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 :ملخص البحث
دراسـة  . أنموذجًـا  " الغنـي الزاهـر  " معجـم  : لغوي في المعجمات العربية الحديثة االقتراض ال: العنوان  

 عني هذا البحث بدراسة االقتـراض اللغـوي فـي المعجمـات العربيـة الحديثـة                 .  في ترتيب المداخل وشرحها     
للــدكتور عبــد الغنــي أبــي العــزم ، الــصادر عــن مؤســسة " الغنــي الزاهــر " مــن خــالل معجــم حــديث هــو معجــم 

 . م ، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ٢٠١٣لغني المغربية ، عام ا
االقتـراض اللغـوي   "  وتتضمن حديثًا عن :  ـ المقدمة  :      وقد جاء البحث في مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة 

هـا مـن    من حيث المفهوم ، والعوامـل المؤديـة إلـى ظهـوره ، ومـستوياته اللغويـة ، وانفتـاح العربيـة علـى غير                        " 
، أم فصيلة اللغات الهندو أوروبية ؛ ممـا جعلهـا   ) فصيلة اللغات السامية ( اللغات ، سواء أكانت من فصيلتها   

كمـا  . ذات ثقافة علمية واسعة تلبي احتياجات الناطقين بها ، والراغبين في تعلمها من أبنـاء األمـم األخـرى            
 ، وأسـباب اختيـاره أنموذجًـا لهـذا البحـث ، وبيـان          "الغني الزاهر   " اشتملت المقدمة على وصف موجز لمعجم       

   يتنـاول هـذا   :ترتيب األلفاظ المقترضـة فـي المعجـم       : ـ المبحث األول    .    المباحث الرئيسة في هذه الدراسة      
المبحــث بعــض الجوانــب المهمــة التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي ترتيــب األلفــاظ المقترضــة ، وبيــان بعــض جوانــب   

نـسبة بعـض األلفـاظ    : ، مثـل  " الغنـي الزاهـر     " ب في ترتيب األلفـاظ المقترضـة فـي معجـم            القصور ، أو االضطرا   
 المقترضة إلى جذور وهمية أو عربية ؛ ظنًا من المؤلف أنها مشتقة من تلك الجذور ، وعدم التمييز بين المواد         
األصلية والفرعية في المداخل ، وبخاصة حين يكون المدخل الفرعي مركبًا ، فلم يضع المعجم عالمات ، أو       
رموزًا للمداخل الفرعية أو الجانبية تميزهـا عـن المـداخل الرئيـسة ، وعـدم االلتـزام بالتسلـسل األلفبـائي فـي                      

 : مقترضة أو شرح معناها في المعجم تعريف األلفاظ ال: ـ المبحث الثاني .    بعض المداخل المقترضة 
فــي   إلــى بعــض الــصعوبات التــي يواجههــا صــانع المعجــم     - بإيجــاز -   يتــضمن هــذا المبحــث اإلشــارة   

معالجة معاني األلفاظ بعامة ، واأللفاظ المقترضـة علـى وجـه الخـصوص ، كمـا يتنـاول بعـض جوانـب القـصور            
خلـــو التعريـــف مـــن بعـــض الـــدالالت ، أو : ، مثـــل " اهـــر الغنـــي الز" فـــي تعريـــف األلفـــاظ المقترضـــة فـــي معجـــم 

المحددات اللفظيـة التـي تميـز  اللفـظ المعـرّف عـن غيـره مـن األلفـاظ التـي تـشترك معـه فـي الحقـل الـداللي ،                              
وتعمــيم الداللــة فــي بعــض األلفــاظ ذات الــدالالت الخاصــة ، وتخصيــصها فــي ألفــاظ أخــري ذات دالالت عامــة ،     

بعضها اآلخر ، واقتصار الـشرح أو التعريـف علـى داللـة واحـدة للفـظ المقتـرض ، وتـرك                 واالنحطاط الداللي في    
دالالته األخرى التي    ال يتضح بعضها إال من خالل السياق ، وإهمال المصطلح العربي المقابـل للفـظ المقتـرض      

يان داللته في اللغة  في بعض المداخل ، وعدم تحديد اللغة المصدر التي ينتمي إليها اللفظ المقترض ، وعدم ب               
المقرِضة ، وعدم االلتزام بما ورد في منهجية المعجم في استعمال بعض الرمـوز الكاشـفة عـن أصـول عـن           
ــرف دالالتهـــا ،           ــصرات مبهمـــة التعـ ــة رمـــوزًا ومختـ ــة ، وتـــضمين بعـــض المـــداخل المقترضـ ــاظ المقترضـ األلفـ

 .ج الدراسة  وتتضمن أهم نتائ,ـ الخاتمة.  واستعمال أخرى في غير داللتها 
 .    وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :تقدمة
والــصالة والــسالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا     .. الحمــد هللا رب العــالمين 

 .محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه، واتبع سنته إلى يوم الدين

 : أما بعد

 فيعد االقتراض اللغوي بين اللغات اإلنـسانية أمـرًا طبيعيًـا، ودليلًـا علـى حيويـة اللغـات                   

د توجد لغة مـن اللغـات اإلنـسانية الحيـة غيـر متـأثرة بغيرهـا مـن اللغـات،                وتطورها، فال تكا  

ســواء علــى المــستوى الــصوتي، أو الــصرفي، أو النحــوي أو المعجمــي، أو األســلوبي، ويرجــع      

التجـــاور الجغرافـــي، واالتــصال التجـــاري، والنفـــوذ الـــديني،  : ذلــك إلـــى عوامـــل كثيــرة، منهـــا  

 - كمـا يـرى بعـض البـاحثين          -ويمكن إجمالهـا    . )١(رةوالتفوق العلمي والحضارة للغة المؤث    

. العامل العسكري أو السياسي، والعامل الحضاري، والعامـل االجتمـاعي         : في ثالثة عوامل  

 .)٢(وهذه العوامل الثالثة قد تجتمع معًا، وقد يجتمع أحدها مع اآلخر

، "والدخيلالمعرّب "مصطلح حديث، يقابله عند القدماء مصطلحا    " االقتراض اللغوي "و

وال .  )٣("أن تقتبس لغة ما كلمات، أو تعابير من لغة أخرى بتعديل أو دون تعـديل    "ويقصد به   

 وإن كــــان مــــن أكثــــر -يقتـــصر االقتــــراض اللغــــوي علــــى المــــستوى المعجمــــي فحــــسب  

 بــل يــشمل االســتعارة مــن   -المــستويات اللغويــة التــي يقــع فيهــا االقتــراض بــين اللغــات      

                                     
دار الحــرم للتــراث،  : القــاهرة(األلفــاظ األعجميــة فــي األمثــال العربيــة القديمــة، لفــتح اهللا ســليمان       : انظــر) ١(

، لمحمد بن سـالم المعـشني، حوليـات اآلداب والعلـوم          "شعر العماني االقتراض اللغوي في ال   "و؛  ٥،  )م٢٠٠١
، ٢٨ الحوليـــــة -٢٧٨مجلـــــس النـــــشر العلمـــــي بجامعـــــة الكويـــــت، الرســـــالة      : االجتماعيـــــة، الكويـــــت 

 . وما بعدها٢٧، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(
ــدين المنجــد، ط     : انظــر) ٢( ــة، لــصالح ال ــد، دار الكتــاب : بيــروت (١المفــصل فــي األلفــاظ الفارســية المعرّب الجدي

 .١٤، )م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨
 .٣٤، )م١٩٩١مكتبة لبنان، : بيروت (٢معجم علم اللغة النظري، لمحمد الخولي، ط) ٣(
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الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية،    : ع المستويات اللغوية  اللغات األخرى على جمي   

 . )١(واألسلوبية

ـــ     هــو مــن قبيــل التجــوّز فــي    " االقتــراض اللغــوي "وتــسمية االســتعارة مــن لغــة أخــرى ب

التسمية كما يقـول الـدكتور إبـراهيم أنـيس؛ ألن األصـل فـي االقتـراض أن يأخـذ المقتَـرِض                      

يعيده إليه بعد فترة من الزمن، ويكون قد انتفـع بـه أثنـاء فتـرة                شيئًا من آخر؛ لينتفع به، ثم       

ــراض اللغــوي؛ فاللغــة      . اإلعــارة دون صــاحبه، أو مالكــه األول   ــيس األمــر كــذلك فــي االقت ول

تقترض لفظًا أو تعبيرًا من لغة أخرى، وال تحرم اللغة التي ينتمي إليهـا اللفـظ أو التعبيـر مـن               

قد يعود اللفظ المقترض إلى أصله أو لغته األولى بصيغته التـي            و. )٢(استعماله، وال تعيده إليها   

 ويمثــل لــه أولمــان .)٣("اســتيراد الــصادرات"عــرف بهــا فــي اللغــة المقترضــة، وهــو مــا يعــرف بـــ 

بمعنى بطاقة، اللتين ترجعـان إلـى      " ticket"بمعنى رياضة، و  " sport"بالكلمتين اإلنجليزيتين   

وقد عادتا إلى اللغـة الفرنـسية مـرة أخـرى      ". etiquette"، و "desport"الكلمتين الفرنسيتين   

بمعنى الرجل في اللغة البنغالية، وهـي  " paبا "ومثل ذلك كلمة . )٤(في صورتيهما اإلنجليزية  

ــاد "مقترضــة مــن اللغــة السنــسكريتية    ــضًا، وقــد عــادت إلــى اللغــة     " padب بمعنــى الرجــل أي

 .)٥(للغة البنغاليةالسنسكريتية مرة أخرى في صورتها المتغيرة في ا

                                     
، لمحمــد رشــاد الحمــزاوي، حوليــات الجامعــة التونــسية، تــونس، "االســتعارة اللغويــة قــديمًا وحــديثًا": انظــر) ١(

 .٥، )م١٩٧٩(العدد السابع عشر، 
 .١١٧، )م١٩٧٨مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة (٦ة، إلبراهيم أنيس، طمن أسرار اللغ: انظر) ٢(
مكتبــة الــشباب،  : القــاهرة(كمــال محمــد بــشر  : دور الكلمــة فــي اللغــة، لــستيفن أولمــان، ترجمــة   : انظــر) ٣(

 .١٦٣، )م١٩٩٠
 .١٦٣المرجع السابق، ) ٤(
بحـث مـتمم   (ر محمـد شـمس الحـق صـديقي،       االقتراض اللغوي من العربية إلـى البنغاليـة، ألبـي الخيـ           : انظر) ٥(

معهـد تعلـيم اللغـة العربيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،                    : ، الرياض )للماجستير لم ينشر  
 .٣١-٣٠، )هـ١٤١٧
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

واللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات يــسرى عليهــا قــانون التــأثير والتــأثر، فهــي ليــست  

بــدعًا مــن اللغــات اإلنــسانية، بــل تقــرض غيرهــا، وتقتــرض منــه متــى مــا تجــاورت، أو اتــصلت   

وقـد اقترضـت مـن غيرهـا بـدرجات متفاوتـة،            . )١(بغيرها على أي وجه، وبأي سبب، وألي غايـة        

تويات مختلفـة، كـان أهمهـا المـستوى المعجمـي، وقـد ظهـر أثـر ذلـك فـي فنونهـا                      وفي مس 

األدبيـــة الراقيـــة منـــذ العـــصر الجـــاهلي، وصـــدر اإلســـالم، فرأينـــا ذلـــك األثـــر فـــي لغـــة الـــشعر 

الجاهلي، وقرأناه في آي الذكر الحكيم، وفي بعض األحاديث النبوية الـشريفة، ثـم ازدادت               

 لصدر اإلسالم، فكثر االقتراض في اللغـة العربيـة، وبخاصـة    هذه الظاهرة في العصور التالية   

فــي مجــال العلــوم الدخيلــة، كالطــب، والــصيدلة، والفلــك، والفلــسفة، وغيرهــا مــن العلــوم     

 .)٢(الوافدة من األمم األخرى

واقتراض اللغة ألفاظًا، أو تعابير، أو أساليب من لغات أخـرى ال يعـد عيبًـا، أو عجـزًا عـن        

 هو مقترض، وال يقلل من قيمة اللغة المقترِضـة، بـل يعـد مزيـة لتلـك اللغـة،                   إيجاد مقابل لما  

ودليلًا على حيويتها ومرونتها، وقدرتها على التفاعل مع غيرها من اللغات اإلنـسانية؛ ذلـك      

أن تبــادل التــأثير والتــأثر بــين اللغــات قــانون اجتمــاعي إنــساني كمــا يقــول الــدكتور صــبحي     

يزية التي تصنف األولى عالميًا في العصر الحـديث تحتـوي علـى كثيـر              فاللغة اإلنجل . )٣(الصالح

الفرنـــسية، : مــن األلفـــاظ والتعبيــرات التـــي تعــود أصـــولها إلــى حـــوالي عــشرين لغـــة، منهــا      

ــة، والعربيـــة، فيقـــال   ــا بـــين : والالتينيـــة، واليونانيـــة، واأللمانيـ فـــي المائـــة مـــن  ) ٧٥ و٥٥(إن مـ

                                     
-٣١٤،  )م١٩٦٠/ هــ ١٣٧٩دار العلـم للماليـين،      : بيـروت  (١٠دراسات في فقه اللغة، لـصبحي الـصالح، ط        : انظر) ١(

٣١٥. 
-١٥٦، )م١٩٨٧دار الغـرب اإلسـالمي،   : بيـروت  (١ات في المعجم العربي، إلبراهيم بن مـراد، ط      دراس: انظر) ٢(

 .٣٢٠، ٣١٦-٣١٥؛ ودراسات في فقه اللغة، ١٥٧
 .٣١٥دراسات في فقه اللغة، : انظر) ٣(
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لفرنــــسية والالتينيــــة وغيرهمــــا مــــن اللغــــات  مجمــــوع مفرداتهــــا مــــأخوذة مــــن اللغتــــين ا 

واللغة األسبانية اقترضت كثيرًا من األلفـاظ العربيـة بعـد سـيطرة العـرب علـى                 . )١(الرومانية

أما اللغات اإلسالمية فقد كان للعربيـة تـأثير كبيـر فيهـا،     . )٢(بالد األندلس لمدة ثمانية قرون  

إن اللغـة الفارسـية اقترضـت مـا بـين           : الوبخاصة اللغة الفارسية، والتركيـة، واألورديـة، ويقـ        

؛ ونتيجــة لهــذا التــأثر بالعربيــة    )٣(فــي المائــة مــن مفرداتهــا مــن اللغــة العربيــة    ) ٦٠(إلــى ) ٥٠(

وآدابهــا أصــبحت العربيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن اللغــة الفارســية، وأصــبح النــاطق بالفارســية ال   

": بــراون"قــول المستــشرق يــستغني عــن العربيــة فــي كــل مــا ينطــق، أو يكتــب، أو يــنظم، ي

ولو أن أحدًا أراد أن يكتب شيئًا بالفارسية بحيث تكون كتابته خلـوًا مـن األلفـاظ العربيـة         "

لتعسر عليه األمر، كما يتعـسر علـى الـذي يريـد أن يكتـب شـيئًا باإلنجليزيـة، بحيـث تكـون                 

ولربمـا  . نـسي كتابته خالية من كل كلمة يرجع اشتقاقها إلى أصل يونـاني، أو التينـي، أو فر               

اســتطاع بعــض النــاس أن يفعلــوا ذلــك علــى نطــاق ضــيق، لكــن كتابــاتهم تظــل عــسيرة     

 .)٤("الفهم، إذا لم يستعن القارئ على فهمها بمعجم من المعاجم اللغوية

                                     
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،      : القـاهرة (شوقي جالل   : األصوات واإلشارات، لكندراتوف، ترجمة   : انظر) ١(

ــي، ط     ٩٢، )م١٩٧٢ ــي مغلــ ــسميح أبــ ــرب، لــ ــواميس العــ ــي قــ ــرّب فــ ــالم المعــ ــان (١؛ والكــ ــر، : عمــ دار الفكــ
 .٧، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٦األلفاظ األعجمية في األمثال العربية القديمة، : انظر) ٢(
جامعـة  : الريـاض  (١معجـم األلفـاظ العربيـة فـي اللغـة الفارسـية، لمحمـد نـور الـدين عبـد المـنعم، ط                     : انظر) ٣(

 ومــا بعــدها؛ والــدخيل فــي الفارســية والعربيــة    ٢١، )م٢٠٠٥/ هـــ١٤٢٦مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،   اإل
 .٢١٣ وما بعدها، ٣، )م١٩٩٧مكتبة لبنان، : بيروت (١والتركية، إلبراهيم السامرائي، ط

اربي إبــراهيم أمــين الــشو   : تــاريخ األدب فــي إيــران مــن الفردوســي إلــى الــسعدي، إلدوارد بــراون، ترجمــة        ) ٤(
 .١٤، )م١٩٥٤القاهرة، (
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ــة،     ــا كثيـــر مـــن األلفـــاظ المقترضـــة ذات األصـــول الـــسامية، واآلريـ واللغـــة العربيـــة فيهـ

فــي القــديم مــن العبريــة، واآلراميــة، والــسريانية،  وغيرهــا، فمــن الفــصيلة الــسامية اقترضــت  

ــة، أو الهنديـــة  . والنبطيـــة ــية،   -ومـــن الفـــصيلة اآلريـ ــديمًا مـــن الفارسـ  األوروبيـــة اقترضـــت قـ

وكان مـن األلفـاظ     . )١ (...واإلنجليزية، واإليطالية، واأللمانية، واألسبانية، والمجرية، والروسية     

لفـظ الـذي دخـل العربيـة بعـد عـصر الروايـة، ومـا هـو             ، وهـو ال   "مولّد"التي دخلت العربية ما هو      

، وهو اللفظ الذي غيّر بالزيادة أو النقص، أو القلب؛ ليتوافق مع البنيـة اللغويـة للفـظ                  "معرّب"

وهـذا االنفتـاح   . )٢(، وهو اللفظ الذي دخـل العربيـة بـصيغته دون تغييـر    "دخيل"العربي، وما هو  

 أسباب نموها وتطورها، وقدرتها على اسـتيعاب       للغة العربية على اللغات األخرى كان من      

الثقافات الوافدة عليها؛ فأصبحت ذات ثقافة علمية واسعة تلبي احتياجات الناطقين بهـا،    

 .والراغبين في تعلمها من أبناء األمم األخرى

وقد رأيت أن أتناول موضوع االقتراض اللغوي في المعجمـات العربيـة الحديثـة، متخـذًا               

أنـه معجـم   : لعبد الغني أبي العزم أنموذجًا؛ وذلك لعدة أسباب، منها    " لزاهرالغني ا "معجم  

 باالنفتــاح - كمــا يقــول مؤلفــه -وتميــزه . م٢٠١٣حــديث؛ حيــث صــدرت طبعتــه األولــى عــام 

على المستعمل والمتـداول مـن األلفـاظ بمـا فـي ذلـك األلفـاظ المعرَّبـة والدخيلـة والمولـدة،                      

أي [حاولنـا الوقـوف علـى أصـولها     : "قول في مقدمة المعجمومحاولته تأصيل هذه األلفاظ، ي  

إذا كانت سامية، أو فارسية، أو تركيـة، وفـي حالـة إذا كانـت التينيـة، أو                 ] األلفاظ المقترضة 

ــو كتبــت           ــا لكــل التبــاس فيمــا ل ــالحرف الالتينــي رفعً ــة، فلقــد حرصــنا علــى كتابتهــا ب يوناني

                                     
/ هـــ١٤٢٦دار المعرفــة، : بيــروت (١المعــرّب والــدخيل فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، لمحمــد ألتــونجي، ط : انظــر) ١(

 .١٥٦-١٥٥؛ ودراسات في المعجم العربي، ٣١؛ والمفصل في األلفاظ الفارسية المعرّبة، ٧-٦، )م٢٠٠٥
/ هـــ١٤٠٥مجمــع اللغــة العربيــة، : القــاهرة (٣ط. ربيــة بالقــاهرةالمعجــم الوســيط، لمجمــع اللغــة الع: انظــر) ٢(

 .٦؛ واأللفاظ األعجمية في األمثال العربية القديمة، ١٦، )م١٩٨٥
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) د(للمعــرّب، و) مــع(مقترضــة، فجعــل الرمــز  وقــد وضــع رمــوزًا لأللفــاظ ال . )١("بحــروف عربيــة

ــدخيل، و ــذلك للغـــات التـــي تنتمـــي إليهـــا األلفـــاظ       . )٢(للمحـــدث) محـــد(للـ ووضـــع رمـــوزًا كـ

؛ ممـــا تـــسبب فـــي وقـــوع القـــارئ فـــي اللـــبس، وعـــدم الوضـــوح؛ لكثـــرة الرمـــوز )٣(المقترضـــة

أو المستعملة في المعجم، وهو من المآخذ التي سوف أتحـدث عنهـا فـي مبحـث التعريـف                   

 . شرح المعنى

عــن مؤســسة الغنــي المغربيــة بــدعم مــن مؤســسة  " الغنــي الزاهــر"وقــد صــدر معجــم 

ويقــع فــي أربعــة مجلــدات مــن القطــع المتوســط، ويبلــغ عــدد . محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

 إلــى طــالب الجامعــات، - كمــا يــشير مؤلفــه -وهــو موجــه . صــفحة) ٣٦٠٠(صــفحاته حــوالي 

يين، والــراغبين فــي معرفــة اللغــة مهمــا كــان مــستواهم    واألســاتذة، والبــاحثين، والــصحاف 

ويسير وفق الترتيب األلفبـائي النطقـي، أي أنـه ال يرتـب         . )٤(الثقافي والتعليمي في مجال اللغة    

األلفاظ حسب جذورها بعد تجريدها من الزوائد، وإنمـا يرتبهـا حـسب حروفهـا المنطوقـة                 

ومهّـد لـه بمقدمـة      . )٥(مـدخل الـرئيس   دون تجريد، ويورد جـذر الكلمـة بـين معقـوفين بعـد ال             

طويلة، تحدث فيها عـن أهميـة المعجـم فـي اللغـات اإلنـسانية، ودوره الفعـال فـي مواكبـة                 

تطــور اللغــة فــي مختلــف المــسارات، كمــا تحــدث عــن تجربتــه فــي معجــم الغنــي الموجــه      

 لطالب المدارس في بيئتهم العربيـة، وعـن المدونـة اللغويـة التـي اعتمـد عليهـا فـي معجـم                     

التي شملت جزءًا كبيرًا من التراث الشعري، والنثري، والعلوم الحديثة كما           " الغني الزاهر "

                                     
 .XVIII، )م٢٠١٣مؤسسة الغني للنشر، : الرباط (١معجم الغني الزاهر، لعبد الغني أبي العزم، ط) ١(
 .XVIIIالمرجع السابق، : انظر) ٢(
 .XLV السابق، المرجع: انظر) ٣(
 .Xالمرجع السابق، : انظر) ٤(
 .XLVIIالمرجع السابق، : انظر) ٥(
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كمــا تحـــدث عــن منهجــه فــي اختيـــار مــادة المعجــم، وترتيــب مداخلـــه،        . )١(يقــول المؤلــف  

وتحــدث أيــضًا عــن . واألســباب أو المــسوغات التــي جعلتــه يلتــزم الترتيــب األلفبــائي النطقــي

صوصيته، وبعـــض اإلشـــكاالت التـــي تواجـــه صـــانع المعجـــم عنـــد التعريـــف المعجمـــي، وخـــ

تعريــــف بعــــض األلفــــاظ بــــسبب تنــــوع المــــداخل، واخــــتالف أجناســــها، وتحديــــد الرمــــوز 

وأورد فـي نهايـة مقدمتـه التمهيديـة قائمـة بأسـماء             . والمختصرات المستعملة في المعجم   

ســـمائهم األدبـــاء والكتـــاب الـــذين وردت أقـــوالهم فـــي مـــتن المعجـــم، مرتبـــة حـــسب أ        

 .)٢(الشخصية، ثم العائلية مع بعض االستثناءات ذات العالقة بالشهرة

أمــا مــتن المعجــم فمقــسم إلــى أبــواب بعــدد حــروف الهجــاء، تبــدأ بحــرف الهمــزة،           

وتنتهــي باليــاء، وكــل صــفحة مقــسمة إلــى عمــودين، وقــد ميــزت مــداخل المعجــم بــاللون       

صورة ورسـم، بمـا   ) ١٠٠٠( وبه زهاء ألف مدخل،) ٦٥٨٨٠(األحمر، وبلغ عدد مداخله حوالي      

