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 اس؟ــــب أم اقتبــــــتعري

 عبدالحق فاضل لألستاذ
 )بغداد/ العراق( 

 تعريب( بمعناه القديم أم الحديث؟إليه: هو )الذي أريد 

 وتنارضككا فككه هككذه اللومككة الواحككد   فقككديما   ذلككب بككلم المعْنْيككيتم رككد تعارضككا أ يككرا  
بتككال ا سككم اأ عككربع عوككت عجمككه وأعربتككهع بمعنككت: ن قككال بككه عوككت ن كك  الركالوا: عرب

  تعبيككر المعجككم  وبتعبيككر أوضككل: اسككتعموته فككه عربيتككب ون قتككه عوككت  ريقككة لغتككب
عوككت الككد يل فككه العربيككة  أمككا  -زنككة المر ككر –ب  ومككم  ككم أ وككق الوغويككوم  المعككرب 

ارتبسككوا اأسككماع اأعجميككة ن قككوا ب ككا عوككت اأجوككب عوككت الككن   إذا   اليككوم فرككاروا
   أي  ع حتككت يلتبون ككا هونكك  لونكك لونكك  هونكك وفولككال و  ولكك ؛ م ككل: تهجنبككاأ

 جنبية ين قون ا بالحرلاال الممالة اأجنبية والحرلاال اأ

 كككم تغيكككر معنكككت )التعريكككب( حكككيم اسكككتعموه بعكككر المتكككل ريم بمعنكككت الترجمكككةع 
بككه فككبمع أي ترجمككه مككم لغككة أعجميككة إلككت  فقككالوا هككذا اللتككاب تعريككب فككبمع أو عرب

لسككككابق الككككذي يعنككككه ارتبككككا  الو ككككر   المعنككككت االعربيككككة  وهككككذا ب بيعككككة الحككككال علكككك
يمكا يبكدوع فكه حالكة نقكل م ل فمم ترجمته  واأ عجمه واستعماله فه العربية بد   اأ

عببككر النارككل عككم ال لككر  إذا  (العربيككةع أم يسككمت العمككل )تعريبككا  إلككت  جنبككهاللتككاب اأ
بلسككككووب م التككككز إذا  رككككلع وأم يسككككمت )ترجمككككة(بلسككككووبه هككككو دوم تقييككككد بتعككككابير اأ

 رل وتعابيره اأ

 عوانقوكب )التعريكب( روبكة أ كرم يكوم اسكتعمووه فكه ركول م )تعريكب التعوكيم(ع مك ب  
حكككبل العربيكككة محو ككا  ولكككو سكككمع ا أحكككد بمعنككت: تكككرب الوغكككة اأجنبيكككة فككه التعوكككيم وا  
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عجمية مك  ن كق هل المقرود هو التعويم بالوغة اأ: العرب القدامت لتساعل متعجبا  
وكككت من كككاب العكككرب ؟ ذلكككب بكككلم المعنكككت القكككديم ركككد انقوكككب فكككه ارككك ب  أل ار كككا  ع

ي اسكككتعماله فكككه العربيكككة عجمكككه( أمكككم )تعريكككب ا سكككم اأ )تعريكككب التعوكككيم( تمامكككا  
 رد الوغكة اأجنبيكة إلت  عجمه م  تحوير ن قه بما يبئم الوسام العربهعبمعناه اأ

 حبل العربية محوي ا وا  

ربم لشائ  الدائر عوت األسنة واألمستحدث هو ا ير اوبما أم هذا المعنت اأ
 ككد بككه فككه مككم اأ اليككومع وهككو الككذي يعرفككه أبنككاع الجيككل الجديككدع فوسككال  أجككد منارككا  

لككذلب مككم أم أسككتبدل بككك)التعريب( بمعنككاه القككديم لومككة  حككدي ه هككذاع و  أجككد منارككا  
 أ رم ترف  الوب  وتزيل التنارر  ولنقل أن ا )ا رتبا ( 

*  *  * 

مم ركو   جنبية لما ههع بد   وم عوينا ارتبا  المر وحاال األ يروم يقترح
ويككككة العومككككاع الككككذيم   شككككبي فككككه أ ل ككككار عربيككككة تككككبدي معناهككككا  بعككككر هككككب ع مككككم ْأج 

ْجج كككم أم العوكككم ركككار يت كككوير بسكككرعة  لبكككارهم لشكككلن ا  ومكككم ح  إ برككك م لوعربيكككة وا 
فكه م توك   سكيم مرك وحا  عريمةع والمرك وحاال تتلكا ر؛ فلكلي يكوم يولكد نحكو  م

أم ارتبكككككا   العوكككككوم والركككككناي  فكككككه م توككككك  أر كككككار العكككككالم  ومكككككم حجج كككككم أيضكككككا  
عجميككة يسككاعد الككدار  العربككه عوككت ف م ككا حككيم يقربهككا فككه لغككة المركك وحاال اأ

تعويم كا مكم جديكد  و ال كة هكه أم العكرب ركد أل كروا إلكت  مم ا ض رار أجنبيةع بد   
د العباسكهع ا فكه عركر ا زدهكار الحضكاري عوكت الع كع و  سكيممم ا رتبا  رديما  

 ماراال ذلاع العرب وحسم تدبيرهم وْعدب بعض م هذا مم أ

أم معرمكه    مكم المرك وحاال عنكد ال رنجكة وجوابنا عوكت ل كر  المولكود يوميكا  
ع أو   نعكر  عن كا شلم له بنا مم العووم التقنية الحدي ة التكه   نعكر  عن كا شكيئا  

ه وبكمر وحات ا بعكد رد  مكم الكزممع ْلعْ إلت  والته سو  نتعوم ا ونحتاب  القويلع إ
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مكمع م كل ات كار م وم جير متي ق عوي ا عند م توك  اأ ويل  لما أم مر وحاال الي
جريقيكككة أو نوا ي تكككاروم أل ار كككا مكككم الوغكككة اإعوكككت المرككك وحاال القديمكككة التكككه لكككا

بلل ككككار لغككككت م  –اال الحدي ككككة و  سككككيما أسككككماع الم ترعكككك –البتينيككككةع للككككيب ت ككككتو  
نلويزيككة أي: رككوال مككم باإ Voice a farبمعنككت  telephonاليوميككة مككم ربيككل 

 أي: لتابة مم بعيد  script afarبدل  telegraghبعيدع و 

وكوم تسككميت اع  عدواال يوميككا  آلمع لل كر  الم ترعككاال وابتلكار اأبكل رككاروا ا يتعجي
الم نككد ع أو  يككب المشككتغل ب ككاع وأحيانككا  يرككو  اسككم ا ال ب لككلي بوغككة رومككه: أحيانككا  

