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 ُمسَتخَلص

باتت ظاهرة الرتميز االصطالحي ظاهرة ترافقنا حيث ذهبنا، وتفجؤنا حيث التفتناا.   اططااتاو واطقااهي 

والشواتع والصحف واطجالو والكتب... وتقوم فكرهتا عىل تأليف حروف مقطعة ال معنى هلا   العادة، ليصبح 

نها. وَمن منا ال يعرف إالم ترمز احلاروف هلا معنى جديد من خالل إشاتة كل حرف منها إىل كلمة هو أوُل حرف م

(USA)  اا   نساد واحاد، وأخاذها داللاة تمزياة ؟ لقد اكتسبت هذه احلروف تمزية مان خاالل اجتهعهاا معا مثالا

ا ومشاهدة بطرق خمتلفة.  متعاتفة من خالل تكراتها سهعا

الدتاسااو العربياة واالساالمية، وظاهرة الرتميز االصطالحي ليست ظاهرة حديثة، بل هلا جذوت   تاتيخ 

ا يشاىلون اماا إىل أساهء ماؤلف   وقد كان علهء العربية واحلاديث والقار ن والسانة والفقاو الواتال يتراذون تماووا

 ومؤلفاو وعلوم وبلدان ومواضع خمتلفة ُعرفت عندهم   كتبهم ومصنفاهتم.

اا برماوو االختصاات   اطعااجم العربيا ة القديماة، وهاا أناا أينباي ببحاث أفارده وقد كنت أفردو بحثااا خاصا

للمعاجم احلديثة؛ لستطلع واقاع الرتمياز االصاطالحي   اطعااجم احلديثاة، وأتق فااتق االساتعهل با  القادماء 

واطحدي    هذا االبتكات، حيث وادو اطعاتف والعلوم والفنون، ووادو احلاجة إىل االختصات وابتكات تماوو لاو 

 حدي  واطعارصين.عند اطعجمي  اط
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Abstract: 

The phenomenon of the terminological coding has become a phenomenon 

with us where we went, and it is shocking us where we looked back. In airports, 

cafes, streets, newspapers, magazines and books.etc. Its idea is based on 

composing sliced A B C which are usually meaningless, then it gets a new 

meaning through a reference of each character of it to a word which is the first 

letter of it. Who is that one among us does not know what the characters of 

(USA) stand for, for example? These characters have gained a symbolism 

through meeting together in one format, and taken a symbolic indication well-

known through repeating it in both ears and observing in different ways. The 

phenomenon of the terminological encoding is not a recent phenomenon, but has 

roots in the history of Arab and Islamic Studies, the first Arabic, Hadith, Qur'an, 

Sunna and Fiqh scholars were using symbols to refer to the names of authors, 

writings, sciences and different countries and places which were well-known in 

their books and compositions. I also did and sorted a special research in the 

abbreviation symbols in the Arabic old dictionaries, herein I am doing another 

research which is especial just for modern dictionaries; I am doing this to scout 

about the reality of the terminological coding in the modern dictionaries, I think 

that there is a difference of use between the old and the modern in this 

innovation, where knowledge, sciences and arts were increased, and the need for 

using the abbreviation and inventing codes for it to be used by modern 

lexicographers, has been also increased. 
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 مقدِّمة

 بسام اهلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل أفصح من نطد بالضاد، ومن بعثو اهلل تمحة بالعباد.

 أما بعد:

الول مان كلماة أو عادة فإن فكرة الرتميز االصطالحي فكرة قديماة حديثاة، تقاوم عاىل مبادأ أخاذ احلارف 

اا مان معاا   ا منَتزعا كلهو، لتكون كلمة جديدة ال معنى هلا إال بالعرف اللغوي اجلديد الذي ُيكسابها معناى جديادا

جزتية من كل حرف، وهذا اطعنى ال يمكن للمرء أو القاتئ أن يعرفو من تلقاء نفسو ماا   يطلاع علياو مان قبال، أو 

 ُيرشح لو، أو يقرأ عنو.

نجد صعوبة   فهم بعض الرتميزاو االصطالحية التي متر بنا اليوم أو تقع عليها أبصاتنا بكثارة، مان  قد ال

لكننا قاد نجاد صاعوبة   فهام بعاض اطصاطلحاو التاي يصاطلح عليهاا (، KFC(، و)USA(، و)W.C)مثل 

أو الرتميازاو التالياة طاا مؤلف قاموس أو معجم بينو وب  نفساو أو قاراء كتاباو، ويثبتهاا   مقدماة كتاباو. ولاو قار

فهمت منها شيئاا، وطا عرفت قصد واضعها: )ش(، )ش ج(، )ف ج(... ومن يم فال باد مان دتاساة هلاذه الةااهرة 

 اللغوية؛ لنكشف عن أصوهلا وبدتها، وتاتيخ استعههلا قديها وحديثاا   اطعاجم العربية.

ة كلها، وهاذا البحاث أخصصاو للمعااجم العربياة وقد كنت دتست هذه الةاهرة   اطعاجم العربية القديم

احلديثة، من خالل نموذج  منها، ومها حميط اطحيط لبطرس البستا ، وتكملة اطعاجم العربياة لرينهااتو دووي، 

ومها من مدتست  خمتلفت ، فالول من معااجم اليساوعي  اللبنااني  الاذين قادموا خادماو جليلاة للغاة العربياة 

ثا  من اطؤلف  الغربي  )اطسترشق ( الذين يمثلون النةرة الغربية للغة، ويمتلكون تقنياو عالية   ومعامجها، وال

 هذا اجلانب، وال سيه   التأليف اطعجمي والقامويس، وهذا كان السبب الكرب الختياته.

عربياة عاماة، واطعااجم وسنجيب   هذا البحث عىل أسئلة كثىلة تتعلد بالرتميز االصطالحي   اطعجمية ال

احلديثااة خاصااة، وكيفيااة تعاماال اطعاااجم احلديثااة معهااا، ونقاادم إحصاااءاو لرمااوو االختصااات االصااطالحية التااي 

، ماع اساتردام اطانه  االحصااتي    استردمتها اطعاجم احلديثة، متبع    سبيل ذلا   اطانه  الوصافيا التاحلاي ا

 بعض اطواضع التي تستدعي ذل .
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 فكرة الرتميز االصطالحي: 

تقوم تموو االختصات عىل أخذ احلرف الول من الكلمة أومن كلهو عدة، فتنوب هذه احلروف   داللتهاا 

ا.  وقد اهتما بعاض اطاؤلف    الارتال العارع وبعاض اطحققا  ببياان هاذه "عن الكلمة أو الكلهو التي اخترصهته

قواعد حتقياد الارتال بجماع هاذه االختصااتاو مان اطرطوبااو، وبياان  االختصاتاو، وقام أعالم ممن كتبوا  

ينا(، وعىل أعاالم  معناها للمحقد الناشئ والقاتئ احلديث. ومن هذه االختصاتاو ما يدل عىل االسناد )ينا = حدب

 (. 1)"اطؤلف  )س = سيبويو(، وبعض عالماو تقسيم النص... )أ ها = انتهى، و = وياداو، ش =رشح(

احلديث عن تاتيخ تموو االختصات، والكالم عىل بدء استردامها وأول من استردمها، والعلوم التاي  وقبل

سبقت إىل استردامها، ال بد من وقفة لتحرير ميدان البحث، وتعريف مصطلحاتو، يم بعد أن يتضاح ذلا  كلاو   

 بقت إليها. أذهاننا ننطلد للحديث عن تاتيخ تموو االختصات واستردامها، والعلوم التي س

 الرمز لغًة: 

 جاء   القاموس اطحيط )تمز(: 

ِ أو الَفِم أو الَيِد أو "  أو احلاجَب ه
ِ
 أو الَعيهنَ ه

ِ
َفَت ه ُك: ااِلشاَتُة، أو ااِليهُء بالشا ُز، وُيضمُّ وُُيَرا مه ُماُز الرا الل سااِن، َيره

ِمزُ   (.  2)"وَيره

 و  اللسان )تمز(: 

ِويت  " ُز: َتصه مه ِ إِباناة  الرا اىله ََ  ِمانه 
ِِ فه ُهاوم  بِااللا ِ َمفه اىله ََ  بَِكااَلم  

