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 المصطلح الطلمي من الموروث الطربي 
 مقاربظ لعويظ حضاريظ

 فائق خمف سممان أ.م.                                                                   

 جامعة سامراء / كمية التربية                                                      

 المقدمظ :

 كبعد :،  بسـ هللا كالصالة عمى رسكؿ هللا 

عميأػػػل أف أدرسػػػً درسػػػلن لذا كػػػلف لأػػػل أف أػػػدرس الاصػػػطما لػػػ  الرػػػراث الم ػػػكم العربػػػ  إ
ليػػػػػػً الاكاوصػػػػػػ  لمعصػػػػػػكر  رلريخيػػػػػػلن أسػػػػػػروم  أصػػػػػػكلً كيكاعػػػػػػد د لرػػػػػػً ، كالرػػػػػػ  أبػػػػػػيف

ي  اكالحضػػلرات ، كاػػذا يمزاأػػل أف أوصػػـ رطػػكر الم ػػ  ككيػػؼ ارسػػعت رمػػؾ العربيػػ  السػػل
الصحراكي  لحيلة أخرل لشامت عػكالـ كرببمرصػل ااػـ شػرى لكلأػت ل ػ  الحضػلرة العريبػ  

كايػػً إليصػػػل رربػػدـ بصػػػل إلػػى شػػعكب يكل ػػ  العمػػـ للرخػػذال العربػػ  البػػػديـ عأػػكاف حضػػلرة 
د ا حريػػلج و كارخػػذال ايػػر العربػػػ  اسػػمالن كػػلف اـ ايػػر اسػػمـ ل ػػ  العمػػػـ احرلوػػ  أشػػ

 \كل   لمرطمع إلى الاسرببؿ لكرب بصل كصأؼ كبلشرال سمككل كحيلة و

كركالػػػػت العصػػػػكر السيلسػػػػي  عمػػػػى االاػػػػ  العربيػػػػػ  كا سػػػػالاي  كلػػػػـ رأػػػػؿ اأصػػػػل عصػػػػػكد 
أخػرل  ةرات اػر ظصػر عميصػل بعػض الر يػرك  ةمػت ركاكػب العصػكر اػر ظك  اا أحطلط كثيػرن 

ككػػػػػذلؾ ظػػػػػلار لػػػػػ  اسػػػػػرخداالت الاصػػػػػطمحلت الارأكعػػػػػ  اأصػػػػػل العمايػػػػػ  كالسيلسػػػػػي  
كا ورالعي  و كالذم َودَّ عمى الم   العربي  اع العصر ا سالا  االكؿ وػدَّ كثيػر لػ  

عمػػػػـك كثيػػػػرة اثػػػػؿ الروسػػػػير كالحػػػػديث كالاأطػػػػؽ  ةاوػػػػل ت الاصػػػػطما اػػػػف خػػػػالؿ أشػػػػ 
 كالطب كالصأدس  كال إلى ذلؾ اف عمـك كثيرة و  كالومسو  كالكيايلء كالو رالي 

اػل ا  ال ابرداعلن ك إ شؾ دخمت إلى الم   العربي  باصطمحلت وديدة ،  صلكاذه العمـك كم
أم ربريبصػل إلػى  بف طريػؽ الرعريػاػاػل إصل الم   العربي  عامرأبالن عف ل لت أخرل كاسر
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اػلالػكزف الصػرل  العربػ  ، ك  ابلشػر كركسػبصل اسػالن بللاصػطمحلت الدخيمػػ   عالؿسػػربل ا 
كاػػف اأػػػل عميأػػل أف أأظػػػر حضػػلريلن أف ل ػػػ  الحضػػلرة الحديثػػػ  اػػ    ا أَكميزيػػػ    لػػػ  

ت عمػػػى كوػػػكد الم ػػػ  العربيػػػ  لػػػ  اوػػػلؿ العمػػػـك ، داخػػػؿ الػػػكطف مبػػػالابػػػلـ االكؿ يػػػد ا
  ، كيػػراد العربػػ  ، ثػػـ إفَّ طكللأػػلن اػػف االلوػػلظ الوديػػدة يرػػدلؽ كػػؿ يػػـك عمػػى اػػذه الم ػػ

اأصػػل أف رسػػركعبً و كاػػذه اشػػكم  رطػػرح عميأػػل داطاػػل إضػػعلؼ سػػيطررصل عمػػى اول رصػػل 
الحضلري  ثـ ا أحسلر عمى الراـ اف احلك رصل الاسرارة اف أوؿ ببلطصل ، ل ػ  العمػـ 
كاالدب كالػػديف، كشػػ ف البلحػػث لموػػكاب عػػف اػػذه االسػػطم  شػػ ف البأػػلء، رأيأػػله يبػػؿ أف 

بر الرربػػ  الرػػ  سػػيبأ  عميصػػل ، كيرسػػـ االسػػس كػػذلؾ أف الػػرأم يشػػيد بأػػلءه ، كاػػك يسػػ
الصكاب ل  أظرأل أأً اف الاحرـ عمى البلحث ، بػلدئ ذم بػدء أف يرصػوا الاؤلوػلت 
العمايػ  السػػلبب  ، كأف يسػرخرج اأصػػل اعواػلن اضػػبكطلن لسلوػلظ الاسػػرعام  عأػد العماػػلء 

كاح  الالضػػػ  الم ػػػكم العػػػرب ، كاػػػف ذلػػػؾ ياكأػػػً أف يوكػػػر لػػػ  كيويػػػ  الأظػػػر لػػػ  أػػػ
الخػػلص بلسػػرعالؿ الم ػػ  لػػ  الرعبيػػر العماػػ  كا وراػػلع  ، لضػػالن عػػف عاليػػ  الم ػػ  

ؽ ربػػلرض االلوػػلظ بػػيف الم ػػ  اطػػؽ الرػػ ثير كالرػػ ثر ، كطر اطػػبللم ػػلت االخػػرل ، كبيػػلف طر 
العربيػػػػػ  كالم ػػػػػلت االخػػػػػرل ك  سػػػػػيال الاصػػػػػطما العماػػػػػ  الاركػػػػػب ، الف دخكلػػػػػً لػػػػػ  

يميػػػػػؿ ، كاسػػػػػرعال رً لمعمػػػػػـك البحرػػػػػ  كثيػػػػػر ، كيػػػػػد أوػػػػػد أف الم ػػػػػ  الاعواػػػػلت العربيػػػػػ  
كارربلءاػػل ابأيػػلف عمػػى ابػػدار أصػػيب أامصػػل اػػف الريػػ  كالراػػدف ، ككماػػل ارربػػت ا اػػ  
كثػػػرت حلولرصػػػل بػػػللطبع للرسػػػعت ل رصػػػل بلرسػػػلع الحلوػػػلت و كربػػػـك الدراسػػػ  لػػػ  اػػػذا 

ل العػػلـ و كيػػد أاكػػف البحػػث عمػػى ابػػدأ الاػػأص  الكصػػو  لػػ  البحػػث الم ػػكم لػػ  إطلراػػ
 رصأيؼ البحث إلى خاس  ابلحث كخلرا  كا  :

 الابحث االكؿ : الم   العربي  كالاؤلولت العماي  كالرراثي  و

 الابحث الثلأ  : الم   العربي  كرعريؼ الاصطما العما  و
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 الابحث الثللث : الاصطما العما  الاركب و

 طلء أـ ر ثر كر ثير والابحث الرابع : العربي  كل لت الحضلرة أخذ كع

 الابحث الخلاس : الردابير الالزا  لالأرشلر و

 المبحث األول

 المغة العربية والمؤلفات العممية والتراثية

الم ػ  العربيػػ ، كاػ  رػؤدم االاػراض الادأيػ  الحديثػ  ، الرػػ    كصػؼ اػذا البحػث حللػ
، كأػػكد رمخػػيص بعػػض ا راء   1 اريػػت ليصػػل الشػػعكب العربيػػ  اأػػذ البػػرف الرلسػػع عشػػر

ة رػػػػلريح الحضػػػػلرة ا سػػػػالاي  ءالم ػػػػ  العربيػػػػ  ، ككيػػػػؼ اسػػػػركعبت العمػػػػـك لػػػػ  بػػػػدا لػػػػ 
كأش رصل ، كأكد ا شلرة إلى اػل لػ  اػذه ا راء اػف ركويػً كرػذكرة إلػى اػف يبػـك بعاميػ  
ا سرعالؿ   ا ااػلؿ ، لكػ  رػؤدم الم ػ  العربيػ  االاػراض الادأيػ  ، كأبػدأ لػ  إرصػلـ 

 صكر الم   العربي  عف الأكاح  العماي  بال ي ر  : ي

أصػػل   رصػػما   يػػلؿ بعػػض الا رضػػيف :  إف الم ػػ  العربيػػ  اػػ  ل ػػ  االدب كالػػديف ، كا 
أصػػل اأكاشػػ  لػػ  بطػػكف الاعػػلوـ  كيػػد يػػلـ بػػللرد عمػػى ذلػػؾ    ولمرعبيػػر عػػف العمػػـ ، كا 

ا شػػػراؼ عميصػػػل، بإعػػػداد الرسػػػلطؿ العمايػػػ  ك  ييفاصػػػر الالبػػػلحثكف اػػػف العػػػرب ك سػػػيال 
كليزيلطيػػػ ،  ،كدكاطيػػػ  ،ككيايلطيػػػ  ،كررضػػػاف إظصػػػلر الم ػػػ  العمايػػػ  بإعػػػداد اعػػػلوـ طبيػػػ 

ربػػيف أصػػؿ الاصػػطما العربػػ  كالاعػػرب كالػػدخيؿ اأػػً ، كيػػد أظصػػرت  ،كدراسػػلت ل كيػػ 
اػػذه الرسػػلطؿ العمايػػ  أف الم ػػ  العربيػػ  اسػػرببمت اػػذه العمػػـك الكالػػدة عميصػػل ، كطكعػػت 

 اصطمحلرصل بشكؿ يرألسب اع يكاأيف الم   العربي  كاف اذه الرسلطؿ :
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ل كيػػػػ   اػػػػػ   دراسػػػػ 022لوػػػػلظ العمايػػػػ  عأػػػػد وػػػػلبر بػػػػف حيػػػػلف الكػػػػكل    ت اال .1
بإشػػػراؼ  –إعػػػداد الطللػػػب  لػػػلطؽ خمػػػؼ سػػػمالف  –رسػػػلل  الوسػػػرير  –كاعوػػػـ 

 ـ و 1764 –البلارة  –االسرلذ الدكركر : عبد الصبكر شلايف 

ق  042 – 172يضي  الاصطمحلت الاعرب  ل  اؤلولت حأيف بػف اسػحلؽ    .2
بإشػراؼ االسػرلذ  –إعػداد الطللػب : اصػطوى إبػراايـ عمػ   –رسلل  دكرػكراه  –
 ـ و 1762 –دكركر : احاكد لصا  حولزم ال

ظصػلر الرػراث العماػ  إكيد بدأ يسـ الم   العربي  ل  ولاع  سػلاراء ركامػ  الاسػيرة لػ  
العربػػ  بإعػػداد رسػػلطؿ ولاعيػػ  ربػػيف اسػػرعالؿ الم ػػ  العربيػػ  لماصػػطما العماػػ  كرمػػؾ 

 الرسلطؿ ا  : 

 واػػػػػػػػػػػػ    206كيػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػ  كرػػػػػػػػػػػلب البػػػػػػػػػػػلأكف  بػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػيأل   ت دلوػػػػػػػػػػػلظ االأ .1
 ،اعػػداد  للضػػؿ احاػػد للضػػؿ  بإشػػراؼ ا سػػرلذ الاسػػلعد  لػػلطؽ خمػػؼ سػػمالف 

11   

 اػػػػػػػػػػػػػػ    222    ت أػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػ  كرػػػػػػػػػػػػػلب الصػػػػػػػػػػػػػيدأ  لمبيرك را لوػػػػػػػػػػػػػلظ الأبل .2
اعداد الطللب   عم  عبلس عبد هللا   بإشػراؼ ا سػرلذ الاسػلعد   لػلطؽ خمػؼ 

 و 0212ي  كد لي  كاعوـ صرلسمالف   دراس  

اػػػػ   دراسػػػ   424صػػػل كرػػػلب اوػػػردات   ابػػػف البيطػػػلر ت راض كأدكيراػػػلوػػػلظ االأ .3
عػػداد   سػػػرل اؤيػػد عبػػػد الكاػػلب   بإشػػػراؼ الػػدكركر   كاػػػلؿ إ   ي  كد ليػػػصػػرل
 و        0213أحاد    حسيف

راطعػػ  لػػ  رحديػػد الاػػدل الحضػػلرم  عيأػػلتكرعػػد رمػػؾ الرسػػلطؿ الولاعيػػ  الرػػ  ذكرألاػػل 
ا سالاي  لػ  الرعبيػر عػف الاصػطما  الذم بم رً الم   العربي  ، طكاؿ حبب  الحضلرة
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العما  العرب  الاورد اػف دكف الاركػب ، كاالاثمػ  كثيػرة عمػى ذلػؾ لػ  اخرمػؼ العمػـك 
 كالوأكف ، كليال ي ر  أاثم  اخرصرة لذلؾ : 

