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 –دراسة في ضوء الدراسات البينية  –أسس إعداد معجم لغوي لغير الناطقين بالعربية 

 د. نورالدين دريم بن محمد جامعة الشلف * الجزائر *

 :تقديم

ال ينكر دارس وال باحث أهمية الكتاب في العملية التعليمية سواء للناطقين بالعربية، أو لغير 

الناطقين بها، وإن كان هناك اختالف بّين بين الكتابين في املادة اللغوية واملنهج، فقصور الكتاب املعّد 

الهيئات املختصة إلى املناداة للناطقين بغير العربية في تحقيق األهداف املرجوة، دفع الباحثين فضال عن 

مت في شتى 
ّ
بضرورة تأليف الكتب املتمّيزة في هذا الشأن من خالل املؤتمرات وامللتقيات والندوات التي نظ

بقاع الوطن العربي، كان عنوانها األبرز " تعليم العربية لغير الناطقين بها "، وما أقرته الدراسات والبحوث 

 .      في هذا املجال ليس ببعيد عنه

أصبحت الحاجة ماسة إلى إعداد مواد تعليمية لتعليم الناطقين بغير العربية، ولكّن هذا األمر  

يتطلب حينا من الدهر، يراعى فيه نوعية املتعلم، نمط التدريب، ضبط املفردات والتراكيب، وما إلى ذلك، 

ما أو فريق عمل من املختصين أو هي
ّ
ئة علمية ) مختبر، مجمع سواء كان القائم على إعدادها معل

 فال تلبي الحاجات وال تحقق األهداف املنوطة بها. –وإن وجدت  –لغوي،...(، فهي 

، هو غياب معجم مختص بما تحمله الكلمة من معاني، يركّز في -في نظري  –إّن األمر الذي أهمل 

ه يتيح مادته ومنهجه على الناطقين بغير العربية، فال أحد ينكر فضل املعجم في 
ّ
العملية التعليمية؛ ألن

فرصا لهذه الفئة لكي تكّون رصيدا لغويا عربيا من املفردات األساسية، وقد اقترح بعض الدارسين أن 

لة للكتاب، حيث تقّدم فيه معاني الكلمات املترادفة التي لم تذكر في 
ّ
يكون منطلق املعجم من املواد املشك

) األلوان،الزمن، األطعمة، النباتات، ،قل الداللي الواحدالكتاب، أضف إلى ذلك الكلمات ذات الح

املدرسة،...(. ويمكن للمعجم أيضا أن يقّدم لغير الناطق بالعربية، مادة لغوية وعلمية ثرية، من مثل: 

هجاء الكلمات على النحو املطلوب، نطقها برموز صوتية واضحة، معلومات صرفية ونحوية، مع الحرص 

ه على حاج
ّ
 ته، أو باملصطلح املتداول كفايته اللغوية.اة غير الناطق بالعربية وقدر في ذلك كل

اإلجابة عن جملة من اإلشكاليات: ما نوعية  امن هنا جاء تصور هذه املداخلة التي نروم من خالله

املعجم الذي سيوّجه لغير الناطقين بالعربية؟ ما أسس صناعته؟ وما املادة اللغوية التي يجب أن 

ما حجم هذا املعجم؟ هذه األسئلة وغيرها مّما يتدافع في ذهننا، سنحاول البحث فيها، داخل يتضمنها؟ و 

 مجال الدراسات البينّية.

 ثبت مصطلحي:  1-

ثبت عن طه عبد الرحمان املغربي قول شهير عن املصطلح، جاء فيه " إّن قّوة االصطالح غدت ال 

، نلتمس من هذا القول فائدة لغوية مفادها أّن ضبط املصطلحات في أي علم من 1تقّل عن قوة السالح "

ل قوة ال يستهان بها، فقد 
ّ
العلوم ضرورة ملحة، وأّن ضبطها يعني امتالك ناصية العلوم، فهي بذلك تشك
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أجمعت كّل البحوث املصطلحية والدراسات حديثها وقديمها " على أّن املصطلحات تمثل مفاتيح العلوم 

