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 تأثيل الدخيل من ألفاظ الثياب وما يتعلق بها في

 معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون

 

 ملمى إبراهيم غان                                                    
 بد. ماهر عيسى حبي                                                   

 سوريا -جامعة تشرين                                                   
 

 الملخَّص
لثيلاب يقوم هذا البحث بإجراء دراسٍة تأثيليَّة للكلمات الدخيلة الواردة في حقل  ا

وما يتعلَّق بها في معجم ألفلا  الحالارة ومللالحات الفنلونص الللادر علن مجمل  
األللو   اللغة العربيلة فلي القلاهرة علام ثملانين وتسلعمفة وألل ص وذلل  للو لو  عللى

 اللغويللة التللي تعللود إليهللا كلل  كلمللة مللن هللذد الكلمللات  وتحديللد التغي للرات التللي اللرأت
 عليها في المستويات اللوتية والداللية.

جلللراءات تأثيللل  اللللدخي   ثلللم دراسلللة الكلملللات  ن البحلللث ملللنة المقدرملللة  وال ويتكلللوَّ
كلملللة هلللية الدخيللللة اللللواردة فلللي حقللل  الثيلللاب وملللا يتعلَّلللق بهلللاص وعلللددها سلللتَّ عشلللرة 

َملَلة  السرلْرَوا   ْوَرب  الَحرْ    الجَ اإِلْبِزْيم  الَباُرْوَكة  الَبْنَاُلْون  الِبْيَجاَمة  التَّبَّان  التررل  
للللْنَد   الَفاِنيلللللة  الُقْفَاللللان  القلنسللللوة  الُمْوَالللل للللب  اللَّ لختللللام اة. وفللللي الشَّللللا   الشرْبشر

 البحث.ُواعت النتافج التي أجملت ما تولَّ  إليه 

 لي(.)التأثي   الدخي   المعرَّب  التاو ر اللوتي  التاو ر الدال :كلمات داللية
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Etymologizing Loanwords of Clothes' Words And The 
Related Materials in The Dictionary of The Civilization 
Words & Art Terminology 

ABSTRACT 

This research carries out an Etymological Study for 
Loanwords contained in the field of clothes and the related 
materials in the dictionary of civilization words and art 
terminology, issued by the Arabic Language Academy in 
Cairo, in nineteen eighty, in order to identify linguistic origins 
belonging to each of these words, and to identify changes in 
phonetic and semantic levels.  

The research consists of: introduction, procedure of 
etymological loanwords, then the study loanwords contained 
in the clothes' field & related materials. They are sixteen in 
number: Ibzeem, Barouka, Pantaloun, Pajama, Tabban, 
Turlock, Jaorab, Alharmala, Sirwal, Shal, Shisphip, Sandal, 
Fanella, Caftan, Kolinsowah, and Moda. 

Finally, there is a conclusion to sum up the results of this 
research. 

Key Words: Etymology, Loanwords, Arabized Words, 
Phonetic Development, Semantic Development.  
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 المقدمة:

للة لتوثيللق حاللارة  تمثرللُ  الثريللاُب المسللتعملُة فللي مناقللة معيَّنللة مللادةل غنيللة ومهمَّ
الشَّلللعب فلللي تلللل  المناقلللةص ألنهلللا انعكلللايد للعلللادات والتقاليلللد واألعلللرا  والمعتقلللدات 
المتوارثة من جيٍ  إلى جيل  فلي المجتمل . كملا أن أنلواال المأبلي وأشلكالها وألوانهلا 

رتدافها  وملادرها سواء كانت محلرّيلةل أم أجنبيلة ُتعلد  مرشرلرلا عللى المختلفة  وارق ا
الحاللللة اال تللللادية والثَّقافّيلللة للشلللعب فلللي المجتمللل   كملللا تتلللأثَّر تلللأث رلا كبيلللرلا بلللالتاو ر 

أهّميَّلةد كبيلرةد االجتماعي والحااري الذي يحلدث عبلر العللور. ورلدراسلة المأبلي 
لقلللي الالللوء عللللى الحيلللاة االجتماعيلللة واال تللللادية ملللن الناحيلللة المعجميلللةص فهلللي ت

للشعوب.... كما تكش  عن ذوق الشعوب وفنرها الجمي  بما تافيه على المأبلي 
1)من نقوٍش وزخار ص ألن المأبي  اهرةد تقوم على ُعنُلَري اإلبداال والتقليد.ر )  

تها  و لللد تبلللدَّلت أسلللماء بعلللب الثيلللاب بسلللبب تالللو ر دالالتهلللا أو تغي لللر أللللوا
وَبا  استعما  أنوااٍل أخرى من الثياب م  ملرور اللزمن لتراجل  اسلتخدامها  وحللو  
محلها ثياب متفقلة مل  العللر الجديلد أكثلر منهلا  كملا  هلرت أسلماءد جديلدةد لثيلاٍب 
حديثللللة لللللم تكللللن معروفللللةل مللللن  بلللل ص بسللللبب تاللللو ر وسللللاف  االتلللللا  بللللين الشللللعوب  

 ي جع  الشعوب تتأثَّر وترثرر ببعاها.األخرى /القريبة والبعيدة/  األمر الذ

وكما كان للعلرب تلأثيرد فلي األ لوام التلي ارتبالوا معهلا بلروابا دينيَّلة وسياسليَّة 
لللا بتلللل  األ لللوام ونقللللوا علللنهم كثيلللرلا ملللن  واجتماعيلللة وا تللللاديةص فقلللد تلللأثَّروا هلللم أيال

مللور عللاداتهم  ومنتجللات حاللارتهم  مللن مأكللٍ  وملللبٍي ولللناعٍة وغيللر ذللل  مللن األ

                                                 

 المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعااجم والصواوص  إبلراهيم عبدالجواد( د. رجب 1)
م  2002  القللاهرة  1  دار اآلفللاق العربيللة  ا/مااا الجايل ااة الاار العواار الاااد   الموثقااة

 .5ص
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التلللي تمثرللل  جوانلللب الحالللارة الماديلللة للشلللعب. وفلللي هلللذا يقلللو  دوزية رفلللي العهلللود 
اإلسللأمية األولللى يللوم كللان النللاي جملليعهم علللى وجلله التقريللب بللداة  وكانللت المللدن 

  فقلد كانلت الشلمأت البسلياة الشأن كاد فلن الخياالة يكلون مجهلوالل لغيرةل افيلة 
يلة المشلتملين بهلا ملن للبارة القلر وَحَملاَرة المنسوجة  اعة واحلدة كافيلةل لالمان و ا

القَلْي . ولليي بوسلعنا أن نتللوَّر اسلتااعة خياالة األلبسلة وفلق الراز أنيلق  وكلان 
الحاف  وحدد يقوم بهذد المهمة. ولكن العرب باستيأفهم الخاا  عللى شلاٍر كبيلر 

لللةٍ  مللل   ملللن اسللليا وملللن أفريقيلللا وملللن أوروبلللا وجلللدوا أنفسلللهم ملللرتباين بعأ لللاٍت خالَّ
شللعوب تللل  المنللااق....  فللي حللين أن هللذد الشللعوب كانللت تفللوق العللرب الفللاتحين 
مدنيَّللةل وحاللارةل  فلللم يكللن بللد للعللرب مللن هجللر حيللاتهم البدويللة شلليفلا فشلليفلا والشللروال 
باالستقرار الدافم في المدنص فأدركوا يوم ذا  أن في مقلدورهم عمل  ثيلاب أشلد أنا لةل 

بهللللللا  فاسللللللتعاروا اللللللرزلا كثيللللللرةل مللللللن اللللللروز  مللللللن الشللللللمأت التللللللي كللللللانوا يلتفللللللون
الشعوب...... وكان النتعاش الحاارة وازدهارها وتقد م التجارة وانتشارها أن أنشفت 
ملللان د مللن كلل ر نللواٍل كانللت تنسللج فيهللا األ مشللة الحريريللة الفللاخرة وارافلل  الللديبا  

1)التي ال سبي  إلى حلرها.ر )  

خرى إلى كثرة الكلمات الدخيلة على و د أدت عملية االحتكا  بالحاارات األ
اللغللة العربيللة فللي مختللل  المجللاالت  وكللان للت ّجللار مسللاهمةد كبيللرةد فللي رفللد العربيللة 
بكثيٍر من الكلمات الدالَّة على السل  والبااف . ران ر إلى الكلملات األعجميلة التلي 

رة تجلللد مع مهلللا دخللل  عليهلللا بواسللل اة تنهلللا  عللللى لغتنلللا فلللي هلللذد األعللللر المتلللأخر
التّجار الذين يعاملون األجانب  والمستباعين الذين يجلبون سلعهم وبالافعهم ملن 
البأد األجنبيةص المستبا  الذي يجلب لنا الثلوب أو الملاعون أو األداة أو اآلللة أو 

                                                 

مجلااة ر  ترجمللةة د. أكللرم فاالل   المعجاام الملوااس بءسااماء المالبااس بصااد العاار ( رينهللارت دوزي  ر1)
 . 28 –27  ص3  ال/8مج/، م1971مكتب تنسيق التعريب  الرباا  اللساا العربي، 
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أية مادٍة كانت هو نفسه الذي يجلب لنا اسمها معهاص فترى أيلدينا تتنلاو  المسلميات 
الّداّلة عليها  وبلدهي أن ذلل  المستبال  للم يكلن ملن حمللة  وألسنتنا تتناو  األسماء

نما هو في غالب األملر علاميي يحفل  اسلم  اللغة العربية وال من حّفا ها أو نّقادها وال
البااعة كما يسمعه من القومسيونجية )الوسااء( في جلب البااف  ملن معاملهلا  

لللليغة التللي ناللق بهللا ألو  أو ملن معامليلله األجانللب  ثللم ينقللله إلينللا ويشلي  بيننللا با
1)مللرة.ر ونتيجللةل لللذل  فقللد جللاء كثيللرد مللن الكلمللات الدالَّللة علللى الثيللاب ذات ألللوٍ   (

يللة شللاعت  غيللر عربيللةص أي دخيلللة مللن لغللات أخللرى جللرى تعريللب بعاللها  أو عامر
 .على ألسنة العامَّة في مناقٍة معيَّنة

لعللللربص وبيَّنللللوا و هللللرت دراسللللاتد عديللللدةد رلللللد فيهللللا البللللاحثون الثيللللاب عنللللد ا
أنواعهللا ولللفاتها وألوانهللا وزمللان اسللتعمالها واخللتأ  أشللكالها بللين مناقللٍة وأخللرىص 

يللاب فللي معللاجمهمص كمللا فعلل  الثعللالبي للث أفللرد بعللب اللغللويين القللدامى فلللوالل  و للد
2)فقلله اللغللةهللل( فللي 429)ت.  3)المخلللصهللل( فللي 458  وابللن سلليدد )ت. ( وابلللن  (

4)يلللة الملللتحف كفاهلللل( فلللي 470األجلللدابي )ت.  ....  إالللافة إللللى ملللا أوردتللله كتلللب (
التاريخ والرحأت واألدب. وفي العلر الحديث  هرت بعب الدراسات المهمَّة في 

                                                 

اب  بمابعلة الهلأ   الفجاللة مللر    االشلقاق واللعر  المغربي  ( عبدالقادر بن ملافى 1)
 .46 –45صم  1908

فقااا الل ااة وساار هللل(  429( عبللدالمل  بللن محمللد بللن إسللماعي  أبللو منلللور الثعللالبي  )ت. 2)
م  البللللاب التاسلللل  2002  تحقيللللقة عبلللدالرزاق المهللللدي  دار إحيللللاء التللللراث العربللللي  العرب ااااة
 .208ص -الفل  الراب  -والعشرون

خليللل   ةتحقيلللق   5  المخواااصهلللل(  458( أبللو الحسلللن عللللي بللن إسلللماعي  بلللن سلليدد )ت. 3)
 .4/167 م 1996  بيروت  دار إحياء التراث العربي  م جفا يإبراه

أبللللللللو إسللللللللحاق الارابلسللللللللي               األجللللللللدابي بللللللللن أحمللللللللد بللللللللن عبللللللللدا  سللللللللماعي  ( إبللللللللراهيم بللللللللن إ4)
ي السلاف  علل ةتحقيلق  صها ة المالللظ فاي الل اة العرب اةكلا ة الملالظ و هل(  470)ت. نحو 

 .225ص يبيا ل -ارابلي  دار ا رأ للاباعة والنشر والترجمة  حسين
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هلللذا المجلللا ص منهلللا البحلللث اللللذي نشلللرد اللللدكتور أحملللد السلللعيد سلللليمان فلللي الجلللزء 
مللللايو  –القللللاهرة        الخللللامي واألربعللللين مللللن مجلللللة مجملللل  اللغللللة العربيللللة فللللي 

تألللي  بعللب الللدخي  مللن أسللماء المأبللي واألاعمللة فللي كتللاب بعنللوانة  -0198
المأبلللللي العربيلللللة فلللللي الشلللللعر . ودراسلللللة د. يحيلللللى الجبلللللوري فلللللي كتابللللله الجبرتلللللي
1)الجلللاهلي 2)معجللللم المأبللللي فللللي لسللللان العللللرب  ودراسللللة د. أحمللللد مالللللوب فللللي ( ص (

  ود. بالمعجلللم المفلللل  بأسلللماء المأبلللي عنلللد العلللر ودراسلللة المستشلللرق دوزي فلللي 
المعجلللم العربللي ألسلللماء المأبلللي فللي الللوء المعلللاجم رجللب عبلللدالجواد إبللراهيم فلللي 

 ص وهي من مراج  هذا البحث.والنلوص الموثقة

و د أورد معجم ألفا  الحاارة وملالحات الفنون اللادر عن مجمل  اللغلة 
ص هلللاأللفللا  الثيللاب ومللا يتعلَّللق ب هرة عللام ثمللانين وتسللعمفة وأللل  حقللأل العربيللة بالقللا

بلة  وذكلر اللغلة  تامَّن ألفا لا غير عربية  أشار في بعب الحاالت إلى كونهلا معرَّ
ى التي تعود إليها تل  األلفا ص لكنه أهم  ذل  في حاالٍت أخرى  وأسقا اإلشلارة إلل

اللغة األل  في حاالٍت ثالثةص للذا سيسلعى هلذا البحلث إللى تأثيل  الكلملات الدخيللة 
  َالُلللْونلتلللي بلغلللت سلللتَّ عشلللرة كلملللةة ِإْبلللِزْيم  َباُرْوَكلللة  َبنْ اللللواردة فلللي ذلللل  الحقللل   وا

للللْرَوا   الشَّلللا   للللب ِبْيَجاَملللة  َتبَّللللان  ِترل لللل   الَجلللْوَرب  الَحْرَملَللللة  السر للللْنَد    الشرْبشر  اللَّ
 الَفاِنيلة  الُقْفَاان  القلنسوة  الُمْوَاة.

                                                 

  بيللروت  دار الغللرب اإلسللأمي  المالبااس العرب ااة فااي الشااعر الجااايلي( د. يحيلى الجبللوري  1)
 .م1989

  بيللللروت  ان ناشللللرونمكتبللللة لبنلللل ،معجاااام المالبااااس فااااي لساااااا العاااار د. أحمللللد مالللللوب   (2)
 م.1995



23 
 

 يدف البا  وأيم لا:

ء عللللى حقلللٍ  بلللال  األهميَّلللة ملللن حيلللث يهلللد  هلللذا البحلللث إللللى تسلللليا الالللو 
لى عارتبااه بالمستوى الحااري لألفراد في مناقة معيَّنةص هو حق  الكلمات الّداّلة 
ارة الثياب وما يتعلَّق بهاص من خأ  تأثي  الدخي  منها الوارد في معجم ألفا  الحا

 وجودها مجم وملالحات الفنونص وهي كلماتد َفَرَاها االستعما  الشَّعبي  وأ رَّ ب
للا إلللى إبللراز مسللتوى تللأث   ر اللغللة العربيللة فللي القللاهرة  وأدخلهللا معاجملله. ويهللد  أيال

العللرب بالشللعوب التللي خالاوهللا فللي هللذا المجللا  الللداللي مللن خللأ  اسللتعما  ألفللا  
الثريللللاب لللللدى تللللل  الشللللعوب فللللي العربيللللة. كمللللا يهللللد  إلللللى بيللللان األلللللو  اللغويللللة 

اب  وتحديلد زملن دخولهلا إللى العربيلة ملا أمكلن ذلل . للكلمات الدخيلة في حقل  الثيل
ثلللم دراسلللتها فلللي مسلللتوياتها اللغويلللة للو لللو  عللللى ملللا الللرأ عليهلللا ملللن تغي لللرات فلللي 
ا مالجوانب اللوتية والداللية  وبيان مدى موافقتها للن ام اللوتي العربي  وتحديد 

رأت الالدالليلة التلي  ُعررب من هلذد الكلملات وكيفيلة تعريبله  وتحديلد أنلواال التغي لرات
ذا عليهللا وأشللكا  هللذد التغي للرات  وبيللان اللغللات التللي أثَّللرت فللي اللغللة العربيللة فللي هلل

 الحق .

