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 المقدمة
لهم من  يضبما ق  , اإلبداعيةالثقافة والفنون  بألوانزاخر , وللعرب تراث أصيل, لكل امة تراث      

, رصلينا   تراثلا  علمينلا   فأنتجل , واألدبيلةعلماء ومفكرين كان لهم دور فاعلل فلر ر لم معالملل الل ويلة 
ويعلد الجلا ع علللس رأئ قااملة العلمللاء , اإلن للانيةمهمللا ملن مصلادر الفكللر والمعرفلة  مصلدرا   أصلب 

 واألدبيللةواالجتماعيلة  والمفكلرين اللنين تمكنلوا ملن  لبر ثلور كثيللر ملن الجوانلب الفل لفية والتاريخيلة
وقلللد تهلللر  لثلللار تللللم الثقافلللة المو للوعية فلللر م لفاتلللل التلللر  تيللل  بهلللا المكتبلللة , العربيللة وثير لللا

أطرف الكتلب الني يعد من , و و كتاب البخالء,  واليوم نتناول بالب ث ا د تلم الم لفا, العربية
نكلر فيلل نللوادر ملن عرفللوا  دوقلل,  التلر خلفهلا لنللا الجلا ع عللس  للعة علملل ومعرفتللل بطبلاا  الب لر

 لوب  زلر  اخر,وبطريقة ا ت ون فيها علس إأ اديث كثيرة ب و اق علس أل نتهم ,بالبخل والتقتير
م للاوال , قصللل مللن ال للنة العامللة والخاصللة م تفتللا بل للة كللل منهمللا دون ت ييللرأخللن ق ,أ للواء القللراء

صلا بها فنجلدي يلنكر اال للتخداما  فكثيلرا مللا كلان يلروي ال كايلة بل للان  , إتهلار البعلد االجتملاعر
والعاميلة التلر كانل   األعجميلة األلفلا وقلد كثلر  , الل وية التر  اع  فر عصري دون تدخل منهلا
وقد بل   , ل  ا دا علس عصريتلنا عد  مصنفا,  مة مميزة لل ة البصرة فر القرن الثانر والثالث

ورد لا  األلفلا ا تقصلاء  ولنلا اف, را لتها جعنا عللس الب لث عنلا ودمن الكثرة ما  األعجمية األلفا 
 إللسالتلر علادة ملا ت لير  أوال  واعتمدنا فر نلم عللس المعلاجم الل ويلة , التر ورد  عنها أصولها إلس

كتلللاب : وكتللب المعربللا  ثانيللا منهللا, خللن عنللللل تللل التللر أ   إلللس أ يانلللاوتللردي  أعجميللااللفللع ان كللان 
والم للرب فللر ترتيللب  ,الالتينيللة واأللفللا , عربللة ألدي  ليرالفار للية الم واأللفللا , المعلرب للجللواليقر

للللم تكلللن ملللن معللللاجم  أخلللر وكتللللب  ,بلللن عللللر بلللن المطلللرز ناصلللر اللللدين بلللن عبلللد ال لللليدالمعلللرب ل
والتعريب , المز ر لل يوطر: نها كتابم األعجميةنكر اثلب االلفا   إلسالمعربا  ولكنها تطرق  

والل لة العربيلة كلاان  ,بلة لللدكتور ح   لن عبلد العزيلزلأللفلا  المعر  فر القديم وال لديث مل  معلاجم
وثير لا فتناولنللا أوال  ملا يتعلللا بالجلا ع وأ للم خصلااق عصللري الثقافيلة لللدور ا ,  لر لجرجلر زيللدان

الفاعل فر الل ة التر كتب بهلا الجلا ع اثللب مصلنفاتل وخاصلة كتلاب اللبخالء اللني كلان انعكا لا 
ثم ت دثنا عن التعريب , دخلها من متا ر جديدة علس العرب يا لمتا ر العصر العبا ر بكل ما 

تناولنا بعد ا االلفلا  األعجميلة التلر , وكيفية التعرف عليها, ومميزا  االلفا  المعربة, وا م دواعيل
وختمنللا الب للث بللأ م , والمعللانر التللر ت ديهللا, فبينللا مصللادر ا التللر ورد  عنهللا, ورد  فللر الكتللاب
 .المصادر والمراج 
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(  ل555ل 951), و أبو عثمان عمرو بن ب ر بن م بوب الكنانر الليثر البصريالجا ع        
عّمللر   أنكانلل  والدتللل ووفاتلل فللر البصللرة بعللد , ملن كبللار أامللة األدب العربللر فلر العصللر العبا للر

ر خالفة المنصور وتوفر عاصر فيها  كم اثنر ع ر خليفة عبا ر إن ولد فر أواخ, عاما19ن و 
 .(1)عام مقتل المعتز

خللل  و  وح بلن زيللاد بللن األعرابللر وأبللر زيللد األنصللاريعلللس أبللر عبيللدة واألصلمعر تتلملن       
يبانر وأبر ال  ن  األ مر , وأخن عنهم الل ة واألدب المداانروعلر بن ح  األخفشوأبر عمرو ال َّ

وب للر  والكنلدي وضلرار بلن عملر وملويئ بلن عملران والنَّتَّلام العلالَّف, كملا تتلملن عللس أبلر الهلنيل 
وال للديث وأخلن عللوم الفقلل , وأخلن علنهم عللم الكلالم بلن أ لرئ النيميلري وثماملة بلن المعتملر الهالللر

لاب بلن ح  وال لري بلن ويزيلد بلن  لارون أبر يو   يعقوب بن إبرا يم القاضر عن  عبدويلل وال جَّ
ا , ( 2)بلن  مللاد بللن  لل   ن للي ن  بللن إ   واتصللل بالثقافلة اليونانيللة عللن طريللا علمللاء الكلالم ال  لليما   

ويل ل م  وللم يكتل   بلنلم بلل (.3)أما الثقافة الفار ية فقد تلقا ا عن طريا ابن المقف  وأبلر عبيلدة. و  
للم يقل  ( )) 4) لبيال  فقلد كلان مولعلا  بالمطالعلة لإليلوانفا فيل وقتل ما وجد , الكتاب أ بكان ممن 

 تلس إنلل كلان يكتلري دكلاكين اللوراقين ويثبل  فيهلا , بيدي كتاب قل  إال ا لتوفس قراءتلل كاانلا  ملا كلان
 (.5(()للنتر
والتلر تبللم ملا يقللارب ,  وقلد تهلر  لثلار تللم الثقافللا  المختلفلة للجلا ع فلر الكتلب التللر تركهلا   

وكتلاب الم ا لن , (نتم القلرلن)و, (البخالء)و, (ال يوان)و, (البيان والتبيين) :مااتر كتاب أ هر ا
 (6)وثير ا, وكتاب فضاال األترام, وكتاب   ر البيان, والعجااب وال رااب فر الل ة, واألضداد

 خصائصه اللغوية
ا  كلان ن أ الجا ع فر البصرة فر بياة نا  عقااد متباينة و عوب مختلفة األجنائ والثقاف      

, الثقافة العربية الم تمدة من القرلن الكريم وعلوملل: لها أثر كبير فر تكوين  خصيتل الثقافية و ر
, والثقافلة اليونانيلة وال للرقية والهنديلة التلر كونلل  فيملا بعلد التللراث العلملر فلر القللرن الثلانر الهجللري

بها من قبل انتقل  إليها م   ونتج عنها تهور تيارا  فكرية جديدة لم يكن لل ضارة اإل المية عهد
التر أثر  ب كل كبير علس الل لة فلر ال واضلر , ما انتقل من الثقافا  الفار ية والهندية واليونانية

أن الل ا  الوطنية القديمة كان   اادة فر الوديان وال هول )) إلس( يو ان فم) ؛ ن ب (7)العربية
والقبطيلة , ولهجلا  البربلر فلر  لمال أفريقيلة, ريلاالالتينية ال عبية فر  بل جزيرة إيب: فر كل مكان
وان الكلملللة العليللا للللم تكللن لل لللة , (8(()واللهجلللا  امراميللة فلللر  للوريا وملللا بللين النهللرين, فللر مصللر
ففر مدن العراق ل  تس الجديدة منها كالبصلرة والكوفلة ل كانل  الفار لية  لاادة بلين طبقلا  )) العربية

العصللر العبا للر العصلر الفار للر ب للبب  أطللا الجللا ع  عللسوقللد , , (9(()اللدنيا إلللس ملد  بعيللد
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؛ الن تأثر الل ة العربية بالفار ية كان أقو  (10)تدفا أعداد كبيرة من األلفا  الفار ية إلس العربية
وانهم اقتب وا من الفار ية أكثر مما اقتب وي ,كال ب ية واليونانية والقبطية, من تأثري بالل ا  األخر 