وتكال  فكه وضك  مرك و -مك ب   –حتت العامل  فه معجم الكن    حاال عربيكة الكذي ْعم 
عوكت : رأ ( عوت أج ز  القسكم اأheadنلويزية ي وقوم )لول ير مم مر وحاته اإ

كككد(؟ أنكككا   كككرال ترجمكككة  مكككم البئكككر  ف كككل نسكككمييه عوكككت مكككذهب مبيكككدي ا رتبكككا : )ه 
 نه وجدت ا أوفت بالمرام ومة )ال امة( أدل ارتباسهع فا ترال له لالمر ول ب

حككدم اأدواال يسككمي ا المعجككم اأ مريلككه )عنككز (  ويبككدو أم هككذه لككم تلككم مككم وا 
وضككك  عكككالم أو مجمككك  لغكككويع فوعوي كككا مكككم وضككك  أحكككد العمكككالع ْوْجكككْد رأ  اأدا  أو 

نقتكب  اسكم ا )لكوال: ذيو ا أو شكلو ا العكام يشكبه العنكز  فكه تركويره  ف كل يجكب أم 
goat عوكككككت من كككككاب العكككككرب )ركككككوال( بكككككال تلع أو )جكككككوال( بكككككالن ق  –(  كككككم نن ق كككككا

 المرري؟ )نسيال ا سم العربه الذي وضعته ل ا( 

ذا لانككال الوغككاال اإو  فككه اأسككماع المرككوجة مككم اإجريقيككة  فرنجيككة تتي ككق جالبككا  ا 
لمانيكة التكه ذهع لاأإليهع فإم بعض ا يتغكاير حتكت فكه هكلمحنا أو البتينيةع لالذي أ

وروبيكككككاال فككككه ل يكككككر مككككم هككككذه المرككككك وحاال المشككككترلة  فلمكككككا   أ وات ككككا اأت ككككال
حكال أم نقتكب  واحكد  من كا المرك وحاال التكه يركوج ا لكلغ بوغكة رومكه فكب يملكم ب

  رياال مم لغة إ  لن ال  اأ
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ويكوه لوعربيكة  ركد أ كذال تعكانه ف ذا اإشلال الذي يبتغكه أنركار ا رتبكا  أم ي ح 
إلككت  رر؛ حتككت ال رنجككة لككم يبككق ل ككم محيككد عككم الترجمككةع لككلمنككه جميكك  لغككاال اأ

لغككككت م المركككك وحاال المسككككتحد ة فككككه اإنلويزيككككة إلككككت  لغتككككه: ال رنسككككيوم يترجمككككوم
اسككت حد ث من ككا فككه ال رنسككية لغككت م مككا إلككت  نلويككز يترجمككومواألمانيككة والروسككيةع واإ

بيككة تسككلوه جيككر هككذا السككبيلع مكك و مع أي لكك   و  سككبيل لوعر إي اليككةع واألمانيككة واإ
را  ْنوبهتنا بشهع منه  ن كا  وا   –الترجمةع بل التعريب  لينكا ع وسكيعود إم بيم اللومتيم ْلْ رت

 -نموذب منه بعد

ر وحاال نكذلر أم الوغكة الواحكد  ا تب  الوغاال فه أل ار المإلت  ضافةوباإ
ا ع   تتشككاور فيمككن  ع مكك ب  فرنجيككة رككد ت توكك  م ردات ككا فككه دا و ككا؛ فشككرلاال الككاإ

مككككر وضكككك  مركككك ول جديككككدع بككككل تضكككك  لككككلي واحككككد  من ككككا بين ككككا حككككيم يسككككتدعه اأ
المر ول الذي يعمي ل ا لآللة الواحكد ع أو الحالكة الواحكد ع حكيم تركادف ا فكه أ نكاع 

 الح ر أو التر ية أو جير ذلب 

 للكل   ع وأحيانكا  لغكة ا رتبكا ع فليكة لغكة نتبك ع وللكل   ذا نحم أردنكا اتبكاق راعكد فإ
 شرلة معجم ا؟

أمككا اإشككاد  بككذلاع العككرب الغككابريم أن ككم ارتبسككوا األ ككار والمركك وحاالع فمككم 
والتشككجي  عوككت ا رتبككا  الككذي رككد يككدلي عوككت أي شككهع سككوم الككذلاع   عجككرابككاب اإ

فا رتبككا  سككجيية جميكك  الوغككاالع و  سككييما القارككر  البدائيككة من ككا؛ فلويمككا زادال الوغككة 
  كرم التكه تحتكبي ب كا بيكر ْل  كر ارتباسك ا مكم الوغكاال اأا  وْروبال مقدر   عوكت التعإمبر

 )ورد يلوم لبرتبا  أسباب أ رم جير ال ارة الوغويةع   محلي ل ا هنا( 

ع للككم سككبب ذلككب عوككت ورككد تلككا رال المقتبسككاال فككه ع ككد الترجمككة العباسككه حقككا  
وركد لكام بعضك م  –لعربيكة جوب ضع  لغة المتكرجميمع وضكةلة بضكاعت م مكم ااأ

مكككم جيكككر العكككرب ال ركككحاعع فشكككاعال بسكككبب م مرككك وحاال أجنبيكككة لكككم يعرفكككوا ليككك  
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جروميكككككةع وا رتما يقكككككاع ع م كككككل: ال وسككككك ةع والجغرافيكككككاع واأالعربيكككككةإلكككككت  يترجمون كككككا
جريقيكة ول ير جيرها؛ فحي مكا ج كل المتكرجم معنكت اللومكة اأعجميكة )إوال بوجرافياع 

عجميككة فككه المقابوككة ل ككاع ْأرتْحككْم اللومككة اأ اللومككة العربيككةإلككت   تتْككد  أو جيرهككا( أو لككم يْ 
 ترجمته العربية 

ال فيما بعدع ووضعوا الل يكر مكم األ كار العربيكة للم العرب نقيحوا توب الترجما
عجميةع م ل: الحلمة بدل ال وس ةع وتقويم البوكدام بكدل الجغرافيكةع والحسكاب بدل اأ
 تما يقا   ر بدل ا 

عجميكككة بكككدل العربيكككةع م كككل ال وسكككك ةع أبعكككر المرككك وحاال ا مكككا  ْْبكككالْ  مكككر  وأ
هكككككه ريسكككككال إذا  وا سككككك ر بع والجغرافيكككككاع والليميكككككاعع وجيرهكككككا  للكككككم هكككككذه رويوكككككة

