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 *حاجتنا إلى معجم جديد للدخيل في الفصحى
 د. رفعت هزيم/ جامعة اليرموك

 تاريخ الدخيل في العربية. -1
 .تاريخ التأليف في الدخيل -2

 الشهاب الخفاجي. –السيوطي  –أواًل: القدامى: الجواليقي 
 ثانيًا: المحدثون:

 األوروبيون: -أ
 الدخيل في لغات الغرب. .5
 الدخيل في العربية. .2

 المشارقة: -ب
 يل في كتب القدماء.الدخ .5
 الدخيل في العامية. .2

 الدخيل في الفصحى المعاصرة. .3

 ثالثًا: تلخيص وتقويم.
 المعجم المقترح: -3

 أواًل: صعوبات تأليفه:
 الوضع  الخاص للعربية. -أ

 تشعب مادة الدخيل.  -ب

 اتساع الرقعة الجغرافية. -ج

 اختالف الرسم. -د

                                                 

في تعريف "الدخيل"و "المعرَّب" كثر، ومعظمهم على التفريق بينهما،  –قدامى ومحدثين  –الباحثون  * 
 وهو المذهب المختار هنا.
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 ثانيًا: منهج المعجم:

 صرة.الدخيل في الفصحى المعا -أ  

 الدخيل في العامية بشروط. -ب 

 الدخيل القديم بشروط. -جـ 

 إهمال الدخيل المستعمل في الكتب المترجمة. -د 

 الدخيل ذو األصل العربي. -ه 

 استبعاد األلفاظ الالهوتية النادرة. -و 

 أسماء األعالم واألماكن بشروط. -ز 

 استبعاد التعبيرات المترجمة. -ح 

 تابة الدخيل التي أقرها المجمع.مراعاة قواعد ك -ط 

 أصل الدخيل واشتقاقه عند الحاجة فحسب. -ي 

يبدو أن القدماء تنبهوا إلى الدخيل في العربية أول ما تنبهوا عنـدما نـزل القـر ن 
الكـــريم، إذ وردت فيــــه ألفـــاظ لــــم يألفوهـــا، فبعضــــها عرفـــوا داللتــــه مـــن ســــياق ورود  

ــيهم فهمــه )نحــو: أبــا )نحــو: برهــان ومنــافقون وبــرزها، وبعضــها  اآلخــر اســتغلق عل
 .(1)وغسلين وأّوا ا

ونشـــأ عـــن ذلـــه مبحثـــان هامـــان مـــن مباحـــ  علـــوم القـــر ن، أحـــدهما للغريــــب 
ن كانــت الصــلة بينهمــا وثيقــة ألن بعــ  الغريــب دخيــل ، وقــد (2)واآلخــر للمعــرَّب، واا

 أفردوا لكل منهما مؤلفات خاصة به، فمن أشهر ما ألف فـي الضـرب األول "غريـب
هــ، و"تفسـير غريـب القـر ن" للراغـب 232القر ن وتفسير " البن اليزيدي المتوفى سنة 

هـ، "وتحفة األريب بما في القر ن من الغريـب" ألبـي  102األصفهاني المتوفي سنة 
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هـ، ولعل الخالف بين القدماء في وقوع المعّرب  241حيان األندلسي المتوفى سنة 
ـــراء البحـــ  فـــ ـــم ينقطـــع نتاجـــه مـــن الكتـــب فـــي القـــر ن أســـهم فـــي إث ي هـــذا البـــاب فل

 . (3)والرسائل والمقاالت حتى يومنا هذا

على أن تاريخ الدخيل في العربية يرجع إلى عصر سابق لظهور اإلسالم، فقد 
عشــرات مــن األلفــاظ المســتعارة  - وبخاصــة األعشــى –اســتعمل الشــعراء الجــاهليون 

وصــولجان ونــرجوا، والســريانية مــن لغــات شــتى كالفارســية البهلويــة )نحــو: ديبــاج 
ـــة  )نحـــو: تلميـــذ وحـــانوت ودميـــةا، واليونانيـــة )نحـــو: تـــرو وجـــنو ودرهـــما، والهندي
السنســــكريتية )نحــــو: شــــطرنج وصــــندل وفلفــــلا، واألكاديــــة )نحــــو: تــــاجر وترجمــــان 

 وهيكلا، وسواها من لغات العالم القديم.

خـذ فـي الجاهليـة فلما حل العصر العباسي أضاف المتكلمون بالعربية إلى مـا أ
وصـــدر اإلســـالم مـــا أرادوا مـــن الـــدخيل، فـــأزداد بـــذله عـــدد األلفـــاظ الدخيلـــة ازديـــادًا 

وهـــم  - عربـــًا وغيـــر عـــرب –كبيـــرًا. فأمـــا ألفـــاظ العلـــوم والفنـــون فقـــد نقلهـــا التراجمـــة 
يترجمـــون مـــا نقلـــو  مـــن ثقافـــات اليونـــان والفـــرو والهنـــود، وأمـــا ألفـــاظ شـــؤون الحيـــاة 

ـر ف  - فيما تشمل – العامة التي تشمل ما يتصـل باألطعمـة واألشـربة واأللبسـة والح 
فقد أخذها اآلخذون عن لغات المسـلمين مـن غيـر العـرب الـذين دخلـوا فـي ديـن اللـه 

 أفواجًا.

الصـليبية  واسع بلغات الغرب في أثناء الحـروبوكان أول احتكاه على نطاق 
 –، ولكن العربيـة المتفوقـة من القرن الحادي عشر إلى القرن الثال  عشر الميالدي

 أعطت تله اللغات أضعاف ما أخذت منها. -  نذاه

ثــم شــرع بنــو عثمــان منــذ مطلــع القــرن الســادو عشــر يفرضــون ســلطانهم علــى 
قطار العربيـة فـي المشـرق والمغـرب، فشـغلت التركيـة مكـان الصـدارة بصـفتها لغـة األ

 محلها شيئًا فشيئًا.الدولة الحاكمة، وأخذت الفصحى بالتقهقر لتحل العامية 
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ــــامن عشــــر اتصــــااًل مباشــــرًا بالحضــــارة  ــــرن الث ــــذ أواخــــر الق واتصــــل العــــرب من
األوروبيــة المهيمنــة بوســاطة المؤسســات والمعاهــد العلميــة والمــدارو التبشــيرية التــي 
أقامتها الدول المستعمرة في البالد العربية ونظائرها التي أنشأتها الحكومات المحلية 

د علـــي فـــي مصـــر، أو فـــي أوروبـــا نفســـها حيـــ  أقبـــل عليهـــا وخاصـــة حكومـــة محمـــ
ـــاظ العربيـــة  ـــم. وكانـــت الصـــعوبة شـــديدة فـــي صـــياغة األلف ـــًا للعل شـــباب العـــرب طلب

وخاصـــة  –رب ت الجديـــدة التـــي تســـتحدثها لغـــات الغـــالمقابلـــة لالفـــاظ والمصـــطلحا
العصـرية.  للداللة على مبتكرات العلوم الحديثـة وأنمـاط الحيـاة -اإلنكليزية والفرنسية

ـــز" للطهطـــاوي و"الســـاق علـــى الســـاق"  ـــابي "تخلـــيص اإلبري ولـــو نظـــر المـــرء فـــي كت
ـــة مـــا زال بعضـــها )نحـــو: جونـــال وأوتومبيـــل وتلغـــرافا  للشـــدياق لوجـــد ألفاظـــًا دخيل

 مألوفًا حتى اليوم.

فهذا موجز لتاريخ الدخيل في العربية الفصحى، أما تاريخ التآليف الخاصـة بـه 
هـ صاحب كتاب "المعّرب من الكالم األعجمـي  140لمتوفى سنة فيبدأ بالجواليقي ا

أول معجم متخصص وصل إلينـا فـي  - فيما أعلم –، فهذا (4)على حروف المعجم"
هــذا البــاب، جامعــًا مــا ورد مفرقــًا فــي تصــانيف مــن ســبقه نحــو: "أدب الكاتــب" البــن 

للجــوهري و"فقــه قتيبــة و"الجمهــرة" البــن دريــد و"تهــذيب اللغــة" لازهــري و"الصــحاح" 
ألعــــالم األشــــخاص  530كلمــــة منهــــا  230اللغــــة" للثعــــالبي، وغيرهــــا. وفيــــه زهــــاء 

 واألماكن.

