تأثيل الدخيل من ألفاظ الثياب وما يتعلق بها في
معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون
لمى إبراهيم غانم

د .ماهر عيسى حبيب

جامعة تشرين  -سوريا

َّ
الملخص
يقوم هذا البحث بإجراء در ٍ
اسة تأثيليَّة للكلمات الدخيلة الواردة في حقل الثيلاب
وما يتعلَّق بها في معجم ألفلا الحالارة ومللالحات الفنلونص الللادر علن مجمل
اللغة العربيلة فلي القلاهرة علام ثملانين وتسلعمفة وألل ص وذلل للو لو

عللى األللو

اللغويللة التللي تعللود إليهللا كل كلمللة مللن هللذد الكلمللات وتحديللد التغيلرات التللي الرأت
عليها في المستويات اللوتية والداللية.
ويتكل َّلون البحللث مللنة المق ردمللة لواج لراءات تأثي ل الللدخي
الدخيلللة ال لواردة فللي حق ل الثيللاب ومللا يتعلَّللق بهللاص وعللددها سل َّ
لت عش لرة كلمللة هللية

ثللم د ارسللة الكلمللات

ِ
الُ ْون
الب ْن َ
الب ُارْو َكة َ
اإل ْب ِزْيم َ
َّ
اللل ل ْلن َد
الشل للا ال رش ْب رشل للب
َّ

ُواعت النتافج التي أجملت
كلمات داللية( :التأثي

ِ
رلرَوا
امة التَّبَّان التررل
الج ْوَرب َ
َ
الح ْرَملَلة الس ْ
الب ْي َج َ
ا ل لة .وفلللي الختل للام
الفَانِيلل للة القُ ْف َ
الم ْو َ
ال للان القلنسل للوة ُ
تول إليه البحث.
ما َّ
الدخي

المعرب التاور اللوتي التاور الداللي).
َّ
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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:
لاب المسللتعملةُ فللي مناقللة َّ
ومهمللة لتوثيللق حاللارة
معينللة مللادةل غنيللة
َّ
تمثرل ُ الثريل ُ
َّ
لاي للعللادات والتقاليللد واألع ل ار والمعتقللدات
الشللعب فللي تل ل المناقللةص ألنهللا انعكل د
المتوارثة من جي ٍ إلى جيل فلي المجتمل  .كملا أن أنلواال المأبلي وأشلكالها وألوانهلا

لر عللى
المختلفة وارق ارتدافها وملادرها سواء كانت محلرّيلةل أم أجنبيلة تُعلد مر رش لا
لر بللالتاور
قافيللة للشللعب فللي المجتم ل كمللا تتللأثَّر تللأث لار كبيل لا
الحالللة اال تلللادية والثَّ ّ

أهمَّيلةد كبيلرةد
االجتماعي والحااري الذي يحلدث عبلر العللور .ورلد ارسلة المأبلي ّ
م للن الناحي للة المعجمي للةص فه للي تلق للي الا للوء عل للى الحي للاة االجتماعي للة واال تل للادية
للشعوب ....كما تكش

عن ذوق الشعوب وفرنها الجمي بما تافيه على المأبلي

ٍ
نل َري اإلبداال والتقليد.ر
من
نقوش وزخار ص ألن المأبي اهرةد تقوم على ُع ُ

( )

و للد تب ل َّلدلت أس للماء بع للب الثي للاب بس للبب تا للور دالالته للا أو تغي للر ألل لواتها

اال أخرى من الثياب م ملرور اللزمن لت ارجل اسلتخدامها وحللو
وبا استعما أنو ٍ
َ
لماء جديلدةد لثي ٍ
لاب
محلها ثياب متفقلة مل العللر الجديلد أكثلر منهلا كملا هلرت أس د
حديث للة ل للم تك للن معروفل لةل م للن بل ل ص بس للبب تا للور وس للاف االتل للا ب للين الش للعوب
األخرى /القريبة والبعيدة /األمر الذي جع الشعوب تتأثَّر وترثرر ببعاها.

لأثير فلي األ لوام التلي ارتبالوا معهلا بلروابا َّ
دينيلة وسياسليَّة
وكما كان للعلرب ت د
لر م للن
أيا للا بتلل ل األ ل لوام ونقلل لوا ع للنهم كثي ل لا
واجتماعيللة وا تل للاديةص فق للد ت للأثَّروا ه للم ل
لبي ولل ٍ
عللاداتهم ومنتجللات حاللارتهم مللن مأكل ٍ وملل ٍ
لناعة وغيللر ذلل مللن األمللور
( )1د .رجب عبدالجواد إبلراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعااجم والصواوص
الموثقااة مااا الجايل ااة الاار العواار الاااد

ص.5
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دار اآلفللاق العربيللة ا 1/القللاهرة 2002م

1

التللي تمثر ل جوانللب الحاللارة الماديللة للشللعب .وفللي هللذا يقللو دوزية رفللي العهللود
اإلسللأمية األولللى يللوم كللان النللاي جملليعهم علللى وجلله التقريللب بللداة وكانللت المللدن

لغيرةل افيلة الشأن كاد فلن الخياالة يكلون مجهلوالل فقلد كانلت الشلمأت البسلياة
لارة
المنسوجة اعة واحلدة كافيلةل لالمان و ايلة المشلتملين بهلا ملن للبارة القلر َ
وح َم َ
القَ ْلي  .ولليي بوسلعنا أن نتل َّلور اسلتااعة خياالة األلبسلة وفلق الراز أنيلق وكلان
الحاف وحدد يقوم بهذد المهمة .ولكن العرب باستيأفهم الخاا عللى ش ٍ
لار كبيلر
مللن اسلليا ومللن أفريقيللا ومللن أوروبللا وجللدوا أنفسللهم م لرتباين بعأ ل ٍ
خالل ٍلة م ل
لات
َّ
شللعوب تلل المنللااق ....فللي حللين أن هللذد الشللعوب كانللت تفللوق العللرب الفللاتحين

َّ
ليفا والشللروال
ليفا فشل ل
مدنيلةل وحاللارةل فلللم يكللن بللد للعللرب مللن هجللر حيللاتهم البدويللة شل ل
باالستقرار الدافم في المدنص فأدركوا يوم ذا أن في مقلدورهم عمل ثيلاب أشلد أنا لةل

لرز كثي ل ل لرةل مل ل للن ال ل للروز
مل ل للن الشل ل للمأت التل ل للي كل ل للانوا يلتفل ل للون بهل ل للا فاسل ل للتعاروا ال ل ل لا
الشعوب ......وكان النتعاش الحاارة وازدهارها وتقدم التجارة وانتشارها أن أنشفت

ملللان د مللن ك ل ر ن لوٍال كانللت تنسللج فيهللا األ مشللة الحريريللة الفللاخرة وا ارف ل
1
( )
التي ال سبي إلى حلرها.ر

الللديبا

و د أدت عملية االحتكا بالحاارات األخرى إلى كثرة الكلمات الدخيلة على

اللغللة العربيللة فللي مختل ل المجللاالت وكللان للت ّجللار مسللاهمةد كبي لرةد فللي رفللد العربيللة
ٍ
بكثير من الكلمات الدالَّة على السل والبااف  .ران ر إلى الكلملات األعجميلة التلي
تنهللا علللى لغتنللا فللي هللذد األعلللر المتل ر
لأخرة تجللد مع مهللا دخ ل عليهللا بواس لاة

التجار الذين يعاملون األجانب والمستباعين الذين يجلبون سلعهم وبالافعهم ملن
ّ
البأد األجنبيةص المستبا الذي يجلب لنا الثلوب أو الملاعون أو األداة أو اآلللة أو
( )1رينهللارت دوزي رالمعجاام الملوااس بءسااماء المالبااس بصااد العاار ر ترجمللةة د .أكللرم فاا ل
اللساا العربي ،مكتب تنسيق التعريب الرباا 1971م ،مج 8/ال 3/ص.28 –27
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مجلااة

أية ٍ
مادة كانت هو نفسه الذي يجلب لنا اسمها معهاص فترى أيلدينا تتنلاو المسلميات
الدالّة عليها وبلدهي أن ذلل المستبال للم يكلن ملن حمللة
وألسنتنا تتناو األسماء ّ

اللغة العربية وال من حفّا ها أو نقّادها لوانما هو في غالب األملر علام يي يحفل اسلم
البااعة كما يسمعه من القومسيونجية (الوسااء) في جلب البااف ملن معاملهلا
أو ملن معامليلله األجانللب ثللم ينقللله إلينللا ويشلي بيننللا بالللليغة التللي ناللق بهللا ألو
م لرة.ر( ) ونتيج لةل لللذل فقللد جللاء كثيل1لر مللن الكلمللات الدالَّللة علللى الثيللاب ذات ألللو ٍ
د
غيللر عربيللةص أي دخيلللة مللن لغللات أخللرى جللرى تعريللب بعاللها أو عا رميللة شللاعت
ٍ
مناقة معيَّنة.
العامة في
على ألسنة َّ
لات عدي للدةد رل للد فيهل للا الب للاحثون الثي للاب عن للد الع للربص َّ
وبين ل لوا
و ه للرت د ارس ل د
أنواعهللا ولللفاتها وألوانهللا وزمللان اسللتعمالها واخللتأ أشللكالها بللين مناقل ٍلة وأخللرىص

و للد أفللرد بعللب اللغللويين القللدامى فل لوالل للثيللاب فللي معللاجمهمص كمللا فع ل الثعللالبي
(ت429 .ه لل) فللي فقلله اللغللة( ) وابللن سلليدد (ت458 .ه لل)2فللي المخلللص( ) وابللن
األج للدابي (ت470 .هل لل) ف للي كفاي للة الم للتحف ( ) ....إا للافة إل للى م للا أوردت ل4له كت للب

المهمة في
التاريخ والرحأت واألدب .وفي العلر الحديث هرت بعب الدراسات
َّ
اب بمابعلة الهلأ

الفجاللة مللر

( )1عبدالقادر بن ملافى المغربي االشلقاق واللعر
1908م ص.46 –45
( )2عبللدالمل بللن محمللد بللن إسللماعي أبللو منلللور الثعللالبي (ت429 .ه لل) فقااا الل ااة وساار
العرب ااااة تحقي للقة عب للدالرزاق المه للدي دار إحي للاء التل لراث العرب للي 2002م الب للاب التاسل ل
والعشرون -الفل الراب  -ص.208
( )3أبللو الحسللن علللي بللن إسللماعي بللن سلليدد (ت458 .ه لل) المخواااص  5تحقيللقة خلي ل
إبراهيم جفا دار إحياء التراث العربي بيروت 1996م .167/4
( )4إب ل ل ل لراهيم بل ل ل للن إسل ل ل للماعي بل ل ل للن أحمل ل ل للد بل ل ل للن عبل ل ل للدا األجل ل ل للدابي أبل ل ل للو إسل ل ل للحاق الارابلسل ل ل للي
(ت .نحو 470هل) كلا ة الملالظ وصها ة المالللظ فاي الل اة العرب اة تحقيلقة السلاف عللي

حسين دار ا أر للاباعة والنشر والترجمة ارابلي -ليبيا ص.225

21

3

ه للذا المج للا ص منه للا البح للث ال للذي نشل لرد ال للدكتور أحم للد الس للعيد س للليمان ف للي الج للزء

الخل للامي واألربعل للين مل للن مجلل للة مجم ل ل اللغل للة العربيل للة فل للي

القل للاهرة – مل للايو

 -1980بعنلوانة تألللي بعللب الللدخي مللن أسللماء المأبللي واألاعمللة فللي كتللاب

الجبرت ل للي .ود ارس ل للة د .يحي ل للى الجب ل للوري ف ل للي كتاب ل لله المأب ل للي العربي ل للة ف ل للي الش ل للعر

الج للاهلي

( )

ود ارس للة د .أحم للد مال للوب 1ف للي معج للم المأب للي ف للي لس للان الع للرب( )ص

ود ارسللة المستشللرق دوزي فللي المعجللم المفل ل بأسللماء المأبللي عنللد العللرب ود.

رجللب عبللدالجواد إب لراهيم فللي المعجللم العربللي ألسللماء المأبللي فللي اللوء المعللاجم
والنلوص الموثقةص وهي من مراج هذا البحث.

و د أورد معجم ألفا الحاارة وملالحات الفنون اللادر عن مجمل اللغلة
العربيللة بالقللاهرة عللام ثمللانين وتسللعمفة وأل ل

حق لأل أللفللا الثيللاب ومللا يتعلَّللق بهللاص

معربلة وذكلر اللغلة
تامن ألفا لا غير عربية أشار في بعب الحاالت إلى كونهلا َّ
َّ

ٍ
حاالت أخرى وأسقا اإلشلارة إللى
التي تعود إليها تل األلفا ص لكنه أهم ذل في
ٍ
حاالت ثالثةص للذا سيسلعى هلذا البحلث إللى تأثيل الكلملات الدخيللة
اللغة األل في

ال لواردة فللي ذل ل الحق ل والتللي بلغللت سل َّ
الُل ْلون
لت عش لرة كلمللةة إِ ْبل ِلزْيم َب ُارْو َكللة َب ْن َ
َّ
ِ
الل ل ْلن َد
الش للا ال رش ْب رش للب
الح ْرَملَ للة ال رس ل ْلرَوا
ام للة تََّب للان تِرلل ل
َّ
الج ل ْلوَرب َ
َ
ب ْي َج َ
ِ
اة.
الم ْو َ
الفَانيلة القُ ْفاَان القلنسوة ُ

( )1د .يحيلى الجبللوري المالبااس العرب ااة فااي الشااعر الجااايلي دار الغللرب اإلسللأمي بيللروت
1989م.