وهي نواة وجودها، وال يمكن لها أن تؤسس مفاهيمها ومعارفها دون ضبط الجهاز املصطلحي الذي يؤسس 

هوية كّل علم من العلوم، بل تتفاضل العلوم بمدى تطور جهازها املصطلحي، ومسايرته للنظريات العلمية 

ها باللغة الخاصة به، فتتسم ظاهرة املصطلح بشموليتها لتخّص كّل العلوم واملعارف، ولكنّ 
ّ
ها تتوّسل كل

 .1لصناعة مصطلحاتها"

نظرا ألهمية املصطلح ودوره في ضبط الجهاز املفاهيمي ألي علم من العلوم، آثرت أن أستهل هذه 

املداخلة بثبت مصطلحي أحّدد فيه املصطلح واملفهوم، فقد تتردد في حقل البحث املعجمي عّدة 

عجمية والتي خالجها مصطلح مصطلحات، يأتي على رأسها مصطلحان األول من
ُ
هما املعجم، والثاني امل

عجمية، وقد مّيز املعجميون واللغويون على حّد السواء بين هذه املصطلحات، فإن كان كّل منها مشتق 
َ
امل

 من جذر لغوي واحد ) ع ج م (، فإّن الداللة اللغوية التي يفيدها هذا الجذر  تختلف من مصطلح آلخر.

 مفهوم املعجم: 1-1

الجذر اللغوي ) ع ج م ( على اإلبهام والغموض، وله معنى إزالة العجمة والغموض في حال  يدّل 

ت 
ّ
مادة )ع ج م( في اللغة على أضيفت له الهمزة، ومصطلح معجم يعود في اشتقاقه لهذا الجذر، فقد دل

ا ال يفصحان وال ، يقال : رجل أعجم و امرأة عجماء ، إذا كان 2اإلبهام واإلخفاء، وعدم البيان و اإلفصاح

، وعلى هذا فإّن  3يبينان كالمهما، ويقال : نظرت في الكتاب فعجمته : أي لم أقف حّق الوقوف على حروفه

عل تصرف إلى معاني اإل
َ
أما صيغتا فّعل وأفعل، فإنهما تدالن على  ام وعدم اإليضاح،بهعجم على صيغة ف

، وقال ابن  4"تنقيطه كي تستبين عجمته و يصحخالف ذلك، فتقول : عّجمت الكتاب تعجيما، إذا أردت " 

، وعلى هذا فإّن  5"جني " أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته ، فهو إذن لسلب معنى االستبهام ال إثباته

 أعجم تفيد زوال العجمة والغموض و اإلبهام ، كما تفيد اإليجاب الذي هو ضد السلب.

، إما على  6يشرحها ويوضح معناها ويرتبها بشكل معينهو كل كتاب " يجمع كلمات لغة ما و   :اصطالحا

 حروف الهجاء أو املوضوع ، واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها
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،وإنما سّمي هذا النوع من الكتب معجما ؛  1 "واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعمالها

 ألّن 

ام والغموض الذي بهلى حروف املعجم أي على حروف الهجاء، أو ألنه يزيل اإلمادته اللغوية مرتبة ع

 بالدرجة األولى الكلمة املفردة. يكتنف املادة اللغوية ، والتي تمس

لفظة معجم من الناحية الصرفية اسم مفعول من الفعل " أعجم " ، و يمكن أن تكون في  تعّد 

ّن الفعل " أعجم " غير ثالثي ، ووزن املصدر امليمي منه الوقت نفسه مصدرا ميميا من الفعل نفسه ؛ أل 

يأتي على زنة اسم املفعول منه، فإن كان ذلك كذلك فال اختالف بينهما، وال يعرف بالتحديد زمنيا متى 

 ما تفرد به  2دف إلى جمع اللغةته في اللغة العربية، على هذه الكتب التي أطلقت لفظة "معجم"
ّ
، إال