بالمرككك وحاال العربيكككة التكككه   تحركككت فكككه ال وسككك ة والمن كككق والرياضكككياال وال وكككب 
 وجيرها 

يكككة لمكككا هكككه مكككم مكككاع العكككرب ع دئكككذ لكككل المرككك وحاال اأعجمولكككو أ كككذ العو
    لضاق عوينا مم لغتنا هذه العربية  ير ل ير  جريقية والبتينية وال نديةاإ

ولككككئم لنككككال أعاضككككد )التعريككككب( وأعككككارر )ا رتبككككا ( فوسككككال أج ككككل رككككعوبة 
التعريبع وما زالال أل ار أعجمية تبحث لن س ا عم ري  عربية تببسك اع أن كا لكم 

يوم ما يقابو ا مم العربيةع وبعض ا لم تجد تجد لدم المجام  و  الجامعاال حتت ال
   بعد زمم  ويل إل ا ما يقابو ا 

وتكككال  فكككه ملتكككب تنسكككيق التعريكككب فكككه الكككو م العربكككه )التكككاب  لجامعكككة الكككدول  ْعم 
ع ومارسال  تعريب المر وحاال فه بعر ا نه عشر عاما   - فه الربا  –العربية( 

فوجكدال أم العقبكة اللبكرم فكه المعاجمع ولتبال دراسكاال عكم بعضك ا )دوم توريك (ع 
جنبكهع تبدي المعنت المراد بالمر ول اأ  ريقه هه أنه أح  بوجود لومة عربية

! للنه   أتذلرها  أما اللوماال المعجمية الته أعوم أنكه   أعرف كا فمكا أوفرهكا عكددا  
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معجككم إلككت    اشككتدي شككعوري بحاجتنككا الماسيككةإومككا مككريال بككه مناسككبة مككم هككذا القبيككل 
جانككب هاتككه المعككاجم الل يككر  لألل كار  فعنككدما لتبككال  )فككه مجويككة الوسككام إلككت  نهلومعكا

ع ْعْرْضككالت لككه أنككواق مككم الغيككوم العربككه( دراسككة عككم معجككم )ال يككرام المككدنه(ع مكك ب  
س ا  فيهع أعوم أم أسماعها موجود  فكه العربيكةع والريا  والتحويق فه ال يرام واإ

د دراسكة وجيكز ع للنه   أعوم لي  أجدها  لذلب لتب ال  عم المعجم العسلري الموح 
تمنييككال فككه أ نككاع تحبيرهكككا لككو لككام تحكككال يككدي معجككم لومعكككانه يتنككاول لككل م كككرداال 
ال جوم والدفاق وتقسيم الجحافل واللرادي ع ولل ما يتعوق برتكب القكاد  وجيكرهم مكم 

لتكاري ع ذلب  وم ل هذا يقكال عكم معجكم الكن  ع والجغرافيكاع واإلت  جنود وعرفاع وما
    فولل  وال وس ةع ولل معجم يضعه المعريبوم فه عوم الن  ع والتربيةع وا رتراد

سككتودق مككم هككذه المعككاجم وجيرهككا مككم معككاجم ا  ترككان ذ يرت ككا الملنككوز  فككه م
 ؟  للم لي  نع ر عوي االوغة العربية الشديد الغنت

ويل الشكلم نه معجم جإ  )م ربن( ابم سيدهإلت  مم فضوب   تقل له ارج 
للنككه رككديمع لككم تلككم أشككتاال الوغككة العربيككة رككد  - ع ومبل ككه الضككرير عبقككري حقككا  حقككا  

م عال عند تللي هع فه ا نكدل ع و كم المبلك ؛ لقرم ال الث ال جريع و ارة فه اأج 
م رداال ل يكككر    وجكككود ل كككا فيكككه   كككم إفقكككد ر كككرال بعكككدهع و  سكككيما فكككه المشكككرقع م ككك

لي ا عم لل ل رةع ت يد الدار  الوغوي للن ا يحتاب إ رئ يتوه فيه فه ت اريل  القا
كككه أم يسكككتعرر اأترهكككق القكككارئ ال ل كككار الكككدائر  حكككول المعنككككت مسكككتعجلع الكككذي همي

ذلكب أم إلت  الم ووب دوم د ول فه تشعيباال اشتقارات ا وم تو  معاني ا  يضا 
عككككم أم تبويبككككه جيككككر عرككككريع  )الم ركككن(   يسككككتوعب لككككل المواضككككي ع فضكككب  

 سته جير دريقة و  واضحة وف ر 
الضكوع فكه ملكامع ولكل معجكم لومعكانه يجمك  لكل مكا يتعوكق بيونكا ولو تيسر لج

حبم فه ملام   رع ولل ما يتعوق بالج اد والنضال فه ملام  الثع ما يتعوق باأ
ملننكا فكه معركم الحكا ال     أ ولل مكا يتعوكق بالكدر  والحركاد فكه رابك  و كام 
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ع ممكككا عجمكككهع بالدركككة أحيانكككا  الم ووبكككة مقابكككل المرككك ول اأ عربيكككةأم نجكككد اللومكككة ال
 سبق لوعرب أم استعمووه وأودعوه معاجم م؛ للننا   ندري لي  نع ر عويه 

ت كه عكم اإ نلويزيكة وال رنسكية باسكم أزجه بعكر اأم وكة مكم معجكم ركغير ترْجمت
فككه  واج تنككه فيككه مركك وحاال أعجميككة   تسككتعمل اليككوم (1) معجككم رككيانة ال بيعككة 

بال رنسكككككيةfalconry (fauconnerie  )فركككككحانا مقاببت كككككا العربيكككككة  نكككككذلر من كككككا 
لاسكككككر  لوركككككيد   فليكككككة اللومتكككككيم  ويشكككككرح ا المعجكككككم بقولكككككه إن كككككا  اسكككككت دام  يكككككور

أردنكككا ا رتبكككا  بكككدل التعريكككب أو الترجمكككة؟ هكككذاع وللكككل لغكككة إذا  وروبيتكككيم ن تكككاراأ
م كل أم نكب ر لومتنكا المعنت  أفوكي  اأ أوروبية أ رم لومت ا الته تبدي أهو ا هذا

 بال عل ل ذا المعنت وهه )الْتْرقير(؟ العربية الته استعمو ا العرب رديما  

فككه المعجككم بلنككه  نككوق relicte)وهككو بال رنسككية:  relict ككم هنككاب مركك ول  ( ي ْعر 
إلكت  أو سبلة مم نباتاال أو حيواناال مت و ة مكم فركيوة سكال ة ألبكر   فمكا الكداعه