ِ
َفَت ه س، َوَيُكوُن حتريَ  الشا َخِفيٌّ بِالل َساِن كاهلَمه

 ِ َفَت ه  َوالشا
ِ
 َواحلَاِجَب ه

ِ
ُز إِشاتة وإِيهء بِالَعيهنَ ه مه ، َوِقيَل: الرا

ِ
َفَت ه  إِنه ُهَو إِشاتة بِالشا

و  َغِة ُكالُّ  َوالَفِم.بَِصوه ُز ِ  اللُّ مه والرا

ا زا ِمُز َتمه ُمُز وَيره ، وَتَمَز َيره
 
 َأو بَِع ه

 َأرشو إِليو بَِيد 
 
ِ  بَأي يشء  (. 3)"َما َأرشو إِليو مِماا ُيباُن بَِلفه

 و  اطعجم الوسيط)تمز(: 

ِ َأو احلاجب  َأو " َمأ َوَأَشاَت بالشفت  َأو الَعينَ ه ا َأوه ء َكاَن، َوِ  التانهِزيل الَعِزيز: إَِليهِو تمزا َقااَل  يتا  َأال }َأي يَشه

ا ام إاِلا تمزا  (. 4){"تكلم النااس َياَلَية َأيا

ومن التعريفاو اللغوية السابقة يتب  أن الرمز   الُعرف اللغاوي للمعااجم هاو معنااى مان َاىل كاالم، أو  

 معناى يؤداق بكالم خفيٍّ مهموس. 
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 االختصار لغة: 

 جاء   القاموس اطحيط )خرص(: 

ِوِه... و" ُأ عليو كالَعصا وَنحه : ما ُيَتَوكا
نََسة  ُة، كِمكه رَصَ  (.  5)"الكالَم: أوَجَزهُ  -واطِره

 و  اللسان )خرص(: 

نَاى، َوَكاَذلَِ  ا" ِذي يأهيت َعاىَل اَطعه ِجَز الا َتوه تَِصاُت ِ  الَكاَلِم: َأن َتَدَع الُفُضوَل وَتسه ِرياِد. َوااِلخه تَِصااُت ِ  الطا اِلخه

 
 
ء : َأن اَل تستأهصلو. واالختصاُت: حذُف الُفُضوِل ِمنه ُكل  يَشه تَِصاُت ِ  اجلَز   (.  6)"َوااِلخه

 و  اطعجم الوسيط )خرص(: 

َء َوالَكاَلَم َحذَف الُفضوَل ِمنهوُ " ه  (. 7)"اخترص فاَلن وضع َيده عىل خرصه، َوأمهس  اطررصة... َوالَّشا

ومما سبد نتب  أن االختصات لغةا هو حذف الفضول التي ُيستغنى عنها مان الكاالم، أو إزااو اطعاا    أقال 

 لفِ، وهذا واضح من تعريفاو اطعاجم القديمة واحلديثة عىل حد سواء. 

 أما البحث   تاتيخ الرتميز االختصاتي، أو الرموو التي اسُتعملت لالختصات فإنو موضاوع شاات  معقاد،

وقد يةن ظاانٌّ أن الرماوو التاي نراهاا الياوم مان حولناا بكثارة   الصاحف واطجاالو والتلفازة واالذاعاة وشابكة 

اا  اطعلوماو الدولية ووساتل التواصل االجتهعي من تماوو اختصاات كثاىلة إناه هاي وليادة الياوم، وقاد يكاون حمقا

ا   أجنبية انتقلت عدواها إىل العربية، مثل: بعض الَّشء من واوية معينة؛ ذل  أنو يرق اختصاتاو أو تمووا

1. (NATO:)  :حلاف النااتو )منةماة حلاف شاهل البلخا(: اختصاات لااNorth Atlantic Treaty 

Organisation 

2.  (NASA)  وكالة الفضاء المريكية )الوكالة المريكية للمالحة اجلوية والفضاء(: اختصات لااNational 

administrationAeronautics and Space  

3. (ISBN:)  ،)ترقيم الكتب )ترقيم دويل موحد للكتب، واخُترص حالياا إىل )تدم : تقم دويل موحاد للكتاب

 International Standard Bibliographic Numberأو )تدم : ترقيم دويل..((: اختصات لا: 

4.  (A. M:) اقبل الةهر: اختصات ل :ante meridiem 

5. (P. M:) ابعد الةهر: اختصات ل :post meridiem 
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6. (PC:)  :ِكبتات )حاسب شريص(: اختصات لاpersonal Computer 

7. (WC:)  :دوتة اطياه: اختصات لاWater Closet 

8. (VIP:)  :ا(: اختصات لا  Very Important Personشرص مهم )شرصية مهمة جدًّ

9. (CD:)  :قرص مضغوط: اختصات لاCompact Disc 

 وكثىل من تموو االختصات هذه انتقلت عدواها إىل العربية فرصنا نرق تموو اختصات شبيهة اما، مثل: 

ااؤال، ص. ب: لصااندوِق الربيااد، ص:  أ: لأُلسااتاذ، ج: للَجااواب، خااا: للمرُطااوط، د: للاادكتوت، س: للسُّ

، ها: للهاتف، ها: للعام اهلجريب  َحة، ط: للمطُبوع، م: للعام اطيالدي  فه  . للصا

 و  الرياضياو: 

، م: اختصاات  للمارت، مال:  انهتيِمرت، كجام: للكيُلاو جارام، كام: للكيُلاو مارت، ل: لِل ارته جم: للِجرام، سم: للسا

، ملم: للمليمرت.   لِلهمِليلرته

ومن الباحث  من يرق أن القول باتصال ظاهرة تموو االختصاات حاديثاا بمثيلتهاا قاديها نب مان اهلربقاة 

يصاعب القاول باأن اطرترصا " التفكىل؛ لن لكل من الةاهرت  ظروَف والدة خمتلفة عن الخرق، فاوالسطحية  

الرمزي الوات    احلداية موصول بسابقو   الرتال، وامتداد فيو؛ فاذل  هربقاة تفكاىل، وإناه هاو نتااج التطبياع 

ساتولد حاديث   تلا  اللغااو نفساها ماع اللغوي، واسرتفاد من اللغاو الغربية اطعارصة، بل اطرترص الرمزي م

ويعنااي مصاافوفة ماان احلااروف  ،(Acronym) بدايااة فااوتة عااا  الصااناعة واالتصاااالو، ويطلااد عليااو مصااطلح

 (. 8)"اطزتكشة أو اطكربة، التي تعكس أواتل الكلهو اطكونة هلا

 الرتميز املعجمي يف املعاجم احلديثة: 

سلف القول   مقدمة هاذا البحاث أنناي دتسات الرتمياز اطعجماي   اطعااجم القديماة   بحاث مساتقل، 

وأكمل   هذا البحث متابعة القضية   اطعاجم احلديثة، وهلذا الغرض جلأو إىل حرص اطعاجم احلديثاة، وأجرياُت 

ا للمعاجم العربية احلديثاة وحرصاهتا كلهاا   صاعيد واحاد حتاى ال يفا ا مسحا وتني منهاا يشء، يام تناولتهاا واحادا

ا باحثاا عن تموو االختصات فيها، فكانت هذه النتيجة:   واحدا
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 فيه رموز املؤلف املعجم م
فيه 