 مصهج البا :

يقللوم هلللذا البحلللث عللللى رللللد الكلملللات الدخيللللة اللللواردة فلللي حقللل  الثيلللاب وملللا 
ةل يَّليتعلَّق بها في معجم ألفا  الحاارة ومللالحات الفنلونص ثلم دراسلتها دراسلةل تأثيل

 شلارت إلللىاسلتنادلا إللى المعللاجم التَّأثيليَّلة األجنبيلة والبحللوث والمعلاجم العربيلة التللي أ
أللللو  بعلللب هلللذد الكلملللات. وسللليعتمد البحلللث الملللنهج التلللاريخي اللللذي يسلللاعد فلللي 

 تأثي  الكلمات الدخيلة  ودراسة تغي ر استعمالها عبر العلور. 
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 إجراءات لءث س الدخ س:

ملللن البحلللث الملللدخ  التن يلللري اللللذي يشلللر  األدوات التلللي  يمثرللل  هلللذا الجانلللب
ب يستعملها البحث في الولو  إلى النتلافجص ويتالمَّن تحديلد مفهلوم التأثيل  والمعلرَّ 

 واللللدخي   كملللا يبللليرن الملللنهج اللللذي تقلللوم عليللله الدراسلللة الللللوتية والدالليلللة للكلملللات
 لداللية التن يرية.الدخيلةص وذل  استنادلا إلى البحوث والدراسات اللوتية وا

 : في ملهوم اللءث س والمعرَّ  والدخ س: أوالا 

جلللاء فلللي لسلللان العلللربة رَأْثلَلللُة ُكللل ر َشلللْيٍءة َأللللله. والتَّْأِثيلللل ة  ةاللَّءث اااس -1  
1)التْأللللي .ر والتّأثيللل  هنلللاة رهلللو عللللم أللللو  األلفلللا ... فهلللو عللللى هلللذا اللللاأ د  (

2).ر(etymologieمقابلل  لكلمللة ) بمعنللى  )etymology (لملللال يسللتعم  اور (
دراسلللللة أللللللو  الكلملللللات وتلللللاريخ أشلللللكالها ومعانيهلللللا. وهلللللو فلللللرال ملللللن عللللللم اللغلللللة 

3)التاريخي.ر روينحلر في أخذ ألفا  القاموي كلمة كلمة  وتزويلد كل  واحلدة منهلا  (
بما يشبه أن يكون باا ةل شخلية ُيذكر فيها من أيلن جلاءت ومتلى وكيل  لليغت 

ا  فهللو إذن علللمد تللاريخّي يحللدرد للليغة كلل ر كلمللة فللي أ للدم والتقل بللات التللي مللرت بهلل

                                                 

دار    15  لسااا العار هلل(  711( محمد بن مكلرم بلن عللي جملا  اللدين بلن من لور )ت. 1)
 .11/9 هل  مادة أث  1418  بيروت  3لادر  ا/

م  1960  بيللروت  1  دار العلللم للمأيللين  ا/دراسااات فااي فقااا الل ااةد. للبحي اللللال   ( 2)
 .348ص

(3) David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th Edition, 
Blackwell Publishing Ltd, USA UK & Australia, 2008, p.175. 
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علللٍر تسللم  المعلومللات التاريخيللة بالولللو  إليلله ويللدري الاريللق الللذي مللرت بلله 
1)الكلمة م  التغيرات التي ألابتها من جهة المعنى أو من جهة االستعما .ر )  

أللفلللا  فلللي تعريللل  القلللدماءة رهلللو ملللا اسلللتعملته العلللرُب ملللن ا الُمَعااارَّ : -2  
الموالللوعة لمعللللاٍن فللللي غيلللر لغتهللللا.  للللا  الجللللوهري فلللي اللللللحا ة تعريللللب االسللللم 
بتللللله العلللللرُب وأعربتللللله  ة أن تتفلللللوَّد بللللله العلللللرُب عللللللى ِمنهاجهلللللا  تقلللللو ة َعرَّ األعجملللللير

لللا.ر 2)أيال ُتسلللتعم  الكلملللة الدخيللللة عللللى منهلللا  وللللم يشلللترا بعلللب المحلللدثين أن  (
ا فيه أن التعريب عندهمة رهو نق  اللف  االعربص ف ألعجمي إلى العربية  وليي الزمل

تتفوَّد به العرب على منهاجها كما  ا  الجوهريص فما يمكن حمله على ن يرد حمللود 
3)عليه وربما لم يحملود على ن يرد ب  تكلموا به كما تلق لود.ر فله الجزافلري بأنلهة  ( ويعرر

تغييلر أم ال  غيلر أنله  الكلمة التي ُنقللت ملن العجميلة إللى العربيلة  سلواء و ل  فيهلار
ال يتللأتى التعريللب غالبلللا إال إذا حللدث تغييللر مللا فللي الكلمللة..... وأنللواال التغييللر ال 
تكاد تزيد على أربعةة األو  إبدا  حر  بحر   الثاني إبدا  حركة بحركلة  الثاللث 

4)زيللادة شلليء  الرابلل  نقللص شلليء.ر ريكللادون يجمعللون علللى أن ُيالَللق والمحللدثون  (
ا أو تدخ  اليوم أو غلدلاص عللى أن المعرَّب عل ى ك ر كلمة أجنبية دخلت العربية  ديمل

                                                 

محمللد القلللاص  مكتبللة األنجلللو  –  ترجمللةة عبدالحميللد الللدواخلي الل ااة( جوزيلل  فنللدريي  1)
 .225صم  1950الملرية  القاهرة  

  المزير في بلاوم الل اة وأصوابهااهلل(  911واي )ت. العأمة عبدالرحمن جأ  الدين السي (2)
سلماعي  بلن  .268تحقيقة محمد أحمد جاد المولى  دار إحياء الكتب العربية  القاهرة  ص وال

  تحقيللللقة أحمللللد لااااال الل ااااة وواااااا  العرب ااااةهللللل(  اللللللحا ة 393حمللللاد الجللللوهري )ت. 
 .1/179دة عرب    ما1987  القاهرة  4عبدالغفور عاار  دار العلم للمأيين  ا/

اللعر اا  فااي القااد م والاااد   ماال معاااجم لةللاااظ المعربااة، دار د. محمللد حسللن عبللدالعزيز   (3)
 .47ص  القاهرة  اللكر العربي

 .4ص بعة السلفية بملر الما  اللقر   ألووس اللعر  الشيخ ااهر الجزافري   (4)
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تكللون خااللعة لمقللاييي العربيللة وأبنيتهللا وحروفهللا. ويللدخ  فللي هللذا  سللمد كبيللر ممللا 
عرَّبه القدماء أو المعالرون  ويسمى هذا النوال معّربلا ألن الرو  العربية سلرت فيله 

يتالل  أن المحللدثين فسَّللروا عبللارة منهللا  وألللب  جللزءلا مللن البنللاء العربللي. وهكللذا 
العلللرب فلللي التفلللو د بالكلملللة األعجميلللة عللللى أنللله الخالللوال لمقلللاييي العربيلللة وأبنيتهلللا 
وحروفهللا..... وهللذد المقللاييي واألبنيللة والحللرو  مللا هللي إال مجموعللة الخلللافص 
الللللوتية والللللرفية للكلملللة العربيلللة  والتلللي أالقنلللا عليهلللا الن لللام الللللوتي العربلللي  

 عنالر هذا الن ام اللوتي العربي هي تحديدلا ما يليةو 

 لعربية.االحرو  واأللوات  -1

 نية اللوتية للكلمة العربية. الب -2

 يقاال اللرفي للكلمة العربية. اإل -3

وهذد العناللر مسلتقرأة ملن أ لوا  اللغلويين القلدامى والمحلدثين  وملن منهجيلة 
ن تابيلللق هلللذا الن لللام الللللوتي تعريلللب األلفلللا  للللدى القلللدماء ومع لللم المحلللدثي ن. وال
 العربي على االسم المعرَّب يعني ما يلية  

لللو االسللم المعللرَّب مللن أي حللر  أو لللوت غيللر عربلليص كحللر ة    خ -1
 پ  أو ژ.أو ڤ  أو 

يللة اللللوتية للكلمللة العربيللة كمللا أ رَّهللا اللغويللون  وهللية أال يزيللد التللزام البن -2
ية أحر   وجوب افتأ  هذد األحر   وجوب عدد أحر  االسم المعرَّب على ثمان

افللللتأ  حركللللات هللللذد األحللللر   وجللللوب خلورهللللا مللللن التقللللاء السللللاكنين  منلللل  بللللدفها 
 بساكن.
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اشللتراا اإليقللاال اللللرفي لأسللم المعللرَّب وتجللاوز اشللتراا ماابقتلله الللوزن  -3
 . ومللا نعنيلله باإليقللاال اللللرفي العربللين األسللماء األجنبيللة ال تللوزن ألللأل العربللي أل

هللو تتللاب  حركللات االسللم المعللرَّب وسللكناته وحللرو  المللدر فيلله وفللق ن للافر لهللا فللي 
العربية سواء أاابقت الوزن العربي أم لم تاابقه  و د وجلدنا أن هلذا اإليقلاال يتحقلق 

1)في ك ر كلمة خاعت للمقاييي الستَّة السابقة.ر )  
ي كأِم العرِب وليسلت رك   كلمٍة ُأدِخلت ف عرَّف الدخ س بءصا:  الدَّخ س: -3  
2)منلله.ر والللدَّخي  رأعللم  مللن المعللرَّبص فُيالَللق علللى كلل ر مللا دخلل  اللغللة العربيللة مللن  (

اللغللات األعجميللة  سللواء كللان ذللل  فللي علللر االستشللهاد أم بعللدد  وسللواء خالل  
ا.ر 3)لأللوات واألبنية العربية أم لم يخا   وسواء كان اسملا نكرةل أم علمل )  

نللذ الفراهيللدي  للد واللعوا اللوابا ومعللايير ُيعللر  بواسللاتها وكللان اللغويللون م
اللف  الدخي  من األلي ص إذ رال يكفي مجرَّد اتحاد الحرو  بين الكلمتلين إحلداهما 
عربيلة واألخللرى أعجميللة للحكللم علللى األولللى أنهللا مللأخوذة مللن الثانيللة  مللن غيللر أن 

ا عبلر العللور  وتلاريخ نأخذ في االعتبار أمورلا أخرىص كاشتقاق الكلمتين وتاو رهمل
بهة للكلملة العربيلة. االتلا  بين اللغتين العربية واللغة التي منهلا هلذد الكلملة المشلا

( باللغة التاملية كلمة )ُسورفإن كلمة السور العربية تشبه إلى حدٍّ كبير  فلنأخذ مثاالل 
كلمللة السللافدة فللي جنللوبّي الهنللد  فللأ يمكللن أن تكللون الكلمللة العربيللة مللأخوذةل مللن ال

                                                 

مجلااة مجماال الل ااة ر  خووااةالمعاار  والاادخ س فااي المجااالت الملد. ممللدو  محمللد خسللارة  ر (1)
 .921–920م  ص2000  4   /75  مج/العرب ة بدمشق

محملللللللد بلللللللن محملللللللد بلللللللن عبلللللللدالرزاق الحسللللللليني أبلللللللو الفللللللليب الملقلللللللب بمرتالللللللى الزبيلللللللدي  (2)
   تحقيلق مجموعلة ملن المحققلين  40  لاال العاروس ماا جاواير القااموسهل(  1205)ت.

 .28/480دار الهداية  مادة دخ   
 .17م  ص1990للجواليقي  دار القلم  دمشق   المعر حيم  مقدمة تحقيق د.  . عبدالر  (3)
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1)التامليللة النعللدام االتلللا  بللين هللذين الشللعبين ولغتيهمللا.ر و للد أورد السلليواي فللي  (
كتابللله المزهللللر مجموعلللةل مللللن الاللللوابا لمعرفلللة الكلمللللة الدخيلللللة اسلللتقاها مللللن كتللللب 

 السابقين  يقو ة ر ا  أفمة العربيةة ُتْعر  ُعْجَمة االسم بوجودة

 ربية.لنَّْق  بأن ينُق  ذل  أحد أفمة العا -أحدها 

وزان األسماء العربية نحلو إْبَرْيَسلم فلإن مثل  هلذا اللوزن خروُجه عن أ -الثاني 
 مفقود في أبنية األسماء في اللسان العربي.

لله نلون ثلم راء نحلو نلْرجي فلإن ذلل  ال يكلون فلي كلملة أن يكون أوَّ  -الثالث 
 عربية.

وُن فلي كلملة ن يكوَن اخُرد زاي بعد دا  نحو مهندز فلإن ذلل  ال يكلأ -الراب  
 عربية.

ْولجان والجص.أ -الخامي   ن يجتم  فيه اللاد والجيم نحو اللَّ

 ن يجتم  فيه الجيم والقا  نحو المنجنيق.أ -السادي 

أن يكلللون ُخماسللليلا وُرباعيللللا عاريللللا علللن حلللرو  الذال لللة وهلللي البلللاء  -السلللاب  
دَّ أن يكلوَن فيله شليء والراء والفلاء واللأم والمليم والنلونص فإنله متلى كلان عربيللا فلأ بل

منها نحو َسَفْرَج  وُ َذْعِم  وِ ْرَاْعب وَجْحَمرش. فهذا ملا جمعله أبلو حيلان فلي شلر  
2)التسهي .ر )  

                                                 

 .18م  ص1990للجواليقي  دار القلم  دمشق   المعر د.  . عبدالرحيم  مقدمة تحقيق  (1)
 .213  صالمزير في بلوم الل ة وأصوابهاالسيواي   (2)
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 ثاص اا: الدراسة الوول َّة لةللاظ الدخ لة في معجم أللاظ الاضارة:

تقلللوم الدراسلللة الللللوتية للكلملللات الدخيللللة عللللى تحليللل  الكلملللة إللللى مقااعهلللا 
معرفتنا ألنواال النسج المستعملة لمعرفة مدى موافقتها للنسج العربيةص ألن راللوتية 

فلي اللغللة يسلله  علينللا الحكللم علللى نسللج الكلمللة العربيللة  ونسللج مللا للليي بعربللي مللن 
الكلملللات. واسلللتخراجها ملللن كلملللات اللغلللة أملللرد لللليي بالعسلللير والملللرء حلللين يعرفهلللا 

1)يسللللتاي  الحكللللم بمجللللرَّد الن للللر.ر ت تختللللل  بأشللللكا  المقللللاا  التللللي راللغللللاإذ إن  (
تسلللتخدمها  سلللواء فلللي النملللاذ  أو فلللي نلللوال السلللواكن التلللي تسلللم  بهلللا عللللى جلللانَبي 
اللوت المقاعيص وربما كان أشهر نموذ  للمقا  هو نملوذ  ي ال  سلاكن علَّلة  
باإلاافة إلى أنه هو النموذ  الوحيد الموجود في بعب اللغات مث  اليابانية وعدد 

ريكيللللة واألفريقيلللة...... أمللللا المقللللاا  الموجلللودة فللللي اللغللللة العربيللللة ملللن اللغللللات األم
الفلحى فهي في الحقيقة ثأثة فقاة ي ال  ي ال ي  ي ال ي ي. ويمكن عن 
اريق إاالة العلَّة أن تلب  ستة إذا رمزنا للعلَّة الاويلة بالرمزين هكلذاة ي ال ال  

يي منهلللللللا ي ال ال ي  ي ال ال ي ي...... و لللللللد اكتفلللللللى اللللللللدكتور إبلللللللراهيم أنللللللل
لللا  بالخمسلللة األوللللى وأهمللل  السلللادي  كملللا فعللل  اللللدكتور تملللام حسلللان ولكنللله زاد نوعل
جديلللدلا هلللو ال ي ومثَّللل  لللله بلللأداة التعريللل . وال يلللل  هلللذا إال عللللى إسلللقاا هملللزة 

2)الول .ر )  
 ثالثاا: الدراسة الدالل ة لةللاظ:

معجلللم ألفلللا  تقللوم الدراسلللة الدالليلللة للكلملللات الدخيللللة الدالَّللة عللللى الثيلللاب فلللي 
الحاارة عللى رللد التغي لرات الدالليلة التلي الرأت عللى هلذد الكلملاتص ألن رتالو ر 

                                                 

 .96  مابعة نهاة ملر  صاألووات الل و ةد. إبراهيم أنيي   (1)
م       1997  علللللللالم الكتلللللللب  القلللللللاهرة  دراساااااااة الواااااااوت الل اااااااو د. أحملللللللد مختلللللللار عملللللللر   (2)

 وما بعدها. 87  صاألووات الل و ة  وُين ر د. أنيي  301-299ص
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الداللللة ال يقتلللر علللى األلفللا  األللللية فللي لغللة مللن اللغللات بلل   للد ُيجاوزهللا إلللى 
1)األلفا  المستعارة من لغة أخرى.ر ترج  التغيرات المختلفة التي تليب الكلمات و  (

ثللة أنللواالة رالتاللييق واالتسللاال واالنتقللا . فهنللا  تاللييق مللن حيللث المعنللى إلللى ثأ
عند الخرو  من معنى عام إلى معنى خاصص وهنا  اتساال في الحالة العكسية أي 
عند الخرو  من معنى خاص إلى معنى عامص وهنا  انتقا  عندما يتعاد  المعنيان 

  الكلمة ملن أو إذا كانا ال يختلفان من جهة العموم والخلوص كما في حالة انتقا
المحلل  إلللى الحللا  أو مللن السللبب إلللى المسللبب أو مللن العأمللة الدالللة إلللى الشلليء 
ن االتسلللاال والتالللييق ينشللل ن ملللن االنتقلللا  فلللي  الملللدلو  عليللله إللللخ  أو العكلللي. وال

2)أغلب األحيان.ر وستقوم الدراسة ببيلان نلوال التغي لر الحالل  لكل  كلملة ملن حيلث  (
  سللللواء حللللدث ذللللل   بلللل  دخولهللللا العربيللللة أم بعللللد التوسللللي  أو التاللللييق أو االنتقللللا

 دخولها.