آيـة  ) ٢٠٠٠(شاهد شـعري ونثـري، وأكثـر مـن          ) ١٠٠٣٨(في ذلك اللوحات الفنية والخرائط، و     

من القرآن الكريم، وتحتوي مادته أيضًا على عدد كبير من المتالزمات اللفظية، والتعبيرات        

 .)٣(االصطالحية، واالستشهادات اإليضاحية

فــي مبحثــين " الغنــي الزاهــر"رضــات اللغويــة فــي معجــم  وســوف أتنــاول موضــوع المقت 

 : رئيسين، هما

                                     
 .Xالمرجع السابق، : انظر) ١(
 .XXXIXالمرجع السابق، : انظر) ٢(
 .XIالمرجع السابق، : انظر) ٣(
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 .)١(ترتيب األلفاظ المقترضة في المعجم -١

   . تعريف األلفاظ المقترضة أو شرح معناها في المعجم -٢

 وسأقتــصر علــى األلفــاظ المقترضــة فــي مــواد حرفــي الهمــزة والبــاء الــواردة فــي الجــزء   

ظ، وضخامة المواد في هذين الحرفين، وبخاصـة حـرف   األول من المعجم؛ لكثرة هذه األلفا   

الهمزة؛ بسبب الترتيب األلفبائي النطقي الذي انتهجه المعجم، فالجزء األول من المعجـم             

صـفحة شـغلتها    ) ٥٩٥(صـفحة، منهـا     ) ٧٢٢(الذي يقتصر على حرفي الهمزة والباء يقع فـي          

 . مواد حرف الهمزة

@     @     @ 

 

 

 

 

 

                                     
 علـى مبحـث التعريـف أو شـرح المعنـى؛      - علـى الـرغم مـن قـصره         -قُدِّم مبحث ترتيب األلفـاظ المقترضـة        ) ١(

 .لتقدّم ترتيب المداخل في الوحدات المعجمية على شرحها، وبيان معناها
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 :رتيب األلفاظ المقترضة في المعجمت:  المبحث األول
اللغة العربية لغة اشتقاقية، تختلف عن كثير من اللغات المقترضـة، وبخاصـة اللغـات               

اللغات الهندية األوربية التي تختلف من حيـث البنيـة عـن اللغـات الـسامية                : التركيبية، مثل 

فــظ األعجمــي فــي ويــرى الــدكتور إبــراهيم بــن مــراد أن معالجــة الل . ذات الطــابع االشــتقاقي

ترتيـــب اللفـــظ األعجمـــي بـــين : أولهـــا: المعجــم العربـــي يقتـــضي االهتمـــام بثمانيـــة مظـــاهر 

تحديــد اللغــة : تحديــد نوعــه بــالنظر إلــى درجــة عجمتــه، وثالثهــا  : مــداخل المعجــم، وثانيهــا 

ذكر : ذكر أصله األعجمي في اللغة المقرضة، وخامسها    : المصدر التي ينتمي إليها، ورابعها    

المظهــر : فــي لغتــه األصــلية، ومــا طــرأ عليهــا مــن تطــور فــي اللغــة العربيــة، وسادســها داللتــه 

المظهــر : الــصوتي، بــأن يــذكر مــا طــرأ علــى أصــوات اللفــظ األصــلية مــن تغييــر، وســابعها          

الـــصرفي، كـــأن يعتنـــى بظـــاهرة النحـــت، أو التركيـــب فـــي اللفـــظ المقتـــرض، أو غيـــر ذلـــك،  

وعلى الرغم  . )١(ته بمقولة الجنس، أو مقولة العدد     المظهر النحوي، كأن يهتم بصل    : وثامنها

مــن أهميــة هــذه المظــاهر الثمانيــة نجــد أنهــا تختلــف مــن حيــث درجــة األهميــة، فالخمــسة    

ــد ورود اللفــظ المقتــرض فــي           ــى تعــد مــن المظــاهر الرئيــسة التــي ال ينبغــي إغفالهــا عن األول

رًا فـــي معالجـــة األلفـــاظ أمـــا الثالثـــة األواخـــر، فعـــدم ذكرهـــا ال يعـــد قـــصورًا كبيـــ . المعجـــم

المقترضة في المعجم؛ ألن المستوى الصوتي، والصرفي، والنحوي ال يمثل أهمية كبيرة فـي              

 . خصوصية اللفظ المقترض

ويعد ترتيب األلفاظ المقترضة في المعجم من أهم الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها            

ة بعامة، وترتيب األلفـاظ     في العمل المعجمي؛ ذلك أن قضية الترتيب في المعجمات العربي         

المقترضــة بخاصــة لــم تنــل مــن الدراســة والبحــث مــا نالتــه قــضية التعريــف أو شــرح المعنــى؛ 

                                     
 .٢٢١-٢٢٠؛ ومسائل في المعجم، ١٨٨-١٨٧دراسات في المعجم العربي، : انظر) ١(
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ولعل السبب في ذلك النظر إلى المعنى باعتباره المهمة األسـاس التـي وضـع المعجـم مـن                  

 أجلهــا، واعتبــار قــضية الترتيــب مــن األمــور الثانويــة التــي ال تثيــر مــشكالت منهجيــة حــادة      

 . )١(كالتي تثيرها قضية التعريف

   ومن الجوانـب المهمـة التـي ينبغـي مراعاتهـا فـي ترتيـب األلفـاظ المقترضـة، وبخاصـة                     

تلك التي ال تنتمي إلى أصول سامية اعتبار جميع حروفهـا أصـولًا؛ ومـن ثـم ال تنطبـق عليهـا                      

 إلـى أصـل أو      قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيـادة، وال تخـضع مـن حيـث الترتيـب                

أصــول جذريــة، تتفــرع عنهــا مــشتقات المــادة اللغويــة كمــا هــو الحــال فــي األلفــاظ العربيــة    

األصيلة، ومن ثم عُدَّ إخضاع األلفاظ المقترضة لجذر عربـي أصـيل، أو وهمـي دخيـل تعـسفًا                   

وقـد  . محضًا ال يمكّن القارئ أو الباحث عن تلك  األلفاظ من الرجوع إليهـا بـسهولة ويـسر             

علماء العربية القدامى إلى هذا التعسف فـأنكروا اشـتقاق العربـي مـن العجمـي، يقـول         تنبه  

ومحال أن يشتق العجمي من العربي، أو العربي منـه؛ ألن اللغـات ال              : "جالل الدين السيوطي  

تُشتق الواحدة منها من األخرى مواضعة كانت في األصل أو إلهامًا، وإنما يُـشتق فـي اللغـة          

ومـن اشـتق األعجمـي المعـرّب مـن          ...  بعض؛ ألن االشتقاق نتاج وتوليد     الواحدة بعضها من  

 .)٢("العربي كان كمن ادّعى أن الطير من الحوت

الذي سوف نتناوله في هذه الدراسة الترتيب األلفبـائي         " الغني الزاهر "وقد اختار معجم    

ــا لهــذا االختيــار بقولــه    األلفبــائي الخاضــع  وإذا كنــا اخترنــا االلتــزام بالترتيــب : "النطقــي، معللً

لنطق األلفاظ؛ فألن المادة اللغوية الواردة في المدونة المعتمدة تقدم مجمل الكلمات فـي          

تعابير ذات استقاللية؛ حيث تحتاج إلى شرح مستقل، وهذا يفرض توزيعهـا وفـق نطقهـا،                 

                                     
 .٢٢٢مسائل في المعجم، : انظر) ١(
وآخـرين  محمـد أحمـد جـاد المـولى     :  تحقيـق  ٣المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجالل الدين السيوطي، ط        ) ٢(

 .١/٢٨٧، )ت. مكتبة دار التراث، د: القاهرة(
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ووضــعها فــي مكانهــا الترتيبــي علــى حــدة؛ وألن ســياق التعبيــر يــدعو المعجمــاتي للحفــاظ      

ا كما هي؛ ليتمكن من التعريف بها، وشرحها بغـض النظـر عـن كونهـا تنتمـي لمـادة                    عليه

وذكر مؤلف المعجـم أن الـشيخ  عبـد اهللا العاليلـي حـاول تطبيـق       . )١("لغوية ذات جذر واحد 

وهــــذا مــــا حــــاول تطبيقــــه شــــيخ اللغــــويين  : "هــــذا المــــنهج فــــي معجمــــه المرجــــع، فقــــال

والعاليلــي لــم يــسر علــى المــنهج . )٢("مــه المرجــعوالمعجمــاتيين عبــد اهللا العاليلــي فــي معج

 .الذي سار عليه المؤلف، بل اتخذ منهجًا خاصًا سوف نوضحه الحقًا

ــا يـــصلح فـــي ترتيـــب      إن هـــذا النـــوع مـــن الترتيـــب، أي ترتيـــب المـــداخل حـــسب نطقهـ

ــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن      معجمــات األطفــال، وبخاصــة مــن هــم فــي مراحــل الدراســة األوليّ

ــي؛ لمعرفــة جــذر الكلمــة، وكــذلك المعجمــات المختــصة بعلــم مــن      قواعــد الــصرف ا  لعرب

العلوم، أو فن من الفنون، كمعجمات المصطلحات العلمية، أو القانونيـة، أو االقتـصادية، أو              

األلفــاظ (غيرهــا مــن معجمــات المــصطلحات المحــددة، أو معجمــات المقترضــات اللغويــة      

ظ فيهـا مـداخل مـستقلة، ومـن ثـم ترتـب تحـت               التي تعد األلفـا   ) المعرّبة والدخيلة في اللغة   

فهـو معجـم لغـوي عـام موجّـه إلـى       " الغنـي الزاهـر   "أمـا معجـم     . كامل حروفهـا دون تجريـد     

؛ ومـن ثـم     )٣(جميع الفئات من الطـالب، واألسـاتذة، والبـاحثين، والـراغبين فـي معرفـة اللغـة                

ات المـواد اللغويـة   فاألولى في هذا المعجم اختيار الترتيب الجذري الذي يحافظ على مـشتق  

المنتمية إلى أصل واحد، ويضعها في تسلسل منتظم يعين مؤلف المعجم على احتوائهـا،      

ــا مــن الطبيعــة االشــتقاقية للغــة العربيــة، بخــالف الترتيــب النطقــي الــذي يباعــد بــين       انطالقً

مــشتقات المــادة اللغويــة الواحــدة، فيمــزق أجــزاء اللغــة، ويفــصم عــرى المــادة اللغويــة ومــا  

                                     
 .XIIIمعجم الغني الزاهر، ) ١(
 .XIIIالمرجع السابق، ) ٢(
 .Xالمرجع السابق، : انظر) ٣(
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فرع منها؛ ومن ثم يصعب على القارئ أو الباحث اكتساب مفردات اللغـة، وتـذكره لهـا،                 يت

إضــافة إلــى مــا يــسببه مــن تــضخم فــي حجــم المعجــم؛ لتكــرار الجــذور األولــى لأللفــاظ التــي   

تختلف أوائلها عن أوائل أصولها، أو بسبب كثرة اإلحاالت إلـى هـذه الجـذور، واإلشـارة إلـى         

أمـا قـول المؤلـف    . )١(أللفاظ مـن حـذف، أو تغييـر، أو إعـالل وإبـدال          ما يطرأ على أصول بعض ا     

ألن المــادة اللغويــة الــواردة فــي المدونــة المعتمــدة تقــدم مجمــل    "بأنــه اختــار هــذا الترتيــب؛  

، فهــذا ال يتعــارض مــع الترتيــب الجــذري الــذي يــورد       "الكلمــات فــي تعــابير ذات اســتقاللية   

ــة، ثــم يرتبهــا       ألفبائيًــا، ســواء أكانــت مفــردة، أو مركبــة، أو     األلفــاظ تحــت جــذورها اللغوي

ويلحـظ أن المؤلــف أورد جـذر الكلمـة المــدخل    . تعبيـرات اصـطالحية، أو مــصاحبات لفظيـة   

بــين معقــوفين بعــد المــدخل الــرئيس دون ذكــر المــشتقات اللغويــة المنــضوية تحــت ذلــك   

ئمـــة علـــى الجـــذر؛ بهـــدف المحافظـــة علـــى الخـــصائص اللغويـــة لطبيعـــة اللغـــة العربيـــة القا

وإيــراد الجــذر بهــذه الطريقــة يفيــد القــارئ أو الباحــث فــي   . )٢(االشــتقاق كمــا يقــول المؤلــف 

معرفة جذور المداخل اللغوية، لكنه ال يحقق المحافظة على مشتقات المادة اللغويـة، وال             

يفيد القارئ في االهتداء إلى المداخل المنتميـة إلـى ذلـك الجـذر؛ العتمـاده الترتيـب النطقـي،                  

ن ثم ال يتحقق الهدف الذي أشار إليه المؤلف، وهو المحافظة على التـرابط العـضوي فـي         وم

أمــا قــول المؤلــف بــأن الــشيخ عبــد اهللا العاليلــي  . مــواد اللغــة العربيــة القــائم علــى االشــتقاق 

فـي معجمـه المرجـع، فلـيس األمـر كمـا ذكـر        ) المـنهج النطقـي  (حاول تطبيـق هـذا المـنهج      

ي حـاول تطبيـق مـنهج خـاص يجمـع بـين الترتيـب الجـذري والنطقـي؛          المؤلف، بل إن العاليلـ   

وذلك بأن يورد تحت الجذر جميع مشتقاته، ثم يحيل إلى بحثها حيث تقع مـن النطـق، أي            

                                     
 .٢٢٧-٢٢٦، )م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠المجمع الثقافي، : أبو ظبي(المعاجم اللغوية، ألحمد محمد المعتوق : انظر) ١(
 .XIV معجم الغني الزاهر،: انظر) ٢(
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يعيد ذكر المشتقات فـي أبوابهـا المتفرقـة حـسب ترتيبهـا النطقـي، بعـد ذكرهـا مجتمعـة            

م تـشتيت مـشتقات المـادة     تحت جذورها؛ بهدف المحافظة علـى ترابطهـا العـضوي، وعـد           

إن مـن شــأن اتبـاع هــذا   : "اللغويـة الواحـدة، يقــول عـن المــنهج النطقـي فــي مقدمـة المرجــع     

المنهج اإلساءة إلى جوهر العربية وروحها؛ وذلك ألن العربية كأخواتها الساميات قائمـة             

ر على الترابط العضوي، فكل جنوح بها في دائرة تصريف األفعال عـن االنـدراج تحـت الجـذ      

 .)١("يؤدي إلى التفسيخ، وضياع الرؤية الشمولية المترابطة للغة

ويرى بعض الباحثين أن اتباع المنهج النطقي في المعجمـات العربيـة العامـة مـا هـو إال                  

تقليــد أعمــى للمعجمــات األوروبيــة مــن غيــر تمييــز بــين خــصائص اللغــة العربيــة واللغــات         

لــم ينظــروا إلــى "ي أن أصــحاب هــذا االتجــاه ويــرى الــدكتور محمــد رشــاد الحمــزاو. األوروبيــة

 . )٢("القضية نظرة لسانية عصرية عامة، يكون أساسها ضبط عناصر المعجم

األلفـاظ  (مـن االضـطراب فـي ترتيـب األلفـاظ المقترضـة             " الغنـي الزاهـر   "وال يخلو معجم    

 : ، ومن مظاهر االضطراب لديه ما يلي)األعجمية

 :ور عربية  نسبة األلفاظ المقترضة إلى جذ-١
 أنـه يـورد جـذر    - كمـا ذكـرت فـي مقدمـة هـذا المبحـث           -" الغني الزاهـر  "منهج معجم   

الكلمة بين معقوفين بعد المدخل الرئيس، دون ذكر المشتقات اللغوية المندرجـة تحـت              

وقد أورد بعض الجذور العربيـة فـي مـداخل بعـض األلفـاظ المقترضـة؛ ظنًـا منـه                   . ذلك الجذر 

 : رضة مشتقة من تلك الجذور العربية، ومن أمثلة ذلك ما يليأن هذه األلفاظ المقت

                                     
 .، المقدمة١، ج)م١٩٦٣دار المعجم العربي، : بيروت (١المرجع، لعبد اهللا العاليلي، ط) ١(
فــي المعجميــة العربيــة  : ، لعفيــف عبــد الــرحمن، ضــمن كتــاب   "مــن قــضايا المعجميــة العربيــة المعاصــرة   ") ٢(

 .٣٩٤، )م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي، : بيروت (١المعاصرة، ط



 

 
١٣٠
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ذكـــر أن الجـــذر اللغـــوي لهـــذين المـــدخلين هـــو  " آراميُّـــون"و" آراميّـــة"فـــي مـــدخل  •

وصواب ذلك أن يبدل    . ، فأخضعهما لجذر عربي، ليس بينه وبينهما أي صلة اشتقاق         )١("أرم"

ب إلى اآلراميين، بمعنى الجبليـين، وهـم   لفظ مقترض منسو  " اآلراميّة"؛ فـ   "أ ا ر ا م    "به الجذر   

شعب ساميّ، عاش بين القرنين الثالث عشر والثامن عـشر فـي منطقـة الفـرات األوسـط،           

 .)٢(وانتشرت لغته اآلراميّة في بالد غربي آسيا

ــاب" وفــي مــدخل   • بمعنــى المــاء،  " األَبــاب"، و)٣("أ ب ب" ذكــر أن جــذره اللغــوي  " أَب

الحبــشية، " ababi"ســية، وقــد يكــون مــأخوذًا مــن كلمــة   والــسراب لفــظ معــرّب عــن الفار 

؛ ألن جميع حروفه أصـول، وال تنطبـق         "أ ب ا ب   " ، ومن ثم فإن جذره اللغوي       )٤(بمعنى الموج 

 . عليه قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

بمعنى المِمْخضة، أو اإلناء الذي يحـرك فيـه اللـبن السـتخراج        " إِبْريج" وفي مدخل    •

فعامل اللفظ المعرّب  معاملـة األلفـاظ العربيـة          . )٥("ب ر ج  "زُّبْد منه، ذكر أن جذره اللغوي       ال

األصيلة، ونسبه إلى جذر عربي، ليس بينه وبين اللفظ المقتـرض عالقـة اشـتقاق؛ والـصواب      

وتجريد اللفظ مـن بعـض حروفـه     . ؛ ألن جميع حروفه أصول    "إ ب ر ي ج    " إيراده تحت الجذر    

                                     
 .٧-١/٦) أ ا ر ا م ي و ن( ، و) ا ر ا م ي ةأ(الغني الزاهر، معجم : انظر) ١(
، )م٢٠٠٨/ هــ ١٤٢٩عـالم الكتـب،     : القـاهرة  (١معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحمد مختار عمر، ط       : انظر) ٢(

مكتبـــة لبنـــان، : بيـــروت (١؛ والمعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي، لمحمـــد ألتـــونجي، ط ٥٠)أ ا ر ا م(
 .٥)  ا ر ا م يأ(، )م٢٠٠٩

 .١/١٦) أ ب ا ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
ــة، الدّي شــير، ط  : انظــر) ٤( ؛ ٦)أ ب ا ب( ، )م١٩٨٨-م١٩٨٧دار العــرب، : القــاهرة (٢األلفــاظ الفارســية المعرّب

ــناوي، ط    ــدخيل، لـــــسعدي ضـــ ــرّب والـــ ــروت (١والمعجـــــم المفـــــصل فـــــي المعـــ ــة،  : بيـــ دار الكتـــــب العلميـــ
 .٧)  ب ا بأ( ، )هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤

 .١/٢٨) إ ب ر ي ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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وّه مــن عالمــة التعريــب، وعــدم تحديــد اللغــة المــصدر التــي ينتمــي إليهــا اللفــظ  األصــلية، وخلــ

، "ب ر ج"المقتــرض، كــل ذلــك يــوهم القــارئ بــأن اللفــظ عربــي أصــيل مــن مــشتقات الجــذر  

بمعنـى سـاكب، أي   " ريز" بمعنى ماء، و " آ ب " وليس األمر كذلك، بل هو فارسي معرّب من         

 .)١(طلساكب الماء، كما تطلق على الدلو والس

بمعنـى راهـب، أو صـاحب نـاقوس، أورد بـين معقـوفين الجـذر                " أَبيـل " وفي مدخل    •

من مشتقات هذا الجذر العربي، وهي كلمة       " أَبيل" ، على اعتبار أن كلمة      )٢("أ ب ل  " اللغوي    

ــزين" abilo"معرّبـــة مـــن الـــسريانية   ــذرها اللغـــوي . )٣(بمعنـــى حـ ؛ ألن جميـــع "أ ب ي ل" وجـ

 .تنطبق عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادةحروفها أصول، وال 

، وهــو لفــظ )٤("أ ت ن" بمعنــى الموقــد، ذكــر أن جــذره اللغــوي " أَتُــون" وفـي مــدخل   •

ومــن ثــم  . )٦("Atouno"، وقيــل مــن اآلراميــة   )٥("Atouno"معــرّب، قيــل إنــه مــن الــسريانية     

نــه لفــظ معــرّب، وتحديــد اللغــة   ، مــع وجــوب اإلشــارة إلــى أ "أ ت و ن" يكــون جــذره اللغــوي  

 .المصدر التي ينتمي إليها

مـــن " aither"، وذكـــر أنـــه معـــرّب "أ ث ر"عـــدّ جـــذره اللغـــوي " أثِيـــر"وفـــي مـــدخل  •

"aitho "   اليونانيـــة، وعُـــرِف عنـــد القـــدماء بأنـــه أعلـــى جهـــة فـــي الجـــو وألمعهـــا، واســـتعمله

                                     
؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،              ١٣) إ ب ر ي ج    ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ١(

 .١٩) إ ب ر ي ج( 
 .١/٣٨) أ ب ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
أ ب ي ( ، )م١٩٧٠مطبعـة دار الكتـب،      : القـاهرة  (١مع للغة العربية بالقـاهرة، ط     المعجم الكبير، لمج  : انظر) ٣(

 .٢٢) أ ب ي ل( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ١/٥٣) ل
 .١/٤٦) أ ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .٢٣) أ ت و ن(المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٥(
 .١٨) أ ت و ن( بي في الدخيل على العربي، المعجم الذه: انظر) ٦(
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ــسماء    ــشعراء بمعنــى الهــواء وال حروفــه دون تجريــد،  والــصواب إيــراده تحــت كامــل    . )١(ال

 . ؛ ألنه ليس من مشتقات ذلك الجذر"أ ث ر" وليس تحت الجذر العربي  

بمعنى إناء تغسل فيه الثياب، ذكر أنه معرّب عن الفارسية          " إِجّانة" وفي مدخل    •

، علــى الــرغم مـن أن جميــع حروفــه أصــول،  )٢("أ ج ن" ، وأدخلــه تحــت الجـذر العربــي  "أكّانـة " 

 .  المذكور عالقة اشتقاقوليس بينه وبين الجذر

ــار"وفــي مــدخل   • ــر" ، و"أَدْي ــار"ذكــر أن " دَيْ ــر"جمــع " أَدْي ــان   "دَيْ ، وهــو مــسكن الرُّهب

وهو لفظ معرّب جميع حروفه أصول، وأصله   . )٣("د و ر  " والراهبات، ونسبه إلى الجذر اللغوي      

بمعنـى  " rich dairo"بمعنـى الراهـب، و  " dairoio: "بمعنى الدار، ومنـه " dairo"في السريانية 

 .)٤(بمعنى الراهبة" dairoto"رئيس الدير، و

علـــى الـــرغم مـــن أن " س ف ن"نـــسبه إلـــى الجــذر لعربـــي  " إِسْـــفين"وفــي مـــدخل   •

، )٥("مـع "الهمزة والياء حرفان أصليان في اللفظ؛ ألنه لفظ معرّب، وقد أشار إلى ذلـك بـالرمز      

راده تحــت كامــل حروفــه دون  وإن لــم يــذكر اللغــة األصــلية المقتــرض منهــا، والــصواب إيــ    

 . تجريد، النعدام الصلة االشتقاقية بينه وبين الجذر المذكور

ــاء الزجـــاجي، أو الخزفـــي الـــذي تحفـــظ فيـــه   " بَرْطمـــان"وفـــي مـــدخل  • بمعنـــى اإلنـ

، فجرده من األلف والنـون،  "ب ر ط م   "الحَلْويات والـمُرَبَّيات، نسبه المؤلف إلى الجذر اللغوي        