 

 :  (2)أواًل : مصطمحات عربية األصل

 حلل  ، كالصيدل  ، كالرشريا ، كالوراح  ، كالركليد والك  

كاأصل ال يخرص بلصطالحلت كؿ لف ك سالء : الرطكبلت ، كاالازوػ  ، كاالخػالط ، 
اف الحلر كالبلرد ، كالولؼ كاليلبس ، كالسكداء كالصوراء ، كالبم ـ كالأبض ، كالرخا  

 كالصضـ ، كالبحراف كالاشلركلت و

راالت كأسالء االدكي  : كللاسػخألت ، كالابػردات ، كالأطػك ت ، كالاخػدرات ، كا سػرو
، كالسعكطلت ، كا دالف ، كالارااـ ، كا طمي  و كألعلؿ رمؾ االدكي  اثؿ : امطػؼ ، 
كاحمؿ ، كاأض  ، كاخشف ، كالضـ ، ككلسر الريلح ، كاخار ، كاحكػؾ ، كابػرح 

 ، ك ذع ، كيلبض ، كاير ذلؾ و

كاػػػػف االلوػػػػلظ الوراحيػػػػ  : الوسػػػػح ، كالصرػػػػؾ ، كالخمػػػػع ، كالورػػػػؽ ، لضػػػػالن عػػػػف أسػػػػالء 
االاػػػػراض الكثيػػػػرة كاأصػػػػل : الصػػػػداع ، كالكػػػػلبكس ، كالمبػػػػكة ، كالسػػػػرطلف ، كالصيضػػػػ  ، 

 كالخوبلف ، كالخلأكؽ و و و الح و

 :   (3)ثانيًا : األلفاظ الكيميائية والدوائية

   ، الاصػػطمحلت الدالػػ  عمػػى عاميػػلت كيايلطيػػ  : ازدكاج ، كاسػػرحلل  ، كرحميػػؿ
زاج ، صػػػػؿ ، كاار ػػػػسػػػػؿ ، كلَ يد ، كاَ ، كرصػػػػع   يع  ، كرشػػػػا  ي  ، كرشػػػػكيَ كرػػػػدبير ، كرسػػػػب  

حرَ   اؽ ، كذكلء و و و الح وكا 
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   َكرة ، مػ  ، كيػلر  الي  ، كيلب   ، كصَ الاصطمحلت الدال  عمى آ ت كيايلطي : برا
 كر وأيأ  ، كك  رع  ، كي  دح ، كيَ در ، كيَ كي  

  ،الاصػػػطمحلت الدالػػػ  عمػػػى اػػػكاد كيايلطيػػػ : آبػػػؽ، كأثاػػػد ، كأزد ، كربػػػر، كوػػػزع
 الح و وووكداف، كذاب ، كرصلص ، كرالد، كيار، كشبكب، كسحلل 

  ، الاصطمحلت الدال  عمى أدكي  أبلري : اذخر، كبػلف ، كبصػؿ ، كرػيف ، كثػـك
 الح و وووكوروير، كحراؿ ، كحأط  ، كحأظؿ ، كلبكب ، كأعألع ، كخركب

  والاصطمحلت الدال  عمى أدكي  حيكاأي  : أأوح ، كذرايا، كضودع ، كلولت 

  الاصطمحلت الدال  عمى أدكي  اعدأيػ  : أأظػر الاصػطمحلت الدالػ  عمػى اػكاد
 كيايلطي  و

 : (4)ثالثًا : المصطمحات الفيزيائية والرياضية

  ،  الاصػػطمحلت الدالػػػ  عمػػػى آ ت البصػػر : العأبيػػػ  ، كالعأكبكريػػػ  ، كالوميديػػػ
 كالحلس ، كالزولوي  ، كالامرحا  و

  ب يػػػره : ارصػػػلؿ ، كروػػػرؽ ، كراػػػلس ، الاصػػػطمحلت رػػػدؿ عمػػػى كصػػػؿ الشػػػ ء
 كررريب و

 و ، كالبربالاصطمحلت ردؿ عمى الاسلل  اثؿ : البعد 

 الاصطمحلت ردؿ عمى أالكف رولرب الضكء : الورؽ ، كالورو  ، كالككة و 

 الاصطمحلت ردؿ عمى اسلرات الخطكط الضكطي  كاالشع و 

  ظالـ ، كالظؿ  ، ك الكسكؼ و الاصطمحلت ردؿ عمى يم  االضكاء: إظالؿ، كا 
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 الاصطمحلت ردؿ عمى اسلرات الأوـك : االلؽ ، كا للؽ و 

 الاصطمحلت ردؿ عمى المكف : أروكاط  ، ككحم  ، كالحارريف ، كخضرة و 

 الاصطمحلت ردؿ عمى الص ر ل  الحوـ : وزازات ، كوزء و 

 كرربيػع ، ككضػع ، كربعيػر ،  الاصطمحلت ردؿ عمى أشكلؿ اأدسي  : رثميت ،
 كعظيـ ، كعاؽ و

 الاصطمحلت ردؿ عمى آ ت : شصر، كاككؾ، كخالل  ، كشليكؿ ، كدكاا  و 

  ، الاصػػػطمحلت رػػػدؿ عمػػػى الصػػػكاء كاػػػل يحامػػػً اػػػف عكػػػكرة : دخػػػلف ، كضػػػبلب
 كاكاء ، كيرلـ و
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 المبحث الثاني

 المغة العربية وتعريف المصطمح العممي

عمػػى الم ػػ  العربيػػ  أف رأرشػػر ك  رأحسػػر ، ك  يػػرـ اػػذا إ  بللاصػػطما العماػػ   أب ػػ ي
 الذم اك أداة لمرعبير العما  عف الم   العربي  ، كيككف ذلؾ بال ي ر  : 

اػػػف دكف الكصػػػؼ لػػػ  الم ػػػ  العربيػػػ  اػػػف اشػػػربلت   3 إذا ألردأػػػل كماػػػ    الاصػػػطما  
  ، ك الاصػػطما  اػػك : اػػل  الوعػػؿ   صػػما   ، لاصػػدر   اصػػطما   :   ا صػػطالح
كف ، كاػك : عبػلرة عػف اروػلؽ أػرعلرؼ عميػً العماػلء لػ  عمػـ اػف العمػـك أك لػف اػف الو

ك  بدَّ لػ  كػؿ اصػطما روػلكز   و4 البـك كالرصللا عمى كضع الكما  باعأى اراد اأً 
الاعأى الم كم كالخلرج اأً إلى اعأى خلص ليككف اصطمحلن ، كا   ببػى اعأػى ل كيػلن 

ايػػػر خػػػلص بعمػػػـ ، كالاسػػػكغ عػػػلدة لأبػػػؿ الموػػػظ اػػػف اعأػػػله الم ػػػكم إلػػػى اعأػػػله  علاػػػلن 
لػ   ا صطالح  ، كوكد األسب  بيأصال كيعزز اذا البكؿ أيضلن ال وػلء بػً ابػف لػلرس

كرلبػػً   الصػػلحب    يػػلؿ : كلأػػت العػػرب لػػ  ولاميرصػػل عمػػى إرث اػػف إرث آبػػلطصـ لػػ  
لء ا سػالـ حللػت أحػكاؿ كأسػخت ديلأػلت ل لرصـ كآدابصػـ كأسػلطكصـ كيػرابيأصـ ، كلاػل وػ

، كأبطمػػت أاػػكر كأبمػػت ل ػػ  االلوػػلظ اػػف اكاضػػع إلػػى اكاضػػع أخػػرل ، بزيػػلدة زيػػلدات 
كشراطط شرطت ، لعول ا خر االكؿ كش ؿ البـك بعػد الاأػلكرات كالروػلكزات ،  ،كشراطع

اػػراـ بللصػػيد ، ربػػلح كالكػػدح لماعػػلش لػػ  رحمػػ  الشػػرلء كالصػػيؼ ، كبعػػد ا كرطمػػب ا 
كالاعػػليرة كالايلسػػرة بػػرالكة الكرػػلب العزيػػز   ي ريػػً البلطػػؿ اػػف بػػيف يديػػً ك  اػػف خموػػً 
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اع اورصػلداـ لػ   كحوظ سأ  الرسكؿ  رأزيؿ اف حكيـ حايد ، كبللروبً بديف هللا 
 اولادة أعداء ا سالـ ، كبعد أف يبرر ابف للرس أف ألولظلن 

، بدأ ياثؿ لرشاؿ اذه االلولظ لبلؿ :  لكلف ااػل أبمت اف اكاضع إلى اكاضع أخرل 
 كالاأللؽ   و ،كالكللر ،كالاسمـ ،ولء ا سالـ ذكر الاؤاأيف

ف اػيعد حديث ابػف لػلرس بصػذه الصػكرة ارحمػ  رطػكير  الاصػطما العماػ   الاكضػكع 
اثماػػػػل لعػػػػؿ وػػػػلبر بػػػػف حيػػػػلف لػػػػ  رسػػػػاي  بعػػػػض الاعػػػػلدف ب سػػػػالء   5  طريػػػػؽ ا برػػػػداع

اي   الشػػػػػاس  باعأػػػػػى : الػػػػػذاب ، ك الباػػػػػر  باعأػػػػػى : الوضػػػػػ  ، الككاكػػػػػب اثػػػػػؿ رسػػػػػ
ك الزاػػػػػػرة  باعأػػػػػػى : الأحػػػػػػلس ، ك الاػػػػػػريح  باعأػػػػػػى : الحديػػػػػػد ، ك زحػػػػػػؿ  باعأػػػػػػى : 
الرصػػػػػلص ، لبػػػػػد خروػػػػػت اػػػػػذه االلوػػػػػلظ اػػػػػػف اعلأيصػػػػػل الحبيبيػػػػػ  لرػػػػػدؿ عمػػػػػى اعػػػػػػلف  
اصػػػطالحي  خلصػػػ  و كاػػػذه ظػػػلارة اكوػػػكدة لػػػ  الرػػػراث العماػػػ  العربػػػ  كيػػػد رحػػػدث 

سػػرلذ عبػػد الصػػبكر شػػلايف عػػف رمػػؾ الظػػلارة كأبػػؿ اػػل ذكػػره الخػػكارزا  لػػ  اوػػلريا اال
العمـك أف اف أربلب صألع  الوكاار كالعبليير كاالدكي  اصطمحلت خلص  بصػـ أشػبً 

كيكوػػ  أربػػلب اػػذه الصػػألع  لػػ  الراػػكز عمػػى    بللم ػػ  السػػري  ، كيػػلؿ الخػػكارزا  : 
أحػػلس بػػللزارة ، كعػػف الرصػػلص بزحػػؿ ، الػػذاب بللشػػاس ، كالوضػػ  بػػللبار ، كعػػف ال

كعػػف الحديػػػد بػػللاريح ، كعػػػف الخلرصػػيف بعطػػػلرد ، كيػػػد يبػػع بيػػػأصـ اخػػرالؼ لػػػ  اػػػذه 
أصـ   يكلدكف يخرموكف ل  الشاس كالبار  و   الراكز كل  أكثرال ، كا 

لرحديػػد الاوصػػـك الكمػػ  يػػذكر   6 إذا يمأػػل : اػػك الرعريػػؼ ياكػػف الاعأػػى ، كاػػك اصػػطالح
يػػػزات الرعريػػػؼ الكلاػػػؿ اػػػل يسػػػلكم الاعرلػػػ  راػػػلـ الاسػػػلكاة ، كيسػػػاى خصلطصػػػً ، كاا

الأعلن ولاعػلن ، كاػف االاػكر الاصاػ  لػ  ل ػ  العمػـ كضػع اصػطمحلت اكحػده   يوػكز 
أف يدؿ الاصطما الكاحد عمى ادركيف ، ك  يككف لمادرؾ الكاحد اصطمحلف أك أكثػر 

 و
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: اػػك عمػػـ يحصػػؿ بػػً البػػدرة الرلاػػ  عمػػى إثبػػلت الػػد طؿ ذاريػػلن أك أبػػالن  عمممم المصممطمح
ف طريػػؽ الاوػػلز كا سػػرعلرة حرػػى الكأليػػ  ، اػػع اراعػػلة الد لػػ  اػػاػػف الاعأػػى الم ػػكم 

 :    7 الر  ر ر  عمى ال ي ر 

الاسػػركيلت الاخرموػػ   لياػػل يخػػص الرحميمػػ  12 ، أم : كظيوػػ  الابأػػى المعنمما المموظيفي
 صرلي  ، كأحكي  واف صكري  ، ك 

، أم : البػراطف الرػ  رسرشػػؼ اػف الاحػلكر ا ورالعيػ  الرػ  يبػؿ ليصػػل  المعنما العمممي
 الأص و

ذا يػػيس اكيػػؼ الاعػػلوـ الرػػ  ركػػكف  الاػػرف الاعواػػ  ، أم : اعأػػى الكماػػ  الاوػػردة ، كا 
خػػػػر كوػػػػدأل أف اػػػػل أسػػػػايً الاصػػػػطمحلت آاػػػػل يسػػػػاى بػػػػػ   الكلػػػػلء الػػػػد ل    اػػػػف بعػػػػد 