 اأمكة الباريكة  جنبه وعندنا فه العربيكة )ال ال كة( وهكه معجميكا  اأ ذ بالمر ول اأ
 بعد اأمة السال ة ؟

مكا     ل يكرا   ( tempête de pousserie)بال رنسكية dust stormلكذلب 
يسكككتعمل المعاركككروم مكككم لتيابنكككا العكككرب مقابو كككا )عارككك ة ترابيكككة( بينمكككا لكككدينا فكككه 

 هذا المعنت هه )السافية( أي  الريل الته تحمل التراب  العربية لومة واحد  تبدي 

   بليككة رككيغة  (mortalité massive)بال رنسككية  mass mortality ككم 
بلومته )الموال الجماعه(  ويقول المعجم  أجنبية نقتبس ا؟ بعض م يترجمون ا ل ريا  

( لومكككككوال Zamorسككككية مركككك ول  ككككان  زامككككور و المككككذلور بككككيم روسككككيم )فككككه الر 

                                                 

 - 11وغتيه اأوروبيتيم م  ترجمته العربية فه مجوة )الوسام العربه(  العدد )نشر المعجم ب( 1)
  1791( لسنة 102ن -1ب
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ت هككذا أنككه لككي  ولسككجيم أو التسككمم(  ومعنككب بسككبب عككوز اأسككماه فككه اأالجمككاع
إلكت  نلويزيكة وال رنسكية لومكة واحكد  تكبدي هكذا المعنكت ل كم  فمكا الكداعهلدي م فه اإ

أو ترجمتكككه بلومتكككيم وعنكككدنا فكككه العربيكككة  –الروسكككه أو جيكككره  –ارتبكككا  المرككك ول 
 بل أو الماشية ؟إأي:  الموال يق  فه ا –زنة الْ ْوا   –)الْسْوا ( 

ل ككار المعبيككر  عمككا نككروم فنجككد حاجتنككا مككم اأ  أم نبحككث فككه لغتنككا إمككا عوينككا 
نكككككت حتكككككت فكككككه حيكككككام أجارب كككككا  وسكككككنجد أن كككككا فكككككه ل يكككككر مكككككم اأبالدركككككة أو بمكككككا يق

 Zone)بال رنسككية  eulitteral جنبيككة  مككم ذلككب مكك ب  المركك وحاالع وأدق مككم اأ
eulittrale ككْرق دورييككا  لوروع ككا بككيم حككدود ْتْغييككر ( يعريف ككا المعجككم بلن ككا  المن قككة ْتغت

مكا  بينمكا هكذه مستوم الماع ع أي تق  بيم مسكتوم ركعود المكدي أو ال يضكام وهبو  
عنككككدهم  نمككككا هككككه تعنككككه لغويككككا  ا  جنبيككككة   تككككبدي لككككل هككككذا فككككه لغككككت مع و اللومككككة اأ

نحككوع وككت هككذا الع )السككاحوه( فحسككب  ومككا لككل أرر سككاحوية يرككيب ا الغككرق دوريككا  
ن م لم يجدوا فه لغكات م لومكة واحكد  تكبدي هكذا المعنكت ال ويكل  للن م استعمووها أ

ف نكككا لكككم )أتكككرجم( ل كككر المرككك ول المغكككاير لمعنكككاه الوغكككوي بلومكككة )السكككاحوه( أو مكككا 
بت كككه(ع أي وضكككعال مقابوكككه اللومكككة العربيكككة التكككه تكككبدي بالدركككة هكككذا  يما و كككاع بكككل )ْعرب

رر يغمرهكا المكاع وينضكب ومم معاني ا:  اأ – ة الْب يةزن –المعنتع وهه )الْرربة( 
المعنكتع ذا ب ك عن ا  عوت تعبيكر المعجكم؛ وهكه مسكتعموة فكه الدارجكة العراريكة أيضكا  

 وربما فه دارجاال أ رياال لذلب 

لي كا  ف كا للنكه   أتكذلرها عنكد الحاجكة إعوت أم  مكة م كرداال عربيكة ل يكر  أعر 
هكككه الم كككرداال التكككه    الم كككرداال التكككه أعرف كككا  أتكككذلر مكككموأل كككر ممكككا أتكككذلر أو  

د لكككلي  أعرف ككا  ف نكككا تتجوكككت مكككم جديككد فائكككد  معجكككم لومعكككانهع عرككريع ْيكككت مي فيكككه ْجكككرت
معاجمنا العربية ولتب الوغة المعتمكد ع وفرزهكا بحسكب معاني كاع ليقكديم ا لنكا مركن ة 

نا مقابوكه أجنبكه   يحضكر مبوبة م  رسة؛ وما عوينكا عندئكذع حكيم يجاب نكا مرك ول 
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لككم نجككد المعنككت إذا    أم ن ككتل معجمنككا ذلككب عوككت البككاب الم وككوب  حتككتإالعربككهع 
م م رداال المعانه المتروة به أو القريبة منهع تساعدنا عوت إع فالمروم بذاته جاهزا  

رياجة المر ول العربه بالرور  الته تبئمنا وت كه بحاجتنكا  وفكه هكذا مسكاع ةع 
التعريكبع تق كز بحرلكة التعريكب ووضك  المرك وحاال ر كز  أية مسكاع ةع لومشكتغويم ب

لكككت أعوكككتع فككه هكككذه ال تكككر  التككه يجتكككاز في كككا و ننككا العربكككه أزمكككة أمككام وا  إلكككت  لبيككر 
  وعندئككككذ يتيسككككر العمككككل حتككككت لغيككككر الوغككككوييم مككككم تعريككككبع ون ضككككة تعريككككبع معككككا  
 المشتغويم فه هذا المضمار 

جكودع للنكه جيكر م بكوقع لكام ركد مو  –ل المشالل التعريبيكة ْحبي  –هذا المعجم 
فه هذا الجيلع وهو المرحكوم سكالم  ويكل رزقع  ألي ه الوغوي الذي يلاد يلوم مج و   

ه الكدنيا ولكم  كم فكارق هكذ عع بعد أم عمل فيه أل ر مم عشريم عاما  1711منذ عام 
تككه تككبدي وري ت ككا فككه  دمككة هككذه الوغككة التككه ْأْحبب ككا وهككام انجاز تلتحككل عينككاه بربيككة إ

ب اع بدليل أنه بذل لكل هكذا الج كد الشكاقي فكه سكبيو اع وبكدليل تسكمية معجمكه )آللك  
 العرب( 

و  سيما مم جيكر  –ذلر أم مم يعمل فه تعريب المر وحاال ألم ال بسي  
نلويزيككة لومككاال تعنككه جاب تككه باإإذا   رككد يتحييككر –الوغككوييم المتبحككريم فككه العربيككة 

