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ُملّخُص:
حاُب  هذ� �لَبْحُث ُماَوَلٌة ِلَتتبُِّع �أَهمِّ �مَلاآِخِذ �ّلتي وقَع فيها �أ�صْ
– يف  �لرُّوَّ�ُد مْنُهم  �لَعربيَِّة �حَلديثِة - وِبخا�صٍَّة  �للَّفظيَِّة  �مُلْعَجماِت 
و�إثباِتها  و�لدَّخيَلة(  )�مُلعرَّبِة  �لأْعَجميَِّة  �لأْلفاِظ  َمَع  َتعاُمِلهْم  كْيفيَّة 
ِبهم،  خا�صًَّا  و�لآخُر  َمْكرور�ً،  ها  بْع�صُ يكوُن  وقْد  ُمْعَجماِتهْم،  د�خَل 
ترتَّبْت  �ملتََّبع،  �للُّغويِّ  �لنَّْهج  يف  َخَلٍل  ُحدوِث  �إىل  مِلها  ُمْ يف  �أدَّْت 
ِمْن  ُبدَّ  ؛ فكاَن ل  �للُّغويِّ �لدَّْر�ِس  �للَُّغِة، و�إىل  �إىل  �أَ�صاَءْت  �أْخطاٌء  علْيِه 
ٍد �أْو ِمْن  ٍد ِلأهمِّ هِذه �مَلاآِخِذ و�لُعيوِب و�لأْخطاِء �لتي وقعْت ِبَق�صْ َر�صْ
ها: َخلٌل �أْو َخطاأٌ �أْو َجْهٌل يف تْرتيِب َمد�ِخِل �لأْلفاِظ  د. وِمْن �أَهمِّ غْيِ ق�صْ
�أْو تاأْ�صيِلها، َو�ُشوٌح وتْف�صي�ٌت ُمرَتَعٌة مْل يذُكْرها �أئمَُّة  �لأْعجميَّة 
َرى �لأْلفاِظ �لَعربيَِّة ��صتقاقًا  �للُّغة، َوِذْكُر �أْلفاٍظ �أَْعَجميٍَّة َو�إجر�وؤُها َمْ
وَت�شُّفًا، َوُق�صوٌر يف �لتَّْعريِف و�ل�شَّْح، َو�لإْكثاُر ِمَن ��ْصتْخد�ِم �أْلفاٍظ 

طَلحاٍت دينيٍَّة ل د�ِعَي َلها.  وُم�صْ
�مُلعرَّبة،  �لتاأْ�صيل،  �حَلديثة،  �مُلْعجمات،  امِلْفتاحيَُّة:  الكلماُت 

�لدَّخيلة.

(Shortcomings in the Linguistic Approach Used 
for Dealing with Foreign Terms in the Contempo-

rary Arabic Dictionaries.)

Abstract:

This study seeks to uncover the most important 
shortcomings and pitfalls made by the authors of 
contemporary Arabic lexicon dictionaries, especially 
the pioneering ones when dealing with foreign 
words either the Arabicized or the borrowed ones 
as revealed in their own dictionaries. Some of these 
words might be repeated or may only be found in 
one specific dictionary, which as a result led to some 
defects in the used linguistic approach. Such defects 
negatively affected the Arabic language in general 
and linguistics in particular. Therefore, there was 
a need to identify the most important shortcomings 
and mistakes whether made deliberately or non-
deliberately. Among these shortcomings and mistakes 
are the following : mistakes or defects in grouping 
and ordering the entries of the foreign words, as well 
as finding out their etymology; mistakes in providing 
inventive explanations not mentioned before by famous 
Arab linguists; mistakes in using foreign words and 
considering them as if they were Arabic words  in 
terms of morphological derivation and inflection; 
deficiency in words’ definition and interpretation; 
finally, using a lot of religious words and terms which 
seems unnecessary.

Key Words: Dictionaries. Contemporary, modern 
Naturalization. Arabized. Foreign

 َتْأسيٌس َوِمهاٌد: 
قدمَيٌة  ظاِهرٌة  �لَب�َشيَِّة  �للُّغاِت  بْيَ  �للَُّغويَّ  �لْقرِت��َس  �إِنَّ 
و�لتاأثُِّر  �لتاأْثِي  وِعالقاِت  �لّتالُقح  �أَ�ْصكاِل  مْن  �صْكٌل  وهي  َحديَثٌة، 
جتاَوَزْتها  �إذ�  ُمدَّدة  وَمعايَي  �أُ�ُص�ٍس  ْمَن  �صِ ولكْن  �للُّغات،  هذه  بْيَ 
�للَّفظيََّة  �للُّغويََّة  �مُلْعَجماِت  �أنَّ  َوِبا  َمْقبولة.  َوغْيَ  َمعيَبًة  َبحْت  �أ�صْ
َلها،  وَم�صاِرُف  و�لدَّخيلة(  )�مُلعرَّبِة  �لأْعجميَِّة  لالألفاِظ  َماِزُن  هي 
حاُب هِذه �مُلْعَجماِت يف كْيفيَِّة �لّتعاُمِل مع مثِل هذه  فقْد تفاوَت �أ�صْ
�لألفاِظ، و�لكثُي مْنُهم وقَع يف َمز�ِلَق َو�َصقطاٍت وَماآخَذ وُعيوٍب يف 
ِفيَّ �لّتحليليَّ. و�مُلْعَجماُت  ن. وقد �عَتَمَد �لباِحُث �ملْنهَج �لو�صْ هذ� �ل�ّصاأْ

موَعتان: فيما يُخ�سُّ �مُلعرََّب و�لدَّخيَل – قْيد �لدِّر��صة - َمْ
ُبطر�س  ♦ للمعلِّم  �مُلحيط(  )ُميط  هَي:  الأوىل،  ْجموعُة  املمَ

ِح �لعربيَِّة و�ل�صَّو�رد( لل�ّصْيخ �َصعيد  �لُب�صتايّن، و)�أقَرُب �مَلو�رِد يف ُف�صَ
و)�مَلْرجع(  �لعاِملّي،  ر�صا  �أحمد  لل�ّصْيخ  �للُّغة(  و)مْتُ  �ل�ّشْتويّن، 
�لعربيَِّة  �للُّغِة  ْجَمع  مِلَ �لَو�صيط(  و)�مُلْعجُم  �لعاليلّي،  �هلل  عبد  لل�ّصْيخ 
�لرَّ�ئدة،  �لرت�ثيَِّة  �مُلْعَجماِت  على  حاُبها  �أ�صْ �عتمَد  وقد  �لقاِهرة.  يف 
�لَعرو�س  و)تاج  �لعَرب(،  و)ل�صان  �مُلحيط(،  )�لقامو�س  وِبخا�صٍَّة 
وهذه  �مُلني(،..  باح  و)�مِل�صْ و)�ل�صَّحاح(،  �لقامو�س(،  َجو�ِهر  ِمْن 

�مَلجموعُة هي �لأكرُث تْوثيقًا وُماَفظة.
�ل�صُّوْيرّي،  ♦ ِلْرِج�س  )�لطَّالب(  هَي:  الثانية،  املمَْجموعُة 

عطيَّة،  �صاهي  ْرجي  ِلِ و)�ملعَتَمد(  �مَلعلوف،  ِللوي�س  و)�مُلْنِجد( 
وهَي  َم�ْصعود.  ْب�ن  ِلُ و)�لرَّ�ئد(   �لُب�صتايّن،  �هلل  ِلعْبد  و)�لُب�صتان(  
حاُبها على بْع�ِس �مُلْعجماِت �حَلديثِة  ُمْعَجماٌت ُمَت�َشٌة �عتَمَد �أ�صْ
�صاِلفِة �لذِّكر )وُخ�صو�صًا )ُميط �مُلحيط( و)�أقرُب �مَلو�رد((، مع قْدٍر 
، و�لرُّجوع - �أحيانًا- �إىل بْع�ِس �أمَّهاِت  َب�صيٍط مَن �لْجتهاِد �لفْرديِّ

�مُلْعجمات.      
حاُب �مُلْعجماِت �للُّغوّيِة �لعربّيِة �حلديثِة َم�ْصَلًكا  �أ�صْ وقْد �َصلَك 
َجَعَلُهم مَلْ ي�ْصَلمو� مْن توجيِه �لنَّقد �إلْيهم نتيجًة لوقوِعِهم يف �أْخطاٍء 
َمْكرور�ً،  ها  َبْع�صُ َيكوُن  يَقعو� فيها؛ وقْد  �أْن  َبَدَهيٌّ  �أْمٌر  كثيٍة، وكاَن 
�لنَّْهج  يف  َخلٍل  ُحدوِث  �إىل  مِلها  ُمْ يف  �أدَّْت  ِبهم،  خا�صًَّا  و�لآخُر 
�لدْر�ِس  و�إىل  �للُّغة،  �إىل  �أ�صاَءْت  �أْخطاٌء  علْيه  ترتَّبْت  �مُلتَّبع،  �للُّغويِّ 
�مَلاآخِذ و�لُعيوِب و�لأْخطاِء  ِلأهمِّ هذه  ٍد  ِمْن ر�صْ ُبدَّ  ؛ فكاَن ل  �للُّغويِّ
د، و�لتي مُيكُن �إْجماُلها يف �مَلباِحِث  ٍد �أو ِمْن غْيِ ق�صْ �لتي وقعْت ِبق�صْ

�لآتّية: 

املَْبَحُث األوَّل: خلٌل يف ترتيِب َمداِخِل امُلعرَّب والدَّخيل: 
مَة  �ل�صِّ �لأْعجميَِّة  �لأْلفاِظ  تْرتيِب  يف  طر�ُب  �ل�صْ كاَن  لقْد 
�لغاِلبَة على �مُلْعَجماِت �لَعربيَّة - َقدميًا َوَحديثًا-، وَمَردُّ هذ� �إىل �أنَّ 
�مُلعرََّب  باأنَّ  �لقائلِة  بالنَّظريَِّة  ياأخذو�  مْل  �لعَرِب  �مُلْعجميِّي  غالبيََّة 
�أَو   ، �لَعربيِّ ِمَن  �لَعَجميُّ  ُي�ْصتقَّ  �أْن  )ُماٌل  لأنَّه:  لُي�صتقَّان؛  و�لدَّخيَل 
عًة  �لَعربيُّ مْنه؛ لأنَّ �للُّغاِت ل ُت�صتقُّ �لو�حدُة مْنها ِمَن �لأخرى ُمو��صَ
ها  بع�صُ �لو�حدِة  �للُّغِة  يف  ُي�صتقُّ  و�إنَّا  �إْلهامًا،  �أْو  ِل  �لأ�صْ يف  كانت 
مْن بع�س؛ لأنَّ �ل�صتقاَق نتاٌج وتْوليد... وَمن ��صتقَّ �لأَْعَجميَّ �مُلعرََّب 
�أَهمِّ  ِمْن  و�إنَّ  �حْلوت)1((،  ِمَن  �لّطْيَ  �أَنَّ  �دَّعى  كَمِن  كاَن  �لَعَربيِّ  ِمَن 
يَّات �للَّْفِظ �لأَْعَجميِّ يف ُم�ْصتوى �لرْتتيب، كْون ُحروِفه كلِّها  ُخ�صو�صِ
�إذ� �نَتمى �إىل ُلغاٍت غْي �صاميَّة-  �أُ�صوًل ل زو�ئَد فيها - وِبخا�صٍَّة 
لٍة ِبظاهرِة �ل�ْصتقاِق يف �لَعربيَّة،  وذلك يْنفي عْنه نْفيًا ُمطلقًا �أيََّة �صِ
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�صًا..  َوَيْجعُل �إْخ�صاَعُه بْي َمد�خِل �مُلْعجِم �لعربيِّ ِلْذٍر ما تَع�صُّفًا َمْ
�أحمد  �لَق�صيَِّة  هذه  �إىل  تنبَّهو�  �لذين  �لقالئِل  �مُلْحَدثي  ومَن 
َمُع �للُّغة �لعربيَِّة  فار�س �ل�صُّْدياق يف )�لا�صو�ِس على �لقامو�س(، وَمْ
يف �لقاهرِة يف )�مُلْعجم �لَو�صيط(...؛ فقد �نتقَد �ل�صُّْدياق �لفيوز�آباديَّ 
: ِمْن ذلك �إير�ُده  يف )�لقامو�س �مُلحيط( ل�صتقاِقِه �لأْعَجِميَّ ِمَن �لعَربيِّ
لْفظَة )�ل�ْصتْبق( يف )بَرق(، َو)�لإ�ْصفيد�ج( يف )�صْفَدج(، َو)�لأُْرجو�ن( 
�أنَّها  َمع  َو)�لأُْقحو�ن(،  )�لأُْفعو�ن(  منزلَة  �أنزَلها  حْيث   ... )رَجو(  يف 

�أَْعَجميٌَّة)2(.
يف  �مَلبد�أَ  هذ�  �لقاهرِة  يف  �لعربيَِّة  �للُّغِة  َمُع  َمْ �لتزَم  كذلك 
؛ لأنَّها لْي�س َلها  ع �لكِلماِت �مُلعرَّبة يف تْرتيِبها �لهجائيِّ مْنَهِجِه بَو�صْ
يف �لَعربيَِّة �أ�شٌة تنتمي �إلْيها)3(، ومع ذلك مْل ي�ْصَلْم هوؤلِء مَن �لوقوِع 
)�مُلْعجم  �للُّغويُّ يف  �مَلْجمُع  ع  �إْذ و�صَ �أْي�صًا؛  طر�ِب  يف �خلْلِط و�ل�صْ
�لَو�صيط( )�لامو�س( - وهَي لْفظٌة فار�صيَّة- يف )َجَم�َس(، َو)�لبْنك( 

