وقىض بقية عمره مع الكتب والكتابة
والتأليف.

()13

تويف رمحه اهلل يف شهر رجب يف هبوبال سنة 1307هـ 1887 -م ،رمحه اهلل وعفا عنه وغفرله– إنه سميع
جميب وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.

()14

كتب املؤلف الرتمجة لنفسه يف بعض كتبه اهلامة ،مثلِ :
احل ّطة يف ذكر الصحاح الستة ،والتاج املكلل،
هيم من مولده ،ونشأته ،وأساتذته ،وأعامله ،ورحالته ومؤلفاته.
وأبجد العلوم .ذكر فيها كل ما ّ
وقد ألف يف أهم جماالت العلوم اإلسالمية واللغوية كام يظهر من مؤلفاته بام فيها التفسري ،احلديث
وعلومه ،علم اللغة واألدب ،الفقه وأصوله ،التاريخ والطبقات ،ألنه كان من حمبي العلم ،وأهم مؤلفاته التي
صدرت من قلمه أكتفي باملشهورة فقط هي:
فتح البيان يف مقاصد القرآن ،

الدِّ ي ُن اخلالِص ،احلطة يف ذكر الصحاح الستة،

اإلذاعة ملا كان

قطف الثمر يف
ُ
الساعة ،الروضة الندية رشح الدرر البهية للقايض حممد اليمني الشوكاين،
وما يكون بني يدى َّ
بيان عقيدة أهل األثر ،البلغة يف أصول اللغة،لف القامط عىل تصحيح بعض ما استعملته العامة من املعرب
والدخيل واملولد واألغالط ،العلم اخلفاق من علم االشتقاق،أبجد العلوم ،التاج املكلل من جواهر مآثر
الطراز اآلخر واألول ،رحلة الصديق إىل البيت العتيق .ومن تأليفاته بعضها مل تزل خمطوطة وبعضها جمهولة،
فمن تريد أكثر من هذا فعليه أن يرجع إىل رسالتي الدكتوراه عنوانه ":دراسة كتاب لف القامط عىل تصحيح
بعض ما استعملته العامة من املعرب والدخيل واملولد واألغالط والتحقيق".فهي موجودة يف املكتبة املركزية
اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد.
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 -2التعريف بالكتاب
أوالً :أسلوبه
هذا الكتاب له صلة بعلوم اللغة .تناول يف كتابه قضية تعريب األلفاظ غري العربية ،مع ذلك ناقش
قواعد التعريب ،وما هو صحيح منها وما هو خطأ وما جرى عىل ألسنة العوام من أغالط زحفت إىل أقالم
العلامء.
أما سبب تأليف كتابه فيقول عنه:
" ---وبعد فإين رأيت كثري ًا ممن ركبوا متون لسان العرب وسلكوا ُبن ّيات الطرق يف مدن األدب ،قد
ضاهوا العامة يف بعض حماورة كالمهم وشاهبوا املو ّلدين يف مالخن أقالمهم ممّا ُيزرى بقدرهم العىل ،ويصم
نف إىل أن أذب جناهبم عن ذلك الشني وأزيل عن قيلهم هذا الرين فألفت هذا الكتاب
رشفهم البهي فدعاين األَ ُ
وأودعته من النخب كل باب يف أحسن إجياز وألطف إطناب وسميته "لف القامط عىل تصحيح بعض ما
استعملته العامة من املعرب والدخيل واملو ّلد واألغالط" ورتبته عىل فصول وخامتة."---

()15

وقد ذكر تعريفات العلامء هلذه املصطلحات مع ذكر آرائهم كام قال يف بداية مقدمة كتابه يف تعريف
املعرب ،يقول:
ّ
" قال اخلفاجي يف شفاء الغليل :التعريب نقل اللفظ من العجمية إىل العربية واملشهور فيه التعريب
وسامه سيبويه وغريه إعراب ًا وهو إمام العربية."---

()16

ومن القضايا التي عاجلها خالل مقدمته تقسيم الدخيل إىل أقسام أربعة قال:
" فأقسامه أربعة :ما مل يغري ،ومل يلحق بأبنيتهم كخراسان ،وما غري واحلق كخرم ،وما غري ومل يلحق
كآجر ومل يغري و وافق أبنيتهم".

()17

املعرب مفرد ًا
وقسم فصول كتابه حسب وقوع ّ
وتناول املؤلف هذا املوضوع من خالل الفصولّ ،
املعربة واملو ّلدة املفردة.
قسم املعرب إىل املفردواملركب .وجعل الفصل ّ
األول يف الكلامت ّ
ومركب ًا .وهو ّأول َمن ّ
والفصل الثاين للمركبات .ويقول عن هذين النوعني:
املعرب إذا كان مركب ًا أبقى عىل حاله ألنه سامعي فال جيوز استعامل أحد أجزائه
"واعلم أن
ّ
كـ((شهنشاه))— (.)18و"خفيف الشفة كناية عن ق ّلة السؤال وهذا كقوهلم للسارق خفيف اليد."---

()19

ومنها املو ّلد قال:
" واملو ّلد من الكالم املحدث يقال هذه عربية وهذه مو ّلدة وهى ما أحدثه املو ّلدون الذين ال حيتج
بألفاظهم."---

()20
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وكذلك تناول املؤلف يف تأليفه ألفاظ ًا عديدة ولو تكون مفردة أو مركبة ,واستفاد كثري ًا من معرفته باللغة
الفارسية واهلندية ،ومها من أهم اللغات التي دخلت منها ألفاظ عديدة إىل العربية لكثرة االحتكاك بني العرب
وأقوامهام.
ثاني ًا -تقسيم الكتاب إىل الفصول
القنوجي من املصنفني الذين اختذوا نظام التقسيم إىل فصول ،وجعل كتابه (( لف القامط عىل تصحيح
املعرب والدخيل واملو ّلد واألغالط)) يف مقدمة وخامتة ،بينهام ثامنية فصول .وذكر
بعض ما استعملته العامة من ّ
يف م قدمته منهجه الذي اختاره يف الكتاب مع اخلامتة .وهذا هو من أموره املثبتة بأنه رتب كتابه حسب الفصول،
وجعل القنوجي يف هناية كتابه خامتة رائعة تدور حول دارات()21العرب ثم اتبع هذه اخلامتة بقصائد خمتلفة بالعربية
وبالفارسية لشعراء أثنوا عليه وهم ممن قلدوه وساروا عىل هنجه.بدأ الكتاب باحلمد والصالة فقال:
وخص من شاء منهم بمعرفة العلوم والفنون
عم عباده باختالف األلسن واللغون
ّ
" احلمد هلل الذي ّ
والصلوة والسالم عىل سيدنا وموالنا حممد خرية الربية و عىل آله وصحبه ُأوىل اهلمم العلية والشامئم العنربية--
" )22(.ثم جاء بتمهيد موجز وذكر فيه سبب هذا التأليف واسمه وترتيبه .ورتبه عىل مقدمة وفصول وخامتة.املعربة واملو ّلدة املفردة ،قال:
يتناول الفصل ّ
األول الكلامت ّ
ألوهلا الواقع يف االستعامل من غري تدقيق فيها بالنظر ألصالتها
"رتبتها عىل حروف املعجم ناظر ًا ّ
عمن ُيعتدّ به أو لشهرته أو لوحشته وق ّلة احلاجة إىل استعامله تبع ًا
عربوه لعدم وروده ّ
وعدمها وقد أترك بعض ما ّ
ملا يف الشفاء."---

()23

ورتب احلروف ترتيب ًا هجائي ًا .واملواد حتت احلروف دون الرتتيب.
ويتناول الفصل الثاين املركبات ،ويريد هبا العبارات املؤلفة من اثنني أو أكثر .والتي استخلصها من شفاء الغليل.
درة الغواص مع رشح
وعقد الفصل الثالث حتت عنوان " ذكر أوهام اخلواص" واخترص فيه كتاب ّ
الشهاب اخلفاجي عليها ،واتبع فيه ترتيب اخلفاجي يف رشحه ،ومع ذلك حذف كثري ًا من شواهده و إطاالته
وزياداته كام رأيت خالل دراسة هذا الكتاب .وأشار إىل ذلك يف كتابه كام يقول:
" وأطال اخلفاجي يف اشتقاق السائر وإطالقه عىل اجلميع وعمومه لكل باق أو كثر وضده إطالة حسنة
فمن شاء فلريجع إليه".

()24

والفصل الرابع يف أوهام رسم اخلط ،فصله من رشح ُد ّرة الغواص بصورة الفصل .ويشري إىل ذلك يف هناية هذا
الفصل ،قال:
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" هذا آخر ما أردت تلخيصه من ُد ّرة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري مع تعقبات لشهاب الدين
أمحد اخلفاجي املرصي رح( )25مع زيادة يسرية من غريمها ،)26( ".ورتب املواد فيه تبع ًا للكتاب الذي أخذ منه.
والفصل اخلامس " يف ذكر األوهام التي ذكرها اجلواليقى يف تكملة الدرة وموفق الدين البغدادي يف
الذيل واخلفاجي يف الشفاء والسيوطي يف املزهر".

()27

واليشء الذي يبدو خالل دراسة الفصل اخلامس أنه ال خيتلف عن التكملة كثري ًا ،واملؤلف خلط بعضها
ببعض فيه .ومل يرتب املواد فيه تبع ًا للكتب التي أخذ منها كام فعل يف الفصول السابقة ,لكن نجد التشابه يف تناول
املواد بينه وبني التكملة وذيل فصيح ثعلب واملزهر .أما بالنسبة لشفاء الغليل لشهاب اخلفاجي فقد أخذ منه
قليالً .ومعظم األحيان أثناء كتابته نقل عبارة كاملة للعامل مع تغيريبسيط .وجاء بمراجعه ّأوالً من اجلواليقي،
ثاني ًا من ذيل الفصيح ،ثالث ًا من املزهر وشفاء الغليل.
والفصل السادس "يف األسامء التي ال تدخل عليها"أل" التعريف والعامة يدخلون عليها"أل" .قال " :منها
عربية ومنها عجمية ومنها مبنية ."---

()28

والفصل األخري قبل النهائي يف " بيان أسامء الشهور" .يبدو من املوضوع أنه تناول فيه الشهور
اإلسالمية .ويف النهاية ختم كتابه ببيان فصل أليام األسبوع.
ثالث ًا -حاشية الكتاب
قد قام ابنه السيد نور احلسن بتدوين تعليقات و رشوح لأللفاظ عىل الكتاب بصورة حاشية ،ونقلها عن
املراجع العربية املسندة ،عىل سبيل املثال:
" قال املجد يف القاموس :الفوط كرصد وثياب جتلب من السند أو مآزر خمططة الواحدة فوطة بالضم أو
هي لغة سندية .سيد نور احلسن خان سلمه ربه".