 ضاف ال يعأ  بللرعلبير ا صطالحي  و الارخصص  دخؿ

ا صػػطالحي   11 كعمػػى ذلػػؾ ياكػػف البػػكؿ إف الاصػػطمحلت الاوػػردة كالاركبػػ  كالرعػػلبير
، إ  اثػػػؿ لػػػ  حللػػػ  الكلػػػلء الػػػد ل   رعريوػػػلت لسشػػػيلء   لسلوػػػلظ لػػػ  اوػػػل ت العمػػػـك
لماصػػطما ، اثػػؿ اػػل سػػا  الػػذاب بللشػػاس ، كالوضػػ  بػػللبار ، كالأحػػلس بػػللاريح ، 
كاكػػذا الاسػػايلت الابردعػػ  الرػػ  كضػػعصل وػػلبر بػػف حيػػلف اللولظػػً الكيايلطيػػ  ك  سػػيال 

 العألصر االسلسي  لعمـ الكيايلء و

  ، كليسػػت رعريوػػلن كػػ   terminologyإذف الاصػػطما لوظػػ  ررػػروـ إلػػى ا أَكميزيػػ    
  الػػػػذم يبرصػػػػر عمػػػػى كػػػػكف الشػػػػ ء الديػػػػلن أك عرضػػػػيلن ، لػػػػإف  definitionررػػػػروـ   

اللي  اصػػطما الشػػاس باعأػػى الػػذاب ، كالباػػر باعأػػى الوضػػ  ، كالاػػريح باعأػػى اسػػرب
الأحػػلس رظصػػر حيأاػػل أبػػـك بعاميػػ  كيايلطيػػ  بكربػػ  روربػػ  كيايلطيػػ  ، لاػػف الطبيعػػ  أف 
د لػػ  الشػػاس الػػداخؿ لػػ  بكربػػ  الروربػػ  اػػ  ايػػر د لػػ  كككػػب الشػػاس كايػػر د لػػ  
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س عأد الروؿ أك الارأة كاحػرؾ السػيلرة كككب البار كالاريح ، ككذلؾ أخذأل اثؿ الخر 
الرػػ  يسػػاى احركصػػل االخػػرس ، أك الاػػرأة بللخرسػػلء رظصػػر حللػػ  الخػػرس كرولكرصػػل بػػيف 
ا ثأػػيف بحسػػب دروػػً إلصػػلـ االخػػرس لماخلطػػب إذ يخضػػع اأػػل الاصػػطما الايكلأيكيػػ  

خػرس لػدل احػرؾ السػيلرة يكػكف أكلػى ، الف أل  الرعبير ، كالكلػلء الػد ل  لاصػطما 
لعاميػػػ  الايكلأيكيػػػ  احكاػػػ  لػػػدل احػػػرؾ السػػػيلرة ، إذ دروػػػ  ارروػػػلع الصػػػكت كابكطػػػً ا

يسػػيطر عميػػً ايكلأيكيػػلن ، كاػػل اػػك اصػػطما الشػػاس عمػػى عأصػػر الػػذاب ، كاػػك لػػ  
 بللكككب و  دالبكرب  ، حيث الد ل  رككف رلا  عمى العأصر اف دكف الابصك 

 لػ  كميػً الديػ  ، كعمػى كأخمص اف اذا كأبكؿ : إف الاصػطما اػك : لوظػ  رعطػ  د
   و terminologyالرروا  االوأبي  رحت عأكاف   

يعد الاصطما العما  كالحضلرم اف الاظلار االسلسي  لري  الم ػ  كحضػلررصل، لصػك 
اسػػريعلب الاصػػطما ذارػػً للطػػلر العػػلـ بوكػػرة رمػػؾ الم ػػ  الم أاػػ  اػػف االاػػـ ، كالعبػػد 

إلػػى سػػالت الثبللػػ  الحبيبيػػ  ، كألحبػػت لػػ  بيأصاػػل لمربػػدـ ا أسػػلأ  كػػ  رربمػػكر حيأطػػذ 
اضػػػػلاير حيلرصػػػػل الارشػػػػعب  ، لرصػػػػؿ لػػػػ  الألايػػػػ  لػػػػ  رحبيػػػػؽ اليػػػػلت الم ػػػػ  الاثمػػػػى 
لالسػػػػريعلب كاالداء الػػػػد ل  لبأػػػػلء الصػػػػرح الحضػػػػلرم لساػػػػ  بللم ػػػػ  ، كلبػػػػد كػػػػلف اػػػػف 
أصيب حضلررأل العربي  ل  اولؿ الاصػطما العماػ  لياػل ريسػر لعماػلء الم ػ  كالعمػـك 

ا داب كالوأػػػكف حػػػظ كالػػػر ، كاالاثمػػػ  عمػػػى ذلػػػؾ كثيػػػرة لػػػ  اوػػػلؿ عمػػػـ الم ػػػ  كالعمػػػـك ك 
البحرػػػ  ، كاأصػػػل : الكيايػػػلء ، كالطػػػب ، كالومسػػػو  ، كلػػػ  ا داب كالوأػػػكف كػػػذلؾ حػػػيف 
ظصػػػرت لأػػػل اؤلوػػػلت كثيػػػػرة لػػػ  شػػػرى الاوػػػل ت ، كاذكػػػػر اأصػػػل الرػػػ  أظصػػػرت دراسػػػػ  

كال اك الاصطما العماػ  الطبػ  لػ   الاصطما العما  ل  اولؿ عمـ الطب ، لاثالن 
كرػػلب الحػػلكم لمػػرازم بالدرػػً العربيػػ  كالاعربػػ  كالدخيمػػ  كاػػ    رسػػلل  الوسػػرير أعػػدال 
الطللػػب احاػػد حمػػبص بإشػػراؼ الػػدكركر عبػػد الصػػبكر شػػلايف   ، ككػػذلؾ الاصػػطما 
العماػػ  عأػػد حأػػيف بػػف إسػػحلؽ   رسػػلل  دكرػػكراه أعػػدال الطللػػب اصػػطوى إبػػراايـ عمػػ  
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الػػدكركر احاػػكد لصاػػ  حوػػلزم   ، ككػػذلؾ الاصػػطما العماػػ  عأػػد وػػلبر بػػف  بإشػػراؼ
حيػػلف ك  سػػيال الكيايػػلط  كالػػدكاط  كأظصرأػػل ليصػػل الاعػػرب كالػػدخؿ كالعربػػ  كاالصػػؿ ، 
كعرضػػت الاصػػطمحلت عمػػى الاعػػلوـ ككرػػب الرعػػلريؼ الخلصػػ  بػػللعمـك كالوأػػكف ، ثػػـ 

كاالعوايػػ  ، كأخضػػعت لمدارسػػ  اسػػرعراض اػػداال الػػد ل  كر ايمصػػل اػػف حيػػث العربيػػ  
الم كيػػ  العربيػػ  ، كاػػل يمػػ  الاصػػطمحلت الاوػػردة اػػف دكف الاركبػػ  كبيػػلف حللػػ  اأربػػلؿ 
الد لػػػػػػ  اػػػػػػف الم كيػػػػػػ  إلػػػػػػى العمايػػػػػػ  ، أم   ا صػػػػػػطالحي    ، كاػػػػػػ  ارربػػػػػػ  بحسػػػػػػب 

 الاول ت الد لي  و

 :أواًل : المصطمحات الدالة عما عمميات كيميائية 

: الد ليػػ  الم كيػػ  : سػػب  الالشػػي  أك االرض بللاػػلء ، الد لػػ  العمايػػ  :   10  الرسػػبي 
ا  السػحؽ و كاأربػلؿ الاعأػى رػـ عػف طريػؽ الاشػلبص  بػيف حللػ  االرض حيأاػل رسػبى 
بللاػػلء كررورػػػت أوزاؤاػػػل كحللػػػ  الاػػػلدة الكيايلطيػػػ  الرػػػ  رخضػػػع لعاميػػػ  السػػػحؽ كررورػػػت 

 أوزاؤال أيضلن و

الم كيػػػػػ  : خمػػػػػط الشػػػػػ ء بللشػػػػػاع ، كالد لػػػػػ  العمايػػػػػ  : اػػػػػك  : الد لػػػػػ   11  الرشػػػػػايع
ا خػػػػرالط أك ا زدكاج الكمػػػػ  لمعألصػػػػر و أمحػػػػظ اأربػػػػلؿ الاعأػػػػى حصػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ 

 الاشلبص  ل  عامي  الخمط و

: الد لػػ  الم كيػػ  رسػػخيف الاػػلء ، الد لػػ  العمايػػ  : الطػػبح كالربميػػد ، اأربػػؿ   12 الرشػػكي 
  عاميػػػ  رسػػػخيف الاػػػلء ، لاػػػل يبرضػػػ  أػػػلران ككعػػػلءن ، الاعأػػػى عػػػف طريػػػؽ الاشػػػلبص  لػػػ

 ككذلؾ الطبح كالربمي  و 

: الد لي  الم كي  : ا سرأبلط ، الد لػ  العمايػ  : عمايػ  كيايلطيػ  يأرػزع   13 ا سرخراج
بصػػػل شػػػ ء عػػػف شػػػ ء ، كلسػػػرخراج الػػػداف اػػػف الأبػػػلت ، إذ اأربػػػؿ الاعأػػػى عػػػف طريػػػؽ 

 اأرزاع ش ء اعأكم اف آخرو 
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 :: المصطمحات الدالة عما األوزان  ثانياً 

  العشر   الد ل  الم كي  : وزء اف عشرة ، الد ل  العماي  : كحدة كزأي  يدرال ثالثػ  
أربػػلع حبػػػ  و اأربػػلؿ الاعأػػػى حصػػؿ عػػػف طريػػؽ الاشػػػلبص  الكاحػػدة اػػػف عشػػرة كوزطيػػػ  

 العشر اف الحب  و

 :الت كيميائية آثالثًا : المصطمحات الدالة عما 

: الد لػػ  الم كيػػ  : الاوػػد كالشػػرؼ ، كالشػػرؼ اػػف اعلأيػػً العمػػك كالاكلأػػ    14  ؿا ثػػل
العلليػػ  ، الد لػػ  العمايػػ  : آلػػ  كيايلطيػػ  خلصػػ  لػػ  عاميػػلت الربخيػػر ، اأربػػؿ الاعأػػى 

ػ بب إلػػى الاسػبب ، كذلػػؾ الف اػذه ا لػػ  سػبب لػػ  عػف طريػؽ العاليػػ  السػببي  اػػف السَّ
 رصلعد البخلر كعمكه لسايت بً و

: الد لػػػ  الم كيػػػ  : اػػػف الأسػػػلء اعركلػػػ  ، الد لػػػ  العمايػػػ  : آلػػػ  كيايلطيػػػ    15 البلبمػػػ 
يواع بصل الالء البػلطر اػف شػعب االأبيػؽ ، كاأربػلؿ الاعأػى عػف طريػؽ الاشػلبص  بػيف 

 كضع الارأة الر  رسرببؿ الطوؿ حيف الك دة كا ل  الر  رسرببؿ الالء البلطر و

: الد لػػ  الم كيػػ  : الوػػراب الكاسػػع أك الصػػ ير يمبػػى ليػػً الطعػػلـ و الد لػػ    16 البرعػػ 
العماي  : آل  كيايلطي  عمى ايط  ا ألء اأً الص لر كالكسط كالكبلر ، كاأربػلؿ الاعأػى 

ال ل  الكظيو  و  حصؿ عف طريؽ الاشلبص  إال ل  الشكؿ كا 

الاؤأػػث و الد لػػ  العمايػػ :  الد لػػ  الم كيػػ  : صػػو  لمػػذم ذاػػب بصػػره اػػف:  17 العايػػلء
آلػػػ  كيايػػػلط  سػػػايت بللصػػػو  ، كاػػػ  ا لػػػ  الكيايلطيػػػ  الرػػػ    اكػػػب لصػػػل أك شػػػعب ، 
  كركػػكف ابومػػ  كػػلالأبيؽ كالبرعػػ  ، كاأربػػلؿ الاعأػػى حصػػؿ عػػف طريػػؽ الاشػػلبص  كلرحػػ

 اذه ا ل  و
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 :رابعًا : المصطمحات الدالة عما مواد كيميائية 

كي : إحدل الصػولت الرػ  خػص بصػل العبػد الصػلرب اػف سػيده، : الد ل  الم   02  اآلبق
ليبػػلؿ :   العبػػد ا بػػؽ   و لمد لػػ  العمايػػ  : اػػك الزطبػػؽ ، كيسػػاى :   العبػػد ا بػػؽ   
أيضػلن ، للأربػلؿ الاعأػػى حصػؿ اػف صػػو    ا بػؽ   الرػػ  خػص بصػل العبػػد كاػك اػػلرب 

عأػى اػف صػو  اعأكيػ  إلػى اف سيده و كالزطبؽ اك الرب اف الألر و كيد رـ اأربلؿ الا
 ذات الدي  و