) وقلد نكلر ال ليوطر فلر كتابلل علددا ملن الكلملا  التلر ن لبها إللس الفار لية ومنهللا ,ملن تللم الل لا 
, وال للنجاب, وال للور, وال للكرجة, والقصللعة, والطبللا, والخللوان, والط لل , واإلبريللا, والجللرة, الكلوز
ولعللل ملللرد نللللم إلللس عواملللل مختلفلللة , وثير لللا( 11...((),واللللديباب,والخللز, واللللدلا, والفنلللم, والفللاقم
كونلوا مل  أ لر  ال لرب فيملا بعلد عللددا , د علدد كبيلر ملن التجلار والصلناز واللزراز الفلرئورو :أ مهلا

, (12)كبيلرا  مللن  لكان مللدينتر البصللرة والكوفلة و مللا مركللز ال يلاة الثقافيللة والعقليللة فلر نلللم الوقلل 
و للنا اليعنللر ان األلفلللا  الفار للية  لللر و للد ا التلللر  للكل  ملل  االلفلللا  العربيللة ل لللة العلللم والثقافلللة 

بلللل كانللل  إللللس جانبهلللا الفلللا  كثيلللرة مملللا دخلللل العربيلللة ملللن اليونانيللللة , العربيلللة فلللر البصلللرة والكوفلللة
ونقل  أيضا , وثير ا, واالصطرالب, والقبان, والقرط ون , والبطاقة, الفردوئ: والالتينية منها مثال

صلل   مللن ومنبللر والنفللاق وال للواري وبر للان وم, كفلللين والم للكاة والهللرب: مللن ال ب للية الفللا  مثللل
يضللاف إليهلا االلفلا  العبرانيللة وال ن لكيتية التلر كانلل  ملن نتلااج  اخللتال  , االصلطال ا  الدينيلة

 (.13)العرب بالهنود أثناء ال فر للتجارة أو ال ج

وقلد تهلر أثلر بيالة , لعل من الطبيعر أن تتلأثر ل لة الجلا ع بل لة عصلري؛ فاإلن لان ابلن بياتللو    
ما كان يتأتس ل خق , ع وتوفر ل فر كتبل التر انفرد  بإ لوب مميزالبصرة ل التر ولد فيها الجا 

وكلان ب لا ملرلة لعصلري , (14)فقد أتقن  لبل التصلرف بتراكيبهلا بملا يخلدم المعنلس اللني يريلد, ثيري
فيما يرويل عنهم من  كايا ؛ إن كان ينقل قصصهم كما  ر من دون تدخل لإلصلال  أو الت ييلر 

فكثيللللللرا مللللللا كللللللان يللللللروي ال كايللللللة بل للللللان صللللللا بها فنجللللللدي يللللللنكر , ا تراملللللا منللللللل للهجللللللا  الم ليللللللة
التر  اع  فيها الصيم ال ريبلة وثيلر المألوفلة , اال تخداما  الل وية التر كان   اادة فر عصري

و لو إنملا يورد للا لليالام بلين اإل لللوب  ,(15)الثقلافر وال ضللاريالتلر دخلل  العربيلة بفعللل التو ل  
بل ين ل ب إللس التراكيلب؛ فنلراي يضل  , نطبا  نا علس األلفا  فق وطبقة المتكلم من بخالال؛وال ي

فلإن كللان ملن طبقللة , عللس ل لان كللل  لخق ملن  للخوق قصصلل مللا ينا لبها ملن ألفللا  وتراكيلب
ن كان  وقيا أو , العلماء والبل اء وض  علس ل انل ما ينا بل من األلفا  البلي ة والتراكيب الجزلة وا 

 تللس أنلل أجللاز روايللة الل للن والخطللأ فللر , فاتلل  للهال  فللر تراكيبلللخادملا جعللل الكللالم ب لليطا فللر أل
وان وجلدتم فلر  للنا )) قلال( 16)والنلوادر األدبيلة ؛إنا كلان الل للن والخطلأ فلر كلالم قاالهللا,القصلق 

فلاعلموا أنللا تركنلا نللم ألن اإلعللراب , ولفتلا معللدوال علن جهتلل, أو كالملا ثيللر معلرب,الكتلاب ل نلا  
وأ للل اء  ,إال أن أ كللر كالملللا  ملللن كلللالم متعلللاقلر اللللبخالء , ملللن  لللدييللب ض  لللنا البلللاب ويخرجلللل 
 ( 17(()وأ با ل,العلماء ك هل بن  ارون 
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ومللن )) :فقللالوقللد ت للدث عللن نلللم الللدكتور إبللرا يم ال للامرار فللر  ديثللل عللن الجللا ع وعلللم الل للة 
 لل معنيلا  ولكنلم تجلدي فلر الوقل  نف, عجب انم تقرأ فر أدب الجا ع أنلل معنلس بالفصلا ة والبيلان

ومللن . وانلل يبللي  لنف لل أن يعلرض للنم  مللن أدبهلم وألفلاتهم, وأدبهلم وصللفا  العاميلة, بل لة العاملة
وما يضطرب فيل عاملة النلائ  ل ابة ,  نا كان  كتب الجا ع مادة أ ا ية فر فهم البياة العامية

 .(18(()يومهم أزاء أن للخاصة مكانا  واض ا  فر  ني المصادر النفي ة
 الءكتاب البخ

, لعل كتاب البخالء من أواال الكتب التر عرض فيها م لفها صفة وا لدة ملن صلفا  الب لر      
مصللورا  اللبخالء بإ لللوب أتهللر خصااصلل المميللزة كللالترف , ونعنلر البخللل اللني وضلل  كتابللل فيلل

ر وتصل ي, يص بها  زم وصرامة وقدرة فااقة علس التهويلل والمبال لة, وخفة الرو  والتهكم وال خرية
ونكلر أنللل قّدملل إللس عتلليم ملن عتمللاء الدوللة دون أن يعللرب , ال لرء العتليم ليبللدو ضلايال  تافهللا 

, الني جعل كتاب البخالء عند بعض النقاد وثيقة تاريخية  ا دة علس عصري؛ بيَّن (19)عن ا مل
ور للم صللورة البخيللل بكللل تفاصللليلها , فيللل جوانللب مهمللة مللن ال يللاة ال ضللرّية فللر المجتملل  العربللر

ن خل  من منهج واض  فر التصني ؛ إن أورد ا , الدقيقة فر نصوق ثزيرة اختلف  كما وكيفا   وا 
أو أطراف من علم العرب ,أو رد,أو تف ير,أو  رو ,أو  ديث, ر الة: ت   م ميا  مختلفة مثل

 (.20)أو قصة, فر الطعام أو طرف
 وقلد, ((العربية أن تفاخر بلل الكتب وي ا لل ة  و من أجود)) قال فيل الدكتور طل   ينوقد     
إللس بنلر عّملل  أثب  ر الة  لهل بلن  لارون  ثمالبخالء  , الجا ع  بنترة عامة  ول نف ية لافتت 

 لللين نّملللوا من بلللل فلللر البخلللل, ثلللم تنّقلللل بعلللد ا بلللين ط لللرف أ لللل خرا لللان  والقصلللق, واأل اديللللث 
ن تعدد  فر العناوين.وال رو  كان  تدور  ول موضوز وا لد أو الت ميا  فإنها جميعا , ولكنها وا 

واال تجاب , وقد مزب فيها بين الهزل فر القصق الطريفة والجد فر المناترا (.21. )البخل:  و
الواردة فيل  ومن يقرأ القصق,(22)وأ عار العرب,واأل اديث النبوية ,يزينها أ يانا باميا  القرلنية 

البخالء وتصرفاتهم وتبرير م  ير نف يا ي عر بمتعة كبيرة,ويعرف قدرة  نا المبدز الكبير فر تصو 
  .لتقتير م

 
 

 ولأل المبحث ا
 (لتعريب في اللغة العربيةا) 
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لتأثر ا بال لوم  ؛زمان معنيان أومكن ان ي د ا مكان الل ة  أنها  أن الكاان ال ر الي إن        
ملن موطنهللا  الل لا  وثالبلا ملا تنتقلل ,طلور إللسوملا يصل بل ملن تطلور وانتقلال ملن طلور  اإلن لانر

نلوز  فلليئ  نلام, ا تكلام الل لا  ببعضلها فتل ثر وتتلأثر  إللسيل دي ثالبلا   يلث, أ خرمواطن  إلس
ن إال بمقلدار ملا يقلال بلأ األخلر  بلاألقوامانلل للم يخلتل   أو ,نقلر تماملا بأنللب ري يمكن ان يوص  

