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 هـ( منوذًجا6341حممد حسن جبل )ت 

 الدكتور/ حممد موسى السعيد جباره

 األستاذ املساعد بقسم أصول اللغة

 والعربية للبنني بالديدامون بكلية الدراسات اإلسالمية

 

 جامعة األزهر 

حولية كلية الدراسات اإلسالمية 

 والعربية للبنني بالشرقية 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، 

 سيدنا محمد النبي األمين، وعلى آله أصحابه أجمعين.

 أما بعد..

بالجديدد لدي يدمم مدن  -نحن العرب  -الحضارة المادية تقذف إلينا  فإن  

أصدب  و، من أمالن شدتىىةً المحيطات براع القادمة إلينا المخترعات الحديثة

إذ لم نكدن مادارلين فدي  دذم المخترعدات باربتكدار على األقي   –لزاًما علينا 

ى اْسدًما يَُمي زدزم مدن هيدرم، ور ينبندي أن نقندع  أنْ  –والت ْصنيع نضع لكي  ُمَسمًّ

تلد  قددرة فاةقدة علدى باسمه األعجمي  الدذ  َوَرَد إليندا بده، فلنتندا العربيدة تم

فدي عصدر صددر  –ممالبة  ذم النهضدة العلميدة والتقنيدة، فقدد أ بتدم قدديًما 

دد -اإلسددالم ومددا تددالم د  فددي المجتمددع مددن أفكددار  قدددرتها علددى اسددتيعاب مددا يَجز

درين فدي  دق  أنفسدنا و دق  لنتندا، وقبدي  وأشياء، فنحن إْن لْم نفعْي لن دا ُمقَص ز

 د(  4031)ت  الاددياقأ مد فدار  أَْصَدَق ذل  في  ق ديننا وقرآننا، وما 

دث حْ تُ ظر إلدى مدا اْسدة بدالن  )ر ش  في أن  مفردات العربية هير تام   في قمله:

لدين، و دم هيدر بعد العرب من الفنمن والصناةع، مما لم يكن يخطر ببال األو  

ن على العربية؛ إذ ر يحتمي أن  واضع اللنة يضدع أسدماء لمسدميات هيدر يْ شَ 
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ن عليندا انن فدي أْن نسدتعير  دذم األسدماء مدن اللندات يْ وإنمدا الاىدممجمدة، 

  4األجنبية، مع قدرتنا على صمهها من لنتنا .)

َمدَم النيدمرين علدى اللندة  و ا  م أ د البدا ثين المحدد ين يسدتنهِ  ز

العربية، ليقممما بماجبهم نحم دا، فيضدعما أسدماء لمدا يُْسدتجد  فدي  يداتهم، 

فنا وضعما لبعِ المسدميات متدات المفدردات، فليضدع فيقمل: )وما دام أسال

المعاصرون أسماء للمسميات الحديثة، التي وقفندا أمامهدا لكثرتهدا د ادين؛ 

عددداجزين عدددن اسدددتحداث ألفددداا للمخترعدددات الحديثدددة ... ولتكدددمن نهضدددتنا 

بََها بنهضة ألبر من التأليف والطبع والنادر،  اللنمية صحيحة يجب أْن نُْصحز

قبي الجديد ونجد أسماء لده عدن يريدق المضدع أو التعريدب أو وذل  بأن نست

  2ارشتقاق، مع المحافظة على أصمل العربية وقماعد ا وأبنيتها .)

رهددم اعترافنددا بددأن  مجددال تنميددة الثددروة اللفظيددة ر يددزال فددي أَمدد   و

وبددذل الحاجددة إلددى تضددافر الجهددمد، والتعدداون المخلددل مددن أبندداء العربيددة، 

 ددذا البحددن يَْنُاددُد التنبيدده إلددى أن  لثيددًرا مددن  الطاقددة، فددإن  مزيددد مددن المسددع و

لعلهدا بدايدة مدن اللنميين المْحَد ين بدذلما جهدمًدا مادكمرة فدي  دذا المجدال، 

تحقيدددق لتدددب القددددماء ودواويدددن الادددعراء؛ ألن  فدددي ذلددد  بعثًدددا ل لفددداا مدددن 

مراقدددد ا، وإتا تهدددا للمادددتنلين بالدراسدددات اللنميدددة عممًمدددا، والمهتمدددين 

 باستحداث األلفاا على وجه الخصمص.

                                                           

 د(، 4211، ي، 232/ 4  لنز الرهاةب في منتخبات الجماةب، أ مدد فدار  الاددياق 4)

 مطبعة الجماةب، انستانة العلية.

، 1، ي22لصحاح ومددا  المعجمدات العربيدة، أ مدد عبدد النفدمر عطدار ص  مقدمة ا2)

 م، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان.4993
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ومددن  ددارء المحددد ين الددذين لهددم جهددمدل فددي ميدددان الدددر  اللنددم  

 :عممًما: الدلتمر محمد  سن جبي، وقد تنمعم جهمدم، فمنها

ا بتنمية الثروة اللفظية نظريًّاتَ هْ ما لان مُ    ، بالدعمة إلى ذلد  وتأصديله،مًّ

  4).الحديثة اقتراح أسماء لبعِ المسمياتب وتطبيقيًّا

 . 2أو َرأْ  انفرد به) 

 . 0أو نظرية استنبطها من أقمال القدماء) 

  1).أو استدراك على المعاجم العربية 

 

                                                           

   و م ممضمع  ذا البحن.4)

  لما في تقسيمه ارشتقاق الصنير إلى: لفظي و م: ما تكمن  مرته لفظية فقط تتمثي 2)

ه المعنى الحرفي  للمأخذ، و درلدي و دم: مدا تكدمن  مرتده في إنااء صينة جديدة تمج ز

درليددة بددأن تكددمن الكلمددة الماددتقة ذات معنددى )ة درلددة  جديدددة، مسددتمد ة مددن معنددى 

 دد( 4121، 4، ي10، 12المأخددذ. ينظددر: علددم ارشددتقاق، د. محمددد  سددن جبددي، ص

 م، مكتبة انداب، القا رة.2332

ا ممدا قدررم أةمدة   جهدم في  ذا المجال يتمثي فدي إبدران نظريدة المعندى العربيدة، أخدذً 0)

متقدددمي العددرب. ينظددر: المعنددى اللنددم  دراسددة عربيددة ماصددلة نظريًّددا وتطبيقيًّددا، د. 

م، مكتبدددة انداب، 2332 ددد( 4142، 4ومدددا بعدددد ا، ي 24محمدددد  سدددن جبدددي، ص

القا رة. لمدا يتمثدي فدي: تعليدي األسدماء، وقدد اسدتفاد رأَْ   دذم النظريدة مدن مقملدة  

، ي، 24ظدر: تعليدي األسدماء، د. محمدد  سدن جبدي ص ( . ين204ربن األعرابي )ت

 الترلي، ينطا.

  ينظددر: لتابدده: ارسددتدراك علددى المعدداجم العربيددة فددي ضددمء متتددين مددن المسددتدرلات 1)

الجديدة على لسان العرب وتاج العرو ، دار الفكر العربي، القا رة. وتجدر اإلشدارة 

راسة  دذم المسدتدرلات ونَْقدد ا، إلى أن  الدلتمر أ مد رنق السما لي قام بد – نا  –

وذلد  فدي لتابدده: أصدمل ارسدتدراك اللنددم  دراسدات فدي المسددتدرك علدى المعجمددات 

م. وقددد عرضدم  دذا النقدد فددي 2334 د( 4122، 4ومدا بعدد ا، ي 291العربيدة، ص

 وما بعد ا من  ذا البحن. 12ممينه من  ذا البحن. ينظر: ص
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  4).أو ترجي  رأ  

ددْن أَجددي  جهددمدم اللنميددة: اسددتنبايه المعنددى المحددمر   أللفدداا القددرآن   ومز

  2).الكريم

  0وهير ذل  من جهمد تُْذَلر فَتُْاكر.) 

النظريدة والتطبيقيدة فدي ميددان تنميدة رهبدة فدي َعدْره جهدمدم  لد    وجدتُ  وقد

 وإبران ا، ونل ى ذل  عند  عدة أسباب منها:الثروة اللفظية 

ذل  الجهد الذ  بذله المعاصرون في تنميدة الثدروة اللفظيدة  اإلشارة إلى 

 للندددة العربيدددة، متمدددثالً فدددي جهدددد الددددلتمر جبدددي، فدددي جانبيددده النظدددر   

 .والتطبيقي  

                                                           
القددماء فدي وصدف الهمدزة بدالجهر. ينظدر:    من ذل  على سبيي المثال: ترجيحه رأ 4)

، 2، ي 19، 11المختصدددر فدددي أصدددمات اللندددة العربيدددة، د. محمدددد  سدددن جبدددي، ص
 م، دار الصحابة، ينطا. 2334 – 2333

  خصل لهذا الجهد: المعجم ارشتقاقي الماصي أللفاا القرآن الكريم، د. محمد  سن 2)
 م، مكتبة انداب، القا رة.2343، 4جبي، ي

ثي: قضية: ار تجاج بالاعر التي خصها بكتابه: ار تجاج بالاعر الماقدع ودرلتده،   م0)
ي، دار الفكر العربي، القا رة. وقضية: خصاةل اللنة العربيدة، فدي لتابده خصداةل 

م، دار الفكر العربي، القا رة. و دذا الكتداب 4912اللنة العربية تفصيي وتحقيق، ي، 
حتمياتده عرًضدا مدمجًزا وأ ندى عليده ووصدفه عره الدلتمر محمد صال  الادنطي م

بأنه لتاب قي م، لما أ نى على مال زفده، وذلد  فدي لتابده: المهدارات اللنميدة مددخي إلدى 
، 2، ي422: 441خصدداةل اللنددة العربيددة وفنمنهددا، د. محمددد صددال  الاددنطي ص

م، دار األنددل ،  اةدي، المملكدة العربيدة السدعمدية. أمدا قضدية نقدد 2330 ( 4121
دها بكتابدده: نقدد ارسدتنراب فددي الدراسدات اللنميدة، ي، الترلددي، ار سدتنراب، فقدد خص 

ينطددا. ودفددع مطدداعن المستاددرقين علددى القددراءات القرآنيددة، فددي لتابدده: الددرد  علددى 
، 2المستادددرق اليهددددمد  جملدتسددديهر فددددي مطاعندددده علدددى القددددراءات القرآنيددددة، ي

م. وهير ذل  لثير.2332 ( 4120
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دددة لنظدددر إلدددى مناقادددة  دددذا الجهدددد فدددي جانبددده التطبيقدددي  تمجيددده ا  ؛ خاص 

ىفَدق عليده مدن  دذا  يَاته، أو اعتمداد مدا يُت رعتمادم فدي إيالقده علدى ُمَسدمى

 الجهد.

العََمي على شيمع  ذم األسدماء المقتر دة لتأخدذ مكانهدا فدي مدتن اللندة،  

 ويتم  استعمالها تََحدُّ ًا ولتابة.

مالفاتده وجمعدم منهدا مدا يخدل  تنميدة  وبناء على ذلد  فقدد رجعدم إلدى

ولان معظمها في لتدابين  مدا: علدم ارشدتقاق، وارسدتدراك الثروة اللفظية، 

إلددى قسددمين: أ ددد ما:  علددى المعدداجم العربيددة، وقس ددمُم مددا وجدتدده مددن ذلدد 

.نظر     ، وانخر: تطبيقي 

 وفهرسدين ،خاتمدةو و ال دة مبا دن،وجاءت خطة البحن في مقدمة، 

 للممضمعات. خرصادر والمراجع، وانأ د ما للم

أمددا المقدمددة فددذلرت فيهددا أسددباب اختيددار الممضددمع وخطددة البحددن 

 ومنهجه.

ــوأ األولاملوخصصدددم  مدددن  يدددن للحددددين عدددن الثدددروة اللفظيدددة  بثـ

 إل راء؛ ولذا اشتمي على مطلبين:ومدى  اجة اللنة إلى ا تعريفها،

 المطلب األول: تعريف الثروة اللفظية.

 .اللنة العربية والثراء اللفظيي: المطلب الثان
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ة ظري دتحم عنمان: جهمد محمد  سدن جبدي الن   الثانياملبثوأ وجاء  

 أربعة مطالب،  ي:ة، واشتمي على في تنمية الثروة اللفظي  

 المطلب األول: استحداث األلفاا ضرورة لنمية. 

 المطلب الثاني:  ق وضع األلفاا الجديدة للمعاني الجديدة.

 لن: روافد نمم اللنة عند الدلتمر جبي.المطلب الثا

 المطلب الرابع: دور ارشتقاق في استحداث األلفاا.

ة طبيقي دتحم عنمان: جهمد محمد  سن جبدي الت   الثالوأ املبثوأوجاء 

 ة، واشتمي على مطلبين،  ما:في تنمية الثروة اللفظي  

 المطلب األول: ارستدراك على المعاجم.

 لفاا جديدة.المطلب الثاني: استحداث أ

الخاتمة: وذلرت فيها أ م النتاةج التي تمصلم إليها، والتمصيات بما 

، وجهدمد الددلتمر اقتر ته باأن جهمد المحدد ين فدي تنميدة الثدروة اللفظيدة

 .جبي اللنمية على وجه العممم

وبعدددد ذلددد  جددداء فهرسدددان أ دددد ما للمصدددادر والمراجدددع، والثددداني 

 للممضمعات.

جمعددم بحددن فكددان منهًجددا وصددفيًّا،  يددن أمددا عددن منهجددي فددي  ددذا ال
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مددن مال فاتدده، التددي  جهددمد الدددلتمر جبددي فددي الجددانبين النظددر   والتطبيقددي  

 أمينًداأرجدم أْن يكدمن َعْرًضا  َعَرَه فيها لهذم القضي ة، وصنىْفتَُها وعرضتَُها

 .ودقيقًا

وفي الختام أسأل هللا عز وجي أن يعصمنا من الزلي وأن يهدينا سماء 

دد السددبيي د والدددينا وعلماءنددا وماددايخنا بر متدده، إندده سددميع قريددب وأن يتنمى

 مجيب الدعاء.

 م وبارك على سيدنا حممدوصّل اللهّم وسّل

 النيّب األمّي وعلى آله وصثبه أمجعني.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 حاجة اللغة إىل اإلثراءو: تعريفها، الثروة اللفظية

 تعريف الثروة اللفظية يف اللغة واالصطالح:

 يف اللغة:أواًل: 

يقددال: إن دده لددذُو  َددْروة  مددن الكثددرة،  يدددور الجددذر )ث ر و   ددمل معنددى:

جال، و قال:  ََرا القَْمُم يَثْدُرون: يُ ، و 4) الثىْرَوةُ: َلثَْرةُ العًَددز المال وَعَدد من الر ز

: الكثيدر.  إذا لثُُروا ونََمدْما. وأَ ْدَرى القَدْمُم: إذا َلثُدَرْت أمدمالُهم، والمداُل الثىدرز  

، أ  يُم بفدالن  فأندا  َدر  بزدهز :  َرز هندي  عدن الن دا  بده. و َدَرا هللاُ  :وقال الكساةي 

  2َلثىر م.) :القممَ 

 يف االصطالح:ثانًيا: 

امدتالك اللندة مدن األلفداا مدا يكفدي ): االدلتمر عيد الطيب بأنه اعرفه

عبيددر عمددا لدددى أصددحابها مددن األفكددار واألشددياء، بمعنددى أنهددا تعنددي فددي الت

  0.) الكفاية

                                                           

)ث ر و  تحقيدق د. مهدد  المخزومدي، د. إبدرا يم  202/ 1أ مدد    العين، للخليي بن4)

م، ماسسددة األعلمددي، بيددروت، لبنددان. وينظددر: 4911 دد( 4131، 4ي السددامراةي،

 )ث ر ا ، ي، دار المعارف، مصر. 119/ 4لسان العرب، ربن منظمر 

)ث ر و/  ، تحقيق: عبد السالم  012، 011/ 4  ينظر: مقايي  اللنة، ربن فار  2)

 م.4999 ( 4123 ارون، ي، دار الجيي، بيروت، 

الناشدر: مكتبدة الرشدد،  40  الثروة اللفظية وسبي تنميتهدا، د. عيدد محمدد الطيدب ص0)

 م.2332 ( 4122بالرياه، المملكة العربية السعمدية 
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والكفايددة عندددم )ر تعنددي التفدداء اللنددة بمددا لددديها، بددي تعنددي الكفايددة 

المستمرة في لي عصر وبيتة، فاللندة مجمدمع األلفداا والرمدمن الدالدة علدى 

  4المتصمرات المعروفة لدى أ لها .)

