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 ملخص

، دراسة ومعجم، صفات اإلنسان السلبية يف العامية المصرية "يتناول البحث 

البن السرور المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب "واختار كتاب 

فرد به ويهدف البحث إلى إبراز ما ت، هـ ليكون نموذجا تطبيقيا1087ي ت البكر

لتطور اللغوي الذي ورصد ا ، وتفصيح األلفاظ العامية، أهل مصر يف لغتهم

، وتوضيح روافد العامية المصرية، الفرتة أصاب ألفاظ المجتمع المصري يف هذه

 وصناعة معجم نوعي للعامي الفصيح يف لغة أهل مصر.

، دراسة ومعجم ، العامية المصرية، صفات اإلنسان السلبية الكلمات المفتاحية:

 ابن أبي السرور.، كتاب المقتضب 
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 : املقدمة
لبيَّة يف العاميَّة المصرية"يتناول هذا البحث  واختار ، (1)"صفات اإلنسان السَّ

النوع من الصفات لكوهنا الجانب المستهجن الذي تنفُر منه الجماعة  البحث هذا

، أوارتباطها بطبقة اجتماعية خاصة، أوغرابتها، لقسوة ألفاظه أحيانا، اللغوية

ة لما فيه  من -كما يظن البعض-ويزيد من عدم استحسانه ارتباطه بلسان العامَّ

، وقد َشَغَل اإلنساُن وتكوينه الجسدي، تحريف وُبعد باللغة عن مجالها الفصيح

وألفوا يف ذلك مؤلفاهتم ، باَل اللغويين منذ القدم، وواقعه المعنوي

األحوال والصفات المختلفة "وصاغوا تحتها، "خلق اإلنسانبكتب "المعروفة

ووسعوا دائرة أبحاثهم إلى النواحي األخالقية ، التي تعرتي كل عضو من أعضائه

ا الصفات اإليجابية فهي من الفضائل التي يذيعها ، (2)"واالجتماعية أيًضا. وأمَّ

للكلمات "و ، وتعلو هبا األصوات دون َحرٍج أو حياءٍ ، المجتمع ويحثُّ عليها

، من النفوذ والسلطان على نفوسنا ما يجعلنا ننطق ببعضها طلًبا للقوة والحماية

وكم ، وكم من كلمة أسعدت هذا، ونتجنب بعضها اآلخر دفًعا  لألذى والضرر

ل يف المعاجم والكتب؛  (3)"من كلمة أشقت ذاك. وأن  ، وألن اللغة أكرب مما ُسجِّ

، لى األنماط الثقاقية والحضارية للجماعة اللغويةدراستها تحتاج إلى التعرف ع

                                                

صفة غالبة على عمال : الفاعل": ورد مصطلح) صفة( عند ابن أبي السرور البكري يف قوله -)1(

  401ص ، المقتضب: انظر، "الطين

َل لكتبوقد سرد المؤ، 105|1، المعجم العربي نشأته وتطوره -)2(  خلق اإلنسان  "لف وأصَّ

  108-106يف الصفحات من "

  7ص، المحظورات اللغوية -)3( 
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المقتضب فيما "واختار كتاب، فقد اختارالبحث أن يبدأ بالسلبي من الصفات

البن أبي السرور البكري ت  ، وافق لغة أهل مصر من لغة العرب

 ليكون ميداًنا تطبيقًيا له ."هـ1087

 : ويهدف البحث إىل

المصري يف فرتة زمنية محددة هي فرتة  الرغبة يف دراسة عامية المجتمع -1

وال ، ما تفرد به أهل مصر يف لغتهم"وإبراز ، القرن الحادي عشر الهجري

وعامية المصريين هي األكثرانتشاًرا وتأثيًرا بين أخواهتا ، (1)"يشاركهم فيها أحد

 من العاميات األخرى المنتشرة يف الوطن العربي.

يف حين أهنا ، تعملها العامة ظنًا بعاميتهاتفصيح األلفاظ العامية التي يس -2

وبعضها فصيح ويجهل الناطقون  ، فصيحة أصاهبا التحريف يف غالب األحيان

، أن تفصيح العامي هو أفضل وسيلة لنشر الفصحى "وال شك، بالعامية حكمه

والخطر كل الخطر يف ، والخير كل الخير يف رفع العامية إلى مستوى الفصحى

 (2)"إلى العامية.النزول بالفصحى 

رصد التطور اللغوي الذي أصاب لغة الناس يف مصر منذ زمن المؤلف إلى -3

والوقوف على مظاهر هذا التغيير  ، أي خالل أربعة قرون تقريبا، وقتنا الحالي 

 (3)أوانتقال لداللة هذه األلفاظ.، أو تخصيص ، من تعميم 

                                                

  11ص، المقدمة، المقتضب : انظر، وكان هذا هدف المؤلف األصلي للكتاب -)1( 

  121ص، د.إبراهيم عوض، تفصيح ألفاظ يستعملها العامة -)2( 

الباحث مظاهر التطور اللغوي على كل حيث سجل ، المبحث الثاين من الدراسة : انظر -)3( 

 الصفات التي خضعت للدراسة. 
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وضيح كيف تعاملت اللغة يف وت، تأكيد العالقة الوثيقة بين اللغة والمجتمع-4

مستواها العامي مع الطبقة االجتماعية وفق قوانين وظواهر لغوية محددة  

يرى بعض المشتغلين بالدرس اللغوي أن اللغة ضرب من "فرضتها اللغة و

يتمثل يف : جانب نفسي: وهذا السلوك يتميز بثالثة جوانب، السلوك اإلنساين

يتمثل يف اكتساب هذا السلوك : جتماعيوجانب ا، التعبيرعن الذات الفردية

وجانب نظامي يتمثل يف خضوع هذا السلوك ، وتميزه من خالل الجماعة اللغوية

واللغة هبذا المفهوم سلوك لفظي مكتسب يخضع لنظام ، لقواعد وأشكال محددة

ذي قواعد يحقق به كل فرد ذاته من خالل تواصله مع غيره من أفراد 

  (1)"المجتمع.

، ويناقش، يرصد ، مصر م نوعي للعامي الفصيح يف لغة أهلعجصناعة م-5

ويربط العامي ومشتقاته ، ويحلل ألفاظ المجتمع المصري عرب عدة قرون

ومدى قربه وبعده من العاميات الفصيحة األخرى ، وتراكيبه بأصله الفصيح

ويكون  نواة لصناعة معجم موحد لفصيح كالم ، المنتشرة  يف العالم العربي

أن العامية ليست خالًفا "وهذا انطالًقا من حقيقة ، ة يف الوطن العربيالعام

 (2)"وإنماهي فصحى محرفة. ، للفصحى

تداخل ، توضيح روافد العامية المصرية التي شكلت واقًعا لغوًيا ملموًسا-6

، والمولد، والمعرب ، والدخيل، كاألعجمي، واشتبك مع األصل الفصيح

                                                

  .7المقدمة ص، اإلشارات الجسمية  -)1( 

وهذا العمل سبقنا ، المقدمة ص أ، د.أمين على السيد ، العامي الفصيح يف المعجم الوسيط -)2( 

  يف تأكيد الطَّْرح.
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ولغة أصحاب ، والفنون والعلوم، طلحات الحضارة ومص، وألفاظ الحياة اليومية

 المهن والحرف.

إبراز الجانب الوصفي للغة حيث إن معيارية القدماء تقف باللغة عند  -7

وتأيت دراسة العامية المصرية  ، فرتات زمنية معروفة بفرتات االحتجاج اللغوي

ومن هنا ، جر ومؤكدة الواقع الحي للغة التي ال تعرف التح، متجاوزة هذا القيد

وذلك بالنص على ، حاولت بعض المعاجم معالجة العامية عن طريق التحديد 

جاء يف مقدمة  ، وهذا ماحدث يف المعجم الوسيط والمعجم الكبير، عاميتها

إناالمجمع قد اتخذ قرارات هادفة من أجل تطوير اللغة ": المعجم الوسيط

وتصلح ، جميع مظاهرها العربية بحيث تساير النهضة العلمية والفنية يف

فتح باب الوضع : منها، موادهاللتعبير عما يستحدث من المعاين واألفكار

، وإطالق القياس، وارتجال، وتجوز، اشتقاق: للمحدثين بوسائله المعروفة من

، وتحرير السماع من قيود الزمان  والمكان، ليشمل ماقيس من قبل وما لم يقس

ادين ، لمجتمعليشمل ما يسمع اليوم من طوائف ا ارين ، كالحدَّ  ، والنجَّ

واالعتداد باأللفاظ المولدة  ، وغيرهم من أرباب الحرف والصناعات ، والبنَّائين

 .(1)"وتسويتها باأللفاظ المـأثورة عن القدماء.، 

وظهرت العامية يف المعجم الكبيرعند وضع المقابالت أمام بعض 

وبلغة ، الطوب األحمر : مصر عند أهل: "اآلجر"مادة: ومن ذلك، المصطلحات

وهناك من اللغويين من دعا ، (2)"الطابوق. : وعند أهل العراق، القرميد: الشام

                                                

  12|1المقدمة ، المعجم الوسيط  -)1( 

  الجزءاألول )أجر(، عجم الكبيرالم: انظر -)2(
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وليست معايير ، ضرورة أن تكون المعجمات سجاًل لالستعماالت اللغوية "إلى

وهذه فكرة المعجم الشامل الذي يجمع بين الوصفي ، (1)"يقاس هبا.

وتطور  ، اريخي والسياقي وشواهد االستعمالويراعي الجانب الت، والمعياري

 وهذا هو المعجم الذي تنتظره العربية.    ، داللة األلفاظ

الرغبة يف إكمال ما فات المحققين من إضافات تخدم هذا المعجم النوعي  -8

ورغم اجتهادهما يف  إضافة تعليقاهتما على بعض جذور ، الخاص بلغة أهل مصر

وجاءت ، ًدا كبيًرا من جذور المعجم دون تحليلإالأهنما تركا عد، المعجم

أي غردا خارج ، تعليقاهتم يف بعض  األحيان غير متوافقة والجذر

م الكتاب الدكتور مدكور (2)،السرب ولذلك كانت الدعوة للباحثين من ُمَقدِّ

وهذا "إن جذورالمعجم مازالت بحاجة إلى تعليق وتحليل: ثابت قائاًل 

للتعمق يف تأمل مثل هذه المواد اللغوية إذ ال نزعم يوفرفرصة لباحثين آخرين 

 (3)"االكتمال.

 : مادة البحث

المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من "يعتمد هذا البحث يف مادته على كتاب 

، تحقيق هشام عبدالعزيز، "ه1087لغة العرب البن أبي السرور البكري ت 

 ، م2006 ، القاهرة، نون ط أكاديمية الف، تقديم د.مدكور ثابت، عادل العدوي

                                                

  ، 56ص، المعجم العربي نشأته وتطوره: وانظر، 260ص، يف الصناعة المعجمية -)1( 

حيث جاء تعليق المحققين على مادة)لدغته عقرب(بما ال ، 328المقتضب  ص : انظر -)2( 

  يتناسب وما قصده المؤلف.

  20-19المقدمة ص، المقتضب: انظر -)3( 
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كما سيشار  لمؤلفه  ، "المقتضب"وسيشار إليه على مدار البحث بــــ

كما سيتم التعامل مع نص المؤلف ، وهذا من باب االختزال فقط "البكري"بــــ

، وأضاف المحققان أرقامًا لكل جذر، حيث رتبه ترتيب القاموس، كما ورد

وسأرتب المادة ترتيبا ، ورقم الجذر ،وسأحافظ يف بحثي هذا على رقم الصفحة

 ، وسنضيف يف التحليل دالالت الصفات التي سكت عنها البكري، (1)هجائًيا 

وسأختزل ، وإكمال العمل، وهذا من باب تمام الفائدة، وجاءت دون داللة

ُل يف بعض الصفات بما يحقق وضوح المعنى يف ظل ، النصوص المكررة  وُأَعدِّ

والموافق لداللة ، اءم مع المشهور الذائع يف العاميةوبما يتو ، سياق النص

 الفصيح.

 : منهج البحث

 ، وتحليل، يقوم هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على جمع 

، وتأصيل الصفات السلبية يف العامية المصرية وربطها بأصلها الفصيح، وتصنيف

، نا الحاضرالمؤلف إلى وقت وتوضيح ما طرأ عليها من تطور داللي من زمن

، بين المعاجم التى اهتمت باللهجة المصرية ، مصادر هذا البحث وتنوعت

لت لها  وأصل ، ومعجم ألفاظ الحياة اليومية ، كمعجم تيمور الكبير، وأصَّ

كما استعان بالفصيح من معاجم اللغة ، األلفاظ العامية يف المصرية القديمة 

دف التثبُّت من َتْفِصيح وَتأصيل وغيرهما من المصادر هب، والقاموس ، كاللسان

ولحن ، ولم يغفل البحث ُكُتَب التصحيح اللغوي، الُمْسَتْشَهد به من الصفات

                               فهي من المصادر الرئيسة له.                                                                             ، وفصيح العامة، العامة

                                                

 "معجم الصفات السلبية"المبحث الثاين من الدراسة : انظر -)1(
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، وتمهيد دار حول الصراع بين العامي والفصيح، مقدمة وقد خرج البحث يف

 : ومبحثين

 : ثالثة مطالبواشتملت على ، الدراسة النظرية : األول املبحثتناول 

 .التعريف بابن أبي السرور البكري: ألولا

 .، القيمة اللغوية لكتاب المقتضب: والثاني

 .استدراكات على التحقيق: والثالث 

خمسة وفيه ، معجم الصفات السلبية يف العامية المصرية: واملبحث الثاني

 : مطالب

وفيه ثالث ،  صفات اإلنسان السلبية المستمدةمن عيوب الجسد: املطلب األول 

 : مجموعات

 .الصفات السلبية المستمدة من أعضاء الجسد: األوىل 

 .الصفات السلبية المستمدة من أمراض الجسد: والثانية

 الصفات المستمدة من مراحل عمر اإلنسان. : ثالثةوال

، صفات اإلنسان السلبية المستمدة من االنحراف الَعَقِدي : املطلب الثاني

 : وفيه مجموعتان، والمهن، والحرف، والطوائف

 .الصفات المستمدة من االنحراف العقدي والطوائف والفرق: األوىل 

 مهن.الصفات المستمدة من الحرف وال: والثانية

 : وفيه ثالث مجموعات، الصفات السلبية المستمدةمن الطبيعة: املطلب الثالث

 .الصفات المستمدة من األماكن والنجوم والمياه: األوىل

 الصفات المستمدةمن النبات: والثانية
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 الصفات المستمدةمن الطعام والشراب.: والثالثة

 ،  الحشرات والهوام الصفات المستمدة من الحيوان والطير و: املطلب الرابع

 .األدوات واآلالت والمعادن والمالبس الصفات المستمدة من: واملطلب اخلامس

 . مشتملة على أهم النتائج التي خرج هباوتأتي خاتمة البحث 

   : الدراسات السابقة
طوال مدة البحث وحتى كتابته على أي دراسة لغوية  -فيما أعلم-لم أقف    

، وإنما هناك دراسات تناولت اللهجة المصرية ، "ريالمقتضب للبك" عن كتاب

ومن أهم هذه ، وخالالبعض من التحديد، وارتبط بعضها بمصدرمحدد

  : الدراسات

للدكتور رمضان ، اللهجة العامية المصرية يف القرن الحادي عشر الهجري-1

منشور بمجلة مجمع  ، بحث موجز يقع يف خمس عشرة صفحة"، عبدالتواب

ودار الحديث ، م1971-ه1391، الجزء الثامن والعشرين، ية بالقاهرةاللغة العرب

، ليوسف المغربي "دفع اإلصر عن أهل مصر"يف هذا البحث حول كتاب 

 واختصاره إلى كتاب المقتضب فيما بعد.، ورحلته العلمية

للدكتور ، األلفاظ العامية المصريةيف )شفاء الغليل(دراسة تحليلية تأصيلية -2

العدد ، المجلد السابع، بحث منشور بمجلة علوم اللغة، حمد سليمانفتح اهلل أ

القاهرة.تناول فيه كل ألفاظ العامية ، دار غريب للنشر والتوزيع ، 2004الثاين 

ل لها يف مصادرها، المصرية يف شفاء الغليل   ورصد تطورها الداللي.، وأصَّ

ط الهيئة ، د.عطية سليمان، اللهجة المصرية بين الرتاث والمعاصرة-3

تناولت تاريخ ، وهي دراسة منشورة ، م2016، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

وهي ، مع الرتكيزعلى العصر الفاطمي، اللغة العربية يف مصر منذ الفتح العربي
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، وهي العربية الفاتحة، دراسة لهجية خاصة باللهجة التي تشكلت من لغات عدة

 ، ولغات أخرى، والقبطيةالمصرية

مجلة ، للدكتور إبراهيم عوض إبراهيم ، تفصيح ألفاظ يستعملها العامة-4

تناول ، م2018يناير  ، (2العدد)، (78المجلد)، جامعةالقاهرة، كلية اآلداب

يف حين أهنا ، مجموعة من األلفاظ العامية يفر منها غالبية المثقفين ظنا أهنا عامية

 من أصول فصيحة.

إلى أصولها  -وعددها خمس وخمسون –وسعى الباحث لرد هذه األلفاظ 

 والشواهد الشعرية. ، والحديث النبوي ، الفصيحة من القرآن الكريم

، جمًعاودراسة ، نسبه الزبيدي يف تاج العروس إلى اللهجة المصرية ما-5

بحث منشور بمجلة كلية ، مصطفى عبدالهادي عبدالستارمحمد/د: إعداد

امية تناول فيه ألفاظ الع ، لعنكبوتيةاآلداب دون تفاصيل النشر على الشبكة ا

وتعقبها وجمعها يف معجم مرتب ، يف تاج العروس المصرية التى ذكرها الزبيدي

 ترتيًبا ألفبائيا.

ويبقى المقتضب ، "العامي الفصيح"وتتنوع الدراسات التي تسعى لدراسة   

من وُعدَّ ، البن أبي السرور من أهم الكتب التي اهتمت بتفصيح لغة العامة

وعليه قامت بعض المؤلفات مثل ، المصادر الرئيسة يف التأليف يف هذا النوع

الذي اعتمد عليه يف توثيق معظم ، لألستاذ أحمد أبو سعد"معجم فصيح العامة"

 .(1)جذور معجمه

                                                

  10المقدمة ص، معجم فصيح العامة : انظر" -)1( 
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وبعد فحسبي هبذا العمل المتواضع أين قد بذلت جهًدا متواضًعا لخدمة لغة 

وأسأل اهلل أن يجعل ، أصبت فيما أقدمت عليه وأرجو أن أكون قد، القرآن الكريم

وآخر دعواي أن ، إنه نعم المولى ونعم النصير، هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم

 الحمد هلل رب العالمين.
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 : التمهيد
 الصراع اللغوي بني العامية والفصحى.

 : هناك مستويان للغة 

 ، والخلومن األخطاء ، اللغوي المستوى الفصيح الذي يتسُم بالنقاء : األول

 ، ويلتزم بقواعد اللغة الصحيحة كما أقرها الفصحاء وحددوها زمنًيا ومكانًيا

والمخاطبات ، واإلدارة ، والقضاء والتشريع ، ويستخدم يف التدوين والكتابة

 .والتدريس

المستوى العامي والذي يتميز بأنه يمثل شريحة وفئة محددة من : والثاني 

كما أنه ال يخلو من تحريف لألصل الفصيح وهناك من قسم مستويات ، الناطقين

 : اللغة يف مصر المعاصرة خمسة مستويات

 .وهي فصحى تقليدية غير متأثرة بشيء نسبًيا، فصحى الرتاث: ألولا

وهي فصحى متأثرة بالحضارة المعاصرة : فصحى العصر: والثاني

 .ومستحدثاهتا

امية متأثرة بالفصحى وبالحضارة المعاصرة وهي ع، عاميةالمثقفين: والثالث

 .مًعا

رين: والرابع  .وهي عامية متأثرة بالحضارة المعاصرة ومقتضياهتا: عامية المتنوِّ

، ال بالفصحى، وهي عامية غير متأثرة بشيء نسبيًا ، عامية األميين : واخلامس

مية ولذلك تعدمسألة الصراع اللغوي بين العا؛ (1)وال بالحضارة المعاصرة.

                                                

  وما بعدها. 119ص"مستويات العربية يف مصربحث يف عالقة اللغة بالحضارة: انظر -)1(
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وأحياًنا ، وستبقى القضية بقاءاللغة الحية، والفصحى من القضايا التى لم تنته

  أواللهجة واللغة األم. ، يشار لهذا الصراع بصراع الفصحى واللهجات

إال أن ، ورغم الحقيقة الواضحة التي تشير إلى أن اللهجة فرع من أصل 

 اللهجة"و ، لغة األم الخالف ظل قائًما على جدوى دراسة اللهجة مع  وجود ال

ويشرتك يف هذه الصفات ، مجموعة الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة بعينها

وكما أن اللهجات داخل المجتمع اللغوي الواحد  ، (1)"جميع أفراد هذه البيئة.

كذلك كانت الفصحى مجموعة لهجات تفوقت ، تختلف من مكان إلى آخر

ة المشرتكة التي تكونت من لهجات ووجد ما يعرف باللغ، بعضها على بعض

إن أسهمت لهجة قريش أكثر من "و ، وليس لغة قريش وحدها، القبائل جميًعا

 (2)"ولذلك ال مبالغة يف إطالق لغة قريش على اللغة العربية الفصحى.، غيرها

، ونظمت هبا األشعار، نزل هبا القرآن الكريم"ومن سمات العربية المشرتكة 

بما يف ذلك لهجة ، لمحلية للهجات القبائل المختلفةوتخلصت من السمات ا

وإن استفادت منها أكثر من غيرها لتمتع أهلها بمكانة ممتازة سياسًيا  ، قريش

 (3)"واقتصادًيا واجتماعًيا.

، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، جغرافية: وتنشأ اللهجات نتيجة عوامل

مسؤولة عن انقسام اللغة إلى  وال شك أن العزلةالمرتبطة هبذه العوامل كانت

                                                

  16ص، يف اللهجات العربية : انظر -)1( 

  ، 67ص ، المعيارية والوصفية اللغة بين: وانظر، 69ص، فصول يف فقه العربية -)2( 

والفصحى واللهجات يف عصر النبوة المبارك ، 104-103ص ، الفصحى ولهجاتها -)3( 

  32-31ص
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وغير ذلك من أثار ، ووقوع التأثير والتأثر بين اللغات ، وتطور األلفاظ ، لهجات

ونشأ علم اللهجات بوصفه فرًعا من فروع علم اللغة يف العقود ، (1)الغزو اللغوي

، حين اتضحت أهمية دراسة  اللهجات، الثالثة األخيرة من القرن التاسع عشر

لتحديد قواعدها ، إلى دراسةاللهجات دراسة وصفية تاريخية والتي هتدف

ألهنا ؛ وتسجيل اللهجات الحديثة ، نشأهتا ومعرفة أصول، النحوية والصرفية

وتؤدي دراستهاإلى ، تسجل مرحلة تاريخية من الحياة االجتماعية للشعوب

 (2)وتكملة النقص فيها.، توضيح بعض   الجوانب الغامضة والشاذة يف الفصحى

وكان لنظرة العلماء العرب األقدمين إلى اللغة الفصحى أثر يف يف إهمال 

ويرجع ذلك لمعيار الصواب والخطأ الذي حاولوا به تنقية ، دراسة اللهجات

واإلصرار على تسجيل اللغة العربية الخاضعة لحدود زمانية ومكانية ، لغتهم

ذا لضياع جزء كبير وأدى ه، وعدم تسجيل ماعداه رغم شيوعه بين العرب، معينة

إلى  ، فلم يصل منها سوى ما جاء مبعثًرا يف ثنايا الكتب، من اللهجات العربية

التي كان الهدف منها تصويب ، جانب ما اشتملت عليه كتب التصويب اللغوي

     (3)األخطاء اللغوية الشائعة حتى ال يسود اللحن والفساد يف اللغة المثالية.

 (4): مى الذين ألفوا كتًبا تحمل عنوان )لحن العامة(ومن علماء العربية القدا

                                                

  278-277ص، المجامع العربية وقضايا اللغة: انظر -)1( 

  289ص ، دور االنعقاد األول ، محاضر جلسات مجمع اللغة العربية -)2( 

  281ص ، وقضايا اللغة المجامع اللعربية: انظر -)3( 

وقد عرض المؤلف لكتب لحن العامة وترجم ، 7-5المقدمة ، معجم فصيح العامة : انظر -)4( 

 لمؤلفيها بالتفصيل. 
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اء ، "ما تلحن فيه العامة" صاحب كتاب ، هـ189الكسائي ت  والفرَّ

وأبو عبيدة َمْعَمر بن  ، "البهاء يف ما تلحن فيه العامة"صاحب كتاب ، هـ207ت

، ـه213واألصمعي ت، "ما يلحن فيه العامة"صاحب كتاب، ـه208المثنى ت 

صاحب ، ـه224وابن سالم ت ، "ما يلحن فيه العامة"صاحب كتاب

صاحب كتاب ، ـه 231والباهلي ت، "ماخالفت فيه العامة لغات العرب"كتاب

، "مايلحن فيه العامة"صاحب كتاب، ـه248والمازين ت، "ما يلحن فيه العامة"

، ـه282والّدينوري ت ، "لحن العامة"صاحب كتاب، ـه255والسجستاين ت 

مايلحن "صاحب كتاب ، ـه291وثعلب ت، "يلحن فيه العامةما"صاحب كتاب 

والزبيدي ، "مايلحن فيه العامة" صاحب كتاب، ـه300والعقيلي ت ، "فيه العامة

صاحب  ، ـه533والكفرطابي ت  ، "لحن العوام"صاحب كتاب ، ـه379ت

تكملة "صاحب كتاب، ـه539والجواليقي ت، "ماتلحن فيه العامة" كتاب

لحن العوام "صاحب كتاب، ـه716والتونسي ت  ، "يه العامةإصالح ما تغلط ف

  ، "لحن العامة"صاحب كتاب ـه733والسبتي ت، "يف ما يتعلق بعلم الكالم

، "الفوائدالعامة يف ما تلحن فيه العامة"صاحب كتاب ، ـه741والكلبي ت

وابن بالي القسطنطيني ، "غلطات العوام  "صاحب كتاب ، ـه911والسيوطي ت

ومصطفى ، "خير الكالم يف التقصي عن أغالط العوام"صاحب كتاب ،ـه992ت

 ."غلطات العوام"صاحب كتاب ، ـه1000بن محمدخسروزادة ت 

التي تناولت لحن العامة يف عدة -من تلك العصور-ومن مؤلفات القدماء

اصالح المنطق البن "  : ولكنهم اتجهوا إلى تسميتها بأسماءأخرى، كتب لهم

اللحن الخفي "و، ـه276أدب الكاتب البن قتيبة ت"و، ـه244السكيت ت
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تمام فصيح الكالم البن فارس ت "و، "ـه377لهشام بن أحمد الحلبي ت 

المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان البن هشام اللخمي ت  "و، "ـه395

المغرب يف ترتيب "و، "ـه597تقويم اللسان البن الجوزي ت "و، "ـه577

 ، "ـه629ذيل الفصيح لموفق البغدادي ت "و، "ـه610المعرب للمطرزي ت 

التنبيه على "و"ـه775إيراد الآلل من إنشاء الضوال البن خاتمة األنصاري ت"و

الجمانة يف إزالة الرطانة "و، "ـه940غلط الجاهل والنبيه البن كمال باشا ت 

اظ سهم األلحاظ يف وهم األلح"و، البن اإلمام من علماء القرن التاسع الهجري

  "البن الحنبلي من علماء القرن العاشر الهجري.

 (1): مقاييس القدماء يف الصواب اللغوي

لم يصرح القدامى من علماء اللغة بالمقياس أوالمعيار الذي ُاعُتِمد عليه يف 

، وانقسموا إلى فريقين، وهذا المعيار ُيستنَبط من مؤلفاهتم، التصويب اللغوي

 ، وفريق المتساهلين، ألفصح ويعد ما دونه خطأفريق المتشددين اليقبل إال ا

إذا كان "و،  (2)وعلى رأسه أبوزيد.، يقبل كل ما ورد عن العرب فكله عنده حجة

فهوأكثر ضرورة بالنسبة لكتب ، تحديد المستوى الصوابي ضرورًيا يف كل لغة

إذ إن كثيًرا من مسائل الخالف بين اللغويين حول ما يجوزوما ال ، لحن العامة

                                                

حيث تعقب المؤلف باألمثلة والشواهد ، 26-18ص ، معجم فصيح لحن العامة: انظر -)1( 

  اللغويين ومقاييسهم واالضطراب لديهم يف التطبيق.

مصنفات اللحن والتثقيف : وانظر، 39ص ، مقدمة تحقيق غلط الضعفاء من الفقهاء: ظران -)2( 

  62ص، اللغوي
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ومن أهم مقاييس ، (1)"الصوابي. سببها االختالف يف تحديد المستوىجوز ي

 (2): القدماء يف الصواب اللغوي

، اشرتاطهم أن يكون اللفظ مما سمع عن العرب بل عن قبائل معينة منهم -1

وأن يكون ممالم يخّطئه علماء اللغة أو ، ويف زمان محددبحدودعصر االحتجاج

 الصرف. يخالف قواعد النحاة وعلماء

التشدد يف رفضهم أن يكون للمتأخرين حق الوضع قياسًا على ما لم يقسه  -2

 األولون.

ونبذهم ما سموه باللغات أو ، اإلصرار على أخذهم من األفصح -3

 أوالضعيفة."النادرة"أو"الشاذة"أو"الرديئة"الهجات

 ه. عدم االعرتاف بما تولد من الكالم بالمعنى الذي لم تستخدمه العرب في-4

لم ينهض أحد ، وكتب التصويب اللغوي، ورغم كثرة مؤلفي كتب لحن العامة

َيُردُّ  "فصيح العامة"أوجاء بعدهم فيعكس اآلية ويؤلف كتاًبا يف ، ممن عاصرهم

 ، يستثنى من ذلك عالمان فاضالن"و، فيه االعتبار لما ُعدَّ عامّيا رغم فصاحته

نه الكلمات ال، أفرد كل منهما مؤلًفا ، عامية التي لها وجه من الصحة اللغويةضمَّ

وتجيز ، والمشافهة عن األعراب، استناًدا إلى المبادىء نفسها التي تأخذ بالسماع 

: أولهما، أوغفل عن إيراده أحد المعاجم وأثبته غيره، ما جاء ببعض لغةالعرب

بحر العوام يف ما أصاب فيه "يف كتابه ـه971رضي الدين ابن الحنبلي الحلبي ت 

دفع اإلصر عن كالم "يف كتابه، ـه1019يوسف المغربي ت : والثاين، "العوام

                                                

  43ص ، لحن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  -)1( 

  9-8المقدمة ص، معجم فصيح العامة -)2( 
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الذي وصل إلينا مختصًرايف كتاب وضعه ابن أبي السرور البكري ت "أهل مصر

 (1)"المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة  العرب"وسماه ، هـ1087

، العامة وجدير بالذكر أن التأليف يف فصيح لغة العامة جاء بعد كتب لحن

ولذلك عقد (2)، والغريب أن كتب فصيح العامة كانت أبواًبا ضمن كتب اللحن

ابن مكي الصقلي ثالثة أبواب يف كتابه تثقيف اللسان يؤصل فيها لما تكلمت به 

باب ما تنكره الخاصة على ": وهذه األبواب هي، العامة من  الكالم الصحيح

 ، "ان استعمل الناس أفصحهماباب ماجاء فيه لغت"و، "العامة وليس بمنكر

  (3)"باب ما العامة فيه على صواب والخاصة على خطأ."و

 (4): ومن أهم املؤلفات يف فصيح العامة يف العصر احلديث

 تأليف محمد على الدسوقي.: هتذيب األلفاظ العامية  -1

 م(.1919 -ـه1328تأليف حفني ناصف)، مميزات لغة العرب -2

تأليف الدكتور أحمد  ،لمات العاميةالمحكم يف أصول الك -3

 م(.1964عيسى)

 م(.1953تأليف الشيخ أحمد رضا العاملي)، رد العامي إلى الفصيح -4

 م(.1946لألمير شكيب أرسالن)، القول الفصل يف رد العامي إلى األصل -5

                                                

  10المقدمة ص ، معجم فصيح العامة -)1( 

  27 ص، معجم فصيح لحن العامة: انظر -)2( 

  295، 293، 275ص ، تثقيف اللسان  -)3(

ص ، ومعجم فصيح العامة، ومابعدها 144ص، الملكة اللغوية وعربية اإلسالم : انظر -)4( 

  29-28ومعجم صحيح لحن العامةص ، ومابعدها11
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 م(.1965تأليف محمد رضا الشبيبي)، أصول ألفاظ اللهجة العراقية-6

تأليف عبدالعزيز ، ة واألجنبية للعامية المغربيةمعجم األصول العربي -7

 بنعبداهلل.

 للشيخ احمد رضا العاملي.، الغريب الفصيح يف العامي-8

 تأليف شفيق جربي.، بقايا الفصاح -9

 تأليف جربان جبور.، قاموس جيب، الفصحى يف العامية-10

 .تأليف عبدالعزيز بنعبداهلل، نحو تفصيح العاميةيف الوطن العربي -11

للدكتور ، معجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربية  -12

 عبدالمنعم سيد عبدالعال.

 للدكتور محمد داود الترب.، ألفاظ عامية فصيحة -13

 معجم فصيح العامة لألستاذ أحمد أبو سعد. -14

 تأليف العالمة أحمد تيمور باشا.، معجم تيمور الكبير يف األلفاظ العامية -15

تأليف سليمان ، خصائصها، أمثالها، بالغتها، العامية يف ثياب الفصحى -16

 محمد سليمان.

، تحريفات العامية للفصحى يف القواعد والبنيات والحروف والحركات-17

 تأليف الدكتور شوقي ضيف.

 تأليف عبدالرحمن بن زيد السويداء.، فصيح العامي يف شمال نجد -18

 هشام النحاس. تأليف، معجم فصاح العامة  -19
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 الدراسة. : املبحث األول
 التعريف بابن أبي السرور البكري. : املطلب األول

أبو الحسن محمد بن زين "ورد يف خالصة األثر للمحبي أنه: امسه ونسبه -1

العابدين محمد البكري الصديقي المصري المتوىف سنة سبع وثمانين 

بن محمد بن أبي السرور زين محمد ": وترجم له الزركلي قائاًل ، (1)"وألف.

العابدين بن محمد أبي المكارم البكري الصديقي المعروف بابن أبي 

أبو عبداهلل شمس الدين "وجاء يف دائرة المعارف اإلسالمية أنه، (2)"السرور.

ورغم ، (3)"محمدبن أبي السرور البكري الصديقي الشهير بابن أبي السرور.

إال أهنا اتفقت يف هناية األمر على ، يف ترتيبهااختالف الرويات يف نسب المؤلف أو

 (4)أنه ابن أبي السرور البكري الصديقي.

-هــ998جاء يف معظم المصادر أن المؤلف ولد يف عام : مولده ونشأته-2

ونشأ يف بيئة علمية واسعة النفوذ والثراء فهو ينتسب إلى بيت اشتهر ، م1589

بدأها بحفظ القرآن ، لمية حافلةعاش حياة ع، بمصر)ببيت السادة البكرية(

وظل ، وعلوم اللغة والتاريخ، ثم اشتغل بعلوم الحديث والتفسير، الكريم

وأقبل على ، وبرع يف كثير من الفنون، محافًظا على طلب العلم حتى أتقنه

                                                

  465|3، المحبي، خالصة األثر -)1( 

 293|11، معجم المؤلفين: وانظر، 64|7، الزركلي، األعالم  -)2(

 51|4، دائرة المعارف اإلسالمية  -)3(

كشف الظنون ، 176-169ومؤرخو مصر اإلسالمية ص ، 271|2هدية العارفين: انظر -)4( 

2|1185  
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وأصبح له حلقة يف األزهر وارتقى يف مدارج الكمال إلى ، التدريس كعادة أسالفه

طلق  ، أنه كان فصيح اللسان : ومن صفاته(1)بكري.أن صار رئيس البيت ال

 (2)وكان من أحسن أهل زمانه ُخلقا وِخلقا.، جم النوادر ، كثير الفوائد، العبارة 

كمااختلف المؤرخون يف األسماء التي وردت يف سلسلة نسب ابن  : وفاته-3

عارف فقد جاء يف دائرةالم، اختلفوا كذلك يف تاريخ وفاته، أبي السرور البكري

وجاء ، (3)م 1650-هــ1060ومعجم المؤلفين بأن وفاته كانت سنة ، اإلسالمية

-ه1087واألعالم للزركلي بأن وفاته كانت سنة ، يف خالصة األثر للمحبي

: وقال محمد توفيق البكري يف كتابه بيت الصديق مرتجًما للمؤلف، (4)م 1676

وهي أقوى ، (5)"وألف. وكانت وفاته سنة سبع وثمانين، ولد بمصر ونشأ هبا"

  (6)الرويات وأرجحها 

تنوعت مؤلفات ابن أبي السرور البكري بين التاريخ والتفسير : مؤلفاته-4

النزهة الزهية "و، "عيون األخبار ونزهة األبصار"(7) : وهي، والتصوف واللغة

                                                

 77ص ، بيت الصديق -)1(

  35|1، النزهة الزهية : انظر -)2(

  293|11ومعجم المؤلفين ، 51|4دائرة المعارف اإلسالمية  -)3( 

  64|7واألعالم ، 546|3خالصة األثر  -)4( 

  75-73ص ، بيت الصديق -)5(  

  131ص ، دراسات يف تاريخ مؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماين: انظر -)6( 

، البن أبي السرور البكري، كتاب النزهة الزهية يف ذكر والة مصر والقاهرة المعزية: انظر -)7( 

  57|1مقدمة المحققة 
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الروضة المأنوسة يف أخبار مصر "و"يف والة مصر والقاهرة المعزية.

قطف األزهارمن "و"نح الرحمانية يف  الدولة العثمانية.الم"و"المحروسة.

الكواكب السائرة يف أخبار مصر "و"كتاب يف هنر النيل."و"الخطط واآلثار.

التحفة البهية يف تملك آل "و"الدرة المدانة يف وقائع الكنانة."و "والقاهرة.

المنح "و "و سميراألصحاب ونزهة ذوي األلباب."عثمان الديار المصرية.

الدرر العصماء يف طبقات "و"ربانية يف تاريخ الدولة العثمانية.ال

عين اليقين يف تاريخ "و "الروضة الندية يف طبقات الصوفية."و"الفقهاء.

الدر الجماين يف مناقب الشيخ "و"الدرر يف األخبار والسير."و"المؤلفين.

الربانية اللطائف "و"فيض المنان يف ذكر دولة بني عثمان. "و"العجمي الكوراين.

 "وتفسير القرآن الكريم المعروف بتفسيرابن أبي السرور."يف المنح الرحمانية.

الوشي المرقوم يف النطق  "و"إحياء علوم الدين"النور المبين يف توضيح ما يف "و

 "القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب."و"المفهوم.
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 غوية.كتاب املقتضب وقيمته الل: املطلب الثاني
هواختصار ، كتاب المقتضب البن أبي السرور البكري: التعريف بالكتاب-1

والذي ولد ، للشيخ  يوسف المغربي"دفع اإِلصر عن كالم أهل مصر"لكتاب

، هـ1019وتويف هبا يف سنة، بالقاهرة يف النصف الثاين من القرن العاشر الهجري

ظواهر العامية المصرية يف  سجل فيه صاحبه كثيًرا من، وكتابه وثيقة لغوية مهمة

وانتهى من كتابتها يف منتصف جمادى األولى سنة ، القرن الحادي عشرالهجري

ثم انتقلت بعد ذلك إلى أبي عبداهلل ، أي قبل وفاته بأربع سنوات، هــ1015

المتوىف سنة ، محمد شمس الدين بن أحمد بن أبي السرور البكري الصديقي

القول المقتضب فيما وافق لغة "به الذي سماهوالذي اختصرهايف كتا، هــ1087

، وانتقلت المخطوطة بعد ذلك إلى يوسف الملوي"أهل مصر من لغة العرب.

، (1)الذي نسخ كتاب المقتضب وأعاده إلى أصله.، الشهير بابن الوكيل

ومن عجيب ما ، إلى أصله"القول المقتضب"وهكذاأعادت نسخة الملوي كتاب

غربي الوحيدة المحفوظةيف مكتبات العالم المحفوظة يفعله الزمن أن نسخة  الم

والتي سافرت إلى هناك عن طريق اللغوي المصري ، يف مكتبة بطرسربج

محمدعياد الطنطاوي وهذه النسخة قدطال الزمن وضاع منها عشر كراسات أي 

وليس بين أيدينا من المواد التي ضاعت سوى ما ، حوالي مائة وعشر ورقات

، "القول المقتضب"ويوسف الملوي يف كتاهبما، سرور البكريأثبته ابن أبي ال

                                                

  238ص، د. رمضان عبدالتواب ،  القرن الحادي عشراللهجة المصرية يف : انظر-)1( 
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، أي أن الزمن فعل فعلته، "دفع اإلصر"وهكذا أصبح  الكتاب أكمل من أصله 

 (1)وأحال األصل فرًعا على حين أصبح الفرع أصاًل.

يف (2)" معجم للعامية المصرية "األصل يف هذا الكتاب أنه: مصادر الكتاب -2

رتبه صاحبه على طريقة القاموس المحيط مع تسامح يف   ،القرن الحادي  عشر

دارت ، واعتمد ابن أبي السرور البكري على مصادر محددة ، األصل والزائد

يف محاولة منه لربط لغة أهل مصر بلغات ، حولها مادة المعجم توثيًقاوتأصيال

وال تخلو صفحة من صفحاته ، وسجل كل هذا يف متن معجمه ، العرب الفصيحة

ألبي بكر محمد ، الزاهر يف معاين كلمات الناس: وهي، ن ذكر لهذه المصادردو

، ـه711ولسان العرب البن منظور ت ، ـه328بن القاسم األنباري ت 

وأشار إليه يف الكتاب مستعمال ، هـ817والقاموس المحيط للفيروزآبادي ت 

 "و ،"مجد الدين محمد بعقوب الفيروزآبادي"ويقصد ، عبارة قال المجدي 

كما يكثر صاحب المقتضب من ، مختصر الصحاح للمعداين )مجهول الوفاة(

، ويقصدالثقاة من اللغويين، دون أن يحدد أسماءهم"قال بعض أئمة اللغة"عبارة 

 (3)السيما أن هذه العبارة  يعقبها دائما النص الفصيح .

                                                

: وانظر، 53-52مقدمة ص ، المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب: انظر-)1(

  239ص ، اللهجة المصرية يف القرن الحادي عشر

  49المقدمة ص ، المقتضب : انظر-)2(

صادر يف الُمستشهدبه من حيث حرص الباحث على ذكرهذه الم، المبحث الثاين: انظر -)3( 

 ألنها تؤكد الجانب الفصيح للنص .   ، التطبيقات
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 يسير ابن أبي السرور البكري يف كتابه على منهج ثابت.منهج الكتاب -3

ه  ، مما ينكره البعض"تفصيح العامي"أو"التصويب اللغوي"يتلخص يف  ويعدُّ

ولهذا كان يبدأ كالمه بذكر اللفظ العامي كما ، َخطًأ مرذواًل وهو صحيح فصيح

ويقولون كذا...ويذكر "ويستخدم لذلك عبارته المشهورة، ينطقه أهل مصر

قال يف "شهد به بعبارةويؤيد فصاحة المست، كالمهم ثم ينتقل مباشرة إلى الفصيح

قال بعض ، قال المجدي ...، قال يف القاموس...، قال يف اللسان...، الزاهر...

 كما يكثر من، أئمة اللغة...

والتي يعجُّ هبا كتابه السيما عند الكالم عن ، "وهذا صحيح لغوي"عبارة  

وأكثر من االستشهاد ، وقد رتب مادته حسب ترتيب القاموس المحيط، الفصيح

 ألنه ُعمدة مصادره التي بنى عليه ترتيبه.، هب

-فكرة الضبط اللغويكما اعتمد البكري يف عرض مواد معجمه على 

)الضمة والفتحة بالحركات الضبطويكثرمن استخدم ، للبنية الفصيحة-خصوًصا

وهو معروف بفتح الراءأفصح : َرَصاص: يقولون ": ومن أمثلة ذلك. والكسر(

ندوقا"و ،  "من الضم والكسر  ، (1)"وهو بالضم أفصح.، وعاء األسباب: لصَّ

 : ومن أمثلة ذلك ، أوكقولهم كذا ، بأن يقول على وزن كذاالضبط بالمثال أو

 كأمير-َدنِيق"و ، "-َكَصُبور-َخروف"و ، "-َكَسَحاب-الَمَداس" : يقال

 .(2)"-كُعْصُفور-ُزْعُقوق"و"

                                                

المبحث : انظر، واألمثلة منتشرة يف كل نصوص الكتاب، 271، 370، المقتضب: انظر -)1( 

  والتحليل التطبيقي للصفات.، الثاين

  249، 337، 365، 367ص ، المقتضب: انظر-)2(
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، ن أبي السرور البكريوهذا المنهج ُيقوي فكرة الصناعة المعجمية عند اب

وهذافيما يتعلق بكالمه عن  ، حيث اقتفى أثر مؤلفي المعاجم يف الضبط والشرح

ا النص العامي يف المقتضب فقد غاب فيه الضبط عند المؤلف ، الفصيح أمَّ

ولعلهما اعتمدا على المسموع المشهور من كالم ، وعند المحققين، الحقيقي

ة وإن كان ، عتاد سماعه داخل المجتمع المصريوت، والذي تعرفه األذن، العامَّ

، وبعد الزمن، واختالف النسخ، ضياع الضبط مسموح به للمؤلف لقدم العهد

وهذا يدعوين إلى ، فهو غير مقبول من المحققين، وإدراك الناس للغة يف زماهنا

وإعادة ، التصريح بأن كتاب المقتضب ما زال بحاجة إلى إعادة النظر فيه

وأتمنى أن ينهض بذلك أحد الباحثين الجادين ، الستدراك عليهأوا، تحقيقية

 قريًباإن شاء اهلل.

يمثل كتاب المقتضب البن أبي السرور البكري قيمة : القيمة اللغوية للكتاب-4

، فهو ُمَؤلَّف للدفاع عن لغة أهل مصر، لغوية يف تاريخ الرتاث اللغوي المصري 

يف الكتاب مادة نافعة "و، عن العرب وتقريبها من اللغات الفصيحة التي وردت

ومن ، (1)"الستنباط كثير من  األحكام  عن لغة أهل مصر يف القرن الحادي عشر

 : أهم القضايا اللغوية يف كتاب المقتضب

، من الظواهر اللغوية التي شاعت يف كتاب المقتضب، ظاهرة القلب املكاني-1

 ، الالم المجهورة السين فقد جاورت، (2)ومن أمثلة ذلك )زحلفة( للسلحفاة

                                                

المجامع العربية وقضايا : وانظر، 243ص، قرن الحادي عشراللهجة المصرية يف ال : انظر-)1( 

  333ص، اللغة

  671رقم ، 341ص ، المقتضب  -)2( 
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ثم ، تبًعا لقانون المماثلة، فتحولت السين إلى النظير المجهور لها وهو الزاي

وقصرت حركة الفاء بسبب انتقال ، حدث القلب المكاين بين الالم والحاء

 (1)النرب.

ضياع : وذلك مثل، ظاهرة ضياع أصوات ما بني األسنان من العامية املصرية -2

بِّ ، "دال"إلى وتحولها"الذال" وإنما ، باإلهمال (2)فالن ندل : ويقولون يف السَّ

 (3)بردعة بدال من برذعة: ويقولون، هو نذل بالمعجمة

، والصواب بالثاء المثلثة: َبْعَتر": ويقولون"تاء" ظاهرة ضياع"الثاء"وانقالبها-3

 (4) "برغوث"وأصلها الصحيح ، وكما يف برغوت

َغليض الطبع بدال من : فيقولون "إىل "ضاد ظاهرة ضياع "الظاء"وحتوهلا -4

 (5)غليظ الطبع.

بضم الفاء -مثل تطور صيغة)ُفْعلول(، ظاهرة تطور الصيغ يف العامية املصرية-5

، وُصْعُلوك تطورت إلى َبْهُلول، ُبْهُلول   وُسْبُروت : مثل إلى )َفْعلول( بفتحها–

 (6)َصْعُلوك. ، وَسْبُروت

                                                

  334ص، المجامع اللغوية وقضايا اللغة  -)1( 

  914رقم ، 404ص ، المقتضب -)2( 

  305ص ، المقتضب -)3( 

  137 ، 213ص ، المقتضب: انظر -)4(

 تحليل الصفة يف موضعها من البحث. : انظرو، 301ص ، المقتضب : انظر -)5( 

  168رقم ، 838ص ، 127رقم 128ص ، 852رقم، 392ص، المقتضب -)6( 
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: كما يف، إىل)َفْعِليل( بفتحها -بكسر الفاء-ل(ظاهرة تطورصيغة)ِفْعِلي-6

و)ِزنديق( وتستخدم بفتح ، )بِْطريق(وتستخدم بفتح الباء)َبْطريق(

 (1)الزاي)َزْنديق(

كما يف كلمة َمْدَخَنة -بفتحها-إىل)َمْفَعلة(-بكسر امليم-تطورصيغة )ِمْفَعلة(-7

 (2)وأصلها  الكسر.، التي تنطق يف العامية بفتح الميم

: َشيَّح َنيَّح": ومن أمثلتها، وهي من ظواهر العربية القدمية، رة االتباعظاه-8

 (3)"وفالن أسود أكود للحزين المهموم، لنفحة الورم من داء حصل

ال(َخبَّاصظاهرة انتشارصيغ املبالغة يف العامية املصريةمثل-9 ام... ، )َفعَّ ، َعكَّ

 (4)ِشع وَسِمج ...َتِعيس وَقطِيع... و)َفِعل( مثل بَ : و)َفِعيل(مثل

يقول مصرًحا  والرتادف، واألضداد، استخدام املصطلحات اللغوية كاملشرتك-10

ولم ، هي المجمرة : قال يف القاموس : المدخنة": بمصطلح المشرتك اللفظي

ويقول عن ، (5)"ولكن ال مانع من االشرتاك.، يفسرهابأهنا مدخنة القنديل

ويطلق على حركة ، بحركة الفرحيخصونه  ، حصل لفالن طرب ": األضداد

ه: ويقولون"الحزن من األضداد  : والشوهاءُ ، وهو القبيح الوجه ، فالن ُمَشوَّ

                                                

  140رقم ، 776ص 741رقم ، 3622 ، المقتضب -)1( 

  311رقم ، 993ص ، المقتضب -)2( 

  204ص ، 184ص ، المقتضب -)3( 

  المبحث الثاين من الدراسة.: انظر-)4( 

  426ص ، المقتضب -)5( 
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ومصطلح الرتادف يتحقق بين عدد كبير من مفردات ، (1)"العابسة والجميلة .

 والخرفشة ، لهثان وعطشان": المادة التطبيقية مثل

 (2)وملبوخ وملبوك...، يذاءوالخربشة والخرمشة كلها بمعنى واحد وهو اإل

                                                

  439 ، 110ص، المقتضب: انظر -)1( 

  |387، 183 |258|138ص ، المقتضب: انظر -)2( 
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 : املطلب الثالث
 ".اِلستدراكات على حتقيق كتاب"املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب

ال ميكن لدارس أو باحث اطلع على كتاب املقتضب البن أيب السرور يف  

 : املالحظات التالية  اعتمد البحث عليها أن يتغافل عن طبعته اليت

يستوي يف ذلك النص العامي الذي ذكره ، ق ضبط النصوص أهمل التحقي -1

ُب  المؤلف أو النص الفصيح الذي يستدعية من المصادر المعجمية التي ُيصوِّ

ُح هبا العامي قال : ورغم نص المؤلف على التصريح هبذه المصادر كقوله، وُيَفصِّ

أجد توثيًقا واحًدا قال يف القاموس ... إال أنني لم ، قال يف اللسان...، يف الزاهر...

والحقيقة أنه بالرجوع لبعض هذه ، يربط كالم المؤلف بالمصدر الذي ذكره

وهذا يف األصل من ، والشواهد، والرواية، المصادر وجدت اختالًفا يف النصوص

وجاءت نصوص ، وهذه ظاهرة يف الكتاب من أوله آلخره، صلب أعمال التحقيق

 المقتضب وكأهنا قراءة النص فقط.

، وأهمل تشكيل اآليات القرآنية ، غفل التحقيق توثيق نصوص الكتاب أ -2

 (1)وكأهنا جزًء منه. ، وجاء هبا يف سياق النص

ولم أقف على تخريج واحد ، تجاهل التحقيق تخريج األحاديث النبوية -3

 (2)طوال البحث.

                                                

 366|324|  238|236| 193|133| 130|128 |113: ص : المقتضب: انظر-)1(

|368|369 |370|373  | 395|396 

 354|330|313 |311| 307|273| 271|262| 209|204ص ، المقتضب : انظر -)2(

|375|427|440  
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والشواهد  -رغم اإلشارة إلى أصحاهبا-غاب تحقيق الشواهد الشعرية -4

 (1)وهي قليلة.-كأمثال العرب-النثرية

على الرغم من ، عدم توثيق األلفاظ األعجمية من مصادرها المعروفة  -5

، غير عربي، أعجمي": استخدام المؤلف للصيغ التي تثبت عجمةاللفظ كقوله

 (2)حبشي، سرياين، فارسي

أو ، يف عرض المادة، لم يفصح التحقيق عن منهج المؤلف يف كتابه -5

حرص المؤلف على تسجيل اللفظ ، ومن أمثلة ذلك ، غتهاأو صيا، ضبطها

حتى إذا اتجه إلى النص الفصيح ، المنتهي بتاء التأنيث )هاء(كما ينطقه العامة

بال ، بال عرتفه، وفالن عنده عرتسه، هفيه، ، حقنه، بردعه ، ببه: لأثبت )التاء( مث

، نه عجوزه. ..وفال، ويقولون نخامه، أعطاين نتفه، فالن عنده فخفخه، عجرفه

 ، ببة : وإذا انتقل للفصيح يكتب، هذا الرسم مع كالم العامة مراعاة لنطقهم

، نخامة، نتفة، فخفخة ، عجرفه ، عرتفة ، و عرتسة، هفية ، حقنة ، بردعة

حتى ال ، وسيحافظ الباحث على هنج المؤلف يف هذا الضبط  ، (3)عجوزة...

بين العامي كماينطقه أصحابه وبين يخل بمنهج الكتاب وفكر المؤلف يف الربط 

 أصله المعياري الفصيح. 

                                                

  934|361|298|329|309|308|134ص ، المقتضب: انظر -)1( 

  437|425|362|397|361|259|240|237|223|204ص ، المقتضب: انظر -)2( 

 |354 | 419|  181|347| 247 |245 ، 357 | 1199| 305|99ص، المقتضب: انظر -3

 ، زوعه ، مهزك ، خلقه، حوبه ، جاروفه ، التفه ، تحفه : وانظرأمثلة أخرى مثل228|418

 عبايه   ،  شونه ، سحاله
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يف -وهذا يعود ، كثرة األخطاءالطباعية يف النسخة التي اعتمدت عليها -6

، وكان سبًبا يف تشويه النص يف كثير من المواضع، لعدم الدقة يف التحقيق -رأي

                  : ومن ذلك، ولم يستدركا على هذه األخطاء ، ولم ينبه المحققان

 : التِّْبنُ "و ، (1)"الخالي.الَقْفُر  : الَبسيُس " : والصواب ، الخالي الَفِقيرُ : الَبِسيُس "

رعَعِفيَصةُ  رع. َُعِصيَفة: والصواب ، الزَّ ، األراذل والسفلة : التُُّخوُت "و ، (2)"الزَّ

 ، 4)".الخازوق: والصواب، السنان: الَخازق"و، (3)".التحوت: والصواب

ةوالصواب يف نسجها  ، دقةثياب يف نسجها : الخيش"و  : الصيريف"و ، (5)".ِرقَّ

بالكسر الحية : الِعطرب"و، (6)".المحتال : والصواب ، يف األمورالمختال هو

 ، األسنانقذر-محركة-: والطََّفُس " ، (7)".الِعظرب : والصواب ، الصغيرة

نَْفسة"و ،(8)".اإلنسانوالصواب قذر  ، سقف لحصيرمنللسبط وا: الطَّ

                                                

  )بسس(533ص ، القاموس المحيط: وانظر، 236ص ، المقتضب: انظر -)1( 

، )تبن(والقاموس المحيط419 |1لسان العرب  : وانظر، 423ص ، المقتضب: انظر -)2(

  )تبن(1183ص

ص ، والقاموس المحيط )تحت(421|1اللسان : وانظر، 126ص، المقتضب: انظر -)3( 

  )تحت(148

 )خزق( ، القاموس المحيط: وانظر، 314ص ، المقتضب: انظر -)4( 

  القاموس المحيط )خيش(: وانظر، 258ص ، المقتضب: انظر -)5( 

  )صرف(827ص، القاموس المحيط: وانظر، 345ص، المقتضب: انظر -)6( 

  )عظرب(116ص ، القاموس المحيط: وانظر، 113ص، المقتضب: انظر -)7( 

  )طفس(554ص ، القاموس المحيط: وانظر، 243المقتضب ص : نظرا -)8( 
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نَْفسة : والصواب : يقولون"و، (1)".للُبُسِط والَحِصير من سعفتقال : الطَّ

انتلف من الجمجمة ما: الِقحف"و، (2)"غمغموالصواب  ، يف كالمه مغمغفالن

وغير ذلك من األمثلة المنتشرة (3)".انفلق من الجمجمة فبانما: والصواب، فباق

 ستدراك ما توافق ومادة البحث.وحاول الباحث  تصحيح وا، يف الكتاب

وإضافات التحقيق  ، خلط التحقيق يف فهارسه بين جذور المتن األصلي-8

المتمثلة يف التعليقات وبعض الشروح التي جاءت تعقيًباعلى بعض 

 (4)النصوص.

 

 

 

                                                

  )طنفس(555ص ، القاموس المحيط: وانظر، 244المقتضب ص: انظر -)1( 

  )غمم(1143ص ، القاموس المحيط: وانظر، 329، المقتضب ص : انظر -)2( 

  )قحف(843ص ، القاموس المحيط: وانظر، 351ص، المقتضب: انظر -)3( 

  571-457ص  ، كشاف الفهارس، المقتضب: انظر -)4( 
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 : املبحث الثاني 
ا(
ً
 معجم صفات اإلنسان السلبية يف العامية املصرية)املقتضب للبكري أمنوج

 : طلب األولامل
 : ويشمل ، عيوب اجلسد وأمراضه  الصفات السلبية املستمدة من

 : الصفات السلبية  املستمدة من أعضاء اجلسد :  اجملموعة األوىل
، قليُل النََّظرِ  : واألَْبَخزُ  : قال المجدي، ُفالن َأْبَخز:  ويقولون".َأْبَخز-1       

وهناك ُلغات تقال  ، (1)"َفَقَأ َعْينَهُ  أي-َكَمنََعهُ -َبَخَزهُ : وقال يف القاموس

فة  ، (2)"وَبَخَصَها كذلك. ، إذا َفَقَأَها، وَبَخَسها، َبَخَزَعْينَه" : منها"َبَخزَ "يف والصِّ

يِّة المصريِّةاآلن.
 َفِصيَحة وغيرمسموعٍة يف الَعامِ

د ، وهو َصحيح لغوي ، به َبَرص: يقولون".وَأْبَرص-2 : قال يف الُمَجرَّ

: وَساٌم َأْبَرَص  ، البدن لَفسادِ ِمَزاج   البياُض الذي يكون بظاهرِ : ُص)بالتحريك(الَبرَ 

واألُنثى ، وَحيٌَّة َبْرَصاُء يف ِجلِدها ُلَمُع َبَياضٍ ، رجٌل َأْبَرُص "و ، (3)"من كِبارالَوَزغِ 

يف  ومسموعة ، لَِمن َأَصاَبه َداُء الربصِ  : َأْبَرص : ويقال يف العاميَّة(4)"َبْرَصاء.

مِ   ومتوافقة مبنى ومعنى مع األصل الفصيح. ، الذَّ

وهو ، أْجَلح َعَلى الِذي َغالُِب رأِسِه ليَس فيه َشعر: ويقولون".َأْجَلح-3
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  ) بخز(221|1، ابن منظور، لسان العرب -)2(
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َجال ، (1)".َصِحيح لغوي فُة أصاهبا ، وهو ليس من أَماَراِت الُحسِن يف الرِّ والصِّ

خِص الذي يواجه  أمورَ  ، ه بشَجاعٍة وُمكاشفةٍ تطورداللي فأصبحت َتدلُّ على الشَّ

أِس."وإذا َعلِمنَا أنَّ الَجَلَح  عِرعن جانبي الرَّ وقفنا على َجانِب (2)"انِحَساُرالشَّ

فة عن طريق االنتقال الداللي ، الوُضوِح والُمكاَشفِة المقصودِة من الصِّ

 ومسموعة وموافقة للفصيح.

َغلِيُظ : جوقرجل أ: وقال يف مختصرالصحاح، َأْجَوق: ويقولون".ْجَوقأَ -4

 ، يف وجِهه َجَوٌق أي َميٌل  : ويقال، َمْيٌل يف الَوجهِ : الَجْوُق "و، (3)".الُعنُِق 

.، وَعدٌوَأْجَوُق الَفكِّ  قِّ ِة (4)"أي مائِل الشِّ يَّ
وِهي َفِصيحٌةوغيرمستعملٍة يف الَعامِ

  المصريِة اآلن.

ومنه ، حيح لغويوهو ص، أي َنقص، ُفالن ماعنده َزَلل: ويقولون".اأَلَزلْ -5  

راِهمُ  األََزلُّ "و(5)".الخفيُف الَوِرَكينِ : واألََزلُّ  ، يف الوزن نقصت: أي، زلَّت الدَّ

ءُ ، األَْرَسُح الذي الَيْسَتمِسك إزاُرهُ  ءُ  ، واألنثى َزالَّ  ، (6)"الَعِجيَزَة لها. : وامرأة َزالَّ

 وغير مسموعة اآلن.، وجاءت موافقة للفصيح
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  )جوق(730|1، لسان العرب -)4( 
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

: قال يف المجرد، إذا كان يف ِمشَيتِه اِْعِوَجاج: فالن َأْزَوك :يقولون".أْزَوك-6

ْوكُ  وَكان. ، َمشُي الُغَراِب : والزَّ ، (1)"وَتْحريك الَمنكبين يف الَمشي والتَّبَخُترِ كالزَّ

فُة بمن ُتَعبُِّر َهَيَئُتُه الِجسميِّة عن َحالِه ك : َزاَك يف مِْشَيتِه": وُيَقاُل ، وترتبُط الصِّ َحرَّ

َج بيَن ِرْجليهِ ، نكَِبيه وَأْلَيَتيهِ مَ  فة فصيحة  (2)"وَتعنِي َتَبْخَتَرواْحَتاَل.، وَفرَّ والصِّ

ة  ، بإبدال الهمزة حاء"مَِحْزَوكْ "والمسموع عندهم، وَغيرمنتشرٍة يف كالم العامَّ

 وتقال أيضا للُمبالِغ يف تفقدِّ َحالِِه َداَلاًل وتِْيًها.

وَعرَِج إذا َمَشى َمشي ، وهو معلوم الصحة، بِه َعَرجُفالن : ويقولون".َأْعَرج-7

َلعُ  : والُعْرَجةُ  ، الَعَرُج "و ، (3)".األعرج موضُع الَعَرِج من  : والُعْرَجةُ  ، الظَّ

ْجلِ  ومن ُخلق المصري القديم أال يسخر من  (4)"مِْشَيُة األَْعَرِج.: والَعَرَجانُ ، الرِّ

فاإلنسان صنع من  ، رجل األعرجالتحتقر ال": وجاء عنه ، ذوي العاهات

َوَغان (5)"طين. ، وترتبط الصفة يف العاميَّة المعاصرة بمن ُيِجيد التََّحايَل والرَّ

هاءَ  وداللُة الُخبِث هي (6)"اْقِسْم  لأِْلَْعَرْج يِْغلَِبْك.": ويف أمثالهم، أوالمكروالدَّ

 والصفة متوافقة والفصيح.، َمْضموُن الَمَثُل 

                                                

  832قم ر، 384ص ، المقتضب  -)1( 

 ) زوق( 1891|3، لسان العرب -)2(
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  )عرج(2869|5، لسان العرب -)4( 
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َحركٌة َضعيفٌة : الَعَمُش : قال يف الزاهر، ولون يف َعينِه َعَمشويق."َأْعَمش-8

ْمِع يف أكثرِاألوقاِت ، للرؤيةِ  ، وامرأٌة َعْمَشاءُ ، ورجٌل َأعَمُش "، (1)".مع َسيالِن الدَّ

فُة متداولة ، (2)"ومن َيُغضُّ الطَّرَف بقصد.، الُمتَغافُِل عن األمر: واألعمُش  والصِّ

اْف  "ومن أمثالهم، عندالعامة يِء يف ، َأْعَمْش وَعامِْل َصرَّ ُيْضَرُب يف َوْضِع الشَّ

وُيسَتعَمُل الَعَمُش يف َمجاِل الِهَجاِء (3)"ولَِمْن يشتغُل بَمااليستطيُعه.، غيِرموِضِعه

بِّ  : اْعتاَد الَمصريون َأْن يستنزلوا اللَعناِت بقولهم"وقد، ويرمز به للشؤم، والسَّ

فة موافقة للفصيح.وال، (4)"َعَمْش يف َعينَْك.  صِّ

: -ككَِتاب–والِغالُف معروف ، ُفالن َأْغَلف اللَسان: ويقولون".َأْغَلف-9

. صلى اهلل عليه –ويف صفته، الذي ال َيِعي َشيًئا: األغلُف "و(5)"جمُع ُغُلف 

اةً ، يفتُح ُقلوًباُغْلًفا -وسلم اًة ُمَغطَّ ه كأنَّ : وقلٌب أْغلُف ، واحُدها َأْغَلُف ، َأّي ُمَغشَّ

ي بُغالٍف  فِة التي ذكَرها الَبكريُّ ، (6)"فهوال َيِعي شيًئا.، ٌغشِّ والمقصوَد من الصِّ

 
ُّ

ةِ ، َمْن أَصابه الَعي وتطورت بالتخصيص لَتدل على ، وانتقلت داللُتها عنَد الَعامَّ

َكرالذي لم َيْخَتتنْ  وموافقة للفصيح ، وهي مسموعة، َأْغَلْف : ويقال له، الطِّفل الذَّ

 لة على السرت والتغطية.يف الدال
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ب  ، ُفالن َأْفَقم: ويقولونَأْفَقم."-10 وقال يف ، وهو يف َمعرِِض السَّ

ُم الثَّنَاَياالُعلَيا فال َتَقع على ، االمتالءُ  -محركة-الَفَقمُ : مختصرالصحاح دُّ وَتقَّ

فَلى  ، (2)"لُِف.األَْعَوُج الُمَخا: ْفَقمُ واألمُراأل، ُكلُّ ُمْعَوجٍّ أْفَقمُ "و(1)".السُّ

ةالتقول امَّ م: وإنما يقولون، )أفقم(: والعَّ  : رجل أبكم"و ، َأْبَكم لَِمْن ال يتَكلَّ

فة التي (3)"األخرُس.: واألبكمُ ، مسلوُب الفؤاِد ال يعي شيًئا واليفهمه والصِّ

 وليست شائعة اآلن يف كالمهم. ، ذكرها البكري فصيحة

هوالذي  : األقرعُ  : ل بعُض أئمِة اللغةِ قا ، فالن َأْقَرع : ويقولونأْقَرع."-11

َعَفة ، يصيبهِه من ألم  َذَهَب َشْعُر َرأس وهي ، هوأقرعُ "و(4)".ويسمى السَّ

بِّ ، (5)"َقْرَعاُء. فُة يف مجال السَّ الَكبُش الذي ال : األَْقرُع من الَغنمِ "و، وتأيت الصِّ

 ُخْرَجُه 
ّ

اعي فةَمأُخ ، قرَن له وَيحِمُل عليه الرَّ َع البيت ": وَذة منوالصِّ أي َهدَم : َقرَّ

أِس الَقرَعاء ، أْعاَله ولم ُيْصلِحه عُ ، فبقي الُمرتفُع والُمنَْخِفُض كالرَّ أي : وبيٌت ُمقرَّ

أس الَقرَعاء. فُة يف (6)"ليس به أساس ُيذَكربل به قليل ُمبعثر كالرَّ وتدخُل الصِّ

َوصُف من يتكلم : َرْع وَغَلَباِوْي َأقْ " : تراكيب عاميِّة تدل على َوَضاعِة الشأِن مثل
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 ، كثيًرا بغيِرداعٍ 
ْ

لمن يتخذ من الممارسات  المظهريَّة ما يفوق : وَأْقَرْع وُنَزِهي

 وهي مستخدمة يف العامية بداللة الفصيح. ، (1)"قدراته الحقيقية.

ابُِعُه َمْن َرَجَعْت أَص : األَْكَتعُ  : قال يف الزاهر ، فالن َأْكَتع: يقولونَأْكَتع."-12

هِ  لِيُل : الُكَتعُ ": ويقال ، (2)" وظهرت َرَواِجُبه. ، إلى َكف  ُجُل اللئِيُم. ، الذَّ  ، (3)"والرَّ

ُق يف َيٍد واِحَدٍة أوَيدين: األكَتع"و ويقال َمَجاًزا لَِمْن ُينِجزَعمَله بِبطٍء َكأنَّ ، الُمَعوَّ

قَتان بِّ  ، أوال َيسَتطِيُع استخداَم إحداهما، يديه ُمَعوَّ وِهي للسَّ

خرَيِة. وهي عاميِّة (5)"َمْعدوِم الحيلِة أوالَكُسوِل."تقال لكلِّ  وكذلك(4)"والسُّ

 موافقة للفصيح مبنى ومعنى .                                                                                                 

اُب َطرَّ َشاِرُبه: األمردُ : قال يف القاموس، ُفاَلن أَْمَرد: ويقولونَأْمَرد." -13 ، الشَّ

فة تقاُل للشاب الليِّن الذي ُيشبه النِّساَء يف ِزينتِه ، (6) "ولم َتنُبْت لحيُته.  ، والصِّ

جاريٌة : وال يقال، غالٌم َأْمَردُ  : ويقال، نقاُء الَخديِّن من الشعر: الَمَردِ "وأصُل 

ةُ ، (7)"َمرَداُء   .َأْمَرد وتتفق مع الفصيح مبنى ومعنى :وتقوُل الَعامَّ
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اه أملسان( :)فالن أمرد 254|1والزاهر   للذي َخدَّ

  ) مرد(4173-4172|6، لسان العرب -)7( 
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َمْن ال َشْعَرعلى : األمعطُ : قال يف الزاهر، ُفالن َأْمَعط: يقولونَأْمَعط." -14  

فُة تقال لكلِّ ماَخُبَث (1)".َجسِده ولِصٌّ ، وَشاٌة َمْعَطاءُ  ، ِذئٌب َأْمَعطُ : ويقال": والصِّ

ئِب ، أْمَعُط على التَّمثِيل بذلك النبَت : وأرٌض َمْعَطاءُ  ، األْمعِط لُخبثِه ُيَشبَّه بالذِّ

وهي َشائعَة يف (3) "رجل أمعط أمرط لمن ال شعرعلى جسده "و، (2)"بِها.

م.، الَعاميِّة كما باألصل  وُتسمُع يف الذَّ

-والبِْرَطامُ : قال يف مختصرالصحاح، ُفالْن َبْرَطم: ويقولون".الِبْرَطام -15

َفةِ -بالكسر ْخُم الشَّ  : وَتبَْرَطم، االنتفاُخ َغضًبا : والَبْرَطَمةُ  ، لَعيّي اللَسانِ وا، الضَّ

ب َمن َكالِمه ْخِم ": وُيقاُل (4)".َغاَظهُ : وَبْرَطَمهُ ، َتَغضَّ جِل الضَّ بِْرَطاٌم وَبَراطُِم للرَّ

فةِ  ُب : وقيل، رُ ُمَتَكبِّ : وَرُجل ُمَبْرطِمُ ، الشَّ ف، (5)".ُمَقطُِّب ُمَتَغضِّ ِة وتدورداللُة الصِّ

خِص الَمصُحوِب َكالُمه بالَغِضِب  من يتكلم بكالٍم غير "و، َحوَل الشَّ

ا مع نفِسه يف َغَضٍب.ت: َبْرَطم": ويف اللغة المعاشة(6)"مفهوم.  ، (7)"حدَث ِسرَّ

ُم نفَسه بكلماٍت غيِر مسموعٍة ، َبْرَطم: يف العاميِّة المصريِّة"و َغِضَب وأخَذ ُيكلِّ
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يرد يف عاميتنا "والفعل مسموع و ، من يفعل ذلك: امْ والبِْرطَ  ، (1)"لآلخرين.

ويكون ذلك عند ، المعاصرة بمعنى الكالم الذي ال يفهم تماًما لسرعة النطق به

إذا : برطمَ : للرجل"ويقال، والصفة مستعملة كما بالفصيح(2)"الغضب خاصة

 (3)"غضَب.

ْق َعْينُه: يقولون".ِبْرَناَقه-16 ، ما األول فله أصل يف اللغةأ، وفالن بِْرَناَقه، َبرَّ

َق عينَه تبريًقا: ويقال  ا البِرَناَقة والُمَبرنِق فلم ُيعلم: َبرَّ عها وأمَّ : ويقال، (4)".وسَّ

َق فالُن  ، ألأل به: َبَرَق َبَصَرهُ "واألصُل من، بِرَناَقة لمن ُيطِيُل النَّظَريف اآلخرين وَبرَّ

ة، بعينِه َتْبِريقًا َق َعينَيِه َتْبريِقًا، النََّظرِ  إذاألأل هبما من ِشدَّ إذا أوَسعُهَما وَأَحدَّ : وَبرَّ

ق، النََّظرَ  َح بشىٍء  ليس له مِْصَداُق : وَبرَّ ، (5)"وَبِرَقْت عينُه بمعنى الَحْيِرِة.، َلوَّ

فُة يف َمجاِل الَخوِف  والدهشة لألمرالمفاجئ ، والفَزعِ ، وُتسَتدَعى الصِّ

ْق َعينُه"و، أوغيرمتوقع ةُ : له َبرَّ َفه كذا تقوُل العامَّ ْق لَِمْن : ومن أمثالهم، أي َخوَّ َبرِّ

ق"والفعل، (6)".ثال للذي ُيوِعُد من ال َيْعِرفهُيضَرُب م ، ال َيِعرَفْك  مستخدم  "َبرَّ

 يف العامي استخداَم الفصيح.

                                                

  )برطم(65|1معجم فرج للعاميات المصرية  -)1( 

  )برطم(21ص ، معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة -)2( 

  )برطم(260|1، لسان العرب -)3( 

  738رقم ،  361ص ، المقتضب -)4( 

  )برق( 262|1، لسان العرب -)5( 

  75ص ، خفاجيال، شفاء الغليل  -)6( 
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وهو ، أي َنَظَرلِي َنَظًرا َبعَد نظر  : ُفالن َبْصَبص لِي: ويقولون".ِبْصَباص -17

اَصةُ  : قال يف الزاهر، صحيح لغوي : وَبْصَبَص الَكلُب ، ألنَّها َتبُصُّ ، الَعينُ : الَبصَّ

َك ذنَبهُ  خِص الذي : وُيقاُل ، (1)"َفَتَح عينَيه.: وَبْصَبَص الجرو، َحرَّ بِْصباص للشَّ

وهذا له أساس يف ، ُمعتِمًدا على حركِة العيِن والحاجِب ، ُيغازُل النِّساَء باإلشارِة 

َك   ذنَبه َطمًعا وخوًفا: َفَبْصَبَص الكلُب "َغِة الل واإلبُِل َتْفَعُل ذلك إذا ُحِدي ، َحرَّ

باُء تفعُل.، بِها لمن ُيغاِزُل النِّساَء أو : البِْصَباْص ": وُيقاُل ، (2)"وكذلك الظِّ

برفع : والَبْصَبَصةْ ، وكذلك من ينظُرباهتماٍم وتركيزإلى كلِّ امرأةٍ ، ُيعاكُِسُهنَّ 

 ، (4)"من يغازل النساء بغرض اإليقاع هبن."و ، (3)"والغمز بالعينين.، جبينالحا

 والصفة يف العامية مستمدة من األصل الفصيح المعتمد على حركة العين.

ِمْكَثاريف  : وَبقباٌق  ، وهوصحيح لغوي ، ُفالن بِْقَباق : ويقولونِبْقَباق."-18

وَمْن ُيوَصُف بكثرِة كالمِِه يف ، َهِذرُ  : َبْقَباُق  رُجٌل "و، (5)"، الفمُ : والَبْقَباُق ، الَكالمِ 

ائُِع يف الَعاميِّة اآلن وصُف (6)"الثَّْرَثاُرون.: والَبَقَقةُ ، بيته وَعيِّه يف المجالس والشَّ

فالن ُبْق فمعناه ُيْحِسن الَكالَم دوَن : وعندما ُيقاُل ، ُبْق ": كثيِر الَكالِم أنه

                                                

  477رقم ، 269ص ، المقتضب  -)1( 

  )بصص( 294|1، لسان العرب -)2( 

  203|1، لغة الحياة اليومية  -)3(

  )تعليق المحققين(269ص، المقتضب -)4( 

  743رقم ، 362ص  ، المقتضب -)5( 

  )بقق ( 327|1، لسان العرب  -)6( 
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ةِ ، (1)"فِْعٍل. ُيَشبُِّهوَنه بأداِة الَكالِم)الُبْق هو  ، فالن ُبْق لكثيرالكالم" :وعند العامَّ

 (2)الفم(

تقال عند : قال بعُض أئمِة اللغةِ ، تِْف على وجه ُفالنْ : ويقولون".التَّفَ ه-19

ةُ ، وسُخ الُظْفرِ : والتَّفُّ ، ُقبِح الفعلِ  : وأصُل التُّفِّ ، (3)".المرأُة الَمحُقورة : والتَّفَّ

، ِسياه ُُكوش: فارسيته ، أوكالفارة ، وكذلك ُدَوْيَبة كجروالكلِب  ، ْفروَسُخ الظُّ "

ةِ  : ويقال فَّ ُة عن الرُّ َفُة تقال  ، (4)"ُيضرُب للئيم إذا َشبَِع. : اْسَتْغنَت التُّفَّ والصِّ

وهي ُمنَْتِشرُة يف العامية لُكلِّ  ، وانفرد هبا البكري، للمذموِم الحقيرمن النساء

هْ " : الويق، َحِقيرٍ  ِغير للَغاية. ، َتفَّ ، (5)وتطلق مجاًزاعلى الشديد التََّفاَهِة والصَّ

ُة ال تستخدم التََّف بمعنى َوَسِخ األظافر"و ، (6)"تفو.: وهوبالفارسية، الَعامَّ

 والصفة تطورت داللتها بالتخصيص. 

-َكنَصرَ -َخَرَف : قال يف القاموس، ُفالن َخْرَفان: يقولون": َخْرَفان-20

فُة يف العاميَّة بصاحب، (7)".َسَدعقُلهفَ  الكالم الفاسد أوالُهَراء الذي "وترتبط الصِّ

                                                

  214|1، لغة الحياة اليومية  -)1( 

  )ُبّق(96ص، د محمد داود، ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة معجم  -)2( 

  ، وهذا المعنى انفرد به البكري، 642رقم، 333ص، المقتضب  -)3( 

  )تفه (794ص ، القاموس المحيط  -)4( 

  299|1، لغة الحياة اليومية -)5( 

(330|2، معجم تيمور الكبير -)6(    )تفَّ

  )خرف(804ص، القاموس المحيط: وانظر، 653رقم، 337ص ، المقتضب  -)7( 
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ْف "وترد مادة، (1)"الكالم أوالحديث.: والَخْرف َيعني، ال معنى له ْف  –َخرَّ ُيَخرِّ

ومن هنا ، (2)"يف العاميَّة المصريَّة بمعنى الكالم غيرالمعقول المتجاوز للواقع

 ناهتأيت الُخَراَفة ومع

َمر، حديث الحقيقة له  وينتظم يف األعاجيب ، وإنََّماهومما يجري يف السَّ

ُب منه : والَخِرُف ، وُطُرف األخبار َمْن تغيرعقُله ويتكلُم بَما ُيْضِحُك وُيَتَعجَّ

ى األَباطِيُل  فُة بداللتها مستمدة من األصل ، (3)"الَخَراِريف.: وُتَسمَّ والصِّ

 الفصيح.

َيْخنُِس  ، َخنََس عنه: قال يف القاموس، ُفالن َخنَْس : ونيقولَخنِّْيس." -21

ر.: َخنًْسا وُخنُوًسا وَخنََس ، االنِقباُض واالستخفاءُ  : الُخنُوس"وأصل(4)"َتأخَّ

ُجُل  ُراألرنبة يف الوجه : والَخنَُس يف األنِف ، إذا َتوارى وَغاَب : الرَّ َتَأخَّ

َرعني حقي ، قِّيقد َخنََس فالن عن َح : قولهم"و (5) "وقصراألنف معناه قد َأخَّ

وهو مأخوذ من الَخنَِس وهو تأخراألنف يف الوجه ويقال للبقرة خنساء ، وَغيََّبه

ويطلقوهنا ، والصفة متداولة لدى العامة(6)"لتأخرأنفها يف وجهها.

                                                

  274|1، لغة الحياة اليومية -)1( 

  )خرف(37ص،  ، معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة -)2( 

  116-115ص ، شفاء الغليل -)3( 

  )خنس(542القاموس ص : وانظر، 395رقم ، 240ص، المقتضب -)4( 

  )خنس(1277|2، لسان العرب -)5( 

  481|1ر الزاه -)6( 
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اِراللئيمِ "على ديِد الكِتَمان، الَمكَّ .، والشَّ بِّ الَخنِّْيْس "و(1) "وتستعمل يف السَّ

 وهي موافقة للفصيح مبنى ومعنى.، (2)"الَخبيث.عندهم 

اَلَعةُ : قال يف القاموس ، ُفالن عنده َداَلَعةْ  : يقولونَدلُُّوع." -22 الَغاَيُة يف : الدَّ

فُة لألحمِق يف  ، (3)".اللسان   وخروج، والتََّصاُغرِ ، والَغْفلة، الُحمِق  وتشير الصِّ

وهو ، وهوالذي ال يزاُل دالُع اللسان، َأْحَمٌق َدالِعُ  ": ويقال، سلوكه وتصرفاته

ولعلَّ ، قولهم ِدَلْع يف الطَّْعم بمعنى المِلَح فيه": ويف الَعاميَّة، (4)"َغاية الُحمِق.

لِْع َكَحِذرْ ، التَّافَِه ُيَراِدُفه فالن : يقولون، ويستعمُل أهُل مصَروالشام والحرمين الدَّ

 "وهي عامية أيًضا.، وإفراط يف الوقاحةْ ، اجةْ وبه َدَلْع أي َسمَ ، َسِمْج : َدلِْع بمعنى

َفه.": ويف االستخدام اليومي، (5) خِص الُمَدلَّل الُمرَّ ْع لوصِف الشَّ لَّ  ، (6)"ِدلِْع ومِدَّ

وْع.: يقولون للرجل إذا لم تكن فيه حمية الرجال"و والصفة يف ، (7)"ِدلْع وَدّلْ

 العامية تتفق داللتها مع األصل الفصيح.

                                                

  99ص، تفصيح ألفاظ يستخدمها العامة: وانظر، 283|1، لغة الحياة اليومية -)1( 

  )تعليق المحققين(240ص، المقتضب -)2( 

: انظر ، موجود بالقاموس وماذكره البكري غير ، 537رقم  ، 310ص  ، المقتضب -)3( 

 )دلع( 716ص ، القاموس

 )دلع(  1410|2، لسان العرب -)4( 

  )دلع(283|3، عجم تيمور الكبيرم -)5( 

  292|1، لغة الحياة اليومية -)6( 

 )تعليق المحققين( ، 573رقم ، 310ص ، المقتضب -)7( 



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

: فالن َرِعَف : يقاُل : قال بعُض أئمِة اللغةِ ، فالن َرَعف: يقولون": فَراعِ  -23

اِعُف  : ويف القاموس ، إذا نزل من ِمنَْخرِه دم ، وأنُف الَجَبلِ ، َطَرُف األَْرَنَبة: الرَّ

ُم الخيَل  عاُف  قدأصاب: قولهم"والصفُة من، (1)".والَفَرُس َيَتَقدَّ ومعناه ، فالًنا الرُّ

ُم السابق السائل: يف كالم العرب إذا سبقهم يف  : ورعف فالن أصحابه، الدَّ

والمستخدم عند العامة َمْرُعوْف بمعنى من أصابه الرعاف فسال الدم (2)"السير.

 وهي متوافقة يف داللتها مع الفصيح.، من أنفه

، وهي المرأُة الثَِّقيلُة األَوَراكِ : قال المجدي، َرَداح: ويقولونَرَداح." -24

خِم الجسيم من  (3)"والكتيبة الثَّقيلة.، ُة العظيمةوالَجْفنَ  والصفة دالة على الضَّ

خُم من غيِراإلنسانِ ، وتحديًدا النساء، اإلنسانِ  : فتطلُق على، وكذلك العظيُم الضَّ

ْخِم األْلَيِة من الكَِباِش.، والَجَمِل الُمْثَقِل ِحْمال، الَجْفنَِة الَعظِيَمةِ "  ، (4)"والضَّ

َفة يف العامية فتتحول من ثقِل الجسِم يف الفصحى إلى ثقل وتختلُف دال لة الصِّ

دْح  ، َيِسبُّ وَيْشتِمُ : َيْرَدْح  –َرَدْح ": وعندهم، اللفظ ورداءته يف العامية تبادُل : والرَّ

باِب وألفاظ التََّعدي من َطرٍف آلخر اَحةْ ، الشتائم والسِّ دَّ ، السليطة اللسان: والرَّ

َجار  (5)"وذات الصوت العالي دائما.، كثيرة الشِّ

                                                

اِعَف ، 659رقم ، 338ص، المقتضب -)1(  هو الشخُص نفسُه الذي : ولم يذكر القاموس أن الرَّ

  رغم أنها قياسية)كالم البكري(، ساَل الدُم من أنفه

  38|2، رالزاه -)2( 

  198رقم ، 160ص ، المقتضب -)3( 

 )ردح( 219ص، القاموس المحيط -)4(

  308|1، لغة الحياة اليومية  -)5(
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رقيُق : المراُد بِه: قال المجدي ، ُفالن َسْبُروت: ويقولون".َسْبُروت -25

ُكلُّ ذلك بضم ، والغالُم األمردُ ، هوالذي ال الشَعر له: وقال يف القاموس، البشرةِ 

فُة بضعيِف الَحاِل أوالفقيريف ُكلِّ أحواله، (1)".السين ًها وهي تشبي، وترتبُط الصِّ

ْبُروُت "و، (2)"بالقفرال نباَت فيه." واألرُض ، الُمحتاُج والُمفِلُس والفقيرُ : السُّ

ي الرجُل الُمْعَدُم ُسْبُروتا.، الينبُت فيها شيٌء  وهي غيرمتداولة يف ، (3)"ومنها ُسمِّ

 وإن ارتبطت ببعض األعالم.، العامية المصرية اآلن

ويف مختصر ، للشيء َشاِخص: يقولون".الشَِّخيص-الشَّاِخص -26

 أتاه: وُشِخص به، ارتفَع بُصره للسماء مثاًل : َشَخَص كَمنَع ُشُخوًصا: الصحاح

ِخيُص ، أمٌر أقَلَقه وأزَعَجه خص المرتبك ، (4)".الَجسيمُ : والشَّ فُة ترتبُط بالشَّ والصِّ

ويف العامية يقصد ، المضطرب الذي يطيُل النظَرإلى الشيء دون أن يطرَف بعينه

اِخْص "اِخْص الدمية أوالضعيف الشخصيةوبالشَّ  هدف تجرى عليه : الشَّ

 ، التدريبات على الرماية باألسلحة النارية يف القوات المسلحة والشرطة

ويف ، وهوعبارة عن عمود من الخشب مثبت عليه لوحة تشبه جسم اإلنسان

التجمعات العمالية الكبيرة العدد يتآمر مجموعة من العمال ضد زميل لهم 

اِخْص ، يف الشخصيةضع ويجعلونه هدًفا للسخرية ، ويسمونه فيما بينهم الشَّ

                                                

  127رقم ، 128ص، المقتضب -)1( 

  )سبروت(153ص، القاموس المحيط -)2( 

  )سبر(1921|3، لسان العرب -)3( 

  )شخص(721القاموس ص: وانظر، 485رقم ، 272ص، المقتضب -)4( 
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: َشَخص فالن ببصره إلى فالن : ويقول العامة(1)"والمزاح والمقالب السخيفة.

