
.التعریف في المعجم، ووظیفته في توضیح الداللة

عبد القادر بعداني : د

.جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

: وظائف المعجم
: ال معجم األلفاظأوّ 
: شرح المعنى–أ 

حین دراسة المعنى قصد تألیف معجم، أن نضع األسس الّتالیة یشترط 
:1في االعتبار

، )استوقف(و)وقف(فهناك فرق بین . ارأخذ المعنى الّصرفي في االعتب-1
، فالفعل الثّاني به زّیادة على معنى الفعل األّول )وقف(رغم اشتراكهما في الجذر

وهو طلب الوقوف، اّلذي جاء من وزن استفعل، بزیادة األلف والّسین والّتاء، 
ت م تُفید اإلبهام، وأعجم تُفید سلب اإلبهام، فالهمزة دلّ جَ وكذلك عجم وأعجم، فعَ 

. على معنى الّسلب، وغّیرت المعنى إلى الضدّ 
ذكر الوظیفة الّنحویة للكلمات، وهل یصلح اّللفظ فاعال، أو فعال الزما أو -2

.متعّدیا إلى مفعول واحد، أو مفعولین
2.إرجاع المعاني الجزئیة إلى المعنى العام للجذر-3

3.معرفة المعاني الحقیقیة من المعاني المجازیة-4

.87:ص،اللة ، سالم الخماشالمعجم وعلم الدّ :نطری-1
.10،9: فارس، صأحمد بن المقاییس،:ینظر- 2



)Homonymyالهومونیمي(المشترك اّللفظي وضع منهج لتقدیم -5
فاألّول تدخل معانیه تحت لفظ.)Polysimieالبولیزیمي(وتعّدد المعنى 

، مثل العملیة مثل معاني عین، والثّاني یجب أن تتعّدد المداخل،واحد
.العسكریة، والعملیة الجراحیة

لمعنى الّتاریخي على المعنى أولویات تقدیم المعاني على بعض، كتقدیم ا-6
العام، وتقدیم المعنى العام على الحقیقي والمجازي، وتقدیم المعنى الحّسي على 

.الّتجریدي
جنس المعجميّ حیث یذكر،كالّشرح بالّتعریف المنطقيتنویع طرق الّشرح؛-7

،والّتعریف المعجمي،ه حیوان ناطقبأنّ :ه، مثل تعریف اإلنسانتالّشيء وخاصّ 
مثل 4؛ر المكّونات الّتمییزیة التي ال تجتمع في لفظ آخر سوى اّللفظ المعّرفبذك

.5صغر األسنان ولصوقها بأسناخها: الَكَسُس 
:شروط الّتعریف في المعجم- ب

نوع من الّتعلیق على الّلفظ أو العبارة، وهو كذلك شرح : "عریف هوالتّ 
.6"نص الّلفظ أو العبارة

.100:الترادف في الّلغة،حاكم مالك الّزیادي، ص:ینظر- 3

المعجم ، و 119: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط : ینظر- 4
87:ص:شسالم الخما:وعلم الداللة

، 1،ج 1987، 1رمزي منیر بعلبكي،ط / جمهرة اللغة، ابن درید، دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، تح-5
.135: ص
من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، محمد رشاد الحمزاوي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، -6

.165: م، ص1986، 1:لبنان،ط



" صیاغة المعنى بكلمات أخرى، ویشترط فیه : هوإذن فالّشرح بالّتعریف
أن یكون قادرا على تقدیم داللة الّلفط أو الّرمز الّلغوي لغیر العارف به، بصورة 

كي یحّقق هذا الهدف اشترط فیه علماء ول".7واضحة، دون لبس أو غموض
:المعاجم ما یلي

ات الّتعریف أن یكون موجزا بعیدا عن الحشو وعن الّصفیشترط في -1
.والخصائص غیر الّضروریة

االبتعاد عن تكرار مشتقات الكلمات في الّتعریف، فال نقول في شرح المهارة -2
.هي أن یكتسب اإلنسان المهارة فیصیر ماهرا، وال في شُرف صار شریفا: مثال
.ف الّشبل بابن أو بقولنا معروفتجّنب الّتعریف بمجهول كأن نعرّ -3
.بحیث نعّرف االسم باسم والفعل بفعل: ميمراعاة الّنوع الكال-4
مراعاة الّشكل والوظیفة والخصائص الممّیزة في تعریف الماّدیات كتعریف -5

.بأّنها سطح أملس مصقول یعكس صورة الّشيء : المرآة
أن یكون الّتعریف شامال، فال ُیدخل في الّتعریف أشیاء من غیره كأن -6

مسّطحة، ألّنه یدخل في هذا الّتعریف ُیعّرف الباب بأّنه قطعة من خشب 
.الّطاولة
.أن تكون الكلمات المستعملة للّشرح مفهومة لعاّمة مستعملي المعجم-7
بیان معنى الكلمة عن طریق بیان استعمالها في : ذكر سیاقات الكلمة-8

ألّنه یساعد في معرفة المعنى، واستخدام الكلمة داخل الجملة أو في ؛ اّللغة

: ص، 1م الجیاللي، اتحاد الكتاب العرب دمشق، طعربیة المعاصرة، حالّ بالمعاجم التقنیات التعریف-7
66.



مثل ،ّنه یوّضح المعنى عند وقوع الكلمة في صحبة كلمات ال محدودةأل؛الكالم
.لون الكتاب أصفر، ورمل أصفر، وذهب أصفر:أصفر فنقول

واإلشارة إلى الّتعبیرات االصطالحیة، وهي اّلتي ال یمكن استبدال أحد 
ء الّسوق الّسودا: أجزائها بمرادفه وال یفهم معناها العام من معرفة مفرداتها مثل

الّسوق المظلمة، والكتاب األخضر، والّصحافة الّصفراء، ومنها : فال نقول مثال
اّلتي " صاحب"ومثل . 8اّللبن، ورجع بخّفي حنینالّصیف ضّیعِت :األمثال، مثل

تدّل على هذه المعاني، وال تختّص بواحدة منها إّال بإضافتها إلى كلمة أخرى 
قصد أّنه ذو جاللة وشأن، وصاحب صاحب الجاللة، ون: توّضح داللتها، فنقول

، أي "ص"البیت أي مالكه، وصاحب فالن، أي صدیقه، وصاحب رسول اهللا
رفیقه، وصاحب المصلحة، أي المنفعة، وصاحب الحّق ، أي المستحّق لهذا 

وفي ضرب المعّلم الّتلمیذ، ونعني عاقبه،: فنقول" ضرب"وكذلك كلمة . الّشيء
أي ذكر لنا، 9﴾َمَثًال ِللَِّذیَن َآَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْونَوَضَرَب اللَّهُ ﴿:قوله تعالى

حّدد، : صاغ، وضرب له موعدا: أقام، وضرب العملة: قبةوضرب لألمیر 
.   10بَحسِ : وضرب عددا في عددسعى،: وضرب في األرض

:                                                الّشرح بالمرادف أو الّتضاد
: الحول:هو شرح كلمة بكلمة أخرى تفید معناها، مثل:الّشرح بالمرادف-1

.خضع: الّسنة، ورضخ
.الحالل ضد الحرام، والّصالح ضّد الفساد: الّشرح بالّتضاد مثل-2

.123: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط : ینظر-8
.11: التحریم-9
: ، ص1994اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة الدار البیضاء المغرب، : ینظر-10
324.



.استخدام األمثلة التوضیحیة-3
وهو تعریف الّشيء بذكر أفراده، مثل تعریف : استخدام الّتعریف االشتمالي-4

.السّیارة والّدّراجة الّناریة والّشاحنة والحافلة : بة بأنها تشملالمرك
ور تلجأ بعض المعاجم الحدیثة إلى الّشرح بالصّ : استخدام الّصور والّرسوم-5

الّتوضیحیة، وهذا الّنوع یعرف بالّتعریف اإلشاري، ألّنه یشبه إلى حّد كبیر 
والمبتدئین ألّنه یحّدد معاني وهو مفید لألطفال . اإلشارة إلى الّشيء في الخارج

أجزاء األشیاء واآلالت، ویفّرق بین األشیاء المتشابهة، كأوعیة الّطعام والّشراب 
11.وأنواع الحیوانات والّطیور واألشجار وبعض المالبس

:بیان الّنطق-ج
من الوظائف اّلتي یقوم بها المعجم بیان نطق الكلمة، واّتبعت المعاجم 

.12لتحقیق ذلكالعربیة ثالث طرق
.ضبط الكلمة بالّشكل -1
: َعْیٌن حتد بضم الحاء والّتاء : مثل. ضبط الكلمة بشكل حرف من حروفها-2

.حسن الحدیث: ورجل حدث بضم الّدال وكسرها. ال ینقطع ماؤها
: ِمْنسأة على وزن ِمْفعلة بالكسر: ضبط الكلمة بذكر وزنها أو مثالها مثل -3

.13أصلح: كمنعورأب الّصدع . العصا
):اإلمالء( بیان الهجاء–د

.141: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط : ینظر-11
.91:ص،المعجم وعلم الداللة ، سالم الخماش:ینظر-12
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها:ینظر-13



: تختلف اّللغات في ضبط قوانین نطقها وقواعد كتابتها فاإلنجلیزیة مثال
ولهذا یحتاج المتعّلم إلى المعجم للّتأّكد من رسمها ،تختلف كتابتها عن نطقها

بمعنى "bought"وgبمعنى عالمة زید فیها "sign": وكیفیة نطقها، من ذلك
أّما العربیة فیطابق نطقها . وهناك كلمات كثیرة من هذا الّنوعghزید باع 

رسمها وهجاءها، وهي ال تحتاج في هذا المجال إلى مراجعة المعجم إّال في 
: بعض الكلمات التي منها

.عمرو، مائة أولو : الكلمات التي یزاد فیها حرف  مثل-1
. 14لك، الذین، لكنداود ، ذ: مثل. الكلمات التي ینقص منها حرف-2
:أصل اشتقاق الكلمة–هـ

المعجم أصل الكلمة ببیان المعنى العام للجذر الّلغوي للكلمة، یبّین
ویذكر إن كانت أصلیة أو مقترضة من لغة أجنبیة، ویقابلها بالعائلة اّللغویة مع 

.15ذكر معانیها
ة ببعض الكلمات توضیح المعلومات الّنحویة، والّصرفیة الّضروریة المتعّلق-و

: منها
.16بیان معاني الّصیغ الّصرفیة-1
.ضبط عین الفعل االمجّرد في الماضي والمضارع-2

.151: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط :ینظر-14
.92ص . م الداللة ، سالم الخماش ینظر المعجم وعل-15
- هـ1408، 3أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: أسس علم اللغة، ماریو باي، تر: ینظر-16
:  م1987

.43: ص



ذكر جنس اّللفظ إن كان مذّكرا أو مؤّنثا، مثل رأس مذّكر، وسبیل یذّكر -3
.ویؤّنث
.ذكر صیغ جمع الّتكسیر-4
.توضیح الفعل اّلالزم والمتعّدي-5
.17دایة المعجم، ُتجمع فیه أهّم القواعد الّنحویة والّصرفیةكتابة ملّخص في ب-6
:معلومات االستعمال–ز

:یبّین المعجم مستویات استعمال اّللفظ، من ذلك
القدم والحداثة، هل أّن اّللفظ مهجور، أم مستحدث، أم قدیم ؟ وهل هو –1

نادر أم مازال مستخدما؟ وهل هو مبتذل أم مقبول؟
قافي واالجتماعي للّتفریق بین لغة المثّقفین، وهل هي عاّمیة أم المستوى الثّ –2

طبقة دنیا؟ أم أّنها تدخل في حقل الّتخّصص، ككیمیاء أو قانون؟
إقلیم االستخدام، یذكر المعجم تعبیرات المناطق العربیة المختلفة، مصریة، –3

الجزائر محافظة في مصر وسوریا، یقابلها والیة في:مثل. عراقیة، مغاربیة
.18وتونس

:معلومات موسوعیة–ح
یقّدم المعجم منذ القدیم معلومات موسوعیة مختصرة عن بعض 

والحیوانات، والّنباتات، وبعض األحداث الّتاریخیة والّظواهر ،واألماكن،األعالم
.19الجغرافیة، وبعض المصطلحات العلمیة

.153: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط :ینظر-17
.155: ،ص1،1998لم الكتب،ط صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عا:ینظر-18
160: ،ص1،1998صناعة المعجم الحدیث،أحمد مختار عمر، عالم الكتب،ط :ینظر-19



:                                مراحل تطّور المعجمیة العربیة-
مّر تطور المعجمیة العربیة، بثالث مراحل مختلفة، إال أنها متداخلة أحیانا 

:                        وهي
حین المرحلة األولى في جمع اللغة؛ع العشوائي وهيمرحلة الجم: -أ

إلى البادیة لمشافهة األعراب، وتسجیل األلفاظ التي یستعملونها، توّجه الّلغویون 
بطریقة عشوائیة ال تخضع لنظام وال لتصنیف معّین، ومن أشهر هؤالء 

).هـ210(معمر بن المثنىوأبوعبیدة)هـ 216(األصمعي: الّلغویین
وفي هذه المرحلة بدأ العلماء في تصنیف المفردات : جمع المفردات-ب

التي جمعت في المرحلة األولى من األعراب في البادیة، تحت عناوین 
مثل صفات اإلنسان، المالبس، الخیل، . موضوعات مختارة

مال، الّصقور، الحمام، الّنوادر ألبي الخیل، الجِ )هـ216(لألصمعي....األشجار
).هـ210(عبیدة معّمر بن المثنى

وفي هذه المرحلة ظهرت المعاجم المتكاملة، وظهر أّول : صناعة المعجم-ج
.20)هـ170(عجم عربي في البصرة على ید الخلیل بن أحمد الفراهیديم
:المدارس المعجمیة-

هذه المعاجم  هي التي تشّكل المدارس المعجمیة وهي على الّشكل 
: الّتالي

، 2003، 1المعجمیة العربیة، بین الّنظریة والّتطبیق، علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: ینظر-20
.27: ص



الّصوتي، ونظام الّتقلیبات، ویمّثلها كتاب العین للخلیل بن الّترتیب مرحلة -1
، والبارع ألبي )هـ370( یب الّلغة لألزهري ، وتهذ)هـ170( أحمد الفراهیدي

385( ، والمحیط للّصاحب بن عّباد )هـ356( علي إسماعیل بن القاسم القالي 
.21)هـ458( ، والمحكم البن سیدة )هـ
غة البن درید، مرحلة الّنظام األلفبائي مع الّتقلیبات، ویمّثلها كتاب جمهرة اللّ -2

. رسوالمقاییس والمجمل، ألحمد بن فا
الّتقفیة في الّلغة، ألبي القافیة، ویمّثلها كتابحسباأللفبائيلّترتیب امرحلة-3

400( للجوهريالعربیةحاح، وتاج الّلغة وص)هـ284( بشر الیمان البندنیجي 
،  ولسان العرب البن )هـ650( ، والعباب الّزاخر، والّلباب الفاخر للّصاغاني )هـ

، وتاج العروس )هـ816(  المحیط للفیروزآبادي ، والقاموس)هـ711( منظور
، )هـ1205( 22للّزبیدي
الثّاني مع مراعاة الحرف مرحلة الّنظام األلفبائي باعتماد الحرف األّول-4

.، )هـ538( فالثّالث  بدون تقلیبات، ویمّثلها كتاب أساس البالغة للّزمخشري
تجرید، ویمّثلها المرجع لعبد اهللا مرحلة الّنظام األلفبائي الّتطبیقي بدون -5

.)1996(العالیلي
): الموضوعات ( جم المعاني اثانیا مع

وصفیة، وتحلیلیة، عّجال لعرج، رسالة الفكر المعجمي االصطالحي عند الّتهانوي، مقاربة: ینظر-21
.14: ، ص}مخطوط{ 2010-2009عزوز أحمد، جامعة تلمسان، : دكتوراه، إشراف

: الفكر المعجمي االصطالحي عند الّتهانوي، مقاربة وصفیة، وتحلیلیة، عّجال لعرج، ص: ینظر-22
16.



بمقارنة بسیطة بین معاجم األلفاظ، ومعاجم المعاني، نالحظ أن معاجم 
المعاني لم تنل جانبا كبیرا من الّدراسة، على الّرغم من فائدتها لمن یبحث عن 

ومعاجم الموضوعات أو معاجم . في رأسهالّلفظ المناسب للمعنى الذي یدور
ب المداخل المعجمیة اّلتي تنتمي إلیها وفق الحقول المعاني هي اّلتي ترتّ 

:، وهناك نوعان من معاجم المعاني23الّداللیة
l–الّرسائل الّلغویة ذات الموضوع الواحد.
ll–معاجم المعاني ذات المواضیع المتعددة.
l–الموضوع الواحدالّرسائل الّلغویة ذات:

وهي كتب لغویة صغیرة الحجم، تعالج موضوعا واحدا فقط، بحیث 
فكان منها رسائل الخیل، اإلبل، . 24ما یتعّلق بهذا الموضوع من ألفاظتجمع كلّ 

الوحوش، الّشاة، الّنبات، الّنخل، الّشجر، اّللبن، الّلبأ، الكرم، الجود، خلق 
، )هـ  210( بي عبیدة معّمر بن المثنّى مثل كتاب الخیل أل. 25اإلنسان، البئر

، وكتاب )هـ215(وكتاب المطر ألبي زید سعید بن أوس بن ثابت األنصاري 
، وكتاب )هـ215( الّلبأ والّلبن ألبي زید سعید بن أوس بن ثابت األنصاري 
، وكتاب )هـ 216( خلق اإلنسان ألبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي 

هني محمد، رسالة دكتوراه، المعاجم الّلسانیة المتخصصة عند العرب المحدثین، حاج: ینظر-23
.39: ص". مخطوط" 2013-2012عزوز احمد، جامعة وهران، : إشراف
- المخّصص البن سیدة نموذجا-منهج معاجم الموضوعات في ضوء نظریة الحقول الّداللیة: یظر-24

.20: ، ص"مخطوط"سعودي نواري، جامعة سطیف، :رحماني زهر الدین، رسالة ماجستیر، إشراف
.40: ص". مخطوط"المعاجم الّلسانیة المتخصصة عند العرب المحدثین، حاج هني محمد، : ینظر-25



، وكتاب الكرم )هـ216( د عبد الملك بن قریب األصمعي الّنخل ألبي سعی
. 26)هـ250( ألبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي الّسجستاني 

.)هـ 216( كتاب خلق اإلنسان ألبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي -
أّلف علماء اّللغة العرب القدماء، رسائل في وصف وتسمیة أعضاء 

نسان ألبي مالك مثل كتاب خلق اإل، 27كتب خلق اإلنساناإلنسان، سّموها 
في كتابه ) هـ  204( ،  وتناوله الّنضر بن شمیل )هـ248(عمرو بن كركرة 

، وأبو زید )هـ 206(، وأبو عمرو الّشیباني )هـ206( الّصفات، وقطرب 
، )هـ 304( ، وأبو محمد القاسم بن محمد األنباري  )هـ 215( األنصاري 

، وأحمد بن فارس )هـ356( ، وأبو علي القالي )هـ 310( اسحاق الّزجاج وأبو 
كتاب خلق اإلنسان ألبي سعید : وأشهر هذه الكتب 28، وآخرون،)هـ395( 

وقد . ، الذي سأخّصه بالّدراسة)هـ216(29عبد الملك بن قریب  األصمعي
لق أحصى أحمد الّشرقاوي إقبال، في مصنفه ثالثة وأربعین كتابا في خ

.30اإلنسان
:الّتعریف بالكتاب

، 1المعاجم العربیة موضوعات وألفاظا، فوزي یوسف الهابط، الوالء للطبع والتوزیع، ط: ینظر-26
.62: ، ص1993، 1413
نانسيومطبعةمكتبة،غرابحسینعزةوالهویة،التطورالجذور،فيرحلة-العربیةالمعاجم-27

.87:صم،2005ط،ددمیاط،
، 30: ، دار مصر للطباعة، ص1المعجم العربي نشأته وتطوره، حسین نصار، ج : ینظر-

131. 28

."الكنز اّللغوي" ، ضمن مجموعة م1903،  ـه1322مساوي، نشره أوغست هفنر، النّ -29
، 1993، 2ر الغرب اإلسالمي، بیروت لبنان، طمعجم المعاجم، أحمد الّشرقاوي إقبال، دا: ینظر-30
.وما بعدها93: ص



یعتبر كتاب خلق اإلنسان ألبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي 
كتابا رائدا في الحدیث عن أعضاء جسم اإلنسان، وعن الّناحیة )هـ216(

وقد . الّتشریحیة له، وعن جوانب متعّددة تخّص اإلنسان في أحواله المختلفة
.31الجوانب، إّال أّن كتبهم لم تصلناسبق األصمعي مؤّلفون عالجوا هذه

واعتمد األصمعي في تألیف كتابه هذا، على مشافهة األعراب، إذ نجده 
: وال أدري ما وقته، ویقال: للمولود حینئذ ولید، ثم ِطْفل، قال: یقال: " یقول

قد تحّلم وقد اغتال، فإذا فطم فهو : قیلفإذا سمن شیئا،":،ویقول"ِطْفل، وَطْفل
وفي الصدر الثّدیان، وفیهما الحلمتان، وبعض العرب ": كما أنه یقول" ...فطیم

32".إّنه لحسن ُقَراد الّصدر وقبیح قراد الّصدر،: یقول لهما الُقَرَدان، یقال للّرجل

دون أن ینسب هذه األقوال إلى أصحابها إّال أّنه في بعض الحاالت یسّمي 
)هـ149(خبرني عیسى بن عمرأ: " العلماء الذین یأخذ عنهم من ذلك قوله

33؛ فإّن الماء یجري بین أَلَلْیهاقالت امرأة البنتها، ال ُتهدي ضّرتك الكتف": قال

34".أي أهدي إلیها شرا منها

: موضوع كتاب خلق اإلنسان
: تحّدث األصمعي في هذا الكتاب مّتبعا المنهجّیة الّتالیة 

.قّسم كتابه إلى مقّدمة، وعرض، وخاتمة

وزیع، شر والتّ بع والنّ راث المعجمي العربي، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، للطّ ة لدراسة التّ مقدمّ -31
.107:  ، ص اإلسكندریة

:، ص 1903وت، أوغست هفنر، المطبعة الكاثولیكیة، بیر : تحخلق اإلنسان ، األصمعي،:ینظر-32
160 ،217.
وهي كالشحمة البیضاء تكون في َمْرِجع الَكِتفاأللالن واحدهما ألل، -33

.204:، صخلق اإلنسان ، األصمعي:ینظر- 34
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.مأمولصناعة المعاجم المدرسیة العربیة بین الواقع وال

.معة الشلفجا/بلقاسمي عبد النور: الطالب الباحث

crikt1010@hotmail.com

أصبحت الحاجة ملّحة إلى وضع معاجم مدرسیة عربیة كفیلة بتغطیة حاجات المتعلمین : الملخص
La Rousse-Le(وواقعهم الّلغوي، ففي الوقت الذي تسیر فیه بعض دور النشر الفرنسیة مثال 

Robert-La Hachette (ة باالستفادة من النظریات بخطى ثابتة نحو ترقیة معاجمها التعلیمی
المعجمیة الحدیثة وتضافر جهود المختصین في علم النفس الّلغوي وتعلیمیة الّلغة والحاسوبیات 
وفنون الطبع واإلخراج، ال تزال مختلف التجارب العربیة خاصة الحدیثة منها تتخبط بین االرتجالیة 

صناعة المعجمیة الحدیثة إن على والتقلید واالختصار، واالبتعاد عن كل ما له صلة بأسس ال
مستوى عملیة جمع الرصید ووضعه وانعدام ما یعرف بالتحیین، یروم هذا البحث الكشف عن واقع 
التألیف المعجمي المدرسي العربي والوقوف على أهم النقائص التي یواجهها المهتمون بهذا الشأن 

.نشود والوظیفيّ والتحدیات التي تنتظرهم من أجل تحقیق المعجم المدرسي الم

. الوضع- الجمع-المأمول-الواقع-المعجم المدرسي-الصناعة المعجمیة: الكلمات المفتاحیة



بسم اهللا الرحمن الرحیم، الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على من أرسله اهللا : المقدمة
أّمة تؤمن بالقیمة الحضاریة كّل رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه وٕاخوانه إلى یوم الدین أما بعد؛ 

- للغتها وترید ترسیخ وجودها في عقر دارها بین أهلها وفي العالم ومن حولها، تجد أن لها عنایة 
بتألیف المعاجم وتطویر صناعتها، كذلك كانت األمة العربیة في عصور -لیس بعدها عنایة

ة والفرنسیة واإلسبانیة وغیرها تمأل ازدهارها، وكذلك األمم المتقّدمة الیوم؛ حیث المعاجم اإلنجلیزی
المكتبات واألسواق، تسّد الحاجات وتشبع الرغبات وتلبي دعوة من دعاها من أطفال وتالمذة 

. وطلبة وأساتذة وباحثین وأجانب

أداة تعلیمیة ومعرفیة یصعب االستغناء عنها خالل كل یعدّ المدرسيإذا كان المعجم
إنجازه ة اللغویة للتمكن من القراءة واستیعاب علوم العصر، فإنّ مراحل التعلیم الكتساب المعرف

دة األبعاد نفسیا صا متینا، ودینامیكیة متعدّ یتطلب تقنیة معجماتیة دقیقة وكفاءة عالیة، وتخصّ 
والوصول بسهولة ، واجتماعیا لكي یستجیب لرغبات وطموحات مستعملیه ویؤدي مجمل الوظائف

نه من دالالت المفردات، وما یتفرع عنها من معلومات إضافیة ویقین تام إلى كل ما یبحث ع
واقع بالمتعّلقة،العدید من التساؤالتلناتتجلىالطرحمن هذا، انطالقا وثقافةصرفا ونحوا ولغة 

التألیف المعجمي التربوي في وطننا العربي، ومدى خضوع المعاجم المدرسیة العربیة المتداولة 
ة جمعًا ووضعًا؟ وما هي العوائق التي تقف أمام إنجاز المعجم لضوابط الصناعة المعجمی

.     المدرسي المنشود؟ وكیف السبیل إلى وضع معجم مدرسي وظیفي وفعال؟
ولسنا نرمي من وراء هذا البحـث إلـى رصـد كـّل الجهـود المعجمیـة العربیـة، بـل نریـد أن نخـّص منهـا 

قطار العربیة حالیا،عددًا معینا، المتداول على األقل في مختلف األ
: المعجم المدرسّي العربّي المعاصر

النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى القرن بدایة (عِملت المعاجم المدرسیة المعاصرة 
الّتخلص من سلطان المعجم الموسوعي القدیم، وسعت إلى احتواء المتون الّتعلیمّیة على ) العشرین

وكّلها جهود تنّم عن المعجمّي الحدیث الذي تشّعب منهجا وتألیفا، التي تدّرس، مسایرة بذلك الفكر
، وداّلة على الّترابط الوثیق بین 1روح المسؤولیة وحرص شدید على خدمة الّلغة العربّیة وأبنائها

استقراؤنا لمناهجّ تألیف المعاجم المدرسیة النشاط المعجمّي والّتعلیم منذ عصر النهضة العربّیة، 
:ظهر لنا أّن أصحابها نهجوا مسلكین، وهماالحدیثة، ی

ومحمود فهمي . 141- 138م، ص2008، 1فتح الّله سلیمان، دراسات في علم الّلغة، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، ط: ینظر-1
.194م، ص2007، 4الّلغة المجاالت واالتجاهات، دار قباء الحدیثة، القاهرة، طحجازي، مدخل إلى علم



مدرسیة خالصة، تساعد المتعّلم جماوٕاعادة ترتیبها ونشرها في صورة معجمااختصار المع-أ
لبطرس قطر المحیط: على تذلیل الصعوبات اّلتى یواجهها في متونه المدرسیة، فظهر منها

للطاهر تار القاموس، مخم1930لعبد اهللا البستاني، فاكهة البستانم1869البستاني
. 1964الزاوي

د أن لغویة قصیرة ومطّولة سدا لفراغ معجمّي مدرسي واضح، خاّصة بعجماوضع مع-ب
الحظ المختصون نفور المتعّلم العربي الناشئ من استرشاد المعجم العربي الّتراثي، وخافوا علیه 

هّوة بینه وبین األم، فتزداد الاألجنبّیة التي قد تفسد علیه الملكة الّلغویةجماالّتعلق بالمعمن 
: فجاءت عناوینها مبّشرة بالمساعدة الّتعلیمّیة واإلنجاد الّتربوي، ونجد منها،معاجم لغته األصل

م لعلي بن 1976القاموس الجدید للطالب،م لجبران مسعود1967الطالب ّرائد، م1908المنجد
م لمجمع الّلغة العربیة 1980لوجیزالمعجم اهادیة والجیاللي بن الحاج یحي وبلحسن البلیش،

م لعبد الغني أبو 1999م لمحمد خیر أبو حرب، معجم الغني 1985المعجم المدرسي،بالقاهرة
.من المعاجموغیرها... العزم

من أبرز وأنضج الجهود في مجال الّتألیف م2016حالیا یعّد المعجم المدرسي السعودي 
من كل الجهود العربّیة والعالمیة القائمون على وضعهتفاداسبعد أنالمعجماتي المدرسي الحدیث،

التي سبقته، ُسخرت له كل اإلمكانیات المادّیة والبشرّیة المتاحة، جاء بشراكة علمّیة بین وزارة 
ةجم لغویامع(أربعة أجزاءتجّسد فيقد و الّتعلیم ومدینة الملك عبد العزیز للعلوم والّتقنیة،

، الجزء الثاني موّجه لطالب )مصّور(ألطفال الروضة والتمهیدي موّجهاألولجزء، ال)ةحاسوبی
الجزء الثالث موّجه لطالب الصفوف العلیا من المرحلة ، الصفوف األولى من المرحلة االبتدائیة

، استندت عملیة الجمع في هذین االبتدائیة، الجزء الرابع لطالب المرحلتین المتوسطة والثانویة
نة نصیة حّیة تتمّثل في جرد كل الكتب المدرسیة المستخدمة في المراحل المعجمین على مدوّ 

لفظا مفردا 21868الدراسیة المعنیة، ففي المرحلة الثانویة مثال أظهر جرد الكتب المدرسیة 
ومركبا، یضاف إلیها ألفاظ أخرى وظیفیة لتشّكل مداخل المعجم الخاص بهذه المرحلة، شریطة أن 

معانیها في المدّونة ولیس بالنقل من المعاجم السابقة نقال حرفیا، وكذلك هو تشرح المداخل بحسب 
.1الحال بالنسبة لألمثلة والشواهد، كما أّن األمثلة والّشواهد ستكون مستقاة من المدّونة نفسها

مجلة الّلسانیات، من قضایا المادة في المعجم المدرسي في ضوء بعض التجارب المعجمّیة الرائدة، عبد الّلطیف عبید،: ینظر-1
.68،67صم،16،2010:مركز البحث التقني والعلمي لتطویر الّلغة العربیة، الجزائر، العدد



لیس مجرد معجم موّجه إلى "المعجم المدرسي المعاصر : المقصود بالمعجم المدرسي المعاصر
ین في مراحل الّتعلیم العام، بتقلیل عدد مداخله أو محاولة تبسیط تعریفاته أو الحّد من فئة المتعّلم

، بل هو نتیجة بحث علمي متعّدد الّتخّصصات ...عدد المعلومات الّلغویة المصاحبة لكل مدخل
والحاصل أن تكون خالصة ، 1"وتوظیف لما یجب أن یقّدم لكل فئة من المتعّلمین ولكیفیة تقدیمه

قائمة من الكلمات المستمدة من االستعمال الفعلّي لّلغة عند الّتلمیذ، مرتّبة ":العمل عبارة عنهذا
، المقصود باالستعمال الفعلّي هو أن 2"ترتیبا معّینا، مرفوقة بتعریفات تناسب مستواه واحتیاجاته

جتماعّي تكون مدّونة المعجم شاملة لما یعترض المتعّلم من ألفاظ ومصطلحات في محیطه اال
العام وأن تكون هذه المفردات المدرجة في المعجم موضوعة في أكبر عدد ممكن من السیاقات 

.الوظیفّیة الّلغویة وغیر الّلغویة التي تصادف المتعّلم عبر مختلف أطوار حیاته
، فإن منهجّیته مدرسيّ وبما أن الهدف المنشود من هذه الدراسة یرتبط بإیجاد معجم عربّي 

على مستوى العلمّیة البد لها أن ترتكز على الركائز المعتمدة في الصناعة المعجماتّیة،وأسسه
:الجمع والوضع

ما تفرضه المنهجّیة المعجمّیة یتحدد في طرح سؤال مدخلّي، یعد جوهرّیًا :الجمهور المستهدف
بالضرورة إلى لمن المعجم؟ وهذا السؤال یجر: وأساسّیًا منذ البدایة، ویمكن صیاغته فیما یلي

تحدید األهداف والمرامي التي یود تحقیقها؛ وهذا ما تحدده بالتالي إشكاالت المنهجّیة المفروض 
.تطبیقها

إن حاجات المتعّلمین لیست هي نفسها في كّل مراحل الّتعلیم التي تسبق الجامعة، وهو ما 
لة االبتدائّیة لهم معجم خاص یؤدي بالضرورة إلى اختالف تصّور المعجم المدرسّي، فمتعّلمو المرح

بهم وهو یختلف عن المعجم الخاص بالمتعّلمین في المرحلة المتوّسطة أو اإلكمالّیة، ونفس الشيء 
ینمو ویّتسع مع نمو الناشئ ونمو "بالنسبة لمعجم المرحلة الثانویة، وعلیه فإّن المعجم المرحلي 

ثروة لغویة أكثر وأوسع وأعمق بشكل تدریجي، قدراته الطبیعّیة والمكتسبة واتساع ثقافته، لیمده ب
هذا الطرح ، 3"ونتیجة لذلك تتعّدد المعاجم المرحلّیة حسب تعّدد المراحل الزمنّیة والّتعلیمّیة للناشئین

مواصفات المعجم المدرسي المعاصر، الطاهر میلة، مجلة الّلسانیات، مركز البحث العلمي والتقني لتطویر الّلغة العربیة، -1
.24م، ص2010، 16الجزائر، العدد

قني لتطویر الّلغة العربّیة، مادة المعجم المدرسّي بین الواقع والمأمول، صونیا بكال، مجلة الّلسانیات، مركز البحث العلمي والت-2
.76م، ص2010، 16: الجزائر، العدد

، أحمد محمد المعتوق، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة )وسائل تنمیتها- مصادرها- أهمیتها(الحصیلة الّلغویة -3
.195م، ص1996، أوت 212:والفنون واآلداب، الكویت، العدد



یتنافى ما هو موجود في الواقع تقریبا فهناك معاجم مدرسیة عربیة كثیرة ال تصّرح أو تشیر إلى 
تهدفة أو أعمار قرائها عكس ما هو معمول به مثال في المعاجم طبیعة المرحلة التعلیمیة المس

الفرنسیة، التي أشارت بشكل مباشر إلى المرحلة التعلیمیة المستهدفة، وكذا إلى أعمار المستخدمین 
:على غرار

:La rousseدار الروس

.سنوات)6و4(ما بین :الفئة العمریةLa rousse des maternellesالروس التحضیري - 
.سنوات) 8و6(ما بین :الفئة العمریةLa rousse des débutantsالروس المبتدئین - 
بـین مـا :الفئـة العمریـةLa rousse maxi des débutantsالروس الحـد األقصـى للمبتـدئین - 
.سنوات) 10و7(
.سنة)11و7(ما بین :الفئة العمریةLa rousse juniorالروس - 
.سنة)12و9(ما بین :لفئة العمریةاLa rousse super majorالروس - 

:Hachetteدار هاشیت
 -Le dictioonaire Hachette benjaminسنوات) 8و6(ما بین : الفئة العمریة.
 -Le dictioonaire Hachette juniorسنة) 11و8(ما بین : الفئة العمریة.
 -Le dictioonaire scolaire Hachetteسنة) 14و9(ما بین : الفئة العمریة.

:Le robertدار روبیرت 
 -Le robert benjaminسنوات) 8و5(ما بین : الفئة العمریة.
 -Le robert juniorسنة) 11و8(ما بین : الفئة العمریة.
 -Le robert collégeسنة) 15و11: (الفئة العمریة.

احل المر أخذت بعین االعتبارإذا ما أردنا البحث عن المعاجم المدرسّیة العربّیة التي
؛ ألن مثل هذا العمل ینبغي أن تتكفل به مؤسسات 1العمریة، فإننا ال نبالغ إن قلنا أنها تكاد تنعدم

م بوضع ثالثة معاجم ذات أحجام مختلفة 1997التجارب الفرنسیة قامت دار الراتب الّلبنانیة سنة في تجربة معجمّیة شبیهة ب-1
من حیث الحجم والمحتوى؛ أبجد، األسیل، األداء، لكّنها تجربة قاصرة شابها بعض النقص؛ لعدم تحدیدها الفئة العمریة المستهدفة، 

ة وطریقة الشرح، بل تكاد تكون متطابقة من حیث مستوى المفردات الّلغویة باإلضافة إلى وجه الشبه الكبیر بینها من حیث المادّ 
التي تشتمل علیها، ومن حیث نوعیتها، وطریقة ترتیبها للمعاني، وطریقة الشرح والّتفسیر، وهذا یعني أّن هذه المعاجم لم تصّنف 

المعاجم : ینظر. ت الناشئة الّلغوّیة والعقلّیةعلى أساس منهج إحصائي محكم ومدروس، یراعى فیه الّتدارج الطبیعي في مستویا
.145-144م، ص2008، 1الّلغویة العربیة، أحمد محمد المعتوق، دار النهضة العربّیة، بیروت، ط



خاّصة، ویصعب على المختصین المعجمیین القیام بهذه المشاریع لوحدهم، باإلضافة إلى أن 
وف والمواقع الّدراسات العربّیة التي اهتمت بالّلغة عند األطفال ومراحل نموها بقیت حبیسة الرف

اإللكترونّیة، ولم ُتستغل في إعداد معاجم مدرسّیة كفیلة بتسهیل عملیة تنمیة الّرصید الّلغوي 
، اّلذي سیجسِّد االستعمال الصحیح للكلمات في سیاقاتها الّلغویة المتعّددة )االكتساب(للمتعّلمین 

).الّتوظیف(

وفق المراحل ین بلغة الضاد والمنجزةالموّجهة للناطقوبخصوص المعاجم التعلیمیة العربیة
:، وقد قسمناها إلى نوعینالتعلیمیة التي تسبق الجامعة، فهناك بعض المحاوالت المتفرقة

:معاجم موّجهة لمرحلة تعلیمیة واحدة-أ

معجمي العربّي :منهامن المسمیاتمعاجم موّجهة ألطفال ما قبل التمدرس تحمل العدید/ 1
ن، معجمي المصّور، قاموس األطفال المصّور، قاموس األطفال، منجد المصّور، قاموسّي الملوّ 

.المعجم الصغیر لعبد الغني أبو العزم،1الصغار، رائد الصغار، أتعلم الكلمات، بستان الكلمات

للجیاللي بن الحاج ) م1983القاموس المدرسيّ : (معاجم موّجهة لمتعّلمي المرحلة االبتدائیة/ 2
منهل (، و)م2000(ش، علي بن هادیة، والمجانّي المصّور لجوزیف إلیاس یحیى ، بلحسن البلی

.لجوزیف إلیاس) م1997الّلغة الصغیر

كمعجم المنجد اإلعدادّي الصادر عن ): المتوّسطة(معاجم موّجهة لمتعّلمي المرحلة اإلعدادیة / 3
عدادیة أو لطلبة الصفوف اإل"واّلذي یتضح من عنوانه أّنه موّجه ) م1969(دار المشرق 

.2"الّتكمیلّیة
.)م1974(القاموس الجدید للطّالب : معاجم موّجهة لمتعّلمي المرحلة الثانویة/ 4
:معاجم موّجهة لمرحلتین تعلیمتین- ب
لسهیل ) م1984معجمي الحي(معجم : معاجم موّجهة لمتعّلمي المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة/ 1

قاموس سمیر الموسوعيّ (، ف شكري فرحاتلیوس)م2004معجم الطّالب(،حسیب سماحة
.لسهیل حسیب سماحة)م2005

وظیفة المعاجم المدرسّیة للتعلیم األساسي، عبد الغني أبو العزم، مجلة الّلسانیات، مركز البحث العلمي والتقني لتطویر الّلغة -1
.42م، ص2010، 16:ربّیة، الجزائر، العددالع
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الصادر عن ) م1995مجاني الطّالب(: معاجم موّجهة لمتعّلمي المرحلتین المتوسط والثانوي/ 2
.دار المجاني

عمومًا ال یمكن بأي حال من األحوال وضع معاجم موّجهة إلى مرحلتین تعلیمیتین 
كما أن فوارق الّذهنّیة واإلدراكیة والقدرات االستیعابّیة للمتعّلمین غیر متكافئة،؛ ألّن المعاً مختلفتین

وعلیه إذا انتقل ، الّرصید الّلغوي المتداول في المرحلة المتوسطة لیس هو نفسه في مرحلة الثانویة
.المتعّلم من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى احتاج إلى معجم آخر بغض الّنظر على سنه

:لّلغویةمدّونة اال
إشكالیة الرصید من بین المهام التي یجب على المعجماتي أن یعي أبعادها كقاعدة تعدّ 

المدونة القاعدة األساسیة ألي عمل معجمي، وتحدد طبیعة تعدّ ، عجماتیة لتطویر اآللیة اإلنجازیةم
أي ما یعرف ببنیة الوحدة المعجم، إذ في ضوئها یتم رصد مجموع مداخل المعجم،

المعلومات هذا باإلضافة إلى أنها تقدم في صیرورة اإلنجاز محتوى ). macrostructure(برىالك
، بغض النظر )microstructure(أي ما یعرف ببنیة الوحدة الصغرىالمقدمة واالستشهادات،

وهذا بالضبط ما یحدد إطار المدونة التي یشتغل علیها المعجماتي، ، توجهات المعجم وحجمهعن
خضع لمعاییر ومقاییس، ال في عدد المداخل فقط، بل ما یمس التعریفات والشواهد لكونها ت

والصور والخرائط والمعلومات اإلضافیة، وهذا ما یجعل من المدونة مادة معجمیة بامتیاز سواء 
تعلق األمر بمتوالیات المداخل الخاضعة حسب المقاس والمستوى أو بالمعلومات واالستشهادات 

.ق بمحتوى وأهداف المعجم تربویًا ولغویًا وعلمیاً في ارتباط عمی
:المعجم المدرسيعلیها واضعو هذا بعض من المصادر یمكن أن یعتمد: قضیة المصادر

الكلمات المتداولة في وسائل اإلعالم الوطنّیة والدولّیة ورقیة كانت أم إلكترونّیة مسموعة -1
.ومكتوبة

.قصص األطفال والناشئة-2
باء وأصحاب الفكر من فالسفة وعلماء النفس ورجال الدین، مؤّرخین كتابات كبار األد-3

.وعلماء متأدبین ورجال قانون واقتصاد
.الكتب الّتراثّیة المتداولة االستعمال في العصر الحدیث-4
:أعمال المجامع الّلغوّیة، ویدخل فیها-5

.عّینة منتقاة من مصطلحات العلوم والفنون- 
.وعبارات وأسالیب وأصولمسح لقرارات المجمع من ألفاظ - 



.كتب الّتعبیرات السیاقّیة، وكتب الّتصحیح الّلغوي، وكتب األرصدة الّلغویة الوظیفّیة-6
المدونات السابقة على أساس مقیاسي ''من ىستقتینبغي أنمداخل هذا النوع من المعاجم

لتي تختلف باختالف سن التواتر والشیوع، وباالعتماد على دراسات سابقة لنوعیة المداخل وكمیتها ا
؛ ألن الشیوع یمّثل حاجة 1''المتعّلمین أو المراحل التعلیمیة حسب مكتسباتهم القبلیة ونموهم الّلغوي

أم المتداول في تعّلق األمر بدرس الّلغة العربیة أم المواد األخرى المتعّلمین لهذه الكلمات سواء
طبیعة المعجم، وما یراد به من أهداف، إذ أن ترتبط المدونة باإلطار العام ل، االستعمال الیومي

حصرها أو امتدادها یظل محددًا بغایاته التربویة واللغویة والمعرفیة، واختیار كل مدونة حسب 
. قواعد مرسومة كما أشرنا إلى ذلك هو ما یوضح البعد المعجمي، مدى تحقیقها لألهداف المبتغاة

ل حول مدونة مركزة، لها بعد تربوي في إطار حقل من هنا یجب التمییز بین معجم یحقق االشتغا
لغوي محدد، ومعجم یتضمن مدونة شاملة هادفة إلى استقصاء شبه تام أللفاظ اللغة، وهذا التمییز 
بین المدونتین یعطي لكل منها خاصیتها، ویحدد معالمها في سیاق المعاییر المحددة سلفًا، وتبعًا 

وضع كل مدونة على حدة، في أفق تشكیل معجم خاضع للمصادر المعتمدة، مما یحدد طبیعة 
لخصائصه وممیزاته المعجماتیة، وفي ارتباط تام بطبیعة اللغة التي یتعامل معها المعجماتي، 
وحتى فیما یتعلق بطبیعة كل مدونة على حدة، فإن هناك تمییزًا آخر یفرض نفسه داخلها، فبالنسبة 

إطار حقل لغوي محدد، فإنها تخضع بدورها إلى تحدید في البعد التربويللمدونة المركزة ذات 
، معجم األطفال ومعاجم التالمیذ، ومعاجم الطالب: مستوى المتلقي ثقافیًا ولغویًا وحسب األعمار 

وهذا ما یجعل من كل مدونة لها طبیعتها الخاصة، وحسب معیار وأهداف كل معجم، وبذلك فإن 
األسئلة التي ترغب في اإلجابة عنها، وتختلف من حیث القضایا التي تطرحها كل مدونة ترتبط ب

الكمیة والطبیعة، مما یجعلنا نقر بأن كل مدونة تسبح في محیطها وأغراضها وأهدافها، مما یبعدنا 
عن القول بأن أي مدونة مهما بلغت من التركیز أو االستقصاء فإنها تظل محكومة بغایاتها، 

ة لمادة المعجم المرغوب ئفي ضوء تقدیرات الكمیة المهییقهومحصورة في ما ترید وترغب في تحق
.في إنجازه

سارت المعاجم المدرسّیة العربّیة الحدیثة في ثالثة اتجاهات من حیث اإلقرار بطبیعة 
المواد المعجمّیة، وهي على المصادر وعلى هذا األساس یتحّدد نوع المدّونة المستعملة في انتقاء

:النحو اآلتي

.29، ص، الطاهر میلة، مجلة الّلسانیاتمواصفات المعجم المدرسي المعاصر-1



مصادر النتقاء الّرصید المعجمّي؛ تجاه األّول من المعاجم العربّیة األولى المطّولةاّتخذ اال-1
، قطر المحیط، فاكهة البستان أقرب الموارد في فصح العربّیة والشوارد، المنجد: على غرار

.، هذا یعني أّن منطلقهم في عملیة الجمع كان من المدّونة المعجمّیة مباشرةالمعتمد
أخذوا عنها ماّدة معاجمهم، وقد اكتفوا ب االتجاه الثاني عن المصادر التيلم یفصح أصحا-2

