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كلمة الأ�ستاذ الدكتور رئي�س املجمع يف اليوم العاملي للغة العربية

ب�سم الله الرحمن الرحيم

واحلمد لله رّب العاملني
وال�سالة وال�سالم على نبّيه الأمني

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
الزمالء العلماء الأجالء اأع�ساء جمل�س املجمع،

ال�سيوف الكرام، اأهايل الفائزين باجلوائز، والأعزاء الذين فازوا.
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

العربّية  خدمة  يف  املجمع  جهود  تخ�ّس  ثالث  مبنا�سبات  فيه  نحتفل  �سهٌر  فهذا 
ال�رشيفة، وهي:

/19 الأحد  اإلى  الأول/2021م  6/كانون  الثنني  من  للمجمع  الثقايف  املو�سم   -
كانون الأول/2021م.

يوم اللغة العربية يوم 2021/12/18م.  -
موؤمتر املجمع ال�سنوي يف املدة 27-28/ كانون الأول/2021م.  -

اإخواننا  من  الراحلني  نحو  اجلارح  والتذّكر  ال�سوق  يفي�س  املوا�سم  هذه  ويف 
علماء املجمع لهم الرحمة والدعاء بالر�سوان.

اأو مّروا من هنا، فقد كانت جهودهم املتميزة يف املجمع  اأقول: كانوا هنا،  ل 
بع�س ما اأعطى كلٌّ منهم لالأمة وللوطن يف جمالتهم الأكادميية والثقافية وال�سيا�سية 
والإن�سانية، كانت درو�سًا لنا، وجتربة نتعّلم منها، ونتمنى اأن نظل عند ظنهم بنا 
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كّلها؛  الدنيا  لغتها ور�سالتها و�سوتها يف  ت�ستعيد  اأّمة  اأجل  من  معًا،  كّنا جميعًا  يوم 
اإلى ذراه العبا�سّية  –كما يعود العلم-  الثقافة  يوم تتداعى العامّية ودعاتها، وتعود 
والأندل�سية، واإلى زمان احللم الذي يذّكرنا �سباح م�ساء بالأمة الواحدة، يوم مل 
يكن لها "عزٌّ اإل بال�سوؤدد، ول معقل اإّل ال�سيف، ول ح�سون اإّل اخليل، ول فخر 

اإّل بالبالغة" كما نقل عن الكبري اأبي حّيان التوحيدي.

اأّيها الأعزاء:

ها اأنا اأعاود "الوقوف" ول اأرى "طلاًل"، واأبحث عن الدفء ول اأجد "الغ�سا" 
واأ�سافر يف املعلقات، فاأجد ظاًل من الهجري العامي، وطغيان الأ�سماء والرطانات 

الأجنبية، فاأ�ستعيد اأبا الطّيب:
��َبا ُلوًفا َل��ْو َرَحْلُت اإَِلى ال�سِّ َلَفاَرْق��ُت �َس��ْيِبي ُموَجَع الَقْل��ِب َباِكَياُخِلْق��ُت اأَ

تعرفون جهود املجمع، واإجنازات "اللجنة الوطنية للنهو�س باللغة العربّية"، 
وقد مّرت عقود من العمل امل�سني يف الرتجمة، والتعريب، وامل�سطلح، والرتاث، 
التكنولوجيا  يف  ودخلنا  والإذاعة،  العربية،  اللغة  يف  الكفاية  وامتحان  والن�رش، 
اخلط  ولتعليم  بغريها،  للناطقني  العربية  لتعليم  واأ�س�ّسنا  اللغة،  وحو�سبة  احلديثة، 
ذوي  مع  والتوا�سل  املجاّلت،  من  واملزيد  الكتب،  من  اجلديد  ون�رش  العربي، 
اأهلنا يف  الخت�سا�س يف جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا، والعمل بهّمة يف زمن اجلائحة مع 
وجتديد  املعاجم،  باب  يف  خا�سة  بيننا،  جتمع  التي  ذاتها  للغايات  العربّية  املجامع 
ال�سلة  وذات  بها،  اخلا�سة  والدرا�سات  وعلومها،  للعربّية  حا�سنة  لتكون  املكتبة 

باإ�سالح حالها.

اأّما التلوث اللغوي والنحوي والإمالئي والفنّي فقد بلغ حدودًا وا�سعة، وهبط 
ال�سيا�سي والإعالمي به اإلى حدود اخلطاأ النحوي واللغوي، والعامّية، ونظرة اإلى 



9

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

عا�سمتنا الغالية، والإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب جتعل كبد الذي يغار على 
اأمته "تت�سّدع" كما راأى البحرتي:

"على كبٍد قد اأوهنتها �سدوُعها"

ت�سري يف  اأن  وناأمل  وللحماية،  للمجمع،  قوانني جديدة  اأجنزنا  ذلك  اأجل  من 
طريقها اإلى الت�رشيع يف وقت لي�س ببعيد، لأنها ت�سبط هذه الفو�سى، وتدّق على 
اإذا  باأنف�سهم واأبنائهم  يفعلون  لعّلهم يدركون على ما  امل�ستهرتين والغافلني  روؤو�س 
اإذا مل  تراجعت العربّية عن موقعها الأول يف تراثنا وحياتنا ور�سالتنا؛ وفوق هذا 
تكن مناهج التعليم عربّية، وطنية منفتحة على الدنيا واإجنازات العامل دون تبعية اأو 

خ�سوع اأو ا�ستالب.

اإن اأزمة العربية "اأزمة اأّمة" اأ�ساعت فتاها، بل فتيتها، وقد عجبت لهذه الأمة:
ه��ا َودُّ َواأُطيُعهاَعِجب��ُت َله��ا ُتب��دي الِقل��ى َواأَ َه��وًى  َوِللَنف���ِس َتع�س��يني 

)البحرتي(

اإيه اأيتها الأّمة:
تي َ َهْم��ُت عليِك الع��نَي واحَلَدقاوكان قلب��ي اإل��ى ُروؤي��اِك با�رشِ حت��ى اَتّ
��َدِك ل كامُل�ْس��َتهي َبَلدًا ُت َق�سْ لكْن َكَم��ْن َيَت�َس��ّهى َوْجَه َمن َع�ِس��قاو���رِشْ

)اجلواهري(

ويف احلا�رش اأن يكون الق�سد اأي�سًا اإلى القد�س على مّر الزمان، واإلى مقامات 
ال�سهداء حيث هم يف بالد الأمة، ومنها الأندل�س.

ويا حلزن اأبي الطّيب:

"َجَفْتني كاأّن َل�سُت اأْنَطَق َقْوِمها"
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�ساعرها  ا�ستقبال  عن  غائبة  العربّية  لأن  بّوان  ب�سعب  احلزن  ذبحه  وقد 
العظيم....

" ..."َوَلِكنَّ الَفتى الَعَرِبيَّ فيها        َغريُب الَوجِه َوالَيِد َوالِل�ساِن 

اأّيها الأعزاء:

هذه هي لغتكم

"وقوعها خ�سٌب، وماوؤها طهوْر"

وطريقها الكربالئية طويلة،

وقد قّدم جعفر بن اأبي طالب يديه وع�سديه وفر�سه وروحه كي ل ت�سقط الراية 
التي ت�سّلمها القادة من ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، وكان عبدالله بن رواحه 
ين�سد ق�سائده "بالعربّية العالية قبل اأن يدخل يف معرتك الن�رّش اأو املوت"، ونحن 
"اأحياٌء عند رّبهم  اأنهم  اأن مقاماتهم تقع يف باب الفعل ال�سياحي ونن�سى  اليوم نظن 

يرزقون".

يا اأهل العربّية،

"تذكرت ال�سّبا وا�ستقت مّلا ..."

من عّلم ابن كلثوم اإيقاع معلقته و�سورها وعنفوانها!!

ومن ذّكر امراأ القي�س بال�سعر وهو على اأعتاب الدخول اإلى حوران...
ه بعيني��ك منظراَفَلّما َب��َدْت َح��ْوَراُن والآِل دونه���ا نظرَت فل��م ُتب�رشِ

بكى �ساحبي....

القراآن  تنّزل  حتى  وال�ّسعر،  والف�ساحة  اللغة  اجلاهليون  نهل  نبع  اأي  وِمن 
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الكرمي "بل�سان عربي مبني" وهل فوق هذا لالأمة من �رشف نبيٍل وفي�ٍس عظيم.

اأ�رشفوا يف البالغة يف زمان اأهل جحود العربية لها، واأوغلوا يف النقد واللغة 
واملعاجم يف زمان )تكّل�س( اجلاحدين الذين اأ�ساوؤوا الظن بها.

لكم الوحي والنبوة والكتاب والر�سالة ووجد الزمان الأموي، وهوى الروح 
العبا�سية، واأ�سواق الأندل�س، واأحزان فل�سطني... ثم ل جتد العربية من ين�رشها 
وبالغة  العبارة،  رونق  على  قادرة  تزال  وما  جمرها،  على  القاب�سة  القّلة  غري 

اخلطاب، ويقظة ال�سمري.

�ساأقول لكم...

"وليل العا�سقني طويل"

اأبا متام، وبعده �ساحبكم املتنبي، واأنتم  فاقراأوا �سيخكم املعّري، وقبله فتاكم 
اأنف�سهم تالميذ يف  واجدون يف زماننا هذا رفاقًا لكم تليق بهم الف�ساحة، ويقدمون 
حلقات تعليم العربية ونحوها و�رشفها وبالغتها، وبيانها وتبينكم، وكتاب نحوها، 

وكتب تف�سري كتابها، وقاماتها، وخطبها ور�سائلها.

ف�ساء جديد  اأجل  من  معًا  نعمل  اأن  واأمتنى  للفائزين،  واأبارك  اأحييكم جميعًا 
يعود فيه اإلى العربية رونقها وجمدها وح�سورها.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئي�س املجمع 
الأ�ستاذ الدكتور خالد الكركي
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ة يف الأردن: معجم األفاظ احلياة العامَّ

نظرة مراجعة وا�شت�شراف 

الأ�ستاذ الدكتور عمر الغول
ق�سم النقو�س - جامعة الريموك

مة مقدِّ

احلياة  األفاظ  "معجم  من  الأولى  الطبعة  الأردن  العربية  اللغة  جممع  اأ�سدر 
" عام 2005م، بعد اأْن اأم�سى يف اإعدادها ثمان �سنوات تقريًبا،  ة يف الأردنِّ العامَّ
ة علمية تف�سيلية و�سارمة. وا�ستغل يف و�سع املعجم عدد  اإعداًدا جرى بح�سب خطَّ
وافر من الباحثني امليدانيني، ومن اأهل الخت�سا�س، حتى �سدر على النحو الذي 
ل هذا العمل املعجمي،  �سدر عليه. واليوَم، بعد نحو �سبعة ع�رش عاًما، نعود فنتاأمَّ

ه مبا ميتاز به، ولننبِّه اإلى ما ميكن اأْن ُي�ستدرك يف طبعة جديدة منه. لننوِّ

ة و�رضورة العناية بها األفاظ احلياة العامَّ

الأردن  العربية  اللغة  جممع  لدى  عميق  اإدراك  عن  املعجم  م�رشوع  �سدر 
ي�ستخدمه  الذي  العربية  الرديف من  امل�ستوى  ذلك  فهي  ة،  العامَّ احلياة  لغة  ية  لأهمِّ
�سات القائمة على رعاية العربية  النا�س يف حياتهم اليومية، وهذا يفر�س على املوؤ�سَّ
ودرا�ستها،  وتوثيقها،  ة،  العامَّ حياتهم  يف  النا�س  ي�ستخدمها  التي  الألفاظ  ر�سد 
اإلى لغته  انت�سابها  اإلى  واإتاحتها بعد ذلك للجمهور ليطلع عليها ويفيد منها، مطمئًنا 
ا لالعتبارات التي حفزت جممع  مة املعجم ال�سافية بياًنا تف�سيليًّ العربية. وجتد يف مقدِّ
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ة وجمعها ودرا�ستها، ومن  اللغة العربية الأردن اإلى الهتمام باألفاظ احلياة العامَّ
ذلك: 

ووحدتها،  العلمية  نه�ستها  يف  العربية  الأمة  اأمان  تقت�سيه  ما  اإنَّ 
على  ُين�رش  ة،  العامَّ احلياة  لألفاظ  د  وموحَّ �سامل  معجم  و�سُع 
الدار�سني والباحثني، والأدباء والكتَّاب  ن  اأو�سع نطاق، لكي ميكَّ
ة، ووا�سعي الكتب املدر�سية، من التعبري  والروائيني وكتاب الق�سَّ
ة وو�سوح و�سهولة… ويعينهم على ا�ستعمال هذه  عن اأفكارهم بدقَّ
هة للمتعلمني والدار�سني  دة املوجَّ دة، مبدلولتها املحدَّ الألفاظ املوحَّ
د لألفاظ احلياة  اء من اأبناء قطرهم، واأْن يكون "املعجم املوحَّ والقرَّ
جميع  يف  ال�ستعمال  �سائغ  ة،  الأمَّ جماهري  بني  �سائًرا  ة"  العامَّ
املقروء  والإعالم  ال�سحافة  ويف  والرتبوية،  العلمية  �سات  املوؤ�سَّ
�رشائح  من  وغريهم  املهن  اأ�سحاب  وعند  وامل�سموع،  واملرئي 

املجتمع يف خمتلف البيئات العربية … )�سفحة 8(.

ها،  ة، وهي منوُّ األفاظ احلياة العامَّ اأ�سا�س يف  اإلى �سمات  ا  اأي�سً مة  ونبَّهت املقدِّ
رها مبا يحيط بها من اأحداث: رها الدائم، واإلى �رشعة تاأثُّ ها، وتطوُّ وتغريُّ

ة يف جميع الأقطار والبيئات العربية ... هي  اإنَّ لغة احلياة العامَّ
وهي  ذاتها،  احلياة  ا�ستمرار  ة  وم�ستمرَّ ة  وُمتغريِّ ونامية  حيَّة  لغة 
ال�سيا�سية  والظروف  بالأحداث  ر  التاأثُّ �رشيعة  نف�سه،  الوقت  يف 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية ... )�سفحة 8(.

دها الدائم وح�سب، واإمنا  ة وجتدُّ ول حتتِّم هذه ال�سمات تغريُّ األفاظ احلياة العامَّ
ة" نف�سه،  تق�سي حكًما بتجديد الوعاء الذي ُجمعت فيه، وهو "معجم األفاظ احلياة العامَّ
فال بدَّ من اإعادة النظر فيه بني احلني واحلني، لنتبنيَّ ما بات قدمًيا بائًدا من األفاظه 

ة التي ينبغي اأْن تدرج فيه.  د الألفاظ امل�ستجدِّ ووجب اإخراجه من املعجم، ولنحدِّ
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منهج املعجم

األفاظ  اختيار  يف  منهجه  بيَّنت  م�ستفي�سة،  مة  مقدِّ املعجم  القائمون على  و�سع 
ا لال�ستغال  ا معرفيًّ مة اإطاًرا تنظريًيّ ة و�رشحها. وميكن اأْن ُتعدَّ هذه املقدِّ احلياة العامَّ
املعجم يرى  ل�سمولها وعمقها)1(. والناظر يف  ة عموًما،  العامَّ األفاظ احلياة  مبعاجم 
لنف�سه، وهي و�سع معجم  التي ن�سبها  الغاية  اإلى درجة كبرية يف حتقيق  ق  ُوفِّ اأنه 
، ي�سمل عدًدا كبرًيا من املفردات امل�ستقاة من جوانب احلياة  للغة الدارجة يف الأردنِّ

كلِّها.

ة عمله قامت على جمع  ة يف املعجم، وهي اأنَّ خطَّ ول بدَّ من التنويه ب�سمة مهمَّ
بوا  ُدرُّ الذين  امليدانيني  الباحثني  بيد عدد من  النا�س،  اأفواه  ة من  العامَّ األفاظ احلياة 
احل�رشية،  الجتماعية  البيئات  من  الألفاظ  فجمعوا  الغاية،  لهذه  ا  خا�سًّ تدريًبا 
ي�ستخدمها  التي  الألفاظ  من  قدر  لأكرب  ممثاًل  املعجم  لياأتي  والبدوية،  والريفية، 

ة.  الأردنيون يف احلياة العامَّ

ثانًيا: مالحظات مو�سوعية

ها فيما ياأتي: ة، اأ�سوق اأهمَّ لع على املعجم مالحظات عدَّ ف للمطَّ تتك�سَّ

الدارجة من  الألفاظ  اليوم  العربية  ت�ستقي  املعجم.  لألفاظ  اللغوية  الأ�سول  اأ- 
م�سادر خمتلفة، فقد يكون لبع�سها اأ�سل يف العربية الف�سيحة، لكنَّ اأ�سول بع�سها 
اأو  ال�سومرية،  من  الدخيلة  "طب�سورة"  كلفظة  قدمي،  بع�سها  اأعجمية،  تكون  قد 
اإثبات  اإلى  املعجم  ي�سع  "فاتورة" الدخيلة من الإيطالية، مثاًل. ومل  حديث، كلفظة 
م�ستخدمي  من  كثرًيا  اأنَّ  اأح�سُب  ني  اأنَّ من  الرغم  على  لالألفاظ،  اللغوية  الأ�سول 
ني  املعجم �سيجدون يف معرفة اأ�سول الألفاظ التي يتكلمونها طرافة وفائدة، غري اأنَّ

ان، 2001. ة، دار وائل، عمَّ د لألفاظ احلياة العامَّ ا: العمايرة، اإ�سماعيل، نحو معجم موحَّ )1( انظر اأي�سً
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املعجم  لألفاظ  اللغوية  الأ�سول  لتعقُّب  املطلوب  اجلهد  باأنَّ  نف�سه،  الوقت  ، يف  اأقرُّ
عبء  يف  و�سيزيد  خمتلفة،  لغات  يف  ني  خمت�سِّ م�ساركة  و�سيتطلَّب  ا،  اأي�سً كبري 
اإ�سدار املعجم، فال اأرى القرتاح القائل ب�رشورة تبيني الأ�سول اللغوية لألفاظ 
ة، ُتنجزها على  املعجم عملًيّا، واأقرتح، بدًل من ذلك، تكليف جلنة فرعية بهذه املهمَّ

نحو م�ستقلٍّ عن اإجناز املعجم نف�سه. 

�سهدت  املعجم،  ة  مادَّ بجمع  البدء  على  عاًما  يقرب من ع�رشين  ما  ب- م�سى 
بدَّ من  باألفاظ جديدة كثرية. فال  رات كثرية يف جمالت احلياة كلِّها، جاءت  تطوُّ
اإ�سافة تلك الألفاظ، كي يبقى املعجم مواكًبا للزمن. واأكتفي هنا، على �سبيل املثال، 
والكهربائية،  الهجينة  وبال�سيارات  الذكي،  بالهاتف  املتعلقة  بامل�سطلحات  بالتذكري 

وبكلِّ ما يتَّ�سل بدفع املطالبات املالية اإلكرتونيًّا، وبالتعليم عن ُبعد.  

الأدوات،  من  كثري  ا�ستخدام  نف�سها  رات  التطوُّ هذه  اأبطلت  املقابل،  ويف  ج- 
ما  كلُّ  ذلك،  اأمثلة  ومن  املعجم.  من  ياتها  م�سمَّ حذف  تقديري،  يف  ي�ستدعي،  ما 
يتَّ�سل بالربقيات )ال�سفحتان 246 و247(، وبجهاَزي "التلربنرت" )�سفحة 246( 
و"التلك�س" )ال�سفحتان 246 و248(. على اأنه ينبغي التنبيه هنا اإلى �رشورة الإبقاء 
اإذ باتت لها  ت املعجم؛  على هذه الألفاظ وعلى �سواها من الألفاظ املهملة يف �سجالَّ
ة بالأردنِّ حيًنا من الزمن ثمَّ  ها كانت جزًءا من معجم احلياة العامَّ قيمة تاأريخيه؛ لأنَّ

خرجت منه.

يات، اأبطلت و�سَفها املثبت  د- ودخلت يف هذه الأثناء تعديالت على بع�س امل�سمَّ
يف املعجم، وهذا يقت�سي اإعادة و�سفها مبا يتنا�سب مع واقع احلال اليوم.

الأردنِّ  يف  به  املعمول  ال�سيارات  اأرقام  لوحات  نظام  و�سف   :)1( مثال 
)ال�سفحتان 179 و180(، فقد تغريَّ نظام اللوحات قبل �سنوات، وظلَّ الو�سف يف 
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املعجم على حاله.

ع م�ساحته 50�سم2 × 50�سم2 مدهون بلون  مثال )2(: "َطْبَعُة َتْك�ِسي املَْكَتب: مربَّ
ن عليها ... )�سفحة 173(. ومعلوم اأنَّ موا�سفات هذه "الطبعة"  ... ... ويدوَّ

ت.  قد تغريَّ

ة، يف الغالب، فاأقرتح، �سعًيا اإلى التخفيف  يات متغريِّ وملَّا كانت اأو�ساف امل�سمَّ
يات  امل�سمَّ يات يف املعجم، و�سَف  امل�سمَّ اأو�ساف  ة  الزمن على �سحَّ اأثر مرور  من 

ن التفا�سيل، كالألوان والقيا�سات، مثاًل. ا، ل يت�سمَّ و�سًفا عامًّ

اأمثلة  متباينة، ومن  باأو�ساف  ة  مرَّ اأكرث من  يات  امل�سمَّ بع�س  املعجم  يذكر  ه�- 
َجة":  ذلك لفظة "َثالَّ

اأطول،  فرتة  الطعام وغريه حلفظه  تربيد  على  يعمل  كهربائي  "َثاّلَجة: جهاز 
ويحتوي على عدة طبقات" )�سفحة 264(.

ى بعد ذلك مبا�رشة بو�سف جديد:  ر هذا امل�سمَّ ويتكرَّ

ا ميكن اأن  "َثاّلَجة: خزانة كهربائية، حُتفظ بها الأطعمة اأو اأي �سيء �سواها، ممَّ
ه اإلى ذلك، وحذف املفردات  د". ومثل هذا كثري، فال بدَّ من التنبُّ يتلف اأو يتعفَّن فيربَّ

رة، واعتماد اأوفى الو�سَفني.  املكرَّ

يات خمتلفة، وباأو�ساف  ر يف الف�سل الواحد و�سف ال�سيء نف�سه، مب�سمَّ و- تكرَّ
ة الأولى التي ُيذكر فيها و�سًفا جامًعا  ة، فينبغي و�سف ال�سيء يف املرَّ خمتلفة يف كلِّ مرَّ
يات اأخرى. ات الأخرى التي ُيذكر فيها مب�سمَّ مانًعا، والإحالة اإلى هذا الو�سف يف املرَّ

ة" )�سفحة 69(، وهما ي�سفان  ة" و"اأَمرييَّ اأمرييَّ "اأَر�س  يا  مثال )1(: يرد م�سمَّ
َيني خمتلفني، وبو�سَفني خمتلفني.  النوع نف�سه من الأرا�سي، مب�سمَّ
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واِبع"  مثال )2(: "اآلة تخلي�س الر�سائل"، "اآلُة تخلي�ِس الطوابع"، "اآلُة َخْتِم الطَّ
يات الثالثة ت�سف اجلهاز نف�سه باأو�ساف خمتلفة. )�سفحة 245(، وامل�سمَّ

، لكنَّ بع�س الف�سول  ز- اخت�سَّ كلُّ ف�سل من ف�سول املعجم مبو�سوع معنيَّ
�س  ُخ�سِّ الذي  كالف�سل  يات،  امل�سمَّ من  خمتلفني  نوَعني  على  ذلك،  مع  احتوت، 
احلديثة،  بالعمارة  متَّ�سلة  واإن�سائية  معمارية  عنا�رش  فيه  فُو�سفت  مثاًل،  للبيوت 
عر، انبثَّت يف  يات لأق�سام البيت ال�سعبي، اأو لبيت ال�سَّ ن يف الوقت نف�سه م�سمَّ وت�سمَّ

ثنايا الف�سل، واأربكته يف تقديري.

  ، للن�ساء" �س  يقع يف طرفه، خم�سَّ عر،  ال�سَّ بيت  "باهرة: جزٌء من   :)1( مثال 
عة حتيط ب�أ�سفل اجلدار  ى: "َب�ِنيل: بالط �سغري اأو األواح خ�سبية ملمَّ و�سبق هذا امل�سمَّ

�ساله باأر�سية الغرفة" )ال�سفحة 258(. من جهة اتِّ

العملية يف معرفة  للفائدة  اإليه طلًبا  �سريجعون  الف�سل  م�ستخدمي  اأكرث  كان  وملَّا 
�س  يات العربية لعنا�رش البيت، فاأرى اأْن ُيق�سم هذا الف�سل يف ق�سَمني، ُيخ�سَّ امل�سمَّ
اأحدهما لعمارة البيوت احلديثة، والآخر للعمارة التقليدية، فريجع كلُّ م�ستخدم اإلى 

الق�سم الذي يعنيه. 

ويجري الراأي نف�سه على الف�سل اخلا�سِّ بالأدوات املنزلية، فنجد يف ال�سفحة 
واحلليب  كاللنب  واملوؤن  ال�سوائل  حلفظ  وعاء  "اْرَمليَّة:  الآتي:  الو�سف   291
)موكيت(  اأر�سي  فرا�س  "اُزول:  الآتي:  الو�سف  على  نقع  وبعدها  منة"،  وال�سَّ
م�سنوع بخيوط )البويل بروبلني( غرزته عري�سة، ويتميَّز ب�أ�سك�ل هند�سية واألوان 
بالأدوات  اأحدهما  يخت�سُّ  ق�سَمني،  اإلى  الف�سل  ق�سمة  فاأقرتح  ومتنا�سقة"،  خمتلفة 

املنزلية التقليدية، والآخر بالأدوات املنزلية احلديثة.

يات، اأحياًنا، على بيان ملوقف ال���رشع منها، وهذا  ح- ا�س��تمل و�س��ف امل�س��مَّ
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يخرج، يف تقديري، عن غر�س املعجم.

مثال: "اأَربعون: حفل تاأبيني خا�سٌّ يقيمه اأهل امليِّت مبنا�سبة مرور اأربعني يوًما 
على وفاة �سخ�س ما ... ول اأ�سل له يف ال�رشيعة الإ�سالمية" )�سفحة 192(.

ط- ي�ستمل الو�سف اأحي�ًن�، على بي�ن لراأي الوا�سف يف املو�سوف. 

اة  "لذيدة"، كو�سف وجبة الطعام امل�سمَّ ها  مثال: و�سف العديد من الأطعمة باأنَّ
ها "لذيذة" )�سفحة 112(.  "ُم�َس�ط" باأنَّ

التي فاتها قطار الزواج لقبحها  ")بايرة(: وهي  اإبداء راأي اجتماعي، مثل:  اأو 
َخلًقا اأو ُخلًقا" )�سفحة 194(. 

يات الجتماعية و�سًفا ينطبق على ممار�سات امل�سلمني  ي- ُو�سفت بع�س امل�سمَّ
ا، غري خمت�سٍّ بطائفة دينية دون  الو�سف عامًّ ياأتي  اأْن  وحدهم، ويح�سن عندي 

ى ذلك.  �سواها، اإل اإذا اقت�ست طبيعة امل�سمَّ

 مثال: "َتاأِْبني: حفل يقام للميِّت، ُت�ستعر�س فيه ماآثره ومناقبه احلميدة، وُيقراأ 
فيه اآيات من القراآن ..." )�سفحة 195(. 

ك- جاء بع�س الألفاظ يف غري مكانه ال�سحيح من املعجم.

قاء من �رشبات ال�سيف ..." )�سفحة 151(،  مثال: "ُتْر�س: اأداة ُي�ستعان بها لالتِّ
جاءت يف الف�سل اخلا�سِّ باملركبات وال�سري.

باحلركات،  دقيًقا  فيه �سبًطا  يات  امل�سمَّ ب�سبط  املعجم  القائمون على  اأح�سن  ل- 
لكنَّ املالحظ، يف الوقت نف�سه، اأنَّ ال�سبط مل ياأت واحًدا يف الف�سول كلِّها، وهذا 

يات فيه. ي�ستدعي مراجعة املعجم وتوحيد طريقة ت�سكيل امل�سمَّ

م- الأخطاء اللغوية، وهي قليلة، ومن اأمثلتها: 
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- "َفَقراٌت ُقطنيَّة" )�سفحة 213(، و�سحيحها َقطنيَّة. 

اأخر، يف ال�سفحة نف�سها )�سفحة  ات  ة، وتاأنيثها يف مرَّ "طريق" مرَّ - تذكري كلمة 
.)173

د عليه ...".  "َطِريٌق �رَشيع: طريق رئي�س حُتدَّ

ّيَقة من كال اجلانبني: ُيطلق هذا امل�سطلح على الطريق الوا�سعة ...". "َطريق �سَ

ا، ومن اأمثلتها:  ن- اأخطاء يف الو�سف، وهي قليلة اأي�سً

اجلندي على ذراع  ي�سعها   )7( الَرْقم  �سكل  على  القما�س  من  قطعة  يَطة:  "�رَشِ

قمي�سه ..." )�سفحة 171(. ول ي�ستقيم املعنى، بطبيعة احلال، اإل اإذا ُكتب الرقم 
"�سبعة" بالأرقام الهندية، حتى يكون له �سكل ال�رشيطة.

، يف �سفع بع�س الأو�ساف بالر�سوم،  �س- الر�سوم. ثمة فائدة كربى، دون �سكٍّ
على اأْن توؤخذ املالحظتان الآتيتان بعني العتبار: 

وحت�سني،  مراجعة  اإلى  حاجة  يف  ب�سيطة  �ساذجة  اأكرثها،  يف  الر�سوم،  جاءت   -
كما ينبغي اإ�سافة مقيا�س الر�سم اإليها حيثما اقت�سى احلال ذلك. وقد بات الإتيان 
احلا�سوبية  الربامج  با�ستخدام  اليوم  ي�سرًيا  اأمًرا  ا  فنيًّ امل�ستوى  جيدة  بر�سومات 

املنا�سبة. 

- بع�س الر�سوم نافل، كر�سم "الإبريق" )�سفحة 291(، و"الطاولة" )�سفحة 307(.

ع- الأخطاء يف الطباعة والرتقيم. وقعت يف املعجم اأخطاء طباعية، مثل: اأُْذُن 
ْفن )�سفحة 191(. الدَّ

وجاءت الأخطاء يف عالمات الرتقيم كما ياأتي: 
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- الفوا�سل: ُتركت م�سافة بني الفا�سلة والكلمة التي ت�سبقها، يف غري قليل من املواقع.

- واو العطف: ف�سلت م�سافة بني واو العطف والكلمة التي تليها، يف غري قليل من 
املواقع. 

- التنوين: اأُغفلت كتابة التنوين اأحياًنا.

- الهمزات: اأُثبتت همزة الو�سل اأحياًنا.

نظرة اإلى امل�ستقبل

" جهوًدا كبرية  ة يف الأردنِّ بذل العلماء الذين و�سعوا "معجم األفاظ احلياة العامَّ
ته، و�سبطها، و�سياغة معانيها، وتبوبيها، �سابِّني فيه قدًرا كبرًيا من  يف جمع مادَّ

ة.  موا للعربية معجًما نافًعا باملقايي�س كافَّ معارفهم الوا�سعة، فقدَّ

غري اأنه لي�س لنا اأْن نغفل عن دورة حياة الألفاظ، فبع�سها يندثر ويخرج من 
ات احلياة، فال بدَّ لأيِّ طبعة جديدة من  ال�ستخدام، وبع�سها الآخر ينبثق من م�ستجدَّ
" اأْن تطرح عنها الألفاظ التي باتت مهملة،  ة يف الأردنِّ "معجم األفاظ احلياة العامَّ

ا  واأن ُتدخل يف املعجم ما ا�ستجدَّ من األفاظ، وهذا ي�ستدعي، بطبيعة احلال، ا�ستعرا�سً
فيها، واإدراجها يف  ة اجلديدة  العامَّ األفاظ احلياة  ة لر�سد  �ساماًل ملجالت احلياة كافَّ

املعجم بعد ذلك.

والتي  الأولى،  املعجم  التي وقعت يف طبعة  الأخطاء  ُترفع  اأْن  ا  اأي�سً وينبغي 
واللغوية،  الطباعية،  الأخطاء  ذلك  وي�سمل  اأعاله،  بع�سها  على  اأمثلة  �رشبُت 
والأخطاء الناجتة عن ال�سهو يف التحرير. وينبغي اأْن يحر�س جممع اللغة العربية 
الأردن على اأْن ي�سل هذا اجلهد الهائل اإلى النا�س، وذلك بجعل ن�سخ املعجم متاحة 
اأْن  ة، قدر الإمكان. ول باأ�س، يف تقديري، من  ة واخلا�سَّ لهم يف املكتبات العامَّ
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اإليها  ي�سل  اإلكرتونية،  بن�سخة  املعجم  من  الثانية  الطبعة  من  الورقية  الن�سخة  ُت�سفع 
م�ستخدمو املعجم من خالل ال�سفحة الإلكرتونية للمجمع.

التي تواجه م�رشوع  يات  التحدِّ اأهمِّ  النظر يف واحد من  بدَّ يف اخلتام من  ول 
"، األ وهو مو�سوع ا�ستدامة املعجم؛ فاإ�سدار  ة يف الأردنِّ "معجم األفاظ احلياة العامَّ

ة، تهدف اإلى  طبعة ثانية منه لن يكون �سوى حلقة اأخرى من حلقات م�ستقبلية عدَّ
املعجم.  من  الالحقة  الطبعات  يف  لإدراجها  األفاظ،  من  ي�ستجدُّ  ملا  الدائم  الر�سد 
وعليه، اأقرتح على جممع اللغة العربية الأردن اأْن يبقي ن�سخة املعجم الإلكرتونية 
اإلكرتونيًّا  اأْن يقرتحوا  لهم  للجمهور"، بحيث يجوز  "مفتوحة  اأعاله  اقرتحُتها  التي 
هذه  يف  بالنظر  دائمة  جلنة  املجمع  يكلِّف  اأْن  على  للمعجم،  جديدة  األفاظ  اإ�سافة 

املقرتحات، واإدراجها يف املعجم، اإذا راأتها منا�سبة.
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ةيِ يفيِ الأُْرُدنِّ ٌة يف ُمْعَجميِ اأَْلفاظيِ احَلياةيِ العامَّ يَّ يليِ ٌة َتاأْ�شيِ يَّ ليِ َنْظَرٌة َتاأَمُّ

وَذجًا( َبُة َنُ َمُة والأَ�ْشريِ )الأَْطعيِ

 

الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز
ع�سو جممع اللغة العربية الأردين

  َيُدوُر ما يف هذا الَبْحث يف َفلِك َم�ساِئَل َثالٍث:  

ِة )1(  َنْهُج امُلْعَجِم يف اأَْلفاِظ احَلياِة العامَّ

ِة َرِئي�سًا واأَْع�ساَء جِلاٍن ِمْن  َمُع اللََّغِة الَعَرِبيَّ ُيوِمُئ ما يف هذا امُلْعَجِم اإِلى ما َبَذَلُه جَمْ
ٍن يف َجْمِع اأَْلفاِظِه ِمْن َمناِطِق الأَْرُدنِّ امُلْخَتِلَفِة ُمُدنًا وَبواِدَي وَتْبِينِي امُلراِد  ُجْهٍد ُم�سْ

ِة. َّ ِمْن ُكلِّ َلْفَظٍة ِمْن اأَلِفيِظِه الرثَّ

يِل  وَتاأْ�سِ وِع  املَْو�سُ املَْلُحوظاِت على هذا  َبْع�ِس  َتْدِويِن  الُوُلوِج يف  َقْبَل  ُبدُّ  ول 
َبِع يف هذا امُلْعَجِم باإِيجاٍز �َسِديٍد ِلَيُكوَن  ْهِج امُلتَّ ى يِل - ِمَن الإِمياِء اإِلى النَّ اأَْلفاِظِه كما َيَتَبدَّ

َتْوِطَئًة َلُه، وُهَو َنْهٌج َيْكُمُن يف َتْدِويِن ما ِفيِه ِمْن اأَلِفيَظ ِفيما َياأِْتي: 

اِرَجِة  اِت الدَّ يَّ )1( اأَنَّ احَلِديَث َعْن اأَلِفيِظ هذا امُلْعَجِم َلْي�َس امُلراُد ِمْنُه احَلِديَث َعِن العامِّ
َحياِتِهِم  ا�ُس يف  النَّ َي�ْسَتْعِمُلُه  ما  باِب  ِمْن  ُيَعدُّ  ما  َجْمُع  امُلراُد  َبِل  ة(  امُلعا�رشِ )اللََّهجات 
ِة الأَْخَرى.  فاِق جَماِمِع اللََّغِة الَعَرِبيَّ ِة يف َمناِطِق الأَْرُدنِّ امُلْخَتِلَفِة على َوْفِق اتِّ الَيْوِميَّ
�َس(، وُهَو َتْرِتيٌب َيُدوُر  ِتيِب اْبِن �سيَده يف )امُلَخ�سَّ واْقُتِدَي يف َتْرِتيِب هذِه الأَْلفاِظ ِبرَتْ
ِكُن اأَْن  َتُه كالإْن�ساِن وما مُيْ يف َفَلِك املَعاِن ِمْن َحْيُث اإِْدراُج ما َلُه َو�ِسيٌج باأَْمٍر ما عامٍّ حَتْ
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َها. َيَتَعلََّق ِبِه اأَْع�ساًء وَغرْيَ

ِتي ِبحاَجٍة  كُن اأَْن َي�ْسَمَلها َتْعِريٌف واحٌد، واإِْفراُد ِتْلَك الَّ ِتي مُيْ )2( اإِْجماُل ِتْلَك الأَْلفاِظ الَّ
. اإِلى َتْعِريٍف خا�سٍّ

ٍة �َسِليَمٍة. ْعِريُف بُلَغٍة َعَرِبيَّ )3( اأَْن َيُكوَن التَّ

امُلرَتاِدَفِة  الأَْلفاِظ  َتْلَك  ِمْن  ال�ْسِتْعماِل  يف  ُيوِع  ال�سُّ الَكِثرِي  اللَّْفِظ  َتْدِويِن  اْخِتياُر   )4(
ْعِريِف، وِهَي َم�ْساأََلٌة َيْخَتِفي ِبها َكِثرٌي ِمَن  على اأَْن ُتْذَكَر الأَْلفاُظ الأُْخَرى يِف ِنهاَيِة التَّ

ى يِل. تي ل ُبدَّ مْن َتْدِويِنها كما َيَتَبدَّ امُلرَتاِدفاِت الَّ

َلها  تي  الَّ الأَْلفاِظ  �ُسُيوعًا يف  ، والأَْكرَثِ  الَعَرِبيِّ امُلْعَجِم  الواِرِد يف  اجَلْمِع  اْخِتياُر   )5(
تي ل ُبدَّ ِمْنها  ْخَرى الَّ ْهماِل ِتْلَك اجُلُموِع الأُ لى اإِ ي اإِ َلٌة ُتْف�سِ اأَْكرَثُ ِمْن َجْمٍع، وِهَي َم�ْساأَ

لَئالَّ َتْنَدثَر.

ِة َكما ِهَي. واِت الَعَرِبيَّ ِف والأَ�سْ ْ تي ُت�ساِيُر ِعْلَمِي ال�رشَّ )6( اإِْبقاُء ِتْلَك الأَْلفاِظ الَّ

ُق فاِئَدًة يف  قِّ تي حُتَ ْعِريفاِت الَّ ها يف ِنهاَيِة َبْع�ِس التَّ ْعِليالِت وَغرْيِ )7( ال�ْسِتْغناُء َعِن التَّ
ُت�ساِيُر ما يف  ْعِريفاِت، ول  التَّ ُز الْعِتداَد بهذِه  ُتَعزِّ َلٌة ل  َم�ْساأَ املَْعَنى، وِهَي  يِح  َتْو�سِ

ِه يف الغاِلِب. �ِس( وَغرْيِ ِة ك�)امُلَخ�سَّ املَعاِجِم الَعَرِبيَّ

ِة  الَعَرِبيَّ اإِلى املَعاِجِم  ِفّيًا بالَعْوَدِة  ْ َبْط �رشَ مَلْ ُت�سْ ِتي  الَّ ْبِط الأَْلفاِظ  )8( الْجِتهاُد يف �سَ
،وِمْنها: ْبَطنْيِ ِبَطْت �سَ ْغِم ِمْن اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا �سُ على الرَّ

مِّ امِليِم وَفْتِحها(. - ُم�ساٍع وَم�ساٍع )ب�سَ

اإَِلْيها  ِتي ُعْدُت  ها �س43، 45(: وَرَدْت يف املَعاِجِم الَّ مِّ اِد و�سَ ان )َبَفْتِح ال�سَّ وَّ - �سُ
حاح: �سون(. بالَفْتِح )ل�سان العرب، تاج العرو�س، ال�سِّ

ٍة �س45(: َوَرَدْت هِذِه اللَّْفَظُة  ٍة اأَْو اأَ�ْسَمْنِتيَّ ِري يف َقناٍة ُتراِبيَّ ٌة ِمَن امِلياِه جَتْ يَّ اٌن )ِكمِّ - َعدَّ
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اأَْو �ساِحُلُه(،  الَبْحِر  ٌع على �َسْيِف  اِل: َعَداٌن )َمْو�سِ ِعيِف الدَّ بَفْتِح الَعنْيِ وَعَدِم َت�سْ
اِنِه )على َعْهِدِه(،  اِن �َسباِبِه وِعدَّ اِل كما يف: َعدَّ ها وَت�ْسِديِد الدَّ وبَفْتِح الَعنْيِ وَك�رْشِ
َرًة َعن )َعداٍن:  ُلها: ِعْتداٌن. وَيْظَهُر يِل اأَنَّ الأَْوِلى اأَْن َتُكوَن ُمَتَطوِّ اُن اأَ�سْ والِعدَّ
املحكم  َعدن،  العرو�س:  تاج   ،280/3 عدن:  العرب،  )ل�سان  الَبْحِر(  �ساِحُل 

واملِحيط الأْعَظم: عدن، املقايي�س: 217/4، معجم ِديوان الأدب: 98/3(.

)اأَْر�ٌس  الَعنْيِ  بَفْتِح  ِبَطت  �سُ واْلَتَوى(:  الواِدي  ِمَن  اْنَحَنى  ما  )ُفْعُلوٌل:  ُعْرُقوُب   -
و�َسُفوٍف   ، ْرُقوِع  والطَّ كالُعْرُبود،  اِبِه  اأَ�رشْ يف  َنْف�ُسُه  والَقْوُل  وِعَرٌة...(. 
اَدٍة، و�ِسْلو )ِفْعل( ل  اَلة( ل ُزوَّ اٍدة )َفعَّ )َفُعوٍل مَبْعَنى: َمْفُعوٍل( ل �ُسُفوٍف، وَزوَّ

يِل. اأْ�سِ ا �َسْيْظَهُر يف اأَْثناِء التَّ �ِسُلو، وَغرِي ذِلَك مِمَّ

: ، اأَِو املَْطَبِعيِّ ُه ِمْن باِب الَغَلِط اللَُّغِويِّ ِكُن اأَْن ُيو�َسَم باأَنَّ ا مُيْ    ومِمَّ

وَل: احُلُدوُث )�س 1، 2، 7، 6(. ْيِء؛ لأَنَّ احُل�سُ ْيِء: َنْيُل ال�سَّ وٌل على ال�سَّ - ُح�سُ

�ْسَبُة )�س2(. - اإ�ساَفٌة: ِزياَدٌة على؛ لأَنَّ الإِ�ساَفَة: النِّ

ها )�س4(. باَرُة: َتُكوُن بَفْتِح الَهْمَزِة وَك�رْشِ - الإ�سْ

لى  اإِ ي  امُلَتَعدِّ َفُه(  )َعرَّ ُمطاِوُع  َف(  )َتَعرَّ اأَنَّ  على  ُفُه  َتَعرُّ الأَْولى:  اإَِلْيِه:  ُف  َعرُّ التَّ  -
 . َمْفُعوَلنْيِ

هِذِه  اأَجاَز  القاِهِريَّ  املَْجَمَع  اأَنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ على  ِكفاَية  الأَْوَلى:  )�س10(:  َكفاَءة   -
اللَّْفَظَة.

��ِهما  َن��ٌة ِم��ْن ِمْقَب���سٍ وِقْطَعٍة َعلى �َس��ْكِل ُمَتواِزي ُم�ْس��َتِطيالٍت ُمْثَبتاِن ِبَبْع�سِ - ُمَكوَّ
ُهما ِبَبْع�ٍس.  ِهما ِبَبْع�ٍس، اأَْو ُمْثَبٍت َبْع�سُ )�س12(: ُمْثَبَتنْيِ َبْع�سِ

ٍة(. ْو َك�رْشَ ٍة اأَ مَّ - اأَْو َفْتٍح )�س29(: الأَْوَلى: اأَْو َفْتَحٍة لُت�ساِيَر ما َقْبَلها )ِبَحَرَكٍة �سَ
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- الإِْمِتزاج )�س34(: الْمِتزاج.

. نْيِ ْمِن واللَّنَبِ الَبَلِديِّ )�س53(: الأَْوَلى: الَبَلِديَّ - َمَع ال�سَّ

اأَنَّ  على  َبْي�ٌس  وِهَي:  )َبْي�س(،  َلْفَظُة  َنْحِوّيًا  َبْط  ُت�سْ مَلْ  )�س53(:  ْبِر�ْسْت  َبْي�س   -
ِمْن  ْغِم  الرَّ )ْبِر�ْست( على  ِمْن  الباِء  َت�ْسِكنِي  َنْف�ُسُه يف  والَقْوُل  َلها،  َفٌة  َبْعَدها �سِ ما 
ِبَطْت يف )َتْكملة  ٌة )ُبُر�ْسَته(، و�سُ ْوٍت �ساِكٍن، وِهَي فاِر�ِسيَّ َتْبَداأُ ب�سَ َة ل  اأَنَّ الَعَرِبيَّ

املَعاِجِم: 291/1، 175/3(: بَر�ْست، وِبِر�ُسَتُه.  

واُب: َماأُْكولُت َت�ساٍل. اٌت �س90(: ال�سَّ - َماأُْكولُت َت�سايِل )َحْلَوياٌت وُمَك�رشَّ

. - اأُمُّ َعلٍّ �س64: اأُمُّ َعِليٍّ

ِة: اأَِقٌط  وَرِة: )اإِْقٌط: ِفْعٌل �س49(: هِذِه اللَّْفَظُة يف الَعَرِبيَّ ُ ا ُيَعدُّ ِمْن باِب ال�رشَّ ومِمَّ
واأَُقٌط،  اأَِقٌط،  واإِِبٍل:  وَرُجٍل،  َكِتٍف،  يف:  كما  ُك  رَّ وحُتَ ُمَثلََّثٌة  ها  اإِنَّ وِقيَل  )َفِعٌل(، 
اأقط:  العرو�س،  )تاج  اعر  ال�سَّ َقْوِل  وَرة كما يف  ُ ال�رشَّ )اإِْقٌط( على  َمُل  واإِِقٌط، وحُتْ

:)133/19
��ى فَيْك��رُثَ اإِْق��ٌط ِعْن����َدُه��ْم وَحلي�������ُبُروْي��َدَك حتَّى َيْنُبَت الَبْقُل والَغ�سَ

ِة القاِف اإِلى الَهْمَزِة َبْعَد َحْذِف َحَرَكِتها.  ِبَنْقِل َك�رْشَ

ْلِب )�س55(. ِفّيًا كال�سُّ ْ َبْط �رشَ ِكُن اأَْن ُيو�َسَم بالَغَلِط ما مَلْ ُي�سْ ومُيْ

ِل؛  مِّ احلاِء يف الأَ�سْ وَحْلُقوٌم )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوى �س58(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة َب�سَ
ِج ِمْن ِقَبِل ِقَمِعُه(، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف  َطِب امُلَحْلِقِم )النَّا�سِ لأَنَّ َلها َو�ِسيجًا باحُلْلُقوِم كالرُّ

امُلَحْلِقِن )تاج العرو�س، حلقم: 535/31(.

 : وِمَن الَغَلِط املَْطَبِعيِّ
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- َطْخن )�س49(: َطِحني.

الَكِلَمِة  بِتْلَك  َعْنها  ال�ْسِتْغناُء  ِكُن  مُيْ تي  الَّ ِة  الأَْعَجِميَّ على  ِة  الَعَرِبيَّ الَكِلَمِة  اإِيثاُر   )9(
الَعَرِبيَِّة.

ْغِم ِمْن اأَنَّ هِذِه امُلرَتاِدفات ُت�ْسِهُم  )10( ال�ْسِتْغناُء َعِن الّتْعِريِف بامُلرَتاِدفاِت على الرَّ
املَناِطِق  ُد  َتَعدُّ َدُرُه  َم�سْ اُدَف  الرتَّ لأَنَّ  وحًا؛  وُو�سُ َبيانًا  اأَْكرَثَ  ْعِريُف  التَّ َيُكوَن  اأَْن  يف 

والَقباِئِل.

وَلَعلَّ اأََهمَّ َمْلُحوظاِتي على هذا امُلْعَجِم َنْهجًا َتْكُمُن ِفيما َياأِْتي: 

ة ل  َ امُلعا�رشِ اللََّهجاِت  ُمقاِبالِتها يف  َعْن  اأَلِفيَظ  ِمْن  امُلْعَجِم  َل ما يف هذا  َف�سْ اأَنَّ   )1(
َدٍة، وَجماعاٍت  ُن ِمْن قباِئَل ُمَتَعدِّ َيْخِدُم هذا امُلْعَجَم َكِثريًا؛ لأَنَّ امُلْجَتَمَع الأُْرُدِنَّ َيَتَكوَّ
ْوِتّيًا  ِفّيًا و�سَ ْ ِها ول �ِسيَّما يف النُّْطِق �رشَ واِفَدٍة، وِلُكلٍّ ِمْنها اأَْلفاٌظ َقْد ل ُت�ْسَتْعَمُل ِعْنَد َغرْيِ
ِة  ْغِم ِمْن اأَنَّ ا�ْسِتْعماَل املَْنَف�سَ ٍة( على الرَّ ٍة )ِمْنَف�سَ ٍة وَمَتكَّ كما يف الَقْلِب املَكاِنِّ يف: َمَكتَّ

َقَليٌل ِجّدًا وناِدٌر.

ِة باْخِتياِرِه َلْفَظًة اأَْو َلْفَظَتنْيِ  َ )2( اأنَّ هذا امُلْعَجَم ُيْهِمُل امُلرَتاِدفاِت يف اللََّهجاِت امُلعا�رشِ
ُهوَلِة، وَعَلْيِه فال ُبدَّ ِمَن الأَْلفاِظ امُلرَتاِدَفِة  ُيوِع وال�سُّ على َوْفِق ِمْعياِر الَف�ساَحِة وال�سُّ
ُيوِع ِعْنَد َبْع�ٍس. ِعها َبنْيَ َقْو�َسنْيِ على الأََقلَّ ِلَكْوِن اللَّْفَظِة امُلْختاَرِة ل ُتو�َسُم بال�سُّ بَو�سْ

ِر  َتْبِينِي التََّطوَّ اأَماِكِنها ُدوَن  ُتْنَطُق يف  َقْو�َسنْيِ كما  َبنْيَ  ُتْكَتَب الَكِلَمُة امُلْختاَرُة  اأَْن   )3(
. ْوِتيِّ يِفِّ اأَِو ال�سّ ْ ال�رشَّ

. ٌة َبنْيَ َقْو�َسنْيِ ها اأَْعَجِميَّ ًة على اأَنَّ )4( اأَْن ُيَن�سَّ على الَكِلَمِة امُلْختاَرِة اإِذا كاَنْت اأَْعَجِميَّ

)5( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا َلْي�َسْت ُم�ْسَتْعَمَلًة يف الأُْرُدنِّ كما يف: خا�ُسوَقِة الواِفَدِة ِمْن ُدَوِل 
واخلا�ُسوَقُة  َعَلْيها.  ْنبيِه  التَّ اأَِو  ا�ْسِتْبعاِدها،  ِمْن  ُبدَّ  ل  ُه  فاإِنَّ وَعَلْيِه   . الَعَرِبيِّ اخَلِليِج 
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لَلِة  ِة للدَّ �ُس، والَقْف�َسُة )َكْف�َسة( ُت�ْسَتْعَمُل يف َلْهَجِة الإِماراِت الَعَرِبيَّ )خا�ُسوَكة(، واملاَلَّ
واأَنَّ  ِكيَِّة،  ْ الرتُّ اأَِو  ِة،  الفاِر�ِسيَّ ِمَن  َدِخيَلٌة  اخلا�ُسوَقَة  اأَنَّ  على  وامِلْغَرَفِة  املَْلَعَقِة  على 
الَعَرِبيَِّة،  يِف  الَقْف�ِس  ِمَن  َمْعناها  ُم  ُيَتَوهَّ وَقْد  ِمْغَرَفٌة(،  )ُقْف�َسِليَلٌة:  ِة  الفاِر�ِسيَّ ِمَن  الَقْف�َسَة 
�س( ِمَن املَْل�ِس  �َس )ِمالَّ ْيِء وَجْمُعُه، واأَنَّ املاَلَّ ٌب �َسِديٌد ِمَن الأَْكِل، واأَْخُذ ال�سَّ ْ وُهَو �رشَ

يِلها: 137(. )مْعجم اأَْلفاظ َلْهَجة الإِمارات وَتاأْ�سِ

ِكُن ا�ْسِتْبداُل اأَْلفاٍظ بالأَْلفاِظ امُلْختاَرة: وِمْن ذِلَك: ُه مُيْ )6( اأَنَّ

ِة )�ص1(. - �َسْحُب اجِلْن�ِسّيِة َبَدٌل ِمْن: اإِ�ْسق�ِط اجِلْن�ِسيَّ

اِهِد  ْي�رَشِ وال�سَّ ْبهاِم الأَ َمَتِي الإِ لى كْلتا َب�سْ َمِة الإِْبهام ِلُتوِمَئ اإِ َمُة: َبَدٌل ِمْن: َب�سْ - الَب�سْ
ِة )�س1(. �ْسِميَّ الأَْي�رَشِ يف امُلعاَمالِت الرَّ

ْن ُي�ْسَتقَّ ِمْن َمِزيِد الثُّالِثيِّ  ِديِق عَلى اأَنَّ ا�ْسَم الآَلِة َيُجوُز اأَ داَقُة: َبَدٌل ِمْن اآَلِة التَّ�سْ - امِل�سْ
َك ِبه  اأَ(، وامِلْحراِك )ِمْن: َحرَّ كما يف: امِلْئزاِر )ِمْن: اْئَتَزَر(، وامِلي�ساِة )ِمْن: َتَو�سَّ

اَر(، وامِلْعالِق )ِمْن: َعلََّق(، وامِلْمَل�َسِة )ِمْن: َملَّ�َس الأَْر�َس(. النَّ

احِلجاِب  ًة كما يف  َبالِغيَّ َدلَلًة  ِمُل  ، وحَتْ اأْخفَّ ِلَكْوِنها  َمْفُقوٍد  ِمْن:  َبَدٌل  فاِقٍد:  َبَدُل   -
َعَلْيِه  �ساَق  )َمْن  واحلاِزِق  احلاِئ�ِس،  اَقِة  والنَّ والكا�ِسي،  اِعِم،  والطَّ اِتِر،  ال�سَّ
والعاِمِر  ِبِه(،  )َم�ْسُعوُر  �ساِعٍر  و�ِسْعِر  امِلْلُح(،  ِفيِه  )ُجِعَل  ماِلٍح  و�َسَمٍك   ،) اخُلفُّ
ماِء  ِل ِمَن ال�سَّ َبِب الوا�سِ ْيطاِن ذاِعٌر ِمَن امُلوؤِْمِن )َمْذُعوٌر(، وال�سَّ )املَْعُموُر(، وال�سَّ
ُد(،  ُح وامُلَعبَّ ِحِب )املَْلُحوُب، وُهَو الوا�سِ وُل(، والَطِريِق الالَّ اإِلى الأَْر�ِس )املَْو�سُ
املاِء:  يف  ُتْنَهُر  ِتي  )الَّ النَّواِهِر  لِء  والدِّ ِفيِه(،  وٌر  �سُ َمْ للَمكان:  )ا�ْسٌم   ِ واحلا�رشِ
ُك ِلَتْمَتِلَئ(، والغاِمِر ِمَن الأَْر�ِس )املَْغُموُر(، واحلاِلِق )املَْحُلوُق، وُهَو  رَّ اّلِتي حُتَ
وتاِمٍر لِبٍن،  ِبها(،  َوَلُدها  َيُعوُذ  تي  )الَّ العاِئِذ  اَقِة  والنَّ ِفيِه(،  َنْبَت  ل  ِذي  الَّ اجَلَبُل 
اِحِل  َيٍة(، وال�سَّ ياُح(، و)ِعي�َسٍة را�سِ الرِّ ِفيِه  ُف  )َتْع�سِ ٍف  ناِئٍم، وَيْوٍم عا�سِ وَلْيٍل 
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ِذي َي�ْسَحُلُه املاُء(، والأَْمِر الَعِريِف والعاِرِف )املَْعُروُف(. )الَّ

ٍة. يَّ ٌة: َبَدٌل ِمْن: ِبطاَقٍة �َسْخ�سِ - ُهِويَّ

ٍة )�س2(. يَّ ٌة: َبَدٌل ِمْن: َبياناٍت �َسْخ�سِ - �ِسرَيٌة ذاِتيَّ

- �ِسِجلُّ الواِرِد: َبَدٌل ِمْن: َبياِن الواِرِد )�س2(.

نُّ�ٍس )�س2(. - ُمَتَجنِّ�ٌس: َبَدٌل ِمْن: جَتَ

. �ْسَبِة لالأُمِّ : َبَدٌل ِمْن: َتْرِتيِب املَْوُلوِد بالنِّ - ِن�ْسَبُة املَْوُلوِد اإِلى الأُمِّ

)7( املَْنَهِج: 

ِكُن اأَْن  َفِر، اّلِذي مُيْ َت ُعْنواٍن واِحٍد كما يف: َجواز ال�سَّ ِكُن َجْمُع النَّظاِئِر حَتْ )1/7( مُيْ
ِديُد اجَلواِز، وَجواُز �َسَفٍر طاِرٍئ. َتُه: اإِْتالُف اجَلواِز، وجَتْ ُيْدَرَج حَتْ

ِلَتاأِْكيِدها ا�ْسِتْعماًل  )2/7( ل ُبدَّ ِمْن َعْر�ِس هِذِه الأَْلفاِظ على َجِميِع َمناِطِق الأَْرُدنِّ 
ا�ْسُتْمَبٌة،  ذِلَك:  َتواَفَر ِخالٌف، وِمْن  اإِْن  َقْو�َسنْيِ  َبنْيَ  ذِلَك  ُيَذَكَر  اأَْن  ِكُن  وُنْطقًا، ومُيْ
ِكُن ِذْكُرها يِف  ، األ مُيْ ِلها واأَماِكِن ا�ْسِتْعماِلها يف الأَْرُدنِّ وِهَي َلْفَظٌة ل ُبدَّ ِمْن َتْبِينِي اأَ�سْ

اَمِة، اأَِو اخلاُتوَمِة. اأَْثناِء احَلِديِث َعْن اآَلِة اخَلْتِم اأَِو امِلْخَتَمِة اأَِو امِلْختاَمِة، اأَِو اخَلتَّ

َوى  الُق�سْ غاَيِتُه  ِلَكْوِن  َفَلِكِه،  يف  َيُدوُر  وما  يَف  التَّ�رْشِ ُيْهِمُل  امُلْعَجَم  هذا  اأَنَّ   )3/7(
ِة. َتْدِويُن اأَْلفاِظ احَلياِة العامَّ

ًة ُمْفِرَطًة ول �ِسيَّما يف الأَْطِعَمِة  ُة َكرْثَ )4/7( اأَنَّ هذا امُلْعَجَم َتْكرُثُ ِفيِه الأَْلفاُظ الأَْعَجِميَّ
ِة وَتراُجِعها. َلٌة ُت�ْسِهُم يف اْنِح�ساِر الَعَرِبيَّ َبِة، وِهَي َم�ْساأَ والأَ�رْشِ

امُل�ْسَتْعَمِل يف  ُف  َتَعرُّ َق  لَيَتَحقَّ امُلْختاَرِة  الَكِلَمِة  ُمراِدفاُت  ُتْكَتَب  اأَْن  الأَْوَلى  اأَّن   )5/7(
اإِفاَدِة  َعْن  اًل  َف�سْ الَقباِئِل.  ُة  َكرْثَ اُدِف  الرتَّ اأَ�ْسباِب  ِمْن  لأَنَّ  امُلْخَتِلَفِة؛  الأُْرُدنِّ  َمناِطِق 
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ِة.  الباِحِثنَي يف اللَّْهَجِة الأُْرُدِنيَّ

اأَماِكِن  يف  امُلْختاَرِة  اللَّْفَظِة  ُنْطِق  ُة  َكْيِفيَّ َقْو�َسنْيِ  َبنْيَ  َيْكُتَب  اأَْن  الأَْوَلى  اأَنَّ   )6/7(
يِفِّ  ْ ليِلِّ وال�رشَّ ِر الدَّ ُوُجوِدها؛ لَي�َسنَّى للباِحِثنَي الَعْوَدة اإَِلْيها يف هذا امُلْعَجِم لَتْبِينِي التََّطوُّ

ْوِتيِّ ِفيها، وِمْن ذِلَك:  وال�سَّ

يِلٌّ )َت�َسلََّم: ُمطاِوُع: �َسلََّمُه  �رَشُ َت�َسلٍُّم اأَوَّ يِلٌّ )�س22(: الأَْوَلى: َمْ �رَشُ ا�ْسِتالٍم اأَوَّ َمْ
َفَت�َسلََّم(.

اللَّْفَظِة املْختاَرِة َجِميِعها يف الأُْرُدِنّ كلْفَظِة  ا�ْسِتْعمالِت  اإِلى  ِمَن الإِمياِء  ُبدَّ  )7/7( ل 
وِهَي  ِر(،  امُلوؤْمَتَ اأَِو  ْدَوِة  النَّ يف  امُل�ساِرِك  ا�ْسَم  ِمُل  حَتْ اّلِتي  ُة  البال�ْسِتيِكيَّ )الأَداُة  الباِج 
يَبِة  ِ ُف يف �ُسوِق َبْيِع املا�ِسَيِة كال�رشَّ ُلُه املَْوظَّ لى )ما ُيَح�سِّ َلْفَظٌة ُت�ْسَتْعَمُل اأَْي�سًا لالإِمياِء اإِ
 : ُّ على املَِبيِع ِمْنها(. ويف تاِج الَعُرو�ِس )436/5(: الب�َجُة: االْخِتالُط، وب�َجُهُم ال�شَّ
ٌة  فاِر�ِسيَّ باٍج واِحٍد )�َسواٌء(، وِهَي  امُل�ْسَتِوَية، وُهْم يِف  املَحاجِّ  ِمَن  ِريَقُة  ُهْم، والطَّ َعمَّ

َبٌة. ُمَعرَّ

يِح امُلراِد ِمَن اللَّْفَظِة  ِذي ُي�ْسِهم يُف َتْو�سِ يِفِّ الَّ ْ )8/7( ل ُبدَّ اأَْحيانًا ِمْن َتْبِيني الِبناِء ال�رشَّ
ُة )�س10: اإِعاَدُة َتْق�ِسيِم الَعَمِل َبنْيَ الِقطاَعنْيِ اخلا�سِّ  يَّ امُلْختاَرِة، وِمْن ذِلَك: التَّخا�سِّ
�ٌس(  َتخا�سُ ُل:  )الأَ�سْ ًا  َتخا�سّ َيَتخا�سُّ  َتخا�سَّ  َدُر:  َم�سْ الّلْفَظُة  وهِذِه   ،) والعامِّ

َمْن�ُسوٌب اإَِلْيه.

ْعِريُف �ساِماًل، وِمْن ذِلَك َح�رْشُ الإِْتباِع )�س26( يف  )9/7( ل ُبدَّ ِمْن اأَْن َيُكوَن التَّ
ِة. ْحِويَّ ِة والنَّ ِفيَّ ْ واِت الَكِلَمِة َحَركاِتها ال�رشَّ ُه َيُكوُن َبنْيِ اأَ�سْ َكِلَمَتنْيِ ُدوَن الإِمياِء اإِلى اأَنَّ

ِة  ال�ْسِميَّ اجُلْمَلَتنْيِ  َتْعِريُف  ذِلَك  ِمْن  ْعِريِف:  التَّ يف  َقِة  الدِّ ي  َتَوخِّ ِمْن  ُبدَّ  ل   )10/7(
ِبِفْعٍل:  اِنَيِة  والثَّ با�ْسِم،  الأُوَلى  ِر  دُّ َت�سَ يف  َيْكُمُن  َتْعِريٌف  وُهَو  )�س29(،  والِفْعَلْيِة 

َلْيِه هذا الِفْعُل. َلْيِه، وِبِفْعٍل َبْعَدْه ما ي�ْسَنُد اإِ الأَْوَلى: با�ْسٍم ُم�ْسَنٍد اإِ
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)11/7( ِحكاَيٌة )�س29(: ُهناِلَك اأَْي�سًا احِلكاَيُة يف النَّْحِو.

َيَتَعلَّقاِن  اأَْو َزماٍن  ُروٍر، وَظْرِف َمكاٍن  )12/7( �ِسْبُه اجُلْمَلِة: َيَتكْوُن ِمْن جارٍّ وجَمْ
اأََخواِتها،  اإِْحَدى  اأَْو   ) ثاِنيًا ل�)َظنَّ َمْفُعوًل  اأَْو  َفًة،  اأَْو �سِ اأَْو حاًل  ُيَعدُّ َخرَبًا  مَبْحُذوٍف 
اإَِلْيِه"  ُم�ساٌف  َيَتَبُعُه  َظْرٍف  اأَْو  ُروٍر  وجَمْ جارٍّ  ِمْن  َنٌة  ُمَكوَّ "ِعباَرٌة  ِقيَل:  كما  وَلْي�َس 

)�س31(.

َطَلٍح اأَْن ُيْذَكَر ِمثاٌل ُيَعّزُزُه كامُلعاَظَلِة )�س36(   )13/7( الأَْوَلى يْف اأَْثناِء َتْعِريِف ُم�سْ
اَلٌة(  د )ِمْرَوَحٌة، وَغ�سَّ َطَلحاٍت اأُْخَرى كامُلَولَّ َق َمَع ُم�سْ قَّ ْغِم ِمْن اأَنَّ ذِلَك َقْد حَتَ على الرَّ

)�س37(.

يِفٍّ واِحٍد كما يف املَ�ساِع )يف العاّمّيِة( وامُل�ساِع  ْ ِبِبناٍء �رشَ ُبدَّ ِمَن الْلِتزاِم  )14/7( ل 
وَم�ساعًا  و�ُسُيوعًا  �َسْيعًا  َي�ِسيُع  �ساَع  ِمْن:  ِميِميٌّ  َدٌر  َم�سْ املَ�ساَع:  اأَنَّ  على  )�س41(  
اإِ�ساَعًة، فُهو ُم�ساٌع،  �ساَعُه ُي�ِسيُعُه  اأَ و�َسْيُعوَعًة و�َسَيعانًا، وامُل�ساِع: ا�ْسُم َمْفُعوِل ِمْن: 

َدرًا ِميِمّيًا. وَيُجوُز اأَْن َيُكوَن اأَْي�سًا َم�سْ

املَعاِجِم  َلْي�َسِت يف  تي  الَّ ِتْلَك  ما  �ِسيَّ الأَْلفاِظ ول  َبْع�ِس  َمكاِن  ِذْكِر  ِمْن  ُبدَّ  ل   )15/7(
اًل َعْن َدَرَجِة �ُسُيوِعها كما يف:  ِة َف�سْ الَعَرِبيَّ

ها كامُل�ْسَتْنَقِع. ُلوَءٌة باملاِء على اأَنَّ - َبُطو�س )�س42(، وِهَي ُحْفَرٌة مَمْ

اٍت َكَبرَيٍة، وَدلَلُتها  ِغرَيٌة ِمَن الأَْر�ِس َبنْيَ ِمْلِكيَّ - َداُقوَرة )�س44(، وِهَي ِقَطَعُة �سَ
َبنْيَ  َتُكوُن  َبْقَعٌة  وِهَي   ،)306/11 دقر:  العرو�س،  )تاج  ْوَقَرة  الدَّ اإَِلْيها:  ُتوِمُئ 
ها  اأَنَّ ِفيها. وَيْظَهُر يِل  َنباَت  الِغيطاِن ول  اجِلباِل يف  َبنْيَ  اأَْو  ِبها،  امُلِحيَطِة  اجِلباِل 
ِدْقٍر  َتْك�ِسرُي:  ُقوُر:  والدُّ وداُقوٌر.  َدُقوٌر  َفُهَو  َدَقَر  ِمْن:  امُلباَلَغِة  يف  ُمباَلَغٍة  َمثاُل 

)َخ�َسَبٌة َطِويَلٌة ُيْقَفُل الباُب ِبها( )تكملة املعاجم العربّية: 381/4، 384(.
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)َلْفَظٌة  التَّْطِويِب  يف  كما  ِة  الأَْعَجِميَّ الَكِلَمِة  َدلَلِة  اإِلى  الإِمياُء  ل  الأَْف�سَ ِمَن   )16/7(
ِة كما  ْلَطِة الباَبِويَّ ِة. وَلها َدلَلٌة اأُْخَرى ِعْنَد ال�سُّ ٌة �س43(، وامُلراُد ِمْنها َنْقُل امِلْلِكيَّ ُتْرِكيَّ
ِة اأََحَد  ْلَطِة الباَبِويَّ ِة: 106/7(: "َتْطِويُب الأَْمواِت: اْعِتباُر ال�سُّ يف )َتْكِمَلة املَعاِجِم الَعَرِبيَّ

َمٌة ِلُرْتَبِة الَقدا�َسِة )بو�رش(". َعداِء اأَِو الأَْبراِر، وِهَي ُمَقدِّ الأَْمواِت يف ُرْتَبِة ال�سُّ

الِبناء  اأَّن  ِمْن  ْغِم  الرَّ على  اِء  بالتَّ الَكَلَمِة  َتاأِْنيِث  ِعلَِّة  اإِلى  الإمياِء  ِمَن  ُبدَّ  ل   )17/7(
باِب  ِمْن  الَكِلَمِة  ِلَكْوِن  اِء  بالتَّ اأِْنيُث  التَّ وهذا  )�س44(،  يَدِة  كاحَل�سِ بَحْذِفها  يِفَّ  ْ ال�رشَّ
وِف،  اأَِنيُث بَقْيد ِذْكِر املَْو�سُ ْذِكرُي والتَّ )َفِعيٍل( مَبْعَنى َمْفُعوٍل، وُهَو ِبناٌء َي�ْسَتِوي ِفيِه التَّ

اأِْنيِث. وِف لَتاأِْكيِد التَّ اُء َمَع ِذْكِر هذا املَْو�سُ وَقْد َتُكوُن التَّ

احِلجاَرِة  ِمَن  ُموَعٌة  جَمْ )ِرَجَبٌة:  ذِلَك  ِمْن  اجَلْمِع:  ُمْفَرِد  َتْبِينِي  ِمْن  ُبدَّ  ل   )18/7(
اأَنَّ  يِل  وَيْظَهُر  امُلجاِوَرِة(،  الأَْر�ِس  َعِن  الأَْر�ِس  ِمَن  ِقْطَعٍة  ُحُدوَد  ُز  يِّ مُتَ ِغرَيِة  ال�سَّ
ِمَن  اإَِلْيِه  ُعْدُت  ِفيما  َتواُفِرِه  َعِدِم  ِمْن  ْغِم  الرِّ : ِرْجَبٌة، على  الِقيا�ِسيِّ ُمْفَرَد هذا اجَلْمِع 
َفٌة  رَّ ِني اأَْذَهُب اإِلى اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة َمَ اَء ِلَتاأِْنيِث اجَلْمِع، وَعَلْيِه فاإِنَّ املَراِجِع على اأَنَّ التَّ
لُطوِلها،  َتَقَع  اأَْن  َعَلْيها  ُيخاُف  تي  الَّ الَكِرمَيِة  ْخَلِة  النَّ )اْعِتماُد  ْجَمِة  الرُّ اأَِو  ْجَبِة  الرُّ َعِن 
ِة َحْمِلها ِببناٍء ِمَن الأَْحجاِر ُتْرَجُب ِبِه، اأَْو ُتْعَمُد ِبِه، اأَْو بَخ�َسَبٍة ذاِت �ُسْعَبَتنْيِ ُبِنَي  وَكرْثَ

َتها ُرْجَبٍة(، وَتْك�ِسري ُرْجَبٍة: ُرَجب )تاج العرو�س، رجب: 485/2(. حَتْ

ِة: ِمْن ذِلَك: ُزْحِقيَلٌة  يَّ يَحِة ل اأَْن ُتْكَتَب بالعامِّ ِة الَف�سِ )19/7( اأَْن ُتْكَتَب الَكِلَمُة بالَعَرَبيَّ
يٍم  ْحُلوَقُة: ُلَغُة مَتِ ْحُلوَفُة: ُلَغُة اأَْهِل العاِلَيِة، والزُّ يَّة(، والزُّ ِمْن: َزْحَقل )ُزْحِليَقٌة بالعاِمّ

)ل�سان العرب: زحقل(.

ِة ُدوَن  تي يف املَعاِجِم الَعَرِبيَّ )20/7( اأَنَّ فيِه َبْع�َس الأَْلفاِظ َيْخَتِلُف َمْعناها َعن ِتْلَك الَّ
ِتي ُت�ْسَتْعَمُل ِفيها، وِمْن هِذِه الأَْلفاِظ: الإِمياِء اإَِلْيها، واإلى الأَماِكِن الَّ

ُلُح  َت�سْ الُع�ْسِب، ول  َكِثرَيُة  – 3م(   1/2( بَعْر�ِس  ِقْطَعٌة  وِهَي  ِكِرٌك )�س46(،   -
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. وهِذِه اللَّْفَظُة َكما يف َبْع�ِس املَعاِجِم  َبنْيَ ِم�ساَحَتنْيِ َمْزُروَعَتنْيِ راَعة، وَتَقُع  للزِّ
َكِرٌك،  َثوٌب  يف:  كما  الأَْحَمُر  الآِتَيَة:  للِت  الدَّ ِمُل  حَتْ وَحِديِثها  َقِدمِيها  ِة  الَعَرِبيَّ
: طاِئٌر، وَكْرٌك:  َفْرَوٌة، وَكْرِكيٌّ ٌة(:  )ُتْرِكيٌَّة، وفاِر�ِسيَّ َكِرٌك، وُكرٌك  وُخوٌخ 
ُلْعَبٌة،  ُك:  والُكرَّ الَبْلقاِء،  بنواِحي  عاٍل  َجَبٍل  على  َقْلَعٌة  وَكَرٌك:  ُلْبناَن،  َجَبُل 
اِء كما َيْظَهُر يِل. ِة الرَّ . وَك�رْشُ الكاِف فيها اإِْتباٌع لَك�رْشَ وَكْرٌك: َقْرَيٌة ُقْرَب َبْعَلَبكَّ

ِمَن  ُيْفَهَم  اأَْن  ِكُن  مُيْ املَْعَنى  اأَنَّ هذا  يِل  ى  َيَتَبدَّ ُمْرَتِفَعٌة:  ٌة  َغرْيَ َتلٌَّة �سَ ُقلٌَّة )�س46(:    -
واجَلَبُل،  ناُم،  وال�سَّ اأْ�ِس،  الرَّ )اأَْعلى  الُقلَِّة  وِمَن  ِة(،  الَكرْثَ دُّ  )�سِ والِقلَِّة   ، الُقلِّ

وَراأْ�ُس ُكلِّ �َسْيٍء واأَْعالُه(.

ها َلْي�َسْت  ها، وَيْبُدو يِل اأَنَّ -  ماُجوٌر )�س46(: ُحْفَرٌة ُتْعَمُل َحْوَل الأ�ْسجاِر امُلْثِمَرِة ِلَريِّ
ِة، وَقْد  ِة: 85/1(: اإِناٌء ِمْن َخَزٍف كاجَلرَّ َعَرِبيًَّة، وِهي يف )َتْكِمَلِة املَعاِجِم الَعَرِبيَّ

لَلِة. َرَة الدَّ َتُكوُن هِذِه الّلْفَظُة ُمَتَطوِّ

يُلها، وَعَلِيِه فاإِّنُه ل ُبدَّ ِمْن �َسماِعها، وِمْنها: ُعُب َتاأْ�سِ )21/7( اأَنَّ ِفيِه اأَْلفاظًا ي�سْ

ُم ِفيها احَلْلَوياُت �س71(. ٌة ُتَقدَّ ٌة )اأَْطباٌق َمْعَدِنيَّ - �َسيَّ

اأ )َوَرُق الِعَنِب املَ�ْسُلوُق �س99(. - َيرْبَ

ها(. ْبَدِة، وَغرْيِ ِر والزُّ كَّ ِحنِي وال�سُّ ٌة )َحْلَوى ِمَن الطَّ - ُعْثَمِليَّ

�ُسوٌك )ُكْرُدو�ٌس(. - َمْ

اجَلِميِد  اأِو  اللَّنَبِ  َمَع  وُيْغَلى  ُكراٍت،  �َسْكِل  على  ُغِل  الرُبْ ِمَن  َنُع  ُي�سْ )ما  َزقاِريُط   -
�س64(.

ُر  ، وهذا التََّطوُّ ْوِتيِّ يِفِّ وال�سَّ ْ ليِلِّ وال�رشَّ )22/7( ل ُبدَّ ِمَن الإِمياِء اإِلى التََّطُور الدَّ
يِل، وِمْن ذِلَك: اأْ�سِ ِة التَّ ُي�ْسِهُم يف َعَمِليَّ
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ْيِد(. اِئُد لَتْحِقيِق ال�سَّ ِريَبُة، وِبْئٌر َيحُفُرها ال�سَّ ْرُب )الزَّ - الزَّ

واُب: ُدْحُمو�ٌس(.  - َدْحُمو�ٌس )ال�سَّ

َبِة( يف هذا امُلْعَجِم )2( َمْلُحوظاٌت َتُدوُر يف َفَلِك اأَْلفاِظ )الأَْطِعَمِة والأَ�رْضِ

ُه يف َبَلٍد  َبِة ل َي�ْسُعُر اأَنَّ ى يِل يف هِذِه املَ�ْساأََلِة اأَنَّ القاِرَئ ِلهِذِه الأَْطِعَمِة والأَ�رْشِ َيَتَبدَّ
يُلها يف َكِثرٍي ِمْنها، وَي�ْسَهُد  ُر َتاأْ�سِ ٍة واأَْلفاٍظ َيَتَعذَّ ِة ما ِفيها ِمْن اأَْلفاٍظ اأَْعَجِميَّ َعَرِبيٍّ ِلَكرْثَ
ٌة، َبْحُقوَقة، ُبُروَنٌق،  على ذِلَك ما ِفيها ِمْن اأَْلفاٍظ َتدْوُر يف هذا الَفَلِك، وِمْنها: َبْحَبُثوِنيَّ

ه�. َبُثون، بْلُبوٌط، وَغرْيُ يٌق، ُبَزْيَنة، ب�ْسُتون، ب�ِسيَلة، َبْ ُبرِّ

 وَلَعلَّ اأََهمَّ هِذِه املَْلُحوظاِت ما َياأِْتي:

ُر  والتََّطوُّ  ، اللَُّغِويُّ ُل  الأَ�سْ ِفيِه   ُ ُيَبنيَّ يٍل  َتاأْ�سِ اإِلى  َيْحتاُج  اأَلِفيَظ  ِمْن  ِفيِه  ما  اأَنَّ   )1(
ك�)ُمْعجم  الأُْخَرى  ِة  اللَُّغْويَّ املَعاِجِم  ِمَن  ِه  كَغرْيِ والأَْعَجِميُّ  ِمْنها  والَعَرِبيُّ   ، ليِلُّ الدَّ
املَعاِجِم  ِمَن  اللَُّغِة(  َمْتِ  وُمْعَجم  الَعِرِبيَّة،  املَعاِجِم  وَتْكِمَلة  ة،  َ امُلعا�رشِ العربيَّة  اللغة 
اإِْهماًل  امُلْعَجُم  اأَْهَمَلُه هذا  يُل  اأْ�سِ التَّ ِة الَقِدمَية.  وهذا  اًل َعِن املَعاِجِم الَعَرِبيَّ احَلِديَثِة َف�سْ
للباِحِث  الَعْوِن  َيِد  َمدِّ  ُي�ْسِهُم يف  يُل  اأَ�سِ التَّ ُتِب. وهذا  ْ اإِلَّ ما �َسذَّ كالّطْرُطِب والرتُّ تاّمًا 
ُة َتْفَتِقُر اإِلى ُمْعَجٍم لهِذِه الأَْلفاِظ على  ِر الأَْلفاِظ َدلِلّيًا تاِريِخّيًا، والَعَرِبيَّ يف َتْبِينِي َتَطوَّ

َدْت مِبْثِل هذا امُلعَجِم.  ْغِم ِمْن اأَنَّ ُهناَك ُلغاٍت َتَفرَّ الرَّ

ُعُب  َي�سْ َعَرِبيٌّ  يِفُّ  ْ ال�رشَّ ِبناوؤُها  اأَْلفاٌظ  َبة(  والأَ�رْشِ )الأَْطِعَمة  وِع  َمْو�سُ ويِف 
ٌر على اجَلْمِر �س74(،  مَّ ِل ُمَ يُلها كالُعْرُبوِد )ُفْعُلوٌل: رِغيٌف �َسِميٌك َمَع الَب�سَ َتاأْ�سِ
ٌة ِمَن اللَّنَبِ َقْدُرها �رْشَبُة ماٍء �س74( وَغرْيِ ذِلَك كما  يَّ ْرُقوِع )ِكمِّ والَقْوُل َنْف�ُسُه يف الطُّ

�َسَياأِْتي.

اِئُب(. )2( اأَنَّ ِفيِه اأَْلفاظًا َدللُتها َلْي�َسْت كاِمَلًة كما يف الَغِبيِب والَغِبيَبِة )اللَّنَبُ الرَّ
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ُنها ِلَكْوِنها َلْي�َسْت  ُعُب ِفيها َتَبيُّ ، وِهَي َم�ْساأََلٌة َي�سْ اَبها َقْلٌب َمكاِنٌّ )3( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا اأَ�سَ
ِل �س76(. ِة الأَ�سْ ُمَتواِفَرًة يف املَعاِجِم كما يِف: )الُغَوْيَرِة والُوَغرْيَ

يح   ِ ِحيُف: �رشَ يٌخ )َت�سْ ِ ْه َعَلْيِه كما يف: َلنَبٌ �رشَ ِحيٌف مَلْ ُيَنبَّ )4( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا ِفيها َت�سْ
�س88(.

ُه ل ُبدَّ ِمَن  ْبطًا َغَلطًا، وَعَلْيِه فاإِنَّ ِفّيًا �سَ ْ ِبَطْت �رشَ : ِفيُه اأَْلفاٌظ �سُ يِفُّ ْ ْبُط ال�رشَّ )5( ال�سَّ
ِليِم ِلُكِل َلْفَظٍة ِمْن اأَلِفيِظ امُلْعَجِم امُلْختاَرِة وما َيُدوُر يِف َفَلِك َتْبِينِي  يِفِّ ال�سَّ ْ ْبِط ال�رشَّ ال�سَّ

َدلَلِتها، وِمْنها:

ِحيُح: َفُطوٌر )بَفْتِح الفاِء(. ْبُطها ال�سَّ - ُفُطوٌر: �سَ

مِّ الكاِف. ِة(: ُكْرُدو�ٌس )ُفْعُلوٌل( ب�سَ - َكْرُدو�ٌس )َفْعُلوٌل يف ُلَغِة العامَّ

قاُق: َجْمُع ِرقاَقٍة، وَرِقيٍق. ِليُم: ُرقاٌق، والرِّ ْبُط ال�سَّ قاُق: ال�سَّ قاُق والرُّ - الرِّ

. اِقيِّ ْبُطها يف: َلزَّ ِبَطْت بَفْتِح الاّلِم الفاِء وُتِرَك �سَ اٌق �س88: �سُ - َلزَّ

اًل  َف�سْ تامٍّ  يِفٍّ  ْ �رشَ ْبٍط  �سَ ُدوَن  اللَّْزِقيَّة  ِح  �رَشْ اأَْثناِء  يْف  وَرَدْت  )َلْزِقيَّة(:  ُمَفْرَت�َسٌة   -
ها َمْقُلوَبٌة ِمن:  ُم ِمَن: امُلَفْر�َسِح، اأَْو اأَنَّ ها مَلْ ُتطاِلْعِني يْف اأَيِّ ُمْعَجٍم. وَقْد ُتَتَوهَّ َعْن اأَنَّ

مًا َبِعيدًا. ُمْفرَت�ٍس َتَوهُّ

ِة،  العامَّ ُلَغِة  يف  اإِْتباٌع  الكاِف:  بَك�رْشِ  الِك�ِسِك  �س)85(:  الُفَقراء  وِك�ْسُك  ِك�ِسٌك   -
والأَْولى َتْرُك الإْتباِع: ِك�ْسك، وَك�ْسٌك )بَفْتِح الكاِف(. 

ُذْقُت َق�سامًا  القاِف كما يف: ما  بَفْتِح  اأَْي�سًا  اْقظامة(، وهَي  القاِف:  مِّ  - ُق�ساَمٌة )ب�سَ
وٍم. َمِة َمْق�سُ ٍم، وُق�سْ يمًا، وَمْق�سَ وَق�سِ

مِّ القاِف(. واُب: ُقْطَمة )ِب�سَ - َقْطَمة )ِبَفْتِح القاِف �س82(: ال�سَّ
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ِجْن�ٍس  )ا�ْسُم  َماٌر  ِعيِف:  الّت�سْ َعَدُم  واُب:  وال�سَّ اِء،  الرَّ ِعيِف  بَت�سْ ُكِتَبْت   : َمارٌّ  -
.) َجْمِعيٌّ

واُب: امُلراُر. اٌل �س92(: ال�سَّ اُر )ُفعَّ - امُلرَّ

ر(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ الأَْوَلى: ُمطاَبٌق )ا�ْسُم َمْفُعوٍل( ِلَكْوِنِه  كَّ - ُمطاِبٌق )ُخْبٌز َمَع َبْع�ِس ال�سُّ
ِمْن: طاَبَق.

- ُمْطِمٌر )َزْيٌت فا�ِسٌد ُذو راِئَحٍة َكِريَهٍة �س93(: الأَْوَلى اأَْن َتُكوَن هِذِه اللَّْفَظُة ا�ْسَم 
ْيِت الفا�ِسِد َيُكوُن يف الَقْعِر َمْطُمورًا. ٌر ِلَكْوِن هذا الزَّ َمْفُعوٍل: ُمَطَمر اأَِو: ُمَطمَّ

ِفّيًا.  ْ َبْط هِذِه اللَّْفَظُة �رشَ ِح َلْفَظِة )ُمْعَطب(: مَلْ ُت�سْ - ُمَعْطنِبٌ )َوَرَد ِذْكُرها يف اأَْثناِء �رَشْ

ِحيُح: ِمْعالٌق. ْبُطها ال�سَّ ِة �س94(: �سَ - ُمْعالٌق )يف ُلَغِة العامَّ

. : َمقايِلُّ ؛ لأنَّ َجْمَع املَْقِليِّ - َمقاٍل )�س94(: َجْمُع: ِمْقلًى وِمْقالٍة ل: َمْقِليٍّ

ْبُط الأَْوَلى: ِر�ْسَتة. ِل �س95( ال�سَّ ع َمْقِليٌّ َمَع الَب�سَ ٌم ُمَقطَّ َعٌة: حَلْ - َر�ْسَتٌة )ُمَقطَّ

، وِمْن باِب )َمْفِعٍل(: ا�ْسُم َمكاٍن،  َدٌر ِميِميٌّ - َمْن�َسٌف: املَْن�ُسُف ِمْن باِب )َمْفَعل(: َم�سْ
وُهَو امُلراُد، وِمْن باِب )ِمْفَعٍل(: ا�ْسُم اآَلٍة.

)َوَرَدْت  ِح�ساٌء  ل  احلاِء(  )بَفْتِح  َح�ساٌء  ِليُم:  ال�سَّ ْبُط  ال�سَّ �س57(:  )�َسْوَرَبٌة  َح�ساٌء   -
اٍت ِبَك�رْشِ احلاِء(. وُهَو احُل�ُسوُّ اأَْي�سًا. َع�رْشَ َمرَّ

)6( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا َلها ُنْطقاِن كما يف: الُف�ساِر والُب�ساِر �س78. والُف�ساُر ِمْن َكالِم 
ِة: الَهَذياُن.     ِة، وُهَو يف الَعَرِبيَّ العامَّ

ُر  ُنها اإِلَّ بالإِمياِء اإِلى هذا التََّطوُّ ِكُن َتَبيُّ ْوِتيٌّ ل مُيْ ٌر �سَ )7( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا اأَ�ساَبها َتَطوُّ
كما يف:
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ُل: الَفِقي�ُس )بقْلِب  ًة َبْعَد َقْطِفِه �س79(: الأَ�سْ ْيُتوِن ُمبا�رَشَ - الَفِغي�ِس )ما ُيْع�رَشُ ِمَن الزَّ
ي �س79(. القاِف َغْينًا(، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف الَفْغ�َسِة )ُلْقَمُة القا�سِ

ذِي َيْحِمُلِه َمَعُه �س66(: مَلْ َيْذُكْر هِذِه اللَّْفَظُة اإِلَّ ُدوزْي،  اِعي الَّ - َزهاٌب )زاُد الرَّ
اِل زايًا(.  ِكُن اأَْن َتُكوَن: َذهابًا )بَقْلِب الذَّ ها مُيْ وَعَلْيُه فاإِنَّ

َل هِذِه اللَّْفَظِة:  ِعِه على اجَلْمِر �س95(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ اأَ�سْ ٌر بَو�سْ مَّ ٌر )ُخْبٌز ُمَ - ُمَقمَّ
ٌر بَقْلِب القاِف ِجيمًا. مَّ جُمَ

ُلها: ُمِقيَتٌة ِمَن الُقوِت  اِر �س95(: اأَ�سْ وٌع على النَّ �ٌس اأَْو َعَد�ٌس َمْو�سُ - ُمِقيَطٌة )ِحمَّ
عاَم اإِقاَتًة على اأَنَّ ا�ْسَم الفاِعِل ُمِقيٌت  ها ِمْن: اأَقاَتُهْم هذا الطَّ وما َيُدوُر يف َفَلِكِه على اأَنَّ
ُمِقيطٍة(.  )ُمِقيَتٍة:  ُقِلَبْت طاًء يف  اَء  التَّ اأَنَّ  ُمْفِعٌل(، على  ُمِقيٌت:  ُمْقِوٌت:  )ُموؤَْقِوٌت: 

وُيْطَلُق َعَلْيها يف َبْع�ِس املَناِطِق: حاِمَلٌة )حاْمَله(.

ٌة  اأَْي�سًا: َهْيَطِليَّ ٌة بَقْلِب احلاِء هاًء كما َيْظَهُر يِل، وِهَي  لَِّبيَّ ُلها: ُمَ ٌة )96(: اأَ�سْ - ُمَهلَِّبيَّ
)ِهيَطِليَّه(.

ي اإِلى الْلِتجاِء اإِلى  يِل َبْع�ِس الأَْلفاِظ، وُهَو اإِ�ْسكاٌل ُيْف�سِ )8( اأَنَّ ُهناِك اإِ�ْسكاًل يف َتاأْ�سِ
َلْت ِمْن َمعاٍن: ِمْنها:  ِم ِلُت�ساِيَر هِذِه الأْلفاُظ ما ُحمَّ َوهُّ التَّ

ْمِن �س88(.  اِج َرِقيقًا َمْدُهونًا بال�سَّ ُة )ما ُيْخَبُز على ال�سَّ ِقيَّ - اللُّزَّ

. ٌة( كما َمرَّ - ُمَفْرَت�َسٌة )َلْزِقيَّ

وزاَلْت  )َيِب�َس  امِل�ْسُك  َقَتَ  ِمْن:  ها  اأَنَّ على  مًا  َتَوهُّ ُقتِّنٌي  ُلها:  اأَ�سْ )�س82(:  ُقّطنْيٌ   -
ُتُه(. ُنُدوَّ

عاَم  ها ِمْن: َل�َسَم الطَّ ها: ُل�َسْيَمٌة على اأَنَّ ُم اأَنَّ ْيَمٌة )ُخْبٌز َمْفُتوٌت باللَّنَبِ �س88(: ُيَتَوهَّ - ُل�سَ
)ذاَقُه(.
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ِبناَءها  اأَنَّ  ْغِم ِمْن  َقِدمِيها وَحِديِثها على الرَّ ُتْذَكْر يِف املعاِجِم  مَلْ  اأَْلفاظًا  اأَنَّ ُهناَك   )9(
َرٌة، وِمْنها: ، وَعَلْيِه فاإِنَّ َدلَلَتها ُم�ْسَتْحَدَثٌة ُمَتَطوِّ يِفَّ َعَرِبيٌّ ْ ال�رشَّ

َ ِمَن  ِكُن اأَْن ُتَتَبنيَّ - ُقم�ٌط )َكْعٌك على َهْيَئِة االأَ�س�ِبع �ص88(: َيْظَهُر يل اأَنَّ َدلَلَتُه مُيْ
ْفِل )م� ُت�َسدُّ ِبِه َيداُه وِرْجالُه(، وُهَو ا�ْسُم اآَلٍة )ِفع�ل( ِمْن: َقَمَطُه َيْقُمُطُه -  ِقم�ِط الطِّ

ها. مِّ ُه بَك�رْشِ القاِف ل ب�سَ وَيْقِمُطُه َقْمطًا، وَعَلْيِه َفاإِنَّ

�ُسوٌك )ُكْرُدو�س(. - َمْ

ِلَكْوِن  اأَْعاله  َعُه )اأََكَل ِمْن  عاَم و�َسقَّ ها ِمْن: �َسَقَع الطَّ اأَنَّ َعٌة )�س92(: َيْظَهُر يِل  - ُم�َسقَّ
الباِذجْناِن َفْوَق اللَّْحِم(. 

َنٌة ِمَن الَبْي�ِس وَدقيِق الَقْمِح واللُّوِف �س93(: ُذْكَرْت يف )الأَغاِن(  �َسٌة )ُمَكوَّ - ُم�َسوَّ
 ،16/1 العربيَّة:  املعاجم  )تكملة  الَبْي�س  وبيا�ِس  والَع�َسِل  ْيِت  الزَّ ِمَن  َنًة  ُمَكوَّ

.)380 ،378/6

، وِمْنها: َتنْيِ ُمَتعاِطَفَتنْيِ َبًة ِمْن ُجْمَلَتنْيِ ِفْعِليَّ )10( اأَنَّ ُهناَك اأَْلفاظًا ُمَركَّ

ُكْل وا�ْسُكْر )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوى �س86( .

اأَْخَرى،  اأَنَّ ِفيها ُلَغًة  ْغِم ِمْن  اأَْلفاظًا اْكُتِفَي ِفيها بُلَغِة َمْنِطَقٍة على الرَّ اأَنَّ ُهناِلَك   )11(
وِمْنها:

تي َقْبَلها �س61(. َخْر�ُسوف وُخْرِفي�س )َمْقُلوَبٌة ِمَن الَّ

ِل الأَْعَجِمّي الأَْوَلى اأَْن ُيْفَرَد َلُه َمكاٌن  )12( اأَنَّ ما ُيَعدُّ ِمْن باِب الأَْلفاِظ َذواِت الأَ�سْ
نْي اأَْهَمَلُت  يِل، وَعَلْيِه فاإِنَّ اأْ�سِ ِة التَّ ِل الَعَرِبيِّ لالإ�ْسهاِم يف َعَمِليَّ َبْعَد الأَْلفاِظ َذواِت الأَ�سْ

ٍل اأَْعَجِميٍّ يف الغاِلِب. يَل ما ُيَعدُّ ِمْن اأَ�سْ َتاأْ�سِ

ُه  ، وَعَلْيِه فاإِنَّ �ْسَمنْيِ ِحيِح ِمَن الرَّ �ْسِم ال�سَّ : ل ُبدَّ ِمَن الْكِتفاِء بالرَّ �ْسُم الإِْمالِئيُّ )13( الرَّ
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، وِمْن ذِلَك: ِة َبنْيَ َقْو�َسنْيِ ِع الَكِلَمِة يف ُلَغِة العامَّ ل ُبدَّ ِمْن َو�سْ

ُتْكَتُب  ِباأَْلٍف  امُلْنَتِهَيُة  ُة  الأَْعَجِميَّ الَكِلَمُة  �س85:  الَك�ْسرَتِ  ُة  وُكَرمْيَ ا(  )اْكِرمْيَ ُكَرمْيا   -
ِة. ِويِّ بالَع�سَ

. - َك�ْسَتناء وَك�ْسَتَنة: َك�ْستنا بالَق�رْشِ

ٍع اآَخَر )�س66(  اِء يف َمْو�سِ ٍع )�س80( وبالتَّ لِبيا: ُر�ِسَمْت بالأَِلِف يف َمْو�سِ - الزَّ
. حُّ اِء ُهَو الأَْوَلى والأَ�سَ �ْسَم بالتَّ على اأَنَّ الرَّ

ٍل ل َقْطٍع )ُرَقْيَطة(. واُب: اْرِقيَطة بَهْمَزِة َو�سْ ِة: ال�سَّ - اإِْرِقيطة يف ُلَغِة العامَّ

ا مَلْ ُيْذَكْر ِفيِه امُلْفَرُد:  )14( ل ُبدَّ ِمْن ِذْكُر ُمْفَرِد اجَلْمِع، وَجْمِع امُلْفَرِد: مِمَّ

- َكعاِكيُل: َتْك�ِسرُي: ُكْعُكوٍل �س85.

ُهما.  - َماُر: َماَرُة، وَغرْيُ

اًل  اًل َعن اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة، وِمْن ذِلَك َف�سْ ِة َف�سْ )15( ل ُبّد ِمْن ِذْكِر الَكِلَمِة يف ُلَغِة العامَّ
: ا َمرَّ َعمَّ

يِل. اأْ�سِ ها َكما �َسَياأِْتي يف اأَْثناِء التَّ َموؤُوَنٌة وُمونْه )�س88( وَغرْيُ

اْكَتَفى  امُلْعَجَم  اأَنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ على  وَرتاِن  �سُ َلها  ِة  العامَّ ُلَغِة  يف  اأَْلفاٌظ  وُهناَك 
وَرٍة واِحَدٍة، وِمْن ذِلَك: ب�سُ

َمْرَتباٌن وَمْرَطباٌن )�س92(. 