( )2د .أحم للد مال للوب معجاااام المالبااااس فااااي لساااااا العاااار  ،مكتب للة لبنل لان ناش للرون بي للروت
1995م.
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2

يدف البا وأيم لا:
يه للد

َّ
األهمي للة م للن حي للث
ه للذا البح للث إل للى تس للليا الا للوء عل للى حقل ل ٍ ب للال

الدالّة على
ارتبااه بالمستوى الحااري لألفراد في مناقة معيَّنةص هو حق الكلمات ّ
الثياب وما يتعلَّق بهاص من خأ تأثي الدخي منها الوارد في معجم ألفا الحاارة

َّ
الشعبي وأ َّر بوجودها مجم
اها االستعما
وملالحات الفنونص وهي
د
كلمات فَ َر َ
أياللا إلللى إبلراز مسللتوى تللأثر
اللغللة العربيللة فللي القللاهرة وأدخلهللا معاجملله .ويهللد
ل

العللرب بالشللعوب التللي خالاوهللا فللي هللذا المجللا الللداللي مللن خللأ اسللتعما ألفللا
الثري للاب ل للدى تلل ل الش للعوب ف للي العربي للة .كم للا يه للد

إل للى بي للان األل للو اللغوي للة

للكلمات الدخيلة في حقل الثيلاب وتحديلد زملن دخولهلا إللى العربيلة ملا أمكلن ذلل .
ث للم د ارس للتها ف للي مس للتوياتها اللغوي للة للو للو

عل للى م للا ال ل أر عليه للا م للن تغيل لرات ف للي

الجوانب اللوتية والداللية وبيان مدى موافقتها للن ام اللوتي العربي وتحديد ما
ُعررب من هلذد الكلملات وكيفيلة تعريبله وتحديلد أنلواال التغيلرات الدالليلة التلي الرأت
عليهللا وأشللكا هللذد التغي لرات وبيللان اللغللات التللي أثَّللرت فللي اللغللة العربيللة فللي ه لذا

الحق .
مصهج البا :
يقللوم هللذا البحللث علللى رلللد الكلمللات الدخيلللة ال لواردة فللي حق ل الثيللاب ومللا

يتعلَّق بها في معجم ألفا الحاارة ومللالحات الفنلونص ثلم د ارسلتها د ارسلةل تأثيلَّيلةل

لتنادا إللى المعللاجم التَّ َّ
أثيليلة األجنبيلة والبحللوث والمعلاجم العربيلة التللي أشلارت إلللى
اس ل
ألللو بعللب هللذد الكلمللات .وسلليعتمد البحللث المللنهج التللاريخي الللذي يسللاعد فللي

تأثي الكلمات الدخيلة ودراسة تغير استعمالها عبر العلور.
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إجراءات لءث س الدخ س:
يمثر ل هللذا الجانللب مللن البحللث المللدخ التن يللري الللذي يشللر األدوات التللي

يستعملها البحث في الولو إلى النتلافجص ويتا َّلمن تحديلد مفهلوم التأثيل والمع َّلرب
والللدخي

كم للا يبل ليرن الم للنهج ال للذي تق للوم علي لله الد ارس للة الل للوتية والداللي للة للكلم للات

استنادا إلى البحوث والدراسات اللوتية والداللية التن يرية.
الدخيلةص وذل
ل
المعر والدخ س:
أوالا :في ملهوم اللءث س و َّ

ر
َّ
لي ٍءة أَل للله .والتَّأْثِيل ل ة
 -1اللءث اااسة ج للاء ف للي لس للان الع للربة رأَ ْثلَل لةُ ُكل ل َش ل ْ
1
( )
الت ْألللي .ر والتّأثي ل هنللاة رهللو علللم ألللو األلفللا  ...فهللو علللى هللذا الللاأ د
2
 (etymologyبمعنللى
مقابل لكلمللة (.)etymologieر( ) وريسللتعم الملللال )
د ارس ل للة أل ل للو الكلم ل للات وت ل للاريخ أش ل للكالها ومعانيه ل للا .وه ل للو فل ل لرال م ل للن عل ل للم اللغ ل للة

3
القاموي كلمة كلمة وتزويلد كل واحلدة منهلا
التاريخي.ر( ) روينحلر في أخذ ألفا

لليغت

بما يشبه أن يكون باا ةل شخلية ُيذكر فيها من أيلن جلاءت ومتلى وكيل
يخي يح ل ردد للليغة ك ل ر كلمللة فللي أ للدم
والتقلبللات التللي مللرت به لا فهللو إذن علل دلم تللار ّ

( )1محمد بن مكلرم بلن عللي جملا اللدين بلن من لور (ت711 .هلل) لسااا العار
لادر ا 3/بيروت 1418هل مادة أث

( )2د .للبحي اللللال
ص.348

.9/11

15

دار

دراسااات فااي فقااا الل ااة دار العلللم للمأيللين ا 1/بيللروت 1960م

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

1

( )

لرب مللن األلف للا
الم َعا َّاار  :فللي تعري ل الق للدماءة رهللو مللا اس للتعملته العل ُ
ُ -2
الموا للوعة لمع ل ٍ
لان ف للي غي للر لغته للا .للا الج للوهري ف للي الل للحا ة تعري للب االس للم
ِ
لرب وأعربتل لله
األعجمل ل ر
لرب علل للى منهاجهل للا تقل للو ة َع َّربتل لله العل ل ُ
لية أن تتفل ل َّلود بل لله العل ل ُ
2
لدثين أن تُس للتعم الكلم للة الدخيل للة عل للى منه للا
أيا للا.ر( ) ول للم يش للترا بع للب المح ل
ل
الزما فيه أن
العربص فالتعريب عندهمة رهو نق اللف األعجمي إلى العربية وليي ل
تتفود به العرب على منهاجها كما ا الجوهريص فما يمكن حمله على ن يرد حمللود
َّ
ويعرفله الج ازفلري بأنلهة
عليه وربما لم يحملود على ن يرد ب تكلموا به كما تلقلود.ر( ) ر

رالكلمة التي ُنقللت ملن العجميلة إللى العربيلة سلواء و ل فيهلا تغييلر أم ال غيلر أنله
غالبللا إال إذا حللدث تغييللر مللا فللي الكلمللة .....وأن لواال التغييللر ال
ال يتللأتى التعريللب ل
تكاد تزيد على أربعةة األو إبدا حر بحر

الثاني إبدا حركة بحركلة الثاللث

زيللادة شلليء ال ارب ل نقللص شلليء.ر( ) والمحللدثون ريكللادون يجمعل 4لون علللى أن ُيالَللق

ر
ديما أو تدخ اليوم أو غ للداص عللى أن
َّ
المعرب على ك كلمة أجنبية دخلت العربية ل
( )1جوزي ل

فنللدريي الل ااة ترجمللةة عبدالحميللد الللدواخلي – محمللد القلللاص مكتبللة األنجلللو

الملرية القاهرة 1950م ص.225

( )2العأمة عبدالرحمن جأ الدين السيواي (ت911 .هلل) المزير في بلاوم الل اة وأصوابهاا

تحقيقة محمد أحمد جاد المولى دار إحياء الكتب العربية القاهرة ص .268لواسلماعي بلن
حم للاد الجل للوهري (ت393 .هل لل) اللل للحا ة لااااال الل ااااة وواااااا العرب ااااة تحقي للقة أحمل للد
عبدالغفور عاار دار العلم للمأيين ا 4/القاهرة  1987مادة عرب .179/1

() 3د .محمللد حسللن عبللدالعزيز اللعر ا فااي القااد م والاااد
اللكر العربي القاهرة ص.47

() 4الشيخ ااهر الجزافري اللقر

ألووس اللعر

25

ماال معاااجم لةللاااظ المعربااة ،دار

المابعة السلفية بملر ص.4

3

تكللون خااللعة لمقللاييي العربيللة وأبنيتهللا وحروفهللا .ويللدخ فللي هللذا سل دلم كبيللر ممللا
معرلبا ألن الرو العربية سلرت فيله
َّ
عربه القدماء أو المعالرون ويسمى هذا النوال ّ

فسللروا عبللارة منهللا
وألللب جللزلءا مللن البنللاء العربللي .وهكللذا يتا ل أن المحللدثين َّ
العللرب فللي التفللود بالكلم للة األعجميللة علللى أنلله الخال لوال لمقللاييي العربيللة وأبنيته للا
وحروفهللا .....وهللذد المقللاييي واألبنيللة والحللرو

مللا هللي إال مجموعللة الخلللافص

اللللوتية والل لرفية للكلمللة العربيللة والتللي أالقنللا عليهللا الن للام اللللوتي العرب للي

تحديدا ما يلية
وعنالر هذا الن ام اللوتي العربي هي
ل
 -1الحرو

واأللوات العربية.

 -2البنية اللوتية للكلمة العربية.
 -3اإليقاال اللرفي للكلمة العربية.
وهذد العناللر مسلتقرأة ملن أ لوا اللغلويين القلدامى والمحلدثين وملن منهجيلة

تعريللب األلفللا لللدى القللدماء ومع للم المحللدثين .لوان تابيللق هللذا الن للام اللللوتي
المعرب يعني ما يلية
العربي على االسم
َّ
 -1خلللو االسللم المعل َّلرب مللن أي حللر أو لللوت غيللر عربلليص كحللر ة

أو ڤ أو پ أو ژ.

 -2التلزام البنيللة اللللوتية للكلمللة العربيللة كمللا أ َّرهللا اللغويللون وهللية أال يزيللد

المعرب على ثمانية أحر
عدد أحر االسم
َّ

اف للتأ

بساكن.

حرك للات ه للذد األح للر

وجوب افتأ

هذد األحر

وجوب

خلوه للا م للن التق للاء الس للاكنين منل ل ب للدفها
وج للوب ر
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 -3اشللتراا اإليقللاال الل لرفي لأسللم المعل َّلرب وتجللاوز اشللتراا ماابقتلله الللوزن

العربللي ألن األسللماء األجنبيللة ال تللوزن أللأل .ومللا نعنيلله باإليقللاال الللرفي العربللي
هللو تتللاب حركللات االسللم المعل َّلرب وسللكناته وحللرو الم ل رد فيلله وفللق ن للافر لهللا فللي
العربية سواء أاابقت الوزن العربي أم لم تاابقه و د وجلدنا أن هلذا اإليقلاال يتحقلق

في ك ر كلمة خاعت للمقاييي الستَّة السابقة.ر

1

( )

كلمة أ ِ
ٍ
ُدخلت في ِ
ِ
العرب وليسلت
كأم
عرف الدخ س بءصا :رك
 -3الدَّخ سَّ :
2
( )
فيالَللق علللى ك ل ر مللا دخ ل اللغللة العربيللة مللن
منلله.ر والل َّلدخي رأعللم مللن المعل َّلربص ُ
اللغللات األعجميللة س لواء كللان ذل ل فللي علللر االستشللهاد أم بعللدد وس لواء خا ل

لأللوات واألبنية العربية أم لم يخا

علما.ر
اسما نكرةل أم ل
وسواء كان ل

( )

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

أمور أخرىص كاشتقاق الكلمتين وتاورهملا عبلر العللور وتلاريخ
نأخذ في االعتبار لا
االتلا بين اللغتين العربية واللغة التي منهلا هلذد الكلملة المشلابهة للكلملة العربيلة.

فلنأخذ مثاالل فإن كلمة السور العربية تشبه إلى ٍّ
(سور) باللغة التاملية
حد كبير كلمة ُ
لوبي الهنللد فللأ يمكللن أن تكللون الكلمللة العربيللة مللأخوذةل مللن الكلمللة
السللافدة فللي جنل ّ
() 1د .ممللدو محمللد خسللارة رالمعاار والاادخ س فااي المجااالت الملخووااةر مجلااة مجماال الل ااة
العرب ة بدمشق مج75/

2000 4/م ص.921–920

() 2محم ل ل للد ب ل ل للن محم ل ل للد ب ل ل للن عب ل ل للدالرزاق الحس ل ل لليني أب ل ل للو الف ل ل لليب الملق ل ل للب بمرتا ل ل للى الزبي ل ل للدي
(ت1205.هل) لاال العاروس ماا جاواير القااموس 40
دار الهداية مادة دخ

() 3د.

تحقيلق مجموعلة ملن المحققلين

.480/28

 .عبدالرحيم مقدمة تحقيق المعر للجواليقي دار القلم دمشق 1990م ص.17
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3

التامليللة النعللدام االتلللا بللين هللذين الشللعبين ولغتيهمللا.ر( ) و للد أورد السلليواي فللي

كتاب لله المزه للر مجموعل لةل م للن الال لوابا لمعرف للة الكلم للة الدخيل للة اس للتقاها م للن كت للب

السابقين يقو ة ر ا أفمة العربيةة تُ ْعر ُع ْج َمة االسم بوجودة
ينق ذل أحد أفمة العربية.
أحدها  -ا َّلن ْق بأن ُ

خروجه عن أوزان األسماء العربية نحلو ْإب َرْي َسلم فلإن مثل هلذا اللوزن
الثاني -
ُ
مفقود في أبنية األسماء في اللسان العربي.
الثالث  -أن يكون َّأولله نلون ثلم راء نحلو ن ْلرجي فلإن ذلل ال يكلون فلي كلملة
عربية.
ون فلي كلملة
الراب  -أن
اخرد زاي بعد دا نحو مهندز فلإن ذلل ال يكل ُ
َ
يكون ُ
عربية.
َّولجان والجص.
الخامي  -أن يجتم فيه اللاد والجيم نحو الل ْ
السادي  -أن يجتم فيه الجيم والقا

نحو المنجنيق.
الذال للة وه للي الب للاء

باعي للا عارلي للا ع للن ح للرو
ور ل
السللاب  -أن يك للون ُخماس ل لليا ُ
لون فيله شليء
والراء والفلاء واللأم والمليم والنلونص فإنله متلى كلان عر لبيلا فلأ بل َّد أن يك َ
وج ْح َمرش .فهذا ملا جمعله أبلو حيلان فلي شلر
منها نحو َسفَ ْر َج وُ َذ ْع ِم وِ ْر َ
ا ْعب َ
2
( )
التسهي .ر

() 1د.

 .عبدالرحيم مقدمة تحقيق المعر للجواليقي دار القلم دمشق 1990م ص.18

() 2السيواي المزير في بلوم الل ة وأصوابها ص.213
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1

ثاص اا :الدراسة الوول َّة لةللاظ الدخ لة في معجم أللاظ الاضارة:
تق للوم الد ارس للة الل للوتية للكلم للات الدخيل للة عل للى تحليل ل الكلم للة إل للى مقااعه للا

اللوتية لمعرفة مدى موافقتها للنسج العربيةص ألن رمعرفتنا ألنواال النسج المستعملة
فلي اللغللة يسلله علينللا الحكللم علللى نسللج الكلمللة العربيللة ونسللج مللا للليي بعربللي مللن

الكلم للات .واس للتخراجها م للن كلم للات اللغ للة أم ل دلر ل لليي بالعس للير والم للرء ح للين يعرفه للا
يسل للتاي الحكل للم بمجل ل َّلرد الن ل للر.ر( ) إذ إن راللغل للات تختل ل ل بأشلل1لكا المق للاا التل للي

لانبي
تسللتخدمها س لواء فللي النمللاذ أو فللي ن لوال الس لواكن التللي تسللم بهللا علللى جل َ
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

م للن اللغ للات األمريكي للة واألفريقي للة ......أم للا المق للاا الموج للودة ف للي اللغ للة العربي للة
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
ي ال ال ي ي ال ال ي ي ......و ل ل للد اكتف ل ل للى ال ل ل للدكتور إب ل ل لراهيم أنل ل ل ليي منه ل ل للا

نوعللا
بالخمسللة األولللى وأهم ل السللادي كمللا فع ل الللدكتور تمللام حسللان ولكنلله زاد ل
جدي ل للدا ه للو ال ي ومثَّل ل ل لله ب للأداة التعريل ل  .وال يلل ل ه للذا إال عل للى إس للقاا همل لزة

الول .ر

( )

2

ثالثاا :الدراسة الدالل ة لةللاظ:
تقللوم الد ارسللة الدالليللة للكلمللات الدخيلللة الدالَّللة علللى الثيللاب فللي معجللم ألفللا

الحاارة عللى رللد التغيلرات الدالليلة التلي الرأت عللى هلذد الكلملاتص ألن رتالور
() 1د .إبراهيم أنيي األووات الل و ة مابعة نهاة ملر ص.96
() 2د .أحمل ل للد مخت ل ل للار عمل ل للر دراساااااااة الواااااااوت الل اااااااو

عل ل للالم الكت ل ل للب الق ل ل للاهرة 1997م

وين ر د .أنيي األووات الل و ة ص 87وما بعدها.
صُ 301-299
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الداللللة ال يقتلللر علللى األلفللا األللللية فللي لغللة مللن اللغللات ب ل

للد ُيجاوزهللا إلللى

1
التي تليب الكلمات
األلفا المستعارة من لغة أخرى.ر( ) وترج التغيرات المختلفة

مللن حيللث المعنللى إلللى ثأثللة أن لواالة رالتاللييق واالتسللاال واالنتقللا  .فهنللا تاللييق
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

أو إذا كانا ال يختلفان من جهة العموم والخلوص كما في حالة انتقا الكلمة ملن

المح ل إلللى الحللا أو مللن السللبب إلللى المسللبب أو مللن العأمللة الدالللة إلللى الشلليء
الم للدلو علي لله إل للخ أو العك للي .لوان االتس للاال والتا للييق ينشل ل ن م للن االنتق للا ف للي
أغلب األحيان.ر( ) وستقوم الدراسة ببيلان نلوال 2التغيلر الحالل لكل كلملة ملن حيلث
التوس للي أو التا للييق أو االنتق للا سل لواء ح للدث ذلل ل

دخولها.

