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يتشاول البحث واحجة مغ أىع السذاكل والرعػبات التي تػاجو الباحثضغ في مجال التاريخ برػرة عامة وشمبة   
الجراسات العميا برػرة خاصة، وىي قزية تغضخ السعشى الجاللي لمسفخدة عبخ العرػر التاريخية، وتخجستو برػرة 

يخي ، وبيان الحكيقة التاريخية، السيسا عشج التخجسة خاشئة، االمخ الحي اثخ ويؤثخ سمبًا، عمى نػعية البحث التار 
مغ مرادر تعػد لسجة العرػر الػسصى أو مجة ما بعج عرخ الشيزة.. خرػصًا مع اعتساد الباحثضغ أما عمى 

سشعخض  فأنشاأو بعس الستخجسضغ غضخ السيخة، ولتجشب ذلظ  ،الغضخ محجثة في الغالب القػاميذ الػرقية التقمضجية
ميذ االلكتخونية وبخاصة قػاميذ االون اليغ في بيان تخجسة السفخدات وبيان تغضخ معشاىا الجاللي عبخ لجور القػا



 

 

 

 

042 

 

 احباث املؤمتر انعهًي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 يى االنكرتوني"   "املستجذاث احلذيثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعه

 )اجملهذ انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

مختمف العرػر االمخ الحي قجم خجمة كبضخة ججًا لمباحثضغ ما يدتجعي زيادة االعتساد عمضيا وربسا تصػيخىا  
 السيسا بالشدبة لصمبة الجراسات العميا.

The use of modern electronic dictionaries to control the change of 

semantic meaning of the word in historical research 
Abstract 

     The research deals with one of the most important problems and difficulties facing 

researchers in the field of history in general and postgraduate students in particular, 

and it is the issue of changing the semantic meaning of the term through historical 

ages, and translating it incorrectly, which affected and negatively affects the quality of 

historical research, and the statement of historical truth, Especially when translating 

from sources dating back to the period of the Middle Ages or the period after the 

Renaissance .. especially with the reliance of researchers either on traditional paper 

dictionaries, or some unskilled translators, and to avoid this, we will present the role 

of electronic dictionaries, especially online dictionaries, in explaining the translation 

of vocabulary and indicating change Its semantic meaning across different ages, 

which has provided a very great service to researchers, which calls for increasing 

reliance on it and perhaps developing it, especially for postgraduate students. 

 

 

 

 

 

 تقديم. 

مغ الرعػبات مغ بضشيا تغضخ السعشى العجيج يػاجو الباحث السعاصخ في مجال التاريخ     
وغالبًا ما يؤثخ  ،عمى نػعية البحث التاريخيالجاللي لمسفخدات الستخجسة االمخ الحي يتخك تأثضخه 
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وىػ ما يالحع بذجة  عبخ استخجاميع لمسعشى الخاشئ لمكسمة اثشاء التخجسة، ل الباحثضغفي عس 
ن ذلظ ال يقترخ عمى لغة دون غضخىا، غضخ ان المغة االنكمضدية أالسبتجئضغ ومع الباحثضغ عشج 

تترجر السذيج معج وجػد أكثخ مغ ندخة لإلنكمضدية التي تتزسغ غالبًا أكثخ مغ معشى لمكسمة 
 الػاحجة قج يرل الى العذخات في بعس االحيان .

، فان ذلظ يديج مغ الرعػبة، وسشحاول االنكمضديةبالمغة  الباحثضغس ومع ضعف السام بع       
في ىحا البحث تػضيح تمظ الفكخة عبخ استعخاضشا لبعس السرصمحات التاريخية التي تغضخت 
وضيفتيا االصصالحية والجاللية حتى أن استخجام بعزيا تغضخ مغ اختراصات أخخى غضخ 

لظ تدميط الزػء عمى ىحه السذكمة التي يعاني مشيا التاريخ، إلى التاريخ، ونيجف مغ وراء ذ
وما ىي أنجع الحمػل  الباحثضغ في مجال التاريخ السيسا شمبة الجراسات العميااغمب شمبة 

 لسعالجتيا.