, ايلة للم تخلتل  ب ير لامجموعا  ب رية منعزلة فر بلالد نا أو أقواما  فلعل  نام  ,لكل قاعدة ا تثناء
ي لترم معهلا فلر  أو ,األرضالتلر تفاعلل  مل  ملن يجاور لا فلر  ولكنها ال م قليلة التقلائ بلاألقوام

وال لم  ,اقتصلادية أواجتماعيلة  أو ,ةيبتوافقلا   يا لمن ترتب  معلل  أوالقومية  أوعرق ال أوالدين 
مختلفة ل ة خاصة فر التخاطب ان لكل من  ني المجموعا  الب رية التر تمتلم عوامل اتفاق فر 

 هللا تعللالس اللنين  بلا م األقلوام ملن لعلربوا ,للتفلا م والتواصلل رملوز إ لارية أو صلوتر تتكلون ملن
وللم تكلن  ,فلر جزيلرة العلرب عللس م لا ة ج رافيلة ف لي ةمتلد  ا األجيلالتوارثتها عبلر عريقة  ل ةب

 فلللإلس ,قديملللةتللر تمتللللم  ضلللارا  أنهللا تتو للل  علللددا ملللن اللللدول ال إن ؛المجلللاورة األملللمبمعللزل علللن 
واللس ال لرب الجنلوبر مملا يللر  ,والس ال مال ال ربر اللروم ومصلر ,ال مال ال رقر تق  بالد فارئ

وقلد ارتلب  العلرب مل   للني  ,(23)وفلر جنوبهلا الب لر الهنلدي اللني تقلل  خلفلل الهنلد ,الب لر ال ب لة
وملا بللين ,ملن بلالد العجللم  إليهللاتفلد وتاريخيلة عبللر البضلاا  التلر كانلل   ,البللدان  بعالقلا  تجاريللة

   ,ال للللللللللنوية التللللللللللر كانلللللللللل  تعقللللللللللد فيهلللللللللللا األ لللللللللللواق إضللللللللللافة إلللللللللللس ,النهللللللللللرين والواليللللللللللا  البيزنطيللللللللللة

ال يللرة ودوملللة  بللالفرئ عللن طريلللا المنللانرة فللرفقللد ارتبطلل   ؛وان اختلفلل  المنافللن لتلللم العالقللا 
 لاجر العللرب اللس ال ب للة  لورية كمللا ال  ا للنة فلر  بلالروم عللن طريلاو الجنلدل وجنلوبر العللراق, 
 .(24)بالهند والصين وكان  لهم صال  قديمة

 بللللاألقوامالدخيللللة اللللس ان اختلطلللوا  األعجميللللة األلفلللا وقلللد بقيللل  ل لللة العلللرب نقيللللة خاليلللة ملللن      
 للين انتقلل بعللض  ,اإل لالميةالفتو للا   أثنلاءفللر ال روب بل أمنللم بالتجللارة  أكللان لواء  ,األجنبيلة

لم يكن  ألفا العربية  فدخل  ,األعاجموانتقل العرب الس مناطا , د العربيةاألعاجم لل كن فر البال
لللوم الفل لللفية االقتصللاد والصللناعة والزراعللة والتجللارة والعب التللر تتعلللا  األلفللا لهللا عهللد بهللا خاصللة 

لل للا  الفار للية مللن لثلار ا وكللان نللم, ء الطبيعلة وثير للالفللا  المتصللة بمللا وراألوا, وامداب واللدين
ن اختلف  ن ب التأثر والتأثير وا   ,ة والقبطية والبربرية والقوطية ريانية واليونانية والتركية والكرديوال

بينها وبين الل ة العربية التر تنتمر الس الل ة الجزرية التر تنتتم  ل لا  علدة  نطقل  بهلا  لعوب 
تهلللور للللس أد  نللللم إ وقللد (25)والعربيلللة وثير لللا وام لللوريةو لللر الل لللا  البابليللة , الجزيللرة العربيلللة

المعللرب  أملا ,العربللر معلروف, العربلر والمعلرب والللدخيل والموللد والعلامر :مصلطل ا  عديلدة منهللا
وا لتعمل بمعنلاي , فلر عصلر اال تجلاب الل لوي أخلر فهو اللفع اللني دخلل الل لان العربلر ملن ل لة 
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خرين عن عصلور العلرب والدخيل ما أ خن من العرب المتأ, خن منهاالني كان عليل فر الل ة التر أ  
 ,فلع اللدخيل  لرء ملن البنلاء الصلوتر أو الصلرفروقد ي ير فر الل, الفص اء النين ي تج بكالمهم

تلللللس دخلللللل  إلللللللس العربيلللللة ملللللن التركيللللللة للالتينيللللللة إا( جملللللرم )ي لللللتخدم كملللللا  لللللو مثللللللل كلملللللة نأ أو
ت ول بل الم دثون من  نيويراد بالمولد اللفع العربر ال, وكنا التلفون والتلفزيون  ,(كمركيوم)صلهاوأ

التلر تعنلر  (الجريلدة) ليل م تجدا  العصر مثل كلملةمعناي األصلر القديم الس معنس جديد دع  إ
يلب منلن عهلد وقلد ا لتم العلملاء بالتعر (  26()الصل يفة) لس معنلس جديلد  لونلم الجزء من النخيل إ

ن تللتكلم العللرب عريللب  للو أالت))  للماي إعرابللا  قللالمبكلر وكللان  لليبويل مللن أوااللل مللن ت للدثوا عنلل وأ
فهلم تللارة )) المعربللة إللس منلا ج الل لة وأوزانهلارد الكلملة  وللم ي لتر ( 27(()مطلقلا   األعجميلةبالكلملة 

التعريلب ))..نلم الجو ري فقلالفيما ا تر   (28(().يل قونها بأبنية كالمهم, وطورا ال يل قونها بها
:)) ووافلللل القيروزلبلللادي  قلللال( 29(()وبها لللا وا  عجميلللة عللللس نهجهللل للو أن تلللتكلم العلللرب بالكلمللة األ

التعريلللللب  لللللو صللللللبم الكلملللللة األعجميلللللة بصللللللب ة عربيلللللة عنللللللد نقلهلللللا بلفتهلللللا األجنبللللللر إللللللس الل للللللة 
 ,فيما ق م البا ثون بعدي  نا التعري  للتعريب, (31)الزبيدي فر تاب العروئ وكنا( 30(()العربية

لفع طّوعتل العرب )) فالمعرب  و ,لومنل ما يطلا علس الدخي ,فجعلوا منل ما يطلا علس المعرب
التعبيلللر ف يلللّر  فيللل بال لللنف والزيلللادة واإلبللدال فلللر األصللوا , بملللا يوافلللا قوانينهللا فلللر  بأ ل للنتها,
إن أجلاز  ؛فا لتقوا منلل الفعلل والصلفة, وقد عومل اللفع المعلرب معامللة العربلر ,(32(()لواال تعما
 ,(در لم)ا لتقوا ملن كلملة وكلنا ,فار ليةكلملة  و لر, (با لا)ملن كلملة( ب ا) ن ي  تا الفعلالخليل أ

ّباز " صيم بزنة عربية فقالوا( دراخما) صللو و معرب أ ر   م    الخ  وقيل  ,ا تدار  فر  كلها يأ" د 
ر   مم (: فلر وصلل  كثيلر الللدرا م نللاء العللرب بب وينللدرب  للنا عنلد  لليبويل فيمللا أل قتلل ,(33)(ر جلللم م لد 

يهلا فلر لس العربية م تفتا  بصورتل التر كلان علني انتقل إبر الجنو و األ ,وخالفل الدخيل,كالمها
خيللة لفلا  الدإن تبقلس األ ؛ة ما يخض  لهلا المعلربو البنية التر عادأ ,ل تل دون ت يير فر الصو 

إن اليمكلن أن نتصلور طريقلة نطقهلا  ؛منهلا إال طريقلة نطقهلا عللس األثللب  وال يختلل, علس  الها 
تمتل  بخصللااق التلر ت وتت لكل منهلا مل  ثير لا ل تلل ,تللم الكلملة إليلل عجملر اللني تنتملرعنلد األ

فلإنا ملا , كيل  للنلم النتلاموكلل فلرد م, ن  نام نتاما ل ويلا فلر كلل ل لةا))  خر  إنتميز ا عن األ
ويبدو نلم واض ا  ,(34(()صوا  والتراكيبانتقل إلس ل ة اخر  أ ئ بنلم النتام ال ريب من األ

منهما لبياة ل وية ني نجدي عند نطا لفع وا د من قبل  خصين ينتمر كل ختالف الكبير الفر اإل
فلللتكلم علللن الجهلللاز  ,بللرز الخليلللل فلللر وصللفل ,يللل  العربيللة بنتلللام صلللوتر خلللاقوقلللد  ت, مختلفللة
والم تقب ة  ,  نة منهانكر ال روف الم تو  وبين صفاتها, وق م ال روف علس مخارجها ,الصوتر