ًة: ِمْن ذِلَك: ِفيَّ ْ ًة و�رشَ )16( اأَنَّ ُهناِلَك اأْغالطًا َنْحِويَّ

َما�ِسيُّ  ِحيُح:  وال�سَّ ِة(،  العامَّ ُلَغِة  يف  �ِسيٌّ  )َمْ �ُسوٌّ  َمْ امُلْفَرُد:  �س90:  َما�ٍس   -
�ساٌة. �َسى وَمْ : َمْ )َمفاِعيُل(؛ لأَنَّ ُمْفَرَد املَحا�ِسي الِقيا�ِسيَّ
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. ياِميٌّ واُب: ْم�ُسوٌّ �سِ ياِميٌّ )�س90(: ال�سّ �ِسي �سِ - َمْ

�ِسي ِلْفٍت )�س90( على اأَنَّ  ياِمي، وَمْ �سي �سِ �ِسيُّ ُكو�سا، وَمْ - َم�ِسيُّ ُفوٍل، وَمْ
. �ُسوٌّ الَقْوَل ِفيها كالَقْول يف �ساِبِقها: َمْ

اأَْلفاظًا ُتَعدُّ ُم�ْسَتْحَدَثًة، ومَلْ َتْرِد يف املَعاِجِم، وِمْن ذِلك: )17( اأَنَّ 

َح  ْيُت، وامُل�َسبَّ الزَّ َح  امُل�َسبِّ اأَنَّ  ْيَء على  ال�سَّ َح  �َسبَّ ِمْن:  ها  اأَنَّ َم  ُيَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ َحٌة:  ُم�َسبَّ  -
باِح. ْعَمِة يف هذا ال�سَّ �ُس والُفوُل، اأَْو ِمْن َت�ْسبيِح اللِِّه على هِذِه النِّ احِلمَّ

�َسٌة )الَبْي�ُس وَدِقيُق الَقْمِح واللُّوُف �س93(. - ُم�َسوَّ

والِقْرَفِة، ويف  الِهْنِد  بَجْوِز  �ُسوٌّ  وَمْ ْيُتوِن  الزَّ بَزْيِت  َمْدُهوٌن  َرِقيٌق  ُخْبٌز  ُمَطبٌَّق:   -
ُر  كَّ ْيُتوِن، وَقْد ُيَر�سُّ َعَلْيِه اأَْحيانًا ال�سُّ َبْع�ِس املَناطِق: ُخْبٌز َرِقيٌق َمْدُهوٌن بَزْيِت الزَّ

)�س93(.

اِب  ْيِت والبهار املَْكُموِر بالرتُّ جاِج املَْلُفوِف بالَعِجنِي والزَّ - َمْكُموَرٌة )ِمَن اللَّْحِم والدَّ
�س95(.

َجيِّدًا  َفْرمًا  املَْفُروَمُة  الَبْنُدوَرِة  وِقَطُع  املَِخي�ُس  واللَّنَبُ  الَبطاطا  باُت  )ُمَكعَّ َرٌة  زَّ مُمَ  -
ُة(. ْوِق، واملَْزَرة: املَ�سَّ ُم َدلَلُتها ِمَن املَْزِر )احَل�ْسُو للذَّ �س96(: َقْد ُتَتَوهَّ

َبِة والأَْطِعَمِة مِلا ُيوِمُئ اإَِلْيِه ِمْن  ْعَنى )َمْفُعوٍل(  َي�ِسيُع يف الأَ�رْشِ )18( اأَنَّ ِبناَء )َفِعيٍل( مِبَ
َتواَفَرِت  اإِذا  اإِلَّ  امُلباَلَغِة  اإِلى  ُيوِمُئ  ِذي ل  الَّ )َمْفُعوٍل(  ِبناِء  َنْف�ُسُه يف  ُمباَلَغٍة، والَقْوُل 

الَقراِئُن.

يِفِّ اأَْحيانًا: ِمْن ذِلَك: ْ َح اللَّْفَظِة َيُكوُن على ِخالِف ِبناِئها ال�رشَّ )19( اأَْن �رَشْ

َدٌر ِميِميٌّ وا�ْسُم َمكان  اَفُة �س92(: املَْذَبُح: َم�سْ تَّ جاِج، اأَِو النَّ ْندُوُق َذْبِح الدَّ املَْذَبُح )�سُ
اإِذا َحَمْلنا  اإِلَّ  اأَْو ذاُبوٌح،  اأَْو: ِمْذباٌح،  ِمْذَبٌح،  اأَنَّ امُلراَد ا�ْسُم الآَلِة:  ْغِم ِمْن  على الرَّ
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لَّ ا�ْسِم الآَلِة. َدِر امِليِميِّ اأَِو ا�ْسِم املَكاِن َمَ ذِلَك على اإِْحالِل املَ�سْ

: ِمْن ذِلَك: َنًة ِمِن ُمَتعاِطَفنْيِ )20( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا ُمَكوَّ

ٌر )�س91(. ٌر وُم�َسمَّ مَّ ُمَ

ِة ِبناًء  ِة امُلَتواِفَرِة يف الَعَرِبيَّ ِة وِتلَك الَعَرِبيَّ ِني اآَثْرُت َتْرَك َتْلَك الأْلفاِظ الأَْعَجميَّ )21( اأَنَّ
ْبِح(. ِفّيًا وَدلَلّيًا يف الغاِلِب كاملَ�ْسَلِخ )َمكاُن الذَّ ْ �رشَ

ُه ل ُبدَّ  َنٍة، وَعَلْيِه فاإِنَّ وَرًة يف َمناِطَق ُمَعيَّ �سُ  )22( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا َكِثرَيًة بَدللِتها َمْ
ِمْن َتْبِينَي َمناِطِق ُكلِّ َلْفَظٍة.  

يُلها اإِلى َحْمِلها َعلى النَّْحِت: ِمْن ذِلَك: ي َتاأْ�سِ )23( اأَنَّ ِفيِه اأَْلفاظًا َقْد ُيْف�سِ

اَر �َسْيئًا. ها ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: اأَْقَحَم النَّ ُمَقْحَم�ٌس )�س60(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ

ِمُل اأَْكرَثَ ِمْن ا�ْسٍم: ِمْن ذِلَك: )24( اأَنَّ ِفيِه اأَْلفاظًا حَتْ

ٌة: ُيْطَلُق َعَلْيها: َهْيَطِليٌَّة، وَغِديَرٌة، وَرِغيَدٌة. - ُمَهلَِّبيَّ

اِر(. وٌع على النَّ �ٌس اأَْو َعَد�ٌس َمْو�سُ - حاِمَلٌة )ُمِقيَطٌة: ِحمَّ

ًا وِمْنها: ِفّيًا وَدلَليَّ ْ )25( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا َغرْيَ َمْوُجوَدٍة يف املَعاِجِم ِبناًء �رشَ

َبٍة �س96(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة  ُموَعٌة ِمَن البهارات ذاُت راِئَحٍة َطيِّ - ُمواَحٌة )جَمْ
اإِْن كاَنْت ِمْن  اإِلَّ  ِفّيًا وَدلَلًة  ْ ِبناًء �رشَ اإَِلْيها َقِدمِيها وَحِديِثها  تي ُعْدُت  يف املَعاِجِم الَّ
ُم َدلَلُتها على ُبْعٍد �َسِديٍد  ٌب َح�َسٌن ِمَن املَ�ْسِي(، وَقْد ُتَتَوهَّ ْ باِب )ُفعاَلٍة( ِمَن املَْيِح )�رشَ

ِمَن املَْيِح )املَْنَفَعُة، وال�ْسِتياُك( )تاج العرو�س، ميح: 157/7(.

تي  راِع �س96(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة يف املَعاِجِم الَّ ٍم َحْوَل الذِّ - ُموَزٌة )ِقْطَعُة حَلْ
 َ َدٌة َدلَلًة، وِهَي َدلَلٌة مُيِكُن اأَْن ُتَتَبنيَّ ُعْدُت اإَِلْيها َقِدمِيها وَحِديِثها، وَعَلْيِه فاإِّنها ُمَولَّ
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ْكِل، كما  ُعوَمِة وال�سَّ ْعِم، واللُُّيوَنِة والنُّ �ساُبِه يف الطَّ ِمَن املَْوِز، مِلا َبْيَنها وَبْيَنُه ِمَن التَّ
)ُموَزة(،  َمْوَزًة  املَْوَزَة:  ُت�ْسِبُه  تي  الَّ ِة  َهِبيَّ الذَّ الِقْطَعِة  ُيْطَلُق على  وَكما  يِل،  َيْظَهُر 

ى ِبها َبْع�ُس الإِناِث. وُي�َسمَّ

تي  ٌف باملاِء �س97(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة يف املَعاِجِم الَّ فَّ ي�ٌس خُمَ ٌة )َلنْبٌ خَمِ - َن�ِسيَّ
ها ِمْن: َن�َسَغ اللَّنَبَ باملاِء )َمَذَقُه(،  َم اأَنَّ ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ ُعْدُت اإَِلْيها َقِدمِيها وَحِديِثها، ومُيْ

مًا كما َيْظَهُر يِل.  �ِسيَغِة َتَوهُّ َفًة َعِن النَّ رَّ ِكُن اأَْن َتُكوَن ُمَ َة مُيْ �ِسيَّ وَعَلْيِه فاإِنَّ النَّ

ِة  بالَعَرِبيَّ اأَْحيانًا  ُتْكَتُب  اإِْذ  الّلْفَظِة،  ِكتاَبِة  يِف  واِحٍد  ْنَهٍج  مَبَ الْلِتزاِم  ِمَن  ُبدَّ  ل   )26(
ْهَج الأَْوَلى اأَْن ُتْكتَب  ِة، وَعَلْيِه فاإِنَّ النَّ ِليَمِة، واأَْحيانًا اأُْخَرى على َوْفِق ُلَغِة العامَّ ال�سَّ

ِع اأََحِدِهما َبنْيَ َقْو�َسنْيِ كما يف: بالُنَطَقنْيِ ِبَو�سْ

ِة وامُلو�ِس  - امِلي�ِس يف ُلَغِة العامَّ

مِّ النُّوِن(. ِة )انخالة( وُنخاَلٍة )ب�سَ - ِنخاَلٍة يف ُلَغِة العامَّ

ِفيٍَّة. ِة وِن�سْ ٍة يف ُلَغِة العامَّ يَّ - ُن�سّ

واِحَدًة،  ًة  َمرَّ وِبَفْتِحها  َتنْيِ  َمرَّ ال�ّسنْيِ  مِّ  ب�سَ ِبَطْت  �سُ )�س71(:  و�َسْوَرَبٍة  �ُسوَرَبٍة   -
ها بَفْتِحها )َفْوَعَلٌة(. حْيُح اأَنَّ وال�سَّ

ِة وَنَكهاٍت. - َنْكهاٍت يف ُلَغِة العامَّ

ِة كما يِف: ِة واأَْحيانًا اأُْخَرى بالعاِميَّ وَيْكَتِفي اأَْحيانًا بالَعَرِبّيِة ُمَتنا�سيًا ُلَغَة َبْع�ِس الَعامَّ

ِة. ٍة يف ُلَغِة العامَّ ة )�س90( وَهرَبٍ وَهرَبَ - َهرْبٍ وَهرْبَ

ة �س99( واأَِني�ُسون، واأََن�ُسون، واآْن�ُسون. - ياْن�ُسون )ُلَغُة العامَّ

امُلْعَجُم بِبناٍء واِحٍد ِمْنها: ِمْن  َيْكَتِفي  يِفٍّ  ْ ِبناٍء �رشَ اأَْكرَثُ ِمْن  َلها  اأَْلفاظًا  اأَنَّ ُهناِلَك   )27(
ذِلَك:
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- ُنخاٌع بَتْثِليِث النُّوِن اْلفاِء )�س97( )تاج العرو�س: نخع(.

- ِهْنِدباء )�س98( وِهْنَدٌب، وِهْنَدبا، وَهْنَدباء، وَهْنِدباء )ِفيها اأَْرَبُع ُلغاٍت(، وِهَي 
ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ واِحَدُتُه: ِهْنَدباَءٌة.

لى َمْن َي�ْسَتْعِمُلها كما يف:  )28( اأَنَّ ِفيِه اأَْلفاظًا ناِدَرًة َمْن�ُسوَبًة اإِ

الَبَلِديِّ  ْمِن  وال�سَّ واحَلِليِب  ِر  كَّ وال�سُّ ْم�ِسِم  وال�سِّ ِحنِي  الطَّ ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ )َحْلَوى  ٌة  َمْهراِويَّ
ِة كما َيْظَهُر يِل.  مًا اإِلى َقِبيَلِة )َمْهراَء( الَيَمِنيَّ �س96(: َمْن�ُسوَبٌة َتَوهُّ

َق اأَْمُن اللَّْب�ِس َبْيَنها كما يف:  ٍل واِحٍد ُدوَن اأَْن ُيَحقَّ ًة ِمْن اأَ�سْ )29( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا ُم�ْسَتقَّ
امُلَهفَِّت، والَهِفيَتِة، والهاِفيت.

يَلها كما يف: ِن ِمْن َتاأْ�سِ )30( اأَنَّ ُهناَك اأَْلفاظًا ل ُبدَّ ِمن �َسماِعها للّتَمكُّ

ِل  ْيِت والَبْنُدوَرة والَبْقُدون�ِس والأُْرِز والَب�سَ اأ )َوَرُق الِعَنِب املَ�ْسُلوُق املَْح�ُسوُّ بالزَّ - َيرْبَ
ْوِم �س99(. والثَّ

ْيِت،  ِحنِي والَبْي�س والَبهاراِت، وُتْقَلى بالزَّ َنٌة ِمَن احَلِليِب والطَّ - ِت�ْسباِتي )َفِطرَيٌة ُمَكوَّ
وُتوؤَْكُل َمَع اجُلنْبِ واللَّْحِم )�س54(.

واللْحِم  املَْفُتوِل  والَقْمِح  �ِس  واحِلمِّ والَعَد�ِس  ُغل  الرُبْ ِمَن  ٌن  ُمَكوَّ )َطعاٌم  َبُثون  مَبْ  -
�س52(.

اأَْثناِء  ُذِكَر يف  ِمْنها  َكِثريًا  اأَنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ امُلْعَجُم على  َتنا�ساها  اأَْلفاظًا  ُهناِلَك  اأَنَّ   )31(
َتْعِرِيِف اللَّْفَظِة امُلْختاَرِة، وِهَي:

اَفٌة،  ُفٌر، َتواِبُل، َفرا�ِسُح، َمْغُموَمٌة، َنتَّ ياِمّي، َتَنَكٌة، َثِريٌد، ُع�سْ وٌب، �سِ ِر�ْسَتة، َعكُّ
ِقيِق،  ، ُدْقُمو�ٌس، �َسِخيَنٌة )ح�ساٌء ِمَن الدَّ َقْرَنِبيٌط، ُلوٌف، َبْنُدوَرٌة، َم�ْسُلوَطٌة، ُمَعْطنِبٌ
وُهَو َطعاٌم كاَنْت ُتَعريَّ ُقَرْي�ٌس باأَْكِلها، وامِل�ْسَخَنُة: ُقَدْيَرٌة )معجم مقايي�س اللغة: 146/3، 
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تكملة املعاجم العربية: 47/6، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1047/2(، والَفْيحاُء 
حاح: 393/1(. )والَفْيحاُء: َح�ساٌء َمَع التَّواِبِل( )ال�سِّ

ِة باْخِتياِرِه َلْفَظًة اأَْو َلْفَظَتنْيِ  َ )32( اأنَّ هذا امُلْعَجَم ُيْهِمُل امُلرَتاِدفاِت يف اللََّهجاِت امُلعا�رشِ
ُهوَلِة، وَعَلْيِه فال ُبدَّ ِمَن الأَْلفاِظ امُلرَتاِدَفِة  ُيوِع وال�سُّ على َوْفِق ِمْعياِر الَف�ساَحِة وال�سُّ
ُيوِع ِعْنَد َبْع�ٍس. ِعها َبنْيَ َقْو�َسنْيِ على الأََقلَّ ِلَكْوِن اللَّْفَظِة امُلْختاَرِة ل ُتو�َسُم بال�سُّ بَو�سْ

)33( اأَنَّ ُهناِلَك اأَْلفاظًا َلْي�َسْت ُم�ْسَتْعَمَلًة يف الأُْرُدنِّ كما يف: خا�ُسوَقِة الواِفَدِة ِمْن ُدَوِل 
ُه ل ُبدَّ ِمْن ا�ْسِتْبعاِدها، اأَو الإمياِء اإَِليها. . وَعَلْيِه فاإِنَّ اخَلِليِج الَعَرِبيِّ

ا  )34( ل ُبدَّ ِمْن ا�ْسِتْق�ساِء ما ُيْطَلُق على الّلْفَظِة امُلْختاَرِة يف َمناِطِق الأُْرُدنِّ ُكلِّها، ومِمَّ
ك، وُيقاُل  اِيِب )�س:48(: �ِسي�ْسرَبَ َي�ْسَهُد ِلَعَدِم ال�ْسِتْق�ساِء الْقِت�ساُر على: اآذاِن ال�سَّ

يَِّة(. يف َبْع�ِص املَن�ِطِق: )ِذِننْي اْقط�ط ب�لع�مِّ

َبِة( يف هذا امُلْعَجِم ْلفاِظ )الأَْطِعَمِة والأَ�رْضِ يُل اأَ  )3( َتاأْ�سِ

- َجْبَجب )�س49، 55(: ُتْطَلُق على اجَلِميِد والأَِقِط، وِهَي َلْفَظٌة مَلْ ُتطاِلْعِني ِفيما 
على:   ُ وُيَك�رشَّ الأَْر�س،  ِمَن  امُل�ْسَتوي  ِفيها:  واجُلْبُجُب  املَراِجِع،  ِمَن  اإَلْيِه  ُعْدُت 
ِبيُل ِمَن اجُلُلوُد، واِحَدُتها: ُجْبُجَبٌة، وَجْبَجَب: مَلْ ُي�ْسَتاأَْن�ْس  َجباِجَب، واجَلباِجُب: الزَّ
ُي�ْسِبُه  ما  الأَْر�ِس، واجُلباُب:  �َسِمَن و�ساَح يف  ِة(، وَجْبَجَب:  العامَّ َكالِم  ِبِه )مْن 
قاِء،  قاَء امُلَعلََّق َعَلْيِه فَيْجَتِمُع يف َفِم هذا ال�سِّ �َس الَبِعرُي ال�سِّ ْبَد َيْعُلو الأْلباَن اإِذا خَمَ الزُّ
َم  ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ ا مُيْ َدِفيَّة، وَغرْيُ ذِلَك مِمَّ واجَلُبوُب: املََدُر امُلَفتَُّت، والِقْبِقُب: َماَرٌة �سَ

َدلَلِة هِذِه اللَّْفَظِة ِمْنُه )تاج العرو�س، جبب: 117/2-(.

- الأَْلَيُة )�س49(: ُتْنَطُق يف َبْع�ِس املَناِطِق: اللِّيَُّة.

واأَلباأ  )ِفَعٌل(،  ِلَباأٌ  الَعَرِبيَّة:  الِولَدة: يف  َبْعَد  الَغَنِم  اأَِو  املاِعِز  َحِليُب  اإْلبا )�س49(:   -
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نَّ يف هِذِه اللَّْفَظِة  َعُه اللِّباأَ، وَعَلْيِه فاإِ �سِ ُه ِلرُيُ القوُم: �سار لهم ِلْباأ، واأَْلَباأَ اجَلْدَي �َسدَّ
ْه( )كتاب الأَفعال:  اإِْلباًء )ِبَق�رْشْ ُيْلِبُئ  اأَْلَباأَ  َدَر:  َتُكوُن َم�سْ َمكاِنّيًا )ِلَعٌف(، وَقْد  َقْلبًا 

146/3، تاج العرو�س، لباأ: 475/1(. 

- َبراِزُق )�س50(: َبراِزُق: َتْك�ِسرُي ُبْرُزَقٍة )َتْكمَلُة املَعاِجِم الَعَرِبيَّة: 287/1(.

ِة املَْفُروَكِة والّثْوِم  ِة اجلافَّ َنُة ِمَن الَعَد�ِس اأَِو الُفوِل املَْجُرو�ِس وامُلُلوِخيَّ - ُب�سارٌة )َمَكوَّ
َقْد  اأَنَّ َدلَلتها  )ِفعالة( على  باِب  ِمْن  ِب�ساَرة، وِهَي  ِحيُح:  ال�سَّ ْبُط  ال�سَّ �س51(: 
ٍل  ريًا )َقَطَع ُكلَّ َمْف�سِ ُم على ُبْعٍد ِمَن الَب�رْشِ )الَقْطُع( َكما يف: َب�رّشَ اللَّْحَم َتْب�سِ ُتَتَوهَّ
العرو�س،  )تاج  ِة  امُلُلوِخيَّ وَفْرِك  الُفوِل،  َجْر�ِس  ِمْن  ِفيها  مِلا  اللَّْحِم(  ِمَن  ِفيِه  وما 

ِة: 212/1(. َ ِة امُلعا�رشِ ب�رش: 208/10، ُمعجم اللُّغة العربيَّ

َلْفَظٌة ِمَن الإِيطاِليَّة )َتْكمَلُة  َمِك:  �س51(:  ال�سَّ ِمَن  َنْوٌع  - َبطاِرُخ )َبْي�ُس الكاْفياِر: 
املَعاِجِم الَعَرِبيَّة: 367/1(.

اِئِد �س52(: ل َيَتواَفُر هذا املَْعَنى ِفيما ُعْدُت اإَِلْيِه ِمَن املَعاِجِم،  َبِع الزَّ - َبَعٌق )حاَلُة ال�سَّ
َدُر: َبَعَق  ّفاُع، واملََطُر الَغِزيُر(، وُهَو َم�سْ ْيُل الدَّ َم ِمَن الُبعاِق )ال�سَّ ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ ومُيْ

ْيُل ُبعاقًا، وَعَلْيِه فاإِنَّ هِذِه اللَّْفَظَة ِفْعٌل ما�ٍس )َبَعَق( ل ا�ْسٌم كما َيْظَهُر يِل. ال�سَّ

الَبَلِديِّ  ْمِن  وال�سَّ ِر  كَّ وال�سُّ �ِس  امُلَحمَّ املَْجُرو�ِس  الَقْمِح  ِمَن  ُنوٌع  َم�سْ )َطعاٌم  َبِكيَلٌة   -
ْمِن  بال�سَّ اأَْو   ، بِّ بالرُّ ُيْخَلُط  ِقيُق  الدَّ وِهَي  َبكاَلٌة،  اأَْي�سًا:  َعَلْيها  وُيْطَلُق  �س52(، 
ْمُن ُيْخَلُط بالأَِقِط، وَغرْيُ ذِلَك،  َطُب، اأَِو ال�سَّ والّتْمِر اأَِو الأَِقِط اجلاِف ُيْخَلُط ِبِه الرُّ
ِقيِق )َخَلَطُه  ِويَق بالدَّ ٌة ِمْن: َبَكَل ال�سَّ وِهَي )َفِعيَلٌة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة: َمْبُكوَلة( وُم�ْسَتقَّ

اأَْو: َلَبَكُه( )تاج العرو�س، بكل: 103/28-(.

َد  ْمُن َبْعَد اأَْن َيرْبُ - ِبالَوٌة )َطعاٌم ِمَن الَقْمِح املَْجُرو�ِس ُيْطَبُخ َمَع اللَّنَبِ وُيزاُد َعَلْيِه ال�سَّ
ْغِم ِمْن  اأَيِّ َمْرِجٍع على الرَّ َة يف  �س52(: هِذِه اللَّْفَظُة وَمْقُلوباُتها مَلْ ُتطاِلْعِني الَبتَّ
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)اأَّوُل  َباأِ  اللِّ ِمَن  املَْعَنى  بهذا  َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  )ِفعاَلٌة(، ومُيْ َعَرِبيٌّ  يِفَّ  ْ ال�رشَّ ِبناَءها  اأَنَّ 
َباأَ واأَْلَباأَُه: َطَبَخُه، وَلَباأَ اجَلْدَي: اأَْطَعَمُه اللَِّباأَ، وااللَّباَءة:  اللَّنَبِ ِعْنَد الِولَدِة(، وَلَباأَ اللِّ
وَدَهَم  وَدَفَع، وداَهَم  داَفَع  )َفَعَل( كما يف:  ْعَنى  مِبَ )فاَعَل(  اأَنَّ  لَباأَ على  َدُر:  م�سْ
َم يف هِذِه الَلْفَظِة )الِبالَوة( َيْكُمُن يف َقْلِب الَهْمَزِة واوًا  َوهُّ اِبِهما، وَعَلْيِه فاإِنَّ التَّ واأَ�رشْ
 ، ليِلِّ الدَّ ِر  التََّطوُّ َعِن  اًل  َف�سْ ِفعاَلة(  َمْقُلوُب:  )َعفاَلة:  م  الالَّ َع  َمْو�سِ الباِء  ِع  وَو�سْ

ٌم َبِعيٌد. وُهَو َتَوهُّ

ِم(، و)َبُلوَزة( يف  - َبلُّوَظٌة )�س52(: َكِلَمٌة اأَْعَجِميٌَّة، وُتْنَطُق )َبُلوَظة ِبال َت�ْسِديِد الالَّ
َبْع�َس املَناِطِق.

ْمِن واللَّنَبِ �س53(: ل ُتوَجُد هِذِه اللَّْفَظُة يف  ٌن ِمَن اخُلْبِز وال�سَّ ٌة )َطعاٌم ُمَكوَّ - ُبَوْيِهيَّ
ها َمْن�ُسوَبة اإِلى َماأُْكوِل َرُجٍل ا�ْسُمُه ُبَوْيٌه.  املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها، وغاِلُب َظنِّي اأَنَّ

لِل واملاِء(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ  رِي الدِّ �سِ ِه، وحَتْ ِهيُز َحبِّ النُبِّ بْتْحِمي�سِ - َتْقِليُط الَقْهَوِة )جَتْ
ْيَء  َط ال�سَّ َدُر: َلقَّ هِذِه اللَّْفَظَة )َتْقِليط( َمْقُلوَبُة: َتْلِقيٍط )َتْعِفيٌل ِمْن: َتْفِعيٍل(، وُهَو َم�سْ
ْوَب )َرَقَعُه(،  ْيَء )اأََخَذُه ِمَن الأَْر�ِس(، وَلَقَط الثَّ ُد: َلَقَط ال�سَّ َتلِقيطًا وَتْلِقَطًة، وامُلَجرَّ

��ُص. ْنُبُل ُتْخِطُئُه املَن�ِجُل َيْلِتِقُطُه النَّ واللَّق�ُط: ال�سُّ

لَلِة،  ْلٌب �س55(: ل ُتوَجُد هِذِه اللَّْفَظُة يف املَعاِجِم بهِذِه الدَّ - جاِفٌر )ُخْبٌز جاٌف �سُ
�َسعا(، اأَْو ِمَن الَوَرِق اجَلرْثِ  َم َدلَلُتها ِمْن: َجَفَر َجْنباُه )اْنُتَفخا واتَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهِّ ومُيْ
ِكُن  ِريفًا يف ال�ْسِتباَنِة ومَلْ ُت�ْسَمْع، وَعَلْيها َفاإَِنها مُيْ �ِسُع(، وغاِلُب َظِني اأَنَّ ِفيها حَتْ )امُلتَّ
ْلُب ال�ّسِديُد،  ُر: ال�سُّ ُر(، واخُلفُّ امُلَجمَّ َم َدلَلُتها ِمَن اجلاِمِر مَبْعَنى )امُلَجمَّ اأَْن ُتَتَوهَّ

َع على اجَلْمِر )تاج العرو�س: جفر، جرث، جمر(. ِذي ُو�سِ ُر: الَّ واللَّْحُم امُلَجمَّ

ِمْن:  اللَّْفَظِة  هِذِه  َدلَلُة  َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ ي�ٌس �س56(:  خَمِ َلنَبٌ  )�َسِنيَنٌة،  َجْرُجٌب   -
ُل:  ِكُن اأَْن َيُكوَن الأَ�سْ عاَم: اأََكَلُه، وِمَن اجَلراِجِب: الإِِبُل الِعظاُم، ومُيْ َجْرَجَب الطَّ
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الَبْيَت  وَجْرَجَم  َبُه(،  )�رَشِ اَب  ال�رشَّ َجْرَجَم  ُيقاُل:  ُه  لأَنَّ ِميمًا؛  الباِء  باإِْبداِل  ُجُرُجمًا 
َهَدَمُه )ل�سان: 96/12، 264/1، تاج: 158/2(.

ِل واللُّوِف واللَّنَبِ �س56(: َجْمُع: ُجْعُجوٍل، وَيْظَهُر  �َسى بالَب�سَ - َجعاِجيُل )َعِجيَنٌة حُتْ
ِكُن اأَْن َيُكوَن: َعجاِجيُل )انظر: َكعاِكيل(.  َلها مُيْ يِل اأَنَّ اأَ�سْ

- ُجَعْيَجبان )�س56(: ُتْلَفُظ يف َبْع�ِس املناِطِق ُكَعْيَكبان.

- حاِمٌر )َنْوٌع ِمَن ال�ّسَمِك َرِفيُع احَلْجِم، وُيْطَلُق َعَلْيِه: اأَُبو َدْقن، و�ُسْلطان اإِْبراِهيم 
اُر، و�ساِحُب احِلماِر. واحْلاِمُر: ا�ْسُم فاِعٍل  �س56(: وِمْن َمعاِن احلاِمِر: احَلمَّ

َهِة. َفِة امُل�َسبَّ ُبوِت وال�ْسِتْمرار على ِخالِف ال�سِّ لُّ على َعَدِم الثُّ ِمْن َحِمَر، َيدُّ

ْبِخ يف الُكوِب �س57(: مَلْ َتِرْد هِذِه اللَّْفَظُة بهذا  اِي َبْعَد الطَّ - ِحِثٌل )َبقايا الَقْهَوِة اأَِو ال�سَّ
واحِلْثُل:  �ساِع،  الرَّ و�ُسوُء  ا�ِس،  النَّ ِمَن  احَلْثُل  ِة:  املادَّ هِذِه  ِمْن  ِفيها  وما  املَْعَنى، 
وُحثاَلُة  احِلْنَطِة،  وَرِديُء  وؤاُن،  والزُّ رِديُئُه   : الرُبُّ وُحثاَلُة  ِقيُق،  اّلدَّ اِوي  ال�سَّ
نْبِ  ْيِء: َرِديُئُه، وُيقاُل: ُحفاَلٌة َكُحفاَلِة التِّ َي(، وُحثاَلُة ال�سَّ عاِم )ما �َسَقَط ِمْنُه اإِذا ُنقِّ الطَّ
ا�ِس )مقايي�س اللغة: 82/2، اأَ�سا�س البالغة:  : ُحثاَلُة النَّ اِء فاًء(، واجَل�رَشُ )باإِْبداِل الثَّ

105، 168، تاج العرو�س: حثل: 277/28(.

يِفَّ      وَيْبُدو يِل اأَنَّ َمْعَنى هِذِه اللَّْفَظِة َيُدوُر يف َفَلِك َمْعَنى احُلثاَلِة على اأَنَّ ِبناَءها ال�رشَّ
ِحْثٌل )ِفْعٌل(، واأَنَّ َك�رْشَ الَعنْيِ اإِْتباٌع ِلَك�رْشِ الفاِء.

)َمْفُعوٍل:  مَبْعَنى  )َفِعيٍل(  باِب  ِمْن  احَلِميَل  اأَنَّ  يِل  َيْظَهُر  )ِحْثُلها(:  الَقْهَوِة  َحِميُل   -
ْيِل. ُمول( كَحِميِل ال�سَّ َمْ

ِر، وُيقاُل َلُه:  كَّ ِو املاِعِز َبْعَد الِولَدِة َمَع ال�سُّ ِن اأَ اأْ َنُع ِمْن َحِليِب ال�سَّ - ِحْثَمٌة )َطعاٌم ُي�سْ
ِلَباأٌ: �س57(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة ِفيما ُعْدتُّ اإَِلْيِه ِمْن َمراِجَع، وما ِفيها: احَلْثَمُة 
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ْوداُء، واحَلَثَمُة: اأَْرَنَبُة الأَْنِف وامُلْهُر  ِغرَيُة احَلْمراُء، اأَِو ال�سَّ واحَلَثَمُة: الأََكَمُة ال�سَّ
َدْلكًا �َسِديدًا )تاج  َدَلَكُه  ْيَء:  ال�سَّ ، وَحَثَم  دِّ ال�سَّ ِعْنَد  بُّ املاِء  ِغرُي، واحُلْثَمُة: َم�سَ ال�سَّ

العرو�س، حثم: 442/31(. والَقْوُل َنْف�ُسُه يف احَلِثيَمِة يف َعَدِم ِذْكِر امُلعاِجِم َلها.

- خاِمٌر )اخَلِمرُي: َطِحنٌي َعَلْيِه َخِمرَيٌة �س59(: َيُدوُر َمْعنى هِذِه اللَّْفَظِة يف َفلِك ما 
ُك  ُه، وِقيَل اإِنَّ اخَلْمَرة ُترْتَ ِتي َتْخُمُر الَعْقل اأَْو ُتخاِمُرُه، وَت�ْسرُتُ ُتوِمُئ اإَِلْيِه اخَلْمُر الَّ
َيِطيَب، واخلاِمُر:  َحّتى  الَعِجنِي  َتْرُك  ْخِمرَي:  التَّ اإِنَّ  وِقيَل  وَتْخَتِمر.  ُتْدِرَك  َحتَّى 
)تاج  ٌر  مَّ وخُمَ َخِمرٌي،  وُهَو  َخْمرًا،  وَيْخِمُرُه  َيْخُمُرُه  الَعِجنَي  َخَمَر  ِمْن:  ُم�ْسَتقٌّ 
اخلاِمَر  فاإِنَّ  وَعَلْيِه  ِفيِه،  باخَلِمرِي  ُق  َيَتَحقَّ ْخِمرَي  التَّ اإِنَّ  وِقيَل  خمر(،  العرى�س: 

َيُكوُن مَبْعَنى املَْخُموِر َكما َيْظَهُر يِل.  

اأَنَّ  َيْبُدو يِل  ْبَدِة �س59(:  ْمِن ِمَن الزُّ َبْعَد ا�ْسِتْخال�ِس ال�سَّ امُلَتَبقِّي  عاُم  ٌة )الطَّ - ُحَمْي�سَ
باِت(، والأَْر�ُس  ِكُن اأَْن ُيْفَهِم مَن احَلْم�ِس )ما َمُلَح واأََمرَّ ِمَن النَّ َمْعَنى هِذِه اللَّْفَظِة مُيْ
ِغرَي َحِمي�سٍة  َغرْيُ احَلْم�ِس، وَلْو كاَنْت َت�سْ ُة: الَكِثرَيُة احَلْم�ِس. وِهَي َت�سْ احَلِمي�سَ

ٌة. )اأَْر�ٌس َكِثرَيُة احَلْم�ِس( َلِقيَل: ُحَميِّ�سَ

اَر �َسْيئًا،  ى يِل اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة َمْنُحوَتٌة ِمْن: اأَْقَحَم النَّ - ُخْبٌز ُمَقْحَم�ٌس )�س60(: َيَتَبدَّ
ِة:  يَّ ْيِء، وكما يف العامِّ ُة ال�سَّ نَي َبِقيَّ اِر �َسْيئًا )اأَْدَخَلُه ِبها( على اأَنَّ ال�سِّ اأَْو: اأَْقَحَم يف النَّ
بْعِرِف�س، وبكُتْب�س، وما ِفْي�س، وِلْي�س، وَلِوْي�ْس، واأَنَّ النُّوَن ُقِلَبْت ِميمًا، وَعَلْيِه 

فاإِنَّ هِذِه اللَّْفَظَة ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َقْحَم�َس، وا�ْسُم الفاِعِل: ُمَقْحِم�س. 

ْوِكيِّ واللَّْيُموِن وامِلْلِح  ال�سَّ يِّ  الأَْر�سِ باِت  النَّ ِمْن ُروؤُو�ِس  ٌن  ُمَكوَّ - َخْر�ُسوٌف )َطعاٌم 
َخ�ِسٌن  �ساِئٌك  َنْبٌت  واحَلْر�َسُف:  ُحْر�ُسوٌف،  َل:  الأَ�سْ اأَنَّ  يِل  َيْظَهُر  �س:61(: 
، واحَلْر�َسَفُة: الأَْر�ُس الَغِليَظُة،  َعِري�ُس الَوَرِق، وَلُه َزْهَرٌة َحْمراُء، واأَْخ�رَشُ
ُد�ْسنا  الَيماِنَيّة كما يف:  اللَغِة  الَبْحِر، والُكْد�ُس يف  �َسطِّ  َتْنُبُت على  ِتي  الَّ واحِلجاَرُة 
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اأَنَّ  اأَنَّ اْبَن ِجنِّيٍّ َذَكَر  ْغِم ِمْن  اأُْبِدَلْت خاًء، على الرَّ احَلْر�َسَف، وَعَلْيِه فاإِنَّ احلاَء 
َف  ُف َت�رَشُّ احلاَء ل َتُكوُن َبَدًل ِمَن اخلاِء، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف اخلاِء، َفْكْلتاُهما َتَت�رَشَّ
العرو�س:  )تاج  اًل  اأَ�سْ َتُكوَن  اأَْن  يف  ُت�ْسِهُم  ٌة  َمِزيَّ لإِْحداُهما  وَلْي�َس  الأُْخَرى، 
564/7(. واخَلْر�َسَفُة: احَلَرَكُة، واْخِتالُط الَكالِم، واالأَْر�ُص الَغِليَظُة ِمَن الَكّذاِن 
ا�ِس واخِلْر�ساِف. وِهَي يف َبْع�ِس املَناِطِق:  ُعُب املَ�ْسُي ِفيها، وِهَي كالأَ�رشْ تي َي�سْ الَّ
العرو�س، حر�سف، خر�َسف: 126/23، 185،  )تاج  ُخْرِفي�س، وخر�ُسوف 
تكملة املعاجم العربية: 111/1، معجم اللغة العربية امُلعا�رشة: 631/1، املعجم 

الو�سيط: 166/1، معجم مت اللغة: 68/1، 163، 64/2(. 

َل:  الأَ�سْ اأَنَّ  يِل  َيْظَهُر  َكَل(:  لُتوؤْ احَل�ساء  داِخِل  ُع  ُتو�سَ اخُلْبِز  ِمَن  )ِقَطٌع  ٌة  َخِمي�سَ  -
ُة: ا�ْسٌم ِمْن باِب )َفِعيٍل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل( لَتْحِقيق  ٌة ِبَقْلِب الباِء ِميمًا، واخَلِبي�سَ َخِبي�سَ
ِث، وُهَو  ِر وامُلوؤَنَّ اَء ِزيَدْت َعَلْيِه لَتْحِقيِق اأَْمِن اللَّْب�ِس َبنْيَ امُلَذكَّ امُلباَلَغة، على اأَنَّ التَّ
ُبو�ٌس، وِمْن ذِلَك املَْعُموُل ِمَن  ُه )َخَلَطُه( فُهَو َخِبي�ٌس وخَمْ ُه يْخِب�سُ ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َخَب�سَ
ُة:  َة، وامِلْخَب�سَ بِغي اخَلِبي�سَ َة )ِك�ساٌء اأَ�ْسَوُد( اأَ ْمِن، وُيقاُل: َلِب�ْسُت اخَلِمي�سَ ْمِر وال�سَّ التَّ
ِمْعَلَقٌة ُيْقَلُب يف اخَلِبي�ُس ِبها )تاج العرو�س، خب�س، خم�س: 542/17، 564(. 

.) ِة يف َبْع�ِس َمناِطِق الأُْرُدنِّ )وُت�ْسَتْعَمُل َلْفَظُة اخَلِبي�سَ

ِر،  كَّ ب�ل�سُّ امُلَحلَّى  �ِخِن  ال�سَّ ب�حَلِليِب  املَْخُلوِط  اِك  ال�شِّ اخُلْبِز  ِمْن  )َحْلَوى  ُخَمْيَعٌة   -
ِكُن اأَْن ُيوِمَئ ِمْن َقِريٍب  ْن ِمَن الُوُقوِف ِعْنَد ما مُيْ كَّ ِمِن الَبَلِديِّ �س62(: مَلْ اأَمَتَ وال�سَّ
لَلُة على ُبْعٍد ِمَن اخُلْبَعِة  َم هِذِه الدَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ اأَْو َبِعيٍد اإِلى َدلَلِة هِذِه اللَّْفَظِة، ومُيْ
واملَْقُموُع:  َخَمِة(،  )التُّ الُقْمَعِة  اأَِو  ِميمًا،  ُقِلَبْت  الباَء  اأَنَّ  على  الُقْطِن(  ِمَن  )امُلْزَعُة 
العرو�س،  )تاج  اخَللْيِج  ُدوِل  َبْع�ِس  َغْينًا كما يف  القاَف �ساَرْت  اأَنَّ  َخُم على  امُلتَّ

قمع: 80/22، خبع: 478/20(.
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الأَْر�ِس  اأَِو  الأَْيِدي  اأَِو  بالأَواِن  َقُة  امُلْلَت�سِ احُلْلَوِة  واملَوادِّ  احَلْلَوياِت  )َبقايا  َدَبٌق   -
َعَدْدنا  وَلْو  ُبوقاِء،  والدَّ اُبوِق،  الدَّ اأَِو  ِدْبٌق،  الأَْوَلى:  اأَنَّ  يل  َيْظَهُر  �س62(: 
َمْدُبوِق(  )َمْفُعوٍل:  ْعَنى  مِبَ )َفَعٍل(  باِب  ِمْن  َلكاَنْت  )َفَعل(  باِب  ِمْن  ا�ْسمًا  الّلْفَظَة 
وٍف  َفًة ملَْو�سُ ُة �سِ يًا ِلكاَنْت اجُلْمَلُة الِفْعِليَّ كال�ّسَلِب وامل�ْسُلوِب، وَلْو َعَدْدناها ِفْعاًل ما�سِ

ُذوٍف. َمْ

واِحٍد �س62(:  َعْن كغم  َوْزُنُه  َيِقلُّ  الَّذي  احَلْجِم  ِغرُي  ال�سَّ جاُج  )الدَّ َدَق�ٌس  َدجاج   -
ِغرَيٌة، وَحبُّ  ٌة �سَ اِل َوَفْتِحها(: ُدَوْيبَّ مِّ الدَّ ْق�َسُة )ب�سَ َيْظَهُر يِل اأَنَّ املَْعَنى ُتوِمُئ اإَِلْيِه الدُّ
اأَْمَل�ُس  ِغرٌي  �سَ ُه  َحبُّ ُع�ْسِبيٌّ  )َنباٌت  ْخُن  الدُّ وُهَو  َغِر،  بال�سِّ ُيو�َسُم  ِذي  الَّ اجلاَوْر�ِس 

ْم�ِسِم( )تاج العرو�س، دق�س: 82/16(. َكَحبِّ ال�سِّ

ِحيُح:  ْبُطها ال�سَّ َفِة ِمَن املاِء �س62(: �سَ - َدْحُمو�س )ُكراُت َلنَبِ املاَعِز اأَِو الأَْغناِم امُلَجفَّ
ِكُن  لَلِة، ومُيْ ْن ِمَن الُعُثوِر َعَلْيها بهِذِه الدَّ كَّ ُدْحُمو�ٌس )ُفْعُلوٌل(، وِهَي َلْفَظٌة مَلْ اأَمَتَ
ْوَب يف  َلها: َمْدُحو�ٌس )َمْدُكو�ٌس َوَمْكُبو�ٌس، وَدَح�َس الثَّ َم على ُبْعٍد اأَنَّ اأَ�سْ اأَْن ُيَتَوهَّ

الِوعاِء: اأَْدَخَلُه، على اأَنَّ ِفيها َقْلبًا َمكاِنّيًا.

، وُهَو َرِغيُف  ِف الَعَرِبيِّ ْ اِل على َوْفِق ال�رشَّ مِّ الدَّ - َدْعُبوٌب )الأَْوَلى اأَْن َتُكوَن ب�سَ
ْغِم  الرَّ على  ًة  َعَرِبيَّ كاَنْت  اإِذا  َمْعناها  َم  ُيَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ �س62(:  َغرُي  ال�سَّ اخُلْبِز 
رُي القاَمِة  ُجُل الَق�سِ ْعُبوِب )الرَّ ًا – ِمَن الدُّ يِفِّ )ُفْعُلول( َعَرِبيَّ ْ ِمْن َكْوِن ِبناِئها ال�رشَّ

ْهُل )تاج العرو�س: دعب(. ِريُق ال�سَّ ِميُم، وِمْن َمعاِن هِذِه اللَّْفَظِة: الطَّ الدَّ

ْغِم  ٌة )�س62 َمْعُروَفٌة( وِهَي )ُفْعَلٌة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة( لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة، وَعَلى الرَّ - ُدقَّ
اِل. ِبَطْت بَفْتِح الدَّ َة الَكْعِك �س63( �سُ ِمْن ذِلَك فاإِنَّ )َدقَّ

ِل املَْقِليِّ  رِي الَبْنُدوَرِة والَب�سَ - َدْم�َسٌة )َطعاٌم ِمَن الَعَد�ِس َغرْيِ املَْجُرو�ِس املَ�ْسُلوِق وَع�سِ
ِلَتْحقيِق  ْغِطَيُة  ْفُن والتَّ ْغِطَيُة والدَّ ْم�ِس )التَّ ى َدلَلُتها ِمَن الدَّ َتَتَبدَّ اأَْن  ِكُن  �س63(: مُيْ
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)املَْلُفوَظِة(  كاللَّْفَظِة  َمْفُعوَلٍة(  ْعَنى:  مِبَ )َفْعَلٌة  املَْدُمو�َسِة  مَبْعَنى  ْم�َسُة  والدَّ ٍج(.  النُّ�سْ
واللَّْقَطِة )املَْلُقوَطة(.

اُل  اِد )َنقَّ جَّ ى َمْعناها ِمَن الرَّ ِكُن اأَْن َيَتَبدَّ ُموَعُة َثالَثِة اأَْرِغَفٍة �س63(: مُيْ - َرْجَدٌة )جَمْ
ِة ِمْن: َرَجَد  َدُر املَرَّ ْنُبِل اإِلى الَبْيَدِر( )تاج العرو�س، رجد: 87/8(. وِهَي َم�سْ ال�سُّ

ْعَنى: َمْرُجوَدٍة )َفْعَلٌة مَبْعَنى َمْفُعوَلٍة(. َرجادًا، ومِبَ

َقْد َتُكوُن َمْن�ُسوَبًة  ْوِم وامِلْلِح �س63(:  - راِهٌب )باِذجْنان َم�ْسِويٌّ وَمْهُرو�ٌس َمَع الثَّ
ِل َمْن ا�ْسَتْعَمَلها كما َيْظَهُر يِل. اإِلى اأَوَّ

َمَع  ْرِز  الأُ اأَِو  الَقْمِح  ِجِري�ِس  َمَع  ُيْطَبُخ  ُرو�ٍس  جَمْ َغرْيُ  َم�ْسُلوٌق  )َعَد�ٌس  َر�ُسوٌف   -
ى َدلَلُة هِذِه اللَّْفَظِة  ْمِن الَبَلِديِّ �س64(: َتَتَبدَّ اأَِو ال�سَّ ْيِت  ِل املَْقِليِّ بالزَّ اللَّنَبِ والَب�سَ
َيْر�ُسُفُه  َر�ِسَفُه  ِمْن:  ٌة  ُم�ْسَتقَّ وِهَي   ،) َفَتنْيِ بال�سَّ املاِء  وَتناُوُل   ، )املَ�سُّ �ْسِف  الرَّ ِمَن 
َر�ْسفًا، وِمْن باِب )َفُعوٍل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: َمر�ُسوف(. وِمْن َمعاِن هِذِه اللَّْفَظِة: 
العرو�س، ر�سف:  َعَل�ٌس، وَبل�ٌس )تاج  اأَْي�سًا:  للَعَد�ِس  الَفِم. وُيقال  الّطّيَبُة  املَْراأَُة 

.)340/23

ُتطاِلْعِني  مَلْ  �س65(:  ُحْفَرٍة  يف  املَْدُفوِن  احَلَطِب  نار  على  ٌن  ُمَدخَّ )اأُرٌز  َزْرٌب   -
ِريَبِة  ْرِب والزَّ ُنِه ِمَن الزَّ َتَبيُّ ِكُن  اإَِلْيِه مُيْ اأَنَّ ما ُتوِمَئ  لَلِة على  هِذِه اللَّْفَظُة بهِذِه الدَّ
ُجُل  الرَّ َزَرَب  وِمْن:  ْيِد(،  لل�سَّ ِفيها  َيْكُمُن  ال�ساِئُد  يْحُفَرها  وِبْئٌر  الَغَنِم،  )َحِظرَيُة 

املا�ِسَيَة )َحَب�َسها يف احَلِظرَيِة( )تاج العرو�س، زرب: 11/33(.  

َعُذَب(   : دُّ )�سِ ُزُعوُقًة  املاُء  َزُعَق  �س65(:  ِمْلُحُه  َيْكرُثُ  ِذي  الَّ عاُم  )الطَّ َزِعٌق   -
ْت  عاَم )اأَْكرَثَ ُبُه، وَزَعَقِت املَْراأَُة الطَّ ، ول ُيطاُق �رُشْ عاُق: امُلرُّ وُزِعَق، واملاُء الزُّ
ْبَط هِذِه اللَّْفَظِة الأَْوَلى ُهَو: َزَعٌق )َمْزُعوٌق( ِمْن باِب )َفَعٍل(  ِمْلَحُه(، وَعَلْيِه فاإِنَّ �سَ
َزِعٌق  فُهَو  َزَعقًا،  َيْزَعُق  َزِعَق  ِمْن:  َهٌة  ُم�َسبَّ َفٌة  �سِ ِعُق  والزَّ )َمْفُعوٍل(،  مَبْعَنى 
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)تاج العرو�س، زعق: 406/25، ِكتاب الأفعال: 84/2، معجم اللغة العربّية 
املعا�رشة: 984/2(.

ِغرَيٍة وُيْغلى َمَع اللَّنَبِ اأَِو اجَلِميِد  َنُع ِمَن الرْبُغِل على �َسْكِل ُكراٍت �سَ - َزقاِريُط )ما ُي�سْ
ْغِم ِمْن َتْقِليِبها على  ِ َدلَلِتها ِمْن َلْفَظٍة اأُْخَرى على الرَّ ْن ِمْن َتَبنيُّ كَّ �س64(: مَلْ اأَمَتَ

ِة اأَْوُجٍه، وُمْفَرُده�: ُزْقُروٌط. ِعدَّ

ِبناوؤُها  ِر �س66(:  كِّ بال�سُّ ْيِت وُتَر�سُّ  بالزَّ وُتْقَلى  ُتْب�َسُط  الَعِجنِي  ِمَن  )ِقَطٌع  َزلْبَية   -
ٍع اآَخَر: َزلْبيا،  يِفُّ ِبَك�رْشِ الباَء ل َت�ْسِكيِنها: زلِبَيٌة )َفعاِلَيٌة(، وُكِتَبت يف َمْو�سِ ال�رّشْ
َدٌة )تاج العرو�س،  ُل ُهَو الأَْوَلى على َح�ِسِب ما يف املَعاِجِم، وِهَي ُمَولَّ والَكْتُب الأَوَّ

زلب: 25/3، التلخي�س يف َمْعِرفة الأَ�ْسياء: 246(.

ِذي َيْحِمُلُه َمَعُه ُطواَل الَيْوِم �س66(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة  اِعي الَّ - َزهاٌب )زاُد الرَّ
َم َدلَلُتها على ُبْعٍد ِمَن  اأَْن ُتَتَوهَّ ِكُن  اإِلَّ يف )َتْكمَلِة املَعاِجِم الَعَرِبّية: 371/5(، ومُيْ

اِعي اإِلى املَْرَعى. هاِب بَقْلِب الّذاِل زايًا على اأَنَّ امُلراَد ما َيْذَهُب ِبِه الرَّ الذَّ

امُلراَد:  اأَنَّ  يل  َيْظَهُر  �س66(:  اِد  الزَّ ِمَن  امُل�ساِفُر  اأَِو  امُلزاِرُع  َيْحِمُلُه  )ما  اَدٌة  ُزوَّ  -
الَفْتَحُة  واأُْبِدَلِت  املَِزيِد،  ِمَن  ِمباَلَغٍة  ِمثاُل  اَدَة  وَّ الزَّ اأَنَّ  على  اِد  بالزَّ امُل�ساِفِر  َتْزِويُد 
ها َجْمُع  َم اأَنَّ َدُر، اأََزْدُتُه اإِْزوادًا، وَلْي�َس مُب�ْسَتْبَعٍد اأْن ُيَتَوهَّ ِة، والإِْزواُد: م�سْ مَّ بال�سَّ
اأَْزواٌد واأَْزِوَدٌة  الّزاِد:  ِقيا�ٍس، وَتْك�ِسرُي  َغرْيِ  اأِْنيِث على  للتَّ الهاَء  اأَنَّ  )زاِوٍد( على 

اٍد: َزواِويُد.  )على َغرْيِ ِقيا�ٍس(، واأَنَّ َجْمَع َزوَّ

�َسى  وحُتْ واليان�سون  ْب�ِس  والدِّ واحلِليِب  ْيِت  والزَّ ِحنِي  الطَّ ِمَن  )َحْلَوى  �ُسُفوٌف   -
ُه �َسّفًا )اأََخْذُتُه َغرْيَ  واَء اأَ�َسفُّ ِويَق والدَّ ُ َمْعناها ِمْن: �َسِفْفُت ال�سَّ باجَلْوِز �س67(: ُيَتَبنيَّ
َمْلُتوٍت(، فُهَو �َسُفوٌف )َفُعوٌل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: َم�ْسُفوف( كما َيْظَهُر يِل، وَعَلْيِه 

. ْت َجْمَع: �َسفٍّ فوَف ل ُبدَّ ِمْن َفْتِح �ِسيِنها اإِلَّ اإِذا ُعدَّ فاإِنَّ ال�سُّ



53

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

واإِ�ْسكاِن  نِي  ال�سِّ بَفْتِح  ِحيُح  ال�سَّ ْبُطها  �سَ �س68(:  باِنِخ  كال�سَّ ٌة  َوَرِقيَّ )ُخ�ساٌر  �َسِلٌق   -
الاّلِم )�َسْلق( )تاج العرو�س، �سلق: 456/25(.

ٌة،  اأَْعَجِميَّ ها  اأَنَّ يِل  َيْظَهُر  �س70(:  َوَمُر  وال�سُّ �ُس  امُلَحمَّ الَقْمِح  )ُخْبُز  �ساُبوَرٌة   -
باُب، و�ساُبوٌر: َعَلُم َرُجٍل. يُّوَرُة: ال�سَّ اُبوَرُة وال�سَّ وال�سَّ

ها اأَْعَجِميٌَّة،  يِلها، وغاِلُب َظنِّي اأَنَّ ْن ِمْن َتاأْ�سِ كَّ - �َسقاِرمي )ُفتاُت اخُلْبِز �س70(: مَلْ اأَمَتَ
وِهَي َجْمُع: �ُسْقروٍم.

ها  اأَنَّ يِل  وَيْظَهُر  بَفْتِحها،  ًة  وَمرَّ نِي  ال�سِّ مِّ  ب�سَ َتنْيِ  َمرَّ ِبَطْت  �سُ )�س71(:  �ُسورَبة   -
اأَنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َزاِئَدٌة على  الواَو  اأَنَّ  ْوَمَعِة على  �َسْوَرَبٍة( كال�سَّ )َفْوَعَلٍة:  باِب  ِمْن 
َبِة  ْ يِب وال�رشُّ ِ اِب، وال�رشَّ املَراِجَع الَقِدمَيَة مَلْ َتْذُكْرها ُمْكِتَفَيًة ِبَحْمِل َمْعناها على ال�رشَّ
َدًة )تاج العرو�س، �رشب، تكملة املعاجم العربية:  ها ُتَعدُّ ُمَولَّ )احُل�ْسَوة(، وَعَلْيِه فاإِنَّ

99/6، 284، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1181/2(.

َم َدلَلُتها  ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ اِفَيُة يف اأَْثناِء الَغْلِي �س70(: مُيْ َئِة الطَّ يِّ - �رِشاٌق )ُق�ُسوُر الَقْهَوِة النَّ
قًا )اْخَتَلَط(. ْيُء �رَشَ َق ال�سَّ على ُبْعٍد ِمْن: �رِشِ

باِب  ِمْن  ِطرَيُة:  ال�سَّ �س70(:  َو�َسَطها  عاُم  الطَّ ُع  ُيو�سَ اخُلْبِز  ِمَن  )ِقْطَعٌة  �َسِطرَيٌة   -
ٌة ِمْن:  اللَّْب�ِس، وُم�ْسَتقَّ اأَْمِن  اأَنَّ الهاَء زيَدْت لتحقيق  )َفِعيٍل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل( على 

َفُه( وُهَو �َسِطرٌي وَم�ْسُطوٌر. ْيَء )َن�سَ �َسَطَر ال�سَّ

ٌو ِمْن اأَْع�ساِء اللَّْحِم،  ْلُو )ِفْعٌل ل َفُعل(: ُع�سْ َذِبيَحُة املَ�ْسُلوَخُة �س71(: ال�سِّ - �َسُلٌو )الَّ
َفاإِنَّ  وَعَلْيِه  الأَْكِل،  َبْعَد  �َسْيٌء  ِمْنُه  َبِقَي  ِذي  الَّ واملَ�ْسُلوُخ  �َسْيٍء،  ُكلِّ  ِمْن  واجَل�َسُد 

ِحيَح: �ِسْلٌو. )تاج العرو�س، �سلو: 293/38-(. ْبَطُه ال�سَّ �سَ

ة �س71(:  احللَوياُت اخلا�سَّ فيها  ُم  ُتَقدَّ ٍة  راأْ�ِسيَّ بدعامة  تٌة  ُمَثبَّ ة  َمْعَدِنيَّ )اأطباق  ٌة  �َسيَّ  -
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)ُبَقُع  اٌت  �َسيَّ َجْمُعها:  ُة  يَّ وال�سَّ بَدلَلِتها.  َو�ِسيٌج  َلُه  ما  على  الَعُثوِر  ِمَن  ْن  كَّ اأَمَتَ مَلْ 
العربية:  املعاجم  )تكملة  وُرُموُزها  َعالماُتها  اخِلالَفِة:  اُت  و�َسيَّ الأَْرَقِط(،  ِمِر  النَّ

ْوَية: �َسيَّة(. ُة )ال�سَّ يَّ 69/11(. وال�سَّ

ُبوُب )َفِعيٌل  ِبيُب املاُء املَ�سْ ِه �س71(: ال�سَّ اِئِب َقْبَل َخ�سِّ بُّ على الرَّ ِبيٌب )ماٌء ُي�سَ - �سَ
مَبْعَنى َمْفُعوٍل لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة(.

مَلْ  ِر �س72(:  امُلبهَّ ْيِت والأُْرِز  نْيِ بالزَّ املَْقِليَّ ِل  َمِك والَب�سَ ال�سَّ ِمَن  َنة  ٌة )ُمَكوَّ اِديَّ يَّ - �سَ
َمْن�ُسوُب  ها  اأَنَّ يِل  ى  وَيَتَبدَّ اإَِلْيها،  ُعْدُت  تي  الَّ وَحِديِثها  َقِدمِيها  املعاِجِم  يف  ُتطاِلْعِني 

َمَك. يُد ال�سَّ ِذي َي�سِ اِد الَّ يَّ ال�سَّ

ْوِم وَبْع�ِس اخَل�رْشاواِت �س73(:  - طاِجٌن )�َسَمٌك َم�ْسِويٌّ باملَْخَبِز وَموادُّ اأُْخَرى كالثَّ
ِة ِمْن  ٌب يف العَربيَّ ِم وياِئيُّها، وُهَو َدِخيٌل وُمَعرَّ ْجُن: الَقْلُو، والَقْلُي )واِويُّ الالَّ الطَّ
َكما  الَعَرِب  ِل َكالِم  اأَ�سْ َيْجَتِمعان يِف  َل  اِء واجِليِم  الطَّ ِلَكْوِن  ٍل فاِر�ِسيٍّ )تاَبْه(  اأَ�سْ
ِقيَل، وُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َطَجَن َيْطُجُن َطْجنًا، فالفاِعُل: طاِجٌن، واملَْفُعوُل: َمْطُجوٌن، 
َغَلٌط،  ُه  واإِنَّ الطاِجِن،  يِف  ُلَغٌة  اَجَن  الطَّ اإِنَّ  وِقيَل  اِجِن،  الطَّ يف  املَْقُلوُّ  ُن:  وامُلَطجَّ
: َطواِجُن - وَطَجَنٌة  ْك�ِسرِييُّ ُيْقَلى ِفيِه، واجَلْمع التَّ اِر، وما  وُهَو: ِمْقالٌة ِمَن الَفخَّ
وُطّجاٌن )تاج العرو�س، طجن: 347/35، تكِملة املعاجم العربية: 12/7، 35، 

375/8، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1389/2(.

َنَكِة �س73(: ُتطاِلُعنا هِذِه اللَّْفَظُة  ْيُتوِن يف َقْعِر التَّ ُب ِمْن َزْيِت الزَّ �سَّ - ُطْرُطٌب )ما َيرَتَ
عاٍن: ُه مِبَ ِفْعاًل وَغرْيَ

َنها )َدعاها ِب�َسَفَتْيِه(،  )اأ( الِفْعُل: َطْرَطَب: َطْرَطَب احلاِلُب بامِلْعَزى ب�َسَفَتْيِه لُي�َسكِّ
ُجُل ِمَن  اٍت َلُه )َيْنُفُخ ِب�َسَفْتِيه يِف �َساِرِبه َغْيظًا وِكرْبًا(، وَطْرَطَب الرَّ وُيَطْرِطُب �ُسَعرْيَ

.) ُجِل )َفرَّ الرَّ
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َدُر  ، وَم�سْ ْوُت احلاِلِب للِمْعَزى ب�َسَفَتْيِه لَت�ْسِكيِنها َكما َمرَّ )ب( ال�ْسُم: َطْرَطَبٌة: �سَ
ْخُم  راُب املاِء يف اجَلْوِف والِقْرَبِة، والّطْرُطُب: َثْدُي املَْراأَِة ال�سَّ طِّ )َطْرَطَب(، وا�سْ

ِع. ْ ُة: طِويَلُة �َسْطَرِي ال�رشَّ ْرُطباِنيَّ َكُر، والطُّ ِخي، والذَّ وِيُل امُل�ْسرَتْ الطَّ

حاح: 172/1، جممل  ِة )ال�سِّ حاِب املَعاِجِم الّلَغِويَّ ا َمرَّ اأَْن اأََحدًا ِمْن اأَ�سْ ُ مِمَّ وَيَتَبنيَّ
العرو�س:  تاج   ،316/2 الأفعال:  كتاب   ،)247/2 املخ�س�س:   ،598/1 اللغة: 
ٌة. وَعَلْيِه فاإِنَّ َمْعناها ِمْن اأَْلفاِظ احَلياِة  272/3( مَلْ َيُن�سَّ على اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة اأَْعَجِميَّ
ْرُطِب  ِخي ِلَكْوِن الطَّ ْخِم امُل�ْسرَتْ ِويِل ال�سَّ َم على ُبْعٍد ِمْن َلْفَظِة الطَّ ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ ِة مُيْ العامَّ

ْيِت ِلَكْوِنِه اأَْثَقَل ِمْنُه. اًل َعِن الزَّ ُب يف الَقْعِر ُمْنَف�سِ �سَّ َيرَتَ

اَء الأُوَلى  ( على اأَنَّ التَّ ُم َدلَلُتها ِمْن ُتْرُتٍب وُتْرَتٍب )اأَْمٌر ثاِبٌت وُم�ْسَتِقرٌّ وَقْد ُتَتَوهَّ
يف )ُتْرَتب( زاِئَدٌة لَعَدِم َتواُفِر ِبناٍء ِمْن باِب )ُجْعَفر: ُفْعَفَل( )تاج العرو�س، رَتَب: 
َم ل ُبدَّ ِفيِه  َوهُّ وُء، وَعَلْيِه فاإِنَّ هذا التَّ اُب، والَعْبُد ال�سُّ ُتُب: الرتُّ ْ 72،481/2(، والرتُّ

وِء. اِب، والَعْبِد ال�سُّ ُم ِمْن الرتُّ اَءْيِن طاَءْيِن، وَقْد ُتَتَوهَّ ِمْن َقْلِب التَّ

الَعَرِبيَّة:  املَعاِجم  )َتْكِمَلِة  ويف  )ُفْعُلل(،  ِميِمًا  الباِء  بَقْلِب  ُطْرُطٌم  اأَْي�سًا:  وُتْلَفُظ 
َر، َهَم�َس  41/7(: "طرطم: َطْرَطَم )ِمْثُل ال�رشيانية: َطْرَطَط وَدْرَدم وَدْمَدَم(: َزجْمَ

وَهْمَهَم ِمْن َبنْيِ اأَ�ْسناِنِه )بابن �سميث 1515(".

َل يف هذا اجُلْزِء اإِلَّ يف هِذِه اللَّْفَظِة  وِمَن امُل�ْسَتْغَرِب اأَنَّ هذا امُلْعَجِم َقْد اأَْهَمَل الأَ�سْ
ُلها: ُتْرُتٌب ِمْن: رَتَب" ُدوَن َتْعِليٍل اأَْو َتْعِقيٍب. ِلها: "واأَ�سْ )ُطْرُطٌب( بِذْكِر اأَ�سْ

مُّ  الِبناِء: �سَ ِحيُح لهذا  يِفُّ ال�سَّ ْ ْبُط ال�رشَّ الّلنَبِ �س74(: ال�سَّ ِمَن  َيٌة  َطْرُقوٌع )َكمِّ
الطاِء فاِئِه ل َفْتُحها ِلَكْوِنها ِمْن باِب )ُفْعُلوٍل(.

ها  اأَنَّ ُبْعٍد  َمْعناها على  َم  ُيَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  ومُيْ َظنَّي،  غاِلِب  ٌة يف  اأَْعِجِميَّ اللَّْفَظُة  وهِذِه 
ْرَق ماُء الَفْحِل. َمْنُحوَتٌة ِمْن: َطْرٌق َوَقَع على اأَنَّ الطَّ
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ْهِر �س74(: غاِلُب  �ساِء وماِء الزَّ ْبَدِة والنَّ ِر والزُّ كَّ ِحنِي وال�سُّ ٌة )َحْلَوى ِمَن الطَّ - ُعْثمِليَّ
ُم  ماِع َكما َيْظَهُر يِل، وَقْد ُتُتَوهَّ ِريفًا َيُعوُد اإِلى َعَدِم ال�سَّ َظنِّي اأَنَّ يف هِذِه اللَّْفَظِة حَتْ
ها  ناِتِه: اجَلراُد على اأَنَّ َدلَلُتها على ُبْعٍد �َسِديٍد ِمَن الَعْيثاِم )َطعاُم اأَْهِل الباِدَيِة ِمْن ُمَكوِّ
َم زاِئَدٌة كما يف ِزياَدِتها يف: ِعْبَدٍل )تاج العرو�س، عثم:  ِفّيًا ِمْن ُعْثٍم واأَنَّ الالَّ ْ �رشَ

.)55/33

ُة  الُعجَّ �س74(:  ْيِت  والزَّ والَبْقُدوِن�س  واجُلْبَنِة  الَبْي�ِس  ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ باجُلْبَنِة  ٌة  ُعجَّ  -
ُلَغٌة  ٌد  )ُمَولَّ الَبْي�ِس  ِمَن  َخُذ  ُيتَّ وَطعاٌم  ب�َسْمٍن،  َمْعُجوٌن  َدِقيٌق   : الَعَرِبيِّ الَكالِم  يف 
ِمْن  ُة  ُعجَّ واملَْعُقوُد:  ُيْجَمُع.  َطعاٍم  وُكلُّ  والأَِقِط،  ْمِر  التَّ ِمَن  ها  اإِنَّ وِقيَل  ٌة(،  �ساِميَّ
يت.  من اأو الزَّ ِقيِق املَْقِليِّ بال�سَّ ، اأَْو ِمَن الَبْي�ِس والدَّ الَبْي�ِس، اأَْو ِمَن الَبْي�ِس املَْقِليِّ
)ُفْعَلٍة(  باِب  ِمْن  َة  الُعجَّ اأَنَّ  على  )َجَمَعُه(  َعّجًا  عاَم  الطَّ َعجَّ  ِمْن:  ها  اأَنَّ يِل  وَيْظَهُر 
مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة: َمْعُجوَجة( )تكملة املعاجم العربيَّة: 262/7، معجم اللغة العربية 

املعا�رشة: 1458/2(.

ُع على اجَلْمِر  ِل املَْفُروِم اأَْو ُدوَن َخْلٍط ُيو�سَ ُلوٌط ب�لَب�سَ - َعْرُبوٌد )َرِغيٌف �َسِميٌك َمْ
فاِئِه ل  الطاِء  مُّ  الِبناِء �سَ لهذا  ِحيُح  ال�سَّ يِفُّ  ْ ال�رشَّ ْبُط  ال�سَّ َيْحَمرَّ �س74(:  اأَْن  اإِلى 
ِديُد  ُم َدلَلُتها على ُبْعٍد ِمَن: الِعرَبدِّ )ال�سَّ َفْتُحها ِلَكْوِنها ِمْن باِب )ُفْعُلوٍل(، وَقْد ُتَتَوهَّ
اأُوِذَيْت(  اإِلَّ اإذا  ُة احَلْمَراُء الَرْق�َساُء بُكْدرٍة و�َسواٍد ل ُتوؤِْذي  ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء، واحَليَّ

لَلِة )تاج العرو�س، عربد: 375/8(. ها ُم�ْسَتْحَدَثُة الدَّ على اأَنَّ

ِجِه �س75(:  ُل املَْقِليُّ َبْعَد ُن�سْ ُرو�ٌس َمَع الأُْرِز ُيِر�سُّ َعَلْيِه الَب�سَ يَدٌة )َعَد�ٌس جَمْ - َع�سِ
بُّ  َغارًا وُي�سَ ع �سِ ٌم َيَقطَّ ْمِن، واخَلِزيَرُة: حَلْ يَدُة: َدِقيٌق ُيَلتُّ بال�سَّ ِة: الَع�سِ يف الَعَرِبيَّ
ٍم. َوِقيَل  يَدُة َتُكوُن ِبال حَلْ ِجِه، والَع�سِ ِقيُق َبْعَد ُن�سْ َعَلْيِه ماٌء َكِثري، وُيَذرُّ َعَلْيِه الدَّ
قيق، َواخَلِزيَرُة َتُكوُن ِمن  ها َح�ساٌء ِمْن َدِقيٍق وَد�َسٍم، واحَلِريَرُة َتُكوُن ِمْن الدَّ اإِنَّ
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َخاَلِة )النهاية يف غريب احَلِديث والأََثر: 28/2(، وِهَي ِمْن باِب )َفِعيَلٍة( مَبْعَنى  النَّ
وٌد،  دًا )َلواُه(، َفُهَو َمْع�سُ ُدُه َع�سْ َدُه َيْع�سِ ٌة ِمْن: َع�سَ وَدٌة(، وُم�ْسَتقَّ )َمْفُعوَلة: َمْع�سُ

يٌد )تاج العرو�س، ع�سد: 380/8(. وَع�سِ

الِبناِء  لهذا  ِحيُح  ال�سَّ يِفُّ  ْ ال�رشَّ ْبُط  ال�سَّ اأْ�ِص �ص75(:  الرَّ َمْقُطوُع  )�َسَمٌك  َعْرُموٌط   -
مُّ الَعنْيِ ف�ِئِه ال َفْتُحه� ِلَكْوِنه� ِمْن ب�ِب )ُفْعُلوٍل(، وهِذِه اللَّْفَظُة َمقُلوَبُة: ُعْمُروٍط،  �سَ
على:   ُ وُيَك�شَّ  ، واللِّ�صُّ ْعُلوُك،  وال�سُّ امل�ِرُد،  )ُعْمُروط(:  ِل  االأَ�سْ َمع�ِن  وِمْن 
ل�سان   ،196/7 املَع�ِجم:  )َتكِملة  اأََخَذُه  ال�َسْيَء:  وَعْمَرَط  وَعم�ِرَطٍة،  َعم�ِريَط، 

العرب: 7،356، ت�ج العرو�ص، عمرط: 492/9(.

- َعْزوَمٌة )َدْعَوٌة اإِلى ِطعاٍم اأَِو اْحِتفاٍل �س75(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة اإِلَّ يف )َتْكِمَلة 
ها  ى يِل اأَنَّ ِة: 1492/2(، وَيَتَبدَّ َ املَعاجم: 203/7(، و)معجم اللغة العربيَّة امُلعا�رشِ
وَعِزميًا،  وُعْزماَنًة،  وَمْعِزمًا،  وَمْعَزمًا،  وُعْزمًا  َعْزمًا  َيْعِزُم  َعَلْيِه  َعَزَم  ِمْن: 
وَعِزمَيًة )تاج العرو�س، عزم: 88/32(. وَيْظَهُر يِل اأَنَّ الَعُزوَمَة َتُدوُر َدلَلُتها 
ْعَوَة(  َي هِذِه الدَّ اِعي على املَْدُعوِّ اأَْن ُيَلبِّ اُر الدَّ يف َفَلِك ما ُتوِمُئ اإَِلْيِه الَعِزمَيُة )اإِ�رشْ

ْعَنى: َمْفُعوَلٍة( ِمْن الَعْزِم. على اأَنَّ ِفيها ِبناَء )َفُعوَلة مَبَ

احَلْلِب(  ُة  )َكرْثَ والِعفاِق  الَعْفِق  ِمَن:  َمْعناها  ى  َيَتَبدَّ �س75(:  َجِميٌد  )َلنَبٌ  َعِفيٌق 
)تاج العرو�س، عفق: 163/26، الفائق يف غريب احلديث: 176، مقايي�س اللغة: 

اَقَة )َحَلَبها( كما يف َقْوِل اخَلِرِق: ٌة ِمْن: َعَفَق النَّ 55/4(، وُم�ْسَتقَّ
ي����ٍم ����اَء �َس����اَء َبِن���ي مَتِ ِعَف������������اِقَعَلْي��َك ال�سَّ ُذو  ����َك  َفاإِنَّ َفَعاِفْق�����ُه 

)َفِعيٍل(  باِب  ِمْن  الَعِفيَق  فاإِنَّ  وَعَلْيِه  َقْتُه.  َوَفرَّ َبْتُه  َ �رشَ اَب:  َ الرتُّ يُح  الرِّ َوَعَفَقِت 
مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: َمْعُفوق(.

َفُه(،  ْيَء َيُعو�ُسُه )َو�سَ - َعْو�ٌس )َطعاٌم َمْطُبوٌخ �س76(: ُتْفَهُم َدلَلُتها ِمْن: عا�َس ال�سَّ
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ْئُب  الذِّ وعا�َس  )قاَتُهْم(،  ِعياَلُه  وعا�َس  َعَلْيِهْم(  )َكَدَح  َيُعو�َس  ِعياِلِه  على  وعا�َس 
العرو�س،  )تاج  ِه  وَغرْيِ اللَّنَبِ  ِمَن  َبٌة  �رَشْ والُعوا�َسُة:  َياأُْكُلُه،  �َسْيئًا  )َطَلَب  َعْو�سًا 

عو�س: 163/16، مقايي�س اللغة: 187/4، ال�سحاح: 854/3(.

ِمَن  اِئُب  والرَّ ِب،  كامُلَروَّ الإِِبِل  اأَْلباِن  ِمْن  الَغِبيَبُة:  �س76(:  رائٌب  )َلنَبٌ  َغِبيٌب   -
َخ�ُس  ُه َلنَبُ الُغْدَوِة )ُيْحَلُب ُغْدَوًة، ُثمَّ ُيْحَلُب َعَلْيِه ِمَن اللَّْيِل، ُثمَّ مُيْ ، وِقيَل اإِنَّ اللَّنَبِ

)تاج العرو�س، غبب: 454/3(.

َخْذُتُه  اتَّ ِفيما  ُيطاِلْعِني  مَلْ  �س76(:  واحَلَلْيِب  اللَّنَبِ  ِمَن  ُنوٌع  َم�سْ )�رَشاٌب  َغِويَرٌة   -
مًا اإِلَّ الَوِغرُي، وُهَو اللَّنَبُ  ُعْمَدًة يف هذا الَبْحِث ما ُيوِمُئ اإِلى َدلَلِة هِذِه اللَّْفَظِة َتَوهُّ
ِذي ُيْغَلى وُيْطَبُخ، وِقيَل  ُب، اأَِو الّلنَبُ الَّ ِذي ُتْرَمى ِفيِه احِلجاَرُة امُلْحماُة، ُثمَّ ُي�رْشَ الَّ
ْمُن،  َعَلْيِه ال�سَّ َج، وُقْد ُيزاُد  َيْن�سُ اأَْن  اإِلى  ُن  ُي�َسخَّ �سًا  اإِنَّ الَوِغرَيَة: اللَّنَبُ َوْحَدُه َمْ
وَعَلْيِه فاإِنَّ الَغِويَرَة ُمْقُلوَبٌة ِمَن الَوِغرَيِة )َعِفيَلٌة ِمْن َفِعيَلٍة( )تاج العرو�س، وغر: 

369/14، ل�سان العرب: 286/5(.

واخُلْبِز  الَبْنُدوَرة  ِة  ْل�سَ �سَ َمَع  املَْقُلوِّ  اأَِو  املَْقِليِّ  الباِذجْناِن  ِمَن  )َطعاٌم  املَْقُدو�ِس  ُة  َفتَّ  -
الُكْد�ِس  ِمَن   َ ُتَتَبنيَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ َدلَلَتها  اأَّن  يِل  ى  َيَتَبدَّ �س77-76(:  �س...  امُلَحمَّ
ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  املَْكُدو�َس  فاإِنَّ  وَعَلْيِه  ْمِر،  والتَّ عاِم  الطَّ ِمَن  )الَعَرَمُة  ا�ِس  والُكدَّ

�َس )تاج العرو�س، كد�س: 431/16(.  َكَد�َسُه َكْد�سًا فَتَكدَّ

ْعَنى الَهَذياِن ِمْن َكالِم  - ُف�سار )�س78(: تلفظ يف َبْع�ِس املَناِطِق: ُب�ساٌر، والف�سار مِبَ
العاَمِة، وَلْي�َس ِبَعَرِبيٍّ )تاج العرو�س، ف�رش: 224/13(.

ِحيُح: َفُطوٌر )بَفْتِح الفاِء: ما ُيْفَطُر َعَلْيِه،  ْبُط ال�سَّ باِح �س78( ال�سَّ - ُفُطوٌر )َوْجَبُة ال�سَّ
اِئُم َيْفُطُر ُفُطورًا )تاج  َدُر: َفَطَر ال�سَّ ِمْن باب َفُعوٍل مَبْعَنى َمْفُعوٍل(، والُفُطوُر َم�سَ

العرو�س، فطر: 327/13(.
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ى يِل اأَنَّ َدلَلَتُه  ُل اإِلى َخْم�ِسنَي �سم �س79(: َيَتَبدَّ - ُفَعْيِميٌّ )�َسَمٌك ُبّنيُّ اللَّْوِن ُطوُلُه َي�سِ
اَقنْيِ  مًا( كاملَْراأَِة الَفْعَمِة والَفِعَمِة ال�سَّ َقْد َتُدوُر يف َفَلِك َدلَلِة الَفْعِم والَفِعِم )امُلْمَتِلُئ حَلْ
)امُلْمَتِلَئُتُهما(، والِفْعُل: َفُعَم َفعاَمًة وُفُعوَمًة )تاج العرو�س، فعم: 214/33، جممل 

اللغة: 724/1، اأ�سا�س البالغة: فعم(.

ى يِل اأَنَّ  ْيُتوُن ُيْع�رَشُ ُمبا�رشًة َبْعَد َقْطِفِه ُدوَن اأَْن ُيَجفََّف �س79( َيَتَبدَّ - َفِغي�ٌس )الزَّ
ها(  ُه ِبَيِدِه، وُلَغٌة يف: َفَق�َسها، وَفَق�سَ ُخُه، وَك�رْشُ ُ ِمْن: َفْق�ِس الَبْي�ِس )َف�سْ َمْعناها ُيَتَبنيَّ
على اأَنَّ القاَف ُقِلَبْت َغْينًا )تاج العرو�س، فق�س: 318/17، تكملة املعاجم العربية: 

100/8، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1731/3(.

املَْقِليِّ  الَعِجنِي  ِمَن  ٍة  ُكَرِويَّ ِقَطٍع  ِمْن  َنٌة  ُمَكوَّ َحْلَوى  ي:  القا�سِ )ُلْقَمُة  احَلْلَوى  َفْغ�َسُة   -
ٌة بالَقْطِر �س79(: الَقْوُل ِفيها كالَقْوِل يف الَفِغي�ِس. الَّ ْمِن ُمَ بال�سَّ

يوِف لالِطْمِئناِن على  بَّ لل�سُّ َبُة الأُوَلى ِمَن الَقْهَوِة َقْبَل اأَْن ُت�سَ ْ - ِفْنجاُن الَهْيِف )ال�رشَّ
ِل: ِفْلجاٌن  ِة على اأَنَّ الأَ�سْ ُح�ْسِن الإِْعداِد �س97(: الِفْنجاُن والِفْنجاُل: ِمْن ُلَغِة العامِّ

ِم ُنونًا والنُّوِن لمًا( )تاج العرو�س، فلج: 156/6(. )بَقْلِب الالَّ

والَهُيوِف  كالهاِئِف  الَعَط�ِس  يَعُة  ِ ال�رشَّ امِلهياُف:  اَقُة  والنَّ الَعَط�ِس،  ُة  �ِسدَّ والَهْيُف: 
ُ ما ُتومُئ  ِكُن َتَبنيُّ لَلُة مُيْ والَهْيفاِن )تاج العرو�س، هيف: 503/24-(، وهِذِه الدَّ
ِديَدِة يف اْحِت�ساِء هِذِه  ْغَبِة ال�سَّ َة الَعَط�ِس َتُدلُّ على الرَّ اإَِلْيِه هِذِه اللَّْفَظُة ِمْنها؛ لأَنَّ �ِسدَّ
حاِب املَكاِن و�ساِنِعيها.  ِقيِق َرْفِع �ساأَِن اأَ�سْ اًل َعْن حَتْ الَقْهَوِة حُل�ْسِنها وَجْوَدِتها َف�سْ

ُه  اأنَّ َيْظُهُر يل  ياِء �س79(:  والَكرْبِ ِع  فُّ َ الرتَّ اإِلى  ُيومُئ  الَّذي  )الِفْنجاُن  ناِيٍر  ِفْنجاُن   -
فاإِنَّ  وَعَلْيِه  ناِوٌر،  ُلُه:  واأَ�سْ )اأ�ساَء(،  وِنيارًا  َنْورًا،  ناَر  ِمْن:  فاِعٍل  ا�ْسُم  اِئُر  النَّ
الإِ�ساَءَة  هِذِه  فاإِنَّ  وَعَلْيِه  ْخِفيِف.  التَّ ِقيِق  حَتْ يف  َرْغَبًة  )ناِيٍر(  يف  ياًء  ُقِلَبْت  الواَو 

ياِء. ِع والِكرْبِ فُّ َ ُتومُئ اإِلى الرتَّ
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ُع  ، وُتو�سَ ْمِن الَبَلِديِّ ِل املَْقِليِّ بال�سَّ ٌن ِمَن اللَّنَبِ املَْطُبوِخ َمَع الَب�سَ - َفِويَرٌة )َطعام ُمَكوَّ
ِغرُي:  ِقَطُع الَبْنُدوَرِة امُلْفُروَمِة على �َسْطِحِه �س80(: هِذِه اللَّْفَظُة كما َيْظَهُر يل َت�سْ
ُ ِمْن: فاَرِت الِقدُر َتُفوُر َفْورًا  ِة: ُفَوْيَرٌة( على اأَنَّ َدلَلَتها ُتَتَبنيَّ َدُر املَرَّ َفْوَرٍة )َم�سْ
فور:  العرو�س،  )تاج  الِقْدِر  َحرِّ  ِمْن  َيُفوُر  ما  والُفواَرُة:  )َغَلْت(.  وَفَوَرانًا 

347/13، ال�سحاح: 783/2(.

ِل واللَّْحَمِة املَْفُروَمِة والبهاراِت  ْيِت والَب�سَ اَفٌة )َح�ْسَوة الُكو�سا الَبْي�ساِء ُتْقَلى بالزَّ - َقحَّ
القاِف  ْبِط  �سَ َعَدِم  ِمْن  ْغِم  الرَّ على  اَلٌة(  )َفعَّ يِفُّ  ْ ال�رشَّ اللَّْفَظِة  هِذِه  ِبناُء  �س80(: 
ُم  ُيَتَوهَّ وَقْد  َحْفرًا،  اأَْو  اأَْكاًل  الُكو�سا  ِبها  ُيْقَحُف  ِتي  الَّ الآَلِة  وا�ْسِم  امُلباَلَغِة  على  َيُدلُّ 
اَفٌة )َمْن َيْقَحُف ما يف الِقْدِر( كما  اَف ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ على اأَنَّ امُلْفَرَد: َقحَّ اأَنَّ الُقحَّ

َيْظَهُر يِل )تاج العرو�س، قحف: 235/24-(.

اللَّيُموِن  رِي  وَع�سِ الَطحْيَنِة  َمَع  ُيْخَلطاِن  �ٍس  وِحمَّ ُفوٍل  ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ )َطعاٌم  ٌة  ُقْد�ِسيَّ  -
ْن  عاِم يف الُقْد�ِس، واأَ لى الُقْد�ِس ل�ُسُيوِع هذا الطَّ ِكُن اأَْن َتُكوَن َمْن�ُسوَبًة اإِ �س80(: مُيْ
)ُكْد�ُس  عاِم  الطَّ ِمَن  الَعَرَمُة  وُد، واملَْجموُع وُهَو  املَْح�سُ الُكْد�ِس )احَلبُّ  ِمَن  َتُكوَن 

ْمِر( )تاج العرو�س، كد�س: 430/16-(. عاِم والتَّ الطَّ

لِبَيِة  �س81-80(:  ْيِت، وُهَو كالزَّ ُف ِمَن الَعِجنِي املَْقِليِّ بالزَّ - َقراِقي�ُس )َطعاٌم َيَتاأَلَّ
َل: َقْر�َسٌة  باِعيِّ كما يف: َجْلَبِب، على اأَنَّ الأَ�سْ ٌة ِمْن َقْرَق�َس امُلْلَحِق بالرُّ َلْفَظٌة ُم�ْسَتقَّ
اأَْو  ُقْرُقو�َسٌة  وُمْفَرُدها:  )َقَطَعُه(،  َقْر�سًا  وَيْقُر�ُسُه  َيْقِر�ُسُه  ْيَء  ال�سَّ َقَر�َس  َدُر:  )َم�سْ
لِبَيِة(  َكِة، وِهَي كالزَّ امُل�َسبَّ ِمَن احَلْلَوى  َنْوٌع  ُيْقَر�ُس(. وامُلَقَرَق�ساُت:  ُقْرُقو�ٌس )ما 

)تاج العرو�س، قر�س: 323/17، تكملة املعاجم العربية: 246/8(.

َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  ومُيْ اأَْعَجِميٌَّة،  ها  اأَنَّ يِل  َيْظَهُر  �س81(:  الَكْعِك  اأَْنواِع  )ِمْن  ِقْر�َسلٌَّة   -
اأَنَّ  على  اأَْو  عاِم،  للطَّ الَقْر�ِس  ِمَن  َمْنُحوَتٌة  ها  اأَنَّ على  )الَقْطُع(  الَقْر�ِس  ِمَن  َدلَلُتها 
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الاّلَم زاِئَدٌة كما يف: َعْبَدٍل.

كاجَلراَدِة  ِغريٌة  �سَ �َسَمَكٌة  �س81(:  َمِك  ال�سَّ ِمَن  َنْوٌع  َرٌة:  غَّ ُم�سَ )َلْفَظٌة  ُقَرْيِد�ٌس   -
الَبُة، وُقْرُدو�ٌس: َحيٌّ  ُة وال�سَّ دَّ ِة: ال�سِّ (، والَقْرَد�َسُة يف الَعَرِبيَّ ْوْبيان يف ِم�رْشَ )الرُّ
ِمَن الَعَرِب، وَقْرَد�َسُه: اأَْوَثَقُه )تكملة املعاِجم: 220/8، تاج العرو�س، قرد�س: 

362/16، كتاب الأفعال: 172/3(.

ْبِد املَْطُبوِخ  ْفُل اأَ�ْسَفَل الزُّ ِة: الثُّ - ِق�ْسَدٌة )ُيْطَلُق َعَلْيها: ِق�ْسَطة �س81(: الِق�ْسَدُة يف الَعَرِبيَّ
ْمِن،وِهَي كالُق�ساَدِة،وِمْن َمعاِنيها: الُع�ْسَبُة الَكِثرَيُة  ْمِر لإِْنتاِج ال�سَّ ِويِق والتَّ َمَع ال�سَّ
، وِقيَل اإِنَّ الِق�ْسَطَة ُلَغٌة ِفيها، وُيقاُل َلها اأَْي�سًا: الِقْلَدُة والُكداَدُة )تاج الَعُرو�ِس،  اللَّنَبِ
املعا�رشة:  العربية  اللغة  معجم   ،279/8 العربية:  املَعاِجم  تكملة   ،35/9 ق�سد: 

.)605/1

ْبُط الأَْوَلى َق�ساَمة )بَفْتِح القاِف(،  �ٌس �س81(: ال�سَّ مَّ فٌَّف وُمَ �ٌس جُمَ - ُق�ساَمٌة )ِحمَّ
َم  الَق�سْ اإِّن  وِقيَل  اأَ�ْسناِنِه(،  باأَْطراِف  ياِب�سًا  )اأََكَل  مًا  َق�سْ َم  َق�سِ ِمْن:  ٌة  ُم�ْسَتقَّ وِهَي 
ُم. وُتْنَطُق  ُم: ما ُيْق�سَ يُم واملَْق�سَ َم لالإْن�ساِن، والَق�ساُم والَق�سِ للَفَر�ِس، واإِنَّ اخَل�سْ

اِء )اْقظاَمه( )تاج العرو�س، ق�سم: 283/33-(. يف َبْع�ِس املَناِطِق بالظَّ

رٍي َعِري�ِس الَفِم82(: َلْفَظٌة اأَْعَجِميٌَّة، وُتْنَطُق يف َبْع�ِس  - َقْطَرِميز )ِوعاٌء ُذو ُعُنٍق َق�سِ
املََناِطِق: اأَْطَرِميز )َتْكِمَلة املعاجم: 310/8(.

َقْطمًا  َيْقِطُمُه  َقَطَمُه  ِمْن:  ِة  املَرَّ َدُر  َم�سْ �س82(:  اخُلْبِز  َرِغيِف  ِمْن  )ِقْطَعٌة  َقْطَمٌة   -
)َمْفُعوَلٍة:  مَبْعَنى  )فْعَلٍة(  باِب  ِمْن  ها  اأَنَّ على  )ُقْطَمًة(  َتُكوَن:  اأَْن  ِكُن  ومُيْ )َقَطَعُه(، 

َمْقُطوَمة( كما ُتْلَفُظ يف َبْع�ِس املَناِطِق.

ْبَدِة ِمْنُه �س82(: مَلْ ُيطاِلْعِني اأََحُد املَعاِجِم بهِذِه اللَّْفَظِة بهذا  - َقِطيٌع )اللَّنَبُ َبْعِد اأَْخِذ الزُّ
ْعَنى ا�ْسِم املَْفُعوِل )َقِطيع( ِمْن: َقَطَعُه َيْقَطُعُه  ى ِمَن الَقِطيِع مِبَ املَْعَنى، وُهَو َمْعنًى َيَتَبدَّ



62

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

ِل(. ِه بالَف�سْ َقْطعًا )اأَباَنُه ِمْن َبْع�سِ

اإَِلْيِه ِمْن َمعاِجِم  نْيٌ )التِّنُي امُلَجفَُّف �س82(: مَلْ َتطاِلْعِني هِذُه اللَّْفَظُة ِفيما ُعْدُت  - ُقطَّ
َم ِمِن: َقَتَ امِل�ْسُك )َيِب�َس، وزاَلْت ُنُدّوُتُه(،  ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ اللَُّغِة َقِدمِيها وَحِديِثها، ومُيْ

َبًة )تاج العرو�س، قت: 227/35(. وَقَتَ اللَّْحُم اإِذا مَلْ َتُكْن ُمَعرَّ

َ َمْعناها ِمْن:  ِكُن اأَْن ُيَتَبنيَّ ْبِخ �س82(: مُيْ ْم�ِسُم امُل�ْسَتْخَدُم يف الطَّ ْيُت اأَو ال�سِّ - ُقْفَرٌة )الزَّ
اأُْدٍم(، واخُلْبُز الَقْفُر والَقفاُر: َغرْيُ املَاأُْدوِم،  اأَْي ِبال  عاُم َقَفرًا )�ساَر َقَفرًا  َقِفَر الطَّ
عاَم ِبال اأُْدٍم، اأَْو: مَلْ َيْبَق ِعْنَدُه اأُْدٌم. وَيْظَهُر  ُجُل: اأََكَل الطَّ وُهَو الَقِفرُي، واأَْقَفَر الرَّ
ْغِم ِمْن  ْبَط هِذِه اللَّْفَظِة على َوْفِق هذا املَْعَنى: َقْفَرٌة )بَفْتِح القاِف( على الرَّ يل اأَنَّ �سَ
َم املَْعَنى امُلراُد ِمَن القاُفوِر اأَِو الَقفُّوِر  ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ اأَنَّ املَْعَنى على ِخالِف امُلراِد، ومُيْ

يِب، الكاُفوُر( )تاج العرو�س، قفر: 458/13-(. )�َسْيٌء ِمْن اأَفاِويِه الطِّ

- ُقُفوٌر )َيُدوُر يف َفَلِك الَقْفَرِة كما َمرَّ �س82(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ الأَْوَلى اأَْن َيُكوَن ِبناُء 
ْخَرٍة  َقْفَرٍة ك�سَ اإِذا َعَدْدنا الُقُفوَر َجْمَع:  اإِل  اأَْو قاُفورًا  : َقُفورًا  يِفُّ ْ هِذِه اللَّْفَظِة ال�رشَّ

ُخوٍر. و�سُ

ها �س82(:  ِلِق املَْقِليِّ واللَّْحِم املَْفُروِم وَغرْيِ ْوِم والُقْلقا�ِس وال�سَّ - ُقْلقا�ٌس )َطعاٌم ِمَن الثَّ
ِة:  العامَّ ِعْنَد  وُهَو  ُن،  وُي�َسمِّ ِبِه،  وُيَتداَوى  َمْطُبوٌخ،  وُهَو  َكُل  ُيوؤْ َنباٌت  الُقْلقا�ُس: 
ُقْرقا�س، وُقْرقا�س، وُقْلقا�س )تاج العرو�س، قلق�س: 396/16، تكملة املعاجم 

العربيَّة: 244/8، 367، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1853/3(.

(، والهاُء ِزيَدْت  ٌة )َقْمٌح َمْقِليٌّ �س82(: ِمْن باِب )ِفِعيٍل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: َمْقِليٌّ - َقِليَّ
ِمْن  ٌة  ُم�ْسَتقَّ ذِلَك، وِهَي  َخرَبًا وَغرْيَ  ْو  اأَ َفًة  َلْي�َسْت �سِ لَكْوِنها  اأِْنيِث  التَّ لَتْحِقيِق  َعَلْيها 

َقالُه وَقِلَيُه َيقِليِه )تاج العرو�س، قلي: 342/39(.
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الّدلَلِة  بهِذِه  اللَّْفَظُة  هِذِه  ُتطاِلْعِني  مَلْ  �ص82(:  االأَ�س�ِبِع  َهْيَئِة  على  )َكْعٌك  ُقم�ط   -
ُي�َسدُّ  )َحْبٌل، وم�  الِقم�ُط  ِفيه�:  اإَِلْيه�، وم�  ُعْدُت  تي  الَّ َقِدمِيه� وَحِديِثه�  املَع�ِجِم  يف 
)تاج  )ذاَقُه(  َقْمطًا  ْيَء  ال�سَّ قَمَط  ِمْن:  ُبْعٍد  على  َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  ومُيْ  ،) ِبيُّ ال�سَّ ِبِه 

العرو�س، قمط: 53/20(.

ُكود  للرُّ َك  ُترْتَ اأَْن  ُدوَن  ًة  ُمبا�رْشَ َغَلياِنها  َبْعَد  بُّ  ُت�سَ ِتي  الَّ )الَقْهَوُة  �ساِي�َسة  َقْهَوٌة   -
تي  الَّ وَحِديِثها  َقِدمِيها  املَعاِجِم  يف  الّدلَلِة  بهِذِه  اللَّْفَظُة  هِذِه  ُتطاِلْعِني  مَلْ  �س82(: 
ي�ساِء )الّتْمُر الَّذي ل َيْعِقُد  ي�ِس وال�سِّ َم َدلَلُتها ِمَن: ال�سِّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ ُعْدُت اإَِلْيها، ومُيْ
ُل: �ساِئ�َسة، وِهَي ُمْعَرَبٌة  اأَْو َي�ْسَتدُّ َنواُه، اأَْو ِمْن: �سا�َس )اْمَت�سَّ واْرَت�َسف(، والأَ�سْ
املعاجم  �سي�س: 238/17، 240، تكملة  العرو�س، �سو�س،  ِة )تاج  الفاِر�ِسيِّ ِمَن 

العربية: 367/6(.

ًة. ُيوِر �س82(: َقْد َتُكوُن اأَْعَجِميَّ - ُقْمُب�س )ُحُبوُب َنباِت اخُلْرِفي�ِس، وِهَي ِغذاٌء للطُّ

رُي  ٌة. والُقْنُب�ُس والُقْنُب�ُس: الَق�سِ - َقواِن�ُس )اأَْكباُد الّدجاِج �س83(: ُمْفَرُدها: قاِن�سَ
)تاج العرو�س، َقْنب�س: 132/18(.

ِة، واجَلْمُع  ِغرٌي ُيْح�َسى �س83(: َلْفَظٌة ُتْرِكيٌَّة، وِمْن َكالِم العامَّ - ُقوِزيٌّ )َخُروٌف �سَ
املعاجم  )َتْكملة  ُغوِزْي  املَناِطِق:  َبْع�ِس  يف  وُتْلَفُظ  الَكْوَمُة،  والُقوَزُة:  َقواٍز، 
ِمِل واأَ�ْسَبَه اأَْرداَف النِّ�ساء،  العربيَّة: 408/8(. والَقْوُز يف اللَُّغِة: ما ا�ْسَتداَر ِمَن الرَّ

ُف )تاج العرو�س، قوز: 291/15(.  ِغرُي، وامُل�رْشِ والَكِثيُب ال�سَّ

ٌة )الَعَد�ُس املَْجُرو�ُس املْطُبوُخ �س83(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة بهِذِه الّدلَلِة  - ُقوَزِليَّ
ٌة على  ها: َقْوِزيَّ ُم على ُبْعِد اأَنَّ تي ُعْدُت اإَِلْيها. وَقْد ُيَتَوهَّ يف املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها الَّ

ِم. ِزياَدِة الالَّ

َلْفَظٌة  الَكباِب، وِهَي  َعَمُل  ْكِبيُب:  التَّ َم�ْسِويٌّ بالَفْحِم �س83(:  ُمْفروٌم  ٌم  َكباٌب )حَلْ  -
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فاِر�ِسيٌَّة، )تاج العرو�س، كبب: 98/4، تكملة املعاجم العربيَّة: 205/6، معجم 
اللغة العربية املعا�رشة: 1892/3(.

)َمْفُعوَلٍة:  ْعَنى  مِبَ امُلباَلَغة  ِلَتْحِقيِق  )ُفْعَلٌة(   : يِفُّ ال�رّشْ ِبناوؤُها  )َمْعُروَفٌة �س83(:  ٌة  ُكبَّ  -
َمْكُبوَبٌة(.