دا تمتلكده ولعله يقصد بالكفايدة ال مسدتمرة قُدْدرة اللندة علدى التعبيدر عم 

دد دددُّ فددي  ياتهددا باسددتخدام المسدداةي التنمميددة إل ددداث اإل ددراء  ،ةاألم  ددا يَجز وعم 

، والتنميددة، ليتحقددق ألبندداء اللنددة ارسددتنناء، وينددأون عددن مهانددة ارسددتجداء

وذل  بتحقيق الننى والدمفرة اللفظيدة المسداوية لدمفرة مدا لدديهم مدن أشدياء 

  2.)اروأفك

أما الدلتمر محمد أ مد  مداد فدذ ب إلدى أن الثدروة اللفظيدة أليدة لندة 

 دددي: مفرداتهدددا وللماتهدددا التدددي تسدددتعملها فدددي الدرلدددة علدددى الممجدددمدات 

والمجردات، تستنلها فدي بنداء الجمدي، وأشدبام الجمدي للدرلدة علدى المعداني 

 الترليبية المستفادة من  ذم الجمي.

ْعَربة، واألفعال المتصرفة في اللندة العربيدة الم وذ ب إلى أن  األسماء

 ي التدي تَدْدخي دخدمرً مباشدًرا فدي مجدال الثدروة اللفظيدة، أمدا الحدروف، أو 

األدوات، واألسددددماء المبنيددددة مددددن الضددددماةر، وأسددددماء اإلشددددارة، وأسددددماء 

                                                           

 .40  السابق نفسه ص4)

 .40  ينظر: السابق نفسه ص2)
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الممصدددمل، وارسدددتفهام، والادددري، وأسدددماء األفعدددال، واألفعدددال الجامددددة، 

  4ل  لله بصفة مباشرة في مجال الثروة اللفظية.)والناقصة، فال يدخي ذ

وإذا لددان الدددلتمر  مدداد يددرى أن الحددروف واألدوات ...الدد  ر تدددخي 

ون أن يدذلر سدببًا لمدا ذ دب إليده، مباشرة في مجال الثروة اللفظية، دبصفة 

ر وما شدالي ذلد  مدن لعي الذ  دعام إلى ما ذ ب إليه أن  الحروف والضماةف

تستقي  بذاتها، ور تدل  على مفهمم مستقي ، وإنمدا  دي أدوات  رألفاا اللنة )

وتخصدددل معنا دددا نمًعدددا مدددن  أو تحددددد ا  2)تدددربط بدددين ألفددداا المعددداني،

  0التخصيل .)

فدإنني أرى أن لدي لفدن مدن ألفداا العربيدة يددخي ضدمن وعلى العمدمم 

 روتهددا اللفظيددة دخددمرً مباشددًرا، فددالحروف واألدوات، والضددماةر، وأسددماء 

شارة وساةر ما ذََلَر تداد  دور دا المندمي بهدا فدي ترليدب الجمدي وأشدبام اإل

فددي الدرلددة علددى لددذل  و أ : فددي الددربط بددين األلفدداا داخددي الجمددي، الجمددي،

، ور يمكدن للنددة أو هيدر ذلدد المعداني التدي تحملهددا مدن اسددتفهام، أو شدري، 

 العربية أن تستنني عنها بحال  من األ مال.

أن   دددذم األدوات أو ألفددداا  محمدددد المبدددارك وبنظدددرة تاريخيدددة يدددرى

هدم مدن  دت من معانيهدا وفُر  اررتباي لانم في األصي ألفاا معان، لكنها ُجر 

محتما ددا ونقلددم مددن ألفدداا معددان إلددى أدوات، وقددد تكددمن الصددلة بددين األداة 

                                                           

، 4، ي 42، 42، د. محمدد أ مدد  مداد ص  ينظر: الثروة اللفظيدة فدي اللندة العربيدة 4)

 م، دار النار الدولي، الرياه، المملكة العربية السعمدية.2331 ( 4121

    ي األلفاا التي تدل  على معنى بذاتها، أ : على مفهمم مستقي.2)

 ، ي، دار الفكر.421  فقه اللنة وخصاةل العربية، محمد المبارك، ص0)
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وأصلها واضحة؛ لقرب العهد، أو لبقاء المادة األصلية ووضدمح الصدلة فدي 

حال بين  درف الجدر: )علدى  ومدادة )ع ل و ، وقدد تكدمن المعنى، لما  م ال

هامضة؛ لبعد العهد أو تنير معنى األصي، أو أنده يدرأ تنيدر لبيدر فدي الصلة 

ْن، وإلدى، ولدي ، وليدم، وَ   علمداءُ  فَ َصدوَ لفن أ د ما، لما  م الاأن في: مز

اررتبدداي بأنهددا  المعدداني بأنهددا مدد ى، وألفددااَ  اللنددة فددي  ددذا العصددر ألفددااَ 

هم من معنا ا األصلي، فا صبحم تدل  على نمع عالقة بين وأرهة؛ ألنها فُر 

: لدي  الرجدي  اضدًرا، أو قملندا لفظين، أ : بين معنييهما، لدالنفي فدي مثدي

العُلُم  في مثي قملنا: المفتاح علدى األره، أو مجدرد المضدي  فدي نمدن، فدي 

  4مثي قملنا: لان النهر فَي اًضا.)

عبددارة عددن األلفدداا التددي  :روة اللفظيددة إذنفددالث بندداء علددى مددا سددبقو

تمتلكهدددا اللندددة للتعبيدددر عدددن المحسمسدددات والمعنميدددات الممجدددمدة بالفعدددي، 

دا يُسدتجد  فدي واقدع الحيداة  وإمكانية ارستفادة من  ذم الثروة في التعبيدر عمى

بالمساةي الكفيلة بتحقيق  ذا الندره، ممدا يجعدي اللندةَ قدادرةً علدى ممالبدة 

 العصر.

                                                           

 .429عربية ص  ينظر: فقه اللنة وخصاةل ال4)
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اللغة العربية والثراء اللفظي

مدن عددة ندماح  مدن  الجانبز   ياتها وبقاء ا قميةً مصمنةَ  تمد  اللنةُ سْ تَ 

ترفدد ا عندد الحاجدة، فدال بقداء للندة فقيدرة فدي  لفظيدةً  ا  روةً هَ أ مها: امتاللُ 

ألفااها، تستعير لي ما تحتاج إليه من هير ا،  تدى تصدير مدع مدرور األيدام 

فاللندددة ر تسدددتطيع ممالبدددة العصدددر إر إذا لاندددم هنيدددة ر قيمدددة لددده، َمْسدددًخا 

 بمفرداتها، وتقبي النمم  والتطمر واررتقاء.

وإذا نظرنا إلى  ال اللنة العربية قديًما سنجد أنها لاندم قميدة، بددليي 

رسمل هللا  ولالمَ  –عز وجي  –هللا  لالمَ  نزول القرآن الكريم بها، فقد وسعمْ 

عن  اجات المجتمع الجديدد بعدد اإلسدالم، ولدم  تْ رَ وسلم وعبى  صلى هللا عليه

ولدم تقدف ، تقف عاجزة أمام التطمر الذ  أ د ه اإلسالم في المجتمع العربي  

لددذل  عدداجزة أمددام النقلددة الحضددارية التددي  ددد م فددي العصددر العباسددي علددى 

وجدده الخصددمص، واسددتمعبم علددمم الفددر  واليمنددان والهنددمد وهيددر م، 

َعَمَد المسلممن إلى ترجمة ما استطاعما ترجمته من تراث  ذم  وذل  عندما

لكي   قافدة أو دياندة  )المعاء الحقيقي   –بذل   –وصارت اللنة العربية األمم، 

وبددذل  أصددب  العددرُب الددذين ر ،  4أو  ضددارة عرفهددا العددالم القددديم تقريبًددا )

م عهد لهدم مدن قبدي بمصدطلحات الحسداب والهندسدة والطدب ومنطدق أرسدط

وفلسفته يُعَب زرون بلنتهم العربية عن أدق  نظريدات أقليدد ، و سداب الجيدب 

                                                           

، 4، ي 411  في فقه اللنة، د. عبد العزيدز أ مدد عدالم، د. عبدد هللا ربيدع محمدمد ص4)

 م، الناشر: مكتبة الرشد، الرياه، المملكة العربية السعمدية.2331 ( 4122
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، ومددا وراء المددادة ألرسددطم، ونظريددات الهيتددة لبطليمددم ، ويددب  الهنددد  

َكم بزرجمهر، وسياسة لسرى.)   4جالينم ، و ز

فاللنة العربية لم تَْعجز عن مماجهة الاتمن الجديدة، ولم تضق ذرًعا 

، بددي اتسددعم للعلددمم والفنددمن علددى اخددتالف نا يددة منهددابددالتعبير عددن أي ددة 

  2أنماعها، وللحضارة على لثرة مظا ر ا.)

وساعد على ذل  لله امدتالك اللندة العربيدة  دروة لفظيدة ضدخمة، فقدد 

لنده لندة بلنم اللنة العربية )في الننى والسعة في المفردات الَحدى الدذ  لدم تب

ع اللنددات  ددروة، وأهنا ددا فددي فهددي )أوسدد،  0)علددى وجدده األره  تددى انن 

وبددذل  يتبددين لنددا أن  اللنددة  ، 1متاددعبة ) أصددمل الكلمددات الدددوال  علددى معددان  

العربية لانم قاةمة بحاجات أ لها، وأنه للما تقدم بهدم الدزمن وتقددمم بهدم 

الحياة تقدمم معهم لنتهم،  ين فتحم أبمابهدا رسدتقبال الجديدد مدن األلفداا 

ها في بمتقتها، وإبقاء ما ر سدبيي إلدى تنييدرم، بعد صهر ما يمكن صهرم من

مع اإلفادة منه في اإلفصاح والتعبير واستخدامه عند الحاجة، ولم تكدن  دذم 

التمسعة اللنمية بالمترادفات، بي بالمفردات التي تعطي ُليُّ للمة منها معندى 

(. ى خاص  ا، أو تاير إلى ُمَسمًّ خاصًّ
2  

                                                           

، الهيتدددة المصدددرية العامدددة للكتددداب، 039/ 4  ينظدددر: ضدددحى اإلسدددالم، أ مدددد أمدددين 4)

 م.4991ة األسرة مهرجان القراءة للجميع، مكتب

 م، نهضة مصر.4331، 0، ي412  ينظر: فقه اللنة، د. علي عبد الما د وافي ص2)

 .21  مقدمة الصحاح ومدار  المعجمات العربية، أ مد عبد النفمر عطار ص0)

م، دار العلددم 2331، 42، ي292  دراسددات فددي فقدده اللنددة، د. صددبحي الصددال  ص1)

 للماليين، بيروت، لبنان.

 .43الصحاح ومدار  المعجمات العربية، أ مد عبد النفمر عطار ص   مقدمة2)
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الم، فهددي تمتددان بكثددرة مرونتهددا، واللنددة العربيددة مددن أرقددى لنددات العدد

وسددعة اشددتقاقها، و ددذم المرونددة و ددذا ارشددتقاق والمجددان والقلددب واإلبدددال 

والنحم،  م الذ  جعي اللنة العربية تسدتطيع أن تكدمن لندة القدرآن الكدريم، 

فعددة، ومددا فددي منتهددى السُّددمُ  والحدددين الاددريف، ومددا فيهمددا مددن معددان   م  والر ز

واجتماعيددة وتاددريعية، ر عهددد للعددرب بهددا فددي فيهمددا مددن تعبيددرات دينيددة 

  4).جا ليتهم

أن  اللندة العربيدة فقددت قددرتها علدى ممالبدة ور ينبني أل د أْن يظدن  

ا يُستجد  فيه مدن أشدي اء العصر، وأنها عاجزة عن اللحاق برلبه والتعبير عم 

 –يًما قدد –   نالم تمتل  الميزات التدي جعلتهدا  وأفكار، ألن  اللنة العربية ما

ويذلر الدلتمر علي عبد الما دد قادرة على استيعاب ما َجد  في  ياة العرب، 

أعظم اللنات لفايدة، وألثر دا وافي بعِ مميزات اللنة العربية التي جعلتها 

مرونة، وأقدر ا على التعبيدر عدن مختلدف فندمن القدمل، مدن  دذم الميدزات: 

 جهدا فدي ارشدتقاق، دقة قماعد ا النحمية، وهزارة مفرداتهدا، وخصدب منا

وقياسددية أونانهددا واختصدداص لثيددر مددن  ددذم األونان بالدرلددة علددى معددان 

معيندددة، وسدددعة صددددر ا  يدددال التعريدددب والمجدددان والكنايدددة والنقدددي، وشددددة 

 رصها على جمال األسلمب وبالهة العبارة، وتمخيها المصمل إلى النره 

  2من أقرب الطرق وألثر ا مالءمة لمقتضيات األ مال.)

بدقددة التعبيددر، والقدددرة علددى تمييددز  -لددذل   -تمتددان اللنددة العربيددة و

األنددماع المتباينددة، واألفددراد المتفاوتددة، واأل ددمال المختلفددة، سددماء فددي ذلدد  
                                                           

 .031، 031/ 4  ينظر: ضحى اإلسالم 4)

 .412  ينظر: فقه اللنة، د. على عبد الما د وافي ص2)



 حممد موسي السعيد جبارة د/                                    هـ( منوذجًا 6341جهود احملدثني يف تنمية الثروة اللفظية  حممد حسن جبل )ت

 

 

 

- 755 - 

: نظدر إليده بمجدامع عينيده. هُ قَدمَ األممر الحسية والمعنمية، فدالنظر عدام ، ورَ 

رمدام : هُ َجددَ ة. و َ لَدجَ ه بعَ : نظدر إليدهُ َحدمَ : نظر إليه من جانب أذنده. ولَ هُ ظَ حَ ولَ 

: رفعده ف  الثدمبَ اَ تَ . واسْ ةز اوَ دَ العَ  رَ ظَ أ  نَ ًرا: زَ د ة. ونظر إليه شَ  ز ببصرم مع 

ف ه كَ تَ . واْسدددأو يدددرى َعدددَماًرا إْن لدددان بددده ،أو َسدددَخافته اقتهفَ لينظدددر إلدددى َصددد

د ق: جمدع ه: نظدر إليده واضدعًا يددم علدى  اجبده مدن الادم . وَ دفَ رَ اْ تَ واسْ 

بده، أو  : النظر في لتاب أو  ساب فُّ صَ ادة النظر. والتى عينيه ل ليكادف ليهذ ز

  4صحيحه من سقيمه.)

                                                           

. وينظدر: فقده اللندة وأسدرار العربيدة، 042  ينظر: فقه اللنة وخصداةل العربيدة ص4)

م، 2333 د( 4123، 2ن األيدمبي، يتحقيدق د. ياسدي 412ألبي منصمر الثعالبي ص

المكتبة العصرية، بيروت.
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 يف تنمية الثروة اللفظية النظريةجهود حممد حسن جبل 

المددراد بجهددمدم فددي  ددذا المبحددن: دعمتدده إلددى الحفدداا علددى الثددروة 

اث مدا تمد   الحاجدة إليده باسدتحد اللفظية للنة العربية، والعمي على تنميتها

، و ددذم وتلدد  لددم ينفددرد بهمددا الدددلتمر جبددي، بددي ياددارله فيهمددا مددن األلفدداا

ذلمن بدديحرصددمن علددى ذلدد ، وي –دون اسددتثناء  –هيددرم، فدداللنميمن جميعًددا 

عهم ويدداقتهم لتحقيددق  ددذين النرضددين، ليتحقددق للنددة العربيددة ممالبددة ْسددوُ 

بحاجدات  وافيدةً  هني دةً بمفرداتهدا، العصر وما يُْستجد  فيه، لما لانم قبي ذلد 

 أ لها.

إذن فلدددي  مدددن هدددره  دددذا المبحدددن الدددزعم بدددانفراد الددددلتمر جبدددي 

بار تمددام بتحقيددق  ددذين النرضددين، لكددن يمكددن القددمل بأندده مجددرد نمددمذج 

 لجهمد المحد ين في  ذا المجال.

وبنداء علددى ذلدد  فمهمددة  ددذا المبحددن تتمثددي فددي جمددع أقددمال الدددلتمر 

عالقة بالحفاا على الثروة اللفظيدة وتنميتهدا، وتصدنيف  دذم جبي، التي لها 

 .األقمال في مطالب بما يتفق مع مضممن لي عبارة منها
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  ضرورة لغوية استحداث األلفاظ

، لبقداء اللندة َ يىدة معطداء استحداث األلفاا لي  ترفًا، بي  م ضرورة

تبعية الفكريدة والدذوبان فدي تدعم إليها الحاجة الملحة للبعد عن ال وضرورة

شخصية انخر، لما يفرضه اللحاق برلب العصر الدذ  نعياده، و دم إ بداتل 

لمقدرة اللنة العربية علدى ممالبدة العصدر، وشدهادةل علدى عددم عجز دا عدن 

المفدداء بحاجددات أ لهددا؛ لددذا ر َعَجددَب أن نجددد النيددمرين مددن علمدداء العربيددة 

ن خدددالل وسددداةلها المعروفدددة،  ريصدددين علدددى تنميدددة الثدددروة اللفظيدددة، مددد

 لارشتقاق والنحم والتمليد وهير ا.