 مقدمة
 ذكر الرموز

 ال نعم نعم م(1882تينهاتو بيرت  ن ُدوِوي )و تكملة اطعاجم العربية 1

 اطقدمةبعد  نعم نعم م(1883بطرس البستا  )و حميط اطحيط 2

 4ص نعم نعم م(1883بطرس البستا  )و قطر اطحيط 3

4 
معجم الطالب   اطأنوس من متن اللغة 

 العربية واالصطالحاو العلمية والعرصية
    م(1917جرجس مهام الشويري )و

 8ص نعم نعم م(1919سعيد اخلوتي الرشتو  )و أقرب اطواتد   فصح العربية والشواتد 5

    م(1931عبد اهلل البستا  )و البستان 6

    م(1931عبد اهلل البستا  )و فاكهة البستان 7

 1ص نعم نعم م(1946لويس اطعلوف )و اطنجد 8

9 
اطعتمد فيه ُيتاج إليو اطتأدبون واطنشئون من 

 متن اللغة العربية
    م(1946جرجي شاه  عطية)و

 81، 74ص نعم نعم م(1953أمحد تضا )و معجم متن اللغة 11

 31ص نعم نعم جممع القاهرة اطعجم الوسيط 11

 14ص نعم نعم جممع القاهرة اطعجم الوجيز 12

 3ص نعم نعم جممع القاهرة اطعجم الكبىل 13

 31ص نعم نعم م(2113أمحد خمتات عمر )و معجم اللغة العربية اطعارصة 14

 15ص نعم نعم م(2113أمحد خمتات عمر)و اطكنز الكبىل 15

 )قبل اطقدمة( 5ص  نعم نعم جربان مسعود الراتد 16

 )قبل اطقدمة( 5ص  نعم نعم جربان مسعود الراتد الصغىل معجم أبجدي للمبتدت  17

 نعم نعم جربان مسعود تاتد الطالب 18
أول صفحة بعد الغالف 

 وقبل اطقدمة

 7ص نعم نعم دات الراتب اجلامعية السيل )القاموس العرع الوسيط( 19

يقة يوسف حممود اطعجم العرع اطيرس 21  : بعد التقديم13ص  نعم نعم أمحد وكي بدوي وصدب

    أمحد العايد و خرون اطعجم العرع السايس 21

   التمهيد نعم نعم)متهيد( دات الراتب اجلامعية الداء )القاموس العرع السايس( 22

 ال ال نعم الصالح وأمينة الشيخصالح الع   اطعجم الصا  23
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ا لكثرهتا وضرامتها، اخرتو نموذج  منها، ومها حميط اطحيط  ولن دتاسة هذه اطعاجم كلها متعذتة؛ نةرا

 للبستا ، وتكملة اطعاجم العربية لرينهاتو دووي؛ لكون كل منهه ينتمي إىل مدتسة خمتلفة كه سلف القول.

ا لوظاتفهاا اطتعاددة، واحلد أن الرموو واطرترصاو ب اتت حتتل مكاناا مهها   تقنياو اطعاجم وصناعتها؛نةرا

 وأهدافها اطنهجية، لعل أبروها: 

 توفىل الوقت لن االختصات يغني عن تتابع كلهو كثىلة. -1"

ا   الطباعة.  - 2 ا حمدودا  توفىل احليز الطباعي لن االختصات يأخذ حيزا

 وضوح الداللة اطترصصة والبعد عن الصياَة الغامضة.  - 3

 (.  9)"تيسىل التعامل الدويل عرب اللغاو - 4

 م(:1111 -1111الرتميز االصطالحي يف حميط احمليط ) -1

 احمليط ومؤلفه:

جااالا بطرس بن بولس بن عبد اهلل البستا . ولد   قرية الدبياة بلبنان، من أرسة ماتونياة مشاهوتة أنجبات ت

ا    اللغة العربية عدة كانوا زيدون م فمكاث 1861عاام  مدتسة عبيااةوقدموا لألدب خدماو عديدة. ع  أستاذا

ا للقنصلية المريكية   بىلوو م أنشأ جريدة )نفىل سوتية( ، يم اشتغل 1861بعد عام  .فيها سنت ، يم ع  ترمجانا

ا ماان اخلطااب  بالتااأليف فصاانف كتباااا متعااددة   احلساااب والنحااو والرصااف واللغااة والدب، كااه تاارك عااددا

واطحاناو واطقاالو التي كان يلقيها   اطنتدياو واجلمعياو ويدبجها   اجلراتاد واطجاالو. أماا أعةام  يااته 

، وقد صدت منها   حياتو ستة أجازاء، وصادت منهاا بعاد وفاتاو جساة أجازاء. أماا داترة اطعاتف يعىل االبالق فه

ا فهو وهو أول قاموس عرصاي   اللغاة العربياة ببعاو   جملادين  معجم حميط اطحيط الير الثا  لو، والباقي أيضا

م وتفعو إىل السلطان العثه ، فنال عليو الوسام اطجيدي الثالث وال يزال هذا اطعجم 1871كبىلين   بىلوو عام 

يو كل عا  لغة وبالب علم؛ وذل  لنو تتبو عىل حروف اطعجم باعتباات أحد أهم اطعاجم العربية احلديثة، ُيتاج إل

رباة،  ا من مصطلحاو العلوم والفنون، سواء منهاا القاموساية أو اطعب احلرف الول من الثاليي اطجرد ومجع فيو كثىلا

ا مان اللفااظ العامياة احلياة، وفرساها واعتماد اط عااجم القديماة ورشح أصول بعض اللفاظ الجنبية ومجاع كثاىلا

 .اطويوقة واستردم العباتة السهلة البسيطة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81:_%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%83%D9%84_%D9%81%D9%86_%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81:_%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%83%D9%84_%D9%81%D9%86_%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
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صفحاو، وقد بباع حمايط اطحايط أول مارة   مكتباة  2318يقع الكتاب   جزأين عدد صفحاتو اططبوعة 

ا عن الطبعاة الوىل عاام  1871لبنان ببىلوو عام  ، كاه 1971، يم أعادو اطكتبة نفسها بباعتو بالوفست مصوتا

  جملد واحد، بعد أن صححت الخطاء الطباعية، وميزو اطداخل اجلذتياة  1977لبنان ببعو عام جددو مكتبة 

 .(11)والرتيسية بلون خمتلف

 الرتميز االصطالحي عند البستاني يف حميط احمليط:

ا، فابتادع هاذه الرماوو حتاى  ا عدة لالختصات لنو أتاد أال يزياد حجام كتاباو كثاىلا ابتكر الفىلوو بادي تمووا

تساعده عاىل حتقياد َايتاو؛ لكان البساتا    يتباع الفىلوو باادي   ذلا  عاىل الارَم مان ضارامة معجماو )حمايط 

ا هو تمز اجلماع )ج(.  ا واحدا اطحيط(، و  زر عىل خطى الفىلوو بادي   الرموو التي ابتدعها، و  يستردم إال تمزا

ق مصدت ونبت كالقسط والفقر"قال مثالا   )خرق(:  والتض الواسعة تتررق فيها الرياح والثقباة والفرجاة  اخلَره

ا فاشاياا   حمايط اطحايط، وهاو الرماز االختصااتي الوحياد الاذي هاده   11)"ج ُخُروق (. وهاذا الرماز هاده كثاىلا

 اطعجم.

مجاع جدياد بمعناى  {جادد}وقارئ: "، كاه   )جادد( إذ قاال: "مجع"وأحياناا يعدل عنو إىل الصل فيقول: 

ة، وهو الطريد الواضح  (.12)"اجُلدا

 أما بقية الرموو التي ابتدعها الفىلوو بادي فلم يقلده فيها البستا  شأنو   ذل  شأن الزبيدي من قبل.

ة موضاع "فالبستا  يقول عن اطوضع موضع، وال يقول )ع( كه فعل الفىلوو بادي. قاال   )جادد(:  وُجادا

بان مجُع اجلريبواجلُ "(. وقال   )جرب(: 13)"بعينو  (.14)"ره

الفىلوو بادي أشات إىل اطؤنث اماء أما البستا  فذكر اطؤنث رصاحة بقولاو: والنثاى كاذا. قاال   )خطاب( 

د والصقر واحلهت تعلوه خرضاة أو   متناو خاط أساود. ومان احلنةال ماا فياو خطاوط " َ الخَطُب الشقراق أو الرصُّ

 (.15)"خرض. والنثى خطباء وُخطبانة

ا تمز القرية )ة( فيبدو أن البستا  أعرض عن القرق وحذفها من معجمو وختفف منها، فقد تتبعت أساهء أم

ا.  القرق   القاموس اطحيط والحقتها   حميط اطحيط فلم أجد لكثىل منها أيرا
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ا وضمو  إىل اجلمع أما تمز )ج ( الذي استعملو الفىلوو بادي جلمع اجلمع فيبدو أن البستا  ختفف منو كثىلا