ِبناوؤُها  الغاِلِب �س83(:  الَعِرِبيِّ يف  اخَلِليِج  ُدَوِل  �ساِئَعٌة يف  َمْعُروَفٌة  )اأَْكَلٌة  َكْب�َسٌة   -
ْيَء َكْب�سًا. ِة ِمْن َكَب�َس ال�سَّ َدُر املََرّ : َم�سْ يِفُّ ْ ال�رشَّ

ْعَنى )َمْفُعوٍل(  ْيُتوِن )ما ُيْكَب�ُس ِمْنُه بامِلْلِح واملاِء �س84(: الَكِبي�ُس )َفِعيٌل( مِبَ - َكِبي�ُس الزَّ
لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة.

)َتناَوَلُه  َكْب�سًا  َكَب�َسُه  َفَلِك:  َمْعناها يف  َيُدوُر  َفة �س84(:  وَّ َكِبرَيٌة جُمَ )ِمْلَعَقٌة  ُكْب�ساَيٌة   -
ُب: َكْفج( ُتْنَطُق اجِليُم �ِسينًا َتْقِريبًا )تاج  ِبُجْمِع َيِدِه( على اأَنَّ الَكْب�َسَة: امِلْغَرَفُة )َمَعرَّ
وَلْي�َس   .)343  ،338/17 َقنف�س  َقَف�س،   ،350–349/17 كب�س:  العرو�س، 

ْيَء َجَمَعُه(.   ْيَء )َجَمَعُه( ِك�)َقْنَف�َس ال�سَّ َ َدلَلُتها ِمْن: َقَف�َس ال�سَّ مُب�ْسَتْبَعٍد اأَّنْ َتَتَبنيَّ

ها  ها( على اأَنَّ مِّ - َكراِبيُج )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوى �س84(: َجْمُع: ِكْرباٍج )َبَك�رْشِ الكاِف و�سَ
 . ٍل �ُساليِفٍّ ها(، وِقيَل اإِنَّ الِكْرباَج ِمْن اأَ�سْ مِّ ِة: ِقْرباٌج )بَك�رْشِ القاِف و�سَ ِكيَّ ْ يف الرتُّ
والُكْرُبُج: احلاُنوُت، وُهَو يف الفاِر�ِسّية: ُقْرُبق، واجَلْمُع: َكراِبُج وَكراِبَجٌة على 
وُقْرُبٌج  وُقْرُبٌق،  وُكْرُبٌق،  ُكْرُبٌج،  َلُه:  ُيقاُل  واحلاُنوُت:  للُعْجَمِة،  الهاَء  اأَنَّ 
ُلَغِة  معجم   ،54/9 العربيَّة:  املعاجم  تكملة   ،-173/6 كربج:  العرو�س،  )تاج 

الُفَقهاء:379(.

اأَْي�سًا:  َعَلْيِه  وُيْطَلُق  ِل،  والَب�سَ والَبْنُدورِة  الُذَرِة  َطِحنِي  ِمْن  )َفطاِئُر  َكْرُدو�س   -
ُلُه:  اأَ�سْ الُكْرُدو�َس  نَّ  اأَ يِل  َيْظَهُر  �س84(:  الَفُطوِر  اأَِو  الَع�ساِء  ِلَوْجَبِة  �ُسوٌك،  َمْ
ْغِم ِمْن اأَنَّ الُكْرُدو�َس َقْد ُذِكَر  نِي �ِسينًا على الرَّ ( بَقْلِب ال�سِّ امُّ الُكْرُدو�َس )الَعْظُم التَّ
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َة  الَكرْثَ اأَنَّ  والواِفِر:  الَكِثرِي  َبنْيَ  "الَفْرُق   :) للَع�ْسَكِريِّ ة  اللَُّغِويَّ الُفروِق  )ُمْعجم  يف 
ُه ُيقاُل:  ْيِء َحتَّى َيْكرُثَ َحْجُمُه، اأَل َتَرى اأَنَّ ِزياَدُة الَعَدِد، والُوُفوُر اْجِتماُع اآِخِر ال�سَّ
ٌم، ول ُيقاُل: ُكْرُدو�ٌس َكِثرٌي، وَتُقوُل:  ُكْرُدو�ٌس واِفٌر، والُكْرُدو�ُس َعْظٌم َعَلْيِه حَلْ
َكِثرَيٌة، ول  َكِثرَيٌة، وِرجاٌل  ُحُظوٌظ  َتُقوُل:  ا  َكِثرٌي، واإِمنَّ َتُقوُل:  َحظٌّ واِفٌر ول 
حُّ  حُّ اإِلَّ ِفيما َلُه َعَدٌد، وما ل َي�سِ َة ل َت�سِ ُيقاُل: َرُجٌل َكِثرٌي، فهذا َيُدلُّ َعلى اأَنَّ الَكرْثَ
الَعِظيَمُة(  )اخَلْيُل  وُهَو  ٍع".  وَتَو�سُّ ا�ْسِتعاَرٍة  على  اإِلَّ  ُة  الَكرْثَ ِفيِه  حُّ  ِت�سِ ل  ُيَعدَّ  اأَْن 
َمْنُحوٌت ِمْن َثالِث َكِلماٍت كَما َذَكَر اْبُن فاِر�ٍس )َكرَد، وَطَرَد، وَكَر�َس(. وَجْمُع 
َرِة  الُذّ ُخْبِز  على  املَناِطِق  َبْع�ِس  يف  ُتْطَلُق  والَكراِدي�ُس  َكراِدي�ُس.  الُكْرُدو�س: 
َوْحَدها )تاج العرو�س، كرد�س: 432/6، معجم الفروق اللغوية: 449، العني: 

.)428/5

ُب:  ٌة ُمَعرَّ َم َدلَلُة هِذِه اللَّْفَظِة ِمَن الَكْرِدناج )َلْفَظٌة َدِخيَلٌة اأَْعَجِميَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ ومُيْ
اِر( )معجم َمْت اللَُّغة: 45/5(. َكْرِدناك )�ِسواٌء على النَّ

تي ُعْدُت  وَلْفَظُة املَْح�ُسوِك مَلْ ُتطاِلْعِني بهِذِه الّدلَلِة يف املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها الَّ
ِة  ابَّ َم على ُبْعٍد ِمَن احَل�ِسيَكِة )ال�ّسِعرُي َعَلفًا للدَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ لَلَة مُيْ اإَِلْيها على اأَنَّ هِذِه الدَّ
وِف الَغَنِم،  ُم(، اأَْو ِمَن احَل�ِسيَكِة )َنباٌت َلُه َثَمرٌة َخ�ِسَنٌة َتْعَلُق َثَمرُته ب�سُ ِذي ُيْق�سَ الَّ
)اأَْح�َسْكُت  يُم  الَق�سِ واحَل�ِسيَكُة:  �ُسَعٍب،  ثالِث  ُذو  لٌب  �سُ ٌز  ُمَلزَّ �َسْوٌك  َوَرِقه  وِعْنَد 
ي�سًا يف ُلَغُة الَيَمِن )تاج  نِي اأَ ْمُتها فَح�ِسَكْت( ِهَي ِباْلَك�رْشِ وِهَي بال�سِّ ة، اأَي: اأَْق�سَ الّدابَّ

العرو�س، ح�سك، ح�سك: 111/27–114، 114–(.

ِغرُي:  َت�سْ اللَّْفَظُة  هِذِه  �س85(:  الِهْنِد  وَجْوِز  ِر  كَّ وال�سُّ ِميِد  ال�سَّ ِمَن  )َحْلَوى  ُكَرْيَزٌة   -
َم َدلَلُتها َمَن الَكَرَزِة واِحِد الَكَرِز )�َسَجٌر َثَمُرُه ُحْلٌو ُي�ْسِبُه  ِكُن اأَْن ُتًتَوهَّ َكَرَزٍة، ومُيْ

َغُر ِمْنُه )معجم اللغة العربية املعا�رشة:  1920/3(. ُقوُق، وُهَو اأَ�سْ الرَبْ
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�س85(:  احَلْلَوياِت  َبْع�ِس  ِلَتْزِينِي  ِر  َكّ وال�سُّ الَبْي�ِس  َبيا�ِس  ِمْن  َنُع  ُي�سْ )ما  ِكِرمْيا   -
ِغرُي )ِكِرمْيا(، ومَلْ ُتطاِلْعِني اإِلَّ يف )ُمْعَجم اللَّغة العربية املعا�رشة:  هِذِه اللَّْفَظُة َت�سْ

.)1920/3

ٍل ُيوناِنٍّ )َتْكمَلة املعاجم العربية:  اِت �س85(: ِمْن اأَ�سْ - َك�ْسَتناُء، وَك�ْسَتَنٌة )ِمَن اللَّْوِزيَّ
ة: 1920/3(. 80/9، معجم اللغة العربيَّة امُلعا�رشِ

�َسْعِبيٌّ يف  َماأُْكوٌل  الَعَد�ِس والأُْرِز واملََكُرونة �س85(:  ِمْن َحبِّ  )ُمَكْوٌن  يٌّ  ُك�رَشِ  -
ِة )معجم اللغة العربيَّة  : َلنَبٌ َمْن�ُسوُب الِق�رْشَ يُّ َرُة. والِق�رْشِ ِم�رْشِ وَقِريٌب اإَِلْيِه: امُلَجدَّ

املعا�رشة: 1936/3، تاج العرو�س: 418/13(.

ها( )معجم  : َك�ْسٌك وِك�ْسٌك )بَفْتِح الكاِف وَك�رْشِ ْبُطها ال�رّشيِفُّ - ِك�ِسٌك )اأَِقٌط �س85(: �سَ
اللغة العربية املعا�رشة: 3/ 1939، تاج العرو�س، ك�سك: 314/27(. والَك�ْسُك 
ٌة: َنْوٌع ِمْن اأَْنواِع اجُلنْبِ املَ�ْسُحوِب ِمَن  يف)َتْكِملة املعاجم العربية: 89/9(: "فاِر�ِسيَّ

احَلِليِب احلاِم�ِس".

َدلَلِة  َفَلِك  يف  َدلَلُتها  َتُدوُر  �س85(:  ْيُتوِن  الزَّ َوزْيِت  اجَلْوِز  َمَع  )َلَبَنٌة  ِك�ْسَكٌة   -
ِمُل  ُة: َمْن�ُسوُب الِك�ْسِك، وحَتْ (، والِك�ْسِكيَّ ها ُمْفَرُدٌة )ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ الك�ْسِك على اأَنَّ
َعُة، وُك�َسْيكاُت الَهَوى: َنْوٌع ِمَن  ِة: الُقبَّ َدَلَلَة املَْن�ُسوِب اإَِلْيِه، والِك�ْسَكُة يف الإِ�ْسباِنيَّ

احَلْلَوياِت )َتْكِملة املعاجم العربّية: 100/9(.  

ِل وَبْع�ِس التَّواِبِل �س85(: ِقيَل اإِنَّ هِذِه  َمِك بالَبْنُدوَرِة والَب�سَ - ُك�ْسَنٌة )َمْطُبوُخ ال�سَّ
ْيَنَة: ُك�َسْيَنة وَك�ِسيَنة(  َمْنَدِر(، واإِنَّ )الُك�سَّ ٌة )َك�ْسنح: َنباُت الَبْنَجر اأَِو ال�سَّ الّلْفَظَة فاِر�ِسيَّ
ُتُه:  فاِر�ِسيَّ وَحبٌّ  الِكْر�َسنَُّة،  والُك�ْسَنى:  ِة.  الإِ�ْسباِنيَّ يف  املَْطَبِخ  َفَلِك  يف  َتُدوراِن 

عاِم بالأَباِزير، مَياِنيَّة(. ْك�ِسنُي: )َتْقويُة الطَّ ُك�ْسَنى. والتَّ

مَلْ  �س85(:  واللَّنَبِ  واجَلْعَدِة  والَبْقُدوِن�ِس  والَبْي�ِس  الَعِجنِي  ِمَن  )َطعاٌم  َكعاِكيُل   -
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تي ُعْدُت اإَِلْيها على  ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة بهِذِه الّدلَلِة يف املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها الَّ
َعُل  جُتْ الأَقِط  ِمَن  )َهناٌت  الَعجاِجيِل  ِمَن  ُبْعٍد  َم على  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ لَلَة  الدَّ اأَنَّ هِذِه 
ٌر ُيْخَلُط باأَِقٍط َو�َسْمن،  ْمِر، واحَلْي�ِس )مَتْ (، وِمْنها: َعجاِجيُل التَّ ُطوًل بِغَلِظ الأَُكفِّ
َمْقُلوَبٌة  الكعاِكيَل  اأَنَّ  َم  ُيَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  ومُيْ اٌل،  ُعجَّ وامُلْفَرُد:  َيْخَتلط(،  َحتَّى  ُيْدَلُك  ثمَّ 
( )تاج  َعنْيِ ُقِلَبْت ِجيمًا )�ِسنٌي ِبَتَف�سٍّ ِمن الَعكاِكيِل )َعفاليُل( على اأَنَّ الكاَف يف املَو�سِ

العرو�س، عجل: 440/29(.

الَعِجنِي  ِمَن  امَلَِخي�ِس، و�رِشاِئَح  املَ�ْسُلوِق واللَّنَبِ  الَعَد�ِس  ِمَن  )َطعاٌم  ِرقاٍق  ُكَعْيُب   -
هِذِه  ْبُط  الأَْولى �سَ ْمِن �س86(:  ال�سَّ اأَِو  ْيِت  بالزَّ ِر  امُلَحمَّ ِل  والَب�سَ ِع  امُلَقطَّ املَْرُقوِق 
َتْك�ِسرُي:  قاُق  اَء )ُرقاُق( وُهَو َجْمٌع واِحَدُتُه: ُرقاَقٌة، والِرّ مِّ الرَّ ِفّيًا ِب�سَ ْ الَكِلَمِة �رشَ
قاَق َجْمُع: َرِقيٍق َكَكِرمٍي وِكراٍم )تاج العرو�س،  اِء(، وِقيَل اإِنَّ الرِّ ِرقاَقِة )ِبَك�رْشِ الرَّ

رقق: 356/25(.

َعْمِرو  َقْوِل  يِف  كما  ْمِن(  وال�سَّ اللَّنَبِ  ِمَن  ٍة  بَّ �سَ )َقْدُر  الَكْعِب  ِغرُي  َت�سْ والُكَعْيُب 
" على اأَنَّ  اْبِن َمْعِديكِرَب: "َنَزْلُت بَقْوٍم فاأََتْوِن بَقْو�ٍس وَثْوٍر وَكْعٍب وِتنْبٍ ِفيِه َلنَبٌ
ْوَر: الُكْتَلُة من الأَِقِط، والَكْعَب:  ل اجُللَِّة من التَّْمر، والثَّ الَقْو�َس: َما َيْبَقى يِف اأَ�سْ
َي اللَُّه َعْنها: "اإِْن  : الَقَدُح الَكِبرُي. وِمْنُه َقْوُل عاِئ�َسَة َر�سِ ْمِن، والتِّنْبَ ُة من ال�سَّ بَّ ال�سُّ
ِبِه". وَكَعَب الإِناَء: َمالأَُه )تاُج  اإِهاَلٍة فَنْفَرُح  ِفيِه َكْعٌب من  َلَنا الِقَناُع  َلُيْهَدى  كاَن 

الَعُرو�ِس، كعب: 150/4(.

يِل  َيْظَهُر  والتَّواِبِل �س86(:  امُلْفُروِم  اللَّْحِم  ِمَن  وَم�ْسُهوٌر  َمْعُروٌف  )َطعاٌم  ُكْفَتٌة   -
يِفَّ ِمْن باِب )ُفْعَلٍة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة: َمْكُفوَتٌة( وُم�ْسَتَقٌة: ِمْن: َكَفَت  ْ اأَنَّ ِبناَءها ال�رشَّ
َبْع�ٍس  اإِلى  ِه  َبْع�سِ ِمْنُه  ُن  َتَتَكوَّ مُّ ما  امُلراَد �سَ اأَنَّ  ُه( على  ُه وَقَب�سَ مَّ اإَِلْيِه )�سَ ْيَء  ال�سَّ
)اخَلْلُط(. والَكْفَتُة كما يف )َتْكِمَلة املَعاِجم الَعَرِبيَّة: 113/9(: ُتْرِكيٌَّة، وِهَي ِعباَرٌة 
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َتْخَتِلُف  ها  فاإِنَّ الِعَنِب(، وَعَلْيِه  بِوَرِق  ُيَلفُّ  املَْفُروِم والأُْرِز  اللَّْحم  ِمَن  ِخِليٍط  َعْن  
ها ِمْن باِب  ؛ لأَنَّ يِفِّ ْ ناِت الُكْفَتِة، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف الِبناِء ال�رشَّ ناِتها َعْن ُمَكوِّ يف ُمَكوِّ

ِة )ُكْفَتٌة(.      َدِر املَرَّ َم�سْ

ها َفْوَق َبْع�ٍس، وَبنْيِ ُكلِّ َطَبَقٍة  ج )َحَلَوى ِمْن َطَبقاٍت ِمْن َعِجنٍي َرِقيَقٍة َبْع�سُ - ُكالَّ
ِة: 126/9(  ا يف )َتْكِمَلِة املَعاِجِم الَعَرِبيَّ واأُْخَرى َطَبَقٌة ِمَن اجُلنْبِ �س86(: ُيْفَهُم مِمَّ

ْبِد(. ِغرٌي ُيْعَجُن بالزُّ ُة: الُكَلْيَجِة اأَِو الَكِليَجِة )ُخْبٌز �سَ اأَنَّ )الُكَلْيجا( فاِر�ِسيَّ

يِه الَعَرُب: ُجَدِريَّ الأَر�ِس )�س87(.  - َكْماأٌَة: َنباٌت اأَْبي�ُس ُيَعدُّ �َسْحَم الأَْر�ِس، وُي�َسمِّ
، واإِنَّ الَكْماأََة  ويِف َكْوِن الَكْماأَِة ُمْفَردًا اأَْو َجْمعًا ِخالٌف: ِقيَل اإِنَّ َجْمَع الَكْمِء: اأَْكُموؤٌ
َة لْلَجِميِع،  َة للواِحِد واجَلْمُع: َكْمٌء، واإِنَّ الَكْمَء لْلَواِحد والَكْماأَ ا�ْسُم َجْمٍع، واإِنَّ الَكْماأَ
اأَنَّ  على  َجْمٍع  َجْمُع  ها  واإِنَّ َكْماآٌت،  َجْمُعها:  واِحَدٌة  ها  واإِنَّ واجَلْمِع،  للواِحِد  ها  واإِنَّ
الأَْكُموؤَ َجْمُع َكْمٍء، والأَْوَلى ِعْنِدي اأَْن َتُكوَن الَكْماأَُة للواِحِد على اأَنَّ َجْمَعها: َكْمٌء 

(، وَجْمُع الَكْمِء: اأَْكُموؤٌ )تاج العرو�س، كماأ: 408/1(. )ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ

ُن ِمْن َرقاِئِق َعِجيَنِة الَبْقالَوة َبْعَد َح�ْسِوها  ِة َتَتَكوَّ ِقيَّ ْ - ُكْل وا�ْسُكْر )َنْوُع ِمَن احَلْلَوى ال�رشَّ
َتنْيِ ُمَتعاِطَفَتنْيِ جَلْذِب  ٌن ِمْن ُجْمَلَتنْيِ اأَْمِريَّ ى ُمَكوَّ َفِة �س86(: هذا امُل�َسمَّ بالَفواِكِه امُلَجفَّ

لِّ َبْيِعها. ِة اإِلى َمَ اْنِتباِه املارَّ

ٌة َم�ْسُهوَرٌة �س87(: هِذِه اللَّْفَظُة ُمْفَرٌد،  ِقيَّ ها: َحْلَوى �رَشْ مِّ - ُكناَفٌة )ِبَك�رْشِ الكاِف و�سَ
وَجْمُعها: ُكنافاٌت )َتْكِمَلة املعاجم العرِبيَّة: 154/9، معجم اللغة العربيَّة املعا�رشة: 

.)1963/3

ِة  للّكرْثَ َتْك�ِسرٍي  َجْمُع  الّلْفَظُة  هِذِه  �س87(:  اخَلُروِف  اأَْقداِم  ِمْن  )َطعاٌم  َكواِرُع   -
ٌث، واأَْكِرَعٌة  ُه ُموؤَنَّ : اأَْكُرٌع على اأَنَّ ِة، وَجْمُعُه الِقيا�ِسيُّ واِحُدُه: ُكراٌع يف ُلَغِة العامَّ
ٌر، واأَكاِرُع )َجْمُع اأَْكُرٍع َجْمِع الُكراِع( َجْمُع َجْمٍع، وِكْرعان ِعْنَد  ُه ُمَذكَّ على اأَنَّ
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�ِسيَبَوْيِه ِفرارًا ِمْن َجْمِع اجَلْمِع.

ر،  َي ِبِه ُمَذكَّ ثًا �ُسمِّ ى ِبِه ِلَكْوِنِه ُموؤَنَّ ِف ُم�َسمًّ ْ َنَع ِمَن ال�رشَّ والُكراُع الأَْوَلى ِفيِه اأَْن مُيْ
كرع:  العرو�س،  )تاج  ِبِذراٍع  َت�ْسِبيهًا  ُف  وُي�رْشَ �ِسيَبَوْيِه،  ِعْنَد  الَوْجُه  وُهَو 
الَكواِرِع  ُمْفَرَد  اأَنَّ  العربية: 66/9(  املَعاجِم  ا يف )تكملة  مِمَّ 117/22-(. وُيْفَهُم 
)فاِعل(  كاِرعًا  ل  ُكراعًا  امُلْفَرِد  لَكْوِن  َبِعيٌد  ٌم  َتَوهَّ وُهَو  كاِرٌع،  املَْذُكوِر:  باملَْعَنى 
اِء وَغرْيَ ُمْنَتٍه، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف  ٍث ُمْنَتِهيًا بالتَّ َفًة مِلَُونَّ ُ ِقيا�سًا اإِذا كاَن �سِ الَّذي ُيَك�رشَّ

ٍر. ٍث اأَْو ُمَذكَّ َكْوِنِه َعَلمًا مُلوؤَنَّ

ْيِت،  ْعَتِ االأَْخ�َشِ اأَِو اجُلْبَنِة، وُيْقَلى ب�لزَّ - الُقوٌم )َطع�ٌم ِمَن الَعِجنِي املَْخُلوط ب�لزَّ
َلِقَم  ِمْن:  ٌة  ُم�ْسَتقَّ )فاُعوٍل(  باِب  ِمْن  اللَّْفَظُة  هِذِه  �س87(:  َك�ِسيٌّ  �رَشْ َطعاٌم  وُهَو 
الَتَقَم  ِمَن:  اِن  ُم�ْسَتقَّ ْلقاَمُة  والتِّ ْلقاُم  والتِّ يعًا(،  �رَشِ واأََكَلُه  بِفيِه،  )َجَذَبُه  َلْقمًا  عاَم  الطَّ
ْغِم  ِقِم على الرَّ َفُة الالَّ ُقوَم �سِ ى يِل اأَنَّ الالَّ عاَم اْلِتقامًا )اْبَتَلَعُه يف ُمْهَلٍة(. وَيَتَبدَّ الطَّ
ا�ْسِم  َع  َمْو�سِ الفاِعِل  ا�ْسِم  َع  َو�سْ منا  َتَوهَّ اإِذا  اإِلَّ  عاِم  الطَّ ِمَن  املَْلُقوُم  امُلراَد  اأَنَّ  ِمْن 
َيُعدُّ  َمْن  َمَع  امُل�ْسَتَهى، وَل�ْسُت  عاِم  الطَّ َلْقِم هذا  ِديَدة يف  ال�سَّ ْغَبِة  الرَّ لَتْحِقيِق  املَْفُعوِل 
ِتِه يف الَكالِم الَعَرِبيِّ )انظر  ْغِم ِمْن َكرْثَ ياِنٍّ على الرَّ ٍل �رُشْ ْبناَء )فاُعوٍل( ِمْن اأَ�سْ

ِة(.     ِكتاِبي: ِبناُء فاُعوٍل يف َلْهَجِة الإِماراِت واأَ�ساَلُتُه يف الَعَرِبيَّ

َنُع ِمْن َتْخِثرِي احَلِليِب �س87(: اللَّنَبُ يف اللَُّغِة احَلِليُب  اِت احَلِليِب ُي�سْ - َلنَبٌ )ِمْن مث�ْسَتقَّ
. : اللَّنَبُ َنْف�ُسُه، وَعَلْيِه َفال ُبدَّ ِمَن الإِمياِء اإِلى اأَنَّ احَلِليَب ُيْطَلُق َعَلْيِه يف الأُْرُدنِّ

َفِة  ْبِط ال�سِّ وُع يف ُعْبواٍت �س88(: ل ُبدَّ ِمْن �سَ اِئُب املَْو�سُ - َلنَبٌ َزباِدي )اللَّنَبُ الرَّ
هذا  ُيَخفَُّف  وَقْد   ، َزباِديُّ ِليَم:  ال�سَّ ْبَط  ال�سَّ فاإِنَّ  وَعَلْيِه  �َسِليمًا،  ْبطًا  �سَ )َزباِدي( 

اجَلْمُع: َزباٍد )َمْنُقو�ٌس ُدوَن ِن�ْسَبٍة(.

يٌخ(  ِ )�رشَ َلْفَظِة  يف  �س88(:  ْبَدِة  الزُّ ِمَن  ِه  ا�ْسِتْخال�سِ َبْعَد  )الّلنَبُ  يٌخ  ِ �رشَ َلنَبٌ   -
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ِفيِه  َيُكوُن  ل  ِذي  الَّ وُهَو  يٌح،  ِ �رشَ َلنَبٌ  ُل:  والأَ�سْ اإَِلْيِه،  َه  ُيَتَنبَّ اأَْن  ُدوَن  ِحيٌف  َت�سْ
َفٌة  َفِة اأَْي�سًا الَبْوُل، وهِذِه اللَّْفَظٌة �سِ َرْغَوٌة، واملَْح�ُس اخلاِل�ُس، وُيو�َسُم بهِذِه ال�سِّ
وَحًة )تهذيب اللغة: 139/4، تاج  ُ اَحًة و�رشُ ُح اللَّنَبُ �رشَ ُ ٌة ِمْن: �رشَ ُم�َسبَّهٌة ُم�ْسَتقَّ

العرو�س، �رشح: 534/6(.

مَبْعَنى  )َفِعيٍل(  باِب  ِمْن  املَِخي�ُس  اللَّنَبِ �س88(:  ِمْن َخ�سِّ  )َيَتَكّوُن  ي�ٌس  خَمِ َلنَبٌ   -
ُخو�ٌس( لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة. )َمْفُعوٍل: مَمْ

 ،) َبَنُة ُمْفَرُد اللَّنَبِ )ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ فًّى ِمَن املاِء �س88(: اللَّ - َلَبَنٌة )َلنَبٌ راِئٌب ُم�سَ
اِة الَغِزيَرة  َفتاِن لل�سَّ نِي، وِهَي واللَُّبوُن �سِ وُب ِمَن الطِّ ِبَنُة ُمْفَرُد اللَّنِبِ )املَ�رْشُ واللَّ

( )تاج العرو�س، لنب: 96/36(. اللَّنَبِ

اِج املَْحِميِّ �س88(: هِذِه اللَّْفَظُة ِمثاُل ُمباَلَغٍة  بُّ ِمَن الَعِجنِي على ال�سَّ اٌق )ما ُي�سَ - َلزَّ
اُق: ما ُيْلَزُق ِبِه كالِغراِء،  َق بِه( واللِّزَّ ٌة ِمْن: َلِزَق ِبِه )الَت�سَ اٍل( ُم�ْسَتقَّ ِمْن باِب )َفعَّ
وقًا، وَعَلْيِه فاإِنَّ  َق ِبِه ُل�سُ وُهَو ُم�ْسَتقٌّ ِمْن َلِزَق ِبِه ُلُزوقًا ك�: َل�ِسَق ِبِه ُل�ُسوقًا، وَل�سِ
ِبِه الَعِجنُي  ُيْلَزُق  اًل(؛ لأَنَّ امُلراَد: ما  اقًا )ِفعَّ يِفُّ ِلزَّ ْ ِبناوؤُها ال�رشَّ َيُكوَن  اأَْن  الأَْوَلى 
اِج )تاج العرو�س، َلِزق:  َيْلَتِزُق بال�سَّ ِذي  الَّ ِغيُف  امُلباَلَغِة الرَّ ثاِل  مِبِ اأُِريَد  اإِذا  اإِلَّ 

.)-354/26

ُمَفْرَت�َسًة �س88(:  ى:  ْمِن، وُي�َسمَّ َمْدُهونًا بال�سَّ َرِقيقًا  اِج  ُيْخَبُز على ال�سَّ ٌة )ما  ِقيَّ ُلزَّ  -
اللَّْزَقِة:  اإِلى  �ْسَبَة  النِّ فاإِنَّ  وَعَلْيِه  ُطوَبُة،  الرُّ ْيَقى:  واللَُّزّ الّلُزوُق،  اللََّغِة:  يف  اللَّْزَقُة 
ٌة )تاج العرو�س، لزق: 354/26(، وَعَلْيِه  ْيِقيَّ ْيَقى: ُلزَّ اإِلى اللَّزَّ �ْسَبَة  َلْزِقيٌَّة، والنِّ
ِة،  ّرَفًة ِمَن: اللَّْزَقيَّ ِة، اأَْو اأَْن َتُكوَن ُمَ ْيِقيَّ َفًة ِمَن اللُّزَّ فَّ َم خُمَ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ َة مُيْ ِقيَّ فاإِنَّ اللُّزَّ
ٍق )َجْمُع لِزٍق( اإِذا  ها َمْن�ُسوُب: ُلزَّ َم اأَنَّ ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ ٌة(. ومُيْ ِرها )ُلَزْيِقيَّ غَّ اأَْو ِمْن ُم�سَ

ٍل(. اأََجْزنا َتْك�ِسرَي )فاِعٍل( اأَّيًا كاَن على )ُفعَّ
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ُر اللِّ�ساِن َمزادًا َعَلْيِه  غَّ َنٌة )وَرٌق اأَْخ�رَشُ َكَوَرِق الِعَنِب �س88(: هِذِه اللَّْفَظُة ُم�سَ - ُل�َسيِّ
اأِْنيِث. تاُء التَّ

ها  ًا على اأنَّ ِفيَّ ْ ُبوَطٍة �رشَ ِة �س88(: هِذِه اللَّْفَظُة َغرْيُ َم�سْ ِقيَّ - ُمَفْرَت�َسٌة )ُتْطَلُق على اللُّزَّ
نَّ  ُم على ُبْعٍد اأَ ا�ْسُم فاِعٍل اأَْو ُمْفُعوٍل ِمْن: َفْرَت�َس )ُمَفْرِت�ٌس، وُمَفْرَت�ٌس(، وَقْد ُيَتَوهَّ

َة ِمْنُه: )َفْرَت�َس( املَْقُلوُب ِمَن: اْفرَت�َس ال�َسْيُء )انَب�َسَط: اْفَتَعَل وَفْعَتل(. ِفْعَلها امُل�ْسَتقَّ

على  )ُفَعْيَلٌة(  يِفُّ  ْ ال�رشَّ اللَّْفَظِة  هِذِه  ِبناُء  �س88(:  باللَّنَبِ  امُلْفُتوُت  )اخُلْبُز  ْيَمٌة  ُل�سَ  -
تي  َمٍة(، وِهِي َلْفَظٌة َغرْيُ َمْوُجوَدٍة يف املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها الَّ ر: )َل�سْ غَّ ها ُم�سَ اأَنَّ
ُل�َسْيَمٌة  َلها:  اأَ�سْ اأَنَّ  ِم على  َوهُّ التَّ ُبدَّ ِمَن  َخْذُتها ُعْمَدِتي يف هذا الَبْحث، وَعَلْيِه َفال  اتَّ
العرو�س،  )تاج  َع  ْ ال�رشَّ يِل  الَف�سِ اإِْلقاُم  والإِْل�ساُم:  �َسْيئًا،  )ذاَق  َل�سامًا  َل�َسَم  ِمْن: 

ل�سم: 420/33(.

اِديَن ِعْنَد الِنِتهاِء ِمَن احَل�ساِد �س70(: َيْظَهُر يِل  - �ساُة اجُلوَرَعِة )�ساٌة ُتْذَبُح للَح�سَّ
اأَنَّ الواَو زاِئَدٌة )َفْوَعَلٌة:  ِحيَح: �ساُة اجَلْوَرَعة، واجَلْوَرَعُة على  ْبَطها ال�سَّ اأَنَّ �سَ
ٌة ِمْن: َجِرَع املاَء َيْجَرُع َجْرعًا، واجُلْرَعُة:  َح�ْسَوٌة، َجْرَعٌة، ُجْرَعٌة(، وِهَي ُم�ْسَتقَّ
اَقُة  والنَّ ِة،  املَرَّ َدُر  َم�سْ واجَلْرَعُة:  ُروَعٍة(،  جَمْ )َمْفُعوَلٍة:  مَبْعَنى  )ُفْعَلٍة(  باِب  ِمْن 
تي َلْي�َس ِفيها ما ُيْرِوي على اأَنَّ ما ِفيها ُجَرعًا، وَعَلْيِه فاإِنَّ هِذِه اللَّْفَظَة  امُلْجِرُع: الَّ
جرع:  العرو�س   )تاج  اجَلْرع  ِمَن  اأَْو  امُلْجِرِع،  ِمَن  َدلَلُتها  َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ

.)432/20

اِنٌّ )ُمزٌّ �س88(: مَلْ َتطاِلْعِني هِذُه اللَّْفَظُة ِفيما ُعْدُت اإَِلْيِه ِمْن َمعاِجِم اللَُّغِة َقِدمِيها  - َلفَّ
ِة: 255/9(. وَحِديِثها اإِلَّ يِف )َتْكِمَلة املَعاجم العربيَّ

لفت:  العرو�س،  )تاج  �َسْلَجٌم  اأَْي�سًا:  َعَلْيِه  ُيْطَلُق  �س89(:  كالِفْجِل  )َنباٌت  اللِّْفُت   -
.)79/5
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ِل  الَب�سَ َمَع  ْيُتوِن  الزَّ بَزْيِت  ُتْقَلى  ِتي  الَّ ِة  يَّ الرَبِّ َفْيَتِة  اللُّ َنْبتِة  اأَْوراق  ِمْن  )َطعاٌم  ْيَتٌة  ُلفَّ  -
اأَْن  ِكُن  ومُيْ ِلْفَتٍة،  ِغرُي:  َت�سْ الّلْفَظُة  هِذِه  �س89(:  املاء  ِمَن  ها  وَتْخِلي�سِ �َسْلِقها  َبْعَد 
ْجَلَة )تاج  ُة: الرِّ َعَلْيها العامَّ ُيِطِلُق  ِتي  الَّ َيْظَهُر يِل، وِهَي  الَبْقَلَة احَلْمقاَء كما  َتُكوَن 
ُيْطَبُخ  ُثمَّ  الأَْبَي�ِس،  احَلْنَظِل  ِفَيُة ماِء  َت�سْ العرو�س، حمق: 202/25(. واللَِّفيَتُة: 
)تاج  امُلَغلََّظُة  يَدُة  الَع�سِ ها  اإِنَّ وِقيَل  َدِقيٌق،  َعَلْيِه  ُيَذرُّ  ُثمَّ  وَيْخرُثَ  َج  َيْن�سُ اأَْن  اإِلى 

العرو�س، لفت: 81/5(.  

َك�ِسيٌّ  ْيِت، وُهَو َطع�ٌم �َشْ ْعَتِ واجُلْبِنِة وَمْقِليٌّ ب�لزَّ ُلوٌط ب�لزَّ ع َمْ - ُلَقٌم )َعِجنٌي ُمَقطَّ
ِة(، اأَِو اللُّْقَمُة )املَْلُقوَمُة(. َدُر املَرَّ �س90(: اللَُّقُم َتْك�ِسرُي: ُلْقَمٍة )َم�سْ

ِحيُح: َماأُْكولُت َت�ساٍل َبَحْذِف  اٌت �س90(: ال�سَّ - َماأُْكولُت َت�سايِل )َحْلَوياٌت وُمَك�رشَّ
اَء ِعَو�ٌس ِمْن ياِء )َتْفِعيٍل(  لِم املَْنُقو�ِس. والتَّ�سايِل َتْك�ِسرُي: َت�ْسِلَيٍة )ُتْفِعَلٌة( على اأَنَّ التَّ

ُه َت�ْسِلَيًة. املَْحُذوَفِة: �سالَّ

ِحنِي �س90(:  ٌن ِمَن اجُلنْبِ الَبَلِديِّ والَكْعِك والطَّ ٌة )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوياِت ُمَكوَّ - َماأُْموِنيَّ
ِة )bolo maimon (: َتُكوُن  ر، ويف الإ�ْسباِنيَّ كَّ َنٌة ِمَن اللَّْوِز وال�سُّ ٌة ُمَكوَّ وِهَي َلْوِزيَّ

ى )تْكملة املعاجم العربّية: 193/1(. باللَّْوِز وامُلَربَّ

نَي يْف  ْحِويِّ ُهما �س89(: وللنَّ َزْيُتونًا وُحُبوبًا وَغرْيَ عام  الطَّ ِمَن  ُيْخَزُن  َموؤُوَنٌة )ما   -
يِفِّ ِخالٌف: ْ ْت ِمْنُه وَوْزِنها ال�رشَّ َهْمِز هِذِه اللَّْفَظة وَعَدِمِه وما ا�ْسُتقَّ

ُة ِمْن: َماأََن. ها ُم�ْسَتقَّ وَنٌة( على اأَنَّ ها ِمْن باِب )َفُعوَلٍة: َموؤُ )اأ( اأَنَّ

ُة(. دَّ ها ِمَن الأَْيِن )التََّعب وال�سِّ ها ِمْن باِب )َمْفَعَلٍة: َماأَْيَنٌة( على اأَنَّ )ب( اأَنَّ

ها ِمَن الأَْوِن )جاِنُب الِعْدِل( ِلَكْوِنها ِثَقاًل  ها ِمْن باِب )َمْفُعَلٌة: َماأُْوَنٌة( على اأَنَّ )ج( اأَنَّ
ها  ها َلْو كاَنْت )َمْفُعلٌة( ِمَن الأَْيِن َلكاَنْت: َمِئيَنًة َكَمِعي�َسٍة، واإِنَّ على الإِْن�ساِن. وِقيَل اإِنَّ
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اإِلى الَهْمَزِة  ِة الياِء  مَّ ِبَنْقِل �سَ ُلها: ماأُْيَنٌة  اأَ�سْ )َموؤُوَنة( ِمْن باِب )َمْفُعَلٍة( ِمَن الأَْيِن، 
ِة: ُموَنة  العامَّ ُلَغِة  اِكَنة واوًا، وِهَي يف  ال�سَّ الياِء  َقْلِب  اإِلى  ى  اأَْف�سَ َنْقٌل  َقْبَلها، وُهَو 

ْخِفيِف )تاج العرو�س، ماأَن: 143/36(.  لَتْحِقيِق التَّ

وَمٌة )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوياِت، اأَْو ُبْرَمٌة �س89(: هِذِه اللَّْفَظُة ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َبَرَم  - َمرْبُ
. اَقنْيِ ْيَء َبْرمًا كاإْبراِم الَفْتِل ِذي الطَّ ال�سَّ

وَمٍة(.  وَمٌة �س89(: هِذِه اللَّْفَظُة ِمْن باِب )ُفْعَلٍة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة: َمرْبُ - ُبْرَمٌة )َمرْبُ

ها �س89(: املَْب�ُسوَرُة:  ِقيِق والَبْي�ِس، وَغرْيِ ْيِت والدَّ َنٌة ِمَن الزَّ - َمْب�ُسوَرٌة )َكْعَكٌة َمَكوَّ
ُه  ُه(، واأَْب�رَشَ ُه َب�رْشًا )َق�رَشَ ُه، واأَْب�رِشُ ْيَء اأَِو الأَِدمَي َيْب�رُشُ ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َب�رَشَ ال�سَّ

َفُهَو ُمْب�رَشٌ )تاج العرو�س، ب�رش: 184/10(.

ْيت،  ل بالزَّ ٍة َمَع الَب�سَ ُة الُفوِل الأَْخ�رَشِ )َطعاٌم ِمْن ِقَطِع الُفوِل الأَْخ�رَشِ َمْقِليَّ - ُمَبْعرَثَ
َقه  )َفرَّ يَء  ال�سَّ َبْعرَثَ  ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ُة  امُلَبْعرَثَ �س90(:  الَبْي�ُس  َعَلْيها  وُيزاُد 
على  وَبْغرَثَ  َبْع�ٍس(،  على  ُه  َبْع�سَ )َقَلَب  ُه  وَبْحرَثَ متاَعه  َبْعرَثَ  ُيقاُل:  و  َدُه(،  وَبدَّ
، وَزَعم يعقوُب اأَْن َعْيَنَها َبَدٌل  ، اأَْو اإِْبدال الَعنْيِ ِمَن الَغنْيِ اإِْبداِل الَغنْيِ ِمَن الَعنْيِ
َمعاِن  َبَحَثُه. وِمْن   : اخَلرَبَ وَبْحرَثَ  ِمْنَها.  َبَدٌل   ) )َبْغرَثَ َغنْي  اأَو   ،) )َبْغرَثَ َغنْي  من 

ْف�ِس، واللَّْوُن الَو�ِسِخ )تاج العرو�س، بعرث: 221/19(. ِة: َغَثياُن النَّ الَبْعرَثَ

َمَع  َتْق�ِسرِيِه، وُيْخَلُط  َبْعَد  ُيْهَر�ُس  املَ�ْسُلوُق  اأَِو  املَ�ْسِويُّ  )الباِذجْناُن  الباِذجْناِن  ُل  ُمَتبَّ  -
َل الَطعاَم َتْتِبياًل  ُل ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َتبَّ رِي اللَّْيُموِن �س90(:امُلَتبَّ ْوِم وَع�سِ ِحيَنِة والثَّ الطَّ
اواِت  اخَل�رْشَ وَبْع�ِس  والَبْنُدوَرة  ِع  امُلَقطَّ اأِْن  ال�سَّ مِ  حَلْ ِمْن  َيُكوُن  وَقْد  ُمَتبٌَّل،  فُهَو 

فٍَّف.  لة مُب�ْسُم�ٍس جُمَ املقطَعِة امُلَتبَّ

ِة: "َتَبَل الِقْدَر: َجَعل ِفيِه... ِفيَها التاِبَل،  وهِذِه اللَّْفَظٌة مَبْعناها ُم�ْسَتْعَمَلٌة يف الَعَرِبيَّ
نَّف، وتاَبَلها، َوَهِذه َعن ابِن  �ْسِديِد وَتْوَبَلها َوَهِذه َعن اأبي ُعبيٍد يِف امُل�سَ َلها ِبالتَّ كَتبَّ
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اٍد �ساِحُبها"  اُل ك�َسدَّ بَّ عام، ج: َتواِبُل، والتَّ اِبُل...: اأَْبزاُر الطَّ َعّباد يِف امُلِحيط. والتَّ
)تاج العرو�س، تبل: 133/28، وانظر: تكملة املعاجم العربيَّة: 316/3، معجم 

اللغة العربية املعا�رشة: 283/1(.

َفْرمًا  املَْفُروَمِة  الَبْنُدوَرِة  ِمَن  الَبطاطا واملَْخْي�ِس وِقَطٍع  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ )َطعاٌم  َمْثُلوَثٌة   -
ناِعمًا �س90(: املَْثُلوَثُة: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َثَلْثُتها وِهَي الأَْر�ُس اّلتي ُكِرَبْت َثالَث 
، وِمْن: َثَنْيُتها، واملَْثُلوَثُة  َتنْيِ تي ُكِرَبْت َمرَّ اٍت، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف املَْثِنيَِّة، وِهَي الَّ َمرَّ

َوى: الَعْرجاُء )تاج العرو�س، ثلث: 190/5، 236/16(. َوى، وثاِلَثُة ال�سَّ ال�سَّ

ْوِم �س90(:هِذِه اللَّْفَظُة ا�ْسُم  ُن ِمَن الُكو�سا املَ�ْسُلوَقِة واللَّنَبِ والثَّ ُم ُكو�سا )َيَتَكوَّ - ُمَثوَّ
َتِلَفٍة  اأَْو ُقْر�ٌس ِمْن َموادَّ خُمْ َمَة: َرِغيٌف  امُلَثوَّ اإِنَّ  َم املَْطُبوَخ، وِقيَل  َثوَّ َمْفُعوٍل ِمْن 
َفوم:  ثوم،  العرو�س،  )تاج  واخَل�رْشاواِت  واجُلنْبِ  ِبيِذ  والنَّ واللَّنَبِ  ِقيِق  كالدَّ
222/33، 367/31، تْكملة املعاجم العربية: 121/2، مقايي�س اللغة: 396/1(.

واِحَدُتُه  َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  وُهَو  والأَْمِريِكيَِّة،  ِة  الفاِر�ِسيَّ ِمَن  ها  اإِنَّ ِقيَل  والُكو�سا 
ُكو�ساٌة )الأَْوَلى(، وُكو�ساَيٌة )َتكملة املعاجم العربيَّة: 163/9، معجم اللغة العربية 

املعا�رشة: 1870/3(.

�س90(:  املَْقِليِّ  ِل  والَب�سَ والأُْرز  املَْجُرو�ِس  َغرْيِ  الَعَد�ْس  ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ َرٌة  جُمدَّ  -
�ْسِمَيَة  التَّ هِذِه  اإِنَّ  وِقيَل  يِل،  َيْظَهُر  كما  عاَم  الطَّ َر  َجدَّ ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  َرُة:  امُلَجدَّ
َرُة الَبْي�ساُء: َخَرزاٌت ِمَن  . وامُلَجدَّ َر ِفيِه اجُلَدِريُّ ِذي اأَثَّ َبْت اإَِلْيها ِمَن الَوْجِه الَّ َت�رَشَّ

َرٍة )تكملة املعاجم العربية: 150/2(. يِنيِّ َذواُت �ساماٍت ُمَكوَّ اخَلَزِف ال�سِّ

املَْقِليِّ  ِل  والَب�سَ ُغِل  واْلرُبْ املَْجُرو�ِس  َغرْيِ  الَعَد�ِس  ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ الرُبُغِل  َرُة  دَّ جُمَ  -
َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  ُغُل  والرُبْ َبْرُغوٌل،  ِة:  الفاِر�سيَّ يف  ُغِل  الرُبْ َلْفَظُة  �س90(: 
ُه ِمَن الَقْمِح  ُغُل على: َبراِغَل )َجْمُع َجْمٍع(، وِقيَل اإِنَّ ُ الرُبْ واِحَدُتُه: ُبْرُغَلٌة، وُيَك�رشَّ
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اللَّْحِم  اأَِو  الّرائِب  اللَّنَبِ  َمَع  ُيوؤَْكُل  ُثمَّ  ْبَدِة،  الزُّ اأَِو  ْمِن  بال�سَّ ُيْطَبُخ  ِف  امُلَجفَّ املَ�ْسُلوِق 
)َتْكملة  َخ�ِسٌن(  )ُك�ْسُك�ْس  ُغِل  الرُبْ ُة  �سَ مَّ ُمَ وِمْنُه  الَعَرِب،  ِمَن  الَقَرِوّينْيَ  )َع�ساُء 

املعاجم العربية: 297/1، 320/3، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 191/1(. 

ِه �س90(: امُلَجْرَجُب: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ل فاِعٍل كما  ْرِجٌب )اللَّنَبُ اخلاِثُر َبْعَد َخ�سِّ - جُمَ
)اأََكَلُه(، وَجْرَجَب  عاَم  الطَّ َجْرَجَب  )َفْعَلَل(:  َجْرَجَب  ِمْن:  ُم�ْسَتقٌّ  ُه  َيْظَهُر يِل؛ لأَنَّ
اَب  ال�رشَّ َجْرَجَم  يْف:  كما  َجْرَجَم  يف:  َنْف�ُسُه  والَقْوُل  ِفيِه(،  ما  على  )اأَتى  الَقَدَح 

عاَم )اأََكَلُه(. َبُه(، وَجْرَجَم الطَّ )�رِشِ

َبُه(، وِمَن  اللَّنَبَ )�رَشِ ِمْن: َجْرَجَب  ِنها  َتَبيُّ ِكُن  مُيْ اللَّْفَظِة  اأَنَّ َدلَلَة هِذِه  ى يِل  وَيَتَبدَّ
وُع،  املَ�رْشُ وامُلَجْرَجُم:  الْحِتالب(.  ِعْند  الَوْطِب  يِف  اللَّنَبِ  ْوُت  )�سَ اجَلراِجِم 

واجُلْرُجُب: الَبْطُن )تاج العرو�س، جرجَب، ِجْرَجَم: 158/2، 397/31(.

ُحوِن �س90(: َيْظَهُر  ِعها يف ال�سُّ ٌة لَتْقِطيِع الُكناَفِة َوَو�سْ ُروُد الُكناَفِة )اأَداٌة َمْعَدِنيَّ - جَمْ
يِل اأَنَّ ا�ْسَم الآَلِة ِمْن باِب )َمْفُعوٍل( مَلْ َيْذُكْرُه النُّحاِة َمِقي�سًا كاَن اأَْو َم�ْسُموعًا، وَعَلْيِه 
َرَدًة )ِمْفَعَلًة(،  راَدًا )ِمْفعاًل(، اأَْو جِمْ َردًا )ِمْفَعاًل( اأَْو جِمْ فاإِنَّ الأَْوَلى اأَْن َيُكوَن جِمْ
اًل( اأَْو فاُعوًل )جاُرودًا( اأَْو: ِجرادًا )ِفعاًل( كاللِّجاِم اأَْو َغرْيَ ذِلَك ِمَن  ادًا )فعَّ اأَْو َجرَّ

ِتي مَلْ َيْذُكُروها. تي َذَكَرها النُّحاُة يف َتاآِليِفِهْم، وِتْلَك الَّ الأَْبِنَيِة الأُْخَرى الَّ

اأَِو  ْيِت  ِل والَعَد�ِس واملَِخي�ِس والزَّ املَْفُتوِت والَب�سَ اخُلْبِز  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ لََّلٌة )َطعاٌم  - جُمَ
َلٌة( امُل�ْسَتقِّ  ِفّيًا ِمْن باِب ا�ْسِم املَْفُعوِل )ُمَفعَّ ْ ْمِن الَبَلِديِّ �س90(: هِذِه الّلْفَظُة �رشَ ال�سَّ
لًَّة  وجَتِ َجِميَعها(  و�َسِمَلها  اها،  )َغطَّ ِلياًل  جَتْ باملََطِر  الأَْر�َس  حاُب  ال�سَّ َجلََّل  ِمْن: 
ِل  ْمِن اأَِو الَب�سَ لََّلٌة، والِغطاُء َقْد َيُكوُن ِمَن ال�سَّ لٌِّل، وِهَي جُمَ ِلَلٌة: َتْفِعَلٌة(، َفُهَو جُمَ )جَتْ

ناِتها، وَقْد َيُكوُن َغرْيَ ذِلَك كما َيْظَهُر يِل. ِهما ِمْن ُمَكوِّ اأَْو َغرْيِ

يِفُّ  ْ ال�رشَّ ْبُطها  �سَ اللَّْفَظُة  هِذِه  �س90(:  َدِفيَّة  ال�سَّ ة  الَبْحِريَّ املَاأُْكولِت  )ِمَن  َماّر   -
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بهذا  وِهَي  )َماٌر(،  واِحَدٍة  براٍء  ها  لأَنَّ بالَغَلِط؛  ُيو�َسُم  ِم  الالَّ الّراِء  ِعيِف  بَت�سْ
ِحيُح  ٌة ِمْن َحَرَر، وال�سَّ ها ُم�ْسَتقَّ ( َعلى اأَنَّ ِعيِف ِمْن باِب )َمفاِعِل: َماِرُر: َمارٌّ التَّ�سْ
َوَرٌة: َماَرة )ِبَقْلِب الواِو  يِفَّ )َمْفَعَلٌة: َمْ ْ ها ِمْن: حاَر َيُحوُر على اأَنَّ َوْزَنها ال�رشَّ اأَنَّ
َر، وَعَلْيِه  ، وِقيَل اإِنَّ املَحاَر ِمْن َمَ الَعنْيِ اأَِلفًا(، واملَحاُر )َمْفَعٌل( ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ
حُّ )تاج العرو�س، حور، مر:  ُل اأَْوَلى واأَ�سَ يِفَّ )َفعاٌل(، والأَوَّ فاإِنَّ َوْزَنُه ال�رّشْ

105/11، 91/14، تهذيب اللغة: 40/5، ِل�سان العرب: 60/5(. 

ُيْذَكْر  مَلْ  �س90(:  ِها  وَغرْيِ كالُكو�َسا  املَْفُروِم  واللَّْحِم  بالأُْرِز  ُيْح�َسى  )ما  َما�ٍس   -
: َما�ِسيُّ  �ُسوٌّ )َمْفُعوٌل( واجَلْمُع الِقيا�ِسيُّ ُمْفَرُد هذا اجَلْمِع )َمفاٍع(، وُهَو ِقيا�سًا: َمْ
ًة، وَعَلْيِه  ُة َك�رْشَ مَّ )َما�ِسْيو: ُقِلَبِت الواُو ياًء ِلَكْوِن الواِو َقْبَلها �ساِكَنًة، ُثمَّ ُقِلَبِت ال�سَّ
 : فاإِنَّ َوْزَن هذا اجَلْمِع الّتْك�ِسرِييِّ )َمفاِعيُل(، واملَحا�ِسي امّلْذُكوَرُة ُمْفَرُدها الِقيا�ِسيُّ
ُ احَل�ْسُو )ما ُيْح�َسى ِبِه  �َسى )َمْفَعٌل(. وُيَك�رشَّ : َمْفَعَلٌة(، اأَْو َمْ وابِّ �ساٌة )َمْبَعُر الدَّ َمْ

َبْطُن اخَلُروِف ِمَن التَّواِبِل( على: َما�ٍس على َغرْيِ ِقيا�ٍس. 

ِها �س90(: مَلْ  ياِمي: )ما ُيْح�َسى بالأُْرِز واللَّْحِم املَْفُروِم كالُكو�َسا وَغرْيِ �ِسي �سِ - َمْ
 ، �ُسوٌّ َلُه: َمْ اأَ�سْ (، وُهَو ُيو�َسُم بالَغَلِط؛ لأَنَّ  �ِسيٌّ َنْحِوّيًا )َمْ �ِسي(  َلْفَظُة )َمْ بْط  ُت�سْ
املَْفُعوِل  ا�ْسِم   ) �ِسيٍّ اإلى )َمْ �َسُب  َح�ْسوًا، والنَّ َيْح�ُسوُه  َح�ساُه  ِمْن:  ُه  ؛ لأَنَّ �ِسيٌّ َمْ ل: 
َدِة على اأَّن َوْزَن  �َسِب امُل�َسدَّ �ِسيٌّ بَحْذِف الياِء امُل�َسّدَدِة وِزياَدِة ياِء النَّ �ُسوٌي(: َمْ )َمْ
 ،) )فاَعِويٌّ ِويٌّ  قا�سَ املَْنُقو�ِس:  )قا�ٍس(  اإِلى  �َسُب  والنَّ  ،) )َمْفِعيٌّ املَْن�ُسوِب:  هذا 

.) (، وَتْرِبيٌّ )َتْفِعيٌّ ، واإِلى )َتْرِبَيٍة(: َتْرَبِويٌّ )َتْفَعِويٌّ يٌّ )فاِعيٌّ وقا�سِ

�س90(:  ٍة  وَمْقِليَّ َرٍة  مَّ وُمَ َد�ِسَمٍة  َماأُكولٍت  ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ )َطعاٌم  ٌر  وُم�َسمَّ ٌر  مَّ ُمَ  -
اإِْتباعًا  َتُكوَن  اأَْن  ِكُن  مُيْ ها  اأَنَّ يِل  وَيْظَهُر  ِر،  امُل�َسمَّ ِمَن  امُلراِد  اإِلى  امُلْعَجُم  ُيوِمُئ  مَلْ 
 :)236/12 �سمر:  العرو�س،  )تاج  اللَُّغِة  يف  ِر  امُل�َسمَّ َمعاِن  وِمْن  ٌر(،  مَّ ل�)ُمَ
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وُيقاُل يف  َرَفَعُه.  ْوَب:  الثَّ َر  و�َسمَّ ُه،  َقلَّ�سَ ْيَء:  ال�سَّ َر  و�َسمَّ اِن،  بَّ التُّ َفْوَق  �رَشاِويُل 
ُم َدلَلُة هِذِه اللَّْفَظِة ِمَن  ر(. وَقْد ُتَتَوهَّ ر واْمَكمَّ مَّ ٌر )اْمَ ٌر وُمَقمَّ مَّ َبْع�ِس املَناِطِق: ُمَ

ْفِع. قِلي�ِس اأَِو الرَّ التَّ

ى  ى )اإِْرِقيَطة( ُيْطَبُخ َمَع الَبْي�ِس �س91(: َيَتَبدَّ ُمو�َسٌة )َطعاٌم ِمْن َنباٍت َبّريٍّ ُي�َسمَّ - َمْ
اِر(، وِمْن:  النَّ ْيِء على  ال�سَّ ُع  )َو�سْ ْحِمي�س  التَّ ِمَن   ُ ُيَتَبنيَّ اللَّْفَظِة  هِذِه  َمْعَنى  اأَنَّ  يِل 
ُة(، وَعَلْيِه فاإِنَّ هِذِه اللَّْفَظَة ا�ْسُم َمْفُعوٍل  َحَم�َس اللَّْحَم )َقالُه(، وِمَن احَلِمي�َسِة )الَقِليَّ
(، والَقْوُل َنْف�ُسُه  ، وَمْقِليٌّ �ِس )َمْقُلوٌّ �َس ُلَغٌة يف امُلَحمَّ ِمْن )َحَم�َس(، وقْيَل اإِنَّ امُلَحمَّ
العرو�س، حم�س: 557/15، حم�س:  )تاج   ) مَّ واْن�سَ )َجفَّ  اللَّْحُم  �َس  مَّ حَتَ يف: 

.)534/17

 ، ِل ل بالَهْمِز يف ُلَغِة الَعوامِّ ( َكْتُبها باأَِلِف الَو�سْ َقْيَطُة )اْرَقْيَطة يف ُلَغِة الَعوامِّ والرُّ
اأَنَّ َمْعناها  َنْوُع ِمَن الُع�ْسِب )تكملة املعاِجم العربيَّة: 188/5(، ِوَيْظَهُر يِل  وِهَي 
ُيْفَهَم من: اْرَقطَّ ُعوُد الَعْرَفِج وارق�طَّ )َخَرَج َوَرُقُه( )ت�ج العرو�ص،  اأَْن  ِكُن  مُيْ

رقط: 308/19(.

ِغريِة املَْح�ُسّوِة بالّلْحِم املَْفُروِم  اٌت ِمَن الباِذجْناِن اأَِو الُكو�سا ال�سَّ �ِسيُّ الباِذجْنان )َحبَّ - خَمْ
َل  رُي الَبنُدوَرِة �س91(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ الأ�سْ ِل، ُثمَّ يزاُد َعَلْيها َع�سِ ِة َمَع الَب�سَ املَْقِليَّ
َبنْيَ هذْيِن  اللَّْب�ِس  اأَْمَن  لَتْحِقيِق  ُقِلَبْت خاًء  ، واأَنَّ احلاَء  الباِذجْناِن( كما َمرَّ �ُسوٌّ  )َمْ

عاِم.  ْوَعنْيِ ِمَن الطَّ النَّ

اأَِو  اٌء(،  و�ِس )ِقثَّ اأَِو الَفقُّ ٌن ِمَن اخِلياِر  لٌَّل )�ساِئٌع وَمْعُروٌف �س91، وُهَو ُمَكوَّ - خُمَ
اجَلَزِر والّلْيُموِن واملاِء وامِلْلِح(: امُلَخلَُّل: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َخلََّل اخِلياَر ُيَخلُِّلُه َتْخِلياًل 
وامُلَخلَُّل  لٌَّل،  خُمَ َفُهَو   ) باخَللَّ َجُه  وَن�سَ ْم�ِس  ال�سَّ يِف  َعُه  )َو�سَ الُب�رْشَ  وَخلََّل  وَتِخلًَّة، 
خلل:  العرو�س،  )تاج  ِل  والَب�سَ والباِذْنحاِن  والُكْرُنِب  اخِلياِر  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ اأَْي�سًا 
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ٌن ِمَن الّلْحِم  ْكباُج يف املَْغِرِب )ُمَكوَّ ، وال�سِّ 422/28( ، وُهَو فاِكَهٌة َمْكُبو�َسة باخَللِّ
َلُه  وُيقاُل   ،)-157/4 العربّية:  املَعاِجم  )َتْكِمَلة  ْيِت(  والزَّ وامِلْلِح  والّتاَبِل  واخَللِّ 
امُلَخلَِّل:  وَجْمُع   .)-690/1 املعا�رشة:  العربية  اللغة  )معجم  ُطْر�ِسيٌّ   : ِم�رْشَ يف 

لَّالٌت. خُمَ

مَبْعَنى  )َفِعيٍل(  باِب  ِمْن  اللَّْفَظُة  هِذِه  �س91(:  ْبَدِة  الزُّ ِمَن  اخلايِل  )اللَّنَبُ  ي�ٌس  خَمِ  -
الّلنَبَ  �َس  ِمْن: خَمَ ُم�ْسَتقٌّ  املَْخ�ِس، وُهَو  امُلباَلَغِة يف  لَتْحِقيِق  ُخو�ٌس(  مَمْ )َمْفُعوٍل: 
اأَْي�سًا:  وُي�َسَمى  ُخو�ٌس.  ومَمْ ي�ٌس  خَمِ َفُهَو  �سًا  خَمْ ُه  ِخ�سُ ومَيْ ُه  ُخ�سُ ومَيْ ُه  َخ�سُ مَيْ
�ٌس  َحِقينًا، وَلنَبٌ خَمْ اأَْو  َكاَن  َحِليبًا  َعَلْيِه ماٌء  بُّ  َلنَبٌ ُي�سَ ِننُي، وُهَو  ِنيَنُة، وال�سَّ ال�سَّ
بَّ َعَلْيِه املاُء الباِرُد )تاج العرو�س، �سنن: 29/35(، وهذا امُلْعَجُم مَلْ ُتْذَكْر ِفيِه  �سُ

ها اأَْكرَثُ �ُسُيوعًا ِمَن املَِخي�ِس. ْغِم ِمْن اأَنَّ نِي على الرَّ هِذِه اللَّْفَظُة يف باِب ال�سِّ

ا�ْسُم  اللَّْفَظُة:  هِذِه  �س92(:  ًا  َمْقِليَّ ِل  والَب�سَ والأُْرِز  الَعَد�ِس  ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ ُمَدْرَدَرٌة   -
عاَم ُيَدْرِدُرُه َدْردَرًة، َفُهَو ُمَدْرَدٌر على اأَنَّ ما ُتوِمُئ اإَِلْيِه  َمْفُعوٍل ِمْن: َدْرَدَر الطَّ
َة )َدَلَكها بُدْرُدِرِه: لَكها )تاج العرو�س،  ِكُن اأَْن ُيْفَهَم ِمْن: َدْرَدَر الُب�رْشَ ِمْن َمْعنًى مُيْ

درر: 282/11(.

على  ُع  ُتو�سَ امُلْخَتِمِر  َغرْيِ  القْمِح  َعِجنِي  ِمْن  َنٌة  ُمَكوَّ الَكْعِك  ِمَن  )اأَْرِغَفٌة  َمْدُعو�َسٌة   -
ُكلُّ  ُع  ُيَقطَّ ُثمَّ  َج،  َتْن�سُ اأَْن  اإِلى  اجَلْمِر  على  ُع  ُتو�سَ ُثمَّ   ، فَّ جَتِ اأَْن  اإِلى  اِج  ال�سّ
بال�ّسْمِن  املَْقِليِّ  ِل  بالَب�سَ �َسْطُحُه  ى  ُيَغطَّ ُثمَّ  املَِخي�ُس،  َعَلْيِه  ِلُيزاَد  ِقَطعًا  ِمْنها  َرِغيٍف 
عاَم َدْع�سًا: َكرُثَ َدْع�ُسُه  الَبَلِديِّ �س92(: هِذِه الّلْفَظُة: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َدَع�َس الطَّ
املَْدُعوُق(، وِمَن  الَوْطُء، وُهَو  َعَلْيِه  َكُثَ  ِذي  )الَّ املَْدُعو�ِص  ِريِق  اإِْعداِدِه ك�لطَّ يف 
)تهذيب  اللَّْحُم(  َعَلْيها  ُي�ْسَوى  ِتي  الَّ )املَلَُّة  وُم�ْسَتواُهْم(  الباِدَيِة  اأَْهِل  َتَبُز  )خُمْ �ِس  امُلَدعَّ
اللغة: 140/1، ِل�سان العرب، دعق: 97/10، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 
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746/1، تاج العرو�س، دع�س: 75/16-(.

ا�ْسُم  اللَّْفَظُة  هِذِه  ْمِن �س92(:  بال�سَّ وُيْقَلى  والَبْي�ِس،  ِبيِب  بالزَّ ُيْعَجُن  )ما  َمْدُقوٌق   -
َمْعناها   ُ وُيَتَبنيَّ الَقْمِح،  كَدِقيِق  َمْدُقوٌق  َفُهَو  ًا،  َدقَّ ُه  َيُدقُّ ْيَء  ال�سَّ َدقَّ  ِمْن:  َمْفُعوٍل 
دقق:  العرو�س،  تاج   ،197/1 املنري:  باح  )امِل�سْ والَبْي�ِس  بالّزِبيِب  الَعْجِن  ِمَن 

 .)300/25

ناُت َبْعَد اأَْن  �ِس، وُتْخَلُط هِذِه امُلَكوِّ ٌن ِمَن الَعَد�ِس والَقْمِح واحِلمَّ - َمْدُقوَقٌة )َطعاٌم ُمَكوَّ
�َس والَقْمَح  الَعَد�َس واحِلمَّ ِمْن َدقَّ  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  اللَّْفَظُة  باللَّنَبِ �س92(: هِذِه  ُتَدقَّ 

ناُتها الثَّالَثُة املَْذُكوَرُة. ِمرِي ُمَكوِّ َ ال�سَّ ًا َفِهَي َمْدُقوَقٌة على اأَّن ُمَف�رشِّ ُه َدقَّ َيُدقُّ

ٍة ذاِت  ْنُدوٌق َمْعَدِنٌّ ُذو قاِعَدٍة َهَرِميَّ جاِج املَْذُبوِح )�سُ ِبِه َدُم الدَّ فَّى  - َمْذَبٌح )ما ُي�سَ
َدٌر ِميِميٌّ وا�ْسُم َمكاٍن: ِمْن  اَفٌة �س92(: املَْذَبُح )َمْفَعٌل( َم�سْ ُثُقوٍب، وُيْطَلُق َعَلْيِه: َنتَّ
اَفُة،  تَّ ْعِريُف َيُدوُر يِف َفَلِك ا�ْسِم الآَلِة ول �ِسيَّما النَّ جاَجَة َيْذَبُحها َذْبحًا، والتَّ َذَبَح الدَّ
وَعَلْيِه فاإِنَّ ا�ْسَم الآَلْة ِمْن )َذَبَح(: ِمْذَبٌح، اأَْو ِمْذباٌح، اأَْو: ِمْذَبَحٌة اأَْو: ِمْذباَحٌة، اأَْو 

اَحٌة. ذاُبوح، اأَْو َذبَّ

ِتي ُيزاُل ما َعَلْيها ِمَن الأَْوراِق،  اِر الَّ ٌن ِمْن ُعُروِق امُلرَّ ِل )َطعاٌم ُمَكوَّ اٌر َمَع الَب�سَ - ُمرَّ
هِذِه  ْبَط  �سَ اأَنَّ  يِل  َيْظَهُر  �س92(:  ْيُتوِن  الزَّ بَزْيِت  ِل  الَب�سَ َمَع  وُتْقَلى  ُع  ُتَقطَّ ُثمَّ 
( واِحَدُتُه:  ْخِفيِف )ُفعاٌل: ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ ِحيَح ُهَو: ُمراٌر بالتَّ يِفَّ ال�سّ ْ اللَّْفَظِة ال�رشَّ
باآِكِل  الَقْي�ِس  اْمِرِئ  َجدُّ  َي  و�ُسمِّ لالإِبِل،  الُع�ْسِب  ِل  اأَْف�سَ ِمْن  َحْم�ٌس  وُهَو  ُمراَرٌة، 
امُلراِر، وُذو امُلراِر اأَْر�ٌس َيْكرُثُ ِفيها امُلراُر )تاج العرو�س، مرر: 107/14(. 
ِحيُح ُثمَّ ُيْكَتَب ُنْطُقُه  اٌر، والأَْوَلى اأَْن ُيْكَتَب ال�سَّ ِة: ُمرَّ ِحيٌح اأَنَّ ُنْطَقُه ِعْنَد العامَّ و�سَ
؛ لأَنَّ الأَْغَلَب يف اأَلِفيِظ هذا امُلْعَجِم الْعِتداُد بَكالِم الَعَرِب  ِة َبنْيَ َقْو�َسنْيِ ِعْنَد العامَّ

يِح. الَف�سِ



80

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

ٌة،  َدٍة �س92(: املَْرَتباُن َلْفَظٌة فاِر�ِسيَّ - َمْرَتبان )اإِناٌء ُزجاِجيٌّ �َسِميٌك ُذو اأَ�ْسكاٍل ُمَتَعدِّ
ِمَن  ُبدَّ  ُه ل  فاإِنَّ وَعَلْيِه  )َمْرَطبان(،  اِء  بالطَّ الأُْرُدنِّ  َدٍة يف  ُمَتَعدِّ اأَماِكَن  وُتْنَطُق يف 

ْنِبيِه على ذِلَك )َتْكملة املعاجم العربية: 44/10(. التَّ

ٌر  �ُسكَّ َعَلْيِه  ُيَر�سُّ  ُثمَّ  ْيِت  الزَّ َمَع  وُيْخَبُز  ُمَثلَّثاٍت  �َسْكِل  على  ُيْعَمُل  )َعِجنٌي  ٌد  ُمَردَّ  -
)َتْرِدَدة:  ًة  وَتِردَّ َتْرِديدًا  ُدُه  ُيَردِّ الَعِجنَي  َد  َردَّ ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ُد  امُلَردَّ �س92(: 
هذا  اإِلى  ِبحاَجٍة  ِد  امُلَردَّ الَعِجنِي  ِلَكْوِن  ْكِثرِي  التَّ اإِلى  ُتوِمُئ  وِهَي  وَتْردادًا،  َتْفِعَلٌة( 
ُجُل  الرَّ ِة:  الَعَرِبيَّ يف  ِد  امُلَردَّ َمعاِن  وِمْن  ُمَثلَّثاٍت.  َهْيَئِة  على  ُل  ُي�َسكَّ ِلَكْوَنِه  الَتْكِثرِي 
ُه اإِلى َبْع�ٍس،  َد اخَلْلِق، َبْع�سُ ِبيُّ الَبِطيُء ال�ّسباِب ِلَكْوِنِه ُمَردَّ احلاِئُر الباِئُر، وال�سَّ
فال َيُطوُل )ال�سحاح: 473/2، تهذيب اللغة: 121/1، َمقايي�س الّلغة: 170/5، 

تاج العرو�س، ردد: 91/8(.

ُب َبْعَد َغْلِيها �س92(: َلْفَظٌة  ٍة، وَطْعٍم لِذٍع ُت�رْشَ - َمْرَدُكو�س )ُع�ْسَبٌة ذات راِئحٍة َقِويَّ
)َمْرَدُقو�س(،  اأَْي�سًا  بالقاِف  وُتْلَفُظ  الَفاأِْر(،  اآذاُن  )مردهكو�س:  ٌة  فاِر�ِسيَّ ٌة  اأَْعَجِميَّ
واملَْرَدُقو�ُس:  َدِقيٍق.  َوَرٍق  وذاُت  الأ�ساْليا،  ُي�ْسِبُه  اأَْبَي�ُس  َوْرٌد  ها  اإنَّ وِقيَل 
وَمْرَدُقو�َسٌة  َمْرَدُكو�َسٌة،  واِحَدُتُه:  َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  اللَّْفَظُة  وهِذِه  ْعَفراُن.  الزَّ

)تكملة املعاجم العربية: 40/10(.

�س92(:  َنَكهاِتها  اأو  ِة  ِبيِعيَّ الطَّ الَفواِكِه  َع�ساِئِر  ِمْن  باِردًا  ُب  ُي�رْشَ )ما  باٌت  ُمَرطِّ  -
َتْرِطيبًا  ْيَء  ال�سَّ َب  َرطَّ ِمْن:  فاِعٍل:  )ا�ْسُم  َبٍة  ُمَرطِّ اأَْو:  ٍب  ُمَرطِّ َجْمُع:  باُت  امُلَرطِّ
اِعُم ِمَن  ْكِثرِي(. وُيوِمُئ اإِلى َدَلَلِة هِذِه اللَّْفَظِة: الّرْطُب )النَّ وَتْرِطَبًة )ُيوِمُئ اإِلى التَّ
باُت  ُه َرْطٌب(. وامُلَرطِّ ِه، وما ِفيِه ُلُيوَنٌة وماٌء كاللُّوؤُْلوؤِ الَّذي ُيو�َسُم باأَنَّ ِن وَغرْيِ الُغ�سِ
والأَْدِوَيِة  الفواِكِه  وَع�ساِئِر  والَقْهَوِة  اِي  كال�سَّ ِقيَل  كما  وباِرَدًة  ًة  حارَّ َتُكوُن  َقْد 
َدة )تاج العرو�س، رطب: 500/2–501، تكملة املعاجم العربية: 284/6،  املربَّ
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معجم اللغة العربية املعا�رشة: 905/2(.

واِحَدُتُه:  َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  املََرُق:  �س92(:  وَم�ْسُهوٌر  )َمْعُروٌف  الّلْحِم  َمَرُق   -
، اإِذا طَبْخت مَرَقًة فاأكرِثْ  َمَرَقٌة، وِقيَل اإِنَّ املََرَقَة اأََخ�سُّ كما يف احَلِديِث: "َيا اأََبا َذرٍّ
)اإِْكثاُر  واملَْرُق   .)383/26 مرق:  العرو�س،  )تاج  جرياَنك"  وتعاَهْد  ماَءها، 
ِرُقها َمْرقًا )اأَْكرَثَ َمَرَقها(، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف  ُرُقها ومَيْ َدُر: َمَرَقها مَيْ َمَرِق الِقْدِر( َم�سْ
َل املََرِق )َفَعٌل( مَبْعَنى  �سْ نَّ اأَ ِرُقها اإِْمراقًا. وَيْظَهُر يِل اأَ )اأَْمَرَق: اأَْفَعَل(: اأَْمَرَقها مُيْ

َلِب واملَ�ْسُلوِب، واحَلَلِب واملَْحُلوِب. ُروٍق( كال�سَّ )َمْفُعوٍل: مَمْ

ُجُه  ْيَء ُيَروِّ َج ال�سَّ ِقيُق الَبْيِتيُّ �س92(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َروَّ ٌج )ُخْبُز الَقْمِح الرَّ - ُمَروَّ
َج(:  )َروَّ ِمْن  ِزُم  الالَّ والثُّالِثيُّ  ِفيِه(،  َمْرُغوبًا  ُمْنَت�رِشًا  )َجَعَلُه  وَتْرِوَجًة  َتْرِويجًا 
ِويِج  ْ ُ ِمَن الرتَّ ْيُء َيُروُج َرواجًا. وَيرَتاَءى يِل اأَنَّ َدلَلَة هِذِه اللَّْفَظِة ُتَتَبنيَّ راَج ال�سَّ
اأَنَّ  اْبُن فاِر�ٍس  . وَذَكَر  َمناِطِق الأَْرُدنِّ الَبْيِتيِّ راِئٌج و�ساِئٌع يف  اخُلْبِز  ِلَكْوِن هذا 
ْغِم ِمْن اأَنَّ اخَلِليَل مَلْ َيْذُكْر ذِلَك:  ِخيِل يف الَعَرِبّية على الرَّ اَء والواَو ِمْن باِب الدَّ الرَّ
ْيُء َيُروُج،  ٌج. َوَراَج ال�سَّ َراِهَم، َوُفاَلٌن ُمَروِّ ْجُت الدَّ "َعَلى اأَنَّ اخَلِليَل َذَكَر: َروَّ

ِتِه اإِلَّ اأَنِّ اأَُراُه ُكلَُّه َدِخيال" )مقايي�س  حَّ َل ِبِه. َوُكلٌّ َقْد ِقيَل، َواللَُّه اأَْعَلُم ِب�سِ اإَِذا ُعجِّ
الّلغة: 454/2، تاج العرو�س، روج: 600/5(. 

ُرو�ٌس(  َر�َس �س92(: املَِري�ُس )َفِعيٌل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: مَمْ - َمِري�ٌس )َجِميٌد َبْعَد اأَْن مُيْ
ُر�ُسُه َمْر�سًا، َفُهَو َمِري�ٌس  ْكِثرِي وامُلباَلَغِة: وُهَو ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َمَر�َس اجَلِميَد مَيْ لَتْحِقيِق التَّ
ْبِد والّتْمِر )تاج العرو�س،  َر�ُس بالزُّ )َمْدُلوٌك(، واملَِري�ُس يف بْغداَد: ُخْبٌز َرِقيٌق مُيْ

مر�س: 499/16-، تكملة املعاجم العربّية: 41/10(.

ُجْبَنًة  احَلِليِب  ِيرِي  َت�سْ يف  ِبها  ُي�ْسَتعاُن  ِتي  الَّ الأَْغناِم  َوِليِد  ُة  ُخال�سَ )املَ�ِسيَمُة،  َم�ساٌة   -
�س92(: املَ�ساُة يف اللَُّغِة ا�سٌم ِمْن باِب )َفَعَلٍة: َم�َسَوٌة وَم�َسَيٌة( على اأَنَّ الواَو والياَء 
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اَقِة  النَّ ُجُل على  الرَّ َم�َسا  ِمْن:  ٌة  ُم�ْسَتقَّ وِهَي  َقْبَلُهما،  ما  واْنِفتاِح  ِكِهما  ِلَتَحرُّ اأَِلفًا  ُقِلَبتا 
َذواِت  ِمْن  وِهَي  )َمْفُعوَلٌة(،  ٌة  �ُسوَّ مَمْ َفِهَي  َرِحِمها(  يف  َيَدُه  )اأَْدَخَل  َم�ْسوًا  �ُسوها  مَيْ
�ِسيَُّة، وَيُجوُز اأَْن َتُكوَن ِمْن باِب )َفَعَلة( مَبْعَنى  الياء: وَم�َسى َعَلْيها َم�ْسيًا، َفِهَي: مَمْ
م�سو،  العرو�س،  )تاج  وَم�َسياٌت  َم�َسواٌت،  وَجْمُعها:  يِل،  َيْظَهُر  كما  )َمْفُعوَلٌة( 

م�سي: 530/39، 532(.

ْيُتوِن �س92(:  �ٍس وُفوٍل َمْطُحوَننْيِ َمَع اللَّْيُموِن وَزْيِت الزَّ َنٌة ِمْن ِحمَّ َحٌة )ُمَكوَّ - ُم�َسبَّ
َلُه  ما  اإِلى  ُيوِمَئ  اأَْن  ِكُن  مُيْ ما  َقِدمِيها وَحِديثها  املَعاِجِم  ُيطاِلْعِني يف  مَلْ  الّلْفَظُة  هِذِه 
ُه  َح َغرْيَ ُم على ُبْعٍد ِمِن: �َسبَّ َو�سيٌج ِبَدلَلِتها، وهَي ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: �َسبَِّح، وَقْد ُتَتَوهَّ
�ُس،  َح الُفوُل واحِلمَّ ْيُتوِن وامُل�َسبَّ َح َزْيُت الزَّ يف املاِء َت�ْسِبيحًا وَت�ْسِبَحًة على اأَنَّ امُل�َسبِّ
َحِة(، اأَْو ِمَن الِك�ساِء  ْعَمِة )امُل�َسبَّ ِم على ُبْعِد ِمْن ِمْن َت�ْسِبيِح اللَِّه ب�َسَبِب هِذِه النِّ وَقْد ُتَتَوهَّ
َحُهُم  بَّ ُبوِح )ما اأُِكَل ُغْدَوًة على اأَنَّ امُلراَد: �سَ �ُس(، اأَْو ِمَن ال�سَّ ِديُد، امُلْعرَّ ِح )ال�سَّ امُل�َسبِّ
ها ِمَن الأَْلفاِظ امُل�ْسَتْحَدَثِة.    اَد ُقِلَبْت �ِسينًا. وَيْظَهُر اأَنَّ عاِم ُغْدَوًة، واأَنَّ ال�سَّ بهذا الطَّ

ها  اأَنَّ يِل  َيْظَهُر  �س92(:  احَلْلَوى  َعَمِل  يف  ت�ْسَتْخَدُم  َلِذيٌذ  َطْعٌم  َلها  ٌة  )مادَّ ِم�ْسَتَكٌة   -
. يِفَّ )ِمْفَعَلٌة( َعَرِبيٌّ ْ ْغِم ِمْن اأَنَّ ِبناَءها ال�رشَّ َبٌة على الرَّ ٌة ُمَعرَّ اأَْعَجِميَّ

ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  �س92(:  ِحنِي  الطَّ َمَع  َتْرِقيِقِه  َبْعَد  ُيْقلى  َعْظٍم  ِبال  ٌم  )حَلْ ٌب  ُم�َسحَّ  -
�ْسِديَد ُيوِمُئ  ْعَنى )�َسَحَب( واأَنَّ التَّ َب مِبَ اأَنَّ �َسحَّ َب الَعْظَم َت�ْسِحيبًا وَت�ْسِحَبًة على  �َسحَّ
ُجُل العاِمَل  َب الرَّ يًا اإِلى َمْفُعوَلنْيِ كما يف َقْوِلَك: �َسحَّ اإِلى امُلباَلَغِة، وَقْد َيُكوُن ُمَتَعدِّ

الَعْظَم ِمَن اللَّْحم )َجَعَلُه َي�ْسَحُبُه(.

ْوْدُيوم  ال�سُّ بْيَكْرُبوناِت  ِمْن  احَلْلَوى  َعِجيَنِة  َنْف�ِس  يْف  ُي�ْسِهُم  )ما  اخَلِبيِز  َم�ْسُحوُق   -
�َسَهَكُه(  اأَْو  �َسِديدًا،  َدّقًا  ُه  )َدقَّ ْيَء  ال�سَّ �َسَحَق  ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  املَ�ْسُحوُق:  �س92(: 

َي�ْسَحُقُه �َسْحقًا )تاج العرو�س، �سحق، �سهَك: 35، 173(.
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ُبوٍز( لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة.     واخَلِبيُز: ِمْن باِب )َفِعيٍل( مَبْعَنى )مْفُعوٍل: خَمْ

وَزْيِت  ِل  والَب�سَ اِك  ال�رشِّ واخُلْبِز  املَْقِليِّ  اأَِو  املَ�ْسِويِّ  جاِج  الدَّ ِمَن  ٌن  )ُمَكوَّ ٌن  ُم�َسخَّ  -
َت�ْسِخَنًة،  َت�ْسِخينًا  عاَم  الطَّ َن  �َسخَّ مْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  �س92(:  اِق  مَّ وال�سُّ ْيُتوِن  الزَّ
املاُء  �َسِخَن  ها(:  مِّ و�سَ ها  وَك�رْشِ اخلاِء  )بَفْتِح  املاُء  �َسَخَن  ُد:  امُلَجرَّ الثُّالِثيُّ  والِفْعُل 
اللَّْفَظُة  وهِذِه  و�ُسْخنًا.  و�ُسْخَنًة  �ُسُخوَنًة  و�َسَخَن  �ُسُخوَنًة،  و�َسُخَن  و�َسَخنًا،  �َسخاَنًة 

لَلِة )تاج العرو�س، �سخن: 174/35(.  ُم�سَتْحَدَثُة الدَّ

َع  �َسقَّ ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  املَْقِليِّ والَبْنُدوَرِة �س92(:  الباِذجْناِن  ِمَن  ُن  )َتَتَكوَّ َعٌة  ُم�َسقَّ  -
ْيِفِه َثِريَدًة:  َم ل�سَ ْعالُه( كما يف َقْوِل اأَْعراِبيٍّ َقدَّ َعُه )اأََكَل ِمْن �َسْوَقَعِتِه اأَْي اأَ قَّ عاَم و�سَ الطَّ
ل َت�ْسَقْعها )ل َتاأُْكْل ِمْن اأَعاِليها(، ول َتْقَعْرها )ل َتْبَتِدْئ بالأَْكِل ِمْن ُحُروِفها، وقاَل 
: ل  اأَجاَبُه الأْعراِبيُّ ْن  اأَ َبْعَد  َياأُْكَل  ْن  اأَ َف ُدوَن  ُثمَّ اْن�رَشَ اآُكُل،  اأَْيَن  َفْمْن  ْيُف:  ال�سّ
ِقيِق امُلباَلَغِة. وَيْظَهُر يِل  ْعَنى )�َسَقَع( ِزياَدًة على حَتْ َع( مِبَ اأَْدِري. وَعَلْيِه فاإِنَّ )�َسقَّ
نِي  َعُه )بال�سِّ عاَم و�َسقَّ رًا ِمْن: �َسَقَع الطَّ اأَنَّ َمْعَنى هِذِه اللَّْفَظِة َقْد َيُكوُن امُلراُد ِمْنه ُمَتَطوِّ

اِد( )تاج العرو�س، �سقع: 208/21(. وال�سَّ

ْيُتوِن،  ِة بَزْيِت الزَّ ِل املَْقِليَّ َنٌة ِمْن َعَد�ٍس َم�ْسُلوٍق واأُْرٍز و�رِشاِئِح الَب�سَ - َم�ْسُلوَعٌة )ُمَكوَّ
لَلِة  الدَّ ُم�ْسَتَحَدَثُة  املَ�ْسُلوَعَة  نَّ  اأَ يِل  َيْبُدو  �س92(:  ٌة  ُبو�سَ خَمْ اأَْي�سًا:  َعَلْيها  وُيْطَلُق 
ُة  املََحجَّ  : الَعَرِبيِّ الَكالِم  َمعاِنيها يف  )َمْفُعوَلٌة(، وِمْن  َعَرِبيٌّ  يِفَّ  ْ ال�رشَّ ِبناَءها  واأَنَّ 
ها(  ِريَق َي�ْسَلُعها �َسْلعًا، َفِهَي َم�ْسُلوَعٌة )�َسقَّ ، وِهَي ِمْن: �َسَلَع الطَّ ها ُت�َسقُّ ِريُق( لأَنَّ )الطَّ
َدلَلِة  اإِلى  ِقِريَبٌة  َدلَلِتها  اأَنَّ  يِل  وَيْظَهُر   .)-217/21 �سلع:  العرو�س،  )تاج 
ْيَء َي�ْسُلُقُه �َسْلقًا،  ها املَ�ْسُلوَقُة ا�ْسُم املَْفُعوِل ِمْن: �َسَلَق ال�سَّ ِم اأَنَّ ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ َرِة . ومُيْ امُلَجدَّ
ِريفًا، على اأَنَّ القاَف ُقِلَبْت َغْينًا يف ُلَغِة َبْع�ِس َمناِطِق  فُهَو َم�ْسُلوٌق على اأَنَّ ِفيها حَتْ

اخَلِليِج كما يف: َقْد وَغْد، واأَنَّ الَغنْيَ ُقِلَبْت َعْينًا. 
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ُه  ْيَء َيْخُب�سُ ٌة َتَرَكها امُلْعَجُم ُدوَن َتْعِريٍف، وِهَي ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َخَب�َس ال�سَّ ُبو�سَ - خَمْ
)َحْلَوى(  ْمِن  وال�سَّ ْمِر  التَّ ِمَن  املَْعُموِل  كاخَلِبي�ِس  ُبو�ٌس  َخِبي�ٌس وخَمْ َفُهَو  َخْب�سًا، 

)تاج العرو�س، خب�س: 542/17(.

ِقيِق  ِتي َتنا�ساها هذا امُلْعَجُم واأَْهَمَلها وِهَي: َنْوٌع ِمَن اخُلْبِز الرَّ - َفرا�ِسُح: ِمَن الأْلفاِظ الَّ
َفْر�ُسوَحٍة على  ْو:  اأَ َفْر�َسَحٍة  َتْك�ِسرُي:  �ِج، وِهَي  ُيْخَبُز على ال�سَّ املَْب�ُسوِط الَعِري�ِص 
ٌة ِمْن: َفْر�َسَح الَعِجنَي  اأَّن ياَء الَفرا�ِسيِح ُحِذَفْت َتْخِفيفًا كاملَ�ساِمرِي واملَ�ساِمِر، وُم�ْسَتقَّ
وَفْر�َسَح  ُة(،  الَعِري�سَ الوا�ِسَعُة  )الأَْر�ُس  الِفْر�ساِح  ِمْن  َدلَلُتها   ُ وُتَتَبنيَّ َفْر�َسَحًة، 
ُجُل )َقَعَد وَفَتَح ما َبنْيِ ِرْجَلْيِه(، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف )َفْر�َسَح( على اأَنَّ الِفْر�ساَح:  الرَّ

ُة الوا�ِسَعُة )تاج العرو�س، فر�َسح، َفْر�َسح: 14/7-(. الأَْر�ُس الَعِري�سَ

تي َتنا�ساها امُلْعَجُم واأَْهَمَلها على اأَنَّ  اِك )ا�رْشاك: َفرا�ِسُح( ِمَن الأَْلفاِظ الَّ - ُخْبُز ال�رشِّ
ُمْفَرُدها:  َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  وِهَي   ، َعَرِبيٌّ وَجْمعًا  ُمْفَردًا  )ِفعال(  يِفَّ  ْ ال�رشَّ ِبناَءها 
ِمْن  َدلَلِتها   ِ َتَبنيُّ ِمْن  ْن  كَّ اأَمَتَ مَلْ  ني  فاإِنَّ ذِلَك  ِمْن  ْغِم  الرَّ وعلى  )ا�رْشاكة(،  �رِشاَكٌة 

َدلَلِة َلْفَظٍة اأُْخَرى. 

اِء  ثًا بالتَّ ُر َم�ساٍء: ُم�َسيٌّ ُموؤَنَّ غَّ ها ُم�سَ اأَنَّ ٌف باملاِء �س93(: َيْظَهُر يِل  فَّ ٌة )َلنَبٌ خُمَ - ُم�َسيَّ
ُب َم�ساًء َرْغَبًة يف َتْخِفيِف الَوْزِن، وَجْمُعها: ُم�َسيَّاٌت.  اَب ُي�رْشَ على اأَنَّ هذا ال�رشَّ

)تاج العرو�س، م�سو، َم�َسي: 530/39، 532(.

َيْجفَّ ماوؤُُه، وُهَو  َحتَّى  اِج �ساِخنًا  بُّ على ال�سَّ ِمْن َعِجنٍي �ساِئٍل ُي�سَ ٌل )ُخْبٌز  ُم�َسيَّ  -
َت�ْسِيياًل  ُلُه  ُي�َسيِّ الَعِجنَي  َل  �َسيَّ ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ُل:  امُل�َسيَّ �س93(:  َمرَّ  كما  اللَّّزاُق 

ُد: �ساَل َي�ِسيُل �َسَيالنًا . وَت�ْسِيَلًة، َفُهَو ُم�َسيٌَّل، والِفْعُل الثُّالِثيُّ امُلَجرَّ

اأَِو الَقْرَنِبيِط والَبْي�ِص والَبْقُدوِن�ص والَعِجنِي �ص93(:  ْهَرِة  ٌن ِمَن الزَّ - ُم�س�ٌط )ُمَكوَّ
ُق(،  �س�َطًة، فُهَو ُم�س�ٌط )َجَعَلُه َيْحَتِ ْيَء ُي�ِسيُطُه اإِ امُل�س�ُط: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن اأَ�س�َط ال�سَّ
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ِمَن  َمْعناها  ى  َيَتَبدَّ وَقْد  َتْرِجيِلِه.  اأَْثناَء  َعِر  ال�سَّ ِمَن  �َسَقَط  ما  ِة:  الَعَرِبيَّ يف  واملَ�ساَطُة 
العربية  اللغة  معجم   ،106/20 م�سط:  العرو�س،  )تاج  الأَ�ْسياِء(  )َخْلُط  املَ�ْسِط 

املعا�رشة: 1255/2(.

وِهَي  ِبيط،  ُقنَّ وُتْنطُق:  اأَْعَجِميٌَّة،  َلْفَظٌة  �ص52(:  امُل�س�ط  ن�ِت  ُمَكوِّ )ِمْن  َقْرَنِبيط   -
ِبيطٌة )َتْكمَلة املعاجم العرِبيَّة: 108/8،  ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ واِحَدُتُه: ُقْرَنِبيطٌة، وُقنَّ

208، معجم اللُّغة العربّية املعا�رشة: 1807/3(.

وَلها  والَقْطِر،  والَزْيِت  واخَلِمرَيِة  ِحنِي  الطَّ ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ احَلْلَوى  ِمَن  )َنْوٌع  ٌك  ُم�َسبَّ  -
�ْسِبيِك. ى َمْعناها ِمَن التَّ �َسْكٌل ُم�َسبٌَّك �س93(: َيَتَبدَّ

َم�ْسِط  ِمْن  املَْعَنى  ى  َيَتَبدَّ َقْد  ٌح �س93(:  ُم�َسطَّ ِعِري�ٌس  َرِقيٌق  ِج�ْسُمُه  )�َسَمٌك  ُم�ْسٌط   -
ها ِمْن باِب  �ُسُطُه َم�ْسطًا على اأَنَّ َعَر مَيْ ٌة ِمْن: َم�َسَط ال�سَّ ها ُم�ْسَتقَّ ال�ّسَعِر )َتْرِجيُلُه( على اأَنَّ
�ُسوَطٌة( لَتْحِقيِق امُلباَلَغِة )تاج العرو�س، َم�سط، تكملة  ْعَنى )َمْفُعوَلٍة: مَمْ )ُفْعَلٍة( مِبَ

املعاجم العربيَّة: 68/10(.

ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ِفّيًا  ْ �رشَ اللَّْفَظُة  هِذِه  �س93(:  َكِبرٌي  َحْجُمُه  )َرغيٌف  ُم�ْسطاٌح   -
ْغِم ِمْن اأَّن هذا الِفْعَل مَلْ ُيطاِلْعِني  �ساَطَحُه ُم�ساَطَحًة و�ِسطاحًا، َفُهَو ُم�ْسطاٌح على الرَّ
املَْعِز،  اأَْولِد  ِمْن  للَعِري�ِس  )َزْجٌر  ٌح  �ِسطِّ ِفيها:  املَعاِجِم، وما  ِمَن  اإَِلْيِه  ُعْدُت  ِفيما 
اِطَئ  ِف، و�َسَطَح املاُء: جَتاَوَز ال�سَّ وُّ َطحاُت ِمَن الأَْلفاِظ اّلتي ُت�ْسَتْعَمُل يف التَّ�سَ وال�سَّ
ُ ِمْن:  )تكملة املعاجم العربيَّة: 307/1(، وَيْظَهُر يِل اأَنَّ َدَلَلَة هِذِه اللَّْفَظِة َقْد ُتَتَبنيَّ
اٌل(  )ُفعَّ اٌح  �ُسطَّ ِفّيًا:  ْ ها �رشَ نَّ )َب�َسَطُه(، واأَ َم�ْسُطوٌح و�َسِطيٌح  َفُهَو  َي�ْسَطُحُه،  �َسَطَحُه 
ُمْنَب�ِسَطٌة )تاج العرو�س، �َسطح، �َسطح: 472/6،  �َسٌة  اَحٍة )َنْبَتٌة ُمْفرَتِ َتْك�ِسرُي �ُسطَّ

�سطح: 507/6(. 

َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  )ا�ْسُم  امِل�ْسِم�ِس  َمْن�ُسوُب  �س93(:  بامِل�ْسِم�ِس  �ُسوٌّ  َمْ )َفِطرٌي  ٌة  ِم�ْسِم�ِسيَّ  -
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ِة )ِفْعِلٌل(، وَم�ْسَم�ٌس ُلَغُة  ْهِل الَب�رْشَ واِحَدُتُه: ِم�ْسِم�َسٌة(. وامِل�ْسِم�ُس بَك�رْشِ امِليِم ُلَغُة اأَ
اأَْهِل الُكوَفِة )َفْعَلٌل( )تاج العرو�س، م�سم�س: 388/17(.

َنٌة ِمَن الَبْي�س وَدِقيِق الَقْمِح واللُّوِف �س93(: جاَء يف )َتْكِمَلة املَعاِجِم  �َسٌة )ُمَكوَّ - ُم�َسوَّ
عام، فِفي الأَغاِن )�س8(:  ِة 380/6، 67/10(: "َم�ُسو�َسٌة: َنْوٌع ِمَن الطَّ العَرِبيَّ
َبطها ُكْو�سجارتن: َم�ُسو�َسة. نقلها  ًة. وَقْد �سَ اأُْطِعُمُكما َم�ُسو�َسًة وَقِليَّ ُتِقيماِن ِعْنِدي 
ْيِت والَع�َسِل وَبيا�ِس الَبْي�ِس.  َخُذ ِمَن الزَّ عاِم ُيتَّ فّلر: ُم�ُسو�ٌس، وِهَي َنْوٌع ِمَن الطَّ
�َسٌة يف الأَغاِن.  �س. فهِذِه الِكِلَمُة اإِذًا ِهَي ُم�َسوَّ ويْف ُمْعَجٍم اآَخَر َنَقَلها فّلر اأي�سًا: ُم�َسوَّ
با�ْسِم  �َسكْوِريٌّ  َفُه  َو�سَ ِذي  الَّ عاَم  الطَّ ُي�ْسِبُه  الَطعاَم  هذا  فاإِنَّ  �َسْيٍء  ِمْن  َيُكْن  وَمْهما 
ول  نًا،  حَلْ ُتَعُدّ  َخلََّط(  �َس  �َسوَّ )ِمْن  �ُس  �َسوُّ والتَّ �ُس،  وامُل�َسوَّ �ْسِوي�ُس  والتَّ �سا�ِسيَّة". 
�سو�س:  العرو�س،  )تاج  ْهِوي�ُس  التَّ َلُه:  اأَ�سْ واأَّن  ِديَن  امُلَولَّ َكالِم  ُه  اأَنَّ على  َلُه  َل  اأَ�سْ

.)240/17

الَبْنُدوَرة  ِمَن  وِقَطٍع   ، الَبَلِديِّ ْمِن  وال�سَّ املَخي�ِس  اأَِو  اجَلِميِد  ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ َطٌة  ُم�َسوَّ  -
اللَّْحَم  َط  �َسوَّ ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  َم�ْسُلوَطٌة �س93(:  اأَْي�سًا:  َعَلْيها  وُيْطَلُق  ِل،  والَب�سَ
ٌط، وِهَي َدالَلٌة  ُم�َسوَّ َفُهَو  َت�ْسِويطً�  ُطُه  ُي�َسوِّ َنُه(  َجُه، وَدخَّ )اأَْحَرَقُه، واأَْن�سَ َطُه  و�َسيَّ
الِقْدُر  و�س�َطِت   ،) وَخُثَ َج،  )َن�سِ ْيُت  والزَّ ْمُن  ال�سَّ �س�َط  ِمْن  َم  ُتَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ
َط الِقْدَر َت�ْسِييطًا )اأَْغالها( )تاج  ٌق،والَقْوُل َنْف�ُسُه يف: �َسيَّ رَتِ َق باأَ�ْسَفِلها �َسْيٌء ُمْ )َل�سِ

العرو�ص، �سوط، �سيط: 427،430/19-(. 