 في أواخر القرن الرابع الهجري ، أما قبل 
ّ
إبراهيم السامرائي بقوله " لم يطلق على املعجم اسم املعجم إال

، و لكن ليس في مقاييس اللغة البن  3 "بهذا االسم هو معجم مقاييس اللغة ذلك فهو كتاب ، وأول معجم

، وربما يعضد ما ذهب إليه ) لفترة )القرن الرابعفارس ما يثبت أّن مصطلح " معجم" أطلق في هذه ا

ف ابن 
ّ
السامرائي، أّن القرن الرابع الهجري كان خصبا ثريا من حيث التأليف املعجمي، ففيه أل

ه( املحيط في  375ه( تهذيب اللغة و الصاحب بن عباد )ت 370ه( جمهرته، واألزهري)ت 321دريد)ت

 أّن هذه  ه(398قاييس اللغة ، والجوهري )ته(  املجمل وم395اللغة ، و ابن فارس )ت
ّ
الصحاح ، إال

ا نهاملعجمات قد خلت من أية إشارة واضحة تدل على استخدام مصطلح معجم في عناوينها أو في متو 

والراجح أّن هذا املصطلح بدت مالمحه على يد علماء الحديث؛ ألنهم هم الذين سبقوا اللغويين في 

 .4اوين كتبهم، كما يظهر ذلك في ما وصلنا من مصادر تراثيةاستخدام مصطلح "معجم " في عن

  بين املعجم والقاموس: -1-2

 أن ال فرق بين مصطلح "معجم " ومصطلح " قاموس"، -في العصر الحديث  –يرى جّل املعجميين 

معجم سواء كان  لذلك فهم يستعملون كلمة قاموس مرادفة لكلمة معجم ، فتجدهم يطلقون على أي

 باللغة

العربية أو بأية لغة أجنبية ، أو كان مزدوج اللغة ، أو كان ثالثية اللغة ، قاموسا ، و الحقيقة خالف ذلك ؛ 

ألّن املعنى اللغوي ملصطلح " قاموس" يختلف عن املعنى اللغوي ملصطلح "معجم "، فالقاموس في اللغة 
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، ويرجع السبب إلى  1" ع فيه غورايعني "البحر أو البحر العظيم ، أو وسطه ، أو معظمه ، أو أبعد موض

ربط هذا املعنى بكلمة " قاموس " إلى القرن الثامن الهجري ، حين سمى الفيروزبادي معجمه بـ " القاموس 

 وصف أراد ب
ّ
ا صاحبها الداللة على أّن معجمه بحر واسع أو عميق ، و هي هاملحيط "، و ما هذه التسمية إال

ذين جمعوا اللغة ، فاختاروا ملؤلفاتهم اسما من أسماء البحر أو إحدى سمة غالبة على علماء العربية ال

 " ، و سّمى ابن سيده معجمه " املحكم
َ
و املحيط  صفاته ، فقد سّمى الصاحب بن عباد معجمه " املحيط

 أو " مجمع البحرين". األعظم " ، وسّمى الصاغاني معجمه " العباب

 رة و ذيوع في أوساط الباحثين ، حتى نال ثقة العلماءونظرا ملا حّققه معجم الفيروزبادي من شه

د في أذهان الناس معنى جديد لكلمة 
ّ
وطالب العربية لخصيصة الضبط واإليجاز و الدقة التي ميزته، تول

، فظنوا أنها مرادفة للمعجم ، و" شاع هذا االستعمال، و صار يطلق لفظ القاموس على أي  ""قاموس

خالف بين العلماء ، فمن مهاجم له، ومن مدافع عنه حتى أقّر مجمع اللغة معجم، وظل هذا اللفظ محل 

، وقد 2 "العربية هذا االستخدام وذكره ضمن معاني كلمة " قاموس " في معجمه املسمى باملعجم الوسيط

ز، أو التوسع في ملجاعدنان الخطيب أّن إطالق لفظ القاموس على أي معجم، هو من قبيل ا عّد 