                                     
 .١/٥٣) أ ث ي ر( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .١/٥٤) أ ج ا ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .٢/١٥٨١) د ي ر( ، و١/١٣٠" أ د ي ا ر" المرجع السابق، : انظر) ٣(
د ( جم الذهبي في الدخيل علـى العربـي،      ؛ والمع ٢٢٩) د ي ر  ( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل،      : انظر) ٤(

 .٢٦٨) ي ر
 .١/٢٦٤) إ س ف ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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فــي اللفــظ؛ ألنــه لفــظ مقتــرض مــن الفارســية كمــا أشــار المؤلــف إلــى   وهمــا حرفــان أصــليان 

، ومعناهـا   "bartmann"وذهب الدكتور محمد ألتونجي إلى أنها كلمة ألمانيـة أصـلها            . )١(ذلك

. الرجل ذو اللحية؛ ألنهم كـانوا يـصنعون هـذه األوانـي علـى صـورة رجـل لـه شـاربان ولحيـة                       

 .)٢(ندية المشهورة بصناعة الزجاجإنها هندية على اسم إحدى المدن اله: وقيل

بمعنى الديباج الغليظ، ذكـر المؤلـف أن هـذا اللفـظ معـرّب              " إسْتَبْرق"وفي مدخل    •

، فعدّ الهمـزة والـسين والتـاء حروفًـا زائـدة فـي              )٣("ب ر ق  "عن الفارسية، وأن جذره اللغوي      

" تمونيهاســـأل"؛ ليـــوهم القـــارئ أن حكـــم "ب ر ق" هـــذا اللفـــظ، ونـــسبه إلـــى الجـــذر العربـــي 

ينطبق على األلفاظ المقترضة كما في األلفاظ العربية األصيلة، علـى الـرغم أن حـذف هـذه                   

الحروف التي تمثل نصف الكلمة المقترضة يفقدها معناهـا؛ ألنهـا حـروف أصـول فـي اللفـظ             

ــادة فــي األلفــاظ العربيــة األصــيلة       ــدة كحــروف الزي ــراد األلفــاظ  . المقتــرض، وليــست زائ وإي

ــة يعــد مــن المــشكالت العامــة فــي المعجــم العربــي قديمــه        المقترضــة تحــت   جــذور عربي

وحديثــه، وبخاصــة عنــد اشــتمال اللفــظ المقتــرض علــى حــروف تــشبه فــي لفظهــا حــروف     

الزيادة في األلفاظ العربية األصيلة؛ ومن ثم تورد تحت جذور عربيـة لـيس بينهـا وبـين تلـك                

 أوائـل الـذين تحـدثوا عـن قـضية         ولعل أحمـد فـارس الـشدياق مـن        . األلفاظ أي صلة اشتقاق   

للفيروزابـادي،  " القـاموس المحـيط  "ترتيب األلفاظ األعجمية تحت جذور عربية في معجـم      

ومـن  : "الذي اتخذ منه مثالًا لورود هذه الظاهرة في المعجمات العربية بعامة، يقول في ذلـك    

ــتَبْرق"إيــراد المــصنف لفظــة ... أمثلــة اإلجحــاف ف والــسين والتــاء فــي بــرق، فــأنزل األلــ) اإلسْ

فـي سـفدج، وكـذلك    ) االسْـفِيداج (مع أنه ذكـر    ) اسْتَخْرَجَ(فيها، وهي نصف الحروف منزلة      

                                     
 .١/٦٤٥) ب ر ط م ا ن( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .٥٥٠-٥٤٩) م ر ط م ا ن( ، و١/١٠٦) ب ر ط م ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/١٩٠ )إ س ت ب ر ق( الزاهر، معجم الغني : انظر) ٣(
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مــع أنهــا أعجميــة، فكــان ) األفعــوان، واألقحــوان(فــي رجــو، فأنزلهــا منزلــة ) األرجــوان(أورد 

ن وبهذا االعتبار أبعدها عن أصـل وضـعها، وحجبهـا عـ    ). العنفوان(ينبغي أن تعامل معاملة     

ال ) سـألتمونيها (طالبها؛ ألن الطالب يعتقد أن الهمزة والواو والنون فيها أصـلية، وأن حكـم          

وفي الواقع فإن اعتبـار زيـادة الحـروف فـي األلفـاظ العجميـة               ... يجري على األلفاظ العجمية   

أمر غريب؛ ألن شأن المزيد أن يُسْتغنى عنه باألصل الذي زيد عليـه، وهنـا لـيس كـذلك؛ إذ ال            

 .)١("زائد) أرجوان( من الهمزة واأللف والنون في شيء

 : نسبة األلفاظ المقترضة إلى جذور وهمية-٢
ــى معجــم    ــي الزاهــر "يلحــظ عل ــى جــذور      " الغن ــه ينــسب بعــض األلفــاظ المقترضــة إل أن

 : وهمية، ليس بينها وبين هذه األلفاظ صلة اشتقاق، ومن أمثلة ذلك ما يلي

وهـو جـذر    . )٢("أ ن ك  " غـوي لهـذا المـدخل هـو         ذكـر أن الجـذر الل     " آنك" في مدخل    •

إنه من الفارسـية، وقـد نقـل        : لفظ مقترض، قيل    " اآلنك" وهمي، ال يعد أصلًا لهذا اللفظ؛ ألن        

، وهــــو موجــــود بلفظــــه كــــذلك فــــي العبريــــة، والحبــــشية،   "anko"إلــــى الــــسريانية بلفــــظ  

 الكلمـة فـي هـذه اللغـات         ومـدلول . )٤(نـاجَ " naga: "إن أصله سنـسكريتي   : وقيل. )٣(واألرمنية

الهمـزة  : "ولـيس لـه أصـل فـي العربيـة، يقـول ابـن فـارس          . )٥(جميعًا هو الرصاص، أو القـصدير     

 .)٦("والنون والكاف ليس فيه أصل

                                     
، )ت.، د "مصورة عـن طبعـة الجوائـب      "دار صادر   : بيروت(الجاسوس على القاموس، ألحمد فارس الشدياق       ) ١(

٢٨-٢٧. 
 .١/١٢) أ ا ن ك( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .١٠) أ ا ن ك( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .١/١٧) أ ا ن ك( ؛ والمعجم الكبير، ١٧-١٦) أ ا ن ك( فصل في المعرّب والدخيل، المعجم الم: انظر) ٤(
 .١/١٧) أ ا ن ك( المعجم الكبير، : انظر) ٥(
) أ ن ك( ، )ت.دار الجيـل، د : بيـروت (عبد الـسالم محمـد هـارون    : مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس، تحقيق     ) ٦(

١/١٤٩. 
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ذكر أنه لفظ معرّب، بمعنى الحـوض مـن المعـدن، أو الرخـام     " أَبْزَن  " وفي مدخل    •

مـي ال يعـد أصـلًا لهـذا اللفـظ المعـرّب        ، وهو جذر وه   )١("ب ز ن  "يُغتسل فيه، ونسبه إلى الجذر      

 .؛ ألن جميع حروفه أصول"أ ب ز ن" والصواب إيراده تحت الجذر . )٢("آبْزَن" عن الفارسية 

شـــجر مـــن فـــصيلة "ذكـــر أنـــه لفـــظ معــرّب، وعرّفـــه بأنـــه  " إجّـــاص" وفــي مـــدخل   •

، وهـو  )٣("أ ج ص" ، ونـسبه إلـى الجـذر    ..."يعرف في سورية وفلـسطين بـالكُمثَّرى      ... الورديات

إنـه مقتـرض    : وقيـل . )٤("Agoco"جذر وهمي ال يعد أصلًا لهذا اللفظ المعرّب عن الـسريانية            

 . ، ومن ثم فإن جميع حروفه أصول، وهي تمثل الجذر اللغوي لهذا اللفظ)٥(من العبرية

، وهــو لفــظ  )٦("أ ش ن" نــسبه إلــى الجــذر اللغــوي    " إِشْــنان، أُشْــنان " وفــي مــدخل   •

: " وفــي المعجــم الكبيــر. )٧("الحُــرُض، فارســيته أُشْــنان: اإلِشــنان: " ي شــيرمعــرّب؛ يقــول ادّ

ــنان  ــنان فــي الفارســية (  معــرَّب -األُشْ ــرُض بالعربيــة )شُ وقيــل إن الكلمــة  . )٨ (..."، وهــو الحُ

" أ ش ن  " ونسبتها إلى الجذر الـوهمي      . واألرجح من أقوال أهل اللغة أنها فارسية      . )٩(يونانية

ن الزوائد يوهم القارئ بأنهـا عربيـة أصـيلة، خاصـة أنهـا وردت غفلًـا مـن رمـز                    بعد تجريدها م  

 . التعريب، ومن ذِكْر اللغة األصلية المقترض منها

                                     
 .١/٢٨)  نأ ب ز( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٢٠) أ ب ز ن( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ١/٤٠) أ ب ز ن( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٥٤) إ ج ا ص( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .٢٣) إ ج ج ا ص( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٤(
 .١٩)  إ ج ج ا ص(المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٢٩٠) إ ش ن ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١١) إ ش ن ا ن( األلفاظ الفارسية المعرّبة، ) ٧(
 .١/٣٢٣) أ ش ن ا ن( المعجم الكبير، ) ٨(
 .٤٥) أ ش ن ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٩(
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، وهي نوع مـن النباتـات الخيطيـة التـي تنمـو وتلتـف علـى                 "أُشْنة"    ومثل ما سبق كلمة     

 بينهــا وبينــه عالقــة  ، ولــيس"أ ش ن" وقــد نــسبت إلــى الجــذر اللغــوي   . )١(األشــجار والــصخور

، "شـبيه العجـوز  : "اشتقاقية؛ ألنها كلمة فارسـية معرّبـة جميـع حروفهـا أصـول، وعربيتهـا       

ومـن ثـم يجـب إيرادهـا تحـت كامـل حروفهـا دون               . )٢("دواء المـسك  "، و "مسواك القـرود  "و

 ".أ ش ن ة" تجريد 

قـة،  ، وهـو نـوع مـن الطعـام يتخـذ مـن الـدقيق، لـه خيـوط دقي             "إطْرِيَـة " وفي مدخل    •

، وخـال المـدخل مـن عالمـة التعريـب،           "ط ر و  " وقد نُسب إلى الجذر اللغوي      . )٣(يشبه الكنافة 

ولم ينبه المؤلف إلى أن اللفظ مقترض؛ مما يؤهم القارئ بأنه عربي أصيل، وهو لفـظ يونـاني       

طْريتـا،  إِ" itrita"إِتْرِيا، بمعنى الكعك، ويقال إنه نُقـل إلـى العربيـة مـن اآلراميـة                " itria"األصل  

ونقــل الــدكتور محمــد ألتــونجي عــن بروكلمــان أن    . )٤(بمعنــى المكرونــة الدقيقــة الخيــوط  

 .)٥(أَطْرين" atrin"اللفظ بالسريانية 

، وهـي كلمـة     )٦("ب ب ل  "إلى الجـذر اللغـوي      " بابِل"نسب كلمة   " بابِل"وفي مدخل    •

للكلمــة الــسومرية ، وهــي ترجمــة "بــاب اهللا"بمعنــى " بــاب إيلــو"مقترضــة مــن اللغــة األكديــة 

ــد حــين أوردهــا تحــت الجــذر اللغــوي        ". كــادَنْجر" ، "ب ب ل"وقــد جردهــا المؤلــف مــن الزوائ

                                     
 .١/٢٩٠) أ ش ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
؛ ٤٠) أ ش ن ة( ؛ والمعجـم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،      ١١) أ ش ن ة( األلفاظ الفارسية المعرّبة،   : انظر) ٢(

 .٤٦) أ ش ن ة( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٣١٥) إ ط ر ي ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١/٣٤٨) إ ط ر ي ة( المعجم الكبير، : انظر) ٤(
 .٤٨) إ ط ر ي ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٥٩٩) ب ا ب ل(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
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ــرغم مــن أن جميــع حروفهــا أصــول، وال         ــة األلفــاظ العربيــة األصــيلة علــى ال فعاملهــا معامل

 . تنطبق عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

 :لية والفرعية في المداخل عدم التمييز بين المواد األص-٣
 أنه يرتـب األلفـاظ     - كما ذكرنا في مقدمة هذا المبحث        -" الغني الزاهر "منهج معجم   

ــة           ــر مــن المعجمــات العربي ــزواد كمــا تفعــل كثي ــه ال يجردهــا مــن ال بحــسب نطقهــا، أي أن

وبعــد تتبــع مــواد المعجــم فــي بــابي  . القديمــة والمعاصــرة التــي تــسير علــى الترتيــب الجــذري 

زة والباء تبين أنه ال يميز في الترتيب بين المواد الرئيسة والمواد الفرعيـة المنتميـة إلـى                  الهم

ــدًا     ــا أو معقّ وقــد أورد معجــم  . )١(أصــل واحــد، وبخاصــة حــين يكــون المــدخل الفرعــي مركبً

المــداخل الجانبيــة أو الفرعيــة ضــمن المــداخل الرئيــسة، ولــم يخــصص لهــا    " الغنــي الزاهــر"

تميزها عن المداخل األصلية، مخالفًا بـذلك بعـض المبـادئ األساسـية فـي               عالمات أو رموزًا    

صناعة المعجم التي أقرها مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة            

: أن يُميَّـــز المـــدخل الـــرئيس عـــن المـــدخل الجـــانبي فـــي المعجـــم، مثـــل   : والعلـــوم، ومنهـــا

س، وخطين متعـرجين تحـت المـدخل الجـانبي،          استعمال خط متعرّج تحت المدخل الرئي     

ــر      ــر االصـــطالحي، وخطـــين مـــستقيمين تحـــت التعبيـ ووضـــع خـــط مـــستقيم تحـــت التعبيـ

 .)٢(السياقي

                                     
هـــو : والمـــدخل المعقّــد . هــو المـــدخل المكــون مـــن وحــدتين معجميتـــين بــسيطتين    : المــدخل المركـــب ) ١(

؛ ومـن المعجـم   ٢٥١-٢٥٠مسائل في المعجـم،  : انظر. المدخل المكون من أكثر من وحدتين معجميتين  
 .٣٧إلى القاموس، 

، "هــ ١٤٠١ جمـادى الثانيـة      ٣ - جمادى األولى    ٢٥ الرباط   -الدورة التدريبية في صناعة المعجم العربي       : "انظر) ٢(
مكتب التربية العربي لدول الخلـيج،     : الرياض(وقائع ندوات تعليم العربية لغير الناطقين بها        : ضمن كتاب 

 .١/٥٢، )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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ــز المــدخل الفرعــي، وبخاصــة إذا كــان تعبيــرًا ســياقيًا، أو     ويــرى بعــض البــاحثين أن يُمَيَّ

 حتـى يـسهل علـى    مصاحبًا لفظيًا بوضعه بعـد دائـرة سـوداء مغلقـة، وبكتابتـه بخـط ثقيـل؛        

ومـن  . )١(القارئ الوصول إلى تلك المداخل، ويسهل على الباحث تتبعها وجمعها دون عناء        

المعجمات العربية المعاصرة التي ميزت المداخل الفرعية عن المـداخل األصـلية المعجـم              

ــة دائــرة           ــة بالقــاهرة، الــذي خــصص للمــادة الفرعي ــصادر عــن مجمــع اللغــة العربي ــر ال الكبي

لمعجم العربي األساسي الصادر عن المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم،       مغلقة، وا 

 .)٢(الذي خصص للمواد الفرعية خطًا رأسيًا أسود

 : ومن أمثلة عدم تمييز المداخل الفرعية عن المداخل الرئيسة ما يلي

واسطته إلـى   بُرْج مرتفع في بابِل، حاولت ذريّة نوح االرتقاء ب        ): بُرْج بابِل ) (د(بابِل  " •

 .)٣("السماء فعاقبهم اهللا على غطرستهم فَبَلْبَلَ أَلْسِنتهم

ــأْج" • ــأْج (-١]. ب أ ج). [باهــا(مــن ). فــر) (مــع. (بَأْجــات. ج-بَ ــأْج  (-٢. ســمين): وَلَــدٌ بَ بَ

 .)٤(..."ضريبة تُؤدّى عن عدد ما يمتلك الفالح من غنم): بَأْج الغَنَم (-٣. صنف منه): الطعام

. سوء الحظ، سوء السعد   ): سوء البَخْت  (-١). بخت) (فر) (د. (خُوت ج بُ  -بَخْت  " •

 .)٥(..."كاشف الحظ متنبّئ بالمستقبل): فاتح البَخْت (-٢

                                     
 .٢٧٨) م٢٠٠٥دار غريب، : القاهرة(استدراك ما فات على المعجم الوسيط، لمحمد محمد داود : انظر) ١(
المعجـم العربـي بـين    : "بحثنـا : لمعرفة المزيد عن موضوع الخلـط بـين المـداخل الرئيـسة والفرعيـة، انظـر              ) ٢(

مركــز الملــك فيــصل  : اض، مجلــة الدراســات اللغويــة، الريــ  "يــديك، قــراءة فــي المــادة والمــنهج والتعريــف   
 -مــايو/ هــ ١٤٣٦ رمــضان -رجـب  ( العـدد الثالــث  -للبحـوث والدراســات اإلسـالمية، المجلــد الـسابع عــشر    

 .٢٥١-٢٤٨، )م٢٠١٥يونيو 
 .١/٥٩٩) ب ا ب ل( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
 .١/٦١٥) ب أ ج( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٦٢٥) ب خ ت(المرجع السابق، ) ٥(
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): بَذْرَقـة القوافـل    (-٢. تبـذيره ): بَذْرَقـة المـال    (-١). بَـداره (من  ) فر) (مع (-بَذْرَقَة  "  •

 .)١("أجره): بَذْرقة الحارس (-٣. حُرّاسها الذين يتقدمونها

ــالط " • ــع (-بَـ ـــمَلِك  (-١). ال) (مـ ــالط الـ ــسه ): بَـ ــصره ومجلـ ــفة  (-٢. قـ ــالط األَرْصِـ ): بَـ

 .)٢(..."حجارة ملساء، ترصف بها الشوارع

بابِـل، بَـأْج، بَخْـت، بَذْرَقَـة،     : "يلحظ على األمثلة المتقدمة أن المداخل الرئيسة فيهـا هـي   

 بَـأْج، بَـأْج الطعـام، بَـأْج الغـنم، سـوء البَخْـت،        بُـرْج بابِـل، وَلَـدٌ   : "، والمداخل الفرعية هـي    "بَالط

وقد ". فاتح البَخْت، بَذْرَقَة المال، بَذْرَقَة القوافل، بَذْرَقَة الحارس، بَالط الملك، بَالط األرصفة        

أُورِدت المداخل الفرعية في إطار المداخل الرئيسة، ولم تسبق برمز أو عالمة تميزها عـن   

خلط بين المـواد األصـلية والفرعيـة فـي المـداخل يلجـئ القـارئ أو          وهذا ال . المداخل الرئيسة 

الباحث عن المادة الفرعية أن يقـرأ المـادة األصـلية كاملـة حتـى يـصل إلـى مبتغـاه فـي إطـار                         

المــدخل الــرئيس لهــذه المــادة، وهــذا خــالف مــا نــصت عليــه المبــادئ األساســية فــي صــناعة  

ــواردة فــي توصــيات مكتــب تنــسيق التعريــ      ــة للتربيــة    المعجــم ال ــابع للمنظمــة العربي ب الت

والثقافة والعلوم آنفة الذكر التي تُخصص للمداخل الفرعية عالمـات أو رمـوزًا تميزهـا عـن       

كمــا أن إيــراد المــدخل الفرعــي ضــمن المــدخل الــرئيس قــد يــؤدي إلــى      . المــداخل الرئيــسة 

فـي مـدخل   إغفال المدخل الرئيس من التعريف، واالكتفاء بتعريف المـدخل الفرعـي كمـا     

ــل" ــل "فــي المثــال األول، حيــث اكتفــى بتعريــف المــدخل الفرعــي     " بابِ ــرْج بابِ ولــم يعــرف  " بُ

، وهــو اســم أطلــق قــديمًا علــى الجــزء الجنــوبي مــن أرض الرافــدين، "بابِــل"المــدخل الــرئيس 

ــرْدُك"المــشهورة فــي التــاريخ القــديم، وكــان  " بابِــل"واســم لمدينــة  . )٣(معبودَهــا القــومي" مُ

                                     
 .١/٦٣٤) ب ذ ر ق ة(السابق، المرجع ) ١(
 .١/٦٩٠) ب ل ا ط(المرجع السابق، ) ٢(
 .٢/١٠) ب ا ب ل(المعجم الكبير، : انظر) ٣(
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ــأْج" فــي مــدخل  ومثــل ذلــك  ــأْج"، حيــث أغفــل المــدخل الــرئيس   )بَ ، وهــو الــشيء الواحــد،  "بَ

" البَخْـت "وذكـر أن    . )٢(بمعنى الحظ، والنصيب، والطالع   " بَخْت"ومدخل  . )١(والطريقة السواء 

وعلـى الـرغم مـن أن المؤلـف حـدد رمـزًا للمعـرّب،               . )٣(دخيل من الفارسية، وهو لفظ معـرَّب      

ومثـل مـا   .  بـين الرمـزين، وال يفـرق بينهمـا فـي الداللـة          - أحيانًـا    -وآخر للدخيل، لكنـه يخلـط       

، حيـث بـدأ   "بَالط"ومدخل . )٤(، بمعنى الخُفَارة"بَذْرَقَة"سبق أيضًا إهمال التعريف في مدخل    

، بمعنــى قــصره ومجلــسه،  "بَــالط الملِــك"بــالمعنى المجــازي المتمثــل فــي المــدخل الفرعــي   

ــرْب مــن الحجــارة  "بَــالط" المــدخل الــرئيس وأهمــل المعنــى الحقيقــي المتمثــل فــي  ، وهــو ضَ

 .)٥(ونحوها، تفرش به األرض، ويسوّى به الحائط

 : عدم االلتزام بالتسلسل األلفبائي في بعض المداخل-٤
، وكمــا ذكــرت فــي مقدمــة هــذا )٦(كمــا جــاء فــي مقدمتــه" الغنــي الزاهــر"يــسير معجــم 

ــى المــنهج األلفبــائي النطقــي فــي ترتيــب ال      ــه يرتــب األلفــاظ ألفبائيًــا     المبحــث عل مــواد، أي أن

وبعـد قـراءة الجـزء األول مـن هـذا           . حسب حروفهـا المنطوقـة دون أن يجردهـا مـن الزوائـد            

المعجم ممثلًا بمواد حرفي الهمزة والباء، تبين عدم التقيّد بالتسلسل األلفبائي فـي بعـض           

 مـداخل أخـرى     المداخل المقترضة، حيث قدمت بعض المداخل التي حقهـا أن تتـأخر علـى             

                                     
 .٢/٣٣)  جب أ(المرجع السابق، : انظر) ١(
 .٢/١٠٣) ب خ ت(المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .٢٢١)  تب خ(؛ والمعجم العربي الحديث، الروس، ١/٤٢) ب خ ت(المعجم الوسيط، : انظر) ٣(
) ب ذ ر ق ة(؛ والمعجــم الكبيــر، ٨١) ب ذ ر ق ة(شــفاء الغليــل فيمــا فــي كــالم العــرب مــن الــدخيل،  : انظــر) ٤(

٢/١٦٨. 
؛ ومعجــم اللغــة العربيــة   ٢/٥٢٧) ب ل ط(؛ والمعجــم الكبيــر،  ١/٧١) ب ل ط(المعجــم الوســيط،  : انظــر) ٥(

 .١/٢٤٠) ب ل ط(      المعاصرة، 
 .XIIIزاهر، معجم الغني ال: انظر) ٦(
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بمعنــى اإلنــاء الــذي لــه عــروة " إِبْريــق"تقــديم مــدخل : ومــن أمثلــة ذلــك. أولــى بالتقــديم منهــا

وكـال اللفظـين معـرّب      . )١(بمعنـى الحريـر   " إِبْريـسم "وقناة ينصب منهـا الـسائل علـى مـدخل           

" بُقْــسُماط"اســم نبــات معــرَّب علــى مــدخل  " بَقْــسِيّات"وتقــديم مــدخل . )٢(عــن الفارســية

 .)٣(نوع من الخبز المجفف على حرارة هادئةاسم ل

 