- وهي �إيطاليَّة- يف )بَنك( ...
�لذين  �لأْخرى،  �لعربيَِّة  �مُلْعَجماِت  حاِب  �أ�صْ وهذ� �صاأُن بْع�ِس 
طر�ٍب فيما يُخ�سُّ تْرتيَب �لأْعَجميِّ د�خَل ُمْعجماِتهم؛  وَقعو� يف ��صْ
�حلْريفِّ  وبرْتتيِبها  هْيئِتها،  على  �لأْعَجميََّة  �للَّفظَة  �أثبَت  َمْن  فمْنهم 
ِلها �لأَْعَجميِّ - يف �أْغَلِب �لأْحيان -، مثل  نْف�ِصه، بْعَد �لإ�صارِة �إىل �أ�صْ
لْفظِة )��ْصتْبق( �لتي وردْت يف )ُميط �مُلحيط( )وكذلك يف غالبيَّة 
كِلمٌة  �أنَّها  �ْعتبار  نْف�ِصه،على  �للَّْفظيِّ  برْتتيِبها  �لأُْخرى(  �مُلْعجماِت 
�ل�ْصتْبق   ..( يقول:  مْنها،  �ل�صتقاُق  مُيكُن  )دخيلة(، ول  َعَربيٍَّة  غْيُ 
يف  �لأمُر  كذلك   ،))4(... بالفار�صيَّة  ْوه  ��صتْبَ ُمعرَّب  �لغليظ  �لدِّيباج 

يد�ق، �ل�صْنجار، �لطْيل�صان... وغْيِها. �لأْلفاظ: �إبرْي�َصم، جاثليق، �ل�صِّ
)�أَْرمغان(  َكِلمِة  �أْي�صًا يف  َنُدُه  طر�ِب  ومْثُل هذ� �خلْلِط و�ل�صْ
�لتي �أَْرَجعوها �إىل �لْذر )رمَغن(، وتِبَعُهم يف ذلك �صاحُب )�مُلْعتَمد(، 
�صاحُب  �أمَّا  عليها،  متَّفٍق  قاعدٍة  �أو  �صابٍط  دوَنا  �للغة(،  و)مْت 
)�لطَّالب(، و�صاحُب )�مُلْنجد(، فقْد حاَول - قْدر �لإِْمكاِن- �لبتعاَد 
�أْن يكوَن �صاحبا )�ملْرجع( و)�لرَّ�ئد( يف  و�أمٌر بَدهيٌّ  ِبه،  �لأْخِذ  عْن 
اًل على طريقِة �لنُّْطق،  مناأًى عن �لأْخذ ِبه؛ ِلأنَّ �لرتتيَب لدْيهم قائٌم �أ�صْ

ولْي�س ح�ْصب �لْذر، وهذ� ي�ْصمُل �مَلو�دَّ �لَعربيََّة وغْيَ �لَعربيَّة.

املَْبَحُث الثاني: خلٌل يف تأصيِل امُلعرَِّب والدَّخيل: 
وهَي ِمَن �لُعيوِب �لفاِدحِة �لتي وَقعْت فيها غالبيَُّة �مُلْعجماِت 
�لأعَجميَّ  �لكالَم  يُخ�سُّ  فيما  و�حَلديثة،  �لقدميِة  �لعربيَِّة  �للُّغويَِّة 
فيها، بْل ُتَعدُّ ِمْن �أهمِّ �لأْخطاِء �لتي وقع فيها �أ�صحاُبها، �صو�ٌء �أكانت 
تاأ�صيِل  )عدمَم  املمَ�ْصاألُة  اتَّخذْت هذه  وقد  �أْم غْيَ مق�صودة،  مق�صودًة 

( يف امُلْعجماِت العربيَِّة احلديثِة �صكلْي، ُهما: الأْعجميِّ
بالرُّغم  ● امُلْثبتِة:  الكِلمِة  اأْعجميَِّة  على  النَّ�صِّ  عدُم  اأّولً: 

ِمْن وجوِد �أكرَث مْن دليٍل على ُعْجمتها، كما جاَء يف ُمْعجم )�لرَّ�ئد(، 
ودخيلها(،  )معرَّبها  �لأْعجميَّة  �لألفاِظ  باإثباِت  �صاحُبه  قام  �لذي 
�إىل ُعْجَمِتها، خاِلطًا �لأْعجميَّ  دون �لإ�صارِة باأيِّ �صكٍل مَن �لأ�صكال 
َدو�عي  فِمْن  �لف�صيحة؛  له  تتعرَّ�ُس  ما  �أْخطِر  مْن  وهذ�  بالَف�صيح، 
�لأمانِة يف �لنَّقِل �أْن تكوَن �للَّْفظُة غُي �لعربيَِّة ُموؤ�صَّلًة، حتَّى ل يْختلَط 
�لأمُر على �لباحثي و�لُقرَّ�ء.. ومْن هذه �لألفاِظ �لتي مْل ين�سَّ �صاحُب 
�صاغمَ  حْيُث  )تْلفن(،  �لفْعِل  ما جاَء يف  نذكُر  ُعْجمِتها،  على  )�لرَّ�ئد( 
تْلفن   .2 بالتلفون  تكلــَّـم   .1 تلفنًة:  )تلفَن   : الآتيةمَ الت�ْصيفاِت  مْنها 
)تِلفون(  كِلمِة  مْن  ماأخوذٌة  باأنَّها  عْلمًا  بالتلفون)5((  خاطَبه  �إلْيه: 

�لأْجنبيَّة.
))�لبّطاِريَُّة(:  �لّبطَّاريَّة:  تْعريِف  �لَو�صيط يف  �مُلْعَجِم  وجاَء يف 
�أْجز�َء تعَمُل كيْميائّيًا. ُيوؤَخُذ مْنها �لتّياُر  مَّعٌة مْن  غيٌة ُمَ ِخز�نٌة �صَ
�لَكْهرباِئيُّ عْنَد �حلاجِة. وهي �أنو�ع)6((. و�أظنُّ �أنَّ هذه �لكلمَة ل َتْخفى 

ُعْجَمُتها على �أحد؛ فكاَن �لأْوىل بِه تاأ�صيُلها.
يف  جميَعها  �لأْعجميََّة  و�مُل�صطَلحاِت  �لكلماِت  َنُد  وِلهذ�، 
مثل:  مْن  �لأ�صكال،  مَن  �صْكٍل  باأيِّ  َلها  تاأْ�صيَل  ل  )�لرَّ�ئد(  ُمْعجم 
�لإبرْي�صم، �لإبريق، �لأري�صُتقر�طّي، �لبوليتارّي، �لرَّ�د�ر، �لرَّ�ديكاليَّة، 

�لرَّ�ديو، �لبيمار�ْصتان، �لبيز�ر، ... وغْيها.
�لأَْعَجميِّ  تاأ�صيِل  عدُم  حْيُث  مْن  �لثانيِة  �ملْرتبِة  يف  وياأتي 
ذْكِر  مْن  ُموؤلُِّفه  فيه  �أكرَث  �لذي  )�لُب�صتان(،  ُمْعجم  )�لرَّ�ئد(،  بعد  فيه 
رى  �ألفاٍظ وم�صطلحاٍت هي يف حقيقِتها لي�صْت بَعربيَّة، و�أْجر�ها َمْ
ي  ٍد �أو عْن توهٍُّم، �أو غفلة، وهذ� بدْوِره يوؤدِّ �لألفاِظ �لَعربيَِّة �إمَّا بق�صْ

، باملولَّد، بالدَّخيِل، بامُلعرَّب، ..... وهكذ�. �إىل خْلِط �لف�صيِح بالعاميِّ
َعها  و�صَ �أْن  بْعَد  )�لبْطريق(  كِلمَة  )�لُب�صتان(  �صاحُب  ُيعرُِّف 
و-  �ملْزهّو  �مُلختال  �لرَّجل  )�لبْطريق  فيقول:  )بَطر(  �َلْذِر  حْتَت 
�ل�صَّمي ِمَن �لطْي و- �لعظيم مَن �لّروم وقيل هو �لقائُد مْن قوَّ�ِدهم 
ْرب ...)7(( فالُب�صتايّن )عْبد �هلل( وقَع هنا يف َخطاأْين يف  �حلاذق باحْلَ
َع �للَّفظَة حْتَت �لْذر)بطر( ُمعتب�ً �إيَّاها عربيًَّة  �آٍن: �لأوَّل: عْندما و�صَ
ْفة، دوَنا �صاِبٍط �أْو ِقيا�س، و�لثاين: عْندما مْل يُن�سَّ على ُعْجَمِة  �شِ
هذه �لكلمِة �لتي ورَدْت يف ُمعظم �مُلْعجماِت �لأُخرى على �أنَّها كِلمٌة 
ٍل لتينّي، وهذه �لظَّاهرة تتكرَُّر كثي�ً يف ُمْعجم )�لُب�ْصتان(،  ذ�ُت �أَ�صْ
�أنَّها  يذكْر  ومل   ،)8( )�أَ�َصط(  مادَّة  يف  )�لأُ�ْصطو�نة(  ذَكَر  �أنَّه  ذلك  مْن 
َقو�ئُم  هَي  �أْو  �لدِّعامة،  �أو  �ملْبنيَُّة  �ل�ّصاريُة  هي  و�لأُ�ْصطو�نُة  ُمعرَّبة، 

�لدَّ�بَِّة، ُمعرَّب )�أ�ْصتون( بالفاِر�صيَّة)9(.
على  )�لُب�ْصتان(  �صاحُب  يُن�سَّ  مْل  �لتي  )�إبلي�س(،  وكِلمِة 
ُعْجَمِتها، و�ْكتفى بقْوِله يف تْعريِفها: »�إبلي�س عَلٌم جْن�صيٌّ لل�صَّْيطان ج 
 )diabolos( ٍل يونايّن �أَباِل�صة و�أبالي�س)10((، عْلمًا باأنَّها كِلمٌة ذ�ُت �أ�صْ

ومْعناها: كذَّ�ٌب ونَّام، وهَي ِمْن �أ�ْصماِء �ل�صَّْيطان)11(.
يف  موؤ�صَّلٍة  غْيَ  نُدها  ل،  �لأ�صْ فار�صيَُّة  )�ل�صْنبو�صق(  وكلمُة 
)�لُب�صتان(، حْيُث يقوُل ُمعرِّفًا ِبها: )�ل�صْنبو�َصك ما ُيح�صى ِمْن رقائِق 
ونْحِوه  و�لْوز  �للَّْحِم  بِقَطِع  يج  و�ل�صِّ بال�صَّْمِن  �مَلْعجوِن  �لَعجِي 

�لو�حدة �صْنبو�َصكة)12((.
باأنَّها:  عرَّفها  �لفار�صّي،  ِل  �لأ�صْ ذ�ُت  )�لبْندر(  كِلمُة  وكذلك 
)مربُط �ل�صُّفن على �ل�ّصاحل وهو �مُلكاّل و�مَلْر�صى ج َبناِدر)13((، دوَن 
ُبْطر�س  �مُلعلُِّم  �صْيُخه  �َصبَقُه  وقْد  �لعَربّي..  غْيِ  ِلها  �أ�صْ �إىل  ُي�صَي  �أْن 
�لُب�صتايّن يف )ُميط �مُلحيط(، ولكْن ب�صوٍة �أقّل ُخطورًة ممَّا هي علْيِه 
ُيعرُِّف )�لْنطيان( باأنَّه:  �لُب�ْصتان؛ فَمثاًل يف مادَّة )جَنط( َنُده  يف 
ِل�صان  وورق  �لَزر  ورَق  َلُه  �أ�صْ يلي  �لذي  ورُقُه  ُي�ْصبُه  َجبليٌّ  )نباٌت 
ِل �لكِلمة. وهي  �لّثْور.. �لو�حدُة مْنُه جْنطياَنة)14((، ومْل ين�سَّ على �أ�صْ

.)Gentiana()15( لتينيٌَّة مْن
)�لباطُل،  فيقول:  يعرِّف)�لُبْهرج(،  )�مُلْنجد(  �صاِحُب  وهذ� 
غْي  ُبْهرج:  َمكاٌن  �لّز�ئف،  �لدِّْرَهم  ُبْهرج:  ُلوؤلوؤ  ُيقال:  �لرَّديء، 
حميد)16((، ِمْن غْي �أْن ياأتَي ِبا يدلُّ على ُعْجمته، ولعلَّه �قتفى بذلك 
�أثَر ِكباِر �مُلعَجميِّي �لُقد�مى �أمثاِل �لفْيوز�آبادّي �لذي عرََّف �لكلمَة 
�أْن  و�لبْهرجة:  و�مُلباح،  و�لرَّديء  �لباطل،  )�لُبْهرج:  بقْوِله:  نْف�َصها 
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دة �إىل غْيها، و�مُلبْهَرُج ِمَن �مِلياه:  يْعِدَل بال�صَّْيء عن �لادَّة �لقا�صِ
�مُلْهمُل �لذي ل مُينع عنه، ومَن �لدِّماء: �مَلْهدور...)17((، فَبْعَد كلِّ هذه 
�لتَّْعريفات مْل ُي�ِش �لفْيوز�آبادّي �إىل ُعجمِة �للَّفظة ِ�أْو �أ�صِلها، مع �أنَّها 
بالفار�صيَّة)18(.  )نبْهره(  ُمعرَّب  �لأ�صِل  يف  فهي  �لُعجمة؛  و��صحُة 
�إِىل  فُنقلْت  �لرَّديُء؛  وهَو  َنَبْهَلْه،  �أَ�صُلها  هْنديٌَّة  كلمٌة  هَي  )وقيَل: 

�لفار�صيَّة، فقيل َنَبْهَرْه، ثم ُعّربْت َبْهَرج(. 
     وهكذ�، َنُد كثي�ً مَن �لأْلفاِظ ذ�ِت �لأُ�صوِل �لأَعَجميَِّة تدُخُل 
ْلِب �لعربيَِّة دون �أْن ُيَن�سَّ على ُعْجَمِتها، �أْو على �أنَّها ُمعرَّبٌة �أْو  فى �صُ
َدخيلة، حّتى تْغدو كاأنَّها و�حدٌة ِمْن �أ�صوِلها �مُلت�شِّفة، ل يْعرُفها �إلَّ 

�صون. �ملتَخ�صِّ
ليَّة  ● الأ�صْ ِته  ُلغمَ اإىل  رِدّه  اأْو  الأْعجميِّ  تاأ�صيِل  دُم  عمَ ثانياً: 