 .3االستخدام

وفي القرن الواحد والعشرين فّرق إبراهيم بن مراد بين املعجم والقاموس، ووضع حدودا فاصلة 

سواء كبرت  –بينهما، فهو يرى أّن " املعجم هو الرصيد العام الشامل لكّل ما يستعمله أفراد جماعة لغوية 

في أذهان أفراد ، وسّماه املعجم اللساني التساعه وامتداده 4من الوحدات املعجمية " –أو صغرت 

ه يشمل الوحدات املعجمية املستعملة 
ّ
ه جماعي؛ ألن

ّ
الجماعة اللغوية التي تمتلكه، ومن أهم خصائصه أن

 من قبل الجماعة اللغوية في بعديها اآلني والزماني.

أي  -" فهو رصيد الوحدات املعجمية الجزئي الذي يؤخذ من املعجم اللساني –في نظره  –وأّما القاموس 

ويوضع في كتاب، بعد أن تجمع الوحدات املعجمية املكونة له جمعا منهجيا  -رصيد العام الشاملمن ال

، أي إّن العالقة بينهما عالقة الجزء بالكل، ومهما كان حجم 5وتعالج قاموسيا معالجة منهجية أيضا "

 املعجم اللساني. القاموس، واملادة املشكلة له، فال يمكن بأي حال من أحوال أن يحيط بما اشتمل عليه

يّتضح من قول بن مراد أّن ملصطلح معجم مفهومين في اللسانيات الحديثة، " األول عام: وهو 

ه الرصيد 6مجموع الوحدات املعجمية التي تكّون لغة جماعة لغوية ما تتكلم لغة طبيعية واحدة "
ّ
، أي إن

ه مدّونة املفرداتي الذي يستعمله أفراد الجماعة اللغوية لتحقيق التواصل 
ّ
بينهم، " والثاني خاص: وهو أن

                                                             

 .  )مادة )ق م س1956ينظر : لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ،  1 
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، وقد ربط إبراهيم بن مراد 1املفردات املعجمية في كتاب، مرتبة ومعّرفة بنوع ما من الترتيب والتعريف "

وربط املفهوم الثاني ) الخاص( باملعجمية  Lexicologieاملفهوم األول )العام( باملعجمية النظرية 

 .Lexicographieالتطبيقية 

بهذه املثابة  فإّن قوام املعجم هو املفردات التي تشغل حيزا واسعا من املادة اللغوية؛ " وهو وعليه

 من محتوياته، إلى املفيد واألقل فائدة،إلى الضروري، وما ال 
ّ
مفروض فيه أن ينبه الباحث إلى الثمين والغث

تكيف حسب حاجة املستعين لزوم له، إلى الثابت األصيل واملشكوك فيه، أو املزيف، وهو مطالب بأن ي

،  2"به، بحيث تكون هناك ألوان شتى من املعاجم، وهو مسؤول عن حفظ اللغة، و عن تطويرها أيضا

ب فيها املفردات عادة " ترتيبا هجائيا مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة بها، سواء أعطيت 
ّ
ترت

 . أي معاجم أحادية أو ثنائية اللغة. 3تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاتها أم بلغة أخرى "

 مصطلح ُمعجمّية وَمعجمّية: 1-3

إّن السبب الداعي إلى إيراد املصطلحين معا في هذا املوضع من البحث، هو التالزم الحاصل بينهما 

 . -وسيأتي بيان ذلك  –

، وقد تداخال في   Lexicologyو  Lexicographyشاع في مجال الدراسات املعجمية مصطلحا  

أذهان املهتمين بهذا النوع من الدراسات، وبدا غير واضحي الداللة، مّما أثار جدال في إيجاد مقابل عربّي 

 موحّد لهما، والجدول أدناه يبّين التعدد املصطلحي العربي للفظين األجنبيين:

الباحث الذي استعمله أو املعجم  املقابل العربي املصطلح األجنبي

 ورد فيهالذي 

 

 

 

 

 