هــــ مؤلـــف 155وتـــال  بعـــد ذلـــه بحـــوالي أربعـــة قـــرون الســـيوطي المتـــوفى ســـنة 
، فضـــاًل عـــن (6)و"المتـــوكلي" (5)كتـــابي "المهـــذَّب فيمـــا وقـــع فـــي القـــر ن مـــن المعـــرَّب"

وبـاب مطـول فـي  (8)ملخصـًا فيـه مـا جـاء فـي "المهـذب" (7)فصـل عقـد  فـي "اإلتقـان"
للمعــّرب عامــة نقــل معظــم أمثلتــه عــن المصــادر نفســها التــي أخــذ منهــا  (9)"المزهــر"

 الجواليقي.



 521 

هـ كتابه "شفاء الغليل فيمـا فـي 5011ثم وضع الشهاب الخفاجي المتوفى سنة 
اليقي مـــــأخوذًا عـــــن الجـــــو  –كـــــالم العـــــرب مـــــن الـــــدخيل" الـــــذي جمـــــع إلـــــى الـــــدخيل 

 .(10)األلفاظ المولدة والتراكيب غير الشائعة والصيغ الغربية" -باختصار

غيــر أن مضــي هــذ  القــرون لــم يرفــع مســتوخ البحــ  فــي الــدخيل كثيــرًا لســببين 
لـــم  - وهـــي مؤلفـــات المتقـــدمين - رئيســـيين: أحـــدهما: أن المصـــادر المـــأخوذ عنهـــا

قون؛ واآلخــــر: أن معرفــــة تتغيــــر، ممــــا يعنــــي أن الالحقــــين يكــــررون مــــا قالــــه الســــاب
 كانت ضحلة. –ما عدا الفارسية  -المؤلفين اللغات األجنبية المأخوذ عنها 

فلمـــا جـــاء القـــرن التاســـع عشـــر أخـــذ البـــاحثون الغربيـــون يحـــاولون حصـــر األلفـــاظ 
 & Dozyالدخيلــــة مــــن اللغــــات الشــــرقية فــــي لغــــاتهم، فوضــــع دوزي وانجلمــــان 

Engelmann (11)ا5111فــــي اإلســــبانية والبرتغاليــــة ) معجمـــًا للــــدخيل مــــن العربيـــة ،
ا H. Lammens (5110ا ثـــم المـــنو L. M. Devic (5121ووضـــع دفيـــه 

 .H ، ووضــع ليفــي(12)معجمــين للــدخيل مــن العربيــة واللغــات الشــرقية فــي الفرنســية

Lewy ( ووضـع ليتمـان (13)ا5111معجمـًا للـدخيل مـن السـاميات فـي اليونانيـة ،E. 

Littmann  (14)ا5151مــن العربيــة واللغــات الشــرقية فــي األلمانيــة )معجمــًا للــدخيل .
الذي جمـع فيـه الـدخيل  (15)اK. Lokotsch (5122ش تظهور معجم لوكو  لهوتال ذ

من اللغات الشرقية فـي اللغـات الجرمانيـة، والرومانيـة، والسـالفية. ومـن ينظـر فـي هـذ  
ريتية والصـينية المـذكورة كثيرًا من األلفاظ الفارسية والتركية والسنسكأن المعجمات يجد 

فيهــا قــد ســبقت العربيــة إلــى اســتعارتها، بــل إن طائفــة منهــا وجــدت طريقهــا إلــى اللغــات 
 األوروبية بوساطة العربية نفسها.

 واعتنى المستشـرقون إلـى جانـب ذلـه باأللفـاظ الدخيلـة فـي العربيـة عنايـة مباشـرة،
ا عــام يشــمل الــدخيل فبحثــوا مجموعــة كبــرخ منهــا فــي ضــربين مــن المعجمــات: أحــدهم

ا ثـم 5141وغير  كما فعل دوزي في "المعجم المفصل بأسـماء المالبـو عنـد العـرب" )
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ـــة المعـــاجم العربيـــة" ) ـــه: (16)ا5115فـــي "تكمل ـــدخيل وحـــد ، ويمثل ، واآلخـــر خـــاص بال
، و"مباحـ  عـن (17)اA. Fraenkel (5111"الدخيل من اآلرامية في العربية" لفرنكل 

، و"الـدخيل فـي A. Siddiqi(18)لصـّديقي  العربيـة الفصـحى" الـدخيل مـن الفارسـية فـي
، و"الـــدخيل مـــن الســـومرية واألكاديـــة فـــي (19)اA. Jeffery (5131القـــر ن" لجفـــري 

، و"الــدخيل مــن الفارســية فــي العربيــة" (20)اS. Salonen (5121العربيــة" لســالونين 
 .(21)اA. Asbaghi (5111ألصبغي 

مستشــرقين الــذين بلغــوا فيــه مــن النجــاح مبلغــًا ولــم يبــق هــذا الميــدان حكــرًا علــى ال
جادتهم لغات الغـرب الحديثـة  كبيرًا بفضل معرفتهم لغات الشرق سامية وغير سامية، واا

فادتهم من مناهج علم اللغة الحدي   وخاصـة  –والقديمة وخاصة اليونانية والالتينية، واا
منـــذ أواخـــر القـــرن فـــي الدراســـات اللغويـــة. وهكـــذا نهـــ  المشـــارقة  - المـــنهج المقـــارن

 الماضي بأعباء البح  فيه متخذين مناهج مختلفة تتوزعها ثالثة مسارات كبرخ:

العــودة إلــى كتــب القــدماء لجمــع مــا فيهــا مــن الــدخيل وتصــنيفه وفحصــه،  أولهــا:
بـة" ألدي شــير ) ا، وفيــه زهــاء 5101ويمثـل هــذا المســار معجـم "األلفــاظ الفارســية المعرَّ

ن كــان كثيــر 5100 منهــا اليــوم مهجــورًا فــي الفصــحى والعاميــة علــى الســواء،  كلمــة، واا
و"المفصــل فــي األلفــاظ الفارســية المعّربــة فــي الشــعر الجــاهلي والقــر ن الكــريم والحــدي  

ا، ويمتاز بأن صـاحبه ذكـر لكـل 5121النبوي والشعر األموي" لصالح الدين المنجد )
شـواهد ، و"دراسـات  - 321وهـي حـوالي  –لفظ مـن ألفـاظ األضـرب األربعـة المـذكورة 

ا، وفيـه دراسـة لخمـو وخمسـين 5120مقارنة في المعجم العربـي" للسـيد يعقـوب بكـر )
. ومــن هــذا البــاب دراســة ألحمــد هبــو عــن "الــدخيل (22)كلمـة وردت فــي كتــب المتقــدمين

كلمــة مــن اآلراميــة والفارســية واليونانيــة  221ا تضــمنت 5120فــي ســيرة ابــن هشــام" )
 221ا فحــص فيهــا زهــاء 5110؛ وأخـــرخ لطــه بــاقر )(23)وغيرهــاواألكاديــة والحبشــية، 

كلمــة مــن األكاديــة والســومرية انتقلــت إلــى العربيــة "عــن طريــق اللغــات القديمــة األخــرخ 
... فوســمتها معجماتنــا العربيــة بأنهــا فارســية أو  كالفارســية القديمــة واآلراميــة والعبرانيــة
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نبغـــي تأصـــيلها إليهـــا قـــد ماتـــت مـــن لغـــات العـــراق القـــديم التـــي ي أعجميـــة ودخيلـــة ألن
. ويضاف إليهما كتابان  خران اتخذ صاحباهما أغنـاطيوو أفـرام األول (24)االستعمال"
المـــنهج التقـــابلي فـــي  (26)ا5111وأغنـــاطيوو يعقـــوب الثالـــ  ) (25)ا5115برصـــوم )

 كالمهما على الدخيل من السريانية في العربية.