بل ل دخوله للا العربي للة أم بع للد

الدراسة اللءث ل ة للكلمات الدخ لة في اقس الث ا وما لعلَّق بهاا فاي معجام
أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا:
تشللم هللذد الد ارسللة سل َّ
لت عشلرة كلمللة دخيلللة وردت فللي معجللم ألفللا الحاللارة

وملالحات الفنون امن حق الثيلاب وملا يتعلَّلق بهلاص وهلذد الكلملات هلية إِ ْب ِلزْيم

ِ
الح ْرَملَ ل لة ال رس ل ل ْرَوا
امل للة تََّبل للان تِرل ل ل
َب ُارْو َكل للة َب ْن َ
الجل ل ْلوَرب َ
َ
الُل ل ْلون ب ْي َج َ
ِ
اة.
ال رش ْب رشب الل ْ
الم ْو َ
َّن َد الفَانيلة القُ ْفاَان القلنسوة ُ

َّ
الش ل لا

() 1د .إبل لراهيم أن لليي داللااااة األللاااااظ مكتب للة األنجل للو الملل لرية ا 3/الق للاهرة 1972م
ص.124–123

() 2فندريي الل ة ص.255
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 -1إِ ْب ِزْ م
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رإب لزيمة أداة تُتخللذ فللي الح لزام لش ل ردد وربالله
1
( )
معربة من ديم والمنقو أنها فارسية.ر
وهي َّ
أعجميللاص فهللو
يقللو أدي شلليرة ر لللتة إن للليغة هللذا االسللم تللد علللى كونلله
ل
) وهلو المهملاز أو علن الفارسلي ابلزن وهلو إنلاء

إملا علن اليونلاني (
معر د
ّ
ب ّ
مللن حديللد أو مللن نحللاي ملللنوال عل للى شللك تللابوت علللى للدر امللة اإلنس للان أو

َّ
األابللاء الم لريب ويخرجللون أرسلله مللن
أ لللر منهللا عليلله غاللاء مثقللوب يا ل فيلله

الثقللب فيداوونلله بلل ر
ويالَللق ابللزن
لب المابوخللات أو المللاء المغلللي باألدويللة الحل َّ
لارةُ .

2
فارسلليص وهللو
أياللا علللى الحللوب اللللغير.ر( ) ويقللو العنيسللية رإب لزيمة
بالفارسللية ل
فتح للة مرَّبع للة فل لي جوفه للا لس للان تُعلَّللق با للر الحل لزام.ر( ) وف للي المعرب للات الفارس لليةة

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

فلي أللللهاص ففلي المعللرب للجلواليقي أنهللا ملن الفارسلية يقللو ة رإبلزيم السللر ونحللودة
() 1مجم ل اللغ للة العربي للة بالق للاهرة معجااام أللااااظ الاضاااارة ومواااطلاات اللصاااوا ،الهيف للة العام للة
لشرون المااب األميرية القاهرة1980 ،م ص.5

() 2السلليد أدي شللير األللاااظ اللارسا ة المعربااة المابعللة الكاثوليكيللة ل بللاء اليسللوعيين بيللروت
1908م ص.7

() 3القللي اوبيللا العنيسللي للس ا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ماال بكاار أواالها باروفااا
دار الع للرب للبس للتاني الق للاهرة  1989 –1988ص 1ود .عبدالل للبور ش للاهين دراساااات

ل و ة ،مرسسة الرسالة ا 2/بيروت  1986ص.111

() 4د .محمللد التللونجي معجااام المعرباااات اللارسااا ة مصاااب بااواك ر العوااار الجاااايلي الااار العوااار
الااضر مكتبة لبنان ناشرون ا 2/بيروت 1998م ص.6
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3

الخ ْرق في
فارسي َّ
معرب و د تكلَّمت به العرب وهو الحْلقة التي لها لسان يدخ في َ
ِ
الحْلقللة جميعهللا إبلزيم.ر( ) ويللرى ابللن فللاري
حمل ثللم تعللب عليهللا َحْلقتهللا و َ
أسللف الم َ
أن الكلمللة فللليحةة راْلبللاء والل َّلزاء واْل ِملليم أَلل د و ِ
احل دلدة ِ
بُ .يقَللا ُ ة َبل َلزَم
اإل ْم َسللا ُ َواْلقَل ْلب ُ
َ َُ َُ ُ ْ َ
اإل ْبل ِلزيم عربِ ل يي فَ ِ
الشل ِ
َعلَللى َّ
ب َعلَ ْيل ِله بِمقَل َّلدِم ِفيل ِله .و ِ
لللي د و ُهللو ُم ْشللتَ ي
ق ِمل ْلن
ليءة إِ َذا َل َلب َ
ُ ََ
ُ
َ َ
َ
ْ

2
( )
لنص علللى عجمتهللاص جللاء فللي
َه ل َذا.ر أمللا المعللاجم اللغويللة القديمللة األخللرى فلللم تل ّ
ْي ِ
اإل ْبلز ِ
اللسلانة رو ِ
اإل ْبلزامة الَّل ِلذي ِفللي َأر ِ
الم ْناَقلة َو َمللا أَشللبهه َو ُهل َلو ُذو لِسل ٍ
لان ُيل ْلد َخ
يم و ُ
ُ
ِف ِ
لدخ
يه ال َ
الحْلقلة الَّتِلي لَهَلا لِسلان ي َ
يمَ .وَا َ ْاب ُلن ُش َلمْي ٍ ة َ
ا َر اآل َخ ُر َواْل َج ْم ُ األَباز ُ
ِ
ِ
ِفللي َ ِ
يم َو ُهل َلو
الخل ْلرق فللي أَسللف الم ْح َم ل ثُل َّلم تَ َعللب َعلَ ْيهَللا َحْلقَتهللا و َ
الحْلقللة َجم ل
يعللا ْإب لز د
امل َ وِهلي األَو ِازم َ ْلد أ ََزملن علَ ْي ِله .أَراد ِ
ام تَ ْجم الحو ِ
الجو ِ
َّلي ِ .
بالم ْح َمل َحمافل الس ْ
َْ َ
َ
َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
لون ِفلي ا َلر ِح َلزِام الس ْلر
وَ
يم حديلدةد تَ ُك ُ
يمة َخ ْيا القأدةَ .....ا َ ْاب ُن َبرريٍّة اإل ْبلز ُ
البز ُ
يسللر بِهللا َللا َ ة وَل ْلد تَ ُكللون ِفللي اَللر ِ
الم ْناَقللة ......ويقَللا ُ ل ِ ِ
َياللا ِزْرفللين
ا ْب لزيم أ ل
َُ
ُ
ََْ َ
َ
اإل ْبزيم ألَن ِ
َياا ِ
اإل ْب ِزيم ُه َو إِ ْف ِعي ِم ْلن ب َلزم إِذا ع َّ
لب َوُيقَلا ُ
ُ
وزْرفين َوُيقَا ُ للقُ ْف أ ل
3
َياا إِ ْبزين بِالن ِ
وبزيملة ويجمل عللى ْأب ُلزم وبلزافمة
ون.ر( ) وعند دوزية ربزيم لابزيم
أ ل
وب ل للزون وأ َْب ل ل ُلزون
ع ل للروة معدني ل للة وف ل للي معج ل للم ف ل للو ة بِل ل لزين وأ َْب ل ل ِلزين وجمعه ل للا ْأب ِزَن ل للة ُ

() 1موهللوب بللن أحمللد بللن محمللد بللن الخاللر أبللو منلللور الجلواليقي (ت540 .هلل) المعاار مااا
الكااااالم األبجمااااي بلاااار اااااروف المعجاااام تحقي للقة د.

 .عب للدالرحيم دار القل للم دمش للق

1990م م للادة إبل لزيم ص 122وأب للو بك للر محم للد ب للن دري للد األزدي (ت321 .هل لل) جمهااارة
الل اااااة 3

تحقيل للقة رمل للزي البعلبكل للي دار العلل للم للمأيل للين بيل للروت 1193/2 1987

وباري البستاني ما ط الما ط مكتبة لبنان ناشرون ا 2/بيروت  1998ص.1

() 2أحمللد بللن فللاري بللن زكريللا اللرازي أبللو الحسللين (ت395 .هلل) معجاام مقااا س الل ااة تحقيللقة
عبدالسأم هارون دار الفكر بيروت 1979م مادة بزم– .245/1

أياللاة الفراهيللدي العااا ا 376/7
وين للر ل
() 3ابللن من للور لسااااا العااار مللادة بللزم ُ 49/12
والواا –  1872/5والقاموس– ص 1080واللال– .284/31
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1

معربةة راإلبزيمة ُع ْرَوةد معدنيَّة ِفي أحد
وأبازين.ر( ) وأشار المعجم الوسيا إلى 1كونها َّ
ون ْح للود لتثبي للت ا للر الحل لزام اآلخ للر عل للى الوسل لا.
ارفَيه للا ِل َس للان تولل ل ب للالحزام َ
2
(م )ر( ).
نأحل أن للليغة الكلمللة ليسللت عربيلةلص ألنهللا علللى وزن إفعيل

والغالللب فللي

هللذد الللليغة الكلمللات غيللر العربيللةص مث ل إ للليم– إبريللق -إكلي ل إزمي ل  ......كمللا
ُيأح عدم استقرار الكلمة ملن الناحيلة اللف يلةص حيلث اسلتعملت بلالميم والنلون كملا
ااحا .والكلمة ديمة الدخو إلى
بيَّن ابن من ورص أي أن جذرها في العربية ليي و ل
العربيلة و لد تكللون يونانيلة األلل كملا لا أدي شللير ودخللت العربيللة علن اريللق

الفارس ل للية .وتتك ل ل َّلون م ل للن مقاع ل للين ل ل للوتيين وافق ل للا النس ل للج الل ل للوتية ف ل للي العربي ل للةة
ي ال ي ي ال ال ي .و ل للد حاف ل للت الكلمل للة علل للى اريقل للة ناقهل للا وداللتهل للا فل للي
االستعما العربي.
 -2باروكة
َّ
لاء م للن
المس للتعار)ة غا ل د
ج للاء ف للي معج للم ألف للا الحا للارةة رالباروك للة (الش ل ْلعر ُ
( )
ٍ
َّ
الش ْعر ُيوا فوق الرأي ر
مناسبات أخرى.ر
للزينة كما ُيستخدم في التمثي وفي

() 1رينهل للارت دوزي (ت1883 .م) لكملااااة المعاااااجم العرب ااااة 11

تحقيل للقة د .محمل للد سل للليم

النعيمي دار الرشيد العراق .328/1 1980

() 2مجمل اللغللة العربيللة بالقللاهرة المعجاام الوس ا ط 1

مكتبللة الشللروق الدوليللة ا 4/القللاهرة

2004م ص.2

() 3مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.5
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3

لاء اللاناعي َّ
للشلعر.wig (periwig) :ر
فلي لاموي  :Websterرغا د
وكلمة رperukeة فلي القلرن الخلامي عشلر ملن الفرنسلية  perruqueواإليااليلة

( )

perruca, parrucaص والكلملة ذات ألل ملبهم .ولكلن ُيعتقلد أن للكلملة اإلسلبانية
 pelucaللللة بالأتينيللة  pilusالتللي تعنللي َّ
الشللعر غيللر أنلله توجللد فللي البرتغاليللة
كلمة  perucaلهذا فإن حر ) (rيبدو ألليًّا .و لد تكلون الكلملة ذات لللة بكلملة

لغير فللي إشللارة إلللى ال لريش فللي مق ردمللة أرسلله.ر
لاء لل لا
 parakeetالتللي تعنللي ببغل ل
محرفة عن
روكلمة  wigفي اإلنكليزية هي الشك المختلر لكلمة  periwigوهي َّ
( )

وتحولللت إلللى perukeص وكلمللة  perukeأتللت
 perwikeوهللذد با ل اسللتعمالها
َّ

عل ل للن اريل ل للق الفرنسل ل للية  perruqueمل ل للن اإليااليل ل للة  perruccaوهل ل للي مجهولل ل للة

األلل .ر( ) روتعللود إلللى الأتينيللة المتل ر
لأخ3رة  parochusوأتللت عللن اريللق الفرنسللية

الوس ل للاى  paroquetوالفرنس ل للية  perroquetواإلنكليزي ل للة  parakeetبمعن ل للى
ببغ للاء ....ومنه للا اإلياالي للة  perruccaوالبروفنس للالية  .perucaوربم للا دلَّللت ف للي

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

2

األل ل ل علل للى ا َّ
لشل للعر المشل للابه ل ل لريش الببغل للاء المنفل للوش.ر( ) ويقل للو رشل لليد عايل للةة

رperruqueة فرنسية من الأتينيلة ) (perrucaمعناهلا الشلعر المسلتعار ترجمهلا
لالب ْروة بفللت فسللكون وهللي فللي اللغللة بمعنللى القُْنفللذةص
بالج َّمللة وترجمتُهللا بل َ
بعاللهم ُ
َّهت الشللعر المسللتعار ب لريش القُْنفللذ هللذا فا لأل عمللا بللين الكلمتَللين مللن التوافللق
ف َشللب ُ

اللف ي.ر( ) وفي معجم الدخي ة رباروك 2لةة َّ
الشلعر المسلتعارة إيالالي ).(parrucca
ُ
َّ
بالتركي للة و) (perukeباإلنكليزي للة و) )perruqueبالفرنس للية
ومن للهة )(peruka
3
لماء
وباإلسللبانية ) (pelucaبللالأم فللي موا ل ال لراء.ر( ) وفللي المعجللم العربللي ألسل

معربل للة دخلل للت العربيل للة حل للديثلا وألل لللها فل للي
المأبل للية رالباروكل للةة كلمل للة فرنسل للية َّ
الفرنسية ) (perruqueوتعني فلي الفرنسلية َّ
الشلعر المسلتعارص ولملا دخللت العربيلة
ٍ
اتسعت داللتها فلارت تعني ك َّ
غااء من َّ
الشلعر يوال فلوق اللرأي ر
للزينلة كملا
ٍ
مناسبات أخرى.ر
ُيستخدم في التمثي وفي

( )

4

مما سبق نأح أن كلمة باروكة حديثة الدخو إلى العربيةص فهي لم ترد فلي

المعاجم اللغوية العربية القديمة .وتعود إلى الأتينية المت ر
لأخرة ) (parochusوكلان
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.
() 2رشيد عاية معجم بط اة فاي العاامي والادخ س الباه وللححه خاللد عبلدا الكرملي دار
الكتب العلمية بيروت 1944م ص.436

() 3د.