   : الزرأيخػػػػلفيػػػػ: الد لػػػػ  الم كيػػػػ  : االخ : كاػػػػك البػػػػدر ، الد لػػػػ  العما  01  اإلخمممموان
االصػػػور كاالحاػػػر ، كاأربػػػلؿ الاعأػػػى عػػػف طريػػػؽ الاشػػػلبص  بػػػيف اػػػل يعػػػد اػػػف البػػػدر ، 
 كالزرأيح الذم اف أسللؿ االكاأ  كالطبلخلت، كال يككف بصذه الصكرة يعدُّ اف البذرو

: الد ل  الم كي  : اذه االرض الاعركل  و الد ل  العمايػ  : حوػر أبػيض   00  األرض
 يؽ الاولز عمى سبيؿ الحور وزء الدة االرض و، كاأربلؿ الاعأى حصؿ عف طر 

ايػػ  : كاػػك اػػل ذاب م: الد لػػ  الم كيػػ  : اػػل بػػً حيػػلة االأوػػس و الد لػػ  الع 01  واألرواح
لػػػ  الأػػػلر كأوػػػر كطػػػلر عأػػػد االاسػػػرً الأػػػلر كالحاػػػلء ، كاػػػ  : الزطبػػػؽ ، كالأشػػػلدر ، 

يػػػػ  لمشػػػػ ء الػػػػزرأيح ، كاأربػػػػلؿ الاعأػػػػى حصػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ الاشػػػػلبص  بللصػػػػو  الاعأك 
 الاعأكم كاك طيراف الركح عأد الاكت ، كالصو  الاعأكي  لش ء الدم و 

: الد لػ  الم كيػػ  : الزيأػػ  و الد لػػ  العمايػ  : اػػك الػػذاب و كاأربػػلؿ الاعأػػى  02  األزت 
 حصؿ لمعالي  الوزطي  ، الف الذاب وزء أسلس  لمزيأ  لسا  بً و 

لػػػ  الابػػػل ت السػػػلبب  اػػػف روصػػػيؿ اخرصػػػر كأخيػػػران يخرػػػرـ اػػػذا الابػػػلؿ بػػػ ف الػػػذم كرد 
كأاثمػػػػ  يميمػػػػ  اػػػػف الاصػػػػطمحلت ، كطريبػػػػ  اسػػػػرعالؿ الم ػػػػ  العربيػػػػ  كاسػػػػرعاللصل لػػػػ  
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الاوػػل ت العمايػػ  كطػػرؽ الرعبيػػر بصكيػػ  عربيػػ  لماصػػطمحلت ، يعػػد اػػف الضػػ  الم ػػ  
 العربي ، كسكؼ أسرار بللبحث  ثبلت الالض  حرى أبدأ بللحلضر كالاسرببؿو

 

 

 الثالثالمبحث 

 المصطمح العممي المركب

الشػػػ ء البػػػلرز الػػػذم أردأػػػله اػػػف كراء رمػػػؾ الوبػػػرات السػػػلبب  ، اػػػك الر كيػػػد عمػػػى أف اػػػل 
رعماأػػله كلػػـ أػػزؿ أرعماػػً اػػف الم ػػ  بػػلت لػػ  حلوػػ  كبيػػرة إلػػى اعػػلكدة دراسػػرً كروديػػده 
كردكيأػػً ، كالزيػػلدة عميػػً بحسػػب اػػل أحرلوػػً اػػف دكف حػػدكد الديػػ  أك اعأكيػػ  ، عمػػى 

ر حظػػلن لػػ  بػػلب الصػػدؽ كأكلػػر أصػػيبلن باعأػػى كلػػؽ كايػػع الحػػلؿ عمػػى كوػػً يكػػكف أكبػػ
الديػػ  ، كاصاػػل يكػػف اػػف شػػ ء لبػػد رأيػػت البحػػث لػػ  اوػػلؿ الاصػػطما العماػػ  العربػػ  
لػػ  الضػػ  الم ػػ  يعػػد أسلسػػلن كابػػل ن واػػيالن ، لاػػل سػػكؼ أبػػـك ليػػً لػػ  حلضػػر الم ػػ  
كاسرببمصل ، كيدر أف أ خذ باذاب الود كيكػكف لأػل حسػلب وػدم بللأسػب  إلػى حلضػر 

م ػػػػػػ  كاسػػػػػػرببمصل ، كا   كضػػػػػػعت العربيػػػػػػ  لػػػػػػ  الاكضػػػػػػع البمػػػػػػؽ كالاحػػػػػػؿ الارصللػػػػػػت ال
كالاضالر الضيؽ ، كربع  كؿ ذلؾ إأال ربع عمى كلاؿ الم كييف كحداـ ، حػيف كيوػكا 
اكيولن اررددان أالـ ركاضعً ، كأف رسمـ الم   إلى الحيلة رسميالن عوكّيػلن ، كأف أرداػل إلػى 

ف الم ػ  كاأزلرصػل اػف الرصػأيؼ ا وراػلع  اؤسسػ  احمصل اػف الحلوػ  كالضػركرة ، ال
 ارربط  ارربلطلن ابلشران بأشلط ا أسلف ، ررحرؾ ببلأكف ال لي    سببي  و 

إذف أبػػكؿ : إف اأرشػػلر الم ػػ  يػػرربط ارربلطػػلن كثيبػػلن ببػػلأكف ال ليػػ    السػػببي  ، كيػػلأكف 
وراع الػػذم اػػك أاػػـ ال ليػػ  يظصػػر لػػ  بأػػلء الحضػػلرة بكسػػلط  كسػػلطمصل االسلسػػي  كػػللا
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كسػػػيم  اػػػف كسػػػلطؿ الحضػػػلرة كالم ػػػ  ، كاػػػف أاػػػـ كسػػػلطؿ الاوراػػػع لكػػػ  يحبػػػؽ اليرػػػً 
 إظصلر حضلررً كاأرشلرال و 

وزطيػػػ  اصاػػػ  اػػػف كميػػػ  الم ػػػ  العربيػػػ  لػػػ    03 يعػػػد ابػػػلؿ الاصػػػطما العماػػػ  الاركػػػب
رعبيراػػػػل العماػػػػ  ، كعمػػػػى الػػػػراـ اػػػػف أف الاصػػػػطما العماػػػػ  الاوػػػػرد دخػػػػؿ الاعواػػػػلت 
الم كي  ابرداء اف الوذر الثالث  إلى السداس  بعأكاف   لعػؿ   ايػر ازيػد ، ثػـ الازيػد 
لللاصػػػػػػػطما الاركػػػػػػػب ادخمػػػػػػػً طػػػػػػػلرئ لػػػػػػػ  الاعواػػػػػػػلت الم كيػػػػػػػ  ، كلكػػػػػػػف اعواػػػػػػػلت 

العمايػػػ  ظصػػػرت اأوػػػردة لكػػػؿ عمػػػـ اػػػف العمػػػـك اصػػػطمحلرً كيػػػزاد عميػػػً  الاصػػػطمحلت
 الاصطما الاركب كاك أربع  أأكاع ا  : 

 الاركب ا ضلل  و 

 الاركب الكصو  و 

 الاركب ا سألدم و 

 الاركب الازو  و 

 للرعبير ا صطالح  و بمؽ اذه الاصطمحلت الاركب  عأسرطيع أف أ

ر اخرموػػػ  اػػػف ألحيػػػ  الر صػػػيؿ الم ػػػكم كيػػػد وػػػلء الاركػػػب ا ضػػػلل  كالكصػػػو  بصػػػك 
الطراؼ الرركيب ، كاذا يثبت أف الم   العربي  ل  الضيصل ايرأت اف الم لت االخػرل 
اصػػطمحلت اركبػػ  كاوػػردة ، أك أحػػد أطػػراؼ الاصػػطما عربػػ  كاالخػػر أعواػػ  ، كيػػد 
أعطػػػت الاصػػػطمحلت د لرصػػػل العمايػػػ  الكاضػػػح  ، كاالاثمػػػ  عمػػػى ذلػػػؾ لػػػ  عػػػدد اػػػف 

 يككف عمى ال ي ر  : الاصطمحلت 
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 :أواًل : المركب اإلضافي 

 كاك : الاركب الذم طرلله عربيلف اثؿ الاركبلت ا ري  :

بػرادة الحديػد ، بللضػـ : اػل سػبط اػػف الػذاب كالوضػ  إذا بػرد ، كالد لػ  العمايػ  : اػػف 
 الاسحكؿ الصمب ، كللذاب كالوض  كالحديد و

 : اك عشب اعار لً أكراؽ اأبسط  ك كراؽ الكراث و ؿبصؿ العأص

أرض البػػدر : االرض حوػػر أبػػيض اعػػركؼ كاركبلرػػً أرض البػػدرة : يرارارػػً ، كأرض 
 البرع  كيرارارصل و

 ركح الركح : اك الداف و 

 حور الشاس : البمكر و 

 حور البار : الكصربلء و 

 حور الوالسو  : الكبريت كالزطبؽ و 

 رمؼ عرب  كللرس  ، كيككف : كالاركب ا ضلل  الاخ

حيأال يككف الاضلؼ اف أصؿ عرب  كالاضلؼ إليً اف أصؿ للرس  اثػؿ :  و1
رصلص ا سرأ  ، رصلص ا سويداج ، رصلص الاررؾ و كالرصػلص : اػك 
الاعػػػدف الاعػػػركؼ و كا سػػػويداج : اػػػك راػػػلد الرصػػػلص ، كأ أػػػؾ كا سػػػويداج 

ك   و ا سػػػػػرأ  : يسػػػػػاى أب أك اسػػػػػبيدا أك اسػػػػػبيد – للرسػػػػػي  رعريػػػػػب اسػػػػػبيد 
بللسػػػيمككف يأوػػػع لموراحػػػلت ، اػػػف الولرسػػػي  كيسػػػاى حلليػػػلن أككسػػػيد الرصػػػلص 

 االحار ، كالاررؾ :   للرسي  اعرب  : اررَكػ   و
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حيأال يككف الاضلؼ اف أصؿ للرس  كالاضلؼ إليً اف أصؿ عرب  اثػؿ :  و0
 الح و وووركبلؿ الحديد ، كاسرأ  الذاب ، كزأوور الزطبؽ ، كزعوراف الحديد

 

 

 المركب اإلضافي عربي وسرياني : 

الاضػػػلؼ اػػػف أصػػػؿ عربػػػ  كالاضػػػلؼ إليػػػً اػػػف أصػػػؿ سػػػريلأ ، اثػػػؿ : بػػػزر يطكأػػػل، 
 كحب الصأبكر ، كيضبلف ا س ، كالء الكبريت و

 يلأ  كالاضلؼ إليً اف أصؿ عرب  ، اثؿ : كراث الكـر ور الاضلؼ اف أصؿ س

الاركب ا ضلل  عرب  كيكألأ  : كاك الاضلؼ اف أصؿ عرب  كالاضلؼ إليً اػف 
أصػػؿ يكأػػلأ  اثػػؿ : عشػػب ا أبيػػؽ ، كداػػف الاصػػطك  ، كاػػلء الكػػللكر ، كحمػػك ت 

 االكلسير و

الاركػػػب ا ضػػػلل  الاخػػػرمط عربػػػ  ك ريأػػػ  : كاػػػك الاضػػػلؼ عربػػػ  كالاضػػػلؼ إليػػػً 
  ريأ  اثؿ : الء الصلبكف و

  عربػػػ  كاأػػػدم : كاػػػك الاضػػػلؼ عربػػػ  كالاضػػػلؼ إليػػػً اػػػف أصػػػؿ الاركػػػب ا ضػػػلل
 اأدم اثؿ : عسؿ البالذر و

الاركب ا ضلل  االعواػ  كيػد كرد اأػً للرسػ  كسػريلأ  اثػؿ : ووػت البمػكط ، شػله 
 بمكط و

 :ثانيًا : المركب الوصفي 
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 الاركب الاخرمط عرب  كللرس  :

حيأال يككف الاكصكؼ اف أصؿ عرب  كالصو  اف أصؿ للرس  اثؿ : امػا اأػدراأ  
 ، كخزؼ شصر زكرم و 

حيأاػػل يكػػكف الاكصػػكؼ اػػف أصػػؿ للرسػػ  كالصػػو  اػػف أصػػؿ عربػػ  اثػػؿ : الػػزرأيح 
 االصور ، كالزاج الاصرم ، كالأشلدر الاحار ، كالزطبؽ الابركؿ و

اكصكؼ اف أصؿ سػريلأ  كالصػو  الاركب الكصو  عرب  كسريلأ  ، حيأال يككف ال
اػػػػف أصػػػػؿ عربػػػػ  اثػػػػؿ : ركريػػػػلء اصػػػػكؿ ، كركريػػػػلء احاكديػػػػ  ، كالػػػػأوط االبػػػػيض ، 

 كالكبريت ال لطـ ، 

الاركػػػب الكصػػػػو  اػػػف أصػػػػؿ عربػػػػ  كيكأػػػلأ  ، حيأاػػػػل يكػػػػكف الاكصػػػكؼ اػػػػف أصػػػػؿ 
يكأػػػػػلأ  كالصػػػػػو  اػػػػػف أصػػػػػؿ عربػػػػػ  اثػػػػػؿ : ا أبيػػػػػؽ االعاػػػػػى ، كالا أيسػػػػػيل االأثػػػػػى ، 