()29

ومن الذين قاموا معه يف تعليقات الكتاب ورشوحه :سيد ذوالفقار أمحد ،وهو مصحح دار الطباعة كام
هو مذكور يف حوايش الكتاب ،وسيد عيل حسن خان وهو الولد الصغري للمؤلف ،ومولوي عبد الصمد بن عبد
الرب الفشاوري .فتعترب هذه التعليقات بمثابة رشح خمترص للكتاب .وقبل أن أدخل يف املوضوع البد أن أقدّ م
تعريفات باالختصار للمصطلحات الواردة يف الكتاب ،وذلك فيام ييل:
عرب لغ ًة
 :1امل ّ
وعرب االسم العجمي إذا تفوه
عرب منطقه إذا خلصه من اللحنّ ،
عرب" ويقالّ :
مصدر الفعل املض ّعف " ّ
به عىل منهاج العرب ،والتعريب هو :هتذيب ِ
املنطق من اللحن ،واإلعراب :اإلبانة واإلفصاحَ ،ت َع َّر َب :أي" :أقام
بالبادية".

()30
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ونقل ابن منظور قول األعرايب قال :التعريب " :التبيني واإليضاح".

()31

املعر ب اصطالحاً
ّ
غريه العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب أو
املعرب يف االصطالح" :اللفظ األجنبي الذي ّ
ّ
اإلبدال )32( ".مثل" :عسكر" هو لشكر بالفارسية.
املعرب هو صبغ الكلمة بصبغة عربية عند
ويتبني من الداللة اللغوية والداللة االصطالحية أن ّ
نقلها بلفظها األجنبي إىل العربية.
فاملعر ب هو لفظ وضعه غري العرب ملعنى ما ،ثم استعمله
فالتعريب هو هتذيب النطق من اللحن،
َّ
العرب بناء عىل ذلك املوضع ،والعرب تستعمل ألفاظ ًا أعجمية عىل طريقتهم يف اللفظ والنطق ،فيحافظون
عىل األوزان العربية واإليقاع العريب بام يطبعها بطابع عريب )33( .عىل سبيل املثال "عسكر" هو لشكر
العرب عىل منهاجها ،تقول:
تتفوه به
بالفارسية .والذي قاله اجلوهري يف الصحاح" :تعريب االسم
ُ
األعجمي أن َّ
ِّ
ع ََّر َبتْه وأعربتْه أو هو نقل اللفظ األعجمي إىل العربية".

()34

وقال السيوطي يف تعريفه" :ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ٍ
ملعان يف غري لغتها".

()35

غريهتا العرب إبان استعامهلا هلا وفق ًا للقواعد واألوزان العربية باحلذف
وخالصة القول :الكلامت التي ّ
معربة ،أما الكلامت التي ال حتْدُث فيها التغيريات وتبقى عىل حاهلا أي:
واإلضافة أو القلب أو اإلبدال أو النقل تسمى ّ
عىل وزن غريب فهي دخيلة.
املعرب" عىل اللفظة وهي:
وعند علامء اللغة جيب أن يكون رشطان إلطالق كلمة " ّ
أوالً:

بأن اللفظة األعجمية املنقولة إىل اللغة العربية قد جرى عليها إبدال يف احلروف وتغيري يف البناء حتى صارت

كالعريب كام سبق.
ثاني ًا:

والبد أن يكون اللفظ املنقول إىل العربية نُقل يف عرص االستشهاد ،ذلك بأن يرد يف القرآن الكريم أو

املعربة يقولون:
احلديث الرشيف أو كالم العرب الذين ُحيتج بكالمهم .فأصحاب املعاجم عند ذكر الكلمة ّ
"وقد تكلمت به العرب" الذي ّ
يدل عىل أن الكلمة قد ُأخذت من عرص االحتجاج .أو يقولون" :قد جاء يف
أشعار العرب".

()36

 :2الدّ خيل لغ ًة
الدخيل من مادة "دخل" والدَّ ْخ ُل خالف اخلَ ْرج" ،وهم يف بني فالن َد َخل" إذا انتسبوا معهم يف نسبهم
وليس منهم أصله ،ويقال للضيف "دخيل" لدخوله عىل املضيف.
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کتاب لفالقماطعلیتصحیحبعضمااستعملہ
فالدخيل كان من غريهم وأدخل يف كالمهم لكنه ليس منه ،كام يقال يف علم القافية ،الدخيل :عبارة عن
احلرف الذي دخل بني حرف التأسيس والروي.
اصطالح ًا
ويف االصطالح" :هو اللفظ األجنبي الذي دخل اللغة العربية دون تغيري ،كاألكسيجنوالتلفون".

()38

وبعبارة أخرى :هي األلفاظ األعجمية التي ال تأيت عىل أوزان العربية ،أو الكلامت التي دخلت يف اللغة
العربية عىل هيئتها األصلية ،أو بعضها ُح ّرف قلي ً
ال ببعض حتريف احلروف ،والعرب قد تك ّلموا به حلاجتهم إليها ألهنم
مل جيدوا هلا اس ًام يف لغتهم.
وهذا املصطلح "الدخيل" يستخدم بكثرة يف احلديث ،ونجد أصحاب املعاجم ُيرتمجون اللفظة بكلمة
"الدخيل" .وهذه املصطلحات والكلامت الدخيلة خارجة عن األوزان العربية وعدد حروفها عرشة ،بينام الكلمة
املجردة وسبعة يف املزيدة .فهذه األسامء مل تكن معروفة عند أهل اجلزيرة العربية
العربية ال تزيد عىل مخسة يف األسامء ّ
وإنام أدخلت يف كالمهم.
فخالصة القول" :إن الدخيل هي الكلمة التي تبقى عىل وزهنا الرصيف األصيل غريب عىل اللغة العربية.وعىل
املعرب ،إذ يشمل ما نقل إىل لغة العرب سواء جرت عليه أحكام التعريب أو
أعم من مفهوم ّ
هذا يكون مفهوم الدخيل ّ
مل جتر عليه سواء أكان يف عرص االستشهاد أم بعده)39( ".فاستخدام الكلامت الدخيلة وسيلة من وسائل نمو اللغة.
ضوابط ملعرفة الدخيل
البد أن أذكر هنا الضوابط التي وضعها علامء اللغة ملعرفة الدخيل .فتعرف عجمة الكلمة بوجوه ،هي:
أ :النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة اللغة:
فقد اهتم علامء اللغة العربية بكثري من الكلامت اهتامم ًا بالغ ًا يف معامجهم حيث وضحوا أصلها وداللتها مع
اإلشارة إىل عجمتها يف لغاهتا ،وماذا حدث فيه من التعريب من حيث البناء والداللة .وكانوا جميدين بتلك اللغات
التي أخذت منها العرب فمنهم سيبويه ،واجلوهري ،واألزهري وغريهم كانوا يعرفون الفارسية أيض ًا .وأبو عمرو
يعرف النبطية إذ كانت أمه نبطية ،وأبو حاتم كان يعرف الرسيانية ...الخ .وهؤالء الذين التزموا بأبواب خاصة يف
املعربة أو الدخيلة .مث ً
ال سيبويه عقد باب ًا خاص ًا يف "الكتاب" سامه" :باب ما أعرب
معامجهم التي يذكر حتتها الكلامت ّ
من األعجمية"( ،)40وابن قتيبة يف أدب الكاتب سامه" :باب ما تك ّلم به العا ّمة من الكالم األعجمي" )41(،ومنهم ابن
املعربات وسامه" :باب ما تك ّلمت به العرب من كالم العجم حتى صار كاللغة" )42(.وابن
ُدريد أيض ًا عقد باب ًا لتلك ّ
جني" :باب يف أن ما قيس عىل كالم العرب فهو من كالم العرب".

200

()43

معارفاسالمی،جلد،۱۵شمارہ۲۰۱۶،۲
ِ
ب :ائتالف احلروف
يتكون من حرفني متنافرين الجيتمعان يف كالم العرب،
يمكن معرفة الكلامت الدخيلة بائتالف حروفها ،فقد ّ
وهذه احلروف نوعان:
النوع األول :احلروف التي مل جتتمع يف كلمة عربية البتّة .من أمثلته:
 -1عدم اجتامع اجليم والقاف مثالًُ :جالهق ،املنجنيق -2 .عدم اجتامع الصاد واجليم مثالً :الصوجلان.
 -3عدم اجتامع السني والذال يف كلمة واحدة مثالً :السذاب.

 -4عدم اجتامع الطاء واجليم مثل:

الطيجن.
 -6عدم اجتامع الكاف واجليم مثل :كج.

 -5عدم اجتامع الطاء والتاء مثل :الطست.

 -8عدم اجتامع الصاد والسني والصاد

 -7عدم اجتامع اجليم والتاء مثالً :اجلبت.

والزاي يف اللفظة الواحدة .والذي ّ
يدل عليه قول ابن جني حيث قال" :ليس يف الكالم مثل "سص" وال "صس" وال
"سز" وال "زس" وال "زص" وال "صز".

()44

 -9عدم اجتامع الباء والسني والتاء يف الكلمة مثالًَ :بست -10.عدم اجتامع الكلمة بالكاف والقاف.ذكر
الزبيدي يف تاج العروس" :قال أبو عبد الرمحن تأليف القاف والكاف معقوم يف بناء العربية لقرب خمرجيهام إال أن
معربة)45( ".فمنها عىل سبيل املثال" :الكوسق" تعريب "كوسج".
جتيء كلمة من كالم العجم ّ
مر ذكره عند كالم ابن جني .انظر رقم ( )8من هذا النوع األول.
 -11عدم وجود السني والزاي يف الكلمةّ .
النوع الثاين:
 -1إتيان النون قبل الراء ،مثالً :زنّار ،نرجس -2 .وجود الزاي بعد الدال مثل :اهلنداز.
 -4جميء الذال بعد الدال ،مثل :بغداذ.

 -3إتيان الشني بعد الالم مثل :األقلش.