حرصهم على "باإلشارة إلى معاییر اختیار الماّدة المعجمّیة في المقّدمات، وتجّلت هذه المعاییر في
ربط لغة األبناء بلغة اآلباء واألجداد، وهدم الحدود الزمانیة والمكانیة التي أقیمت في طریق تطّور 
الّلغة ونموها، وٕاثبات كل ما یدور في عالم الطالب من مفردات وتعابیر، كما ُفتح الباب أمام ما 
رأت المعاجم ضرورة إلى إدخاله من األلفاظ الموّلدة والمعربة والدخیلة والمحدثة التي أقرتها 

لمفردات المجامع الّلغویة، وارتضاها األدباء والكتاب وجرت على ألسنتهم وأقالمهم، وٕاهمال ل
رائد : ؛ على غرار ما قامت به المعاجم الّتالیة1"الغریبة والمهجورة التي لم تعد في االستعمال

مي الحّي، المعجم العربي معجالمجاني المصور،الطّالب، منجد الطالب، معجم الطالب،
.وغیرها من المعاجم...، قاموس الهدىاألساسي

م على االستعانة بالمدّونة النصّیة وترقیتها في مرحلة االتجاه الثالث من المعاجم المدرسّیة قائ-3
ثانیة إلى مدّونة معجمّیة مناسبة الحتیاجات المتعّلمین والستعماالتهم اآلنیة لمختلف الوحدات 

المغاربي في صناعة المعجمّیة، نحو ما قام به التونسّیون باعتمادهم على الّرصید الّلغوي الوظیفيّ 
في نهایة -قائمة تكمیلّیة-ه لتالمیذ االبتدائي، وٕادراج جزء من الّرصید القاموس المدرسي الموجّ 

مشروع المركز الوطني (القاموس الجدید للطّالب، الّرصید الّلغوي العربي الفرنسي اإلیطالي 
لكن حالیًا یعّد العمل اّلذي قامت به المملكة السعودیة هو األقرب إلى لما ) للّتعریب بالمغرب

ألف صفحة 21التى اشُتغل علیهاالمدّونةضّمتحیث، مال اآلني لّلغة المتعّلمینیسّمى باالستع
معت من مصادر اكتساب متعّددة تحیط بالبیئة اشتملت على خمسة مالیین وثالثمائة ألف كلمة جُ 

.الحیاتّیة والمجتمعّیة اّلتي یعیشها الّطالب
:طبیعة المادة الّلغویة في المعجم المدرسي

تعّلم كغیره من المعاجم یحتاج إلى ماّدة لغویة منتقاة ترسم معالمه حّتى یخرج معجم الم
للوجود، وهذا العمل لیس سهال؛ ألنه لیس كل ما في الّلغة واأللفاظ والتراكیب وما تدّل علیه من 

المعجم –، ویشترط فیه 2المعاني مالئمًا للطفل أو المراهق في طور معّین من أطوار ارتقائه ونموه

.547اختیار المداخل المعجمّیة في المعاجم الطالبیة دراسة معجمّیة، حسین محمد علي البسومي، ص-1
أثر الّلسانیات في النهوض بمستوى مدرسي الّلغة العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة الّلسانیات، معهد العلوم الّلسانیة -2

.44م، ص1974-م1973، 4والّصوتیة، جامعة الجزائر، العدد



أن یرتبط أشد االرتباط بالعملیة الّتعلیمّیة، وبالتالي یفترض أن تكون مداخله خاضعة –لمدرسيا
، ثّم 1لمعیاري االستعمال اآلني والواسع، وكذلك قربها من محیط المتعّلمین ومن حاجاتهم التّبلیغیة

على دراسات إن عملیة اختیار مداخل المعجم المدرسي الوظیفي لن تتحقق إال باعتماد المختصین 
وٕاحصائیات تخضع لها المادة الّلغویة اّلتى یتعامل معها المتعّلمون قراءة وكتابة وسماعا، والتي 

.2على ضوئها یمكن تحدید المحتوى المناسب للمعجم من مداخل ومعان ومعلومات إضافیة
لّلغة المعجم المدرسي اّلذي ستستوقفه كلمات ال تتوافق مع قواعد اواضعوهنا یأتي دور 

العربیة، علیه أن یصّححها أو یبحث عن مقابالت لها من فصیح الّلغة، باإلضافة إلى هذا ینبغي 
علیه االعتناء باأللفاظ الجدیدة والمستحدثة التي ظهرت بحكم تطور وتغیر الواقع المعیشي خاصة 

لومة منتقاة ، فإدراج كل مع3مسمیات األشیاء المبتكرة حدیثا والتي أصبحت من یومیات المتعّلم
بشكل علمي له تأثیر مباشر على حصیلة المتعّلم الّلغویة؛ فاأللفاظ اّلتراثیة المهمة والمتداولة مثال 
هي كذلك من احتیاجات المتعّلمین بال شك من خالل النصوص الشعریة والنثریة الموجودة ضمن 

لمصطلحات العلمّیة والفنّیة، كافة الكتب المدرسیة وغیر المدرسیة، وقد تّم فسح المجال للجدید من ا
اّلتي أصبحت تؤّدي دورا أساسیا في الّتواصل بین العملّیة الّتعلیمیة والمجال العلمّي، فهي تعّبر 
عن المفاهیم العلمّیة دون التباس أو تعقید، ونجد أیضا المعلومات الموسوعیة التي تتحدث عن 

خارجي بما یخدم المعلومات الّلغویة، لعّل أبرزها أشیاء خارج الّلغة؛ بهدف إثارة القارئ عن العالم ال
األعالم األدبیة والتاریخیة، وأسماء المدن اّلتي تتصل بما یقرؤه المتعّلم، وما یستعمله في درسه 

، كما رّكزت المعاجم المدرسیة في اآلونة األخیرة على إیراد ألفاظ الحضارة والحیاة العامة؛ 4وحدیثه
ى وحدات معجمّیة جدیدة دالة على مسمیات جدیدة یسمعها، أو یشاهدها، أو ألّنها تحیل المتعّلم عل

مظهر من "یستعملها في البیت، أو المدرسة، أو الملعب، أو الشارع، أو الحدیقة، أو المكتبة، وهي 
مظاهر الّتنمیة الّلغویة، ودلیل قوي على حیویتها، وقدرتها على مواكبة الفكر اإلنساني، والّتعبیر 

.5"ازاته المتعّددة في كل مناحي الحیاةعن إنج

.46،44صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، ص: ینظر-1
.561،560ة في المعاجم الطّالبیة، حسین محمد علي البسومي، صاختیار المداخل المعجمی: ینظر-2
.161مفهومه، خطوات صناعته، المعلومات المقّدمة فیه، جموعي تارش، لبوخ بوجملین، ص: المعجم التعلیمي:ینظر-3
.547اختیار المداخل المعجمیة في المعاجم الطّالبیة، حسین محمد علي البسومي، ص: ینظر-4
، محمد حاج هني، مداخلة ألقیت في الندوة -قراءة في الرصید وآلیات التعریف-الحضاریة في القوامیس المدرسیة األلفاظ-5

-19، تونس، "مفردات العربّیة بین المعجم والقاموس"، جمعّیة المعجمّیة العربّیة، وحدة البحث "المعجم بین الّلغة والخطاب"الدولیة 
.)غیر منشورة. (2م،  ص2017ماي 20



عموما متون المعاجم المدرسیة المعاصرة الوظیفیة الموّجهة إلى متعّلمي المراحل الثالث 
:ستضم بین دفاتها الئحة المفردات الّتالیة) قبل الجامعي(
ربیة المدنیة، الّلغة العربیة، التّ ( الكلمات التي تتشكل منها نصوص الكتب المقررة على المتعلمین -

؛ ألن االعتماد علیها )الّتربیة اإلسالمیة، الجغرافیا، الّتاریخ، الّتربیة العلمّیة التكنولوجّیة، ریاضیات
یعّد المعیار  الصادق على حقیقة وجود الكلمة وضرورتها للزمن الحاضر من جهة، وافتراض 

استعمالها من جهة أخرى؛
دبیة، والقصص القصیرة، األغاني الفصیحة، األناشید كلمات الدواوین الشعریة، الروایات األ-

الوطنیة، جمیع األعمال اإلبداعیة األدبیة؛
كلمات الجرائد الیومیة والمجالت الدوریة؛-
كلمات المعاهدات الدولیة، االتفاقیات، الخطب الرسمیة، المذكرات اإلداریة وكل ما یتعّلق بالنظم -

القانونیة؛
هار التجاري، ترویج البضائع والسلع، وأدلة األجهزة الكهرومنزلیة، فصیح كلمات الدعایة واإلش-

والهواتف الثابتة والنقالة، والحواسیب واإلنترنت، األلعاب اإللكترونیة وغیرها؛
كلمات المسرحیات، األفالم، الرسوم المتحركة؛-
ي كلمات المحالت التجاریة، المؤسسات الرسمیة، ومحطات مواصالت النقل البري والجو -

والبحري، والسكة الحدیدیة وغیرها؛
؛1المصطلحات العلمّیة والمفاهیم الفكریة المعاصرة

الماّدة الّلغویة وكیفیة عرضها على إن منهجیة ترتیب : المداخل في المعجم المدرسيترتیب- 
القارئ أو المستعمل یعكس بالدرجة األولى نظرة المعجماتي إلى ألفاظ الّلغة موضوع الوصف، 

المنهجیات جزء ال یتجّزأ منترتیب المداخل، 2والهدف الذي یرمي إلیه من وراء تصنیف معجمه
.األساسّیة في صناعة المعجم

من فوائد الترتیب األلفبائي االشتقاقي في : تقاقي واأللفبائي النطقيشاالاأللفبائي الترتیب بین - 
، 3''تجمیع شمل العائلة الّلفظیة، مّما یجعل الّتعریفات أقصر وأیسر على الفهم'': المعجم المدرسي

مضمون المعجم المدرسي ومواصفاته، عبد الرزاق عبید، مجلة الّلسانیات، مركز البحث التقني لتطویر الّلغة العربیة، الجزائر، -1
.246،245م، ص2010، 16العدد

ي لتطویر ترتیب المداخل وتعریفها في معجم الغني الزاهر، أمینة أدردور، مجلة الّلسانیات، مركز البحث العلمي التقن: ینظر-2
.120م، ص2018، 20- 19: الّلغة العربیة، الجزائر، العدد

.120صالمرجع نفسه،-3



یسّهل العثور على الكلمة المطلوبة بالنسبة للمتعّلمین غیر ف''الترتیب األلفبائي النطقي أّما 
الذین ال یستطیعون استخالص الجذر من الكلمة التي یبحثون عن معناها، فضال المتخصصین 

عن أن كثیرا من الكلمات المعّربة ال جذور لها أو یصعب تحدید جذرها الحقیقي، أو حتى اّتفاق 
وبالرغم من المزایا التي یمتاز بها هذا ، 1''"رادار"، "سنتمتر"، "میناء:"المعجماتیین علیه مثل

بعثرة المفردات المنتمیة إلى ماّدة : فإّن ثمة مآخذ أحصاها بعض المعجمیین علیه، مثلالترتیب، 
لغویة واحدة تحت حروف المعجم وهدم وحدة الحقل المفهومي الواحد، وهذا ما حدا بالمعجمیین 
إلى تضمین معاجمهم كشافات أو فهارس لجذور األلفاظ تذكر فیها المصطلحات الواردة في متن 

.2...المعجم
سیكون من العبث تفضیل ترتیب ّما على آخر، ألن أیًا منهما له مزایاه وخصائصه، ویرتبط 
في نهایة المطاف بأهداف المعجم ووظائفه وعالقته بمتلّقیه، وخضوعه للتوجهات اللغوّیة والتربوّیة 

یلغي التي یرغب في تحقیقها، وكل ما من شأنه أن یحقق معرفة األشیاء التي یبحث عنها، مما
أي نوع من التعصب الالعلمّي ألي ترتیب مهما كانت حیثّیاته، ألن ما هو أساسّي هو االلتزام 

.باأللفبائّي حسب النمط المتعارف علیه، وكما هو الشأن في أي لغة من اللغات الطبیعّیة
من المهم أن یولي صاحب المعجم المدرسي خاّصة الذي یستهدف المتعّلمین في المراحل 

تقّدمة، ترتیب المعاني المتباینة في المدخل الواحد؛ كإدراج المعنى الحقیقي قبل المجازي، وٕادراج الم
الداللة الّلغویة أو المركزیة قبل السیاقیة واالصطالحیة، وٕادراج المعنى األكثر شیوعًا وشهرًة، قبل 

.3المعنى األقل شیوعًا أو تداوًال، وكذا إدراج المعنى العام قبل الخاص

تختلف طرائق الّتعریف حسب نوعیة المعجم :أشكال الّتعریف في المعجم المدرسي الحدیث-
إال أّنه ینبغي أن تكونوطبیعة المداخل، ویمكن أن تتنوع داخل المعجم الواحد بتنوع المداخل،

إال تعریفات محددة، مضبوطة وموجزة، وعلى أساس االتساق، وااللتزام به التزامًا من دون انزیاح، ال
في الحاالت النادرة، وعلى سبیل المثال عندما یكون المدخل فعًال، فإن منهجّیة التعریف المطبقة 
یجب أن تنطبق على باقي األفعال، حیث تدعو اإلشارة إلى جذره وتعدیته أو لزومیته، أو هما 

ك یتم االنتقال معًا، أو إذا كان متعّدیًا بحرف، ثم تصریفه ثم اإلتیان بمصدره أو مصادره، وبعد ذل
.إلى معانیه

.120ص،ترتیب المداخل وتعریفها في معجم الغني الزاهر، أمینة أدردور-1
، 48:المعجم العلمي المختص، جواد حسني سماعنه، مجلة الّلسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، الرباط، العدد: ینظر-2

.12م، ص1999
.302، 301تقنیات التعریف بالمعاجم العربیة المعاصرة، حالم الجیاللي، ص-3



:يتوظیفا في المعاجم المدرسیة هالتعریفاتكثروأبرزولعّل أ
المدخل باسم مفرد، أو بجملة تبدأ "یقوم هذا النوع على تعریف ):االسمي(التعریف الّلفظي -أ

ف باسم، ألن الحالة االسمیة تستعمل غالبا الّتعریف باالسم، فقّلما نجدها تستعمل الفعل لتعری
یكتفي بتقدیم معنى اسم الّشيء المعّرف وال یتجاوزه، : "، وعنه یقول الجیاللي حّالم1"المداخل

المعّرف لیس في حاجة إلى ذكر حّده وماهیته وخصائصه "والّداللة على معنى االسم تعني أن 
عمل بین الممیزة، بل الوقوف على الّطریقة التي تستعمل بها  هذه الكلمة أو تلك في الّلسان المست

:، یتمّیز هذا النوع بتعّدد أشكاله، منها2"الّناس
لفظا مقابل لفظ یراد به تثبیت المعنى المقصود، فیعّرف "ویكون إّما : الّتعریف بالمرادف/1-أ

، وله 3"المدخل بكلمة واحدة، أو یكون مجموعة كلمات مترادفة تفسر المدخل تفسیرا كلّیا أو تقریبیا
.4الّلسان/القصیر، المذود/الجعبر: ئ االسمي، مثلتسمیة أخرى هي المكاف

یتم عن طریق ذكر كلمة مضاّدة لكلمة المدخل، وأكثر  ما یكون الّتعریف : الّتعریف بالّضد/2-أ
المجاز، /فوق، الحقیقة/تحت: ، مثل5في هذا النوع  باستعمال لفظة نقیض أو ضد أو خالف

. 6الصواب/الخطأ
یعّرف المدخل بأحد مشتقاته في شكل إحالة، على أساس أن "وهو أن : الّتعریف باالشتقاق/3-أ

، 7"المشتق معروف، أو سبق تعریفه ضمن األسرة االشتقاقیة كما في المعاجم ذات المداخل المفقرة
، ویطلق علیه أیضا تسمیة الّتعریف الصرفي الّداللي؛ اّلذي یعتمد في تفسیر األلفاظ على 7"المفقرة

، وهذا النوع ال یخلو من العیوب، فقد یكون المشتق غیر معّرف 8یةاإلحالة على أصولها االشتقاق
تعریفا كافیا مما یؤدي إلى الغموض، باإلضافة إلى الجهد اّلذي سیبذله مستخدم المعجم المرتب 

.ترتیبا نطقیا في البحث عن الكلمة

.165م، ص1986، 1من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، محمد رشاد الحمزاوي، دار الغرب اإلسالمي، ط-1
.105، ص1999اتحاد الكتاب العرب، دمشق، تقنیات الّتعریف في المعاجم الّلغویة المعاصرة ، الجیاللي حالم، منشورات-2
.173المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الّلساني والنظریات التربویة الحدیثة، ابن حویلي األخضر میدني، ص-3
.201، 85م، ص2010قاموس الهدى، إبراهیم قالتي، دار الهدى، عین ملیلیة، الجزائر، -4
وء دراسات علم الّلغة الحدیث، محمد أحمد أبو الفرج، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، المعاجم الّلغویة في ض: ینظر-5

.102م، ص1966القاهرة، دط، 
.162، 135، 66م، ص2014، 11معجم الطّالب، یوسف شكري فرحات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-6
.112حالم، صتقنیات الّتعریف في المعاجم الّلغویة المعاصرة، الجیاللي -7

8 -Voir : Josette Rey-Debove, Etude Linguistique et sémiotique des dictionnaires  français
contemporains ,  p221.



ریف لها من باب یعتمد هذا الّتعریف على ذكر المماثل لكلمة المدخل كتع: الّتعریف بالّشبیه/4-أ
، مثل المماثلة في الّلون، أوفي الشكل، أو في الحجم، ویعّده الجیاللي حّالم تعریفا تعلیمیا 1الّتقریب

یسّهل الفهم، ویقّرب مدلول الكلمة، بالرغم من أن المشابهة المقصودة ال تتحقق في جمیع 
حمر الداكن إلى الفاتح إلى الحاالت، فالحمرة لیست دائما هي لون الدم؛ ألن لونه یتدرج من األ

. القرمزي
الّتعریف بإحالة القارئ على مدخل آخر على أساس أن الكلمة "وفیها یتم : الّتعریف باإلحالة/5-أ

المحال علیها تتضمن تعریفا یطابق تعریف الكلمة المحالة، وذلك إما بصفة مباشرة، وٕاّما بحسب 
كإحالة القارئ إلى إحالة إمالئیة ترتیبیة،: وعان، وهو ن2"ما یوحى به سیاق الّتعریف من إشارات

، وٕاحالة داللیة یحال فیها القارئ على داللة مدخل آخر لیجد )میناء(لیجد كلمة )ونى(الجذر
لیجد الّتعریف )هاتف(الّتعریف المطابق لتعریف الكلمة المطلوبة، كإحالة القارئ إلى المدخل 

. )تلفون(المطابق لتعریف كلمة 
یصطلح علیه أیضا بالّتعریف األرسطي أو الّتعریف الحقیقّي أو الّتعریف : یف المنطقيالّتعر - ب

تعریف خارج عن الّلغة یعتمد :"الجوهرّي أو الّتعریف الموسوعي، ویعّرفه محمد رشاد الحمزاوي بأّنه
المنطق، فهو یصّنف الكلمات بحسب المحسوس، والمجّرد والحقیقة والمجاز، وكثیرا ما یفّسر  

، یرّكز هذا الّتعریف على 3"لمدخل بجمل أو بنّص یصف مضمونها من دون أن یعّرفها لغویاا
ماهیة األشیاء، وال یحتمل أدنى التباس، فالهدف منه هو الوقوف على حقیقة الّشيء، ال یمكن 
اعتماده مع جمیع األلفاظ، على غرار أسماء األجناس واألدوات؛ حیث یصعب ضبط حدود 

یة؛ هذه األخیرة تختلف من معجم آلخر، ومن تعریف آلخر؛ فهناك تعریف الّسمات الخصوص
، وهو ینبني على الكلّیات 4ضعیف الخصائص، وتعریف كاف، وتعریف مبالغ في خصائصه

. 5الجنس، النوع، الفصل، الخاّصة، العرض العام: الخمس

.115تقنیات الّتعریف في المعاجم الّلغویة المعاصرة، الجیاللي حالم، ص: ینظر-1
.116، صالمرجع نفسه: ینظر-2
.166قدیما وحدیثا، محمد رشاد الحمزاوي، صمن قضایا المعجم العربي-3
م، 2009، 1الّتعریف القاموسي بنیته الشكلیة وعالقاته الّداللیة، الحبیب النصراوي، مركز النشر الجامعي، تونس، ط: ینظر-4

.112- 111ص
. ومابعدها120، ص1م، ج1961، 3المنطق الوضعي، زكي  محمود نجیب، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ط: ینظر-5

.744م، ص2008، 1وعلم المصطلح أسسه الّنظریة وتطبیقاته العملّیة، علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط



ة مفاهیم أخرى صیغة تصف مفهوما بواسط": عّرفه المختصون بأّنه:الّتعریف المصطلحي-جـ
، یهدف هذا 1"معلومة، وتمّیزه عن غیره من المفاهیم داخل المجال المفهومي، كما تحّدد موقعه فیه

الّنمط من الّتعریفات إلى جعل المصطلح في موضعه الحقیقّي من بنیة المعرفة، مما یؤّدي إلى 
لمستعمل لدى فهم مقصده، وتثبیت المعنى الخاص به، وهو ما یسمى بالّتعریف المقصدي ا

المختصین، وٕاعطاء غیر المتخّصص درجة معّینة من فهم المصطلح وهو ما یدخل في إطار 
.2الّتعریف الموسوعي

مجموعة األدوات الّلغویة وغیر الّلغویة التي ییّسر "یقصد بها : الوسائل المدّعمة للّتعریف-5
، تعّد من أبرز مالمح الّتألیف 3"توظیفها تحدید معنى المدخل المعّرف، سواء أكان لفظا أم عینا

المعجمّي المدرسّي المعاصر؛ ألّنها بمثابة الّدعامة للّتعاریف المستخدمة، والتي یمكن أن تكون 
:قاصرة على إیصال المعنى وترسیخه في ذهن المتعّلم، تتعّدد هذه الوسائل على النحو الّتالي

أي عبارة أو جملة أو بیت شعر "اهد بأّنهعّرف علي القاسمي الشّ : الّشواهد واألمثلة التوضیحیة-أ
، ویأتي 4"أو مثل سائر یقصد منه توضیح استعمال الكّلمة التي نعرفها أو نترجمها في المعجم

، وّظفها المعجماتیون العرب 5"نصا قصیرا، حقیقیا أو موضوعا، یرد فیه الّلفظ المراد تعریفه"الّشاهد
، أّما المحدثون 6وجود أحد معانیها في لغة ماالعرب قدیما في معاجمهم؛ إلثبات وجود كلمة أو 

فقد عّدوها وسیلة مّدعمة في تعریف الكلمة وتوضیح استعماالتها المتطّورة التي تسایر لغة العصر، 
.وتمّیز معانیها الّدقیقة

یحّبذ أن یتم اختیار األمثلة والشواهد في المعاجم المدرسیة بدّقة وعنایة، وأن تكون مستمدة 
المتعّلم، ومالئمة لمستواه العقلي والمعرفي، وأن ال تتناقض مع عاداته وتقالیده، لهذا على من واقع 

المعجمّي أن یضع في حسابه خطورة توظیف الّشاهد من الوجهة الّتربویة؛ لما یمكن أن یحمله 
الكریم، ، ویتم انتقاؤها من القرآن7سیاق الشاهد من معان وأفكار ثقافیة وسیاسیة ودینیة وٕایدیولوجیة

الكریم، الحدیث الّنبوي الّشریف، الّشواهد الّشعرّیة، األمثال والحكم، األقوال، األمثلة البسیطة، وحتى 

1 -Hulemut Felber, Manuel de terminologie, Unesco/infotrem, paris,1987, P :136.
، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، )لمصطلحالمنهج وا(جواد حسني سماعنه، المعجم العلمي المختص : ینظر-2

.42م، ص1999، 48الرباط، العدد 
.190المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الّلساني والنظریات التربویة الحدیثة، ابن حویلي األخضر میدني، ص-3
.139علم الّلغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، ص-4
.278م، ص2003، 1ن الّنظریة والّتطبیق، علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طالمعجمّیة العربیة بی-5
.140علم الّلغة وصناعة المعاجم، علي القاسمي، ص: ینظر-6
.218المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الّلساني والنظریات التربویة الحدیثة، ابن حویلي األخضر میدني، ص: ینظر-7



یكون الّشاهد الّلغوي المستعمل في المعجم المدرسي وظیفیا البد أن یكون وافیا بالمعنى، ویشیر 
اهد المعنى تجسیدا حقیقیا إلى كل الّتغیرات واالختالفات التي طرأت علیه، كما ینبغي أن یجّسد الشّ 

وأمینا، وموجزا قصیر العبارة، مع سالمة الصیاغة وسهولة التّناول حتى ال یشكل صعوبة أخرى 
للمتعّلمین، وأن یستهدف الفائدة الثقافیة باإلضافة إلى الفائدة الّلغویة، استغالل هذه الوسیلة فیه 

.تقریب للغة التراث من المتعّلم
عین المعاجم الّلغویة بالصورة في تعریف الكثیر من المداخل التي یعجز تست: الّشاهد الصوري- ب

عنها الّتحلیل الّلساني، حیث أدرجها ابن حویلي میدني ضمن الشواهد والّسیاقات غیر الّلفظّیة، 
، 1)البصر(الّتوضیحّیة، السیمیائیة، وهي تتوجه إلى مخاطبة العقل وصوال إلیه عن طریق الحواس 

أو رسوما ملونة أو غیر ) فوتوغرافیة(صورًا "هي یمكن أن تكون من حیث الشكل وعن طبیعتها ف
ملّونة، ألشخاص أو أشیاء وأماكن وأدوات منظورة ومشاهدة، كما یمكن أن تكون أیضا أرقاما 
وأشكاال هندسیة وخطوطا مظللة أو غیر مظّللة، أو تكون رسوما بیانیة وخرائط ووسائل إیضاح 

التوضیحات الّلفظّیة لتعبر عنها أو لتزیدها بیانا وتساعد على فهمها صوریة أخرى، ترفق ب
، أّما بخصوص حجمها في المعجم فإن ذلك تحّدده نوعیة المدخل، فقد تكون الّصورة 2"واستیعابها

كبیرة نسبیا إذا كانت مركبة أو متسلسلة، وقد تكون صغیرة إذا كانت مفردة، وهناك أیضا تباین في 
ور فهي إما مدرجة ضمن المالحق أو في جزء محدود من المعجم وبشكل تموقع هذه الصّ 

متسلسل، وٕاّما موّزعة في ثنایا المعجم وتحت المداخل التي تتولى شرح داللتها، أثرها في المعجم 
:المدرسي یظهر من خالل 

ّلغویة المساهمة في تعمیق الفهم وتقریب المعنى وٕازالة الّلبس، فهي تعمل على تجسید المعاني ال-
.من خالل المالحظة والمشاهدة للصورة

ربط األلفاظ بمدلوالتها الحقیقیة، مما یسهل عملیة تثبیتها في ذهن وذاكرة الّطالب وسرعة -
.استحضارها عند الحاجة، فكثیرا ما یرتبط الّلفظ بصورته الحسیة

.كثر من نفوره عنهإثارة المتعّلم وبعث سمة حب االطالع فیه، وهو ما یجعله یقترب من المعجم أ-
فرشاة الشعر، فرشاة األسنان، فرشاة : الّتمییز بین األشكال المتعّددة لنفس النوع الواحد، مثل-

.3المالبس

.227المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الّلساني والنظریات التربویة الحدیثة، ابن حویلي األخضر میدني، ص: ینظر-1
دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة، أحمد محمد المعتوق، ) وظائفها، مستویاتها، أثرها في تنمیة لغة الّناشئة(المعاجم الّلغویة العربیة -2

.196،195ص
.149جم الحدیث، أحمد مختار عمر، صصناعة المع: ینظر-3



وبالمقابل ینبغي أن تخضع عملیة إدراج الرسوم التوّضیحیة في المعجم المدرسي إلى 
الّدقة، اإلیجاز، حسن : هيمجموعة من القواعد والّضوابط تجعل منها قادرة على تحقیق الغرض، 

.1االختیار
شكل الصفحات، وما فیها "؛ینضوي تحت هذا الجزء كل وسائل التهیئة الطباعیة: إخراج المعجم

من أعمدة، وما یوضع أعلى الصفحات من إشارات إلى بدء الكلمات في الصفحة ونهایتها ووضع 
ر المشّبع، ووضع الصور باأللوان، ثم طبع األقواس، والنجوم الممیِّزة، وطباعة أوائل المواد بالحب

المعجم على صورة یتجّلى فیها الفّن الطباعي من حیث حجم الحروف، ونوع الورق، ثّم الّتصحیح 
.2"الّدقیق من علماء متخّصصین حّتى ال یقع في المعجم أي خطأ طباعي

ل، والحق أن ینضوي تحت هذا الجزء كل وسائل التهیئة الطباعیة، وحسن الطلعة واالستهال
أحسن ما یمّثل وجه التحدیث في المعجمیة المعاصرة، هو اعتمادها على حسن استغالل األلوان 
في تبویب المداخل، وتحلیة الشروح والرسوم الملّونة الثابتة المتحّركة والخرائط واألصوات الحیة 

.وكّلها هام، غیر أّن أشرفها جمیعا هو استغالل األلوان الفنیة المعّبرة

األلوان، في و الصورالعربیة بما فیه الكفایة إلى استغالل تأثیرالمدرسیةلم تلتفت المعاجم
العربي حین النظر إلى معجم متعّلمم، وٕایقاظ مشاعر الجمال في الإثارة حب اإلّطالع وشحذ الهم

ما ال زال لسانه المعّبر، وهو الذي یرى في كّل حین معاجم الدنیا تنزع إلى الكمال والجمال، بین
معجمه یئن تحت وطأة التقلید والركود واالبتذال، وسواء أكان سلوك القائمین على طباعة المعجم 
یتصّرفون بحسن نیة أو عكسها، فإّن شعورنا باالمتعاض یشتد أكثر حینما نرى معجما مثل 

إلیضاح بما یملك من إمكانات مادیة ومعنویة، یهمل كلیا وسائل ا''المعجم العربي األساسي''
التربویة، ثم یتجاهل القائمون األثر األكید لتأثیر األلوان في رفع قدر المطبوع التربوي ومردوده من 

.3وجهة النظر الحضاریة

في األخیر یمكننا أن نقّدم بعض االقتراحات من أجل إیجاد معجم مدرسي عربي معاصر : خاتمة
:یحقّق األغراض المرجوة منه

دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة، أحمد محمد ) وظائفها، مستویاتها، أثرها في تنمیة لغة الّناشئة(المعاجم الّلغویة العربیة : ینظر-1
.198المعتوق، ص

.502، عبد العزیز مطر، ص)المعجم الوسیط: بحث(في المعجمّیة العربّیة المعاصرة -2
.236املعجمية العربية يف ضوء مناهج البحث الّلساين والنظريات الرتبوية احلديثة، ابن حويلي األخضر ميدين، ص: ينظر-3



فقط، إّنما من یةمحلالالمدرسي العربي من خالل االجتهاداتبالمعجمال یمكن النهوض -1
خالل فتح نافذة ُتطل على الجهود الّلغویة غیر العربیة، وینبغي االستفادة من األعمال المعجمیة 
األجنبیة التي تّمت في لغات أخرى، ومن التقنیات الحدیثة التي اسُتخدمت مؤّخرا في صناعة 

.، والتي أثبتت فعال وظیفیتها وخضوعها لمبادئ الصناعة المعجمیةوٕاخراجهاالمدرسیةالمعاجم
في العصر الحدیث یعتمد على لغة العلوم واآلداب والمعارف المختلفة، مدرسيإخراج معجم-2

التي ال یمكن لباحث واحد أو مجموعة من الباحثین، المتحّدي الثقافة اإللمام بها، فضال عن 
م فیها الغرب منذ فترة طویلة، وقبل معرفة الحواسیب، واستخدام اإلفتاء فیها، وهذه قضیة قد سلّ 

.التقنیات الحدیثة
مشروعا مفتوحا، قابال لإلضافة والتجدید باستمرار، فیكون معجم المدرسيینبغي أن یكون ال-3

بذلك امتداد للبنیة الفكریة السائدة في عصره، ومعّبرا عن مذاهبها، وهو باعتباره بضاعة مطالب 
ضع لعاملي العرض والطلب، ال أن یبحث عن المحافظة على معجم خیالي مثالي، وما بأن یخ

المعجمي باعتباره صاحب یقّدمه من معلومات هو خطاب عن مدّونة، ولیس أوامر یعطیها
.الملفوظ

إحیاء بعض المشاریع التي یمكنها أن تساعد على وضع معاجم مدرسیة ذات مرجعیة لغویة -4
راسات میدانیة كمشروع الرصید الّلغوي العربي، ومشروع الذخیرة الّلغویة صحیحة، ومبنیة على د

لعبد الرحمن الحاج صالح؛ ألن أي معجم عربي حالیا یحتاج إلى مدّونة لغویة كافیة ووافیة بالواقع 
.الّلغوي

سواء في عملیة (التعلیمیةإشراك جمهور المتعّلمین بطریقة غیر مباشرة في إعداد معاجمهم-5
تحدید الرصید الّلغوي األساسي والرصید الّلغوي الوظیفي وفي عملیة وضع التعریف جمع و 

لغتهم التي سیتحّدثون بها وسیوّظفونها في معامالتهم الذي یحمل الوعاء؛ ألنها)المناسب لهم
دبیة یة واأل، والكفیلة بإثراء حصیلتهم الّلغو الّلغویة، وهي المؤّسسة ألبعاد فكریة متنّوعة في المستقبل

والمعرفیة والثقافیة، هذه العملسة من شأنها أن تقّرب المتعّلم أكثر من المعجم وتكسبه ثقافة 
.معجمیة

االستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل؛ في إعداد معاجم مدرسیة إلكترونیة یمكن الولوج -6
نها دون عناء،إلیها من أي مكان، والبحث فیها بسهولة من خالل كتابة الكلمة المراد البحث ع

كما هو معمول به في معجم الغني الموضوع في قرص خاّصة وأّنها تتمتع بطاقة تخزینیة هائلة،
.وفي موقع صخرCD ROMمضغوط 



1

"تداخل األصول في المعاجم العربية": ورقة بحث بعنوان
.1جامعة وهرانمختبر اللسانيات وتحليل الخطاب،عبد الحليم بن عيسى،: الدكتور

:تمهيد
ة اليت عرف التأليف املعجمي منذ ظهوره مع اخلليل بن أمحد تطورا كبريا، يرتجم ذلك تلك الدقّ 

عجمية، أو يف كيفيات تبويبها، وقد تبلور كل ذلك ضمنانبىن عليها سواء يف طرق مجع املادة امل
.مناهج علمية مضبوطة، سواء يف مجع املادة املعجمية أو يف تبويبها

من ولكن املتأمِّل للعمل املعجمي جيد الكثري من القضايا اليت تستدعي الضبط أكثر؛ لعلّ 
واليت تتمظهر لدى معجميينا من ،ة وشروحهااملعجميتقدمي املواديف "تداخل األصول"أمهها قضية 

ي األصل احلقيقي الذي قد واحد للكلمة الواحدة، مما يلتبس لدى املتلقِّ "أصل"خالل ترّدد أكثر من 
هذه القضية حىت وإن كانت من باب غىن العربية وثرائها فإنّ وجيب أن نشري هنا إىل أنّ .يأخذ به

دية األصولية وما تطرحه من إشكاالت يف معرفتها التعدّ ا انطالقا من تداعياهذا ال يعين جتاوز 
.عنهاوالبحث 
طبيعة هذه القضية، واألسباب اليت قد تؤدِّي ج ضمن هذه الرؤية؛ نضبط من خاللهندر ينا حبثو 

ا على اللغة العربية؛ إذ قد جيد املتصفِّح للمعاجم العربية صعوبًة يف كيفية البحث يف  إليها، وتداعيا
اتتعّدد أصوهلا وتتنوّعالكلمة اليت قد ولتوضيح كل ذلك سنمثِّل ببعض الكلمات اليت يتوارد . دالال

.عليها أكثر من أصل
ومنه قد نقول إنّه من الضروري تصّفح هذه اإلشكالية من كل جوانبها؛ من أجل طرح رؤية قد 

.فرداته املوحنن نتعامل مع مثل هذ،تدفع هذا التداخل، وتبدِّد االلتباس الذي قد نقع فيه
:في المعاجم العربية"األصل"مفهوم -1
:ح ذلك بذكر ما يلينوضِّ ، قدعند املعجمينياللغوية"األصل"عت داللة تنوّ 
أسفل كل شيء، ويقال اْسَتْأَصَلْت هذه "األصل": قال الليث«: )هـ370ت(قال األزهري-
إن النخل بأرضنا : ويقال. َيدْع هلم أصالأي ثَبَت أصُلها، واستأصَل اُهللا بين فالن؛ أي مل : الشجرة

ُه ألصيُل الرأي وقد َأُصَل رأيُه أصالًة، وإنّ ،وفالٌن أصيُل الرأي. ألصيل؛ أي هو به ال يزال وال يفىن
، وهو األصلُ : واألصيلُ . والعقل .1»له أصل: ورجل أصيل. واألصيل األصل... ُهو الَعِشيُّ

.240ص/12ج)ل.ص.أ(، مادة 1964ذيب اللغة، األزهري، تقدمي عبد السالم هارون، القاهرة الدار القومية العربية للطباعة، 1
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صار ذا أصٍل، : وَأُصَل الشيءُ ... ، ومجعه أصولٌ األصل أسفل كل شيء«: يقول ابن منظور-
:قال أُميَُّة اهلذيل

أُصلُ ا لِعْرِضَك ما لم َتجَعل الشيَء يوما الشُّغُل إال أنني متهيٌِّب   
واستأصل اهللا بين فالن إذا . استأصلت هذه الشجرة؛ أي ثـََبَت أصُلها:ويقال. وكذلك تأصَّل

ى عن املستأَصَلة؛ هي . أي قلعه من أصله؛هواستأصل. مل َيدَع هلم أصالً  ويف حديث األضحية أنّه 
ا من أصِله له : له أصٌل، ورأٌي أصيلٌ : ورجٌل أصيلٌ ... واسَتْأَصَل القْوَم َقَطَع َأْصَلُهم... اليت ُأِخَذ قـَْرُ

.1»ثابت الرأي عاقلٌ : أصٌل؛ وَرُجٌل أصيلٌ 
. لذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منهأساسه ا: أصل الشيء«: ويف املعجم الوسيط-
.2»قواعدها اليت تبىن عليها األحكام: أصول العلوم: واألصول... كرم النسب: واألصل

هو املنبت، أو املنبع، أو أول الشيء الذي يف اللغة" األصل"ومن النصوص السابقة نالحظ أنّ 
.ميتد إليه، وبه يكون له استمرار ومتايز عن غريه

ويلاملبىن الصحيح واألهويف مفهومه العام"األصل"فـالصطالح كما أراده املعجميون أما يف ا
، أوال؛ أي ما مسع عن العرب من جهةالذي تعود إليه الكلمة، والذي يقوم على ما يبيحه االستعم

فق معه تتّ ، واليت د عنهاليت تتولّ اتتعود خمتلف املشتقّ وإليه .ما جتيزه القواعد القياسية من جهة أخرى
املتعددة، وإظهار القيم الوظيفية لبيان أوجه الداللة«صل به إال وما الزوائد اليت تتّ . األصليةهيف حروف

ا االمتزاجية .3»لألصوات يف مسارا
ذلك بقوهلم اللغويون عن الكلمة، ويعربِّ بنيةعود إليها تأو هو جممل احلروف األصلية اليت 

.وغري ذلك من العبارات،..."ن كذاأن يكو ألصلاكان "، و..."هو كذااألصل"
للداللة على الصيغة اللغوية املستقّلة "L’entréeاملدخل"ومن احملدثني من يستعمل مصطلح 

. 4ل ضبط داللتهاجاليت تصح أن تقع منفردة برأسها يف املعجم، من أ

) أ،ص،ل(، مادة )ت.د(لسان العرب، ابن منظور، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد الشاذيل، القاهرة دار املعارف 1
.89ص/1ج
.20ص/1، ج)ل.ص.أ(، مادة 2004املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2
.119، ص1/1999عبد القادر عبد اجلليل، عمان دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.املدارس املعجمية دراسة يف البنية الرتكيبية، د3
.21، ص1/1997حالم اجلياليل، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، ط.قراءة يف التأسيس النظري، دينظر املعامجية العربية 4
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املعجمية، ويف تقدمي يف تبويب املوادا منهجيا هامالدى املعجميني أساس" لُ األص"وقد شّكل 
ذلكوب،أيضاعة اليت ترتبط به، ويف بيان الدالالت املتنوِّ اليت ترتد إليهواألوجهخمتلف املشتقات

مهمتنيح ذلك بالرتكيز على نقطتني أساسيتنيقد نوضِّ .عن غريهامتايزت الصناعة املعجمية العربية
:من كل ذلك ومها

قد تكون بني أصناف الكلمات املختلفة اليت تشرتك فيما إدراكهم لعالقة القرابة اليت:أوال
ضمن ما يسمى لدى علماء الصرف باالشتقاق (ة معينةيَ بِ اتُ رَ بينها يف تكرار بعض حروفها يف تَـ 

رحم ال، فالحظوا أنّ ..."يلٌ تِ ، قَ لَ اتَ قَ ، تَـ لٌ اتِ قَ ، مُ لَ تَ تَ قْـ ، اِ ولٌ تُ قْ ، مَ لٌ اتِ ، قَ لُ تُ قْ ، يَـ لَ تَ قَـ "؛ كما يف 1)الصغري
ية معينة بِ اتُ رَ ت تتكرر يف تَـ الذي يربط بني هذه الكلمات هو اشرتاكها يف حروف أساسية ثالثة ظلَّ 

ّ "الالم"مث "التاء"مث "القاف"وهي  ذه املالحظة املنهجية الدقيقة أ "األصل"ل ا متثِّ ، فاستنبطوا 
.إليه هذه االشتقاقاتردُّ الذي تُ 

اها لدى املعجميني انطالقجوهر مبنية يف ، وهي"أصل"فاظ العربية قة يف ألاحملقَّ 2للصيغة: ثانيا
غ وعلى هذا األساس الحظنا املعجميني يشريون إىل الصيّ للعربية، غ القياسية اليت اُستنبطت من الصيّ 

وليس من كالم العرب َفِعٌل إال «: ، حيث يقول"أََبدَ "ما أورده ابن منظور يف مادة منها؛ةقياسيغري ال
ٌد َوبَِلٌح وَنِكٌح وَخِطٌب، إال أن يتكلَّف متكلٌِّف فَيْبين على هذه األحرف ما مل يسمع عن أَبِ "

.3»العرب
نبنيِّ ذلك اليت يبيحها القياس، ةختلفاالشتقاقات املتبنيِّ اليت استنبطتها العربيةهذه الصيغو 

:من خالل األمثلة اآلتية

أصلهاالصيغة
الَ قَ -
يـَُقولُ -

قـََولَ -
يـَْقُولُ -

التقاليب من أجل توليد أصول متعددة للقسم الواحد، فللثنائي تقليبان، الثالثي ستة "ونذكر هنا أيضا اعتماد بعض املعجميني العرب على فكرة 1
.وهي الفكرة األساسية اليت اعتمد عليها اخلليل يف كتاب العني. قليبا، واخلماسي عشرون ومائة تقليبتقليبات، والرباعي أربعة وعشرون ت

له مفهوم أعم ألنه يشمل كل كلمة قابلة للتصريف، قد منثل لذلك " الوزن"كمصطلح مبا له داللة تصريفية، يف حني مصطلح " الصيغة"ختتص 2
إن الصيغة أخص من : هلا صيغة؛ ألن هذا الوزن ال يدل على معىن تصريفي معني، وهكذا ميكن القول، وليس"فعلل"هلا وزن هو " جعفر"بكلمة 

.277-276املعىن وظالل املعىن، حممد حممد يونس على، ص: ينظر. الوزن، فكل صيغة وزن وليس كل وزن صيغة
.5ص/1-لسان العرب، 3
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لٌ ائِ قَ -
ولٌ قُ مَ -
رَ بَـ طَ صْ اِ -
-......

لٌ اوِ قَ -
وولٌ قُ مَ -
رَ بَـ تَ صْ اِ -
-........