ويدددذ ب محمدددد المبدددارك إلدددى أن  وضدددع األلفددداا العربيدددة للمسدددميات 

الجديدددة فددي العصددر الحدددين لددان عالمددة مددن عالمددات الددمعي اللنددم ، بعددد 

ارنحطدداي،  يددن مر لددة الضددعف التددي مددرْت بهددا اللنددة العربيددة فددي عصددمر 

وروبيدددة، ونَدددتََج عدددن ذلددد  اهدددمر لثيدددر مدددن األشدددياء التقدددم بالحضدددارة األ

المسددتحد ة واألفكددار الجديدددة فددي العددالم العربددي، وأصددب  العددرب فددي أمدد   

الحاجة إلى التعبير عنها، ووضع أسماء تميز ا مْن هير ا، فقامم الماكلة 

عددن القيدام بعددبء  -لمدا خلفتهددا عصدمر ارنحطداي -مدن عجدز اللنددة العربيدة 

ني  ددذم الحيدداة الجديدددة الماديددة والمعنميددة، ولددان ينددمء التعبيددر عددن معددا

بجمهرة المتكلمين باللنة العربيدة  مدي  دذا العدبء وارضدطالع بده، ولاندم 
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الخاصددة مددنهم تحدداول ذلدد  باذلددةً جهددد ا للقيددام بهددذم المهمددة، وقعددد العجددز 

ببعضددهم عددن ذلدد ، فجنحددما إلددى العاميددة تددارة، وإلددى اللنددات األجنبيددة تددارة 

رون به عن مقاصد الحيداة ب  عَ يستعينما بهذم ويستعيروا من تل  ما يُ أخرى، ل

الجديددة، واددا رت علدى ذلدد  أسدباب خارجددة عدن اللنددة مدن سياسددية وهيددر 

سياسددية، لكددن  ددذم الصدديحات الداعيددة إلددى العاميددة واإللثددار مددن األلفدداا 

األجنبيدددة دون قيدددد أو شدددري قمبلدددم بالددددعمة إلدددى الفصدددحى، واسدددتخراج 

مددن قددديمها، وإ يدداء المنددد ر مددن ألفااهددا،  العددمدة إلددى المنسددي  مخبمةهددا، و

واللجمء إلى ارشتقاق منها، ولان من نتيجة الصراع بين النزعة المحافظدة 

نزعددة  والنزعددة التددي تميددي إلددى التسددا ي فددي شددأن العاميددة والدددخيي سدديادةُ 

 ا على األصالة في لنتنا، ومدن الثدانياأخذت من الفريق األول ضرورة الحف

ضرورة ارستجابة لمطالب الحياة، فدأدى ذلد  إلدى إعدادة الحيميدة إلدى ليدان 

اللنة عن يريق ارشتقاق والتمليد تبعًا لسنن العربية نفسها، لما لاندم تلد  

تكمين المناعة دون الذوبان فدي يقًا صحيًحا للحفاا على الذات، والدعمة ير

  4فكر .)الذات النربية، والخضمع المطلق لنفمذ ا اللنم  وال

ن األسددتاذ المبددارك َوْجدده الحاجددة إلددى وضددع أسددماء جديدددة لمددا ويُبَددي ز 

يُْستحدث مدن األشدياء واألفكدار فيقدمل: )إن تسدمية األشدياء ووضدع األلفداا 

اإلنسدان ر  في جميع اللندات الحيدة؛ فدإن   مستمر   يل مَ للدرلة على مدلمرتها عَ 

مبتكدرة أو فكدر  ع علدى معدان  لديزال يكتاف ويصنع أشياء جديدة ور يفتأ يط  

                                                           

 .201: 200  ينظر: فقه اللنة وخصاةل العربية، ص4)
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يريفة أو يصمغ مفا يم  ديثة، و م في لي  ذم المجارت محتاج إلى ألفاا 

  4جديدة تدل على  ذم األشياء والمعاني الجديدة .)

في الدعمة إلى تنمية الثروة اللفظية،  بارنل  وقد لان للدلتمر جبي جهدل 

)اللندة ترجمدان الفكدر،  ووضع أسماء لما يُْستجد  في واقع الحيداة، فيدرى أن  

عبدر عنهدا والفكر ر يتمقف ور يجمد، ومسدتحد ات الحيداة التدي تتطلدب مدا يُ 

  2تتدفق  تى لتكاد تسابق األنفا  .)

ددا يُْسددتجد  مددن األفكددار والمعدداني وا فددي  –سددتحداث األلفدداا للتعبيددر عمى

اني عدين اللندة علدى أداء وايفتهدا، وذلد  ألن  )سديي المعد م أ م مدا يُ  -رأيه 

والفزَكر الجديدة ر يكداد يتمقدف، سدماء مدا لدان مدن تلد  المعداني مصدنمعات 

يها، ومددا لددان فزَكددًرا وخددماير وتكييفددات م  َسددومبتكددرات تحتدداج إلددى ألفدداا تُ 

تملد ا العقمل، وتتمق إلى تصيد ا وتقييدد ا فدي قمالدب أو صدياهات لفظيدة 

ستحداث ل لفداا تدتمكن ن من نقلها والتعامي بها، وبهذا ارمك  عبر عنها، وتُ تُ 

اللنة التي تتمافر لها إمكانية ارسدتحداث بيسدر أن تجدار  الحيداة المتطدمرة 

اللنة من أ م مقممات بقاء أ لها  المتنيرة، ومن  َمى تستطيع أن تبقى، وبقاءُ 

ر م و ضددددددارتهم ْكددددددر عددددددن فز ب ددددددعَ اللنددددددة تُ  متميددددددزين بمقممدددددداتهم؛ ألن  

  0وخصاةصهم .)

                                                           

 .494  فقه اللنة وخصاةل العربية ص4)

 .00  علم ارشتقاق نظريًّا وتطبيقيًّا، ص2)

. ولدده لددالم قريددب مددن  ددذا فددي: ارسددتدراك 213، 229  علددم ارشددتقاق، د. جبددي ص0)

 .2اجم العربية، صعلى المع
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الصدمرة الذ نيدة ووضدم ها لده أ ميدة لبيدرة  ويذ ب إلى أن   ضدمر

بي يكاد يكمن  م السند األساسي  علدى  –في استحداث األلفاا، فهم )يساعد 

اسدددتحداث مفدددردات مدددن نفددد  الجدددذر المعَب زدددر عدددن الصدددمرة، لتعب دددر  دددذم 

المسددتحد ات عددن معددان )ةصددمر  ماددتقة مددن الصددمر التددي ُوضددعم لهددا 

ن ما استُحدث من مفردات لنمية مناسبًا المفردات القديمة للجذر، وبهذا يكم

ألصدمله التدي اْشدتُق  منهددا فدي المعندى واللفدن، ر يكددمن هريبًدا عنهدا، و ددذم 

صددمرة أخددرى مددن صددمر بقدداء اللنددة واسددتمرار ا،  يددن تكددمن المفددردات 

المستحد ة  ي من جن  المفردات القديمة أو السابقة، وُمتََملىَدة منها تََملُّدًدا 

  4ْحييها وتُْبقيها .)ماروًعا، فَتُ 

 -يتفدق ومناسبة ما يُْستحدث من المفردات ألصمله التدي اشدتق  منهدا 

مع إ ددى السدمات التدي تميدز اللندة العربيدة، إْذ  دي )أبدرن  - رهم ضرورته

اللنات من جهة ا تفاا ألفااها بالصلة بأصملها ارشتقاقية، فظهدمر الصدلة 

اني أصملها التدي اشدتقم منهدا  دم في اللنة العربية بين معاني الكلمات ومع

  2القاعدة النالبة، ولي  األمر لذل  في هير ا من اللنات الحية .)

                                                           

. القا رة. والصدمرة األولدى مدن صدمر بقداء اللندة 442  المعنى اللنم ، د. جبي، ص4)

تتمثي في أن  ألثر المسميات باأللفاا: إما  ابم الصمرة التي لدان عليهدا مندذ أقددم مدا 

ُعرف من لنتنا العربية، ومن األمثلة على ذلد  ألفداا: السدماء، والنجدمم، والادم ، 

األره، والجبال...ال . وإما أن  تَنَيُّرم ُمْنَصب  على الاكي أو الهيتدة العامدة والقمر، و

دون النره منه أو المايفة التي ياديها، ومن األمثلة علدى ذلد : البيدمت وفُُرشدها: 

ة، والمساةد، والكراسي  ووساةي الطهي،  وإعداد الثياب ...الد . ينظدر: المعندى  األسر 

 .494، 493: ص، وتنظر442، 441اللنم  ص

.414  فقه اللنة وخصاةل العربية، ص2)
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 حق وضع األلفاظ اجلديدة للمعاني اجلديدة

يددرى الدددلتمر جبددي أن  َوْضددَع األلفدداا الجديدددة للمعدداني الجديدددة َ ددق  

راسدة وصدناعة إذا تمكندما للدذين يأخدذون اللندة د للعدرب السدليقيين، ومتداحل 

 الجدددا نَ دددقى الَمْضدددع لهدددارء لدددي  مدددن: فيهدددا تمكُّدددن السدددليقيين، وقدددد أيىدددد 

والفخددر   دد( ،092)ت وابددن جنددي دد( ، 013والزجدداجي )ت  دد( ،222)ت

استادهد ابدن جندي  بمدا ، و  د( 131)توابدن خلددون  ( ، 232)تالران  

  4الصناع وهير م نرتهم من أسماء.)يخترعه 

إىل أن وْضع األلفاظ اجلديـدة يف العرـر احلـديوأ لـه     ويذهب 

 أسلوبان:

أن الذين يخترعمن ويبتكرون أشدياء ماديدة أو هيدر ماديدة  دم  األول:

الذين يقمممن بمضع أسماةها  سب قصد م منها، وايفتها، أو منافعها، أو 

 خصاةصها، وعنهم يأخذ ا المقل زدون لهم.

                                                           

 .414، علم ارشتقاق ص400: 403  ينظر: المعنى اللنم ، د. جبي ص4)
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ميدددة المادددابهة،  يدددن يقدددمم مجدددامع اللندددة أو الهيتدددات اللن الثااا:  :

أعضاؤ ا بدراسة الايء المراد وضدع اسدم لده، وإصددار قدرار بهدذا الادأن 

يتضمن ارسم المعَب زر عن وايفته أو منفعته أو  يتته أو هير ذل .)
4  

العلماء الراسخين في أولت  يتمثي في:  ويمكن أن نضيف أسلمبًا  الثًا

والاددي  إبددرا يم اليددانجي، األميددر شددكيب أرسددالن،  فقدده اللنددة، لمددا فعددي

،  2)الاددياق ويعقمب صدروف، واألميدر مصدطفى الادهابي، وأ مدد فدار 

فدي قملده: ، وقد أشار الدلتمر جبي إلى  ذا األسدلمب جبي وهير م والدلتمر

)إن مجامعنددا اللنميدددة المدددمقرة، والنُيُدددَر مدددن اللندددميين والعلمددداء واألدبددداء، 

اللنميددة العربيددة: إمددا باسددتثارة فددي دعددم الثددروة  –لددي بطريقتدده  –يجهدددون 

  0لنمن ا المطممرة، وإما باستحداث ما يعبر عن محد ات العصر .)

وعندددما تحدددث عددن التاددريع اللنددم ، أ : األصددمل والضددمابط فددي 

مجدارت األصدمات والمفدردات والصدياهة والترليدب والدرلدة وعالقتهدا بكددي 

بط مدن لدالم أ دي الفطدرة ذل ، ذ ب إلى أن   ددودم ومعالمده ينبندي أْن تُْسدتن

والسليقة، ولكن لمدن بعدد م الحدق فدي ابتكدار مدا تتطلبده الحيداة والفكدر مدن 

صدي  وعبدارات ودررت مدادام لدي ذلد  ر يندافي تلد  األصدمل، واألفضدي أن 

                                                           

 .403  ينظر: المعنى اللنم ، ص4)

  أشار الدلتمر محمد أ مد  ماد إلى بعِ جهمد  ارء في لتابه: الثروة اللفظية فدي 2)

 .421: 410اللنة العربية، ص

 .9دراك على المعاجم العربية، ص  ارست0)
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ًها بأ دي الفطدرة فدي الحد   بَ تاخذ تلد  المبتكدرات مدن لدالم أقدرب الندا  َشد

  4، والعلماء والمالفمن.)اللنم ، و م األدباء )شعراء ونا رون 

عندما تحددث عدن )َ دق  المْضدع لزَمدْن  دم أ ديل لده لما أشار إليه لذل  

  2ممن بل  في العلم باللنة مبل  العرب الُخلىل .)

ولعي الادياق لان يرى  ذا الرأ ،  ين قال: )ولم أن العرب األولين 

البمسددطة، شددا دوا البددماخر، وسددك  الحديددد، وأسددالك التلنددراف، والنددان، و

ونحم ذل  مما اخترعه اإلفرنج لمضعما له أسدماء خاصدة ناصدة، فهدم علدى 

 ددذا هيددر ملددممين، وإنمددا اللددمم علينددا نحددن  الددة لمننددا قددد ور نددا لنددتهم، 

وشا دنا  ذم األممر بأعيننا، ولم نتنبه لمضع أسماء لها علدى النسدق الدذ  

  0ألزفته العرب و م: ارختصار واإليجان .)

                                                           

 .01  ينظر: ارستدراك على المعاجم العربية، ص4)

 .402  المعنى اللنم ، ص2)

.232/ 4  لنز الرهاةب 0)
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روافد منو اللغة عند الدكتور جبل

الدددلتمر جبددي أن  مناددأ مفددردات اللنددة العربيددة المددذلمرة فددي يددرى 

 اولان  ريصً  معاجمها تتمنع على  مانية روافد، مع تفاوت في إسهاماتها،

على إبداء رأيه في لي رافد من  ذم الروافد الثمانية، من جهة أ رم في نمدم 

 و ذ الروافد  ي: بية،الثروة اللفظية للنة العر

، و م الرافد األلبر رستحداث ألفاا جديدة. -4  ارشتقاق الدرلي  الجزةي 

.ارشتقاق اللفظي -2 ساًء للمعنى المعجمي   ، و م ر يضيف إر معنى الصينة لز

اررتجددال، أ : خلددق مفددردات بزْكددر، ويكددمن بإنادداةها مددن هيددر جددذر سددابق،  -0

لقليدي، وعصدرنا الحاضدر فدي  اجدة إلدى و م رافد عزيز جددًّا، ر يدأتي إر با

 دراسة  ذا الرافد دراسة جدية لالستمداد منه في وضع المفردات الجديدة.

المضع بالمجدان، ويكدمن ذلد  بنقدي درلدة بعدِ المفدردات إلدى درلدة جديددة  -1

 مناسبة لها، بناء على تاابه الدرلتين، أو على عالقة مجان مرسي.

العدددام ، و دددذان الرافددددان ينافسدددان المضدددع بتمسددديع الخددداص  أو تخصددديل  -2

ارشتقاق الجزةي  انن، لكن ارشدتقاق الجزةدي  ألثدر إضدافة إلدى اللندة، ألنده 

 يأتي بألفاا مستحد ة  قيقة لفًظا ومعنى.
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؛ ألندده يضددطرنا إلددى صددمغ صددي  هريبددة وللمددات  -2 النحددم، و ددم سددبيي َوْعددرل

 هريبة و قيلة أيًضا.

لددى ألسددنة أ ددي العربيددة انن، ولكندده التعريددب ومددا إليدده، و ددم شدداةع جدددًّا ع -1

خطيددر األ ددر علددى اللنددة؛ ألن اإللثددار مددن المعربددات يمسدد  عروبددة العربيددة 

 ويا ر في خصاةصها.

، وإنمددا يدد(أتيان بنطددق جديددد  -1 اإلبدددال والقلددب، و مددا ر يأتيددان بجديددد  قيقددي 

للمفردات العربية القديمدة بمعانيهدا، لكدن ر بدأ  مدن ارسدتفادة منهمدا، مدع 

 ع ضمابط تمنع اللب .وض

وإذا  للنا مفردات معاجمنا القديمة فسنجد أن  مأتى مفرداتها  م تلد  

الروافددد مددع تفدداوت فددي إسددهاماتها، وأقلهددا إسددهاًما  ددم اررتجددال والنحددم، 

(. وألثر ا إسهاًما  م ارشتقاق الدرلي  الجزةي 
4  

لفظدي وبناء على ما سبق فإنه يمكدن القدمل بدأن ارشدتقاق بنمعيده )ال

والدرلي   م ألثر الروافدد إسدهاًما فدي تنميدة الثدروة اللفظيدة للندة العربيدة، 

وقد بَيىن الدلتمر جبي أ ميته في استحداث األلفاا فدي ألثدر مدن مدمين؛ لدذا 

نقددف معدده وقفددة لنمضددد  فيهددا جهددد الدددلتمر جبدددي فددي الكاددف عدددن دور 

 ارشتقاق في التنمية اللنمية.