له  : قوله تعالى ومن ذلك، وهو نفسه يف اللغة  ، ولم يطرف، إذا َثبََّت نظره فيه يتأمَّ

 مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك}

 ، (3)"وتراه من بعيد.، َسَواُد اإلنسان وغيره : الشخُص "و ، (2)"{حنجن

َشاِخص : األولى : وهنا جاءت صفتان، (4)وعلى هذا فقول العامة صحيح فصيح

 : والثانية، والذي يقف عاجًزا عن التصرف إذا أدركه الخطر، للمرتبك والمتحير

ِخيُص  يف  : ألولا ، وكالهما مرتبك ومتحير ، بمعنى الجسيم  البدين : الشَّ

 يف بدنه.: والثاين، شخصيته
اط: يقولون".َضرَّاط -27 َراطُ  : قال يف القاموس ، َضرَّ  ، صوُت الَفْيِخ : ، الضُّ

راِط فهزيء بِه : وَأْضرَط به ويقال  ، (5)". عمَل بفيه كالضُّ

اْط "للمستهزيءالمستهرت  ، وهي صيغة مبالغة لمن يكثرمن فعل ذلك"َضرَّ

وهوأن يجمع شفتيه ويخرُج من بينها  ، فأْضَرَط به فالنُ  تكلم فالنُ  : يقاُل "و

ْرَطَة على سبيِل االستخفاِف واالستهزاءِ  وكذلك إنكاُر ، َصوًتا يشبه الضَّ

                                                

  )شاخص(235|1معجم فرج -)1( 

  42إبراهيم   -)2(

  )شخص(2211|3، لسان العرب -)3( 

  )شخص(238ص، معجم فصيح العامة : انظر -)4( 

  533رقم ، 393-392ص ، المقتضب -)5(
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وهي من المحظوراللغوي ، ومستعملة يف العامية يف مجال السخرية، (1)"القوِل.

 يف الواقع االجتماعي وموافقة  للفصيح مبنى ومعنى. 

وارد يف ، وهو صحيح لغوي، َطَواِشّيْ على الَخِصيّْ : يقولون".يْ َطواشِ  -28

ش "ويف العامِيَّة(2)".ِخفُة الَعْقلِ : الطَّوُش  : والذي يف القاموس، كتب اللغة  َطوَّ

وغير  ، والصفة دالة على الخصي الطائش، (3)"َخَصاه.: الشخص أوالحيوان

ْش للشاب المتهورخفيف َطاي"والمسموع ، مسموعة يف العامية المصرية اآلن

 (4)"العقل.

والُمَتَباَدُرَأنَّ الَغْمَز َخاصٌّ بالعيِن وال ، فالن َغَمزفالنا: ويقولونَغمَّاز."-29

ه والَغمُز يكوُن من ، والَحاِجِب  ، والَجفنِ ، والعينِ ، الغمَزباليدِ فإنَّ ، َيُخصُّ

خِص ُكل ه ُجلِ ، َغمزُ : يقاُل له، الشَّ ا َسعى: وَغَمَز بالرَّ فيكون الغمُزوصَف ، بِه ِسرَّ

خِص جميِعه وتدل الصفة على ، (5)".ال صفَة العيِن والحاجِب وغيرهما، الشَّ

ازُ  ، صاحب السلوك السيء مزِ  الذي يغمزُ "والغمَّ  النَّاَس  ويعيبُهم باإلشارة كالرَّ

ازةُ  ، بالعيِن والحاجِب واليدِ  وقد ، (6)"َحَسنَُة الَغمِز لألعضاء : وجاريٌة َغمَّ

                                                

  )ضرط(2579|4، لسان العرب -)1(

  )طوش(597ص ، القاموس المحيط : وانظر، 459رقم ، 261ص ، المقتضب -)2(

  )طوش(363|4، عجم تيمور الكبيرم -)3( 

 )تعليق المحققين( ، 261ص، المقتضب -)4( 

  364رقم ، 229ص ، المقتضب -)5( 

  )غمز(3296|5، لسان العرب -)6( 
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والصفة منتشرة يف ، (1) {من خن حن جن مم} : تعالى وردالغمزيف قوله 

ا ، َغَمْز َيْغِمْز له": فُيَقاُل ، وتحمُل داللة المعنى الفصيح، العامية ، يشيُرإليه ِسرَّ

طرِف ويتُم الغمُز ب، ويرسل إَشارًة أوَيلِفُت االنتِباَه بشكٍل َعْفوي من وِحي اللحظةِ 

  (2)"حداهما أوالفم والعين...أوإ ، وباليدين، العينِ 

وَموِضُع الَمَخاَفِة وما بين ، والعورةُ ، وهوصحيح، َفْرج: ويقولونَفْرج." -30

. ويقاُل للرجِل الذي، ِرْجَلي الَفرسِ  رَّ  ، العورةُ : الَفْرُج "و، (3)"اليكتم الس 

اِل اسم لجمع َسوءاِت الرج: والَفْرُج ، والجمع ُفُروٍج ، وِشواُرالرجِل والمرأةِ 

 ىي مي خي حي}ويف التنزيل، (4)"والنساء والفتياِن وما حواليها.

وإنما ، وغير  شائعة يف العامية ، والصفة دالة على السيء من البشر، (5)"{يي

م. ، يستعملون كلمات أخرى محظورة   وهي مستعملة يف مجال الهجاء والذَّ
-بالكسر-قِْحف واألصُل ، للَغليِظ الطَّبعِ : ُفالن َقْحف: ويقولونَقْحف." -31

َماغ وال ُيْدعى قِْحًفا حتَّى َيبِيَن ، َفَبان وماانفلَق من الُجمُجمةِ ، َعْظٌم فوَق الد 

أِس.، أوينكسرَ  والشائع من هذه الدالالت ، (6)"وإناء من خشب  نحو قِْحِف الرَّ

، أوَمْن ُعِدَمت فائدته، فالن َقْحف لوصف غليظ الطبع: قولهم، يف العامية

                                                

  83ك المطففين  30 -)1( 

  419|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)2( 

  177رقم ، 149ص ، المقتضب -)3( 

  )فرج(3370|5، لسان العرب -)4( 

  23ك المؤمنون 5 -)5( 

  710رقم ، 351ص، المقتضب -)6( 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

تطلق على الشخص الجلف الطويل "و، (1)"قرإلى الذوق والكياسة.الذي يفت"و

ْخِرَية.، العريض قليل الخربة واللياقة االجتماعية بِّ والسُّ  ، (2)"وتأيت يف سياق السَّ

وهي آخرالجريدة مما يلي ، وهو المسمى بالُكْرَناف، من َقْحف الجريد"وأصُلها

ات بأن ي، النخلة وفيه معنى ، (3)"دقوه ويقطعوه.ويصنعون من القحوف   َمَقشَّ

، شربُ جميع ما يف اإلناء: الَقْحُف ": وهي موجودة يف الفصيح فيقال، اإلهانة

اوتطورت والصفة انتقلت داللته(4)"أوَجرفك ما يف اإلناء من ثريد وغيره.

 يف العامية . ومتداولة شائعة، بالتخصيص

، كبيُراألُْدَرةِ : قِل يطٌ : قال يف القاموس، ُفالن َقلِيط: يقولون".َقِليط -32

يت-وقِل يطْ  قِيلِيط وهوالمنتفخ "ويقال ، (5)".كَِبُرالِخْصَيتِن: واألُْدَرةُ ، -َكِسك 

وهذا ، وتشيرإلى المتكربأوالمغرور، (6)"العظيم الَبْيَضتين.: والِقلِّيطُ ، الُخْصَية

دال من كسرها يف والمسموع يف العامية فتح القاف ب، على التشبيه بانتفاخ األُْدَرةِ 

اج يف منطقة حساسة يف : الَقليطْ "وعندهم ، الفصحى من ُيعاين من دمل أوخرَّ

ويالها من صفة ابتدعها الشارع المصري لوصف ، أسفل مؤخرة الجسم

                                                

  )قحف(335|1، معجم فرج -)1( 

  445|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)2( 

  )قحف(98|5، معجم تيمور الكبير -)3( 

  )قحف(3537|5، لسان العرب -)4( 

  )قلط(684ص ، القاموس المحيط: وانظر، 540رقم، 295-294ص، المقتضب -)5( 

  )قلط(3722|5، لسان العرب -)6( 
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عاع .: المغرورين وَقلِيطْ  ويف اللغة المعاشة تستخدم (1)"تعبيرساخر ينتشربين الرِّ

، الذي هويف حالة قرف دائم-ورالمغر–َقلِيْط كصفة للشخص المتكرب"

وكأنه يمشي على أطراف أصابعه يف أنفة ، والمتكربالذي يرتفع عن معاشرة قومه

وتستخدُم يف ، (2) "حتى اليفسد هندامه.، محاذًرا أن يحتك بأحد ، وكربياء

م .: َقلِيطْ "الذَّ بِّ  (3)"للمتعجرف المتعال وهي للسَّ

ورد يف ، يس عنده حياء من صديقهأي ل، فالن َكالِح: ويقولون".َكاِلح-33

وتستخدم للَبِشِع سيء ، (4)"َفَمُه.: أي ، وفالن ما أقبَح َكَلَحَته: للغةبعض كتب ا

، الذي َقَلَصْت َشَفُته عن أسنانِه نحوما ترى من رؤوِس الغنمِ : الَكالُِح "و، الهيئة

َرت الشفاهُ  َكَلَح ": يقالو(5)"قبيُح.: ورجٌل َكوَلُح ، إذا برزت األسناُن وَتَشمَّ

َر يف ُعُبوٍس.: ُكُلوًحاوَكاَلًحا ويف ، َعبَس  وزاَد ُعُبوُسه فهو كالُح ": وقيل(6) "َتَكشَّ

َكَلَح : ويقال(7)"{مه جه هن من خن حن جن} ": التنزيل العزيز

بِي ، َعبََّسهُ : وْجُهه َعه. : وَكَلح يف وجِه الصَّ ائُِع يف العامية، (8)"َفزَّ َكالِْح وهذا : والشَّ

                                                

  68-67ص، العادات والتقاليد المصرية -)1( 

  345|1، معجم فرج -)2( 

  455|2، لغة الحياة اليومية -)3( 

  216رقم ، 166ص، المقتضب -)4( 

  )كلح(3915|5، لسان العرب -)5(

  )كلح(238ص ، القاموس المحيط -)6(

  23ك المؤمنون 104 -)7( 

  )كلح(826|2، الوسيطالمعجم  -)8( 
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صفة للذي : َكالِْح "يقال، ق لألصِل الفصيِح ومرتبط بتغيرلون الوجهوهذا مواف

ال يهتم  ، لقليل الحياء والمباالة: كِِلْح " : ويقولون ، (1)"هبت لونه.

َباِب. ، وقبيح المنظر ، بمشاعراآلخرين لَمْن "وُتسَمع، (2)"ويستخدم يف السِّ

 (3)"وِرِزْل وِغتِْت. َسِمْج : وقد ترادف يف الداللة لفظ، يتدخل فيما اليعنيه

ُة : الَبَلمُ : قال بعُض أئمة اللغة، فالن عنده َبَلم: ويقولونِمَبلِّم."-34 قِلَّ

وداللتهاعلى القبح ، والصفة تدل على من يجمع بين القبح والحمق، (4)".العقل

إذاورمِت : وَأْبَلَم الرجُل ، أي غليظ الشفتين: رجل َأْبَلم": مستمدة من قولهم

، (5)"أي ال تقبح أمَره.، ال ُتَبلِّم عليه أمَره: ويقال، التَّقبيُح  : والتَّْبليمُ ، َشَفَتاه

، وهي َبْقَلة تخرج لها قرون كالباقِلَّى: األَْبَلم"وداللتها على الحمق مأخوذة من

وترتبط يف (6)"ولها ُوَرْيَقُة منتشرُة األطراِف كأنَّها ورُق الجزِر.، وليس لها أُروَمة

، عامية مصرية، بمعنى البالدة-بالتحريك–والَبَلْم "داللة  على البليدالعامية بال

ألن السكوت ينشأ  ، وكأنه مأخوذ من َأْبَلَم بمعنى سكَت ، َأْبَلم: ويقولون للبليد

                                                

  )كالح(365|1، معجم فرج -)1( 

  471|2، لغة الحياة اليومية -)2( 

  )تعليق المحققين(، 166ص، المقتضب -)3( 

م : قول األصمعي "وأورد، 444|1، الزاهر: وانظر، 922رقم، 409ص، المقتضب -)4( التبل 

  "ال ُتَقب ح فعله وُتْفِسده.: عليه

  )بلم(353|2، لسان العرب -)5( 

  )بلم(352|2، لسان العرب -)6(
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بكسرالميم يف -: مَِبلِّم"و، (1)"وفالن مَِبلِّم.، َأْبَلم: ويقال، من البالدة

والصفة ، (2)"بس ببنت شفة.أي ساكت ال ين-مصروبتسكينها يف المغرب 

 مستخدمه يف العامية بداللة األصل الفصيح.

الَخَياشيُم غضاريُف : قال بعُض أئمُة اللغةِ ، َخَشَمهْ : ويقولون".َمْخُشوم-35

تغيرت َرائَِحُته ِمْن : وَخِشَم األنُف ، كسَرأنَفه : وَخَشَمه َيْخِشُمه، يف أقصى األنِف 

ٍة : مُ وفالٌن َمْخُشو، (3)".َداء  فيه ن ال يميز بين الطيِب والردىِء  لِِعلَّ يكنى به َعمَّ

أي به داٌء يعرتي األنَف فال يميزبين الطيِب : ورجٌل َأْخَشُم وَمْخُشومُ "و، أصابته

وكل ذلك لعلٍة أوداٍءوالعامة ، (5)"سكراُن. : رجٌل َمْخُشومُ  "و(4)"والنَّتِِن.

يراد به فم : َباْب َخشْم ال: الفم ويقال: تسعمُل الَخشْم بمعنى

والعامة أطلقته ، وهو فيها بفتح الشين، الُمَخاط: الَخشْم يف اللغة"و(6)"الباب.

والمسموع عندهم  (7) "وهوجائز، على األنف من باب تسمية الشيء باسم محله

وفيه انتقال وتطور لداللة الصفة ، بمعنى أسكته وألَجَمه يف الحوار: َخَشُمهْ : اآلن

 بالتخصيص.

                                                

  )بلم(225|2، معجم تيمور الكبير -)1( 

  71ص، العامية والفصحى يف القاهرةوالرياض -)2( 

  928رقم ، 411ص، المقتضب -)3( 

  )خشم(1168|2، لسان العرب -)4( 

  )خشم(1102ص ، القاموس المحيط -)5( 

  ، )خشم(185|3، معجم تيمور الكبير -)6(

  )خشمه( 158ص ، معجم فصيح العامة -)7( 
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: -بالكسر-الَمرِن: قال بعُض أئمة اللغة، ُفالن َمرِن: ويقولونِرن."َم -36

أوَماالَن ، أوَطرُفه، األنُف : والَمارنُ  ، الرجِل الُمسَترِخِي يف أمورهِ ومصالِِحه

ِط يف حقوقهِ ، (1)".منه  ، وُتَعدُّ الصفة سلبية يف سياق الداللة على الُمتساهِل الُمَفرِّ

ِجُل  :َمَرَن الِجْلدُ "وهي من وتكون الصفة ، (2)"أي الَن قوُله: أي الَن وَمَرَن الرَّ

َمِرْن : يقولون"ويف العامية، إيجابية حين تدلُّ على المتسامِح الليِّن الطبع

 والصفة متوافقة مع الفصيح.، (3)"للشخص الذي يتساهل يف األمور.

وزاَغ ، ماََل : َيَغاًنازاَغ َيِزيُغ َزْيَغا وزَ : قال المجدي، َزاغ: يقولون".ِمَزوِّغ -37

يغُ ، َكلَّ : الَبَصرُ  ُك .: والزَّ لمن يحسُن الهروَب من النَّاِس  الصفة وتقال، (4)"الشَّ

غْ "و ، وتقال لغيرالملتزم، يف مختلِف المواقف غْ -َزوَّ ترَك العمَل خالل : مَِزوِّ

غْ ، أو يتهرب من موقف، العمل مواعيد َغاَب أواختفى دون أن يالحظه : وَزوَّ

َل من ُصْحبِة شخٍص. وهرَب ، وغاب بدون عذٍرأو مربرٍ ، أحد وهي (5)"أوتنَصَّ

ومن  ، وتعني يف العامية ماجاء بالفصحى من الميل والشك والهروب ، شائعة

والصفة ، (6)"أي المفتتن بصره بالنظر إلى النساء.: َعينُه َزايَغهْ "تعبيراهتم الشائعة

 . متداولة يف كالمهم

                                                

  1025رقم ، 433ص ، المقتضب -)1( 

  )مرن(4187|6، لسان العرب -)2( 

  )تعليق المحققين(433ص، المقتضب -)3( 

  633رقم ، 327ص، المقتضب -)4( 

  324|1، لغة الحياةاليومية -)5( 

  )تعليق المحققين(327ص ، المقتضب -)6( 
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قال يف مختصر ، إذا اسَتعَجَل ، فالن َيْسَتوفِز يف َقعدتِه: يقولون".ُمْسَتوِفز -38

أو َمْن  ، انَتَصَب فيها غيَر مطمئن   : واستوَفَز  يف َقْعَدتِه ، الَعَجَلةُ : الوفزُ : الصحاح

 ، (1)".أواستوى قائًما ، وَضَع ُرْكَبتيِه ورفَع إِْلَيته أواسَتْثَقَل على ِرْجَليه

ُل يف أمرهال: الُمْسَتوفِزُ "و أن َترى اإلنساَن ُمْسَتوفِزًا قد اْسَتَقلَّ : والَوْفَزةُ ، متَعجِّ

 مت خت} : قال تعالى : والُمْسَتوفُِز قاله مجاهد يف تفسيرقوله تعالى، على ِرْجَليهِ 

َكِب ُمْسَتوفزين.: أي(2){  مثحج هت والصفة فصيحة وغيرشائعة يف (3)"على الرُّ

 العامية. 
نَاُن : قال يف مختصر الصحاح، ُفالن رائحُته ِصنَان: ويقولونِمَصنِّن." -39 الصُّ

نَّةُ  نُّ   بالكسر، َذَفُر َرائَِحِة اإلْبطِ : والص  وتطلُق على صاحب (4)"بوُل اإلبِل.: والص 

نَانِ "وأصله من، الرائحِة الَكريهةِ  نَِّة والصُّ وهو رائحُة الَمَغابِن ومعاطف ، الصِّ

نَانُ "و، (5)"الجسِم إذا َفَسَد وتغير. : ويف العاميَّة، (6)"النََّتُن والريُح الكريهُة.: الصُّ

نَانْ ، بمعنى َفاحْت له رائحة خبيثة : َصنّْ " غّ : والصُّ وهو ُصنَان ، الزُّ

                                                

قعد : وقولهم قعد فالن ُمْسَتوفًزا"606|1الزاهر: وانظر، 367رقم، 223ص، المقتضب -)1( 

  "أال يطمئن يف قعوده.: والوفز، على َوْفز  من األرض

  45ك الجاثية  28 -)2( 

  )وفز(4882|6، لسان العرب -)3( 

  1010رقم ، 429ص، المقتضب -)4( 

  )صنن(2512|4، لسان العرب -)5( 

  )صنن(546|1، المعجم الوسيط -)6( 
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نَّهْ "و(1)"الَحَبِش. ةُ على الريحة الكريهة المنتنة التي تنتج من : الصِّ يطلُقها العامَّ

فالن ريحته : فيقولون، بط إذا كثرَعَرُقهأومن رائحة اإل، تراكم البول يف مكانه

: ويقولون(2)"وتعني ما تعنيه العامة.، وهي يف اللغة بكسر الصاد، ريحة َصنَّهْ 

  (3)"ويطلقونه على سبيل السباب .، مَِصنِّْن ورائحته صنان

إذا فتَح ما بين : َفْرَشَح : قال يف القاموس، َفْرَشح: ويقولون".ِمَفْرَشح -40

وَفْرَشَح يف ، أن يقعَد الرجُل ويفتح ما بين ِرْجَليه: وأصُل الَفْرَشَحةِ (4)"ِرْجليه.

َج بين ِرْجَليه جًدا وهو قائم.، َصاِلته وتدل على الموصوف (5)"وهوأن ُيَفحِّ

َماَجِة و ِمَجِة الكبيرة.: يقال"بالسَّ وتأيت يف العامية  ، (6)"الِفْرَشاُح للمرأِة السَّ

ُل  وهي مجاًزا تقال التساع الموضوع  ، األموَر فوَق َطاقتِها للُمَبالِِغ الذي ُيحمِّ

 (7)أكثر من الالزم.

، وليس يف اللغة بمعنى المرض، يف رجلي َقَشف: ويقولون".ِمَقشِّف -41

 ورثاثِة الهيئةِ ، وإنما هو َقَذارُة الجلدِ 

                                                

  )َصّن(289|4، معجم تيمور الكبير -)1(

نّة(263ص، معجم فصيح العامة  -)2(    )الص 

  )تعليق المحققين(429ص ، ، المقتضب -)3( 

  )فرشح(233القاموس المحيط ص: وانظر، 212رقم ، 165ص ، المقتضب -)4( 

  )فرشح(3385|5، لسان العرب -)5( 

  )فرشح(233ص، القاموس المحيط -)6( 

  428|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)7( 
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ُف " : ويقال ، (1)".وُسوِء الَحالِ    ، تََّرفُّهتارُك النََّظاَفَة وال : رجٌل ُمَتَقشِّ

َحْته الشمُس أوالفقُر "و(2)"التَّاِرُك لِلُغْسِل والتنظيف.: والَقِشُف  َمْن َلوَّ

َوَسخ وخشونة تصيب الجلد يف الشتاء "وُيطلق الَقَشُف على، (3)"َفَتَغيَّر.

ْف)مَِأِشْف(للشخص الذي يصاب بتشققات " : ويف كالم العامة(4)"غالًبا. مَِقشِّ

 (5)"وتقال مجاًزا للشخص الرقيق الحال.، رعايتها يف  جلده لجفافها وعدم

الفقير والمريض : وتدل اآلن على، والصفة متفقة يف داللتها مع  األصل الفصيح

 والوضيع الشأن.

، وهو صحيح، أي أْتَعَبني وآلم ُفؤادي: فالن َناَهَدنِي: ويقولون".ِمَناِهد -42

 (6)".الُمنَاَهَضُة يف الحرب: والُمنَاَهَدةُ 

ه"و وتستخدم العامة المناهدة (8)"َشَرَع يف قَِتالِه."و(7)"َصَمد له.: َنَهَد لَِعِدوِّ

أي أطال يف ُمَجاَدلتي حتى أرَهقنِي  ، فالن َناَهَدين: فيقولون، بمعنى إطالة الِجَدال

                                                

  713رقم ، 351ص ، المقتضب -)1( 

  )قشف(3638|5، لسان العرب -)2( 

  )قشف(845ص  ، القاموس المحيط -)3( 

  )قشف(765|2، المعجم الوسيط -)4( 

وشائعة عند ، ويالحظ إبدال القاف همزة عند العامة، )قشف(450|2لغة الحياة اليومية  -)5( 

  اهريين.الق

  305رقم، 207ص، المقتضب -)6( 

  )نهد(323ص ، القاموس المحيط -)7( 

  )نهد(4555|6، لسان العرب -)8(
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أي كالم فيه جدال ، بالش مِنَاهدهْ ": ومن تعبيراهتم المتداولة(1)"وَضاَيقني.

 ترادف ُمنَاكِف.(2) "تفاع الصوت.ويغلب فيه ار ، متعب

، إذا أذاه بكالمه: نقفه : قال يف الزاهر ، َنَقَفه بالكالمِ  : ويقولون".َمْنُقوف -43

رِب : والنَّْقُف   ، وتشيرالصفة للنحيف الهزيل(3)".َكسُرالَهاَمِة إذا ضرَبها أشدَّ الضَّ

هُ أوالضامرالوجه أو، للقليل اللحم : َرُجٌل َمنُْقوُف " : ويقال  ، والَضِعيف ، الُمْصَفرَّ

الرجُل الَخِفيِف : الَمنُْقوُف "و، (4)"أكلته األَرَضة. : ِجْذع  َمنُْقوف : ويقال

َمنُْقوْف لمن يف وجهه شحوُب : والعامة تقول، (5)"األَْخَدَعين القليل اللَّْحم.

وذكره صاحب القاموس ، وهوموافق لما جاء يف اللغة، وهزاُل وأثُرمرضٍ 

 وغير شائعة يف العاميةاآلن.، (6)وعليه فاستعمال العامة صحيح فصيح. ،واللسان

النُّْغنُُغ : قال بعُض أئمة اللغة، وهو صحيح لغوي، ُنْغنُغ: يقولونالنُّْغُنْغ."-44

ِعيُف  -بالضم– : ُكلُّ َوَرٍم فيه اسرتخاء"و، (7)".واللحمُة تحت الفمِ ، األَْحَمُق الضَّ

ة تكوُن يف الَحْلِق.: والنَّْغنََغةُ ، َنْغنََغةُ   "مَِنْغنَْغ ": يف العامية والمسموع، (8)"ُغدَّ

                                                

  )تعليق المحققين(207ص ، المقتضب -)1( 

  )مناهدة(168ص، معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة -)2( 

  727رقم ، 355ص، المقتضب -)3( 

  )نقف(588ص ، ، القاموس المحيط -)4( 

  )نقف(4528|6، لسان العرب -)5( 

  )المنقوف(435ص، معجم فصيح العامة: انظر -)6( 

  637رقم ، 329ص ، المقتضب -)7( 

  )نغغ(4489|6، لسان العرب -)8(
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وانتقلت داللة الصفة يف األصل الفصيح من الغدِة يف الحلق أوالورم الذي فيه 

، يعيش يف رفاهيٍة ووفرةٍ : أي: ومِْتنَْغنَغْ ، َ َمْن َيْصرف بَِبذخٍ "اسرتخاء إلى معنى

تطورت داللة  وهنا ، (1) "مواِل وغيرها من نعِم اهلل.الخيُرالكثيُرمن األ: والنَّْغنََغةْ 

 الصفة بالتعميم.

والثَّقيُل  ، الَجَبانُ  : الِهلُف  : قال يف اللسان، فالن ِهْلف: يقولونِهْلف."-45

الثقيُل : الِهلَّوُف ": ويف القاموس ، (2)"أوالكذوب  ، أوالعظيُم البطنِ  ، الجايف

َفة عن ِهلَّوٍف : ِهلْف "و، (3)"َكُذوب.وال، أوالعظيُم البطنِ ، الجايف عاميَّة ُمَحرَّ

تطلُق على "و، (4)"وهي بالطبع لفظ سباب.، ولكنَّها تحمُل المعاين نفسها

 ومنتشرة يف العامية بداللة الفصيح.، (5)"األحمِق الضخِم الُجثَِّة.

 ، واأللواِح الُعنِق  القصيرِ : الَودِنُ  : قال يف المجرد، َودِن : ويقولونَوِدن." -46

َوِدَنْت " : ويف القاموس ، (6)".الَضي ق المنكبين ، النَّاقِص الِخلقة ، واليدينِ 

: وَوَدَن الشيءُ " ، (7)"وُموَدُن. ، وكذلك هوَمْودونُ ،  َوَلَدْت َوَلدًا ضاويًا: المرأةُ 

                                                

  569|2، لغة الحياة اليومية -)1( 

 : ظران ، للثقيل الجايف : الِهلَّوف" ورواية اللسان ، 729رقم ، 356ص  ، المقتضب -)2(

  وهذا من سهو المحقيين. )هلف(4685|6اللسان

  )هلف(4685|6، لسان العرب: وانظر، )هلف(862ص ، القاموس المحيط -)3(

  )هلف(458|1، معجم فرج -)4( 

  583|2، لغة الحياة اليومية -)5( 

  1032رقم ، 434، المقتضب -)6( 

  )ودن(1237ص، القاموس المحيط -)7( 
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والصفة كما بنص البكري غير مسموعة يف ، (1)"نقُص وَصَغَر فهو َمودون َوَوِدن.

 "ولكن يقع يف كالمهم ، اميةالع
ْ

، لمن يحرص على االستماع لألقاويل "ِوَدنِي

ومعتاد اإلنصات لمن يحدثه بالسلب عن ، ويحكم على الناس من خالل السمع

والملمح المشرتك بين َوِدن وأذن )عضو (2) "وهي لالستهجان.، اآلخرين

َغُر.  السمع(هوالصِّ

                                                

  )ودن(1064|2 ،المعجم الوسيط -)1( 

  594|2، لغة الحياة اليومية -)2( 
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مدة من أمراض اجلسد)البدنية والنفسية الصفات السلبية املست: املجموعة الثانية

 والكالمية(   

، )أكثُر أهِل الَجنَِّة الُبْلِه(: ويف الحديث الشريف: ُفالن َأْبَله: يقولون".أَبْلَه-1 

نَيا: أي در. وُهو ، الَغافِلين عن ُأُموِر الدُّ ، (1)"الذي َغَلَبت َعليه َسالَمُة الصَّ

فِة أهنا إيجابية ت نيا وَحُسَن َظنُّه بِهاواألصُل يف الصِّ إال ، قاُل لمن َزهد فِي أموِرالدُّ

ْت داللُتها يف اللغة المعاشة فَة انَحطَّ ، فصارت ُتطلق على األحمِق الِغرِّ ، أنَّ الصِّ

والقليُل الِفْطنَِة لَِمَداِق ، أحمق التمييَزله أو ، َغافُِل : رجٌل َأْبَلهُ ": ويف القاموس

ُم.: شاٌب َأْبَلهُ "و(2)"األموِر.  ، وتستخدُم كما باألصل الفصيح، (3)"َغافُِل ُمنَعَّ

 والداللة يحددها السياق.

ابَّة".األُجَيْفِل-2       : الَجافُِل : قال يف القاموس، َجَفَلْت : يقولون على الدَّ

، (4)".الذي َيهرُب من كل  شيء  : واألَُجْيِفُل ، َصَرَعه: وَجَفَل فالًنا، الُمنَْزِعُج 

فة َتدلُّ ، (5)"الُمنَْزِعُج.: والَجافُِل ، إذا َشَرد فَذَهَب : لظَّليُم وَأْجَفَل َجَفَل ا"و والصِّ

 وغيرُمَتَداَوَلة يف كالم العامة اآلن.، على الَقِلِق النَُّفوِر الذي اليثبت يف مكان

                                                

  (1)- المقتضب ، ص 437، رقم 1037

  (2)- القاموس المحيط،  ص 1243) بله( 

  (3)- المعجم الوسيط،  1|73 )بله( 

  (4)- المقتضب ، ص 392،  رقم 854

  (5)-  لسان العرب، 1|643)جفل( 
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: معنى األْحَرش: قال المجدي، فالن َأْحَرش: ويقولون".أَحْرَش-3       

وأشارالمحققان ، (2)"هو ُكلُّ شيٍء َخِشٍن.: األَْحَرُش "و(1)"ٌة.هوالذي ِعنَده ِحدَّ 

فِة هبذه الداللة يف َقريِة َبَهْرَمس إحدى ُقرى ُمحافظِة الجيزة حيث ، إلى انتشاِر الصِّ

ِحين ويفتِخرون ، ينقسم األهالي إلى ُحْرٍش وفالحين ويتبَاهى الُحرُش على الَفالَّ

ُفالن ِعنَده : يقولون"َأْرَعن.-4مراس. وتدل على الرجل صعب ال، (3)عليهم

 ، األْهوُج يف َمنطِِقه واألَحمق الُمْسَترِخي: واألَْرَعنُ : قال بعُض أئمة اللغة، ُرُعوَنةْ 

ُعون ريُع الَحَرَكةِ : -كَصُبور -والرَّ ديُد والسَّ وتقال للطائش المتهوريف (4)".الشَّ

 همجي .: وهي ترادف، الَفِصيح. سلوكه وُمَتَداَوَلٌة يف الَعامِيَّة كما باألصلِ 

الَخِفيُف : األْشَكعُ : قال يف لسان العرب، ُفالن َأْشَكع: ويقولون".أَشْكَع-5 

اكِعُ : وفيه لغات، (5)"والَبِخيُل اللئيُم.، الذي َيغَضُب من َغيِر َسبب   كِعُ ، الشَّ ، والشَّ

ُكوعُ  وُيَقاُل لكل ُمَتَاٍذ من   ،من َكُثَرَأنينُُه وَضَجُرُه من المرِض والَوَجعِ : والشَّ

 ولم أقف عليها مسموعة يف العامية. ، والصفة فصيحة، (6)"شيٍء.

                                                

  (1)- المقتضب، ص 256، رقم 448

  (2)- لسان العرب،  2|834)حرش( 

  (3)- انظر:  المقتضب ص 256-257) تعليق المحققين .(

- المقتضب ،  ص 428 ،  رقم1001، وانظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس1|213، وقولهم: 

  (4)فالن أرعن: أي َمسترخي.

  (5)- المقتضب ،  ص316، رقم 596، وانظر: لسان العرب، 4|2308)شكع(

  (6)- لسان العرب ،  4|2308)شكع( 
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

، معناه الليل المظلم: قال بعُض اللغويين، فالن َأْكَود: ويقولونأَكْوَد."-6

ة والُحزن دَّ وَكأنَّ َأْسوَد ، َأْسَوْد َأْكَودْ : ولهذا أهُل ِمصَر يقولون ، ويطلق على الش 

، وعندي أنَّ أكوَد أسوَد من باِب اإلتباِع المعروف عند العرِب (1)".ْكَودَ تفسير أَ 

فِة هنَا وهذا ، وتقال لسيء الحظ الحزين ، وداللُة اللوِن هي الُمَسيطِرُة على الصِّ

والَمْسُموُع   ، أوحظُّه َأْسَود لمن ال ُيَحالُِفُه الحظُّ يف حياتِه، كقولهم َمنُْحوس

 أكوْد .أكثر من  َأْسَودْ : لديهم اآلن

هوصحيح ، إذا ُضرَِبْت عليه الِحيَلُة وَمَضْت : ُفالن أْنَدخ: ويقولونَأْنَدخ." -7 

ُخ "و(2)"لغوي. وال ما قِيَل ، ال ُيبالي َما َقاَل من الُفْحشِ : َرُجٌل ُمنْدَّ

ة(3)"له.                                                                                                                        (4) "َأْنَتْخ أي َيسَتِريح من التََّعِب.": والشائُع لدى الَعامَّ

الَباطُِل الذي ُيَتَحيَُّر : والَبِهيَتةُ ، إذا كان َحيراًنا، ُفالن َباِهْت : ويقولون".َباِهت -8

هو ُيَباِحُث "و، (6)"ه مالم َيفَعل.قال علي : َبَهَتُه ُبْهتاًنا": ويقال(5)"من ُبْطاَلنِه.

  ، (7)"أي َيستقبُِل غيَره عند الُمباَحثِة والُمناقشِة بالَكذِب الُمفَترى.: فُيَباِهُت 

خص الذي َتغيَّر َلوُنه  فُة انتقلت داللُتها يف العاميِّة فأصَبَحت َتدلُّ على الشَّ والصِّ

                                                

  (1)- انظر :  المقتضب ، ص 204، رقم 295

  (2)- المقتضب، ص 183، رقم 245

  (3)- لسان العرب، 6|4381)ندخ(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|177، وهذا من إبدال التاء داالً يف العامية المصرية.

  (5)- المقتضب، ص 126، رقم 120، وانظر: القاموس المحيط، ص 148)بهت(

  (6)- القاموس المحيط، ص 148)بهت(.

  (7)- معجم المأثورات اللغوية، ص 33)بهت(
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ثم ، وهو من َبِهت، واْصَفرَّ أي َتغيَّر: لونه َبَهْت ": وعندهم، من َمرٍض ونحوه

ة، وتوسعوا فأطلقوهاعلى كلِّ لوٍن َنَصَل ، ُأطِلق على ما تسبب منه : تقول والَعامَّ

َله. ، وهذه الداللة الُمحَدَثة تناولها المعجُم الوسيطُ ، (1)"بَِهْت ومِْبُهوْت َبكِسر أوَّ

ة فَشَحَب َلو : َبِهَت الرجُل َبَهًتا": ويقال َبِهَت : ومن الُمْحَدِث ، ُنهُأِخَذ بالُحجَّ

 والصفة، (2) "ولوٌن باِهُت.، ثوٌب َباِهُت : ويقولون، َضُعَف وَشُحَب : اللَّونُ 

 مستخدمة يف العامية بداللة األصل الفصيح.

بي: قال المجدي، َببَّه : يقولونبَبّه." -9  اُب ، هو حكايُة صوِت الصَّ والشَّ

ُيوَصُف به ، لقُب رُجٍل من ُقريش" : وقِيَل ، (3)".وِصفُة األَحمِق ، الُمْمَتلُِئ َلْحًما

ر ِداَللي فاألصُل ، (4)"األحمُق الثَِّقيُل. فة َأَصاَبها َتَطوُّ ِحكايُة َصوِت : َببَّةُ  ": والصِّ

 الُمْمَتلِِىء الَبَدِن.
ِّ

بي َلت إلى الصَّ  ُثمَّ َتَحوَّ
ِّ

بي ، ُمؤنُث الَببِّ : الَببَّةُ "و، (5)"الصَّ

 والصفة فصيحة وغير متداولة يف العامية اآلن. ، (6) "ثَِّقيُل.واألَْحَمُق ال

وهو َصِحيح ، وذلك ُيَقاُل َغالَِبًا فِي َحق  الَعبِيدِ ، فالن َبَجم: َيُقوُلَونبَجَم." -10

َسَكَت ِمْن َعي  أوَفَزع   َمنْ  : الَبَجمُ : قال بعُض أئمِةاللغةِ ، ُلَغوي

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير ، 2|243)بهت( 

  (2)- المعجم الوسيط، 1|75 )بهت( 

  (3)- المقتضب، ص 99، رقم 39

  (4)- لسان العرب، 1|202، )ببب(

  (5)- لسان العرب، 1|202)ببب(

  (6)- المعجم الوسيط، 1|38)ببب( 
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

ُة َتْقلُِب َحَرَكَة الِجيم من ُسكوٍن إلى (2)وأصلُه الفصيح)َبْجُم((1)".أوإبَطاء والَعامَّ

َها ُتِركيِّة أومن الَبَكمِ : َزّيْ الَبَجمْ ، ُفالْن َبَجمْ " : وهم يقولون، فتِح  أومن ، َلَعلَّ

ْخص(3)"أومن َبَغم.، َوَجم ال ُيِحسن  ، َعِديم الِخرَبةِ "وتستخدم اآلن مع الشَّ

َد.، الَكالمَ  ويكثر يف ، من ألفاظ السباب عندهم"وهي ،(4)"وال يستطيع الرَّ

 (5)"والساكت لعدم الفهم.، الممازحة

َمن : الَبطَّاُل : قال يف مختصرالصحاح ، فالن َبطَّال: ويقولون".َبطَّال-11

وكلُّ شيٍء ، لَخالِي العمل"وُيقاُل يف العامية ، (6)".َذَهَب َضَياًعا وُخْسًرا

 (8)"سيئة الخلق : والمرأة الَبّطالة، لسيءالسمعة من الرجال"وكذلك(7)"ردىٍء.

اْل "ويف الواقع الَيومِي نسمع يء: َبطَّ خِص السَّ دىء، على الشَّ ، الَمِعيب، الرَّ

 والصفة متوافقة مع الفصيح.، (9)"وكذلك العَاِطل.

                                                

  (1)- المقتضب ، ص409، رقم 920، وانظر: القاموس المحيط ، ص 1078)بجم( 

  (2)- القاموس المحيط، ص1078)بجم(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 2|112)بجم(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|196

  (5)- المقتضب، ص 409)تعليق المحققين(

  (6)- المقتضب،  ص391، رقم 850 

  (7)- معجم تيمور الكبير، 2|191)بطل(، وانظر: العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص 64

  (8)- انظر: المقتضب، ص 391)تعليق المحققين(

  (9)- لغةالحياة اليومية، 1|204
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: الَبطَّة: قال بعض أئمة اللغة، وهو صحيح لغوي، َبطَّةْ : يقولونَبْطَبط." -12

فُة مشتقة من(1)". أي َحَصَل له إسهاُل : الن َبْطَبطْ وف، إناء كالَقارورةِ  َبطَّ "والصِّ

واحدته  َبطَّة : اإِلَوزُّ : والبطُّ ، إناء كالقارورةِ : والبطَّةُ ، شقَّ : الُجْرَح وغيره بمعنى

هذه بطة : تقول، وإنََّما هي لواحد الجنسِ ، وليست الهاُء للتأنيِث ، أعجِمي

ولم أقُِف على)بطبط(بمعنى اإلَصابة ، (2)"للذكرواألنثى جميًعا مثل حمامة.

)نوع ، ولكن يمكن اشتقاق المعنى من انتقال الداللة ، باإلسَهالِ  حيث إنَّ البطَّ

، ودائِم اإلخراِج ، من الطيور يف منازل الريف(يف َحركتِه قريُب االلتصاِق باألرضِ 

، رضدائُم الجلوس  واالقرتاِب من األ، وهذا حاُل من أَصاَبه اإلسهاُل 

بلهجة تحقير  -اِجلِْس حيث أنت، إِْتَبْط "والمسموع يف العاميِّة  المصريِّة اآلن 

 ولمن ال ُيرَجى منه خير يف اإلنجاِز أو الذي َخاَب ُمراد . -وازدراء

وهو صحيح ، بطحه: إذاألقي إنسان على وجهه: يقولون".َبَطْحجي-13

أي َجَرَحُه : َبَطَحهُ "و، (3)".عند ذلك  والغيبوبة، الضرب: ويراد منه أيضا، لغوي

ه، يف جبهتِه   : وقولهم، ويرادفها َشجَّ
ّ

 الرتكية، َبَطْحِجي
ْ

، يظهرأنه من َبَطاْقِجي

ج ، ولكن لما وافق معناه الَبطَح  رب والشَّ .: قالوا، أي الضَّ
ّْ

وهي ، (4)"َبَطْحِجي

وهي ، الرتكيِّةوالالحقة)جي( من لواحق النَّسِب يف ، شائعة يف العاميِّة المصريِّة

 : كما نقول
ْ

 ، َقهَوِجي
ْ

 ، َعْرَبِجي
ْ

وكانت منتشرة يف فرتِة االحتالل العثماين ، َطْعَمِجي

                                                

  (1)- المقتضب ، ص 287، رقم 513

  (2)- لسان العرب، 1|301)بطط( 

  (3)- المقتضب، ص 157، رقم 192

  (4)- معجم تيمور الكبير، 2|188)بطح(
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

وهي من بقايا التأثيروالتأثر بين اللغات يف ظل الحروب والهجرات ، لمصر

                                                                                                                            (1)واالستعمار.

وقال ، الناقُص العقل: الُبْهُلوُل : قال يف الزاهر، فالن َبْهُلول: ويقولونَبْهُلول."-14

ْحاكُ : الُبْهُلوُل : يف القاموس ي ُد الجاِمُع لكل  خير   ، الضَّ والعامة ينقلون (2)".والسَّ

وتستخدم لوصف الرجل : َبْهُلوْل ": نفيقولو حركة الباء من ضم إلى فتح ٍ

وذكرالبكري داللة الصفتين السلبية ، (3)"واألخرق الطائش.، الخفيف العقل

وانحطت داللة الصفة اإليجابية إلى المعنى السلبي المستقر يف كالم ، واإليجابية

 العامة.  

ه ويوصُف ب(4)".فالن َبْهَوار للذي يقول ما ال يفعل: ويقولون".َبْهَوار-15

ة، الُمَبالُِغ يف القوِل والعملِ  وهوتحريف ، أي َواِسعْ : ومَبَهوأ، َبْهَوأ ": وتنطقه الَعامَّ

 ، ومَبْهَوأ قريب من معناه، أي واِسع: وَبْهَورالَجْرح أوغيَّره فهو َمْبُهور، لَبْهَور

فُة ترادف المسموع لدى العامة اآلن من صفات مثل(5)" "أوهوهو.  : والصِّ

ار" ارمَ ، َفشَّ اص.، عَّ   (6)"َهجَّ

                                                

حيث وضح أثر الدخيل من 60ص، العامية والفصحى يف القاهرة والرباط: للمزيد انظر -)1( 

  صابونجي...، طوبجي: التركية يف المصرية مثل

  (2)- المقتضب ، 293، رقم 852، 

  (3)- معجم فرج، 1|81

  (4)- المقتضب ، ص314، رقم 321

  (5)- معجم تيمور الكبير، 2|245

  (6)- المقتضب ، ص 214) تعليق المحققين( 
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، والُلْطُف ، الب رُ  -بالضم–الُتْحَفُة : ويف القاموس، ُتْحَفه: ويقولونُتْحفه." -16

ائُِع أوالَجِميُل  ": وأَصُل التُّْحَفةِ ، (1)". والظُّْرُف  يُء  الرَّ ُثمَّ انحطَّت ِداَللُتَها ، الشَّ

ُف بطر ْن َيَتَصرَّ ْخرَيِة مِمَّ يقٍة تقليديٍة قديمٍة أوغريبٍة فصارت تدلُّ على السَّ

 "تحفةْ ": وأحياًنا يقال، وهي شائعة يف العامية بالمعنى المذكور، (2)"عموًما.

اذِج البسيط.  (3)ُسخريًة من السَّ

األَراذُِل : الُتُحوُت  : وقال يف القاموس، ُتُحوت: يقولون".الُتُحوت-17

ْفَلةُ  ٌل ِسِفلٌة  ويف الحديث ال تقوُم الساعُة َأراذَ : قوم ٌ ُتُحوُت  ": وُيَقاُل ، (4)".الس 

يعني الذين كانوا تحَت أقداِم النَّاِس الُيْشَعر ، حتَّى تظَهرالُتُحوُت ويْهلَِك الوعوُل 

ْفَلُة واألْنَذاُل ، هبم وال ُيْؤَبُه لهم لحقارتِهم  ، األْشراُف : والوُعوُل ، وهم السِّ

فةُ (5)"وشبههم بالوعوِل الرتفاع مساكنهم. ا  والصِّ يغة وإنمَّ غيُر شائعٍة هبذه الصِّ

عفاِء  "النَّاْس اللِّي َتحْت ": المسموُع يف الَعاميِّةالمصريِّة وُتطلُق على الضُّ

 أواألْنَذاِل أوَمْن َينَتمي لَطبقٍة اجتماعيٍة ُمتواِضعٍة.

ر: ُفالن َتِعيس: يقولون".َتِعيس-18 : التَّعيُس : قال يف الزاهر، بمعنى ُمَبذ 

قوطِ  والَهالِك والَعَثار، والنفس، ر يف أموالِهالمبذ   رِ ، والسُّ ، والشَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 333، رقم 640، وانظر: القاموس المحيط ، ص795)تحف(

  (2)- انظر: لغة الحياة اليومية، 1|233

  (3)- انظر: المقتضب، )تعليق المحققين( ، ص 333

  (4)- المقتضب، ص 126، رقم 121 ، وانظر: القاموس، ص148)تحت(

  (5)- لسان العرب، 1|421) تحت( 
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رُ ، الَهالكُ : الَتْعسِ "وأصُل (1)".والُبعدِ  َتِعَس َعبُد "و، (2)"واالنحَطاُط.، والشَّ

رهم نياوالدِّ أْهَلَكْت : وَتِعَسْت الَعَجَلةُ ، دعاء بالهالك على الغنِي البخيلِ : الدُّ

ُع صا  ،  وَيعُثرفيسقط ُمكًِبا على وجِهه، تجعله ُيخطِئ، حَبها الَعَجلُة والتََّسرُّ

ل َقَضاَء ُأموِره. ائُِع يف العامية(3)"ُيضرُب لَمْن َيَتَعجَّ وترتبط "َمْتُعوْس "والشَّ

ومتوافقة يف داللتها ، َتِعيْس  : ويف كالمهم أيًضا، (4) "َسيء الحظِّ "بالبائس الفقير

 مع األصل الفصيح.

، األباطيُل : التَّْهَتُهةُ : قال يف الزاهر، فالن عنده َتْهَتةْ : ولونويق".ِتْهَتاه -19

َد يف الَباطِلِ : وَتْهَتهْ  ِحَكاَيُة : وُتْه ُتهْ  ، التَّْهَتَهُة على الّلْكنَة"وتطلق ، (5)".َردَّ

فِة هوإطالُقها على الُمخاِدِع أوالكاذِب ، (6)"الُمَتْهتِه. والَغالُِب يف استعماِل الصِّ

ْهَتَهةُ "و لَجأ لألباطيل فتصيبه اللُّكنُة أوَيَتردُد يف كالمِه وُيَلْجلُِج الذي يَ  : التَّ

 وهي هبذا المعنى يف العامية.، (7)"التََّلْعْثم.

                                                

  (1)- المقتضب، ص237، رقم 388

  (2)- القاموس المحيط ، ص 535)تعس( 

  (3)- معجم المأثورات اللغوية، ص36)تعس(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 2|512

  (5)- المقتضب، ص 437، رقم 1039

  (6)- القاموس المحيط ، ص 1244)تهته(

  (7)- لغة الحياة اليومية ، 1|232
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ابَّةْ " :اجَلاِفل-20 ، الُمنَْزِعُج : الَجافُِل : ويف القاموس، َجَفَلْت : يقولون َعلى الدَّ

َأْجَفَل "و ، (1)"َيهرُب من ُكل  َشيء . لذيا: واإِلْجِفيُل ، َصَرَعه: وَجَفَل فالًنا

وَرُجل إِْجِفيل َنُفورَجَبان ، وانَقلعوا ُكلُُّهم َفَمضوا، أي َهرُبوا ُمسِرعين: الَقومُ 

، والصفة فصيحةٌ ، (2)"الَجَباُن من ُكلِّ شيءٍ : وقيل، َيهرُب مِْن ُكلِّ شٍيٍءَفَرقًا

 وغيرشائعة يف العاميِّة.، وفيها انتقال داللي

ا َجاء، فالن َجا وراح: يقولون".َجا وَراح-21 ُيطلق : وراَح ، فهو َصحيح: أمَّ

َتغدو ِخَماصا وَتُروُح : ومنه الحديث -لغة-وهو بمعنى جاء، به على ِضد  َجاء

وهي شائعة يف "َجا وراح": أوكثير الحركة بال فائدة، وُيَقاُل للُمرتدد(3)".بَِطانا

وهي من تراكيب العامة ، (4)"ح بمعنى ذهب.بمعنى جاء.ورا: جا"لغة أهل مصر

، القط والفار، العيش والملح: ومن  أمثلتها يف كالمهم، التي يربطها حرف الواو

 وكيت وكيت...، كاين وماين، السمن والعسل

وهو ، َجرى ِمنُه َماُهو كيْت وكيْت : يقولون".َجَرى ِمنُه َكيْت وَكيْت -22

وإْن ِشئَت ، كان من األمرَكْيَت وَكْيَت ": لويقا، (5)".َصحيٌح من الكِنَاياِت 

ة واألُْحدوثة، َكَسْرَت التاء)َكيِت وَكيِت( كناية عن : وقيل، وهي كِنَاية عن الِقصَّ

                                                

الظليُم : واإِلْجِفيل، )جفل(978القاموس ص : وانظر، 854رقم، 392ص، المقتضب -)1( 

  يهرب من كل شيء.

  (2)- لسان العرب، 1|643 )جفل(

  (3)- المقتضب،  ص89،  رقم 10

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|5 )جا(، 3|344 )روح(

  (5)- المقتضب، ص132، رقم 143
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بكسرالتاء  -فالن جرى منه َكيِت وَكيِت : والشائع يف العامية المصرية (1) "األمر.

وهي ، شروتغلب على من يسلك سلوك ال، لوصف من يأيت بأمرغير الئق –

وهي من ، موافقه لوجه من وجوه االستعمال الفصيح ذكره صاحب اللسان

 وتستخدم يف الشر.، النساء يف الغالبكنايات 

واُب ، فالن َجيَعان: ويقولون".َجوَعان-23 َجوَعان كما قاله بعض : والصَّ

وُيقاُل لِمن ، (3)"جيعان خطأ يف جوعان."ويف شفاء الغليل(2)".أئمة اللغة

بِّ ، لفقر الشديديوصف با  (4)"َجَعاْن بمعنى َجائِع."ويف العاميَّة، وُتسمُع عند السَّ

، (5)"وَجائَعة وَجوَعى للمؤنث، َجائع وجوعان للمذكر": واألصل الفصيح

 والصفة متداولة مشهورة للذم.

: الَحرُف : قال يف القاموس، ُفالْن َحرْف ال ُيْقرأ: يقولون".َحْرف ال ُيْقرأ-24

ِديُد  ْخُص ، (6)".الذي ال ُيمكِن قِراَءته لُصعوَبِة َرْسِمه الشَّ ويوصف به الشَّ

َطَرَفُه : الَحْرِف من ُكلِّ َشيءٍ "وأصُل ، أوَصعُب الِمَراسِ ، أوالغامُض ، الشديدُ 

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|3965)كيت(

وخالف البكري طبيعة الكتاب حين بدأ هنا بالوجه ، 570رقم، 309ص، المقتضب -)2( 

  وعادته يف الكتاب أن يبدأ بالعامي.، المعياري الصحيح

  (3)- شفاء الغليل، ص99

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|243

  (5)- القاموس المحيط، ص711)جوع(

والصفة ، )حرف(799ص، القاموس المحيط :وانظر، 646رقم، 335ص ، المقتضب -)6( 

  و يحددهاالسياق والمصدر .، سكت البكري عن داللتها
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ديِد  اِهيِة الشَّ ه وُيْكنَى بالَحرِف الذي الُيقَرأ َعن الدَّ وماذَكَره ، (1)وَشِفيُره وَحدُّ

يف أو ِحَرَفي "اولة يف الَعاميَّة المصريَّة إنما الشائع الذائع الَبْكِريُّ غيرمتد َحرِّ

 وتسمع يف مجال الذم والمدح حسب السياق الواردة فيه."

عيُف عن الشيء: ومعناه: قال المجدي، حوبه: ويقولونَحْوَبه."-25 ، الضَّ

يَّة  ، والمرأة، والَحاَجةِ  َحْوَبٌة للَهم  : ويقال ر  ق على الرجل والمرأة وتطل (2)".والسُّ

جُل الضعيف وكذلك المرأة إذا : الَحْوَبة"و، اجتمع عليهما الهوان والمرض الرَّ

ٍة : وقيل، أي بحاِل ُسوءٍ ، وبات فالن بَِحْوبِة سوءٍ ، كانت ضعيفة َزمِنَة إذا َباَت بِِشدَّ

رِّ ، وَحاٍل َسيئةٍ  َعاِء على اإلنسان، وال ُيقاُل إالَّ يف الشَّ ، لحق اهلل به الَحْوَبةأ: ويف الدُّ

فُة مرتبطٌة (3)"أي الحاجة والَمسَكنة والفقر. بالرجل "والصِّ

عيف. وشائعة ، (5)"إنََّما ُفالن حوبة أي ليس عنده َخيروال شر.: يقاُل "و(4)"الضِّ

  (6)ومن هنا ارتبطت بالرجل الضعيف.، يف العامية بداللة الهم والحاجة

، ُخَباط َكُغَراب َداٌء كالُجنون: يف القاموس قال، َخَباطْ : يقولونَخبَّاط."-26

تخبُط ، فالن َيْخبِط َخْبَط عشواء وهي النَّاَقة ُالتي يف بصرها ضعف: وقال يف الزاهر

                                                

  (1)- انظر: اللسان 2|838)حرف(، والقاموس المحيط، ص799)حرف(

  (2)- المقتضب ، ص 102، رقم 47

  (3)- لسان العرب، 2|1036)حوب(

  (4)- القاموس المحيط، ص 77)حوب(

  (5)- لسان العرب، 2|1036 )حوب( 

  (6)- انظر : المقتضب، ص102)تعليق المحققين(
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ائُِع يف العاميَّة المصريَّة يقال لمن يتحير يف ، (1)".إذا مشت ال تبقي شيًئا والشَّ

وَخبَّطوا ، الناس بتخبِّطْ "المسموعو، َخبَّاْط ومِْتَخبَّطْ : واليثبت على رأي، قراره

وتدور داللة الجذر)خبط(حوَل التَّقلِب وعدم ، (2) "غلطوا وأشاعوا.: يف كذا

ما أدري أيُّ : وقولهم، َساَرفيه على غيرهدى، َخَبَط الليَل يخبُطُه َخْبًطا"و، الثَّبات

ويخبط يف ، ىكلُّ سيٍرعلى غيرهد: والَخْبطُ ، أْي أيُّ الناِس هو: خابِط الليِل هو

ويتمتع الجذر)خبط ومشتقاته(بمصاحبة  (3) "إذا ركب أمًرا بجهالة.: عمياء

، يتصرف بالوعي أو حكمة : اْتَخَبْط يف عقله": نقول، واسعة يف العاميَّة المصريَّة

تقال للغاضب المتمردالذي اليقام لغضبه : واِْخبِْط دماغك يف الحيطةْ ، فقد رشده

، بمعنى افتعل مشكالت وإفشاء األسرارأوالمعايرة: لوَخبَّْط يف الِحل، وزن

ويتحدث فيما اليعلم فيسبب لنفسه المشاكل ويتطاول بالحديث عن أشخاص 

أخطأ يف حديثه بسبب رعونته وخاض فيما ال : وَخبَّْط يف الكالم ، ذوي حيثية

ومن استعماالت (4)"صفقة العمرمادية أوأدبية.: وَخْبَطْة العمر، يعنيه 

االنفراد بنشرخربمهم أو  : َخْبَطْة صحفيةْ ": َخَبَط( يف العربية المعاشةالجذر)

عمل فني فيه ابتداع : وَخْبَطْة فنيةْ ، أومعلومات كانت خافية عن الغالبية، مثير

صفة للعمل أواإلنجازالمتقن من شخص : وَخْبَطْة مَِعلِم، وابتكارغير مسبوق

تعبير شعبي : وَخْبط َلزق ، اب الهدفلمن أص: وَخْبَطْة يف الَعْضم، خبيرومتمكن

                                                

  (1)- المقتضب ، ص 289، رقم 517ورقم 518، وانظر : القاموس المحيط، ص 644)خبط(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 3|157)خبط(

  (3)- لسان العرب، 2|1094)خبط(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 1|272
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، (1)"مباشرة وبسرعة . "إتمام العمل"أو"حدوث الفعل"مستخدم بمعنى

وهوماَأَشارإليه ، والشك أن الَخبَّاَط الُمَتَردد يف قوله وفعله كمن أصابه الجنون

ة ، ويتفق يف داللته مع الشائع عند العامة، البكري وعلى ذلك فاستخدم الَعامَّ

 ستخدام صحيح فصيح .للمعنى ا

وهو الشيُء الحقير ، الخبيُث : ومرادهم: فالن خبيث: يقولون".َخِبْيث -27

م دائًما (2)".كذا يف القاموس صارفاسًدا : َخُبَث الشيء"ويقال، وتأيت يف سياق الذَّ

 ، صيغة مبالغة، الكثيُرالُخبِث : والخبيُث ، صارخبيًثا: وَخُبَث ُفالن، رديًئا مكروًها

جِل يف الشتمويقال لل فُة بعموم الفساد و، (3)"ياُخَبُث.: رَّ : الَخبِيُث "وترتبط الصِّ

زِق والولِد والنَّاسِ  يِِّب من الرِّ ، المكروه: وأصُل الُخْبِث يف كالِم الَعرب ، ِضدُّ الطَّ

تمُ : فإن كاَن يف الكالم وإن كان من ، فهو الُكْفرُ  : وإن كان من الِمَللِ ، فهو الشَّ

راِب ، فهو الَحَرامُ   :الطََّعامِ  ارُ : وإن كان من الشَّ ومنه قيل لما يرمى به ، فهوالضَّ

 الحديد
ِّ

 ين ىن نن}قال تعالى: ": ويف القرآن الكريم ،  (4) "الَخَبُث. : َمنِْفي

 والصفة ، (6)"اللئيْم الُمخادْع.: الخبيْث عند العامة اآلن"و(5) { ري ٰى

                                                

  (1)- معجم فرج، 1|145)خبط(

: وانظر ، ويقولون للخبيث )خبيت( بإبدال الثاء تاء ، 124، رقم، 127ص ، المقتضب  -)2(

  )خبث(150ص، القاموس المحيط

  (3)- المعجم الوسيط، 1|222)خبث(

  (4)- لسان العرب، 2|1088-1089)خبث(

  (5)- 100 مدنية المائدة 5

  (6)- المقتضب ، ص 127، )تعليق المحققين (.
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 الثبات الداللي على المستويين.مستعملة يف العاميةكما بالفصيح و تتمتع ب 

ةِ ".ِخَداج -28 عيف الُقوَّ وذلك وارد يف ُكتِب ، ِخَداج: يقولون للشيء الضَّ

صالُتهم : ومنه قولهم، َنَزَل قبَل َتَماِمه إذا: ألقْت المرأُة ولدَها ِخَداًجا: ومنه، اللَغةِ 

فُة للدال، (1)".إذا كانت ذاَت ُنقَصان  ، ِخداُج  لِة على ُكلِّ َضعيٍف ال وُتسَتعَمل الصِّ

، ألقت ولَدها قبَل آوانِه لغيِرتمام األيامِ : نقوُل ناقٌة َخُدوُج وَخاِدُج "و، َيحُكم أمَره

ويسمى الولُد (2)"َأْخَدَج فالُن أمَره إذا لم ُيْحكِْمه.: ويقال، وإْن َكاَن تام الَخْلِق 

ويف  ، (3)"قبَل وقتهويجمع على ُخُدوٍج وِخداٍج إذا كان ناقًصا وجاء ، َخِديًجا

أي شاب طار : ِخداْج ": ويقال، العاميَّة تحمل داللة الطائش الذي ال َيحكم أمَره

: وهو الذي يقول له أهل القاهرة، وأكثراستعمالها يف جهات دمياط، الشباب ِغر

 وعلى هذا فاالستعمال يف العامية صحيح فصيح.، (4)"خاْم.

: قال بعض أئمة اللغة، الن عنده َخاَلَعهف: ويقولون".متَخلَِّعْة-َخِلْيع-29 

خو، والمراهن، المقامر: الخليعُ  عيُف الرَّ جُل الضَّ وامَرأٌة ، وَمْن بِِه ِشبُه َمس  ، والرَّ

َعة فُة لَِمْن َكُثَر َفَساُده، (5)". ُتِحبُّ الن َكاَح  َشبَِقةٌ : ُمَتَخل  ُغالٌم  : ُيقاُل "و ، وُتِشيُرالصِّ

ُجُل ُيجنِي الِجنَاياِت ، نَاَياِت َكثيُرالجِ : َخلِيعُ  والَخبيُث الذي َخَلَعْته ، وكذلك الرَّ

ءوا منه اطِر: ويقاُل  ، َعِشيرُته وَتَبرَّ ئِب ، َخليُع للشَّ ، والُمالِزِم للِقَمارِ ، والُغولِ ، والذِّ

                                                

  (1)- المقتضب،  ص 143، رقم 161

  (2)- لسان العرب، 2|1108)خدج(

  (3)- المصدر نفسه، 2|1108)خدج(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|159)خدج(

  (5)- المقتضب ، ص 309-310، رقم 572
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فَة األساسيَة لهم وتحلوا بالّصفة الُمْكَتَسبة.  وتعتمدُ  ، (1)"ألنَّ هؤالء َخَلُعوا الصِّ

فُة فِي داللتِهاعلى اإلشاراِت الِجْسِميَّةِ  ًعا": وهي من، الصِّ َع الرجُل َتَخلُّ َهزَّ : َتَخلَّ

فُة َمعروفٌة يف الَعامِيَّة وُمواَفَقُة للفصيِح بِنَيًة  ، (2)"َمنْكَِبْيه وَيَدْيه وأشاَرهبما. والصِّ

                                                                                                                             وداللًة. 

ان: ويقولون".َخوَّان-30 انُ : قال يف الزاهر، فالن َخوَّ أن ُيَوَتَمن اإلنساُن : الَخوَّ

ان، فال ينَْصح ائِع يف العاميَّة، (3)".َفهوَخائِن وَخُؤون و َخوَّ َخايِْن -َخانْ : والشَّ

وقلب  ، (4) "ومستخدمة استخدام التعبيرالفصيح يف الحياة اليومية.، الِعْشَرةْ 

اْن عندهم"و، الهمزة ياء مما تعرفه العامة هوالذي يتهم الناس بالخيانة : الَخوَّ

 (5)"أوهو معتاد الخيانة.، دون دليل

ِخُس هوالذي ُيخِفي : قال المجدي، فالن َدِخس: يقولونَدِخس."-31 والد 

ْخُس : قال يف القاموسو، األشياَء مكًرا كما ُتْدَخُس  يف التُّراِب  انِدَساُس شيء   : الدَّ

مادِ  َدَفْس إذا " : وِعنَْد العامة(6)".َدَواِخس: ولذلك يقال لألثايف، األُ ْثِفيَّة ُيف الرَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 2|1233)خلع( 

  (2)- لسان العرب، 2|1233)خلع(

  (3)- المقتضب ، ص 426، رقم 992 ، وانظر: القاموس المحيط، ص 1194)خون( 

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|271

  (5)- المقتضب، ص426)تعليق المحققين(

- المقتضب، ص240، رقم 399، وانظر: القاموس المحيط، ص 544)دخس(، والعامة تميل 

  (6)إلى كسر أوئل الكلمات وقد يقال:  ِدِخس
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ا َدِخ ، أرادوا انِدساَس شيٍء يف التُّراِب  ْس فغير مسموعة اآلن يف وأمَّ

 لئيِم الماكريتخفى.وهي َدالة على ال(1)"العامية

َنُف : قال يف القاموس، فالن َدنِف: يقولون".َدِنف-32  المرُض الُمالزُم : الدَّ

ن منه المرُض (2)"من الحب وغيره. فة ترتبط بمن  َتَمكَّ ورجٌل َدَنُف وَدِنُف "والصِّ

وال تقال اآلن يف ، (3)"براه المرُض حتى أشفى على الموت.: وُمْدنُِف وُمْدَنُف 

االمسموع ،العامية : ويقال، أي فقيًرا صعلوًكا: فالن أصبَح َدْنُدوْف ": وإنمَّ

أ يف مِْشَيتِه ويبطيء .  ْنِدْف لمن َيَتَلكَّ وتكون الداللة موافقة ، لعلٍة أومرضٍ  (4)"َمدَّ

 لألصل الفصيح.

َمنِ : يقولون".الدَّْنَفخ -33  الس 
: قال المجدي، فالن َدْنَفخ إذا َعيَّرُوه بكثرةِ

نْ  خمُ : َفُخ الدَّ ُجُل الضَّ والمسموُع الشائُع ، وغيُرشائعٍة يف العاميَّة المصريَّة، (5)".الرَّ

 ، وقد مرذلك يف كلمة ِدْرَباس حين تتحول الداُل إلى تاءٍ ، َتنَْفْخ بإبدال الدال تاء

خِم .  (6)وتأيت يف مجال التهكم والسخرية من الرجل الضَّ

                                                

  (1)- المقتضب ، ص241)تعليق المحققين(

- المقتضب، ص 338، رقم 658، وانظر: القاموس المحيط، ص 811)دنف(، والعامة تميل 

  (2)لكسر أوائل الكلمات وقد يقال:  ِدنِف. 

  (3)- لسان العرب، 2|1432)دنف(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|291)دندف(

  (5)- المقتضب ، ص 177، رقم 236

  (6)- انظر: المقتضب، ص 177)تعليق المحققين(
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ه وله : إذا أرادوا عضهم آلخرويقولون لألطفال الصغار".ُذوَكزز -34 كِزَّ

، أنه بمعنى العض  وتطلُق الَكَزاَزُة على الُيْبِس والتَّْضييِق : أصل يف كتب اللغة

الَيدين  حاُل البخيِل أوالنادم: والَكزُّ ، (1)".أي بخيل، فهوُذو َكزز  : وَرجٌل َكزُّ

قليُل الُمؤاتاة : وَرُجل َكزٌّ ، ُصلب شديد: وَجمل َكزٌّ ، قبيُح : وجٌه َكزٌّ ": ويقال

هو : الَكزّْ ": والمشهور يف العاميَّة ، (2)"أّي بخيُل.: ورجٌل َكزُّ اليدينِ ، والخيرِ 

وهذاالتعبير الجسدي مرتبط يف دالالته بالنَّادِم ، (3)"الَعُض على اإلْصبِع.

 والبخيِل.

َقادُ : قال يف المجرد، فالن َراقِد: ويقولونَراِقد."-35 ، (4)".يلِ خاٌص بالل: والرُّ

فُة لمن ينام من مرضٍ  م ألًما : َراقِْد ِيْعِوي": ويف العامية ، وتشير الصِّ للمريِض َيتِألَّ

راخِ  وأي ْد للطعاِم الُمتبِقي منذ فرتٍة َراقِ ": ويقال، شديًدا َيِصُل إلى درجِة الصُّ

ُجل على فِراش ، والنَّائِم الُمستلق، شيء لم ُيستعمل منذ فرتةٍ  والرَّ

فةُّ شائعة يف(5)".الَمرضِ  َقادْ "، باألصل الفصيح العاميَّة كما  والصِّ ، معروف: والرُّ

  (6)"والعامة تستعمله يف معناه.

                                                

  (1)- المقتضب ، ص 230، رقم 369، وانظر: القاموس المحيط، ص 527)كزز( 

  (2)- لسان العرب، 5|3869)كزز( 

  (3)- معجم تيمور الكبير، 5|223)كّز(

  (4)- المقتضب، ص194، رقم 265

  (5)- لغة الحياة اليومية 1|303

  (6)- معجم تيمور الكبير، 3|335)رقد(
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: قال بعُض أئمة اللغة، َردِي: يقولون للشيء الذي ليس بحسن  َرِدي."-36

َدى"و، (1)"الرديُء ضدُّ الحسن. ِدُي ، َهَلك: وَرِدَي َيْرَدى، الَهالكُ  : الرَّ : والرَّ

ة، (2)"وامرأة َرِديَّة.، للهالك: َوَرُجُل َردٍ ، الهالُِك  فالن  ": وعند العامَّ

: والشائع يف العامية، (3)"عديم األصِل ال يعرف معنى المعروف.َرِدْي)رديء(  

وترك الهمز أخر الكلمة من عادة  ، ومتوافق يف معناه مع األصل الفصيح، َرِدْي 

 العامة.

اِهر، ن ِرذِلُفال: يقولون".ِرِذل -37 ْذُل : قال يف الزَّ وُن الَخِسيُس : الرَّ ، الدُّ

ْذُل ": ويقال(4)".والرذيلُة ِضدُّ الَفِضيلةِ ، أوالرديُء من ُكل  َشيء   َذاُل ، الرَّ ، والرُّ

ِذيُل  ْمِج الَمْكروه من البشر، (5)"واألَْرَذُل.، والرَّ فُة إلى السَّ األَْرَذُل "و، وتشيرالصِّ

ذيُل والرَّ  وُن يف منظره وحاالته.: ْذُل والرَّ فُة يف الَعاميَّة بالزاي ، (6)"الدُّ وتأيت الصِّ

م(-ثقيُل الدم وسخيف–ِرِزْل ": بدالمن الذال فيقال وكذلك َكريه ، )للسبِّ والذَّ

والشديد  ، الطِّباع يتعمُد مضايقة من حوله غالبا بالمربرأوبدون وجه حق

 وموافقة لداللة الفصيح.، نتشاريف كالمهموهي شائعة اال، (7)"اإللحاح يف َطَلبِه.

                                                

  (1)- المقتضب، ص 450، رقم 1070

  (2)- لسان العرب، 3|1630)ردي(

  (3)- لغة الحياة اليومية 1|308

  (4)- المقتضب،  ص 395، وانظر: القاموس المحيط: ص1005)رذل(

  (5)- القاموس المحيط: ص 1005)رذل( 

  (6)- لسان العرب ، 3|1633)رذل(

  (7)- لغة الحياة اليومية ، 1|309
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-كَأِمْير –َرقِيع : قاَل يف القاموس، فالن َرقِيع: ويقولونَرِقيع."-38

قِيعُ ، (1)"َهجاه.: ورَقَعهُ ، وهواألحمُق  ق عليه عقله  األحمُق : والرَّ الذي يتمزَّ

ي رقيًعا ألن عقَله قد َأْخَلَق واحتاَج إلى أْن ُيْرَقَع . لمسموُع يف وا، (2)"وُسمِّ

صفة للشخص له خربات كثيرة يف الحياة وُملم بأشياء : مَِرقَّعْ "الَعاميَّة المصريَّة 

وهي للذم والمدح حسب ، وتطلق على السيء السمعة والخليع، كثيرة

وَرَقُعْه ، َرَقُعْه َقَلمْ ": والفعل َرَقَع واسع المصاحبة يف العامية فيقال، (3)"السياق.

 (4)"أي ضربه.: َعْلَقةْ 

كيُك من : وقال يف مختصرالصحاح، َكاَلم َركِيك: ويقولونَرِكيك."-39 الرَّ

كِْيُك من الرجال(5)".والضعيُف يف عقلِه ومن الغيَرَة له، الضعيُف : الَكالمِ  : والرَّ

عِف ، والذي ال يغاُرواليهابه أهُله، الفسُل الضعيف يف عقله ورأيه  ، وكله من الضَّ

: والعامة تقول، اقطعه من َحْيُث َركَّ : ومنه قولهم، وَضُعَف  َرقَّ : َوَركَّ الشيُء أي

اكة، من حيث َرقَّ  كَّ كِيُك والرَّ ، (6)"الديوث الذي ال يغارعلى أهله. : والرَّ

ةاآلن ا من كالم المثقفين الفصحاء.، وليست الصفة من كالم العامَّ  وإنمَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 312، رقم 581

  (2)- لسان العرب، 3|1705)رقع( 

  (3)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|523

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|336 )رقع( 

  (5)- المقتضب ، ص 383، رقم831، وانظر: الزاهر1|284

  (6)- لسان العرب، 3|1720) ركك( 
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ه: يقولون".َزعَّار-40 وله أصل يف ُكتب اللغة  ،أي عنده قوة، فالن عنده َزَعارَّ

ة َعارَّ َراَسة.-لغةٌ -ألن الزَّ فة يف جانبها الفصيح مرتبطة بسوءالخلق(1)"الشَّ ، و الصِّ

ة بتشديد الراء": جاء يف اللسان وَزَعاَرة بالتخفيف أي شراسة ، ويف ُخُلِقه َزَعارَّ

ْعُرورُ ، وسوء خلق ة تقول، السيُء الُخلِق : والزُّ ، (2)".َرُجٌل َزِعرُ : والَعامَّ

عُروالوَبرُ "و يُش والشَّ ق حتى يبدوالجلد: َزِعَرالرِّ : َزِعَرالمكان: ويقال، قلَّ وتفرَّ

: واألْزَعرُ  ، فهوَزِعُروأزعرُ ، وَقلَّ خيره، ساء ُخُلُقهُ : وَزِعَرفالن، كان قليل النبات

ْعرُ ، السيىء الُخُلق اُروالَعيَّارون: والزُّ طَّ َفة شائعة يف ال(3)"الشُّ عاميَّة للسيء والصِّ

َعر ، السلوك والهيئة َنِب : بمعنى، وهي يف كالمهم من الزَّ : وِحَمارَأْزَعرْ ، قطُع الذَّ

: َزْعَرْرالرجل"و ، (4) "بال ِزرِّ  : وطربوش أْزَعرْ ، أوهوَمْقُطوع، ال َذَنَب له ِخْلَقةْ 

ا قيل ُيظِهُر َشكال مِن أشكاِل الغضِب بتطويِح يديِه يف الهواِء اعرتاًضاعلى م

َزْعروْربفتح الزاي يف العاميَّة وتطلق كصفة على الشيء " : وكذلك يقال (5)"له.

غيرالحجم. أَلة الصَّ والصفة صحيحة حيث  ، وهذا من ُقْبِح الهيئة، (6)"البالغ الضَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص216، رقم 326، وانظر: القاموس المحيط، ص 400)زعر(

- لسان العرب 3|1832)زعر(، أكد ابن منظور أن صيغة)َزِعر( لسيء الخلق من استخدم 

  (2)للعامة.

  (3)- المعجم الوسيط، 1|408)زعر(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|26)زعر(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|320

  (6)- معجم فرج، 1|199)زعرور(
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وإبدال الحركات شائع ، َبْهلول: وهوكقولنا يف ُبْهلول، قلبت ضمة الزاي إلى فتح

َفة صحيح فصيح .يف العامية وعلى ذلك فا ة للصِّ  ستعمال العامَّ

: قال يف مختصرالصحاح، صاح: َزَعْق عليه بمعنى: ويقولونَزعَّاق." -41

اُق ، َصاح: -َكَمنع-َزَعَق  اٌء َعُجوُل      : وَفرٌس َزعَّ وهي صيغة مبالغة ، (1)".َمشَّ

ْعِق "وأْصُل ، لمن ُيكثرهذا الفعل المرتبط باالزعاج ياُح : الزَّ الذي : اِعُق والزَّ ، الصِّ

اٌر.، َيُسوُق اإلبَل وَيصيُح هبا ِصياًحا شديًدا اٌق وَنعَّ ، (2)"وهو رُجٌل َناِعٌق َزعَّ

ْق فالن : فيقولون، ويشددون للمبالغة ، تستعمل العامة َزَعْق بمعنى َصاَح "و َزعَّ

ة صحيح لغوي أكده ، إذا َصرَخ فيه وأفَزعه: يف وجه فالن واستعمال العامَّ

ْق(يرد يف العامية بداللتين"والفعل، (3)"ن.صاحب اللسا والكالم ، الصراخ: )َزعَّ

 (4)"الغاضب المصاحب للصراخ

ْكَمةُ : قال يف الزاهر، ُفالْن ُزْكَمه: يقولونُزْكَمه." -42 َكام، الثَّقيُل : الزُّ : والزُّ

ماغ تنزُل من الِمنَْخرين الثَّقيُل ": وقيل، (5)"تحلل فضول رطبة من بطن الد 

فة مستمدة من أمراض الجسد، (6)"ايف.الجَّ  وفيها تطور داللي وقع ، والصِّ

ْكَمةِ "بالتخصيص ليدل على السيء يف أصل تكوينِه تشبيها ُب ، بالزُّ وهي َتَحلُّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 367، رقم771

  (2)- لسان العرب، 3|1834)زعق(

ْق(   (3)- معجم فصيح العامة، ص201)َزَعْق -َزعَّ

  (4)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 50)زعق(

  (5)- المقتضب، ص413، رقم 940

  (6)- القاموس المحيط، ص1118)زكم(
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َكام((1)"ُفُضوِل الِمنَْخَرين. وهو التهاب حاد ، وقد َيكون من الكلمة المجمعية  )زُّ

وإفرازات مخاطية مائية ، الُعَطاِس والتَّدميعِ بغشاء األنف الُمَخاِطي يتميزغالًبا ب

َكُم.، والشائع يف العامية اآلن َمْزُكوْم ، (2)غزيرة من األنف   أي أصابه الزَّ

أي : قال بعُض أئمة اللغة، فالن َسِخَط على فالن  : ويقولون".َساِخط -43

فُة مرتبطة بالكَ  (3)".اسَتَقلَّه: وَتَسّخط عطاَءه، َغِضَب عليه اِره الَقانِط والصِّ

َضا"و، بَِماُرِزق َخُط ِضدُّ الرِّ َخطُ ، السَّ ْخُط والسَّ الكراهيُة للشيء وعدم : والسَّ

َضا به  وهي مسموعة كما بالفصيح.، (4)"الرِّ

هوالذي ال يعرُف دقائَق : ، قال المجدي، ُفالن َساذِج: ويقولونَساِذج."-44

اَذُج "و، (5)"لمعجمةساذج بالذال ا: وقال بعض أئمِة اللغة، األُمِور ب : السَّ ُمَعرَّ

ة إلى "و، (6)"َساده. هي كلمة فارسية عربتها العرب بساذج فأرجعتها الَعامَّ

ر"وُتطلُق على، (7)"فارسيتها. وتستعمل مع (8)"القهوة بدون سكَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص1118 )زكم(

  (2)- المعجم الوسيط، 1|411)زكم(

  (3)- المقتتضب، ص290، رقم 524

  (4)- القاموس، ص669)سخط( ، وانظر: لسان العرب، 3|1963)سخط( 

  (5)- المقتضب، ص 146، رقم 167

  (6)- القاموس المحيط، ص 193)ساذج( ، وانظر: شفاء الغليل، ص 148

  (7)- معجم تيمور الكبير، 4|65)سادة(

  (8)- لغة الحياة اليومية1|329
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تستخدم لغوًيا يف غيرموضعها : ساذج"و(1)"البسيط السهل العادي."الشخصِ 

 والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص.، (2)"م.أوأنه ال يفه، بمعنى ِغرٍّ 

وهي صيغة مبالغة ، (3)"إذا شتمه. : َسّبْ وَسبَّهْ : يقولون"َسبَّاب.-45

َباب بَّةْ ": ويف العاميَّة، لكثيرالسِّ لمن : ومسموع يف العامية َسبَّاْب  (4)"العيب.: السَّ

ب يسمون معتاد"و، أومن ُعِرف باألذى، يكثرالشتم وذكرالعيوب ، َسبَّاْب : السَّ

ين.طلق وت  (5)"يف الغالب على من َيسب الدِّ

ْبت: يقولون".السَّْبت -46 ، الراحةُ : وله معان منها، وهو معلوم الصحةِ ، السَّ

: َسَبَت َيْسُبُت َسْبتا"ويقال، (6)"والرجِل الكثيرِ النَّوِم.، وضرب العنق، والقطع

َبات، اسرتاَح وسكنَ   عليه: والَمْسُبوُت  ،النوم الَخِفي: والسُّ
ُّ

، الميُت والَمْغِشي

ولعله من سبت اليهود حيث انقطعواعن ، (7)"والَعليُل إذا كان ُملقى كالنائم.

                                                

  (1)- معجم فرج، 1|208)سادة(

  (2)- معجم فرج، 1|208)سادة(

  (3)- المقتضب، ص107، رقم65

  (4)- معجم تيمورالكبير، 4|73)سبب(

  (5)- المقتضب، ص 107)تعليق المحققين(

: ويقال"، وللصفة جانب إيجابي ذكره الفيروزأبادي، 126رقم، 128ص ، المقتضب -)6( 

بت   )سبت(152القاموس ص: انظر"للرجل الداهية.: السَّ

  (7)- لسان العرب، 3|1912)سبت(
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وغير مستعملة اآلن يف العامية  ، والصفة ترتبط بالفصيح(1)المعيشة واالكتساب.

 إال للداللة على يوم األسبوع المعروف.

هوالرجُل الذي : قال يف مختصرالصحاح، َللفالن َسَبهْ : يقولونَسَبْهَلل." -47

َبْهَلُل ، اليكترُث بأمردنياه والآخرته خِص (2)".الَباطُِل : و  السَّ والصفة مرتبطة بالشَّ

، أي بال شيء: جاء َسَبْهَلال": ومن ذلك، والمذموم يف تصرفاته، يحيا بالهدف

: النشيط الَفِرح ويقال للفارغِ ، أوغيرمحمود الَمِجيء أوَضااًل اليدري أين يتوجه

، (4)وتقوله العامة لمن يمشي على غير قانون وال نظام وال ضابط، (3)"َسَبْهَلل.

وربما قالت -فصيحة–َسَبْهَلال ": ويقال، والصفة نفسها يف األصل الفصيح

وصًفا لإلنتاج "وتأيت، (6)"التََّسيُِّب."ومن دالالهتا يف العامية (5)"َسَبْهَلَلْة.: العامة

ومرتبطة عموًما بالفوضى وهي ، (7)"أوالتنفيذ السيء.، أواألداء السيء، السيء

 شائعة مستعملة.

                                                

  (1)- انظر: المقتضب، ص 128)تعليق المحققين(

  (2)- المقتضب ، ص397، رقم 127

  (3)- لسان العرب، 3|1932)سبل(

  (4)- انظر: تفصيح ألفاظ يستعملها العامة، ص 100

  (5)- معجم تيمور الكبير، 4|80)َسَبْهَلال(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 1|333

  (7)- معجم فرج، 1|210)َسَبْهللة(
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فالن : قال يف مختصرالصحاح، فالن َسِخيف العقلِ : يقولون".َسِخيف-48

َخافةُ ، َضِعيُفه: َسِخيُف الَعقِل أي ُة العقلِ  : والسَّ : ثوٌب َسِخيُف ": ويقاُل ، (1)".ِرقَّ

َخُف يف العقل، َنِزق خفيف: خيُف ورجٌل س، قليُل الَغْزلِ  َخافة، والسَّ يف كل : والسَّ

ِخيُف "و(2)"شيء. ْخُف إال يف رقِة ، ناقُص العقِل األحمُق : السَّ وال ُيستعمُل السُّ

وتقوُل (4)"خفيف ال َتَثبُّت معه  : رجٌل َسِخيُف : قولهم"و(3)"العقِل خاصة

ة .: َسِخيْف ": العامَّ ماعمله فالن يدل على َسَخْف : يقولون"و(5)"لثقيِل الظِّلِّ

 ومتوافق مع األصل الفصيح. (6)"وهو قول صحيح فصيح.، أي  ِخفته، عقله

، الرونَق له: ومعناه، وهولغوي صحيح، فالن َسِمج: ويقولونَسِمج." -49

ْمُج ، وهو َسْمٌج وَسِمُج وَسِميُج  ، َقُبَح : َسُمَج َسَماَجة"و، (7)"والُحْسَن. والسَّ

ِميُج  ْعم. :والسَّ ِمْيُج "، (8)"اللبُن الخبيُث الطَّ ْمُج والسَّ ، الذي المالحة له: والسَّ

 وكذلك الذي 

                                                

  (1)- المقتضب ، ص342، رقم 672

  (2)- القاموس المحيط، ص818)سخف(

  (3)- لسان العرب، 3|1964)سخف(، وانظر:  العين ، ومقاييس اللغة)سخف(

  (4)- الزاهر، 1|445

  (5)- انظر: المقتضب، ص342)كالم المحققين(

  (6)- معجم فصيح العامة ، ص213)سخف(

  (7)- المقتضب، ص146، رقم 168

  (8)- القاموس 194)سمج(
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وفيه ، فالن َسِمْج ": ويف كالم العامة، (1)"َقُبَح : وَسُمج الشيء، الخيَرعنده

مِ "يوصف به، (2)"َسَماجْة. .، ثقيُل الدَّ بِّ والصفة يف العامي ، (3)"وتستخدم للسَّ

 والملمح الداللي المشرتك بينهما هو القبح.، صيحمتوافقة وداللة الف

أي له فِعُل ، وهوصحيح لغوي، فالن له بالشيء َسابقةْ : ويقولونَسَواِبق."-50

، َسَوابِْق لشخٍص ُمعتاد اإلجرامِ ": ويقال يف العامية المصرية، (4)".مثُل هذاالفعل

جنِ  ا روجته الدراما.، َسبَق له دخول السِّ ويف  ، تخدام صحيحوهواس(5)"وهذا ممَّ

وعلى ، وُعِرف به(6)"إذا سبَق النَّاَس إليه .: يقال له سابقُة يف هذا األمر": اللسان

 هذا فقول العامة صحيح فصيح. 