ِريُف:  ُه حَتْ نَّ اإِ َج(، وِقيَل  َطٌة �س93(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمَن: �َسَلَط )َن�سِ - َم�ْسُلوَطٌة )ُم�َسوَّ
)ت�ج  �َسلََّط(  ِمْن:  َمْفُعوٍل  )ا�ْسُم  ُم�َسلََّطًة  َتُكوَن:  اأَْن  االأَْوَلى  ف�إِنَّ  �س�َط،وَعَلْيِه 

العرو�س، �سلط: 419/19(.   

ها  ها امُلْعَجُم مَبكاٍن َكَغرْيِ اأَْن َيْخَت�سَّ ْعِريِف ُدوَن  اأَْثناِء التَّ - بْنُدوَرة )َلْفَظٌة َوَرَدْت يف 
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ٌة )ُبوماُدورا(، وُيْطَلُق َعَلْيها يف ُدَوِل اخَلِليِج: َطماِطم  ها ُروماِنيَّ �س93(: ِقيَل اإِنَّ
اللغة  العرِبيَّة: 91/1، معجم  املعاجم  )َتْكِمَلة  )اأُوَطة(  ُقوَطة   : ِم�رْشَ )مَتاِت( ويف 

العربية املعا�رشة: 248/1(.  

ْدِخنِي �س93(: ا�ْسُم اآَلٍة ِمْن باِب )َفعاَلٌة(  يجاَرِة يف اأَْثناِء التَّ ِع ال�سِّ ٌة )اآَلُة و�سْ ا�سَ - َم�سَّ
ُت،  �سْ َم�سِ َفِعَل:  باِب:  ِمْن  ي  املا�سِ )الِفْعُل  ًا  َم�سّ ُه  �سُّ مَيُ ْيَء  ال�سَّ َم�سَّ  ِمْن  ُم�ْسَتقٌّ 
ْي�سًا ُت�ْسَتْعَمُل اآَلًة لإِْر�ساِع  ُت(، وِهَي َلْفَظٌة ُم�ْسَتْحَدَثٌة َدلِلّيًا. وِهَي اأَ �سْ وَفَعَل: َم�سَ

ْفِل احَلِليَب. الطِّ

ُل:  املَ�سَ �س93(:  َلنَبٍ  اإِلى  ِل  امُلَحوَّ احَلِليِب  ِمَن  فًّى  ُم�سَ َلِزٌج  اأَْبَي�ُس  )ماٌء  ٌل  َم�سْ  -
ُل  (، واملَ�سْ وًل )َقلَّ ْيُء ُم�سُ َل ال�سَّ اًل )َقَطَر(، وَم�سَ ُه َم�سْ َل املاُء وَغرْيُ َدُر: َم�سَ َم�سْ
ِه  ها(: َما �ساَل من الأَِقِط ِعْنَد َطْبِخِه ُثمَّ َع�رْشِ مِّ واملَ�ساَلُة )املَ�ساَلة: بَفْتِح امِليِم و�سَ
م�سل:  العرو�س،  تاج   ،168/2 الأفعال:  ِكتاب   ،383/8 اللغة:  )تهذيب 

.)406/30

ُع  ُع ِمَن الَعِجنِي اّلذي َيْحَتِوي على َبْع�ِس املاء، ُثمَّ ُيو�سَ ِليٌّ )ما ُيو�سَ ٌة وَم�سْ ِليَّ - َم�سْ
ُلوٌي(  ُر على اجَلْمِر �س93(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل )َم�سْ اِج لَيْجفَّ ماوؤُُه، ُثمَّ ُيَحمَّ على ال�سَّ

ْليًا. ِليِه �سَ اِر َي�سْ َلى اخُلْبَز اأَِو اللَّْحَم وغرَيُهما بالنَّ ِمْن: �سَ

ٌر �س93(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة َتُدوُر َدلَلُتها يف  - ُمطاِبٌق )ُخْبٌز ُيزاُد َعَلْيِه �ُسكَّ
ْيَئنْيِ  ِفّيًا: ُمطاَبٌق ا�ْسُم املَْفُعوِل ِمْن: طاَبَق )فاَعَل( َبنْيَ ال�سَّ ْ ها �رشَ َفَلِك امُلَطبَِّق على اأَنَّ
)َجَعَلُهما على َحْذٍو واِحٍد، واأَْلَزَقُهما( ُيطاِبُق ُمطاَبَقًة وِطباقًا، وامُلطاَبَقُة: امُلواَفَقُة، 
: َلِب�َس اأََحَدُهما َفْوَق الآَخِر )�ساَفَق، وطاَرَق(، وَعَلْيِه فاإِنَّ  نْيِ وطاَبَق َبنْيَ َقِمي�سَ
َيَتَولَّى هِذِه امُلطاَبَقَة  ِذي  الَّ اللَّْفَظُة ا�ْسَم مْفُعوٍل ل ا�ْسَم فاِعٍل  َتُكوَن هِذِه  اأَْن  الأَْوَلى 
َع ا�ْسِم املَْفُعوِل )تاج العرو�س،  ِع ا�ْسِم الفاِعِل َمْو�سِ اإِلَّ اإِذا ُحِمَل الَكالُم على َو�سْ
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طبق: 49/26-(.

ٌن ِمْن َرقاِئَق ِمَن الَعِجنِي َغرْيِ امُلْخَتِمِر َمْدُهوَنٍة بَزْيِت  ٌق )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوى ُمَكوَّ - ُمَطبَّ
َطَبَقٍة  َطَبقاٍت، كلُّ  ِة  ِعدَّ ِمْن  َنٍة  وُمَكوَّ والِقْرَفِة،  الِهْنِد  بَجْوِز  ٍة  �ُسوَّ الّزْيُتوِن، وَمْ
َقْد ُيَر�سُّ  َبْل  ٍع(: هذا امُلَطبَُّق ل ُيْح�َسى مِبا َمرَّ يف َبْع�ِس املَناِطِق،  على �َسْكِل ُمربَّ
فُهَو  اُه(،  )َغطَّ َتْطِبيقًا  ْيَء  ال�سَّ َق  َطبَّ ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ِفّيًا:  ْ وُهَو �رشَ ُر.  كَّ ال�سُّ َعَلْيِه 

ُمَطبٌَّق.

ِم َكِثريًا �س93(: ا�ْسُم  - َمْطُحوٌن )َنْوُع ِمْن اأَْنواِع اخُلْبِز ِمَن َطِحنِي الَقْمِح َغرْيِ امُلَنعَّ
َمْفُعوٍل ِمْن: َطَحَن الَقْمَح َطْحنًا، َفُهَو َمْطُحوٌن.

ٌة )َقْرَنِبيط َمْقليٌّ وَلنَبٌ �س29(: هِذِه اللَّْفَظُة ا�ْسم َمْفُعوٍل )َمْطُفوَيٌة( مِلْ ُتطاِلْعِني  - َمْطِفيَّ
ى يِل  اإَِلْيها، وَيَتَبدَّ تي ُعْدُت  اإَِلْيها يف املَعاِجِم الَّ اأَْن ُيوِمَئ  ِكُن  اأَْو ما مُيْ لَلِة  بهِذِه الدَّ
ٌة يف  اَر ُيْطِفُئها، فِهي ُمْطَفاأٌَة، وَمْطِفيَّ مًا: ُمْطَفاأٌَة )ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: اأَْطَفاأَ النَّ ها َتَوهُّ اأَنَّ
ِة على اأَنَّ الَهْمَزَة ُقِلَبْت ياًء، ُثمَّ ُقِلَبْت واُو )َمْفُعوٍل( ياًء، واأُْدِغَمِت الياُء  ُلَغِة الَعامَّ
ِزِم: َطِفَئِت  اَر يف هِذِه اللَُّغِة بَتْعِدَيِة الالَّ ها ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َطفاأُْت النَّ يف الياِء، اأَْو اأَنَّ
اِجيِّ َكما ُيْفَهُم )تاج العرو�س،  جَّ يًا ِعْنَد الزَّ اُر ك�)اْنَطَفاأْت( ُمطاِوُع )َطَفاأَ( ُمَتَعدِّ النَّ

ُم ِمَن الَقْلِي كما َيْظَهُر يِل. طفاأ: 327/1(. وَدلَلُة هِذِه اللَّْفَظة َقْد تُ�َتَوهَّ

هِذِه  اأَنَّ  يل  َيْظَهُر  �س93(:  َمْكُروَهنْيِ  وَطْعٍم  راِئَحٍة  ُذو  فا�ِسٌد  )َزْيٌت  ُمْطِمٌر   -
ل  َمْفُعوٍل  ا�ْسَم  َمْرُكوٌم:  ٌر:  ُمَطمَّ ل:  ُمَفعَّ اأَْو:  ُمْطَمٍر(،  )ُمْفَعٍل:  باِب  ِمْن  اللَّْفَظَة 
لِثَقِلِه.  الإِناِء  َقْعِر  را�ِسبًا يف  الَزْيِت  هذا  لَكْوِن  )ُمْطِمٍر(؛  ِمْن  َبَدًل  )ُمْطِمر(  فاِعٍل 
وِهَي  َمْطُموَرٌة،  فِهَي  َطْمرًا،  َيْطُمُرها  الِبْئَر  َطَمَر  ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  واملْطُمور: 
ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ُر:  اإِْطمارًا، وامُلَطمَّ اأَْطَمَرُه  ِمن:  فاِعٍل  ا�ْسُم  وامُلْطِمُر:  الأَْوَلى، 
ِلُك �َسْيئًا،  ِذي ل مَيْ ْمُروُر: الَّ ٌر، والطُّ َرُه َتْطِمريًا وَتْطِمَرًة، وا�ْسُم الفاِعِل: ُمَطمِّ َطمَّ
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ْحها،  ِح الأَْلفاَظ، وَنقِّ حِّ اأَّن امُلراَد: �سَ ُث، على  دِّ اأَِقِم امِلْطَمَر، يا ُمَ وِمَن املَجاِز: 
ُدْق ِفيِه )تاج العرو�س: طمر: 432/12(. وا�سْ

ْيِت �س93(: َجْمُع ا�ْسِم املَْفُعوِل  ْمِن والزَّ ِحنِي واملاِء وال�سَّ َنٌة ِمَن الطَّ ناٌت )ُمَكوَّ - ُمَعجَّ
ِحنَي َتْعِجينًا وَتْعِجَنًة،  َن الطَّ َنٌة(، وا�ْسُم املَْفُعوِل هذا ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َعجَّ ٌن اأَْو: ُمَعجَّ )َمَعجَّ

ٌن. َفُهَو ُمَعجَّ

ِثِه وُطوِل َخْزِنِه، وُيْطَلُق َعَلْيِه: ُمَعْطنِب(:  - ُمْعَطٌب )زْيُت َلُه راِئَحٌة َكريَهٌة ِب�َسَبِب َتَلوُّ
ْعطابًا، َفُهَو ُمْعَطٌب )ُمْفَعل(، وا�ْسُم الفاِعِل:  ْيَء اإِ ا�ْسُم َمْفُعوٍل ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: اأَْعَطَب ال�سَّ
ُمْعِطٌب، وَعَلْيِه فاإِنَّ َكْوَن هِذِه الّلْفَظِة ُمْعَطبًا )ُمْهَلٌك( اأَْوَلى؛ لأَنَّ امُلْعِطَب )امُلْهِلك( 
ِزُم: َعَطَب َيْعُطُب َعْطبًا  ُد الالَّ ِة اخَلْزِن. والِفْعُل الثُّالِثيُّ امُلَجرَّ ُث وُطوُل ُمدَّ َلوُّ التَّ
 ،-393/3 عطب:  العرو�س،  )تاج  ِهْم  وَغرْيِ ا�ِس  النَّ يف  َيُكوُن  وُهَو  وُعُطوبًا، 

ال�سحاح، عطب: 184/1(.

املَعاِجِم  يف  اللَّْفَظُة  هِذِه  ُتطاِلْعِني  مَلْ  �س93(:  ِفّيًا  ْ �رشَ الباُء  َبِط  ُت�سْ )مَلْ  ُمَعْطنِبٌ   -
اإِْعطانًا  ُيْعِطُنُه  ْيَء  ال�سَّ اأَْعَطَن  ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ها  اأَنَّ يِل  ى  وَيَتَبدَّ اإَِلْيها،  ُعْدُت  تي  الَّ
باِغ  الدِّ )ُتِرَك يف  َعَطنًا واْنَعَطَن  اجِلْلُد  َعِطَن  ِزُم:  الالَّ ُد  امُلَجرَّ )اأَْف�َسَدُه(، والثُّالِثيُّ 
ِة:  العامَّ َبْع�ِس  َقْوِل  ِمْن   ) )ُمَعْطنِبٌ َم  ُيَتَوهَّ اأْن  ِكُن  َعِطٌن(. ومُيْ فُهِو   ، فاأَْنَتَ واأُْف�ِسَد 
باِعّي )َفْعَلَل( كما َيْظَهُر يِل )تاج العرو�س،  ْيُء بِزياِدة النُّوِن اإِحْلاقًا بالرُّ َعْطنَبَ ال�سَّ

عطن: 404/35(.    

َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  احلاِم�ِس �س93(:  وَبْع�ِس  املَْغِليِّ  واملاِء  ِر  كَّ ال�سُّ ِمَن  )َحْلَوى  َمْعُقوٌد   -
َد  َتَعقَّ ِمْن:  اللَّْفَظِة  هِذِه  َدلَلُة  ى  وَتَتَبدَّ َمْعُقوٌد،  فُهَو  َعْقدًا،  َيْعِقُدُه  احَلْبَل  َعَقَد  ِمْن: 
عقد:  العرو�س،  )تاج  الِبناِء(  يف  كالَعْقِد  )�ساَر  حاُب  ال�سَّ َد  وَتَعقَّ )َغُلَظ(،  ْب�ُس  الدِّ
ِقيِق  ، اأَْو ِمَن الَبْي�ِس والدَّ ُة َبْي�ٍس، اأَْو ِمَن الَبَي�ِس املَْقِليِّ 400/8(. واملَْعُقوُد: ُعجَّ
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العربية  اللغة  معجم   ،262/7 العربيَّة:  املعاجم  )تكملة  يت  الزَّ اأو  من  بال�سَّ املَْقِليِّ 
املعا�رشة: 1458/2(. 

َتِلَفٍة  ُل باأَ�ْسكاٍل خُمْ َنٌة ِمْن َدِقيِق الَقْمِح ُي�َسَكّ - َمْعَكُروَنة )َم�ْسُهوَرٌة وَمْعُروَفٌة، وِهَي ُمَكوَّ
مْعَكُرون  وَجْمُعها:   ، اإِيطايِلٍّ ٍل  اأَ�سْ ِمْن  وِهَي  َمَكُرونة،  اأَْي�سًا:  ى  ُت�َسمَّ �س93(: 
)معجم  َمْعَكُرونات  اِء:  والتَّ بالأَِلِف  اجَلْمُع  مُب�ْسَتْبَعٍد  ولْي�س   ،) َجْمِعيٌّ ِجْن�ٍس  )ا�ْسُم 

اللغة العربّية املعا�رشة: 2110/2، 2114، تكملة املعاجم العَرِبيَّة: 85/10(.

يِفُّ  ْ ال�رشَّ ْبُطها  اللَّْفَظُة �سَ هذِه  والَكِبُد �س93(:  والَقْلُب  ُة،  الف�سَّ َئتاِن:  )الرِّ ُمْعالٌق   -
وَجْمُعُه  كامُلْعُلوِق،  �َسْيٌء  ِبِه  ُعلَِّق  ما  ُكلُّ  وُهَو  )ِمْعالق(،  امِليِم  بَك�رْشِ  ِحيُح  ال�سَّ
ْمِر، وِمْعالُق الُعُقوِد، وِمْعالُق الباِب على  : َمعاِليُق، وِمْنُه: ِمْعالُق التَّ ْك�ِسرِييُّ التَّ
ُه ا�ْسُم اآَلٍة )ِمْفعال( )تاج العرو�س، علق: 181/26-، تكملة املعاجم العربيَّة:  اأَنَّ

  .)374/8 ،287/7

ًة ِلَكْوِنها َتُف�سُّ ما ِفيها ِمَن الَهواِء كما يف: َف�سَّ  َيْت َف�سَّ َئتاِن �س94(: �ُسمِّ ُة )الرِّ - الَف�سَّ
َع:  ْ اأَ، وَف�سَّ ال�رشَّ �سَّ ُجُل: جَتَ يِح(، وَف�سَّ الرَّ ُجُل الَوْطَب )اأَْخَرَج ما ِفيِه ِمَن الرِّ الرَّ

َحَلَب ما ِفيِه )تاج العرو�س، ف�س�س: 313/17، تكملة املعاجم العرِبّية: 74/8(.

ُة �س94(: ُمْفَرُد هذا اجَلْمِع: ُمَعلََّبٌة )ا�ْسُم  َفُظ ِفيها املَوادُّ الِغذاِئيَّ - ُمَعلَّباٌت )ُعُبواٌت حُتْ
َع  ِتي ُو�سِ اَقُة امُلَعلََّبُة وامُلْعِلَبُة: الَّ َمْفُعوٍل ِمْن: َعلََّب الِغذاَء َتْعِليبًا، فُهَو ُمَعلٌَّب(، والنَّ
علب:  العرو�س،  )تاج  الِعْلَباِء(  على  الُعُنِق  ُطوِل  يِف  )َو�ْسٌم  الِعاَلُب  ُعُنِقها  يِف 

437/3، تكملة املعاجم العربّية: 20/4(.

ِة  َ امُلَق�رشَّ والَبْنُدورة  ْوِم  والثَّ ِل  الَب�سَ َمَع  ْيِت  بالزَّ وَمْقِليٌّ  ٌع  ُمَقطَّ )باِذجْنان  َمْغُموٌر   -
َيْغُمُرُه َغْمرًا؛ لأَنَّ ِقَطَع الباِذجْناِن  ْيَء  �س94(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ُم�ْسَتقٌّ ِمْن َغَمَر ال�سَّ

ِة. َ ْوِم والَبْنُدورِة امُلَق�رشَّ ِل والثَّ َمْغُموَرٌة بالَب�سَ
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يَزِة املَْفُروَمِة َفْرمًا ناِعمًا وُحَبْيباِت الَعِجنِي �س94(:  َنٌة ِمْن َوَرِق اخُلبِّ َلٌة )ُمَكوَّ - ُمَفتَّ
ُن ِمَن  َلَة َتَتَكوَّ ْيَء َتْفِتياًل وَتْفِتَلًة، َفُهَو ُمَفتٌَّل، وِقيَل اإِنَّ امُلَفتَّ َل ال�سَّ ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َفتَّ
َلُه: َلواُه )َتْكِملة املَعاجم العربيَّة: 18/8، تاج  ْيَء، وَفتَّ ِقيِق. وَفَتَل ال�سَّ ُغِل الدَّ الرُبْ

العرو�س، فتل: 140/30(.

ِغرَيٍة، وُيْطَبُخ على الُبخاِر اإِلى اأَْن  - َمْفُتوٌل )َطِحنُي الَقْمِح ُيْعَمُل على �َسْكِل َدواِئَر �سَ
ِل  �ُس املَ�ْسُلوُق و�رَشاِئُح الَب�سَ جاِج اأَِو اللَّْحِم، واحِلمَّ َج، ُثمَّ ُيزاُد َعَلْيِه َمَرُق الدَّ َيْن�سُ

ْيَء َيْفِتُلُه َفْتاًل، َفُهَو َمْفُتوٌل. �س94(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َفَتَل ال�سَّ

ْمِن وَمْر�ُسو�ٍس  ِغرَيًة وَمْدُهوٍن بال�سَّ ٍع ِقَطعًا �سَ َنٌة ِمْن ُخْبٍز َرِقيٍق ُمَقطَّ َكٌة )ُمَكوَّ - ُمَفرَّ
ى: ُمَفْرَت�َسًة كما َمرَّ �س94(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل  اِج، وُت�َسمَّ ٌر، وُيْخَبُز على ال�سِّ َعَلْيِه �ُسكَّ
ُه  ِق�رْشُ لَيَتَقلََّع  ُه  وَحكَّ )َدَلَكُه  ٌك  ُمَفرَّ َفُهَو  وَتْفِرَكًة،  َتْفِريكًا  ْيَء  ال�سَّ َك  َفرَّ ِمْن:  ُم�ْسَتقٌّ 
َلى  اإِ ُيوِمُئ  الَّذي  ْفِريِك  الَفْرِك والتَّ ِمَن   ُ ُتَتَبنيَّ اللَّْفَظِة  هِذِه  َدلَلَة  اأَنَّ  كاجَلْوِز( على 
جاُل،  ها الرَّ ِتي ُيْبِغ�سُ َكِة يف الَعَرِبيَّة: املَْراأَُة الَّ امُلباَلَغِة يف الَفْرِك. وِمْن َمعاِن امُلَفرَّ
�ساُء( )تاج العرو�س، فرك:  ه النِّ ِذي ُتبِغ�سُ جاِل )الَّ ِك ِمَن الرِّ والَقْوُل َنْف�ُسُه يف امُلَفرَّ

.)294/27

ْمِن اَلَبَلِديِّ اأَِو  اِج لِزقًا ِبِه وال�سَّ َنٌة ِمْن َفْرِك ما َتْبَقى ِمَن ُخْبِز ال�سَّ ٌة )ُمَكوَّ - َمْفُروِكيَّ
اَج َيْفُرُكُه َفْركًا،  ِر �س94(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل َمْن�ُسوٍب ِمْن: َفَرَك ال�سَّ َكّ ْبَدِة، وال�سُّ الزُّ
َكِة )تاج  ُ ِمَن الَفْرِك ِبال ُمباَلَغٍة كامُلَفرَّ فُهَو َمْفروٌك على اأَنَّ َدلَلَة هِذِه اللَّْفَظِة ُتَتَبنيَّ

العرو�س، فرك: 294/27(.

ها �س94(: َيْظَهُر يل اأَنَّ هِذِه  ِبيَحِة ِمَن املَْعَدِة وَغرْيِ اأَْح�ساِء الذَّ َنٌة ِمْن  َلٌة )ُمَكوَّ - ُمَفوَّ
َ َمعناها ِمَن الفوِل ِمْن َحْيُث ُكوُن الأَْمعاِء ِفيها ِمَن الرُباِز َقْبَل  ِكُن اأَْن ُيَتَبنيَّ الّلْفَظَة مُيْ
ِه، وبذِلَك ُت�ْسِبُه الُفوَل ِمْن َحْيُث َكْوُنها  َطْبِخها وَح�ْسِوها َبْعَد َتْنظيِفها بالأُْرِز وَغرْيِ
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ها ُت�ْسِهُم يف اإِ�ْسباِع الآِكِل  اًل َعْن اأَنَّ ِة الُفوِل وما ِبداِخِلها َف�سْ �َسى ِبِه كِق�رْشَ ِوعاًء مِلا حُتْ
ُه كالُفوِل(  َ ريَّ عاَم )�سَ َل الطَّ كالُفوِل يف اإِ�ْسباِع اآِكِلِه. وِهَي ا�ْسُم َمْفُعوٍل ُم�ْسَتقٌّ ِمْن َفوَّ

َتْفِوياًل وَتْفِوَلًة.

ِة )الَكِر�َس��ُة  اِخَليَّ َن��ٌة ِم��ْن اأَْق��داِم اخَل��ُروِف واأَْح�س��اِئِه الدَّ - َمق��اِدُم وَكْر�س��اٌت )ُمَكوَّ
َبْط َلْفَظُة  �ِس، ويُفتُّ مَبَرِقها �س94(: مَلْ ُت�سْ �َسى بالأُْرِز واحِلمَّ وامُل�رْشاُن(، وحُتْ
ِح، والِكْر�ُس والَكِر�ُس ِمْن ب��اِب )َفْعٍل، وَفِعٍل،  ْ ِفّي��ًا يف اأَْثناِء ال���رشَّ ْ الَكِر�َس��ِة �رشَ

ُ الَكِر�ُس على: اأَْكرا�ٍس وُكُرو�ٍس(. وَيَك�رشَّ

�س94(:  والُفْلُفُل  والَبطاطا  والباِذجْناِن  كالَقرَنِبيط  املَْقِليَّة  )اخل�رْشاواُت  َمقاٍل   -
َمْفُعول(:  )َمْقُلْوي:  املَْقِليِّ  َجْمَع  واأَنَّ  )ِمْقالة(،  ِمْقَلى  َجْمُع:  املَقايَل  اأَنَّ  يِل  َيْظَهُر 

َمقايِلُّ )َمقاُلوي: َمفاِعيُل(.

امُلَقبِّالُت  �س95(:  ِئي�َسِة  الرَّ الَوْجَبِة  ُقَبْيَل  اخَلِفيِف  عاِم  الطَّ ِمَن  ُم  ُيَقدَّ )ما  ُمَقبِّالٌت   -
ا�ْسَم  اأَنَّ  على  َتْقِبياًل  اإِّياُه  ُلَه  ُيَقبِّ عاَم  الطَّ َلُه  َقبَّ ِمْن:  فاِعٍل  ا�ْسُم  وُهَو  ُمَقبٌِّل،  ُمْفَرُدها: 

الفاِعِل: ُمَقّبٌل، وا�ْسَم املَْفُعوِل ُمَقبٌَّل.

ِر �س95(:  كَّ ْمِر وال�سُّ ِحنِي وال�ّسْم�ِسِم والتَّ َنِة ِمن الطَّ - َمْقُروَطٌة )َنْوُع ِمَن احَلْلَوى امُلَكوَّ
ْيَء َيْقُرُطُه َقْرطً� )َقَطَعُه( َفُهَو َمْقُروٌط، والَقْوُل َنْف�ُسُه  ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َقَرَط ال�سَّ

ُه َقْر�سًا )َقَطَعُه(. يف: َقَر�َس ال�ّسْيَء َيْقِر�سُ

ُم ِفيِه الَوَجباُت اخَلِفيَفُة �س95(: َيْبُدو يِل اأَنَّ ما ُتوِمُئ اإَِلْيِه اللَّْفَظُة  ٌف )َمكاٌن ُتَقدَّ - َمْق�سَ
ُهْم  َبْع�سُ ُف  َيْق�سِ امُلْزَدِحِمنَي  َفَكاأَنَّ  ُة الْزِدحاُم،  )�ِسدَّ ِف  الَق�سْ ِمَن  َم  ُيَتَوهَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ
ِب،  ْ وال�رشُّ الأِْكِل  على  )الإِقاَمُة  وِف  الُق�سُ وِمَن  ُف(،  وَيْق�سِ  ، )َيْك�رِشُ َبْع�سًا 
َدٌة(،  ُمَولَّ َلْفَظٌة  وِهَي  َعاِم،  الطَّ على  والّلِعُب  واللَّْهُو  )الْجِتماُع  ِف  الَق�سْ وِمَن 
ق�سف:  العرو�س،  )تاج  عاِم(  الطَّ على  والْزِدحاُم  )الْجِتماُع  ف  التََّق�سُّ وِمَن 
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والُبوِفْيه  يِف،  الرِّ يف  َبْيٌت  َف:  املَْق�سَ اإِنَّ  وِقيَل  ُف.  َمقا�سِ وَجْمُعها:   .)259/24
ٌة )Buffet( )َتْكملة املعاجم العربيَّة: 297/8(، معجم اللُّغة العربية  اأَْعَجِميَّ )َكِلَمٌة 

املعا�رشة: 263/1، 1961/3، معجم مت اللغة: 122/1(.

ٍع والَعَد�ِس واملاِء، وُيْطَلُق َعَلْيها: َر�ْسَتٌة �س95(:  َنٌة ِمْن َعِجنٍي ُمَقطَّ َعٌة )ُمَكوَّ - ُمَقطَّ
ُه َعْن َبْع�ٍس(، وُتوِمُئ  َل َبْع�سَ ْيَء َتْقِطيعًا وَتْقِطَعًة )َف�سَ َع ال�سَّ ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َقطَّ
ْيَء َقْطعًا وَمْقَطعًا  ُد امُلَتَعّدي: َقَطَع ال�سَّ اإِلى امُلباَلَغِة والتَّكِثرِي، والِفْعُل الّثالِثيُّ املََجرَّ

ال( )تاج العرو�س، قطع: 2224(. اعًا )ِتِفعَّ ( وِتِقطَّ َدٌر ِميِميٌّ )َم�سْ

ِمَن  )َنْوُع  ٌة  فاِر�ِسيَّ َلْفَظٌة  �س95(:  َمرَّ  كما  َعٌة  ُمَقطَّ وَفْتِحها:  اِء  الرَّ )بَك�رْش  ِر�ْسَتٌة   -
الَعِجنِي  ِمَن  ِقَطٌع  فيه  ُتْلقى  الَعَد�ِس  ِمَن  ُيْعَمُل  طعام  �ْسَتة  الرَّ وَطعاُم  ِة(،  يَّ َعرْيِ ال�سُّ
ِة: اأُْكرا )تكملة املعاجم العربيَّة:  ِكيَّ ْ ُة، وِهَي يف الرتُّ �ِسيِديَّ الّرِقيِق. وُيْطَلُق َعَلْيها: الرَّ
على  اجلا�سو�س   ،234/2 غان:  لل�سَّ وال�سلة  والذيل  التكملة   ،143/5  ،9/2

القامو�س: 310/1(. 

ِل املَْقِليَّنْيِ �س95(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َقطَّ اللَّْحَم  َنٌة ِمَن الّلْحِم والَب�سَ - َمْقُطوَطٌة )ُمَكوَّ
َل َقّطًا، َفُهما َمْقُطوطاِن )تاج العرو�س، قطط: 34/20(. والَب�سَ

ِل  َخلُّ�ِس ِمَن املَ�سْ ُع يف ِكي�ٍس للتَّ ُن ِمَن اللَّنَبِ املَِخي�ِس َقِلياًل، وُيو�سَ - َمْقُطوٌع )ما ُي�َسخَّ
ِمَن  َل  املَ�سْ َل  )َف�سَ َمْقُطوٌع  َفُهَو  َقْطعًا،  ْيَء  ال�سَّ َقَطَع  ِمْن  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  �س95(: 

املَِخي�ِس(.

جاِج  الدَّ اأَِو  اللَّْحِم  ِمَن  ِقَطٍع  ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ وُهَو  وَم�ْسُهوٌر،  َمْعُروٌف  )َطعاٌم  َمْقُلوبٌة   -
َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  �س95(:  والأُْرِز  ِه  وَغرْيِ كالباِذجْناِن  ِة  املَْقِليَّ اخَل�رْشاواِت  وَبْع�ِس 

َلُه َعْن َوْجِهَه(. ِمْن: َقَلَب الِقْدَر َيْقِلُبها َقْلبًا )َحوَّ

�َسْوُك  اأَْو  َبْقَلٌة  �س95(:  وِب  الَعكُّ )َمْقُلوَبة  َتْعِريِف  اأَْثناِء  يف  )ُذِكَرْت  وُب  الَعكُّ  -
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ها َنَبِطيَّة )تكملة املعاجم العربيَّة: 279/7، تاج العرو�س، عكب:  اجِلماِل،وِقيَل اإِنَّ
.)430/3

ياِميُّ  ال�سِّ �س95(:  ياِميٍّ  �سِ َكَمْقُلوَبِة  الأْطِعَمِة  َلَبْع�ِس  َفًة  �سِ )ُذْكَرْت  ياِميٌّ  �سِ  -
ْهِن )تكملة املعاجم  ياِم، وَعَلْيِه فاإِنَّ هِذِه املَُقُلوَبَة َتْخُلو ِمَن اللَّْحِم والدُّ َمْن�ُسوُب ال�سِّ

العربيَّة: 486/6(.

َر اخُلْبَز، فُهَو  ُع َبنْيَ �ساَجنْيِ �س95(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن َقمَّ ٌر ُيو�سَ مَّ ٌر )ُخْبٌز ُمَ - ُمَقمَّ
َل هِذِه اللَّْفَظِة:  ( )تكملة املعاجم العربيَّة: 380/8(. وَيْظَهُر يل اأنَّ اأَ�سْ ٌر )َم�ْسِويٌّ ُمَقمَّ
ُه  َ ريَّ ِمَرًة )�سَ ِمريًا وجَتْ َر اخُلْبَز جَتْ ٌة ِمْن: َجمَّ ٌر )بَقْلِب القاِف ِجيمًا(، وُهَي ُم�ْسَتقَّ مَّ جُمَ
ُروا:  يِب، وَجمَّ َرُه بالطِّ ْوَب واأَْجَمَرُه: َبخَّ َر الثَّ قَدِة(، وَجمَّ اِر امُلتَّ على اجَلْمِر اأَِو النَّ
ٌر )اأ�سا�س البالغة: 157، تاج العرو�س، جمر:  مَّ اأَْلَقوا اللَّْحَم على اجَلْمِر، فُهَو جُمَ

.)463 ،457/10

اِر �س95(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه  ِجِه على النَّ �ِس اأَِو الَعَد�ِس َقْبَل ُن�سْ ُع احِلمَّ - ُمِقيَطٌة )َو�سْ
ْمَن  ِكُن اإِْدَراُج َدلَلِتها �سِ تي ُعْدُت اإَلْيها اأْو ما مُيْ اللَّْفَظُة يِف اأَيِّ ُمْعَجٍم ِمَن املَعاِجِم الَّ
تي ل  ُه ل ُبدَّ ِمْن �َسماِعها ِمَن الّناِطِقنَي ل الْكِتفاِء بال�ْسِتباناِت الَّ َمْعناها، وَعَلْيِه فاإِنَّ
ِكُن  ُه مُيْ ماُع، وَعَلْيِه فاإِنَّ َق هذا ال�سَّ قَّ ِم اإِْن حَتَ َوهُّ ِدي يف هِذِه املَ�ْساأََلِة، ول ُبدَّ ِمَن التَّ جُتْ
عاَم  ها ِمْن: اأَقاَتُهْم هذا الطَّ ى َدلَلُتها ِمَن الُقوِت وما َيُدوُر يف َفَلِكِه على اأَنَّ اأَْن َتَتَبدَّ
ُد:  اإِقاَتًة على اأَنَّ ا�ْسَم الفاِعِل ُمِقيٌت )ُموؤَْقِوٌت: ُمْقِوٌت: ُمِقيٌت: ُمْفِعٌل(، والِفْعُل امُلَجرَّ
اَء ُقِلَبْت طاًء يف )ُمِقيَتٍة: ُمِقيطٍة(. وُيْطَلُق َعَلْيها  قاَتُهْم َيُقوُتُهْم َقْوتًا وُقوتًا على اأَنَّ التَّ

يف َبْع�ِس املَناِطِق: حاِمَلٌة )حاْمَله( )تاج العرو�س، قوت: 48/5(.

ِر �س95(:  كَّ وِب اأَِو احَلِليِب الَبَلِديِّ وال�سُّ َنٌة ِمَن اخَلرُّ ٌة )َنْوٌع ِمَن احَلْلَوى َمَكوَّ - َمِقيِقيَّ
َ َدلَلُتها ِمَن املَّق  ِكُن اأْن ُتَتَبنيَّ ْعَنى )َمْفُعوَلٍة( َمْن�ُسوَبًة، ومُيْ يِفُّ )َفِعيَلٌة( مِبَ ْ ِبناوؤُها ال�رشَّ
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ُجُل على ِعياِلِه  َق الرَّ ُه، وَفَتَحُه(، وَمقَّ ُه َمّقًا )�َسقَّ قُّ وَب مَيُ قُّ والَفْتُح(: َمقَّ اخَلرُّ )ال�سَّ
ِبيِذ َقِلياًل َقِلياًل )تاج العرو�س، مقق: 400/26(. اُب النَّ يََّق، واملََقَقُة: �رُشَّ ِقيقًا: �سَ مَتْ

ا�ْسُم  �س95(:  والّلْيُموِن  امِلْلِح  َمَع  واخَل�رْشاواِت  ْيُتوِن  الزَّ ِمَن  ٌن  )ُمَكوَّ َمْكُبو�ٌس   -
ُه(، وَكَب�َس َراأْ�َسُه  مَّ اُه َوطَّ ْيَء َيْكِب�ُسُه َكْب�سًا، َفُهَو َمْكُبو�ٌس )َغطَّ َمْفُعوٍل ِمْن: َكَب�َس ال�سَّ
ِخَي ما َعَلْيِه ِمْن �َسَعٍر  َعُه يف ُحْفَرٍة لَي�ْسرَتْ اأَْخفاُه ِفيِه، وَكَب�َس اجِلْلَد: َو�سَ يف َثْوِبِه: 
ْمِر )تاج العرو�س، كب�س: 425/16، َتْكِملة  وٍف، والَكِبي�ُس: َنْوٌع ِمَن التَّ اأَْو �سُ

املعاِجم العرِبيَّة: 98/1، 25/9، معجم اللغة العربية املعا�رشة: 1898/3(.

ِر �س95(:  كَّ ْمِن الَبَلِديِّ وال�سُّ ِبيِب وال�سَّ َنٌة ِمَن الَقْمِح املَْقِليِّ والزَّ ِد )ُمَكوَّ ُة املَعا�سِ َ - ُمَك�رشَّ
. ٌ ًة، َفُهَو ُمَك�رشَّ ُه َتْك�ِسريًا وَتْك�رِشَ ُ ْيَء ُيَك�رشِّ َ ال�سَّ ُة: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َك�رشَّ َ امُلَك�رشَّ

َدٌر  َد َم�سْ ٍد )ما ُيْقَطُع ِبِه ال�ّسَجُر(، على اأَنَّ املَْع�سَ ٍد، وِمْع�سَ ُد: َجْمُع: َمْع�سَ املَعا�سِ
َدُه  اِن ِمْن:َع�سَ َدِة )الَعوُن، وامُل�ساَعَدُة(، وُهما ُم�ْسَتقَّ ، والَقْوُل َنْف�ُسُه يف املَْع�سَ ِميِميٌّ
اأَنَّ  ِمْن  ى  َتَتَبدَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ اللَّْفَظِة  هِذِه  َدلَلَة  نَّ  فاإِ وَعَلْيِه  و�ساَعَدُه(،  )اأَعاَنُه  دًا  َع�سْ
)تاح  يِل  َيْظَهُر  كما  َجْوَدِتها  اإِلى  الإمِياِء  يف  َت�ْسِكيِلها  ُي�ْسِهُم  ِة  َ امُلْك�رشَّ ناِت  ُمَكوِّ

العرو�س، ع�سد: 363/8-(.

املَْخُلوِط  ب�لَعِجنِي  ُيَلفُّ  ِذي  الَّ املَ�ْسُلوِق  اللَّْحِم  اأَِو  ج�ج  الدَّ ِمَن  َنٌة  )ُمَكوَّ َمْكُموَرٌة   -
َمْفُعوٍل ِمْن:  اِب �س95(: ا�ْسُم  اِة بالرتُّ امُلَغطَّ اِر  ْيت والبهاراِت واملَْكُموِر بالنَّ بالزَّ
اِب(، وهِذِه اللَّْفَظُة مَلْ  عاُم بالرتُّ وَع َعَلْيها هذا الطَّ اَر املَْو�سُ ى النَّ ْيَء )َغطَّ َكَمَر ال�سَّ
املَْكُموَرُة:  املَْراأَُة  ِفيها:  ها  اأَنَّ لَلِة على  الدَّ بهِذِه  الَقِدمَيِة  ِة  اللَُّغِويَّ املَعاِجِم  ُتطالِعِني يف 
ِة، وامُلراُد ِمْنها َكما ِقيَل:  َدٌة، وُلَغُة العامَّ لَلِة ُمَولَّ ها بهِذِه الدَّ املَْنُكوُحُة، وَعَلْيِه فاإِنَّ
َمِك املَْطُبوِخ يف ُبخاِرِه،  ُن ِمَن اللَّْحِم اأَِو ال�سَّ عاُم امُلَكوَّ ُك احَلماِم، وامُل�َسبَُّك: الطَّ ُم�َسبَّ
ْكِميُد، والَكَمُد: احُلْزُن املَْكُتوُم، وَكَمَرُه  ْكِمرُي: التَّ ُك اللَّْحِم: َمَرٌق َد�ِسٌم. والتَّ وُم�َسبَّ



96

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

ْكِميِد  التَّ ِمَن   َ ُتَتَبنيَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ ِتي  الَّ ْغِطَيِة  التَّ ْعَنى  مِبَ ها  اأَنَّ َكَمَدُه. وَيْظَهُر يِل  َدٌة(:  )ُمَولَّ
املعاجم  تكملة   ،-66/14 كمر:  العرو�س،  )تاج  لَلِة  الدَّ بهِذِه  َدٌة  ُمَولَّ ها  اأَنَّ على 

العربيَّة: 27/6، 140/9(.

ْيُتوِن وَقِليٍل ِمَن املاِء �س95(:  َنٌة ِمَن َخْبِز الَقْمِح املَْعُجوِن بَزْيِت الزَّ - َمالِتيُت )َمَكوَّ
امُلْفَرَد  اأَنَّ  على  )َمْفُعوَلة(،  وَمْلُتوَتٍة  )َمْفُعول(  َمْلُتوٍت  َجْمُع  )َمفاِعيُل(:  املاَلِتيُت 
ُه َلّتًا، َفُهو َلِتيٌت وَمْلُتوٌت، وا�ْسُم  َيُلتُّ ْيِت واملاِء الَقِليِل  ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َلتَّ الَعِجنَي بالزَّ
 ،30/3 العني:  )معجم  احلافُّ  َزْيٍت:  ِبال  ِويِق  ال�سَّ على  وُيْطَلُق   ، لتٌّ الفاِعِل: 

تهذيب اللغة: 74/1، املحكم واملحيط الأعظم: 539/2(.

ُتها  وِق�رْشَ َلْوٍز،  ُة  َحبَّ داِخِلها  َيُكوُن يف  َلْوزٍة  �َسْكِل  )َحْلَوى على  َلْوٍز  ُمَلبَّ�ٌس على   -
ُيْلِب�ُسُه  ْوَب  الثَّ اأَْلَب�َسُه  مَبْعَنى:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  امُلَلبَّ�ُس:  َلْوٍن �س96(:  ِمْن  باأَْكرَثَ  َنٌة  ُمَلوَّ
�ساٌت.  اِء: ُمَلبَّ َمُع بالأَِلِف والتَّ اُه ِبِه(، وجُتْ اُه َتْلِبي�سًا وَتْلِب�َسًة )َغطَّ يَّ �َسُه اإِ اُه اإِْلبا�سًا وَلبَّ اإِيَّ
لَلِة مَلْ ُتطاِلْعِني ِفيما ُعْدُت اإَِلْيِه ِمَن املَعاِجِم الَقِدمَية، وِهَي يف  وهِذِه اللَّْفَظُة بهِذِه الدَّ
املعاجم  )تكملة  الِقْرَفِة  �ُس  ُمَلبَّ ِوِمْنها:  َنْف�َسها،  لَلَة  الدَّ ِمُل  حَتْ احَلِديَثِة  املَعاِجِم  َبْع�ِس 

العربيَّة: 201/9، معجم اللغة العربيَّة املعا�رشة: 1991/3(.

فٌَّف على �َسْكِل َرقاِئَق �س96(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ املَْلنَبَ َقْد َيُكوُن  رُي ِعَنٍب جُمَ - َمْلنَبٌ )َع�سَ
َلْفَظٌة مَلْ ُتطاِلْعِني يف  (، وِهَي  َلْبنًا )�َسقاُه اللَّنَبَ َيْلِبُنُه وَيْلُبُنُه  َلَبَنُه  َدرًا ِميِمّيًا ِمْن:  َم�سْ
 ،) اللَّنَبِ فاُة  )ِم�سْ امِلْلنَبُ  وِفيها:  الِعَنِب،  رِي  َع�سِ َرقاِئِق  على  ًة  دالَّ ِة  الَعَرِبيَّ املَعاِجِم 
لنب:  العرو�س،  )تاج  والَع�َسِل(  واللَّنَبِ  النُّخاَلِة  ِمَن  )َح�ساٌء  ْلِبيَنُة  والتَّ ْلِبنُي  والتَّ
86/36-(. ويف )َتْكِمَلة املَعاجم الَعَرِبيَّة: 208/9، معجم اللغة العربيَّة امُلعا�رشة: 
�سا  ُن ِمَن النَّ ِديَن َيَتَكوَّ 1992/3(: َتْلِبيَنُة اللَّْوِز، واملَْلنَبُ وَجْمُعُه: املاَلِبُن: َطعام للُمَولِّ

ْهِر والُف�ْسُتِق. ِر وماِء الزَّ كَّ وال�سُّ
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َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  ُح:  امُلَلوَّ �س96(:  يِل  َيْظَهُر  كما  الَفرا�ِسُح  اأَِو  اِك  ال�رشِّ )ُخْبُز  ٌح  ُمَلوَّ  -
ْيء  ْلِويِح بال�سَّ ِكُن اأَْن ُتَتَبنّيَ ِمن التَّ ٌح على اأَنَّ َدلَلُتُه مُيْ َحُه َتْلِويحًا، فُهَو ُمَلوَّ ِمْن: َلوَّ
َح بَثْوِبِه )اأََخَذ َطَرَفُه ِبَيِدِه لرُيَيُه َمْن  ِريُكُه َمْرفوعًا َكما ُيْعَمُل يف الَفرا�ِسِح(، وَلوَّ )حَتْ

ُيِحبُّ اأَْن َيراُه )تاج العرو�س، لوح: 101/7-(.

َت�ْسِمَيٌة  وِهَي  امُلُلوِكيَُّة،  َعَلْيها  ُيْطَلُق  �س96(:  وَمْعُروٌف  َم�ْسُهوٌر  )نبات  ُمُلوِخيَّة   -
مِّ الياِء  َتُعوُد اإِلى اأَنَّ امُلِعزَّ مَلَّا َدَخَل ِم�رْشَ مَلْ ُيواِفْقُه َهواوؤُها، ولذِلَك اأَ�ساَبَه َيْب�ٌس )ب�سَ
ْوها  َك ِبها، واأكرَث هو واأْتباُعه ِمْن اأكلها َف�َسمَّ تي َترَبَّ ِة الَّ وَفْتِحها(، وُعوِلَج بامُلْلوِخيَّ
اأو  )ملوخيوت  ِة  بالُيوناِنيَّ وِهَي  ُمُلوِخيًَّة.  بَحْت:  فاأَ�سْ ُة،َ  العامَّ َفْتها  فَحرَّ ًة،  ُمُلوِكيَّ
اأْ�ِس،  ٌح ُي�ْسَتْعَمُل يف َغ�ْسِل الرَّ ها َنْوٌع ِمَن اخِلْطِميِّ )َنباٌت ُمَت�َسطِّ ملوخي(، وِقيَل اإِنَّ
َبْعَد �َسَنِة )360ه�(  ها مَلْ َتُكْن َمْعُروَفًة َقِدميًا، وَقْد ُعِرَفْت  �ُس(، واإِنَّ وُهَو: الِع�رْشِ
)معجم َمْت اللَُّغة: 340/5، َغِريب احلديث للحربي: 1145/3، تهذيب اللغة: 
116/7، مفاتيح العلوم: 193، املحكم واملحيط الأعظم: 440/2، �سم�س العلوم 

ودواء كالم العرب ِمَن العلوم: 1839/3(.

باِت الَبطاطا واللَّنَبِ املَْخي�ِس املَْطُبوِخ، وُيزاُد َعَلْيها َبْع�ُس  َنٌة ِمْن ُمَكعَّ َرٌة )ُمَكوَّ زَّ - مُمَ
َر  َج �س96(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمْن: َمزَّ ِقَطِع البْنُدورة املَْفُروَمُة َفْرمًا ناِعمًا َبْعَد اأَْن َتْن�سَ
ِتي ُعْدُت اإَِلْيها  ِزيرًا )َمَزَرُه: ذاَقُه(، وهِذِه اللَّْفَظُة مَلْ ُتطاِلْعِني يف املَعاِجِم الَّ عاَم مَتْ الطَّ
ُة(،  ْوِق، واملَْزَرة: املَ�سَّ َم ِمَن املَْزِر )احَل�ْسُو للذَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ َقِدمِيها وَحِديِثها، ومُيْ

قاَء: َمالأَُه. وَمَزَر ال�سِّ

ْغِيِف  الرَّ ْيِت على  بالزَّ ُلوطًا  خَمْ ْعرَتُ  الزَّ فيها  ُع  ُيو�سَ ناِت  امُلَعجَّ ِمَن  )َنْوُع  َمناِقي�ُس   -
َجْمُع  وِهي  ُم�ْسَتْحَدثُة،  َدٌة  ُمَولَّ اللَّْفَظَة  هِذَه  اأَنَّ  يِل  َيبُدُو  �س96(:  ُيْخَبز  اأَْن  َقْبَل 
ِمْنقا�ٍس  َجْمُع:  اأَْي�سًا  واملَناِقي�ُس  ُتْنَق�ُس.  ها  لأَنَّ َمْنُقو�َسٌة؛  اأَْو  َمْنُقو�ٌس  ُمْفَرُدُه:  َتْك�ِسرٍي 
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املعا�رشة:  العربية  اللغة  معجم   ،292/10 العربيَّة:  املعاجم  )تكملة  ْق�ِس(  النَّ )اآلة 
 .)2268/3

عاٍت  اأَِو الُكو�سا املَْفُرومِة على �َسْكِل ُمَربَّ اأَِو الَبطاطا  َنٌة ِمْن الباِذجْناِن  َلٌة )َمَكوَّ - ُمَنزَّ
ما  ناِت  ُمَكوِّ َل  َنزَّ ِمْن:  َمْفُعوٍل  ا�ْسُم  �س96(:  والَبْي�ِس  ْيِت  والزَّ اِعِم  النَّ ِل  والَب�سَ
ها  اإِنَّ وِقيَل  لَلِة،  الدَّ ُم�ْسَتْحَدَثُة  َلْفَظٌة  وِهَي  وَتْنِزَلًة،  َتْنِزياًل  ُلُه  ُيَنزِّ الِقْدِر  يف  ُيْطَبُخ 
اأَْنواِعها:  وِمْن  وَنْحِوِه،  والباِذْنحاِن  اللَّْحِم  ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ ها  اأَنَّ على  ِديَن  امُلَولَّ َطعاُم 
ْمِن  َنٌة ِمْن اأَْنواٍع خمتلفة ِمَن الأَ�ْسماِك، وَمْطُبوَخٌة بال�سَّ َمِك، وِهَي ُمَكوَّ َلُة ال�سَّ ُمَنزَّ

وَبْع�ِس الَعِجنِي )تكملة املعاجم العرِبيَّة: 206/10(.

ُن  ْمِن الَبَلِديِّ واللَّنَبِ اجَلِميِد، وُيَزيَّ ٌن ِمَن الَفرا�ِسِح والأْرِز واللَّْحِم وال�سَّ - َمْن�َسٌف )ُمَكوَّ
َيْن�ِسُفُه  عاَم  َدٌر ِميِمّي: ِمْن: َن�َسَف الطَّ َنْوَبِر والَبْقُدوِن�ِس �س96(: َم�سْ باللَّْوِز وال�سَّ
ْبَت  النَّ الَبِعرُي  وَن�َسَف  ِلِه،  اأَ�سْ ِمْن  َقَلَعُه  َن�ْسفًا:  َيْن�ِسُفُه  الِبناَء  وَن�َسَف  ُه(،  )َنَف�سَ َن�ْسفًا 
ِف،  �ْسِف: َمْن�ِسٌف كاملَ�رْشِ َن�ْسفًا: َقَلَعُه بِفيِه ِمَن الأَْر�ِس، وا�ْسُم املَكاِن ِمْن ِفْعِل النَّ
َدَر امِليِميَّ ُيوِمُئ اإِلى  نَّ املَ�سْ واملَْعِر�ِس، وا�ْسُم الآَلِة: ِمْن�َسٌف، وِمْن�ساٌف، وَعَلْيِه فاإِ
اأَْن َيُكوَن املَْن�َسُف  ِكُن  �ْسِف، ومُيْ �ْسِف، واإِنَّ امِلْن�َسَف: َمكاُن النَّ امُلباَلَغِة يف َدلَلِة النَّ
ِمْن  الِفْعَل  اأَنَّ  على  َمكاٍن  ا�ْسَم  َيُكوَن  اأَْن  ِكُن  ومُيْ املَكاِن،  ا�ْسِم  َع  َمْو�سِ وعًا  َمْو�سُ
: َن�َسَف َيْن�ُسُف وُن�ُسوفًا على َغرْيِ ِقيا�ٍس )تاج العرو�س، ن�سف:  ُ باِب )َن�رَشَ َيْن�رشُ

.)-401/24

ِفّيًا: ا�ْسُم  ْ امِلْنَفَحُة �رشَ ِبنِي احَلَليِب �س96(:  ُت�ْسَتْعَمُل يف جَتْ ٌة  ِمْنَفَحٌة )َتْرِكيَبٌة ِكيْمياِئيَّ  -
ها،  َكها وَلفَّ َة: َحرَّ يُب َيْنَفُح َنْفحًا وُنفاحًا وَنَفحانًا، وَنَفَح اللِّمَّ اآَلٍة ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َنَفَح الطِّ
َنْفَحًة:  اللَّنَبَ  )َنَفَح  ُة  وامْلَْخ�سَ )الَفْوَحُة(،  ْفَعُة  الدَّ يِب:  والطِّ يِح،  الرِّ ِمَن  ْفَحُة  والنَّ
ًة(، والإِْنَفَحُة - وامِلْنَفَحُة، والِبْنَفَحُة )ما ُي�ْسَتْخَرُج ِمْن َبْطِن اجَلْدِي  �سَ ُه خَمْ �سَ خَمَ
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كاجُلنْبِ  َغِليظًا  رُي  فَي�سِ وِفِه،  �سُ يف  وُيْع�رَشُ   ، باللَّنَبِ ُمْبَتلٌّ  َفُر  اأَ�سْ وُهَو  يِع،  �سِ الرَّ
اللَّْفَظِة  هِذِه  َدلَلِة  اإِلى  ُيوِمُئ  َمرَّ  ما  وَلَعلَّ   .)-188/7 نفح:  العرو�س،  )تاج 

وٍح. بو�سُ

ِة ِمْن: َم�َسا(، وَم�َسى على  َدُر املَرَّ وامِلْنَفَحُة يف املَعاِجِم احَلِديَثِة ِهَي: املَ�ْسوة )َم�سْ
ْوَبة، وامِلْجَبنة، وامِلْنَفَحُة )اخَلِمرَيُة القاِبَلُة  اَقة )اأَْدَخَل َيَدُه يف َحياِئها لَتْنِقَيِتِه(، والرَّ النَّ
ُب )ما ُي�ْسَتْعَمُل لَتْخِثرِي احَلَليِب( )تكملة  ِبنِي احَلِليِب(، وامُلَروِّ وباِن ُت�ْسَتْعَمُل يف جَتْ للذَّ

َمُع على َمناِفَح.  املعاجم العربية: 66/10، 74(. وجُتْ

ِر  كَّ ْمِن الَبَلِديِّ وال�سُّ ْم�ِسِم واحَلِليِب وال�سَّ ِحنِي وال�سِّ َنٌة ِمَن الطَّ ٌة )َحْلَوى ُمَكوَّ - َمْهراِويَّ
ُة َمْن�ُسوُب: َمْهراء، ومَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة  اِر �س96(: املَْهراِويَّ ُت�ْسَوى على النَّ
ِم الَّذي َيْكُمُن يف  َوهُّ ِتي ُعْدُت اإَِلْيها، وَعَلْيِه َفال ُبدَّ ِمَن التَّ ِبناًء وَدلَلًة يف املَعاِجِم الَّ
ة )بَقْلِب الباِء ِميمًا، وَبْهراِنيَّة على  ٌة(: َبْهراِويَّ ِنيَّ ها ُمْن�ُسوَبٌة اإِلى )َبْهراَء: َقِبيَلٌة مَيَ اأَنَّ
 ، عاِم. والَبْهُر: الَعَجُب واحُلبُّ ِم اأَنَّ هِذِه الَقِبيَلَة َت�ْسَتِهُر بهذا الطَّ َغرْيِ ِقيا�ٍس على َتَوهُّ
العرو�س، بهر: 260/10، مهر:  ْنُبِل )تاج  ال�سُّ َعِظيَمُة  ِحْنَطٌة َحْمراُء  ُة:  واملَْهِريَّ

.)158/14

ِحنِي واملاِء �س96(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل ِمن: َهفََّت  ٌن ِمَن الَبْي�ِس والطَّ ٌت )َح�ساٌء ُمَكوَّ - ُمَهفَّ
اِر(، والَهْفُت: النُّحا�ُس املَْطُبوُخ �َسْبَع  ُفو�ٌس ِمَن النَّ ٌت )خَمْ ُتُه، فُهَو ُمَهفَّ ْيَء ُيَهفِّ ال�سَّ
ِة: َهْفت َبْهُلو، واحَلبُّ الَهُفوُت: �ساَر يف  اٍت، وا�ْسُم َنباٍت، وُهَو يف الفاِر�ِسيَّ َمرَّ
�َسَعٍة،  يف  امُلتطاِمُن  املَكاُن  الأَْر�ِس:  من  والَهْفُت  يعًا،  �رَشِ واْنتَفَخ  الِقْدِر،  اأَ�ْسَفِل 
ُع اْنِهالُلُه )تكملة املعاجِم العربية: 11/7، 11/16،  والَهْفُت من املََطر: اّلذي ُي�رْشِ
التكملة والذيل: 346/1، تاج العرو�س، هفت: 142/5، ال�سحاح: 270/1، 

كتاب الأفعال: 3،347(.
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ُتْغَلى  اأَْن  على  الَوْرِد  وماِء  �سا  والنَّ ِر  كَّ وال�سُّ احَلَليِب  ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ )َحْلَوى  ٌة  ُمَهلَِّبيَّ  -
والِقْرَفُة  الّزِبيُب  َعَلْيها  ُيَر�سُّ  ُثمَّ  ماِد،  الجْنِ لَتْحِقيِق  ًة  َفرْتَ ُك  وُترْتَ ناُت،  امُلَكوِّ هِذِه 
ُة  امُلَهلَِّبيَّ �س96(:  بالَع�َسِل  الِق�ْسَطُة  اأَِو:  ُة  الَهْيَطِليَّ اأَْي�سًا:  َعَلْيها  وُيْطَلُق  اِعَمُة،  النَّ
َل هِذِه  ى يِل اأَنَّ اأَ�سْ َدًة، وَيَتَبدَّ ْت هِذِه اللَّْفَظُة ُمَولَّ ْيَء َتْهِليبًا، وَقْد ُعدَّ ِمْن: َهلََّب ال�سَّ
ٌة(، وَغِديَرٌة  ٌة )ِهيَطِليَّ ٌة على اأَنَّ احلاَء ُقِلَبْت هاًء. وُيْطَلُق َعَلْيها: َهْيَطِليَّ لَِّبيَّ اللَّْفَظِة: ُمَ
ة: 2357/3، تاج  )تكملة املعاجم العربية: 18/11، معجم اللغة العربية امْلعا�رشِ

العرو�س، هلب: 398/4-(. وُيْطَلُق َعَلْيها اأَْي�سًا: َرِغيَدٌة.

عاِم كما يف  : َفْيَعَليٌَّة، وِهَي َنْوٌع ِمَن الطَّ يِفُّ ْ ٌة �س96(: َوْزُنها ال�رشَّ ٌة )ُمَهلَِّبيَّ - َهيَطِليَّ
)تاج الَعُرو�س، هطل: 141/31(، ويف املَعاِجِم احَلِديَثِة: َمِزيٌج ِمَن احَلِليِب املَْغِليِّ 
واحِلْنَطِة )تكملة املعاجم العربية: 16/11، معجم َمْت اللُّغة: 277/4(. والَهْيَطَلُة: 

ْفِر ُيْطَبُخ ِفيِه )َتْعِريُب: باتيَله(. ِقْدٌر ِمَن ال�سُّ

َيْختِلَط،  ِقيُق حتى  الدَّ عليه  ُيَذرُّ  الَّذي  املَْغِليِّ  اللَّنَبِ  ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ وَرِغيَدُة:  َغِديَرٌة،   -
َخُذوا َغِديَرًة )التكملة والذيل: 137/3(. فَيْلَعُقه الُغالُم َلْعقًا، واْغَتَذَر الَقْوُم: اتَّ

َبٍة �س96(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة  ُموَعٌة ِمَن البهارات ذاُت راِئَحٍة َطيِّ - ُمواَحٌة )جَمْ
اإِْن كاَنْت ِمْن  اإِلَّ  ِفّيًا وَدلَلًة  ْ ِبناًء �رشَ اإَِلْيها َقِدمِيها وَحِديِثها  تي ُعْدُت  يف املَعاِجِم الَّ
ُم َدلَلُتها على ُبْعٍد �َسِديٍد  ٌب َح�َسٌن ِمَن املَ�ْسِي(، وَقْد ُتَتَوهَّ ْ باِب )ُفعاَلٍة( ِمَن املَْيِح )�رشَ

ِمَن املَْيِح )املَْنَفَعُة، وال�ْسِتياُك( )تاج العرو�س، ميح: 157/7(.

راِع، وُهَو َمْرُغوٌب ِفيِه �س97(: َجْمُع: َمْوَزِة  ُم املاِعِز اأَِو الَغَنِم يف الذِّ - ُموزاٌت )حَلْ
( الفاِكَهِة املَْعُروَفِة  ُ ِمَن املَْوِز َجْمِع َمْوَزٍة )ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ على اأَنَّ َدلَلَتها ُتَتبنيَّ
ْبُط  ى يِل. وال�سَّ ِغ كما َيَتَبدَّ راَوِة و�ُسُهوَلِة املَ�سْ ْكِل والطَّ �ساُبِه يف ال�سَّ مِلا َبْيَنُهما ِمَن التَّ

ِة. ِحيُح: َمْوزاٌت على اأَنَّ امُلوزاِت ُلَغُة العامَّ ال�سَّ
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َبُط  َن اللَّنَبُ اجلاِمُد �س97(: ال�سَّ ُح ِمْن ِكي�ِس اللَّنَبِ امُلَعلَِّق ِلَيَتَكوَّ - ِمي�ٌس )املاُء النَّا�سِ
َدُر: ما�َس  ، واملَْو�ُس َم�سْ اأَنَّ امِلي�َس ُلَغُة الَعوامِّ ِة: َمْو�ٌس على  ِليُم يف الَعَرِبيَّ ال�سَّ
ُه( مَبْعًنى،  ُه( و)ما�سَ اإِنَّ )ها�سَ َلْينًا(، وِقيَل  َغ�ْساًل  ُه َمْو�سًا )َغ�َسَلُه  و�سُ مَيُ ْوَب  الثَّ

ُه )تاج العرو�س، مو�س: 170/18-(. واِك: �َسنَّ وما�َس فاُه بال�سِّ

ُ ِقيا�سًا على: ُنُخٍع واأَْنِخَعٍة. - ُنخاعات )اأخْماٌخ �س97( النُّخاُع )ُمَثلَُّث النُّوِن( ُيَك�رشَّ

اللَّْفَظِة:  ِحيُح لهِذِه  ْبُط ال�سَّ ال�سَّ املَْطُحوِن �س97(:  اأَو الأُْرِز  الَقْمِح  )ُق�ُسوُر  ِنخاَلٌة   -
ِة. ها ُلَغُة العامَّ مِّ الُنوِن( وَك�رْشُ ُنخاَلٌة )ب�سَ

ِة: ِنتَفٌة(: ِمْن باِب )ُفْعَلٍة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة:  يَّ عاِم، ويف العامِّ - ُنْتَفٌة )�َسْيٌء َقِليٌل ِمَن الطَّ
عاَم َيْنِتُفه َنْتفًا. َمْنُتوَفة(، وِمْن: َنَتَف الطَّ

تي  ٌف باملاِء �س97(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة يف املَعاِجِم الَّ فَّ ي�ٌس خُمَ ٌة )َلنَبٌ خَمِ - َن�ِسيَّ
)َمْفُعوَلٍة:  مَبْعَنى  )َفِعيَلٍة(  باِب  ِمْن  ِفّيًا  ْ �رشَ وِهَي  وَحِديِثها،  َقِدمِيها  اإَِلْيها  ُعْدُت 
ْلُتُه(، فُهَو:  ْيء )و�سَ ْيَء بال�سَّ ْوُت ال�سَّ َم َعلى ُبْعٍد ِمْن: َن�سَ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ َمْن�ِسيَّة(، ومُيْ
وٌّ )تاج العرو�س، ن�سا: 94/40(، اأَْو ِمْن: َن�َسَغ اللَّنَبَ باملاِء )َمَذَقُه(، وَعَلْيِه  َمْن�سُ

مًا. �ِسيَغِة َتَوهُّ َفٌة َعِن النَّ رَّ َة ُمَ �ِسيَّ فاإِنَّ النَّ

الَهْمَزَة  اأَنَّ  على  َن�ِسيَئًة،  اللَّْفَظِة:  هِذِه  ُل  اأَ�سْ َيُكوَن  اأَْن  ِعْنِدي  حُّ  والأَ�سَ والأَْوَلى 
ها:  ًة( على اأَنَّ اِء املَْفُتوَحِة َف�ساَرْت )َن�ِسيَّ اِكَنُة يف اليَّ ُقِلَبْت ياًء ُثمَّ اأُْدِغَمِت الياُء الأُوَلى ال�سَّ
اللَّنَبَ  َن�َساأُْت  ِمْن:  وُهَو  باملاِء،  املَْمُذوُق  اأَِو  املاِء  الَكِثرُي  ِقيُق  الرَّ اللَّنَبُ  وُهَو:  النَّ�ْسُء، 
فاإِنَّ  النَّ�ِسيُء. وَعَلْيِه  اأَْي�سًا:  َلُه باملاِء(، وُهَو  اُه )َخَلْطُتُه  اإِيَّ َلُه، وَن�َساأُْتُه  ، وَن�َساأُْتُه  َن�ْساأً
�ِسيَئَة ِمْن باِب )َفِعيَلٍة( مَبْعَنى )َمْفُعوَلٍة: َمْن�ُسوَءٍة( )تاج الَعُرو�س، ن�ساأ: 455/1-(.  النَّ

ْوِم املَ�ْسُحوِق ُي�ْسَتعاُن ِبِه يِف ِعالِج املاعِز والَغَنِم  ِل والثَّ -  ُن�ُسوٌع )َخِليٌط ِمَن املاِء والَب�سَ
اي(،  والزَّ )ب�ل�سني  ُعوُط  وال�سَّ الَوُجوُر،  �ُسوُغ:  النَّ �س97(:  الأَْنِف  يف  َعِه  بَو�سْ



102

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

ْي�سًا:  وِقيَل اإِنَّ الَعنْيَ ُلَغٌة )َن�ُسوٌع( )تاج العرو�س، ن�سغ: 584/22(. وُيْطَلُق َعَلْيِه اأَ
ُة  ُع ِفيِه: ُعْلَبُة َن�ُسوٍق، ُحقَّ ِذي ُيو�سَ الَعُطو�ُس، والعاُطو�ُس. وُيْطلُق على الِوعاِء الَّ
ٌة )تكملة املعاجم العربية: 103/4، 328/5، 232/7،  عاُطو�ٍس، وِمْن�َسَقٌة، وَنفَّ

معجم الّلغة العربية املعا�رشة: 2260/3(.

َنَكِة، وُيْطَلُق َعَلْيها:  ُف َحْجِم التَّ َنِك َحْجُمها ِن�سْ ْكِل ِمَن التَّ َعُة ال�سَّ ِفيَحٌة ُمَربَّ ٌة )�سَ ِفيَّ - ِن�سْ
ْيَء  ال�سَّ َف  َن�سَ ِمْن:  وا�ْسِتقاُقها  النُّوِن(،  )ُمَثلََّثُة  ِف  النِّ�سْ َمْن�ُسوُب  �س97(:  ّيٌة  ُن�سِّ
ِعيِف  وَت�سْ الفاِء  َبَحْذِف  ِف  النِّ�سْ َمْن�ُسوُب  يَّة:  والنَّ�سِّ َفُه(.  ِن�سْ )َبَلَغ  فًا  َن�سْ ُفُه  َيْن�سُ
ْوٍء. وٍّ و�سَ اِد الَعنْيِ الذي ُيَعدُّ َتْعِوي�سًا ِمَن املَْحُذوِف كما يف: ُجزٍّ وُجْزٍء، و�سَ ال�سَّ

َمْوِقَدٌة )�س97(:  َعَلْيها:  ُيْطَلُق  الَقْهَوِة، وَقْد  ُت�ْسَتْعَمُل لَطْبِخ  ُنْقَرٌة )ُحْفَرٌة فيها ناٌر   -
َنْقرًا  َيْنُقُرْه  ْيَء  ال�سَّ َنَقَر  ِمْن:  ٌة  َمْنُقوَرٍة(، وُم�ْسَتقَّ )َمْفُعوَلٍة:  مَبْعَنى  )ُفْعَلة(  باب  ِمْن 
 ُ ِغرَيُة امُل�ْسَتِديَرُة يف الأَْر�ِس ُي�ْسَتْنَقُع ِفيها املاُء، وُتَك�رشَّ ْقَرُة: الَوْهَدُة ال�سَّ )َثَقَبُه(، والنُّ
على: ُنَقٍر )تاج العرو�س، نقر: 276/14، تكملة املعاجم العربية: 287/10(.  

ج�ِج �ص97(:  اِب ُي�ْسَتْعَمُل َطع�مً� للدَّ ُلوٍط ب�لتُّ ِعرِي َمْ - ُنُقوٌد )َحبٌّ ِمَن الَقْمِح وال�سَّ
)تاج  ُنُقوٌد  ْقِد:  النَّ وَجْمُع  ًة(  َحبَّ ًة  َحبَّ )الَتَقَطُه  َنْقدًا  َيْنُقُدُه  احَلبَّ  اِئُر  الطَّ َنَقَد  َدُر:  َم�سْ

العرو�س، نقد: 230/9(.  

َل هِذِه اللَّْفَظِة: ُنَقيَطٌة  اأَ�سْ اأَنَّ  ي �س97(: َيْظَهُر يِل  ُلْقَمُة القا�سِ اأَْو:  اَمٌة  - َنِقيَطٌة )َعوَّ
ِمْن:   َ ُيَتَبنيَّ اأَْن  ِكُن  مُيْ َمْعناها  اأَنَّ  ِة(، على  العامَّ ُلَغِة  واْنِقيَطة يف  ُنَقَطٍة،  ُر:  غَّ )ُم�سَ
ْخِل اأَْو ِمَن  ْقَطُة )الِقْطَعُة ِمَن النَّ ْمواِلِهْم اإِلَّ النُّ اأَْعطاُه ُنْقَطًة ِمَن الَع�َسِل، وما َبِقَي ِمْن اأَ

ْرِع )تاج العرو�س، نقط: 151/20(. الزَّ

وِمثاُل  عاِئٌم  فُهَو  َعْومًا،  َيُعوُم  عاَم  ِمْن:  ُمبالَغٍة  ِمثاُل  ي(:  القا�سِ )ُلْقَمُة  اَمة  َعوَّ  -
اماٌت )َتْكملة املعاجم  ْيِت وِهَي ُتْقَلى، وْجَمُعها: َعوَّ اٌم: ِلَكْوِنها َتُعوُم بالزَّ امُلباَلَغِة َعوَّ
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العربيَّة: 355/7، تاج العرو�س، عوم: 155/33(.

ُهما �س97(: َوَرَدْت هِذِه  ْيُتوُن وَغرْيُ ْيُت والزَّ َنِك ُيْحَفُظ ِفيِه الزَّ - َتَنَكٌة )وعاٌء ِمَن التَّ
ها، وِهَي  ِة( ُدوَن اأَْن ُيْفَرَد َلها َمكاٌن َكَغرْيِ يَّ ِة )النُّ�سِّ ِفيَّ اللَّْفَظُة يف اأَْثناِء َتْعِريِف النِّ�سْ
ينار  الدِّ َف  وِن�سْ ِديناَرْيِن  ُي�ساِوي  َنْقٍد  ا�ْسُم  بالفاِر�ِسيَّة:  ْنَكُة  والتَّ  ، ُتْرِكيٍّ ٍل  اأَ�سْ ِمْن 
ِمْن َدناِنرِي املَْغِرِب )َتكملة املعاجم العربية: 69/2، معجم اللغة العربيَّة املعا�رشة: 

.)303/1

ِبيِعيِّ  رِي الطَّ - َنْكهاٌت )ما ُيزاُد على املاِء لَتْحِقيِق َطْعٍم خا�سٍّ ِمَن الفاِكَهِة َبَدًل ِمَن الَع�سِ
ِحيُح: َنَكهاٌت )بَفْتِح الكاِف( لأَنَّ ما ُجِمَع بالأَِلِف  ْبُط هِذِه اللَّْفَظِة ال�سَّ �س98(: �سَ

ْفراِت. ِحيَح الَعنْيِ َيِجُب َفْتُح َعْيِنِه اإِلَّ ما �َسذَّ كالزَّ اِء ِمْن باِب )َفْعَلة( ا�ْسمًا �سَ والتَّ

وماِء  بودر  والبْيِكنغ  واللَّنَبِ  ِر  كَّ وال�سُّ ْمِن  وال�سَّ ِميِد  ال�سَّ ِمَن  َنٌة  ُمَكوَّ )َحْلَوى  وَرٌة  مُنُّ  -
لَلِة،  يِفِ والدَّ ْ َدُة الِبناِء ال�رشَّ ْهِر والُف�ْسُتِق �س98(: َيْظَهُر يل اأَنَّ هِذِه اللَّْفَظَة ُمَولَّ الزَّ
(. وُلَغُة  يِّ اِجُع يف الرَّ ِمرِي )املاُء النَّ َم َدلَلُتها على ُبْعٍد �َسِديٍد ِمَن: النَّ ِكُن اأَْن ُتَتَوهَّ ومُيْ
ِمِر الَّذي َي�ْسِتِمُل  ها َتُدوُر يف َفَلِك َلْوِن النَّ ُم اأَنَّ هَّ وَرٌة(، وَقْد ُيَتوَّ ِة ِبَفْتِح النُّوِن )مَنُّ العامَّ

ِه.    َنٌة بالُف�ْسُتِق وَغرْيِ على ُنَقٍط �ُسوٍد وِبي�ٍس؛ لأَنَّ هِذِه احَلْلَوى َمَزيَّ

َجْمُع:  النَّواِعُم:  �س98(:  ْمِن  وال�سَّ والفنيْليا  ِر  كَّ وال�سُّ ِحنِي  الطَّ ِمَن  )َحْلَوى  َنواِعُم   -
ُعوَمِة. ناِعٍم وناِعَمٍة، وَدلَلُتها َتُدوُر يف َفَلِك النُّ

ْمِن الَبَلِديِّ �س98(: َيْظَهُر  �ِس والأُْرِز واللَّنَبِ وال�سَّ َنٌة ِمَن احِلمَّ - هاِفيت )اأَْكَلٌة ُمَكوَّ
ِكُن  مُيْ لَلُة  الدَّ وهِذِه  َهَفَت،  ِمْن:  وَدلَلًة  ِبناًء  )فاِعيل(  َدٌة  ُمَولَّ اللَّْفَظَة  هِذِه  اأَنَّ  يِل 
يعًا( )تاج  رُي اإِلى اأَ�ْسَفِل الِقْدِر والْنِتفاِخ �رَشِ َم ِمَن: احَلبِّ الَهُفوِت )ما َي�سِ اأَْن ُتَتَوهَّ

العرو�س، هفت: 142/5(.

ِبناُء  لِذيٍذ �س98(:  َطْعٍم  ُذو  وُهَو  املَ�ْسُهوِر،  املَْعُروِف  َمِك  ال�سَّ ِمَن  )َنْوُع  هاُموٌر   -
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هِذِه اللَّْفَظِة ِمْن باِب )فاُعوٍل(، وُهَو ِبناُء ُمباَلَغٍة يف امُلباَلَغِة يف )َهُموٍر: َفُعوٍل(، 
َ َمْعناها ِمَن الَهِمِر  ِكُن اأَْن ُيَتَبنيَّ وِهَي َجْمُع: هاُموَرٍة، وَجْمُع اجَلْمِع: َهواِمرُي، ومُيْ
َيْهِمُرها  الأَْر�َس  الَفَر�ُس  وَهَمَر  الكِثرُي،  ْمُل  والرَّ جاِل،  الرِّ ِمَن  ِمنُي  ال�سَّ )الَغِليُظ 

َبها بَحواِفِرِه )تاج العرو�س، همر: 441/14-(. َ َهْمرًا )�رشَ

َعٌة ِمَن اللَّْحِم ِبال  ة )َب�سْ : َجْمُع: َهرْبَ ْهِن �س98(: الَهرْبُ ٌم ِفيِه َقِليٌل ِمَن الدُّ - َهرْبٌ )حَلْ
ما   : والَهرْبُ ِكبارًا(،  ِقَطعًا  )َقَطَعُه  ًا  َهرْبَ ُه  َيْهرِبُ ُه  َهرَبَ ِمْن:  ٌة  ُم�ْسَتقَّ ُة  والَهرْبَ َعْظٍم، 
َح�َسنًا.  �ِسَمنًا  �َسِمَن  ُجُل:  الرَّ واأَْهرَبَ  الِعَنِب،  َحبُّ  والُهرْبُ  الأَْر�ِس،  ِمَن  اْطَماأَنَّ 
ٌة وَهرَبٌ )باإِْتباع الباِء الهاَء يف َحَرَكِتها(  ِة يف َبْع�َس املَناِطِق: َهرَبَ وَتْنَطُق يف ُلَغِة العامَّ

)تاج العرو�س، هرب: 387/14(. 

ِحيَنِة والَكْرُبوِن، والَف�ْسُتِق،  ِر واللَّنَبِ والطَّ كَّ ِميِد وال�سُّ َنٌة ِمَن ال�سَّ - َهراِي�ُس )َحْلَوى ُمَكوَّ
وُيَر�سُّ َعَلْيها الَقْطُر َبْعَد اأَْن ُتْخَبَز �س98(: َجْمُع: َهِري�َسٍة )ِمْن باِب َفِعيٍل مَبْعَنى 
ُن َقِدميًا ِمَن الرُبِّ  ُه(، وَتَتَكوَّ ٌة ِمْن: َهَر�َس الرُبّ َيْهُر�ُسُه َهْر�سًا )َدقَّ َمْفُعوٍل( وِهَي ُم�ْسَتقَّ
الرُبِّ  َدقِّ  ِمْن  َماأُْخوٌذ  وا�ْسُمها  ا�ٌس،  َهرَّ و�ساِنُعها  ُيْطَبُخ،  ُثمَّ  ناِعمًا،  َدّقًا  املَْدُقوِق 
اًل َعِن اللَّْحِم )تهذيب اللغة: 77/6، معجم اللغة  ا َمرَّ َف�سْ ها مِمَّ َدّقًا ناِعمًا، وِقيَل اإِنَّ

العربية املعا�رشة: 2343/3، تاج العرو�س، هر�س: 27/17(.

املَْوِقِد  َحْوَل  الَهواِء  ِريَك  حَتْ اأَنَّ  على  الأَ�ْسياِخ  يف  اللَّْحِم  �ِسواِء  ُة  )َعَمِليَّ وَن�سٌّ  َه�سٌّ   -
َدُر: َه�سَّ  واِء َنْف�ِسِه �س98(: الَه�سُّ َم�سْ َب ذِلَك اإِلى ال�سِّ ى َه�ّسًا وَن�ّسًا، وَت�رَشَّ ُي�َسمَّ
ُه�ُسو�َسًة،  َيِه�سُّ  اخُلْبُز  ، وَه�سَّ  ِلَيَتحاتَّ بالَع�سا  َه�ّسًا )َخَبَطُه  ُه  ُه وَيِه�سُّ َيُه�سُّ الَوَرَق 
ِت اللَّْحَمُة َتِن�سُّ َن�ّسًا )َقَطَرْت ماًء(،  َدُر: َن�سَّ (، والنَّ�سُّ َم�سْ وَه�ّسًا )�ساَر ِرْخَو املَْك�رَشِ
باِب وَطْرِدِه. وَيْظَهُر اأَنَّ النَّ�سَّ  ُة: اآَلُة َن�سِّ الذُّ َطُب: َجفَّ ماوؤُُه، وامِلَن�سَّ وَن�سَّ الرُّ
اللَّْفِظيُّ  ُق الإِْتباُع  َيَتَحقَّ ِريُك الَهواِء، وبذِلَك  : حَتْ َقْطُر املاء ِمَن اللَّْحِم: واأَنَّ الَه�سَّ
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اأَنَّ  ِبِه َه�سٌّ وَب�سٌّ )َفِرٌح( على  اأَنا  واِء كما يِف:  ِة ال�سِّ َبْيَنُهما والإِ�ْسهاُم َمعًا يف َعَمِليَّ
املَ�ْساأََلِة،  يف  واللُّْطُف  ِيَبُة،  والطِّ الَوْجِه  َطالَقُة   : الب�سَّ واأَنَّ  َفِرْحُت،  )َه�ِس�ْسُت(: 
ِحُك اإِلى َمْن َتَتعاَمُل َمَعُه )تاج العرو�س، ب�س�س، ه�س�س: 80/17، 410،  وال�سَّ

.)461

ُن  ، وَيَتُكوَّ ْمِن الَبَلِديِّ ِل املَْقِليِّ بال�سَّ ٌن ِمَن اللَّنَبِ املَِري�ِس اأَِو املَِخي�ِس والَب�سَ - َهِفيٌت )ُمَكوَّ
َ ِمَن  ِكُن اأَْن ُتَتَبنيَّ يُد �س98(: َيْظَهُر يِل اأَنَّ َدلَلَة هِذِه الّلْفَظِة مُيْ ِ ِمْنُه وِمَن اخُلْبِز: الرثَّ
اًل  اِقَطٍة( ِلَكْوِنها َتَتُكوُن ِمْن اأَْكرَثَ ِمْن �َسْيٍء َف�سْ ا�ِس ال�سَّ الِهفاِت )َجْمُع َهِفيَتٍة ِمَن النَّ

َعْن اْنِخفا�ِس َتْكِلَفِته )انظر: امُلَهفَِّت، والهاِفيت )تاج العرو�س: هفت(.

ٍم، وَح�ساٌء ِمْن ماٍء وُخْبٍز وُزْبَدٍة  ٌن ِمْن ُخْبٍز َمْفُتوٍت وَمَرٍق وحَلْ - َثِريٌد: َطعاٌم ُمَكوَّ
وٌد( ُم�ْسَتقٌّ ِمْن: َثَرَد اخُلْبَز  َمْغِليٍَّة، وُهو ا�ْسٌم ِمْن باِب )َفِعيٍل( مَبْعَنى )َمْفُعوٍل: َمرْثُ
وَدٍة( )تاج  َعَنى َمْفُعوَلٍة: َمرْثُ ُه( َثْردًا، فُهَو َثِريٌد، وُهَو َثِريَدٌة، وُثْرَدٌة )ُفْعَلٌة مَبْ )َفتَّ
العربية  اللغة  معَجم   ،10/8 العربيَّة:  املعاجم  تكملة   ،462/7 ثرد:  العرو�س، 

املعا�رشة: 314/1(.  

اللَّْفَظُة  هِذِه  َوَرَدْت  �س98(:  ْوَرِبة  ال�سَّ اإِْعداِد  يف  ُت�ْسَتْعَمُل  َخ�رْشاُء  )َنْبَتٌة  ِهْلُيون   -
وؤُْنوُن،  وؤُْنوُن(: "الذُّ يف )تاج الَعُرو�ِس، ذاأن: 61/35( يف اأَْثناِء احَلِديِث َعِن )الذُّ
ْمِث والأَلِء، َتْن�َسقُّ َعنُه الأَْر�ُس،  وِل الأَْر�ِس والرِّ كُزْنُبوٍر: َنْبٌت َيْنُبُت يِف اأُ�سُ
ٌد كَهْيئِة  ، وَطَرُفه ُمدَّ جاِل َل َوَرَق َلُه، َوُهَو اأَ�ْسَحُم واأَْغرَبُ فَيْخُرُج ِمْثَل �َسواِعِد الرِّ
الَكَمَرِة، َوله اأَْكماٌم كاأَْكماِم الباِقلَّي، وَثمَرٌة �سْفراُء يِف اأَْعاله. وقاَل ابُن �ُسَمْيل: 
ْرُثوِث،  وؤُْنوُن: اأَ�ْسَمُر اللَّْوِن ُمَدْمَلٌك َلُه َوَرٌق لِزٌق ِبِه، َوُهَو َطِويٌل ِمْثُل الطُّ الذُّ
؛  : ُهَو ِهْلَيْوُن الرَبِّ يٍّ َوَل ياأُْكُلُه اإلَّ الَغَنُم، َيْنُبُت يِف �ُسُهوِل الأْر�ِس. وقاَل ابُن َبرِّ

خاَوِة واللِّنِي: ُف نْف�َسه بالرَّ اجِز َي�سِ واأَْن�َسَد للرَّ
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���ن���ي وَق�����َدِم�����ي َت��ِه��ي��ُث َنِكيُثك���اأنَّ ��ه  راأْ���سُ ��ْوٍء  ���سَ ُذوؤُْن�����وُن 

ِفيَّة.  ْ ًة كما َيْظَهُر يِل ِمْن ِبْنَيِتها ال�رشَّ ... "، وَعَلْيِه فاإِنَّ هِذِه اللَّْفَظَة َلْي�َسْت َعَرِبيَّ
ِهْلُيوَنٌة  واِحَدُتُه:  َجْمِعيٌّ  ِجْن�ٍس  ا�ْسُم  والِهْلُيوُن:  َهْلُيون.  ة:  العامَّ ُلَغِة  يف  وُهَو 
ة:  )تكملة املعاجم العربية: 131/1، 132، 107، معجم اللغة العربيَّة املعا�رشِ

.)2362/3

اللَّْفَظِة  هِذِه  ْبِط  �سَ يف  �س98(:  ِل  الَب�سَ َمَع  ْيِت  بالزَّ ُيْقَلى  يٌّ  َبرِّ )َنباٌت  ِهْنِدباُء   -
وِفْنَعٌل(،وِهْنَدبا،وِهْنَدباُء )ِفْعَلٌل،  ِهْنَدٌب  ُلَغٍة:  ِمْن  اأَْكرَثُ  ها  ها وَمدِّ ِفّيًا وَق�رْشِ ْ �رشَ

ها ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ  َثٌة، واإِنَّ نَّ ها ُموؤَ ، وِهْنَدباُء، وِهَي ِمْن اأَْحراِر الُبُقوِل، وِقيَل اإِنَّ
يَلًة  اأَ�سِ ِبيِديُّ  الزَّ ها  َعدَّ وَقْد  الأَْولى،  وُهَو  زاِئَدُة،  والنُّوُن  ِهْنَدباَءٌة،  واِحَدُتُه: 
 ،246/2  ،193/1 العربية:  املعاجم  تكملة   ،406/4 هندب:  العرو�س،  )تاج 
 ،2370/3 املعا�رشة:  العربية  اللَغِة  معجم   ،50  ،33/10  ،20/9  ،239/6

معجم مت اللغة: 670/5(. 

ُيْطَلُق  ُه  اأَنَّ َمرَّ  َلْقْد  اِر �س98(:  النَّ الأَْخ�رَشِ على  �ِس  احِلمَّ ِمَن  ُي�ْسَوى  )ما  َهِوي�َسٌة   -
يِط  َعَلْيِه اأَْي�سًا: حاِمَلٌة. وهِذِه اللَّْفَظُة مَلْ ُتطاِلْعِني يف املَعاِجِم الَقِدمَيِة، وِهَي يِف )ُمِ
ِحنَي:  امُلِحيِط( كما َذَكَر ُدوِزْي يف )تكملة املعاِجِم الَعِرِبّيِة: 26/11(: "وِعْنَد الَفالَّ
 : الأُْرُدنِّ يف  َعَلْيِه  ُيْطَلُق  وُهَو  ِلُيوؤْكل"،  �ُسْنُبِلِه  يِف  و�ِسْبِهها  احِلْنَطِة  ِمَن  �ُسِوَي  ما 

َفِريَكٌة )َمْفُروَكٌة لَكْونها ُتْفَرُك بالَيِد(.

ُه �س98(: الواِزُع:  - واِزُع اللَّنَبِ )ما ُيزاُد على اللَّنَبِ لَتْخِثرِيِه ِكْيماِوّيًا كاَن اأَْو َغرْيَ
العاِقِل  لَغرْيِ  وَتْك�ِسرُيُه  َمْوُزوٌع،  َفُهَو  َوْزعًا،  َيَزُعُه  َوَزَعُه  ِمْن:  فاِعٍل  ا�ْسُم 
َنُعوَن  ِذيَن مَيْ اأَواِزُع، وللعاِقِل: َوَزَعٌة، وُوّزاٌع. وِمْن َمعاِن الواِزِع: الُولُة الَّ
ْيِء  ْئَب َعِن الَغَنِم، والّزاِجُر َعِن ال�سَّ ِذي َيُكفُّ الذِّ ِمْن َماِرِم اللَِّه َتعاَلى، والَكْلُب الَّ
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)تاج العرو�س، وزع: 318/22-(. 

ِة ِمْن:  َدُر املَرَّ اِوَلِة �س98(: َم�سْ اِب على الطَّ عاِم وال�رشَّ ُع ِمَن الطَّ - َوْجَبٌة )ما ُيو�سَ
ْيُء  ال�سَّ َوَوَجَب  )العني: 193/6(،  َوْجبًا  َيِجُب  عاَم  الطَّ َنْف�ِسه  ُجُل على  الرَّ َوَجَب 
الأَْر�ِس،  اإِلى  و�َسَقَط  وَثَبَت،  َلِزَم،  )ِعَلة(:  وِجَبًة  وَوْجَبًة  َوَوْجبًا  ُوُجوبًا  َيِجُب 

ُجُل: اأََكَل َوْجَبًة يف الَيْوِم واللَّْيَلِة. واأَْوَجَب الرَّ

ِكُن اأَْن َيُكوَن ِمْن باِب امُلرُتاِدفاِت )تكملة املعاجم العربية: 168/1،  وِللَوْجَبِة ما مُيْ
169، 54/7، 348/7، 222/8، 132/9(: ماأََكَلٌة، واأَْكَلٌة وَوِليَمٌة، وُطْعَمة، 
َخِفيَفٌة، وما  اأَْكَلًة واِحَدًة(، ومُلَْجٌة )َوْجَبٌة  ِعياَلُه  ُجُل  الرَّ ِفيها  ُد  ُيَعوِّ تي  وَتْعِويَدٌة )الَّ
ُيَتَعلَُّل ِبِه َقْبَل الَغداِء( )تاج العرو�س، ملج: 191/6، معجم مت اللغة: 207/5، 
والَع�ساِء(  الَغداِء  َبنْيَ  َخِفيَفٌة  )اأَْكَلٌة  ِبرَيٌة  وَت�سْ  ،)348/7 العربية:  املعاجم  تكملة 
تكملة   ،124/1 اللغة:  مت  معجم   ،1264/2 املعا�رشة:  العربيَّة  الّلغة  )معجم 
َتواُزِنها(،  حِلْفِظ  ِفيَنِة  ال�سَّ يف  )تثِقيٌل  اُبوَرٌة  �سَّ وِهَي   ،)415/6 العربّية:  املعاجم 
َبْعَد  َخِفيَفٌة  َطعاٍم  )َوْجَبُة  ياِم  ال�سِّ وَقْرَزَمُة  والَع�ساِء(،  الَغداِء  )َبنْيَ  رَيٌة  وَتْع�سِ
ْعِر )تاج العرو�س، قرزم: 259/33،  ياِم(، والَقْرَزَمُة: الْبِتداُء بَقْوِل ال�سِّ ال�سِّ
عاِم  الطَّ ِمَن  الَقباِئِل  �ُسُيوُخ  ُمُه  ُيَقدِّ )ما  وُكْلَفة   ،)222/8 العربيَّة:  املعاجم  تكملة 
  ،)133/9 العربّية:  املعاجم  )تكملة  املَكاَن(  َيُجوُبوَن  اّلذيَن  واملََماِليِك  للكا�ِسِف، 
وِمْنُه  وَطعامًا،  َطْعمًا  َطِعَمُه  ِمْن:  َكَلٌة،  )َماأْ وُطْعمة  َغٌة(،  وُم�سْ )ُجْرَعة،  وُبْلَعٌة 
) الأَْحزاب: 53(، وَتْعِويَدٌة )َطعاٌم َخِفيٌف  وا[ ُ َقْوُلُه َتعاَلى: ]فإرِذا َطْعْمُتْم فانتَشرِ
ٌة )ما  ْنُدوِقيَّ ٌة واِحَدٌة )معجم َمْت اللغة: 125/1(، وَوْجَبٌة �سُ َبَدَل الَع�ساِء(، وَطقَّ
ِغرٍي )معجم اللغة العربيَّة املعا�رشة: 2400/3– ْنُدوٍق �سَ عاِم يف �سُ ُع ِمَن الطَّ ُيو�سَ
املعاجم  )تكملة  والأُْرُدنِّ  فَل�ْسِطنَي،  َمناِطِق  َبْع�ِس  يْف  )َغداٌء(  وَطْهَمة   ،)2401

العربيَّة: 85/7، تاج العرو�س، طهم: 29/33(.
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ُف َنْف�َسُه  عاِم اأَْنواٌع: الَوْجَبُة: الَوِظيَفُة اأَِو الَوِجيَبُة )ما ُيْلِزُم امُلَوظَّ وَلها يف َغرْيِ الطَّ
ِة )تاج العرو�س، وجب: 237/4-(. ْقَطُة َمَع الَهدَّ ِبه(، وال�سَّ

ِة بالِق�ْسَدِة اأَِو اجُلْبَنِة اأَِو  َنٌة ِمْن َرقاِئِق َعِجيَنِة البْقالَوِة املَْح�ُسوَّ - َوْرباُت الق�ْسَطِة )ُمَكوَّ
الَع�َسِل، وُتَر�سُّ بالَقْطِر َبْعَد َتْقِطيِعها على �َسْكِل ُمَثلَّثاٍت �س98(: مَلْ ُتطاِلْعِني َلْفَظُة 
َم  ِكُن اأَْن ُيَتَوهَّ الَوْرَبِة بهذا املَْعَنى ِفيما ُعْدُت اإَِلْيِه ِمَن املَعاِجِم َقِدمِيها وَحِديِثها، ومُيْ
اأَْو  ة(،  َ اجَلْنِب )اخلا�رشِ اأَ�ْسَفَل  تي  الَّ احُلْفَرِة  مَبْعَنى  )الَوْرَبِة(  ِمَن  ُبْعٍد  َمْعناها على 
)تاج  ُم�ْسَتْحَدَثًة  َدًة  ُمَولَّ َتُكوُن  لَلِة  الدَّ هِذِه  ها يف  فاإِنَّ وَعَلْيِه  و(،  )الُع�سْ الَوْرِب  ِمَن 

العرو�س، ورب: 3450/4(.

اإِلى  َمْن�ُسوٌب   : ُمْنمازًا �س98(: جاِويٌّ َطْعمًا  اَي  ال�سَّ ُتْعِطي  )اأَْزهاٌر  َوْرٌد جاِويٌّ   -
جاَوَة.

اخَلْبِز،  اأَْثناِء  يف  الُفقاعاِت  ُخُروِج  مِلَْنِع  الَعِجنِي  َثْقِب  يِف  ُت�ْسِهُم  )اآَلٌة  َخْبٍز  َوْرَدُة   -
الأَْلفاِظ  ِمَن  الآَلُة  هِذِه  ُتَعدُّ  �س98(:  الَوْرَدَة  ُي�ْسِبُه  اإذ  ِغيِف  الرَّ َمْنَظِر  �ِسنِي  وحَتْ

ِدة امُل�ْسَتْحَدَثِة كما َيْظَهُر يِل. امُلَولَّ

َفَر �س98(: ُيْطَلُق  �سْ ُ َلْوَن الأُْرِز الأَْبَي�ِس اأَ ريِّ ُفٌر، وما ُي�سَ - َوْر�ٌس )ُكْرُكٌم، وُع�سْ
)تاج   ) )اْخ�رَشَّ ُوُرو�سًا  باُت  النَّ َوَر�َس  ِمْن:  ُم�ْسَتقٌّ  وُهَو  ْعَفراُن،  الزَّ اأَْي�سًا:  َعَلْيِه 
العرو�س، ور�س: 11/17، تكملة املعاجم العربيَّة: 55/11، معجم َمْتِ اللُّغة: 

 .)124/4

وَنْكهًة  ًة،  فاحِتَ ْفَرًة  �سُ ِه  وَغرْيِ الأُْرِز  اإِْك�ساِب  يف  ُت�ْسِهُم  ِتي  الَّ التَّواِبِل  )ِمَن  ُكْرُكٌم   -
ْعَفراُن وُهَو �َسِبيٌه بالَوْر�ِس )تهذيب اللغة:  �س84(: ُيْطَلُق َعَلْيِه ِعْنَد الَعَرِب: الزَّ

237/1، تكملة املعاجم العربيَّة: 329/4، 329/5(.  

َبُغ ِبِه، وُي�ْسِهُم يف َتْهِريِء اللَّْحِم الَغِليِظ اإِذا ُطِرَح �َسْيٌء  ُفٌر )ُفْعُلٌل(: َنباٌت ُي�سْ - ُع�سْ
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العرو�س، ع�سفر:  )تاج  الَعَرِب  ِبالد  وَيْنُبُت يف   ، وَبِريٌّ ِريِفيٌّ  وُهَو  ِفيِه،  ِمْنُه 
74/13-، تهذيب اللغة: 213/3، العني: 335/2(. 

ِر �س99(: ا�ْسُم َمْفُعوٍل  - َمْلُفوٌف )ُيْح�َسى َوَرُقُه َبْعَد �َسْلِقِه بالأُْرِز واللَّْحِم املَْفُروِم امُلَبهَّ
ُه على َبْع�ٍس  َي َمْلُفوفًا َلَكْوِن َوَرِقِه َيْلَتفُّ َبْع�سُ ُه َلّفًا، فُهَو َمْلُفوٌف، و�ُسمِّ ُه َيُلفُّ ِمْن َلفَّ
على �َسْكِل الُكَرِة، وُهَو ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ واِحَدُتُه: َمْلُفوَفٌة )تكِمَلة املعاجم العربيَّة: 

.)256/9

َنٌة ِمَن الباْميا والَعَد�ِس ���س99(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة اإِلَّ يف )َتْكملة  - وْيَك��ٌة )ُمَكوَّ
��ة: 112/11( "ويك��ة: بامي��ة: نب��ات البامية ويدع��ى بالالتينية  املَعاِج��ِم الَعَرِبيَّ
عاِم يف ِم�رْشَ )تاج العرو�س،  hibiscus esculentus". والَوْيَك��ُة َنْوٌع ِمَن الطَّ

ويك: 394/27(.

ْبَي�ُس، وِفيِه َزْيٌت  ��ِغرٌي اأَ - ياْن�ُس��ون )َنْوٌع ِمَن الَبهارات ���س99(: َنباٌت َزْهُرُه �سَ
ِني�ُس��ون، واأََنْي�ُسون،  : اأَ ��ٍل اأَْعَجِميٍّ ِة، وِمْن اأَ�سْ ، والياْن�ُس��وُن: ُلَغُة العامَّ ِعْطِريٌّ
واآْن�ُسون، وا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ واِحَدُتُه: اآْن�ُسوَنٌة،وَمْن�ُسوُبُه: ياْن�ُسوِنٌّ )تكملة املَعاجم 
ة امُلعا���رشة: 51/1، 134،  ��ة: 206/1، 113/1، معج��م الّلغ��ة العربيَّ العربيَّ

املعجم الو�سيط: 30/1(. 