 ار وكاليليكت االح

 الاركب الكصو  اف أصؿ أعوا  اخرمط للرس  كسريلأ  اثؿ: دسر  زولجو

الازوػػ   ـالكصػػو  أ ـكأخيػػران يػػد كردت اصػػطمحلت للرسػػي  بطرليصػػل سػػكاء ا ضػػلل  أ
 صيأ  ، كبكط بربكط و بشداف ، كخلر اثؿ : دسرو  الصلكف، كطل

    Idiomatic Expresion   04 عبيػػػػػػػر ا صػػػػػػػػطالح رسػػػػػػػب  إلػػػػػػػى الأأاػػػػػػػل بلل
 ليخرمػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف اوصػػػػػػػػػػـك الاصػػػػػػػػػػطما الوأػػػػػػػػػػ  كالػػػػػػػػػػذم رروارػػػػػػػػػػً بللم ػػػػػػػػػػ  ا أَكميزيػػػػػػػػػػ  

 Terminology Or term  لػإذا يمأػل : عمػـ الاصػطمحلت لػإف اوللػً الرعبيػرات ،  
الارداكل  ل  ل   ال و أال الثلأ  لاوللً الاوػلايـ الخلصػ  الرػ  يعرضػصل أم عمػـ اػف 

ذا أظرأػػل إلػػ ى الرعبيػػرات ا صػػطالحي  لػػ  الم ػػ  العربيػػ  العمػػـك الأظريػػ  أك العمايػػ  ، كا 
 اف ألحي  : 
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البألء الكظيو    الاكرليا  لمكمالت   لمرعبير لسأوده يرككف اف وامػ  أك شػبً وامػ  
، لاػػثالن   ضػػرب الطوػػؿ   باعأػػى : عليبػػً ، ك  ضػػرب العامػػ    باعأػػى : سػػكصل، ك  

و بػػدخكلصل عمػػى ضػػرب الكرػػد   باعأػػى : ديػػً ، ك  ضػػرب االرض   باعأػػى : سػػللر 
ا سػػـ كرعميبصػػل أك الاحػػذكؼ ككػػذلؾ الظػػرؼ كرعمبػػً بموػػظ ارضػػلـ ظػػلار أك احػػذكؼ 

  05 اثػػػػؿ الرعبيػػػػرات ا صػػػػطالحي  كاػػػػف االاثمػػػػ  الرػػػػ  كردت عػػػػف الحسػػػػف بػػػػف الصيػػػػثـ
رعبيرات اصطالحي  كا  واؿ اساي  ل  اككألرصل كر ثير حركؼ الور بصل، اػثالن لػ  

 ، كاأصل : راركز الد ل  العماي  عميصل 

  أبصلر بللبديص    ، كاك : إدراؾ الاعأػى الظػلار اػف الابصػر لبػط ، كلػيس يرحبػؽ 
 بللبديص  صكرة الابصر و 

ك  إبصلر بللر اؿ   ، كاػك : إبصػلر الابصػرات الرػ  لػـ يػدركصل البصػر اػف يبػؿ، أك 
، أك ليس يذكر أك إدراؾ لصل إذا ر امأل ل  الابصرات الر  لـ يػدركصل البصػر اػف يبػؿ 

 يذكر إدراكً لصل إذا ر امصل ل  حلؿ إدراكً و

ك  إبصلر باورد البديص    ، كاك : يػدرؾ البصػر اػف الابصػر الاعػلأ  الظػلارة لبػط 
 ، كليس برحبيؽ صكرة الابصر و

أمحػػظ أف روصػػيؿ الرضػػلـ بػػيف اككأػػلت اػػذه الاصػػطمحلت يحرػػلج إلػػى روصػػيؿ الوامػػ  
ذكؼ كلوظػً الابػدر ، أك البيػلف الظػلار اأػً ، اف ألحي  البألء االعرابػ  ، لبيػلف الاحػ

كالسػػبب أف الوػػلر كالاوػػركر الػػذم اػػك اركػػز رخصػػيص الد لػػ  يحرػػلج إلػػى ارعمػػؽ ، 
أك  اسػربر  ،  ،كالارعمؽ ل  وايع اذه الاصطمحلت اػك احػذكؼ كربػديره :   كػلطف  

كيككف الاصطما   إبصػلر بللبديصػ    عمػى أسػلس ربػدير الخبػر بعػد الابرػدأ إبصػلر ، 
لللرضػػػلـ يػػػرـ بابرػػػدأ ا خبػػػر ا وػػػلر كاوػػػركر ، لركػػػكف الوامػػػ  إسػػػاي  ارضػػػلا  اػػػ  
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ف الوػػلر كالاوػػركر اركػػز رخصػػيص الد لػػ   الابرػػدأ ا الخبػػر ا الوػػلر كالاوػػركر ، كا 
ؼ الوػػػػر ، ل عطػػػػت الوامػػػ  د لػػػػ  رعأػػػػ  رخصػػػػيص لمرعبيػػػر ا صػػػػطالح  ليصػػػػل أحػػػر 

 الرخصيص اثؿ : 

  ا بصلر بللبديص  اع ربدـ الاعرل    ، كاك : إبصلر الابصرات الر  ربدات اعرلػ  
 البصر بصل ل  حلؿ االحظرصل كلـ يسر أؼ اع ذلؾ ر امصل و 

ركصػل   ا بصلر بللرذكر اع ربدـ الاعرل    ، كاػك : إبصػلر وايػع الابصػرات الرػ  أد
البصػػر اػػف يبػػؿ ، كاػػك ذاكػػر  بصػػلرال ، إذ اسػػر أؼ اػػع اعرلرصػػل كاسػػربرئ الاعػػلأ  
الر  ليصل حرؼ الور ، كأصبحت الد ل  اػف بػلب رخصػيص الرخصػيص ، لكػؿ اػذه 

 الرعبيرات يد اسرعامصل الحسف بف الصيثـ كاصطمحلت لصل اسرأبط  اف الأص و

ل كيػػ  اػػف دكف حػػدكد ،  سػػريعلب  يػػلراتخالم ػػ  العربيػػ  ركوػػد ليصػػل  أفَّ  أبػػكؿكأخيػػران 
 الالديلت كالاعأكيلت الحضلري  طببلن لكايع الحلؿ و
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 المبحث الرابع

 العربية ولغات الحضارة أخذ وعطاء أو تأثير وتأثر

أشػػرأل لياػػل سػػبؽ كأكػػدأل اسػػ ل  اصاػػ  كخطيػػرة كاػػ  اعراػػلد الم ػػ  العربيػػ  لػػ  اسػػرببمصل 
ا بػداع كا خرػراع ليصػل ، ك  أدعػ  لمعربيػ  الكاػلؿ الاطمػؽ ، كلكأػ  كيدرة أبألطصل عمػى 

  أحب أف ادع  العوز أيضلن ، لصلرػلف حللرػلف أروػم أارااػل إلػى اػل بعػد اػذه الوبػرة 
، لمبحث ل  ثركرصل الم كي  بحثػلن وديػدان أسػرويد اأػً برأايرصػل لاكاوصػ  الحضػلرة الكالػدة 

وأػل حبّػلن عمػى رمػؾ الثػركة ، كعرلأػل اػل ليصػل اسػرطعأل عميصل ، حرى إذا ال لعمأل ذلػؾ ككي
حيأطذ أف أحكـ حكالن   يسرطيع اعلرض لً دلعلن ، كيميمػ  اػ  رمػؾ الدراسػلت الم كيػ  
الرػػ  حلكلػػت اربػػلع أاػػر اػػذه الصػػم  بػػيف الم ػػ  كالاوراػػع ، كأف رخػػرج بصػػل بعيػػدان عػػف 

يػػت الم ػػ  العربيػػ  روربػػر ، كاػػف ثػػـ بب عامػػ حػػدكد الػػدرس الأظػػرم ، كرػػدخؿ بللايػػداف ال
إلى درس ل كم اورد يرربع أار اذا الرطكر ا ورالع  ، ك سيال لياػل يرصػؿ بوكاأبػً 
الحضػػلري  كأثػػره لػػ  الم ػػ  العربيػػ  ، ككػػذلؾ لػػـ ركػػف الاوػػلزات الم كيػػ  كا صػػطالحلت 
روػػػ  بصػػػذا ال ػػػرض الحضػػػلرم ، كلػػػك راوعأػػػل االلوػػػلظ الحضػػػلري  لػػػ  رػػػلريح الكماػػػلت 

حػػػلؿ إلػػػى حػػػلؿ كربيػػػلف الطػػػرؽ الرػػػ  سػػػمكرصل لػػػ  سػػػبيؿ ذلػػػؾ، ثػػػـ دراسػػػ   كرحكلصػػػل اػػػف
االسبلب كالعكااؿ الر  أدت إلى رخموصل عف اسليرة ركب الحضلرة  أرصػى االاػر إلػى 

لػػػ  لرػػػذكرة البػػػلحثيف لػػػ  رػػػلريح ك راػػػ  الم ػػػ  بػػػللعوز كالبصػػػكر ، كاػػػذا البحػػػث اػػػك احل
الرحػػػػكؿ الحضػػػػلرم لماوراػػػػع  دراسػػػػ  الم ػػػػ  العربيػػػػ  اػػػػف ألحيػػػػ  الأاػػػػك الم ػػػػكم ابلبػػػػؿ
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كاسريعلب الم   لً ل  ضكء ال يأبصً كيركصؿ إليً عمػـ الم ػ  العربيػ  ، كأبػكؿ : إف 
الرألسػػب بػػيف الرحػػكؿ الحضػػلرم لماوراػػع يوػػب أف يبلبمػػً أاػػك ل ػػكم ، كلمأاػػك الم ػػكم 

 :    06 عكاامً كاصلدره ، كأيرب العكااؿ كالاصلدر إلى الأاك الم كم ا 

 لوكر وعالي  الم   بل 

 عالي  الم   بللاوراع و 

 عالي  الم   بللم لت االخرل كطرؽ الربلرض بلاللولظ و 

كلياػػػل يمػػػ  أركيػػػؼ أاػػػلـ كػػػؿ علاػػػؿ اػػػف اػػػذه العكااػػػؿ ، احػػػلكليف اخرصػػػلر دراسػػػرً ، 
 كادل ر ثيره عمى أاك الم   كرطكرال كظصكرال الكايع  ل  الاوراع و

 :   المغة والفكر

اػل يػزاؿ اكضػكع الوكػػر كالم ػ  كرحديػد العاليػػ  بيأصاػل اػف أكثػػر ابلحػث الم ػ  رعبيػػدان ، 
كيد رألزع البلحثكف الم كيكف كالوالسو  ل  رحديػد العاليػ  الرػ  رػربط بػيف الم ػ  كالوكػر 
، لمكػػػػػؿ عمػػػػػـ اصػػػػػطمحلرً الخلصػػػػػ  بػػػػػً الرػػػػػ  يحػػػػػددال أصػػػػػحلب اػػػػػذا العمػػػػػـ، كاػػػػػذه 

  لرحديػػػد العاليػػػ  بػػػيف الم ػػػ  كالوكػػػر ، ككػػػذلؾ الاصػػػطمحلت اػػػل اػػػ  إ  احلكلػػػ  وزطيػػػ
العاليػػ  الرػػ  رػػربط بػػيف الموػػظ ، كاػػل يعطيػػً اػػذا الموػػظ اػػف لكػػرة أك اعأػػى أك د لػػ  ، 
حرػػػػى   يظػػػػؿ العػػػػللـ لػػػػ  رعلامػػػػً اػػػػع اػػػػذا العمػػػػـ لػػػػ  اػػػػدلك ت االلوػػػػلظ العلديػػػػ  ذات 

كاػػػل يمػػػت اػػػ   الػػػد  ت الاربليأػػػ  أحيلأػػػلن كالارضػػػلدة أحيلأػػػلن أخػػػرل ، رمػػػؾ الاحػػػلك ت
صكرة اف صكر رحديد العالي  بيف الم   كالوكر،   يخػرص ببحثصػل الم كيػكف كحػداـ، 
بؿ يشلركصـ ليصل ايراـ اف أصحلب العمـك الاخرمو  ، كاف اأػل رظصػر خطػكرة الكلػلء 
الد ل  لماصطما ك سيال الاصػطما العماػ  كاػذا عأػد الم ػكييف ، كأاػل عأػد الوالسػو  
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الريلضػػ  الأػػلر  عػػف العاميػػ  الريلضػػي  كللضػػرب كالبسػػا  كالواػػع ، لصػػك باثلبػػ  الػػريـ 
 و   07 أم إف الاصطما يدؿ عمى كأً الاحدكد بكلامً

 :   المغة والمجتمع

اػػف دراسػػرأل لطبيعػػ  العاليػػ  بػػيف الم ػػ  كالوكػػر كاػػدل رػػ ثير كػػؿ اأصػػل بػػل خر ، عرلأػػل 
: إف الم ػػػ  أصػػػكات   12 اػػػػ   دييبػػػلن حيأاػػػل يػػػلؿ 170إلػػػى أم اػػػدل كػػػلف ابػػػف وأػػػ    