                                                           

 .402، 401  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)
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قاق يف استحداث األلفاظدور االشت

 دد( : )ولددم يددزل َولَددُد إسددماعيي 013قددال محمددد بددن إسددحاق النددديم )ت

، ويضعمن ل شدياء أسدماَء   ِ على َمر  األنمان ياتقمن الكالَم بعَضه من بع

  4لثيرة بحسب  دوث األشياء الممجمدات وُاُهمر ا .)

للفظيدة، يمض  لنا النلُّ السابُق أ ميدة ارشدتقاق فدي تنميدة الثدروة ا

ووْضدددع أسدددماء جديددددة لمدددا يُسدددتحدث مدددن األشدددياء واألفكدددار، وأنددده )أ : 

لاددأن، ارشددتقاق  المسدديلة األلثددر )ولعلدده لددذل  األقدددم  اسددتخداًما فددي  ددذا ا

األلفداا الجديددة  عَ ضْ وَ أن   محمد المبارك  ين يرى -أيًضا  –وذ ب إلي ذل  

لبدة التدي يتبعهدا العدرب عن يريق ارشتقاق  م السنة المتبعة والقاعددة النا

في لنتهم، أما يريق النحم فطريق قلما يسلكمنه، ونهج قلما يتبعمنده، وإن 

جددرى بدده لسددانهم، وأمددا التعريددب فقليددي لددذل  بددي فددي هايددة القلددة إذا قددي  

  2باأللفاا المملدة من أصمل عربية عن يريق ارشتقاق.)

شدتقاق  دم وإلى المذ ب نفسه يذ ب الدلتمر جبي،  ين يرى )أن  ار

تقمدنا  تهدراس  و0أ م وسيلة رستحداث األلفاا لما يُْستحدث من المعاني .)

                                                           

، تحقيدق د. أيمدن فدااد سديد، 42/ 4  الفهرسم، ألبي الفرج محمد بن إسحاق الندديم 4)

 م.2339 ( 4103اإلسالمي، لندن،  ماسسة الفرقان للتراث

 .211  ينظر: فقه اللنة وخصاةل العربية ص2)

 .229  علم ارشتقاق، د. جبي ص0)
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إلى القمل )بأن  الجمهمر األعظم من مفردات لنتنا العربية  م من الماتقات 

  4اللفظية، أو الدرلية .)

وفدددي  دددذا المطلدددب نعدددره آراء الددددلتمر جبدددي فدددي دور ارشدددتقاق 

، وتعليي التسمية، والجزة المحدمر   أو التأصديلي  فدي اسدتحداث  ارشدتقاقي 

 األلفاا:

 االشتقاق اجلزئّي ودوره يف استثداث األلفاظ:أواًل: 

فدي ارشدتقاق الجزةدي  يرى الدلتمر جبدي أن  الدربط ارشدتقاقي  ينصدب  

علدددى للمتدددين، إ ددددا ما المأخدددذ، واألخدددرى  دددي الكلمدددة المادددتقة، سدددماء 

تصدددر النظدددر علدددى المأخدددذ قْ ا، وفيددده يَ اسدددتحد نا ا أخدددذًا، أو وجددددنا ا ربًطددد

فدي المأخدذ     َمدلْ دون النظدر إلدى شدقاةق المأخدذ؛ وذلد  لمضدمح مَ  والماتق  

ب اللنم ُّ عند اللنم    إليه النظر، ليأخذ منه معنى جديًدا مناسدبًا لده؛  ، فيصم 

ارتبايده بلفدن  لفن لده، أو يُدراُد بيدانُ  ألن  ذا المعنى  م الذ  يُراد استحداثُ 

  2آخر.)

 م أ ددم أنددماع ارشددتقاق، وأنددهويددرى أن  ارشددتقاق الدددرلي  الجزةددي   دد

؛ ألنه يأتي بألفاا مستحد ة  قيقدة لفًظدا ألفاا جديدةالرافد األلبر رستحداث 

  0).ومعنًى

                                                           

.92  علم ارشتقاق نظريًّا وتطبيقيًّا، د. محمد  سن جبي ص4)

 .22  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

.402، 401  ينظر: علم ارشتقاق، ص، 0)
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 باستثداث األلفاظ: ُهُتَلِصَو تعليل التسميةثانًيا: 

صمرتي  يرى الدلتمر جبي أن  تعليي التسمية  م الصمرة األصيلة من

  4).رشتقاق الدرلي الجزةي  ا

ى ملحنل أو صفةل ما، يكدمن ومعنام عندم : )أْن يكمن في الايء المسمى

فةُ  م عل ة التسمية .) ارسُم ُمعَب زًرا عنها؛ فيكمن ذل  الملحُن أو الص 
2   

أما عن أ ميته في استحداث األلفاا فيقمل: )تسمية الاديء بمايفتده 

در  اعتمدادم أو عمله  م أوسع سبي  التسمية، وأوضحها أمام النا ، و ذا سز

ْقاددرة،  ْفرمددة، والمز ان، والمز فددي المسددتحد ات، لالنس ددالة، والث الجددة، والس ددخ 

فَ   ..ال  ) ْذياع، والمز  ، أ  أن  ذم األشياء )ومدا شدابهها  ُروعدي فدي 0والمز

 ا، فكان ذل   م ملحن التسمية.هَ ا وعملُ هَ تسميتها وايفتُ 

ّّاالثالًثا:   ودوره يف استثداث األلفاظ: أو التأصيلّي شتقاق احملور

عرفه الدلتمر جبي بأنه: )تتبع استعمارت الجدذر، واسدتخالص معندى 

منها، ترجع للها إليه، إما مباشرة، أو بتأويي علمي  مقبمل .)
1  

                                                           

. والصمرة الثانية  ي: ارشتقاق التطدمر ، لمدا فدي 21، 21  ينظر: علم ارشتقاق، 4)

ْجهة ذات أسد  وضدمابط معي ندة ومط دردة، فدي الفكدر أو فدي  للمة )َمْذ ب  بمعنى: وز

اسددتخراج األ كددام الفقهيددة مددن مصددادر ا بالنسددبة للمددذ ب الفقهددي، وذلدد  أخددذًا مددن 

والسدير مدن  للمة: َمْذ ب، اسم مكان أو مصددر ميمدي  مدن الدذ اب بمعندى: المفارقدة

مكان نخر. و دذم الصدمرة سدما ا اإلمدام الزجداجي بارشدتقاق، ويدرى الددلتمر جبدي 

 .422، 21أنها تطمر درلي  وليسم اشتقاقًا. ينظر: علم ارشتقاق، ص

 .21، وينظر: علم ارشتقاق، ص1  تعليي األسماء، ص2)

 .29  تعليي األسماء، ص0)

 .494  علم ارشتقاق، ص1)
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ذكر عّلاني   وبعدما شرح التعريف ومث ي لهذا النمع من ارشدتقاق، 

 لنص على اسنيحداث األلف:ظ، وهم::خُلُلّو النيعريف من ا

تتمثي في أن ممارسدة الدربط ارشدتقاقي، مدع مدا يحتاجده مدن  األوىل:

بيان وجه ارتباي اسدتعمارت الجدذر بدالمعنى المحدمر ، ومدا يندتج عدن ذلد  

من خبرة بمال ن ارشتقاق، والتقاي المعاني، ومعرفة متجددة بأس  الربط 

ة للتدددريب علددى اسددتحداث األلفدداا ارشددتقاقي، ذلدد  للدده يقدددم أعظددم وسدديل

المعبرة عن معدان جديددة تدرتبط بمعندى للمدة قاةمدة، أو بمعداني اسدتعمارت 

جذر قاةم، وبناء علدى ذلد  فارشدتقاق التأصديلي لدي   دم عمليدة اسدتحداث 

  4ألفاا، ولكنه يربي ملكة استحداث األلفاا.)

عيدة لمحاولدة لكن مما تجدر اإلشارة إليده أن  )الممارسدة العمليدة الماق

تحديد ذل  المعنى المحمر  الذ  ترجع إليه لي ألفاا الترليدب واسدتعمارته 

لتثبددم بيقددين ر شدد   فيدده أن   ددذا التحديددد أمددرل يحتدداج إلددى فضددي فكددر، وإلددى 

مثابرة على لد  الذ ْ ن رسدتخراج المعندى المحدمر  المادترك ورد  لدي ألفداا 

على ارستخراج تتطلب خبدرة يميلدة  الجذر واستعمارته إليه. لما أن  القدرة

عميقة بألفداا اللندة والتندام أسدرار معانيهدا، وسدنن العدرب فدي التعبيدر عدن 

  2المعاني  م بلم  العالقات بين معاني األلفاا .)

لالشدددتقاق التأصددديلي   مدددرات ألثدددر مدددن عمليدددة اسدددتحداث  الثانيـــة:

ف قصدًرا لده علدى األلفاا، مما يجعي النل  على استحداث األلفاا في التعريد
                                                           

 .492ارشتقاق، ص   ينظر: علم4)

 .231، وينظر: علم ارشتقاق، د. جبي، ص09  تعليي األسماء، د. جبي، ص2)
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بعِ  مراته، لما أن  ذلر ارستحداث يُدخي في ارشتقاق التأصيلي مدا لدي  

  4من صميم  قيقته، فيختي  التعريف.)

 ، وعلى العممم فاستحداث األلفداا  مدرة مدن  مدار ارشدتقاق التأصديلي 

دن مدن اختيدار أدق  األلفداا  وفاةدة من فماةدم،  يدن إن  )التأصديي الددقيق يَُمك ز

  2مراد استحدا ها اشتقاقًا، وأنسبها للمعنى المراد َوْضع لفن له .)ال

 

                                                           

 .491  ينظر: علم ارشتقاق، ص 4)

.210  علم ارشتقاق، ص2)
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 اللفظّية الثروة تنمية يف الّتطبيقّية جهود حممد حسن جبل

وفدددي  دددذا المبحدددن نتحددددث عدددن جهدددمد الددددلتمر جبدددي فدددي جدددانبين: 

أ د ما: يتناول ممضمع ارستدراك علدى المعداجم، والثداني: عدن اسدتحداث 

 اا جديدة لمسميات جديدة.ألف

 االستدراك على املعاجم:: املطلب األول

 دد( : )ولسددان العددرب أوسددع األلسددنة 231يقددمل اإلمددام الاددافعي )ت

، ولكن ه مذ بًا، وألثر ا ألفاًاا، ور نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانل َهْيُر نبي  

تها،  تى ر يكمَن ممجمًدا فيها مَ    4 .)ْن يَْعرفهر يَْذ ب منه شيءل على عامى

مددن  ددذم المقملددة يتبددين لنددا أن  ارسددتدراك علددى المعدداجم اللنميددة أمددر 

، ور هضاضدددة فيددده، إذ ر ياقدددة لفدددرد مهمدددا أوتدددي مدددن  بدددد ي  أو لالبدددد ي 

المقدرة على جمع األلفاا اللنمية و فظها أن يستمعبها جميعًدا دون أن يندد  

ادافعي  رضدي هللا عنده، ور شد   منه شيء منها، إر إذا لان نبيًّا، لما قدال ال

 ا على الثروة اللفظية من الضياع وارند ار.أن  ارستدراك  فا

 ذا المجال، إذ ألىف فيه لتابه:  وقد لان للدلتمر جبي جهد ماكمر في

يكدمن دعدمةً إلدى إعدادة النظدر  أنْ ) )ارستدراك على المعداجم العربيدة  وأراد

                                                           

، تحقيددق أ مددد محمددد شددالر، دار الكتددب العلميددة، 12  الرسددالة، اإلمددام الاددافعي ص4)

 بيروت، لبنان.
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لنتندا العربيدة، بنيدة اسدتدراك مدا فدات  في عملية جمع األلفاا والعبارات في

المعاجم تدوينه منها، سماء في ذل  األلفداا والعبدارات األصديلة التدي أفلتدم 

من جماع اللنة بالرهم من أصالتها أ  لمنها مدن عصدر ار تجداج اللندم ، 

 –وما تدزال تنفدي بدالرهم مدن فصدا تها  –واأللفاا والعبارات التي أهفلم ا 

  4  ناشتة بعد عصر ار تجاج اللنم  .)لكمنها مملىدة، أ

وإذا لانددم المجددامُع اللنميددةُ والنُيُددُر مددن اللنددميين والعلمدداء واألدبدداء، 

فدي دعدم الثدروة اللنميدة العربيدة، فإنده يرجدم أن  –لي بطريقتده  –يجهدون 

  2.)تأصيلية وتطبيقية إلى  ذم الجهمدإضافة يكمن لتابه  ذا 

يكمن بمراجعدة دواويدن النتداج اللندم  ويرى أن  الطريق لالستدراك )

الرفيعة المستمى في الاعر والنثر وساةر المالفات التي أخرجم للنا  بعد 

نطق ار تجاج رلتقاي ما فيها من الجديد سدماء فدي المفدردات أو الصدي  أو 

ا إلى أصحابه   0.) العبارات أو الدررت وتدوينه في معاجمنا معزوًّ

 معايري االحتجاج:

أن ينددداقل الددددلتمر جبدددي معدددايير الفصدددا ة أو ن الضدددرور  لدددان مددد

السددالمة اللنميددة التددي وضددعها العلمدداء لقبددمل مددا يمكددن قبملدده مددن األلفدداا 

فِ منهدا، وذلد  للتأليدد رْ واألساليب، أ  فدي اللندة والنحدم، أو رفدِ مدا يُد

 سالمة ما استدرله في لتابه. على

                                                           

 .2ربية، ص  ارستدراك على المعاجم الع4)

 .9  ينظر: ارستدراك على المعاجم العربية، ص2)

 .01  ارستدراك على المعاجم العربية، ص0)



 حممد موسي السعيد جبارة د/                                    هـ( منوذجًا 6341جهود احملدثني يف تنمية الثروة اللفظية  حممد حسن جبل )ت

 

 

 

- 771 - 

بدم عدن العدرب قبدي بعثدة أن  لالم العدرب يُحدتج  منده بمدا  فمن المعلمم 

وفددي نمندده، وبعددَدم، )أ : العددرب الفصددحاء  –صددلى هللا عليدده وسددلم  –النبددي  

المم مق بعربيتهم  إلى أن فسدت األلسنةُ بكثدرة المملىددين، سدماء ألدان نظًمدا 

، وارعتمداد  علدى مدا روام الثقدات عدن  –فدي ذلد   -أم نثًرا، عن مسلم  أو لافر 

  4)ة، من نثر م ونظمهم.العرب باألسانيد المعتبر

ةً فدي اللندة والنحدم، فدإنهم  ورهم اعتماد علماء العربية لالَم العربز ُ جى

لم يعتمدوا لدي مدا قالتده العدرب علدى اخدتالف قباةلهدا، وامتدداد عصدمر ا، بدي 

وضددعما مقياًسددا لمددا يأخددذون َويَددَدُعمن، تمثىددي فيمددا يعددرف بدد( )الفصدددا ة ، 

لدذا وضدعما  ددوًدا مكانيدة وأخدرى نمانيدة   2)؛وربطما  ذا المقيدا  بالبدداوة

 لال تجاج بكالم العرب.

أما من نا ية المكان فكان لعلماء اللنة منهج واض  فدي جمعهدا،  يدن 

سددلكما َمْسددلًَكا خاًصددا لتحقيددق  ددذا الهدددف، َوَرأَْوا أنى سددالمةَ اللنددة، والحفدداَا 

وترلما ما سما ا، وقد عليها يتمثي في اتباعه، فأخذوا اللنة عن قباةي معينة، 

ذلر الفارابي أسماَء لثيدر مدن  دذم القباةدي التدي أُخدذت عنهدا اللندة، والتدي لدم 

لىةَ عدم األخذ.)   0تُاخذ عنها، وعز

                                                           
، تحقيدق/ د. 432، 433، 11  ينظر: ارقتراح في علدم أصدمل النحدم، للسديميي ص4)

 م.2332 ( 4122محممد سليمان ياقمت، ي، دار المعرفة الجامعية، 
ومددا بعددد ا، القيددا  فددي اللنددة  14لنددة، د. جبددي ص  ينظددر: ار تجدداج بالاددعر فددي ال2)

 . 434العربية، د. محمد  سن عبد العزيز ص
، 2تحقيق/ محسدن مهدد ، ي ،411، 412  ينظر: الحروف، ألبي نصر الفارابي ص0)

تحقيددق محمددد  ،4/242،244م، دار الماددرق، بيددروت. المز ددر، للسدديميى 4993
راث، القددا رة. وينظددر: ارقتددراح فددي ، مكتبددة دار التدد0أ مدد جدداد المددملى وآخددرين، ي
وما بعد ا، إرشاد القاصدد إلدى أسدنى المقاصدد  433علم أصمل النحم، للسيميي ص

، تحقيق عبد المنعم محمد عمدر ، ي، 443، 439في أنماع العلمم، ربن األلفاني ص
ومدا  4/41دار الفكر العربي، القا رة. لااف اصطال ات الفندمن والعلدمم، للتهدانم 

 م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.4992، 4تحقيق/ د. علي د روج، ي بعد ا،
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أما من نا ية الزمدان، فدإنهم لدم يأخدذوا اللندة عدن فصدحاء العدرب إر 

 في إيار نمني معين فقسىُمما الاعراَء إلى أربع يبقات  ي:

لدامر  القدي   الجدا ليمن، و دم الدذين لدم يددرلما اإلسدالم، وىل:األ الطبقة

 واألعاى.