ِة  الَعَرِبيَّ املَعاِجِم  اللَّْفَظُة يف  مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه  املَ�ْسُلوِق �س99(:  الِعَنِب  اأ )َوَرُق  َيرْبَ  -
اأََحٍد، وغاِلُب َظنِّي  اأَ�ْسَمْعها ِمْن  ِني مَلْ  اأَنَّ اًل َعْن  لَلِة، َف�سْ َقِدمِيها وَحِديِثها بهِذِه الدَّ

ماُع. ها ال�سَّ َفٌة َيْنُق�سُ رَّ ها ُمْ اأَنَّ

ِهما،  َغرْيِ اأَْو  الباِذجْناِن،  اأَِو  كالَبطاطا  اخَل�رْشاواِت  َبْع�ِس  ِمْن  َنٌة  )َمَكوَّ َيْخَنٌة   -
احلاِء  بَقْلِب  )يخنة  )َيْحَنى(  فاِر�ِسيٍّ  ٍل  اأَ�سْ ِمْن  َلْفَظٌة  الَبْنُدوَرِة �س99(:  ِة  ْل�سَ و�سَ
َنة  ُن ِمَن اخَل�رْشاوات واللَّْحِم، وِهَي بالرتكية: حَلْ ِديَن َتَتَكوَّ خاًء(، وِهَي َطعاُم امُلَولَّ
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)َمْلُفوف(. وُيْطَلُق على املَْكُمور )َطعاٌم ُيْطَبُخ يف ُبخاِرِه(: َقِديٌر، وُهَو َيْخَنٌة َكِثرَيُة 
 ،46/10  ،165  ،140/9  ،19/4  ،118/1 العربّية:  املعاجم  )َتْكِمَلة  التَّواِبِل 

ة: 2509/3(.  َ 114/11، معجم اللُّغة العربيَّة املعا�رشِ

وَعِة يْف اإِناٍء ِمَن اخَل�َسِب  - َيُد امِلْهبا�ِس )َع�سًا ُمَزْخَرَفٌة ُت�ْسَتْعَمُل يف َدقِّ الَقْهَوِة املَْو�سُ
َهَب�َس  ِمْن:  ُم�ْسَتقٌّ  )ِمْفعاٍل(  باِب  ِمْن  اآَلٍة  ا�ْسُم  �س99(:  بامِلْهبا�س  ى  ُي�َسمَّ ْلِب  ال�سُّ
)تاج  َلِف  التَّ ُب  ْ و�رشَ امُلوِجُع،  ُب  ْ ال�رشَّ الَهْب�َس:  اأَنَّ  على  َهْب�سًا،  َيْهِب�ُسُه  ْيَء  ال�سَّ

العرو�س، هب�س: 17، 456(. 

ْوِم واحلاِم�ِس �س99( :  الثَّ ٌع وَمْهُرو�ٌس مع  ُمَقطَّ )َيْقِطنٌي  ِحيَنِة  ٌل بالطَّ ُمَتبَّ َيْقِطنٌي   -
باُء، وَوَرَد ِذْكُرُه يف َقْوِلِه َتعاَلى: "َواأَْنَبْتَنا َعَلْيِه  َنباٌت ل �ساَق َلُه، وُهَو الَقْرُع والدُّ
الياَء  اأَنَّ  على  )َيْفِعيٌل(  يِفُّ  ْ ال�رشَّ وَوْزُنُه   ،)146 ات:  )ال�سافَّ َيْقِطنٍي"  ِمْن  �َسَجَرًة 

زاِئَدٌة، وُهَو ا�ْسُم ِجْن�ٍس َجْمِعيٌّ واِحَدُتُه: َيْقِطيَنٌة )تاج العرو�س، قطن: 5/36(.

َبيا�ُس  َعَلْيِه:  وُيْطَلُق  اللَّوِن،  والُبنَّيِّ  احَلْجِم،  ِغرِي  ال�سَّ َمِك  ال�سَّ ِمَن  )َنْوُع  ي�ٌس  َينِّ  -
ِة  ِجْدٍب، وُي�ْسَتْوَرُد ِمَن املَْغِرِب �س99(: مَلْ ُتطاِلْعِني هِذِه اللَّْفَظُة يف املَعاِجِم الَعَرِبيَّ

َقِدمِيها وَحِديِثها.
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من الفوائت اإلى الفوائد 

الأ�ستاذ الدكتور وليد اأحمد العناتّي
اأ�ستاذ الل�سانيات التطبيقية

كلية العلوم الرتبوية والآداب/ الأنروا

�س املَلخَّ

تق�سد هذه املراجعة املنهجية اإلى الوقوف على جوانب من فوائت معجم األفاظ 
احلياة العامة يف الأردن؛ ول �سيما الفوائت املنهجية يف ال�سناعة املعجمية والفوائت 

اللغوية اخلال�سة.

النقدية مادة املعجم من حيث منهجية املعاجلة املعجمية،  وتعايُن هذه املراجعة 
ومن حيث املعاجلة الدللية وال�سياغة الأ�سلوبية واللغوية وغريها من املنطلقات التي 
ْهر  ه اإليها وال�سَّ تنتهي اإلى مالحظات وفوائَت كان ينبغي على امل�ستغلني باملعجم التنبُّ

َثبُّت منها. على التَّ

ة تفريًطا يف اإحكام ال�سنعة املعجمية بالنظر اإلى غياب  لقد ظهر للباحث اأن َثمَّ
التعريف امُلْحَكم املَ�سبوط، واقت�س�ره على بيئة معينة �سيِّقة، كم� ظهر اإفراط يف 
التعريف واللغة الوا�سفة حني اأ�رشف املعجمي يف ح�سو التعريف مبعلومات لي�ست 

من لوازمه اأو ا�ستخدم لغة وا�سفة ركيكة بحاجة اإلى �سبط وَتْر�سيد وَتْر�سيق.

الأول  املبحث  عّرف  ومبحثني؛  ة  عامَّ ُكلِّيَّة  مقدمة  يف  املراجعة  جاءت  وقد 
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املبحث  واأُْخِل�َس  املعا�رشة،  العربية  املعجمية  ال�سناعة  يف  ومكانته  املعجم  مبنزلة 
الثان للنظر يف الفوائت وال�ستدراكات وبيانها.

 وينتهي البحث بخامتة وتو�سيات متثل روؤى يراها الباحث �رشورية لتطوير 
املعجم وزيادة جدواه وفاعليته. 

يَّة مقدمة ُكلِّ

اأ�س��در جمم��ع اللغة العربي��ة الأردن معجمه املو�س��وم "معج���م األفاظ احلياة 
العام���ة يف الأردن"، وه��و ميثل، على م��ا جاء يف مقدمته، ج��زًءا من م�رشوع 
متكامل لت�س��نيف معجم األفاظ احلياة العامة يف الوطن العربي كّله؛ �س��عيًا اإلى توحيد 
ال�س��تعمال، وهو هدف ابتدائ��ي للتوحيد اللغوي. ويظه��ر اأن العمل يف املعجم قد 

ا�ستنفد ع�رش �سنوات اإلى اأن خرج يف �سورته الورقية الناجزة.

ول �سك يف اأن ال�سناعة املعجمية احلديثة الآن �سارت وجهًا مهمًا من الل�سانيات 
التطبيقية؛ و�سار لها اأ�س�س م�سبوطة ثابتة الأركان تفارق ما كان يغلب على املعجمية 
التقليدية من فو�سى وذاتية ومدودية، و�سار ممكنًا توثيق مراحل العمل املعجمي 
توثيقًا دقيًقا بال�س��تعانة باحلا�س��وب، بل جتاوز الأمر ذلك اإلى مرحلة اأرقى متثلها 
ُل املعاجم الورقية اليدوية كثرًيا من حيث حجم املدونة  املعاجم احلا�سوبية، وهي َتْف�سُ
اللغوية، وطريقة ا�س��تعمالها، وطريقة توظيفها وا�س��تدعائها عند احلاجة واللزوم. 
وبلغت وظيفية الدرا�س��ات املعجمية درجة راقية من التطور يف �س��ورة ل�س��انيات 
املتون؛ اإذ اأ�سبحت املعاجم احلديثة معتمدة على ل�سانيات املتون ومنطلقة منها؛ واإمنا 
يكون ذلك بتتبع املفردات يف �س��ياقاتها اللغوية ال�ستعمالية الواقعية ومتحي�سها لبناء 

معاجم متعددة الأغرا�س. 
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ولعل ال�س��ناعة املعجمية تكون اأ�سعب جمالت الل�س��انيات التطبيقية؛ ذلك اأن 
منطلقاتها الرئي�س��ية مبنية على اأ�س���ٍس نظريٍة يف التحليل الدليل، ولي�س خافًيا مدى 
�س��عوبة التحديد الدليل من حيث احلقول واملت�س��ورات والروؤى الكونية، اإ�سافة 

اإلى امل�سكالت اللغوية نف�سها.

 وتاأ�سي�ًسا على ذلك فاإن الدرا�سات املعجمية غالبًا ما تواجهها �سعوبات كبرية، 
ول �س��يما عندما َنْدُر�س َمْتَ املعجم رغبًة يف الوقوف على مو�سوع ما وجتلياته يف 
ذلك املعجم؛ ولذلك فاإن ما يغلب على درا�سة املتون املعجمية هو الدرا�سة التمثيلية.

نًة ليتلّم�س  واإمنا اأق�س��د بالدرا�س��ة التمثيلية اأن ينتقي الباحث، غالًبا، اأبواًبا معيَّ
فيها منهج املعجم اأو طريقة معاجلته م�ساألة ما؛ اإذ يكون ال�ستيعاب متعذًرا جًدا، حتى 
كات البحث يف اللغات  ��رِّ ْو�َس��ًبا، واإمنا مرجع ذلك اإلى اأن ُمَ واإن كان املعج��م ُمَ
جميعها، والعربية منها، تعان ق�س��وًرا كبرًيا يف حت�س��يل املعنى املراد بدقة، وهي 

م�سكلة دللية بحد ذاتها. 

ا من  ُدُر عن روؤية متثيلية؛ اإذ ا�ستغرقت �سطًرا مهمًّ  وهكذا فاإن هذه الدرا�سة َت�سْ
مادة "معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن" ولي�س كّلها، ومن ناحية ثانية تتج�س��د 
التمثيلية يف الكتفاء باأمثلة قليلة داّلة على ما نريده؛ فاإن ال�ستكثار من الأمثلة ح�سو ل 
فائدة فيه. وهي ا�ستئناف نظر لدرا�سة �سابقة كنت اأجنزتها عند �سدور املعجم؛ ففيها 

تو�سيع ومزيد نظر يف فوائت املعجم ووجوه تطويره يف طبعة جديدة اآن اأوانها. 
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املبحث الأول
منزلة املعجم يف الدرا�سات املعجمية املعا�رضة

ل يختلف اثنان على اأهمية هذا املعجم و�رشورته يف الدر�س املعجمي العربي 
احلديث، وعندي اأن فوائد هذا املعجم تتمثل فيما يلي:

الدرا�سات  يف  عريق  منهج  وهذا  منه؛  والنطالق  اللغوي  الواقع  مالم�سة   -
على  الأ�سا�سي  منهجه  يف  املعجم  اعتمد  فقد  الجتماعية؛  والل�سانيات  الإن�سانية 
روؤى الل�سانيات الجتماعية ومنهجها احلقلي امليدان يف معاينة الظاهرة اللغوية 
الواقعية  من  مزيًدا  عليه  ي�سفي  مبا  الواقعي  وا�ستعمالها  وم�سدرها  بيئتها  يف 
ا�ستعماله  اإلى  اللغويَّ  الظاهَر  اإن املعجم، يف جوانب منه، يتجاوز  ُثمَّ  والدقة. 

ة. ومعناه التداويل وجوانب من وظيفيته يف املجتمع بعامة اأو بيئة خا�سَّ

ا يف موا�سع متفرقة من �سفحاته حني  وي�سبه هذا املعجم اأن يكون اأطل�ًسا لغويًّ
ي�سري، واإْن على ِقلٍَّة، اإلى بيئة ال�ستعمال الجتماعية اأو املهنية وغري ذلك من 

املتغريات الجتماعية )اجلن�س والعمر...اإلخ(.

التمهيد لتاأ�سي�س معجم تاريخي؛ فهذا املعجم ير�سد واقع ا�ستعمال الألفاظ يف   -
الأردن يف فرتة زمنية مددة ن�سبًيا، ولذلك فاإن توثيق هذه ال�ستعمالت الآن 
�سيقدم للباحثني مادة ثرية يف طرق تداول هذه الألفاظ ووجوه ا�ستعمالها، مبا 
حني  اأهميته  وتتعاظم  العربي.  التاريخي  املعجم  بناء  يف  لبنة  يكون  اأن  ي�سلح 
تعديلها وحتديثها  ثم  املفردات،  هذه  احلا�سوُب حفظ  ل  ُي�َسهِّ اإذ  ا؛  حا�سوبيًّ ُن  ُيَخزَّ

وفق ما ي�ستجد من ا�ستعمالت ومفردات جديدة.

اأ�سل كثري من املفردات  ولعل هذا املعجم يكون يوًما ما مرجًعا رئي�ًسا لتبني 
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بة)1(. غري العربية، ول �سيما الإجنليزية منها، اأكانت دخيلة اأم معرَّ

تعليم اللغة العربية لأغرا�س خا�سة، ويتمثل ذلك يف و�سع تاآليف خا�سة لتعليم   -
العربية لأبنائها وللناطقني بغريها ت�ستفيد مادة هذا املعجم. ومعلوم اأن تعليم اللغة 
لأغرا�س خا�سة يعتمد اعتماًدا كبرًيا على نظرية احلقول الدللية وتداولية هذه 
الطلبة  اإليه  يفيء  مرجًعا  املعجم  هذا  و�سيكون  احلقيقية.  وا�ستعمالتها  احلقول 
وما  العامة،  احلياة  يف  املتداولة  امل�سطلحات  معان  لتبني  والأجانب(  )العرب 

يحفُّ بها من ظالل ومعاٍن تداولية اإ�سافية.

خدمة البحث العلمي. ولي�س املق�سود هنا الدر�س الل�ساين اأو املعجمي ح�سب؛   -
واإمنا اأق�سد وجوه البحث العلمي التي متثل اللغة فيها ركًنا رئي�ًسا، كالدرا�سات 
الجتماعية، والثقافية، واحل�سارية، واجلغرافية؛ ذلك اأن اللغة متثيل �سادق 

واأمني لوجوه الن�س�ط االإن�س�ن املختلفة.

َن املعجم عدًدا كبرًيا من املفردات امل�ستعملة  مُّ خدمة البحث الل�ساين؛ ذلك اأن َت�سَ  -
كالتغريات  العربية،  لل�سانيات  طريفة  مو�سوعات  �سيقدم  اليومية  احلياة  يف 
العربية،  ال�سوتية، والتطور الدليل، وال�ستقاق من اجلوامد والكلمات غري 
بل اإّن لغة ال�رشح ميكن اأن تكون يوًما مادة لدرا�سة تطور الأ�ساليب العربية، 

اأو تبني اأثر الأ�ساليب الإجنليزية يف العربية.

بيان وجوه من جتربة اللغة العربية احل�سارية يف بلد عربي، وهي جتربة ل   -
ق ل�سورة من تفاعل  تكاد تختلف عن جتارب البلدان العربية الأخرى؛ فهو يوثِّ
)1( و�ستكون الطبعة الثانية، مثاًل، معربة عن مرحلة تاريخية مهمة يف املجتمع الأردن والعربي؛ هي 
فرتة جائحة كورونا وما ترتب عليها من حتولت اجتماعية ول �سيما يف التعليم وحتولته، و�ستكون 
دلياًل �ساطًعا على مواكبة العربية للتحولت الجتماعية والعلمية يف �سنوات اجلائحة وما بعدها. وي�سار 
املعجمية والل�سانيات الجتماعية  الدرا�سات  اأثريًا يف  األفاظ كورونا �سار مو�سوعًا  اأن مو�سوع  اإلى 

لدى طلبة الدرا�سات العليا.
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العربية مع غريها من اللغات، كما يرى كري�ستال: اأن مفردات اللغة املقرت�سة 
تعطي �سورة عن تاريخ هذه اللغة وعالقتها بغريها)1(.

امل�سرتك  اإ�ساعة  على  يعمل  فهو  املعا�رضة؛  العربية  اللهجات  بني  التقريب   -
املختلف، ولعله يكون مرجًعا  بينها ويق�سي  فيقرب  العربية  البالد  والذائع بني 
يفيء اإليه الباحثون العرب حني يدر�سون جتليات الأدب العربي يف الأردن؛ اإذ 

يدلهم على ما قد يخفى من ا�ستعمالت فارقت الف�سيحة اأو تباعدت عنها.

األ�سنة  العامي؛ فكثري من املفردات الواردة يف الكتاب مما يجري على  تف�سيح   -
ة ووفق خ�سائ�س اللهجة الأردنية والفل�سطينية وما حولهما ب�سكلها املنطوق؛  العامَّ
اإلى املعجم واأُْثِبَتْت فيه َلزمها تعديل يواِئم الف�سحى وخ�سائ�سها،  فاإذا �سارت 

ومن ذلك َحْظر افتتاح املقطع ب�سامتني!

 

(1) Crystal. D. 2000, Language Death, 1st edition, Cambridge University press, p35.
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املبحث الثاين
 فوائت املعجم 

ي�س��تنفد هذا املبح��ث عدًدا كبرًيا من مداخل هذا املعج��م؛ للنظر يف كيفية املعاجلة 
الدللية وما يت�س��ل بها من مطالب اإي�س��ال املعنى وتو�س��يحه مل�س��تعملي املعجم من 
العرب اأو الأجانب، وكيفية التعامل مع املتغريات التي تفر�سها طريقة جمع املادة؛ 
كاختالف النط��ق، والرتادف، وامل�س��رتك، وتع��دد التعريفات.....اإلخ. وقد 
ظهر للباحث اأنَّ ثّمة فوائَت وا�ستدراكاٍت يف املعاجلة، وهذا ت�سنيف تقريبي للفوائت 

لتداخلها وا�ستمال التعريف الواحد على غري فائتة اأو بحاجة اإلى غري ا�ستدراك.

ت�سييق املعنى وق�رضه على �سياق حمدد  -1

وَمْرِجُع ذلك اإلى غياب املراجعة الدقيقة والتوثق الدقيق من ال�ستعمال؛ ذلك 
اأن جامع املادة قد تقيد ب�سياق املقام واملقال )ال�ستعمال ومكانه و�سياقه التداويل( وفق 
البطاقة املعدة لذلك، غري اأن املراجعة النهائية مل تتنبه اإلى التقييد والت�سييق، فجاء 
ا مبتوًرا وغري داٍل على ال�ستعمالت كلها واملقامات كلها،  كثري من املداخل ناق�سً
الكهرباء، ومن كان  امل�سطلح على �رشكة  الكهرباء ق�رش  فمن كان ميدانه �رشكة 
رها.  رِّ ميدانه اجلامعة ق�رش ا�ستعماله عليها، وقد فات ذلك كلُّه ُمراِجَع املادة وُمَ

وهذه ب�سعة اأمثلة دالة على املق�سود.
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ال�ستدراكتعريف املعجمال�سفحةاملدخل
يدفعه  16غرامة مالية امل���ال  م��ن  مبلغ 

ثبت  اإذا  غرامًة  املواطن 
عبثه بعداد الكهرباء.

ت�س��ييق املعن��ى وق���رشه على 
العب��ث بعداد الكهرب��اء. ويبدو 
اأن الباح��ث ق��د اأخ��ذ مادته من 
�سلطة الكهرباء، فق�رش الغرامة 
عل��ى ه��ذا ال�س��ياق. ومعل��وم 
اأن الغرام��ة تق��ع عل��ى اأ�س��ياء 
يتجاوز  كثرية ومتع��ددة عندما 
الإن�س��ان قانونًا ما. ومنه مثاًل: 
غرامة تاأخر يف جتديد رخ�س��ة 
البيت اأو ال�س��يارة اأو املحل، اأو 
التاأخر يف دفع �رشيبة الدخل اأو 

امل�سقفات....اإلخ.
ق�سم 

التنظيف 
واخلدمة

التنظيف 18 ق�سم يتولى مهمة 
اجلامعة  ملبان  واخل��دم��ة 

ومرافقها.

ُق���رشِ املعنى على اجلامعة فقط، 
اخلدم��ات  ق�س��م  اأن  ومعل��وم 
ال�س��حية والنظاف��ة موج��ود يف 
والدوائ��ر  املوؤ�س�س��ات  جمي��ع 
احلكومية واخلا�سة: اجلامعات، 
وامل�ست�سفيات، وال�س�������ركات، 
وال������وزارات،  وال�س��جون، 

واملطاعم، وامل�سانع.
ر�سوم 
اإعادة

يدفعه 14 امل���ال  م��ن  مبلغ 
املواطن مقابل اإعادة التيار 

الكهربائي بعد ف�سله.

جهتني،  م��ن  امل��ع��ن��ى  ��ق  ��يِّ ���سُ
الأولى بق�رشه على املواطن اأي 
الأردنية،  اجلن�سية  يحمل  من 
م�سطلح  ا�ستعمال  ينبغي  وكان 
)امل�سرِتك( لي�سمل غري الأردنيني 
وهو امل�سطلح الر�سمي، واجلهة 
الثانية ق�رش امل�سطلح على )التيار 
الكهربائي(، وامل�سطلح م�ستعمل 
والكهرباء  امل��ي��اه  خ��دم��ات  يف 

والهواتف الثابتة واخللوية.
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يف 23م�ست�سار وظيفية  رتبة  خام�س 
التي  باملهام  يقوم  ال�سفارة 
البعثة  رئي�س  بها  يكلفه 

الدبلوما�سية.

ُق�����رشِ امل��ع��ن��ى ع��ل��ى امل��ج��ال 
الدبلوما�سي، وامل�ست�سار كل َمْن 
توكل اإليه مهمة اتخاذ القرارات 
فيها،  اإل��ي��ه  وي��رج��ع  املهمة، 
ومنه: م�ست�سار مايل، وم�ست�سار 
�سيا�س������ي،  قانون،وم�ست�سار 

وم�ست�سار ثقايف.....اإلخ.
ن 331ُمطاَلَبة مِّ ن َلُه للُموؤَ ُمطاَلَب��ُة امُلوؤمَّ

جتاه  بالتزامات��ه  بالوف��اء 
تعوي�س��ه ع��ن اخل�س��ارة 
اأو ال�س�������رر الالحق��ني 
نتيجة  ن��ة  امُلوؤَمَّ بالأم��وال 
الّتاأمني.  َي�ْس��َمُلُه  حل��ادث 

ا. وُي�َسّمى َتعوي�سً

َق�رَش  قد  الباحث  اأن  اِهُر  الظَّ
امل��ع��ن��ى ع��ل��ى ح��ق��ل ال��ت��اأم��ني 
امُلطاَلَبة  اأن  وال�سواب  فح�سب. 
َر�ْسمي  َطلب  ُك��لِّ  على  ُتْطَلُق 
ِخْدَمٍة  لقاء  املال  من  َمبلغ  ِلَدْفع 
والغاِلُب  ا.  َتْعوي�سً اأو  �رشاٍء  اأو 

اأنها تتالَزُم مع َكِلمة "ماِليَّة".
دائرة 

الّن�س�ط 
الّريا�سي

اإح����دى دوائ����ر ع��م��ادة 453
تهتم  ال��ط��ل��ب��ة  ����س���وؤون 
الريا�س�����ية  بالن�ساط��ات 

والن�ساطات الَك�ْسِفيَّة.

ال�ستعمال   َ وُق�رشِ املعنى  َق  يِّ �سُ
على اجلامعة َفْح�سب؛ اإذ قد تكون 
هذه الدائرة يف مديريات الرتبية 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة 
اأو يف الأجهزة الأمنية...اإلخ.

بن�سبة ما على 769َتخفي�سات َخ�سٌم مايلٌّ 
النزيل يف  ما يرتتب على 

الفندق من مال.

مقت�رشة  فلي�ست  التخفي�سات  اأما 
يف  ورد  كما  الفنادق  بيئة  على 
التعريف. وال�سياغة بحاجة اإلى 
تدقيق؛ فالتخفي�س ن�سبُة ما ُيْح�َسُم 

من َثَمِن ِب�ساَعٍة اأو ِخْدَمٍة ما.

التعريف يف ال�سناعة املعجمية؛  اأهم خ�سائ�س  التَّ�سييق ينايف  اأن هذا  وظاهر 
اإذا كان  اإل  بيئة مددة  اأو  �سياق  يقت�رش على  ا ل  التعريف جامًعا وعامًّ يكون  اأن 
اأو  اإلى اخت�سا�سه ببيئة  اأو موؤ�س�سة في�سار عندها  اأو طائفة  ا ببيئة  ال�ستعمال خمت�سًّ

مهنة اأو جمال معريف اأو مهني ما.
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اخلطاأ يف تعريف امل�سطلح   -2

ا اأحد عنا�رشه الرئي�سية التي متيزه من غريه  وذلك باأن يكون التعريف منقو�سً
ينتق�س  اأن  اأو  بياًنا داًل،  ا�ستعماله  بيان  الباحث يف  من امل�سطلحات، كاأن يخطئ 

ملمًحا دللًيا رئي�سًيا يجعله خمتلًطا مب�سطلح اآخر م�سابه؛ وهذه ب�سعة اأمثلة.
ال�ستدراك والبيان تعريف املعجمال�سفحةاملدخل
ة ُخطَّ

ة )1( درا�ِسيَّ
����ٌف َت��ف�����س��ي��ل��يٌّ 453 َو�����سْ

وال��واج��ب��ات  للم�ساقات 
اأن  ال��ط��ال��ب  على  ال��ت��ي 
ي��ح��ق��ق��ه��ا، ل��ل��ح�����س��ول 
ما،  علمية  درج��ة  على 
متطلبات  على  وت�س�تمل 
اجل��ام��ع��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ومتط���لب���ات  الكلي�������ة 
التخ���������س�س باأنواعها: 
الإجب�اري والختي���اري 

وامل�س�����اقات احلرة.

ف امل�ساق فاإنه لي�س من  اأما َو�سْ
اخلطة الدرا�سية للتخ�س�س.

واملتعارف اأن اخلطة الدرا�س��ية 
اإمنا هي َك�ْس��ف موجز باأ�س��ماء 
امل��واد الدرا�س��ية التي يدر�س��ها 

ا. ا واإجباريًّ الطالب اختياريًّ

امتحان)2(
�سامل

اخ���ت���ب���ار ال��ط��ل��ب��ة يف 443
الدرا�سات العليا يف بع�س 
يف  النجاح  بعد  امل���واد، 

امل�ساقات املطلوبة.

عل��ى  هن��ا  التعري��ف  اقت���رش 
المتح��ان ال�س��امل ال��ذي يعقد 
لطلبة الدرا�س��ات العليا، وكان 
باإ�س��افة:  ي�س��تكمل  اأن  ينبغ��ي 
اأو ه��و امتح��ان يتقدم ل��ه طلبة 
كليات املجتمع بعد فروغهم من 
درا�سة املواد كلها، ويح�سل من 
يتجاوزه على درجة )الدبلوم(.

)1( هذا هو الغالب على اخلطط الدرا�سية واإن كان ثمة تفاوت يف بع�س اجلزئيات بني املوؤ�س�سات املحلية 
والعربية والعاملية.

)2( وَل�ْسُت اأذكر على وجه التحقيق متى ا�ْسُتْعِمَل م�سطلح "امتحان الكفاية املعرفية" للدللة على املعنى نف�سه.
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ل�ة عل������ى 465كتب ناطقة الكتب امل�س����جَّ
وذلك  الت�س��جيل  اأ�رشط��ة 
لت�س��هل على املكفوفني فهم 

درو�سهم.

اقت�رش التعريف على املكفوفني، 
وكان ال�س��واب اأن يقال: كتب 
م�س��جلة عل��ى اأ�رشطة ت�س��جيل 
متع��ددة  مدجم��ة  اأقرا���س  اأو 
ت�سميمها  ويكرث  ال�ستعمالت، 
للمكفوف��ني، وي�س��تعان به��ا يف 
تعلي��م اللغ��ة لغري اأبنائه��ا، وقد 

ت�سمى )الكتاب الإلكرتون(.
جتديد 

ال�سرتاك
املتبقي��ة 11 الر�س��وم  ت�س��ديد 

اأ�سهر  اأو  عليه من �سنوات 
�سابقة.

وهذا التعريف ي�س��لح اأن يكون 
اأو  لت�س��ديد ال�س��رتاك،  تعريفًا 
دفع الذمم املتاأخ��رة. اأما جتديد 
ال�س��رتاك فهو: اإعالن الرغبة 
يف ال�ستمرار يف تلقي خدمة اأو 
ع�سوية موؤ�س�س��ة مبلء منوذج 
مع��دٍّ لتل��ك الغاي��ة يل��زم بدفع 

ر�سوم ال�سرتاك ملدة مددة.
املحل التجاري الذي يعنى 385َن�سٌخ �رشيع

بت�س��وير الوثائق والكتب 
اآلًيا،  والأبحاث ت�س��ويًرا 
وبكميات قليلة اأو �سخمة.

 وال�سواب اأن "الن�سخ ال�رشيع" 
املكتب��ات  مه��اّم  اإح��دى  ه��و 
واأن�سطتها التي متار�سها، ولي�س 
نف�س��ه.  التج��اري  املح��ل  ه��و 
واأم��ا قوله "وبكمي���ات قليلة اأو 

د. �سخمة" فهو َح�سٌو وَتَزيُّ
املهاجم 593َت�َسلُّل الالعب  و�س��ول 

اإل��ى ملع��ب اخَل�س��م مع 
بحيث  املدافع��ني،  تخطي 
يبق��ى مع حار���س املرمى 

وحده.

م��ن  التعري��ف  يف  واخلط��اأ 
وجهني؛ اأنه ق�رش الت�س��لَُّل على 
الالع��ب امُلهاِج��م. والث��ان يف 
واُب هو:  حقيقة الت�س��لل. وال�سّ
ُمدافعي  َخْل��َف  تواُج��ُد الالِعِب 
َظ��َة اْنِطالِق  ��م حَلْ الفريق اخَل�سْ

الُكَرة ِمْن َزميِله.
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ورقة 
رابحة

ال��ذي 664 املتمي��ز  الالع��ب 
مباراة  اإلى  املدرب  يدخله 
الوق��ت  يف  الق��دم  ك��رة 
النتيجة،  لتعديل  املنا�س��ب 

والفوز يف املباراة.

َغلََّب  ف  امُل��َع��رِّ اأن  والظاهر 
على  وق�رشه  التداويل  املعنى 

ُكَرِة الَقَدم فح�سب.
والورقة الرابحة هي ورقة من 
اأو  قرعة  يف  ُت�ْسَتْخَدُم  اأوراق 
لعبة فريبح بها �ساحبها، كورقة 
اليان�سيب؛ فاإنها ورقة يان�سيب 
قبل ال�سحب؛ فاإذا اأجري ال�سحب 
كانت الورقة خا�رشة اأو رابحة.

وي�سيع ا�ستعمال هذا الرتكيب يف 
ي  كل �سيء اأو �سخ�س مهّم يوؤدِّ
اأو  الريا�سة  يف  حا�سًما  دوًرا 

القت�ساد اأو ال�سيا�سة. اإلخ.
ت�����س��ج��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات 769َتْخزين

جهاز  يف  بالفندق  املتعلقة 
احلا�سوب.

اأخطاء متنوعة؛ فالتعريف  وفيه 
غري دقيق ومق�س��ور على بيئة 
معين��ة هي الفنادق، وت�س��نيف 
"ال�س��فر  بيئ��ة  يف  امل�س��طلح 
وال�س��ياحة والفندق��ة" في��ه نظر 
يك��ون  اأن  والأ�س��ل  كب��ري؛ 
والأطعم��ة  التج��ارة  ب��اب  يف 
واحلا�س��وب ثالثتها؛ لأنه يحيل 

اإلى معاٍن ثالثة متباينة.
واأم��ا التعري��ف الأق��رب فهو: 
ِحْف��ُظ الأ�س��ياء َخ�س��يَة التل��ف؛ 
ومنه تخزين الطعام، وتخزين 
الب�س��ائع،  وتخزين  احلبوب، 
وتخزي��ن املعلوم��ات يف ملفات 

حلفظها يف احلا�سوب.
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تكرار املعنى الواحد يف غري مدخل   -3

وذلك اأنك جتد كثرًيا من املعان قد تكررت يف مداخل متعددة تختلف اختالًفا 
ب�سيًطا جًدا، قد يرتد اإلى اختالف �سوتي، اأو قد يرتد اإلى عدم التمييز بني ال�ستعمال 
اأو رمبا فات الباحَث التفطُن لبع�س الق�سايا اللغوية  الف�سيح وال�ستعمال العامي، 
التنبُّه  اأو عدم  ال�سياق الجتماعي، كالفرق بني املنطوق واملكتوب،  التي يفر�سها 
اإلى قانون �سوتي اأو �رشيف اأ�ْسَلَم اإلى �سورتني متباينتني �سكاًل وا�ستعماًل؛ وهذا كله 
وجه من وجوه احل�سو الذي كان ميكن ال�ستغناء عنه باإ�سارة واإحالة ب�سيطة كاأن 

نقول: ويقال............اإلخ. تاأمل الأمثلة التالية:
ال�ستدراك وبيانهتعريف املعجمال�سفحةاملدخل
َوَردت هذه الكلمة متالزمة مع غريها 81قطائف

)قطائف باجُلنْب، قطاِئُف باجَلْوز(.
حلوى �رشقية ت�س��نع من 81َقطاِيف

ّب،  عجينة طرية قاِبَلة لل�سَ
وقد ُي�س��اف اإليها الّن�س��ا، 
ُر بو�س��اطة اخلمرية  وُتَخمَّ
بيكربونات  مع  الإفرجنية 
��بُّ  ال�س��وديوم، ُث��مَّ ُت�سَ
الَعجيَنُة على �سكل اأقرا�ٍس 
على ل��وح معدن �س��ميك 
فيتكون  بالغ��از،  ��ى  ُيَحمَّ
ة َيِتُم  منها اأقرا�ٌس اإ�س��فنجيَّ
وَجْوِز  باجل��وِز  َح�س��وها 

الِهْند.

اأن الكلمت��ني هم��ا  ول �َس��كَّ يف 
َلت  كلم��ة واح��دة اإحداهم��ا �ُس��هِّ
الَهْمَزُة فيها على ما جتريه العامة 
والثاِنَي��ة  ب�س��اِيع(،  )َعجاي��ز، 
احتفظ��ت ب�س��ورتها الف�س��يحة 
مقق��ة الهم��زة. والظاه��ر اأن 
راويني اثنني وردا على الكلمتني 
فاأثبتاهما ُكلٌّ ِبُلَغِته وَتعريِفه، ومَلْ 

َيَتَنبَّه امُلراجُع ِلذلك.
املدخ��ل  يك��ون  اأن  وال�س��واب 
الرئي�سي كلمة )َقطايف( وُي�ساُر اإلى 
�سورتها الف�سيحة يف التاأ�سيل، ُثمَّ 

ُتْذَكُر مع ُمتالزماتها.
ول بد من اإعادة �سياغة التعريف 
بحيث يكون جامًعا مانًعا خالًيا من 

احل�سو والركاكة اللغوية.
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م  َر�سْ
الَفْح�س

مبل��غ م��ايل يدفع��ه مالك 137
املركبة عند حتويل مركبته 
للفح���س الفن��ي م��ن قبل 
اإدارة الرتخي�س، وي�سمى 

كذلك: ر�سم معاينة.

ر املدخ��ل مرتني؛  اأورد املح��رِّ
الأولى ب�س��يغة املف��رد والثانية 

ب�سيغة اجلمع.
املدخ��ل  اأول��ى يف  كان  ولعل��ه 
)ر�س��م  ي�س��تعمل  اأن  الأول 
معاين��ة( اإزال��ًة للب�س ول �س��يما 
اأن املدخل��ني متتابع��ان؛ فاإيراد 
مدخلني خمتلفني َي�س��ي باأن ثمة 

اختالًفا يف املعنى بينهما.

ر�سوم 
الَفْح�س

يدفع��ه طالب 137 مبلغ م��ايل 
عن��د  ��ْوق  ال�سَّ رخ�س��ة 
التق��دم لالمتحان النظري 
والعملي، وت�ستوفيه اإدارة 

الرتخي�س.
بانيل

َبنيل

األواح 246 اأو  �سغري  بالط 
خ�سبية ملمعة حتيط باأ�سفل 
ات�ساله  جهة  من  اجلدار 

باأر�سية الغرفة.

يب��دو اأن الباح��ث مل يتنب��ه اإلى 
اأن الكلمت��ني اإمن��ا هم��ا مدخ��ل 
املعنى  عل��ى  وت��دلن  واح��د، 
نف�س��ه! وبي��ان ذل��ك اأنه �س��مع 
الكلمة م��ن �سخ�س��ني ومل يتنبه 
اإل��ى اأن الف��رق بينهما هو فرق 
�سوتي يعود اإلى اختالف نطق 
ْي��ن اللغوي��ني؛ فاأحدهم��ا  امُلْخرِبَ
جعل ال�س��ائت التايل للباء فتحة 
ق�سرية )بَ�(، اأما الثان فقد جعله 
�س��ائتًا طوياًل )األف��ًا(، ومن هنا 
ى الفرق! وكان على امُلراِجع  تاأتَّ
اأن يتنب��ه اإلى هذا الفرق. ثم اإن 
ثمة فرقًا ب��ني التعريفني، ولعله 
كان اأول��ى اأن ُيجعال يف مدخٍل 
واحد، وبتعري��ف واحد جامٍع 
ُل التعريف بعبارة:  ، ثم ُيَذيَّ داٍلّ

وبع�سهم ينطقها: بانيل.

بالط 248 اأو  رخ�م  من  قطع 
املحاذي  اجلزء  بها  يغطى 
لأر�سية  اجلدران  من 

الغرفة.
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بالوعة

َباّلعة

246

247

بالت�رشيف  خا�سة  فتحة 
املياه  ينقل  الذي  ال�سحي 

العادمة اأو امللوثة.

وظاهر اأن الف��رق بني املدخلني 
ال�رشفي��ة،  البني��ة  يف  ف��رق 
فالأولى على وزن )فاعولة( ا�سم 
اآلة، واأما الثانية فهي على وزن 
ال��ة، وه��و وزن يف الأ�س��ل  فعَّ
دال عل��ى املبالغة، ولكنه �س��ار 
يدل يف ال�ستعمال املعا�رش على 
الآل��ة. وهكذا ف��اإن املعنى واحد 
ال�رشفية.  البني��ة  اختلف��ت  واإن 
ثم اإن الناظ��ر يف التعريفني يجد 
بينهم��ا اختالف��ًا ظاه��رًا وبّين��ًا! 
وكان الأجدى اأن جُتعل الكلمتان 
وبتعري��ف  واح��د،  مدخ��ل  يف 
التعري��ف  ��ل  ُيَذيَّ واأن  واح��د، 
بعبارة: وي�س��ميها بع�سهم )مثاًل( 
بالوع��ة. ولعله ميكن الإ�س��ارة 
اإلى اأن ا�ستخدام )بالعة( من اأثر 

العامية امل�رشية.

اأداة ت�رشيف املياه العادمة 
يف اأر�س��يات احلمام��ات 

واملطابخ.
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ُمَتَفْرِعن

ُمَفْرِعن

209

218

يف  املتم��ادي  ال�س��خ�س 
ظلمه كاأنه فرعون.

ملعن��ى  املدخل��ني  اأن  وظاه��ر 
واح��د وهو الت�س��به بفرعون يف 
التك��رب والتج��رب وال�س��تقواء. 
واأم��ا ما ج��اء يف املدخ��ل الثان 
اأن��ه ماأخ��وذ م��ن )الفرع(  من 
فه��و غري��ب ل اأعرف��ه! وكان 
ينبغ��ي اأن ُيْجع��َل املدخ��الن يف 
واح��ٍد، ويذيل املدخ��ل بعبارة: 
وقد ي�س��تق منها األف��اظ اأخرى: 
َتَفْرَعَن، َفْرَعَن... وما ي�س��تق 
يح�س��ن  كان  ولعل��ه  منهم��ا. 
اأن ت�س��اف بع���س العب��ارات 
ال�س��ياقية وال�س��طالحية الت��ي 
ي�س��تعمل فيها هذا املدخل، كاأن 
يقال: وي�س��تعمل النا�س عبارة: 
عل��ى هامان ي��ا فرع��ون، ملن 
يحاول اأن ي�س��ّلَل �سخ�س��ًا عن 
م�س��األة ي�س��رتكان يف معرفتها؛ 
لأن هامان يعرف كذب األوهية 
فرعون. ويقولون يف ا�س��تقواء 
�سخ�س على �سعفاء: ما َفْرَعَنَك 
يا فرعون! قال: ما وجدت اأحدًا 

ن! يردُّ

يك��ون  ال��ذي  ال�س��خ�س 
�س��������بابه،  ريع���ان  يف 
ويت�س��م بالن�س��ارة ت�سبيهًا 
ل��ه بالف��رع الغ���س م��ن 
ال�سجرة، ورمبا ت�سبيهًا له 

بفرعون يف قوته.

اأوقيَّة

ة َوِقيَّ

1338

1343

وح��دة وزن تبل��غ مئتني 
اأي:  غرام��ًا؛  وخم�س��ني 

ربع كيلو.

ق  يفرِّ مل  الباحث  اأن  اأ�سك  ول 
ب��ني ال���س��ت��ع��م��ال��ني؛ ف���الأول 
وكان  ّي.  عامِّ والثان  ف�سيح، 
يف  الكلمتان  جتتمع  اأن  ينبغي 
وتقول  ويقال:  واح��د،  مدخل 

العامة: وقية.

وحدة وزن ت�ساوي مئتني 
وخم�س��ني غرام��ًا )رب��ع 

كيلو(.
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اأتالم

ِتالم

َثْلم

667

682

43

خطوط ُتْعَمل يف االأر�ص 
بو�س����������اطة  الزراعية 
املجرف��ة، ويكوم الرتاب 
اخل��ط،  جانب��ي  عل��ى 
وت��زرع البذور يف الثلث 

العلوي من اخلط.

اخلط امل�ستقيم الذي ي�سنعه 
املحراث يف الأر�س.

الثالثة  املداخل  هذه  اأن  وظاهر 
ح�سب،  واحد  معنى  على  تدل 
املادة  جامع  على  غُم�س  وقد 
فالفرق  بينها؛  الفرق  واملحرر 
بني املدخل الأول والثان اإمنا هو 
وِفعال(،  )اأفعال  اجلمع  �سيغة 
الثالث  واملدخل  بينهما  والفرق 
ف�)َثْلم(  والتف�سيح؛  العدد  يف 
واأم��ا  الف�سيحة  ال�سورة  هي 
املدخالن الآخران فهما عاميان 
ينبغي  وك����ان  م��ت��ح��ولن. 
هو  الثالث  املدخل  يكون  اأن 
كافيًا  تعريفًا  فيعرف  الأ�سل، 
وداًل، ثم ُي�سار اإلى ما ت�ستعمله 

العامة.

خط من خط��وط الزرع 
ميتد على طول الأر�س، 
اأو ه��و خط م��ن خطوط 
الأر���س قب��ل زراعتها، 
والثل��م ينت��ج م��ن حراثة 
الأر�س، وت�س��ميه العامة 

ِتْلم.

املداخل  تكرار  يف  ينعك�س  املداخل  معان  يف  التكرار  هذا  اأن  يف  �سك  ول 
اأن مرجع  باختالفات ب�سيطة، وهو من �ساأنه ت�سخيم املداخل دون داٍع. وظاهر 
هذا التكرار اإمنا هو ا�ستغال فرق متعددة من جامعي مدونة املعجم وافرتاق بيئات 
املادة املجموعة؛ على اأن عملية املراجعة النهائية فاتها هذا الت�سابه واملعان املتكررة 

يف مت املعجم.
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للمدخل  م�ستقلة  مداِخُل  ُتْفَرُد  اآخر؛ حيث  نوع  التكرار  هذا  ع من  ويتفرَّ  -4
الأ�سلي مقرتًنا مبتالزماته؛ كما يف الأمثلة التالية:

ال�ستدراك والبيانتعريف املعجمال�سفحةاملدخل

َغراَمة
م به املذنب  1239 مبلغ مايل ُيغرَّ

جراء ق�سيَّة ما.
باب  يف  التعريف  ه��ذا  ورد 

الق�ساء.
م��ا يدفعه اأه��ل اجلان من 1260

مال اأو ما يقابله من اأغنام 
لأهل املجنّي عليه.

باب  يف  التعريف  ه��ذا  ورد 
الق�ساء الع�سائرّي.

غ�����رام�����ة 
التاأخري

الغرام��ة املرتتب��ة عن كل 367
يوم تاأخ��ري، وتكون تلك 
الغرامة متنا�س��بة مع قيمة 
تنفي��ذه،  وم��دة  العط��اء 
وحت�سب هذه الغرامة وفًقا 
التالي��ة: غرامة  للمعادل��ة 
التاأخ��ري=10% من معدل 

الإنتاج اليومي.

ب���اب ال��ت��ج��ارة والق��ت�����س��اد 
ح�سو  وفيه  املالية.  واملعامالت 

ظاهر وتفا�سيل ل داعي لها.

غرامة مالية
يدفع��ه 16 امل��ال  م��ن  مبل��غ 

املواط��ن غرام��ة اإذا ثبت 
عبثه بعداد الكهرباء.

باب الإدارة

الأ�سخا�س 1275 يدفعها  غرامة 
رد  ع��ن  تخلف��وا  الذي��ن 
اأو  اأ�س��اعوها  اأو  الكت��ب 

اأتلفوها بعد ا�ستعارتها.

ب����اب ال��ك��ت��ب وامل��ك��ت��ب��ات 
والقرطا�سية
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َتّبان
بالأطفال، 228 خا���س  لبا���س 

يت���ك��ون م����ن جزءي����ن 
فيه  يدخل  مت�س��لني، جزء 
واجل��زء  اجل�س��م،  اأعل��ى 
الثان يدخل فيه ال�س��اقان، 
م�سنع من قما�س الب�سكري اأو 
املخمل اأو القطن، وي�س��مى 

)اأفرهول، بربتوز(.

باب الإن�سان: الطفل

���س 248 خم�سَّ م�س��تقّل  بن��اء 
واأع��الف  ��نْب  التِّ خل��زن 
احليوانات، غالًبا ما يكوُن 

ني. مبنّيًا من الطِّ

باب البناء

م��كان ُي�س��تخَدُم لتخزي��ن 286
احليوانات.  لإطعام  التِّنْب 

وي�سّمى: ِقْطع.

اأدوات��ه،  اأث��اث��ه،  البيت:  ب��اب 
مرافقه

باب ال�سناعة واملهنبائع التِّنب852

واملالحظة الرئي�سية هنا اأن مدخل )غرامة( ورد منفرًدا ثم ورد مع متالزمات 
اأبواب  َثمَّ  ومن  وبيئات  �سياقات  يف  وردت  املتعددة  املداخل  وهذه  اأخرى،  لفظية 
مانًعا  يكون  اأن  ينبغي  املعجمي  التعريف  اإن  القول:  ال�سواب  من  ولعلَّه  خمتلفة. 
جامًعا و�ساماًل جلميع عنا�رش الدللة يف امل�سطلح وما ينطوي حتته من جزئيات؛ 
اإمنا هو  يتبعه  الأ�سل وما  يكون م�سطلح )غرامة( هو  اأن  الأ�سل  فاإن  هذا  وعلى 

ع عليه تفر�سه بيئة ال�ستعمال، وذلك كاأن نقول: تفرُّ
الَغرامُة: ما َيْدَفُعُه الَفْرُد عقوَبًة له عن جتاوزه قانوًنا ما. ومنها:

غرامة التاأخري.
غرامة مالية.
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غرامة عدم جتديد.
اأما "َتّبان" فقد وردت يف اأربعة مداخل خمتلفة هي: )الإن�سان: الطفل( و)البناء( 
املعجم  اعتماد  اإلى  ذلك  مرجع  ولعل  واملهن(  و)ال�سناعة  اأثاثه...(  و)البيت: 
الدللية" اأ�سا�ًسا يف الت�سنيف. وكاَن الأَْولى اأْن توَرَد يف َمْدَخٍل واِحٍد اأو  "احلقول 

ِم منها. ُيحاَل اإلى امُلْتَقدِّ

5- احل�سو يف التعريف

ال�ستدراكات  معظم  ولعل  متعددة،  اأنحاء  على  املعجم  يف  احل�سو  ويظهر 
يعد  الواحد يف غري مدخل  املعنى  اإلى احل�سو؛ فورود  تنت�سب  املعجم  املاأخوذة على 
اللغوي تعد  التي ل تراعي قواعد القت�ساد  اللغوية  ح�سًوا )الرتادف(، وال�سياغة 
ح�سًوا، واإيراد اأ�سماء بع�س العالمات التجارية ح�سو ظاهر، واإ�سافة معلومات ل 
تدخل يف بيان التعريف ح�سو، كبيان فوائد غذاء ما، اأو بيان احلكم ال�رشعي مل�ساألة 

ما......اإلخ. ومن اأمثلة احل�سو املتعددة:
بيان احل�سوتعريف املعجمال�سفحةاملدخل

ا�سط�����دام مركبة 131حادث �سري عملية 
مع اأخرى اأو مركب���ة مع 
اأو جمموع����ة  ما  �سخ�س 
اأ���س��خ��ا���س )م�����س��اة(، 
وتختلف �س����دته ح�س���ب 
اأو  امل��رك��ب��ة  ���رضع��������ة 
امل���رك���ب���ات وع���وام���ل 

اأخرى.

من  خلل  فيه  التعريف  وه��ذا 
تفريقه  اأولها عدم  ثالثة وجوه: 
والثان  ه�س،  والدَّ احلادث  بني 
)ب�(،  من  بدًل  )مع(  ا�ستخدامه 
والثالث احل�سو الزائد الذي فاق 
ن�س��ف التعري��ف. ف�)وتختلف 
املركبة  �رضعة  ح�سب  �سدته 
اأخرى(  وعوامل  املركبات  اأو 
معلومات معروفة ول ينبغي اأن 
واإن  ت��داويّل،  معجم  يف  توجد 

كان لغري الناطقني بالعربية!
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ال��ذي 163ْكروَكة بط  ال�سَّ َم�����رش 
رْي  ال�سَّ ط��يُّ  ���رُشْ ُره  ُي��َح��رِّ
�سري  ح��ادث  وق��وع  عند 
�سبب  على  وي�ستمل  ما. 
احلادث و�سهادات ال�سهود 
وحت���ري���ر الإ���س��اب��ات 
امل��رك��ب��ات  يف  ال��واق��ع��ة 

وال�سخو�س.

َل���َع���لَّ ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال����واردة 
ملعجم  ت�سلح  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
ولكنها  متخ�س�س،  ا�سطالحي 
ولذلك  ع��ام؛  ملعجم  ت�سلح  ل 
والتكثيف  الخ��ت�����س��ار  ك��ان 
ميٌّ  َر�سْ َنوذٌج  فنقول:  اأولى؛ 
�سري،  ح��ادث  واقعة  لإث��ب��ات 
يف  �ٌس  ُمَتَخ�سِّ طيٌّ  �رُضْ ُرُه  ُيَحرِّ

احلوادث.
�سقوط اجلنني ونزوله من 175اإجها�س

الرح��م قبل اكتم��ال منوه 
ب�سكل طبيعي،  اأو ولدته 
منه���ا  خمتلف��ة  لأ�س��باب 
عي���وب خلقية يف اجلنني 
ا�ستمرار  معه���ا  يتع���ذر 
اإ�س����ابة  اأو  حيات�������ه، 
الأمرا����س  ببع����س  الأم 

اخلطرية.

ح�سًوا  التعريف  يف  اأن  وظاهر 
بلون  كتب  م��ا  وه��و  ك��ب��رًيا، 
غامق؛ فهذه املعلومات تتح�سل 
واإن  حتى  وال�سليقة،  باخلربة 

كان م�ستعمل املعجم اأجنبيًا.

والوجه 207َلْطم اخل��دود  ���رشُب 
لفقدان امليت، وهو منهّي 

عنه �رضًعا.

عنه  م��ن��ه��ّي  "وهو  وع��ب��ارة 
وهو  ���رشع��ي،  حكم  �رضًعا" 
يف  يكون  اأن  ينبغي  ل  ��د  ت��َزيُّ

معجم لغوي.
َم�ّس)1(
الإ�سبع

فل مب�ّس اأ�سبعه، 332 قياُم الطِّ
وقد  ئة  �َسيِّ ع���ادة  وه��ي 

. ُّ َت�رشُ

وقد  �َسيِّئة  ع��ادة  "وهي  فقوله 
د. " من احَل�سو والتزيُّ ُّ َت�رشُ

النا�س واإمنا هو  َطَلحًا يف ما تعارفه  "َم�سَّ الإ�سبع" لي�س ُم�سْ فاإن  ) 1( وثمة حتفُّظات على املدخل كلِّه؛ 
ٌة �سائرة، واأما التعريف فاإنه مل َيِزد عن اأن "َف�رشَّ املاَء باملاِء"، ُثّم اإن لهذا الرتكيب دللت  عبارة يوميَّ
متعددة منها دللة تداولية حني ت�سري اإلى عدم ال�ستفادة من �سيء اأو �سخ�س ما؛ اإذ يقال: والله ما َم�سَّ 

اإ�سَبَعُه من املَ�رشوع! اإذا مل يك�سب �سيئًا منه ذال بال.
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من 547ا�ستحا�سة الدم  نزول  ا�ستمرار 
انق�ساء  بعد  امل��راأة  رحم 
م��دة احل��ي�����س، وه���و ل 

يوجب الغ�سل.

ولي�س احلكم ال�رشعي هنا جزًءا 
اأن  ينبغي  وكان  التعريف،  من 

يحذف.

6- اأخطاء الإحالة

تندر الإحالة يف هذا املعجم ندرة ظاهرة؛ اإذ ل تكاد تقف على تعريف يحيل اإلى 
مدخل اآخر. وكان مما َوَقْفُت عليه من اأخطاء الإحالة ما يلي: 

بيان ال�ستدراك على الإحالةالإحالةال�سفحةاملدخل
ح�سم 
الراتب

ح�س��م ج��زء مع��ني م��ن 11
الراتب الأ�سا�سي.

مل يرد مدخل )الراتب الأ�سا�سي( 
�سابقًا ول لحقًا.

ال�س��خ�س الذي ل يخطئ 205قنا�س
هدفه يف ال�سيد.

ويقال: هو لعب قنا�س )انظر: 
لعب قنا�س( 

يف )انظر: احلقل(489�ِسِجّل )حقل/احلقل(  مدخل  يرد  مل 
املعجم  يف  ول  احلا�سوب  باب 
َحْقلة(   ( ورد  واإمن��ا  اإط��الق��ًا، 
والنباتات  )ال��زراع��ة  باب  يف 

والأرا�سي(.

الفتقار اإلى التعبريات ال�سياقية وال�سطالحية  -7

الألفاظ  الطاقة،  َقْدَر  َد،  َيْر�سُ اأن  الرئي�سة  املعجم وغايته  مبتداأ ق�سد هذا  كان 
والرتاكيب التي يتداولها اأهل الأردن يف حياتهم اليومية، مبا ي�سلح اأن يكون ر�سدًا 
تقت�سي  الغاية  هذه  ولعل  بالعربية.  الجتماعي  اللغوي  التداول  من  واقعية  لأمثلة 
�سيما حني  فيها كل تركيب، ول  ُي�سَتعمل  التي  املقامية واملقالية  ال�سياقات  اإلى  التنبه 
تعبرًيا  اأ�سدق  ذلك  فاإن  ا�سطالحية،  ُعرفية  دللة  اإلى  اللغوية  دللته  عن  يخرج 
املادة  �ساغوا  الذين  اأو  الباحثني  بع�س  تنبه  ولقد  ال�ستعمال.  واقع  على  واأدل 
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الدللت  من  كثرًيا  اأنهم جتاوزوا  على  كثرية وظاهرة،  موا�سع  امل�ساألة يف  لهذه 
هذه  ومن  والرتاكيب.  املفردات  من  لكثري  التداولية  وال�ستعمالت  ال�سطالحية 

التجاوزات:
ال�ستدراك املقرتحالتعريفال�سفحةاملدخل
لكلم��ة 187خفيف مرادف�����ة  كلم���ة 

العام��ة  عن��د  )طاي���س( 
ال�س��خ�س  به��ا  ي�س��فون 

الأرعن اأو اجلاهل.

ويقال: خفيف؛ ملن يفتقد الرزانة 
ت�رشفاته،  ح�ساب  يح�سب  فال 

وتوؤنث على )خفيفة(.

ا�س َظْلمة  َم��ْن يت�س��ف بال�س��جاعة 188دوَّ
وتن��ّك��ب  واجل��������راأة، 
امل�س��اعب دون خوف اأو 

َوَجل.

 وقد ُتْطَلق على من ياأكل كثريًا 
كاأمنا  �سيئًا؛  الإناء  يف  يرتك  فال 
الليل فيدو�س كل �سيء  يقود يف 

اأمامه )يف الإناء(.
اعت��اد 199غاٍو ال��ذي  ال�س��خ�س 

اإظهار اأناقته اأمام النا�س.
ويقال: غاوي م�ساكل؛ ملن يدقق 
يف الأم��ور اأو كثري الإ�س��كال. 
فق��ر،  اأي�س��ًا: غ��اوي  ويق��ال 
غ��اوي تعب ب��ال؛ كاأمنا يبحث 

عن امل�ساكل ويتحّراها!
الذي يكون يف 213َمْزنوق)1( ال�س��خ�س 

�سائقة ماليَّة.
��واب اأنَّ كلَّ �س��ائقة هي  وال�سّ
َزْنَق��ة، وكث��رًيا ما ُت�ْس��َتْعمُل يف 

ة ِلق�ساء احلاَجة. احلاجة امُلِلحَّ

)1( وهي ا�سم املفعول من ) ز ن ق( واأ�سل معناه "احَل�رْضُ والتَّ�سييق"، وما يزال ال�ستعمال على اأ�سل 
الأردن  لها يف  وثمة خ�سو�سية  بالإن�سان،  للدللة على كل �سائقة مترُّ  العرب  بالد  قائمًا يف  املعنى 
ام. ومما ت�ستعمله العامة يف  وفل�سطني وم�رش؛ اإذ ُت�ْسَتْعمل اإ�سارة اإلى حاجة الإن�سان للذهاب اإلى احلمَّ
الأردن مبعنى الت�سييق واحل�رش: مزنوق يف الوقت؛ ل اأ�ستطيع اخلروج معك. َمزنوق مبئة دينار. 

اأين احلّمام؛ مزنوق!
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خ�س الذي ي�سيل 213ُمَريِّل �سفة ال�سَّ
لعاب��ه م��ن فم��ه ا�س��تهاًء 
اأ�س��اَبُه  اأو ملر�ٍس  للطعام 

يف َفِمه.

اللعاب  �سيالن  اأن  واأح�سب 
ل  جماز  هو  اإمنا  للطعام  ا�ستهاًء 
الو�سف  هذا  يقت�رش  ول  حقيقة! 
على ا�ستهاء الطعام فح�سب واإمنا 
التعميم.  على  بال�ستهاء  اقرتن 
"اأبو  باأنه  ال�َسْخ�ُس  ُف  ويو�سَ
ريالة" حقيقة اإن كان لعابه ي�سيل 
دللة  جماًزا  اأو  مر�ٍس،  من 
اأ�سغر  واأنه  به  ال�ستخفاف  على 

من اأن يتحدث يف اأمر ما.
ال�س��خ�س البخيل اأو نحيل 223نا�ِسف

اجل�سم.
َنِكٌد  نا�سف؛  وي�ستعملون: وجهه 

ل ي�سحك.
َق�ٌس 
ٌق وَل�سْ

 ن�س���ط يقوم ب��ه االأطف�ل 465
يف الرو�س��ة، يعتمد على 
ق���س بع�س الر�س��ومات 
يوافقه��ا،  مب��ا  ول�س��قها 
لتدريبه��م عل��ى الرتكي��ز 

والتفكري.

ُتْطَلُق  ا�سطالحية  عبارة  وهي 
بحثه  معلوماِت  ينقل  من  على 
�سابقة،  مراجع  من  كتابه  اأو 
ها متجاورة دون اأن يبذَل  فُّ وَي�سُ
اإ�سهام حقيقي  له  يكوَن  اأو  جهدًا 

يف البحث اأو الكتاب.
اإل��ى 1148َك�رُش الَعْظم اجل�س��م  تعر���س 

توؤدي  مبا�رشة،  �رشبات 
م  اإلى ك���رش عظامه وتورُّ

مكان الإ�سابة.

ويتخذ هذا الرتكيب ُبْعًدا تداوليًّا 
��ا ب��ني النا�س ويف ال�س��ياق  عامًّ
اإلى مرحلة  ال�سيا�سي؛ فهو ي�سري 
من النزاع متقدمة بني �سخ�سني 
ال���رشاع  ف��كاأن  دولت��ني؛  اأو 
اإل��ى  اللح��م وو�س��ل  اخ��رتق 

مرحلة اأخطر هي العظم.

ولعله كان ح�سنا اأن ُيْفَرَد يف نهاية املعجم ك�ساف خا�س ي�سم الألفاظ والرتاكيب 
وكان  حا�سوبيًا  خمزنة  املادة  لأن  �سعبًا؛  اأمرًا  هذا  ولي�س  الواردة،  ال�سطالحية 

ي�سهل ا�سرتجاعها وت�سنيفها على هيئة معجم ملحق كما تفعل كثري من املعاجم.
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8- غياب كثري من املداخل الرئي�سية امل�ستعملة يف احلياة العامة.)1(

يف  املتداولة  الرئي�سية  املفردات  من  كبري  عدد  غياب  املعجم  يف  النظر  يظهر 
وجلنة  الباحثني  تقيد  اإلى  يعود  هذا  ولعل  املتخ�س�سة(،  اأو  )العامة  اليومية  احلياة 
هذه  يف  ورد  وما  الدرا�سة،  يف  املعتمدة  اجلمع  بطاقات  يف  ورد  مبا  املعجم  اإعداد 
املخرب  والراوي/  والزمان،  )املكان،  واملقالية  املقامية  بال�سياقات  مقيد  البطاقات 
نت فيها البطاقات، وق�سدية الراوي اللغوي(  اللغوي، والظروف اللحظية التي ُدوِّ
وهذا عمل �سحيح من الناحية املنهجية يف درا�سات الل�سانيات الجتماعية والدر�س 
ا ول ميكن اأن يغطي جميع  املعجمي، ولكنه يف الوقت احلا�رش يبقى عماًل منقو�سً
والف�سائيات  العاملية  ال�سبكة  على  النفتاح  مع  �سيما  ول  يومًيا،  النا�س  يتداوله  ما 
وم�سادر املعرفة الأخرى. ولعله كان ينبغي على جلنة اإعداد املعجم اتخاُذ اأنف�ِسهم 
العمل،  هذا  تنفيذ  على  املتدربني  الباحثني  من  اأقدر  اأنهم  وموؤكد  لغويني،  رواًة 
ل�ستكمال احلقول الدللية واملداخل الناق�سة؛ فقد كان ميكنهم ال�ستفادة من خرباتهم 
وجتاربهم الطويلة يف البحث العلمي وكرثة املطالعة، اإ�سافة اإلى خرباتهم اليومية 
مطة  ومتابعة  املتنوعة،  الثقافية  امل�ساهد  وح�سور  واملجالت،  ال�سحف  كقراءة 
التلفزة الأردنية وما تقدمه من اأعمال ثقافية ودرامية متنوعة. كل هذا كان من �ساأنه 
اأن يرثي جتربة املعجم وحقوله املتعددة، وهم بذلك اإمنا ميثلون "املتكلم-امل�ستمع 
الل�سان  يرى  ما  اللغوي من خطئه، على  الأداء  تبني �سحة  املثايل" القادر على 

نعوم ت�سوم�سكي.

الإح�سائية، ودرا�سات احلقول  اللغوية  الدرا�سات  ا�ستثمار  ولعله كان ممكنًا 

اإدخال  اإلى  احلاجة  مت�س  اإذ  املعجم؛  على  �سنوات  مرور  مع  الآن  امللحوظة  هذه  اأهمية  وتتعاظم   )1(
م�سطلحات وا�ستعمالت جديدة تواكب الثورة املعلوماتية والأحداث ال�سيا�سية املحيطة وجائحة كورنا 

والتعليم عن بعد..........اإلخ.
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الدللية، والدرا�سات الأ�سلوبية لالأدب العربي يف الأردن.

وهذه مناذج من املفردات املتداولة ومل ير�سدها املعجم:
تزوير اأوراق 

ر�سمية
الوكالة/وكالة 

الغوث
اأمني عام 

وزارة....
اإجازة تفرغ 

علمي
ع�سو بلدية/ 
جمل�س بلدي/ 
جمل�س قروي

ف�سل الهاتف ُغْرَفة الِقيا�سَغ�ّساَلة َبرميلَحَكُم ال�ّساَحِة
جزئيًّا

ف�سل الهاتف 
ُكلِّيًّا

رراتب اأ�سا�سياملوؤن دائرة �ساي ُمَعطَّ
الأرا�سي 
وامل�ساحة

الطرف الأول

مكافحة دائرة الوافدينترفيع تلقائي
التهريب

مكافحة 
رات املخدِّ

َحيوان )لل�ستم(

مراجعة َقدَّ الثْوَب�ساي ُمرٌّ
عالمة

التخطيط خمترب اللغة
الرتبوي

اأرنب تاجرَحقلجملة مكمةحتكيم البحوث
)للجبان(

اخلطوط مدير احلركةفتاحة علب
بالجتاه 
املطلوب 
م�سغولة

موؤ�س�سة 
الت�سالت 

ال�سلكية 
والال�سلكية

َكْرُت امُلوؤَن

خطة عملمركزيةخطة طوارئالطرف الثانطالق تع�سفي
جهاز الرد 

الآيل
َخّطافة )للمراأة 

ت�سعى وراء 
متزوج(

اعتداء على بطاقة اإعا�سة
اأرا�سي الدولة

قنا�س 
)قنا�سة( يف 

اجلي�س
وجهاءخميم لجئنيل مركزيةخطةَنِتف )البخيل(
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9- تقادم بع�س املعلومات

ولعل ذلك يعود اإلى تقادم املعلومات املجموعة، وطروء اإجراءات قانونية اأو 
اإدارية تطلبت مثل هذه التغيريات، ولعله كان يح�سن بلجنة ال�سياغة التنبه ملثل هذه 
لة التي تطراأ يوميًا. ولعل  امل�سائل، واإن كان يبدو م�ستحياًل الإحاطة بالقوانني املعدِّ
اأبرز ما وقْفُت عليه يف هذا ال�سياق ما يتعلق باملخالفات املرورية، وقوانني لوحات 
املركبات اجلديد؛ اإذ اإن قانون لوحات املركبات اجلديد قد اأُْنِفذ مطلع �سهر اأيار من 
عام )2007(، وهو ما مل يكن فعاًل عند جمع املادة، ولعل هذا الأمر ُي�ْسَتْدَرك يف 

الطبعات القادمة)1(.

10- اإغفال الدللة على اأ�سل املعنى وكيف حتول دلليًا

راد، ومن �سنن  العربية احل�سارية يف تطور واطِّ اللغة  اأن جتربة  ل �سك يف 
اللغات اأن  تعرب عن تطور الأمة الناطقة بها ح�ساريًا، واأن حتتفظ ببقايا لغوية تدل 
والثقايف.  املادي  احل�ساري  اأمتها ومنجزها  تطور  مراحل  وا�سحًة على  دللٍت 
ول يخفى على اأحد اأن التطور اللغوي نامو�س يجري على اللغات جميعها، واأنَّ 
على  ُيَدلَّ  اأن  منا�سبًا  كان  فلعله  هنا  ومن  املعجم.  يف  تكون  التطور  جتليات  اأظهر 
�سده،  اإلى  معنى  من  حتولت  التي  تلك  �سيما  ول  الألفاظ،  بع�س  دللت  تطور 

و�ساأكتفي هنا مبثالني ح�سب، هما)2(:
ال�ستدراكالتعريفال�سفحةاملدخل

الفتاة، 175اآن�سة به  تخاَطب  لفظ 
�سبيل  تتزوج، على  ما مل 

الحرتام.

واأ�سل املعنى من )اأن�س(، وهي 
واملراأة  واحلديث؛  النف�س  طيبة 

تاأن�س بزوجها.

)1(  املعجم، �س: 167-165.
)2( انظر مادة )اأن�س( ومادة )يتم( يف ل�سان العرب.
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النا�س بيت العزاء.208ماأت َتَمع  جُمْ به  يق�سد  وكان 
املعنى  ف�سيِّق  حزن؛  اأو  لفرح 
وُق�رشِ  والتداول،  بال�ستعمال 
على اجتماع النا�س للتعزية، يف 

املوت ح�رشًا.

11- اإغفال الدللة على اأ�سل اللفظ وكيف حولته العامة �سوتيًا اأو �رضفيًا 
وبيان ذلك يف اأنَّ العامة مع م�سي الزمن قد اأحدثت تغيرياٍت �سوتيًة اأو �رشفيًة 
يف كثري من مفردات العربية القدمية، ولعل عدد هذه املفردات يف هذا املعجم قليل، 
ولعله كان ح�سنًا الدللة على هذه التغيريات، مبا ي�سبه اأن يكون توثيًقا وتثبيًتا ملرحلة 
من مراحل حياة هذه الألفاظ، ول �سك يف اأن هذا التوثيق هو العامل املوؤ�س�س لبناء 

نْي يجزئ. معجم تاريخي للعربية. واأح�سب اأن الكتفاء مبثالني دالَّ
ال�ستدراكالتعريفال�سفحةاملدخل

�س��وتها 185َزغروتة امل��راأة  تردي��د 
يف  فمه��ا  يف  بل�س��انها 
ال�س������عيدة  املنا�س��ب����ات 
كالأع���را���س وغريه��ا، 
اإعالنا عن منا�سبة مبهجة.

واأ�سلها )ُزْغرودة( ب�سم الزاي 
العامة  اأن  اأي  التاء؛  بدل  وداٍل 
هي  والتاء  تاًء،  الدال  لت  حوَّ

النظري املهمو�س للدال.

ال��ذي ك��رثت 211مديون ال�س��خ�س 
وحق��وق  الدي��ون  علي��ه 

النا�س.

واو  بحذف  الف�سيح  واأ�سلها 
ا�سم املفعول؛ اأي: مدين. ولكن 
لهجة  جمرى  يجرونها  العامة 

عربية قدمية.
اأي 223ِنْتفة من  ال�سغرية  القطعة 

�سيء.
واأ�سلها )ُنْتفة( بال�سم، ف�سريتها 

العامة بك�رش التاء. 
اأزرق 522َزْرزور �سغري  بريٌّ  طائر 

اللون........
ْت����ُه  واأ�س��ل��ه )ُزْرزور(؛ َغريَّ

ة اإلى الَفْتح. العامَّ
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اأوراقها 675بقدون�س نباتات خ�رشاء، 
م�سننة......

)َمْقدوِن�س(  بامليم  اللفظ  واأ�سل 
باء ف�سارت  اإلى  العامة  حولتها 

)َبْقدوِن�س(.
عطرية 702زعرت ب��ري��ة  ع�����س��ب��ة 

طبية.......
ْعرَت(  )�سَ بال�ساد  اللفظ  واأ�سل 
حولتها العامة اإلى زاي )زعرت(.

12- اأخطاء الت�سنيف
يتفاوت ت�سنيف املفردات يف املعجم �سهولة و�سعوبة؛ فقد يقع امل�سطلح يف باب 
اأحد منهجني: و�سع امل�سطلح يف حقل واحد  اإل  اأمام املعجمي  امل�سرتك؛ فال يكون 
ثم الدللة على معانيه املحتملة الأخرى، اأو و�سع كل معنى يف احلقل الذي ينتمي 
اإليه اإن كانت الختالفات كبرية، اأما اإن كان املعنى نف�سه ي�ستعمل يف حقول خمتلفة 
م�سطلح  اتخذنا  فاإذا  والأْقَوُم؛  َوُب  الأ�سْ هو  وهذا  جميًعا،  فيها  لإثباته  داعي  فال 
)الإ�سعافات الأولية( مثاًل وجدنا اأنه ي�ستعمل باملعنى نف�سه يف حقول: الطب وال�سيدلة 
والتمري�س، والريا�سة، والك�سافة، والأمن الداخلي واخلارجي.......فلي�س 

ثمة حاجة للتكرار؛ لأن املعنى واحد. 

وقد التزم املعجم ذلك ما اأطاق وا�ستطاع. على اأن ثمة اأخطاء يف ت�سنيف بع�س 
. ولعل ذلك مردود اإلى تقيد  احلقول، اإذ كان ينبغي اأن تكون يف حقل اآخر اأظهَر واأدلَّ

ا بالبيئة )املكان( الذي اأخذوا منه امل�سطلح. انظر الأمثلة التالية: الباحثني تقيًدا حرفًيّ
احلقل )الباب( املقرتحاحلقل يف املعجمال�سفحةاملدخل
�رَش  َمْ

اجتماع)1(
الإدارةالأدب واللغة35

ارجتاج 
دماغي

الطب والتمري�س وال�سيدلةالثقافة والتعليم441

ّيًا كالر�سالة والتقرير ومل ينظر اإليه من حيث هو مهمة اإدارية  نِّف َنَظر اإليه بو�سفه َنْوعًا َن�سّ )1( َلَعلَّ امُل�سَ
َوُب. تنجز لغايات اإدارية وظيفية خال�سة؛ واأرى اأن �َسْلَكُه يف الإدارة اأَ�سْ
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جمعية 
ا�ستهالكية

التنمية الجتماعيةالثقافة والتعليم451

احلا�سوبالثقافة والتعليم467كمبيوتر
ب  ُمَركِّ

اأثاث خ�سبي
ال�سناعة واملهنالثقافة والتعليم470

ب  ُمَركِّ
زجاج 
ديكور

ال�سناعة واملهنالثقافة والتعليم471

ف  ُم�رْشِ
ا�ستقبال

العالقات العامةالثقافة والتعليم473

الإعالمالك�سافة واملر�سدات1289اآلة الت�سوير

13-  ال�ستدراكات اللغوية
على  يدلن  اثنني  اأو  واحٍد  مثاٍل  ح�سب؛  متثيلية  مناذج  على  هنا  و�ساأقت�رش 

ال�ستدراك اللغوي املق�سود.
رقم ال�سفحةمثال ال�ستدراكنوع ال�ستدراكالرقم

واملدخل
بيان ال�ستدراك

وت�سويبه
اجل���واز باء ال�ستبدال1 ا�ستبدال 

غ�����ري م��ن��ت��ه��ي 
ال�����س��الح��ي�����ة 
وقوع  عند  باآخر 

طارئ.

1
اإتالف اجلواز

ب�����اء  اأن  والأ�س��ل 
تت�س��ل  ال�س��تب����دال 
فاجل��واز  بامل��رتوك؛ 
لي���س  املت�����������روك 
اجلدي��د واإمن��ا الق��دمي 
منتهي  غ��ري  ال�س��ائع 
ال�س����الحية. ولعل���ه 
كان اأ�س��وب الق��ول: 
ا�ستخراج جواز جديد 
اأو:  باملفق���ود.  بدًل 
ا�ستب���دال جواز جديد 

باجلواز املفقود.
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عل���ى 2 الن�س�������ق 
العطف  اأ�سل���وب 

يف الإجنليزية

كال�س��كن، املهنة، 
واجلن�س.

7
اإح�ساء

وبيان ذلك اأن العطف 
يف��رتق  العربي��ة  يف 
اإذ  الإجنليزية؛  عنه يف 
ينبغي اأن تتو�سط الواو 
العاطف��ُة املتعاطف��ني، 
بالفا�سلة.  ُيكتفى  واأل 
وال�سواب: كال�سكن، 

واملهنة، واجلن�س.
امل��وا���س��الت:   -
البحرية،  الربية، 

اجلوية.

1344
عنوان الباب

اأن  اأح�����رى  وكان 
يق��ال: املوا�س����الت: 
الربي���ة، والبحرية، 

واجلوية.
للمجهول 3 البن���اء 

ن�س���������ق  عل���ى 
الإجنليزية

اأو ا�ستعمال )مت(
اأو )ِمْن ِقَبل(

ُيطَلق  الذي  اللفظ 
���س��ة  ع��ل��ى امل��درِّ
من  احل�سانة  يف 
اأو  ال��ط��ف��ل  ِق��َب��ِل 

الطالب.

440
اآن�سة

الفاع��ل  اأن  واملق�س��ود 
نائب��ه  م��ع  يجتم��ع  ل 
يف  واح��دة  جمل��ة  يف 
ول  لفظ��ًا  ل  العربي��ة، 
كالإجنليزي����ة.  معن��ى 
وال�سواب: لفظ يخاِطب 
اأو الطال��ب  ب��ه الطف��ل 

�سته يف احل�سانة. مدرِّ
يدفعه  م��ايل  مبلغ 
مال��ك املركبة عند 
مركبت��ه  حتوي��ل 
الفن��ي  للفح���س 
اإدارة  قب��ل  م��ن 
الرتخ��ي�������س، 
كذل��ك:  وي�س��مى 

ر�سم معاينة.

137
ر�سم الَفْح�س

وال�س���واب األ يجتم�ع 
الفاعل مع نائبه يف جملة 
معنًى؛  اأو  لفًظا  واحدة 
عبارة  نحذف  اأن  فاإّما 
ال�سري(  اإدارة  قبل  )من 
لدللة ال�سياق والُعْرف 

عليها، اأو نقول:
مالك  يدفعه  مايل  مبلغ 
حتويل  عند  امل��رك��ب��ة 
الرتخي���������س  اإدارة 
مركبته للفح�س الفني.
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- رفع الرهن عن 
بوا�سطة  العق��ار 
وتنفيذه  الدائ���ن 
م���ن قب���ل دائرة 

الت�سجيل

45
فك تاأمني 

العقار

وال�������س���واب: رف��ُع 
ال��دائ��ِن ال��ره��َن عن 
دائرة  وتنفيذ  العقار، 
هذا  اإي���اه/  الت�سجيل 

الرفع. 
حوالة يتم اإيداعها 
بريد،  مكتب  يف 
من  وت�������رشف 

مكتب اآخر.

238
حوالة واردة

يقال:  اأن  والأ���س��ل 
حوالة توَدع يف مكتب 
من  وت�رضف  بريد، 

مكتب اآخر.
ك���ل م�����ادة ي��ت��م 
للح�سول  حرقها 
الطاقة  على  منها 
مثل  احل���راري���ة 

الفحم والّنفط.

َوقود
1025

������َرُق  ك���ل م����ادة حُتْ
على  منها  للح�سول 
مثل  احلرارية  الطاقة 

الفحم والّنفط.

- يتم بو�س�����اطته 
رب��������ط اخل����ط 
اخلط  مع  الداخلي 

اخلارجي.

241
علبة التو�سيل

متاجة  اجلملة  وهذه 
�سياغة؛  اإع���ادة  اإل��ى 
البناء  يف  خطاأ  ففيها 
للمجهول وا�ستعم����ال 
م���ع���ن���ى ال����ب����اء، 
جر  حرف  وا�ستخدام 
للفع���ل  منا�سب  غري 
)ربط(، وال�س����واب 
ح�سن  يقت�سيه  ال��ذي 
به  ُيْرَبُط  هو:  ال�سبك 
باخلط  الداخلي  اخلط 

اخلارجي.



143

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

املتعلقة  العل���وم 
باللغ���ة العربي���ة 
كالنحو وال�رشف 
والأدب  والبالغة 
والنق��د وفقه اللغة 

واملعاجم.

461
علوم العربية

ل ُمع��دُّ املادة  وق��د عطَّ
الرتكي��ب الإ�س��ايف، 
معن��اه  ب��ه  وا�س��تبدل 
)املتعلقة(، وال�سواب: 

علوم اللغة العربية.

ت��ع��ط��ي��ل م��ع��ن��ى 4
ح��������رف اجل����ر 

)الباء(

- ويعمل نظ������ام 
الربقي�������������ات 
اآلة  بو�س�����اط���ة 

كاتبة.
- ويرف��������������ع 
العلم  بو�ساطته���ا 

يف املدر�سة.

236
برقية

اأن  ذل����ك  وب���ي���ان 
معنى  ا�ستخدم  الباحث 
ح��رف اجل��ر )ال��ب��اء( 
وه���و )ال���س��ت��ع��ان��ة( 
نف�سه.  احل��رف  ب��دل 
وال�������س���واب: ب��اآل��ة 

كاتبة.
1290

َبَكرة مزدوجة

اأن ي�ستغنى  وال�سواب 
ويبقى  )و�ساطة(  عن 
وال�سمري،  الباء  على 
العلم  ويرفع  فت�سري: 

بها يف املدر�سة.
نقله  يتم  بريد   -
البحر  طريق  عن 

اأو الرب.

236
بريد �سطحّي

واخلط��اأ ماث��ل اأي�س��ًا 
ع��ن  ال�س��تغناء  يف 
لف��ظ الباء وا�س��تعمال 
معن��اه مكان��ه، ولعل 
ه��ذا من اأث��ر الرتجمة 
الإجنليزي�������ة.  م��ن 
ال�س��ابقة  اجلمل��ة  ويف 
خط��اأ اآخ��ر يف البن��اء 
للمجه������ول، وح��قُّ 
اجلملة اأن تكون: بريد 
ُيْنَقُل بالبحر اأو الرّب اأو 

ا. َبْحًرا وَبرًّ
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ط��ري��ق��ة اإذاع��ي��ة 
ملعاجلة  وتلفازية 
عن  الأح�������داث 
ط���ري���ق اإج����راء 
امل�����ق�����اب�����الت 
وا�ستقبال املكاملات 

لبثها مبا�رشة.

برنامج على 
الهواء
103

وال�سواب:
اأو  الأح�����داث  َن��ْق��ُل 
احل�����وارات ُم��ذاع��ًة 
بالتزامن/ متلفزًة  اأو 

مبا�رشة.

ت��ع��ط��ي��ل م��ع��ن��ى 5
ح��������رف اجل����ر 

)الالم(

و�سوح  ع��دم   -
التلفازية  ال�سورة 
�سبط  عدم  ب�سبب 
ال��ب��ع��د ال��ب��وؤري 

لعد�سة الكامريا.

106
خارج البوؤرة

معدَّ  اأن  ذل��ك  وبيان 
���ل  هذا التعري��ف عطَّ
)التعليل(  الالم  معنى 
وا�ستبدل بلفظ احلرف 
ه اأن يقال:  معناه. وحقُّ
عدم و�سوح ال�سورة 

التلفازية لعدم.....
ال�سخ�س  �سفة   -
عينيه  اأغلَق  الذي 
ب�سبب ن�������وم اأو 

مر�س.

218
�س ُمَغمِّ

مثيل  ه��ن��ا  وال��ب��ي��ان 
اإذ كان  للبيان ال�سابق؛ 
لنوٍم  ُيقال:  اأن  ينبغي 

اأو مر�ٍس.
ع��م��ل��ي��ة ت��دق��ي��ق 
وف����رز...... 
بهدف  البيانات، 
ال��و���س��ول اإل��ى 
����س���ك���ل م��ع��ني 

للبيانات.

496
معاجلة 
البيانات

تعطيل  ذل��ك  وب��ي��ان 
م��ع��ن��ى ال��غ��ائ��ي��ة يف 
ا�ستبدل  فقد  )ال��الم(؛ 
ب���احل���رف م��ع��ن��اه؛ 
يقال:  اأن  حقه  وك��ان 
ولعله  ل��ل��و���س��ول. 
ا�ستخدام  اأف�سل  كان 
امل���ف���ع���ول لأج���ل���ه: 
�سكل  اإل���ى  و���س��وًل 

معني للبيانات.
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 اأ�سلوب الإ�سافة 6
ع����ل����ى ت���ن���وع 

وجوهه)1(

الت��������ي  الإدارة 
وتخطط  ت��راق��ب 
وت���دي���ر اإن���ت���اج 
�سلع����ة م��ا، من 
خالل اإدارة جميع 
العاملني لإنت����اج 
اأو  ال�سلعة  ه��ذه 
اخل���دم�����������ة يف 

مراحلها املختلفة.

8
اإدارة اجلودة 

ال�ساملة

هذا  معدَّ  اأن  ويظهر 
املدخل قد َن�َسق اأ�سلوب 
ن�سق  على  الإ���س��اف��ة 
والأ�س�ل  الإجنليزية، 
اأ�س�����لوب  اأن يرتكب 
الإ�سافة يف العربية من 
امل�ساف  ثم  امل�ساف 
ُعِطَف على  فاإن  اإليه، 
انبغى  �سيٌء  امل�ساف 
اأن يجيء بعد امل�ساف 
ب�سمري.  مت�ساًل  اإليه 
وينبغ������ي اأن يك��ون 
التي  الإدارة  ال�رشح: 
تراقب �سلعة اأو خدمة 
اإنتاجها  تخطط  و  ما 
يف  بالنظر  وتديره، 
العاملني  جميع  اإدارة 
ال�سلعة  هذه  اإنتاج  يف 
يف  اخلدمة  تقدمي  اأو 

مراحلها املختلفة.
ع��م��ل��ي��ة ت��دق��ي��ق 
وف�����رز ون�����س��خ 
وحذف حمتويات 

البيانات.

496
معاجلة 
البيانات

وبيانه كالبيان ال�سابق؛ 
تع��دد امل�س��افات على 
م�س��اف اإلي��ه واحد. 
عملي��ة  وال�س��واب: 
حمتوي��ات  تدقي������ق 
البي���ان���ات وفرزه���ا 

ون�سخها وحذفها.
املو�سى،  نهاد  انظر:  عليه..  طراأت  التي  والتطورات  الإ�سافة  اأ�سلوب  لأخطاء  ممتازة  ملعاجلة   )1(  
الف�سل  العربي،  النحو  ونظرية  النحوية  الظاهرة  اأحوال  يف  وال�سريورة...ب�سائر  ال�سورة 
الأول: النحو العربي بني الثبوت والتحول.... مثل من ظاهرة الإ�سافة، �س13-59، ط1، دار 

ال�رشوق، عمان، 2003.
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اجلريدة  يف  موقع 
ي�ستخ����دم مركزًا 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
وال����درا�����س����ات 
والأب������ح������اث 
اخل������ا�������س������ة 

باجلريدة.

100
اأر�سيف املادة

املادة  مع��دُّ  ا�ستخ����دم 
ال��رتك��ي��ب )اخل��ا���س��ة 
اأ�سلوب  من  ب��دًل  ب���( 
الإ����س���اف���ة. وك���ان 
اأن  ال��رتك��ي��ب  ح���قُّ 
ي���ك���ون: م���وق���ع يف 
ُي�ستخدم  اجل���ري���دة 
م���وق���َع م��ع��ل��وم��ات 
ودرا�ساتها  اجلريدة 
)وهو  اأو  واأبحاثها. 
ي�ستعمل  لأنه  اأ�سعف 
ل  الإ���س��اف��ة  معنى 
لفظها(: ُي�ستخدم موقعًا 
مل��ع��ل��وم��ات اجل��ري��دة 

ودرا�ساتها واأبحاثها.
اإر���س��ادي  كتاب 
خ����ا�س باملع���لم

455
دليل املعلم

وب��ي��ان��ه اخ��ت��الل يف 
اأ���س��ل��وب الإ���س��اف��ة 
اأن  ذل���ك  وال��ن��ع��ت، 
ا���س��ت��خ��دام )خ��ا���س 
الإ�سافة،  ل  عطَّ ب���( 
على  ال��ن��ع��ت  م  وق����دَّ
)املعلم(.  اإليه  امل�ساف 
كتاُب  وال�����س��واب: 

. املعلِم الإر�ساديُّ
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���س��ب��ط ال��ك��ل��م��ة 7
الواحدة على غري 

�سورة

ان  ���وَّ ح��ج��ر ����سُ
ان ����������وَّ �����������سَ

43 حجر 
�سوان
و45

�سوان

اختالف �س����بط �ساد 
)�سوان(؛ ففي الأولى 
م�سمومة، ويف الثانية 
ينبغي  مفتوحة. وكان 
وجه  على  ت�سبطا  اأن 
تكون  اأن  اإل  واح��د! 
ال�ساد حرفًا مزدوجًا؛ 
كان  احلالة  هذه  ويف 
يف  جُتعال  اأن  ينبغي 

مدخل واحد ل اثنني!
َح������ْن������َج������رة 
واحَل����ْن����ُج����رة 

َحْنَجرة 185
واحَلْنُجرة 

197

 وكان ينبغي �سبطهما 
على وجه واحد، واإن 

جاز فيها الوجهان!
َح���������وال���������ة
ِح���������وال���������ة

238َحوالة
241عمولة 

ِحوالة

وكان ينبغي �س��بطهما 
على وجه واحد.

وح�����دة ل��ق��ي��ا���س ق���واع���د ال��ع��دد8
ت�س����اوي  الزم�ن 
اأربع�ة وع���رشين 

�ساعة زمنية.

1343
َيْوم

وبي��ان اخلط��اأ يف عدم 
اإج��راء العدد يف اجلملة 
قوانني  مقت�س��ى  عل��ى 
العربي��ة؛ اإذ كان ينبغي 
 )4( ب��ني  ُيخاَل��ف  اأن 
و)�س��اعة(، وان يقال: 
ت�ساوي اأربعًا وع�رشين 

�ساعًة زمنية.
ت�����س��ن��ده��م ث��الث 

ر�سا�سات.
161
ف�سيل

وك���ان ح��قُّ )ث��الث( 
املع���دود  تخال��ف  اأن 
الت������ي  )ر�سا�س��ات( 
م����ف����رده����ا م��ذك��ر 

)ر�سا�س(.
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بينه  تكرار )بني(9 .. وللتن�سيق 
وبني مذيع اآخر.

109
�سماعة �سغرية

للتن�سيق  وال�سواب: 
بينه ومذيع اآخر.

عن  ن��اجت��ة   ..
فيما  الطلبة  تفاعل 
بينهم  اأو  بينهم، 

وبني معلميهم.

449
تفاعل �سّفّي

وال�س��واب: ناجتة عن 
فيم���ا  الطلب��ة  تفاع��ل 
بينه���م  اأو  بينه���م، 
واأ�ساتذته���م. ولعل��ه 
ت�س��اغ  اأن  اأ�س��وب 
تفاعل  العب��ارة هك��ذا: 
مع  اأو  مع���ًا  الطلب���ة 

اأ�ساتذتهم.
ال�سبط 10 اأخ��ط��اء   

والبنية ال�رضفية

 

 
َمْقَلمة

477
َمْقَلمة

الباحث  اأن  وي��ب��دو 
مكان،  ا�سم  ها  عدَّ قد 
ا�ستعمالها  يف  والغالب 
ا�سم الآلة: )ِمْقلمة(؛ ما 

ي�سبه حقيبة �سغرية.
1340َفَل�سطينّي

َفَل�سطينّي
اأبقى  اأن��ه  ذلك  وبيان 
العاِمّي  النطق  على 
بفتح الفاء، وف�سيحها: 

ك�رش الالم.
ة 254َمَهدَّ

َدّبورة
وكان ينبغي اأن تكون 
على وزن ِمْفعَلة؛ ا�سَم 

ة. اآلة: ِمَهدَّ
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251ْجِنينة
ْجِنينة

اح��ت��ف��ظ م��ع��دُّ امل���ادة 
ب�������س���ورة ال��ك��ل��م��ة 
ن  �سكَّ فقد  ال��ع��ام��ي��ة؛ 
)اجل���ي���م(، وت��رت��ب 
املقطع  بداية  ذلك  على 
ب�س�����امتني،  العربي 
يف  به  ي�سمح  ل  وه��ذا 
النظ������ام ال�س����وتي 
الكلمة  اإن  ثم  للعربية! 
وكان  ل�)جنَّة(  ت�سغري 

مَّ جيمها. حقها اأن ُت�سَ
وي��������وؤدي اإلأى الأخطاء الطباعية11

موته
156

�سدمة 
كهربائية

 وال�سواب: اإلى

177يقلولون
اأكعم

وال�سواب: يقولون

169 ْرمان
م�سادرة 

املركبة

 حرمان

182وتطلق على على
تعليلة

 حذف )على( الثانية

تطلق  �سفة  وهي 
اإيل  امل����راأة  على 
يف  الطعام  ت�ستهي 
وق��ت م��دد من 

حملها.

209
م مَتَوحِّ

 وال�سواب: التي

وت���������س����ادف 
كل  م��ن   25/12

عام ميالدي

576 عيد 
امليالد

12/25 
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1345الإر�س
اإقالع الطائرة

اأن  ال��ه��م��زة  وح���قُّ   
�سفلية؛  ل  فوقية  تكون 

اأي: الأر�س.
1346 لعلمية

ُجْرن
وال�سواب: عملية

210اإن�سداد
جملوط

وحقُّ الهمزة اأن تكون 
لأنها  و���س��ل؛  ه��م��زَة 

م�سدر خما�سّي.
وي���ج���ب دائ���م���ًا 
�سمنها  ال��وق��وف 
ال��ب��ي�����س وع���دم 

جتاوزها.

135
خطوط وقوف 

ال�سيارات

كلمة  اأن  وي��ظ��ه��ر 
)ال���ب���ي�������س( زائ����دة 
بنية  من  لي�س  وح�سو 

التعريف.
ا 222 كاأن به م�سُّ

�س ُمَهرِّ
به  ك��اأنَّ  وال�سواب: 

ًا َم�سَّ
127 �ُسميكة

باب الزنزانة
�َسميكة

697 ا�ستخَرَج
َدلو

ا�ْسِتْخراج

 كتابة الكلمة 12
الواحدة على 
غري �سورة

كيلو  غرام،  كيلو 
ج�����رام، ك��غ��م، 

كجم

توحد 1338 اأن  ينبغي  وكان 
ال�س��ورة  الكتابة على 
اخت�سارًا:  امل�س��هورة 

كغم.
نف�سه 489 و490�سماعةترتيب املداخل13 امل��دخ��ل  ورد 

م��رت��ني، اأم���ا امل��رة 
بعد  ورد  فقد  الثانية 

حرف )�س(.
 و�سل الباء 14

ب�)دون(
عملية ت�سجيل 

ال�سورة التلفازية 
بدون �سوت.

119
ميوت

دون  وال�������س���واب: 
�س�����������وت، اأو: بال 

�سوت.
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اأخطاء نحوية 15
خمتلفة

و�سوح ال�سوت 
اأو �سفائه.

107
درجة ال�سوت

تكون  اأن  وال�سواب 
على  عطفًا  )�سفاوؤه(؛ 

)و�سوح( اخلرب.
اأبي�س  ���س��ورٌة 

واأ�سود
111

�سورة اأبي�س 
واأ�سود

وكان يح�سن اأن يقال: 
و���س��وداء،  بي�ساء 
باللونني  �سورة  اأو: 

الأبي�س والأ�سود.
����س���ف امل������ادة 

ُحفية ال�سُّ
111

�سف املادة 
ال�سحفية

املادة  هذه  معدُّ  ن�سب 
اإل���ى اجل��م��ع، وك��ان 
اإلى  ين�سب  اأن  اأول��ى 
امل��ه��ن��ة،  اأو  امل��ف��رد 
امل��ادة  �سف  فيقول: 
ال�سحفية/ال�سحافية.

105يف نف�س الوقت
ِجرت

على  ال��ت��وك��ي��د  م  ُق����دِّ
د جريًا على ن�سق  املوؤكَّ
وحقه  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الوقت  يف  يقال:  اأن 

نف�سه.
7وي�سمى: تعداد.

اإح�ساء
وب���ي���ان ذل����ك رف��ع 
نائب  اأنها  ظنًا  )تعداد( 
ف��اع��ل، واإمن����ا هي 
يتعدى  اإذ  به؛  مفعول 
اإلى  )ي�س����مى(  الفعل 
ف�سار  م��ف��ع��ول��ني، 
الأول )ه��و( نائ������ب 
ف��اع��ل، وال�����س��واب: 

ي�سمى تعدادًا.
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وي�س��مى: مرك��ز 
اأمني.

167
خمفر

وب��ي��ان ه���ذا اخل��ط��اأ 
ال�سابق.  بالبيان  �سبيه 
ي�سمى  وال�����س��واب: 

مركزًا اأمنيًا.
ذب��������ذب��������ات 
طي�سية  مغنا و كهر
حاملة لل�س�����وت 
اأو ال�س�����ورة اأو 

كالهما معًا.

118
َمْوجة

)كالهما(  حق  وكان   
جم��رورة  تكون  اأن 
بالياء؛ توكيدًا لل�سوت 
اأي:  ال�����س��ورة؛  اأو 

كليهما.
هذه  يف  وي��وج��د   
ال���راي���ة ���س��ع��ار 
اجلامعة وا�سم �سنة 

اإن�سائها.

461
علم اجلامعة

ال�سمري  اأن  وظاهر 
)اجلامعة(  اإلى  العائد 
)ا�سمها(  من  �سقط  قد 
فاأورثها خطاأً، وكذلك 
العطف  ح��رف  �سقط 
وال�سواب:  )ال��واو(؛ 
الراية  هذه  يف  ويوجد 
�سعار اجلامعة وا�سمها 

و�سنة اإن�سائها.
 مقعد يجل�س عليها 
الطالب، م�سنوع 
اأو  اخل�����س��ب  م��ن 

احلديد.

466
كر�سّي

خطاأً  ثمة  اأن  وظاهر 
ر  يف املطابقة؛ اإذ مل يَذكِّ
وال�سواب:  الكر�سي، 
عليه  يجل�س  م��ق��ع��د 

الطالب.
498نقرتان �رضيعات

نقر مزدوج
لي���س ثم�����ة مطابق��ة 
)جم��ع(  النع��ت  ب��ني 
يف  )مثنى(  واملنع��وت 
العدد، وال�س�����واب: 

نقرتان �رضيعتان. 
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اأ���س��غ��ر وح���دة 
الكيلو  يف  وزن 
غ����رام وت��ع��ادل 

واحد بالألف.

1340
غرام

به  املفعول  رف��ع  فقد   
وال�سواب:  )واحد(، 
وت����ع����ادل واح�����دًا 

بالألف.
 ا�ستعمال حرف 16

جر مكان اآخر
يف  يلتحق  �سخ�س 
تدريب  اأو  تعليم 

مهني.

468
متدرب

وال�س��واب ا�س��تعمال 
)ب���( ب��دل يف؛ لدللة 
الب��اء على اللت�س��اق 
يلتحق  اأي:  املجازي، 

ب�.
ت�ساجر  ...نتيجة 
داخل  �سديقه  من 

ال�سجن.

169
م�سجوج الوجه

 ا�ستخدم )من( مو�سع 
)م����ع( ول��ع��ل��ه ك��ان 
يقال:  اأن  الأ���س��وب 
ِمْن ت�ساُجٍر و�سديقه.

الطالب  جمموعة 
يتخرجون  الذي��ن 
مًع��ا م��ن اجلامعة 
يف ال�سنة الدرا�سية 

نف�سها.

فوج جامعي 
463

يتخرجون يف.