 -5أن يكون الفاء والعني من جنس واحد ،مثل :القاقز .وال يوجد يف كالم العرب ما يفصل ألف بني حرفني
مثلني مما يرجع إىل بناء ققز ونحوه.
ج :اخلروج عن أوزان األسامء العربية:
غريت العرب كثري ًا من الكلامت لتوافق األبنية العربية إال أن كثري ًا من الكلامت الختضع هلا األوزان
لقد ّ
بسبب امتناع إخضاعها لألوزان العربية فأبقوها عىل حاهلا ،نحوُ :خراسان ،وشمعدان ،و َف ْي َشفارج .ومن األوزان غري
العربية:
ِ -1
فاع ْيل ،مثل :قابيل ،وآمني.
ِ
ُس ِاد ُق.
ُ -3ف َعال ُل ،مثلَ ُ :

آجر.
 -2فاعُل ،مثلُ :
َ -4ف ْعلِل ،مثل :ن َْر ِجس.ومن هذا النوع أوزان كثرية.
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کتاب لفالقماطعلیتصحیحبعضمااستعملہ
د :كثرة اللغات يف كلمة:
عَر ُبون ،و ُا ْربان ،و ُا ْربون ،و َأ َر ُبون.
عُر ُب ْونَ ،
توجد يف كالم العرب كلامت كثرية تنطق بلغات مثل :ع ُْربانْ ،
ال كلمة إبريسم فيه ثالث ٍ
ومث ً
لغات.
هـ :فقدان األصل يف العربية:
املعرب دخيل يف العربية ،ال يوجد يف العربية أصله الذي اشتق منه .أما يف لغاهتا األصلية فله أصل اشتقت
ّ
منه .مث ً
ال "ال َّطا َبق" بمعنى املِ ْقىل واآلجر ال يمكن اشتقاقه من مادة " َط َبق" العربية .أما يف الفارسية فله أصل معروف،
وهو مشتق من "تب" بمعنى احلرارة.

()46

غري أن اللغويني حاولوا أحيان ًا اشتقاق الدخيل من أصول عربية منهم الفيومي حينام قال" :الصابون من
()47
صبن" .قال :عىل وزن "فاعُول" كأنه اسم فاعل من ذلك ألنه َي ْ ِ
ف األَ ْو َس َ
أعم
رص ُ
اخ واألَ ْدن َ
َاس ".فاعتبار الدخيل ّ

املعرب فال يمكن له أن يسمى دخيالً ،ألن الكلمة التي عليها بعض ًا
معرب ًا ،أما ّ
املعرب ،أي الدخيل يمكن أن يكون ّ
من ّ
من التغيري سواء أكان يف احلروف أم يف بنيته أم يف أصواته يف لغتهم يسمى التعريب .وإذا استعملته العرب دون تغيري
ال أو أعجمي ًا ألنه بقي عىل حاله األصيل .مث ً
يف بنيته وأصواته يسمى دخي ً
ال كلمة "جوسق" أصلها "كوشك".
أعم من املعرب."...
قال الدكتور عبد الرحيم" :ويبدو أن الفرق بني املعرب والدخيل هو أن الدخيل ّ

()48

فيبدو أن املصطلحني مرتادفان يف داللتهام لكن ثمة فروقات دقيقة بينهام كام هو واضح اآلن من البحث السابق.
املو ّلد لغ ًة
َ
سموا بذلك
"هو عىل وزن " ُم َف َّعل" ،أي :املحدث من كل يشء ،ومنه املو ّلدون من الشعراء إنام ّ
واملو َّلدة :اجلارية املولود ُة بني العرب ،وعربية ُم َو َّلدَ ة ،ورجل ُم َو َّلد ،إذا كان عربي ًا غري حمض،
حلدوثهم،
َ
واملو َّلدة :تولد بني العرب وتنشأ مع أوالدهم ،وسمي
واملولدة التي ُولِدَ ْ
ت بأرض وليس هبا إال أبوها أو أمهاَ .
املو ّلد من الكالم ُم َو َّلد ًا إذا استحدثوه ومل يكن من كالمهم فيام مىض ".ذكره ابن منظور.
َ

()49

املو ّلدةُ :ولِدَ ت بني العرب
وعند اخلليل هو" :كالم مو ّلدُ ،م ْست َْحدَث مل يكن من كالم العرب ،يقال للجارية َ

املو َّلد من
ْ
الو َلد ،ويع ِّلموهنا من األدب مثل ما يعلمون أوال َدهم وكذلك َ
ونشأت مع أوالدهم و َيغ ُْذوهنا غذاء َ
العبيد".

()50

إذن – معنى املولد – هو املحدث من كل يشء ،ومن الرجال العريب غري املحض ،ومن الكالم :كل لفظ
كان عريب األصل ثم تغري يف االستعامل .واللفظ العريب الذي يستعمله الناس بعد عرص الرواية.
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اصطالح ًا
()51
غريوا هيئة
غريوا األبنية ّ
"هو اللفظ العريب الذي استعمله الناس بعد عرص الرواية" ".ثم إن املو ّلدين كام ّ

الرتكيب واألوزان أيض ًا)52( ".يعدّ املو ّلد من الكلامت التي نشأت بعد عرص االحتجاج سواء أكان عربي ًا حمض ًا أم
عجمي ًا.
وخالصة القول :إن املو ّلد هو اللفظ الذي استعمله املولدون عىل غري استعامل العرب ،وهو قسامن:
القسم األول :جروا فيه عىل أقيسة كالم العرب ،من جماز أو اشتقاق ونحومها( ،)53مثالً" :فسقية" تستخدم للحوض
الصغري الذي يف وسطه ُأنبوبة ينبثق منها املاء وخيرج بقوة .مشتق من مادة "الفسق" .وهو يف اللغة بمعنى اخلروج.
ومنه سمى الفاسق فاسق ًا ألنه خارج من طاعة اهلل .وسميت الفسقية بذلك ألن املاء خيرج منها .فامدة "الفسق" عربية.
وأما ما اشتق منها أي "الفسقية" فمو ّلد ال يعرفه العرب

()54

()55
حل ِريف
القسم الثاين :قسم مل جيروا فيه عىل أقيسة كالم العرب ،وحكمه أنه غري عريب سائغ  ،مثل قوهلم للغَبِ ِّي وا َ

زَ بون ،فهي كلمة مولدة وليست من كالم أهل البادية )56( .وال شك أن املو ّلد لفظ عريب أص ً
املعرب
ال أو تعريب ًا ،ألن ّ
يصبح بعد تعريبه عربي ًا ،وإن لوحظت أعجميته بحسب األصل ،وهناك األصل فرق ِّبني بني املو ّلد اللفظي واملولد
املعنوي.
واملولد اللفظي :هو أن يكون اللفظ بصيغته جديد ًا يف االستعامل بمعناه اجلديد ،مثلَ ":بن ََّجه" َ :خدَّ ره .مأخوذ
من "ال َبنْج" و"ال َبن ُْج" :من اهلندية :هو جنس نباتات طب ّية خمدِّ رة من الفصيلة الباذنجانية)57( .وهو يف الفارسية:
"بنگ" أي ،بنك .وهو نبت ُم ْسبِت مذهب للحس)58( .أو هو األصل "پنج" بمعنى مخس .والعسكري :هو اجلندي.
أما املولد املعنوي :أن يكون للفظ معنى قديم ،ثم ولد له بصيغته القديمة معنى جديد مثل":ال َبنْدَ ُر" :فاريس
ومقر التجار .وهذا هو معنى قديم .ويف الفارسية منه "بندرگاه" ومعناه اجلديد:
األصل ،وهو ُم ْر َسى السفن يف امليناءّ ،
البلد الكبري يتب ُعه بعض ال ُقرى.

()59

ال َغ َلط
وهو "غَلِ َط" يف األمر من باب " َف ِع َل" مثلَ :ط ِرب)60( .ويذكر له ابن منظور أكثر من هذا قال:
"ال َغ َل ُط" :أن َت ْعيا باليشء فال َت ْع ِرف وجه الصواب فيه ،وقد غَلِ َط يف األمر َي ْغ َل ُط َغ َلط ًا ،وال َغ َل ُط يف احلساب
ِّ
وكل يشء)61( ".وهذا املصطلح الذي استعمله املؤلف يف موضوع كتابه خاصة ألنه أورد يف داخل الكتاب األلفاظ
اخلاطئة أو التعبريات التي وقع الناس فيها وخطأوا يف استعامل اللفظ أو التعبري بتغيري احلرف أو احلركة .واملصطلح
منطبق أكثر انطباق ًا يف الفصل الثالث وما بعده .واملصطلح شائع لدى العلامء القدامى يف كالمهم .منهم موفق الدين
البغدادي ففي أمثلته:
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الـم َح ّسات )62( ."...ومنهم اجلواليقي عقد موضوع
"قول املتكلمني  :هذه املحسوسات خطأ ،والصواب ُ
الكتاب هبذا املصطلح وهو" :تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة)63( ".ومن أمثلته داخل الكتاب" :قوهلم :فيام بني صالة
الفجر إىل الظهر :فعلت البارحة كذا وكذا .وذلك غلط .والصواب أن تقول :فعلت الليلة كذا إىل الظهر )64( ."...ومن
ذلك أيض ًا" ،قوهلم :األيام البيض ،فيجعلون البيض وصف ًا لأليام ،واأليام كلها بيض .وهو غلط ،والصواب أن يقال:
أيام البيض."...

()65

وقال ابن برى" :قال أبو حممد :الصواب مسح اهلل ما بك وكذا ذكره اهلروي .وأما قوله :إن الصواب
((مصح)) بالصاد فغلط ،ألن مصح فعل ال يتعدى إال بالباء ."...