أصول الكلمات؛ لتحديدامليزان الصريفني قد اعتمدوا على ياملعجمأنّ هنا إىل وجيب أن نشري 
، ومن مبىن الكلمة من حيث عدد الصوامت والصوائت، وترتيبهاو املقياس الذي تُعرف به هيئة «هو و 

ا من جهةِ  ا ثابتة أو حمذوفة، و حيث احلالة اليت اعرتت أصوا ا أصوال أو زوائد، وكو ا ككو و
تعريفه، هو استخدام والغرض من هذا امليزان، كما هو واضح يف . مستقرة يف مواضعها أو منقولة عنها

فامليزان .1»قابلة للتصريفمعيار دقيق ذي طابع جمرد صاحل لقياس مجيع األحوال اليت تعرتي الكلمة ال
ذا الطرح أداة منهجية دقيقة للوصول إىل األساس األول الذي ترجع إليه .خمتلف املشتقاتالصريف 

ل البنية األصلية للكلمة، وقد الذي ميثِّ " األصل"نصل إىل "امليزان الصريف"هذا عن طريق ف
ح ذلك ابن جينيوضِّ . باعي واخلماسييف الر ومشتقاته"لَ عَ فَـ "علماء الصرف بالوزن دىلُجسِّد

: ، يقول)هـ228ت(اليت ذكرها املازين" صلاأل"حينما أراد شرح املقصود بكلمة )هـ392ت(
. وال الماً ما مل يكن فاًء وال عيناً : الزائدالم، ولالفاء والعني وا"األصل"ا يريد بقوله ه إمنَّ اعلم أنَّ «

": ضرب"ل، والراء  عينه، والباء المه، فصار مثال ضرب، فالضاد من ضرب فاء الفع: مثال ذلك
فـََعَل، فالفاء األصل األول، والعني األصل الثاين، والالم األصل الثالث، فإذا ما ثبت ذلك فكل ما 

ه ليس بفاء أنّ "زائد"عىن فهو زائد، ومزاد عن الضاد والراء والباء من أول الكلمة أو وسطها أو آخرها
ه لو حذف من الكلمة لدّلت بعد حذفه على ماأنّ " زائد"بقوهلم س يعنون وال الم، وليوال عني

مل " بَ رَ ضَ "زائدة، فلو حذفتها فقلت " ضارب"األلف من كانت تدل عليه وهو فيها؛ أال ترى أنّ 
لو " وبٌ رُ ضْ مَ "وكذلك قوهلم . يدل على اسم الفاعل بعد احلذف، كما كان يدل عليه قبل احلذف

" مضروب"داال على اسم املفعول كما يدل عليه ي من الكلمةقِ مل يكن ما بَ حذفت امليم والواو 
ذه الكلمة وما أشبهها بعد حذف امليم؛ ألنّ  الضاد بعدها بكماله؛ بل مل يكن ميكن النطق 

.2»ساكنة

.278، ص2/2007حممد حممد يونس علي، دار املدار اإلسالمي، ط.املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة يف العربية، د1
.12-1/11،  1/1954املنصف، ابن جين، حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني، القاهرة إدارة إحياء الرتاث القدمي، ط2
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ذا املقياس استنبطوا أداة منهجية دقيقة يف ضبط املشتقات املختلفة لألصل الواحد،  فالعلماء 
ضمن ما يسمى لدى علماء م ذلكما يبيحه وجييزه امليزان الصريف، يتع حبسبد وتتنوّ د تتعدّ واليت ق

". التصريف"الصرف بـ
وهذا القبيل من «: قال": علم التصريف واحلاجة إليه"وقد ذكر ابن جين أمهيته وقيمته يف باب 

ه ميزان العربية، ألنّ ؛م إليه أشد فاقةالعلم أعين التصريف، َحيتاُج إليه مجيُع أهل العربية أمت احلاجة، و
.1»عرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها، وال يوصل إىل معرفة االشتقاق إال بهوبه تُ 

؛ أي فاء الكلمة "األصل"لُيدلَّ به على ما يضاف على " الزائد"ويف املقابل استعملوا مصطلح 
اليت ترتبط باألصل أشكال الزيادةتقدمي خمتلف ميتدائما"التصريف"وعن طريق . وعينها والمها

فها ا هو أن جتيء إىل الكلمة الواحدة فتصرِّ إمنّ «-كما يقول ابن جين-، وهو )االشتقاق(الواحد
، ومثل "بَ بَ رْ ضَ "فتقول " رَ فَ عْ جَ "فتبين منه مثل " َضَربَ "مثال ذلك أن تأيت إىل على وجوه شىت، 

ا هو ملعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو فالتصريف إمنّ "... ِضْرَببٌ ": "مٌ هَ رْ دِ "، ومثل "ِضَربٍّ " "ِقَمْطرٍ "
.2»أحواله املتنقلةا هو ملعرفة إمنّ 

يف أوله أو "فاؤه وعينه والمه"األول؛ أي األصلفجوهر التصريف قائم على الزيادة على 
ه ء زوائد؛ ألنّ اة والسني والت؛ فاهلمز "استضرب"من أوله قوهلم " ضرب"مما زيد يف «فـ، وسطه أو آخره

". يفِعلُ "الياء زائدة، ومثاله " يضرب"وكذلك ". استفعل"شيء يف ذلك، ومثاله " ضرب"ليس من 
" َضَربان"والزيادة يف آخره قولك ". ُعولفَـ "الواو زائدة، ومثاله " ُروبضَ : "والزيادة يف وسطه قولك

ا يف املثالفاألصول". فـََعالن"فاأللف والنون زائدتان، ومثاله  ، ويلفظ "الفاء والعني والالم": يقابل 
بالزائد بعينه لفظا يف املثال، وال يقابل به فاءٌ وال عٌني وال الٌم؛ ألنه لو كان أحد الثالثة لكان أصال ال 

َل فـَعَّ : ضرَّبَ "فإن تكّرر الثاين من األصول وهو العني كرَّْرَت يف املثال العني بإزائه، فتقول يف ... زائدا
ّ "فتثقَُّل العني من  كررت يف ، فإن تكرر األصل الثالث وهو الالم"ضرَّب"ا بإزاء الراء من فعََّل؛ أل

. باءان" بَ بَ رْ ضَ "، جئت يف املثال بالمني، ملا كان يف "لَ لَ عْ فَـ : بَ بَ رْ ضَ "املثال الالم بإزائه، فتقول يف 
زِدَت "فـََعْلَعلَ ": بَ رَ بْـ رَ ضَ "كلتيهما، تقول يف فإن تكرر األصالن كالمها كررت يف املثال العني والالم

.1/2السابق، 1
.4-1/3السابق، 2
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، والفاء مل تكرر يف كالم العرب إال يف حرف واحد، وهو وباءً راءً " َضَربـَْربَ "عينا والما ملا زدت يف 
.1»وهي الداهية والشِّدة" َمْرَمريسٌ "

ات عن األصل د املشتقتولِّ هذا النص الكيفيات الدقيقة اليت يفم لنا ابن جين وبذلك يقدِّ 
.، وكل ذلك من باب التنويع يف الدالالت والوظائف، وفق أوزان مضبوطةالواحد

وأصول األفعال، يقول ،أصول األمساء؛وقد حاول العلماء ضبط األصول يف األوزان يف العربية
. أصل ثالثي، وأصل رباعي: األمساء اليت ال زيادة فيها تكون على ثالثة أصولاعلم أنّ «: ابن جين

فـَْعٌل، : "تكون على عشرة أمثلة: فاألمساء الثالثية... وال يكون فعل على مخسة أحرف ال زيادة فيه
ومجيع هذه األمثلة تكون امسا " وفـََعٌل، َوَفِعٌل، وفَـُعٌل، وِفْعٌل، وِفِعٌل، وِفَعٌل، وفـُْعٌل، وفـُُعٌل، وفـَُعلٌ 

مبين للفاعل، " ِفْعلٌ : "ادة فيها فعلى ضربنيفهذه األمساء أما األفعال الثالثية اليت ال زي.. .وصفة
وأما الفعل املبين "...فـََعَل، وَفِعَل، وفَـُعلَ "مبين للمفعول، فاملبين للفاعل على ثالثة أضرب " ِفْعلٌ "و

ومنه نكتشف االجتهاد الدقيق .2»"...ُضِرَب وقُِتلَ "حنو " فُِعلَ "للمفعول فعلى مثال واحد وهو 
.بط كيفيات الزيادة على األصولضيف ده اللغويون الذي قعَّ 

أصل "و" أصل االشتقاق"املعجمي انطالقا من تقاطع وجيب نشري يف هذه املناسبة إىل أنّ 
اليت و عود إليها خمتلف مشتقات الكلمة،اليت ت"لو احلروف األص"د أصل الوضع؛ أي حيدّ " الصيغة

:يف اجلدول اآليت" ضرب"ت ح ذلك من خالل مشتقاقد نوضِّ . ترتبط برتاتبية حرفية معينة
غهاصيَّ "ضرب"مشتقات 

بَ رَ ضَ -
بُ رِ ضْ يَ -
بٌ ارِ ضَ -
وبٌ رُ ضْ مَ -
بَ ارَ ضَ تَ -
بَ رَ طَ ضْ اِ -
بٌ رِ طَ ضْ مُ -

لَ عَ فَـ -
لُ عَ فْ يَـ -
لٌ اعِ فَ -
ولٌ عُ فْ مَ -
لَ اعَ فَ تَـ -
لَ عَ تَـ فْـ اِ -
لٌ عِ تَ فْ مُ -

.1/12السابق، 1
.22-1/18املنصف، 2
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لاعِ فَ تَـ مُ -بارِ ضَ تَ مُ -
.د أصل الوضعلصيغ القياسية، واليت منها يتحدَّ وغريها من املشتقات اليت تبيحها خمتلف ا

رت يف خمتلف باعتبارها قد تكرّ ،صلاألذا نة هلهي املكوّ " الضاد والراء والباء"نالحظ أّن ومنها 
.الصيغ االشتقاقية

:األصول لدى المعجميينتداخلمفهوم-2
أصل واحد للكلمة د أكثر منتردّ وأيف التأليف املعجمي توارد "تداخل األصول"بـاملقصود 

هنا قد منثِّل . يف ضبط األصل أو اجلذر احلقيقي هلاوااللتباساالضطرابإىلي الواحدة، مما يؤدِّ 
وقد ... يقال َقرأ يقرُأ قراءة وقرآنا«: اليت ترجع إىل أكثر من أصل، يقول ابن منظور" آنقر "بكلمة 

حيث نالحظ . 1»وحنو ذلك من التصريف" ، وقارٍ "قريتُ "و" قران"حتذف اهلمزة منه ختفيفا، فيقال 
".قـََريَ "، واألصل "قـَرَأَ "بني األصل " قرآن"د كلمة تردّ 

جوع ُهْنُبٌع، : نقل األزهري عن أيب عمرو«حيث ) " ب.ق.ل.هـ(ومنها كذلك ما ورد يف مادة 
.2»وهي يف التهذيب ونقلها اللسان...يد؛ أي شد"ِهلَّْقسٌ "و" وَهلَّْقبٌ . وِهْنَباعٌ 

.3يف اللسان أيضا" ذكرها القاموس، وهلقس" هلقت"يف اللسان، و" هنبع"ذلك أيضا ومن
":كوكب"ومن االختالف والتداخل أيضا ما قد نالحظه يف كلمة 

الكوكب يف : قال األصمعي وذكر الليث«: ، قال"وََكبَ "مذكورة يف مادة "تهذيب اللغة"ففي 
ُصدِّر " بَ كَ َو "من باب " كوكب"عند ُحذَّاق النحويني باب الرباعي، ذهب إىل أّن الواو أصلية، وهو 

وقال . أو مل يذهب،البياض يف سواد العني، ذهب البصر له: الكوكب: وقال أبو زيد. بكاف زائدة
.4»الكوكب معروف من كواكب السماء، ويشَّبه به النـَّْوُر فيسمى كوكبا: الليث

: ، يقول"َكَوبَ "وهو ؛فسه أصال آخرعلى القول ن"اللسان"يف يف حني يضيف ابن منظور
وهو عند ُحذَّاق : ذهب أّن الواو أصلية، قالالتهذيب ذكر الليث الَكوَْكَب يف باب الرباعي،«

.3563، ص)أ.ر.ق(ة لسان العرب، ماد1
.4/404تاج العروس، 2
.4/404ينظر هامش تاج العروس، 3
.10/402، )كوب(ذيب اللغة، مادة 4
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الكوكب معروف : ، وقال"َكَوبَ "أو "بَ وَكَ "النحويني من هذا الباب، ُصدِّر بكاف زائدة، واألصل 
.1»باً كَ ْو من كواكب السماء، ويشبه به النور فيسمى كَ 

:من جهتنيأصوهلاهذه الكلمة قد تداخلتفمن القولني نالحظ أنّ 
ا:أوال ّ ؛وز ،أصلية، وليست زائدة" الواو"ا من باب الرباعي باعتبار أنّ إذ ذكر الليث أ

ا  يف حني هي عند ُحذَّاق النحويني من الثالثي باعتبار أّن الكاف زائدة، ". لَ لَ عْ فَـ "فيصبح وز
"!َكْفَعلَ "، فيصبح الوزن "والوا"وليست 

".بَ كَ َو "و" بَ وَ كَ ":التداخل يف أصلها الثالثي بني مادتني:ثانيا
ّ اكرت يف باب الرباعي وباب الثالثي، كمُذ فالكلمة  :أصلني خمتلفني يف الثالثيتردَّدت بنياأ

لك مبعجم مقاييس اللغة ل لذيف البحث عنها، قد منثِّ ها صعوبةً ، مما قد جيد طالبُ "َكَوبَ "و" وََكبَ "
.فهي غري مذكورة يف األصلني؛البن فارس

مز؛ «: ، وهذا ما نالحظه يف قول ابن منظور"أون"و" مأن"التداخل بني  ُ مز وال  ُ املؤونة 
هي َمْفُعَلٌة من اَألوِن، : هي مفعلة من األَْيِن، وهو التعب والشِّدة، ويقال: وهي فـَُعولة؛ وقال الفراء

ا ثِْقٌل على اإلنسان؛ قال اخلليلوهو اخلُرْ  ّ ولو كانت َمْفُعلًة لكانت َمِئيَنًة مثل َمِعيَشِة؛ : ُج والِعْدُل؛ أل
قدا تداخلت أصوهلا " مؤونة"ومنه نالحظ أّن كلمة . 2»ُعَلةً َمفْ "قال وعند األخفش جيوز أن تكون 

."نَ وَ أَ "من األصل " ةلَ عُ فْ مَ "، و"نَ أَ مَ "ة من األصل ولَ عُ بني؛ فَـ 
:أسباب تداخل األصول-3
ا، منها ما يرجع إىلاألصول يف املعاجم العربيةتداخل "عت أسباب تنوّ  الصيغة يف حدِّ ذا

:ح ذلك بالرتكيز على ما يليقد نوضِّ ومنها ما يرتبط ببعض الظواهر اللغوية اليت تصيب الكلمة، 
د عليها العلماء يف ضبط فالقياس من الضوابط املنهجية اليت أعتم: تنوع أشكال القياس-أ

قد . األصل الذي تعود إليه الكلمة، ولكن تعدد أشكاله لدى العلماء قد يؤدي إىل تداخل األصول
أيهما أصلية " جلبب"نوضِّح ذلك من خالل ما حدث مع ابن منظور يف حبثه عن أصل الباء من 

وجعل . كواو َجْهَوَر وَدْهَورَ جعل اخلليل باء جلبب األوىل: قال ابن جين«: األوىل أم الثانية؟ يقول
قال وهذا قدر من احلجاج خمتصٌر ليس بقاطٍع، وإمنا فيه األُنُس . يونس الثانية كياء َسْلَقْيُت وَجْعبَـْيتُ 

.3957، ص)كوكب(لسان العرب مادة 1
.4123ص/46، ج)نمأ(السابق، مادة 2
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من أحسن ما يـَُقاُل يف ما كان أبو علي رمحه اهللا حيتجُّ به لكون الثاين بالنظري ال القطُع باليقني؛ ولكن 
ا: ْنَسَس واْسَحْنَكَك، قال أبو علىاقـْعَ : هو الزائد قوهلم ُ َلَل با إذا ووجه الداللة من ذلك أّن نون افـَْعنـْ

وقعت من ذوات اَألربعة أن تكون بني أصلني حنو اْحَرْجنََم واْخَرْنَطَم، فَاقـَْعْنَسَس ُملحٌق بذلك، فيجب 
ء املقابلة هلا من اخرنطم أن حيتذى به طريق ما أحلق مبثاله، فلتكن السني األوىل أصال كما أن الطا

.1»، وإذا كانت السني األوىل من اقعنسس أصال كانت الثانية الزائدة من غري ارتياب وال شبهةأصلٌ 
جلبب واقعنسس "فهذا لقول يصور لنا اإلشكال الذي وقع فيه اللغويون حول أصل كلمات 

نا قد تؤدي إىل االضطراب هل احلرف املكرر األول أم الثاين؟ وتنوع أشكال القياس هه" واسحنكك
ا .يف تبويب الكلمة وتقدمي شروحا

اختالل الرتاتبية اليت تتأسس عليها أصناف املشتقات واهرهومن ظ:القلب المكاني-ب
وها إىلع فيها املعجميون الذين ردّ اليت نوّ " بكَ ْو كَ "يف كلمة نا ذلككما الحظلمة الواحدة،كلل

.3"والِكْلِمحُ " الِكْلِحمُ "، و2"املكرهف"و" املكفهر"و،"وكب"و" كوب"األصل الثالثي بني 
:واإلبدالاإلعالل-ج

َزِويُلُه؛ زِيلَ : وزال َزوالُُه؛ أي ذهبت حركُتُه، ويقال«": َزَيلَ "مما ذكر ابن منظور ما ورد يف مادة 
:قال ذو الرُّمة يصف بيضة النعامة

ا رَأَْتنا زِيَل منَّا َزِويُلَهاا مَ حاُش منَّا وأمُّها       إذَ نْ ال تَـ اءُ ضَ بيْ وَ 
يف البيت مبنيا للمفعول،" زِيلَ "وحيتمل أن يكون: قال ابن بري. "زِيَل قلُبها من الَفزَعِ "أي 

كاد  "، كما يقال يف "زال"لغًة يف " زِيلَ "وحيتمل أن يكون : وقال. والزَّويل مبعىن الزَّوال،"زَاَلُه اهللا"
فهذا يدل : ؛ قال"زَاَل منَّا َزِويُلَها"، و"زيَل منَّا َزَواهلُا"لك أنه يروى ويدل على صحة ذ: قال"... كيد

.4»املبين للفاعل دون املبين للمفعول" زالَ "زِيَل مبعىن "على أّن 

.649ص/6ج) جلبب(السابق، مادة 1
.42/3907، ج)كفهر(، مادة السابقينظر 2
.42/3915، ج)كلحم(، مادة السابقظر ين3
.1902ص/20، ج)ل.ي.ز(مادة السابق،4
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اهليئُة من الناِس، واجلمع : الزِّيُّ : زيا«: ؛ يقول ابن منظور"ا.ي.ز"ومنه كذلك ما ورد يف مادة 
وجعله ابن جين من َزوى، وأصُلُه عندُه تـََزْويًا فـَُقِلبت الواو ياًء . الرجل وزَيـَّْيُتُه َتزِيَّةً أَْزيَاٌء، وقد تـَزَيَّا

.1»لِتَـَقدُِّمها بالسكون وأُْدِغَمت
اجليم وامليم واخلاء كلمة «: يقول ابن فارس" اجلفخ"و" اجلمخ"ومن اإلبدال تداخل األصل بني 

وإمنا قلنا من باب اإلبدال ألن امليم . اخمت الرجل فاخرتهواحدة لعلها من باب اإلبدال، يقولون ج
.2»جيوز أن يكون منقلبة عن فاء، وهو اَجلْفُخ واَجلْخُف مبعىن

وكل مظاهر  اإلبدال واإلعالل اليت تصيب الكلمة قد تؤدي إىل تعدد األصول وبالتايل 
.تداخلها يف إيرادها يف املعاجم

وقد ،واليت قد حتافظ على داللتها،قيق الكلمة الواحدةد أوجه حتأي تعدّ : تعّدد اللغات-د
دمها إىل تردّ ديؤ ، مما ي3»واإلبزيُن لغٌة يف اإلبزمي«: ، قال ابن بري"اإلبزمي واإلبزين"ختتلف، كما يف 

، ويقال أيضا إبزين بالنون«؛ ألّن "بزن"و" بزم"بني األصل  .4»اإلبزمي ِإْفِعيٌل من بزم إذا عضَّ
.بثالثة أوجه5"بسق وبصق وبزق"لك أكثر مع ونستأنس يف ذ

زِْلُت : وقال اللحياين«: قال" زيل"مثل ما ذكره ابن منظور يف مادة :مخالفة القياس-هـ
َزلْ  م ال يقولون "الشَّيَء فلم يـَنـْ .6»"زيـَّْلُتُه فلم يـَتَـَزيَّلْ "، ال يُتكّلم به إال على هاتني الصيغتني، يعين أ

.خمالفة للقياس املشهورويف التمثيل املذكور
على احلروف األصول للكلمة، منها ما ورد يف أي اختالف احلركات : اختالف الحركات- و

". ساس الطعاُم يساُس، وَأَساَس ُيسيُس وَسوََّس ُيسوُِّس إذا وقع فيه السُّوسُ "بالضم من " السُّوسُ "
؛ إذا وقع فيه السوس، وِسيَس وَأَساَس مصدر ساس الطعاُم يساُس وَيُسوُس َسْوساً "بالفتح " السَّوسُ "و

بني الضم " سوس"فعلى الرغم من اختالف حركة فاء هذا األصل .7"واسَتاَس وَتَسوَّسَ وَسوََّس 
.والفتح إال أن املعىن قد بقي واحدا

.1903ص/20، ج)ا.ي.ز(، مادة السابق1
.1/477، ج)مجخ(مقاييس اللغة، ابن فارس مادة 2
.278ص/3، جلسان العرب3
.السابق، الصفحة نفسها4
.284ص/3، ج)بسق(السابق، مادة 5
.1902ص/20، ج)لزي(، مادة السابق6
.20/2149، ج)سوس(السابق، مادة7
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كما يف لفظة القرآن ؛"األلف"ة وهو أي ختفيف اهلمزة فتتحول إىل حرف علّ :التخفيف-ز
.1»اهلمزة ختفيفا، فيقال قُران وقريت وقاٍر وحنو ذلك من التصريفحتذفوقد«يقول الزبيدي 

إىل " قرآن"، حىت هناك من رد كلمة "قران"وبذلك قد تتداخل مع األلفاظ اليت تكون من شاكلة 
".قرن"مادة 

و حامت بشجرة يقال هلا الشِّيُز؛ قال أ: السَّْأَسمُ «" سأسم"ومنه كذلك ما ذكره ابن منظور يف 
.2»السَّاَسُم، غري مهموزٍ هو

باإلضافة إىل أسباب أخرى تسهم كذلك يف تداخل األصول؛ كاحتاد املعىن؛ أي توارد املعاين 
لألصل الواحد، واحلذف والتعويض أيضا؛ أي حذف حرف من احلروف األصول وتعويضها حبرف 

.آخر يؤدي إىل تشابه األصل مع أصل آخر
:األصولتداخلسلبيات -4

ون قد الحظننا من خالل تقدمي النماذج السابقة حول بعض الكلمات اليت تداخلت لعلنا نك
ا وكل ذلك قد يُتعب الباحث عن الكلمة تداخلمظاهرأصوهلا، أنّ  األصول قد تتعدد وتتنوع أسبا

من خالل تقدمي املالحظات أكثرهاحقد نوضِّ وداللتها واستعمالتها؛ مما خيلق لديه صعاب كثرية
:اآلتية

كلمةثلوضع الكلمة اليت قد تتداخل أصوهلا يف أكثر من موضع مقد يؤدي التداخل إىل -
.؛ أي يف حرف النون وحرف امليم"بزن"ومادة " بزم"اليت ذُكرت يف لسان العرب يف مادة " إبزمي"

يؤدي تداخل األصول إىل وضع الكثري من الكلمات يف غري موضعها الذي يقتضيه الرتتيب -
واألمثلة .ويف بعض األحيان ينتج عن ذلك تكرار الكلمة يف مواضع خمتلفةكل معجم،املعتمد يف

.ضح أكثر يف الرباعي واخلماسيههنا كثرية جدا، وباخلصوص يف معاجم التقفية ، واألمر يتّ 
ا " أَْفَكلٌ "كلمة ح ذلك مع  وقد نوضِّ  ا" أَفـَْعل"فاهلمزة فيها زائدة باعتبار أّن وز ّ مما يعين أ
وهو نفسه يثبت هذا . ، حرف الكاف"أََفكَ "، لكّن ابن منظور جيعلها يف مادة "َفَكلَ "تكون يف مادة 

وال يُبَىن منه فعل ومهزته زائدة، ووزنه : الرعدة من برد أو خوف، قال: األفكل بالفتح«: الوزن، يقول

.1/371تاج العروس، : ، وينظر9/272، ج)قرا(ذيب اللغة مادة 1
.1906ص/20، ج)سأسم(لسان العرب، مادة 2
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فأخذين أَْفَكٌل فارتـََعْدُت : ديث عائشةويف ح. أَفـَْعل، وهلذا إذا َمسَّيت به مل َتْصرِْفُه للتعريف وزن الفعل
. 1»من شدَّة الغرية
.من لسان العرب" أرب"، ويف مادة "مرب"اليت وردت يف مادة " َمْأِرب"وكلمة 

؛ فقد يذكر األصل يف معجم ما يف يف مواضع خمتلفةع ذكر األصول بني املعاجم العربيةتنوّ -
يف ذكرها اجلوهري؛ إذ "استربق"ل لذلك بكلمة منثِّ قد باب معني، وقد يُذكر لدى آخر يف باب آخر

.2وذكرها أيضا يف السني والراء. اهلمزة والتاء والسني من الزوائدعلى أنّ " برق"الباء من القاف يف 
ا وحدها زائدة، و على أنّ "القافحرفمخاسيباب "يف وذكرها األزهري قال، بعد أن مهز

، ونقل من العجمية "استَـْفره: "للفظ اسم أعجمي أصله بالفارسيةذكر أّن أبا إسحاق يرى أّن هذا ا
هذه حروف عربية وقع فيها وفاٌق بني ألفاظها يف العجمية والعربية، وهذا : وقال غريه«إىل العربية، 

.3»عندي هو الصواب
.4"برق"، ويف مادة "أست"بينما يذكرها ابن منظور يف مادة 

ضعني خمتلفني من املعجم نفسه، مما يؤدي إىل تبديد جهد ترّدد ذكر الكلمة الواحدة يف مو -
ا " إبريسم"كما يف كلمة الباحث يف طلب الكلمة، ، مث أعادها 5)إبريسم(ذكرها ابن منظور يف ماد

.6"برسم"يف 
: يقول ضمنها" كزز"اليت ذكرها ابن منظور يف مادة " اِْكَألَزَّ "ويظهر األمر أكثر مع كلمة 

َكَلَز الَشْيَء «: يقول" كلز"مث حينما يكون مع مادة . 7»انقبض، والالم زائدة: ِلئـْزَازاً واْكَألَزَّ اكْ «
يُقال اكألزَّ : الليث. املنقبضُ : واملُْكَلِئزُّ . تَقبََّض ومل يطمئن: واِْكَألَزَّ الرَُّجلُ . َمجََعهُ : َيْكِلزُُه َكْلزًا وََكلََّزهُ 

اكألزَّ اِْكِلئـْزَازًا انقبض، : وقيل... ْكَألَزَّ إذا انقبَض وجتمَّعواِ ... وهو انقباض يف جفاٍء ليس مبطمئنٍ 

.98، ص)أفك(، مادة السابق1
.77ص/1،ج) أست(، مادة السابق2
.422ص/9ذيب اللغة، ج3
.263ص/3لسان العرب، ج4
.6ص/1، جالسابق5
.3/257السابق، ج6
.3869ص/42، ج)كزز(السابق، مادة 7
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د ابن حيث نالحظ من القولني تردّ .1»واكألزَّ البازي َهمَّ بأخِذ الصيِد وتقبَّض به. والالم زائدة
.يف الكلمة املذكورة مما يبدد جهود الباحث عنها"كزز وكلز"منظور بني األصلني 

روح وتوزيع املضامني من غري استجماعها صل يف غري موضع إىل تعدد الشي ذكر األقد يؤدِّ -
السابقة الذكر؛ إذ " اِإلْسَتبـَْرق"د حىت جيد طالب الكلمة كل ما يتعّلق به، مثل كلمة يف موضع حمدّ 

َعالِيَـُهْم ثَِياُب ﴿: ما ذكره الزّجاج الذي ينطلق من قوله تعاىل" ت.س.أ"يورد ابن منظور يف باب 
َرقٌ ُسندُ  يباج هو«، قال 2﴾ٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ وهو اسم أعجمي أصله : اَحلسن، قالالصَّفيُق الغليُظ الدِّ

، ونُِقل من العجمية إىل العربية كما مسُِّي الدِّيباج وهو منقول من الفارسية، وقد "استقره"بالفارسية 
.3»...تكرر ذكره يف احلديث، وهو ما َغُلَظ من احلرير واإلبريَسم

ّ علىفقطمبا ذكره اجلوهري"برق"يف مادة يستأنس يف حني الديباج الغليظ، فارسي، «ا أ
.وكل ذلك يتعب الباحث يف مجع املعلومات اليت ختص األصل املعني.4»معرَّب، وتصغريه أُبـَْريِقٌ 

؛ سابقاملذكورة يف قول ابن منظور ال" اكألزَّ "، كما يف لألصل املعّني ظهور أوزان غري قياسية-
ا  من " افعألَّ "، ولو كانت أصلية لكان الوزن "كزز"من " افألعل"فلو كانت الالم زائدة لكان وز

".كلز"
:مةـخات

لعلنا نكون قد الحظنا من خالل املطارحة العلمية اليت عقدناها حول بعض مظاهر تداخل 
نشعر بالصعوبة اليت واجهت األصول يف املعاجم العربية طبيعة هذا املوضوع الدقيقة واملعقدة؛ إذ 

املعجميني من أجل استنباط أصول الكلمات من جهة، ويف تقدمي املشتقات والدالالت اليت تتعلق 
.ا من جهة أخرى

معجميينا حبسهم املنهجي الدقيق واملضبوط يف هذا احلقل استطاعوا نا أنّ ظورغم ذلك الح
لوقوف على األصل الذي تعود إليه الكلمة، ويف حتكام إىل بعض اآلليات املنهجية اليت من أجل ااال

ا، أدّ ع األصول وتعدّ الوقت نفسه اصطدموا ههنا بقضايا لغوية خالفية أسهمت يف تنوّ  ى كل د دالال

.42/3915، ج)كلز(السابق، مادة 1
).21(اإلنسان 2
.77ص/1لسان العرب، ج3
.263ص/3، جالسابق4
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مما ،عون يف بعض األحيان يف أصول الكلمدون وينوِّ ذلك إىل وقوع بعض اهلفوات اليت جعلتهم يرتدّ 
.صّعب على الباحث الوصول إىل مراده

ولذلك نقول قد حان الوقت أن نطرق هذه اإلشكالية أكثر، من أجل رؤية أدق وأمشل هلذه 
وخصوصا يف ظل وجود معجميني متخصصني، وال شك أّن هذا األمر سيتضح أكثر لو . الظاهرة

أفاد علماؤنا من احلاسوب، فشموليته وقدراته العالية يف االسرتجاع والضبط والتدقيق ستفيدنا أكثر يف 
اله .ذا ا

:المعتمدةالمصادر والمراجع
.)ت.د(الزبيدي، القاهرة عامل الكتب تاج العروس، -
.1964ر القومية العربية للطباعة، ذيب اللغة، األزهري، تقدمي عبد السالم هارون، القاهرة الدا-
.2004املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، -
عبد القادر عبد اجلليل، عمان دار صفاء للنشر .ارس املعجمية دراسة يف البنية الرتكيبية، داملد-

.1/1999والتوزيع، ط
حالم اجلياليل، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، .املعامجية العربية قراءة يف التأسيس النظري، د-
.1/1997ط
حممد حممد يونس علي، دار املدار اإلسالمي، .املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة يف العربية، د-
.278، ص2/2007ط
املنصف، ابن جين، حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني، القاهرة إدارة إحياء الرتاث القدمي، -
.1/1954ط
لسان العرب، ابن منظور، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد -

).ت.د(املعارف الشاذيل، القاهرة دار
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2/4/19آخر أجل الیوم دراسي الصناعة المعجمیة العربیة الواقع واآلفاق: مداخلة
االهتمام بالمعاجم العربیة القدیمة في العصر الحدیث: محور المداخلة
جوانب التجدید في الصناعة المعجمیة العربیة الحدیثة : عنوان المداخلة

معجم الوسیط أنموذجا
عبد القادر بوزیاني: الدكتور

امعة حسیبة بن بوعلي الشلفج
bouziaek@gmail.com

مقدمة
ا حضاریا تتضافر فیه جهود أطراف تتباین تخصصاتهم وتتعدد مظهر معجمیة الصناعة ال

مقارباتهم، إن االنتقال من النظریة المعجمیة إلى الصناعة المعجمیة هو انتقال من المعرفة 
. لمراس والدربة والتقنیة، ومن النظریة إلى التطبیقإلى ا

إال إذا قامت على أسس نظریة متینة مستمدة من أبحاث معجمیة وال تستقیم الصناعة ال
ودراسات نظریة حول المعجم وقضایاه وٕاشكاالته، وعلى منهجیة علمیة مضبوطة ومحكمة 

تحدید سیاقات ورودها وتطور دخالت المعجمیة ومعانیها، وصیاغة تعاریفها، و ملتنظیم ال
معانیها واستعماالتها، وانتقاء المتون والمرجعیات التي ستنهل منها المادة اللغویة والتطور 

وتعتبر الصناعة المعجمیة قسما أساسیا من اللسانیات التطبیقیة، .التاریخي للمفردات الخ
تربیة والتعلیم والتنمیة تؤسسها النظریة اللسانیة، وترنو لخدمة أهداف أخرى على مستوى ال

.اللغویة بوجه عام
وٕاذا كانت اللغات الطبیعیة األكثر تداوال قد تبوأت مكانة كبیرة في صناعة المعاجم وابتداع 
صیغ مختلفة إلخراجها، والسهر على إغنائها وٕاثرائها، وٕاحداث مؤسسات لرعایتها وضمان 

لت حبیسة فترات زمنیة بعینها، فال مواكبتها للتطور اللغوي، فإن معاجم اللغة العربیة ظ
تواكب جدیدا على مستوى المتن اللغوي، وال تحدد أهدافها بدقة، وال تحرص على إخراج 

حدیثة تضاهي معاجملذلك، فاللغة العربیة في أمس الحاجة إلى . موادها بشكل وظیفي
فعالة من المعروفة على الصعید الدولي، وتتوسل بأسس نظریة ومنهجیة واضحة و المعاجم 

.العربیة من النواقص الكثیرة التي تشوبهاالمعاجمشأنها أن تخلص 
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ي وردت في المعجم جوانب التجدید الت:یة هذا البحث فيإشكالتكمن اعتبارا لكل ذلك، 
النهوض بصناعة معجمیة عربیة مواكبة والمنهجیة المتبعة في اآللیات الوسیط؟ وما هي 

. للحاجیات المتنامیة في المجاالت المختلفةلتطور اللغة العربیة ومستجیبة 
وتهدف هذه الدراسة إلى التعریف بجهود العرب المحدثین في مجال الصناعة المعجمیة، 

.وبیان أثر العلوم اللغویة وغیر اللغویة في ترقیة الصناعة المعجمیة
عة جوانب التجدید في الصنا: بــالموسومة هذا البحث أهمیةمن هذا المنطلق تكمن 

عناصر أساسیة في خدمة تندرج تحته. -معجم الوسیط أنموذجا-المعجمیة العربیة الحدیثة 
أهمیة المعجم العربي،: الموضوع هي
:أهمیة المعجم

المعجم هو ذلك الكتاب الذي یحتوي علي ألفاظ اللغة ومفرداتها وتراكیبها بغیة شرحها، 
مشروحا شرحا یزیل إبهامها، ومضافا وٕایضاحها شریطة أن یرتب ترتیبا معینا، وأن یكون

إلیها ما یناسبها من المعلومات التي تساعد الباحث، وتعین الدارس علي الوصول إلي مراده
أما بالنسبة للمعجم الكامل فهو الذي یضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها، 

أن نعتبر أن كل كتاب وطریقة نطقها وشواهد تبین مواضیع استعمالها، وال یمكن, واشتقاقها
.جمع األلفاظ اللغة معجما ذلك ألنه لم یقم بشرح تلك الكلمات

فالمعجم بالنسبة للغة معینة تمثل الذخیرة اللغویة الذي یحتوي علي مجموعة من 
المفردات ، واأللفاظ مرتبة ترتیبا معینا مصحوبة بداللتها مفسرة بشكل بسیط ، فباستطاعة 

عن طریق االستقاء في اختیار الكلمات التي یرغب فیها باالستعمال الباحث أن یستفید منها
.ولو بالقلیل بغیة التثقیف والتمكن: الحقیقي للغة العربیة مثال 

كما أن المعجم هو عبارة عن قائمة من المفردات ومشتقاتها وطریقة نطقها، مرتبة 
تبة ترتیبا معینا مع نظام معین مع شرح لها، أو عبارة عن كتاب یحوي كلمات مر وفق 

شرح لمعانیها باإلضافة إلى المعلومات أخري ذات عالقة بها سواء كانت تلك الشروح 
باللغة نفسها أو بلغة أخري ، فمن خالل هذا یتضح أنه بإمكان إي اراد المادة المعجمیة 

.بلغة واحدة أو أكثر علي حد قول حلمي خلیل
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فهي الوعاء الذي . مم التي تحافظ على لغتها وتراثهاأهمیة بالغ األثر عند جمیع األلمعاجمل
وهذا ما ال یمكن أن یحمل لغتها بألفاظها ومدلوالتها مصونة محفوظة عبر التاریخ واألزمان،

تختلف بین أبنائها اللغةشخص مهما كان واسع االطالع، كما أن مفردات:أي،یحیط به
وهناك الكلمات األدبیة ،بحسب ثقافتهم، فهناك الكلمات التي تستخدم بشكل عامي ویومي

والكلمات المتخصصة، كما أن االحتكاك والتداخل مع اللغات األخرى تحت أي ظرف یولد 
اآلن لغة حیة، ویكاد أن یكون هناك جزم بأنه ال توجداللغةمفردات جدیدة لم تكن في أصل

ویمكن تلخیص أهمیة المعجم في العناصر .إال وقد استعارت مفردات من لغات أخرى
:اآلتیة
.مم التي تحافظ علي لغتها وتراثهاألیحتل المعجم مكانة سامیة عند جمیع ا.1
جل ترتیب وتصنیف مفردات اللغةألوجود المعاجم .2
.تحمل عدید من ألفاظ اللغة ومعانیها.3
]1[:عاجم بتوفیر ثالث معلومات عن أي مفردة أو لفظتندرج مهمة الم.4

.بیان معاني الكلمات، وهي الوظیفة األساسیة ألي المعجم: شرح الكلمات–أ
ومذكر أو عل، صف أو حرف،اسم، ف: یقوم بتحدید نوع الكلمة: التحدید الصرفي–ب 

.الصرفمؤنث وتوضیح تعّدیها ولزومها وصورها االشتقاقیة وما إلى ذلك من أمور
عكسه مهمة المعاجم تقدیم معلومات علي كل ما یكتب وال ینطق و : اللفظ والهجاء–ج 

. صحیح
.یقوم بحفظ اللغة وتطویرها-د 

تكمن في تسهیل مقابلة المفردات وما یقابلها من اللغات األخرى األجنبیة، علما بأن -ه 
.االتصال البشري تفرض حاجات اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة واجتماعیة

مل لذا حاجة المتعلم والمثقف الجزائري إلى معجم جدید من األهمیة بما كان یش
مفردات اللغة العربیة، وتبیین معانیها في أسلوب سهل ومیسر، یتماشى وحیاة العصر 

. والعولمة والتطور التكنولوجي
:مصطلح المعجم

، الحضارات اإلنسانیةالتألیف المعجمي هو صناعة كتب المعاجم ظهر قدیما قدم
فاألمم السابقة وضعت األسس األولى للمعاجم في شكل تصنیف رسائل وجدت آثارها في 
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) أعَجمَ (معجمات، أومعاجم، وهو اسم مشتق من فعل جمعهوالمعجم. مبعض مكتبات العال
والُمْعَجم كتاب یشتمل ). أزلُت استعجامه: أعجمُت الكتابَ : (ابن جنيقال. أي أزال الُعجمة

ا معینا، مقرونة بطریقة نطقها وشرحها وتفسیر مرتبة ترتیبمفردات اللغةعلى عدد كبیر من
]2[.معانیها

هي عدم : ، والعجمة)ع،ج،م(في المعاجم التراثیة مشتقة من مادة " المعجم "وكلمة 
مشكال جعله: یفصح وال یبین، وأعجم الكالم هو الذي ال: الفصاحة وعدم البیان، واألعجم

.]3[ال بیان له أو أتي به أعجمیا
ومن الُعجم والَعَجم، خالف الُعرب والَعرب، واألعجم الذي ال یفصح، فإذا أدخلت 

وهو السلب، ألن : وقال ابن سیدة. أعجم، أخذ الفعل معنا جدیداالهمزة علي الفعل صار
أشكیت زیدا أي أزلت له عما : فقد تجئ للسلب كقولهمأفعلت، وٕان كان أصلها اإلثبات،

.]4[»یشكوه
في تعریف المعاجم، ذكر فیها الجوهري في كتابه الصحاح لقد اختلف علماء اللغة 

ویقول ابن جنى في . »األعجم الذي ال یفصح، وال یبین كالمه وٕان كان من العرب«: قوله
، إنما وقعت في كالم العرب لإلبهام )ع ج م(اعلم أن «:كتابه سر صناعة اإلعراب

.]5[»واإلفصاحواإلخفاء وضد البیان
ولم یستخدم مصطلح صناعة المعجمیة فى الدراسات اللغوبیة العربیة إال حدیثا مع وفرة 

أما «: الدراسات التي تعالج قضایا المعجم العربي بأنواعه المتعددة، حیث یقول علي القاسمي
جمع المعلومات والحقائق واختیار :أساسیة خمس هيالصناعة فتشمل على خطوات

.]6[»المداخل وتطبیقها طبقا لنظام معین، وكتابة المواد
واقع الصناعة المعجمیة في الوطن العربي

القرآن بعد نزولللغة العربیةابمعناها العام والشامل لمفرداتالعربیةالمعاجمظهرت
. على الكثیر منهمالقرآنواستعصاء بعض مفردات، ودخول غیر العرب في اإلسالمالكریم

.عموماولغة العربوالحدیثالقرآنمما استدعى شرح غریب 
ه68ت(لعبد اهللا بن العباستنتسبالقرآن الكریمفيالمعجمیةوكانت أولى الرسائل

مسائل نافع بن ، والمسماة)م684/ هـ65ت(نافع بن األزرق، أجاب فیها على أسئلة)م678ـ
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/هـ179ت(أنس بن مالكبنمالكألبي عبد اهللاآنتفسیر غریب القر و .األزرق في القرآن
.ثم تلتها معاجم متنوعة لغویة وأدبیة. )م795

:أنواع المعاجم
ن حیث مادتها بحسب العموم بتنوع أهدافها ومناهجها ومفهي متنوعة العربیةالمعاجمأما

.معجموطریقة التبویب والتصنیف التي اتبعها مؤلف كلوالخصوص
:وفیما یلي ذكر ألهم أنواع

:بحسب المنهجالمعاجم.1
تختلف المعاجم باختالف ترتیب مفرداتها وهناك أكثر من طریقة لترتیب المفردات، وللمعاجم 

:وهيالعربیة أربعة طرق رئیسیة في ترتیب المفردات
حیث یتم ترتیب المفردات بحسب مخارج األصوات، المعاجم الصوتیة التقلیبیة.أ

فالمفردات التي تحتوي على أعمق صوت تذكر أوًال، ثم األقل عمقًا وهكذا ومن 
.للخلیل بن أحمدمعجم العیناألمثلة علیها

في الصوت المعاجم األلفبائیة التقلیدیة یتم ترتیب حروفه هجائیًا فإذا تشابه حرفان.ب
.البن دریدالجمهرة في علم اللغةمعجمیهایتم ترتیبهما هجائیًا، ومن األمثلة عل

ها اتویتم ترتیب مفردمعاجم القافیةوتسمىالمعاجم األلفبائیة بحسب األواخر.ج
حسب الترتیب الهجائي، ولكن ابتداء من الحرف األخیر للمفردة، فالكلمات التي 

منظوربناللسان العربمعجملكذمثل یو . تنتهي بحرف الهمزة یتم االبتداء بها
بحسب وهي المعاجم التي ترتب مفرداتها هجائیااألوائلالمعاجم األلفبائیة بحسب.د

كلمات التي تبدأ بنفس الحرف في باب یحمل أّول حرف من الكلمة، ویتم وضع ال
.للزمخشريأساس البالغة معجمهاومن أشهر ،نفس الحرف

المعاجم بحسب الهدف.2
فهناك من یبحث عن معنى لفظ : وتعني بذلك تصنیف المعاجم بحسب ما یحتاجه الدارس

:وتنقسم بدورها إلى ثالثة أنواع هي،معین أو معرفة لفظ مناسب لمعنى ما یریده
.القاموس المحیطوالصحاحمعجممثل معاجم األلفاظ.أ
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.البن سیدهالمخصصمعجممثل معاجم المعاني.ب
.ألبي إبراهیم الفارابيدیوان األدبمثل معجممعاجم األبنیة.ج

المعاجم المتخصصة.3
لى تسجیل وهي المعاجم التي توجه اهتمامها إلى فئة معینة من الباحثین، فتقتصر ع

المفردات التي تفي بحاجاتهم الخاصة مثل المعاجم الطبیة والعلمیة والهندسیة والجغرافیة 
مجمع اللغة العربیةومن أهم المعاجم المتخصصة التي صدرت مؤخرًا عن. واألعالم
وهو معجم موسوعي، یشتمل على ما یزید عن ، معجم مصطلحات الفنون الجمیلةبالقاهرة

ده ألَفي مصطلح، تغطي شتى مجاالت الفنون الجمیلة والتشكیلیة والبصریة، قام على إعدا
یاسر -صالح فضل-فاروق شوشة:نخبة من اللغویین والمتخصصین، من بینهم

.فتوح أحمد-حماسة عبد اللطیف-حسنین ربیع-محمود الربیعي-منجي
المعاجم بحسب وحدة اللغة وتعددها.4

ألهمیة تواجدها بین أیدي الباحثین وهذه المعاجم وبحسب تسمیتها تنقسم إلى قسمین نظرًا 
:وهي
وهي المعاجم التي تقتصر في مهمتها على االنشغال بألفاظ :معاجم أحادیة اللغة.أ

لغة واحدة معینة، ومعاني هذه األلفاظ، كما هو الحال في جمیع المعاجم العربیة 
.القدیمة منها والحدیثة

فردات لغة معینة وتقوم وهي المعاجم التي تشتمل على م: معاجم متعددة اللغة.ب
ة، ثم یتم ذكر ما یقابلها في لغة أخرى، غا بحسب المنهج المتبع في هذه اللبترتیبه
، كما هو الحال في ثالثیة اللغةأو في لغتین وتسمىثنائیة اللغةوتسمى

.الموردكتابهاالقوامیس الحدیثة، ومن أشهر 
:]7[أهمهامن للمعجم مجموعة من الوظائف :وظائف المعجم

لحدیث فقط أو مع تتبع معناها عبرا في عصر اشرح الكلمة وبیان معناها إمّ 1
.العصور

.تهاتابوكبیان كیفیة نطق الكلمة2
.بیان الوظیفة الصرفیة للكلمة3
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.بیان درجة اللفظ في االستعمال ومستواه في سلم التنوعات اللهجیة4
.تحدید مكان النبر كل الكلمة5
.متابعة تاریخ الكلمة وأصولها واشتقاقها6
.معرفة مرادفات الكلمة وأضدادها7
.االستعماالت األدبیة للكلمات ومعانیها البالغیة والتمثیل لكل استعمال منها8
.هجور من الكلمات وبیان الفصیح والدخیلتمییز بین النادر والم9

للمعجم شرطان أساسیان البد من توفرهما في أي كتاب یجمع مفردات : شروط المعجم
]8[:اللغة وهما

.لمعاجم في تحقیقهیعد الشمول أمر نسبیا تتفاوت ا: الشمول–أ
المعجمي قیمته، وقد كان تعدد طرق الترتیبالبد من توفیره وٕاال فقد المعجم : الترتیب-ب

.سهولة سبب في موت المعاجموتفاوت هذه الطرق بصعوبة و ،عند العرب
:دور المجمع اللغوي في تطویر المعجم

میة التي تنصب ات علتتنوع نواحي نشاط المجمع، في المدارس المعجمیة لتشمل قرار 
نحت والتولید والتعریب عن القیاس والتضمین ووضع أسماء ال: مثلعلى ظواهر اللغة، 

ترجمة المصطلحات اللغویة، وأیضا عربیة لمسمیات حدیثة في مجالت متنوعة نجدها طریق 
.]9[خاصة في المعجم

انتهاج المدارس المعجمیة طرق جدیدة في ترتیب حروف الكلمة، ومراقبة المجمع اللغوي 
كل التغییرات المتطورة التي تحدث، عن طریق الندوات العلمیة في تولید معاجم جدیدة 
متعددة، فهذا التطور في المعجم هدفه تیسیر البحث فیه، فمنها مقتصرات ظهرت في 

دراسة قاموس المحیط للفیروز أبادي : دارس المعجمیة تجمل جانب التقلید منها، كمثلالم
، بن منظورالطبعة أولى، وبعده ظهرت المصباح المنیر للفیومي، وبعده ظهر لسان العرب 

الذي یعتبر أضخم عمل في التألیف ،وبعده تاج العروس الزبیدي،لزمشخريلثم أساس اللغة 
."إلى حد الیوم
ومعجم ،المعجم الوسیط والمعجم العربي األساسي: مثلالمعاجم المتطورة، صدور