 4محمد رشاد الحمزاوي  ُمعجمية

علم املعجم، علم دراسة األلفاظ، 

 معجمية

 5الودغيري 

 6حلمي خليل علم املعاجم النظري 

 1محمد علي الخولي علم املفردات

                                                             

 .9املرجع نفسه، ص 1 

 100.، ص1990لعرب من قضايا اللغة العربية ، حسن ظاظا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ، كالم ا 2 

 .2، ص2008علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الثالثة،  3 

زاوي، مركز النشر الجامعي، تونس، ينظر: املعجمية مقدمة نظرية ومطّبقة مصطلحاتها ومفاهيمها، محمد رشاد الحم 4 

 .04، ص2008

. 8، ص0747قضايا املعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي، عبد العلي الودغيري، منشورات عكاظ، الرياض،  5 

 .200وينظر: منهج املعجمية جورج ماطوري، ترجمة الودغيري، منشورات كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ص

علم املعجم عند ابن فارس بين النظر والتطبيق، حلمي خليل، أعمال ندوة جمعية املعجمية العربية بتونس، ماي  6 

 .022، ص0779
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Lexicology 

 

 

 

 

 

 

Lexicology 

 2عبد السالم املسدي معجمية

 3رمزي بعلبكي علم املفردات

 4أحمد العايد املعجمية

معجم مصطلحات علم اللغة  دراسة املفردات

 5الحديث

 6أحمد مختار عمر املفرداتية

 7إبراهيم بن مراد املعجمية العامة النظرية

 8علي القاسمي علم املعجم، علم األلفاظ، املعجمية 

 

 

 

 

 

 

 9علي القاسمي صناعة املعجم، الصناعة املعجمية

 10محمد رشاد الحمزاوي  َمعجمية

املعجمية العامة التطبيقية، 

 القاموسية

 11إبراهيم بن مراد

قاموسية، صناعة القواميس، تأليف 

 القواميس، علم الصناعة القاموسية

 12الودغيري 

                                                                                                                                                                                              

 .47، ص0746معجم علم اللغة التطبيقي، محمد علي الخولي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  1 

 .74، ص0748تونس،  قاموس اللسانيات، عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، 2 

 .020، ص0770معجم املصطلحات اللغوية، رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى،  3 

هل من معجم عربي وظيفي، أحمد العايد، مقال ضمن كتاب في املعجمية العربية املعاصرة، دار الغرب اإلسالمي،  4 

 . 170، ص0749بيروت، الطبعة األولى، 

 . 24، ص0742معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، مجموعة من املؤلفين، مكتبة لبنان، بيروت،  5 

 .20صناعة املعجم الحديث، أحمد مختار عمر، ص 6 

 .000مقدمة لنظرية املعجم، إبرهيم بن مراد، ص 7 

والتطبيق، علي القاسمي، . وينظر: املعجمية العربية بين النظرية 2علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، ص 8 

 .20، ص2002مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، 

 .2علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، ص 9 

 .04املعجمية مقدمة نظرية ومطّبقة مصطلحاتها ومفاهيمها، محمد رشاد الحمزاوي، ص 10 

 .4ملعجم إلى القاموس، إبرهيم بن مراد، ص. وينظر: من ا000مقدمة لنظرية املعجم، إبرهيم بن مراد، ص 11 

. وينظر: قضايا املعجم العربي في كتابات ابن الطيب 200منهج املعجمية جورج ماطوري، ترجمة الودغيري، ص 12 

 .8الشرقي، عبد العلي الودغيري، ص
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Lexicography 

 

 

 

 1أحمد العايد املعاجمية

صناعة املعجم، صناعة املعاجم، 

صناعة معجمية، قاموسية، 

 معجميات،

 2كيرمزي بعلب

معجم مصطلحات علم اللغة  صناعة املعجم

 3الحديث

علم املعاجم، علم املعاجم التطبيقي، 

 فن صناعة املعاجم

 4حلمي خليل

 5مجدي وهبة وكامل املهندس وضع املعاجم، تصنيف املعاجم

يتبّين مّما سبق مشكلة التعدد املصطلحي التي نجمت عن تعدد الترجمات للمصطلحين األجنبيين 