14- اأخطاء ال�سياغة اللغوية

ال�سناعة  يف  رئي�سي  مطلب  ال�رشح  لغة  و�سوح  لأن  منفردة  جعلتها  واإمنا 
وغري  مبا�رشًا  تو�سياًل  واملفهوم  املعنى  لتو�سيل  ال�رشح  على  ل  يعوَّ اإذ  املعجمية؛ 
ي�سيِّع  وا�سحًا  اأ�سلوبيًا  و�سعفًا  ركاكة  الواحد  التعريف  يف  هنا  وجْدُت  وقد  معقد. 
ذكرناها  التي  اللغوية  الفوائت  من  جملة  التعريف  يت�سمن  وقد  املق�سود،  املعنى 
اأن�سب  اأظنها  مقرتحة  ب�سياغات  اأذيلها  ثم  ح�سب،  اأمثلة  بعدة  هنا  و�ساأكتفي  �سابقًا. 
املعنى  اإي�ساِح  والقت�ساِد؛  الإي�ساِح  َمطلبا  ذلك  اإلى  يدفعني  واإمنا  واأ�سوب؛ 

املق�سود، والقت�ساِد يف التعبري وترك التزيد النا�سئ من �سوء ال�سياغة.
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ال�سفحة ال�سياغة الركيكة
واملدخل

ال�سياغة املقرتحة

منع ال�س��ائق من قي��ادة مركبته، 
واإيداعه��ا اإح��دى دوائ��ر الأمن 
الع��ام عن��د خمالفت��ه للتعليم��ات 
و�س��الم����ة  ب�س��المتها  املتعلق��ة 
الآخرين، اأو اأجرى عليها تعدياًل 
ا خمالًفا للقانون. اأو تبدياًل جوهريًّ

130
حجز املركبة

ملخالفة  ما  مركبة  على  َحفُّظ  التَّ
اأو  ال�سري  قوانني  اأحد  مالكها 

امللكية اأو ال�ستخدام.

الوثيقة التي يتم منحها يف املراكز 
حتمل  التي  لل�سيارات  احلدودية 
الأخرى  للدول  عائدة  لوحات 

عربية اأو اأجنبية.

136
رخ�سة اإدخال 

�سيارة موؤقت

وث��ي��ق��ة مت��ن��ح��ه��ا امل��راك��ز 
لأ�سحاب  الأردنية  احلدودية 
ال�سيارات غري الأردنية/ غري 

الأردنيني.
اأو  الأقارب  اأو  الأهل  زيارة 

الأ�سدقاء لل�سجني.
138

زيارة النزلء
زيارة اأهل ال�سجني اأو اأقربائه 

اأو اأ�سدقائه اإياه.
ق�س��م وظيفت��ه املراقب��ة للمدخ��ل 
الداخل��ي ملرك�����ز الإ�س������الح 

والتاأهيل.

155
�سعبة مراقبة 

املدخل الداخلي

باِب  مراقبة  وظيفته  ق�سم   
والتاأهيِل  الإ���س��الِح  م��رك��ِز 

الداخلّي.
جزء  على  تثبيته  يتم  معني  ر�سم 
عن  الإن�سان  ج�سم  اأجزاء  من 
عمليات  بو�ساطة  الكّي  طريق 

معينة يجريها خرباء.

226
و�ْسم

مكان  يف  الوا�سم  ير�سمه  ما 
ما من ج�سم الإن�سان، وذلك 

ه باآلة خا�سة. بكيِّ

خالله  من  ميكن  الذي  اجلهاز 
معك  املتحدث  هاتف  رقم  ك�سف 

على الهاتف.

241
كا�سف رقم

ملحقة(  )قطعة  ملحق  جهاز 
هاتف  رقم  يك�سف  بالهاتف 

ل. املتَّ�سِ
الباب  يف  ُع  ُتو�سَ َبة  دَّ ُمَ َعَد�َسة 
يقف  من  روؤية  خاللها  من  ميكن 
غري  من  )الباب(،  البيت  خارج 
اأن يرى هو من يف داخل البيت.

306
ة َعنْي �ِسْحِريَّ

ُن َمْن  كِّ َبة ِبالباب مُتَ دَّ َعَد�َسة ُمَ
يف  َمْن  ُروؤَية  ِمْن  الداخل  يف 

اخلارج.
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يتم  التي  املمغنطة  الأقرا�س 
فيها،  امللفات واملعلومات  تخزين 
ويتم ا�ستخراج ما فيها عن طريق 

اإدخالها للحا�سوب.

484
اأ�سطوانات 
احلا�سوب

ُتْخ���َزُن  ممغنط���ة  اأقرا����س 
فيها امللف���ات واملعلومات، 
وُي�ْسَتْخرُج م���ا فيها بو�سعها 

يف احلا�سوب.

فوائت عامة متنوعة

الت�سنيفات  اإلى  ينتمي  بع�سها  املعجم؛  التي لب�ست  الفوائت  وهذه مناذج على 
ال�سابقة، وبع�سها قد يكون جديدًا، وكثري منها اجتمعت فيه فوائت متنوعة:

الإ�سافة املقرتحة / التعديلالتعريفال�سفحةاملدخل
بطاقة 
�سخ�سية

ت�س�������در ع����ن 1 وثيق��ة 
املدني��ة  الأح��وال  دائ��رة 
ي�س��تعملها املواطن لإثبات 
��ت عليها  �سخ�س��يته، وتَثبَّ
ا�سمه  وتت�سمن  �سورته، 

ورقمه الوطني.

وامل�س��طلح ال�س��ائع ه��و: هوية 
الأحوال املدنية.

تالعب 
بالعداد

بالتالعب 11 امل�سرتك  قيام 
املاء  اأو  الكهرباء  بعداد 

بطريقة غري م�رشوعة.

وت�س��مى  عب��ارة:  اإ�س��افة   
الر�س������مي:  ال�س��تعمال  يف 
غ���ري م�رضوعة.  ا�ستخدامات 
وت�س��ميها العام��ة: �رضقة. وقد 
ل�س��ائقي  الرتكيب  ي�س��تعمل هذا 
�سيارات الأجرة حني يتالعبون 
بالع��داد رغبًة يف حت�س��يل ماٍل 

غري م�رشوع.
رقم 

وزاري
باملعلم��ني 14 خا���س  رق��م 

واملوظف��ني ك������ل ف����ي 
وزارته.

وعدم  التعريف  تو�سيع  ينبغي 
وموظفي  املعلمني  على  ق�رشه 
اأن  ويح�سن  احلكومية.  الدوائر 
يف  ويرادفه  عبارة:  ت�ساف 

ال�ستعمال الرقم الوظيفّي.
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يحدده��ا 16طرق معينة الت��ي  الط��رق 
الوزي��ر ل�س��ري الب�س��ائع 
ال��واردة اإل��ى اململك��ة اأو 

ال�سادرة منها...اإلخ.

دللة  اأي  املدخل  هذا  يحمل  ل   
ا�سطالحية.

بدل 
الإجارة

املبل��غ ال��ذي يتع��ني على 42
م�س��تاأجر العقار اأن يدفعه 

ملالكه.

 عبارة: وال�سائع يف ال�ستعمال: 
الإيجار.

الأرا�س��ي، 43تقدير القيم اأثمان  تقدير 
عق��ود  اإج��راء  لغاي��ات 
مث��ل  املختلف��ة،  التملي��ك 
والتخ��ارج،  النتق��ال 
ال�رشكاء،  ب��ني  والإفراز 
وتقدي��ر  والبي��ع..... 
قيم الأرا�س��ي واملن�س��اآت 
املقامة عليها بهدف ا�ستيفاء 

الر�سوم املقررة.

على  للدللة  ال�سائع  امل�سطلح 
التخمني،  املذكور هو  التعريف 
يكون  اأن  ينبغي  كان  ولذلك 

املدخل هو )التخمني(.

اأو �س��عار خا�س 115لوجو عالم��ة 
م�������مي��ز لقن��وات البث 

التلفازي.

ثم��ة ماأخذان على ه��ذا املدخل؛ 
باجلي��م،  فكتابت��ه  الأول  اأم��ا 
وغالبًا ما يكتب بالغني )لوغو(. 
واأما الثان فهو ق�رش ا�س��تعماله 
الف�س��ائيات، وال�س��واب  على 
وال���رشكات  املوؤ�س�س��ات  اأن 
واجلامعات تتخذ لنف�س��ها �سعارًا 
م�س��تقاًل مييزه��ا م��ن �س��واها، 
وي��دل عل��ى هويته��ا وطبيع��ة 

ُبُه "�ِسعار".   عملها، وُمَعرَّ
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�سعبة احلجز 
املوؤقت

فيه 155 يو�سع  الذي  املكان 
الأ�سخا�س الذين يقومون 
مبختلف  ق�سايا  بارتكاب 
اأ�سكالها لوقت مدد متهيدًا 

ملحاكمتهم.

هو  ال�����س��ائ��ع  وامل�����س��ط��ل��ح 
)النَّظارة(.

نفوذ 181بيك اأو  �سلطة  له  �سخ�س 
من�سبه  اأو  وظيفته  بحكم 
النا�س  اإليه  يلجاأ  الرفيع 

لتحقيق مطالبهم.

ل  اإذ  دقيقًا؛  التعريف  هذا  لي�س 
ت�ستعمل يف الأردن بهذا املعنى، 
بهذا  �سوريا  يف  ت�ستعمل  واإمنا 
�سياق  يف  ت�ستعمل  وقد  املعنى. 
من  العليا  الرتب  ذوي  خماطبة 
على  وت�ستعمل  الع�سكريني. 
وال�ستهزاء  ال�سخرية  �سبيل 
يف  العمل  عن  يرغب  للك�سول 
الأ�رشة اأو املدر�سة اأو اجلامعة.

القا�رش 199َعيِّل ال�سغري  الولد   
الذي يحتاج من يعيله.

ال�ستعمال؛  بيئة  حتديد  وينبغي 
ح�سب.  البدو  عند  ت�ستعمل  اإذ 
وُيقاِبُله يف بيئات اأخرى اأردنية: 

غار والأولد)1(. ال�سِّ
الت  َمَ
النّتافات

باآلت 375 جمهزة  اأماكن 
واملَذْبح،  كاملّعاطة  ة  خا�سَّ
يتم بوا�سطتها ذبح ما يزيد 
ا  يوميًّ دجاجة   150 على 

لت�سويقها)2(.

الدواجن  ُيْطَلُق على ماّل  ا�سٌم 
جاج  الدَّ َت��ذَب��ُح  التي  التقليدية 
��َع��ُط��ُه)3((  )مَتْ ري�سه  وَت��ْن��ت��ف 
خالف امل�سالخ العاّمة التي تذبح 
بالآلت احلديثة. ويطَلق عليها 

واِجن. مالت الدَّ

ر ا�ستعمال: الُقرود اأو املَ�ساخيط اأو ال�سياطني.  )1( ومن طرائف هذا املعنى يف �سيغة املزاح اأو التَذمُّ
)2( ويف التعريف طرافة حّقًا مبعثها حتديد عدد الدجاجات املذبوحة؛ وهل ي�ستحق ملُّ لبيع الدواجن اأن 

ُيْفَتَح ليبيع مئة وخم�سني دجاجة فقط؟ وهل وظيفة هذه املحاّل ت�سويق الدجاج؟!
)3( ) َمَعط( و) َنَتف( تتقار�سان املعنى وحتيالن اإلى معنى اإزالة ال�سعر والري�س. ويف الأردن نراوح بني 

)َمّعاطة( و) َنّتافة( بو�سفهما ا�سمي الآلة املتطور من �سيغة )َفّعالة( التي للمبالغة.
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برامج 
فُّح التَّ�سَ

ت�سفح 485 يف  ت�ستخدم  برامج 
م��وا���س��ي��ع الإن��رتن��ت، 
املختلفة على جميع املواقف 
ال�سبكة  �سبكات  يف  املدخلة 

العاملية.

نقائ���س،  التعري��ف جمل��ة  يف 
��َلُة ب��ني  منه��ا: الفا�س��لُة الفا�سِ
املو�سوف وال�سفة )الإنرتنت، 

املختلفة(.
 ا�س��تخدام كلمة )مواق��ف( بدًل 

من )مواقع(.
ا�ستخدام م�سطلحني للدللة على 
املعنّي نف�س��ه: الإنرتنت وال�سبكة 

العاملية، وال�سواب: ال�سابكة.

تعقيب:

ه ما يُحفُّ  ا َيُحفُّ ويظلُّ العمل املعجمي يف معجم األفاظ احلياة العامة عماًل ب�رشيًّ
مه و�َسْبِقِه من حيث  اأي عمل ب�رشي من طبائع النَّق�س؛ فاملعجم على ما نراه من تقدُّ
اإلى  مرجعها  كان  فوائته  اأن  اإل  وال�ستق�سائي  امليدان  الجتماعي  الل�سان  منهجه 

اجلهد الب�رشي الذي �ساهم يف اإجنازه.

فلعل خربة الباحثني ال�سباب "الرواة اللغويني" كانت عاماًل م�سوؤوًل عن فوائت 
النق�سان وعدم ا�ستنفاد احلقول اأو املفردات املرجوة، ولعل قلة تدريبهم على كيفية 
البحث الل�سان ومعرفتهم غري الكافية بعلوم العربية اأف�ست اإلى �سعف يف الت�سنيف 

اأو الرتتيب اأو التعريف.

َحْمُلُه على جلان ال�سياغة واملراجعة  م كّله من العتذار ميكن  اأن ما تقدَّ على 
جمالهم  يف  متخ�س�سني  علماء  ليفوت  كان  ما  ال�سّبان  الباحثني  فات  فما  النهائية؛ 
على  اأحمله  املعجم  فوائت  من  م  تقدَّ ما  م�سوؤولية  من  كثرًيا  فاإن  وهكذا  وحقلهم؛ 

املراجعة النهائية وال�سياغية اللغوية وبناء التعريف املعجمي واإحكامه.
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ولغة  وال�سياغة  التعريف  عرثات  من  فات  ما  ل�ستدراك  متَّ�سٌع  لنا  َوَيَظلُّ 
عها  َكَمٍة َنْرفدها بتجاوز العرثات ونو�سِّ التعريف واحل�سو الزائد يف طبعة جديدة ُمْ
مبا ا�ستجدَّ من م�سطلحات وا�ستعمالت ظهرت يف ال�سنوات خم�س الع�رشة املا�سية.

اخلامتة

اجتهد البحث ليقدم درا�سة ل�سانية نقدية يف فوائت "معجم األفاظ احلياة العامة 
يف الأردن" الدللية واللغوية واملنهجية، واإمنا كان الق�سد من ذلك كله ق�سًدا علمًيا 
ا ل غري، وهذا الق�سد ممول على الرغبة يف حت�سني املعجم وماولة اإقالة  خال�سً
عرثاته ونقائ�سه، واإمنا يحفزنا على ذلك ُكلِّه رغبة يف اأن يبلغ ُجْهُد املَْجَمِع ما ينبغي 
اأْن تبلغه اأعلى هيئة موؤ�س�سية ُتعنى بالعربية و�سوؤونها. وكل ما جاء يف هذا البحث 

جهد فردي خال�س، لعله ي�سيب اأحياًنا ويخطئ اأحياًنا، والله من وراء الق�سد. 

الفرعية  املعاجم  من  عدًدا  املعجم  هذا  من  ن�ستخل�س  اأن  ممكنًا  كان  ولعله 
املتخ�س�سة، منها:

بالدللة على  املعجم؛ وذلك  الواردة يف هذا  الأعجمية  للمفردات  ل  يوؤ�سِّ -  معجم 
اللغة امل�سدر، وكيفية ا�ستعمالها، ودللتها يف لغتها الأ�سلية، والتعديالت التي 
والدللة  ا�ستعمالية(،  �رشفية،  )�سوتية،  العربية  اإلى  بدخولها  عليها  اأجريت 

بة. على كيفية دخولها اإلى العربية: دخيلة اأم معرَّ

اللهجة  �سيما  ول  جماورة  عربية  لهجات  من  املنقولة  للمفردات  ل  يوؤ�سِّ معجم    -
من  جيًدا  عدًدا  املعجم  ت�سمن  فقد  وانت�رشت؛  �سادت  التي  القاهرية  امل�رشية 

مفردات هذه اللهجة و�سارت م�ستعملة ومتداولة.

فقد  م�ستحدثة؛  اأو  قدمية  اأ�سماء جامدة  ا�ستقت من  التي  للمفردات  ل  يوؤ�سِّ -  معجم 
ر، وا�ستنوق، فال �سري اأن  حفظت املعاجم العربية القدمية مثاًل: ا�ستاأ�َسَد، وَتَنمَّ



160

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

َطن. والقول نف�سه ينطبق على:  ل، وتاأرنب، و�رَشْ �سَح، وَتيَّ�س، وَقمَّ ن�ستق: مَتْ
َتَفرَعَن، وَت�َسْيَطَن، و َتَنْمَرَد...اإلخ.

-  معجم �سياقي تداويل ير�سد وجوه تداول "امل�سطلح/ اللفظ" بالن�س �رشاحة على 
طبيعة هذا ال�ستعمال، وقيوده املقامية واملقالية، و�سبط "جمالت" ا�ستعماله اإن 

تعددت، وتعزيز ذلك ب�سواهد مما ي�ستعمله النا�س فعاًل.

-  معجم ا�سطالحي ير�سد الرتاكيب ال�سطالحية وا�ستعمالتها املقيدة.

ولي�س ثمة �سك يف اأن اإخراج هذه املعاجم على هيئة معاجم فرعية ملحقة باملعجم 
�سيعزز قيمة هذا املعجم وجدواه. واأح�سب اأن توليد هذه املعجمات من املعجم الرئي�س 
�سيكون خطوة تاأ�سي�سية رائدة ومهمة جًدا يف البدء يف اإعداد معجم تاريخي للعربية، 

ومعجم األفاظ احلياة العامة يف الوطن العربي.

ولي�س عندي �سك يف اأن هذه املهمة �سعبة ولكنها لي�ست م�ستحيلة، وهي متاجة 
اإلى ِفَرٍق من الباحثني واملتخ�س�سني واملعجميني لإقالة عرثات املعجم واإجنازه على 
ل. ول �سك يف اأن منجزات الل�سانيات احلا�سوبية العربية �ست�ساهم كثرًيا  الوجه املوؤَمَّ

يف تذليل ال�سعاب والتغلب عليها.
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التو�سيات:

-  ا�ستجماع الدرا�سات التي تناولت املعجم بالتحليل والنقد والتذييل وا�ستثمارها يف 
حتقيق منهجية املعجم حتقيًقا دقيًقا مثبًتا.

-  اإثراء املعجم مبا حدث من األفاظ جديدة بعد خم�سة ع�رش عاًما من �سدور الطبعة 
الأولى؛ ول �سيما مفردات اجلائحة وما انبثق منها من األفاظ احلياة الجتماعية 
واملفاهيم  ومتعلقاته،  بعد  عن  والتعليم  واملطعوم...اإلخ(  والعزل  )احلظر 
واملبادئ القت�سادية ومتعلقاتها مما �ساع يف الأردن يف هذه الفرتة. وكذا القول 
يف ما انبثق عن �سيوع ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي من األفاظ وتراكيب 
د،  و)َغرَّ ن...اإلخ(  ُمدوِّ تدوينة،  ن،  )دوَّ م�ستقات  ومنها:  ومتالزمات، 

تغريدة.....اإلخ(. 

ة  -  اإيالء البعد التداويل اأهمية كربى يف هكذا معجم؛ فهو معجم لألفاظ احلياة العامَّ
الوظيفية يف  التداولية  واأبعادها  احلقيقية  اللفظية  بدللتها  النا�س  ت�سيع بني  التي 
التقنية  و�سائل  اأحدثتها  التي  التقنية")1(  "الكنايات  اأ�سميته  ما  ذلك  املجتمع؛ ومن 
خارج  ق،  وَل�سْ َق�سٌّ  ومنها:  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  و�سيوع  احلديثة 

امت............اإلخ. ْغِطَية، ل ميكن الت�سال به، على ال�سّ التَّ

ولعلَّ هذا الإثراء والتو�سيع يكون تدبرًيا م�ستقبلًيّا �سديًدا؛ اأْن ُنْطِلَق َطْبعًة جديدًة 
من املعجم كّل ع�رشين �سنة!

)1( انظر: وليد العناتي، اأثر و�سائل التوا�سل الجتماعي يف اللغة العربية.
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نا�رشون، بريوت، 2003.

13- جمم��ع اللغة العربية الأردن، معجم األفاظ احلياة العامة، ط1، مكتبة لبنان 
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للتعب���ريات ال�سطالحي���ة؛ عربي-عرب��ي، ط1، مكتبة لبن��ان نا�رشون، 

بريوت، 1996.
19- نهاد املو�س��ى، ال�سورة وال�سريورة...ب�سائر يف اأحوال الظاهرة النحوية 

ونظرية النحو العربي، ط1، دار ال�رشوق، عمان، 2003.
20- ولي��د العناتي، معجم األف���اظ احلياة العام���ة يف الأردن...درا�سة ل�سانية 
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الثان، 2009.
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اململكة العربية ال�سعودية، جملة الدرا�سات اللغوية، مركز امللك في�سل، 2015.
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التعليقات واملناق�سات
الدكتور حممود عمار

لغة  اإن�ساء  العامة  باألفاظ احلياة  املعاجم اخلا�سة  الغاية من  اأن تكون  حّذر من 
د الأمة ويجمع �ستاتها. خا�سة بكل بلد عربّي، وبنّي اأّننا بحاجة اإلى معجم يوحِّ

تعليق رئي�س اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت

اأّكد اأن املعجم ل يهدف اإلى التاأطري للغة خا�سة، بل هو نوع من امل�سح اللغوي.
الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي

مل يتفق مع الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز الذي يرى اأن املعجم ا�ستمل على 
األفاظ لي�ست م�سموعة، وبنّي اأن املعجم ّت من خالل جلان اأربع، قامت على قراءة 
بطاقات الألفاظ التي جمعها الباحثون جمعًا دقيقًا من مناطق اململكة، لكن املوؤاخذات 
ما  اأقل  املعجم:  هذا  بن مراد عن  اإبراهيم  الأ�ستاذ  قال  اأي معجم كبرية. وقد  على 
ميكن اأن يقال يف معجم األفاظ احلياة العامة الأردن اإنه معجم رائع، ول �سابقة له 

ول لحقة.
رّد الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز

اأ�رّش على راأيه باأن املعجم ا�ستمل على األفاظ لي�ست م�سموعة، فال�سماع يق�سي 
�سماع اللفظة من املتكِلم وت�سجيلها �سوتّيًا، لئال تندثر.  

الدكتورة خولة النوباين
لأنه  املعجم،  يف  املذكورة  القدمية  امل�سطلحات  على  الإبقاء  �رشورة  اأّكدت 
�ستكون هناك حاجة ل�رشحها يف امل�ستقبل، واأّيدت الأ�ستاذ الدكتور عمر الغول يف 

اقرتاحه بتطويع التكنولوجيا للت�ساور مع عموم النا�س للم�ساركة يف املعجم. 
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الأ�ستاذ الدكتور جواد العناين
الكلمات  مّل  الرديئة  الكلمات  حلول  ظاهرة  مع  التعامل  كيفية  عن  ت�ساءل 
جديدة  كلمات  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  لغة  مع  التعامل  كيفية  وعن  اجليدة، 
وخمت�رشات جديدة و�سورًا، وهل اكت�ساب الكلمة دللت جديدة مع الوقت ينكر 

ا�ستخدامها؟ 
رّد الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز

بنّي اأنه ل بد من تاأ�سيل كل لفظة ُم�ستحَدثة.
رّد الأ�ستاذ الدكتور وليد العناتي

بنّي اأن الرموز امل�ستخدمة يف )العربيزي( ل ميكن اأن تتحّول اإلى لغة مكتوبة 
عت يف التعليم والإعالم. اإل اإذا �رُشِّ

تعليق الأ�ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت
باللغة  للنهو�س  الأردنية  الوطنية  اللجنة  اإ�سدارات  من  الإفادة  �رشورة  اأّكد 

العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة، عند مراجعة املعجم وحتديثه.
الأ�ستاذ الدكتور همام غ�سيب

منقحة  جديدة  لطبعة  م�رشوع  اأجنزت  قد  املجمع  يف  املعجمات  جلنة  اأن  ذكر 
هذا  �ستطلق  الإجراءات  تكتمل  وعندما  العامة،  احلياة  األفاظ  معجم  من  ومزيدة 

امل�رشوع.
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معجم ل�شان العرب القت�شادي: 

القت�شاد الإ�شالمي

 

الأ�ستاذ الدكتور قا�سم حموري
ق�سم القت�ساد - جامعة الريموك

الأ�ستاذ  ملوؤلفه  القت�سادي"  العرب  "ل�سان  ُمعجم  اإعداد  اأّن  �سّك  ل  بداية، 
الكبريين،  واجلهد  الوقت  يتطلب  �ساّقًا  عماًل  ُيعترب  هان  بني  عبدالرزاق  الدكتور 
يف  امُل�ستخدمة  القت�سادّية  امل�سطلحات  مبعظم  الإحاطة  على  الباحث  حر�َس  وقد 
ل يف بع�سها واأَوجز يف بع�سها الآخر. ول  اجلامعات ومراكز الأَبحاث، حيث ف�سّ
مالء منذ فرتة  م املالحظات على العمل حيث قام بذلك جمموعة من الزُّ اأريد اأْن اأقدِّ
اإلى  اأنظر  ثمَّ  القرتاحات  بع�س  باإْبداء  �ساأكتفي  لذلك  بع�سهم،  ما علْمت من  وفق 
 Islamic Fiscal policy, :امل�سطلحات الثالثة يف املعجم حول القت�ساد الإ�سالمّي

 .Islamic economics, Islamic banking

خمتلف  يف  ني  خمت�سّ قبل  من  امل�سطلحات  مراجعة  تتّم  اأْن  الأول:  القرتاح 
حقول القت�ساد، لأّن بع�س امل�سطلحات بحاجة اإّما اإلى تف�سيل اأو تعديل، وعلى 
�سبيل املثال: امل�سطلحات املتعلقة بالتجارة الدولية، فقد وجدُت اأن قائمة املراجع ل 

حتتوي على م�سادر يف التجارة الدولية.

املرونة  فيه  اإلكرتوّن  عمل  اإلى  الكبري  العمل  هذا  ل  يَحوَّ اأن  الّثان:  القرتاح 
ي�ستقرَّ  حتى  ذلك،  اإلى  احلاجة  ظهرت  كّلما  والإ�سافة  باحلذف  للمراجعة  الكافية 
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املعجم على اأف�سل �سورة، ويكون ذلك على موقع املجمع الإلكرتوّن.

اأّما فيما يتَعّلق بجانب القت�ساد الإ�سالمّي، فاأَوّد اأْن اأبدَي املالحظات الآتية:

فيه  فقد وردت  تقريبًا  الإ�سالمّي  القت�ساد  املعجم من م�سطلحات  يخلو  اأّوًل: 
)3 م�سطلحات فقط(، وحتى عندما اأورد املوؤلف م�سطلح homo economics مل 
يذكر معه homo Islamicus وهو ال�سخ�س الإ�سالمّي ل امل�سلم الذي ي�سلك �سلوكًا 

اقت�ساديًا �سمن الأحكام اخلم�سة.

ثانيًا: القت�ساد الإ�سالميُّ بحاجة اإلى معجم بالجّتاه امُلعاك�س لهذا املعجم حيث 
بغري  الناطقني  الباحثني  خلدمة  الإجنليزّية  باللغة  العربية  امل�سطلحات  تف�سري  يتم 
ة وجممع  جدَّ للّتنمية/  الإِ�سالمّي  البنك  بني  ُم�سرتكًا  العمل  هذا  يكون  وقد  العربية. 

اللُّغة العربيَّة الأردّن.
اأَمّا امل�سطلحات املذكورة فهي على النحو الآتي: 

:)Islamic Banking( سريفة اإ�سالمية�  -
من  �سكل  هو   ،)Money & Banking( )البنوك(  وامل�سارف  النقود  "يف 

الّربا  مثل  القراآن:  يف  الواردة  مات  املحرَّ بتفادي  امللتزمة  امل�رشفية  الأعمال 
اإنتاجّية،  غري  اأعمال  اإلى  ُتدفع  ومكافاأة  للمحتاجني،  ا�ستغالًل  بو�سفه   ،)Usury(
ُي�سّمى احليل  ابتداع ما  امل�سلمون، يف الع�سور الو�سطى، يف  وقد اجتهد املفّكرون 
ة  عاب اأمام الأعمال امل�رشفّية، خا�سّ )Stratagems(، يف ماولة منهم لتذليل ال�سّ
جمال  يف  احلديث  الع�رش  مفّكرو  اجتهد  وقد  الآجل.  والبيع  القرو�س  جمال  يف 
الأتعاب التي يتقا�ساها امل�رشف الإ�سالمّي، فلجاأوا اإلى ما ُي�سّمى ر�سوم )بدلت( 
اإلى عمالئه،  امل�رشف  التي مينحها  القرو�س  )Charges Service( على  اخلدمة 
اجتهد  كما  املحّرم.  الربا  اأ�سكال  �سكاًل من  بو�سفها   ،)Interests( الفوائد  بدًل من 
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املفكرون املعا�رشون يف ح�رش منح القرو�س ب�سكل عيني )In Kind(، مثل �رشاء 
امُل�سرتى  لل�سيء  الأ�سلّي  الّثمن  بني  الفرق  واعتبار  اأثاث،  اأو  بيت،  اأو  �سيارة، 
يتمّكن  مل  امل�رشف.  قه  يحقِّ الذي  الربح  ه  اأنَّ على  املقرت�س،  من  املدفوع  والثمن 
ريفة الإِ�سالمّية من دْمج هذا ال�ّسكل من ال�سريفة يف القت�سادات  القائمون على ال�سَّ

قافة والتَّ�رشيعات الغربّية". الغربّية، حتى تاريخه، ب�سبب عدم توافقه مع الثَّ

هنا نالحظ اأن امل�سطلح بحاجة اإلى الّتعديل ببيان اأن امل�سارف تلتزم بالأحكام 
ال�رّشعّية، وتتفادى املحرم، كذلك ل بّد من بيان اأّن امل�سارف الإ�سالمية تقوم على 

امل�ساركات واملرابحات ومتنع التعامل بالفائدة.
:)Islamic Economics( اقت�ساد اإ�سالمي  -

"يف تاريخ الفكر القت�سادّي )History of Economic Thoughts(، خا�سة 

القراآنية  املبادئ  )Economic system(، هو جمموعة  القت�سادّية  الّنظم  يف حقل 
اقت�س�دّي،  ن�س�ط  اأي  م�شوعّية  حول  العقلية  واالجته�دات  النبوية،  واالأح�ديث 

ا�ستهالكّي، اأو اإنتاجّي، اأو ا�ستثمارّي.

ينظر مفّكرو القت�ساد الإ�سالمّي اإلى الإن�سان بو�سفه خليفة الله يف الأر�س، 
الجتماعّية  الأهداف  ذات  والّزراَعِة،  والّتجارة  ناعة  بال�سّ يعّمرها  اأن  وعليه 
ال�سليمة، لتن�سجم مع �رشع الله القومي، الذي ر�سيه للب�رش. وترتكز مبادوؤه على 
حترمي الربا على القرو�س اأو ما يقابلها من الفائدة امل�رشفّية. ويحّرم ا�ستغالل الب�رش 
ة يف جمال العمل والتوظيف، انطالقًا من حترمي الّظلم ب�سّتى  بع�سهم لبع�س، خا�سّ
اأ�سكاله، وي�سجع على الإنتاج، بعيدًا عن اقت�ساد الريع )Rent Economy(، واأّن 
العائد على راأ�س املال هو مكافاأة للمبادر مقابل املخاطر التي يواجهها هذا املبادر. 
وقد متّيز القت�ساد الإ�سالمّي عن القت�ساد الو�سعّي يف مو�سوعات، منها: اخلراج 
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مان  ال�سّ اأ�سكال  من  �سكاًل  بو�سفها  والّزكاة  ال�رّشائب،  اأ�سكال  من  �سكاًل  بو�سِفه 
اإنكار  -مع  احلديثة،  الّراأ�ْسمالّية  بني  الإ�سالمّي  القت�ساد  جمع  وقد  الجتماعّي، 
كرامة  امتهان  عن  بعيدًا  وال�سرتاكية،  جهة،  من  وال�ستغالل-،  والغل  الّتغول 

الب�رش، من جهة اأخرى".

ة  كانت البداية جّيدة، ولكن العائد على راأ�س املال هو ن�سيب مالكه من ح�سّ
اأن  املال  لراأ�س  يجوز  ل  لأّنه  مّتحدين؛  املال  وراأ�س  التنظيم  يدخل  حيث  الّربح، 
يح�سل على ن�سيب مّدد م�سبقًا، كما اأّن الّزكاة ركن من اأركان الإ�سالم ولها دور 
بو�سفه  ال�ستخالف  اأّن  ذلك  اإلى  ي�ساف  القت�سادّية.  الأهداف  بع�س  حتقيق  يف 

�سكاًل للملكّية هو من اأعطى التَّميز للّنظام القت�سادّي الإ�سالمّي عن غريه.
 :)Islamic Fiscal Policy( سيا�سة مالية اإ�سالمية�  -

 ،)History of Economic Thoughts( القت�سادّي  الفكر  تاريخ  "يف 

املبادئ  )Economic System(، هي جمموعة  القت�سادّية  الّنظم  خا�سة يف حقل 
القراآنية، والأحاديث النبوية، التي تخاطب كيفية اإدارة التمويالت )املالية( العامة 
املال، واخلراج والزكاة، وكيفية متويل  بيت  ي�سمى  ما  اأو   ،)Public Finance(
الأن�سطة احلكومية، بعيدًا عن الربا. وقد رّكز منّظرو الفكر القت�سادي الإ�سالمي 
بدًل من  الإ�سالمّي،  ال�رشع  املتوافقة مع  كوك وال�ّسندات  ال�سّ اإ�سدار  على مفهوم 

القرتا�س بفوائد م�رشفّية".

�شوط  وكذلك  االإنف�ق،  واأولوي�ت  امل�ل  بيت  موارد  تذكر  اأن  هن�  اأقتح 
فر�س ال�رشيبة وهي وجود حاجة معتربة، وخلّو بيت املال، واأن تكون ال�رّشيبة 

بقدر احلاجة لها واأن تزول بزوالها.

واأخريًا، ل بّد من الإِ�سادة بهذا الإجناز الكبري ودعوة الباحث لإكمال العمل 
مع تقدمي الّدعم بكاّفة اأ�سكاله.
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تعريب تدري�س العلوم القت�شادية يف اجلامعات:

 الواقع والتحديات

 الأ�ستاذ الدكتور عبدالبا�سط عثامنة
مدير مركز درا�سات التنمية امل�ستدامة - جامعة الريموك

قالوا عن اللغة

اإياه بلغة غريها فاإنه ينقل  اإليها، اأما تعليمها  تعليم الأمة بلغتها ينقل العلم بكليته 
اأفراًدا منها اإلى العلم. 

            "ال�سيخ علي يو�سف"

لغ��ة الأم�����ة ه��ي وعيه����ا و�س��مريه��ا، وكربياوؤه��ا وعر�س��ها، والأمة 
 الت��ي ل ت�س����ون لغته��ا م��ن العب��ث والتحلُّ��ل ل��ن يبق��ى له��ا �س���يٌء ت�س��ونه.

كان م��ن روابط وح��دة اليونانيني يف مقاوم��ة الغزاة الفر���س اأن املجتمع اليونان 
باأكمله تربطه �سلة الدم الواحد والل�سان الواحد.

           "هريودوت"

قالوا عن اللغة العربية
قُت َعن اآٍي ِبِه َوِعظ�������اِت َو�ِس���عُت ِكت��اَب الَلِه َلفظ�ً�ا َوغ��اَيًة           َوما �سِ
ع�������������اِت َفَكيَف اأَ�سيُق الَيوَم َعن َو�س�ِف اآَلةٍ         َوَتن�سيِق اأَ�س��ماٍء مِلُخرَتَ
"حافظ اإبراهيم"
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اللغة العربية وا�سطة عقد الأمة؛ هويتها واآمالها وم�ستقبلها
ول�س���ُت بع�ارٍف مِلَ�ِن العت����اب وقلُت وما اأُحرُي �سوى ِعت���اٍب 

وما اخَتلَف الطريُق ول الت�راب   اأح�ّقًا بيَنن�ا اخت�َلَف�ْت ُح�����دودٌ 
�اُد الف�سيُح ول الِكت�اب   ول افرتَقْت وجوٌه عن وجوٍه    ول ال�سّ

"ممد مهدي اجلواهري"

مفهوم التعريب:

• العربية 	 اللغة  "ا�ستخدام  يعني:  التعليمية  الناحية  من  �سوره  اأب�سط  يف  التعريب 
الفهم  على  الدار�سني  مل�ساعدة  العلمي  البحث  ويف  التعليم  مراحل  جميع  يف 

وال�ستيعاب".

• تعد اللغة اأهم و�سائل الت�سال بني اأطراف العملية التعليمية.	

اللغة العربية يف وطننا العربي الكبري من الو�سائل املهمة يف املوقف التعليمي كونها 
لغة الطالب التي األفها منذ نعومة اأظفاره.
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الدخيل بني الرتجمة والتعريب:

• اأ�سهر مدلولت التعريب يف الع�رش احلديث:	

* تعريب اللفظ الأعجمي لتتفوه به العرب على مناهجها، ويعني نقل كلمات اأو 
اللغة العربية بلفظها ومعناها وحتوير نطقها  اإلى  اأجنبية  م�سطلحات من لغة 

لتالئم النطق العربي واأوازنه.

قومية  لغة  بو�سفها  الطبيعية  منزلتها  العربية  البالد  يف  العربية  اللغة  اإعطاء   *

التعليم  ذلك  املجتمع، مبا يف  امل�سامني يف  التعبري عن جميع  ت�سطلع مبهمة 
والبحث العلمي بكافة مراحله.

• الرتجمة: نقل معنى ن�س من لغة اإلى ما يطابقه يف لغة اأخرى.	

•  الدخيل: ا�ستعارة كلمة اأجنبية واإدخالها يف العربية دون تطويع لها مع اأوزان 	
العربية.

اأ�سباب �سدة تاأثر اللغة العربية باللغات الأجنبية:

• جناح تعليم اللغات الأجنبية والف�سل يف تعليم اللغة العربية ال�سليمة.	

• تاأثري الثقافة الغربية على ال�سباب.	

• تق�سري اأ�ساتذة اللغة العربية ومراكز البحوث يف معاجلة الظاهرة يف بداياتها.	

• التق�سري يف زرع العتزاز بالهوية لدى النا�سئة.	

• تطور و�سائل الت�سال احلديثة.	
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وجهتا نظر متناق�ستان مل�ساألة التعريب:

• املوؤيدون:	

يرى املوؤيدون ل�ستخدام اللغة الأم يف التعليم اأن ا�ستخدام لغة اأجنبية كو�سيط 
للتعليم بدًل من اللغة الأم دليل على تخلف املجتمع، وفقده لهويته وكيانه و�سيادته، 
وكذلك احلال عند ا�ستخدام اللغة الأجنبية يف البحث العلمي والتدري�س فاإنه يوؤدي 

اإلى تطور تلك اللغة وثرائها على ح�ساب اللغة الأم.

• املعار�سون:	

اأما املعار�سون، فريون يف التعريب �سبياًل خللق �سخ�سية متتلك القدرة على 
اإنتاج العلم و�سناعة التقانة، والو�سول اإلى اقت�ساد املعرفة، وبالتايل القدرة على 
امل�ساركة والتفاعل يف بناء احل�سارة املعا�رشة بقالب علمي حديث يو�سلنا اإلى التقدم 

العلمي، والولوج اإلى زمن الثورة ال�سناعية الرابعة.

و�سائل التعريب:

• القوى الب�رشية.	

• الإمكانات املادية.	

• الت�رشيع والتنظيم.	

متطلبات جناح عملية التعريب:

• ل بد اأن تكون عملية التعريب عملية تكاملية تتعا�سد اأطراف خمتلفة يف اإجنازها، 	
كافة  يف  والتعليم  املختلفة،  الإعالم  وو�سائل  وال�سارع  البيت  من  تبداأ  بحيث 

مراحله الذي يوؤثر بدوره يف التعليم العايل بدرجة كبرية.
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• العامية 	 تف�سي  الف�سيحة يف زمن  العربية  لغتها  الأمة يف  اأمية  �رشورة ماربة 
واللهجات الدخيلة التي تكاد اأن تكون اأقرب اإلى لغات غري العربية. 

خماوف عملية التعريب:

اللغة الأجنبية هو مو�سوع عاملي تنتهجه دول العامل، ومن هنا  اإن ا�ستخدام    .1
اخلوف على الهوية العربية.

قدرتهم  عدم  وبالتايل  الأجنبية،  اللغة  يف  الطلبة  �سعف  اإلى  التعريب  يوؤدي    .2
على مواكبة التقدم العلمي العاملي، وموا�سلتهم الدرا�سات العليا.

اإمكانات مادية وب�رشية للتعريب، وبالتايل  اإلى وقت، واإلى  3.  التعريب يحتاج 
فاإن الإبطاء فيه يعمق تاأخر العرب عن الركب احل�ساري يف العامل.

العلمية  الر�سائل  تاأليف  واإن  العلمية،  قيمتها  يفقدها  العلمية  الكتب  تعريب  اإن    .4
والبحوث بالعربية يجعل الدول الأخرى حتجم عن ال�ستفادة منها.

اإلى  اأثناء التعريب من دولة  عدم التفاق على توحيد امل�سطلحات العلمية يف    .5
اأخرى، ما يوؤدي اإلى خلط يف فهمها، بالإ�سافة اإلى اأن الكثري من امل�سطلحات 

الأجنبية ل يوجد لها مقابل يف العربية.

متطلبات تعريب التعليم اجلامعي:

• الأ�سا�س يف القرار ال�سيا�سي.	

• توفري الإمكانيات املادية واحلوافز.	

• اللغة، 	 بالتعريب، وجمامع  املعنية  املوؤ�س�سات  كافة  م�ستوى  تعاون عربي على 
بعني  التعريب  اإلى  تنظر  م�سرتكة  عربية  ا�سرتاتيجية  لو�سع  واجلامعات، 

امل�ستقبل، وو�سع مواقيت مددة لإجناز العمل.
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• الدار�سني 	 العليا  الدرا�سات  طلبة  وتكليف  للتعريب،  مراكز  اإن�ساء  اإلى  ال�سعي 
جميع  متناول  يف  لتكون  العربية  اللغة  اإلى  ر�سائلهم  ترجمة  الأخرى  باللغات 

الدار�سني يف املكتبات.

• متناول 	 يف  ليكون  للم�سطلحات؛  تعريب  من  اللغوية  املجامع  به  تقوم  ما  ن�رش 
القارئ العادي يف الوطن العربي.

• اإلى 	 اإ�سافة  العلمية  الهتمام بعلم امل�سطلح والدللة، وتطوير بنك امل�سطلحات 
الهتمام باملعاجم العربية.

• التي 	 فيها  امل�سطلحات  من  اجلديد  باإدخال  وعلومها،  العربية  املعاجم  تطوير 
ا�ستجدت نظرًا للتطور املت�سارع يف اجلوانب العلمية.

• غر�س حب اللغة العربية والعتزاز بها لدى اأ�ساتذة اجلامعات والطلبة الدار�سني.	

• يف 	 جامعٍة  متطلَب  الطلبة  جلميع  يدر�س  الذي  العربية  اللغة  مقرر  توظيف 
اجلامعات؛ يف غر�س الهوية وحب اللغة، لتهيئة اجلو النف�سي والفكري للتعريب.

• ا�ستعمالها 	 بدعم  املدار�س  يف  التعليم  يف  العربية  اللغة  يف  الطلبة  م�ستوى  تقوية 
املتوا�سل، لي�س كتابيًا فقط، بل �سفويًا كذلك، عن طريق تعويد الطلبة التحدث 
بالعربية ال�سليمة يف ال�سف، وتخ�سي�س اختبارات للجانب ال�سفوي وال�ستماع 

كما يحدث يف مادة اللغة الإجنليزية.

•  اإعداد اأع�ساء هيئة التدري�س وتاأهيلهم بو�ساطة:	

- اإعداد اأع�ساء هيئة التدري�س لغويًا قبل العمل اجلامعي.

- اإعداد اأع�ساء هيئة التدري�س لغويًا يف اأثناء اخلدمة. 

- منح اأع�ساء هيئة التدري�س احلوافز املجزية للم�ساهمة يف اإعداد الكتب واملراجع 
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تاأليفًا وترجمة. 

- تاأ�سيل امل�سطلح باللغة العربية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س، وتعزيز قدرتهم 
على تقدمي املرادفات املعربة.

معوقات تعريب تدري�س العلوم القت�سادية:

اإن لغة العلم فى ع�رشنا احلايل اإمنا هي اللغة الإجنليزية، و98% من املراجع   .1
فلن  اللغة  هذه  الطلبة  يتعلم  مل  واإذا  الإجنليزية،  باللغة  هى  العلمية  وامل�سادر 
املراجع و�ستوؤ�سد عليهم  و  امل�سادر  هذه  قادرين على الطالع على  يكونوا 

نافذة العلم. 

�ساآلة توافر الكتب واملراجع باللغة العربية وركاكة الأ�سلوب و�سوء الإخراج.  .2

قّلة اأو عدم حتّم�س الأ�ساتذة املعدين للتدري�س بالعربية.   .3

وجود م�سكلة الرموز العلمية والأحرف والأرقام.    .4

اللغوية،  املجامع  بع�س  اأ�سدرتها  التى  العربية  امل�سطلحات  بع�س  غرابة   .5
ووفرتها، وا�ستعمال اأكرث من م�سطلح تبعًا ملا ي�سدر عن كل جممع لغوي اأو 

جامعة اأو مركز بحث. 

التي  الأجنبية  امل�سطلحات  العربية، و�سيوع  امل�سطلحات  بع�س  فهم  �سعوبة   .6
اأ�سبحت يف الغالب متداولة بني النا�س. 

اللغة  بغري  در�سوا  ممن  اجلامعات  خريجي  وت�سغيل  ا�ستخدام  جهات  تف�سيل   .7
العربية.

لأن  القت�سادية،  امل�سطلحات  كامل  تعريب  بال�رشورة  يعني  ل  التعريب   .8
معظم هذه امل�سطلحات لي�ست اإجنليزية بحتة بل من الالتينية اأو اليونانية، مما 
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يحتم علينا اإبقاء كل امل�سطلحات بلغتها العاملية اإ�سافًة اإلى ا�سمها املعرب. 

الأ�ساتذة  وبع�س  املتعلمني  فئات  بني  مكية  لهجات  بو�سفها  العامية  تف�سي   .9
اجلامعيني كما هي بالطبع بني الطلبة.

باأن  عربًا(  الأ�سل  يف  بع�سهم  كان  لو  )حتى  م�ستعربني  من  ممنهج  ترويج   .10
التعريب �سعار بال م�سمون.

11. وجود م�سكلة الن�رش والتوزيع وت�سارب امل�سالح بني املوؤلفني وامل�ستثمرين.

اإمكانية تعريب العلوم القت�سادية:

حتى تكون طريق التعريب �سالكة وذات اأولوية ورواج يف املجتمع ل بد من:

وعوملة  املعريف  النفجار  زمن  يف  وخا�سة  امل�سطلحات  على  التوافق  اأوًل: 
املعرفة، والإدراك باأن امل�سطلحات القت�سادية ميكن تاأ�سيلها وتاأ�سيل مقا�سدها 

يف عباءة اللغة العربية، وذلك من خالل:

• اإن تلك امل�سطلحات اإمنا هي قوالب لفظية ميكن التوافق عليها لت�ستوعب معان 	
مددة.

• والإطناب 	 احل�سو  اإلى  ل  والرتميز  الرتكيز  اإلى  تنحو  امل�سطلحات  تلك  جعل 
امل�سادين للغة العلوم القت�سادية.

• الطراز 	 مع  متوافقة  اأي  وترميزها،  دقتها  يف  نوعية  امل�سطلحات  تلك  جعل 
الريا�سي للتحليل القت�سادي للظواهر.

• يف 	 عميق  وحتليل  تو�سيح  اإلى  حتتاج  عربية  كانت  واإن  امل�سطلحات  تلك  اإن 
الأبعاد النظرية والتطبيقية.
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• الباحثني 	 على  يحتم  ما  بالأ�سا�س،  ا�سطناعي  امل�سطلحات  تلك  من  كثريًا  اإن 
تاأ�سيلها يف ثراء اللغة العربية األفاظًا ومدلولت.

تفاهم  يعقبه  تفّهم  من  بد  ل  التعقيد،  بالغة  متغرية  عاملية  بيئة  خ�سم  يف  ثانيًا: 
وتعاون بني اأقطار الأمة ممثلة مبجامع اللغة العربية فيها، لإنزال لغة ال�ساد املكانة 

التي ت�ستحق، وذلك من خالل:

• وعملية 	 املرتجمة  العربية  الكتب  تطور  ملدى  م�ستمرة  وتقييم  حتليل  عملية  تبني 
الرتجمة اإلى اللغة العربية من حيث اجلانب الذوقي واجلمايل والعلمي.

• ات�سال 	 لغة  العربية بو�سفها  اللغة  ا�سرتاتيجية لإعادة هيبة  لتبني  تظافر اجلهود 
دولية يف الإطار ال�سيا�سي والقت�سادي والثقايف والجتماعي.

• الت�ساوؤل امل�ستمر حول معوقات النموذج املعّرب من حيث تقبله من الأكادمييني 	
املتعلقة  تلك  وخا�سة  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  ومن  والدار�سني،  والباحثني 

مبواءمة عملية التعريب للتطورات امل�ستمرة التي ت�سهدها البيئة الأكادميية.

تو�سيات لت�سهيل تعريب العلوم القت�سادية:

• العلوم 	 لتعريب  التخطيط  �ساأنها  من  ملزمة،  لغوية  �سيا�سة  اعتماد  �رشورة 
القت�سادية يف اجلامعات واإ�سدار القرار ال�سيا�سي امللزم يف هذا ال�ساأن.

• م�سادر 	 تعدد  وبالتايل  القت�سادية،  العلوم  تعريب  مناهج  تعدد  عدم  �سمان 
املنبثقة عن النفجار  امل�سطلح ووجهاته وبطء ال�ستجابة للم�سطلحات اجلديدة 

املعريف الذي ي�سهده العامل يف خمتلف ميادين املعرفة.

• العربية 	 واملكتبة  املعرفة  يرثون  الذين  واملوؤلفني  للكّتاب  جمزية  حوافز  منح 
مبوؤلفات قيمة اأ�سيلة ومكمة يف موا�سيع العلوم القت�سادية، وخا�سة تلك التي 
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تنقل املعارف احلديثة التي تنتجها الإن�سانية.

• تاأ�سي�س مراكز متخ�س�سة داعمة لعملية تعريب العلوم القت�سادية، تكون مهمتها 	
طباعة وتدقيق وحترير املوؤلفات التي ت�سدر باللغة العربية، مبا يجّود نوعيتها 
ترغيب  �سبيل  يف  وذلك  العاملية،  واملقايي�س  املوا�سفات  اأحدث  وفق  ويخرجها 

الأكادميني والدار�سني واملوؤ�س�سات التعليمية يف تلك املوؤلفات املعربة.

• البدء الفوري بتعريب تدري�س امل�ساقات املتعلقة بالقت�ساد الأردن، والعربي، 	
والقت�ساد الإ�سالمي، والقت�ساد املقارن.

• حقول 	 يف  الكمية  بالأ�ساليب  املتعلقة  امل�ساقات  تعريب  اإلى  املتدرج  النتقال  ثم 
العلوم القت�سادية.

• مع 	 واملالية،  القت�سادية  النظريات  تدري�س  تعريب  يف  ال�رشوع  بعدها  ومن 
يف  وامل�سلمون  العرب  واملفكرون  العلماء  بها  قام  التي  القيمة  الإ�سافات  اإبراز 

البناء النظري لعلم القت�ساد على مر الع�سور. 

• اأق�سام 	 فيها  ت�سرتك  واملو�سوعات  امل�ساقات  بقية  لتعريب  اإ�سرتاتيجية  و�سع 
يف  امل�سابهة  التجارب  نتاج  من  تفيد  بحيث  الأردنية،  اجلامعات  يف  القت�ساد 

املحيط العربي. 

• اعتبار اليوم العاملي للغة العربية منا�سبة وطنية وقومية، تعر�س فيه اجلامعات 	
يدان  نحو  على  والتعريب،  الرتجمة  حركة  اإحياء  يف  اإ�سهاماتها  عام  كل  يف 

احتفالها برباءات الخرتاعات العلمية امل�سجلة لباحثيها.

• تعريب املحتوى الرقمي للمن�سورات القت�سادية واملواقع الإلكرتونية والتقارير 	
القت�سادية ال�سحفية والن�رشات القت�سادية امل�سموعة واملرئية. 
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• لالأفكار 	 توؤ�سل  التي  القت�سادية  والقوامي�س  الرتاجم  اإ�سدار  وت�سجيع  دعم 
والنظريات واملفاهيم القت�سادية وتنقلها اإلى اللغة العربية.

• حتفيز القادرين واملتميزين من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات نحو ترجمة 	
الكتب العلمية الأ�سيلة يف حقول العلوم القت�سادية، من خالل احلوافز املادية، 
يف  الرتجمات  لتلك  معترب  احت�ساب  اأو  لهم،  التدري�سية  الأعباء  تخفي�س  اأو 

الرتقيات العلمية. 
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التعليقات واملناق�سات 
الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي

اأثنى على جهود الأ�ستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هان يف معجم ل�سان العرب 
القت�سادي. واأّكد �رشورة اأن يبذل اأ�ساتذة اجلامعات جهودهم يف تعريب التعليم 

اجلامعي تاأليفًا وتدري�سًا.
الدكتورة خولة النوباين

بينت اأن علم القت�ساد من اأكرث العلوم التي ت�ستجّد فيها امل�سطلحات، وقالت اإن 
القت�ساديني يواجهون حاليًا �سعوبة يف نطق هذه امل�سطلحات الأجنبية، واأ�سارت 
اإلى اأن الفكر القت�سادي الإ�سالمي يرّكز على اإلزامية الزكاة ابتداًء ثم النطالق 
اإلى ال�رشيبة. واأّكدت اأن الأ�سا�س فيما يتعلق بالنهو�س باللغة هو القرار ال�سيا�سي. 

الأ�ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت
رّكز على �رشورة اأن نتجاوز مرحلَة الرتجمة والتعريب اإلى مرحلة متقدمة 
القت�سادية.  امل�سطلحات  بفهر�سة  قامت  البيت  اآل  اأن موؤ�س�سة  التاأليف. وبنّي  من 
ح جناح جتربة جامعة اآل البيت يف تدري�س العلوم باللغة العربية. وراأى اأن  وو�سّ
اجلهود  ا�ستئناف  اإلى  ال�سيا�سي. ودعا  القرار  هو  اجلامعي  التعليم  تعريب  املهم يف 

لإمتام م�رشوع معجم ل�سان العرب القت�سادي. 
الأ�ستاذ الدكتور خالد الكركي

القت�سادي،  العرب  ل�سان  معجم  اإكمال  �رشعة  على  املجمع  حر�س  اأّكد 
م�سوؤولية  بالعربية  النهو�س  م�سوؤولية  اأن  وبنّي  ب�سوّيته،  اآخر  باأي عمل  وترحيبه 
اجلميع، فالعربية لي�ست غائبة بل العرب هم الغائبون، ول يوجد ما مينع تعريب 

التعليم، الذي ل يتنافى مع حاجتنا للغات الأخرى. 



183

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

اإلى  ي�سعى  ل  املجمع  اأن  اأو�سح  العربية  اللغة  حماية  قانون  لتطبيق  وبالن�سبة 
ماكمة النا�س، بل املق�سد التنبيه والتوجيه.

اللغة  ت�ساعد يف جهود حماية  التي  امل�رشوعات  لديه عدد من  املجمع  اأن  وبنّي 
وم�رشوع  عربية،  لغة  معلم  معلم  كل  م�رشوع  مثل:  بها،  والنهو�س  العربية، 
تاأليف كتاب يف النحو، اإ�سافة اإلى اأن لديه خططًا جديدة، مثل: مركز لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.

اللغة  يف  ال�سعف  ق�سية  �سينهي  املدار�س  يف  الكرمي  القراآن  حتفيظ  اأن  واأّكد 
العربية. 
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املَْجمُع وامل�شطلحات: تاريٌخ َواإجناٌز

الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد ن�سري
ع�سو جممع اللغة العربية الأردين

اأ�ستاذ ال�سرف-جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

امللخ�س

تهتّم هذه املداَخلة بامل�سطلحات واأهمّيتها وكيفية تعامل املجمع معها يف م�سريته 
على مدى خم�سة وع�رشين عامًا، وعلى ما اأجنز فيها.

املحتوى:

مقدمة.  -

جلنة امل�سطلحات.  -

الو�سع احلايل.  -

خامتة.  -

التو�سيات.  -

ملحق.  -
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مقدمة

ا�ستعمال  يف  يتو�سع  الإن�سان  بداأ  منذ  رمبا  قدمية؛  امل�سطلحات  اإلى  احلاجة 
ب�سيغٍة  ولكْن  اأكرث،  اأو  كلمة  فامل�سطلح  واحتياجاته.  اإجنازاته  عن  بها  ِلُيعربِّ  لَغِته 
وامل�سطلحات  كلمات.  اأو  حروفًا  منه  اأكرث  اأمر  اأو  مفهوم  عن  لتعرب  خمت�رشٍة، 
اأنواع: منها ما هو مدود ال�ستعمال، كالذي ي�ستعمله كاتٌب اأو باِحٌث يف َمقاِله اأو 
ما�رشِته اأو بحثه، وقد ل ي�ستعمله غريه، ومنها ما يقَبُلُه اأْهُل فّن ما، في�ستعملونه كما 
ه، وي�سري مقبوًل اأو �ساِئعًا عند فئة وا�سعة. وقد يعي�س بع�س هذه  كَّ ا�ستعمله الذي �سَ
. ون�رشُب لذلك مثاًل  نني اأو اأُلوفها، ويكون له قبوٌل عامَلِيٌّ امل�سطلحات مئاِت ال�سِّ
م�سطلح "امل�ستقيم" يف الريا�سيات، فهذا م�سطلٌح َمقبوٌل عاملّيًا عند اأهل الريا�سيات 
نا  ا�ستعمله، لكنَّ اأخرى، وهو م�سطلح قدمي ل نعرف من �سكه واأول من  وعلوم 
جِنُدُه يف كتاب اأُقليد�س ال�سهري "الأ�سول". وقد �ساع هذا امل�سطلح )الريا�سي( يف كل 
اللغات احلية، واأعني مقابله يف هذه اللغات. لكنَّ معناه اأو تعريفه اختلف على مدى 
الع�سور. عند اأقليد�س، عرف النقطة اأّوًل على اأّنها �سيٌء له موقع، ولكن ل طول 
ُه طوٌل دوَن عر�ٍس. وامل�ستقيم هو  َف اخلط على اأنَّ له ول عر�س ول عمق، ُثمَّ َعرَّ
خط مو�سوع على مق�بلة، اأي النق�ط التي ك�نت عليه بع�سه� لبع�ص. ومن الوا�سح 
اأن هذا التعريف ي�ستعمل كلمات اأخرى بحاجة اإلى تعريف مثل: الطول والعر�س 
الهلينيني والإ�سالميني حاولوا حلها،  الريا�سيني  والعمق. وظلَّْت هذه م�سكلة عند 
ولكن دون جناح تام. ويف القرن التا�سع ع�رش جرت ماولت اأخرى للتغلب على 
هند�سية  بنيات  على  التعريفات، وح�سلنا  املفرغة( يف  احللقة  )اأي  الدْور  م�سكالت 
اأخرى، رمبا اأجنحها بنية هلربت، يف كتابه "اأ�س�س الهند�سة". وللتَّخلُّ�ِس من الدور 
فر�س الكلمات: النقطة وامل�ستقيم وامل�ستوى، وهي كلمات غري معرفة، لكنه ربط 
د عالقة بع�سها ببع�س. )واخلط( امل�ستقيم كما ذكرنا  دِّ بينها بعدد من امُل�َسلَّماِت، حُتَ
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هذا يف الهند�سة الريا�سية؛ وامل�ستقيم بو�سفه م�سطلحًا موجود يف ميادين اأخرى ل 
يهمنا اأن ندخلها.

اإلى �سكِّ م�سطلحات،  الإن�سانية زاَدِت احلاجة  املعرفة  َمِت  تقدَّ ُكلَّما  ولذلك، 
�سواء اأكانت دون تعريف اأو بتعريف. ومع انت�سار املعرفة الإن�سانية عاملّيًا، ونقل 
هذه املعرفة من لغاتها الأ�سلية اإلى لغة اأخرى، كان ل ُبدَّ من التعامل مع امل�سطلحات 
الأ�سلية، بو�سع مقابالت لها يف هذه اللغة. وقد واَجَهِت اللغة العربية هذه امل�سكلة 
بداأت  عندما  العبا�سي،  الع�رش  من  الأوليني  والقرنني  الأموي،  احلكم  نهاية  يف 
الفار�سية  والبهلوية  ال�سن�سكريتية  مثل  الأخرى  اللغات  من  َمعاِرَف خمتلفة  ترجمة 
لو�سع  ٌة  َت�سَّ خُمْ موؤ�س�ساٌت  الإ�سالمية  الدولة  يف  تن�ساأ  ومل  والإغريقية.  وال�رشيانية 
امل�سطلح املقابل، كما هي احلال هذه الأيام، بعد اإِن�ساء جمامع اللغة. وظلَّ و�سع 
من  الآخرين  لدى  الَقبوَل  وجَدِت  اجلهود  هذه  لكْن  فردّيًا،  ُجهدًا  العرِبيِّ  امُلقاِبل 
ِعِه يف جر�س  موؤلفني ومرتجمني. ويف البداية كرث تعريب امل�سطلح الأجنبي ِبَو�سْ
العلمية.  الألفاظ  يف  عريٌق  تاريٌخ  لها  يُكْن  مل  العربية  اللغة  اأنَّ  وبخا�سة  عربي؛ 
اأنهم اأمام حَتدٍّ ُلَغويٍّ قوي. ون�سهد اأنهم كانوا على م�ستوى هذا  ووجد املرتجمون 
التحدي. َفاأَْدَخلوا يف اللغة العربية ما كان غريبًا منها. وهنا اأُ�سرُي اإلى بع�س الأمثلة: 
هوية وماهية وفذلكة. فكلمة هوية ناجتة من الن�سبة اإلى هو، ول يجوز الن�سبة اإلى 
ال�سمري، كما يقول اأهل اللغة؛ وكلمة ماهية ناجتة من الن�سبة اإلى اجلملة ما هو، ول 
ل  اإ�سارة  ا�سم  فذلك، وهو  كلمة  من  ناجتة  فذلكة  وكلمة  اجلملة؛  اإلى  الن�سبة  يجوز 
يجوز الن�سبة اإليه. كما اأ�سري اإلى ا�ستعمال النحت يف امل�سطلحات مثل �سبحل وحوقل 

وغريهما.

وواجهت اللغة العربية حتدي امل�سطلحات مرة اأخرى منذ القرن التا�سع ع�رش 
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عندما انفتحت اأجزاء منها على اأوربة وعلومها؛ وبخا�سة يف م�رش ولبنان. فمحمد 
علي حاكم م�رش اجلديد، اأراد اأن يجعل منها دولة حديثة قوية باقت�سادها وتعليمها 
نه�سة  كل  اأن  ومبا  �سيء.  كل  يف  متخلفًا  بلدًا  وجد  وقد  وع�سكرها.  و�سناعتها 
اأ�سا�سها العلم، فمنه بداأ. ول بد من تعّلم العلوم الأوربية احلديثة يف العلوم الأ�سا�سية 
الأ�ستاذ  فكان  مالطا.  من  وباملرتجمني  اإيطاليا،  من  بالأ�ساتذة  فجاء  والتطبيقية. 
الكاتب  العربية، ويدونها  اإلى  املالطي  بلغته، ويرتجمها  يلقي ما�رشته  الإيطايل 
امل�رشي لتطبع كتابًا. كما اأنه اأر�سل البعثات العلمية اإلى اأوربة. وهذا الزخم ولد 
حركة ونه�سة جديدة. وهذا احتاج اإلى و�سع مقابالت عربية للم�سطلحات الأجنبية 
يف ميادين العلوم املختلفة. هذا مع ظهور جمالت علمية تن�رش تاأليفًا وترجمة للعلوم 
القرن  من  الثان  الن�سف  ويف  ال�سهرية.  املقتطف  جملة  مثل  اأوربة،  من  القادمة 
الإر�ساليات  لبنان، عن طريق  اأخرى يف  نه�سة علمية  بداأت حركة  التا�سع ع�رش 
باإن�ساء  الدينية  العلمية  اأعمالهم  الأمريكان  وتوج  وفرن�سا.  اأمريكا  من  التن�سريية 
اإلى اجلامعة الأمريكية يف  الكلية الإجنيلية ال�سورية �سنة 1867 التي غريت ا�سمها 
�سنة  القدي�س يو�سف  الي�سوعيون يف بريوت جامعة  الآباء  فيما بعد. واأن�ساأ  بريوت 
واألف  العربية،  باللغة  الطب  بتدري�س  ال�سورية  الإجنيلية  الكلية  وبداأت   .1875
اأو  اأنهم و�سعوا  العربية. ول ريب  باللغة  فاندايك كتبهم  الأمريكان مثل  اأ�ساتذتها 
بالإ�سافة  هذا  منا�سبًا.  وجدوه  مما  اأو  الرتاث  من  بالعربية  م�سطلحات  ا�ستعملوا 
جلهود فردية من بع�س علماء لبنان. لكن انتكا�سة ح�سلت بعد �سنة 1882 عندما 
غريت الكلية الإجنيلية ال�سورية لغة التدري�س من العربية اإلى الإجنليزية، توافقًا مع 
العامل  ي�سمى  ما  اأنحاء  اأكرث  يحتذى يف  ف�سارت منطًا  الربيطان مل�رش،  الحتالل 

العربي حتى بعد ال�ستقالل. 

وكما واجهت الإدارة الإ�سالمية اأيام الأمويني لغات الإدارة الأجنبية: الفار�سية 
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والرومية، وكان ل بد من تعريبها، و�سمل التعريب و�سع م�سطلحات اإدارية، فقد 
واجهت الإدارة العربية يف �سورية �سنة 1920 مثل هذا التحدي كون لغة الإدارة 
ومع  الإدارة.  م�سطلحات  لتعريب  اأخرى  حملة  فبداأت  العثمانية،  اللغة  ال�سابقة 
اإن�ساء اجلامعة ال�سورية، وتدري�س احلقوق والطب باللغة العربية، كان ل بد من 
تعريب امل�سطلحات العلمية، لي�س يف الطب وحده بل يف كل ميادين املعرفة. ولكي 
ي�سري التعريب منهجًا متوا�ساًل، فقد اأن�ساأت عدة دول عربية جمامع لغوية، يكون 
امل�رشي  املجمع  ثم  دم�سق  جممع  فكان  امل�سطلحات.  و�سع  الأ�سا�سية  مهامها  من 
الولدة  اأن  ال  �سنة 1923،  املجمع الأردن و�سعت  اأن بذرة  العراقي. ومع  ثم 
احلقيقة ملجمع اللغة العربية الأردن كانت �سنة 1976، ب�سدور قانونه، واختيار 
الأع�ساء الأول ورئي�سه. وكان عمل امل�سطلحات و�سعًا اأو مقاباًل عربيًا مل�سطلح 
جلان  اأولى  من  امل�سطلحات  جلنة  كانت  وهكذا  واأهدافه.  عمله  �سميم  من  اأجنبي 

املجمع الدائمة، واأن�سطها.

جلنة امل�سطلحات يف املجمع

واأن�سطها،  واأدومها،  الدائمة،  جلانه  اأولى  من  جممعنا  يف  امل�سطلحات  جلنة 
اأبدت  وغريها،  ر�سمية  موؤ�س�سات  من  بطلب  اأعمالها  وبداأت  اإنتاجًا.  واأغزرها 
رغبتها يف و�سع مقابالت عربية مل�سطلحات اأجنبية )عمومًا اإجنليزية( يف ميدان ما، 
يهم موؤ�س�سة ما. وهكذا وجدنا اأنف�سنا ن�سع مقابالت عربية يف ميادين كثرية، نذكر 
ع�سكرية،  وم�سطلحات  وال�سيانة،  اجلوية  والأر�ساد  والتموين  التجارة  منها: 
التموين  و�سالح  الهند�سة  و�سالح  وال�ستخبارات  اجلو  �سالح  م�سطلحات  منها: 
و�سالح املدفعية؛ وم�سطلحات تخ�س�سات عديدة يف الهند�سة، منها: الهند�سة املدنية 

واملعمارية؛ وم�سلحات يف العلوم ال�سحية، وغريها.
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يف البداية ول�سنوات طوال، كان عندنا جلنة واحدة جلميع امل�سطلحات. وكان 
فنية. وهي ت�سم عددًا  اأوًل جلنة  يتم على ثالث مراحل:  العربي  امل�سطلح  و�سع 
من الأع�ساء ل يزيدون على خم�سة، منهم اأع�ساء يف جلنة امل�سطلحات، وت�سم 
الأ�ستاذ  املرحوم  بقي  وقد  العربية،  اللغة  تخ�س�س  يف  جممعيًا  ع�سوًا  الأقل  على 
ممود اإبراهيم، ع�سو املجمع، ميالأ هذا املكان حتى وفاته؛ وت�سم ع�سوًا جممعيًا 
يف اأحد ميادين العلوم النظرية اأو التطبيقية، وكان املرحوم الأ�ستاذ اأحمد �سعيدان 
ع�سو املجمع ع�سوًا يف هذه اللجنة حتى �سنة 1981م عندما انتخبُت ع�سوًا عاماًل، 
قنديل  الطبيب  الأ�ستاذ  املرحوم  اأزال؛ كما �سمت  اللجنة، ول  اإلى هذه  فان�سممت 
�ساكر، ثم الزميلني الأ�ستاذ همام غ�سيب والأ�ستاذ اإبراهيم بدران؛ وخبريًا يف ذلك 
امليدان، غالبًا ما يكون من غري اأع�ساء املجمع، وقد يكون من املوؤ�س�سة التي طلبت 
و�سع املقابالت العربية. تنظر هذه اللجنة فيما بني يديها من م�سطلح اأجنبي، ويقوم 
اأو �رشح معناه؛ وبعد النقا�س، تتوافق اللجنة على املقابل العربي.  اخلبري بتعريفه 
ثم تنظر جلنة امل�سطلحات بكامل هيئتها فيما وردها من اللجنة الفنية، وتدر�س هذه 
ينظر  ثم  العربي.  املقابل  تعدل  اأو  ترف�س  اأو  توافق  اخلبري،  بح�سور  املقابالت، 
جمل�س املجمع فيما ورده من جلنة امل�سطلحات، يقبل اأو يرف�س اأو يعدل، بح�سور 
اخلبري. ويكون ما يقره جمل�س املجمع ال�سيغة النهائية املعتمدة. ويعمد املجمع اإلى 
ن�رشها يف كتيبات، وفيما بعد على موقعه على ال�سابكة. وت�سري م�سطلحات عربية 
جهد،  من  فيها  ما  على  الأعمال  هذه  اأن  هنا،  واأ�سيف  املعريف.  امليدان  ذلك  يف 
ومال ينفق، ووقت يقطع، فاإنها تبقى حربًا على الورق اإذا مل ت�ستعمل يف موؤلفات 

املوؤلفني. 

دون  العربية  امل�سطلحات  ن�رش  هو  العمل،  هذا  يف  ال�سعف  نقطة  اأن  على 
اأكرث  العربي  للم�سطلح  يكون  وقد  يجمعها.  واحد  تعريفها، ودون وجود مرجع 
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من معنى وتطبيق ح�سب امليدان املعريف الذي ي�ستعمل فيه. وهذا يوجب اأن يجمع 
امل�سطلح،  ميدان وجود  اإلى  امل�سطلحات يف �سعيد واحد، والإ�سارة  املجمع هذه 
ومقابالته املختلفة، مع التعريفات املنا�سبة. ولذلك األف املجمع قبل حوايل �سنة جلنة 

مهمتها غربلة هذه امل�سطلحات، وو�سع التعريفات املنا�سبة.

الو�سع احلايل

وقبل عدة �سنوات ارتاأى املجمع اأن يق�سم جلنة امل�سطلحات لثالث جلان: جلنة 
والعلوم  والكيمياء  والفيزياء  )الريا�سيات  والتطبيقية  الأ�سا�سية  العلوم  م�سطلحات 
العلوم  م�سطلحات  وجلنة  والبيئة(،  والبيولوجيا  والزراعة  والهند�سة  احلياتية 
ال�سحية )الطب الب�رشي وطب الأ�سنان والطب البيطري والتمري�س وال�سيدلة(، 
وجلنة م�سطلحات العلوم الإن�سانية )الفل�سفة وعلم النف�س وعلم الجتماع والرتبية(. 
وبالن�سبة لطريق عملها، فقد جرى ال�ستغناء عن اللجان الفنية، و�سار اخلبري وحده 
اللجنة الفنية، الذي يقدم ما ي�سل اإليه اإلى جلنة امل�سطلحات ذات العالقة، ويح�رش 
اجتماعاتها. وبعد انتهاء اللجنة من عملها يف ميدان ما تقدمه ملجل�س املجمع ليجري 

اعتماده ثم ن�رشه.

ومبا اأن ع�سو يف جلنة م�سطلحات العلوم الأ�سا�سية، فقد اأ�ستطيع اأن اأحتدث 
عنها قلياًل. ففي ال�سنوات الأخرية، نظرت اللجنة يف م�سطلحات يف ميادين فرعية 
من الهند�سة؛ مثاًل، الطاقة ال�سم�سية والأثر البيئي واخلر�سانة والدرا�سات املرورية، 
واملبان املوفرة للطاقة وجماليات املبان وغريها. واأ�سيف هنا جهدًا اأردنيًا بامتياز، 
الريا�سيات،  م�سطلحات  قامو�س  وهو  �سعيدان،  اأحمد  الأ�ستاذ  املرحوم  به  قام 
ون�رشه املجمع يف ثمانينات القرن املا�سي. كما اأ�سدر املجمع معجم "ل�سان العرب 
القت�سادي" الذي اأعده الأ�ستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هان. وكان على اللجنة 
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فقد  العربية.  باللغة  النهو�س  جلنة  من  جاءتها  حا�سوبية،  م�سطلحات  تدر�س  اأن 
اأبحاث حو�سبة اللغة العربية" يف جزاأين.  ن�رشت هذه اللجنة كتابًا عنوانه "دليل 
يقارب  وعددها  الكتاب،  يف  الواردة  احلا�سوبية  امل�سطلحات  اآخره  يف  وو�سعت 
املقرتح  العربي  واملقابل  الإجنليزي،  ال�سم  م�سطلح  لكل  ي�سمل  م�سطلحًا،   720
املقابالت  الدليل. وحتتاج هذه  والتعريف، وكان ذلك جهدًا مرتمًا من وا�سعي 
هند�سية،  م�سطلحات  من  يديها  يف  مبا  مثقلة  اللجنة  اأن  ومبا  �ساملة.  مراجعة  اإلى 
فقد اأحيلت هذه امل�سطلحات اإلى جلنة اللغة العربية والتكنولوجيا، لأنها الأقرب 

للتخ�س�س، ولوجود عدة اأع�ساء يف اللجنتني.

خامتة

كما هو وا�سح مما ذكرنا �سابقًا، فاإن جلنة امل�سطلحات موجودة يف كل جممع، 
ال�سنوات  يف  مالية  ق�سية  لنا  برزت  وقد  اللجان.  اأن�سط  بل  دومًا،  ن�سيطة  وهي 
بثمانية  املجمع  جلان  من  جلنة  لكل  ال�سنوية  الجتماعات  عدد  بتحديد  الأخرية، 
على  امللقاة  والأعباء  جلنة،  كل  حاجات  بني  الفروق  ُتلحظ  اأن  دون  اجتماعات، 
ال�ستعمال  اإحداهما  دومًا.  موجودتان  مهمتني  اأخريني  م�سكلتني  اأن  كما  عاتقها. 
القليل لهذه امل�سطلحات على م�ستوى التعليم العايل، لعدم التزام الأ�ساتذة اجلامعيني 
والإدارات اجلامعية بالتعريب، على الرغم من اأن كل قوانني اجلامعات والتعليم 
تاأليف  من  ذلك  يتبع  وما  بالعربية،  التعليم  اأولوية  على  تن�س  مادة  ت�سمل  العايل 
ا�ستعمالها  نطاق  �سعة  يعني  مما  املوؤلفات،  ون�رش  امل�سطلحات،  ا�ستعمال  يوجب 
ومعرفتها. وامل�سكلة الثانية تتمثل يف اأن التعاون يف �سك امل�سطلحات وتوافقها �سبه 
مع  هذا  لأعماله.  ويتع�سب  لياله،  على  يغني  العربية. وكل  املجامع  بني  معدوم 
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م�ستوى  على  اليون�سكو  يقابل  )ما  األك�سو  من  املنبثق  التعريب  تن�سيق  مكتب  وجود 
العامل العربي(، ووجود احتاد املجامع العربية. وفيما اأذكر عقدت ندوة يف جممع 
فيزيائية،  م�سطلحات  لتوحيد  املا�سي  القرن  ثمانينات  يف  الأردن  العربية  اللغة 
جلنة  1985م  �سنة  األف  هذا،  جممعنا  اأن  كما  الأقل.  على  الورق  على  وجنحت 
مدى  على  اللجنة  هذه  وجنحت  واملقايي�س.  واملخت�رشات  العربية  الرموز  لو�سع 
اأكرث من عام بالتو�سل اإلى و�سع اأكرث من �سيغة لكتابة حروف الهجاء العربية، 
وو�سع رموز، ومقابالت للمقايي�س ولرموز الكيمياء وغريها. ون�رشناها يف كتاب 
م�ستقل. ثم اأر�سلنا هذا الكتاب للمجامع العربية ولعدد من اجلامعات العربية. وعقدنا 
ندوة يف جممعنا مطلع �سنة 1987م للتداول فيما جاء يف هذا الكتاب، واملالحظات 
التي اأبدتها بع�س جمامع اللغة العربية، وبع�س الأ�ساتذة يف اجلامعات العربية. وقد 
اأُخذ باأكرث مما قدمه جممعنا، ولله احلمد. ون�رش احتاد املجامع العربية هذه النتائج يف 

كتاب، اأظن اأن اأكرثكم مل يطلع عليه، بل رمبا ل يعرفه. 

واأخريًا جاء الفرج، عندما �سدر قانون حماية اللغة العربية الذي �سار نافذًا 
اأيلول �سنة 2015م. الذي ن�س يف عدد من مواده، على وجوب التعليم  منذ 15 
ذلك،  اأو غري  احلظ  �سوء  البحوث. ومن  العربية وكذلك  باللغة  م�ستوياته  كل  يف 
اأنه مل تتخذ خطوات عملية فعالة لتطبيق هذا القانون؛ واإن �سكلت جلنة من املجمع 
وعدد من اجلامعات. ول نزال ننتظر �سدور نظام يحدد كل ما يتعلق بالتطبيق. 
ومبوازاة ذلك، يحتاج جناح التطبيق اإلى اآليات اأخرى، تتعلق بالتاأليف والن�رش. 

ويل يف ذلك مقال قدمته ملجلة املجمع، لين�رش يف عددها اخلا�س مبئوية الدولة.

وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي، فقد بداأت منذ �سنة 1979م بالتدري�س جلميع امل�ساقات 
التي اأوكلت اإيل باللغة العربية، وما ا�ستتبع ذلك من تاأليف كتب اأو مذكرات. وقد 
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هذه  ر�سائل  وبع�س  بل  املاج�ستري،  م�ساقات  م�ستوى  على  حتى  بذلك،  التزمت 
الدرجة، وما وجدت اأي �سعوبة ولله احلمد. على اأنه من املوؤمل اأن زمالئي الذين 
مبا  النتفاع  اأو  بالعربية  بالتدري�س  يلتزموا  مل  بعدي  اأو  معي  امل�ساقات  هذه  علموا 
األفت ون�رشت. لكني �ساأظل متفائاًل بلغتنا العربية وقدراتها، واأن زمان التدري�س 
بها قادم قريبًا باإذن الله. هذا مع وجود ردة اليوم من قبل املركز الوطني لتطوير 
املناهج، اإذ اإن موؤلفاته ملواد العلوم يف املدار�س كتبت جزئيًا باللغة الإجنليزية، خالفًا 
لقانون وزارة الرتبية والتعليم وقانون حماية اللغة العربية. وهذه م�ساألة اأخرى يل 
فيها كتابات. واأختم ببيت �سعر لأحمد �سوقي، اتخذته جريدة اجلهاد الأردنية التي 

�سدرت منت�سف خم�سينات القرن املا�سي �سعارًا:
وجه������������ادق��ف دون راأيك يف احلي��اة جماهدا عقي��دة  احلي��اة  اإن 

 

التو�سيات

ميادينه  بكل  التعريب  لي�سري  العربية"  اللغة  "قانون حماية  من  ننطلق  اأن  يجب   -1
مقت�رشًا  ولي�س  وموؤ�س�ساتها،  اأجهزتها  بكل  الدولة  وم�سوؤولية  م�رشوعًا وطنيًا، 
على بع�سها مثل جممع اللغة العربية، اأو اجلامعات، اأو البلديات، اأو وزارة ما.
تقومي  مع  والو�سائل،  الأهداف  يف  متكاملة  التعريب  خطط  تكون  اأن  يجب   -2
متوا�سل ملا حتققه. وباإ�رشاف جهة خمت�سة، وهي جممع اللغة العربية الأردن 
املنا�سبة، والت�رشيع  الب�رشية  له الأموال الالزمة، والكوادر  اأن تخ�س�س  بعد 

الذي يعطيه ال�سلطة املفيدة. 
3- يجب اأن يدرك اجلميع اأفرادًا وموؤ�س�سات ودولة اأن اللغة العربية هي م�سوؤولية 
اإن ن�سبة فقد التعلم يف الأردن، كما عرفتها  اإل بها.  اجلميع، واأن ل تقدم لنا 
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�سارخ،  عنوان  وهي  0.5%؛  فنلندة  يف  هي  بينما   ،%52 هي  اليون�سكو، 
القدرة على حلها. وهذا  اأكرب من  امل�سكلة  اأن ت�سري  قبل  ال�سعف  لنتدارك هذا 
الأ�ساليب  فيها  مبا  العربية  اللغة  يف  وبخا�سة  التعليم  مناهج  يف  النظر  ي�ستدعي 
والأن�سطة والتقومي. اأمل ن�سُح من امل�سيبة التي حذر منها وزير الرتبية والتعليم 
الأ�سبق، الدكتور ممد الذنيبات، باأن ن�سبة موجعة من طالب ال�سف العا�رش 

غري قادرين على كتابة اأ�سمائهم؟
بها  والعتزاز  العربية  اللغة  حب  الأظفار  نعومة  منذ  تعليمنا  ي�سمل  اأن  يجب   -4
على  الرتكيز  ويجب  وح�سارتها.  تاريخها  من  مهم  وجزء  الأمة  هوية  واأنها 
على  احلر�س  مع  البلغاء.  وخطب  الف�سيح،  وال�سعر  الكرمي،  القراآن  تعليم 
تزيد ذخرية الأردن من مفردات لغته اإلى ما يعادل ما هو موجود يف الدول 

املتقدمة.
جمموعة  كل  نهاية  يف  اأنه  اأقرتح  املجمع،  ي�سكها  التي  للم�سطلحات  بالن�سبة   -5
يف  يعملون  الذين  املخت�سني  من  عددًا  املجمُع  ي�ست�سيف  اأن  ما،  ميدان  يف  منها 
ميدانها، ليقدَم لهم هذه امل�سطلحات، ويتوافق معهم على طرق ن�رشها و�سيوعها 

وا�ستعمالها.

ملحق:
ن�رشد فيما يلي من�سورات املجمع ملا اأقره من م�سطلحات:

م�سطلحات التجارة وامل�سارف •	
م�سطلحات الإذاعة والتلفاز •	
م�سطلحات التكييف والتربيد •	

م�سطلحات اخلراطة •	
م�سطلحات ميكانيك ال�سيارات •	
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م�سطلحات ال�سيانة •	
م�سطلحات التمري�س •	

م�سطلحات امل�ساة •	
م�سطلحات �سالح الهند�سة •	

م�سطلحات �سالح اجلو وال�ستخبارات •	
م�سطلحات �سالح التموين •	
م�سطلحات �سالح الدروع •	
م�سطلحات �سالح املدفعية •	

م�سطلحات �سالح الال�سلكي •	
م�سطلحات الهند�سة املعمارية واملدنية، اجلزء الأول •	
م�سطلحات الهند�سة املعمارية واملدنية، اجلزء الثان •	

م�سطلحات الطاقة ال�سم�سية •	
م�سطلحات علم ال�سلوكيات •	

م�سطلحات الأثر البيئي مل�ساريع الطرق •	
م�سطلحات يف املتطلبات الأ�سا�سية لأماكن تخزين املواد اخلطرة •	

م�سطلحات يف الدرا�سات الدولية •	
م�سطلحات �سحية •	

م�سطلحات يف الدرا�سات املرورية •	
م�سطلحات يف املبان املوفرة للطاقة •	
م�سطلحات يف اخلر�سانة الإن�سائية. •	

وعددها 41 جمااًل معرفيًا. 
ون�سيف قامو�سني لهما عالقة قوية بامل�سطلحات:

قامو�س الريا�سيات الذي ح�رشه الدكتور اأحمد �سعيدان. •	
معجم ل�سان العرب القت�سادي، الأجزاء الأول والثان والثالث، الذي •	

     اأعده الدكتور عبدالرزاق بني هان.
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جهود املَْجمع يف

( املُ�شطلحاتيِ العلمّية )تعريبيِ

يب الأ�ستاذ الدكتور ُهمام َغ�سِ
َمِع الّلغة العربّيِة الأُرديّن  ع�سو جَمْ

اأُ�ستاذ الفيزياء الّنظرّية

امُللّخ�س

منذ  والتطبيقّية،  الأ�سا�سّيِة  العلوم  يف  �سّيما  امُل�سطلحات،  يف  عمله  املجمع  بداأ 
األف  الثالثني  اللحظة  حتى  امُل�سطلحّية  ذخريُته  وجتاوزْت  الأولى.  تاأ�سي�سه  اأّيام 

ُم�سطلح، غالبّيتها الُعظمى يف هذه العلوم. 

ميزاُتها  حيث:  من  الذخرية  هذه  على  �سُمولّيًة  نظرًة  ُنلقي  البحث،  هذا  يف 
وم�س�دُره�،  واآلّي�ُته،  فيه�  العمل  ومنهجّي�ُت  و�سعِفه�،  قّوِته�  ونق�ُط  التن�ُف�سّية، 
واملبادىء التي ترتكز عليها، وامُلعّوقاُت التي تقف عرثًة اأمام تنميِتها وتطويِرها، 

وغرْيُ ذلك.

واأخرًيا، نر�سم امل�ساراِت الأف�سل للُم�ستقَبل؛ مع الرتكيز على اأفكاٍر ومنهجّياٍت 
جديدة قد ُت�سهم يف حّل امُلع�سلِة الُكربى التى ُتواجه املجمع و�سائَر امُلوؤ�ّس�ساِت العربّيِة 
املَعنّيِة بامُل�سطلحات: اأعني كيف ُنواجه هذا الطوفاَن الذي ل َينقطع من امُل�سطلحات 

الأجنبّية العلمّية. 
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١
لب املْو�سوع، اأوّد اأْن اأخّل�َس املعامَل البارزة لتجربتي املْجمعّية يف  قبَل اأْن األَج �سُ
ا ُم�سطلحات  جمال امُل�سطلحات الأجنبّية )الإجنليزّية( وُمقاِبالتها العربّية؛ خ�سو�سً
امُل�سطلحات  اإجمايّل  من  الُعظمى  الن�سبَة  �سّكلت  التي  والتطبيقّية  الأ�سا�سّية  العلوم 
–اأي  ا�سطلح  العلمّي  املجتمَع  لأّن  الإجنليزّية"،  "امُل�سطلحات  اأقول:  املْجمعّية. 
ُيّتفق  مل  معظمها  لأّن  العربّية"،  "ُمقابالتها  واأقول:  لديه؛  وا�ستقّرت  عليها  اّتفق– 
عليها حتى داخل الوطن ال�سغري، فكيف بوطننا العربّي الكبري؟ كما اأّنها ُعموًما مْل 
ت�ستقّر بعد ولْن ت�ستقّر اإّل بامُلمار�سة. ومن املعروف اأّن هنالك خم�َس طرائَق لإيجاد 
هذه املقابالت )ال�سهابي، 1988؛ غ�سيب، 2017(، هي: ال�ستقاق )مثاًل: ُمتحف؛ 
كهَرمغناطي�سّي(؛  برمائّي؛  )مثاًل:  النحت  غّوا�سة(؛  �سّيارة؛  )مثاًل:  املجاز  ِنحالة(؛ 
التجمة )مثاًل: اإجه�د؛ اهتزاز(؛ التعريب )مثاًل: اأمتتة؛ رابوط(. من هن�، ف�إّن كلمة 
)تعريب( يف عنوان هذه الندوة لي�ست دقيقة متاًما؛ لذلك، فاإّنني و�سعُتها بنْي قو�سنْي 
لللُم�سطلحات  العربّية  امُلقابالت  "اإيجاد  ا  حقًّ واملق�سود  هذه.  درا�ستي  عنوان  يف 

الأجنبّية".

مّرْت جتربتي ال�سخ�سّية يف هذا املجال، حيث ح�سد جممُعنا معظم طاقاِته منذ 
بداياته، يف ثالِث مراحَل رئي�سّيٍة على النحو الآتي:

)املرحلة الأولى( ابتداًء من مطلع �سْيف 1977م، حني التقْيُت الرئي�َس امُلوؤ�ّس�س 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالكرمي خليفة رحمه الله لأّول مّرة يف اأثناِء حفِل التخريج ال�سنوّي 
للجامعة الأردنّية، حتى ع�سوّيتي العاملة يف املجمع التي �سدرت فيها الإرادة امللكّية 
ال�سامية بتاريخ 1984/11/18م )غ�سيب، 2020(: بعد لقائي الأّول هذا، الذي 
بعّمان،  احُل�سنْي  القدمي يف جبل  املجمع  مقّر  لزيارة  الدكتور عبدالكرمي  فيه  دعان 
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ُدعيُت لالن�سمام اإلى جلنٍة لإيجاد ُمقابالٍت عربّية لعدٍد من امُل�سطلحاِت العلمّية، مع 
اأّن اللجنَة عّرجت ُعبوًرا على بع�س الرموز وامُلخت�رشات. واأ�سدر املجمع ُكّرا�سًة 
لة عملنا. وكم �َسعْدنا بها! اإّل اأّن امل�رشوَع الأَجّل يف ذلك  "بي�ساء" احتوت على ُم�سّ
 ،2007  ،1983 )غ�سيب،  اجلامعّي"  التعليم  لتعريِب  املجمع  "حملة  كان  الوقت 
2016(. ورغم ان�سغايل ليَل نهاَر بعملي اجلامعّي، فقد انخرْطُت حتى الآذان يف 
هذه احلملة، و�سارْكُت يف ترجمة الكتاِب ال�سخم "الفيزياء الكال�سيكّية واحلديثة"، 
ملتابعة  ُمتعّددة  اأّياًما  املطبعة  يف  الدوام  ذلك  يف  مبا  ا،  تامًّ اإ�رشاًفا  عليه  واأ�رشْفُت 
الطباعِة والأموِر الفّنّية. وُطلب من َجمهرة امُلرتجمني، وكانوا ُكرًثا، اأْن ُينُهوا ُكّل 
كتاٍب مَب�رْشٍد َيحتوي على امُل�سطلحاِت الإجنليزّية الواردِة فيه وُمقابالِتها العربّية. 
ا يف مْو�سوعاٍت ُمّددة،  مْل يكتِف املجمُع بذلك؛ اإمّنا دعا امُلرتجمني الرئي�سّيني اأي�سً
ب�سفتهم "ُخرباء"، مُلناق�سة هذه امُل�سطلحات يف جمل�سه )وهو مُيّثل ال�سلطَة الُعليا فيه(؛ 
وكْنُت منهم. وهكذا، ُقّدر يل اأْن اأعرَف اآنذاك اأع�ساء املجمع قبل ع�سوّيتي العاملِة 

فيه؛ كما اأ�سبحوا يعرفونني.

اعتاد  2013م:  �سْيف  اأواخر  حتى  1985م  مطلع  من  الثانية(  )املرحلة 
املجمع اآنذاك، حني ترُده قائمُة ُم�سطلحاٍت من جهٍة ُمعتَمدة، اأْن ُي�سّكَل "جلنَة فّنّية": 
اإلى ما  اأّي جلنٍة فيه  اإلى رئي�ِس  ُي�ساُر  ُمقّرًرا )كما كان  اأع�سائه العاملني،  اأحد  من 
اخلطوَة  هذه  كانت  اأكرَث من خارجه.  اأو  خبرٍي  تقريًبا(، ومن  �سنواٍت  قبل خم�س 
الأولى. وبعد انتهاء اللجنة الفّنّية من درا�سة هذه القائمة، اأو القوائم، وتنقيتها بقدر 
الإمكان من ال�سوائب والزوائد، وُمقارنتها مبا هو ُمتاح من اجتهاداٍت اأخرى يف 
اإلى  حُتيُلها  كانت  والعاّمة،  التقنّيِة  واملعاجم  الأخرى  العربّية  املجامع  من�سورات 
"جلنة امُل�سطلحات". فَتنربي هذه اإلى ُمراجعة ما اأحيل اإليها، بح�سور اخلبري؛ قبل 

اأْن حُتيَلها بدْورها اإلى جمل�س املجمع. ويتناولها هذا ُم�سطلًحا ُم�سطلًحا، بح�سور 
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ها. حينئٍذ فقط ت�سبح "ر�سمّية". ُيالَحظ اأّن  اخلبري نف�سه؛ حتى ينتهَي منها متاًما وُيقرَّ
اأْن ُتلغى هذه اللجنُة يف وقٍت  هذه العملّية الطويلة كانت تبداأ من اللجنة الفّنّية، قبل 
لحق؛ يف ماولٍة لت�رشيع الأمور. كذلك، كانت هنالك جلنُة ُم�سطلحاٍت واحدة 
الأ�سا�سّية والتطبيقّية؛ والعلوِم  العلوِم  �سٍة يف  ُمتخ�سّ اإلى ثالِث جلاٍن  ُتق�ّسَم  اأْن  قبل 

الطّبّية وال�سّحّية؛ والعلوِم الإن�سانّيِة والجتماعّية )غ�سيب، 2017(. 

املجمع يف منت�سف  ت�سكيل  )الأّول(  بهما:  ُيعتّز  اإجنازان  املرحلة  برز يف هذه 
عام 1990م جلنة فّنّية مْن كاتب هذه ال�سطور ُمقّرًرا، واملهند�س ح�سن العكور مَن 
اجلمعّية العلمّية امللكّية ع�سًوا؛ وذلك مُلراجعة عدٍد كبرٍي ن�سبيًّا من قوائم امُل�سطلحات 
هذه  وكانت  وامِلعمارّية.  املدنّية  الهند�سة  من  خُمتلفة  فروٍع  يف  العربّية  وُمقابالتها 
البناء  جمل�س  �سياأتي[  كما  "ُمدّونات"،  بعد:  فيما  ]�سّمْيناها  "ُكودات  من  ُم�ستقاًة 
ت�سعٍة  يف  و�سدرت  والإ�سكان؛  العاّمة  الأ�سغاِل  لوزير  التابع  الأردّن"،  الوطنّي 
الفّنّية،  اللجنة  من  ال�سنني:  من  َعقٍد  اأمِد  على  املجمَع  �َسَغلت  وقد  ُجزًءا.  وع�رشين 
فلجنِة امُل�سطلحات، فمجل�ِس املجمع؛ ومن ثّم ُمراجعة اأخرية، فاملطبعة. و�سدرت 

هذه امُل�سطلحاُت وُمقابالُتها العربّية يف ُجزاأْين )1998، 2001(. 

ُم�سطلحاٍت  ا�ستقطاب  يف  املَْجمع  اإخفاق  اأعقاب  يف  فجاء  الثان،  الإجناز  اأّما 
ا  جديدة؛ مع اأّنه كتب اإلى كّل اأكادميّي يف اجلامعات الأردنّية جميِعها، ومْل يتلقَّ ردًّ
واحًدا! حينذاك، عّن على بايل اأْن اأ�ست�سرَي املهند�س ح�سن العكور فيما اإذا �سدرْت 
اأجزاٌء اأخرى من "كودات البناء". فاأر�سَدنا اإلى طلب ت�سعَة ع�رَش ُجزًءا جديًدا من 
وهكذا  والإ�سكان.  العاّمة  الأ�سغال  الأردّن/وزير  الوطنّي  البناء  جمل�س  رئي�س 

كان. وهنا بداأت املرحلة الثالثة والأخرية من رحلتنا هذه.

)املرحلة الثالثة( ما زالْت هذه املرحلة ُم�ستمّرًة حتى اللحظة. واأ�ستطيع حتديد 



201

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

التاريخ الذي بداأْت فيه بال�سْبط: اإّنه 2013/9/11م. ففي ذلك التاريخ، با�رشْت 
جلنة امُل�سطلحات –مُب�ساركة اخلبري ]املهند�س ح�سن العكور، الذي غادَرنا لظروٍف 
الطاقة  ب"ُم�سطلحات  بدًءا  الكودات،  هذه  مناق�سة  فقط[–  اجتماعنْي  بعد  ة  خا�سّ
جلنة  برئا�سة  حينذاك  اأت�رّشف  كنُت  كما  األغيْت؛  قد  الفّنّية  اللجنة  كانت  ال�سم�سّية". 
يّتخذ جمل�ُس املجمع قراره بتغيري  فلم  ُمقّررها؛  اأّنني كْنت  ]والأ�سّح  امُل�سطلحات. 
ُم�سّمى "ُمقّرر" اإلى "رئي�س" اإّل بعد ذلك بثالث �سنوات تقريًبا.[ التغيري اجلْوهرّي 
على عمل املجمع يف هذا املجال كان اإ�سافَة تعريٍف ُمعجمّي وجيز اإلى كّل ُم�سطلح، 
ول�سان حالنا يقول: حّبذا لو فعلنا ذلك منذ البداية! ويف وقٍت لحق، اعُتمد القرتاُح 
توّخًيا  "امُلدّونة"،  اإلى  امُلهند�سني(  جمتمع  عند  )ال�سائعة  "الكودة"  ُمفردة  بتغيري 
احلال على ثالث  ا�ستقّر  كما  اأخرى.  امُل�ستخدمة يف جمالٍت  امُلفردة  مع  لتْوحيدها 

جلان للُم�سطلحات، ح�سبما ورد �سابًقا. 