العاميـة لحصــر القسـم الــدخيل  وانصـرف أصـحاب المســار الثـاني إلــى اللهجـات
بغيــة إحــالل الفصــي، محلــه، فمــن أوائــل  (27)مــن ألفاظهــا وبيــان أصــله وشــرح داللتــه

 - ا5111تصــانيفهم فــي ذلــه "الــدليل إلــى مــرادف العــامي والــدخيل" لرشــيد عطيــة )
الــذي حــدد الــدخيل فيــه بأنــه "مــا كــان مــن األلفــاظ التــي  - وهــو خــاص بــبالد الشــام

ي اللغة وليسـت األلفـاظ التـي عّربهـا العـرب عـن الفارسـي وغيـر ، أدخلها المحدثون ف
. وقـد نهـج (28)وجرخ عليها األئمة في معجمـاتهم، كـذله لـم نتعـّر  ألسـماء العلـوم"

ا، ومحمد علي الدسوقي 5151هذا النهج محمد دياب في "معجم األلفاظ الحديثة" )
حكــــم فـــي أصـــول ا، وأحمـــد عيســـى فـــي "الم5123فـــي "تهـــذيب األلفـــاظ العاميـــة" )

ا، وثالثتهــا للهجــة المصــرية، وحلــيم دمــوو فــي "قــاموو 5131الكلمـــات العاميــة" )
ا وعبـــدالعزيز بـــن عبداللـــه فـــي "معجــــم األصـــول العربيـــة واألجنبيــــة 5123العـــوام" )

ا، وعـــون الشـــريف قاســـم فـــي "قـــاموو اللغـــة العاميـــة فـــي 5114للعاميـــة المغربيــــة" )
ـــى 5122الســـودان" ) ـــم يكـــن حـــافزهم اســـتبدال ا و خـــرون. عل ـــاحثين ل أن بعـــ  الب

ــة  الفصــي، بالــدخيل، بــل "االســتدالل بمــا شــاع فــي العربيــة المحكيــة مــن ألفــاظ دخيل
مســايرة لتغّيــر  (29)علــى تطورنــا اللغــوي وعلــى مبلــغ احتكاكنــا التــاريخي بســائر األمــم"

 (30)النظــــرة إلـــــى العاميـــــة، ألن دراســـــة اللهجـــــات دخلـــــت بعـــــ  الجامعـــــات العربيـــــة
بحت فرعًا من فروع الدراسة اللغوية فيها. فمن السّباقين إلى هـذا االتجـا  أنـيو وأص

، وفيـــه زهـــاء (31)ا5142فريحـــة فـــي "معجـــم األلفـــاظ العاميـــة فـــي اللهجـــة اللبنانيـــة" )
"الــدخيل فــي لغتنــا المحكيــة  الــدخيل، ثــم أنــيو المقدســي فــي مقالــهلفظــة مــن  210

مـــن األلفــــاظ الشـــائعة فــــي كالمنــــا لفظــــة  210ا المتضــــمن "نحـــو 5113وداللتـــه" )
"الكلمـات التركيـة فـي اللهجـات  ، وف. عبدالرحيم فـي مقالـه(32)العامي قديمًا وحديثًا"



 532 

لفظـــة ممـــا دخـــل  وفيـــه مـــا يزيـــد علـــى مئتـــي (33)ا5120-5111العربيـــة الحديثـــة" )
ــدين الكــواكبي فــي مقالــهالعربيــة فــي العهــد العثمــان "الكلمــات الدخيلــة  ي، وصــالح ال

، وهــو قســمان: أحــدهما تعليقــات علــى (34)ا5121-5123بيــة األصــيلة" )علــى العر 
 كلمة. 510ما ورد في مقال عبدالرحيم المذكور، وثانيهما إضافات تبلغ زهاء 

ـــــــه  ـــــــ  فمـــــــادة البحـــــــ  في ـــــــب –أمـــــــا المســـــــار الثال لغـــــــة  - فـــــــي األعـــــــم األغل
الكتابـــــة ال لغـــــة الحـــــدي ، ويبـــــدو لـــــي أن أصـــــحابه تـــــأثروا بمـــــا اطلعـــــوا عليـــــه مـــــن 

عجمـــــــــات خاصـــــــــة بالـــــــــدخيل للغـــــــــات الغـــــــــرب الكبـــــــــرخ، ولعـــــــــل معجـــــــــم طوبيـــــــــا م
ا مــــــن 5132لفــــــاظ الدخيلــــــة فــــــي اللغــــــة العربيــــــة" )العنيســــــي المســــــّمى "تفســــــير األ

ــــاب وأكثــــر  إحاطــــة، إذ جمــــع فيــــ ــــدم مــــا ظهــــر فــــي هــــذا الب ــــه "نحــــو ألــــف أق ه مؤلف
 ت فــــي اللغــــة العربيــــة قــــديمًا وحــــديثًا منســــابة إليهــــا مــــن لغــــاتلفظــــة قــــد كانــــت فشــــ

ـــــًا بعـــــد حـــــين ـــــي ال يســـــتعملها أحـــــد  مختلفـــــة حين ...، مهمـــــاًل األلفـــــاظ الفارســـــية الت
مـــــــن الكتّـــــــاب إذ ال حاجـــــــة إليهـــــــا والعربيـــــــة بغنـــــــى عنهـــــــا، أمـــــــا األلفـــــــاظ التركيـــــــة 
فينبغــــــــي دفنهــــــــا بتّــــــــة وكــــــــذله األلفــــــــاظ الفرنســــــــوية واإليطاليــــــــة واإلنكليزيــــــــة التــــــــي 

ــــه(35)تســــتعملها العامــــة مــــن غيــــر الحاجــــة إليهــــا" ــــدخيل فــــي اللغــــة  . ويلي معجــــم "ال
، وفيـــــه زهـــــاء ألـــــف كلمـــــة بمـــــا (36)ا5110-5141العربيـــــة" لفـــــؤاد حســـــنين علـــــي )

فيهـــــــا أســـــــماء األعـــــــالم واألمـــــــاكن، ثـــــــم معجـــــــم "الكلمـــــــات الدخيلـــــــة فـــــــي العربيـــــــة" 
كلمـــــة مــــن الــــدخيل فـــــي  2100المتضـــــّمن أكثــــر مــــن  (37)ا5110لرفائيــــل نخلــــة )

ـــــــدخيل فـــــــي العربيـــــــة  أكثـــــــر معجمـــــــات –بـــــــذله  –مختلـــــــف العصـــــــور، فيكـــــــون  ال
ـــــــدان فهـــــــو معجـــــــم ف.  خـــــــر الفصـــــــحى شـــــــمواًل. أمـــــــا  ـــــــي هـــــــذا المي مـــــــا ظهـــــــر ف

عبــــــــــــدالرحيم وعنوانــــــــــــه: "الــــــــــــدخيل فــــــــــــي اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة الحديثــــــــــــة ولهجاتهــــــــــــا" 
، وفيـــــــــه زهـــــــــاء ثمـــــــــاني مئـــــــــة كلمـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدخيل فـــــــــي الفصـــــــــحى (38)ا5121)

 والعامية المصرية.
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 ان كبيـــران: دخيــل قـــديمأن الــدخيل ضــرب (39)ويتبــين مــن هـــذا العــر  المقتضـــب
مـــات أو م - وهـــو الغالـــب –ودخيـــل حـــدي . فأمـــا القـــديم منـــه فهـــو صـــنفان: أحـــدهما 

مهجور ال يحتاج إليه إال من له صلة بالشعر الجاهلي أو بع  كتب الترا ؛ واآلخر 
وخاصة ما ورد منه في  –أخفى التعريب وطول االستعمال األصل األعجمي لمعظمه 

 - كـــذله –ال يفطـــن إليـــه إال أهـــل العلـــم. وأمـــا الحـــدي  فهـــو  بحيـــ  –القـــر ن الكـــريم 
ـــة  –صـــنفان: أولهمـــا  وهـــو المؤلـــف مـــن مصـــطلحات  - زال أغلبـــه –ومصـــدر  التركي

ف نصـعهد العثماني، ولـم يبـق مـن هـذا المن الفصحى مع انتهاء ال - إدارية وعسكرية
ن كان المشتره منه بين ا(40)في العامية سوخ مئة لفظ أو مئتين لعاميـة والفصـحى ، واا

 –ومصـدر  لغـات الغـرب  –قلياًل كأسماء بع  األطعمة واأللبسـة واألدوات؛ وثانيهمـا 
 .(41)هو الغالب اليوم في الفصحى والعامية على السواء

وهـي معجمــات العنيســي وحســنين  –وأهـم عيــوب معجمــات الـدخيل فــي الفصــحى 
 أربعة: –ونخلة وعبدالرحيم 

أكثــر مــا  –لفــاظ المماتــة أو المهجــورة. ويصــدق هــذا : إيرادهــا كثيــرًا مــن األأولهااا
على معجم نخلة، ولعل مـرد  إلـى أنـه أغزرهـا مـادة، فمنهـا: إبريسـم )حريـرا  –يصدق 

بــان  وبشــتخته )صــندوق صــغيرا وحــازر )دقيــق الشــعيرا وخنــدريو )خمــر معتقــةا وز 
 )لسانا وشلقاء )سكينا وغيرها كثير.