يعبر بصػل عمػى كػؿ يػـك عػف أاراضػصـ ، كلػ  اػذه العبػلرة أوػد كماػ  أخػرل رػدلأل عمػى 
ديػػ  اػػذا الرعريػػؼ ، كاػػ  كماػػ    يػػـك   كاػػل البػػـك إ  الاوراػػع كاػػل يػػلؿ ابػػف وأػػ  ، 

الػػذم يػػرل كظيوػػ    11  كاأػػل أركيػػؼ يمػػيالن أاػػلـ رأم العػػللـ االأثركبػػكلو   الليأكلسػػك  
اورد ككأصل كسيم  الرعبير ، بػؿ يػرل أف كظيوػ  الم ػ  ليسػت اوػرد ككأصػل الم   ليست 

:   ل  أحضلف الاوراع رككأػت الم ػ    ، كالم ػ   10 كسيم  لمرعبير ، ، كيبكؿ لأدريس
أاػػػػل رخمبصػػػػػل طبيعػػػػػ   إذا ليسػػػػت اػػػػػف االاػػػػكر الرػػػػػ  ياكػػػػػف أف يصػػػػأعصل لػػػػػرد كاحػػػػػد ، كا 

 وا ورالع ا أسلأ  

 :   رى ) الصراع المغوي (عالقة المغة بالمغات األخ

رشػػبً الم ػػ  بللحضػػلرة كػػؿ اأصػػل أػػلدران اػػل رأومػػؽ عمػػى أوسػػصل ، لللضػػركرات الرػػ  رموػػ  
حضلرة ال لمر ثر بحضلرة أخرل رولكرال ، لص  بعيأصل الر  ردلع إحدل الم لت لمرػ ثر 
بم   أخرل اولكرة لصل أك دخيم  عميصػل ، كيػد يػرـ ذلػؾ عػف طريػؽ ارصػلؿ ابلشػر بػيف 

ريف و ل حيلألن يككف سميالن يلطالن عمى ربػلدؿ الاأػللع الحضػلري  كػللوف كالعمػـ كالػديف الم 
 : 11 ، أك عأيولن ب رض ال زك كالورا ، كيأش  اذا الصراع اف عكااؿ كثيرة اأصل

 :   أواًل : السيطرة السياسية
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كالسػػيطرة السيلسػػي  لعألصػػر أوأبيػػ  رأطبػػؽ بم ػػ  ايػػر ل ػػ  أاػػؿ البمػػد ، كأكضػػا اثػػلؿ 
عمػػػى ذلػػػؾ سػػػيطرة لرأسػػػل عمػػػى الا ػػػرب كالوزاطػػػر ، إذ صػػػلرت الم ػػػ  الورأسػػػي  االثػػػر 

لكػػ  ركرسػػب الم ػػ  العربيػػ   اأػػلؾ وصػػكد كبيػػرة لػػ  اػػذا الاوػػلؿالشػػلخص لرمػػؾ البمػػداف 
عربيػػ  اػػ  الاأرصػػرة عماػػلن أف االاػػر خطيػػر لػػ  رمػػؾ البمػػداف الأصػػر ، كركػػكف الم ػػ  ال

صػل اػ  ل  أثألء ا سرعالر الورأس  لرمؾ البمداف كيػكة الم ػ  العربيػ  رظصػر بػللبكة ، الأَّ 
ل ػػػػ  السػػػػكلف االصػػػػمي  ، لضػػػػالن عػػػػف دعػػػػـ رمػػػػؾ الػػػػدكؿ لعاميػػػػ  الرعريػػػػب لػػػػ  وايػػػػع 

 الاول ت ، ك  سيال ل  الاول ت الرربكي  كالديأي  كالسيلسي  و 

الراـ اف ذلؾ   رخرج الم   العربي  سميا  رالاػلن اػف اػذا الصػراع ، للحركلكصػل  كعمى
بللم ػػػلت االخػػػرل يوعمصػػػل ررػػػ ثر لػػػ  بعػػػض اظلاراػػػل ، ك  سػػػيال لػػػ  اوردارصػػػل يبػػػكؿ 

إف اظػلار الرػ ثير الرػ  رالرسػً ل ػ  عمػى أخػرل   العللـ الم كم الورأس  :   11 سلبير
خذ ل   اف ل   أخرل دخمت اعصل حمبػ  الصػراع ، يراثؿ ل  ايرراض الكمالت ، لبد ر 

أم : لاوػػػردات كثيػػػرة ، اثماػػػل لعمػػػت الم ػػػ  الرركيػػػ  اػػػع الم رػػػيف العربيػػػ  كالولرسػػػي  لػػػ  
الحببػػ  العثالأيػػ  ، ككاػػل لعمػػت الم ػػلت السػػريلأي  كالعبريػػ  كاليكألأيػػ  اػػع الم ػػ  العربيػػ  

الاعركلػػ  لػػ  عمػػـ الم ػػ   لػػ  اوػػل ت شػػرى ، ك  سػػيال العمايػػ  اأصػػل ، كاػػذه الظػػلارة
كا يرػػػراض الم ػػػكم ، اػػػك : أخػػػذ ل ػػػ  اعيأػػػ  ألولظػػػلن    و رسػػػاى   ا يرػػػراض الم ػػػكم  

كرراكيػػػب اػػػف ل ػػػ  أخػػػرل كرسػػػرعامصل لوظػػػلن كد لػػػ  ، لوػػػ  رمػػػؾ الحللػػػ  ركصػػػؼ الكماػػػ  
بللدخيمػػػ  كالاعربػػػ  ، كبيػػػلف ذلػػػؾ الوػػػرؽ أف أاػػػؿ الم ػػػ  االيػػػدايف لػػػـ يبمبػػػكا كثيػػػران ، لبػػػد 

كشػػػصلب   12 مكا الاعػػػرب كالػػػدخيؿ باعأػػػى كاحػػػد ، كاػػػأصـ السػػػيكط  لػػػ  الازاػػػراسػػػرعا
كالػذم ياكأأػل البػكؿ ليػً كاػل يػلؿ الاحػدثكف:   13 الديف أحاد الخولو  ل  شولء ال ميػؿ

 الاعرب كالدخيؿ اخرمؼ عمى طريبريف :  إفَّ 
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أصػػل إذا وػػلءت لوظػػ  أوأبيػػ  كاػػذبت اػػف حيػػث لوظصػػل كأشػػبصت االبأيػػ  العربيػػ  لػػ  ايزا
الصرل  عػّدت اػف الاعػرب ، كأاػل إذا ببيػت عمػى كزف اريػب عػف الم ػ  العربيػ  لصػ  

 اف الدخيؿ و

الموظػػ  االوأبيػػ  الرػػ  اسػػرعامصل العػػرب الػػذيف يحػػر  بكالاصػػـ يعػػدُّ اػػف الاعػػرب ، كلػػـ 
ركف اف حيث بألؤال ككزأصل الصرل  ااػل يػدخؿ لػ  أبأيػ  كػالـ العػرب و أاػل اػل دخػؿ 

الػػػدخيؿ ، أم : الػػػذم وػػػرل عمػػػى االلسػػػأ  كااليػػػالـ اسػػػرعلران اػػػف بعػػػد ذلػػػؾ لإأػػػً اػػػف 
الم ػػػػلت االوأبيػػػػ  لحلوػػػػ  الرعبيػػػػر إليػػػػً ، كاػػػػذا الرحديػػػػد االخيػػػػر اػػػػك الػػػػذم ي خػػػػذ بػػػػً 
الاحدثكف عمى سبيؿ الاثلؿ االلولظ  طأبػكر، كرأػكر، كبمػكر  رعػدُّ اصػطمحلت اعربػ ، 

يم  اثػؿ  إبريسػـ، كسػويؿ، الأصل رطلبؽ الكزف الصرل  العرب ، أال الاصطمحلت الدخ
كاسربرؽ ، كزأويؿ ، كسػرداؽ ، كلػردكس  ، لإأصػل   رطػلبؽ الػكزف الصػرل  العربػ  ، 
كالحديث عف الاعرب كالدخيؿ طكيؿ يحرلج إلى بحث خػلص ، لاػل ليػً اػف الرورعػلت 
كالرشػػػعبلت ككثػػػرة الرػػػ ثير كالرػػػ ثر بػػػيف الم ػػػ  العربيػػػ  كالم ػػػلت الخػػػرل ك  سػػػيال الم ػػػلت 

الػح  ، كلياػل يػ ر  بعػض االاثمػ   ووو   العبري ، كالسريلأي ، كالأبطيػ ، كالحبشػي السلاي
 :    14 اف الم لت السلاي  كا ري  الداخم  ل  الم   العربي  كأخرلر اأصل ال ي ر 

 طػػً كاعألاػػل : يػػل روػػؿ ، كاشػػكلة كاعألاػػل : الكػػكة ، كاالراطػػؾ ياػػف الحبشػػ :  
 كاعألال : السرر و

 ربرؽ كاعأػػله : الػػديبلج ال مػػيظ ، كأبػػلريؽ ، كوصػػأـ ، كسػػرداؽ ، الولرسػػي  : ا سػػ
 كسمسبيؿ و

  ، الركايػػػػػػػػ  : صػػػػػػػػراف كاعأػػػػػػػػله : يطعصػػػػػػػػف ، كالوػػػػػػػػردكس كاعأػػػػػػػػله : البسػػػػػػػػرلف
 كالبسطلس كعأله : الصراط كاعأله : الطريؽ و
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 الصأدي  : طكبى : اسـ الوأ  ، كالسأدس كاعأله : الديبلج الرييؽ و 

  كاعأػػػػله : الوبػػػػؿ، ك ت حػػػػيف اأػػػػلص ، أم : لػػػػيس حػػػػيف السػػػػريلأي  : الطػػػػكر
 األص و

  ، العبراأيػػػ  : الاريػػػـك كاعأػػػله : الاكرػػػكب ، كالراػػػز كاعأػػػله : رحريػػػؾ الشػػػوريف
 كاليـ كاعأله : البحر و

  ، الأبطي  : االسولر كاعألال : الكرػب ، كالحكاريػكف كاعأػله : ال لسػمكف لمثيػلب
 كاالككاب كاعأله : ورار ليس لً عرل و

 الببطي : ارك  اعأله : االررج ، كازولة اعأله : يميم  و 

   الزأويػػػ : حصػػػب وصػػػأـ اعأػػػله: حطبصػػػل، كالأشػػػ ة اعأػػػله: العصػػػل، ككػػػذلؾ لػػػ
 الحبش  و 

   البربريػػػ  : الاصػػػؿ اعأػػػله : عكػػػر الزيػػػت ، كاػػػف عػػػيف آأيػػػ  أم : ولريػػػ  ، أب
 اعأله : الحشيش و

الاعلصػػر اػػ  الاسػػ ل  ا يرصػػلدي  كاػػف الاشػػكالت الكبػػرل لم ػػ  العربيػػ  لػػ  الرػػلريح 
كا عراػػػلد عمػػػى الاػػػكاد الاسػػػركردة ، إذ إف رسػػػاي  الاػػػكاد بكميرصػػػل كاوردارصػػػل كوزطيلرصػػػل 
رساى بم   البلطع االوأب ، إ  إذا اشررط الاشررم عمى البلطع أف الرسػاي  ركػكف بم ػ  

الاشػرراة  البلطع كل ػ  الاشػررم ، كاػذا ااػل حصػؿ لػ  السػعكدي  ، إذ إف الاخطػط  لػ 
أم  الكػػػػػلرمكؾ  بللم ػػػػػ  العربيػػػػػ  كاالوبيػػػػػ  ، كالم ػػػػػ  االوأبيػػػػػ  الرػػػػػ  ركػػػػػكف ليصػػػػػل رمػػػػػؾ 
الاخططػػلت أك   الكػػلرك  كػػلت   بللم ػػ  ا أَكميزيػػ  كاػػ  ل ػػ  أسلسػػي  لػػ  الرعػػلاالت 
االوأبيػػػ  اػػػف دكف الم ػػػلت االخػػػرل و كاػػػذه عيأػػػػلت يرحػػػدث بصػػػل العلاػػػ  اػػػف الأػػػػلس، 

صػػػػ  رحرػػػػلج إلػػػػى الػػػػدخكؿ لػػػػ  عاػػػػؽ الاسػػػػ ل ، أم االكثػػػػر الخل كأبػػػػكؿ: العلاػػػػ ، الفَّ 
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الػػح ، كاػػف  ووورخصصػػلن اػػف ألحيػػ  رأػػكع العمػػـك كللطػػب كالكيايػػلء كالويزيػػلء كالصأدسػػ 
 الاصطمحلت كااللولظ االوأبي  الاسرعام  إلى وأب الم   العربي  ل  الرولاـ ا  :   

 ؿ، كسػػػػبرأ ، صػػػػل اثػػػػؿ :  رػػػػلير، كيػػػػطالحلويػػػػلت الادأيػػػػ  اثػػػػؿ: السػػػػيلرات كأوزا
كاػػكرف، كبأػػز، كصللأصػػ ، كأكسػػؿ، كلمرػػر ، ككػػلبريرر ، كراديرػػر ، كاػػلطكر ، 

 الح و  وووكولامغ 

  ، الحلويػػػػػلت الادأيػػػػػ  اثػػػػػؿ : إركأدشػػػػػف ، كسػػػػػبمت يكأػػػػػت ، كأكلػػػػػف و و و الػػػػػح
 يضلؼ إليصل ا سبير بلرت الخلص برمؾ ا وصزة و

