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مذاخالت لغوية
قردن
أبو أوس الشمسان
إٌ طائفح كثٛشج يٍ األنفاظ انر ٙذشد ػهٗ نغاٌ انؼايح ٔذؼذ يٍ انهٓجح ْ ٙفصٛحح يثُٗ
ٔيؼُٗٔ ،يٍ انخٛش أٌ ذهحق تانًؼجى انؼشت ٙانز٘ ذٕقف يُز صيٍ طٕٚم ذضٔٚذِ تاألنفاظ انًؼثشج
ػٍ حشكح انحٛاج ٔاضطشاتٓا ٔانًصاحثح نرغٛشاذٓا انًغرًشجٔ ،يٍ انًشٕٓد أٌ انهغح ُٚانٓا انرغٛش
أكثش يا ُٚانٓا يٍ جٓح يؼجًٓأ .انفؼم (قشدٌ ٚقشدٌ) يٍ األفؼال انرٚ ٙغرؼًهٓا انؼايح فٙ
انجضٚشج انؼشتٛح ،قال انشٛخ يحًذ انؼثٕد٘ ف( ٙكهًاخ قضد)  ،1005 :2قال( :قشدَّ :خادػّ
ٔالطفّ حرٗ حصم يُّ ػهٗ يا ٚشٚذ .نؼم أصهّ :قشّدِ انفصٛحح ٔانٌُٕ صائذجٔ ،يؼُاْا :جؼم
ُٚضع انقشاد ػُّٔ .يٍ أشٓش رنك أٌ ٚأذ ٙانشجم إنٗ صٔجح نّ َفٕس فٛظم فرشج ٔتصثش ٔذؤدج
ٚالطفٓا ٔٚحغٍ نٓا انكالؤ ،ال ٚغضة نغضثٓا حرٗ ٚغرطٛغ أٌ ُٚال يُٓا حاجرّ).
ٔانقُشاد تضى انقاف حششج ذرطفم ػهٗ انذٔاب ٔتخاصح اإلتم ،فررؼهق تجهذْا ٔذًرص ديٓأ ،يُّ
أخز انفؼم (قشّد) ترضؼٛف انشاء ،أ٘ أصال انقُشاد ،يثم قشّش أصال انقششٔ ،جهّذ أصال انجهذْٕٔ ،
فصٛح انًؼُٗٔ ،نكُٓى فكٕا اإلدغاو يُّ ٔأتذنٕا فقانٕا :قشدٌ ،نٛغرحذثٕا يؼُٗ نطٛفًا ٚضٚذ ػهٗ
يؼُٗ انًضؼف؛ كًا قانٕا ف ٙكغّش كغًشٔ ،ف ٙقصّم قصًمٔ ،ف ٙصًّخ صهًخٚٔ ،قٕل أْم
انشاو ف ٙحفّش حُفش.
اإلتم نٛال ً نٛشكة يُٓا
ٔأصم انفؼم (قشّد) كًا جاء ف ٙيؼجى (ذٓزٚة انهغح) (انشجم ٚجٙء إنٗ ِ
تؼٛشًا ،فٛخاف أٌَ ٚشغٕ ،فََُْٛضِعُ يُّ انقُشاد حرٗ ٚغرأَْظ إِن ّٛثى َٚخْطًُِّ) .ثىّ إٌّ ْزا االعرؼًال
َقم يجاصًا إنٗ ذؼايم تُ ٙانثشش؛ إر ٚحرال انًشء نُفغّ ػُذ يٍ تٛذِ انغشض فًا ٚضال ٚالطفّ
حرٗ ٚغرًٛهّ ُٔٚال يأستّ ،قال اتٍ فاسطٔ( :يُّ قشَّدْخُ انشّجمَ ذقشٚذاً ،إرا خذَػرَّ نرُٕقِؼَّ فٙ
يكشِٔ)ٔ ،جاء ف( ٙذٓزٚة انهغح) ٔٚقال فالٌ ُٚقَشِّدُ فالًَا إِرا خادػّ يرهطفًأ ...قال األخطم:
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ٔنًا كاٌ انثؼٛش ٚغرأَظ تًٍ ٚقشدِ شثّ تّ اإلَغاٌ ،قال اتٍ فاسط (ٔيًَّا ٚشرقَُّّٕ يٍ نفع
انقُشاد :أقْشَدَ انشّجُم :نَصِقَ تاألسض يٍ فضعٍ أٔ رُلّٔ .قشِدَ :عَكَد)ٔ ،ذفغٛش ْزا االعرؼًال فٙ
(ذٓزٚة انهغح)ٔ( :إًَِا قٛم نًٍ َٚزِلُّ قذ أُقْشِدَ ألََّ شثّ تانثؼٛش ُٚقَشَّدُ أَ٘ ُٚضع يُّ انقشاد فََٛقْشَدُ
نخاطًّ ٔال ٚغرصؼة ػهٔ .)ّٛيٍ نفع (انقشاد) أخز انؼايح أنفاظًا أخشٖ فٓى ٚقٕنٌٕ ػٍ
انشخص انشق ّٙانثائظ (يقشٔد) ذشثًٓٛا تانثؼٛش انًقشٔد؛ إر ٚكٌٕ ف ٙانغانة ضؼٛفًا ْضٚال ً ال
ٚغرقش يٍ يؼاَاذّٔ .كزنك ٚقٕنٌٕ ػٍ انشخص انششٚش انغاػ ٙإنٗ انششّ ٔانٕقٛؼح ت ٍٛانُاط
(يقشٔد)ٚ .قٕل انشاػش حًذ تٍ َاصش انغٛاس٘ (حًٛذاٌ انشٕٚؼش):
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ٔانحهقح :انغثٛثٔ ،انًؼانة :جًغ ػهثاء كؼالتٔ ،ٙانُاٚش :انٓاسبٔ ،انغهقح :أَثٗ انكهة
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