العربيــة المعاصــرة، نحــو: أدرينــالين وأسبســت  : إغفالهــا ألفاظــًا ذائعــة فــيوثانيهااا
نتربول وأنزيم وأنسولين وأنيميا وأتوقراطية وأورطى وأوزون  كسسوار واا وأسيتون وأكزيما واا

وهـي مـن حـرف الهمـزة  –وأوفست وأوكتان وأونصة وأوم وأيـون؛ فهـذ  األلفـاظ جميعهـا 
 .(42)رد في أي من المعجمات األربعة المذكورةتلم  –وحد  

إال فـي العاميـة بـالرغم  - فيما أعلـم –: إيراد ثالثة منها ألفاظًا ال تستعمل هاوثالث
معجمات للدخيل في لغة الكتابة وحدها، نحو: تخـت  - كما ذكر أصحابها –من أنها 

ا وف   )سريرا وتنيل )كسالنا وطاقة )نافذةا ـل  ب ص  )خلطا وشطف )غ س  ا وخ  ـت  )ث ق ـب  خ 
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، وهلــم لوكنــدة ومــدموزيل وعفــارم وفاميليــاته )قائمــةا و وفقــع )مــاتا وكــاش )نقــدًاا و لســ
 ... جرا

ســـماعيل  :ورابعهاااا ســـكندر واا ســـرائيل واا إيرادهـــا أســـماء األعـــالم، نحـــو: إبـــراهيم واا
يلياء وأناضول وبابل وبغداد.  وأسطفانوو وجبرائيل؛ واألماكن، نحو: أنطاكية واا

ظهـور المعجمـات  أي بعد –زد على ذله أن العربية تعرضت في العقود األخيرة 
إلــى ســيل ال ينقطــع مــن األلفــاظ والمســميات لمــا تنتجــه  لــة الحضــارة  –المشــار إليهــا 

ومونتــاج ورادار وكمبيــوتر ومونيتــور  مجــاالت الحيــاة كافــة، نحــو: دوبــالج الغربيــة فــي
وروتـــين ورتـــوش وفيـــديو وفـــاكو وتلكـــو وكاســـيت وترانزســـتور وميكروويـــف، ومئـــات 

 غيرها.

حاجـــة الملحـــة إلـــى وضـــع معجـــم جديـــد للـــدخيل فـــي الفصـــحى فهـــذا كلـــه يظهـــر ال
المعاصرة يتجنب ما في المعجمـات المـذكورة مـن مآخـذ ويسـتكمل مـا فيهـا مـن نـواقص 

 ويتابع جميع الدخيل الحدي  من حي  انتهت.

من العيوب ال يمكن توجيه  على أن صعوبات متنوعة تعتر  وضع معجم خال  
ات متصـــل بالوضـــع الفريـــد للعربيـــة، وبعضـــها ســـهام النقـــد إليـــه، فـــبع  هـــذ  الصـــعوب

اآلخر بتشعب مادة الدخيل، وبعضها الثالـ  باتسـاع الرقعـة الجغرافيـة للغـة الضـاد ب ل ـه  
ليه بيانها:  مشكلة االختالف في رسم الدخيل، واا

 فللوضع الخاص للعربية مشكالت متعددة: -أ
ـــــه أن العاميـــــة عنـــــدنا ليســـــت أوالهاااااا مـــــا هـــــو الشـــــأن ك –: االزدواج اللغـــــوي، ذل

نمـــــــا هـــــــي لغـــــــة المتعلمـــــــين والمثقفـــــــين  - عنـــــــد غيرنـــــــا لغـــــــة العامـــــــة فحســـــــب واا
جميعــــًا، يســــتعلمونها فــــي كــــل شــــأن مــــن شــــؤونهم العامــــة والخاصــــة فهــــي بــــذله 

وفــــيهم أعضــــاء مجــــامع  –لغــــة الحيــــاة، بــــل هــــي لغــــة الحــــدي  لصــــفوة المثقفــــين 
ســـــــــتعمال إال أن يضـــــــــطرهم المقـــــــــام ال –اللغـــــــــة العربيـــــــــة وأســـــــــاتذة الجامعـــــــــات 

. أضــــف إلــــى ذلــــه أن هــــذ  العاميــــة تكــــاد تكــــون وحــــدها فــــي لغــــة (43)الفصــــحى
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الكتـــــــاب وفـــــــي لغـــــــة الخطـــــــاب معـــــــًا فـــــــي بعـــــــ  المجـــــــاالت العلميـــــــة والتقنيـــــــة 
ـــــة حيـــــ  يالحـــــظ طغيـــــان الـــــدخيل )نحـــــو: فـــــيش   Fuseوفيـــــوز  Ficheوالحرفي

... وغيرهـــــاا: فلـــــن يكـــــون الفصـــــل هنـــــا  وستنســـــل وفـــــاكو وراديتـــــر وكـــــاربوريتر
 لفصحى والعامية أمرًا يسيرًا.بين ا

: أن قــدرًا مــن ألفــاظ الفصــحى المعاصــرة مــورو  مــن الفصــحى القديمــة، والثانيااة
ألن عهود العربية منذ العصر الجاهلي حتى اليوم حلقات متصلة ال يلغي الجديد 
منهـــا القـــديم كمـــا هـــو الحـــال فـــي اإلنكليزيـــة والفرنســـية وســـواهما مـــن لغـــات العـــالم 

العرب اليوم هجروا أو أماتوا كثيرًا مـن األلفـاظ التـي يجـدها المـرء  الكبرخ. نعم إن
على  –في معجمات العربية المطولة وكتب الترا ، بيد أنهم ما يزالون يستعلمون 

فضـاًل عـن  –كثيرًا من ألفاظ القر ن الكريم والحدي  الشريف  –اختالف مشاربهم 
لسـواء، وال يقتصـر هـذا علـى والمحادثة علـى ا ةفي الكتاب –ضروب األدب القديم 
غير المتعلمين أيضًا. فهل يعني هذا أن  –بنسب متفاوتة  –المتعلمين بل يشمل 

 في المعجم المقترح؟ - مثالً  –يرد الدخيل في القر ن 

: أن التغييـــرات الثقافيـــة واالجتماعيـــة والسياســـية تـــؤثر فـــي حيـــاة األلفـــاظ والثالثاااة
قلـــياًل أو كثيـــرًا. ويصـــدق هـــذا علـــى الـــدخيل  فتحييهـــا أو تميتهـــا أو تغيـــر دالالتهـــا

كـــذله، ولـــذا فـــ ن كثيــــرًا منـــه ممـــا أخذتـــه العربيــــة قـــديمًا )نحـــو: دســـكرة وفــــالوذج 
ومرزبـــانا أو فـــي العهـــد العثمـــاني )نحـــو:  الي وقشـــلة ونيشـــانا هجـــر بانقضـــاء 

وهــــم يقــــرؤون تــــاريخ أمــــتهم السياســــي  –الحاجــــة إليــــه، ولكــــن المتعلمــــين بحاجــــة 
ى معرفـة داللـة هـذ  األلفـاظ وأضـرابها. زد علـى ذلـه أن بعـ  هـذا والحضاري إل

الدخيل أعيد إلى االستعمال اليوم بعد أن تغيرت داللته، كاستعمال كلمة "دهقـان" 
في حالة الجمع فحسب في مثل قولهم "دهاقنة السياسـة". فـأين الحـد الفاصـل بـين 

 ؟المحتاج إليه والمهجور الممات الذي عفا  الزمن مهجورال
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صعوبة تمييز الدخيل من غير  أحيانـًا، فـنحن نعلـم أن اللغـويين القـدامى  :والرابعة
وضعوا لهـذا الغـر  ضـوابط صـوتية كتقريـرهم أن الجـيم والقـاف ال تجتمعـان فـي 

قا وأن الــراء ال تــرد بعــد النــون )نحــو: نــرجوا؛ وأخــرخ ســكلمــة عربيــة )نحــو: جو 
فاعيــل )نحــو: قابيــل وهابيــلا وال وزن  - كمــا قــالوا –صــرفية، فلــيو فــي العربيــة 

فعاويل )نحو سراويلا. ثم زاد المحـدثون هـذ  الضـوابط تحديـدًا وتفصـياًل، ووجهـوا 
اهتمامــًا خاصــًا لمــا أخذتــه العربيــة مــن أخواتهــا الســاميات، فمــن عالمــات الــدخيل 
عنــدهم: أن يكــون اشــتقاق اللفظــة فــي غيــر العربيــة أكثــر وضــوحًا )نحــو: حــواري 

ـــافق ومنبـــر ـــة صـــيغة كتابتـــه فـــي القـــر ن الكـــريم أو فـــي المخطوطـــات ومن ا، ودالل
العربيـة القديمــة علـى أنــه لـيو أصــياًل فـي العربيــة )نحـو: صــلوة وزكـوة ومشــكوةا، 
وانعزالــه بحيــ  ال تجــد لــه فــي العربيــة أصــاًل مؤكــدًا يرجــع إليــه مــن حيــ  الداللــة 

فـي العربيـة مألوفــًا  نحـو: )تـاجر وبرهـان ومرجــانا، وأن يكـون وزنـه قلـياًل أو نــادراً 
. (44)ذائعًا في غيرها )نحـو: فـاعول كتـابوت، وت فعـول كتلمـود، وف ع لـوت كملكـوتا

وبــالرغم مــن هــذ  الضــوابط وغيرهــا فــ ن ثمــة ألفاظــًا مــا زالــت عجمتهــا حتــى اليــوم 
موضع خالف، ب ل ه الخالف في تحديـد اللغـة المـأخوذ عنهـا. ويـزداد األمـر تعقيـدًا 

ركًا بـين اللغـات السـامية كلهـا أو بعضـها ألنـه يجـوز أن يكـون إذا كان اللفـظ مشـت
االســــــتعانة باألدلــــــة التاريخيــــــة  - عندئــــــذ –موروثــــــًا عــــــن الســــــامية األم فينبغــــــي 

ال غــدا الــزعم بــأن هــذا مــن ذاه زعمــًا قائمــًا  والحضــارية لمســاندة الــدليل اللغــوي، واا
تركة بينهـا وبـين على الظن أو الهوخ، كقول بعضهم باستعارة بع  األلفاظ المشـ

 أخواتها الساميات )نحو: سوق وكأو وقفصا.