 .عبدالرحيم معجم الدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالها ص.48–47

() 4د .رج للب إبل لراهيم المعجااام العرباااي ألساااماء المالباااس ص 45–44ود .ش للاهين دراساااات
ل و ة ص.123
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1

للمجللاز أثل دلر كبيل دلر فللي لللياغة هللذد الكلمللةص فهللي مللأخوذة مللن كلمللة )(parakeet
التللي تعنللي الببغللاء فللي اإلشللارة إلللى َّ
الشللعر علللى أرسللهص أي مللن بللاب إاللأق الكل
معربل لةل ع للن
عل للى الج للزء .و للد دخل للت العربي للة ح للديثلا م للن اللغ للات األوربي للة وتب للدو َّ

اإلياالي للة ) (parrucaلمش للابهتها للنا للق ف للي العربي للة باروك للة أكث للر م للن الل لليغة

وتتكون ملن ثأثلة مقلاا للوتية وافقلت النسلج العربيلةة ي ال ال ي ال
الفرنسية.
َّ
معربللة لللورود حللر غيللر عربللي هللو حللر ) (pالمهمللوي
ال ي ال ي .والكلمللة َّ

والذي استبد بحر (ب) المجهور في العربية .و د استعملت فلي العربيلة بلالمعنى

توسللعت
ذاتلله الللذي دلَّللت عليلله فللي اللغللات األوربيللةص أي الشللعر المسللتعار ولكللن َّ
داللتهللا لتشللم ك ل غاللاء يوا ل علللى ال لرأي للزينللة أو للتَّنكللر أو للتمثي ل أو غيللر

ذل من األغراب.
َ -3ب ْصطَلُوا
البناللللون هلللو أحلللد أج ل لزاء البدلل للة الثأثل للة جل للاء ف للي معج للم ألفل للا الحال للارة
تخ للذ للخ للرو ويت للأل
لوب للرج للا ُي َ
ومل للالحات الفن للونة رالبدل للة أو الحل للةة ث ل د
( )
األغلب من ثأث ا ة السترة واللدار والبنالون.ر

ف للي
1

جل للاء فل للي ل لاموي CHAMBERSة رPantaloonة فل للي األل ل ل شخلل لليَّة
ثوب كانت تلبسه تل الشخلليةص مك َّلو دن ملن
أياا د
َهزليَّة في كوميديا إياالية وهو ل
سروا ٍ ل ٍ
لير وجلوارب اويللة عللى شلك اعلة واحلدة .ترتلدي الشخللية الفكاهيلة
هل للذا الن ل لوال مل للن الس ل لراوي ) (pantaloonsفل للي المسل للرحيات اإليمافيل للة .وهل للي ف ل لي
الفرنسية ) (pantalonوفلي اإليااليلة ) )pantaloneملن ) (pantaleoneاسلم

() 1مجم اللغة العربية معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.5
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كلاهن فينيسليا كملا اسلتعم كنيلةل ألشلخاص إيالاليين.ر( ) روكلملة ) (pantsالشللك
المختلللر لكلمللة ) (pantaloonsوهللي مسللتعملة منللذ القللرن السللاب عشللر للداللللة
لفلي للرجللا  .ويعللود أل ل الكلمللة إلللى اسللم شخللليَّة فللي كوميللديا
علللى الثللوب السل ّ
إياالي للة ديم للة ( )dell’arteتُ للدعى ( (Pantaloneوه للو رجل ل د عج للوز أبل لله ذو
سل للا ين نحيلتل للين يكسل للوهما بسل للروا ٍ ا ل ليرق .أخل للذت اإلنكليزيل للة الكلمل للة عل للن اريل للق
الفرنس ل للية ) (pantalonواس ل للتعملتها للدالل ل للة عل ل للى الس ل للروا الال ل ليرق أو البنا ل للا
توس ل ل اس للتعما الكلمل للة ف للي اإلنكليزي للة األمريكيل للة لتُالَ للق علل للى
القل للير الال ليرقَّ .
السللروا بشللك ٍ عللام .كللذل مالللت اإلنكليزيللة إلللى اسللتعمالها للداللللة علللى األث لواب
السفلية ربما بسبب تأثير ) (pantaletsوفي القرن التاس عشر استعملت للداللة
2
لدالرحيمة
د .عب ل ل
عل ل للى الس ل للروا النس ل للافي الاويل ل ل والم ل للزركش.ر( ) ويق ل للو
ويجمل ل عل للى َبناايل ل ة
ال للونة الس للروا اإلفرنج للي و للد ُع ل رلرب بل للورة َبنا للا
ر َبن َ
ُ
إنكلي للزي ) (pantaloonsفرنسل للي ) (pantalonم للن ) (pantaloniباإليااليلللة
وهو مأخوذ من پنالونه ) (pantaloneوهو شخليَّة فلي الملهلاة اإليااليلةص وكلان
ٍ
ٍ
لبي س للرواالل م للن نل لوٍال مع لليَّن
عبللارة ع للن ش ل ٍ
ليخ هزيل ل َخ ل ِلر م للن البند ي للة وك للان يل ل ُ
والج ل للدير بال ل للذكر أن اس ل للم ه ل للذد الشخل ل لليَّة م ل للأخودذ م ل للن اس ل للم القل ل ل رديي پناليون ل لله
) (pantaleoneوهو الق رديي 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.
() 3د .عبل للدالرحيم معجاااام الاااادخ س فااااي الل ااااة العرب ااااة الاد ثااااة ولهجالهااااا– ص 68واوبيل للا
العنيسلي للسا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ص 13ود .شللاهين دراسااات ل و ااة

ص 133ود .رجب إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.80
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1

3

رالب ْنال للالُون مل للن المأبل للي اإلفرنجيل للة بمنزلل للة الس ل لراوي مل للن المأبل للي العربيل للة.ر
َ
ورالبنالونة كلمة إياالية دخلت العربية حديثلا ...وأكثلر العاملة تقلو فيله مناللون
ويالق للون المنال للون عل للى س للروا أي لب للاي يك للون ل لله س للا ان ُيرادف لله ف للي العربي للة
ُ
2
( )
األن َد َرَاوْرت.ر
السروا
ْ

1

( )

معربل ل ل للة عل ل ل للن اإليااليل ل ل للة
فالكلمل ل ل للة حديثل ل ل للة الل ل ل للدخو إلل ل ل للى العربيل ل ل للة وهل ل ل للي َّ

) (Pantaloneلمشل ل للابهتها النال ل للق العربل ل للي بنالل ل للون وكل ل للان للمجل ل للاز أثل ل ل دلر فل ل للي
اسللتعمالهاص حيللث اسللتُعملت نسللبةل إلللى شخلللية هزليللة فللي كوميللديا إيااليللة كانللت
َّ
الايرقَة الاويلة ثم توسَّعت داللتها فألبحت تُالَق على
نوعا من السراوي
ترتدي ل
كل ر أنلواال السلراوي وأشللكالها و للد حللدث هللذا التوسل فللي داللللة الكلمللة بل دخولهللا

إل للى العربي للة .وتتك ل َّلون الكلم للة م للن ثأث للة مق للاا ل للوتية موافق للة للنس للج الل للوتية
معربللة لللورود حللر غيللر عربللي
العربيللةة ي ال ي ي ال ي ال ال ي .والكلمللة َّ

فيه للا ه للو ح للر ) (pال للذي اس للتُبد بح للر (ب) كم للا أب للد ل للوت ) (tالمهم للوي
َّ
المفخم.
المر ق بلوت (ا) المجهور
 -4ب جامة

لوب َّ
للنللوم ذو ِاعتَللينة
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رالبيجامللة َّ
(معربللة)ة ثل د
3
( )
وبنالون.ر
ُستْرة َ
تعللود الكلمللة إلللى اللغللة الفارسلليةة رپاجامللهة سللروا .ر( ) و للد أشللارت إلللى هللذا

األلل ل المع للاجم التأثيلي للة اإلنكليزي للةة ر(pajamas

(pyjamas,ة ف للي األردي للة

() 1باري البستاني ما ط الما ط مكتبة لبنان ناشرون ا1998 2/م ص.56
() 2د .رجب إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.80

() 3مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.5
() 4د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.63
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4

لاء للنللوم.ر
والفارسللية ) (pāë jāmahأي السللروا أو البنالللون وتُسللتعم كسل ل
رتعني كلمة ) (pyjamaفي األل لباي السلاقص اللذي هلو السلروا  .والكلملة أتلت

( )

من الهندية ) (pāejāmaوهي منحوتة ملن الفارسلية ) )pāīوتعنلي ِرجل أو سلاق

و) (jāmahوتعن للي لب للاي .إنه للا تش للير إل للى الس للروا الفا للفاب ُيرت للدى ف للي الهن للد
والش للرق األوس للا .و للد أخ للذ األوربي للون المقيم للون ف للي ذلل ل الج للزء م للن الع للالم ع للادة
ارتدافله عللنهم بشلك ٍ خللاص فللي النلوم .ألسللباب منهللا االحتشلام أو درجللات الحل اررة

المرتفعة وهرالء نقللود إللى أوربلا .ثلم أُاليفت السلترة (الجاكيلت) إللى البناللون فيملا
بعللد لتُللدر تحللت ملللال البيجامللة.ر( ) وفللي للاموي ORIGINSة 2ر((pajama
وغالبا في اإلنكليزية األمريكية ) (pyjamaوتستعم بليغة الجم فلي اإلنكليزيلة
ل

حاليلاة ملن الهنديلة )(pājāmā, paijāmāص بمعنلى السلروا اإلسلأمي الفالفاب
ل
وتعني حرفيًّا لباي الساق من الفارسية ) (pā, pāiبمعنى الساق ) (jamāhبمعنى

3
بيجام للةة مأب للي َّ
الن للوم عربي للة المنام للةة إنكلي للزي
ث للوب.ر( ) ويق للو د .عب للدالرحيمة ر

) (pyjamasوفللي إنكليزيللة الواليللات المتحللدة  pajamasمللن پايجاملله باألرديللة
وهللذد الكلمللة فارسللية األل ل وأل ل معناهللا اإلزار وهللي َّ
مركبللة مللنة پللاي بمعنللى
الر ْج  .وتُالَّلق هلذد الكلملة باللغلة
الرج جامه بمعنى اللبايص فيكون معناها لِباي ر
ر
األردية على السروا الخفي

الواس الذي يلبسه الهنلود وأخلذها اإلنكليلز وأالقوهلا

علللى مأبللي َّ
المكونللة مللن سللروا و ملليص وهللو إاللأق الجللزء علللى الك ل
النللوم
َّ

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

ودخلللت مللن اللغللة اإلنكليزيللة فللي كثيل ٍلر مللن لغللات العللالم.ر( ) روالكلمللة متداولللة عنللد
للن ِ
ثوبلا َّ
لوم ذا اعتَلينة سلترة وبناللون
غالبيَّة َّ
العامة في الوان العربي وهلي تعنلي ل

ُيتخذ من الحرير أو القان.ر

2

( )

مما سبق نأح أن الكلمة حديثة الدخو إلى العربية وهي تعود في األل
إلى الفارسية منحوتة من كلمتَينة پاي جاملهص لبلاي السلاق انتقللت إللى اإلنكليزيلة
كتلل لةل ل ل َّ
لوتيةل واح للدة ) (pajamaعب للر الهندي للة ) .(pāejāmaوتتك ل َّلون م للن ثأث للة
معربة
مقاا لوتية وافقت النسج العربيةة ي ال ال ي ال ال ي ال ي .والكلمة َّ
لورود حر غير عربي فيها هو حر (پ) اللذي اسلتبد بحلر (ب) .و لد حلدث

لها تاودر داللي تمثَّ بتوسي الدالللةص فبعلد أن كانلت تُالَلق عللى السلروا الخفيل
توس للعت داللته للا وأل للبحت تُالَ للق عل للى كس للاء َّ
الن للوم المك ل َّلون م للن جاكي للت
الواسل ل
َّ
وبنالون.

 -5لُبَّاا
جل للاء فل للي معجل للم ألفل للا الحال للارةة رالتَّبل للان أو البنالل للون القلل لليرة ن ل لوالد مل للن
3
( )
كبة.ر
َّ
السراوي ال يتجاوز الر َ

أياللاة
() 1د .عبللدالرحيم معجاام الاادخ س فااي الل ااة العرب ااة الاد ثااة ولهجالهااا ص 73وين للر ل

د .التللونجي معجااام المعرباااات اللارسااا ة ص 39ود .التللونجي المعجااام اللارساااي العرباااي

المااوجز مكتبللة لبنللان ناشللرون بيللروت 1997م ص 81ورشلليد عايللة معجاام بط ااة فااي
العامي والدخ س ص 472–471ود .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس

() 2د .رجب إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.84
() 3مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة ص.5
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ص.84

1

يق لو دوزية رليسللت هللذد الكلمللة سللوى تحري ل

للكلمللة الفارسللية تنبللان التللي

تعني سراوي من الجلد يستعملها الملارعون كما تعني سراوي من الكتّان يرتديها

المأّح للون وه للذد الكلم للة للد احتف للت بل للالمعنى األخي للر أثن للاء مسل لراها إل للى اللغلللة

معرب تُنبان وهو تومان في
العربية.ر( ) ويقو أدي شيرة رالتبَّانة 1سراوي لغير َّ
التركيللة والكرديللة.ر( ) وعنللد العنيسللية رتَُّبللانة فار2سللي تنبللانص وهللو سللروا لللغير.ر

( )

السراوي القليرة الخالَّة بالملارعين والمأّحلين
وفي المعربات الفارسيةة رتُّبانة َّ
مركبة منة تَنة جسم  +بانة حاري ٍ
معرب تَبَّانص َّ
وحام.ر( ) وفلي الفارسليةة رتنبلانة
َّ

إزار س ل لراوي
رتُبَّانة

4

لل لليرة.ر( ) ويل للرى الباريل للر أف ل لرام األو 5أن الكلمل للة مل للن الس ل لريانيةة

) )) (Toubonoسراوي

سريانية و ا بعاهم إنها فارسية.ر( ) و د

وردت هذد الكلمة في المعاجم القديمةص جاء فلي اللسلانة روالتَّبلان بِالاَّل رم َوالتَّ ْشلِد ِيدة
لون للمأَّحلينَ .....وِيل َ ة
لغير
مقدار ش ْلبر َي ْسلتُُر اْل َع ْلوَرةَ المغلَّ لة فَقَل ْ
َسراوي ُ
ا َي ُك ُ
د
ُ

() 1دوزي رالمعجااام الملواااس بءساااماء المالباااس بصاااد العااار ر ترجم للة د .أك للرم فاال ل
اللساااا العربااي مللج9/

مجلاااة

 1972 2/ص 13 –12والمعجللم العربللي ألسللماء المأبللي

ص.89

() 2أدي شير األللاظ اللارس ة المعربة ص.33
() 3العنيسللي للس ا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ص 17والبسللتاني ما ا ط الما ا ط
ص.68

() 4د .التونجي معجم المعربات اللارس ة ص.41

() 5د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.92
() 6أف لرام األو

3

راألللاااظ الساار اص ة فااي المعجاام العربااير ( )2مجلااة المجماال العلمااي العربااي

بدمشق مج23/

 3/تموز 1948م ص.331
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6

السراوي ِ الل ِ
َّغ ِ
ب
ان ِش ْبهُ َّ
ير ......تلذ ركرد اْل َع َلر ُ
التّب ُ
ِ
الرْك َبة أَو َما
الوسياة رالتَّبَّانة َس َرِاوي َل َيرة إِلَى ّ
اْل َب ْحر ( ) تبابين (م ).ر

( )

َواْل َج ْمل ُ التَّبلابِين.ر( ) وفلي المعجلم
فَ ْو هَا تستر اْل َع ْوَرة َو د يلبي ِفلي

1

2

فالكلمة كما هو مأح د ديمة الدخو إلى العربية وهلي ملن الفارسلية تنبلان
و للد تكللون دخلللت العربيللة عللن اريللق الس لريانية .وحللدث لهللا تاللودر لللوتيص تمثَّ ل
بحللذ لللوت النللون مللن اللف ل الفارسللي تنبللان وتشللديد لللوت البللاء لتلللب فللي

العربيللة تُّبللان .وتتكل َّلون مللن مقاعللين لللوتيين وافقللا النسللج اللللوتية العربيللةة ي ال
ي ي ال ال ي .و للد حاف للت علللى داللتهللا فللي االسللتعما العربللي الحللديثص أي

السروا القلير.
اللرلُّك
ِّ -6

جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رالتّرل ل (معل َّلرب)ة غاللاء للسللاق ُيلللن مللن
3
( )
الجلد وغيرد.ر

والكلمللة مللن التركيللةة رتَْرِلل ة نعل د ُيلَللبي فللي الل ّلدار.ر( ) وهللي فللي اللغللة التركيللة
مكونلة ملنة ) (ter + likبمعنلى شلبيه ِ
العلرق وهلية الحلذاء اللذي ُيرتلدى
)َّ (terlik
() 1ابللن من للور لساااا العاار
والجللوهري الوااااا
.313/34

أياللاة الفراهيللدي الع ا ا 129/8
وين للر ل
مللادة تللبن ُ 72/13

 2086/5والفيروزابللادي القااااموس ص 1183والزبي للدي اللاااال

() 2مجم اللغة المعجم الوس ط ص.82

() 3مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة ص.5

() 4محمد علي األنسي الدرار الالمعاات فاي مصلخباات الل اات وسااموس الل اة العثماص اة ابل
عام 1320هل ص 171ود .محمود عامر المعجم اللركاي العرباي دار الللفدي دمشلق

2002م ص.386
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4

في المنز أو )(terliğinة الخ

الجلدي الذي يغاري الساق.