@     @     @ 

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي س م( ، و)إ ب ر ي ق( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٦) إ ب ر ي ق( ، و)إ ب ر ي س م( األلفاظ الفارسية المعرّبة، : انظر) ٢(
 .١/٦٨٣) ب ق س م ا ط( ، و)ب ق س ي ا ت(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
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 :تعريف األلفاظ المقترضة أو شرح معناها في المعجم: المبحث الثاني
حظي المعنى باهتمام صنّاع المعاجم والبـاحثين فـي الدراسـات المعجميـة أكثـر مـن                 

ت الكثيـرة التـي     غيره؛ ألنه يمثل الركن األهم في صناعة المعجم، على الرغم من الصعوبا           

كثــرة المعــاني وتنوعهــا،  : يجــدها صــانع المعجــم فــي معالجــة المعنــى لعــدة أســباب منهــا    

فهناك المعاني العامـة والخاصـة، والمعـاني المركزيـة، واإلضـافية، والهامـشية، واإليحائيـة،                

واألسلوبية، وغير ذلك، وتعدد اآلراء حول تفسير المعاني، وسرعة التطور الداللي لأللفـاظ،     

وارتباط معاني بعض األلفاظ بما يصاحبها من ألفاظ أخرى، إلى غير ذلك من األسباب التي               

وقـد حـاول صـانعو المعجـم     . )١(تجعل المعنى يمثل صعوبة كبيرة يواجهها صانع المعجـم        

، مجموعــة الطـــرق  )٢(تقريــب المعنــى بطــرق متعـــددة، يمكــن تقــسيمها إلـــى مجمــوعتين      

ــان المعنــى وت : األساســية، وتــشمل  ــد     بي ــان المعنــى وتفــسيره بتحدي ــالتعريف، بي فــسيره ب

المكونـــات الدالليـــة لأللفـــاظ، بيـــان المعنـــى وتفـــسيره بـــالمرادف، بيـــان المعنـــى وتفـــسيره   

، وبيــان المعنــى وتفــسيره بالــسياق اللغــوي لأللفــاظ مــن خــالل األمثلــة   )بالمــضاد(بالمغــايرة 

ــ  ومـــصاحباتها اللفظيـــة حيحة، والـــشواهد اللغويـــة ؛ لمعرفـــة اســـتعماالت الكلمـــة، يالتوضـ

: ومجموعـة الطـرق المـساعدة، وتـشمل    . المالزمة لها، والتراكيب السياقية التي تـرد فيهـا        

 ، الـشرح بالتمثيـل أو التعريـف الظـاهري        )تعريـف الـشيء بـذكر أفـراده       (التعريف االشـتمالي    

                                     
صناعة المعجـم الحـديث، ألحمـد    : بة في معالجة المعنى، ينظر    لمعرفة المزيد من األسباب التي تمثل صعو      ) ١(

 . وما بعدها١١٧، )م١٩٩٨/ هـ١٤١٨عالم الكتب، : القاهرة (١مختار عمر، ط
ــد الــدكتور أحمــد مختــار عمــر، انظــر      ) ٢( ــا بعــدها ١٢٠المرجــع الــسابق،  : ورد هــذا التقــسيم عن وقــد أورد .  وم

وسـائل تفـسير المعنـى فـي     : " مجتمعـة، تحـت عنـوان   الدكتور محمد أحمد أبو الفـرج طـرق شـرح المعنـى          
المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، لمحمد أحمد أبي الفرج،        : انظر". المعاجم العربية 

 . وما بعدها١٠٢، )م١٩٦٦دار النهضة العربية، : بيروت (١ط
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ostensiv definitionصور ، والشرح بالـ )١(؛ وذلك بإعطاء مثال أو أكثر من العالم الخارجي

مـــن أوائـــل الـــذين اســـتعملوا التفـــسير  ) قـــوربيير(والرســـوم، ويقـــال إن اللغـــوي الفرنـــسي  

، )٣(، ثم أخذت به بعد ذلك المعاجم األوروبية، وبعض المعاجم العربية الحديثـة     )٢(بالصورة

 .الذي اتخذناه أنموذجًا في هذه الدراسة" الغني الزاهر"ومنها معجم 

ــزداد قــضية التعريــف أو شــرح الم   عنــى صــعوبة فــي معالجــة األلفــاظ المقترضــة؛ ألن     وت

تحديـد نوعـه بـالنظر إلـى        : اللفظ المقترض له خصوصيات يدخل بها إلى اللغة العربية، منهـا          

درجة عجمته، هـل بقـي محافظًـا علـى بنيتـه كمـا فـي لغتـه األولـى أم أخـضع ألبنيـة العربيـة                           

ــي ينتمــي إليهــا، وذِ    )٤(وأقيــستها ــد اللغــة المــصدر الت ــر أصــله األعجمــي فــي اللغــة     ؟ وتحدي كْ

المصدر، وبيان داللته في اللغة المقرضة، ومـا طـرأ عليهـا مـن تطـور داللـي فـي اللغـة العربيـة،                        

                                     
صـناعة المعجـم   : انظـر . مـر بلـون الـدم   تعريـف األبـيض بلـون الـثلج النقـي، واألح       : من أمثلة الشرح بالتمثيـل    ) ١(

 .١٤٦الحديث، 
دار : بيـــروت (١المعجـــم العربـــي، بحـــوث فـــي المـــادة والمـــنهج والتطبيـــق، لريـــاض زكـــي قاســـم، ط: انظـــر) ٢(

 .٢٥٦، )م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧المعرفة، 
فــي ) م١٩٤٧-١٨٣٦(يقـال إن أول مــن اسـتعمل الــصورة فـي المعجمــات العربيـة الحديثــة لـويس معلــوف      ) ٣(

م، ثـــم ســـار علـــى نهجـــه فــي توظيـــف الـــصورة فـــي توضـــيح بعـــض المعـــاني  ١٩٠٨عـــام " المنجـــد"مــه  معج
مـتن اللغـة، ألحمـد رضـا العـاملي،      : وتفسيرها بعض المعجمـات العربيـة الحديثـة، منهـا علـى سـبيل المثـال              

ي المعجـم العربـ   : والمعجم الوسـيط، لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، والرائـد، لجبـران مـسعود، والروس                 
، لحـاج  " أبعـاد توظيفهـا وصـعوبة اسـتخدامها     -الصورة في المعاجم اللغوية     : "انظر. الحديث، لخليل الجر  

ــى محمــد، ضــمن كتــاب   / هـــ١٤٣٧دار كنــوز المعرفــة،  : عمــان (١المعجميــة العربيــة، قــضايا وآفــاق، ط  : هنّ
 .٧٩-٣/٧٨، )م٢٠١٦

ا أخـضع لمقـاييس العربيـة وأوزانهـا، ويعـرف           مـ : أحدهما: تقسم المقترضات في اللغة العربية إلى نوعين      ) ٤(
ما استعـصى علـى القيـاس فحـافظ علـى قليـل أو كثيـر مـن مظـاهر عجمتـه، ويعـرف                        :       واآلخر. بالمعرّب
 .٢٠٢مسائل في المعجم، : انظر. بالدخيل
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وال أتفـق مـع   . )١(واإلشارة إلى بعض المظاهر الصوتية، والصرفية، والنحويـة للفـظ المقتـرض        

 المقترضــة فــي الــدكتور جــورج متــري عبــد المــسيح الــذي يــرى االقتــصار فــي تفــسير األلفــاظ 

المعجــم اللغــوي العــام علــى بيــان اللغــة األصــلية أو المــصدر للفــظ المقتــرض، وتــرك بقيــة      

؛ لمـا فـي ذلـك مـن إمكانيـة الخلـط       )٢( المعجم التاريخي - عادة   -المعلومات التي يهتم بها     

بين المعرّب والدخيل في األلفاظ المقترضة؛ بـسبب القـصور الواضـح فـي التعريـف، وإهمـال        

 .  أساسية في تعريف اللفظ المقترضمحددات

وقــد اكتفــت بعــض المعجمــات العربيــة المعاصــرة بــإيراد بعــض الرمــوز الدالــة علــى          

للمعرّب، وهو اللفظ المقترض الـذي أخـضع لمقـاييس العربيـة     " مع"األلفاظ المقترضة، مثل  

 لــم تتغيــر للــدّخيل، وهــو اللفــظ المقتــرض الــذي " د"و. وأوزانهــا بــالنقص أو الزيــادة، أو القلــب

الـذي نحـن بـصدد دراسـة        " الغنـي الزاهـر   "ولم يكتـف معجـم      . )٣(بنيته بعد دخوله إلى العربية    

األلفاظ المقترضة فيه بهـذين الرمـزين للداللـة علـى األلفـاظ المقترضـة، بـل جعـل لكـل لغـة                  

اقتُرض منها رمزًا، باإلضافة إلى الرموز األخرى المستعملة في المعجم، حيث بلغت الرموز     

؛ ممـا أوقعـه فـي بعـض     )٤( ثمانيـة وثمـانين رمـزًا   - كما جاء فـي مقدمتـه   -لمختصرات فيه   وا

الغمــوض بــسبب اإلســراف فــي اســتعمال الرمــوز التــي توجــب علــى القــارئ فــي كثيــر مــن     

                                     
 .٢٢١-٢٢٠المرجع السابق، : انظر) ١(
، لجورج متري عبـد   "واقع، واستشراف المستقبل  دور المعجم العربي في إحياء التراث ، وتصوير ال        : "انظر) ٢(

 .٣/١٠٠المعجمية العربية، قضايا وآفاق، : المسيح، ضمن كتاب
المعجـم  : من المعجمات العربية المعاصرة التي استعملت هذين الرمزين للداللـة علـى األلفـاظ المقترضـة             ) ٣(

ساســي، الــصادر عــن المنظمــة  الوســيط، الــصادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة القــاهرة، والمعجــم العربــي األ   
العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومعجم النفائس الكبير الذي ألفه جماعة من المختصين تحت إشراف      

 .األستاذ الدكتور أحمد أبو حاقة
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
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المداخل، وبخاصة األلفاظ المقترضة الرجوع إلى قائمة الرموز؛ لمعرفة دالالتها، ومـن أمثلـة        

ذرَّة أو ): ion). (يـو ) (مـع ) (د) (فـز . (أيونـاتٌ .  ج-أَيُـون  : " ، قـال " و نأ ي" ذلك ما جـاء فـي مـادة     

يلحظ توالي أربعة رموز في مدخل واحد؛ مما يوجـب علـى     . )١ (..."مجموعة ذرّات متماسكة  

: القــارئ الرجــوع إلــى قائمــة الرمــوز والمختــصرات؛ لفــك شــفرتها التــي تعنــي علــى التــوالي      

ولو أنـه اكتفـى بـالرموز المـشهورة فحـسب الدالـة       . ونانيمصطلح فيزيائي، دخيل، معرّب، ي   

ــا لالقتــراض  ) مــع(للــدخيل، و) د: (علــى أن اللفــظ مقتــرض، مثــل  للمعــرّب، أو حــدد رمــزًا معينً

اللغوي بعامة، ثم ذكر اللغة المقترض منها بلفظها لكان ذلك أبعد عن الغموض، وأيـسر        

ت الـدالالت المختلفـة كالمـصطلحات       وينطبق ذلـك علـى األلفـاظ األخـرى ذا         . )٢(على القارئ 

 . العلمية وغيرها التي تصعب على القارئ اإلحاطة بما تدل عليه من معان متعددة

مُمَثَّلًـا فـي جزئـه األول الـذي أشـرت إليـه فـي مقدمـة                 " الغنـي الزاهـر   "وبعد قراءة معجم    

 بعــض - باإلضـافة إلـى إسـرافه فــي اسـتعمال الرمـوز والمختـصرات       -هـذا البحـث، تبـين لــي    

 :المآخذ أو الملحوظات في تعريف األلفاظ المقترضة، يمكن إجمالها فيما يلي

 : القصور في التعريف أو شرح المعنى-١
مــن أهــم مــا ينبغــي مراعاتــه فــي التعريــف المعجمــي أن يكــون التعريــف شــاملًا لجميــع 

 فـي التعريـف     وقد عُـدّ مـن القـصور      . الخصائص الداللية للفظ، ومانعًا دالًا على المعرّف وحده       

اقتصار الـشرح علـى داللـة واحـدة للفـظ، وتـرك دالالتـه األخـرى التـي ال يتـضح بعـضها إال مـن                      

االقتصار في التعريف علـى الـدالالت القديمـة لأللفـاظ، وإهمـال المعـاني               : خالل السياق، مثل  

ني أو الــدالالت الجديــدة لتلــك األلفــاظ، أو االقتــصار علــى المعــاني الحقيقيــة، وإهمــال المعــا      

                                     
 .٥٩٥) أ ي و ن( المرجع السابق، : انظر) ١(
المعجـم الكبيــر، الـصادر عــن   : التـي تــذكر اللغـة المقتـرض منهــا بلفظهـا    مـن المعجمـات العربيــة الحديثـة    ) ٢(

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي صدر منه تسعة أجزاء من حرف الهمزة إلى حرف الراء
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ومن أمثلة القـصور فـي التعريـف أو شـرح المعنـى لـبعض األلفـاظ المقترضـة فـي           . )١(المجازية

 :ما يلي" الغني الزاهر"معجم 

جــنس مــن األجنــاس القديمــة، غــزا شــمال  "بأنــه " اآلريّ"عــرّف " آريٌّ" فــي مــدخل  •

 شـمال الهنـد،     الذي يقرأ هذا التعريف يفهم منه أن الجنس اآلريّ ال يوجـد إال فـي              . )٢(..."الهند

أو أنه استقر فـي شـمال الهنـد، والمعـروف أن اآلريـين هـم الجـنس األبـيض الـذي اسـتوطن              

واآلريـون  : "بعضه فـي الهنـد، وبعـضه فـي إيـران، وبعـضه فـي أوربـا، جـاء فـي المعجـم الكبيـر                 

وفـي معجـم   . )٣("الغالبية العظمى مـن الـشعوب البيـضاء بأوربـا وآسـيا     ): عند علماء اللغات (

جنس تجمعه بعض الخصائص اللغوية والجنسية،      ]: مفرد[آريّ  : " لعربية المعاصرة اللغة ا 

أهمل في هذه   " الغني الزاهر "ويلحظ أن معجم    . )٤("بعضه في الهند وإيران، وبعضه في أوربا      

 .)٥(، وهي لغة يقال إنها أصل اللغات الهندو أوربية"اآلريّة"المادة كلمة 

ــر األَرْتوازيَّــةا"، عــرَّف "أَرْتــوازي" وفــي مــدخل  • بأنهــا البئــر المؤديــة حفرتهــا إلــى  " لبِئْ

يلحـظ أن التعريـف أهمـل    . )٦(طبقة مائية، سواء فاض ماؤها على سطح األرض أو لم يفض         

، وهما نوع اآللـة التـي تحفـر بهـا، وتأسيـسها علـى نظريـة                 "البئر األَرْتوازيّة "أهم صفتين تميز    

                                     
، "قـراءة نقديـة فـي المعجـم العربـي األساسـي      "بحثنـا  : لمعرفة المزيد عن القصور فـي شـرح المعنـى، انظـر           ) ١(

 ٤٢٢، )هــ ١٤٢٦شـوال  (العدد الثـاني والخمـسون،   :  محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض مجلة جامعة اإلمام  
 .وما بعدها

 .١/٧) أ ا ر ي( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .١/١١) أ ا ر ي ي( المعجم الكبير، ) ٣(
 .١/٥٠) أ ا ر ي ي( معجم اللغة العربية المعاصرة، ) ٤(
 .١/٥٠المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١/١٥٠) أ ر ت و ا ز ي( لغني الزاهر، معجم ا) ٦(
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بئـــر تحفـــر فـــي األرض بآلـــة لولبيـــة أو : ويمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا. تـــساوي ســـطوح الـــسوائل

 .)١(بالمثقب؛ الستخراج الماء؛ وفقًا لنظرية تساوي سطوح السوائل

يلحـظ أن داللـة اللفـظ    . )٢(عرَّفـه بأنـه الــمَقْعَد الــمُريح الــمُزَيَّن         " أريكة"وفي مدخل    •

ا علـى مـا   لـيس مقـصورً  " األريكـة "، ولفـظ  "الــمَقْعَد الــمُريح الــمُزَيَّن   "خصصت، وقصرت علـى   

ــا مــن المقاعــد، بــل يــشمل كــل مــا اتُّكِــئَ عليــه مــن ســرير، أو فــراش، أو     ــا ومزينً كــان مريحً

، وال يــشترط أن يكــون مريحًــا كمــا جــاء فــي )٤(ويطلــق أيــضًا علــى المقعــد المنجّــد. )٣(منــصة

 .)٥(التعريف

 ، وعرَّفــه بأنــه"stabulum"ذكــر أنــه معــرَّب عــن اليونانيــة " إِسْــطَبْل" وفــي مــدخل  •

وهو تعريف فيه تعميم في الداللة، يفهم منه أن كـل مكـان تـأوي إليـه          . )٦("مأوى الحيوانات "

الحيوانات أيًّا كان نوعها يسمى إسـطبلًا، ولـيس ذلـك صـحيحًا، بـل اإلسـطبل يطلـق علـى                     

ــا  وذكـــر المعجـــم الكبيـــر أنـــه يطلـــق علـــى حظيـــرة الخيـــل   . )٧(حظيـــرة الخيـــل دون غيرهـ

 .)٨(والبغال

                                     
؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربـي،                 ١/٨١) أ ر ت و ا ز ي ي ة        ( معجم اللغة العربية المعاصرة،     : انظر) ١(

 .٢٢) أ ر ت و ا ز ي( 
 .١/١٧١) أ ر ي ك ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .١/٢١٦، )أ ر ك( المعجم الكبير، : انظر) ٣(
 .١/٢٢) أ ر ك( ؛ ولغة العرب، ١/١٥) أ ر ك( المعجم الوسيط، : انظر) ٤(
، مجلة الدراسات اللغويـة،  " قراءة في المادة والمنهج والتعريف  -المعجم العربي بين يديك     "بحثنا  : انظر) ٥(

رجـب  (شر   المجلد السابع عـ    -مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، العدد الثالث         : الرياض
 .٢٧٠-٢٦٩، )م٢٠١٥ يونيو -مايو/ هـ١٤٣٦ رمضان -

 .١/٢٦٠) إ س ط ب ل( معجم الغني الزاهر، ) ٦(
ــر) ٧( ــيط،  : انظـ ــرب،  ١/١٨) إ س ط ب ل( المعجـــم الوسـ ــة العـ ــي  ١/٢٧) إ س ط ب ل( ؛ ولغـ ؛ والمعجـــم العربـ

 .٨٩) إ س ط ب ل( األساسي، 
 .١/٣٣١) إ ص ط ب ل( المعجم الكبير، : انظر) ٨(
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مرض يـصيب  "ذكر أنه مصطلح طبي دخيل، وعرَّفه بأنه  " سْقَرْبوطأَ" وفي مدخل    •

. )١("جسم اإلنسان بسبب سوء التغذية، يسبب آالمًا في األطراف، وينشأ عنه ضـعف عـام              

؛ حيـث ذكـر أنـه يـصيب اإلنـسان بـسبب             "األسْـقربوط "يلحظ عدم الدقة في تعريف مرض       

 -وهـذا المـرض     . ام في الجـسم   سوء التغذية، وأن من أعراضه ألم في األطراف، وضعف ع         

 سـببه نقـص فيتـامين ج، ولـه أعـراض عنـد الـصغار              -كما هو معـروف عنـد أهـل التخـصص           

 -البثــــع : "تختلــــف عنهــــا عنــــد البــــالغين، يقــــول الــــدكتور محمــــد عبــــد اللطيــــف إبــــراهيم

أعـراض البثـع    ). حمض األسـقربوط  (حالة تنتج عن نقص فيتامين ج       : scurvyاألسقربوط  

 فقـد الشخـصية، وقـصور النمـو، ونـزف فـي الجلـد، وفـي الحـاالت الـشديدة                     تشمل: الطفولي

وفي بثع البـالغين يـشكو المـريض مـن نـزف اللثـة، وتخلخـل أو           . تحدث تغيرات في العظام   

مـرض يـصيب اإلنـسان     "ويعرفـه المعجـم الكبيـر بأنـه         . )٢("سقوط األسنان، ونزف في الجلد    

يتبـين ممـا سـبق أن       . )٣("وتـشقق فـي الجلـد     من نقص الفيتامين ج، ومن أعراضـه نـزف اللثـة            

لــم يوفــق فــي تعريفــه الــسابق فــي اإلشــارة إلــى ســبب مــرض " الغنــي الزاهــر"مؤلــف معجــم 

، وهو نقص فيتامين ج، وكذلك أهـم أعراضـه، وهـي نـزف اللثـة عنـد البـالغين،                   "األسقربوط"

 . وتخلخل األسنان أو سقوطها، وتشقق الجلد، ونزف فيه

. )٤("أحـــد شـــاهدي الـــزواج عنـــد المـــسيحيين " عرَّفـــه بأنـــه "إِشْـــبين"وفـــي مـــدخل  •

واقتــصار . )١(واقتـصر علـى هــذا المعنـى، ولــم يـذكر معنــاه اآلخـر، وهــو كافـل الطفــل المعمـد       

                                     
 .١/٢٦٥) أ س ق ر ب و ط( معجم الغني الزاهر، ) ١(
جامعـة اإلمـام   : الريـاض  (١، لمحمد عبد اللطيف إبراهيم، ط)عربي-إنجليزي(معجم المصطلحات الطبية  ) ٢(

 .٢/٩٨٥، )م١٩٩٠/ هـ١٤١١محمد بن سعود اإلسالمية، 
 .١/٢٩١) أ س ق ر ب و ط( المعجم الكبير، ) ٣(
 .١/٢٧٦) إ ش ب ي ن( معجم الغني الزاهر، ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

التعريف على معنى واحد دون المعاني األخـرى للفـظ المعـرّف يعـرف عنـد بعـض البـاحثين                   

ــف؛ ذلــك أن التعريــف ال      ــصر االكتمــال فــي التعري ــة     بافتقــار عن ــه ثالث ــوفر في ــد أن تت ــد ال ب جي

 :شروط عامة

ويتمثل فـي إبـراز خـواص المفهـوم التـي تميـزه عـن غيـره بـشكل دقيـق؛                     :  الوضوح -١

 .لمعرفة الحدود الفاصلة بين المفاهيم المتشابهة أو المتقاربة

تمثــل الدقــة مطلبًــا رئيــسًا مــن متطلبــات التعريــف؛ ومــن ثــم ال بــد أن تكــون  :   الدقــة-٢

 .اصلة بين المفاهيم محددة ومقننة بكل صرامة ووضوحالحدود الف

وذلك بأن يمثل التعريف جميع المعاني، أو الدالالت للفظ المعـرَّف، وأال            :  االكتمال -٣

يقتصر على معنى واحد، أو وجهة نظر واحدة، أو يتحيز لمدرسة فكرية بعينها؛ ممـا يـؤدي                 

واقتــصار التعريــف فــي . )٢(معــرّفإلــى اإلبهــام، والقــصور فــي الكــشف عــن كينونــة اللفــظ ال 

 إلــى - فــي الغالــب -بعــض األلفــاظ علــى معــان بعينهــا، وإهمــال أخــرى يعــرض المــستعمل  

الخطأ في فهم المعـاني المهملـة، أو العجـز عـن إدراكهـا عنـد ورودهـا فـي سـياقات أخـرى                       

ن بينهمــا تــداخل وتقــاطع، ولكــ" الوضــوح والدقــة(والــشرطان األول والثــاني . )٣(لــذلك اللفــظ

                                     
 .٤٣) إ ش ب ي ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ١(
دار كنـوز المعرفـة،     : عمـان  (١المصطلح النقدي والصناعة المعجمية، لعباس عبد الحليم عبـاس، ط         : انظر) ٢(

 حلمـي  ، لمحمـد "نحو خطة منهجية لوضع معجـم ثنـائي متخـصص   : "؛ نقلًا عن بحث  ١٦١،  )م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦
 .٥م، ص١٩٩٢، ٨هليل، مجلة المعجمية، ع

األمثلــة التــي أوردهــا الــدكتور أشــرف عبــده علــى بعــض التعريفــات الــواردة فــي   : انظــر علــى ســبيل المثــال ) ٣(
بعض معجمات مجمع اللغة العربية بالقاهرة المتخصصة التي اقتُصر فيهـا علـى بعـض المعـاني، وأُهملـت             