: أن بعــ  الــدخيل ع ــّرب وألفــه النــاو واشــتقوا منــه ألفاظــًا أخــر، فبــاتوا والخامسااة
يحسبونه عربيًا أو ينزلونه منزلة العربي حتى أخذوا يحّلونه محـّل الـدخيل الحـدي  

" Hotelلمــة "أوتيــل مــن لغــات الغــرب، فمــن ذلــه مــثاًل أنهــم يتجنبــون اســتعمال ك
مستبدلين بها كلمة "فنـدق" دون التنبيـه إلـى أنهـا هـي األخـرخ أعجميـة. ولـو نظـر 
المــرء فــي معجمــات الــدخيل أو المعجمــات ثنائيــة اللغــة لوجــد أمثلــة علــى اســتبدال 
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القديم الدخيل من لغات الشـرق بالحـدي  الـدخيل مـن لغـات الغـرب )نحـو: بوصـه 
سكفة الباب  بداًل من برطاش، وجوارب بداًل من كلسات، وبطاقة بداًل من إنش، واا

 ... وهلم جراا. بداًل من كارت

والصعوبة الثانية هي تشعب مادة الدخيل وتنوعهـا، فالـدخيل مـوزع علـى مجـاالت  -ب
الحياة كلها وحقول المعرفة جميعهـا، ولـذا يستحسـن أن يشـاره فـي وضـع المعجـم 

أهل االختصاص في شتى ميادين العلوم  - إن أريد له أن يكون شامالً  –الجديد 
والفنون. حقًا قد صدر في العقود األخيرة عـدد ضـخم مـن المعجمـات ثنائيـة اللغـة 
أو ثالثيتها في الطب والنبات والكيميـاء والجيولوجيـة واالقتصـاد والقـانون وسـواها، 

قليلــة النفــع، إذ يجــوز أن تبقــى  –فــي تــأليف معجــم للــدخيل  –غيــر أنهــا جميعهــا 
دهــرًا دون أن تنطــق بهــا  عجمــاتلمصــطلحات العربيــة المقترحــة حبيســة هــذ  الما

األلسن أو تجري بها األقالم، فلـن يسـتطيع تمييـز المسـتعمل مـن هـذا الـدخيل مـن 
 المتروه منه إال ذوو االختصاص.

أمــا الصــعوبة الثالثــة فهــي اتســاع الرقعــة الجغرافيــة التــي تســتعمل فيهــا العربيــة، إذ  -ج
خمــو منــاطق ثقافيــة ولغويــة كبــرخ )بــالد المغــرب، ووادي النيــل، هــي تتــألف مــن 

، خضـــعت طـــوال القـــرون الماضـــية (45)وبـــالد الشـــام، والعـــراق، والجزيـــرة العربيـــةا
لتــأثيرات ثقافيــة ولغويــة متباينــة، واتخــذ التطــور فيهــا منــاحي مختلفــة، فلــيو غريبــًا 

فــي حــين هــي فــي  مــثاًل أن تكــون الغلبــة فــي بــالد المغــرب للــدخيل مــن الفرنســية،
الجزيــرة العربيــة لمــا أخــذ عــن اإلنجليزيــة. وأغلــب الظــن أن الــدخيل المشــتره بــين 
الناطقين بالضاد جميعهم ال يتجاوز طائفـة األلفـاظ العالميـة: )نحـو: راديـو ورادار 

أن  وتلفزيون وتلفون وسينما وفيديو وكاسيت وكاميرا وهلم جراا. وربمـا يظـن ظـانّ 
يل فـــي كـــل واحـــدة مـــن المنـــاطق الخمـــو المـــذكورة وضـــع معجمـــات خاصـــة للـــدخ

يمكـــن أن يكـــون مرحلـــة تمهيديـــة لوضـــع معجـــم شـــامل موحـــد لهـــذا الضـــرب مـــن 
ـــى أن تكـــون معجمـــات األلفـــاظ العاميـــة أو  األلفـــاظ فـــي الـــوطن العربـــي كلـــه، عل
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الدخيلة التي ظهرت في مختلف األقطار العربية خطوة على الطريق إلخـراج هـذا 
لكــن حصــر الــدخيل فــي هــذ  الرقعــة الواســعة بــين دفتــي معجــم المعجــم المنشــود. و 

واحــد أمــر عســير كــل العســر ألن األنظمــة الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســة تتبــاين 
فيهــا تباينــًا كبيــرًا ذا تــأثير واضــ، فــي نوعيــة الــدخيل وحجمــه ومــدخ انتشــار . ولــذا 

ال هــدف  هــدفًا أخيــراً  –علــى األرجــ،  –فــ ن تــأليف المعجمــات الخمســة ســيكون 
 بعد .

وأمـــا الصـــعوبة الرابعـــة فـــاختالف الّرســـم، أي تعـــدد الصـــيغ الكتابيـــة للفـــظ الواحـــد.  -د
إلــى أمــرين: أحــدهما يرجــع إلــى اخــتالف النطــق تبعــًا  –ومــرد ذلــه فــي األغلــب 

الختالف اللغة المأخوذ عنها، فبعضهم يأخذ اللفظ عن الفرنسية و خرون يأخذونه 
عــن اليونانيــة والالتينيــة، واآلخــر: عــدم االتفــاق  عــن اإلنجليزيــة، فضــاًل عمــا أخــذ

على ما يقابل صوائت اللغات المذكورة وبع  صوامتها في العربية. وهكذا يكثر 
 ، وكاتوPlateau ـاستعمال صيغتين للكلمة الدخيلة، نحو بالتو أو بالتو  تعريبًا ل

سـيولوجية أو وف Gramme ـ، وغـرام أو جـرام تعريبـًا لـGateau ـأو جاتو  تعريبًا ل
، وفانيليـا Bronze ـ، وبرونـز أو ب ر نـز تعريبـًا لـPhysiology ـفزيولوجية تعريبًا لـ

ت الصــيغ عـن اثنتــين، نحـو منجــه وم نجــو د، وربمــا زاVanilla ـتعريبــًا لـ أو نيلّيـه
، Gondola ـوجندول أو غندول أو غندولة تعريبًا لـ Mango ـأو مانجو تعريبًا ل

 .Glycerin ـل سرين تعريبًا لچن أو وجليسيرين أو غليسيري

من الدخيل القديم والحق أن هذ  المشكلة قديمة في العربية، إذ نجد لها أمثلة     
، و نســون أو أنيســون أو يانســون، وطيلســان أو طالســان أو نحــو: جــبو أو جــص  

 طيلو، وترياق أو درياق أو طرياق أو ترياقة.

قاعدة مفصلة  5132في القاهرة أقر عام وبالرغم من أن مجمع اللغة العربية     
 (46)بغيــة ضــبط هــذ  المســألة 5114لكتابــة األلفــاظ األجنبيــة بالعربيــة، ثــم عــدلها عــام 
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ف ن توحيد رسم الدخيل بين األقطار العربية كلها ما زال هدفًا بعيد المنال، بل إن تعدد 
 الصيغ ضمن القطر الواحد ليو أمرًا غير مألوف.