( )

1

وربملا تكلون ملأخوذة

من )(türlüة نوال – جني – شلك  ) (.ويقلو البسلتانية رالتَّْرِلل ة 2الخل ّ أو ملا ُيل َلبي
ٍ ِ
بالقلش للينص وكأهم للا ع للا رمي غي للر
ويع للر
ف للي ر
َ
البي للت م للن ِجل للد أو م للاش ُ
الرجل ل ف للي َ

عربي.ر( ) وعند دوزية رتَْرِل أو تَْرلي 3ة فارسلية وتجمل عللى تراليل
لدرة أو لدار بأكمام أو مشلد ذو أكملام .وفلي مللرة حلذاء ملن الجللد المراكشلي ال
وهلي فلي الشلامة

كعب له خ

يستعم داخ المنز ال كعب له وال أا ار .ر

( )

ممللا سللبق نأحل أن الكلمللة حديثللة الللدخو إلللى العربيللةص وهللي تركيللة األلل

تَْرلِ ل ل  .terlikوتتكل ل َّلون م ل للن مقاعل للين لل للوتيين وافق ل للا النسل للج العربي ل للةة ي ال ي
محلور كما يبدو في اإلاار العامي.
لا
ي ال ي .و د بقي استعمالها
 -7الجور القَ ِ
ور
َْ َ

جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رالجللورب القللليرة نلوالد مللن الجلوارب ُيغارللي
5
( )
لغير من الساق.ر
لا
جزلءا

رجللوربة فارسللي معنللاد َبللر
وكلمللة الجللورب فارسللية األل ل يقللو العنيسللية َ
( )
لور
رالجوربة 6لفَافَة ر
الررج .ر ويقو أدي شيرة َ
لورب وأللله ڭ ُُل ْ
الرجل تعريلب ڭ ُُل ْ
1)( Erkan KIRAZ, Etimolojik Türkçe Sözlük Kelime Köke, Copyrighted
to Erkan Kiraz All Rights Reserved 2006, p.307.

() 2د .محمللد لللأ الللدين الكلواكبي رالكلمااات الدخ لااة بلاار العرب ااة األوا لةر مجلااة المجماال
العلمي العربي بدمشق مج48/

 3/تموز 1973م ص.532

() 3البستاني ما ط الما ط ص.90

() 4دوزي لكملة المعاجم العرب ة .38/2

() 5مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.6
() 6العنيسي للس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ة ص.22
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الرج ل
پ للا أي بللر ر

ومنلله التركللي جللوراب.ر( ) أو رمللن كللورة بللر پ للاة ِر1ج ل .ر

( )

( )

أو

3
لية ر َكللوربة ج لوارب.ر
رمعللرب َكللورة بللر پ للاة للدم.ر( ) وفللي المعجللم الفارسللي العربل
الر ْج ل ِ ُم َعل َّلرب
بة لِفَافَ لةُ ر
الجل ْلوَر ُ
أشللارت المعللاجم القديمللة إلللى فارسللية الكلمللةص ففللي التللا ة ر َ
ِ
بة ِغ َشل ِ
لاءان لِْلقَل َلدِم ِمل ْلن
َل للُه كوربللا َم ْعَنللادُة َْبل ُلر ر
الجل ْلوَر ُ
الر ْج ل  .و َ
وهللو بالفَ ِارسلليَّة َكل ْلوَرب وأ ْ
الع ْج َمل ل ِة.ر( ) وفل للي المعجل للم الكبيل للرة
ل للو ٍ ُيتَّ َخ ل ل ُذ لل ل ل رد ْ ِء
َج َو ِارَبل لةد ز ُ
لاء لمكل للان ُ
ادوا الهل ل َ
ُ
6
ِ ( )
ِ
ِ
باي القَ َدم.ر
الج ْوَر ُ
ر َ
گوربة ل ُ
بة في الفارسّية َ

معربة لورود حر غير عربي فيها هلو حلر الكلا
ي ال ال ي ال ي .والكلمة َّ

دالليل للا فقل للد
الفارسل للية ( ) الل للذي اسل للتبد بحل للر
فل للي االسل للتعما العربل لليَّ .
أمل للا ل
ورب على داللتها المعجميَّة القديمةص حيث استعملت حديثلا للداللة
حاف ت لف ة َ
الج َ

() 1أدي شير األللاظ اللارس ة المعربة ص.48
() 2رفافيل ل ل نخل ل للة اليس ل للوعي غرائااااا الل اااااة العرب اااااة دار المش ل للرق ا 4/بي ل للروت 1986م
ص.224

() 3د .محمد التونجي معجم المعربات اللارس ة ص.58

() 4د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.262

أيا للاة الفراهي للدي العااا ا
وين للر ل
() 5الزبي للدي لاااال العاااروس م للادة ج للورب ُ 156–155/2
 113/6والجللوهري الوااااا  99/1وابللن من للور اللسااااا  263/1والفيللروز ابللادي
() 6مجم ل اللغللة فللي القللاهرة المعجاام الكب اار مللادة جللورب 670/4

وين للر دوزي رالمعجاام

الملوااس بءساااماء المالبااس بصاااد العاار ر مجلاااة اللسااااا العربااي مللج9/

1972 2/م

ص 25ود .رجب إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.121-120
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كمللا

معربل للة عل للن
لورب ديمل للة الل للدخو إلل للى العربيل للة وهل للي َّ
نأح ل ل أن كلمل للة َ
الجل ل َ
الفارس ل ل للية .وتتك ل ل ل َّلون م ل ل للن مقاع ل ل للين ل ل ل للوتيين وافق ل ل للا النس ل ل للج الل ل ل للوتية العربي ل ل للةة

القاموس ص 67والبستاني ما ط الما ط ص.136

2

5

الكعبين والملنوال ملن م ٍ
لاش ونح ِلود ولليي
دمين إلى ما فوق
َ
على ما ُي َلبي في القَ َ
من اللو فقا كما ا الزبيدي.
الا ْرَملَة
َ –8
ُيوا ل علللى

لير واس ل
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رالحرملللةة د
رداء لل د
اللل للدر وهل للو مشل للقوق المقل ل َّلدم .وكلمل للة الحرملل للة دخيلل للة
ويغارل للي ال َّ ْهل للر و َّ
الكت ل ل ُ

استُعملت في العلر الحديث.ر

( )

مو ل

1

اختلفت اراء اللغويين حلو ألل هلذد الكلملةص وملن المأحل هنلا التبلاين فلي
معللاجم مجمل اللغللة فللي القللاهرة حللو ألل هللذد الكلمللةص فبينمللا أشللار معجللم

2
لذكر أنهلا
ألفا الحاارة والمعجم الوسيا إلى أنها دخيلة( ) خالفهما المعجم الكبير ف
ِ
ِ
العُن ِ
ق
محدثلة (أي يعلزى والعها للكتَّلاب المحلدثين)ة ركس د
لير واسل د يحلياُ بل ُ
لاء ل د
َّ
ِ
(م ْحدثة).ر( ) أما
ويقَ ُ على ال َكتفَ ْين ُمتَ َدلرليا فَ ْوق ال ْه ِر وال رذر َ
َ
اع ْين مفتود من األمامُ .

الشلليخ أحمللد راللا فلللم يشللر إلللى عجمتهللا لاّ لوانمللا للا ة رأالقهللا نللادي دار العلللوم
4
اهيم إلى
على اإلتبص وهو ُب ْرد ُي َشق بأ ُك َّمين وال جيب.ر( ) وذهب الدكتور رجب إبر

معربةة ُب ْرد ُيشق فتلبسه الملرأة ملن غيلر جيلب وال
الح ْرَملَةة كلمة تركية َّ
أنها تركيةة ر َ
5
ويرادفها في العربية اإلتب و َّ
لتعملة
الشوذر.ر( ) وكلمة الحرملة كانت مس
ُك َّمينُ .......
اسل دلم وكللذا َح ْرَملَلةُ.
لديما ل
بمعنللى اخللرص جللاء فللي تللا العللروية ر َح ْرَمل د ة ْ
فللي العربيللة ل ل
() 1مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.6
() 2مجم اللغة المعجم الوس ط مادة حرملة ص.169
() 3مجم اللغة المعجم الكب ر مادة حرملة .279/5

() 4أحمد راا معجم ملا الل ة دار مكتبة الحياة بيروت 1959م مادة حرملة .74/2
() 5د .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.131
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رخل ُذ لَ ُبنهللا فللي لللو ٍ
َجللوِد ر ِ
لات َ ِ
العفل ِ
فة
الح ْرَملَللةة َنبل د
وي َ
لار ُ
و َ
المل ْلرُِ و َ
الزنللاد َب ْعل َلد َ
َُ
اخل ُلر مللن أ ْ َ
1
( )
غايةد.ر
ب فإنه َ
الج ِر ُ
الب َد ُن َ
وي َح بها َ
وتُ َجفَّ ُ ُ
فالكلم للة حديث للة االس للتعما ف للي العربي للة بمعن للى ال للرداءص إذ إنه للا ل للم ت للرد ف للي

َّ
المرج حو أللها هو ملا أشلار إليله المعجلم
المعاجم القديمة بهذا المعنى .والرأي
بمعنى حلديث للم يكلن معروفللا ملن
الكبير في كون الكلمة محدثةص أي أنها مستعملة ل
ب ل والللذي جللرى للكلمللة هللو مللن بللاب التاللور الللداللي وتغييللر مجللا االسللتعما
وربما يكون للمجلاز أث دلر فلي إالأق الحرمللة عللى اللرداء بعلد أن كانلت تُالَلق عللى
نلوٍال مللن النبللات .والكلمللة مللن حيللث الشللك والللوزن تبللدو عربيللة وتتكل َّلون مللن ثأثللة
ي ال

مق للاا ٍ ل للوتية موافق للة للنس للج العربي للةة ي ال ي ي ال

ي.

الس ْرَواس
ِّ -9
للرجا .ر
لباي داخلي ر
جاء في معجم ألفا الحاارةة رالسروا ة د

( )

يقو دوزية روهكذا نرى أن كلمة السراوي مشتقة من الكلمة الفارسية شللوار
وكانلت مسللتعملةد منللذ العهللود اإلسللأمية األوللى.ر( ) وفللي معجللم المعربللات الفار3سلليةة

غالبللا
رس لراوي ة مفردهللا سللروا أللللها َشلللوار بمعنللى البناللا الللداخلي للرجللا
ل
جمعهللا العللرب فقللالوا س لراوي ثللم تال َّلور المعنللى عنللد العللرب فغللدا لك ل ر مللا ُيلللبي...
َّ
مركب من َش ة فخذ  +وارة عأمة اسم الفاع حاف ص فأل الكلمة َشلوار ُعررَبلت
() 1الزبيدي لال العروس مادة حرملة  294/28والفيروزابادي القاموس ص.984
() 2مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.7

() 3دوزي رالمعجااام الملواااس بءساااماء المالباااس بصاااد العااار ر مجلاااة اللسااااا العرباااي مللج9/
1972 2/م ص 53ود .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.235 -234
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إل للى ِس للروا كم للا ُعررب للت إل للى سل لربا .ر( ) وف للي المعج للم الفارس للية َش ل1للوارة ِس للروا
2
( )
لابق لتمللدن
بِ ْناللا .ر ويللرى د .الموللللي أنهللا مللن اآلرميللة ألن تمللدن اآلرميللين سل د

الفُري يقو ة رأ ر
ُرج كونها من (
) بالبابليللة معن للاد غاللى.ر( ) ووا للعها الباريللر أفللرام 3األو بللين األلف للا
(

( (شلرواال) أي سلراوي وسلروا تبلان فإنله
)  sharbolo, serboloومنلله

الس لريانية األل ل ة رس لربا س لراوي (

( .eshtarbalر( ) و د وردت هذد الكلمة في 4المعاجم
الفع سرو َ (
الس للرِاوي ُ ة فَ ِارِس ل َّليةد مع َّربل لةد و للد تُل ل َذ َّكر ول للم يع ل ِلر ِ
َُ َ
َْ
ُ
اللغوي للة القديم للةص فف للي الت للا ة ر َّ َ
لت وأرنثللت ة
لثة َّ
لث ...و للا َ اللَّْيل ُ
َلل َلم ِعي فيهللا إِال التَّأْنِيل َ
ُع ِرَبل ْ
َع َج ِمَّي لةد أ ْ
الس لرِاوي ُ أ ْ
األ ْ
ألنلله لللو ُك رسللر لَللم يرِج ل إِال إلللى لَ ْف ل ِ الو ِ
يأت للا َ ِسل ِ
احل ِلد
َسل َلرِاو د
ليب ِويهة وال ُي َك َّسل ُلر َّ ُ
َ
َ ْ َْ ْ
فَتُل ِلر َ أو ه للي لَ ْف َل لةد عربَِّيل لةد َك َّأنه للا جمل ل ِس للروا ٍ ِ
وس ل ْلرَوالَ ٍة.ر( ) رو يل ل ة ه للو جمل ل
َْ ُ ْ
ََ
ًّ
فملن
ِسروي وليي فلي الكلأم ِف ْعويل غيرهلا .واختلل فلي كونله
أعجميلا أو عر ًّبيلاص َ

() 1د .التونجي معجم المعربات اللارس ة ص.105

() 2د .التللونجي المعجااام اللارساااي العرباااي الماااوجز ص .196و للد وردت لف للة سللروا بلف هللا
العربي في هذا المعجم (ص )176بمعنى بناا

معربة.
م اإلشارة إلى أنها َّ

() 3د .داود الجلبي الموللي اآلثار اآلرام ة في ل اة الموواس العام اة مابعلة اللنجم الكلدانيلة
المول