 لػدكايت ، كريأػكرايف ، الحلويلت الطبي  كاالدكي  اثؿ : أسبريف، كلمك آكت، كا
 الح و وووككلبكريف ، كسالبيد ، كسلاميف ، كازرديف ، كاأسكليف ، كديركؿ

كاأػػلؾ لػػ  االشػػيلء الصػػألعي  كالرولريػػ  كالزراعيػػ  الرػػ  يػػداكؿ أسػػالءال الأػػلس بللم ػػ  
ركػػكف إأَكميزيػػ   مالرسػػايلت أحيلأػػلن بحسػػب الاألشػػ االوبيػػ  اػػف دكف رحديػػد الم ػػ  ، الفَّ 

الػػح ، كااليػػلـ رسػػير بأػػل إلػػى الوديػػد ، لػػال أدرم اػػل  ووو  أك ألالأيػػ  أك لرأسػػي أك  ريأيػػ
اكيػؼ الم ػػ  العربيػ  اػػف ألوػلظ اعػػدات الوضػلء كا أررأػػت، إذا لػـ رسػػرعد لػذلؾ، كيببػػى 

 السؤاؿ : الم   العربي  رأرشر أـ رأحسر و
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 المبحث الخامس

 العربيةضارية لمغة حالتدابير الالزمة لمعودة ال

إأأل أود أف حيلة الم   كارربلءال ابأيلف عمى ابدار أصيب أامصل اف الري  كالراػدف ، 
ككمال ارربت االا  كثرت حلولرصػل بػللطبع ، للرسػعت ل رصػل بلرسػلع الحلوػلت ، كالم ػ  
إذا ارسػػعت احرلوػػت إلػػى ضػػكابط كيكاعػػد رصػػكأصل ، لللم ػػ  الرػػ  يسػػمؾ بصػػل أامصػػل اػػذا 

بصػػل ، كضػػع ال يػػلرل لصػػل اػػف ضػػكابط كيكاعػػد رحوظصػػل السػػبيؿ ، الرػػ  حوظػػت أوسػػصل 
كرعيف عمى أاكال كررسع بصل لموديد ، كربت لصل الحيلة كأاػت ، كالرػ  يصاػؿ ليصػل اػذا 

 واالار رروع البصبرل حرى راكت كباكرصل راكت أارصل 

ككاػػل أف ابمػػغ ريػػ  االاػػ  إأاػػل يعػػرؼ بريػػ  يكاأيأصػػل كشػػريعرصل ، كػػذلؾ كػػؿ ل ػػ  إأاػػل 
ل بارلأ  أصكلصل كاأرظػلـ يكاعػدال كسػع  بيأصػل ، ك  أكػكف ابلل ػلن إذا يمػت : رعرؼ يكرص

 إف الم   ا  ل  االامب اوردات كألولظ كأصكؿ كيكاعد كأسلليب رربطصل و

كأحػػف ا ف الأػػلطبكف بللم ػػ  العربيػػ  أاػػر بارحمػػ  حروػػ  اػػف ألحيػػ  اسػػرببلؿ الحضػػلرة 
اأصل ، ابرداء اػف العمػـك البحرػ  كاأرصػلء  الكالدة عميأل باخرمؼ صكرال ك  سيال الالدي 

بػػػػللعمـك الرطبيبيػػػػ  ، كعمػػػػى الم ػػػػكييف إظصػػػػلر اعػػػػدات الم ػػػػ   سػػػػرببلؿ رمػػػػؾ الحضػػػػلرة 
الوديػػدة ، كاػػف اعػػدات الم ػػ  : الرعريػػب ، كالأحػػت ، كالركليػػد ، كا شػػربلؽ ، كالرركيػػب 

مغ أعمى دروػلت ، كأروك لم   العربي  ل  اذا العصد أف رب  15 ، كالرعبير ا صطالح 
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الري  ، لك أ ريا لصل أف رككف اػ  لسػلف حػلؿ الأصضػ  العمايػ  ، كاػ  البلطاػ  بصػل اػف 
بالاصل اليرصل و  دكف سكاال ، كالاعكؿ عميصل ل  خدارصل كا 

كلكأصػػل اػػل كػػلدت رعػػيش يمػػيالن لمعػػكدة إلػػى سػػللؼ عصػػدال حرػػى يلاػػت لػػ  كوصصػػل عببػػ  
ف دكف اطػػػراد ربػػػػداصل ، كاػػػ  حمػػػػكؿ رعكيصػػػل عػػػف ا سػػػػرارار لػػػ  سػػػػبيمصل ، كرحػػػكؿ اػػػػ

بػػػدأت ا ف رػػػزاحـ الوصػػػػحى   16 الم ػػػلت االوأبيػػػ  لػػػ  رعمػػػيـ العمػػػػـك ، كالم ػػػ  العلايػػػ 
كرألزعصػػػل لػػػ  الكثيػػػر اػػػف شػػػؤكف الحيػػػلة العلديػػػ  ، كيلاػػػت اليػػػـك ل ػػػلت أخػػػرل ر للبصػػػل 

 كرألزعصل ضاف ودراف الادرس  كالولاع  كالبحث كا  الم لت االوأبي  و 

ببصػػكر لػػ  أصضػػرصل بللأسػػب  إلػػى الم ػػلت االوأبيػػ   اداأػػ  م ػػ  العربيػػ  ا فيػػد ركػػكف ال
الرػػػ  ربلبمصػػػل ، كأكبػػػر اثػػػلؿ عمػػػى ذلػػػؾ أيػػػلـ االأػػػدلس كاراكػػػز إشػػػعلعصل العماػػػ  عمػػػى 
الحضػػلرة االكربيػػ  ، كيػػد بعثػػت الم ػػ  العربيػػ  الحيػػلة لػػ  رمػػؾ الم ػػلت االوأبيػػ  ، حيػػلة 

ب كصأكؼ الاعلرؼ كالعمػـك الرػ  اػ  يػكاـ وديدة بال اشرامت عميً اف كوكد االسللي
الم ػػلت كالسػػر لػػ  ببلطصػػل و كلكػػف الم ػػلت االوأبيػػ  أوسػػصل الرػػ  كػػلف لصػػل يػػد لػػ  أصضػػ  
الم   العربي  الحلضرة ، ا  الر  حللػت اػف دكف اسػرارار اػذه الأصضػ  كألزارصػل حػّدان 

م ػ  العربيػ  اكيػؼ   ررعداه ، ككلف اأصل الدكاء كاأصل الداء و ذلؾ الأصل لـ ربؼ اف ال
الاعػػيف الػػذم يبرصػػر اػػف الاعكأػػ  عمػػى البػػدر الػػذم يطمبػػً اأػػً ، إلػػى أف يرصيػػ  لصػػذه 
الم ػػػ  البيػػػلـ بأوسػػػصل كا سػػػر ألء عػػػف الاعكأػػػ  رػػػدريويلن ، بػػػؿ زاحارصػػػل ازاحاػػػ  شػػػديدة 

 كيلات ابلاصل ل  أاكر كثيرة ، ككلف بلسرطلع  الم   العربي  أف ربـك بصل و

وأبيػػػػ  آخػػػػذة بللربسػػػػط كا ارػػػػداد يػػػػـك ليكاػػػػلن ، كاػػػػذا الربسػػػػط كاػػػػذا   رػػػػزاؿ الم ػػػػلت اال
ا ارػػػػداد  بػػػػد أف يبلبمصاػػػػل ربمػػػػص كاأببػػػػلض اػػػػف وصػػػػ  الم ػػػػ  العربيػػػػ  ، الف إااللصػػػػل 
كرحايػػػؿ ايراػػػل االعبػػػلء الرػػػ  يوػػػب أف رحامصػػػل اػػػ  بأوسػػػصل لػػػ  خداػػػ  العمػػػـ كالبيػػػلـ 

د ليصػل كعوزاػل بللأريوػ  عػف بحلولرً ،   أف يوضػ  إلػى إضػعللصل كرعطيػؿ يػكة الركليػ
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اوػػػلراة الحضػػػلرة ، ك  بػػػد اػػػف يعكداػػػل عػػػف العاػػػؿ الطكيػػػؿ كرككأصػػػل إلػػػى ل ػػػ  أخػػػرل 
بولأبصػػل رحػػؿ احمصػػل كربػػـك بعامصػػل ، ااػػل يزيػػد اأوػػراج الاسػػلل  بيأصػػل كبػػيف العمػػـ ، لػػال 

 يببى بلسرطلعرصل أف رحمؽ بً يكالن و

ب اسػػروحل ن ، كلػػذلؾ لللػػذم رعوػػز ككماػػل طػػلؿ االاػػر ازدادت الاسػػلل  ارسػػلعلن كالخطػػ
الم   عأً اليـك سرككف أعوز عأً ادان ثـ أعوز عأً بعػد اػد و كاكػذا إلػى أف يوػ ء 
كيػػت يصػػبا ليػػً ركميػػؼ الم ػػ  الداء االكضػػلع العمايػػ  كالادأيػػ  ضػػربلن اػػف الرعويػػز ، 
الف اذه االكضلع سكاء أحدثت عف طريؽ ا شربلؽ أـ عػف طريػؽ الرعريػب يوػب أف 

رػػدريويلن ربعػػلن لربػػدـ الحضػػلرة كريػػ  العمػػـ ، بحيػػث يرخػػذ اػػل يكضػػع اأصػػل اليػػـك ركضػػع 
أسلسلن لال يكضع ادان و كاذا   ياكف إ  إذا دخمػت االلوػلظ الوديػدة شػيطلن لشػيطلن حرػى 
يرصيػػ  لم ػػ  أف رسػػي صل كرحمبصػػل ب كضػػلعصل الاعركلػػ  ، لػػإذا رراخػػت الاػػدة عمػػى كيػػكؼ 

 اغ الذم يأش  عف كيكلصل والم   رعذر عميصل أف رسد الور 

ذا ريسر ذلؾ بعد حيف كطرأ عميصل ريلر االكضلع الاحدث  دلع  كاحدة ، اصت بصػل  كا 
سػػػلارصل ، كلػػػـ يكػػػف شػػػ ف اػػػذه الاحػػػدثلت حيأطػػػذ إ  كشػػػ ف الكثيػػػر اػػػف اكلػػػـ رسػػػرطيع 

اوػػردات الم ػػ  الاصوػػكرة الرػػ    رخػػرج اػػف بػػيف دلرػػ  البػػلاكس ، ككلأػػت اأزلرصػػل اػػف 
أزل  ل ػ  وديػدة و ليعػلأكف اػف صػعكب  رعماصػل اثماػل يعػلأكف اػف رعمػـ ل ػ  الارعمايف ا

بحللصل ، كعمى الوام  لإف الخطر الذم رركيعً العربي  ا ف اػف ألحيػ  الم ػ  االوأبيػ  
  يبؿ أااي  عف الخطر الذم يصددال اف وصػ  العلايػ  ، بػؿ ااػل يرعلكأػلف كيركاطػ ف 

خػػػلص ، كلػػػ  طلطوػػػ  اػػػف شػػػؤكف الحيػػػلة  عمػػػى الحمػػػكؿ احمصػػػل ، كػػػؿ اأصاػػػل لػػػ  حيػػػز
كأاراضػػػػصل و كلعاػػػػرم أم شػػػػ ف يكػػػػكف بللم ػػػػ  االوأبيػػػػ  احػػػػؿ الم ػػػػ  العربيػػػػ  لػػػػ  أداء 

  الػػديف  ػػاالاػػراض العمايػػ  الادأيػػ  ، كاػػؿ يببػػى لصػػل إ  أف ربرصػػر عمػػى أف ركػػكف ل
كاػػل يػػدكر حكلػػً اػػف العمػػـك الارورعػػ  عأػػً ، كحيأطػػذ روػػ ء اػػذه الأريوػػ  اصػػدايلن لاػػل 

 إليً ريألف ل  كرلبً   رلريح الم لت السلاي  العلـ   إذ يبكؿ ال الاحصم  : ذاب
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االديلف ، كلػذلؾ كػلف  فلللسالا  السلاي  إأال خمدت أثران ل  رلريح اال خمورً لمعللـ ا
اعظػػـ الوضػػؿ بكصػػكؿ ل رصػػل إلػػى الاأزلػػ  الاصاػػ  الرػػ  كصػػمت إليصػػل راوعػػلن إلػػى رمػػؾ 

  كالأصراأي  كا سالـ   رػزاؿ الم ػلت العبريػ  كالسػريلأي  االديلف أوسصل ، لبظؿ اليصكدي
كالعربيػ  رحيػى كم ػلت كرػب ديأيػ  ابدسػ  ، كاػذا البػكؿ اػع اػل لػ  ظػلاره اػف ا يػرار 
بوضؿ البرآف الذم حوظ الم   العربي  كصػلأصل اػف الروكػؾ كالرحػكؿ إلػى ل ػلت ارعػددة 