إلى وصف المنهج المتبع في تأليف المعجم  –بيان الصعوبات  بعد –ف ن انتقلنا 
 أهم ركائز : - فيما أرخ –المقترح، فهذ  

ينبغي أن تكون الجمهـرة الكبـرخ مـن ألفاظـه مـن الـدخيل فـي العصـر الحـدي  فـي  -أ
فصــحى بــالد الشــام مــع تأكيــد األلفــاظ المســتعملة فــي شــؤون الحيــاة العامــة، دون 

والفنية الشائعة بين المتعلمين وعامة المثقفين مضافًا إغفال المصطلحات العلمية 
إليهـــا مـــا يمكـــن حصـــر  مـــن الـــدخيل فـــي فصـــحى مصـــر وحـــدها لمـــا لهـــذا القطـــر 
العربــي مــن تــأثير ثقــافي واضــ، يشــمل الــوطن العربــي كلــه، علــى أن يكــون هــذا 
ن لم يكن فيها مستعماًل، نحو: الطماطم والتورتـه  الدخيل مفهومًا في بالد الشام واا

 إلخ. ... واالنتريه واللوري والتلغراف

وبــالرغم مــن أن مجــال المعجــم المنشــود هــو لغــة الكتابــة وحــدها ف نــه ال مفــر مــن  -ب
ذكـر بعــ  الــدخيل المســتعمل فــي العاميــة إن لــم يكــن لــه نظيــر فــي الفصــحى أو 
كان هذا النظير ما يـزال حبـيو المعجمـات ولـم يأخـذ سـبيله إلـى االسـتعمال بعـد، 

المقابـــل العربـــي المقتـــرح تشـــجيعًا الســـتعماله، نحـــو فـــيش )قـــابوا  علـــى أن يـــذكر
 .إلخ... وبريز )مقبوا وراديتر )مشعا 

 غربلته الستبعاد األلفاظ المماتة أما ما أخذته العربية في العصور السابقة فينبغي -ج
والمهجورة منه كما يستبعد ما غـدا عربـي الجـرو سـواء أكـان مـن أصـول سـامية، 

وتوبـة، أم غيـر سـامية، نحـو: ياسـمين وريحـان وبنفسـج وفلسـفة نحو: زكاة ومنبـر 
 إلخ. وجنو...

وال مجال لذكر األلفـاظ التـي وردت مـرة فـي بعـ  الروايـات والكتـب المترجمـة ثـم  -د
)ثـــور  Bisonوجــدت طريقهـــا إلـــى بعــ  المعجمـــات ثنائيـــة اللغــة نحـــو: بيســـون 
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)حانـة إيطاليـةا.  Taverne)عباءة إسـبانيةا وتافرنـا  Ponchoأمريكيا وبونشو 
ــــــات واألدوات  ــــــور والنبات ال تضــــــمن المعجــــــم أســــــماء اللغــــــات والعمــــــالت والطي واا

... فــــي شــــتى أنحــــاء العــــالم. فالضــــابط فــــي إيــــراد اللفــــظ هــــو تكــــرار  والمــــأكوالت
 استعماله أو شيوعه شيوعًا نسبيًا على األقل.

ابقة ثـم أعادتهـا أما األلفاظ التي أخذتها لغات الغرب عن العربية في العصـور السـ -هـ
إلينا في العصر الحـدي  فسيتضـمنها المعجـم المقتـرح ألن التغييـر أصـاب مبناهـا 
أو معناهـــا أو كليهمـــا معـــًا، فلـــيو الســـيروب هـــو الشـــراب، والّشـــيفرة مختلفـــة عـــن 

 الّصفر، والّترسانة غير دار الصناعة، وهلم جرا.

هـــا ســـوخ أصـــحاب الدراســـات وتســـتبعد األلفـــاظ الدينيـــة النـــادرة التـــي ال يكـــاد يفهم  -و
بـز القربـان الالهوتية، نحو: إردخل )السيد المسي،ا وبـاعو  )صـالةا وب رشـان )خ

ـــي ر القديســـينا وســـاروفيم المقـــدوا وجّليـــ ان )ســـفر الرؤيـــاا وسنكســـار )مجموعـــة س 
 وكروبيم )مالئكةا.

 وال يجــوز ذكــر أســماء األعــالم واألمــاكن إال إذا كانــت دالــة علــى مفــاهيم محــددة  -ز
، أو صــــيغ منهــــا Wattووات  Brailleوبريــــل  Fahrenheit تنحــــو: فهرنهايــــ

مصــطلحات ومســميات دخلـــت نســيج العربيـــة نحــو: بوذيـــة ومكيافيليــة وبلهارســـية 
نسة ر كة وف ر   إلخ. ... وأم 

كمــا تســتبعد التعبيــرات المترجمــة عــن اللغــات األجنبيــة، نحــو: حصــان طــروادة،   -ح
... فلهــذا الجانــب مــن تــأثر  ردة، وهجــرة األدمغــةوالطــابور الخــامو، والحــرب البــا

 العربية باللغات األخرخ ضرب  خر من التصانيف.
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بالقواعــد التــي وضــعها مجمــع اللغــة العربيــة  –قــدر المســتطاع  - وينبغــي االلتــزام -ط
في القاهرة لنقل الدخيل إلى العربيـة كـي يسـهم المعجـم فـي توحيـد الصـيغ الكتابيـة 

 .(47)صحاب معجمات اللغات األخرخلهذ  األلفاظ كما فعل أ

ويعزخ اللفظ الدخيل إلى اللغة التي يرج، أنـه أخـذ عنهـا، دون الرجـوع إلـى أصـله  -ي
األول إن كــان يونانيــًا أو التينيــًا، إذ إن مــرور الــزمن باعــد بــين كثيــر مــن األلفــاظ 

نــى أو اإلنكليزيــة والفرنســية واإليطاليــة وأصــولها اليونانيــة والالتينيــة ســواء فــي المب
وتراجيـــديا وفولســــكاب، كمـــا أن داللــــة بعــــ   Bagnoى، نحـــو بــــانيو نــــفـــي المع

ــــف  ــــياًل أو كثيــــراً  –األلفــــاظ فــــي العصــــور القديمــــة تختل عنهــــا فــــي العصــــر  - قل
الحــدي ، نحــو: أكاديميــة وقنصــل وكــاميرا، شــأنها فــي ذلــه شــأن األلفــاظ العربيــة 

و: ســـيارة وقطـــار ودبابـــة. القديمـــة التـــي اكتســـبت اليـــوم دالالت جديـــدة تمامـــًا، نحـــ
ــة بعــ  األلفــاظ فــي مســمياتها اصــطالحية محضــة وال  أضــف إلــى ذلــه أن دالل
شــأن لهــا باشــتقاقها اللغــوي البتــة، نحــو: ســندويش وبنطلــون وبلهارســيا. فموضــع 
البحـ  فــي هــذ  المسـائل دراســات خاصــة بهـا فضــاًل عــن أن المعجـم المنشــود لــن 

 لمتعلمين.يوضع للغويين المتخصصين بل لجمهور ا

وبعد، فال شه أن تأليف هذا المعجم مهمة المؤسسات العلمية صاحبة اإلمكانات 
العلمية والماديـة والفنيـة كالمجـامع اللغويـة والجامعـات، فهـي كفيلـة بتنفيـذ  علـى أحسـن 

أن يطــول بنــا االنتظــار فتبقــى العربيــة وحــدها  - فيمــا أرخ –وجــه. غيــر أنــه ال يجــوز 
ـــالرغم مـــن أنهـــا ســـبقت إلـــى ابتكـــار هـــذا الضـــرب مـــن دون معجـــم عصـــري للـــدخيل ، ب

المعجمات قبل نحو ألـف عـام. ولـذا فقـد عزمـت علـى عـر  مـا لـدي فـي هـذا المجـال 
ضــافاتهم لــيمكن  إخــراج  - بعدئــذ –علــى جمهــور القــراء كــي يغنــو  بتقــويمهم ونقــدهم واا

حـين والحـين الطبعة األولى من المعجم المقترح. ثم يصار إلى إعادة النظـر فيـه بـين ال
 إلضافة ما يستجد في هذا الباب، والله المستعان.
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 الحواشي:
 

 2ق ج1967النــ "   ا ل وــ، ت ق اقن،ــ   بق ــف ـلــ  اليـــ    ل"ا ،ــ    انظــ " ا اقانــي  لــ    ــ  (  1)

 .4ص

انظ" الن  ،ن الثيبن  ش" والويلع  ش" ل  االب" ـي  لـ    ـ   النـ"  ا ل ي، شـ ق اقن،ـ  بق ـف (  2)

ق و  ـــي بنـــيلو  النـــ  ،ن الوـــيوا والثووـــ،ن والثـــيبن والثووـــ،ن لـــ  1957ـلـــ  اليــــ   لـــ"ا ،  

 ااقاني ا.