()66

ال مستق ً
واتبع القنوجي اتباعهم وسلك عىل مسلكهم وعقد فص ً
ال يف مؤ ّلفه هذا .وهو ليس من األوائل
الذين عاجلوا هذه القضايا بل منذ القديم كانت ظاهرة املعرب والدخيل يف متناول العلامء()67عربالقرون واألزمنة
يف أرجاء العامل اإلسالمي عامة والعامل العريب_مهد اللغة العربية_خاصة.واهتموا حفاظ ًا عىل اللغة العربية وقواعدها.
مميزات الكتاب
 -1جعل املؤ ِّلف مقدّ مة مستقلة مع بيان أسباب تأليفه .وقدّ م تعريف ًا موجز ًا للقضايا التي عاجلها يف
كتابه مع تقسيم الدخيل إىل أقسام أربعة كام مر.
 -2االستدالل باآليات القرآنية:
ّ
استدل املؤ ّلف باآليات الكريمة خالل رشح الكلامت فمثالً:
ِ
ين َيكْنِزُ َ
ون
معربَ (( :گنْج)) قاله اخلفاجي .وقال نرص اهلوريني رمحه اهلل يرد عليه آيةَ  :وا َّلذ َ
* َكنْزّ :
َّ
ب.
الذ َه َ

()68

* ومنه أيض ًا :وقوهلم :ثالثة شهور وسبعة بحور ،واالختيار :ثالثة أشهر ،وسبعة أبحر ،لتناسب نظم
ِ
يحوا ِيف األَ ْر ِ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر ،وقوله تعاىل:
الكالم ويتطابق العدد واملعدود ،كام جاء يف القرآنَ  :فس ُ
()69
َ وا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر ... الخ.
* فصل يف بيان أسامء الشهور التي تغلط فيها العامة استعامالً وهي اثنا عرش شهر ًا ،كام يف الكتاب
َاب اهللَِّ يوم َخ َل َق السامو ِ
العزيز :إِ َّن ِعدَّ َة ُّ ِ ِ
رش َش ْه ًرا ِيف كِت ِ
ات َو ْاألَ ْر َض ِمنْ َها َأ ْر َب َعة
َّ َ َ
َْ َ
الش ُهور عنْدَ اهللَِّ ا ْثنَا َع َ َ
ُح ُرم.

()70

*وقوهلم:لوالك واجليد لو ال أنت كام قال اهلل تعاىل:لو ال أنتم لكنا مؤمنني

()71

*غراب:يسمي املولدون (املابون)غرابا ،أي:يواري سوءة أخيه

()72
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*صك:بمعنى الوثيقة معرب(جك)وهو بالفارسية كتاب القايض..........ويف القرآن:فصكت
وجهها

()73

 -3االستدالل باألحاديث النبوية الرشيفة:
يستدل املؤ ِّلف باألحاديث ويرشح الكلامت ويفرسها ،واألمثلة عىل ذلك كثرية اكتفى منها بثالثة قال:
* اللهم :للنداء املحض ولإليذان بنُدْ َرة املستثنى كام تقول :اللهم إالَّ أن يكون كذا ،وللداللة عىل ت َي ُّقن
املجيب للجواب املقرتن به .ويف حديث البخاري :اللهم َن َع ْم.

()74

الو ْرد .ورد يف حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها(( :كان إذا اغتسل دعا
معرب :گالب :ماء َ
* ُجالَبّ :
جلالَب)).
بيشء مثل ا ُ

()75

((مر بتمرة مسقوطة)).
* َم ْس ُقوطة :بمعنى ساقطة ليس بخطأ ،ويف البخاريّ :

()76

*فالوذج:أعجمي  ،والفالوذق مولد........ويف احلديث(( :كان يأكل الدجاج والفالوذ))

()77

والقنوجي ربط الكلامت باألحاديث الرشيفة دون أن يذكر هلا احلديث فمث ً
ال قال:
اسنَة :آالت الصناع ،وقع يف احلديث الرشيف.
* َب َ

()78

ٍ
معرب ،ورد يف األحاديث الرشيفة.
* ُف ْس َطاط :للخيمة ّ

()79

 -4االستشهاد بالشواهد الشعرية:
جلأ املؤ ِّلف يف بيان إيراد الشعر وهو يعد مصدر ًا من مصادر اللغة ،فرشح الكلامت يف ضوء ما جاء يف أشعار
العرب ،منها:
ِ ِ
معرب  ....قال الشاعر[ :من املتقارب]
* ك ْشم ْشَ :ث َمر معروف ّ
ِ
ِ ِ ِ ()80
َ
ت َبدَ َأ الك ْشمش
وج ِه َها
إذا َس َف َر ْ
كأ َّن الثآل ْي َل يف ْ
ِ
ِ
است ِج َهايت)) ...وأنشدنا غري واحد من مشائخنا لبهاء زهري[ :من
* ستي :قال املجد(( :ستِّي للمرأة أيَ :ي ْ
الوافر]
بروحي من اسميها ِ
بستِّى
َ ْ َ ِّ
ُ

ني م ْق ِ
ت
فينظرنى النُّحا ُة ب َع ِ َ

قلت حلْن ًا
َي َر ْو َن بأنّني قد ُ

هري َوقتي
َو َ
كيف وإنّـني َلزُ ُ

َت ِجهايت
ولكن عَا َدة ملك ْ

قلت ِستِّي
فـال حلن إذا ما ُ

()81

*عرابة:كسامحة هو ابن أوس بن قيظي رجل كريم،.....قال احلطيئة [ :من الوافر]
إذا ما راية رفعت ملجد

تلقاها عرابة باليمني
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* َل َك اهلل :قال ابن السيد(( :هو دعاء وهو كالم فيه اختصار وحذف ،أي لك اهلل حافظ وويل
ونحوه)) .وأنشد قول ابن الدُّ َم ْينَة رمحه اهلل تعاىل [.من الطويل]

ِ
ِِ
ب
و ُم ْث ٍن بام ْأو َل ْيتني َو ُمث ْي ُ

َل ِ
ك اهللُِّ ،إين و ِ
اصل ما َو َص ْلتِنِي
َ
 -5االهتامم باألمثال ِ
واحلكَم:

()83

قال:
ِ
اط:سق ْي َفة بني حايطني حتتها طريق .وقال األصمعي :هو َسا َباط ِك ْرسى .ومنه املثلَ ((:أ ْف َر َغ من ِح َجام
* َسا َب
َسا َباط)).

()84

*وقوهلم :املَ ْش َو َر ُة مباركة عىل زنة َم ْف َع َلة ،والصوابَ :م ُش ْو َرة عىل وزن َم ُث ْو َبة و َم ُع ْونَة .وقال امليداين ىف
املثل(( :أول احلَزْ ِم املَ ُش ْو َرة)).

()85

((جي ِري ُب َل ْيق و ُي َذ ُّم ُب َل ْيق)) يرضب يف
* ُب َل ْيق :كزُ َب ْري :ماء وفرس َس َّباق ومع ذلك كان ُي َع ُ
اب ،فقالواْ َ :
املُ ْحسن ُي َذ ّم.

()86

*دهليز :بالكرس ما بني الباب والدار ،فاريس معرب مجعه دهاليز.وفياملثل:القرب دهليز اآلخرة.
*خاىل الغرفة :أهل بغداد يستعملونه بمعنى خفيف الرأس طائش العقل قاله الزخمرشى.

()87

()88

*خف الرافيض :يرضب مثال للسعة ،ألنه ال يرى املسح عىل اخلف فيوسعه ليدخل يده ويمسح
رجله.

()89

 -6ورود تعدد اللغات يف بيانه
وهو مظهر من مظاهر إحياء األلفاظ واملفردات العربية فرشح املؤ ِّلف الكلامت ببيان تعدد اللغات ،وأحيان ًا
أشار فقط إىل تلك اللغة التي وردت فيها الكلمة ،واألمثلة عىل ذلك:
معرب ،وهي بالعربية َب ِار ٌّي و ُب ِ
* ُب ِ
ور ٌّي.
ور َيا :فاريس ّ

()90

عربه أهل التوقيت وأرباب
معرب ّ
* َبنْكام :لفظ يوناين ما تقدر به الساعة النجومية من الرمل ،وهو ّ
األوضاع.

()91

* َد ْف َرت :عريب صحيح وإن مل يعرف اشتقاقه.
ومي معرب ،تك ّلموا به قدي ًام.
* ُق ْم ُق ْمُ :ر ٌّ

()92

()93

الرمل ،وقيل هي املالّح معربة ،وقيل نبطية مو ّلدة  ...الخ.
* َكـ ُْش َم َخةَ :ب ْق َلة تنبت يف َّ
* ُس ْفت َْج :مجع ُس ْفت ََجة ،فارس َّية معربة وهي اخلطوط .هنديته(( :هنڈوي).
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*ومنه أيضا قالُ :طوبة:لآلجرة .قال أبوبكر :لغة شامية وأحسبها رومية واسم شهر بالقبطية وهو غري
عريب.

()96

*سنَة:بالفتح وختفيف النون وتشديدها ،كلمة حبشية بمعنى حسنة ،تكلم هبا النبي صىل اهلل عليه
َ
وسلم.وقيل أصلها حسنة ،فحذف من أوله وهو بعيد.

()97

 -7نقل أقوال أئمة اللغة يف بيان معاين الكلامت:
عنى املؤلف عناية كبرية بنقل أقوال أئمة اللغة واألمثلة لذلك:
رضها ،وكند بمعنى احلفر،
معرب ،شمركَند ،وشمر َملِك من ملوك ال َي َمن َخ َّر َ َهبا َ
* َس َم ْر َقنْد :مدينةّ ،
وح َ َ
قاله ابن قتيبة .وقال ابن خلكان :ليس كذلك بل َش ِم ُر اسم َش ِم ُر اسم ِ
مرض ْت فوصف
جارية لإلسكندر َ
هلا طبيب هواء هذه األرض ،و َكنْد بالرتكية بمعنى مدينة وليس فارسي ًا.

()98

* َت َب ْغدَ د فالن :قال البطليويس يف رشح الفصيح :فِ ْعل اشت ُّقوه من بغداد ،قال ابن سيده :هو مو ّلد.

()99

* هاوية :قال يف الصحاح :اسم من أسامء النار ،وهي معرفة بغري ألف والم .قال ابن هشام يف رشح متنه
شذور الذهب يف معرفة كالم العرب :وقول اجلوهري إن هاوية من قوله تعاىلَ  :ف ُأ ُّم ُه َه ِ
او َية اسم من
أسامء النار معرفة بغري ألف والم خطأ؛ ألن ذلك يوجب منع رصفه .وقال يف القاموس :هاوية واهلاوية:
جهنم أعاذنا اهلل تعاىل منها.