وتبعلللللللل فلللللللر نللللللللم تلميلللللللني  , لللللللمام وثير لللللللاماللللللللة واإلثلللللللام واإلوب للللللث فلللللللر اإلبلللللللدال واإلعلللللللالل واإلد
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وقلد  ,(35)ثم توال  من بعد م جهلود العلملاء والبلا ثين ,( ل293 )وابن جنر ,( ل 081) يبويل
وثالبلا مللا  ,لللس نتلام العللرب فلر كالمهللاف للاولوا إخضلاز الكلمللا  األعجميلة إ ,أفلاد العلرب مللن نللم

ن لم وا   ,أ د ما كان معربا وفإن قبلهما معا أ , د ماأو أ ,جري علس اللفع ت يير صوتر وصرفري
 :نواز  رالت يير الصوتر فر أربعة أ صروقد     ,دخيال   دَّ لم ع  يخض  لن

 .نل معرب من كرم بالكافبمعنس ال ر فإ( جرم) رف ب رف مثل بدال  إل 0
بة بالفت للة بضلمة م لو ( زور)نلل معلرب ملنبالضلم بمعنلس القلوة فإ( زو ر)ة مثللبلدال  ركلة ب ركلإلل 3

 .فيل  ني الضمة بضمة خالصة فأبدل 

فيلل الهلاء  وأبلدل زيلد  فلر أوللل الهملزة ( رنلدي)  لود معلربو و جلد أ ,(أرندب) زيادة  رء مثلل 2
 .جيما  

أي باطلل نقلق منلل  لرف النلون وزيلد  فلر لخلري ( نبهر) فانل معرب( بهرب) نقق  رء مثلل 4
 (.36)الجيم

عللرب قللال بنيللة الر فللر بنااهلا الصللرفر للتتوافللا ملل  ألللس ت ييللايللة وقلد تخضلل  الكلمللة األعجم      
ل قلوي ببنلاء كالمهلم كملا يل قلون ال لروف ولما أرادوا أن يعربوي ل أي اللفع األعجملر ل أ)).. : يبويل

بللدال إن يل دي اإل ؛الصلوتر وكلان  للنا الت ييلر علادة مللا يلنجم ملن الت ييللر( 37(()بلال روف العربيلة
وقلد يل دي  ,رفر داث ت يير فر بنااهلا الصلإ إلسو ال نف فر أصوا  الكلمة أو الزيادة أالصوتر 

) ان العلرب مثلل كلملة وز فتكلون أوزانهلا عللس ثلرار أ ,نلم إلس إلبائ الكلمة األعجمية ثلوب العربيلة
( إ لللل اق)و ,بللللديمائ( دينلللار وديبللللاب) و , لللللهبب( بهللللرب)و ,( جللللرز) ل للللا بلللوزن الللللني أ( در لللم
( ر للتاق)و ,بعلنافر(  لبارق )و ,بعللاقول( لجلور)و ,بفوعلل( جللورب)و ,وزبيربل( يعقلوب)و ,عصلاربإ

 (.38)بقرطائ
 عجميةأللفاظ األمميزات ا
ف لاولوا إ صلاء ا فلر مصلنفا   ,ماء الل ة بملا دخلل العربيلة ملن األلفلا  األعجميلةعنس عل       
يعين المتتب  علس  مما ,و صرفيا  أ الكلما  العربية صوتيا   ميز ا منلتر تأثبتوا الخصااق ا, عديدة

 :لفا  ألمميزا  التر نكر  لتلم ا م الولعل من أ  ,وثالبا ما ينق علس نلم ,التعرف عليها
 ..(.بري م وخرا ان ولمين وجبريلإ) مثل ,أن يخال  وزن الكلمة األجنبية أوزان العربيةل 0
 .اء فر كلمة عربيةتجتم  النون م  الر  وال ,(نرجئ) مثل, بدأ الكلمة بالنون تتبعها راءن تأ ل3
يجللوز فلر العربيللة لهلنا أ بللدل   ال و للنا مملا ,(مهنلدز) مثللل ,ن تنتهللر الكلملة بالللدال تتبعهلا زايألل 2

 .الزاي  ينا  فقيل مهندئ
 (.جق وصنج وصولجان) مثل ,اجتماز الجيم والصاد فر كلمة وا دةل 4



 (8) 

 

ء والجواللللا وتعنلللر وعلللا المنجنيلللا والجوقلللة)مثلللل ,ن تجتمللل  القلللاف مللل  الجللليم فلللر كلملللة وا لللدةأللل 5
 (. م للرثي  وجلا موض  بال اموتعنر القصر والجردقة إ ,والجو ا

البلاء واللراء ) لد  لروف النالقلة و لروتخللو ملن أ, أن تكون الكلمة علس خم لة  لروف أو  لتة  ل6
و  دا للية ملن  للرف مللن أ,لكلمللة العربيلة إنا كانلل  خما ليةاتخللو  وال ,(والفلاء والللالم والمليم والنللون 

 (. 39)ني ال روف مثل  فرجل 
ويللللر  , لخللللرون  أنكلللريو  ,بعضللللهم أجلللازيإن  ؛التعريللللب ملللوقفهم مللللن ختللللل  البلللا ثون فللللراوقلللد      

التلللر بعللد عصللور الفصللا ة  الل للان العربللر ال يجللوز إدخللال الكلمللا  األعجميللة فللر المنكللرون انللل
جدوا تصري ا من أامة وتعليل نلم عند م انهم لم ي, (40)القرن الثانر الهجريمنتص  تنتهر عند 

 ثيلر التعريللبخللر  الجديللدة بطلرق ألللس المفلردا  إ للس  للد ال اجلةدعللوا إو  ,بقيا للية التعريلب الل لة
وخوفلا ملن اخلتال    فاتلا  عللس أصلالة الل لة وثروتهلا اللفتيلة, ,كاال تقاق والن   واإلبدال وثير ا

لفلللا  تلللر ان للدر  منهلللا األعلللس األصلللول اللللس صلللعوبة التعلللرف  ير للا مملللا يللل دي إالل للة العربيلللة ب
أللفلا  ن يجمل  ا لاول فيهلا أإلس وض  معاجم ثالثلة  وقد دف  نلم الدكتور   ين نصار , الجديدة

األصليل وال لامّر األصلل واللدخيل , ونللم بللأن   لاول ان يميلز بللينو , ن ثير لاصليلة ويميز لا ملاأل
 يخصلق لللدخيل , وقلد ا  ثالثل لخلر للم لترم مل  ال لاميا , و ا  لألصيل , ومعجمل ا  يخصق معجم

 (.41)األو ا  الل وية العربية العاملين فر با ت  ان ي  فكرتل  ني ت
ب لل صلول عللس  اليب القديمة التر ا تخدمها العلر أ د األن التعريب ا ون فير  مجيزون ما الأ     

وا للللتدلوا  ,(42)كالمصلللطل ا  العلميللللة والفنيلللة ,ليهلللا التطللللور ال ضلللاريمصلللطل ا  جديلللدة دفلللل  إ
 لللجيل وا لللتبرق ملللن الفار لللية والصلللرا  والق للللطائ ) مثللللللفلللا  معّربلللة فلللر القلللرلن الكلللريم ا بوجلللود

قد برز  م ألة القول بوجود المعرب والدخيل فر و  ,(والفردوئ و يطان وابليئ من الرومية وثير ا
ال ركلة العلميلة  لول القللرلن  ن لط بلدايا  القللرن الهجلري األول  لين  اللدرئ الل لوي العربلر منلن

جلازي لخلر ووفلا إن رفضلل فريلا وأ,المعرب فلر القلرلن الكلريممن العلماء  اختلف  مواق  وقد ,الكريم
 :ثالث بينهما

 :األولالرأي 
ر القلرلن الكللريم وا لتج بع للر ليلا  ورد  فل ,رفلض القلول بوجلود المعلرب فللر القلرلن الكلريم       

انـا   ﴿قوللل تعلالسنص  علس عربيتل منهلا  ِبّيـا  لَّعنلَّكقـمن تنعنِقلقـو ن ِإنَّـا أننزنلنننـاهق رقرن رن وقوللل ,  2و ل ي /﴾عن
ِبّيــا﴿ تعلالس رن انــا  عن ــلنِل ن أننزنلنننـاهق رقرن كن ــرن ِلي ِعــون   ﴿  وقوللل تعللالس,  111طلل /﴾ون ين ْن ــا   ِبّي رن  /﴾رقرانـا  عن
م  ينعنلنمق ﴿  وقولل تعالس,  22الزمر ون ِبّيا  لِّقن رن انا  عن لنتن ايناتقهق رقرن  وقولل تعالس,  1فصل  /﴾و ن ِكتناٌب فقصِّ
ِبّيـا  لِّتقنــِلرن أقمَّ النققـرن  ﴿ رن انـا  عن ينننـا ِإلنينـ ن رقرن حن ـلنِل ن أنون كن انــا  ﴿ وقوللل تعلالس,  7ال لور  /﴾ون عنلنننـاهق رقرن ِإنَّـا جن