التي جاء مْنها: و�لكتفاُء بالقْول: )دخيل(، )ُمعرَّب(، )لْي�َس ِمْن َكالِم 
على  تدلُّ  فاٍت  �صِ مْن  ذلك  �إىل  وما   ... )�أْجنبّي(،  )�أْعجمّي(،  �لعَرب(، 
حاِب  باأ�صْ �لأْجدُر  وكان  �لنِّجار،  عربيَِّة  غْيُ  �ملْق�صودَة  �لكِلمَة  �أنَّ 
مْنها  جاءْت  �لتي  �للُّغِة  بذْكِر  �صنيَعهم  ُيكِملو�  �أْن  هذه  �مُلعجماِت 
ْدِق ما ذهَب �إلْيه �صاِحُب  �لكِلمة، حّتى يطمئنَّ �لقاريُء و�لباِحُث ب�صِ
�أنَّ كثي�ً مَن �لكِلماِت �لتي وردْت يف �مُلعجماِت  �مُلعجم، خ�صو�صًا 

�للفظيَِّة �لعربيَِّة �حلديثِة �أُرِجَعْت �إىل �أكرَث ِمْن ُلغة.
وهذه �لّظاهرُة تكاُد ل يْخلو مْنها ُمْعجٌم مَن �مُلعَجماِت �لتي 
فيها،  َمكانًا  ياأخَذ  �أْن  ِلالأْعجميِّ  �مَلجاَل  �أْف�َصحت  و�لتي  �أْيدينا،  بْي 
-با�صتثناِء  )�مَلْرجع(  بــِ  و�نتهاًء  �مُلحيط(،  )ُميط  عجِم  ِبُ ِبْدء�ً 
)ُميط  ففي  �ل�صاأن-،  هذ�  يف  متفرِّدٌة  ُخ�صو�صيٌَّة  له  �لذي  )�لرَّ�ئد( 
�مُلحيط( نُد: )�لالي�س: �لرمَّاُح وحامُل �لبْيق �أمام �لي�س و�خلفي 
باأنَّها  �ل�صتباِه  د�ئرِة  ِمْن  �أخرَجها  )�أْعجميَّة(  فقْوله:  �أعجميَّة)19((، 
ِل �لذي تنتمي  �أْدخَلها يف د�ئرة �ل�صكِّ بالأ�صْ عربيٌَّة ف�صيحٌة، ولكنَّه 
بقْوِله  عْنِده  مْن  �أْمر�ً  يْختلُق  ل  �أنَّه  �إىل  �لباحُث  يطمئنَّ  حّتى  �إلْيه، 
حّتى  َلها  �أ�صْ يذُكَر  �أْن  �لأْوىل  فكان  وَي�صرَتيح،  ُيريح  كْي  )�أْعجميَّة( 
تتمَّ �لفائدة، وَنُد �لأمَر نف�َصه يف )�أقرب �مَلو�رد(. يقول �صاحُبه يف 
�لبَدن،  بعْرِق  ُيعرُف  �لذِّر�ع  يف  عْرٌق  )�لبا�صليق:  �لتْعريفات:  �إحدى 
نف�َصها  �لكلمَة  باأنَّ  عْلمًا  �أعَلم،  �هلُل  ُلغة؟  �أيَِّة  مْن  دخيٌل  دخيل)20((، 
)�أقرب  �صاحُب  علْيه  �ْعتمَد  �لذي   - �مُلحيط(  )ُميط  يف  مْوجودٌة 
�ل�شَّتوينَّ   َّ �أنَّها يونانيٌَّة )21(، فما �شَ �ْعتماد�ً كبي�ً- على  �مَلو�رد( 

لو ذكَرها بُلغِتها �لأ�صيلة؟!
ذلك  ُكلُّ  و�لباريَّة...  و�لبورياء  )�لبارياء  )�لُب�ْصتان(:  ويف 
ُلغة؟! ل  �أيَِّة  مْن  )معرَّب()22((، معرٌَّب  ب  �لق�صَ مَن  �ملْن�صوج  �حل�صي 

نْدري! ِعْلًما باأَنَّ ل�صان �لعرب �أْوردها على �أنَّها فار�صيٌَّة ُمعرَّبة.
ِع  �أمَّا �صاِحُب )�مُلْنجد(، فقد �كتفى يف كثٍي مَن �لأْحياِن بو�صْ
دخيلة(  �أْم  كانْت  )ُمعرَّبًة  �لأْعجميَّة  �لكِلمِة  قْبل   )•( �صْود�َء  د�ئرٍة 
ُمعتب�ً �أنَّ هذه �لد�ئرَة تدلُّ على ُعْجمِتها، وهي ل تْختلُف كثي�ً عمَّن 
كالِم  مْن  لْي�صْت  �أو  دخيلة،  �أو  ُمعرَّبٌة،  �لكِلمَة  باأنَّ  بالقْوِل  يْكتفون 
�لعَرب ... بْل ربَّا يف هذ� �لأ�صلوِب ما َي�صتحيُل على �لباحِث �أْن َيعِرَف 
�مُلعرََّب مَن �لدَّخيِل ِمْن هذه �لأْلفاظ، مثاُل ذلك: )• )�لبْيذق( �لدَّليل 

يف �ل�صَّفر. �ملا�صي ر�ِجاًل ومْنُه بْيذُق �ل�صََّطرْن ج َبياذق)23((.
�أْن يدر�صو� �لأْعجميَّ ِمَن  فكان يتحتَّم على هوؤلِء �مُلْعجميِّي 
�لألفاِظ د�خَل ُمْعجماِتهم دْر�صًا علمّيًا، و�أْن ُيعطوه حقَّه مَن �لتاأ�صيِل 
�أْن  و�جبًا علْيهم  �ل�شورِة بكان، كما كاَن  مَن  لأنَّ هذ�  �ل�صَّحيح؛ 

مْن  �صلُفُهم  فيها  وقع  �لتي  و�لُعيوَب  و�لنَّو�ق�َس  �لأخطاَء  يتفادو� 
موؤلِّفي �مُلْعجماِت �لعربيَِّة �لقدميِة يف هذ� �خل�صو�س. 

املَْبَحُث الثالث: خطأٌ أو جهٌل يف تأصيِل األلفاِظ 
األْعجميَّة )امُلعرَّبة والدَّخيلة(: 

يف  بْحثِهم  ِخالل  �لُقدماُء  �مُل�صنِّفون  فيِه  وقَع  خطاأٌ  وهو 
غْيِ  �إىل  ون�صبوها  �لدَّخيلة  �أو  �مُلعرَّبة  �لكِلمَة  ذكرو�  فربَّا  �مُلعرَّب. 
)وهو  �لو�ليقّي  هو  فها  تاأ�صيل!؛  دون  تركوها  �أو  �لأ�صليَّة،  ُلغِتها 
بع�ِس  ِل  �أ�صْ �حُلْكِم على  بامُلعرَّب( يخِطىُء يف  �مُل�صتغلي  �أْظهِر  مْن 
ما  وكثي�ً   ، روميٌّ وهو  فار�صيًَّا)24(،  )�لدِّينار(  يجعَل  كاأْن  �لألفاظ، 
يجعَل  كاأْن  �مُلعرَّبة:  �لكِلماِت  بع�ِس  على  ُحْكِمه  يف  يرتدَّد  نُده 
�أْعجميَِّة  يف  �ل�صكِّ  هذ�  مْن  وقريٌب  �ْشيانيًَّا)25(،  �أو  عبيًَّا  )�لديُّوث( 
قوُل  ذلك  مْن  �إلخ.  ُمعرَّبًة..  �أح�صُبها  �أْعجميًَّا،  �أح�َصُبه  قوُلهم:  �للَّفظِة 
�صاحِب )�لْمهرة(: )... فاأمَّا �لدِّميا�س، فاأح�صُبه �أْعجميًَّا معرَّبًا، وهو 

بْيت يف جْوف بْيت، �أو بْيت مدر��س لبع�س �أهِل �مِللل)26((.
�مُلر�د.  �إىل توهُِّم غْيِ  فهذ� �خلْلُط بْي �لأُ�صوِل �مُلعرَّبة يوؤدِّي 
وكذلك �حلاُل يف ُجلِّ �مُلْعجماِت �لعرِبيَِّة �حَلديثِة )َوبخا�صٍَّة �للُّْبنانيَِّة( 
�لتي ��صتخدمت �لألفاَظ �لأْعجميََّة يف ُمتوِنها؛ فهذ� �صاحُب )ُميط 
نْحو  دويِّبة  �أْو  ُحَبْي...  �أُمِّ  )َذَكُر  باأنَّها:  )�حلْرباء(  يعرِّف  �مُلحيط( 
�لعظايِة يتلوَُّن �أْلو�نًا ِبَحرِّ �ل�صَّْم�س، فيكون تارًة �أ�صفر وتارًة �أخ�ش، 
�لتقلُّب،  �مَلثُل يف  ِبِه  �إذ� خاف، ُي�َشُب  ��صود�ِده  �أ�صود، و�أكرُث  وتارًة 
عْلمًا  �ل�ّصم�س...)27((،  حافظ  ومعناه  بالفار�صيَّة  حرباه  معرَّب  وهو 
باأنَّه لْي�س يف �لفار�صيَِّة كلمٌة تقرِتُب مْن هذ� �للفَّظ، وُير�د به �ل�صَّْم�س 
�أو �حلافظ، �أْو حافُظ �ل�صَّْم�س، و�مَلعروف �أنَّ هذه �لدويِّبة ُتعَرُف با�ْصِم 
)�آفتاب ْبِر�ْصت(، وَمعنى هذ� �ّللفِظ �مُلركَِّب: �ل�صَّاجُد لل�صَّْم�س، �أو �لعابُد 

َلها، فاأْين هذ� مْن قْوِل �صاحِب )ُميط �مُلحيط(؟!)28(.
)�لإْبريز  قوُله:  )�لإْبريز(  تعريِف  يف  جاَء  نْف�ِصه  �مُلْعجِم  ويف 
وبعد  ُمعرَّب)29((،  فار�صيٌّ  ايف.  �ل�صّ �خلال�س  �لّذهِب  مَن  و�لإِْبريزّي 
�لرُّجوع �إىل بع�س �أمَّهات �مُلْعجماِت �لعربيَِّة َكــ )�لقامو�س �مُلحيط( 
�أْن تكوَن مْن معنى  �أنَّ �لكلمَة ُمعرَّبة، و�لأرجُح  مْل نْد ما يدلُّ على 
خال�س،  �إبريز:  )ذهٌب  قوُله:  جاء  فقْد  �لعَرِب  ل�صان  يف  �أمَّا  �لُبوز. 
)�أقرب  �إْفعيٌل مْن بَرز)30((، وممَّا جاء يف  �بُن جّني: هو  عربّي، قال 
�نك�ش  �لقْلُب  »�ن�صحق  قوله:  مار  �مل�صْ هذ�  يف  لل�شتويّن  �مَلو�رد( 
 )eshtheqe( وهي لْفظٌة ُمعرَّبٌة ِمَن �ل�شُّْيانيَّة ،))وتذلَّل، ن�ْش�نيَّة)31

وَمْعناها: تندََّم على ما �أ�ْصلَف مْن خطايا، وخ�َصع )32(.
نَقلها  �لقبيل  هذ�  مْن  كثيًة  �أْخطاَء  نُد  )�لُب�صتان(  ويف 
وبخا�صٍة  �مُلْعَجمات،  حاِب  �أ�صْ مْن  �َصبَقُه  عمَّْن  �لغاِلِب  يف  �صاحُبُه 
عْن )ُميط �مُلحيط(؛ فها هو يقوُل يف مادَِّة )�شق( ُمعرِّفًا: )�ل�شَُّق: 
دٌر و�ل�شَُّق �صقٌق ِمَن �حلرير �لأبَي�س، ُمعرَّب �َشه بالفار�صيَّة �أْي  م�صْ
جيِّد. �لو�حدُة �شقة)33((، فهذه �لِعبارة هي عبارُة )ُميط �مُلحيط(، 
وهذ� �لأخُي نقَلها بدْوِره عْن فرْيتاغ )frytag(، لكنَّ )�ل�َشق( لْي�صْت 
)�شه(  مْعنى  يكوُن  كيف  �إْذ   .)Sericum()34( لتينيَّة  بْل  فار�صيَّة، 

بالفار�صيَّة جيِّد�ً، ويكوُن يف �لعربيَّة �صققًا مَن �حلريِر �لأبَي�س؟!.
ويف )�لُب�صتان(، جاَء يف مادَّة )�إ �س ف ن ط(: )�لإ�صفْنط: �ْشٌب 
�أنَُّه روميٌّ )لتينّي( مْن  من �لأ�شبة، فار�صيٌّ معرَّب)35((. و�ل�صَّو�ُب 
مَن  �ْشب  وهو  بالعود،  �مُلطيَّبة  �خلْمرة  بعنى   ،)Absinthium(

�ل�ّصيح)36(؟!.
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�لعْرِق  )�أ�صيُل  بقوِله:  )�لآجّر(  ن�صَب  فقد  �ملْرجع،  �أمَّا �صاحُب 
مَن  ماأخوٌذ  �أنَّه  و�ب  و�ل�صّ  ، فار�صيٌّ �أنَّه  وزعَم  �ل�ّصاميات)37((،  يف 