وهكذا، م�ست ال�سنون، وعمُلنا امُل�سني يف امُل�سطلحات، التي اأغلبها يف العلوم 
الأ�سا�سّية والتطبيقّية، ي�سري بُخطًى ُمتثاقلة: ُن�رّشحها ت�رشيًحا بح�سور خبرٍي يف املجاِل 
امُلحّدد؛ ثّم نقّدم ُن�سختنا الأخرية اإلى جمل�س املجمع، الذي ُيقّرها بعد اأْن ُيجرَي عليها 
بع�َس التعديالت. بعد ذلك، ُتعاد اإلينا للُمراجعة والتدقيق، واإعدادها للن�رش. وعلى 
ُن�رشت موؤّخًرا يف كتاٍب واحد  ]اجلدول 1[  قوائَم  ت�سُع  لدينا  امِلنوال، جتّمعت  هذا 

مع اللغة العربّية الأردّن، 2021م(.   )جَمْ
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عدد قائمة امُل�سطلحات
امُل�سطلحات

125ُم�سطلحات الطاقة ال�سم�سّية1
61ُم�سطلحات يف علم "ال�سلوكّيات ال�سياقّية"2
20ُم�سطلحات يف تقييم الأثر البيئّي مل�رضوعاِت الطرق3
ُم�سطلحات املتطّلباِت الأ�سا�سّية لأماكِن تخزيِن املواّد 4

35اخلِطرة
57ُم�سطلحات يف الدرا�ساِت الدولّية5
44ُم�سطلحات �سّحّية6
36ُم�سطلحات يف اخلَر�سانة الإن�سائّية7
48ُم�سطلحات يف الدرا�ساِت املرورّية8
73ُم�سطلحات يف املباين امُلوّفرة للطاقة9

اجلدول 1: قوائم امُل�سطلحات التي اأقّرها امَلْجمع ون�رضها ُموؤّخًرا.

لة  ُم�سَّ �سنوات!  �سبع  اأمد  على  ُم�سطلًحا   )499( وت�سعون  وت�سعة  اأربعمئة 
االلجان  اأّن  اإّل  لحًقا.  اآَخَر  �سياٍق  يف  اإليها  و�ساأعود  �سّك.  اأدنى  دون  متوا�سعة 
حُتاول الآن ت�رشيع عمِلها؛ مع امُلحافظة على الدّقة وال�رشامة يف املراحل امُلختلفة، 
هذه  وتعمل  املجمع.  جمل�س  من  اإقرارها  حتى  املَعنّية  امُل�سطلحات  جلنة  من  ابتداًء 
اللجان بانتظام على قوائَم جديدٍة من امُل�سطلحات وُمقابالِتها العربّية. وقد اأ�سيف 
)اللجنة  العربّية"  اللغة  "حو�سبة  يف  ُم�سطلح   )700( ُيناهز  ما  �سهور  منذ  هذه  اإلى 
الوطنّية الأردنّية للنهو�س باللغة العربّية، 2019( �سمن اأعمال "جلنة اللغة العربّية 

والتكنولوجيا". واملق�سود بالتكنولوجيا: "تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت". 
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٢
اأين  اإلى  نت�ساءل:  اأْن  لنا  يحّق  املجمع،  تاأ�سي�س  من  عاًما  واأربعني  بعد خم�سٍة 
و�سلنا بذخرية املجمع امُل�سطلحّية؟ وما تقومُينا املْو�سوعّي لها؟ وقد فِطن املجمع يف 
ة يف هذا ال�ساأن حتت  ال�سنني القليلة املا�سية اإلى اأهّمّية اأ�سئلٍة كهذه. و�سّكل جلنة خا�سّ
ُم�سّمى "جلنة ُمراجعة الذخريِة امُل�سطلحّية" ]ال�سم الذي بداأنا به كان "جلنة مراجعة 
امُل�سطلحات وغربلتها"[. كانت جلنًة موؤّقتًة يف بادىء الأمر؛ اإّل اأّن جمل�س املجمع 
حّولها ُموؤّخًرا اإلى دائمة. وكان تاأ�سي�ُس اللجنة اأ�ساًل، وحتويُلها اإلى دائمة، بحاجة 

اإلى ُماولت اإقناٍع ُمتكّررة نه�س بها الل�سيقون باملْو�سوع على مّر ال�سنني. 

ماذا ُيعنى بالتعبري "ُمراجعة" هن�؟ وِلَ هذه ُمهّمة، بل ُمِلّحة؟ �س�أجيب يف ِنق�ط: 
َمعرفّية  فروٍع  للُم�سطلحات يف  العربّية  امُلقاِبالت  تراكمت  ال�سنني،  اأمد  على   )1(
�سّتى. ون�ساأ يف اأحياٍن كثرية عدٌد من امُلقابالت امُلختِلفة ُمقابل امُل�سطلِح الإجنليزّي 
الواحد؛ الأمر الذي ُيناق�س �سمة اأ�سا�سّية من �سمات امُل�سطلح: التْوحيد؛ اأي امُلقابل 
الواحد للُم�سطلح الواحد – اإّل اإذا كان هنالك اأكرث من معنًى للُم�سطلح الواحد يف 
الواحد  العربّي  املقابل  اختيار  امُلراجعة  اأهداف  من  هدف  اإذن،  خُمتِلفة.  �سياقاٍت 
الأخرى حيثما ُوجدت.  امُلقابالت  الواحد، وحذف  الإجنليزّي  للُم�سطلح  الأن�سب 
لها دللة ا�سطالحّية.  لي�س  التي  اأي  العاّمة"؛  "الألفاظ  اأْن حُتذَف  اآَخر  )2( هدٌف 
وهي لي�ست بقليلة العدد. )3( هدٌف ثالث، اأهّم من هذا وذاك، اأْن ُيكّلف عدٌد من 
اخلرباء، كلٌّ يف جماله، و�سع تعريفات ُمنا�سبة للُم�سطلحات التي تخلو منها؛ وهي 
الغالبّية الُعظمى من ُم�سطلحات ذخريتنا )ما ُيناهز 95%!(. وهذا نق�ٌس َمهوٌل يف 
التي  اللجنة،  وا�سرتاتيجّيُة  اللجنة.  هذه  لت�سكيل  الرئي�سّي  الدافَع  كان  بل  الذخرية؛ 
يف  للُم�سطلحات  التعريفات  َع  و�سْ خبري  كّل  تكليف  اإلى  ت�ستند  برئا�ستها،  اأت�رّشف 
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جماله، كّلما جتّمع مئٌة منها على الأقّل. ثّم ُتراجُعها اللجنة، ُم�ستاأن�سًة براأي اخلبري 
حيثما َيلزم؛ قبل اأْن ُتقّدَمها اإلى جمل�س املجمع لإقرارها. )4( �سْبط امُلقابالت العربّية 
بال�سكل حيثما َيلتب�س الأمر؛ لأّن الذخرية �سُت�ستعَمل يْوًما م�سدًرا اأ�سا�سيًّا يف املعاجم 

التي ُيتوّقع اأْن ي�سَعها املجمع يف ُمقبل الأّيام.
هاكْم بع�س الإح�سائّيات، التي ُتلّخ�س جوانَب ُمعّينة من ذخريتنا امُل�سطلحّية 

من بداية عمل اللجنة حتى الأّول من �سهر ت�رشين الثان 2021م: 
ُق�سمت الذخرية اإلى اأربعة اأق�سام: الهند�سّية، والع�سكرّية، والطّبّية، واملجالت 

الأخرى.
• بلغ عدُد امُل�سطلحات ]الإجنليزّية[ الُكّلّي )30744(، وعدُد امُل�سطلحات الواردة 	

اأكرث من جمال )3816( و)11128( مقاباًل عربيًّا؛ مبتو�ّسط )3( مقابالت  يف 
لكّل ُم�سطلح. ]النقطة )1( اأعاله.[

• بلغ عدد امُل�سطلحات مبقابٍل واحٍد )19616(، بعد ف�سل امُل�سطلحات التي ُيقابلها 	
اأكرُث من مقابٍل واحد.

• ُم�سطلحًا 	  )738( 2021/11/1م  حتى  ُنوق�سْت  التي  امُل�سطلحات  عدُد  بلغ 
و)2276( ُمقاباًل. 

العدد امُلنَجزالعدد الُكّلّيالق�سم
174191293         امُل�سطلحات الهند�سّية 
9078685         امُل�سطلحات الع�سكرّية

1584244         امُل�سطلحات الطّبّية
266354        امُل�سطلحات الأخرى

307442276 املجموع 

اجلدول 2: ُم�سطلحات الذخرية، ح�ْسب املجال، والعدد الذي روجع منها حتى 
2021/11/1م. 
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ال�سكل 1: خُمّطط بيايّن ُيبنّي الن�سَب املئوّية مُل�سطلحات الذخرية، ح�ْسَب املجالت 
امُلبّينة، حتى 2021/11/1م. )انظر العمود الأخري يف اجلدول 2(     

امل�سدر: لوؤي عاطف الفندي
من  اأهدافها:  من   ])3( ]النقطة  الثالث  للهدف  الت�سّدي  ب�سدد  الآن  واللجنة 
اإحالة امُل�سطلحات غرْي املعّرفة اإلى اخلرباء، كّل يف جماله، لتعريفها؛ اإلى ُمراجعة 
اأع�سائها لهذه التعريفات؛ ومن ثّم اإقرارها من جمل�س املجمع. ويف اأثناء هذه العملّية 

الطويلة، �ست�ستمّر اللجنة يف حتقيق اأهدافها الأخرى، كما تقّدم.

٣
واإزاَء هذه التحّديات اجل�سام يف ت�سذيِب ذخريتنا امُل�سطلحّية و�سْقلها، وال�سعي 
ل�ستكمال تعريفاتها، ل ُبّد من الت�ساوؤل: كيف نواجُه هذا الطوفان من امُل�سطلحات 
التي تهّب علينا كّل يوم، بل كّل �ساعة، يف جميع جمالت املعرفة؟ فمن الوا�سح 
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اأّنه من �سابع امُل�ستحيالت اأْن نواكَب هذا الطوفان، واأْن نكوَن رّواًدا بحّق ون�سبَق 
الإعالم بو�سائله امُلختِلفة، اإذا مْل نفّكر باأ�سلوٍب جديد "خارَج ال�سندوق"، كما ُيقال. 
�سحيح اأّن جممَعنا حاول عرْبَ ال�سنني ت�رشيع الإجراءات؛ مثاًل باإلغاء "اللجنة الفّنّية" 
واإحالة امُلفردات اجلديدة اإلى "جلنة امُل�سطلحات" راأ�ًسا، ثّم ال�ستغناء عن امُلناق�سات 
"جمل�س املجمع" والكتفاء باأّي ُمالحظاٍت مكتوبٍة تِرد من الأع�ساء  امُل�ستفي�سة يف 
اإلى منهجّياٍت جديدة،  وتقبلها جلنة امُل�سطلحات. لكّن هذا ل َيكفي؛ فالأمر بحاجٍة 
اأكتفي هنا بذكر منهجّيٍة  اأي ِجذرّية.  "جراحّية"،  ُمبتكرة، ورمّبا عملّياٍت  واأفكاٍر 

واحدة، وفكرٍة واحدة؛ اآماًل اأْن ُيبنى عليهما يف ُمقبل الأّيام.

امُل�سطلح  "مناهج  يف  ذكّية  ماولة  من  ُم�ستْوحاة  فهي  املنهجّية،  اأّما  )اأّوًل( 
الكيميائّي العربّية ومقايي�سه" )القي�سي، 1989(؛ بحيث ي�ستطيع املرُء ا�ستقاق اأ�رشٍة 
كاملة من امُلقابالت العربّية باّتباع قواعَد ومقايي�َس ُمعّينة. بعبارٍة اأخرى، ُتوّظف 
القي�سي  منهجّية  جتاوز  ومُيكن  العربّية.  ُمقابالتها  لتْوليد  امُل�سطلحات  يف  الأن�ساُق 
غائمة؛  �سبابّيًة  الأفكار  تكون  وقد  مالئمة.  حا�سوبّيٍة  برامَج  با�ستخدام  الأ�سلّية 
التعريفات  اأمر  ولت�سهيل  وقت.  اأقرب  يف  ُمنا�سبة  باأمثلٍة  تْو�سيحها  على  و�ساأعمل 
بع�س  مع  امُلبا�رشة،  بالرتجمة  الأجنبّية  نظرياتها  من  النطالق  فُيمكن  العربّية، 

التحرير.

)ثانًيا( واأّما الفكرة، فُم�ستْوحاة من قراٍر اّتخذه جمل�ُس املجمع بعد �سدوِر طبعة 
1983م )الطبعة الثالثة( من "امُلعجم الطّبّي امُلوّحد" )اخلّي�ط واآخرون، 1983( 
للُم�سطلحات  فقط  لي�س  امُلعجُم  ُيعتمَد  اأْن  مفاده  القرار  هذا  قلياًل.  اأكرث  اأو  بعامنْي 
)الأحيائّية(،  والبيولوجّية  والكيميائّية  الفيزيائّية  للُم�سطلحات  ا  اأي�سً واإمّنا  الطّبّية؛ 
 ،Entropy للُم�سطلح  "اإنرتوبيا"  العربّي  امُلقابل  من  بدًل  مثاًل:  ُوجدْت.  حيثما 
هاجوا   = القْوم  ]اعتلج  )�س254(  امُلعجم  يف  الوارد  "اعتالج"  امُلقابُل  ُي�ستخدم 
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)لوغارمتّي(  ِمقيا�س   = )اإنرتوبيا(  اعتالج  الفيزيائّي:  املفهوم  على  دللًة  وماجوا؛ 
الوقُت واجلهد. لكْن، لالأ�سف، مْل  ُيوّفر  للفْو�سى يف نظاٍم فيزيائّي ما[. وهكذا، 
َيفي مُبتطّلٍب رئي�سّي  القرار ل  اأّن هذا  اإلى ذلك  القراِر طوياًل. ُي�ساُف  ُيعمْل بهذا 
عربّي  ُمقابٍل  كّل  اإحلاق  وهو  األ  2013م؛  عام  منذ  ال�سارية  املجمع  ُمتطّلبات  من 
بتعريٍف ُمعجمّي دقيق. من هنا، فاإّن اأقرتح اأْن ُيعتمَد امُلعجم التقنّي، اأو م�رشوع 
للرتبية  العربّية  املنّظمة  م�رشوعات  من  وهو  Arabterm؛  العربّي"  "امُل�سطلح 
والثقافة والعلوم )األك�سو(، بال�سرتاك مع الوزارة الحّتادّية للتعاون القت�سادّي 
امل�رشوع منذ عام 2008م وُي�سدر  وُينّفذ  الحّتادّية.  اأملانيا  والتنمية يف جمهورّية 
جمّلداِته ِتباًعا ] حتى الآن[ مكتُب تن�سيق التعريب التابع لألك�سو، والوكالُة الأملانّية 
للتعاون الدويّل GTZ. واأهّمّيته الكربى تكمن يف: اأ( اتباعه منهجّيَة املكتب يف توحيد 
امل�سطلحات العلمّية والتقنّية العربّية؛ فهو خطوة ل ُتنكر نحو "املعجم العربّي املوّحد"؛ 
ب( تعريفاته الدقيقة؛ ج( ن�سخته الإلكرتونّية، امُلتاحة جّماًنا على ال�سابكة، املتمّيزة 
والفرن�سّية،  والإجنليزّية  والأملانّية  العربّية  الأربع:  وبلغاتها  ا�ستعمالها،  ب�سهولة 

وحتديثها امل�ستمّر، ومّرك بحثها، ومزايا اأخرى جاذبة، كالر�سوم امُلتقنة.  

امُلبتكرة، واملنهجّيات  اإّن ثّمة ف�ساًء رحًبا وا�سًعا للمبادرات  اأقول:  اأْن  اأرْدُت 
ا من هذه وتلك لهو نهٌج  امُلبدعة، والأفكار امُلجّددة، يف جمالنا هذا. واأْن جنّرَب بع�سً
امُل�سطلحات  فيه بنْي ع�رشات الآلف من  الذي نزحف  الو�سع احلايل  اأجدى من 
الأجنبّية، ومتّر �سنوات قبل اأْن ُنقّر حفنة من امُلقابالت العربّية. فال ُبّد من "الر�ساقة" 

يف هذا العمل، جنًبا اإلى جنب مع الدّقة. ويف ذلك، فليتناف�س امُلتناف�سون.

نقطة اأخرية: هناك �سعوبة كبرية يف ترويج عملنا هذا، على مدودّيته. فقد 
اأّنه جاء ُمتاأّخًرا  ًة  جّرْبنا الن�رش الورقّي والإلكرتوّن. لكّن هذا مْل ُيجِد متاًما؛ خا�سّ
بواقع  ق�سرية،  "فيدُيوهات"  اإنتاج  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  احُلُلم  وكان  ا.  ِجدًّ
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ثالثني )30( ثانية للفيديو الواحد، ُتَبّث على الف�سائّيات العربّية واملحّطات التلفازّية 
اأ�سابيَع  قبل  اإّل  هذا  ُحلمنا  ُنحّقْق  ومْل  "الُيوتُيوب".  اإلى  اإ�سافة  والعربّية؛  املحّلّية 
التي  الفّنّية،  بلجنتها  مُمّثلًة  الوطنّية،  واللجنة  املجمع؛  َتعني  هنا  و"نحن"  معدودة. 
ا: الأ�ستاذ مّمد العكور، ع�سو  اأي�سً اأت�رّشف برئا�ستها، والتي ت�سّم يف ع�سوّيتها 
واأترُككم  املجمع.  عاّم  اأمني  ال�سعودي،  الدكتور مّمد  والأ�ستاذ  الوطنّية،  اللجنة 
الآن مع "الفيديو النموذج" الذي اأجيز بعد التحكيم الدقيق. ونحن على مْوعٍد مع 

رَتٍل من الفيدُيوهات الأخرى التي هي قيد الإعداد.

�سكر خا�ّس

ي�رّشن اأْن اأتقّدَم بال�سكر اجلزيل والتقدير الفائق اإلى ال�سّيد لوؤي عاطف الفندي، 
على  احلا�ُسوبّي،  ُمربجمها  وفعليًّا  امُل�سطلحّية،  الذخرية  ُمراجعة  جَلنة  �رّش  اأمني 

تزويدي باإح�سائّيات اجلدول )2( وما قبله، وبال�سكل )1(.  

والأبحاث  الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  حافظ،  عبدالله  لل�سّيد  مْو�سوٌل  وال�سكر 
مُلّدٍة  الأ�سا�سّية والتطبيقّية  العلوم  اأمنَي �رّش جلنة ُم�سطلحات  الذي كان  املجمع،  يف 

طويلة. فقد زّودن باجلدول )1(، وبع�س التواريخ امُلهّمة.
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اإ�شكاليات تتطلب املواجهة

الأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم بدران 
ع�سو جممع اللغة العربية الأردين

1- مدخل 

ال�سناعية  الثورة  العامل  دخل   2000 عام  والع�رشين  احلادي  القرن  بحلول 
الرابعة بكل ما حتمله من اخرتاقاٍت علمية واإجنازات تكنولوجية وتغرياٍت جذرّية 
املختلفة  الف�ساءات  الثورة  هذه  دجمت  فقد  والإنتاج.  والهند�سة  العمل  مفاهيم  يف 
قت مفاهيم وممار�سات "تداخل التخ�س�سات" فاأ�سبحت الفيزياء  بع�سها ببع�س وعمَّ
خا�س،  جهاز  اأو  معينة  مادة  لإنتاج  معًا  تعمل  والهند�سة  والكيمياء  والبيولوجيا 
خادم  يف  �سواء  الإنرتنت  �سبكة  على  ببع�س  بع�سها  مربوطة  الأ�سياء  واأ�سبحت 
ملي اأو يف "خادم �سحابي". وتغري منط الإنتاج يف منظوماته لتحل الروبوطات 
العتياديني.  والعمال  التقليدي  امل�سنع  مل  املنزل  من  والعمل  الذكية  والأنظمة 
والأنظمة،  الأعمال  حو�سبة  اأدخلت  قد   1970 الثالثة  ال�سناعية  الثورة  وكانت 
كل  تتناول  والت�سالت  التحكم  اأنظمة  واأ�سبحت  قمّية،  الرَّ للثَّورة  الباب  وفتحت 
�سيء وت�سل اإلى كل نقطة يف العامل. وذلك اإ�سافة اإلى ما اأجنزته الثورة ال�سناعية 
الثانية 1860 من كهربة كّل �سيء من االأجهزة اإلى امل�س�نع اإلى خطوط االإنت�ج اإلى 
املاكنات، وانطالق ع�رش النقل املعتمد على الوقود الأحفوري. وبذلك فاإنَّ ع�رش 
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البخار والقوى امليكانيكية املبا�رشة التي حملتها الثورة ال�سناعية الأولى 1760 تغريَّ 
ل لت�سبح الطاقة م�ساألة عاملّية وتغدو النبعاثات احلرارية والتغريات املناخية  وتبدَّ
ومنظومات البيانات واملعرفة ق�سايا ت�سغل العقل الإن�سان. وخالل هذه امل�سرية التي 
امتدت 262 �سنة حتى اليوم حتقق من الإجنازات التكنولوجية والكت�سافات العلمية 
والخرتاعات والبتكارات والأنظمة والت�سبيكات ما يعد بع�رشات املاليني. واليوم 
و�سلنا اإلى ثورة املعرفة، حيث اأ�سبحت املعرفة الإن�سانية تت�ساعف تقريبًا كل 36 

�سهرًا، بكل ما يعني ذلك من قدرات ومفاهيم و�سلع وخدمات وتفا�سيل جديدة.

وال�سوؤال: كيف ميكن اأن ينتقل كّل ذلك اأو بع�س منه اإلى املجتمع العربي وباأي 
لغة؟ وهل ميكن ذلك من خالل اللغة العربية؟ واأية م�سطلحات ميكن اأن تتداولها 
الأجيال للتعامل مع هذه الكنوز املعرفية التي ل تنتهي بل تتزايد يومًا بعد يوم؟ وباأي 
العلمية  والنظريات  واملدلولت  املفاهيم  هذه  تتغلغل  �سوف  م�سطلحات  وباأية  لغة 
لت�سبح جزءًا من منظومة التعليم والتعلم؟ بل والتفكري والتوا�سل الفعال القادرين 
على الإنتاج؟ هذا هو الّتحّدي اأمام املنطقة العربية باأ�رشها واأمام املثقفني واملفكرين 

بل والقت�ساديني وال�سيا�سيني. 

ناعّية وما يرافقها من ثورات اجتماعية واقت�سادية متوا�سلة  اإّن الثَّورات ال�سّ
ومتفاعلة ب�سورة جدلية جعلت من �سمات الع�رش حالة ديناميكية �رشيعة احلركة. 
ل يف جزء كبري منه اإلى التَّعلُّم، فاأّي تعلُّم ذاتّي ميكن اأن يتحقق دون لغة  فالتعليم حتوَّ
علمية ومعرفية متداولة؟ ودون م�سطلحات م�ستقرة؟. والعمل حتول من الع�سل 
"الف�ساء الفردان" املرتبط مع  اإلى  اإلى العقل والذكاء، ومن �سالة امل�سنع  والقوة 
الآخرين عرب �سحابة من املعلومات على �سبكة الإنرتنت. فباأي لغة �سوف يتعامل 
ر التعليمات اإلى الأنظمة الذكية دون لغة م�ستوعبة لكلِّ  العقل والذكاء؟ وكيف ُت�سدَّ
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لت من الأ�سواق واملخازن املفتوحة اإلى التجارة الإلكرتونية.  �سيء؟ والتجارة حتوَّ
ل  حتوَّ والقت�ساُد  املزايا؟  د  وحُتدِّ املوا�سفات  ت�سبط  لغة  دون  التعامل  يتم  فكيف 
اإلى املكننة والت�سنيع القائم على العلم والتكنولوجيا واملعرفة  من الزراعة الب�سيطة 
والإبداع. فهل ميكن اإن�ساء العقل ال�سناعي والعقل املعريف املجتمعي دون لغة ودون 
الثورات  حولته  جمتمعاتنا  عليه  اعتادت  الذي  "التقليد والتباع"  اإنَّ  م�سطلحات؟ 
والثقافة،  والزراعة  ال�سناعة  �سيء: يف  ال�سناعية اإلى "التجديد والإبداع" يف كل 
للمجتمع  يتحّقق  وحتى  ...اإلخ.  والإعالم  والهند�سة  والطب  والت�سميم  والفنون 
القدرة على التفاعل وامل�ساركة فاإنَّ ذلك يتطلب لغة وم�سطلحات تعرفها الأطراف 
ذات العالقة، وتعبِّ عِن انخراط املجتمع يف ف�س�ءات العلم واملعرفة ويكون فيه� 
والأكادميي  وال�سيا�سي  والطبيب  واملمر�س  واملهند�س  والفني  واملوظف  العامل 
لت التخ�س�سات  قادرين على التفاهم بالدقة وال�سبطية الالزمة، خا�سة بعد اأْن حتوَّ
من النعزال اإلى التداخل. كل ذلك ل ميكن اأن ينجح دون لغة مددة وم�سطلحات 
متداولة مرنة ومفهومة. وبالتايل لقد اأ�سبحِت اللغة يف املجتمعات املتقدمة والناه�سة 
متثل ف�ساءات احلركة والتفاهم والتوا�سل العلمي واملعريف، ومن هنا فاإن التعريب 
للبقاء  الطبيعية والتطبيقية ي�سبح �رشورة  العلوم  امل�سطلحات وخا�سة يف  و�سبط 

احل�ساري وال�ستمرار ناهيك عن التقدم وال�سعود والرتقاء. 

2- النظرة الر�سمية للُّغة

تنظر  العربية  الأقطار  يف  الر�سمية  املوؤ�س�سة  اأنَّ  حتفظ  وبدون  التعميم  ميكن 
اإلى اللغة باعتبارها "حت�سيل حا�سل"، ول ت�سكل "م�ساألة" تثري القلق من قريب اأو 
بعيد. فاللغة يف نظر املوؤ�س�سة الر�سمية موجودة والنا�س يتعاملون بها، وبالتايل ملاذا 
يهتم ال�سيا�سي اأِو القت�سادّي باملو�سوع؟ وحتى التعريب، فهو يف عيون املوؤ�س�سة 
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اأكادميية، يهتمُّ بها املثقفون والأكادمييون. ول ترى  الر�سمية جمرد م�ساألة ثقافية 
املوؤ�س�سة الر�سمية اأّي عالقة بني التقدم املجتمعي والنهو�س الوطني واللغة، كذلك 
اللغة. وهي لذلك ل جتد  ل ترى بعدًا اقت�سادّيًا للغة ول كلفة مالية تتعلق ب�سعف 
والرتجمة،  التاأليف  على  والإنفاق  باللُّغة  للنهو�س  الأموال  لتخ�سي�س  مربّرًا 
العامة. وبطبيعة احلال ل  املدر�سية واجلامعية والقوامي�س  القوامي�س  ل�سناعة  ول 
ترى اأهمّية للتو�سع يف التخ�سي�سات املالية ملجامع اللغة العربية اأو العاملني عليها. 
وهذا يجعل الهتمام الر�سمي بالإعالم الثقايف الذي ينه�س باللغة متوا�سعًا جّدًا اأو 
الدولة واإمّنا هو يف  ت�سكل مو�سوعًا لهتمام  اللغة ل  فاإن  غائبًا. وبعبارة موجزة 
نظرها جزء من "عامل الثقافة والأكادمييا". وقد اأّدت هذه الروؤية امل�سّوهة الق�سرية 
كلماتها  من  الكثري  مل  لتحل  العربية  الأقطار  جميع  يف  اللغة  تراجع  اإلى  املدى 
وم�سطلحاتها الكلمات وامل�سطلحات الأجنبية ب�سورتها الكاملة اأو ب�سورة جمزاأة 
اأو م�سو�سة كما جند يف مراكز التوا�سل الجتماعّي. وانعك�س ذلك �سلبّيًا على تعلم 
اللغة العربية ليرتاجع ب�سكل كبري، وفاقم من تاأثرياته ال�سلبية نظر بع�س الرتبويني 
ها اأداة توا�سل ولي�ست ف�ساء للفكر والعلم والتكنولوجيا والتفاعل  اأنَّ اإلى اللغة على 
فان�رشف  املختلفة.  والعلمية  املهنية  تخ�س�ساتها  يف  املجتمعية  ال�رشائح  خمتلف  بني 
الطلبة واملعلمون عن التمكن اللغوي اإلى جمرد احلديث اأو الكتابة املب�سطة وبالتايل 
ان�رشف الطلبة عن القراءة اجلادة والرجوع اإلى الكتب لأّن الأداة اللُّغوّية �سعيفة 
لديهم فتعمق لديهم فقر التعلم وان�سحب كل ذلك �سلبّيًا على التعليم والقطاعات ذات 
العالقة بالعلم والتكنولوجيا من �سناعة اإلى زراعة اإلى طب اإلى هند�سة اإلى �سيانة 
تتجاوز  اقت�سادّية ومالية  يعني ذلك من كلفة  املعدات والأنظمة والأجهزة بكل ما 

مئات املاليني من الدولرات �سنوّيًا يف اأّي بلد من البلدان العربية.
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3- العلوم الطبيعية والتطبيقية ..ملاذا

اأ�سبحت العلوم الطبيعية والتطبيقية وما ينبثق عنها من تكنولوجيات واخرتاعات 
اأو  اإذ ل يوجد اأي منتج  وابتكارات العمود الفقري للح�سارة الإن�سانية املعا�رشة. 
�سلعة اأو خدمة اأو ن�س�ط اإال ويدخل العلم والتكنولوجي� يف �سميم بن�ئه واأدائه، �سواء 
كنا نتحدث عن الغذاء اأو املاء اأو الهواء اأو الدواء اأو الك�ساء اأو الف�ساء، و�سواء كنا 
األعاب  نتحدث عن  الرتفيه و�سواء كنا  اأو  ال�سياحة  اأو  الثقافة  اأو  التعليم  نتحدث عن 
كل  ويف  الف�ساء..  �سواريخ  اإطالق  اأو  واملاكنات  ال�سيارات  �سناعة  اأو  الأطفال 
وتبادل  املوا�سفات  وو�سع  والتعبري  للو�سف  بقوة  موجودة  فاللغة  التفا�سيل  هذه 
املعارف. وبالتايل هذه العلوم اأ�سبحت اأ�سا�س التقدم على طريق امل�ستقبل واأ�سا�س 
املناخية  التغريات  اأزمة  يف  العامل  ودخل  احلديثة.  القت�سادية  والتنمية  الت�سنيع 
والتقلبات البيئية وهذه تتطلب العلم والتكنولوجيا ملواجهتها وتتطلب املجتمع املتفهم 
لأبعادها ومفا�سلها، لأّنه هو يف النهاية املتاأثر الرئي�سي من كل ما يجري، والذي 
واأزمة  والطاقة  املياه  اأزمة  ذلك  اإلى  ي�ساف  �سلوكياته.  من  جزء  يغري  اأن  عليه 
يتطلب  كما  والتكنولوجية،  العلمية  املفردات  يتطلب  ذلك  وكل  وال�سحة.  الغذاء 
التخ�س�سات  من  وُنظرائهم  والأطّباء  واملهند�سني  للعلماء  فقط  لي�س  امل�سطلحات، 
هذه  كل  ي�ستعمل  الذي  هو  املجتمع  لأّن  للمجتمع،  كبرية  بدرجة  واإمنا  الأخرى 
املنجزات. فباأي لغة يتعامل املجتمع مع كل منجزات احل�سارة املعا�رشة؟ اإذا اأردنا 
اأن يكون املجتمع فاعاًل متفاعاًل مع املعرفة وُمنتجًا لها من خالل املتميزين من اأبنائه 

وبناته؟

4- تكامل التعريب

لال�ستعمال  قابل  غري  يجعله  جتزيئي  ب�سكل  التعريب  تناول  يجري  ما  كثريًا 
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وغري قادر على النت�سار. اإذ كثريًا ما يتم الرتكيز على و�سع امل�سطلحات. ولكن 
اإلى  ي�سل  حتى  التعريب  فاإنَّ  هنا  ومن  املكتبات.  يف  الأرفف  اأ�سري  معظمها  يبقى 
الغاية املن�سودة ل بّد اأن يكون متكاماًل يف جميع اأجزائه على م�ستوى الدولة العربية 

الواحدة اأو على م�ستوى الدول العربية جمتمعة اإذا اأمكن حتقيق ذلك.

ويتمثل تكامل التعريب يف العنا�رش الرئي�سية التالية:

• و�سع امل�سطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها باللغة الإنكليزية اأو الفرن�سية 	
اأو الأملانّية.

• و�سع تف�سري لكل م�سطلح بهدف تو�سيح املفاهيم.	
• ح�سيلة 	 هناك  يكون  بحيث  واملخت�رشات  للرموز  عليها  متوافق  مناذج  و�سع 

وا�سحة من امل�سطلحات وما يقابلها من خمت�رشات ورموز ميكن ا�ستعمالها يف 
ة للجمهور. املعادلت ويف الر�سوم ويف الإر�سادات املوجهَّ

• العمل على ن�رش امل�سطلحات والرموز واملخت�رشات بكل و�سائل الن�رش املقروءة 	
وامل�سموعة والرقمية.

• ليبداأ 	 العربية  باللغة  وخمت�رشاتها  ورموزها  مب�سطلحاتها  العلوم  تدري�س 
امل�سطلحات  من  والتمكن  وال�ستيعاب  بالتعرف  الأولى  ال�سنوات  منذ  الطفل 

ومدلولتها.
• الن�رشات 	 خالل  من  املختلفة  املجتمعية  ال�رشائح  اإلى  بامل�سطلحات  الدخول 

والكتيبات والإر�سادات.
• ن�رش البحوث العلمية باللغة العربية.	
• العامل 	 يطمئن  حتى  العربية  باللغة  القطاعات  ملختلف  الّتو�سيحّية  الأدّلة  و�سع 

والفني واملمر�س وامل�ساعد وغريهم اأّن لديه مرجعًا يثق به ويطمئن اإلى ما فيه، 
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وبالتايل فهو على ا�ستعداد لتداول الكلمات وامل�سطلحات دون تردد.
• تعزيز امل�سطلح العربي يف و�سائط الإعالم على اأ�سكالها واخلروج من �رشنقة 	

مع  وماألوفًا  مفهومًا  ي�سبح  م�سطلح  فكل  امل�سطلح"،  يفهم  ل  اجلمهور  "اأّن 
ال�ستعمال.

ومن جانب اآخر فاإّن التعريب املتكامل ل يعني عدم اإتقان لغة اأجنبية اأو عدم 
جانب  اإلى  الأجنبية  اللغات  اإتقان  اإّن  متامًا.  العك�س  على  بل  بتعلمها.  الهتمام 
العربية من �ساأنه اأن ي�ساعد على جتذير املفاهيم باللغة العربية والطمئنان اإلى �سالمة 
لدميومة  املفتوح  الف�ساء  ويحفز  واملخت�رشات  والرموز  املفردات  يف  اخليارات 

التعريب وجناحه.

لقد كانت التجربة العربية يف التعريب مقبولة يف البداية حيث اجّتهت معظم الدول 
العربية للتعليم باللغة العربية بكل ما يرافقها من م�سطلحات ورموز واخت�سارات، 
وتدفق  التكنولوجية  والتطويرات  العلمية  الكت�سافات  يف  الهائل  الت�سارع  اأن  اإّل 
مل  ذلك  كل  امل�سوؤولية؛  حتمل  عن  الدولة  وان�رشاف  ال�سناعية  الثورات  منتجات 
املناظر  التعريب  يتحقق  مل  وبالتايل  واأدواته،  التعريب  اإمكانات  يف  زيادة  تقابله 

للتقدمات العلمية والتكنولوجية والإبداعية العاملية. 

ولي�س  دولة  يكون م�رشوع  اأْن  ينبغي  والتطبيقية  الطبيعية  العلوم  تعريب  اإنَّ 
جمرد ن�س�ط يف ج�معة اأو م�شوع موؤ�س�سة. ول تتنب اأي دولة عربية حتى اليوم 

م�رشوعها للتعريب باعتبار ذلك اأحد الأركان الّرئي�سة للّنهو�س والّتقدم.

5- مفا�سل رهن التوافق

على الرغم من االأ�سواط التي قطعه� التعريب وبدرج�ت متف�وته يف االأقط�ر 
العربية اإّل اأّن هناك مفا�سل رئي�سة يعتمد عليها جناح التعريب يف العلوم الطبيعية 
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والتطبيقية ل تزال مل خالف اأو مل يتم التوافق عليها نهائّيًا. وتاأتي يف مقدمة هذه 
املفا�سل:

الأرقام: على الرغم من قرارات عديدة �سدرت عن موؤ�س�سات عربية  اأوًل: 
بالتخلي عن الأرقام الهندية، والتحول اإلى اأرقام العربية )1، 2، 3، 4( الأ�سلّية 
اأن  اأنَّ العامل العربي ل زال متاأرجحًا بني الهندي والعربي وهي م�ساألة يجب  اإل 
ذلك  يف  مبا  الهندية  الأرقام  عن  والتخلي  الأ�سيلة  العربية  الأرقام  بتبني  تنتهي 
على  لال�ستقرار  وثانيًا:  اللتبا�س.  لإزالة  اأوًل:  الآتية:  لالأ�سباب  وذلك  ال�سفر، 
وثالثًا: اإن  �سكل الرقم يف العلوم الطبيعية والتطبيقية ويف املواد التي تهم املجتمع. 
انت�سارًا لالأرقام يف العامل.  اأ�سبحت هي ال�سورة الأكرث  الأرقام العربية الأ�سلية 

وهذا يتطلب من جمامع اللغة العربية اتخاذ قرار حا�سم يف هذا الجتاه.

العلوم  يف  وخا�سة  امل�سطلحات  من  الكثري  تزال  ل  اإذ  امل�سطلحات:  ثانيًا: 
وغري  ثانية،  جهة  من  منت�رشة  وغري  جهة،  من  خالف  مّل  والتطبيقية  الطبيعية 
على  قائم  واخلالف  ثالثة.  جهة  من  والتكنولوجية  العلمية  الكتابات  يف  م�ستعلمة 
اأن  ا�ستمرار هذه احلالة من �ساأنه  اإّن  القومي العربي.  امل�ستوى الوطني وامل�ستوى 
يبعد املوؤلفني والكتاب والإعالم والثقافة واملوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية عن تداول 
امل�سطلحات، وبالتايل انح�سار الف�ساء الذي ت�ستعمل فيه. وتتمثل اأزمة امل�سطلحات 

يف اأربع نق�ط رئي�سة:

وتدفق  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  اإطار  امل�سطلحات يف  اإنتاج  بطء  الأولى: 
ال�سلع والأفكار واملعلومات التي تغمر العامل يف جميع التخ�س�سات وخا�سة العلمية 

الطبيعية والتطبيقية.

للم�سطلحات  املتوا�سل  لالإنتاج  الالزمني  والتمويل  املوؤ�س�سية  غياب  الثانية: 
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لتغطي الحتياجات الأفقية والعمودية جلميع التخ�س�سات.

اإّن  الو�سول.  هذا  غياب  اأو  النهائي  امل�ستعمل  اإلى  الو�سول  �سعف  الثالثة: 
ومعلمي  واملعاهد  اجلامعات  واأ�ساتذة  الطلبة  ي�سمل  للم�سطلحات  النهائي  امل�ستعمل 
املدار�س واملهنيني بدرجاتهم املختلفة والفنيني والعاملني يف الإعالم املقروء واملرئي 
وال�رشكات.  احلكومية  الدوائر  يف  العاملني  وحتى  والُكّتاب  واملوؤلفني  وامل�سموع 
وهذه الفئات من امل�ستعملني بحاجة اإلى قوامي�س خا�سة بهم وعلى م�ستويات متعددة 

من التف�سيل.

الرابعة: �رشعة انت�سار امل�سطلحات الهجينة اأو الأجنبية وقوة تاأثريها وخا�سة 
لدى اجلمهور، ومثل هذه الأزمة لن جتد طريقها اإلى احلل اإّل حني ي�سبح التعريب 

م�رشوع دولة.

ومثل هذه الأمور يتطلب اعتماد قوامي�س ت�سم امل�سطلحات وتعريفاتها م�ستفيدة 
القوامي�س هي امل�سدر  العربية يف هذا الجتاه، واعتبار تلك  املوؤ�س�سات  من جهود 

الر�سمي الذي يتوجب الرجوع اإليه.

ولي�س من ال�رشوري النتظار ع�رشات ال�سنني حتى تتوافق جميع الأطراف 
العربية على م�سطلح واحد من املحيط اإلى اخلليج. اإّن وجود بع�س الختالفات يف 

امل�سطلحات اأف�سل واأقّل �رشرًا من الرتدد واإبقاء امل�ساألة معلقة. 

ثالثًا: الرموز: حتى اأوائل الثمانينات من القرن املا�سي، كانت رموز العنا�رش 
العربية.  العربية يف معظم املدار�س واجلامعات  باللغة  ُتكتب  الكيميائية  واملركبات 
اإل اأّنه مع التو�سع يف التعليم، يف �سّتى امل�ستويات والتخ�س�سات العلمية والهند�سية 
والتكنولوجية، والتخ�س�سات املتداخلة من جهة، ويف الوقت نف�سه غياب امل�رشوع 
العلمية  لالإجنازات  الهائل  والتدفق  ثانيٍة،  جهة  من  املتكامل  للتعريب  الوطني 
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املتغريات؛  ت�ستطع جماراة  الإمكانات ومل  ثالثة، تراجعت  والتكنولوجية من جهة 
املدر�سية  الكتب  معظم  اليوم  فاأ�سبحت  الأجنبية،  الرموز  نحو  اجلميع  فاجّته 
الإنكليزية  باللغة  الأجنبية  الرموز  ت�ستخدم  العربية  الأقطار  غالبية  يف  واجلامعية 
الهند�سية  والكيميائية والر�سوم  الريا�سية  املعادلت  كتابة  ذلك  الفرن�سية. وتبع  اأو 
وال�سيدلنية وغريها. اإّن الرموز تعان من اإ�سكالٍت ينبغي التوافق على حلول لها 

ويف مقدمتها:

• اإقرار الرموز التي ت اإن�ساوؤها باللغة العربية خالل ال�سنني املا�سية والبناء عليها.	
• ثم 	 الأ�سا�سية  الرموز  بو�سع  تقوم  تخ�س�س  لكل  متخ�س�سة  عمل  فرق  ت�سكيل 

الفرعية.
• اجلمع 	 حيث  من  الرموز  بهذه  الت�رشف  حتكم  التي  القواعد  على  الّتفاق 

والإ�سافة.
رابعًا: الخت�سارات: كما تعان الرموز من اإ�سكالت يف القواعد التي حتكمها 
ُمّددة  الخت�سارات  كانت  واإذا  كذلك،  الخت�سارات  فاإّن  التفاق،  وعدم 
�ستى  يف  ال�ستعمال  كثيفة  الرموز  مع  اليوم  اأ�سبحت  فاإّنها  املا�سي  يف  ال�ستعمال 
التخ�س�سات ابتداء من منتجات الطب وال�سيدلة التي يتعر�س لها املواطن العادي 
امل�ستوى  كان  مهما  اإر�سادّيًا  دلياًل  ونكاد ل جند  الف�ساء  بعلوم  وانتهاء  يوم  يف كل 
الذي يتعامل معه اإّل وتظهر الرموز والخت�سارات بارزة فيه، ناهيك عن الكتب 

اأو الكتابات العلمية املتخ�س�سة.

اإ�سافة  م�ستقة  تكون  التي  وتلك  مزيدة  باأحرف  تبداأ  التي  الكلمات  وجود  اإّن 
و�سع  على  ت�ساعد  قواعد  و�سع  يتطلب  ذلك  كل  املعان،  املتعددة  الكلمات  اإلى 

الخت�سارات املنا�سبة متهيدًا للتوافق عليها واإقرارها.
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اإّن امل�سطلحات ل تنتهي عند و�سع  وال�ستقاق والنَّحت:  التَّ�رضيف  خام�سًا: 
والنحت  وال�ستقاق  للت�رشيف  امل�سطلح  �سالحية  من  التاأكد  ينبغي  بل  امل�سطلح، 

حتى يّت�سم باملرونة الالزمة يف احلياة العملية.

نقيط: ل زال التنقيط م�سدرًا لاللتبا�س، اإذا مل يكن وا�سحا الأمر  �ساد�سًا: التَّ
الذي ي�ستدعي ح�سم هذه امل�ساألة.

نتناولها  التي  للعلوم  وتعددها  تراكمها  اأنَّ  اإّل  ب�سيطة  امل�سائل  هذه  تبدو  ومهما 
واأ�ساتذة  العربية  اللغة  جَمامع  م�سوؤولية  وهذه  الأهمية.  بالغة  مفا�سل  منها  يجعل 

اجلامعة واملتخ�س�سني.

موز  �سابعًا: انت�سار العامية: حيث يدفع انت�سار العامية اإّما نحو البتعاد عِن الرُّ
واملخت�رشات وامل�سطلحات العربية )املتوافق عليها( واإما حتريفها اأو ت�سويهها وخلطها 
العامية ميثل م�سكلة  انت�سار  اأنَّ  الهجينة. ول خالف على  امل�سطلحات  اأو  بالعامية 
اأنَّ املوؤ�س�سات الإعالمية  خول يف تفا�سيلها. غري  قاِئمة بذاتها ل يّت�سع املقام هنا للدُّ
والثقافية على اأنواعها تلعب دورًا بارزًا يف هذا املقام. اإنَّ املدر�سة ميكن، بل ينبغي 
هت املدار�س واجلامعات واملعلمون  ة التكوين اللغوي اجلديد اإذا ما اجتَّ اأْن تكون خليَّ
تتكلم  مدر�سة  الطالب يف  وكاأّن  الف�سحى،  باللغة  واملخاطبة  التعليم  اإلى  والأ�ساتذة 
احلالة ومن  هذه  �سوف ميكن يف  وبالتاأكيد  الطالب.  لدى  ماألوفة  اأجنبية غري  بلغة 
خالل املثابرة والت�سجيع والدعم الر�سمي والأهلي والإعالمّي والثقايّف حتقيق نقلة 

نوعّية باجتاه الف�سحى فتنتهي اإلى حّد كبري "غربة امل�سطلحات والرموز". 

6- الإ�سكاليات العملية 

ل بد من العرتاف باأّن تعريب العلوم الطبيعية والتطبيقية يف اإطار التعريب 
املتكامل تواجهه اإ�سكالّيات عملّية معقدة ل بد من التعامل معها على امل�ستوى الوطني 
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وعلى امل�ستوى العربي. وميكن اإجمال هذه الإ�سكاليات على الّنحو التايل:

• اجلانب ال�سيا�سّي	

فالدولة العربية كما اأ�رْشنا �سابقًا ل جتد يف مو�سوع التعريب املتكامل �رشورة 
جوانبها  يف  الدولة  اإدارة  مع  التَّعامل  يف  "ان�سغالتها"  و�سط  وهي  ُملحة،  واأهمّية 
العلمي  التقدم  بني  العالقة  ترى  ول  جتد  ل  والجتماعّية  والقت�سادّية  ال�سيا�سية 

والتكنولوجي ومن ثّم القت�سادّي، والتعريب من قريب اأو بعيد. 

اإل  غائبًا  يكون  للتمويل  ا�ستعدادها  فاإّن  ولذا  اأكادميّية،  م�ساألة  نظرها  يف  اإّنه 
يف اأ�سيق احلدود، والتي ل ت�سل اإلى نقطة تتجاوز العتبة احلرجة. وبالتايل فاإن 
ل اإلى امل�رشوع الوطني للتعريب لغاية الآن. الدول العربية ُمنفردة وجُمتمعة مْل ت�سِ

• اجلانب الفني	

ويف مقدمة الإ�سكالت الفنية عدم وجود الأعداد الكافية من اخلرباء الذين لديهم 
ا�ستعداد لإعطاء الوقت واجلهد الالزمني لعمليات التعريب، خا�سة اأّن اجلامعات ل 
تنظر اإلى الّتعريب وو�سع امل�سطلحات على اأنه مو�سوع ميكن اأخذه بعني العتبار 
وغياب  املتخ�س�سة  الأبحاث  مراكز  غياب  اأّن  كما  الأكادميّية.  الرتقية  لغايات 
الدرا�سات عن التجارب التف�سيلية للدول التي جنحت يف نقل العلوم وامل�سطلحات 

اإلى لغاتها الوطنية ي�سيفان �سعوبة على املوقف.

• الّتمويل 	

فاإّن  اأْن حُتدث تغيريًا نوعّيًا. وبالتايل  ت�ستطيع  املتفرقة ل  التعريب  اإّن جهود 
واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  وم�ساركة  الدولة  متويل  يتطلب  املتكامل  التعريب  م�رشوع 
يف  للفاقد  التقريبية  الّتقديرات  اإّن  لل�رشكات.  املجتمعية  امل�سوؤولية  منطلق  من 
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تّتجه  الإر�سادّية  والإدارّية  والهند�سية  والزراعية  والتعليمية  ال�سحية  القطاعات 
عربية  بلغة  التوجيه  اأو  املعلومة  و�سول  �سعف  وبالتايل  امل�سطلحات،  لغياب 
ل�ساحب العالقة من �رشائح املجتمع املختلفة، وُتعطي ما يقرب من 70 دولرًا للفرد 
�سنوّيًا متو�سطًا يف الأقطار العربية، وهذا ي�سع اخل�سائر ال�سنوية يف اأّي دولة عربية 
مبئات املاليني من الدولرات. اإنَّ التمويل الكايف للتعريب املتكامل ل يتطلب رمبا 
اأكرث من 10 دولرات لكّل فرد �سنوّيًا تتزايد عائداتها �سنة بعد �سنة. مما يعود على 

القت�ساد الوطني باملنفعة.

• �سبيك	 التَّ

لي�س  واإّنه  متفرقة،  يتم من خالل جهود  حالّيًا  التعريب  باأّن  القول  من  بدَّ  ل 
بالتعريب من جهة  العاملة  واملوؤ�س�سات  العربية  اللغة  ت�سبيك بني جمامع  هناك من 
والأطراف امل�ستفيدة اأو ال�رشكات من جهة اأخرى، �سواء يف املدر�سة اأو املعهد اأو 
اجلامعة اأو ال�سناعة اأو الزراعة اأو اأّي موؤ�س�سة ذات اأثر وتاأثري. ومن هنا فاإّنه ل بّد 
من اإعادة النَّظر يف اآلّيات الت�سبيك مع ال�رّشكاء امُلحتملني والتوافق على اآليات تبادل 
املعلومات والبيانات حتى تخرج عملية و�سع امل�سطلحات اأو التعريب عمومًا من 

العزلة املفرو�سة عليها.

• ال�ستدامة	

ة يف العلوم الطبيعية والتطبيقية �سريورة م�ستمرة  اإّن التعريب املتكامل وخا�سّ
نظرًا للديناميكية الّن�سطة يف هذه العلوم. وبالتايل فاإنَّ البناء املوؤ�س�سي والت�سبيك مع 
ال�رشكاء والتمويل والتاأهيل امل�ستمر للخرباء ميّثل حجر الزاوية يف ا�ستدامة امل�رشوع 
العلمية  مبوؤ�س�ساته  املجتمع  ي�سبح  حتى  طويلة  ل�سنوات  ذلك  ي�ستمر  وقد  وجناحه، 
والبحثية والإنتاجّية والأكادميّية واللُّغوّية والإعالمّية قادرًا على توليد امل�سطلحات 
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تلقائّيًا وا�ستعمالها يف اإطار عربي �سليم.

• ن�سيق مع املجامع اللغوية	 التَّ

الأقطار  يف  املعلومات  ونقل  الّت�سالت  يف  الهائل  التكنولوجي  التقدم  برغم 
احتاد جمامع  ي�ستدعى من  الذي  الأمر  القدمي.  النمط  اأنه ل زال على  اإل  العربية 
جُمديًا  لي�س  اأّنه  على  التاأكيد  مع  هذا  احلديث،  الت�سال  نظام  و�سع  العربية  اللغة 
تعليق عملي�ت التعريب حتى يتم االّتف�ق بني جم�مع اللغة العربية؛ ذلك الأنَّ �سغوط 

امل�ستجدات والتداول ل تتوقف.

• التاأليف والطباعة والن�رض 	

كن الأ�سا�سّي الثان يف م�سرية التعريب،  اإنَّ التاأليف والطباعة والن�رش هي الرُّ
ول بّد من �سمان ال�ستمرار والتمويل والن�رش على اأو�سع نطاق من خالل خمتلف 
و�سائط الن�رش املقروء وامل�سموع والورقي والإلكرتوّن. وتعان هذه امل�ساألة حالّيًا 

من �سّتى ال�سعوبات التي تخف�س من نتائج الأعمال التي يتم حتقيقها.

• اهتمام الأ�ساتذة واملوؤلفني	

من املالحظ اأنَّ اهتمام اأ�ساتذة اجلامعات بالدرجة الأولى واملوؤلفني بالدرجة 
درجة  اإلى  حمدود  والتجمة  الت�أليف  عملي�ت  يف  واالنخراط  ب�لتعريب  الث�نية 
اإلى تعليمات الرتقية يف اجلامعات من جهة وتوا�سع املكافاآت  كبرية. ويعود ذلك 

من جهة ثانية.

7- اخلروج من الأزمة

املتكامل  التعريب  ي�سبح  باأن  يبداأ  الأزمة  من  للخروج  الأ�سا�سّي  املدخل  اإنَّ 
اأي  �ساأن  الكافية  ال�سنوية  املالية  خم�س�ساته  له  عربية،  دولة  لكل  وطنّيًا  م�رشوعًا 
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حتقيق  ميكن  حني  جمتمعة  العربية  للدول  قومّيًا  م�رشوعًا  وليغدو  اآخر،  م�رشوع 
العلمي  والتقدم  بالتعليم  واملهتمني  التعريب  على  العاملني  من  يتطلَّب  وهذا  ذلك. 
والتكنولوجي للبالد اإقناع اإدارة الدولة بالقيمة القت�سادّية للتعريب وتبيان اخل�سائر 
القت�سادّية واملعرفية نتيجة لغياب التعريب ومدى تاأثر نوعّية التعليم وات�ساع فقر 
عف يف امل�سطلحات باللغة  التعّلم و�ساآلة الإبداع العلمي يف تطبيق املعرفة بتاأثري ال�سّ
العربية. وميكن الإفادة هنا من جتارب دول �سغرية احلجم مثل بلغاريا وهنغاريا 

وفنلندا وال�سويد وغريها.

ويف اإطار امل�رشوع الوطني للتعريب ميكن التحرك يف امل�سارات الآتية:

• اإن�ساء موؤ�س�سة وطنية ل ربحية لغايات الرتجمة والتاأليف والن�رش بتمويل م�سرتك 	
من احلكومة وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س تركز يف اأعمالها على الإنتاجات التي 

تعزز التعريب وت�ساعد على ن�رش املواد املعربة.
• باإجراء 	 تقوم  العربية  اللغة  جمامع  من  جممع  كل  يف  لالأبحاث  دائرة  اإن�ساء 

الدرا�سات والأبحاث حول الّتعريب امُلتكامل وو�سائل تعزيزه، كما تقوم باإعطاء 
دورات اإثرائية للموؤلفني حول قواعد التعريب التي ت التوافق عليها مبا يف ذلك 

الرموز واملخت�رشات واملعادلت واأية موا�سيع ذات عالقة.
• اعتماد قوامي�س مددة على امل�ستوى الوطني وفيما بعد على امل�ستوى العربي.	
• و�سع امل�سطلحات واملواد املعربة على �سبكة الإنرتنت.	
• للفئات 	 واملب�سطة  ال�سغرية  بالقوامي�س  تبداأ  خمتلفة  مب�ستويات  قوامي�س  و�سع 

العمرية يف املدار�س وتتدرج للقوامي�س الكاملة للموؤلفني والباحثني.
• لالإفادة 	 النوعية  ال�سناعية والحّتادات  الإعالم والقطاعات  الت�سبيك مع  اإحكام 

من خرباتها ومواجهة احتياجاتها.
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التعليقات واملناق�سات

الدكتورة خولة النوباين

اأكدت اأن فقر التعلم اأمر خطري جدًا، ويجب اأن ن�ستدعى كل الطاقات ملواجهته. 
وتوظيف  امل�سطلحات  ل�ستقطاب  ما  نوع  من  همة  لديه  لتكون  املجمع  ودعت 

التكنولوجيا ل�ستقطابها. 
ال�سيد زياد اخلطيب

ت�ساءل: هل لدينا ال�سجاعة لن�سع مقابالت مل تِرد يف لغتنا �سابقًا، وهل هذا يعيب 
اللغة؟ وهل بادر املجمع يف التوا�سل مع ال�رشكات العاملية املوؤثرة يف ال�سعوب كافة 

لي�سع لها مقابالت عربية؟ موؤكدًا اأهمية ت�رشيع عملية تعريب امل�سطلحات.
الدكتور حممود عمار

اإعادة  يجب  التي  التدري�س،  طرائق  اإلى  العربية  اللغة  يف  ال�سعَف  اأرجع 
امل�سطلحات.  العربية يف و�سع  املجامع  توحيد جهود  واأّكد �رشورة  فيها.  النظر 
داعيًا اإلى اإحياء مفردات اللغة العربية املوجودة يف املعاجم العربية لتكون مقابالت 

للم�سطلحات الأجنبية. 
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الرتجمة الآلية واملعجم اجلديد

الدكتور جعفر نايف عبابنة
ع�سو جممع اللغة العربية الأردين

�سه�دت الرتجم�ة الآلي�ة اإخفاق�اٍت كب�ريًة، ول��م تنج���ح –ح�سبما اأرى- اإّل يف 
ث�بتً�  دة، ك�أن يكوَن ترتيُب عن��ش اجلملة  َوَوْفَق �شوٍط حمدَّ مو�سوع�ٍت معينة 
ماألوٌف،  وا�سٌح  واحٌد  معنى  املعجمية  للمفردات  ويكون   ،)fixed word order(
اأو حذٌف  اأو تاأخرٌي  ولي�ست من باب امل�سرتك اللفظي، واأل يكوَن يف الكالم تقدمٌي 

لبع�س عنا�رشه. 
املعجم  على  الأحيان  غالب  يف  اعتمادها  الآلية  الرتجمة  ق�سور  اأ�سباب  ومن 
الرتجمة  تك�سب  حتى  اإيرادها  الواجب  املعلومات  من  الكثري  ينق�سه  الذي  التقليدي 

مزيدًا من الدقة. 
الآلة،  لغويًة لدى  �سليقًة  تبني  قد  التي  املقرتحات والأفكار  ببع�س  ونّتقدم هنا 
ُيراد  لغوية  اأفكار  التقليدي. وهي  املعجم  َغراِت يف  الثُّ اأو حد�سًا قويًا، وت�ُسدُّ بع�س 
ِة الفّنيِة  َقِنيَّ بها الإ�سهاُم يف حلِّ م�سكالِت الرتجمِة الآليِة، ول دخَل لها يف الأموِر التِّ
التي هي من اخت�سا�س ُمَهنِد�سي الإليكرتونيات. ومعروف اأنه يف جمال تكنولوجيا 
اللغة ل بد من تعاون وثيق بني اللغويني والَفنِّينّي من املخت�سني يف الإليكرتونيات. 
وِقواُم هذه املقرتحات والأفكار الدعوة اإلى معجم جديد يخدم الرتجمة الآلية يف 

�سورة اأف�سل، لأنه يلتفت اإلى نواٍح اأهملها املعجم التقليدّي. 
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نابعة  وهي  املعجمية،  للوحدات  الدللية  ال�سمات  اإيراد  النواحي  هذه  واأولى 
من حقائق الأ�سياء خارج ذواتنا، اأي عالقة الكلمة بالعامل اخلارجي. فالأ�سياء يف 
اإرادة  وذو  احلركة  على  قادر  حي  وجامد،  حي  مثل:  ثنائيات  يف  تنتظم  الطبيعة 
وحي غري قادر على احلركة وغري ذي اإرادة، عاقل وغري عاقل، ذكر واأنثى)1(. 
ويالحظ هنا اأن )ذكر( و)اأنثى( جن�سان طبيعيان، ولكن )مذكر( و)موؤنث( جن�سان 
اإلى عالقات املطابقة النحوية. فقد يكون املذكر واملوؤنث يف اللغة  نحويان يعودان 

غري عاقلني ولي�س لهما جن�س يف الطبيعة. 
ومن الثنائيات الأخرى: ح�سي ومعنوي، ومعدود وغري معدود)2(، وحقيقي 
اإيراد  من  نكرث  اأن  يجب  ولذلك  بال�سياق.  اإل  املجاز  يعرف  ول  وجمازي. 
بني  التمييز  من  الآلة  لتمكني  اللفظ،  فيها  ي�ستخدم  التي  النموذجية  ال�ستعمالت 

احلقيقي واملجازي. 
اخل�سب  اأيقظ  قلنا:  فاإذا  الرتجمة.  يف  الدللية  ال�سمات  هذه  فوائد  وتظهر 
ال�سخر، وجب اأن تاأتينا فورًا اإ�سارة من الآلة اإلى اأن معنى هذه اجلملة فا�سد )اأي 
غري منطقي ول واقعي(، اأو اأنه مبالغة يف املجاز، اأو خيال �ساعر. وهذا مهم جدًا 
اأنا�س  يرتجمه  اأن  فالأف�سل  اإغراب؛  من  فيه  ملا  اجلديد  اأو  احلّر  ال�سعر  ترجمة  يف 
طبيعة  لأن  جاز،  ملا  ابنه،  الأب  اأر�سع  قلنا:  ولو  اآليًا.  يرتجم  اأن  ل  الأدباء  من 
الأب ل ت�سمح باإر�ساع الطفل من ال�سدر. )اإّل اإذا اأر�سعه بقنينة(. ولو: اأخذنا ا�سم 
جن�س اإفرادي، مثل )تراب( وهو غري معدود ودللته على العدد دللة �سمنية غري 
مبا�رشة، ملا ا�ستطعنا اأن نقول يف و�سفه: تراب عديٌد، كما نقول: رجال عديدون، 
اإلى ع�رشات الثنائيات املت�سلة بالإن�سان مثل رجل وامراأة، ولد وبنت، را�سد وغري  )1( ميكن مّد ذلك 

را�سد...
اأفراد م�ستقلة،  له  لي�س  التوزيعي  اأفراد م�ستقلة، وغري  له  اأو: توزيعي وغري توزيعي. والتوزيعي   )2(

.)mass( لأنه كتلة
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بل ميكن اأن نقول: تراٌب قليل اأو كثري. وهذا ينطبق على اأ�سماء اجلن�س الإفرادي 
الأخرى مثل: ملح، �سكر، رمل، ماء. فال�سمات الدللية التي يجب اأن ير�سدها 

املعجم تفر�ُس واقعًا لغويًا خا�سًا. 
وطبائع الأ�سياء حتدد الفاعل واملفعول على الرغم من اختالل عالمات الإعراب 
اأو خفائها، فلو قلنا: ك�رش الزجاُج احلجَر لكان املعنى فا�سدًا، وَلُفِهَم العك�ُس متامًا، 
لأن احلجَر هو الذي يك�رش الزجاَج. وهذا يك�سُف اأن طبائَع الأ�سياء خارَج ذواتنا 
هي التي تعنيِّ املعنى عند اختالل العالمة الإعرابية، واإن َبَدت العباراُت �سحيحًة 
واملاأكوَل هو  هو مو�سى،  الآكَل  اأن  َلُفِهَم  رْثى مو�سى،  الُكمَّ اأكل  قلنا:  ولو  �سكاًل. 
الكّمرثى، على الرغم من خفاِء العالمِة الإعرابية وتقدمي املفعول به على الفاعل. 

جماز،  اأو  حقيقٌة  اأنها  على  تدل  ل  ذاتها  بحّد  املفردة  اأن  للنظر  الالفت  ومن 
ول ُيْعَرُف ذلك اإل بالرتاكيب وال�ستعمالِت ال�سياقية. ولذلك يجب اأن ُيكرِثَ املعجُم 
اللفظ، لكي ي�سبح لالآلِة  ُي�ْسَتخَدُم فيها  التي  النموذجيِة  العباراِت واجلمِل  اإيراد  من 
احلد�ُس الكايف لتمييز احلقيقة من املجاز. فلو قلنا: بكى الغماُم، َلُفِهَم اأنه جماز واأن 
املق�سوَد لي�س البكاَء احلقيقي بل نزوُل املطر. ولو قلنا: اأََكلِت الناُر احَلَطَب، َلُفِهَم اأن 

املق�سوَد لي�س الأكَل احلقيقي بل احلرق. 
اأن نعربِّ عن وجود  اإلى عنا�رشه الأ�سا�سية )الأولية(  وميكن يف حتليل املعنى 
اإ�سارة زائد )+(، واإلى عدم وجودها  �سمة من ال�سمات ال�سابقة وغريها با�ستخدام 

باإ�سارة ال�سالب )-(. 
ونورد فيما ياأتي اأمثلة على ذلك: 

رجل + حي )غري جماد( + اإن�سان + مذكر + را�سد 
امراأة + حي                     + اإن�سان - مذكر + را�سد
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ولد + حي               + اإن�سان + مذكر - را�سد
بنت + حي              + اإن�سان - مذكر - را�سد
اأب + حي + اإن�سان + مذكر + را�سد + ُمْنِتج

اأم + حي + اإن�سان- مذكر + را�سد + ُمْنِتج
هذا عن ارتب�ط االألف�ظ واللغة يف �سورة ع�مة ب�لع�ل اخل�رجي. ولكن من 
الناحية الداخلية للغة، نالحظ اأن عالقات الألفاظ بع�سها ببع�س داخل اللغِة َنف�ِسها 
الألفاظ  فاللفظة ترتبط بغريها من  للكلمة.  املفرداتي احلريف  املعنى  ُتَعنيِّ  التي  هي 
بعالقاٍت عدٍة، منها حقوُل املعنى، فيجب بياُن حقِل املعنى الذي تنتمي اإليها الكلمة، 
النمو،  مراحل  الإن�سان،  من  القريبة  البيئة  اجل�سد،  اأع�ساء  الأ�رشة،  اأفراد  مثل: 
ت�سمُل اجلمَل. ومنها  فقط ول  الكلمات  ت�سمل  الدللية  وغري ذلك كثري. واحلقوُل 
للمعنى  اإبرازًا  ذلك  بيان  فينبغي  والت�ساُد.  اجلزئي،  اأو  التام  الرتادِف  عالقاُت 
ق�سية  اإثباته، ول يف  اأو  املرتادف  اإنكار  م�ساألة  اأدخل يف  ل  هنا  واأنا  له.  وحتديدًا 

املعنى املركزي والهام�سي، واملعنى اجلامد وظالل املعنى. 
اأو  رفعًة  تخ�سي�سًا،  اأو  تعميمًا  ت�سييقًا،  اأو  ات�ساعًا  معناها  يتطور  والألفاظ 
نعرف  ذلك حتى  بيان  وينبغي  معنى جديد.  لها يف كل ع�رش  ويكوُن  انحطاطًا، 
اإليه الكلمة يف ن�سٍّ ما، ومعناها الدقيَق الذي اكت�سبته يف ذلك  الع�رش الذي تنتمي 
الع�رش. ومن مظاهِر التطوِر يف الألفاظ اأي�سًا تطوُر احل�ّسي اإلى املعنوي، وَعْك�ُس 
ذلك، وتطوُر احلقيقي اإلى جمازي، وعك�ُس ذلك، وتطوُر ال�سفة اإلى ا�سم ذات، 

وا�سم الذات اإلى م�سطلح فني. وهكذا تن�ساأ معظُم امل�سطلحات الفنية يف اللغة. 
اأخرى يف  األفاظ  مع  لفظة  ت�سرتك  اأن  يكرث  اإذ  اللفظي،  امل�سرتك  م�ساألُة  وثمَة 
هيئتها و�سورتها متامًا، ويكوُن لها مع ذلك معاٍن خمتلفٌة. فيجب بياُن هذا ال�سرتاك 
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واإبراُز اأمثلٍة و�سواهَد عديدٍة لتحديد املعنى املق�سود حتديدًا دقيقًا، وبناء حد�س �سادق 
لدى الآلة. ومن اأمثلة امل�سرتك اللفظي كلمة )عني( التي لها حوايل ع�رشة معاٍن، 
ومن  والوجيِه....  الدينار،  اأو  والنقِد  والذاِت،  املاء،  وعني  البا�رشة،  العني 
اأمثلته اأي�سًا كلمة )دقيق( التي تعني الطحني، واملو�سوف بالدقة، وغرَي ال�سميك. 
ومنه كلمُة )ف�سل( التي قد تعني ف�ساًل من كتاب اأو م�رشحية اأو ف�ساًل من ف�سول 
ال�سنة، اأو العام الدرا�سي، اأو الطرد من العمل، وقد تكون �سفة مبعنى نهائي: قوٌل 

ف�سل)1(. 
واألفاظ املعجم نوعان، األفاظ املحتوى والألفاظ الوظيفية. واألفاظ املحتوى هي 
التي تدل على م�سمون اأو فحوى، وهي قابلة للتغرّي والتطّور. وتتاألف غالبًا من 
اأفعال واأ�سماء، وهي العمود الفقري لأيِّ معجم. والألفاظ الوظيفيُة هي يف معظمها 
وال�سيغة،  اجلذر  مورفيمي  اإلى  حتليلها  ميكن  ل  جامدة  وبنى  وحروٌف  اأدواٌت 
هذا  وكل  لها.  النهائي  املعنى  و�سبُط  اجلملِة  عنا�رِش  بنَي  الربِط  اإحكاُم  ووظيفتها 

يجب اأن ُيَبنيَّ يف املعجم. 
الذهنية  ال�سورة  واختالف  املعنى،  لحتمالية  ٌة  ُعْر�سَ املحتوى  األفاظ  وكلُّ 
للكلمة الواحدة من �سخ�س اإلى اآخر، ومن بيئة اإلى اأخرى، ول ُيَقّيد تلك الحتمالية 
املعنى  ُز  ُيرْبِ فنيًا. ول  اأو ت�سبحَ م�سطلحا  �سياق  الكلمةُ م�ستخدمةً يف  اأن تكون  اإلّ 
ال�سياقية  ال�ستعمالت  من  الإكثار  فيجب  املتعددة،  ال�سياقية  كال�ستعمالت  �سيٌء 
املوثوقة الواقعية، والتالزماِت اللفظية، وما وردت فيه اللفظُة من قوالَب تركيبيٍة 

م�سهورة، كالأمثاِل والأقواِل ال�سائرة املاأثورة. 
وغري  ُع�سٌو،  فيها  ُي�ْسَتخدُم  التي  وهي  عالجيٍة  اإلى  املت�رشفة  الأفعاُل  وتق�سم 

)1(  وقريب من هذا تقار�س ال�سيغ ال�رشفية فيما بينها، فقد تدل ال�سيغة الواحدة على غريها من ال�سيغ؛ 
ف�سيغة فعيل مثاًل قد تدل على مفعول وفاعل...، و�سيغة فاعل قد تكون مبعنى مفعول... وهكذا. 
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ي ي ح يةةةهي  قلةةةٌ   يهنييةةةههي  أسيةةةههتي أةةةلىيأفةةةٌ حيىية فةةةيلي يةةة ي قلةةةٌ   عالجيةةةهي أةةةلي قلةةةٌ و
يسٌكسهتي

ٌقه ي أةةةليىيةةةةليتةةة  ي نُ  ةةةٌي ي يةةة يلةةةُا يىإلةةةٌسيي يةةة يت فةةةيليىيفنمةةةٌ ا  اليأمكةةةغي لُةةةٌ و
،ي اليأوْلَحفيملسٌأٌ يلٌُقه  ي ييليحا ي أيئة ٌيىي ٌأحيي َجْحس ٌيعن يىيملس ،ي ملةمه 

يي ىيةوضيحي ىيفيٌقت اليبٌيشححي

يىياةةوتيه،ي ىياةةيفويىياةةحايهريقٌياةةي هويىياةةحايهي يىيفنمةةٌ و يىيشةةٌُقها  مةةغيىفيُةةٌلا
يىيملس يىفصنليىيةلييأُية ايىيجةلسي ي أويت يي و :يملسً يملجملٌّ ت  يعن يثالثهيملٌن 
،ي أةةةويىي اليةةةهويعنةةة يهفةةةليىيفنمةةةهيىيلةةةٌ ي ىيصةةةٌن،ي  وجةةةخيمصاةةةونتي ملسةةةً يو ةةةويٌّ

ي ضةةٌق ٌ  يمةة اًليأُية يىيمزٌي ةةه،ي  عني ملسةً يثٌية ه يمةغيأيئة ةةٌريقةوعنيلقلاة  ُّ يأوْفَةَشة لٌّ
ل يأُي يىيةف يحتي يلَ ْقَلَل يأُي يىيةل أهي ىيايح سيي  عنيلقٌعل يأُي يىيمشٌس ه،ي لَقلَّ

يىيمحتزطهيبةٌيملس ريقُةليتلحية ي يىيجوىوبيىيس ويهي ىياحايها كمٌياليأمكغي لٌُ و
يىسةمًٌيىيو  ى يىيملجميهيأشٌسبي ي يهفلي يىيفنمةهيىيةلييتسةمةلي ييةخيىيمُةحني،يمةغي ية ي ووو ٌة

يي  يقلاًلي  ي حقًٌتي ىالسلي مٌيأويملح فيجسسيتس سجيت ةخيعشحى يىفووىعت

ةةةةخ ،ي يلووعو يملسةةةةٌاويىفصةةةةنليهفةةةةموخيىيصةةةةٌنا ي يةةةة يجٌوةةةةبا  قةةةةليتلحيةةةة يىالسةةةةل،ي وةةةةلَ حو
ةةةةخوي موَاةةةة َّحواي ىيسفةةةةزهويي وووةةةةخيمةةةةل احًىي  يممو اةةةةًٌ،يملحقةةةةهًي ي   يوفةةةةحي،ي مةةةةٌي ةةةةل حيت سيةوةةةةخي َجْملو

يأةةةةةةوي  يموصةةةةةةوف ي يَ َ ْصةةةةةةُّه ًٌي  يجٌمةةةةةة ًى،ي أ ىي ةةةةةةٌنيمشةةةةةةة ًٌي وَيةةةةةةيَّغو  ييةةةةةةخ،ي  وووةةةةةةخيمشةةةةةةة ا
يأةةةةةويىيمشةةةةةة  ي يىيمزٌي ةةةةةهي ىيوصةةةةةُّو يحويينوصةةةةةُّيلىيسلةةةةةا يبةةةةةخ،ي ٌسةةةةةليىيٌُعةةةةةلي صةةةةةيفا يىياةةةةٌة

هايىيمشةةةةي هي ىسةةةةلايىيةُ ةةةةيلري ي يأةةةةويىيمشةةةةة  يىيةةةةليياليأاةةةةنح ىسةةةةليىيمُلةةةةو ي ىياةةةُة يىيموصةةةةوفو
يينوصُّيبخ،يم لي سمٌءيىيزمٌني ىيمكٌني ىي يئهي ىيمحَّيي ىآليهي ىيما سيىيميملتي

 يةةة يجٌوةةةبيملسةةةٌايىفصةةةنلي عووةةةخي عمسوةةةخيمٌضةةةيًٌي  ٌضةةةحًىييتلحيةةة يىيُلةةةلي وةةةْلَكحي قةةةل
ي يمزيةةةةةة ًى، مفةةةةةةةوزاًل،ي ج ةوةةةةةةخيلتةةةةةةٌ اي  يليةةةةةةحيتةةةةةةٌ ا ،ي  وووةةةةةةخيمةلةةةةةة أًٌي  يالعمةةةةةةًٌ،يمجةةةةةةحنًىي 
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مت�رّشفًا اأو جامدًا، مبنيًا للمعلوم اأو مبنيًا للمجهول. 
واملوقعية  التوزيعية  ذكر وظيفته وخ�سائ�سه  من  بد  ل  احلرف  تعريف  ويف 

بالن�سبة اإلى ال�سم والفعل. 
ومعلوم اأن الوظيفة النحوية للكملة حتّدد توزيعها النحوي يف اجلملة، فال�سم 
بل  اإليه  م�سندًا  يكون  والفعُل ل  اإليه،  اإليه، وم�سافًا وم�سافًا  م�سندًا وم�سندًا  يكون 
بل  هذا،  من  �سيئًا  يكون  ل  واحلرُف  م�سافًا،  بل  اإليه  م�سافًا  يكون  ول  م�سندًا، 

ب�سبط عالقة الفعل بال�سم. 
وكثري من عنا�رش التعريف مثل النوِع )التذكري والتاأنيث(، والعدِد )الإفراد 
غري  اأو  )ُمْنَجز  واجلهِة  وم�ستقبل(،  وحا�رش  )ما�ٍس  والزمِن  واجلمع(،  والتثنية 
والتعريف  الغائب(،  اأو  املخاطب  اأو  للمتكلم  ال�سمري  )كون  وال�سخ�ِس  منجز(، 
�رشفية  دوالُّ  لأنها  نحوية،  �رشفية  ف�سائل  ُتَعدُّ   - الإعرابية  واحلالِة  والتنكري، 
ى املطابقة النحويَة ذاَت الأثِر  لوظائف نحوية؛ وهذه الف�سائل لها �سلة قوية مبا ُي�َسمَّ

الكبري يف تكوين معنى اجلملة.
�س اإلى مكوناتها الدللية الأ�سا�سية، ماوًل اأن اأجمع  واأختم بتحليل كلمة ُمَدرِّ

يف هذا التحليل بع�س ال�سمات اخلارجية وال�سمات اللغوية الداخلية: 
+ ا�سم + ا�سم فاعل )يقوم بالتدري�س وهذا الوزن �سّفاف( + ُمَتَعدٍّ )لأنه من فعل 

�س(، + مذّكر +حّي + اإن�سان + عاقل + را�سد.  : َدرَّ متعدٍّ
ول بد من الإقرار ب�سعوبة هذه الطريقة اإذ اأريد بها حتليل معنى كل لفظة يف 
اللغة اإلى مكوناتها الأ�سا�سية، ول �سيما األفاظ املحتوى التي لي�س لها �سورة ذهنية 
والألفاظ  واحلقد،  والكره  كاحلب  املجردة  املعان  األفاظ  مثل  ملمو�سًا،  �سيئًا  تقابل 

الوظيفية، مثل: اإن واإذا وحيث، وما اإلى ذلك. 
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جمُة من اللُّغةيِ العربّيةيِ اإلى اللغات الأخرى الرتَّ

ّمد ع�سفور   الأ�ستاذ الدكتور ُمَ
ع�سو جممع اللغة العربية الأردين

ُف الّثان مَن القْرِن الِع�رشين و�سعًا حّلت فيه احلرُب الباردُة ملَّ  �َسِهَد النِّ�سْ
احلرِب ال�ّساخنِة با�ستثناء حروٍب ملّيٍة هنا وهناك، ظلَّت تغّذي ال�سحَف ون�رشاِت 
ة ال�رشورية لبقائها، حروٍب مثِل حرب ِڤيْت�نام، وحرب ال�سوي�س،  الأخبار باملادَّ
والحتاد  املتَّحدة  الوليات  الرئي�سان:  املع�سكران  بقي  بينما  ال�ستَّة،  الأيام  وحرب 
الراأ�سمايلُّ  والفكُر  ال�سيوعيُّ  الفكُر  فيها  يت�ساَرُع  بحرٍب  م�سغوَلنْي  ال�سوڤيتي، 
�ستان  موؤ�سَّ اإذكائها  على  تعمل  الأحيان،  معظم  يف  ّيٍة  و�رِشّ اأحيانًا  ٍة  علنيَّ ِبطريقٍة 
بو�سائَل  ُيطلب منهما  تقومان مبا  ما تزالن  اأنهما  اأح�سب  رهيبتان لال�ستخبارات، 

اأخبَث، وبكفايٍة اأعلى. 

الرتجمة  ا�ستخدم  اأنَّ كاّلً من هذين اجلانبني  الراهن هو  ال�سياق  نا يف  يهمُّ وما 
�سِة  موؤ�سَّ ن�س�َط  ف�سهْدن�  املت�س�رع�ن،  النظ�م�ن  عليه  يقوم  الذي  ب�لفكر  للتعريف 
م ال�سوڤييتية وب�إلنگليزية   ْفرانْكِلن التي تدعمه� الوالي�ت املتحدة، ون�س�َط دار التقدُّ
تدَعم  اأنها  التي ترى  الكتب  ْفرانْكِلن تختار  Progress Publishers. كانت موؤ�س�سة 

للقيام  ًة  �سخيَّ اأُجورًا  للمرتجمني  تدفع  الرتجمة، وكانت  الأمريكية وت�ستحقُّ  الثقافة 
برتجمة ما اختاَرْته املوؤ�س�سة من كتب. اأّما ال�سوڤييت فكان لديهم فريُقهم من دار�سي 
بحكم  الرو�سية  اللغة  تعلَّموا  الذين  العرب  من  اأتباعهم  ومن  الّرو�ِس  العربية  اللغة 
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اجلامعية  درا�ستي  اأثناء  احلزبي. وكنُت يف  انتمائهم  بحكم  اأو  درا�ستهم يف رو�سيا 
يف بغداد يف اأوائل ال�ستينات اأُ�ساهُد ع�رَشاِت الكتب ذاِت الأ�سل الرو�سي ُمْلقاًة على 
ل الأمريكان  اأر�سفة ال�سوارع حيُث ُتباُع باأرخ�س الأ�سعار ِلُتناف�َس الكتب التي موَّ

طباَعَتها يف بريوت اأو القاهرة.

اأنَّ  الوا�سح  من  الكبريين؟  امل�رشوعني  هذين  لتمويل  الطرفنْيِ  دعا  الذي  ما 
اللغات  الدولية، واأنَّ تعلُّم لغٍة من  العالقات  الثقافية توؤّدي دْورًا مهّمًا يف  املناف�سة 
اإلنگليزية،  اللغة  �سالٌح ثقايفٌّ فّعال له مردود ماّديٌّ ل ي�ستهان به؛ فَمن يتعلَّمون 
باللغة  الناطقة  البلداَن  اأن يزوروا  لهم  الأف�سل  اأنَّ من  املثال، يجدون  �سبيل  على 

فاُهَم مع الّنا�ِس يف ال�سارع والفندق واملتجر.   اإلنگليزية لأن بو�سعهم التَّ

ْلنا ما يقوله املرحوم ممود دروي�س يف  وقد تتَّ�سُح هذه النُّقطُة اأكرَث اإذا ما تاأمَّ
ل  مقابلٍة اأْجراها معه عبده وازن ل�سالح جريدة احلياة اللندنية يف �سهر كانون الأوَّ
من �سنة 2005. �ساأله وازن عّما اإذا كان علينا نحن القّراء العرب اأن نقراأ الأدَب 
على  منه  جانب  يف  اجلواب  فجاء  م�سبَّقة،  �سلبيٍة  نظٍر  زاوية  من  املرتَجم  العربيَّ 

النحو الآتي:

الذي  الوقت  ُترَتَجم يف  اأوروبا واأمريكا، وهي  �سٌة يف  اأ�سماٌء مكرَّ هناك 
العربيِّ  الأدب  لرتجمة  مكتٌب  الإ�رشائيلية  اخلارجية  وزارة  ففي  فيه؛  ُتكَتب 
اإلى اللغات الأجنبية، والدولة الإ�رشائيلية ت�رشُف بنف�سها على ت�سويق الأدب 
�سة والأدب )�سنكون يومًا ما  َلة بني املوؤ�سَّ العربيِّ عاملّيًا، وهذا يدلُّ على ال�سِّ

نريد، �س112(.

ن�ستنتُج من ذلك اأنَّ الوليات املتَّحدة والحتاد ال�ّسوڤييتي ال�سابق واإ�رشائيل ترى 
املََجاّلِت  اأِو  الُكُتِب  با�سِتخداِم  �سواٌء  ِبُلغِتهم،  الآخرين  خماطبة  وريِّ  ال�رشَّ من  اأنَّ 
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د اأخباٍر  اأْو و�ساِئِل البثِّ املرئية وامل�سموعة، ومن الوا�سح اأن ما ُيرَتَجم لي�س جمرَّ
والعلمية  القت�سادّية  واملعلومات  الأدب  من  كثريًا  ي�سمل  بل  �سيا�سية،  مواقَف  اأو 
ِمه يف املجالت الكثرية التي تهمُّ فئاٍت  التي ت�سهد على رقّي البلد املْعِنّي، وعلى تقدُّ
اًل عن مْوِقِف اْلَبَلِد من الق�سايا ال�سيا�سية املحلية  دًة من الُقّراِء اأِو امُل�ساِهدين، ف�سْ متعدِّ

والعاملية.

من  ذكُرها  ورد  التي  الثالثة  البلدان  بني  جوهرّيًا  فْرقًا  َة  ثمَّ اأنَّ  جنُد  نا  اأنَّ غرَي 
ناحية، وبني البالد العربية يف و�سعها الراهن من ناحية اأخرى؛ فكلُّ بلٍد من تلك 
ر  البالد يتعامل مع بقية بلدان العامل على اأنه بلٌد واحٌد فيه �سلطٌة مركزيٌة واحدٌة تقرِّ
اْثَنَتنْيِ  اإلى  اأة  جُمزَّ فاإنها  العربية  البالد  اأما  الداخل واخلارج،  العامة يف  ال�سيا�سات 
وع�رشيَن دولة، ويدور كالٌم عن مزيٍد من التجزئة هنا وهناك قد يجعلها ثالثني يف 
�سْت جامعًة للدول العربية يف منت�سف  وقٍت لي�س بالبعيد. �سحيٌح اأنَّ الِبالَد العربية اأ�سَّ
الأربعينات من القرن املا�سي، غري اأن هذه اجلامعة ل تزيد عن كونها مفاًل َدْولّيًا 
وِل الأع�ساء فيه يف منا�سباٍت ُمَتباينِة الأهمّيِة، وانتهى بها  يجتمُع فيه ممثلون عن الدُّ
الأمُر اإلى اأن تكون جمّرد اآليٍة اإداريٍة لتنظيم اجتماعاٍت دوريٍة اأو طارئٍة يلتقي فيها 
مًا اأنه لال�ستهالك العاِبِر،  ممثلون لتلك الدول يتكلَّمون كالمًا دبلوما�سّيًا يعرفون مقدَّ
َوِل امُلحيَطِة، ول يف اآ�سيا اأو اأفريقيا، ول  َوِل الأع�ساء، ول يف الدُّ ول اأََثَر له يف الدُّ
اأمريكا الالتينية، ودع عنَك التاأثري يف اأوروبا اأو الوليات املتَّحدة! لقد كان من املمكن 
نظرّيًا اأْن تنَه�َس جامعُة الدول العربية مب�رشوٍع موّحٍد للرتجمة من اللغة العربية 
ع فيه اجلهوُد من حيث التخطيُط والتمويُل والتنفيذ، ولكنَّ  اإلى اللغات الأخرى تتجمَّ
هذا الأْمَر مَلْ َيتَحقَّق، ولْي�س لذلك من �سبٍب اإل عدُم ثقِة الدول الأع�ساء بالأعمال 
ة الرتجمة من اللغة  اجَلماعية؛ ولذلك فال مندوحَة من اأن تتوّلى الدول ُفرادى َمهمَّ
عاٌت ذاُت قْدٍر من الّتفاق كدول اخلليج اأو دول املغرب  العربية، اأو اأن تتوّلها جتمُّ
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يْنَعِدُم  يكاد  بحيث  عات  التجمُّ هذه  بني  تدبُّ حتى  اأخَذْت  اخلالفاِت  ولكنَّ  العربي، 
ِفَق الَعَرُب على �سْيٍء �سوى األ يتَّفقوا كما قيل، وما يزال ُيقال. الأمل يف اأن يتَّ

يكوُن  حكوميٍة  غرِي  �ساٍت  مبوؤ�سَّ اأو  فرادى،  بالدول  اإذن  َمنوطًا  الأمل  يبقى 
�ُس  لَدْيها من ُبعد النظر ومن الغرية على الرتاث العربي الإ�سالمي ما يجعلها ُتَخ�سِّ
جمِة من اللغة العربية اإلى اللغات الأخرى، ومن املوؤ�سف  �ساٍت ِللرتَّ �سَّ وقفّيات اأو ُموؤَ
يك�ُد  وال  العربي،  الع�ل  يف  احلدوث  ن�دُر  اخلريي  الن�س�ط  من  النوع  هذا  اأن 
�سُة �سومان يف الأردن،  �ساٍت هي موؤ�سَّ اأربع موؤ�سَّ ياِق �سوى  ال�سِّ ِن يف هذا  ُ يح�رشُ
�سة �سلطان العوي�س يف الإمارات  وموؤ�س�سُة عبداملح�سن القّطان يف فل�سطني، وموؤ�سَّ
العربية املتَّحدة، وموؤ�س�سة البابطني يف الكويت، بينما هناك الع�رشات من هذا النوع 
�ساٌت  من املوؤ�س�سات التي ينفق عليها اأفراٌد اأو �رشكاٌت يف البالد الغربية، وهي موؤ�سَّ
البلد الذي متار�س ن�ساطها  الثقافة، واأحيانًا يف خدمة  تقوم باأعماٍل جليلٍة يف خدمة 
�سِة روكفلر، وموؤ�س�سِة فورد، وموؤ�س�سِة  �ساٌت مثُل موؤ�سَّ فيه ب�سكل غرِي مبا�رش، موؤ�سَّ

راْند، وكثرٍي غرِيها.

وقبل اأْن ن�ساأَل عّما قد ُيِحبُّ العرُب اأْن ُيرَتِجموه اإلى اللغات الأخرى، يجدُر 
ن ترجمَة الن�سو�س  بنا اأن ن�ساأل عن الُقّراء امل�ستهدفني. ميكُن تب�سيُط املوقف املت�سمِّ
اغُب يف الرتجمة، وهو ي�سمُل  ل هو اجلانُب الرَّ باأنواعها باحلديث عن جانبني: الأوَّ
يف  والقارئ.  املرتَجُم  الكتاُب  هو  والثان  والنا�رش،  واملرتجَم  الكاتَب  العادة  يف 
بداِفع  اأو  بناًء على طلٍب من جهة حكومية،  كتاَبه  الكاتب  يكتب  قد  ل  الأوَّ اجلانب 
افُع ما لديه من نرِج�ِسّيٍة طاِغَيٍة، اأو من حما�ٍس ِلق�سيٍة فكرية  ذاِتيٍّ �سواء اأكان هذا الدَّ
ماّديٍّ  مردود  على  واحل�سول  ال�سهرة  حتقيق  يف  رغبٍة  من  حتى  اأو  �سيا�سية،  اأو 
ة تكليفًا من جهٍة ما لها م�سلحٌة ماديٌة  كبري، واملرتجم يف اأكرث الأحيان ُيكلَّف بال�َمهمَّ



239

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

اأو �سيا�سية، اأما النا�رش فقد يكون تاجرًا يعرف اأحواَل ال�ّسوِق وما قد ُيِدرُّ عليه ربحًا 
يتباين  فقد  الثان  اجلانب  يف  اأما  الكتب.  جتارة  يف  ع  والتو�سُّ ال�ستمرار  من  نه  ميكِّ
د اهتماماتهم بني الدين  القّراء من جيل الأطفال، فاملراهقني، فالنا�سجني ممن تتعدَّ

وال�سيا�سة والقت�ساد والفنون والآداب.

الراهن  �سياقنا  يف  نحن  تو�سيح.  اإلى  بحاَجٍة  ُه  فاإنَّ نائيِّ  الثُّ هذا  ب�ساَطِة  ورغم 
هم.  نا وتهمُّ مهتّمون بفئة النا�سجني من القّراء، ونريد اأن نخاطَبهم عن ق�سايا تهمُّ
احلديث،  هذا  يف  وقُتها  يحني  اأن  اإلى  ال�سيا�سية  الق�سايا  عن  احلديث  ل  اأوؤجَّ �سوف 
اإلى  الغربيُّ  العامل  ي�سعى  املثال.  �سبيل  العوملة على  ق�سية  اآخذ  اأن  هنا  اأودُّ  ولكنني 
العامليتني  اللغتني  اإحدى  ت�سوده  بحيث  اأجمع،  العامَلَ  ِلي�سمَل  املفهوم  هذا  تو�سيع 
اإلنگليزية اأو الفرن�سية، ونظاٌم دميقراطيٌّ يندر حتديُد معامِلِه حتديدًا كافيًا، وجتارٌة 
الثالث  العامل  واأنَّ  ي�سنُع،  َل  الأوَّ العامَلَ  اأنَّ  املَطاِف  نهاية  يف  نتيجُتها  تكون  ٌة  حرَّ

ي�ستهِلُك اإلى اأن يهَلَك، لُي�سبَح يف نهاية املطاف ُمْلكًا للبنك الدويل.

فقٍر  ن�ساهده من  �ستنتهي مبا  العوملة  اأن  النا�سُج  الغربيُّ  القارُئ  يفهم  اأن  نريد 
ُمْدِقٍع يف اأكرث بلدان العامل الثالث الذي اأخذ يزحف بكل الو�سائل املمكنة لخرتاق 
واإبحارًا  ال�سحراء،  عرب  م�سيًا  ويزحف  اجلنوب،  من  املتَّحدة  الوليات  حدود 
َبْت موارُده الطبيعيُة بعد اأن  بالقوارب املطاطية نحو اأوروبا لأن العامل الثالث َن�سَ
ا�ستخرجها الغرب، اأو هي يف طريقها اإلى الن�سوب، نريد من هذا القارئ الغربيِّ 
النا�سِج اأن يفهم اأن العوملَة كما متار�ُسها حكوماُته �رشٌب جديٌد من ال�ستعمار يحلُّ 
فيه البنك الدويل مّل اجليو�س وال�سواريخ، ونريُد منه اأن يكون له موقٌف منها، 

يعربِّ عنه عندما يحلُّ موعُد النتخابات القادمة.

َ اأننا يجب، عندما نرتجم ما يكتبه اأدباوؤنا وباحثونا  اأق�سُد من هذا املثال اأْن اأبنيِّ
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من اللغة العربية اإلى اإحدى اللغات الأجنبية، اأن ن�سع يف ُح�سباننا فئَة القّراء التي 
ع منها اأن ترغب يف قراءة كتاٍب كتبه كاتٌب عربيٌّ عن ق�سية من ق�سايا ال�ساعة،  نتوقَّ
اأو يف قراءة روايٍة اأو م�رشحيٍة اأو ديواٍن من ال�سعر لكاتب عربي، هذه الفئُة حتتاج 
ة الو�سائل ال�رشورية لتنميتها واإ�سهارها  َف الكُتُب لها تاأليفًا واأن ُتدَعَم بكافَّ اإلى اأن توؤلَّ
ع من ال�سعوب الغربية اأن ت�ستيقظ فجاأة  لت�سبَح ذاَت تاأثرٍي ملمو�س، ويجب األ نتوقَّ

لتجَد اأن هناك ُكّتابًا عربًا ي�ستحّقون القراءة يف خمتِلِف احلقول.

ناأتي الآن اإلى ما يحبُّ العرب اأن يرتجموه اإلى اللغات الأخرى لتعريف العامل 
مبا لديهم من فكر واأدب واآراء يف ال�سيا�سة والقت�ساد وما اإلى هنالك من ق�سايا، 
وهنا قد تختلف الإجابات، ولكنني اأوّد الرتكيَز على عدد من الق�سايا التي تتفاوت 
ال�سحيَّة بني  العالقاِت  املعتدل على ثرمومرت  اإلى  ال�ساخن  يف درجة حرارتها من 

ث عنها يف حدود الوقت املتاح هي: الأمم. والعناوين التي اأوّد التحدُّ

1- الن�سو�س والدرا�سات الدينية

2- الق�سايا ال�سيا�سية

3- الأدب

4- الق�سايا القت�سادية

5- الإعالم. 

1- الن�سو�س والدرا�سات الدينية

ظاهرَة  احلا�رش،  الوقت  يف  الإ�سالميُة  والأمُم  هي  العربيُة،  ُة  الأمَّ تواجه 
الإ�سالموفوبيا، التي اأخذت تنت�رش يف الدول الغربية بت�سجيٍع من احلركة ال�سهيونية، 
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ي�سفونهم  ن  عمَّ ثون  يتحدَّ اأخذوا  عرٍب  ُكّتاٍب  من  مق�سوٍد  غرِي  اأو  مق�سوٍد  وبدعٍم 
�سلبيٍّ  موقٍف  عن  وتعربِّ  العربية  اللغة  عنق  تلوي  التي  ال�سفة  تلك  بالإ�سالمويني، 
هالميٍّ من اأنا�س ل نراهم ول ن�سمعهم ُي�ْسِبهون تلك الأ�سباَح التي يطلق الغرُب عليها 
العقوبات. ويف  والتدمري والتجويع وفر�س  للق�سف  الإرهابيني خللق ذرائَع  �سفَة 
اأن يدركوا  اه املتع�ّسف يْح�ُسُن بامل�سلمني )والعرب منهم ب�سفة خا�سة(  ظلِّ هذا الجتِّ
اأن من م�سلحتهم تقدمَي الإ�سالم تقدميًا مو�سوعّيًا يبتعد عن اجلدل العقيم، واأن يكتبوا 
كتبًا تخاطب العقَل املتفّتَح الّراغَب يف املعرفة من اأجل التعريف بهذا الدين كما يراه 
اأهُله، وكما يريدون له اأن ُيفهم من غري امل�سلمني، ول يجد العرب وامل�سلمون رّدًا 
الكرمي،  القراآن  وهو  عندهم،  كتاٍب  اأعظِم  ترجمِة  من  الإ�سالم  حقيقة  لبيان  اأف�سَل 
ملا  لي�س  وال�سبب  برتجمته،  بداأ  من  اأّول  هم  الأوروبيني  اأنَّ  للنظر  الاّلِفَت  اأن  غري 
لي�سهل عليهم  الديني  اأرادوا معرفة متواه  اأو بالغة، بل لأنهم  اإعجاز  يف لغته من 
اأخذ  الرّد عليه من وجهة نظرهم. وقد ظلَّ هذا هو الهدف حتى وقٍت قريب عندما 
بع�س املرتجمني يقرتبون من الن�س بالقدر الذي تتيحه لهم معرفُتهم باللغة العربية، 
�َس ُينَظر اإليه نظرًة خمتلفًة عندما يرتجُمه مرتجمون  ومن الوا�سح اأن هذا الن�سَّ املقدَّ
بون ِلديِنهم من اأمثال جورج �َسيل، وج. م. ُرْدِول J. M. Rodwell واإ. ه�.  متع�سِّ
حَتواُه ومعانيه  مِبُ يوؤمنون  اأ�سخا�ٌس م�سلمون  ُيرَتِجُمه  E. H. Palmer، وعندما  پاملر 
رًا عربيٌّ  ع موؤخَّ مثل عبدالله يو�سف علي اأو ماْرَمدوك ِپك�ثول اأو ممد اأ�سد. وقد ت�سجَّ
م�سلٌم هو طريف اخلالدي فرتجم القراآن ترجمًة اأراد لها يف ظّني اأن تكون الرتجمَة 
اأعرف،  لأنني ل  اإجابة  ال�سوؤال دون  هذا  اأترُك  ُترى؟-  يا  ن  –املعتمدَة ممَّ املعتمدَة 
�سٍة ت�سبه البابوية  نَّة مل يتَّفقوا عرب تاريخهم الطويل على اإن�ساء موؤ�سَّ ولأن امل�سلمني ال�سُّ
الك�ثوليكية اأو املرجعية ال�سيعية ُتن�ط به� م�سوؤوليُة اعتم�ِد التجم�ت اأو التف�سريات اأو 
الجتهادات، ولذلك تبقى الرتجمات املختلفة متداولة، وقد ن�رشت دار ِپْنْغِون للن�رش 
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مبفردها ترجمتني خمتلفتني اإحداهما ليهوديٍّ عراقيٍّ ا�سمه ن�سيم يو�سف داود، والثانية 
ن�سو�ٍس  اإلى  دائمًا  حتتاج  الدينية  الن�سو�س  اأنَّ  املعروف  ومن  اخلالدي،  لطريف 
ُم�ساعدٍة لكي ُيفَهَم الكالم يف �سياقه الديني الأ�سمل، مع اأن هذا الفهم قد ل يكون كاماًل 
ب�سبب الجتهادات وامليول املختلفة، وقد حاول عبدالله يو�سف علي اأن ُيلِحق برتجمته 
د طريف اخلالدي اأهميَة ترجمِة تف�سرِي القراآن من اأجل  تعليقاٍت وتف�سرياٍت مفيدة، واأكَّ
ة ب�سبب طوِل التفا�سرِي و�سعوبِة  فهمه فهمًا �سحيحًا، ولكنه كان مدركًا ل�سعوبة املََهمَّ
القيام بذلك )انظر �س10 من مقدمة ترجمته(. اأما م�ساألُة العتماد فتبقى مفتوحة.   