 (2) 

 

ِبّيا  لَّعنلَّكقمن تنعنِقلقو ن  رن ِبي    ﴿ وقولل تعلالس,  1الزخرف /﴾ عن ِبيّ  مُّ رن ا   عن ملا جوابلل أ, 115عراءالش/﴾ِبِلسن
 لللم تبللا   فإنهلا  ؛وا لتخدمها العللرب فلر كالمهللم ,عللاجمعلن وجللود بعلض األلفللا  التلر توجللد للد  األ

ن العربية إن ا تبدل   روفها ال ريبة ع ؛بل صي   فر قالب عربر األصليةعلس  الها فر ل تها 
الكلملة وان كلان أصللها ان  و لنا يعنلر ,(43)بنيلة العلربوا تبدل  أوزانهلا لتوافلا أ ,ب روف عربية
بلنلم قللد ت ولل  عللن  فإنهللا  العلرب نا دخللل  الل لان العربللر وعربل  وا للتعمل  للدأعجميلا لكنهلا إ

  للللللللاروقللللللللد أ ,از للعللللللللرب ان تتخاطلللللللب بهللللللللاوجلللللللل ,خواتهلللللللا العربيللللللللا لللللللللس أوانضللللللللم  إ, أعجميتهلللللللا
مخالطلة  للعرب العاربة التلر نلزل القلرلن بل لتهم بعلض كان)) :بقولل لس نلمإ ( ل900 )ال يوطر

ثيَّر  بعضلها بلالنقق ملن  روفهلا وا لتعملتها  من ل اتهم ألفا  ل اار األل نة فر أ فار م, فعلق 
وم اوراتهلا,  تلس جلر  مجلر  العربلر الفصلي , ووقل  بهلا البيلان وعللس  لنا ال لد نلزل  فر أ عار ا

  (.44)((القرلن بها
  :الثاني الرأي
وعد   لفا  التر ورد  فيلون ب إلس ان األ ,لكريمد المعرب فر القرلن ارفض القول بوجو        

 ,لفا  متفقة فر اللفع والمعنساتفاق العرب م  ثير م فر ا تعمال ا ر من باب  إنما ,من الدخيل
اللفلع  اللفلع  ويقاربلل ومعنا ملا وا لدم, وأ للد ما  وقلد يوافلا: ))قلال اللنيأبلو عبيلدة  ويمثلل  لنا اللرأي

ثير للا, فمللن نلللم اال للتبرق, و لو ال للليع مللن الللديباب, و للو ا للتبري  بالعربيلة وامخللر بالفار للية أو
ن  وافقلل فلر لفتلل ومعنلاي  ,انهلا ترجل  اللس ل لا  العلرب إللس وأ لار, (45)((بالفار لية أو ثير لا  وا 

افلرد الطبلري فلر تف ليري و ,  (46)واللس نللم ن لب ابلن فلارئ والفخلر اللرازي , لرء ملن ثيلر ل لاتهم
وألفلا  ثير لا ملن بعلض  ,األ رف التر اتفق  فيها ألفا  العرب بيان عنالقول فر ال )) بابا ا ماي

 أوروملر  أونبطلر  أو ,رفض فيل القول بان فر القرلن الكريم ملا  لو فار لر,  (47)(أجنائ األمم
وبلّين أن األ لرف التلر  ,(48) ب ر بعد ما اخبر هللا تعالس نكري عن القرلن بانل جعلل قرلنلا  عربيلا

قبلل نلزول القلرلن,  تكلمل  بلل العلرب, قلد ثيلر العربيلة األملم وافقلة أللفلا  بعلضورد  فلر القلرلن م
الللدر م واللللدنيا, والللدواة والقللللم وجعلللل منهللا , األمللم المختلفلللة بمعنللس وا للد اتفقللل  فيهللا بألفللا وا للتدل 

وقلال لعلل نللم  اصلل فلر . الفار ية والعربيلة بلاللفع والمعنلس والقرطائ, وثير نلم مّما اتفق  فيل
  (.49)وال نعرف كالمها نجهل منطقها ل عوب األخر  ل ناأل

  :الرأي الثالث
وا لتدلوا بمللا  ,المبللن  ل , وملنهم أبللو عبيلد القا لم(50)وقلوز المعلرب فللر القلرلن الكلريم جلازأ      

مجا لد وابلن ملنهم نها بل ا  العجلم أورد  فر القرلن الكريم أ رف كثيرة  فرروي عن بعض القراء 
للعلميلللة والع جمللللة فلللر القلللرلن الكلللريم ممنوعلللة ملللن الصلللرف  أ لللماءووجلللود  , معكرملللة وعطلللاء وثيلللر 
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  .(51)القلول بوجلود المعلرب واللدخيل صل ة دليلل عللس األعجميلة األ لماءد وان وجلو كلإبرا يم ملثال ,

فصول )انضم إلس  نا الفريا من المعاصرين الدكتور رمضان عبد التواب فقال فر كتابل  وقد     
ب فللر )) القلل,(فقلل العربيللة فلر العربيللة الفصلل س والقللرلن  نلر  أنللل مللن العبلث إنكللار وقللوز المعلرَّ

  .(52(()الكريم
أللفلللا  أألعجميلللة التلللر ورد  فللر القلللرلن الكلللريم  لللر ويبللدو أن جميللل  امراء متفقلللة علللس أنَّ ا     

بيللة أللفلا  العر اتفقل  مل  اأو أّنهللا , األولعربيلة بخضلوعها لملوازين العلرب فللر كالمهلا عللس اللرأي 
 .أللفا ولكن الخالف يق  فر أصول  ني ا, نرالم تعملة علس الرأي الثا

الن الكلمللا  التلر ورد  فللر القللرلن الكلريم وعللد  مللن  األرجلل ؛ لو  األولان الللرأي  تلر  البا ثللةو 
فلللدخل   ,   ب للر  ولكنهللا ع   ,أعجميتهللاكمللا ن للب الللس نلللم المجيللزون لللم تبللا  علللس  األعجميللة األلفللا 
ِ   ,ملللوازين العللرب فللر كالمهلللال وأ خضللع  ,عربلللر  الل للان الدخللل فانهلللا  ,بصلللب ة عربيللة    ب  للوق 

ويجلري عليهلا ملا يجلري عللس  ,بلل  لر الفلا  معربلة تعاملل معامللة العربلر ,أعجميةاليمكن ان تعد 
  .فر ل ة العرب أخواتها
        

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 (جمفي كتاب البخالء مرتبة على حروف المع األعجمية األلفاظ)

 (باب الهمزة) 
بضم الهمزة والباء وت ديد الالم بلدة علس  ,003البخالء(( ألبلي باألقكرةاثم لعب به لعب ))..أقبقّلةـ 0

( 53)و لو ا لم نبطلر األرضجنا   وا  د مدن البصرة  أقدممن ,  اطئ دجلة من جانبها الب ري
 أقفلاللكلرة ي لتخدم لفلت  وثللا كرة عويد قصير ينتهر عادة بمقبضين يكونان ثالبا علس  لكل اواأل  

 لنا المعنلس لكونهلا مملا يلعلب بلل  إللسون ن نميل  ,(54)وال بابيم وقيل  ر ل ة فر الكرة األبواب
 .الجا ع  أراديمما يوافا المعنس الني 

ـدة)).. اجقرـ 9 من رن مخفل  اللراء و لر  :أمج لر , الـبخالء(( بـاججقر مفروشـة أو, وا  كانت الـدار مققن
رم ولج ورم علس وزن فاعول:لقيامج ر ة و  , تقول العرب لج رَّة ولج رٌّ فر الجم  ولج لر ة  والجمل  لج لر, لج 
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للرون :ويقللال للل ايضللا   وأ ج لر ةم والجملل  أ ج للرم ولج للورةم وجمعللل لج للورم  فار للر معللرب  ,يللاجور ولج للرون ولج 
 .(55)معناي طبيخ الطين 

و لو المعلل   33, الـبخالء(( اريـا  لـدابتي لوال انني ابنـي مدينـة لبنيـت: رال المروزي )).. اري ـ 4
وقلال ابلن ال لكي   ,و لر علروة  بلل ت لد بهلا الدابلة فلر م ب لها ,عند العلرب امخيلةو , عند العامة