Lexicology   وLexicography  ،والسبب في ذلك املصادر التي نقل عنها املصطلح أو اللغة األم للمصطلح ،

أو بمعنى آخر تعدد مناهل املصطلح املترَجم، فاملصطلح األجنبي قد ينقل إّما فهي إّما فرنسية أو إنجليزية، 

تتنّوع حينئذ الترجمات، وتختلف األوضاع من الفرنسية إلى العربية، وإّما من اإلنجليزية إلى العربية، ف

يضاف إلى ذلك تفّرد كّل باحث بصياغة كّل مصطلح على حدة، دون التنسيق بينه وبين العربّية له، 

الباحثين اآلخرين، وبالنظر في وضع هذه املصطلحات ) املقابالت العربّية لكل مصطلح أجنبي(، فهي تخضع 

لمتين أو ثالث )نحو: دراسة املفردات، صناعة املعاجم، علم دراسة ملبدأ الترادف، وهي إّما مركبة من ك

 األلفاظ، علم الصناعة القاموسية( أو مفردة )نحو: معجمية، املعاجمية (. 

ونظرا لتعدد املقابالت العربية للمصطلحين األجنبيين فإننا نؤثر ترجمة رشاد الحمزاوي لهما على 

و" َمعجمية " بفتح امليم مقابال لـ: Lexicology مليم مقابال لـ :النحو اآلتي: مصطلح " ُمعجمية " بضم ا

Lexicography:لألسباب اآلتية . 

قصر هذين املصطلحين مقارنة باملصطلحات األخرى، يضاف إلى ذلك سالستهما اللفظية، وانتماؤهما إلى  -

 لباحثين. نظام العربية الصوتي، والصرفي، والداللي. وسهولة تداولهما بين الدارسين وا

ال يلتبس استعمال أحدهما في غياب اآلخر، ألّن حركة امليم قرينة لفظية فاصلة بينهما، ناهيك عن  -

ل لديهما استقرارا معرفّيا.
ّ
 مفهوم كل مصطلح، فال يضطرب معهما الباحث والّدارس، مّما يشك

                                                             

 . 017هل من معجم عربي وظيفي، أحمد العايد، مقال ضمن كتاب في املعجمية العربية املعاصرة، ص 1 

 .020معجم املصطلحات اللغوية، رمزي بعلبكي، ص 2 

 . 10معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، مجموعة من املؤلفين، ص 3 

 .022علم املعجم عند ابن فارس بين النظر والتطبيق، حلمي خليل، أعمال ندوة جمعية املعجمية العربية بتونس، ص 4 

واألدب، وهبة مجدي وكامل املهندس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، معجم املصطلحات العربية في اللغة  5 

 .100، ص0748
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بيل إلى توحيد املصطلحات في استعمالهما بنفس الصيغة اللغوية بفارق في حركة امليم ) الفتح والضم( س -

 هذا الحقل الدراس ي.

تهما، وهما شرطان أساسيان البّد أن يتوفر عليهما املصطلح أثناء الوضع.   -
ّ
 وضوحهما ودق

أن ما يعطي  "وجهة نظر علماء املصطلح أثناء وضع املصطلح في أي حقل من حقول املعرفة، فهم يرون  -

، 1للمصطلح قوة أن يكون صادرا عن مؤسسة، أو صدوره عن فرد له شأنه في العلم الذي يوضع فيه "

 وهذا ينطبق على الحمزاوي الذي يعّد من بين أبرز الباحثين املعجميين في العصر الحديث.

عجمية: 1-4
َ
عجمية وامل

ُ
 مفهوم امل

بعيدا عن التعدد املصطلحي، فإننا سنحاول الوقوف على مفهوم موّحد لكّل من املعجمية 

عجمية، في ظل التداخل الحاصل جراء استعمال بعض الدارسين ملصطلح بدال عن اآلخر بحجة تقارب 
َ
وامل

 مفهوميهما. 