1935م ص 57وأدي شير األللاظ اللارس ة المعربة ص.89

() 4الباريلر أفلرام األو

راألللااظ السار اص ة فاي المعجام العرباير ( )4مجلاة المجمال العلماي

العربي بدمشق مج23/

 4/تشرين األو 1948م ص.11

أيالاة الفراهيلدي العا ا 242/7
وين لر ل
() 5الزبيلدي لال العروس ملادة سلروا ُ 197/29
والجل ل للوهري الوااااااااا  1729/5واب ل ل للن من ل ل للور اللسااااااااا  334/11والفيروزاب ل ل للادي
القاموس ص 1014ود .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص .235 –234وللم
ترد لف ة السروا في مقاييي ابن فاري.
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وملن
ا إنه مف د
لرد َح َك َلم للهُ ُ
بالعجملة ألن هلذد اللليغة ال توجلد فلي اآلحلاد العربيلة َ
1
( )
ا إنه جم د َح َك َم لهُ بالعربية.ر
معربللة عللن الفارسللية شلللوار وهللي ديمللة
ممللا سللبق نأحل أن كلمللة السللروا
َّ
ال للدخو إل للى العربي للة وربم للا تك للون للد دخلته للا م للن الفارس للية ع للن اري للق اآلرامي للة.
وتتكون من مقاعين لوتيين وافقا النسج العربيةة ي ال ي ي ال ال ي .وحلدث
َّ
لها تاودر لوتي تمثَّ بإبدا لوت الشين بلوت السين وبتبدي موا َلعي اللراء
والأم و د يكون هذا التاور حدث بتأثير اللغة اآلراميةص ألن التباد الللوتي بلين
لوتَ ّي السين والشين شاف د بين العربية واآلرامية .و د حاف لت الكلملة عللى داللتهلا
في االستعما الحديث.
َّ -10
الشاس
رداء ُيوا ل علللى الكتفَللين وكلمللة
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رال ّشللا ة د
2
( )
عربة والمنقو أنها فارسية.ر
شا ُم َّ
الكلمللة مللن رالسنسللكريتية ) .....(shalaونسللبة الشللا إلللى كشللمير فللي الهنللد
التز شافعة معروفة.ر( ) رتد كلمة ) )shawlعلى ٍ 3
كساء من للو ٍ ا ٍلن
كانت و ا
حريل ٍلر أو شل ٍ
لاء للكتفللين.ر( ) ور shawlفللي األل ل
لعر تسللتعمله النسللاء خال لةل غال ل
نلوالد مللن المأبللي المشللر يةص وهللو اعللة مسللتايلة الشللك مللن مللاش تُرتللدى باُللرق
() 1البستاني ما ط الما ط ص.409
() 2مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.7
() 3د .محمللد يوس ل رمعجاام األللاااظ الهصد ااة المعربااةر مجلااة اللساااا العربااي مكتللب تنسلليق
التعريب مج1973 1/ 10/م ص.134
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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ويفتلرب أنله لد
مختلفةص توال عللى الكتفلين أو تُلل حلو الخللر أو كعماملةُ .
ِحي ل مللن َشللعر جللني مللن المللاعز فللي مناقللة التربللت .وهللذا الملبللوي لللم يرتل َلد فللي
الغللرب حتللى منتل ل القللرن الثللامن عشللر .والكلمللة أتللت عللن اريللق األرديللة مللن
( )
ويعتقللد أنهللا مشللتقة مللن ) )Shāliātوهللي اسللم بلللدة فللي الهنللد.ر
الفارسللية (ُ (shāl
يقو العنيسلية شلا فلي الفارسلية ِشلا ة ِمالر ُينسلج فلي كشلمير الهنلد.ر( ) وفلي
رداء ملن لللو ٍ وجمعلله ِشلليأنة فارسليص ومنلله )(chale
معجلم الللدخي ة رشللا ة د
بالفرنسللية و) )shawlباإلنكليزيللة و( (şalبالتركيللة.ر( ) وفللي المعجللم الفارسللية
4
الكلمة في التلا ة رو َّ
اء
رشا ة حزام لوفي.ر( ) و د أورد الزبيدي هذد
الشلا ُ هلذا ال َّلرَد ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ ِ
الجم ل ِ
وي ْجلَل ُ
لور ُ
للللذي ُي ْع َم ل ُ ب َك ْشللم َير والَ ُهل َ
لب بلله إلللى الللبأد ُيقللا ُ ة إَّنللهُ مل ْلن َوَبل ِلر َ َ
( )
س رمي ِ
به َّ
لاالت.ر
كانلت َع َربَِّيلةل والجمل ُة ِشليأَ دن و َش د
ألنهُ ُي ْرفَ ُ على األَ ْكتلا ِ إن َ
ُ َ
وعن للد دوزية رالش للا ه للو الكلم للة الفارس للية ش للا ) )Cháleالت للي تس ل َّلربت إل للى ع للدة
لغات أوربية .وينق عن كتاب ولل مللرة الشلا هلو اعلة اويللة ملن الشلاش
ويل ل عللدة لفللات حللو الاربللوش
الموللللي أو مللن النسلليج اللللوفي الللذي ُياللوى ُ
6
( )
ل للو أو
ليج م للن القا للن أو ال
ويتخ للذ األثري للاء ه للذا الش للا م للن الكش للمير.ر رونس ل د

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

() 2العنيسي للس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ة ص.39
() 3د .عبللدالرحيم معجاام الاادخ س فااي الل ااة العرب ااة الاد ثااة ولهجالهااا ص 131ود .محمللد التللونجي
معجم المعربات اللارس ة ص.115

() 4د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.189
() 5الزبيدي لال العروس مادة شا
واللسان واللحا .

 .307/29وللم تلرد فلي المعلاجم اللغويلة القديملة السلابقة كالقلاموي

() 6دوزي رالمعجاام الملوااس بءسااماء المالبااس بصااد العاار ر مجلااة اللساااا العربااي مللج2/ – 9/
1972م ص.69
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1
2

3

5

الحرير ُيتمناَق أو ُيعتم بله الشلالة أخلص منله ....ونسليج ملن الحريلر بخيلوا ملن
( )
الذهب أو الفاة تاعه النساء على رروسهن كالعمامة.ر
ويبللدو أن الكلمللة ليسللت ديمللة الللدخو إلللى العربيللةص ألنهللا لللم تللرد فللي المعللاجم

القديمة كاللحا واللسان والقاموي ووردت في التا  .و د دخلت العربية عن اريلق

الفارسية وتعود في األل إلى الهندية وربما تكون منسوبة إلى نوٍال من النسيج كلان

ُينسللج فللي بلللدة ) )Shāliātالهنديللة فسل رمي مجللا لاز نسللب لة إلللى تلل البلللدة .وتتكل َّلون كلمللة
شا من مقا ٍ لوتي واحد موافق للنسج في العربيةة ي ال ال ي.

ِّ -11
الش ْب ِش
جاء في معجم ألفا الحاارةة رالشبشب (مع َّلرب)ة نلوالد ملن الرنعلا المكشلوفة
2
( )
لأستعما المنزلي.ر
كثير من الناي أن كلملة شبشلب -وهلي النعل
يقو د .خشيمة رو د ال يعر
د
الخفي الذي كان وال ي از ُيستعم في المناز و د يستعمله بعب القوم خارجها–
ُوجللدت أوالل فللي اللهجللة المل لرية الدارجللة وج لرت علللى األلسللنة بعدفللذ فللي أ اللار
عربيللة أخللرىص وهللي كللذل تعللود إلللى المل لرية القديمللة (ث ب) وأُسللقات البللاء فللي

القبايل للة كالعل للادة فكانل للت ثُل ل ْلوْو ( .)thowوفل للي المل ل لرية تُكل للرر الكلمل للة فل للي بعل للب
حاالت التثنية أو للمبالغة (يعبَّر عن الرج الكبير مثأل بأنه سن سن أي َمن كبرت
زوجلا
سنه كما ُيقا عن الشيخ الهرم إنه ك ك ) .ولما كلان اإلنسلان ينتعل علادةل ل
مللن النعللا فللي دميلله فقللد عربللر عللن النعلللين ب ل ثللب ثللب وهللي التللي لللارت شبشللب

() 1دوزي لكملة المعاجم العرب ة  388/6والبستاني ما ط الما ط ص.490

() 2مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.7
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1

بتعا ب التاء الثأثية النقا والشين المعجمة ( .ارنة ثلم– شلم ثلرم– شلرم)ر( ) وفلي
معجللم مللتن اللغللةة رال رشبِ ِشللب (عاميللة مل لرية)ة اللرب مللن الخفللا اللللغار التللي

1

أيالا.ر( ) وفلي المعجلم العربلي
تُلبي في ر
الرج وهو في اللغة ال َك ْلوث وهلو القفلش ل
ألسل للماء المأبل للية ِ
معربل للة وهل للي تعنل للية ن ل لوال مل للن النعل للا
رش ْب ِشل للبة كلمل للة تركيل للة َّ

2

الرجل أو القفلش
المكشوفة لأستعما المنزلي ويرادفها في العربيلة اللذي ُيللبي فلي ر
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

الكلمللة شللافعة فللي الكلمللات العا رمَّيللة المللأخوذة عللن القبايللةص مث ل ة واوا بمعنللى ألللم
البعب ل أللللها بوبللو وهللو اسللم عفريللت ملللري للديم ) (......وتتكل َّلون مللن مقاعللين
لللوتيين وافقللا النسللج العربيللةة ي ال ي ي ال ي .و للد حللدث لهللا تاللودر لللوتي
تمثَّ بإبدا لوت ث بلوت شين في االستعما العربي.
الو ْص َدس
َّ -12
رالل لند (معل َّلرب) ن لوالد مللن الرنعللا خفي ل
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة َّ
5
( )
مكشو له رباا.ر
() 1د .عللي فهملي خشليم القبط اة العرب ااة :دراساة مقارصاة با ا ل لا ا سار بل ا شاق قل ا مركللز
الحاارة العربية الابعة العربية األولى القاهرة 2003م ص.22

() 2أحمد راا معجم ملا الل ة مادة شبشب .268/3

() 3د .إبل لراهيم المعجاااام العربااااي ألسااااماء المالبااااس ص 256ود .ش للاهين دراسااااات ل و ااااة
ص.165

( ) 4ين ر محرم كما

آثار اضارة اللرابصة في ا الصا الهيفة الملرية العامة للكتاب.

() 5مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.7
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4

تع للود الكلم للة إل للى رالسنس للكريتية (.)chandanر( ) وف للي للاموي Websterة
( )
ر( (Sandalفي الجرمانية ))sandalonة النع الذي ُي َّثبلت عللى القلدم بربلاا.ر
رفل ل ل ل للي الفرنسل ل ل ل للية القديمل ل ل ل للة ) )sandaleوالأتينيل ل ل ل للة ) (sandaliumواليونانيل ل ل ل للة
3
لى كلمل ل للة
( )sandalionمل ل للن الفارسل ل للية (.(sandalر( ) رحلل ل لللت اإلنكليزيل ل للة علل ل ل
( (sandalمللن الأتينيللة ))sandaliumص وهللذد كانللت للد ا تراللت مللن اليونانيللة
( (sandálionوالشللك الملل َّلغر منهللا هللو ((sandálionص بمعنللى حللذاء خشللبي
وه للذد أت للت ربم للا مل للن لغ للات غ للرب اسللليا .وال توج للد ل لللة له للذد الكلم للة مل ل كلملللة
) (sandalو( (sandalwoodأي خشب شلجر الللند ص التلي جلاءت علن اريلق
الأتيني للة الوس للاى ) (sandalumواليوناني للة ( (sántalonأو ) (sándanonم للن
السنسللكريتية ).(candanahر( ) وجللاء فللي كتللاب أل ل األل4فللا العاميللة مللن اللغللة
الملل لرية القديم للةة رالل للند ة ه للو م للا ك للان ينتاي لله األ للدمون بل ل اختل لراال الخل ل
لندال م للن اللف للة القباي للة ذات األل ل اليون للاني
والحللذاء وك للانوا يسللمون النعل ل لل ل
( )
( سل ل للاندليون بمعنل ل للى نع ل ل ل  .وهل ل للي فل ل للي الأتينيل ل للة .sandaliumر
(
والللند فلي المعجللم الوسلياة رخل ي بنعل ٍ متلين لَلهُ سلليور ملن اْلجللد َّ
يثبللت بهَلا ِفللي
6
(م َ)ر( ).
اْل َ
قدم َ

1

() 1د .محمللد يوس ل رمعجاام األللاااظ الهصد ااة المعربااةر مجلااة اللساااا العربااي مكتللب تنسلليق
التعريب مج 1973 1/ 10/ص.135
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.
() 5م .سللام مقللار أوااس األللاااظ العام ااة مااا الل ااة المواار ة القد مااة  2/الهيفللة المل لرية
العامة للكتاب القاهرة 2005م ص.92

() 6مجم اللغة المعجم الوس ط مادة لند

ص.525
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2

5

مما سبق نأح أن كلمة اللند بمعنى الخل ّ عا رمَّيلة االسلتعما فلي العربيلةص
ألنهللا لللم تللرد بهللذا المعنللى فللي المعللاجم اللغويللة القديمللة م ل أنهللا كانللت مسللتعملة فللي

العامية الملرية منذ ٍ
زمن بعيد والكلمة سنسكريتية األل ومنها انتقلت إلى الفارسية

والعربية واليونانية والأتينيةص واللغات الحديثة كاإلنكليزية والفرنسلية واإليااليلة والتركيلة
1
وتيص تمثَّل بتفخلليم لل لوت) (sفللي ()sandal
وغيرهللا( ) .و للد حللدث لهللا تاللودر لل ل
مقاعللين لللوتيين وافقللا النسللج
فألللب (ص) فللي العربيللة لللند  .وتتكل َّلون الكلمللة مللن
َ
اللوتية في العربيةة ي ال ي ي ال ي.

 - 13اللاصلة
ليص ُيتخلذ ملن
جاء في معجم ألفا الحاارةة رالفانلة َّ
(معربة) أو الشلعارة م د
2
( )
اللو أو القان وهو َّأو ما ُيلبي على الجسد.ر
محرفللة عللن التليانيللة
يقللو د .الك لواكبية فانيلللة فللي التركيللة فللانيأ ((fanila
َّ

3
(Flannelة
) (flanellaوهللذد مللن اإلنكليزيللة (.(flannelر( ) وفللي اإلنكلي لزيةة ر)

م للاش ل للوفي ر ي للق م للن نس لليج فا للفاب .كان للت ف للي األلل ل ) )flannenع للن

الولزية (.(gwlanenر( ) ريعتقد أن كلمة ) 4)Flannelهي إحدى اإلسلهامات القليللة
الت للي ل َّلدمتها لغ للة إ ل لليم ويل للز إل للى اللغ للة اإلنكليزي للة .والكلم للة كان للت ف للي اإلنكليزي للة
() 1أدي شير األللاظ اللارس ة المعربة ص.208

() 2مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.8

() 3د .الك لواكبي رالكلماااات الدخ لاااة بلااار العرب اااة األوااا لةر مجلاااة المجمااال العلماااي العرباااي بدمشاااق
مج48/

 3/تموز 1973م ص 549ود .عبدالرحيم معجم الدخ س ص.153 –152

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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الخ ْيش وهلذد مقترالة ملن الويلزيلة
الوساى ) )flanenبمعنى ماش الجنفاص أو َ
) (gwlanenبمعنى ماش لوفي حيث كان االشتقاق ( (gwlānيعني اللو .
هذد الكلمة ذات للة بالكلمة الأتينيلة ) (lānaبمعنلى الللو والكلملة اإلنكليزيلة
1
( )gwlالتل ل للي تعنل ل للي اللل ل للو ) اشل ل للتقَّت منهل ل للا
).(woolر( ) روالكلملل للة الويلزيلل للة )ān
المكونلة ملنة البادفلة  gw-والأحقلة -en
( (gwlanenبمعنلى فانللة ))flannel
َّ
التي استبدلت بالأحقة  -elومنهلا لليغة الكلملة اإلنكليزيلة (.(flannelر( ) ويقلو
تركللي )(fanilâ
د . .عبللدالرحيمة رفانِلَّللةة مللا ُيلللبي تحللت القملليصة
مللن ) (fianellaباإليااليللة غيللر أن هللذد الكلمللة فللي اللغللات األوربيللة ال تعنللي مللا