 ار بحه  انع م ل: اللتابةع ورد ورد لل من ا فه معنت
    putting down, graph, scription, writing, booking, recording,   

جانككككب )اللتابككككة(: التسكككك يرع والتحبيككككرع والتككككدبي ع إلككككت  ذا لككككم يلككككم ممككككم يعككككر إفكككك
  أم ي تل )آللت العرب( فكه     فما عويه إ والتحريرع والتسجيلع والتدويمع والتقييد
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البكاب الم كتن ليجككد أمامكه أل ككر مكم  ب كيم لومككة تعنكه اللتابككة بم توك  أنواع ككاع 
  (1)وبضمن ا اللوماال اآلن ة

*  *  * 

رت ا عوككت للنككه   أنارككر التعريككب بسككبب مككا تقككدم فقكك  مككم  ككراع العربيككة ورككد
 وحاال العوميككككة إبيككككام ن ككككا لانككككال اإمككككام والقككككدو  فككككه المرككككا لت ككككاع بن سكككك اع و  أ

ع روميكككا   ازدهارهكككا حضكككار   و قافكككة ع و  اعتكككزازا   ع وللكككم بكككداف  عومكككه  كككالنع عكككالمهي
  أيضا  

 ككا مكك  بعككد  ككول تلمككل فككه هككذه العربيككة ومقارنككة ل –ذلككب بككلنه رككرال أعتقككد 
السكككاميياال والحامييكككاالع لمكككا إلكككت  ضكككافةأن كككا هكككه أم الوغكككاال اآلريكككاالع باإ –جيرهكككا 

د دراسكاال وافيكة لم يتيسير له بعكد إعكدا ن ا أم لغاال أ رياال أيضا  أبل ؛ أعونال  مرارا  
)ن كككر( يعكككود رسيككك ا )  جكككذرها  riverأم لومكككة  نلويزيكككة مككك ب  عن كككا  وجكككدال فكككه اإ

 twoم ووو( محالا  لروال هبوب الريلع وأ ردم )هورول العربه اأإلت  الروته(
)من كق(  logicم أركمع و ركوال انلسكار الغ رولكه ) كو( محاليكا  إلكت  )ا نيم( تعود

نكككوق مكككم المعزوفكككاال(  sonataم )ل العربكككه )لككك  لككك  لككك (ع وأ كككركككول ال إلكككت  ترجككك 
    و  يقترككككر هككككذا عوككككت  (1)رككككول ال ككككروب العربككككه )رككككو رككككو رككككو(إلككككت  ترجكككك 
ع ف و ين بق عوت اآلرياال بوجه عكام وبعكر لغكاال أ ريكاال لالكذي نلويزية  بعا  اإ

 مري التنويه به 

وروبيككككيم   بككككدي ل ككككم مككككم در  العربيككككة بلرككككول ا وييم اأمعنككككت هككككذا أم الوغكككك
أي  –ن ككككا لككككذي انب قككككال منككككه م ككككرداال لغككككات م؛ أوفروع ككككا ليتعرفككككوا عوككككت المنشككككل ا
                                                 

( مم حسم الحر أم وزار  ال قافة واإعبم العرارية رد أ ذال عوت عاتق اع برعاية السيد رئي  1)
 الجم وريةع نشر هذا المعجم 

ونا ذلب وأم اله فه لتابنا  م رداال لغوية1)    ( فري
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ية بالل ير مكم الجكذور الوغويكة ما زالال نقية تحت ر وحدها بيم الوغاال الرار -العربية
 ريياال ولت الته ضاعال مم جمي  بنات ا الساميياال والحاميياال واآلاأ

 ارتبسككناها بككد   إذا  –والمركك وحاال اأجنبيككة الككوفير  التككه أ ككذال تن مككر عوينككا 
أفسدال نقاع هذه العربيكةع وعليكرال رك و معاجم كاع ْ وت كا  بكيم د يكل  –مم تعريب ا 

 وأ يل 

وأسككك و ا لتوسكككي  الوغكككةع للكككمت لتضكككيي  أركككالت ا  ا رتبكككا  أسكككرق  ريقكككة فعكككب  
ررع أن ككككا دأبككككال عوككككت ا ت ككككا  لككككل ت لغككككاال اأ؛ فاإنلويزيككككة اليككككوم أجنككككأيضككككا  

مركككك ول أو ل ككككر أجنبككككه يعككككرر ل ككككاع دوم أم تحككككاول اشككككتقاق رككككيغة ل ككككا مككككم 
نسكككككام والباحكككككث وأوفاهكككككا بحاجكككككة اإ م ردات كككككاع حتكككككت جكككككدال أوفكككككر الوغكككككاال  كككككرو ع

بح نككا في ككا عككم الم ككرداال إذا   مككم أفقككر الوغككاال أيضككا   -لوغككة –المعارككر  للن ككا 
ن كا لو كا  وكي  مكم الوغكة نلويزيكة فكه الحقيقكةع أ  ولكي   مكة لغكة إاإنلويزية اأ يوكة

المحويكة )الولزيكة( والسلسككونية )الجرمانيكة( وال رنسكية وا سككلتوندية ولغكاال أوروبيككاال 
 مم لل لغاال النا   -ا ستعماري –أ رياال   م جاع ع د ا رتبا  

*  *  * 

 ا هكه التكه يرجك  ل ر كا بيم تعريب كا وارتباسك المر وحاال الته أجدنه مترددا  
 ر  عربه  أذلر مم أم ال ا ما يلته:إلت  اآلري

 تلفزيون:

 كلع التكه تواج نكا اآلمع لشكيوع ا فكه وهه أهكم اللومكاال اأعجميكةع العربيكة اأ
وترجمة   سم هذا  لل أر ار الو م العربه  ولنال ارترحال ل رة )الم شتوا ( تعريبا  

)مككككككم بعيككككككد(  أمككككككا  tele)ربيككككككة( و vision( المرلككككككب مككككككم televisionالج ككككككاز )
ليكككه؛ و)الْشكككويا ( مكككم النكككا : إالشكككهعع أي الت وككك  إلكككت  )المشكككوا ( فمكككم التشكككوي 
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ْنككة السككيد ( والشككي ام )زنككة السككييدام(:  ويعككة القككوم الككذي  الحديككد البرككرع والش ككي ة )ز 
ككككوا ( م ككككا بق لمعنككككت )يشككككتا ( ل ككككمع أي يسككككت و  حرلككككاال العككككدو  فمعنككككت )الم شت