راب "وجعلو وإياه سواء. قال   )َرب(:  ََ ب و ره َُ ربان و
َِ (. ماع أن 16)"الغراب باتر كبىل... ج أَُرب وأَِربة و

باان  "هذه الخىلة مجع مجع كه جاء   القاموس اطحيط. قال الفىلوو باادي:  ره
َِ ِرَباة  و َه اُرب  وأ َه والُغاراُب: م، ج: أ

، ب  ره َُ  و

اارابِ ُ  ََ ااَبُة: اجلََبااُل اُطنهَبِسااُط عااىل التِض ج: ِهَضااب  "ذل  فعاال   )هضااب(. قااال: (. وكاا17)"جاا :  اهلَضه

ب  وِهضاب  وَهَضباو  وأهاضيُب. وهذه مجُع هضاب    (.18)"وَهضه

، ج : أهاضيُب "وعباتة القاموس:  َبُة: اجلََبُل اُطنهَبِسُط عىل التِض... ج: ِهَضب  وِهضاب   (.19)"واهلَضه

ف واحاد... ج "مجع اجلمع برصيح العباتة دون تمز كه   )بيت(. قال: ولكن  هده يذكر  البيت اسم طسقا

 (.21)"أبياو وبيوو، ومجع اجلمع أباييت وبيوتاو

أماا تمااز )د( الااذي اسااتعملو الفىلوو بااادي للبلااد فقليال   حماايط اطحاايط لن البسااتا  ختفااف ماان البلاادان 

، ف إذا ذكرها فإناو ياذكرها رصاحاة دون ترمياز. مثاال ذلا  قولاو   )وعاب(: واطواضع فال نجده يذكرها إال قليالا

ماااح" ُبَبااُة: د عةاايم  بالناادلس "(.وقااال   )قاارط(: 21)"وَواِعااب بلااد  أو تجاال ُتنسااب إليااو الر  (. وعباااتة 22)"وُقره

ِرِب  "القاموس:  ُبَبُة: بلد عةيم  باَطغه ا فغاىلا كلماة (.وُيلحِ هنا أن البستا  َىلا عبااتة الفىل23)"وُقره وو باادي عامادا

)باطغرب( وجعلها )بالندلس( لتناسب العرص احلديث، وجعل )د( كلمة كاملة، عىل الرَم مان أن حمايط اطحايط 

معجم كبىل يقع   حوايل ألف صفحة من القطع الكبىل وتموو االختصات ختدمو   تقليل حجمو واختصات عباتتو؛ 

فىلوو بادي عىل حاهلا، بل عمد إىل تغيىلها كلها، و  يبد منها إال عاىل تماز اجلماع ومع ذل    يبد البستا  تموو ال

( مارة، وهاو أكثار 3625)ج(، تبه لكثرتو الكبىلة، حيث اساتردم الفىلوو باادي تماز )ج(   القااموس اطحايط )

ا، ولعل كثرة دوتانو   القاموس جعل البستا  ُيتفِ بو دون سواه   من الرموو.تموو القاموس تكراتا

 ملحوظات مدلوله الرمز

 مجع ج
أشات اطؤلف إىل الرمز الوحيد   فاتدة جعلها بعد اطقدمة وقبل مواد 

 اطعجم.
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ولو أجرينا مواونة ب  تموو االختصات التي ابتكرها الفىلوو بادي والرموو التي احتفِ اما البستا  لوجادنا 

 النتيجة اآلتية:

 الرمز يف حميط احمليط القاموس احمليطالرمز يف  املرموز إليه م

 ج ج مجع 1

 ال يوجد ع موضع 2

 ال يوجد ة قرية 3

 ال يوجد د بلد 4

 ال يوجد م معروف 5

 ال يوجد ج  مجع اجلمع 6

 ال يوجد جج  مجع مجع اجلمع 7

 

 

 

8 

 

 

 

 عالمة اطؤنث

 هي اماء

 

 

 

 ال يوجد

 الواحدة اماء

 
 
 واِحَدُتُو اماء

 
 
 واِحُدهتا اماء

 
 
 واِحُده اماء

 
 
 واِحُدها اماء

 الواحد اماء
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 م(:1112الرتميز االصطالحي يف تكملة املعاجم العربية لرينهارت دوزي )ت -2

 دوزي ومعجمه:

 م(:1883-1821ها=1235-1311) Reinhart: pieter Anne , Dozy تينهاتو بيرت  ن دووي

أداة االضااافة  ياام أدجمات(، Ozy) فرنخا )كااان أسااالفو يسامون  ل أوويمسترشاق هولناادي مان أصاال 

  االسم عند انتقاهلم إىل هولندة فأصبح االسام )دووي(. هااجر أساالفو مان فرنساة إىل هولنادة   ( d) الفرنسية

ا، وكان من 24منتصف القرن السابع عرش) س   جامعتها نحو يالي  عاما أعضااء عادة (. مولده ووفاتو   ليدن. دتب

جمامع علميبة. قارأ اآلداب اهلولندياة والفرنساية واالنكليزياة والطانياة وااليطالياة، وتعلام الربتغالياة يام االسابانية 

 فالعربية. وانرصفت عنايتو إىل الخىلة، فابلع عىل كثىل من كتبها   الدب والتاتيخ.

 Supplement aux)سااية، واساامو: أشااهر  ياااته )معجاام دووي(   جملاادين كبااىلين بالعربيااة والفرن

Dictionnaires Arabes.) .ا فيها  ملحد باطعاجم العربية. ذكر فيو ما   زد لو ذكرا

ا:  ولو أيضا

 اللفاظ االسبانية والربتغالية اطنحدتة من أصول عربية )ألفو بالطانية(.  .1

 اطشتاق( لإلدتيخ.البيان اطغرب   أخبات الندلس واطغرب البن عذاتي، وقسم من )نزهة  .2

تاتيخ اطسلم    إسبانية. ترجم كامل الكيال  فصوالا منو إىل العربية   كتاب )ملوك الطواتف ونةاراو    .3

 تاتيخ االسالم(.

تاتيخ بني ويان ملوك تلمسان، نقالا من اطصادت العربية مع حواش وتعليقاو، نرش   اجلريدة اآلسايوية سانة  .4

 م.1844

 ميالدية لقرببة اطنسوب إىل عريب بن سعد القرببي وتبيع بن ويد، ومعو ترمجة التينية. 961تقويم سنة  .5

رشح قصيدة ابن عبدون تأليف ابن بدتون، مع حتقيد وفهرس بالسهء وعناوين الكتب اطذكوتة فيهاا مرتباة  .6

ض أقساام م، يم حتقياد بعا1847م ومنترباو منها نرشو عام 1846عىل حروف اطعجم. ببع   ليدن عام 

 م.1883من متنها، نرش عام 

 .1851فهرس اطرطوباو الرشقية   مكتبة جامعة ليدن، ببع   ليدن عام  .7
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كالم كتاب العرب   دولة بني عباد، وكان جمهوالا من قبل وقد استعان   إخراجو بالذخىلة البن بسام، بباع  .8

 (.( )بالطانية1863حتى عام  1847  يالية أجزاء   ليدن )عام 

هاا، وهاو تااتيخ لدولاة  581اطعجب   تلريص أخبات اطغرب لعبد الواحد اطراكَّش اطولود   مراكش سانة  .9

هاا. وبارخره مقدماة باللغاة االنجليزياة بقلام دووي تشاتمل عاىل ترمجاة  621اطوحدين، فرغ من إمالتاو سانة 

م، وأعيد ببعو يانية   ليادن 1874ة اطؤلف، نرشتو اللجنة االنجليزية للمطبوعاو الرشقية، ببع   ليدن سن

 م.1893م، وقد نقلو فانيان إىل الفرنسية وببع   اجلزاتر سنة 1881عام 

 م.1845صفحة، ببع   أمسرتدام سنة  446معجم   أسهء اطالبس العربية    .11

 م.1851  1847صفحة ببع   ليدن عام  261مالحةاو عىل بعض اطرطوباو العربية    .11

 ن كتاب احللة السىلاء البن البات.منترباو م .12

 الرتميز االصطالحي يف تكملة املعاجم العربية:

ما يلفت النةر عند دووي   معجمو الكبىل كثرة الرموو االصطالحية بشكل كباىل، ومعةمهاا أشاات إلياو   