مالحظات حول التعريف العلمـي فـي معـاجم المجمـع      : "انظر. مذكورةأخرى ال تقل أهمية عن المعاني ال      
 .١/٣٥٥في المعجمية العربية، قضايا وآفاق، : ، ألشرف عبده، ضمن كتاب"المتخصصة
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على الرغم مما بينهما من تقـارب داللـي، فـإن التعريـف الواضـح قـد ال يكـون دقيقًـا، كمـا أن                        

 .)١(التعريف الدقيق قد ينقصه الوضوح أحيانًا، واألمثلة على ذلك كثيرة

ــنان " وفــي مــدخل   • ــنان، أُشْ ــه  " إِشْ ــات عــشبية، مــن فــصيلة    "عرَّفــه بأن جــنس نبات

يلحـظ أن التعريـف لـم       . )٢("لغسيل األيدي والثيات    كان يستعمل كالصابون    ... السَّرْمقيات

: " يــشر إلــى المقابــل العربــي لهــذا اللفــظ المعــرّب، وهــو الحُــرُض؛ جــاء فــي المعجــم الكبيــر  

و وهو الحُرُض بالعربية، أو الغـسول، أو الخمـام فـي            )شُنان في الفارسية  ( معرّب   -األُشْنان

ــنان: "  والزراعــةوفــي معجــم النبــات. )٣(..."الــشام، وهــو مــن الغــسوالت  ــرُض، : األُشْ هــو الحُ

تغـــسل بـــه األيـــدي والثيـــاب، ويقـــال بكـــسر الهمـــزة أيـــضًا، ومنابتـــه الـــسباخ، وأجناســــه           

مـادة نباتيـة خيطيـة، تنمـو     "بأنهـا  " أُشْـنة " ومثل ذلك   ما جاء في تعريف كلمة    . )٤(..."كثيرة

ابـل العربـي لهـذا اللفـظ      ولـم يـذكر المق    . )٥("وتلتف على األشجار والـصخور، عَطِـرة الرائحـة        

 .)٦("دواء المسك"، و"مسواك القرود"، و"شبيه العجوز"المعرّب عن الفارسية، وهو 

ذكر أنه مصطلح جغرافي معرّب عن اليونانية، وعرَّفه بأنـه      " أَطْلَس" وفي مدخل    •

يلحـظ  . )٧("كتاب يضم مجموعة من الخرائط الجغرافية، وسلـسلة مـن الجبـال بـالمغرب             "

                                     
األمثلة التـي أوردهـا الـدكتور عبـاس عبـد الحلـيم فـي المـصطلح النقـدي والـصناعة           : انظر على سبيل المثال  ) ١(

 . وما بعدها١٦٢المعجمية، 
 .١/٢٩٠) إ ش ن ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .١/٣٢٣) أ ش ن ا ن( المعجم الكبير، ) ٣(
/ هـــ١٤١٠مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي،   : بغــداد(معجــم النبــات والزراعــة، لمحمــد حــسن آل ياســين    ) ٤(

 .٢/٣٢٥، )م١٩٨٩
 .١/٢٩٠) أ ش ن ة( معجم الغني الزاهر، ) ٥(
؛ ٤٠) أ ش ن ة( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،        ١١) أ ش ن ة   ( عرّبة،  األلفاظ الفارسية الم  : انظر) ٦(

 .٤٦) أ ش ن ة( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٣١٧) أ ط ل س( معجم الغني الزاهر، ) ٧(
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مجموعــة مــن الخــرائط : ، همــا"أَطْلَــس" اقتــصر علــى معنيــين اثنــين مــن معــاني أن التعريــف 

" الجغرافيــة، وسلــسلة مــن الجبــال بــالمغرب، وأهمــل معنيــين آخــرين يــدل عليهمــا لفــظ       

اســم اإللــه الــذي يحمــل األرض، ويــسند الــسماوات فــي اعتقــاد اليونــانيين     : ، وهمــا"أَطْلَــس

 .)٢(ماع، ونسيج من الحرير الرقيق الل)١(قديمًا

بسلــسلة الجبــال الواقعــة فــي  " جبــال أطلــس"ويلحــظ علــى التعريــف أيــضًا أنــه حــصر   

 سلــسلة جبــال فــي الــشمال - كمــا جــاء فــي المعجــم الكبيــر-"جبــال أطلــس"المغــرب، و

مــن المملكــة المغربيــة حتــى الــشمال الــشرقي      ) كــم٢٥٠٠(الغربــي إلفريقيــة تمتــد نحــو    

أطلس الشمالية، وتمتد من الشرق إلى   : ولىاأل: لتونس، وتتكون من مجموعتين رئيستين    

أطلـس  : والثانيـة . الغرب، وتعرف بأطلس الريف في المغرب، وأطلس البحرية فـي الجزائـر           

الجنوبية، وتتألف من عدة سالسل، منها ما يمر بالجزائر، ويعرف بأطلس الصحراء، ومنهـا            

، ويعـرف بجبـال     ما يمر بالمغرب، ويعرف بسلسلة أطلس العظمـى، ومنهـا مـا يمـر بتـونس               

 .)٣(التل العليا

إنـه بمعنـى   : ، وقـال "آفنـدي "ذكر أنه لفظ دخيـل مـن التركيـة    " أَفَنْدي" وفي مدخل   •

 : ويلحظ على التعريف القصور من ناحيتين. )٤(السيّد

عـدم الدقـة فـي      "نسبة اللفظ إلى اللغة التركية، وسأتحدث عن ذلك في مبحـث             -١

 ".تحديد اللغة المصدر للفظ المقترض

                                     
 .١/٣٥١) أ ط ل س( المعجم الكبير، : انظر) ١(
دار : بيـــروت (٤صـــبحي حمـــوي، ط: اف فريـــق يرأســـهالمنجـــد فـــي اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة، بإشـــر: انظـــر) ٢(

 .٢٩) أ ط ل س( ،       )م٢٠١٣المشرق، 
 .٣٥٢-١/٣٥١) أ ط ل س( المعجم الكبير، : انظر) ٣(
 .١/٣٧٨) أ ف ن د ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
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" authenticus) "اليونانيــة(تــصاره علــى المعنــى اللغــوي للفــظ فــي لغتــه األصــلية  اق -٢

وهـو  . التي تعني السيّد، ولم يبين داللته التي استعمل فيها، ومن أُطْلِـق علـيهم ذلـك اللقـب           

لقب تركي يطلق على الموظفين المدنيين، وعلى المثقفين عامة، ويعنـي المـستقل بذاتـه،               

ــ    ــسه، ويلفــ ــد علــــى نفــ ــا المعتمــ ــن الكلمــــة اليونانيــــة     "أفنــــدم" ظ أحيانًــ ــو مــــأخوذ مــ ، وهــ

"authenticus "     باشـا  : "، فيقـال  "بك"، و "باشا: "بمعنى السيّد، ويصاحب بعض األلقاب، مثل

: بمعنـى الـسيّد البـك، وتوصـف بـه األنثـى، فيقـال             " بـك أَفَنْـدي   "بمعنى السيّد الباشا، و   " أَفَنْدي

 .)١(ة، وقد شاع في مصر زمن األتراكبمعنى السيّدة الجليل" خانم أَفَنْدي"

أو " adamantinus"ذكـــر أنـــه لفـــظ دخيـــل مـــن الالتينيـــة   " أَلْمـــاس" وفـــي مـــدخل  •

ــة  ــالبة،      "adamas"اليونانيـ ــا وصـ ــادن لمعانًـ ــد المعـ ــوري مـــن أشـ ــادر بلـ ــريم نـ ــر كـ ــو حجـ ، وهـ

 .)٣("السامور"ولم يذكر مقابله العربي، وهو . )٢(وأقساها

هرمــــون يتولّــــد مــــن إفــــرازات غــــدد فــــي  "فــــه بأنــــه عرَّ" أَنْــــسولين" وفــــي مــــدخل  •

يلحـظ أن التعريـف لـم يـشر إلـى         . )٤("البنكرياس، وتعطّلها يؤدي إلى مـرض البـول الـسكري         

الوظيفة التي يؤديها هذا الهرمون، وهي المحافظة على مستوى السكر في الـدم، وتنظـيم               

ه يـستعمل فـي عـالج       التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية من سـكر ونـشويات، كمـا أنـ            

 .)٥(داء السكري

                                     
؛ ٤٤) أ ف ن د ي( ؛ والمعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل، ١/٣٧٨) أ ف ن د ي( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ١(

 .٢٢٧) خ ا ن م( ، و ٥٢-٥١) أ ف ن د ي( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٤٣٧) أ ل م ا س( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى     ٤٧) أ ل م ا س( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل،     : انظــر) ٣(

 .٥٨) أ ل م ا س( العربي،  
 .١/٥١٣) إ ن س و ل ي ن( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٥٢٥معجم المصطلحات الطبية، : انظر) ٥(
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مــرض نقــصان الكريــات الحمــراء فــي الــدم، أو   "، عرَّفــه بأنــه "أَنيميــا" وفــي مــدخل  •

ــر " ولــم يــشر إلــى اللفــظ العربــي المقابــل لهــذا المــصطلح، وهــو      . )١("اخــتالل فــي تركيبــه  فَقْ

 .)٢("الدم

القــرى بــين منــاطق تجتمــع فيهــا المــساكن و"عرَّفهــا بأنهــا " أَهْــواز" وفــي مــدخل  •
ولـم يـشر المؤلـف إلـى أن الكلمـة عربيـة مفرَّسـة، أصـلها         . )٣(البصرة في العراق وبالد فارس  

ــواز" ــة، يقــول يــاقوت         "أَحْ ، وقــد قلبــت الحــاء هــاءً؛ ألنــه لــيس فــي كــالم الفــرس حــاء مهمل
جمــع هَــوْز، وأصــله حَــوْز، فلمــا كثــر اســتعمال الفــرس لهــذه اللفظــة         : األَهْــواز: " الحمــوي
ا حتـى أذهبـت أصـلها جملـة؛ ألنـه لـيس فـي كـالم الفـرس حـاء مهملـة، وإذا تكلمـوا                          غيَّرته

بكلمة فيها حاء قلبوها هاءً، فقالوا في حسن هسن، وفي محمد مهمد، ثم تلقفها مـنهم              
العرب فقلبت بحكم الكثرة في االستعمال، وعلى هـذا يكـون األَهْـواز اسـمًا عربيًـا سُـمّي              

عبــد . وذهــب الــدكتور ف . )٤(" أيــام الفــرس خُوزســتان بــه فــي اإلســالم، وكــان اســمها فــي   
ــواز"الــرحيم فــي تعليقــه علــى قــول الجــواليقي أن كلمــة      ــة إلــى أن أصــل   " أَهْ أعجميــة معرّب

بالخــاء المعجمــة، وهــو اســم جيــل مــن النــاس كــانوا يــسكنون هــذا الجــزء  " خُــوز"الكلمــة 
:  بقــول الجــوهري الواقــع فــي شــرق الخلــيج العربــي بــين البــصرة وبــالد فــارس، واستــشهد     

ــوز" ــوز، "خُوزســتان"، ومــن أجــل ذلــك ســميت الواليــة  )٥("جيــل مــن النــاس: الخُ ، أي بــالد الخُ
 .)٦(وكان خُوز ينطق أيضًا هُوزًا، وجمع على أَهْواز

                                     
 .١/٥٥٣) أ ن ي م ي ا( معجم الغني الزاهر، ) ١(
 .١/٦٤؛ ومعجم المصطلحات الطبية، ١/٥٧٦) أ ن ي م ي ا( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٥٦٥) (أ هـ و ا ز( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
ــاقوت الحمــوي، تقــديم    )٤( ــدان، لي ــرحمن المرعــشلي    : معجــم البل ــد ال ــراث  : بيــروت(محمــد عب ــاء الت دار إحي

 .١/٢٢٦، )م١٩٩٦/ هـ١٤١٦العربي، 
: بيـروت (أحمـد عبـد الغـور عطـار     : ، تحقيق ٣تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماعيل بن حماد الجوهري، ط        ) ٥(

 .٣/٨٧٨) خ و ز( ، )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤دار العلم للماليين، 
عبـد  . ف: ، تحقيـق ١المعرّب من الكالم األعجمي على حروف المعجـم، ألبـي منـصور الجـواليقي، ط          : انظر) ٦(

 .)٥٧(، الهامش رقم ١٤٧، )م١٩٩٠/ هـ١٤١٠دمشق، دار القلم، (الرحيم 
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كمـا قـال يـاقوت الحمـوي، ومفردهـا      " أَحْـواز "  أنها عربية أصـلها   - في رأيي  -  واألرجح  

تملـك، فكـل مـن ضـم شـيئًا إلـى نفـسه فقـد حـازه حَـوْزًا،                 بمعنى الجمع والحيازة وال   " حَوْز"

للداللـــة علـــى األرض المحـــددة التـــي  " الحَـــوْز"وتـــستعمل كلمـــة . )١(وحِيَـــازة، واحْتـــازه أيـــضًا

هـذا حـوز   : يمتلكها الفـرد، وال يـزال أبنـاء األحـواز يـستعملونها بهـذه الداللـة، فيقولـون مثلًـا             

 .لكها فالنفالن، أي هذه األرض معلومة الحدود، ويمت

 مكان مُتَّسِع ومرتفع، يحيط به ثالثـة جـدران     -١: "عرَّفه بأنه " إِيوان" وفي مدخل    •

 .)٢("قصره:  إيوان كسرى-٢. يعلوها سقف

يكـون مـشرفًا أو     " اإليـوان "  هناك قصور في التعريف األول، وهو عدم اإلشـارة إلـى أن             

إيـوان  " الثاني لم يشر إلـى مكـان   وفي التعريف. )٣(مفتوحًا على صحن الدار، أو ساحة القصر     

 .)٤(، وهو مدينة المدائن جنوبي بغداد"كسرى

الــشهر الثــاني مــن الــسنة "ذكــر أنــه لفــظ دخيــل، وعرَّفــه بأنــه  " بابَــه" وفــي مــدخل  •

له أكثر من داللة، وقـد اقتـصر التعريـف علـى     " بابَه" لفظ . )٥(القبطية، ويقع في فصل الخريف   

القبطية أو المصرية القديمة، وأهمل داللته على عيد فرعـوني          داللته على ثاني شهور السنة      

فـصل  (، كانوا يحتفلون به في ثاني أشهر الفصل األول من السنة  "طِيبة"عياد  أمشهور من   

ــصنف مــن األشــياء، يقــال     . )٦()الفيــضان ــى النــوع أو ال ــضًا عل ــدل أي ـــه: "وي ـــذا شـــــ ـــيء مــــــ ن ـــ

                                     
 .٣/٨٧٥) ح و ز( تاج اللغة وصحاح العربية، : انظر) ١(
 .١/٥٩٥) إ ي و ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .٨٠) إ ي و ا ن( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
؛ ومعجـــم اللغـــة ١٢٤) إ ي و ا ن( ؛ والمعجـــم العربـــي األساســـي، ١/٢٣٤) إ ي و ا ن( معجـــم البلـــدان، : انظـــر) ٤(

 .١/١٤٦) إ ي و ا ن( العربية المعاصرة، 
 .١/٥٩٩) ب ا ب ه( معجم الغني الزاهر، ) ٥(
 .١٣-٢/١٢) ب ا ب ه( الكبير، المعجم : انظر) ٦(
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ــك ــك، والكلمــة مقتر    "بابتِ ــصنف ل ــصلح هــذا ال ــاب"ضــة مــن الفارســية   ، أي ي ، أي الحــق، أو "ب

 .)١(الشأن، ويقال إنها من أصل قبطي

ــل   " بــابوج"وفــي مــدخل  • . )٢(ذكــر أنــه لفــظ فارســي معــرّب، بمعنــى الحــذاء، أو النَّعْ

" البابوج"فأطلقها على الحذاء، أو النَّعْل بعامة، و    " بابوج"يلحظ أن المؤلف عمم داللة كلمة       

 في المنازل   - عادة -وف أو المفتوح من الخلف الذي يلبس        ال تطلق إال على الحذاء المكش     

، أو بمعنـى غطـاء   " پـوش  "بمعنـى قـدم، و     " پـا    "والكلمة فارسية مركبة من   . خاصة

 .)٣(لباس

خَمْـرٌ  " ، وعرَّفـه بأنـه   "بـاذه " ذكر أنه لفظ دخيل مـن الفارسـية         " باذِق" وفي مدخل    •

 كمـا يعرّفـه     -" الباذِق"لى الخَمْر األحمر، و   ع" الباذِق"يلحظ أن التعريف قصر داللة      . )٤("أحمر

. )٥("مـا طُـبخ مـن عـصير العنـب أدنـى طبخـة فـصار شـديدًا          " بأنـه    -القاموس المحـيط وغيـره      

مـا طُـبخ مـن    ): معرّب عن الفارسـية بـاذَه، أو بـاتَق، أي الخمـر         (الباذِق  : " وفي المعجم الكبير  

وال يشترط فيه أن يكون أحمر كما . )٦(" عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدًا، وهو مسكر      

مـا طُـبخ    : وقيـل . جاء في التعريف، بل هـو مـا طـبخ مـن عـصير العنـب فـصار مـسكرًا بـشدة                     

                                     
( ؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربـي،         ٥٧) ب ا ب ه   ( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل،      : انظر) ١(

 .٨٢) ب ا ب ه
 .١/٥٩٩) ب ا ب و ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
ــدخيل،     : انظــر) ٣( ــدخيل علــى    ؛ والمعجــم٥٨) ب ا ب و ج( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب وال  الــذهبي فــي ال

 .٨٢) ب ا ب و ج( العربي، 
 .١/٦٠٢) ب ا ذ ق( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .٢/١١٥١) ب ذ ق( القاموس المحيط، ) ٥(
 .٢/١٨) ب ا ذ ق( المعجم الكبير، ) ٦(
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وذكر المؤلف أنـه لفـظ دخيـل، والـصواب أنـه معـرّب، قـال ابـن              . )١(فذهب منه أقل من الثلثين    

 الوســيط، وقــد عــدّه المعجــم  . )٢("هــو تعريــب بــاذَه، وهــو اســم الخمــر بالفارســية      : "األثيــر

 .)٣("والمعجم الكبير من األلفاظ المعرّبة

مــسؤول "ذكــر أنــه لفــظ دخيــل مــن الفارســية، وعرّفــه بأنــه   " باشــا" وفــي مــدخل  •

يلحـظ أن التعريـف فيـه انحطـاط داللـي؛ حيـث قُـصرت داللـة         . )٤("إداري يسيّر شؤون المدينة 

عنـد العثمـانيين أعـم    " شـا البا"وداللـة  . على من يسيّر شـؤون المدينـة مـن اإلداريـين     " الباشا"

وأرقي ممـا ذكـر، فهـي رتبـة أو لقـب يطلـق علـى المقـربين مـن الـسلطان ومـساعديه، كمـا                          

يطلــق علــى كبــار العلمــاء، وحكــام األقــاليم، وأصــحاب المناصــب الكبــرى مــن عــسكريين  

 . )٥(م١٩٥٢ومدنيين، وقد أُلغي في مصر بعد ثورة سنة 

ــة" وفــي مــدخل  • وفــي الكهربــاء . ا ضــارِبة، وقــوَّة، ومعركــة ذُكــر أن معناهــ" بَطَّاريَّ

تعنـــي مجموعـــة مـــن األعمـــدة المولـــدة للكهربـــاء المـــستمرة، تـــستخدم بـــدل الكهربـــاء  

هـذا التعريـف ال يخلـو مـن         . )٦("المنزلية في أجهزة الراديو والسيارات، وفي المنـاطق الريفيـة         

ــ"اللــبس، والقــصور الواضــح، وهــو بحاجــة إلــى إيــضاح وتفــصيل، فـــ        فــي -" ة الــضاربةالبطاريّ

 معًــا؛ لـضَرْب مراكــز  - عـادة - تعنــي مجموعـة مــن المـدافع تطلــق   -االصـطالح العـسكري   

                                     
 .٨٧شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل، : انظر) ١(
محمـود محمـد الطنـاحي، وطـاهر أحمـد          :  الـدين بـن األثيـر، تحقيـق        النهاية في غريب الحديث واألثـر، لمجـد       ) ٢(

 .١/١١١) ب ذ ق( ، )ت. دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(الزاوي 
 .٢/١٨) ب ا ذ ق( ؛ والمعجم الكبير، ١/٣٧) ب ا ذ ق( المعجم الوسيط، : انظر) ٣(
 .١/٦٠٧) ب ا ش ا( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
؛ ولغـة  ٦٥) ب ا ش ا ( ؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،          ٢/٢٥) ب ا ش ا   ( ير،  المعجم الكب : انظر) ٥(

 .١/٥٨) ب ا ش ا( العرب،        
 .١/٦٠٨) ب ط ا ر ي ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

ــة الــصواريخ  "العــدو، وتــسمى   ــة، وبطاريّ ــة المدفعي ــة الكهربائيــة "أمــا ". بطاريّ فهــي " البطاريّ

خِزانــــة صــــغيرة مُجمَّعــــة مــــن أجــــزاء، تعمــــل كيمائيًــــا، يؤخــــذ منهــــا التيــــار الكهربــــائي،    

يات التي تستعمل في الـسيارات، وأجهـزة الراديـو والتـسجيل، وبعـض المـصابيح،           كالبطار

 .)٢("الـمِشْحَن، والـمِرْكن"، وقد عرَّبت بـ )١(وهي أنواع عديدة

رتبـة عـسكرية خاصـة      "ذكر أنه لفظ دخيل، وعرَّفه بأنـه        " بِكْباشِي" وفي مدخل    •

ــضباط الجــيش المــصري   ــضًا  " بِكْباشــي"كلمــة . )٣("ب ليــست خاصــة  " بِيكْباشــي"وتنطــق أي

بضباط الجيش المـصري كمـا ذكـر المؤلـف، بـل هـي رتبـة عـسكرية عاليـة، معناهـا رئـيس                        

بمعنى الـرئيس أو األميـر،      " يكَب"األلف، وهي مصطلح عثماني من كلمة فارسية مركبة من          

معناهــا ســرية، وبعــد  " بُلُــك"، و"بُلُــك باشــي"بمعنــى األلــف بالتركيــة، وقيــل أصــلها   " بــاش"و

 .)٤("بِيكُنْباشي"، واألتراك ينطقونها "بِيكْباشي، وبِكْباشي"عريب لفظت الت

لَوْزَة المعدة، وهي عبـارة عـن عقـدة ضـخمة           " عرّفه بأنه   " بِنْكِرْياس" وفي مدخل    •

يلحـظ أن التعريـف ال      . )٥("توجد خلف المعدة، وظيفتها إفراز عصارة حيويـة مهمـة متميـزة           

وظيفتهــا : "خاصــة الفقــرة األخيــرة منــه، وهــي قولــه يخلــو مــن الغمــوض، وعــدم الوضــوح، وب 

، ولم يبين نوع تلك العصارة، أو وظيفتهـا فـي الجـسم،             "إفراز عصارة حيوية مهمة متميزة    

إفـراز عـصارة    : - كما ورد في معجم المـصطلحات الطبيـة وغيـره          -" البنكرياس"ووظيفة  

                                     
 ؛١٦١) ب ط ط ا ر ي ي ة( ؛ والمعجم العربـي األساسـي،   ٢/٣٨٧) ب ط ط ا ر ي ي ة  ( المعجم الكبير،   : انظر) ١(

 .١/٢١٨) ب ط ط ا ر ي ي ة( ومعجم اللغة العربية المعاصرة، 
 .١٢١) ب ط ط ا ر ي ي ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/٦٨٦) ب ك ب ا ش ي( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
 .١٥٥) ب ي ك ب ا ش ي( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٤(
 .١/٧٠٤) ب ن ك ر ي ا س(لزاهر، معجم الغني ا) ٥(
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مــستوى الــسكر فــي أو إنزيمــات خاصــة بالهــضم، كمــا يفــرز األَنــسولين الــذي يحــافظ علــى 

 .)١(الدم، وينظم التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية، من سكريات ونشويات

   يتبين مما سـبق أن قـصور التعريـف أو شـرح المعنـى فـي األلفـاظ المقترضـة فـي مـواد                        

خلـو التعريـف    : يتمثل في عدة مواضـع، منهـا      " الغني الزاهر "حرفي الهمزة والباء في معجم      

ت، أو المحددات اللفظية التي تميز اللفظ المقترض عـن غيـره مـن األلفـاظ           من بعض الدالال  