عبخ التاريخي  في البحثاستعخاض عجد مغ الكمسات كثضخة االستخجام  وسضتع ذلظ عبخ    
 خ.مختمف العرػر وال يقترخ عمى عرخ دون أخ
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 .السعشى الداللي لمكمسةواستخدام القهاميس االلكترونية لزبط  أواًل: عمم الداللة   
تتغضخ داللة المفع وتتصػر تبعًا لسا يؤثخ في ييتع عمع  الجاللة بتغضخ وتصػر داللة المفع، و      

ألفاظ أخخى المفع مغ عػامل تاريخية ونفدية واجتساعية، فتكتدب ألفاظ معان ججيجة وتفقج 
دالالت أصمية فضيا، أو تطيخ ألفاظ مدتحجثة لتعبخ عغ دالالت لع تكغ مػجػدة مغ قبل، وذلظ 

كسا الكائغ الحي في ذاتيا، وتختبط باإلندان وىػ كائغ حي يشسػ  -كسا أوضحشا سابقاً –ن المغة 
خ ميع لسغ يعسل ولحلظ فان دراسة عمع الجاللة أم ويتصػر ويتغضخ وفق لعػامل الحياة السحيصة بو،

في مجال التخجسة سػاء اكان باحثًا عمسيًا أم متخجع، فسغ دون احاشتو بقػاعج ذلظ العمع فانو 
 سيعاني كثضخًا ويخصئ كثضخًا في تخجسة العجيج مغ السفخدات التي تصػرت عمى مخ العرػر.

لكتخوني وبسا أن دراسة عمع الجاللة قج يكػن صعب عمى الكثضخيغ، وفي ضل التعميع اال   
الحجيث ، فان وجػد عجد ىائل مغ القػاميذ مختمفة التخررات السشتذخة عمى االنتخنت فأنيا 
سسحت لمباحث وبكل سيػلة تتبع السفخدة ومعخفة تصػرىا التاريخي والشحػي، بسا في ذلظ تحجيج 

 تاريخ دقيقة لبجأ استخجام أو تغضخ استخجام السفخدة.
ا وتعجدىا سػاء عمى مدتػى السعمػمة أم الجية التي أعجتيا اضف لحلظ فان القػاميذ بتشػعي  

ونذختيا، سسحت لمباحث بالحرػل عمى معمػمات تفرضمو متشػعة عغ أصل الكسمة، السيسا مع 
تديضل عسمية البحث والتتبع التي وفختيا تمظ القػاميذ، والتي اتاحت لمباحث الػصػل الى 

زر البحث،  بل االكثخ ان اغمب القػاميذ السفخدات بسجخد كتابة الكمسة والزغط عمى 
االلكتخونية أن لع نقل جسيعيا وفخت لمباحث روابط وصفحات ثانػية لتتبع السديج مغ التفاصضل 

 عغ الكسمة وشخيقة استخجاميا عبخ شخق ووسائل مختمفة.
يزاف لكل ذلظ أن وجػد تعجد بتمظ القػاميذ اتاح حخية ومداحة لمباحث في التعخف عمى   
معاني الكمسة وليذ حرخىا بسعشى أو اثشان كسا تفعل بعس القػاميذ الػرقية ألغخاض  كل

 ديشية أو سياسية أو ايجولػجية أو أغضخىا.
وسشحاول في االوراق القمضمة الساضية استعخاض عجد مغ السفخدات التي تغضخ معشاىا كميًا او     

ستيا خصأ مغ قبل بعس الباحثضغ وشمبة جدئيًا عبخ التاريخ ، والتي تست في غالب االحيان تخج
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ما وفخ لمباحث فخصة الػقػف الجراسات العميا.. ونتعخض لمتعخيفات التي عخضتيا تمظ القػاميذ  
 عمى التخجسة الرحيحة لمسفخدة بمحاظ زمان ومكان كتابتيا.

  
 ثانيًا: نساذج من السفردات التي تغيرت داللتها عبر التاريخ.