�ل�ّشيانيَّة)38(.     
�لكْرمليُّ  ماري  �إْن�صتا�س  علْيِهْم  �أخَذها  �لتي  �ملاآخِذ  ومَن 
�لذي  و�لتبوذك:  )�لتبودك  �مُلحيط(:  )ُميط  )قال �صاحُب  قوُله)39(: 
�لدَّجاج، كالقلب و�لقان�صة، فار�صّي)40((، فقْوله  يبيع ما يف بطون 
)فار�صّي( مْن زيادته؛ لأنَّ �لكلمة ل �أثر لها يف هذ� �للِّ�صان، ثم جاء 
�ل�شتويّن ونقَل �لعبارَة نف�َصها، فقال: )�لتبوذك: مْن يبيع ما يف بطون 
)عْبد  �لُب�صتايّن  جاَء  ثمَّ  )دخيل()41((،  و�لقان�صة  �لقلب  من  �لدجاج 
�هلل(، فنقَل كالَم �ل�شَّْتويّن، وختَم ِعبارَته بقوِله )معّرب)42((، فانظْر 
)�أدِّي  �أنَّ  �لأغرُب  ثمَّ  �لثالثة؟!  �مُلعجمات  �إىل  �لغَلُط  هذ�  �شى  كيف 
)ُمْعجم  كتاِبه  يف  �لُب�صتايّن  ُبطر�س  �مُلعلِّم  عن  بنْقِلها  قاَم  قْد  �صي( 
�لألفاِظ �لفار�صيَّة �مُلعرَّبة(، �إْذ يقول: )�لتبودك و�لتبوذك: �لذي يبيع 
�مُلحيط((  )ُميط  فار�صيٌّ  و�لقان�صة،  كالقْلب  �لدَّجاج  بطون  ما يف 
ثم يتابع �لقول: )�إينِّ مْل �أَر هذه �للَّْفظة يف ُكتب �للُّغة �لفار�صيَّة)43((. 
�لذي  )فرْيتاغ(،  �لأمْلاينِّ  �مُل�ْصت�شِق  عن  �لُب�ْصتاينُّ  �أخَذها  وربَّا 

ورِة يف ُمْعَجِمه �لعربيِّ �لاّلتينّي! �أْدخَلها بهذه �ل�صّ
�إنَّ هذ� �خللَل و�لنَّق�َس �خلا�سَّ بتاأْ�صيِل �لأَْعجميِّ ربَّا يعوُد 
َدثي-  وُمْ ُقد�مى   - �لعرب  �مُلْعجميِّي  ُمْعَظِم  َمْعرفِة  عَدِم  �إىل 
و�لأ�صوريَّة،  �لبابليَّة،  مثل  مْنها،  �لقدمي  وبخا�صٍَّة  �لأخرى،  باللُّغات 
و�لنََّبطيَّة )�لأر�ميَّة(، وبْع�ِس �للُّغاِت �ل�صَّاميَّة كالعْبيَّة، و�ل�ّشيانيَّة، 
�أخطَرها  ولعلَّ  ذكُرها،  �ل�صَّابِق  و�مَلز�لِق  �لأخطاِء  يف  �أوقَعُهم  ممَّا 
بالدَّخيِل  �لأ�صيِل  َتد�خُل  عْنه  ينُتُج  ، ممَّا  �لأْعجميِّ تاأ�صيِل  عدُم  هو 
هذه  ُمْفرد�ت  يف  جذريًَّة  �إعادًة  �لنَّظِر  باإعادِة  �إلَّ  له  عالَج  ل  �لذي 
َمْعرفِة  عَدِم  َمالِمِح  ومْن  �لأ�صيل.  مَن  �لدَّخيل  لتمييِز  �مُلْعجمات، 
مَن  كثٍي  يف  ت�صكيُكهم   ، بالأْعجميِّ �للبنانيِّي  �مُلْعجميِّي  بْع�ِس 
)�ملْرجع(؛  يف  �لعاليلّي  �هلل  عْبد  فال�صَّْيخ  �لكِلمِة؛  ِل  �أ�صْ يف  �لأحياِن 
ل �للَّفظة: )فار�صيَّة �أو �شيانيَّة(،  نُده يقوُل يف َمو�قَع كثيٍة يف �أ�صْ
�لفار�صيَّة(. وهكذ�. مثاُل ذلك قوُله: )بارّية دخيٌل  �أو  �ليونانيَّة  )من 
ب...)44((. قدمٌي ِمَن �لفار�صيَّة �أو �ل�شُّْياِنيَّة: �حَل�صُي �مَلْن�صوُج ِمَن �لَق�صَ

املَْبَحُث الّرابع: ُشروٌح وتْفسرياٌت ُمرَتَعٌة مْل يْذُكْرها 
أئمَُّة اللُّغة: 

�لدَّ�لِّ على  �لتْف�صِي  َمْظهٌر مْن َمظاهِر �خلطاأِ و�خلْلِط يف  وهي 
�فتقاِد �لأمانِة يف تو�صيِل �مَلعلومِة �إىل مْن يطُلبها، مْن ذلك ما قالُه 
جْن�ٍس  عَلم  )�إبلي�س  )�إبلي�س(:  تعريف  يف  �مُلحيط(  )ُميط  �صاحُب 
�أنَّه معرٌَّب  �أبل�س بعنى يئ�س وحتيَّ. وعندي  لل�صيطان، قيل هو من 
�أو مرِّب، قيل وكان ��صُمه  )ديابولي�س( باليونانية، ومعناه قاذٌف 
عز�زيل ج �أبالي�س و�أبال�َصه)45((، و�ل�صَّحيُح �أنَّ )�إبلي�س( مَن �ليونانيَّة 
�أو  �لإن�صان،  �صْدِر  على  يقعُد  �لذي  )�ل�صَّْيطان(  ومعناها   )Epiaes(
�مَلعاِجِم  َبع�ِس  يف  َوَرَدْت  �لَكِلمِة  هذه  ِباأنَّ  ِعْلمًا  ذْروة)46(.  يتبوَّ�أ 

ُد على �أَ�صالِة تْلك �لأْلفاظ. �لعربية �لرتُّ�ثيَِّة ) َكِل�صاِن �لَعَرِب( ما ُيوؤكِّ
ِمَن  ٌب  ْ �شَ وهي   - )ُبرما(  كِلمِة  تْعريِف  يف  �أْي�صًا  وقوُله 
مْبوم)47((،  ومعناها  بالرتكيَّة  )بورمة(  )ُمعرَّب  باأنَّها:  �حلْلو�ء- 
اًل  �أ�صْ للكلمِة  يجعل  �لبْدء  فهو يف  و�لتناُق�س؛  �خلْلِط  وقع يف  حيُث 
�أْن ف�شَّها بكلمٍة عربيٍَّة مْن جْذِرها )مْبوم  لِبَث  ، ثمَّ ما  غْي عربيٍّ

مْن بَرم(.

�أَ�صماِء  ِمْن  َكَمَلكوت  )�لَبَهموت  �أْي�صًا:  نْف�ِصه  �مُلْعجم  ويف 
وخبٌي  ودهاء،  �حتياٍل  �صاحُب  �أْي  َبَهموت  رجٌل  ومْنه  �ل�ّصْيطان 
للتنِّي  ��صٌم  وهي  �لهاء(،  )باإ�ْصكان  َبْهموت  �ُشْيانيَُّته  بالأُمور، 
�مُلعلِّم بطر�س  �أخَذ  �أْيَن  ِمْن  لُه)48((، ول نْدري  �صَبَه  �لذي ل  و�لهائل 
َح، بل �لكلمَة نْف�َصها؟!، فال �أثر َلها يف �أمَّهات �لُكتب  �لُب�ْصتايّن هذ� �ل�شَّْ
ومْعجماِت �مل�صت�شقي جميِعها، و�أغلب �لظنِّ �أنَّه قام بنقِلها مْن �أحِد 
ُكُتِب �لّتف�صِي �لّدينيَّة، )ورَد �ل�شَُّْح يف تْف�صِي �صورِة ) ن و�لقلم ( يف 

كتاِب تف�صِي �لُقْرطبّي( �أْو �أََحِد �مُلْعَجماِت �لآر�ِميَّة!!)49(.
ومثاُل هذ� �خلْلِط و�لخرت�ِع يف )�أقَرب �مَلو�رد( قوُله يف مادَِّة 
)خَرط( معرِّفًا �خلريطة بقْوله: )�خلريطة: وعاٌء مْن �أَدٍم وغيه ي�شج 
منها)50((.  �إقليم  هيئة  عليه  تر�صم  ملا  �خلريطة  ومنه:  مافيه..  على 
�لملُة  �أمَّا  �مُلحيط(،  )�لقامو�س  عن  بنقِلها  قاَم  �لأُوىل  فاُلملُة 
�لثانيُة فهي زيادٌة مْن عنِده مْل ترْد يف �أيِّ ُمْعجٍم مْن ُمْعجماِت �لروَّ�د 
�إنَّ كلمَة  �إْذ  ِعه هو؛  دليٌل عليها؛ فهي مْن و�صْ �ملتقدِّمي، ول يوجُد 
مَن  ُم�صتعارًة  لْي�صْت  �لغر�فيَّة  �ل�صُّور  يف  ُت�صتخَدُم  �لتي  )خريطة(، 
�خلريطِة �لتي هي وعاٌء مْن �أَدم - كما توهَّم �ل�ْشتويّن- و�إنَّا هَي 
َماأْخوذٌة مْن )قرط( �لأْجنبيَِّة )Carte(، حتَّى �إنَّ بع�َس �لنَّا�ِس ما ز�َل 
ُل كلمة  و�أ�صْ بْدء تعريبها،  يْلفُظها )خارطة( بالألف، كما كانْت يف 
)قرط( لتينيٌّ مْن )قرطا( وهو ورُق �لكتابة )51(، وهذ� ُيعدُّ مْن باِب 

�لخرت�ع، و�ل�شَِّْح �خلاطيِء مْن ِقَبِل �صاحِب )�أقرب �مَلو�رد(.
)�ل�صَّْيقل  �لُب�ْصتايّن يف مادَّة )�س ق ل(:  �هلل  �ل�صَّْيُخ عْبد  وَيذكُر 
�لكْرملّي  قال  بالعْن�صل)52((،  �ملعروف  وهو  �لفاأر،  ب�صُل  يقل:  و�ل�صِّ
حقيقية،  ل  �لعْن�صُ فهما  و�لإ�ْصقيل،  �لإ�ْصقال  �أمَّا  ماري(:  )�إن�صتا�س 
�لآخر  وبت�صديد  يِقل كزبرج  �ل�صِّ و�أمَّا  �لزِّير،  ُل  َب�صَ �أو  �لفاأر،  ُل  ب�صَ �أْي 
يقّل( فال وجوَد لُهما بالعربيَّة )53(، وهذ� �لتعريُف كاَن قْد �صبَقُه  )�ل�صِّ

�إلْيه كلٌّ ِمْن �صاِحِب )ُميط �مُلحيط( و)�أقرِب �مَلو�رد(. 

املَْبَحُث اخلاِمس: خْلُط األْلفاِظ األْعَجميَّة العاميَّة 
بالُفْصحى: 

و)�أقَرب  �مُلحيط(،  )ُميط  يف  تكوُن  ما  �أْكرُث  �لّظاهرُة  وهذه 
�لأْعَجميَُّة  �لأْلفاُظ  تتد�َخُل  حْيُث  و)�ملْنجد(..  و)�لُب�صتان(،  �مَلو�رد(، 
�لإ�صارِة  دوَن  �مُلْعجمات،  هذه  مْن  كثٍي  يف  حى  بالُف�صْ �مُلبتذَلُة 
د( �إىل ذلك. مْن ذلك، ما نُدُه يف مادَّة )تنك( يف  ٍد �أو بدون ق�صْ )بق�صْ
)�لتنك: �صفائح  بقوِله:  ذكَرها  فالأوَُّل  و)�مُلْنجد(.  �مُلحيط(،  )ُميط 
�أجنبيٍَّة  بكلمٍة  جاَء  حْيُث  بالق�صدير)54((.  ُتطلى  رقيقٌة  �حلديد،  مْن 
وكاأنَّها  ف�صيحة،  بعاٍن  و�شَحها  �لعو�ّم،  �إلَّ  لي�صتْخِدُمها  ُمبتَذلة، 
دخلْت �صْمن �لألفاِظ �لَف�صيحة.. وقْد تِبَعُه �صاحُب )�ملْنجد( يف هذ� 
�لتنك:   « قال:  حْيُث  ��صمًا،  مْنها  �صاَغ  باأْن  علْيه  ز�َد  بْل  �لّتعريف، 
تنكجي)55(«،  و�صانعه  بالق�صدير  تطلي  رقيقة  حديد  من  �صفائح 
فمَن �لو��صح �أنَّها لفظٌة عاميٌَّة ُمبتذلة، مثُلها يف ذلك مثُل �لألفاظ: 
مَن  �لقْدُر  )�لتْنجرة  �أْي�صًا  ذلك  ومْن  جْزمّي،..  عْربجّي،  َمكوجّي، 
�لنُّحا�س وُتعرف باملْرجل �أي�صًا تركيَّة عاميَّة)56((. وكذلك �لأمُر يف 
تعريِف )�لتْنبل(: )... و�لتنبل �لك�صالن و�لبليد تركيَّة عاميَّة)57((، ومْنه 
�لعامَّة)58((،  ��صتعملتها  تركيَّة  �ل�صلف  و�لبا�صي  )�لب�صي  �أْي�صًا: 
وكذلك �لأمُر يْن�صحُب على �لكلماِت: بْلكي، �لبوْرغي، �لبيك.. �إلخ. مع 
�مُلحيط(  )ُميط  يف  �مُلبتذلِة  �لأْعجميَِّة  �لألفاِظ  �أغلَب  �أنَّ  مالحظِة 
�ليْوميِّ  �إىل �لحتكاِك  �لأمُر  �لرتكيَّة، وربَّا يعوُد هذ�  �للُّغة  هي مْن 
هذه  يف  �ل�صَّام  بالِد  مْنطقِة  على  ُي�صْيطرون  كانو�  �لذين  بالأتر�ِك 
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�لرُتكيَِّة  �للُّغة ِ �لتا�ِصع ع�ش(، وُماولِة جْعِل  �لقرِن  ف  �لفرتة )مْنت�صَ
هَي �للُّغُة �لرَّ�ْصميَّة، يف َمالِت �حلياِة جميِعها. 

