
 

 

 ن"م  ممة "ت  ك أصل محاولة في تحديد  
 

 

 / األهوازتوفيق النّصاري

 تمهيد .1

زرع في السُّيول يُ  حوليّ  اتنب في المغة العامية األىوازية تطمق عمى األرز وىون م  الت  کممة 
سنابل متدل ّية  حمل، ويسم 55 ثر منكأ وطول يبمغ ،مياهالب طبيعي بشكل المغمورة المنخفضة
خبًزا  دقيقومن  يصنعأو ل مطبوًخا كيؤ  صغير أو أحمر تَُقش ر عن َحبٍّ أبيض ذوات ُغُمف

 ألكثر الرئيسة األغذية من التمن يعد و .م ن""السّياح" أو "التنگينو" أو "عيش تِ  ُيسمونو
 .وحديثًا اقديمً  األىوازيين

 ،وزراعة التّمن تعّد من أىم أعمال الفالحة في األىواز ،الفالحة يمتينبير من األىوازيين كقسم 
 عمى  زارعي العامة تطمق ،منذ العصور القديمة ىذا النباتزراعة ييتم  لان االنسان األىوازي ك

وأنواع   شاّلب مشتقة من "الشمب" وىو ثمرة ىذا النبات قبل أن تقش ر. الواحد "َشاّلبة" التمن
العشرين والتاسع عشر في األىواز ىي: العنبر، والموالني، والحمر، التمن المعروف في القرن 

 اروني وأنواع أخرى.كريبة التابعة لمدينة الفالحية(، و والدورگ، وغريبة )نسبة إلى قرية غْ 

 تراثًا خّمف وطبخو ٔوتيبيشووحصاده  التمنزراعة و  االنسان األىوازي بين الوثيق االرتباط ذاى 
يشمل األمثال واألنشودات  إلينا، وصل حتى جيل بعد جياًل  األجيال، عبر إلينا انتقل أصياًل 

گمبي مثل بزرة شمب/ ). تقول امرأة في شعر النعي: التراثية والشعر الشعبي وغيرىا من األنماط
ل بحت ما رّوحت كاألمثال: )رّوحت تا وجاء في أحد يا خّوة الوادم چذب(،ة ومابييا لب/ سمتسم



 يشرح فوح( والفوح ماء ما يتعب ما : )الكذلك، و رناكما ذك ضرب من التمن موالني( والموالني
الکثير من  كوىنا  .منّشطك لألطفال ُيعطى انكو  شخمو، ويتم القدر في يفوح أن بعد نمّ التّ 

نکتفي بيذا القدر ألنيا ال تدخل في  ىنا إننا إالاألمثال واألىازيج واألشعار التراثية المماثمة 
 صمب موضوعنا.

ن ىذه كالعراقية واألىوازية ولالتمن في العديد من الدراسات التراثية والمغوية  ممةكت ردو 
ممة، عمى سبيل المثال، موسوعة الميجة األىوازية التي كالدراسات لم تقم بتحديد أصل ىذه ال

قام بتأصيميا  من  كممة. أو ىناكأصل ال ركتذىي أضخم عمٍل في مجال الميجة األىوازية لم 
 حددتأن حاول ت والتاريخي التقابمي ييجمنى ه الدراسة باالعتماد عمذى. ٍل غير صحيحكبش

 ممة التمن.ك أصل

 

 هشهرنقد الرأي األ .2

قصة منشورة عمى نطاق  كممة إنجميزية، وىناكأشير رأي قيَل في ىذا الصدد ىو أن التمن 
تب كي ممة،كحول ىذه ال الصحفو  واسع في المواقع والمدونات وشبكات التواصل االجتماعي

 قوال وجدتُ  الشبكة في المواقع بعض وزيارة وأسئمتي محاوالتي في: »الذكير المحمد العزيز عبد
 كممة شعبو يطمق الذي الوحيد البمد ىو العراق: يقول العراق في( التكنولوجية الجامعة) تبنتوُ 

 البصرة اىل رفض عندما ولىالا العالمية الحرب ايام الى يعود والسبب الرز عمى( تمن)
 حاجة لسد تكفي الرز من بكميات البصرة في البريطاني الجيش قطعات يمولوا ان الوطنيون
 تم بالرز. وفعال يزودوىم ان انكمترا في الدفاع وزارة الى البريطاني القائد كتب عندىا الجنود
 احمر خط يتوسطيا اكياس في معبأ بسمتي: المسمى الفاخر الرز من كبيرة كميات ارسال
 Ten Men: الرسم تحت وكتب خرالا بيد احدىم يمسك رجال لعشرة كرتوني شكل عميو مرسوم
 Come on الباخرة من الحمولة بتفريغ يأمره عندما العراقي لمحمال يقول االنكميزي الجندي كان

bring Ten Men فظن( من تم) العراقي أذن في فتقع مدمجة االنكميزي الجندي لغة وكانت 



( تمن) اسم يطمقون اصبحوا العراقيين وجميع اليوم ذلك ومنذ رز معناىا الكممة ىذه ان العراقي
 .ٕ«. الرز عمى