 

وىي واحجة مغ أكثخ الكمسات التي يخصا في  [  ] kount-uh [](  Account: كمسة ) -2
فخندية -مذتقة مغ المغة االنجمػكمسة وىي تخجستيا بعس الباحثضغ وشمبة الجراسات العميا، 

وصف شفيي أو كتابي )( 1275–1325القجيسة وغالبًا ما ضيخت كاسع أو فعل بضغ عامي )
أورد ليا القامػس البخيصاني قخابة االثشا عذخ معشًا ، والتي (ألحجاث أو مػاقف معضشة ؛ سخد

 verbأما اذا جاءت بريغة فعل بجون مفعػل بو) ،(1)متقارب مختمف، إذ جاءت بريغة أسع

used without object ( فتأتي أما إلعصاء تفدضخ لحجث معضغ، وتتبع كمسة ،)by for أو ،)
تأتي (، وقج by forجباتو وايزا تتبع ب) تأتي إلجابة عغ تداؤل فيسا يتعمق بدمػك الفخد ووا

، فتأتي بسعشى ) اعتبار أ والشطخ الذخري( أو (verb used with objectفعل مع مفعػل بو )
 .(2) (by toتخريز شيء أو شخز وغالبًا ما تكػن متبعة ايزا ب ) 

(   account( فيعخف الكمسة بالقػل ) Vocabulary.com Dictionaryأما قامػس )   
مثل قرة ، مثل إذا أعطيت صديًقا سردًا لسا حدث في  -يسكن أن يكهن الحداب أشياء كثيرة "

الحفمة التي فاتته. يسكن أن يكهن أيًزا ترتيًبا تجارًيا ، مثل حداب مررفي أو حداب بريد 
رة كبضخة، غضخ انيا سابقًا لع تكغ تعصي ذات السعشى عمى ػ التي ندتخجميا الضػم بر ،(3)"إلكتروني

                                           
(
1
 ) Account | Definition of Account at Dictionary.com,  www.dictionary.com 

(
2
 ) Account | Definition of Account at Dictionary.com,  www.dictionary.com 

(
3
 ) Account | Definition of Account at Dictionary.com,  www.dictionary.com 
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( التي تحسل معاني عجة مغ بضشيا Accountاالقل في البحث التاريخي ، أذ كانت كمسة ) 
تحكخ في كتب البحث التاريخي  " حداب ، ومحاسبة ، تقرير، اعتبار ،  قيسة ، الى ألخ"

( ومع ان أغمب تمظ الكمسات قج تذتخك في الرواية أو القرة أو الحادثة التاريخية)لمجاللة عمى 
( غضخ انيا تخكت اثخىا واضحًا عمى الدرد أو التهالي والتتابععشػي وىشا ىػ ) السذتخك الس

، وبالتالي عمى الباحث الباحثضغ الحيغ شالسا أخصأوا في التخجسة واستخجمػىا بسعشى )حداب ( 
استخجام   A countأن يجرك الجدء االبدط مغ تمظ الحقائق حتى يتسكغ مغ استخجام كمسة 

 الجقضق . صحيح مغ حضث السعشى

0- ( Court)  )مكان "فبحدب قامػس كامبخدج البخيصاني فان معشاىا إذ كانت أسع )قانػني
تحدث فيه السحاكسات والقزايا القانهنية األخرى ، أو األشخاص السهجهدون في مثل هذا 

، وقج تأتي (4)"السكان ، وخاصة السدؤولين وأولئك الذين يقررون ما إذا كان شخص ما مذنًبا
مداحة مرسهمة عمى األرض تدتخدم لسسارسة الرياضات مثل )رياضي( فتأتي بسعشى: " أسع

مشطقة أو طريق قريرة غير  ، وقج تأتي أسع لمتعبضخ عغ )مكان مفتػح( :"(5)"التشس وكرة الدمة
وىي مغ االستخجامات الخئيدة في  (6)"مغطاة بدقف ومحاطة بالسباني في الغالب أو بالكامل