يَّةم  ,ان امر يي م بئ الدابة   (.56)و ر األواريي واألواخر وا دتها لخ 
سماعيلوكيف وهو ير  ا  سهل ب  هارو  )).. إسماعيلـ 3 (( كانا م  المسرفي  ب  ْزوا  وا 

دريئ واليائ وا   اقن و إبرا يم  األنبياء أ ماءكأثلب  أعجمر,65البخالء وفيل ل تان  ,وثير ا وا 
 .(57)وأصلل إ ماايل فأبدلل العرب لق رب المخرب ,وا معين بالنون  إ ماعيل

( األ نان) اال نان فار ر معرب وفيل ل تان, 30البخالء(( وأقشنا , وصّرة فيها ملح)).. اشنا ـ 5
, ألنهلا إن ع لدَّ  زاالدة خرجل  علن أبنيلتهم, و مزتلل أصلل( 58)و و ال  لر ض  بالعربيلة( اإل نان) و

 ,(59()قرطائ) وكرر  لإلل اق بل, و كم النون أن تكون فر موض  الالم من الكلمة
كقنلديل وا لد  اإلقلليم ,07الـبخالء(( اإلرلـيمال  شهرته بـالقبيح عنـد نفسـه فـي هـلا ))..  إرليمـ 6

عربيا  وقال لخر ليئ بعربر أ  بل  وقال ابن دريد ال ,وأ  بل عربيا   األز ريقال  ,ال بعة األقاليم
, تجتم  فيل صفا  طبيعية أو اجتماعية تجعلل و لدة خاصلة األرضومعناي جزء من ( 60)م ض
مقا لمة االنصلباء إن كان   ؛ و النصيب  م تا من القلم:  اتم الرازي فر كتاب الزينة  أبووقال 

 (.61)ال هام أ ماءمكتوب عليها  باألقالمبالم ا مة 

أنلو  لروان ا لم عللم ,  67الـبخالء:..( الجهجاه النـو شـرواني رـال أبوحدثني )).. أنو شروا ـ 7
 .(62)فار ر معرب ا تعملل العرب

 أنــتدأ المــار ا  تبــ وأنــتالجـال   أنــاأجيــي  فيمــا نحـ  فيــه ا  تكــو  إلا كانــت ))..  :ي يــاــ 8
و للو مللا اصلطل  عليللل  للديثا البروتوكللول  ,النتلام أويريللد بللاميين القللانون ,  39الــبخالء(( فتســلم

 (.63)وأصلل فار ر ولم يعرب

 (باب الباء ) 
جللاء فللر م للي  الم للي  , 079الــبخالء(( وبالنجانــا  بــدان , واشــتر  بصــال  بــدان ))بالنجــا ـــ 2
و لللو نبلللا  معلللروف يطللللا عليلللل العاملللة : لجلللانباننجلللان فار لللر معلللرب باننكلللان  ومعنلللاي بللليض ا:

ونكلللان  بالفار لللية ا لللم جلللنبلللاد : أن إللللس لللير فلللر كتابلللل  أديون لللب , (64)البيلللدنجان أوبينجلللان 
 (.65)المنقار فيكون الباننجان بالفار ية مناقير الجن

( برجنيللدن) بالفار لية فار لر معللرب أصللل, 28الــبخالء(( وحـي  أكلــوا بالبـارجي )).. بــارجي ــ 00
 (.66)كال وكة األكل أدوا من  أنهاويبدو من ال ياق الني ورد  فيل  ,ناي االلتقا مع
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فار لر معلرب معنلاي  ,  77الـبخالء(( البانوا  اللي يقف على الباب ويسـل الغلـ )).. بانوا ـ 00
 (.67)يا موالتر أويا  يدتر : ال يدة فر الل ة الفار ية فيكون معنس بانوان

, نوز من الدواب دون الخيل:البرنون , 055البخالء (( خضم البرالي  وال تخضم)).. :   وبرلـ 09
 كتابل األلفا ون ب أدي  ير فر , قال ال اعر (برنونا) أصللامر لر   يرتل البرننة واأل نثس برنونة

, (68)لفللع بلرنون فار لر و للو بالفار لية ب لرنن ويعنللر اال لتداد فلر العللدو أن إللسالفار لية المعربلة 
البرانين من الخيل ما كان من ثير نتاب العراب وب رن ن  الفلرئ  م لس م لر البلرانين وجمعل برانين و 
 (.69)وبرنن الرجل ث ق ل  

البر لام علَّلة معروفلة  52البخالء(( أيقنت بالبرسام, ووجدت م َّ الشم  وورعها)).. مابرسـ 04
لللمم ألن العلَّللة إنا كانللل  فللر اللللرأئ يقللال  ب ر    للم  الرجلللل فهللو م  للر   لللو الللرأئ و لللام وقللد ب ر    ر  لللام و     

م وا د و و معلرب م والم ب ر    ب ل    ون لب أدي  لير انلل التهلاب يصليب ال جلاب ال لاجز , المو  والم 
 (.70)وان اللفع فار ر أصلل ب ر و و الصدر ومن  ام أي االلتهاب, بين الكبد والقلب

ب علللس وزن زعفللران معلللرب فار للر معللر , 57الــبخالء(( فجعلــه برنكانــا  المرأتــه)).. برنكــا  ـــ 03
نكللللللللان : ك للللللللاءم ا لللللللود يقلللللللال للللللللل: ب ركان لللللللل ومعنلللللللاي الرقعلللللللة نكلللللللان والب ر  كلللللللانري وال يقلللللللال ب ر  للللللللانم وبرَّ ب ّرك 

نكانرّ   (.71)والب ر 
ِني أطعمتهمإن  إلا ))..  يبرنـ 05 ن ري ضرب ملن التملر أصلفر ملدور و لو , 13 ءالبخال(( البنرن الب ر 

يةم أصلل فار ر أجود التمر كثير اللّ  اء عن ن  يلةم ( بارنيم) معربب ال الوة وا دتل ب ر  ن  يقلال نخللة ب ر 
ري  ن   .(72)ونخل ب ر 

ــــــ 06 فار لللللية تللللللدل عللللللس نللللللوز ملللللن الفطللللللاار ,  24الــــــبخالء(( واالرزة والبســــــتنود)).. بســــــتنودـ
 (.73)الم  وة

ر ز يطلبخ و لر األ ( بهل ) أصللها نديلة معربلة ,  080الـبخالء(( ورد أقتيتم ببهطة))..  ةبهطـ 07
, (74)كمللا يقللال لبنللة وع لللة  لعللرب بالهللاء فقالل  ب هطللة طيبللةبلاللبن وال للمن بللال مللاء وا للتعملتل ا

) ون لب أدي  لير إللس أن البهطلة ضللرب ملن الطعلام أرز وملاء و للر عنلد م فار لية معربلة أصلللها
تا  .(75()ب ه   )أو ( ب 

 (الباب التاء ) 
كلملة لراميلة تعنلر , 925الـبخالء(( بالتبليـا والبربنـد إال هله التقصعد واليقرتقى عليهـا)).. يالتبـ 08

عاد يتكون من  بال مضفورة م بوكة نا  طول وعرض منا بين من طرفيها ت ند )) و( 76)الم ص 
الكللرب  أصللولمتخللنا  ملن  إليهللاالصلاعد علللس تهللري ويلفهلا علللس جللنز النخللة فيصللعد م للندا  تهلري 
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لللوي صللللا ب  ويطلللللا عليللل( 77(()عللللس الجلللنز مللللا ي لللبل ال للللم للللواار و لللو الك لللري بالعربيللللة وال َّ ل ال َّ
 (.78)ال اء

 (باب الجيم ) 
رجلم جردبيل إنا فعل نلم : يقال, 28البخالء (( وال احتمل اللعموظ وال الجردبيل)).. ـ جردبيل02

بالك لر أي  لافع الرثيل  و لو اللني يضل   لمالل عللس  لرء يكلون ( ك لردي بلان) معرب : وجردبان
قدامل: ال يتناولل ثيري أو الجردبان والجردبرعلس الخوان كي  (.79)الطفيلر مجازا  لنهمتل وا 

دن 90 ــرن فار لية معربلة أصلللها , 30الــبخالء(( كـل جمعــة حمـل معــه منـديال فيــه جرلرتـا )).. ــ جن
ي لم و لو الرثيل  وجرنللدق باللنال المعجملة ل للة فلر الجلردق كال مللا معلرب و لني ال للروف ( 80)خ ور 

 (. 81)لها فر كالم العرب كلها معربة ال أصول

معلروف اللني  ,(82()كلج) الج قي والج قي معلرب,  008البخالء(( وينقلع الجّص )).. جّص ـ 90
للقي )ي طلللس بللل قيلللل  للّق مللن كلللالم العجللم , ( جصلللق) وللليئ, ( الج  ال جللاز فلللر  أ للللول للة , الج 
للقي الق للقي  للاقي صللان, الج   ,ل بللل الجللقوالجصاصللة الموضلل  الللني ي عملل ,   للجللقورجللل ج صَّ