الدراسة اللءث ل ة للكلمات الدخ لة في اقس الث ا  وما  لعلَّق بهاا فاي معجام 
 أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا:

تشللم  هللذد الدراسللة سللتَّ عشللرة كلمللة دخيلللة وردت فللي معجللم ألفللا  الحاللارة 
 ق بهلاص وهلذد الكلملات هلية ِإْبلِزْيم وملالحات الفنون امن حق  الثيلاب وملا يتعلَّل

للللَباُرْوَكللللة  َبْنَالُللللْون  ِبْيَجاَمللللة  َتبَّللللان  ِترل للللل   الَجللللْوَرب  الَحْرَملَلللل ا   ْرَوا   الشَّلللللة  السر
ْنَد   الَفاِنيلة  الُقْفَاان  القلنسوة  الُمْوَاة.  الشرْبشرب  اللَّ

 
                                                 

  م 1972   القللللاهرة 3  مكتبللللة األنجلللللو الملللللرية  ا/داللااااة األللاااااظد. إبللللراهيم أنلللليي   (1)
 .124–123ص

 .255  صالل ةفندريي   (2)
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 ِإْبِزْ م -1

أداة تُتخللذ فللي الحللزام لشللدرد ورباللله   جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رإبلللزيمة
1)وهي معرَّبة من  ديم والمنقو  أنها فارسية.ر ) 

يقللو  أدي شلليرة ر لللتة إن للليغة هللذا االسللم تللد   علللى كونلله أعجميلللاص فهللو 
( وهلو المهملاز  أو علن الفارسلي ابلزن وهلو إنلاء معّربد إّملا علن اليونلاني )

عللللى  لللدر  املللة اإلنسلللان أو ملللن حديلللد أو ملللن نحلللاي مللللنوال عللللى شلللك  تلللابوت 
أ لللر منهللا عليلله غاللاء مثقللوب يالل  فيلله األابَّللاء المللريب ويخرجللون رأسلله مللن 
الثقللب فيداوونلله بلللبر المابوخللات أو المللاء المغلللي باألدويللة الحللارَّة. وُيالَللق ابللزن 

للا علللى الحللوب اللللغير.ر 2)بالفارسللية أيال ويقللو  العنيسللية رإبللزيمة فارسلليص وهللو  (
3)ي جوفهلللا لسلللان ُتعلَّلللق بالللر  الحلللزام.رفتحلللة مربَّعلللة فللل وفلللي المعربلللات الفارسللليةة  (

رأبزيم  وبكسر الهمزةة حديدة في َاَر  الحزام الجلدي ُيسلرُ  بهلا تقلوم مقلام العلروة  
4) فل   مهملاز.ر و لد وردت هللذد الكلملة فلي المعلاجم اللغويللة القديملة  لكلنهم اختلفللوا  (

ن الفارسلية  يقللو ة رإبلزيم السللر  ونحللودة فلي أللللهاص ففلي المعللرب للجلواليقي أنهللا ملل

                                                 

الهيفلللة العاملللة معجااام أللااااظ الاضاااارة ومواااطلاات اللصاااوا، اللغلللة العربيلللة بالقلللاهرة  مجمللل   (1)
 .5م  ص1980، لشرون المااب  األميرية  القاهرة

  المابعللة الكاثوليكيللة ل بللاء اليسللوعيين  بيللروت  األللاااظ اللارساا ة المعربااةالسلليد أدي شللير   (2)
 .7ص م 1908

  الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ماال بكاار أواالها باروفااا للساا ر األللاااظالقللي اوبيللا العنيسللي   (3)
دراساااات   ود. عبدالللللبور شلللاهين  1  ص1989 –1988دار العلللرب للبسلللتاني  القلللاهرة  

 .111  ص1986  بيروت  2مرسسة الرسالة  ا/ل و ة، 
معجااام المعرباااات اللارسااا ة مصاااب بااواك ر العوااار الجاااايلي الااار العوااار د. محمللد التللونجي   (4)

 .6م  ص1998  بيروت  2بة لبنان ناشرون  ا/  مكتالااضر
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فارسي معرَّب و د تكلَّمت به العرب وهو الحْلقة التي لها لسان يدخ  في الَخْرق في 
1)أسللف  الِمحَملل  ثللم تعللب  عليهللا َحْلقتهللا  والَحْلقللة جميعهللا إبللزيم.ر ويللرى ابللن فللاري  (

ْمَسللاُ  َواْلقَللْبُب. ُيقَللاُ ة َبللَزَم ة اإلِ اِحللدد اْلَبللاُء َوالللزَّاُء َواْلِملليُم َأْللل د وَ أن الكلمللة فللليحةة ر
َعلَللى الشَّللْيِءة ِإَذا  َللَبَب َعَلْيللِه ِبُمقَللدَِّم ِفيللِه. َواإِلْبللِزيُم َعَربِلليي َفِلللي د  َوُهللَو ُمْشللَتقي ِمللْن 

2)َهلللَذا.ر أملللا المعلللاجم اللغويلللة القديملللة األخلللرى فللللم تلللنّص عللللى عجمتهلللاص جلللاء فلللي  (
سللاٍن ُيللْدَخ  واإِلْبللزاُمة الَّللِذي ِفللي َرْأِي الِمْنَاقلة َوَمللا َأشللبهه َوُهللَو ُذو لِ اللسلانة رواإِلْبللزيُم 
َخُر  َواْلَجْمُ  اأَلبازيُم. َوَ اَ  اْبلُن ُشلَمْيٍ ة الَحْلقلة الَّتِلي َلهَلا ِلسلان يلدَخ  ِفيِه الَاَر  اآل

الَحْلقللة َجِميعلللا إْبللزيمد  َوُهللَو ِفللي الَخللْرق ِفللي َأسللف  الِمْحَملل  ثُللمَّ َتَعللب  َعَلْيهَللا َحْلَقتهللا  و 
الَجواِم  َتْجم  الَحواِملَ   َوِهلَي اأَلواِزُم  َلْد َأَزْملَن َعَلْيلِه. َأراد بالِمْحَمل  َحمافل  السَّلْيِ . 
ة اإِلْبلزيُم حديلدةد َتُكلوُن ِفلي الَر  ِحلَزاِم السلْر   والَبزيُمة َخْيا الِقأدة.....َ اَ  اْبُن َبرريٍّ

للا ِزْرفللين  َيْسللَر  ِبهَللا   َللاَ ة َو َللْد َتُكللوُن ِفللي َاللر  الِمْنَاقللة...... َوُيقَللاُ  لِاْبللزيِم َأيال
ا اإِلْبزيم  أَلن اإِلْبِزيم ُهَو ِإْفِعي  ِملْن بلَزم ِإذا علبَّ  َوُيقَلاُ   وُزْرفين  َوُيَقاُ  للُقْف  َأيال

ا ِإْبزين  ِبالن وِن.ر 3)َأيال ويجمل  عللى أْبلُزم وبلزافمة بزيم لابزيم وبزيملة وعند دوزية ر (
علللللروة معدنيلللللة وفلللللي معجلللللم فلللللو ة بِلللللزين وَأْبلللللِزين وجمعهلللللا أْبِزَنلللللة وُبلللللزون وَأْبلللللُزون 

                                                 

المعاار  مااا هللل(  540موهللوب بللن أحمللد بللن محمللد بللن الخاللر أبللو منلللور الجللواليقي )ت.  (1)
  تحقيللللقة د.  . عبللللدالرحيم  دار القلللللم  دمشللللق  الكااااالم األبجمااااي بلاااار اااااروف المعجاااام

جمهااارة هلللل(  321  وأبلللو بكلللر محملللد بلللن دريلللد األزدي )ت. 122م  ملللادة إبلللزيم  ص1990
  2/1193  1987   تحقيلللللقة رملللللزي البعلبكلللللي  دار العللللللم للمأيلللللين  بيلللللروت  3  الل اااااة

 .1  ص1998  بيروت  2  مكتبة لبنان ناشرون  ا/ما ط الما طوباري البستاني  
  تحقيللقة معجاام مقااا  س الل ااةهللل(  395أحمللد بللن فللاري بللن زكريللا الللرازي أبللو الحسللين )ت.  (2)

 .1/245 –م  مادة بزم1979فكر  بيروت  عبدالسأم هارون  دار ال
لللاة الفراهيلللدي  12/49  ملللادة بلللزم لسااااا العااار ابلللن من لللور   (3)   7/376 العااا ا  وُين لللر أيال

 .31/284 –واللال  1080ص –والقاموس  5/1872 –والواا 
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1)وأبازين.ر وأشار المعجم الوسيا إلى كونها معرَّبةة راإلبزيمة ُعْرَوةد معدنيَّة ِفي أحد  (
ا. ارَفيهلللا ِلَسلللان تولللل  بلللالحزام وَنْحلللود لتثبيلللت الللر  الحلللزام اآلخلللر عللللى الوسللل

2))م (ر ). 

نأحلل  أن للليغة الكلمللة ليسللت عربيللةلص ألنهللا علللى وزن إفعيلل   والغالللب فللي 
...... كملللا إكليللل  إزميللل  -إبريلللق –هلللذد اللللليغة الكلملللات غيلللر العربيلللةص مثللل  إ لللليم

 ُيأح  عدم استقرار الكلمة ملن الناحيلة اللف يلةص حيلث اسلتعملت بلالميم والنلون كملا
ا. والكلمة  ديمة الدخو  إلبيَّن ابن من ورص أي أن جذرها  ى في العربية ليي وااحل

العربيلة  و لد تكللون يونانيلة األللل  كملا  لا  أدي شللير  ودخللت العربيللة علن اريللق 
ن ملللللن مقاعلللللين للللللوتيين وافقلللللا النسلللللج الللللللوتية فلللللي العربيلللللةة         الفارسلللللية. وتتكلللللوَّ
ي ال ي  ي ال ال ي. و للللد حاف للللت الكلمللللة علللللى اريقللللة ناقهللللا وداللتهللللا فللللي 

 الستعما  العربي.ا

 باروكة -2

جلللاء فلللي معجلللم ألفلللا  الحالللارةة رالباروكلللة )الشَّلللْعر الُمسلللتعار(ة غالللاءد ملللن 
ينة  كما ُيستخدم في التمثي  وفي مناسباٍت أخرى.ر 3)الشَّْعر ُيوا  فوق الرأي للزر )  

                                                 

   تحقيللللقة د. محمللللد سللللليم 11  لكملااااة المعاااااجم العرب ااااةم(  1883رينهللللارت دوزي )ت.  (1)
 .1/328  1980الرشيد  العراق   النعيمي  دار

  القللاهرة  4   مكتبللة الشللروق الدوليللة  ا/1  المعجاام الوساا طمجملل  اللغللة العربيللة بالقللاهرة   (2)
 .2م  ص2004

 .5  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (3)
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1).رwig (periwig) :غالاءد اللاناعي للشَّلعرر :Webster فلي  لاموي ) 
واإليااليلة  perruque ملن الفرنسلية القلرن الخلامي عشلر  فلي ة perukeروكلمة 

perruca, parrucaسلبانية إلص والكلملة ذات ألل  ملبهم. ولكلن ُيعتقلد أن للكلملة ا
peluca  للللة بالأتينيللةpilus  التللي تعنللي الشَّللعر  غيللر أنلله توجللد فللي البرتغاليللة

ذات لللة بكلملة يبدو ألليًّا. و لد تكلون الكلملة (r) لهذا فإن حر    perucaكلمة
parakeet 2)التللي تعنللي ببغللاءل لللغيرلا  فللي إشللارة إلللى الللريش فللي مقدرمللة رأسلله.ر ) 

  وهي محرَّفة عن periwigفي اإلنكليزية هي الشك  المختلر لكلمة  wigروكلمة 
perwike لللت إلللى   وهللذد بالل  اسللتعمالها أتللت   perukeص وكلمللة perukeوتحوَّ

  وهلللللللي مجهوللللللللة perruccaاإليااليللللللة ملللللللن  perruqueعللللللن اريلللللللق الفرنسللللللية 
3)األللل .ر رة  ( وأتللت عللن اريللق الفرنسللية   parochusروتعللود إلللى الأتينيللة المتللأخر
بمعنلللللى   parakeet  واإلنكليزيلللللة perroquet  والفرنسلللللية paroquetالوسلللللاى 
. وربملللا دلَّلللت فلللي peruca  والبروفنسلللالية perruccaومنهلللا اإليااليلللة  ...ببغلللاء.

                                                 

 (1) A. Macpherson, Webster's Etymological Dictionary, Cassell, Petter, 
London & Galpin- And 596 Broadway, New York, 1869, p.254. 
 (2) Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of Modern English, 
Publisher: Murray- Albemarle Street- W, London, 1921, p.1075, & 
James Donald, CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the English 
Language, W. & R. Chambers, London and Edinburgh, 1872,             
pp.373– 375. 
 (3) John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, second edition, A & C Black Publishers Ltd, 
London, 2005, p.547. 
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1).رلشَّللللعر المشللللابه لللللريش الببغللللاء المنفللللوشااألللللل  علللللى  ويقللللو  رشلللليد عايللللةة  (
  معناهلا الشلعر المسلتعار  ترجمهلا (perruca)فرنسية من الأتينيلة  ةperruqueر

لللة  وترجمُتهلللا بلللالَبْرو  ة بفلللت  فسلللكون  وهلللي فلللي اللغلللة بمعنلللى الُقْنفلللذةص بعالللهم بالُجمَّ
عملللا بللين الكلمتَلللين ملللن التوافلللق  المسلللتعار بلللريش الُقْنفللذ هلللذا فالللأل  فَشللبَّهُت الشلللعر

2)اللف ي.ر . )parrucca(وفي معجم الدخي ة رباُروكلةة الشَّلعر المسلتعارة إيالالي  (
بالفرنسلللية   ((perruqueباإلنكليزيلللة  و (peruke)بالتركيَّلللة  و (peruka)ومنلللهة 

3)بلللالأم فلللي مواللل  اللللراء.ر )peluca(سلللبانية إلوبا وفلللي المعجلللم العربلللي ألسلللماء  (
بللللة  دخلللللت العربيللللة حللللديثلا  وأللللللها فللللي المأ بللللية رالباروكللللةة كلمللللة فرنسللللية معرَّ

  وتعني فلي الفرنسلية الشَّلعر المسلتعارص ولملا دخللت العربيلة (perruque)الفرنسية 
ينلة  كملا  اتسعت داللتها فلارت تعني ك َّ غااٍء من الشَّلعر يوال  فلوق اللرأي للزر

4)رُيستخدم في التمثي  وفي مناسباٍت أخرى. )  

مما سبق نأح  أن كلمة باروكة حديثة الدخو  إلى العربيةص فهي لم ترد فلي 
رة    وكلان (parochus)المعاجم اللغوية العربية القديمة. وتعود إلى الأتينية المتلأخر

                                                 

 (1) Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of 
Modern English, First Edition, Routledge, Taylor & Francis Grou, 
London and New York, 1985, (This edition published in the Taylor & 
Francis e-Library, 2006), p.2383. 