فأنيا  court noun (ROYALTY)ة ، أما اذا جاءت أسع )السعشى السمكي() السسمكة الستحج
كانت ىحه الكمسة فيسا سبق تتخدم  ، (7)"السشزل الرسسي لمسمكة أو السمكتأتي بحدب بسعشى "

 Spanish court mلسعشى "قرخ" أو السكان الحي يجار مشو الحكع فيقال عمى سبضل السثال )

French court , Russia court  : األشخاص السهسهن الذين يعيذهن "(،  كسا تذضخ الى
 .(8)"في السشزل الرسسي لمسمكة أو السمك أو الذين يعسمهن أو يقدمهن السذهرة لهم

                                           
(
4
 ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/court 

(
5
 ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/court 

(
6
 )  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/court 

(
7
 )  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/court 

(
8
 )  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/court 
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ن لمكسمة استخجامات أخخى متعجدة ، ارتبط قدع مشيا بالدمان والسكان، غضخ أن الحي ومع أ    
مشزل السمك او السمكة، او مدتذاريهم سعشى " ييسشا مغ وجية الشطخ التاريخية ىػ استخجاميا ب

" عمى قجر تعمق االمخ بخصأ تخجسة ىحا السعشى مغ قبل شمبة الجراسات العميا والعاممين معهم
" ما يفقج الشز معانيا الحقضق بل ويحجث محكسةالحي وبرػرة شبو كمية يتخجسػنيا لسعشى " 

يسا وأن استخجام معشى محكسة جاء في كبضخ وخصضخ في االحجاث التاريخية، السخصا تاريخي 
 .الجراسات والسؤلفات الحجيثة أما القجيسة فزسشت معشاىا "قرخ السمظ او السمكة"

 

2- )Fathom) :(mə   -   )(9)  لمتصػيق (،السسجودة سابقًا )استخجام الحراع تعشي التي كانت 
 (Fadenو  vaamو  vadem )اإلنجمضدية القجيسة، مغ أصل جخماني ؛ تتعمق بـوىي تخجع إلص

قج يكػن مغ الرعب فيع و . (10)أقجام". كان السعشى األصمي "الذيء الحي يحتزغ sixاأللساني "
". الفهم بعد تفكير طهيل" إلى معشى "التطهيق بذراع السرءكيفية انتقال ىحا الفعل مغ السعشى "

يسكغ استخجام إذ  لمفع، ولكغ يسكغ فقط ذلظ عبخ استخجام ما يسكغ ان ندسيو السذتخك السعشػي 
، يسكشظ  ) او وحجة قياس( أذرع الفخد السسجودة كسكياس )فيع( ، وبسجخد أن يكػن لجيظ قػام

 (متخ 2.1أقجام أو  2وحجة قياس لعسق السياه تداوي ) عسق الساءكفيع لكياس ل يااستخجام
 .(11)وأصبح اإلدراك يتعمق بالػصػل إلى جػىخ األشياء

                                           
(
9
 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/fathom 

(
10

 ) Oxford English and Spanish Dictionary. ttps://www.lexico.com/definition/fathom 

(
11

 ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fathom;  ttps://www.merriam-

webster.com/dictionary/fathom 
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ومع ذلظ ، في القخن الدابع عذخ ، اتخح الفيع معشى  (12)ًفا لـ "احتزان"وكان أيًزا مخاد     
إلى فعل الػصػل إلى  مخادفة لـ "التحقضق" أو "التحقضق" ، ويدتخجم اآلن بذكل متكخر لإلشارة

 .(13)أسفل شيء ما

4- (Clue) 

السعشى أما الضػم وبحدب  ،( كخة مغ الغدلclew) ( أوClue)فكخة: مشح قخون ، كان      
،  وقج تصػر السعشى الحجيث لمكمسة، (14)"دلضل يقػد السخء نحػ حل مذكمةالحجيث فأنيا تعشي "
ساعجت كخة الخيط تشز عمى ان ، مغ فكخة في األسصػرة والفػلكمػر ، (15)"الجلضل إلى حل المغد"