الجلق فار لر : وقلال ابلن در لتويل فلر  لر  الفصلي ,( 83)وجصق ال اا  وثيري طالي بالجق
الت لللبل كلللاف العلللرب والصلللاد ملللن جلللليم  أعجميلللةأ بلللدل  فيلللل الجللليم ملللن كللللاف  وقيلللل يونلللانر معلللرب
 (.  84)أعجمية

ن نللوز ملل علللس األطبلاءيطلقللل , 56الــبخالء(( أكلــوا كــل جوارشــ  كــا  عنــدي)).. شــ  وار جـــ 99
ونكللر ,(كوار للن)ويهضلم الطعللام ولي ل  اللفتللة و لر فار للية تعريلب المركبللة يقلوي المعللدة  األدويلة

 .(85)علس نوز من ال لويا  أيضا  ي  ير انل يطلا دأ

 بللأرضو للو كثيلر ( 86()كلوز) الجلوز تعريللب ,008الــبخالء(( وكســرت كــل جــوزة)).. جــوزــ 94
 (.87)ف عند م بالصالبة والقوةوخ بل موصو  العرب من بالد اليمن وأصل الجوز فار ر

فار لر تعريللب  975الـبخالء(( جاءنـا بطبـ  عليـه رطـب سـكر وجيسـرا  اسـود)).. جيسـرا ــ 93
 (.88)التمور وااب جنئ من كي ران معناي الن

 (باب الخاء) 
و و  ,الخ  كار بالضم خبز ي خن من الخ كر,  074البخالء(( م  دري  خشكار)).. راخشكـ 95

 (.89)  بالعربيةر  ص  فار ية و و الق  و ر  اإلنتخالتبقس فر المنخل بعد  الدقيا الخ ن مما
ل لن ج   لجر,  72الـبخالء(( خلنجية كيمياكية أو)).. خلنجـ 96  بلين صلفرة و ملرة بلأطراف الهنلد  الخ 

والجمل  الخالنلج بلوزن  األوانلرتتخلن ملن خ لبل  ومعنلاي نو األللوان المتنوعلة (خلنلم)  فار ر معرب
 (.90)المعالم
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وخندق ,  فير  ول أ وار المدن: خندق كجعفر, 52البخالء(( فلما جاوزنا الخند )).. خند ـ 97
 (.91) ,أي م فور( كندي) لمة فار ية أصلهاك, الم فور: والخندق, ولل  فر خندقا  

فار ية لعلها تطلا علس صن  من الدجاب  20البخالء(( وأخر  خوامزكة رخصة)).. خوامزكةـ 98
 (.92)عند م
لو ان بالك لر, 42الـبخالء(( ونح  على خـوا  لـي  عليـه اال مـا لكـرت))..  اخو  ـ92 الطبلا  :الخ 

للوان)  معللرب ,اللني ي كللل عليللل الطعللام والكثيللر خ للونم  أفصلل الك للر  :وقيللل ,والضللم ل للة فيللل,  (خ 
 (.93)اكن الواو ووزنل فعليان و ر كلمة فار ية أصل معنا ا الطعام والوليمة  

م عند العرب وفار ر و  080البخالء(( الخوخ الخوخ: فصاح)).. خوخـ 40  (.94)الف ر  
 

 
 
 

 
 

 (باب الدال ) 
ــــ 40  ((  والا ردامــــه رطــــع دارصــــيني التســــاوي ريراطــــا  , فــــدخلت عليــــه يومــــا ))صــــيني رداـ

أي  للللجر ( دار جينللللر) مللللن أ لللجار الهنللللد يللللزرز فلللر تخللللوم الصللللين فار لللية تعريللللب,173الــــبخالء
 (.95)الصين

و لو  لدئ , (دانلم)  فار لية معربلة أصللها,  079الـبخالء(( ر  بصـال بـدان واشـت))..  دانـ 49
وبعضهم , وتفت  النون وتك ر  ,عند اليونان  بتا خرنوبو ,  وتطلا عند م علس مطلا ال بة در م

ام ) وجم  المك ور ,أفص يقول الك ر  و ان  يام ) وجم  المفتو  ,(د  و ان   (.96)بزيادة ياء( د 

 اللدر م ا للم للمضلروب المللدوَّر ملن الفضللة,  98الــبخالء(( رهمــ  لمعاشــ رــالوا د)).. درهــم  ــ44
ر   مم كثيللر اللللدرا م ,كالللدينار مللن اللللن ب وقيللل  لللر فار للية معربلللة  (97)يونانيللة األصلللل, ورجللل م لللد 
  .(98()د رم) أصلها بالفار ية 

ــ43 روا الدرياجــة علــى صــغار الســم )).. درياجــة ـ لللس فار للية تطلللا ع ,084الــبخالء (( ويســكَّ
ملن وجلود  لإلفلادة روفلة للد  صليادي ال لمم ت لتعملمع أنهلا إللساللدكتور ال لامراار  وأ ار ,الب يرة

 (.99)المد والجزر
ملا يقل  بلين البلاب والللدار , 60 الـبخالء ((فبـتُّ عنـده فـي أدنـى بيــت أو فـي دهليـزه ))دهليـزلل 45

 (.100)وتعنر القنطرة( د لل) فار ية معربة أصلها بالفار ية
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) أصلهاعند الجواليقر  ةمعرب ةفار ي ,038البخالء(( استفضل كل سنة مائة دينار)).. ردينا ل 46
 (.101)كما يقرر بعض البا ثين الم دثين أو رومية كما ن ب لخرون و ر من اليونانية  ,(دنار

 (باب السي ) 
لا))..  اسر   ـ47   44البخالء(( بمسرجة فيها فتيلة في ْاية الدرة أتاناهو  وا 

للراب   للر ب   اللللني  المصللبا  ال ّ  لللر بم  والجملل  بالليلللل ي    ة      للر ج  ة   الفتيلللل فيهللا التلللر والم    للر ج   بلللالفت  والم   
 (.102)( جراغ) و ر فار ية معربة أصلها, والد ن الفتيلة فيها توض  التر وبالك ر

(  للراي) فار لية معربلة أصللها ,  027الـبخالء(( وسـا  سـراويل  تتسـت وتبلـى:)).. سـرول ــ48
وفيهللا ل لللا  يقللال  للروال و  لللروان و للو مفلللرد ممنللوز ملللن , أي القاملللة( بللال) وملللن , ر فللوق وتعنلل

 (.103)الصرف ل بهل بمفاعيل
 

باب  ,  079الـبخالء(( وطبخه كله سـكباجا  ))..  اسكب ـ11 لك  وتعنلر (  لم) بالك لر معلرب علنال ّ 
 (.104)ل م يطبخ بخلمرق يعمل من الو و  ,أي طعام (باب)و , خل

 (باب الصاد)  
رمنا ثم  االشنا  والصابو  )).. صابو   ـ30 من األلفا  التر ت تعمل فر الل ة  ,24البخالء(( ْو

, ويطلا عليل أيضا  ابون , التركية والفار ية والعربية والكردية للداللة علس مادة من المواد المنتفة
ورجل  أدي , (105)إنهلا روميلة: ولخر قلال , وأ خت ل  فر أصلها؛ فهنام من ن ب إلس أنها إيطالية

 (.106) ير فر كتابل أن تكون  ريانية أو لرامية
الصاروب ,  38البخالء(( رجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورةوص)).. تهاصرج  ـ30

ل وثير للا  للرَّب  بهللا النيلو  ع للرّ ب  ,( للارو) أصلللها بالفار لية  ةمعربلل ةفار لي, النيلورة وأخالطهللا التلر ت ص 
 (.107)ل  اروق وصرَّجها بل طال افقيل صاروب وربما قي

ل  ضلربل,  84الـبخالء(( صـاحب المطـبت إلـىحتـى يصـ  لـه بـلل  )).. صـ  ــ39 لكَّ وبابللل ردَّ  ,ص 
د  اب  الع  و و ا مم لكت, ب ةفار ي ,ه  كامم وصكومم  , (جم) ة أصلهامعرَّ مٌّ وص   (.108)والجم  أص 

 (باب الطاء) 
مَّ الطباهجن فقال لي)).. طباهج  ـ34 شن ة  فار ية معربة, 42لبخالءا(( ون , ( تبا لل) أصلها الطَّبا ج 

 (.109)و و طعام يصن  من بيض وبصل ول م
 أربعةوالدانا  ,الط وب  بتان من الدوانيا, 080البخالء(( فلو  أربعةوالطسو  ))..  و طس ـ 33