واقتصار الـشرح أو التعريـف فـي بعـض المـداخل علـى              . التي تشترك معه في الحقل الداللي     

وعـدم  . داللة واحدة للفظ، وترك دالالته األخرى التي ال يتـضح بعـضها إال مـن خـالل الـسياق                  

وخـروج بعـض   . صطلح العربـي المقابـل للفـظ المقتـرض    اإلشارة في بعض المداخل إلى الم    

التعريفــــات أو الــــشروح عــــن المعــــاني المحــــددة لأللفــــاظ المقترضــــة، كتعمــــيم الخــــاص، 

 .)٢(وتخصيص العام، وانحطاط الداللة في بعض المعاني أو التعريفات

 : إهمال بعض الرموز الدالة على األلفاظ المقترضة-٢
للداللـة  " مـع "يـستعمل الرمـز   " الغنـي الزاهـر  "عجـم  ذكرنا في مقدمة هـذا المبحـث أن م       

للداللة على الدخيل، ولـم يكتـف بـذلك، بـل جعـل لكـل               " د" على المعرّب، ويستعمل الرمز     

لغة اقْتُرض منها رمزًا، وعلى الرغم من كثرة الرموز المستعملة فـي المعجـم، فقـد وردت                

 : فاظ، ومن أمثلة ذلك ما يليألفاظ مقترضة غفلًا من الرموز الكاشفة عن أصول هذه األل

                                     
 .٢/٥٩٠) ب ن ك ر ي ا س( ؛ والمعجم الكبير، ٧٦٣-٢/٧٦٢معجم المصطلحات الطبية، : انظر) ١(
أ غ ( ، ١/١٨٦) أ س ب ي ر ي ن: ( لمزيد من األمثلة علـى القـصور فـي التعريـف أو شـرح المعنـى، انظـر المـواد           ) ٢(

 .١/٤٩٤)  ن ج رأ( ، ١/٤١٤) إ ك ل ي ر و س( ، ١/٣٥٥) س ط س
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

، )١(ذكر أنه جنس من األجناس القديمة التي غزت شـمال الهنـد       " آريّ" في مدخل    •

بمعنــى النبيـــل أو  " Aryaآرْيَــا  " ولــم يــشر إلــى أنــه لفــظ معـــرّب، أصــله فــي السنــسكريتية         

 . )٢(العريق

ــدخل   • ــي مـ ــور" وفـ ــداهما  " آشـ ــين، إحـ ــه داللتـ ــر أن لـ ــوريين،  : ذكـ ــة اآلشـ ــر آلهـ كبيـ

ولم . )٣(اسم مملكة آشور التي تقع في القسم الشمالي من بالد ما بين الرافدين            : األخرىو

المولــع بــالحرب، وقــد : يــشر إلــى أن  اللفــظ دخيــل، وهــو اســم علــم مــذكر آشــوري، معنــاه   

ــه الدولــة اآلشــورية    ــى  " آشــوريّ" ومثــل ذلــك كلمــة   . )٤(نــسبت إلي " ، و"آشــور" المنــسوبة إل

 .)٥(، وهي إحدى اللغات السامية القديمة"للغة اآلشوريّةا"، ويقصد بها "آشوريّة

أ ن "عرَّفه بأنه رصاص أسود، أو قـصدير، وقـد نـسبه إلـى الجـذر       " آنك" وفي مدخل    •

تـوهم القـارئ   " أ ن ك  " ولم يشر إلـى أن اللفـظ مقتـرض، ونـسبته إلـى الجـذر الـوهمي                  . )٦("ك

نــون والكــاف لــيس لــه أصــل فــي  بأنــه ذو أصــول عربيــة، وقــد ذكــر ابــن فــارس أن الهمــزة وال 

ــة ــا    . )٧(العربيـ ــات، منهـ ــدة لغـ ــه لفـــظ معـــرّب مـــستعمل فـــي عـ : وذكـــر المعجـــم الكبيـــر أنـ

الــسريانية، والعبريــة، واألكَّديــة، والحبــشية، واألرمنيــة، والسنــسكريتية، ومعناهــا فــي هــذه 

 ويــرى الــدكتور محمــد ألتــونجي، والــدكتور ســعدي. )٨(الرصــاص أو القــصدير: اللغــات جميعًــا

                                     
 .١/٧) أ ا ر ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/١١) أ ا ر ي ي( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٩) أ ا ش و ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .٧) أ ا ش و ر( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٤(
 .٩٨) أ ش و ر( ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة، ٩) أ ا ش و ر ي ي( المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١/١٢) أ ا ن ك( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١/١٤٩) أ ن ك( مقاييس اللغة، : انظر) ٧(
 .١/١٧) أ ا ن ك( المعجم الكبير، : انظر) ٨(
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، وهـو موجـود فـي    "anko"ضنّاوي بأنه مقترض مـن الفارسـية، ثـم نقـل إلـى الـسريانية بلفـظ           

ويــرجح الــدكتور ســعدي ضــنّاوي بــأن أصــله . )١(العبريــة، والحبــشية، واألرمنيــة بــاللفظ نفــسه

 .)٢(ناج" naga"سنسكريتي 

ولـم  . )٣(يأتي بمعنى العُشْب رطْبًا كـان أو يابـسًا        " األبّ"ذكر أن   " أَبَّ" وفي مدخل    •

: األبُّ: " يــشر إلــى أن اللفــظ معــرّب، قيــل إنــه مــن البربريــة، جــاء فــي المهــذّب للــسيوطي           

وقــد شــرح المحقــق فــي الحاشــية بــأن المقــصود بلغــة أهــل      . )٤("الحــشيش بلغــة المغــرب 

 .)٦("ebo"، وقيل إنها آرامية )٥(المغرب أن الكلمة بربرية

ولـم يـشر إلـى أن       . )٧(ر، والـسراب  ذكـر أنـه بمعنـى المـاء الكثيـ         " أَباب" وفي مدخل    •

، "ap"الفارســــية، بمعنــــى المــــاء، وهــــي أيــــضًا بالسنــــسكريتية  " آب" الكلمــــة معرّبــــة عــــن 

الحبـــشية، " ababi"، وقـــد تكـــون مـــأخوذة مـــن كلمـــة  "eau"، وبالفرنـــسية "آو" وبالكرديـــة 

 . )٨(وتعني الموج

                                     
أ ا (معـرّب والـدخيل،   ؛ والمعجم المفصل فـي ال ١٠) أ ا ن ك( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،  : انظر) ١(

 .١٧-١٦) ن ك
 .١٧) أ ا ن ك( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٢(
 .١/١٥) أ ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
: بيـروت (محمـد ألتـونجي   : ، تحقيـق ١المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب، لجالل الدين الـسيوطي، ط           ) ٤(

 .٣٧، )م١٩٩٥/ هـ١٤١٦دار الكتاب العربي، 
 .)٦(، الهامش رقم ٣٧المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١١) أ ب ب( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٦(
 .١/١٦) أ ب ا ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
 .٧) أ ب اب( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ٦) أ ب ا ب( األلفاظ الفارسية المعرّبة، : انظر) ٨(
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 فيـه اللـبن السـتخراج    بمعنى الـمِمْخَضَة، أو اإلناء الذي يحرك   " إبْريج" وفي مدخل    •

خال المدخل من عالمة التعريب، ولم يذكر المؤلـف اللغـة المـصدر التـي ينتمـي إليهـا                  . )١(الزبد

ب "اللفظ المقترض، فأوهم القارئ بأنه لفظ عربي، وبخاصة أنه أورده تحـت الجـذر العربـي                  

ي بمعنـــى ســـاكب، أ" ريـــز" بمعنـــى مـــاء، و" آب" واللفـــظ فارســـي معـــرّب مركـــب مـــن ". ر ج

 .)٢(ساكب الماء

لـم يـشر المؤلـف إلـى أن اللفـظ معـرَّب، بـل اكتفـى بتعريفـه                   " إِبْـزيم " وفي مـدخل     •

بأنه عـروة معدنيـة لهـا لـسان يـدخل فيهـا طـرف الحـزام اآلخـر لتثبيتـه وشـدّه، ونـسبه إلـى                           

؛ فــأوهم القــارئ بأنــه عربــي أصــيل، وهــو لفــظ مقتــرض، قــال عنــه     )٣("ب ز م"الجــذر اللغــوي 

 .)٤("إبزيم السرج ونحوه، فارسي معرّب، قد تكلمت به العرب: اإلبزيم: "الجواليقي

، لـم يـشر المؤلـف إلـى أنـه           )٥(بمعنـى راهـب، أو صـاحب نـاقوس        " أبِيل" وفي مدخل    •

، سمّي بذلك؛ لتأبُّلـه عـن النـساء، وتَـرْك         )٦(بمعنى حزين " abilo"لفظ معرَّب عن السريانية     

، والـصواب إيـراده تحـت كامـل حروفـه      "أ ب ل   " وقد نـسبه إلـى الجـذر العربـي        . )٧(غشيانهن

 ".أ ب ل" دون تجريد؛ ألن جميع حروفه أصول، وليس من مشتقات الجذر العربي 

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 ؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،                   ١٣) إ ب ر ي ج( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،   : انظر) ٢(

 .١٩) إ ب ر ي ج( 
 .١/٢٩) إ ب ز ي م( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
؛ وتفسير األلفاظ ٧-٦) إ ب ز ي م( األلفاظ الفارسية المعرّبة،   : ؛ وانظر ١٢٤عجمي،  المعرّب من الكالم األ   ) ٤(

 .١) إ ب ز ي م( الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصولها بحروفه، 
 .١/٣٨) أ ب ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٢٢) أ ب ي ل( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٦(
 .١٧) أ ب ي ل(  المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، :انظر) ٧(
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شــجر مــن فــصيلة البرتقاليــات، يعطــي "اكتفــى بتعريفــه بأنــه " أُتْــرُجّ" وفــي مــدخل  •

ظ مقتـرض، فقـد     ولم يشر إلـى أن اللفـ      . )١(..."يصنع من قشره مُربّي   ... ثمارًا أكبر من الليمون   

ــر أن    ــم الكبيـ ــي المعجـ ــاء فـ ــية  " جـ ــرُنْج بالفارسـ ــرّب تُـ ــرُجّ معـ ـــ   ... أُتْـ ــشام بـ ــي الـ ــرف فـ ويعـ

" تُـرُنْج " المعرّبـة عـن الفارسـية       " أُتْـرُجّ " وذكر الدكتور محمد ألتونجي أن كلمة       . )٢()"الكُبّاد(

رّب عـــن الـــسريانية معـــ" األُتْـــرُجّ" وذكـــر بعـــض البـــاحثين أن . )٣("الــــمُتْك"يقابلهـــا بالعربيـــة 

"Etrovga")٥("تُرُنْج" والرأي األول هو األرجح، أي أنه معرّب عن الفارسية . )٤(. 

حيــــوان بحــــري مــــن فــــصيلة "اكتفــــى بتعريفــــه بأنــــه " أُخْطبــــوط" وفــــي مــــدخل  •

ذو "، وتعنــي "oktopodin"، عــن اليونانيــة )٧(ولــم يــشر إلــى أنــه لفــظ معــرّب . )٦ (..."الرخويــات

 .)٨(بالمعنى نفسه" oktopus"أو " ثماني أرجل

ولـم  . )٩(، وهـو مـسكن الرُّهبـان والرَّاهبـات    "دَيْـر "ذكر أنه جمع  " أَدْيار" وفي مدخل    •

وقــد نــسبه إلــى الجــذر  . )١٠(بمعنــى الــدار" dairo"يــشر إلــى أنــه لفــظ مقتــرض مــن الــسريانية    

                                     
 .١/٤١) أ ت ر ج( معجم الغني الزاهر، ) ١(
 .١/٧٣) أ ت ر ج ج( المعجم الكبير، ) ٢(
 .١٨) أ ت ر ج ج( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .٢٢) أ ت ر ج ج( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٤(
؛ والمعجــم الــذهبي  ٣٥المعــرّب مــن الكــالم األعجمــي علــى حــروف المعجــم، مقدمــة المحقــق،        : انظــر) ٥(

 .٥٧، )م١٩٨٠دار العلم للماليين، : بيروت (٢، لمحمد ألتونجي، ط) عربي-فارسي (
 .١/١١٢) أ خ ط ب و ط( معجم الغني الزاهر، ) ٦(
) أ خ ط ب و ط     ( ،  )م١٩٨٧مكتبـة الروس،    : اريسبـ (، لخليل الجـر     )المعجم العربي الحديث  (الروس  : انظر) ٧(

دار : بيـروت  (١أحمـد أبـي حاقـة، ط      : ؛ ومعجم النفـائس الكبيـر، لجماعـة مـن المختـصين تحـت إشـراف               ٤٣
 .٢١) أ خ ط( ،       )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨النفائس، 

 .٢٤) أ خ ط ب و ط( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٨(
 .١/١٣٠) أ د ي ا ر( لزاهر، معجم الغني ا: انظر) ٩(
 .٢٦٨) د ي ر( ؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، ٢٢٩) د ي ر( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل : انظر) ١٠(
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دون فــأوهم القــارئ بأنــه عربــي أصــيل، والــصواب إيــراده تحــت كامــل حروفــه   " دور"العربــي 

 .تجريد

بمعنى المطرقـة الكبيـرة التـي تكـسر بهـا الحجـارة، وتطلـق        " إرْزَبَّة" وفي مدخل    •

" Arzafto"هـذه اللفظـة مقترضـة مـن الـسريانية      . )١(كذلك على العصا الـصغيرة مـن الحديـد    

ولـــم يـــشر المؤلـــف رمـــزًا أو . )٢("مِرْزَبَّـــة، ومِزْرَبَّـــة" بمعنـــى مطرقـــة الحـــدّاد، وتنطـــق كـــذلك 

؛ فأوهم القارئ بأنها مشتقة  "رزب" إلى أنها مقترضة، بل ذيّل المدخل بجذر وهمي          تصريحًا

 .من ذلك الجذر

ولـم يـشر إلـى    . )٣(اكتفى بتعريفه بأنه المقعد المريح الـمُزَيّن" أَريكَة" وفي مدخل   •

، وهــو )أورَنْـك (تعريـب  : األَريكـة : " أنـه لفـظ مقتـرض مــن الفارسـية، يقـول الـسيِّد ادّي شــير      

واألرجـح مـن   . )٥(إنه مـن الحبـشية  : وقيل. )٤("أي جميل) نَيْك(أي زينة، ومن ) آرا( من   مركب

 . أقوال أهل اللغة أنه معرّب عن الفارسية

                                     
 .١/١٥٥) إ ر ز ب ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(

ــدخيل،    : انظــر) ٢( ــدخيل علــى   ؛ والمعجــم ا٢٧) إ ر ز ب ب ة( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب وال ــذهبي فــي ال ل

 .٢٤) إ ر ز ب ب ة( العربي، 

 .١/١٧١) أ ر ي ك ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(

) أ ر ي ك ة( المعجـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،       : ؛ وانظـر ٩) أ ر ي ك ة  ( األلفاظ الفارسية المعرّبـة،     ) ٤(

٢٩. 

 .٢٨)  ةأ ر ي ك( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٥(



 

 
١٦٤

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :االقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

لـم يـشر المؤلـف إلـى        . )١ (...بمعنى شَفْرة الحذَّاء، وآلة للنحت    " إِزْميل" وفي مدخل    •

وقيـل  . )٢(طـع، وآلـة للنحـت   بمعنى سكين للق " smiliسميلي  "أن اللفظ معرّب عن اليونانية      

 .)٣("زِمِلْيا"إنها دخلت العربية عن طريق السريانية 

لـــم يـــشر . )٤ (...بمعنـــى الخَـــرْدل األبـــيض، وصـــفوة الخمـــر " إِسْـــفَنْد" وفـــي مـــدخل  •

ـ " المؤلف إلى أن اللفظ معرّب عن الفارسية         ِإسدپبمعنـى الخـردل، وقيـل معـرّب عـن          "  ن

 . )٥(األبيض، واختصرت في التعريب" سِفيد"الخردل، و" سْفَنْداإِ"، ومعنى "إِسْفَنْدا سِفيد"

ــد" وفــي مــدخل   • ــيه  " إِفْرِنْ ــا مــن   )٦(بمعنــى جــوهر الــسيف ووَشْ ، أُورِد المــدخل غفلً

 .)٧(بمعنى السيف"  رندپ "العالمة الدالة على أن اللفظ مقترض من الفارسية 

، لم يشر إلى أن     )٨(سموهو نوع من الكَعْك المغطّى بالسم     " بَرازِق" وفي مدخل    •

ويبدو أن المؤلـف لـم      . )٩(، أي قطعة العجين الخمير    " رازدهپ "الكلمة معرّبة عن الفارسية     

يتنبه إلى أنها من األلفاظ المقترضة؛ فعاملها معاملـة األلفـاظ العربيـة األصـيلة، ونـسبها إلـى                   

م ال تنطبــق ، وهــي كلمــة مقترضــة جميــع حروفهــا أصــول، ومــن ثــ  "ب ر ز ق"الجــذر اللغــوي 

 . عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

                                     
 .١/١٨٠) إ ز م ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/٢٥٥) إ ز م ي ل( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .٣٠) إ ز م ي ل( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .١/٢٦٤) إ س ف ن د( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
إ س ف ن ( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،     ١٠)  ف ن دإ س( األلفاظ الفارسية المعرّبة،    : انظر) ٥(

 .١/٢٩٠) إ س ف ن د( ؛ والمعجم الكبير، ٣٤) د
 .١/٣٧٠) إ ف ر ن د( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
؛ ٥٠) إ ف ر ن د( ؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي،   ٢/٢٧٥) ب ر ن د( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ٧(

 .٤٢) إ ف ر ن د( مفصل في المعرّب والدخيل، والمعجم ال
 .١/٦٣٧) ب ر ا ز ق( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٨(
ــر) ٩( ــي،     : انظـ ــى العربـ ــدخيل علـ ــي الـ ــذهبي فـ ــم الـ ــرّب   ١٠٠) ب ر ا ز ق( المعجـ ــي المعـ ــصل فـ ــم المفـ ؛ والمعجـ

 .٧٤-٧٣) ب ر ا ز ق(والدخيل، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٥
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 : عدم اإلشارة إلى لغة اللفظ المقترض-٣
ذكــرت فــي مقدمــة هــذا المبحــث أن مــن الجوانــب التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد دخــول       

اللفظ المقترض إلى اللغة العربية أن تحدد اللغة المصدر التي ينتمي إليها اللفـظ المقتـرض،               

، إال أنه لم يلتزم بهذا المـنهج     )١(رموزًا للغات المقترض منها   " الغني الزاهر " حدد معجم    وقد

في جميع المداخل، فقـد وردت ألفـاظ مقترضـة غفلًـا مـن اإلشـارة إلـى اللغـة المـصدر، ومـن                    

 : أمثلة ذلك ما يلي

، "abramis"ذكـــر أنـــه لفـــظ دخيـــل مـــن االســـم العلمـــي " أَبْـــراميس" فـــي مـــدخل  •

ولـم يـشر إلـى اللغـة المقتـرض منهـا،         . )٢(وعرَّفه بأنه جنس سمك مـن فـصيلة الـشبوطيات         

 .)٣(وهي اليونانية

بمعنى الحوض من المعـدن أو الرخـام يغتـسل فيـه، ذكـر أنـه         " أَبْزَن" وفي مدخل    •

" آبْـزَن " ، ولم يشر إلى اللغة المصدر التي اقتُرِض منها، وهي الفارسـية، وأصـله               )٤(لفظ معرّب 

 .)٥(بمعنى ضارب" زن"بمعنى ماء، و" آب" بالمد، وهو مركب من 

بمعنــى الطــين الــذي يخلّفــه نهــر النيــل علــى وجــه األرض بعــد  " إِبْليــز" وفــي مــدخل  •

. )٧(إنهـا يونانيـة   : ، ولم يشر إلى لغته المـصدر التـي يقـال          )٦(ذهابه، ذكر المؤلف أنه لفظ دخيل     

 .)٨(وقيل إنها فارسية

                                     
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/٢٦) أ ب ر ا م ي س(رجع السابق، الم: انظر) ٢(
 .١٩) أ ب ر ا م ي س( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/٢٨) أ ب ز ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
أ ( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والـدخيل،       ١٤) أ ب ز ن   ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٥(

 .١٩) ب ز ن
 .١/٣٣) إ ب ل ي ز( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١/٥) إ ب ل ي ز( لغة العرب، : انظر) ٧(
 .٢١) إ ب ل ي ز( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٨(
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، ولم يشر إلى اللغة التـي اقتُـرِض         )١(أشار إلى أنه لفظ معرّب    " إِجّاص" وفي مدخل    •

ــا، وهـــي الـــسريانية   وقـــد ذُكِـــر لفـــظ  . )٣(إنـــه مقتـــرض مـــن العبريـــة : ، وقيـــل)٢("Agoco"منهـ

اشــــي گأن"بمعنــــى الفاكهــــة المعروفــــة فــــي المــــصادر المــــسمارية بــــصيغة   " اإلجّــــاص"

Angashe" ٤("عنجاص"، وهي مستعملة في العامية العراقية(. 