اللد عبلدا  الكرملي  دار   الباه وللححه خمعجم بط اة فاي العاامي والادخ سرشيد عاية   (2)
 .436م  ص1944الكتب العلمية  بيروت  

 .48–47  صمعجم الدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالهاد.  . عبدالرحيم   (3)
دراساااات   ود. شلللاهين  45–44  صالمعجااام العرباااي ألساااماء المالباااسد. رجلللب إبلللراهيم   (4)

 .123  صل و ة
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 (parakeet)مجللاز أثللرد كبيللرد فللي لللياغة هللذد الكلمللةص فهللي مللأخوذة مللن كلمللة لل
لللى الشَّللعر علللى رأسللهص أي مللن بللاب إاللأق الكلل  التللي تعنللي الببغللاء  فللي اإلشللارة إ

بلللةل علللن  عللللى الجلللزء. و لللد دخللللت العربيلللة حلللديثلا ملللن اللغلللات األوربيلللة  وتبلللدو معرَّ
للناللللق فللللي العربيللللة باروكللللة أكثللللر مللللن الللللليغة لمشللللابهتها  (parruca)اإليااليللللة 
ن ملن ثأثلة مقلاا  للوتية وافقلت النسلج العربيلةة ي ال ال  ي ال الفرنسية.  وتتكوَّ

بللة لللورود حللر  غيللر عربللي هللو حللر   المهمللوي   (p)ال  ي ال ي. والكلمللة معرَّ
و د استعملت فلي العربيلة بلالمعنى  .والذي استبد  بحر  )ب( المجهور في العربية

ذاتللله اللللذي دلَّلللت عليللله فلللي اللغلللات األوربيلللةص أي الشلللعر المسلللتعار  ولكلللن توسَّلللعت 
و للتَّنك للر أو للتمثيلل  أو غيللر داللتهللا لتشللم  كلل  غاللاء يوالل  علللى الللرأي للزينللة أ

 ذل  من األغراب.

 َبْصَطُلوا -3

البنالللللون هللللو أحللللد أجللللزاء البدلللللة الثأثللللة  جللللاء فللللي معجللللم ألفللللا  الحاللللارة 
البدللللة أو الحللللةة ثلللوبد للرجلللا  ُيتَخلللذ للخلللرو   ويتلللأل  فلللي ومللللالحات الفنلللونة ر

1)األغلب من ثأث  ا ة السترة واللدار والبنالون.ر )  
ة فللللي األللللل  شخللللليَّة Pantaloonة رCHAMBERSاموي جللللاء فللللي  لللل

ند ملن  ا ثوبد كانت تلبسه تل  الشخلليةص مكلوَّ َهزليَّة في كوميديا إياالية  وهو أيال
سرواٍ   لليٍر وجلوارب اويللة عللى شلك   اعلة واحلدة. ترتلدي الشخللية الفكاهيلة 

ي فللللي المسللللرحيات اإليمافيللللة. وهللللي فلللل (pantaloons)هللللذا النللللوال مللللن السللللراوي  
  اسلم (pantaleone)ملن  ((pantalone  وفلي اإليااليلة (pantalon)الفرنسية 

                                                 

 .5  صاظ الاضارة وموطلاات اللصوامعجم أللمجم  اللغة العربية   (1)
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1)كلاهن فينيسليا  كملا اسلتعم  كنيللةل ألشلخاص إيالاليين.ر الشللك   )pants(روكلملة  (
  وهللي مسللتعملة منللذ القللرن السللاب  عشللر للداللللة (pantaloons)المختلللر لكلمللة 

لللى اسلللم شخللليَّة فلللي كوميلللديا علللى الثلللوب السللفلّي للرجلللا . ويعللود ألللل  الكلملللة إ
  وهللللو رجلللل د عجللللوز أبللللله ذو Pantalone))(  تُللللدعى dell’arteإيااليللللة  ديمللللة )

سللللا ين نحيلتللللين يكسللللوهما بسللللرواٍ  الللليرق. أخللللذت اإلنكليزيللللة الكلمللللة عللللن اريللللق 
السلللللروا  الاللللليرق أو البنالللللا    واسلللللتعملتها للدالللللللة عللللللى (pantalon)الفرنسلللللية 

اسللللتعما  الكلمللللة فللللي اإلنكليزيللللة األمريكيللللة لُتالَللللق علللللى القلللللير الالللليرق. توسَّلللل  
السللروا  بشلللكٍ  عللام. كلللذل  ماللللت اإلنكليزيللة إللللى اسلللتعمالها للداللللة عللللى األثلللواب 

  وفي القرن التاس  عشر استعملت للداللة (pantalets)السفلية  ربما بسبب تأثير 
2)عللللللى السلللللروا  النسلللللافي الاويللللل  والملللللزركش.ر د. عبلللللدالرحيمة           ويقلللللو  (

َبنَاللللونة السلللروا  اإلفرنجلللي  و لللد ُعلللررب بللللورة َبنالللا   وُيجمللل  عللللى َبناايللل ة ر
باإليااليللللة   (pantaloni)   مللللن(pantalon)  فرنسللللي (pantaloons)إنكليللللزي 

وهو شخليَّة فلي الملهلاة اإليااليلةص وكلان  (pantalone) پنالونهوهو مأخوذ من 
ملللن نلللواٍل معللليَّن   وكلللان يللللبُي سلللرواالل البند يلللة   عبلللارة علللن شللليٍخ هزيلللٍ  َخلللِرٍ  ملللن

پناليونلللللله والجللللللدير بالللللللذكر أن اسللللللم هللللللذد الشخللللللليَّة مللللللأخوذد مللللللن اسللللللم القللللللدريي 
)pantaleone(  3)وهو القدريي المحبب عند أهل  البند يلة.ر وفلي محليا المحلياة  (

                                                 

 (1) James Donald, CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the 
English Language, p.361, & A. Macpherson, Webster's Etymological 
Dictionary, p.151. 

(2)  John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, p.366. 

  واوبيللللا 68ص –معجاااام الاااادخ س فااااي الل ااااة العرب ااااة الاد ثااااة ولهجالهاااااد. عبللللدالرحيم   (3)
  دراسااات ل و ااة  ود. شللاهين  13  صللساا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااةالعنيسلي  

 .80  صالمعجم العربي ألسماء المالبس  ود. رجب إبراهيم  133ص
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1).ررالَبْنالللللاُلون ملللللن المأبلللللي اإلفرنجيلللللة بمنزللللللة السلللللراوي  ملللللن المأبلللللي العربيلللللة ) 
ورالبنالونة كلمة إياالية دخلت العربية حديثلا... وأكثلر العاملة تقلو  فيله مناللون  
وُيالقلللون المناللللون عللللى سلللروا  أي لبلللاي يكلللون لللله سلللا ان  ُيرادفللله فلللي العربيلللة 

2)السروا  األْنَدَراَوْرت.ر ) 
بللللللللة عللللللللن اإليااليللللللللة  فالكلمللللللللة حديثللللللللة الللللللللدخو  إلللللللللى العربيللللللللة  وهللللللللي معرَّ

(Pantalone)مشللللللابهتها الناللللللق العربللللللي بنالللللللون  وكللللللان للمجللللللاز أثللللللرد فللللللي   ل
اسللتعمالهاص حيللث اسللُتعملت نسللبةل إلللى شخلللية هزليللة فللي كوميللديا إيااليللة كانللت 

يرَقة الاويلة  ثم توسَّعت داللتها فألبحت ُتالَ  ق على ترتدي نوعلا من السراوي  الاَّ
هللا داللللة الكلمللة  بلل  دخولكلل ر أنللواال السللراوي  وأشللكالها  و للد حللدث هللذا التوس لل  فللي 

ن الكلمللللة مللللن ثأثللللة مقللللاا  لللللوتية موافقللللة للنسللللج اللللللوتية  إلللللى العربيللللة. وتتكللللوَّ
بللة لللورود حللر  غيللر عربللي  العربيللةة ي ال ي  ي ال  ي ال ال ي. والكلمللة معرَّ

المهملللوي  (t)ب(  كملللا أبلللد  للللوت )اللللذي اسلللتُبد  بحلللر   (p) فيهلللا هلللو حلللر 
م  . المر ق بلوت )ا( المجهور المفخَّ

 ب جامة -4
بللة(ة ثللوبد للنَّللوم ذو ِ اعتَللينة  جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رالبيجامللة )معرَّ

3)ُسْترة وَبنالون.ر ) 
4)تعللود الكلمللة إلللى اللغللة الفارسلليةة رپاجامللهة سللروا .ر و للد أشللارت إلللى هللذا  (

ة فلللي األرديللللة pyjamas, pajamas)األلللل  المعلللاجم التأثيليللللة اإلنكليزيلللةة ر)

                                                 

 .56م  ص1998  2تبة لبنان ناشرون  ا/  مكما ط الما طباري البستاني   (1)
 .80  صالمعجم العربي ألسماء المالبسد. رجب إبراهيم   (2)
 .5  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (3)
 .63  صالمعجم اللارسي العربي الموجزد. التونجي   (4)
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1)  أي السللروا  أو البنالللون  وُتسللتعم  كسللاءل للنللوم.ر)mahāë jāp(والفارسللية  ) 
في األل  لباي السلاقص اللذي هلو السلروا . والكلملة أتلت  (pyjama) رتعني كلمة
وتعنلي ِرجل  أو سلاق   ( (pāī  وهي منحوتة ملن الفارسلية(pāejāma)من الهندية 

رتلللدى فلللي الهنلللد وتعنلللي لبلللاي. إنهلللا تشلللير إللللى السلللروا  الفالللفاب يُ  (jāmah)و
والشلللرق األوسلللا. و لللد أخلللذ األوربيلللون المقيملللون فلللي ذلللل  الجلللزء ملللن العلللالم علللادة 
ارتدافله عللنهم  بشلكٍ  خللاص فللي النلوم. ألسللباب منهللا االحتشلام  أو درجللات الحللرارة 
المرتفعة  وهرالء نقللود إللى أوربلا. ثلم ُأاليفت الس لترة )الجاكيلت( إللى البناللون فيملا 

2)ل  البيجامللة.ربعللد لتُللدر  تحللت ملللا   )pajamaة ر)ORIGINSوفللي  للاموي  (
  وتستعم  بليغة الجم  فلي اإلنكليزيلة (pyjama)وغالبلا في اإلنكليزية األمريكية 

ص بمعنلى السلروا  اإلسلأمي الفالفاب   (pājāmā, paijāmā)حاليللاة ملن الهنديلة
بمعنى  (jamāh)بمعنى الساق  (pā, pāi)وتعني حرفيًّا لباي الساق  من الفارسية 

3)ثلللوب.ر بيجاملللةة مأبلللي النَّلللوم  عربي لللة المناملللةة إنكليلللزي ويقلللو  د. عبلللدالرحيمة ر (
(pyjamas) وفللي إنكليزيللة الواليللات المتحللدة  pajamas پايجاملله باألرديللة    مللن

وهللذد الكلمللة فارسللية األللل   وأللل  معناهللا اإلزار  وهللي مركَّبللة مللنة پللاي بمعنللى 
ايص فيكون معناها ِلباي الررْج . وُتالَّلق هلذد الكلملة باللغلة الررج   جامه بمعنى اللب

األردية على السروا  الخفي  الواس  الذي يلبسه الهنلود  وأخلذها اإلنكليلز وأالقوهلا 
نللة مللن سللروا  و ملليص  وهللو إاللأق الجللزء علللى الكلل    علللى مأبللي النَّللوم المكوَّ

                                                 

(1)  Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of Modern English, 
p.1177. 
 (2) John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, p.404. 
 (3) Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of 
Modern English, p.2257. 
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1)م.رودخلللت مللن اللغللة اإلنكليزيللة فللي كثيللٍر مللن لغللات العللال روالكلمللة متداولللة عنللد  (
غالبيَّة العامَّة في الوان العربي  وهلي تعنلي ثوبللا للنَّلوِم ذا  اعتَلينة سلترة وبناللون 

2)ُيتخذ من الحرير أو القان.ر ) 

مما سبق نأح  أن الكلمة حديثة الدخو  إلى العربية  وهي تعود في األل  
ة ي السلاق  انتقللت إللى اإلنكليزيلإلى الفارسية  منحوتة من كلمَتينة پاي جاملهص لبلا

ن مللللن ثأثللللة . (pāejāma)عبللللر الهنديللللة  (pajama)كتلللللةل لللللوتيَّةل واحللللدة  وتتكللللوَّ
مقاا  لوتية وافقت النسج العربيةة ي ال ال  ي ال ال  ي ال ي. والكلمة معرَّبة 

اللذي اسلتبد  بحلر  )ب(. و لد حلدث  پ(لورود حر  غير عربي فيها هو حر  )
خفيل  مثَّ  بتوسي  الدالللةص فبعلد أن كانلت ُتالَلق عللى السلروا  اللها تاو رد داللي ت

ن ملللن جاكيلللت  الواسللل  توسَّلللعت داللتهلللا وأللللبحت ُتالَلللق عللللى كسلللاء النَّلللوم المكلللوَّ
 وبنالون.

 ُلبَّاا -5

التَّبللللان أو البنالللللون القللللليرة نللللوالد مللللن جللللاء فللللي معجللللم ألفللللا  الحاللللارةة ر
3)السَّراوي  ال يتجاوز الر كَبة.ر ) 

                                                 

للاة  73  صمعجاام الاادخ س فااي الل ااة العرب ااة الاد ثااة ولهجالهاااد. عبللدالرحيم   (1)   وين للر أيال
المعجااام اللارساااي العرباااي   ود. التلللونجي  39  صمعجااام المعرباااات اللارسااا ةد. التلللونجي  

معجاام بط ااة فااي   ورشلليد عايللة  81م  ص1997  مكتبللة لبنللان ناشللرون  بيللروت  المااوجز
 .84ص    المعجم العربي ألسماء المالبس  ود. إبراهيم  472–471  صالعامي والدخ س

 .84  صالمعجم العربي ألسماء المالبسإبراهيم  د. رجب  (2)
 .5  صمعجم أللاظ الاضارةمجم  اللغة   (3)
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ليسلللت هلللذد الكلملللة سلللوى تحريلل  للكلملللة الفارسلللية تنبلللان  التلللي و  دوزية ريقلل
سراوي  من الكتّان يرتديها  تعني سراوي  من الجلد يستعملها الملارعون  كما تعني

حللللون  وهللللذد الكلمللللة  للللد احتف للللت بللللالمعنى األخيللللر أثنللللاء مسللللراها إلللللى اللغللللة المأّ 
1)العربية.ر ي  لغير  معرَّب تُنبان  وهو تومان في ويقو  أدي شيرة رالت بَّانة سراو  (

2)التركيللة والكرديللة.ر 3)وعنللد العنيسللية رتُبَّللانة فارسللي تنبللانص وهللو سللروا  لللغير.ر ( ) 
ة بالملارعين والمأّ وفي المعربات الفارسيةة رتُّبانة السَّراوي  ال حلين  قليرة الخالَّ

4)معرَّب َتبَّانص مركَّبة منة َتنة جسم + بانة حاري وحاٍم.ر وفلي الفارسليةة رتنبلانة  (
5)إزار  سللللراوي   للللليرة.ر ويللللرى الباريللللر  أفللللرام األو  أن الكلمللللة مللللن السللللريانيةة  (

6)نها فارسية.رإ( سراوي   سريانية و ا  بعاهم ) (Toubono(رتُبَّانة  و د ( 
لمر َوالتَّْشلوردت هذد الكلمة في المعاجم القديمةص جاء فلي اللسلانة ر ِديِدة والت بَّلان  ِبالاَّ

حلين..... َوِ يلَ ة المغلَّ لة َفقَلْا  َيُكلوُن للمأَّ  َسراويُ  لغيرد مقداُر شلْبر َيْسلُتُر اْلَعلْوَرةَ 

                                                 

مجلاااة ر  ترجملللة د. أكلللرم فااللل   المعجااام الملواااس بءساااماء المالباااس بصاااد العااار دوزي  ر (1)
  والمعجللم العربللي ألسللماء المأبللي  13 –12  ص1972  2   /9  مللج/اللساااا العربااي

 .89ص
 .33  صاظ اللارس ة المعربةاألللأدي شير   (2)
  مااا ط المااا ط  والبسللتاني  17  صللساا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااةالعنيسللي   (3)

 .68ص
 .41  صمعجم المعربات اللارس ةد. التونجي   (4)
 .92  صالمعجم اللارسي العربي الموجزد. التونجي   (5)
مجلااة المجماال العلمااي العربااي (  2ر  )لعربااياألللاااظ الساار اص ة فااي المعجاام اأفللرام األو   ر (6)

 .331م  ص1948  تموز 3   /23  مج/بدمشق
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ِغيِر...... تلذكررد اْلَعلَرُب  َواْلَجْملُ  التَّبلاِبين.ر 1)الت ّباُن ِشْبُه السَّراويِ  اللَّ وفلي المعجلم  (
ى الّرْكَبة َأو َما َفْو َها تستر اْلَعْوَرة  َو د يلبي ِفلي الوسياة رالتَّبَّانة َسَراِوي  َ ِليَرة ِإلَ 

2)اْلَبْحر ) ( تبابين )م (.ر ) 
فالكلمة كما هو مأح د  ديمة الدخو  إلى العربية  وهلي ملن الفارسلية تنبلان  
و للد تكللون دخلللت العربيللة عللن اريللق السللريانية. وحللدث لهللا تاللو رد لللوتيص تمثَّلل  