حرم أدا  الربيككككة مككككم بعيككككدع وهككككه أدق مككككم بعيككككدع أو بككككاأ زيككككوم(ع أي الربيككككة)التو 
وأرككوب  ورككد استحسككم الو رككة جيككر رويوككيمع واسككتعمووها فككه ألككاتيب مع للككن م جيككر 

  ل يريم أيضا  

لسكم فكه لكل ملكامع وبعضك م يوم( هه الجارية عوكت اأجير أم ريغة )التو ز 
ج ككازع و)التو ككز ( عوككت فككم البككث منككهع رككار يشككتقي من ككاع فككل وقوا )التو ككاز( عوككت ال

  ازع ف ه )متوْ ْز ( وذاعة بالتْتوتْ زتال( المسرحية: أعددت ا لإل)و

 كككل عربكككه أإلكككت  (ع فيمكككا ي ييكككل لكككهعtelevisionويرجككك  مرككك ول التو زيكككوم )
: ت وككك  فوعو كككا مكككم ركككول العربكككه توكككت teleركككديم  أمكككا     وتوكككت فبنكككا : سكككْبْقه  فكككبمت

ككره  وأركككل المعنكككت    وأتككبه: سكككبقه أو أ بعككد رومكككه: تككل ر وبقكككه    وتكككب وْتْقدبمككه  ب
ا  عم معاني اع شكلم الل يكر تبه: تبعه  وهذا ينمي عم رابوية اللومة لوت ور وا نحر 

ل ككار العربيككة متسككربة  مككم الوغككاال نجككده مككم اأ م ل ككر  مككاإل ككار العربيككة   ككم مككم اأ
ل ككار اآلريكة التككه   يعرفككوم اأ  ككولأالبحكث فككه العربيككة عكم إلككت  تككدعونا اأعجميكة

( هككذه التككه تعنككه tele ريككاال  ل ككذا   نسككتبعد أم تلككوم )فككه الوغككاال اأ  ككب  أل ككا 
منحكككدر  مكككم فعكككل )توكككت( بمعنكككت الت ويككك  والتكككل ر عكككم القكككومع لشكككد  اتركككاله  البعكككد

رككوه المعنيككيم أرككرب ممككا بككيم المعنككت اأبمعنككت البعككد عككن م  والمسككافة بككيم هككذيم 
فه العربية  -المنارر لبتباق –اق( والمعانه المت رعة منه و  سيما )السبق( )ا تب
 ن س ا 

( أي وجكهع viso( بمعنت الربية فل و كا مكم البتينيكة  وهكه مكم )visionوأما )
 ( بككالجيم الم و ككة  وهككذه رككوت ا برككيغةهكككچ ( ين ككق )فككاfaceي اليككة  ومرادف ككا )باإ

( visitريغال ) أو نحوها visoومم   يضاحا  )وجه( العربية أوضل مم أم ت وب إ
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ع حيث اشتقوا مكم بمعنت الزيار   والروة بيم الزيار  والوجه نجدها فه العربية أيضا  
م إالوجككه )المواج كككة( بمعنكككت المبرككا ع والزيكككار  عنكككد المحككد يم  أمكككا المعجكككم فيقكككول 

ككه )بالتشكديد( )المواج كة( تعنككه الوقككاع وج ككا   )وهككذا إليككه  ذهككب فككبم:إلككت  لوجككه  ووجب
 يعنه زاره ب بيعة الحال( 

  وسكباله ( مكم العربيكة أ كب  tele  visionقيه )فعوت هذا يلكوم )التو زيكوم( بشك
شتوا  أو    بالم   هو: هل نقتب  هذه اللومة لرامة لنسب ا العربه العريقع أم نعريب ا

 جيره؟

 سوناتا:

إلككت  )جككذرها الرككوته(ل ككا معناهككا الموسككيقه العككالمه المعككرو   ويرجكك  رسيكك ا 
وب لم ال كككرأ: أي )ركككو ركككو ركككو( الكككذي منكككه ركككال العكككرب رككك حلايكككة ركككوال ال كككري

   ومكم )الركوال( تر كر  راال  ومنه اشتقوا: راعع  م را ع  م راال وركوبال
 sono  ومككم ربككل ر ككرال فككه البتينيككة برككور  sound shoutنلويزيككة فككه اإ

sonitumير  ريغال سوناتا   ومم هذه اأ sonata  

 يولوجيا:ج

)أرر(  géجككككريقيتيم: ع مرلبككككة مككككم اللومتككككيم اإgeologyنلويزيككككة هككككه باإ
؛ فيلوم مم مرك وحنا )العوم()لبم( الته ألحقوها ببعر اأسماع بمعنت  logiaو

بكككوه بكككهكككذا: )عوكككم اأ رر(  ولنكككال ش ركككيا  أ وقكككال ك)عوم  بقكككاال اأرر(ع وركككد عري
ضككانيياال( رياسككا   حيككاع  )اْأحيائييككاال( بمعنككت عوككم اأ عوككت عوككت هككذا العوككم اسككم )اأرت

رضكانياال )أرضكانه( فنقكول المسكل اأرضكانهع والع كود اأرضككانية؛ اأإلكت  والنسكبة
 والع ود الجيولوجية  بمعنت المسل الجيولوجه
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( أي اللبم ترج  بل و ا logiaجريقية لوجيا: اإ( المنحدر  مم logyم لومة )إ
 )لغة( إلت  العربه

إم ررع لمككككا تقككككدم  وتقكككول المعككككاجم التل يويككككة اإجريقيكككة اأفتعنككككه ب géوأمكككا 
نتكذلر فكه العربيكة )اللكاق(     وهنكا (gaiaجريقية هكو )ا سم اأردم لألرر فه اإ

ع بكككالن ق البكككدوي والعراركككهع والكككدارب فكككه أر كككار المعربكككة )الجزيكككر  رر أيضكككا  أي اأ
رر السكككك وة : اأا  العربيككككة( بوجككككه عككككام  و)اللككككاق( فرككككيح ا )القككككاق( وهككككو معجميبكككك

الككككدارجاال العربيككككة يعنككككه لمككككا فككككه المسككككتويةع عوككككت حككككيم أم رككككيغة )اللككككاق( فككككه 
ركدم فيمكا نعتقكد  وربمكا دوم تحديدع وهو المعنت العربكه اأ  برا  إرر اإجريقية اأ

يتعكة ق  (ع ورد وردال فه اآلية  لسكراب  ب  géجريقية )اإإلت  لانال ريغة )ريعة( أررب
أي لسكككراب بكككلرر  ل كككذا   أجكككدنه أت كككق مككك  المعكككاجم التكككه  يحسكككبه الرمكككةم مكككاع 