اللغة العربیة والمنجد والفیصل، فقد حققت كثیرًا من الطموحات دالة على رغبة صادقة في 
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خدمة اللغة، وخفف على الدارسین صعوبة البحث في المعاجم القدیمة، بما تحمل من مآخذ 
.عدید منهمأثقلت كاهل الدارسین فنقر ال

باللغة دعم المعجم العربي لغیر الناطقین: مثلور تطور جدید على مستوى المعجم، ظه
المعجم والشواهد واألمثلة التوضیحیة لكل مدخل، مسجلة بصوت عربي مدربة على العربیة،

.نطق صحیح
.أنموذجا–معجم الوسیط " دراسة تطبیقیة 

ي رأیت هذا المعجم الوسیط هو األنسب السبب الذي دفعني إلى هذه الدراسة هو أنن
ال جماعیة العتبارات أنه مختلف عن صنیع المعجمات األخرى كونه صدر عن هیئة لغویة 

جنة جمعت بین لدر في عصره، كما أنه جاء بإشراف عن عمل فردي، یهتم بكل جدید ص
المجددین والمحافظین  

: نشأة مجمع اللغة العربیة
مجمع اللغة العربیة «مر ، وقد كان في بدایة األة الملكي بمصح مجمع اللغة العربیافتت

وبعد الثورة المصریة أصبح » مجمع فؤاد األول للغة العربیة«ثم صار اسمه »الملكي
في عهد الملك فؤاد، ،م1932دیسمبر 13حیث تأسس بالقاهرة في , »مجمع اللغة العربیة«

، ویتكون المجمع من عشرین 1932ام ونص مرسوم إنشائه ع،1934وبدأ العمل فیه سنة 
نصفالو مصرمن علماء نصفهم ، عضوا من العلماء المعروفین بتبحرهم في اللغة العربیة

األخر من العرب والمستشرقین، وهو ما یعني أن المجمع عالمي التكوین، ال یتقید بجنسیة
.]10[معینة وال بدین معین، وأن معیار االختیار هو القدرة والكفاءة

: أهدافه وأغراضه
:]11[مجمع اللغة العربیة علينصت المادة الثانیة من المرسوم الملكي الخاص بإنشاء

.مة اللغة، وأن یجعلها وافیة لمطالب العلوم والفنون في تقدمهاالأن یحافظ علي س.1
.موائمة علي العموم لحاجات الحیاة في العصر الحاضر.2
إقامة المعجم التاریخي للغة العربیة، ونشر أبحاثا عن تاریخ بعض الكلمات .3

.تهاالوالمفردات وتفسیر مدلو 
.عربیة مما یعهد إلیه فیه بقرار من وزیر المعارفدراسة علمیة للمعجمیات ال.4
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أن یصدر مجلة تقوم بنشر كل ما یقره من بحوث ودراسات لغویة، واأللفاظ .5
والتراكیب تقر باستعمالها أو تجنبها، وكذا النصوص القدیمة ودراسات المتعلقة بفقه 

.اللغة وكل ما یتعلق بأغراض المجتمع
.مختلف العلوم والفنونوضع معجمیات صغیرة لمصطلحات في.6
.وضع المعجم التاریخي.7
.وضع المعجم للهجات العربیة.8
:]12[ووالمنهج الذي یجب السیر علیه في وضع المصطلحات ه: منهجه

.تي نطقت به العربیفضل العربي علي المعرب علي الصورة ال.1
.تفضیل المصطلحات العربیة القدیمة علي الجدیدة.2
.تفضیل الكلمة واحدة علي كلمتین فأكثر عند وضع مصطلح جدید.3

لجنة مجمع اللغة العربیة : وقد بلغت هذه اللجان خمسا وعشرین علي النحو اآلتي
م الوسیط، ولكن ما یهمنا بالقاهرة، ولجنة أصول اللغة، لجنة األلفاظ واألسالیب، ولجنة المعج

.في دراستنا هو المعجم الوسیط
:المعجم الوسیطالتجدید في منهج تألیف جوانب 

، ألفه اره مجمع اللغة العربیة بالقاهرةحدیث تولي إصدالمعجم الوسیط معجم : نشأته
وذلك بطلب ،)ه1060(من أعضاء المجمع اللغوي بالقاهرة، وبدأ العمل به سنة مجموعة 

لكي ینتفع ، )ه1380( وتم الفراغ منه وطبعه في مجلدین سنة ،1936رة المعارف من وزا
، فاضطلع بإعداده في الطبعة األولى علي ید مجموعة من العلماء، إبراهیم منه طالب العلم

مصطفي، أحمد حسن الزیات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، وتولي إخراج الطبعة 
ویحتوي .بد الحلیم منتصرة، وعطیة الصوالحي ومحمد خلق اهللا أحمدالثانیة إبراهیم أنیس وع

ثة الالمعجم الوسیط علي نحو ثالثون ألف كلمة، وستمائة صورة، وألف ومائتین صفحة من ث
: األمین العام للمجمع اللغوي بالقاهرةل ما یقوله إبراهیم مدكورویظهر ذلك من خال،أعمدة

الثون ألف كلمة، وستمائة صورة، ویقع في جزأین یشتمل المعجم الوسیط علي نحو ث«
كبیرین یحتویان علي نحو ألف ومائتین صفحة، من ثالث أعمدة ، ویكاد یزید حجمه علي 
أقرب الموارد، ولكن ال سبیل بمقارنته بأي المعجم من المعاجم القرن العشرین العربیة، فهو 
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، وهو فوق كل هذا مجدد ضبط وأحكم منهجا، وأحدث طریقةأوأدق، دون نزاع أوضح،
.]13[»ومعاصر ویضع ألفاظ القرن

كما یطلق علیه الحمزاوي اسم معجم التواصل، وذلك لكي یعبر به امتداد القدیم عن 
.ر اللغةالحدیث واستمراره فیه، وذلك لكي یعبر عن تطو 

ل معجم صدر عن مجمع لغوي له حق التشریع في اللغة العربیة، ویعد أفضل وهو أوّ 
.المعاجم الحدیثة التي ینبغي اإلقبال علیها وهجر غیره من المعاجم اللغویة

:وصفي تحلیلي، نهجه في ترتیب مواد المعجم وتتمثل في: منهجه
.تقدیم األفعال علي األسماء.1
، وفصل األفعال المتعدیة علي األفعال ةجردة علي المزیدتقدیم األفعال الم.2

:الالزمة ومن األمثلة علي أفعال المجردة حسب أوزان الستة أهمها
.  نصر ینُصر: یفعل مثل–فعل َ –أ 
.َضُر ب َیْضُربُ : َیْفُعل مثل–ُفعل-ب
.َیْعِلم-یفِعل مثل َعِلم –فِعل –ج

ها ترتیبا هجائیا مستهال إیاه بالمزید بحرف واحد ثم المزید أما األفعال المزید فیه فیرتب
:ثة أحرف، ومن األمثلة ذلكالبحرفین، ثم المزید بث

.قاتل: أكرم، أو علي وزن فاعل، مثل: المزید بحرف علي وزن َأفعل، مثل–أ 
.اّدكر، ازدحم، اضطرب: المزید بحرفین علي وزن افتعل، مثل–ب 
.استخرج، استغفر، استعمر: رف أو أكثر علي وزن استفعل، مثلثة أحالالمزید بث- ج 
تقدیم المعاني الحسیة على المعالم العقلیة، والمعاني الحقیقیة على المعاني 3

.المجازیة
اعتماد علي جملة من الرموز لكن دون اإلسراف فیها، وكان معظمها لإلشارة إلى 4

:]14[موزاأللفاظ التي لم ترد في المعجمیات القدیمة وهي ر 
.لبیان الجمع) تج( .1
.لبیان حركة عین مضارعةَ)َ  ت(.2
لداللة علي تكرار الكلمة لمعني واحد)  و(.3
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".لفظ استعمل قدیما بعد عصر الروایة" مّولد : مو.4
.غیرت العرب لفظهمعرب لفظ أعجمي : مع.5
.كأكسجین، التلیفون، التلفزیون: لفظ أجنبي دخل العربیة دون تغییر" دخیل : د.6
.للف أقره مجمع اللغة العربیة: مج .7
.لفظ استعمله المحدثون في العصر الحدیث، وشاع في حیاة العامة: " حدثة.8

، ت، أ، ب: تتمثل فيترتیب أبجدي یحاكي الصورة الغربیة،: ترتیب األبواب5
ث،ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ،ع،غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، 

تتمثل في ثمانیة وعشرون حرفا للغة العربیة، بابه یبدأ بحرف الهمزة وهو حرف . و، ي
.الهجاء، وینتهي بحرف الیاء

.استخدام المصطلحات العلمیة بكثرة6
: مظاهر التجدید في المعجم الوسیط7

العربیة بالقاهرة، والذي قام بتحدید في التي أنشئ ألجلها مجمع اللغةمن أهم أهداف
:]15[مصطلحاته

محافظة علي سالمة اللغة العربیة في مختلف العلوم والفنون وتقدمها مالئمة .1
ر إذا دعت الضرورة من وراء أئمتها ما بوسع دائرة التي اقتبسها لحاجات العصر، فیتحس

:لتكون أداة سهلة للتعبیر عن مقاصد علمیة، وغیر علمیة ومن هنا نذكر
]16[:أهم مراحل التجدید

ات العلمیة والفنیة، وذلك تطبیقا للقرار الذي جاء به وضع كثیر من مصطلح–أ 
.المجتمع

فتح المجال أمام باب الوضع للمحدثین بوسائل معروفة من اشتقاق، وتجوز –ب 
مثل : وارتجال، ومن األمثلة عن المصطلحات التي ُیَجِوُزها مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

ین الذي هو عبارة عن سیال یمأل الفارغ ، في باب األلف عند الطبیعی)األثر(مصطلح
عند الكیمیائیین، سائل غیر ذي لون طیار، یذیب ) األثیر(یفترضون تخلله لألجسام ، و 
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عند ) اإلثارة(تفضیل المرء غیره علي نفسه، و) اإلثارة(المواد الذهنیة واستخدم في الطب،  
علماء النفس اتجاه اهتمام اإلنسان ومیول الحب عن فطرة 

.]17[باب الباء لمعجم الوسیط" اسة تطبیقیة در 8
بیان -وصف حرف الباء-یب ترت-عدد مفرداته "الباء" معجم الوسیط باب 

-ن وضع اللهجي بیا-بیان مدى أصالة اللفظ -بیان مصدر الفعل-مضارع الفعل
عدد -مدلول اللفظي-كلمات شارحة للفظ-مرادف اللفظ-بیان مدى استعمال اللفظ 

.لفظة798-الشعر-أقوال مأثورة أمثلة و -القرآن الكریم -ألمثلة ا
.شتقاقيالالترتیب اللفظي غیر ا-
.ربئ: مثل،، انتشرتفرق: مثل-حرف الهجاء مخرجه بین الشفتین-
.نوع من السیوف: الباتر-
.نوع من الصقور: الباز-
.عدسة: ؤرة-
.اندفع فجأة بسرعة: یثق-.طائر: الببغاء-.الحظ السیئ: البخت-ب

الخاتمة
على المعجمیات القدیمة ارً أن المعجمیات الحدیثة جاءت تیسیتوصل في الختام إلى ن

ت ار بالطرق الجدیدة، من تغییمادتها المنتهجة فأهمیة المعجمیات الحدیثة تكمن في
حسن ألبجدي و لف بائي العادي أو األترتیب إاضافات وحذف في صورة موجزة، و و 

نقول أن انفصال المعجمیات عن الماضي أمر مستحیل في الفكر اً ر وأخی.استخدامها
ما نأصالها، و حلقة من نضجها التام بانففينساني، فما هوّ  كل واحدة منها لها صلة ّ إلا

النفصال الكلي عن كل ما هو نقوم باال، و حق بما قبلها وما بعدهالتتحلقات وصلهي
ألجنبي التام على الفكر او ،إلبقاء علیهما نبقي على ما یجب االنفتاح لباتقلیدي، وال

عصر العولمة نحن فيال ندخل ما یجب إدخاله واستقباله خاصة و ، و فتنصهر أواصرنا به
.وجیاوالتكنول
ارتبط بعلوم عدیدة منها لغویة وغیر لغویة، باعتباره یعكس جوهر لمعجم الوسیطا

ل من نوعه في هذا المجال العصري، وهو یتمیز بجودة المادة اللغویة، حیث یعتبر األوّ 
بالقرآن اتاستشهادمن عالیة ویتفرد في زمانه، الفصیح في الدقة واإلیجاز اللغوي لما فیه 
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ث الشریف واأللفاظ المولدة والمصنعة واأللفاظ الدخیلة، واحتوائه على الصور الكریم والحدی
الداللیة والمصطلحات العلمیة، واستخدام الحقول.التمثیلیة، ومدى استخدامها في الحاضر

وفي كل حقل وفائدة هذا المعجم أیضا نجد حقول فرعیة أخرى ، وزعت حسب مجاالت 
.الوصف في الزمن الحاضراألبواب وفق المنهج اآلني بدقة 

الهوامش

.2، ص2006، 2محمد علي عبد الكریم الردین ، المعجمیات العربیة ، دار الھدي ، الجزائر ، ط1
رح و معنى معجم بالعربي في معاجم اللغة العربیة معجم المعاني الجامع، المعجم الوسیط ،اللغة العربیة تعریف وش2

.1معجم عربي عربي ص- المعاصر ،الرائد ،لسان العرب ،القاموس المحیط 
.76علوم، د ط ،د ت ،ص ،المنظمة اإلسالمیة للتربیة وال( دراسة تطبیقھ في علم المصطلح ) علي القاسمي ، المعجم والقاموس 3
.10إمیل یعقوب ، المعاجم اللغویة العربیة بداءتھا وتطورھا ،ص 4
.4، ص 1ابن جني ، سر صناعة واإلعراب ، تحقیق مصطفي السقا ، ط5
.5،ص19852-1986، 2، 1معجم ،مطابع جامعة الملك السعودیة ، السعودیة ، طعلي القاسمي،علم اللغة وصناعة ال6
.165أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ،ص 7
.49أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث ، صت8
.56أحمد بن عبد ھلال الباتیلي، المعاجم اللغویة و طرق ترتیبھا،ص 9

.56ة و طرق ترتیبھا،ص أحمد بن عبد ھلال الباتیلي، المعاجم اللغوی10
.137، ص 1994دب العربي ، ألصالح بلعید ، وضع المصطلح العلمي ، مجلة اللغة وا11
.125عبد الحمید أبو سكین ، المعاجم العربیة مدارسھا ومناھجھا ، ص 12
.126عبد الحمید أبو سكین مدارسھا و مناھجھا، ص 13
.26مجمع اللغة العربیة ، الوسیط ، ص 14
.27مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ص 15
.26حكمت كشلي ،تطور المعجم العربي الحدیث ، ص 16
.180علي أبو الجي عبد الرزاق ، إشكالیة التعریف في المعاجم الحدیث،ص 17
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:قائمة المصادر و المراجع
سة في اللغة المعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت إبراهیم السمرائي، معجم ودرا.1

.م2000، 1/ط
إبراهیم أنیس بن مراد، مسائل في المعجم العربي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،.2

.م1،1991ط
1، طابن جني ، سر صناعة اإلعراب، تح، مصطفى السقى، دار المعارف، القاهرة.3

.1986
.م2005، 10/وت، طابن منظور، لسان العرب دار صادر، بیر .4
یة للنشر والتوزیع، ار الباتیلي، المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، دار الاهللاأحمد بن عبد .5

.م1،1992الریاض، ط
، 1/أحمد مختار عمر، صناعة المعجم العربي الحدیث، عالم الكتب، القاهرة، ط.6

1998.
عطار، دار مد عبد الغفور، أححمادة الجوهري، مقدمة الصحاح، تحإسماعیل بن .7

.د تد ط،،المعارف، القاهرة
تها وتطورها، دار العلم للمالیین، بیروت ءاذإمیل یعقوب، المعاجم اللغویة العربیة ب.8

.م2،1981و1لبنان، ط و 
، 3معناها، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، طو تمام حسان، اللغة العربیة مبناها .9

.1985
.غة، تح، جالل الدین السیوطيجار اهللا الزمخشري، أساس البال.10
د حسین نصارة، المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، القاهرة.11

.ت/دط، 
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حلمي خلیل، دراسات في اللغة والمعاجم، دار النهضة العربیة صفاء للنشر، .12
.م1،2009ط ، مصر
القاهرةتراث المعاجم الفقهیة في العربیة، استدراك للنشر والتوزیع، ، خالد فهمي.13

2003.، 1/ط
هیدي، كتاب العین، تح، عبد الحمید هنداوي، دار الكتب ار الخلیل بن أحمد الف.14

.م2005، 1ط،العلمیة، بیروت ولبنان
الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، مادة عجم، تح مهدي مخزومي، .15

.م1990مطابع الرسالة، الكویت، 
ورها، معاجم المعاني ومعاجم األلفاظ، دریزة سقال، نشأة المعاجم العربیة وتط.16

. م1995، 1/دار الصداقة العربیة، ط
، دار العلم للمالیین، لبنان، زكي رضا قاسم، المعجم العربي بحوث في المادة.17

2003.،1/ط
، 1بة الخانجي، القاهرة، ط، مكتعبد السالم هارون،سیبویه، كتاب سیبویه، تح.18
.م1986
زهر،أل، جامعة المعاجم العربیة مدارسها ومناهجهاعبد الحمید أبو السكین، ا.19

1981.، 2/ط
المعجمیات العربیة دراسة منهجیة، دار الهدى، عین عبد الكریم الرد یني،.20

.، د ط ، د تالمیلة، الجزائر
، 1المجید، المعجمیات والمعاجم العربیة، دار الفكر العربي، بیروت، ط عبد.21

.1994
عربي بین الماضي والحاضر، مكتبة ناشرون عدنان الخطیب، المعجم ال.22

.2،1994للطباعة، لبنان، ط 
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، المنظمة وس دراسة تطبیقیة في علم المصطلحالقامعلي القاسمي المعجم و .23
.، د تد ط،میة للتربیة والعلوم، بیروتالسإلا

، د طعمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.24
د ت
.1، طاللغة العربیة، المعجم الوسیط، مقدمةمجمع .25
.یین، لبنانالالرومي الحمودي، معجم البلدان، دار العلم للمهللایاقوت عبد .26
، ، معجم المعاجم الحدیثة، دار العلوم للنشر، القاهرةاهللاعبد یسرى عبد الغنى و .27

1998.، 1/ط
، ولألالعدد ا،ثر العربیة، مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیةألمجلة ا.28

.1996
.ول في القضایا المعجمیةأل، العدد امجلة الصوتیات، إبراهیم أنیس.29
مجلة الصوتیات، سعاد بنسناسي، مقال في القضایا الصوتیة، العدد األول.30
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مشروع ورقة البحث

الّتواشج بین مباحث اإلعجاز العلمّي و المصطلح

: رون الجددالقرآني و المفكّ صّ النّ 

تعرف ساحة البحث في النص القرآني حشدا كبیرا من الباحثین علماء و مفكرین و لغویین كل 

زیز یلج إلى النص القرآني من زاویة تخصصھ و اھتمامھ ، و الجمیع یتحرك وفق دعوى تع

اإلیمان بكتاب هللا ، و تقدیم الدلیل لغیر المؤمنین من أصحاب الدیانات األخرى أو الملحدین ، 

لكن المداخل مختلفة ، فھناك من دخل من باب اللغة حیث قدر معاني تخطاھا المفسرون و 

وا و الفقھاء األوائل ، و لم یقولوا بھا بناء على توجیھاتھم اللغویة وفق القواعد المعروفة نح

صرفا و بالغة و معجما ، و مثال ھؤالء الدكتور محمد شحرور صاحب اآلراء الجریئة و 

الصادمة بما یقدم علیھ من توجیھ لغوي یملیھ علیھ العقل قبل قواعد اللغة ، و لھ كتب فیھا 

تجلیات ھذا الفكر منھا 

.صفحة) 822. (1990عام ) قراءة معاصرة–الكتاب والقرآن .1

.صفحة) 375. (1994عام ) معالدولة والمجت.2

.صفحة) 400. (1996عام ) منظومة القیم–اإلسالم واإلیمان .3

–القوامة –اإلرث –الوصیة “ فقھ المرأة –نحو أصول جدیدة للفقھ اإلسالمي .4

.صفحة) 400. (2000عام ) “اللباس–التعددیة 

.صفحة) 300. (2008عام ) تجفیف منابع اإلرھاب.5

از العلمي خاصة فالدكتور علي منصور الكیالي الذي قّدم آراء في بدایة أما من علماء اإلعج

الخلق ، و أسرار أخرى من القرآن في ما یتعلق بالصحة و الغذاء دون أن ینسى محاولة ترسیم 

إلخ ، و لھ جملة ... الفتیل و النقیر و القطمیر : ذلك لغویا ، و ال سیما ما یتعلق بالمصطلحات مثل 

:ھا من اآلراء من

إنكار نعیم وعذاب القبر

 جسر جھنم(إنكار الصراط

إنكار یأجوج ومأجوج
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إنكار التعدد

القول أن كوكًبا سیضرب األرض یعكس دورتھا، ال یمكن ألحد أن یكتشفھ

 الینشتاینالنظریة النسبیةالحساب یوم القیامة یكون وفق.

 الصوم ھو ترك الكذب

الیھود والنصارى مسلمین

ى متجانسهللا تعال

و لعلھ من أبرز العلماء الراسخین في ھذا المیدان عالم اإلعجاز زغلول النّجار الذي 

و لھ في ...  یبحث في إعجاز القرآن في أكثر من مجال ، كالبحار و الفضاء و األجّنة 

عبدالصبور شاھین حول البشریة و اإلنسانیة ھذا المجال مناظرة مع 

و قد عرف في ھذا المجال العالم المقتدر الشیخ عبدالمجید الزنداني الذي بحث رفقة 

علماء غربیین كثیرا من المسائل العلمیة التي صادقت على كون القرآن معجزا 

الذي یھمنا في ھذه المداخلة ھو حظ اللغة من ھذا المعترك الذي ال یمكن أن یزخر بعیدا 

و الدعم و التأیید كما یحتاجھا في االصطالح عنھا ، فھو یحتاجھا للتفسیر 

یبدو أن المعارف العلمیة  ، و كذا المناھج  و الرؤى الغربیة الوافدة أضاءت جنبات 

كثیرة  من الحقائق كانت معتمة  معّماة األمر الذي استوجب استفتؤھا في ما تقرر من 

ت و ال سیما المعجمي حقائق  في معارف الدین  والدرس اللغوي بما یحتویھ من مستویا

منھ ، و لكن ھذا یبقى األخذ بھ على حذر شدید بالنظر إلى نسبیة العلوم و ترّقیھا بحیث 

ال یمكن اعتماد نتائجھا بصفة جازمة صارمة یِؤسس علیھا حكم عقدي أو فقھي ، وتبقى 

اللغة بمرونتھا و الخفاء المكتنف لھا حّمالة أوجھ تلعب دور الوسیط المتذبذب الذي

یجذبھ كل فریق جھتھ لدعم مذھبھ الفكري و فرض الحقائق العلمیة التي یسلم بھا 

:من المنھج إلى المصطلح 

ینتظم المنھج مفاصل عدة ، و یحرك دوائر متوالیة متماسكة أولھا الغرض  و المنزع 

السیاسي النفعي مستتبعا المبرر الدیني الروحي ، و یتكئ ھذا األخیر على المنطوق 

ي المقدس مفسرا حسب قواعد اللغة التي تمت صناعتھا في ظل تلك الخالفات ، و اللغو

على ھذا یجادل و ینافح كل مذھب عن قواعده و منطلقاتھ و أحكامھ ، و ھو في ذلك 
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مدفوع من قبل محرك سیاسي تاریخي ، و یستقي مبرراتھ من خزانة اللغة التي یجد 

قال عن المذاھب الفلسفیة و الفرق الكالمیة مثل ھذا ی. فیھا كل ضالتھ و مبرر وجوده 

.و ال یبعد أن تكون ھذه االجتھادات الخدیثة واقعة تحت تأثیر ھذه اللعبة 

تعرض المداخلة بعض الصور التي یتجلى فیھا أثر البحث العلمي الطبیعي في مراجعة 

. الدرس اللغوي ، و لنر مدى صدقیة ھذه المذاھب من وجھة نظر منھجیة 

ف ھذا البحث ھالة كبیرة من المواقف التي ال تكاد تتفق على شيء ،  ال سیما حین یكتن

التعاطي مع القضایا من حیث المشروعیة األمر الذي یضع في وجھ العمل ممانعة 

تضرب علیھ حصارا یعیده إلى درجة الصفر ، و یبقیھ في منأى عن أي جدید معرفي 



صناعة المعجم الدرسي ـ الواقع و اآلفاق

براھیم سكینة 

طالبة دكتوراه

قسم اللغة و األدب العربي 

كلیة اآلداب و اللغات

تیارت/ جامعة ابن خلدون 

اللّغة نسق من الّرموز و اإلشارات الّتي یستخدمھا الّناس بھدف الّتواصل ، و ھي 

، فھي بھذا إحدى .)1("أصوات یعّبر بھا كّل قوم عن أغراضھم" كما قال ابن جّني 

فاھم بین الّناس داخل المجتمع الواحد ، و ھي أداة للّتعبیر عن األفكار و وسائل التّ 

أّن الوظیفة " و یرى الكثیر من علماء اللّغة المحدثین . المشاعر و األحاسیس

األساسّیة للّغة ھي أّنھا وسیلة من االّتصال أو الّتوصیل أوالّنقل أو الّتعبیر عن طریق 

تلك األصوات ال تكون مفھومة لدى الكّل خاّصة غیر أنّ )2("األصوات الكالمّیة 

من ھنا دعت . إذا تعلّق األمر باللّغة العربّیة أغزر اللّغات من حیث الماّدة اللّغوّیة 

الحاجة الملّحة إلى وضع معاجم تعین الباحث على الّتعّرف على معاني المفردات، 

شرح كلمة و تفسیرھا و ذلك الكتاب الّذي یوّظفھ الباحث للوقوف على " فالمعجم ھو

تحدید معانیھا اللّغوّیة ، فھو أداة ذات مداخل عمودّیة مرّتبة ترتیبا معّینا ، الغالب 

علیھ الّترتیب األلفبائّي ، یشرحھا و یفّسرھا ، و یعطي معلومات عن نطقھا و 

)3("اشتقاقھا بجانب معلومات عن مرادفاتھا و أضدادھا باالستشھاد علیھا 

یخ العربّیة بمعاجم كان لھا الفضل في حفظھا من الّضیاع و إثرائھا و لقد حفل تار

اإلعالء من شانھا ، و لعّل من أھّمھا معجم العین للخلیل بن أحمد الفراھیدّي ، و 

البارع في اللّغة ألبي علي القالي، و تھذیب اللّغة لألزھرّي ، و قاموس المحیط 

و ھذه المعاجم مجتمعة تلتقي في . نظورللفیروزآبادّي ، و كذا لسان العرب البن م

غایة واحدة ھي خدمة اللّغة ، و إن اختلفت في الوظیفة و طریقة الّترتیب و 

الّتصنیف و الّتبویب، فالبعض رّتب وفق مخارج الحروف كمعجمي العین و البارع 



ة ، والبعض اآلخر وفق الّترتیب األلفبائّي مثل تاج اللّغة للجوھرّي ، و أساس البالغ

للّزمخشرّي غیر أّن ھذه المعاجم اللّغوّیة على نفاستھا ال تخدم طالب المدارس الیوم 

بمختلف األطوار، ذلك أّن الّذین ألّفوا ھذه المعاجم علماء وّجھوا ما وصفوه لعلماء 

مثلھم حیث أّن المعاجم اللّغویة القدیمة عاّمة یجد فیھا الفقیھ و اللّغوّي و المفّكر 

مھا بالّسعة و العموم و عدم الّتخّصص ، و ھذا یشّكل حشوا و إسھابا ضالّتھ الّتسا

یتعب المتمدرس ، و قد أدرك العلماء المحدثون أھّمّیة وضع معاجم مدرسّیة 

مخّصصة لتالمیذ المدارس تضّم المفردات و المصطلحات الّتي أفرزتھا الحضارة 

یدور في عالم الّتلمیذ من إثبات ما " االنسانیة الیوم ، فحاولوا في ھذه المعاجم 

مفردات و تعابیر 

ـ طرح كّل المفردات الّتي ما عادت في االستعمال

)4("ـ إثبات الكثیر من المصطلحات العلمّیة 

المعجم المدرسّي ھو الوسیلة الّتربوّیة الّتي یلجأ إلیھا المتعلّم لتذلیل صعوبات 

خرى ، و ھو كتاب یوّظفھ الّنصوص  من جھة و إلثراء رصیده اللغوّي من جھة أ

للوقوف على شرح الكلمات المتداولة فعلّیا في الكتب المدرسّیة في كّل " المتعلّم 

ھذا ھو الّتعریف الّنموذجّي )5("مستوى معّین وضمن الّسیاق الّتعلیمّي لھذه الكتب 

یعكسھ المّتفق علیھ و المبثوث في ثنایا المعاجم المدرسّیة ، لكن الواقع الّتعلیمّي ال 

بأمانة ، فالمعاجم المدرسّیة تكاد تكون نسخة ثانیة من المعاجم اللّغوّیة عدا فرق 

الحجم حیث یتّم تصغیره لیتمّكن المتعلّم من حملھ معھ ، و قد أغفل كثیر من صّناع 

المعاجم ضوابط بنائھ بما یتماشى و الواقع الّتعلیمّي الّتعلّمّي خاّصة في ظّل الّتدریس 

ة بالكفاءات الّتي قلّصت من دور المعلّم ، و جعلت المتعلّم القطب وفق المقارب

الّرئیسّي في العملّیة الّتعلیمّیة الّتعلمّیة ، فبعد أن كان دوره قائما غلى تلّقي المعلومات 

و تخزینھا ، ثّم إعادة كتابتھا یوم االمتحان أصبح الیوم في ظّل ھذه المقاربة مطالبا 

تحلیلھا ، ثّم حفظھا إضافة إلى توظیفھا ضمن الّسیاق بالبحث عن المعلومات و 

. المناسب لھا ، و اقتصر دور المعلّم على الّتوجیھ



و حّتى یتمّكن المتعلّم من أداء المھاّم المنوطة بھ ینبغي أن تھّیأ لھ الوسائل المعینة 

" على تحقیق األھداف المرجّوة ومنھا المعجم المدرسّي و الّذي تنحصر وظائفھ في 

تمكین المتعلّم من الّرصید اللّغوّي و المصطلحات و العالمات المتعلّقة بالمنھج 

الّدراسّي 

ـ تنمیة اإلنتاجّیة اللّغوّیة للمتعلّم 

ـ تدریب المتعلّم على مناھج البحث و آلّیاتھ

)6("ـ تمكین المتعلّم من قراءة المتن الّتعلیمّي ضمن حیثّیات المقام و المقال

ھذه الوظائف مرتبطة بوجود معاجم مدرسّیة تواكب العملّیة الّتعلیمّیة إّن تأدیة

الّتعلمّیة بكّل ما حدث فیھا من إصالحات مّست المناھج و الكتب المدرسّیة ، لذا 

یجب أن تصّمم المعاجم المدرسّیة وفق ضوابط 

: ضوابط بناء المعجم المدرسيّ 

تقتضي العملّیة الّتعلیمّیة الّتعلمّیة إضافة : ـ ربط الماّدة المعجمّیة بالكتاب المدرسيّ 1

إلى وجود المعلّم و المتعلّم وجود وسائل تعین كال الّطرفین على أداء مھاّمھما ، و 

الوعاء الّذي یشتمل على الماّدة " أھّم ھذه الوسائل الكتاب المدرسّي الّذي یعتیر

ات معرفّیة منتقاة و مبّوبة الّتعلیمّیة ، لذا اعتبر وسیلة تعلیمّیة تنتظم فیھا معطی

إّن ھذا االنتقاء و الّتبویب یجب أن یراعى في وضع )7(" جاھزة للّتعلیم و الّتعلّم

الماّدة المعجمّیة حّتى نسھل عملّیة البحث ونذلّلھا للمتعلّم ، فكّل من الكتاب و المعجم 

ب غیر أّن ما ھذا ما یج. یھدفان إلى نقل المعارف و تنمیة مھارات وقدرات المتعلّم 

یعكسھ الواقع الّتعلیمّي شيء آخر، فكثیرا ما نجد مفردات حاضرة في الكتب 

المدرسّیة غائبة عن المعاجم ، فمثال قول بّشاربن برد معاتبا الخلیفة أبا 

:جعفرالمنصورعلى تفّرده بالّرأي ، و عدم إشراك الّرعّیة فیھ قائال

ســـــالم عّما قلیل بســـــالمأبا جعفر ما طــــــول عیش بدائــم ـ و ال



إذا بلغ الّرأي المشـــــــورة فاستعن ـ برأي نصیح أو نصیحة حــــازم

)8(والتجعل الّشورى علیك غضاضة ـ إّن الخوافـــــــــــــــي قّوة للقوادم

األمر الّذي . غیر مشروحین في المعجم المدرسيّ ) الخوافي و القوادم(فمعنیا كلمتي 

تعلّم بالعودة إلى المعجم اللّغوّي ألزم الم

األمر ذاتھ الحظناه في قصائد مختلفة لعّل أبرزھا كان لعبید بن األبرص في وصف 

:البرق و المطر المدرج في وحدة وصف الّطبیعة في العصر الجاھلّي حیث یقول

یا من لبرق أبیت اللّیـــل أرقبھ ـ من عارض كبیاض الصبح لّماح

رض ھیدبھ ـ یكــــاد یدفعھ من قـــــــام بالّراحدان مسّف فویق األ

)9(كأّن رّیـــــقھ لما عال شطبــــــا ـ أقراب أبلق ینفـــــي الخیل رّماح

إذا أردنا الوقوف عند معاني ھذه الكلمات في المعجم المدرسّي وجدناه یفتقد إلى ذكر 

للّفظ و نادرهالھیدب ، مسّف ، أقراب ، أبلق ، و ھي من عزیز ا: جلّھا مثل

و من ھنا نالحظ عدم الوفاء بمفردات البرنامج ، إذ نسّجل غیاب العدید من مفردات 

الّنصوص و ھي حرّیة بالّشرح 

إّن المتعلّم مرتبط بمحتوى أدبّي یتجّسد في : ـ ربط الكلمة بالّسیاق الّذي ترد فیھ 2

ال یتحّول معھا " دود الّنصوص األدبّیة الّتي تقّدم وفق أعصر أدبّیة و لكن ضمن ح

تاریخ األدب إلى غایة بذاتھا ، بل یبقى موضوعا في خدمة األدب حیث یتّم الّتركیز 

على النصوص الّتي تعكس المظاھرالتي تطبع كّل عصر ، ثّم تمّیزه عن سواه ، ثّم 

العمل على تدریب المتعلّم على الّتفاعل مع المنتوج األدبّي الّذي یدرسھ لیكتشف و 

)10(" خصائص ھذه المظاھریستنتج

و بھذا األسلوب في تناول الّنصوص األدبّیة یتمّكن المتعلّم من ترسیخ معارفھ عن 

العصر الّذي یدرسھ سواء في جانبھ الّسیاسّي أو االجتماعّي األخالقّي ، و األھّم من 



ذلك كلّھ مظھره األدبّي حیث نجد أّن الكاتب یعكس من خالل كتاباتھ نفسّیتھ و 

فالّنص األدبّي یحمل عمقا إنسانّیا و أفكارا و أخیلة و . طفتھ و واقعھ  الّذي یعیشھعا

أشكال تعبیر متنّوعة 

إّن دراسة الّنّص األدبّي تتطلّب فھما و تحلیال وصوال إلى االستنباط و االستكشاف ، 

وألّن مفردات الّنّص األدبّي كثیرا ما تكون مبھمة ألّنھا متعلّقة بعصور قدیمة 

كالجاھلّي و صدر اإلسالم و األموّي فإّنھا تضّم ألفاظا مبھمة و غامضة فالمتعلّم و 

حّتى المعلّم نفسھ بحاجة ماّسة إلى معاجم تعینھ على فّك مغالیق ھذا الّنّص للّظفر بما 

تحملھ من دالالت و معان منتظمة وفق سیاق بالغّي جعلھ الكاتب ـ شاعرا كان أو 

خاللھ واقعھ في قالب زاخر بالمشاعر واألخیلة بھدف ناثراـ معبرا یوصل من 

تقریب صورة العصر إلى المتلقّي غیر أّن ھذه المعاجم المدرسّیة على كثرتھا ال 

المعنى " فالمعنى المعجمّي یمّثل . تخدم المعنى الّسیاقّي للّفظة في أغلب األحیان 

ا المعنى الّسیاقّي فھو أمّ )11("األصلّي الوضعّي للّفظ الّذي سّمي أیضا المركزيّ 

، )12("یستقى من الّنظم اللّفظّي و المعنوّي للكلمة و موقعھا من ذلك الّنظم " الّذي 

و خضوع . إذ تخضع الكلمة للعالقات المعنوّیة و الّظروف الّتعبیرّیة المحیطة بھا 

مدرسّي، الكلمة لھذه الّسیاقات یكسبھا عّدة معاني غالبا ما تكون مغّیبة في المعجم ال

ضرب فإّننا لو تقّصینا معانیھا في المعجم المدرسّي " و أبرز مثال على ذلك كلمة 

)13("ضرب الّشيء بمعنى تحّرك، ضرب العرق أي نبض: لوجدناھا 

)14("ضرب الّرجل في األرض أي ذھب و أبعد " ، و أیضا نجدھا 

ھ  خّصصت لكن ضرب بمعنى أرسل غیر موجودة في المعجم المدرسّي رغم أنّ 

وحدة كاملة لتالمیذ الّسنة األولى من الّتعلیم الّثانوّي حول األمثال و الحكم إال أّنھ لم 

، )األمثال و الحكم(تتّم اإلشارة إلى المعنى الّذي یخدم  خصیصة جوھرّیة  في وحدة 

و نعني بھا خصیصة اإلرسال المقابلة لإلیراد فمورد المثل ھو الواقعة الّتي تمّخض 

المثل ، و أّما المضرب فكّل حالة مماثلة یصلح ، ویحسن أن یبعث فیھا المثل عنھا 

كّرة ثانیة ، واإلرسال یتعلّق بالمشابھة الّتي رّشحت ھذه العبارة ألن تحیى ثانیة ، 



و )15("قول سائر شّبھ بھ حال الّثاني باألّول" فالمثل كما یراه أبوالعّباس المبّرد 

عبارة عن المشابھة لغیره في معنى من المعاني ، " انّي كذلك یراه الّراغب األصفھ

)16("أّي معنى كان ، و ھو أعّم األلفاظ الموضوعة للمشابھة

بمعنى الحالة المماثلة الّتي تستدعي إرسال المثل ، ) مضرب(، وكذلك یغیب معنى 

و ھذا المعنى مستقى من المعجم اللّغوّي ال المدرسيّ 

و المجاز ظاھرة " إّن اللّغة العربّیة متطّورة و متجّددة باستمرار:الحقیقة و المجاز

)17("لغوّیة ترافق ھذا الّتطّور اللّغويّ 

حقیقّي : و ھو األساس الّذي یكون علیھ معمار األعمال اإلبداعّیة ، فللّغة جانبان 

و ھوالغالب على الّنصوص ، )18("استعمال اللّفظ في ما أرید لھ " یتمّثل في 

" ، أّما المعنى المجازّي فھو )نصوص المطالعة الموّجھة(علمّیة و الّتاریخّیة ال

أي أّن الكلمة تجتاز موقعھا من )19("جاز ھذا الموضع إذا تخّطاه : مأخوذ من 

معنى إلى معنى آخر مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقّي 

و یظھر ھذا األثر في أشكال و للمجاز أثر كبیر في أداء المعنى و بالغة األسلوب ،

مختلفة منھا الّتعبیر بالمحسوس عن المعنوّي ، و الخفّة و اإلیجاز و المبالغة ، و 

ذلك أّن األلفاظ متناھیة و المعاني غیر متناھیة ، و . الغرض منھ أیضا توسیع اللّغة

و المجاز ھو األسلوب الغالب على. من ھنا تتولّد معان جدیدة للّفظة الواحدة 

الّنصوص األدبّیة في الّطور الّثانوي حیث یجعلھ الّشاعر لباسا لقصائده كي یصول 

و یجول بفكر المتعلّم في أرجاء نصھ ، و ھنا سیجد المتعلّم المعجم المدرسّي عاجزا 

:عن إعطائھ المعنى المراد ، و نأخذ على سبیل المثال قصیدة المتنّبي الّتي یقول فیھا

الّزمانا  ـ  و عنـــاھم من أمره ما عناناصحب الّناس قبلنا ذا 

و تولّوا كلّھم بغّصة منــــــــــــــھ و إن سّر بعضھم أحیـــــانا

رّبما تحسن الّصنیع لیالیــــــــــــھ و لكن تكّدر اإلحســـــــــانا



)20(كلّما أنبت الّزمان قنـــــــــــاة  ـ  رّكب المرء للقنـــاة سنـــــانا

ھو الّشَرق بالماء لكن لھا معاني مجازّیة تنبغي ) غّصة(فالمعنى الحقیقّي لكلمة 

اإلشارة إلیھا خاّصة إن وجدت في المتن الّتعلیمّي بھذا المعنى ، فھي ال تعني الّشرق 

بالماء أو بغیره من المشروب ، و إّنما تعني الحنق و الّضیق المصاحب لخیبة األمل 

ا غلى القناة و الّسنان فالمعنى الحقیقّي المعجمّي للقناة ھو المالحظة ذاتھا نسقطھ

أسطوانة الّرمح ، والّسنان ھو األداة الحاّدة الّتي ترّكب على الّرمح و ھي أداة الّطعن 

أّما المعنى المجازّي و ھو المطلوب فھو أّن اإلنسان یساعد ، و یواطئ فواجع الّدھر 

، و یعمل على إمضائھا

درسّیة غالبا ما تتوفّر على المعاني الوضعّیة للّفظة ، وكثیرا ما تنحصر فالمعاجم الم

.في شرح المفردات انطالقا من المعاجم اللّغویة و لیس من المتن الّتعلیميّ 

یستدعي استقراء المدّونة المعجمّیة المدرسّیة و استفتاؤھا إرساء استراتیجّیة : خاتمة

التقاط المعنى، و ال تفّوت علیھ جمالّیة المفردة جدیدة تقي المتعلّم من الّتشویش في 

.الّتي لھا ظالل أبعد داللة من المعنى اإلفرادّي الحّسّي الوضعيّ 

و لیت شعري ما الّذي یحوزه المتعلّم إن ھو لم یقبض على المعنى الّسیاقّي اللّغوّي 

یتمّل جمالّیة الّذي یشقق للكلمة معاني في كّل استعمال ، و ما الّذي ینالھ إن ھو لم 

ناھیك عن حمولتھا .الكلمة وقد ألبسھا المجاز لبوس الفتنة ، و حالھا بحلیة الّسحر

...الّداللّیة اجتماعّیا و نفسّیو ثقافّیا

إّن إیالء المعجمة أھّمّیة على صعیدھا اإلفرادّي في معزل عن االستعمال یكشف 

جّردت ھذه المفردات و استلّت عن قصور في الّتصّور إذ أّن المعاجم اللّغوّیة ذاتھا 

معانیھا من سیاقات في الّشعر و الّنثر في زمن االحتجاج ، و عطفت بھا على 

المعنى الحّسّي الوضعّي فزوت ظاللھا الكثیرة ، و قصرتھا على األدنى القاعدّي 

الّذي یؤّدي الّتواصل في صورتھ البسیطة بعیدا عن الجمالّیة و الّتأثیر في نفس 

.المتلقّي



إّن تربیة الّنشء المتعلّم على استھداف ھذه المستویات من المعاني في تفكیك 

المعجمات یرفع من قدرتھ العقلّیة في قراءة الّنّص من جھة ، و یغّذي نفسّیتھ 

بدسومتھا و ثرائھا الّذي یلج بھ عالم األدبّیة و الّشعرّیة و الّنصانّیة في مستواھا 

ھ اللّبس الّذي یوقعھ في حیرة حین یطلب منھ الكشف ناھیك عن كونھ یرفع عن.الفّنيّ 

عن معنى المفردة ، فال یدري أیذكر معناھا المجّرد الحّسّي الوضعّي ، أم یذكر 

.معناھا الّسیاقّي كما ھي مستعملة في الّنّص أمامھ

ثّم ّكیف یسوغ لنا أن نسم معجما بأّنھ مدرسّي ، و ھو ال یلّم الماّدة اللّغوّیة المبرمجة

و المستھدفة بالّتذلیل و الّتیسیر، فھل یكتفى في نسبتھ إلى المدرسة بأّنھ موضوع بین 

یدي متمدرس و إن كان خلوا مما یعینھ على تبسیط معاني المفردات و الّتراكیب 

المبثوثة في ثنایا المقّرر المدرسّي؟

من جمع إّن صدقّیة الّسمة المدرسّیة في تسمیة المعجم تستوجب أن ینطلق فاعلوه

الماّدة اللّغوّیة من المقّرر ، ثّم ینظر في وجوه استعمال المفردات و الّتراكیب الّتي 

تتلّون أسلوبّیا و سیاقّیا و بالغّیا ، و یؤخذ ذلك كلّھ في الحسبان لكي یكون ھذا 

المعجم رافدا حقیقّیا و ساندا قوّیا للمقّرر المدرسّي ، إذ أّن بعض المعاجم الّتي تدعى 

سّیة ال تختلف عن المعاجم اللّغوّیة العاّمة إال من حیث تبسیط الحجم ال غیر، و مدر

.تضّن عن المتعلّم بما یطلب منھا شرحھ و إیضاح معناه

:اإلحاالت و الھوامش
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معجم الطالب ، عربي ـ عربي ، دار الكتب العلمیة : قوب ـ یوسف شكري فرحات و إیمیل بدیع یع) 4(
"أ " ص . لبنان ، المقدمة / ، بیروت

ـ أحمد برسیول و كنزة بن عمر ، المعجم العربي العصري و إشكاالتھ ، معھد الدراسات و ) 5(
15ص. 2007/األبحاث للتعرب ، الرباط ، یونیو

عربي العصري و إشكاالتھ ، معھد الدراسات و ـ أحمد برسیول و كنزة بن عمر ، المعجم ال) 6(

04ص. 2007/األبحاث للتعرب ، الرباط ، یونیو

ـ عبدالحق منصف ، رھانات البیداغوجیا المعاصرة ـ دراسة في قضایا التعلیم و الثقافة المدرسیة ) 7(
236ص. 2007،

التعلیم الثانوي العام و ـ الجدید في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة، السنة الثانیة من) 8(

التكنولوجي لشعبتي األدب و الفلسفة و اللغات ، إشراف أبي بكر الصادق ، الدیوان الوطني 

11ص. 2013/2014للمطبوعات المدرسیة ، 
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المفردات في غریب القرآن ، تحقیق محمد سید كیالني، مطبعة مصطفى : ـ الراغب األصفھاني ) 16(
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8ص. 2000
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ونثر الكتاببشعر المولدينستشهاداال
معجم أحمد مختار عمرمقاربة وصفية نقدية في 

مختار درقاوي جامعة الشلف.د.أ
:الملخص-

يسعى هذا العمل إىل التعريف جبهود أمحد خمتار عمر يف حقل التصحيح اللغوي من خالل بيان ما استدركه على 
فوقعوا بسلوكهم ،ى ختطئة عدد من االستعماالت بدعوى عدم ورودها يف املعجماتدرجوا علنالذي،غريه من أهل اللغة

وقد كان أمحد خمتار عمر يف . حتجري واسع والتضييق على املثّقف العريب واإلعنات على الكّتاب: هذا يف عدة أمور منها
دم الواقع اللغوي املعيش هو االجتاه الذي بداية مسريته ينحو يف هذا االجتاه مث أدرك مع تقّدم العمر أّن االجتاه الذي خي

، وُيالحظ على منهجه أنّه يُفّرق بني نوعني من التغيري، هناك تغيري يتفق ينشد التيسري فال يضّيق واسعا وال ُخيّطئ صوابا
از والتضمني والقلب وغري ذلك، وهذا ال إشكال فيه فهو من آثار الت وليد ونواميس اللغة وجيري مع خصائصها، من ا
.والتجديد، وهناك تغيري خيالف نظام اللغة وال يتفق مع خصائصها، وهذا الذي ُاصطلح على تسميته باللحن واخلطأ 
- Abstract

This research seeks to publicize the efforts of Ahmed Omar Mokhtar in the field of linguistic
correction statement through his method. Ahmed Omar Mokhtar was at the beginning of his career
is moving in the direction of an emphasis on Arab intellectuals then realized that with age the
direction that serves the linguistic reality in which we live is the direction in which seeks easing is
not wide nor narrow misses right.