يػ  بعػد ذاػلب دكلػ  الركاػلف ، يصعب الرولاـ بيف أصحلبصل ، كال أصلب الم   الالريأ
أصػل رحيػى بللػديف  أف يككف ليً رماا إلى أف الم   العربيػ  رأحصػر ايزرصػل لػ  اػذا ، كا 
كلمديف ، اع أأً يد سبؽ لصل أف عبرت ب دكار براأت ليصل عمى أأصل رمؾ الم ػ  ال زيػرة 

يػػد يبػػدك الاػػلدة الرحبػػ  ا أػػلؼ ، الرػػ  رصػػما أف ركػػكف ل ػػ  الػػديف كالػػدأيل اعػػلن ، كاأػػل 
 لسلطؿ أف يس ؿ الذا أوعؿ ؟ 

أبػػػكؿ : يأب ػػػ  ر ييػػػر الاكيػػػؼ اػػػف الم ػػػ  العلايػػػ  كالأظػػػرة إليصػػػل ، كبعػػػد أف ازدريألاػػػل 
طػػكيالن كأصػػميألال حربػػلن ، لعميأػػل أف   أبػػؼ كيوػػػ  الاروػػرج عمػػى الأػػزاع بػػيف الوصػػػحى 
كالعلايػػػ  لػػػ  حلضػػػرأل الاعلصػػػر  ، بػػػؿ أظصػػػر دكر الوصػػػحى لػػػ  رلريخصػػػل الالضػػػ  
كركظيوػػػػً لػػػػ  الحلضػػػػر كالاسػػػػرببؿ ، أاػػػػل العلايػػػػ  ليوػػػػب أف أضػػػػع لصػػػػل حػػػػػّدان ، الف 

 :اأرشلرال اركيؼ عمى خصلطص بصل ، ا  

 خمكال اف ا عراب ، كا  رشبً بً اعظـ الم لت الحي  الحديث  و 

  اركأرصػػػل لػػػ  يبػػػكؿ االكضػػػلع االوأبيػػػ  بموظصػػػل االعواػػػ  ، كالأطػػػؽ ب صػػػكات
بل أَكميزيػ  ،   j – v – g – ch    17اثػؿ صػكت   الابلرب  الوكأيػل العربيػ  ، 

 كبللعربي    ج ، َكػ ، ؼ   و

 خمكال اف االلولظ الحكشي  كالكحشي  كالالطر  و 
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 خمكال اف الاررادللت كاالضداد الكثيرة الر  رثبؿ كلاؿ الوصحى و 

  ايمصػػػػل إلػػػػى إطػػػػالؽ البيػػػػلس لػػػػ  ا شػػػػربلؽ لمأاػػػػك كالركسػػػػع ، كاػػػػذا اػػػػف اريػػػػب
 أطكارال و

  كثػػػرة دكراأصػػػل عمػػػى االلسػػػأ  كاشػػػلعيرصل لأػػػل لػػػ  اعظػػػـ أحكالأػػػل ، بحيػػػث أ لوصػػػل
 كأألو  أأوسأل بصل و

كالخالصػػػ  أف الرأػػػلزع بػػػيف العلايػػػ  كالوصػػػحى اكضػػػكع يػػػديـ ، حرػػػى أصػػػبا اكضػػػكع 
بحث كودؿ بيف العمالء ، ك  سػيال الاسرشػرييف ، كاػذا يوػرض عمػى الاوػلاع الم كيػ  

صل أخبػػػ  اػػػف وصلبػػذة الم ػػػكييف يعرلػػػكف اػػف عمػػػـ الم ػػػلت العربيػػ  أف رضػػػـ بػػػيف أعضػػلط
كايػػػػره اػػػػػف أأػػػػػكاع العمػػػػػـك أكثػػػػػر اػػػػػف الشػػػػػعر كاالدب ، حرػػػػػى ركػػػػػكف الر طيػػػػػ  الم كيػػػػػ  

 بركب الحضلرة و محؽلساراض العماي  كالادأي  ، لأ
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 الخاتمة

 ياكف حصر أرلط  اذا البحث ليال ي ر  :

أف أركػز الوصػد عمػى أاايػ   عميأػل  الم   العربي  ل  ا سػرعالؿ رعايـإذا أردأل  و1
دخللػػػػػً  خراوػػػػػً اػػػػف بطػػػػكف الاؤلوػػػػػلت العمايػػػػ  العربيػػػػ  كا  الاصػػػػطما العماػػػػ  كا 
الاعوالت الم كي  ، لرككف المبأ  االكلى ل  بألء أسلس الاصطما العماػ  لػ  

راػػػلد الضػػػيً ، ثػػػـ أأربػػػؿ إلػػػى حلضػػػره كاسػػػرببمً بكسػػػلط  الخبػػػرة الم كيػػػ  كا ع
 عمى اصلدرال االسلسي  و 

عمػػػػػى كزارة الرعمػػػػػيـ العػػػػػلل  كاوػػػػػب كبيػػػػػر لػػػػػ  عاميػػػػػ  اأرشػػػػػلر الم ػػػػػ  العربيػػػػػ   و0
كاصطمحلرصل العماي  ، كذلؾ اف خالؿ لرا أيسلـ دراسػي  ولاعيػ  لعمػـ الم ػ ، 
ك سيال الدراس  العماي  الحديثػ  اػف دكف ا يرصػلر عمػى رػدريس الم ػ  العربيػ  

ربميدي  ، كال اك حلصػؿ ا ف ، إذ إف عمػـ الم ػ    كوػكد بلاليسلـ الولاعي  ال
لً ل  كمي  ا داب كالرربي  ، إ  بعض الدراسلت اليسيرة ل  الارحم  الولاعي  

 الثللث  ، كيدرس بلساً الربميدم   لبً الم     كعمى الاؤلولت الرراثي  لبط و

رببمصل ، كربػػدأ البيػػلـ بدراسػػ  الم ػػ  العربيػػ  عمػػى أسػػلس الضػػيصل كحلضػػرال كاسػػ و1
بللدراسػػ  الصػػكري  ثػػـ الركظيويػػ  لمصػػكت داخػػؿ الكماػػ  ثػػـ الكماػػ  الارككأػػ  اػػف 
أصػػػػكات ، لرعطػػػػ  د لػػػػ  احػػػػددة ، كخصصػػػػأل الد لػػػػ  الاحػػػػددة ، الف الم ػػػػ  
العمايػ  رعراػد عمػػى اػذا الرعبيػػر بعيػدان عػػف الرضػلد كالرػػرادؼ كاالضػداد ، حرػػى 

رض أك دكاء أك صػألع  أك اخرػراع   ررربؾ د ل  الاصطما الذم يدؿ عمى ا
أك أم شػػ ء اػػف لػػكاـز الحيػػلة الادأيػػ  يحرػػلج إلػػى د لػػ  احػػددة ، لكػػ  يكػػكف 
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الاصػػطما كالػػ  الد لػػ  عمػػى الاػػدلكؿ ، لللم ػػ  إذف ليسػػت كلطأػػلن اسػػربالن يحيػػى 
بأوسػػػً لأوسػػػً، كلكأصػػػل ارصػػػم  كػػػؿ ا رصػػػلؿ بللحيػػػلة، بػػػؿ اػػػ  وػػػزء اػػػف اػػػذه 

   كاالدبي  كالسيلسي  كا يرصلدي  والحيلة كا  اظلارال العماي
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 الهوامش وقائمة المصادر

 و41 ،ـ1765الم   العربي  عبر البركف، الدكركر : احاكد لصا  حولزم، البلارة   1 

، كيأظر ل   الطب عأد الػرازم    13،  0/12رلريح آداب الم   العربي ، ورو  زيداف، دار الصالؿ، البلارة   0 
 و 100 ،احاد حمبص، رسلل  الوسرير ،اػ   كال رظصر ل  كرلب الحلكم131 – 063ت 

إعداد الطللب :  اػ  ، رسلل  الوسرير،022االلولظ الكيايلطي  كالدكاطي  عأد ولبر بف حيلف الككل    ت   1 
 و 142،  132،  32ـ ، 1764للطؽ خمؼ سمالف، البلارة 

،  12دكركراه ،  أطركح اػ  ، للطؽ خمؼ سمالف، 212الاصطمحلت العماي  عأد الحسف بف الصيثـ   ت   2 
 و 121،  102

 و 61،  11 ،الاصطما الكيايلط  ل  الرراث العرب ، ولبر الشكرم، اوم  الاواع العما  العراي ، العدد  3 

اػ  ، الاكرب  الم كي  العربي ، 173الصلحب  ل  لبً الم   كسأف العرب ل  كالاصل، أحاد بف للرس   ت   4 
 و 23،  22 ،البلارة

 و 142،  132،  32 ،ق 022االلولظ الكيايلطي  كالدكاطي  عأد ولبر بف حيلف الككل   ت   5 

 و 15 – 12وعور آؿ يلسيف، عللـ الكرب، بيركت  دويأظر : الولراب  ل  حدكده كرسكاً،   6 

 و 41،  31ـ ، 1763عمـ الد ل ، بللار، رروا  : اويد الالشط ، ب داد   7 

 و 121،  102،  12 ،اػ  212الاصطمحلت العماي  عأد الحسف بف الصيثـ   ت   21 

 و142،  132،  32 ،اػ  022االلولظ الكيايلطي  كالدكاطي  عأد ولبر بف حيلف الككل    ت   11 

  وسبى  1/146 ، تود ، بيركت ،  ق511  اأظكر ابف ، المسلف  10 

الرسلل ،  اؤسس  ل  الرراث رحبيؽ اكرب: ،رحبيؽ اػ615: الاركلى  الويركزآبلدل   البلاكس الاحيط ،11 
كس ،، أعيـ احاد: بإشراؼ  - اػ 1204 ،6لبألف،ط – بيركت كالركزيع، كالأشر لمطبلع  الرسلل  اؤسس  العريس 
  شاع  0/533ـ ،  0223

  شكا و 0/165  يأظر المسلف 12 
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  خرج و 0/11  يأظر البلاكس 13 

  أثؿ و 1/112  الاصدر أوسً 14 

  يبؿ  و 1/11  يأظر المسلف 15 

  يرع و 1/45  الاصدر أوسً 16 

  عاى و 1/115 يأظر البلاكس 17 

 1/122  يأظر الاصدر أوسً 02 

 1/117يأظر الاصدر أوسً   01 

   أرض  1/111  الاصدر أوسً 00 

  ركح و 0/224  الاصدر أوسً 01 

   زرت و 0/11  يأظر المسلف 02 

 و142،  132،  32 ،اػ  022االلولظ الكيايلطي  كالدكاطي  عأد ولبر بف حيلف الككل    ت   03 

   الاصدر أوسًو04 

ه ل    يأظر الولراب 05  ً، حدكد   12ولبألف-بيركت  الك ر ب عللـ ، يلسيف آؿ وعور:  الدُّكركر كرسكا 

 و 121،  102،  12 ،اػ  212الاصطمحلت العماي  عأد الحسف بف الصيثـ   ت   06 

،  20ـ ، 1761أحاد اخرلر عار، البلارة، عللـ الكرب، دو  :أسس عمـ الم  ، الريك بلم، رروا    07 
 و 04 ،، رروا  : احاكد عبد ال أ  عكاد، كزارة الثبلل  العرايي كيأظر : عمـ الم   ا ورالع ، دابرس

 و 15 – 12 ،يأظر : الولراب  ل  حدكده كرسكاً  12 

 و 1/11،  ـ1743 البلارة، الأولر، عمى احاد:  رحبيؽ وأى، ابف الخصلطص،  11  

 و 075 ،ا أومك الاصرمالم  ، وكزيؼ لأدريس، رروا  : عبد الحايد الدكاخم  ، كاحاد البصلص،   10 

 و 16ـ ، 1751يأظر : الم   العربي  كعمكاصل، عار رضل كحلل ، داشؽ،   11

 و 41،  31 ،عمـ الد ل   11 
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 ويكسؼ عز الديف، اوم  الاواع العما  العراي   دوركحيد الاصطما العما  ل  االيطلر العربي ،   12 

ب اف الدخيؿ، شصلب الديف الخولو ، اطبع  السعلدة باصر، يأظر : شولء ال ميؿ ليال كرد ل  كالـ العر   13 
 اػ و1103

يأظر : شولء ال ميؿ ليال كرد ل  كالـ العرب اف الدخيؿ ، كالبراءات البرآأي  ل  ضكء عمـ الم   الحديث،   14 
الاصطما  كال بعدال ، كركحيد 111 ،الدكركر عبد الصبكر شلايف، دار الكرلب العرب  لمطبلع  كالأشر، البلارة

 و 005 ،العما  ل  االيطلر العربي 

كريـ  دوالرعبير ا صطالح    دراس  ل  ر ايؿ الاصطما كاوصكاً كاول رً كالد لي  كأأالط الرركيبي   ،   15 
 ـ و1763زك  حسلـ الديف، اكرب  ا أومك الاصري ، البلارة، 

 ،وكرج الكوكرم، رابط البدالء ل  الكمي  العمالأي يأظر : الم   العربي  ل  الضيصل كحلضرال كاسرببمصل،   16 
 و 23

 ،عم  الحديدم، دار الكلرب العرب  لمطبلع  كالأشر، البلارة دواشكم  رعميـ الم   العربي  ل ير العرب،   17 
 كال بعدال و 121،  111

 

 

 

 

 