ف: ويقولونَشلَّاف."-51 ُف : قال المجدي، فالن َشالَّ الَّ هوالذي يأخُذ : الشَّ

َفةُ ، الشيَء من غيرِ حساب   الَّ انيةُ : والشَّ فُة مرتبطٌة بالفاِسد ، (7)".المرأُة  الزَّ والصِّ

  والمسموُع يف كالم العامة، أوَمْن ُيسَتغنَى عنه لفساِد َحالِه، من الرجاِل والنساءِ 

، وتأيت يف سياق الذم، وهومن إبدال الالم نونا "ِشنْف ": ومن تحريفاهتم

، كنايةعن الشخص عديم التأثيروالقيمة : ِشنْف  : ويقال، الثٌِّقيل الدم"وتعني

                                                

  (1)- لسان العرب، 3|2087)سمج(

  (2)- معجم تيمورالكبير، 4|133)سمج(

  (3)- انظر: لغة الحياة اليومية ، 1|324

  (4)- المقتضب، ص369، رقم 778

  (5)- لغة الحياة اليومية 1|344

  (6)- لسان العرب، 3|1928)سبق(

  (7)- المقتضب، ص 343، رقم 677، وانظر: القاموس المحيط، ص825)شلف(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

تستخدم يف تعبئة ، وأصله وعاء عبارة عن شبكة حافظة مصنوعة من الِحَبال

 (1)"المحاصيل الزراعية.

قال بعُض ، أوَشنِيع، أوعنده َشنَاَعةْ ، فالن َشنَّع علينا: ويقولون".َشِنيع -52

نِيعُ : ، أئمة اللغةِ  : نِيعُ والشَّ ، أي َكريهٌ : ويوٌم َأْشَنُع ، والَفَظاظة ، السيُءاألخالِق : الشَّ

نَاَعةِ  نِيعُ ، (2)".الكثيُرالشَّ  : وأصله، القبيُح المكروُه يف سلوِكِه وهيئته: والشَّ

َقُبَح أمُرهم باختالفِهم واضطراِب : وَتَشنََّع القوم، قبيح: أمٌرَأْشنَُع وَشنِيعُ 

ة تقول، (3)"رأيهم. نيع": والعامَّ وهو استعمال صحيح ذكره  ، َشنِْع بمعنى الشَّ

نِعُ : ط المحيط صاحب محي نَاَعة.: والشَّ شنَّْع ويَشنِّْع عليك "والفعل، (4)"ذوالشَّ

وَعَرَضها أماَم النَّاِس ، وَكَشَف أسراَرك، بمعنى َفَضَحَك ، يف الواقع اليومي

 (6)"أي تكلم بكالم أساَء إلى سمعتنا وشرفنا.: َشنَّْع َعلينا"وقولهم، (5)"جميًعا.

 –إنما هوُصَداٌع : قال يف القاموس، ُصَداع َحَصل له: ويقولونُصَداع." -53

أسِ : -كُغَراب خُص ، (7)"َوَجُع الرَّ بأنَّه ُصداُع إذا كاَن دائُم الَقلِق "وُيوَصُف الشَّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 1|365

: وقولهم َشنَّع فالٌن على فالن"427|1، الزاهر: وانظر، 598رقم  ، 316ص، المقتضب -)2(

  "أخبرعنه بأمر  عظيم.

  (3)- لسان العرب، 4|2340)شنع(

نِع( ، وانظر: محيط المحيط،  )شنع(   (4)- معجم فصيح العامة، ص251)الشَّ

  (5)- انظر: لغة الحياة اليومية، 1|365

  (6)- المقتضب، ص 316)تعليق المحققين(

  (7)- المقتضب، ص 317، رقم 602
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للشخص الكثير : فالن ُصداْع : ويقال، فهو كاأللِم الذي يصيُب الرأسِ ، لغيرهِ 

ْعتنا": ومن عباراهتم المشهورة، (1)"الكالم المزعج. للكالم غيرالمستحب  :َصدَّ

 داللتها وتطورت بالتخصيص.والصفة انتقلت  (2)"الذي يشبه الصداع 

ْعُلوك: قال يف الزاهر، فالن َصْعُلوكْ : يقولون".َصْعُلوك-54 : -كُعْصُفور-الصُّ

ُجِل الفقيِر وقد ُتْبدُل الزاي ، ُزْعُلوكُ : وهذاالذي تقول فيه، افتقر: وَتَصْعَلَك ، الرَّ

ْعُلوكْ ، َزْعُلوكْ "ويف كالمهم، (3)".كون لحنًافال ي، َصاًدا والعامة ، وهي الصُّ

ُتروْح فِيْن يا َزْعُلوْك ": ومن أمثالهم، (4)"والصواب ضم الصاد.، َصْعُلوكْ  : تقول

ْعُلوكْ ، بِيْن الُملوكْ  ف عن الصُّ ْعُلوْك ُمَحرَّ أي ، والمراد به الفقيرالرث الثياب، والزَّ

يضرب للمتعدي طوره المزاحم َمْن ، بين الملوك أين تذهب يامن هذه صفته

والمتسول ، الوصولي الذي ال أهمية له"وتأيت يف مجال الذم بمعنى(5)"فوقه.

وصعب ، وقد يراد هبا الشديد الِمراس(6)"والحقيرعموما.  ، الذي ليس له مهنة

 (7)الطبع يف مصر والمغرب

                                                

  (1)- لغة  الحياة اليومية 1|373

ع(   (2)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة ، ص136)َصدَّ

، الفقراء: والصعاليك عند العرب"190|1الزاهر: وانظر، 838رقم، 385ص، المقتضب  -)3( 

  "الفقير.: والصعلوك

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|28)زعلوك(

  (5)- األمثال العامية ، ص 150، رقم 884

  (6)- لغة الحياة اليومية 1|374

  (7)- انظر: العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص 67
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، َتاهَ : َضلَّ فالنُ : قال يف مختصرالصحاح، فالن َضال: يقولونَضالْ ."-55

، والمتحيريف أموره، وتشيرإلى المتتبع للغي والباطل، (1)".وَغاَب ، وَتَحيَّرَ 

وَضلَّ ، إذا غاب عنه حفُظ الشيء: وَضلَّ الناَس ، َخِفي وَغاَب : َضلَّ الشيء"و

يُل ، إذا جار: فالُن عن القصد اللِ : ورجٌل ِضلِّ َصاحُب ِغواياٍت : وقيل، كثيُرالضَّ

، وغير الملتزم بأخالق دينه ، وشائعة يف العامية للتائه والمتحير، (2)"ِت.وبطاال

 والداللة نفسها باألصل الفصيح.

: يقال، قال بعُض أئمِة اللغةِ ، إذاقَتُلوه: َضيَّعوافالًنا: ويقولونَضاِيع."-56

ُط يف  ، (3) ".إذاأهمَله، أْهَلَكه: أضاَع الشيءَ  ويقاُل للُمْهِمُل الذي ُيَفرِّ

َياعُ "الشيء للشخِص أصابه ": ومسموعة لديهم وتقال، (4)"اإلهماُل.: والضَّ

وداللتها مستقرة يف ، وهي متداولة هبذا المعنى، (5)"أوال قيمة له.، الَخسران

 العامي استقرارها يف األصل الفصيح.

صحيح ، َسَكَت : وَيْضِمزُ ، َضَمزَ : ويقال، فالن َضَمز: يقولونَضاِمز."-57 

َتُه يف فِيه ، وتطلُق على البخيلِ ، (6)".لغوي وهومن َضَمَز البعيُرالذي َيْمِسُك َجرَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص298، رقم 884

  (2)- لسان العرب، 4|2602-2603)ضلل(

  (3)- المقتضب، ص318، رقم 606

  (4)- لسان العرب، 4|2625)ضيع( 

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|377

  (6)- المقتضب ، ص227، رقم 358
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. : وَضَمَزَعلى َمالِه، َجَمَدَعَليه وَلِزَمه: وَضِمَزَعَلى َمالِه، ولم َيْجَترَّ   ، (1) "َشحَّ

امِزُ "و وغيرمسموعة اآلن يف ، (3)"والَعيَّاُب للنَّاسِ "، (2)"الُمْمِسُك  : الضَّ

 العامية.

: أَضاَفه وَضيََّفه: قال يف مختصرالصحاح، عندنا ضيف: يقولون".َضْيَفن-58

َمْن َيِجيء مع الضيِف : والَضْيَفنُ ، َنَزَل  عليه ضيًفا: وَضاَفُه ِضيَاَفةً ، أنزَل به ضيًفا

من يتبع الَضيَف أو الذي "وتطلُق على، ُطَفيلي: وهي كما نقول(4)"متطفاًل.

 (5): عرقال الشا، َيِجيء مع الضيِف 

 إذا جاء ضيٌف جاء للضيف ضْيَفُن 

 

َفأأأأأْوَدى بمأأأأا ُتْقأأأأرِي الُضأأأأيوف ُ  

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَيافِنُ   الضَّ

 

ومن ، للسريِع الُمَغادرةِ : ويطلق الضيْف ، وغيرمسموعةاآلن يف العاميَّة

 (6) "دنيا اإلنسان فيها َضيف": أقوالهم

-كةمحر-والطََّفُس : قال يف القاموس، طِِفس: ويقولون للعبدِطِفس."-59

: وَطَفَس الجاريةَ ، َقِذرَنِجس: وهوَطِفس َكَكتِف  ، قذُراإلنساِن إذالم يتعهْد نفَسه

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 515)ضمز(

  (2)- لسان العرب، 4|2608 )ضمز(

  (3)- القاموس المحيط،  ص515)ضمز(

  (4)- المقتضب، ص346، رقم689، والقاموس ص830)ضيف(

- لسان العرب ، 4|2626)ضيف(، والبيت يف شرح كتاب سيبويه للسيرايف، 5|148، وكتاب 

  (5)األفعال للسرقسطي، 2|227

  (6)- المقتضب ، ص346)تعليق المحققين( 
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رُجل َنِجس : ويقال"، وترتبط الصفة بالقذارة المادية والمعنوية(1)"جامعها.

َرُن.: والطََّفُس ، َقِذر : َطِفس والصفة تطورت داللتها السلبية ، (2)"الَوَسُخ والدَّ

ه النَِّهم يف الطعام عامةا": فأصبحت تدل على رِّ ه يف العالقات ، لشخص الشَّ رِّ والشَّ

َفاَسُة يف العامية"و(3)"النسائية بشكل خاص. َره والَجَشع : الطَّ مرادفة للشَّ

 (4)"والتكالب على المغانم.

َمْن يأتي الوالئَم : والطَُّفيليُّ : قال يف القاموس، ُطْفيلي: ويقولونُطَفيلي."-60

رجل من أهِل الكوفِة : وُطَفْيُل األعراس  وُطَفيل الَعرائِس، (5)"ة .من غيرِ َدعوَ 

للذي يدخل : فالن ُطَفيلي: وتقول العرُب ، كان يأيت الوالئَم ُدوَن أن ُيدعى إليها

، والمصري القديم َذمَّ هذه الصفة وهجرها، (6)"الوليمَة والمآِدب ولم ُيدع إليها.

والتدخل بيت ، التكن سليًطا وال متطفاًل  : من آداب الزيارة": جاء يف ِحَكِمهم

د: قول العامة": ويف شفاء الغليل(7) "غيرك.  ُمولَّ
ْ

ال يوجد يف العتيق من ، ُطَفيلِي

                                                

  (1)- المقتضب، ص243رقم 408، وانظر: القاموس، ص554)طفس(

  (2)- لسان العرب، 4|2680)طفس(

  (3)- لغة الحياة اليومية، 1|385

  (4)- معجم فرج، 1|275)طفس(

  (5)- المقتضب، ص399، وانظر: القاموس المحيط، ص 1026)طفل(

  (6)- لسان العرب، 4|2683)طفل(

  (7)- الحكم واألمثال واألمثال عند المصريين القدماء، ص 91
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والصفُة أكثُر تداوال يف النص ، (1) "َواِرش.: كالم العرب وتقول له العرب

 الفصيح ومسموعة يف العامية.

: قال يف مختصرالصحاح، د طِْمَطاميّْ َعب: ويقولون".ِطْمَطاِميْ -َطْمَطام-61

 "و (2) "الرجُل يف لسانِِه ُعْجمة.: الط ْمَطامُ 
ُّ

 وُطْمُطَمانِي
ُّ

رجٌل طِْمطُِم وطِْمطِِمي

ْمَطَمةُ "و، (3)"يف لسانه ُعجمة.: بالضم  ، الُعجمةُ : الطَّ
ُّ

ْمطِِمي ْمطُِم والطُّ والطَّ

ْمُطاينُّ َماطُِم والطُّ ليس : ويف صفة قريش، ذي ال يفصحهواألعجم الذي ال: والطُّ

فيهم ُطْمُطَمانِيَُّة حميرلما فيه من األلفاظ المنكرة بكالم العجم... وقد َطْمَطَم يف 

إذا أخفاها ولم : َطْمَطْم فالن المسألة: يقول العامة"و، (4)"كالمِه أي أعجَم.

عن  وعدم اإلفصاح، َطْمَطَم يف كالمه لم يفصح: ويف اللغة، يظهرها أويعلنها

، (5)"فقول العامة صحيح فصيح.، وتجنبا إلظهاره ، الشيء يعني عدم اإلبانة عنه

ْمَطَمُة يف العامية المعاصرة"و ويكون ذلك عند  ، هي الكالم غير المفهوم، الطَّ

أوألن المتكلم ، ويصعب فهمها، فتتداخل الكلمات بعضها يف بعض ، الغضب

عت العامة يف استعماالهتا لكل كالم وقدتوس، وقديًما كانت تعني العجمة، أجنبي

                                                

  (1)- شفاء الغليل، ص 177

  (2)- المقتضب، ص415، رقم 947

  (3)- القاموس المحيط، ص 1134)طمم(

  (4)- لسان العرب، 4|2706)طمم(

  (5)- معجم فصيح العامة، ص 282
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، (1)"أوألصل كأن يكون المتكلم أجنبًيا.، غيرمفهوم لعارض كالغضب مثاًل 

 وَطْمَطم يف االستخدام العامي يرادف َبْرَطم يف داللته .

اهر، َطنَّف نفسه إلى كذا: ويقولونَطِنف." -62 أدناها : َطنََف نفسه: قال يف الزَّ

نُِف ، فارَقهَ : َطنََّف فالُن لألمر": ويقال (2) "الطمع.إلى الشيء الَحقيروإلى  : والطَّ

ْخَلِة.، الُمتَّهم باألمر كأنه على النسب وَطنََّف فالُن نفَسه إلى "، (3)"والفاسُدالدِّ

أدناها إلى : ويف اللغة َطنََّف نفسه، إذا َدَفَعها إلى الطَِّمع فيه وجعلها هتفو إليه: كذا

وغيرشائعة يف كالم العامة ، (4)"عامة صحيح فصيح.وقول ال، الشيء الحقير

                                                                                                                             اآلن.

وَطوُع ، فالن َطوع: يقال، وهوصحيح لغوي، فالن ُطوع: ويقولونَطوع."-63

والصفة مرتبطة ، (5)"َسلِس.: وَفَرٌس َطوُع الِعنانِ ، ُمنَقاًدا لك إذا كان، يديك

لينة ال  : وناقة َطوَعُة القيادِ ، َسلُِسه: َفَرٌس َطوُع الِعنَان": ويقال، بالخاضِع الذليل

فالن ُطوْع : ويقول العامة"، (6)"أي ُمنقاٌد لك.: وأنا َطوُع يديك، تنازع قائدها

                                                

  (1)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص60)طمطم(

  (2)- المقتضب، ص347، رقم 692

  (3)- لسان العرب، 4|2710)طنف(

- معجم فصيح العامة،  ص283)طنف( ونقل المؤلف يف هذا الموضع نص البكري يف 

  (4)المقتضب .

  (5)- المقتضب ، ص319، رقم 609

  (6)- لسان العرب، 4|2720)طوع(
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وعلى هذا فقول العامة ، افق لما جاء يف اللسانوهومو، أي منقاد له، لفالن

 وقد تكون الصفة إيجابية حسب السياق الواردة فيه.، (1)"صحيح فصيح.

َعقَّ : قال يف مختصر الصحاح، عاق: لمن َعَصا والديه: ويقولون".َعاق-64

 وأكثر دوراًنا يف كالم المثقفين.، والصفة مرتبطة بالفصيح، (2)"عصاهما.: والديه

َعَفَشُه : يقال، وهوصحيح لغوي، ُعْفش: ويقولون على األَسافِل"ْفش.عُ -65

: واألْعَفُش ، َمْن ال خيَر فيهم: وهؤالءُعَفاَشُة من النَّاسِ  ، َجَمَعهُ : َيْعِفُشهُ 

ِعِفْش وهو اإلنسان الَقذر "مفردها الشائع يف العامية، وُعْفش جمع(3)".األْعَمش

ر نس : ِعِفْش "و، (4)"وِعْفَشْة للمؤنث.، صفٌة للُمذكَّ ْذل الدَّ يقوله النَّاس للرَّ

يعني َمْن ال خير ، هبا ُعَفاشة من الناس وُنَخاعة وُلَفاظة: ...ويف نوادر األعراب

الِعِفْش على "ويطلق(5)"وهم هكذا يعنون به األقذاروالُكناسة.، فيهم

، اميةوالكلمة لها أصل يف اللغة المصرية ذكره صاحب األلفاظ الع (6)"الرديء.

كلمة ذات أصٍل مصري قديٍم مأخوذة من الحشرِة)َعَبْش(وتعني : ِعِفْش ": يقول

                                                

)طوع(والنص الذي جاءبه المؤلف هو نص البكري يف 283ص، معجم فصيح العامة -)1( 

  المقتضب.

  (2)- المقتضب، ص373، رقم 793

ولسان ، )عفش(598ص، موس المحيطالقا: وانظر، 461رقم ، 262ص ، المقتضب -)3( 

  )عفش(3014|5، العرب

  (4)- معجم فرج، 1|293)عفش(

  (5)- شفاء الغليل، ص 188

  (6)- معجم تيمور الكبير، 4|423)عفش(
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وء ، ُثمَّ قلبت الباء إلى فاء، ُخنُْفَساء وُأِخَذت منها اللفظة)ِعِفْش( لتدل على السُّ

وكانت الحشرُة)َعَبْش(عند القدماء المصريين نوًعا من الخنافس ُيعتُقد ، والَقَباَحةِ 

، ومن الكلمِة ُأشُتقت)َعَفاَشْة(بمعنى دمامة أوحقارة، ساَد الُموتىأنَّه يأكُل أج

 (1)"وهومكان غير مقدس .، )َعْفَشْةالَميَّْه(حيث ترتع الحشرات: وبسببها نقول

الرجُل : الَعْفَلُق : قال يف مختصرالصحاح، فالن َعْفَلق: ويقولون".َعْفَلق-66

العمِل  والمرأُة الخرقاُء السيئةُ ، ْسَترخيالضخُم المُ : والَعْفَلُق ، الطويُل الُمسترِخي

، وهناك لغٌة يف)َعْفَلق(بالغين بدال من العين، (2)".والرجُل األحمُق ، والمنطِق 

َغْفَلق : والشائع، (3)َغْفَلق لألحمق والخرقاء: نقول، ولعلها المشهورة يف العاميَّة

 ومشتقاهتا يف العامية.

َعَلَك يف : قال بعُض أئمة اللغة، المهفالن َعلِك يف ك: يقولونَعِلك." -67

دهُ : كالِمه َلْجَلَجٌة يف : الَعوَلَكةُ : وقال يف مختصرالصحاح، َمَضَغهُ : وَعَلَكهُ ، َردَّ

وتقال للُمَتَردِد ال يفصح يف (5)"َكَكتٍِف للمتين الممَضَغة.: َعلِك"و، (4)".اللسانِ 

َبانالِعْلِك وهوَضرٌب من َصْمِغ "وهومن، الكالم عن غرضه َجِركاللُّ وُيْمَضُغ ، الشَّ

ة يستعملون الفعل)َعَلَك(بمعناه ، (6) "أي َلِزج.: فال َينَْماُغ وشيىء َعِلك والعامَّ

                                                

  (1)- أصل األلفاظ العامية، 1|54-53

  (2)- المقتضب، ص372 رقم 792، وانظر: القاموس المحيط، ص 910)عفلق(

  (3)- انظر: القاموس المحيط، ص915)غفلق(، ولسان العرب، 5|3018)غفلق(

  (4)- المقتضب، ص386، وانظر: القاموس المحيط ص949)علك(

  (5)- القاموس المحيط، ص 949)علك(

  (6)- لسان العرب، 5|3077)علك(
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ولم ، إذا َلْجَلَجه يف فِمه: َعَلْك فالن كالمه َعْلًكا": ويزيدون فيقولون، اللغوي

  (1)"يفصح فيه عن شيء.

، المرُض -بالكسر –العِلَّةُ :  القاموسقال يف، فالن به ِعلَّةْ : يقولون".َعِليل-68

ه اهلل فهوعليل ةُ "لمن أصابه مرض و: ويقاُل ، (2) "َمْعُلول.: واليقال، وَأَعلَّ : الِعلَّ

 ، وتتنوع داللة عليل وَمْعُلول يف كالم العامة، (3)"المريُض.: والَعليُل ، المرُض 

ْة الذِّ : والِعلَّْة عندهم تعني، َمْعُلوْل للمريضِ ": ويقولون َماِسك عليه : فيقولون، لَّ

ْة. ْة أوِذلَّ والصفة متداولةوهي تساوي المرض يف داللتها ألهنا تلجم ، (4)"ِعلَّ

 ولذلك استخدام العامة صحيح فصيح.، صاحبها كما يلجمه الداء

الَجَلَبُة : التََّعيُّطُ : ويف القاموس، إذا َصاَح : فالن َعيَّطَ : يقولون".َعيَّاط-69

ياُح  ياح ، (5)".والص  اء أو  كثيرالصِّ الِعَياْط وَعيَّْط بمعنى "و، والصفة دالةعلى الَبكَّ

عيد يقولون، البكاء هو من ، للصياح ِعَياط: وقولهم، أي َناَده: َعيَّْط عليه: ويف الصَّ

ياح يف اللغة. َعيَّط يستعمله العامة بمعنى "و، (6)"التََّعيُّط بمعنى الَجلبة والصِّ

راخ: اللغةَعيَّطَ ويف ، نادى أوصرخ وعلى هذا ، وهوالِعياط، َمدَّ صوَته بالصُّ

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة ، ص300)ِعلك(

  (2)- المقتضب، ص400، رقم 891

  (3)- لسان العرب، 5|3080)علل(

  (4)- المقنضب، ص400)تعليق المحققين(

  (5)- المقتضب، ص293، رقم534، وانظر: القاموس المحيط، ص679)عيط(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 4|457-458)عيط(
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ِعَياط يف االستخدام اللغوي المعاصر "و، (1)"فاستعمال العامة صحيح فصيح.

ويالحظ أنَّ الجذر)َعيَّط(يعدُّ من ، (2)"النداء: ويف الصعيد تعني، تعني البكاء

 يت يف مجال الحزن .و غالبا ما يأ، وسائل التعبيرغير اللغوي يف أداء المعنى

، وهو صحيح، بمعنى أدخل علىَّ ُسوءً : فالن َغّت علىّ : يقولونَغت ."-70

هُ  : َغتَّ فالًنا: ويقولون، وارد يف كتب اللغة ابَّةَ ، َغمَّ وترتبُط ، (3)أْتَعَبها: وَغتَّ الدَّ

تَّ وغَ ، َغتَّ الطَّعامُ "وأصله من، الصفة بالُمْفِسدالُمْرِهق لغيِره قواًلوَعَماًل 

 : الكالم

ه.: وَغتَّه باألمر، فسد  َغتَّ ": ويضاُف معنى الشقاِء واألذي فيقال، (4)"َكدَّ

والشائع يف العامية  ، (5)"آذاه. : وَغَت بالكالم، أْشَقاه وَأْتَعَبه: فالًنا

ِمِج : فالن ِغتِْت "المصرية ِذِل أوالسَّ وهي صفة سيئة ُتطلُق على الشخص الرَّ

والذي ُيسبُب وجوده يف أي مجتمٍع ضيًقا ألغلِب ، والشعورِ  أوَعديِم اإلحساسِ 

والثَّقيِل ، كثيراإللحاح"وتطلق يف العاميَّة كذلك على اإلنسان ، (6)"َمْن َحولِه 

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة، ص304)عيط(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|413

(، حيث أضاف  - المقتضب، ص131، رقم137، وانظر: القاموس المحيط، ص 156)َغتَّ

  (3)معنى الخنق للفعل َغتَّ 

  (4)- لسان العرب، 5|3213)غّت(

  (5)- المعجم الوسيط، 2|668)غتت(

  (6)- معجم فرج، 1|305)غتت(
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يقول "و، (2)وتسمع يف مجال السب، وِغتِْت يف العامية تساوي ِغلِْس ، (1)"الظِّل.

ه و ةَغتَّني فالن بكذا إذا أتعبه وَغمَّ ، وهوموافق لماذكرته مصادراللغة، أحزنهالَعامَّ

ُجنَّ : ُغتَّ فالنٌ "َمْغتوْت من : ويقولون أيًضا، (3)"فقول العامة صحيح فصيح.

 (4)"وُغمَّ فهو َمْغُتوُت .

الذي ال : الَغِشيمُ : قال بعُض أئمة اللغةِ ، فالن َغِشيم: يقولونَغِشيم."-71

فيقطُع كلَّ ما ، لياًل  وعلى الَحاطِِب  ، وُيطلُق الغشيُم على الظَّالمِ ، ُيحكِم صنعَته

الَجاهِل باألمور كأنه مثل "ويطلُق الَغِشيُم على، (5)"قدرعليه من غيرِ نظر .

، (6)"يقطُع كلَّ ما قدرعليه بال نظروال فكر، بالليلِ  وهوالحاطُب  ، الَغاشمِ 

أوبدون َجاِهل أو مندفع أوأحمق ": وتحمل الصفُة يف العاميَّة الدالالِت التالية

، للجاهِل بالصناعةِ : َغِشيمْ ": وعندهم يقال، وهي واسعة التداول(7)"خربة

اذِج. ، وغيِرالُمتعلم، والَخامِ  ويف أمثالهم ، (9)"وشائعة يف السباب"(8)"والسَّ

                                                

  (1)- انظر: معجم تيمور الكبير، 5|7)ِغتِت(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|417

  (3)- معجم فصيح العامة، ص307-308)َغّته(

وهذه داللة ، ومغتوت أي مخنوق معنوياونفسيا، )غتت(668|2، المعجم الوسيط -)4( 

(: انظر، القاموس المحيط    القاموس )غتَّ

  (5)- المقتضب، ص416، رقم 952

  (6)-المعجم الوسيط، 2|677)غشم(والصفة )محدثة( انظر: المعجم الوسيط )غشم(

  (7)- معجم فرج، 1|307)غشيم(

  (8)- معجم تيمور الكبير، 5|14)غشيم(

  (9)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|418
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للغشيم الجاهل ، َزايِْد إِْرمِي، َزي المِحْتتِِسب الَغِشيْم َناقِْص إِْرمي": العامية

ى أمًرافيعمُّ ُظلُمه المذنَب والربىَء. يضرب للَغُشوم، بعمله والصفة (1)"ُيولَّ

 وتتفق معه مبنى ومعنى.، (2)مستخدمة يف العامية بداللة األصل الفصيح 

: قال يف مختصرالصحاح، يقولون ُفالن َطْبُعه َغلِيظ".َغليظ الطَّبعِ -72

قِة.: الِغْلَظةُ  الر  فُة تقاُل للجافِي الغليظِ ، (3)"ِضدُّ ِة "أصُل و، والصِّ قَّ الِغَلِظ ِضدُّ الرِّ

ْبِع والِفْعِل والَمنْطِِق...ورجل غليظٌ  فيه ِغْلَظة وَفَظاظة ، َفظٌّ : يف الَخْلِق والطَّ

ة. ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من ": ويف القرآن الكريم(4)"وقساوة وِشدَّ

: غليظْ ": مة تقولوالعا، وترتبُط بمن ُيْسَتْعدى وُيْسَتْكَره لسوِء طبِعه، (5)"حولك.

 (6)وتسمع بالضادبدال من الظاء، وهي للذم عموما، لثقيِل الظِّلِ 

، الَغَضُب : الَغيظُ : قال المجدي، فالن َغاْظ فالنا: ويقولون".َغيَّاظ -73

ُته ها.: وَتَغيََّظْت الَهاَجرةُ ، أوِشدَّ ، الغضُب الكامنُ : الَغيظُ "و ، (7) "اشتدَّ َحرَّ

َغاَظني فالن بمعنى : يقول القائل من العامة"و، (8)"وهوأشدُّ من الغضِب.

                                                

  (1)- األمثال العامية، ص 260، رقم 1530

  (2)- انظر: معجم فصيح العامة، ص310)غشيم(

  (3)- المقتضب، ص301، رقم 553

  (4)- لسان العرب، 5|3282)غلظ(

  (5)- 159 م آل عمران 3

  (6)- انظر:  لغة الحياة اليومية، 2|419

  (7)- المقتضب، ص301، رقم 554

  (8)- لسان العرب، 5|3327)غيظ(
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 "فقول العامة صحيح فصيح.، والمعنى نفسه يف الفصحى، أغضبني َغَضًبا شديًدا

َغيَّاْظ وَغيَّاَظْة لمن يكثر الكيد بسبب "والمسموع يف العامية بصيغة المبالغة ، (1)

   (2)وتستعمل يف السب .، الغيرة من الرجال والنساء 

َعُه : قال بعض أئمة اللغة، َفْرَطَحهُ : يقولون".ُمَفْرَطح–ِفْرَطاح-74      أي َوسَّ

َضه الصواب ُمَفْلَطح ": ويف القاموس(3)"أي كبيٌر.: وفِْرَطاٌح وُمَفْرَطٌح ، وَعرَّ

وتطلق (5)"أي َعِريض ُمتَِّسع.: شيء مَِفْرَطْح ": ويف العامية، (4)"عريض.: بالالم

ضتَّه فقد َفْرَطْحَتُه ."، على الَبِدين الَعريض وتأيت يف كالم العامة (6)"وكل شيء َعرَّ

ة  مَِفْلَطْح وهذا: بالالم بدل الراء فيقال ، وهم يصنعون ذلك، من اإلبدال عند العامَّ

 .وجاء موافقا لما ذكره الفيروزأبادي

: قال يف مختصرالصحاح، فالن َفْسل: وُيسَمُع من العبيدِ : يقولونَفْسل." -75

ْذُل الذي الُمُروَءَة له: ْسُل الفَ  للنَّْذل الذي ال َجَلَد ": ويقال كذلك ،  (7) ".الرَّ

ضعيف رديء ال : شخص َفْسل": وهي مسموعة يف العامية ويقال(8)"له.

                                                

  (1)- انظر: معجم فصيح العامة، ص307)غاظه(

  (2)- انظر: لغة الحياةاليومية ، 2|420

  (3)- المقتضب، ص 164، رقم 208

  (4)- القاموس المحيط،  ص 233)فلطح(

  (5)- معجم تيمور، 5|49)فرطح(

  (6)- لسان العرب، 5|3392)فرطح(

  (7)- المقتضب، ص، 401، رقم 897

  (8)- لسان العرب، 5|3415)فسل(
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لَمْن ال رأَي : َفْسل": فيقال، وتأيت يف مجال التحقيِر(1)"يقدرعلى العمل الجاد.

 (3)"الفصيح للكلمة.األصل منقولة عن ، َمْن ال قيمة له"و(2)"له.

، البقيَّة: الَفْضَلةُ : قال صاحُب المجرد، َفْضَله: ويقولون".ُفُضوِلي -76

هذا من : ويقال، ماالفائدة فيه" : والُفُضوُل ، (4)".ُفُضولي: والُمْشَتِغُل بَما ال َيعنِيه

ال  أي األمورالتي، الُمشتِغُل بالفضولِ : والُفُضولِي من الرجال، فضوِل القولِ 

مايستقيم الكالم : ويف اصطالح النحاة ، ما بقي من الشيء: والفضلةُ  (5)"تعنيه .

، مولدة"أن الصفة: ويرى الخفاجي(6) "وهي خالُف الُعمدة.، بغيره إذا ُحِذف 

وهي كلمة ، أي أتى بالفضولِ ، َتَفوَضل: والعامة تقول، وليست بخطأ

 من كالم المثقفين.  وإنما، وغيرشائعة اآلن يف العامية، (7)"قبيحة.

َفَطَس َيْفطُِس : ويف القاموس، َمات: أي، فالن فِطِس: ويقولون".ِفِطس-77

ويف ، (9)"من غير داٍء ظاهٍر. مات": َفَطَس : ويقال، (8)"مات.: ُفُطوًسا

                                                

  (1)- معجم فرج ، 1|319)فسل(

  (2)- المعجم الوسيط، 2|714)فسل(

  (3)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|430

  (4)- المقتضب، ص401، رقم 898

  (5)- المعجم الوسيط، 2|719)فضل(

  (6)- المعجم الوسيط، 2|719)فضل(

  (7)- شفاء الغليل، ص 205

  (8)- المقتضب، ص246، رقم 419، وانظر: القاموس المحيط، ص 563)فطس(

  (9)- لسان العرب، 5|3435)فطس(
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وتعني أهنا ماتت ، وترتبط بالطيوروالحيوانات، يقال لمن مات اختناًقا"العامية

ِن من ذبحها ، هذه الصفة لتحقير شأن من مات وتستخدم العامة، (1)".دون التََّمكُّ

أوأنَّ موَته كان ، أي أن موته لم يكن متوقًعا: َماْت َفطِيْس ": وأحيانا تقول العامة

ون به من ماَت اختناًقا"و(2)"لسبب تافه. ة َيِخصُّ أي انقطَع َنَفُسه بسبب ، العامَّ

هم)َفِطْس(بمعنى مات أواختنق وقد يتجاوزون بكالمِ ، منِعه من استنشاِق الهواءِ 

بقولهم عن الرجل الذي ُعِرَف ، مجرد الموت أواالختناق إلى شيء من التحقير

ة أذاه أوبمايقرب من هذا إنه فِِطْس بدال من أن يقولوا عنه ، بسوء ُخُلِقه أوِشدَّ

ه ، مات ، فكأهنم يعربون باستعمالهم الفعل)فطس(عن سالمتهم من َشرِّ

والمنتشر اآلن (3)"صحيح بمعناه مع بعض االختالف يف النطق.فاستعمال العامة 

بمالمح داللية  -وهو من األفعال الدالة على الموت-ويتمتع الفعل فطس، فِطِْس 

 ويف مجال الذم. ، ولغيراإلنسان، الموت غيرالطبيعي: هي 

وهواألَْهوُج : قال بعُض أئمِة اللغةِ ، فالن فِْطَفاطِي: .ويقولونِفْطَفاطي-78

: والذي ورد يف القاموس، (4) "والذي يتكلُم بكالم  الُيفَهم.، لقليُل الثباِت ا

، (5)"وتكلَم بكالٍم ال ُيفهم.، َسَلَح : وَفْطَفط، َفُطوطِي للرجل األَْفَزُرالظَّهر"

                                                

  (1)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|432

  (2)- المقتضب، ص 246)تعليق المحققين(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص324)فطس(

  (4)- المقتضب، ص294، رقم 538

  (5)- القاموس المحيط، ص 680)فطط( 
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َفْطُفوْط لمن يكثر الحركة واألهوٌج يف : وإنماالشائع، العامية وغيرشائعة يف

 سلوِكه.

إذاكان : فالن اْشَتاف من فالن": ويقولون: ِمْن َفالنُفالن ِاْشَتاف  -79

والَخائُِف من الشيء ، َخاَف : وَأَشاَف منه، َأْشَرَف : وَأَشاَف عليه، خائًفا منه

وانفرَد البكريُّ ، وُيكنى عن الخائِف هبذا(1)"فهو يشتاُف له.، اليقطُع النََّظَرعنه

: فيقولون، ْف بمعنى أْبَصرَ َشاْف َيُشو"والعامة تستعمل الفعل، هبذا  المعنى

ويقول ، وهو من الرؤية البصرية، أي َأْبَصَرنِي وَأْبَصْرُته، َشاْفنِي فالن وِشْفُته

: ويف مصادر اللغة، أنا َشايِْف َكذا وأنت مارأيك؟ وهو من الرؤية القلبية: القائُل 

اُف  ،َتَطاوَل وَنَظرَ : واْشَتاَف فالنٌ ، َجاَلهُ : َشاَفُه َيُشوُفه َشوًفا وَّ الحديُد : والشَّ

، (2)وهذا يعني أن الرؤية من مفادها وعلى هذا فاستعمال العامة صحيح ، الَبَصرِ 

  (3)طاَل وأشرف: واْشَتاَف ، بمعنى أشرف ونظر: وأجازالمجمع استخدام شاَف 

80- . ْمَدَمةُ : قال يف الزاهر، فالن َدْم َدْم َعليّ : يقولون"فالن َدْم َدْم َعَلّيْ : الدَّ

َمُه مغضًبا.: وَدْمَدْم عليه، لَغَضُب ا كلمه بكالم : دْمَدم فالن على فالن"و (4) "َكلَّ

ك قلبه. ريِع الغضِب (5)"أزعجه وَحرَّ  ، الُمؤلِم يف قولِه وتصرفِه، يكنى هبا عن السَّ

                                                

  (1)- المقتضب،  ص344، رقم 681

  (2)- معجم فصيح العامة، ص228)شوف(

  (3)- المعجم الوسيط، 1|519 )شاف(

و البكري لم يأت بنص ابن ، 289|1الزاهر: وانظر، 931رقم، 411ص ، المقتضب -)4( 

 .  ولم يتعقب المحققان ذلك، األنباري يف الزاهر كاماًل 

  (5)- الزاهر1|289
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َبُه َعَذاًبا َتاًما: َدمَّ فالًنا": وأصل هُ ، َعذَّ : القومَ وَدمَّ ، وَضَرَبهُ ، وَشَدَخ َرأَسُه وَشجَّ

وتدل على من ، والصفة شائعة يف العامية، (1)"َطَحنَُهم فأْهَلَكُهم َكَدْمَدَمُهم...

 ويف، إذا َأْلَزْقَتُه باألرضِ : َدْمَدْمُت الشيءَ "وهومن، ُيخِفي الشيَء انتقاًما أوغضًبا

 چڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ : التنزيل العزيز
، أي أهلكهم(2)

ْمَدَمةُ  َمُه ُمْغَضَبا: َم عليهوَدْمدَ ، الغضب: والدَّ ْمَدَمةُ  ، َكلَّ الكالم الذي : وتكون الدَّ

ُجَل.  متوافق والفصيح.  -هنا-واالستخدام العامي، (3)"ُيْزِعج الرَّ

قال يف ، فالن رائحته ُصنان: ويقولون"فالن رائِحُته ِصنان. -81

نَّة َذَفُررائِحِة اإِلبِطِ : مختصرالصحاح نَاُن والص  ُن ، الصُّ بول : -بالكسر-والص 

 ، ويكنى هبا عن الرجِل الكريِه الرائحِة الذي تنفرمنه لقذارته، (4)"اإلبل

نَان نَانُ ، رائحُة المغابِِن وَمَعاِطِف الجسِم إذا فسد وتغير" : والصُّ َذَفُر : والصُّ

ُجُل ، اإِلبِطِ  نَّةْ "و (5) "صارله ُصنان.: وَأَصنَّ الرَّ يطلقها العامةعلى الريحة : الصَّ

أو من رائحة اإلبط إذا ، كريهة المنتنة التي تنتج من تراكم البول يف مكانهال

ة تقول، كثرَعَرُقه ، وهي يف اللغة بكسرالصاد، فالْن ريْحُته ِريَحْة َصنَّةْ : والعامَّ

 (6)"وتعني ما يعنيه العامة هبا.

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 1108)دمم(

  (2)-14ك الشمس91

  (3)- لسان العرب، 2|1427)دمم(

  (4)- المقتضب، ص 429، رقم1010، وانظر: القاموس المحيط، ص 1211)صنن(

  (5)- لسان العرب، 4|2512)صنن(

نّة(   (6)- معجم فصيح العامة ، ص263)الص 
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قال يف ، ْبَلهفالْن َربَّى على َقْلبِي دَ : ويقولون".فالن َربَّى على َقْليب َدْبَله -82

ْبُل : مختصر الصحاح غيرِ.  ، الطَّاعون: الدَّ ، (1)"ويطلق على الداهيِة والحماِرالصَّ

ْبِل بالفتح": وفيها لغات ْبُل بالكسر، الطاعون: الدَّ اهية: والدِّ ُبُل بالضم، الدَّ  : والدُّ

غيُر.  "وهو من، ويكنى به عن الرجل الذي يجلب لك البالءَ (2)"الِحَماُر الصَّ

ل كبير يظهر يف الجوِف فتقتُل صاحَبها. اج وُدمَّ ْبَلة وهوُخرَّ والمسموع يف ، (3)"الدُّ

يقول القائل من العامة لمن يغتاظ من "و، العامية)َدْباَلْن(بمعنى مريض أو مهموم

ْلَتنِي أي َأْمَرْضَتنِي: أويجلب عمله عليه الهم والبالء، عمله أوَربِيْت على قلبِي ، َدبَّ

َدَبَلْتُه ": ويف القاموس، وهواستخدام صحيح فصيح (4)"أي َمرًضا  َقتَّاال.، َدْبَلةْ 

ُبوُل  واهي.: الدَّ : قولهمنحرفات العامة يف استخدام الجذرومن ا(5)"َدَهته الدَّ

َعِة القليِل الرُجولةْ "و، )ِدْبَلْة( م.(6)"تقاُل لإلمَّ  وتأيت يف سياق الذَّ

قال ، وهوصحيح لغوي، الن َشّن الغارهف: ويقولون".فالن َشن  الَغاره -83

: وتقول العامة، (7)"َعليِهم من ُكل  وجه . َصبََّها: وَشنَّ الغارةَ : بعض أئمة اللغة

ِدروسوِء الُخلق، فالن َشّنْ الَغارةْ   أوالشخص المتوتر، لمن يتصُف بضيِق الصَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 394، رقم 864

  (2)- القاموس المحيط، ص997)دبل(

  (3)- لسان العرب، 2|1324)دبل(

ْبلة(   (4)- معجم فصيح العامة، ص170)الدَّ

  (5)- انظر: القاموس المحيط، ص 997)دبل(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 1|287

  (7)- المقتضب، ص429، رقم 1006
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يح والرتكيب صح، تكلم بكالم فاضٍح : وقد يكون المقصود، الذي ال صربَله

قها: َشنَّ عليهم الغارةَ ": جاء يف اللسان، وموافق للفصيح من ُكلِّ  َصبَّها وَبثَّها وَفرَّ

 ويالحظ التوافق يف المصاحبة بين الفعل)شن(واالسم)الغارة(.، (1) "َوْجٍه.

، التََّحيُّرُ : الت يهُ : قال المجدي، فالن يف تِيه :فالن يف ِتْيه."يقولون -84

َلُف  أي ذهب : وَتاَه فِي األرِض َتْيَها ، َتَكبَّرَ : َتاَه َيتِيُه َتْيَها: ويقال، (2)"والكِْبُروالصًّ

 ، (3)"أي ُمَتكبِّرأو ضال ُمَتَحيِّر.: إنك امرُؤ َتائِهُ : ويف الحديث، متحيًرا َوَضلَّ 

وهذا مشهور شائع مع الداللة على المعنى ، تايه بدال من تائه: تقول والعامة

 نفسه.

اختالُل األحواِل : والَعْكُس ، فالن يف َعْكس: يقولونَعْكٍس." فالن يف -85

أي يف اختالل  من األحواِل ، َعْكس   أنت يف: فإذا قال شخص آلخر، وانقالبِها

 : أصُل الَعْكسِ "و، ويكنى عن المضطرب الحال وكأهنا معكوسة(4)".واضطرابِها

لِه.، قلب الكالم ونحوه َس الرجُل ": كومن ذل(5)"ورد آخرالشيء إلى أوَّ : َتَعكَّ

 األفعى
َ

ًسا َكَأنَّه قد َيبَِسْت ُعُروُقهُ ، مشى َمْشي ُس َتَعكُّ وربما مشى ، وهو َيَتَعكَّ

راألعضاِء الناشيُء من العيِن أو "والَعْكس لدى العامة، (6)"السكراُن كذلك. َتَكسُّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 4|2345)شنن(

  (2)- المقتضب، ص 438، رقم1041

  (3)- لسان العرب، 1|463)تيه(

  (4)- المقتضب، ص 245، رقم 415

  (5)- القاموس المحيط، ص559)عكس(

  (6)- لسان العرب، 5|3057)عكس(
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حِرأونحوهما ومشهوريف ، (1)"وُيداوى بالرقى والعزائم والبخور.، السِّ

ويعتقد البعُض ، ُعُكوَساْت وهي مضايقات الجن والشياطين لبني البشر"عاميةال

قية والتَّْعزيم والتَّعويذة والحجاب : أن بعَض األشياِء تمنُع الُعُكوساْت مثل الرُّ

 (2)"والتحويطة والفاسوخة والتميمة.

َمُه يريدون أنه َكلَّ : فالن يف قلبه ِحيَفه: ويقولون"، فالن يف قلبه ِحيَفه-86

ا، بُعنف   وقال يف ، فهذا معنى الَحيَفِة كما أورده الزاهر، إذاأضمَرله فِي قلبِه َشرَّ

 (4)"الَجوُروالظُّلِم.": والَحْيُف ، (3)".الَعَداوةُ : الَحْيَفةُ : مختصرالصحاح

حتى ال يطمع  -رضي اهلل عنه-ويف حديث عمر، الَميُل يف الحكم: الَحْيُف "و

وما ذكره البكري غيرمنتشريف ، (5)"َمْيلك معه لشرفه.يف ، شريف يف َحْيِفك أي

الفصيح  وهي متوافقة مع األصل، بمعنى ظلمه : وإنما الشائع َحاْف عليه، العامية

 يف الداللة على المعنى.

ُه : ويقال، وهوصحيح لغوي، فالن َلّز فالنا: يقولون".فالن َلز  فالنا -87 َلزَّ

ُه وَألَصَقه إ: َلًزاوَلزًزا  ويف، (6)"ليه.َشدَّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 4|427)عكس(

  (2)- معجم فرج ، 1|296)العكوسات(

  (3)- المقتضب، ص335، رقم 647

  (4)- القاموس المحيط، ص 802)حيف(

  (5)- لسان العرب، 2|1072)حيف(

  (6)- المقتضب، ص230، رقم 371
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ه": العامية ويكنى بذلك عن المتهور يف سلوكه (1)"بمعنى َلَمَسُه أوَدَفَعُه.: َلزَّ

 وهذاشائع عندهم.، المندفع يف تصرفه

الَعْمَلُة : قال يف الزاهر: فالن َمِسك بَِعْملِتهْ : ويقولون، ُفالن مسك ِبَعْمَلته-88

رَِقُة أوالِخَياَنُة : -بالفتح– ، بذلك عن الُمْفِسِد أوالُمنَْحِرِف  ى ويكن(2)".السَّ

ة"و َعَمْل َعْمَلْة ينصرُف إلى : وقول العامة، أي الَفْعَلة القبيحة: الَعْمَلْة عند العامَّ

وكالٍم يف ذلك. رِّ : الَعْمَلةْ "و، (4)"َفِضيَحْة.: َعَمْل َعْمَلةْ "و، (3)"الفساِد والشَّ

ومن ، أوالخيانة ونحوهما العمل المنكر كالسرقة: يستعملها العامة بمعنى

أي َفَعلْت ، َعَملِْت َعْملَِتْك : أقوالهم لمن يريدون توبيخيه على عمل سيء فعله

نيعْة وهذا المعنى متوافق مع ما ذكره القاموس. وعليه فاستخدام ، (5)"َفْعَلَتْك الشَّ

 العامة صحيح فصيح.

ة َغيظِهمرادهم َينَْهرُ ، فالن َيْشُخت: فالن َيْشُخت"ويقولون-89    وهو ، من ِشدَّ

ْخُت "و، (6)"كالزاهرالبن األنباري وارد يف بعض كتب اللغة صحيح الشَّ

َخُت  امر.: والشَّ أي ، وإنه لَشْخُت الَعَطاءِ ، النَِّحيُف الِجسمِ "أو، (7)"الدقيق الضَّ

                                                

)   (1)- معجم تيمورالكبير، 5|283)َلزَّ

  (2)- المقتضب، ص400، رقم 892، وانظر: القاموس المحيط، ص 1036)عمل( 

  (3)- معجم تيمور الكبير، 4|435)عمل(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|410

  (5)- معجم فصيح العامة، ص301)َعْمَله(

  (6)-المقتضب، ص 129، رقم 132

  (7)- القاموس المحيط، ص 154)شخت(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ْختُِت ، قليُل العطاءِ  ِخيُت الشِّ اطِعُ : والشَّ ، (1)"فارسي معرب.: وقيل، الُغباُرالسَّ

وإنما المسموع عند ، لم أقف على معنى يشخت بمعنى ينهر يف األصل الفصيحو

واالسم عند العامة ، أي صرخ عليه بغضب، وَشَخْط فيه: َشَخطْ "العامة 

ِخيط َخط سبب ، ولعله من سخط، َشَخْط فيه وَنَترْ : والعامة تقول ، الشِّ ألن السَّ

َخْط عن، َشَخْط وَنَترْ : يقال"و، (2)"فيه. هو االعرتاض على عمل  : د العامةوالشَّ

ويالحظ ، (3)"وَيْشُخْط من المصرية القديمة . ، عن طريق إصدار صوت عالٍ 

الكالم : وتستعمل يف العامية المعاصرة بمعنى: َشَخطْ ": قلب التاء طاًءفيقولون

 (4) "وبطريقة غاضبة عنيفة.، بصوت مرتفع

: قال يف المجرد، ثم رجع عنه إذا َعَزَم على شيء  : َفنَخ: َفِنيخ."يقولون -90

، القهُروالَغَلبُة والتَّذليُل : الَفنَُخ : وقال يف القاموس ، إذا رجع عنه: َفنََخ عن الشيء

ِعيُف : والَفنِْيُخ  ُخوالضَّ  : فالن َفنِيُخ معناه يف كالم العرب": قولهم"و، (5)".الرَّ

تفتيُت : والتَّْفنِيُخ ، ذليُل القهروالَغَلَبة والت: الَفْنِخ "وأصُل (6)"المقهورالمغلوب.

، َمْن ُيِذلُّ َأْعَداَءُه وَيْكِسُرَرْاَسُهم كثيًرا: والِمْفنَُخ ، العظِم من غيِر َشقٍّ وال إدماء

                                                

  (1)- لسان العرب، 4|2210)شخت(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 4|186-187)شخط(

  (3)- أصل األلفاظ العامية من المصرية القدبمة، 3|45

لغة الحياة : وانظر، )شخط(133-132ص ، معجم ألغاظ الكالم يف العامية المعاصرة -)4( 

  355|2، اليومية

  (5)- المقتضب، ص 182، رقم 249

  (6)- الزاهر2|93
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ِعيُف : والَفنِْيُخ َكأمير ْخُو الضَّ أي َحلَّ ، َفَنْخ عن كذا": ويقال يف العامية، (1)"الرَّ

، (3)"وعَد أوالوعَدأوفسَخ االتفاَق.ألغى الم: َفنَْيْخ "و، (2)"قوله ورجَع عنه.

ة صيغة المبالغة المشتقة من الفعل َفنَْخ فيقال َفنِّيْخ لمن : وتستعمل العامَّ

 وهي متفقة يف داللتها مع األصل الفصيح.، يكثرالرتاجَع عن عهوِده ووعوِده

الَجافِّي من النَّاس : الُقحُّ : قال المجدي، َفِقيه ُقح: ويقولونُقحْ ." -91

فِة ُتطلُق على، (4)"يرِهم.وغ وكلُّ ، الَخالِِص من اللؤِم والَكَرمِ  واألصُل يف الصِّ

إذاكان ُمْعِرًقا يف : لئيٌم ُقحُّ : يقال"و، (5)"والَجايف من النَّاِس وغيرهم.، شيءٍ 

 ُقحُّ  ، اللؤمِ 
ٌ

ولم ، هوالذي لم يدخل األمصارَ : وقيل، أي محُض خالص: وأْعَرابِي

ويمكن أن توجه داللتها ، الَخالُِص من ُكلِّ  شيءٍ : والُقحُّ ، (6)"يختلط بأهلِها.

م كما يف ويمكن أن توجه ، أوَخسيٍس ُقٍح ، لئيٍم ُقحٍّ : سلًبا إذاكان المقصوُد الذَّ

 قحُّ : إيجابًياإذا كان المقصود المدح كقولنا
ٌّ

والُقحُّ َيستعِمله "، أوكريٌم قُح ، عربي

ة بمعنى األصيل ة ، وردت يف معاجم اللغةوهي كما ، العامَّ وعليه فاستعمال العامَّ

 وإن كانت غير شائعة يف استعمال العامة اآلن.، (7)"صحيح فصيح.

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 257)فنخ(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 5|79)فنخ(

  (3)- لغةالحياة اليومية، 2|436

  (4)- المقتضب ، ص165، رقم 213

  (5)- القاموس المحيط، ص 235)قح(

  (6)- لسان العرب، 5|3535)قحح(

  (7)- معجم فصيح العامة ، ص332)الُقّح(
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: قال يف القاموس، َقْحَبه: ومنه قولهم للمرأة، ويقولون َقْحَبهَقْحَبه."-92

، للمرأةِ الفاسِدةالجوِف من َداء  : للذي يأخذه السعاُل وقحبة: َقَحَب 

يِخ والَكلِب واإلبِل والخيلِ : الَقَحُب "و، (1)"والَفاِجرُة. ا ُجِعل ، ُسَعاُل الشَّ وربمَّ

َعاِل مع الَهَرِم : وامرأة َقْحَبة، ورجل َقْحب، للناسِ  كثيرة السُّ

 َقْحَبةألهنا كانت يف الجاهلية ، كلمة مولدة: وغيِرالَهَرم...والَقْحَبةُ 
ِّ

وقيل للَبِغي

َبها بُِقَحابِها و أرادوا أهنا َتْسُعُل أوَتَتنَْحنَُح ترمز ، هو ُسَعاُلهاُتؤِذن ُطالَّ

 المتكسبة بالفجور، الفاجرة: الَقْحَبة"و(2)"به.
ُّ

فساد يف : وأصُل الُقَحاِب ، والَبِغي

ال   : ويقولون، القحبة: يسمي أهُل اليمن المرأة"و، (3)"الجوِف َفُردَّ إلى أصلِه.

ُة تقلب القاف إلى همزة (4)"لصحبة.وال َتغَترر بطول ا، تثق بقول الَقْحَبةِ  والَعامَّ

ة بمعنى الُمومِس الفاجرة"وهي، )َأْحَبْه(: يقولون والمعنى نفسة ، يف كالم العامَّ

 وشائعة مسموعة.، (5)"يف األصل الفصيح.

إذا ، فهو مقطوع وقطيع: وُقطِع الرجُل ، فالن َقطِيع: ويقولون".َقِطيع -93

، وَمْقُطوُع القيام ضعًفا أوِسَمنًا، أي منقطع: امِ هوَقطِيُع القي"و، (6)".َضُعَف 

                                                

  (1)- المقتضب، ص117، رقم96، وانظر: القاموس المحيط، ص 123)قحب(

  (2)- لسان العرب، 5|3534)قحب(

  (3)- شفاء الغليل ، ص214-213

، لبنان، بيروت دار المعرفة، تحقيق عبدالرحيم محممود، الزمخشري، أساس البالغة -)4( 

  )قحب(355ص، 1402-1982

  (5)- انظر: معجم فصيح العامة، ص332)قحب(

  (6)- المقتضب، ص350، رقم 706
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والصفة تدل على الضعيف الجسد الذي ال (1)"غيُرَسليطٍة.: وامرأة قطيُع الكالمِ 

والشائع ، أوالمستقر يف مكانه ال يربحه طمعا يف عطاء اآلخرين، يقدر على العمل

، عملللضعيف الكسول أي ضعيف اليقوى على ال": يف العامية َمْقُطوعْ 

َمْقُطوْع من : ويقولون، دائم التواجد يف هذا المكان: أي، )َمْقُطوْع هنا(: ويقولون

ومتوافقة مع الفصيح ، والصفة مشهورة هبذا المعنى، (2)"شجرة لمن ال أهل له.

 يف الداللة على الضعف . 

ب  ، قِنِف: ويقولون".ِقِنف -94 وليس له أصل ، ويقع من أهِل األرياِف يف السَّ

ِصَغرِ األُُذنين  -محركة -والَقنَُف ، األبيُض الَقفَا من الخيلِ : َفإن األَقنََف ، اللغة يف

فُة متداولة يف العامية للمغرور، (3)".وِغَلظِها وهذه الداللة مستمدة من ، والصِّ

: وقد تكون من)الُقنَاِف(، )األَْقنَف(بمعنى األبيض القفا من الخيل"

ِة والكربياءِ ، ُمَميِّز لصاحبِهواألبيُض ، (4) "الكبيراألنف. ولعل ، واألنُف رمُز الِعزَّ

يف  يؤيد هذا ماذكره صاحب اللسان، داللة التكربالمرتبطة بالصفة جاءت من هنا

: وقيل، عظيُم الرأِس واللحيةِ : وقيل، ضخُم األنِف : َرُجٌل ُقنَاُف وقِنَاُف ": قوله

ة ، (5)"هوالطويُل الجسِم الَغليُظُه. قول)إِنِْف(وهو من إبدال القاف همزة ت والعامَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 752)قطع(

)مقطوع من 544|2: لغة الحياة اليومية: وانظر، )تعليق المحققين(321ص ، المقتضب -)2( 

  ليس له قرابة مباشرة(: شجرة

  (3)- المقتضب، ص 352، وانظر: القاموس المحيط: ص847)قنف(

  (4)- انظر: القاموس المحيط، ص 847)قنف(

  (5)- لسان العرب، 5|3757)قنف(
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: ويقال، وقد يكون من)َأنِْف(مع إبدال حركة الهمزة من فتح لكسر، يف)قِنِْف(

وهي رمزالعزة ، (1)"ولعلها من إِنِف تحريفا عن َأْنف.، للمتكرب-بالكسر–قِنِف "

 والكربياء عند اإلنسان.

، (2)"التََّكبُُّر.: الَقنَاَمةُ : قال بعُض أئمِة اللغة، فالن َقنِم: ويقولون".َقِنم-95

َقنَِم الطَّعاُم ": واألصل من، المتكرب والمسموع يف العامية)قِنِْم(بمعنى المغرور

َطُب َيْقنَُم َقنَْما فهو َقنِم ْهُن والرُّ َفَسَد وتغيرت : وَأْقنَمَ ، واللحُم والثريُد والدُّ

وكل ما تغير من ، (3)"والزيِت. بالتحريك خبُث رائحِة األدهانِ : والَقنََمةُ  ، رائحته

والتكربسلوك مرفوض فهومعادل  ، الطبعي الحسن إلى الفاسد الرديء فقد َقنِمَ 

 : وقد تتحول القاف لهمزة يف اللغةاليومية فيقال، القاف -تكسر–والعامة ، لقنم 

 وهي مشهورة مسموعة.، )إِنِْم (وعليه فاستعمال العامة صحيح فصيح

: ويف القاموس، قِيح: لى المادة التي تخرج من الجراحةويقولون عِقيح." -96

ُة ال يخالطها دم: الَقْيُح  ديُد الذي كأنه الماء وفيه ُشْكَلُة ": والَقْيُح ، (4)".الِمدَّ الصَّ

ْة.: الِقيْح ": والعامة تكسر القاف فتقول(5)"َدِم. : َقيَّْح الجرح"وعندهم، (6)"الِمدَّ

ال فصيح كما ورد يف اللسان...وقول العامة وهو استعم، إذا صار فيه القيْح 

                                                

  (1)- المقتضب، ص351، )تعليق المحققين(

  (2)- المقتضب، ص417، رقم 958

  (3)- لسان العرب، 5|3758)قنم(

  (4)- المقتضب، ص165، رقم 213، وانظر: القاموس المحيط، ص 237)قيح(

  (5)- لسان العرب، 5|3791)قيح(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 5|185)قيح(
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والصفة انتقلت داللتها وتخصصت فأصبحت تدل على ، (1)"صحيح فصيح.

ِث  وهي مسموعة ، أوالثقيل على القلب، أوالموصوف بالقذارة، الشخص الُملوَّ

 (2)"شديُد القذارِة أوالوضيِع.: َقيَّْح ومَِقيَّْح ": وعندهم، يف الواقع اليومي

خريةِ ". يِقْيقِ  -97 : وقال يف الزاهروغيره، ُقل قِيِقي : يقولون من باِب السُّ

طيٌرَمائُِي طويُل  -بالضم-والُقوق، الَفاِحُش الطُّولِ : الِقيُق والَقاُق من الرجالِ 

وفرق ابن منظوربين الطويل والفاحش يف ، (3)".األحمُق الطَّائُِش : والَقاُق ، العنِق 

، َقاُق وُقوُق : يقولون للطويل"وأورد،  ذلكوذكر اللغات المستعملة يف، الطول

وِل ، وقِْيُق  والصفة متداولة يف العامية ، (4)"أوالقبيح الطُّوِل.، وأْنُقوُق لألهوِج الطُّ

ياَح  وهو من داللِة الُحمِق التي ذكرها البكري وليس لمن ، بمعنى من ُيكثُِر الصِّ

الُفحشِ   : والعامة تقول، بلغ به الطوُل حدَّ
ْ

، ويستعملوهنا بمعنى َصاَح ُقوِقي

 ": ويقولون
ْ

قاقْت "وهو من(5)"لمن يرتفع صوُته بال طائٍل أو تأثيٍر. : فالن بيَقاِقي

تت.: الدجاجة وهو صوت الدجاجة عند البيض وربما ، أومن الَقيق(6)"إذا َصوَّ

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة، ص349)قيح(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|457

  (3)- المقتضب، ص431، وانظر: القاموس المحيط، ص921)قوق(

  (4)- لسان العرب، 5|3776)قوق(

قصيدة أبي دالمة لما ُحبِس مع الدجاج : وانظر، )تعليق المحققين( 376ص ، المقتضب -)5( 

  98|1يف العقد الفريد، 

  (6)- القاموس المحيط، ص921)قوق(
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وهذا يعني أن استعمال (1)"وحكاه السيرايف يف اإلنسان .، استعمل مع الديك

 (2)فصيح .العامة صحيح 

به َغمٌّ : ومعناه، وله أصل يف كتب اللغة، فالن َكابِي: يقولونَكاِبي." -98

.، وانكِسار رعيُشه، (3)"وُسوُء َحال  : والَكابي يقال، ويقال لمن تغير حاله وتكدَّ

على وجِه األرضِ " ، والَفْحُم الذي قد خمدت ناُره َفكَبا، للرتاِب الذي اليسَتِقرُّ

بِح والشمس، أي خال من النَّار وكبا ، َكَمدَ : وكبا لوُنه، أظلم : وَكَبا لوُن الصُّ

 اللونِ ، َتَغيَّر: وجُهه
ُّ

والصفة مشهورة ومستخدمة  ، (4)"عليه َغَبَرة. : ورجٌل َكابِي

ومتوافقة يف داللتها مع ، ومرتبطة بمن تغير لونه من َهٍم أوغٍم أوحزنٍ ، يف العامية

 لتها على اللون ودالالته يف العربية.   وقد اعتمدت يف دال، األصل الفصيح

: الَكْتَكاُت : قال بعُض أئمة اللغة، ِعنَْده َكْتَكَته: يقولون".ِكْتَكات -99

، كثيُرالكالمِ : ورجٌل َكْتَكاُت " ، (5) ".أوالذي يتصعَّب يف األمر، الكثيرالكالم

 -بالكسر-"كِْتَكاْت "والمشهور يف العامية ، (6)"ُيْسِرُع الكالَم ويتبُع بعَضه بعَضا.

، والغالب عليها الكالم الكثير، وهي تساوي الفضفضة، للذي يكثر بث شكواه

 وداللتها متفقة مع الفصيح .

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|3791)قوا(

  (2)- معجم فصيح العامة، ص349)قوقي(

  (3)- المقتضب، ص119، رقم 104

  (4)- لسان العرب، 5|3816)كبا(

  (5)- المقتضب، ص132، رقم141

  (6)- لسان العرب، 5|3819)كتت(
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-والِخنَاُق ، أي الّشر  ، فالن كثيرالِخنَاق: ويقولونَكثرياخِلناق." -100

، لى الرئِة والقلِب معه نفوُذالنََّفِس إَداٌء يمتنُِع : وَكُغَراب، الحبُل ُيخنُق به-َككَِتاب

: الَخنَّاُق ": ويقال، (1)".أي بحْلِقه: وبُِخنِْقه-بالكسروالضم-أَخَذ بخناقِه: ويقال

أي : َخاَنُقوهْ ": والعامة تقول، (2)"نعت لمن يكون ذلك شأنه وفِِعَله بالناس.

ٍة يف أْثنَاِء أي َضمَّ َطَرفِي َثوبِه على ُعنِِقه بُِقوَّ : مِِسْك يف ِخنَاقِةْ "و، (3)"َخاَصُموْه.

: فالن بِْيَخانِْق َنْفُسهْ : ومن تعبيراهتم، والِخنَاَقْة والَعْرَكْة والُمَشاَجَرْة واحد، الِعَراكِ 

ْه يعنون به: مغتاظ ويقولون ةالَغَضِب : بِْيَخانِْق ِدبَّاْن ِوشُّ َرِزيل : وفالن َخنَْقةْ ، ِشدَّ

للسِب "وتستعمل  ،(4) "تعني الُمْغَتاظ.: والَمْخنُوْق ، ثقيل الظل

: والفعل)َخَنْق(و)خناقة(تستعمله العامية المعاصرة بمعنى(5)"واالستهجاِن.

والتشابك باأليدي ، الكالم الذي يقال أثناء الشجاروفيه تنازع وسب ولعن

ع يف استعمال اللفظة لتشمل المعارك ، هواألصل يف استعمال الكلمة وُتوسِّ

 (6)"كالمية وحركية. : بنوعيها

                                                

  (1)- المقتضب، ص364، رقم 754

  (2)- لسان العرب، 2|1281)خنق(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|208)خنق(

  (4)- المقتضب، ص364) تعليق المحققين(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|271

  (6)- معجم ألفاظ الكالم يف  العامية المعاصرة، ص39)خنق(
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: ويقال، وهو صحيح لغوي، فالن كثيرالنَّومِ : ويقولون".ثريالنَّومِ َك -101

وليست ، ويكنى بذلك عن الكسول المتغافل، (1)".نائم تجاوًزا: للمضطجعِ 

 والشائع لديهم َكُسوْل وَكْساَلْن.، ويكنى به عن المتغافل، منتشرة يف كالم العامة

ُش بمنزلِة الَمِعَدة والكِرْ ، وهوصحيح لغوي، كِْرش: ويقولون".ِكرش -102

ويف ، واسرتخاء بطن، وزيادة وزن، وتقاُل الصفة لمن عاله تخمة ، (2)".لإلنسان

ويستعمل الفعل َكَرَش ، (3)"البطُن العظيم أطلقوه عليه تجوًزا.: الكِرش"العاميَّة 

: واْنَكَرْش يف الجري، أي طرده: َكَرَشه": يف تراكيب عامية بدالالت جديدة منها

فالْن : ويقولون"(5)"يفصل من العمل بإهانة."وكذلك (4)"فيها وأسرع.  أي َجدَّ 

، وقد يكنون هبذا القول عن النَِّهم األكولِ ، أي هو ضخم البطن: كِْرشْه كبير

اع الذي ال يشبُع من أكل حقوِق النَّاسِ  واستعماُل العامِة للكِرِش بمعنى ، والطَّمَّ

و فيها تطور داللي ، (6) "عه.البطن من باِب تسميِة الشيء باسم موض

                                                

  (1)- المقتضب، ص419، رقم967، والعامة تقلب الثاء تاء، ويقولون: كتير بدال من كثير.

  (2)- المقتضب، ص 265، رقم470

  (3)- معجم تيمور الكبير، 5|211)كرش(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 5|211)كرش(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 2|465

حيث ورد ، 465|2، لغة الحياة اليومية: انظرو، )كرش(358ص، معجم فصيح العامة -)6( 

ن يأكل الحرام.، كِرشه واسع: تركيب   كناية عمَّ
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بمعنى  ، َأْكَرش"وأصلها الفصيح ، والصفة متداولة يف العامية ، بالتخصيص

 (1)"عظيم البطن.

وهو صحيح ، ُكَرْيتِع: ويقولون للرجِل القصيرِالقامةِ ".ُكَرْيِتع -103

 والمسموع(3)"القصيُر.: َكْرَتٌع َكَجْعَفر": واألصُل كما يف القاموس، (2)"لغوي.

  ولجأت، وهي من األصل الفصيح َكْرَتع، مَِكْرَتْع لمن يعجزعن العمل: يف العامية

 للمبالغة يف التحقير.، العامية إلى تصغيره

: قال بعُض أئمة اللغة، َكَسح: يقولون للرجِل إذا ذهبَكِسيح." -104

ذي ال والصفة مستعملة للضعيف العاجز ال، (4) ".والَعاِجزُ ، الُمْقَعُد : والَكِسيُح 

ويف ، إذا خاَصَمه ووبََّخه ، َكَسْح فالن فالنا َكْسَحًة قويةً : ويقول العامة، يقوى

ة الشديدة أي المخاصمة: الُمَكاَسحة: اللغة وقول العامة له وجه من ، المشارَّ

ْح ، (5)الصحة. نوع من : والُكَساح، للقعيد المريض والشائع يف العامية مَِكسَّ

وهو ، فيصبح عاجًزا، الحركة ألنه يصيب األطرفالمرض ُيْقِعد صاحبه عن 

 موافق لألصل الفصيح يف الداللة على المرض.

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|814)كرش(

  (2)- المقتضب، ص322، رقم 619

  (3)- القاموس المحيط، ص758)كرتع(

  (4)- المقتضب، ص 165، رقم215

  (5)- معجم فصيح العامة، ص 360، وانظر: لسان العرب، 5|3872)كسح(
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وهو صحيح بالتأويل يف قوله ، إذا نامَ ، ُفالن ُكِفت: ويقولون".ُكفت-105

فكأنهم يشبهون النائَم ، أي تضمهم وتجمعهم (1) چٹ      ٹ  ڤ   ڤ    چ : تعالى

 : ومات كَِفاتًا وُمَكاَفَتةً ، وُخْبٌز َكْفُت بال ُأْدم، الموُت : الَكْفُت "و، (2)".بالميت

أوألهنا تأكل المدفوَن سريًعا ، ألهنا َتْكِفُت النَّاَس ، اسم بقيع الغرقد: وَكْفَتةُ ، َفْجأة

ولعل المعنى األقرب إلى القبول يف العاميةومتفق مع معنى ، (3)"ألهنا َسبَِخٌة.

 : فالن ُكِفت أي انقلب إلى المنزل": امةالنوم الذي يقرتب من الموت قول الع

 (4)"وهوما َصُعَب فهمه.: يعِرف الُكفْت : ومن تعبيراهتم

كذاأورده بعض ، الكالمِ  كثرٌة يف: أي، فالن عنده َلْتَلته: يقولوناللتَّات." -106

ُه بالماءونحوه.َبلُّ السويِق  : واللتُّ ، (5)".أئمة اللغة وفالن َيُلتُّ ، (6)"وَبسَّ

العامة يستعملون الفعل "، (7)"إذا كان ثرثاًرا يبديء ويعيد فيمايقول.: ِجنُ وَيعْ 

ْتُه بالماِء وخلطته بدقيق: َلتَّْت المرأُة الَعِجينَ : َلتَّ على أصِل معناه فيقولون ، إذا َبلَّ

ات على ، إذا لَغا وثرثرَ : َلّتْ الرجل: وهم يزيدون فيقولون ة َمرَّ وأعاد الكالَم ِعدَّ

أي يكثر من : فالن َيلِْت وَيعِجنْ : كمايقولون، بالمرأِة التي َتلِتُّ العجينَ  التشبيه

                                                

  (1)- 25 ك المرسالت77، واآلية جزء من نص البكري 

  (2)- المقتضب، ص 132، رقم 142

  (3)- القاموس المحيط، ص 159 )كفت(

  (4)- المقتضب، ص132، )تعليق المحققين(

  (5)- المقتضب، ص 133، رقم 144

)   (6)- لسان العرب، 6|3993)لتَّ

)   (7)- المعجم الوسيط، 2|847)َلتَّ
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: لتَّاْت "و، (1)"وقول العامة جائزعلى سبيل التجوز.، الكالم الذي الطائل تحته

تقول العامية لمن يتكلم "و، (2)"وتستخدم للذم.، شخص كثيرالكالم والثرثرة

كلمتا اللت والعجن يف استعمالهما و، بالْش لّت وعجن: كثيًرا فيماال يفيد

  (3)"األصلي  يف العامية المعاصرة ال تختلفان يف داللتهما عن الفصحى القديمة.

ه: ويقولون لمن أخَذ الشيء بال َحق  اللُّقَّه." -107 بمعنى : قال يف المجرد، ُلقَّ

الضاربون عيوَن : َقةُ اللَّقَ "و، (4)".أوبَِراَحتِه، ضرَبها بيِده: وَلقَّ َعْينَه، استولى عليه

، والصفة مرتبطة بالقوي ذوالبطش أوالغاشم من البشر، (5)"الناِس براَحاتِهم.

 وغير مستخدمه يف العامية اآلن.

ب  َلِقيط." -108 : اللِقْيطُ : قال بعُض أئمة اللغةِ ، َلِقيط: ويقولون يف السَّ

ًيا على الطريق ال يوجد مرم الذي"وهو، (6)". المولوُد الذي ُينَبُذ كالَملُقوطِ 

وهو ، واللقيُط صفة تطلق على من ال أصل وال أخالق له(7)"ُيعرُف أبوه وال أمه.

                                                

)   (1)- معجم فصيح العامة، ص372)لتَّ

  (2)- لغة الحياة اليومية2|482

  (3)- معجم ألفاظ الكالم يف العاميةالمعاصرة، ص 157)يلت ويعجن(

  (4)- المقتضب، ص377، رقم 811

  (5)- القاموس المحيط، ص 922)لقق(

  (6)- المقتضب، ص295، رقم 543

  (7)- لسان العرب ، 6|4060)لقط(
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ذل الَمِهين." وغيرشائعة (1)"َفِعْيٌل بمعنى مفعول ويطلق على الرجل الساقط الرَّ

 أوالدالشوارع.، ابن حرام، ابن زنا: والمتداول، يف العامية

الذي اليقيُم : األلَْكنُ : قال يف الزاهر ،فالن َلكِن: ويقولون".َلِكن -109

ْكنَةُ "و، (2)".العربيَة لعجمة  يف لسانِه وهي من ، (3)"َعي وُثقل يف اللسان.: اللُّ

 أمراض الكالم وغير مسموعة يف العامية اآلن .

وُيطلُق ، اللئيمُ : اللَّكِْيعُ : وقال يف القاموس، فالن َلكِيع: يقولونَلِكيع." -110

 الذي اليتجه ، ُلَكع": ويقال ، (4) "لئيمٌة.: وامرأٌة َلَكاعُ ، يف حِق الرجلِ 
ِّ

للَعي

ْع يف َمشيهِ ": والعامة تقول(5)"وتقال للعبد.، لمنطق والغيره وهو من ، لَِكْع وَيَتَلكَّ

أ. ، (7)"يف العامية بمعنى الكسول المتباطيء يف العمل"ومنتشرة (6) "َتَلكَّ

عْ ": وعندهم  بمعنى لِكِْع وكذلك مَِلكَّ
ْ

يرِ : وُلَكِعي والبطيُء يف ، بطيىُء السَّ

، إنجاِزالعمِل أوكثيِرالجدِل أثناء العمِل لإلقالل من الجهِد المبذوِل فيه

ْع َلَكاَعةْ ": وقيل (8)"ومستخدمة للذم . ، بمعنى ُيْبطِيء أثناء السير: َتَلكَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|4061)لقط(

  (2)- المقتضب، ص432، رقم 1023، وانظر: القاموس المحيط، ص1231)لكن( 

  (3)- المعجم الوسيط، 2|870)لكن(

  (4)- المقتضب، ص 322، وانظر: القاموس المحيط، ص 761)لكع(

  (5)- الزاهر1|243

  (6)- معجم تيمور الكبير، 5|292)لكع(

  (7)- معجم فرج، 1|392)لكع( 

  (8)- لغة الحياة اليومية، 2|488
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عْ "وأصل  بمعنى و، وتعني الذي يبطيء كثيًرا، قبطي من )إتالكا(: يَتَلكَّ
ْ

منها ُلَكِعي

.، بطيء بِّ   (1)"وتستعمُل يف السَّ

: واللْهَثانُ ، وهوصحيح، َيْلَهث: ويقولون للرجِل إذاَتِعب".َلْهَثان -111

َهاُث "و، (2)"الَعطَشانُ  الَعَطِش : اللََّهُث واللُّ ، الَعْطَشانُ : واللَّْهثانُ ، يف الجوِف َحرُّ

 يف كلِّ أحواله.وتستخدم الصفة للمُ ، (3)"والرجل إذا أعيا.
ِّ

ويف ، نَْهِك الَعي

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   چ : التنزيل العزيز ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ   

، (5) "أخرَج لَِساَنه َعَطًشا أوَتَعَبا أوإْعَياًء.، َلَهَث َلْهًثا وُلَهاًثا": ويقاُل ، (4) چۋ

 َعْطَشاْن.: وإنما تقول، والعامة التقول لهثان اآلن

ه ، َماِجنفالن : يقولون"َماِجن. -112 وهوالذي ال ُيَبالِي بقول  أوفعل  كأنَّ

والصفة فصيحة وتدل على الذي يخلطُ الجَد بالهزِل ، (6)".ُصلُب الوَجهِ 

وال ، والفضائَح المخزيِة ، الذي يرتكُب المقابَح الُمرَدية "واليكرتث لما فعل أو

ُعه ُيَبالي بما قاَل وال ما قيَل  وكذلك الذي ال، ُيمِضه َعْذُل عاِذلِه وال تقريُع َمْن ُيّقرِّ

                                                

  (1)- أصل األلفاظ العامية، 1|186

  (2)- المقتضب، ص 138، رقم 154

  (3)- لسان العرب، 6|4083)لهث(

  (4)- 176 ك األعراف 7

  (5)- القاموس المحيط، ص 176)لهث(

  (6)- المقتضب، ص432، رقم 1024
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وترادف يف ، وغير شائعة يف العامية (2) "َمْن قلَّ َحياؤه."وتطلُق على ، (1)"له.

 َفاِجْر.: كالمهم

هُم من ، إذااغتاظْ -بالراء-فالن َمَرق: يقولون".َماِرق -113 ُه من َمَرَق السَّ وَكَأنَّ

ْمَيةُمُروًقا لِ َفكَ ، اآلخر الجانِب  َخَرَج من: الرَّ ، (3)".أنَّ الُمْغَتاَظ خرَج من َسمتِِه األوَّ

َمَرْق فالن : يقول العامة"و، (4)"الخوارُج مارقًة لخروِجهم عن الدين. "وسميت

سريًعا يف َعَجلةٍ : من هنا ، إذا اجتاَزه ونجا منه أونفذ: وَمَرْق من كذا، بمعنى َمرَّ

والنافُذ يف كلِّ شيٍء ال ، الخارُج من دينِه"والمارُق  (5) "ذهب: وَمَرْق يف األرض

ُج فيه. وعلى ذلك فقول العامة للمارق بمعنى الخارج بسرعة عن ، (6)"ُيتعوَّ

مارق : ويف العربية المعاصرة يقال، والمخالف لسجيته صحيح فصيح، طبيعته

 للخارج عن القانون.

: الَبْعَجةُ : قال المجدي، به َبْعَجةْ : يقولون للشيءإذاانخرقَمْبُعوج."-114

ه "و، (7) "أوقعه يف الحزن.: وَبَعَجه الحُب ، الَخْرُق  رُجٌل َبِعُج وَمْبُعوُج وَبِعيُج َكَانَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|4142)مجن(

  (2)- المعجم الوسيط، 2|889)مجن(

  (3)- المقتضب، ص 923، رقم 814

  (4)- القاموس المحيط، ص923)مرق( 

  (5)- معجم فصيح العامة، ص402)مرق(

  (6)- المعجم الوسيط، 2|913)مرق(

  (7)- المقتضب، ص141، رقم 156
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ِق.: وأصُل الَبْعِج ، َمْبُعوُج الَبْطِن من َضْعِف َمْشيِه وتدلُّ الصفُة على ، (1)"الشَّ

 (2): قال الشاعر، الضعيِف البَّدِن السقيمِ 

 َلْيَلأأأأأَة َأْمِشأأأأأي علأأأأأى ُمَخأأأأأاَطرة  

 

 َمْشأأأأيًا رويأأأأدًا َكِمْشأأأأَيِة الأأأأَبِعج  

َبَعْج : العامة تقول"و، وكأنَّه مشقوُق ، والصفة متداولة يف العامية لمن ماَل بطنُه  

ه: ُفالن َبطن ُفالن وقولهم ، إذا ضغَط عليه بإصبِعه وَعَصَره كأنَّه يريُد أن يشقَّ

 (3)"جائزعلى المجاز.

عدُم : والبَْهَرَجةُ : قال المجدي، ْهَرَجهفالنه عندها بَ : ويقولون".ِمَبْهِرج -115

َجالِ   من الر 
الباِطُل : الَبْهَرُج "و، (4)"الَباطُِل. : والبَْهَرَجةُ ، حياِء المراةِ

دي. ائِِف من الدراهِم ونحوها: الَبْهَرْج على"والعامة ُتْطلُِق (5)"والرَّ وفالنْة ، الزَّ

َفُه.: يرهَبْهَرَج الكالَم وغ": ويقال، (6) "مَبْهَرَجْة. ب َنَبْهَره: َبْهَرَج "و(7)"َزيَّ ، ُمَعرَّ

: وفسربوركهارت شرح المثل المصري (8) " "َبْهَرْج.: والعامة تقول، أي باطل

ْة مَبْهَرَجْة بقوله" هي المرأُة التي تعودت على : والمَبْهَرَجةْ : َقْحَبْة َمْسُتورْة وال ُحرَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص181)بعج(

  (2)- لسان العرب، 2|308)بعج(

  (3)- معجم فصيح العامة ، ص75)بعج(

  (4)- المقتضب، ص142، رقم 158

  (5)- القاموس المحيط، ص 181)بهرج(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 2|244)بهرج(

  (7)- المعجم الوسيط: 1|76)بهرج(

  (8)- شفاء الغليل، ص62
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وبشكٍل عام تطلُق على تلك ، هارفِع جانٍب من خماِرها لكي يرى الناُس وجهَ 

ب كما لوكانت َتعِرُض نفَسها. والصفة مسموعة (1)"التي تسلُك سلوًكا غيَر مهذَّ

والُمَبالِغ يف التجهيزاِت ، مَِبْهِرْج للُمَبالِغ يف مظهِره خاصًة الملبس": ويقال

ويالحظ اتفاق الداللة يف العامية مع ما ذكرته ، (2)"أو أي شيء.، والزينةِ 

 والصفة ليست من كالم العرب.، مصادرالفصيحةال

َجْهَرَم على : قال يف الزاهر، فالن َجْهَرم على الشيء: يقولون".ِمْتَجْهَرم -116

، الُمْقِدُم على األشياء يف قوٍة وِغْلظٍة : والُمَتَجْهِرمُ  ، (3)".أي َقِدَم عليه: الشيء

، وسلطتِه فوِذه وقوتِه)مِْتَجْهِرْم( وتعني المزهو بن: ويقال، وهي مسموعة

 ومتوافقة مع األصل الفصيح.، (4)"لالفتخاروالتََّباهي.: َجْهَرمْ "و

قال يف ، أي أغراه عليه، َحَرش فالن على فالن: يقولون".ِمتْ َحرَّش -117

ويقال لكل ، (5)"اإلغراُء بين القوم أوالكالِب.: التَّْحرِْيُش : مختصر الصحاح

 ، تباط بالتحرش الجسدي المصحوب بالعنفوترتبط أشد االر، فاسد متحرش

َش بين القوم"و ش به، أفسد: َحرَّ َض له ليهيجة .: وَتَحرَّ وتخصصت ، (6)"َتَعرَّ

، فأصبحت تدل على التحرش الجنسي داللة الصفة يف الواقع اللغوي المعاصر

                                                

  (1)- العادات والتقاليد المصرية، ص 151

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|510

  (3)- المقتضب، ص410، رقم 923

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|247

  (5)- المقتضب، ص256، رقم 447

  (6)- المعجم الوسيط، 1|173)حرش(



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

ُش "و(1)"َجاَمَعها مستلقيًة.: وَحَرَش جاريته، َخَدَشه: َحَرَش فالنا"و  التَّحرُّ

والصفة ، (2)"الجنسي هومحاولة اإليقاع بأنثى عن طريق التَّربُِّص هبا وإغرائِها.

   متداولة ومتوافقة مع داللة الفصيح.

ع لُفالن: ويقولون".ِمْتَسكِّع -118  قال يف لسان ، إذا َطأَطا رأسه: فالن َسكَّ

ًفا ال يدري أين يأخُذ من بال: َسَكعَ : العرب وَرُجٌل ، وتحير د اهللَمَشى َمْشًيا ُمَتَعس 

عَ ، َغرِيُب : َسكِعُ  ويقال للحيران ال يهتدي لمكاٍن ، (3)"تمادي يف الَباطِل.: وَتَسكَّ

َع يف أمِره"وهو من ، وال يستقُرعلى حالٍ  : ورجٌل ُسَكعُ ، لم يهتد لوِجَهتِه: َتَسكَّ

َلُة ويف ُمَسكَّ ، فالن يف َمْسَكَعٍة مِن أمره: ويف نوادراألعراب، ُمَتَحيِّرُ  َعٍة وهي الُمَضلِّ

ع"والفعل، (4)"التي ال يهتدي فيها لوِجه األمر. ، كلمة مصرية قديمة: َيَتَسكَّ

: بمعنى، أوسك (ock)يبطيءوقد أخذهتا عن القبطيةيف: أصلها)إسق(بمعنى

ومن نصائح المصري الُمَعلِّم القديم  (5)"َيَتبَاَطأ. ، َيُعوق ، ُيكِثرالتأخير، ُيْبطِيء

ع من طريق إلى ، لقد بلغني أنك أهملت دراستك": ذهإلى تلمي وأنك تتسكَّ

عْ ": و يقاُل يف العامية(6)"طريق. ويضيُع وقَته ، َمْن العمَل له وال هدَف : الُمَتسكِّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص589)حرش(

  (2)- المقتضب، ص 256)تعليق المحققين(

)سكع(والنص يف 2049|3: لسان العرب: وانظر، 588رقم، 314ص ، المقتضب  -)3( 

  مختلف قليال عما ذكره البكري. اللسان

  (4)- لسان العرب، 3|2049)سكع(

  (5)- أصل األلفاظ العامية، 1|179

  (6)- الحكم واألمثال والنصائح عند المصريين القدماء، ص 101
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وهي تحريف ، وعندهم كذلك ِسَكعي، (1)"َصَفَعْه. : وَسَكَعهْ  ، فيما ال طائَل منه

 م.ومعروفه مشهورة لديه، لألصل الفصيح ُسَكع

وهوصحيح ، فالن َتَصنَّع يف القول مثاًل أويف أحوالِه: ويقولونِمْتَصنَّع." -119

مِت والتََّزينِ : التََّصنُّعُ : قال بعض أئمة اللغة، وارد يف كتب اللغة ، َتَكلُُّف حسِن السَّ

شوةُ : والُمَصاَنَعةُ  ف وُتقاُل لكلِّ ُمداهٍن متكلِّ ، (2)".والُمداَهنَةُ ، والُمَدارةُ ، الر 

يِر...والتََّصنُّع: َفَرٌس ُمَصانِعُ "و، لألمر : وهوالذي اليعطيك جميَع ما عنده من السَّ

الِح وليس به ْمِت وإظهاِره ، تكلُف الصَّ : وَصاَنَعه، والتَّزيُِّن به، وتكلف ُحْسِن السَّ

وترتبط  (4)"الُمَتَظاِهُربما ليس فيه.: الُمَتَصنِّعُ "و، (3)"وَليَّنَه وداَهنَُه.، َداَراه

 بالفصيح أكثر من العامي اآلن. 