 .(16)ياإيجاد مخخج مش كل مغ دخل الستاىة في

 

2- (Spinster) 

متدوجة ، وخاصة السخأة التي لع تعج صغضخة ويبجو أنو مغ غضخ السحتسل أن امخأة غضخ العانذ:  
لقج أشارت  ،غدليقسغ بالالشداء المػاتي  ىغكسا يبجو ، كانت العػانذ ،(17)تتدوج عمى اإلشالق

القخن الخابع عذخ بالسعشى ،   (18)إلى ميشة قانػنية قبل أن تربح تعشي "امخأة غضخ متدوجة"
 .(19)السحجد بالسعشى

                                           
(
12 ) https://www.learnersdictionary.com/definition/fathom 

(
13

 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/fath.m 

(14 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/clue 

(15 ) https://www.dictionary.com/browse/clue. 

(16 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/clue 

(
17 )  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spinster 

(
18 )  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spinster 

(
19 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/spinster. 
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 احباث املؤمتر انعهًي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 يى االنكرتوني"   "املستجذاث احلذيثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعه

 )اجملهذ انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

 2- (Bachelor) 

إلى وتعػد السفخدة ، (20)شاب يتبع لػاء آخخ أو، الذاب فارسال ت تعشيلبكالػريػس: كانا    
 ، متغضخ مغ البكالػريا (baccalāris) الالتضشية في العرػر الػسصى  الباكاالرية

(baccalārius ) البكالػريػس ، (bachelārius)  القغ بجون أرض الحيغ يعيذػن في مشدل"
تع استخجامو لمخجال ، كسا (21)اعية ، فارس بجون خجم ، كاتب شابالخب ، تابع يفتقخ إلى إقص

في إحجى أولية قبل أن تأتي الكمسة لإلشارة إلى شخز حرل عمى مختبة ، غضخ الستدوجضغ
ما يدال يعير بيحا السعشى في وىػ  -ألول مخة في التاريخ  في القخن الخامذ عذخ،  الجامعات

 بكالػريػس الضػم. 

1- (Divest ) 

 .(22)عام ، كان التجخيج قج يشصػي عمى خمع مالبدو 222: مشح (-dɑɪˈvest, dɪ/) التجخيج      
؛  2222-2252تع تدجضمو ألول مخة في  ،(23)وكحلظ حخمان اآلخخيغ مغ حقػقيع أو مستمكاتيع

"إلى  dī-di-2 + vestīreفي العرػر الػسصى ، أي ما يعادل  dīvestīreمغ الالتضشية 
 .(25)لقج جاء مؤخًخا لإلشارة إلى بيع االستثسارات (24)المباس

 

5-(Cheater) 

                                           
(
20 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/bachelor 

(
21 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/bachelor 

(
22 ) https://www.dictionary.com/browse/divest 

(
23 ) https://www.ldoceonline.com/dictionary/divest. 

(
24 ) https://www.dictionary.com/browse/divest 

(
25 ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/divest 
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 احباث املؤمتر انعهًي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 يى االنكرتوني"   "املستجذاث احلذيثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعه

 )اجملهذ انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

إلى  تعػداألرض التي  -كان الغذاش في األصل ضابًصا تع تعضضشو لخعاية مستمكات السمظ      
كمسة إنجمضدية متػسصة يعػد تاريخيا إلى وىي  ،ثةادون ور أو التاج عشج وفاة السالظ دون وصية 

إن عجم الثقة  وغالبًا ما كان يتع تدويخ ختع السمظ لمتالعب بتمظ االراضي، ،(26) 2222–2222
، استخجمت  (27)حتالفي غذاش السمظ قاد الكمسة إلى معشاىا الحالي: العب غضخ أمضغ أو م

2222ألول مخة معشاىا السعخوف 
(28).   