تمهيد-
َتَضّمن معجم الصواب اللغوي ألمحد خمتار عمر قواعد عامة وتفصيلية مسحت بتصحيح قدر كبري من األلفاظ 
واالستعماالت اليت درج عدد من اللغويني على جعلها يف خانة اخلطأ اللغوي وجمانبة الصواب نتيجة التسرّع أو بسبب 

ا وقواعد حنوهامتّسكهم وتبّنيهم ملوقف متشّدد، من دون بعد نظر وفق اضطر هذا .ه صريح للعربية وال فهم واع حليا
السلوك أمحد خمتار عمر وغريه إىل التنبيه والتأكيد على أن احلكم على كلمٍة باخلطأ أصعب بكثري من احلكم على أخرى 

ا يستلزم االستقراء ألّن احلكم باخلطأ يعين الزعم بعدم ورود اللفظ أو العبارة يف األساليب الفصيحة، وهذ"بالصواب؛ 
.التام، وهو ما يصعب أو يستحيل القيام به يف كثري من األحيان

لذا كان الدليل السليب أصعب أّما احلكم بالصواب فيكفي لتقريره العثور على الشاهد أو الشواهد املطلوبة،
لدراسة الوافية للفظ من جوانب حىت بعد ا–إنه من الصعب : بل ميكن إقرار أكثر من هذا. 1"بكثري من الدليل اإلجيايب

احلكم على كلمة ما باخلطأ بدعوى عدم ذكرها يف املعجمات؛ ألّن املعجمات على خطرها ال ميكن أن تكون - متعددة
فرمبا أغفلت اللفظ وأمهلت النص عليه، بالرغم من وروده يف كالم عريب فصيح حيتج .وحدها ممّا يعّول عليه يف هذا األمر

. به
ما انتهى إليكم : "كري يف هذا املقام مبا أثر عن أيب عمرو بن العالء فيما حكاه يونس بن حبيب قالوحيسن التذ 

مسعت : "وجاء أيضا من كالمه فيما رواه األصمعي. 2"مما قالت العرب إّال أقّله ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري
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: أليس بصحيفة؟ قال أبو عمرو: جاءته كتايب؟ فقال: أتقول:فالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها، فقلت له: أعرابيا يقول
.وقد جاء ذلك كثريا يف كالمهم3فحمله على املعىن

:تعريف مقتضب بأحمد مختار عمر-
ّمث تدرّج يف املسار العلمي فحصل على الليسانس املمتازة من كلية دار 1933ولد أمحد خمتار عمر بالقاهرة عام 

من الكلية " علم اللغة"، ّمث بعد ذلك أكمل دراسته وحصل على املاجستري يف 1958ف الثانية عام العلوم مع مرتبة الشر 
.4من جامعة كمربدج بربيطانيا" علم اللغة"حصل على الدكتوراه يف 1967ويف عام . 1963نفسها بتقدير ممتاز عام 

مث حماضرا فأستاذا 1968حىت 1960ملمتدة من عمل معيدا ّمث مدّرسا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة يف الفرتة ا
سافر إىل الكويت وعمل أستاذا مساعدا بكلية اآلداب جبامعة . 1973حىت 1968مساعدا بكلية الرتبية بطرابلس من 

بعدها عاد إىل القاهرة وعمل . 1984حىت 1977مث عمل برتبة أستاذ من 1977إىل غاية 1973الكويت من 
كما عّني ملدة ثالث سنوات وكيال بكلية دار العلوم للدراسات . 1998حىت 1984علوم من أستاذا بكلية دار ال

عمل أستاذا متفرغا بقسم علم اللغة والدراسات السامية 2003إىل قُرب وفاته 1998العليا، ومنذ أول أغسطس 
.5والشرقية

، وجائزة جممع اللغة 1972بالرباط عام جائزة التحقيق العلمي من مكتب تنسيق التعريب: نال عّدة جوائز منها
وقد . 1989،  وجائزة ووسام دولة العراق يف الدراسات اللغوية عام 1979العربية بالقاهرة يف حتقيق النصوص عام 

توىل عّدة مهام منها رئاسة القسم مث عمادة كلية و .6أدرج امسه ضمن أعالم املوسوعة القومية للشخصيات املصرية البارزة
امع اآلدا مصر (ب بالكويت ورئاسة حترير جملة كلية دار العلوم، كان عضوا فاعال يف عدد من اللجان واجلمعيات وا

. ، شارك ببحوث وازنة يف عدد من املؤمترات والندوات)وليبيا ودمشق
7:من مؤلفاته: مؤلفاته-

.العربية الصحيحة- 
.اللغة واللون- 
.علم الداللة- 
.مثانية أجزاء) الشرتاكبا(معجم القراءات القرآنية - 
).باالشرتاك(النحو األساسي - 
).باالشرتاك(املعجم العريب األساسي - 
.أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني- 
.  مدخل قاموس القرآن الكرمي، حترير بالكامل ومشاركة يف التأليف- 
.املوضح يف التجويد لعبد الوهاب القرطيب مراجعة وحتقيق- 
.خ اللغة العربية يف مصر واملغرب األدىنتاري- 
.لغة القرآن- 
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.معاجم األبنية يف اللغة العربية- 
.اللغة واختالف اجلنسني- 
).باالشرتاك(التدريبات اللغوية والقواعد النحوية - 
.أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة- 
).مراجعة التحقيق(اجلزء الثالثون : تاج العروس للزبيدي- 
.املعجم احلديثصناعة- 
.املكنز الكبري معجم شامل للمجاالت واملرتادفات واملتضادات- 
.دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته- 
مع-  .أنا واللغة وا
.املعجم املوسوعي للقرآن الكرمي وقراءاته- 
.دراسة إحصائية: االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي- 
.ميمعجم ألفاظ احلضارة يف القرآن الكر - 
.معجم الصواب اللغوي- 
.معجم اللغة العربية املعاصرة- 
:ثناء العلماء عليه-

.. كنت: "للدكتور أمحد خمتار عمر رمحه اهللا منزلة بني أهل عصره، إذ ُعّد من فحول العلماء، قال عنه سعد مصلوح
مسرية التخصص العلمي ألربعة - خمتارأي أمحد–طالبا يف السنة النهائية بدار العلوم، وشاء يل القدر اجلميل أن أشاركه 

عقود أو يزيد فما كان فيها إال ذروة يف العطاء ال تُنال، فإذا رحت تعّدد منجزه يف حقول التخصص املعجمي والصويت 
امع أخذك العجب كل مأخذ، وإذا ذهبت تقسم  والداليل، ما بني التآليف والرتاجم، واإلسهام النشط يف املؤمترات وا

ليجعل للعلم يف  " األمحد املختار"على أيام العمر أو ساعات النهار والليل استيقنت أّن اهللا سبحانه قد اختار هذا املنجز 
.8"كل نـََفس يتنفسه نصيبا مفروضا

لغوية يف " تعقيبات"كنت قرأت له قبل أن أراه : "وعن علم الرجل يف مرحلة الشباب قال عنه صديقه حممود الربيعي
ني، فلّما " ياتالز "رسالة  القدمية، غاية يف الدقة والنضج، فوقع يف ومهي أّن صاحبها البد أن يكون من شيوخ األزهر النا

كان يتوفر على قدر من " شيخ يف الشباب"-اكتشفت أنّه شريك مقعدي الدراسي صّح عندي أنّه بتعبري املتنيب
الزمان، وكان وافر النشاط والديناميكية على حنو الفت لنظر املعلومات النحوية واللغوية يندر وجوده بني أقرانه يف ذلك

.9"اجلميع، وكان خييل إيل أّن احلياة أنضجته قبل األوان
إىل جيل - رمحه اهللا–ال جدال يف انتماء األستاذ الدكتور أمحد خمتار عمر : "وعن طبقة عاملنا يقول حممد رجب النجار

بالقدرة على اإلبداع واالبتكار ويتسمون باألصالة والريادة يف - لمهم وعملهميف ع–األساتذة العظام الذين يتمتعون 
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بدماثة اخللق وتواضع العلماء األجالء من السلف الصاحل، وال جدال -يف الوقت نفسه–جمال البحث العلمي، ويتميزون 
. 10"أيضا يف أنّه صاحب مواقف مأثورة مع كل من عملوا معه

يظهر طيب معدن الرجل وشخصيته احملببة خالل اجتماعات جملس : "بد اهللا أمحد املهنامن تلك املواقف يذكر ع
القسم حيث تنكشف كل النفوس، وكل التوجهات، يف مناقشات حامية حول بعض القضايا األكادميية، وتعلو 

تماع حبسبه أمينا لسر األصوات، وتتوتر النفوس، ويعكف األستاذ الدكتور أمحد خمتار على تدوين كل كلمة تقال يف االج
لس، وحني ينتهي اجلميع من إبداء آرائهم تأيت كلمات األستاذ الدكتور أمحد خمتار مركزة هادئة، تنزع فتيل حرارة  ا
دأ النفوس، ومتضي العجلة على هذا  النقاش، وتصوغ يف الوقت نفسه القرار املناسب، وفق املصلحة اجلامعية، وهنا 

. 11"ذ الدكتور أمحد خمتار عمر قطب حركة اجتماعات القسم يف كل مرةاملنوال، ليبقى األستا
متنيت مع الزمن أن أظفر بأحد : "وقال عنه أستاذه إبراهيم أنيس رمحه اهللا واملشرف على رسالته يف مرحلة املاجستري

ني من تالميذي، ليقوم بدراسة علمية ملعجم  يض اهللا يل من أبنائي يف كلية يف رسالة جامعية، حىت ق" ديوان األدب"النا
ا هو أمحد خمتار عمر، أخذ بنصحي وتوجيهي وقام بتلك الدراسة سنة  مث علمت بعد ذلك ..1962دار العلوم طالبا نا

مع رأت مشكورة وبدون اقرتاح أو توصية مين املبادرة إىل نشر هذا املعجم اجلليل، فسعدت  أّن جلنة إحياء الرتاث با
.بقرارها
ا عهدت بتحقيق خمطوطه إىل صاحب أّول دراسة جدية أصيلة هلذا املعجم، وجاء تكليفها له يف وز  ّ اد من سعاديت أ

وقت اكتمل له فيه النضج العلمي، فأحسنت بذلك االختيار والتوقيت، مث فوجئت باختياري مراجعا لذلك التحقيق، 
علمي يف حتقيق النص، ومن اتباعه أدق وأحدث الطرق فسعدت بتلك املراجعة بعد أن شاهدت ما بذله احملقق من جهد

يف حتقيق املخطوطات، وتعليقاته على بعض النصوص تعليقات علمية أصيلة استمدها من الدراسات اللغوية احلديثة يف 
ربية خري رحم اهللا هذه القامة العلمية وجزاه اهللا عن املسلمني و كل من يتنّفس الع. 12"جمايل املورفولوجيا وعلم األصوات

.اجلزاء
:منهجه في معجم الصواب اللغوي-

على قواعد مستنبطة من كالم العرب وحمكومة بضوابط اعتمدها النحاة االستعمالاعتمد أمحد خمتار عمر يف تصحيح 
: أحدمهاوغريهم يف تفسري الظاهرة اللغوية وحتليلها، وتتضح مكّونات املنهج الذي أقام عليه أمحد خمتار عمله يف أصلني؛ 

ال خيضع لقاعدة، وال جمال لالحتكام فيه إىل كتب النحو والصرف، وإمنا يكون االحتكام فيه إىل النقل عن العرب وإىل 
خيضع لقاعدة عامة جتمع األشياء وتضم النظائر، وتربط اجلميع : املعاجم اللغوية، ويعرف هذا األصل بالسماع، وثانيهما

.خبيط واحد، يسّمى القياس
الكالم العريب : "أصل من أصول النحو واللغة، ودليل من أدلّتها عرّفه ابن األنباري بأنّهفهوالسماع أو النقلأّما 

ما ثبت يف كالم من يوثق : "، وأراد به السيوطي13"الفصيح، املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حّد القّلة إىل حّد الكثرة
، وكالم العرب قبل بعثته ويف زمنه - صلى اهللا عليه وسّلم- وكالم نبّيه بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعاىل وهو القرآن،
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وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين، نظما ونثرا عن مسلم وكافر، فهذه ثالثة أنواع البّد يف كّل منها من 
.14"الثبوت

ماء احلديث باألحاديث النبوية واهتمام علماء اللغة األوائل باملسموع أو املنقول من اللغة شبيه باهتمام عل
م، "الشريفة، إذ  حبثوا أنواعه وبّينوا درجة املسموع من حيث الكثرة والقّلة، واجلودة والرداءة، واهتموا بالسند ورجاله وطبقا

أو اليت وبّينوا املوثوق به واملطعون فيه منهم، وجاوزوا ذلك إىل النص وقائله وفصاحته، أو فصاحة لغة قبيلته اليت هو منها
.15"تكّلم بلغتها، وبكثرة الوارد منــه أو قلته حبسنه أو رداءته، باطراده أو شذوذه

وعليه ميكن أن نتصور أّن السماع عملية استقراء لكالم العرب تعطينا صورة واقعية وواضحة عن ظاهر اللغة، 
ا القدامى بكثري من احملاذير، مسوها حدود نستند إليها يف إقامة قوانني العربية وعلومها األصلية، لذا أحاطه علماؤن

السماع، اليت حتّولت شيئا فشيئا إىل قيود تعيق التوّسع يف األخذ عن العرب، وبالتايل حركة اللغة وامتدادها واقتصارها 
.16على أن تصور واقعا لغويا حمدودا زمانا ومكانا

لسماع بأكثر بسطا ممّا عرفه احملدثون يف معرض حديثهم عن ا–وليس اخلالف واجلدل الذي عرفه القدماء 
االقيمةأنفسهم، من دارسي اللغة والنحو والصرف، وملّا مل يكن مهّنا ذكر اخلالف واجلدل إّمنا  التصحيحية اليت حظي 

. فإنّنا منّر سراعا إىل هذا املبتغى- شعر املولدين ونثر الكّتاب
يعتمد " أساس احلكم على كلمة باخلطأ أو الصواب"د خمتار يف مبحثه السماع العريب الصحيح الذي أشار إليه أمحإّن 

وجمال البحث يف . القرآن الكرمي، والقراءات القرآنية، واحلديث النبوي الشريف، والشعر، والنثر17:على مخسة أمور، هي
.هذا السياق االستشهاد بشعر املولدين ونثر الكتاب على صحة االستعمال املخطّأ

:ربيالشعر الع-
18:يعّد الشعر العريب بال شك حقال ومرتعا خصبا للغويني والنحاة، فقد عنوا به وقّسموه إىل أربع طبقات

.الشعراء اجلاهليون، كامرئ القيس واألعشى:الطبقة األولى-
.لبيد وحسان: املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم، كـ: الطبقة الثانية-
.يقال هلم اإلسالميون، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم، كجرير والفرزدق:الثةالطبقة الث-
.املولدون ويقال هلم أيضا احملدثون، وهم َمْن بـَْعدهم كـ بشار بن برد، وأيب نواس:الطبقة الرابعة-

طعن فيه،  أّما من حيث االستشهاد، فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعا، وإن كان هناك بعض من
، وإن كان أبو 19أّما الطبقة الثالثة فريى البغدادي أّن الصحيح االستشهاد بشعرها. كعدي بن زيد، وأيب دؤاد اإليادي

م  عمرو بن العالء وعبد اهللا بن إسحاق واحلسـن البصري وعبد اهللا بن شربمة يلّحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرا
م من املولدين اإلمجاع على أنّه ال حيتج بكالم املولدين واحملدثني يف "أّما شعراء الطبقة الرابعة نُقل .20وكانوا يعّدو

، 22"جعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه"بشعر أيب متام، و"الكّشاف"وأجاز الزخمشري االحتجاج به، فقد استشهد يف 21"اللغة
قاه العلماء بالقبول، كما استشهد يف تفسريه بشعر إشارة إىل جمموع أيب متام املعروف باسم ديوان احلماسة، والذي تل
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، وجرى رضّي الدين االسرتابادي جمرى الزخمشري، فاستشهد يف شرحه على الكافية بأبيات من شعر أيب 23البحرتي
. 24متام

ا نقلوا لنا احتجاجات لغوية لنحو أربعني شاعرا من الشعراء املولدي : ن، منهمواملتأّمل يف كتب اللغة جيد أّن أصحا
أواخر القرن الثاين (وعقيل بن بالل ) هـ170(، واحلسني بن مطري )هـ170(، ومطيع بن إياس )هـ167(بشار بن برد 

، واملؤمل بن )هـ180حنو(، وخلف األمحر )هـ182(، ومروان بن أيب حفصة )هـ180(، وأبو عطاء السندي )هجري
واإلمام حممد بن )...هـ195/198أبو نواس (ن هانئ ، واحلسن ب)هـ196(، وأبو الشيص اخلزاعي )ه190(أميل 

، وأبو متام )هـ211(وأبو العتاهية ) هـ210(، وبشر بن املعتمر )هـ208(، ومسلم بن الوليد )هـ204(إدريس الشافعي 
.25، وغريهم)ه354(، واملتنيب )هـ231(

ازة استعمال ما، ولعّله عّول يف ذلك على وسار أمحد خمتار عمر على هذا النهج بقبول املوّلد واالستناد إليه إلج
إّن الشعر علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع، والرواية والذكاء، مث تكون : "إذ قال يف هذا الشأنالقاضي اجلرجاين 

نها تكون الدربة مادة وقّوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه اخلصال فهو احملسن املربز، وبقدر نصيبه م
ولست أفصل يف هذه القضية بني القدمي واحملدث، واجلاهلي واملخضرم، واألعرايب "ف مث أضا" ته من اإلحسانمرتب

على أنّه جيب يف قبول املوّلد االحتكام إىل ضابط مهم، . ، وموطن الشاهد لست أفصل بني األعرايب واملولد26"واملولد
: عنه سالمة احلّس اللغوي، ويف هذا الشأن يقول ابن جينوهو صدور املوّلد عن من قويت لغته وشاعت فصاحته وُعرف 

.27"ينبغي أن يستوحش من األخذ عن كل أحد، إال أن تقوى لغته، وتشيع فصاحته"
:اآليتعتماد على شعراء الطبقات األربعومن أمثلة ما صححه أمحد خمتار عمر باال

يء "األحسن من هذا مكافأته"-  ". ال"اجلارة بعد أفعل التفضيل املقرون بـ " من"، مرفوضة عند األكثرين 
يء عدم جم" ال"أحسن من هذا مكافأته أو األحسن مكافأته، القاعدة يف أفعل التفضيل املقرون بـ : الفصيح

28:األعشىلكن جاء على خالف ذلك قول . وال املفّضل عليه بعده" من"

ُهم َحصى   وإنّما الِعزَّة لل َكاثِرِ َوَلْسَت بِاَألْكَثِر ِمنـْ
.29الذي هو أحسن من هذا مكافأته: فيها موصولة، والتقدير" ال"كما ميكن ختريج العبارة املرفوضة على أّن 

، مرفوضة عند األكثرين حلذف نون األفعال اخلمسة يف حالة الرفع، "رمبا يكونوا قد غرقوا بسبب العاصفة"- 
ا تكون رمبا يكونون قد غرقوا بسبب العاصفة، األفعال اخل: الفصيح ا يف حالة الرفع؛ ألّ مسة ال حتذف نو

ا يف السبعة  ا، ولكن جيوز حذفها عند اتصال الفعل بياء املتكّلم وجميء نون الوقاية على لغة قرئ  مرفوعة بثبو
و أ" تأمروينِّ : "بنون واحدة، واألفصح بقاء النونني مع اإلدغام كقوله30"أفغري اهللا تأمروين أعُبدُ : "قوله تعاىل

أّما حذف النون عند عدم وجود ياء املتكّلم أو نون . 31"ِملَ تـُْؤُذوَنِين : "بقاؤمها مع عدم اإلدغام كقوله تعاىل
33:وقول الشاعر32"كما تكونوا يوّىل عليكم: "الوقاية فيمكن قبوله لوروده يف احلديث الشريف

الذَِّكيَواْلِمْسكِ اْلَعْنَبرِ بِ َوْجَهكِ َتْدُلِكيَوتَِبيِتيَأْسِريَأبِيتُ 
35:القيسامرئوقول 34"يَأُمرُْكمْ : "وحذف النون كحذف الضمة يف قراءة أيب عمرو
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فاليوَم أْشرْب غير ُمْسَتْحَقٍب   ِإْثما من اهللا وال واِغلِ 
يغادر الفراش ال يكاد : مرفوضة عند بعضهم لتأّخر أداة النفي عن كاد، الفصيح" يكاد ال يغادر الفراش ملرضه"- 

استناد إىل القرار الذي اختذه جممع اللغة العربية بالقاهرة كون 36ملرضه، وصّحح أمحد خمتار عمر العبارة املرفوضة
وال فرق بني أن يكون حرف : "األسلوب ورد يف كالم العرب وأقوال العلماء، فقد جاء يف كليات أيب البقاء

37:زهيره قول ، وعلي"النفي متقّدما عليه أو متأّخرا عنه

صحا القلُب عن سلمى وقد كاد ال َيْسُلو   وأقَفر من سلمى التَّعانيُق فالثـِّْقلُ 
يء خرب أوشك شبه مجلة، والقاعدة" أوشك املال على النفاد"-  أفعال املقاربة البد أن : مرفوضة عند بعضهم 

ومت . أوشك املال أن ينفد: يحيكون خربها مجلة فعلية فعلها مضارع مسبوق بأن املصدرية مع أوشك، الفص
تصحيح العبارة املخطّأة اعتمادا على أّن أوشك قد جاء يف املعاجم مستعمال بعده االسم أحيانا كقول 

38:حسان

َر الِعظامْ ... من َخْمِر بـَْيساَن َتَخيـَّْرتُها  تِْرياَقًة تُوِشُك فـَتـْ
، "صلى اهللا عليه وسّلم وأوشك يف الرجعةخرج رسول اهللا: "كما جاء بعده شبه مجلة يف قول ابن عبد ربّه

.39وليس من أخوات كاد الناقصة" قُرب"ويكون أوشك فعال تاما مبعىن 
ذا املعىن " صرب عن األمر"-  يف املعاجم، -أي احتمله ومل جيزع- مرفوضة عند بعضهم؛ ألّن صرب عن مل ترد 

يء وعّد أمحد خمتار االستعمال املرفوض . صرب على األمر: الصواب يف املعاجم مبعىن " صرب على"فصيحا 
مبعىن حبس نفسه عنه، ولكن االستعمال القدمي قد راوح بني احلرفني، ففي شعر " صرب عنه"احتمل ومل جيزع و
40:عمر بن أبي ربيعة

َأَرْدُت ِفَراَقها َوَصبَـْرُت عنها   وَلِو ُجنَّ الُفؤاُد بها ُجُنونا
.41"صرب على: "هو املعىن نفسه الذي يؤّديهأي حتّملت فراقها، و : قال الشارح

: مرفوضة عند بعضهم للعطف على الضمري املرفوع املسترت بدون فاصل، الفصيح" اذهب وأبوك إىل السوق"- 
وصحح أمحد خمتار عمر االستعمال املرفوض إلجازة . اذهب أنت وأبوك إىل السوق أو اذهب وأباك إىل السوق

ه ااملتصل أو املسترت بغري فاصل لوروده يف النثر والشعر ، أّما النثر ما حكبعض النحويني العطف على الضمري
42:جريرأي متساو هو والعدم، ويف الشعر كقول " مررت برجل سواء والعدم: "سيبويه

َورََجا اُألَخْيِطُل ِمْن َسَفاَهِة رَْأيِِه    َما َلْم َيُكْن وأٌب َلُه لِيَـَناَال 
43:وقول اآلخر

انفردت بمدحهممضى وبنوه و 
.44وجيوز يف االسم الواقع بعد الواو أن ينصب على أنّه مفعول معه. والفصل بالتوكيد أفصح

: مرفوضة عند بعضهم جلمع فاعل للمذكر العاقل على فواعل، وهو خمالف للقاعدة، الفصيح" رجال بواسل"- 
كان امسا أو وصفا ملؤنث عاقل أو جيمع قياسا على فواعل إذا  " فاعل"املشهور عند النحاة أن . رجال باسلون
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لكن جممع اللغة املصري مجع . وصفا ملذكر غري عاقل، أّما إذا كان وصفا ملذكر عاقل فال جيمع على فواعل
45:الفرزدقوصفا ملذكر عاقل على فواعل وذلك ملا ورد من أمثلته الكثرية يف فصيح الكالم، كقول " فاعل"

تَـ  ُهْم   ُخُضَع الرِّقَاِب نـََواِكَس اَألْبَصاروإذا الرجاُل رََأْوا يزيَد رََأيـْ
.46كما ورد يف املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي واملنجد

مرفوضة عند بعضهم جلر االسم املنقوص املمنوع من الصرف بفتحة ظاهرة، " وضع الطعام يف أواَين زجاجية"- 
لوروده يف شعر الفرزدق واهلُذيل، قال 47وضع الطعام يف أواٍن زجاجية، وُصّحح االستعمال املرفوض: الفصيح
:الفرزدق

ولكن عبد اهللا مولى مواليَ 
48:قال اهلُذيل

أبيت على معارَي فاخرات
امع تسكني الالم . احلَْلقة األوىل: ضعيفة عند بعضهم لفتح الالم، الفصيح" احلَلَقة األوىل"-  وقد أجازت ا

، "ة الباب والقوم وكذا كل شيء استدار، وقد تُفتح المهاحْلقَ : "، ففي القاموس احمليط49"حلقة"وفتحها يف 
50:الفرزدقوقد وقع ذلك يف الشعر كثريا، منه قول 

يأيها الجالُس وْسَط الَحَلقة
وعّد أمحد . برقت السماء: ، الفصيح"فعل"بدال من " أفعل"مرفوضة عند بعضهم الستخدام " أبـَْرَقت السماء"- 

، وقد جاء على الثاين قول 51مبعىن" أبرق"و" برق"ألّن املعاجم ذكرت خمتار االستعمال املرفوض فصيحا 
52:الكميت

أبرْق وأرعْد يَا يَزيـــــ     ُد َفَما َوِعيُدَك ِلي ِبَضاِئرْ 
لنا : وهو غري مسموع، الفصيح" األسوة"بعد " يف"مرفوضة عند بعضهم لوقوع " لنا أسوة حسنة يف رسول اهللا"- 

الدالة " يف"عّدها أمحد خمتار من الفصيح ملا جاء يف القرآن من وصل كلمة أسوة بـ أسوة حسنة برسول اهللا، و 
:الكميتومبثل هذا قال 53"قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم: "على الظرفية، كقوله تعاىل

ولكّن لي في آل أحمد أسوة
مرفوضة عند " شغل نفسه يف أمور ال تنفع"- 

شغل نفسه بأمور ال تنفع، ولكن ورد : الفصيح" شغل"مع الفعل " يف"عمال بعضهم؛ ألنّه مل يرد عن العرب است
54:بشاركذلك كقول " يف"يف األدب القدمي تعديته بـ 

َلَقْد َشَغَلْت قـَْلبي ُعَبيدة في الهوى   فليس ألخرى في الفؤاد نصيبُ 
.55"يف مذاكرة الدروس...يشغل فراغ فسحة الغداء : "كما ورد يف كتابات املعاصرين كقول توفيق احلكيم

يء " أيّة طالب فازت باجلائزة؟"-  االستفهامية يف صيغة املؤنث واألصل فيها أن " أي"مرفوضة عند بعضهم 
ومع ذلك مت تصحيح االستعمال املرفوض " أّي طالبت فازت باجلائزة؟: تأخذ صورة املفرد املذكر دائما، الفصيح
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واستنادا إىل " وقد تؤنث إذا أضيفت إىل مؤّنث، وترك التأنيث أكثر: "استنادا إىل ما ذكره صاحب حميط احمليط
56:المتنبيقول 

عيد بأية حال عدت يا عيد
يء اسم التفضيل من الفعل الذي يأيت الوصف " هذا الثوب أمحر من ذاك"- مرفوض االستعمال عند بعضهم 

ك، وقد اشرتط مجهور النحويني عند هذا الثوب أشّد محرة من ذا: منه على أفعل فعالء، والصواب يف نظرهم
صياغة أفعل التفضيل أال تكون الصفة املشبهة منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء، كاأللوان والعيوب حىت ال 

ومن كان : "، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده يف السماع، ومنه قوله تعاىل57يلتبس اسم التفضيل بالصفة املشبهة
ماؤه : "، وكقوله صلى اهللا عليه وسّلم يف صفة احلوض58"أعمى وأضّل سبياليف هذه أعمى فهو يف اآلخرة

60:المتنبيوقول . 59"من الّلنبأبيض

ألنت أسود في عيني من الظلم
َم َمْكُرمة ُجلَّى"-  رد من " قدَّ يء اسم التفضيل ا إذا كان أفعل . واإلضافة مؤنثا" أل"مرفوضة عند بعضهم 

ولكن ُمسع يف كالم . بعده جارّة للمفّضل عليه" من"اإلضافة وجب تذكريه واإلتيان بـ و " أل"التفضيل جمّردا من 
ّرد من  وقد أجازه جممع اللغة املصري على أن . واإلضافة مؤنثا وإن كان قليال" أل"العرب جميء أفعل التفضيل ا

ا مؤّولة باسم الفاعل أو الصفة  ّ ا التفضيل وأ املشّبهة، ويؤيّد هذا الرأي قراءة تكون الصيغة فيه غري مراد 
، وقد خّرجها أبو حّيان على الصفة املشّبهة وخّرجها أبو العالء املعّري على 61"وُقولوا للّناس ُحسىن: "بعضهم

ا مصدر مبنزلة احلسن ّ 63:أبي نواس، ومثلها قول 62أ

كأّن صغرى وكبرى من فواقعها  حصباُء ُدّر على أرض من الّذهب
:ستعمال املرفوض يف قول الشاعروقد ورد هذا اال

وإن دعوِت إلى ُجّلى ومْكُرَمة   يوماً َسراًة كرام الناس فاْدعينا
: والذي جعل أمحد خمتار عمر يطمئن أكثر إىل املوّلد ويرتضيه، أّوال املكانة األدبية ملن صدر عنه املوّلد، وثانيا

القاهرة، فقد ضّمنوا معجمهم الوسيط وما أخرج من معجمهم اجلهود اليت بذهلا املشرفون عل جممع اللغة العربية ب
.الكبري كثريا من املوّلدات

:النثر العربي-
النثر العريب من خطبة أو وصية أو َمَثل أو حكمة أو نادرة هو املصدر اخلامس ملا حيتج به يف اللغة والنحو، وقد 

ا بآخر القرن وضع له اللغويون شروطا تشمل الزمان واملكان، أّما من ناح اية الفرتة اليت حيتّج  ية الزمان فقد حددوا 
الثاين اهلجري بالنسبة لعرب األمصار وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب البادية، وأما املكان فقد ربطوه بفكرة البداوة 

أكثر، وكلما كانت متحضرة واحلضارة فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إىل حياة البداوة كانت لغتها أفصح والثقة فيها
، والفكرة يف كل ذلك أن 64"أو أقرب إىل حياة احلضارة كانت لغتها حمّل شك ومثار شبهة، ولذلك جتّنبوا األخذ عنها

.االنعزال يف كبد الصحراء دليل على صفاء وسالمة اللغة، أّما االختالط فربهان قوي على احنراف األلسن وفساد اللغة
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-يف جمال الشعر والنثر–د خمتار وفريق العمل معه وكثري من أهل عصرنا بفتح باب االستشهاد ويرتخص أمح
ليشمل أعالم العصر، فنجدهم يعّولون يف تصحيح بعض األساليب والتعبريات على طه حسني، والعقاد، وحممود تيمور، 

أمساء لكتاب عاشوا بعد عصر االستشهاد مثل وتوفيق احلكيم ،وأيب القاسم الشايب، وميخائيل نعيمة، وغريهم، كما جتد 
ولعلهم توّسلوا يف ذلك بابن قتيبة، الذي مل يقصر 65...ابن طفيل، وابن خلدون، وإخوان الصفا، وابن رشد وابن جّين 

ومل يقصر اهللا العلم والشعر والبالغة على زمن دون زمن، وال خّص به قوما دون: "على املتقدمني فقط يقولوالنثرالشعر
.66"قوم ،بل جعل ذلك مشرتكا مقسوما بني عباده يف كل دهر وجعل كل قدمي حديثا يف عصره

فاحلقيقة اليت جيب أن نواجهها أن الفصاحة ال ترتبط مبكان أو زمان أو عرق، وإّن امللكة اللغوية الفصيحة اليت 
يه نعتقد جازمني ما قّرره عبد الصبور شاهني، يكون فيها اإلنسان متمثال للغته تتولد لدى املتكلم بالدربة واملعاناة، وعل

وكذلك أمحد خمتار وعبد الكرمي جماهد وغريهم من ضرورة بل وجوب إطالق مقاييس االستشهاد اللغوي إطالقا موضوعيا 
تعماهلا ال يتقيد بالزمن بل باملادة اللغوية اليت أنتجتها أقالم، ُعرف عنها احلرص على اللغة والتعصُّب هلا والتنوّع يف اس

ا 67...والتزّود عن إسفـاف العاميات، وبذلك جتّدد للغة شبا

وأعتقد أننا لو اختذنا األعمال األدبية القدمية واحلديثة وما قدمته حركة الشعر من املولدين واملعاصرين من مناذج 
عن مقاييس الفصاحة حيث إّن رصينة يف الشعر والتعبري تتجلى فيها روح البيان العريب فإننا ال جند لدى هؤالء احنرافا

م فكرا وأسلوبا يعترب امتدادا للسماع عن القدماء؛ ألّن لديهم من سالمة ملكتهم اللغوية  م ألد متثلهم للغة وإتقا
.68ومتّكنهم من لغتهم ما يرفعهم إىل هذه املرتبة من الثقة

ا بعد عصر االحتجاج نذكر اآليت :ومن النماذج النثرية املستشهد 
مرفوضة عند بعضهم " تناوبوا احلراسة"- 

، وعّد أمحد خمتار االستعمال املخطّأ من الفصيح لوروده يف معجم تاج "على"لتعدية الفعل بنفسه وهو يتعّدى بـ 
.69"ما زالوا يتناوبون امللك: "العروس ولقول ابن خلدون

مرفوضة عند " تنّبأ الفلكي بنزول املطر"- 
ذا امل باملعىن املذكور يف املعاجم القدمية فهو " تنّبأ"مل يرد الفعل . عىن يف املعاجم القدميةبعضهم لعدم ورودها 

معىن مستحدث كما ذكر الوسيط، لذا ميكن تصحيحه، فضال عن إمكان محله على اّدعاء النّبأ أو اإلخبار 
ؤ قدميا اّدعاء النبّوة فإنّه الدال على اّدعاء الشيء، فإذا كان التنبّ " تفّعل"بالغيب، وهذا يّتضح من داللة وزن 

املنفلوطي، وطه حسني، : يصّح قياسا محله على اّدعاء اخلرب، وقد شاع املعىن اجلديد يف كتابات املعاصرين مثل
.70وميخائيل نعيمة

مرفوضة عند بعضهم " شكا من الفقر"- 
ني شكا معىن تظّلم وهو يتعّدى بنفسه، وصّححت العبارة على أساس التضمني بتضم" من"لتعدية الفعل بـ 

، كما ورد يف كتابات "من"يف املنجد واألساسي متعديا بنفسه وبـ " شكا"وقد ورد الفعل . مثله" من"فيتعّدى بـ 
.71احملدثني كطه حسني
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ولكن ". على"بدال من حرف اجلّر " يف"مرفوضة عند بعضهم الستعمال حرف اجلر " ساعد يف حّل مشكلته"- 
بة حروف اجلر بعضها عن بعض ومن مث ميكن ختريج العبارة املرفوضة على أساس أجاز مجع من أهل اللغة نيا

يف " يف"وقد ورد التعدي بـ . معىن االستعالء، أو على إرادة معىن االشرتاك يف العمل" يف"تضمني حرف اجلر 
.72بعض املعاجم احلديثة كاملنجد ويف كتابات املعاصرين مثل حممود تيمور

دد من أهل اللغة أو نـََقَدة االستعمال اللغوي حتت وطأة التسرّع أو التشّدد إىل ختطئة عبارات هلا يهرع عويف اجلملة
حتجري واسع والتضييق على املثّقف العريب واإلعنات على : وجه يف نظام العربية، فوقعوا بسلوكهم هذا يف عدة أمور منها

يف هذا االجتاه مث أدرك مع تقّدم العمر أّن االجتاه الذي خيدم وقد كان أمحد خمتار عمر يف بداية مسريته ينحو . الكّتاب
. الواقع اللغوي املعيش هو االجتاه الذي ينشد التيسري فال يضّيق واسعا وال ُخيّطئ صوابا

.179، ص1998، سنة2أمحد خمتار، العربية الصحيحة، عامل الكتب، ط1
.33باري، نزهة األلباب، طبعة مدينة الزرقاء، األردن، صاألن2
.35املصدر نفسه، ص3
عبد العزيز السريع وماجد احلكوايت، تصدير عبد العزيز سعود البابطني، : عاشق اللغة العربية العامل اجلليل أمحد خمتار عمر شهادات ودراسات، إعداد: ينظر4
. 5لبابطني لإلبداع الشعري، الكويت، صمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ا2004، 1ط
.5املصدر نفسه، ص: ينظر5
.5املصدر نفسه، ص: ينظر6
.13-12-11:املصدر نفسه، صص: ينظر7
..35املصدر نفسه، ص8
.98املصدر نفسه، ص9

.85املصدر نفسه، ص10
.58املصدر نفسه، ص11
.118املصدر نفسه، ص12
.81، ص1957سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية،ط :عراب، حتـابن األنباري، اإلغراب يف جدل اإل13
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المعجم المدرسيفي مشروع یة المصطلحالمداخلوضع

جمیعي عبد النور. د
مركز البحث العلمي والتقني لتطویر الّلغة العربیة

:مقّدمة
في مجال ال تخفى أهمیة اعتماد منهجیة علمیة مضبوطة في إعداد المدّونة

غة العامّ ؛المعجمیةالّصناعة  ة أو مدّونة سواء تعّلق األمر بمدّونة ألفاظ الّل
؛ي یستهدفها المعجمبما یناسب الفئة الت،وألفاظ الحضارةالعلمیةالمصطلحات 

تحتاج إلى معاجم مدرسیة یكون متنها مستنبًطا من التي فئة المتمدرسین منهاو 
علیمیة والمناهج مدّونة لغویة عاّمة ومدّونة مصطلحیة علمیة تشمل البرامج ا لّت

.   الّدراسیة وكّل ما یصّب ضمن اهتمامات التلمیذ في مختلف میادین المعرفة
قة بجمع المدّونة  اق تناول بعض الجوانب اإلجرائیة المتعّل ارتأیت في هذا السّی

ا من مصادر هذه الخاّصةالمصطلحیة  بالمعجم المدرسي قید اإلنجاز، وذلك انطالًق
لة في المعاجم الّلغویة األجنبیة والعربیة فضًال عن المعاجم المدّونة المتمّث

في مختلف اختیار المفاهیم العلمیةالمعتمدة فيمنهجیةالإلى وصوالً المتخّصصة، 
المقابالت العربیة للمصطلحات األجنبیةضع و المجاالت والتخّصصات العلمیة، و 

.المرتبطة بهذه العملیةالمقترنة بهذه المفاهیم، إضافة إلى اإلشكاالت

:الّتعریف بمشروع المعجم المدرسي.1
علیم المتوسطإنجاز معجم مدرسي موّجه لتالمیذ مرحلة التّ فيیتمّثل هذا المشروع

ا ضبط منهجیة إعداده،ة، ثّم والمصطلحیةالعامةالّلغویجمع مدّونتهبدایًة ب، تحدیًد
قصدالمعجم في نسختیه الورقیة والرقمیة، التحریر النهائي وٕاصدار وانتهاًء بمرحلة
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غویة العامة منها في ضبط المفرداتبمرجع معاصر یعود إلیهتزوید التلمیذ  الّل
.والمصطلحیة

: مراحل إنجاز المعجم.2

:سبقت مرحلة الّتحریر النهائي للمعجم المدرسي قید اإلنجاز مراحل عّدة، أبرزها

:معاجم المدرسیة المتوّفرة في الّسوق الجزائریةللإجراء دراسة مسحیة نقدیة .1.2

قمنا في هذه المرحلة الّتحضیریة بمعاینة مختلف المعاجم المدرسّیة الموجودة في سوق 
الكتاب بالجزائر سواء تلك الّصادرة بالجزائر أو في البلدان العربیة األخرى؛ وذلك قصد 

ا تقّدمه من إیجابّیات ونعمل على تالفي ما ممّ الّنظر في إیجابیاتها وسلبیاتها، حّتى نستفید 
.وقفنا علیه من جوانب سلبّیة

على منهجّیة محدّدة في الّتألیف یعتمدونهذه المعاجم ال أصحابحیث الحّظنا أّن أغلب
وبالتالي فهي ال ؛ إذ عادة ما ُتكّرر متون المعاجم الّسابقة دون تحیین أو تنقیح،المعجمي

لجمود هذه المعاجم، فتجده ینفر منالمتداولة في محیط الّتلمیذةالمعاصر تعكس الّلغة
.وعدم مواكبتها لما استحدث من مفاهیم علمیة وألفاظ حضاریةمضامینها 

وبالّتالي كان من الّضروري اعتماد منهجیة محّددة قبل الّشروع في مرحلة اإلنجاز الفعلي 
غویة التي رصدناها في عّینة المعاجم المعنّیة للّ للمعجم، نسعى من خاللها لسد هذه الّثغرات ا

. بالّدراسة
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:تألیف المعجممنهجیة ضبط .2.2
في هذه المرحلة بتحدید جملة من الّضوابط قبل الّشروع في عملیة اإلنجاز قمناحیث 

أي ما یخّص الفعلي للمشروع؛ وذلك في إطار منهجیة عاّمة تشمل البنیة الكبرى للمعجم
أي كّل ما یتعّلق غرى الصّ ة المعجمبنیها، إضافًة إلى ترتیبو دد المداخل وطبیعتها ع
:اعتمدنا في هذا اإلطار علىو وغیرها،صورو لةمثمن أات وما یلحق بهاعریفالتّ ب

. المسائل المنهجیةتناولت مختلف هذه التي الحدیثةالمعجمیةراساتالدّ مجموعة من -
، وبشكل خاص ما یهتم به لتالمیذ مرحلة التعلیم المتوسطه موجّ الستبیان نتائج اال-

تلمیذ هذه المرحلة الّتعلیمیة من كتب المطالعة أو قصص أو صحف ومجّالت 
وغیرها، حتى نحصر مصادر مدّونة المعجم، إضافة إلى ما ینشده التلمیذ في المعجم 

.المدرسي المعاصر

: جمع المدونة.3.2
الّلغة ظنا من خالل الدّراسة الّسالفة الّذكر أّن متن معاجم العّینة ال یطابق في الغالبالح

في تفتقرو تحتفظ بالكثیر من األلفاظ التي تندر في االستعمال، فهي المستعملة في الواقع؛ 
.الحیاة المعاصرةمن مفرداتللكثیرالمقابل

حاة من االستعمال الفعلي والمعاصر لّلغة، وعلیه كان البّد من االنطالق من مدّونة مستو 
.وعدم االكتفاء بما ورد في المعاجم الّسابقة من مداخل وتعریفات

:من المدّوناتنوعینمّیزنا في هذا اإلطار بین 
. مدونة الستنباط ألفاظ اللغة العامة-
.وألفاظ الحضارةالعلمیةالمصطلحاتمدونة الستنباط -

التي وألفاظ الحضارةمدّونة المصطلحات العلمیةإعداد اق هو ما یهمنا في هذا الّسی
.ي هذا المعجملنواة األولى للمداخل المصطلحیة ف، باعتبارها االمداخلةفردت لها هذه أ
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:وألفاظ الحضارةالعلمیةالمصطلحاتمدونة ضبط.3

:نةمصادر المدوّ .1.3
: نوعان من المصادرهناك

باعتبارها تحتوي على عدد كبیر من :لفرنسیةالمعاجم المدرسیة ا.أ
:المصطلحات العلمیة الحدیثة مقارنة بالمعاجم العربیة؛ وهي كاآلتي

- Hachette collège

- Larousse du collège

- Le Robert collège

في المصطلحات الواردة فیهالهذه المعاجم واستنبطنا كلّ شامالً احیث أجرینا مسحً 
، ...لياآلعالم اإلبیولوجیا، الكیمیاء، والالفیزیاءیاضیات، رّ ال: ةلعلمیّ امجاالت المختلف 

.إضافة إلى ألفاظ الحضارة

:وهي؛ في مرحلة الّتعلیم المتوّسطالمقّررةكتب المواد العلمیة.ب

.مرحلة التعلیم المتوسطسنواتكتب الریاضیات لجمیع -

.مرحلة التعلیم المتوسطتسنواكتب العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا لجمیع -

.مرحلة التعلیم المتوسطسنواتكتب علوم الطبیعة والحیاة لجمیع -

.مرحلة التعلیم المتوسطسنواتكتب الجغرافیا لجمیع -

.مرحلة التعلیم المتوسطسنواتكتب التربیة المدنیة لجمیع -
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:وضع المقابل العربي للمصطلحات المستنبطة من المعاجم الفرنسّیة.2.3

:ا علىاعتمدنا في وضع المقابالت العربیة أساسً 
.دة لمكتب تنسیق التعریب الخاصة بكل میدانالمعاجم الموحّ -
.)المنهل والكامل(عامةثنائیةمعاجم لغویة-
.كتب الّتلمیذ في مختلف المواد العلمیة-

:مع االستئناس بـ
.ربیةأدلة المصطلحات المدرسیة الصادرة عن المجلس األعلى للغة الع-
.)الطبیعة والحیاةعلومبالنسبة لمصطلحات (بي الموحد لطّ المعجم ا-

إّال أّن ؛مفهوم مصطلحي وحضاريعشرة آالفجمع ما یقارببالمرحلةهذهتـلـُكلِّ 
كان لذا،اإلشكال الذي وقعنا فیه هو وجود مجموعة من المقابالت العربیة للمفهوم الواحد

واختیار المقابل ، لة لمداخل المعجمختیار المفاهیم المشكِّ العلینا ضبط منهجیة فرزها 
وقد تّم ضبط هذه المنهجیة بمعّیة األستاذ المشرف على ، مفهومكلّ لاألنسبالعربي 
.المشروع

:والمقابالت العربیةمنهجیة اختیار المفاهیم.3.3
:اختیار المفاهیم. أ
: بعة مصادر هيمن أر ورد آنًفاكما العلمیةالمفاهیمتمعجُ 

:األجنبّیةالمعاجم 
Hachette collège, Le robert collège, Larousse du collège.