ة، فالن عنده َعْتَرَسه: ويقولونِمْتَعْتِرس." -120 : قال يف القاموس، أي ِشدَّ

ةِ والَجَفاِء والُعنِْف والِغْلَظةِ : والَعْتَرَسةٌ  دَّ والصفة مرتبطة بالجايف ، (5)".األخُذ بالش 

، الغلبة واألخذ َغْصبًا: بمعنى الَعْتَرَسةِ  "وهي من، الغليظ يف َخْلِقه وُخلِِقه

يستعمل "و، (6)"أخذ بجفاٍء وُخْرٍق.: َعْتَرَس : ويقال، الجبَّاُرالغضبانُ : والِعْتِريُس 

ة الجذراللغوي)عرتس( للداللةعلى القوة وشدة العناد فيقولون فالن : العامَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص314)تعليق المحققين(

  (2)- المقتضب، ص317و318، رقم 603

  (3)- لسان العرب، 4|2509-2510)صنع(

  (4)- المعجم الوسيط، 1|545)صنع(

  (5)- المقتضب، ص 245، وانظر: القاموس المحيط، ص 556)عترس(

  (6)- لسان العرب، 4|2797)عترس(
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اند من الجبارالمتكربالمع: والرجُل الَعْتِريس، إذا رفض أمًرا ما بشدة: َعْتَرْس 

ة تقول(1) "الرجال. يفتُح ويغلُق بصعوبٍة : والِقْفل مَِعْتِرْس "، مَِعْتِرْس : والعامَّ

َعْتريس كعلم يرتبط بالظُّلِم ": مصر إلى أن وتشيرداللة األعالم يف، (2)"ومشقٍة.

  (3)")أنت َعامِْل َعْتِريْس(.: ومن تعبيراهتم الشعبية، والَبطِش والَقهرِ 

ةُ : الَعتَْرَفةُ : قال المجدي، َباَلَعْتَرفه: يقولون".ِمْتَعْتِرف-121 دَّ ، (4)".الش 

: والتََّعْتُرُف  ، والغاِشم الُمَتَغْشِرمُ ، الخبيُث الفاِجرُ : الِعْتِريُف "و

اهي الَخبِيُث : وقيل، الذي ال ُيبالي ماَصنَعَ : الِعْتِريُف "و(5)"التَّْغْطرُش. ، الدَّ

 وهي ترادف متعرتس. ، ائعة بالعاميةوغير ش ، (6)"أوالشيطاُن الخبيُث.

: الَعْجَرَفةُ : قال يف مختصرالصحاح، َبالَعْجَرَفةْ : ويقولون"ِمْتَعْجرِف. -122

: وعجاريُف الدهر، واإلقداُم يف هوج   ، وُخْرٌق يف العملِ ، هي َجْفوٌة يف الكالمِ 

وفيه َتَعْجُرف ، المشي َجَمٌل َعْجَريفُّ": ويقال(7)"َيَتكبَُّر.: وهو َيَتَعْجَرُف ، حوادُثه

ُة ُمباالٍة لسرعتِه.: وَعْجَرفَِيُة وَعْجَرَفةُ  َتَكبََّروَركَبهم : وَتَعْجَرَف على القومِ ، (8)"قِلَّ

                                                

  (1)- تفصيح ألفاظ يستعملها العامة، ص104

  (2)- معجم فرج، 1|285)عترس(

  (3)- المقتضب، ص 245)تعليق المحققين(

  (4)- المقتضب، ص 347، رقم 695

  (5)- القاموس المحيط، ص834)عترف(

  (6)- لسان العرب، 4|2798)عترف(

  (7)- المقتضب، ص 347، رقم 696، وانظر: القاموس المحيط، ص835)عجرف(

  (8)- القاموس المحيط، ص 835)عجرف(
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، أي يتكلم بغلظة وكرب: فالن فيه عجرفةْ ": وتقول العامية، (1)"بما َيكرُهونه.

وترتبط ،  العاميةوغيرمتداولة اآلن يف(2)"وهي الداللة نفسها الواردة يف المعاجم.

 باالستعمال الفصيح بصورة واسعة.

َفُه تعسيًفا، الَميل عن الطريِق : الَعَسف: يقولونِمْتَعسِّف." -123 أْتَعبَه : وَعسَّ

َفه َظَلَمه وهومن اْعَتَسَف ، والصفة مرتبطة بالظلوم الذي ُيَتَمنى موته، (3)".وَتَعسَّ

ِة فجعل: البعيرُ  : والَعَسُف  ، يتنفس فرتجف حنجرته  أشرف على الموت من الُغدَّ

َف فالُن فالًنا، إذا كان ظلوًما: رجٌل َعُسوُف "و (4) "َنَفُس الموت. ظلمه : وَتَعسَّ

ُف ، المملوك  :والَعسيُف ، ولم ينصفه ، الظالم لغيره ببطٍش وُذلٍّ : والُمَتَعسِّ

، نوهي منتشرة يف لغة القانو، وليست شائعة يف كالم العامة، والصفة فصيحة

، القرار التعسفي، الفصل التعسفي: فيقال، كمصطلح يرمز به للظلم، ولغة اإلدارة

 الحكم التعسفي...

عُ : قال بعُض أئمة اللغة، فالن يتقصع: ويقولونِمْتَقصِّع."-124 كثرُة : التَّْقصُّ

َع الزرُع تقصيًعا، الَمْضغُ : والَقْصعُ ، الَحَرَكةِ  ، (5)".األرض خرج من: وَقصَّ

وهي أكثرارتباًطا بِمشية المرأةوتمايلها ، شخص المتمايل يف مِْشَيتِهوتشيرلل

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|606)عجرف(

المؤلف أن الكلمة وذكر ، )عجرفة(62ص، معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة -)2(

  ليس بها تطور لموافقتها لألصل القديم دون تغيير.

  (3)- المقتضب، ص 348، رقم 698

  (4)- القاموس المحيط، ص 837)عسف(

  (5)- المقتضب، ص 320-321، رقم614، وانظر: القاموس المحيط، ص752)قصع(
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

عْ "ويف العامية، (1)بغرض  اإلغراء ى: اْتَقصَّ َك َبَدَنه وَتَلوَّ لعله من ، أي َحرَّ

وهي متداولة ، والصفة تربزداللة الجسد ولغته يف  التعبير، (2)"َقْرَصْع.

 لة.ومتوافقة مع األصل الفصيح يف الدال، ومسموعة

، ُجَزاف: ويقولون على الشيء ُيعطى من غيرِ َكْيل  وال وزن  ".ِمَجاِزف -125

الُمَتَجاوزُة حدَّ : الحواملِ  والَجُزوُف من، وهوصحيح لغوي

خُص المتهُوريف أمِره دوَن تقديٍرللعواقب: والُمَجاِزُف (3)".والدتِها وهو من ، الشَّ

وهويرجع إلى ، ال كيلٍ وهو بيُع الشيء وشراؤه بال وزٍن والِجزاِف "

باع : جازَف ": ويرتبط الفعل)جازف(بمصاحبة واسعة فيقال(4)"الُمَساَهلة.

أرسَله : وجازَف يف كالمِه، خاطَرهبا: وجازَف بنفسه، الشيَء ال ُيعلم َكْيَله أووزَنه

، (6)"الُمَساَهلُة فيه.: ُمَجاَزَفةُ الكالم": ومن ذلك، (5)"إرسااًل على غيِررويٍَّة.

ب كَِزاف.: لُمَجاَزَفةُ ا"و : العامة تقول لكل ما تم دون ترتيب مسبق"و، (7)"ُمْعرَّ

                                                

  (1)- انظر:  المقتضب، ص320)تعليق المحققين(

  (2)- معجم تيمورالكبير، 5|137)قصع(

  (3)- المقتضب، ص 334، رقم 644

  (4)- لسان العرب، 1|618)جزف(

  (5)- المعجم الوسيط، 1|126)جزف(

  (6)- شفاء الغليل، ص 93

  (7)- القاموس المحيط، ص796)جزف(
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وغير شائعة ، (1)".الُمتهوُرالُمغامُر.-بضم الميم وكسرها-والُمجازْف ، ُجَزايف

 االستخدام لديهم.

وهو صحيح ، يعنون أنه َمْهُزول، فالن عنده َجْرَدَقه: يقولون".ِمَجْرِدق -126

: الَجْرَدَقةُ "و، (2)".أي الَمْهزول: الرجُل الُمَجْرَدُق : أئمة اللغةقال بعُض ، لغوي

ب َكْرَده. وتطلق على الرغيف ، بالدال والذال"وهي، (3)"بالفتح الرغيف ُمَعرَّ

َبة."، (4)"الغليظ. وجمعها ، َجْردأةْ : َجْرَدَقة"والعامة تقول يف، (5)"فارسية ُمْعرَّ

ويف بعض جهات الشرقية ، مدن األريافُقرصة من نوع الكعك يف : َجَراِدىء

قاقة.: يقولون والُمَجْرَدُق بمعنى المهزول استخدام مجازي ، (6)"َجْردوقْة للرُّ

 وتطورت بالتخصيص. ، والصفة انتقلت داللتها، من الرقاق

وهو ، َمأخوذ من الِجنَاَزة: وَجنَّز، َجنَّزعلى الشيء: ويقولونِمَجنِّز."-127

كلِّ "والُمَجنَُّزأوالَمْجنُوُز تطلق على (7) "لكسروالفتح.با-ويقال، صحيح لغوي

 وتتسع داللة الصفة لكلِّ ، (8)"وكذلك المريض.، ما ثقَل على قوٍم واغتموا به

                                                

  (1)- المقتضب، ص334)تعليق المحققين(

  (2)- المقتضب، ص363، رقم 747

  (3)- القاموس المحيط، ص 871)جردق(

  (4)- شفاء الغليل، ص 90

  (5)- لسان العرب، 1|590)جردق(

  (6)- معجم تيمورالكبير، 3|26)جردقة(

  (7)- المقتضب، ص 224، رقم 345

  (8)- القاموس المحيط، ص 506)جنز(
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بمعنى البيت الصغير من : الَجنْزِ "مأزوٍم أوقليِل الرزِق والحيلِة وهومن 

والعامة تقول ، َنبطي: وقيل ، الَميت: الِجنَازة والَجنَازة": ويقال، (1)"الطِّين.

وتقول العرب إذا أخربت عن موت ، والِجنَازة تعني السرير، الجنَاَزة بالفتح

وقد ، وبالفتح الميت، والِجنازة بالكسرالميت بسرير، ُرمي يف ِجنازته : إنسان

ويقولون ُجنَِزالرجُل ، والنحارير ينكرونه، جرى على أفواه الناس َجنَازةبالفتح

، َجنََّز الَميَت يستعمله بمعنى وضعه على السرير"و، (2)"ُجِمع. إذا: فهوَمْجنوز

بمعنى صلى عليه واستعمالها ، وعامتنا استعملواعبارة َجنََّزالميت، وصلى  عليه

، والعامة تقول الَجنازة، (3)"هبذا المعنى متطور من معناهااألصلي وال لحن فيه.

 والصفة تطورت داللتها بالتعميم.، ويقصدون الميت

َعَصَره : َحَزَق الشيء: قال يف القاموس، َحَزق الَخطْ : يقولون".ِمَحْزَوق-128

، (4)".َتْضييُقه: َفُعلَِم أنَّ َتْحِزيَق الَخط  ، َضي ُقها  : وإْبرِيٌق َمْحُزوُق الُعنِق ، وَضَغَطه

ه َفَحَزَق ِرْجَلهُ : الَحاِزُق "و فاعل بمعنى ، أي َضَغَطها، َمن ضاَق عليه ُخفُّ

واليتسُع ، للسيِء الخلِق يضيُق ويتضجُر من األمرِ : َمْحُزوق: ويقال، (5)"عول.مف

ْق ": ويف العامية، صدَره ْق "واإلنسان(6)"أي َضيِّْق.: مَِحزَّ الذي يعتاُد "الِمَحزَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 506)جنز(

  (2)- لسان العرب، 1|699)جنز(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص123)جنز(

  (4)- المقتضب، ص 363، رقم 749

  (5)- القاموس المحيط،  ص 874)حزق(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 3|96)حزق(
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وهي مسموعة يف العامية ، على ارتداِء المالبِس الضيقِة التي تحدُد معالَم الجسمِ 

، يِْحِزْق : تعبيرات واشتقاقات العامة")ُمَحْزَوْأ( ومن"، (1)مع إبدال القاف همزة

غِط على عضالِت البطِن  ة الغضِب مع الضَّ أي ُيصدر صوَت فحيٍح من ِشدَّ

 ومسموعة عند العامة وموافقة الفصيح .(2)"والوجِه والصدِر.

 وهو صحيح، أي أَذانِي بَِها، فالن َخْرَبَشنِي بأْظَفارهْ : يقولون".ِمَخْرِبش -129

 الَخْرَبَشُة والَخْرَفَشة ُوالَخْرَمَشُة كلها بمعنى : قال يف مختصرالصحاح، لغوي

، (4) "ومن ذلك َخربَش الكتاَب.، أْفَسَده: َخْرَبَش الشيءَ ": ويقال، (3)"واحد.

للذكي "فيقال، وتأيت بالمعنى االيجابي والسلبي، )مَِخْربِْش(: وتقول العامة

وتستعمل بالمعنى ، (5)"وتستعمُل يف المدح.وذوالخربة الواسعة يف الحياة 

لبي ذي الخربة االنحرافية يف "ويقال لمن يجيد الهروَب من األحداث و، السَّ

عامية : َواد مَِخْربِْش "ومن التعبيرات الشائعة، (6)"مجال  معين وهي سلبية.

وتفيد ، (7)"شابٌّ صاحُب شخصيٍة معتديٍة قادٍرعلى إيذاِء األخرين.: وتعني

َخَدَشه : َخْرَبَشه"و، ة)َخْرَبَش(يف الفصحى والعامية معنى الفساددالل

                                                

  (1)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|516

  (2)- المقتضب، ص363)تعليق المحققين(

  (3)- المقتضب، ص 258، رقم 452

  (4)- القاموس المحيط، ص592)خربش(

  (5)- لغة الحياة اليومية 2|275

  (6)- لغة الحياة اليومية، 2|518

  (7)- معجم فرج، 1|146)خربق(
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ة"و(1)"وَخَمَشه. إذا لم ُيْحكُِمه وأساء : َخْرَبْش فالن َخطَّه َخْرَبَشةْ : تقول العامَّ

َأْفَسَده برسِم خطوٍط ملتويٍة عليه تجعله : وَخْرَبَش الكَِتاَب ، كتابته فلم ُيْقَرأ

: ة صحيح فصيح يؤيده ماذكره اللسان من َخْرَبَش الكتاَب وقوُل العامَّ ، غيرمقروءٍ 

 وهي واسعة االنتشارحسب السياق والتوظيف.، (2)"أفسَده.

، إذا َقطََّعه وَخَرَقه: َخْرَبَقهُ : قال يف الزاهر، َخْرَبَقه: يقولون".ِمَخْرَبق -130

المرأة : ْرَبَقُةللمفعولوالُمَخ ، أْفَسَده: وَخْرَبَق العمل، َقَطَعه نصفين: َخْرَبَقه: ويقال

ُبوُخ  ُه من َخَرق: وبيت مَِخْرَبْق ، َخْرَبْق َخْرَبَقةْ "والسائدُ ، (3)".الرَّ وامرأْة ، َلَعلَّ

: تستبدل العامة يف مصر بالقاف األلف فتقول"و، (4)"أي من الَبَغايا.: ِخْرَباقةْ 

وتقال ، (6)"لفاسد.التالف أوا: بدال من َخْرَبق ويطلق الِمَخْرَبْق على(5)"َخْرَبأ 

 وداللة الصفة بالعامية موافقة للفصيح. ، لألشخاص واألشياء

قال ، وهو صحيح لغوي، أي أذاين، فالن َخْرَفَشنِي: يقولون".ِمَخْرِفش -131

وهو ، كلها بمعنى واحد   ، والَخْرَمَشةُ ، والَخْرَبَشةُ  ، الَخْرَفَشةُ : يف مختصر الصحاح

وتدل يف العامية على من ، (8)"بالفتح الُمَخلَُّط.: ُش الُمْخْرفَ "و، (7)".اإليذاء

                                                

  (1)- العامية والفصحى يف القاهرةوالرباط، ص66

  (2)- معجم فصيح العامة، ص 155)خربش(

  (3)- المقتضب، ص364، رقم753، وانظر: القاموس المحيط، ص878)خربق(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|166)خربق(

  (5)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص66

  (6)- معجم فرج، 1|146)خربق(

  (7)- المقتضب، ص258، رقم 452

  (8)- القاموس المحيط، ص 592)مخرفش(
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، أوصوُت اليِد يف الورِق ، صوُت مشي الحشرِة : َخْرَفْش َخْرَفَشةْ "و، َيْخلُِط أموَره

، (2)"وهي ُمْحَدَثة.، ال يهتم به: َخْرَفْش َله"و ، (1) "ومخرفْش بمعنى َحِرْش.

يحتمل أن : وَخْرَفَشْة عامية، لكالمِ الحركُة واختالطُ ا: وأصُل الَخْرَفَشْة)مصدر(

و)الَخْرَفَشْة(وصف لصوت متقطع يشبه ، تكون محرفةعن َخْرَشَفةْ 

أوصوُت مخالِب فأٍريعبُث فساًدا يف درِج مكتِب ، صوت)َكْرَمَشة(فرخ من الورق

ويمكن أن يكوَن صوًتا إلكرتونًيا ُيسمُع أحياًنا يف أجهزِة الراديوعلى ، فارغٍ 

 (3)"ندُرأن يكوَن صوًتا ميكانيكًيا.وي، الموجاِت 

وهو صحيح ، أي أذاين بها، فالن َخْرَمَشني بأظفاره: يقولون".ِمَخْرِمش -132

ُكلُّها بمعنى  ، والَخْرَمَشةُ ، والَخْرَفَشةُ ، الَخْرَبَشةُ  : قال يف مختصرالصحاح، لغوي

: َمَش الكَِتاَب َخرْ ": وأصله من، ويقاُل للُمؤذي الفاسد، (4)".وهواإليذاءُ ، واحد  

ة بمعنى َخَمَش : َخْرَمَش "و، (5)"َأْفَسَدُه. َخْرَمْش القْط : فتقول، تستعمله العامَّ

ْفْل بأظَفاره ألنَّ ، وهواستعمال جائزعلى المجاز ، إذا َخَدَشه أوآذاه هبا: الطِّ

 والصفة مسموعة، (6)"الَخْرَبَشَة والَخْرَمَشَة هي اإلفساُد كما يف المعاجم.

  عندهم.

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|174)خرفش(

  (2)- انظر: لغة الحياة اليومية، 1|276

  (3)- معجم فرج، 1|150)خرفش(

  (4)- انظر : المقتضب، ص 258، رقم 258

  (5)- القاموس المحيط، ص592)خرمش(

  (6)- معجم فصيح العامة، ص 157)خرمش(
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األْخرُش : األَْخَشنُ : قال يف القاموس، فالن ِمْخِشن: يقولون"ِمْخِشن. -133

ُته.: وَخُشنَ ، يف كل  شيء ت ُخُشونُة ُخُلِقِه أوزادت ِشدَّ : ويف القاموس، (1)"اشتدَّ

َم به ، اشتدت خشونُته: واْخَشْوَشنَ ، َخُشَن ضد اَلنَ "  ، أو َلبَِس الَخِشَن أوَتَكلَّ

ورجٌل ، صعب ال ُيَطاق: وذوُخُشوَنةٍ ، وهو َخِشُن الجانِب ، خشنًاأوعاَش َعيًشا 

 وليست شائعة. ، (2)"ذميُم الَحاِل.: َأْخَشنُ 

ني: يقولون".َمْخُضوض -134 قال ، أوَحَصَل لي منه خّضْ ، فالن َخضَّ

َكهُ ، االنفعاُل النَّفسي: الَخضُّ : المجدي : وَتَخْضَخَض ، (3)".وَخضَّ اللبَن أي حرَّ

ويِق ونحوه.: والَخْضَخْضةُ ، كَ َتَحرَّ  والصفة مرتبطة يف ، (4)"تحريُك الماِء والسَّ

الَخائُف الذي تحرَك انفعاُله جزًعا : والَمْخُضوْض ، العامية بالخوف والهلع

ه بمعنى"و ةْ ، َأْفَزَعهُ : َخّض وَخضَّ : بمعنى الفزع ومطاوعه عندهم : والَخضَّ

ةْ : ويقال، وخائف عليه، ألجلِه أي ُفِزعَ : وَمْخُضوْض عليه، اْنَخْض  ، َطْرَبْة للَخضَّ

ْجَفْة. : ويقال كَ "، (5)"الرَّ : فيقولون، والعامة تستعمل الفعل َخضَّ بمعنى َحرَّ

َك ماَءها حرًكة عنيًفة: َخْض فالن الماء واللبن أواإلبريق أوالبِْرَكةْ  ، إذا َحرَّ

 : ويقولون
ْ

ني َفني: فالن َخضَّ أوجعلني أضطرُب ويقول  بمعنى أْرَعَبني وَخوَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 426، رقم 990

  (2)- القاموس المحيط، ص1193)خشن(

  (3)- المقتضب، ص280، رقم 498

)   (4)- القاموس المحيط، ص 614)َخضَّ

)   (5)- معجم تيمور الكبير، 3|188)َخضَّ
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: ويقال، والصفة مسموعة متداولة(1)"االنفعال النفسي.: الخضُّ  : البكريُّ 

ه" وداللته ، والمخضوض  هو الخائُف ، (2)"أخافه بغتًة أوَأْفَزَعه.: َخّضْ وَخضَّ

 مستقرة يف العامي  كما بالفصيح. 

قال ، ُمصَفًراإذا كان : فالن ُخطِف َلوُنه: ويقولون".َمْخُطوف َلوُنه-135

ا من مرض  أوانفعال  : َخْطُف اللونِ : المجدي وما من مرض  إال ولُه ، َتغيِره إمَّ

المولدون ويقولونه لسرعِة تغيِر  "وُمنَْخطُِف اللون أورده، (3) "-بالضم-ُخْطٌف 

ة، (4)"البشرِةوالوجُه منخطٌف. والمسموع يف (5)"اِْنَخَطْف ُلوُنه": ويقول العامَّ

، (6)"الوجِه ضعيِف الصحِة عموًما. َشاِحُب : ُلوُنْه مخطوف": عاصرةالعامية الم

ن أصابه المرض حيث يرتبط ، وهنا تأيت داللة اللون يف التعبير، ويكنى به عمَّ

، (7)"أي أصفر.: ولونه مخطوف، مخطوف"و، اللون األصفرهبيئة المرض 

 وموافقه للفصيح.

َدَعَك الثوَب : يف الزاهر قال، َدَعك الُقَماش: َمْدُعوك."يقولون -136

َغهُ : وَدَعَكُه يف التراب ، َليَّنَُه : وَدَعَك الَخْصمَ ، أالَن ُخْشنََتهُ : باللُّْبسِ  وَدَعَك ، َمرَّ

                                                

)   (1)- معجم فصيح العامة، ص 159)خضَّ

  (2)- لغة الحياة اليومية، 1 |278

  (3)- المقتضب، ص 337، رقم 656

  (4)- شفاء الغليل، ص 117

  (5)- معجم تيمور الكبير، 3|191)خطف(

  (6)- لغة الحياة اليومبة، 2|492

  (7)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص72
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 ، لة على المعني اإليجابي والسلبيوتأيت الصفة يف سياق الدال، (1)"َدَلَكُه.: األَدِْيمَ 

وهذا ، بالخربِة والِحنَْكِة والمعنى اإليجابي يرتبط بالداللة على من يوصف 

والمعنى السلبي يأيت للداللة على  ، واضٌح من سياق نص البكري السابق

أي اشتدت : َتَداَعُكوا"وهومن، الموصوف بالخصومِة الشديدِة والحمِق والقسوةِ 

ْعَكُة من الطريق، خصومتهم َعُك محركة، َسنَنُهُ : والدَّ ُعونةُ : والدَّ ، الُحْمُق والرُّ

كثر هبا الناُس فكثر آثاُر الماِل : وأرض  َمْدُعوَكة، الحمقاُء الجريئةُ : اِعَكةُ والدَّ 

ْعْك بمعنى ": والعامة تقول، (2)"وهم يكرهون ذلك.، واألبواِل حتى ُتْفِسَدها الدَّ

ْلك َبُه واشتدَّ عليه.، الدَّ للمعركة : َمْدَعَكةْ ": ويقال، (3)"وتأيت مجاًزا بمعنى َأدَّ

ة "وعموًما ، (4) "معنوية بالسبابِّ مثال.الحقيقية أوال َدَعَك َدْعًكا يستعمله العامَّ

وقد يستعيرونه للضرِب على الَجَسِد وتليينه كما َيلِيُن األديُم ، على حقيقِة معناه

َدَعَكْت : كما قد ينقلونه من الحقيقِة إلى المجاِز فيقولون، بضربِه أو بتمريِغه

َبْته إذا َصَقَلْته: الحياُة فالنًا وقولهم جائزعلى سبيِل التوسِع يف المعنى ، وَهذَّ

 والصفة مسموعة يف العامية بداللة األصل الفصيح .(5)"القاموسي.

إذا َمَضغُه : َدْغَدَغهُ  : قال يف لسان العرب، َدْغَدَغهُ : يقولون".ِمَدْغَدغ -137

الشيِء  لى إخفاءِ ويطلُق ع، َطَعَن عليه : وَدْغَدَغُه بكالِمه، َمْضًغا ليس بالقوي

                                                

  (1)- المقتضب، ص 383، رقم 828

  (2)- القاموس المحيط، 939)دعك(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|268)دعك(، وانظر: لغة الحياة اليومية، 1|290)دعك( 

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|520)مدعكة(

  (5)- معجم فصيح العامة، ص173)دعك(
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خريةِ  ُمَدْغَدغ مبنًيا : المغمور فِي َحَسبِه "ويقاُل لغيِراألصيِل أو، (1)".والسُّ

: فيقال، أوالمصاب يف بدنه، ومنتشرة يف العامية للمرتدد يف رأيهِ (2)"للمجهوِل.

ْرمَِفتْت.، َدْغَدْغ ومَِدْغَدغْ " ءإذا تقال للشي، َدْغَدْغ ومَِدْغَدغْ "و ، (3) "أي مَِكسَّ

ِة قطعٍ  َم إلى ِعدَّ وتقاُل للشخِص إذا كان به وجع يف جسمِه أوإصابات ، تحطَّ

، ومجاًزا تقال لمن تقطع يف رأيه ولم يحسم أمره(4)"تجعله يتحرُك بصعوبٍة.

 وهي مشهورة متداولة.

ۓ  ۓ  ڭ     چ: قال تعالى، أي يف إهانةْ : فالن يف ُذّل : يقولون".َمْذُلول -138

، أي لم يتخذ ولًيا يعاوُنه ويحالُفه لذل ه به : القاموس وقال يف(5) چ ڭ        ڭ  ڭ         

ة فهوَذلِيل"، (6)".وهوعادة العرب ة وِذلَّ  ، (7) "أي هان.، وَذلَّ  َيِذلُّ ُذالَّ وَمَذلَّ

ليُل "و : ويقال، والصفة متداولة مسموعة، (8)الضعيُف الُمهاُن الخاضُع : الذَّ

عيِف  َمْذلوْل وَذلِيْل   العامة بداللة الفصيح. وتستخدمها، للُمهاِن الضَّ

                                                

ر يف حسبه ويقال للمغمو"والنص مختلف عما يف اللسان ، 631رقم، 327ص، المقتضب -)1( 

  1390|2اللسان)دغغ(: انظر، ُمَدْغدغ : ونسبه

  (2)- القاموس المحيط، ص 781)َدْغدغ(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3\268)دغدغ(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 1|291

  (5)-11 ك اإلسراء 17

)   (6)- المقتضب، ص 395، رقم867، وانظر: القاموس المحيط، ص1001)ذلَّ

)   (7)- القاموس المحيط، ص 1001)ذلَّ

)   (8)- انظر: المعجم الوسيط، 1|326)ذلَّ
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َطاَنةُ : قال يف المجرد، فالن راَطن على فالن: ويقولون"ُمَراِطن."-139 : والرَّ

َمه بها : وَرَطَن له وراَطنه، الكالُم باألعجميةِ  ويقاُل لمن ال يبيُن كالُمه (1)".كلَّ

كالم ال : والتَّراطنُ ، (2)"كلَّمه بكالٍم ال يفهم.: َرَطَن َله َرَطاَنًة وِرَطاَنة"والُيفِصُح.

، فالن ُيْرُطنْ : وعند العامة، (3)"والعرُب تخصُّ به غالًبا العجَم.، يفهمه الجمهورُ 

، وغالبا ما كانت تقال لألجنبي أوالغريب ، أي يجيد التحدث باللغات األجنبية

يتكلم  : مجازًيا بمعنى قد يستعمل الفعل)َرَطْن(يف العامية المعاصرة استعمااًل "و

ويكون ذلك عند الغضب ، لتداخل الحروف والكلمات، بطريقة غيرمفهومة

 والصفة متوافقة واألصل.(4)"الشديد.

وَراَغ يف ، بمعنى َماَل : َراغَ : قال بعض أئمة اللغةِ ، راغَ : يقولون" :ُمَراِوغ -140

خدام الحيَل والُهُروَب أمام وتقال لمن ُيْحِسُن است، (5)"َجاَر.: الَمنطِِق َرَوَغاًنا

 ، (6) "ماَل وحاَد عن الشيء.: وَراَغ الرجُل والثَّْعلُب َرْوًغا وَرَوَغاًنا"، منافِِسه

َوَغانُ "و، والداللة هنا مستمدة من الحركة َحَرَكُة الثَّْعَلِب وِذَهابِِه َيْمنًَة وَيْسَرًة "الرَّ

ي الم ، (7) "يف ُسرَعٍة وَخديَعٍة. وهي ، راِوُغ ُمَخاِدًعا من هذه الحركةولذلك ُسمِّ

                                                

  (1)- المقتضب،  ص 427، رقم1000

  (2)- المعجم الوسيط، 1|365)رطن(

  (3)- لسان العرب، 3|1666)رطن(

  (4)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص46)رطن(

  (5)- المقتضب، ص 327، رقم 632

  (6)- القاموس المحيط، ص 782)راغ(

  (7)- المعجم الوسيط، 1|396)راغ(
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، للمتحايل الذي يجيد المطل يف رد الحقوق: ُمَراِوغْ : ويقال، مستخدمة يف العامية

 ، وقد تكون الصفة إيجابية إذا جاءت يف سياق يدل على المهارة وحسن اآلداء

وهي موافقة يف ، يف أرض المعركة بأنه مراوغ ألعدائه -مثال-كوصف الجندي

 ها لألصل الفصيح.داللت

ِة الشيءوعدِمه: أي، فالن عنده َرّج : يقولون".ِمَرْجَرج-141 ، يف ِصحَّ

جُّ ، وهوصحيح ْجَرَجةُ ، واالهتزازُ ، التَّحريُك : والرَّ ويوصف (1)"االضطراُب : والرَّ

َجاُج ": ويقال ، بأنه ُمَرْجرُج ، َمْن ال يثيت على قرارأوالمضطرب الرأي  : الرَّ

ْجِرَجةُ ، لنَّاِس واإلبِِل والغنِم الَمَهاِزيُل من ا ِشَراُرالنَّاِس وِرَعاَعِهم الذين : والرِّ

ِج ، العقوَل لهم ْجَرَجةُ ، التَّحريك : وُكلُّ ذلك من الرَّ الحركة الشديدة : والرَّ

ْلَزَلة  ، والصفة انتقلت داللتها(2) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ومنه قوله تعالى، والزَّ

)مَِرْجَرْج(بمعنى يتحرك جسده من البدانة : قولوالعامة ت، وتطورت بالتخصيص

اءُ " : ويقال، وهذا من األصل الفصيح نام: ناقٌة َرجَّ : وامرأة َرْجَراَجةُ ، مضطربة السِّ

ة الَكَفلِ  وداللة االضطراب والحركة ملمح ، (3)"َيَتَرْجَرُج َكَفُلها وَلْحُمها.، ُمْرَتجَّ

 داللي مشرتك بين العامي والفصيح.

                                                

  (1)- المقتضب، ص145، رقم 166

)   (2)- لسان العرب، 3|1585)َرجَّ

  (3)- لسان العرب، 3|1585)رج(
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ل: يقولون".َرهِّلمِ  -142 َهُل : قال يف القاموس، َلْحم َرهَّ أو ، الُمسترخي: الرَّ

ويقال لمن ، (1)"أو الماء األصفُر يكون يف بعض األعضاء.، َورم من غيرِ داء  

: َرِهَل َلْحُمه"وهو من، ويكنى به عن الضعيِف المريض، أصابته بدانُة الجسدِ 

َهل.: الً وأصبَح ُمَرهَّ ، وانتفَخ ، واسرتخى، اضطرَب  ، (2)"إذا َتَهيََّج من الرَّ

َهُل "و ولكنه رخاوة إلى ، وهو شبُه ورم ليس من داءٍ ، االنتفاُخ حيُث كانَ : الرَّ

َمن ْعِف ، السِّ الً إذا َتَهبََّج من كثرِة النَّوِم.، والضَّ  ويف كالم ، (3) "وأصبح فالن ُمَرهَّ

ْل : العامةيقال ْهَرْط لوصف الشخص وهي قريبة يف المعنى من مِرَ ، مَِرهِّ

َل لحَمُه.: َرْهَرط يف العامية تعطي  معنى"و، (4)الَبِدين  (5)"َسِمَن وَتَهدَّ

، أنت َمْسُروع: يقولون لمن يأكل بسرعة"َسْرَعان. -َمْسُروع -143

وَسْرَعاُن ، ِضدُّ البطءِ  السرعةُ  : قال المجدي، وهو صحيح لغوي، أوَسرَعان

 هوالنَِّهُم يف ُكلِّ شيء: الَمْسروعْ ": ويف العامية، (6)".لِ أي َشرِه يف األك، وَمْسُروعُ 

ْرَعةْ ، وبالطََّعام أخص شديُد : الَمْسروعْ "و، (7)"منها اْنَسَرْع يف األكل.: والسَّ

                                                

وهناك اختالف ، )رهل(1008القاموس ص: وانظر، 871رقم، 396ص، المقتضب -)1( 

  ونص الفيروزآبادي.، يسير بين نص البكري

  (2)- القاموس المحيط،  ص 1008)رهل(

  (3)- لسان العرب، 3|1756)رهل(، وانظر: المعجم الوسيط: 1|391)رهل(

  (4)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|314

  (5)- معجم فرج، 1|189)رهرط( 

  (6)- المقتضب، ص314، رقم 587

  (7)- معجم تيمور الكبير، 4|107)سرع(
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ة(1)"ومن يف َعَجَلٍة شديدٍة من أمرِه.، اللهفِة على األكلِ  َمْسُروَع ": وتقول العامَّ

ِره، للمتعجل يف أمِره ا الشَّ وَنه أمَّ ويفخمون ، وَسْعَرانْ ، َمْسُعورْ : يف األكِل فيسمُّ

والصفة منتشرة ومستخدمة ومتوافقة ، (2)"وَصْعَراْن.، َمْصُعورْ : السين حتى تصير

  مع األصل الفصيح يف الداللة.

م: ويقولونِمَسهِّم." -144 : معنى ُمْسَهُم : قال يف الزاهر، َقاِعد ِمَسه 

ُروُمْغَتاظٌ  ، وَسَهَم َكَمنََع ُسُهوَمًا، ُسِهَم َكُعني أصابه ذلك": ويقولون ،(3)".ُمَفكٌّ

اِهَمةُ ، داٌءيصيُب اإلبَل  ُهومُ ، الناقُة الضامرةُ : والسَّ َوَرجٌل ُمْسَهُم ، الُعُبوُس : والسُّ

.: الِجسمِ  : ويف اللسان، ويقال للمهموم الذي تغيَرلوُنه وَذُبَل (4)"ذاِهُبه يف الُحبِّ

يارسول اهلل ما : ويف حديث أم َسَلَمه، إذا تغيَرعن حالِه لعارضٍ : َهمُ َسَهَم لوُنه َيْس "

َمُة : لي أراك َساِهَم الوجه؟وحديث ابن عباس يف ذكر الخوارج  ُمَسهَّ

مْ ": يف العامية: ويقال ، (5)"وجوِههم. ويف (6)"َشَرَد بالِفْكريف ُحزٍن أوأسى.: َسهَّ

مْ ": االستعمال اليومي يبدو منشغال بالتفكير  ، مهموم ، متصا ، واجم: مَِسهِّ

 والصفة متداولة يف العامية بداللة الفصيح.، (7)"العميق أحياًنا أوشارد الفكر.

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 1|336

  (2)- المقتضب، ص314)تعليق المحققين(، انظر: القاموس المحيط، ص 672)سمط(

  (3)- المقتضب،  ص413، رقم 942

  (4)- القاموس المحيط،  ص 1125)سهم(

  (5)- لسان العرب، 4|2136)سهم (

  (6)- معجم فرج ، 1|227)سهم(

  (7)- لغة الحياة اليومية، 2|530
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رب: يقولون".َمْشُبوح -145 َمّدُه بين أوتاد  : أي، وهو لغوي، فالن َشَبَحه للضَّ

ْبِح ، وتقال للمضروِب ضرًبا مربًحا، (1)".للضرِب  ك الشيَء ب": والشَّ ، ين أوتادٍ َمدُّ

ُجَل بين شيئين ُه كالمصلوِب : َوَشَبَحهُ ، والمضروُب ُيْشَبُح إذا ُمدَّ للَجْلدِ ، أوالرَّ َمدَّ

ُه.: وَشَبَح َرْأَسه َشْبًحا ويستخدم الفعل)َشَبَح(و)َشبَّح(للداللة على ، (2)"َشقَّ

يف مبالغة يف َشَبَح وَأَلحَّ : َشبََّح ": القسوة والعنف يف القول والفعل يقال

بَّاْح للُطفيِلي.": ويف العاميَّة(3)"السؤال.  : ومن االشتقاقات يأيت، (4)"َشبَّْح والشَّ

وهوالمضروُب ضرًبا مربًحا أوالُمَقيد من كتافِه ورجليه...ويستعمله : الَمْشُبوْح "

ة بمعنى الممدود الذراعين كالمصلوب وهي (5)"وهويف اللغة هبذا المعنى.، العامَّ

 مضروب تنكياًل وتعذيًبا كما بالفصيح.شائعة بداللة ال

، وهوصحيح لغوي، أزاَل َعْقَله: فالن َشَغَفه الُحّب : يقولون".َمْشُغوف-146

َغُف : قال بعُض أئمِة اللغةِ  الُحبُّ َشَغاَف  أي بلغَ : وَشَغَفها ُحبًّا ، الجنونُ : الشَّ

ىئ    ی  ی  ی  ی   چ  ": وهنا إشارة لقوله تعالى(6)"َقْلبِها. جئ     ىئ  

ى (7)" چجب  حب  خب  يئحئ    مئ  ىئ وتقال الصفة لمن أصاَبه الحبُّ حتَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 162، رقم 204

  (2)- لسان العرب، 4|2183)شبح(

  (3)- المعجم الوسيط، 1|489)شبح(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4\171)شبح(

  (5)- انظر: معجم فصيح العامة ، ص 231)شبح(، ص 409 )مشبوح(

  (6)- المقتضب، ص 342-343، رقم 676

  (7)-30 ك يوسف12
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َغاِف ": وأصلها من ، الجنون َغاِف أوالشُّ َراسيَف من  ، الشَّ وهوداٌء يأخذ تحت الشَّ

َغَاُف "و(1) "المجنوُن.: والَمْشُغوُف ، ووجع يف البطنِ ، الشقِّ األيمنِ  داء يف : الشَّ

: قولهم"ويرى صاحب الزاهرأن، (2)"قتَل َصاِحَبُه.القلِب إذا اتصل بالطُّحاِل 

َغِف ، قد ذهَب ُحبُّه كلَّ مذهب: فالن َمْشُغوف بفالن معناه َغُف ، وهو من الشَّ والشَّ

 ، ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه: والمعنى، رؤوس الجبال: عند العرب

َغُف : ويقال عرُ : الشَّ : قال إبراهيم النَُّخعي، قَكأنَّ معناه هو مذعور خائف قل، الذُّ

َغُف  ابة حين ُتْذعر: الشَّ َواب : قال أبوعبيدة، شغف الدَّ ثم نقلته العرُب من الدَّ

وقد (4) "يف وصف الُمَتلهِف على الشيء، َمْشُغوْف ": ويف العاميَّة(3)"لإلنسان.

ةُ  ة والصف(5)"َمْكروْش.، َمْلُهوْج : وهي تساوي عندهم، َمْسُعوْف  ": تقول الَعامَّ

 شائعة يف العامية وموافقة للفصيح.

، ويقُع كثيًرامن النساء، قلبي تَشْفَشف َعليه: ويقولون".ِمَشْفِشف -147

ومن به ، والنَِحيف، السيُء الُخُلِق   -بالفتح والكسر -والُمَشْفِشُف ، وهوصحيح

، َرقَّ َفَحَكى ما تحته: َشفَّ الثوُب "وأصلها من، (6)".َرْعَدٌة واختالُط َغيَرة  

فُّ  لم ُيْحَكم : وثوٌب َشْفَشاُف ، َنَحَل : وَشفَّ الجسمُ ، الثوُب الرقيُق  : والشَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 825)شغف(

  (2)- لسان العرب، 4|2285)شغف(

  (3)- الزاهر: 1|620

  (4)- المقتضب، ص343)تعليق المحققين(

  (5)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|534

  (6)- المقتضب، ص 344، رقم 680
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

ي عادة ة يف العاميَّة بداللة الَخالعةِ ولذلك ترتبط الصف، (1)"عمُله. ، ومرتبطة بالزِّ

ج عامية وتطلق على المالبس "وهي، (2)ِشْفتِشي : ويقال للكاِشِف والُمَتَبرِّ

والتفسيرالعامي يف ، مخرمة التي تكشف أجزاء من الجسم النسائية الحريمي أوال

ِشْفتِشي : أي رأيت ماذا؟ ويقال ايشي(-)ُشفْت : مصر للكلمة مكونة من مقطعين

، وصاحبها يقال له مَِشْفِشْف أي سيء الخلق(3)"لكل ما يوصف بالخالعة.

 والداللة متوافقة مع داللة الفصيح.

قال بعُض أئمة ، وهو صحيح لغوي، هفالن ُمَشوَّ : ويقولون".ُمَشوَّه -148

هُ : اللغة كلِ : الُمَشوَّ وتتجاوزالصفة القبح (4)"َقُبَح.: وَشاه وْجُهه، القبيُح الشَّ

ه، قبيُح الَوجهِ : رجٌل أْشَوهُ ": الَمادي إلى الَمعنوي َفيقاُل  َهُه اهلل فهو ُمَشوَّ  ، وقد َشوَّ

ال ُيوافُق بعضه بعضا فهوَأْشَوه  وُكّل شيء من الَخْلِق ، َقُبَحت: وَشاَهت الوجوه

ه هُ ، وُمَشوَّ ومسموعة يف العاميَّة ومتوافقة مع داللة  ، (5) "القبيُح العقل.: والُمَشوَّ

 األصل الفصيح.

                                                

)   (1)- القاموس المحيط، ص 825)شفَّ

  (2)- انظر: لغة الحياة اليومية 1|361

  (3)- انظر:  معجم فرج 1|247-246

، )شاه(1248ص ، القاموس المحيط: وانظر، 1044رقم ، 394ص ، المقتضب -)4( 

  433|1: والزاهر

  (5)- لسان العرب، 4|2365)شوه(
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َأَصاَف "و(1)".ال يتزوج حتَّى َيْشَمطَ : رُجل ِمْصَياف: ويقولونِمْصَياف."-149

 وَصْيُفيُّون: َلُدُه أيضاووَ  ، ُولِد َلُه يف الكَِبر، فهوُمِصيف: الرُجُل 
ُّ

، َصْيِفي

ْبِعيُّون، أوالُد الرجِل إذا شاَب وأَسنَّ : والَصْيِفيُّون ُجِل يف َحَداَثتِه : والرِّ أوالُد الرَّ

 لكل ضعيف من اإلنسان وغيره(2)"وأول َشَبابِه.
ْ

، ويف العامية يقال ِصيِفي

 للحمار يولد يف الصيف فيكون قصيًرامن الحَ "ويقال
ْ

وجفاِف الَمرعىِصيِفي ، رِّ

 
ْ

، على القصيرمن اآلدميين على سبيل السخرية: وقديطلقون الِصيِفي

 
ْ

يِفي ونحوه قولهم، الذي ُيولُد يف الكَِبرِ  : والولدالصيفي : وبعكس الِحَمارالصِّ

 للوافية الَكبِيرة
ْ

يَخ يزرُع يف ، َبطِيخْة ِصيفي أي ُزِرَعْت يف أوانِها ألن البِطِّ

يِف. لصفة يف العامية استمدت داللتها من األصل الفصيح.                               وا(3)"الصَّ

إذا : َضْعَضَع الرُجُل : قال المجدي، فالن حاُله َضْعَضع: يقولون".ِمَضْعَضع-150

ْعَضاعُ ، َتَضْعَضَع إذاَخَضَع وَذلَّ : ويقال، كاَن حاُله يف إدبار الضعيُف يف ُكل  : والضَّ

 ، والمريض، والذليل، للفقيرالخاضع: وتقال(4)".بال رأي   والرجُل ، شيء  

ْعَضَعةُ ": و، وضعيُف الشخصيةِ  الَرأَي له : وِضْعَضاعُ ، الخضوُع والتََّذلُّل: الضَّ

وَتَضْعَضَع ، َضُعَف  وَخفَّ جسُمه من مرٍض أوحزنٍ : وَتَضْعَضَع الرجُل ، والحزم

                                                

  (1)- المقتضب، ص 346، رقم 688

  (2)- لسان العرب، 4|2538)صيف(

حيث يكنى عن  ، 228|1، مايعول عليه : وانظر، )صيف(295|4، معجم تيمور الكبير -)3(

  "ابن ُمصيف"يفالفصيل الذي يولد يف الص

  (4)- المقتضب، ص318، رقم605، وانظر: القاموس المحيط، ص 742)ضعضع(
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

: ويقال ، (1)"ُمَتَضْعَضعا : تسمي الفقير والعرب، أي افتقر: وَتَضْعَضعَ ، َقلَّ : ماُله

وتستخدم صفة إلنسان متعب أومجهد أومريض ال ، وهي عامية، مَِضْعَضعْ "

ومتوافقة يف داللتها ، والصفة متداولة مشهورة (2) "يقوى على الحركة أوالعمل.

 مع األصل الفصيح.

َرَف طَ : قال يف مختصر الصحاح، َطَرَفت َعينه: يقولونَمْطُروف." -151

َدم  َتحدُث يف  ُنْقَطٌة حمَراُء من: والطَّْرَفةُ  ، َأْطَبَق إحدى َجْفنَيه من َأَلم  أَصاَبه: َبَصُرهُ 

َمْطُروُف العيِن لمن به ألم وِعلة معنوية : ويقال(3)"العين من َضْرَبة  أو َنْحوها.

وامرأة ، لِهالرجُل ال يثبُت على ُصْحَبِة َأَحٍد لَِملَ : الُمْطِرُف "و، تدعو للخجل

: وَمْطُروَفة، وضع المفعول موضع الفاعل ، أي ال تثبت على واحدٍ : َمْطُروَفة 

ال يثبت : ورجل مطُروف، َكأنَّ يف عينيها َقذًى من اسرتخاِئهما، أصابتها ُطْرَفةُ 

َطَرْف ": يقولون، والفعل َطَرف مستعمل يف العاميَّة(4)"على واحدٍة من النساء.

أي اليتحرك له : وفالن ال تطرْف له عين، أصاهبا بشيٍء فدمعتإذا : الولد عينه

َطَرَفْت  : ويف اللغة، وهم يكنون بذلك عن ُجموِد العيِن وقسوِة القلِب ، َجْفنُ 

َك جْفناها: العينُ  فقول العامة صحيح ، أصاهبا بشيء فدمعت: وَطرَف عينَه، َتَحرَّ

عامية : وَطَرْف عينه" :وهذا أكده أحمد تيموريف معجمه بقوله، (5)"فصيح.

                                                

  (1)- لسان العرب، 4|2587)ضعع(

  (2)- معجم فرج، 1|266)مضعضع(، وانظر: لغة الحياة اليومية، 2|536

  (3)- المقتضب، ص 346، ررقم 690

  (4)- لسان العرب، 4|2658)طرف(

  (5)- معجم فصيح العامة، ص278)طرف(
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: عينه َمْطروَفهْ : والصفة مستخدمة وتدخل يف تراكيب مشهورة مثل، (1)"فصيحة.

ومكسورْة ، لمن فعل فعاًل شنيًعا: عينه َمْكُسوَرهْ : ويقال، لمن أخَجَله العطاءُ 

 ترادُف َمْطُروفْة.

ويقال ، (2)"ُ.الحاجة: والَعَوزُ ، فالن َعاوز: يقولون".ِمْعِوز-152

ويرتبط  (3) "رجٌل ُمْعِوزُمْعَدم سيءالحال فقير."و، فقيرالمحتاجلل

وأعوزه ، احتاَج إليه: وأْعَوَزه الشيءُ ، افتقرَ : عاَزالرجُل ": ويقال، العوزبالحاجة

هرُ  ، أريدْ ، أرغْب : َعاِوْزبمعنى"والمسموع يف العامية(4)"َأْحَوَجه.: الدَّ

 : والعامة تقول، الطلب والسؤالوتأيت يف سياق ، وكلها من الحاجة، (5)"أعطني

 وداللتها متوافقة مع الفصيح.، مِْعوْز للمحتاج

َقنَا: يقولون".ُمَعوِّق -153 ، َعاَق َيُعوق َعوقًا: قال يف القاموس، فالن َعوَّ

َق "و، (6)".حَبَسه عنه وَصَرَفهُ   ، َتَثبَّطَ  : َتَعوَّ

أي ، ُعَوَقٌة وِعَوٌق "ويقال كذلك، (7)"الرجُل الذي ال خيَر فيه.: والَعوُق  

ُق  ، ذوتعويق للناس عن الخير چ  چ     ڇ  ڇ  چ : ويف التنزيل ، التََّثبُّط : والتََّعوُّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 4|340)طرف(

  (2)- المقتضب، ص228، رقم 362

  (3)- لسان العرب، 5|3169)عوز(

  (4)- القاموس المحيط، ص 519)حوج(

  (5)- لغة الحياة اليومية ، 2|396

  (6)- المقتضب، ص373، رقم796، وانظر: القاموس المحيط، ص913)عوق(

  (7)- القاموس المحيط، ص 913)عوق(
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

 چڇ   
قين(1) ، (2)"-ص–قوم من المنافقين كانوايثبطون أنصارالنبي: والُمَعوِّ

َقْت عن ُشْغلِي": العامة ومن كالم عنه  بمعنى أبطأُت أوتأخرُت ألمرَثبََّطني: َتَعوَّ

 (3)"وهوقول صحيح فصيح .، أي لُشغٍل َشَغَلنِي

أوالُد : الَعيَلةُ : قال يف لسان العرب، فالن َصاحب َعيَله: يقولون".َمِعيل -154

ةِ الفقرِ.  ، افتقرَ : َعاَل ُيِعيُل َعيألَ ": وأصله من الفعل  (4)"الرجِل الكثيرون مع ِشدَّ

ويف التنزيل ، (6)"يٌل والمرأة ُمِعيلة.ُمعِ : ويقال لمن كثرِعَياُله، (5)"فهوعائٌل.

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ : الحكيم : والَعْيَلةُ  (7) چڤ  ڦ  ڦ  

 (8): قال الشاعر، الفقر

 ومأأأا َيأأأْدري الفقيأأأُر متأأأى ِغنَأأأأاُه 

 

 ومأأأا يأأأدري الغنأأأيُّ متأأأى َيِعيأأأُل  

ة"و، والصفة  شائعة يف العامية لمن كثر أوالده مع فقروحاجة        : يقوُل العامَّ

أوالده وأهله المطلوب منه أن يعيلهم  أي: الْن الفالين مسكين عنده َعيَلةْ ف

                                                

  (1)- 18 م األحزاب 33

  (2)- لسان العرب، 5|3173)عوق(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص99

  (4)- المقتضب، ص400، رقم893، وانظر: لسان العرب، 5|3194)عيل(

  (5)- القاموس المحيط، ص 1037)عيل(

  (6)- لسان العرب، 5|3194)عيل(

  (7)- 28م التوبة 9

  (8)- جمهرة أشعار العرب، ص 647، والبيت ألحيحية بن الحالج.
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ة"و، (1)"كثيرون. ومن ال  ، من يعولهم منها، أسرُة الرجلِ : الِعيلْة عند العامَّ

 وموافقة للفصيح يف داللتها. ، َمِعيْل  والمشهورلديهم، (2) "يعولهم من أقاربه.

قال ، وهوصحيح لغوي، َمَغص: لوجِع البطن: ويقولون"َمَغص. -155

والتواء يف عصب الرجِل من  ، وجُع البطن: الَمْغُص : بعُض أئمة اللغة

خِص الثَّقيِل ، (3)"كثرةالمشي  ، المكُروه ال ُيَجالُس وال ُيعاشروُتستعاُرالصفُة للشَّ

وجع : الَمْغُص "و، (4)"إذا كاَن ثقياًل.: فالن َمْغص ومن الَمَغصِ : قالوا"و

ة ، أسفِل البطِن والَمِعيوتقطيع يف  وفالن َمِغٌص من ، تقوله بالتحريكوالعامَّ

َمَغْص يف البطِن وبطنه َمَغَصْت ": ويف الَعاميَّة، (5)"الَمَغِص ُيوَصُف باألذى.

 ": وترتبط داللُة المغْص يف العاميَّة بكلِّ مؤلٍم ويقال، (6)"عليه.
ّْ

ْص علي َمغَّ

إن ": وقيل(7)"أي ُتؤلم وُتحزن. : ص البطنوحاجة تَِمغَّ ، أحالهاعذاًبا: حيايت

ومن الكلمة ، بمعنى ألم أووجع"ُمخص"أو "مكس"أصل كلمة َمَغْص قبطي من

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة، ص304)عيل(

  (2)- معجم تيمورالكبير، 4|459)عيل(

  (3)- المقتضب، ص275، رقم 494

  (4)- القاموس المحيط، ص 631)مغص(

  (5)- لسان العرب، 6|4240)مغص(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 5|380)مغص(

  (7)- المقتضب، ص 275) تعليق المحققين(
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ْص ": جاء َصْت بمعنى َبطنِي : ونقول، تعبان، متالم: بمعنى"مِمغَّ بطني َمغَّ

  (1)"آلمتنِي.

كذا قاله ، أي مقهورٌ ، فهو َمْغُلوب، َغَلب: ويقولونَمْغُلوب."-156

: ويقال، حالة صفٌة للمقهوِرظلًما أو فقًرا أوسوء: المغلوُب "و(2)"لمجدي.ا

بمعنى ، والدنيا غالب ومغلوب، َمْغُلوب على أمرِه بمعنى المضطرفيما يفعل

والصفة مستخدمة يف العامية كما باألصل الفصيح معنى  (3)"كاسب وخاسر. 

 )َمْغُلوْب( للمقهورظلًما.: وهم يقولون، ومبنى

: قال يف القاموس، فالن َغْمَغم يف كالِمه إذا لم ُيَبي نه: يقولون"ْمِغمِمغَ -157

وهي أصواُت الثورِة عند ، الَغْمَغَمةِ "وأصله من  (4)".لم يبينه : َغْمَغَم َكالَمه

عر : الَغْمَغَمُةوالتََّغْمُغمُ "و، (5)"والكالُم الذي ال ُيبِيُن.، واألبطاِل عندالقتالِ ، الذُّ

والعامة (6)"ليس فيهم َغْمَغَمةُ  ُقَضاَعة.: ويف صفِة قريش، ال ُيَببَّنُ  الكالُم الذي

والصفة يف ، يفصح أوالمتعتم أمره والمسموُع)مَِغْمِغْم( لمن ال(7)"َغْمَغمْ ": تقول

 العامية مستعملة بداللة األصل الفصيح.

                                                

  (1)- أصل االلفاظ العامية، 1|86

  (2)- المقتضب، ص 115، رقم347، وانظر: القاموس المحيط، ص 121)غلب(

  (3)- المقتضب، ص 115)تعليق المحققين(

  (4)- المقتضب، ص 329، رقم636، وانظر: القاموس المحيط، ص 1143)غمم(

  (5)- القاموس المحيط، ص 1143)غمم(

  (6)- لسان العرب، 5|3304)غمم(

  (7)- معجم تيمور الكبير، 4|19 )غمغم(
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وهو صحيح ، إذاغاَب فيه: فالن ُغَمس يف الشيء: يقولون".َمْغموس -158

ديُد : والَغُموُس ، يلغو والشيُءالذي لم يظهر ، الليُل المظلمُ و، األمُرالشَّ

أومن يحوُم حوَل ، والصفة تقاُل للمقرتب من الشيء يف غموضٍ ، (1)"للنَّاِس.

وُكلُّ ماُيستخفى ، الذي لم يظهر للناِس ولم ُيعرف: الشيُء الغميُس "و ، األمرِ 

، الخروج منه يف أمروال يستطيع ِرقومتداولة يف العامية لمن غَ (2)"فهوَغِميُس.

 ومنتشرة لديهم بداللة األصل الفصيح.

م".َمْفُحوم -159 بي َفحَّ قال يف ، وهوصحيح لغوي، يقولون للصَّ

بيُّ : مختصرالصحاح وهوبضم الفاء وكسر ، بكى حتَّى انقطَع َنَفُسه: ُفِحَم الصَّ

 ، (3)".الحاء
ِّ

ويف ، َكت يف ُخُصوَمةٍ أومن ُيْس ، والصفة تستعمل إشارة إلى الَعي

ْمته َفَفَحمَ  " : اللسان ْمُتُه حتى َأْفَحْمُتُه إذا سكت يف ، لم ُيطِق جوابًا: َكلَّ وَكلَّ

 بالفتح، خصومٍة أوغيرها
ُ

بِي وُفِحم إذا بكى حتى ينقطع َنَفَسُه ، وَفَحَم الصَّ

بالذي يبكي حتى كأنه ُشبِّه ، إذا لم يطق جوابك، وَكلََّمني فالن فأْفَحْمُته، وًصوُتهُ 

لمن يبكي : َمْفُحومْ ": ويف كالمهم، والصفة شائعة يف العامية ، (4) "ينقطع نفسه.

ة، (5)"بُحْرَقٍةوطويالً. ْم للداللة على الكثرة.: تشدد فتقول"والعامَّ ، (6)"َفحَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 245، رقم416

  (2)- لسان العرب، 5|3298)غمس(

  (3)- المقتضب، ص 416، رقم 954

  (4)- لسان العرب، 5|3359)فحم(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 2|542

  (6)- معجم فصيح العامة، ص317)فّحم(
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مْ "و ويالحُظ أنَّ الصفة ، (1)"اِْنَفَحْم بالِعياط فهو َمْفُحوْم ولعلها صحيحة.: َفحَّ

أوَمْن ، عملة كما باألصِل الفصيِح دالًة على من انقطع نفسه من البكاءمست

وداللة تغيرلون الوجه ذكرها ابن ، (2)أْحَرْجَته حتَّى صاَروجُهه مسوًدا كالفحمِ 

 : وقولهم"األنباري يف الزاهريف نصه
ُّ

بي ة : قد ُفِحَم الصَّ معناه قد تغير وجهه من شدَّ

 (3)"البكاء.

إذاكان : فالن عنده َفْخَفَخه: ولونيق".ِمَفْخَفخ -160

: الَفْخَفَخةُ "و(5)"َفاَخَربالباِطِل.: َفْخَفَخ "وهومن، (4)".ُمْظِهَرالكبَروالُخَياَلءَ 

: وتسربت الداللتان إلى العامية قيقال، (6)"َحَرَكةالِقْرَطاِس والثوب الجديد.

، وال هو من أهله، هأي التََّعاُظم والتَّباِهي بما ليس في: فالن يحب الَفْخَفَخةْ "

ويالحظ أن الصفة تطورت ، (7)"وعليه فقول العامة صحيح فصيح.

ولكنها تطلق ، فأصبحت ال تعني عند العامة من كان ُمْظِهرا للكربِوالخيالءِ "دالليا

، (8)"عايْش يف ِعٍز وَفْخَفَخْة.: ويقولون، على من يعيش يف رغٍد ويسِرحالٍ 

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 5|33)فحم(

  (2)- انظر: المقتضب،  ص 416)تعليق المحققين(

  (3)- الزاهر، 1|609

  (4)- المقتضب، ص 181، رقم 247

  (5)- القاموس المحيط، ص 256)فخخ(

  (6)- لسان العرب، 5|3360)فخخ(

  (7)- معجم فصيح العامة ص 318)َفخخ(واستشهد بنص القاموس.

  (8)- انظر: المقتضب، ص181)تعليق المحققين(
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 (1) "إتخاذ مظاهر العز واألهبة والزهوأوالفخر.الَفْخَفَخْه يف العامية تعني "و

 (2)"عامية فصيحة.: َفْخَفخ َفْخَفَخةْ "و

: َفَلَقه َيْفلُِقه: قال بعُض أئمة اللغةِ ، فالن َفَلْقنِي: ويقولونَمْفُلوق."-161

ه. ُة "و(4)"َمْشُقوق.: وهو َمْفُلوق، ُشُقوق: يف ِرْجلِِه ُفُلوق"و، (3)"َشقَّ الَعامَّ

ه نصفين: َفَلْق الشيء: الفعل َفَلَق على أصِل معناه فيقولونيستعملون  ، إذا شقَّ

وهوعلى ، أي أغاظني حتى ِكدت أنفلق، َفَلَقنِي فالن بحديثه: ويزيدون فيقولون

: ومن تعبيراهتم، أزعجه حتى سبب له صداًعا: َفلْق فالن فالنا"و، (5)"المجاز.

ما "فالن َفلْق وهو: َق يف العاميةقولناومن اشتقاقات الجذرَفلَ (6)"َفَلْق ِدَماِغي .

من "و(7)"كانوايسقفون به.، فالنصف َفلْق ، النَّْخَلِة بعدقطعهاإلى نصفينُشقَّ من 

الذي من كثرة ماسمع ورأي من  : والَمْفُلوْق ، (8)"لضخم الجثة.: َفلْق : أوصافهم

ِرعند العامة، المتاعب واألذى كأنه ُفلِق يت يف سياق وتأ، وهي من الدعاء بالشَّ

 الذم.

                                                

  (1)- معجم فرج، 1|313)فخفخة(

  (2)- انظر: معجم تيمور الكبير، 5|33)فخفخ(

  (3)- المقتضب، ص 376، رقم 806

  (4)- القاموس المحيط، ص 918)فلق(

  (5)- معجم فصيح العامة، ص 327 )فلق(، وانظر: معجم تيمور الكبير، 5|72)فلق(

  (6)-المقتضب، ص376، )تعليق المحققين(

  (7)- معجم تيمور الكبير، 5|72)فلق(

  (8)- المقتضب، ص376)تعليق المحققين(
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، أي َغَثيَان نفس  ، أي َحَصل لي منه َقَرف، ويقولون َأْقَرَفنِي".ُمْقِرف -162

وهو ، وعاء يدبغ بقرفة   -بالفتح-   : الَقَرُف : قال يف المختصر، وليس لغويا

ان مَّ  وهو ُيْقَرُف بكذا أي ُيرمى به، أي ِعْبُتُه : َقَرْفُت الرجَل ": ويقال، (1)".: قشُرالرُّ

ه عربية: والُمْقِرُف ، وُيتََّهُم فهوَمْقروُف  وأبوه ليس ، الهجيُن من الخيل الذي ُأمُّ

، والعدوى والوباء، ومايلزق بقمِع الَوْطِب من َوَسِخ اللبنِ ، كذلك

ويف العامية ، وكل هذه الدالالت من الجذر)قرف(دالة على النفور(2)"والنذل.

الشيء ونفورها منه أو من ذكره يستخدم الَقَرْف بمعنى اشمئزازالنفس من 

اه ، وقد انتقلت داللة الكلمة من باب تسمية الشيءباسم سببه، واستقذارها إيَّ

ة، وهوجائزعلى المجاز ومن ، ُمْقِرْف لما تتقزُزمنه النفُس وتنفرُ : وتستعمل الَعامَّ

والمسموع لديهم يف ، أي قبيح بشع: شيءُمْقِرْف أووجه ُمْقِرْف : أقوالهم

ْزيف تعامله مع اآلخرينُمْقِرف أوالشخص الذي يشعربالضيق ، )ُمؤِرْف(للُمَقزِّ

وأصله مما يسيل من ، أي تعززت نفسه: فالن قِِرْف "و(3)أوباالشمئزازوالنفور.

وهذه األخيرة متوافقة ، (4)"الذي يدعو للتقززوغثيان النفس.: والُمْقِرْف ، األنف

ه وداللتها يف العامية مستمدة من ، والصفة شائعة، مع ما قصدها البكري يف نصِّ

 األصل الفصيح. 

                                                

  (1)- المفتضب، ص 351، رقم 711

  (2)- لسان العرب، 5|3600)قرف(

  (3)- انظر: معجم فصيح العامة، ص336،  423 ، 447، بتصرف.

  (4)- معجم تيمور الكبير، 5|114)قرف(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ف: قال يف الزاهر، فالن يف َقصف: يقولون".َمْقُصوف-163 ، التكسر: التََّقصُّ

ا الدعاء بأ َقَصَفه ": ويقال، (1)"الَقْطِع. بمعنى، فهو من الَقْصِف ، َقَصَفه مثالً : وأمَّ

اْنقَصَف "و(2)"ُتُه من النِّْصف.من انَكَسَرْت َثنِيَّ : واألَْقَصُف ، َكَسَره: يْقِصُفه

َف  ت به من : وريح َقاِصف وَقاِصفة، اْنَكَسرَ : وَتَقصَّ شديدة َتْكِسُرما َمرَّ

ة تقول يف َقَصْف "و، (3)"الشجِروغيره. )َأصْف(على  : العامَّ

قي: الَمْقُصوْف "والمسموع لديهم(4)"عادهتم. َقبةْ ، للولد الشَّ : وَمْقُصوْف الرَّ

: َقَصْف العود"وشائع لديهم(5)"اهلل يِْقِصْف عمرك. : ومن دعائهم، شقيللولد ال

وقد يكنون  به ، والعامة يستعملون الفعل َقَصَف على أصل معناه، َكَسَره

ته وهوَطرّي العود: َقَصْف فالن ُعمْرفالنْ : فيقولون على التشبيه له ، إذا َموَّ

 (6)"وقولهم غيرخارج عن فصيح الكالم.، بالُغْصن

: ويقال، وهو صحيح يف كتب اللغة، َقطَّب له الِمَزي نْ : .ويقولونِمَقطِّب-164

وَقَطَب َيْقطُِب َقْطبًا (7)".أي أغضبه: فالًنا وَقَطَب ، َقَطَعُه ثم َجَمَعه: َقَطَب الشيءَ 

ُب (8)"َأْغَضَبه.: وَقَطَب فالنًا، زوى ما بين َعْينَيه: فهو َقاِطب وَقُطوب  والُمَقطَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص350، رقم 705

  (2)- القاموس المحيط، ص 845)قصف(

  (3)- لسان العرب، 5|3654)قصف(

  (4)- معجم تيمورالكبير، 5|138)قصف(، ويالحظ إبدال القاف همزةعند العامة.

  (5)- المقتضب،  ص 350)تعليق المحققين(

  (6)- معجم فصيح العامة ، ص341)قصف(

  (7)- المقتضب، ص 118، رقم 99

  (8)- القاموس المجيط، ص126)قطب(
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، وهومرتبط بحركة الجسم من خالل التَّْقطِيِب بين الحاجبين، َغُضوِب يقال لل

ي ما بين العينين عند الُعُبوِس.: الُقُطوُب "و : َقَطْب الثَّوب": ويف العامية(1)"َتَزوِّ

والصفة قريبة من األصل (2)"لعله ُأِخذ من َقطََّب َجبِينه.، أي َثنَاه وَخاَطه ليقصر

يِّه: المرأة الثوبَقَطَبْت : قولهم"الفصيح.و وخاطته أي ، إذا جمعت بين َشقَّ

َجَمَعُه ...وعلى : َقطَب الشيءَ : ويف اللغة، رتقت ماانفتق منه بحيث ال يظهررتقه

ة صحيح فصيح.  (3)"ذلك فقول العامَّ

: قال بعُض أئمِة اللغةِ ، فالن انقلبت ِسيَمُته: يقولون".َمْقُلوب ِسيمُته-165

والصفة مسموعة لمن َتَغيَّر حاله من  ، (4) ".صورته انفعاال  أي، َتَغيَّرْت ِسَمُتهُ 

ه": وهي كقولهم، َغَضٍب أوضيق وتغيَرمزاُجه ، بداعليه الضيُق الشديدُ : َقَلْب ِوشَّ

 (5)"َفَجأًة غالبا.

غيُر ثابت  يف محل ه من منصب  : أي، فالن ِمَقوقِز: يقولونِمَقوِقز." -166

، أوالمتقلَّب، ة تقال لمن ال يثبت على حالوالصف".وهوصحيح لغوي، أوغيره

ز"وأصله من ُض البيِت.، التََّقوُّ ُم وَتَقوُّ  وغير شائعة يف العامية.، (6)"وهوالتََّهدُّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|3667)قطب(

  (2)- معجم تيمورالكبير، 5|141)قطب(

  (3)- انظر:  معجم فصيح العامة ص342-343)قطب(

  (4)- المقتضب، ص 413، رقم 941

  (5)- لغة الحياة اليومية ، 2|454)قلب(

  (6)- القاموس المحيط، ص 522)قوز(
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وَكَبَس : قال يف مختصرالصحاح، َكَبس بيت فالن: يقولون".َمْكُبوس -167

َض لمكروهٍ  والصفة تدل، (1)".َهَجَم عليه: داَرفالن   وهي ، فَكَبَسه على من َتَعرَّ

 : والتَّْكبِْيُس والتََّكبُُّس ، أْدَخَل َرْأَسه يف َثوبِه: وَتَكبََّس ، َكَبَس َيْكبُِس ُكبوًسا"من

الَكْبَسْة "وتستخدم العامة، (2)"كبسواعليهم.: ويقال، االقتحاُم على الشيء

وهم يصوغوهنا صياغة التحذيربقولهم عندما يرون رجال ، بمعنى الَهْجَمة

وهواستعمال صحيح ، فانتبهوا، أي هجوم، َكْبَسْة َكْبَسةْ : ة هتاجم مكاناالشرط

َمْكُبوْس يف العامية تقال للذي وقع يف حرٍج شديٍد أوسمَع رًدا "و، (3)"فصيح.

وقد  تكون ، (5)"على المريِض مرًضا أقعَده عن الحركِة."وأيضا، (4)"مهينًا

 وهي مشهورة. ، (6)"ُمولده.،  َضَغَطه: كبَس الشيء"الصفة مولدة إذا كانت من

ائحةْ : ويقولونَمْكُروف." -168 : َكَرَف وَيْكرُِف : قال يف القاموس، َكَرْف الرَّ

: من َكَرَف الِحَماُر وغيرُه َيْكِرُف "والصفة مرتبطة بالمكروِه لخبثِه وهو، (7)".َشمّ 

اُف "ويطلق ، (8)"َأْفَسَدت.: وَأْكرفِت الَبْيَضةُ ، َشمَّ َبوَل اآلَتاِن ثم رفع رأسه الَكرَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص247، رقم 422

  (2)- لسان العرب، 5|3812)كبس(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص354)الَكْبَسه(

  (4)- انظر: لغة  الحياة اليومية، 2|462

  (5)- المقتضب، ص 247)تعليق المحققين(

  (6)- المعجم الوسيط، 2|804)كبس(

  (7)- المقتضب، ص 353، رقم 717

  (8)- القاموس المحيط، ص 848)كرف(
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ش الِقَحاِب  ويف العاميَّة َكَرْف ، (1)"والذي يسرُق النظَرإلى النساء.، على ُمَجمِّ

اي"و، إذا ظهرت عليه رائحٌة غيُرمستحسنةٍ : الشيء إذاالتقَط رائحًة : َكَرْف الشَّ

والمسموع يف كالمهم  ، (2) "غيَر مستحبٍة مثل رائحة الصابون والكيروسين.

ومستمدة من األصل ، وشائعة مستخدمة، (3)"أي لم يعد ُيْهتم به.: وْف َمْكرُ "

 الفصيح.

الفاِسُد : الُملَبُخ : وقال يف القاموس، فالن ُملَبخ: يقولونَمْلُبوخ." -169

، وَقَتَل ، َضَرب وأّخذَ ": وأصله من َلَبَخ بمعنى، (4)".وما ال طعَم له، أوالضعيُف 

بيُخ ، ُبوُخ)بالضم(كثرةُ اللحِم يف الَجَسدِ واللَّ ، وَشَتمَ ، واْحَتاَل لألخذ : واللَّ

واليجيد ، على المرتبك يف قوله وفعله"وتدل الصفة يف العامية ، (5)"اللَِّحيُم.

َبة.، إدارة األزمات : َلْبَخةْ ": وكذلك قد يقال له، (6) "والالحديث بصورٍة ُمهذَّ

بمعنى  : من َلبَّخ، ف من المواقفوهوالُمْرَتبِك يف موق: وتعني يف الَعاميَّةالَمْلُبوْخ 

يف كالم العامة ما ُيلَصق على الُجروِح والُقروح من الِضَماد : واللْبَخةْ ، ارتبك

ن يلبخ بك أي يلصق كما تلصق لبخة : فالن َلْبَخةْ : ومنها قولهم، ونحوه كناية َعمَّ

كة ُلَبَخة، الدواء َجُره َأْرَعَف وهي شجرة عظيمة إذاُنِشرَش ، والكلمة يف اللغة ُمَحرَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|3859)كرف(

  (2)- معجم فرج، 1|361)كرف(

  (3)- انظر: المقتضب، ص353)تعليق المحققين(

  (4)- المقتضب، ص 183، رقم 252

  (5)- القاموس المحيط، ص 259)لبخ(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 2|481
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ا شديًدا وُجِعال يف الماء سنًة صارالوًحا ، ناِشرهُ  ا لوَحان منه َضمَّ وإذا ُضمَّ

وهكذاأخذت العاميَّة معناها من األصِل الفصيح بتطويرالداللة ، واحًداوالتحما

ْخ ، (1)"وعالقة المشاهبة بين الكلمتين يف االلتحام وااللتصاق. يَِلبَّخ –والفعل َلبَّ

أي يتكلم ، فالن يَِلبَّْخ "وعندهم، األفعال الدالة على الكالم يف العامية  يأيت ضمن

أويلقي الكالم على عواهنه دون روية إلدراك ما فيه من إساءة ، بطريقة غير حسنة

ْخ "و، (2)"أويتكلم كالًما غليًظا فاحًشا.، أويخطىء يف كل كالمه، لآلخرين َلبَّ

لْبَخةْ ، بمعنى َشَتمَ  ضع على األورام من الُمسَتِقر يف التي تو: والَّ

 وُمْستخدم بداللة األصل الفصيح.(3)"الَعاميَّة

: ومعنى َلبََّك : قال يف المجرد، فالن َلبَّك يف الشيء: يقولونَمْلُبوك."-170

ْبِك "وهي من، والصفةدالة على من اختلطت عليه أحواله، (4)".اْخَتَلطَ  : اللَّ

َوَتَلبََّك ، ُمْلَتبِس ُمْخَتلِط: وأمٌرَلبُِك ، المخلوط  الشيءُ : والتَّْلبِيُك ، بمعنى الخلط

ة الفعل َلبَّْك بالمعنى نفسه فيقال، (5) "َتَلبََّس.: األمرُ  ْك ": وتستخدم العامَّ َلبَّ

ُجل صاحبه وَلبََّكه وجعله يرتبك وتختلط عليه ، إذا أْعَجَزه وضايقه: الرَّ

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة ، ص370)َلَبَخه(

  )يَِلبَّخ(75ص، اصرةمعجم ألفاظ الكالم يف العامية المع -)2( 

)لبخ(وذكر 845|2، والمعجم الوسيط، )لبخ(275|5، معجم تيمور الكبير: انظر -)3( 

ْبَخة  محدثة(: المصدرأن   )َلبََّخ واللَّ

  (4)- المقتضب، ص 387، رقم 843

  (5)- القاموس المحيط، ص 952)لبك(
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، (1)"ى موافق لماذكره المعجم.وهذا المعن، فال يدري ما يفعل، األموروتلتبس

مضطرب ومرتبك ال يحسن : َمْلُبوْك وَمْلُبوْخ "والشائع يف االستخدام 

، ُمْربَِكةٍ أي َشَغَلني بَشْغَلٍة : َلَبَكني فالن َلْبَكْة كبيرةْ ": ويقولون(2)"التصرف.

ْبَكة ة من َلَبك.: واللَّ وتسبب يف  ،َتجاوزيف كالمه: عامية وتعني: َلبَّْك "و، (3)"الَمرَّ

ْش غيرمنظم: "عامية"وموضوع مَِلبِّْك ، تعقيد األمور  (4)"غير مفهوم.، أي ُمَشوَّ

: قال المجدي، وهوصحيح، فالن يَِلْجلِْج يف الَكاَلمْ : يقولون".ِمَلْجَلج -171

والصفة ترتبط بمن طبيعته صعوبة  (5)".التَّردُد يف الكالمِ : اللَّْجَلَجُة والتََّلْجُلُج 

وَأالَّ َيْخُرَج بعُضه يف ، ثَِقُل اللِّساِن ونقص الكالمِ : واللَّْجَلَجةُ "، التلعثمو، النطق

وتقول ، (6)"ورُجٌل َلْجاَلُج للذي َسِجيَُّة لسانِِه ثَِقُل الَكاَلِم وَنْقُصُه.، إثِر بعضٍ 

ويكنى هبا عن المرتدد ، وهي مشهورة مسموعة، مَِلْجِلْج بكسرالميم: العامة

 ويقال عنده َلْجَلَجْة.، ال يحسن الكالم ومن، والمضطرب

بَّةْ : ويقولون".ِمَلْقَلق -172 َكها، َلْقَلق الضَّ ألن ، وهوصحيح لغوي، أي َحرَّ

، وتطلق على المرتدد الذي ال يستقرعلى رأي، (7)".التحريك: اللْقَلَقة

                                                

  (1)- انظر: معجم فصيح العامة، ص 372)لبك(، وانظر: لسان العرب، 6|3988)لبك(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|547

  (3)- معجم فصيح العامة، ص 372)لبك(

  (4)- معجم فرج ، 1|386)لبك(

  (5)- المقتضب، ص 151، رقم182، وانظر: القاموس المحيط، ص 203)لجج(

  (6)- لسان العرب، 6|4000)لجج(

  (7)- المقتضب، ص 377، رقم812
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ْقَلَقة"وهومن ْحَيْيها وإداَمة الَحيَّة َتْحريك لَ ، وهي ُكلُّ َصوٍت يف اضطراب: اللَّ

، (2)"حاد ال َيِقرُّ يف مكانٍ : َرُجل ُمَلْقَلق": ويقال(1)"وإْخَراج لسانِها والتحريك.

ارج"و ة َلْقَلْق َلْقَلَقْة بمعان متعددة فيقولون بلساهنم الدَّ الثَّوب : يستعمُل العامَّ

ُيكثرمن ويستعملونه لَِمْن ، أوغيرمستقر، أي غيرثابت، على فالنْة مَِلْقَلْق َلْقَلَقةْ 

والكالم متوافق (3)"أي يكثرمن الكالم.، فالن يلقلق كثيًرا: الهذر والثرثرة ويقال

ْقَلَقة"، مع ماأوردته المعاجم ةالصوت يف حركٍة واضطراب وَتَلْقَلَق : فاللَّ : ِشدَّ

ْقَلَقةُ ، َتْقْلَقَل مقلوب منه : وقيل، الَجَلَبة َكأهنا حكاية األصوات إذا كثرت: واللَّ

ْقَلَقة إلى الداللة  ، (4)"وهو الَوْلَولُة. ، الصوِت تقطيُع  والعامة طوروا معنى اللَّ

أوكثرة الكالم لما فيها من إرسال الصوت وإدامة تحريك  اللحيين ، على الثرثرة

  (5)وإخراج اللسان.

: الَمْمُصوُص : قال يف القاموس، فالن َمْمصوص: يقولون".َمْمُصوص -173

: الَممُصوَصةُ "و، (6)".المرأُة المهزولةُ : لَمْمُصوصةُ وا، الرجُل الَمْهُزوُل 

ت. والصفة شائعة يف العامية كما ، (7)"الَمْهُزوَلُة من داء ٍُيخامرها َكأنَّها ُمصَّ

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 922)لقق(

  (2)- لسان العرب، 6|4063)لقق(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص 380)لقلق(

  (4)- لسان العرب، 6|4063)لقق(

  (5)- انظر: معجم فصيح العامة، ص380)لقلق(

  (6)-المقتضب، ص274، رقم 492

  (7)- لسان العرب، 6|4216)مصص(
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وتعني النحيف الَمْهزول الذي ذهَب َشْحُم َبَدنِه ، باألصل  الفصيح دون تحريف

ِل أوالمرأِةالشديدِة وصف ساخرللرج: َمْمُصوْص وَمْمُصوَصةْ "و، من َمرضٍ 

(يف العامية المصرية يف تراكيب لغوية بدالالت ، (1)"النََّحافة. ويدخل الفعل)َمصَّ

وَمْص ، أي سلَب منه أمواَله أوَكبَّده خسائَر فادحةً : َمْص دّمهْ : جديدة فيقال

ومن التعبيرات ، (2)أي أبدى امتعاَضه أوأسَفه بالضغِط على َشَفتِيه.: َشَفايُفهْ 

 وبغير اقتناع.، لمن يمررموضوعا دون رغبة منه: َمص ليمون: اصرةالمع

، َأنَِف منه: وَنَكَف ، أي ُيكابُِروُيَجادُِل ، فالن ينَاكِف: يقولون".ِمَناِكف-174

وتدل الصفةعلى الُمَجادِل ، (3) "اْسَتْكَبر: واْسَتنَْكَف ، ُيَجادُِل َخْصَمه: وُينَاكُِف 

: الكثيرالِجداِل حتَّى الغضب ويقال، ِهِق يف كالمهِ وتدل كذلك على الُمرِ ، المتكرب

اه يف ُعْنٍف.: َناَكَفُه الَكاَلمَ " : ويقال، وشائعة يف العامية بكسر الميم(4) "عاوده إيَّ

ائُِم االختالِف.: الِمنَاِكْف " وتتفق داللة الصفة يف العامية مع (5)"الكثيُر الَجَدِل الدَّ

 الفصيح.

تِه، فالن ِمنَْعنَع :ويقولون"ِمَنْعَنع -175 : قال يف القاموس، أي عنده عدم يف ُقوَّ

ُة يف اللسانِ  ، َضْعُف الَعْزِم بعد قوة  : النَّْعنََعةُ  تَّ فُة مرتبطُة بمن (6)".والرَّ والصِّ

                                                

  (1)- انظر: المقتضب، ص 274)تعليق المحققين(

  (2)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|536

  (3)- المقتضب، ص356، رقم728، وانظر: القاموس المحيط، ص 858)نكف(

  (4)- المعجم الوسيط، 2|991)نكف(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 2|551

  (6)- المقتضب، ص 323، رقم 624
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للرجِل الطَّويِل : ُنْعُنعٌ "ويقال، أوالضعيُف جنسًيا، أصاَبه الضعُف والوهنُ 

َكُر : النَّْعنَعُ "و، (1)"ضعُف الُغرُموِل بعد قوتِه.: ةُ والنَّْعنَعَ ، الُمضطرِب الَخْلِق  الذَّ

ْخو الطويل المضطرب.، الُمْسَترِخي وانتقلت داللة الصفة يف (2)"والرجل الرَّ

َعة واشتقاقها هبذا المعنى  اَحة والدِّ العامية فأصبحت تدل على من يوصف بالرَّ

ان يف الكلمة ذكرها صاحب وهناك لغت، (3)"بقلة معروفة.: النَّْعناعُ "يكون من 

يِح .: النُّْعُنُع والنَّْعنَعُ ": الُمْحكم ومن هنا جاءت داللة ، (4)"بقلٌة طيبُة الرِّ

 الهدوءوالرخاوة.

، َنَهَب الشيَءإذاأَخَذه: ومنه قولهم، َنَهب: يقولون"َمْنُهوب-176 

ه لمن ُس  : َمنُْهوب: ويقال، (5)".تناوُلوه بكالِمهم: وَنَهُبوه، وهوصحيح لِب َحقُّ

ومن ، ويحمل الفعل هنَب داللة القسوة والُعنف والسلب يف األْخذ، َعنَْوة وُظلًما

، تناوله بلسانه وَأْغَلَظ له القول: وهنَب فالًنا، َأَخَذه َقْهًرا: َنَهَب الشيء"ذلك

، والصفة مستعملة يف العامية كما باألصل الفصيح، (6)"َمنُْهوُب.: والمفعول

 ة .وشائعة متداول

                                                

)   (1)- القاموس المحيط، ص 767)َنعَّ

  (2)- لسان العرب، 6|4475)َنعع(، وانظر: المعجم الوسيط، 2|973)َنعنع(

  (3)- الصحاح، 3|1814)نعنع(

- انظر: المحكم 1|102)نعع(، واللسان6|4475)نعع(، معجم الفصيح من اللهجات العربية، 

  (4)ص551)نعع(

  (5)- المقتضب، ص120، رقم 113

  (6)- المعجم الوسيط، 2|994)نهب(
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ُبُلوُغ : النَّْهَمةُ : قال يف مختصرالصحاح، مالي َنْهَمه: ويقولونَمْنُهوم." -177

ة يِف الشيء ِره يف َطَعامِه وَشَرابِه(1)".ُمْوَلُع بالشيء : وُفالن َمنُْهومُ ، الِهمَّ ، ويقال للشَّ

ْهَوِة يف الطعام: والنََّهمُ " : لَمنُْهومُ وا ، وأالتمتلىءعيُن اآلكِل والتشبع، إفراط الشَّ

ِغيُب الذي يمتليءبطنه ، (2)"الُموَلُع بالشيء.: والَمنُْهومُ ، وال تنتهي َنْفُسهُ ، الرَّ

، وتستعمل العامة )َمْنُهوْم(لمن عنده َنَهم أي إفراط الشهوةيف الطعام

 (3)ووافق نص اللغة يف اللسان والقاموس، وهواستعمال صحيح فصيح

الذي اليقوُم : والُمْهَجُل : قال يف المجرد، فالن ِمْهَجل: يقولونِمْهَجل."-178

النائم : والَهاِجُل ، أْسَمَعُه الَقبِيَح  : وَهَجَل الرُجَل ، بنفسِه تنظيًفا وكسوةً 

، الُمْهَمُل : الُمْهَجُل "وتدل الصفة على الكسول المرتاخي و، (4)".والكثيرالسفر

: ويقال، وتأيت يف الذم ،(5)"، األحمق: وقيل، والَبطِيء الُمَتواين الثقيل الَوِخم

ُجَل " ْلُت الرَّ ْعُت به وأْسَمْعُته القبيَح وَشَتْمُته.: َهجَّ وغير منتشرة يف (6) "َسمَّ

  العاميةاآلن.