قاتماة باالرموو مقدمة معجمو، وأبان اهلدف مناو واطقصاود باو، ماع اساتثناءاو سانعرض هلاا   مواضاعها، وهاذه 

االصطالحية التي وجدناها   تكملة اطعاجم العربية، هذا اطعجم الضرم الذي يمثل هربة اطسترشاق  الجاناب 

   الصناعة اطعجمية العربية وخربهتم العريضة فيها:
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 مدلوله الرمز م

 مجع، حرف جواب، اختصات السم علم، جزء، للرتتيب البجدي ج 1

 سونثيمر س 2

 اسم جملة ش 3

 اسم جملة ش ج 4

 اسم جملة ش ج اجلديدة 5

 صفحة ص 

 عليو السالم ع 6

 أبو الفداء جغرافية ف ج 7

 إحدق نسخ الكتاب أو اطرطوط ق 8

 ل 9
 خمطوبة ليدن

 De. Le clerc خمطوبة الدكتوت لكرك

 م 11

 ميالدي

 حميط

 إحدق نسخ الكتاب أو اطرطوط

 معجم

 جملد

 إحدق نسخ الكتاب أو اطرطوط ن 11

 ها 12

 هجري

 إحدق نسخ الكتاب أو اطرطوط

 للرتتيب البجدي

 )ج(:-1

 ( مرة، ولو مدلوالو عدة:122يرد هذا الرمز بكثرة   تكملة اطعاجم العربية )

( مرة، وهو الرمز الشهر الاذي ابتكاره الفىلوو باادي، وساات عاىل لجاو البساتا    26فهو يأيت بمعنى اجلمع ) -

حميط اطحايط، يام دووي   معجماو الاذي جعلاو مان مصاادته، وهاد ذلا    أمثلاة كثاىلة، منهاا ماا جااء   
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ش ب")َرش(: ش من اطسكوكاو يساوي أتبع  باتة، ويقال الِقره القاف أيضا، وكالمها معربا جاروش والِغره

ُروش َُ  (.25)"بالطانية ج 

ا، ووجاود تماز )ج( ال يعناي أنا  ال يمكان أن هاد كلماة )مجاع(    َىل أن دووي ال يلتزم امذا الرماز كثاىلا

أخيلاة: "معجمو، بل ستجد أمثلة كثىلة عىل استغناتو عن هاذا الرماز وترصاُيو بلفاِ اجلماع مباارشة، كقولاو:

 (.26)": دبوس )ألكاال( وهي تصحيف كلمة أخلة مجع خالل التي تدل عىل نفس اطعنىمجعها أخايل

اال ج دماماال "وتبااه مجااع الرمااز واطرمااوو إليااو   عباااتة واحاادة، كقولااو:  صااة ومجعهااا ُشااَوص: دما ُشوه

كيب كيب ومجعها كياب وأكياب حصاىل َلايِ القاش والنسا  يةلال باو فاتساية ج "(. وقولو: 27)"ودماميل

ا: 28)"أكيابكياب و  219: 2، 122: 1َبَلد: قطعة من التض واسعة )بركهاتو بالد العارب "(. وقولو أيضا

 (.29)")ج ُبلهدان( َبَلد واجلمع بالد

(. وهذا هو اطوضع الوحيد   اطعجم، واحلاد 31)"ج: خمترص كلمة جواب"بمعنى اجلواب: قال   حرف اجليم:  -

اا، ف قاد أوتده هناا اماذا الشاكل الرتميازي االختصااتي ليرشاح تمازه، و  أن هذا تفسىل لو هنا، ولايس توظيفا

 يستردمو بتوظيفو الرمزي.

ا حا  قاال إن ج، ج شالتنز قاد علاد عاىل "اختصات السم علم: قال   )حرم(:  - وقد اتتكاب فريتااج خطاأ كباىلا

(.ومثلهاا: 31)"هامش نسرتو من معجام جولياوس إن هاذا الفعال يعناي بالالتينياة ماا معنااه: منعاو االحارتام

ااا   ترمجااة التااوتاة   ساافر اطلااوك )" ج  -( كااه أشااات إىل ذلاا  ج 8وتوجااد هااذه الكلمااة امااذا اطعنااى أيضا

(.وج ج شاولتنز اختصاات جلاان جااك 33)"والعباتتان نقلتا فيو قد أشات إلايهه ج. ج. شاولتنز"(. و32)"شولتنز

كتبتنا كثىل من اطعاجم فيهاا مثال هاذه التعليقااو و  م"شولتنز وهو اسمو الكامل كه جاء   مقدمة اطؤلف: 

 (.34)"واحلوايش و  بليعتها معجم جوليوس طالكو جان جاك شولتنز وهو ابن اليوو شولتنز

اختصات للجزء: واستعهل تمز )ج( بمعنى اجلزء معروف خاتج إبات اطعجمية، ومن قبل الفىلوو بادي كاذل ،  -

ا مستعمالا   العلوم كلها، داالًّ عىل تقم جازء الكتااب ولكنو انتقل إىل اطعجمية وشاع و ذاع حتى صات معروفا

قسام  3وأهال البالياا: اطبتلاون باالمراض )االدتيخا ج"اطنقول مناو، ،مثاال ذلا  ماا جااء   )بلاو وبا (: 

5)"(35.) 
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عملت   جمااالو متنوعاة، للرتتيب البجدي: وهنا يأيت تمز )ج( بوظيفة ال عالقة هلا باطعجمية، بل بوظيفة استُ  -

ا )أ،  كالرياضياو وَىلها من شؤون الكتابة وكل أنواع الكتابة التي ترد فيها قاتمة عنارص ُترتب ترتيبااا أبجاديا

(. ومثلاو 36)" ووتد )أ( أو: أووتد )ب( أو اوتوت )ج( بربرياة = حنادقوقا  "ب، ج، د...(. ومثال ذل  قولو: 

ن و  نسرة أ: بالشكراين وبالشكراس )كاذا( و  نسارة ب: الشاكاين منو جاء   نسرة ج: بشكراي"قولو: 

 (.37)"و  نسرة د: بسكراين، و  نسرة ها بسكراين و  نسرة وبشكاين و  نسرة و: بشكران

 س: -2

ويعني بو )سونثيمر(، وقد ذكر ذل    مقدمة كتابو ح  رشح مصادت كتاباو ومراجعاو ورشح تماووه التاي 

 (.38)"، س هو سونثيمر221وتقم  14أوب مها خمطوبتا ليدن أي تقم "قال: استعملها   ذل . 

 ش:

وتد هذا الرمز   اطقدمة ضمن قاتمة اطراجع التي تجع إليها اطؤلاف، لكان   أعثار عاىل أي اساتعهل لاو   

الرماز  (. وهاذا39)"(281: 8نفع: أصل الادتياس )باراكس جملاة ش أ  "اطعجم، بل وجدو الرمز )ش أ(   قولو: 

)ش أ(   يرد إال مرة واحدة   اطعجم، و  يرش إليو   اطقدمة ضمن اطراجع التي ذكرها برموو اختصاات، والغالاب 

 أنو يقصد بو مثل ما يقصد بالرمز التايل )ش ج( وهو تمز طجلة تجع إليها ضمن مراجعو.

 ش ج: -1

 Revue de l'Orient, de l'Algérie et des)ذكر دووي هذا الرمز   مقدمة معجمو، وعنى بو جملة 

colonies ) ا) 16   1845  1847اططبوعة   باتيس  (. وقد وتد هذا الرمز   اطواضع اآلتية:41جملدا

 (.41)"(346: 8خراش: لسان الثوت، مححم )براكس جملة ش ج "

 (.42)"(379: 12تقص: نب من اجلراد ال يؤذي )جملة ش ج "

 (.43)"(347: 8جملة ش ج  وعقة: جوو القيء )براكس"

 (.44)"279: 8براكس جملة ش ج  echium plantaguneumَشناف: لسان الثوت، مححم )شىلب. "

 (.45)"(283: 8ُشوشة: ذو شوشة، ذو قنزعة )بورش(، قويسة ناعمة )براكس جملة ش ج "

 (.46)"161: 8َعالل: فأت ضرم، وليس بالىلبوع كه جاء   جملة ش ج "
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 (.47)"(279: 8ش ج،  Centantus ruberلناتدين المحر )براكس جملة الفوت المحر: ا"

: 8، 196: 5)بااراكس جملااة ش ج  Zygophyllum album قريبااة: مجااان، خريسااة، فااالم، باارابىل"

282 )"(48.) 