ــة" وفـــي مـــدخل   • ــصلب،     " أَجَنَـ ــد الـ ــل، بمعنـــى أداة مـــن الحديـ ــه لفـــظ دخيـ ــر أنـ ذكـ

ولم يشر إلى لغته األصـل التـي اقتـرض منهـا، وهـي              . )٥(تستعمل في كسر األجسام الصلبة    

 .)٦(السريانية، وقيل الفارسية

ــر األرْتوازيــة"عــرّف " أَرْتــوازي" وفــي مــدخل  • بأنهــا البئــر المؤديــة حفرتهــا إلــى   " البِئْ

أي " د"وذيّل المـدخل بـالرمز      . ة مائية، سواء فاض ماؤها على سطح األرض أو لم يفض          طبق

، ولم يشر إلى اللغة المصدر التي اقْتُرِض منها، وهي الفرنسية، نسبة إلـى       )٧(أن اللفظ دخيل  

 .)٨(الفرنسية" Artoisأرتواز "والية 

ــتون" وفــي مــدخل  • للــسالح التــي ذكــر أنــه لفــظ معــرّب بمعنــى القنــاة الناريــة   " أُسْ

 .)١٠(الفارسية" سُتون"ولم يشر إلى لغته األصلية، وهي . )٩(يخرج منها الرصاص

                                     
 .١/٥٤) إ ج ا ص( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٢٣) إ ج ج ا ص( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٢(
 .١٩) إ ج ج ا ص( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .٤٨، )م٢٠١٠بيت الوراق، : بغداد (١من تراثنا اللغوي القديم، لطه باقر، ط: انظر) ٤(
 .١/٦٩) ا ج ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .١/١٣) أ ج ن ة( لغة العرب، : انظر) ٦(
 .١/١٥٠)  أ ر ت و ا ز ي(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
؛ والمعجـــم المفـــصل فـــي المعـــرّب ٢٢) أ ر ت و ا ز ي( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،  : انظـــر) ٨(

 .٢٥) أ ر ت و ا ز ي( والدخيل، 
 .١/٢٥٤) أ س ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٩(
أ ( جـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،       ؛ والمع ٩١) أ س ت و ن    ( المعجم العربي الحـديث، الروس،      : انظر) ١٠(

 .٣٥) س ت و ن
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بمعنـى الرصـاص، وأي معـدن مركـب مـن الكربـون             " أُسْرَب، أُسْرَبّ " وفي مدخل    •

، ولـم يـذكر اللغـة التـي عُـرِّب عنهـا،       )١(وقليل من الحديد، ذكر المؤلف أن هـذا اللفـظ معـرّب           

الرصــاص، أو الرصــاص األســود : األُسْــرَب: "، يقــول الــسيّد ادّي شــير"سُــرْب"وهــي الفارســية 

 .)٢("الردئ، تعريب سُرْب

ــفِين" وفــي مــدخل   • حديــدة ثخينــة علــى  "ذكــر أنــه لفــظ معــرّب، وعرَّفــه بأنــه    " إِسْ

ولـم يحـدد    . )٣("شكل وتد غليظ الـرأس مـستدق الطـرق، يـستعمل لـشق أو قلـع الخـشب                 

، وهــو مــستعمل فــي  "spheon"ذا اللفــظ، وهــي اليونانيــة  اللغــة المــصدر التــي عــرِّب عنهــا هــ  

 .)٤(إسفينا" esfena"سِفينا، أو " sefina"السريانية بلفظ 

، ولـم يـشر     )٥(وهو نوع من السمك، ذكر أنـه لفـظ دخيـل          " إِسْقَمْري" وفي مدخل    •

، وذكـر المعجـم الكبيـر أن اسـمه          )٦("scombride"إلى اللغة المقترض منها، وهي اليونانيـة        

 .)٧("scomberidae"، ويتبع الفصيلة األسْقَمرية "scomberus"علمي ال

                                     
 .١/٢٦٠) أ س ر ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
) أ س ر ب( المعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي، : ؛ وانظــر١٠) أ س ر ب( األلفــاظ الفارســية المعرّبــة، ) ٢(

٣٦. 
 .١/٢٦٤) إ س ف ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
) إ س ف ي ن( ؛ والمعجـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،            ١/٢٩٠) إ س ف ي ن    ( المعجم الكبيـر،    : رانظ) ٤(

٤٠. 
 .١/٢٦٥)  س ق م ر يإ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٣٥) إ س ق م ر ي( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٦(
 .١/٢٩١) أ س ق م ر ي( المعجم الكبير، : انظر) ٧(
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، ولـم  )١(بمعنـى لـون أزرق خفيـف، ذكـر أنـه لفـظ دخيـل       " أسْـمَنْجون " وفي مـدخل     •

بمعنـى  " آسـمان "، مركبة مـن     "ونگآسمان"يشر إلى اللغة المقترض منها، وهي الفارسية        

 بمعنى" ونگ"السماء، و

 .)٢(اف الفارسية جيمًاگمد همزة، وقلبت اللون، وعند تعريبها استبدل بال

ــوار" وفــي مــدخل  • ، ولــم )٣(وهــو نــوع مــن الحلــي، تــضعها المــرأة فــي معــصمها " إِسْ

، بمعنـى الفــارس الــذي يمتطــي  "أُسْــوار" يـشر المؤلــف إلــى أن اللفــظ مقتـرض مــن الفارســية   

 .)٤(وقد استعمله العرب بعد تعريبه بهذا المعنى أيضًا. صهوة الجواد

بمعنــى أحـد شـاهدي عقـد الــزواج عنـد المـسيحيين، ذكــر      " إشْـبين " دخل وفـي مـ   •

 .)٦("شُوشْبينا"، ولم يحدد اللغة األصلية للفظ المقترض، وهي السريانية )٥(بأنه لفظ دخيل

ــارِيقون" وفــي مــدخل   • ــه     " أَغ ــل، وعرَّفــه بأن ــه لفــظ دخي مــادة تتكــون فــي   "ذكــر أن

ولم يـذكر لغتـه األصـلية المقتـرض         . )٧("األشجار المسوسة، تستعمل كدواء ضد السموم     

                                     
 .١/٢٦٩) أ س م ن ج و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر )١(
؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب    ٤٢) أ س م ا ن ج و ن ي        ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٢(

 .٣٧) أ س م ا ن ج و ن ي( والدخيل،       
 .١/٣٧) إ س و ا ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،       ٤٢) أ س و ا ر    ( بي في الدخيل على العربي،      المعجم الذه : انظر) ٤(

 .٣٧) إ س و ا ر( 
 .١/٢٧٦) إ ش ب ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٤٤-٤٣) إ ش ب ي ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٦(
 .١/٣٤٦ )غ ا ر ي ق و نأ ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٩
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، "polyporus officinalis"، واالسـم العلمـي لهـذا اللفـظ     "agaricus"منهـا، وهـي اليونانيـة    

 .)١(ويسمى أغاريقون أبيض، أو أغاريقون أنثى

ــلّ"ذكــر أنــه لفــظ دخيــل، وعــرَّف  " أَفْــشين" وفــي مــدخل  • بأنــه صــالة " أَفْــشين الحَ

ولــم يــشر إلــى اللغــة . )٢(اســم قائــد تركــي خــدم المعتــصم": ناألَفْــشي"الميــت عنــد الــروم، و

 .)٣(بمعنى الصالة" efchi"األصلية التي اقتُرِض اللفظ منها، وهي اليونانية 

، وهـــي شـــجرة مـــن فـــصيلة الورديـــات، ذكـــر أنهـــا كلمـــة "أَكيـــدُنْيا" وفـــي مـــدخل  •

" أكـي "مكونـة مـن   ، ولـم يحـدد اللغـة التـي اقْتُرضـت منهـا، وهـي التركيـة، فالكلمـة                 )٤(دخيلة

 .)٥(، أي الدنيا الجديدة"أَنْكدنيا" العربية، وتنطق أيضًا " دنيا"بمعنى جديد، و

ــى إِثْمــد    " أَنتيمــون" وفــي مــدخل   • ــل، بمعن ــه لفــظ دخي ــه   . )٦(ذكــر أن ــذكر لغت ــم ي ول

 .)٧("antimoine"األصلية الـمُقْتَرض منها، وهي الفرنسية 

نسيج مـن الكَتـان رهيـف      "وعرَّفه بأنه   ذكر أنه لفظ دخيل،     " باتِيسْتا"وفي مدخل    •

، وهــي الفرنــسية، ســمي باســم   "patiste"ولــم يحــدد اللغــة المقتــرض منهــا لفــظ    . )٨("جــدًا

 .)٩("Baptiste de cambrai"مكتشفه 

                                     
أ غ ا ر ي ق و ( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،          ١/٣٥٦) أ غ ا ر ي ق و ن       ( المعجم الكبير،   : انظر) ١(

 .٤٢) ن
 .١/٣٧٢) ف ش ي نأ ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
أ ( معاصـرة،  ؛ والمنجد في اللغة العربية ال٥١) أ ف ش ي ن    ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٣(

 .٣٠) ف ش ي ن
 .١/٤١٨) أ ك ي د ن ي ا( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .١/٣٧) أ ك ي د ن ي ا( ؛ ولغة العرب، ٥٦) أ ك ي د ن ي ا( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٤٩٢) أ ن ت ي م و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
) أ ن ت ي م و ن( ؛ والمعجـم الكبيـر،   ٦٤) ن ت ي م و نأ ( ،  في الدخيل على العربي   ذهبيالمعجم ال : انظر) ٧(

١/٥٣٠. 
 .١/٦٠٠) ب ا ت ي س ت ا( معجم الغني الزاهر، ) ٨(
 .٨٣) ب ا ت ي س ت ا( ، ذهبي في الدخيل على العربيمعجم الال: انظر) ٩(
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، ولـم   )١(بمعنى جريش القمح المسلوق، ذكر أنه لفظ دخيـل        " بُرْغُل" وفي مدخل    •

 .)٢(" رغُولپ "لتركية يحدد لغته المصدر التي اقْتُرض منها، وهي ا

أي أنـه لفـظ   ) د(بمعنى الحمّام، وخادم الحمّـام، رمـز لـه بـالرمز     " بَلّان" وفي مدخل    •

، فجـرده مـن الزوائـد علـى الـرغم مـن أن جميـع                )٣("ب ل ن  "دخيل، ونسبه إلى الجذر اللغوي      

ي ، وهــ"balanion"حروفــه أصــول، ولــم يحــدد لغتــه المــصدر المقتــرض منهــا، وهــي اليونانيــة   

وذكــر الــدكتور محمــد ألتــونجي أن الفــرس . )٤(مرتبطــة عنــدهم بالمعيــار البنــائي والحــضاري

، وهــي فــي الفارســية المعاصــرة بمعنــى     )٥("balani"والــسريان اقترضــوها بــاللفظ المعــرّب    

؛ ظنًـا مـنهم أنهـا عربيـة، يقـول ابـن       "بَـلَّ " وذكرها بعض علماء اللغـة فـي        . )٦(السُّلَّم، والدَّرج 

ــان معنــى  األثيــر فــ  ــالدًا فيهــا بَلَّانــات  "فــي حــديث  " بَلَّانــات"ي بي أي حمَّامــات، ": "ســتفتحون ب

الحمَّـام، وذُكِـر    : البَلَّـان، كـشَدَّاد   : "ويقـول الفيروزابـادي   . )٧("واألصل بَلَّاالت، فأبْدَل الالم نونًـا     

 .)٨("في الالم

                                     
 .١/٦٤٦) ب ر غ ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
؛ والمعجم المفصل في المعرّب والـدخيل،       ١٠٧) ب ر غ ل   ( ،  ذهبي في الدخيل على العربي    معجم ال لا: انظر) ٢(

 .١/٨١) ب ر غ ل( ؛ ولغة العرب، ٨٢) ب ر غ ل(
 .١/٦٩٠) ب ل ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١/١١٥) ل نب ( ؛ ولغة العرب، ١٢٨) ب ل ل ا ن( ، ذهبي في الدخيل على العربيالمعجم ال: انظر) ٤(
 .١٢٨ )ب ل ل ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١٠٨، )م١٩٩٦مكتبة لبنان، : بيروت (١الواعد، معجم فارسي عربي، لعبد الوهاب علوب، ط: انظر) ٦(
 .١/١٥٤النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ٧(
 .٢/١٥٥٣) ب ل ن( القاموس المحيط، ) ٨(
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 : عدم بيان داللة اللفظ المقترض في اللغة المصدر-٤
دمة هذا المبحث أنـه مـن الخـصوصيات التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد دخـول                   ذكرنا في مق  

وقـد وردت  . اللفظ المقترض إلى اللغة العربية بيان داللته في اللغة المصدر التـي ينتمـي إليهـا          

ألفـاظ مقترضـة لـم يـشر إلـى داللتهـا فـي لغتهـا األولـى، أو المـصدر                     " الغني الزاهـر  "في معجم   

 : ثلة ذلك ما يليومن أم. التي اقْتُرضت منها

، ومعنـاه فـي   "آبريشم"ذكر أنه لفظ مقترض من الفارسية      " إِبْريسم" في مدخل    •

. )٢(، ولم يـشر إلـى داللتـه فـي اللغـة الفارسـية التـي تعنـي الـذي يـذهب صُـعدًا                  )١(الحرير: العربية

 .)٣(، وتعني الحرير األخضر"Prasinos"إنه من اليونانية : وقيل

كر أنها كلمة معرَّبـة، بمعنـى القنـاة الناريـة للـسالح التـي          ، ذ "أُسْتون" وفي مدخل    •

ولم يـشر إلـى داللـة الكلمـة فـي لغتهـا األصـلية أو المـصدر؛ فالكلمـة                . )٤(يخرج منها الرصاص  

بمعنــى العمــود، وقــد عُرِّبــت بمعنــى أنبــوب الــسالح النــاري،  " سُــتون"فارســية معرّبــة أصــلها 

 .)٥("حديدة البندقية"وتعرف عند العامة  بـ 

، ومعنـاه   "episcopos"ذكـر أنـه لفـظ معـرّب عـن اليونانيـة             " أَسْـقُف " وفي مدخل    •

ولم يذكر معناه فـي  . )٦(عند المسيحيين ما كان أعلى مرتبة من القسيس، ودون المطران        

 .)٨(معناه الناظر، والقريب، والمشرف: وقيل. )٧(لغته األصلية، وهو المالحظ والمدير

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي س م( عجم الغني الزاهر، م: انظر) ١(
؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى  ١٩) إ ب ر ي س م( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل،  : انظــر) ٢(

 .١٤-١٣) إ ب ر ي س م( العربي،  
 .١٩) إ ب ر ي س م( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/٢٥٤) أ س ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .٣٥) أ س ت و ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٢٦٥) أ س ق ف( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .٣) أ س ق ف( األلفاظ الدخيلة في اللغة العربي مع ذكر أصلها بحروفه، : انظر) ٧(
 .٤٠)  ق فأ س( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٨(
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، أو اليونانية   "elericus"ر أنه لفظ دخيل من الالتينية       ذك" إِكْليروس" وفي مدخل    •

"kleros" ولــم يــذكر معنــاه فــي لغتــه األصــلية أو  .  )١(، ومعنــاه رجــال الــدين عنــد المــسيحيين

 .)٢(اليونانية التي تعني اإلرث، والنصيب" cleros"المصدر، وهي 

نبـات مـن   "نـه  ذكر أنه لفظ دخيل مـن الفارسـية، وعرَّفـه بأ    " باذِنْجان" وفي مدخل    •

ولم يذكر داللة الكلمة فـي اللغـة المـصدر،          . )٣ (..."الخضر الزراعية، ومن فصيلة الباذنجانيات    

اسـم جــن،  ": بـاد "إنهـا مركبـة مـن    : بمعنـى بـيض الجـان، وقيــل   " انگبـاذن "وهـي الفارسـية   

 ولــم يــذكر المقابــل العربــي لهــذه . )٤(عالمــة الجمــع، أي منــاقير الجــن": آن"منقــار، و": گنِ"و

وذكـر أن الكلمـة دخيلـة مـن الفارسـية، ورمـز لهـا        . )٥(الكلمة، وهو األَنَـب، والــمَغْد، والحَـدَق      

ويبـدو أن المؤلـف ال يميـز كثيـرًا بـين المعـرّب والـدخيل،              . )٦(، والصواب أنهـا معرّبـة     )د(بالرمز  

    .)٧(للدخيل في قائمة الرموز والمختصرات) د(للمعرّب، و) مع(على الرغم من ذكر الرمز 

 : عدم الدقة في تحديد اللغة المصدر للفظ المقترض-٥
 رمـوزًا تـدل علـى اللغـة المـصدر           - كما جـا ء فـي مقدمتـه          -" الغني الزاهر "وضع معجم   

وعلـى الـرغم مـن كثـرة تلـك الرمـوز، فقـد وردت بعـض              . التي ينتمـي إليهـا اللفـظ المقتـرض        

                                     
 .١/٤١٥) إ ك ل ي ر و س( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٥٥) أ ك ل ي ر و س( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/٦٠٣) ب ا ذ ن ج ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
ب ا ذ ن ( يل علـى العربـي،   ؛ والمعجم الـذهبي فـي الـدخ   ١٥) ب ا ذ ن ج ا ن( األلفاظ الفارسية المعرّبة    : انظر) ٤(

 .٨٥) ج ا ن
؛ ٢/١٨) ب ا ذ ن ج ا ن( ؛ والمعجــــم الكبيــــر، ١/٤٦٢) م غ د( ، و١/١٣٠) أ ن ب( القــــاموس المحــــيط، : انظــــر) ٥(

 .٢/٣٢٧) ب ا ذ ن ج ا ن( ومعجم النبات والزراعة، 
 .١٥) ب ا ذ ن ج ا ن ( ؛ واأللفاظ الفارسية المعرّبة،٢/١٨) ب ا ذ ت ج ا ن( المعجم الكبير، : انظر) ٦(
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
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كما جاء في األمثلة التي أوردناها في       األلفاظ المقترضة غفلًا من اإلشارة إلى اللغة المصدر،         

وهنــاك ألفــاظ أخــرى مفتقــرة إلــى الدقــة فــي تحديــد اللغــة  . المطلــب الثالــث مــن هــذا البحــث

 :المصدر، ومن أمثلة ذلك ما يلي

بمعنــى اإلنــاء الــذي تغــسل فيــه الثيــاب، ذكــر أنــه معــرَّب عــن  " إِجَّانــة" فــي مــدخل  •

ولكـن األرجـح   . )٢("ّانگأ"ورد فـي الفارسـية بلفـظ    ، وهـذا اللفـظ   )١("أكّانـة " الفارسية بلفـظ،    

؛ لوروده في عدد منها بألفاظ متقاربة، فهو فـي  )٣(فيه أنه لفظ مشترك بين اللغات السامية  

، aggana: ، وفـي اآلراميـة والـسريانية    aggan: ، بمعنى وعاء، وفي العبرية    agannu: األكّدية

أما وجودها في   . )٤(لى العربية من اآلرامية   إن الكلمة انتقلت إ   : ويقال. aigan: وفي الحبشية 

اللغــة الفارســية، فقــد تكــون مقترضــة مــن العربيــة؛ التفاقهــا فــي اللفــظ والمعنــى، ولكثــرة     

 .األلفاظ المقترضة في الفارسية ذات األصول العربية

، ..."حيوانــات بحريـة صـغيرة مــن جـنس الــسرطان   "بمعنـى  " إِرْبيــان" وفـي مـدخل    •

" أُرْبِيــان" وهــو موجــود فــي اللغــة الفارســية بلفــظ    . )٥( الفارســيةذكــر أنــه لفــظ معــرّب عــن  

 .)٧(، ولكن األرجح في أصله أنه معرّب عن اليونانية)٦(بمعنى سرطان بحري

                                     
 .١/٥٥) إ ج ا ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١٩) إ ج ج ا ن ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .٢٤) إ ج ج ا ن ة( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/١٠٥) إ ج ج ا ن ة ( المعجم الكبير،: انظر) ٤(
 .١/١٤٠) إ ر ب ي ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٥٩) أ ر ب ي ا ن(  عربي، -المعجم الذهبي، فارسي : انظر) ٦(
؛ والمعجـــم المفـــصل فـــي المعـــرّب  ٢٢) أ ر ب ي ا ن( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،   : انظـــر) ٧(

 .٢٥) إ ر ب ي ا ن( دخيل،  وال
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، ويطلــق علــى "francus"ذكــر أنــه لفــظ دخيــل مــن الالتينيــة " إِفْــرَنْج" وفــي مــدخل  •

ــرَنْج" رجــح أن كلمــة  واأل. )١(ســكان أوروبــا، وشــاع فــي الــشرق أيــام الحــروب الــصليبية     " إِفْ

فرانـك، بمعنــى الحُـرّ، وأطلقــت علـى القبائــل الجرمانيـة التــي كانــت     " frank"ألمانيـة، أصــلها  

تـسكن جهــة بحــر الــشمال مـن أوروبــا، ثــم أغــاروا فــي القـرن الخــامس المــيالدي علــى بــالد    

 عــرب وقــد أطلــق. الغــال، وهــي فرنــسا، وبلجيكــا، وأجــزاء مــن هولنــدا، وألمانيــا، وسويــسرا  

 .)٢(األندلس هذا االسم على نصارى أسبانيا، ثم صار علمًا عند المسلمين على األوربيين

. )٣(، بمعنـى الـسيّد    "آفنـدي "ذكر أنه لفـظ دخيـل مـن التركيـة           " أَفَنْدي" وفي مدخل    •

بمعنــى الــسيّد، وقــد اقترضــته اللغــة   " autthenticus"واللفــظ مــأخوذ مــن الكلمــة اليونانيــة   

عثمـانيين، وأطلـق علـى المـوظفين المـدنيين، وعلـى المثقفـين عامـة، ويعنـي          التركية أيـام ال  

الــذي يقــوم بالعمــل بنفــسه، وشــاع فــي مــصر زمــن األتــراك، وقــد اقترضــته الفارســية مــن         

 . )٤(التركية أيضًا

، وهـو نبـات بـري    "acanthus"ذكر أنه لفظ دخيل من الالتينية      " أَقَنْثَة" وفي مدخل    •

 ة ــــــهي اليوناني" أَقَنْثَة" واألرجح أن اللغة األصلية للفظ . )٥(وسطوطبي، يكثر في الشرق األ

                                     
 .١/٣٧٠) إ ف ر ن ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(

؛ ٥٠) إ ف ر ن ج( ؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي، ١/٣٦١) إ ف ر ن ج( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ٢(

 .٤) إ ف ر ن ج( وتفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية، 

 .١/٣٧٨) أ ف ن د ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(

؛ ٤٤) أ ف ن د ي( ؛ والمعجـم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،      ١/٣٧٨) أ ف ن د ي  ( المعجـم الكبيـر،     : ظران) ٤(

 .٥٢-٥١) أ ف ن د ي( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 

 .١/٤٠٠) أ ق ن ث ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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"Akantha " ١("شوكة اليهود"بمعنى الشوك، وتعرف في بعض البالد العربية بـ(. 

ــر" وفــي مــدخل  • ، )٢(بمعنــى مِرْســاة الــسفينة، ذكــر أنــه معــرّب مــن الفارســية  " أَنْجَ

ــنْ" والكلمــة موجــودة فــي الفارســية بلفــظ   إنهــا يونانيــة األصــل مــأخوذة مــن  : ل، وقيــ"رگلَ

 .)٣("ancer"أَنْكُورا، وهي في الفرنسية " Ankura"كلمة 

. )٤("ballot"بمعنــى قــارورة، ذكــر أنــه دخيــل مــن الفرنــسية       " بالَــة" وفــي مــدخل   •

، بمعنــى الوعــاء، "Bela ِپيلَــه "واألرجــح مــن أقــوال أهــل اللغــة أنــه معــرّب عــن الفارســية 

 . )٥(، بمعنى القدح" يالهپ "وشرنقة القز، أو من 

، وهو نوع مـن الجـوهر، يجلـب مـن بـالد بَلَخْـشان، ذكـر بأنـه                   "بَلَخْش" وفي مدخل    •

 كما ذكر -وهذا الجوهر . )٦(، أي أنه دخيل من اللغة التركية  "تر"لفظ دخيل، ورمز له بالرمز      

األرجـح   يجلب من بالد بَلَخْشان الواقعـة فـي شـرق أفغانـستان مـن بـالد التـرك، و            -المؤلف

. )٧("بَدَخْـشان ": "بَلَخْـشان "من أقوال أهل اللغة أن الكلمة فارسـية، ويلفـظ الفـرس كلمـة                

اسم لنبات سام من فصيلة الباذنجانيات، ذكر أنها معرّبة عن    ": بَنْج"ومثل ما سبق كلمة     

                                     
 .١/٣٦) أ ق ن ث ة( ؛ ولغة العرب، ٤٥) أ ق ن ث ة( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ١(
 .١/٤٠٤) أ ن ج ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
؛ وتفسير ٦٥) أ ن ج ر( ؛ والمعجم المفصل في المعّرب والدخيل،   ١/٥٣٣) أ ن ج ر   ( المعجم الكبير،   : انظر) ٣(

 .٥) أ ن ج ر( األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية، 
 .١/٦١٢) ب ا ل ة ( معجم الغني الزاهر،: انظر) ٤(
ب ا ل ( ؛ ولغـة العـرب،   ٢/٢٨) ب ا ل ة( ؛ والمعجم الكبيـر،     ٢٦) ب ا ل ة   ( األلفاظ الفارسية المعرّبة،    : انظر) ٥(

 .١/١٢٧) ة
 .١/٦٩٢) ب ل خ ش( انظر معجم الغني الزاهر، ) ٦(
ل فـــي المعـــرّب ؛ والمعجـــم المفـــص١٢٩) ب ل خ ش( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي، :  انظـــر) ٧(

 .١/١١٠) ب ل خ ش( ؛ ولغة العرب، ١٠٠) ب ل خ ش( والدخيل، 
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عربيـة  ، ويقابلهـا بال   )٢(، بمعنـى القُنَّـب    "گبَـنْ "، والصواب أنها معرّبة عـن الفارسـية         )١(التركية

 .)٣("الشَّيْكران"

 : وجود رموز مبهمة لم ينص عليها في قائمة الرموز والمختصرات-٦
صُدِّر بقائمـة تتـضمن أهـم       " الغني الزاهر "أشرت في مقدمة هذا المبحث إلى أن معجم         

الرمــوز والمختــصرات المــستعملة فــي المعجــم، وبخاصــة فــي مــداخل األلفــاظ المقترضــة،     

مفرطة في استعمال تلك الرموز المنـصوص عليهـا فـي القائمـة،             وعلى الرغم من الكثرة ال    

فقد تضمنت بعض مداخل األلفاظ المقترضة رموزًا أخرى مبهمة لم تـرد فـي القائمـة، ومـن             

 : أمثلة ذلك ما يلي

 وهو رمز ال تعرف داللته، ولم يعرّف به في قائمة الرمـوز والمختـصرات، وقـد     ):سم (-أ  

 : يليورد في عدة مداخل، منها ما 

) abramis(مـن االسـم العلمـي       ) د( بـراميس    -أَبْـراميس ": "أَبْـراميس " في مدخل    •

 . )٤(..."جنس سمك من فصيلة الشبوطيات): سم(

سـمك مـن فـصيلة الـصّبوغيات،        ): سـم ) (د (-أُنْشوجَة": "أُنْشوجَة" وفي مدخل    •

 .)٥("صغير الحجم، يُملَّح، ويحفظ في علب

                                     
 .١/٧٠٢) ب ن ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
/ هـــ١٤٢٩دار المحجــة البيــضاء،  : بيــروت (١ عربــي، لــرؤوف ســبهاني، ط -المعجــم الفــضي، فارســي : انظــر) ٢(