املَْبَحُث الّساِدس: ذْكُر ألفاٍظ أْعجميٍَّة، وإجراؤها َمَرى 
األلفاِظ العربيَِّة اشتقاقاً وَتصرُّفاً: 

�حَلديثِة  �لعربيَِّة  �للَّفظيَِّة  �مُلْعجماِت  حاُب  �أ�صْ �أكرَث  لقد 
�لألفاِظ  بْع�ِس  �صياغِة  مْن  �مُلحيط(  ُميط  �صاحُب  )وِبخا�صٍَّة 
بعد  ْفة،  �ل�شِّ �لعربيَِّة  �لأوز�ِن  غر�ر  على  وت�شيِفها  �لأْعجميَّة، 
�لَف�صيحة،  �لألفاِظ  ُمعاملَة  وُمعاملِتها  عربيَّة،  جذوٍر  �إىل  �إرجاِعها 
وهذ� ُيخاِلُف ما �تَّفَق علْيه ُجمهوُر �للُّغويِّي �لذين يِقفون بالَف�صيِح 
مَن �لألفاِظ �لعربيَِّة �إىل ُع�صوِر �لحتجاج. مْن ذلك ما جاَء ِبه �صاحُب 
ل؛ حْيُث �أثبَت لها  »ُميط �مُلحيط« يف مادَِّة )بْهرج( �لفار�صيَِّة �لأ�صْ
يَغ �ل�ْشفيََّة �لآتية )خالل �شِحه لها(: )بْهرَج، ُيبْهِرُج، متبْهِرج،  �ل�صِّ
َيِغ عن  تبْهَرج، يتَبْهَرج، �لَبْهَرج...)59((. عْلمًا باأنَّه قاَم بنْقل هذه �ل�صِّ
يغ  - �لالتينّي( لفرْيتاغ، �لذي بدْوره جاَء َلها بال�صِّ )�مُلْعجم �لعربيِّ

�لآتية: تبْهَرج، تبْهُرج، َبْهَرج، ُبْهُرج، وُمبْهِرج)60(.
عامَلها  �لتي  �لأْعجميَّة،  )زْئبق(  كلمُة  �أْي�صًا  ذلك  ومْن 
�صاحُب )ُميط �مُلحيط( معاملَة �للَّفظ �لعربّي، مْن حْيُث �لّت�شيِف 
فقد  بالزئبق)61((،  طالها  �لدَّر�هم  )ز�أبَق  قال:  عْندما  و�ل�صتقاق، 
�أو  �صابٍط  وجوِد  ودوَن  �عتباطًا،  �ملا�صَي  �لفْعَل  �صيغَة  مْنها  ��صتقَّ 
مادَِّة )ف  �مَلو�ِرد( يف  )�أقرب  قوُل �صاِحِب  �لقبيِل  قاعدة. ومْن هذ� 
�ل�ّصلطان للولة، و�لْمع فر�مي)62((.  ر م(: )فْرمن. و�لفرمان: عْهد 
�ملو�دِّ  فوِف  و�أدخَلها يف �صُ فْعاًل )فرمن(  �ل�ّشتويّن  لها  ��صتقَّ  حيث 

�لعربيَّة، ثم �خرتَع لها جْمعًا عربيًَّا )فر�مي(.
�أمَّا �صاحُب )�مُلعتَمد( فقد �أثبَت ثالثَة ُجموٍع ِلكلمٍة غْيِ عربيَِّة 
يَّد  �لأ�صل هي )�لبازي( فقال: )�لباز و�لبازي: طائٌر مَن �ل�صُّقوِر يت�صَ
ج بو�ٍز وُبز�ة وبز�ن. فار�صيَّة ُمعرَّبة)63((، ول نْدري ما �لقاعدة لهذه 

�ُلموع �لثالثة؟!
وقريٌب مْن هذ� ما جاَء بِه �صاحُب )�لطَّالب(، لكْن ب�صْكٍل �أكرَث 
)�لبميل  )�لبميل(:  تعريِف  يف  قوِله  �مَلعهوِد  ِمَن  وُقربًا  �إقناعًا 
حديد  مْن  �أْو  خ�َصٍب  مْن  يكون  �لْوفاء  كالأ�ْصطو�نِة  م�صتديٌر  وعاٌء 
وْزن  على  قيا�صًا  )بر�ميل(  على  )بْرميل(  َجَمَع  فقْد  بر�ميل)64((،  ج 
و�إكليل:  دهاليز،  ِدهلز:  مثل:  )فعاليل(  على  ُيْجمع  �لذي  )فعليل( 

�أكاليل، ... وهكذ�.
ِمَن  كثي�ً  لدْيِهما  فَنجُد  و)�لّر�ئد(،  )�مَلْرجع(  �صاحبا  �أمَّا 
�أو  �لقدميِة  �للُّغويَِّة  �مُلْعجماِت  يف  ترْد  مْل  �لتي  �حَلديثِة  �مُل�صتقَّاِت 
ُم�صتقٌَّة  وم�صطلحاٌت  َكلماٌت  هي  �مُل�صتّقاُت  وهذه  علْيِهما،  �ل�صَّابقِة 
جاء  ما  ذلك  مْن  ْفة،  �شِ عربيٍَّة  ب�صياغة  لكْن  دخيلة،  �ألفاٍظ  من 
تعقيُم  )�لب�ْصرتة  بقوِله:  )�لب�ْصرتة(  ِلكِلمِة  تعريِفه  عند  )�مَلرجع(  يف 
عن  وِحْفُظها  مئويَّة  درجٍة  �صتِّي  �إىل  بالّت�ْصخي  �لُع�صويِّة  �ل�ّصو�ئِل 
اًل مَن ��ْصِم �صاحِب �لتجربِة �لعامِل:  �لهو�ء...)65((، و�لكلمُة م�صتقٌَّة �أ�صْ

لوي�س با�صتور.

املَْبَحُث الّساِبع: ُقصوٌر يف التَّعريف والشَّْرح: 
احلديثِة  العربيَِّة  ماِت  امُلْعجمَ يف  الّظاهرُة  هذه  اتَّخذْت  وقد 

اأْوُجه ِعدَّة، اأهمُّها:
نوِف  ● ب�صُ يتعلَُّق  فيما  وبخا�صٍَّة  التَّعريف:  يف  نْق�ٌص  اأوَّلً: 

ُف باأكرَث مْن �أنَّه: نباٌت، �أو �صجٌر،  �حَليو�ن و�لنَّبات... فُمْعظُمها ل يو�صَ
�أو حيو�ٌن، �أو طائٌر، ...�إلخ. وقْد ُي�صيفون علْيها كلمَة )مْعروف( وكاأنَّه 
يكوَن  �أْن  �مُلْعجماِت  ِلهذه  و�مُل�ْصتخِدِم  �لباِحِث  على  �مَلفرو�ِس  مَن 
عاِرفًا بهذه �لأنو�ِع جميِعها؟!. مْن ذلك ما جاَء يف )ُميط �مُلحيط( 
عن )�لإجا�س( قوله: )�لإجا�س ثمٌر و�صجٌر معروٌف �لو�حدة �إجا�صة، 
وقريٌب  كلمة)66((.  يف  يجتمعان  ل  و�ل�صَّاد  �ليم  لأنَّ  دخيل؛  وهو 
)�لُب�صتان( عْندما قال: )�لإجا�س ثمٌر معروف  مْنه تعريُف �صاِحِب 
اد ل يجتِمعان يف كلمٍة و�حدة  من �لفاكهة، دخيٌل لأنَّ �ليم و�ل�صّ
ُف لنا  من كالم �لعرب)67((. و�لتعريفان كالُهما ناق�س؛ لأنَّه ل ي�صِ
يه �ل�صاميُّون �إجا�صًا هو َخْوٌخ عْند �لَعرِب  حقيقَة هذ� �لّثمر، فما ُي�صمِّ

جميعًا، وبالعك�س.
وكلمُة )�لباعوث( عرََّفها �صاِحُب )�أقرب �مَلو�رد( باأنَّها، »�صالة 
�ل�صتمطار �شيانّية ج بو�عيث)68((، وهو تعريٌف ناق�س، و�لباعوث 

)Booutho(: كلمٌة �شيانيٌَّة معناها �لطلبة، �لبتهال، �لت�شُّع)69(.
)�لبابوَن( هذ�  �مَلو�رد( نُد لكلمِة  )�أقَرب  �مُلْعجِم نف�ِصه  ويف 
معرَّب)70((،  فار�صيٌّ  �لّزهر،  �صفر�ء  ح�صي�صٌة  )�لبابوَن  �لّتعريف: 
حريٌّ  فكان  فر!!.  �لأ�صْ �لزَّْهِر  ذ�ت  �حل�صائ�س  تلك  كثيٌة  هي  َفَكْم 
بال�شتويّن �أْن يزيد على هذ� �لتعريف با مييُِّز هذه �لزهرَة بنافِعها 
�لمَّة. ولقد كاَن �صاحُب )ُميط �مُلحيط( �أكرَث �إْن�صافًا لهذه �لكلمِة 
�أو بابونك بالفار�صيَّة  عْندما عرَّفها بقْوِله: )�لبابون معرَّب بابونه 
وقد  و�لتحليل)71((.  �لتفنج  يف  �لنَّفع  كبي  �أ�صفر  زهر  ذ�ت  ح�صي�صٌة 
�ل�ْشتويّن  مَن  �لكلمِة  هذه  على  جتنِّيًا  �أكرَث  )�لُب�صتان(  �صاحُب  كان 
عْندما قاَل ُمعرِّفًا �إيَّاها: )�لبابون معرَّب بابويه عن �لفار�صية)72((، 
و�إّل  �لكلمَة مْن ُمعجِمه لأر�َح و��صرت�ح.  �أ�صقَط هذه  �لُب�ْصتاينَّ  �أنَّ  فلو 
ماذ� �أفاَدنا بتعريِفه هذ� �صوى �أنَّنا عرْفنا �أنَّ �لكلمَة فار�صيٌَّة دون �أْن 

نْعِرَف ما هي �أهميَُّتها؟!.
�لأ�صلوِب  هذ�  ��صتخد�ِم  مَن  �صاحُبُه  �أكرَث  �للُّغة(  )مْت  ويف 
�لذي يوِقُع �مُلطاِلَع يف حية، يقوُل يف تعريِف بْع�ِس �أنو�ِع �لنَّبات: 
)�لباذروج )فار�صيٌّ ُمعرَّب(: نْبٌت طيُِّب �لّر�ئحة)73((، دون �أْن نْعرَف 
�صكَل هذ� �لنْبت، ومْن �أيَّة ف�صيلٍة هو، ومثُله يف )�ملْرجع(: )بربونيَّة 
دخيٌل حديث جْن�س نبات مْن ف�صيلة �لقرنّيات)74((. دوَن �أْن ُيعطينا 
)نباٌت  بقوله:  )�لباميا(  يعرِّف  )�مُلْعتَمد(  ويف  عْنه؟!.  �أكرَث  تف�صياًل 
�أنَّ  �مُلوؤلِِّف  ذْهِن  عْن  غاَب  وكاأنَّه  ُمعرَّبة)75((،  يونانيٌَّة  ثمره.  يطبخ 
هناك مئاٍت مْن �أنو�ِع �لنَّباِت �لتي ُتطبخ؛ فكان �لأْجدُر بِه �أْن يكوَن 
قوُل  �لأ�صلوِب  هذ�  مْن  وقريٌب  هذ�!.  تْعريِفه  يف  وتو�صُّعًا  دقًَّة  �أكرَث 
�أو �حليو�ن: �ْشٌب  �لنَّباِت  �أنو�ِع  ُيعرِّفون بْع�َس  �لكثِي مْنُهم عْندما 
)�لْنفي�س  �مُلحيط(:  )ُميط  يف  ذلك  مْن  كذ�..  ِمْن  نْوٌع  �أو  كذ�  مْن 
ويف  باليونانيَّة)76((.  كنيفو�س  معرَّب  �لغليظة  �لأْن�صجة  من  �شٌب 

)�أقرب �ملو�رد(: )�لبْهر�مج �شٌب من �لرَّياحي. فار�صيَّة)77((. 
َتكاُد  �حلديثِة  �لعربيَِّة  �للَّْفظيَِّة  �مُلْعجماِت  �أنَّ  ُنالحظ  فكما 
تْعريفًا مبتور�ً  ُيعطينا  �لذي  �لأ�صلوِب  ��ْصِتْخد�ِم مثِل هذ�  ِمُع على  جُتْ

�أقرَب �إىل �لإْبهاِم مْنه �إىل �لإي�صاح.
هذ�  ● �مُلْعَجِمّيون  تاَبَع   : بالأْعجميِّ الأْعجميِّ  تْف�صريُ  ثانياً: 

�لعْيَب و�خَللَل يف ُمْعَجماِتهم �للَّْفظيَِّة �لعربيَِّة �حلديثة، غْي و��صعي 
بعْي �لْعتباِر �أنَّ ما ُينا�صُبهم يف زمانهم قْد ل ُينا�ِصُبنا، و�أنَّ ما هو 
بَح يف  �أ�صْ �أْو  لنا،  هوًل بالنِّ�ْصبِة  َمْعروٌف لدْيهم وقتذ�ك قْد يكوُن َمْ
ُحْكِم �لباِئد، وهذه �ُصنَّة �لتطوُِّر يف �حلياة.. و�إذ� كاَن �لأْعَجميُّ ِبحاجٍة 
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�إىل تْعريٍف وتْو�صيح، فما باُلنا و�حلاُل هذه عْندما يتمُّ تْعريُف هذ� 
�لأْعجميِّ باأْعجميٍّ مثِله، فهذ� مْن قبيِل �لّتعجيِز و�لّتعقيد، ممَّا ُيْبِعُد 
َع مْن �أجِله، �أل وهو �لّتْو�صيح،  �مُلْعجَم عن �لهدِف �لأ�صيِل �لذي ُو�صِ