: 8)بااراكس جملااة ش ج  Papaver (Hybridum)قرعااون: خشااراش منثااوت )شااىلب(: أبااو النااوم "

345)"(49.) 

 (.51)"(155: 8همعو النسوة بعد جز الغنم )اسبينا جملة ش ج نتوف: نتف الصوف "

 (.51)"(2798)براكس: جملة ش ج،  Cynoglossum cheirifolium: أذن  اجلديان: هو"

 (.52)"(281: 8)براكس جملة ش ج  Umbilicus horisontalis أذ  الشيخ: هو:"

: 8)جملااة ش ج  Lamiun amphlexical إنااو نااوع ممااا يساامى بالساابانية بليتااو وهااو عنااد بااراكس:"

279)"(53.) 

 (.54)"(196: 4) براكس، جملة ش ج  (eqhedra) وعنب البحر "

 (.55)"(196: 4) براكس جملة ش ج  ephédr وأوال: علندي"

و  اطستعيني: ايرسا هو السوسن االسهنجو ، وفيو: بنفس  هو نوات صاغىل اساهنجو . و  جملاة ش ج "

 (56)"الياقوو السمنجي أو االسمنجي( ما ترمجتو: 81: 13)

 (.57)"(196: 4)براكس جملة ش، ج  Paronychia: اكريشت أتنب"

ا343: 8)براكس جملة ش ج "  (.58)"( ويسمى هذا النباو مروبية أيضا

 ش ج اجلديدة: -4

اططبوعة ( Même Revue, Nouvelle Sêrie)ذكر دووي هذا الرمز   مقدمة معجمو، وعنى بو جملة

ا) 18،   1864  1855  باتيس   (. وقد وتد هذا الرمز   اطواضع اآلتية:59جملدا

 (.61)"(232، 231: 5ُكَريب: نباو شديد اطراتة )جملة ش ج اجلديدة، السلسلة اجلديدة "-

 (.61)"(188: 1شالل: داء يصيب االبل فتبول دما )جملة ش ج اجلديدة سلسلة "-

 (.62)"(314: 1)جملة ش ج اجلديدة سلسلة  عروس: نب من التمر"-
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 ص: -5

يرد هذا الرمز  الف اطراو   اطعاجم، وليس لو إال مدلول واحد، هو )الصافحة(، حياث يشاىل اطؤلاف إىل 

 تقم الصفحة   اطرجع الذي ُييل عليو.

 ع: -6

ا لعباتة )عليو   السالم(، وهي:وتد هذا الرمز جس مراو   اطعجم، و  كل مرة كان اختصاتا

 (.63)"داودي: نسبة إىل داود: مرقل، وهو الذي برقل مزامىل داود )ع("-

(   قصة ويااتة ملكاة سابأ لساليهن 44رصح ممرد من قواتير التي وتدو   القر ن الكريم   سوتة النمل ) ية "-

 (.64)")ع( وقد فرس مفرسو القر ن كلمة ممرد بمملس

لتاسع من ماتس يطلون فيو أبواامم بااطغرة )التاي هاي تاراب صلصاايل يساتعمل   عيد اطغرة: عيد لألقباط   ا"-

 (.65)"الترصيب امحر( وكذل  دوتهم وقرون أبقاتهم؛ إنو عيد حضوت اطسيح )ع( للمعبد

 amotio corum quoe de Deo non تاااتيخ(: 271ناازه: تنزيااو: هااو مااثله ترمجااو )بوكااوك( )ص"-

dicuntur  ماان  35: 3و 2تقاام  51: 3عرفااو الساايد دي سااالن )مقدمااة اباان خلاادون أو هااو التنزيااو الااذي

النص(: فكلفنا أوال اعتقاد تنزهيو   ذاتو عن مشاامة اطرلوق  وتستعمل هذه الكلمة لالعتاذات حا  نسامح 

: 82لنفسنا بمقاتنة يشء مقدس برخر ال ُيمل هذه الصفة   الدتجة نفسها؛ وهذا ماا حادل )ابان جباىل( )

 (.66)"شبو مقام إبراهيم )ع( بفرن اخلزاف ح  أضاف ولو التنزيو واطثل العىل ( ح 16

 (.67)"النقيب: من كانت مهمتو التأكد من انحدات بالب النقابة، من نسل ع  )ع("-

 )ف ج(: -7

 وتد هذا الرمز جس مراو   اطعجم، وهي:

سمرة عىل تارس كباىلة، وهاي وسايلة الشاعال بيت النات: اسم حراقة )سهم ناتي( معلد   صحيفة معدنية م"و -

 (.68)"(37احلراتد )انةر: تينو، ف، ج ص

، حًص احلديد )تاتيخ الرببر "و -  (.69)"(74( وانةر: تينو ف ج )ص272: 2حًصا

 (.71)"(: فأخذ   َحلهقها وَنرشه احلرب عليها69حلد: َحلَد: حرص، أحاط، حارص. فعند تينو )ف ج ص"و -
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 (.71)"(42، توميو ف ج ص368نفةبة )مون  صسنبوسكة: حلوق م"و -

 (.72)"(67( وانةر تينر )ف، ج ص7: 2عقاتب الباتود اطرصوتة. )كاويري "و -

وعند تتبع هذا الرمز وحمالة فهم اطقصود بو وجادو أناو يعناي باو كتااب يااقوو احلماوي )تقاويم البلادان( 

أبو الفداء جغرافية ... تقويم البلادان نرشاه "عليها. قال: الذي أشات إليو   مقدمة كتابو ضمن اطصادت التي اعتمد 

 (.73)"1848تينو ودي سالن، باتيس 

 ق: -1

ا بارقم َالباا،كقولاو:  و  حيااة ابان خلادون "يتكرت هاذا الرماز مئااو اطاراو   اطعجام، ويكاون مصاحوبا

ااا كااه هااو"(، 75)"ق24و  اخلطيااب "(، 74)"ق(198) ااا باادل َاتما مااذكوت عنااد النااويري،  َااىل أن الصااواب عاتفا

(. ولعلو يشىل إىل نسرة كام نساخ الكتااب الاذي يشاىل إلياو، وال يمكان أن 76)"551: 1ق واطقري 52أفريقية ص

ق(، ومان يام 52تكون بمعنى )وتقة( لن تمز الصفحة )ص( موجاود قبال تقام الصافحة   عبااتة )أفريقياة ص

 ينتفي أن زتمع تمزان طعنى واحد.

 ل: -1

ز بوظيفت ، حيث أشات اطؤلف   مقدماة معجماو إلياو مارت : مارة حا  قاال إناو يشاىل باو إىل يرد هذا الرم

وأذكر قبل كل يشء يالية معااجم ألفات   أسابانيا   القارون الوساطى: أقادمها اطعجام "اطعجم الالتيني العرع: 

(.ومرة ح  قال إنو تمز باو 77)"، وقد تمزو إليو بحرف ل231العرع الذي تتضمنو خمطوبة ليدن تقم  -الالتيني 

(.لكن ما من بريقة يفرق اما القاتئ العاادي 78)"De. Le clerc ل هو خمطوبة الدكتوت لكرك"للدكتوت لكرك. 