 .١٢٦) گبن(، )م٢٠٠٨
؛ ١٣٣) ب ن ج( ؛ والمعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،  ٢/٥٧٩) ب ن ج( المعجـــم الكبيـــر، : انظـــر) ٣(

 .١٠٣) ب ن ج( والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، 
 .١/٢٦) أ ب ر ا م ي س( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٥١٧) أ ن ش و ج ة( المرجع السابق، ) ٥(
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): سـم ) (egchelys) (يـو ) (anguilla) (ال) (د (-قَلـيس   أَنْ" : "أَنْقَلـيس " وفي مدخل    •

 .)١ (..."سمك من فصيلة األنقليسيات

ــدخل   • ــزة  ): ســـم (-أَنْقَليـــسيات" : " أَنْقَليـــسيات" وفـــي مـ ــماك متميـ ــصيلة أسـ فـ

 .)٢ (..."بطولها

جــنس ســمك بحــري، لذيــذ الطعــم، ): ســم) (د (-بُرْبــون" : " بُرْبــون" وفــي مــدخل  •

 .)٣ (..."ضرارجلده يميل إلى االخ

استعمل مع المداخل الدالة على نوع من األسـماك، ويبـدو أن          ) سم(   يلحظ أن الرمز    

، ولكــن المؤلــف لــم يــنص عليــه فــي قائمــة الرمــوز  "ســمك"المقــصود بــه الداللــة علــى كلمــة  

 .والمختصرات

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختـصرات، ولـم يعـرّف بـه فـي أمـاكن                    ):ب (-ب  

ــدخل      ورو ــي مـ ــه فـ ــه قولـ ــن أمثلتـ ــم، ومـ ــي المعجـ ــسم" ده فـ ــسم ": " إِبْريـ ــر) (ب (-إِبْريـ ). فـ

 .)٤("حرير): آبريشم(

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعـرّف بـه فـي أمـاكن                  ):جي (-ج  

 بِئْـــرٌ) (د) (جـــي (-أَرْتُـــوازي": "أَرْتُـــوازي" وروده فـــي المعجـــم، ومـــن أمثلتـــه قولـــه فـــي مـــدخل  

                                     
 .١/٥٤٣) ق ل ي سأ ن ( المرجع السابق، ) ١(
 .١/٥٤٣) أ ن ق ل ي س ي ا ت( المرجع السابق، ) ٢(
 .١/٦٣٩) ب ر ب و ن( المرجع السابق، ) ٣(
 .١/٢٨)  ب ر ي س مإ( المرجع السابق، ) ٤(
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حُفْرتُهــا المؤديــة إلــى طبقــة مائيــة، ســواء فــاض ماؤهــا علــى ســطح األرض أو لــم  ): أَرْتوازِيَّــة

 .)١("يفض

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعـرّف بـه فـي أمـاكن     ) :أمر  ( -د  

). bazoka) (أمـر ) ( د (-بازوكَـة ": " بازوكَـة " وروده في المعجم، ومن أمثلته قوله في مدخل     

ويبـدو أن المقـصود بهـذا      . )٢("أداة حربية تستعمل إلطالق الصاروخ المضاد للدبابات      ): عس(

مــصطلح أمريكــي يطلــق علــى هــذا النــوع مــن الــسالح " البازوكــة"الرمـز كلمــة أمريكــي؛ ألن  

 . )٣(الذي يحمل على الكتف، وتطلق منه الصواريخ على الدبابات

 :ر دالالتها استعمال بعض الرموز الكاشفة في غي-٧
أكثــر مــن اســتعمال الرمــوز  " الغنــي الزاهــر"ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا البحــث أن معجــم   

الكاشفة عن بعض المصطلحات؛ وذلك ألجل االختصار، والتخلص من التكرار المـستمر            

ويلحظ أنه استعمل بعـض الرمـوز فـي غيـر أمـاكن اسـتعمالها، ومـن أمثلـة           . لبعض األلفاظ 

 : ذلك ما يلي

الذي يدل  " حو"، وهو من الطيور الجارحة، ذيّل المدخل بالرمز         "اشِقب" في مدخل    •

 .)٥("طير"المخصص للداللة على كلمة ) طي(، بدلًا من الرمز )٤("حيوان"على كلمة 

                                     
 .١/١٥٠) أ ر ت و ا ز ي( المرجع السابق، ) ١(
 .١/٦٠٦) ب ا ز و ك ة( المرجع السابق، ) ٢(
 .١/٥٨) ب ا ز و ك ة( لغة العرب، : انظر) ٣(
 .١/٦٠٧) ب ا ش ق( هر، معجم الغني الزا: انظر) ٤(
 .XLVالمرجع السابق، : انظر) ٥(
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الــذي يطلــق علــى الــشهر العاشــر مــن الــسنة القبطيــة، ذُيِّــل " بُؤونــة" وفــي مــدخل  •

لدينية، فاستعمل الرمز فـي غيـر داللتـه،         ، الذي يدل على المصطلحات ا     )١("دي"المدخل بالرمز   

ــة"ولفــظ  ــالرمز     " بؤون ــه ب ــا حتــى يرمــز ل ، وإنمــا يطلــق علــى الــشهر   "دي"ال يحمــل معنــى دينيً

 .)٢(العاشر من الشهور القبطية، يقع بعد بَشَنْس، وقبل أبيب

" ، وهو ضَرْب من الخُضَر، تُؤكل ثماره، ذُيِّل المدخل بالرمز           "باذِنْجان" وفي مدخل    •

؛ ألن الكلمــــة معرَّبــــة عــــن "مــــع"، والــــصواب اســــتعمال الرمــــز )٣(، أي أن الكلمــــة دخيلــــة"د

وقـد تكـررت المبادلـة بـين هـذين الرمـزين فـي         . )٤(بمعنـى بـيض الجـان     " انگباذن"الفارسية  

أكثــر مــن مــدخل، ويبــدو أن المؤلــف ال يميــز كثيــرًا بــين مــصطلحي المعــرّب والــدخيل، علــى  

  ) .٥(للدخيل في قائمة الرموز والمختصرات" د" معرّب، ولل" مع"الرغم من ذكر الرمز 

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .١/٦١٦) ب ؤ و ن ة( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .١/٥٩) ب ؤ و ن ة( لغة العرب، : انظر) ٢(
 .١/٦٠٣) ب ا ذ ن ج ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١٥) ب ا ذ ن ج ا ن( المعرّبة، ؛ واأللفاظ الفارسية ٢/١٨) ب ا ذ ن ج ا ن( المعجم الكبير، : انظر) ٤(
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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 :الخاتمة
" الغنـي الزاهـر   "بعد دراسة االقتراض اللغوي في مواد حرفي الهمزة والبـاء فـي معجـم               

 : لعبد الغني أبي العزم، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

إلــى جــذور وهميــة، أو  " الغنــي الزاهــر"جــم  نــسبة بعــض األلفــاظ المقترضــة فــي مع -١   

عربية؛ ظنًا من المؤلـف أنهـا مـشتقة مـن تلـك الجـذور، خاصـة أن بعـض األلفـاظ المقترضـة              

تــشتمل علــى حــروف تــشبه فــي لفظهــا حــروف الزيــادة فــي األلفــاظ العربيــة األصــيلة؛ ممــا     

يس بينهـا  جعل المؤلف يجردها من تلك الحروف، ويوردها تحت جذور وهمية، أو عربية، ل        

ــا مــن عالمــة االقتــراض؛ ممــا يــوهم  . وبــين تلــك األلفــاظ صــلة اشــتقاق  وقــد ورد بعــضها غفلً

 .القارئ بأنها عربية أصيلة من مشتقات الجذور المذكورة

 عــدم التمييــز بــين المــواد األصــلية والفرعيــة فــي المــداخل، وبخاصــة حــين يكــون    -٢   

أو رموزًا للمـداخل الفرعيـة أو الجانبيـة     المدخل الفرعي مركبًا، فلم يضع المعجم عالمات        

تميزهــا عــن المــداخل الرئيــسة؛ ممــا يلجــئ القــارئ أو الباحــث عــن المــادة الفرعيــة أن يقــرأ    

وهـذا  . المادة األصلية كاملة حتى يـصل إلـى مبتغـاه فـي إطـار المـدخل الـرئيس لتلـك المـادة                     

قد أدّى هذا التـداخل     و. خالف ما نصت عليه المبادئ األساسية في صناعة المعجم الحديث         

بين المواد األصلية والفرعية في المداخل إلى إغفال المدخل الرئيس فـي بعـض المـواد مـن                  

" ، و"بَـأْج " ، و"بابِـل " التعريف، واالكتفاء بتعريف المدخل الفرعي أو الجانبي، كما في مدخل  

 ".بَالط" ، و"بَذْرَقَة" ، و"بَخْت

ــم   -٣    ــزام معجـ ــدم التـ ــ " عـ ــي الزاهـ ــواد    " رالغنـ ــي بعـــض المـ ــائي فـ ــسل األلفبـ بالتسلـ

المقترضــة، حيــث قــدمت بعــض المــداخل التــي حقهــا أن تتــأخر علــى مــداخل أخــرى أولــى       

على " بَقْسِيّات" ، ومدخل   "إِبْريسم" على مدخل   " إِبْريق"بالتقديم منها، مثل تقديم مدخل      

 " بَقْسُماط" مدخل 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

 : عض المواد، مثل هناك قصور في التعريف أو شرح المعنى في ب-٤   

 خلو التعريف من بعض الـدالالت أو المحـددات اللفظيـة التـي تميـز اللفـظ المعـرّف              -   أ

 . عن غيره من األلفاظ التي تشترك معه في الحقل الداللي

 تعمـيم الداللـة فــي بعـض األلفــاظ ذات الـدالالت الخاصـة، وتخصيــصها فـي ألفــاظ       -   ب

 . داللي في بعضها اآلخرأخرى ذات دالالت عامة، واالنحطاط ال

 اقتــصار الــشرح أو التعريــف علــى داللــة واحــدة للفــظ المقتــرض، وتــرك دالالتــه          -   ج

األخــرى التــي ال يتــضح بعــضها إال مــن خــالل الــسياق، وهــو مــا يعــرف عنــد بعــض البــاحثين         

 .بافتقار عنصر االكتمال في التعريف

لمقتـرض، سـواء أكـان معربًـا      عدم اإلشارة إلى المصطلح العربي المقابـل للفـظ ا     -   د

 .أم دخيلًا

 عدم اإلشارة إلى اللغة األصلية أو المصدر التـي ينتمـي إليهـا اللفـظ المقتـرض فـي                    -   هـ

 .بعض المداخل المقترضة، وعدم الدقة في تحديدها في مداخل أخرى

  عدم اإلشارة إلى داللة اللفظ المقترض في لغته األصلية المقترض منها، وبيان مـا    -   و

 . طرأ عليها من تطور داللي في اللغة العربية

 لم يلتـزم المعجـم بمـا ورد فـي منهجيتـه مـن اسـتعمال بعـض الرمـوز الكاشـفة                       -٥   

عـــن أصـــول األلفـــاظ المقترضـــة؛ فقـــد وردت بعـــض المـــداخل المقترضـــة غفلًـــا مـــن عالمـــة   

لــى أنهــا ألفــاظ ويبــدو أن المؤلــف لــم يتنبــه إ. االقتــراض، ســواء أكــان اللفــظ معربًــا أم دخيلًــا

مقترضــة؛ ولــذلك نــسب بعــضها إلــى جــذور وهميــة، وأخــرى عربيــة، لــيس بينهــا وبــين تلــك    

 . األلفاظ رابطة اشتقاقية



 

 
١٨٢

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :االقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

 تضمين بعض المداخل المقترضة رموزًا ومختصرات مبهمة لـم يـنص عليهـا فـي        -٦   

، "سـم : "قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعرّف بهـا فـي أمـاكن ورودهـا فـي المعجـم، مثـل                   

 ".أمر"، و"جي"، و"ب"و

" حـو "اسـتعمال الرمـز   :   استعمال بعض الرمـوز الكاشـفة فـي غيـر دالالتهـا، مثـل          -٧  

، "طيــر"الــذي يــدل علــى كلمــة " طــي"بــدلًا مــن الرمــز " حيــوان"المخــصص للداللــة علــى كلمــة 

الــذي يــدل علــى المــصطلحات الدينيــة فــي الداللــة علــى أســماء بعــض " دي"واســتعمال الرمــز 

المخصص لأللفاظ الدخيلة فـي الداللـة علـى األلفـاظ           " د" ر القبطية، واستعمال الرمز     الشهو

 . المخصص للمعرّب من األلفاظ المقترضة" مع"المعرّبة، على الرغم من وجود الرمز 

هــذه أهــم النتـــائج التــي توصــلت إليهـــا فــي دراســـة هــذا الموضــوع، فـــإن كانــت صـــوابًا         

 . ت األخرى فحسبي صدق النية، وبذل الجهد، وإن كان- عز وجل-فبتوفيق اهللا  

 .وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

 :فهرس المصادر والمراجع
العـدد  . تونس. حوليات الجامعة التونسية. محمد رشاد الحمزاوي. "االستعارة اللغوية قديمًا وحديثًا    "-١   

 ).م١٩٧٩(السابع عشر، 

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،     : القـاهرة . شـوقي جـالل  : ترجمـة . أكتدراتوف.  األصوات واإلشارات -٢   

 .م١٩٧٢

ــاني  "-٣    حوليـــات اآلداب والعلـــوم . محمـــد بـــن ســـالم المعـــشني . "االقتـــراض اللغـــوي فـــي الـــشعر العمـ

ــة ــة الكويـــت  : الكويـــت. االجتماعيـ ــي بجامعـ ــالة . مجلـــس النـــشر العلمـ ــ-٢٧٨الرسـ . ٢٨ة  الحوليـ

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(

بحــث مــتمم . (أبــو الخيــر محمــد شــمس الحــق صــديقي.  االقتــراض اللغــوي مــن العربيــة إلــى البنغاليــة-٤   

معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود       : الريــاض). للماجــستير لــم ينــشر  

 .هـ١٤١٧اإلسالمية، 

 .م٢٠٠١دار الحرم للتراث، : القاهرة. فتح اهللا سليمان. ديمة األلفاظ األعجمية في األمثال العربية الق-٥   

 .م١٩٨٨ -م١٩٨٧دار العرب، : القاهرة. ٢ط. السيّد ادّي شير.  األلفاظ الفارسية المعرّبة-٦   

. أحمـد عبـد الغفـور عطـار    : تحقيـق . ٣ط. إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري     .  تاج اللغـة وصـحاح العربيـة       -٧   

 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤يين، دار العلم للمال: بيروت

. إبـراهيم أمـين الـشواربي   : ترجمـة . إدوارد بـراون .  تاريخ األدب في إيران من الفردوسي إلـى الـسعدي    -٨   

 .م١٩٥٤: القاهرة

دار : القــاهرة. طوبيــا العنيــسي.  تفــسير األلفــاظ الدخيلــة فــي اللغــة العربيــة مــع ذكــر أصــلها بحروفــه -٩   

 . م١٩٨٩-م١٩٨٨العرب، 

. ، د)مصورة عن طبعة الجوائب(دار صادر : بيروت. أحمد فارس الشدياق. اسوس على القاموس الج-١٠   

 .ت



 

 
١٨٤

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :االقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

/ هــ ١٤٣٧دار كنـوز المعرفـة،   : عمـان . ١ط. عبد المنعم السيد أحمد جدامي.  حدود االقتراض اللغوي -١١   

 .م٢٠١٦

 .م١٩٩٧مكتبة لبنان، : وتبير. ١ط. إبراهيم السامرائي.  الدخيل في الفارسية والعربية والتركية-١٢   

 .م١٩٦٠/هـ١٣٧٩دار العلم للماليين، : بيروت. ١ط. صبحي الصالح.  دراسات في فقه اللغة-١٣   

 .م١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. ١ط. إبراهيم بن مراد.  دراسات في المعجم العربي-١٤   

، "هـ١٤٠١ جمادى الثانية ٣ - جمادى األولى ٢٥ الرباط -الدورة التدريبية في صناعة المعجم العربي  "-١٥   

مكتـب التربيـة العربـي    : الريـاض . وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    : ضمن كتاب 

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣لدول الخليج، 

مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة. كمال محمد بشر: ترجمة. ستيفن أولمان.  دور الكلمة في اللغة  -١٦   

 .م١٩٧٨

جورج متـري عبـد     . "دور المعجم العربي في إحياء التراث وتصوير الواقع، واستشراف المستقبل          "-١٧   

/ هــ ١٤٣٧دار كنـوز المعرفـة،   : عمـان . ١ط. المعجمية العربيـة، قـضايا وآفـاق     : ضمن كتاب . المسيح

 .م٢٠١٦

محمــد :  دراســة وتحقيــق.١ط. محيــي الــدين محمــد بــن بــدر الــدين محمــود المنــشي.  رســالة التعريــب-١٨   

 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠دار عمار، : عمان. حسين آل ياسين

: قـدم لـه وصـححه   . ١ط. شـهاب الـدين الخفـاجي   .  شفاء الغليل فيمـا فـي كـالم العـرب مـن الـدخيل            -١٩   

 .ت. دار الكتب العلمية، د: بيروت. محمد كشاش

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨م الكتب، عال: القاهرة. ١ط. أحمد مختار عمر.  صناعة المعجم الحديث-٢٠   

ضــمن . حــاج هنّــي محمــد. " أبعــاد توظيفهــا وصــعوبة اســتخدامها -الــصورة فــي المعــاجم اللغويــة   "-٢١   

 .م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧دار كنوز المعرفة، : عمان. ١ط. المعجمية العربية، قضايا وآفاق: كتاب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  

محمــد عبــد  :  إعــداد وتقــديم.١ط. مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزابــادي  .  القــاموس المحــيط-٢٢   

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧دار إحياء التراث العربي، : بيروت. الرحمن المرعشلي

مجلة جامعة اإلمام محمد بن . محمد بن نافع العنزي. "قراءة نقدية في المعجم العربي األساسي "-٢٣   

 ).هـ١٤٢٦شوال (العدد الثاني والخمسون، : الرياض. سعود اإلسالمية

: القـاهرة . ١ط. أحمد عبد التواب الفيـومي    . ن التعريب بين فصحى التراث والفصحى المعاصرة       قواني -٢٤   

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨كلية اللغة العربية، 

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨دار الفكر، : عمان. ١ط. سميح أبو مغلي.  الكالم المعرّب في قواميس العرب-٢٥   

 .م١٩٨٧مكتبة الروس، : اريسب. خليل الجر. )المعجم العربي الحديث( الروس -٢٦   

 .م١٩٩٣مكتبة لبنان، : بيروت. ١ط. جورج متري عبد المسيح.  لغة العرب-٢٧   

 .م١٩٦٣دار المعجم العربي، : بيروت. ١ط. عبد اهللا العاليلي.  المرجع-٢٨   

ى محمـد أحمـد جـاد المـول    : تحقيـق . ٣ط. جـالل الـدين الـسيوطي   .  المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا     -٢٩   

 .ت.مكتبة دار التراث، د: القاهرة. بك، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي

 .م١٩٩٧دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. ١ط. إبراهيم بن مراد.  مسائل في المعجم-٣٠   

دار كنـوز المعرفـة،     : عمـان . ١ط. عباس عبد الحلـيم عبـاس     .  المصطلح النقدي والصناعة المعجمية    -٣١   

 .م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦

دار : بيـروت . ١ط. محمـد أحمـد أبـو الفـرج       .  المعاجم اللغوية في ضوء دراسـات علـم اللغـة الحـديث            -٣٢   

 .  م١٩٦٦النهضة العربية، 

جامعــة : الريــاض. ١ط. محمــد نــور الــدين عبــد المــنعم.  معجـم األلفــاظ العربيــة فــي اللغــة الفارســية -٣٣   

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

دار إحيـاء التـراث     : بيـروت . محمد عبد الرحمن المرعـشلي    : تقديم. ياقوت الحموي .  معجم البلدان  -٣٤   

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦العربي، 
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 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ األول، -   أ

 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ الثاني، - ب
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي واألربعون شوال  
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 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠دار القلم، : دمشق. الرحيم

/ هـــ١٤٢٦دار المعرفــة، : بيــروت. ١ط. محمــد ألتــونجي. يل فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا المعــرّب والــدخ-٤٩   

 .م٢٠٠٥

 .م٢٠١١دار الكتب العلمية، : بيروت. ١ط. أسامة رشيد الصقار.  المعرّب والدخيل واأللفاظ العالمية-٥٠   

ر الكتــاب الجديـــد،  دا: بيــروت . ١ط. صـــالح الــدين المنجــد  .  المفــصل فــي األلفــاظ الفارســية المعرّبــة     -٥١   

 . م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

 .ت.دار الجيل، د: بيروت. عبد السالم محمد هارون: تحقيق. أحمد بن فارس.  مقاييس اللغة-٥٢   

: ضـمن كتـاب   . أشـرف عبـده   . "مالحظات حول التعريف العلمي في معاجم المجمع المتخصـصة         "-٥٣   

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥معرفة، دار كنوز ال: عمان. ١ط. المعجمية العربية، قضايا وآفاق

 .م١٩٧٨مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة. ٦ط. إبراهيم أنيس.  من أسرار اللغة-٥٤   

 .م٢٠١٠بيت الوراق، : بغداد. ١ط. طه باقر.  من تراثنا اللغوي القديم-٥٥   

ر دا: بيـــروت. ٤ط. صـــبحي حمـــوي: بإشـــراف فريــق يرأســـه .  المنجــد فـــي اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة -٥٦   

 .م٢٠١٣المشرق، 

في المعجمية العربية : ضمن كتاب. عفيف عبد الرحمن. "من قضايا المعجمية العربية المعاصرة "-٥٧   

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. ١ط. المعاصرة

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. ١ط. إبراهيم بن مراد.  من المعجم إلى القاموس-٥٨   
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 Linguistic Borrowing in the modern Arabic dictionaries: 'AlghaniAzzahir 

Dictionary' as an example: A study of arranging and explaining the entries. 

Dr.Mohammed Nafee Almodyani Al-Anazi 

Associate Professor- Applied Linguistics Science section Teaching Arabic 

Language Institute - Imam Muhammad ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

This research focuses on Linguistic borrowing in the modern Arabic dictionaries 
through the dictionary of 'AlghaniAzzahir' by Dr. Abdulgani Abi Alazm, 
published by the MorocanAlghanipublishing co. in 2013, and sponsored by 
Mohamed Ibn Rashid Al-Maktoom institution. 
This research includes an introduction, two body chapters, and conclusion; 
Introduction: The introductionfocuses on the concept of linguistic borrowing, 
factors helping linguistic borrowing to appear, levels of borrowing, and the 
openness of Arabic towards other Semitic or other non-Semitic Endo-European 
languages. This exposure of Arabic to other languages enriches the Arabic 
language, and helps non-Arabic speakers to learn Arabic. The introduction also 
includes brief description of the dictionary, and the reasons for selecting this 
dictionary as a sample. 
First chapter: Arranging the borrowed words in the dictionary: 

This chapter focuses on some aspects should be considered in arranging the 
borrowed words in the dictionary, and some of the misconception of arranging 
the borrowed wordssuch as relating some of the borrowed words to unrelated or 
untrue roots where the author of the dictionary believes. The author does not 
differentiate between major and sub-major in the entries, especially in dealing 
with simple or compound words in the dictionary. Also, there is no commitment 
in the alphabetical order in some of the borrowed entries. 
Second chapter: Defining or explaining some of the borrowed word in the 

dictionary. 

This chapter, briefly, includes mentioning some of the difficulties the authors of 
dictionaries in treating the meaning of the words in general, and the meanings of 
the borrowed words in particular. This chapter, also, deals with the drawbacks of 
defining some of the borrowed word in the dictionary, such as not giving specific 
definition of certain entries showing how they semantically differ from related 
words. The author uses generalization where the specification is needed, and 
sometimes the author uses one semantic meaning where it should be more. In 
some entries, the author ignores the meaning of the Arabic terminology 
compared with the borrowed terminology. The author, sometimes, does not 
specify the etymology and the meaning of the borrowed terms in their original 
language. The author of the dictionary, also, does not follow a systematic 
methodology in using some of the signs showing the roots of the borrowed 
words. Instead, he (the author) uses some vague and short signs or uses words in 
different meaning of the borrowed words. 
Conclusion: concludes the important results of this study. 