عجمية ) بفتح امليم( :
َ
عجمية ) بضم امليم( ومصطلح وامل

ُ
 مصطلح امل

تين من الجذر اللغوي ) ع ج م(، وقد عنى الحمزاوي باملعجمية " ما هو معروف في اشتقت الكلم

، ويرى الحمزاوي أّن املعجمية تعرف بعلم آخر  Lexicology  "2و  Lexicologieالفرنسية وفي اإلنجليزية بـ: 

ؤدي ما يسّمى بـ قريب منها، كثيرا ما يختلط بها، وقد أطلق عليه مصطلح " املعجمية" بفتح امليم، وهو " ي

Lexicography  في اإلنجليزية، وLexicographie  في الفرنسية واملصطلحان مترابطان متالزمان ينتسبان إلى

lexikos  " أّما من حيث املفهوم الذي تدّل عليه الكلمتين فقد مّيزت اللسانيات املعجمية 3اليونانية .

عجمية " فخصصت األولى
َ
عجمية وامل

ُ
لدراسة الرصيد اللغوي، دراسة نظرية ومنهجية  الحديثة بين امل

نقدية مجددة باالعتماد على رؤى كلّية مثل البنيوية والتوزيعية والتوليدية، دون االلتحام بها جملة 

عجمية فإّنها خصصتها لتطبيق رؤاها النظرية 
َ
وتفصيال، ويسّمى االختصاص ي فيها باملعجمي، ...وأّما امل

 .4مداخله ونصوصه وتعريفاتها "التجريبية على املعجم في 

) صناعة املعجم أو Lexicology) علم املعجم أو علم األلفاظ( و  Lexicographyيرى القاسمي أّن 

الصناعة املعجمية( من مصطلحات علم اللغة الحديث، وهناك فرق بّين بينهما، " فاملصطلح األول يشير 

عدد من اللغات، ويهتم علم املعجم من حيث األساس إلى دراسة املفردات ومعانيها في لغة واحدة أو في 

باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالتها املعنوية واإلعرابية والتعابير االصطالحية، واملترادفات، وتعدد 

املعاني، أّما الصناعة املعجمية فتشتمل على خطوات أساسية خمس هي: جمع املعلومات والحقائق، 

                                                             

مصطلحاتنا اللغوية بين التعريب والتغريب، مصطفى طاهر الحيادرة، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد التاسع  1 

 .024، ص2001والستون، 

 .04فاهيمها، محمد رشاد الحمزاوي، صاملعجمية مقدمة نظرية ومطّبقة مصطلحاتها وم 2 

 .04املرجع نفسه، ص 3 

 .04املعجمية مقدمة نظرية ومطّبقة مصطلحاتها ومفاهيمها، محمد رشاد الحمزاوي، ص 4 
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طبقا لنظام معّين وكتابة املواد، ثم نشر النتاج النهائي وهذا النتاج هو املعجم  واختيار املداخل، وترتيبها

"1. 

ه ال بّد من التمييز بينهما، يقول " يبدو من الصواب أيضا أال نخلط بين 
ّ
ويرى جورج ماطوري أن

أي الدراسة التحليلية ألفعال املفردات، وهي فرع من اللسانيات، وبين  Lexicographie laالقاموسية 

 . 2التي هي مادة ذات طبيعة تركيبية، وتسعى إلى القيام بدراسة أفعال الحضارة " Lexicologie  laاملعجمية

عجميةأّما عن 
ُ
فهو " البحث في الوحدات املعجمية من حيث مكوناتها وأصولها  موضوع امل

عجمية، أي بحث في أصل وضع املفردة واشتقاقها وتحديد معناها، وأّما 3الالتها "وتوليدها ود
َ
 موضوع امل

فهو " البحث في الوحدات املعجمية من حيث هي مداخل معجمية تجمع من مصادر ومن مستويات لغوية 

ف بحسب منهج في الترتيب والتعريف معّين "
ّ
لوحدات ، أي معالجة ا4ما، ومن حيث هي مادة كتاب قد أل

 املعجمية في إطار لساني وإخضاعها لنمط معين من الترتيب. 