المخضرممن، و م الذين أدرلما الجا ليدة واإلسدالم، للبيدد  الطبقة الث: ية:

 و سان.

المتقدممن، ويقال لهم: اإلسدالميمن، و دم الدذين لدانما فدي  الطبقة الث:لثة:

 والفرندق. صدر اإلسالم، لجرير

المملىددون، ويقدال لهدم: المْحدَد ُمن، و دم الدذين جداءوا بعدد  الطبقة الرابعة:

 اإلسالميين، لباار بن بُرد، وأبي نُما .

وقددددد أجمددددع العلمدددداء علددددى ارستاددددهاد بكددددالم الطبقتددددين األوليددددين 

)الجدددا ليين، والمخضدددرمين ، وأمدددا الثالثدددة فالصدددحي  صدددحة ارستادددهاد 

ا، وقيي: يُستاهد بكدالم َمدْن بكالمها، وأما الرابعة فال يُستاهد بكالمها مطلقً 

  4)يُم ق به منهم.

                                                           

تحقيدق وشدرح عبدد  ،2، 4/2  ينظر: ولب لبداب لسدان العدرب، لعبدد القدادر البندداد  4)

الناشر مكتبدة الخدانجي، القدا رة.  –م 4991 - ( 4141، 1السالم محمد  ارون، ي

السديميي  نداك عدن ومدا بعدد ا،  يدن تحددث  411وينظر: ارقتدراح، للسديميي ص

  كم ار تجاج بكالم المملدين، وتعيين أول الاعراء المحد ين.
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وعلددى ذلدد  فاإليددار الزمنددي يمتددد إلددى نهايددة القددرن الثدداني الهجددر  

بالنسددبة أل ددي الحضددر، و تددى نهايددة القددرن الرابددع الهجددر  بالنسددبة أل ددي 

يم عنددددد علمدددداء اللنددددة بدددد( )عصددددمر  الباديددددة و ددددذم الفتددددرة الزمنيددددة ُسددددم 

  4)ار تجاج .

 (  في بيدان 092رأ  ابن جني )ت – نا  –فيد أن نذلر ولعي  من الم

علدة تدرك األخدذ عددن أ دي المددر لمددا أخدذ عدن أ دي الددمبر،  يدن قدال: )علددة 

امتندداع ذلدد  مددا َعددَرَه للنددات الحاضددرة وأ ددي المدددر مددن ارخددتالل والفسدداد 

والَخَطي، ولم ُعلزَم أنى أ ي مدينة باقمن على فصدا تهم، ولدم يعتدره شديء 

للنتهم، لمجب األخذ عنهم لما ياخذ عن أ ي المبر، ولذل  أيًضا  من الفساد

لددم فاددا فددي أ ددي الددمبر مددا شدداع فددي لنددة أ ددي المدددر مددن اضددطراب األلسددنة 

وخبالها، وانتقاه عدادة الفصدا ة وانتادار ا، لمجدب رفدِ لنتهدا، وتدرك 

ُد عنها، وعلى ذل  العمدُي فدي وقتندا  دذا؛ ألنىدا ر نكداد ندر ى بددويًّا تَلَق زي ما يَرز

فصيًحا، وإن نحن آنسدنا منده فصدا ة فدي لالمده لدم نكدد نعددم مدا يفسدد ذلد  

  2)ويقدح فيه، وينال وينِ منه .

وإذا لددان القدددماء قددد وضددعما نطاقًددا مكانيًّددا وآخددر نمنيًّددا، لمددا يم ددق 

بار تجاج به من لالم العدرب، فإن ده يمكدن القدمل بدأنى  دذم النُُّطدَق لاندم لهدا 

 شابتها بعِ الاماةب.فماةد، لما 

                                                           

 .10  ينظر: ار تجاج بالاعر في اللنة الماقع ودرلته، د. محمد  سن جبي ص4)

 .4/2  الخصاةل، ربن جني 2)
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ومن فماةد ا: أنها ميىزت نتاج الذروة السليقية فلدم يتمي دع فدي هيدرم، 

وأصددب   ددم الصددمرة الصددحيحة للنددة، وممضددع القدددوة ومندداي التندداف ، 

فساعد ذل  على ترسدي  السدليقية، واسدتمرار أ ر دا فدي اللندة واألدب  ينًدا 

  4)من الد ر.

 لك:أما عن الشوائب اليت شابتها فمن ذ

يىددةَ  أواًل: مددا اتسددمم بدده تلدد  النُُّطددق مددن تعمدديم شددمي الجمانددب القَبَلز

والمكانيدددةَ والزمنيدددةَ، والمدددنهُج العلمددديُّ ر يعتمدددد التعمددديم إر إذا قدددام علدددى 

اسددتقراء تددام أو شددبه تددام، ولددم يحدددث ذلدد  ارسددتقراء، وألنهددا تعنددي الحكددم 

لنطددق، وفددي  ددذا المسددبق بعدددم الفصددا ة علددى جميددع الخددارجين عددن تلدد  ا

تجا ي لمبدأ التفاوت الفرد  في الفصدا ة، إذ ر يُْسدتبعد أن يبلد  بعدِ مدن 

أدبدداء األمددة مسددتمى مددن الفصددا ة يُضددارع القدددماء، لمددا أن  ددذا التعمدديم 

بددين مسددتميات  –فددي منددع ار تجدداج بمددا جدداون النطددق المددذلمرة  -يسددم  

، والترليدب، والدرلدة، النااي اللنم : األصمات، واأللفاا )المتن ، والصي 

بينمددا تنبدده العلمدداء إلددى  بددات )األوضدداع اللنميددة  أ  درلددة األلفدداا علددى 

معانيهددا، واخددتالل النحددم، أ  ذ دداب الحرلددات اإلعرابيددة مددن لددالم العامددة، 

ومعنى  ذا أنه يمكدن ار تجداج بمددلمرت األلفداا، علدى مدا اسدتعملها عليده 

،  الذين تجاونوا نطق ار تجاج، لمدا أن اللندة )المدتن ودرلتده  داةمدة النمدم 

و ذا النمم   تمي  المقدمع؛ ألنده صددى لتجددد الحيداة، واألجددر بندا أن نتخدذ 

من ذل  النمم  ممقف ارختيدار والتقدميم: مدن  يدن سدالمة ارشدتقاق، ودقدة 

                                                           

 .99  ينظر: ار تجاج بالاعر في اللنة ص4)
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فددي المددتن، ومددن  يددن قددمة العالقددة المملدددة  درلددة الصددينة بالنسددبة للنمددم  

دة، وذل  بدرً من الرفِ الادامي، الدذ  ر للمعاني المملى ومنطقيتها بالنسبة 

يناسب يبيعة اللنة، أما النحم فقماعد اْستُْنبزَطْم مدن نتداج عصدر ار تجداج، 

و ددي محدددودة الحجددم، ور يددزاد عليهددا إر مددا ر بددال لدده، لمددا أنهددا محدددودة 

ن  اجة التطمر؛ ألنها قياسية صمرية، يمكن داةًما تطبيقها على أ  نتاج دو

 إلى نيادة في القماعد، أو تطمير ينير جم ر ا.

، ويبددو  دذا التاددد فدي  تتمثل الشائبة الثانية يف التشدد ث: ًي::

 سمتين:

دين، ويتمثي  ذا فدي ممقدف أبدي محاورت التبكير في تحديد يبقة المملى  -4

عمرو بن العالء من شعر جرير والفرندق، وما  كام األصمعي من أنده 

ي عمددرو بددن العددالء عاددر  جددج فمددا سددمعه يحددتج ببيددم جلدد  إلددى أبدد

إسالمي، لما يتمثي ذلد  فدي رفدِ األصدمعي ار تجداج لقدملهم: أبدرق 

الرجدُي وأرعددد، أ : تهددد وأوعددد، رهدم ورود  ددذين اللفظدين فددي شددعر 

 لذ  الرمة، والكميم.

وجمب التقيد بالعبارات التي لانما يستعملمنها داخي النطق في مقامدات  -2

ا يبدو من ممقف أبي عمرو عندما قال له رجي: " ألرم  هللا معينة، لم

"، فقال له أبم عمرو: " محد ة "، أ  أن   ذا الدعاء لم يكن مسدتعمالً 

ه إليه فيه، وقريدب  بنصه  ذا في العصر األول، في مثي المقام الذ  ُوج ز

من  ذا ُ ْكُم األصمعي  على قملهم: " ُجعلم فداك، وجعلني هللاُ فدداك " 
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ر يعدددو لمندده تصددرفًا فددي  – نددا  –بأندده : " محدددث "، مددع أن  األمددر 

األسلمب، فقد لان من الااةع قدديًما قدملهم: " فدداك أبدي، أو فدداك أبدي 

  4)وأمي، أو فدت  نفسي ".

 أثر االلتزام مبعايري االحتجاج يف منو الثروة اللفظية:

هدم مدا شدابها  ر –لان رلتزام جمهمر اللنميين والنحاة بهذم المعدايير 

تعمدديم هيددر علمددي، سددماء فددي تحديددد القباةددي التددي يحددتج بكالمهددا أو ر مددن 

يحددتج، أو فددي تحديددد المنددايق، أو العصددر، أو مسددتمى النتدداج، لمددا شددابها 

أهفلما الكثير الطيب مما فدي نتداج لبيرل على اللنة،  ين  أ رل  - تادد مسرف

اء ونددا رين وعلمدداء مددن أقدددر أدبدداء العربيددة )شددعر –أو متددات  –عاددرات 

دُّو ا، فلم تأخذ ومالفين  من ألفاا وصي  وعبارات واستعمارت ودررت أجَ 

مكانها في المعاجم؛ ألن لي ما لم تنطبدق عليده  دذم المعدايير ُعددى مملىدًدا، أ  

هير صحي  العروبة ور يحتج بده فدي العربيدة، ور ينبندي أن يسدتعمي علدى 

م، لما ر ينبني أن يُعَد  ضمن  روة المفردات ألسنة الفصحاء، أو في مالفاته

العربيددة المعتددرف بهددا، فهددم عنددد م ممجددمد لالمعدددوم، مهمددا بلنددم درجددة 

  2ممافقته لقمانين العربية، أو و اقة صلة معنام بدرلة ترليبه.)

أن  إيقدداف ار تجدداج علددى نتدداج الحقبددة التددي ويالددد فددي مددمين آخددر 

عندد الحددد   –فدي متنهدا ودرلتهدا  –اللنددة   دددو ا، يعندي الحكدم بإيقداف نمدم  

الددذ  وصددلم إليدده فددي تلدد  الحقبددة، وذلدد  شدديء يضدداد يبيعددة اللنددة، التددي 

                                                           

 بعد ا.وما  99  ينظر: ار تجاج بالاعر في اللنة ص4)

 .21  ينظر: ارستدراك على المعاجم العربية، ص2)
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تجددار  تجدددد الحيدداة مجدداراة  تميددة؛ لددذا وقعددم مددن األةمددة اللنددميين فددي 

ا تجاجددداتهم اللنميدددة تجددداونات متنمعدددة لنطدددق ار تجددداج،  يدددن وقعدددم 

بأشدعار شدعراء لثيدرين، مدن  -ب فدي معجدم لسدان العدر –ا تجاجات لنميدة 

تل  القباةي التي قال الفارابي إنها لدم تاخدذ عنهدا اللندة، لمدا وقدع ار تجداج 

  4بما جاون النطاق الزماني.)

فددي معيددار الفصددا ة أو إلددى ضددرورة إعددادة )النظددر  رأينددام يدددعملددذا 

معنى أنده كم على لي جديد في اللنة بأنه ُمَملىدل بحْ السالمة اللنمية، بحين ر يُ 

ألةمدة اللندة فدي  خطأ مرفمه، بدي ينبندي أْن نتدرجم ذلد  الممقدف التطبيقدي  

معيار  يقمل: إن  الجديد يُْقبي من علماء اللنة المم مق بفصا تهم وأمدانتهم، 

و م أ ي األصالة العربية فقًها وورًء وانتماًء من شعراء ولنميين، وبادري 

ا مع األصدمل العربيدة فدي لدي مجدال أْن يكمن ما يأتي به  ارء وأولت  متفقً 

  2ارت التجديد بحسبه .)جمن م

بضدرورة مراجعدة معدايير ار تجداج ويُلز ُّ في دعمته تل  )لعلنا تقتنع 

تل ، وإعادة وضعها بصمرة تحفن علينا القديم، ور تحرمنا من ييب الجديد 

 بده قدراة  علمداء اللندة وأصدحاب الحد   المطبدمع -أو تجمد  –الذ  جادت 

  0بعد عصر ار تجاج .) –شعراء ونا رين  –فيها من األدباء 

وفي ممين آخر يددعم صدرا ة إلدى فدت  بداب ارستادهاد، وذلد  بعدد 

ار تجاج بما خرج عن النُُّطدق  دراسة مستفيضة  بم لديه من خاللها وقمعُ 
                                                           

 وما بعد ا. 431  ينظر: ار تجاج بالاعر في اللنة، د. جبي، ص4)

 .11، 11  ارستدراك على المعاجم العربية، ص2)

 .1  ارستدراك على المعاجم العربية، ص0)
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 ةيىدالمضروبة  دمل معيدار ار تجداج، سدماء فدي ذلد  النُُّطدق القَبَلزيىدة والمكانز 

ة، وخلل إلى القمل بأنده )ر ينبندي أن نقدف بالسدماع وارستادهاد يى مانز والزى 

عندددد النُُّطدددق التدددي  ددددد ا القددددماء، وأن عليندددا أن نفدددت  السدددبيي للصدددي  

والتراليدددب وارسدددتعمارت التدددي يبتكر دددا أصدددحاب الملكدددة اللنميدددة العربيدددة 

لجديدددة التددي السددليمة، مددن الاددعراء واألدبدداء والعلمدداء، ولددذل  للمعدداني ا

يحملمنهددا للكلمددات والصددي  القديمددة، مددا دامددم العالقددة بددين المعنددى الجديددد 

وأصله مقبملة هير متكلفة، وما دام لي ذلد  متسدقًا مدع األصدمل والضدمابط 

  4)العامة للنة .

التدددي وضدددعها  -وممدددا سدددبق يحدددق لندددا القدددمل بدددأن نُُطدددَق ار تجددداج 

المة اللندة ونقاةهدا، و دم  ددف لان الهدف منها الحفاا علدى سد -األقدممن 

لكددن أد  ذلدد  إلددى  رمددان اللنددة مددن  ددروة عظيمددة، لددذا  -دون شدد   -نبيددي 

رفددِ مجمددع اللنددة العربيددة بالقددا رة  ددذم النطددق، ورأى ضددرورة اتخدداذ 

المسدداةي الكفيلددة بإنهدداه اللنددة العربيددة وتطمير ددا، بحيددن تسدداير النهضددة 

ماد دا للتعبيدر عمدا يُْسدتحدث العلمية والفنية في جميع مظا ر دا، وتصدل  م

من المعاني واألفكار، فاتخذ المجمع عدة قرارات منهدا: تحريدر السدماع مدن 

قيدددمد الزمدددان والمكدددان، وارعتدددداد باأللفددداا المملددددة وتسدددميتُها باأللفددداا 

المأ مرة عن القددماء، وبنداء علدى ذلد  أدخلدم لجندة )المعجدم المسديط  فدي 

مددن األلفدداا المملىدددة أو المْحَد ددة، أو  متندده مددا دعددم الضددرورة إلددى إدخالدده

                                                           

 .202  ارستاهاد بالاعر في اللنة ص4)



 حممد موسي السعيد جبارة د/                                    هـ( منوذجًا 6341جهود احملدثني يف تنمية الثروة اللفظية  حممد حسن جبل )ت

 

 

 

- 775 - 

بدة، أو الدخيلدة، التدي أقر دا المجمدع، وارتضدا ا األدبداء فتحرلدم بهددا  المعرى

  4)ألسنتهم، وَجَرْت بها أقالمهم.