 (.110)وع رين جزءا  من الدر م أربعةي اوي جزءا  من والط وب ,  و ما معربان  ,ط ا يج
 (اب الفاء ب) 
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و لو نلوز  ,(بانيلد) ة أصللهامعربل ةفار لي ,50الـبخالء(( فأمرني روم بالفانيل السكري )).. فانيل ـ35
علللللس وزن فاعيلللللل و للللو مملللللا التعرفلللللل  ودليللللل أعجميتهلللللا أنهللللا جلللللاء , مللللن ال للللللواء ي عمللللل بالن لللللا 

 (.111)العربية
ن ت لَّلل  مللن الخلللرز روميلللة و للر ألللوا,  62الــبخالء (( وصـــنعة الفسيفســاء))..  اءســيففس ـــ36

لب فلر  يطلان البيلو  ملن داخلل كأنلل نقلش  ,فتوضل  فلر ال يطلان ي لَّل  بعضلل عللس بعلض وتركَّ
وَّر  (.112)مص 

 (باب القاف ) 
القنلديل بالك لر  ,46الـبخالء(( فضل حس  القنـديل علـى حسـ  مسـار  الحجـارة)).. ل يرند ـ37

إنهلا زااللدة : وقيللل, كلون وزنللل فعليلل أصلللية في أنهلا فللاألكثر ؛واختلل  فللر نونلل ,مصلبا  ملن زجللاب
 (.113)العربية إلسامرامية ومنها  و و معرب من اليونانية ثم دخل, يلفوزنل فنعيل والجم  القناد

مللان فار للي,  84الــبخالء(( القهرمــا  إلــىرد الخــادم مــع الخبــاز ))..  ا رهرمـــــ 38 ر  ة معربلل ةالق ه 
في ع  ومعنس قهرمان الوكيل أو, بالتر تعنر بالفار ية صا ( مان)و( قهر) مركبة من ر  ال   ي ط  الم   

والقلاام  ,من أ مناء الملم وخاصتل كالخازن والوكيل ال لافع لملا ت ل  يلدي و و, علس من ت   يديل
 (.114)بأ مور الرجل بل ة الفرئ

و لو , القيلرا  جلزء ملن أجلزاء اللدينار ,  050البخالء(( أي بني ا  إنفا  القراريط)).. ريراط ـ 32
واليلاء فيلل بلدل ملن , وأ لل ال لام يجعلونلل جلزءا  ملن أربعلة وع لرين ,   ع  ري فر أكثر البالد نص
و ر كلمة أعجمية ثير ان العرب تكلمل  بهلا قلديما  , وأصلل ق ّرا  وقيرا  مثل دينار وديباب, الراء 

 (.115)فصار  عربية
(باب النو  )   

للا,  50ءالــبخال(( تتخــل مــ  النشاشــتنج والــده )).. شــتنجانش لل50 الللني ي للتخرب مللن   للو النَّ  
في  وج فف  ال نطة التر نقع   تس الن    الن لأ و لو )) وورد فر الصل ا , (116)ثم م ر   وص 

, وفار لليتل ن ا لللتل (117)(( الن ا للتنج فار للر معللرب   للنف  للطري تخفيفلللا كمللا قللالوا للمنللازل منللا
 .(118)ون ب أدي  ير فر كتابل إلس أن أصل الكلمة لرامية

ة معرب ةفار ي,الن وار ما تبقيل الدابة من العل   ,007البخالء(( ونشوار العلوفة)).. راو نش  ـ50
 .(119)أصلها ن خوار
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 نتائج البحث
 :من خالل الب ث بالنقا  امتية إليها أ م النتااج التر توصل  ان أوجزيمكن 

يب بفعل دخول  الكلملا  والتراكيلب  هد  نموا  كبيرا  فر االلفا  والتراك العصر العبا رل ة ل ان 1
وقلد تهلر أثلر نللم فلر مصلنفا  , األعجمية التر اقتضا ا نقل العلم والفل لفة ملن اليونانيلة وثير لا

العلمللاء والمفكللرين ومللنهم الجللا ع؛ فقللد زخلللر  مصللنفاتل وأ مهللا الللبخالء والبيللان والتبيللين وثير ملللا 
مللر طبيعيللا الن الل لللة كمللا ن للب جرجلللر د  للنا األ  األعجميللة التللر  لللاع  فللر عصللري ويعلللباأللفللا

 .زيدان كاان  ر ينمو ويتجدد
 لللو ا لللللوبل الخلللاق فلللر ا لللتعمال االلفلللا  والتراكيلللب وصلللليم , الجلللا ع أدبملللن ا لللم مميلللزا   لللل2

منهلا فلر درا لة تطلور الل لة  اإلفلادة يلة تعبلر علن ل لة عصلري ويمكلن  أمثللةالني جعل كتبلل ,الكالم
 أوقدرتلللل فللر التعبيلللر با للتعمال صلللور فنيللة  قيقيلللة  إليهللايضلللاف , مللن نللا يتر االلفلللا  والتراكيللب

 .مجازية تمن  القارئ ا  ا ا   قيقا بقربل من الواق  الني يصوري
 أل للخاقمتللا ر بيالة البصللرة مللن خلالل تصللويري   أبللرز لل ان كتللاب اللبخالء مللن الكتللب التلر 1

فقلد  لرق كثيلرا عللس , تصلاديةبعض البخالء فيها م تفتلا بخصااصلهم االجتماعيلة والثقافيلة واالق
 أعجميلة ألفلا بلين الل لة الفصلي ة التلر دخلتهلا  جامعلا فيهلا ,تقديم  خوصل كما  م م تعمال ل تهم

الل للة الم كيلللة التللر تميللز الطبقللة الب لليطة فللر البصللرة وملللا بللين و  ,أل للنتهمكثيللرا منهللا علللس  نكللر 
 . اع  بينهم تقتضيل من نكر االلفا  المتداولة والمصطل ا  المعربة التر

وخم لين لفتلا  اختلفل  اصلولها التلر ورد   وا لدا  ل بلم عدد األلفا  األعجميلة فلر كتلاب اللبخالء 3
 :وفيما يأتر بيان لنلم, عنها
 

 أصله اللفظ التسلسل
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 نبطر أ ب ّلة ل1
 فار ر أج ر ل2
 مجهول المصدر لري ل1
 مجهول المصدر إ ماعيل ل3
 فار ر ا نان ل5
 ول المصدرمجه اقليم ل6
 فار ر انو  روان ل7
 فار ر ليين ل2
 فار ر باننجان ل1

 فار ر بارجين ل11
 فار ر بانوان ل11
 لرامر برنون  ل12
 مجهول المصدر بر ام ل11
 فار ر برنكان  ل13
 فار ر ب رنر ل15
 فار ر ب تنود ل16
  ندي وقيل فار ر بهطة ل17
 لرامر تبليا ل12
 فار ر جردبيل ل11
 فار ر جردق ل21
 فار ر جق ل21
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ومن المال ع ان المصادر القديمة وال ديثة تختل  فر ن بة بعض األلفلا  إللس ل اتهلا التلر       
وربما الن ,ل بين الل ا  وأصولهاويبدو ان مرد  نا االختالف  و البعد الزمنر الفاص, ورد  عنها

نملا دخللل  عبلر ل للا  أ خلر كاليونانيللة والالتينيلة والفار للية , بعضلها لللم ينتقلل إلللس العربيلة مبا للرة وا 
و يتضلل  األثلللر الكبيللر لل لللة الفار للية فلللر األلفللا  التلللر ,التللر انتقلللل  اثلللب ألفاتهلللا عبللر امراميلللة

ل نللم راجل  اللس ان تلأثر الل لة العربيلة بالل للة ولعل, ا لتعان بهلا الجلا ع فلر كتلاب؛ فاثلبهلا فار لر
الفار للية كللان أقللو  مللن تللأثير الل للا  األ خللر ثيللر ال للامية؛  ب للبب الصللال  الوثيقللة بللين العللرب 

وقللد أ لللار الجللا ع إلللس نللللم فللر  ديثلللل عللن األلفللا  الفار لللية التللر دخلللل  , والفللرئ قبللل اإل لللالم
تر  أن أ ل المدينة لما نزل فيهم نائ من الفرئ  أال:)) وخاصة فر البصرة والكوفة فقال, العربية

... وي مون ال مي  الرزدق, ولنلم ي مون البطيخ الخربز, فر قديم الد ر علقوا بألفا  من الفاتهم
وأ ل البصرة إنا التق  أرب  طرق .. وبال بالفار ية, فإنهم ي مون الم  اة بال, وكنلم أ ل الكوفة

وي لللمون ال للللوق , والجهلللار  للللوم بالفار لللية, وفلللة الجهللللار  لللومي لللمونها مربعلللة وي للللميها أ لللل الك
 (.120(()وازار والوازار بالفار ية:وال ويقة
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