22- (Travel ) 

إذا وججت أنو تعحيب وعسل جاد لسػاكبة مقجار انتقال معاني بعس الكمسات عمى مخ الدفخ ،   
. travail، فأنت عمى الصخيق الرحيح. يعػد الدفخ إلى كمسة تعشي "العسل الذاق":  (29)الدشضغ

، والتي كانت أداة تعحيب مكػنة  trepaliumوىحا بجوره يعػد مغ خالل الفخندية إلى الالتضشية 
. مغ (30)مغ التعحيب إلى العسل الذاق خصػة سيمة بسا فيو الكفاية في السعشى ،مغ ثالث رىانات

العسل الجاد إلى الدفخ؟ قج نتداءل الضػم لساذا يسكغ ألي شخز أن يعتبخ الحىاب في إجازة 
قخن يخجع الدفخ اإلمالئي إلى تحػل في الميجة في ال، ا ، لكغ الخحمة كانت شضًئا شاًقاعساًل شاقً 

؛ تع تدجضل الحػاس االسسية  2222-2022الخابع عذخ ؛ تع تدجضل حػاس الفعل ألول مخة في 
2422-2422ألول مخة في 

(31). 

 

 

                                           
(
26 ) https://www.dictionary.com/browse/cheater 

(
27 ) https://www.lexico.com/definition/cheater 

(
28 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/cheater 

(
29 ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/travel 

(
30 ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/travel 

(
31 ) https://www.dictionary.com/browse/travel 



 

 

 

 

022 

 

 احباث املؤمتر انعهًي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 يى االنكرتوني"   "املستجذاث احلذيثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعه

 )اجملهذ انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتسة .

يتزح مسا سبق أن تغضخ السعشى الجاللي لمسفخدة عبخ التاريخ، لع يعج صعبًا كسا كان  -2
لقػاميذ اإللكتخونية التي سسحت لمباحث في الدابق، بفزل التقشيات الحجيث وانتذار ا
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 احباث املؤمتر انعهًي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 يى االنكرتوني"   "املستجذاث احلذيثت يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعه

 )اجملهذ انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

السختز وغضخ السختز في تتبع التصػر التاريخي وبل والشحػي لمسفخدة مشح نذأتيا  
حتى العرخ الحجيث، االمخ الحي اغشاه كميًا عغ استخجام القػاميذ الػرقية السحجودة 

 والزيقة في عجد مفخداتيا ومعانضيا.
خيارات البحث العمسي فبات أمام الباحث فخصة كسا سسح تػافخ تمظ القػاميذ بتعجد  -0

أكبخ في فحز وضبط السفخدة وصػاًل لسعشاىا االدق الحي يتشاسب مع الشز الحي 
 يتعامل معيا مغ حضث الدمان والسكان.

أن وجػد ىحا الكع اليائل مغ القػاميذ حخر الباحث مغ أي ارتباط أو استخجام   -2
 الحي غالبًا ما فخضتو بعس القػاميذ . سياسي أو سياسي أو ديشي بسعشى السفخدة

وفخت تػاجج ىحه القػاميذ الجيج والسال الحي كان عمى الباحثضغ وشمبة الجراسات العميا  -4
بحلو ودفعو لمستخجسضغ والعاممضغ في مجال التخجسة، السيسا وأن كل القػاميذ 

 اإللكتخونية ىي مجانية في الغالب .

مبدصة ججًا في البحث سسح لجسيع الباحثضغ بل أن استخجام تمظ القػاميذ آلليات  -2
وحتى شمبة السجارس الستخجميا بكل يدخ وسيػلة، دون الحاجة الفعمية لػجػد مجرس 

 أو مػجو مختز.

أما بالشدبة لمباحث السختز بالتخجسة أو عمع المغة فان تمظ القػاميذ فخصة ثسضشة في  -2
بإمكانو تحجيج الى اي لغة أو أمة التعخف عمى أصل السفخدة وانتسائيا المغػي وبات 

 تشتسي السفخدة.

وفخت تمظ القػاميذ عمى تعجدىا فخصة لمسقارنة المغػية والتاريخية لمسفخدة وربسا  -2
 الحجث التاريخي في مخحمة ما .

 