منطقة  ك، فيناصحيحلمفظة غير  وركالمذ األصلتشفنا أن كا المنيج التاريخي من خاللننا كول
توب كالم ٖف"كتاب "سياحت نامو مسيو چريك" في األىواز، وردت في أم التمنتعرف باسم "

انت متداولة في األىواز قبل الحرب العالمية األولى كممة كدّل عمى أن الوىذا ي، 0865سنة  
 .م0904 عام بدأتالتي 

 

 التمن في أمهات المعاجم العربية .3

 األميات من بالبحث عنيا في وقمناىا عربية افترضنايئة العربية بممة تتداول في الكبما أن ال
خضعت لم ترد في المعاجم العربية، والمعاجم التي  ممة التمنك. وخمصنا إلى ان معاجم العرب

تاب الجيم لمشيباني، والغريب المصنف لميروي، وجميرة كتاب العين لمفراىيدي، و ك ىي لبحثنا
المغة البن دريد، وتيذيب المغة لألزىري، والمحيط في المغة لصاحب بن عباد، والصحاح 

ومعجم مقاييس المغة البن فارس، وفقو المغة لمثعالبي، ري، كلمجوىري، والفروق في المغة لمعس
م والمحيط األعظم البن سيده، وأساس البالغة لمزمخشري،  ولسان العرب البن منظور، كوالمح

 .فيروزآبادي، وتاج العروس لمزبيديوالقاموس المحيط لم

 

 في المغات السامية .التمن4

 أخوات العربية نعني عمينا البحث عنيا في تحتمّ لم ترد في المعاجم العربية  ممة كبما أن ال
التمن في المغات الس امية أو الجزرية أو أن  المغات الّسامية. وبعد مراجعة المصادر وجدنا

 :ٗالتاليك - سميا ما شئت - العروبية

 األرز المغة
 أرز العربية



 أرزا اآلرامية
 ارزو السريانية
 إرز العبرية
 إرز الفينيقية
 ورنجوك اآلشورية
 ورجوك البابمية

 أرز األوغاريتية
ممة أرز كف منذ القدم ان موجوًدا في البيئة العربيةكىذا النبات  ن القول أنكوفي ضوء ماتقد م ُيم

 سامية ليست التمن مفردة أال أن موجودة بنفس المفظ والمعنى في معظم المغات السامية القديمة
 .٘مماتكالالتي تتشابو في  فمم ترد في ىذه المغات

 واألردية والهندية يةكالمغات الفارسية والتر في  التمن .5

ممة التمن في المعاجم العربية والمغات السامية، نفترض بأنيا مأخوذة كد من عدم ورود كبعد التأ
 لقد بحثنا في ىذه المغات فوجدنا أن ، واألردية ية والينديةكمن المغات الشرقية مثل الفارسية والتر 

، ٛ Pirinç ية المعاصرةكتب بالتر كوت ٚ: "پرنج"العثمانية، وفي ٙ"برنج"في الفارسية: ُيسمى  الّتّمن
ًرا لمتمن كمم نجد ذف. ٓٔ: چاول؛ وفي األرديةٜوتمفظ چاول चावल  الرسمية اليندية المغة فيو 

 .في ىذه المغات

 

  ر لمتمن في المصادركأقدم ذ .6

تاب أحسن التقاسيم لممقدسي  وىو رّحآلة مسمم ولد في القدس سنة كممة "التمن" في كوردت 
آلة جغرافًيا. توفي في سنة 947ىـ 336 م، ونشأ بيا احترف التجارة فكثرت أسفاره حتى صار رح 
ومن اإلقميم في المحم والسمك غير »م. قال المقدسي عند حديثو عن األىواز 995ىـ/385

بعة أرطال ومن الخبز  مّكّى ومن األىواز بغدادّي في كّل شيء ونقودىم  مثل األىواز ار 
أن  ما اقتبسناونفيم م  ٔٔ«وىي االرّزة تمونةالمشرق الذىب بالدوانيق كّل دانق ثمان وأربعون 



واحدة التمن أو الحبة  معناىا و  ،اليوم أو التمناّية في عامية األىواز  التمّنةالتمونة ىي  ممةك
  سنة. 0555انت متداولة في البيئة األىوازية منذ كممة كونستنتج أن ال الواحدة من التمن. 