()100

*الس ْب َحة :التي يسبح هبا ،وهو يقتيض كوهنا عربية ،وقال األزهري:كلمة مولدة ومجعها سبح مثل غرفة
ُ
وغرف ،كذا يف املصباح(.)101
 -8اهتاممه بقواعد اللغة العربية:
اهتم املؤ ِّلف باآلراء املختلفة يف املسألة بتفصيلها:
* آمني :اسم ٍ
غري عر ٍ
فعل عر ٍ
يب ألن فاعيل ليس من أوزاهنم كـ((قابيل)) و((هابيل)) .ورد بأنه مل يعهد
يب ،وقيل ُ
غري عريب ونُدْ َرة وزنه ال تقتيض ذلك وإال َل ِزم كون األوزان النَّادرة ك ُّلها كذلك ،وال قائل به عىل
لنا من اسم فعل َ

حيت ََم ُل أن أص َله القرص فوزنه َف ِع ْيل ،ثم ْأشبِ َع؛ ألنه للدعاء املستدعي ملد الصوت.
أنه ُ ْ

()102

* شعبان :من الشهور غري منرصفة ومجعه َش ْع َبانَات َ
وش َعابِ ْني.
* يوم االثنني:اإلثنان من أسامء العدد اسم للتثنية ُح ِذ َف ْت المه وهي ياء وتقدير الواحد َثنَي وزان سبب
()103

ردت
ثم ع ُِّو َض مهزة وصل فقيل اثنان ثم سمي اليوم به فقيل يوم االثنني ،وال ي َثنَّى ،وال جيمع فإن َأ َ
ت أنه مفرد ومجعته عىل أثانني ..الخ(.)104
مجعه قدَّ ْر َ
*حائف:اسم فاعل من احليف يستعمله العوام بمعنى الناقص وال أصل له يف اللغة.
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*واهلل أفعل إذا أردت النفي ال أن ال أفعل فإن أردت اإلجياب واهلل ألفعلن أو أين لفاعل ال جيوز سوى
ذلك.

()106

 -9مصادر الكتاب:األصول اللغويةهي األدلة األصيلة التي يستند إليها ،وفائدهتا إثبات احلكم عىل احلجة
والتعليل خاصة.وقد وردت األدلة اللغوية عند القنوجي يف كتابه أيض ًا ،وما جاءت من املصادر العربية وغري
العربية يف الكتاب فمنها:
 -1القرآن الكريم.
احلديث الرشيف مع أقوال الصحابة والتابعني وأقوال أئمة اللغة والغريب منها:
صحيح البخاري( ،)107صحيح مسلم( ،)108صحيح سنن ابن ماجه( ،)109غريب احلديث( ،)110الغريب
املصنف( ،)111عمدة القاري رشح صحيح البخاري( ،)112الغريبني يف القرآن واحلديث(.)113
 -3الشعر العريب للشعراء العرب منها:ابن الرومي( ،)114ابو نواس(، )115البحرتي( ،)116املتنبي(،)117
عامر بن الطفيل(.)118
 -4وكتب السلف الصاحلني منها:أدب الكاتب( ،)119أربع رسائل للثعالبي( ،)120إصالح املنطق(،)121
أعيان العرص وأعوان النرص( ،)122البصائر والذخائر( ،)123تاج العروس من جواهر القاموس( ،)124تاج اللغة
وصحاح العربية( ،)125تاريخ اخللفاء

(.)126

هنات الكتاب
:1قدّ م املؤلف تعريف ًا موجز ًا لكل قضية من قضايا التعريب خالل مقدمته إال مصطلح "الغلط " الذي
مل يذكر له تعريف ًا يف كتابه .مع أنه ورد يف موضوع كتابه فيعدّ من أهم هناته .كام وجدت اهتاممه للقضايا األخرى.
مثل املعرب والدخيل واملو ّلد من حيث املفرد واملركب.
قسم كتابه إىل فصول لكنه استعار معظم ما جاءت به الكتب
:2واليشء املهم بعد دراسة الكتاب أنه ّ
األول يف فصوله
السابقة وكأنه مجع واخترص موادها فيه .ومن عيوبه أيض ًا أنه مل يراع ترتيب األحرف بعد احلرف ّ
األول من
بل يسوق األلفاظ كيفام شاء تبع ًا كام وجده أسالفه يف كتبهم السابقة .عىل سبيل املثال :بدأ الفصل ّ
حرف األلف برتتيب هجائي والكلامت حتته عىل هذا الرتتيب :آذريون ،آزاذ ،إنجيل ،اشنان ،استاذ ،إبريسم ...
الخ.
والكلامت يف حرف الباء املوحدة عىل هذا الشكل باء اجلر ،هبرج ،برنسا ،بالس ،بوريا  ....الخ.
:3ومل هيتم كثري ًا بتعليقاته أثناء الرشح .وعنده استخدام األعالم اخلاصة يديرها أثناء كالمه يف رشح
الكلامت .من هؤالء :اجلوهري ،الزبيدي ،ابن دريد ،اجلواليقي ،اخلفاجي ،والسيوطي  ...وغريهم.
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:4وجدت تقسيم القنوجي يف كتابه تقسي ًام ألفبائي ًا ،مبتد ًأ باهلمزة وأسامها (حرف األلف)بعد املقدمة،
وخيتم بحرف (الباء) ،ومع ذلك أضاف إىل ألفباء العربية حرف(ال) ،فأصبح حروف العربية عنده تسعة
وعرشين حرف ًا.كام ورد عند اخلفاجي يف شفاء الغليل.
نص املخطوط من حيث املآخذ واألخطاء للمؤلف:
وقع املؤلف يف بعض األخطاء املنهجية يف كثري من املواطن يف الكتاب خالل الفصول التي ينبغي مؤاخذته عليها،
منها:
:1عدم مراعاة احلرف الثاين يف الكلمة ،مثالً:ايلياء ،آصف ،أسقف(.)127
:2عدم الفصل بني الكلامت املعربة واملولدة والدخيلة ،عىل سبيل املثال:برزيق معرب ،الربجاس مولد ،برب
دخيل ،برمكان ،برقيل ،برزين معرب ،بطاقة مولد.
:3عدم الفصل بني الكلامت الثالثية والرباعية واخلامسية.
:4اخللط بني أسامء األعالم _ وأسامء األماكن وأسامء النباتات والفواكه وجعلها خليط ًا وممتزج ًا بعضها
ببعض ،مثالً :ايلياء وبستان أسامء األماكن ،وآصف ،وأسقف ،وأسبذ من أسامء األعالم.ومن أسامء
النباتات:بنفسج ،وباذنجان،وبابونجك .ثجري ،وخربز من الفواكهة.
:5عدم تفريق املؤلف بني املجاز واملعرب يف إيراد الكلامت ،عىل سبيل املثال:ابن املراغة فاالصطالح وغريها
ما استعمله هو من باب املجاز والكناية وليس معرب ًا.
: 6أشار املؤلف يف اجتامع اجليم والقاف يف كلمة واحدة إىل أهنا إذا كانت معربة أو حكاية صوت ،وهذا
الشىء أشار إليه جديد يف نوعه ولكنه مل يذكر له مثاالً يدل عىل ذلك.
:7عدم إشارة املؤلف للفظ إىل اللغة األصلية التي عُرب اللفظ أو ُدخل منها.
:8عدم الدقة يف نقل مواد اللغة العربية،عىل سبيل املثال قوله(:فونه)

(128

)،

) ،وصوابه:والطرجهاره.ومن شواهده أيض ًا(:رب)

(130

)،

وصوابه:فوزنه.و(اسطرجهاره)

(129

صوابه:درببالدال.ومنه أيض ًا قال(سنسامرد) ( ،)131والصواب:سنامر.
ْ
:9فضالً عىل اهلنات السابقة ،وجدت حتريفات يف أسامء املصادر واملؤلفني التي ذكرها القنوجي ،من
حتريفات يف أسامء املؤلفني":ابن هالل"

(132

)،صوابه:أبو هالل العسكري صاحب كتاب

الصناعتني.ومنهأيض ًا":وقع يف شعر (احلجاج) ( ،)133والصواب(:العجاج).وقال أيض ًا(ابن سيدة( ،)134وصواهبا
ابن سيده.
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ومن حتريفات أسامء الكتب فمن أبرزها كام قال يف كتابه":كذا يف (مفتاح) العلوم للخوارزمي"(،)135
وصوابه:مفاتيحالعلوم.ومثله ما جاء يف مادة (زاجيه) ،قال(وصححه الرازي) ( ،)136يف مفاتيح العلوم.وصوابه:
اخلوارزمي.وكذلك تسمية صاحب كتاب الدرر والغرر يف املحارضات ،قال":وقال الرشيف الريض"(،)137
وصوابه:الرشيف املرتىض.
:10ومنها أيض ًا التحريف يف نقل الشواهد الشعرية ،أثبته يف مادة(نِ ْحرير) ،وهو بيت عدي بن زيد[ :
من اخلفيف]
يقدم إال املشبع النحرير

يوم ال ينفع الرواغ وال

()138

ينفع إال املشيع النحرير

وهو يف ديوانه عىل الشكل التايل :يوم ال ينفع الرواغ وال

:11يتبني من دراسة الكتاب بأنه تأثر بأسلوب أيب منصور اخلفاجي يف كتابه"شفاء الغليل" حيث تناوال
القضايا بداية باملقدمة فالفصول فاخلامتة إال أن القنوجي أعقب كتابه بأشعار عربية وأخرى فارسية.واعتمد كثري ًا
يف معاجلة الكلامت عىل آراء اخلفاجي فمثالً":بارود:بالدال املهملة وباروتغلط.قاالخلفاجي:هو لفظ مولد من
الربادة لشبهه هبا"(".)139محل واحتمل:ظاهر ،وقوهلم احتمل بمعنى جاز الزم ًا ،وبمعنى اقتىض متعدي ًا مولد ال
اصل له يف اللغة قاله اخلفاجي"(.)140
:12أحيان ًا يذكر األبيات دون نسبة إىل شعرائهم.
:13عدم إشارة املؤلف إىل تاريخ الفراغ من نسخها يف هناية خمطوطته لكن خطه واضح.
: 14وأهم الشىء يف املخطوط أن الكاتب يكتب لفظة يف هناية الصفحة األوىل ثم يكرر نفس اللفظة يف
بداية الصفحة التالية ملعرفة بأن العبارة أو الصفحة مل تسقط من املخطوط لكن املؤلف مل هيتم بذلك األمر.
: 15قد جرى القنوجي عىل اختصار بعض األلفاظ يف كتابه كام نجد عند األقدمني ،ورمز إليها بحرف
أو بحرفني وهو ي ُعدُ من حمسناته.وهذه بعض األمثلة:
حٍ :

حينئذ

ص:

الصحاح للجوهري

()141
()143

ة :للمدينة

ق:

القاموس املحيط

ع:

تاج العروس

()142

()144

صللم :صىل اهلل عليه وسلم

()146

()145

:16ومن أموره املثبتة أيض ًا أنه ثبت عنوانات األبواب والفصول بحروف أكرب من حروف النص.
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خامتة البحث
من خالل دراسة السابقة يظهر بوضوح اهتامم املؤ ِّلف باللغة العربية من خالل النامذج التي ذكرها يف
مؤلفه وذكرهتا يف هذا املقال باالختصار من فصول خمتلفة ،حيث يشتمل الكتاب عىل  267ورقة .والكتاب من
نت أمهيته وقيمته
أهم كتب اللغة إلبراز علامء اللغة يف شبه القارة اهلندية .ومن خالل ذكر خصائص الكتاب تب ّي ْ
العلمية .أما بالنسبة لتاريخ تصنيفه مل يذكره القنوجي .غري أنني وجدت فقط تاريخ طبعه .وهذا الكتاب ُطبع
ألول مرة يف مطبعة ،املطبع الصديقي الواقع هبوبال سنة 1296هـ 1876 -م ومل يطبع بعد ذلك حسب
فقمت بدراسته وحتقيقه ،وبذلت جهد ًا كبري ًا يف
معلومايت .والكتاب مطبوع ولكنه أصبح يف عداد املخطوطات.
ُ
إخراج نصوص الكتاب.
: 1يتم البحث بدراسة املصطلحات الواردة يف شبه القارة اهلندية من خالل مؤلفات علامئها يف ضوء
كتاباهتم عن اإلسالم والدين واللغة العربية وعىل رأس هؤالء صديق حسن خان الذي بسط ووسع يف القضية
عرب كتابه هذا.
:2ال شك أن هذا املوضوع واسع ومنترش ،ألنه يتعلق باللغات البرشية وال يمكن لشخص أو باحث
احتواء عىل هذه اللغات كلها.وهذه املوضوعات قد ُدرس وكُتب فيه من بحوث ودراسات ،ومازال موضوع ًا
تتضارب فيه اآلراء ،ويمكن معاجلته:
-1

بدراسة الكلامت األعجمية يف املعاجم األوردية (طرق الرشح والتناول).

-2

بدراسة الكلامت األعجمية يف املعاجم العربية.

-3

بدراسة الكلامت األعجمية يف القواميس األوردية والعربية( .دراسة مقارنة).

-4

بدراسة الكلامت األعجمية يف القواميس العربية والفارسية (دراسة مقارنة).

املصادر واملراجع
-1

قَنَّوج" :بفتح أوله وثانيه والواو ساكنة ،هى مدينة بناحية اهلند" .هتذيب اللغة :أبو منصور حممد أمحد األزهرى .تقدمي :أ.
فاطمة حممد أصالن .إشراف :حممد معوض مرعب .تعلق :عمر سالمى ،عبد الكرمي  .دار إحياء الرتاث العرىب بريوت-
لبنان .الطبعة األوىل1421 :ه 2001 -م .308/8.مادة( :ق-ن-ج).
ََجَة" .معجم
ويف معجم البلدان" :قَنُّوج :بفتح أوله وتشديد ثانية  ،وآخره جيم :موضع يف بالد اهلند .وقيل :إهنا أ َ
البلدان :أبو عبد اهلل ياقوت احلموى .دار إحياء الرتاث العرىب بريوت -لبنان1399 .ه 1979 -م .409/4 .باب القاف
والنون وما يليهما.
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-2

-3
-4
-5
-6
-7

-8

(-9
(-10

بينما ذكر القلقشندى (قنوج)" :بكسر القاف وفتح النون املشددة ال خالف بينهما والواو مث جيم .وهي مصر
اهلند وأعظم املدن هبا .وقد بالغ الناس يف تعظيمها حىت قالوا :إن هبا ثلثمائة سوق للجوهر ،ومللكها ألفان ومخسائة فِْي ٍل ،وهي
كثريةُ معادن الذهب .هى مدينة حسنة ،كثرية التجارات".
صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء :أمحد بن على القلقشندى .تعليق وشرح:حممد حسني مشس الدين .دار الكتب العلمية
بريوت – لبنان (ب.ط) .73/5 .وانظر" :اردو دائرة معارف إسالمية .الطبعة األوىل1392 :ه 1972 -م– 492/9 .
.508
مدينة هبوبال ،قدمية يف اهلند .ويف عاصمة والية مادهيابراديش ،وهى والية يف وسط اهلند بني سهل الغانج ومشاىل الدكن،
عاصمتها هبوبال ،من مدهنا :جابليور ،بيالسبور ،برهانپور ،والىت تسمى كذلك بقلب اهلند باعتبار أهنا والية تتوسط هذا
البلد .وهى مليئة باملباين الشاهقة اجلميلة منها :قصر تاج حمل ،وتاج املساجد ،وتوجد فيها مطابع كثرية ،حيث طبع عدد من
الكتب العربية وغريها بلغات خمتلفة وهى مشهورة بني الناس بسبب لطافِتها.
انظر" :اردو دائره معارف إسالمية دانشگاهپنجاب الهور .الطبعة األوىل1390 :ه 1970 -م.345-340/5 .
(ترَجت إىل العربية).
ُ
أجبد العلوم :الشيخ صديق بن حسن القنوجي .املكبتةالقدوسية أردو بازار الهور باكستان .الطبعة األوىل1403 :ه -
1983م .الصفحة "د" من اجلزء األول.
املرجع نفسه.
معجم البلدان.409/4 :
وهذه السنة أشار إليه القنوجي يف كتابه أجبد العلوم أثناء ترَجته .ص .271/باب علماء قنوج.
عاصمة إقليم هندوستان ،امسه آخر "أترپرديش" .تقع على شاطئ هنر "گنگا" .وهي موطن أمحد رضا خان ،كان عاملاً
مشهورا ،منسوب إىل تلك املدينة ومسى بريلوي .فيها مبىن ال بد ذكرها ،هى :مقربة حافظ رمحت خان ،اليت بناها ابنه ذو
ً
الفقار خان سنة 1189ه 1775 -م .انظر :أردو دائره معارف إسالمية دانشگاهپنجاب الهور .الطبعة األوىل1389 :ه
(.ترَجت إىل العربية).
– 1969م488-487/5 .
ُ
بارعا يف
هو السيد أمحد بن حسن بن علي العرشيالقنوجي ،نقل ترَجته حممد صديق خان حيث ذكر" :أنه كان ً
فاضال ً
العقليات والنقليات .ولد يف التاسع عشر من رمضان يوم السبت سنة (1246ه -املوافق1826:م) ,أخذ العلوم والفنون
الدراسية من بالد خمتلفة وأساتذة متعددين من بلدة دهلى ومثل غريها .تلمذ على املولوي عبداجلليل ،وأجاز له الشيخ العارف
ناظما للقصائد
عبد الغىن اجملددىالدهلوى نزيل املدينة املنورة ،ومسع منه احلديث املسلسل سنة 1271ه 1851 -م .وكان ً
باللغة الفارسية والعربية ،نظمه رائق ،وشعره فائق يربو على نظم األدباء املتقدمني والبلغاء املتأخرين .ومساه والده ب "مشع اجنمن"
امللقب بالشهاب الثاقب .تويف حينما كان يف طريقه إىل احلج يف بلدة برودة من أرض گجرات .فتويف يف التاس ٍع من َجادى
شديدا .أجبد العلوم:
األوىل يوم اجلمعة سنة (1277ه 1857 -م) وكان عمره ثالثني سنة ،فحزنت عليه أمه حزناً
ً
 .268/3باب علماء قنوج.
"ولد سنة 1204ه 1784-م وتويف سنة 1285ه 1865-م .كان من مشاهري علماء هذا البلد يف عهد السلطان
سكندراللودى وكان السيد مالزم ركاب السلطان يف كل حني واوان" .أجبد العلوم ،263/3 :باب :علماء قنوج.
هو الشيخ العالمة القاضي حسني بن حمسن بن حممد اخلزرجى األنصاري ،ولد يف شهر َجادى األوىل سنة 1245ه -
1825م ،وملا بلغ ثالث عشرة سنة من العمر توجه إىل قرية املراوعة لتحصيل العلم ،وتتلمذ على يد السيد حسن ابن عبد
البارى ،فأقام هبا مثان سنني مشتغالً بالطلب ىف التفسري واحلديث والنحو والفقه على شيخه املوصوف وحصلت منه اإلجازة
واإلسناد .وأخذ أيضاً على أخيه الكبري حممد بن حمسن األنصارى فقرأ عليه علوم احلديث املتنوعة ".يقول القنوجى عنه:
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-11