الفارسللي تنبللان  وتشللديد لللوت البللاء لتلللب  فللي بحللذ  لللوت النللون مللن اللفلل  
ن مللن مقاعللين لللوتيين وافقللا النسللج اللللوتية العربيللةة ي ال  العربيللة تُّبللان. وتتكللوَّ
ي  ي ال ال ي. و للد حاف للت عللللى داللتهللا فللي االسلللتعما  العربللي الحلللديثص أي 

 السروا  القلير.
 اللرِّلُّك -6

(ة غاللاء للسللاق ُيلللن  مللن جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رالّترل لل  )معللرَّب
3)الجلد وغيرد.ر ) 

4)والكلمللة مللن التركيللةة رَتْرِللل ة نعلل د ُيلَللبي فللي الللّدار.ر وهللي فللي اللغللة التركيللة  (
(terlik)  نلة ملنة الحلذاء اللذي ُيرتلدى ة بمعنلى شلبيه الِعلرق  وهلي(ter + lik) مكوَّ

                                                 

للاة الفراهيللدي  13/72  مللادة تللبن  لساااا العاار ابللن من للور   (1)   8/129  العاا ا  وُين للر أيال
  اللاااال  والزبيلللدي  1183  صالقااااموس  والفيروزابلللادي  5/2086  الوااااا والجلللوهري  

34/313. 
 .82  صالمعجم الوس ط مجم  اللغة  (2)
 .5  صمعجم أللاظ الاضارةمجم  اللغة   (3)
  ابل  الدرار  الالمعاات فاي مصلخباات الل اات وسااموس الل اة العثماص اة محمد علي األنسي   (4)

  دار الللفدي  دمشلق  المعجم اللركاي العرباي  ود. محمود عامر  171هل  ص1320عام 
 .386م  ص2002
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1).ة الخ  الجلدي الذي يغاري الساق)inğterli( في المنز   أو بملا تكلون ملأخوذة ور  (
2)شلك . –جني  –ة نوال )türlü(من  ويقلو  البسلتانية رالتَّْرِلل ة الخلّ  أو ملا ُيللَبي   (

فلللي الررجللل  فلللي الَبيلللت ملللن ِجللللٍد أو ِ ملللاش  وُيعلللر  بالَقلشلللينص وكأهملللا علللامري غيلللر 
3)عربي.ر َتْرِل  أو َتْرلي ة فارسلية وتجمل  عللى تراليل   وهلي فلي الشلامة وعند دوزية ر (

درة أو لدار بأكمام أو مشلد ذو أكملام. وفلي مللرة حلذاء ملن الجللد المراكشلي ال ل
4)كعب له  خ  يستعم  داخ  المنز  ال كعب له وال أارا .ر )  

ممللا سللبق نأحلل  أن الكلمللة حديثللة الللدخو  إلللى العربيللةص وهللي تركيللة األللل  
ن ملللللن مقاعلللللين للللللوتيين وافقلللللا النسلللللج العربيلللللةة  .terlikَتْرِلللللل        ي ال ي  وتتكلللللوَّ

 ي ال ي. و د بقي استعمالها محلورلا كما يبدو في اإلاار العامي.
 الَجْوَر  الَقِو ر -7

جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رالجللورب القللليرة نللوالد مللن الجللوارب ُيغارللي 
5)جزءلا لغيرلا من الساق.ر ) 

وكلمللة الجللورب فارسللية األللل   يقللو  العنيسللية رَجللوربة فارسللي معنللاد َ بللر 
6)ررج .رال للوْربڭ ويقو  أدي شيرة رالَجوربة لَفاَفة الررجل  تعريلب ( للوْر ڭوأللله  ُُ ُُ

                                                 

 (1) Erkan KIRAZ, Etimolojik Türkçe Sözlük Kelime Köke, Copyrighted 
to Erkan Kiraz All Rights Reserved 2006, p.307. 

مجلااة المجماال ر  الكلمااات الدخ لااة بلاار العرب ااة األواا لةد. محمللد لللأ  الللدين الكللواكبي  ر (2)
 .532م  ص1973  تموز 3   /48  مج/العلمي العربي بدمشق

 .90  صما ط الما طالبستاني   (3)
 .2/38  لكملة المعاجم العرب ةدوزي   (4)
 .6  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (5)
 .22  صللس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ةالعنيسي   (6)
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1)لللا أي  بللر الررجلل   ومنلله التركللي جللوراب.رپ 2)لللاة ِرجلل .رپأو رمللن كللورة  بللر   ( أو  (
3)لللاة  للدم.رپرمعللرب َكللورة  بللر   4)وفللي المعجللم الفارسللي العربللية رَكللوربة جللوارب.ر ( كمللا  (
الَجللْوَرُبة ِلَفاَفللُة الررْجللِ  ُمَعللرَّب  يمللة إلللى فارسللية الكلمللةص ففللي التللا ة رأشللارت المعللاجم القد

وهللو بالَفاِرِسلليَّة َكللْوَرب  وَأْلللُله كوربللا  َمْعَنللاُدة َ ْبللُر الررْجلل . والَجللْوَرُبة ِغَشللاءاِن ِلْلَقللَدِم ِمللْن 
5)ِة.رُلللللوٍ  ُيتََّخللللُذ للللللدرْ ِء    َجَواِرَبللللةد زاُدوا الهللللاَء لمكللللان الُعْجَملللل وفللللي المعجللللم الكبيللللرة  (

6)الَجْوَرُبة في الفارِسّية گوَربة ِلباُي الَقَدِم.رر )  

بللللة عللللن  نأحلللل  أن كلمللللة الَجللللوَرب  ديمللللة الللللدخو  إلللللى العربيللللة  وهللللي معرَّ
ن ملللللللن مقاعلللللللين للللللللوتيين وافقلللللللا النسلللللللج الللللللللوتية العربيلللللللةة             الفارسلللللللية. وتتكلللللللوَّ

رود حر  غير عربي فيها هلو حلر  الكلا  ي ال ال  ي ال ي. والكلمة معرَّبة لو 
للللا دالليلللللا فقللللد  الفارسللللية ) ( الللللذي اسللللتبد  بحللللر    فللللي االسللللتعما  العربللللي. أمَّ
حاف ت لف ة الَجوَرب على داللتها المعجميَّة القديمةص حيث استعملت حديثلا للداللة 

                                                 

 .48  صاألللاظ اللارس ة المعربةأدي شير   (1)
م  1986  بيلللللروت  4ق  ا/  دار المشلللللر غرائااااا  الل اااااة العرب اااااةرفافيللللل  نخللللللة اليسلللللوعي   (2)

 .224ص
 .58  صمعجم المعربات اللارس ةد. محمد التونجي   (3)
 .262  صالمعجم اللارسي العربي الموجزد. التونجي   (4)
لللاة الفراهيلللدي  156–2/155  ملللادة جلللورب  لاااال العاااروسالزبيلللدي   (5)   العااا ا  وُين لللر أيال

ابلللادي     والفيلللروز1/263  اااللسااا  وابلللن من لللور  1/99  الوااااا   والجللوهري  6/113
 .136  صما ط الما ط  والبستاني  67  صالقاموس

المعجاام وين للر دوزي  ر  4/670  مللادة جللورب  المعجاام الكب اارمجملل  اللغللة فللي القللاهرة   (6)
م  1972  2   /9  ملللج/مجلاااة اللسااااا العربااير  الملوااس بءساااماء المالبااس بصاااد العاار 

 .121-120ص  بي ألسماء المالبسالمعجم العر   ود. رجب إبراهيم  25ص
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د ولليي على ما ُيلَبي في الَقدَمين إلى ما فوق الكعَبين  والملنوال ملن  ملاٍش ونحلوِ 
 من الل و  فقا كما  ا  الزبيدي.

 الَاْرَمَلة –8

جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رالحرملللةة رداءد  للليرد واسلل   ُيوالل  علللى 
لللللدر  وهلللللو مشللللقوق المقلللللدَّم. وكلمللللة الحرمللللللة دخيللللللة  الكتلللل  وُيغارلللللي ال َّْهللللر واللَّ

1)اسُتعملت في العلر الحديث.ر )   

د الكلملةص وملن المأحل  هنلا التبلاين فلي اختلفت اراء اللغويين حلو  ألل  هلذ
مو ل  معللاجم مجملل  اللغللة فللي القللاهرة حللو  أللل  هللذد الكلمللةص فبينمللا أشللار معجللم 

2)ألفا  الحاارة والمعجم الوسيا إلى أنها دخيلة خالفهما المعجم الكبير فلذكر أنهلا  (
الُعُنِق  محدثلة )أي يعلزى والعها للكتَّلاب المحلدثين(ة رِكسلاءد  لليرد واِسل د  يحليُا بل
3)وَيَقُ  على الَكِتَفْين ُمَتَدلريلا َفْوق ال َّْهِر والذرراَعْين  مفتو د من األمام. )ُمْحدثة(.ر أما  (

نمللا  للا ة رأالقهللا نللادي دار العلللوم  الشلليخ أحمللد راللا فلللم يشللر إلللى عجمتهللا  للّا  وال
4)على اإلتبص وهو ُبْرد ُيَشق  بأ ُكمَّين وال جيب.ر رجب إبراهيم إلى وذهب الدكتور  (

الَحْرَمَلةة كلمة تركية معرَّبةة ُبْرد ُيشق فتلبسه الملرأة ملن غيلر جيلب وال أنها تركيةة ر
5)ُكمَّين....... وُيرادفها في العربية اإلتب والشَّوذر.ر الحرملة كانت مسلتعملة  وكلمة (

ة اْسللمد وكللذافللي العربيللة  للديملا بمعنلللى اخللرص جللاء فللي تللا  العللروية ر َحْرَملَللُة.  َحْرَملل د

                                                 

 .6  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (1)
 .169  مادة حرملة  صالمعجم الوس طمجم  اللغة   (2)
 .5/279  مادة حرملة  المعجم الكب رمجم  اللغة   (3)
 .2/74  م  مادة حرملة1959  دار مكتبة الحياة  بيروت  معجم ملا الل ةأحمد راا   (4)
 .131  صالمعجم العربي ألسماء المالبسد. إبراهيم   (5)
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نللاِد َبْعللَد الَمللْرُِ والَعفللاِر  وُيرَخللُذ َلبُنهللا فللي ُلللَوفٍة  والَحْرَملَللةة َنبللاتد اَخللُر ِمللن َأْجللَوِد الزر
1)وُتَجفَُّ   وُيَح   بها الَبَدُن الَجِرُب  فإنه غاَيةد.ر ) 

فالكلمللللة حديثللللة االسللللتعما  فللللي العربيللللة بمعنللللى الللللرداءص إذ إنهللللا لللللم تللللرد فللللي 
جلم قديمة بهذا المعنى. والرأي المرجَّ  حو  أللها هو ملا أشلار إليله المعالمعاجم ال

الكبير في كون الكلمة محدثةص أي أنها مستعملة بمعنلى حلديث للم يكلن معروفللا ملن 
 بلل   والللذي جللرى للكلمللة هللو مللن بللاب التاللو ر الللداللي وتغييللر مجللا  االسللتعما   

ى اللرداء بعلد أن كانلت ُتالَلق عللى وربما يكون للمجلاز أثلرد فلي إالأق الحرمللة علل
ن مللن ثأثللة  نللواٍل مللن النبللات. والكلمللة مللن حيللث الشللك  والللوزن تبللدو عربيللة  وتتكللوَّ

ي ال                   مقلللااٍ  للللوتية موافقلللة للنسلللج العربيلللةة ي ال ي  ي ال 
 ي.

 السِّْرَواس -9

2)جاء في معجم ألفا  الحاارةة رالسروا ة لبايد داخلي للررجا .ر ) 

قو  دوزية روهكذا نرى أن كلمة السراوي  مشتقة من الكلمة الفارسية شللوار  ي
3)وكانلت مسللتعملةد منللذ العهللود اإلسللأمية األوللى.ر وفللي معجللم المعربللات الفارسلليةة  (

رسلللراوي ة مفردهلللا سلللروا   ألللللها َشللللوار  بمعنلللى البنالللا  اللللداخلي للرجلللا  غالبللللا  
المعنللى عنللد العللرب فغللدا لكلل ر مللا ُيلللبي... جمعهللا العللرب فقللالوا سللراوي  ثللم تاللوَّر 

َبلت  مركَّب من َش ة فخذ + وارة عأمة اسم الفاع  حاف ص فأل  الكلمة َشلوار ُعرر

                                                 

 .984  صالقاموس  والفيروزابادي  28/294  مادة حرملة  لال العروسالزبيدي   (1)
 .7  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (2)
  9  ملللج/لعربااايمجلاااة اللسااااا ار  المعجااام الملواااس بءساااماء المالباااس بصاااد العااار دوزي  ر (3)

 .235 -234  صالمعجم العربي ألسماء المالبس  ود. إبراهيم  53م  ص1972  2 /
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بللللت إلللللى سللللربا .ر 1)إلللللى ِسللللروا  كمللللا ُعرر وفللللي المعجللللم الفارسللللية َشلللللوارة ِسللللروا   (
2)ِبْناللا .ر سللابقد لتمللد ن ويللرى د. الموللللي أنهللا مللن اآلرميللة  ألن تمللد ن اآلرميللين  (

)شلرواال( أي سلراوي  وسلروا  تبلان فإنله  )ُأرجر  كونها من )الُفري يقو ة ر
3)بالبابليلللة معنلللاد غالللى.ر () ووالللعها الباريلللر  أفلللرام األو  بلللين األلفلللا   (

  ومنلله sharbolo, serbolo( سللربا  سللراوي  )السللريانية األللل ة ر
4).رeshtarbal ))الفع  سروَ   الكلمة في المعاجم  و د وردت هذد (

َبللللةد  و للللد تُللللَذكَُّر  ولللللم َيْعللللِرِ  اللغويللللة القديمللللةص ففللللي التللللا ة ر السَّللللَراِويُ ة َفاِرِسلللليَّةد ُمَعرَّ
اأَلْلللَمِعي  فيهللا ِإال التَّْأِنيللَث... و للاَ  اللَّْيللُثة السَّللراِويُ  َأْعَجِميَّللةد  ُأْعِرَبللْت وأنرثللت   ة 

للَر لَلللْم َيْرِجللْ  ِإال إللللى َلْفللِ  الواِحلللِد  َسللَراِويأتد   لللاَ  ِسلليَبِويِهة  وال ُيَكسَّلللُر  ألنَّللُه للللو ُكسر
5)َفتُلللِرَ   أو هلللي َلْفَ لللةد َعَرِبيَّلللةد  َكأنَّهلللا َجْملللُ  ِسلللْرواٍ   وِسلللْرَواَلٍة.ر رو يللل ة هلللو جمللل   (

ِسروي   وليي فلي الكلأم ِفْعويل  غيرهلا. واختلل  فلي كونله أعجميًّلا أو عربيًّلاص فَملن 

                                                 

 .105  صمعجم المعربات اللارس ةد. التونجي   (1)
. و لللد وردت لف للة سلللروا  بلف هلللا 196  صالمعجااام اللارساااي العرباااي الماااوجزد. التللونجي   (2)

بة.( بمعنى بناا   م  اإل176العربي في هذا المعجم )ص  شارة إلى أنها معرَّ
  مابعلة اللنجم الكلدانيلة  اآلثار اآلرام ة في ل اة الموواس العام اةد. داود الجلبي الموللي   (3)

 .89  صاألللاظ اللارس ة المعربة  وأدي شير  57م  ص1935المول   
لعلماي مجلاة المجمال ا(  4ر  )األللااظ السار اص ة فاي المعجام العربايالباريلر  أفلرام األو   ر (4)

 .11م  ص1948  تشرين األو  4   /23  مج/العربي بدمشق
لاة الفراهيلدي  29/197  ملادة سلروا   لال العروسالزبيلدي   (5)   7/242  العا ا  وُين لر أيال

  والفيروزابلللللللادي  11/334  اللسااااااااا  وابلللللللن من لللللللور  5/1729  الوااااااااا والجلللللللوهري  
. وللم 235 –234  صاء المالبسالمعجم العربي ألسم  ود. إبراهيم  1014  صالقاموس

 ترد لف ة السروا  في مقاييي ابن فاري.
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مفلردد َحَكلَم للُه بالُعجملة ألن هلذد اللليغة ال توجلد فلي اآلحلاد العربيلة  وَملن   ا  إنه
1) ا  إنه جم د َحَكَم لُه بالعربية.ر )  

بللة عللن الفارسللية شلللوار  وهللي  ديمللة  ممللا سللبق نأحلل  أن كلمللة السللروا  معرَّ
اللللدخو  إللللى العربيلللة  وربملللا تكلللون  لللد دخلتهلللا ملللن الفارسلللية علللن اريلللق اآلراميلللة. 