وتقريب �مَلْعلومِة �إىل ِذْهِن �مُلطاِلعي فيِه ولْي�س �لعْك�س!
بلغة  �لطويل  �لزر�وْند  )�لبْب�لة  �مُلحيط(:  )ُميط  يف  جاَء 
�أفريقية)78((، ومْعروٌف �أنَّ �أفريقية هي ثاين �أكِب �لقاّر�ِت يف �لعامَل، 
نْدري ماهي  �مَلحكيَِّة و�مَلقروءة، ول  �للُّغاِت  �آلُف  وفيها مئاٌت بل 
�للُّغُة �لتي يْبغيها �مُللِّعم ُبطر�ُس �لُب�صتايّن، و�لتي ُيريُد منَّا �أْن نكوَن 
َنْعِرَف ما هو )�لزر�وْند �لّطويل(؟!. فال نحُن عرْفنا  ُملمِّي ِبها حتَّى 
معنى )�لبْب�لة( �أو معنى )�لزر�وْند(. فكاَن حريٌّ ب�صاحِب �مُلْعجِم �ألَّ 

يلجاأ �إىل مثِل هذ� �لأ�صلوب.
�مَلو�رد(: )�ملر��صنك �ملرد��صنج )دخيل( )�أقرب       وجاَء يف 
)�لُب�صتان( ند:  �لّنْطرون)80((. ويف  )79((، ويف )�مُلْنجد(: ))�لبورق( 

 ...... �لبْندق  به  �ل�صبيان  يرمي  �لذي  بالك�ْش هو �لالهق  )�لِبقيل 
�لّلوز،  هو  �صجٍر  حبُّ  )�لبْندق:  �للُّغة(:  )مْت  ويف  معرَّب)81((. 
ويف  بندقة)82((.  و�حدته  معرَّب(،  )فار�صيٌّ  به  يتنقل  �أوي�صبهه 
فالقارىُء  �لرَّ�صا�س)83((  ��صفيد�ج  قدمي:  دخيٌل  )بازوق  )�ملْرجع(: 
بهذ�  وكاأنَّهْم  �لبازوق!.  يعرَف  حتَّى  �لرَّ�صا�ِس  ��ْصفيد�َج  يعرُف  ل 
�لأ�صلوِب َيْفر�صون على �لقارىِء َمْعرفَة �لأ�ْصماِء �لتي ُيوردوَنها يف 

ُمْعجماِتهم.
ثالثاً: التعقيُد فى التَّعريف )تعريِف الأْعجميِّ بلفٍظ عربيٍّ  ●

غريب(: �إْذ كثي�ً ما نعرُث على كلماٍت وُم�صطلحاٍت ُمعرَّبٍة �أو دخيلٍة 
�أ�صحاُبها  عرَّفها  وقد  �حلديثة،  �لعربيَِّة  �مُلْعجماِت  بْع�ِس  د�خَل 
�لكلمِة  مَن  و�إبهامًا  تعقيد�ً  �أكرُث  هي  عربيَّة،  وتعريفاٍت  بكلماٍت 
�لأْعجميَّة نف�ِصها، وهذ� �أي�صًا ُيعدُّ مْن باِب �خُلروِج عن �لهدِف �لِفعليِّ 
�مَلعلومِة  وتقريُب  و�لإف�صاح،  �لإي�صاح،  وهو  �أل  �مُلْعجم،  لتاأليِف 
مْن  هْم  �مُلْعجماِت  هذه  يف  �مُلطالعي  �أنَّ  وُخ�صو�صًا  �لأذهان،  �إىل 
�صي، وطلبٍة،  �لب�َشِ مْن ُمثقَّفي، ومتعلِّمي، ومتخ�صِّ متلِف فئاِت 
و�أُنا�س عاديِّي ... �إلخ، فكان حريٌّ باأ�صحاِب هذه �مُلْعجماِت مر�عاَة 

هذ� �لأمر، حتَّى تُعمَّ �لفائدُة على �َلميع.
و�إذ� قْمنا بت�صفُِّح ُمعجٍم َكـ )ُميط �مُلحيط(، وُمتابعِة تعريِف 
�لأْعجميِّ فيه، يتَّ�صُح َلنا كرثَة ��صتخد�ِم �صاحِبه ملثِل هذ� �لأ�صلوِب 
مَن �لّتْعريف، مْن ذلك -على �صبيِل �ملثاِل ل �حل�ْش- قوُله يف مادَِّة 
بالفار�صيَّة)84((،  بادية  معرَّب  هو  قيل  �لنَّاجود  )..�لباطية  )بَطي(: 
ماهو  عرفُت  �أنَّني  �لعربيَّة-  �لُّلغِة  عْلم  يف  �ٍس  �أدَّعي-كمتخ�صِّ ول 
�أعرَف معنى )�لباطية(، فكان �لأْوىل بعلِِّمنا �ل�صَّيخ  �لنَّاجود، حتى 
ُبطر�س �لُب�صتايّن �أْن يكوَن �أكرَث كَرمًا وجود�ً يف تعريِفه -�ل�ّصحيح- 

هذ�، فُيعرِّف لنا ما هو هذ� �لّناجود، وفيم ُي�صتْخَدم؟ .... �إلخ.
ومْل يقت�ش �لأمُر يف هذ� �ل�ّصاأِن على ُمْعجم )ُميط �مُلحيط(، بْل 
ُد مثَل هذ� �لأ�صلوِب متَّبعًا يف )�أقرب �مَلو�رد(، و)�لُب�صتان(، ... فها  َنِ
هو �ل�صَّْيُخ �صعيد �ل�شتويّن يعرِّف )�لقي�ط( بقوله: ))�لقي�ط( ن�صُف 
و�لدرهم  د�نق  ون�صف  خرنوب  حبَّة  �ليونان  عند  وهو  ُمعرَّب  د�نٍق 
بالت�صديد)85((،  قرَّ�ط  تعريبه  بعد  و�أ�صله  حبَّة  ع�شة  �ثنتا  عندهم 
حْيث ُيوؤَخُذ على هذ� �لّتعريِف �أنَّه �أغرَق فى تعقيِد مْعنى �لكلمِة بدًل 
�أّياِمنا  هم يف  مْن تب�صيِطها؛ فاإذ� كان )�لقي�ط( َمعروفًا لدى  بع�صِ
هو  ما  يعرُف  مْن  غَيهم-  �أو   – �أنف�َصهم  هوؤلء  �أنَّ  �أظنُّ  فال  هذه، 
حبَّة  �أم  قمح،  حبَُّة  �أهي  باحلبَّة؟  �ملق�صوُد  وما  و�خلْرنوب،  �لّد�نق، 

�صعي، �أم حبَّة لْيمون، �أم ؟؟
ومل يكْن �صاحُب )مْت �للُّغة( �أكرَث حترُّز�ً مَن �لوقوع يف مثِل 
مار. مْن ذلك  هذه �ملاآخِذ ممَّْن �صبقوُه؛ بْل ربَّا فاتهم يف هذ� �مِل�صْ
ِنُد عْنده قوَله: )�لبتاب: �أعجميٌّ ُمعرَّب فرتاب: �لتباعد يف �لرَّمي...

)86((، ول ندري ماذ� ق�صد بقوِله )�لتباعد يف �لرَّمي(؟ هل هو رمُي 

هام، �أم رْمُي �لقذ�ئف، �أم ماذ�؟!. �حلجارة، �أم رمُي �ل�صِّ
عربيُّها  حَجر  مْن  �لباب  عتبة  ))�لُبطا�س(  )�ملْنجد(:  ويف 
�لأمر،  بد�يِة  يف  يف  و��صٍح  �صهٍل  بتعريٍف  �أتى  حْيُث  �لأ�صكّفة)87((، 
�مَلعاين  �إىل  ثانيًة  �أرَجَعنا  ثمَّ  حَجر(  مْن  �لباِب  )َعَتَبُة  قاَل:  عْندما 

�مُلغِرقِة يف �لُغمو�ِس عْندما قاَل: )�لأ�ْصُكّفة(.
ُد ِمَن  ويف )�ملْرجع(: _باْزَوْرد دخيٌل قدمٌي مَن �لفار�صيَّة: �مُلتاأوِّ
�أكرَث  �أْن يكون  �لعاليلّي  �ل�ّصْيخ  �لو�جِب على  �لرِّيح...)88((، فكان مَن 
�أكرَث قْربًا �إىل �لإفهام مْن  �إي�صاحًا يف تعريِفه هذ�، وي�صتْخِدم كلمًة 

د(. قْوِله: )�مُلتاأوِّ
ويف )�مُلعتمد(: )�لبوقي�صا: �صجٌر ُيعرف بالدرد�ر، �صجر �لبّق، 
فار�صيٌَّة معرَّبة)89(( حيث �أتى بتعريفْي لهذه �لكلمِة �لأْعجميَّة: �لأوَّل 
�لبّق( فهل هما  )�صجر  و�لثاين  بالدرد�ر(،  ُيعرف  )�صجٌر  قال:  عندما 
نوعان مَن �ل�صَّجِر ل�ْصٍم و�حد؟ �أم ُهما ��ْصمان لنْوٍع و�حٍد مَن �ل�صَّجر؟ 
ويف كْلتا �حلالتْي ل منا�سَّ للباِحِث و�ملطَّلع على هذه �لكلمِة مْن 
�لنَّبات كْي يقَف على معنى  �ٍس يف عْلم  ُمْعجٍم مَتَخ�صِّ �إىل  �أْن يعوَد 

�لدْرد�ر و�صجِر �لبّق، �إْن ُوجدْت!!.

املَْبَحُث الثّاِمن: وقوُع بْعِضهم يف التَّْصحيف: 
�لكلمِة  حروِف  باأحِد  يْلحُق  تغيٌي  هو  حيف  بالتَّ�صْ �ملق�صوُد 
�إْعجاِم �حلْرف  �أو �لتغيي يف  �لزِّيادِة  �أو  �إمَّا باحلْذف  د�خل �مُلْعجم، 
)�لكتابة  �لّطباعة  يف  خطاأ  �أو  �لنَّقل،  يف  خطاأ  نتيجَة  )تنقيطه(، 
�ليدويَّة قدميًا(، �أو �لت�صاُبِه �لكبِي بْي �لكلمات، وهي ظاهرة ٌموجودٌة 
�مُلْعجماِت  �أكرُث  ت�صتطْع  ومْل  �لِقدم،  مْنُذ  �لعربيَِّة  �مُلْعجمات  يف 
�لعربيَِّة �لقدميِة )�أمثال ل�صاِن �لعَرِب و�لقامو�ِس �مُلحيط، و�ل�صَّحاح، 
يكن  تفاديها. ومل  �أو  �لتخلُّ�س منها  �لعرو�س، و�لمهرة( من  وتاج 
فكان  �مُلتقدِّمي،  ِمَن  وتدويِنها  �للُّغِة  على  حْر�صًا  �أكرَث  رون  �ملتاأخِّ
�أْمر�ً َبَدهيًَّا �أْن يقعو� يف مثل هذ� �خَلطاأ، بْل ُربَّا تفوَّقو� على �صابقيهم 
َل يف َماِل ِطباعِة �لُكتب،  يف هذ� �لأْمر، بالرُّغم من �لتطوُّر �لذي ح�صَ

وح�ْصن �إخر�ِجها وتن�صيِقها.
يقوُل �صاِحُب )ُميط �مُلحيط(: )�ل�ْصت ��صم َحَجٍر هْندّي)90((، 
يف  ترْد  مْل  �إنَّها  حْيُث  �لعربيَّة،  �للُّغة  يف  َلها  وجوَد  ل  �لكلمة  وهذه 
�مليُم  ف�صَقطت  )�لم�ْصت(  كِلمُة  و�مَلْوجوُد هو  �للُّغة.  �أمَّهاِت  َدو�وين 
ُل �لكلمِة مَن �لفار�صيَّة )جم�ْصت( وهو َحجٌر  يف )ُميط �مُلحيط(. و�أ�صْ

كرمٌي يوؤْتى بِه يف �أْغلِب �لأحيان مْن دياِر �لهْند)91(.
)�لُب�صتان( يقوُل �صاحُبه يف مادَّة )ردم( - نقاًل  ُمْعجم  ويف 
عن )ُميط �مُلحيط(-: )�لأردم �ملالح �حلاذق ج �لأردمون)92((، مع 
مالحظِة عَدِم �لنَّ�س على ُعْجمِة �لكِلمة، و�ل�صو�ب �أنَّ �لّلْفظَة يونانيَُّة 
ل مْن )ARTEMON(: و)�أردم( ل تتَّ�صل بادَّة )ر د م(، ليكون  �لأ�صْ

معناها �ملالَّح، وجْمعه )�أردمون( �أكرث غر�بة)93(.