.ط الخاص بكل مادة علمّیةلمرحلة التعلیم المتوسوالكتاب المدرسي

حیث اإلنجاز؛ قیدمعجم الدرج في المفهوم الذي یُ ختیارمضبوطة المنهجیةوتّم تحدید
:لحاالت اآلتیةُیعتمد المفهوم في ا
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.في المصادر األربعةوردإذا-
.الثالثة على األقلالمعاجمكتاب التلمیذ ومعجم منورد فيإذا -
.المعاجم الثالثة دون كتاب التلمیذورد في -

أم بالنظر إلى ورودهفُیفصل في أمر اعتماده ن أو معجم واحد فقط ورد في معجمیْ أّما إذا 
الصادرة عن المجلس األعلى للغة األدلةاص بكل تخّصص أوالخدفي المعجم الموحّ ال

. العربیة

: إذا ورد فيأیًضاتزداد أهمیة المفهومو 
.المعجم الموحد لمكتب تنسیق التعریب.
). المنهل والكامل(موسوما في المعاجم ثنائیة اللغة أو .

:للمصطلح األجنبياختیار المقابل العربي.ب

:في الحاالت اآلتیةالمقابل العربي تمادیتم اع
في المعجمین اللغویین، المعجم الموّحد، وكتاب (إذا كان مماثال في المصادر األربعة-

).التلمیذ
.في ثالثة مصادرإذا أدرج-
.المعجم الموحد وكتاب التلمیذتوافق بینوجود-

:الترتیبهذابین هذه المصادر یرّجح أحد المصطلحات وفقعند وقوع اختالف
.األّولفي المقام وكتاب الّتلمیذالمعجم الموحد.

المنجد في الّلغة العربیة (المعاجم الّلغویة العامة المعاصرة في المقام الثّاني . 
المعاصرة، معجم الّلغة العربیة المعاصرة ألحمد مختار عمر، الّرائد لجبران مسعود، 

...)الغني لعبد الغني أبو العزم
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.األخیرفي المقام ...) المنهل والكامل(لمعاجم الثّنائیة الّلغة ا.
المعاییر د یتم ترجیح المصطلح وفق كتاب التلمیذ والمعجم الموحّ توافقفي حالة عدمأّما 

. بل المجامع الّلغویة وكذا توصیات مؤتمرات التعریبالمعتمدة من قِ 
المختارة العربیةالمعاجمفي مصطلح األجنبيالعربي للمقابلوجود الوأّما في حالة عدم

.مصادر أخرىفیمكن الّرجوع إلى

:أهم اإلشكاالت المرتبطة بإعداد المصطلحات العلمیة. 4

والمصطلحـات؛ الحضارّیةعدم إیجـاد المقـابالت العربیة للكثیر من األلفـاظ. 1.4
: ومنها

DVD , Flash disque ،Hourdis ،I.R.M, PH, PH-mètre,

Pointeuse…

:من ذلك؛ د المقابالت العربیة للمصطلح األجنبي الواحدتعدّ .2.4

المعجم3م ط مالوسیطالمنجد12أ م عالغنيالّرائد
المصطلح األجنبي

Adrénalineلینناأدرلینیناأدرُكظرینلینیناأدر//

Albumineاأللبومیناللزّ الألبومینزاللزاللزالل

/الدمفقر//

أنیمیا
فقر/نیمیااألالدمفقر

الدم
Anémieالدمفقر

Amibeأمیبة/متموِّرةأمیبة/ا أمیب//

Endoscopeالَجوفِمْنظارُ /باطنِمنظارِمجواف//

Gastropodeاَألْرُجلَبْطِنیَّاتُ /دیاتعِ مَ /األرجلدیاتعِ مَ /

غلوكوزالعنبُسّكر//
عنبسكر

غلوكوزُسكَّر العنب
عنبالركّ سُ 

Glucose

الّلبنُسّكراللَّبنكَّرسُ //
،الحلیب
لكتوز

اللََّبنسكر/
الالكتوز

Lactose
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Métabolismeاَألیض/االْسِتْقالب/اْسِتْقالب/ض یْ أأْیض//

Ovocyteالَبیِضیَّةالَخِلیَّة/ُبوْیَضةُبوْیَضةُبوْیَضة/

Pathologieالَمَرِضیَّات/الباثولوجیا//األمراضعلمضاألمراعلم/

Pédiculeُعَنیَقة/السَُّویَقةالسَُّویَقةُعنْیقالسَُّویَقةُ /السَُّویَقةالسَُّویَقة/

وئيّ التَّمثیل// التَّْمِثیلُ )ن(التَّْمِثیلالضَّ
علمفي(

)النبات

Photosynthèseَضوِئيّ َتْخلیقٌ 

دمانسمامالدَّممتسمُّ //
دمتكسنة

Septicémieَدَمِويّ ِإْنتانٌ /

َمَصرَّة//
عاصرةَعَضلة

Sphincterَمَصرَّةَعَضَلةٌ /رةعاصِ 

Thymusالتُّوَتةُغدَّةُ /تیموسالتَّیموسیَّةالغدَّة//

Tournisِغدّ /غنمُدوار///

Tube digestifالَهْضِميّ األُْنبوبُ /الهضمیَّةالقناةالهضمیَّةالقناة//

:عدم توحید كتابة المصطلحات المعّربة؛ من ذلك. 3.4
المنجد، م (، إنسولین )أ م ع، المنهل، الكامل، م ط م(أنسولین :إنسولین/أنسولین . 
)45مو
)مم ط(، إكزیمة )المنجد(، إكزیما )أ م ع(إكزیما /أكزیما : إكزیمة/إكزیما /أكزیما . 
)الكامل، المنجد(، فزلین )المنهل، أ م ع ، م ط م(فازلین :فزلین/فازلین . 

األجنبیة ضمن المركبة المترجمة عن اللغةالعربیةصعوبة إدراج الكلمات. 4.4
:مداخل المعجم؛ نحو

Aquaculture: تربیة األسماك . 

Apiculture:      تربیة النحل . 

Aviculture:    تربیة الدواجن. 

نالحظ أن اللفظ في اللغة األجنبیة یشتمل على كلمة واحدة، بینما مقابله العربي 
متكّون من كلمتین، فكیف یمكن إدراج ألفاظ كهذه ضمن مداخل المعجم؟
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تحت مدخل رّبى، یربي، تربیة؟) ثانویة(هل نجعلها مداخل فرعیة . 
لـ " ِنحالة"و) Aquaculture(لـ " ِسماكة: "لنا أم نترجمها بكلمة واحدة بقو . 

)Apiculture...(

دراجها في المعجمالختصاراتصعوبة إیجاد المقابالت المناسبة ل. 5.4 :األجنبیة وٕا

غة العربیة المصطلح األجنبيمفهومه بالّل
A.D.Nالحمض النووي

S.M.Sرسالة إلكترونیة قصیرة

O.R.Lأمراض األنف واألذن والحنجرة

O.N.Gالمنظمات غیر الحكومیة

لة جینیا O.G.Mالمواد المعّد

دراجها في المعجمواحقوابق واللّ لسّ صعوبة ترجمة األلفاظ المرتبطة با. 6.4 :وٕا
:الّسوابق. أ

-Anti:السابقة- 

غة العربیة المصطلح األجنبيمفهومه بالّل
Antipelliculaireمضاد للقشرة

Antipyrétiqueحمىمانع، مضاد لل

Antirideمضاد للتجاعید

Antirouilleمضاد للصدأ

Antitussifمضاد للّسعال
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Hydro:السابقة- 

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Hydrofugeمانع الرطوبة

Hydrophileمحب الماء؟

Hydrophobeكاره الماء؟

Hydrophobie)الخوف من الماء(ُرهاب الماء 

Lave:السابقة- 

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Lave-glaceغاسل الزجاج

الة الثیاب Lave-lingeغّس

الة األواني Lave-vaisselleغّس

Poly:السابقة- 

المصطلح األجنبي غة العربیةمفهومه باللّ 
Polyacideكثیر األحماض

Polyamineمتعدد األمینات

Polyamideبولیامید؟
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Pare:السابقة- 

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Pare-briseدّراءة

اءة Pare-chocرّد

Pare-feuواقیة النار

Porte:السابقة- 

المصطلح األجنبي غة العربیةمفهومه باللّ 
Porte-avionحاملة طائرات

Porte-bagagesحاملة أمتعة

-Porteحامل طفل bébé

Porte-clésحاملة مفاتیح

Porte-conteneursحاملة حاویات

Porte-savonحاملة الصابون

Porte-servietteحاملة المناشف

Post:السابقة- 

غة الع المصطلح األجنبي ربیةمفهومه بالّل
Postopératoireبعد بضعي، بعد جراحي



12

Pré:السابقة- 

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
ا، جاهز Préfabriquéمصنوع مسبًق

Semi:السابقة-

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Semi-automatiqueنصف آلي، تلقائي جزئیا

Semi-conducteurصل                                          شبه مو 

Semi-conserveنصف محفوظة

Semi-finiنصف جاهز، نصف مصّنع

Semi-remorqueنصف مقطورة، مقطورة نصفیة                

: الّلواحق. ب
:التي تشیر إلى علم من العلوم؛ مثل) logie(الالحقة - 

المصطلح األجنبي غة العربیةمفهومه باللّ 
Archéologieعلم اآلثار

Biologieعلم األحیاء

Cancérologieعلم األورام

Physiologieعلم وظائف األعضاء

Ornithologieعلم الّطیور
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cide-:الالحقة-

غة العربیة جنبي المصطلح األمفهومه بالّل
Pesticideالطفیلیات) ضد(مقاوم 

Fongicideالفطریات) ضد(مقاوم 

Pathie-: الالحقة-

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Cardiopathieأمراض القلب

Hémopathieأمراض الّدم

Ostéopathieأمراض العظام

Pneumopathieراض الصدرأم

:المهن والتخّصصاتالصعوبات المرتبطة بترجمة بعض . 7.4

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Bactériologisteجراثیمي؟ مختص في علم الجراثیم

Biologiste؟ مختص في البیولوجیا) صفة(بیولوجي 

Botanisteنباتي؟ عالم نباتي، مختص في علم النبات

Herboristeأعشابي، عشابي

Cardiologueفي أمراض القلب) مختص(اختصاصي 

Neurologueفي أمراض األعصاب) مختص(اختصاصي 

Cancérologueفي أمراض السرطان) مختص(اختصاصي 
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Ornithologueطیوري؟:في علم الطیور) مختص(اختصاصي 

Radiologueمختص في علم األشعة

Opticienصانع او بائع النظارات واآلالت البصریة: اتينظار 

: الخلط بین الصفة واالسم في بعض المقابالت العربیة. 8.4

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Mathématicienریاضي؟

Pédagogueبیداغوجي؟

Linguisteلساني؟

:ومختلف األدواتاألجهزة واآلالتأسماء ترجمة الصعوبات المتعلّقة ب.9.4

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Ampèremètre)جهاز قیاس شدة التیار الكهربائي(مقیاس األمبیر 

Sismographeجهاز قیاس شدة الزالزل، ِمرجاف، ِمرجفة

Hydromètreالرطوبة، ِمرطاب؟) مقیاس(جهاز قیاس 

Sèche-cheveuxُمجّفف الشعر

Sèche-lingeُمجّفف الثیاب
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:؛ ومنهافي هذا المجالاالشتقاقات المعقولةمع ذلك وجدنا الكثیر من 

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Chausse-piedلّباسة أحذیة

Epluche-légume)الخضر(ة، قّشارةِمقشر 

Salièreِمملحة

Baromètreِمضغاط، بارومتر

، ُمَمهِّدة Niveleuseمسوٍّ

Pluviomètreِمغیاث

Répondeur)آلي(مجاوب 

Ouvre-boiteعلب)مفتاح(فّتاحة 

Ouvre-bouteilleفّتاحة زجاجات

Palmeِمسباح

:في المجال الطبيصعوبة ترجمة االلتهابات. 10.4

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Bronchiteالتهاب القصبات، التهاب شعبي ، نزلة رئویة

Hépatiteالتهاب  الكبد

Laryngiteالتهاب الحنجرة

Métriteالتهاب الرحم، ُرحام؟

Otiteالتهاب األذن

Péritoniteالتهاب الّصفاق
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Pharyngiteُدغامالتهاب البلعوم، 

Rhiniteالتهاب مخاطیة األنف

:على حساب الكلمات العربیة األصیلةالكلمات المعّربة شیوع بعض . 11.4

غة العربیة المصطلح األجنبي مفهومه بالّل
Modemمودیم ، جهاز تكییفي؟

Scooterفة؟سكوتر، دّراجة ناریة خفی

Internet؟ةشابكة، شبكة عنكبوتی،أنترنت

: خاتمة
بغیة ،مزید من البحث والنقاشبهذه اإلشكاالت وغیرها نأمل في األخیر أن تحظى 

هومعارفالتلمیذم بما یتماشى مع حاجاتإلثراء المعجإیجاد الحلول المالئمة
مع محاولة تجاوز النقائص المسجلة في مختلف طبعات المعاجم ، المتزایدة

.المدرسیة واللغویة العامة المعاصرة
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.م2008/ هـ 1429، 1القاهرة، ط

، )إنجلیزي، فرنسي، عربي(المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم اإلنسان-
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ـه1425، مطبعة الشروق الدولیة، 4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط-
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.2001، 2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط-



آليات صناعة المعجم العربي المعاصر بين االجتهاد الفردي وضبابية االستعمال

المعجم الوجيز لعبد الجليل مرتاض نموذجا

فتوح محمود. د

جامعة الشلف

لقد شهد القرن العشرين تطورا رهيبا وثورة لسانية كبرية يف خمتلف جماالت العلوم العربية، 
وضع املصطلح اللساين والنقدي وترمجته وتعريبه بني النقاد وكان من نتائجها ظهور عقبات كبرية يف

العرب واللسانني واملهتمني بالرتمجة، وهنا ظهرت العديد من املصطلحات اجلديدة اليت ال عهد هلا 
باللسان العريب، فكان لزاما على الباحث العريب واالكادميي أن يشد ازاره ويشمر على سواعيه من 

هز فكره ومعجمه اللساين الجياد مقابالت عربية أو مصطلحات موازية هلذه أجل أن يهيأ نفسه وجي
.املفاهيم الغربية للتعامل مع هذا االنفجار املعجمي الذي جاءت به احلضارة الغربية

ويف هذه الفرتة تعددت اجلهود العربية واالسهامات النقدية لدراسة املصطلحات اللسانية 
أحادية أو ثنائية (ة إىل اللغة العربية، وذلك بتأليف معاجم متخصصة وترمجتها ونقل مفاهيمها الغربي

العصب املركزي الذي يهيمن على "تعىن باملصطلحات اللسانية، ألن االهتمام باملصطلح يعّد ) اللغة
منظومة الفكر، شأنه يف اخلطاب شأن األعمدة يف البناء، ما مل تستويف موضعها فإن البناء مآله إىل 

يار، وك اوت ابان اهلزة األوىل حال الصدام بني املفهوم واملاصدقا .1"ثرية هي األبنية اليت 

ا قد  وإن املالحظ يف بعض املعاجم اللسانية اليت ُدونت يف السنوات األخرية جيد أ
متيزت بأغلبية الطابع الفردي ذات النزعة الذاتية واالجتهادات الشخصية، وهذا ما كّون شحنة قوية 

وتشتت واسع يف نقل املصطلح وترمجته يف العربية املعاصرة، نتيجة التعصب _ أحيانا_عامتة وضبابية
أو األخذ من معاجم وقواميس عامة غري متخصصة، أو غياب هيئات علمية أكادميية خمتصة من 

.جمامع لغوية ومراكز للتعريب والرتمجة يف الوطن العريب يركن إليها واضع املصطلح اللساين

أن معاجم املصطلحات اللسانية اليت دونت وتداولت بني اللسانيني وأهل ومعلوم
مظلة حبثية تضم حتت جناحها "االختصاص للتعبري عن األفكار واملعاين اللسانية، ميكن أن تكون 



، وإن منهجية هذه املعاجم يف وضع املصطلحات 2"أعماال علمية تبحث يف املصطلحات اللسانية
ألف من معاجم أو مسارد هلذه املصطلحات، وهي يف معظمها "دأ أن كل ما اللسانية تنطلق من مب

، وعليه 3"تتخذ املصطلح األجنيب أو املفهوم األجنيب منطلقا للبحث عن مقابال عريب، وليس العكس
الذي دخل إىل الدرس اللساين العريب عن طريق الرتمجة باعتبارها "فإننا نقصد باملصطلح اللساين هو 

.4"هيم املستجدة على ساحة اللسانيات خالل القرن العشريننقال للمفا

وإن املتأمل واملمعن النظر فيما يكتب اليوم ويرتجم للمصطلحات اللسانية الغربية يف 
م وصناعة معامجهم،  ا جهدهم يف دراسا اآلونة األخرية، جيد أن الطابع العفوي هي مسة اتسم 

ئ منهجية دقيقة، وال باالكرتاث باألبعاد للمشكل املصطلحي، عفوية ال تقرتن مبباد"وهي يف احلقيقة 
وقد قادت هذه العفوية إىل الكثري من النتائج السلبية، ويف مقدمتها االضطراب والفوضى يف وضع 

؛ ألن الفجوة احلقيقية منبعها يكمن 5"املصطلحات، وعدم تناسق املقابالت املقرتحة للمفردة األجنبية
استعماله، األمر الذي أدى إىل اختالف وجهات النظر وأثر على نتائج البحث توليد املصطلح و "يف 

واملردود الرتبوي ووّلد لدينا تبعية مصطلحية، فالغرب ينتج وحنن نرتجم دون إدراك أصول الرتمجة 
والتحكم يف اللغة املنقول منها واملنقول إليها وإدراك اخللفيات الثقافية واألسس الفكرية الكامنة خلف 
املصطلحات واملوجهة هلا حنو حتقيق أهداف حمددة، وقد أثر هذا على كل صيغ اخلطاب العريب 

.6"إعالما واقتصادا وتربية وحبثا علميا وسياسيا وثقافة ورؤيا مستقبلية

وحيق لنا أن _وبالرغم من اجلهود اليت بذلت يف صناعة املعاجم اللسانية املتخصصة 
ا د الكثري من االضطراب واللبس والضبابية وغياب الدقة يف ترمجة إال أننا ما زلنا جن_ نفتخر 

طرحيةفأرداهااملصطلح واجياد املقابل الدقيق له، وهي يف احلقيقة مرض عضال أصاب هذه اجلهود 
الفراش بني الكثري من املرتمجني والنقاد فكانت النتيجة تعدد املقابالت العربية للمصطلح األجنيب 

.ى ذلك غياب الضوابط املشرتكة يف ترمجة املصطلح وتعريبهالواحد، زيادة عل

وإننا يف هذه الصفحات الوجيزة سنقف عند جهد عبد اجلليل مرتاض يف معجمه 
القاموس الوجيز يف املصطلح اللساين، ونقتبس منه أبرز املصطلحات اللسانية اليت وقع فيها : املوسوم

املفاهيم وحتديد املقابل للمصطلح األجنيب مبختلف بعض اللبس واخللط والغموض والضبابية يف ضبط
املادة اخلام اليت جيب أن تعاجل داخل خمترب التحليالت "آليات وضع املصطلحات اللسانسة اليت تعّد 



، من أجل الوصول إىل رؤية 7"بكل األدوات واالمكانات لتقطر منها املعلومات املصطلحية تقطريا
.العثرات اليت جيب جتاوزها واجياد حلول عاجلة هلامنهجية ونقدية حديثة توضح هذه 

) عريب_القاموس الوجيز يف املصطلح اللساين فرنسي(يعّد هذا املعجم : قراءة في المعجم.أ
اليت دونت يف اآلونة األخرية من تأليف ) عريب_فرنسي(من بني املعاجم اللسانية املعاصرة الثنائية اللغة 

ث األكادميي اجلزائري عبد اجلليل مرتاض، والصادر عن دار هومة الروائي واألديب والناقد والباح
م، وهو عبارة عن جهد عملي وفكري بذله 2017للطباعة والنشر والتوزيع يف طبعته األوىل سنة 

املؤلف منذ فرتة من الزمن يف البحث والتقصي يف كتب الرتاث العريب القدمي واملعاجم اللسانية 
مبتغاه، وكل هذا زاده ثقة وعزمية يف مجع مواده وتصنيفها وترمجتها، ألنه احلديثة واملعاصرة لتحقيق 

رأى من خالل جتربته الطويلة يف التدريس والبحث والتطبيق والتأليف واالشراف أن الطلبة الباحثني 
وتزيح عنهم عطشهمحباجة ماسة إىل مثل هذه احملاوالت لعلها تشفي غليل القارئ وتطفئ نار 

ا بني النخبة املثقفة يف العامل ضبابية املصطل حات اللسانية اليت قذفتها الثقافة الغربية وتعددت ترمجا
ممارستنا امليدانية الطويلة يف التدريس والتأطري اجلامعيني لفت "إن : العريب يف املعاجم والقواميس، فقال

، من شعور بالنقص والفقر ...نظرنا إىل ما يعانيه الباحثون املبتدئون يف مواد أدبية ونقدية ولسانية
8"وهم يهيئون رسائلهم اجلامعية ميدانيا، فكان عملنا حماولة التجاوب معهم ليس إال

وقد نّبه عن جهود األعمال اليت خصت بدراسة املصطلحات وتدوينها يف املعاجم 
ية تبقى والقاموس سواء كانت صادرة من اهليئات التابعة للمنظمات العربية واإلسالمية أو جبود فرد

ا النقص والتكرار يف تناقل املصطلحات فيما بينها، حىت  إن تصفحك لقاموس مزدوج عام "يرتا
قد يغنيك يف أحايني كثرية عنها، ذلك أن جل هذه القواميس ال ) عريب_عريب أو إجنليزي- فرنسي(

أن الباحث العريب تكلف نفسها من مقابلة كل كلمة أجنبية مبا يقابلها عربيا من ألفها إىل يائها، مع
بعامة والطالب خباصة يف حاجة إىل ما يصحب كل مصطلح لساين من معلومة تقّدمه وتشرحه إن مل 
ديه إىل ما يرومه من مرامات يف  مه وتقنع طموحه، فال أقل من أن تليب فضوله و تشف غليله و

.9"معرتك هذه املصطلحات اللسانية احلديثة
_ كما صرح صاحبه_الوجيز؛ ألنه ال يشكل إال مخس بالقاموس : وهذا املعجم مسي

قاموس موسوعي للمصطلح «:من القاموس الضخم الذي يسعى مؤلفه إىل اخراجه للنور واملوسوم
.، الذي يناهز األلفي صفحة»اللساين



:مميزات القاموس الوجيز في المصطلح اللساني.ب
انية، ألن اجتهاد أي معلوم أن أي عمل فردي حيتاج إىل إعادة نظر وضبط وقراءة ث

يبقى حمدودا، وتظهر فيه بعض املثالب واهلنات اليت ال يتفطن هلا _ مهما بلغ من العلم_باحث كان 
ا، فمثل هذه األعمال حتتاج  إىل "الباحث لوحده، وخباصة يف ضبط املصطلحات وحتديد دالال

نعة واالختصاص ويذبل ما إعادة بناء وتصويب باستمرار، إىل أن يثبت منه ما يثبت عند أهل الص
.10"يذبل من املفردات فينزاح

_ مهما بلغ من الدرجة والرقي_ولذا فإن أي عمل مصطلحي يقوم به الفرد لوحده 
ودون التواصل مع اهليئات املختصة من منظمات علمية وهيئات أكادميية وجمامع لغوية داخل أو 

اسة ومراجعة وإعادة نظر وضبط وحتديد بعض خارج البلد العريب الواحد، يبقى العمل واجلهد حمل در 
ا؛ ألن التأليف يف معاجم املصطلحات ليس باألمر السهل على أي باحث كان  النقاط والتنويه 
لوحده، ألن العمل حيتاج إىل جهد كبري ووقت طويل للبحث واملقارنة واملوازنة واختاذ القرار الصائب، 

ا بني بسبب كثرة املصطلحات اللسانية وتعدد جما الت استعماهلا واختالف مفاهيمها وتنوع يف ترمجا
. الباحثني املتخصصني

وكأي معجم كان حيتوي على مميزات حسنة ورصيد معريف ضخم زاخر بالكثري من 
ا تؤدي إىل عقبات يف وضع  املصطلحات، فإن به مثالب البد من االشارة إليها وجتاوزها؛ أل

ملثقفني والطلبة الباحثني، ومما البد منه يف االشارة إىل القاموس املصطلح واضطرابه لدى النقلة وا
الوجيز يف املصطلح اللساين هو توضيح آليات وضع املصطلح واهلنات اليت وقع فيها املؤلف يف نقله 

:للمصطلحات اللسانية
لفظالمدلولألداءاألنسبالعريباللفظاختياريف"الوسيلةهذهتتمثل: آلية الترجمة: أوال

عربيا لفضايبتدعالفاملرتجموهناالعربية،اللغةيفيقابلهماإىلمبعناهاللفظنقلفهي11"األعجمي
حلاجة سداجديدةذواتأومعانعلىللداللةاملوجودةالعربيةاأللفاظمنيستفيدبلجديدا،
بني املشاكل اليت صادفت ، ومن 12الذواتواملعاينتلكعلىتدلاليتاألجنبيةاأللفاظإزاءداللية

:مصطلحاته يف املعجم
الضبابية ونقص الضبط وغياب الدقة يف حتديد إن:الضبابية في ضبط المصطلحات. 

املصطلحات مسة بارزة يف صناعة املعاجم اللسانية املعاصرة، ويرجع السبب يف ذلك إىل نقص 



خله وتعدد مشارب ثقافة املرتجم املمارسة والتعصب الفردي والقبلي يف ترمجة املصطلح وضبط مدا
وغريها من األسباب، وكلها جعلت من املصطلحات تتعدد يف مقابلة اللفظ األجنيب، وقد صرح عبد 
اجلليل مرتاض صراحة أنه قد اعرتضته عقبات يف التحكم باملصطلحات، وخباصة يف قاموسه الوجيز 

، واحلقيقة اليت عشتها وما زالت بعض املصطلحات تُرى َمشوبة بضبابيات من الغموض"إن : فقال
أعيشها أن الغموض يعود أوال وأخريا إىل أننا ال منارس هذه املواد اللسانية يف براجمنا اجلامعية وال 
خمابرنا وال طرائقنا البيداغوجية، أو قل إن لسانياتنا العربية احلديثة ال تواكب ما يولد يف مساء أروبة 

.13"وأمريكا من مصطلحات يومية جديدة
:ومن بني هذه العقبات اليت وقفت ضده يف التحكم يف ضبط املصطلح اللساين، منها

حيتوي املعجم على : الترادف وغياب الدقة في مصاحبة اللفظ للمصطلح السردي
مرادفات عديدة للمفهوم األجنيب الواحد، وهذا ما يبث الفوضى االصطالحية، ويزرع االرتباك 

:مثل ذلك ما نقل إىل العربية بأكثر من لفظةاملصطلحي داللة ومفهوما، و 
الذي جعلهما الباحث ملقابلة مصطلح أجنيب واحد، واعتقد أن و:مصطلح الحيز والفضاء.أ

ما مصطلح  توظيفه هلذا املصطلح قد أخذ الفكرة والرأي من الناقد اجلزائري عشرايت سليمان من أ
يتوقف األمر عند هذا احلد بل جعل مصطلح ، ومل 14واحد تاركا مسألة االختيار يف نظرنا للقارئ

الحير الفضاء بوصفه مكانا، وهذه الفكرة أخذها عن أخيه عبد امللك مرتاض حينما اجتىب مصطلح 
، وهذه العناية أخذت الريادة واالهتمام الكبري لدى Espaceليقابل به يف نظره املصطلح األجنيب 

ولعبد امللك مرتاض عناية شديدة، وولع مبحاور :"ل بقولهالنقاد وهو ما أشار إليه الناقد إبراهيم خلي
، وبرر الناقد عبد امللك 15"اخلطاب السردي، ويف مقدمتها املكان أو الفضاء الذي يسميه احليز

واحلق أننا عدلنا عن اصطناع :"بقولهالفضاء بديال لدال الحيز مرتاض هذا التوجه من جعل مصطلح 
ألن الفضاء عام جدا يف رأينا، وقد تسرب إىل أكثر من حقل مصطلح الفضاء إىل مصطلح احليز، 

والفضاء l'espaceDroit deمعريف معاصر، فاصطنع فيه، إذ يوجد مثال حق الفضاء 
.Espace analytique"16والفضاء التحليلي Architecturall'espaceاملعماري

هذا األخذ واستنباط األفكار من غريه إال أن املتأمل النظر واملتفحص ملصطلحاته يف منت وبالرغم من
وأطلق كذلك مصطلح . معجمه القاموس الوجيز جيد أن الباحث جعل كل مصطلح على حدى



احلّيزية على البنية الزمنية، وإن الباحث يف املعاجم اللسانية املتخصصة جيد أن لكل مصطلح عريب له 
.ه احملدد ومصطلحه األجنيب املعنيمفهوم

وهو اعتماد املؤلف على مقابل عريب واحد يف ترمجة أكثر : االشتراك في المصطلح
الذي حاول من القصةوهذا ما جنده مع مصطلح من مصطلح لساين غريب دون التمييز فيما بينها،

أن القارئ البسيط ال يفهم خالله حتديد املصطلحات اليت البد من الرجوع إليها لفهم معناها، غري
ا، وزيادة على ذلك أن املتصفح للقاموس الوجيز جيد أن هذه  ذلك، بل يعّدها من مصطلحا
املصطلحات اليت ذكرها وخصصها باحلديث يف معجمه كل على حدى، وأعطى هلا مصطلحات 

Récit17عربية خمالفة متاما عما يقصده بالقصة، فقد ترجم مصطلح القصة مبصطلح القصة بـ 
)(Réception,Narration,mythe:  وقابله بالكثير من المصطلحات األجنبية

إن : وللتفصيل يف هذه املصطلحات السردية حسبما جاء يف القاموس الوجيز، نقول
مل حيدد صاحب القاموس مفهومها بل قابل هلا بأربعة مصطلحات سردية فقط،  القصةمصطلح 

قصة، أما املصطلحات األخرى فهي خمتلفة متاما عنها، / Récit: وافق مع معناهاما يتمنها
ذا :"ويعرفه بقوله، )التقاط(استقبال يقابل به مصطلح :Réceptionفمصطلح يعىن 

املصطلح كل دراسة تركز على استقبال اخلطاب الذي يصل متلقيا يف مرحلة تالية من مرسل أو باث 
حكي، ويعتربه أنهسرد، : مبصطلحفيقابلهNarration، أما مصطلح 18"يف مرحلة متقدمة

السرد بالغيا حكي وعالقة وقائع حقيقية أو خيالية، وأسلوبيا اجراء أو نسق تعبريي :"ويعرفه بقوله
ينطوي على استخدام الصيغة الداللية للحاضر، أي حاضر السرد، غري أن ما يهمنا من 

Narrationأما 19"د الروائي، وما يرتبط به من فنيات قصصيةالسر : هنا بوجه أخص ،
ال األنسين :"يعرفها بقولهاألسطورة، و: فيقابله مبصطلحmythe: مصطلح تُعرف األسطورة يف ا

ا قصة خرافية ) االنرتوبولوجي( تعد من légendaireوأسطورية Récit Fabuleuxبأ
قة ما إىل جانب التاريخ أو أحوال وظروف وجود تراث ثقايف لطائفة أو متحد ميكن هلا أن تعتين بعال
ا تسري وفق مستوى مضاعف ا حكاية تُروى : هذه الطائفة، غري أ ماوراء قراءة أوىل نقرأ أو نسمع 

، واألبطال الذين حيتملون تأويالت شىت ومتنوعة، )خارج العقل(مبا تشمله من مغامرة غري طبيعية 
.20"لكن بنسج تقين ال إراديولرمبا كانت األفكار فيها مرتابطة،



ومن هنا نستنتج أن مصطلح القصة ُقوبل بأكثر من مصطلح أجنيب، واختلفت 
ا السردية مع ما هو مقابل هلا يف ثنايا منت القاموس الوجيز يف املصطلح اللساين من جهة،  مصطلحا

القصة، نوجز ومن جهة أخرى تدل على مفاهيم مغايرة عما أشار إليه يف تعريفه ملفهوم مصطلح
:داللة هذه املصطلحات السردية وما يقابلها يف الشكل التايل

مصطلح القصة

21Réception +  Narrationمقابالته بالفرنسیة +   mythe(=Récit

القصة=)التقاط(استقبال+السرد+األسطورة(22مقابالته بالعربیة

تعد آلية النحت من بني اآلليات اليت اعتمدها املؤلف يف صناعة معجمه، غري : آلية النحت: ثانيا
:أن اجتهاده هذا أوقعه يف بعض الزالت اليت البد من االشارة إليها

ث ومعناه أن الباح: االختالف في المصطلح األجنبي المترجم منه المصطلح المنحوت.1
قد جاء بأكثر من مصطلح أجنيب ملقابلة املصطلح املنحوت، فمنها ما يقابل هلا باملصطلح املرتجم، 

فولغي أو :(والذي مجعها يف مصطلح واحد، وحنتهما بـ) فوق لغوي أو فوق لساين:( مصطلح: مثل
، واختلف يف مقابلة هذا املصطلح املنحوت باللفظ األجنيب، فتارة جيعله )َفولِسي

، وبعضها Métalinguistique(24:(، وتارة أخرى من23)Extralinguistique:(من
الذي قابل له ) ثـَْغَثة(مصطلح :اآلخر يعفيها متاما من املقابالت العربية وينحت املصطلح مباشرة، مثل

ثَغثغ الصيب كالمه، إذا خلط فيه، وأصل الثغثغة عضُّ الصيب "بثالثة مصطلحات أجنبية، مث حنته من 
25"ثـَْغرهُ _ يُنبت_قبل أن يُلقي : يثَِّغَر، أيقبل أن 

وهنا خالف الباحث طريقة حنت واختصار : االختالف بين المصطلح المترجم والمنحوت.2
أبنية املصطلحات، ألنه جاء مبصطلحات مرتمجة ومل يعمل على حنتها أو جيتهد فيها، بل فتح على 

فجاء املصطلح املرتجم خيتلف عن املصطلح نفسه باب آخر، وهو اهلروب من مأزق الوقوع يف اخلطأ، 
ذه الطريقة خالف ضوابط النحت وشروطه، اليت منها األخذ من كل كلمة احلروف : املنحوت، وهو 



، وخيلق له مصطلح )هلاة:( جيعل له ترمجة بـــــ) Luette(يف مقابلة املصطلح األجنيب : األوىل، فمثال
لهاة هي اللحمة املشرفة على احللق يف أقصى الفم، ومجعها ال"، اعتقادا منه أن )َغْلَصَمة:(منحوت

َهلى وهليات وحىت هلوات على األصل، وتشكل اللهاة يف جهاز النطق أدىن احللق، وخيرج منه صوتا 
، وأما الصوتان اللهويان، فهما )أ،ه(وأقصى احللق ) ع،ح(الغني واخلاء مضافني إىل وسط احللق 

موضع آخر من منت القاموس الوجيز جند الباحث ينقل ، ويفLarynx("26(القاف والكاف
ويرى أن هذا )َغْلَصَمة(:ويرتمجه باملصطلح املنحوت)Voile du palais(:املصطلح األجنيب

، غشاء احلنك، صفاق الشجر، حجاب َغْلَصَمة:املصطلح صويت أضيفت عليه مسميات شىت"
ا Voileاحلنك، وحنن ال ننكر أن داللة  على كل ما ميكن أن يسرت أو حيجب أو يغطى، ُيستدل 

مبعىن احلنك، يف حني أن )palais(ولكن الكلمة ذات األصل الالتيين ليست مفردة بل مركبة مع 
على ملتقى ) موضع العجر(اللحم بني الرأس والعنق، أو الُعجرة : الغلصمة لغويا يف معامجنا تعين

.27"أو أصل اللسان) ُعقديت احلنجور(رقدية اللهاة واملرئ أو رأس احللقوم بشواربه وح
، وقد 28"أن تتفوه العرب بالكلمة األعجمية على مناهجها:"ومعىن التعريب: آلية التعريب: ثالثا

استعمل املؤلف هذه اآللية يف ترمجته للمصطلحات اليت تضيق به السبل للوصول إىل حتديد دقيق 
َفزجلة : :( يف مصطلح واحد، مثلما يف املصطلح التايلملفاهيمها، فيوظف آلية الرتمجة والتعريب معا 

:(، والشطر الثاين)فزلجة: (من) فيزيو=Physio:(، فالشطر األول معّرب من)عألصية
phonétique=ومن هنا فهذا املصطلح املعرب )عألصية:(املنحوت بـ) علم األصوات ،

ويعتمد يف بعض ،29)صواتفيزيولوجية علم األ: (يقابلهPhysiophonétique:واملنحوت
ا غريه، وهي صياغة الكلمة األوىل يف  آخر يف ترمجة املصطلح اللساين األجنيب بإجياد طريقة خيالف 

يف مقابلة ) الصوتيةالَعْلنَـَفة: (الرتمجة منحوتة مث تليها الكلمة شاملة بالعربية، وضرب لذلك مبصطلح
ذا )علم النفس الصويت: (به، ويقصد )Psych phonétique:(املصطلح األجنيب ، وهو 

: كان يفرتض أن نسمي هذا املصطلح:"الطريقة غري راض عن هذا الصيغة النحتية والرتمجة، ألنه قال
.30"، ولكن جتنبنا قصدا حشر املتلقي يف هذا)الَعْلنَـَفة الَعْألَِصّية(

اجلليل مرتاض يف صناعة يف خامتة هذه الدراسة يتضح لنا جبالء أن اجلهد الذي بذله الباحث عبد 
سواء كان يف ترمجة _معجمه أن جهده قد اختلف يف ترمجة الكثري من املصطلحات اللسانسة 

املصطلح أو مقابلة اللفظ العريب مبصطلح أجنيب، وهذا ما يُبني ويوضح أن اجلهود الفردية يف الرتمجة 



ختتلف من باحث آلخر، وهذه ونقل املصطلحات األجنبية تبقى حمل نقص وحتتاج إىل مراجعة، فهي 
القواميس املؤلفة من فرد واحد يف هذا "النظرة عكس ما كان ينظر به عبد اجلليل مرتاض من أن 

ا من تلك املنجزة مجاعيا، أو على األقل هذا ما ملسته ال حىت اآلن أقل اختالفا يف مصطلحا ، 31"ا
ا، والسبب يف ألن هذه الرؤية البسيطة كشفت القليل من االختالف يف تر  مجة املصطلحات واشكاليا

ذلك يعود إىل تعدد املشارب اللغوية، واختالف بلدان املشرق العريب عن املغرب العريب يف التعامل مع 
املصطلح األجنيب، فأهل املغرب العريب مييلون إىل اللغة الفرنسية وهذا ما ملسناه يف اجلهد املبذول يف 

ليل مرتاض الذي وجدناه يتقن اللغة الفرنسية ومييل إليها، وهذا التوجه معجم القاموس الوجيز لعبد اجل
ساعد على تفشي معضلة الرتمجة يف الفكر العريب، زيادة على ذلك التعصب وحب النزعة الفردية 
ذات امليول الشخصية يف وضع املصطلحات، وعدم الركون إىل هيئات علمية متخصصة وجمامع لغوية 

قبل طرحه للعلن بني النخبة املثقة والطلبة الباحثني، وكان من نتائج هذه القطيعة وغريها لرتاجع العمل
.تداخل املفاهيم الداللية للمصطلح األجنيب الواحد مما أدى إىل ضبابية يف فهم املصطلح اللساين

آلية النحت من بني أبرز اآلليات والطرق اليت استعملها عبد اجلليل مرتاض يف معجمه وقد كانت
لقاموس الوجيز يف املصطلح اللساين لرتمجة مصطلحاته، وكانت صيغة األبنية على وزن فعللة هي ا

الغالبة يف منهجه، غري أن هذه اآللية اليت استعملها تنوعت عملها واختلفت يف ترمجة املصطلح 
غالبا دها فقد اعتمالتعريب واملنحوت، أما آلية اللساين، فكان منها تقدمي وتأخري املصطلح املرتجم

يف نقله للمصطلحات الغربية، دون اإلشارة إليها باملصطلح املرتجم، وأحيانا يقابل اللفظ األجنيب 
فكل هذه اآلليات سامهت يف صناعة املعجم اللساين وزودته بالكثري من . معربا ومنحوتا

.املصطلحات

غاربة، جملة فصول، اهليئة املصرية العامة جاد عزت، املصطلح النقدي املعاصر بني املصريني وامل1
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.394، ص1986

، ديسمرب 4بشري إبرير، الذخرية العربية مشروع علمي حضاري، جملة جممع اجلزائري للغة العربية، ع6
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رالمعجم المصوّ 
-أهدافه وأسس بنائه-

حاج هّني محمد:الدكتور
الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي

:ملخص
بالمعجم المصور، وتحدید مكانته في الصناعة یهدف هذا البحث إلى التعریف

بنائه، انطالقا من تعریف هذا مجمل ضوابطالمعجمیة الحدیثة، مع توضیح أبرز ممیزاته، و 
ظهوره، مع التفریق بینه وبین المعجم الذي ، واإلشارة إلى تاریخ لحدیثط المعجمي االنم

هم تطرق ألتم الوبعدها ،ماذجهمختلف نالتعریف به، و مداخلفي شرح یوظف الصور
الوظائف التي یؤدیها هذا المعجم، لنخلص في النهایة إلى تحدید عالقة هذا اللون المعجمي 

ته بمعجمي األلفاظ والمعاني من جهة، وبیان الفرق بشتى األنماط المعجمیة األخرى؛ كعالق
. ، وضبط نوعه من حیث العموم والخصوصن القاموس والموسوعة من جهة أخرىبینه وبی
: مقدمة

، تفرض علینا االستفادة من االكتشافات الیومإّن التطورات العلمیة التي نعیشها
لتالمیذ قادرین على اكتساب مفاتیح ، بجعل احدیثة في تحسین المنظومة التربویةالعلمیة ال

، إدراك معاني الكلماتوالسیما فية ركب الحضارة العالمیة المتسارع، العلوم، لمواكب
ومدلوالت األلفاظ الحضاریة، ومفاهیم المصطلحات العلمیة المتزایدة؛ بغیة تكوین صورة 

معجم المصور لیفید وفي هذا السیاق یأتي العما یحیط بالمتعلم من أشیاء،واضحة المعالم
بالرصید اللغوي الوظیفي المعبر عن -والسیما في المراحل المبكرة من التعلیم-قارئه

.الكلمات المحسوسة، والتي یعایشها یومیا في محیطه، داخل البیت وخارجه
وفي هذا السیاق یندرج هذا البحث؛ والذي نروم من خالله تعریف المختصین بهذا 

ة تكوین أرضیة معرفیة عنه، لعلها تسهم الحقا في استثماره في ؛ بغیاللون المعجمي الحدیث
.تنمیة مجاالت المعرفة لدى المتعلمین، أو في استغالله في ترقیة الجوانب التعلیمیة والتربویة

:المعجم المصورتعریف -1
هوو ، )picture dictionary/dictionnaire illustré(یطلق علیه مصطلح

، فهو مكون أساسا من مجموعة صور؛ تمثل 1"لصورة مقابل المدخل دون شرحمعجم یضع ا"



األشیاء القابلة للتصویر فقط، ویختلف هذا النوع من المعاجم عن تلك المعاجم التي مداخله
.تستعین بالصورة في الشرح

:نشأته-2
؛ )Duden(یعود الفضل في ابتكار هذا النوع من المعاجم إلى اللغوي األلماني دودن

، إذ تضمن 2"م1938المعجم األلماني المصور الكبیر ألّول مرة سنة "ذلك حینما نشرو 
معجمه مجموعة لوحات موضوعیة مستقلة تمثل كّل منها حقال معّینا، فجسم اإلنسان له 

وكان قد وضع أرقاما على أجزاء الرسم، وفي ... لوحة، وللنبات لوحة، ولألثاث لوحة، وهكذا
ة وضع األلفاظ بإزاء تلك األرقام، ثّم رّتب جمیع األلفاظ في نهایة المعجم الصفحة المقابل

، ولقي معجم 3ترتیبا ألفبائّیا دون شرح، مع تخصیص كّل لفظ برقمه في اللوحة التي ورد فیها
والروس أكسفوردشهرة واسعة، وترجم إلى عّدة لغات أوروبیة، كما حذت حذوه مؤسسةدودن

وهكذا بدأت دور النشر تسعى لصناعة معاجم اجم مصورة، من خالل إصدار عدة مع
.مصّورة، سواء كانت أحادیة اللغة أو متعددتها

:المعجم المصّور والمعجم المستعین بالصور-3
:صّورةتستخدم الینبغي التنبیه إلى وجود نوعین من المعاجم

.فاظمعاجم تقوم أساسا على الصورة، فمداخلها صور وضعت في مقابلها أل-أ
معاجم تستفید من الصور في شرح الكلمات؛ فالصورة في هذا النموذج بمثابة شواهد -ب

توضیحیة تساعد على تقریب المدلول، مع العلم أّن استخدام الصور على هذا النحو ال 
.المعجم مصورایجعل

ویكمن التفریق بین المعجم المصور والمعجم المستعین بالصور انطالقا من العناصر 
:الجدولهذاي تظهر فيالت

معجم یستعین بالصوررالمعجم المصوّ 
.مداخله صور-
.خاص بالموجودات الحسیة فقط-
.صوره تقلیدیة أو حدیثة-
یجزئ الصورة إلى عناصرها األساسیة، -

.مع مقابلة كل جزء بلفظ

.مداخله ألفاظ-
.یشمل كل ألفاظ اللغة الحسیة والمجردة-
والرسوم التوضیحیةیعتمد على الصور-
یستعین بالصورة في إیضاح المعنى، -

.وتقریب المفهوم للكلمة الغامضة



.، أو نمط الصورة المستخدمةسواء من حیث المدخلفكل نوع یختلف عن اآلخر، 
: نماذجه-4

لوحة تضّم 384یتألف من "األلماني أّول معجم مصّور، وهو یعّد معجم دودن 
تشمل المواضیع مختلف نطاقات المعرفة من ،وضوعّیا في لوحاتمسّمى مرتبة م28000