 .De)ب  الرمزين، فكيف يعرف أن تمز )ل(   موضع ما من اطعجم هو تمز للمعجم العرع الالتيني أو للدكتوت 

Le clerc) :اطستعيني مادة خنثى: قيل هو االتشاس... و  خمطوبة ل بعد ذل : وتأيات إناو و  "؟ ومن أمثلتو

 (. واطقصود هنا برمز )ل( )خمطوبة ليدن( من كتاب اطستعيني   النباو.79)"يعرف أرشاس
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 م: -11

ا لكلهو عدة: ا اختصاتا  يرد هذا الرمز كثىلا

ا لكلمة )ميالدي( إشاتةا للسنة اطيالد - ، وهذا هو الغالب.1961ية، مثل )فقد يأيت اختصاتا  م( مثالا

ا لكلااهو أخاارق، منهااا جماايء الرمااز )م( للرتتيااب، كااه   )أ ب ج...(  - ا اختصاااتيا و  مااراو قليلااة جاااء تماازا

( 76: 1)ابان البيطاات "ويستعملو لرتتيب نسخ خمطاوط أو كتااب، ويطلقاو عاىل مراجعاو، كاه جااء   قولاو: 

 (.81)"وهكذا جاء   خمطوبة م

ا با )م. اطنصاوتي(، أو )معجام  وقد - ا لحد مراجع اطؤلف، مثل معجم اطنصوتي، ويرمز لو اختصاتا يأيت تمزا

اطنصوتيم(. وكذل  مرجع  خر هو كتاب البالذتي )معجم اللفاظ اطلحقة بكتاب فتوح البلادان للابالذتي 

عو التي تمز هلا بالرمز )م( كتااب (، وأشات إليو بالرمز )م. البالذتي(. ومن مراج1866ببعة دي َويو، ليدن 

(. فالرمز 81)"سيالن: اسم حجر كريم )م اطحيط(")حميط اطحيط( لبطرس البستا . جاء   )سيل( من قولو: 

 )م( هنا اختصات لا )حميط(، إشاتةا إىل معجم )حميط اطحيط( لبطرس البستا .

ا لكلمة )جملد(، كه جااء   قولا - ، 2، ج 4  جملاة اطجماع العلماي العراقاي، م "و: وقد يأيت الرمز )م( اختصاتا

 (.82)"  مقال لألستاذ جرجيس فتح اهلل 1956

ا لكلمة )معجم(، كه   قولو:  - (. 83)"هربقة: )يونانية( احلااد )م. حمايط اطحايط("وقد يأيت الرمز )م( اختصاتا

ا أنو قد يرمز لكلمة )حميط( بالرمز )م(، أما هناا فقاد ذكار كلماة )حمايط( وتماز للمعجام باالرمز  وقد مر بنا  نفا

 )م(.

 ن: -11

ا   اطعجام، ويغلاب توظيفاو لغاياة واحادة، وهاي االشااتة إىل نسارة مان خمطوباة أو  يرتدد هذا الرمز كثىلا

َمة: نبااو يعارف اماذا االسام "كتاب، كه   قولو:  َبنُُتوَمة: كذا   خمطوبة ل من اطستعيني و  خمطوبة ن منو: بِنهَتوه

 (. وهذا التوظيف الرمزي االختصاتي هو الَلب العم هلذا الرمز   الكتاب.84)"الندلس  
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 هـ: -12

 يتكرت هذا الرمز   الكتاب، ولو عدة وظاتف ترميزية:

ا لكلمة )هجرية( إشاتة إىل السنة اهلجرية، كقولو:  - اطقدمة االجرومية: وهاو عناوان خمترصا   "يكون اختصاتا

 (.85)"ها723عبد اهلل حممد بن داود الصنهاجي اطتوىف سنة النحو ألفو أبو 

تقاام  -فقابلهااا بااه   خمطوباااو باااتيس، وهااي: ج "ويااأيت للرتتيااب البجاادي )أ ب ج د هااا ...(، كقولااو:  -

 (.86)"1126 -ذيل، و  1125تقم  -، ها 1171تقم  -، د 1125

 (.87)"  خمطوبة ها: يرسمو"وقد يأيت لإلشاتة إىل إحدق نسخ الكتاب أو اطرطوط، كقولو:  -

 و: -11

تقام  -، هاا 1171تقام  -، د 1125تقام  -للرتتيب البجدي: فقابلها به   خمطوباو باتيس، وهاي: ج 

 ذيل. 1128 -ذيل، و  1126 -ذيل، و  1125

هااذه كاناات أباارو الرمااوو االختصاااتية االصااطالحية التااي اسااتردمها دووي   معجمااو الضاارم )تكملااة 

ة(، إىل جانب كلهو أخرق تمز اما جلمل وعباتاو، لكنها تتجاوو مسألة الرتميز لكولا ختتلاف عان اطعاجم العربي

اطتعاتف من الرموو االصطالحية التي عرضنا هلا   هذا اطعجم، و  حميط اطحيط، و  اطعاجم العربية السابقة لو، 

اجم العربية احلديثة، نكون قد أكملنا دتاسة هاذه وامذا البحث الذي تصدنا فيو ظاهرة الرتميز االصطالحي   اطع

الةاهرة بعد بحثنا السابد الذي خصصناه لدتاسة الةاهرة نفسها   اطعاجم العربياة القديماة، عساى أن نكاون قاد 

سددنا يغارة   الادتس اطعجام العارع، ونساأل اهلل أن ينفاع باو باالب العربياة وُشاداهتا ومترصصايها، إناو أكارم 

 مد هلل تب العاط .مسؤول، واحل
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 خامتة

 احلمد هلل عىل  التو، وصىل اهلل عىل حممد و لو، وبعد. 

فقد مىض بنا سبيل البحث إىل َايتو، وواىف بنا إىل أماده الاذي حُتاط عناده عصاا التاسايات، وُتساترلص العارب 

بعاد خاض وخماض. ومان حسان  والفواتد، وُتقياد الفراتد واخلراتد، وُيسترلص اللبن الساات  مان با  فارل ودم،

حةنا أننا خضنا َهت هذا البحث من قبل مع اطعاجم العربية القديمة   بحاص ساابد، فصااتو لناا خاربة وُدتباة، 

اا للادتس والتطبياد عاىل  وتواية ودتاية، فاستفدنا من هاذا الفان   التاأبىل النةاري، وبقاي اجلاناب العما  حمتاجا

ذا ما كان   هذا البحث، وهو ما شمرنا عن ساعد اجلد فيو، واخرتناا اينا  مان اطعاجم احلديثة، أو بعض  منها، وه

أبرو معامجها، ومها )حميط اطحيط( للمعلم بطرس البستا  اللبنا ، و)تكملة اطعاجم العربية( للمسترشق اهلولندي 

يتعلاد باانتهء كال مان  تينهاتو دووي، وبينت سبب اختياتي هلذين اطعجم  واطعجمي    اطقدمة، وهاو سابب

 الرجل  العلمي، وهو ما انعكس عىل عمل كل منهه، وبعد البحث خرجنا بالنتات  اآلتية:

عىل الرَم من أن البستا  بنى معجمو )حميط اطحيط( عىل القاموس اطحيط للفىلوو بادي إال أنو   يتابعو    -1

َم مان ضارامة معجماو، و  زار عاىل خطاى تموو االختصات االصطالحية التي بثهاا   معجماو، عاىل الار

ا هو تمز اجلمع )ج(. ا واحدا  الفىلوو بادي   الرموو التي ابتدعها، و  يستردم إال تمزا

 ، وال يستردم الرتميز االصطالحي الذي يستردمو عادة."مجع"وأحياناا يعدل عنو إىل الصل فيقول:  -2

لاده فيهاا البساتا  شاأنو   ذلا  شاأن الزبيادي مان قبال. أما بقية الرموو التي ابتدعها الفىلوو بادي فلم يق -3

 فالبستا  يقول عن اطوضع موضع، وال يقول )ع( كه فعل الفىلوو بادي.