                                                

  (1)-المقتضب، ص 419، رقم 968

  (2)- لسان العرب، 6|4563)نهم(، وانظر: القاموس المحيط، ص 1165)نهم(

- انظر: معجم فصيح العامة ص 436)المنهوم(، وانظر: لسان العرب)نهم(، والقاموس 

  (3)المحيط، )نهم(

  (4)- المقتضب، ص 403، رقم 908

  (5)- لسان العرب، 6|4623)هجل(

  (6)- لسان العرب، 6|4623)هجل(
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قال يف ، أي أقبلت، فالن َهَرَعت إليه الَخْلق: ويقولون".َمْهروع -179

أي (1)".چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻچ  ": ومنه قوله تعالى، اإلْسراع: اإلْهَراعُ : مختصرالصحاح

: والَمْهروعُ ، َمْشي يف اضطراب: والَهْرعُ ، كأنه يحث بعضهم بعضا، يستحثون إليه

من ُيْرَعُد من َغَضٍب "و، والصفُة تدل على المضطَّرِب ، (2)". المجنوُن ُيْصَرعُ 

المجنوِن "وكذلك، (3)"الَمْصروُع من الَجْهد.: والَمْهُروعُ ، أوَضْعٍف أو َخوٍف 

وهي ، ويف العامية تقال للمضطرب يف سلوكه أوالمجنون، (4) "والممسوِس.

َرعُ      (5)تساوي الَمْصروع الذي أصابه الصَّ

أي يف صياح  ، وهو صحيح لغوي، فالن يف ِهَزار: ويقولونِمْهَزار." -180

وهي صفة ، (6)".وعدم سكوتِه إال القليل صياحه وكثرةِ كالم  َكَحالِة الِهَزاِريف

 الَغْمُز : الَهْزرُ "و، الصياِح والغمِزوالضحِك واالستخفاِف  سلبية لمن يبالغ يف

، (7)"ُيْغَبُن يف كلِّ شيء.: وذوَكَسَراٍت ، وذو َهَزراٍت ، ورجل مِْهزر، الشديد

                                                

  (1)-78ك هود11

  (2)- المقتضب، ص 324، رقم 629

  (3)- القاموس المحيط، ص775)هرع(

  (4)- انظر: لسان العرب، 6|4654)هرع(

  (5)-انظر:  لغة الحياة اليومية، 2|336

  (6)- المقتضب، ص 218، رقم332

  (7)- لسان العرب، 6|4661)هزر(
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والصفة شائعة يف العامية لمن يكثر  ، (1)"الَمْغُبوُن األْحَمُق ُيْطَمع فيه.: الِهْزرُ "و

 ة الفصيح.الصياح واالبتذال يف الكالم وهي بدالل

: الَهْيَزَعةُ : قال يف الصحاح، وقعت بينهم َهْيَزَعةْ : ويقولونَمْهُزوع."-181

عَ ، الَخوُف والَجَلَبُة يف القتالِ  والَمْهزوُع ، (2)"ُ.َتَعبََّس وَتنََكَرلَه : وَتَهزَّ

َعت المرأة يف مِْشيتها، للَعُبوِس الُمضطرِب يف مشيهِ "صفة : وهو من َتَهزَّ

ع فالن لفالنٍ "و(3)"اضطربت.  وتلك ، وهو من َهِزيع الليل، َعَبس وتنكر له: َتَهزَّ

الصفة مسموعة لديهم وتدل  و (4)"َكَسَره ودقَّ عنَقه.: وَهَزَعه، ساعة وْحِشيَّة

وترادف َمْفُزوْع ، وهي مستمدة من حركة الجسم ومالمح الوجه، على الخوف

 وَمْهُلوْع. 

: الَهَوُس : قال بعُض أئمِةاللغةِ ، َهوسفالن عنده : ويقولون".َمْهُووس-182

، الطوَفاُن بالليل: الَهْوُس ": ويف اللسان ، (5) "أوَطَرف من الُجنون، َخلل يف العقلِ 

 : ويف العامية(6)"...والَهَوُس بالتحريك طرف من الجنون.، والطلب بجرأة

وتستخدم يف ، وغيرسوي السلوك، شخص غيرُمتَِّزٍن العقلِ : الَمْهووْس "

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|1024)هزر(

  (2)- المقتضب، ص324، رقم 630

  (3)- القاموس المحيط، ص775)هزع(

  (4)- لسان العرب، 6|4662)هزع(

، ولسان العرب، )هوس(252ص ، القاموس المحيط: وانظر، 252ص ، المقتضب -)5( 

  )هوس(4720|6

  (6)- لسان العرب، 6|4720)هوس(
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.ال وُيطلُق على المجنوِن ال يفكر بعواقِب ما يفعل والمعنى نفسه ، (1)"سبِّ

وهي : ومنه الَهْلَوَسةْ ، يَِهْلِوْس "والفعل الشائع عند العامة، (2)أشارت إليه اللغة 

وكل ، والهذيان الناتج عن الحمى أوعن المرض العقلي، الكالم غير المرتابط

أي به لون من  ، به َهْوَسْة أوَمْهووسفالن "و(3) "كالم يتسم بمجاوزة العقل.

 ومستقر يف العامية كما باألصل الفصيح.(4) "الُجنون.

إذا : َهيََّس : قال بعُض أئمة اللغة، فالن َهيَّس علينا: ويقولونِمَهيِّس."-183

، والصفة تدل على من اليدرك فعله، (5) ".الذي يدورُ : كان يف حركة  واألَْهَيُس 

يُرأي ضرٍب كان: الَهْيُس "و، ى نفسهواليحكم السيطرة عل وَهاَس َيِهيُس ، السَّ

والذي َيُهوُس أي ، الذي يدُق ُكلَّ َشيءٍ : واألَْهَيُس ، سارأيَّ َسْيٍر كان، َهْيًسا 

له َجَلَس فلم َيْبرح. ، يعني أنه يدور يف طلِب ما يأكله، يدورُ  ، (6)"فإذا َحصَّ

ْس( امة يف بعض البيئات المصريةهذه ويستعمل الع، والمشهوريف كالمهم)َهالَّ

الَهْلس عامية "و(7)"الكلمة عند اإلشارة إلى إنسان َفْسل الينتمي لعائلة معروفة.

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 2|586

س(، وانظر: مادة )هلس( باللسان والقاموس .   (2)- انظر: معجم فصيح العامة، ص 436)المهوَّ

  (3)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 88)ِيْهَلِوس( 

  (4)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 171)هوسا(

  (5)- المقتضب ، ص 252، رقم 441

  (6)- لسان العرب، 6|4736)هيس(

  (7)- تفصيح ألفاظ يستعملها العامة، ص 109
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ْس ، وهي رمز لكل ماهو سيء وفاسد وقبيح ا كان نوعه : والَهالَّ صانع الَهلِس أيَّ

 (1)"أومرتكبه.

الن ال واَلَس ف": ومنه قولهم، َخان وَظَلم، فالن َواَلس: يقولونُمواِلس -184

، الخيانة والَخديعة: الَوْلُس "وتقال للمخادع والماكر و، (2)".وال َداَلس

وتقال (3)"َتنَاَصروا فِي ِخبِّ وَخديَعٍة.: وَتواَلُسوا، الِخَداُع والُمَداَهَنة: والُمواَلَسة

ئب يف ِخَداِعه وَمْكره س.: ولذلك يقال للذئب، الصفة لمن يشبه الذِّ ، (4)"َوالَّ

ومن ، يف العامية دالالت الفعل يف األصل الفصيح"والْس "مل الفعل ويح

ْهر، َغشَّ ، َخانَ ": دالالته  أونحو ذلك)معنى قديم ، َتآَمرَ ، َطَعَن يف الظَّ

اش وُمّتآمر.: مستخدمة بمعنى  : الُمَوالِْس "و، (5)ومستمر(   (6)"َخائن وَغشَّ

وهو صحيح ، ه بقلِة العقلِ إذاوصفو، يقولون فالن ُيَوْزِوزْ ".ِمَوْزِوز -185

يَّاُش الَخفيُف : َوْزوازُ ": ويقال (7)".لغوي وارد يف بعض كتب اللغة  ، للرجل الطَّ

                                                

  (1)- معجم فرج، 1|458)هلس(

: ويدالس، فالن الُيدالس وال ُيوالس: وقولهم"، 442رقم، 252ص ، المقتضب -)2( 

  80|2الزاهر: انظر"ال يخون.: ويوالس، اليسترالعيب

  (3)- القاموس المحيط ، ص 580) ولس(

  (4)- انظر: لسان العرب، 6|4916)ولس(، وانظر: المعجم الوسيط، 2|1099)ولس(

  (5)- لغة الحياةاليومية، 2|592

  (6)- معجم فرج، 1|428) موالس( 

  (7)- المقتضب،  ص231، رقم 375
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ومن اشتقاقات الجذر ويدل ، (1)"ُيَلويها.: وكذلك الذي ُيَوْزِوُزاسته إذا مشى أي

ِة العقل ة والطَّْيش: الَوْزَوَزةُ ": على ِخفَّ طائش : ِوَزُة ورجٌل َوْزواُز وَوَزا، الِخفَّ

للشخص الضعيف العقل : ُمَوْسوْس ": والمسموُع لديهم، (2)"َخِفيف يف َمْشيه.

ْزنِي: وشائع كذلك، أومن به َمس ْك ، ووزَّ ، بمعنى يدفعني إلى الشرِّ : َيوِّ وُيوزِّ

 (3)"يحرضك ضده. : عليه

، يوكالهما صحيح لغو، وَأْعَطاين نِْتَفه، فالن َنتِيف: يقولون".َنِتيف -186

: قال بعُض أئمة اللغة، والصحيح الضم  ، إال أنهم يحرفونها فيكسرون النون

والصفُة  (4) ".الشيُء اليسيرُ : والنُّْتَفةُ ، ما تنتفه بإصبعك من َشْعر أوَنْبت  : النُّْتُف 

 رجٌل ُنَتَفةُ ": ويقال، ويعطى بحذر، تشيرإلى البخيل أوالفقير الذي يملك القليل

هذا رجل ": والعرَب تقوُل ، (5)"وال َيْسَتْقصي. شيٍءبَِطَرٍف للذي يأخُذ من كِل 

اٍع يقارب َخْطَوُه إذا َمَشى والبعيُرإذا كان كذلك كان غير ، مِنَْتاف إذا كان غيَر َوسَّ

ة، وَنتِيف فعيل بمعنى مفعول(6)"َوطِيٍء. أي ، َمنُْتوْف : وهذا موافق لقول العامَّ

: يِنْتِف َوَبره"و، أي افتقَروأَضاع كلَّ ما يملك: هَمنُْتوْف ريش: ومن تعبيراهتم، فقير

                                                

)   (1)- القاموس المحيط، ص 528)وزَّ

  (2)- لسان العرب، 6|4825)وزز(

  (3)- لغة الحياة اليومية، 2|596

  (4)- المقتضب، ص 354، رقم 722

  (5)- المعجم الوسيط، 2|936)نتف(

  (6)- لسان العرب، 6|4337)نتف(
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كلمة : َينْتِْف "والفعل  (1)"تقال يف العامية لمن يتكلم عن شخص غائب بسوٍء.

أنتِْف َشنَبِي ال : والمسموع حال السخرية، َيْخَلع، ُيَخلِخل: وتعني، مصرية قديمة

وهذا يعني أن (2) "شين.سيما يف وجه قبلي ألنه من يحلق شنبه َكَأنَّه يفعل شيء م

 استخدام العامة صحيح فصيح.

ُجُل : قال المجدي، ُنَخامه: ويقولون".ُنَخاَمه -187 َدَفع بشيء من : َتنََخمَّ الرَّ

، ُنَخاَمة تشبيًها بما ُيلَفظ من الصدرأواألنف : ويقال للمذموم، (3)".صدره أوأْنِفه

وفيها انتقال ، ومسموعة يف العامية ،(4)"ما يلفظه اإلنسان من البلغم.: والنَُّخاَمة"

وترتادف يف استخدامها عند العامة مع صفات ، وتطوروقع بالتخصيص، داللي

 وسحالْة ونخالْة. ، زبالةْ : مثل

-بالدال–النَّْدُل : قال يف لسان العرب، فالن َندل: ويقولون".َندل-188

النَّذُل من الناس الذي "و ،(5)".الُمْحَتَقُر يف جميِع أحوالِه، الَخِسيُس من النَّاسِ 

: والنََّذالةُ ، والَخِسْيس الُمْحَتَقريف جميع أحواله، تزدريه يف ِخْلَقتِِه وَعْقلِهِ 

                                                

  (1)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 166)ينتف(

  (2)- أصل األلفاظ العامية، 1|169

  (3)- المقتضب، ص418، رقم 964

  (4)- المعجم الوسيط، 2|946)نخم(

- المقتضب، ص 404، رقم914، وهي يف اللسان بالذال، ولعلهامن قصد المؤلف،  ومن سهو 

  (5)المحققين، انظر: لسان العرب6|4391)ندل(
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َفاَلة. لمن ال يفي  : َندْل ": ويقال، ومتداولة يف العامية بقلب الذال داال، (1)"السَّ

 (2)"م.ومستعملة يف الذَّ ، والنَّاكِرالَجِميل، والَعِديُم الُمروءةِ ، بوعده

قال بعُض أئمة ، وهو صحيح لغوي، فالن َنْدَمان: ويقولون".َنْدَمان-189

وهي الُمَجاَلَسِة على ، أومن الُمنَاَدمةِ ، التَّأسف : يصح أن يكوَن من النََّدِم أي: اللغة

راِب  مَ ": ويف القاموس، (3)".الشَّ َم وَتنَدَّ " (4) "َأِسَف فهو َناِدم وَنْدَمان.: َنِدَم وَتنَدَّ

اه.: على األمر رعليه أوعلى فعله إيَّ وتخضع الصفة لالتباع ، (5)"َتَحسَّ

ة بمعنى : النَّْدَمانْ "و، (6) "ومن االتباع َنْدَمان َسْدَمان."اللغوي يستعمله العامَّ

وهو ، أي َناِدم عليه وآسف، أنا ندماْن على ما َفَعلت: فيقول القائل منهم، النَّاِدم

 (7)"وعليه فاستعمال العامة صحيح فصيح.، موافق لقول القاموس

وُيْطَلق على ، إذا َتَماَجن َمَعه: فالن َنّزعلى فالن: يقولون".َنزَّاز -190

ك ت: وَنزَّ َينِزُّ َنِزيزاً ، الطَّيَّاِش والكثيرِالتََّحرُّ ويطيُش ويتحرك مع ممن ، َعدا وَصوَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|4391)َنذل(

، 96ص، 149رقم ، 27ص، وانظر الصفة يف األمثال العامية، 565|2، لغة الحياة اليومية -)2( 

 )2( ، 586رقم 

  (3)- المقتضب، ص 418، رقم 965

  (4)- القاموس المحيط، ص1162)ندم(

  (5)- المعجم الوسيط، 2|948)ندم(

، والسادم، نادم سادم: وقولهم"288|1: الزاهر: وانظر، )ندم(4386|6، لسان العرب -)6( 

  "والحزين ال يطيق ذهاًبا ومجيًئا.، المتغير العقل من الغم

  (7)- معجم فصيح العامة، ص449)ندمان(
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اْزللشخص وال، (1)".يكثرون عليه الُمَماَجنَة َفَصحَّ الَمْعنَى مشهوريف العامية َنزَّ

ما : النَّزِّ "وأصُل ، اللَُّحوح ال يرجع عن هدفه وَمْطَلبه بكل الوسائل، الكثيرالَحَرَكة 

ت األرُض  ، َتَحلَّب من األرِض من الماء فارسي ُمعرب صارت ذات : وَنزَّ

. ت ": ويقولون(3)"نِْزَناْز لصاحب اإللحاح المستمر.: يقول العامةُ "و، (2)"َنزٍّ َنزَّ

َنْز ُجرْح : فيقولون، وقد يستعملون النَّْز لغيراألرض، األرُض إذا َتَحلَّب منها الماءُ 

ا عمال واست، وهو ُمَتوافق مع ما ذكرته المصادر ، إذا َسال مِنه الَقيح : فالن َينِزُّ َنزَّ

 (4)"العامة استعمال صحيح فصيح.

إذا كان ضيُق : َنَزَق : اللغةقال بعُض أئمة ، فالن َنِزق: يقولون".َنِزق-191

ُة والطَّيُش  : فالنََّزُق ، طاَش وحمق: وَنَزَق ، الصدرِ  بالطائِش "وترتبُط ، (5)".الِخفَّ

ٌة يف ُكلِّ َأْمر وَعَجلة يف "وهذا من النََّزِق وهو، (6)"الَخِفيف عند الَغَضب. ِخفَّ

ُجُل ، َجْهٍل وُحْمق ُجالنوتَ ، إذا َسِفه بعد ِحْلمٍ : وَأْنَزق الرَّ ، َتَشاتما: نَاَزق الرَّ

 كالم العامة اآلن. وليست شائعة يف، (7)"الكثيرالكالم.: والُمنَاِزق

                                                

)   (1)- المقتضب، ص 231، رقم 374، وانظر: القاموس المحيط، ص 527)َنزَّ

)   (2)- لسان العرب، 6\4394)نزَّ

  (3)- لغة الحياة اليومية، 2|566

)   (4)- انظر: معجم فصيح العامة، ص449)َنزَّ

  (5)- المقتضب، ص 378، رقم 817

  (6)- القاموس المحيط، ص 925)نزق(

  (7)- لسان العرب، 6|4398)نزق(
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، االختالُف إقبااًل وإدباًرا: النَّيَرَجه: ويقولون، النَّْيَرَجه-النَّرَيج-192

اُم.: والنَّيَرُج  الختالف ا": والنَّيرجةُ ، (2) "ُمنَكَرة  داهية: امرأٌة َنيَرُج "و(1)"النَّمَّ

 والصفة فصيحةوغيرمتداولة يف، وتقال للمنافق، (3)"إقباال وإدبارا يف الكالم.

 العامية اآلن.

َهَبَط : ويقال، إذاكان َعي ًيا َتِعًبا: قال يف الزاهر، فالن هابطْ : يقولونَهاِبط"-193

وترتبط داللة (4)"َهَزَلهُ : وَأْهَبَط الَمَرُض َلْحَمه، أْنَزَله: وَهبََّطه، َنَزَل : َيْهبُِط ُهُبوًطا

َفلِ ، الفعل َهَبط بالنَّْقص ل، والسَّ وتقرتن الصفة ، (5)والوقوع يف الشرِّ ، والذُّ

إذا كانوايف : َهَبط القوم": وتأيت يف مصاحبة كلمات أخرى ومنها، بالَخِسيس

لعة، َسَفالٍ  ويف العامية ، (6)"َنقصت.: وَهَبَطْت َغنَمي، َنَقص: وَهَبَط ثمُن السِّ

وشائعة لضعيف ، (7)"لمن َتِعَب أوَتَداعت حالته الَمادية أوالنفسية: هابِطْ "يقال

 أوالسفيه الرذل.، وتقال أيضا للمنحرف أخالقيا، (8)البدن أوالَهزيل

                                                

  (1)- المقتضب،  ص 152، رقم 186

  (2)- لسان العرب، 6|4392)نرج(

  (3)- القاموس المحيط، ص 207)نورج(

  (4)- المقتضب، ص 297، رقم 548

  (5)- لسان العرب، 6|4605)هبط(، وانظر: القاموس المحيط، ص693)هبط(

  (6)- لسان العرب، 6|4606)هبط(

  (7)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|577

  (8)- انظر: المعجم  الوسيط، 2|1009)هبط(
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: َهَرَب "و، (1)".أي َتَوارى، فالن َهَرَب : يقولون".َهرَّاب– َهاِرب-194 

أوَغاَب  ويقال يف العامية (2)"والَفارُّ َمذعوًرا. الذي يغيب يف األرض: والَهاِرُب ، َفرَّ

، وهي شائعة مشهورة، أوأمر مخالف، للذي غاب عن العين لِِعلَّة أوَجريمة

                                                      وهي متوافقة مع الفصيح.، وتعطي داللة الفرار، "َهْرَبان"ويقولون كذلك 

، اللئيمُ : الَهجينُ : قال يف مختصرالصحاح، َهِجينْ : ويقولون".َهِجني-195

هِ  وتدل الصفة يف الفصحى على ، (3) ".أوالرجُل الَخبِيُث ، أوَمْن أبوه خيرمن أم 

ِة ودناءِة األصلِ  وفرٌس ، للَعَربي ُولَِد مِن َأَمةٍ : َهِجينُ "ويقاُل ، من يوصف بالِخسَّ

َتْهِجيُن "ومن ذلك، َعيٍب َهِجيُن لكل مايوصف بِ : ويقال، (4)"غيُرَعتِيق: َهِجينُ 

وداللة الصفة يف ، (5)"ما َيْلَزَمك منه العيُب.: والُهْجنَُة يف الكالمِ ، َتْقبيحه: األمرِ 

، أوضعيف النسب، ويوصف هباالوضيع، العامية نفسها يف الفصيح

يف علم األحياءلكل نبات  "ومصطلح الَهجين مصطلح معروف ، أوالشريراللئيم

وشائع يف (6)"اوج نوعين أوساللتين أو صفتين مختلفتين.أوحيوان ينتج عن تز

وتقال عموما ، أومن ال يعرف االستقرارعلى مبدأ، العامية لمن اختلط حاله

 للمذموم من اإلنسان وغيره. 

                                                

  (1)- المقتضب، ص 121، رقم 115

  (2)- انظر: القاموس المحيط، ص 144)رقم115(

  1028رقم ، 433ص ، المقتضب -)3( 

  )هجن(1239ص ، القاموس المحيط -)4( 

  )هجن(4624|6، لسان العرب -)5( 

  )هجن(1014|2، المعجم الوسيط -)6( 
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ْلِح "َهْرَهار-196 -بالضم-فإنَّ الُهرارَ ، وله أصل يف اللغة، ُهَرار: ويقولون للسَّ

اُك يف الباطِلوال، َسلُح اإلبِل من أي داء كان حَّ والصفة مرتبطة ، (1)".َهْرَهاُر الضَّ

: الُهَرارُ  : ومن اشتقاقات الجذر، بمن استطلق أمره ضحًكا يف الباطل أو من داءٍ 

َسْلُحُه وَأرَّ ، استطالق بطون اإلبل إذا استطلق : وبه ُهَرارُ ، استطلق حتَّى مات: وَهرَّ

اك يف : ورجل َهْرَهار، اطلالضحك يف الب: والَهْرَهرةُ  ، بطنه حتى يموت ضحَّ

، (3)"يف العاميَّة الذي يصيبه الخوف واالضطراب.: الَهْرَهارْ "و، (2)"الباطل.

 وهي من استطالِق البطن جزًعا.

ومنه َتَهاَفَت ، أي سقط، فالن َهَفت من الُجوعِ : يقولون".َهْفَتان-197

ه ، أي َتَساَقَط عليها، الَفراُش يف الَفتِيلةِ  كذا نقله بعض ، ُجوِعه َيْسُقطُ  لكثرةِ َفَكَأنَّ

فُة تقاُل لمن أَصاَبه المرُض أوَخفَّ وَنَحَل جسُمه من ، (4)".أئمة اللغة والصِّ

تِه: َهَفَت َيْهَفُت ": ويدل الفعل َهَفت على الضعف والسقوط ، جوع ، َتَطاَيرلِِخفَّ

ويأيت الفعل يف  ،(5)"الُمطَمئُن من األرضِ : والَهْفُت ، انَخَفَض : وَهَفَت الشيءُ 

تساقطوا : وَتَهاَفْت القومُ ، تكلَّم كثيًرا بالرويةٍ : َهَفَت من الكالمِ ": مصاحبات منها

، الشخِص الُمْرَهِق الُمْتَعِب "وَهْفَتاْن يف الَعاميَّة أكثَرشيوًعا مع ، (6)"موتى.

                                                

(497ص، القاموس المحيط: وانظر، 331رقم، 218ص، المقتضب -)1(    )َهرَّ

(6514|6، لسان العرب -)2(   )هرَّ

  579|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)3(

  148رقم ، 134ص ، المقتضب -)4( 

  )هفت(163ص ، القاموس المحيط -)5( 

  )هفت(4676|6، لسان العرب: انظر -)6( 
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َعيِف البِناء تراكيب ومن ، (2)"وصفة للَمْهُزوِل عن ُجوٍع."، (1)"والَجائع.، والضَّ

، إذا اْنَهارت أوُخِسَفت تحت ِرْجلِه: َهَفَتْت األرُض تحت رجل فالن": العامية

، وشعركأنَّ قلَبه سقط منه بسبب ذلك، إذا اشتدَّ جوُعه: وَهَفْت َقلُبه من الُجوعِ 

 (3)وهذه المعاين متوافقة مع مصادراللغة الفصيحة.

الرجُل : الَهِفيَّةُ : ان العربقال يف لس، فالن َهِفيَّه: ويقولونَهِفيَّه."-198

: واألْهَفاءُ ، المرُءالَخفيُف : والَهْفو ، َزلَّ وجاع: َهَفا الرجُل : وأصلهُ ، (4)".الَعاِجزُ 

لوصف الشخص "وَهِفيَّة تأيت(6)"أْحَمق.: رجٌل َهَفاةُ "و(5)"الَحْمَقى من الناس.

َعة ستعمُل وت، ويقال كذلك َهَفأْ ، واستقواءالجميع عليه، بالضعف والضِّ

والصفة يف (8)"للتَّافِه الذي ليس له قيمة أو وزن أوتأثير.": وأيضا، (7)"للتحقير.

 استخدامها العامي موافق للفصيح. 

وهو مايقوله : قال المجدي، فالن يف َوْخَوخةْ : يقولون": َوْخواخ -199

، دالُمتَِّسع الجل، المسترخي البطن: والَوْخواُخ ، اإلنسان إذا رأى ما ال يعجبه

                                                

  582|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)1( 

  )تعليق المحققبن(134ص ، المقتضب -)2( 

  475ص ، معجم فصيح العامة: انظر -)3( 

  732رقم ، 357ص ، المقتضب -)4( 

  )هفا(1364ص ، القاموس المحيط-)5( 

  )هفا(4678|6، لسان العرب -)6( 

  582|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)7( 

  )تعليق المحققين(357ص ، المقتضب : وانظر، 475|1، معجم فرج -)8( 
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والصفة تقال لمن الفائدة منه تشبيها (1)".والكسالن، والضعيف، والعنيين

والشائع (2) "وكلُّ ُمْسَترٍخ وْخَواخ.، التمرال حالوة له وال طعم"بالَوْخَواخ وهو

: َوْحَوح": ومن كالمهم، ِوْحَواح لمن يعاين واقًعا صحًيا   صعًبا: يف كالم العامة

َوْحَوَح ": وأصله الفصيح من(3)"روجته الدراما.وهوقديم ، يتأوه من شدة األلم

ِة الربدِ : الرجُل  : وأصل الَوْحَوَحةِ ، أي خفيف: ورجل َوْحَواُح ، إذا نفَخ من ِشدَّ

  (4)"الصوت من الحلق.

، اللئيمُ : الَوَدُح : قال بعض أهل اللغة، ، فالن َوَدح: يقولونَوَدح." -200

وأَْوَدح ، َأْذَعَن وَخَضعَ : َدَح الرجُل َأوْ "و، (5)".وغالب ما يقولون ذلك للعبيد

لِّ واالنقياد لمن َيُقوُده.: واإليداُح ، إذا توقف ولم َينْزُ : الَكْبُش  ، (6)"اإلقراُر بالذُّ

 غير شائعة يف العاميةاآلن. والصفة

َوُقَح : قال يف القاموس، أي قليل الَحياء: فالن َوقِح: يقولونَوِقح." -201

، (8)"ُصلبه قليل الحياء.: الَوجهِ  َرُجٌل َوقِيُح "و، (7)".ؤهأي َقلَّ حيا: الرجُل 

                                                

  257رقم ، 184ص، المقتضب -)1( 

  )وخخ(4789|6، لسان العرب -)2( 

  594|2، لغة الحياة اليومية: انظر -)3( 

  )وحح(4779|6، لسان العرب -)4( 

وكذلك خال اللسان ، وخال القاموس من الجذر)ودخ(، 227رقم ، 170ص ، المقتضب-)5( 

  من المعنى.

  )ودح(4793|6، لسان العرب -)6( 

 ، )وقح(472ص، القاموس المحيط: وانظر، 229رقم ، 170ص ، المقتضب -)7( 

  )وقح(4888|6، لسان العرب -)8(
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، (1)"واجَتَرأعلى اقرتاِف القبائح ولم َيْعَبأ هبا.، لمن َقلَّ َحَياؤه"َوقِح : ويقال

وال ، وهولفظ من ألفاظ السباب، وساء ُخُلُقه، َوِقْح لمن َقلَّ أدبه: تقول العامة"و

اللهم إال عند الطبقة المتعلمة والمثقفة  ،يستخدم هذااللفظ عند العامة كثيًرا

                                                       (2)"ونادًرا ما ُيْسَمع من َغيرهم.، منهم

، يضرُب أخماًسا يف أْسَداس  : ويقولون".يضرب أْخماسا يف أْسَداس -202

، والَخديعةأي يسعى يف المكرِ ، يضرُب أخماًسا ألسداس  : قال يف القاموس

َضَرَب " : وهو من أمثال العرب وأصله، (3)".لمن ُيْظِهر شيًئا ويريُد غيره يضرب

َْسداسٍ 
ِ

ْدُس ، َأْخَماًسا أل واألصل فيه أنَّ الرجَل ، من أْظَماء اإلبل: والِخْمُس والسِّ

َد إِبَِله أن تشرَب ِخْمَسًا  حتى إذا أخذت يف، ثم ِسْدسًا، إذا أراد سفًرابعيًدا َعوَّ

يقال "و ، (4)"يضرُب لمن يظهر شيًئا ويريُد غيره.، السيِر صربت على الماء 

َْسداسٍ : للذي اليعرف المكَر والِحيلةَ 
ِ

وذلك إذا ، إنه ال يعرف ضرَب أخماٍس أل

مازال هذا "و، (5)"ومن ال يعرف الَمكروَه جديرأن يقع فيه.، لم يكن له َدهاء

أن المقصود منه ليس السعي بالمكر إال ، التعبير موجوًدا إلى اآلن يف مصر

 (6)"وإنما يقصدون به الحيرة عند التفكير يف أمٍر ما.، والخديعة

*****     *****    **** 

                                                

  )وقح(1090|2، المعجم الوسيط -)1( 

  )تعليق المحقين(171-170ص، المقتضب -)2( 

  )خمس(542ص ، القاموس المحيط: وانظر، 394رقم، 239ص ، المقتضب -)3( 

، المستقصي من أمثال العرب: وانظر، 2199رقم، 523|1، الميداين، مجمع األمثال  -)4( 

  490رقم ، 145|2

  1112رقم، 5-4|2، العسكري، كتاب جمهرة األمثال -)5( 

  )تعليق المحققين(239ص ، المقتضب -)6( 
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 الصفات السلبية املستمدة من مراحل عمر اإلنسان .: املجموعةالثالثة

غيُر من ُكل  : الط ْفُل : قال يف القاموس، طِفل: ويقولونِطْفل."-1 الصَّ

َفُة قد تكون سلبية إذا كانت دالة على صاحب السلوك الساذج، (1)".شيء   ، والصِّ

وقد تكون إيجابية إذا كانت دالة ، والعواقب تصرفه، ال يتحمل مسؤلية نفسه

والسياق اللغوي مسؤل عن ، المتسم بالرباءة والعفوية، على بالفطرة السوية

، ستعملها العامة بمعنى الطفولةْ وي : طفوليَّةْ ": ويف العامية نقول، تحديد الداللة

 (2)"وهي هبذا المعنى استعمال صحيح فصيح.

، يطلق على الشيخ والشيخةْ : قال المجدي، فالنه عجوزه: يقولون"َعُجوزه-2

، أوهي لغيةَرديئة، َعُجوَزة: التقل: وقال يف القاموس، فالنة عجوز: والصواب

عاجزأوعديم للضعيف أوال"لوالصفة تقا، (3)"وتجمُع على عجائز.

َزبمعنى شاَخ وَهِرمَ "و(4)"الحيلة. والعجوزة للمرأة ، والعجوُزللرجلِ ، َعجَّ

وإن كان ال  يطلق على الرجل فالتاء لتأكيد ، والمشهورأن العجوز يف اللغة للمرأة

وأبوحاتم ، (6)ابن السكيت "وممن رفض عجوزة للمرأة ، (5)"التأنيث.

                                                

  (1)- المقتضب، ص399، رقم886، وانظر: القاموس المحيط، ص 1025)طفل(

  (2)- معجم فصيح العامة، ص280)الطفوليَّة(

  (3)- المقتضب، ص228، رقم 360

  (4)- معجم فرج، 1|286)عجز(

  (5)- معجم تيمور، 4|386)عجز(

  (6)- إصالح المنطق، ص 297
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وعلي بن بالي ، (4)والصفدي، (3)لجوزيوابن ا، (2)وابن مكي ، (1)السجستاين 

واستشهد بقول ، وعجوزة لغة حكاها الفراء يف المذكر والمؤنث، (5)القسطنطيني

وذلك إرادة تأكيد المؤنث (6)فرسٌة وعجوزةٌ : سمعت العرب تقول: يونس

ولغة عجوزة نقلها الفيومي يف المصباح ، (7)وإذهاب الشك عن سامعه 

والزمخشري يف شرحه للفصيح ، (9)شرحه للفصيح  وابن الجبان يف، (8)المنير

ولكن الفصيح بغير ، وقد قيل ذلك يف العزب، العامة تقول عجوزة ": بقوله

 (12)وابن منظوريف اللسان، (11)ونقل ابن االثير لغة عجوزة يف النهاية، (10)"هاء.

                                                

  (1)- المذكر والمؤنث البن األنباري 1|54-53

  (2)- تثقيف اللسان ، ص117

  (3)- تقويم اللسان، ص 141

  (4)- تصحيح التصحيف، ص 374

  (5)- خير الكالم ، ص 40

  (6)- المذكروالمؤنث البن االنباري 2|16

  (7)- المذكر والمؤنث للفراء، ص88

  (8)- المصباح المنير، ص 394)عجز(

  (9)- شرح الفصيح البن الجبان، ص 278

  (10)- شرح الفصيح للزمخشري، ص 597

  (11) - النهاية يف غريب الحديث واألثر، 3|186

  (12)- لسان العرب، 4|2819)عجز(
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وهكذا نجد أن لغة عجوزة  كصفة للمرأة ،  (1)وياقوت الحموي يف معجم البلدان

وإن كانت ، لضعيفة المتقدمة يف السن ليست مهجورة يف مصادر اللغةا

قدجاء عجوزة فال معنى ": ويف ذلك يقول ابن هشام اللخمي، غيرفصيحة

َز الرجل إذا كرب وأسنَّ وأصابه " : ويقول العامة، (2)"إلنكارها على العامة. َعجَّ

َزما يعنيه الع، الضعف أوالعجز ةويف اللغة يعني الفعل َعجَّ فكالم العامة ، امَّ

                                                                                                                                                                                                                                         (3) "صحيح فصيح.

: الغالمُ : قال يف مختصرالصحاح، ُغالم: ويقولون للصبيُغالم."-3

اِرِب   أْغلَِمة: جمُعه، أو من حين ُيولُد إلى أن َيشب، والَكْهُل ، هوالطَّاُرالشَّ

ُغاَلم : يقولون للَكْهلِ  والعرب"(5)"تطلق على الخادم"والصفة، (4)"وِغْلَمان.

وإنما ترتبط ، وليست شائعة يف العامية، (6)"وهو فاٍش يف كالمهم.، نجيب

 باالستخدام الفصيح .

قارَب : راَهَق الُغالمُ : قاَل يف الزاهر: َراَهق الغالم: ويقولونُمَراِهق." -4

الةَ ، الُحُلمَ  َرها حتَّى يدُنو وقت األخرى: وأرهَق الصَّ راَهق الغالُم "و، (7)".أخَّ

                                                

  (1)- معجم البلدان ، 4|87

  (2)- المدخل إلى تقويم اللسان، ص 60

  (3)- معجم فصيح العامة ، ص288

  (4)- المقتضب، ص416، رقم 953

  (5)- المعجم الوسيط، 2|684)غلم(

  (6)- لسان العرب، 5|3290)غلم(

  (7)- المقتضب، ص366، رقم 764
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ويكون البن الَعْشِر إلى إحدى ، ُمراِهَقُة  وجاريةٌ ، إذا قارَب االحتالمَ  : فهو ُمَراِهق

َهُق "، وتقاُل لمن به َجْهل أوِخَفة أوَطيش، (1)"َعَشَرَة. َجْهل يف اإلنساِن : والرَّ

ة يف َعْقلِه ق موصوف بذلك.، به َرَهُق : نقول، وِخفَّ ويف الواقع ، (2)"ورجل ُمَرهَّ

وتستعمل ، لى الفتياتُمَراِهق مجاًزالوصف الرجل المتهافت ع: يقال": اليومي

ألهنا مرحلة عمرية يتصف صاحبها بالطيش (3)"للذمِّ أواالستهجاِن.

 والتهوروالحماقة.

وأْهَرَمُه ، أقصى الكِبرِ : الَهرِمُ : قال المجدي، شيخ َهرِم: ويقولونَهِرم." -5

هرُ  َمه، الدَّ ه أنه يرى من نفس: فالن َيَتَهاَرمُ "و، ويقال لمن تقدم يف العمر، (4)".وَهرَّ

والصفة ليست ، (5)"آخرولد الشيخ والعجوز.: وابن ِهرْمة، َهِرم وليس به 

ة ولمن ، لمن يتقدم يف العمر"شيْخ ": والشائع عندهم، متداولة يف كالم العامَّ

، لكبيرالقوم: َشيخ العرب": كأن يقالالحكمة وتسند إليه إدارة األمور يوصف ب

وشيخ ، وشيخ البلد، لصيادينوشيخ ا، أوالعائلة الذي يحكم يف المجالس

 (6)الحارة.

                                                

  (1)- لسان العرب، 3|1755)رهق(

  (2)- لسان العرب، 3|1754)رهق(

  (3)- لغة الحياة اليومية، 2|521

  (4)- المقتضب، ص419، رقم 969

  (5)- لسان العرب، 6|4657)هرم(

  (6)- المقتضب، ص419، )تعليق المحققين(
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الصفات السلبية املستمدة من اِلحنراف العقدي : املطلب الثاني
 والطوائف والفرق واحلرف واملهن.

 : ويشمل

الصفات املستمدة من االحنراف العقدي والطوائف : املجموعة األوىل

 والفرق.

ِب ، درويش: ويقولون".َدْرويش -1 فارسي ألن أصله : قال يف الُمَعرَّ

ُبط التي ُتجَعل: الباب و)ويش(: )َدْر(عندهم هو فهو مالزم ، للفقراء اسم للرُّ

: َدْرَوَش "و، وشائعة يف العاميَّة كما دخلت، وهي غيرعربية، (1)".لباب اهلل تعالى

َراويِش دخيلة ْرِويُش ، َعِمَل َعَمَل الدَّ يَّة.": وقيل(2)"فارسي.: والدَّ
ومن  (3) "ُتركِ

ة قولهم الدالالت وتقاُل ، َدْرَوْش وُمَدْرَوْش " : السلبية للصفة لدى العامَّ

خِص الذي يصطنُع التََّدين. كناية عن الفقيرالمسكين : َدْرويْش ": ويقال، (4)"للشَّ

َفة بعد إيجابي، (5)"المتقشف غير المتأنق. ، الفقيرالصادِق ": وتطلق على، وللصِّ

                                                

  (1)- المقتضب ، ص 259، رقم 456 

  (2)- المعجم الوسيط، 1|290 )دروش(، وانظر: العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص67.

  (3)- معجم فرج ، 1|165)درويش(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|289

العامية والفصحى يف القاهرة : وانظر، 290ص ، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية -)5( 

  "فارسية، أي فقير: ودرويش"67ص ، والرباط
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ك. اُل  يف نظام ": وكذلك، (1)"وتطلق على الُمَتنَسِّ اِهُد الَجوَّ الزَّ

 والصفة مستخدمة يف العامية كما ترويها مصادر اللغة.(2)"الصوفية.

وافُض : قال يف القاموس، فالن رافضّي : يقولونَراِفِضي ." -2 ُجند َتركوا : الرَّ

افَِضةُ  يعِة بايعوا زيَد بن علي)رضي اهلل عنه(ثم قالوا له: قائَدهم والرَّ : فرقٌة من الش 

أ من الشيخين فأَبى وقال ي فترُكوه ورفضوا بيعته: تبرَّ مِن "و(3)".كانا وزيري َجد 

َباب يف ريف مصرإلى اآلن  : السِّ
ْ

َفِضي افِِضي .، يا ابن الرَّ ، (4)"ويبدو أهنا يا ابن الرَّ

ومتداولةمشهورة يف كالم العامة مع التحريف المشار ، والعامة أسقطت األلف

 إليه يف األصل. 

ْنِديق: قال يف القاموس، فالن َزْنِديق: ويقولون".ْنِديقزَ  -3 هوالقائُل ، الز 

ة أوالَقائل بالنُّوِروالظُّْلَمة أومن ُيْبطُِن ، أوَمْن ال ُيؤِمُن باآلخرة وبالربُّوبِيَّة، بالثَّنويَّ

ة تقول، (5)".الُكْفَروُيْظِهُراإليمانَ  له يف وال تستعم، وَصوابه الكسر، َزْنِديْق "والَعامَّ

ِح مبلًغا كبيًرا. على "وكذلك تطلقه(6)"معناه بل ُتريُد به البخيل البالغ يف الشُّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|262)درويش(

: دروش: وذكر أن، عجمة الكلمة: وأكد الوسيط ، )دروش(290|1، المعجم الوسيط -)2( 

  فارسي.: والدرويش ، عمل الدراويش دخيلةعمل 

  (3)- المقتضب ، ص280 ، رقم 499، وانظر: القاموس المحيط، ص 643)رفض(

  (4)- المقتضب ، ص 280، رقم 499)تعليق المحققين( 

  (5)- المقتضب، ص 368، وانظر: القاموس المحيط ، ص891)زندق(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 4|49)َزْنِديْق(
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ويظهر اإليمان فإن ذلك داللة على ، ومن يضمر الُكفر ويخفيه، الخبيث اللعين

 (1)"وهذا منتهى الِخداع والغش.، خبثه

متمرد   كل َعات  : الشيطانُ : قال يف الزاهر، فالن شيطان: يقولونَشيَطان." -4

فالن : قولهم"و، ويطلُق على القبيِح يف كل أحواله، (2) ".من جن  وإنس  ودابة  

وَتَشْيَطن "(3)"ويقول الرجل للرجل إذا استقبحه يا وجه الشيطان.: شيطان

ُجُل وَشيَطنَ  ه ، إذا صاركالشيطان وَفَعَل فِْعَلهُ : الرَّ والشيء إذا ُاْسُتْقبَِح ُشبِّ

ياطين فيقال ْيطان ال ُيرى، نَّه َشْيَطانكأ: بالشَّ ولكنه ُيْسَتْشَعرأنه أقبح ما ، والشَّ

وهذه الداللة السلبية التي (4)"ولوُرئي َلُرئي يف أقبح صورٍة.، يكون من األشياء

َياطِينْ " : ويف العاميَّة، دار حولها نص البكري إذا كاَن ذا : فالن َشيَطاْن من الشَّ

ِف يف األمور قدرةوله ، مكٍرواحتيال وإغواء للنَّاسِ  ِص ، على حسِن التََّصرُّ والتََّخلُّ

ومن شواهد الصفة (5)"وهي عندهم مثاُل للُقبِح.، من الَمَصاِعب بمهارٍة فائقةٍ 

 (6): السلبية قول عمر بن ابي ربيعة 

                                                

ْندقة( ْنديق(و)الزَّ   (1)- معجم فصيح العامة، ص204)الزَّ

والنص يف المقتضب مختلف 269|1الزاهر: انظر، 1005رقم، 428ص، المقتضب -)2( 

  وهذا من سهو المحققين يف التتبع.، عما يف الزاهر

  (3)- الزاهر، 1|269

كلمة الشيطان وراجع الشواهد القرأنية التي وردت فيها ، )شطن(2265|4، لسان العرب -)4( 

  وهي تدور حول داللة القبح .، يف القرآن الكريم 

  (5)- معجم فصيح العامة، ص254)الشيطان(

  (6)- ديوان عمر بن أبي ربيعة ، ص378، والبيت باألغاين 1|100
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نَْتها لي   ْيَطاِن لإلْنَسانِ                     ال َتُلْمني وأنَت َزيَّ  َأْنَت ِمْثُل الشَّ

، حيث تطورت داللة الصفة بالتعميم، اك بعد إيجابي لكلمة شيطانوهن

ْهم النافذ."ويطلق على ، وأصبحت  تدل على الكثير الحركة النشيط ومن (1)"الشَّ

فختمُت جراَحه وَبَرأ منها وقام ": شواهد ذلك قول أسامة بن منقذ يف االعتبار

 (3): ويف قول جرير، (2)"مثُل الشيطان.

 وُكنَّ َيْهوينَني إِْذ كنُت شيطانا       الشيطاَن من َغَزلي  أياَم يدعوَنني

افِي: ُعُتل: يقولونُعُتل." -5 ديِد الَجافِي"ُعُتل: ويقال(4)".للغليِظ الجَّ ، للشَّ

واللئيم ، الَجايف الُخُلق: وقيل، األُكوُل الَمنوع: وقيل، والَفظُّ الغليُظ من الناس

ريبة ديد الخصومة.، الضَّ ، (6)چائ  ەئ  ەئ  چ : ويف التنزيل العزيز، (5)"والشَّ

وغير متداولة يف ، وهي مسموعة شائعة يف الفصحى لكل غليظ الطبع سيء الخلق

 العامية اآلن.

: الُغزُّ : يف القاموس: قال، فالن أخَذه الُغز: يقولون".فالن َأَخَذه الُغزْ  -6

ويقال لمن ، (8)"وًما.لقب يطلق على األتراِك عم : والُغزُّ ، (7)"جنس من التُّرِك.

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 4|266)شيطن(

  (2)- االعتبار، أسامة بن منقذ ، ص 134

  (3)- ديوان جرير، ص 493

  (4)- المقتضب، ص399، رقم 887

  (5)- لسان العرب، 4|2801)عتل(

  (6)-13ك القلم 68

)   (7)- المقتضب، ص 238، رقم 363، وانظر: القاموس المحيط، ص519)َغزَّ

  (8)- معجم فرج، 1|306)الغز(
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آِخْر ِخْدَمْة "وهومن المثل المشهورالشائع يف مصرإلى اآلن، يلقى هناية مآسوية 

وإن خدمتهم وأخلصت لهم ، الرتك الذين كانوا يحكمون مصر: والُغزُّ ، الُغّز َعْلَقةْ 

يضرب لقبح المكافأة على ، وهي كلمة تقال للطرد، فإهنم يكافئونك بالضرب

 وهذا هو المشهوريف العامية.، (1) "حسن العمل.

صاحُب سيدنا ، وهوالوليد بن مصعب، فِْرًعون: ويقولونِفْرَعون."-7

الِم الَباطِشِ ، (2)يه السالم(والِخضر)عليه السالم(موسى)عل فُة بالظَّ ، وترتبط الصِّ

ک   ک  چ  :": منها، وقد ورد ذكره يف القرآن الكريم يف عدة مواضع  ک  ک  

لقُب ُكلِّ َمْن "وهو(4)" چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  چ  ": تعالىوقوله (3) چگ  

: والَفْرَعنَة، الَفَراِعنَة َتَخلََّق بأْخاَلق : أوُكلُّ َعات متمرد وَتَفْرَعنَ ، َمَلَك مِْصرَ 

َهاء. : ُتَضمُّ الفاءوالعين فيقال"وهناك لغات يف فِْرَعوَن حيث ، (5)"الدَّ

هو ": ويقال، لصفة دالة على المتجربِالداهيةِ وا(7)"لغة نادرة."وهي  (6)"ُفْرُعون

: وَفْرُعونْ ، َفْرَعْن واْتَفْرَعنْ " : ويف العامية، (8) "أي َدَهاٍء وَتَكبُّر.، ذو َفْرَعنَةٍ 

                                                

  (1)-األمثال العامية، ص1 مثل رقم 3

  (2)- المقتضب، ص431، رقم1016

  (3)-83 ك يونس 10

  (4)-24 ك طه 20

  (5)- القاموس المحيط، ص 1221)فرعون(

  (6)- المصدر نفسه، ص 1221)فرعون(

  (7)- لسان العرب، 5|3396)فرعن(

  (8)- لسان العرب، 5|3396)فرعن(
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ُمَتَكبِّروظالم : مِْتَفْرَعنْ ": ويقال كذلك، (1) "ويطلق كله على العايت.

ويف اللغة ، إذا َتَكبََّروَتَجبَّرَ : َفْرَعْن الرجْل ": والمالحظ أن العامة تقول(2)"باطش.

 "َفْرُعونْ "و، (3)"فقول العامة صحيح فصيح. ، يعني الفعل َفْرَعَن مايعنيه العامة

ومتوافقة مع الفصيح لغة مبنى ، (4)"للمَتَجبِّر الَعايت."يف العامية المصرية تقال

 ومعنى.

يَّه: ويقولون".َكاِمِليَّه-8
: بعُض أئمةاللغةقال ، وهوصحيح لغوي، َكاِملِ

يَّة
الروافض.: والَكاِملِ جيٍل."و، (5)"َشرُّ وغيرمسموعة يف العامية اآلن.                                                                                           ، (6)"َشرُّ

الِم ويقال لل، (7)".المرتفِع والَعاتِي: والماردُ ، مارد: ويقولون"َماِرد. -9 قوي الظَّ

وأصُله من َمَردِة الجنِّ ، العايت  الشديدُ : المارُد من الرجالِ "و، الطَّاِغي 

الخبيُث المتمرد : والَمريدُ ، والَمريُد من شياطين اإلنِس والجنِ ، والشياطين

ڦ  چ : ويف التنزيل، (8)"وشيطان مارد ومريد واحد. ، الشريرُ  ڤ   ڦ  ڦ          

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 5|49)فرعن(

  (2)- لغةالحياة اليومية، 2|428

  (3)- معجم فصيح العامة، ص320)فرعن(

  (4)-األمثال  العامية، ص 512، مثل رقم3080"يا َفْرُعوْن ِميْن َفْرَعنَك."

  (5)- المقتضب، ص403، رقم907

  (6)- لسان العرب، 5|3930)كمل(

  (7)- المقتضب، ص206، رقم 301

  (8)- لسان العرب، 6|4172)مرد(
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المارُد على "ويطلُق  (2) .چڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ڻ  چ  و(1)".چڦ    

اِغية. ومشهورة ، للشخِص الُمخيِف أوالمرعب: ويف العاميَّة يقال َماِردْ ، (3)"الطَّ

وللصفة جانب إيجابي حين َتدلُّ على الشخِص القوّي ، الشعبية يف الروايات

 (4)"العمالُق الذي يجيُء ويذهُب نشاًطا."البنيِة أو

، وهوالَميُل عن الَحق  : قال المجدي ، فالن ُمْلِحْد : ولونويق".ُمْلِحد -10

، أوَظَلمَ ، تعالى وَأْشَرَك باهلل ، وَجاَدَل ، وَمارى، وَعَدَل ، َماَل : َأْلَحَد : ويقال

وهي مستعملة ، (6)"الظالُم المائُل عن الَحق.: الُمْلِحدُ "و، (5)".أواْحَتَكر الطََّعامَ 

 ر شائعة يف العامية.كما باألصل الفصيح وإن كانت غي

*****     *****    **** 

                                                

  (1)-7 ك الصافات 37

  (2)- 117 م النساء 4

  (3)- المعجم الوسيط، 2\896)مرد(

  (4)- المعجم الوسيط، 2|896)مرد(

  (5)- المقتضب، ص 205، رقم298

  (6)- لسان العرب، 6|4006)لحد(
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 الصفات املستمدة من أصحاب املهن واحلرف.: املجموعة الثانية

وم: يقولونَبْطِريق." - 1 قال يف ، وله أصل يف اللغة، َبْطرِيق من بطارقِة الرُّ

واسم ، آالف   القائُد من الروم تحت يده عشرة: البِْطرِيُق : القاموس

واشتقوا منه (2)"لقائد الروم معرب."وتقال"والصفة غيرعربية(1)".الُمْخَتال

وقد ُتسَمُع ، (3)"َمَشى مِشْيًة فيها َزهووُخيالُء.: قد َتَبْطَرَق ": فقالوا

ميِن تشبيًها بطائِرالبِْطريق وهوِجنس من ُطيور الَماِء ": للقِصيِرالسَّ

ب.وهوكثيريف األْصقاع الَجنوبيَّة ، َسمين، َقِصيُرالِجناَحين فُة (4) "وهو ُمَعرَّ والصِّ

وموافقة لألصل)غيرالعربي(مع ، وُتسَمُع بفتح الباِء)َبْطِريْق(، موجودة يف العاميِّة

 وفيها انتقال وتطورللداللة بالتخصيص. ، تحريف الحركة

ن: ويقولون".َبلَّان -2 امِ ، َبالَّ ي م الَحمَّ اِم ، وُيطلُق على قَّ وَعلى الَحمَّ

دىء َينتِسُب إلى مثله ويقاُل ، (5)"نفِسه. ن للرجلِ : ال يقال"و، للرَّ : بل يقاُل ، َبالَّ

امِي. ن ذكرهما ابن منظور، (6)"َحمَّ  : ويف الحديث": وهناك لغتان يف بَّالَّ

نات أي الت: األصُل : قال ابن األثير، حمامات: ستفتحون بالًدا فيها َبالَّ ، َبالَّ

 بالعامية اآلن . وهي غير مسموعة، (7)"فأبدَل الالَم نوًنا.

                                                

  (1)- المقتضب، ص 362، رقم 741

  (2)- شفاء الغليل ، ص66

  (3)- المعجم الوسيط ، 1|63)تبطرق(

  (4)- المعجم الوسيط، 1|63 )تبطرق(

  (5)- المقتضب،  ص 423، رقم  977

نة(   (6)- معجم تيمور الكير، 2|223-224)بالَّ

  (7)- لسان العرب،  1|353 )بلن ( 
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ْرِع -بالكسر–الت بن : قال يف المجرد، ويقولون تِبنْ َتبَّان." -3 وهوَعِصيَفُة الزَّ

ِدىء ُينَسُب إلى مِثلِه ، (1) ".َبائُِعه: والتَّبَّانُ ، من ُبر  وَنحِوه فُة تشيُرإلى الرَّ ، والصِّ

 ومتوافقة مع األصل الفصيح.، وهي معروفة يف الَعاميِّة 

ي : الَجسُّ : قال بعُض علماء اللغة : َجاُسوْس : ويقولون".وسَجاسُ  -4 لتَقص 

يُس ويف، َجاُسوُس  : وُيَقاُل فيه، والَمسُّ باليدِ ، األخبار ڀ   چ : قوله تعالى وِجس 

ال َتفَحُصواعن : أي، ودُعوا ما َسَتَر اهللُ َتعالى، أي خذواالظواهرَ "، (2) چٺ  

رجل جاسوس معناه يف : قولهم"و، (3)".اعن الَعوَراِت وال َتبَحثو، َبواطَن األُُمورِ 

وعن عورات ، المتجسس الباحث عن أمورالناس: كالم العرب

َفُة فصيحة ومشهورة بالَعاميَّة(4)"الناس.  وترادف عندهم َعِمْيل وخائن.، والصِّ

، فهو َمْجُلوْب ، َجلب للخادِم الذي أتى من بالدِه: ويقولون".َجلب-5

: وَعْبٌد َجليُب ، ما ُجِلَب من َخيٍل أوغيرها: أصُل الَجَلِب و، (5)".وهوصحيح

ومن هنا جاءت (6)"ذكوُراإلبِل التي ُيْحَمُل عليها متاُع القومِ : والَجُلوَبةُ ، َمجلوب

فُة للداللة على الخادم يأتيك من بلدبعيدة الَجَلْب على "ويف العامية يطلق، الصِّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 423، ، رقم 979

  (2)- 12م الحجرات 49 

  (3)- المقتضب ، ص 238، رقم 390

  (4)- الزاهر: 1|473

  (5)- المقتضب ، ص101، رقم 44

  (6)- القاموس المحيط، ص68)جلب(
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ا َجلْب ": ويقال، الغشيم  ويف العامية ، (1)"صله من المماليك الَجَلْب.وأ ، دا لِسَّ

ح أومن بالد الريف: الَجلِْيَبةْ ": المعاصرة ولكِنَّه ، تقال للشخص لوصِفه بأنَّه َفالَّ

 (2)"َيْصَطنُِع انتماَءه للحضِر.

ام  : ويقولون".َحمَّاميْ  -6 ، بغداد...كاَن بها من الحماماِت ُستُّون ألف َحمَّ

اميْ : ام  منها خمسُة أنفاروأقل ما يف ُكل  َحمَّ  ادْ ، وَزبَّاْل ، وَقي مْ ، َحمَّ ، ووقَّ

اءْ  فُة ُمرتبطة بصاحِب المهنِة المتواضعةِ ، (3)".وَسقَّ أنِ ، والصِّ ، أوقليِل الشَّ

امُ "و والصفة كما أوردها البكري غير ، (4)"الحمامات المبنيِّة. واحد: الَحمَّ

 متداولة اآلن يف الَعاميَّة. 

، فالن َدبَّابِيُّ : كما يقولون، فالن َدبََّبنَا من َسرَِقتِه وَنحوه: ويقولونيب ."َدبَّا -7

والصفة تشير إلى الفاسِد يف ُخُلِقه ويسعى بالفساد بين ، (5)"إذا كان غيَر صالح  

(على الحركة يف هدوء، الناس ارِق ويقال، وَيِدلُّ الِفعلُ )َدبَّ : وهذا حاُل السَّ

ام كأنَّه َيِدبُّ : وَرُجل ٌ َدُبوُب وَدْيُبوُب (6)"مشًيا رويًدا. مشى: َدبَّ َدبِيًبا" َنمَّ

: َدبَّ "و، (7)"يجمع بين الرجال والنساء.: َدْيُبوُب : وقيل، بالنمائم بين القومِ 

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|40)جلب( وانظر: األغاين19|138

  (2)- لغة الحياة اليومية ، 1|246

  (3)- المقتضب ، ص 191، رقم 259

  (4)- لسان العرب ، 2|1008)حمم(

  (5)- المقتضب، ص 103، رقم 50

  (6)- المعجم الوسيط، 1|277)دبب(

  (7)- لسان العرب، 2|1315)دبب(
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كناية عن القيام يف الظالم لقضاء الحاجة من النائم مولد لكنه استعمال صحيح 

هباء، هِل المجلسِ فالن َيدبُّ إلى أ : قالوا، موافق للغة ، إذا خيطت جفوُنهم بالصَّ

ومن تراكيب الفعل يف ، وهذه عادة السارق ، (1)"ويسموإليهم ُسُمو حباب الماء.

والذي ال ، الكالم الموصوف بالرداءة: وهي تساوي: َدبُّه كلمتين": لغة العامة

ومن "والفعل مستخدم بداللة الكذب عند العامة(2)"ينطوي مضمونه على قيمة.

والِمَدّبْ عند ، أي مبالغ يف الكذب ال يبالي بذلك، وَدبَّاْب ، المجازفالْن يِدّبْ 

العامة هوالذي يبالغ يف الكذب ثم صاروا يطلقونه على الرجل ال خير 

والصفُة يف العامية اتحدت مع األصل الفصيح يف المعنى والمبنى)صيغة (3)"فيه.

ال(.  المبالغة َفعَّ

: قال المجدي، وسكون الجيم، بضم الدال، ُدْج : ويقولون للَبليدِ ُدج ."-8

جُّ  ة اآلن، (4)".الَبلِيُد الَقليُل الَفْهمِ : والدَّ َدجَّ ": ويقال، وليست من كالم العامَّ

ا وَدِجيًجا وَدَجَجاًنا اجُّ ، َمَشوا َمْشًيا ُرَويًدا فِي تقارِب َخْطو: القوُم َدجًّ الذين : والدَّ

ون على ، والُمَكاِرين واألعوان ونحوهم مع الَحِجيِج من األَُجراءِ  ألهنم َيِدجُّ

اجُّ وليسوا بالَحاجِّ وهم الذين يكونون مع الَحاجِّ مثل : ويقاُل ، األرضِ  هؤالء الدَّ

الين والَخَدم وما أشبههم. والمعنى الذي ذكره الَبكري لم ، (5)"األَُجراِء والَجمَّ

                                                

  (1)- شفاء الغليل ، ص 125

  (2)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص103)كلم(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|239)دّب(

  (4)- المقتضب، ص 144، رقم 163

  (5)- لسان العرب، 2|1328)دجج(
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صفة يف األصل الفصيح إلى من وتشير ال، وغير شائع عند أْهِل مصرَ ، أقف عليه

، ومن َثمَّ وصفه بالبليد أو القليل الفهم من تبعات عمله، يمتهن األعمال الدنيئة

 ولعل هذا المعنى هو ما قصده البكري يف نصه.

ال: يقولونَدجَّال." -9 ي دجااًل ألنه َيُعم : قال يف القاموس، فالن َدجَّ وُسم 

أومن ، َنَواِحي األرض َسيًرا وَقَطعَ  ، وجامع، وأحرَق ، َكَذَب : أومن َدَجَل ، األرَض 

َل َتدِجياًل  َهب لتمويِهه بالَباطِل: َدجَّ الِ (1)".َغطَّى وَطَلى بالذَّ جَّ  : وأصُل الدَّ

اُب " وُه الَكذَّ ال من أبنية المبالغة، الُممِّ وكل ، أي َيْكُثُر منه الَكِذُب والتَّلبيُس ، وَفعَّ

اُل  اٍب فهو َدجَّ فة مستخدمة ، (2)"ذلك ألنه َيسرُتالَحقَّ بكذبِه.وسمي ب، َكذَّ والصِّ

اْل "يف العاميَّة بصيغتها الفصيحة  اْب َفِصيحة.: والّدجَّ  (3)"الَكذَّ

ّس : ويقولون" :الد ِسيس -10 ، الُخْفَية: يريدون، عملنا الشيء بالدَّ

سُّ : قال يف القاموس، وهوصحيح سيِس.: الدَّ  ،(4)"دفن الشيء تحت الشيء كالدَّ

س  س وَيَتَجسَّ يَء أوَيَتَعسَّ والصفة متداولة يف العامية بمعنى َمْن َيْخِفي الشَّ

ِسْيُس "و، َدِسيسْة وهي موافقة للفصيح: أخباَرالناس وأحياًنا يقاُل  ه : الدَّ َمْن َتُدسُّ

 ": والفعُل (5)"ليأتيك باألخبار.
ّ

، والعامة تستعمله مجاًزا للسرِّ  ، َدسَّ َعَربِي

                                                

، والزاهر، )دجل(998القاموس ص : وانظر862رقم  ، 394ص، المقتضب -)1( 

ال493|1 جَّ ه(: من َدَجَل : )والدَّ   إذا َلبََّس وَموَّ

  (2)- لسان العرب، 2|1330)دجل(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|244)دجل(

  (4)- المقتضب، ص242، رقم 402، وانظر: القاموس: ص545)دسس(

  (5)- القاموس المحيط،  ص 545)دسس( 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ْس.عمله يف: ويقال ُيْخفي : َدسَّ َيِدسُّ "و، والفعل متداول عندهم(1)" الدَّ

 وموافق للفصيح. (2)"شيئا.

ل: ويقولونَدلَّال."-11 ُل : قال يف القاموس، َدالَّ ادِ  –َدالَّ الجامع بين –َكّشدَّ

وشائعة متداولة على ، والصفة تشيرللمهن المرتبطة بالبسطاء(3)".البيعين

الَّ ": صورهتا الفصيحة لِع يف األسواق والدَّ ْل عند العامة الذي ينادي على السِّ

ْمَسار، ويتوسط بيعها لةْ ، أي السِّ الَّ التي تحمُل األمتعَة وتطوُف هبا على : والدَّ

ة يف (4)"وتستعمل كذلك بمعنى الخاطبة للتزويج.، البيوت لبيعها والصفة ُمْسَتِقرَّ

 العاميَّة لغًة واستعمااًل استقرارها يف الفصيح. 

وأقل ما ، بغداد كان بها من الحماماِت ُستون ألَف حمام  : ويقولونَزبَّال." -12

امي : يف كل حمام منها خمسة أنفار اء، ووّقاد، وَزبَّال، وَقي م، َحمَّ ، (5)".وَسقَّ

بَّاُل  فُة مستعملة يف العاميَّة بصورهتا يف ، (6)َمْن يجمع القمامة : والزَّ والصِّ

بَّ ": ويقال، الفصحى وتستخدم يف ، (7)"من يجمع السرجين للحمامات.: اْل الزَّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|265)َدّس(

  (2)- لغة الحياة اليومية ، 1|290

  (3)- المقتضب، ص 395، رقم865، وانظر: القاموس المحيط، ص1000)دلل(

اّللة، )دالل(284|3، معجم تيمور الكبير -)4(  للتي تحمل : وذكر تيمورأن هناك مهنة الدَّ

  )داللة(284|3، األمتعة وتطوف بها على البيوت لبيعها

  (5)- المقتضب، ص190، رقم 259

  (6)- المعجم الوسيط، 1|402)زبل(  

  (7)- معجم تيمور الكبير، 4|12)زبل(
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م  ": ويف األمثال العامية، مجال الذَّ
ْ

بَّاْل ، َزبَّاْل  َمْكِفي ُسْلَطاْن َمْخِفي هو : والزَّ

وِر. القمامة : وِزَبالْة على الحقيقة" (1)"الَكنَّاُس الذي يحمُل القماماِت من الدُّ

 (2)"به الدوُن الحقيُر. ويقصد، لفُظ ِسباٍب : ومجاًزا ، العفنة

، بغداد... كان بها من الحماماِت ستون ألَف حمام  : يقولون".س قَّاء -13

ام  منها خمسةُ  امي : أنفار   وأَقلُّ َما يف ُكل  َحمَّ اء.، َحمَّ اد وَسقَّ ، (3)"وَقي م وّزبَّال ووقَّ

اءُ  قَّ دلُّ على وت، وهي من مهن الخدم قديًما، من يحمل الماءعلى ظهره: والسَّ

والعامة ، وغيرموجودةاآلن يف العامية النقراض المهنة، الفقروسوء الحال

ا.: ينطقوهنا بالقصر  َسقَّ

اف وَصيرفِيّ : ويقولونَصرَيِفيْ ."-14 وكالهما صحيح وارد يف كتب ، َصرَّ

اُف الدراهم: يقال، اللغة ْيَريفّْ، الذي يخرُج حسنها من رديئها: َصرَّ الُمْحتاُل : والصَّ

ف يف األمورِ : رجٌل َصْيَرُف "و، (4)". األموريف ُب وكذلك الُمحَتاُل ، ُمَتَصرِّ الُمَتَقلِّ

 صحيح.، يف أمورهِ 
ُّ

ْيَرفِي ْيَرُف والصَّ اُف والصَّ رَّ ، وغير شائعة اآلن، (5)"والصَّ

 بمعنى يحسن تصريف األمور بالحيل. ، سلكاوي: ويقابلها قول العامة

                                                

  (1)- األمثال العامية ، ص 230، رقم 1337

  (2)- لغة الحياة اليومية ، 1|317

  (3)- المقتضب، ص191-190

  (4)- المقتضب، ص 345، رقم 685

  (5)- لسان العرب، 4|2435)صرف(
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يكون ، الذي ُيضرُب به: الطَّْبُل : قال يف القاموس ،َطْبل: يقولون: َطبَّال -15

ة (1)"َطبَّال: وصاحبه أْطَبال وُطبول: جمعه، وذا وجهين، ذاوجه   وتطلق يف العاميَّ

عن الشخص يكون منظره الخارجي ضخًما "ويكنى به، على الرجل األجوف

ويكنى ، ءوقد ُيراُد به الجاهُل الذي الينتج عنه شي، وهو فارغ من داخله كالطَّبل

عي يف آٍن  ، به كذلك عن الخامِل البليِد من الناس َزيِّ ": ويف أمثالهم، (2)"والُمدَّ

ْبْل ُصوْت َعالِي ِوُجوْف َخالي ِق بَما ال َطائَل تحته، الطَّ ، يضرُب للثرثار الُمَتَشدِّ

ْبْل َمنُْفو": ويقال، وقد ُيراُد به الفقيُر الَخاوي الكثيُرالَكالمِ  ، خ على الفارغْ َزيِّ الطَّ

م للنَّاِس على ال شيء." ومن شواهد المعنى ،  (3)"ُيضَرُب  للمتعاظِم الُمَتَجهِّ

 (4): قول ناصرالدين بن النقيب

َعايأأأأأأأأا    وهو من ِحْلَيِة الوزارةِ ُعْطأأأأأأأُل           َأْبكٌم َقلَّدوه أمَر الرَّ

  الدست حين يجلس َسْطُل وهويف           فهو بالبوِق يف الوزارةِ َطبل 

هوالذي يحمُل األحماَل : الَعتَّاُل : قال يف الزاهر، َعتَّال: يقولون".َعتَّال -16

اُل الذي يحمُل مع آخرعلى خشبٍة على : الَعتَّاُل "و، (5)"الث َقال. الَحمَّ

                                                

  (1)- المقتضب،  ص399، رقم 885 

، فصيح العامةومعجم ، 314ص، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية  : انظر -)2( 

  )طبل(275ص

  (3)- األمثال العامية، ص250، رقم 1460-1459

  (4)- الوايف بالوفيات، 12|33، وانظر: الغيث المنسجم يف شرح المية العجم للصفدي2|207

  (5)- المقتضب، ص399، رقم 887
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َمْن : الَعتَّاْل يف كالم العامة"وترتبط الصفة بالضعيف المهان و، (1)"كتفيهما.

اد: ويف اللغة، األثقاَل للمسافرين والتجار بأجرته يحمُل  اُل  : َعتَّاٌل َكَشدَّ الَحمَّ

اْل "ويف الواقع اليومي ،  (2)"وهو استخدام فصيح.، باألجرة الشخُص الذي : الَعتَّ

اُل يف مصر يسمى"و، (3)"يقوُم برفِع األحماِل. ، (4)"َعتَّاْل أو َشيَّاْل.: الَحمَّ

ال : ولذلك يقال، قوي البنيةوالغالب عليه أن يكون  ومشهورة متداوله ، (5)َحمَّ

 يف العامي بداللة الفصيح.

: َعسَّ : وقال يف القاموس، َعّسْ على الشيء وَجاَبه: ويقولون".َعاس-17

يبَةِ  من يْحرُس الناَس ويكشُف أهَل "والعاُس  ، (6)"َطاَف بالليِل على أهِل الر 

ْيَبة اُس وَعَسَسةٌ و، رجٌل َعاسُّ : ويقال، الرِّ والعاسُّ يقع على الواحد ، الجمع ُعسَّ

خص الذي يتلصُص أخباَرالنَّاِس تشبيها ، (7)"والجمع. والصفة تدل على الشَّ

ئُب الكثيُر الحركِة الطالب للصيِد لياًل.، بالَعُسوِس أوالَعِسيس ، (8)"وهو الذِّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 4|383)عتل(

  (2)- انظر: معجم فصيح العامة، ص287)َعتَّال(

  (3)- لغة الحياة اليومية، 2|398

  (4)- العادات والتقاليد المصرية، يوركهارت، ص176

  (5)- انظر:  المقتضب، ص399)تعليق المحققين(

)   (6)- المقتضب، ص245، رقم 414، وانظر: القاموس المحيط، ص 558)عسَّ

  (7)- لسان العرب، 5|2941)عسس(

  (8)- لسان العرب، 5\2941)عسس(
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ة َعَسْس لمن والمشهوُر يف الَعاميَّ ، (1)"للرجل قليل الخير.: َعُسوُس "ويقال

أي اسأل : ِعْس عليه: يف الريف يقولون"ويذهب هبا آلخرين و، يسرتُق األسرار

 (2)"أي عن المتهم يف شيء.، عنه خفية 

-ألن الَعَزَب ، وله مناسبة، َعَزب: لبعض الحرس ليال: يقولون".َعَزب -18

وال ، َة لهوَمْن الزوج، كذلك وال يحرس غالًبا إال من كان، َمْن ال أهَل له -لغة

ب، وهي َعْزَبٌة وَعَزُب ، َأْعَزب جمعه أعزاب": يقال  ورجل(3)"ترك النكاح: وَتَعزَّ

وابن ، (6)وابن درستويه، (5)وابن قتيبة، (4)َأْعَزب رفضه أبو حاتم السجستاين

وخطَّأ أعزب من  غيرمصنفي كتب لحن العامة ابن ، (8)والصفدي، (7)الجوزي

يف -ص-أْعَزب ورد يف حديث الرسول: ولهموق، (10)والمطرزي، (9)األثير

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة "-ص–وهو قوله ، صحيح مسلم 

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص558)عسس(

)   (2)- معجم تيمور الكبير، 4|410)َعسَّ

  (3)- المقتضب، ص113، رقم 82

  (4)- تخطئة أبي حاتم يف المصباح، ص 407)عزب(

  (5)- أدب الكاتب، ص 372

  (6)- تصحيح الفصيح، ص 505

  (7)- تقويم اللسان، ص137

  (8)- تصحيح التصحيف، ص116

  (9)-  النهاية يف غريب الحديث واألثر، 3|228

  (10)- المغرب، ص 313-314)عزب( 
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والتي تليها على أضوأ كوكب دري يف السماء لكل امريء منهم ، القمرليلة البدر

 ، (1) "وما يف الجنَّة أْعَزب.، زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم 

والمشهوريف اللغة َعَزب ، أن َأْعَزب باأللف لغة"رح الحديثويرى النووي يف ش

أعزب ": ونص على تلك اللغة ابن حجرالعسقالين يف قوله، (2)"بغير ألف.

والمشهورفيه َعِزب بفتح العين وكسرالزاي ، بالمهملة والزاي أي غيرمتزوج

، العازب: األْعَزُب من الرجال": ويف المعجم الوسيط(3)"األول لغة قليلة.

، وهكذا نالحظ أن أعزب لغة يف َعَزب (4) "َعَزٌب.: واألجود، وهواستعمال قليل

وهذا يعني أن استعمال العامة يف أعزب يلتقي ووجه من وجوه االستعمال  

وعازب للرجل وقد ، َعَزَبة للمرأة الزوج لها"والمشهورعندهم اآلن، اللغوي

: ويف اللغة، َزَبْه لمن ال زوج لهاامرأة عَ  : قول العامة"و (5) "يقال للمراة عازبة.

وتعني ما يعنيه العامة...وقول العامة صحيح بمعناه مع بعض ، الَعَزَبة بالتحريك 

واإلضافة التي تستحق االنتباه هنا داللة العازب على ، (6)"االختالف يف النطق.

                                                

، وتفسير ابن كثير، 247-230|2والحديث يف مسند أحمد، 2178|4، صحيح مسلم -)1( 

4|279 )1( 

  (2)- شرح النووي على صحيح مسلم، 17|171

  (3)- فتح الباري، 1|535

  (4)- المعجم الوسيط 2|619-620)عزب(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 4|404)عزب(

  (6)- انظر: معجم فصيح العامة، ص292)عْزبة(
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ا وهي داللةجديدة  انفرد هب، تشبيها له بالعزب الذي ال أهل له، من يحرس ليال

 وتستحق اإلضافة للمعجم العربي.، البكري

ام: يقولونَعكَّام."-19 ه : َعَكَم الَمَتاَع َيعكُِمه: قال يف مختصرالصحاح، َعكَّ َشدَّ

، (1)".جمعها ُعُكوم، الَكاِرةُ : والِعْكمُ  ، ماُيْعَكم به-بالكسر–والِعْكمُ ، بثوب  

امُ "و اِشين الذين ُيسافرون مع َرْكب ال: الَعكَّ وهو فصيح من ، َمْحَمل وغيرهللَفرَّ

َعَكَمه : وقد يستعمل مجاًزا يف الشتم، أي وضعه يف الِعْكمِ ، َعَكَم الَمَتاع

يءَ ، بمعنى َرَدَعه وتوسعوا ، وأصله من وضعه يف ِعْكِمهِ ، أي َحاَزه: وَعَكَم الشَّ

أي ، وفالن َعاكِْم رسن الجمل يف إيده، حتى أطلقوه على إمساك الشيء ونحوه

وتأيت ، (2)"إذا كان ذا ماٍل وعقاٍر.: وفالن َعاكِْم ، إمساكا جيدا قويايمسكه 

: يقال، الصفة يف العامية للداللة على المرتشي أوالفاسد من البشر

َمه)عامية(أعطاه رشوة أوهدية ليضمن سكوته أويأمن جانبه أوليقضي " َعكَّ

َسْكُتْه وأْحَكمُت َأمْ : َعَكْمُتهْ ": والشائع  يف الواقع اللغوي، (3)"مصلحة له.

َمني، قبضتي عليه فال يستطيع فكاًكا والصفة  (4)أعطاين أمواال كثيرة. : وَعكَّ

 بمعنى الُمسَتلِب لحقوق الناس موافقة لالستعمال الفصيح.

                                                

  (1)- المقتضب، ص 415، رقم195، وانظر: القاموس المحيط، ص1139-1140)عكم(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 4|428)عكم(

  (3)- معجم فرج، 1|295)عكمه(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|406
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واِب ".َعلَّاف-20 ف: ويقولون لبائِع أكِل الدَّ  -الَعَلُف : قال يف القاموس، َعالَّ

ف: وَبائُِعه، َمْعَلف: وموضعه، الفجمعه ُعُلوفه وعِ ، معروف -محركة ، (1)".َعالَّ

فُة على الذليِل الوضيِع من نسبِه أو مهنتِه ، وهي فصيحة صحيحة، وتدل الصِّ

َم الَعَلَف للماشية: ونقول وهواستخدام فصيح للفعل ولذلك ، َعَلَف بمعنى َقدَّ

، (5)والحريري، (4)وابن درستويه، (3)وابن قتيبة ، (2)َخطأ ابن السكيت

، والصواب عندهم َعَلْفُتها، َأْعَلْفُت الدابة: قولهم(7)والصفدي، (6)والزمخشري

، (9)وابن السيدالبطليوسي(8)وَأْعَلْفُت الدابة لغة ذكرهاالزجاج

 وابن(12)وابن القطاع، (11)والسرقسطي، (10)وأبوجعفراللبلي

                                                

  (1)- المقتضب، ص348، رقم 700، وانظر: القاموس المحيط ص839)علف( 

  (2)- اصالح المنطق، ص227 

  (3)- أدب الكاتب، ص 373

  (4)- تصحيح الفصيح، ص71

  (5)- درة الغواص، ص90، وانظر: تهذيب الخواص ص 153

  (6)- شرح الفصيح للزمخشري، 1|86

  (7)- تصحيح التصحيف، ص 115

  (8)- فعلت وأفعلت للزجاج، ص30-29

  (9)- االقتضاب ، 2|177

  (10)- أفعال ابن القوطية ، ص 15

  (11)- األفعال للسرقسطي، 1\198

  (12)- األفعال البن القطاع، 2|329
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، (4)والمعجم الوسيط، (3)والفيومي، (2)والمطرزي، (1)هشام اللخمي 

، ذا تؤكدالمصادر قبول الجذروتداوله على المستوى الفصيح والعاميوهك

للكثير : ِعْلٌف ": ومن ذلك، وتأيت االشتقاقات متوافقة مع االستخدام العامي

 وهي مسموعة بالبنية والداللة نفسها يف العامية.، (5)"األكل.

بعُض قال ، وهوصحيح لغوي، َفاِعل: ويقولون لَِصانِع البِنَاءِ ".َفاِعل -21

اِل الط ين والَحْفرِ  -ُمحركة-الَفَعَلُة : أئمِة أهل اللغة ، صفٌة غالبٌة على ُعمَّ

صفٌة َغالِبٌة على َعَمَلة الطِّين والَحْفر : َفَعَلةُ "والَفاِعُل وجمعه، (6)".وَنحِوه

، (8)"عامِل الِبنَاءِ "والَفاِعْل يف العاميَّة مرتبط بــ، (7)"ونحوهما ألهنم َيْفَعُلون

اَقِة و عبِة أوالشَّ َفاِعْل ": ويقاُل له ، َتِدلُّ على من يقوُم باألعماِل الصَّ

مِل  اقِة مثل نقِل الرَّ أوَفَواْعلي)عامية(ِصَفٌة للعامِل الذي يقوُم باألعماِل الشَّ

لِط أوالطُّوِب إلى األدواِر الُمختلفِة للَمبانِي أثناَء إنشاِئها...أوغيِر ذلك من  أوالزَّ

                                                

  (1)- شرح الفصيح البن هشام اللخمي، ص66

  (2)- المغرب، ص325)علف(

  (3)- المصباح المنير، ص 425)علف(

  (4)- المعجم الوسيط، 2|644)علف(

  (5)- لسان العرب، 5|3070)علف(

  (6)- المقتضب، ص401، رقم899

  (7)- لسان العرب، 5|3439)فعل(

  (8)- معجم تيمور الكبير، 5|28
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يقول  ، وترتبُط الصفُة بالمصريين ، (1) "التي تحتاُج إلى مجهوٍد.األعماِل 

ة ، (2)"عندأهل مصرأجير البناء.: والَفاِعْل ": الخفاجي واستخداَم الصفِة يف العاميَّ

ة اسُم من يعمُل عند ُمَعلِّمي "هو ذاُته يف األصِل الفصيِح  والَفاِعْل يف كالم العامَّ

وعلى ذلك ، والكالم ذاته يف معاجم اللغة ، اَءأوالطينَ البناِء فينقُل الحجارَة أوالم

  (3)"فكالم العامة صحيح فصيح.

والِفِقّي معروف عند أهل مصر أنه ُمَعل م ، فِِقيّ : ويقولونِفِقي ." -22

ة، (4)".األطفال هواآلن يطلق على التَّالي "و ، وهوالَفِقيهُ ، فِِقي": وتقول العامَّ

 "العالم بعلم الدين لَشَرفِه.: الَفِقيهِ "وأصُل (5)"ِم الُكتَّاِب.وعلى ُمَعلِّ ، لكتاِب اهلل

ذِل الذي َيْطلُب ، والصفة أصاهبا انحطاط داللي ، (6) فأصبحت تدل على الرَّ

ْرَبْة على ": الرزَق بإلحاٍح ... ومن أمثال العامة يف ذلك  ُيخنْق الطُّ
ْ

فِِقي

 (7)"َرِغيْف.

                                                

  (1)- معجم فرج، 1\311

  (2)- شفاء الغليل، ص202

  (3)- معجم فصيح العامة، ص 315

  (4)- المقتضب ، ص 375، رقم 805

  (5)- معجم تيمور الكبير، 5|68)فقي(

  (6)- انظر: القاموس المحيط، ص 1250)فقه(

  (7)- معجم تيمورالكبير، 5|68)فقي(
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اعَفلَّاح." -23 رَّ ح: ويقولون للزَّ ُح : قال يف القاموس، َفالَّ اُث : الَفالَّ ، الحرَّ

ار اع.، واألكَّ رَّ اُر وإنما قيل له: الفالح"و، (1)"وهو الزَّ ح: األكَّ ألنه َيْفَلُح ، فالَّ

ها ح، األرَض أي َيُشقُّ وتدل الصفة الرتاثية على (2)"الُمَكاِري.: والَفالَّ

ومن شواهد المعنى قول  ،الفقيرالكادح يرضى   بأقبح األعمال يف سبيل العيش

 : عمرو بن أحمر الباهلي

يَت به   ُح َيُسوُق لها ِحمارا         لها ِرْطُل َتكِيُل الزَّ  (3)وَفالَّ

، وشرور، ولبعض المهن مساوىء"، والصفة بداللتها السلبية مشهورة متداولة

: ويقال(4)"التكن فالًحا.: ومن نصائح المصريين القدماء يف ذلك، وهوان شأن

 : ومن أمثال العامة يف ذلك، (5)"للفالح فِلْح ويستعملوهنا بمعنى الفالحين."

ْح بِْزَياْرُتْه ِوْحَماْرُتهْ " يضرُب فيمن ال يفي حباؤه بما ُيحِدُثه من ، ُيُغوْرالَفالَّ

رِر. اذِج  وتشيع الصفة يف الواقع، (6)"الضَّ ولمن ، اليومي للشخِص البسيِط السَّ

ولهاجانب  ، ومستعملة عند العامة كما يف األصل، (7)حديَث الُيجيُد اللبَس أوال

                                                

  (1)- المقتضب، ص 164، رقم 210

  (2)- لسان العرب، 5|3459)فلح(

مطبوعات مجمع اللغة ، د حسين عطوان، جمعه وحققه، شعر عمرو بن أحمد الباهلي -)3( 

  75ص ، بدون تاريخ، العربية بدمشق

  (4)- الحكم واألمثال والنصائح عند المصريين القدماء، ص 104

  (5)- معجم تيمور الكبير، 5|70)فِْلح(

  (6)- األمثال العامية ، ص 524، مثل رقم 3164

  (7)- انظر: لغة الحياةاليومية، 2|433
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إيجابي متداول ومعروف لمن يوصف باألصالة والمحافظة على المباديء 

 واألخالق الطيبة.

القاف الَعْبُد -بكسر–الِقنُّ : قال يف مختصرالصحاح، قِن: ويقولون".ِقن-24

والذي ُولَِد عندك وال تستطيع أ ، َعْبٌد ُملَِك هو وأبواهُ : والِقنُّ ، (1)"الِمْلك.

 وغير شائعة يف العامية المصرية اآلن.، (2)"إخراجه عنك .

وليس يف اللغِة ، النَّصُب على النَّاسِ : يريدون به، ُقوفِيّ : ويقولون".ُقوِفي  -25

اُب الذي يسلُب الناَس أشياَءهم: والُقويفُّ(3)".ما ُيناِسبه وهو من النسب ، النّصَّ

َقَبةُ : الُقوُف "و، إلى الُقوِف  أخذته بُِقوِف َرَقَبتِه : ويقال، ُخذ بقوِف َقَفاه: ويقال، الرَّ

والداللة مرتبطة بالمكان الذي ، (4)"يأخذ برقبته فيعصرها.: وقيل، أي أخذته ُكلَّه

، وداللة النصب من هنا، وتنفيذ العقاب ، وموضُع الجذب، يؤخذ منه الشخص

ُف فيه هذا المع  مالي": يقول ابن منظور، نىوالفعل َيَتَقوَّ
َّ

ُف َعَلي أي ، فالن َيَتَقوَّ

 فيه
َّ

َفنِي يف المجلس، َيْحُجُزعلي  يف كالمي.، وهو َيَتَقوَّ
َّ

وغير ، (5)"أي يأخُذ علي

 شائعة يف العامية المصرية اآلن.