واألمددر نفسدده اتبعدده المجمددع فددي إخددراج )المعجددم الكبيددر  إذ رأى أن 

، بدي لهدا اللنة العربيدة ليسدم مقصدمرة علدى مدا جداء فدي المعجمدات و دد ا

مظدان  أخددرى يجددب تتبعهدا واألخددذ عنهددا، وفدي مقدددمتها لتددب األدب والعلددم، 

لمدا رأى أن مدن  ،ومدن الخطدأ أن يُدرفِ لفدن ألنده لدم يدرد فدي معجدم لندم   

الظلم أن نقف باللنة عند  دود معينة، فالمعجم الحددين ينبندي أن يعبدر عدن 

  2)عصمر اللنة جميعها، وأن يُْستاهد فيه بالقديم والحدين على السماء.

 املستدركات:

بندداء علددى مددا سددبق مددن تأصدديي نظددر  لمددا اسددتدرله علددى معجمددي: 

لاته، و ددي عندددم )لسددان العددرب، وتدداج العددرو   شددرع فددي عددره مسددتدر

 نمعان،  ما:

مستدرلات أصيلة أُخذت من نصمص عصر ار تجداج، وقدد بلندم نحدم  -4

 متة و ال ين.

ى بالمملىد، وقد بلنم  -2 مستدرلات خارجة عن نطاق ار تجاج والتي تُسمى

نحم سبعين، و ذا النمع من المستدرلات له يابع خاص  يتمثي في أنها 

ة اللندة الدذ  اسدتعملمم و دم يفسدرون ألفداا جميعًا ُمْلتَقََطةل من لالم أةم

                                                           

 .21، 22مجمع اللنة العربية ص   ينظر: المعجم المسيط،4)

م، دار الكتدب المصدرية، 4913/و، ي، 4  ينظر: المعجم الكبير، مجمع اللنة العربيدة 2)

 القا رة.
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اللنددة فددي معجددم )لسددان العددرب  هالبًددا، أو مددن لالمهددم فددي هيددرم مددن 

  4دواوين متن اللنة أ يانًا.)

 مناطات االستدراك:

تحددم  ددذا العنددمان أن  منايددات ارسددتدراك )تاددمي لددي الصددمر  رَ َلددذَ 

رات، والمعدداني، التعبيريددة للنددة: مددن التراليددب واأللفدداا، والصددي ، والعبددا

  2وارستعمارت .)

 )االستدراك( ما له وما عليه:

إلى أن  لتاب " ارستدراك "  ذا قدام بدراسدته  – نا  –تجدر اإلشارة 

 –في دراسة جاد ة، بذل فيهدا صدا بها ونقدم الدلتمر أ مد رنق السما لي، 

ا قددديمه -جهددًدا ماددكمًرا،  يددن تندداول لتددب ارسددتدراك  –ر مدده هللا تعددالى 

 بالتحليي والنقد. –و ديثها 

بدددأ بالثندداء علددى الكتدداب وفددي المبحددن الخدداص بكتدداب الدددلتمر جبددي 

،  دم  لاندم رين الدلتمر محممد الطنا ي لهومال زفه ومنهجيته، وأشار إلى تق

لددده بعدددد ذلددد  وقفددداتل معددده، فمافدددق وخدددالف، سدددماء فيمدددا تناولددده لتددداب " 

، أو جانب تطبي .ارستدراك " من جانب نظر     0)قي 

                                                           

 .19  ينظر: ارستدراك على المعاجم العربية، ص4)

 .12  ارستدراك على المعاجم العربية، ص2)

المعجمدات العربيدة، د.    ينظر: أصمل ارستدراك اللنم  دراسات في المسدتدرك علدى0)

 م.2334 ( 4122، 4وما بعد ا، ي 291أ مد رنق السما لي، ص
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،  – نددا  –ولعددي األجدددر باإلشددارة إليدده   ديثدده عددن الجانددب التطبيقددي 

وخالصة ما ذ ب إليه أن  لتاب " ارستدراك " يادتمي علدى مداةتين وا ندين 

مددن نددمعي المسددتدرلات اللفظيددة والمعنميددة، وأن  دراسددة  ددذم المسددتدرلات 

دد هددا هيددر حة، وعلددى بعضددها انخددر بأنأفضددْم إلددى الُحْكددم علددى بعضددها بالص 

 منقادة.

 أما ما ذكره من املستدركات الرثيثة من األلفاظ فهو:

أَ المرآةَ: عدالََج َصدَدأََ ا ليدزول، والمقصدمد: َدلََكدهُ بمسدحمق  -4 قملهم: َصدى

دددأُ  أ  أن   ددذم الصددينة مسددتعملة لمددا بالمسددحمق،  الَحَجددر؛ ليخددتلط الصى

ى: الس دددلب، وَوَرَد فدددي " تددداج العدددرو  حة  دددذا " مدددا ياي دددد صددد يُسدددم 

ةَةً: إزذا  ددْرآةَ ،َلَمنَددَع، وَصدددىأََ ا تَْصدددز ارسددتدراك، ففيدده: )يُقَددال: َصددَدأَ المز

دَي بزدهز ) َدأَ؛ لزيَْكتَحز َجاَل ا، أَ : أَنال َعْنَها الصى
، فهدم ممدا يسدتدرك علدى  4

  2اللسان دون التاج.)

ج انتبط الكالم: إذا استخرجه، ويايد صحة ارسدتدراك مدا َوَرَد فدي " تدا -2

ددددددماُب: اْنتَددددددبََط  العددددددرو  ": )وتَنَددددددبىَط الَكددددددالَم: اْسددددددتَْخَرُجْه... والصى

  1 )0الكالَم .)

 

                                                           

 )ص د أ . 4/039  تاج العرو  4)

 .034، 033، أصمل ارستدراك، ص90  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص2)

 )ن ب ي . 2/402  تاج العرو  0)

 .034ص، أصمل ارستدراك، 411  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص 1)
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 ومن املستدركات الرثيثة يف جانب املعنى:

اسددتدراك َوْصددف الادديء الجامددد أو المعنددى فيدده بأندده: لتدديم، أ : قليددي  -4

  4)ضتيي، أو متماس .

ارسدتدراك  ندا قدملهم: وذ ب الددلتمر السدما لي  إلدى أن  ممدا يقدم   صدحة 

تددالءم القددمم: اجتمعددما واتفقددما، وتددالءم الادديتان: إذا اجتمعددا واتصددال، 

  2فارجتماع وارتصال من لمانم الجممد والتماس .)

  0استعمال )لحم  في نزع اللحم من هير العظم، لالعصب في العقب.) -2

وعل ددق الدددلتمر السددما لي  علددى  ددذا ارسددتدراك بقملدده: )و ددذا مددن 

  1عميم الصحي  للخاص  .)الت

فهددذم المسددتدَرلات األربعددة عرضددها الدددلتمر السددما لي ورأى أنهددا 

تهما حى   2، و ما:)صحيحة،  م  أشار إلى ُمستدَرلين آخرين َرأى صز

 من قمل الراجز:اْنتََاَل، بمعنى: ارتفع وانقلع،  -4

ة  تَْنُاُصها فَتَْنتَازلْ   وُجرى

ُله فَتَْهتَبزلْ   من خالزع  يُْدرز

                                                           

 .201، 202  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص4)

 .034  ينظر: أصمل ارستدراك، ص2)

 .201، 201  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص0)

 .034  أصمل ارستدراك، ص1)

 .2 امل رقم:  044  ينظر: أصمل ارستدراك، ص2)
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  4.)رنمة مطاوعة للفعي: نََالَ صينة و ي 

الاىددْقفَة بمعنددى: السىددْلعَة، مددن قددمل ابددن األعرابددي: الَحْرصددةُ، والاىددْقفة،  -2

ة.) ْعلة، والسىْلعَة: الا جى والرى
2  

أما النوع الثاني وهو ما أفضـ  الدراسـة إىل احْلم ـم بأنـه  ـري      

 ُمْنقاد فمن األلفاظ:

م مكدان مدن الطىدْرق، أ : المكدان المتىَخدذ استدراك لفدن )َمْطدَرق  اْسد 

يريقًا، وقد استدرلها الدلتمر جبي من قمل األن ر : " وقد قََطْعُم الدىوى مع 

َطة    0)ولانم َمْطَرقَُهم قافلين من الَهبزير...". -أَباَدُ م هللا  -القَرامز

ْد لكن الدلتمر السما لي  خالفه في ذل ، وذ ب إلى أن  األن ر   لم يُد رز

، أ  : ُسْرعة المْاي)َمْطرق  من الطىْرق و مصينة اسم المكان، وإنما أراد 

 : بيد   ة، وأي د ما ذ ب إليه بقمل الزى أنهم لانما يُْسرعمن في  ذم الفالة خاص 

يىة، َلداَن السدالزُ  فزيَهدا يقدمُل  سز ين أنى الدىوى لُنَةل فارز ِز الدىواوز " وَوَجْدُت فزي بع

بزه بيدد  بأنده ينسدجم لصا ز ْع "، وعل ق على قمل الزى ْع أَْسرز ، أَ  أَْسرز : َدوى َدو 

  1وأصمل الفارسية.)

 

                                                           

ة َخابة يُثَقى 414  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص4) بالة الصاةد فدإزذا . والُجرى ي بها  ز

لها وترفعها. ْيد أَ ْقَلَتْه. وتَْنُاُصها: تَُحر  ب فيها الصى  نَاز

 .233، 499  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص2)

، وينظدر قدمل األن در  فدي: تهدذيب اللندة 232  ينظر: ارستدراك على المعداجم، ص0)

 )د و . 41/221

 .031، 030  ينظر: أصمل ارستدراك، ص1)
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 ومن املعاني:

ُجددَي: َخبَدَرمُ فعَددَرَف  -4 ، َ َجدَم الرى اسدتدراك )َ َجددَم  فدي معنددى: اْختبدر وَجدد ى

قَْدَرم في أْمر  ما، وذل  مدن قدمل األ ندف بدن قدي  لعلدي  بدن أبدي يالدب 

 عنه عند التحكيم ذالًرا أبا ممسدى رضدي هللا عنده: " إن دي قَدْد رضي هللا

  4َ َجْمُم الرجَي وَ لَْبُم أَْشُطَرم ".)

ُجددَي: إذا -بددالعين المهملددة  -و ددذا تحريددف عددن )َعَجددَم   ، يُقددال: َعَجْمددُم الرى

  2َخبَْرته.)

َي أو البَثْددرة، بمعنددى: فَ  –بالحدداء المهملددة  –اسددتدراله: فََضددَ   -2 تََحدده الددد م 

  0ليخرج قيحه.)

  1.)-بالخاء المعجمة  –تصحيف عن )فََضَ    –أيًضا  –و ذا 

وذ ب الدلتمر السما لي  إلى أن  بعدِ المسدتدرلات تقبدي المناقادة، 

  2)وذلر منها:

 استدراك األَْليَ : فيمن ر يبرح بيته من الرجال. 

                                                           

 .221، 221  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص4)

 .032  ينظر: أصمل ارستدراك، ص2)

 .403  ينظر: ارستدراك على المعاجم، ص0)

 .030، 032  ينظر: أصمل ارستدراك، ص1)

 .031  ينظر: أصمل ارستدراك، ص2)
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فىدددد   يء، فهدددم اسدددم مفعدددمل بمعندددى: تعظددديم جدددرم الاددد –َلُمعَظىدددم  –المرى

دا فدي اللسدان: ُرف زداستدراك قاةم على التخصيل مع َسْهم  عم   َد ا َوَرَد نصًّ

ز  : ُسم  ْرفَد العُظىامةُ تَتَعَظىم بها المرأَة، أ : تَُكب زر وتُعَظ دم مَ ظ ز َد وعُ فاُلنل ، والمز

 بها َجَسَد ا.

لمدا يقدمل  –استدراله )َمبَاَءة  في معندي: بيدم الن حدي فدي الجبدي، و دذا  

د اللفددن فددي معنددى المنددزل  –لسددما لي ا ر  مددن تخصدديل العددام ،  يددن و 

ا.  عامًّ

):-أيًضا – ومن املآخذ
6

) 

اسددتدراك صددينة المبالنددة )َربىدداء  التددي لددم يددنل  عليهددا معجمددا " لسددان  

العرب " و" تاج العرو  " مع وجمد المعنى في  قي المدادة، والددافع 

ْلددَر يتمثددي فددي ارنطددالق مددن ف إلددى  ددذا ارسددتدراك كددرة تُلددزم المعجمددي  ذز

، مددع أن  جميددع ارسددتعمارت القياسددية التددي تتفددرع عددن الجددذر الما ددد

 المتقدمين لانما يترلمن الن ل  على القياسي  للعلم به، وإيثاًرا لإليجان.

أمددا اسددتدراك )َمبَدداءة  لمعنددى: بيددم النحددي فددي الجبددي، مددع ورود ددا فددي  

ا، فه ك أن  المعجمات للمنزل، أو البيم عامًّ م مدن بداب افتدراه المسدتدرز

المعجمي  ُملزم بتطبيق المعنى العام  على لي  ما يمكدن أْن يُضداف إليده أو 

 يتحمله، و ذا من التخصيل دون داع.

                                                           

 .044، 043  ينظر: أصمل ارستدراك، ص4)
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 خالصة القول:

لخ ل الدلتمر السما لي  رأيه في لتاب " ارستدراك على المعاجم " 

ُمْسدتدرلاته صدحي ،  بقمله: )ومما لافم عنه دراسدة الكتداب أن  لثيدًرا مدن

وبعضددها هلددطل مبنددي  علددى تحريددف أو تصددحيف، ولددان يحسددن أْن يتسددل   

ك بالحددذر الاددديد وار تيدداي واألندداة،  تددى ر يضدديف إلددى اللنددة مددا  المسددتدرز

لي  منها، وبعِ المستدرلات قاةم على خدالف فدي عبدارة التفسدير مدع أن  

ا اْسددتُدرك علددى تدداج المعنددى وا دددل، وبعضددها بابدده تخصدديل العددام ، وبعضدده

  4العرو  مع نص ه عليه، ولان  ق ه أر يُستدرك إر على اللسان .)

تنل  على  -المدونة في دراسة جاد ة  -و ذم المقملة أو  ذم الاهادة 

أن لثيًرا من مستدرلات الدلتمر جبي صحي ، و ذا يعضد ما يرمي إليه  ذا 

ارسدتدراك  و دم مجدال المطلدب مدن اإلشدارة إلدى جهدمد الددلتمر جبدي فدي )

 تطبيقي  للحفاا على الثروة اللفظية وتنميتها.

 

                                                           

.044  أصمل ارستدراك، ص4)
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 استحداث ألفاظ جديدة

ما الدلتمر جبي األلفاا التي استحد ها إلى أن   – نا  -تجدر اإلشارة 

 ، ولما تاير إلى ذل  بعِ 4 ي إر مجرد اقتراح، لما نل   م على ذل )

  0جعلها من باب اربتكار.)المماين  ، لكنه في أ د 2عباراته،)

فقد ورد في لتابه: )علم  ،الدلتمر جبي هااقتر أما عن األلفاا التي 

ر بأ  به من األسماء الجديدة لبعِ المسميات الحديثة،  ارشتقاق  عددل 

ى) لخمسة اْسًما،  ين اقترح  ال ين وعارين ُمَسمًّ
قمل بأن  ، ويمكننا ال1

في  ذا  ولان يعتمد  ،2و ال ين اسًما)  مانيةاألسماء المقتر ة بلنم 

فيه على  عدا ممين وا د فقط فاعتمد ارستحداث على ارشتقاق، ما

 ، وتفصيي ذل  على النحم التالي: 2)النقي

                                                           

 .423، 419ينظر: علم ارشتقاق، ص  4)

 يدن يقدمل:  41،  يدن  قدال: )لدأْن نأخدذ مدن... ، ص40  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

 يقمل: )لأن نصمغ...  21، 22)لما قد يسمى... ، ص

 .23  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

ى الما ددد، لمددا فددي: 1)   فقددد لددان يقتددرح أ يانًددا اْسددمين مددن جددذرين مختلفددين للُمَسددم 

ينَدددار، للسدددخان الكهربدددي. ينظدددر: علدددم ارشدددتقاق، صال َضددداف، والمز ، 423، 400ر ز

229. 