وبنفبة بقن  الكتيب ـح ـف بق ـف كـي "ق وااقانـي ا   5 -4" خطبة الج ال،ن  ل  ال عّ"ب صانظ(  3)

 .46 -21ص 2وانص ص ل  لنه ال غة الع"ل، ةا ل و،ف بعن ب لك "ق ج 108 -106ص

لعض األلييظ بخت ف ل  ـص ه واكتنيقه حتى ال،  . وبوحظ ـ   ث،"اً بن الفخ،  بن غ،" اليي،سـ،ة   (4)

 ة وخ  الع"ل،ة ل سيتة  حفى  يا،ن ال غت،ن. ـو الو"بين،

ق وــ   .  بــفال"ح،   ــي  1942ق وــ  ـح ــف بق ــف كــي "  ــي  1867نشــ"ا ال وتشــ"ا  خــيو  ــي  (  5)

 بهذليً بن نش"ة كي " وبذبوً لتع ،نيت وبني،نيت لغ بة بوهبة. 1990

ونشـ"اه  1988ت  ـي  ق وـ  سـ ،" ح بـ  لـ  ل،ـ"و1965نش"ا  ل"ا ،  ـل  سـك،ن لـ  النـي "ة  ـي  (  6)

 .ـج و

ق   ـي 1926 نـه تبـع لـ  النـي "ة  ـي   :ذ "ا غ،" واحف بـن البـيحث،ن بخط تـيً ل،ـف ـ  جيـ"  قـي (  7)

 .1929ـكي، الو،ف بعن ب لك"  لى تبعة ـخ"ى ل  وبش   ي  

ـــيبن والثووـــ  ق و ن انـــه: ال، ـــي وقـــع لـــ  النـــ"   لغ،ـــ" لغـــة العـــ"با ج(  8)  2ااقانـــي ا النـــ م الث

 .120 -105ص

 .105اقاني  ص(  9)

ل  الجيء األو  بن ال ي ـ"ق  293 -268   البيب التيسع  ش"ق و ن انه ابع"لة ال عّ"با ص(  10)

 .1958اقن،  بق ف ـل  اليـ   ل"ا ،  و،ليقهق 

 تيلـيً لعنـ ا   1987  ـخ"ج بنه قص  القوـ،ن  ـي  وق 1952نش"ا بق ف  بفال نع  خييج   ي  (  11)

 يظ والت"ا ،ب ال  لفة ل  كييء الغ ، ا.ابعج  األلي

(12  )R. Dozy & R. W. H. Engelmann= Glossaire mots espagnols et portugais 

dérivés de l'arabe. 2e édition, 1869                                                                  

(13  )L. M. Devic = Fictionnaire étymologique des mots francais d'origine 

oreintale (arab, persan, turc, hebreu, malais), 1876                                         
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(14  )H. Lewy = Die semitischen Fremdwörter im Griechieschen, 1895               

    (15  )                    E. Littmann = Morgenländische Wörter im Deutschen, 1919 

(16  )K. Lokotsch= Etymologisches Wörterbuch der europaischen Wörter 

orientalischen Ursprungs. 1927                                                                        

(17  )R. Dozy = Dictionnaire détaillé des noms des Vêtements chez les arabes, 

1845 =--- Supplémment aux dictionnaires arabes, 1881                                 

 لى الع"ل،ة لعن ا  ااك  ة  –ل  ـجياء  –لنن  وين،ه ي  1978وقف ك"م بق ف س ،  النع،   بنذ  ي         

                 ال عيج  الع"ل،ةا.

(18     )         S. Fraenkel = Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, 1886 

(19  )A. Siddiqi = Studien uber die persischen Fremdworter im klassischen 

Arabisch, 1919                                                                                                 

(20                    )      A. Jeffery = The foreign vocabulary of the Qur'an. 1938 

(21 )E. Salonen = Loanwords of Sumerian & Akkadian origin in Arabic, 1979   

(22                  )        A. Asbaghi = Persische Lehnwörter im Arabischen, 1988 

نذ "  ال ال شه ، بـن التصـين،ف ال يـ"وة لهـذا الغـ"اق ـبـي ال نـيالت والف،اسـيت ال نشـ ،ة ول         

 ل غيت بخت ية ل  الفو،بيت ل،ـ،  ال جي   ني  ن ذ " ي.

 158 -86( ص1969ولقـ  لـ  البـيب الثيلـ  بـن  تيلــه: او،اسـيت لـ  لنـه ال غـة الع"ل،ــةا )(   23)

 تيئية ـخ"ى بن األلييظ الفخ، ة.

(24  )A. Hebbo = Die Fremdwörter in der arabischen Prophetenbiographie des 

Ibn Hischam, 1970                                                                                           

يت ال ج ـع بن بنفبة  تيلـه ابـن ا"اونـي ال غـ   النـفب . بـي بوـ ى لـ  الع"ل،ـة ليلـفخ، اق بطب  ـ(  25)

ــفاو  ــ . لغ ــة 1980الع  ــ  الع"اق ــة الع"ل، ــ  ال غ ــفخ،  ل ــي: بعجــ  ال ــة ـخــ"ى  ن انه ــه تبع ق ول

 والظي " ـنهي بص ،ة  ن تبعة لغفاو.

لــ   تيلــه ااألليــيظ الوــ"بين،ة لــ  ال عــيج  الع"ل،ــةا بطب  ــيت ال ج ــع الع  ــ  الع"لــ  لفبشــ  (  26)

1951. 

 .1969ني،ا الو"بين،ة والع"ل،ةا وبش  ل   تيله االب"ا ،ن القو،ة   ى ا(  27)

قي  ـح ف ا،  ،: انو  الك  يت العيب،ة بن ح،  ـص لهي  لى وووة ـقوي : قو   "ل  األص  و ـ  (  28)

 .الكث،" الغيلبق وقو  وخ،  بن لغـيت كـتىق وقوـ   ـيب  بقـض ال ـصـ  لـه ـو غـيب  نـي ـصـ ها

 1971اقن،ـ  حوـ،ن نصـي،  19ء األولـى صانظ": بعج  ا، ـ ، الكب،ـ" لـ  األليـيظ العيب،ـة الجـي

 الني "ة.



 544 

 

لعنـ ا : ابعجـ   ط،ـة لـ   1944بن بنفبة بعج ه. وله تبعة ـخ"ى ـحفث ل  سي  لـيول   ـي  (  29)

العيب  والفخ، اق و   ـغي، بيوةق وـحون ضبطيً بن الوـيلنة. انظـ" ب"اجعـة لهـي لعنـ ا  انظـ"ة 

( بـن بج ـة بج ـع 1950الخـيب  والعشـ"بن )ل  بعج   ط،ةا لن   بصطيى الشـهيل  لـ  ال ج ـف 

 .48 -33ال غة الع"ل،ة لفبش ق ص

ال نشـ ، لـ : البقـ ث وال قيضـ"ات  181الفخ،  ل  لغتني ال قك،ة وواللتـه ألنـ،  ال نفسـ  ص(  30)

 .230 -179ص 1964-1963بج ع ال غة الع"ل،ة ليلني "ة  30ل فو،ة 

ق واـو ذلـ  1946الع"ل،ـةا قلـ"ا ،  ـنـ،   ـي   ظه"ت الطبعة األولـى بـن  تـيب الـ  ال هجـيت(  31)

 األ،ف لجنة ل هجيت ل  بج ع ال غة الع"ل،ة ليلني "ة.

 .1973ـ ،ف تبعه  ي  (  32)

 ـ وا. 30وانظ" القيك،ة ،ق   187بن بنيله ص(  33)

 45ق و883 -875( ص 1969) 44نشــ" لــ  بج ــة بج ــع ال غــة الع"ل،ــ ة لفبشــ ق ال ج ــ فا  (  34)

 .375 -173و ص 150 -143( ص1970)

 50ق و550 -519( ص1973) 48نشــ" لــ  بج ــة بج ــع ال غــة الع"ل،ــ ة لفبشــ ق ال ج ــ فات (  35)

. و،ل ــــــي  ـــــــي  ق لـــــــه 32 -23( ص1976) 51ق و758 -737و ص 493 -484( ص1975)

 قص"  وبه   ى ال هجيت. - عبفال"ح،  –االع"ل،ة األص، ةا بف ية ل ب  ألنه 

 تيب.بن لياقة الك(  36)

ــفات (  37) ــي "ةق ال ج  ــة اةواب لجيبعــة الن ــ اً بــن بنفبــة ا ضــ  بنهجــه لــ  بج ــة   ،  10/2نشــ" خ 

( 1950) 12/1و ق36 -1( ص1949) 11/2و 56 -27( ص1949) 11/1و ق112 -75( ص1948)

 .74 -37ص

ق وقـف 322 -169    ن ا  البيب الثيل  بن الطبعة الثين،ة بن  تيله اغ"ائب ال غـة الع"ل،ـةا ص(  38)

 قو ه ال ؤلف  لى اوعة لص   ل غيت ال أخ ذ  نهيق وذب ه ليه"ا ـلجف  ب حف.