                                                

  (1)- المقتضب، ص431، رقم1019، وانظر: الزاهر: 1|260

  (2)- القاموس المحيط، ص 1225)قنن(

، وسأوضح ذلك من وكالم البكري هنا تأباه اللغة، 715رقم ، 352ص ، المقتضب -)3(

  .المصادر

  (4)- لسان العرب، 5|3776)قوف(

  (5)- لسان العرب، 5|3776)قوف(
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اِرُق : اللَّصُّ : قال يف القاموس، لِّصْ : للسارق: ويقولون".ِلص -26 ، السَّ

وأوضح صاحب القاموس ، (1)".وإطباقِه وإغالِق الَباِب ،  ستر  وهوفِْعُل شيء يف

 : وتقول العامة، (2)أي يجوزفيه الضم والفتح والكسر، أنَّ اللَِّص يثلث

اْص " اْق . : ومثله، الذي يتكلم يف الناس ويغتاهبم : اللصَّ ومن شواهد ، (3)"َلقَّ

 (4): المعنى 

ئب إِْذ َيُعسُّ           إِْن َيأتِني لِصٌّ َفإن ي لِصٌّ   َأْطَلُس ِمْثُل الذ 

والكلمة مستخدمة ، (5)"ُخْذ اللِّصْ َقْبل أْن يأخذْك.": ويف أمثال المصريين

 : وتستخدم العامة مرادفها المشهور، كماباألصل الفصيح
ْ

وهو من ، َحَرامي

 ، والتقف داللة اللص أوالحرامي عند السرقة المادية، النسب إلى الحرام

 ك للسرقة المعنوية.وتتجاوزذل

اْس : ويقولونَمكَّاس."-27 : قالوا، وله أصل يف كتب اللغة صحيح، َمكَّ

َلِع يف أسواِق ، النَّْقُص والظُّلمُ : الَمْكُس  ودراهٌم كانت ُتؤخذ من بائِعي الس 

دَقةِ ، الجاهليةِ  ُق بعد فراِغه من الصَّ ال : -ص-قال، أودراهٌم كان يأخذها الُمَتَصد 

، والصفة مرتبطة بالظالم الذي يأكل أموال الناس(6)"َمْكس  الجنَّة يدخُل صاحُب 

                                                

  (1)- المقتضب، ص274، رقم491، وانظر: القاموس المحيط، ص630)لصص(

  (2)- انظر: القاموس المحيط، ص 630)لصص( ، والمعجم الوسيط، 2|858)لصص(

  (3)-  انظر: معجم تيمور الكبير، 5|285)لص(

  (4)- لسان العرب، 5|285)لصص(

  (5)- العادات والتقاليد المصرية، ص 87

  (6)- المقتضب ص 249، رقم 431، وانظر: القاموس المحيط، ص575)مكس(
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طلب : وَماَكَسه، َقّدَرها وَجَباها: ومكس الضريبة، َنَقَص الثمن: َمَكَس يف البيع "و

ار.: والَماكُِس ، منه أن ينقص الثمن من يأخذ "وهو (1)"َمْن يأخذ الَمْكَس من التُّجَّ

 ليست من كالم العامة اآلن.والصفة (2)"حقوق الناس بكرٍه.

، الفتنةُ : معناه: قال بعُض أئمِة اللغةِ ، النَّاس يف َهَرج  : يقولون".ُمَهرِّج-28

وتستخدم الصفة (3)".َتَرَكه مفتوًحا : وَهَرَج الباَب َيْهُرُجه، والقتُل ، واالختالُط 

َيْهِرُجون أي وَهَرَج النَّاُس ، االختالط: الَهْرُج "وهومن، لمن يخلط الجدَّ بالهزلِ 

ُجُل ، كثرُة الَكِذِب وكثرُة النَّومِ : والَهْرُج ، اختلطوا َأَخَذه الُبْهُرمن : وَهَرَج الرَّ

أوَمشٍي  اُج ، َحرٍّ  (4)"إذا كان كثيرالجري. ، وَفرٌس َيْهِرُج ومِهَرُج وهرَّ

ْج(يف العامية المعاصرة يعني المزاح بقول أوغيره وكل عمل ، والفعل)يَهرِّ

ج يف االستخدام العامي مرتبطة(5)"، يسمونه هتريًجا الجديفتقر إلى  بَمْن "والُمَهرِّ

ج الَهْرَج والَمْرَج  وَمْن ُيْضِحك القوَم بحركاتِه  ، ويذيع األباطيل الُمَزيََّفة، ُيَروِّ

َدة.، وكلماتِه وهيئتِه لمن عمله إْضَحاك "ومتداولة يف العامية، (6)"مولَّ

ْج ، (7)"الناس. َج ، والكذب، واالختالط، (فيه داللة الحركةوالفعل )َهرَّ : وَهرَّ

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|916)مكس(

  (2)- لسان العرب، 6|4248)مكس(

  (3)- المقتضب، ص153، والقاموس المحيط، ص 210)َهَرج(

  (4)- لسان العرب، 6|4648)هرج(

  (5)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 203)يهرج(

  (6)- المعجم الوسيط، 2|1020)هرج(

  (7)-المقتضب، ص153، )تعليق المحققين(
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وهذه (2)"يمزح ويثيرالضحك"وكذلك(1)"صاَح وأضَحَك وَزاَط)مولدة("

ج إلسعاد الناس ومتداولة يف العامية بداللة مستمدة من األصل ، أفعال الُمَهرِّ

 الفصيح.

 النَّْتُش : قال يف الزاهر، وهوصحيح لغوي، َنَتش: يقولون".َنتَّاش -29

رِب  َفُل : ُنتَّاُش النَّاسِ "و(3) ".استخراج الشوكة ونحوها، كالضَّ السَّ

ال األشرار."و(4)"والَعيَّاُرون ذَّ والفعل َنَتَش يدل على أخذ الشيء بقوة ، (5)"الرُّ

وَنَتَش ألْهلِه َينْتُِش ، أكل نباَتها: َنَتَش الَجراُد األرَض َنْتشًا" : ويقال ، واحتيال

والفعل يف العامية يحمل داللة  الفعل يف ، (6)"َب لهم واْحَتاَل اْكَتَس : َنْتشًا

صيغة مبالغة من الفعل َنَتَش للداللة على كثيِر الخطِف : َنتَّاْش "و، الفصحي

لِب  الذي يكذُب : والنَّتَّاْش ، يأخذعنوة أويخطف : َنَتْش َينْتِْش ": ويقولون، والسَّ

ويتسم َحديثه بالمبالغة خصوًصا ، أويحكي أشياَءلم تحدث، ويلفُق يف الكالم

والُمَبالِغ الذي " (8)"على اللص الكاذب."ويطلق كذلك، (7)"وتستعمل للذم .

                                                

  (1)-المعجم الوسيط، 2|1020)هرج(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|580

  (3)- المقتضب، ص 265، رقم 471

  (4)- القاموس المحيط، ص 606)نتش(

  (5)- لسان العرب، 6|4336)نتش(

  (6)- لسان العرب، 6|4336)نتش(

  (7)- لغة الحياة اليومية، 2|564

  (8)- المقتضب، ص 265)تعليق المحققين(
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. بِّ ِعي أقوااًل وأفعااًل لم يقم هبا وتستعمل يف السَّ َنَتْش ": ويقول العامة(1)"َيدَّ

ِغيف، إذا أخذه منه أوسلبه إياه: فالن الشيء من يد فالن إذا  :وَنَتْش الولد الرَّ

ومن (2)"والمعنى نفسه يف مصادراللغة .، َقَضَمه بأسنانه أوأخذه بمقدم فمه

، وهوعندهم الكذب، الكثير النتش: والنَّتَّاش، بِيت النَّتَّاْش ما يِْعاَلش": أمثالهم

ث به عنها وعن بنائها.    (3)"والمعنى دارالَكذوب ال تعلو ألنه يكذب فيما ُيَحدِّ

اس :ويقولونَنخَّاس." -30 ُل الَحميرِوالرقيِق : قال أئمة اللغة، َنخَّ ، هودالَّ

ِل ظاهرةٌ  ويمكن يف الثاين أن يكون له ، ألنه ينخسها عند بيعها، والمناسبُة يف األوَّ

ْفُع والطَّردُ : ألن النَّْخَس ، نسبة والصفة تدل ، (4)".ويف بيع الرقيق يقُع ذلك، الدَّ

ي ال يحمي ِعرضه ويبيعه بأبخِس والذ، على من يتاجر بالبشرالسيما المرأة

اًسا ألنه على التشبيه ينخس الجاريَة ويدفعها ، األثمانِ  ويقال لبائِع الرقيق َنخَّ

إذا غرز جنبه : َنَخْس الفالح الثَّور"ويف العاميَّة، باألذى لتعجب المشرتي

ويف اللغة يعني الفعل َنَخَس ما ، أومؤخره بقضيب يف رأسه حديدة حادة لينشط

والصفة تطورت ، (5)"وعلى هذا فقول العامة  صحيح فصيح.، ه العامةيعني

 داللتها بالتخصيص.

                                                
  (1)- لغة الحياة اليومية، 2|563

والمعجم ، )َنَتش(، لسان العرب: ظروان، )نتش(446ص ، معجم فصيح العامة: انظر -)2( 

  الوسيط)نتش(

  (3)- األمثال العامية، ص 143، رقم845

اس: )وقولهم 555|1الزاهر: وانظر، 434رقم، 250ص ، المقتضب -)4(  يدفع : فالن نخَّ

  "ويشتريهم ليدفعهم إلى غيره.، إلى غيره

  (5)- انظر: معجم فصيح العامة، ص448)نخس(
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ومعناه إذا تكلََّم ، وهوصحيح لغوي، فالن َهلَّس: ويقولون".َهلَّاس-31

وتقاُل الصفة لمن (1)".وُيطلُق على َسلِب العقل وعلى الُهَزال، كالًما غيَر منتظم  

َف بَِطي مورُ "وأصله من، شٍ َذَهَب َعْقُله وَتَصرَّ   ، وُهلَِس فالن فهو، الَهْلِس وهوالضُّ

، (2)"َمْسُلوُبه.: وُمْهَتلِس الَعْقلِ ، الُهَزاُل : والتَّْهلِيُس ، َهَزَلهُ : وَهَلَسُه الَمرُض 

س مبالغة يف َهَلَس."واالستخدام الشائع عند العامة  ة(3)"َهالَّ كالم "وتقول العامَّ

الَهلُس من : ويف اللغة، ذي الحقيقة له وال معنىعن الكالم الَهاِزل ال: َهلْس 

، والناس يستعملونه وكأنه َمْهُزول الكالم بضرب من الَمَجاز، الخرافات : الكالم

ْس ": العاميةالمعاصرة يقال ويف، (4)"وعليه فقول العامة صحيح فصيح. َهالَّ

لك صانع الَهْلس أيا وكذ(5) "وبخاصٍة يف الِعالقاِت النسائيِة.، للُمنَْحِرِف أْخالقًيا

 ، ويرمز به يف العامية لكل ماهوسيء، وهو من الَهلْس ، كان نوعه أومرتكبه

أو سلوًكا ، أوعماًل أدبًيا، أوعماًل فنًيا ، سواء كان منتًجا صناعًيا، وقبيح ، وفاسد

بمعنى َفَساد  ، فالن حياته َهلْس "ومسموع يف لغة المصريين ، (6)"اجتماعًيا.

  (7)"بمعنى الفاسد .: ْس والَهالَّ ، وَدنس

*****     *****    **** 

                                                
  (1)- المقتضب، ص 252، رقم 439

  (2)- القاموس المحيط، ص 581)هلس(

  (3)- المعجم الوسيط، 2|1031)هلس(

  (4)- معجم فصيح العامة، ص475

 (5)- لغة الحياة اليومية، 2|583

  (6)- معجم فرج، 1|458)هلس(

  (7)- أصول األلفاظ العامية، 1|197
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

 الصفات السلبية املستمدة من عناصر الطبيعة.: املطلب الثالث
 الصفات املستمدة من )األماكن والكواكب والنجوم واملياه(  : املجموعة األوىل

ْهلِيزُ  :قال يف القاموس، ُكنَّا يف دِْهلِْيز ُفالن: ويقولون".أبناء الدََّهاِلْيز-1 -الد 

ارِ : -بالكسر َهاليز : َجمُعه، ما بيَن الباِب والدَّ هاليزِ ، الدَّ الذين : وأبناُء الدَّ

َكِك ": وكذلك(1)"ُيْلَقُطون. اطُ ، أبنَاُء السِّ قَّ َنا. األََراِذُل السُّ َفُة (2) "وأوالُد الزِّ والصِّ

اِجي يف ِشفَ  ، برتكيبها الذي جاءت به َغيرعربية ، (3)اء الَغليل ذكرَها الَخفَّ

وقداشتقت ، أبناءالشوارع : والشائع، وغيرمستخدمة يف العاميِّة المصريِّة اآلن

أي يخدع ، يدْهلِز، َدْهلِزْ "وعندهم، العربية منها فعاًلواسع االنتشاريف العاميَّة

وهي مأخوذة من ، بالكالم والَحيِل  وتنطق بالسين يف لهجة الصعيد)َدْهلِْس(

ْهلِيز ، وطريق َخِفي يكون يف األماكن الغريبة المداخل والمخارجوه، الدِّ

ويتكلم عن أشياءأخرى ليصل ، ويشبهون َمْن ُيخِفي مقاصَده الحقيقية يف الكالم

ومن (4)"لصفة الخفاء فيه.، إلى هدفه  بطريق غيرمباشربمن يدخل يف الدهليز

: أي، بمعنى مِنْ )أبناءالدهاليز( مركب إضايف : جاء من الدْهليز ينسب إليه فيقال

                                                

  (1)- المقتضب، ص 226، رقم 353

- شفاء الغليل ، الخفاجي، ص44، وانظر: ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب، ص 270-

271(2)  

ل،  ك، وابن َعج  كَّ - ذكر الخفاجي إلى جانب أبناء الدهاليز مجموعة كنايات أخرى كأبناء الس 

  (3)وأبناء ُدْرَزة، انظر: شفاء الغليل،  ص44

  (4)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 127)َدْهِلز(
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وتقبل ، (1)وكلمة ابن من المشرتكات يف كل اللغات السامية ، أبناء من الدهاليز

 الدخول يف مركبات إضافية متنوعة. 

َبَخة ، وهو َصحيح لغوي، َأرض َسَبَخهْ : يقولون".َأرض َسَبَخه -2  –والسَّ

صارفيها : وقد سَبَخْت األرُض ،  أرٌض ذاُت ِمْلح  -محركة ومسكنة

َبَخِة (2)".حِمل إذا كانْت َتعُلوها الُمُلوَحُة والتكاد ُتنبُِت "وَنْعُت األرِض بالسَّ

َجِر. فُة ُتَقاُل يف الَعاميِّة للمرأِة الُتنِجب أوالعاقر(3) "إالبعَض الشَّ ، والصِّ

بَخِة عن المقُطوع ولدها ويحمل ، وترادف  أرض بور، وكثيًراماُيكنى باألرِض السَّ

بِّ الفعل)َسبََّخ( يف : سبخ فالن: ويقولون،  العامية المعاصرة داللة الشتم والسَّ

 (4)أي َسبَّه.: فالًنا

َخرَج ، َبَرَز ُبروزاً : ويف اللغةِ ، فالن َباِرز: يقولون إذااْسَتْثَقلواإنَسانًا".َباِرز-3 

وإذاخرَج اإلنساُن لذلك ، البَِعيِد الواسعِ  ، وهوالفَضاء من األرِض ، إلى الَبَراز

، قيل قد َبرَزوَظهَر بعد الَخفاِء فَكأنَّ هذااإلنسان كان اليظهرمنه الث َقُل ، وِضعالم

فة تطورت ِداللُتها فأخذت تدل على الَمعروِف ، (5)"فظهراآلن ثَِقُله. والصِّ

فة التي   يقصدهاالَبكرّي فهي قريبُة من قولنا، الَمشهِوريف مَجاله االصِّ فالن : أمَّ

                                                

  (1)-انظر: التطورالنحوي للغة العربية، برجشتراسر، ص 208

  (2)- المقتضب ،  ص 179، رقم ، 242

  (3)- لسان العرب،  3|1918) سبخ( 

  (4)- انظر:  المقتضب ، ص 179 ) تعليق المحققين.(

  (5)- المقتضب، ص 223، رقم 343



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ
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وتقاُل ، وهي المسموعة يف العاميِّة المصريَّة اآلن، ُغوب فيهأي ثقيل غيرمر: بَاِرد

م  ولعلها المقصودة يف النص األصلي.، يف مجاِل الهجاء والذَّ

، والباديةُ  البدو: قال يف مختصرالصحاح، ُفالن َبَدِويّ : يقولون".َبَدِوي   -4

: وهي، للبادية والبدويُّ من االنتساِب  ، (1) ".ِخالُف الَحَضرِ : والباداُة والبداوةُ 

فُة ، (2)"ِخالُف الَحاِضرة.: والَباِديةُ ، اسم لألرِض التي الحَضَرفيها" وَترَتبُط الصِّ

َأي َمْن َنزَل الَباِدية ، َمْن َبَدا َجَفا: يف الَحديِث "و، باإلنساِن الَجافِي الَغليظ الطَّبعِ 

يِن وُتْكَره َشَهاَدَة الَبَدِويِّ لِ ، َصار فِيه َجفاُء األَعراِب  َما فِيه مِْن الَجَفاِء يف الدِّ

ْرِع. يِّة بداللة الشخص الذي (3)"والَجَهالِة بِأْحَكاِم الشَّ
فُة ُمَتَداَوَلُة يف الَعامِ والصِّ

 وهي مستعملة بداللة الَفِصيِح مبنى ومعنى.، يفتقد مالمح الحضارة يف أسلوبه

وارد يف ، ُلَغوي، يُح وهو َصح، ُبور: ويقولون لألرِض التي لم ُتزَرعُبور." -5

ُجُل الَفاِسدُ : والُبورُ ، (4)".كتب اللغة وجاء ، (5)"الَهالُِك الذي ال خيَر فيه. الرَّ

 ، (6) چہ  ہ  ہ  چ : الوصف بالبوريف القرآن الكريم يف قوله تعالى

َفُة ُمستعملةيف الَعاميِّة المصريِّة للداللة على المرأة العاقرتشبيًها لها باألرضِ   والصِّ

هي معروفة بأهنا غير صالحة للزراعة لفسادها وحاجتها إلى "و، البُّور

                                                

  (1)- المقتضب، ص449، رقم 1065

  (2)- لسان العرب ، 1|235)بدا(

  (3)- لسان العرب، 1|235)بدا(

  (4)- المقتضب، ص214، رقم 320

  (5)- لسان العرب، 1|385 )بور( 

  (6)-12م الفتح 48 
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َأَرْض : والمقصود، ُبورْ : ومجازًا توصف المرأة العاقربأهنا، (1)"اإلصالح.

والداللة ، وهنا انتقلت داللة الصفة من المادي للمعنوي، (2)ُبوْر.

لتي يطلق العامة صفة األرض البورعلى المرأة  ا"أصاهباالتخصيص.و

 (3)"التنجب

ُة َجري الماءِ : التَّيَّارُ : قال يف المجرد، َتيَّار: ويقولونَتيَّار." -6 ، ِشدَّ

ادِ والَقصيُرالغليظ الشديد التَّاِئه : التَّيَّارُ ": ويف القاموس، (4)".والتَّيَّارَكَشدَّ

ِة هو َمجرى الَماِء الُمنَدفِ : التَّيِّارْ "و(5)"الُمَتَكبُِّر. فُة ، (6)"ع .عند الَعامَّ وتتمتُع الصِّ

تيَّار ، تيَّارسياسي، تيَّاراجتماعي، تيَّارديني: بمدى واسٍع  للمصاحبة فنقول

رالمندفع، تيَّار كهربائي ، اقتصادي : تيَّار أدبي... ويف الَعاميِّة ُيقاُل للُمَتَهوِّ

وانفرد البكري ، وهومعنى صحيح فصيح يف لفظه ومعناه واستخدامه"َتيَّارْ "

، بالَتيَّار"ولعلها مستمدة من التشبية ، افة داللة القصير الغليظ الشديدبإض

 ، وهوموج البحر
ٍّ

قال ابن ، ثم أقبَل ُمْزبًِدا كالتًّيَّارِ -كرم اهلل وجهه–ويف حديِث علي

تِه.: االثير  .(7)"هو موج البحر وُلجَّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 2|247

  (2)- انظر:  لغة الحياة اليومية ، 1|214 

  (3)- المقتضب، ص214)تعليق المحققين(

  (4)- المقتضب،  ص214، رقم 323

  (5)- القاموس المحيط ، 357 )تير(

  (6)- معجم تيمورالكبير، 2|366 )تيار( 

  (7)- لسان العرب، 1|459)تير(
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ُجُل ، األرض والتَّيُهوُرما اطَمأنَّ من: ، فالن تْيُهور: يقولونَتْيُهور." -7 والرَّ

وإنما المسموع فالن عنده ، وغير مستخدمة يف العامية المصرية اآلن (1)"التَّائه.

 مغرور متكرب. : أي، تِْيه

ا من الثَّرى؟: يقولون".الثََّرى -8 ، التراب: الثَّرى: قال يف الزاهر، أين الثُّريَّ

ا يت بذلك لكثرةِ كواكبِها: هي النجم: والثُّريَّ وماذكره (2)".ضيق المحلمع  ُسم 

 ، البكري هو تمثيل ومقارنة بين صاحب المقام الوضيع ومثَّل له بالثَّرى

ا ا َجَرى َمجَرى األمثاِل لَِمْعِرفة ، وصاحب المقام الرفيع وهوالثُّريَّ فُة ممَّ والصِّ

 وغيرمتداولة.، وِضيِع الَقْدِروَرفِيِعه

، وُكلُّ َمائِع  ، الماِء عنَد َصب هِ  وهوما َيطُفو فوَق ، َحَباب: يقولون".َحَباب-9

فقاقِيُعه التي تطفو َكأنَّها  : وَحَباُب الَماءِ "، (3)".قاله بعُض أئمة اللغة

فة َُتدلُّ على األَجوِف الذي ال قيمَة له، (4)"القواريُر. أوالُمزيَُّف الخادِع ، والصِّ

اَعة تعلو الَماَء وهي فارغة ريِع ال، كالُفقَّ َوالِ وُيقاُل للسَّ ، َحَباُب الماء: والَحَباُب "، زَّ

اخاُتُه وَفقاقِيُعهُ   وغيرشائعة يف العاميَّة اآلن. ، (5) "ُنفَّ

                                                

  (1)- المقتضب،  ص 214 ، رقم322، وانظر: القاموس المحيط، ص357)تيهور(

  (2)- المقتضب ، ص 449، رقم 1066

  (3)- المقتضب، ص 101، رقم 45

  (4)- القاموس المحيط، ص 71)حبب(

  (5)- لسان العرب، 1|746)حبب(
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يِف : ويقولون".ِرْيِفي -10 يُف : قال يف القاموس، فالن يف الر  -بالكسر –الر 

  ،  (1)"وسعٌة.، وِخْصٌب ، أرٌض فيها زرعٌ 
ّ

خُص الذي ، والنَّسُب إليه ريفي وهوالشَّ

يِف  ينعمُ  وانحطت داللُة الصفِة يف العاميَّة المصرية فأصبحْت ، بخصِب وسعِة الرِّ

اذِج البسيِط  خِص السَّ ، وُتسَمع يف سياق السخرية والتهكم، تدلُّ على الشَّ

 واألصل يف الصفة الداللة على صاحب الفطرة السليمة .

لك إذا كاَن يف وكذ، إذاكان يف غيظ  وتعب  ، ُفالن يف ُزَحل: ويقولونُزَحل."-11

فة بالمنحوس المشُؤومِ ، (2)".بالء   أشأم من ": ويف األمثال، وترتبط الصِّ

، وسمى المنجمون ُزحَل النحَس األكربِ، (4)"أنحس من ُزَحل."و، (3)"ُزَحل.

وزعمواأنَّ ، وأضافوا إليه الَخَراَب والهالَك والغمَّ ، ألنه يف النُُّحوَسِة فوق المريخ

ويف الموروث الثقايف يرتبط زحل بالمستقبح ، (5)ُد َغًما وُحزًناالنََّظَرإليه يفي

أكثر البابليون من تصويرالكواكب بالرموزاللغوية "وقد، والمكروه دائما

رزحُل بصورِة رجٍل وجُهه وجَه ُغراٍب. ، والخطية والمنتشُريف (6)"وُصوِّ

أي  ، ُزَحْل  وفالن كانت وقعته، أي ُمْبَخْت  ، فالن طالعه طالع السعد"العامية

                                                

واجتهدنا ، والصفة من الصفات التي سكت عنها البكري، 644رقم، 340ص ، المقتضب  -)1( 

  يف رصد داللتهامن منظورالتطورالداللي .

  (2)- المقتضب، ص396، رقم 872

  (3)- جمهرة األمثال ، العسكري، 1|559-560، وذكر العسكري أنه مثل مولد.

  (4)-التمثيل والمحاضرة، الثعالبي، ص233

  (5)- انظر:  القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات  ، ص 58-57-53

  (6)- األمثال يف النثر العربي القديم، عبدالمجيد عابدين، ص 17
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 "ويسود يف العامية ارتباط زحل، (1)"ألن زحل من النجوم المشئومة، شقي

حيث ، ربما كان لذلك عالقة بالتشاؤم والفلك، بالوحل والطين والحظ السيء

، (2)"يسود االعتقاد بين كثيرمن المصريين أن كوكب زحل ذو طابع سيء.

رتبطة بالنجم نفسه إلى اإلنسان والواضح هنا انتقال داللة الصفة من الداللة الم

 وهناوقع التطور الداللي بالتخصيص.، المنحوس المشؤم

: قال يف القاموسِ ، للهواِءالقائِم مع الُغبار: َزْوَبَعه: يقولون".َزْوَبَعه-12

وَبعةُ  هوريح تثيرالغبار فيرتفع إلى : وأبو َزوَبعة، أورئيِس الِجن  ، اسُم شيطان  : الزَّ

وَبعُ ، ه عمودفَكأنَّ ، السماء فُة لألْهوِج أو ، (3)".الَقِصيُروالَحِقيرُ : والزَّ وتشيرالصِّ

ٍة َقِصيَرةٍ  ِريف ُسلوكِه لُِمدَّ ديِد التََّهوَّ وَبَعِة وهي"وأصلُها من، الشَّ وَبِع أوالزَّ ريٌح : الزَّ

ماِء ك، تدوُريف األرِض ال تقصُد وجًها واحًدا َتحِمُل الُغَبارَ  ه وَترَتِفُع إلى السَّ أنَّ

ي ، أورئيٍس من رؤساِء الِجنِّ ، وهي اسُم شيطاٍن ماردٍ ، عمود ومنه سمِّ

ُكلُّ َفاِحٍش سيِءالُخلِق قليِل : التََّغيِّظُ والُمّتَزبِّعُ : والتََّزبُّعُ ، االعصاُرَزْوَبَعةً 

وَبعةِ  يُح الَمعُروفة.: االستقاَمِة كأنَُّه من الزَّ فُة يف العاميَّة م، (4) "الرِّ ستعملُة والصِّ

ة بالزوبعْة. ، اإلعصار: وَزْوَبَعةُ "و، بصورهتا الفصيحة  (5)"وهوماتسميه العامَّ

                                                

  (1)- قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية القديمة، أحمد أمين، ص340

  (2)- معجم فرج، 1|197)زحل(

  (3)- المقتضب، ص313، رقم 583

  (4)- لسان العرب، 3|1807)زبع(

مايعول عليه يف المضاف والمضاف : وانظر، )َزْوَبَعة(55|4، معجم تيمور الكبير -)5( 

  كنابة عن الريح الشديدة. : أبو زوبعة  318|1إليه



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

وَبَعْة أواإلعصارلمن يغضب ويثورزمنًا قصيًرا: ومسموع يف العاميَّة ، فالن كالزَّ

ثم ما تلبث أن  ، لثائرة تتضخم نتائجها زمنًا وجيًزا: َزوَبَعْة يف فِنَْجانْ  ": ويقال

ويالحظ انتقال داللة الصفة من المادي)الريح ، (1)"ة حول الشيء.أوثور، هتدأ

وتطورت داللتها ، الشديدة(إلى المعنوي)اإلنسان يغضب زمنًا قصيًرا(

 بالتخصيص.

ِةاللغةِ ، َسْلَطَح : ويقولون".َسَلْنَطِحي  -13 : َسْلَطَح الشيءَ : قال بعُض أئمَّ

َعه َلنَْطُح ، إذاَوسَّ والواِضُح أنَّ الصفة ، (2)".قاله الجوهري الفضاُء الواِسعُ : والسَّ

وتقاُل لمن يحيا حياته طواًل وعرًضا دون مسؤولية ، من النسب إلى األصل

ويف ، (3)"قد اْسَلنَْطَح.: ويقال، وهوالطُّوُل والَعرُض ، َسْلَطَح اْسلِنَْطاًحا: ويقاُل 

جل ال": العامية المصرية يقولون  للرَّ
ْ

 وَزَلنَْطِحي
ْ

ذي ال يتحمل َسَلنَْطِحي

ويالحظ اإلبدال  بين  ، (4) "ويعتمدعلى اآلخرين يف قضاء حوائجه.، مسئوليته

ْلَطح": وعندهم، السين والزاي يف االستخدام  وتحمل داللة ، (5)"أي رقد: اسَّ

 الكسل والخمول.

                                                

  (1)- معجم التراكيب والعبارات االصطالحية ، ص 299

  (2)-المقتضب، ص162، رقم 202

  (3)- لسان العرب، 3|2066)سلطح(

  (4)- المقتضب، ص162 )تعليق المحققين(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 4|128)سلطح(
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عَلُة بالضم: قال يف الزاهر، فالن ُشعَلْة نار  : ويقولون".ُشْعلُة َنار -14 ما : الشُّ

تِه ، لَت فيه من الَحَطِب ولهيِب النَّارِ اْشعَ  : ونقول، (1)".فَشبَّهوا به الرجَل عند ِحدَّ

كناية عن أنه حادُّ الطَّبع تشبيًها له بالنَّاريف لهيبها : فالن ُشْعَلُة نارٍ "

وهي منتشرة ، هذه هي الصفة السلبية وداللتها عند البكري(2)"واضطرامها.

فُة ُبعًدا ، وموافقة لألصل الفصيح وواسعة االستخدام يف العامية وتحمُل الصِّ

 ."ُشْعَلْة نار"إيجابًيا مشهوًراعند وصِف الَقوي الُملتزِم النَّشيِط بأنه 

وَنةُ : قال يف المجرد ، ُشوَنه : ويقولون لموضع الِغالل"ُشوَنه. -15 َمخزُن : الشُّ

نُ ، الِغاللِ   الحمقاِء والتََّشوُّ
ةُ : ويطلق على المرأةِ وَنة "وأصُل ، (3)"الَعْقِل. ِخفَّ الشُّ

وهي شائعة يف العامية على صورهتا ، (4)"وهي للغالل، تركية جون بمعنى مخزن

، ويقال لمن اليقنع واليشبع بشيء رغم كثرته لديه، األصلية كما هي دون تغيير

وهذا وجه ، تشبيها بالشونْة وهي مخزن الغالل لديها الكثيروتنتظر المزيد

والصفة انتقلت داللتها ، داللة الحمق وخفة العقل عند اإلنساناستخدمها يف 

 وتطورت بالتخصيص.

: ويف مختصرالصحاح يقال، أي َغيََّبه: َصّيع فالن: ويقولون".َصايع -16

، هاَج : والنَّْبُت ، اضطَّرَب على األرضِ  : أي غيََّبُه عنَّا وَتَصيََّع الماءُ : َصيََّع فالًنا

                                                

  (1)- المقتضب، ص398، رقم160، وانظر: القاموس المحيط، ص 1018)شعل(

  (2)- معجم التراكيب والعبارات االصطالحية، ص 305

  (3)- المقتضب، ص 429، وانظر: القاموس المحيط ص 1210)شون( 

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|260)شون(
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ْقُتهُ فَ : وِصْعُتُه ُأِصُعهُ  فُة مرتبطٌة بمن ُيَخادُع القوَم وينجو بِما ينفعه (1)".رَّ  ، والصِّ

: َصاَع القومُ "و، (2)"أي َحَملُت بعَضهم على بعٍض.: ُصْعُت القومَ ": ويقاُل 

ة ، َدايْرَصايْع وَيِصيعْ ": ويف الَعاميَّة (3)"أغرى بعُضهم ببعٍض ليفرَق بينهم. والعامَّ

 ، (4)"أي َصاَعْت.: ولعلَّه من َساَعْت الناقةُ ، له َيكتسُب منهتطلقه على َمْن الَعَمَل 

ع": ويقاُل  د أوالمُتَسكِّ مِ ، (5) "للُمَتَشرَّ وُتطلُق ، وتقاُل يف مجاِل الذَّ

، والكثير  التنقل تطفاًلعلى اآلخرين، وليس له كيان اجتماعي، غيِرالُمحرتمِ "على

يف مسكٍن أوعملٍ  وُتستخدُم للمدح بين الجانحين ، هوالَيعرُف َصالحَ ، والَيَقرُّ

اِب الَجرىء ، أوالمتحررين للداللة على حنكِة وخربِة ، وُتطلُق على الشَّ

خصِ  فِة على  (6) "وقدرتِه على التَّعامِل مع الَمواقِف الُمتغيرة.، الشَّ وداللُة الصِّ

ِة معروفة ومتداولة  : َصيَّْع الرجْل : ويقع يف كالمهم"الَضياِع والَفَساِد يف كالِم العامَّ

َجاَجةْ ، إذا أخَذ غيَر طريِقه َضااًل عنه ها: وَصيَّعْت الدَّ ، إذا َباَضْت يف غيِِرُخمِّ

: َتَصيَّع الماءُ : ويف اللغة، إذا َحَبلْت من رجٍل غيرزوِجها: وَصيََّعْت المرأةْ 

ة على التجوزِ ، اَضطَّرَب على وِجِه األرضِ     (7)"والمانَع منه.، فيكون كالُم العامَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص318، رقم604، وانظر:  القاموس ص740)صيع(

  (2)- لسان العرب، 4|2537)صيع(

  (3)- المعجم الوسيط، 1|551)صيع(

  (4)- معجم تيمور، 4|295)صيع(

  (5)- معجم فرج، 1|259)صايع(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 1|372-371

  (7)- معجم فصيح العامة ، ص264)صيَّع(
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، (1)"ولألحمق َرعاع الناس، والدخان، للُغبار: الَعَجاج: يقولونالَعَجاج."-17

ولهذا ، وداللة الحمق مستمدة من فوضى الحركة المصاحبة للغباروالدخان

 ، والصفة من الفصيح، (2)"الَغوغاء واألراذل ومن ال خيرفيه."يطلق الَعَجاُج على

وإنما واسعة االنتشار ، ة على رعاع الناسوليست شائعة يف العامية األن للدالل

 للغبار.

، الفرتونة: قال يف لسان العرب، َفْرتوَنه: يقولون للهواِءالشديدِ "َفْرُتوَنه.-18

انِيةِ  ، الهواُء الشديد الذي ُيَخالُفه غبار  الزَّ
والذي ورد يف ، (3)".وُيطلُق على المرأةِ

ُجُل َيْفُرت َفْرًتا ": يف اللسانو، (4)"للمرأة الزانية.: َفْرَتَنى": القاموس : َفَرت الرَّ

.: وابن الَفْرتنى، َفَجرَ 
ِّ

ومن شواهد المعنى قول ، (5)"هو ابن األَمِة الَبِغي

 (6):جرير

َك َفْرَتنَى   ااُء َأثَخنَِت الُعُلوَج ُردامَحْمرَ          َمْهال َبِعيُث َفإنَّ ُأمَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص147، رقم 172، وانظر: القاموس، ص197)عجج(

  (2)- لسان العرب، 4|2814)عجج(

  (3)- المقتضب، ص431، رقم 1051

  (4)- القاموس المحيط، ص 1221)فرتن(

  (5)- لسان العرب، 5|3369)فرتن(

وتاج العروس  ، 130|4، وورد بالمخصص البن سيده، بالديوان البيت غير موجود -)6( 

  )فرتن(503|35
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 "وتدلُّ على ، وهي يف معناها مأخوذة من األصِل الفصيِح  
ِّ

المرأِة البغي

 وغير مستخدمة عند العامة.، (1)"أواألَمةِ 

يُح الخفيفةُ ، فالٌن يف َدِوي  : يقولون".فالن يف َدِوي  -19 وُدِوى ، وهي الر 

ُجُل  ذلك للرجِل المضطرِب تأتيه الكوارُث  ويقال، (2)".ُسِمُع له هدٌيروَدويُّ : الرَّ

عد، ِوي وهوالصوُت بالدَّ "من ُكلِّ جانٍب تشبيًها  ، وَخصَّ بعضهم به صوَت الرَّ

ن أصابه القلُق والتوترُ ، (3)"حفيُفها.: وَدِويُّ الريح والشائع يف ، ويكنى بذلك عمَّ

 والمعنى نفسه يف األصِل الفصيح. ، العامية )ِيْدِوْي(أي يختلُق االزعاَج والقلَق 

، افتقرفقًراُمدَقًعا: وَفْقَفَق ، ةلألحمُق الُهَذرَ : فِْقَفاَقه: يقولونِفْقَفاَقه."-20

َفَقَقٍة "وتجمع علي (4) "َصوُت َتداُرِك قطرِه وسيالنِه.: وَفْقَفَقُةالماء

ُط ُهَذَرةُ : وَفْقَفاَقةُ ، َرَجٌل َفَقاَقُة بالتخفيف": ويقاُل ، (5)"للَحمَقى. ، أحمٌق ُمَخلِّ

غير شائعة يف العامية  والصفة، (6)"وكذلك الكثيُر الكالِم الذي ال َغنَاَءِعنَْده.

وليس ، َفْقَفَقْة المتالء الجلد بالماء يف مواضع  قليلة"والمشهور، اآلن

 (7)".بالكامل

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|702)فرتن(

  (2)- المقتضب، ص 450، رقم 1069

  (3)- لسان العرب، 3|1465)دوا(

  (4)- المقتضب، ص 375، رقم 805

  (5)- القاموس المحيط، ص 918)فقق(

  (6)- لسان العرب، 5|3449)فقق(

  (7)- المقتضب، ص 375)تعليق المحققين(
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قال يف ، إذالم يقدرعلى الخالِص منه: ارتبك يف األمرِ : يقولون".ُمْرَتِبك -21

لطت والُمْرَتبُِك من اخت، (1)".ألَقاه يف الوحل فارتبَك فيه: َرَبَك فالنًا: القاموس

ضعيُف : وَربٌِك ، َرُجٌل ُرَبُك مختلِط يف أمِره": ويقال، وال يحسُم قراَره، أحواُله

ْبِك "والَمْرُبوُك من، (2)"الحيلِة. وال ، وهوأن تلقي إنساًنا يف َوْحٍل َفيرتبك فيه، الرَّ

ة، (3)"وينشُب فيه.، يستطيع الخروَج منه أي ُمرتبِك : َمْرُبوكْ "والذائُع يف العاميَّ

 وداللة الصفة لديهم موافقة للفصيح.، (4)"يد االضطراب.وشد

الَغَضُب : الَغيظُ : قال المجدي، فالن َغاَظ فالنا: ويقولونُمْغَتاظ."-22

َتُه أوَسوَرُتهُ  ها.: وَتَغيََّظت الهاجرةُ ، أوِشدَّ ُمْغتاٌظ وَمَغيُظ ": ونقول(5)"اشتدَّ َحرَّ

ُة تقوُل (6)"امن للعاجِز.غضب ك: والغيظٌ ، لمن اشتدَّ غضُبه وهو كامنٌ  : والعامَّ

ة تتصرُف يف األصِل (7)"بمعنى أغضبني غضًبا شديًدا.، َغاَظُه وَغاَظني والَعامَّ

 وهوتحريف لألصل  الفصيِح مع استقرارالمعنى.، مِنَْغاظْ : الفصيِح فتقول

                                                

  (1)- المقتضب، ص383، رقم 830، وانظر: القاموس المحيط، ص 940)ربك(

  (2)- القاموس المحيط، ص 940)ربك(

  (3)- لسان العرب، 3|1571)ربك(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|521

  (5)- المقتضب، ص 301، رقم 554

  (6)- لسان العرب، 5|3327)غيظ(

  (7)- معجم فصيح العامة، ص307)غاظ(
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وهوصحيح ، إذاكان ليس له ثبات يف المكان، فالن ُمِمّل : ويقولون"ُمِمل  -23

ى ، والَجمرُ ، الرماُد الحارُّ : الَملُّ و، لغوي أن : الَمَللِ "وأصُل (1)".وَعَرُق الُحمَّ

وفالن َيَتَمْلَملُل ، ورجٌل َمُلول وَمُلوَلة للذي َسئَِم الشيءَ ، َتَملَّ َشْيئاوُتْعِرَض عنه

لرجُل َتَملَّل ا: ويقال، إذا لم يستقرمن الوجع كأنَّه على َملَّةٍ : وَيَتَملَُّل ، على فِِراشهِ 

، والصفة مستعملة يف العامية كما يف األصل الفصيح، (2)"َتَقلََّب.: وَتَمْلَمل

وكأنَّه يجلُس على ، والشائع )ُمِمّل(لمن ال يثبت على حال من كآبة أو ضيق

: واكتسبت الصفة داللة جديدة يف االستعمال اليومي فيقال، جمٍرفيتقلُب عليه

  (3)"لَِثِقيل الظِّل.: ُمِمّلْ "

: ويف القاموس، يريدون به الهواء، اقعدوا يف الَهيْف : يقولون".َهايف- 24

ُة العطشِ : الَهيُف  ُبوِر.، شدَّ  والصفة مرتبطة(4)"وريٌح نكباُء بين الجنوِب والدَّ

وهي ُكلُّ ِريٍح : الَهْيِف "وهو من، أوالضعيف الرأي والعقل، بالضعيف الشخصية

ُجُل واْستَ ، ذات سموم تعطش ، ورُجٌل َهُيوُف ، أصابه الَهيُف : َهاَف وَهاَف الرَّ

: وَهاَفْت اإلبُل ، أبق: َهاف العبدُ "و (5) "اليصربعلى العطش .: ومِْهَياُف 

ة الَعَطش وهي ، استقبلْت هبوَب الَهْيِف بوجودها فاتحة أفواهها من ِشدَّ

ويقصدون أنَّ ، وَطويْل وَهايْف ، هايْف : يقول العامة يف مصراآلن"و (6)"هائفة.

                                                

  (1)- المقتضب، ص403، رقم 910

  (2)- لسان العرب، 5|4271)ملل(

  (3)- المقتضب، ص404)تعليق المحققين(

  (4)- المقتضب، ص357، رقم 733

  (5)- لسان العرب، 6|4738)هيف(

  (6)- القاموس المحيط، 863)هيف(
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عيُف : يعنون بكلمة هايْف وهم ، َمه طويل إال أنَّ عقَله عقل أطفاٍل جس ، التَّافُِه الضَّ

لعديم : هايْف ": فيقولون، وهم يقلبون الهمزة ياء(1)"من سباهبم.: والهايْف 

 (2)"ومستعملة للسب والتحقير.، وليس له شخصية حازمة ، القيمة
وما حوله ، ما كان مطمئنًا: الَهبِيرمن األرضِ : يقولوناهلبريه."-اهَلِبري-25

وداللة الصفة على القصيرمستمد من  ، (3) ". القصير القامة : والَهبِيرةُ ، أرفع منه

وهي األماكن  ، المقارنة بين الهبير وهو المكان المنخفض إذا ما قورن بالروابي

 وداللة الهبيرة على القصير القامة غير موجودة بالعامية اآلن. (4)المرتفعة

ه قال، وهي األياُم الباردةُ ، َهلِيْب : ويقولون".َهِليب-لَّابَه-26  يا : كأنَّ

ُب ": ويقاُل ، ويقال لُكلِّ بارٍد قاٍس ينفُرالنَّاُس منه، (5)".بارد وعاٌم ، يوٌم َهالَّ

ُب  ، إذا كاَن يهجوُهم ويشتمهم، وإنَّه لَيْهلُِب النَّاَس بلسانِه، كثيُرالمطِروالريِح : َهالَّ

ُب  اء. : وهوَهالَّ يِّْب ": ويف العاميَّة يقولون، (6)"أي َهجَّ
ْب وَهلِ لمن يوصُف : َهالَّ

اغَتَصَب أموااًل ، َنَهَب  ، َسَرَق : يف العاميَّة بمعنى: وَهلَّْب "، بالسرقِة والنهِب 

 (7)"بشراسٍة وفظاظٍة.

*****     *****    **** 

                                                

  (1)- المقتضب، ص 357)تعليق المحققين(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|577

  (3)- المقتضب، ص 217، رقم 330

  (4)- انظر: لسان العرب، 6|4603)هبر(

  (5)- المقتضب،  ص 121، رقم 116

  (6)- لسان العرب، 6|4683)هلب( 

  (7)- انظر: معجم فرج، 1|457)هلب(
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 الصفات املستمدة من النبات.: املجموعة الثانية

، وهوصحيح لغوي، إذا َزَرَعه، فالن َبَذر الَحب: يقولون".الَبِذير -ورالَبذُ  -1

َراَعِة ِمْن  ماُعِزَل : -بالذال المعجمة-والَبْذرُ ، أورده صاحب القاموس للز 

اُم ومن ال َيقِدُر َعَلى : الَبُذوُروالَبِذيرُ : وقال أيضا صاحب القاموس، الُحبوِب  النمَّ

ه هللذي "ويقال(1)".َكتِم ِسرَّ ويف ِصَفِة ، َبَذوروَبِذير: ال َيْسَتطِيع َأْن َيمِسَك ِسرَّ

، َبَذرُت الَكالَم بيَن النَّاِس َكَما ُتْبَذُر الُحبوُب  : األَولَِياء ليُسوا بالَمَذايِيع الُبْذِروُيقاُل 

ْقُته. َفُة َفِصيَحةُ ، (2)"أي أْفَشيُته وَفرَّ َدْر بَ  : وتقلب العامة الذال داال فيقولون، والصِّ

 بدال من َبَذَر.                                                                                                     

وُهوَصِحيح ، إذا كاَن َيَفخُر بَِما ليَس فِيه، فالن ُبوص: ويقولون".ُبوص -2

ًضا فارٌغ عن وذلك أي، الَجوِف  ألن الُبوَص الذي هو الغاُب فارغُ ، بالمناسبة

ة -وُيَتَمثَُّل بِه، (3)".الَكمالِ  اللِة َعَلى الُموُصوِف بالنََّحاَفةِ -عند الَعامَّ ، يف الدِّ

فِيِع الذي له "و َأْهُل  مِْصَر يطلقون الُبوْص على القصِب الرَّ

ْى َلبِّْس الُبوَصْه تِبقَ : ومن أمَثالهم يف ذلك(5)"الفتاة النَِّحيَفة."والُبوَصةٌ (4)"أنابيب.

ِل والتََّحلِي بَِما ليَس فِيك والصفة انتقلت داللتها من ، َعُروَسْه ُيْضرُب يف التََّجمُّ

 وتطورت داللتها بالتخصيص.، مجال النبات لمجال اإلنسان

                                                

  (1)-المقتضب، ص213، رقم 317، وانظر: القاموس المحيط ص347)بدر( وص348)بذر(

  (2)- لسان العرب، 1|237)بذر(

  (3)- المقتضب ، ص 269، رقم 478

  (4)- معجم تيمور الكبير، 2|259)بوص(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|215
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اش: ويقولون".َحشَّاش -3 وهوالنباُت الذي ، أي يأكل الَمرقَد ، فالن َحشَّ

ة كَّ الكألُ : الحشيُش : فإنه قال، لقاموسوله مناسبة يف ا -الهاجرة–َحدَث يف الصَّ

اُش "و، (2)"واحدته َحِشيَشة، اليقال حشيش وهورطب"و(1)"اليابُس  : الَحشَّ

وهونبات ، وبائعه ومدمن تدخين الحشيش، وجامعه، قاطع الحشيش

ر)مولد(. ِة أصاَبها تطورداللي فأصبح (3)"ُمَخدِّ فُة يف استخداِم العامَّ والصِّ

ر المعروف.المُ "الحشيُش َيدلُّ على  ، الكيف القديم: والَحِشيُش "، (4)"َخدِّ

ابي الَحشيش. اْش (5)"ولعل منه اسم الحشاشين أي القرامطة َشرَّ هو : والَحشَّ

 المنحرف المدمن للمخدرات. 

اطْ : يقولونَخرَّاْط." -4   وهو من َخَرَط ، وهو َصحيح ُلغوي، فالْن َخرَّ

َجَر َيْخرُطه إذا اْنَتزَع الورَق م اطُ ، (6)".جاريَته إذا جاَمَعها وَخرِطَ  ، نهالشَّ : والَخرَّ

اْط عند "و، (8)"الذي َيعمُل على الِمْخرَطة."و(7)"َمْن ِحْرفته الِخَراَطة." الَخرَّ

ة اِب الُمبَالِغ العامَّ ويستعمُل العواُم الَخْرَط بمعنى الَعَبث من ، يطلقونه على الَكذَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص257، رقم 449

  (2)- لسان العرب، 2|884)حشش(

  (3)- المعجم الوسيط، 1|182)حشش(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 1|260

  (5)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص66

  (6)- المقتضب، ص289، رقم 519

  (7)- القاموس المحيط، ص 664)خرط( 

  (8)- معجم فرج ، 1|148)خراط(
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ذا الشائع يف الَعاميَّة بمعنى الكثيِرالكالِم وه، (1)"الكالِم الذي ال فائدَة فيه.

طَ " : وفيه، مستمد من المصدر الفصيح  ُجُل يف األمِروَتَخرَّ َركَِب فيه : انَخَرَط الرَّ

الذي َيْتَهوُريف األموِروَيركُب رَأِسه يف : والَخروطَ ، رأَسه من غيِرعلٍم والمعرفةٍ 

ِةالمعرفة باألم انخرَط علينا فالن إذا : ور  ومنه قيلُكلِّ ما َيريُد بالجهِل وقِلَّ

 (2)"اْنَدَرأعليهم بالقول السيء والفعل.

وهو ، فالْن مثل الَخْرَوع يشرُب الماَء ويضيق القناة.: ِخِرع."يقولون -5

شجرُة : الِخْرَوعُ "و(3)"وهو نبت ال يرعى، لكن بكسر الخاء، صحيح لغوي

َخاوُة يف ، ْرِع والَخَراَعِة تحمُل َحبَّا كأنَّه بيض العصافير مشتق من الخَ  وهي الرَّ

وكذلك ُكلُّ نبٍت ضعيٍف ، الِخْروع لرَخاوتِه : ومنه قيل لهذه الشجرة، الشيء

: َخِرْيٌع،وقيل: ولهذا قيل للمرأة اللينة الحسناء التي ال ترد يَد المسٍ ، يَتَثنَّى

ائِع يف العاميَّةوالمسموُع ا(4)"والَكالم نفسه مع الَخِرع.، الفاجرُة من النَِّساء  : لشَّ

َخاوة، ِخِرْع ومَخْرَوْع أي رخو" خُص "وكذلك ، (5)وهو دالُّ على اللين والرَّ الشَّ

خريَّة(وَمْن ال ، الَهزيُل أوالخائُف  بِّ والسُّ والُمَتهالُِك نفسًيا وجسدًيا أوكلها)للسَّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|173)خرط( 

  (2)- اللسان 2|1135)خرط( 

  (3)- المقتضب، ص309، رقم 571

  (4)- لسان العرب، 2|1137)خرع(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 3|174)خرع(
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ر على للضعيف ال يقد: اْمَخْرَوعْ "ويقول العامة يف مصر(1)"ُيعَتَمُد َعليه.

 والصفة متوافقة مع الفصيح.، (2)"العمل.

اهر: ويقولونالزِّرِّيع." -6 يع وقال يف الزَّ هو الذي ال شعيَرفيه : َقْمح ِزر 

ْيت ماينبُت يف األرِض الُمسَتِحيلة: وقال يف القاموس، والَغلَّة ْيُع َكِسك  ا  وِزر  ممَّ

عيِف الُمَتنَاثِرمن وواضٌح أنَّ الصف(3)".يتناُثُر فيها أياُم الحَصادِ  َة ُتِشيُرإلى الضَّ

عيُف ال ، والذي ال يتوقع إنباته، بذوِرالنباِت  وعلى المجازُيقصُد به الرجُل الضَّ

ْيَعْه ألصل "ويف العاميَّة، والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص، َيقوى َزرِّ

ْيَعْة الفدان كذا، البذرالذي ينبُت منه الحُب  ، (4)"قاوي.يريدون التَّ : وّزرِّ

ْيَعةْ "و رِّ ة لما زرع من الخضروات والبقول: الزَّ واستعمال العامة  ، يستعملها العامَّ

 (5)"صحيح لغوي.

: انفقعَ : قال بعُض أئمةاللغة، فالن َفْقع من الَقهر: َفقع."يقولون -7

ليل، (6)".اْنَشقَّ  ، الَكْمأةِ  البيضاُء الرخوُة من" : الَفْقعِ ": وأصُل ، ويقال للُمَهان الذَّ

أو ، ألنه ال يمتنُع على من اجَتنَاه ، وهو َأذلُّ من َفْقٍع بَقْرَقَرةِ ، َفْقٌع للذليلِ : ويقال

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومة، 1|276

  (2)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص71

ورواية ، )زرع( 725القاموس المحيط ص: وانظر، 584قم }، 313المقتضب ص -)3( 

  "األرض المستحلبة"المقتضب

يعة(   (4)- معجم تيمور الكبير، 4|23)َزر 

يعة(   (5)- معجم فصيح العامة، ص201)الَزر 

  (6)- المقتضب، ص 319، رقم 610
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ْخو من ، الَفْقُع والِفْقُع بالفتح والكسر"و(1)"ألنه ُيوَطأ باألرجِل. األبيُض الرَّ

ليُل ، وهوأردؤها، الَكْمأةِ  : ويقال أيًضا، َقْرَقرٍ  هو َفْقعُ : فيقال ، وُيَشبَّه به الرجُل الذَّ

وابَّ َتنُْجُلُه بَِأْرُجلِها.، َأَذلُّ من َفْقٍع بَِقرَقرٍ  ليل ، (2)"ألن الدَّ والصفة مرتبطة بالذَّ

ومن ، أي ماَت : َفَقعْ ": ولها استعماالت مجازية يف العامية ومنها، الُمهان

عدة تراكيب ويف العاميَّةيأيت الفعل)فقع(يف ، (3)"َفَقْعنِي بكالمِه.: المجاز

َوبََّخُه : وَفَقُعْه كِْلِمَتينْ ، أي َتَسبََّب له يف مشكلةٍ : َفَقُعْه ُزْنَبةْ ": بدالالت جديدة مثل

ة، (4)"كنايةعن الغيظ الشديد.: واِْنَفَقَعْت َمَرارُتهْ ، بكالٍم غليظ َفَقْع ": ويقوُل الَعامَّ

أوَضِحَك ، إذا انفجَر َضاِحًكا: ْحْك وَفَقْع من الضِّ ، إذا ماَت َبْغَتًة من الَغمِّ : الرجْل 

حِك  ة الضَّ : ففي اللغة، وهوقول صحيح فصيح، كثيًرا حتى كاَد يموت من ِشدَّ

ِة الَحرِّ : فقَع الرجُل  ة ، انشَق وانفجَر كما يف القاموس: وانفقعَ ، ماَت من ِشدَّ والَعامَّ

 (5)"توسعوا على المجاز.

َغُل : قال يف الزاهر،  قلبه َدَغلفالن يف: ويقولون".فالن يف َقلبه َدَغل -8 : الدَّ

والقوُم يلتمسون عيَبك  ، الملتُف  والشجُرالكثيرُ ، الحقدوالفسادُ 

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 747)فقع(

  (2)- لسان العرب، 5|3448)فقع(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 5|67)فقع(

، معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة: وانظر، )فقع(321|1، معجم فرج -)4( 

  قال كالًما بطريقة مباغته وعنيفة(: متين)فقعه كل104ص

  (5)- معجم فصيح العامة، ص 325-326)فقع(
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َغُل (1)".وخائنَتك والموضع يخاُف فيه ، اشتباُك النبِت وكثرتِه": والدَّ

رِّ نفِسه ويقال(2)"االغتياُل. ُد ُمْفِس : َرُجٌل ُمْدِغُل ": وانتقلت داللته إلى ُمْضِمر الشَّ

رَّ ويْحَسُبوَنُه يريد  أي َيْبِغِيهُم الشَّ رَّ رَّ ُيْدِغُل لهم الشَّ اِغل الذي يبغي أصحاَبه الشَّ والدَّ

وغير ، (3)"أي يخدعون الناس، اتخذوا دين اهلل َدغال: ويف الحديث، لهم الخير

 منتشرة يف العامية اآلن.

: الِفْلُق : لقاموسويف ا، أي داهية يف المعرفة، فالن َفلق: َفْلق"ويقولون-9

والَقِضيُب ُيَشقُّ ، األمرالَعَجب"  ويطلق على ، (4)"والرجُل العظيُم .، الداهيةُ 

وهناك ، (5)"نِصَفها.: ومن الَجْفنَةِ ، الكِْسرةُ  -بالهاء-وفِْلَقه، باثنين َفُكلُّ ِشٍق فِْلُق 

لِيَقُة والَمْفَلَقُة الِفْلَقة والَفلِيُق والفَ ": فِْلق ذكرهاصاحب القاموس وهي : لغات يف 

خِم الَجسيم(6)"والَفْلَقى. : ويقولون، والصفة شائعة يف العامية للداللة على الضَّ

ووردت اللغتان يف المعجم ، أي بقلب حركة الفاء من كسٍر إلى فتٍح ، )َفلْق(

فكل قسم َفْلٌق ، جذُع النَّخلِة ونحوها ُيَشق اثنين: الَفْلُق والِفْلُق  " : الوسيط 

، َتَفْيَلَق الُغالُم ": ويقال ، ويستخدم للداللة على اإلفراِط يف البدانة ، (7)"ٌق.وفِلْ 

                                                

  (1)- المقتضب، ص394، رقم863، وانظر: القاموسالمحيط، ص 999)دغل(

  (2)- القاموس المحيط، ص999)دغل( 

  (3)- لسان العرب، 2|1390)دغل(

  (4)- المقتضب، ص375، رقم 804

  (5)- انظر: القاموس المحيط، ص 919)فلق(

  (6)- القاموس المحيط، ص919)فلق(

  (7)- المعجم الوسيط، 2|727)فلق(
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ته.، َضُخَم وَسِمنَ  ومن الموروث ، ، (1)"واجتهد يف العدوحتى أعجب من ِشدَّ

تعبير شعبي كناية عن الطول : َزي َفْلق النَّْخل": العامي يف ذلك قولهم

 وتطورت بالتخصيص . والصفة انتقلت داللتها، (2)"المفرط.

وهذا ُيِمكِن له ، فالن قِْرفُِتْه َخِفيفْة أوَثِقيلةْ : ويقولون".ِقْرِفته َثِقيَلة -10

ضرٌب ": والِقْرَفةُ ، (3)"أي االكتساب. ، بأن ُتؤَخذ الِقْرَفُة من االقتراِف ، الُمنَاَسبةُ 

ارِصيني  مائُل إلى  أحمُر أملُس ، ومنه المعروف بالقرفِة على الحقيقة، من الدَّ

دواء ": وقيل، (4)"ظاهرُه َخِشٌن برائحٍة عطرٍة وطعٍم حاٍد حريٍف. ، الحلو

غلبت هذه ، يوضُع يف الدواِء والطعامِ  ، والِقرَفُة قشُرشجرٍة َطيِّبِة الريِح ، معروف

 ، ويكنى بالِقْرَفة يف العامية عن الروح، (5)"الصفة عليهاغلبة األسماء لشرفِها.

 -أي الدارصيني–لعله ألن القرفة ، أي روحه خفيفةْ : رفته خفيفةْ فالْن ق": فيقال

، أي روحه ثقيلةْ : وفالن قرفته ثقيلةْ  ، (6)"أجودها ما كان خفيف الوزن. 

 وهي مشهورة يف العامية. ، أوصاحب حظ سيء، أوثقيل الظل، وغيرمرغوب فيه

ويزيُد يف ، بُخ هونباٌت ُيطْ : قال يف القاموس، ُقْلَقاس: يقولونُقْلَقاس." -11

وادَ ، الَباهِ  ُن الَبدنَ ، وإدماُنه ُيول ُد السَّ ويوصف به كبيرالرأس تشبيها له ، (7)".وُيَسم 

                                                

  (1)- المعجم الوسيط، 2|727 )فلق(

  (2)- معجم فرج 1|322

  (3)- المقتضب، ص351، رقم 712

  (4)- القاموس المحيط، ص844)قرف(

  (5)- لسان العرب، 5|3599)قرف(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 5|114)قرف(

  (7)- المقتضب، ص247، رقم421، وانظر: القاموس المحيط، ص567)قلقاس(
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 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

نباٌت ُيشبِه  : والقلقاُس "ومعروف مشهوريف العاميَّة، بالُقْلَقاس الذي يميُزه رأُسه

ين إهنا مأخوذة عن أصل يونا: ويقال، وأصُل الكلمِة قبطي)كولكاسي(، البطاطس

 وتطورت بالتخصيص.، والصفة انتقلت داللتها ، (1)"بمعنى مستدير.

ه ، الَحنَْظُل أوَحبَّهِ : الَهبُّودُ : قال المجدي، فالن َهبُّودْ : ويقولونَهبُّود."-12 كأنَّ

والصفُة تقال ، (2)"َكَسَره وَطَبَخه: وهَبَدهُ  ، ِرَعاُع الناس: والَهبُّودُ ، وصَفه بالمرارةِ 

وهو ، وهو من الَهبِيد، الذي ال يطاق على التشبيه بالحنظلِ للقاسي الصعب 

وهوماء يقال له َهبُّود ، بمعنى رعاع الناس مأخوذ من الَهبُّود: الَهبُّودُ "و، الَحنَْظل

وإنما يستخدم "، يف العامية اآلن وليست شائعة، (3) "َفُجِمع بما َحولِه.

وأصل استعمال : هبده كلمتين"ومن تراكيبه، (4)"َضَرَب.: الفعل)َهَبْد( بمعنى

واستعماله يف تعبير كالمي ، يف مجال الحركة العنيفة، )هبد( يف العامية المعاصرة

و)هبد(أصله ، يشبه هذا الكالم القاسي هبذا اللون من الفعل الحركي، مجاز

  (5)"وقلبت التاء داال.، الفصيح)هبت(بالتاء

*****     *****    **** 

  

                                                

  (1)- أصول األلفاظ العامية، 1|64

  (2)- المقتضب، ص207، رقم 306

  (3)- لسان العرب، 6|4603)هبد(

  (4)- انظر: المقتضب، ص 208)تعليق المحققين(

- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 106)هبد(، وانظر: لسان 

رُب "   (5)العرب6|4601)هبت(، وفيه: "الَهْبُت : الضَّ
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 الصفات املستمدة من طعام اإلنسان وشرابه.  :املجموعة الثالثة

عاِءعلى الَعَدو  اأَلْزَقم." -1 ألنَّ ، وهو صحيح لغوي، َأْزَقم: ويقولون يف الدُّ

ْقوم قومَ  : واألَْزَقمُ ، (1)"َطعاُم أهِل النَّارِ : الزَّ ُكلُّ َطَعاٍم "وهو، الذي يأكل الزَّ

ڤ  ڤ  ڦ       ڦ   چ  ": واألصُل يف المعنى من قوله تعالى، (2)"يقتل.

تم."ويف الَعاميِِّة الِمْصريِّة ُيقاُل ، (3)" چڦ  ڦ                                                                                 (4)"َزقُّوم يف الشَّ

 وريُح ، الطَّعاُم الكريهُ : الَبِشعُ : قال يف المختصر، هذااألمُر َبِشعْ : يقولونَبِشع." -2

يُء الُخلِق : والبَِشعْ ، ومن أكَل َبِشًعا، الفم الكريهةالذي ال يَتَخلُل وال َيْسَتاكُ  ، السَّ

ِميمِ  الَخِشُن من الطََّعاِم واللباِس : الَبِشعُ "و، (5)".والَعابُِس ، والَخبيُث النَّفسِ ، والدَّ

، َخِشن َكِريه: وكالم َبِشيع، َكِريه يأُخذ بالَحلِق : وَطَعام َبِشيع وَبِشعُ ، والكالمِ 

وَبِشُع ، أي خبيُث النَّفسِ : وَرُجٌل َبِشُع النَّفسِ ، إذا كاَن دميًما: وَرُجل َبِشُع المنظرِ 

إذا كان سيُء الُخُلِق  : ورجٌل َبِشُع الُخُلِق ، إذا كاَن َعابًِسا َباِسًرا: الوجهِ 

.                                                              وُتستخدُم يف الَعامِيَّة بدالالت األصِل الَفِصيح ، (6)"والِعْشرِة.

َخَبَص "و، (7)".إذالم ُيْحكِم َطبَخه: فالن َخَبص الطََّعام: يقولونَخبَّاص." -3

                                                

  (1)- المقتضب ،  ص 413، رقم 939

  (2)- لسان العرب، 3|1846)زقم( 

  (3)- سورة الدخان ، آية رقم 43 مكية.

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|37)زقوم(

  (5)- المقتضب ، ص 306، رقم 561

  (6)- لسان العرب ، 1|289 )بشع ( 

  (7)- المقتضب، ص270، رقم 481
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لمن يخلط "ومن هنا تأيت داللة الَخبَّاص يف العامية(1)"َخَلَطه.: الشيَء بالشيء

والصفة متداولة لدى العامة (2)"يريد.وينقلهل لمن ، األقوال الصادقة بالكاذبة 

، مرادف لَِفَسْق وَفَجرْ : َخَبْص "والفعل، لمن َيَتَحلى بالفسِق والُفجوِروالكذِب 

والَخْبص مرادف ، الكاذب والفاسق : والَخبَّاْص ، هوالِفْسق ونحوه، والَخْبص

أوعموًما ، َخبَّاْص لِمن َيمشي بالوقيعِة بين النَّاسِ : يقال"و (3)"عندهم للَهلْس.

: تقول العامية المعاصرة"و(4)"وتستخدم للذم واالستهجان.، ينقل الكالَم بينهم

ويساويها ، أي قال عنه كالًما بقصد اإليقاع بينه وبين آخر، فالن َخَبْص على فالن

 ، (5)إذا اشتهر بالَخْبص)الوشاية(: فالن َخبَّاْص : ويقال، وشى به: يف الفصحى

فة يف العامية موا فقة لألصل الفصيح ومستخدمة بداللته بمعنى الخلط والصِّ

                                                                          والتلفيق.                                                                                              

: َأْرَمَخْت النَّْخَلةُ : قال يف القاموس، َراِمْخ : يقولون للبلِح األخضرَراِمخ." -4

ُجُل ، أثَمَرت .: وأرمَخ الرَّ وتشيرالصفة إلى َمْن تقدم به العُمر حتى  (6)"الَن وَذلَّ

ابةُ ": وجاءيف القاموس، ضعَف والَن وتغير حاله أخذْت يف : أرمخْت الدَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 2|1093)خبص(

  (2)- تفصيح ألفاظ يستعملها العامة، ص 98

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|156)خبص(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 1|271، وانظر: معجم فرج1|145)خبص(

  (5)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 37)خبص(

  (6)- المقتضب، ص 178، رقم 238
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. نِّ امِْخ "و، وهي شائعة، (1)"السِّ عيد و-الرَّ كذلك يف الفيوم والشرقية يف سائرالصًّ

، أي النيء الذي بدأ فيه اإلرطاُب ، يقال للبلِح األخضر –وسائر بالد الريف 

ويالحظ انتقال داللة الّصفةوتطورها بالتخصيص ويقال يف اللغة (2)"وهوأخضر.

ْخ لمن أطاَل البقاء يف مكاٍن واحدٍ : المعاشة ويقع اإلبدال الصويت بين الميم ، َرمَّ

 َرنَّْخ.: سَمعوالنون َفيُ 

وهو صحيح ، الشيء المتغير: أي-بكسرالزاي-ِزنِخ: ويقولون".ِزِنخ -5

ْهنُ ، لغوي مستعملٌة يف الَعاميَّة بصيغتها الفصيحة وهي ، (3)".إذا َتَغيرَ : وَزنَِخ الدُّ

هِن.: َزنِخ"و وذكرابن منظور ، (4)"فصيحة صحيحة إال أهنا مستعملة يف الدُّ

ويقال يف ، (5)"وَزنَِخ الطََّعاُم وَسنَِخ إذا َتَغيََّر.": قولهاللغات المذكورة فيها ب

نِْخ على "وهوصحيح فصيح  و، ِزنِْخ لكل فاسد: العاميَّة ة يستعملون الزِّ العامَّ

وقد يصفون به من كان قذرالكالم ، أي منتن: طعام ِزنِْخ : قيقولون، أصل معناها 

 (6)"وهوجائز على المجاز.، السيرة  أو

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص251)رمخ(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 3|342)رمخ(

  (3)- المقتضب، ص 178، رقم 240

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|48)ِزنِخ(

  (5)- لسان العرب، 3|1870)زنخ(

  (6)- معجم فصيح العامة، ص204)َزنِْخ(، وانظر: لغة الحياة اليومية، 1|323
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َشاط : قال يف الزاهر، َشاط: ويقولون على الشيء إذااحترق".طَشاي -6

ويقال للرجل سريع الغضب  ،  (1) ".َشيَطاوشياًطا وَشيُطوًطة إذااحترق

 : وَغِضَب فالن واستشاطَ ، إذا َخفَّ َله: اْسَتَشاَط الرجُل من األمر"و، واالنفعال

وهي التي ُيسرُع ، مِْشَياُط  ناقةٌ : وهومن قولِهم، أي احتدَم َكأنَّه التهَب يف غضبِه

َمنُ  ق.: واستشاط فالن، فيها السِّ : يقول العامة "و، (2)"أي اْحّتدَّ وَخفَّ وَتَحرَّ

ة الغضب َب من ِشدَّ ، وهو قول صحيح فصيح ، شاط الرجل إذا اشتد غضبه أوَتَلهَّ

ة الغضب: وهو من اسَتَشاط السلطان ق من ِشدَّ عامي ويف االستخدام ال، (3) "َتَحرَّ

وتفسد ، على النار فيسوء طعمه شايْط للطعام الذي يحرتق: يقال": المعاصر

والعامة تقلب ، (5)"لمن يشتعُل َغيًظا."وانتقلت داللتها  (4)"رائحته فيرمى.

            وهي شائعة ومستقرة بداللتها وموافقة للفصيح.                                           ، وأصلها شائط ، الهمزة ياء

ِة اللغةِ ، َبَلح ِشيص: ويقولون".ِشيص -7 يُص : قال بعُض أئمَّ  -بالكسر-الش 

ياُص ، تمراليشتُد َنواهُ  رِس والش  يُص على وجع البطِن والض  َشراَسُة : ويطلق الش 

 : ويقال: الذي ال خير عنده، والصفة مرتبطة بالردىء الفاسد، (6)".الُخلق

                                                

َق : وقولهم استشاط فالن يعني"، 159رقم، 292ص، المقتضب -)1(  وكذلك ، احَتدَّ وَتَحرَّ

  55|2الزاهر: انظر"أشرف على الهالك .

  (2)- لسان العرب، 3|2376)شيط(

  (3)- معجم فصيح العامة  ص228)شاط(

  (4)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص68

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|352

  (6)- المقتضب، ص272، وانظر: القاموس ص622)شيص(
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َبُهم: َشيََّصُهم" يُص "و، (1)"منافرة.: وبينهم ُمَشاَيَصةٌ ، باألذى َعذَّ رديء : الشِّ

يُص يف لغة بِلحارث بن ، فارسي معرب : وقيل، التمر؟ وهوالصِّ

فأصبحت تدل على ، والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص(2)"كعب.

وهي متداولة يف االستخدام الفصيح والعامي بالصيغتين  ، كل سيء مذموم

، (3)"أي أخرجت تمًرابال نوى.: َصيََّصت النَّْخَلةُ "يقول العامةو، ِشيص وِصيص

 ، للشخص عديِم النَّْفع والفائدة"َصايْص وَشايْص ": ويف العامية المعاصرة يقال

 ومتوافق مع صحيح اللغة.، مسموع متداول وكالهما

: الَعِجينُ : قال يف مختصرالصحاح، فالن عجينه: يقولون": َعِجيَنه-8

َخاوةِ من النساِءوالرجال والعجينةُ ، ُث الُمَخنَّ  يقال "و(4)".األحمُق : أوهم أهُل الرَّ

وهوالضعيف يف َبَدنِه وَعْقلِه ، وللمرأة َعِجينَُةالغير، َعِجينَُة وَعِجينُ : للرجل

والفعل عجن يف العامية يرتبط ، والصفة دالة على السيء الخلق، (5) "واألحمق.

أوبدون ، بمعنى أدَّى عمله بغيراتفاق: َعَجنْ "ومن ذلك، بالفساد وخلط األمور

ومن تراكيب الفعل (6)بمعنى َضرب ضربا ُمربحا : وعجن، سابق خربة

                                                

  (1)- القاموس المحيط،  ص622)شيص(

يَص معرب، )شيص(2375|4، لسان العرب -)2(  والعامة تقول له ، ويرى الخفاجي أن الص 

  170شفاء الغليل ص: انظر، شيص 

  (3)- معجم تيمور الكبير، 4|294

  (4)- المقتضب، ص340، رقم1013، وانظر: القاموس ص1214)عجن(

  (5)- لسان العرب، 5|2829)عجن(

  (6)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|399
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كناية عن أنه خبير  : أوأنا عاْجنُْه وَخاْبُزهْ ، َعَجنُْه وَخبُزهْ ": واشتقاقاته يف العامية

، اشديد الشقاوة )لألطفال غالب: مْعجون بميَّة عفاريت"و، (1)"بأحواله 

ويقوله العامة لمن ، يلت ويعجن": ومن الرتاكيب المشهورة(2)وللكبارذم(

والصفة وتراكيبها متداولة مشهورة يف العامية  (3) "يتكلم كثيًرا فيما ال يفيد.

 ألصحاب الخلق الفاسد .

، ما ُيْلِعق -َكَصُبور   -لَُعوق: قال يف القاموس، َلُعوق: ويقولون".َلُعوق -9   

َعَقةُ  ، والصفة تشير إلى َمْن ينقل األخبار يف سرعة، (4) ".ما َتأخُذه بالِمْلَعَقة: واللُّ

 : ومن هنا جاءت اللَّْعَوَقةُ  بمعنى، هواسم لكل ما ُيؤكُل بالملعقةِ : اللَُّعوِق "و

ٍة وَنَزٍق. والّلُعوْق عند العامة من ، (5)"سرعُة اإلنساِن فيما أخذ فيه من عمٍل يف ِخفَّ

عْ  يف األطباق –وهو تناول الطعام أوالمتبقي منه  ، وعندهم باللسانِ ، ِق فِعِل اللَّ

وأحيانا يعنون ، من ُيدين نفسه لكسب قليل: واإلنسان اللَُّعوْق عندهم، -باللسان

، وهي صيغة مبالغة لكثيراللعق، والصفة متداولة مشهورة، (6)به المتطفَل.

 أوالمكثر يف نقل الكالم على وجه المجاز.

                                                

  (1)- معجم التراكيب والعبارات االصطالحية ، ص317

  (2)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|399

  (3)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص157)يعجن(

  (4)- المقتضب، ص 376، وانظر: القاموس، ص922)لعق(

  (5)- لسان العرب، 5|4043)علق(، وانظر: المعجم الوسيط، 2|862)لعق( .

  (6)- المقتضب، ص 377)تعليق المحققين(
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ما ُنِخَل من : النَُّخالةُ : قال يف مختصرالصحاح، ُنَخاله: ويقولوناَله."ُنخَ  -10

قيق ، والصفة مرتبطة بالسيء من البشر، (1)"يتخلل. وما َبقي من الُمنُْخِل مما، الدَّ

وتحمل معني الرديء إذا قورن ، (2)"مابقي من الشيء بعد َنْخِله."وأصلها

، (3)"لدقيَق بالُمنُْخِل لَِتْعِزَل ُنَخالَتُه عن ُلَبابِه.َتنِْخيُلك ا: النَّْخُل ": ويقال، بالجيد

، َمن َصيَّرُنَخاَلْة َأَكَلته البقْر ": ومن أمثال المصريين، والصفة موجودة يف العامية

: ويف األمثال الشعبية، (4)"أي من ال يفرض احرتاَمه يعامل باستخفاٍف واحتقاٍر.

ض نفسه لإلهانة وينزلها يف ، َبْعَتُرْه الِفَراْخ اللِّي يِْعِمْل َنْفُسْه ُنَخاَلْة تِ  " أي َمْن ُيَعرِّ

والصفة انتقلت ، (5)"غير منزلها من الكرامة فإنه ُيَهان فال يلوَمنَّ إال َنْفسه.

 داللتها و تطورت بالتخصيص. 

ن  ويَتَصاَغر، فالن َهرِيَسه: يقولون".َهِريَسه -11 ، يقصدون به الكبيَر الس 

ولم أقف على (6)".األطعمِة معروف قسم من: والَهرِيسةُ ، يوهوصحيح لغو

قُّ العنيُف ، األكُل الشديدُ : الَهْرُس "وماوجدته، داللة الصفِة يف القاموس ، والدَّ

 ومنه  

                                                

  (1)- المقتضب، ص404، رقم 913

  (2)- المعجم الوسيط، 2|946)نخل(

  (3)- لسان العرب، 6|4378)نخل(

  (4)- العادات والتقاليد المصرية ، ص177

  (5)- األمثال العامية، ص 80، رقم 489

  (6)- المقتضب، ص 251، رقم 437



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

: الَهَراسِ "وداللتهاعلى كبيرالسن يتصاغرلعلها من، (1)"الَهِريُس والَهريَسة.

وك وهنا انتقلت داللة ، (2)"الَهَراُس.ينبت فيها : وأرض َهِريَسة ، شجركبيرالشَّ

شجركبيرمن الفصيلة الَقرنِيَّة وينبت يف : الَهراُس "و، الصفة إلى ما آلت إليه

نغال بة ، مصروالنوبة والحبشة والسِّ ، وله أذنيات متحورة، أغصانه ُمْلس غيرُمَزغَّ

الية وثمرته متقوسة ملساء برتق، عطرية، وأزهاره بيض أو َمُشوَبة بصفرِة خفيفة 

وغير شائعة يف العامية للداللة على ، (3)"وتعرف يف السودان بالُخَزامى.، اللون

 وهي من إضافات البكري الداللية التي انفرد هبا يف معجمه. ، الشيخ الكبير

*****     *****    **** 

 

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 581)هرس(

  (2)- لسان العرب، 6|4652)هرس(

  (3)- المعجم الوسيط، 2|1021)هرس(
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 الصفات السلبية املستمدة: املطلب الرابع
 .من احليوان والطري واحلشرات واهلوام

، (1)".وبلدٌة بالروم، وهوَمعروف الصحة، َبْرُغوْث : يقولونْرُغوث."بَ  -1

ويقال يف ، (2)"شديُد الَوْثِب .، َعُضوض ، َضْرب من ِصَغاِر الَهَوامِ : الُبْرُغوُث "و

ويقال  ، وقلب الثاء تاًء كعادة المصريين، بفتح الباء "َبْرُغوْت "العاميِّة المصريِّة 

َزّيْ َبَراِغْيتْ  ": ويف األمثال العامية، قدراته للشخص الضعيف يتحلى بما فوق

ْنَطَرِة   "الَقنَْطَرْة ُعْرْي ِوَزْنَطَرْة. ح: والمقصود بالزَّ مثُل : والُمرادُ ، التََّعالِي والتََّبجُّ

علوِك  ، ومع ذلك َتثُِب من ُهنا إلى ُهنا ، الرباغيِث ال ثياَب عليها وُيْضرُب للصُّ

ِح بما هو  ُل يف مجالس القوم.، فوَق َقدرهِ الُمَتَبجِّ ي ، (3)"الُمَتنقِّ واالستخدام الَعامِّ

ويؤكد انتقال داللة الصفة من ، بداللته َيْعكُِس تحريًفا َشاِئًعا َعن األصِل الفصيِح 

 وتطورت داللتها بالتخصيص. ، مجال الهوام والحشرات إلى مجال اإلنسان

ةُ البَ : ويف الَقاموس، َبّق : ويقولونَبق ." -2 ، (4)".ُدَوْيَبٌة ُمْفْرَطحٌة َحْمَراُء منتنةٌ : قَّ

ُجِل الحقيرالدميم ةُ "و ، ويكنى هباعن الرَّ ُدويَبُة مِثُل الَقْملِة تكوُن يف : البقَّ

ِروالُجُدرِ  رُّ ومن ، ويقال للمذموم بقة، وهي التي ُيقاُل لها بناُت الَحِصير، السُّ

 : وقيل لُزَقَر بن الحارث ، ن بن الَحَكمشواهد ذلك ما أنشده ابن َبِرّي لعبدالرحم

                                                

وأشار إليه ، والتعليق هنا حول ما سكت عنه البكري، 151رقم، 137ص، المقتضب -)1( 

  المقصود هنا )َبْرُغوت(و، النص

  (2)- المعجم الوسيط، 1|52)برغث(

  (3)- األمثال العامية، ص 237، رقم 1376

  (4)- المقتضب ، ص362، رقم  742، وانظر:  القاموس المحيط ، ص 868 )بقق (
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ٌة   (1)إذا َوَجَدْت ِريَح الَعصير َتَغنَّت           أال إنَّما قيُس بُن َعْيالن  َبقَّ

فُة منتشرة يف الَعاميِّة المصريِّة هبذه الداللة عندما يقال َزي الَبْق للمكروِه : والصِّ

رمن البشرِ  فة من مجال الحشرات والَهوام إلى وهنا انتقلت داللة الصِّ ، الُمنَفِّ

 وتطورت بالتخصيص.، مجال اإلنسان

ِغير: يقولونَجحش."-3 قال ، وهو صحيح لغوي، َجحش: لولِد الِحَماِرالصَّ

غيرِ : الَجحُش : بعُض أئمة اللغة ويطلق على الَجفاِء ، ولُد الحماِر  الصَّ

هِ ، (2)".والِغلظِ  خُص َحاَل ذمِّ أي الُمنَفرِد بهُيق"و، وُيوَصُف به الشَّ  الرَّ
ِّ

: اُل يف الَعي

جِل َيْسَتبِدُّ ، ُيَشبِّهوَنه يف ذلك بالَجْحشِ ، ُجَحْيٌش َوْحِده وُيقاُل ذلك يف الرَّ

روالَجْهلِ ، (3)"بِرأيه. ومن ، قاَتله وَداَفَعه : َجاَحَشهُ "و، والِفعُل َيدلُّ َعلى التََّهوِّ

أي ُأَحاِمي : ُبْعدًا َلُكنَّ َفَعنُْكنَّ ُكنُت ُأَجاِحُش  : َحديِث شهادِة األعضاِء يوَم الِقَياَمة

َفُة شائعة ، (5)"كِنَاَيٌة َعْن َأنَُّه َجاِهُل.: فالن َجْحش" : وُيقاُل ، (4) "وُأَدافُِع. والصِّ

ْش له "وُمتَوافَِقٌة فِي داللتِها مع األصِل الفصيِح ، يف الَعاميَّة المصريَّة وَجحَّ

ُل يف األمورأي َيَتدَ : وُيَجاِحْش  ةِ "، (6)"وَيَزجُّ بنفسِه يف الَمَضايِق.، خَّ : وقوُل الَعامَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 1|327)بقق(، والبيت يف تاج العروس، 25|89)بقق( 

  (2)- انظر: المقتضب ، ص 256، رقم 71 

  (3)- لسان العرب،  1|549)جحش(

  (4)- لسان العرب 1|549)جحش(

  (5)- معجم التراكيب ، ص280 

  (6)- معجم تيمور الكبير،  3|19-20)جحش( 
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وهوقول ، إذا َداَفَعُه وزاَحَمُه أوقاتلُه على سبيِل اللعِب : َجاَحْش ُفالْن ُفالًنا

  (1)"صحيح فصيح.

: قال بعُض أئمةاللغة، أي غليُظ الطَّبعِ ، فالن ِجْلف: ويقولونِجْلف."-4

افِيا-بالكسر-الِجْلُف  ُجُل الجَّ والِجْلُف ُيوصُف (2) "وهوصحيح.، لرَّ

اِة أي أنَّ َجوَفه َهواُءالعقَل فيه"به ويقال ، الَجافِي يف َخْلِقِه وُخُلِقه ُشبِّه بِِجْلِف الشَّ

األحمِق وأصله من الشاِة "ويطلق أيًضاعلى، فالن ِجْلف جاف : للرجل إذا جفا

لألَعَراِبي : ِجْلٌف  : ويقال ، لهوُشبِّه األحمق هبما لضعف عق، المسلوخةِ 

فة (3)"الَجايف. ةُ ، فصيحة ومعناها الرجل الجايف"والصِّ فالن عنده : وتقول الَعامَّ

بِّ والسخرية، (4)"َجالَفْة . اعتاَد "و، والصفة مسموعة يف الَعاميَّة يف مجال السَّ

خص قليل االجتماعيات الذي الَيفَهم يف ُأُصو ل استقباِل العامُةأن َيدُعون الشَّ

ْح ِجلْف : والبعُض يقوُل "ِجْلْف "ضيوفِه للشخص الذي اليفهم يف ، ِجلْف أوَفالَّ

خرَيِة( بِّ  والسُّ والِجلْف اليراعي آداَب السلوِك أوالشخص ، األصول )للسَّ

َف يف  ومن ال، الجايف يف ُخُلقه وتعامله مع اآلخرين)للسب( ُيحِسن التََّصرَّ

فَة يف االستخدام العامي متوافقة والفصيحوُيالَحظ (5)"األمورعموًما. ، أنَّ الصِّ

 (6)"َجَلْنف"ويزيدون فيها فيقولون، وهي مصريَّة خالصة

                                                
  (1)- معجم فصيح العامة، أحمد أبو سعد، ص 115

  (2)- المقتضب، ص334، رقم 645

  (3)- لسان العرب، 1|661)جلف(

  (4)- معجم تيمورالكبير، 3|42)جلف(

  (5)- لغة الحياة اليومية ، 1|245

  (6)- انظر:  أصل األلفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة ، 3|124
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جُل : الَخَلبوُص : قال المجدي، فالن َخْلُبوص: يقولون"َخْلُبوص -5 الرَّ

 :الَخَلُبوُص ": ويف القَاُموس، (1)  "واسُم طائر أصغُرِمْن الُعصفوِر بِلونِه.، الَحقيرُ 

ي به الطائُرلكثرِة َهَربِه كة ُسمِّ ة تسكن (2)"وعدم استقراره يف موضع.، ُمَحرَّ والَعامَّ

، وَمْن له عالقاُت نِسائيَّة غيُرَمشروَعةٍ ، الماكِرِ "ويطلق على، َخْلُبوْص : الالم فيقال

الذي كان َيْصَحُب الَعَوالِم أي "وكذلك  ، (3) "والُمتحرربمعنى َبْحُبوْح.

ويف الَقرِن الَماِضي كان ، صفًة للئيِم والُمراوِغ والفاسِق "وُيسَتعمُل (4)"المغنيات

اَقَصاِت   َعالَمةْ "الَخْلُبوْص لقًبا يطلق على َخادِم الرَّ
ْ

والصفة انتقلت ، (5) "َصبِي

 داللتها وأصاهبا التخصيص.