رر ينمككا وردال فككه هككذه اآليككة بمعنككت اأتعتبككر )القيعككة( رككيغة جمكك  فقكك  لوقككاقع ب
( يحسكبه الرمكةم  ال رد ؛ ولي  مم المعقول أم يلوم معنت اآلية:  لسكراب )بكلرار 

 ماع  

رر بعامكة نه اأساحة الدارع للن ا لانال تع : م هناب )القاعة( وهه مجمعيا  
ع فيمككككا أرم؛ أي أم رككككيغة )القاعككككة( المبن ككككة تككككراد  )القككككاق( المككككذلرع م ككككل أيضككككا  

 مرادفة الماع  لوماعع أو النجمة لونجمع والويوة لويل 

بمعنكت  –( أ و كا )راعكة( gaia( أ و كا )ريعكة( و)géل ذا يغوب عوت الرم أم )
 ا م يجريقية بريغتد  أي أم اللومة العربية د وال اإواح

فعكككاد  عربيككة رديمكككة؛ ورككد جكككاع اإسككبم وركككري   م   ككا   وأمككا ن كككق القككا  لافكككا  
مكككم  ع لمكككا   تككزال تن قكككه بعكككر الكككدارجاال مت و كككا  رر نيكككا     رافكككا  وحككدها تن كككق القكككا
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 القبائل القرشية ومم تل ر ب ا  أما سائر القبائل العربية فلانال وما زالال تن قه لافكا  
 أو همز (  ه جيما    )وبعر الدارجاال تن ق  ي ا  

( géمكككم )ليكككه:  المبل كككة أ كككب   geologyفعوكككت هكككذا وذاب تلكككوم الجيولوجيكككا: 
( لومكة أعربيككة )  عربيكة رككدمت( أ يوكة بمادت ككاع أعجميكة برككيغت ا  logiaو)لوجيكا: 

رتباس ا ب وب ا هكذا اأوروبكه وتعريب كا بركيغة بيم ا وهه لومة أ رم أجدنه مترددا  
 و ا بعر الوغوييم مرترحت ا واستعاأرضانياالع الته لنال ا

 تلفـون:
 ريككاال م ككل د   ويوككة بعككد انقككرار زميبت ككا اأجنبيككة راومككال مككهككذه اللومككة اأ

( gramaphon( الككذي رككار يككدعت )برريككة( و)جرامككافوم: telegraph)توغككرا : 
 ب  غة: حاالذي ع ر ْب بري

بككال )التو ككوم( باسككم ) ال ككات ( بقيككال بككالرجم مككم أم بعككر اأر ككار العربيككة عرب
ال منككه )ْتوت ْككْم ي ككْتوت  م(؛ عوككت حككيم قأر ككار أ ككرم محت رككة باسككمه هككذا ال رنجككهع واشككت

أم )ال ككات ( بككالرجم مككم عروبتككه   يرككا  منككه )هت ككال ل ككبم( بمعنككت تو نككال  لمككا 
بكه(ع أمكا  أم تسميته العربية هذه تعوزها الدركة الوغويكةع فمكم حقكه أم يكدعت )م توفكا  

ولككام الرككواب أم تب ككذ لككه  م المككتلوم بالج ككاز   الج ككاز ن سككه نسككا)ال ككات ( فاإ
 ا ع م  تْت ع م  تْتْ ةع هاتو !   حدم ري  اسم اآللة: م  تإ

ومبنكت   قكال ت كارد )التو كوم( مكم معنكت للم ريغة )ال ات ( هذه المغوو كة 
 مم الدهر ل رومع حتت فه العراق الذي بقه حينا  أم تبنياها اأإلت  ر رعإلت  ر ر

جنبيككة  وأحسككب أم هككذا سككيلوم مرككيره فككه بقيككة أرجككاع الككو م بالو رككة اأ متمسككلا  
 العربه 

( التكككه سكككبق لنكككا tele( مرلكككبع لمكككا هكككو معوكككومع مكككم )telephonو)التو كككوم: 
ركدم( هكو أعربكه )  العربكه اأ(: روالع الته ي يل لنا أم أ و كا اphonتل يو ا و)
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وبعضكك م يمككديه عوككت  عمغربيككة بالضككم )فككم()ال ككوه( أي ال ككمع الككذي تن قككه الدارجككة ال
   وهككه رككاهر  ن قيككة مت وي ككة مككم  عككاد  المغاربككة فككه مككد بعككر الحرلككاال: )فككوم(

عاد  أعربية لبعر القبائل الق دتمت  ورد اسكتعموال العكرب )ال كوه( بمعنكت اللكبم فكه 
م تلككوم    وت ككاْوْه القككوم: تلويمككوا  ولككي  بمسككتبعد أ رككول م: فككاه ي ككوه ْفوتهككا ع أي ن ككق

مم )ال وه( بالضم: فمع أو )ال ْكوه( بكال تل: مركدر فعكل  يسيرا   ( تحري ا  phon)فوم: 
  فاه ي وه ع أي ين ق 

 تكنولوجيا:

technology  لوجه( أما   logy :( فقد تحد نا عن كاع وأمكا )تلنكوtechno )
ككر( زنككة قتمأي ال ككم  وأ و ككا العربكه هككو )الكت  ( technéجريقككه )ت نكه: فل و كا اإ ع ال  لت

كككمت ت   بكك الأي  ع ف ككه عوككت هكككذا هع أي مككم  بعككه ن ككقت ع فككه م ككل رككول م:  ال رككاحة م 
م  تقكككام(: اإحلكككاإلي كككا  وهكككه مكككم )اإأي الموهبكككة أو مكككا  –تعنكككه المولكككة وال  كككر  

 هو  المتقم لألشياعع الحاذق فه العمل   والرجل )الْتق م( زنة الْشر  

أ كذنا ب كا فكب ينبغكه أم ن كري  إذا     وللمعربية أ ب   )التلنولوجيا( أيضا  كذم فإ
نما نقترر فكه اسكتعمال )التلنولوجيكا( عوكت الْمكوا م ا  بريغة )الت قتن يياال( و)الت قتم( و 

 جاب تنا م ل هذه الموا م إذا  الته   ت ه )التقنياال( بالتعبير الدريق عن اع فيما
 بنزيـن:

للن كا جيكر  الركة النسكب أ كل عربكهع إلكت  عجميكة ترجك  لكذلبهذه اللومة اأ
 رككوة لمعناهككا الحككاله بمعناهككا اأرككوه  ف ككه مككم فككه العروبككة و  هككه رديمككةع و 

  سكككبمه أو  ع ومنحوتكككة مكككم لومكككة عربيكككة وأ كككرم أعجميكككةع  انيكككا  مولبكككداال الع كككد اإ
 ل هو )لبام جاو ( وهو نوق مم الركم  الع كر لكام يجوبكه التجكار العكرب وذلب اأ