الذرة واألرض والفلك إلى اإلنسان والبیئة والحیوانات بأنواعها، والمهن والخدمات العامة، 
ووسائل النقل والزراعة والصناعة والمعدات الكهربائیة، والمطابع والمختبرات وكّل ما یخطر 

the oxford-duden pictorial(اإلنجلیزیة تحت عنوان، ونقل هذا المعجم إلى4"لك ببال

dictionary( وظهر في عّدة أشكال سواء  كانت أحادیة اللغة ،)أو ثنائیة ) إنجلیزیة
EnglishArabic/)(the oxford picture(على غرار،)أخرىاإلنجلیزیة ولغات(اللغة

dictionary(ا عشر حقال معرفیا احتوى  اثن2009؛ الذي ضمت طبعته الثانیة الصادرة سنة
لغة التحدث الیومیة، الناس، السكن، الطعام، المالبس، : أربعة آالف كلمة موزعة كما یلي

الصحة، المجتمع، النقل والمواصالت، العمل، مجاالت الدراسة، نباتات وحیوانات، 
) 14(راالستجمام، وكل مجال یتفرع إلى عدة فروع؛ فحقل الطعام مثال ینقسم إلى أربعة عش

الفواكه، الخضروات، اللحوم والدواجن، الحلویات، أدوات المطبخ، المطاعم، : فرعا، منها
.5وغیرها، وللتوضیح أكثر نورد حقل الفواكه في اللوحة الموالیة

أما في الوطن العربي، فإّن المعجم المصور لم یصل إلى نفس مرتبة المعجم 
موسوعة : وسوعات ومعاجم لغویة مصورة، مثلاألوروبي؛ فما هو متداول منه عبارة عن م

.محمد سعید الغزالني: المصورة لـألبیر مطلق، والموسوعة العلمیة:المعارف المصورة لـ
نجد القاموس المدرسي لعلي بن التي توظف الصورة في شرح مداخلها المعاجمومن 

صورة، 471كلمة و9611على 1991هادیة وآخرین، الذي احتوى في طبعته السابعة سنة
على 2004جوزیف إلیاس الذي اشتمل في طبعته الرابعة عامومعجم المجاني المصور لـ

المعجم -لوحة علمیة ملونة، أما المتقن16رسم، و500صورة، و920مادة، و8500
كلمة، 13845تضمن2011وآخرین، بطبعته الصادرة لجمال أبو نصري العربي المصور

ن وإ -كن معظم هذه المصنفات ال تعّد معاجم مصورةلوحة، ول158رسما وصورة، و950و
ألّنها تهدف إلى التعریف باأللفاظ باستخدام -لألشیاءاستعانت باللوحات الملونة الممثلة 

.مادة ومنهجاي حین المعجم المصور یختلف عن هذه األنواعالصور، ف



-إنجلیزي(وٕاذا كان الغرب قد تمكنوا من وضع معجم مصور إلكتروني خماسي اللغة
یستطیع الباحث بواسطته أن یطلع على أیة كلمة ) إسباني- إیطالي-ألماني-فرنسي

بصورتها في خمسة عشر حقال بمجرد نقرة بسیطة على الحاسوب، فإّن المعجم العربي 
غیر قادر على - ممثال في الروس الذي استعار صوره من الروس الفرنسي-الحدیث

. یثةمواكبة المعاجم األوربیة الحد
:خصائصه-5

السّن المقدرة لمستعمله، ومن الممكن وضع سّلم متدّرج یناسب المعجم المصور
ألعمار مستعملي هذا النوع من المعاجم مناسبة لمرحلة عمریة أو دراسیة؛ ألن هذا النوع هو

المستویات األولى من حیاةه علىالقتصار ،6"ذات األهداف اللغویة المحدودة"أحد المعجات 
تسّمى المبتدئین في اكتساب اللغة، التيالطفل، كمعاجم ما قبل سّن المدرسة التي تخص
من مواصفاتها مناسبة ) بتدائیةمرحلة االال(معجمات على سبیل التجّوز، ومعاجم الصغار

المعلومات الحتیاجات الطفل العمریة، مع التبسیط الشدید للتعریفات، ومراعاة تقدم الصغیر 
.رن بتطویر اكتسابه لمعاني الكلماتاللغوي المقت

:ویتمیز المعجم المصور بأنه
لكون مداخله صور، فهو في متناول المبتدئ والمتعلم، مادامت الصورة : واسع االستعمال-

.دا یستعمله كل البشرنظاما سیمیائیا موحّ 
واها في الشتماله على اللوحات الممثلة لحقول الحیاة، والتي یتجلى محت: ح الترتیباضو -

.تجسیدها الواقع الذي یعیشه المتعلم، بخالف المعجم العام الذي یتسم بالتجرید
شتقاقیة، بل تبحث االفأنت ال تحتاج فیه إلى رد الكلمات إلى أصولها : سهولة البحث-

عنها كما هي، خالفا للمعاجم العادیة التي تخضع ألنماط معقدة من الترتیب، یصعب إیجاد 
.السیما عندما یكون الباحث تلمیذا مبتدئاالمقصود فیها، 

: وظائفه-6
:تهدف المعاجم المصورة إلى تحقیق الوظائف التالیة

التعرف على مدلول اللفظ من خالل صورته؛ مما یغني عن القراءات الطویلة التي قد -
.یظّل بعدها المعنى غامضا



إثراء الرصید اللغوي للمتعلم؛ فهو یسمح بإیجاد المسمیات المناسبة ألجزاء اللوحة بمجرد -
.7فتح المعجم على الصورة ورؤیة تفاصیلها

.یسمح بتعلم استخدام المعجم، من خالل إیجاد الكلمة المناسبة في الصفحة المناسبة-
من ذلك تسمیة نبات أو حیوان أو یساعد المتعلم الذي ال یعرف شیئا ویوّد معرفة تسمیته،-

.جهاز ما، فهو بذلك یعین المبتدئین على اكتساب اللغة
ومن ذلك ،من اإللمام بعناصر الصورة، مع ربط كّل عنصر بمفهومه ولفظهیمكن التلمیذ-

.تسمیة أجزاء السیارة، أو الدراجة، أو الحاسوب:مثال
ة الحاضرة عرضا وشرحا وتطبیقا تحصیل معلومات موضوعیة بالمشاهد"یساعد على-

.واقعیا، یكسب المتعلمین معرفة حسیة لما لم یسبق أن شاهدوه أو اكتسبوه
.8"تأكید حقائق تّم تعلمها نظرّیا-

ومما سبق یمكن القول أّن المعجم المصور یسمح بتحقیق غایة تعلیمیة، نتیجة سهولة 
.الملونةمن خالل مداخلهاستعماله، وقدرته الفائقة على إثارة انتباه القارئ

: المعجم المصور وثنائیة اللفظ والمعنى-7
كمعجم معان یجمع مسمیات الموضوع الذي تطلبه "المعجم المصّوریمكن  اعتبار

، ولذا یعّده حسن 9"في لوحة أو أكثر، كما یخدم كمعجم عادّي ألفبائّي من خالل الفهرس
، ولكن ثمة عدة فروق بین 10"نسیا في آن واحدلغویا أبجدیا وموضوعّیا تجا"معجما ظاظا 

:هذا القاموس والنمطین السابقین، نسجلها في هذه العناصر
معجم المعانيمعجم  األلفاظالمعجم المصور

مجاله
تاریخه
مادته

مداخله
الترتیب

اللفظ>=الصورة 
)م1938(حدیث

صور وألفاظ
المحسوسات

موضوعي ألفبائي

المعنى>=اللفظ
ـــ175الخلیل(قدیم )هـ

ألفاظ ومعان
ألفاظ اللغة 

هجائي بأنواعه

اللفظ>=المعنى
)الرسائل اللغویة(قدیم 

معان وألفاظ
معاني اللغة
موضوعي

ومما سبق، یتضح أّن المعجم المصّور یختلف عن هذین النوعین من المعاجم، سواء 
اد من معاجم المعاني من خالل في المداخل أو الغایة، أو النشأة، ولكنه في الوقت نفسه استف

ترتیب الصور في حقول داللیة مستقلة، كما اعتمد على معجم األلفاظ في طریقة الترتیب 



حّتى یسهل إیجاد الكلمة في الصفحة واللوحة المناسبة، باإلضافة إلى توظیفه للصورة
لحدیثة، وما لتسهیل التعریف باألشیاء، فهو معجم حدیث دعت إلى ظهوره التطورات العلمیة ا

، من توظیف الصورة لتقریب المفهومرافقها من اكتشافات وابتكارات جدیدة، إذ كان البدّ 
.وٕایضاح المدلول، وتلك هي الغایة التي یصبو إلیها كّل معجم

: المعجم المصور بین القاموس والموسوعة-8
رب إلى لّما كان المعجم المصور یشتمل على الصور التي تمثل األشیاء، فهو أق

الموسوعة من جهة، وكذلك عند اشتماله على قائمة الكلمات فهو شبیه بالقاموس من جهة 
اجم قاموس موسوعّي، وٕان كان الجانب أمكن القول أّن هذا النوع من المعأخرى، ولذا 

.فیه محددا؛ القتصاره على ما هو قابل للتصویر فقطالموسوعي
:المعجم المصور بین العموم والخصوص-9

المعجم اللغوي : یمّیز المعجمیون بین األشكال المعجمیة في ثنائیات تقابلیة منها
مقابل المعجم الموسوعي، المعجم التاریخي مقابل المعجم الوصفي، المعجم العام مقابل 

:وانطالقا من هذه التقابالت یمكن تعیین مكانة المعجم المصّور بأنه، 11المعجم المتخصص
.مل على صور األلفاظ الحسّیة التي تمثل الواقعألّنه یشت: موسوعي-
تي ألّنه یصف األشیاء كما هي في الواقع، ویتجّلى ذلك في استخدامه للصورة ال: وصفي-

.السیما إن كانت فوتوغرافیةتعّد خیر دلیل على نقل الواقع،
صر ویتبّین ذلك من خالل رصد  كّل المحسوسات في شتى المجاالت، فهو ال یقت: عامّ -

.صّور البیت والشارع والبیئة والحیوانتعلى حقل بعینه، بل یحتوي على اللوحات التي 
صور حقل دإیراعجم المصور متخصصا حین یقتصر علىولكن یمكن أن یكون الم

.  محدد كحقل الحیوان أو النبات، فهو حینها معجم مصّور متخصص
أحمد عاجم العامة؛ التي یعرفهانوعیة مداخلها إلى المتنقسم المعاجم باعتباركما

بتغطیة مفردات اللغة العامة المشتركة، أو اللغة "بأّنها المعاجم التي تهتّم عمر تار مخ
الوطنیة المعیاریة على مستوى االستعمال، مع تغطیة كبیرة للمفردات التخصصیة 

ول تغطیة هو ذلك المعجم الذي یحا"فیما یرى علي القاسمي أن المعجم العام؛12"الشائعة
تهتّم برصید مفرداتي "المعاجم الخاصة نجد، في حین 13"أكبر عدد ممكن من مفردات اللغة



معاجم مصطلحات العلوم : ؛ ومن ذلك مثال14"في مجال من المجاالت العلمیة الخاصة
.والفنون

ومما سلف ذكره، یمكن القول أّن مداخل المعجم العام هي األلفاظ المتداولة بین أفراد 
اعة اللغویة الواحدة، أما مداخل المعجم الخاص هي المصطلحات التي تمثل میدانا الجم

.مضبوطا من میادین المعرفة
وعلیه فالمعجم المصّور یمكن أن یكون عاّما حینما یتضمن كّل األشیاء القابلة 

لوحة توزعت على 380للتصویر؛ وخیر ما یمثلها هو معجم  دودن المصّور الذي ضّم 
ول الحیاة، كما یمكن أن یكون خاّصا، إذا اقتصر على قائمة محدودة من األشیاء مختلف حق

میدان الطیور أو النبات، أو السیارة وغیرها، فیصبح (المتعلقة بمجال معّین؛ ومن ذلك مثال
المعجم المصّور إذا اشتمل على كّل صور فاتج معجما مصّورا خاصا مختصا،الن

قى طائفة من الصور المنتمیة لمیدان معرفي معّین، فهو حینئذ الموجودات كان عاّما، وٕان انت
.معجما مصورا خاّصا

:خاتمة
یتضح مما سلف أّن المعجم المصور لون معجمي جدید دعت إلى ظهوره االبتكارات 
العلمیة الجدیدة؛ فهو قاموس یرصد عشرات الحقول الداللیة الحسیة القابلة للتصویر، مع 

ك إثراء للرصید اللغوي للمتكلم؛ من خالل ربط الصورة بلفظها؛ مما رصف مفرداتها، وفي ذل
یسمح بترسیخ مدلولها انطالقا من التعریف اإلشاري، والسیما في السنوات المبكرة لدى 
األطفال والمتمدرسین، ولهذا وجب االهتمام بهذا المعجم، وتوسیع استغالله لدى القراء؛ 

.تطور الحضاري المتسارعلتنمیة الحصیلة اللغویة، ومواكبة ال
:الهوامش

.93: م، ص1986، 1:، مكتبة لبنان، بیروت، ط) عربي- إنكلیزي(محمد علي الخولي، معجم علم اللغة التطبیقي -1
- هـ1410، 2:من قضایا اللغة العربیة، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط-حسن ظاظا، كالم العرب-2

.125:م، ص1990
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر-3
أحمد : أحمد شفیق الخطیب، من قضایا المعجمیة العربیة المعاصرة، في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة-4

أفریل 17و16و15فارس الشدیاق وبطرس البستاني ورینحارت دوزیه، جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، تونس في 
.623: م، ص1987-هـ1407، 1:م، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط1986



5 -voir : jayme adelson -goldstein et norma Shapiro, oxford picture dictionary –english/arabic, , oxford
university press, second edition, 2009,p :68.

ندوة تاج العروس، الكویت وقعها بین معجمات اللغات العالمیة المعاصرة، محمود فهمي حجازي، المعجمات العربیة وم-6
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اللساني والنظریات التربویة الحدیثة، دار هومه ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث-8

.234: م، ص2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.623: أحمد شفیق الخطیب، من قضایا المعجمیة العربیة المعاصرة، ص-9
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.46- 41:ص
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عبد القادر حمراني: االسم واللقب

–أ –أستاذ محاضر : الرتبة

).الجزائر(الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي -قسم اللغة العربية 

hamrani44@yahoo.com: البريد االلكتروني

:  ـ المحور

صناعة المعاجم العربية  حديثا ـ الواقع والتحديات ـ

: العنوان 

ية  الحديثة بين التنظير  والتطبيق ـ المعجم التاريخي للغة للعربية أنموذجاـ الصناعة المعجم

:الملخص 

تعرف الصناعة املعجمية العربية احلديثة  مشاريع نظرية واعدة، وتطلعات فكرية ذات مصداقية 
ا اليت رمست هلا ، و تضافرت هلا الظروف املادية واملع نوية علمية رائدة إن هي ُجسدت وفق خمططا

ا اليت . الكفيلة بإجناحها ويُعد املعجم التارخيي للغة العربية أحد هذه املنجزات العلمية الرائدة يف ميدا
سيكون هلا األثر الكبري يف النهوض باللغة العربية وترقيتها بفعل الثراء العلمي والتنوع املعريف الذي ُقدر 

ية من بني اللغات العاملية احلية اليت جسدت معامجها فبفضله ستكون اللغة العرب.  هلذا املعجم أن حيويه
ولسرب أغوار هذه الفكرة  ، والوقوف على معاملها وأبعادها . التارخيية اجلامعة بني ماضيها وحاضرها

ومن َمثَ الوقوف على جممل . حناول تسليط الضوء على هذا اإلجناز للنظر يف واقع احلال ، وتطلعات املآل
اليت تعرتض سبيل هذا اإلجناز، وطرح البدائل والسبل الكفيلة بإجناح هذا املشروع العوائق واملثبطات

.وقطف مثاره من أقرب مورد وأصفى معني

.  ؛  سبل النهوض باملعجم العريباملعجم التارخيي للغة العربية؛ التنظري والتطبيق:  الكلمات المفتاحية

:المقال



إلى الحتمیة التاریخیة التي تفرض علیها نيالزمتخضع الّلغة اإلنسانیة عبر مسارها 
بأكملهاوتتوّلد عنها ما بل وقد تندثر لغة .نتیجة عوامل شّتىالتحّول الّداللي والتغیر االستعمالي

وما تفرّعت إلیه .وهذا ما أثبتته الّدراسات التاریخیة المقارنة بین الفصائل اللغویة.جدیدةلغات 
فكرة إنشاء المعاجم التاریخیة التي تنظر وقد غّذت هذه النظرة . ةالالتینیة القدیمبعض اللغات ك

.وما یلحقها من تغّیرات و تفّرعاتفي المسار التاریخي لّلغة 

یعّدون معاجم تاریخیة من شأنها أن تبّصر الّدارسین وراحوا اعتنى الغربیون بهذه الفكرة لقد
قد بات مثل هذا العمل إنجازا فوعلیه.وتحّوالّثراتأثیرا وتأبمختلف المحّطات التي عرفتها لغاتهم

إذا . تجدیدتغّیر و وشغفهم بمعرفة ما اعتراه من . یعكس مدى اهتمام كّل قوم بلسانهمحضاریا
العرب المحدثون للغتهم همكان هذا هو حال األمم الغیورة على لغتها فما هو اإلنجاز الذي قدّ 

في هذا المجال؟ 

لیست بدعا بین الّلغات العالمیة المتطّورة التي أوجدت لنفسها معجما إّن اللغة العربیة 
الحاجة إلى هذا المعجم بالنظر إلى طول مّس أبل هي في . تاریخیا یربط حاضرها بماضیها

قول أبي عمرو بن العالء الذي الذي ضاع منه الكثیر مثلما یفهم من عمرها، وغنى تراثها
1".إالأقله،ولوجاءكموافرًالجاءكمعلموشعركثیراقالتالعربماانتهىإلیكمممّ ":قال

لقد أصبح تألیف المعجم العربي التاریخي حتمیة حضاریة ال یمكن تجاهلها أو القفز 
وقد صار من الضروري لذلك ونحن نرید للعربیة أن تكون في منزلة الّلغات الحّیة " .علیها

ث تطّور ألفاظها ودالالتها بتحدید الواسعة االنتشار أن یتتّبع التألیف المعجمي العربي الحدی
أزمنتها التاریخیة، وضبط ما طرأ علیها من التغییر عبر العصور، وتبیین الوشائج والصالت 
التي تربط بین األلفاظ واأللفاظ، وبین الدالالت والّدالالت، واإلفادة من هذه الثروة اللغویة 

منها لتوظیفه في التولید المعجمي الضخمة في فهم النصوص، وفي إحیاء ماله قابلیة اإلحیاء
إّن تحقیق هذا اإلنجاز التاریخي هو بناء لذاكرة 2."الیوم للتعبیر عن المفاهیم العلمیة والحضاریة

األمة العربیة وتحصینها من الضیاع، وانفصام عراهاخاّصة وأّن الّلغة العربیة هي من أوسع 
ورتتّبع نشأتها وتطّورها على مر نانذي یجعلاألمر ال،الّلغات المعاصرة ماّدة، وأقدمها حیاة



العصور وكّر الّدهور محفوفا بكثیر من الصعوبات إّال أّن هذا األمر ال یمنع من حتمیة النظر 
. في مسارها التاریخي وما لحقها من تغّیرات داللیة في االستعمال بفعل عوامل متعّددة

العربیة عقود من الزمن، ولم یكتب له ت على الدعوة إلى إنشاء معجم تاریخي للغة لقد مرّ 
التجسید الفعلي رغم كثرة الّدعوات، وتكّرر المحاوالت التي ال تكاد تستوي على سوقها حتى 

ال تجد من یرسي فكرةوبذلك بقیت هذه ال. وقد تعوزها الوسائل المادیة والمعنویة فتخبو. تكبو
في بإلحاح والسؤال الذي یفرض نفسه .اوینیر دربها حتى یشتّد أزرها، ویستقیم عوده. دعائمها

ما الذي أنجزته المجامع اللغویة والمؤسسات العلمیة بخصوص هذا المعجم : هذا المجال هو
الذي كثر الحدیث حوله، ولم یر النور لحد الساعة؟ ثّم ما هي المعّوقات التي حالت دون 

تجسیده میدانیا؟

ضرورة العمل على إیجاد معجم تاریخي كان المستشرق األلماني فیشر أّول من دعا إلى
لّلغة العربیة تماشیا مع التطّور المعجمي الذي عرفته أوروبا آنئذ حیث اشتّدت العنایة بالجوانب 

ها فقد سعى إلى التمكین لها بونظرا إلیمانه الكبیر بهذه الفكرة ووعیه التام . التاریخیة لأللفاظ
خي للغة العربیة بعد أن رّوج لفكرته فاقتنع بها مجمع ا شرع في إنجاز معجمه التاریمیدانیا لمّ 

اها، إّال أّن ظروف الحرب العالمیة الثانیة حالت دون التفّرغ إلنجاز اللغة العربیة بالقاهرة وتبنّ 
. م توّقف هذا المشروع الواعد1949وبوفاته سنة . ذلك العمل الضخم الذي یتطلب الجهد والمال

رغم . ن نیتها في تحقیق هذا اإلنجاز إال أّنه ظل یراوح مكانهوقد أبدت المجامع العربیة ع
ت هذه الفكرة ونّظرت لها بغیة بعثها من جدید والعمل على المؤتمرات والندوات التي تبنّ 

تجسیدها میدانیا على غرار ما دعت إلیه الجمعیة المعجمیة التونسیة في ندوتها الدولیة سنة 
:التوصیات نذكر منهاوالتي أسفرت عن مجموعة من. م1989

ضرورة البدء في وضع معجم عربي تاریخي ألّنه یمّثل ذاكرتنا اللغویة والثقافیة والحضاریة -أ
:، ویكّون مرجعنا اللغوي والعلمي األمین، بكونهالتي تضبط رصیدنا الفكري



ل رصیدنا ، تؤّرخ لحضارتنا وثقافتنا من خالمدّونة لغویة موثّقة قائمة على النصوص الثّابتة-1
.اللغوي المشترك

من تصّور وظائف المعاجم األخرى، التي تتفّرع عنه في ماّدته أداة تربویة مرجعیة تمّكننا -2
.ومنهج وضعه

وترتیبها وتعریفها باالعتماد على ضرورة وضع منهجیة علمیة دقیقة محكمة لجمع ماّدته–ب 
.لمتبعة الیومالتقنیات الحدیثة، السّیما التقنیات المعلوماتیة ا

:بالشروع في وضع متطلباته األساسیة وخاصةب ـ 

.ـ ضبط مصادره ومراجعه األساسیة1

.ـ تكوین مكتبته العلمیة2

.ـ وضع مشروع رصین لمنهجیة في الجمع والوضع ترتیبا وتعریفا3

ـ استكشاف التقنیات العصریة الحدیثة المساعدة على طي المراحل في استقراء النصوص 4
.ومتطلباتهامها، حسب القواعد المعلوماتیة المتطورةوتنظی

ج ـ االقتداء في المجال الفني بالتجارب االغربیة القائمة، والتجارب القائمة في البلدان المتقدمة 
ذات الخبرة والتجربة التي نتعاون معها من أجل رقي الثقافة العربیة وتنزیلها منزلتهاالعالمیة 

3."الالئقة

والوقوف على مختلف . الدواعي الملّحة إلنجاز المعجم التاریخيقبل الحدیث عن
دیوان یجمع " هوالذي المعجم التاریخيتعریف المعّوقات الكابحة عن تحقیق هذه الغایة نودّ 

مفردات الّلغة العربیة مرتبة وفق نظام معّین ومشروحة مع مراعاة التطّور الّداللي للفظ، بدءا 
معه عبر التاریخ في ضوء الشواهد المتنوعة مع اإلشارة إلى مظهر بالمعنى الحسي، وتدرجا 

:" معجم شامل لكل األحداث والوقائع الّلغویةهو من هذا المنظور ف4."التطّور قدر اإلمكان
، ولدى كّل الطبقات االجتماعیة؛ سواء كان تیتقصى معاني الّلفظ في مختلف العصور والبیئا



تذكر معانیه كّلها دون إهمال .ان معربا أو دخیال، أم موّلداالّلفظ عربیا أصیال فصیحا، أم ك
معنى منها، مع مقارنة هذه المعاني في لغتها األصلیة في المعّرب والّدخیل بمعانیها في 

معجم متخّصص بشكل أوسع في تاریخ ألفاظ الّلغة " عبیر آخر یمكن القول بأّنهتوب5."العربیة
تتّبع لدالالتها في كّل عصر، استمرارها واختفاؤها، وال ینبغي أن العربیة ومعانیها منذ والدتها، وم

ید، وفي دیفهم من تاریخ الكلمة أّنه مجّرد بحث في األصل والمیالد، إذ المقصود التطّور والتج
ل ظكّل مّرة یتجّدد معنى مفردة من المفردات، فإّن ذلك یعني میالدا جدیدا لها، حیث تسعى وت

وقد تندثر زمنا وتعود لتحیا، شأنها شأن النوع .وتولید المعاني الجدیدةعلى التشّبث بالبقاء 
وكان 6."البشري،منها ما یصمد ومنها ما یلحقه الّضعف والهوان ولو مع استمراره في الحیاة

مالحظاته حول وسّجل . فیشر قد رسم معالم المعجم التاریخي وما ینبغي أن یضطلع به
أعوزها التركیز على التطّور الداللي لّما انشغلت بمقاییس الفصاحة التيالمعاجم العربیة القدیمة 

في إقصاء جانب من الّلغة التي كانت ستمّد المعجم التاریخي بمعلومات مفیدة التي أملت علیها 
ومنتهى الكمال لمعجم عصري :" یقول فیشر. تسجیل الظاهرة الّلغویة من كّل جوانبها المختلفة

في اللغة، فإّن تا، ویجب أن یحوي المعجم التاریخي كّل كلمة تدوولأن یكون معجما تاریخی
جمیع الكلمات المتداولة في لغة ما لها حقوق متساویة فیها، وفي أن ُتعرض وتستوضح أطوارها 
التاریخیة في معجماتها، ولكن المعجمات العربیة بعیدة كّل البعد عن وجهة النظر هذه، إذ ال 

دات الّلغة، بل تقتصر على إیضاح االتجاه النموذجي لها، أعني أّن ر ة لمفتعالج الناحیة التاریخی
مصّنفیها إّنما أرادوا التفرقة الدقیقة بین الفصیح من العربیة وغیر الفصیح، وذلك بوضع قانون 

على إحساس لغوي دقیق عند –دون شّك –لالستعمال الصحیح للكلمات، ویدّل هذا االّتجاه 
وجملة القول في هذا 7."اق القوة الحیویة الدافعة في اللغة عن التقدم والتوّسعاللغویین، ولكّنه ع

إّن المعجم التاریخي هو تاریخ الّلغة العربیة بكّل لهجاتها ومختلف میادینها المعرفیة واالجتماعیة 
.بدایة من النقوش القدیمة إلى عصر الرقمنة الحالي

جمع المادة الّلغویة من خالل النصوص المستقرأة ، إذا سّلمنا بأّن المعجم التاریخي یقوم على
فإّن المنهج التاریخي المقارن، والمنهج الوصفي یصیران حتمیة اوتتّبع التطّور الّداللي تاریخی



توصف كّل النصوص والوحدات بالنظر إلى " علمیة ومنهجیة في إنجاز المعجم التاریخي حیث 
ة،ثم تدّون المعاني الجدیدة فقط، باالحتفاظ باألقدم من سنة ورودها، وتحذف االستعماالت المكّرر 

كما یدرس المعجم نشأة المادة وعروبتها أو تعریبها، وما . العصر الجاهلي إلى وقتنا الحالي
یتصل بها من عوامل النطق، ویرتبها تاریخیا بحسب ظهور الّصیغ، مع تقدیم المبني على 

على الرباعي والرباعي على الخماسي، والالزم على ، والثالثيالمعرب، والثنائي على الثالثي
المتعدي، والمعلوم على المجهول، والمجرد على المزید، وكّل التغّیرات الطارئة من خالل 

كما ال یتجاوز األسالیب والتراكیب الخاصة االصطالحیة التي اتخذت دالالت ...حروف الزیادة
ثّم هجر، باإلشارة إلى مصدره، وموطنه، معّینة، كما یذكر اللفظ الذي استخدم مرة واحدة

وقائله، ومعناه وما طرأ علیه من كّل الجوانب الّلغویة، وال یتجاوز المسكوكات، والمرّكبات، 
ودالالتها وتطّورها عبر األزمان، حیث یتقّصى المعاني في مختلف العصور والبیئات ولدى كّل 

األمر الهّین الذي یمكن تحقیقه من غیر والذي ال شّك فیه أّن عمال كهذا لیس ب8."الطبقات
زات على ولعّل من أجّل المحفّ . ارصبر وأناة تحدوهما إرادة قویة في التمكین لهذا العمل الجبّ 

وغربلتها، ةتحقیق هذا اإلنجاز هو ما یقّدمه الحاسوب من جهد معتبر في ترتیب الماّدة الغزیر 
المشكلة األساسیة في صناعة المعجم " ّن ومن دونه یعظم الخطب ویّتسع لحّد االستحالة أل

التاریخي تّتصل بحجم المدّونة التي تؤخذ منها الكلمات واالقتباسات، فقد اعتمدت المعاجم 
التاریخیة التي أنجزت مثل معجم أكسفورد االنجلیزي كما تعتمد المعاجم التي تنفذ حالیا للغات 

، وصلت في بعض الحاالت إلى عّدة مختلفة ولمستویات لغویة مختلفة على مدّونات ضخمة
وقد . آالف  من المجلدات، تضّم مئات المالیین من الكلمات المتتابعة في نصوص الكتب

الذي یستدعي تضافر الجهود 9." أصبح الحاسوب أداة ذات كفاءة عالیة لتحقیق الطموح العلمي
ن یقوم أحدنا أو جماعة أ"من غیر المعقول كما أّنه . التي ترفد بعضها بعضاوتعّدد التخّصصات

ا بإنجاز معجم تاریخي للغة العربیة دون أن یلجأ إلى قاعدة محوسبة من المعطیات ألّن الذي منّ 
یرمي إلیه هذا المعجم في األساس هو الكشف بالنسبة لكّل مفردة  عن تطّور معانیها عبر 

فى فیه باللجوء إلى الزمان وفي كّل أنحاء الوطن العربي، واكتشاف المعنى ال یمكن أن ُیكت
المعاجم القدیمة على اإلطالق، فإّن السیاقات كما هو معروف هي التي تحّدد وحدها معنى 



الّلفظة الواحدة أو معانیها المزامنة أو الّطارئة عبر الزمان في النص الواحد أو أكثر من نّص، 
ما أّن هناك مناهج خاّصة لتحلیل النصوص الستخراج المعاني ومن وراء المعاني األغراض ك

التي تجعل المعجم 10."الطریقة العلمیةهيالحقیقیة لمستعملي اللغة في هذه النصوص، فهذه
وهو بهذه الكیفیة یستلزم خبرة كافیة بالعربیة وما . التاریخي المنشود معجما تأصیلیا وتاریخیا معا

االعتماد كما أّنه بات من الضروری.تصل بها من اللغات السامیة وغیرها عبر مسارها التاریخيا
والنهل مما یمكن أن یحققه  .على التقنیات الحدیثة المساعدة على الجمع والفرز والتبویب

مشروع الذخیرة اللغویة العربیة كون المعجم التاریخي للغة العربیة هو من بین األهداف 
.التي تمّدنا بطاقة لغویة متنّوعة بتنّوع السیاقات المختلفةمن إنشاء الّذخیرة اللغویةالمنشودة

:دواعي إنجاز المعجم التاریخي

وعبره . تؤّكد اللسانیات الحدیثة على أّن الّلسان هو المظهر االجتماعي للغة البشریة
.ویأفل بضعفها وتقهقرها. فقد یسطع نجمها بفضل رقي األّمة.وصورتهامالمح األّمةتتجّسد 

، ، ودرجة وعیها الحضاريألّمةومن ثّم كان المعجم التاریخي أحد المعالم الكاشفة عن وجه ا
إنجاز المعجم ویمكن إجمال مسّوغات . في كل مرحلة من مراحل حیاتهاومستواها الفكري
:التاریخي فیما یلي

:الدواعي القومیة-1

نتیجة –، واللغة العربیة تجمعهاعماد القومیة التي واألّمة وعنوان سیادتهاةصور اللغة
وال شّك أّن للمعجم التاریخي دورا أساسیا في . جزء ال یتجزّأ من القومیة العربیة–لذلك 

التعبیر عن تلك القومیة ألّنه یوّحد بین االستعماالت المعجمیة العربیة في مختلف األمصار 
الروابط اللغویة الجامعة بین مستعملي توثیق ویعمل على.التي استعملت فیها العربیة

انتماء العرب إلى أمتهم ألّنه یؤّكد أصالة الفكر العلمي ویعّزز فكرة .العربیة مشرقا ومغربا
.حافظت على حمولته، واصطبغت بلونهالعربي الذي عّبرت عنه الّلغة و 

:الدواعي العلمیة- 2



فل لّلغة العربیة حّقها في الّدراسة تقتضي الحتمیة العلمیة إیجاد معجم تاریخي یك
بأن توصف وصفا لسانیا دقیقا بالتأریخ لمفرداتها ولمعانیها مثلما العلمیة التي تسمح لها 

كالفرنسیة واالنجلیزیة اللتین وضع لكل منهما معجمهما غیرها من اللغات الحیة توصف
، ها من تأثیر وتأّثر الذي یسمح بالكشف عن حركة سیرها عبر التاریخ وما شابالتاریخي 

ومن َثّم فهو یؤّرخ لوحدات المعجم في معرفة ما یطرأ .وتبّدل أو اضمحالل لبض مفرداتها
وما یترّتب على ذلك .من تبّدالتوأصناف التراكیب النحویةیةبو على البنى الصرفیة واألسل

یكشف عن أّنه كما. من إظهار لصالت القرابة الممكنة بین اللغة العربیة واللغات األخرى
.المرتبطة بالعصور المختلفةالقّیم والمفاهیم الحضاریة 

:الدواعي التعلیمیة-3-

وٕامدادها وضبطها، المعاجم المدرسیة یمّثل المعجم التاریخي رافدا مهّما في صناعة 
كما أّنه یمّكن الباحثین من التعرف على حیاة المفردات اللغویة .بالشواهد المؤیدة لالستعمال

11.مالعوكذا البنى التركیبیة وما عرفته من أوجه االست. وما اعتراها من أحوال

وبالمختصر المفید فإّن المعجم التاریخي لّلغة العربیة یسعى إلى تحقیق جملة من األهداف 
:التي یمكن إیجازها فیما یلي

.اإللمام الواسع بكالم العرب على المستویین اإلفرادي والتركیبي* 

.لتطّور الّداللي لأللفاظتتّبع ا* 

.تحدید االستعمال الجغرافي للكلمات اعتمادا على الّلهجات القبلیة* 

.معرفة الحقول الداللیة لأللفاظ الّلغویة* 

.الوقوف على الّدخیل والمعّرب عبر العصور* 

.تحدید السیاقات المختلفة للكلمة الواحدة* 



.حصر المهجور من األلفاظ* 

.وٕاعادة بعثهاالمصطلحات التراثیة بعد جمعهااالستفادة من* 

.جعل المعجم التاریخي رافدا للمعاجم األخرى المتخّصصة* 

هذا المقتطف من البحث یتقاطع كثیرا مع المقال الموجود على الرابط أضف إلى ذلك ال 
نجد اإلحالة لألمانة العلمیة في هذا األخیر 

:الرابط هو
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المعجم التاریخي للغة : المقال لألستاذة حفیظة یحیاوي  عنوانه184-182:اقرأ الصفحة
العربیة بین األمل والعمل مجلة ممارسات لغویة

ضاریة المنظمة التي تضبط هو ذاكرتنا الّلغویة والثقافیة والح:" وهو بهذه النظرة الّشاملة یمّثل 
رصیدنا الفكري، وتكون مرجعنا العلمي األمین الذي نعود إلیه، وثیقة موضوعیة ومدّونة من 

12."تقوم حجة تاریخیة ال جدال فیهاالنصوص الثابتة التي

:معّوقات اإلنجاز والتجسید

د أبلوا بالء أّن الّلغویین العرب قدیما قبین الّدارسین المحدثینمّما هو متعارف علیه
وخرجوا إلى . على روایة نصوصها شعرا ونثراحرصا كبیرا حسنا في جمع متن الّلغة وحرصوا 

وقد . البوادي لمشافهة األعراب، واألخذ عنهم سماعا فكانوا علمیین إجرائیین في طرحهم هذا



لبنات وقد كانت. من خالل لسانه العربي المبینقد كانت بواعثه خالصة لخدمة القرآن الكریم
المعجمیین ُتوضع الواحدة تلو األخرى ، ویتوالى بناؤها إلى أن أصاب األّمة العربیة الركود، 
ودّب في أوصالها الوهن نتیجة الظروف التاریخیة القاسیة التي مّرت بها األمة العربیة، أّثرت 
بشكل كبیر في خمود جذوة البحث العلمي حیث توالت قرون عّدة طبعت بسبات عمیق من

لیس باألمر كما أّنهتاریخنا قد یصعب ربط أوصال حلقاتها ألّن ذلك لیس باألمر الهّین، 
المستحیل إذا صدقت الّنوایا، وُشحذت العزائم، خاّصة وأّننا نعیش عصر التقانة المتطّورة التي 

وذلك . توّفر الكثیر من الجهد والوقت، وبذلك ُتطوى المسافة الزمنیة إلنجاز هذا العمل
عتماد على الجمع المحوسب الستدراك ما ضاع مّنا من وقت وجهد والسیر على نهج باال

بمراجعة جمع القدماء لها، ومتابعة جمعها :" ویتّم ذلك. السلف في جمع الّلغة وتراث األّمة
بعد عصور االحتجاج حتى الیوم، ومواصلة هذا العمل بعده، وسیوّفر هذا الجمع المحوسب 

ات لم یكن من السهل الحصول علیها بالعمل البشري المحض، حیث لّلغة العربیة معلوم
سیظهر االستقرحصاء المحوسب للغة العربیة تأریخا شامال لّلغة في المفردات والتراكیب 
واألسالیب، وسیكشف عن قدیمها الذي خّف استعماله أو انقرض أو استمّر في العصور 

ة المتعّددة، ولیس لها وجود في المعجمیات التالیة وسیفصح عّما جّد فیها في مراحل العربی
العربیة التي تقّید واصفوها بفلسفة اللغویین القدماء في دراسة الّلغة، وال سّیما تقّیدهم بأصول 
نظریة االحتجاج، حیث سیعین على الكشف عن مالمح التغّیر في الّلغة، كظهور ظواهر 

األلفاظ والتراكیب في العصور أو صوتیة أو صرفیة أو تركیبیة جدیدة  واختالف دالالت 
البیئات العربیة المتنّوعة، وسیمّكن العلماء بأوامر محوسبة من ترتیب اللغة زمكانیا، 

13."وتصنیفها سیاقیا وعلمیا

هذا الكالم هو مأخوذ من مقال البروفیسور صالح بلعید نشر بمجلة اللغة العربیة  وما 
ب إلى صاحب المقال حّتى نجده یحذو حذوه یتضمنه من أفكار لم یستشهد أو یحیل الكات

ویستشهد بقول الدكتور صادق عبد اهللا أبو سلیمان كما فعل  صاحب النص األصلي



:وٕالیكم الرابط
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الّدراسات الّلسانیة في عدم ظهور هو ومن بین المعّوقات التي حالت دون تجسید هذا المطلب 
، عالوة على تشتت جهود العرب في هذا إّال في وقت متأّخر من القرن الماضيالوطن العربي

متخّصصین في الصناعة المعجمیة والّلسانیات المقارنة التضافر جهود الذي یقتضي المجال
ویطوي المسافة ن یسعف ذلك كّل ما من شأنه أالذین ال ینشغلون إّال بهذا اإلنجاز مع توفیر 

من خالل المسح ة في الّضبط وتوفیر الجهدقالمساعدة على الدّ من وسائل التقانة الحدیثة 
.الشامل للمدّونة اللغویة

:الخاتمة

إّن المعجم التاریخي العربي  بما یمثله من أهمیة في احتواء الّذاكرة اللغویة والثقافیة 
ري لألمة العربیة وتجعله في متناول الباحثین یمّثل ضرورة والحضاریة التي تحفظ الرصید الفك

إّن التأریخ للغة .ملّحة تستدعي المسارعة إلى تجسید هذا اإلنجاز الذي یرفد تخّصصات عّدة
العربیة هو تأریخ للحیاة العامة في مختلف مناحیها مع استهداف التطورات الداللیة عبر مختلف 

جم ال یستثني عمال أدبیا أو علمیا مهما كانت قیمته ونوعیته فال لإلشارة فإّن هذا المع. العصور
.یحقر من معروف هذه األعمال شیئا، وسیظّل مفتوحا على كّل إنتاج معرفي



إّن التأریخ لمسیرة الّلغة العربیة ال یبّصرنا بمراحل نشأتها وتطّورها فحسب بل إّنه یدفعنا إلى 
وما یمكن أن . هذه الّلغة بغیة ربطها بالتقانة الحدیثةاستشراف مستقبلها وذلك بتعمیق فهمنا ل

تتمّیز به في هذا الجانب والعمل على تذلیل كّل الصعوبات التي یمكن أن تعترض سبیلها 
وبالتالي العمل على جعلها لغة علمیة مواكبة للتطورات العلمیة على مختلف األصعدة، خاّصة 

ال مكانة للّضعفاء وسط هذا إذ میادین الحیاة وأّننا نحیا وسط عالم متسارع الخطى في شتى
وسیظّل  هذا المعجم بما یمّثلهمن تنّوع معرفي في بعده القومي .الّزخم المعرفي المكّثف

والحضاري أداة وظیفیة تسعى إلى استقطاب الّذاكرة العربیة ذات الرصید المعرفي الوفیر، والزاد 
مّما الشّك فیه أّن تحقیقه وتحیینه باستمرار سیحقق و . اللغوي الغزیر الذي قّلما نجد له نظیرا

:جملة من الغایات التي نحن في أمّس الحاجةإلیها، ومن أجّلها

من خالل وو وصل حاضراألمة بماضیها .الحفاظ على الهویة العربیة، وتوثیق عرى القومیة* 
.ربط بین مختلف حلقات استعمالها عبر تاریخها الطویلال

ل المشار إلیه في الرابط أعالهمقتبس من المقا

على وحدتها فلم تنقسم إلى قدیمة وحدیثة، ولإلشارة فإّن اللغة العربیةقد استطاعت أن تحافظ
قد زاد من شّد أزرها القرآن الكریم الذي ضّخ فیها دما جدیدا، ونفخ فیها حیاة دائمة إألى أن 

.یرث اهللا األرض ومن علیها

من التعرف على المسار التطّوري لّلغة العربیة ومن ثّم إمكانیة تمكین الطلبة والباحثین*
.التخصصات، وشتى میادین الحیاةتسمح باستغاللها في مختلفدراستها دراسة علمیة دقیقة

)المالحظة نفسها(
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معاجم المصطلحات المعربةوضع في ة القاهر بالعربیةمجمع اللغةجهود

لعاني عمر: الباحث 
:الملخص

یهدف هذا البحث إلى التعریف بجهود مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  في مجال وضع 
في شتى؛ وذلك من خالل رصد أهم المصّنفات التي وضعتالمصطلحات المعربةعاجم م

قصد تزوید القراء بجّل المعاجم ،كل ذلك في سبیل الوقوف ،المجاالت العلمیة و األدبیة 
.على مدى مسایرة الباحثین العرب للتطورات الحاصلة في مجال الصناعة المعجمیة المتعددة

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة

:تعریفه
، اشتق لـه اسـم وداللـة مـن بادئ ذي بدء ال بد من أن نشیر إلى أن المجمع في اللغة 

ــه مجَمــُع ) جمــع(مــادة الجــذر اللغــوي  ، فــاْلَمْجَمُع َموِضــُع اِالْجِتَمــاع والمْجَتمعــون والُمْلَتقــى َوِمْن
. 1)محدثة(مجامُع ) ج(اْلَبْحرین وُمَؤسََّسٌة للنُّهوض باللغة َأو اْلُعُلوم َأو اْلُفُنون َوَنْحوَها 

علمیـة ثقافیـة یجتمـع فیهـا جماعـة مـن العلمـاء فهـو مؤسسـةأما على صعید االصطالح
، وتهدف إلـى الحفـاظ علـى اللغـة وسـالمة بنائهـا 2للنظر في ترقیة الفنون أو العلوم أو اآلداب

، وذلــك وفــق خطــوات 3وتراكیبهــا وقواعــدها مــن الــدخیل وتــأثیرات اللغــة الوافــدة بشــتى أســبابها
. علمیة منظمة ومدروسة مسبقاً 

) مقـر إقامـة فـؤاد األول(لغة العربیة في القاهرة بمرسوم صدر بقصر عابدین لقد أنشأ مجمع ال
م ، وسـمي مجمـع 1932) دیسـمبر(مـن الكـانون13ه الموافق 1351من شعبان سنة 14یوم 

. اللغة العربیة الملكي، واتخذ مدینة القاهرة مركزًا له؛ غیر أنه لم یستقر في مكان واحد 
:أهدافه-

: 4القاهرة أغراضه في مرسوم إنشائه، وهى كما یليحدد مجمع اللغة في 
أن یحافظ على سالمة اللغة العربیة، ویجعلهـا تسـتوعب المصـطلحات العلمیـة، قـادرة علـى .1

. التكیف مع التقدم الحضاري وحاجات العصر



ـــًا دقیقـــة فـــي تـــاریخ بعـــض .2 ان یقـــوم بوضـــع معجـــم تـــاریخي للغـــة العربیـــة، وأن ینشـــر أبحاث
.مدلوالتهاالكلمات، وتعبیر 

. أن ینظم دراسة علمیة للهجات العربیة الحدیثة بمصر وغیرها من البالد العربیة.3
. أن یبحث عن كل ما له شأن في تقدم اللغة العربیة.4

أن یقـوم "إن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة فقد نص فـي مرسـومه علـى أن مـن أهـم أغراضـه 
بــذلك منــذ البدایــة وكــون فــي دروتــه األولــى وقــد أخــذ نفســه " بوضــع معجــم تــاریخي للغــة العربیــة

كـــذلك جـــاء فـــي قـــانون إنشـــاء مجمـــع . مـــن كبـــار اللغـــوین العـــرب والمســـتعربین" لجنـــة المعجـــم"
.أن من أهدافه وضع معجمات ثالثة" 1934افتتح عام "العربیة 

.معجم وجیز یقتصر على األلفاظ الكثیرة الدوران بمقدار ما یناسب الدراسات األولى-1
عجـم وســیط یتوســع فیــه، مــع االقتصــار علـى األلفــاظ المســتعملة فــي فصــیح الكــالم تألیًفــا م-2

.وٕانشاء بمقدار ما یناسب الدراسات الوسطى
ــا للغــة، جامًعــا شــواردها وغریبهــا، مبیًنــا أطــوار كلماتهــا ومــا -3 معجــم بســیط یكــون دیواًنــا عام

.نى في عصور اللغة المختلفةطرأ على بعضها من توسع في االستعمال، أو تغیر في المع
كذلك جاء في هذا القانون أن من أهدافه وضع معجمات صـغیرة لمصـطلحات العلـوم والفنـون 