: َخنَْفَس عن القوم: قال يف القاموس، فالن عنده َخنَْفَسةْ : يقولون".ُخْنِفس -6

يح  : الُخنَْفُس "و، (6) "وعدل عنهم.، رَِههمكَ  واألنثى ، ُدَوْيبَة َسوداُء ُمنْتِنَُة الرِّ

َما : ُخنَْفَسُة وُخنَْفَساُء وُخنَْفَساَءُة ويقال هوَأَلحُّ مِْن الُخنُْفساِء لرُجوِعها إليك ُكلَّ

ة فيقال(7)"َرميَت هبا. فِة يف الَعاميَِّة الِمصريَّ ُخنِْفْس " :وتعددت داللُة الصِّ

وَخنَافِْس لوصِف الشخِص الذي ُيطيُل شعَره وَيَتأَنُق فِي َملبسه على 

                                                

  (1)- المقتضب، ص271، رقم 482

  (2)- انظر القاموس ، ص 617)خلبص( ، ولسان العرب، 2|1221)خلبص( 

  (3)- لغة الحياة اليومية ، 1|279 

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|194)خلبوص(

 (5)- معجم فرج، 1|153)خلبوص(

  (6)- المقتضب، ص 240، رقم 396، وانظر: القاموس المحيط، ص 542)خنفس(

  (7)- لسان العرب، 2|1280)خنفس(
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َشاعْت بين الشباِب وبعِض الحرفيين "وهي صورُة مذمومة، (1)"نحٍوالفٍت.

وتعتمُد ، المتفرنجيين يف الستينات وحتَّى هنايِة السبعينات من القرن العشرين

المالبِس وإطالِة شعر الرأِس والسوالف على ارتداِء الغريِب وغيِرالمألوف من 

ويف مصر كانت صفة ، وترك شعر الرأس َيْسقُط على الجبهِة ، بطريقٍة مبالٍغ فيها

ُخنِْفْس تطلق على الشباِب الخليع الذي يتشبه هبم يف مظهرهم العام ويف رخاوهتم 

 والُخنِْفَسةُ ": يقول يوركهارت، وكذلك يقال للقبيح الهيئة(2)"وليونتهم.

عن الحب ، الُخنِْفسْة يف عيْن أّمها مليحةْ : ومن أمثالهم، ترمزعند المصريين للقبح

: ويف األمثال، ويقال لعديم الفائدة يف كل أحواله، (3)"األعمى من اآلباء لألبناء.

َزي الُخنُْفْس ال يِتَّاكل واليِْتلِِعب فيه ألن الخنافَس قبيحُة المنظِراليستطيُع "

وال هي مما ُيؤكل فهي َعديمُة النَّفِع على أي حاٍل يف ، هبااإلنساُن أن يلهو

وهناك ارتباط داللي بين ُخنَْفٍس وُخنِْفَساء بمعنى الدويبة النتنة  (4) "الجدوالهزل.

وهوملمُح ، وُخنِْفْس للشاب الخليع يف الَعاميَّة، الريح يف االستخدام الفصيح

 ْس يف العامية تحريف لُخنَْفٍس الفصيح.  وُخنِْفْس وُخنْفُ ، القبح يف الهيئة والسلوك

ابَِّة الُمنتِن : وقال بعُض أهِل اللغةِ ، فالن َدبِر: يقولون": َدِبر-7 َبُرُجْرُح الدَّ الدَّ

ائَِحةُ  ه َيُقوُل ، الرَّ ائَِحةِ : له فإذا َوَصَف به شخٌص شخًصا آخَرَكأنَّ ، (5)".ياَكرِيَه الرَّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية ، 1|283

  (2)- معجم فرج، 1|155)خنفس(

  (3)- بوركهارت ، العادات والتقاليد المصرية، ص 50

العامية والفصحى يف : وانظر، 1417رقم، 243ص  ، أحمد تيمور ، األمثال العامية -)4(

  أي غير الجميلة.: والخنفسة"66ص، القاهرة والرباط

  (5)- المقتضب، ص 215، رقم 324
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، إلى الَمْدُبور نفسه، الُجرح النَّتِن الرائحة والصفة انتقلت داللتها بالتخصيص من

 وغيرمسموعة اآلن يف العامية.

من ، وهو صحيح لغوي، ُرْخ : ويقولون على قطعة  من الشطرنج".ِرْخَراخ -8

: واالرتَخاُخ ، ويطلق ويراد به طائر  كبير  َيحمُل الَكرَكَدن، أدوات الشطرنج

 ّرخَّ "وأصلُه من (1)".وسكرانُ ، قيٌق ر: وِرْخَراٌخ ، واضطراب الرأي، االسترخاءُ 

ا  خُّ ّرخَّ ويف ، (2)"إذا اضطرب.: واْرَتخَّ رأُيهُ ، َكُثَرماؤه: الَعِجْيُن َيرِّ

  (3)"أي فاتراألعصاب.: َرْخَرْخ ومَِرْخَرْخ "العامية

ة "و، (4)"المتكاسل تشبيها بالحبل إذا ارتخى."وتأيت داللة على العامَّ

وقولهم ، ذا اسرتخى وضعف أو سقط إلى األرضيستعملون َرْخ وَرْخَرْخ إ

 (5)"والعالقة السببية.، جائزعلى المجاز
لِحَفاة: ويقولون".ُزْحِلَفه-9 ابة المعروفة بالسُّ َحالُِف ، ُزْحلَِفه للدَّ : وإنما الزَّ

وقد وقع ، (7)"ِزْحلِفْه للسلحفاة"وتقول العامة ، (6)"دواب صغارتشبه النمل.

وتقال عندهم للداللة ، وكذلك بين الالم والحاء، سيناإلبدال بين الزاي وال

وفيها انتقال ، وهي متداولة هبذا المعنى، (8)"الشخص البطيء يف مِْشَيتِه."على

                                                

  (1)- المقتضب، ص 177، ررقم 237

  (2)- لسان العرب،  3|1615)رخخ( 

  (3)- معجم تيمورالكبير، 3|321-322)ََرخَّ (

  (4)- انظر: لغة الحياة اليومية ، 1|308

)   (5)- معجم فصيح العامة ص185)رخَّ

  (6)- المقتضب ، ص 341، رقم 671

  (7)- معجم تيمور الكبير، 4|15)ِزْحِلَفة(

  (8)- لغة الحياة اليومية، 1|138
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كما أن الصفة تخصصت داللتها للرجل ، داللي من مجال الحيوان لإلنسان

 وهي شائعة متداولة.، الكسول البطيء

ُته: ْن َزْعَقْق فال: يقولون": َزْعُقوق-َزْعَقق-10   قال يف ، إذاَخرَجْت ِحدَّ

ْعُقوُق : القاموس ة تفتح الزاي فيقال(1) "السيُءالُخْلِق.-كُعصُفور-الزُّ : والعامَّ

ْعُقوْق " َررِ : الزَّ ويشتدُّ يف تنوير الربسيم ، وهوزنبوريأيت البقريلسعها يف بطوهنا والسُّ

أي شرددت وجرت من ، َقَرةَزْعَقِقْت البَ : ويقال، يف وقت الصباِح إلى الظُّهر

وهي شائعة ، (2)"وذلك يف لغة الصعيدويقال أيضا يف بحري.، أي زهقت، الَحرِّ 

 وتطورت بالتخصيص.، يف العاميَّة للمتعصب المؤذي بطبيعته

قال يف ، وهو صحيح لغوي، فالن أصبح ُزوَعه: ويقولون".ُزوَعه-11

َوعُ : القاموس ِخْلقُته ، العنكبوِت  ارمثُل ص : فكأنه يقول، العنكبوُت : والزُّ

َهةُ  ة"و، (3)".ُمَشوَّ وَعْة يف كالم العامَّ ه الِخْلَقة.: الزُّ فالن ": ويقال، (4)"الُمشوَّ

والصفة مستعملة يف العامية مع تحريف قليل لألصل  (5)"أي ُيزَدرى به.: ُزوَعةْ 

وانتقلت داللة الصفة وتطورت ، بنقل حركة الواومن فتح إلى سكون، الفصيح

 بالتخصيص.  

ْس : يقولون".َسوَّس-12 َوُس : قال يف القاموس، فالن َسوَّ  -محركة–الَّسَّ

ابةِ : مصدُراألْسَوسِ  : أي، فأطلق على الرجل المؤنث بهذا المعنى، داٌء يف َعُجِزالدَّ

                                                
  (1)- المقتضب، ص 376، رقم 770، وانظر: القاموس المحيط، ص 890)زعق(

  (2)- معجم تيمور الكبير، 4|28)َزْعَقق(

  (3)- المقتضب، ص 313، رقم 585، وانظر: القاموس المحيط، ص726)زوع(

وقد نقل المؤلف هنا كالم البكري يف القول ، )ُزوَعة(206ص، معجم فصيح العامة -)4( 

  المقتضب.

 )ُزوَعة(56|4، معجم تيمور الكبير -(5)
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 ، ولعل المقصود من الداللة الرجل يوصف باللؤم والخبث(1)".به داءيف استه

ابةتشبيها بموضع الداء يف َعجُ  ُسوَسْة بمعنى "والمستعمل يف العامية ، ِزالدَّ

، (2)"وتطلق َمَجاًزاعلى َمْن يسعى بالوقيعة بين الناس.، الحشرةالمعروفة

فالن : وهي ترادف يف  كالمهم، والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص

 دبوس...، حقنةْ  ، إبرةْ 

: الَعْرَبَدةُ : يف المجرد قال، وهوصحيح لغوي، َعْرَبَد : يقولون"و".َعْرِبيد-13

، (3)".يف ُسْكره مؤذي نديَمه : والُمَعْربُِد -بالكسر-والِعْربِْيُد ، ُسوُءالُخُلِق 

والُمْعربِديف كالم العرب الذي تأيت منه أفعال قبيحة ال : فالن ُمَعْربِد: قولهم"و

وهوعندهم حية تنفخ ، ُأِخَذ من الِعْربِد، وال يعتقد األذى هبا ، يعتمدها

، وكذلك األُْفُعوان ، وهي الَحيَّة الَخبِثة: الِعْربِد"أصله من(4)"التؤذي.و

ُسوُء : والَعْرَبَدةُ ، ِعْربِيد َكأنه ُشبِّه بالَحيَّة: ويقال للُمَعْربِدِ ، وهوالذكر من األفاعي

بفتح -َعْربِيدْ ": ويقول العامة(5)"ُيؤِذي َنديَمه يف ُسْكِره. : وَرجل ُمَعْربِد، الُخُلق

  وتطورت بالتخصيص.، والصفةانتقلت داللتها(6)"لسيء الخلق-لعينا

                                                

ق الصفة على الرجل المؤنث يف كالم البكري وإطال ، 405رقم ، 243ص، المقتضب -)1( 

 )سوس( 551القاموس ص : انظر، ليست بالقاموس

: انظر ، وكذلك تحمل الصفة بعًدا إيجابيا فتقال للزكي الماهر، 345|1، لغة الحياة اليومية -)2( 

  والصفحة نفسها.، المصدر نفسه

  (3)- المقتضب، ص200، ررقم 281، وانظر: القاموس المحيط ص 298)عرد(

  (4)- الزاهر2|73

  (5)- لسان العرب، 5|2868)عربد(

  (6)- المقتضب، ص200)تعليق المحققين(
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: كمايقولون، عديُم الَفَطاَنةِ : يريدون، ُعْظُرب: ويقولون".ُعْظُرب-14

ِغيرة : الِعْظرُِب بالكسر: والذي يف القاموس، ُعْكُفْش  وهناك عالقة (1)".الَحيَّة الصَّ

والصفة غير شائعة ، وقلة الخربةوعدم الفطنة أ، بين الصغيرمن األشياء والكائنات

 يف العامية اآلن.

لَذغته : ويقال، وهو صحيح لغوي، فالن لدَغته َعقَرب: يقولون".َعْقرب-15

العقرُب واحد العقارِب من "و، (2)"وَلذيغ فهو َمْلُذوٌغ ، الحيَُّةأوالعقرُب لذًغأ

كِرواألنثى بلفٍظ واحٍد.  ، أنثى العقارب: ْقَرَبةالَعْقَرَباُء والعَ "و، (3)"الهواِم للذَّ

َكُرمن العقارب.: والُعْقُرَبان روالصعوبة، (4)"الذَّ ويأيت ، ويتمثل بالعقرب يف الشَّ

وخشونةٌ : َعيٌش ذو عقارب": يف تراكيب لغوية مثل ، إذا لم يكن سهاًل وفيه شرٌّ

ويقاُل للرجِل الذي يقرتُض ، النََّمائِمُ : والعقارُب ، شدائده: وعقارُب الشتاءِ 

ريِرالُمؤذي، (5)"إنَّه لَتدّب عقارُبه .: عراَض النَّاسِ أ وهي من ، وترتبطُ الصفُة بالشِّ

، فالن َعْقَرْب : وعندما تقول العامة، (6)َعْرَقُله وجعله َصعًبا: َعقرَب الشيء

                                                

)عظرب(ورواية 116ص ، القاموس المحيط: وانظر، 84رقم، 113ص، المقتضب -)1( 

  األفعى الصغيرة.: الِعظرُب : القاموس

  (2)- المقتضب، ص328، رقم 635

  (3)- لسان العرب، 5|3039)عقرب(

  (4)- المعجم الوسيط، 2|638)عقرب(

  (5)- لسان العرب، 5\3039)عقرب(

  (6)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|405



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

وفيه  (1)وفالنْة َعْقَرَبْة فهواستعمال صحيح فصيح ويتوافق مع مصادراللغة 

 تطورداللي وقع بالتخصيص.

، وله نسبته، وهو صحيح لغوي، فالن َعّكْ الَمجلِس: يقولون".َعكَّاك-16 

ْت النَّاَقةُ : قال يف مختصر الصحاح َلْت لوًنا غيَر لونِها: عكَّ ُه عن، إذا َتَبدَّ  وَعكَّ

ألنَّه ُيعيُد ، وتأيت الصفة للداللة على الثَّرَثارالكثيِرالكالمِ (2)".حَبَسه عنها: حاجتِه

َثه بحديٍث فاستعاَده منه مرًة : وهو من َعكَّ فالًناأي، فيه الكالَم ويزيدُ  َحدَّ

(بالفساد المادي والمعنوي، (3)أومرتين ني ": ويقال، ويرتبط الفعل)َعكَّ َعكَّ

ا ا، إذا ردده عليك حتى ُيْتِعَبَك : باألمرَعكَّ ه بالَقوِل َعكَّ ُه عليه ُمَتَعنًِّتا: وَعكَّ ، إذا َردَّ

تداخل يف األقواِل : الَعكُّ "و(4)"ا كان ذا َلَدٍد والتواٍء وُخُصوَمٍة.إذ : ورُجٌل مَِعكُّ 

اْك إذا كان يعمُل على إحداث هذا : ويقاُل للشخص، واألفعاِل دون انتظام َعكَّ

اكْ ، التداخل الذي ُيوقِع بين الناس الذي اليحسن أداء مايسند إليه من : والَعكَّ

وتطلق يف (5)"ويخلط األمور)للسب(. ،ويثيرالفتن، والذي ينقل  الكالم، أعمال

وكذلك ، وفوضى وخلل االضطراب يف األداء، الموصوف بسوء"العامية على

 (6)"الصانع أوالحريف الفاشل.: تطلق على

                                                

  (1)- انظر: معجم فصيح العامة، ص297)عقربة(

  (2)- المقتضب، ص385، رقم 839

)   (3)- انظر: القاموس المحيط، ص949)عكَّ

)   (4)- لسان العرب، 5|3095)َعكَّ

  (5)- لغة الحياة اليومية، 2\405

  (6)- معجم فرج، 1|295)َعّك(
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ة ، وهوصحيح، ِعْلج ألحدِعُلوج النََّصارى: يقولون".ِعْلج-17 قال بعُض أئمَّ

ُجُل من كفارالعجم-بكسرالعين-الِعْلج: اللغة والسمين ، حمارالوحشو، الرَّ

، والكافرُ ، الشديد الغليظُ "وهو"ِعْلج": ويقال للغليظ الجايف، (1)".القوي

والصفة غيرمنتشرة يف العامية ، (2)"وحماُر الوحِش الستعالج َخْلِقِه وِغَلَظِه.

وإن كانت شائعة التداول يف لغة العراقيين أثناء الحرب األمريكية على ، المصرية

وتعني كفار ، أشهر عبارات وزير اإلعالم العراقي وقتها وكانت من، العراق

 وفيها تطورداللي بالتخصيص.، والحمرالوحشية، العجم

وقال يف ، وهو صحيح لغوي، َنَعق ُغَراب الَبين: ويقولون".ُغَراب الَبني-18

وإن صاح اثنتين كاَن ، إنَّ الُغراب إذا صاح ثالًثا كان خيًرا: كتاب حياة الحيوان

 ، ويتمثل به يف التشاؤم، (3)"وذلك على عدد الحروف للخيروالشر، َشًرا

، أشدُّ سواًدا من ُغراٍب : الطائُِراألسوُد والعرُب تقوُل عن سواِده وشؤمِه"وهو

ويفسُرالجاحظ الرمَز للغراِب بالشؤِم ، (4) "وَأْفَسُق من ُغَراٍب.، وأشأُم من ُغراٍب 

ا لزم الغراب هذا االسم": بقوله اِر للنُّْجَعةأل، وإنمَّ  ، نَّ الغراَب إذا باَن أهُل الدَّ

إذ كان ال ، ويتطيَّرون منه، وقع يف مرابَض بيوهتم يلتمُس ويتقمُم فيتشاءُمون به

وه   ُغراَب البيِن واشتقوا منه اسَم الُغْرَبِة واالغرتاِب  َيعَتري منازَلهم إذا بانوا َفَسمَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص148، رقم 174

  (2)- لسان العرب، 5|3065)علج(

  (3)- المقتضب، ص378، رقم 818

  (4)- لسان العرب، 5|3229)غرب(
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، أي ُيواري َسوأَة أخيه، َن غراًباالمولدون يسمون المأبو"و، (1)"والغريِب.

ياُغَراْب الَبْين عبارة تقال على سبيِل : يقال"ويف العامية، (2)"وهومن الكنايات.

وءَ ، والبيُن َيعني عند  المصرى القديم الشرَّ ، السبِّ  ويكون ، والُبؤَس ، والسُّ

رِ : معناها ُغَراْب "و ،  (3)"والغراُب عند قدماء المصريين نذيُر شؤٍم.، ُغراُب الشَّ

يف كالم "ويطلق، (4)"البين يطلق على الشخص الذي ينقل أخباًرا غيَر سارٍة.

وهوكناية قديمة ، العامة على النَّاعي بالموِت والخراِب والفراِق والموِت نفِسه

ؤِم على التشبيه له بالغراب الذي يفرُق بين األحباِب. ن هو رمُز الشُّ  (5) "َعمَّ

 ا وتطورت بالتخصيص.والصفة انتقلت داللته

، الجرادُ : الغوغاءُ : قال بعض أئمِة اللغةِ ، ويقولون َغوَغاء".َغوَغاء-19

ي الَغوَغاُء من النَّاسِ ، لضعفه وشيء ُيشبِه البعوَض  ، (6)"والشروالحرب، وبه ُسم 

فُة انتقلت داللتها بالتخصيص ثم  ، الجراُد حين يخفُّ للطيران": وأصلها، والصِّ

رِّ ، ِفَلِة من النَّاسُاسُتِعيرللسَّ  : ويجوزأن يكوَن من الَغوَغاء، والمتسرعين إلى الشَّ

: َسِفَلُة النَّاِس وِسْفَلُتُهم"و، (7)"الصوِت والَجَلَبِة لكثرة َلَغِطِهم وِصَياِحهم.

                                                

  (1)- الحيوان ، الجاحظ، ت هارون، ط مصر، 1357هأأ، 2|315

  (2)- شفاء الغليل ، ص192

  (3)- أصل األلفاظ العامية ، 1|185

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|417

  (5)- معجم فصيح العامة، ص308)غراب (

  (6)- المقتضب، ص328، رقم 634

  (7)- لسان العرب، 5|3317)غوغ(
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وال تستخدم "والصفة فصيحة وغيرشائعة يف العامية، (1) "َأَسافُِلُهم وَغوَغاُؤهم.

وهي تكثريف المدن ويندرأن ، ربما ينطقها المتعلمون منهمو، عند العامة كثيًرا

وترتبط الصفة يف العامية المصرية بالفوضى وعدم  (2) "نسمعها يف الريف.

وهي عامية بمعنى إحداث : َغاَغهْ "وهي يف كالمهم، االكرتاث لعواقب األمور

ومن تعبيراهتم ، (3)"وخروج عن النظام.، وفوضى، وجلبة، واضطراب، ضوضاء

وغالًبا ، وهو الكالم الذي فيه صياح وصخب، فالن عامِل َغاَغةْ ": لمشهورةا

 (4) "ولذا تختلط فيه الكلمات الكلمات وتتداخل.، يكون صادًراعن مجموعة

ومجازا  ، )ارتفاع كثير(: وَتعني، َغاَغا مأخوذة من القبطية"إن أصل: وقيل

يف المصرية  وأصل)غا( لفظة سامية تعني )ارتفع وعال(وهي ، )ضجيج( 

  (5)"والَغوَغائي يشبه العاصفة.، القديمة)َغاغايت(وتعني عاصفة

: قاَل المجدي، َفرُطوسه: يقولون لَسب ِهم العبد".َفْرُطوَسه -َفْرُطوس-20

معرِض  فعلم من ذلك أنه يف، وكبيُراألنِف ، الِخنْزيرُ : والَفْرُطوَسةُ 

م وتستعمل ، الَفْرُطوَسْةبفتح الفاء-ياابن الَفْرُطوْس ": والمسموع يف هذا(6)".الذَّ

باب والشتم ولعل َمَردَّ الذم يف ذلك إلى أن المقصود بالُفْرُطوسِ  َقضيُب : يف السَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 3|2031)سفل( 

 (2)- المقتضب، ص328)تعليق المحققين(

  (3)- معجم فرج، 1|304)غاغة(، وانظر:  لغة الحياة اليومية 2|417

  (4)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 143)غاغة(

  (5)- أصل األلفاظ العامية ، 1|155

  (6)- المقتضب، ص246، رقم 216
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لفظ سباب عامي وهو متداول أكثريف : ابن الَفرطوْس "و، (1)"الخنزيِروالفيِل.

 (2)"صعيد مصر.

، طلُق على الَجحشِ يُ : الفلو: قاَل يف مختصرالصحاح، فِْلو: ويقولونِفْلو."-21

نَةَ : وعلى الُمْهرِ من الفرسِ  الَفُلوُّ ": وفيه لغات هي، (3)".ُفطَِما أو َبلَغا السَّ

والِفْلوُ  ، والصفة دالة على الصغيرالجاهل، (4)"للجحِش والُمْهرإذا ُفطِم.: والُفُلوُّ

 وغيرشائعة.، فالن جحش: وهويرادف، أوقليل الخربة

أي ، أصواُت الِغرَبان: والَقاَقا، إذاداعبوا شخًصا: قاقا: يقولونَقاَقا." -22

وجوزوا فيه الَمدَّ ، ِغْربان العراقأصواُت : الَقْأَقاءُ "و، (5)"غربان العراق.

وتستخدم يف ، (6)"وألزمه بعضهم سكون الهمزتين على أنه حكاية.، والقصرَ 

الدعابة حتى ولوكان على سبيل ، سياق التهكم ممن يشبهون الغرباَن يف أصواهتم

والشائع يف العامية فالن يَقاِقي لمن يكثر الصياح واإلزعاج ، كما ذكر البكري

 دون فائدة.

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|3392 )فرطس(

حيث جاء بمعنى  ، 428\2لغة الحياة اليومية: وانظر، )فرطوس(316|1معجم فرج  -)2( 

  "حذاء وهومن ألفاظ السبابال"

  (3)- المقتضب، ص 446

  (4)- لسان العرب، 5|3469)فلو(

  (5)- المقتضب، ص93، رقم 27

  (6)- انظر: القاموس المحيط ص49)قأقأ( ، وهامش ص49
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وهو صحيح ألنه جنس ، ُقْطرب: ويقولون للمنعزِل عن النَّاسِ ".ُقْطُرب-23

وداوية وله معان  كلها ، يحُب االنفراد من الناس وصاحبه، من األمراِض السَّ

 ، والَجبانُ ، والَجاِهُل ، والذئُب األمعطُ ، والفأرةُ  ،اللُص : -بالضم-وهو، قبيحة

فيهُ  وكلُّها ، (1)".سعًيا ودويبٌة ال تستريُح نهاًرا، وِصغاُرالكالِب ، والَمصروعُ  والسَّ

، وتدل على النشيط ال يعرف الكسل ، إيجابية فهي، صفاٌت سلبيٌة ماعدا األخيرة

َب به محمد بن الُمْس ، ويقال للشخص الخفيف" ر إلى وُلقِّ َتنِير ألنه كان ُيَبكِّ

والصفةدالة يف ، (2)"ماأنت إالُقطرب ليٍل.، فكلما فتح بابه َوَجَده فقال، سيبويه

ُجُل ": ويقال، أغلب سياقاهتاعلى الجانب السلبي إذا َصاركالُقْطرِب : َتَقْطَرَب الرَّ

 وغيرمتداولة اآلن يف العامية.، (3)"الذي هوأحد ماتقدم.

، البطيُء يف السيرِ : والَقُطوُف ، فالن َقُطوف يف المشي: لونويقوَقُطوف."-24

ابُِةضاَق َمشيها اِط ، (4)".والدَّ والصفُة  تدلُّ على الَكُسوِل الَبطيِءأوالمحدوِد النشَّ

ابة ُقُطوفا"وأصُله، من البشرِ  : وفرٌس َقُطوُف ، أساءْت السيروأبطأت: َقَطَفْت الدَّ

َأْمَسى ُغالمي : وأنشد ابن األعرابي، ل يف اإلنسانوقد يستعم، َيْقطُِف يف َعْدِوهِ 

                                                                                (6)ويف العامية يأيت الَقُطوف كناية عن المتدلل يف يف مشيته.(5)"َكِساًل َقُطوَفا.

                                                

  (1)- المقتضب، ص 118، رقم 100

  (2)- القاموس المحيط،  ص 126)قطرب(

  (3)- لسان العرب، 5|3671)قطرب(

  (4)- المقتضب، ص 350، رقم 706

  (5)- لسان العرب، 5|3681)قطف(

  (6)- انظر: المقتضب، ص350 )تعليق المحققين(
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َسَمَط الَجدي :  القاموسقال يف، َسَمْط الخروف مثاًل : ويقولون".َمْسُموط-25

، (1)".صوُفه بعد إدخالِه يف الماِء الحارِق  ُنتَِف  : فهو َمْسُموٌط وَسِميطٌ ، َيْسِمُطه

َسَمَط " : وهي من، والصفة مستعملة لمن واجَه أمًرا شاًقا أوالُمحَتِمل فوق طاقتِه 

َمط يستعمله َس "و(2)"الَجْدي والَحَمَل َيْسِمُطُه َسْمًطا فهوَمْسُموٌط وَسِميُط.

سمطت المرأُة األرَض والثوَب : فيقال ، العامة لمطلق الغسل والتنظيف

ومن التطوريف داللة  ، (3)واستعمالهم جائزبتطويرالداللة.، إذاغسلته جيًدا

وكأنَّه أدخل يف ، أهنا تقاُل لَمْن َكاَبد حرارَة الشمِس الحارقِة أثناَءعملهِ : الصفة

 مشهورة. وهي مسموعة، الماِءالحارِق 

ابَّةْ : ويقولون".َمْقُموص-26 : َقُمَص : يقال، وهوصحيح لغوي، َقُمَصْت الدَّ

وهناك لغات يف (4)".وَيْعِجن بِرجليه ، وهو أن يرفَع يديه ويطرحهما معا، َوَثَب 

ا ، (5)ومن قال بالكسر ابن فارس، قمص مابين ضم القاف وكسرها وممن َخطَّ

َفدي، (7)وابن مكي، (6)الضم ابن قتيبة والصواب ، ُقَماص: فال يقال، (8)والصَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص 291، رقم 527

  (2)- لسان العرب، 4|2093)سمط(

  (3)- معجم فصيح العامة ، ص222

  (4)- المقتضب، ص 273، رقم 490

  (5)- تمام فائت الفصيح، ص62

  (6)- أدب الكاتب، ص396

  (7)- تثقيف اللسان ، ص 143

  (8)- تصحيح التصحيف، ص429
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: وُروي عنه، وممن قال بجوازالضم والكسرأبو مِْسحل األعرابي، لديهم قَِماص

ابة قَِماص وُقماص.: يقال" حيث قال  ، وكذلك ابن السيد البطليوسي، (1)"بالدَّ

والزبيدي يف تاج ، (3)وممن أوردها الفيروزآبادي(2)بجواز الضم والكسر 

، (5)ولغة الضم هي ماجاءت يف معجم الفصيح من اللهجات العربية، (4)سالعرو

ابِة بصاحبِها"وهي من، وعموماالصفة مرتبطة بالحركة الجسمية  ، َقُموِص الدَّ

َمْقُموْص للشخص "والمتداول يف العامية، (6)"للَقلِق ال َيْسَتِقر.: وتقال

اللة َمْقُموْص يف ومن د(7) "واْتَقَمص منه من َقَمص الحصان.، الغضبان

يبتعدعن الناس وال يريد أن يتحادث مع ، ُمَتضايق، زعالن، َغضبان"العامية

وداللة ، (9)"الغاضب بسبب إخفاقه أوإساءة وقعت عليه."وكذلك  ،  (8) "أحد.

 الصفة يف العامية مستمدة من الفصيح. 

                                                

  (1)- كتاب النوادر، ص297

  (2)- انظر: فائت الفصيح، ص82

  (3)- القاموس المحيط ، ص 629)قمص(

  (4)- تاج العروس، 4|428)قمص(

  (5)- معجم الفصيح من اللهجات العربية ، ص471)قمص(

  (6)- القاموس المحيط، ص629)قمص(

  (7)- انظر: معجم تيمور الكبير، 5|165)قمص(

  (8)- معجم فرج، 1|422)قمص(

  (9)- لغة الحياة اليومية، 2|456)قمص(
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أي ، ُد البردِ الشدي: معناه: قال المجدي، فالن ِمَقنِْفد: ويقولون".ِمَقْنِفد-27

. ُدوْيَبُة من الثَّديياِت ذاِت : الُقنُْفذُ "و، (1) "َشاَبه الُقنْفَد يف ُدخوِل بعِضه يف بعض 

، (2)"وبذلك يقي نفَسه من خطِراالعتداِء عليه.، شوٍك حاٍدَيْلَتفُّ فيصيُركالُكرةِ 

أهنا (5) وابن الَحنَْبلي، (4)والصفدي ، (3)ويرى ابن مكي ، وهناك لغات يف الُقنُْفد

وُقنُْفُد بالدال حكاها كراع ، ووردت بالظاءعند ابن مكي والصفدي ، ُقنُْفذ بالذال

وكذلك وردت يف لسان ، (7)وذكرها ابن سيده يف المحكم ، (6)يف المنجد.

، (10)ووردت بالدال والذال عند الفيروزآبادي، (9)وتاج العروس ، (8)العرب 

وذكر ابن مكي ، (11)، ُقنُْفٌط وُقنَْفٌط : وهناك لغة ذكرها ابن هشام اللخمي وهي

                                                

  (1)- المقتضب، ص204، رقم 293

  (2)- المعجم الوسيط، 2|793)قنفد(

  (3)- تثقيف اللسان، ص67

  (4)- تصحيح التصحيف، ص 430

  (5)- سهم األلحاظ ،  ص59

  (6)- المنجد ، ص 87

  (7)- المحكم، 6|629)قنفد(

  (8)- لسان العرب، )قنفد(

  (9)- تاج العروس، 2|477)قنفد(

  (10)- القاموس المحيط، ص )قنفد(

  (11)- المدخل إلى تقويم اللسان ، ص 20
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ويضرُب المثُل بالُقنُْفد للَبِشع (1)أربع لغات هي ُقنُْفٌد وُقنَْفٌد وُقنُْفٌط وُقنَْفٌط 

نو منه َزّي الُقنُْفْد ال "ويف األمثال العامية، المنظرأوالسيء المخربالذي ُيْكَره الدِّ

أي مجتمع يف نفسه : عد مَِقنِْفدْ قا": ويقال، (2) "يِنِْحِضْن وال يِنَْباْس.

 والصفة شائعة يف العامية كما باألصل الفصيح.، (3)"كالُقنِْفد.

َلَدَغته : ويقال، وهوصحيح لغوي، فالن َلَدَغته َعْقَرب: يقولون".َمْلُدوغ-28

ة (4)".وَلِديغٌ  الَحيَّة أوالَعْقرُب لْدَغا فهو َمْلُدوغٌ  والصفة تقال لمن خاَض تجربة ُمرَّ

: قوم ُلْدَغى وُلدغاءُ : يقال"و، ومن وقع عليه األذى الَماِدي والَمعنوي، اسيةق

اُع يف الناس َفِعيُل ، الَمْلُدوغ: اللَِّديغُ ": ويقال، (5)"َنَزَغُه هبا.: وَلَدَغُه بكلمةٍ ، وقَّ

، َلَدْغ َلْدَغةْ "ويف العامية، (6)"يفعل ذلك بالناس. : ورجل مِْلَدغ، بمعنى مفعول

 : واكتسبت الصفة داللة جديدة يف اللغة اليومية فيقال، (7)"َدْغ أي َأْلَثغ.وهوَألْ 

اَلِسْع للشخص الهوائي الذي : وكذلك، ُمخَتل التْفكِيرأوالعقل: اَلِدعْ "

                                                

  (1)- انظر: تثقيف اللسان، ص67

  (2)- األمثال العامية، ص 257، مثل رقم 1507

  (3)- مجم تيمور الكبير، 5|169)قنفد(

  (4)- المقتضب، ص328، رقم 635

  (5)- القاموس المحيط، ص787)لدغ(

  (6)- لسان العرب، 6|4021)لدغ(

  (7)- معجم تيمور الكبير، 5|281)لدغ(
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والصفة تحتمل التوجيه السلبي ، (1)"اليستقرعلى رأي ثابت أوالُمخَتل.

 واإليجابي حسب السياق الذي تأيت فيه. 

َلَهَد : قال يف المجرد، وهوصحيح لغوي، َلَهَدَها: يقولون للفرس".َمْلُهود-29

، َضَرَبه يف أصول َثدييه: وَلَهَد فالنا، َأَكَله وَلَحَسه: وَلَهَد الشيء، َأْجَهَدها: َداَبَته

والصفة مرتبطة  (2)".وداٌء يف أرجِل النَّاسِ ، داٌءيصيُب اإلبُل يف صدوِرها: واللَّْهُد

إذا أصاَب َجنَْبُه : وهو من َلِهَد الَبِعيرُ ، أقعده ذلياًل ُمْسَتضَعَفابمن أصابه داٌء ف

ورُجل َمْلُهوُد ، َضْغَطة من ِحْمٍل َثِقيل فأورثه داء أفسَد عليه رئته فهو َمْلُهوُد وَلِهيدُ 

دُ  بمعنى َمْن  : َمْلُهودْ " : والصفة يف العامية، (3)"أي مستضعف ذليل.: وُمَلهَّ

الَجيَّدْة : ومن أمثالهم، أي أْجَهَد دابَته: َلَهدْ "و، يجة ضغوط الحياةَنَفَدت طاقته نت

: َلَهْد َيْلَهدْ ": ويقال، (4)"وهو من بقايا الفصيح يف الريف. ، يف َخيلْك الِهْدَها

أويف ، والُمرهق، يرهُق نفَسه ويسعى يف عمٍل أو يف أمٍر بكلِّ ما َيملك من جهدٍ 

 مة يف العامية بصيغة الفصيح.والصفة مستخد، (5)"شدة التعب.

أي َتَكلَّم : ، قال بعُض أئمة اللغة، َنَطح بالَحق: ويقولون" :النَِّطيح -30

دِق  ُجُل الَمْشؤوم: والنَّطِيُح ، بالص  والصفة دالة على الذي يستقبلك  ، (6)".الرَّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 2|480

  (2)- المقتضب، ص 205، رقم 299

  (3)- لسان العرب، 6|4085)لهد(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 5|296)لهد(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 2|490

  (6)- المقتضب، ص 169، رقم 226
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ف إال بتصديرالشر، باألذى أصابه : وَنَطَحه"، وتقال لقليل الفهِم ال ُيْحِسن التصرُّ

، (1)"وُيْكره.، وفرس يف َجْبَهتِه دائرتان، الرجل المشؤوم: والنَّطِيُح ، بَقرنِه

باء والَوْحش "و النَّطِيُح والنَّاطُِح ما يستقبلك ويأتيك من أمامك من الطيروالظِّ

َجاَدل : وَنَطْح بمعنى، فالن ينطْح ": وتقول العامة، (2)"وغيرهما مما ُيْزَجر.

ب. والصفة انتقلت ، وهي منقولة عن األصل الفصيح، (3)"بشكل غير ُمَهذَّ

 وتطورت بالمجاز.، داللتها

ُهم َهَمج: ويقولون".َهَمِجي  -َهَمج -31 ُذباب : الَهَمُج : قال المجدي، َكأنَّ

َفُشب هوا بذلك ،  صغُير كالَبُعوِض يسقُط على ُوُجوهِ الَغنَِم والَحميرالَمهزولة

والصفة انتقلت داللُتها من الذباِب الواقِع على ، (4) ".وعدم إدراكِهم، لكثرتِهم

الَهَمُج يف "و، ومن ال يحسنون تدبيَر معاِشهم، وجوِه الغنِم والحميِرإلى الحمقى

َعاع من الناس، تقال لرذال النَّاسِ : كالم العرب والَهَمل الذين ال عقوَل لهم ، والرِّ

 : -كرم اهلل وجهه–ي طالب وقال علي بن أب، (5)"ومن ال خيَر فيهم.، والمروءةَ 

                                                

  (1)- القاموس المحيط، ص 245)نطح( 

  (2)- لسان العرب، 6|4459)نطح(

  (3)- لغة الحياة اليومية، 2|567

 : الهمُج : قوم َهَمٌج : وقولهم "، 278|1الزاهر: وانظر، 188رقم، 153ص ، المقتضب -)4(

  "ثم قيل للرذال من الناس.، عوضالب

  (5)- لسان العرب، 6|4696)همج(، وانظر: القاموس المحيط، ص 210)همج(
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وَهَمٌج َرَعاٌع أتباُع ُكلِّ ، ومتعلٌم على سبيل النجاةِ ، َعالٌِم َربَّاين: الناس ثالثة"

أي : ناس َهَمْج : يقول العامة"و، ومستعملة يف العامية بداللة الفصيح(1)"ناعٍق.

 والهمُج ، (2)"وهذا على أصل معناه. ، خالون من العقل والمرؤة، أرذال، رعاع

أي الطبقات الوضيعة من : الَهَمْج "يف مصراآلن تعبيرعن درجةاجتماعيةوهم

، (3)"ثم أطلق على كل رذيل من القوم. ، وأصله البعوض يف العربية ، الناس

 والصفة تطورت داللتها بالتعميم.

ُمث ل به ألن ، أي سريع يف َمْشيه وَحَرَكته، فالن مثل الَوَزغْ : "يقولون-َوَزغ-32

، ُيْطَلق الَوَزُغ على الرجِل الَحاِرِض الَفِشلِ "و(4)  "موصوٌف بهذه الصفة. الَوَزغَ 

ُدَوْيَبة أوَسواّم " : وأصُل الَوَزغِ ، وتأيت للضعيِف السيء، (5)"الضعفاءُ : واألوَزاغُ 

، الرجُل الضعيُف : الَوَزغُ "و، (6)"ويف الحديث أنه أمر بقتل األوَزاِغ.، أْبرص

امُّ األبرُص. وتخصصت ، والصفة انتقلت داللتها من الحيوان لإلنسان (7) "والسَّ

 وغير شائعة يف العامية. ، لكل ضعيف مؤذٍ 

*****     *****    **** 

                                                

  (1)- النهاية يف غريب الحديث واألثر، 5|273، ونهج البالغة ص386

  (2)- معجم فصيح العامة، ص476)همج(

  (3)- العمية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص72

  (4)- المقتضب، ص330، رقم 638

  (5)-القاموس المحيط، ص790)وَزَغ(

  (6)- لسان العرب، 6|4826)وزغ(

  (7)- المعجم الوسيط، 2|1071)وزغ(
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 الصفات املستمدةمن: املطلب اخلامس
 األدوات واآلِلت واملعادن واملالبس .

ْبَرُة والِمَسلَّة: قال يف القاموس، إِْبَره: يقولونِإْبَره."-1   
ِ
، شيءواحد: اإل

فة ُتقاُل لَِمن َيسعى (1) "َأبَّار: وصانعه، وجمعه إَبرُ ، وهوما ُيَخاُط به والصِّ

ة من حديدٍ : اإِلْبَرةُ ": وُيقال، بالنَِّميَمة ويكنى هبا عن ، والجمُع  إَِبَراُت وإَِبرُ ، مَِسلَّ

وُتستخَدم ، (3)"انتشرت بينهمالنََّمائُم.: َفَشْت بينهم المآبرُ ": ويقال (2)"النَِّميَمة.

ِخيِف َصنََعه َشْخص عن َقصٍد آلخر."َمجاًزا وانتقلت داللُتها ، (4)"للَموقِف السَّ

وهي إِْبَرة ُيْغَرُزَطرُفها يف الِجسِم : إِْبَرة الِمْحَقنِ "وهو من، للذي ُيؤِذي يف ُخْفَية

واُء إليها  (5)"َتَتابِع يف ِخفيٍة.وُيْكنَى بَِوْخِز اإلَبِر عن اإِليَذاء المُ ، لَينَفَذ منها الدَّ

ومن ، "إْبَرةْ ": وهم يقولون، وُتستخَدم يف العاميِّة المصريِّة كما يف األصل الفصيح

ي إبرةْ "أي َتَوقَّع منه الشرواألذى و: ُفالْن َأَخْد إْبَرةْ : تعبيراهتم المشهورة أي  : ويِدِّ

يشبه  وهوتعبير مجازي، يشي بشخص عند رئيس له أوشخص بينه وبينه مصالح

ٍة وإيالم.، الكالم الذي يؤذي إلى اإلفساد باإلبرة                                                                                         (6)"لما فيه من ِحدَّ

ى: يقولون يف وَصِفهم للَبِخيلوابن الَقدِّى."-2 وهوالذي لبخله ، فالن ابن الَقد 

                                                

  (1)- المقتضب،  ص 213، رقم 316

  (2)- القاموس المحيط، ص 341)أبر(

  (3)- معجم المأثورات اللغوية، سليمان فياض ، ص10)أبر(

  (4)- لغة الحياة اليومية، الدكتور محمد الجوهري وآخرون ، 1|83

  (5)- المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية، 1|2)أبر( 

  (6)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 115)إبرة(
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وُط اليَّابُس  -بفتح القاف -دُّ يقنع بأكله والقَ  ، لُيبِس َيده، فكأنه نِسبة إليه، السَّ

وهي من ، (1)"َحَرَج َعلى واِصِفه. فال، والَبِخيُل ُيوصُف بِكل  َوصف  َمذُموم  

فُة غيرشائعة يف العامية المصرية اآلن.، الكنايات                                                            والصِّ

ةُ : يقولون".َبْرَبخ -3 يء الذي ُتوَضُع عليه الَجرَّ ، وهوَصِحيح ُلَغوي، َبْرَبخ للشَّ

اِر. (2)"وهواسٌم لمجرى الماء. ، (3)"وِهي َمنَافُِس َيْخُرُج مِنَها الَماُء مِْن الَفخَّ

َبةٌ ، ُيْطَلُق َعلى الَباُلوَعِة مِن الَخزِف وَغيرِه وجمُعها َبَرابٍِخ "و بيُتها وَعرَ ، ُمَعرَّ

َفة أَصاَبها َتطورِداَللِي فأْصَبَحْت َتِدلُّ على الكثيِرالَكالمِ ، (4)"اإِلرَدبَُّة. ، والصِّ

، َتْشبيًها بالرببِخ يف حركته وتحويله الدائم للماء من مكان آلخر ، أوَمْن الَيْشَبع

فُة َمسُموعة يف الَعاميِّة هبذا المعنى الجديدوالمتطورعن األْصِل الفص يح والصِّ

 ومتوافقة معه يف المبنى والمعنى.

اهر، َبْرَدَعه: ويقولونَبْرَدَعه." -4  اسم لما : -بالذال-الَبْرَذَعة: قال يف الزَّ

وفيها (5)"واسم لما ُيجَلُس عليه.، ُيوَضُع على ظهرِ الِحَماِر وغيره

ْحلِ : والَبْرَدَعةُ "لغات ال، الِحْلُس الذي تحت الرَّ ال والدَّ صَّ وَخ ، وهي بالذَّ

ليِل الُمَهانِ  (6) "بعُضهم به الحماَر. خص الذَّ فِة للشَّ وفيها انتقال ، وُيَتَمثَّل بالصِّ

                                                

 )   (1)- المقتضب ،  ص 203،  رقم  292، وانظر: القاموس المحيط ، ص 308 )قدَّ

  (2)- المقتضب، ص 175، رقم 232

  (3)- معجم تيمور الكبير، 2|126)بربخ(

  (4)- المعجم الوسيط، 1|48 )بربخ(، وانظر:  القاموس المحيط، ص 249)بربخ( 

  (5)- المقتضب، ص 305، رقم 559

  (6)- لسان العرب، 1|255)بردع- برذع( 
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ة، للداللة وُموافقة يف استعمالها لألصِل الفصيِح  "َبْرَدَعةْ "والمشهوُرعند الَعامَّ

 مبنى ومعنى.

النَّاِس  ِرَعاعُ : الَبْزُبوزُ : قال يف الزاهر، فالن َبزُبوز: ويقولونَبْزُبوز."-5 

فرِأو الَكثيرِالَحَرَكة الُغالُم الَخفيُف يف: الَبْزَبازُ  : ويف القاموس، وَأَراذِلِِهم ، (1)".السَّ

فُة هبذا الَمعنى لم أقف على داللتِها يف الَعاميِّة اآلن وإنما ُيطلُق ، والصِّ

نُْبورْ " َفة ُيجعُل فيها الماءُ ، الَبْزُبوْزعلى الصُّ ولها َصَفاَرٌة  ، وهي ُسروج ُمَجوَّ

الغالم الخفيف أوالكثيرالحركة مستمد من  و معنى، (2)"َيشرُب منها الفارُس.

 ، حيُث إنَّ الَبْزُبوْزعندهم ماَيْعُبُرالَماُء من خالله بخفةٍ ، االستعمال المجازي

القصبة : بمعنى أنبوب الصنبورمن استخدام المغاربة وعند القاهريين: البزبوز"و

 (3)". أوالقضيب المجوف

بَيانَبَعو ." -6 : الَبَعوُّ : قال يف لسان العرب، َبَعوّ : يقولون عند تخويف الص 

ه الِخْلَقةِ ، الشكل المفزع ُجُل الُمَشوَّ الجناية : البعو: وقال يف الصحاح ، أوالرَّ

ائُع يف ُلَغِة أهِل مِصرأنَّ (4)"."والجرم. بياُن.: الَبَعوّْ ": والشَّ ع به الصِّ  ، (5)"اسٌم ُيَفزَّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص223، رقم344، وانظر: القاموس المحيط ، ص503)بزز(

  (2)- معجم تيمور الكبير،  2|171-172)بزُّ (

  (3)- انظر: العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص64

وإشارته للصحاح ، والمعنى غير موجود باللسان ، 1049رقم، 443ص  ، المقتضب -)4( 

  )بعا(317|1اللسان : انظر، هوماورد 

  (5)- معجم تيمور الكبير، 2|197)بعو( 
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ظ الدعاء على اإلنسان يف ومن ألفا، (1)"َحيواٌن ُخرايفُّ إلخافِة األطَفاِل."و

 ومسموعة يف العامية.، العامية

َعه: يقولون".َبلَّاَعه -7 َعةُ : وقال يف القاموس، َبالَّ ، لما ظهَر باألرضِ : الَبالَّ

َعة والَبلُّوَعة ، َمْجَمُع الَماءِ  يجري فيه ، َفر ضيُق الَّرأسِ بئُر ُتْح –مشددتين  –والَبالَّ

عة"وهناك لغات يف كلمة ، (2)".ماُء الَمطرِ ونحوه ، ذكرالبكريُّ اثنتين منها"َبالَّ

ويرى أبو ، (3)والصواب عنده َباُلوعة باأللف، قولهم َبلُّوَعة: وَخطأ ابن الجوزي

وذكر الخليل يف ، (4)باأللف"بالوعة"عبيد القاسم بن سالم وأبو عمر الزاهد 

، وابن سيده ، والجوهري ، وتابعه ابن درستويه ، (5)"والَبلُّوَعة، الَباُلوَعة ": لعينا

 .(6)والنووي

وباأللف لغة أهل ، الَبالوَعة والبلَّوَعة  ": وأثبَت صاحُب اللساِن لغتين

الَبالوعة ثقُب ينزُل فيه ": وتابع الفيومي ابن منظور يف رأيه فرأى، (7)"البصرة.

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية ، 1|207

  (2)- المقتضب ، ص 307 ، رقم 564

  (3)- تقويم اللسان، ابن الجوزي، ص 80

  (4)- انظر: الغريب المصنف، 3|672، وفائت الفصيح، ص 89

  (5)- انظر: ترتيب كتاب العين ، 1|189)بلع( 

، والمحكم  ، )بلع( 1188|3، والصحاح،  59تصحيح الفصيح ص: انظر -)6( 

  لع()ب31|1، وتهذيب األسماء واللغات، )بلع(174|2

  (7)- لسان العرب، 1|345)بلع ( 
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َباُلوعة وَبلُّوَعة وردتا يف "واللغتان ، (1)"لُّوَعة بتشديد الالم لغة فيه.والبَ ، الَماءُ 

ومعجم الفصيح يف ، والُمعجم الكامل يف لهجات الفصحى، بِحر الَعوام

َعة"وأضاف الفيروزآبادي اللغة الثالثة، (2)"اللهجاِت العربية  ووصفها بأهنا "َبالَّ

ُبَلْيَعة "وهي ، ابعة ألهِل مصَر يف عصرهوذكر الزبيدي لغة ر، (3)"نطُق أهِل مصَر.

َعُة يف لغة مصرَ ، الَباُلوَعُة يف لغِة البصرة": يقول، َكُجَمْيَرة  والَبلَّوَعُة ، والَبالَّ

ويف المعجم الوسيط (4)"وكذلك الُبَلْيَغة كُجَمْيَرة يف لغة مصر أيضا.، مشددتين 

َمخَشري جاءت لغة واحدة ويف َشرِح الَفِصيح ل(5) "ُذكَِرت اللغاُت الثالث. لزَّ

وهكذا َتنَوَعت الَمَصادر اللغويِة يف تأكيد اللغات الواردة يف ، (6) "بلُّوَعة": هي

، وأنَّ ما تستخدمه الَعامِيِّة الِمصريَّة وذكره الَبكِري صحيح فصيح، َبالوَعة

ويف  ، وانتقلت داللة الصفة فأصبحت تدل على الرجِل ُيعرُف بأنَّه َكثيُر األكِل 

، (7)"إذا كاَن كثيَراألكِل.: وَبلُّوعة، وَباُلوعة، وُبَلَعةُ ، ومِْبَلعُ  ، رجٌل ُبَلعُ ": اللسان

فة عندالعامة قولهم َعْة مجازًا لوصف من ": ومن االستخدام المجازي للصِّ َبالَّ

                                                

  (1)- المصباح المنير، ص 61)بلع( 

ص ، ومعجم الفصيح ، )بلع(56ص ، والمعجم الكامل، 277بحر العوام ص : انظر -)2( 

  )بلع(102

  (3)- القاموس المحيط، ص 705 )بلع( 

  (4)- تاج العروس، 5|282)بلع( 

  (5)- المعجم الوسيط، 1|72 )بلع(

  (6)- شرح الفصيح للزمخشري، 1|42

  (7)- لسان العرب، 1|345)بلع (
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وكذلك ُتستخدُم يف وصف ، ودائًما َيطلُب الَمزيدَ ، اليقنع بما أخذ

 (2)"الينتهي طلبه من المال خاصة. من"و(1)"الُمْرَتِشي.

، أي فرَشه بالحجارة: قال يف مختصرالصحاح، َبلَّط البيت: ويقولونَبلَّط " –8

جُل ": وهومن، (3) "وَذلَّ بعد فقر .، افتقَربعدغنى: وَبلَّطَ  ، َلَزق باألرضِ : َأبَلَط الرَّ

 ، (4)"اَأْفَلَس فلزَق بالبالِط. إذ: وكذلك َأْبَلطَ ، افتقَروذهَب ماُله: فهو ُمْبَلطٌ : وُأْبلِطَ 

فُة على من افتقَروذلَّ فكأنَّه َلَزق بالبالط وهذا من المجازالذي ، وهكذا تدلُّ الصِّ

ة ، يشبه الحقيقة لبة الخالية من "البالْط "ولذلك ُتطلِق العامَّ على األرِض الصُّ

رع. أي تكلم : َجاْبها على بالطة": ومن تعبيراهتم المشهورة يف ذلك، ، (5)"الزَّ

ويف (6)فكأنه فرش ما يقول على األرض)البالط(، عن األمر بوضوح وصراحة

ة، والَكَسل، تدورمادة)بلط( حول التَّراِخي، اللغةاليومية وتأيت يف ، وفتوِرالهمَّ

وتقال  ، الكثير الجلوس : وتعني يف العامية المصرية، بِلِْط ": تعبيرات شعبيةمنها

. بِّ لمن ال يتقدم خطوًة واحدًة "َبّلْط يف الَخْط  ": كذلكو: (7)"على سبيل السَّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 1|209  

  (2)- المقتضب، ص 307)تعليق المحققين(

  (3)- المقتضب،  ص ص287-288،  رقم 514

  (4)- لسان العرب، 1|344 )بلط(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 2|219 )بلط( 

  (6)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 121)بالطه(

  (7)- أصول األلفاظ العامية، 1|185
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ومن (1)"وتستخدم للسخرية.، أوألنه اليأخذ بأسباب النَّجاح يف العمل، لكسلِه

والصفة ، وسوء الَحالِ ، للداللة على الفقر"فالن على البالطْة ": الشائع اآلن

 شائعة يف العامية بداللة مستمدة من األصل الفصيح.

جلد يحشى تبنًا أوغيره فيصيُر : البوُّ : قال يف المجرد، َبوّْ : ولونيقالَبْو"-9

وقيل ِجْلُدُه ُيْحَشى َتبنًا أوَحِشيًشا لتعطَف عليه ، الُحَوارُ : الَبوِّ "وأصُل (2) "مثااًل.

يُّ ، النَّاَقُة إذا َماَت ولُدَها ُجُل األحمُق على التَّمثيِل.: والَبوِّ ويف أمثال ، (3)"الرَّ

ا ُيُكوْن لها َبْو " : العامة  تِْحلِْب إاِلَّ َلمَّ
َّ

ُيضرُب لَمن ال َيُجود أو َيَتَحرك لعمٍل "ِهي

كه.                                                         وشائعة يف العامية يف مجال الدعاءعلى اإلنسان بالشر.                              ، (4)"إال بباعٍث ُيَحرِّ

وهوَخَشبٌة تكوُن ِعنَد ، وله أصل يف اللغة، فالن تِْرس: يقولون".ْرستِ  -10

: َكي اليدخل عليهم أحُد وتقول العامُة إذااسَتاؤا من إنسان  ، الَباِب أوَخلِفهِ 

الَخشبُةالتي توضع "والتِّْرسِ ، (5)".فَصحَّ قولهم على المعنى اللغوي، ياتِرْس 

ريُر. : إلى المعنوي مَتَمثَّال يف اإلنساِن ومنه، (6)"خلَف الباب ُيَضّبُب هبا السَّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 1|210

معناه ذو  : فالٌن بو: )وقولهم307|1الزاهر: وانظر، 1050رقم ، 443ص ، المقتضب  -)2( 

  "وليس له باطن وال عقل.، جسم وطلل

  (3)- لسان العرب، 1|392)بوا(

  (4)- األمثال العامية ، ص 495، مثل رقم 2983

  (5)- المقتضب، ص 237، رقم  387

  (6)- لسان العرب،  1|428 )ترس( 
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اُس " اُق الَحميِرعنَد َأْهِل مصرَ : الَترَّ : وهي، (1)"إنَّها ُلَغة المصريين. : وقيل ، َسوَّ

ياق." لفُظ سباٍب ، َعاميِّة: التِّرْس "و، (2)"لفظ ِسَباٍب متعدد المعاين َحسَب السِّ

يَّة 
وهكذ تطورت داللة ، (3)"َسافِل.، لئيم، ادَقوَّ : بمعنى (terse)مأخوُذ من التُّركِ

 الصفة بالتخصيص .

: الَجاروُف : قال يف مختصرالصحاح، ُفالْن َجاُروَفه: يقولون".َجاُروَفه -11

اعُ  ومن ذلك ، هو األخُذ الَكثيرُ "وأصُل الَجْرِف ، (4)".والنَِّهمُ ، والَمْشؤمُ ، الطَّمَّ

ي ، ماُجِرَف بِه: َرُف والِمْجَرَفةُ والِمجْ ، أخَذُه أْخذًا كثيراً : َجَرَف الشيء ومنه ُسمِّ

وسيل ُجَراف ، ما أكل السيُل من أسفل شقِّ الَوادي والنَّهر: والُجْرُف ، الِمْجَرفةٌ 

، (5)"شديُد األكِل ال ُيْبقي شيًئا : ورجل  ُجَراُف  ، يجرُف َما َمرَّ : وَجاُروف

المؤديان للتشاؤِم  البطِش والنَّهمِ : وواضح أن دالالت مادة)جرف(تدورحول

فِة يف الَعاميَّةعن المعنى الذي ذكرتة المصادرالفصيحة ، ولم تبتعد داللُة الصِّ

، وهو َحِديدة لها يد من خشٍب ، ما ُيْجَرف به التَُّراُب : فالَجاُروْف يف العامية "

اَفْةأيًضا. والمسموُع اآلن يف لغة َأْهِل مصَر داللة الجاروْف على ، (6)"وهي الُجرَّ

اع : الجاروْف "و، الَغبِي وهنا تطورت داللة الصفة بالتخصيص يكنى به عن الطمَّ

                                                

  (1)- انظر: معجم تيمور الكبير، 2|306)تراس(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 1|225

  (3)- معجم فرج، 1|98)ترس(

  (4)- المقتضب ، ص 334، رقم 643

  (5)- لسان العرب، 1|602)جرف( 

  (6)- معجم تيمور الكبير، 3|28 )جرف(
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وليست بعيدة عن األصل الفصيح يف اشتقاق ، وهي شائعة يف الَعاميِّة(1)"النَِّهم.

 داللتها.

س: يقولون".َجرَّس-12   ُجِل : قال المجدي، فالن َجرَّ التَّْجرِيُس إشهاُرالرَّ

وأصُله من ، (2)".التَّسميُع بهم: والتَّْجريُس بالقوم، الئقة   يف الَبلِد على غيرِصورة  

واب"الَجَرِس وهو الذي ُيَعلَّق يف عنِق : وقيل، الُجْلُجِل الذي ُيَعلَّق على الدَّ

وانتقلت ، أداُة التَّجِريِس والتَّْفِضيِح والتَّشهيرِ : واألصُل يف الَجَرسِ (3)"البعير.

ر به داللة الصفة من األداة إلى المُ  روُيْعلِن فضائح الناس ، َشهَّ ، والذي ُيَشهِّ

ْس( الُجْرَسْة "ومنه ، وجاءت االشتقاقات يف الَعاميَّة المصريَّة من الفعل)َجرَّ

إن الُجْرَسَة بمعنى الَفضيَحةكانت "حيث، ولها أصل يف التاريخ، (4) "للتشهير. 

ا أرادوا فكان الحكام األتراك إذ ، يف الزمن الماضي إحدى العقوبات

ويصيح األطفال صيحات ، التشهيَربمذنٍب أركبوه ووجهه إلى ذيل الحمار

يقول يف فتوح ، هــ279وممن أرخ لهذا الفعل الَباَلُذِري ت  ، (5) "مناسبة.

، إن والي المدينة أبان بن عثمان عاقب من يقطع الدراهم بضربه ثالثين": البلدان

                                                

وذكرها المؤلف ضمن عبارات ، 280ص، معجم التراكيب والعبارات االصطالحية  -)1( 

  المولدين.

  (2)- المقتضب،  ص 238، رقم 389

  (3)- لسان العرب، 1|598)جرس(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 3|27)جرس(

  (5)- قاموس العادات والتقاليد المصرية، أحمد أمين، ص 136
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 ، أن يداربه يف الشوارع تشنيًعا لعمله"يوالطواف بالقاطع يعن، (1)"وأن يطاف به.

ويركب ، أن ُيجَعَل يف عنِق المتهم َجَرس، وكانت العادة يف هذا التشنيع يف بغداد

أو ُيَسيَّر بين يدي المذنِب رجل وبيده جرس يديُم القرَع به تنبيًها ، على دابٍة مقلوًبا

ها بال انقطاٍع...وُيكَره عل، أو ُيلبَُس األثيُم قلنسوة فيها أجراس، للناس ، ى هزِّ

التخاذ الَجرس آلة لتحقيق هذه ، ولهذاكان يسمى هذا التشهيُرتجريًسا

ْس من توليد العامية المعاصرة"و، (2)"الغاية. وتستخدم بمعنى الكالم الذي ، َجرَّ

ْس ": ومن اشتقاقات الجذريأيت(3)"يعلن الفضائح واألمورالمشينة. َفَضْح  : َجرَّ

والصفة (4)"أواألفعال الُمِخلَّة بالشرف واألمانة.، يَحة أوالَعارالَفِض : والُجْرسةْ 

 تعكس أثرالواقع االجتماعي يف اللغة.

: َنَحَت الَحجَر : قال المجدي، َحَجرَمْنُحوت: يقولون".َحَجر َمْنُحوت -13

وأصُل ، ويكنى بالحجرالمنحوت عن البخيل المذموم، (5)".َساَواه وَأْصَلَحه

خر"الَحَجرِ  ، (6)"والرديُء من كل شيء.، الدخيل يُف القوم: والنَِّحْيُت ، ةُ الصَّ

رْ "و، ويستخدم  الَحَجُرللداللة على الَقْسوة رْ ، َحجَّ ُيَعامِله بُخُشوَنٍة : وُيَحجِّ

                                                

  (1)- فتوح البلدان، البالذري، كتاب النقود، ص 13

  (2)- فتوح البلدان، البالذري، ص23، وانظر: شفاء الغليل، ص 101

  (3)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 26-27)جرس(

  (4)- لغة الحياة اليومية ، 1|242

  (5)- المقتضب، ص133، رقم 145

  (6)- لسان العرب، 1|781)حجر(،  6|4363-4364)نحت(
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ْرله، وَيَتَصلَّب ويتشدد يف ُشروطِه معه وتقول ، (1)"أي أهاَنه باستمرار.: وَحجَّ

ة داللة االستخدام واألصل وتتفق ، البخيل، الجايف، للقاسي: "َحَجْر ": العامَّ

 0الَفِصيح

: قال بعُض أئمة اللغة، وهوصحيح لغوي، ُحْقنَه: ويقولون: حقن-14 

أنقذه من : وَحَقَن دَم ُفالن  ، ُكلُّ دواء  ُيحَقُن بِه المريُض : الُحقنةُ 

أنَّه َكِرَه : ويف الحديث، دواء ُيْحَقُن به الَمريُض الُمْحَتِقنُ "والُحْقنَةُ (2)".القتلِ 

وهي معروفة عند ، المريُض الدواء من أسفلهوهي أن ُيْعَطى ، الُحْقنَةَ 

ي ُحَقْن مجاًزا لمن يقوم -َحَقنْ ": ويقال يف العامية المصرية، (3)"األطباء. يِدِّ

وكذلك الثقيُل الظِِّل الذي َيْصُعُب ، وهي للسبِّ ، بإثارة الفتن والوقيعة بين الناس

الُمزِعج تشبيها له  عن الشخص" ويكنى هبا ، (4)"نه.التََّخلَُّص مِ 

ةموافق (5)"بالُحْقنَةِ  والصفة تطورت داللتها بالتخصيص واستخدام الَعامَّ

   للفصيح.

َعاءِ ".َخاُزوق -15 َما ُيَقاُل ، وليس ُلغوًيا، َخازوق: يقولون يف الدُّ ، َخَزَقهُ : وإنَّ

نَانُ : والَخاُزوُق ، َطَعنَُه فاْنَخَزَق : َيْخزُقهُ  خص الذي (6)".الس  فة ُمرتبطة بالشَّ والصِّ

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية ، 1|255

  (2)- المقتضب، ص425، رقم 987

  (3)- لسان العرب، 2|947)حقن(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|262

  (5)- معجم التراكيب والعبارات االصطالحية ، ص 285

  (6)- المقتضب ، ص 879، رقم 752



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

هُ  ُع منه األَذى، ُينَْتَظُر َشرَّ أِس كانوا ُيْجلُِسوَن ": والَخاُزوُق ، أوُيَتَوقَّ َعُمود ُمَدبَّب الرَّ

وهو وسيلة ، ويخرُج من أعاله، فيدخل من ُدبِِره، عليه الُمذنَِب يف األزمان الغابرة

وُأْعِدم هبذه الطريقة سليمان ، وراالنحطاط إعدام همجية استخدمت يف عص

بقيادة  رلك أثناء الحملة الفرنسية على مصوكان ذ، الَحلبي قاتل كليرب

وقد دخلت إلى مصرعن ، أي الطعن بالرمح، الَخْزق"وأصلها من، (1)"نابليون.

أي وضع الَخاُزوَق فيه : َخْوَزَقهُ "وشائع يف العامية المصرية(2)"طريق الرتكية.

ومن المجاز استعمالهم الخازوْق ، والوتد، والَخازوْق هوالعمود، كَبه عليهوأر

وُيسَتعَمُل يف ُكلِّ ، أخْدَخاُزوْق : ويقولون، اآلن لمن ُغشَّ يف بيٍع أوشراءٍ 

: ومْخُزوْق ، أوقعني يف َمكِيدةٍ : وفالن  َخْزَوَقني"(4)ولمن عاد خائًبا (3)"ِغٍش.

ْب.  صفة انتقلت داللتهاوتطورت بالتخصيص. وال، (5) "تقال يف سياق السَّ

الذي لم : الَخاُم من الُقماش: قال يف المجرد، ٌقماش َخام: يقولونَخام."-16

ار رعِ ، يقصره الَقصَّ ويطلق ، (6)".أول ماينبت على ساق : والَخاَمُة من الزَّ

َجديدُه : الَخاُم من ُكلِّ شيءٍ "و(7)"أولم ُيَباَلغ يف َدْبِغه.، الجلِد لم ُيْدَبغ"على

                                                

  (1)- معجم فرج للعامية المصرية، 1|143)خازوق(

  (2)- العامية والفصحى يف القاهرة والرباط، ص 66

  (3)- معجم تيمورالكبير، 3|216)خوزق(

  (4)-انظر:  لغة الحياة اليومية ، 1|271

  (5)- المقتضب ، كالم المحققين ، ص 364

  (6)- المقتضب ، ص 411، رقم 929

  (7)- القاموس المحيط ، ص1105 )خوم(
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ب فة يف العاميَّة (1)"وُيوصف به.، الذي لم ُيعالج ولم ُيَهذَّ ُتستخدُم "والصِّ

أي : وفالن خامْ ، شاْب خامْ "و ،  (2) "لوصِف اإلنساِن القليِل الخربِة يف الحياة .

فة بعد إيجابي عندما(3)"وهي ترادُف غشيم.، اليدري شيئا ن "وللصِّ يكنى هبا عمَّ

والصفة يف العامية كما باألصل ، (4)"لى صفتِه الطبيعية .أي ع ، هوعلى فطرته

 وتطورت داللتها بالتخصيص.، الفصيح

الثَّوُب : الَخَلُق : قال بعُض أئمة اللغة، َثوب َخلق: ويقولون".َخَلَقه -17

عيِد ُتطلُق َعلى الثَّوِب  : الَخَلَقةْ "و، (5)".الَبالِي ولوكان جديًدا وفالن ، يف الصَّ

ُفوها، أي البِس التَّْخليقة :مِتَخلَّْق  وُربََّما َكانت الَخَلقة ، وهي من الَخْلَعِة وحرَّ

والصفة ، (6)"أي الجديد والقديم.، المستعملة يف الصعيد بمعنى الثوب مطلقا

وهذاالمعنى أورده ، شائعة يف العامية المصرية للرجل القديم أوالشيخ الهرم 

ديِق الَقِديموالعَ ، َخَلْق بفتحتين": الخفاجي يف نصه ومن ، رُب تقوله للصَّ

 (7): شواهده

 واَل َجديَد لَِمن لم َيلَبس الَخَلقا               الَبْس َجديدَك إِن ي اَلبٌِس َخَلِقي 

                                                

  (1)- المعجم الوسيط ، 1|217)خوم(

  (2)- معجم فرج، 1|144)خازوق(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 3|154-155)خام(

  (4)- معجم التراكيب ، ص 287

  (5)- المقتضب ، ص365، رقم 755، وانظر: القاموس المحيط: 1|881)خلق(

  (6)- معجم تيمور الكبير، 3|196-197)خلق(

  (7)- شفاء الغليل، ص 115



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ

 هـ أُنمُوذًَجا1087)المُقْتَضَب لِابنِ أَبِي السُّرورِ البَكْرِيِّ ت 

 
 

 

 

ةٌ : قال يف الزاهر، ِخيش: ويقولون".ِخيش-18 ، هي ثياٌب يف َنْسِجَها ِرقَّ

وهي ثِياب َخِشنُة ، فصيحةٌ : لَخْيُش ا"و    ، (1)"وخيوُطها ِغالُظ من ُمَشاَقِة الكتان 

ولذلك (3)"ُمَشاقة الكتاِن ومن أْرَدئه."وهي من(2)"من الَكتَّان ُتْصنَُع يف مصَر.

فُة على الذليل الُمَهان ويف القاموس ينء.: الَخيُش ": تدل الصِّ ، (4)"الرجُل الدَّ

ة ويقولون فُة عند الَعامَّ ض دائًما المتهاِن َشَخص ُمعَ : ِخيَشْة وتعني": وتنتشرالصِّ رَّ

، (5)"لتنظيف الَبالِط أواألرِضيَّة. قطعة من القماش أوالخيش: وأصُلها، اآلخرين

وهي ، َخيََّشْت الفكرة يف ذهنه": ومن اشتقاقات الفعل)ّخيَّش( يأيت تركيب مثل

، (6)"تعبيرشعبي يعني َأنَّ الفكرَة قد أثَّرْت كثيًرا يف ذهنه أوأنَّه قد ُأعِجب هبا.

نِىء وت أيت الصفة)ِخيَشْة(متوافقة مع داللة األصل الفصيح على الرجل الدَّ

 والصفة تطورت داللتها بالتخصيص.، الُمَهان

الدانُق سدس  : قال يف مختصر الصحاح، َدانِْق : َدِنيق."ويقولون -َداِنق-19

ارِق    ، لألَحمِق : وهوكَصاِحب، الدرهم َج ، والسَّ ط من الر 
اقِ  ، الِ والَمْهزوِل السَّ

يُف : وَدنِيق كأمير ، مْن يأكل وْحَده بالنَّهاِروالليِل يف َضوِء الَقمرِلئال َيراُه الضَّ

                                                

  (1)- المقتضب ، ص258 ، رقم 453

  (2)- معجم تيمور الكبير، 3|229)خيش(

  (3)- لسان العرب، 2|1301 )خيش( 

  (4)- القاموس المحيط،  ص 593)خيش(

  (5)- لغة الحياة اليومية، 1|284

  (6)- معجم فرج، 1|158)خيش(
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َناءُة والبُّْخِل. وأهُل الِعراِق ، إداَمُة النََّظرإلى الشيء: والتَّْدنِيُق (1) "وهذاغايُة الدَّ

والتَّْدنيُق ، تِه ويستقِصيإذا كان ُيداقُّ النَظَر يف معامالتِه ونفقا، فالٌن ُمَدنُِّق : يقولون

ّح : والُمداقَُّة واالستقصاء ُنُق ، كنايات عن الُبخِل والشُّ الُمَقتِّرون على    : والدُّ

 والصفة غيرمستعملة يف العامية المصرية األن.(2) "عيالهم وأنفسهم.

َواِحُد  -َكَتنُّور –: َدبُّوس: قال يف القاموس، َدبُّوس: ويقولون".َدبُّوس-20

بالدَّ  ُه ُمَعرَّ عمود على شكل ِهَراوة ُمَدْمَلَكِة    "وهو، (3)".َبابيِس للَمَقاِمِع كأنَّ

ب أِس ُمعرَّ غيِر ُمحدثة.، الرَّ ويف ، (4)"أوأداة من معدن على هيئة الِمْسِمارالصَّ

بُُّوْس للذي ُتَشكُّ بِه الثياُب " : العاميَّة ، (5)"أومايشبهه لَربِط األَوَراق.، الدَّ

داللة الصفة وتطورت بالتخصيص وأصبحت َتدلُّ على من يتَِّسُم وانتقلت 

ِة الَمْكرِ  هاِء وِشدَّ وكذلك الثَِّقيل ، ذو َدَهاٍء َماكِرٍ : فالن َدبُّوْس ": وعندهم، بالدَّ

وتستخدم بمعنى ، َدبَّس َتْدبيًسا": ومن اشتقاقاهتم(6)"يضغط على األعصاب.

                                                

ولعله ، دس الدرهم س: الدانق: واكتفى البكري بقوله ، 759رقم ، 365ص، المقتضب -)1( 

 والزيادة من القاموس )دنق( ، يحمل إشارة القليل القليل

  (2)- لسان العرب، 2|1433)دنق(

  (3)- المقتضب، ص 240،  رقم 398، وانظر: القاموس المحيط: ص 543)دبس( 

  (4)- المعجم الوسيط، 1|279)دبوس(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 3|241)دبوس(

  (6)- لغة الحياة اليومية ، 1|287
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ي  دبُّوس"و (1) "التورط يف شيءأوموضوع غيرمرغوب فيه. لمن يؤذي : يدِّ

 . (2)"بالوشاية يف مواربٍة وخفاء

رباُس : قال يف الزاهر، دِْرَباس الباب: ويقولون".ِدْرَباس-21     َما ُيوَضُع : الد 

اِخل أوغيرها لمنِع الدَّ
، األَسُد : -كِقْرَطاس-وِدْرَباس ، َخلَف الباِب من َخشبة 

مِْزالج من "تِْرَباْس وهو: العاميَّة المصريَّة والُمْستعَمل يف(3)".والَكلُب العُقور

ة تقلبُّ ، (4)"حديٍد ُيْغلق به الباُب من الّداِخل والكلمة دخيلة. والَواِضُح أنَّ العامَّ

اَل َتاءً  وَتْربِْس أي أغلق ، تِْرباس: فيقاُل ، أوالكلمة عند تعريبها قلبت الداُل تاءً ، الدَّ

وقد صارت اللفظة تستعمل اآلن يف معنى  ، اسَدْرب: ولعله تركي، بالتِّْرَباسِ 

والصفة تطورت داللتها ، (5)"وإن لم يكن هناك ترباس.، اإلغالق مطلقا

وتطلق مجاًزاعلى ، المتصلب الشديد التمسك برأيه": فأصبحت تدل على

  (6)وتسمع يف مجال السخرية والذم والتهكم ، الشخص ذي الفكرالُمْغلِق 
ْهُل : وقال يف القاموس، ُدُهّل  فالن: يقولون".ُدُهل -22 ، المتحيُر : الدَّ

يُءالَيِسيرُ  ولذلك شاع  يف العامية مع تحريف ، التَّافِهُ : والمقصودبه، (7)".الشَّ

ُل الثَّقيُل يف فكِره": ُدُهّلْ وتعني"الحركات َزّيْ : وقد يقولون، ويف حركتِه، الُمَغفَّ

ُهْل  ُهلَّهْ ، نه فارغُ جرم له صوُت ولك: أي مثُل الطَّبلِ : الدُّ بل أصُلها : والدُّ الطَّ

                                                
  (1)- معجم فرج، 1|162)دبوس(

  (2)- معجم ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة، ص 116)دبوس(

  (3)- المقتضب ، ص 241، رقم 400 ، وانظر: القاموس المحيط، ص544)دربس( 

  (4)- المعجم الوسيط ، 1|86)تربس(

  (5)- انظر: لغة الحياة اليومية، 1|244، ومعجم تيمور الكبير، 2|297)َتْربِس(

  (6)- انظر: لغة الحياة اليومية ، 1|244

: انظر، وما ورديف القاموس)داهل(بمعنى متحير، 866رقم ، 395ص، المقتضب -)7(

 )دهل( 1001ص، القاموس
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: ويقال، (2) "الشخُص الشديُد الغباءأوالغفلِة.": ويوصف به، (1)"فارسية.

ْهِوْل لإلنساِن غيِرالُمتَِّزن فِي ُسلوكِه ومظِهره"  مجال ومستخدمٌة يف، مِدَّ

بِّ    (3)"السَّ
اِء أفصُح ، وهومعروف، ِرِصاص: يقولون".ِرِصاص -23 م   بفتِح الرَّ من الضَّ

َصاُص "و(4)".والَكسرِ  يَّات مشتق من ذلك ، الرِّ
َصاُص   معروف من المْعدنِ والرَّ

َصاصِ ، لتداخل أجزائه َصاُص أكثرمن الرِّ ة تقوله ، والرَّ والعامَّ

اء. أي : َرْصَرْص ": ويقال، ويستعمل لوصف الشخص الثقيل البارد(5)"بكسرالرَّ

صاٍص يف الربودة ومن (6)"ِصص بمعنى  ثقيل من الرصاص.ورِ ، َصارمثُل الرِّ

لمن : َرْصَرْص ومِرْصَرْص ": اشتقاقاهتم المشهورة

َصاْص "و(7)"يشعربالربدالشديد. ْت األرض"و(8)حاد يؤذي: كالمه َزّيْ الرُّ : َرصَّ

ْت وَصُلَبْت وقولهم صحيح فصيح .  (9)"إذا َجفَّ

                                                

  (1)- معجم تيمور الكبير، 3|2295)دهل(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 1|296

  (3)- لغة الحياة اليومية،  1|296، وانظر: معجم فرج،  1|171-172)دهل(

  (4)- المقتضب، ص271، رقم 484

  (5)- لسان العرب، 3|1655)رصص( 

)   (6)- معجم تيمور الكبير، 3|330)َرصَّ

  (7)- لغة الحياة اليومية، 1|310

  (8)- المقتضب ، ص 271)تعليق المحققين (

ت األرض( ()َرصَّ   (9)- معجم فصيح العامة ، 189)َرصَّ
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طْ : قال يف القاموس، فالن َرْطل: ويقولون".َرْطل-24 ُل هوالذي عنده الرَّ

ْطُل معروف.، َرَخاَوة خِو الليِّنِ " وُيطلُق ، (1)"والرَّ ُجِل الرَّ ْطُل على الرَّ ، الرَّ

وهناك من اللغويين من يري أن كسر الراء يف ، (2)"َواألحمُق.، أوالكبيِرالضعيِف 

، (3)وثعلب ، والكسائي، واختار ذلك ابن درستويه، )َرْطل(هي الفصيحة

وقد نقل لغتي الكسروالفتح عن ، ت حول الفتح والكسرواختلف ابن السكيِّ 

ومال إلى لغة الكسريف باب ماهو ، (4)الكسائي يف باب فِْعٍل وَفْعٍل باتفاق معنى 

                               .                                                                              (5)مكسور األول مما فتحته العامة أوضمته 

، (6)وتناول اللغتين ابن قتيبة يف باب ماجاء من ذوات الثالثة فيه لغتان 

ْطل": وذكرهما الفارابي نًصا يف قوله ْطل لغة يف الرَّ وكذلك الجوهري يف (7)"والرِّ

 والزمخشري يف شرح الفصيح حيث ، (9)وابن سيده يف المحكم ، (8)الصحاح

                                                

إذا كان : رجٌل رطٌل : )وقولهم577|1الزاهر: وانظر، 870رقم، 396ص ، لمقتضبا -)1( 

  "مسترخًيا لين المفاصل.

  (2)- انظر: لسان العرب، 3|1666)رطل( 

  (3)- انظر: تصحيح الفصيح ، ص285،  ما تلحن فيه العامة ص 120، والفصيح ص293

  (4)- اصالح المنطق، ابن السكيت ، ص32

  (5)- اصالح المنطق ص174

  (6)- أدب الكاتب ، ابن قتيبة، ص 269

  (7)- ديوان األدب، الفارابي، 1|192

  (8)- الصحاح ، 4|1709)رطل( 

  (9)- المحكم ، ابن سيده، 9|145)رطل( 
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ْطل بكسر الراء": قال وتناول (1)"،هو لغة.، َرْطل بالفتح: ...والعامة تقولالرِّ

، (2)يف المدخل إلى تقويم اللسان -الكسروالفتح–ابن هشام اللخمي اللغتين

طل بكسر الراء وفتحها ": وكذلك النووي يف هتذيب األسماء واللغات بقوله الرِّ

ومي والفي  (4)"وعرض لهما ابن منظور.، (3)"والكسر أجود.، لغتان مشهورتان 

طل" : الذي أكد شهرة الكسر على الفتح بقوله معيار يوزن به وكسره أشهر : الرَّ

 ، وبحر العوام ، وتاج العروس، وأكدَّ اللغتين القاموس المحيط، (5)"من فتحه.

ونص المجمُع على اللغتين يف المعجم (6)ومعجم الفصيح من اللهجات العربية

: يقول، وأجازفيها الكسر ، لولغة الفتح اختارها الخليل كأص(7)الوسيط

ْطُل " وذهب ابن درستويه إلى أن ، (8)"وتكسر الراء فيه .، مقدار نصف َمنٍّ : الرَّ

 .(9)الفتح لغة العامة 

                                                

  (1)- شرح الفصيح للزمخشري، 2|430

  (2)- المدخل إلى تقويم اللسان ، ص 85 

  (3)- تهذيب األسماء واللغات ، 2|123) رطل(

  (4)- لسان العرب، 3|1665)رطل(

  (5)- المصباح المنير ، الفيومي، ص 230)رطل( 

 269وبحرالعوام ص، )رطل(346|7وتاج العروس، )رطل( 1006القاموس ص: انظر -)6( 

  )رطل(224ومعجم الفصيح من اللهجات العربية 

  (7)- المعجم الوسيط، 1|364)رطل( 

  (8)- ترتيب كتاب العين، 1|685)رطل( 

  (9)- تصحيح الفصيح ، ص285
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وفيها انتقال داللي ، وهي صحيحة فصيحة، والشائع يف العامية لغة الفتح 

ف وتأيت يف مجال السبِّ والشتم لمن يوص ، وتطورلداللة الصفة بالتخصيص

ة ، بالحمق طْل "ومن تعبيرات العامَّ تعبير شعبي ولفظ استهزاء ممن : َوقِْع َزّيْ الرَّ

ويصف كذلك ، وهو مشهد يثير الضحك، يتعثر فيسقط على األرض بقوة

 (1)"أويذهُب ضحيَة خديعٍة. ، ومن يقُع يف َشَرٍك أومقلٍب ، المخدوع

َما َسَقَط من -بالضم-َحالةالسُّ : قال يف الزاهر، ُسَحاله: ويقولون".ُسَحاله-25

هِب  ِة ونحوهما كالُبَرادة.، الذَّ وتطلُق على الَمْذُموِم من ، (2) "أوالِفضَّ

: البشرتشبيًهابما ُيْكَشط أويتطايرمن األشياء عند َبْرِدها وهي من َسَحْلُت الشيء

وال"و، ُزَبالة للسيء الردي: وُسَحالة تساوي قولنا ، َسَحْقُته ِعيروُسَحالُة الُبرِّ : شَّ

دا منه هو : ويقال، وكلُّ ما ُسِحَل من شيء فما َسَقَط منه ُسَحاَلة، قِشُرُهما إذا ُجرِّ

للرغيف "َسْحَلْة : يقال : ويف الواقع اليومي، (3)"من ُسَحالتِهم أي ُخَشاَرتِِهم.

ولعلَّ ، (4) "وهوخبزاليصلح ألكل اآلدميين.، الذي يتغير شكله عن الدائري

ْحَل بمعن وهو متوافق مع ، ى العذاب واإليذاء البدين جاء من تغيير الشكلالسَّ

 المعنى الفصيح.

                                                

  (1)- معجم فرج، 1|186)رطل(

  (2)- المقتضب، ص397، رقم 878

  (3)- لسان العرب، 3|1958)سحل(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 1|334
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َقطُ : قال بعُض أئمِة اللغةِ ، فالن َسَقطيّ : ويقولون".َسَقِطي  -26 رديُء : السَّ

َقطُ ، الَمَتاعِ  فُة جاءت على (1)".وما الخيَرفيه، ماُأْسِقَط من الشيء، والسَّ والصَّ

: َأْسَقاُط النَّاسِ "و، اذِل النَّاِس وِسْفَلتِهموتدل على أر، صيغة النسِب 

َقطِ  (2)"َأوَباِشِهم. ومنه قيل ، الرديُءالحقيُرمن المَتاِع والطَّعامِ ": وأصُل السَّ

 ، َسَقط : ألحشاء الذبيحة كالكرش والمصران
ُّ

َقطِي بائُع  : والسَّ

قط.  لبائع سقط المتاع": والعامة تقول(3)"السَّ
ّْ

: ام يقولون عنهويف الش، ُسَقِطي

 أيضا على اللص ألنه يسقط على الناِس ، َسَقطِي فالنسبة صحيحة
ُ

َقطِي وُيْطَلق السَّ

وِر. َقْط ": ومن أمثالهم(4)"والدُّ تعبيرشعبي أي َخِسَر ُكلَّ شيٍء ، ِخِسرالِجْلدوالسَّ

َقط لما فيه عيب أوِعلَّة ُتسقط"و، (5)"حتَّى أتفه األشياء. ة السَّ ه من تستعمل العامَّ

وإذا كان الشيء ينسب إلى  (6)"وتجعله غير قابل لالنتفاع به.، حساب الناس

َقطِ   من النسب إلى السَّ
ُّ

َقِطي ُسَقاَطُة "وهوالرديء يف كل شيء و، أصله فالسَّ

وِن الَخِسيِس منهم، استعارهتا العامة للناس: الناس ، ودلوا هباعلى الرديء والدُّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص291، رقم 526

  (2)- لسان العرب ، 3|2038)سقط(

  (3)- المعجم الوسيط، 1|452)سقط(

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|121-122)ُسَقطي(

  (5)- معجم فرج، 1|218)سقط(

َقط(   (6)- معجم فصيح العامة، ص 217)السَّ
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والصفة تطورت داللتها ، (1)".وعلى هذا فقول العامة صحيح لغوي

 بالتخصيص.