ن من مقاعين لوتيين وافقا النسج العربيةة ي ال ي  ي ال ال ي. وحلدث وتتكوَّ 
لها تاو رد لوتي تمثَّ  بإبدا  لوت الشين بلوت السين  وبتبدي  موالَعي اللراء 

بلين  والأم  و د يكون هذا التاو ر حدث بتأثير اللغة اآلراميةص ألن التباد  الللوتي
هلا اآلرامية. و د حاف لت الكلملة عللى داللتلوَتّي السين والشين شاف د بين العربية و 

 في االستعما  الحديث.
 الشَّاس -10

جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة رالّشللا ة رداءد ُيوالل  علللى الكتفَللين  وكلمللة 
2)شا  ُمعرَّبة والمنقو  أنها فارسية.ر ) 
..... ونسللبة الشللا  إلللى كشللمير فللي الهنللد (shala)الكلمللة مللن رالسنسللكريتية 

3)ر.ا  شافعة معروفةكانت والتز  ( على كساٍء من للوٍ   الٍن shawl(رتد   كلمة  (
4)حريللٍر أو شللعٍر  تسللتعمله النسللاء خالللةل غاللاءل للكتفللين.ر فللي األللل   shawlور (

نللوالد مللن المأبللي المشللر يةص وهللو  اعللة مسللتايلة الشللك  مللن  مللاش ُترتللدى باُللرق 

                                                 

 .409  صما ط الما طالبستاني   (1)
 .7  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (2)
  مكتللب تنسلليق مجلااة اللساااا العربااير  معجاام األللاااظ الهصد ااة المعربااةد. محمللد يوسلل   ر (3)

 .134م  ص1973  1   /10التعريب  مج/
 (4) James Donald, CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the 
English Language, p.464, & A. Macpherson, Webster's Etymological 
Dictionary, p.198, & Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of 
Modern English p.1349. 
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املة. وُيفتلرب أنله  لد مختلفةص توال  عللى الكتفلين  أو ُتلل  حلو  الخللر أو كعم
ِحيلل  مللن َشللعر جللني مللن المللاعز فللي مناقللة التربللت. وهللذا الملبللوي لللم يرتللَد فللي 
الغلللرب حتلللى منتلللل  القلللرن الثلللامن عشلللر. والكلملللة أتلللت علللن اريلللق األرديلللة ملللن 

1)( وهللي اسللم بلللدة فللي الهنللد.رtāliāSh(  وُيعتقللد أنهللا مشللتقة مللن )lāshالفارسللية ) ) 
2)ارسلية ِشلا ة ِمالر  ُينسلج فلي كشلمير الهنلد.ريقو  العنيسلية شلا   فلي الف وفلي  (

  (chale)معجلم الللدخي ة رشللا ة رداءد ملن لللوٍ   وجمعلله ِشلليأنة فارسليص ومنلله
3)بالتركيلللة.ر )alş( باإلنكليزيلللة  و)shawl(بالفرنسلللية  و وفلللي المعجلللم الفارسلللية  (

4)رشا ة حزام لوفي.ر َداُء والشَّلو د أورد الزبيدي هذد الكلمة في التلا ة ر ( اُ  هلذا اللرَّ
ِللَّللِذي ُيْعَمللُ  ِبَكْشللِميَر واَلُهللوَر  وُيْجلَللُب بللِه إلللى الللبأِد  ُيقللاُ ة ِإنَّللُه ِمللْن َوَبللِر الَجَمللِ   

.ر ُسمرَي بِه ألنَُّه ُيْرَفُ  على اأَلْكتلاِ   إن كاَنلت َعَرِبيَّلةل  والجملُ ة ِشليَأند  5)وَشلاالتد ) 
التلللي تسلللرَّبت إللللى علللدة  ((Cháleارسلللية شلللا  وعنلللد دوزية رالشلللا  هلللو الكلملللة الف

لغات أوربية. وينق  عن كتاب ولل  مللرة الشلا  هلو  اعلة اويللة ملن الشلاش 
الموللللي أو مللن النسلليج اللللوفي الللذي ُياللوى وُيللل  عللدة لفللات حللو  الاربللوش  

6)ويتخلللذ األثريلللاء هلللذا الشلللا  ملللن الكشلللمير.ر نسللليجد ملللن القالللن أو الللللو  أو رو  (

                                                 

(1)  John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English Words 
from A to Z, p.451. 

 .39  صللس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ةالعنيسي   (2)
د. محمللد التللونجي    و 131  صمعجاام الاادخ س فااي الل ااة العرب ااة الاد ثااة ولهجالهاااد. عبللدالرحيم   (3)

 .115  صمعجم المعربات اللارس ة
 .189  صمعجم اللارسي العربي الموجزالد. التونجي   (4)
. وللم تلرد فلي المعلاجم اللغويلة القديملة السلابقة كالقلاموي 29/307  مادة شا   لال العروسالزبيدي   (5)

 واللسان واللحا .
  2 / – 9  مللج/مجلااة اللساااا العربااير  المعجاام الملوااس بءسااماء المالبااس بصااد العاار دوزي  ر (6)

 .69م  ص1972
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أو ُيعتم  بله  الشلالة أخلص منله.... ونسليج ملن الحريلر بخيلوا ملن  الحرير ُيتمنَاق
1)الذهب أو الفاة تاعه النساء على رروسهن كالعمامة.ر ) 

ويبللدو أن الكلمللة ليسللت  ديمللة الللدخو  إلللى العربيللةص ألنهللا لللم تللرد فللي المعللاجم 
ق القديمة كاللحا  واللسان والقاموي  ووردت في التا . و د دخلت العربية عن اريل
ن الفارسية  وتعود في األل  إلى الهندية  وربما تكون منسوبة إلى نواٍل من النسيج كلا

ن  الهنديللة  فسللمري مجللازال نسللبةل إلللى تللل  البلللدة. ((Shāliātُينسللج فللي بلللدة  لمللة كوتتكللوَّ
 شا  من مقاٍ  لوتي واحد موافق للنسج في العربيةة ي ال ال ي.

 الشِّْبِش  -11

اارةة رالشبشب )معلرَّب(ة نلوالد ملن النرعلا  المكشلوفة جاء في معجم ألفا  الح
2)لأستعما  المنزلي.ر )  

وهلي النعل  - يقو  د. خشيمة رو د ال يعر  كثيرد من الناي أن كلملة شبشلب
 –مله بعب القوم خارجهاالخفي  الذي كان وال يزا  ُيستعم  في المناز   و د يستع

رت عللللى األلسلللنة بعدفلللذ فلللي أ الللار فلللي اللهجلللة المللللرية الدارجلللة  وجللل ُوجلللدت أوالل 
عربيللة أخللرىص وهللي كللذل  تعللود إلللى الملللرية القديمللة )ث ب( وُأسللقات البللاء فللي 

وفللللي الملللللرية ُتكللللرر الكلمللللة فللللي بعللللب   (.thow)القبايللللة كالعللللادة فكانللللت ثُللللْوْو 
بأنه سن سن أي َمن كبرت  لغة )يعبَّر عن الرج  الكبير مثأل حاالت التثنية أو للمبا

لا  سن ه  كما ُيقا  عن الشيخ الهرم إنه ك  ك (. ولما كلان اإلنسلان ينتعل  علادةل زوجل
مللن النعللا  فللي  دميلله  فقللد عبرللر عللن النعلللين بللل ثللب ثللب وهللي التللي لللارت شبشللب 

                                                 

 .490  صما ط الما ط  والبستاني  6/388  ة المعاجم العرب ةلكملدوزي   (1)
 .7  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (2)
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1)شلرم(ر –شلم  ثلرم –. ) ارنة ثلمبتعا ب التاء الثأثية النقا والشين المعجمة وفلي  (
مللتن اللغللةة رالشرِبِشللب )عاميللة ملللرية(ة اللرب مللن الخفللا  اللللغار التللي معجللم 

لا.ر 2)ُتلبي في الررج   وهو في اللغة الَكلْوث  وهلو القفلش أيال وفلي المعجلم العربلي  (
بللللة  وهللللي تعنللللية نللللوال مللللن النعللللا   ألسللللماء المأبللللية رِشْبِشللللبة كلمللللة تركيللللة معرَّ

ربيلة اللذي ُيللبي فلي الررجل  أو القفلش المكشوفة لأستعما  المنزلي  ويرادفها في الع
3)وهو الخ  القلير.ر ) 

فكلمة شبشب هي ملن الكلملات المللرية العاميلة الملأخوذة علن القبايلةص ألن 
ليغة هذد الكلمة القافمة على تعا ب المقاعين اللوتيين الذين تتلألَّ  منهملا هلذد 

يَّللة المللأخوذة عللن القبايللةص  مثلل ة واوا بمعنللى أللللم  الكلمللة شللافعة فللي الكلمللات العامر
4).البعبلل  أللللها بوبللو وهللو اسللم عفريللت ملللري  للديم..... ن مللن مقاعللين  ( وتتكللوَّ

لللوتيين وافقللا النسللج العربيللةة ي ال ي  ي ال ي. و للد حللدث لهللا تاللو رد لللوتي 
 تمثَّ  بإبدا  لوت ث بلوت شين في االستعما  العربي.

ْصَدس -12  الوَّ

للل ند  )معلللرَّب( نلللوالد ملللن النرعلللا  خفيللل  جلللاء فلللي معجلللم ألفلللا  الحالللارةة راللَّ
5)مكشو  له رباا.ر )  

                                                 

  مركللز القبط اة العرب ااة: دراساة مقارصاة با ا ل لاا ا سار بل ا شاق قل اد. عللي فهملي خشليم   (1)
 .22م  ص2003الحاارة العربية  الابعة العربية األولى  القاهرة  

 .3/268  مادة شبشب  معجم ملا الل ةأحمد راا   (2)
  دراسااااات ل و ااااة  ود. شللللاهين  256  صالمعجاااام العربااااي ألسااااماء المالبااااسد. إبللللراهيم   (3)

 .165ص
   الهيفة الملرية العامة للكتاب.آثار اضارة اللرابصة في ا الصا ( ين ر محرم كما  4)
 .7  صاللصوا معجم أللاظ الاضارة وموطلااتمجم  اللغة   (5)
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1)(.رchandanتعلللود الكلملللة إللللى رالسنسلللكريتية ) ة Websterفلللي  لللاموي و  (
2)(ة النع  الذي ُيثبَّلت عللى القلدم بربلاا.رsandalon(  في الجرمانية )Sandal)ر ) 

انيللللللللللة   واليون(sandalium)(  والأتينيللللللللللة (sandaleرفللللللللللي الفرنسللللللللللية القديمللللللللللة 
(sandalion مللللللن الفارسللللللية  )(sandal(3).ر رحللللللللت اإلنكليزيللللللة علللللللى كلمللللللة  (
((sandal  ملللن الأتينيلللةsandalium) ص وهلللذد كانلللت  لللد ا ترالللت ملللن اليونانيلللة)
((sandálion والشللك  الملللغَّر منهللا هللو  ((sandálion  ص بمعنللى حللذاء خشللبي

لكلمللللة ملللل  كلمللللة وهللللذد أتللللت ربمللللا مللللن لغللللات غللللرب اسلللليا. وال توجللللد للللللة لهللللذد ا
(sandal) (و(sandalwood  أي خشب شلجر الللند ص التلي جلاءت علن اريلق

 ملللن (sándanon)أو  sántalon)واليونانيلللة ) (sandalum)الأتينيلللة الوسلللاى 
4).ر)candanah(السنسللكريتية  جللاء فللي كتللاب أللل  األلفللا  العاميللة مللن اللغللة و  (

 لللدمون  بلللل  اختلللراال الخلللل  المللللرية القديملللةة راللللللند ة هلللو ملللا كللللان ينتايللله األ
والحلللذاء  وكلللانوا يسلللمون النعللل  للللندالل ملللن اللف لللة القبايلللة ذات األلللل  اليونلللاني 

5)ر.sandaliumسللللللاندليون بمعنللللللى نعلللللل . وهللللللي فللللللي الأتينيللللللة  )) ) 
خل ي بنعللٍ  متلين لَلُه سلليور ملن اْلجللد يثبَّللت بهَلا ِفللي والللند  فلي المعجللم الوسلياة ر

6)اْلقَدم )َمَ (ر ) . 
                                                 

  مكتللب تنسلليق مجلااة اللساااا العربااير  معجاام األللاااظ الهصد ااة المعربااةد. محمللد يوسلل   ر (1)
 .135  ص1973  1   /10التعريب  مج/

(2)  A. Macpherson, Webster's Etymological Dictionary, p.190. 
(3)  Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern 

English, p.2874, & Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of 
Modern English, p.1276. 
 (4) John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, p.435. 

لملللرية   الهيفللة ا2   /أوااس األللاااظ العام ااة مااا الل ااة المواار ة القد مااةم. سللام  مقللار   (5)
 .92م  ص2005العامة للكتاب  القاهرة  

 .525  مادة لند   صالمعجم الوس طمجم  اللغة   (6)
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بق نأح  أن كلمة اللند  بمعنى الخلّ  عامريَّلة االسلتعما  فلي العربيلةص مما س
ألنهللا لللم تللرد بهللذا المعنللى فللي المعللاجم اللغويللة القديمللة  ملل  أنهللا كانللت مسللتعملة فللي 
العامية الملرية منذ زمٍن بعيد  والكلمة سنسكريتية األل  ومنها انتقلت إلى الفارسية 

ص واللغات الحديثة كاإلنكليزية والفرنسلية واإليااليلة والتركيلة والعربية واليونانية والأتينية
1)وغيرهللا  (sandalفللي )  )s(وتلبتفخلليم لللوتيص تمثَّلل  ل. و للد حللدث لهللا تاللو رد للل(

ن الكلمللة مللن مقاَعللين لللوتيين وافقللا النسللج  فألللب  )ص( فللي العربيللة لللند . وتتكللوَّ
 اللوتية في العربيةة ي ال ي  ي ال ي. 

  اللاصلة - 13
اء في معجم ألفا  الحاارةة رالفانلة )معرَّبة( أو الشلعارة  مليصد ُيتخلذ ملن ج

2)الل و  أو القان  وهو أوَّ  ما ُيلبي على الجسد.ر ) 
فللة عللن التليانيللة fanila) يقللو  د. الكللواكبية فانيلللة فللي التركيللة فللانيأ ) محرَّ

)flanella(( وهللذد مللن اإلنكليزيللة  flannel(.3)ر  ة)Flannel(رةة زيلوفللي اإلنكليلل (
(  علللن (flannen ملللاش للللوفي ر يلللق ملللن نسللليج فالللفاب. كانلللت فلللي األلللل  

4).ر)gwlanen) الولزية هي إحدى اإلسلهامات القليللة ( Flannel(يعتقد أن كلمة ر (
التلللي  لللدَّمتها لغلللة إ لللليم ويللللز إللللى اللغلللة اإلنكليزيلللة. والكلملللة كانلللت فلللي اإلنكليزيلللة 

                                                 

 .208  صاألللاظ اللارس ة المعربةأدي شير   (1)
 .8  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (2)
  جمااال العلماااي العرباااي بدمشاااقمجلاااة المر  الكلماااات الدخ لاااة بلااار العرب اااة األوااا لةد. الكلللواكبي  ر( 3)

 .153– 152  صمعجم الدخ س  ود. عبدالرحيم  549م  ص1973  تموز 3   /48مج/
(4)  James Donald, CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the 
English Language, p.184, & A. Macpherson, Webster's Etymological 
Dictionary, p.84, & Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of 
Modern English, p.572. 
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فاص أو الَخْيش  وهلذد مقترالة ملن الويلزيلة بمعنى  ماش الجن( (flanenالوساى 
(gwlanen) ( بمعنى  ماش لوفي  حيث كان االشتقاق(gwlān  . يعني اللو

بمعنلى الللو   والكلملة اإلنكليزيلة  (lāna)هذد الكلمة ذات للة بالكلمة الأتينيلة 
)wool(1).ر للللللو ( اشللللللتقَّت منهللللللا ( nāgwl(روالكلمللللللة الويلزيللللللة  ( )التللللللي تعنللللللي الل 
((gwlanen  بمعنلى فانللةflannel) ) نلة ملنة البادفلة   en-والأحقلة  -gwالمكوَّ

2).ر)flannel  ومنهلا لليغة الكلملة اإلنكليزيلة )-elالتي استبدلت بالأحقة  ويقلو   (
 (fanilâ)تركلللي              د.  . عبلللدالرحيمة رفاِنلَّلللةة ملللا ُيللللبي تحلللت القمللليصة

الكلمللة فللي اللغللات األوربيللة ال تعنللي مللا باإليااليللة  غيللر أن هللذد  (fianella)مللن 
للا مللن النسلليج النللاعم حيلل  حياكللةل متباعللدة  تعنيلله فللي اللغللة العربيللة  إنمللا تعنللي نوعل

3)واألمر المشتر  بين المعنيين هو الحياكة المتباعدة.ر )  
مما سبق نأح  أن كلمة فانللة حديثلة اللدخو  إللى العربيلة  ألنهلا للم تلرد فلي 

بلة علن المعاجم القديملة  و  لمشلابهة ناقهلا للنالق العربلي  (fanila)التركيلة هلي معرَّ
ن مللن ثأثللة  (.gwlanenويعللود أللل  الكلمللة إلللى لغللة إ للليم ويلللز )  فللانيأ وتتكللوَّ

مقللاا  لللوتية موافقللة للنسللج العربيللةة ي ال ال  ي ال  ي ال ي. و للد حللدث لهللا 
 Flannel)يلللة )فلللي اإلنكليز  F–lتالللو رد للللوتي تمثَّللل  بتحريللل  الللللوتين السلللاكَنين 

فألللبحت فللانأص وبمللا أن الكلمللة دخلللت العربيللة عللن اريللق التركيللة بحركللة اويلللة  
fanilâ) ا تاّورد ( فإن التاو ر حدث في الكلمة  ب  دخولها العربية. وحدث لها أيال

داللللي تمثَّلل  بتخللليص الداللللةص فبعللد أن كانللت فللي اإلنكليزيللة ُتالَللق علللى القمللاش 
                                                 

(1)  John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, p. 221. 
 (2) Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of 
Modern English, p.3817. 