 

 المغة الصينيةفي  الّتّمن .7

ألن الصين تعتبر الميد األو ل  ك، وذلممة صينيةكال ونكت وفي المرحمة األخيرة افترضنا أن
 طريق الحريران كن معدوًما، فكاألوسط عموما لم يوان اتصال الصين بمنطقة الشرق ، لألرز

 ثم وخراسان تركستان إلى الصين شمال من طريقىذا ال يمتدالتجاري يربط المنطقة بالصين، و 
في  النبات ليذا  بعد البحث عرفنا أن .المتوسط األبيض البحر إلى وصواًل  وسوريا العراقإلى 

 الجدول التالي:، نوردىا في ثر من اسمكالمغة الصينة أ

 معناىا نطقيا ممة بالصينيةكال
饭12 Fàn أرز 
米ٖٔ Mǐ أرز 

14稻米 Dàomǐ أرز 
大米15 Dàmǐ أرز 

 

 أن يدل عمى مي" و"تّمن"ن  القرب المفظي والداللي بين "دو خمصنا إلى أوفي ضوء ماتقد م 
تاًء لقرب وقد نطقوا الدال األىوازية ذات أصل صيني وىي تحوير "دامي" أو "دومي"  ممةكال

وىذا  العميا. الثنايا بأصول اتصل إذا المسان رأس ، فان الحرفين يخرجان منمخارج الحروف
ان، وفي مدينتي عبادان والمحمرة يقولون:  "تا أمشي" و "تا كان والدكاالبدال موجود فمدينا الت

و "دا أروح. أروح" ويظير ىذا األسموب في الميجة البغدادية بحرف الدال فيقولون: "دا أمشي" 
 في كان اْزَدَجرَ  »"، جاء في تيذيب المغة: " واألصل " ازتجرازدجر وفي المغة الفصحى: "

  16«التاء من بالزاي أليق ألنيا الدال اْخِتَيرت و َمْخَرَجْييما، لقرب دااًل  التاء فُقمبت ازتجر األصل

 



 النتيجة

 النتائج التالية: إلى "ِتم ن""ممة كالمعنون بـ"محاولة في تحديد أصل  بحثنايصل 

 مفردة التمن في المعاجم العربية. لم ترد -0
 .المتداولة في األىواز والعراق ذات أصل صيني ن  لفظة "الّتمن" إ -2
ن محاولة ربط ىذه ال 0555ثز من كأ ممة التمن متداولة في األىواز منذك -3 ممة كعام وا 

 ال أساس لو من الصحة. الحرب العالمية األولى خالل بالجيش البريطاني

 

 الهوامش والمصادر

                                                           
ضرب الشمب بالميباش لنزع قشوره، والميباش ىو مدق خشبي، أصل المفظة تيبيج. جاء في  ٔ

 )مادة ىبچ(«  الَيْبج: الضرب بالخشب »العين لمفراىيدي: 
جمادى اآلخرة  04ممة تمن، صحيفة الرياض، األربعاء كأصل  ،عبد العزيز المحمد الذكير ٕ

 .07439العدد  -م 2506مارس  23 -ىـ  0437
 .035،  ص 0ط  تابيای جيبی،كت سيامی كار مسيحي، شر كيف، ت: آبكمسيو چر  3

 .   35ناشرون، د.ت، ص تبة لبنان كإلياس بيطار، النباتات السومرية واآلشورية والبابمية، م ٗ
السامً فً اللغة العربٌة،  ك، معجم مفردات المشترم علً كمال الدٌنزى ) حاأنظر أًٌضا إل 5

 .(42ص     م،2002تبة اآلداب،  كالقاهرة، م
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  م،0995انتشارات شيرين،  تيران، ی استانبولی بو فارسی،كانار، فرىنگ جامع تر كمحمد ٛ   
 . 366ص 

م، 2509ممات ىندية في ليجتي األىواز وعرب الساحل، ري، أذر فر، كتوفيق النّصاري،  ٜ
 .26ص 

اردو، ت: ابن سرور محمد أولٌس،  –ابراهٌم محمد وآخرون، المجم الوسٌط عربً  10

 . 25ص   تبه رحمانٌه، د.ت،كوعبدالنصٌر علوي، الهور،  م
تب العممية، بيروت،  ك، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، دار الم(995) المقدسي ٔٔ

 .300و  305م،  ص 2553
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