املَْبَحُث التّاِسع: الّتشاُبُه يف تْعريِف األْلفاِظ األْعَجميَّة: 
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�مُلْعجماِت  يف  طبيعيٌة  ظاهرٌة  �لت�صاُبَه  �أنَّ  قائٌل  قال  ربَّا 
�لتي  و�لُعيوِب  �ملاآخِذ  مَن  �عتباُرها  مُيكُن  ول  جميِعها،  �للغويَِّة 
وقعْت فيها �مُلْعجماُت �لّلفظيَُّة �لعربيَُّة �حلديثُة، باعتباِر �أنَّ موؤلِّفي 
َم�صادُرهم و�حدة،  �لأحيان- تكوُن  �أغلِب  �لّلغوّيِة - يف  �مُلْعجماِت 
ول ياأتون بتْعريفاِتهم مْن فر�غ، �أو مْن بنات �أفكاِرهم، ولهذ�، يكون 
بتْعريِف  يتعلَُّق  فيما  وبخا�صٍَّة  و�رد�ً،  �لتَّْعريِف  يف  �لت�صاُبِه  مبد�أ 
ُمتِقنًا  يكون  �أْن  �مُلْعجِم  و��صِع  مْن  تتطلَُّب  �لتي  �لأْعجميَّة،  �لألفاِظ 
لأكرَث مْن ُلغة، و�إّل ��صُطرَّ لالعتماِد على َمْن �صبَقه فيما يخ�سُّ هذ� 

�لأمر.
حيٌح �أنَّه قْد يكوُن و�رد�ً  نردُّ نحُن قائلي: �إنَّ مبد�أ �لت�صاُبِه �صَ
يف �أحياَن كثية، وهذ� ممَّا ل َيعيُب �صاِحَب �مُلْعجم، لكنَّ �ملْق�صوَد 
بالتَّ�صاُبِه �مَلعيب، هو �لّنقُل �حلْريفُّ؛ بحْيُث لْو وقَع �مُلْعجُم �لذي �أُِخَذ 
َتثبٍُّت  دوَنا  نْف�ِصه،  �خَلَطاأ  يف  �لأخُي  هذ�  َلَتِبَعُه  ما،  َخَطاأٍ  يف  عْنُه 
�لأُموِر  مَن  �مَلعاين  يف  �لتَّ�صاُبَه  �إنَّ  نقول:  وباْخِت�صاٍر،  تْدقيق،  �أْو 
�لتْقليِد  د�ئرِة  يف  هوؤلِء  يوِقُع  �حُلروِف  يف  �لتَّ�صاُبَه  لكنَّ  �لطَّبيعيَّة، 

َمُد ُعقباُه يف �أْحياَن كثية. �لأْعمى �لذي ل حُتْ
يف  )�لُعْربون(  تْعريِف  يف  �مُلحيط(  )ُميط  �صاحُب  يقوُل 
مادَّة )عرب(: )�لُعْربان و�لُعْربون وُتْبَدُل عْيُنهنَّ هْمزًة هو ما ُعِقَد ِبِه 
�مُلبايعُة ِمَن �لّثمِن، �أْو هو �أْن ي�صرتي �لّرُجُل �صْيئًا �أْو ي�صتاأجره ويعطي 
بع�س �لّثمن �أو �لأجرِة ثم يقول: �إْن متَّ �لعْقُد �حت�صْبنا و�إلَّ فُهو لك ول 

�آخُذه مْنك... قال �لأ�صمعيُّ: �لُعْربون �أْعجميٌّ ُمعرَّب ج عر�بي)94((.
نف�ِصها يف  �لكلمِة  تْعريِف  �ملو�رد( يف  )�أقرب  ويقوُل �صاحُب 
عْيُنهنَّ همزة:  وتبدَُّل  و�لَعَربون(  و�لُعْربون  ))�لُعربان  )عرب(:  مادَّة 
�صيئًا  �لّرجُل  ي�صرتي  �أْن  هو  �أو  �لّثمن،  مَن  �ملبايعُة  بِه  ُعِقَد  ما  هو 
�لعقد  متَّ  �إْن  يقول:  ثمَّ  �لأُجرة  �أو  �لّثمن  بع�َس  ويعطي  ي�صتاأجره  �أو 
�حت�صْبنا، و�إل فهو لك ول �آخذه مْنك وقال �لأ�صمعيُّ: �لعربون �أْعجميٌّ 
معرَّب ج عر�بي)95((. �إذ نلحُظ مْن خالِل �ملو�زنِة بْي �لتْعريفْي �أنَّ 
ِل يف هذ� �لّتْعريِف ِلــ )ُميط  )�أقرَب �مَلو�رد( جاَء بُن�صخٍة طْبق �لأ�صْ
لكاَن  �لأُ�صلوِب  يف  غيََّ  �أو  جديد�ً،  �صْيئًا  �أ�صاَف  كاَن  فلو  �مُلحيط(؛ 

�أْف�صل.
�أي�صًا  جاء  �لذي  )�لُب�صتان(  �صاحِب  على  يْندرُج  �لنَّْهُج  وهذ� 
بتْعريفاٍت تكاُد تكوُن ُمطابقًة مِلا يف )ُميط �مُلحيط( مْن غْيِ ِزيادٍة 
�أو �لْبنامج: �لورقة �لامعة  �أْو ُنق�صان. مْن ذلك قوُله: )�لبارنامج 
للح�صاب و- �لنُّ�صخة �لتي يكتُب فيها �مُلحدِّث �أ�صماَء ُرو�ِته و�أ�صانيَد 
 - وحرفًا  ن�صًَّا  ماأخوٌذ  �لتعريف  وهذ�  معرَّبة()96(.  فار�صيَّة  ُكتبه 
تقريبًا- عْن )ُميط �مُلحيط( �لذي عرََّف �لكلمَة بالآتي: )�لبارنامج 
فيها  يكتُب  �لتي  و�لنُّ�صخة  للح�صاب  �لامعة  �لورقة  �لبنامج:  �أو 

�مُلحدُِّث �أ�صماَء ُرو�ِته و�أ�صانيَد ُكتِبه ُمعرَّب برنامه بالفار�صيَّة)97((.
و�ل�صُّوؤ�ل �لذي يطرُح نف�َصه يف هذ� �مَلجال: ما �لفائدُة مْن ور�ِء 
تاأليِف ُمْعجٍم لغويٍّ �إذ� كان ُن�صخًة لغْيه مَن �مُلْعجمات، و�إذ� مْل ياأِت 
ْف للقارىِء ما ل يوجُد  بامُل�صتَجدِّ مَن �مَلعاين و�لّتْعريفاِت، ومْل ُي�صِ

ه مَن �مُلْعجماِت �لأُخرى؟!. يف غْيِ
�إىل  �للَّْوَم  هًا  ُموجِّ �لكْرِمليُّ  ماري  �إْن�صتا�س  �لأُب  يقوُل  �أخيـر�ً: 
بالنَّقد،  يْجدُر  )ومِمَّا  �حلديثُة:  �لَعربيَُّة  �للَّْفظيَُّة  �مُلْعَجمات  حاِب  �أ�صْ
�أنَّ �مُلْحَدثي خَلطو� بْي �لف�صيح و�مُلولَّد و�لعامّي... وهو �أمٌر �صنيٌع 
)يعني  �حلديثِة  تاآليفِهم  يف  �لإفرُن  �أخذه  وقْد  �لعرب،  ي�صتقبُحه 

جوليو�س وفرْيتاغ و�أمثالهم( فاأخذه عْنهم �صاحُب )ُميط �مُلحيط(، 
و)�أقرب �مَلو�رد(، ومْن �أخَذ مْنهم)98((.

َوكاَن �مُل�صت�ِشُق ريْنهاْرت دوزي (1820-1883م) R.Dozy قْد 
�َصَبَق �لكْرملّي - َوكاَن �أكرَث تْخ�صي�صًا وت�ْصديد�ً- عْندما دعا �إىل �حَلذِر 
عْنَد ��ْصِتْعمال )ُميط �مُلحيط(، ُمعلِّاًل ذلك باأنَّه �أْورَد �أفعاًل وكلماٍت 
ل ُوجوَد َلها عْند �أئمَِّة �للُّغة، ونقَل كثي�ً ِمْن �أْخطاِء )فرْيتاغ(، �إ�صافًة 
�إىل َخَطِئِه يف تاأ�صيِل بع�ِس �لأْلفاِظ �لدَّخيلِة و�مُلعرَّبة، وخْلِطه بْي 
ْ �أ�صحاَب  �لفار�صيَِّة و�لرتُّكيَِّة و�ل�شُّْيانيَّة )99(، ودوزي هذ� مْل ُيعا�شِ

�مُلْعجمات �لأخرى، و�إلَّ ما كانو� �َصِلمو� مْن ت�صويِب �ِصهاِمه �إلْيهم.
ِمْن  تْقريبًا-   - ي�ْصَتْثِن  فلْم  هابّي،  �ل�صِّ ُم�صَطفى  �لّدكتور/  �أمَّا 
ُحْكِمِه على �مُلْعجماِت �للَّْفظيَِّة �لعربيَِّة �حَلديثِة �أَحد�ً، حْيُث يقول: )... 
و�أقرب  �مُلحيط  )كُمحيط  �حَلديثة  �لعربّيَة  �مَلعاِجَم  �أنَّ  �مَلْعلوِم  وِمَن 
َور�ً �صغيًة ُم�صذَّبًة  �مَلو�رد و�لُب�ْصتان و�مُلْنجد وغْيها( لْي�َصْت �إلَّ �صُ
للَمعاِجِم �لقدمية؛ فهَي قد ��صتملْت على ُمعظِم ما ذكْرنا ِمْن �صو�ئَب، 
و�أْلفاُظها مْل تعرَّف تْعريفًا ِعلميًَّا، و�مُل�صطَلحاُت �لعْلميَّة فيها قليلٌة ل 
ُتذكر، وتكاد �ُصهولُة �مُلر�جعة فيها تكوُن �أهمَّ ما َلها مْن فائدة)100((.
�مُلْعَجماِت  حاَب  �أ�صْ لمو�  َمْن  بْع�ِس  َمَع  ُكنَّا  و�إْن  ونْحُن 
�للَّْفظيَِّة �لَعربيَِّة �حَلديثِة على تْق�صِيهم و�ْعتماِدهم – �أْحيانًا- على 
ُمْعَجماِت �مُل�ْصت�ْشِقي )�أْمثال جوْليو�س وفرْيتاغ( وخْلِطهم �مُلعرَّب 
بالَف�صيح و�لعاِميَّ و�مُلولَّد ... �إلَّ �أنَّنا نتَمّثُل قْوَل �هلِل - عزَّ وَجلَّ- : 

)�إنَّ �حَل�َصناِت ُيْذِهْبَ �ل�صَّْيئاِت)101((.

اخلاِتة والنَّتاِئج وامُلْقرَتحات 
حاُب  هذ� عْر�ٌس عامٌّ لأهمِّ �مَلاآخِذ و�لُعيوِب �لتي وقَع فيها �أ�صْ
َتعاُمِلهْم  ُطُرق  يف  �حَلديثِة  �لعربيَِّة  �لّلفظيَِّة  �للُّغويَِّة  �مُلْعجماِت 
يف  ��صتْخد�ِمها  وكْيفيَِّة  َودخيِلها(  )ُمَعرَِّبها  �لأْعجمّيِة  �لأْلفاِظ  مع 
�صاَر  �لذي  �مَلْنهج  �إِ�صاِر  ِمْن  �خُلروَج  ي�صتطيعو�  مْل  َحْيُث  ُمْعجماِتهم؛ 
علْيه َمْن �َصَبَقُهم يف هذ� �ل�ّصاأن. َوَلقْد حاَوْلنا يف َبْحِثنا هذ� �لرتَّْكيَز 
�للَّْفظيَِّة  �مُلْعَجماِت  ُموؤلِّفو  فيها  وَقَع  �لتي  و�لُعيوِب  �مَلاآِخِذ  على 
مبمَْلحوظاٍت  اخُلروِج  اأْجِل  ِمْن  واإنَّا  �ْعِتباطًا،  لْي�س  �حَلديثِة  �لَعربيَِّة 

مُّها: تاِئجمَ وُمقرتمَحاٍت، اأمَهمَ ِعدٍَّة، ونمَ
حاِب . 1 �أَ�صْ َلدى  َمْق�صود-  غْي  �أْو  َمْق�صوٌد   - َخْلٌط  ُهناك 

َو)َدخيل(،  )ُمعرَّب(،  لْفِظ  ��ْصِتْعماِل  يف  �حَلديثِة  �للَّْفظيَِّة  �مُلْعَجمات 
َو)�أْعجمّي( مِمَّا ُيوِقُع �مُل�ْصَتْخِدمي ِلهذه �مُلْعجماِت يف �حليِة وعَدِم 
ُموؤلِِّف  عاِتق  على  َيَقُع  �لذي  �لدَّخيِل  ِمَن  �مُلعرَِّب  مْتييِز  على  �لُقدرِة 

�مُلْعجم.
يََّة َلها، ول فاِئدَة . 2 �لإْكثاُر مَن ��ْصتْخد�ِم �ألفاٍظ �أْعجميٍَّة ل �أَهمِّ

ِمْنها. 
�إنَّ ما َدَخَل �لَعربيََّة مْن �أْلفاٍظ غريبٍة مْل يْبَق على حاِلِه يف . 3

ْت ُحروُفُه �إذ�  ياَغُته يف قاَلٍب َعربّي، فُغيِّ �أغَلِب �لأْحيان؛ بْل متَّْت �صِ
كان فيِه ِمَن �حُلروِف ما لْي�س يف �لَعربيَّة، وُبدَِّل �صْكُل تْركيِبه وبناوؤُه 

كْي ُيو�ِفَق �لأْبنيَة �لعربيَّة، �أو يكوَن قريبًا مْنها.
�أْخُذ �حليطِة و�حلَذِر ِمْن قَبِل �مُلطاِلعَي يف هذه �مُلْعَجمات . 4

فيما َيُخ�سُّ �لأْلفاَظ �لأْعجميََّة فيها. 
ِمَن . 5 بْعد تْهذيِبها وت�ْصذيِبها  �مُلْعجماِت  ِطباَعِة هذه  �إعادُة 

حاِبها،  باأ�صْ تليُق  جديدٍة  ُحلٍَّة  يف  َتْخُرَج  كْي  �لذِّْكِر،  �صاِلَفِة  �مَلاآِخِذ 
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وُت�صاهي �ُلْهَد �مَلْبذوَل يف تاأليِفها.
�مُلعجمات . 6 يف  �لأْعجميَّة  �لأْلفاِظ  تاأْ�صيِل  يف  �لتَّحقُِّق 

و�إنَّا  ُعْجمِتها،  �أو  دِرها  م�صْ ِبذْكر  ُيكَتفى  ل  بحْيُث  �لدِّر��صة؛  ِمّل 
جديِد  مْن  �أْم  �مُلولَّد،  �مُلعرَّب  مَن  �أْم  قدميًا،  )�أمعرَّبٌة  مْرتبُتها  ُتذَكُر 
ُمعرَّب  ِمْن  ُيقال:  )كاأْن  فيه  ُعرِّبْت  �لذي  �لع�ْشِ  وذْكُر  �مُلعرَّب..؟(، 

�لَع�ْشِ �لعّبا�صّي، �أو �ملْملوكّي �أو �لع�ْشِ �حلديث،...(.
ُح مْعناها، و�أكرث . 7 توظيُف �للَّْفظِة ِب�صاهٍد �إْن كان ذلك يو�صِّ

ِمْن �صاِهٍد �إْن كان للَّْفظِة �أكرث ِمْن ��صتعمال. وينبغي �أل نف�ش �ل�صيء 
هول، �أْو بكِلمٍة ُمْبهَمة. �ملْجهوِل ب�صْيٍء �آخَر َمْ

تتبُّع �أُ�صوِل �لكِلمات َوما طر�أَ علْيها ِمْن تْوليٍد و��ْصتقاْق �أَْو . 8
َوهذ�  َو�ل�صُّعر�ء.  �لُكّتاِب  َولدى  �لُع�صور  عْب  َمْدلولِتها  تبدٍُّل يف  ِمْن 
�لتتبُُّع ُيفيُدنا يف حْتديِد �لأ�صيل ِمَن �لدَّخيِل يف �للُّغِة، وَمتى متَّ ذلك؟ 
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15 .                                                                 .Freytagu, G.W: Lexiocn Arabico-Latinum, P.28

�ملنجد: �س49.. 16

�لقامو�س �ملحيط: 1/207.. 17

معجم �لألفاظ �لفار�صية و�ملعربة: �س29.. 18

ميط �ملحيط: 1/272 )جل�س(.. 19

�أقرب �ملو�رد: 1/28.. 20

ميط �ملحيط: 1/59.. 21

�لب�صتان: 1/211.. 22

�ملنجد: �س53.. 23

�ملعرب: �س139.. 24

�مل�صدر نف�صه: �س 155.. 25

�لمهرة: 3/256.. 26

ميط �ملحيط: 1/367 )حرب(.. 27

�ملقتطف، . 28 ملة  �لعربية«،  �ملعاجم  »مغامز  �لكرملي:  ماري  �إن�صتا�س 
�لقاهرة جزء 3، ملد�ه، �صبتمب 1917م، �س231.