 الفىلوو بادي أشات إىل اطؤنث اماء أما البستا  فذكر اطؤنث رصاحة بقولو: والنثى كذا. -4

معجماو وختفاف منهاا، فقاد تتبعات أساهء  أما تمز القرية )ة( فقد أعرض البستا  عن القارق وحاذفها مان -5

ا.  القرق   حميط اطحيط فلم أجد لكثىل  منها أيرا

ا وضمو إىل اجلمع  -6 أما تمز )ج ( الذي استعملو الفىلوو بادي جلمع اجلمع فيبدو أن البستا  ختفف منو كثىلا

 وجعلو وإياه سواء.
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ط اطحاايط لن البسااتا  ختفااف ماان البلاادان أماا تمااز )د( الااذي اسااتعملو الفىلوو بااادي للبلااد فقليال   حمااي -7

، فإذا ذكرها فإنو يذكرها رصاحة دون ترميز.  واطواضع فال نجده يذكرها إال قليالا

 لوحةت كثرة االختصاتاو الرتميزية عند دووي   معجمو الضرم )تكملة اطعاجم العربية(. -8

 بان اهلدف منو واطقصود بو.معةم االختصاتاو الرتميزية أشات إليها دووي   مقدمة معجمو، وأ -9

لااوحِ التجديااد واالبتكااات   نوعيااة االختصاااتاو الرتميزيااة لاادق دووي الااذي يمثاال فئااة اطعجمياا   -11

اطسترشااق ، فباالضااافة إىل الرتمياازاو التقليديااة اطعروفااة التااي ابتاادعها الفىلوو بااادي للجمااع والبلااد 

طجالو والعالم الذين ينقل عانهم، مثال ساونثيمر والقرية... ابتدع دووي ترميزاو للمصادت واطراجع وا

  وأبو الفداء جغرافية والدكتوت لكرك ...
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 اهلوامش

                                                            

( االختصاتاو احلديثة   وساتل االعالم ب  الرتمجة العربية واالقرتاض اطعجمي، حمماود فهماي حجااوي، بحاث ألقاي   اجللساة 1)

 م. 2111أبريل/نيسان  16اخلامسة عرشة من مؤمتر اطجمع   الدوتة السادسة والست  بتاتيخ 

 . 512( القاموس اطحيط 2)

 . 5/356( لسان العرب، ابن منةوت، 3)

 . 41، واآلية   سوتة  ل عمران 372( اطعجم الوسيط، ص4)

 . 385( القاموس اطحيط 5)

 . 4/243( لسان العرب6)

 . 237( اطعجم الوسيط، ص 7)

جامعة الىلماوك، بحاث منشاوت    ( توليد اللفاظ باطرترص الرمزي الوات    العربية، د. عبد احلميد القطش، قسم اللغة العربية،8)

 . 15جملة جامعة إتبد الهلية، ص 

 . 3( االختصاتاو احلديثة   وساتل االعالم ب  الرتمجة العربية واالقرتاض اطعجمي، حممود فهمي حجاوي، ص9)

 . 281( اللغة ومعامجها   الكتبة العربية لعبد اللطيف الصو  ص 11)

 .227( حميط اطحيط 11)

 .95اطحيط  ( حميط12)

 .95( حميط اطحيط 13)

 .99( حميط اطحيط 14)

 .241( حميط اطحيط 15)

 .654( حميط اطحيط 16)

 .119( القاموس اطحيط 17)

 .939( حميط اطحيط 18)

 .119( القاموس اطحيط 19)

 .939( حميط اطحيط 21)

 .371( حميط اطحيط 21)

 .728( حميط اطحيط 22)

 .124( القاموس اطحيط 23)

 .5مقدمة اطرتجم ص ( 24)

 .7/396( تكملة اطعاجم العربية25)
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 .1/92( تكملة اطعاجم العربية 26)

 .6/381( تكملة اطعاجم العربية27)

 .9/176( تكملة اطعاجم العربية28)

 .1/421( تكملة اطعاجم العربية29)

 .2/125( تكملة اطعاجم العربية 31)

 .3/145( تكملة اطعاجم العربية 31)

 .4/421اطعاجم العربية( تكملة 32)

 .5/154( تكملة اطعاجم العربية33)

 .1/16( تكملة اطعاجم العربية34)

 .1/441( تكملة اطعاجم العربية35)

 .1/62( تكملة اطعاجم العربية36)

 .1/353( تكملة اطعاجم العربية37)

 .1/35( تكملة اطعاجم العربية38)

 .1/77( تكملة اطعاجم العربية39)

 .1/48اجم العربية( تكملة اطع41)

 .1/71( تكملة اطعاجم العربية 41)

 .1/71( تكملة اطعاجم العربية 42)

 .1/72( تكملة اطعاجم العربية43)

 .1/73( تكملة اطعاجم العربية44)

 .1/73( تكملة اطعاجم العربية45)

 .1/74( تكملة اطعاجم العربية46)

 .1/75( تكملة اطعاجم العربية47)

 .1/75عربية( تكملة اطعاجم ال48)

 .1/75( تكملة اطعاجم العربية49)

 .1/77( تكملة اطعاجم العربية51)

 .1/111( تكملة اطعاجم العربية51)

 .1/111( تكملة اطعاجم العربية52)

 .1/113( تكملة اطعاجم العربية53)

 .1/115( تكملة اطعاجم العربية54)
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 .1/122( تكملة اطعاجم العربية55)

 .1/138العربية( تكملة اطعاجم 56)

 .1/167( تكملة اطعاجم العربية57)

 .1/182( تكملة اطعاجم العربية58)

 .1/48( تكملة اطعاجم العربية59)

 .1/76( تكملة اطعاجم العربية61)

 .1/72( تكملة اطعاجم العربية61)

 .1/73( تكملة اطعاجم العربية62)

 .4/279( تكملة اطعاجم العربية63)

 .11/39بية( تكملة اطعاجم العر64)

 .11/88( تكملة اطعاجم العربية65)

 .11/216( تكملة اطعاجم العربية66)

 .11/282( تكملة اطعاجم العربية67)

 .1/495( تكملة اطعاجم العربية68)

 .3/223( تكملة اطعاجم العربية69)

 .3/282( تكملة اطعاجم العربية71)

 .6/161( تكملة اطعاجم العربية71)

 .7/264العربية( تكملة اطعاجم 72)

 .1/31( تكملة اطعاجم العربية73)

 .1/151( تكملة اطعاجم العربية74)

 .1/151( تكملة اطعاجم العربية75)

 .1/151( تكملة اطعاجم العربية76)

 .1/17( تكملة اطعاجم العربية77)

 .1/35( تكملة اطعاجم العربية78)

 .1/142( تكملة اطعاجم العربية79)

 .7/61ربية ( تكملة اطعاجم الع81)

 .6/211( تكملة اطعاجم العربية81)

 .11/194( تكملة اطعاجم العربية82)

 .11/12( تكملة اطعاجم العربية 83)
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 .1/446( تكملة اطعاجم العربية 84)

 .1/85( تكملة اطعاجم العربية85)

 .1/35( تكملة اطعاجم العربية86)

 .1/288( تكملة اطعاجم العربية87)
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 املصادر واملراجع

االختصاتاو احلديثة   وساتل االعالم ب  الرتمجة العربياة واالقارتاض اطعجماي، حمماود فهماي حجااوي،  .1

أبريل/نيساان  16بحث ألقي   اجللسة اخلامسة عرشة من مؤمتر اطجمع   الدوتة السادسة والسات  بتااتيخ 

 م. 2111

اد َساليم النَعيماي ومجاال اخليااط، تكملة اطعاجم العربية، تينهااتو  .2 ُدوِوي، نقلاو إىل العربياة وعلاد علياو حمما

 م. 2111 - 1979، 1وواتة الثقافة واالعالم، اجلمهوتية العراقية، ط

توليد اللفاظ باطرترص الرمازي الواتا    العربياة، د. عباد احلمياد القطاش، قسام اللغاة العربياة، جامعاة  .3

 لة جامعة إتبد الهلية. الىلموك، بحث منشوت   جم

 م.1986الرموو والوحداو والدالالو   اللغة العلمية العربية، جممع اللغة العربية بالقاهرة، مايو  .4

 م. 2115، 8القاموس اطحيط، الفىلوو بادي، مؤسسة الرسالة، بىلوو، لبنان، ط .5

 ها. 1414، 3لسان العرب، ابن منةوت، دات صادت، بىلوو، ط .6

 م.1986  الكتبة العربية، عبد اللطيف الصو ، دات بالس، دمشد، اللغة ومعامجها  .7

 م.1987حميط اطحيط، بطرس البستا ، مكتبة لبنان، بىلوو،  .8

 م.1968، 2اطعجم العرع نشأتو وتطوته، حس  نصات، دات مرص للطباعة، ط .9

اماد عباد القاادت وحمماد اطعجم الوسيط، جممع اللغة العربياة بالقااهرة، إباراهيم مصاطفى وأمحاد الزيااو وح .11

 النجات، دات الدعوة.

 