-12
-13
-14
(-15
(-16
(-17
(-18
(-19
(-20
(-21

أخذت عليه أخذاً وافياً وأجازىن هبا إجازة عامة تامة كما هي موجودة
"هذا والشيخ حسني بن حمسن شيخنا ىف العلوم احلديثة
ُ
عندنا خبطه الشريف مكتوبة ىف (سلسلة العسجد)".وله تالمذة يف هبوبال ،وله علم نافع وعمل صاحل وفكرة صحيحة" .أجبد
العلوم.213-211/3 :باب:علماء قنوج.
قال القنوجى عنها يف أجبد العلوم" :ولدت حبصن إسالم نگر على ثالثة فراسخ من هبوبال سنة 1254ه 1834م ،وجلست
جملس أبيها باإلستحقاق وهى ابنة تسع سنني سنة 1263ه  ،1843-ربّت يف حجر أمها نواب سكندربيگم وحصلت
الفنون الفارسية وتعلّمت اخلط والكتابة ،وامتازت بالقدرة على ترَجة القرآن ،وحترير الرسائل الدينية ،وتقرير املسائل الدولية
يضرب هبا املثل يف الذكاء واحلفظ والكرم والرمحة واجلود".
أجبد العلوم . 284/3 :باب علماء هبوبال .وانظر :هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني :امساعيل باشا
البغدادى ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت – لبنان1371 .ه 1951-م .415/1 .باب الشني .و التاج املكلل من جواهر
األول :صديق حسن خان .املطبع الصديقى الكائن هبوبال سنة1298 .ه 1878 -م .ص-378/
مآثر الطراز اآلخر و ّ
 -380حرف الشني.
تزوجت
األول حممد خان ّ
بعد وفاة والدهتا جلست على مسند الرياسة ،وبدأت حتل مسائل الناس يومياً ،وبعد وفاة زوجها ّ
"تزوجت ىب بعد ما أجازته بذلك السلطنة الربيطانية يف عهد
بصديق حسن خان سنة 1288ه 1868م ،حيث قال:
ُ
حكومة "الردميو" حاكم اهلند .كان هلا تقدير خاص عندهم أعطوها اهلدايا النفيسة...وكان هلا اهتمام باجلانب
ت املساجد العظيمة ،وأحيت السنن وأماتت البدع
العلمىوالفكرىوالديىن ،فأحيت املدارس العلمية بعد دروسها وتباهبا ،وبَنَ ْ
وقلعت أسباب الفجور والفسوق وَجعت من نفائس الكتب على اختالف أنواعها .وكان هلا يد عاملة يف النظم فارسيًا كان أو
هندياً ونظمها مضبوط يف ديوان الشعر ويف تذكرة الشعراء .هلا مؤلفات هى :تاج اإلقبال يف تاريخ هبوبال بلغة أردية ،هتذيب
النسوان ،خزينة اللغات .وقد َجعت كثرياً من العلماء وهم غرباء من بالد شىت يف بلدة هبوبال ،وكانوا مالزمني للرياسة اجتمعوا
على سدهتا مستجدين للعطاء" ،كما نقل ذلك القنوجى.
أجبد العلوم .286-284/3 :باب :علماء هبوبال .والتاج املكلل  :ص.380-378/حرف الشني.
وتوفيت سنة مثاىن وعشرين من شهر صفر 1319ه  -املوافق سنة 1899م .وكان عمرها حينذاك 63سنة.
انظر :نواب صديق حسن خان :د .رضية حامد .الناشر :رضية حامد ،أصغر منزل ،بدهوارهبهوبال .الطبعة األوىل1403 :ه
 1983م .ص .89/و.372/أجبد العلوم /1 :د-ه  .وانظر :التاج املكلل  :ص.383-382/
أجبد العلوم/1 :د-ه .
مشاهري علماء جند وغريهم :عبد الرمحن بن عبد اللصيف بن عبد اهلل آل الشيخ .دار اليمامة للبحث والرتَجة والنشر .الطبعة
الثانية 1394 :ه 1984 -م .ص.458/
لف القماط  :ص.2/
لف القماط  :ص.3/
لف القماط :ص.5/
املصدر نفسه.
لف القماط  :ص.54/
لف القماط :ص.5/
ود َارات العرب :سهول
َّارةُ " :ما استدار من َّ
جزه .و -كل أرض واسعة بني جبالَ .
الرْمل .و -كل موضع يُدار به شيء ََْي ُ
الد َ
جل---إخل" .املعجم الوسيط .303/1 :مادة( :دار).
بيض تنبت ما طاب رَيه من النبات منها دارة ُجلْ ُ
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ور" .املصباح املنريىف غريب الشرح الكبري
((د َار ٌ
ت))ُ .
َّارةَُ ":د َارةُ ال َق َمر وغ ِريه مسيت بذلك الستدارهتا واجلمعَ :
"د ٌ
والد َ
للرافعى :أمحد بن حممد بن على املقرىالفيومى .الطبعة السادسة1926 :م ،باملطبعة األمريية بالقاهرة .203 /1 .مادة:
(د َار).
َ
قال احلموي" :الدارة يف أصل كالم العرب كل جوبة بني جبال يف حزن كان ذلك أوسهل ؛ والدارة رمل مستدير يف وسطه
فَ ْج َوة وهي الدورة .وكل موضع يدار به شىءٌ َيجره فامسه دارة ,حنو الدارات الىت تتخذ يف املباطخ وحنوها وجيعل فيها اخلمر".
معجم البلدان .465/6 :باب الدال واأللف وما يليهما.
لف القماط  :ص.2 /
لف القماط  :ص.6/
لف القماط  :ص.66-65/
املراد به :رمحه اهلل.
لف القماط .ص.169/
لف القماط  :ص.175/
لف القماط :ص.210/
لف القماط  :ص -34 /رقم احلاشية.2:
القاموس احمليط :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،تقدمي :حممد عبد الرمحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العريب،
مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت – لبنان .الطبعة األوىل1417 :ه 1997-م .199-198/1 .مادة( :عرب)( .بتصرف
يسري).
العبيدي .دار إحياء الرتاث العريب مؤسسة
لسان العرب :العالمة ابن منظور ،حتقيق :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد الصادق َ
التاريخ العريب بريوت – لبنان .الطبعة الثالثة .114/9 .مادة( :عرب).
املعجم الوسيط :قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد علي النّجار .املكتبة اإلسالمية
جممع اللغة العربية استانبول – تركيا .ص ،16/من املقدمة1380 .ه 1960 -م.
التعريب جهود وآفاق :الدكتور قاسم طه السادة .دار اهلجرة دمشق ،بريوت1409 .ه 1989-م .ص .160/
تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب .مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب بريوت.
لبنان .الطبعة األوىل1419:ه 1999 -م .161/1 .مادة( :عرب).
املزهر يف علوم ال لغة وأنواعها :عبد الرمحن جالل الدين السيوطي .تعليق :حممد أمحد جاد املوىل ،علي حممد البجاوي ،حممد
املعرب( .بتصرف يسري).
أبو الفضل إبراهيم .داراجليل بريوت( .ب.ت)  .268/1باب :معرفة َّ
املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم :أبو منصور اجلواليقي .حتقيق :د .ف .عبد الرحيم .دار القلم
انظرّ :
دمشق .الطبعة األوىل1410 :ه 1990 -م .ص.14-13/
لسان العرب ،309/4 :مادة( :دخل).
مقدمة املعجم الوسيط.16/1 :
املعربة :د .حممد حسن عبد العزيز ،دار الفكر العريب القاهرة.
انظر :التعريب يف القدمي واحلديث مع معاجم لأللفاظ ّ
1411ه 1990-م .ص .247/باب :املفهوم االصطالحي للمعرب واملولد.
الكتاب :سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب .مؤسسة األعلى للمطبوعات بريوت –لبنان .الطبعةالثالثة1410 :ه 1990 -م.
.412/2
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أدب الكاتب :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،حتقيق :أ .علي فاعور .دار الكتب العلمية بريوت .لبنان،
الطبعة األوىل1408 :ه 1988 -م .ص.323/
َجهرة اللغة :أبو بكر حممد بن احلسن بن ُدريد األزدي ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين ،دارالكتب العلمية بريوت – لبنان،
الطبعة األوىل1426 :ه 2005 -م.805/2 .
اخلصائص :أبو الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النّجار .عامل الكتب بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل1427 :ه -
2006م .ص.282/
سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جين .حتقيق :د .حسن هنداوي .دار القلم – دمشق .الطبعة األوىل1985 :م.
 .818/2هذا فصل نذكر فيه مذهب العرب يف مزج احلروف بعضها ببعض وما جيوز من ذلك وما ميتنع وما َيسن وما يقبح
وما يصح.
تاج العروس من جواهر القاموس :السيد حممد مرتضى الزبيدي .املطبعة اخلريية – مصر .الطبعة األوىل1306 :ه .
.59/7مادة( :كذنيق).
املعرب :ص .22-21/من مقدمة الكتاب.
ّ
ت).
(صبَنْ ُ
املصباح املنري  .332/1 :مادةَ :
املعرب :ص.17/
لسان العرب .395-394/15 :مادة( :ولد).
كتاب العني :اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،دارإحياء الرتاث العريب بريوت – لبنان .الطبعة األوىل1421 :ه 2001 -م.
ص .1066/مادة( :ولد).
مقدمة املعجم الوسيط.16/1 :
املعرب والدخيل واملولّد واألغالط :صديق حسن خان القنوجي،
لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من ّ
املطبع الصديقي الواقع يف هبوبال1296 .ه 1876-م .مقدمة الكتاب ،ص.5/
املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث :األمري مصطفى الشهاىب :الطبعة الثانية1409 :ه 1989 -م .من
مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق .ص.72/
االشتقاق والتعريب :عبد القادر بن مصطفى املغريب .مطبعة اهلالل بالفجالة مبصر1908 .م .ص .104 /موضوع :املولد.
املصطلحات العلمية يف اللغة العربية :ص.72/
راجع :املزهر .308/1 :باب :معرفة املولد.
َّجه).
املعجم الوسيط ،71/1 :مادة( :بَن َ
معجم األلفاظ الفارسيةّ :أدى شري .مكتبة لبنان -بريوت1980 .م .ص ،21/باب الباء .واملعجم الذهيب (فارسي –
عريب) ,تأليف :د .حممد التوجني ،دارالعلم للماليني بريوت .الطبعة األوىل1969 :م .ص .123/حرف الباء
معجم األلفاظ الفارسية :ص .21/باب الباء .واملعجم الذهيب :ص ،123/حرف الباء.
خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي .مراجعة :أمحد َجاد .دار الغَ ِّد اجلديد القاهرة – املنصورة .الطبعة
األوىل1428 :ه 2008 -م .ص .252/مادة( :غ ل ط).
لسان العرب .101/10 :مادة( :غلط).
كتاب ذيل فصيح ثعلب :موفق الدين البغدادي :تعليق :حممد عبد املنعم خفاجي .مكتبة التوحيد بدر اجلماميز .الطبعة
األوىل1368 :ه 1949 -م .ص .5/باب ما يضعه الناس غري موضعه.
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تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة :أبو منصور اجلواليقي .حتقيق :د .حامت صاحل الضامن .دار البشائر بغداد – العراق.
1427ه 2006 -م.
العامة غري مومضعه.
تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة :ص .46/املوضوع :فمما تضعه ّ
تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة :ص .48/املوضوع :فمما تضعه العامة غري موضعه.
ُد ّرة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها .أبو حممد القاسم بن علي احلريري .حتقيق :عبد احلفيظ فرغلي علي القرين .دار
اجليل – بريوت .الطبعة األوىل1417 :ه 1996 -م .ص( .738/احلواشي ابن بري وابن ظفر).