نوعللا مللن النسلليج النللاعم حي ل حياك لةل متباعللدة
تعنيلله فللي اللغللة العربيللة إنمللا تعنللي ل
3
( )
واألمر المشتر بين المعنيين هو الحياكة المتباعدة.ر
مما سبق نأح أن كلمة فانللة حديثلة اللدخو إللى العربيلة ألنهلا للم تلرد فلي

معربلة علن التركيلة ) (fanilaلمشلابهة ناقهلا للنالق العربلي
المعاجم القديملة وهلي َّ

فللانيأ ويعللود أل ل الكلمللة إلللى لغللة إ للليم ويلللز ( .)gwlanenوتتكل َّلون مللن ثأثللة
مقللاا لللوتية موافقللة للنسللج العربيللةة ي ال ال ي ال ي ال ي .و للد حللدث لهللا
لاكنين  F–lف للي اإلنكليزي للة ((Flannel
تا للودر ل للوتي تمثَّل ل بتحريل ل الل للوتين الس ل َ
بحركللة اويلللة فألللبحت فللانأص وبمللا أن الكلمللة دخلللت العربيللة عللن اريللق التركيللة

تاودر
) )fanilâفإن التاور حدث في الكلمة ب دخولها العربية .وحدث لها ل
أياا ّ
داللللي تمثَّل بتخللليص الداللللةص فبعللد أن كانللت فللي اإلنكليزيللة تُالَللق 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.
() 3د .عبدالرحيم معجم الدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالها ص.153 -152

54

2

لل للت داللته للا ف للي العربي للة ب للالقميص ال للذي ُيل للبي تح للت
الل للوفي بش للك ٍ ع للام ُخ ر
الثياب والملنوال من القان أو اللو الر يق.
 -14القُ ْلطاا
جللاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رالقفاللان أو القبللاءة ثللوب للرجللا ذو لفقللين

ُي َلبي فوق الثياب ويتمنالق عليله بحلزام ثلم تللبي فو له الجبلة .وكلملة القفالان ملن
1
( )
الفارسية.ر
رخفَتانة ثوب ُيلبي في الحرب.ر( ) يقلو د.التلونجية
والكلمة فارسية األل ة َ
( )
ر ُ ْفاانة ثوب من القان ُيلبي فوق اللدرال التركلي يلف له َ ْفتلان مع َّلرب خفتلان.ر

2

3

يق للو دوزية رإنن للي أجهل ل زم للان تبرن للي الع للرب له للذد الكلم للة الت للي ه للي م للن أروم للة

أجنبيللة .وأجهل كللذل علللر انتشللار هللذا اللبللاي الللذي تشللير إليلله هللذد الكلمللة لللدى

أبنللاء وبنللات العللرب فللإن محمل للدا -ل لللى ا عليلله وسلللم -لللم يسللتعم القفا للان
ويبللدو أن الكلمللة نفسللها كانللت مجهولللة فللي عهللد الرسللو ومل ذلل فللنحن واجللدون
لبيا أمثللا المس للعودي.ر( ) لكنهللا ل للم تللرد ف للي
هللذد الكلم للة لللدى الم للرلرفين القللدامى نس ل ل
المع ل للاجم القديم ل للةص كاللس ل للان والق ل للاموي والت ل للا

و ل للد وردت ف ل للي مح ل لليا المح ل للياة

اانة من َمْلُبوسات الرنساء تركية ) (.وعند العنيسية فاانة ترك5لي فتلان وهلو
القُ ْف َ

() 1مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.8
() 2د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.124
() 3د .التونجي معجم المعربات اللارس ة ص.146

() 4دوزي رالمعجااااام الملواااااس بءساااااماء المالباااااس بصاااااد العااااار ر مجلاااااة اللسااااااا العرباااااي
مج9/

1972 2/م ص.37

() 5البستاني ما ط الما ط ص.750
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4

 .عبللدالرحيمة

1
(Kaftanة َبللاء فاللان.ر( ) يقللو د.
القبللاء ) (.وهللي فللي التركيللةة ر)
تجمل بله
ر ُفاانة ثوب اوي يلبسه المشلايخة تركلي َفتلان ( (kaftanوهلو ثلوب ُي َّ
( )
وهو من َخفتان وخفدان بالفارسية وهو ما يلبسه المقات تحت الدرال.ر

2

3

ممللا سللبق نأح ل أن كلمللة القُفاللان فارسللية األل ل خفتللان ودخلللت العربيللة

عن اريلق التركيلة ) .(kaftanوتتك َّلون ملن مقاعلين للوتيين وافقلا النسلج العربيلةة

ي ال ي ي ال ال ي .و للد حللدث لهللا تاللودر لللوتي جللرى علللى مللرحلتينة األو
عن للدما انتقل للت م للن الفارس للية إل للى التركي للةص تمثَّل ل بإب للدا ل للوت الخ للاء ف للي الكلم للة
الفارسللية خفتللان بلللوت الكللا

فللي اللف ل التركللي كفتللان ( (kaftanوالثللاني بعللد

دخولهللا إلللى العربيللة مللن التركيللةص حيللث ألللبحت الكللا

فللي كفتللان افلللا كمللا فُ رخللم

ااء في الكلمة العربية فاان .كما توسَّعت داللة الكلمةص فبعد
لوت التاء فألب
ل
توسللعت داللتهللا وألللبحت تُالَللق
أن كانللت تللد فللي الفارسللية علللى ثيللاب الحللرب
َّ
على الثوب الاوي الذي يلبسه الرجا فوق ثيابهمص أو النساء كما ا البستاني.
 -15القلصسوة
غااء للرأي مستدير مسا .ر
جاء في معجم ألفا الحاارةة القلنسوةة
د

( )

() 1العنيسي للس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ة ص.57

() 2د .محم للود عل للامر المعجاااام اللركااااي العربااااي ص 171واألنس للي الاااادرار الالمعااااات فااااي
مصلخبات الل ات ص.421

() 3د .عب للدالرحيم معجاااام الاااادخ س فااااي الل ااااة العرب ااااة الاد ثااااة ولهجالهااااا ص166 –165
ود .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.399

() 4مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.8
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لي أن هلذد الكلملة تشلير إللى الاا يلة التلي توال تحلت
يقو دوزية ُريخيَّل ُ إل َّ
البللز وهللي مرادفللة لكلمللة اربللوش .....سللأحملكم علللى مأح للة عللدم
العمامللة شللقة َ
وجللود كلمللة أخللرى فللي اللغللة العربيللة بمقللدورها أن تعللين الكلوتللة (الاا يللة-العر يللة)

املة ....وهنلا أسلانيد كثيلرة
التي تُحاا بشقّة ملن البلز لتلألي أو تكلوير العماملة التّ َ
تثب للت أن الع للرب الق للدامى ل للم يكونل لوا يا للعون الكلوت للة تح للت العمام للة ....ويت للرجم
الزمخش للري (مقدم للة األدب) كلم للة لنس للوة بكلم للة ك للأد.ر( ) ويق للو أدي ش لليرة رلعل ل

القلو َسلة ملأخوذة
القلو َسة كما تقو
َّ
العاملة وأن َ
القلَ ْن َسوة لغة في َ
األجدر أن ُيقا إن َ
عللن الفرنسللية ( (calotteوعللن الفارسللية ( ُكلوالَد).ر( ) وفللي الفارسلليةة ر ُك لوالدة َُّبعل2لة
3
CHAMBERSة ر)َُّ (cowlبع ل للةص لنس ل للوة
لنسل للوة عمام ل للة تل للا .ر( ) وف ل للي ل للاموي
الرهللبة أنجلل لو ساكسللونية ( (cugleم للن الأتينيللة ) (cucullusبمعن للى َُّبع للة.ر
َّا

( )

وكلمة ر cowlفي اإلنكليزية الوساى )(couele( )couleص من اإلنكليزية القديمة

محورة عن ) (cucullusبمعنى
)(cugele( )cuhleص من الأتينية )(cuculla
َّ

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

() 1دوزي رالمعجااااام الملواااااس بءساااااماء المالباااااس بصاااااد العااااار ر مجلاااااة اللسااااااا العرباااااي
مج 10/ال1973 3/م ص.182 -181

() 2السيد أدي شير األللاظ اللارس ة المعربة ص.128
() 3د .التونجي المعجم اللارسي العربي الموجز ص.242
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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وهي ليغة تكرار للكلمة السلتية ) )cucبمعنى يغارلي.ر( ) وعنلد العنيسلية لنسلوةة
النلللي ي ر
يونللاني )(kalyptraص معنللاد فللي األل ل غاللاء رأي الم لرأة وهللو َّ
غاللي
ُ
نلل ل الل لرأي أي غاّ للاد ) (.و للد
اإلكلي للري ب لله رروس للهم مش للتقًّا م للن )(kalyptoة َّ
القلَ ْن ِسل َليةُ و للد ُحل َّلد
القلَ ْن ُسل َلوةُ و ُ
وردت هللذد الكلمللة فللي المعللاجم القديمللةص ففللي التللا ة ر َ
ت القَللا َ َك َسل ْلرتَها أَي ال رسللين
ال َلم ْم َ
ال َلم ْم َ
فقي ل ة إِذا فَتَ ْحل َ
لين لوِاذا َ
لت القَللا َ َ
ت ال رسل َ
( )
القْلسلاةُ و ُ ِ
لرْي َم ْع ُلرو د .
يسلةُ وتُْل َلب ُي فلي ال َّأ
لاء وكلذل َ
وَلَ ْب َ
القْلن َ
القْل ُس َلوةُ و َ َ
ت ال َلو َاو ي ل
وفللي تكملللة المعللاجم العربيللةة ر لنسللوةة دنيللة عاليللة فللي شللك

1

2

3

م ل السللكر .كللان يلبسللها

خلفللاء بنللي العبللاي فللي رروسللهم ووزرافهللم والقاللاة .وكانللت توا ل علللى رروي
المجللرمين حللين ياللا

بهللم فللي المدينللة .لنسللوة البابللاة تللا البابللا .لنسللوةة بعللةة

سلكيم ال ارهللب بعلة البلرني .لنسلوةة تالللق القلنسلوة فللي أيامنلا هللذد فلي بللأد الشللام
عل للى نل لوال م للن الب ار ل ل أس للود يش للبه غا للاء الل لرأي .ويلبس للها الرهب للان عل للى رروس للهم
وحدها غير أن األسق

يلبسها م نوال من الاا يات.ر

( )

مما سبق نأح أن كلمة القلنسوة ديمة الدخو إلى العربية وربملا تكلون لد

دخلت العربيلة علن اريلق الفارسلية ( ُكلأد) وهلي تعلود إللى الأتينيلة )(cucullus

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

د .إبراهيم المعجم العربي ألسماء المالبس ص.403

() 2العنيسي للس ر األللاظ الدخ لة في الل ة العرب ة ص.57
أياللاة الفراهيللدي العاا ا 79/5
وين للر ل
() 3الزبيللدي لااال العااروس مللادة لللني ُ 393/16
والجللوهري الواااا  965/2وابللن من للور اللساااا  181/6والفيروزابللادي القاااموس
ص 567والبستاني ما ط الما ط ص.754

() 4دوزي لكملة المعاجم العرب ة .373/8
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وتتكون
ولكن دم استعمالها في العربية جعلها تبتعد في اللف عن أللها الأتيني.
َّ

م للن أربعل للة مق للاا للللوتيةة ي ال ي ال ي ي ال ي ال ي .و للد ح للدث لهلللا
لوااللافة لللوتَي النللون
تاللودر لللوتي تمثَّ ل بإبللدا لللوت الكللا بلللوت القللا
دالليللا فقللد حاف للت اللف للة علللى داللتهللا منللذ الأتينيللة وحتللى اآلنص أي
والهللاء .أمللا ل

القبَّعة.

 -16موضة
جلاء فللي معجللم ألفللا الحاللارةة رمواللة -مبتكلرات الموسللمة الرداز مسللتحدث
1
( )
في المأبي أو غيرها ُيناسب الفلو .ر
جللاء فللي كتللاب WORD ORIGINSة ركانللت الكلمللة الأتينيللة )(modus

ف للي األل ل ل تعن للي المقيلللاي ) (measureإنهلللا أت للت ملللن الج للذر الهنل للدو أوربلللي
توسللعت داللللة الكلمللة فأُالِقللت علللى الحجللم والحللد والللوزن والاريقللة
) .(med-ثللم َّ
واإليقللاال الموسلليقي والللتأرم اللحنللي وهللذد كانللت اشللتقا ليا الشللك الملل َّلغر لكلمللة
تحولللت فللي الأتينيللة العاميللة إلللى ) (modellusوانتقلللت إلللى
) (modulusوهللذد َّ
اإلنكليزيل ل ل للة عل ل ل للن اريل ل ل للق اإليااليل ل ل للة ) (modelloثل ل ل للم إلل ل ل للى الفرنسل ل ل للية الحديثل ل ل للة

) .(modelleوكلمة ) (modeوهي نفسلها ).(moodر( ) أللبحت الللفة للكلملة
الأتينيللة ) (Modusفللي الأتينيللة الوسللاى ) (modālisومنهللا أخللذت اإلنكليزيللة

كلم ل ل للة )(modalص وه ل ل للي مش ل ل للتقة م ل ل للن الأتيني ل ل للة الوس ل ل للاى ) (modālitāsم ل ل للن
) (modālitātوه ل للذد أللل للبحت فلل للي الفرنسل ل للية القديم ل للة ) (modalitéواإلنكليزي ل للة
() 1مجم اللغة معجم أللاظ الاضارة وموطلاات اللصوا ص.10

2)( John AYTO, WORD ORIGINS: The Hidden Histories of English
Words from A to Z, p.337.
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) (modalityمللن الفرنسللية ) (la modeبمعنللى الا لراز المسللتحدث فللي المأبللي
1
Modaة برتغاليللة يقابلهللا ) (modeباإلنكليزيللة
ونحوهللا.ر( ) وفللي معجللم عايللةة ر

عربهللا المجمل اللغللوي الملللري القللديم بالجديلللةص وهللي
والفرنسللية واأللل التينلليَّ .

فللي اللغللة الحالللة والاريقللة ولكللن هللذا التعري ل

لللم يقللرد االسللتعما

فأمسللت الكلمللة

عرَبها غيرهم ر
ي بكسر الزاي
التي اختاروها لتأدية معنى مودا منسية مهملة ثم َّ
بالز ّ
ومعناهللا فللي اللغللة الهيفللة وعنللد المولَّللدين هيفللة المأبللي.ر( ) يقللو د .عبللدالرحيمة

2

رمواللة بال َّلمة غيللر مشللبعةة مبتكللر الموسللم فللي تفلللي المأبللي وتس لري الشللعر
ونحوهماة تركي مودد ) (modaمن ) (modaباإلياالية.ر

( )

معربة عن اإلياالية
من المأح أن الكلمة حديثة الدخو إلى العربية وهي َّ

) (modaلمشابهتها الناق العربي مواا وهذد مقتراة من الأتينية ).(modus
مقاعللين لللوتيينة ي ال ال ي ال ي .و للد حللدث لهللا تاللودر لللوتي
وتتكل َّلون مللن
َ
اادا في االستعما العربي مواة.
تمثَّ بتفخيم لوت الدا ليلف
ل

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

() 2رشيد عاية معجم بط ة في العامي والدخ س ص.394

() 3د .عبدالرحيم معجم الدخ س في الل ة العرب ة الاد ثة ولهجالها ص.205
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بعد إجراء الدراسة التّأثيليَّة للكلمات الدخيلة الواردة في حق الثياب وما يتعلَّلق

بها في معجم ألفا الحاارة وملالحات الفنون يمكننا أن ر
نسج النتافج اآلتيةة

 -إن ه ل للذد الكلم ل للات ال تنتم ل للي إل ل للى مرحل ل ل ٍلة زمني ل للة مح ل للددةص أي ال تخ ل للتص

بالحا للارة الحديث للة لوانم للا تنتم للي إل للى عل ل ٍ
لور مختلف للة يع للود بعا للها إل للى العل للر

الجاهلي مث كلمة تُّبان....ص أي أن هذا المعجم لم يختص بالحاارة الحديثة لوانما
وتبلان ملثأل بجانلب كلملات
ن ر إللى الحالارة ككل فوال الكلملات القديملة كلإبزيم ّ
حديثة باروكة وبنالون وبجامة.