ى الما د اْسمين من جذر وا د، وارختالف  ينتذ يكمن فدي 2)   لان يقترح أ يانًا للمسمى

ددر رقددم  دداتف محددد  .  يىددة: للهدداتف الددذ  يُْظهز ، أو الَمْرقَمز ددي  الصددينة، لمددا فددي: الَمْرقَمز

 .21اق، صينظر: علم ارشتق

ددر علددى المليدداردير. ينظددر: علددم ارشددتقاق، 2)   ذلدد  عندددما اقتددرح إيددالق اسددم: المقَْنطز

 .21ص
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 أواًل: استثداث اسم واحد للُمَسمَّى الواحد:

لدلتمر جبي، وبلنم  ذم و ذا النمع  م النالب فيما استحد ه ا

عار اْسًما عن يريق ارشتقاق،  ها أربعةار اْسًما، منسة عخماألسماء 

 واْسمل وا د فقط عن يريق النىْقي.

 م: اسنيحدثه عن طريق االشنيق:ق: -أ

بَة، واقتراح  ذا ارسم جاء في معره بيان ما  الَحسىابَة: -4 لآللة الحاسز

  ولم 4من استحداث لفن لمعنى جديد،) الجزةي   تيحه ارشتقاق الدرلي  يُ 

ة اقتراح  ذا ارسم دون هيرم، ولعي السبب يرجع إلى يمض  عل  

، و ي: الحسابوضمح العالقة المعنمية بي  .ن المأْخذ والماتق 

الدلتمر جبي مسبمق في اقتراح  ذا ارسم، فهم من األلفاا لكن يمكن القمل بأن  

المتداولة على ألسنة لثير من النا ، ولان يمكن القمل بأنه عرضه على 

نه دور ارشتقاق الدرلي  الجزةي في استحداث األلفاا، ر على أ أسا  إ بات

بين ألفاا سابقة عليه ور قة له استحد ها  صا ب ارقتراح، لكن وجمدم

 الدلتمر جبي  م ما دعانا إلى سردم  نا على  ذا النحم والتعليق عليه.

ْن تخصصه العمي بالحاسمب) :حمسبي  ال -2 للتعبير بها عم 
 ، و ذا ارسم 2

.  لسابقه من  ين وضمح العالقة بين المأخذ والماتق 

                                                           

 .21، 22  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)
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و ذا ارسم َوَرَد َعَرًضا في  نايا لالمه و م بصدد  األخيمرت: األفالم، -0

ْعراه، لما يَُسمىى: الفيديم،  اقتراح اْسم  لما يُعرف بالفيديم،  ين قال: )والمز

  ين إن  وايفته  ي عره المسجىالت من أخيمرت " أفالم " وهير ا

، ولعله أخذم من الَخيَال، و م: َخَابة َعلَْيَها  زيَابل ُسمدل تُْنصب  4فحسب )

، والَخيَال  لزلطىْيرز َواْلبََهاةزمز َعلَى اْلَمْزُروَعاتز لزتَُظنىهُ إزنسانًا َوَر تَْسقَُط فزيهز

ْن ُصمَرة ، والَخيال: ل ي شيء والَخيَالة: َما تََابىه لََ  فزي اليَقَظة والُحلُم مز

: ُصمَرةُ  ، ولذل  َخيَال اإلنسان في المرآة، وَخيَاله فزي اْلَمنَامز ي ز ترام لالظ ز

  2تزْمثاله.)

ر ُصمر المتحد ين) -1 الطىيُّمف: الهاتف الذ  يُْظهز
ولم يذلر مأخذم، لكن   ،0

 ،  ين إن صمر األشياء 1بأنه أخذم من الطىْيف بمعنى: الخيال) يمكن القمل

 م  ما يأتي به  ذا النمع من الهماتف ويميزم، و ذم البعيدة  ي من أ

 الصمر تابه األيياف.

                                                           

 .400  علم ارشتقاق، ص4)

، 1/4294، الصحاح، تاج اللنة وصحاح العربيدة، للجدم ر  032/ 1  ينظر: العين 2)

م، دار العلدم للماليدين، بيدروت، لبندان، 4993، 1أ مد عبدد النفدمر عطدار، ي تحقيق

 )خ   ل . 2/4031لسان العرب 

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

  وذل  بناء علدى مدا َوَرَد فدي مدمين آخدر مدن تسدمية التليفزيدمن: بالمطيداف. ينظدر: 1)

 .229، 41علم ارشتقاق، ص
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فَاَرة: لما تُنَط ى به الس لعةُ عند شراةها) -2  ، ولعله أخذم من معنى: 4النز

فَاَرة: و ي ر تْ طية أو السى نْ التى  الذ  يُقَصُد به الحمايةُ وما إليها، لما في النز

ْقنَعة  ْرقَةل تَُكمُن ُدوَن المز َن الدُّْ ن.)خز َماَر مز تَُمق زي بزَها المرأَة الخز
2  

النَفَر: لما يُنَط ي الذىَ َب، وذل  في قملنا: إن  الذىَ َب َهفََرمُ يمل استعماله،  -2

  0أ : َهاىام فأذ َب بريقه.)

ْل  الَكْهُرباء على الحاةط )الكلب  ، أخذًا من " َلتْب القزْربَة  -1 الُكتْبَة: ُمثَب زم سز

ى: خياية  افات الجلد بعضها على بعِ ليصير قزْربة، فَُكي  منهما " بمعن

نْمعل من اإللصاق أو التىثْبيم، ففي القزْربة إلصاق  افات الجلد بعضها ببعِ 

في الُكتْبَة إلصاق سل  ، وليصير لالكي  فيصب  قربة بماسطة الخياية

  1، أ : تثبيته على الحاةط.)الكهرباء

  2).ن؛ ألن المليمن ألف ألفأْلَفَة: المليمالمَ  -1

بالضرورة  –يدل  على َمْن يمل  انرف فإنه ر يدل   إذا لان لفن )المأْلَفَة  :وأقول

 على َمْن يمل  أْلَف أْلف  )المليمن . –

                                                           

 .24  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

)غ ف ر ، المعجدم ارشدتقاقي الماصدي  0211/ 2  ينظر: لسان العرب، ربن منظمر 2)

م، مكتبدة 2343، 4)هفدر ، ي 0/4291أللفاا القرآن الكدريم، د. محمدد  سدن جبدي 

 انداب، القا رة.

 .24  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

 .41، 40  ينظر: علم ارشتقاق، ص1)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)
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ْامار) -9 ْبَسَطة: آلة الس ز ولعله أخذم من البَْسط بمعنى: تفلط  الايء  ، 4المز

َسط الايَء: نََاَرمُ، وأَره بَسايل وانفراشه أو اتساعه، لما في قملهم: ب

(. ِز ُِ القَْب يطةل: ُمْنبَسطة مستميَة، والبَْسُط: نَقزي   2وبَسز

اجالمَ  -43 ْبر الس اةي) :جى  ، ولعله أخذم من قملهم: َمجى الاراَب 0قلم الحز

: َرمام ً وَمجى بزهز ا ه َمج  ن فزيهز يَُمجُّ يُق الىذز  تَمُ  .والايَء مز هُ والُمَجاَجةُ: الر ز جُّ

: لُعابُه. وُمجاُج فمز  : ُعصاَرتُه. وُمجاُج الَجرادز ْن فزيَ . وُمجاجةُ الايءز مز

مز) يرز ْن َعصز نَبز: َما ساَل مز يقُها. وُمجاُج اْلعز : رز يَةز اْلَجارز
 ؛ لذا ذ ب الدلتمر 1

قيق مما  جبي إلى أن المعنى المحمر   للترليب  م: )اندفاع الماةع أو الرى

عه ولثرته .) ه بسالسةمُّ ضُ يَ  بسبب تجم 
2  

قَةالمُ  -44 ز البنطلمن، أخذًا من السىاق؛ ألنه َمْلبَ ل يتميز بأنه يكسم  :َسم 

  2.)الساقين بطملهما متميزتين

َ  صمتُهُ:  -42 ْنَدى: بدرً من ميكروفمن وُمَكب زر صمت، أخذًا من: نَدز المز

  1بَعَُد َمْذَ بُه.)

                                                           

 .21ر: علم ارشتقاق، ص  ينظ4)

 424/ 4)ب   ي ، المعجدددم ارشدددتقاقي الماصدددي  212/ 4  ينظدددر: لسدددان العدددرب 2)

 )بسط .

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

 )م ج ج . 1401، 1402/ 2  ينظر: لسان العرب 1)

 )مجج . 2304/ 1  المعجم ارشتقاقي الماصي 2)

 .21، 23،24  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

 .229، 21ر: علم ارشتقاق، ص  ينظ1)
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ْنفاق: مترو األنفاق) -40 ن النىفَق، و م: َسَربل فزي ولعله أخذم م ، 4المز

ع  آَخر،  عل يَُرق زقُهُ اْليَْربُمعُ  :النُّفقةُ والنافزقاءواألَره ُمْاتَق  إزلَى َمْمضز َمْمضز

عاء َضَرَب النافزقاء برأْسه فََخَرَج.) ْن قزبَيز القاصز ْن ُجحرم، فَإزذَا أُتزَي مز مز
2  

َرب  في باين األره، ومن المعلمم أن   ذا النمع من القطارات يسير في سَ 

ة.  يَُصنَع له خاص 

تْنََسة: انلة التي يُْستَأْنَُ  بها وجمد صا ب المنزل فيه، و ي  -41 المز

التي تسم ى: إنترلم.)
0  

 ما استثدثه عن طريق النَّق ل: -ب

 اقترح الدلتمر جبي اسًما وا ًدا فقط عن يريق النقي، و م:

ر المُ    1ير.)لمعنى: المليارد -بضم الميم –قَْنطز

لهذا ارستحداث َوْجًها،  ين النره منه الدرلة على لثرة ما  ولعي  

ُر  ذا الميمل   :  ( 121)ت من األممال، يايد ذل  قمل ابن سيدمقَْنطز

  2).)َوقَْنَطر الرجُي: َملََ  َماًر َلثزيًرا، لأَنه يُمَنُن بالقزْنطار 

                                                           

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 )ن ف ق . 1231/ 2  ينظر: لسان العرب 2)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص1)

)ق ن ي ر ، تحقيدق د. عبدد الحميددد  224/ 2  المحكدم والمحديط األعظدم، ربدن سديدم 2)

الكتب العلمية، بيدروت، لبندان. وينظدر: لسدان  م، دار2333 ( 4124، 4 نداو ، ي

 )ق ن ي ر . 0120/ 2العرب 
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 حد:ثانًيا: استثداث أكثر ِمَن اْسٍم للُمَسمَّى الوا

ياتيات لهذا النمع مى المسَ  بل  عددُ وقد  ، وجاءت على عارة ُمَسمى

  ال ة أقسام:

 :ٍر واحدُمَسمَّي:ت هل: اْسم:ن من جْذ -أ

الصينة فقط، وقد َوَرَد من ذل   وفي  ذم الحالة يكمن ارختالف في

يات، و ي:تسل ا نا عار اْسًما  ة ُمَسمى

ي بالقطار المعلي : رز يفْ لز الت ز  -4 ق، أو العربات المعلقة، أو عربات )ُسم 

 ن،  ما:يْ مَ اقترح له اسْ الكابي  

ْطفَار: لكنه لم يُ أو َيفىار،   ما، ولعله أخذ  4)  المأخذ ور عل ة التسميةض  مَ مز

 في ارتفاع   و م: الطىْفرمن 
نساُن  اةطً  ،َو ْبةل  ،بُهيَثز  :أَ  ا،لما يَْطفزُر اإلز

  2.)لى ما وراءمَو َبَه إز  :َيفََر الحاةطَ يقال: 

 ن،  ما:يْ مَ اقترح لها اسْ  سيارة األجرة: -2

  ، ولعله أخذ ما0المأخذ ور عل ة التسمية) ْذلرولم يَ  :َمأُْجمرة وأأَجمرة، 

، األُْجَرة بمعنى: الكراءاألَْجر بمعنى: الجزاء على العمي، أو  من

  1.)واألُْجَرة، واإلجارة، واألُجارة: ما أعطيَم من أْجر

                                                           
 .229  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)
 )ي ف ر . 1/2219، لسان العرب 9/422، المحكم 1/141  ينظر: العين 2)
 .229  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)
 ج ر .)أ  02، 4/04، لسان العرب 112، 1/111، المحكم 2/410  ينظر: العين 1)
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 ه اْسَمْين،  ما:اقترح ل: الفيديم -0

ه  ْعَراه) وأالعَارز : وا د  م اقتصر على اسم ، وفي ممين آخر 4المز

ْعراه، وعلي التسمية بأن وايفته  ي عَ  جىالت من سَ المُ  هُ رْ المز

  2)مرت )أفالم  وهير ا فحسب.يُ خْ أَ 

 المليمنير: وارسمان اللذان اقتر هما  ما: -1

  0.)أْلُف أْلف   :المليمنوعل ي ذل  بأن  : الَمأْلَفَان، أو الَمأْلَفاني  

وأقمل: صحي  إن  المأْلَفَان، والمأْلَفاني  يايران إلى َمْن يمل  انرف، لكن 

ر يايران بالضرورة إلى من يَْمل  أْلَف أْلف  فما فمقها، لما ياير لفن 

 المليمنير إلى َمْن يمل  المليمن أو الماليين.

 ف محد  : اقترح له اْسَمْين،  ما:الهاتف الذ  يظهر رقم  ات -2

، أو المَ  ي  يىةالَمْرقَمز ، ولم يذلر المأخذ أو عل ة -بفت  الميم األولى فيهما – ْرقَمز

قْ  1)التسمية ْقُم  بمعنى: م، ولعله أخذ ما من الرى الكتابة والَختْم. والرى

: الذ  في ق ماةمه ُخُطمُي والتىرقيُم: تَْعجيُم الكتاب. والَمْرقُمُم من الدىواب 

(.   2َليىات 

                                                           

 .24  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .400  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

 .21  ينظر: علم ارشتقاق، ص1)

 )ر ق م . 4139/ 0  ينظر: لسان العرب 2)
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الَهنَةُ اإلسفنجية الليفية التي تمضع على أيراف األ ذية والحقاةب  -2

 ، ذلر لها اْسَمْين،  ما:واألردية، بديالً ل ربطة واألنرار

َب، الذ  يُعَب زُر عن تعل ق شيء  النىُامبَة، والن زَاابَة، وذل  أخذًا من الفعي: نَاز

 ، لما يقال: أْنَاَب البان   4الن بسهملة)بأ ناء شيء بحين ر ينفص

بَالة ْيُد في الحز َب الصى ، أ : َعلزَق فيها، فالهنة مخالبه في األخيذة، ونَاز

المذلمرة تُمس  جمانب هطاء الحذاء والحقيبة وأيراف المعطف 

بعضها إلى بعِ إمساًلا قميًّا،  ين تتداخي الزواةد الاملية لكي  من 

د. و ذا جانبيها في أ ناء ال جانب المقابي؛ فال يتسي ب منه إر بجهد متعم 

يابه نامب مخالب البان   في األخيذة؛ فال تستطيع اإلفالت منها، 

ُِ أيرافه في أ ناء  بَالة،  ين تَْعلق بع ْيد في الحز ولذل  نامب الصى

بَالة، فتنعقد عليه تل  الحبال ور تُْفلته، وبناء على ذل  فالتاابه بين  الحز

ام  و قيقة معنى الفزْعي المأخذ بال ل هاية ارس م المْقتََرح )بمايفة ُمَسمى

ة.) القم 
2  

 مَّي:ت هل: اْسم:ن من جْذرين خمنيلف :ُمَس -ب

يان ا نان،  ما:  وعلى  ذا القسم َوَرَد ُمَسمى

،  ين اقترح له اْسَمْين،  ما: -4 ان الكهربي   السىخى

                                                           

 .400، 23  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .423، 419  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)
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ضاف: و ذا ارسم اقتر ه  للقضيب المعدني  أو األنبمب  - لما قال –الر ز

الكهربي  الذ  تُْحميه الكهرباء، فيُنمر في الماء ونحمم، فيسخنه 

ْضف:  ويمصله إلى درجة النليان في لحظات، وذل  أخذًا من الرى

الحجارة التي تُحمى بالنار أو الام ،  م  تُْسقط في اللبن ليَْسخن أو 

ْضفَة الممصمفة  ، والابه بين الماتق  بمايفة مُ 4يَْنلي) ام وبين الرى َسمى

ة، فكال ما: شْيءل صلب، ويُْحَمى جيًدا، ويُْنَمر في  وعملها بال  القم 

  2الماةع ماًء أو لبنًا أو ما إلى ذل ، فيُسخن الماةع أو ينليه.)

ان الكهربي   ينَار: و ذا ارسم اقتر ه للسىخى الذ  يُْنَمر في الماء  -لذل   –المز

، أخذًا من: أوَهَر الماَء واللبَن: أْ مام بإلقاء  جر ونحمم فيسخنه

  0ُمْحًمى فيه.)