ندوُق : قال يف الزاهر، َصنُدوق: يقولون".َصْنُدوق -27   ، ِوَعاُء األسَباِب : الصَّ

م أْفصح ندوُق  ، وقد ُيْفتح" (2)".وهو بالضَّ نْدوق ، والزُّ والسُّ

ندوق بالسين لغة أشار إليها الخليل يف قوله(3)"لغات. ندوق لغة يف ": والسُّ الصُّ

ندوق.ا والصواب عند ، (5)وأيده صاحب البارع وصاحب االقتضاب  ، (4)"لسُّ

وممن َخّطأ الفتح يف صاد ، (6)ابن السكيت وابن قتيبة بالصاد وليس السين

ومن ، (8)والفيومي يف المصباح، (7)الزمخشري يف شرحه للفصيح: صندوق

للغات العرب  وبالنسبة(11)وابن الحنبلي، (10)وثعلب، (9)الكسائي  : قالوابالضم

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة، ص217)ُسَقاَطة(

  (2)- المقتضب، ص370، رقم 784

  (3)- القاموس المحيط، ص 902)صندق(

  (4)- ترتيب كتاب العين ، 3|113)صندق(

  (5)- انظر: البارع ، ص 557، واالقتضاب ، 2|197

  (6)- انظر: اصالح المنطق ص185، وأدب الكاتب ، ص387

  (7)- انظر شرح الفصيح، 2|693

  (8)- انظر: المصباح ، ص 336)صندق(

  (9)- انظر:  ماتلحن فيه العامة ، ص110

  (10)- انظر: الفصيح ، ص320

  (11)- انظر: بحر العوام ، ص269 ، ويرى: "الصندوق بالفتح وإن كان كثير الضم."
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الواردة يف الكلمات التي يجتمع فيها حروف اإلطباق وحروف الصفيروالزاي 

وأماالسين ، واألصل فيها الصاد، صقر وزقر وسقر": تقول العرب، لغة فيها

والواضح أن ، (1)"والزاي فتخفيف وتقريب للمخرج من نظيره ومجاوره .

وُتطلُق  ، الزاي جائزوبالسين وب، االستخدام اللغوي الصحيح هو بالصاد 

ومن أشهرالرتاكيب ، الصفةُ على من يتكتُم أمَره وال يبوُح به إالعند الضرورة 

وهو مستخدم لمن يحفظ ، الصندوق األسود" : المرتبطة بالصندوق تعبير

، األسرار تشبيها بصندوق الطائرة الذي يسجل بيانات الطائرة لحظة بلحظة

، (2)"د عدم الرضا عن الشخص أو األداء.عن: ويطلق البعُض الصندوق األسود

 والصفة انتقلت داللتها وأصاهبا التخصيص.

زعلّيْ بكذا، طِراز: يقولون لشيء".َطرَّزَعَلي  -28 وقال يف ، وأْنَت ُتطر 

 ، َعَلُم الثَّوِب -بالكسر-الط رازُ : القاموس

َز َعليَّ بكذا ب تكلموا  :طِْرزوطَِراز"و، (3)".َدلََّس يف كالمه: أي، وَطرَّ ُمَعرَّ

ْرزُ "و، (4)"به. ة بمعنى النََّسِق : الطَّ ي، يستعمله العامَّ فالن : ويقولون، والهيئة، والزِّ

والمعنى مأخوذ من ، (5)"وهوصحيح فصيح، أي على نسِقه، من طِرز فالن

                                                

  (1)- تصحيح الفصيح ، ص 508

  (2)- انظر:  معجم فرج، 1|262)الصندوق(

)طرز(وذكر 515ص، القاموس المحيط: وانظر، 359رقم، 227ص ، المقتضب -)3( 

َبة.   الفيروزابادي أن اللفظة ُمَعرَّ

  (4)- شفاء الغليل، ص 175

  (5)- معجم فصيح العامة، 277)الطَّرز( 
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أي َتدلِيُسه والُمبالغُة : ومنه َتزييُن الكالم، الطِّرزبمعنى ُحسِن الهيئة أوالتزيين

 (1).فيه

: قال المجدي، وله أصل يف كتب اللغة، َطْشت: يقولون".َطشت -29

َطْست معرب "و، (2)"أصله الطَّْست.: وقال يف القاموس، هووعاء الماءِ 

ة إلى فارسيته"وهو(3)"طِْشت. ا أرجعته العامَّ ، (4)"ولكن ببعِض التغيير.، ممَّ

ِة وعاء كبيرمستديرمن نحاٍس أومع : الطَّْشت"و وأصُل ، دن ُيغسل فيهعند العامَّ

َبها العرُب بلفظ ة ينطقون هبا بلفظها ، )الطَّشت( : الكلمِة فارسي)تشت(عرَّ والعامَّ

ويف (5)"وال بأَس يف اعتمادها أسوة بغيرها من الدخيل المعرب.، الفارسي

وهو وعاء دائري يستخدم ، طشت أوَطْشط أوَتْشط": االستعمال المعاصريقال

َراِجْل : ويستخدم يف مجال السخرية فيقال ، خرىلغسيل المالبس وأغراض أ

وتقاُل للغبي محدود اإلدراك الذي ال يعرف ، طِْشت لفظ لالستهزاء بالشخص

 والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص.، (6)"شيئا .

                                                

  (1)- انظر: جمهرة اللغة ، )طرز(

  (2)-المقتضب ، ص130، وانظر: القاموس، ص 156)طشت(

  (3)- شفاء الغليل، ص 176

  (4)- معجم تيمور الكبير، 4|343)طِْشت(

  (5)- معجم فصيح العامة، ص279)الطَّْشت(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 1|385



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ورد ذلك يف بعض ، ُطنُبور: يقولون أللة ُيضرب عليها للغناءِ ".َطْنُبور-30

ب فارسي"(1)".كتِب اللغةِ  أصله "و(2)"دخيل وقد استعمل يف لفظ العربية.، ُمعرَّ

ه أي : َطنَْبرْ ": العامية ويف(4)"طِنَْبارلغة فيه."و، (3)"ُشبِّه بأْلَيِة الَحَمِل.، ُدْنَبه َبرَّ

نُْبورُ ، انتفخت بطنه والصفُة شائعة يف العاميَّة بفتح الطاء (5)"آلُة كالعود.: والطَّ

وتطلق أيًضا على ، زراعية تقوم برفع الماء من الرتعةوهي آلة ، َطنُْبور": فتقول

عة. َطنُْبور)تعبير شعبي(صفة للشخص ": ونقول يف العامية، (6)"الشخص اإلمَّ

الضعيف الشخصية الذي ال يتحرك أو يعمل أو يأخذ قرارا إال تحت 

نُْبور ك لها، تأثيراآلخرين مثل الطَّ ، فهي التدور إال حينما يدورالمصدرالُمَحرِّ

م، (7)"وتتوقف عندما يتوقف مصدرالحركة. : والصفة مستعملة يف مجال الذَّ

وهذا من سباهبم ، يا َطنُْبورْ : وإذا أراد شخص َسب شخص آخرقال له"

: ومن مظاهره هنا، ويالحظ التطور الداللي الذي أصاب الصفة، (8)"الشائع.

 التخصيص.

                                                

  (1)- المقتضب، ص216، رقم 328

  (2)- لسان العرب، 4|2709)طنبر(

  (3)- القاموس المحيط، ص431)طنبور(

  (4)- شفاء الغليل، ص 175

  (5)- معجم تيمورالكبير، 4|356)طنبر(

  (6)- لغة الحياة اليومية، 1|388

  (7)- معجم فرج ، 1|278)طنبور(

  (8)- المقتضب ، ص 216)تعليق المحققين( 
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، والثياب، وتقاُل للُبُسطِ  :قال يف القاموس، َطْنَفَسه: يقولون".الطِّْنِفس-31

ِمُج ، الرديءُ -بالكسر–والط نِْفُس ، عرضه ذراع، والحصير من سعف   السَّ

جُل "وأصله(1)".الَقبيُح  ويقاُل للسماء ، إذا ساء ُخُلُقه بعد ُحسنٍ : َطنَْفَس الرَّ

ة"و، (2)"إذا استغمدت يف السحاب الكثير: ُمَطنِْفَسةُ  َطنَْفْس الرجُل : يقول العامَّ

، وهم يقولون ذلك يف معرض التهكم والسخرية بغضبه ، ذا عبس وغضبإ

قام فالن من النوم ُمَطنَْفسا أي عابًسا شَبه الغضبان وقد تقبََّضت : كمايقولون

ة ال يخرج عن حد ، أساريرُه من آثاراستغراقِه يف النَّومِ  وقوُل العامَّ

 (3)"التجوزالفصيح.

، ضرب من األْكِسَيةِ  : الَعَبايةُ : يف الزاهر قال، َعَباَية: يقولون".َعَباية -32

َعَباُء بمعنى كَِساء " : والعبايةأصلها (4)"وُيطَلُق على الرجِل الَجايف الثَّقيل .

الَعَباَءُة ": ويف اللسان (5)"وتطلق على األحمق الثقيل الوخم .، معروف كالَعَباَءة 

واستخدام العامة ،  (6)"ِخم.ثقيل وَ : ورجٌل َعَباءُ ، والَعَباُء ضرب من األكسية

والَعَباَءة معروفة عند العامة ولكنهم يقلبون "للعباية بمعنى العباءة صحيح فصيح 

                                                

  (1)- المقتضب، ص244، رقم 410

  (2)- لسان العرب، 4|2710)طنفس(

  (3)- معجم فصيح العامة، ص283)طنفس(

  (4)- المقتضب، ص451، رقم 1037

: )عبي( حيث ورد 1309المصدر نفسه ص : وانظر، )عبأ(47ص، القاموس المحيط -)5( 

  "الرجل الجايف الثقيل.: الَعَباَية"

  (6)- لسان العرب، 4|2773)عبأ(
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وداللة الصفة بمعنى الجايف الثقيل غيرمسموعة ، (1)"وهي فصيحة .، الهمزة ياء 

 يف العاميةاآلن.

، كأنَّها رأُس َفأس  حديدٌة : الَعَتَلة: قال يف القاموس، َعَتَله: ويقولونَعَتله" -33

خَمة من َحديد  لها رأس ُمَفلَطُح ُيهدُم بها  وأصُل ، (2)"الحائط. أوالعَصا الضَّ

وعمود حديد  ، والِهَراَوة الغليظة من الخشب، العصاالضخمة من حديد": الَعَتلةِ 

ومن ذلك ، َعَتْل قبطي من َهَتْل أي َحَمْل ": إن كلمة: وقيل، (3)"يهدم به الحيطان

ويستخدم لرفع األشياء ، وهي عبارة عن قضيب من حديد هنايته مثنية، َعَتلةْ 

والصفة انتقلت داللتهاوتطورت بالتخصيص فأصبحت تدل يف ، (4)"ألعلى.

 ومسموعة يف الواقع اللغوي اليومي.، كالم العامةعلى الشخص الجايف القاسي

ويضيف ، (5)".ُل بهما ُينَْخ -بالكسر-والِغْرَباُل ، ُغْرَبال: يقولون".ُغْرَبال-34

اُم.: الِغْرَباُل ": الفيروزآبادي للمذياع الذي اليستودع ": وقِيل (6) "الرجُل النَّمَّ

ويقرب منه الُمَغْرَبل بفتح الباء للدون ، ِسًرا إال َأْفَشاه ِغْرَبااًلعلى التشبيه

                                                

معجم فصيح العامة ص : وانظر ،14ص، العامي الفصيح يف المعجم الوسيط  -)1( 

  )عبي(1309ص ، والقاموس المحيط ، )عباية(287

  (2)- المقتضب، ص399، رقم 888، وانظر: القاموس المحيط، ص 1029)عتل(

  (3)- لسان العرب، 4|2801)عتل(

  (4)- أصل األلفاظ العامية ، 1|97

  (5)- المقتضب، ص400، رقم 894

  (6)- القاموس المحيط، ص 1038)غربل(
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، ُهمَقَتلهم وَطَحنَ : وَغْرَبَلهم، ما ُغْرَبل به معروف: والِغرباُل ، (1) "الخسيس.

ون كأنَّه خرج من الِغْرَباِل.: والُمَغْرَبُل من الرجال ومن شواهد الصفة  (2) "الدُّ

 (3): السلبية قول الحطيئة يف هجاء أمه

ّي فاْجلِسي ِمنَّا بعيأأأأًدا      أراَح اهللُ ِمنِْك العاَلِمينا           َتنَحَّ

 كاُنوناعلى الُمَتَحّدثيناو             َأِغْربااًل إذا اسُتودِْعِت سًرا    

َغْرَبْل "ويقال، والصواب الكسر، ُغْرَباْل بضم الغين: والمسموع يف العاميَّة

: َغْرَبْل ُفالن النَّاْس : كما يقولون، إذا نقاه مما يشوبه: َغرَبَلْة وَغْرَبْل ُفالن الَقْمح

َق بين خياِرهم وأرذالِهم ، إذا َكَشَف حالهم ي الفعل َغْرَبَل ويف اللغة يعن، وَفرَّ

وتحمل الصفة بعًدا إيجابًيا حين تستخدم لمن يميزالجيد من ، (4)"مايعنيه العامة.

كيف بكم إذا كنتم يف زمان ُيَغْرَبُل النَّاُس  : ويف الحديث": ويف اللسان، الردىء

يذهب   : وقيل يف تفسير الحديث، أي يذهب خيارهم ويبقى أرذالهم ، فيه َغْرَبَلًة 

والصفة يف الحالتين انتقلت (5)"وتبقى أرذالهم.، بالموت والقتلخيارهم 

 والسياق هو الفاصل يف تحديد الداللة المقصودة.، داللتهاوتطورت بالتخصيص

                                                

  (1)- شفاء الغليل، ص 194

  (2)- لسان العرب، 5|3231)غربل(

  (3)- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ص100، والبيت يف األغاين، 2|435

  (4)- معجم فصيح العامة، ص309)غربل(

  (5)- لسان العرب، 5|3231)غربل(
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وهو صحيح ، وهواسم آللة  من الحديِد معروفة، فاس: يقولون".َفاس -35

وُيكنى هبا عن ، (2)"مؤنثة ُتِرَك همزها لكثرِة االستعماِل.: الفأُس "و، (1)".لغوي

 آلة من"ا على التشبيه بالفأس وهيالبليُد الجايف الذي ال يعرُف إال أمًرا واحدً 

فاس مخففة الهمزة استخدام صحيح : وقول العامة(3)"الحديد ُيْحَفُر هبا وُيْقَطُع .

والصفة انتقلت ، (4)"والفأس مهموزة وقد تخفف.": يقول ابن منظور، فصيح

 ص.داللتها وتطورت بالتخصي

وهو مثُل ، الِمْصَيدةُ : والَفّخ ، َصَار مثل الَفّخ : ويقولون يف المريضَفخْ ."-36

وهو)صحيح ، فُشب ه به المريُض أي َصاَرمثُل القوِس اللي نةِ ، الَقوِس وهو لين

ةُ ، لغوي(وارد يف كتب اللغة ْخَمة.: والَفخَّ والصفة تدل ، (5)"المرأُة القذرُة والضَّ

ب من كالم العجم: والّفخُّ "دعلى المريض أوالفاس ي ، قيل ُمعرَّ والعرُب ُتّسمِّ

ْرَق. : الَفخَّ  ويكيُد يف ، يف العامية لمن يصنع الشر والصفة مسموعة، (6)"الطَّ

هو تعبير ، واستخدام الَفخِّ لوصف المرأة السيئة، (7)"الَخَفاء تشبيًها بالفخ.

ولم ، لوصول لما تريدمجازي ألن المرأة هي األكثرتفوًقا يف نصب األفخاخ ل

                                                

  (1)- المقتضب، ص246، رقم417

  (2)- القاموس المحيط ، ص 562)فأس( 

  (3)- لسان العرب، 5|3335)فأس(

  (4)- لسان العرب، 5|3335)فأس(

  (5)- المقتضب، ص 181، رقم 248

  (6)- لسان العرب، 5|3360)فخخ(، وانظر: شفاء الغليل، ص201

  (7)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|426
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وهذا من انفردات ، أقف يف المعاجم على داللة الفخ على المرأة المحقورة 

عندما "نيتشه "وما وجدته يف ذات المعنى عبارة الفيلسوف األلماين، البكري

 فيه انتقال وتطور داللي بالتخصيص.،  (1)"فخُّ نصبته الطبيعة"وصف المرأة بأهنا

ويقولون ، َذَهَب وَتَباَعَد : وَشَطَف ، أي قِلَّة: لَعيِشُفالن يف ُشْطَفه من ا-37

، (2)".ولعلها مأخوذة من الِقلَّة أصل وليس لها، ُشْطَفه: لعالمةالشريف

طَّف، َشَطْف الَغِسيْل ": والمتداول يف العامية ْف بمعنى َغَسَل وجَهه أواْتَشطَّ ، واشَّ

ْطَفةْ ، وهو من كالم العمال، بعد العملِ  ويديه التي ُيْقَتدح عليها عند : والشُّ

ْطَفةْ "و، (3)"العامة. والمعنى الذي ذكره البكري  (4) "بمعنى القطعة مولدة : الشُّ

 ": يقول صاحب القاموس، والفعل)َشَطْف(شائع يف العامية ، مستمد من ذلك

، (5)"وهذه َسَواديِّة أي لغة السواد أوالعامة.، وغسل، َذَهَب وَتَباعد : َشَطَف 

طْ  وقد ، وهي عامية ، فة بوزن ُغْرَفة عالمة خضراء تجعل يف عمائم األشراف والشُّ

وهذا على عكس ماصرح به ، (6)"وقعت يف كالم المولدين كثيًرا ومصنفاهتم.

: وتقول العامة"البكري.ويتمتع الفعل شطف يف العامية بمدى واسع للمصاحبة 

                                                

المرأة فخ نصبته "الفيلسوف األلماين نيتشه "مقال بعنوان، جريدة البيان: انظر -)1( 

  2012-12-11بتاريخ ، جمال بن جويري: للكاتب"الطبيعة

  (2)- المقتضب، ص343، رقم 679

  (3)- معجم تيمور الكبير، 4|207)شطف(

  (4)- المعجم الوسيط، 1|502)شطف(

  (5)- القاموس المحيط، ص 824)شطف(

  (6)- شفاء الغليل ، ص، ص167، وانظر: المعجم الوسيط، 1|502)شطف(
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إذا غسلت : َشَطَفْت األم ولدهاو، إذا غسلتها بالماء: َشَطَفـْت المرأْة أرض الغرفةْ 

ووردت كلمة شطف يف اللغة ، وجَهه أويديه أوفخذيه وأبعدت عنها القذَروأذهبته

وأرى أن تفصيح الفعل )َشَطَف(حسب استخدامه يف العامية ويف (1)"هبذا المعنى.

َبه: ففي اللغة ، َشطََّف وّشطََّب "كالم المولدين يأيت من اإلبدال بين الفعل : َشطَّ

 (2)"طَّعه قددا.قَ 

وهوصحيح ، فالن ال ُيقام له وزن: ويقولون".فالن ال ُيقام له وزن -38

ۓ   ڭ  چ : ومنه قوله تعالى، وارد وقال بعض علماء (3)" چھ  ے  ے  ۓ  

 (4).فال يزن جناَح بعوضة  ، إنه يؤتى بالرجل السمين وقت الميزان: التفسير

والعرب يسمون األوزاَن التي ، اِن الدراهِم َثْقُل شيٍء بشيٍء مِْثلِِه كأوز: والوزنُ 

اة من يوزُن هب ، ميزان: الموازين واحدها: الحجارِة والحديدِ ا التَّمُروغيره الُمَسوَّ

والميزان ُأْنِزَل يف الدنيا ليتعامل النَّاُس بالعدل وتوزن به ، العدل: والميزان

: ابن األعرابي قال" چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ  : ويف قوله تعالى، األعماُل 

تِِه  : العرب تقول مالفالن عندي وزن معناه خفة : وقال غيره، أي َقْدٌرلِِخسَّ

كناية عن : والشائع يف العامية فالن ال وزن له، (5)"موازينهم من الحسنات.

                                                

  (1)- معجم فصيح العامة ، ص، 243)شطف(

  (2)- انظر: لسان العرب، 4|2261)شطب(، و4|2264)شطف(

  (3)- 105 ك الكهف 18

  (4)- المقتضب، ص434، رقم 1034

  (5)- لسان العرب، 6|4828)وزن(
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وهي مأخوذة من األصل الفصيح ، وهي متداولة مشهورة، الحقيرالخسيس

 كماسبق ذكره. 

النَّْعُل من : الَقبَْقاُب : قال يف القاموس، ُقْبَقاب: ُقْبَقاب."ويقولون-39

اب والكثيِر ": عن ويكنى به، (2)"بلغة أهل اليمن."وهو(1)".الخشِب  الَكذَّ

ة تقول"و، (3)"الكالِم. والُقبَقاُب هو ، (4)"والصواب فتح القاف.، ُقْبَقاْب : العامَّ

مية للداللة على الذليل يستخدم كصفة سلبية يف العا، النَّعُل المصنوُع من الخشِب 

وكان من ، حذاء من خاهنم الدهُر من األغنياِء والعظماءِ "ويعني ، الضعيف

ِر به بِأْن ُيَطاف به على حمارٍ ، أدواِت التعزير ويف عنقه ، فكان ُيعلُق يف ُعنِق الُمّشهَّ

 ولم يعد شائًعا يف العاميَّة المصرية اآلن.، وفيها انتقال داللي (5)"ُقْبَقاْب.

الحفظ : الِقْفُل بكسرالقاف: قال بعُض أئمة اللغة، قَِفل: ِقَفل."ويقولون -40

 : والجمع، الُقْفِل بالضم الحديد الذي ُيغلُق به الباُب "وأصُل ، (6)".على الشيء

، وانتقلت داللة الصفة للداللة على البخيِل اللئيمِ ، (7)"أْقَفاُل وَأْقُفُل وُقُفوُل.

                                                

)   (1)- المقضب، ص116، رقم95، وانظر: القاموس المحيط، ص 122)قبَّ

  (2)- لسان العرب، 5|3508)قبب(

  (3)- القاموس المحيط، ص122)قبب(، وانظر: لسان العرب، 5|3508

  (4)- معجم تيمور الكبير، 5|95)قبب(

  (5)- انظر: معجم فصيح العامة، ص331)قبقاب(

  (6)- المقتضب، ص 402، رقم 902

  (7)- القاموس المحيط، ص 1049)قفل( 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

، (1)"لئيم: ورُجل ُمْقَفُل اليدين وُمْقَتِفُل ، َفُل اليدينهو ُمقْ : يقال للبخيل"و

ُل اليدين وُمْقَتِفُلُهما مبنيين للفاعل"و لئيم أو ال يكاُد يخرج من يده : رجل ُمَتَقفِّ

ويف العامية يستخدم)قِفْل(ويوصف به ، (3)"للبخيل.: الُقْفُل "و(2)"الخير.

وكذلك ، قليُل االستيعاِب ، مِ بطيُء الفه، الشخص الذي ال يحسن تدبيَراألمور"

والعنيُد الذي ال يسمُح بالمناقشة والجداِل ويكتفي ، المنغلُق الناقُص الخربِة 

لمن اليستوعُب معطياِت الحياِة "وكذلك يقال، (4)"بماهو مقتنع به

وتستخدم يف السخرية والذم والصفة انتقلت داللتها وتطورت (5)"الحديثِة.

 بالتخصيص.

ه للوعاِءالُمتََّخذ من الُخوص: قولونويُقفَّه." -41 وهو وارد يف بعض ، ُقفَّ

جرُة الَيابَِسُة يقال لها، كتب اللغة ة والشَّ والصفة يف األصل الفصيح ، (6)".ُقفَّ

ٌة ، ُيَشبَّه هبا الشيُخ " وداللة ، (7)"أي شجرة بالية.، أي كرب حتى صاركأنه ُقفَّ

ةْ "، ِز مشهورة يف العامية الصفة على الشيخ الُمسِن أوالمرأِة العجو تقولها : وُقفَّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|3707)قفل(

  (2)- القاموس المحيط، ص 1049)قفل(

  (3)- المعجم الوسيط، 2|781)قفل(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|453

  (5)- معجم فرج، 1|343)قفل(

  (6)- المقتضب، ص 350، رقم 708

كبر حتى صار كأنه : وقولهم"354|1، الزاهر: وانظر، )قفف(3704|5، لسان العرب -)7( 

  "لشجر.كبر حتى صار كالبالي النَِّخر من أصول ا: قفة



  

 
 لبيَّةِ في العَامِيَّةِ المِصْرِيَّةِ دِرَاَسةٌ ومعجمٌصِفَاتُ اإلنسَانِ السَّ
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ْة  ، كربوصار مثل القفةْ : وقولهم، العامة للعجوزة فهي مثل القفْة أو عجوزة ُقفَّ

أويكونون  ، ولعل العامة سرى إليها من هذا، الشجرة التي ذهبت فروعها: المراد

المعاصرة ويف العامية ، (1)"يريدون أهنا صارت ُتْحَمل يف ُقّفْة من الكَِبِر.

، قليل الفطنة، للشخص األخرق غيرالقادرعلى التصرف المالئم : قفةْ "يقال

وتطلق كذلك على ضعيف الشخصية وتستخدم للسبِّ ، وكذلك عديم المبادرة

 وتطورت بالتخصيص.، والصفة انتقلت داللتها، (2)"والسخرية.

ةُ : قال يف مختصرالصحاح، ُقلَّه: ويقولونَقلَّه." -42 ُةالعظيمُة من ا: الٌقلَّ لَجرَّ

ارِ  غيرِ ، الَفخَّ اِر ُيْشَرُب منها"و، (3)".والُكوُزالصَّ وهي صغيرُة ، (4)".إلناُء من الفخَّ

ُة للتي ُيشرُب منهاوسميت بذلك ألهنا ُتَقلُّ أي ُترَفع."و، الحجم دائًما  (5)"الُقلَّ

: األصلويف ، أوضعيف البنيِة والجسدِ ، وشائعة يف العامية لمن يوصف بالِقَصر

ِة ، وُيطلُق على القصيِر النحيِف ، القليُل : الُقلُّ " والقليلُ يكوُن يف العدِد ِودقَّ

 وفيها انتقال وتطورداللي وقع بالتخصيص..، (6)"الُجثَِّة.

                                                

  (1)- معجم تيمورالكبير، 5|150)قفف(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|453

  (3)- المقتضب، ص 402، رقم 904

  (4)- المعجم الوسيط، 2|786)قلل(

  (5)- معجم تيمور الكبير، 5|157)قلل(

  (6)- القاموس المحيط، ص 1409)قلل(
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اآلنيُة لُكل  : الَماُعونُ : قال يف الزاهر، َماُعون: ويقولون على اآلنيةِ َماُعون."-43

اسم جامع لمنافع البيِت "والَماُعونُ (1)".نقيادِ والطَّاَعةِ الَماُعوُن لال: وُيقاُل ، شيء  

ا جرت العادُة بإعارتِه، كالِقْدِروالَفأِس والَقْصَعةِ  ويف التنزيل ، ونحوذلك ممَّ

ويقول صاحب ، (2)" چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : العزيز

اة الزك: والماعون يف اإلسالم، كل عطية ومنفعة: الماعون يف الجاهلية": الزاهر

 "الماعون للمعروف كله.: الماعون للماءثم قيل: وبعض العرب يقول، والطاعة

ة تستعمُل الصفة للداللة على المرأةِ (3) وتحتمُل الداللتين السلبية ، وعند العامَّ

وقد يكون منبته حسنًا إذا كانت ، وذلك لكونِها وعاَء الطَّفل ومنبته، واإليجابية

وقد تتسُع داللتها لتدل على ، ذا كانت فاسدةً ويكون سيًئا إ، المرأُة صالحةً 

-واإلناءُ ، "كل إناء ينضح بما فيه.": َويقال يف الكنايِة عن ذلك، اإلنسان عموًما

 يرادف الماعون. -هنا

، وهوصحيح لغوي، َمَداس على َنعل ُيداس به: ويقولونَمَداس." - 44 

ْجلِ -َكَسَحاب-الَمَداُس : وُيَقال النَّعل إن : الَمداْس "و، (4)".الذي ُيلَبُس يف الر 

، فالن َمَداْس للوضيِع الذليل: ويقال، (5)"كسرالميم.: وقياسه، َصحَّ سماعه

                                                

  (1)- المقتضب، ص433، رقم1026، وانظر: الزاهر، 1|416

واآلية من ، 107م الماعون  7القرآن الكريم : وانظر، )معن(913|2، المعجم الوسيط -)2( 

  شواهد المقتضب.

  (3)- الزاهر، 1|416

  (4)- المقتضب، ص 249، رقم429

  (5)- معجم تيمورالكبير، 5|323)مداس(
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داَس الشيَء برجلِه يدوُسه دوًسا "و، وهومن داَس الشيَء إذا عاله بشدة منه

وُس ، إذاعالَها وبالَغ يف جماِعها: وداَس الرجُل جاريَته، َوطِئه: ودياًسا : والدَّ

ن."وهو موجود بالعامية، (1)"لُّ الذُّ  والصفة ، (2)"واليستخدمه إال كَِبار السِّ

لكل : فالن َمَداْس : ومشهورعندهم، انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص

م.، وضيع حقيرذليل  وتسمع يف الهجاء والذَّ

ولم يفسرها ، هي الِمْجَمَرةُ : قال يف القاموس، َمْدَخنه: َمْدَخَنه"ويقولون -45

وترتبط داللة)َدَخَن( ، (3)".االشتراك ولكن ال مانع من، ا ِمْدَخنَة القنديلبأنه

انِ "وأصُل ، بالشِروالحقِد وسوِء الخلِق  خَّ ما يتصاعُد عن النَّاِرمن دقائق : الدُّ

َخنُ ": ومن ذلك(4)"الوقوِد غيِر الُمحَترقِة. وتغييرالعقل ، الحقدوسوءالخلق: الدَّ

مستطير: كان بينهم أمٌر ارتفع له ُدَخان" :ويقال، (5)"والدين والحسب. ، َشرٌّ

ويف العامية ، (6)"ُصْلح على فساِد َباطٍِن.: وُهْدَنة على َدَخنٍ ، ِحْقد: وبينهما َدَخنٌ 

ِره السيء الخلق: ُتْطَلق الَمْدَخنَْة على"المعاصرة ن الشَّ : ويقولون، الُمَدخِّ

                                                

  (1)- لسان العرب، 3|1454)دوس(

  (2)- المقتضب، ص 249)تعليق المحققين(

  (3)- المقتضب، ص 426، رقم993، وانظر: القاموس المحيط، ص 1195)دخن(

  (4)- المعجم الوسيط، 2|285)دخن(

  (5)- القاموس المحيط، ص1195)دخن(

  (6)- المعجم الوسيط، 1|285)دخن(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ة الغيظ." ْن كناية عن ِشدَّ ات العامة من الجذر واشتقاق، (1)"مَِدخِّ

 وهي موافقة يف الداللة لألصل الفصيح.، )َدَخَن(تدورحول الشر وسوء الخلق

، وارد يف كتب اللغة، وهوصحيح، إذاَخنََقه: َزَردَعليه: َمْزُرود."يقولون -46

ردُ ، خنقه: -َكنََصرَ -َزَردَ : يقولون ْرُع. : والز  َردِ و(2)"الد  ، ِحَلُق الِمْغَفر: أصلُ الزَّ

 : ومن المجاز": ويف أساس البالغة(3)"أخَذُعُنَقه وَخنََقه فهوَمْزُرود.: َزَرَدُه َزْرًداو

والواضح أن الصفَة يف األصِل (4)"َضيََّقها عليه.: زرَد فالن عينَه على صاحبِه

ة تقوُل ، الفصيِح دالة على الَمْكروِب أوَمْن ُيَعاين َضنَْك العيشِ  للمخنوِق "والعامَّ

ُم يف وجِهه.: يشتِهيف أموِر مع : َزَرْد فالن الحبَل " : وتقول(5) "َمْزُروْد إذا احتقَن الدَّ

ا ُمْحكًما ه َشدَّ عاُل ، إذا عقده وَشدَّ ، إذا اشتدَّ عليه حتَّى كاد يخنُقه: وَزَرد عليه السُّ

ويف ، (6)"وعلى هذا فقول العامة صحيح لغوي. ، أخَذعنَقه وَخنََقه: وَزَرَدهْ 

َردْ  : ويقال، َمْزُردْ ": صرة نقولالعامية المعا ِم المتدفق ، ازَّ ة الدَّ أي احتقَن من شدَّ

 (7)"والصفة قديمة ومستمرة.، إليه نتيجَة الغضِب أوالغيِظ أوالَحرِج 

                                                

  (1)- انظر: لغة الحياة اليومية ، 2|289)دخن(

  (2)- المقتضب، ص 195، رقم267

  (3)- لسان العرب، 3|1824)زرد(

  (4)- أساس البالغة )زرد(

  (5)- معجم تيمورالكبير، 4|20)زرد(

  (6)- معجم فصيح العامة، ص200)زرد(

  (7)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|525
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ِة اللغةِ ، َزَنق ُفالن فالًنا: َمْزُنوق."ويقولون -47 رجل : يقاُل : قال بعُض أئمَّ

والَمْزُنوُق صفٌة لَمْن ، (1)".عياُله ُبخاًل أوفقًرا يهأوَضيَّق عل، أي ُضي َق عليه: َمْزُنوق

َناِق "وهو من، وخشنت معيشُته، َضاقت عليه األمورُ  وهو حبٌل تحت َحَنِك ، الزِّ

: والَمْزُنوُق ، وُكلُّ ِرباٍط تحَت الحنِك يف الجلِد فهوِزَناُق ، البعيِريجذُب به

ناق. َزَنْق ": فيقال يف ، ف إلى همزةويف العامية تقلب القا(2) "الَمْرُبوُط بالزِّ

 ، (3) "وهذا يف عاميَّة القاهرِة.، أي ضيََّق بالتشديد: َزنَّْأعليه: أي َضيََّق عليه: وَزَنَقهُ 

وتطلُق على الشخص يقوم ، يقال للُمَحاَصِريف مكاٍن ضيٍق ، َمْزْنوءْ  -َمْزُنوْق "و

أولمن وقَع يف محنة ، وشخص يف ورطة، بعمٍل وال يستطيُع تكملَته لضيِق الوقِت 

والصفة متوافقٌة مع األصل وعليه فقول العامة صحيح ، (4)"أوموقف محرٍج.

 (5)فصيح

ْص ، يا تِْرس: تقول العامة إذا استاؤا من إنسان".ِمَعرَّص -48 ، أي يا ِمَعرَّ

صُ  (6)"فصح قولهم على المعنى اللغوي. ، تقال للمنبوذ من البشر: والُمَعرِّ

إذا ، الَعَرِص وهو خشبٌة توضع على البيت َعْرًضا"له من وأص، الفاسد الطبع

إذا ، َعَرَص الرجُل : ويقال، وُتْلقى عليها أطراُف الخشب الصغار، أرادوا تسقيفه

                                                

  (1)- المقتضب، ص 368-369، رقم 777

  (2)- لسان العرب، 3|1872)زنق(

  (3)- معجم تيمور الكبير، 4|50)زنق(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|323

  (5)- معجم فصيح العامة، ص204)زنق(

  (6)- المقتضب، ص 237، رقم 387
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ْص ": ويقال، والصفة تطورت داللتهايف االستخدام العامي، (1)"قفزا أو نزا مَعرَّ

يُّوث الذي يسكت عن الفاحشة يف أهله اد أوالدَّ َباب.، للقوَّ  (2) "من ألفاظ السِّ

ْص بمعنى"و اد.، قاد: َعرَّ ْص أي القوَّ على َمن يوفُق بين "ويطلق، (3)"وهواُلِمَعرَّ

َناة وأحياًنا ، كماأن من صميم صفاته أن يساعد يف إخفاء ما يتم بين الزناِة ، الزُّ

لتها والصفة يف العامية استمدت دال،  (4)"َقَرنِي.: ويطلق عليه العامة ، خدمتهم

 من األصل الفصيح .  

ما : -َكِمْكنََسة  -ِمْغَرَفة: قال بعُض أئمة اللغة، يقولون َمْغَرَفه".َمْغَرفه -49

وتعني مِْلَعَقٌة كبيرٌة لَغرِف : َمْغَرَفةْ "ويف العامية(5)".ُيْغَرُف به من َخَشب  أوغيره

ُحوِن. م منهَمْغَرَفْة لكل ما ُيَتهَ : يقال"و(6)"الطََّعاِم من الصُّ ويقاُل للوضيِع ، كَّ

لمن يعتاُد على األخِذ تشبيًها بالَمْغَرَفْة التي ": وكذلك تقاُل ، (7)"الكثيِرالعيوِب.

والصفة عندهم بداللة الفصيح مع تحريف  (8)"تنقُل الطعاَم من إناٍء إلى آخر.

 وقد انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص.، البنية

                                                

  (1)- لسان العرب، 5|2883)عرص(

  (2)- لغة الحياة اليومية، 2|401

  (3)- معجم تيمورالكبير، 4|397-398)عرص(

  (4)- انظر: المقتضب، ص 273)تعليق المحققين(

  (5)- المقتضب، ص 349، رقم 702

  (6)- لغة الحياة اليومية، 2|541)غرف(

  (7)-غرائب التعبيرات واألمثال الشعبية تفسير وتحليل ورد الدخيل، ص 72

  (8)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|541
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بالفتح -والِمنْديل، وهو صحيح لغوي ،َمنْديل: ويقولون".َمْنديل -50

ح: وَتَمنَْدَل ، الذي ُيْمَسح به-والكسر  (1) ".َتَمسَّ

نِيئة ْلُت وَتَمنَْدْلُت "وهو من ، ويكنى به عن الشخص الوضيع يقبل بالدَّ َتنَدَّ

ْحُت بِِه من أثر الوضوء، بالِمنِْديلِ  ُهورِ ، أي َتَمسَّ والِمنْديل على ، أوالطَّ

، (2)"هو من النَّدِل الذي هو الَوَسِخ.: وقيل، اسم لما ُيْمَسُح بِه: تقديرمِْفِعيل

ْكل ُيْمَسح به العرق  نسيج"والَمنْديُل  من قطن أو حريرأونحوهما ُمَربَّع الشَّ

ومسموع يف العامية بالفتح كما باألصل وانتقلت داللة الصفة لتدل (3)"أوالماء.

وهذا من المعاين الجديدة ، كل أحواله أوالُمَهان يف، على الُمسَتغَنى عنه لحقارته

 ويساعد السياق يف تحديد الداللة.، التي أضافها نص البكري

: قال بعض أئمة اللغة، ِمَهْلَهل للثوب الغيرِ محكم: ويقولون".ِمَهْلَهل -51

ِخيِف النَّْسِج : الُمَهْلَهُل  وتطلُق على من ال يستطيُع السيطرَة  ،  (4) ".الثوِب السَّ

 ، (5)"َنَخَلُه بشيٍء َسِخيٍف.: َهْلَهَل الطَّحينَ "وهي من، ِه أوإدارة ذاتهعلى نفس

والُمَهْلَهُل صفة انتقلت داللتها من (6)"َرقَّ حتى كاد يبلى.: وَتَهْلَهَل الثوُب "

ي به الشاعرالُمَهْلَهل لرداءة "و ، الثوِب الرديِء إلى اإلنساِن الردىءِ  ُسمِّ

                                                

  (1)- المقتضب، ص404، رقم 305

  (2)- لسان العرب، 6|4384)ندل(

  (3)- المعجم الوسيط، 2|948)ندل(

  (4)- المقتضب، ص405، رقم 918

  (5)- القاموس المحيط، ص 1072)هلل(

  (6)- المعجم الوسيط، 2|1033)هلل(
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الثوَب البالي ُمَهْلَهال من باب تسمية الشيء باسم ما  العامة سموا"و، (1)"ِشْعِره.

وتدل على ، والمسموع يف العامية )مَِهْلِهْل(للممزق المالبس (2)"انتهى إليه.

                     ويالحظ اتفاق الداللة بين العامي واألصل الفصيح.                                                            ، (3)الفقير البائس الحال

َحديدٌة ُتْجَعُل يف : الِمْهَمازُ : قال يف القاموس، ِمْهَماز: يقولون".ِمْهَماز-52

رالُخِف  الِمْقرَعُة والعصا يف رأسها حديدة ُينَْخس  : الِمْهَمَزةُ "وكذلك ، (4)".ُمؤخ 

 ، وانتقلت داللة الصفة وتطورت بالتعميم إلى كلِّ مايؤذي، (5)"هبا الحماُر.

وتربيرلإليذاِء والوقيعِة خاصًة عند ، بمعنى وشاية: َمْهُموزْ "والشائع يف العامية

، تركية تصغير وتدليل للِمْهَمازِ : َمْهموزْ "و (6)"رئيِس العمِل أومن يملك اإليذاَء.

وهي حديدة باررزة يف كعِب ِحذاِء الفارِس ينخُس هبا بطَن الجواِد لكي يستحثَّه 

والعامُل أو الموظف المتكاسل ، عطاِف يمينًا ويساًراعلى السيِرأوعلى االن

أوالمتقاعس يحتاُج من حيٍن آلخر إلى مهموٍزأو َنْخَسْه من رئيسه لكي يستمَر يف 

 (7)"العمِل.

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|4692)هلل(

  (2)- انظر: معجم فصيح العامة، ص436)مهلهل(

  (3)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|554

  (4)- المقتضب، ص230، رقم 372

  (5)- القاموس المحيط، ص529)همز(

ومن 118ص، ألفاظ الكالم يف العامية المعاصرة: وانظر، 544|2، يوميةلغة الحياة ال -)6( 

  أي وشاية بقصد اإلفساد(: يدي مهموز"عباراتهم

  (7)- معجم فرج، 1|428)مهموز(
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َف الثَّوُب الَعَرَق : قال يف القاموس، َمنَْشَفه: يقولون".َناِشف -53 ، َشرَِبه: َنشَّ

َبه  : وَشرَِب الَحوُض الماء ف: والِمنَْشَفةُ  ،َتَشرَّ : والَبِخيُل ، بها ماء المطر ِخْرَقة ُينَشَّ

، َنَشَف الثَّوُب  : ويقال، َجفَّ : َنَشَف الشيء بمعنى"وهو من، (1)".يقال له َناِشف

: ويقال للبخيل، (2)"ذهَب.: وَنشَف ماُله، وَنَشَف الَماء، وَنَشَفت األرُض 

اف" ويأكله دون ، َيْغِمُسه يف رأِس الِقدرِ فَ ، وهو الذي يأخذ حرف الَجْرَدَقةِ : َنشَّ

، وهو استخدام صحيح فصيح، والصفُة مسموعٌة يف العاميَّة  للبخيل(3)"أصحابِه.

لب": وهم يقولون ارم، والقاسي، والبخيل، َناِشْف للصُّ ونِِشْف ، والَجاف، والصَّ

ْف يف العامية يستعمل يف مصاحبات لغوية، وَنْشَفاْن للهزيل بدالالت  والفعل َنشَّ

ه: يقولون، جديدة ْف َدمَّ ْف ِريَقه ، أي َوَضَعه يف موقٍف َحِرٍج ، َنشَّ أي شديد : وَنشَّ

وَنْشَفان على ، اإلرهاق والمراوغة لمن حوله لما يمارسه من أالعيب وآكاذيب

 وداللة ناشف على البخيل مستقرة يف العامي والفصيح.(4)الدنيا بمعنى بخيل.

، ُبساط ٌمن األديِم ُيْفَرُش : النَّطِعُ : قال يف القاموس، ْطعنَ : ويقولونَنْطع." -54

ق وَغالى: وَتنَطََّع يف الكالمِ  ، النِّْطعُ : و فيها لغات(5)".وتأنَّق يف َعَملِه بَِحذق   ، تعمَّ

المغالون يف الكالم : والُمَتنَطُِعون، والنَِّطُع من األدم معروف، والنِّْطعُ ، والنََّطعُ 

                                                

والذي ورد ، )نشف(856ص، القاموس المحيط: وانظر، 721رقم، 354ص ، المقتضب -)1( 

اف": للبخيل   "َنشَّ

  (2)- المعجم الوسيط، 2|960)نشف(

  (3)- القاموس المحيط، ص 856)نشف(

  (4)- انظر: لغة الحياة اليومية، 2|567-566

  (5)- المقتضب، ص 322، رقم 623، وانظر: القاموس المحيط، ص 767)نطع(
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: النَّْطعُ ": وأضاَف المعجم الوسيط، (1)"بأقصى ُحُلوقهم تكربًا.الذين يتكلمون 

 : ويقال، كثيًرا ما يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل، للُبَساط من الِجلد
َّ

َعَلي

صفة لإلنسان عديم الشعور بليد : َنْطع": وتقول العامة، (2)"بالسيف والنَّْطع.

للنَّذل أوالقليل الذوق "وتقال كذلك، (3)"ال يبالي باآلخرين.، اإلحساس

والصفة ، (4)"وهي للسب.، الذي تصدر عنه تصرفات َكِريهة ، أوالسيء األدب

 انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص.

: النََّمطُ : ، قال بعُض أئمة اللغة، على هذا النََّمطْ : يقولون"َنَمطي  -55

من  والنَّوع، ريقةوالطَّ ، ضرب من الُبِسطِ : والنََّمطُ ، هذا مثل هذا: أي، األسلوُب 

وتستعمل ، (5)".الداللُة على الشيء: والتنميطُ ، وجماعٌة أمرهُم واحد، الشيء

وقد يدل على ، وهو من النسب إلى َنَمط، التقليدي الذي ال يأيت بجديد للشخص

الثوب "وهو هبذاالمعنى   مأخوذ من النََّمط بمعنى، أوالرديء، السيء المرفوض

 والصفة أكثرارتباطا باالستخدام الفصيحي.، (6)"ج.الصوف يطرح على الَهودَ 

                                                

  (1)- لسان العرب، 6|4461)نطع(

  (2)- المعجم الوسيط، 2|968)نطع(

  (3)- معجم فرج، 1|444)نطع(

  (4)- لغة الحياة اليومية، 2|567

  (5)- المقتضب، ص 297، وانظر: شفاءالغليل، ص262

  (6)- انظر: القاموس المحيط، ص 690)نمط(
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ْرسِ ُنوَرج." -56 ويقال ذلك أيضا ، وهو صحيح لغوي، ُنوَرج: يقولون آللة الدَّ

وهوالِمْدَوُس الذي ُيَداُس ، لغة يمانية وال نظير لها: النَّْوَرُج "و، (1)".آللة الَحْرِث 

وآلة يجرها ، ة الِمْحَراثحديد"وكذلك، (2)"به الطعاُم حديًدا كان أوَخَشًبا.

ُتَداُس هبا أعواُد القمِح المحصود ونحوه لفصل الَحبِّ من ، ثوران أوَنحوهما

نَابل. والصفة انتقلت داللتها وتطورت بالتخصيص فأصبحت تدل (3)"السَّ

   (4)"ويصفونه بأنه ُنورْج.، اإلنسان الكثير األكل"على

اسم لما ُيَدق فيه من : الُهونُ : غةقال بعض أئمة الل، ُهون: ويقولونُهون." -57

والَهاُوون ، َهاُون ": وأصله، (5)"ويطلقونه على الرجل الَخبيث.، نحاس أوغيره

ب ، كان أصله هاُوون ألن جمعه َهَواويُن مثل قانوٍن وقوانيينَ ، فارسي ُمَعرَّ

ضم ألنه ليس يف كالمهم فاُعل ب، وفتحوا األولى، فحذفوا منه الواوالثانية استثقاال

وإن كانت ، ولم أقف يف المصادرعلى المعنى الذي ذكره البكري، (6)"العين.

إلناء يطحن : ُهونْ " : والعامة تقول، الكناية فيه واضحة على الشخص الخبيث

                                                

  (1)- المقتضب، ص 152، رقم186

  (2)- لسان العرب، 6|4392)نرج(

  (3)- المعجم الوسيط، 2|1000)نورج(

  (4)- المقتضب، ص 152، )تعليق المحققين(

، الهاَون": والصواب، وأرى أن الكلمة بها َخَطأ ،1030رقم، 424ص، المقتضب -)5( 

  القاموس)هون(: انظر"، والَهاُوون للذي ُيدق فيه، والهاُونُ 

  (6)- لسان العرب، 6|4726)هون(
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وقد أورد ابن قتيبة )الَهاُون(يف باب)ما ، (1)"فيه الثوم وغيره مما يضاف للطعام.

والكلمة دخيلة وقع فيها التغير ، (2)تكلم به العامة من الكالم األعجمي(

 وبقيت يف استخدام العامة بعد الحذف )َهوْن(. ، بالحذف

*****     *****    **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  (1)- لغة الحياة اليومية، 2|586

- انظر: أدب الكاتب، ابن قتيبة، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط2 ، 

  (2)1985، ص501، وانظر: غرائب اللغة العربية248
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 نتائج البحث
نستطيع أن جنمل أهم النتائج اليت خلص إليها البحث يف النقاط 

 : التالية

وقف البحث على عدد من الصفات السلبية عددها ثالث وثالثون  -1

، والطبيعة، والحيوان، وقد تنوعت مصادرها مابين اإلنسان ، وأربعمائة صفة 

وعيوبه ، وأعضاؤه  ، واحتل جسد اإلنسان، والمأكل والمشرب، واألدوات

 وأمراضه المختلفة الجانب األكربمن هذه الصفات .

عكس البحث المنظوراالجتماعي للغة عندما حاول التعرف على  -2

وأن اللغة يف ، طقين بالعامية المصرية يف فرتة زمنية محددةالصفات السلبية للنا

واللغة ، أوالفصيح والعامي، عالقتها بالمجتمع ال تتقيد بقيود الزمان والمكان

وعلى المستخدم أن ، وسيلة تواصل مجتمعي لكل الطبقات والمهن والحرف

لتداخل ويدرك حدود التالقي وا، وأن يميزبينها، يفصل بين المستويات اللغوية

 ويدرك العامي ، وأن يحفظ للفصحى قدرها، بين مستويات النص اللغوي

ومدى بعده أو قربه من األصل الفصيح يف ضوء ، و قواعده التي يسير عليها

 قوانيين اللغة.

بعض الصفات السلبية يف العامية المصرية جاءت لغة من لغات األصل  -3

 ، بخزوبخص وبخس : ذلك ومن، وتستخدمه العامة دون رد ألصله، الفصيح

 ...، صندوق وسندوق، وزحلفة وسلحفه، وَصعلوك وَزعلوك

وافق عدد من الصفات السلبية يف العامية المصرية األصل الفصيح يف  -4

، وهذا يعني أن العامية ليست منفصلة تماًما عن الفصحى، استخدامه مبنى ومعنى

، لعامة العتيادهم اللغويوإن لم تدركه ا، وهناك مشرتك بين العامي والفصيح 

 أعمش...، أفقم ، أعرج، أكتع، أقرع : ومن ذلك
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، ترك األعجمي والدخيل والمولد والمعرب أثًرا يف العامية المصرية -5

وقد َنصَّ ، وجاءت بعض الصفات السلبية من أصول غيرعربية )أعجمية(

 ، نديقز، درويش، بطريق، أبناء الدهاليز: ومن ذلك، المؤلف على ذلك صراحة

 ...، مجردق ، مجازف

نجحت العامية المصرية يف استعمال بعض الصفات السلبية غير العربية  -6

وهذا المظهر يعني أن العامية ربطت هذه ، وأعادهتا إلى سيرهتا األولى، دون تغيير

دت استعمالها على هذا الحال، األلفاظ بأصلهاغيرالعربي : ومن ذلك ، وجمَّ

 ساده وهذا مما أرجعته العامة إلى أصله. ساذج وأصلها المستعمل

اعتمدت العامية المصرية يف كثير من بنيتها على التحريف لألصل الفصيح  -7

ا بتحريف الحركات كما يف ، َبطريق: تقوله العامة، وِغربال ، وهبلول، بِطريق : إمَّ

ا باإلبدال كما يف، ُغربال...، َبهلول  ،صعلوك وزعلوك وزحلفة وسلحفة: وإمَّ

 وشيص وصيص...

، الغالب على البنية التي وردت عليها الصفات السلبية يف العامية المصرية -8

ال( مثل: صيغ المبالغة القياسية ومنها ال ، َخبَّاط، َخبَّاص: )َفعَّ ، عتَّال ، َدجَّ

س... ، قطيع، شنيع، خليع، خبيث، تعيس: )َفِعيل( مثل: و صيغة ، هالَّ

َنِزق...ومن صيغ المبالغة غير ، َسِمج  ، َدبِر ، ِشعبَ : )َفِعل(  مثل: ...وصيغة

الة( مثل: القياسية َعة: ورد)َفعَّ خازوق ، جاروف ، جاسوس : و)فاعول( مثل ، َبالَّ

 ُزكمة.  : و)ُفْعَلة( مثل ، 

وردت بعض الصفات السلبية يف العامية المصرية على صورة النسب كما  -9       

 : يف
ّ

 ، ريفي
ّ

 ، سقطي
ّ

 وجاء بعضها اآلخرعلى صيغة التصغير كما  ، سلنطحي
ّ

نمطي

 ُكَريتع.: يف
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نمط ، من األنماط التي جاءت عليها الصفات السلبية يف العامية المصرية -10

فالن يف ، شعلة نار: ونمط المركب مثل ، سحاله... ، زوعه ، قفه : اإلفراد مثل

 فالن يف شطفه...، فالن يف دوي، تيه

ووقع يف كالمهم ، مصرية الكنايات يف التعبير كثيًرااستخدمت العامية ال -11

وراعى االستخدام الجانب ، "فالن كذا"العبارة المشهورة يف الكنايات 

، االجتماعي عندماحرص المؤلف على  تفعيل صيغة المذكر لغًة واستعمااًل 

ح بصيغة المؤنث فيقول  ، 142المقتضب ص : انظر "فالنة كذا"ونادًرا ما يصرَّ

 وهذا يعني أن المؤلف راعى مايعرف باللياقة اللغوية يف كتابه. ، بهرجةفالنة م

اشتبكت الصفات السلبية الواردة يف هذا البحث بظاهرة لغوية معروفة  -12

وهذا يعود لكون الدراسة تطبيقا للصفات السلبية ، وهي ظاهرة المحظوراللغوي

م والسبِّ واال  ستقباح  والسخرية.التي ارتبط غالبها بأغراض الهجاِء والذَّ

وسكت المؤلف ، احتفظت بعض الصفات بجانب الغموض اللغوي -13

، َبْزُبوزللداللة على رعاع الناسكما يف ، وما زالت بحاجة إلى تفسير، عنها

 وبطبط للدالة على االسهال... 

انفرد البكري بإضافة دالالت جديدة لبعض الجذورالتي أهملتها  -14

لمن : وعزب، للرجل القصير : والتيَّار، للمرأة المحقورة: ةالتَّفَّ : المصادر مثل

 لكبيرالسن يتصابى...: هريسة، و، للئيم والعبيد: والَوَدح، يحرس ليال

خضعت الصفات السلبية يف العامية المصرية لظواهرالعربية المشهورة  -15

ح ، من الرتادف والمشرتك اللفظي و األضداد والتفت البكرّي لذلك حين صرَّ

 هبذه المصطلحات يف كتابه. 

للسياق دورهام يف تحديد داللة كثيرمن الصفات السلبية التى اشتمل  -16

حيث وردت بعض الصفات وتحمل إلى جانب البعد السلبي ، عليها المقتضب
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وحاول البحث توجيه ، وأحيانا أخرى يأيت المؤلف بعكس ذلك، بعًدا إيجابًيا

، درويش: ومن ذلك، لسياق الواردة فيهداللة  هذا النوع من الصفات حسب ا

 فالح...، شعلة نار، شيطان، ساذج

تربز بعض الصفات أثر االحتالل واالستعمار والهجرات يف التغير  -17

س...، بطحجي: كما يف ، اللغوي  وَجرَّ

، واكتسبت دالالت جديدة، تطورت داللة الصفات التي ذكرها البكري -18

 ، يموبعضها أصابه التخصيص أوالتعم

وهذا يؤكدحقيقة أن اللغة ال ، وانتقلت داللة الصفات من مجال إلى آخر

 وأهنا كائن حي.، تعرف التحجر

التفت البكري إلى فكرة التصويب اللغوي عندما كان ينص على ضبط  -19

ابالحركات وكان يهدف من ، وإما بقوله على وزن كذا من باب الدقة ، الكلمة إمَّ

 والفصيح المستقر.، صين العامي كما ينطقه أهل مصروراء ذلك للربط بين الن

: تابع البكري منهج المتقدمين من صانعي المعاجم عندما كان يقول -20

وكان هذا من المآخذ على المعجم العربي ، وال يقدم تفسيًرا"وهو معروف"

المقتضب ص : انظر "معروف–محركة -الَعَلف": ومن أمثلة ذلك قوله، قديًما

348 

وهم معجم لغوي يف تفصيح عامية  –ل كتاب المقتضب للبكري مازا -21

وصناعة معجمية تعيد للكتاب أهميته بين  بحاجة إلى دراسات لغوية -لمصريينا

 كتب فصيح العامة.

*****     *****    **** 
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 (1).معجم صفات اإلنسان السلبية يف العامية املصرية
 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َأْبَرص.  .2 ز.َأْبَخ   .1

 َأْبَله.  .4 إِْبَره.  .3

ى.  .5 َهالِيز.  .6 ابن الَقد   أبنَاء الدَّ

 َأْجَوق.  .8 َأْجَلح.  .7

 َأْحَرش.   .10 األَُجْيِفل.  .9

 َأْرَعن.  .12 َأْرض َسَبَخه.  .11

13.   .  األَْزَقم.  .14 األََزّلْ

 َأْشَكع.  .16 َأْزَوك.  .15

 َأْعَمش.  .18 َأْعَرج.   .17

 َأْفَقم.  .20 َأْغَلف.  .19

 َأْكَتع.  .22 َأْقَرع.  .21

 َأْمَرد.  .24 َأْكَود.  .23

 َأْنَدخ.  .26 َأْمَعط .  .25

 َباِهت.   .28 َباِرز.  .27

 َبَجم.  .30 َببَّه.  .29

 َبِذير. -َبُذور  .32 َبَدِوّي.  .31

 َبْرَدَعه.  .34 َبْرَبخ .  .33

 َبْرُغوث.  .36 َبْرَطم. -البِْرَطام  .35

ق عينه   .37  َبْزُبوز.  .38 .بِْرَناَقه –َبرَّ

                                                

دونما اعتبار لألصلي والزائد من ، رتبت هذه الصفات ترتيًبا هجائًيا حسب أوائلها  -)1(

 الحروف. 
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 بِْصَباص.  .40 َبِشع .  .39

 َبْطَبط.  .42 َبطَّال.   .41

 َبْطرِيق.  .44 ْحِجي.َبطَ   .43

 َبّق.  .46 َبَعّو.  .45

َعه .  .48 بِْقَباق.  .47  َبالَّ

ن .  .49  َبلَّط.  .50 َبالَّ

 َبْهَوار.  .52 َبْهُلول.  .51

 الُبور.  .54 الَبّو.   .53

 َتبَّان.   .56 ُبْوص.  .55

 ُتُحْوت.  .58 ُتْحَفه.   .57

 َتِعيس.  .60 تِْرس.  .59

ه.   .61  تِْهَتاه.  .62 التَّفَّ

 َتْيُهور.  .64 َتيَّار.  .63

 َجاُروف.  .66 الثَّرى .  .65

 الَجافِل.  .68 َجاُسوس.  .67

 َجْحش.  .70 َجا وَراح .  .69

ْس   .71  َجَرى ِمنُه َكيت وَكيت.  .72 الُجْرَسه.-َجرَّ

 ِجْلف.  .74 َجَلب.   .73

 َحَباب.  .76 َجوَعان .  .75

 َحْرف اَل ُيْقَرأ.  .78 َحَجْر َمنُْحوت .  .77

اش.  .79  ُحْقنَه .  .80 َحشَّ

اِمّي.  .81  َحْوَبه.  .82 َحمَّ

 َخام.   .84 َخاُزوق.  .83
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َخبَّاط.   .86 َخبَّاص.  .85

 ِخَداج.  .88 َخبِْيث.  .87

اط .  .89  ِخرِْع.  .90 َخرَّ

 َخْلُبوص.  .92 َخْرَفان.   .91

 َخلِيع.  .94 َخَلَقه .  .93

 َخن ْيس.  .96 ُخنِْفس.  .95

ان.   .97  ِخْيش.  .98 َخوَّ

 َدبَّابِّي.  .100 َدنِيق. -َدانِق  .99

 َدبُّوس.  .102 َدبِر.  .101

ال.  .104 ُدّج .  .103  َدجَّ

 دِْرَباس.  .106 َدِخس.  .105

 َدِسْيس.  .108 َدْرِويش.  .107

ل.   .109  ع.َدلُّوْ   .110 َدالَّ

ْنَفخ.  .112 َدنِف .  .111  الدَّ

 ُذو َكزز.  .114 ُدُهّل.  .113

 َراِعف.  .116 َرافِِضّي.  .115

 َراِمخ.  .118 َراقِد.   .117

 َرَداح.   .120 ِرْخَراخ.   .119

 ِرذِل.  .122 َردِي.  .121

 َرْطل.  .124 ِرِصاص .  .123

 َركِيك.  .126 َرقِْيع.  .125

 َزبَّال.  .128 ِرْيِفي.  .127

 ُزْحلَِفه.   .130 ُزَحل.  .129
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يع.  .131 ر  ار.  .132 الز   َزعَّ

اق.  .133  .َزْعُقوق –َزْعَقق   .134 َزعَّ

 ِزنِخ.  .136 ُزْكَمه.   .135

 َزْوَبَعه.  .138 َزْنِديق.  .137

 َساِخط.  .140 ُزوَعه.  .139

 َسبَّاب.  .142 َساذِج.   .141

ْبت.  .143 ْبُروت.  .144 السَّ  السَّ

َبْهَلل.  .145  ُسَحاله.  .146 السَّ

اء.  .148 َسِخيف.  .147  َسقَّ

 َسَلنَْطِحّي.  .150 َسَقطِّي.  .149

 َسَوابِق.  .152 َسِمج.  .151

س.  .153 اِخص  .154 َسوَّ ِخيص. -الشَّ  الشَّ

 ُشْعَلة َنار.  .156 . َشايِط  .155

ف.  .157  َشنِيع.  .158 َشالَّ

 ِشيص.  .160 ُشوَنه.  .159

 َصايِع.  .162 َشيَطان.   .161

 َصْعلوك.  .164 ُصَداع .  .163

 َصيَرفِّي.  .166 َصنُْدوق.  .165

 َضايِع.  .168 َضال.  .167

اط.  .169  َضاِمز.  .170 َضرَّ

 َطبَّال.  .172 َضيَفن.  .171

ز َعَلّي.  .173  َطْشت.  .174 َطرَّ

 طِْفل.  .176 طِِفس.  .175
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 طِْمَطاِمّي. -طِْمطام  .178 ُطَفيلي.  .177

 َطنِف.  .180 َطنُْبور.  .179

 َطَواِشّي.  .182 الط نِْفس.  .181

 َعاس.  .184 َطْوع.  .183

 َعَبايه.  .186 َعاق.  .185

 ُعُتّل.  .188 َعتَّال.  .187

 الَعَجاج.  .190 َعَتله.  .189

 َعُجوزه.  .192 َعِجْينَه .  .191

 َعَزب.  .194 َعْربِْيد .  .193

 ُعْفش.  .196 ُعْظُرب.  .195

 َعِفن.  .198 َعْفَلق.  .197

اك.  .200 َعْقَرب.  .199  َعكَّ

ام.  .201 ف.  .202 َعكَّ  َعالَّ

 لِك. عَ   .204 ِعْلج.  .203

 َعيَّاط.  .206 َعلِيل.   .205

 ُغَراب الَبْين.  .208 َغّت.  .207

 َغِشيم.   .210 ُغْرَبال.   .209

 َغلِيظ الطَّبع.  .212 ُغاَلم .  .211

از.   .213  َغوَغاء.  .214 َغمَّ

 َفاس.  .216 َغيَّاظ .  .215

 َفّخ.  .218 َفاِعل.  .217

 َفْرج.  .220 َفْرُتوَنه.  .219

 َفْرُطوَسه.-َفْرُطوس  .222 ُمَفْرَطح .-فِْرَطاح  .221
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 َفْسل.  .224 فِْرَعون.   .223

 فِطِس.  .226 ولِي.ُفُض   .225

 َفْقع.  .228 فِْطَفاطِي.  .227

 فِِقي.  .230 فِْقَفاَقه.  .229

ح .  .231  ُفالن َأَخَذه الُغز.  .232 َفالَّ

 ُفالن َدْم َدْم َعَلّي.  .234 ُفالن اِْشَتاف ِمْن ُفالن.  .233

 ُفاَلن َشّن الَغاَره.  .236 ُفالن َربَّى َعلى َقلبي َدْبَله.  .235

 ُفالن يف َدِوّي.  .238 ُفالن يف تِْيه.  .237

 ُفالن يف َعْكس.  .240 ه من العيش.ُفالن يف ُشْطفَ   .239

 ُفالن يف قلبه َدَغل.  .242 ُفالن يف قلبه ِحيَفه.  .241

 ُفالن َلزَّ فالن.  .244 ُفالن ال ُيَقام َله َوْزن.  .243

 ُفالن َيْشُخت.  .246 ُفالن مسك بعملته.  .245

 فِْلو.  .248 َفْلق.  .247

 َقاَقا.  .250 َفنِيخ.  .249

 ُقّح.  .252 َقْبَقاب.  .251

 َقْحف.  .254 َقْحَبه.  .253

 ُقْطُرب.  .256 قِْرفِته َثِقيَله.  .255

 َقطِيع.  .258 َقُطوف.  .257

ه.  .260 قَِفل.  .259  ُقفَّ

 ُقْلَقاس.  .262 ُقلَّه.  .261

 قِنِف.  .264 َقلِيط.  .263

 قِن.  .266 َقنِم .  .265

 قِْيح.  .268 ُقوفِي.   .267
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َكابِي.  .270 قِْيِقي .  .269

يَّه.  .272 َكالِح.  .271
 َكاِملِ

 َكثِير الِخنَاق.  .274 كِْتَكات.  .273

 كِرش.  .276 َكثِير النّوم .  .275

 َكِسيح.   .278 ُكَرْيتِع.  .277

 تَّات.لَ   .280 ُكْفت.   .279

 َلُعوق.  .282 لِص.  .281

ه.  .283  َلِقيط.  .284 ُلقَّ

 َلكِيع.  .286 َلكِن.  .285

 َماِجن.  .288 َلْهَثان.  .287

 َماِرق.  .290 َماِرد.  .289

 َمْبُعوج.  .292 َماُعون.  .291

 ِمَبْهرِج.  .294 ِمَبل م .  .293

ش.  .296 ِمْتَجْهَرم.  .295  ِمْتَحرَّ

ع.  .297  ِمْتَصنّع.  .298 ِمْتَسك 

 ِمْتَعْترِف.  .300 ِمْتَعْترِس.  .299

ف  .302 ِمْتَعْجرِف.  .301  .ِمْتَعس 

ع.  .303  ِمَجاِزف.  .304 ِمْتَقصَّ

 ِمَجن ز.  .306 ِمَجْردِق.  .305

 ِمَخْربِش.  .308 ِمَحْزوق.  .307

 ِمَخْرفِش.  .310 ِمَخْرَبق.  .309

 ِمْخِشن.  .312 ِمَخْرِمش.  .311

 َمْخُضوض.  .314 َمْخُشوم.  .313
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َمَداس.  .316 َمْخُطوف لونه.   .315

 َمْدُعوك.  .318 َمْدَخنَه.  .317

 َمْذُلول.  .320 ِمْدْغَدغ .  .319

 ُمَراِهق.  .322 ُمَراطِن.   .321

 ُمْرَتبِك.  .324 .ُمَراِوغ  .323

 َمرِن.  .326 ِمَرْجَرج.  .325

ل.  .327  َمْزُرْود.  .328 ِمَره 

غ  .330 َمْزُنوق.  .329  ِمَزو 

 َمْسُروع.  .332 ُمْسَتوفِز  .331

م.  .334 َمْسُموط.  .333  ِمَسه 

 َمْشُغوف.  .336 َمْشُبوح.  .335

ه.  .338 ِمَشْفِشْف.  .337  ُمَشوَّ

 ِمْصَياف.  .340 ِمَصن ن.  .339

 َمْطُروف.  .342 ِمَضْعَضع.  .341

ص.  .343  ِمْعِوز.  .344 ِمّعرَّ

 َمِعيل.  .346 ُمَعّوق.  .345

 َمْغَرَفه.  .348 ُمْغَتاظ.   .347

 َمْغُلْوب.  .350 َمَغص.  .349

 َمْغُموس.  .352 ِمَغْمِغم.  .351

 ِمَفْخَفخ.  .354 َمْفُحوم.   .353

 َمْفُلوق.  .356 ِمَفْرَشح.  .355

ف.  .358 ُمْقرِف.  .357  ِمَقش 

 ِمَقطَّب.  .360 َمْقُصوف.  .359
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َمْقُلوب ِسْيمُته.  .362 ِمَقْفِقف.  .361

 ِمَقنِْفد.  .364 َمْقُموص.  .363

اس.  .366 ِمَقوقِز.  .365  َمكَّ

 َمْكُروف.  .368 ْكُبوس.مَ   .367

 َمْلُبوك.  .370 َمْلُبوخ.  .369

 ِمَلْجِلج.  .372 ُمْلِحد.  .371

 ِمَلْقَلق.  .374 َمْلُدوغ.  .373

 َمْمُصوص.  .376 َمْلُهود.  .375

 ِمنَاكِف.  .378 ُمِمّل.  .377

 َمنْديل.  .380 ِمنَاِهد.  .379

 َمنُْقوف.  .382 ِمنَْعنَع.  .381

 َمنُْهوم.  .384 َمنُْهوب.  .383

ج.  .386 ِمْهَجل.  .385  ُمَهر 

 ِمْهَزار.  .388 َمْهُروع.   .387

 ِمَهْلَهل.  .390 وع. َمْهزُ   .389

 َمْهُووس.  .392 ِمْهَماز.  .391

 ُمَوالِس.  .394 ِمَهي س.  .393

 َناِشف.  .396 ِمَوْزِوز.  .395

 َنتِيف.  .398 َنتَّاش.  .397

اس.  .399  ُنَخاَله.  .400 َنخَّ

 َنْدل.  .402 ُنَخاَمه.  .401

از.  .404 َنْدَمان.  .403  َنزَّ

 َنْطع.  .406 َنِزق.  .405
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 املادة اللغوية م املادة اللغوية م

 َنَمطِي.  .408 َنطِيح.   .407

 النُّوَرج.  .410 النُّْغنُغ.  .409

 َهابِط.  .412 النَّْيَرج.  .411

 َهايف.  .414 َهاِرب.  .413

 َهبِيَره.-َهبِيرَ   .416 َهبُّود.  .415

 َهرِم.  .418 َهِجين.  .417

 َهرِْيَسه.  .420 َهْرَهار.  .419

 َهِفيَّه.  .422 َهْفَتان.  .421

ب.  .423 س.  .424 َهالَّ  َهالَّ

 َهَمج.  .426 ِهْلف.  .425

 َوْخَواخ.  .428 ُهون.   .427

 َودِن.  .430 َوَدح.   .429

 َوقِح.  .432 َوَزغ.  .431

   .434 يضرب أخماسا ألسداس.  .433
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 مصادر البحث ومراجعه.
 :مصدر البحث : أوال

المقتضب فيما وافق لغة أهل مصرمن لغة العرب البن أبي السرور البكري -1

ط ، عادل العدوي تقديم د. مدكورثابت، هشام عبدالعزيز: تحقيق ، هـ1087ت 

 م.2006، أكاديمية الفنون

 : مراجع البحث: ثانيا

،  مؤسسة الرسالة، محمد الدالي: تحقيق، البن قتيبة، أدب الكاتب -2

 م.1985-هـ1405، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت

، دار المعرفة ، تحقيق عبدالرحيم محمود، للزمخشري، أساس  البالغة-3

 م.1982-هـ1402ط، لبنان، بيروت 

، مكتبة األنجلو المصرية، د.كريم زكي حسام الدين، اإلشارات الجسمية -4

 م1991-هـ1410الطبعة األولى ، القاهرة

مطابع ، لسامح مقار، ظ العامية من اللغة المصرية القديمةأصل األلفا-5

والجزء الثاين ، م2004الجزء األول ط ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 م2005والثالث ط 

تحقيق أحمد محمود شاكروعبدالسالم ، البن السكيِّت، إصالح المنطق-6

 الطبعة الثالثة، دارالمعارف بمصر، محمد هارون

، مكتبة الثقافة الدينية ، تحقيق فيليب حتى دف، ألسامة بن منقذ، عتباراال-7

 ، بدون تاريخ، القاهرة

الطبعة ، لبنان، بيروت، دارالعلم للماليين ، لخير الدين الزركلي، األعالم-8

 .1986، السابعة 
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الطبعة ، بيروت، دارإحياء الرتاث العربي ، ألبي الفرج األصفهاين، األغاين -9

 هــ1415 األولى

، تحقيق الدكتورحسين محمد محمد شرف، للسراقسطي، األفعال -10

الناشر مؤسسة دار الشعب للصحافة ، مراجعة الدكتور محمد مهدي عالم

 م. 1975-هـ1395ط ، القاهرة ، والطباعة والنشر

، الطبعة األولى، لبنان، بيروت، عالم الكتب، البن القطَّاع، األفعال-11

1983. 

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، تحقيق علي فودة، البن القوطية األفعال-12

 م.2001-هـ1421، الطبعة الثالثة

تحقيق ، البن السيد البطليوسي، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب-13

ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ود. حامد عبدالمجيد، مصطفى السقا

 م.1981

دراسة تحليلية ، يل(للخفاجياأللفاظ العامية المصرية يف)شفاء الغل -14

العدد ، المجلد السابع، مجلة علوم اللغة، د.فتح اهلل أحمد سليمان، تاصيلية

 القاهرة.، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع ، م2004الثاين 

مركزاألهرام ، ألحمد تيمورباشا، األمثال العامية مشروحة ومرتبة-15

 م.1986، هـ1406  ،  الطبعة الرابعة، القاهرة، للرتجمة والنشر

، مكتبة مصر، لعبدالمجيد عابدين، األمثال يف النثر العربي القديم-16

 م. 1956، ط األولى، القاهرة
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تحقيق د.شعبان ، البن الحنبلي، بحرالعوام فيما أصاب فيه العوام -17

 م.1990-هـ1410، الطبعة األولى، ، دارالثقافة العربية، صالح

 هـــ1323، مصر، مطبعة المؤيد، وفيق البكريلمحمد ت، بيت الصديق -18

تحقيق مجموعة من ، للزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس -19

 بدون تاريخ.، دار الهداية، الناشر، المحققين

تحقيق د.عبدالعزيز ، البن مكي الصقلي، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان  -20

 القاهرة.، دار المعارف، مطر

، تحقيق د.مهدي المخزومي، للخليل بن أحمد، نترتيب كتاب العي -21

، الطبعة األولى، دار األسوة، تصحيح أسعد الطيب، ود.إبراهيم السامرائي

 هـ.1414

تحقيق ، لصالح الدين الصفدي، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف -22

 ، القاهرة، مكتبة الخانجي، د.السيد الشرقاوي

 م.1987-هـ1407الطبعة األولى 

تحقيق محمد بدوي ، البن درستويه، ح الفصيح وشرحهتصحي -23

 م1998 -هـ1419 ، القاهرة  ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، المختون

، ترجمة د.رمضان عبدالتواب ، برجشرتاسر، التطور النحوي للغة العربية-24

 م.1994-هـ 1414 ، ط الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي

 هــ.1401، لبنان، بيروت، دارالفكر، البن كثير، تفسيرالقرأن العظيم  -25

، للدكتور إبراهيم عوض إبراهيم حسين، تفصيح ألفاظ يستعملها العامة -26

 م.2018(يناير 2العدد )، 78المجلد ، جامعة القاهرة، مجلة كلية اآلداب
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، دار المعارف، تحقيق د.عبدالعزيز مطر، البن الجوزي، تقويم اللسان -27

 لطبعة الثانية.ا، القاهرة

مركز ، تحقيق د.زيان أحمدالحاج، البن فارس، تمام فصيح الكالم -28

 م.1995-هـ1416الطبعة األولى ، الكويت ، المخطوطات والرتاث والوثائق

تحقيق عبدالفتاح محمد ، ألبي منصور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة-29

 م.1961-هـ1381 ، القاهرة ، دارإحياء الكتب العربية ، الحلو

 لبنان.، بيروت، دار الكتب العلمية، للنووي، هتذيب األسماءواللغات  -30

تحقيق عبدالسالم هارون ، ألبي منصور األزهري، هتذيب اللغة -31

 الدار المصرية للتأليف والرتجمة.، وآخرين

تحقيق ، ألبي منصور الثعالبي، ثمارالقلوب يف المضاف والمنسوب  -32

 م . 1985طبعة ، القاهرة ، دار المعارف ، هيممحمد أبو الفضل إبرا

للفيلسوف  "المرأة فخ نصبته الطبيعة"مقال بعنوان، جريدة البيان -33

الشبكة ، 2012-12-11بتاريخ ، للكاتب جمال بن جويري، األلماين نيتشه

 العنكبوتية.

، تحقيق محمد علي البجاوي، ألبي زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب -34

 بدون تاريخ.، القاهرة

حققه وعلق عليه ووضع  ، ألبي هالل العسكري، جمهرة األمثال -35

، بيروت، دارالجيل ، عبدالمجيد قطامش، محمد أبو الفضل إبراهيم، حواشيه 

 م.1988هـ1408، الطبعة الثانية، دارالفكر
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دار ، بيروت، رمزي منير البعلبكي: تحقيق ، البن دريد، جمهرة اللغة  -36

 م.1987الطبعة األولى ، يينالعلم للمال

الهيئة ، محرم كمال، الحكم واألمثال والنصائح عند المصريين القدماء -37

 م.1988، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

 هـــ1357، مصر، تحقيق عبدالسالم هارون، الحيوان للجاحظ -38

، ية المطبعة الوهاب، للمحبي، خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر -39

 بدون تاريخ.، مصر

، لعلي بن بالي القسطنطيني، خيرالكالم يف التقصي عن أغالط العوام  -40

، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان ، مؤسسةالرسالة ، تحقيق د.حاتم الضامن

 م.1985-هـ1405

ليلى ، دراسات يف تاريخ مؤرخي مصروالشام إبان العصر العثماين -41

 م 1980 ، مصر ،مكتبة الخانجي، عبداللطيف

تحقيق محمد أبو الفضل ، للحريري، درة الغواص يف أوهام الخواص -42

 القاهرة.، دار هنضة مصر، إبراهيم

، تحقيق د.أحمد مختارعمر، ألبي إسحاق الفارابي، ديوان األدب -43

 .1979-1974، القاهرة، مجمع اللغة العربية

 بدون تاريخ.، بيروت، ط دار صادر، ديوان جرير -44

تحقيق د.نعمان محمد أمين ، ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت -45

 م.1987هـ1407الطبعة األولى ، القاهرة، مكتبة الخانجي، طه
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قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فايز ، ديوان عمر بن أبي ربيعة -46

 ، بيروت، دار الكتاب العربي، محمد 

 م.1996-هـ1416الطبعة الثانية

، تحقيق د.حاتم الضامن، لزاهر يف معاين كلمات الناس لألنباريا -47

 م.1987، الطبعة الثانية ، العراق ، بغداد ، دارالشؤون والثقافة العامة

، تحقيق د.حاتم الضامن، البن الحنبلي، سهم األلحاظ يف وهم األلفاظ -48

 بيروت.، مؤسسة الرسالة

المكتبة ، الجبارجعفرالقزازتحقيق عبد، البن الجبان، شرح فصيح ثعلب -49

 هـــ1406الطبعة األولى ، الهور، العلمية

نشر ، تحقيق د.إبراهيم بن عبداهلل الغامدي، شرح الفصيح للزمخشري -50

 مكة المكرمة.، جامعة أم القرى 

وزارة ، تحقيق د.مهدي عبيد جاسم، البن هشام اللخمي، شرح الفصيح  -51

 م.1989-هـ1409، الطبعة األولى، الثقافة العراقية

علي سيد ، تحقيق أحمد حسن مهدلي، للسيرايف، شرح كتاب سيبويه -52

 م.2008ط األولى، لبنان، بيروت، الناشر دارالكتب العلمية، علي

دارإحياء الرتاث ، ألبي زكريا النووي، شرح النووي على صحيح مسلم -53

 هـ 1392، الطبعة الثانية  ، بيروت، العربي

مطبوعات ، جمعه وحققه د.حسين عطوان، أحمر الباهلي شعرعمرو بن -54

 بدون تاريخ.، مجمع اللغة العربيةبدمشق
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، لشهاب الدين الخفاجي، شفاء الغليل  فيما يف كالم العرب من الدخيل -55

، مكتبة الحرم الحسيني التجارية ، تصحيح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي

 م.1952هـ 1371، الطبعة األولى

مطبعة عيسى البابي ، تحقيق السيد أحمد صقر، البن فارس، حبيالصا -56

 القاهرة. ، الحلبي وشركاه

دارالعلم ، بيروت، تحقيق أحمدعبدالغفورعطَّار، للَجوهري، الصحاح  -57

 م  1987 -هــ1407، الطبعة الرابعة ، للماليين

، دار إحياء الرتاث العربي، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي، صحيح مسلم  -58

 بيروت.

دراسة وترجمة ، جون لويس بوركهارت، العادات والتقاليد المصرية-59

 م.1997ط ، القاهرة، مطابع الهيئة  المصرية للكتاب، د.إبراهيم أحمد شعالن

مجمع اللغة ، ألمين على السيد، العامي الفصيح يف المعجم الوسيط -60

 م2006-2005ط األولى ، القاهرة، العربية 

لعبدالعزيزبنعبداهلل مجلة اللسان ، الفصحى يف القاهرة والرباطالعامية و-61

، العدد الثاين والعشرون، المغرب ، الرباط ، مكتب تنسية التعريب، العربي

 م1984 -هـ1404

قدم له وحققه ، للقزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات -62

 م.1977ط، لبنان، بيروت ، فاروق سعد

 م1960، القاهرة، البن عبدربه، العقد الفريد  -63
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لسامح ، غرائب التعبيرات واألمثال الشعبية تفسير وتحليل ورد دخيل-64

 م.2009ط ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مقار

، ط الثانية، دار المشرق ، لرفائيل نخلة اليسوعي، غرائب اللغة العربية-65

 م.1959

تحقيق د.محمد ، بن سالم ألبي عبيد القاسم، الغريب المصنف -66

الطبعة ، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، المختارالعبيدي

 م.1996هـ1416األولى

، تحقيق د. محمد رياض كريم، البن بري، غلط الضعفاء من الفقهاء -67

 م.1995-هـ1416الطبعة األولى ، الرتكي للكمبيوتر وطباعة األوفست

 م1975، بيروت، ة العجم للصفديالغيث المنسجم يف شرح المي-68

حولية كلية ، تحقيق د.عبدالعزيزمطر، ألبي عمرالزاهد، فائت الفصيح -69

 م.1977العدد التاسع ، اآلداب بجامعة عين شمس

، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، البن حجر العسقالين، فتح الباري -70

 هـــ1379 ، بيروت، دارالمعرفة ، ومحب الدين الخطيب

 م.1956ط ، مكتبة النهضة المصرية، للبالُذري، وح البلدانفت -71

، د.عبدالفتاح الربكاوي، الفصحى واللهجات يف عصر النبوة المبارك -72

 م.2005-هـ1426، الطبعة األولى

، تحقيق ودراسة د.عاطف مدكور، ألبي العباس ثعلب، الفصيح -73

 القاهرة.، دارالمعارف
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، القاهرة، مكتبة الرتاث، ان عبدالتوابد.رمض، فصول يف فقه العربية -74

 م1977، الطبعة األولى

مكتبة ، نشروتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، للزجاج، فعلت وأفعلت -75

 م.1949-هـ1368، الطبعة األولى ، التوحيد 

، األردن، عمان، دارالفكر ، د.إبراهيم السامرائي ، يف الصناعة المعجمية -76

 م.1988ط 

، الجريسي للكمبيوتر، د.عبدالفتاح الربكاوي، ولهجاهتايف الفصحى  -77

 م.2003-هـ1424، الطبعة األولى، القاهرة

، القاهرة، مكتبة األنجلوالمصرية، د.إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية -78

 م.1973، ط الرابعة 

مطبعة لجنة ، ألحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية -79

 م1953الطبعة األولى ، والرتجمة والنشر التأليف

، تحقيق مكتب تحقيق الرتاث ، للفيروزآبادي، القاموس المحيط -80

، بيروت، مؤسسة الرسالة  ، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

 م.2003-هـ1424الطبعة التاسعة ، لبنان

، الفكر دار، لحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -81

 م1982-هـ1402، لبنان، بيروت

، د.عبدالعزيز مطر، لحن العامة يف ضوءالدراسات اللغوية الحديثة -82

 م1967-هـ1386، القاهرة، دارالكتاب العربي
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محمد أحمد ، عبداهلل علي الكبير: تحقيق، البن منظور، لسان العرب -83

 م.1979، ط دارالمعارف ، هاشم محمد الشاذلي، حسب اهلل

، القاهرة، عالم الكتب، د.تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية -84

 م2001 -هـ1421

شارك يف ، إشراف وتحرير محمد الجوهري، لغة الحياة اليومية -85

مركز توثيق الرتاث الحضاري ، مصطفى جاد، التحريرإبراهيم عبدالحافظ

راسات ومركزالبحوث والد، مشروع توثيق الرتاث الشعبي، والطبيعي

 م.2007ط، كلية اآلداب جامعة القاهرة، االجتماعية 

، د.رمضان عبدالتواب، اللهجة العامية المصرية يف القرن الحادي عشر -86

 -هـ1391، الجزء الثامن والعشرون، مجلةمجمع اللغة العربية بالقاهرة 

 م.1971

الهيئة ، د.عطية سليمان، اللهجة المصرية بين الرتاث والمعاصرة -87

 م.2016، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

مكتبة ، تحقيق د.رمضان عبدالتواب، للكسائي، ما تلحن فيه العامة -88

 م.1982-هـ1403الطبعة األولى ، الخانجي بالقاهرة

تحقيق ، ما يعول عليه يف المضاف والمضاف إليه للمحبي -89

جامعة اإلمام مطبوعات   ، عبدالعزيز صالح العقيل، الدكتورسعودآل حسين

 م.2010-هـ1431ط، محمد بن سعود اإلسالمية

، المجامع العربية وقضايا اللغة من النشاةإلى أواخرالقرن العشرين  -90

 2004، عالم الكتب القاهرة، د.وفاء كامل فايد
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، نعيم حسن زرزور، قدم له وعلق عليه، للميداين، مجمع األمثال  -91

 م.1988 -هـ1408لى ط األو، بيروت، دارالكتب العلمية

، دور االنعقاد األول إلى الثالث، محاضر جلسات مجمع اللغة العربية -92

 م1938 -1936، المطبعة األميرية

مكتبة األنجلو ، د.كريم زكي حسام الدين ، المحظورات اللغوية -93

 م.1985الطبعة األولى ، القاهرة، المصرية

، ق د.عبدالحميد هنداويتحقي، البن سيده، المحكم والمحيط األعظم-94

 م.2000-هـ1421الطبعة األولى  ، بيروت، دارالكتب العلمية

ط دارإحياء ، تحقيق خليل إبراهيم جفال، البن سيده، المخصص -95

 م.1996-هـ1417، بيروت، الرتاث العربي

تحقيق ، البن هشام اللخمي، المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان-96

الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ، الجنان مأمون بن محيي الدين

 م.1995-هـ1415، األولى

، تحقيق د.محمد عبدالخالق عضيمة، البن األنباري، المذكروالمؤنث -97

 م.1981 -هـ1401 ، القاهرة ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

مكتبة ، تحقيق د.رمضان عبدالتواب، للفراء، المذكروالمؤنث-98

    1975، رتاثدارال

، بيروت، دار الكتب العلمية ، للزمخشري، المستقصي يف أمثال العرب-99

 م.1987-هـ1408الطبعة الثانية ، لبنان
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بحث يف مستويات اللغة "مستويات العربية المعاصرة يف مصر -100

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، د .سعيد محمدبدوي"بالحضارة

 م.2012 -هـ1433، طبعة األولى ال، والرتجمة
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