مختلللة بلهجللة مناقللة مللن الللبأد العربيللة وغيللر
 إن بعللب الكلمللات تبللدوَّ
معروفللة فللي منللااق أخللرىص مث ل الترل ل وال رش ِ
َّ
العاميللة
بشللب ....فهللذد الكلمللات مللن
الملرية وهي غير شافعة في سورية مثأل.
 إن الكلمات القديمة الدخو إلى العربية كان دخولها في الغالب عن اريقأم للا الكلم للات الحديث للة فك للان دخوله للا ع للن اري للق

التب للان والس للروا
الفارس لليةص مثل ل
ّ
اإلنكليزية والفرنسية واإليااليةص مما يد على أن تأثير هذد اللغات في العربية كلان

األ وى في العلر الحديث أملا فلي العللر القلديم فكلان التلأثر بالفارسلية أكبلر ملن

العلر الحديث.
منهجل للا محل ل ّلد لدا للتعامل ل م ل ل الكلمل للات الدخيلل للةص فل للبعب
 لل لم يلتل للزم المعجل للمل
معربللة وذكللر اللغللة التللي تعلود إليهللاة إبلزيم (مللن الفارسللية) شلا
الكلمللات ذكللر أنهللا َّ
معربلة وللم يلذكر
(من الفارسية) فالان (ملن الفارسلية) .وبعالها اآلخلر ذكلر أنهلا َّ
اللغة التي أتت منهلاة بيجاملة ترلل ِش ِ
بشلب للند فانللة .وكلملات أخلرى أهمل
معرب للة أو دخيل للةة باروك للة بنال للون تََّب للان ِس للروا لنس للوة
اإلش للارة إل للى كونه للا َّ

مواة.
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 بعلب الكلملات حلدث فيهلا تالودر للوتية باروكلة (أبلد حلر  pبحلرب) بنالون (أبد حر  pبحر ب وفُ رخم للوت  tفأللب ا) بيجاملة (أبلد

(حذ حر ن من الفارسية تنبان و ُش ردد للوت البلاء)
حر  pبحر ب) تبَّان ُ
في العربية) سلروا (أبلد حلر
جورب (أُبد حر الكا الفارسية بحر
ي بحر ش في شلوار كما تباد حرفا ر–

فلي المو ل ) شبشلب (أبلد حلر

(حل رلر الحللر السللاكن  fف لي الكلمللة اإلنكليزيللة Flannel
ث بحللر ش) فانلللة ُ
بحركة اويلة) فاان (أبد حر ُ بحر ق ر
لاء)
وفخلم للوت التلاء ليللب ا ل
بح للر ق وأُا للي ل للوتَي الن للون واله للاء) موا للة (فُ رخ للم
لنس للوة (أب للد ح للر
لوت الدا إلى ااد).

 بعللب الكلمللات حللدث فيهللا تاللودر داللللية بنالللون (كانللت تُالَللق علللى نلوالمن السراوي الايرقة المنسوبة إلى شخلية هزلية توسَّعت داللتها فأللبحت تُالَلق
علللى كل ر أنلواال السلراوي وأشللكالها) بيجامللة (كانللت تُالَلق علللى نلوٍال مللن الس لراوي

الواسل للعة ألل للبحت تُالَل للق علل للى كسل للاء َّ
النل للوم المكل ل َّلون مل للن سل للترة وسل للروا ) فانلل للة
للللت داللتهللا بللالقميص الللذي ُيرتللدى تحللت الثيللاب بعللد أن كانللت تُالَللق فللي
(خ ر
ُ

(توسللعت داللتهللا وألللبحت تُالَللق علللى
اإلنكليزيللة علللى القمللاش اللللوفي) فاللان
َّ
الثوب الاوي الذي ُيرتدى فوق الثياب بعد أن كان مختلًّا بلباي المحاربين).
 للم تل ِتنوعللت األلللو اللغويللة التللي
لأت هللذد الكلمللات مللن لغللة واحللدةص لوانمللا َّ

تعود إليهاص األمر الذي يد على تنوال المناه التي رفدت العربية وأغنتهاص واللغات

التي تعود إليها الكلمات المدروسة هية

 -1الفارس ل لليةة إبل ل لزيم بيجام ل للة م ل للن پاجام ل لله (أت ل للت ع ل للن اري ل للق اإلنكليزي ل للة
لورب سللروا مللن شلللوار فاللان مللن
لورب مللن گل َ
ّ )pajamaتبللان مللن تنبللان َجل َ
خفتان (عن اريق التركية .)kaftan
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 -2الأتيني ل ل ل ل ل ل ل للةة باروك ل ل ل ل ل ل ل للة م ل ل ل ل ل ل ل للن الأتيني ل ل ل ل ل ل ل للة المت ل ل ل ل ل ل ل للأخرة )(parochus
ومنهلا ) (parakeetعلن اريلق اإليااليلة ) )parrucaلنسلوة ملن )(cucullus
مواة من ) (modusعن اريق اإلياالية ).)moda
 -3اإليااليةة بنالونة من ).(Pantalone
 -4التركيةة ترل من ).(terlik
 -5القبايةة شبشب من ثب.
 –6السنسكريتيةة شا من ) (shalaلند من ).(chandan
 -7اإلنكليزيةة فانلة من ).(Flannel
وف للي الختل للام يأمل ل هلللذا البح للث أن يش ل ل رك حلق للة ال للمن سلس لللة اويلل للة مل للن
َّ
اللغويللة التللي تعم ل علللى تأثي ل الكلمللات الدخيلللة الوافللدة إلللى لغتنللا بس لبب
الد ارسللات
تأثرنا بالحاارة الحديثةص وذل بهد المساهمة في إعداد المعجم التَّلأثيلي والمعجلم
التاريخي للّغة العربية.
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الموادر والمراجل:

أ -بالل ة العرب ة:
 -1إب لراهيم د .رج لب عبللدالجواد المعجااام العرباااي ألساااماء المالباااس فاااي ضاااوء
المعاجم والصواوص الموثققاة ماا الجايل اة الار العوار الااد
اآلفاق العربية القاهرة 2002م.

ا 1/دار

 -2ابللن دريللد األزدي أبللو بكللر محمللد بللن الحسللن (ت321 .ه لل) جمهااارة الل اااة

ا 1/دار العل ل للم للمأي ل للين بي ل للروت

تحقي ل للقة رم ل للزي مني ل للر البعلبك ل للي 3
1987م.

 -3اب للن ف للاري أب للو الحس للين أحم للد ب للن ف للاري ب للن زكري للا (ت395 .هل لل) معجاااام
مقااااااا س الل ااااااة تحقي ل للقة عبدالس ل للأم ه ل للارون 6
1979م.

 -4اب ل ل للن من ل ل للور أب ل ل للو الفال ل ل ل
(ت711 .هل) لساا العر

دار الفك ل للر بي ل للروت

جم ل ل للا ال ل ل للدين محم ل ل للد ب ل ل للن مك ل ل للرم ب ل ل للن عل ل ل للي

15

ا 3/دار لادر بيروت 1414هل.

 -5أفرام األو برلوم الباريار مار إغناايوي راألللاظ السر اص ة في المعجم
العربي" مجلاة المجمال العلماي العرباي بدمشاق ملن المجللد  23إللى المجللد
1950–1948 25م.

 -6التللونجي د .محم للد المعجااام اللارساااي العرباااي الماااوجز ا 1/مكتب للة لبن للان
ناشرون بيروت 1997م.
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 -7التللونجي د .محمللد معجاام المعربااات اللارس ا ة مصااب ب اواك ر العواار الجااايلي
الر العور الااضر راجعله د .محملد السلباعي ابعلة ثانيلة منقحلة ومزيلدة
مكتبة لبنان ناشرون بيروت 1998م.
 –8األنسللي محمللد علللي الاادرار الالمعااات فااي مصلخبااات الل ااات :ساااموس الل ااة
العثماص ة اب عام 1320هل.
 -9أنيي د .إبراهيم األووات الل و ة مابعة نهاة ملر (د .ت).
 -10أنلليي د .إب لراهيم داللااة األللاااظ ا 3/مكتبللة األنجلللو المل لرية القللاهرة
1972م.
 -11البسللتاني العأَّمللة باللري ماا ط الماا ط ابعللة جديللدة ثانيللة مكتبللة لبنللان
ناشرون بيروت 1998م.
 -12الج ازفللري الشلليخ اللاهر بللن لللال

اللقر ااا ألواااوس اللعر ااا

للام بللأمر

ابعهة األمير مختار الجزافري المابعة السلفية ملر (د.ت).
 -13الج ل ل لواليقي موهل ل للوب بل ل للن أحمل ل للد بل ل للن محمل ل للد بل ل للن الخال ل للر أبل ل للو منلل ل للور
(ت540 .ه لل) المعااار ماااا الكاااالم األبجماااي بلااار ااااروف المعجااام حقللق
كلماتلله بإرجاعه للا إل للى أل للولها وذك للر معانيهللا األل لللية وتتبل ل التغيل لرات الت للي
الرأت عليهللاة د.

 .عبللدالرحيم ا 1/دار القلللم للاباعللة والنشللر والتوزيل

دمشق 1990م.
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 -14الجوهري إسماعي بلن حملاد (ت393 .هلل) الوااا  :لاال الل اة ووااا
ا 4/دار العل للم للمأي للين

العرب اااة تحقي للقة أحم للد عب للدالغفور عا للار 6
القاهرة 1987م.

 -15خسللارة د .ممللدو محمللد .رالمعااار والااادخ س فاااي المجاااالت الملخوواااةر
مجلة مجمل الل ة العرب ة بدمشق مج75/

2000 4/م.

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

العربية القاهرة 2003م.
 -17دوزي رينهارت رالمعجم الملوس بءسماء المالبس بصد العر ر ترجمةة د.
أكرم فاا

مجلة اللساا العربي مكتب تنسليق التعريلب الربلاا المجلّلدان

1972 –1971 9 –8م.

 -18دوزي رينهللارت لكملااة المعاااجم العرب ااة نقللله إلللى العربيللة وعلللق عليللهة د.
محمد سليم النعيمي 11

1980م.

دار الرشيد للنشر العراق و ازرة الثقافلة واإلعلأم

 -19راللا العأّم للة اللغللوي الش لليخ أحم للد معجااام مااالا الل اااة :موساااوبة ل و اااة
اد ثة 5

دار مكتبة الحياة بيروت 1959م.

 -20الزبيل للدي محمل للد بل للن محمل للد بل للن عبل للدالرزاق الحسل لليني أبل للو الفل لليب الملقل للب
بمرتال للى لااااال العااااروس مااااا جااااواير القاااااموس تحقيل للق مجموعل للة مل للن

المحققين 40

دار الهداية (د .ت).
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 –21السيواي العأّملة عبلدالرحمن جلأ اللدين (ت911.هلل) المزيار فاي بلاوم
الل ااة وأصوابهااا شللرحه واللباه ولللححهة محمللد أحمللد جللاد المللولىص علللي
محمد البجاويص محملد أبلو الفال إبلراهيم دار إحيلاء الكتلب العربيلة عيسلى

البابي الحلبي وشركاد القاهرة (د .ت).

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

المعرباااة المابع للة الكاثوليكي للة ل ب للاء
 -23ش للير الس لليد أدي األللااااظ اللارسااا ة
َّ
اليسوعيين بيروت 1908م.
 -24اللللال

د .لللبحي دراساااات فاااي فقاااا الل اااة ا 1/دار العلللم للمأيللين

بيروت 1960م.
 -25عامر د .محمود المعجم اللركي العربي دار اللفدي دمشق 2002م.
 -26عبلدالرحيم د.

معجم الدخ س فاي الل اة العرب اة الاد ثاة ولهجالهاا دار

القلم دمشق 2011م.
 -27عب للدالعزيز د .محم للد حس للن اللعر ااا فاااي القاااد م والااااد  ،مااال معااااجم
المعربة دار الفكر العربي القاهرة (د .ت).
لةللاظ
َّ

 -28عايللة رشلليد معجاام بط ااة فااي العااامي والاادخ س اللباه ولللححه خالللد
عبدا الكرمي دار الكتب العلمية بيروت 1944م.
 -29عم للر د .أحم للد مخت للار دراسااااة الوااااوت الل ااااو
1997م.
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ع للالم الكت للب القل للاهرة

 -30العنيسللي القللي اوبيللا للسا ر األللاااظ الدخ لااة فااي الل ااة العرب ااة ماال بكاار
أولها باروفا دار العرب للبستاني القاهرة 1989 –1988م.

 -31الفراهي ل ل للدي أب ل ل للو عب ل ل للدالرحمن الخليل ل ل ل ب ل ل للن أحم ل ل للد ب ل ل للن عم ل ل للرو ب ل ل للن تم ل ل لليم
(ت170 .ه ل ل ل) كلاااااا العااااا ا تحقي ل للقة د .مه ل للدي المخزوم ل للي د .إبل ل لراهيم
السامرافي 8
 -32فنللدريي جوزي ل

دار ومكتبة الهأ

بيروت.

الل اااة ترجمللةة عبدالحميللد الللدواخليص محمللد القل للاص

مكتبة األنجلو الملرية القاهرة 1950م.
 -33الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817 .هلل) القاموس الما ط
تحقي ل للقة مكت ل للب تحقي ل للق التل ل لراث ف ل للي مرسس ل للة الرس ل للالة بإشل ل ل ار

العر ُسوس للي 1

محم ل للد نع ل لليم

ا 8/مرسس للة الرس للالة للاباع للة والنش للر والتوزيل ل

بي للروت

2005م.

 -34الكواكبي د .محمد لأ الدين رالكلمات الدخ لة بلار العرب اة األوا لةر
مجلة المجمل العلمي العربي بدمشق مج48/

 3/تموز 1973م.

 -35مجم ل اللغللة العربيللة معجااام أللااااظ الاضاااارة ومواااطلاات اللصاااوا الهيفللة
العامة لشرون المااب األميرية القاهرة 1980م.
الجزن  5 –4دافرة المعاجم
ا
 -36مجم اللغة العربية في القاهرة المعجم الكب ر
لواحياء التراث ملر 2000م.
 -37مجم اللغة العربية بالقاهرةص اإلدارة العامة للمعجمات لواحياء التراث المعجم
الوس ط  1ا 4مكتبة الشروق الدولية القاهرة 2004م.
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 -38المغربي عبدالقادر بن ملافى االشلقاق واللعر ا

ابل بمابعلة الهلأ

بالفجالة بملر 1908م.
 -39مقار م .سام

أواس األللااظ العام اة ماا الل اة الموار ة القد ماة ا1/

الهيفة الملرية العامة للكتاب القاهرة 2005م

.2/

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

1935م.

 -41اليس للوعي األب رفافيل ل نخل للة غرائااا الل اااة العرب اااة ا 4/دار المش للرق
بيروت 1986م.
 –42يوس

د .محمد رمعجام األللااظ الهصد اة المعرباةر مجلاة اللسااا العرباي

مكتب تنسيق التعريب الرباا مج10/
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1973 1/م.
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