لوسككياراال ونحوهككا   روبككاع و  عبرككة لككه بككالبنزيم المسككتعمل ورككودا  أو إلككت  مككم )جككاو (
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( بعككد حككذ   م )لبككام( رنيككا  مككن مع فيمككا benjoinوام: جككللككم ال رنسككييم سككموه )بن
نلويككككككز بككككككن   اللتابككككككة تعريككككككب )فككككككه لغككككككت م(  وعككككككن م أ ككككككذه اإير ككككككرع أنككككككه  م ال

(benjoinنزويم: ( للن م ن قوه عوت  ريقت م )بنجويم(ع  م جعووه )بbenzoin  )
 ( benzinحتت رار )بنزيم:   م ت ور معناه أيضا  

 جغرافيا:

ذه أو تعريب كا جريقيكة هكآلم لمنارشكة ا حت كار بركورت ا اإأما هذه فب مجكال ا
ن كككا شكككاعال وفرضكككال ن سككك ا بكككالرجم مكككم أم العكككرب سكككبق أم بو كككر عربكككه مبكككيمع أ

 انياال بودإلت  عريبوها باسم )تقويم البودام(  م ا ترروها

: لتابكككككة( أي عوكككككم اللتابكككككة عكككككم graph: أرر + géجريقيكككككة )وهكككككه مكككككم اإ
 رر اأ

عنككككد لبمنككككا عككككم )الجيولوجيككككا(ع وأمككككا )لككككرا :  وناهككككا( فقككككد أ géأمككككا )ليككككه: 
graph  بمعنت اللتابة في يل لنا أن ا مم العربية أيضا )  

م  كرب  : ْ وب كه )بالتشكديد(ع وهكه مكم ركول ذلب بلم العرب رالال  كرف  شكيئا  
اللتكككاب )أي الملتكككوب(: أفسكككده  وهكككذا المعنكككت مسكككتحدث فكككه اللومكككةع سكككبقه معنكككت 

المباعكد  إلكت  بالقيكا  التقريب فه اللتابة بيم اللوماال والس ورع الذي عدوه إفسادا  
بين ككا ْتْ ويبككا  لووضككو  والرفاهككة  وهككذا المعنككت المضككاق مككم اللومككة نجككده فككه رككول م: 

ْمْد لتابا  رْ  ْم  اللتاب  ومم  عورارب بيم س وره يقا  : لتبه دررت وبن   المعنت رالوا: ْررت
ْفْن فكه المشكه: ركارب   كاهع وفكه اللكبم: رار  بكه  وأركل هذه ال ركيوة ركول م: ْحكرت

فسكككادع فكككه ل كككر ) كككرب ( المشكككتق مكككم )ْ كككربب(  وعنكككد المعنكككت فكككه لكككل هكككذا هكككو اإ
والس ورع باعتبكار ذلكب ال اللتابة رار يعنه التقريب بيم اللوماإلت  انتقال المعنت
 جريقيككة بمعنككت اللتابككة تحري ككا  اإ graphفسككاد  ولككي  ببعيككد أم تلككوم نوعككا مككم اإ
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  ع  كم اللتابكة م وقكا  ع بمعنكت اللتابكة المتقاربكة أو   (للومة ) رف ( أو ) كربب ت وريا  
ومعنككت فككه دا ككل العربيككة  ورككد رأينككا أم التحريكك  لككام ألبككر فككه لوتككا اللومتككيم ل رككا  

 أم ا

المكدوناال العربيكةع لكم  لسكنةع الراسك  فكه  )الجغرافيا( هذا الذائ  عوت اأفار ب
رنكا  كرد أم الكه مكم ملكام تعريبكهع أي اسكتبدال ل ركة عربيكة بكهع حتكت لكو رري يعد فكه اإ

 العربية إلت  جنبية الته يرج  نسب ا البعيدالمر وحاال اأ

 فونوغراف:

(ع ولوتاهمكا تتلل كام مكم gramophon( و)phonographورد وردال بريغته )
بمعنكككت تسكككجيل  –( )لتابكككة( الوتكككيم ْتْقكككدبم تل يو مكككا graph)ركككوال( و) phonمكككادته 

حككد ق بدلكه )الحكاله(ع ولكم نعكد نقكرأ أالركوال  أمكا هكذا المرك ول فقكد انقكرر مكذ شكا
( الككككذي telegraphتعبيككككر )ال ونككككوجرا ( أو )الغرامككككافوم(ع لمككككا انقككككرر )التوغككككرا : 

بكا  إملكام ويه )البررية(  ولم يعد باإال محْحوي  ( حيكابه حتكت لكو أردنكا؛ أي أنكه أركبل )معرب
بكككة بكككالمعنت  – بكككالمعنت الحكككديث لوتعريكككبع وشكككلنه علككك  شكككلم )الجغرافيكككا( مككك ب   المعري

 القديم 

أهموكككال المركك ول بركككيغتيهع ورككارال تكككدعو الحكككاله  نلويزيكككة أيضككا  عوككت أم اإ
 ذي شاق فه الدارجاال العربية ولغاال أ رم ( الpick-upالحديث باسم )بيب أب: 

 مــتر:

راضكه بالحبكلع ومكم ووم أن كم لكانوا يقيسكوم مسكاحاال اأْمْترتال الحبل: مددته  ومع
أو  أو حجمكا   أو  قكب   ( أي يقي   كو   measure( وفعل )meterهنا نشل )المتر: 

 نلويزية عم  ريق البتينية ية واإفه ال رنس –أي شهع 
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ملكام ا سكتبدال ب كاع ال عربيةع بل عالميةع ولم يعكد باإأربح ضا  و)المتر( أي
 لو أردنا 

*  *  * 

مككم أنرككار التعريككبع  عككاد  القككول إنككهإإلككت  –بعككد الككذي ْتقْككدبم  –  حاجككة بككه 
مكور ه  عجمية المحر  للم تسكابله هكو لمكا روكال: مكا هكوضد ارتبا  األ ار اأ
التل يل عم محتكد  ل كا فكه العربيكة عريكق؟ جنبية الته يلش  لنا مم هذه اأسماع اأ

 هل نرفض ا؟

ل كككاع وتلرمكككة لنسكككب ا  عكككزازا  إأم نقبو كككاع   أركككول مباهكككا  ب كككا بكككيم اأمكككمع للكككم 
 عومييا  عوت أمومة العربية لل ير مم الوغاال؟ العربهع وتدليب  

 فيه  مر الذي   أزال أرانه مترددا  ف ذا اأ
 عبدالحق فاضل

 

 

 