 "، ل،ـه األليـيظ الت" ،ـة ال وـتع  ة لـ  العيب،ـة التـ  ـو،و ـي بـن قبـ  لـ  بنيلـه ال شـي،  ل،ـه لـ  (  39)

 بن بنفبة بعج ه  ذا. 5 -4. انظ" بنهجه ل   ص34القيك،ة 

وت بجيبع ال غة الع"ل،ة و  ،يت اةواب و اال وي  الع"لـ ا وغ،" ـيق ل  نذ "  ني بي نُش" ل  بج(  40)

 لي،هي بنيالت  ث،"ة انيولت األلييظ الفخ، ة ليلف،اسة.

ـ واق والثين  بوت ف ب ي ذ ـ"ا  30بن بنيله ال ذ  ، ل  القيك،ة  187الن   األو  ل  نفس  ص(  41)

 ـ وا. 35ق 34 ي ل  القيك،ت،ن  بفال"ح،  وـق"ا الك ا ب  ل  بنيل،ه ي ال شي،  ل،ه

ظه" ل  العنفبن األخ،"بن  ث،" بن بعج يت الفخ،  ل  ال هجيتق انظـ" بـثوً بعج ـيً ل ـفخ،  لـ  (  42)

 2العيب،ة ال صـ"بة و خـ" ل ـفخ،  لـ  العيب،ـة الك بت،ـة لـ : و،اسـيت لغ بـة لعبفالصـب ، كـي ،ن ت

1986. 
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  ـى  قن األ،ف بعج   العن،و  ـو حون،نق ولكنهي  ينت،ل ي ل  بكن لعض  ذا األلييظ بع"وليً  ب( 43)

 نخ ة و بفال"ح، . لة  نفبي نش" بعج ياأل،ج ق بأل 

بجعــ  لعـــه   ــذا الـــ"ب بــن الع"ل،ــة لغــة ويلثــة بوــ ،هي ا "ل،ــة ال تع  ــ،ن ال قك،ــةاق ل،ــف ـ  (  44)

اخــ"ج  ـن ـ  اكــ    سـ هي العيب،ـة ال تنــ ،بنا ـو االعيب،ـة ال ننقــةا ـو    ـى تب،عتهــي ألنهـي الو

ضــ"ليً بــن العيب،ــة. انظــ": قـــ،ة التقــ    لــى اليصــقى لــ  العــيل  الع"لــ  القــفب  لنهــيو ال  ســى 

 .86 -79ص 1987

بن ـ ث" ال "اجع ل   ذا ال وألة  حيتـة: بنفبـة الجـ ال،ن  ل  عـ"بق وال ي ـ" ل وـ، ت : لصـ  (  45)

ق ونصـ ص 275 -270بنـه ص ألو ج ة االسـ  ل جـ اا لـ  الجـيء ااقي  ـئ ة الع"ل،ة: اع"   

ــ"  ــ ب لك ــة ل وــ،ف بعن ــة الع"ل، ــه ال غ ــ  لن ــة 86 -47ص 2ق ج1971ل ــى الع"ل، ــفخ،     ــ" ال ق وـو

 .104 -79ص 1982اليصقى ل وع و ل ل  

  ذا   ى سب،  التع ،  والتبو،ط قبـيح ال نص و لقوب.(  46)

 2غـة الع"ل،ـة لـ  النـفب  والقـفب  تنن هي بصطيى الشهيل  ل   تيله: ال صط قيت الع  ،ة لـ  ال (  47)

 .174 -165و 127 -17ق ص1965

 fabricو  appetite لـى  parfumو  fabriqueو  appétitالصـ،  الي"نوـ،ة  –بثوً  –اق لت (  48)

لــ،ن  –بــثوً  –لــ  اقنج ،يبــة. وال بخيــى ـ   ــذا غيلــب ولــ،  بطــ"واًق لهنــي  لــ"وا  perfumeو

  ،يبة األب"بك،ةق ولكنهي اش   الفخ،  وغ،"ا.اقنج ،يبة الب"بطين،ة واقنج
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 *العربيةالمراجع  ثبت

اإلتقــان فــي علــوم القــر ن، الســيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، القــاهرة،  -
5112. 

 .5112أثر الدخيل على العربية الفصحى، مسعود بوبو، دمشق،  -

أفــرام األول برصــوم، دمشــق، األلفــاظ الســريانية فــي المعــاجم العربيــة، أغنــاطيوو  -
5115. 

البـــراهين الحســـية علـــى تقـــار  الســـريانية والعربيـــة، أغنـــاطيوو يعقـــوب الثالـــ ،  -
 .5111دمشق، 

البرهــان فــي علــوم القــر ن، الزركشــي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، القــاهرة،  -
5112. 

 .5132تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية، طوبيا العنيسي،  -

البحااوو والمحاااارات ل فــي لغتنــا المحكيــة وداللتــه، أنــيو المقدســي، فــي: الــدخي -
 .230 -521، ص5114 -5113، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 33للدورة 

مجلااة يليااة ا داا بجامعااة الــدخيل فــي اللغــة العربيــة، فــؤاد حســنين علــي، فــي:  -
ــــــــــــــــدات اهرة، االقاااااااااااااااا ا 5141) 55/5، و552 -21ا ص5141) 50/2المجل

 . 24 -32ا ص5110) 52/5و ،31 -5ا ص5141) 55/2و ،11 -22ص

 .5121الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، ف. عبدالرحيم، بيروت،  -

 .5111دراسات في فقه اللغة العربية، السيد يعقوب بكر، بيروت،  -

 .5111دراسات لغوية، عبدالصبور شاهين، الطبعة الثانية، بيروت،  -

 .5120جم العربي، السيد يعقوب بكر، بيروت، دراسات مقارنة في المع -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــًا ا أســماء المراجــع باللغــات األجنبيــة، فلــم أر داع23مــا عــدا الحاشــية  24 -52*  اشــتملت حواشــي البحــ  )مــن 
 لتكرارها في ثبت منفصل.
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 .5111الدليل إلى مرادف العامي والدخيل، رشيد عطية،  -

شفاء الغليل فيمـا فـي كـالم العـرب مـن الـدخيل، الشـهاب الخفـاجي، تحقيـق محمـد  -
 .5112عبدالمنعم خفاجي، القاهرة، 

 .5110غرائب اللغة العربية، رفائيل نخلة، الطبعة الثانية، بيروت،  -

ــ - ى الفصــحى فــي العــالم العربــي الحــدي ، نهــاد الموســى، عمــان، قضــية التحــول إل
5112. 

مجلاة مجماع الكلمات التركية في اللهجات العربية الحديثة، ف. عبدالرحيم، فـي:  -
 10، و110 -151ا ص5123) 41المجلــــــدات: اللغااااااة العربيااااااة بدمشاااااا ، 

 .32 -23ا ص5121) 15، و211 -232، و413 -414ا ص5121)

، الســـيوطي، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ورفاقـــه، المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة -
 .5111القاهرة، 

المصــطلحات العلميــة فــي اللغــة العربيــة فــي القــديم والحــدي ، مصــطفى الشــهابي،  -
 .5111الطبعة الثانية، دمشق، 

معجم األلفاظ العامية في اللهجة اللبنانية، أنـيو فريحـة، الطبعـة الثانيـة، بيـروت،  -
5123. 

الفارســــية المعربــــة، الســــيد أدي شــــير، الطبعــــة الثانيــــة، بيــــروت، معجــــم األلفــــاظ  -
5110. 

معجـــم األلفـــاظ والتراكيـــب المولـــدة فـــي شـــفاء الغليـــل، قصـــي الحســـين، طـــرابلو،  -
5112. 

معجـــم تيمـــور الكبيـــر فـــي األلفـــاظ العاميـــة، الجـــزء األول، تحقيـــق حســـين نصـــار،  -
 .5125 ،القاهرة
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عجـــم، الجـــواليقي، تحقيـــق أحمـــد الم عـــرب مـــن الكـــالم األعجمـــي علـــى حـــروف الم -
 .5142محمد شاكر، 

المفصل في األلفاظ الفارسية المعربة في الشعر الجاهلي والقـر ن الكـريم والحـدي   -
 .5121النبوي والشعر األموي، صالح الدين المنجد، بيروت، 

 .5110من تراثنا اللغوي القديم: ما ي سمى في العربية بالدخيل، طه باقر، بغداد،  -

، بيــروت، 5111فيمــا وقــع فــي القــر ن مــن المعــرب، الســيوطي، القــاهرة، المهــذب  -
5111. 

 .5125نصوص في فقه اللغة العربية، السيد يعقوب بكر، بيروت،  -

 
 