 مفتاح الكهرباء، وقد اقترح له اْسَمْين،  ما: -2

ْاعَي: مفتاح الكهرباء، أخذًا من الا علة التي  ي لهب النار.)   1المز

ْقبَ : مفتاح الكهرباء، أخذًا من القَبَ  بمعنى: الجذوة.)   2المز

 : أكثر من اْسَمْين من جْذَرْين خمنيلف :ُمَسمَّي:ت هل -ج

                                                           

 .400  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .423  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

 .229  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)

 .41  ينظر: علم ارشتقاق، ص1)

 .41  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)
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يَْين ا ْنَْين، لكي  وا د منهما  ذا القسم َوَردْت ستة أسماء لم وعلى َسمى

  ال ة أسماء، جاءت على النحم التالي:

التليفزيمن: وقد اْقتََرَح له  ال ة أسماء، أ د ا من جذر، وانخران من  -4

 جذر آخر، و ي:

ْطيَاف:        ن الطىْيف بمعنى: الخيال،  ين إن صمر األشياء أخذًا مالمز

البعيدة  ي أ م  ما يأتي به التليفزيمن ويميزم، و ي تابه األيياف، وذلر 

بالنسبة لمعنى المأخذ  –أيًضا  –أن   ذم الكلمة الجديدة معنا ا جديد 

، ولكنه مع ذل  مناسب له ر مما ي، فاأليياف من  باب الصمر التي العربي 

لتليفزيمن في لمن لي  منهما خيارً ر  قيقة له تُمَس  باليد، وأن  يعرضها ا

ُلالًّ منهما صمرة لاخل أو  يمان أو شيء، لما أن  ُلالًّ منهما عابر هير 

 ابم، لكن الط يف في معنام العربي  القديم أخفى في ذاته؛ فقد يُعَد  ُخطمر 

ي خيارً فإنه ر تتميز فيه ذلر المحبمبة على القلب يْيفًا، لما أنه  تى لم تمث  

المالم  بهذا المضمح والتىَحدُّد اللذين تبدو بهما الصمر في ذل  الجهان، 

  4)فهما هير متما لين.

لما  م  – ، و ذا ارسمان 2َمَصاَرة أو َمْصَمَرة: أخذًا من الصُّمرة)        

سابق من جذر وا د، و م يختلف عن الجذر الذ  أُخذ منه ارسم ال -واض 

 ياف .طْ )المز 

 و ي:ترجع إلى  ال ة جذور،  ،أسماء له أربعة الفال : وقد اْقتََرحَ  -2

                                                           

 .229، 41  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .229  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)
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بمعنى: هطاء العين؛ نظًرا  –بسكمن الراء  –َيْرفزيىة: أخذًا من الطىْرف       

رسالة " صفة يُْستننى بها عن الممصمف: " - نا –و م لسرعة ارتدادم، 

  4َيْرفزيىة.)

صفة  -لذل   -ة: أخذًا من لفظة: انن، و ما  نا ُمَانىاة، أو آنزيى 

  2يستننى بها عن الممصمف: " رسالة " ُمَانىاة، أو " رسالة " آنزيىة.)

ْبَرقة العراةِ: ولم يذلر مأخذ  ذا ارسم ، ولعله أخذم من  0)مز

، ويال ن أن ارسم المقترح  نا َوَرَد ُمَرلىبًا، و ذم  ي المرة الم يدة البرق

 ي اقترح فيها اْسًما ُمَرلىبًا.الت

 تعقيب:

استحداث األلفاا أْمرل له َخَطُرم وقيمتُه، وإذا ُلن ا نعيل في عصر 

العمي الماسسي؛ ألنه األلثر أمانًا من العثار، فأقترح َعْرَه ما يُْستحدث 

من األلفاا على مجامعنا الممقرة،  ين تقمم بدراسته، وبيان القمل الفصي 

، وما رفضته فهم مرفمهل هير باأنه، فما أج انته المجامع فهم ُمجانل

، ولعي  ذا ارقتراح يجد صدام باأن ما اقتر ه الدلتمر جبي، فيجد  مقبمل 

َمْن يعرضه على مجمع اللنة العربية بالقا رة، ليُْقبي ما يمكن قبمله منه، 

ذا ويُرفِ ما ر يكمن له َوْجهل من القبمل عند أعضاء المجمع األجالء، وبه

يأخذ ما يُقبي من  ذم األلفاا سبيله إلى ارنتاار بين النا  على أسا  

                                                           

 .21، 24  ينظر: علم ارشتقاق، ص4)

 .229، 21، 24  ينظر: علم ارشتقاق، ص2)

.229  ينظر: علم ارشتقاق، ص0)
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متين، إذ يكمن قد  ان شهادةً من ألبر  يتة لنمية في مصر، بي في العالم 

 العربي أجمع.
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 اخلامتة

بعد  ذم الجملة مع جهمد الدلتمر محمد  سن جبي فدي تنميدة الثدروة 

ًجدا لجهدمد المْحدَد ين فدي  دذا المجدال، اللفظية للنة العربية، باعتدداد ا نممذ

 من النتاةج والتمصي ات، منها: يمكننا تسجيي عدد

أن  َوْفددَرة الثددروة اللفظيددة أل   لنددة دليددي  يميتهددا وبقاةهددا، وعامددي مددن  -

 عمامي استمرار ا في أداء رسالتها المنمية بها.

عددن  الثددروة اللفظيددة عبددارة عددن األلفدداا التددي تمتلكهددا اللنددة للتعبيددر -

المحسمسات والمعنميات الممجمدة بالفعي، وإمكانيدة ارسدتفادة مدن 

ا يُستجد  في واقع الحياة بالمسداةي الكفيلدة   ذم الثروة في التعبير عمى

 بتحقيق  ذا النره، مما يجعي اللنةَ قادرةً على ممالبة العصر.

 لي لفن من ألفاا العربية يددخي ضدمن  روتهدا اللفظيدة دخدمرً مباشدًرا، -

خالفًددا لمددن يددرى إخددراج الحددروف واألدوات، والضددماةر، وأسددماء 

 اإلشارة ..ال  من  ذا المجال.

قددادرة  –قددديًما  –نالددم اللنددة العربيددة تمتلدد  الميددزات التددي جعلتهددا مددا  -

 .على استيعاب ما َجد  في  ياة العرب

دة للبعدد عدن  - استحداث األلفاا لي  ترفًدا، بدي تددعم إليهدا الحاجدة الملح 

تبعيدة الفكريددة والدذوبان فددي شخصدية انخددر، لمدا يفرضدده اللحدداق ال

برلب العصدر الدذ  نعياده، و دم إ بداتل لمقددرة اللندة العربيدة علدى 
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ممالبددة العصددر، وشددهادةل علددى عدددم عجز ددا عددن المفدداء بحاجددات 

 أ لها.

لددان للدددلتمر جبددي جهدددل بددارنل فددي الدددعمة إلددى تنميددة الثددروة اللفظيددة،  -

فدي  -ْستجد  في واقع الحيداة، واسدتحداث األلفداا ووضع أسماء لما يُ 

  م أ م ما يعين اللنة على أداء وايفتها. -رأيه 

 ضددمر الصددمرة الذ نيددة ووضددم ها لدده أ ميددة لبيددرة فددي اسددتحداث  -

األلفاا، فهم يكاد يكمن السند األساسي  على اسدتحداث مفدردات مدن 

 نف  الجذر المعَب زر عن الصمرة.

الجديددة للمعداني الجديددة َ دق  للعدرب السدليقيين، ومتداحل َوْضُع األلفاا  -

للددددذين يأخددددذون اللنددددة دراسددددة وصددددناعة إذا تمكنددددما فيهددددا تمكُّددددن 

 السليقيين.

يدددرى الددددلتمر جبدددي أن  منادددأ مفدددردات اللندددة العربيدددة المدددذلمرة فدددي  -

معاجمها تتمنع على  مانية روافد، مع تفاوت في إسهاماتها، و ذم 

، الروافددددد  ددددي: ارشدددد ، وارشددددتقاق اللفظددددي  تقاق الدددددرلي  الجزةددددي 

واررتجددددال، والمضددددع بالمجددددان، والمضددددع بتمسدددديع الخدددداص  أو 

 تخصيل العام ، والنحم، والتعريب وما إليه، واإلبدال والقلب.

 ارشتقاق أ م وسيلة رستحداث األلفاا لما يُْستحدث من المعاني. -

المعداجم يكدمن بمراجعدة  يرى الدلتمر جبي أن  الطريق لالستدراك علدى -
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دواوين النتاج اللنم  الرفيعدة المسدتمى، فدي الادعر والنثدر وسداةر 

المالفات التي أخرجم للندا  بعدد نطدق ار تجداج؛ رلتقداي مدا فيهدا 

 من الجديد.

النُُّطَق التي جعلهدا القددماء معدايير لال تجداج اللندم  لاندم لهدا فماةدد،  -

 لما شابتها بعِ الاماةب.

ر تجاج علدى نتداج الحقبدة التدي َ ددىُدو ا، يعندي الحكدم بإيقداف إيقاف ا -

عند الحد  الذ  وصلم إليه في تل   –في متنها ودرلتها  –نمم  اللنة 

الحقبدة، وذلد  شدديء يضداد يبيعددة اللندة، التدي تجددار  تجددد الحيدداة 

 مجاراة  تمية.

ميدة، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معيدار الفصدا ة أو السدالمة اللن -

بحيددن ر يُْحكددم علددى لددي جديددد فددي اللنددة بأندده ُمَملىدددل بمعنددى أندده خطددأ 

 مرفمه.

ددْن  َددمى دعددا إلددى فددت  بدداب ارستاددهاد، فددال ينبنددي أن نقددف بالسددماع  - ومز

 وارستاهاد عند النُُّطق التي  دد ا القدماء.

اقتددرح الدددلتمر جبددي عدددًدا ر بددأ  بدده مددن األسددماء الجديدددة لددبعِ  -

وعاددرين  الحديثددة،  يددن اقتددرح  ال ددين اْسددًما، لخمسددةالمسددميات 

، ويمكننا القمل بأن األسدماء المقتر دة بلندم  مانيدة و ال دين ُمَسمًّى
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 ، ولددان يعتمددد فدي  ددذا ارسددتحداث علدى ارشددتقاق، مددا عدددا 4اسدًما)

  2ممين وا د فقط فاعتمد فيه على النقي)

ه مسدبمق فدي وا دد بعد عره  ذم األسماء التي استحد ها تبين لنا أن -

 منها فقط، و م: الحسىابة، لآللة الحاسبة.

األسدماء التدي اقتر هددا جداءت جميهدا مفددردة مدا عددا اسددًما وا دًدا فقددط  -

ْبَرقَة العراةِ.  جاء مرلبًا، و م: مز

ى الما د، إما من جذر وا د  –أ يانًا  –لان يقترح  - ألثر من اسم للمَسمى

 وإما من جذرين مختلفين.

لىدة تسدميته لدثالث وعادرين اْسدًما، ولدم ذَلَ  - َر مأخذ ارسدم المقتدرح أو عز

 يذلر شيتًا من ذل  لخمسة عار اْسًما.
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 :التوصيات

وصي البا ثين واإلعالميين بالعمدي علدى نادر تلد  األسدماء التدي أُ  -

 مجامع اللنمية لي ر تممت أو تند ر.يستحد ها اللنميمن، وال

ت فددي مجددال تنميددة الثددروة و يتددا اً فددراددراسددة جهددمد المحددد ين أ -

اللفظية، للمقمف على إسهامهم في  ذا الاأن، والعمي على نار مدا 

 يمكن قبمله منه.

دة؛ لمدا  - دراسة جهدمد الددلتمر جبدي فدي ميددان الددر  اللندم  عام 

د ة وأصالة.  فيها من جز
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 فهرس املصادر واملراجع

 سددن جبددي، ي، دار الفكددر ار تجدداج بالاددعر الماقددع ودرلتدده، د. محمددد 

 العربي، القا رة.

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنماع العلمم، ربدن األلفداني، تحقيدق  -

 عبد المنعم محمد عمر ، ي، دار الفكر العربي، القا رة.

ارستدراك على المعاجم العربية في ضمء متتين من المسدتدرلات الجديددة  -

د. محمددد  سددن جبددي، ي، دار الفكددر علددى لسددان العددرب وتدداج العددرو ، 

 العربي، القا رة.

ارقتددراح فددي علددم أصددمل النحددم، للسدديميي، تحقيددق د. محمددمد سددليمان  -

 م.2332 ( 4122ياقمت، ي، دار المعرفة الجامعية، 

 تعليي األسماء، د. محمد  سن جبي، ي، الترلي، ينطا. -

 د( 4121، 4اد، يالثروة اللفظيدة فدي اللندة العربيدة ، د. محمدد أ مدد  مد -

 م، دار النار الدولي، الرياه، المملكة العربية السعمدية.2331

الثروة اللفظية وسبي تنميتها، د. عيد محمد الطيب، الناشر: مكتبة الرشد،  -

 م.2332 ( 4122بالرياه، المملكة العربية السعمدية 

م، دار 4993، 2الحروف، ألبي نصر الفارابي، تحقيق/ محسن مهدد ، ي -

لمادددرا
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 ق، بيروت.

ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البنداد ، تحقيدق وشدرح  خزانة األدب -

الناشددر مكتبددة  –م 4991 - دد( 4141، 1عبددد السددالم محمددد  ددارون، ي

 الخانجي، القا رة.

م، دار العلددم 2331، 42دراسددات فددي فقدده اللنددة، د. صددبحي الصددال  ، ي -

 للماليين، بيروت، لبنان.

مدام الادافعي، تحقيدق أ مدد محمدد شدالر، دار الكتدب العلميدة، الرسالة، اإل -

 بيروت، لبنان.

الصحاح، تاج اللنة وصحاح العربية، للجم ر ، تحقيق أ مد عبد النفدمر  -

 م، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان.4993، 1عطار، ي

ضددحى اإلسددالم، أ مددد أمددين، الهيتددة المصددرية العامددة للكتدداب، مهرجددان  -

 م.4991للجميع، مكتبة األسرة  القراءة

 د( 4121، 4علم ارشتقاق نظريًّا وتطبيقيًّا، د. محمد  سن  سن جبدي، ي -

 م، مكتبة انداب، القا رة.2332

العددددين، للخليددددي بددددن أ مددددد، تحقيددددق د. مهددددد  المخزومددددي، د. إبددددرا يم  -

 م، ماسسة األعلمي، بيروت، لبنان.4911 ( 4131، 4ي السامراةي،

 م، نهضة مصر.4331، 0د. علي عبد الما د وافي، ي فقه اللنة، -
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فقدده اللنددة وأسددرار العربيددة، ألبددي منصددمر الثعددالبي، تحقيددق د. ياسددين  -

 م، المكتبة العصرية، بيروت.2333 ( 4123، 2األيمبي، ي

 فقه اللنة وخصاةل العربية، محمد المبارك، ي، دار الفكر. -

ديم، تحقيق د. أيمن فااد سديد، الفهرسم، ألبي الفرج محمد بن إسحاق الن -

 م.2339 ( 4103ماسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 

، 4في فقه اللندة، د. عبدد العزيدز أ مدد عدالم، د. عبدد هللا ربيدع محمدمد، ي -

م، الناشددر: مكتبددة الرشددد، الريدداه، المملكددة العربيددة 2331 دد( 4122

 السعمدية.

م ، تحقيدق/ د. علدي د دروج، لااف اصطال ات الفندمن والعلدمم، للتهدان -

 م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.4992، 4ي

 د(، 4211لنز الرهاةب في منتخبات الجماةب، أ مد فار  الاددياق، ي،  -

 مطبعة الجماةب، انستانة العلية.

 لسان العرب، ربن منظمر، ي، دار المعارف، مصر. -

، 4لحميد  ندداو ، يالمحكم والمحيط األعظم، ربن سيدم، تحقيق د. عبد ا -

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.2333 ( 4124

المز ددر فددي علددمم اللنددة وأنماعهددا، للسدديميى، تحقيددق محمددد أ مددد جدداد  -

 ، مكتبة دار التراث، القا رة.0المملى وآخرين، ي
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المعجددم ارشددتقاقي الماصددي أللفدداا القددرآن الكددريم، د. محمددد  سددن جبددي،  -

 نداب، القا رة.م، مكتبة ا2343، 4ي

م، دار الكتددب المصددرية، 4913المعجددم الكبيددر، مجمددع اللنددة العربيددة، ي،  -

 القا رة.

المعنددى اللنددم  دراسددة عربيددة ماصددلة نظريًّددا وتطبيقيًّددا، د. محمددد  سددن  -

 م، مكتبة انداب، القا رة.2332 ( 4142، 4جبي، ي

، دار الجيدي، مقايي  اللنة، ربدن فدار ، تحقيدق: عبدد السدالم  دارون، ي -

 م.4999 ( 4123بيروت، 

، 1مقدمة الصحاح ومدا  المعجمات العربية، أ مد عبد النفمر عطدار، ي -

 م، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان.4993