 .153 -152  صلدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالهامعجم اد. عبدالرحيم   (3)
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للللت داللتهلللا فلللي العربيلللة بلللالقميص اللللذي ُيللللبي تحلللت بشلللكٍ  علللام ُخلر الللللوفي 
 الثياب  والملنوال من القان أو اللو  الر يق.

 الُقْلطاا -14

القفاللان أو القبللاءة ثللوب للرجللا  ذو لفقللين  جللاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة ر
ُيلَبي فوق الثياب ويتمنالق عليله بحلزام  ثلم تللبي فو له الجبلة. وكلملة القفالان ملن 

1)رالفارسية. )  

2)والكلمة فارسية األل ة رَخَفتانة ثوب ُيلبي في الحرب.ر يقلو  د.التلونجية  (
3)رُ ْفاانة ثوب من القان ُيلبي فوق اللدرال  التركلي يلف له َ ْفتلان  معلرَّب خفتلان.ر ) 

إننلللي أجهللل  زملللان تبنرلللي العلللرب لهلللذد الكلملللة  التلللي هلللي ملللن أروملللة يقلللو  دوزية ر
ر هللذا اللبللاي الللذي تشللير إليلله هللذد الكلمللة لللدى أجنبيللة. وأجهلل  كللذل  علللر انتشللا
للللم يسلللتعم  القفالللان   -لللللى ا  عليللله وسللللم-أبنلللاء وبنلللات العلللرب  فلللإن محملللدلا 

ويبللدو أن الكلمللة نفسللها كانللت مجهولللة فللي عهللد الرسللو   وملل  ذللل  فللنحن واجللدون 
4)هلللذد الكلملللة للللدى الملللرلرفين القلللدامى نسلللبيلا أمثلللا  المسلللعودي.ر فلللي لكنهلللا للللم تلللرد  (

و لللللد وردت فلللللي محللللليا المحلللللياة المعلللللاجم القديملللللةص كاللسلللللان والقلللللاموي والتلللللا   
5)الُقْفَاانة من َمْلُبوسات النرساء  تركية.  فاانة تركلي  فتلان  وهلو وعند العنيسية  (

                                                 

 .8  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (1)
 .124  صالمعجم اللارسي العربي الموجزد. التونجي   (2)
 .146  صمعجم المعربات اللارس ةد. التونجي   (3)
          مجلاااااة اللسااااااا العرباااااي  رالمعجااااام الملواااااس بءساااااماء المالباااااس بصاااااد العااااار دوزي  ر (4)

 .37م  ص1972  2   /9مج/
 .750  صما ط الما طالبستاني   (5)
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1)القبللاء. 2)ة َ بللاء  فاللان.ر)Kaftan(وهللي فللي التركيللةة ر ( يقللو  د.  . عبللدالرحيمة  (
وهلو ثلوب ُيتجمَّل  بله   kaftan)) مشلايخة تركلي َ فتلانُ فاانة ثوب اوي  يلبسه الر

3)وهو من َخفتان وخفدان بالفارسية  وهو ما يلبسه المقات  تحت الدرال.ر ) 
ممللا سللبق نأحلل  أن كلمللة الُقفاللان فارسللية األللل  خفتللان  ودخلللت العربيللة 

ن ملن مقاعلين (kaftan)عن اريلق التركيلة  للوتيين وافقلا النسلج العربيلةة . وتتكلوَّ
ال ي  ي ال ال ي. و للد حللدث لهللا تاللو رد لللوتي جللرى علللى مللرحلتينة األو   ي

عنلللدما انتقللللت ملللن الفارسلللية إللللى التركيلللةص تمثَّللل  بإبلللدا  للللوت الخلللاء فلللي الكلملللة 
بعلللد والثلللاني   kaftan)الفارسلللية خفتلللان بللللوت الكلللا  فلللي اللفللل  التركلللي كفتلللان )

للم دخولهللا إلللى العربيللة مللن التركيللةص حيللث ألللبحت الكللا  فللي ك فتللان  افلللا  كمللا ُفخر
د لوت التاء فألب  ااءل في الكلمة العربية  فاان. كما توسَّعت داللة الكلمةص فبع

أن كانللت تللد   فللي الفارسللية علللى ثيللاب الحللرب  توسَّللعت داللتهللا وألللبحت ُتالَللق 
 على الثوب الاوي  الذي يلبسه الرجا  فوق ثيابهمص أو النساء كما  ا  البستاني.

  سوةالقلص -15

4)القلنسوةة غااءد للرأي مستدير مسا .رفي معجم ألفا  الحاارةة  جاء )  

                                                 

 .57  صللس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ةالعنيسي   (1)
الاااادرار  الالمعااااات فااااي   واألنسللللي  171  صالمعجاااام اللركااااي العرباااايد. محمللللود عللللامر   (2)

 .421  صمصلخبات الل ات
          166 –165  صمعجاااام الاااادخ س فااااي الل ااااة العرب ااااة الاد ثااااة ولهجالهااااايم  د. عبللللدالرح (3)

 .399  صالمعجم العربي ألسماء المالبسود. إبراهيم  
 .8  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (4)
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يقو  دوزية رُيخيَّلُ  إلليَّ أن هلذد الكلملة تشلير إللى الاا يلة التلي توال  تحلت 
العمامللة شللقة الَبللز  وهللي مرادفللة لكلمللة اربللوش..... سللأحملكم علللى مأح للة عللدم 

العر يللة( -ن تعللين الكلوتللة )الاا يللةوجللود كلمللة أخللرى فللي اللغللة العربيللة بمقللدورها أ
التي ُتحاا بشّقة ملن البلز لتلألي  أو تكلوير العماملة التّاَملة.... وهنلا  أسلانيد كثيلرة 
تثبللللت أن العللللرب القللللدامى لللللم يكونللللوا ياللللعون الكلوتللللة تحللللت العمامللللة.... ويتللللرجم 

1)الزمخشلللري )مقدملللة األدب( كلملللة  لنسلللوة بكلملللة كلللأد.ر ويقلللو  أدي شللليرة رلعللل   (
َسلة ملأخوذة األ َسة كما تقو  العامَّلة  وأن الَقلو  جدر أن ُيقا  إن الَقَلْنَسوة لغة في الَقلو 

2)د(.روعللن الفارسللية )ُكللوالَ   )calotteعللن الفرنسللية ) وفللي الفارسلليةة رُكللوالدة ُ بَّعللة   (
3) لنسلللللوة  عماملللللة  تلللللا .ر ُ بَّعلللللةص  لنسلللللوة  )cowl(ة رCHAMBERSوفلللللي  لللللاموي  (

4)بمعنلللى ُ بَّعلللة.ر )cucullus(  ملللن الأتينيلللة )cugleو ساكسلللونية )الرَّاهلللبة أنجلللل ) 
من اإلنكليزية القديمة  صcoule)(  )(coueleاإلنكليزية الوساى في  cowlوكلمة ر
cuhle)(  )(cugele ص من الأتينية(cuculla) محوَّرة عن  (cucullus) بمعنى  

 (-cucul)وفلي الجنلوب   (cucullos) بَّعة. وربما تكون الكلمة ذات ألل  سللتي 

                                                 

        مجلاااااة اللسااااااا العرباااااير  المعجااااام الملواااااس بءساااااماء المالباااااس بصاااااد العااااار دوزي  ر (1)
 .182 -181م  ص1973  3  ال/10مج/

 .128  صاألللاظ اللارس ة المعربةالسيد أدي شير   (2)

 .242  صالمعجم اللارسي العربي الموجزد. التونجي   (3)

(4)  James Donald, CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the 
English Language, p.100, & A. Macpherson, Webster's Etymological 
Dictionary, p.52. 
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1)( بمعنى يغارلي.رcuc(وهي ليغة تكرار للكلمة السلتية   لنسلوةة وعنلد العنيسلية  (
ص معنللاد فللي األللل  غاللاء رأي المللرأة  وهللو النَّلللي  ُيغارللي (kalyptra)يونللاني 

للل  اللللرأي أي غاّلللاد.)kalypto(اإلكليلللري بللله رروسلللهم  مشلللتقًّا ملللن  2)ة نلَّ و لللد  (
الَقَلْنُسلللَوُة والُقَلْنِسلللَيُة  و لللد ُحلللدَّ ملللة فلللي المعلللاجم القديملللةص ففلللي التلللا ة روردت هلللذد الكل

ذا َاللَمْمَت القَللاَ  َكَسللْرَتها  َأي السرللين   فقيلل ة ِإذا َفَتْحللَت القَللاَ  َاللَمْمَت السرلليَن  واِل
. وَ َلْبَت اللَواَو يلاءل  وكلذل  الَقْلُسلَوُة والَقْلَسلاُة والُقْلِنيَسلُة  وُتْللَبُي فلي 3)اللرَّْأي  َمْعلُرو د  )

ة ر لنسللوةة دنيللة عاليللة فللي شللك   ملل  السللكر. كللان يلبسللها وفللي تكملللة المعللاجم العربيللة
خلفلللاء بنلللي العبلللاي فلللي رروسلللهم  ووزرافهلللم والقالللاة. وكانلللت تواللل  عللللى رروي 
المجللرمين حللين ياللا  بهللم فللي المدينلللة.  لنسللوة البابللاة تللا  البابللا.  لنسللوةة  بعلللةة 

بعلة البللرني.  لنسلوةة تالللق القلنسلوة فللي أيامنلا هللذد فلي بللأد الشللام سلكيم الراهللب   
عللللى نلللوال ملللن البرا للل  أسلللود يشلللبه غالللاء اللللرأي. ويلبسلللها الرهبلللان عللللى رروسلللهم 

4)وحدها  غير أن األسق  يلبسها م  نوال من الاا يات.ر )  

مما سبق نأح  أن كلمة القلنسوة  ديمة الدخو  إلى العربية  وربملا تكلون  لد 
  (cucullus)لت العربيلة علن اريلق الفارسلية )ُكلأد(  وهلي تعلود إللى الأتينيلة دخ

                                                 

 (1) Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern 
English, p.658, & Weekley Ernest, An Etymological Dictionary Of 
Modern English, p.375, & 

   .403  صالمعجم العربي ألسماء المالبسد. إبراهيم     
 .57  صلاظ الدخ لة في الل ة العرب ةللس ر األل العنيسي  (2)
للاة الفراهيللدي  16/393  مللادة  لللني  لااال العااروسالزبيللدي   (3)   5/79  العاا ا  وُين للر أيال

  القاااموس  والفيروزابللادي  6/181  اللساااا  وابللن من للور  2/965  الواااا والجللوهري  
 .754  صما ط الما ط  والبستاني  567ص

 .8/373  رب ةلكملة المعاجم العدوزي   (4)
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ن  ولكن  دم استعمالها في العربية جعلها تبتعد في اللف  عن أللها الأتيني. وتتكوَّ
مللللن أربعللللة مقللللاا  لللللوتيةة ي ال  ي ال ي  ي ال  ي ال ي. و للللد حللللدث لهللللا 

اللافة لللوَتي النللون تاللو رد لللوتي تمثَّلل  بإبللدا  لللوت الكللا  بلللوت القللا    وال
والهللاء. أمللا دالليلللا فقللد حاف للت اللف للة علللى داللتهللا منللذ الأتينيللة وحتللى اآلنص أي 

 القبَّعة.
  موضة -16

مبتكللرات الموسللمة اللرازد مسللتحدث  -مواللةجلاء فللي معجللم ألفللا  الحاللارةة ر
1)في المأبي أو غيرها ُيناسب الفلو .ر )  

 (modus)لمللة الأتينيللة ركانللت الك ةWORD ORIGINSجللاء فللي كتللاب 
  إنهللللا أتللللت مللللن الجللللذر الهنللللدو أوربللللي (measure)فللللي األللللل  تعنللللي المقيللللاي 

(med-)فُأاِلقلللت عللللى الحجللم والحلللد واللللوزن والاريقلللة  . ثللم توسَّلللعت دالللللة الكلمللة
واإليقلللاال الموسللليقي واللللتأرم اللحنلللي  وهلللذد كانلللت اشلللتقا يلا الشلللك  المللللغَّر لكلملللة 

(modulus)   َّلللت فللي الأتينيللة العاميللة إلللى وهللذد تحو(modellus)  وانتقلللت إلللى
ثللللللللم إلللللللللى الفرنسللللللللية الحديثللللللللة   (modello)اإلنكليزيللللللللة عللللللللن اريللللللللق اإليااليللللللللة 

)modelle(.  وكلمة)mode(   وهي نفسلها)mood(2).ر أللبحت الللفة للكلملة  (
  ومنهلللا أخلللذت اإلنكليزيلللة (modālis)فلللي الأتينيلللة الوسلللاى  (Modus)الأتينيلللة 
  مللللللللن (modālitās)ص وهللللللللي مشللللللللتقة ملللللللن الأتينيللللللللة الوسللللللللاى (modal) كلملللللللة

(modālitāt) وهللللللذد ألللللللبحت فللللللي الفرنسللللللية القديمللللللة  (modalité)  واإلنكليزيللللللة

                                                 

 .10  صمعجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوامجم  اللغة   (1)
(2)  John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English 
Words from A to Z, p.337. 
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(modality)  مللن الفرنسللية(la mode)  الاللراز المسللتحدث فللي المأبللي بمعنللى
1)ونحوهللا.ر زيللة باإلنكلي )mode(برتغاليللة  يقابلهللا  ةModaوفللي معجللم عايللةة ر (

بهللا المجملل  اللغللوي الملللري القللديم بالجديلللةص وهللي  والفرنسللية  واألللل  التينللي. عرَّ
فللي اللغللة الحالللة والاريقللة  ولكللن هللذا التعريلل  لللم يقللر د االسللتعما   فأمسللت الكلمللة 
َبها غيرهم بالزرّي بكسر الزاي   التي اختاروها لتأدية معنى مودا منسية مهملة  ثم عرَّ

2)الهيفللة  وعنللد المولَّللدين هيفللة المأبللي.ر ومعناهللا فللي اللغللة د. عبللدالرحيمة   يقللو  (
مواللة باللمَّة غيللر مشللبعةة مبتكللر الموسللم فللي تفلللي  المأبللي وتسللري  الشللعر ر

3)باإلياالية.ر )moda (من  )moda(ونحوهماة تركي مودد  )  

 من المأح  أن الكلمة حديثة الدخو  إلى العربية  وهي معرَّبة عن اإلياالية
(moda)  لمشابهتها الناق العربي مواا  وهذد مقتراة من الأتينية(modus). 

ن مللن مقاَعللين لللوتيينة ي ال ال  ي ال ي. و للد حللدث لهللا تاللو رد لللوتي  وتتكللوَّ
 تمثَّ  بتفخيم لوت الدا  ليلف  اادلا في االستعما  العربي مواة.

 

 

 

 
 الصلائج: 

                                                 

(1)  Eric Partridge, ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern 
English, p.2021. 

 .394  صمعجم بط ة في العامي والدخ ساية  رشيد ع (2)
 .205  صمعجم الدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالهاد. عبدالرحيم   (3)
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ق ا يتعلَّليلة الواردة في حق  الثياب ومبعد إجراء الدراسة التّأثيليَّة للكلمات الدخ
 بها في معجم ألفا  الحاارة وملالحات الفنون يمكننا أن نسجر  النتافج اآلتيةة

ن هلللللذد الكلملللللات ال تنتملللللي إللللللى مرحللللللٍة زمنيلللللة محلللللددةص أي ال تخلللللتص إ -
نملللا تنتملللي إللللى عللللوٍر مختلفلللة يعلللود بعالللها إللللى العللللر  بالحالللارة الحديثلللة وال

نمالجاهلي مث  كلم ا ة تُّبان....ص أي أن هذا المعجم لم يختص بالحاارة الحديثة وال
بجانلب كلملات  كلملات القديملة كلإبزيم وتّبلان ملثأل ن ر إللى الحالارة ككل  فوال  ال
 حديثة باروكة وبنالون وبجامة.