بّد من  فال  منها  املرجوَّ  الهدَف  اأن تخدم  القراآن  الن�سِّ  اأريد لرتجمة  ما  واإذا 
ورد  ما  كلَّ  نرتجُم  هل  خمتلفًة:  م�سكلًة  هنا  نواجه  لكننا  النبوي،  احلديث  ترجمة 
التفا�سري  اأم نرفُقها برتجمِة  يف ال�سحيحني؟ هل نكتفي برتجمة ن�سو�س الأحاديث 
التفا�سري؟ هنا ل  ة  ل لختيار الأحاديث وللحكم على �سحَّ وال�رشوح؟ من هو املوؤهَّ
ن يوَثُق بعلمهم ليختاروا من الأحاديث ما قد  ة اإلى فريِق عمٍل ممَّ بدَّ من اإ�سناد املَهمَّ
ذاته  بحّد  وهذا  الإ�سالمية،  والأحكام  الأفكار  اأ�سا�سيات  عن  وا�سحًة  فكرًة  ُيعطي 
بني الغربيني الذين ما زالوا  ٍن ملواجهة املتع�سّ عمٌل يحتاج اإلى وقٍت طويٍل وُجهٍد ُم�سْ
يلجاأون حلرق ُن�َسخ القراآن ومتزيقه حتى يف البالد الإ�سكندنافية التي قد تعدُّ بالدًا 
لربالية بالقيا�س اإلى بقية الدول الغربية، نا�سني اأن حرَق الكتِب يعود اإلى ع�سوٍر 
وعقلّياٍت كنا نظنُّ اأن الغرب جتاوزها فيما جتاوز، ولعلَّكم �سمعتم عما اأخذت فرن�سا 
والقيم  تتوافق  ل  اأنها  ة  بحجَّ الإ�سالمية  واملعاهد  للم�ساجد  اإغالٍق  من  رًا  موؤَخّ تفعله 
الفرن�سية، ولرمبا كان اأهمَّ ما يحتاُجه القارُئ الأجنبيُّ غرُي امل�سلم اإلى جانب الن�سِّ 
باللغة  يدعونه  مرافق  كتاٌب  بعناية  املختارة  النبوية  الأحاديث  وجمموعِة  القراآن 
مع  الإ�سالم،  عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  ي�رشح   Companion اإلنگليزية 
احلديثة.  احلياة  تعقيدات  على  انطباقها  وبيان درجة  للن�سو�س،  امل�ستمّرة  العودة 
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لقد حاول يو�سف علي اأن يفعل �سيئًا من ذلك، ولكنَّ الكتاب الذي اأنتجه يحاول اأن 
ي�سع كلَّ �سيء يف جملٍِّد واحٍد من 1850 �سفحة ي�سعب حمله اأو التعامل معه، ف�ساًل 
عن اأنه قدمي ن�سبّيًا. فقد �سدرِت الطبعة الثالثة منه يف �سنة 1938. ومَن امُلفاَرقاِت 
مات الق�سرية للدين الإ�سالمي تلك التي كتبها باحٌث م�سيحيٌّ هو  اأنَّ من اأف�سل املقدِّ
ال�سبعينات،  الدكتور نبيل مطر الذي عمل لبع�س الوقت يف اجلامعة الأردنية يف 
وانتهى به املطاف يف جامعة مني�سوتا يف الوليات املتَّحدة، واأ�سبح من اأهمِّ الباحثني 
 Islam يف عالقات العامل الإ�سالمي بالغرب. والكتاب الذي يعنينا من كتبه هنا هو
اأخرى على  لكتابة كتٍب  الذي �سدر �سنة 1992، واحلاجة ما�ّسٌة   for Beginners

يف  قوا  يتعمَّ اأن  يريدون  الذين  اأولئك  تخاطب  بل  فقط،  املبتدئني  تخاطب  ل  نهجه 
معرفة الإ�سالم على حقيقته، ل كما ت�سفه لهم و�سائل الإعالم الغربية التي ي�سيطر 
اأتباع الكني�سة املعمدانية اأو الإجنيلية يف الوليات  عليها ال�سهاينة واملت�سهينون من 

املتَّحدة.

بني والداعني اإلى حرق القراآن وهدم امل�ساجد،  وما ُدْمنا اأ�رشنا هنا اإلى املتع�سِّ
 Islamist فاإنَّ علينا األ نن�سى اأي�سًا تهمَة الإرهاِب، وهي تهمٌة كثريًا ما ُتراِفُقها كلمة
ق بكلِّ من ل يعجب الأمريكان واإلنگليز والفرن�سيني خللق  وكلمة Jihadist التي ُتل�سَ
�سورٍة عن اجلهادي والإ�سالمي جتعله �سخ�سًا خُميفًا اأ�سعَث ال�سعر، طويَل اللِّحية، 
�سا�ِس على �سدره، نا�سني اأو ُمَتنا�سنَي اأنَّ  يحمل ر�ّسا�سًا على كِتِفه و�سل�سلتني من الرَّ
هوؤلء "الإرهابيني" قد جنَّدهم الأمريكان اأ�ساًل ملحاربة ُغزاة اأفغان�ستان من القّوات 
ِة  قَّ الدِّ اأحٌد على وجه  اأن يعرف  انت�رَشْت هنا وهناك دوَن  ال�سوڤيتية، واأنَّ بقاياهم 
النقل  الطعام والأ�سلحة وو�سائط  اأين يح�سلون على  يعي�سون، وكيف، ومن  اأين 
ى  ُم�سمَّ حْتَت  اإرهابيني،  ُف  توظِّ �رشكاٍت  هناك  اأنَّ  مثاًل  نعرف  نحن  والّت�سال. 
مرتزقة mercenaries، يف كلٍّ من الوليات املتَّحدة ورو�سيا، ورمبا يف غريهما، 
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ولكن املفارقة هي اأن هوؤلء املرتزقة ميكن ا�ستخدامهم علنًا يف العراق اأو ليبيا، اأما 
اأنهم يرتكبونها  الإرهابيون الآخرون فُتن�َسب لهم كلُّ الأعمال ال�رشيرة التي يبدو 

بال هدف، وكاأنهم يقُتلون وين�سفون للت�سلية وقتل الوقت.

2 - الق�سايا ال�سيا�سية

لي�س لدى العرب يف حدود علمي فكٌر �سيا�سيٌّ م�ستقلٌّ عن الفكر الديني يتميَّزون 
ماولت  على  مفهوٍم  فعٍل  ردِّ  يف  العربية  القومية  الأحزاب  ته  بثَّ ما  با�ستثناء  به 
الترتيك والهيمنة العثمانية على دار الإ�سالم، ولعّل جذوَر هذا الفكر القومي لدى 
خلدون  ابُن  عنه  ث  حتدَّ الذي  وجتّلياتها  الع�سبية  ملفهوم  تعود  والعرب  الأتراك 
 .1969 �سنة  يف  ن�رشت  لها  ترجمًة  روزنثال  فرانز  َع  َو�سَ وهذه  مته،  مقدِّ يف 
هم يف  اأيام عزِّ ُي�ستخَل�ُس من ممار�سات امل�سلمني يف  ال�سيا�سي الذي قد  واأما النظام 
الع�سور الإ�سالمية املختلفة فمن املمكن اأن ُتعاد درا�سُته درا�سًة مو�سوعيًة يف �سوء 
الفكر  مع  مقارنات  اإجراء  مع  تاريخيٍة،  فائدٍة  من  ذلك  يف  ملا  املتوافرة  املعلومات 
ال�سيا�سي يف اأوروبا يف الع�سور الو�سطى يف زمنه، اأما يف الع�رش احلديث فقد حلَّت 
تتبلوُر  اأخذت  املن�ساأِ  غربيُة  ُنُظٌم  الإ�سالمي  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الفكِر  ذلك  ملَّ 
ا�ستقّرت يف كثرٍي من  اأِن  اإلى  الأمريكية والفرن�سية  الثورتني  نحٍو بطيٍء منذ  على 
ُم الَعالَقَة بني رئي�س الدولة  ُلطات، وتنظِّ ُد ال�سُّ البلدان الغربية على �سكل د�ساترَي حتدِّ
)�سواء اأكان ملكًا اأم �سلطانًا اأم رئي�سًا للجمهورية( من جهة، وبني احلكومة وال�سعب 
العربية  البالد  اأنَّ  امُلالَحِظ  اأخرى، ومن  ت�رشيعيٍّ منتخب من جهة  ممثاًل مبجل�ٍس 
منها  الفرن�سيَّ  الغربية،  الد�ساترَي  تقلُِّد  د�ساترَيها  واأن  ال�سكل،  هذا  تتبع  ا�ستثناء  بال 
ة اإل فيما يتَّ�سُل بالعالقات  نَّ خا�سة، ومل تعد ت�ستمدُّ اأفكاَرها التنظيميَة من القراآن وال�سُّ
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الأ�رشية والأحوال ال�سخ�سية.

ولذا فاإنَّ الق�سايا ال�سيا�سية التي قد يودُّ العرُب ن�رَش اآراِئِهم فيها هي الق�سايا التي 
�سَغَلْتهم وما تزال َت�سَغُلهم منذ بدايات القرن الع�رشين، وعلى راأ�سها ق�سيُة فل�سطني 
ميكنهم  مما  الكثرَي  العرُب  يجد  هنا  العربية،  والقومية  ال�سهيونية  بني  وال�رشاُع 
التفكري  التي متنُعه من  الذنب  يعان من عقدة  اإلى غرٍب  هوه  يوجِّ واأن  يقولوه  اأن 
املو�سوعيِّ ال�سليم، وجتعل اأحَد زعمائه يف وقٍت قريب مينح القد�س لالإ�رشائيليني 
اأنها  اأو  اأبيه،  ه ورثها عن  ليجعلوها عا�سمًة لهم، ومينُح ه�سبَة اجلولن لهم وكاأنَّ
اأر�ٌس خالٌء لي�س لها من يطالب بها—كلُّ ذلك يف حتدٍّ �سافٍر لقرارات الأمم املتَّحدة، 
تلك القرارات التي ل يطبَُّق منها اأيُّ �سيٍء اإن كان فيه �سيٌء من العدالة للعرب، 
وذلك لأن جمل�س الأمن هو �ساحب القرارات القابلة للتنفيذ، ولأن ثالثًا من الدول 
اخلم�س دائمة الع�سوية فيه تقُف با�ستمرار �سد م�سالح العرب، ماِفظًة بذلك على 
له الوليات  لته كلٌّ من بريطانيا وفرن�سا �سابقًا، ومتثِّ نهج ال�ستعمار القدمي الذي مثَّ
ٍل تعدياًل طفيفًا تلعُب الدولرات فيه دورًا  املتَّحدة يف الوقت احلا�رش واإْن ب�سكٍل معدَّ

ل يقلُّ فتكًا عن دوِر ال�سواريخ والطائرات. 

قٍة من النواحي التاريخية والقانونية  غري اأنَّ هذه الق�سيَة حتتاج اإلى درا�ساٍت متعمِّ
والدينية لتخاطب القارئ بلغة البحث العلمي، ولي�س بلغة اخلطابات احلما�سية التي 
�سعيد عنها،  اإدوارد  املرُء هنا مبا كتبه  ه  ينوِّ الداخلية، وقد  اعتدنا عليها يف مافلنا 
االأو�س�ط  يف  الوعي  لزي�دة  الدرا�س�ت  من  املزيد  اإلى  ًة  م��سَّ احل�جُة  تبقى  ولكن 
الأكادميية الغربية باأن وجهَة النظِر ال�سهيونيِة وليدُة الفكِر ال�ستعماريِّ الذي تعوُد 
على  نابليون  بَحْملة  به  متثَّل  ما  بني  من  ثَّل  ومَتَ ع�رش،  الثامن  القرن  اإلى  جذوُره 
اأفريقيا ب�سكٍل  The Scramble for Africa ال�سهرية التي �سّورت  م�رش، وبعبارة 
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جعلها تبدو جاهزًة لكي ُت�سَتعَمر، ولذلك فاإنَّ على الدول الأوروبية اأن ت�سارع كلٌّ 
منها لق�سم ما ت�ستطيع ق�سَمه من الكعكة )بالتعبري الدارج يف هذه الأيام(.)1(

على اأن الق�سية الفل�سطينية لي�ست هي الق�سية الوحيدة التي يجب على العرب 
اأن ُيبدوا راأيهم فيها. وللتمثيل، ل احل�رش، اأذكر ق�سيَة �سّد النه�سة التي ظهرت 
د الإيران يف  د اقت�ساد كلٍّ من م�رش وال�سودان، وق�سيَة التمدُّ رًا واأخذت تهدِّ موؤخَّ
الهجرة،  وق�سيَة  واإيران،  اإ�رشائيل  يف  النووي  ال�سالح  وق�سيَة  العربية،  البالد 
قة  وال�رشاع يف كل من اليمن وليبيا و�سوريا، وهذه ق�سايا حتتاج اإلى درا�ساٍت معمَّ
�سُم بامل�سداقية  قد ت�ستغرُق �سنوات من البحث يف امل�سادر والوثائق لإنتاج كتابات تتَّ
ل  باأ�سلوب  العربية  باللغة  الباحثون  يكتبها  اأن  يجب  الدرا�سات  هذه  ة.  احُلجَّ وقّوِة 
يخاطب قّراَءهُم العرب فقط بل يخاطب قّراًء قد يبداأون بوجهات نظر خمالفة اإن مل 
نقل �سلبية اأو عدائية. ومن ثم يرتجم املرتجمون من هذه الكتابات ما ي�سلُح للرتجمة 

مببادرٍة منهم اأو بتكليٍف من جهة يعنيها الأمر.

3 - الأدب العربي

الأدب  عمر  �سعَف  يبلغ  يكاد  عمُره  الغنى  بالُغ  اأدٌب  العربية  الأمة  لدى 
الإجنليزي، وقد ُترِجَم الكثرُي منه، ولكن يبقى هنالك الكثري مما ي�ستحّق الرتجمة، 
وعلينا قبل امل�سِيّ يف ترجمة املزيد منه اأن نقوم بجرٍد �سامٍل ملا ُترجم فعاًل لنتفادى 
ة لالأعمال املتميِّزة.  الّتكرار، ولو اأن بع�س التكرار مفيٌد يف بع�س الأحيان، خا�سَّ
ر مبدئيٍّ عن الأعمال التي قد يرى اخلرباء  كذلك فاإنَّ من ال�رشوري اإعداَد ت�سوُّ
تدعى  الغربية  اجلامعات  �س يف  تدرَّ ة  مادَّ هناك  الرتجمة.  ت�ستحّق  اأنها  النّقاد(  )اأو 
(1) Thomas Pakenham, The Scramble for Africa: White Man's Conquest of the Dark Continent 

      from 1876 to 1912, New York: Avon Books, 1991.
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�سيئًا من الأدب العربي ب�سبب اجلهل اأو  َن  تت�سمَّ اأن  يندر  العاملي"، وهذه  "الأدب 
التجاهل.

ومن املمكن للعاملني يف اجلامعات الأجنبية من العرب اأن ُيثريوا املو�سوع يف 
ل جزءًا مما  اأن ت�سكِّ جامعاتهم واأن يقرتحوا عددًا من الأعمال العربية التي ميكن 

�س يف تلك اجلامعات. ُيَدرَّ

غري اأنَّ الأهمَّ من ذلك اأن يجد القارُئ اجلادُّ الباحُث عن �سيء ي�ستحقُّ القراءة 
من اآداب العامل الثالث )وهو العامل الذي ننتمي له من وجهة نظر الغرب( ُكُتبًا ت�سمل 
نواجه  قد  وهنا  وامل�رشحية(.  والرواية  )ال�سعر  الثالث  الكربى  الأدبية  الأجنا�س 

جمموعًة من الأ�سئلة ل يتَّ�سع املجال للحديث �سوى عن الأ�سئلة الثالثة الآتية منها: 

ر ماذا ُيرتَجم؟ 1- من هو الذي يقرِّ

ر من ُيرتِجم؟ 2- من هو الذي يقرِّ

ر ن�رش ما ُيرتَجم؟ 3- من هو الذي يقرِّ

ال�سوؤال الأول قد ُيجاُب عنه بالقول اإن قرار الرتجمة ميكن اأن ياأتَي من جانبني 
خمتلفني متام الختالف: الأّول هو اأن مرتجمًا من املرتجمني تعجُبه اأ�سعاُر �ساعٍر 
اأو الرواية  ر ترجمة الأ�سعار  اأو روايُة كاتٍب من كّتاب الرواية فيقرِّ من ال�سعراء 
ة  على اأمل الهتداء اإلى نا�رش اأجنبي ُيبدي ا�ستعداده للن�رش، هذه الطريقة قد تنجح مرَّ
من كلِّ مئة مّرة لأن النا�رشين يف اأوروبا اأو اأمريكا لديهم ح�ساباُتهم الدقيقة حول 
ما ميكن اأن يحقِّق ربحًا وما قد يوؤّدي اإلى اخل�سارة. ولديهم م�ست�ساروهم الذين قد 
ين�سحون بالن�رش اأو عدِمِه لأ�سباب قد ل تكون اأ�سبابًا اأدبية خال�سة. والطريقة املثلى 
م م�رشوعًا للرتجمة يبنّي فيه اأهميَة الن�سِّ اأو الن�سو�ِس  للمرتجم امل�ستقّل هي اأن يقدِّ
الته  التي يودُّ ترجمتها واحتمالِت النجاح، واجلمهوَر امل�ستهدَف، ف�ساًل عن موؤهِّ
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هو للرتجمة، مع عيناٍت من ترجمات �سابقة ُن�رِشت وحازت على قْدر من الر�سا، 
م م�رشوعه لأكرث من جهة واحدة يف الوقت الواحد؛ لأنه  وعلى هذا املرتجم اأّل يقدِّ

�سيقع يف ورطة يف حال قبوِل امل�رشوع من جهتني اأو اأكرث.

اإنها  اأما اجلانب الآخر الذي قد يتَّخذ قرار الرتجمة فهو جهٌة حكوميٌة )ولنقل 
َمٌع من اأحد املجامع اللغوية يف العامل العربي(. هنا  وزارٌة من وزارات الثقافة اأو جَمْ
تكون احتمالُت النجاح اأكرب على َفْر�ِس اأن هذه اجلهة احلكومية جنحت يف اختيار 
ة التي ترى اأن من م�سلحِة الأدِب العربيِّ اأن ُترتَجم اإلى اللغات الأخرى. لكنَّ  املادَّ
لقبول  الأجنبي  النا�رش  لإغراء  بها  ُي�سَتهاُن  ل  مبالَغ  �رشَف  �سيتطلَّب  الإجراء  هذا 
م�ساأَلًة  جتاوْزُت  هنا  اأنني  لِحظوا  والت�سويق،  الن�رش  عملية  يف  وامل�سيِّ  امل�رشوع 
قد  )�س( وما  البلد  الثقافة يف  تو�سي برتجمته وزارُة  قد  ما  بني  الفرق  جانبّيًة هي 
تو�سي به وزارة الثقافة يف البلد )�س(، وما قد تو�سي به وزارات الثقافة يف البالد 
العربية جمتمعة لن�رش الأدب العربي يف العامل. ل �سكَّ يف اأن ال�سعوبات قد ُتذلَّل 
الكتابات  بلٍد عربي بعدد معنيَّ من  م كلُّ  يتقدَّ –مثاًل– باأن  النيَّة، وذلك  اإن َح�ُسنت 
اأدبيٍّ  الأف�سل يف جن�س  اأنه  يعتقدون  ما  معًا وليختاروا  ليدر�سها اخلرباء  الأدبية، 
ما بغ�سِّ النظر عن العتبارات املحلية لأن املفرو�َس اأنَّ الأدَب املكتوَب يف البلد 
)�س( وذلك الذي كتبه اأدباُء من البلد )�س( اأدٌب عربيٌّ ميثِّل الثقافة العربية، ول 
يقت�رش على متثيل الظروف والعادات املحلية يف هذا البلد اأو ذاك، ويجب األ نن�سى 
اأن ما �سنعته الدكتورة �سلمى اخل�رشاء اجليو�سي يكاد يفوق ما �سنعته اأي وزارة 
من وزارات الثقافة يف الدول العربية، �سواء مبا ترَجَمْته هي اأو ما كلَّفت اآخرين 

برتجمته.

من  بدَّ  ال  وهن�  املتجمني.  تكليف  به�  ُين�ط  التي  ب�جلهة  يتعلَّق  الث�ن  ال�سوؤال 
القول اإن املرتجمني املتمّر�سني من اللغة العربية اإلى اللغة اإلنگليزية قليلون، على 
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اأن املرتجمني من  العربية. واأظن  اللغة  اإلى  اإلنگليزية  اللغة  عك�س املرتجمني من 
اللغة العربية اإلى اللغة الفرن�سية اأكرث عددًا ب�سبب ا�ستمرار العالقة الوثيقة بني �سمال 
جماُت التي ي�سنعها  اأفريقيا وفرن�سا حتى بعد ال�ستقالل. يف كلِّ الأحوال، حتتاُج الرتَّ
رون متمّر�سون من اأبناء اللغات  عرٌب اإلى اللغات الأخرى اإلى اأن ُيراجَعها مرِّ
يعتمد  الأدب  لأنَّ  الطبيعية،  اللهجة  كافيًا من  قدرًا  الرتجمة  لغُة  لتكت�سب  الأخرى 
كثريًا على وقع الكلمات وَنْظِمها الطبيعي يف اللغة امل�ستهدفة، وهذا ل يتي�رشَّ ملن مل 
يق�ِس مّدة طويلة ن�سبّيًا يف البالد الناطقة باللغات امل�ستهدفة وهو يتعامل مع اأبنائها يف 
ال�سياقات احلياتية املختلفة. والق�سد من كل هذا اأنَّ ال�سهادة اجلامعية ل تكفي لل�سهادة 
على اأن �ساحبها ُيتِقن اللغة الأجنبية اإتقانًا تاّمًا. هو قد يتقن امل�ستوى اللُّغوي الذي 
فيظلُّ ع�سرَي  مثاًل   idiomatic English ُيدعى  ما  اأّما  الأكادميي،  ه  �سُ يحتاُجه تخ�سُّ

املناِل على اأبناء العامل الثالث. 

ال�سوؤال الثالث يتعلَّق مبن يكلُِّف املرتجم بالقيام بالرتجمة، املفرو�س اأنَّ �ساحَب 
ال�ساأن هو جهٌة عربّيٌة ما، واأن هذه اجلهة لها احلقُّ يف تكليف املرتجم الذي تراه 
لَقبوِل الرتجمة على عاّلتها في�رّش على تكليف  النا�رش غري م�سطرٍّ  منا�سبًا، ولكن 
ُمراِجع للنظر يف الن�ّس. كلُّ ذلك ي�ستتبع تكاليَف ماليًة كبريًة قد جتعل امل�رشوع غري 

ل التكاليف.  ذي جدوى اإل اإذا كان الدعُم العربيُّ قاباًل ِلَتَحمُّ

4 - الق�سايا القت�سادية

العربي �سهاًل؛ لأن املو�سوَع  العامل  الق�سايا القت�سادية يف  لي�س احلديث عن 
علمي،  حدود  يف  لدينا،  ولي�س  والتطبيقية،  النظرية  الناحيتني  من  التعقيد  بالُغ 
كتاباٌت نظريٌة يف علم القت�ساد ميكن اأن ت�سيف �سيئًا مهّمًا للفكر النظري مّما قد يودُّ 
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الغرُب اأن يعرفه با�ستثناء التخريجات التي �سمحت باإن�ساء البنوك الإ�سالمية. غري 
اأن ال�سورة النمطية للرجل ال�رشقي الرثي يف و�سائل الإعالم الغربية هي �سورُة 
ال�سيخ العربي الذي يبعرث النقود هنا وهناك يف باري�س اأو لندن اأو نيويورك، وكاأن 
لديه خمازن للدولرات يغرف منها بال ح�سيب اأو رقيب، لكن من ال�سهل دح�ُس 
�سحة هذه ال�سورة، التي قد تنطبق على حفنة من هذه الفئة من النا�س وذلك بن�رش 
احلقائق وال�سور والأرقام عن املخّيمات التي توؤوي ماليني الالجئني الفل�سطينيني 
من  يكون  وقد  الأ�سا�سية،  للِخْدمات  تفتقُر  التي  العربية  املدن  وعن  وال�سوريني، 
وهو  العربية،  البالد  من  عدد  يف  الوافدة  العمالة  عن  قٍة  موثَّ معلوماٍت  ن�رُش  املفيِد 
مو�سوع اإ�سكايل مل ُيبَحْث بعُد ب�رشاحٍة كاملة بني الدول العربية ذاتها ومع الحتاد 

الأوروبي.

لكن ال�سورة قد تّت�سح اأكرث اإذا ما تاأّملنا الو�سع القت�سادي يف عدد من الدول 
العربية، اإذ تكاد غالبيُة الدول العربية اأن تكون مثقلًة بالديون للبنوك الغربية دون 
دون  الأ�سا�سية  ت�سّد حاجاتها  اأن  الدول  هذه  فيه  ت�ستطيع  وقٌت  الأفق  يلوح يف  اأن 
اللجوء اإلى البنك الدويل اأو غريه من و�سائل الإقرا�س. �سحيٌح اأنَّ الدوَل النفطية 
�ُس حتى  يف اخلليج العربي ل تعان من هذا الو�سع، ولكن تذبذَب اأ�سعار النفط يعرِّ
هذه الدول اإلى خماطَر كثرية، وبخا�سة لأن اقت�سادها يكاد يعتمُد اعتمادًا كلّيًا على 
ناعية  ال�سِّ َوُل  الدُّ اأخذِت  للنُّ�سوِب، وقد  قابلة  ٌة  نعلم مادَّ النِّفِط، وهو كما  واردات 
دة، واأخَذِت ال�سياراُت الكهربائيُة حتلُّ على نحٍو  تبحث عن بديٍل له يف الطاقة املتجدِّ

مت�سارع ملَّ ال�سيارات التي تعتمد على م�ستقات النفط. 

على اأن ما قد يودُّ العرب اأن ينقلوه للغرب عن اقت�سادهم هو ما قد يوؤّدي اإلى 
بيئٍة  اإّل يف  تنتع�س  اإن ال�ستثمارات ل  ال�سياحة واإلى ت�سجيع ال�ستثمارات.  جذب 
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ٍة تخلو من املفاجاآت، ويف تعامالت روتينية منظمة قانونّيًا يف اأثناء الدخول  م�ستقرَّ
ال�سياحية  والأدلة  النقل  وو�سائط  الفندقية  اخلدمات  من  �سل�سلة  ويف  واخلروج، 
يف  ي�سيع  لن  اأنه  من  مطمئّنًا  ال�سائح  جتعل  التي  واملن�سورات  واخلرائط  الب�رشية 

�س لال�ستغالل. متاهات غريبة عنه، واأنه لن يتعرَّ

قٍة عن املجالت املتوافرة للبدء  اأما البيئة ال�ستثمارية فتحتاج اإلى معلوماٍت موثَّ
مب�رشوعات جديدة، وعن الت�رشيعات التي حتمي ال�ستثمار وجتعله ُمغريًا لالأفراد 
كتيِّبات  اأو  كتٍب  توفريه يف  ذلك ميكن  كل  الغربي،  العامل  وال�رشكات من خارج 
توّزعها ال�سفارات عرب العالقات التي تن�سئها يف البالد التي لنا معها عالقات �سيا�سية 

وجتارية.

5 - الإعالم

طائلٌة  اأمواٌل  عليه  ُت�رَشف  ما�سيًا  �سالحًا  احلديث  الع�رش  يف  الإعالم  اأ�سبح 
حتتكر معظَمه �رشكاُت اإعالم غربية تبثُّه عرب و�سائل الإعالم املختلفة، ويكفي اأن 
ُحفًا مثل  نذكر وكالت اإخبارية مثل رويرتز، والأ�سو�سييتد ْپر�س، وتا�س، اأو �سُ
 ،BBC�اأو مطات تلفزيون مثل ال ، التاميز اللندنية، والنيويورك تاميز، 
وفوك�س نيوز، وال�MSNBC لندرك الأثَر البعيَد الذي متار�ُسه و�سائل الإعالم هذه 

على العامل باحتكارها لالأخبار التي تبثُّها على �سّكان الأر�س.

الذي  البلد  لغة  با�ستعمال  بع�سها  ذكرنا  التي  هذه  الإعالم  و�ساِئُل  تكتفي  ل 
تنتمي له كلٌّ منها، بل ت�سُل اأخباُرها ملختلف اأنحاء العامل باللغات املحلية با�ستعمال 
م�سطلحات وعبارات �رشعان ما تثبت يف اللغات املختلفة بحكم التكرار، وي�سبح 
العربيُّ  املقابُل  "اأَِجْندا."  مثاًل م�سطلَح  م�ستحيل. خذ  �سبَه  اأو  بغريها �سعبًا  التفكري 



252

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

لهذه الكلمة يف قامو�س املورد هو: "برنامج، جدول اأعمال"، ويف املغني الأكرب: 
كافيًا  يعد  القامو�سي مل  املعنى  هذا  بحُثها(." لكن  اأو  اإجناُزها  )ُيراد  اأعمال  "جدول 

جدوًل  املق�سوُد  كان  اإن  للكلمة  نحتاج  ل  نا  اأنَّ الوا�سح  فمن  ال�سيا�سة؛  �سغط  حتت 
لالأعمال. اأما اإذا قلنا اإن زيارة الوزير )�س( اإلى عا�سمة البلد )�س( تت�سّمن اأجنداٍت 
ُن جدوَل اأعماٍل باملعنى املعروف، واأغلب الظنِّ اأنها  خا�سة فاإن الزيارة قد ل تت�سمَّ
تت�سّمن اأغرا�سًا خفيًة قد ل ُيعَلُن عنها بعد انتهاء الزيارة، رغم اأن بيانًا قد ي�سدُر 
ليقوَل باخت�سار اإن الوزير بحث مع نظريه يف البلد امل�سيف "الق�سايا ذات الهتمام 
العربية، والتي  اللغة  اإلى  اجَلَهَلُة  املرتجمون  اأدخلها  التي  العبارة  امل�سرتك" – تلك 
املنطَق  اأن  بالنا�ِس يف حني  التي تهتمُّ  الق�سايا هي  العربية وجتعُل  اللغة  تلوي عُنق 

يقول اإن النا�َس هم الذين يهتّمون بالق�سايا. 

ال�سواب  من  خري  ال�سائع  اخلطاأ  واإن  املرتجم  خطاأ  اخلطاأ  اإن  هنا  نقول  قد 
قابٍل  خطاأٍ  مع  بل  مهجوٍر  �سواٍب  مع  نتعامل  ل  كهذه  حالٍت  يف  لكننا  املهجور، 
اإلى  ِجْئنا  اإن  �سعوبة  تزداد  وامل�سكلة  والتدقيق.  املراجعة  من  قليل  مع  لالإ�سالح 
ُة املذاعُة  الإعالم العربي الذي قد ُين�رَشُ اأو ُيذاُع باللغات الأجنبية، اإذ �ستكون املادَّ
اأو املن�سورة مرتجمًة يف اأغلب الأحيان من اللغة العربية اإلى اللغة الأجنبية، وما مل 

تكن مكتوبًة بلغٍة �سليمٍة من جميع النواحي فاإنها لن توؤّدي الغر�َس املق�سوَد منها. 

اأَخَتِتُم هذا احلديث بالقول اإن هناك الكثري مما يجب ترجمته من اللغة العربية 
وتبويبه  لختياره  َعَمٍل  ِفَرِق  اإلى  يحتاج  الكثري  هذا  واإن  الأخرى،  اللغات  اإلى 

وو�سِع الأ�س�س ال�رشوريِة لل�رشف عليه وعلى طرق ن�رشه.
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م�شكالت الرتجمة الآلية

الأ�ستاذ الدكتور ممد زكي خ�سر
اأ�ستاذ الهند�سة الكهربائية - اجلامعة الأردنية

اخلال�سة 

بداأت الرتجمة الآلية ب�سكل بدائي يف منت�سف القرن املا�سي وتطورت تدريجًيا 
احلديثة  الآلية  الرتجمة  اأنظمة  وحتتاج  واإليها.  العربية  اللغة  من  الرتجمة  و�سملت 
اإلى معاجم متعددة اللغات وذخرية لغوية �سخمة. هذه الذخرية متكن الباحثني من 
اإطالق الو�سف على خ�سائ�س اللغة من كل جوانبها بحيث جتمع غالبية الكلمات 
ال�سائعة يف اللغة وغالبية التعابري اللغوية والرتاكيب النحوية وال�رشفية. وعلى هذا 

فيتوقع منها اأنها متثل اللغة ب�سكل تقريبي.

لقد اأ�سبحت احلاجة اإلى اأنظمة ترجمة من العربية واإليها ما�سة. وقد �سدرت 
يف الآونة الأخرية اأبحاث عديدة لتقومي اأنظمة الرتجمة الآلية احلديثة وذلك ملعرفة 
جوانب الق�سور فيها ومن ثم معرفة ال�سبل الالزم �سلوكها لالرتقاء بالرتجمة الآلية. 
يحاول البحث تق�سي جوانب الق�سور يف بع�س اأنظمة الرتجمة الآلية من جوانب 

نحوية و�رشفية واإمالئية وتركيبية وما يتعلق باملتالزمات اللفظية.

لقد ُوجد اأن تدخل الإن�سان بعد الرتجمة الآلية يف الوقت احلا�رش يعترب �رشورًيا 
يف  تخفق  فالآلة  والرتكيب.  املعنى  حيث  من  و�سليمة  ناجحة  الرتجمة  تكون  لكي 
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كثري من الأحيان يف اختيار الكلمة املنا�سبة ول تاأخذ باحل�سبان بع�س خ�سو�سيات 
ومقت�سيات اللغة التي يرتجم اإليها وال�سياق الذي ترد فيه الكلمات واملفردات التي 
يظهر  متفرقة  عنا�رش  من  تتكون  برتاكيب  النهاية  يف  فتمدنا  لها،  م�ساحبة  تاأتي 
اأثرها يف الن�س املرتجم عند قراءته كاأنه جمموعة من وحدات م�ستقل بع�سها عن 
بع�سها الآخر ويعوزها الت�ساق والن�سجام اللذان ميثالن �رشطني �رشوريني لفهم 
نطًقا  الآنية  الرتجمة  �سي�سمل  الذي  الآلية  الرتجمة  م�ستقبل  اإن  الن�س.  وا�ستيعاب 
�ستكون  والتي  ا،  اأي�سً املحلية  باللهجات  املتعلقة  الأبحاث  اإغفال  يحتاج عدم  وكتابة 

و�سيلة خلدمة اللغة العربية ال�سليمة يف امل�ستقبل.

يعطي البحث اأمثلة عملية لبع�س جوانب الإخفاق يف الرتجمة الآلية لن�سو�س 
اأدبية وعلمية واإعالمية كنماذج مل�سكالت اأنظمة الرتجمة ال�سائدة.
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مقدمة

بحوث  �سارت  ثم   .1947 عام  الرتجمة  يف  للحا�سوب  ا�ستخدام  اأول  كان 
اإلى  الرو�سية  اللغة  اأول ترجمة من  بنجاح  بعد ذلك واأُجريت  قدًما  الآلية  الرتجمة 
الآلية  الرتجمة  يف  جتربة  اأول  اأُجريت   1955 عام  ويف   .1954 عام  الإنكليزية 
ا�ستمرت  با�ستعمال قامو�س يحوي 2300 كلمة. وقد  اإلى الرو�سية  من الإنكليزية 
الأبحاث يف هذه الفرتة با�ستعمال ما �سمي اجليل الأول من برامج الرتجمة الآلية 
التي  الهائلة  ال�سعوبات  حجم  تبني  بعدما  الأبحاث  تباطاأت  ثم   .1966 عام  حتى 

تعرت�س الرتجمة الآلية واأُهمل املو�سوع حتى عام 1975.

وبني عامي 1975 و1985 عادت الأبحاث يف هذا احلقل با�ستعمال الأنظمة 
اخلبرية وتقعيد معاجلة اللغات الطبيعية وا�ستحداث ما ميكن اعتباره اجليل الثان من 
اللغات  العلمي يف معاجلة  البحث  الفرتة  برامج الرتجمة الآلية. وقد تطور يف هذه 
البحوث املعجمية  التطور �سمل  اللغات الأوربية واليابانية. وهذا  الطبيعية وخا�سة 
التي  ال�سطناعي  الذكاء  اأ�ساليب  كذلك  تطورت  كما  والدللة.  وال�رشف  والنحو 
ت�ستند اإلى ا�ستعم�ل اأمن�ط ري��سية وح��سوبية حت�كي عمل االإن�س�ن اأو الك�ئن�ت احلية. 

ويف عام 1989 بداأ عهد جديد يف اأ�س�س الرتجمة الآلية بال�ستناد اإلى املعلومات 
مثيل.  له  ي�سبق  مل  حلّد  الآلية  بالرتجمة  الهتمام  تزايد  ذلك  واأعقب  الإح�سائية. 
اجليل  ظهور  فرتة  الع�رشين  القرن  من  الت�سعينيات  فرتة  اعتبار  ميكن  ذلك  وعلى 
 ،Corpus Based MT الثالث من برامج الرتجمة الآلية امل�ستندة اإلى الذخرية اللغوية
التي ل تزال يف تطور حتى اليوم مع بع�س التكامل مع الأ�ساليب الأخرى للرتجمة 

الآلية)1(.

حتتاج معاجلة اللغات الطبيعية اإلى ذخرية لغوية �سخمة. هذه الذخرية متكن 
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ودرا�ستها  فيها،  النحو  وعلى  اللغة  خ�سائ�س  على  الو�سف  اإطالق  من  الباحثني 
تاريخًيا وتغريها مع الزمن. وجتمع الذخرية اللغوية املنا�سبة بني متوياتها غالبية 
النحوية وال�رشفية.  اللغوية والرتاكيب  التعابري  اللغة وغالبية  ال�سائعة يف  الكلمات 
وعلى هذا فيتوقع منها اأن متثل اللغة ب�سكل تقريبي. ونظًرا لعتماد الرتجمة الآلية 
على الذخرية ثنائية اللغة )اأو متعددة اللغات(، فيجب اأن تكون هذه الذخرية �ساملة 
يف  اليوم  الذخرية  هذه  مثل  وتتوفر  الندرة.  غاية  يف  اأمر  وهو  ودقيقة،  ووا�سعة 
اللغات العاملية الأخرى غري العربية ل�سخامة ما يتوفر من كتابات مو�سبة، وهي 
متثل تلك اللغات، ومن ثم ت�ستفيد الرتجمة الآلية من مثل هذه الذخرية. ولكن ل 
تزال الذخرية اللغوية املتوفرة باللغة العربية مع ترجماتها للغات الأخرى مدودة.

وغري  املكررة  الكلمات  ا�ستخراج  على  حا�سوبًيا  الذخرية  تهيئة  عملية  ت�ستند 
ثم  قائمة بكل كلمتني متعاقبتني،  بعد ذلك احل�سول على  ثم  الذخرية،  املكررة يف 
فاإن هذه  واإليها. وبالطبع  الرتجمة منها  املراد  اللغات  املتقابلة بني  العبارات  قوائم 
الطريقة باأ�سلوبها املب�سط ل تعطي ترجمة دقيقة، وهي بحاجة اإلى معلومات نحوية 
و�رشفية لزيادة الدقة. اإن اخلطوة التالية يف معظم برجميات الرتجمة الآلية امل�ستندة 
بني  املقابلة  الكلمة  توليد  هي  املتوازية  اللغوية  الذخرية  ا�ستكمال  بعد  الإح�ساء  اإلى 

اللغتني وحل م�سكلة عدم ت�ساوي عدد الكلمات بني اللغتني.

وعلى  امل�ستعملة  الذخرية  ودقة  نوع  على  الإح�سائية  الرتجمة  دقة  وتعتمد 
الربجميات امل�ستعملة فيها. ويجدر بالذكر اأن تغري اللغة واملفردات امل�ستعملة مب�سي 
للغة، ووجود  تاأريخي  ي�ستوجب وجود معجم  املطلوبة  الذخرية  الزمن و�سخامة 
اأ�سماء الأعالم مثاًل مبعناها وعدم اعتبارها  قرائن يف الربنامج لكي يقوم برتجمة 

اأ�سماء اأعالم .. وغري ذلك من معلومات لزيادة دقة الرتجمة)2(.
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اإن اأحد امل�ساكل الرئي�سة للرتجمة بني اللغات املختلفة هو عدم التوافق يف كثري 
والأ�سماء،  ال�سفات  بني  الرتتيب  اإعادة  ثم �رشورة  النحوية، ومن  النواحي  من 
والتوافق بني الأفعال وفواعلها، والتوافق بني ال�سمائر والأ�سماء املو�سولة، حيث 

اإن ترتيب الكلمات يف هذه املجالت الثالثة خمتلف بني العربية والإنكليزية. 

بني  الفعل  على  املحتوية  اجلمل  ترتيب  لدرا�سة  عديدة  اأبحاث  اأجريت  لقد 
الهجينية  الآلية  الرتجمة  الرتتيب يف  هذا  ا�ستعمال  ذلك  الإنكليزية والعربية. وبعد 
لتح�سني نوعية الرتجمة. وحتاول الرتجمة امل�ستندة اإلى الأ�س�س التحويلية اإيجاد متثيل 
اكت�ساف  هو  فالغر�س  الهدف،  اللغة  اإلى  يحوله  لكي  الأ�سلي  املعنى  يلتقط  و�سيط 
كيفية حتويل اجلمل املحتوية على )فاعل – فعل – مفعول به( مثاًل من الإنكليزية اإلى 

)فعل – فاعل – مفعول به( بالعربية )3(.

يقوم ُملل اللغة الطبيعية بعملية ت�سبه عملية اإعراب اجلملة نحوًيا، حيث ميكنه 
اأن يفهم اأجزاء اجلملة وي�ساعد يف الرتجمة با�ستخدام الرتجمة الآلية، وقد قام العديد 
وامُلحّلالت  ال�رّشفية  املحلالت  مثل  املحّلالت  من  النوع  هذا  بدرا�سة  الباحثني  من 

الّدللية واإعادة ترتيب اجلملة )خوارزميات الت�سحيح( )4(. 

تقومي اأنظمة الرتجمة احلالية

وهي  الع�سبية.  ال�سبكات  ا�ستعمال  اإلى  احلديثة  الآلية  الرتجمة  اأنظمة  ت�ستند 
و�سائل ريا�سية معقدة ت�ستند يف غالبها اإلى تزويدها ببيانات �سخمة تقوم بالتدرب 
املراد  الن�سو�س  لرتجمة  ت�ستعمل  داخلية  خوارزميات  اإلى  الو�سول  ابتغاء  عليها 

ترجمتها.

انت�رشت يف العقود الثالثة الأخرية اأنظمة عديدة للرتجمة من العربية واإليها. 
من  اأعداد  ن�شت  فيه�  ال�سعف  نق�ط  ملعرفة  االأنظمة  هذه  بع�ص  تقومي  ولغر�ص 
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ا من هذه الأبحاث لغر�س  الأبحاث ت�سمنت تقوميات لبع�سها. و�سن�ستعر�س بع�سً
معرفة م� ت�سري اإليه من نق�ط ال�سعف يف بع�ص تلك االأنظمة. 

جوجل  هي  الآلية  الرتجمة  اأنظمة  من  ثالث  مبقارنة  الأبحاث  بع�س  قامت 
بينما  الأخطاء %26  ن�سبة  كانت  بينج حيث  هو  اأف�سلها  اأن  فوجدت  وبينج وجنجر 
كانت الن�سبة جلنجر 31% وجلوجل 43%. وقد احت�سبت ن�سبة الأخطاء وفق ما اإذا 
وت�سل�سل  املنا�سبة  اجلر  حروف  وا�ستعمال  ل  اأم  ال�سحيحة  الكلمة  النظام  ا�ستعمل 
وا�ستعمال  واجلمع  والتثنية  الإفراد  نواحي  من  الكلمة  وو�سع  ال�سحيح  الكلمات 

ال�سمائر املنا�سبة)5(.

اإلى  الإنكليزية  اللغة  من  الآلية  املرتجمات  ل�ستعمال  الطلبة  من  كثري  يحتاج 
اللغة العربية يف درو�سهم، خا�سة ب�سبب �سعف الطلبة باللغة الإنكليزية، وكثرًيا 
ما يالقون �سعوبة يف فهم الرتجمة اأو ح�سول التبا�س عندما يخطئ نظام الرتجمة 
يف العبارة ال�سحيحة اأو الكلمة الدقيقة. وقد اأجريت جتارب على مدى فهم الطلبة 
وا�ستفاداتهم من املرتجمات الآلية وال�سعوبات التي يالقونها وما حتتاج الرتجمات 
الآلية  الرتجمة  الطلبة من  ا�ستفادة  لتقومي  درا�سة)6(  الرتجمة. ويف  بعد  من حترير 
تو�سلت تلك الدرا�سة اإلى اأن الطلبة ت�سادفهم ترجمات فيها ق�سور نحوي ودليل 
وعدم دقة يف التعبري. ويف بع�س الأحيان تكون الرتجمة منحازة اإلى اأعراف ملية 
غري منا�سبة ملوطن يف بلد يختلف العرف فيه عن البلد الذي �سدرت منه الدرا�سة. 
وقد لحظ بع�س الطلبة اأن الرتجمة ت�ساعدهم يف وظائفهم لكن املرتجمات حتتاج 

اإلى املزيد من التطوير والتح�سني. 

لي�ست  املرتجمة  الن�سو�س  باأن  اأجابوا  الطلبة  من   %64 فاإن  الدرا�سة  تلك  يف 
مفهومة ب�سهولة لأ�سباب تركيبية اأو نحوية اأو معجمية وكان اأحد اأهم اأ�سباب �سعف 
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الرتجمة الآلية هو عدم وجود مراجعة للرتجمة كما يفعل املرتجم من الب�رش لغر�س 
حت�سني الرتاكيب اللغوية اأو زيادة الدقة اأو ت�سليح ما فات من اأخطاء. 

حتديد الق�سور يف الرتجمة الآلية حالًيا

اللغة  بني  الآلية  الرتجمة  يف  الأخطاء  حتليل  يف  الدرا�سات  اإحدى  قامت 
الذخرية  مقدار  اأن  واملعروف  جوجل.  ترجمة  با�ستعمال  والعربية  الإندوني�سية 
اللغوية الثنائية بني اللغة الإندوني�سية واللغة العربية مدودة، لذلك تعتمد الرتجمة 

على اللغة الإنكليزية و�سيًطا بني اللغتني )7(.

الأخطاء  من  نوًعا  و22  ال�رشفية  الأخطاء  من  نوًعا   16 الدرا�سة  وجدت 
الألف  بدل  الياء  كتابة  هما  خطاآن،  وجد  فقد  الإمالئية  الأخطاء  اأما  النحوية. 

املق�سورة يف الفعل وخطاأ و�سع همزة القطع يف و�سط الكلمة.

ويف اختيار الكلمة وجدت 7 اأنواع من الأخطاء. اأما اأثر الأخطاء النحوية يف 
املعنى فقد وجد اأن معظمها تغرّي املعنى. فقد تغرّي املعنى يف 15 حالة من 22 خطاأ 
نحوًيا. كما وجد تغري يف اختيار الكلمة اخلاطئ الذي يغري املعنى يف 6 كلمات من 

7 كلمات خاطئة.

اأما الأخطاء ال�رشفية فكانت: 1- اإيراد امل�سدر بدل الفعل 2- اإيراد ا�سم الفاعل 
املفرد 5-  اإيراد اجلمع بدل  املا�سي 4-  الفعل امل�سارع بدل  اإيراد  الفعل 3-  بدل 
زيادة ياء الن�سبة يف ا�سم البلد 6- ا�ستخدام حرف امل�سارعة غري املنا�سب 7- حذف 
اإيراد   -9 له  حاجة  ل  مت�سل  �سمري  زيادة   -8 املا�سي  للفعل  ال�ساكنة  التاأنيث  تاء 
امل�سدر بدل فعل الأمر 10- حذف حرف امل�سارعة 11- اإيراد امل�سدر بدل فعل 
النهي 12-اإيراد فعل امل�سارع بدل فعل النهي 13- حذف األف التثنية 14- �سياغة 
املثنى غري املنا�سبة 15- اإيراد الفعل املا�سي بدل امل�سارع 16- �سياغة ا�سم التف�سيل 
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غري املنا�سب.

وقد توزعت الأخطاء النحوية على: 1- تقدمي امل�ساف اإليه على امل�ساف 2- 
ا�ستعمال ال�سم املعرفة بدل النكرة للتمييز 3- �سيغة اجلمع بدل املفرد للتمييز 4- 
عدم املطابقة بني العدد واملعدود 5- عدم املطابقة بني النعت واملنعوت 6- تركيب 
فيه  لها 8- حذف مفعول  النعت واملنعوت 7- زيادة كلمة ل حاجة  الإ�سافة بدل 
9- عدم املطابقة بني العدد الرتتيبي واملعدود 10- حذف اأداة ال�ستفهام 11- حذف 
فعل 12- زيادة حرف دون حاجة 13- خطاأ يف البنية الرتكيبية 14- حذف األف 
لم التعريف يف ا�سم املو�سول 15- اإيراد تركيب النعت بدل الإ�سافة 16- ا�ستخدام 
ا�سم املو�سول غري املنا�سب 17- حذف ال�سمري العائد للمو�سول 18- اإيراد ال�سم 
املن�سوب بدل املرفوع 19- حذف حرف الزيادة للعبارة ال�سطالحية 20- اإيراد 
اخلرب املوؤنث للمبتداأ املذكر 21- حذف عالمة التعريف للمبتداأ املذكر 22- حذف 

كلمة )ا�سم(.

اأما الأخطاء يف اختيار الكلمة فرتكزت على: 1- اإيراد كلمة غري مطابقة لكنها 
قريبة من املعنى 2- اإيراد كلمة غري مطابقة متاًما لكنها بعيدة عن املعنى 3- اإيراد 
عبارة اأو جملة لي�س لها معنى وا�سح 4- اإيراد عبارة ل عالقة لها باملعنى 5- اإيراد 
عبارة ل�رشح معنى كلمة هي مفردة �سائعة 6- اإيراد كلمة ل تنا�سب ال�سياق رغم اأن 

معناها �سحيح 7- ا�ستعمال حرف غري منا�سب الوظيفة يف اجلملة.

وعند درا�سة اأثر الأخطاء يف املعنى وجد اأن: 

اأ-   اأثر اخلطاأ يف املعنى كان:

ا�ستعمال املعرفة بدل النكرة للتمييز 2- ا�ستعمال اجلمع بدل املفرد 3- عدم   -1
العدد الرتتيبي واملعدود  العدد واملعدود 4- عدد املطابقة بني  املطابقة بني 



263

املو�سم الثقايف لعام 2021م 

حذف   -6 الأخرى  اللغة  اأ�سلوب  ي�ستخدم  لأنه  الرتكيبية  البنية  خطاأ   -5
املو�سول غري  ال�سم  ا�ستخدام  املو�سول 7-  ال�سم  التعريف يف  األف لم 

املنا�سب.

ب-  اأثر الأخطاء يف اختيار الكلمة يف املعنى:

اإيراد كلمة غري مطابقة لكنها قريبة من املعنى املق�سود 2- اإيراد كلمة غري   -1
مطابقة متاًما لكنها بعيدة عن املعنى املق�سود 3- اإيراد كلمة اأو جملة لي�س لها 
معنى وا�سح 4- اإيراد عبارة ل عالقة لها بالكلمة 5- اإيراد عبارة ت�رشح 
معناها  اأن  ال�سياق رغم  تنا�سب  ل  كلمة  اإيراد  �سائعة 6-  مفردة  كلمة هي 

�سحيح 7- اإيراد حرف غري منا�سب للوظيفة يف اجلملة.

اللغات وخا�سة بني  بني  اللفظية  املتالزمات  تغريات  الأبحاث  اأحد  عالج  كما 
العربية والإنكليزية)8(. وقد �سنف البحث املتالزمات اللفظية ح�سب درجة تالزم 

الألفاظ بع�سها ببع�س على النحو الآتي:

ل  فال�ستبدال  الأمر"  و"اأول  الأمر"  "بادئ  مثل  املفتوحة  اللفظية  املتالزمات   -1
يوؤثر يف املعنى.

باملعنى  والأخرى  احلريف  باملعنى  ترد  اإحداهما  املقيدة:  اللفظية  املتالزمات   -2
املتخ�س�س )تقني اأو جمازي اأو مهمل(.

3- العبارات امل�سكوكة املجازية التي تعرب عن معنى جمازي يف جمملها قد ت�سمح 
باإبدال لفظ اأو اأكرث مبا يرادفه.

4- العبارات امل�سكوكة املح�سة، وهي التي ي�ستحيل فهم معناها بتفكيك مفرداتها، 
لذلك ل ميكن ا�ستبدال اأي من مفرداتها مثل "و�سعت احلرب اأوزارها".
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وتتوزع املتالزمات اللفظية ح�سب تركيبات اأجزائها بني: 1- فعل وا�سم 2- 
�سفة وا�سم 3- ا�سمني 4- ا�سم وفعل 5- فعل وحال اأو�سفة 6- حال و�سفة.

املتالزمات  من   %16 ترجمة  يف  جنحت  الآلية  الرتجمة  اأن  الدرا�سة  وجدت 
اللفظية الإنكليزية اإلى العربية وف�سلت يف 84% ومل تنجح على الإطالق يف ترجمة 
اخلام�س،  النوع  من   %60 يف  جنحت  بينما  و6  و4  و3   1 الذكر  الآنفة  الأنواع 
وجنحت بن�سبة 30% يف النوع الثان، وقد توزع الإخفاق يف اأن الآلة مل تتعرف 
على كال اللفظني اأو اأحدهما، اأو اأنها جنحت يف اختيار الألفاظ دون النجاح يف ح�سن 

�سياغتها، اأو اأن ال�سياغة كانت جيدة لكن اختيار الألفاظ كان خاطًئا.

وقد ا�ستنتجت الدرا�سة اأن تدخل الإن�سان بعد الرتجمة الآلية يف الوقت احلا�رش 
اأمًرا �رشورًيا،  املحتوى  الدقة يف  التي تكون  يعترب �رشورًيا خا�سة يف احلالت 
فتدخل املرتجم الب�رشي بعد عملية الرتجمة الآلية اأمر ل منا�س منه اإذا كان ل بد 
باحل�سبان  تاأخذ  ل  فالآلة  والرتكيب.  املعنى  حيث  من  و�سليمة  ناجحة  ترجمة  من 
الكلمات  فيه  ترد  الذي  وال�سياق  اإليها  يرتجم  التي  اللغة  ومقت�سيات  خ�سو�سيات 
تتكون من عنا�رش  النهاية برتاكيب  فتمدنا يف  لها،  تاأتي م�ساحبة  التي  واملفردات 
متفرقة يظهر اأثرها يف الن�س املرتجم عند قراءته، كاأنه جمموعة من وحدات م�ستقل 
�رشطني  ميثالن  اللذان  والن�سجام  الت�ساق  ويعوزها  الآخر  البع�س  عن  بع�سها 

�رشوريني لفهم وا�ستيعاب الن�س.

قلة  هو  احلا�رش  الوقت  يف  الآلية  الرتجمة  �سعف  يف  الفنية  الأ�سباب  اأحد  اإن 
الن�سو�س ثنائية اللغة بني اللغة املرتجم منها واملرتجم اإليها. فتدريب املرتجم الآيل 
ترجمة  يف  ال�رشوري  من  اأن  كما  الرتجمة،  دقة  من  يزيد  �سخمة  بيانات  على 
الن�سو�س املتخ�س�سة يف حقل معني توفر ن�سو�س للتدريب منا�سبة لذلك احلقل، 
فوجود ن�سو�س يف البيئة والزراعة والغابات واملناطق ال�سياحية مثاًل يجعل ترجمة 
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كلمات ذات عالقة بتلك احلقول اأكرث دقة)9(.

غري  املعجمي  والختيار  املعجمي  اخلطاأ  اأن  الدرا�سات  اإحدى  اأظهرت  كما 
نظام  ي�سيئ  ما  وكثرًيا  �سيوًعا.  الأخطاء  اأكرث  هما  دليل،  خطاأ  وهو  املنا�سب، 

الرتجمة اختيار بع�س الكلمات.

كانت  اإذا  عليها  احل�سول  ميكن  الدقيقة  غري  الرتجمة  اأن  الدرا�سة  ا�ستنتجت 
ال�رشعة هي املق�سد الرئي�سي، اأما اإذا اأريد احل�سول على دقة عالية فال تزال الرتجمة 

الب�رشية هي احلل)10(.

اأكرث الأبحاث تف�سياًل)11( بحث ت�سمن مقارنة ثالث برامج ترجمة هي  ومن 
جوجل و�سخر و�س�سرتان باإعطاء جمموعتني من الن�سو�س لرتجمتها من العربية 
اإلى الإنكليزية وكذلك من الإنكليزية اإلى العربية، ومن ثم البحث عن الأخطاء التي 

وقع فيها النوعان من الرتجمة.

اأعطى البحث اأمثلة على الكلمة العربية التي يقابلها بالإنكليزية عدد من الكلمات 
املختلفة ح�سب ال�سياق مثل:

bravery, championship, heroism  : بطولة

announcement, advertisement, declaration, sign  : اإعالن

climax, peak, summit, top  : قمة

confirm, emphasize, stress, verify  : يوؤكد

force, power, strength  : قوة

centre, position, rank, status  : مركز

position, rank, site, status  : موقع
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major, president, primary  : رئي�س

arrows, shares, stocks  : اأ�سهم

اأن  املتعلقة باملفردات يف هذا الو�سع هي  امل�ساكل الرئي�سية  اأن  ومن ثم ات�سح 
هناك  لي�س  هذه  املعان  تعدد  حالة  ويف  كاٍف،  غري  النظام  ي�ستعمله  الذي  املعجم 
اإلى عملية حتديث  املعجم  اآخر. ويف كل الأحوال يحتاج  اإلى معنى دون  ي�سري  ما 
م�ستمرة واإ�سافة ما ي�سري لتمييز اأ�سماء العلم لالأ�سخا�س واملدن والدول واملنظمات 

واجلن�سيات اإ�سافة للرموز ال�سوتية لتمييز النطق.

اأدرج الباحث يف بحثه امل�ساكل الرئي�سية املتعلقة بالقواعد والنحو يف الرتجمة من 
اللغة الإجنليزية اإلى العربية، وهي: الرتتيب )حيث اإن ترتيب الكلمات يف اجلملة 
العربية يختلف عن الإنكليزية(، واجلن�س )املذكر واملوؤنث وما يتبع ذلك مثل "ذلك" 
واجلمع  املفرد  و�سيغة  للجمادات(،  بالعربية  مايد  جن�س  وجود  وعدم  و"تلك" 
واملثنى، والتحليل اخلاطئ للفئات النحوية. كما اأ�سار اإلى اأن هناك م�سكلتني مهمتني 

يف ترجمة جوجل هما احلذف والإ�سافة.

اإعادة  حتتاج  فهي  مع�سلة.  ت�سكل  الرتجمة  يف  اجلر  حروف  ا�ستعمال  اإن 
متو�سع، واأن لها معاٍن خمتلفة ح�سب ال�سم اأو الفعل املجاور لها. ويبدو اأن اأف�سل 
طريقة ملعاجلة حروف اجلر هي اإن�ساء �سلة بني الأفعال والأ�سماء مع حروف اجلر 

بحيث ل يتم التعامل مع حروف اجلر ب�سكل منف�سل قدر الإمكان.

الأماكن  اأ�سماء  العامة والعديد من  الأ�سماء  اأن حتتوي  العربية يجب  اللغة  يف 
والعناوين على همزة لم التعريف. فكثرًيا ما تخطئ اأنظمة الرتجمة يف ذلك)12(.

هناك �سعوبة يف اإدراك الآلة للتمييز الدقيق بني الكلمات من نوع واحد مثل 
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اإن  الكلمات املركبة.  اللوا�سق يف  امل�سترتة واآثار  ال�سمائر  "هنا" و"هناك" وكذلك 

  . توفر معرفة لغوية وا�سعة للمرتجم الآيل ي�ساعد يف رفع م�ستوى الرتجمة ودقتها)13(

املثال  �سبيل  فعلى  احلروف.  معان  تعدد  العربية  باللغة  اخلا�سة  امل�ساكل  من 
 – – زائدة  – املجازي  احلقيقي  لال�ستعالء  ي�ستعمل:  اأن  "على" ميكن  فاإن احلرف 
مبعنى من – مبعنى يف – مبعنى مع – ال�سببية للتعليل – مبعنى عن – مبعنى الباء 

– ال�ستدراك، ومثل ذلك تتعدد ا�ستعمالت بقية احلروف. 

كما اأن قلة ا�ستعمال العالمات اأو اخلطاأ فيها يزيد ال�سعوبة يف الفهم ال�سحيح 
يف  ا�ستخدامها  لكيفية  �سامل  اتفاق  وجود  عدم  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  للن�سو�س، 
يف  الجتهادات  الرتجمة  نظام  برجمة  على  القائمني  يعطي  املرتجمة  الن�سو�س 
الأخطاء  الكثري من  ينتج عنه  الت�سكيل  اأن عدم  كما  للعالمات.  ا�ستعمالت خمتلفة 

الب�رشية،  فكيف بالآلة.

تعان معظم املعاجم العربية من ال�سعف يف حتديد املعان، ومن �سعف الأمثلة 
اجلر  حرف  الت�ساق  ويف  الواحدة،  الكلمة  ا�ستعمالت  يف  الغمو�س  تزيل  التي 

بالفعل، وتغريات املعان نتيجة تغري حرف اجلر.

فكيف  الب�رش،  من  للقارئ  حتى  التبا�ًسا  ت�سبب  فهي  ال�سمري  عودة  م�سكلة  اأما 
هي احلال بالن�سبة لالآلة. اإن امل�ساكل املتعلقة بتوليد املثنى وجمع املذكر ال�سامل وجمع 
املوؤنث ال�سامل ونون الن�سوة ونون التوكيد ل ميكن حّلها اإّل من خالل معرفة القرائن 

املنا�سبة لتوليدها. 

يف  متقدمة  مرحلة  وهي  الآلة،  على  جًدا  �سعبة  فهي  البالغية  الن�سو�س  اأما 
ال�ستفادة من الرتجمة الآلية، ومن املبكر اخلو�س فيها، فرمبا حتتاج عقًدا اأو اأكرث 

من الزمان حتى ميكن توليد ن�سو�س ذات م�ستوى بالغي مقبول باللغة العربية.
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م�ساكل اللهجات املحلية

اهتمت بع�س الأبحاث بدرا�سة اللهجات العربية املحلية بهدف الرتجمة من هذه 
اللهجات املحلية هو حتويل  اللغة الإنكليزية. لكن ما يهمنا يف درا�سة  اإلى  اللهجات 
الكالم املنطوق باللهجات املحلية اإلى كالم مكتوب بلغة عربية �سليمة. وقد ينطبق 
على هذه العملية من بع�س اجلوانب ما ينطبق على الرتجمة الآلية. وت�سكو مثل هذه 

املحاولت من �سح الذخرية اللغوية بني اللهجات املحلية واللغة العربية ال�سليمة.

العربية  واللغة  املحلية  اللهجات  بني  التحويل  بدرا�سة  الباحثني  بع�س  قام  وقد 
هذه  مثل  وت�سادف  اأفريقيا)14(.  و�سمال  واخلليج  ال�سام  وبالد  م�رش  يف  ال�سليمة 
املختلفة  املدن  بني  بل  واآخر،  قطر  بني  اللهجات  يف  ال�سديد  الختالف  الدرا�سات 
داخل القطر الواحد. واإذا كان الهدف هو نظام ترجمة اآلية ي�ستقبل الكالم املنطوق 
بلهجة عامية فكيف يكون الت�رشف اإذا غرّي املتكلم نف�سه من لهجة اإلى اأخرى؟. لذلك 

ل تبدو املهمة �سهلة ومي�سورة، لكن امل�ستقبل ل بد اأن يعالج مثل تلك ال�سعوبات.

ويف بحث اآخر يتعلق باللهجات املحلية اأُ�سري كذلك اإلى نق�س موارد البيانات. 
فبعد ا�ستعمال ذخرية مكونة من 1.1 مليون كلمة بلهجة م�رشية و380 األف كلمة 

بلهجة �سامية اختريت من مواقع على ال�سابكة؛ ُوجَد اأن ذلك غري كاٍف)15(.

اأمثلة 

اختري يف هذا البحث ثالث ن�سو�س لتجربة الرتجمة على ثالثة اأنظمة ترجمة 
هي جوجل وبينج و�س�سرتان للرتجمة من الإنكليزية اإلى العربية. الن�س الأول هو 
ن�س خلرب �سحفي عن رحلة ف�سائية والثان ملقطوعة اأدبية عن القمر والثالث هو 

ن�س علمي عن اجلاذبية الأر�سية. 
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يبني اجلدول )1( بع�س الأخطاء التي ارتكبت يف الرتجمة وبع�س املالحظات 
عنها. ويبني اجلدول الركاكة يف بع�س الكلمات واخلطاأ الوا�سح يف ترجمة بع�سها 

الآخر. 

جدول )1( الأخطاء يف ترجمة معاين كلمات

برنامج ترجمتهاالكلمة
الرتجمة

الن�س 
املالحظاتالوارد فيه

rode outسعيفةالإعالمجوجلركب�
�س�سرتان خرج=

بعيدةوبنج
The quartetسعيفةالإعالمجوجلالرباعي�

�سعيفةبنجالرباعية=
اأف�سل�س�سرتاناملجموعة الرباعية=

no clueركيكةالأدبجوجلبدون اأدنى فكرة
خاطئةبنجل يزال اأي فكرة=
�سعيفة�س�سرتانل يزالون ل يعرفون=

 how to harness
electricity

جوجل كيفية ت�سخري الكهرباء
خاطئةالأدبوبنج

ل باأ�س�س�سرتانكيف ي�ستعملون الكهرباء=
 create

entertainment
جوجل خلق الرتفيه

�سعيفةالأدبوبنج

�سعيفة�س�سرتانخلق الت�سلية=
most loyal friendركيكةالأدبجوجلاأكرث الأ�سدقاء ولًء

ركيكةبنجال�سديق الأكرث ولء=
خاطئة�س�سرتاناأكرث �سديق=

 untinged by
 artificial light

sources

ل تتاأثر مب�سادر ال�سوء 
ل باأ�سالأدبجوجلال�سطناعي
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ل تلدغ مب�سادر النور    =
خاطئة�س�سرتانال�سطناعية

untinged  من م�سادر =
بنجال�سوء ال�سطناعي

دمج 
الإنكليزية 

غري 
منا�سب

 only natural
satellite of earth

القمر ال�سناعي الطبيعي 
الوحيد لالأر�س

جوجل 
خاطئالأدبوبينج

القمر الطبيعي الوحيد  =
خاطئ�س�سرتانعلى وجه الأر�س

boundless canvasسعيفةالأدبجوجلاللوحة الالمدودة�
�سعيفةبنجاللوحة التي ل حدود لها=
خاطئة�س�سرتانالقما�س الذي ل يحد=

blinkingجوجل يوم�س
ل باأ�سالأدبو�س�سرتان

غري منا�سبةبنجيرم�س=

mysticismجوجل الت�سوف
الأدبو�س�سرتان

ال�سحيح 
هو 

الروحانية
خاطئةبنجال�سوف=

crumpleسعيفةالعلميةجوجلجتعيد�
خاطئةبنجتكوم=
خاطئة�س�سرتانتك�سري=

compact ballجوجل كرة م�سغوطة
�سعيفةالعلميةو�س�سرتان

خاطئةبنجكرة مدجمة=
hit the floorسعيفةالعلميةجوجلت�رشب الأر�س�

ل باأ�س�س�سرتانت�سطدم بالأر�س=
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خاطئةبنج�رشب الكلمة=
but also areaا على م�ساحته �سعيفةالعلميةجوجللكن اأي�سً

خاطئةبنجلكن اأي�سا املنطقة=
�سعيفة�س�سرتانبل على م�ساحته اأي�سا=

 the Moon – the
 one and only
natural satellite

القمر - القمر ال�سناعي 
الطبيعي الوحيد لالأر�س

جوجل 
خاطئةالأدبوبنج

=
القمر القمر القمر وهو    
القمر الطبيعي الوحيد    

على وجه الأر�س
خاطئة�س�سرتان

most commonل باأ�سالأدبجوجلاأب�سط واأ�سهر

اأب�سط واأكرث الأمثلة =
ل باأ�سبنج�سيوعا

�سعيفة�س�سرتاناأب�سط واأ�سيع=
 has shouldered

 the most emotion
and favor

حتمل اأكرب قدر من 
�سعيفةالأدبجوجلامل�ساعر والر�سا

حتمل ... اأكرب قدر من =
خاطئةبنجالعاطفة والتف�سيل

يحمل القدر الأعظم من   =
خاطئة�س�سرتانامل�ساعر والنعمة
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املناق�سة وال�ستنتاجات

تكمن ال�سعوبات يف الرتجمة الآلية يف الق�سور يف فهم الن�س من اللغة املرتجم 
منها اأو الق�سور يف توليد الن�س الدقيق يف اللغة املرتجم اإليها. وقد حاولت هذه الورقة 
اإعطاء فكرة عن الواقع احلايل لتقنيات الرتجمة الآلية وامل�ساكل التي تعان منها يف 
الوقت احلا�رش. اإن م�ساكل الرتجمة الآلية ميكن اأن تتعلق بفهم الآلة للغة املرتجم 
الرتجمة  لقت  لقد  اإليها.  املرتجم  باللغة  الفهم  هذا  عن  للتعبري  الآلة  واإمكانية  منها 
من اللغة العربية اإلى لغات اأخرى وخا�سة اإلى اللغة الإنكليزية اأبحاًثا كثرية بعك�س 
يعود  ورمبا  العربية،  اللغة  اإلى  الأخرى  اللغات  من  الرتجمة  يخ�س  فيما  احلال 
ال�سبب اإلى الهتمام العاملي للتعرف على ما ين�رش باللغة العربية بينما الرتجمة اإلى 
اللغة العربية تكون فائدتها بالدرجة الأولى اإلى املتكلمني باللغة العربية. وهذا ي�سع 
الواجب بالدرجة الأولى على الباحثني العرب لتدارك هذا الواقع ذلك لأن الرتجمة 
اإلى اللغة العربية ذات اأهمية بالغة للعرب اليوم. لقد و�سل حتليل الن�سو�س باللغات 
اإلى حد كبري من التقدم، كما اأن  العاملية )الأوربية وال�سينية واليابانية والكورية( 
الذخائر اللغوية التي حتتاجها الرتجمة الآلية بني تلك اللغات متوفرة ب�سكل كبري، ما 
يوفر املادة اخلام الرئي�سية لأنظمة الرتجمة الآلية بينها، والتي ترفع من دقتها حلد 
كبري. اأما بالن�سبة للغة العربية، فاإن الذخائر اللغوية متعددة اللغات )التي تكون اللغة 

العربية واحدة منها( ل تزال غري كافية للو�سول اإلى الدقة املطلوبة.

لذلك  العربية،  اللغة  اإلى  الآلية  الرتجمة  على  الرتكيز  الورقة  هذه  حاولت 
فاإن فهم الآلة للغة املرتجم منها يفرت�س اأن يكون دقيًقا بدرجة ل باأ�س بها، نظًرا 
للتقدم الكبري يف معاجلة ن�سو�س اللغة الإنكليزية. اأما دقة تكوين الن�سو�س العربية 

املرتجمة من الإنكليزية فهي ما يهمنا هنا. 
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للن�س  هي  ترجمة  اأف�سل  اأن  وجد  الورقة  هذه  يف  املعرو�سة  الأمثلة  ومن 
يليها  ال�سابكة،  على  الإعالمية  الن�سو�س  من  هائلة  كمية  لتوفر  نظًرا  الإعالمي 

الن�سو�س العلمية ثم الن�سو�س الأدبية قليلة التوافر.

ومن الوا�سح اأن التنقيح بعد الرتجمة الآلية �رشوري اإذا ما اأريد الو�سول اإلى 
ترجمة دقيقة ووا�سحة. 
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ملحق 1 مثال خلرب اإعالمي

Four amateur astronauts have blasted off from Florida on their 

private mission to orbit.

The Inspiration4 crew, comprising one billionaire and three "ordinary 

citizens", rode out of the Kennedy Space Center in a Dragon capsule 

provided by the SpaceX rocket company.

The quartet will spend the next three days circling the Earth.

جوجل

انطلق اأربعة رواد ف�ساء هواة من فلوريدا يف مهمتهم اخلا�سة اإلى املدار.

ركب طاقم Inspiration4، الذي يتاألف من ملياردير وثالثة "مواطنني عاديني"، 
 SpaceX �رشكة  قدمتها  التي   Dragon كب�سولة  يف  للف�ساء  كينيدي  مركز  من 

لل�سواريخ.

�ستق�سي الرباعية الأيام الثالثة القادمة يف الدوران حول الأر�س.

)الرتجمة احتفظت بكلمات اإنكليزية لأ�سماء الأعيان – املدار بالعربية حتتاج تعريف 
اأي املدار حول الأر�س(

بينج

انطلق اأربعة رواد ف�ساء هواة من فلوريدا يف مهمتهم اخلا�سة اإلى املدار.

من  عاديني"،  "مواطنني  وثالثة  مليارديرا  ي�سم  الذي   ،"4 "اإمالني  طاقم  خرج 
مركز كينيدي للف�ساء يف كب�سولة تنني قدمتها �رشكة �سبي�س اإك�س لل�سواريخ.
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الرباعي �سيق�سي الأيام الثالثة القادمة حول الأر�س

)ترجم اأحد اأ�سماء العلم(

�س�سرتان

اإنطلق اأربعة رواد ف�ساء من الهواة من فلوريدا يف مهمتهم اخلا�سة اإلى املدار.

خرج طاقم "اإليهام "4 

يف  الف�سائي  كينيدي  مركز  "من  عاديني  "مواطنني   وثالثة  ملياردير  من  املكون 
كب�سولة تنني وفرتها �رشكة "�س� بي�س اإك�س" ال�ساروخية.

و�سوف تق�سي املجموعة الرباعية الأيام الثالثة املقبلة وهي تدور حول الأر�س.

)ترجمت اأ�سماء الأعالم جزئيًّا( 

)حروف اجلر : من – يف – اإلى – ِل� - ا�ستعملت ب�سكل منا�سب يف الرتجمات الثالثة(

)ا�ستعمال اجلمل الفعلية بدل اجلملة ال�سمية جرى ب�سكل منا�سب(

ملحق 2 مثال لن�س اأدبي

Back in the days when people still had no clue as how to harness 

electricity, not to mention utilizing its power to create entertainment, 

the night sky, untinged by artificial light sources, was the most loyal 

friend one could have after sunset. No wonder all of our ancestors 

have projected their abundant imaginations and creativity onto 

this boundless canvas with stars scattering across it despite the 
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differences of civilizations. 

And among all of this diamond dust blinking to us from the distance, 

the Moon – the one and only natural satellite of the earth – has 

shouldered the most emotion and favor from mankind through the 

ages. Due to its relatively gentle and soothing beam and its subtle 

connection with the tide, the Moon has long been considered as a 

symbol of mysticism and femininity almost ubiquitously around the 

world. 

جوجل

كيفية  عن  فكرة  اأدنى  بدون  فيها  يزالون  ل  النا�س  كان  التي  الأيام  اإلى  بالعودة 
ت�سخري الكهرباء ، ناهيك عن ا�ستخدام قوتها خللق الرتفيه ، كانت �سماء الليل ، التي 
ل تتاأثر مب�سادر ال�سوء ال�سطناعي ، هي اأكرث الأ�سدقاء ولًء الذي ميكن للمرء 
احل�سول عليه بعد غروب ال�سم�س. ل عجب اأن جميع اأ�سالفنا قد عر�سوا خيالهم 
الوافر واإبداعهم على هذه اللوحة الالمدودة مع النجوم املنت�رشة عربها على الرغم 

من اختالفات احل�سارات.

ومن بني كل هذا الغبار املا�سي الذي يوم�س لنا من بعيد ، فاإن القمر  - القمر ال�سناعي 
الطبيعي الوحيد لالأر�س - قد حتمل اأكرب قدر من امل�ساعر والر�سا من الب�رشية عرب 
الع�سور. نظًرا ل�سعاعه اللطيف واملريح ن�سبًيا وات�ساله الدقيق باملد واجلزر ، لطاملا 

اعترب القمر رمًزا للت�سوف والأنوثة يف كل مكان تقريًبا حول العامل. 

بينج

مرة اأخرى يف الأيام التي كان النا�س ل يزال اأي فكرة عن كيفية ت�سخري الكهرباء، 
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م�سادر  من    untinged ليال،   وال�سماء  الرتفيه،  خللق  قوتها  ا�ستخدام  عن  ناهيك 
ال�سوء ال�سطناعي، وكان ال�سديق الأكرث ولء ميكن للمرء اأن يكون بعد غروب 
ال�سم�س. ل عجب اأن جميع اأ�سالفنا قد عر�سوا خيالهم الوفري واإبداعهم على هذه اللوحة 

التي ل حدود لها مع النجوم املتناثرة عربها على الرغم من اختالفات احل�سارات . 

القمر -  بعيدة، حتمل  م�سافة  لنا من  يرم�س  الذي  املا�سي  الغبار  ومن بني كل هذا 
من  والتف�سيل  العاطفة  من  قدر  اأكرب   - لالأر�س  الوحيد  الطبيعي  ال�سناعي  القمر 
باملد  الدقيق  ن�سبيا وات�ساله  اللطيف واملهدئ  ل�سعاعه  الع�سور. نظرا  الب�رشية عرب 
القمر منذ فرتة طويلة رمزا لل�سوف والأنوثة يف كل مكان  واجلزر ، فقد اعترب 

تقريبا يف جميع اأنحاء العامل. 

)العبارة "ل يزال اأي فكرة عن كيفية ت�سخري الكهرباء" خاطئة متاًما ووا�سح فيها 
اخللط بني املفرد واجلمع حيث كان يجب اأن يقال: النا�س ل يزالون(

)ا�ستعمال حروف اجلر كان ميكن اأن يكون اأف�سل: "يف كل مكان تقريبا يف جميع 
ا�ستعملت  كما  تقريًبا"(  العامل  من  مكان  كل  "يف  اأن تكون  العامل" كان ميكن  اأنحاء 

كلمات خاطئة مثل "القمر ال�سناعي الطبيعي" بدل اأن يقال "التابع".

�س�سرتان

الكهرباء،  ي�ستعملون  كيف  يعرفون  ل  يزالون  ل  النا�س  كان  التي  اليام  ففي 
بال�سافة اإلى اإ�ستعمال قوتها خللق الت�سلية، كانت �سماء الليل، التي ل تلدغ مب�سادر 

النور ال�سطناعية، اأكرث �سديق ولء ميكن ان ميلكه املرء بعد غروب ال�سم�س.

هذا  على  الوفرية  واإبداعاتهم  ت�سوراتهم  على  اأقدموا  اأجدادنا  جميع  اأن  عجب   ل 
القما�س الذي ل يحد، مع النجوم املبعرثة عليه برغم اأختالف احل�سارات
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ومن بني كل هذا الغبار املا�سي الذي يوم�س لنا من بعيد، كان القمر القمر القمر 
امل�ساعر  من  الأعظم  القدر  يحمل  الأر�س  وجه  على  الوحيد   الطبيعي  القمر  وهو 
والنعمة من الب�رش على مر الع�سور .وب�سبب �سعاعه اللني  واملهدئ ن�سبيا و�سلته 
الدقيقة باملد، اعترب القمر منذ زمن طويل رمزا اإلى الت�سوف والأنوثة يف كل مكان 

تق� ريبا حول العامل.

ملحق 3 مثال لن�س علمي

The motion of falling objects is the simplest and most common 

example of motion with changing velocity. If a coin and a piece 

of paper are simultaneously dropped side by side, the paper takes 

much longer to hit the ground. However, if you crumple the paper 

into a compact ball and drop the items again, it will look like both 

the coin and the paper hit the floor simultaneously. This is because 

the amount of force acting on an object is a function of not only 

its mass, but also area. Free fall is the motion of a body where its 

weight is the only force acting on an object.

جوجل 

حركة الأج�سام ال�ساقطة هي اأب�سط واأ�سهر مثال للحركة ذات ال�رشعة املتغرية. اإذا 
الورقة  ف�إن   ، الوقت  نف�ص  اإلى جنب يف  جنًب�  الورق  من  عملة وقطعة  اإ�سق�ط  مت 
الورق  بتجعيد  قمت  اإذا   ، ذلك  ومع  الأر�س.  اإلى  لت�سل  اأطول  وقًتا  ت�ستغرق 
اإلى كرة م�سغوطة واإ�سق�ط العن��ش مرة اأخرى ، ف�سيبدو كل من العملة املعدنية 
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والورقة ت�رشب الأر�س يف وقت واحد. هذا لأن مقدار القوة املوؤثرة على ج�سم ما 
� على م�س�حته. ال�سقوط احلر هو حركة اجل�سم  ال يقت�ش فقط على كتلته ، ولكن اأي�سً

حيث يكون وزنه هو القوة الوحيدة املوؤثرة على اجل�سم.

بينج

حركة الأج�سام ال�ساقطة هي اأب�سط واأكرث الأمثلة �سيوعا للحركة مع تغري ال�رشعة. 
اإذا مت اإ�سق�ط عملة معدنية وقطعة من الورق يف وقت واحد جنب� اإلى جنب ، ف�إن 
الورق ي�ستغرق وقتا اأطول بكثري لت�سل اإلى الأر�س. ومع ذلك، اإذا كنت تكوم 
ورقة يف كرة مدجمة واإ�سق�ط العن��ش مرة اأخرى، و�سوف تبدو وك�أنه� كل من 
تعمل  التي  القوة  الكلمة يف وقت واحد. وذلك لأن مقدار  العملة والورق �رشب 
على ج�سم م� هو دالة لي�ص فقط كتلته، ولكن اأي�س� املنطقة. ال�سقوط احلر هو حركة 

اجل�سم حيث وزنه هو القوة الوحيدة التي تعمل على كائن.

)هناك اأخطاء وا�سحة يف التذكري والتاأنيث ويف �سال�سة ال�سياغة والتعبري(

�س�سرتان

.واإذ حركة الأج�سام ال�ساقطة هي اأب�سط واأ�سيع مثال للحركة ذات ال�رشعة املتغرية  
ا �سقطت قطعة نقدية وقطعة من الورق يف اآن واحد جنبا اإلى جنب، ي�ستغرق    و�س
ول الورقة اإلى الأر�س وقتا اأطول بكثري . ولكن اإذا قمتم ب� تك�س��ري الورقة يف كرة 
م�س��غوطة وقمتم ب�إ�سق�ط العن��ش مرة اأخرى، ف�ستبدو وك�أن كل من العملة املعدنية   
وا لورقة ت�س��طدم بالأر�س يف وقت واحد. وذل��ك لأن كمية القوة التي توؤثر على 
ج�س��م م� لي�س��ت دالة على       كتل�ت� ه فح�سب، بل على م�س�حته اأي�س�.   ال�سقوط احلر 

هو حركة اجل�سم حيث يكون وزنه هو القوة الوحيدة       املوؤ ثرة على ج�سم ما.
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التعليقات واملناق�سات
الأ�ستاذ الدكتور همام غ�سيب

الكرمي،  القراآن  ملعان  تكون  الرتجمة  اإمنا  الكرمي ل ُيرتجم،  القراآن  اأن  بنّي 
واأ�سار اإلى ترجمة عبداحلليم بركات، وهي ترجمة ممدوحة ال�سرية، وحديثة.

الدكتورة خولة النوباين
واأننا  والأدب،  ال�سلطة  بني  هي  اإمنا  والأدب  املوؤ�س�سة  بني  ال�سلة  اأن  اأكدت 
اإلى موؤ�س�سات يكون لها تاأثري حقيقي يف ق�سية الرتجمة من اللغة العربية،  بحاجة 
النهو�س بحركة الرتجمة  َمْن يوؤمن بفكرة  الت�سبيك بني  اأننا نفتقد فكرة  اإلى  وبّينت 
العابرة  ال�رشكات  اأن  وبينت  الفكرة.  تدعم  متويلية  وموؤ�س�سة  حا�سنة  وموؤ�س�سة 
ين، �سواء ديون الأفراد  للقارات تنوب حاليًا عن البنك الدويل يف زرع عقيدة الدَّ
اأو ديون الدول، وبالتايل يكون هناك نوع من التكبيل لكثري من الأمور التي يطمح 
اإليها الأفراد يف جمتمعنا. واقرتحت اأن يتوّلى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف جدة 

ق�سية ترجمة الن�س الديني بالعموم. 
الدكتور حممود عمار

اأن كل الرتجمات ل  اأو�سح  الدكتور جعفر عبابنة.  اإعجابه مبا طرحه  اأبدى 
ميكن اأن تكون ترجمة حرفية للن�س، واإمنا هي قراءة جديدة للن�س الأ�سلي. وما 
اأدبيًا من جانب  اإلهيًا من جانب وباعتباره ن�سًا  القراآن باعتباره ن�سًا  ُدق على  َي�سْ
اآخر اإمنا هو ترجمة معان القراآن الكرمي، ل ترجمة حرفية للن�س، وهذا ي�سدق 

على ال�سعر والنرث.
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البيان اخلتامي والتو�سيات

عقد جممع اللغة العربية الأردن مو�سمه الثقايف التا�سع والثالثني، يف رحابه، 
كانون  الأولى 1443ه�(، )6- 19  – 14 جمادى  الأولى  )1 جمادى  امل�دة  ف�ي 

الأول 2021م(.

الذكر احلكيم،  باآي من  ال�ساعة احلادية ع�رشة �سباحًا  املو�سم  افتتاح  بداأ حفل 
اأربع  يف  الأربعة  ماوره  على  توزعت  بحثًا  ع�رش  ثالثة  على  املو�سم  وا�ستمل 
جل�سات، وجل�سة ختامية مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية، يف خم�سة اأيام، ابتداأت 
يوم الثنني املوافق 6 كانون الأول، وانتهت يف 19 كانون الأول، بواقع جل�ستني 

اثنتني كل اأ�سبوع، على النحو امُلبنّي يف التف�سيل الآتي:

املحور الأول: معجم األفاظ احلياة العامة

اجلل�سة الأولى: الثنني 2021/12/6م

ُعقدت عند ال�ساعة احلادية ع�رشة وع�رش دقائق من �سباح ذلك اليوم، برئا�سة 
ثالثة  فيها  وُقّدمت  املجمع،  رئي�س  نائب  البخيت،  عدنان  ممد  الدكتور  الأ�ستاذ 

اأبحاث، هي:

- البحث الأول اأعّده الأ�ستاذ الدكتور عمر الغول، ق�سم النقو�س، جامعة الريموك، 
وعنوانه "معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن: نظرة مراجعة وا�ست�رشاف".

- البحث الثان اأعّده الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز، ع�سو املجمع، وعنوانه 
"نظرة تاأملية تاأ�سيلية يف معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن )الأطعمة والأ�رشبة 

منوذجًا(".
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الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  العناتي،  وليد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثالث  البحث   -
والآداب/ الأنروا، وعنوانه "معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن من الفوائت 

اإلى الفوائد".

املحور الثاين: معجم ل�سان العرب القت�سادي

اجلل�سة الثانية: اخلمي�س 2021/12/9م

الأ�ستاذ  برئا�سة  اليوم،  ذلك  �سباح  من  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة  عند  ُعقدت 
الدكتور اإبراهيم بدران، ع�سو املجمع، وُقدمت فيها اأربعة اأبحاث، هي:

البحث الأول اأعده الأ�ستاذ الدكتور جواد العنان، نائب رئي�س الوزراء لل�سوؤون   -
القت�سادية ووزير اخلارجية الأ�سبق، وعنوانه "فائدة املو�سوعة القت�سادية يف 

ع�رش الرقمنة".

درا�سات  مركز  مدير  حموري،  قا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثان  البحث   -
التنمية امل�ستدامة، جامعة الريموك، وعنوانه "معجم ل�سان العرب القت�سادي: 

القت�ساد الإ�سالمي".

البحث الثالث اأعده الأ�ستاذ الدكتور عبدالبا�سط عثامنة، ق�سم القت�ساد، جامعة   -
الواقع  اجلامعات:  يف  القت�سادية  العلوم  تدري�س  "تعريب  وعنوانه  الريموك، 

والتحديات".

القت�ساد،  ق�سم  هان،  بني  عبدالرزاق  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الرابع  البحث   -
جامعة الريموك، وعنوانه "معجم ل�سان العرب القت�سادي وماولت توحيد 

امل�سطلح".
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املحور الثالث: تعريب امل�سطلحات العلمية

اجلل�سة الثالثة: الثنني 2021/12/13م

الأ�ستاذ  برئا�سة  اليوم،  ذلك  �سباح  من  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة  عند  ُعقدت 
الدكتور اإبراهيم ال�سعافني، ع�سو املجمع، وقدمت فيها ثالثة اأبحاث، هي:

اأعده الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد ن�سري، ع�سو املجمع، وعنوانه  البحث الأول   -
"املجمع وامل�سطلحات: تاريخ واإجناز".

وعنوانه  املجمع،  ع�سو  غ�سيب،  همام  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثان  البحث   -
"جهود املجمع يف )تعريب( امل�سطلحات العلمية".

وعنوانه  املجمع  ع�سو  بدران،  اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثالث  البحث   -
"تعريب العلوم الطبيعية والتطبيقية: اإ�سكاليات تتطلب املواجهة".

املحور الرابع: الرتجمة واملعاجم

اجلل�سة الرابعة: اخلمي�س 2021/12/16م

الأ�ستاذ  برئا�سة  اليوم،  ذلك  �سباح  من  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة  عند  ُعقدت 
مت فيها اأربعة اأبحاث، هي: الدكتور �سمري الدروبي، ع�سو املجمع، وقدِّ

"الرتجمة  وعنوانه  املجمع،  ع�سو  عبابنة،  جعفر  الدكتور  اأعده  الأول  البحث   -
الآلية واملعجم اجلديد".

وعنوانه  املجمع،  ع�سو  ع�سفور،  ممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثان  البحث   -
"الرتجمة من اللغة العربية اإلى اللغات الأخرى".

الهند�سة  اأ�ستاذ  خ�رش،  زكي  ممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأعده  الثالث  البحث   -
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الكهربائية، وعنوانه "م�سكالت الرتجمة الآلية".

وكان من املقرر اأن يقدم الأ�ستاذ الدكتور وجيه عبدالرحمن، اأ�ستاذ علم اللغة 
لكّن  واملعجمية"،  العلمية  الرتجمة  م�سكالت  "من  بعنوان  بحثًا  الإ�رشاء  جامعة  يف 

ظروفه ال�سحية حالت دون ذلك.

ويف نهاية اجلل�سة تال الدكتور جعفر عبابنة البيان اخلتامي والتو�سيات.

اجلل�سة اخلام�سة: الأحد 2021/12/19م

عند  وقد عقدت  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  لالحتفال  اجلل�سة  هذه  �ست  ُخ�سِّ
ال�ساعة احلادية ع�رشة من �سباح ذلك اليوم، وت�سمنت كلمة رئي�س املجمع الأ�ستاذ 
يف  الفائزين  وتكرمي  العربية،  للغة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الكركي،  خالد  الدكتور 
م�سابقات املجمع، وتكرمي اأ�سحاب املبادرات يف اللغة العربية، وتكرمي الأوائل يف 
امتحان الكفاية يف اللغة العربية احلا�سلني على اأعلى العالمات على م�ستوى اململكة 
لعام 2021م، واأقيم على هام�سها معر�س للكتاب، ومعر�س فني لأعمال الفائزين 

يف م�سابقات املجمع.
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التو�سيات

وقد نتج عن بحوث هذا املو�سم وما رافقها من مناق�سات ومداخالت غنية جملة 
من املالحظات والتو�سيات جاءت على النحو الآتي:

1-    جْمُع الدرا�ساِت التي نظرت يف معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن لي�ستعاَن 
بها يف مراجعة املعجم.

2-  اإعادُة النظر يف معجم األفاظ احلياة العامة، واإثراوؤه بالألفاظ اجلديدة، كاألفاظ 
التداويل  باجلانب  والعتناُء  كورونا،  وجائحة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

فيه.
3-    الإفادُة من اإ�سدارات اللجنة الوطنية الأردنية للنهو�س باللغة العربية للتوجه 

نحو جمتمع املعرفة، عند مراجعة معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن.
معجم  لإعداد  والإ�سناد  الدعم  بتقدمي  الأردن  العربية  اللغة  جممع  قيام  اإن    -4
بني هان ومراجعته  الدكتور عبدالرزاق  لالأ�ستاذ  العرب القت�سادي  ل�سان 
ون�رشه موؤ�رٌش على اأن املجمع قد انتقل بجهده من جمرد و�سع مفرداٍت عربية 
العربي املختزِن يف  ن  املكوِّ املعلومة وزيادِة  اإلى تخزين  اأعجمية  مل�سطلحات 

احلوا�سيب.
القت�سادي  العرب  ل�سان  معجم  م�رشوع  لإمتام  اجلهود  ا�ستئناف  �رشورة    -5

وتاأمني املوارد املالية الالزمة لذلك.
6-    اإن املو�سوعات يف هذا الزمن بحاجة اإلى حتديث �سنوي لكي تبقى و�سيلًة طيعًة 

يف يد الباحث العربي عندما ي�ستعنُي بها.
7-   الهتماُم مبو�سوع القت�ساد الإ�سالمي والبدُء مب�رشوع معجم متخ�س�س يف 

املو�سوع.
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لالأفكار  ُل  ُتوؤ�سِّ التي  القت�سادية  والقوامي�س  الرتاجم  اإ�سدار  وت�سجيُع  دعُم     -8
والنظريات واملفاهيم القت�سادية وتنقُلها اإلى اللغة العربية.

9-    يجب اأن نتجاوز مرحلَة الرتجمة والتعريب اإلى مرحلة متقدمة من التاأليف. 
ميادينه  بكل  التعريب  لي�سري  العربية"  اللغة  "قانون حماية  من  ننطلق  اأن  يجب   -10
اأجهزتها وموؤ�س�ساتها، ولي�س مقت�رشًا  بكل  الدولة  م�رشوعًا وطنيًا، وم�سوؤولية 
على بع�سها مثل جممع اللغة العربية، اأو اجلامعات، اأو البلديات، اأو وزارة ما.
تقومي  مع  والو�سائل،  الأهداف  يف  متكاملة  التعريب  خطُط  تكون  اأن  يجب   -11
العربية  اللغة  جممع  وهي  خمت�سة،  جهة  وباإ�رشاف  ُقه.  قِّ حُتَ ملا  متوا�سل 
�س له الأمواُل الالزمة، والكوادُر الب�رشيُة املنا�سبة،  الأردن بعد اأن ُتخ�سَّ

والت�رشيُع الذي يعطيه �سلطة موؤثرة. 
هي  العربية  اللغة  اأن  ودولة  وموؤ�س�سات  اأفرادًا  اجلميع  يدرك  اأن  يجب   -12
التعلُّم يف الأردن،  َفْقِد  ن�سبة  اإن  اإل بها.  لنا  َم  َتقدُّ م�سوؤولية اجلميع، واأن ل 
فنلندة 0.5%؛ وهي عنوان  بينما هي يف  اليون�سكو، هي %52،  فتها  كما عرَّ
على  القدرة  من  اأكرب  امل�سكلة  ت�سري  اأن  قبل  ال�سعف  هذا  لنتدارك  �سارخ، 
حلها. وهذا ي�ستدعي النظر يف مناهج التعليم وبخا�سة يف اللغة العربية، مبا 
فيها الأ�ساليب والأن�سطة والتقومي. هذا وقد حذر وزير اأ�سبق للرتبية والتعليم 

باأن ن�سبة كبرية من طالب ال�سف العا�رش غري قادرين على كتابة اأ�سمائهم.
13- يجب اأن ي�سمل تعليمنا منذ نعومة الأظفار حبَّ اللغة العربية والعتزاز بها واأنها 
تعليم  على  الرتكيز  ويجب  وح�سارتها.  تاريخها  من  مهم  وجزء  الأمة  هوية 
زيادة  على  احلر�س  مع  البلغاء.  وخطب  الف�سيح،  وال�سعر  الكرمي،  القراآن 
ذخرية الأردن من مفردات لغته اإلى ما يعادل ما هو موجود يف الدول املتقدمة.
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ها املجمع، ُيقرتح اأنه يف نهاية كلِّ جمموعة منها  14- فيما يخ�سُّ امل�سطلحات التي ي�سكُّ
يف ميدان ما، اأن ي�ست�سيف املجمُع عددًا من املخت�سني يف ذلك امليدان، ليقدَم لهم 

هذه امل�سطلحات، ويتوافَق معهم على طرق ن�رشها و�سيوعها وا�ستعمالها.
15- اأن ي�سجع املجمع "جلنة مراجعة الذخرية امل�سطلحية" فيه على ال�ستمرار يف 

عملها اجلليل، الذي يت�سمن:
اأ   (  مراجعة امل�سطلحات املرتاكمة يف هذه الذخرية مراجعة دقيقة؛

ف من هذه امل�سطلحات ب(  تكليف خرباء، كلٌّ يف جماله، تعريَف غرِي املعرَّ
       )وهو اأكرث من 95%( تعريفًا معجميًا دقيقًا؛

ي للطوفان اجلارف من امل�سطلح������ات  ج(  التفكرَي مبنهجيات مبدعة للت�سدِّ
       الأجنبية اجلديدة.

16- لتاليف الق�سور وعدم الدقة يف الرتجمة الآلية، يجب الو�سول اإلى نوع جديد 
نات الدللية لالألفاظ، وال�سوابط املعنوية للتق�سيمات  من املعاجم يت�س��من املكوِّ
النحوي��ة، واخل�س��ائ�س الدللية للم�س��تقات وال�س��يغ ال�رشفية، وال�س��مات 

املوقعية والتوزيعية للمفردات املعجمية.
للرتجمة  العام والقطاع اخلا�س  القطاع  فيه  ي�سارك  اإن�ساء موؤ�س�سة لربحية   -17
والن�ش والت�أليف ب�شوط معينة، واأن ي�سبح التعريب ب�سطلح�ت م�ستقرة 

م�رشوعًا وطنيًا وقوميًا.
18- ثمة حاجة اإلى زيادة املحتوى العربي ثنائي اللغة على ال�سابكة.

19- ثمة حاجة للمزيد من الأبحاث يف حقل معاجلة اللغة العربية اآليًا.
ما ت�رشب  الف�سيحة، وتف�سيح  اللغة  العاميات يف  تاأثري  احلدِّ من  العمل على   -20

منها فيها.