ميط �ملحيط: 1/4.. 29

ل�صان �لعرب: 7/225 )برز(.. 30

�أقرب �ملو�رد: 1/50 )�صحق(.. 31

�إناطيو�س بر�صوم: )�لألفاظ �ل�شيانية يف �ملعاجم �لعربية(، ملة �ملجمع . 32
�لعملي �لعربي، دم�صق، ملد24، جزء 1، كانون �لثاين 1949، �س10.

�لب�صتان: 1/1087.. 33

�إن�صتا�س �لكرملي: )�لب�صتان للب�صتاين( ملة لغة �لعرب، �لزء �لثاين، �ل�صنة . 34
�ل�صاد�صة، �صباط 1928م،  �س130.

�لب�صتان: 1/39.. 35

�لكرملي: ن�صوء �للغة �لعربية ونوها و�كتهالها، �س38.. 36

�ملرجع: 1/4.. 37

�بن . 38 د�ر  وفقيهًا.  ولغويًا  مفكر�ً  �لعاليلي  �ل�صيخ  �للبنانيي:  �لكتاب  �حتاد 
خلدون، بيوت، ط1، 1984، )عدد كامل(، �س24.

�إن�صتا�س ماري �لكرملي: �أغالط �للغويي �لأقدميي. مطبعة �لأيتام، بغد�د، . 39
1933م، �س8.

ميط �ملحيط: 1/159.. 40

�أقرب �ملو�رد: 1/79.. 41

�لب�صتان: 1/228.. 42

�أّدي �صي: �لألفاظ �لفار�صية �ملعّربة، �س33.. 43

�ملرجع: 1/347.. 44

ميط �ملحيط: 1/121 )بل�س(.. 45

�لكرملي: بع�س ��صطالحات يونانية يف �لعربية، �س 49.. 46

ميط �ملحيط: 1/87 )برم(.. 47

�مل�صدر نف�صه: 1/137.. 48

�لكرملي: �أغالط �للغويي �لأقدمي، �س284.. 49

�أقرب �ملو�رد: 1/267 )خرط(.. 50

�لعلمي . 51 �ملجمع  ملة  �حلديثة،  �لعربية  �ملعجمات  �خلاين:  جميل  ممد 
�لعربي، دم�صق، ملد 23، �لزء �لأول، كانون �لثاين 1948م �س80.

�لب�صتان: 1/1111.. 52

�لكرملي: �لب�صتان و�لب�صتاين، ملة لغة �لعرب، ملد 5، جزء 10، 1927م، . 53
�س618.

ميط �ملحيط: 1/174 )تنك(.. 54

�ملنجد: �س 66.. 55

ميط �ملحيط: 1/173.. 56

�مل�صدر نف�صه: 1/173.. 57



203

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

�مل�صدر نف�صه: 1/95.. 58

 ميط �ملحيط: 1/135 )بهرج(.. 59

60 . G.W. Freytagu: Lexiocn Arabico-Latinum. Tome 1,  Halis

saxonum, P.165.

ميط �ملحيط: 1/849 )زئبق(.. 61

�أقرب �ملو�رد: 2/992 )فرم(.. 62

�ملعتمد: �س23.. 63

�لطالب: �س42.. 64

�ملرجع: 1/398.. 65

ميط �ملحيط: 1/10.. 66

�لب�صتان: 1/13.. 67

�أقرب �ملو�رد: 1/49 )بعث(.. 68

بر�صوم: �لألفاظ �ل�شيانية يف �ملعاجم �لعربية، �س3.. 69

�أقرب �ملو�رد: 1/27.. 70

ميط �ملحيط: 1/59.. 71

�لب�صتان: 1/92.. 72

مت �للغة: 1/259.. 73

�ملرجع: 1/377.. 74

�ملعتمد: �س29.. 75

ميط �ملحيط: 1/302 )جنف�س(.. 76

�أقرب �ملو�رد: 1/64.. 77

ميط �ملحيط: 1/61.. 78

�أقرب �ملو�رد: 2/1201.. 79

�ملنجد: �س51.. 80

�لب�صتان: 1/136. 81

مت �للغة: 1/349.. 82

�ملرجع: 1/347.. 83

ميط �ملحيط: 1/104 )بطي(.. 84

�أقرب �ملو�رد: 2/986 )قرط(.. 85

مت �للغة: 1/263.. 86

�ملْنجد: �س31.. 87

�ملرجع: 1/347. 88

�مُلعتمد: �س54.. 89

ميط �ملحيط: 1/252.. 90

�لكرملي: �ملرجع �ل�صابق، �س86.. 91

�لب�صتان: 1/885 )ردم(.. 92

�لكرملي: �أغالط �للغوّيي �لأقدمي، �س275.. 93

ميط �ملحيط: 2/1362 )عرب(.. 94

�أقرب �ملو�رد: 2/759 )عرب(.. 95

�لب�صتان: 1/93.. 96

ميط �ملحيط: 1/59.. 97

98 . ،51 ملد  �ملقتطف،  ملة  �لعربيَّة،  �ملعاجم  مغامز  �لكرملي:  �إن�صتا�س، 
جزء3، �أيلول 1917م، �س231.

99 . R.Dozy: Supplement Aux Dictionnaires Arabes, Tom

Secone, (P.1).

معهد . 100 �لعربية،  �للغة  يف  �لعلمية  �مل�صطلحات  �ل�ّصهابي:  م�صطفى 
�لبحوث و�لدر��صات �لعربية، �لقاهرة، 1955م، �س35.

�صورة هود: �آية )114(.. 101

املَصادر واملَراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

�لُب�صتايّن، ُبطُر�س: ميط �مُلحيط. مكتبة لبنان، بيوت، 1870م.. 1

�لُب�ْصتايّن عبد �هلل: �لُب�صتان. �ملطبعة �لأمريكانيَّة، بْيوت، 1927م.. 2

حروف . 3 على  �لأعجمّي  �لكالم  من  �مُلعرَّب  مْن�صور:  �أبو  �لو�ليقي، 
�لقاهرة،  �مل�شيَّة،  �لكتب  د�ر  �صاكر(،  ممد  �أحمد  )حتقيق:  �مُلعجم. 

1361هـ.

�آباد، . 4 حيدر  طبعة  �للُّغة.  َجْمهرة  �حل�صن:  بن  مّمد  بكر  �أبو  ُدرْيد،  �بن 
1346هــ.

على . 5 تطبيقّيٌة  )در��صٌة  �لتاريخّي  �لّلغة  عْلم  يف  �لبْدر�وي:  زهر�ن، 
عربّية �لع�صور �لو�ْصطى(. د�ر �ملعارف، �لقاهرة، ط 3، 1988م.

)د.ن(، . 6 و�أنو�ِعها.  �لُّلغِة  علوم  يف  �مُلْزِهُر  �لّدين:  جالُل  �ل�صَّيوطّي، 
�لقاهرة، 1960م.

و�ل�ّصو�رد. . 7 �لعربيَّة  ح  ُف�صَ يف  �مَلو�رد  �أقرُب  �خلوري:  �صعيد  �ل�شتويّن، 
مطبعة ُمْر�صلي �لي�صوعيَّة، بيوت، 1889م.

معهد . 8 �لعربّية.  �لّلغة  يف  �لعلمّية  �مُل�صطلحات  م�صطفى:  �ل�ّصهابي، 
�لُبحوث و�لّدر��صات �لعربّية �لعالية، �لقاهرة، 1955م.

�لعربّية . 9 �لّلغة  مْت  مْن  �مَلاأنو�س  يف  �لّطالب  ِجْرج�س:  �ل�صوْيري، 
)لبنان(،  بعْبد�  �لعثمانّية،  �ملطبعة  و�لع�شّية.  �لعلمّية  و�ل�صطالحات 

1907م.

لالآباء . 10 �لكاثوليكيَّة  �ملطبعة  �مُلعرَّبة.  �لفار�صيَّة  �لألفاظ  �أَدِّي:  �صي، 
�لي�صوعيِّي، بيوت، 1908م.

�لعاملّي، �أحمد ر�صا: مْت �للُّغة. د�ر مكتبة �حلياة، بيوت، 1958م.. 11

بون . 12 �ملتاأدِّ �إلْيه  يحتاُج  ما  يف  �مُلعتَمد  �صاهي:  جْرجي  عطّية، 
و�مُلْن�ِصئون مْن مْت �لعربّية. مكتبة �صادر، بيوت، 1927م. 

�لعاليلي، عبد �هلل: �ملْرجع. د�ر �مُلعجم �لعربّي، بيوت، 1963م.. 13

مكتبة . 14 �لعربيَّة.  �للُّغة  يف  �لدَّخيلة  �لألفاظ  تف�صي  طوبيا:  �لُعنْي�صّي، 
�لعرب بالفّجالة، �لقاهرة، ط2، 1932م.

�لتجارّية . 15 �ملكتبة  �مًلحيط.  �لقامو�س  �لّدين:  ْمد  �لفْيوز�آبادّي، 
�لكبى، �لقاهرة، ط5، )د.ت(.

�لأْيتام، . 16 مطبعة  �لأقدمي.  �لّلغوّيي  �أغالُط  ماري:  �إْن�صتا�س  �لكرملي، 
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د. َجالل فْيصل إبراهيم عيداملَآِخُذ َعلى النَّْهِج اللَُّغويِّ املُتََّبِع في التَّعاُمِل مَع األَلْفاِظ األَْعَجِميَِّة في املُْعَجماِت اللَّْفظيَِّة الَعَربيَِّة احَلديَثة

بغد�د، 1933م.

و�كتهاُلها. . 17 ونوُّها  �لعربّية  �لّلغة  ن�صوء  ماري:  �إْن�صتا�س  �لكرملي، 
�ملطبعة �لع�شيَّة بالفّجالة، �لقاهرة، 1938م.

مع �للُّغة �لعربيَّة يف �لقاهرِة: �مُلعجم �لو�صيط، �لقاهرة، 1961م.. 18 َمْ

َم�ْصعود، ُجب�ن: �لرَّ�ئد. د�ر �لعْلم للماليي، بيوت، 1964م.. 19

�لي�صوعّيي، . 20 لالآباء  �لكاثوليكّية  �ملطبعة  �مُلْنجد.  لوي�س:  �ملعلوف، 
بيوت، ط7، 1931م.

�لأميّية . 21 �ملطبعة  �لعرب.  ل�صان  مكرم:  بن  �لّدين  جمال  منظور،  �بن 
ببولق، �لقاهرة، 1300هــ.

�لكاثوليكّية، . 22 �ملطبعة  �لعربّية.  �لّلغة  غر�ئُب  نخلة:  روفائيل  �لي�صوعّي،    
بْيوت، ط2،   )د.ت(.

د�ر . 23 وفقيهًا.  وُلغوّيًا  ر�ً  ُمفكِّ �لعاليلي  �ل�صْيخ  �للبنانّيي:  �لُكّتاب  اد  �حتِّ
�بن ُخْلدون، بيوت، 1984م.

ثانياً- املَراجع األجنبيَّة:
1. Dozy (Rainhart): Supplement Aux Dictionnaires Arabes.   

Tom Second, Leiden, 1949.
2. Freytagii (G.W): Lexicon Arabico - Latinum. Tom One, Halis 

Saxonum, 1928. 

ثالًثا- الدْوريّات:

مّلة . 1 �لعربّية(.  �مَلعاجم  يف  �ل�ّشيانّية  )�لألفاظ  �أغناطيو�س:  بر�صوم، 
�ملْجمع �لعلمّي �لعربّي، دم�صق، مج 4، ج 1، كانون �لثاين، 1949م.

�لعلمّي . 2 �ملْجمع  �حلديثة(. مّلة  �لعربّية  )�مُلعجمات  �خلاين، مّمد جميل: 
�لعربّي، دم�صق، مج 23، ج 1، كانون �لثاين، 1948م.

مّلة . 3 �مُلحيط(.  مُلحيط  ثانيٌة  ن�صخٌة  )�لُب�صتان  ماري:  �إن�صتا�س  �لكرملي، 
�ملْجمع �لعلمّي �لعربّي، دم�صق، مج 14، ج 3، �آذ�ر، 1936م. 

�لعربّية . 4 �لّلغة  يف  يونانّية  ��صطالحات  )بع�ُس  ماري:  �إن�صتا�س  �لكرملي، 
ونظر�ت فيها(. مّلة ْممع �لعلمّي �لعربّي، دم�صق، مج 18، ج 1، كانون 

�لثاين، 1943م.

�مُلقتطف، . 5 مّلة  �لعربّية(.  �ملعاجم  )َمغامُز  ماري:  �إن�صتا�س  �لكرملي، 
�لقاهرة، مج 51، ج 3، �صبتمب، 1917م.