للة بلهجللة مناقللة مللن الللبأد العربيللة وغيللر إ - ن بعللب الكلمللات تبللدو مختلَّ
 لترل لل  والشربِشلللب.... فهللذد الكلملللات مللن العاميَّلللةمعروفللة فللي منلللااق أخللرىص مثللل  ا

 .رية  وهي غير شافعة في سورية مثأل المل

ن الكلمات القديمة الد خو  إلى العربية كان دخولها في الغالب عن اريق إ -
الفارسللليةص مثللل  التّبلللان والسلللروا   أملللا الكلملللات الحديثلللة فكلللان دخولهلللا علللن اريلللق 

ية كلان يااليةص مما يد   على أن تأثير هذد اللغات في العرباإلنكليزية والفرنسية واإل
 األ وى في العلر الحديث  أملا فلي العللر القلديم فكلان التلأث ر بالفارسلية أكبلر ملن

 العلر الحديث.

للللا محللللّددلا للتعاملللل  ملللل  الكلمللللات الدخيلللللةص فللللبعب للللل - م يلتللللزم المعجللللم منهجل
بللة وذكللر اللغللة التللي تعلل ا  ود إليهللاة إبللزيم )مللن الفارسللية(  شللالكلمللات ذكللر أنهللا معرَّ

بلة وللم يلذكر  )من الفارسية(   فالان )ملن الفارسلية(. وبعالها اآلخلر ذكلر أنهلا معرَّ
اللغة التي أتت منهلاة بيجاملة  ترل ل   ِشبِشلب  للند   فانللة. وكلملات أخلرى أهمل  

بللللة أو دخيلللللةة باروكللللة  بنالللللون  َتبَّللللان  ِسللللروا    ل  نسللللوة اإلشللللارة إلللللى كونهللللا معرَّ
 مواة.
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بحلر  p يهلا تالو رد للوتية باروكلة )أبلد  حلر  فبعلب الكلملات حلدث  -
م للوت  p (  بنالون )أبد  حر ب فأللب  ا(  بيجاملة )أبلد  t بحر  ب  وُفخر

بحر  ب(  تبَّان )ُحذ  حر  ن من الفارسية تنبان وُشدرد للوت البلاء(   p حر 
العربية(  سلروا  )أبلد  حلر    بحر    في جورب )ُأبد  حر  الكا  الفارسية 

  فلي المو ل (  شبشلب )أبلد  حلر   –ي بحر  ش في شلوار  كما تباد  حرفا ر
 Flannelي الكلملللة اإلنكليزيلللة فلللf  ث بحلللر  ش(  فانللللة )ُحلللرر  الحلللر  السلللاكن

لم للوت التلاء ليللب  الاءل(  بحركة اويلة(   فاان )أبد  حر  ُ بحر  ق  وفخر
لللم  لنسلللوة )أبلللد  حلللر    بحلللر  ق  وُأالللي  للللوَتي النلللون والهلللاء(  موالللة )ُفخر

 لوت الدا  إلى ااد(. 
عللب الكلمللات حللدث فيهللا تاللو رد داللللية بنالللون )كانللت ُتالَللق علللى نللوال ب -

 من السراوي  الايرقة المنسوبة إلى شخلية هزلية توسَّعت داللتها فأللبحت ُتالَلق
 ق علللى نللواٍل مللن السللراوي علللى كلل ر أنللواال السللراوي  وأشللكالها(  بيجامللة )كانللت ُتالَلل

ن مللللن سللللترة وسللللروا (  فانلللللة  الواسللللعة ألللللبحت ُتالَللللق علللللى كسللللاء النَّللللوم المكللللوَّ
)ُخلرللللت داللتهلللا بلللالقميص اللللذي ُيرتلللدى تحلللت الثيلللاب بعلللد أن كانلللت ُتالَلللق فلللي 
اإلنكليزيللة علللى القمللاش اللللوفي(   فاللان )توسَّللعت داللتهللا وألللبحت ُتالَللق علللى 

ا بلباي المحاربين(.الثوب الاوي  الذي يُ   رتدى فوق الثياب بعد أن كان مختلًّ
نمللا تنوَّعللت األلللو  اللغويللة التللي للل - م تللأِت هللذد الكلمللات مللن لغللة واحللدةص وال

اللغات و تعود إليهاص األمر الذي يد   على تنو ال المناه  التي رفدت العربية وأغنتهاص 
 التي تعود إليها الكلمات المدروسة هية

ريللللللق اإلنكليزيللللللة اإبللللللزيم  بيجامللللللة مللللللن پاجامللللله )أتللللللت عللللللن الفارسللللليةة  -1
pajama تّبللان ملللن تنبلللان  َجلللوَرب ملللن گلللوَرب  سلللروا  ملللن شللللوار   فالللان ملللن  )

 (.kaftanخفتان )عن اريق التركية 
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 (parochus)لأتينيلللللللللللللللللةة باروكلللللللللللللللللة ملللللللللللللللللن الأتينيلللللللللللللللللة المتلللللللللللللللللأخرة ا -2
  (cucullus) (   لنسلوة ملن(parrucaعلن اريلق اإليااليلة   (parakeet)ومنهلا

  .((modaعن اريق اإلياالية   (modus)مواة من
 .(Pantalone)ن اإليااليةة بنالونة م -3
  .(terlik)التركيةة ترل  من  -4
 القبايةة شبشب من ثب.  -5
 .(chandan)  لند  من (shala)السنسكريتيةة شا  من  –6
 . (Flannel)اإلنكليزيةة فانلة من  -7

البحللللث أن يشللللكر  حلقللللة اللللمن سلسلللللة اويلللللة مللللن  وفللللي الختللللام يأملللل  هللللذا
بب الدراسللات اللغويَّللة التللي تعملل  علللى تأثيلل  الكلمللات الدخيلللة الوافللدة إلللى لغتنللا بسلل
لمعجلم تأث رنا بالحاارة الحديثةص وذل  بهد  المساهمة في إعداد المعجم التَّلأثيلي وا

 التاريخي لّلغة العربية.
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 الموادر والمراجل:

 

 لعرب ة:بالل ة ا -أ

المعجااام العرباااي ألساااماء المالباااس فاااي ضاااوء ب عبلللدالجواد  إبلللراهيم  د. رجللل -1
  دار 1  ا/المعاجم والصواوص الموثققاة ماا الجايل اة الار العوار الااد  

 م.2002اآلفاق العربية  القاهرة  
  جمهااارة الل اااةهللل(  321بللن دريللد األزدي  أبلللو بكللر محملللد بللن الحسلللن )ت. ا -2

  دار العللللللم للمأيلللللين  بيلللللروت  1   ا/3بعلبكلللللي  تحقيلللللقة رملللللزي منيلللللر ال
 م.1987

معجاااام هللللل(  395بلللن فلللاري  أبللللو الحسلللين أحمللللد بلللن فللللاري بلللن زكريلللا )ت. ا -3
   دار الفكللللللر  بيللللللروت  6  تحقيللللللقة عبدالسللللللأم هللللللارون  مقااااااا  س الل ااااااة

 م.1979
                     بلللللللن من لللللللور  أبلللللللو الفاللللللل   جملللللللا  اللللللللدين محملللللللد بلللللللن مكلللللللرم بلللللللن علللللللليا -4

 هل.1414  دار لادر  بيروت  3   ا/15  لساا العر هل(  711)ت. 
األللاظ السر اص ة في المعجم فرام األو  برلوم  الباريار  مار إغناايوي  رأ -5

إللى المجللد  23  ملن المجللد مجلاة المجمال العلماي العرباي بدمشاق  العربي"
 م.1950–1948  25

  مكتبلللة لبنلللان 1  ا/رباااي الماااوجزساااي العالمعجااام اللار التلللونجي  د. محملللد   -6
 م.1997ناشرون  بيروت 
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ت اللارساا ة مصااب بااواك ر العواار الجااايلي معجاام المعرباااالتللونجي  د. محمللد   -7
  راجعله د. محملد السلباعي  ابعلة ثانيلة منقحلة ومزيلدة  الر العور الااضر

 م.1998مكتبة لبنان ناشرون  بيروت  

فااي مصلخبااات الل ااات: ساااموس الل ااة  معاااتالاادرار  الالاألنسللي  محمللد علللي   –8
 هل.1320  اب  عام العثماص ة

   مابعة نهاة ملر )د. ت(.و ةاألووات الل أنيي  د. إبراهيم   -9

  مكتبللة األنجلللو الملللرية  القللاهرة  3  ا/لاااظداللااة األلأنلليي  د. إبللراهيم   -10
 م.1972

انيللة  مكتبللة لبنللان   ابعللة جديللدة ثطمااا ط المااا مللة باللري  البسللتاني  العأَّ  -11
 م.1998ناشرون  بيروت  

   لللام بلللأمر اللقر ااا  ألواااوس اللعر ااا ي  الشللليخ الللاهر بلللن للللال   الجزافلللر  -12
 ابعهة األمير مختار الجزافري  المابعة السلفية  ملر )د.ت(.

            لجلللللللواليقي  موهلللللللوب بلللللللن أحملللللللد بلللللللن محملللللللد بلللللللن الخالللللللر أبلللللللو منللللللللور    ا -13
  حقلللق الكاااالم األبجماااي بلااار ااااروف المعجااامالمعااار  ماااا هلللل(  540)ت. 

كلماتللله بإرجاعهلللا إللللى أللللولها وذكلللر معانيهلللا األلللللية وتتب للل  التغيلللرات التلللي 
  دار القلللم للاباعللة والنشللر والتوزيلل   1اللرأت عليهللاة  د.  . عبللدالرحيم  ا/

 م.1990دمشق  
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الوااا : لاال الل اة ووااا  هلل(  393لجوهري  إسماعي  بلن حملاد )ت. ا -14
  دار العللللم للمأيلللين  4   ا/6  تحقيلللقة أحملللد عبلللدالغفور عالللار  عرب اااةال

 م.1987القاهرة  
ر  المعااار  والااادخ س فاااي المجاااالت الملخوواااة. رخسلللارة  د. مملللدو  محملللد -15

 م.2000  4   /75  مج/مجلة مجمل الل ة العرب ة بدمشق

سار بل ا  العرب اة: دراساة مقارصاة با ا ل لا ا القبط اةخشيم  د. علي فهمي   -16
  الابعللة العربيللة األولللى  مركللز الحالللارة شااق قل ا، مقدمااة وثالثااة معاااجم

 م.2003العربية  القاهرة  
ر  ترجمةة د. ءسماء المالبس بصد العر بالمعجم الملوس دوزي  رينهارت  ر -17

  مكتب تنسليق التعريلب  الربلاا  المجلّلدان مجلة اللساا العربيأكرم فاا   
 .م1972 –1971  9 –8

  نقللله إلللى العربيللة وعلللق عليللهة د. رب ااةلكملااة المعاااجم العدوزي  رينهللارت   -18
     دار الرشيد للنشر  العراق وزارة الثقافلة واإلعلأم11محمد سليم النعيمي  

 م.1980
 اااة: موساااوبة ل و اااة معجااام مااالا اللملللة اللغلللوي الشللليخ أحملللد  رالللا  العأّ  -19

 م.1959    دار مكتبة الحياة  بيروت 5  اد ثة

لزبيللللدي  محمللللد بللللن محمللللد بللللن عبللللدالرزاق الحسلللليني أبللللو الفلللليب الملقللللب ا -20
  تحقيللللق مجموعللللة مللللن لااااال العااااروس مااااا جااااواير القاااااموسبمرتاللللى  
 ت(.    دار الهداية )د.40المحققين  
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المزيار فاي بلاوم هلل(  911ن )ت.ملة عبلدالرحمن جلأ  اللديالسيواي  العأّ  –21
ولللححهة محمللد أحمللد جللاد المللولىص علللي   شللرحه واللباه الل ااة وأصوابهااا

محمد البجاويص محملد أبلو الفال  إبلراهيم  دار إحيلاء الكتلب العربيلة  عيسلى 
 ت(. البابي الحلبي وشركاد  القاهرة )د.

لادخ س فاي ا –اسات ل و ة: الق اس في اللوااردر شاهين  د. عبدالللبور   -22
 م.1986  مرسسة الرسالة  بيروت  2   ا/العام ة

باااةر  السللليد أدي  شلللي -23 ثوليكيلللة ل بلللاء   المابعلللة الكااألللااااظ اللارسااا ة المعرَّ
 م.1908اليسوعيين  بيروت  

  دار العللللم للمأيلللين  1  ا/ا الل اااةدراساااات فاااي فقاااالللللال   د. للللبحي   -24
 م.1960بيروت  

 م.2002  دار اللفدي  دمشق  لعربياالمعجم اللركي عامر  د. محمود   -25

  دار رب اة الاد ثاة ولهجالهاامعجم الدخ س فاي الل اة العد.     عبلدالرحيم  -26
 م.2011القلم  دمشق  

اللعر ااا  فاااي القاااد م والااااد  ، مااال معااااجم حسلللن   عبلللدالعزيز  د. محملللد -27
   دار الفكر العربي  القاهرة  )د. ت(.لةللاظ المعرَّبة

   اللباه ولللححه خالللد سمعجاام بط ااة فااي العااامي والاادخعايللة  رشلليد   -28
 م. 1944عبدا  الكرمي  دار الكتب العلمية  بيروت  

  عللللالم الكتللللب  القللللاهرة  الوااااوت الل ااااو  دراسااااةعمللللر  د. أحمللللد مختللللار   -29
 م.1997
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ساا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ماال بكاار للالعنيسللي  القللي اوبيللا   -30
 م. 1989 –1988  دار العرب للبستاني  القاهرة  أولها باروفا

            لفراهيلللللللدي  أبلللللللو عبلللللللدالرحمن الخليللللللل  بلللللللن أحملللللللد بلللللللن عملللللللرو بلللللللن تمللللللليم    ا -31
  تحقيلللللقة د. مهلللللدي المخزوملللللي  د. إبلللللراهيم كلاااااا  العااااا ا(  هلللللل170)ت. 

    دار ومكتبة الهأ   بيروت.8السامرافي  

الحميلللد اللللدواخليص محملللد القللللاص    ترجملللةة عبدالل اااةفنلللدريي  جوزيللل    -32
 م.1950ية  القاهرة  مكتبة األنجلو الملر 

  القاموس الما طهلل(  817لفيروزابادي  مجد الدين محمد بن يعقوب )ت. ا -33
تحقيللللللقة مكتللللللب تحقيللللللق التللللللراث فللللللي مرسسللللللة الرسللللللالة بإشللللللرا  محمللللللد نعلللللليم 

  مرسسلللة الرسلللالة للاباعلللة والنشلللر والتوزيللل   بيلللروت  8   ا/1العر ُسوسلللي  
 م.2005

ر  الكلمات الدخ لة بلار العرب اة األوا لةر   الدين د. محمد لأ الكواكبي  -34
 م.1973  تموز 3   /48  مج/مجلة المجمل العلمي العربي بدمشق

  الهيفلللة للااااظ الاضاااارة ومواااطلاات اللصاااواأمعجااام مجمللل  اللغلللة العربيلللة   -35
 م.1980العامة لشرون المااب  األميرية  القاهرة  

  دافرة المعاجم 5 –4ن ا  الجز ب رالمعجم الكللغة العربية في القاهرة  امجم   -36
حياء التراث  ملر    م.2000وال

حياء التراث  م -37 المعجم جم  اللغة العربية بالقاهرةص اإلدارة العامة للمعجمات وال
 م.2004  مكتبة الشروق الدولية  القاهرة  4   ا1  الوس ط
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لهلأ    ابل  بمابعلة ا ا االشلقاق واللعر عبدالقادر بن ملافى  المغربي   -38
 م.1908بالفجالة بملر  

  1  ا/ اة ماا الل اة الموار ة القد ماةأواس األللااظ العاممقار  م. سام    -39
 .2م   /2005الهيفة الملرية العامة للكتاب  القاهرة  

  مابعة اآلثار اآلرام ة في ل ة المووس العام ةالجلبي   الموللي  د. داود -40
 م.1935النجم الكلدانية  المول   

  دار المشلللرق  4  ا/غرائااا  الل اااة العرب اااةرفافيللل  نخللللة   اليسلللوعي  األب -41
 م.1986بيروت  

  مجلاة اللسااا العرباير  لهصد اة المعرباةمعجام األللااظ ايوس   د. محمد  ر –42
 م.1973  1   /10مكتب تنسيق التعريب  الرباا  مج/
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