وخالصة القول في املصطلحات الثالثة " املعجم واملعجمية) بضم امليم( واملعجمية) بفتح امليم(" 

عجمية األصل واألساس للَمعجمية واملعجم، أو بعبارة أخرى 
ُ
ل امل

ّ
املعجم أّن هناك فرقا بينها، بحيث تمث

عجمية بعد أن تعالج الوحدات املعجمية لسانيا في إطار ممنهج، مستعينة بمعطيات 
َ
نتاج ما تفرزه امل

عجمية، ولعّل الشكل اآلتي
ُ
 يوضح املراد أكثر:  5امل

 

 

                      .......................... 

 

 

 املجاالت البينية واملعجم اللغوي لغير الناطقين بالعربية: -2

إذا ما تّم بالفعل إصدار معجم لغوي لغير الناطقين بالعربية، وأنجز  هذا املشروع الطموح، فإّن  

أن عظيم، كون هذا املعجم يعّد من قبيل املعجمات املختصة، فهو يتيح تعليم العربية سيكون له ش

ي اختصاصات متعددة ومتنوعة، فاللغوي يضع املادة اللغوية، وعالم النفس يهتم املجال أمام العلماء ف

بالجانب النفس ي للعملية التعليمية، وكيف يراعى في تلقي املادة املعجمية من قبل غير الناطقين بالعربية، 

 وهكذا دأب كل عالم له الفضل في تأسيس معجم بهذه الخاصية.

                                                             

 .2علم اللغة وصناعة املعجم، علي القاسمي، ص 1 

 .060منهج املعجمية جورج ماطوري، ترجمة الودغيري، ص 2 

 .4رهيم بن مراد، صمقدمة لنظرية املعجم، إب 3 

 .4مقدمة لنظرية املعجم، إبرهيم بن مراد، ص 4 

 .21املعجمية مقدمة نظرية ومطّبقة مصطلحاتها ومفاهيمها، محمد رشاد الحمزاوي، صينظر:  5 

عجمي املعجم
َ
ةامل  

 

 الرصيد اللغوي
عجمي

ُ
ةامل  
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كّل مستجدات املجال البيني، وأن يوظفها على أفضل صورة ليخرج لنا فاملعجمي ال بّد أن يتعامل مع  

معجما، يجيب عن تساؤالت هذا النمط من املتعلمين، كما يجب عليه أن يراعي تصنيف املفاهيم ويأخذ في 

الحسبان، أعمار املتعلمين، فذوو املستوى األول ليسوا كغيرهم، وغرض املعجم تلبية حاجة الباحث فيه، 

ه ي
ّ
كون مرجعية لغوية، أو بمعنى هو موسوعة تجمع شتات الرصيد املفرداتي للغة، أما التصنيف ألن

فيقصد به " توزيع مجموعة من املعارف، أو الكيانات أو املوضوعات، بغرض تسهيل الوصول إليها أو 

 .   1دراساتها ، بواسطة مقاييس ألفبائية، ترابطية سليمة رقمية إيديولوجية، مكانية زمانية..."

ه يتوجب على املعجمي، األخذ بترتيب معين، يفي بالغرض الذي رسم للمعجم، فغير ومعنى ذلك أن 

الناطقين بالعربية ال يمتلكون رصيدا مفراداتيا كالذي يمتلكه العربي، ومرّد ذلك إلى التداول، فالعرب 

يح، بخالف غير الناطق يتداولون الكلمات العربية فصيحة كانت، أو عامية وهذه األخيرة له مرجع فص

 أثناء العملية التعلمية أي في املدرسة النظامية.
ّ
 بالعربية، الذي ربما ال يتداول العربية إال

فهذا دافع رئيس يجعل من املعجمي ملما باملجال البيني، فترتيب املداخل يخضع ملبدأ األلفباء، مع مراعاة  

 الجانب املفهومي.   

                                                             

 . 912علي القاسمي، علم املصطلح، أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، ص 1 