من القدماء :كتاب العني :أبو عبد الرمحن بن أمحد الفراهيدي.درا إحياء الرتاث العريب بريوت -لبنان .الطبعة األوىل:
1421ه 2001 -م.الكتاب  :سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب .مؤسسة األعلى للمطبوعات بريوت –لبنان .الطبعةالثالثة:
1410ه 1990 -م.
املعرب من الكالم
َجهرة اللغة :أبو بكر حممد بن احلسن األزدى البصرى .مكتبة الثقافة الدينيّة( .ب -ط)ّ .
األعجمي على حروف املعجم :أبو منصور اجلواليقي .حتقيق :د .ف .عبد الرحيم .دار القلم دمشق .الطبعة األوىل:
1410ه  1990 -م.التكملة والذيل والصلة :احلسن بن حممد بن احلسن الصاغاين .حتقيق :إبراهيم إمساعيل األبياري،
راجعه .حممد خلف اهلل أمحد .دار الكتب القاهرة1397 .ه 1977 -م.القاموس احمليط :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي.
إع داد وتقدمي :حممد عبد الرمحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العريب ،مؤسسة التاريخ العريب –بريوت .الطبعةاألوىل1417 :ه
  1997م.ربيع األبرار ونصوص األخبار :حممود بن عمر الزخمشري .حتقيق :عبد األمري مهنا .مؤسسة األعلمي للمطبوعاتبريوت -لبنان .الطبعة األوىل1412 :ه 1992 -م.الغريب املصنف :أبو عبيد القاسم بن سالّم .حتقيق :د .حممد املختار
العبيدي .دار مصر للطباعة -القاهرة .الطبعة األوىل1416 :ه 1996 -م.أدب الكاتب :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن
قتيبة الدينوري .شرح :أ .على فاعور .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان .الطبعة األوىل1408 :ه 1988 -م.املخصص :أبو
احلسن على بن إمساعيل املعروف بابن سيده .املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر .دار الفكر بريوت(.ب -ط).شفاء
الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل :شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي .حتقيق :د .حممد كشاش .منشورات
حممد على بيضون .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان .الطبعة األوىل1418 :ه 1998 -م.تاج العروس من جواهر القاموس:
املسمى الصحاح :أبو نصر
حممد مرتضى الزبيدي .املطبعة اخلريية مصر .الطبعة األوىل1306 :ه .تاج اللغة وصحاح العربية ّ
إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب .دار إحياء الرتاث العريب بريوت -لبنان .الطبعة األوىل1419 :ه 1999 -م.
املعربةّ :أدى شري .مكتبة لبنان -بريوت1980 .م.االشتقاق والتعريب :عبد القادر
من المحدثين :معجم األلفاظ الفارسية ّ
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-69
-70
-71
-72
-73

بن مصطفى املغريب .مطبعة اهلالل بالفجالة مبصر1908 .م.لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من املعرب
والدخيل واملولد واألغالط :صديق حسن خان القنوجي .املطبع الصديقي الواقع يف هبوبال1296 .ه 1876 -م.التعريب
جهود وآفاق :د .قاسم طه السادة .دار اهلجرة دمشق -بريوت1409 .ه 1989 -م.التعريب يف القدمي واحلديث مع معاجم
املعربة :د .حممد حسن عبد العزيز .دار الفكر العريب القاهرة1411 .ه 1990 -م.
لأللفاظ ّ
لف القماط :ص( 41/حرف الكاف) فصل يف ذكر الكلمات املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .149-148/فصل يف ذكر أوهام اخلواص.
لف القماط :ص .225/فصل يف بيان أمساء الشهور.
لف القماط :ص .185/فصل يف ذكر األوهام اليت ذكرها اجلواليقي يف تكملة الدرة وموفق الدين البغدادي يف الذيل
واخلفاجي يف الشفاء والسيوطي يف املزهر.
لف القماط :ص .33/حرف الغني املعجمة.فصل يف ذكر الكلمات املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .28/حرف الصاد املهملة.فصل يف ذكر الكلمات املعربة واملولّدة املفردة.
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لف القماط :ص .8/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات املعربة واملولّدة املفردة.
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .15/حرف اجليم .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .45/حرف امليم .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .11/حرف امليم .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .34/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .34/حرف الفاء .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .41/حرف الكاف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط :ص .56/حرف السني .فصل يف ذكر املركبات.
لف القماط :ص .217/حرف العني املهملة.فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "ال" التعريف والعامة يدخلون عليها
"ال".
لف القماط :ص .60/حرف الالم .فصل يف ذكر املركبات.
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .24/حرف السني .فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط :ص .76-75/فصل يف ذكر أوهام اخلواص.
لف القماط :ص . 211/حرف الباء املوحدة .فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "ال" التعريف والعامة يدخلون عليها
"ال".
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .19/حرف الدال املهملة.فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط :ص .54/حرف اخلاء.فصل يف ذكر املركبات.
لف القماط :ص .54/حرف اخلاء.فصل يف ذكر املركبات.
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .10/حرف الباء املوحدة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .13/حرف الباء املوحدة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .18/حرف الدال املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .36/حرف القاف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .41/حرف الكاف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .25/حرف السني املهملة.فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص.29/حرف الطاء املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .25/حرف السني املهملة.فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .24/حرف السني املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط :ص .53/حرف التاء .فصل يف ذكر املركبات.
لف القماط :ص .224/حرف اهلاء .فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "ال" التعريف والعامة يدخلون عليها "ال".
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص.25/حرف السني املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط :ص .7-6/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط :ص .229/فصل يف بيان أمساء الشهور.
لف القماط :ص .237/فصل يف ذكر أيام األسبوع.
لف القماط :ص .191/فصل يف ذكر أيام األسبوع.
لف القماط :ص .187/فصل يف ذكر أيام األسبوع.
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صحيح البخارى :اإلمام أىب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخارىاجلعفى .دار السالم للنشر والتوزيع الرياض -الطبعة األوىل:
1417ه 1997 -م.
صحيح مسلم :أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريىالنيسابورى .دار السالم –الرياض -الطبعةالثانية1421 :ه -
2000م.
صحيح ُسنن ابن ماجة :حممد ناصر الدين األلباىن .تعليق :زهري الشاويش .مكتب الرتبية العرىب لدول اخلليج .الطبعة الثالثة:
1408ه 1988 -م.
غريب احلديث :أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروى .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان .الطبعة الثانية1424 :ه 2003 -م.
الغريب املصنف :أبو عبيد القاسم بن سالّم .حتقيق :د .حممد املختار العبيدى .دار مصر للطباعة -القاهرة .الطبعة األوىل:
1416ه 1996 -م.
ُعمدة القارى شرح صحيح البخارى .العالمة بدر الدين أىب حممد حممود بن أمحد العيىن .مراجعة :صدقى َجيل العطّار.
الطبعة األوىل1418 :ه 1998 -م.
الغريبني ىف القرآن واحلديث .أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروى :حتقيق :أمحد فريد املزيدى .تقدمي :أ/د .فتحىحجازى .مكتبة
نزار مصطفى الباز مكة املكرمة -الرياض .الطبعة األوىل1419 :ه 1999 -م.
ديوان ابن الرومى .شرح :أمحد حسن بَ َسج .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان .الطبعة الثالثة1423 :ه 2002 -م.
ديوان أىب نواس :شرح وتقدمي :أ ،على فاعور .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان .الطبعة الثالثة1423 :ه 2002 -م.
ديوان البحرتى .تعليق :د .حممد التوجنى .دار الكتاب العرىب -بريوت1426 .ه 2005م.
ديوان أىب الطيب املتنىب :شرح العالمة الواحدى .تأليف :فريد ِرخديرتيصى .مدينة برلني احملروسة سنة1861 :م.
ديوان عامر بن الطفيل .دار صادر بريوت1399 .ه 1979 -م.
أدب الكاتب :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري .شرح :أ .على فاعور .دار الكتب العلمية بريوت -لبنان.
الطبعة األوىل1408 :ه 1988 -م.
أربع رسائل للثعاليب :أبو منصور الثعاليب .مطبعة اجلوائب قسطنطينية1301 :ه 1881 -م.
إصالح املنطق :أبو يوسف يعقوب بن إسحاق .حتقيق :أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم هارون .دار املعارف -القاهرة.
الطبعة الرابعة1949 :م.
أعيان العصر وأعوان النصر :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي حتقيق :د .على أبو زيد،
د .نبيل أبو عشمة ،حممد موعد ،د .حممود سامل حممد .تقدمي :مازن عبد القادر املبارك .دار الفكر دمشق -سورية .الطبعة
األوىل1418 :ه 1998 -م.
البصائر والذخائر :أبو حيان التوحيدى .حتقيق :د .وداد القاضى ،دار صادر بريوت .الطبعة األوىل1408 :ه 1988 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس :حممد مرتضى الزبيدي .املطبعة اخلريية مصر .الطبعة األوىل1306 :ه .
املسمى الصحاح :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهرىالفاراىب .دار إحياء الرتاث العريب بريوت -لبنان.
تاج اللغة وصحاح العربية ّ
الطبعة األوىل1419 :ه 1999 -م.
تاريخ اخللفاء :عبد الرمحن بن أىب بك ر جالل الدين السيوطى .حتقيق :حممد حمى الدين عبد احلميد .الفجالة اجلديدة.
القاهرة .الطبعة الرابعة1389 :ه 1979 -م.
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص.7/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص. 7/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .9/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
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املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .19/حرف الدال املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .24/حرفالسني املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة .والصفحة .38:حرف القاف .فصل يف
لف القماط:ص .8/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .23/حرف االسني املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .26/حرف الشني املعجمة ..فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .9/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .21/حرف الزاي املعجمة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .49/حرف الواو .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .47/حرف النون .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .13/حرف الباء املوحدة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .17/حرف احلاء املهملة .فصل يف ذكر الكلمات ّ
املعربة واملولّدة املفردة.
لف القماط:ص .8/حرف األلف .فصل يف ذكر الكلمات ّ
لف القماط:ص.211/فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "أل"التعريف والعامة يدخلون عليها"أل".
لف القماط:ص .214/فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "أل"التعريف والعامة يدخلون عليها"أل".
لف القماط:ص .219/فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "أل"التعريف والعامة يدخلون عليها"أل".
لف القماط:ص .221/فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "أل"التعريف والعامة يدخلون عليها"أل".
لف القماط:ص .224/فصل يف األمساء اليت ال تدخل عليها "أل"التعريف والعامة يدخلون عليها"أل".
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