.وغیرها
:في وضع المعاجم األدبیة والعلمیة المتخصصةجهوده 

فـي جـزأین 1961وقد طبع ثالث طبعات حتى اآلن ظهرت أوالها عام :المعجم الوسیط-1
صفحة من ثالثـة أعمـدة ومـن القطـع الكبیـر، ویشـتمل علـى 1100نحو كبیرین یحتویان على 

.1985وظهرت طبعته األخیرة عام . ألف مادة، وملیون كلمة وستمائة صورة30نحو 
وقــــد كــــان الغــــرض مــــن تألیفــــه تــــدارك أخطــــاء الســــابقین فــــي تــــألیفهم، وقصــــورهم فــــي الشــــرح 

أنهــا لــم -رة مادتهــا وتنــوع أســالیبهاعلــى غــزا-فقــد كــان ممــا یعیــب المعــاجم القدیمــة . والترتیــب
تعد تواجه العصر وال مقتضیاته، ألن فـي شـروحها غموًضـا، وفـي بعـض تعاریفهـا خطـأ، وفـي 

.تبویبها لبًسا
وقد وقف أصحاب المعاجم إلى جانب ذلك عند حدود زمنیة ضیقة ففقدت معاجمهم كثیـًرا مـن 

ن یكـون سـهل المأخـذ واضـًحا دقیقًـا كـذلك مـن شـروط المعجـم الحـدیث أ. معالم الحیاة والتطور
كمـا یمتـاز باشـتماله . مصوًرا ما أمكن، محكـم التبویـب، وهـذا مـا حـاول المجمـع تطبیقـه بالفعـل



علـى مصــطلحات العلــوم والفنــون، وضــمه كثیــًرا مــن ألفــاظ الحیــاة العامــة، واحتوائــه علــى عدیــد 
المجمع المختلفة في دوراته مثـل كما راعى المعجم قرارات. من األلفاظ المولدة والمعربة حدیثًا

قیاسیة صوغ المصدر الصناعي، وقیاسیة تعدیة الفعل الثالثي بالهمزة، وقیاسیة صـوغ مطـاوع 
.فعل على تفعل وهكذا 

والمجـرد . وفي سـبیل الترتیـب الـداخلي روعـي فـي ترتیـب الكلمـات تقـدیم األفعـال علـى األسـماء
لحقیقـــي علـــى المجـــازي، والفعـــل الـــالزم علـــى علـــى المزیـــد، والمعنـــى الحســـي علـــى العقلـــي، وا

.وهكذا... المتعدي 
.في معجمه تداركها في طبعتیه الثانیة والثالثةهفواتوقد اكتشف المجمع بعض 

وقـد . ظهـر منـه جـزءان فقـط، یشـمل األول منهمـا قسـًما مـن حـرف الهمـزة: المعجم الكبیـر-2
ائي العـادي بعـد تجریـد الكلمـة مـن وهـو یسـیر علـى الترتیـب الهجـ. 1956ظهر ألول مرة عـام 

ویــدل علــى الحجــم الــذي ینتظــر أن یظهــر فیــه المعجــم ذلــك الجــزء الــذي یقــع فــي نحــو . الزوائــد
، ولـم "صفحات8صفحة والمقدمة التي تقع في 90عدا الفهارس التي تقع في "صفحة 428

.من حرف الهمزة" أخي"یصل إال إلى مادة 
:وقد التزم المعجم ما یأتي

منها تفصیًال ت-1 .صدیر كل مادة بمعانیها الرئیسیة إجماًال ثم یتناول كال
.ذكر أصل المادة أو أصولها في السامیات إن وجد ذلك-2
.رد الكلمات المأخوذة من لغات أجنبیة إلى أصولها3
.ترتیب المادة بحسب المعاني الكبرى، مع التدرج من المدلوالت المادیة إلى المعنویة-4
.الستشهاد بالشعر والنثر مع اختالف العصور، ومع الترتیب الزمني بقدر اإلمكانا-5
.ذكر ما ال بد من ذكره من األعالم والتعریف بها في إیجاز، وكذلك أسماء األمكنة-6
.اإلشارة إلى المرجع حین یكون ذلك مفیًدا-7
.5العنایة بالضبط بالشكل-8

نشـرته دار المعـارف بالقـاهرة مـع بعـض تعـدیالت، وقد أعید طبـع الجـزء األول مـؤخًرا و 
.ومحاولة لتدارك أخطاء الطبعة األولى

حیـــث 1953وقـــد بـــدأ المجمـــع فـــي إخراجـــه تباًعـــا منـــذ عـــام : معجـــم ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم-3
ظهـر الجـزء 1961ظهر الجزء الثاني، وفي سـنة 1959لجزء األول منه ثم في سنة أصدر ا



، وأعـــادت دار 1970الثالـــث ووصـــل إلـــى آخـــر حـــرف الســـین وقـــد انتهـــى طبـــع المعجـــم عـــام 
ویعـد المجمـع اآلن لطبعـة جدیـدة، وألـف لجنـة لتعیـد النظـر فـي . الشروق طبعه في مجلد واحد

.الطبعات األولىتنسیق المعجم واستدراك ما فات في 
وهــو مرتــب علــى الترتیــب الهجــائي العــادي ویشــرح ألفــاظ القــرآن شــرًحا لغویــا مــع بیــان المزیــد 
والمجـــرد والمصـــدر والمشـــتقات، وٕاذا كـــان للفـــظ معـــان مختلفـــة قـــدمت الحســـیة علـــى المعنویـــة، 

.ورتبت األخیرة بحسب أهمیتها وكثرة ورودها في القرآن
من نشاطه في جمـع المصـطلحات % 70یقف المجمع نحو :مصطلحات العلوم والفنون-4

1942وقد أخرج قـدیًما كراسـات فـي مصـطلحات بعـض العلـوم ومنـذ سـنة . ومناقشتها وٕاقرارها
وهو یوالي إخراج مجموعات كبیرة كل عام تضم مصطلحاته التي یقرها المؤتمر السـنوي وهـي 

هــــذه المصـــطلحات تضـــم كــــل فـــي حـــدود األلفـــین تقریًبــــا، وقـــد ظهـــرت مجموعــــات كبیـــرة مـــن 
.مجموعة مصطلحات علم أو فن معین، كما یحرص المجمع على نشرها في مجلته الدوریة

، وهـو معجـم مدرسـي كتـب بـروح 1980وقد صدرت طبعته األولـى عـام :المعجم الوجیز-5
وأضــیف فیــه إلــى المــادة اللغویــة التقلیدیــة مــا . العصــر ولغتــه ویــتالءم مــع مراحــل التعلــیم العــام

دعت إلیه الضرورة من األلفاظ المولدة أو المسـتحدثة أو المعربـة أو الدخیلـة، كمـا أورد طائفـة 
.من المصطلحات الشائعة التي یستعملها التالمیذ

واختـارت . ورتبـت األصـول علـى حسـب أوائلهـا. وقد رتب المعجم على حسب أصـول الكلمـات
وجـاء مجمـوع مـا حـواه زهـاء . ة الطالـبلجنة الوجیز من مادة الوسیط ما رأت فیه الوفاء بحاجـ

خمسـة آالف مــادة، صــور منهــا مــا یحتــاج توضـیحه إلــى تصــویر مــن نحــو نبــات أو حیــوان أو 
.6صورة600آلة، فاشتمل على أكثر من 

:العلمیة المتخصصة ومن معاجم المصطلحات
ذه لسنا بصدد حصر حمیع المعاجم التي وضعها المجمع، وانما نشیر الى بعضعها ومن ه

:االنجازات المعاجم  التالیة

.م1982-یة بالقاهرة معجم الجیولوجیا، مجمع اللغة العرب
.م1986-معجم الفیزیاء الحدیثة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

.م1987-معجم الحاسبات، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 



.م1988-ربیة بالقاهرة معجم البیولوجیا في علوم األحیاء والزراعة، مجمع اللغة الع
.م1990-معجم الریاضیات، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

.م1994-معجم الكیمیاء والصیدلة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
.م1999-معجم القانون، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

.م1990-معجم المصطلحات الطبیة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة
.م1993-ط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة معجم النف

.م1998-معجم مصطلحات الهندسة المیكانیكیة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
.م2000-معجم الموسیقا، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة

فقد انجز المجمع عبر سنواته الطوال أكثر من مئة وخمسین مصطلح  ف مختل 
لعلمیة بأعضائها وخبرائها وأقرها مجلس المجمع ومؤتمره، وقد فالتخصصات، أعدتها اللجان ا

:أصدر المجمع هذه المصطلحات ضمن معاجم علمیة متخصصة مثل 
قامت بوضعه ) عربي-انجلیزي( وهو معجم ثنائي اللغة: معجم مصطلحات اإلعالم-1

ي حدود یقع ف2008ه الموافق ل 2429لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة اللعربیة سنة 
انطالقا من اللغة اإلنجلیزیة ، والحق مصطلح رتب ترتیبا الفبائیا 578صفحة ویضم 121

.7بالمعجم مسرد عربي لیساعد على معرفة المصطلح ومكانه في المعجم
:معجم الفیزیقا النوویة و االكترونیات-2

، وقد نشره ا بالمجمعثمرة جهود لجنة الفیزیقویعد ) عربي–انجلیزي ( وهو معجم ثنائي اللغة 
اإلنجلیزیةمصطلح مرتبا ترتیبا ألفبائیا انطالقا من اللغة 1200، یضم 1984المجمع سنة 

.كما ألحق ب فهرس المصطلحات العربیة و مایقابلها من المصطلحات اإلنجلیزیة 
) عربي-انجلیزي( یتكون من جزئین  وهو معجم ثنائي اللغة:المعجم الجیولوجي-3

مرتبا ترتیبا وفق الطریقة األلفبائیة أعدته لجنه الجیولوجیا نشر مصطلح 1200ى یشتمل عل
مصطلح وهو حصیلة جهود 4500، أما الجزء الثاني فیشتمل على 1965الجزء األول سنة 

رسما لغرض الشرح و 240، و مزود ب1985علمیة خصبة كبیرة ، وقد نشره المجمع سنة 
ات، وقد عني أدق عنایة ببیان المصطلح وتحدید التوضیح، كما زود بفهرس للمصطلح

.مفهومه
:المعجم الجغرافي-4



مصطلح ، رتب ترتیبا ألفبائیا، ومع كل 1200یشتمل على 1974نشر هذا المعجم سنة 
بملحق لمصطلحات جغرافیة متقاربة في الداللة وذیلاالنجلیزیةمصطلح مقابله باللغة 

.القدیمعني بدقة إحیاء المصطلح العربي الجغرافيیمیز هذا المعجم انه وما.العلمیة
:خاتمة

مــع ، علــى عملهــا وهــذا ظهــر أثــره عنــد لمــوارد المالیــة المتاحــة لــدى المجأثــرت محدودیــة ا
. طباعة معاجم المصطلحات ونشرها 

مع ما نسمع أن  المجإنتاجات المجامع اللغویة بعیدة عمن یفترض أن توجه إلیه، فغالباً 
تضم مصطلحات موحدة في حقل علمي، غیر أن من المؤسف أن هذه أصدر معاجم

المعاجم ال توزع بما یكفي لوصولها إلى أیدي كل المعنیین من باحثین ومترجمین وكتاب 
.علمیین

.  136ص/1، ج)جمع(مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة ، مصرالمعجم الوسیط، )(1
طبعة مزیدة ومنقحة  -م المصطلحات العربیة في اللغة واألدب ، مجدي وهبة وكامل المهندي ، مكتبة لبنان ناشرونمعج)  (2

.337ص،م 1984بیروت –
-159ص،م 2001–ه 1422بیــروت -1ط–دار الكتــب العلمیــة –اللغــة ، مشــتاق معــن هالمعجــم المفصــل فــي فقــ)  (3

160.
واللغــة العربیـــة والتعریــب فـــي العصــر الحـــدیث، 7-1/6، ) 2(القـــاهرة، المــادة رقـــمالمجمــع، مجلـــة مجمــع المرســوم الملكــي إلنشـــاء )  (4

. 52ص
. 156، صم 1984مجمع اللغة العربیة في خمسین عاًما ، شوقي ضیف، القاهرة)  (5
الطبعــة الثامنــة، القــاهرة البحــث اللغــوي عنــد العــرب مــع دراســة لقضــیة التــأثیر والتــأثر ، أحمــد مختــار عمر،عــالم الكتــب،)  (6

. 322، صم 2003
.2،ص 2008معجم مصطلحات اإلعالم، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة- )7(



1

المتن المفرداتيتطور واقع 

عند المعجمیین المحدثین

جویدة معبود:د

2جامعة الجزائر

:   تمهید

"محدثینالمتن المفرداتي عند المعجمیین التطور واقع : "بالموسوممداخلتيضوعو مأستهل
اسع عشر فيثم مساهمة معجمیي القرن التّ ،من المولدن العرب القدامىمعجمییالبالحدیث عن موقف 

وع من الكلمات هذا النّ إدخالالشروع في وفي إثارة هذه الظاهرة مثل عمل أحمد فارس الشدیاق من جهة،
،القرن العشریناني منالثّ الّنصف عن المعاجم التي  ظهرت فيأتحدثثمفي معاجمهم من جهة أخرى،

قافة لثّ للتربّیة واةمة العربیّ ظالمعجم العربي األساسي للمنّ و ،ة بالقاهرةغة العربیّ المعجم الوسیط لمجمع اللّ ك
ة التي ة والعربیّ إلى بعض البحوث الغربیّ اإلشارة، مع تطور محتواهلمعرفة مدى أركز علیهسي والعلوم الذّ 

.اجمالمعمضامینعالجت

انطالقا من،مهّما من الحیاة المعاصرةجانبا المعجم العربي األساسي قد عكسلبدایة أنّ افي تافترض
في المجتمع، وسأحاول تطورحدث من یعاكسة لما مرآة بمثابة ة هوأمّ معجم أيّ أنّ المبدأ الذي یرى 

.حة هذه الفرضیة في الجانب التطبیقي لهذه الدراسةمعرفة مدى ص

:المعجم العربيمتنثراءإل ةة والجماعیّ ت الفردیّ المحاوال-1

غة للّ إلى اسبة ة، وكذلك األمر بالنّ یّ الظواهر االجتماعأنها في ذلك شأن كلّ شةاإلنسانیّ غات تتطور اللّ 
أكثر ، وألنّ زمن واالحتكاك بغیرهاالها تطورت بفعلة أنّ ة التاریخیّ صوص التراثیّ التي أثبتت النّ ةالعربیّ 

العدید اإلسالمبمجيءة غة العربیّ غویة تطورا وأسرعها هو مستوى المفردات، فقد عرفت اللّ ات اللّ المستویّ 
،األخرىالتي ازدادت حركة تولیدها خاصة بعد اختالط العرب بغیرهم من األمم من الكلمات الجدیدة،

من إرثكانت العرب في جاهلیتها على إرث: " یقولأحمد بن فارس، إذ ولید قدیم وٕالى قدمه یشیرفالتّ 
ونسخت أحوال،حالت باإلسالمثناؤهجلّ فلما جاء اهللا .هم وقرابینهمكتهم، وآدابهم ونسائاآبائهم في لغ



2

بزیادات زیدت، وشرائع .أخرمواضعإلىغة ألفاظ من مواضع ، ونقلت من اللّ دیانات، وأبطلت أمور
)  1(" ...لاآلخر األوّ ىعفّ فَ ..طت،عت، وشرائط شرّ شرّ 

مختلفة من فقه جاالترة عن مكبیر من المصطلحات المعبّ إلى تولید عددأدى ظهور اإلسالم
.جدیدةمعاني بعض الكلمات بإعطائها دالالتر تغیّ كما أدى إلى...،حدیثو 

العرب القدامى علیها في الكلمات المولدة بعد عصر االحتجاج والتي نّص إلى أنّ اإلشارةمن والبدّ 
مؤلفات خاصة، قد بقي موقف المعجمیین منها متحفظا في ظل سیطرة فكرة الفصاحة، فرغم ما ولد من 

ة ة ومكانیّ فها عند حدود زمانیّ ة القدیمة لوقو المعاجم العربیّ بعضلم یظهر في مضامینذلكأنّ كلمات إالّ 
لى نهایة القرن إ لحواضر و ة إلى اسبأي من العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الثاني للهجرة بالنّ –ةدمحدّ 

.   من مواكبة مظاهر الحیاة الجدیدةهاعمنوهذا ما -سبة إلى البواديالرابع بالنّ 

، ومن تلكستدراك ما فاتهاإلى اة والدعو لمعاجم القدیمةلنقد اسع عشر حركة ظهرت في القرن التّ وقد 
كنموذج للمعاجم القدیمة، خذهاتّ الّذي مه أحمد فارس الشدیاق في نقده للقاموس المحیط للفیروزاباديما قدّ 

یهمل بعضها وكان علیه أن یوردها جمیعا فقد ذكر أّنه یورد بعض األلفاظ االصطالحّیة في متنه و 
:قائال"الجاسوس على القاموس" في كتابه وّضحهوهو ما ...والسیما ما اشتهر منها عند العلماء واألدباء،

وٕایهاماوٕایجازاوٕابهاماالقاضي مجد الدین الفیروزابادي قصورا لإلمامي لما رأیت في تعاریف القاموس فإنّ "
ن في ، أحببت أن أبیّ ...ج إلى تعب في المراجعة ونصب في المطالعة اتها فیه محوّ األفعال ومشتقوترتیب

غة یكون سهل ة في عصرنا هذا على تألیف كتاب في اللّ هذا الكتاب من األسباب ما یحض أهل العربیّ 
بّین ...فیمن اشتهر بالتألواضح التعاریف، شامال لأللفاظ التي استعملها األدباء والكتاب وكلّ ،الترتیب

)2("...العبارة، وافي المقاصد،

فلم ینحصر نقد الّشدیاق في موضوع إثراء المعجم العربي وٕاّنما أثار مسائل أخرى تتعلق بقصور 
...الترتیب والّتعریف،

ط محی" ما قام به بطرس البستاني في معجمه أّما عن المبادرات في تألیف معاجم حدیثة فمنها 
على القاموس المحیطصاحبه فیه اعتمدة، غة العربیّ في اللّ ل معجم حدیثأوّ لذي یعدّ ا" المحیط

مة، وهو ما من كالم المولدین وألفاظ العااكثیر المصطلحات العلمیة و بعضأضاف إلیه للفیروزابادي و 
الذي هو ف یحتوي على ما في محیط الفیروزابادي،فهذا المؤلّ "... : ه قائالمعجمأشار إلیه في مقدمة 
فروعا فیهغة وعلى زیادات كثیرة، فقد أضفت إلى أصول األركانة، من مفردات اللّ أشهر قاموس للعربیّ 
دین وألفاظ وذكرت كثیرا من كالم المولّ ... ى وألحقت بذلك اصطالحات العلوم والفنون كثیرة وتفاصیل شتّ 

)3(..."العامة
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الّذي ، "واردوالشّ فصح العربّیةأقرب الموارد في " المعنون بسعید الخوري الشرتوني معجمهوقد أّلف 
جدیدة ، وفي هذا السیاق اللفاظ األعدد من إضافةكان منطلقه كذلك القاموس المحیط للفیروزابادي مع 

رات في ترتیب األلفاظ یوتغیتبداالتواسأساسه القاموس المحیط مع زیادات " یقول وجدي رزق غالي
...،)4(" داخل المواد، وحذف ألسماء البقاع واألعالم واألدویة

أصحابهما إدخال بعض محاولةفالمالحظ أّن محتوى المعجمین السابقین قدیم على الرغم من 
.في متنهماالمصطلحات العلمّیة والكلمات المولدة

أو بدایة القرن العشرینمعاجم القرن التاسع عشرا دّون من إضافات فيمإلى أنّ اإلشارةمن والبدّ 
وسائر مثل دمشق وبغداد،، مقارنة بما استعمله العرب فعال من ألفاظ وعبارات في الحواضر الكبرىقلیل

)5(عبیر عن مختلف مظاهر الحیاة العربیة في جانبیها المادي والمعنويللتّ حواضر المغرب واألندلس

مؤلفة من قبل األفراد أو العدید من المعاجم الالّنصف الثاني من القرن العشرینمنبدءا ظهر كما 
ظ وعبارات،امن ألفستجد في المجتمعمسایرة ما اوكان غرض أصحابها،ةثنائیّ غة أوة اللّ الهیئات، أحادیّ 

،1960عام ظهرت طبعته األولى الذي ة بالقاهرة غة العربیّ المعجم الوسیط لمجمع اللّ : هذه المعاجممنو 
، والسبیل لدنیال ریغ الصادر عن دار 1970عام الصادروالمنهل لسهیل إدریس وجبور عبد النور

ربیة والثقافة والعلومة للتّ المعجم العربي األساسي الذي أصدرته المنظمة العربیّ و ، 1983الرووس عام 
ي صدر عن دار ة المعاصرة الذّ غة العربیّ اللّ المنجد في و ،1989سنة عاون مع مؤسسة الرووسبالتّ 

ا عن أمّ ... ،2008فه أحمد مختار عمر عام ومعجم الّلغة العربّیة المعاصرة الذي ألّ ،2000المشرق سنة
؟ ةثنائیّ الوأغة اللّ ةحادیّ األمواكبة للمستجدات هل المعاجم المعاجم أكثرمدى تحقیقها لغرضها، وأيّ 

.الفقرات التالیةیه فيإلتطرق فذاك ما سأ

:مضامین المعاجمالدراسات التي أنجزت حول تطور -2
ن المعجمي،تتمت بتطور الماهة التي العربیّ و ةالمداخلة عن الدراسات الغربیّ سنتحدث في هذا الجزء من
ن یتحیموضوععلىة منها التي ركزت في مجملهاكر الفرنسیّ أخص بالذّ ة و بادئین ببعض الدراسات الغربیّ 

1960- 1949تي لطبعلسانیینأربعة المقارنة التي قام بها الدراسةبینهامن و ،طبعات المعجم الفرنسي
كلمة مضافة من طبعة إلى 3973ه من بین ، حیث توصلوا إلى أنّ "PETIT LAROUSSE"لقاموس 

193و، الطبخاصة بمجال البیولوجیا و 668و،تنتمي إلى مفردات مختلف التقنیاتمنها963أخرى،
زیاء یخاصة بالف141و، ...وفیزیولوجیا الّنباتخاصة بعلم النبات171و،...خاصة بمجال علم الحیوان

خاصة بعلم النفس وعلم 110وعلم المناخ، خاصة بالجغرافیا و 136و،...والكهرباءلم الفلكعو 
...         )6(نةة معیّ لم أو تقنیّ الكلمات التي لیس لها عالقة بعأيخاصة بالمفردات العامة350، و...األعصاب
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من المصطلحات العلمیة، وقلیل من عدد كبیر إلیهاقد أضیف 1960یظهر مما سبق أن طبعة 
المصطلحات العلمیة فهي أكثر اأمّ ،قلیلالكلمات العامة التولید في مجالأنّ حكمب،العامةالكلمات

.تطور العلوم والتقنیاتولید نتیجة رضة للتع

:  بعنوان"Danielle Bouverot"راسة الثانیة هي دراسة قام بها الدو 
Mots nouveaux et vocabulaire spécieux dans le dictionnaire de l’Académie"

ا رفة مدى قبول هذبغرض معالفرنسّیةةسع لمعجم األكادیمیّ فیها على مقدمات الطبعات التّ اعتمد
من خالل مقدمة الطبعة األولى فتبّین لهنه، تة في مالمصطلحات العلمیّ المعجم دخول الكلمات الجدیدة و 

،معجمهامتن فيالفنونالمصطلحات المرتبطة بالعلوم و إدخال لم تر من الضروريةاألكادیمیّ أنّ 
)7(في قاموس خاص بهافمكانها األنسب هو أن توضع 

الذي نجم عنه تولید العدید من الذي عرفته العلوم والتقنیات، و طورن مع التّ لك
حذر بتسمح و و ة تواكب هذا التطور ة جعل األكادیمیّ ة التي دخل بعضها الحیاة الیومیّ المصطلحات العلمیّ 

إّن قاموس ":*التاسعةت علیه مقدمة الطبعة نصّ هو ماو في معجمها، ع من الكلماتدخول هذا النوّ ب
األكادمّیة هو قاموس االستعمال، وبكل بساطة هو قاموس االستعمال الجّید، ویجب أن یكون كمرجع لكّل 

خصص ودخل القوامیس األخرى، إذ ال یكون كمدخل من بین المصطلحات التقنّیة إّال ما كان من لغة التّ 
)8("......وفقا للحاجة ضمن الّلغة الیومّیة،

من خالل ،اتالتقنیّ و إلى مواكبة التطور المستمر للعلوم تسعىة ا سبق أن المعاجم الفرنسیّ ممّ ضح یتّ 
خذة بذلكمتّ ،إدراج عدد من المصطلحات العلمّیة والكلمات الجدیدة المعّبرة عن هذا التطور في متونها

.                                                          ات وسیلة للوصول إلى غرضهاتحیین الطبع

المعجم العربي یرجع إثراءبموضوع االهتمامأنّ إلىفقد أشرنا سابقا ،ةالدراسات العربیّ بقعلّ تأما فیما ی
ا أمّ ،عشر مع الجهود التي قام بها أحمد فارس الشدیاق في نقده للقاموس المحیط، اسعالتّ ى القرن إل

:منهاالمعاصرة فالدراسات 
" وسبلها إلى استیعاب الخطاب العربيّ النظرّیات المعجمّیة العربّیة: " محمد رشاد الحمزاوي بعنواندراسة 

حیث تبّین له من خاللها أّن المعجم العربي العام لم یسلم من الهنات في سعیه إلى اإلحاطة بالفكر 
ویرجع السبب في نظره إلى المناهج التطبیقّیة التي ارتكز علیها ،...العربي وخطابه في جمیع العصور،

مفهوم التطور : كة تحتاج إلى االعتماد على ثالث مقومات وهيفلم تكن خاضعة لذهنّیة معجمّیة متحر 
إّن النظرّیات المعجمّیة : "... وفي هذا السیاق یقول)9(ص المعجمي، ومفهوم الوظیفة اللغوي، ومفهوم النّ 

ص المعجمي األساسي النّ لمعاییرلم تطبقبالفكر العربي وخطابه، مااإلحاطةالعربّیة ستظل عاجزة عن 
طور توجب عناصر ضروریة مشتركة من حیث بنّیته ومحتواه مع تنوعه بحسب مفهومي التّ الذي یس
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)10(." ذلك الفكر من الحضارة وتطورها وتغّیرهاعن منزلةحتى یكون مرآة...اللغوي والوظیفة المعجمّیة 

وهي ، "المعجم العربي ومدى مسایرته للمفاهیم الحضاریة الحدیثة"المعنونة بالطاهر میلة ودراسة
،الصحافیینیدة التي استعملها بعض األدباء و ریة الجداالحضنة من األلفاظة قارن فیها عیّ بیقیّ دراسة تط

المعجم العربي األساسي و منها المعجم الوسیط ،ةثنائیّ الغة و ة اللّ حادیّ األلمعاجم الحدیثة نة من ابعیّ 
فإذا كان المعجم الوسیط في ،وع من األلفاظفتبین له تفاوت هذه المعاجم في إیراد هذا النّ ، ...لسبیلوا

القدیم أكثر االستعماللكونه قد عكس ،نظره قد تعامل مع المفاهیم الحضاریة الحدیثة تعامال ضعیفا جدا
المعجم هلهاالتي تجااأللفاظمن المعجم العربي األساسي قد تدارك العدید فإنّ ،الحدیثاالستعمالمن 

ة منها ة العربیّ خاصة الفرنسیّ أكثر مسایرة للمفاهیم الحدیثة و ة فهيا فیما یخص المعاجم الثنائیّ أمّ ،الوسیط
هذه وتوصل صاحب ،من المفاهیم المتداولة في تلك اللغات نفسهاالنطالقهاة،ة العربیّ اإلنجلیزیّ أو 

ل بعیدا عن االستعمال ایز ماالمعجم العربي الحدیث أو المعاصر في عمومه أنّ نتیجة مفادهاالدراسة إلى
فالواقع یؤكد أّن واضع المعجم العربي الحالي، لم یتمّكن من إیجاد : "...إذ یقول.)11(ةغة العربیّ الحي للّ 

المعجم، اریخي ألّننا نجد محتوى هذاصیغة التوافق بین الوضع الراهن لّلغة العربّیة، وبین وضعها التّ 
یتحدث عن الحیاة االجتماعّیة والسیاسّیة واالقتصادّیة والروحّیة لإلنسان العربي الذي عاش في العصر 

وقد . الجاهلي وفي صدر اإلسالم خاصة، أكثر مّما یتحدث عن حیاة اإلنسان العربي في عصرنا الحالي
اب الّلغة العربّیة المستعملة قدیما، انجّر عن هذه الوضعّیة، أن تحول هذا المعجم من وسیلة مفیدة الكتس

. العام في العصر الحاليغة المتداولة في محیطه إلى وسیلة ناقصة جّدا بالّنسبة للذي یرید اكتساب اللّ 
)12(وازن وكان من المفروض أن یكون هناك نوع من التّ 

حمن الحاج صالح الذي یرى عدم رجوع واضعي المعاجم الحدیثة إلى وٕالى الرأي نفسه یذهب عبد الرّ 
ة التي أّلفت منذ إّن أكثر المعاجم العربیّ : "ح به  قائالهو ما صرّ ة وغة العربیّ االستعمال الحقیقي للّ 

اعتماد أصحابها على المعاجم القدیمة، : لى غایة منتصف القرن العشرین تّتصف بصفتین اثنتینالنهضة إ
واستخراجهم منها ما یبدو لهم أّنه من األلفاظ التي یحتاج إلیها المثقف العربي في عصرنا هذا أو مّما قد 

فهم ...حّسس،علمي إالّ التّ مقیاس یرد بكثرة في الّنصوص القدیمة أو الحدیثة، وذلك بدون اللجوء إلى أيّ 
كما كان یفعله علماؤنا القدامى الذین ... ال یرجعون في الغالب إلى االستعمال الموضوعي لّلغة العربّیة،

دّونوا كالم العرب، وكما یفعله العالم اللساني في زماننا هذا، فالصفة الثانیة هي عدم لجوئهم إلى تدوین 
ثم إّن أكثر المعاجم العامة التي ... غة الفصحى أو استعمل قدیما،واسع لما یستعمل بالفعل اآلن باللّ 

ظهرت في هذه الفترة كانت، زیادة على ذلك، ال تتعرض إلى الّلغة المعاصرة، أي المولد من األلفاظ، إّال 
وقد دخل في االستعمال وشاع شیوعا ... قلیال، مع أّن هذا المولد قد یكون وضع على قیاس كالم العرب
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)                                    13("وضعه أفراد الشعب للضرورة الملحةوأخص بالذكر المولد العفوي الذيواسعا

عبد العلي الودغیري، في العدید من غویین المهتمین كذلك بموضوع المعجم العربي الحدیث ومن اللّ 
فرغم ،"دة حدیث ومتجدّ غة العربیّ نحو قاموس للّ : "بأبحاثه وسنركز في هذه المداخلة على مقاله الموسوم 

ه ركز على مدى أنّ إالّ ،القاموسّیةناعة ة في الصّ احیة التقنیّ تتعلق بالنّ ،تناوله في هذا المقال جوانب أخرى
ه رغم حداثة وتوصل إلى أنّ ،...ستجد من ألفاظ حضاریة ومصطلحات علمیةامواكبة المعاجم الحدیثة لما 

حا ذلك ة المواكبة للحیاة العصریة، موضّ فقیرة في جانب مادتها المعجمیّ ها تبقىأنّ ة إالّ عربیّ المعاجم ال
على المعجم الذي اختاره كنموذج للمعاجم الحدیثة وهو المعجم الوسیط، تلك األلفاظ باأللفاظ المستدركة

بشكل ن تعمل قوامیسناكان من المفروض أ: " ... یقولالشأنوفي هذا دة المستعملة في مجاالت متعدّ 
دائم ومستمر على التجاوب مع المستجّدات ومتابعتها واحتضانها وٕاضافة كّل ماهو صحیح لغوّیا إلى 
مدّوناتها، ألیس من الجمود أن ال نعثر في قوامیسنا الحدیثة على أشهر األلفاظ المتداولة الیوم في عالم 

)14(..." افة والعلوم والمجاالت االجتماعیة المختلفة؟ المعلومیات واالّتصاالت واالقتصاد والسیاسة والثق

الحدیث الصالح لتمثیل المرحلةمعجمفصاحب المقال یبّین أّن المعجم الوسیط رغم مزایاه لم یعد ذلك ال
والسیما أّن معاجمنا العربّیة الحدیثة لم تجر على المعمول به في المؤسسات ،التي نعیشهاالجدیدة

غربّیة بإصدار الطبعات تلو األخرى لتحیین مادتها ومحتواها بشكل دائم ومستمر، ومواكبة المعجمّیة ال
لكن دون جدید متباعدة، وقد تصدر طبعات منها بین فترات ...قص والمراجعة،یادة والنّ غوي بالزّ التطور اللّ 

)15(یذكر

الطبعة األولى (في دراسة مقارنة قمت بها بین طبعتین مختلفتین للمعجم الوسیط توصلت إلیه وهو ما 
عدد الكلمات المضافة في أنّ إذ وجدت،)2005، والطبعة الرابعة الصادرة سنة 1960الصادرة سنة 

ة بعدد الكلمات التي احتواها من جهة وبما استحدث في المعجم الوسیط في طبعته األخیرة قلیل جدا مقارن
.)16(أخرىالموجودة بین الطبعتین من جهة العربیة من كلمات ومصطلحات خالل المدة الزمنیة 

فق تلك الدراسات التي تتّ )17(رى اهتمت بموضوع تطور متن المعجم العربي الحدیثخوهناك دراسات أ
ة لتدوین األلفاظ الثنائیّ وأغة ة اللّ حادیّ األة الحدیثة حاولة المعاجم العربیّ رغم مه نّ أفي معظمها على 

ة مضامینها تبقى بعیدة عن وصف االستعمال الفعلي للعربیّ أنّ ة إالّ الحضاریة والمصطلحات العلمیّ 
.المعاصرة
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)دراسة تطبیقیة( :مضمون المعجم العربي األساسي-3

القاموس المحیط عنمضمونهبهز لمعجم هو إبراز ما تمیّ لة التطبیقیّ الغرض من هذه الدراسة إّن 
ومحاولة رصد الكلمات )18(من المعجمیننة من الحروفعیّ بأخذ،سبیل المثالعلى،باديآللفیروز 

.الجدیدة إن وجدت ومعرفة نسبتها

به ورتّ ،وزاباديفه مجد الدین محمد بن یعقوب الفیر ة ألّ غة العربیّ فالقاموس المحیط من أمهات معاجم اللّ 
وهو ما صرح به في مقدمة ألفاظ ومعان،على طریقة الصحاح للجوهري وحاول أن یستدرك ما أغفله من 

ه فاته نصف أنّ راس على صحاح الجوهري، وهو جدیر بذلك، غیا رأیت إقبال النّ ولمّ ...:  " معجمه قائال
اظر بادئ بدء، ة، أردت أن یظهر للنّ ادّ بترك المعاني الغریبة النّ ة، أو بإهمال المادّ إّماغة أو أكثر،اللّ 

الفیروزآبادي ، ویرجع السبب في اختیار)19(..."ة المهملة لدیهفضل كتابي هذا علیه، فكتبت بالحمرة المادّ 
.اسلمعجم الصحاح إلى ذیوعه وشیوعه بین النّ 

عاون ة والثقافة والعلوم بالتّ ة للتربیّ ا المعجم العربي األساسي فهو معجم صادر عن المنظمة العربیّ أمّ 
بصفة هوهو موجّ غویین والمعجمیین العرب، نخبة من اللّ إعدادهشارك في ة، مع مؤسسة الرووس العالمیّ 

حات الجدیدة الحضارّیة والعلمّیة والتقنّیة ، بالّلغة العربّیة، ویضم عددا من المصطللغیر الناطقین خاصة
ویتعرض في إیجاز إلى طائفة كبیرة من أسماء األعالم، كأسماء القارات والبلدان، والمدن، واألنهار، 

كما أّنه ال یورد ...وأسماء النابغین في التاریخ العربّي من خلفاء، وقادة، وفقهاء، وعلماء، وشعراء، وأدباء،
شائع، أو ما هو جدیر بأن یعرف من مفردات الّلغة الحّیة الجارّیة على ألسنة العلماء إّال ما هو معروف

)20(."..."واألدباء والمثقفین، والصحفیین وأقالمهم،

القاموس المحیط كون :یعود إلىلهذین المعجمیین أّن سبب اختیاري والبد من اإلشارة إلى
ن القیود المكانیة والزمانیة التي عمن أبرز المعاجم القدیمة التي حاول أصحابها الخروج للفیروزابادي هو 

عصر ولدت بعدمتنه عددا من األلفاظ والمصطلحات التيفقد أضاف إلى،وضعت للمعجم العربي
ي بعد االطالع على الدراسات والبحوث فقد تبّین ل،المعجم العربي األساسيیخصما فیا أمّ ،االحتجاج 

.                 المنجزة حوله أّنه أكثر مسایرة لما استجد في المجتمع مقارنة ببعض المعاجم المعاصرة

فالقاموس المحیط والمعجم العربي األساسي من المعاجم التي حاول مؤلفوها أن یعكسوا الحیاة العلمّیة 
. والحضارّیة في عصرهم
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:إلیها ما یأتيالتي توصلناومن النتائج 

:ومن أمثلة ذلك**كلمة336بلغ عدد الكلمات المضافة في حرف الدال 

لك ة، السّ اسة، دبكة، دبلوم، الحقیبة الدبلوماسیّ بَّ ، دَ ا، دانتیالّ ئة، مدفأة، دائرة المعارف، داكّ ادخار، دفی
ة، سیاسة عدم التدخل، الدخل القومي، ضریبة الدخل، حرب داخلیة، مدرسة بلجَ بالج، دَ ، دُ الدبلوماسيّ 

ة، ،  درجة االنصهار، درجة جامعیخارّیةب/ ةاجة آلیّ داخلیة، وزارة الداخلیة، إدارة التدریب، دورة تدریبیة، درّ 
اإلدراك الحسي، دفتر األستاذ، دفتر شیكات، دفتریا، الدفاع الجوي، الدفاع المدني، دلتا، درجة الحراررة، 

دیموجرافیا، دینامو، دینامیت، دینامیكا، /دیموغرافیاوسیه، الدماغ االلكتروني، دورة المجلس النیابي، دُ 
، إدراكّیة، استدعاء، اندماج، دوالر، إبراهیم الدسوقي، الدمیري محمد بسبلة، دِ ة، دُ سار، دالّ دیموقراطیة، دِ 

... بن موسى، محكمة أول درجة، أعضاء هیئة التدریس، مؤتمر المائدة المستدیرة، أم درمان،
طبع، طغیان، ت:ومن ذلك نجد،كلمة200فقد بلغالكلمات المضافة في حرف الطاءأما عدد

، طب بیطري، طبیب اختصاصي، طبیب عام، طابع بریدي، طبعة إشعاعيانطباع، كرة الطاولة، طب 
محققة، طبعة مزیدة، طبعة معدلة، جلسوا حول طاولة المفاوضات، طبوغرافیا، أطروحة، رجال المطافئ، 

، خطوط الطیران، قاعة المطالعة، رفاعة بن رافع الطهطاوي، طوكیو، حاملة الطائرات، على متن الطائرة
طْرد، رح، طائفة،علم الطبیعة، طبقا للقانون أو القاعدة، مطفأة السجائر، طب شرعي، مستطیل،مطار،طَ 

...،طارق بن زیادَطْقم، َطْقس، من الطراز األول، زاد الطین بّلة، طرفة بن العبد، طنطا، طه حسین، 

:الصنفین اآلتیینأحدوالكلمات المضافة تنتمي إلى
:         كلمات أضیفت إلیها معنى من المعاني مثل-1

به على ما تدلّ "وردت في القاموس المحیط بمعنى " دالة"فكلمة ..س، طائفة،بْ ح، دِ رَ دالة، طَ 
في [...،صدیقك الحمیمبه علىما تدلّ "األساسي، أما معناها في المعجم العربي )21("حمیمك

معنى اصطالحیا أضاف، فالمعجم الثاني )22("خرآر الذي تتوقف قیمته على متغیر المتغیّ :]الریاضیات
وفي )23("وأبعده،رماه"التي معناها في القاموس المحیط" طرحه"مع كلمة أیضا، وهو ما الحظناه جدیدا

)24("أنقص عددا من عدد: ]ابفي الحس[...،ألقاه، رماه" األساسي المعجم العربي
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الذي ى، وهو المعن)25("حلمر وعسل النّ عسل التّ "بمعنى جاءت في القاموس المحیط" سبْ دِ "وكلمة 
أو وبالخرّ أومن  العنب ذخو أف معصیر مكثّ "خرآوجدناه في المعجم الثاني مع  إضافة معنى

"طائفةوكذلك األمر بالنسبة لكلمةأضاف معنى عاما جدیدا،العربي األساسي، فالمعجم )26("نحوهما
، وأضیفت لها معان أخرى في المعجم )27("القطعة منه:الشيءالطائفة من "فمعناها في القاموس المحیط

، فالمعاني التي )28("...،هم مذهب واحداس یجمعالمجموعة من النّ ،...الجماعة والفرقة"العربي األساسي
..تضاف إلى كلمة من الكلمات قد تكون اصطالحیة خاصة بعلم من العلوم أو عامة

حه خر وهو ما یوضّ ر معناها من معجم إلى آوهناك نوع آخر من الكلمات وهي الكلمات التي تغیّ 
...،وثقب الفأس،يءقمة الكبیرة والكتلة من الشّ اللّ " اموس المحیطالقبلة معناها في دُ :نالمثاالن اآلتیا

دبلة توضع في اإلصبع، حلقة معدنیة من غیر فص"ر إلى تغیّ فقداألساسيالعربي أما في المعجم )29("
)31("اإلبل من نواحیهاوضمّ ،اإلبعاد"بمعنىاألولالمعجم وردت في " درْ طَ "وكلمة ، )30("الزواج/الخطوبة

)            32(" ما یرسل في البرید من بضاعة" على تدلّ ر معناها في المعجم الثاني إذ أصبحتوقد تغیّ 

فرعیة مكانت مداخل أساسیة أأ كلمات شكلت مداخل جدیدة في المعجم العربي األساسي سواء -2
:وتدخل في األصناف اآلتیة

...ادخار، إدراكیة، استدعاء، مدفأة، اندماج، انطباع، طقم، طقس: عربّیةكلمات - 

، طبوغرافیادینامیت،دبلوم، دوسیه، دوالر، دیموجرافیا، دینامو،دانتیّال، ُدبالج، دفتیریا، : كلمات دخیلة- 
...دینامیكا، 

سیاسة عدم التدخل، محكمة أول درجة، أعضاء هیئة التدریس، مؤتمر: اصطالحیةعبارات سیاقیة و - 
دورة المائدة المستدیرة، على متن الطائرة، جلسوا حول طاولة المفاوضات، طبقا للقانون أو القاعدة،

..د الطین بّلة، من الطراز األول،المجلس النیابي، زا

:وهي تلك المداخل التي تتعلق بأسماء األعالم أو األماكن أو البلدان ومن أمثلتها: مداخل موسوعیة- 
رفاعة بن رافعكیو، طو ،طه حسین،طنطا،طرفة بن العبد،الدمیري محمد بن موسى،الدسوقيإبراهیم

...     الطهطاوي، داّكا، أم درمان، طارق بن زیاد،
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إذ بلغ  عددها في ،هناك كلمات قد حذفت من المعجم العربي األساسيوالبد من اإلشارة إلى أنّ 
وهي تلك الكلمات التي ترتبط ،كلمة436الطاء بینما بلغ عددها في حرف،كلمة967الدال حرف

بمعان قدیمة لم یعد لها استعمال في حیاتنا الیومیة القتصار المعجم العربي األساسي على ما هو 
.                                                                           مستعمل وشائع بین الّناس

ورغم أّنه موجه لفئة معّینة من الّناس ،ربي األساسي رغم صغر حجمهمّما سبق نستنتج أّن المعجم الع
المصطلحات واأللفاظ الحضارّیة المعّبرة عن الواقع وعّما استجد في قدر من فقد حاول واضعوه  تدوین

ة المعاصرة وبذلكلغة العربیّ معجم یعكس االستعمال الفعلي لّ المجتمع في متنه،  فحاجتنا ماسة إلى 
.                                            لمتطلبات قارئیه مثلما هو حال المعاجم األجنبّیةیستجیب 
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:قائمة المصادر والمراجع

:العربّیة-أ

1970، 1عربي، ط/إدریس سهیل وجبور عبد النور، المنهل، قاموس فرنسي -

1987تبة لبنان ، لبنان، طبعة جدیدة ،البستاني بطرس، محیط المحیط، قاموس مطّول لّلغة العربّیة، مك-

1، ط1997، الصاحبي في فقه الّلغة العربّیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،بن فارس أحمد-
یقي لّلغة العربّیة، بحوث ودراسات في الّلسانیات  العربّیة، منشورات المجمع الجزائري الحاج صالح عبد الّرحمن ، المعجم العربي واالستعمال الحق-

2الجزء ،2007لّلغة العربّیة،

نشر والتوزیع، تونسلمعجمّیة العربّیة وسبلها إلى استیعاب الخطاب العربّي، مؤسسات بن عبد الّله للّ الحمزاوي محمد رشاد، النظرّیات ا-

1994، 2الخطیب عدنان، المعجم العربّي بین الماضي والحاضر، مكتبة لبنان ناشرون، ط-

2000، 1یروت، لبنان، طدار المشرق، المنجد في الّلغة العربّیة المعاصرة، ب-

1983فرنسي، دار الروس، /دانیال ریغ، السبیل، معجم عربي -

1299الّشدیاق أحمد  فارس، الجاسوس على القاموس، دار صادر، بیروت،      -

2008، 1عمر أحمد مختار ، معجم الّلغة العربّیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط -

1993،، 1لمعجمات العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط، معجم اغالي وجدي رزق -

2011، 5، القاموس المحیط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طالفیروزبادي -

1مجمع الّلغة العربّیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، المكتبة العلمّیة، طهران، ط -

4، ج47، مج2000مطلوب أحمد ، نحو معجم حدیث، مجلة المجمع العراقي،  -

غة واألعالم أنمودجا، مجلة الّلغة العربّیة، المجلس المعجم الوسیط والمنجد في اللّ : واقع تحیین المعجم العربي الحدیث-معبود جویدة    -
2011،    26األعلى لّلغة العربّیة،  ع

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة لفظّیة داللّیة(تطور مفردات الّلغة العربّیة من خالل عّینة من المعاجم القدیمة والحدیثة -
2014، 2013، 2الدكتوراه، إشراف الطاهر میلة، جامعة الجزائر

1989المنظمة العربیة للتربّیة والثقافة والعلوم ، المعجم العربي األساسي، ، الروس،  -

ي الدولي السادس للقاموسّیة قاء العلمغویین العرب مّما یستجد في االستعمال وأثرها في معاجمهم، بحث ألقي في اللّ مواقف اللّ - : الطاهرمیلة-
2009نوفمبر 21، 19حول القاموسّیة والمستویات اللغوّیة، 

أعمال الموسم الثقافي، مدونة المحاضرات الملقاة ،المعجم العربي ومدى مسایرته للمفاهیم الحضاریة الحدیثة- 
العربّیة، الجزائرغة ، منشورات المجلس األعلى للّ 2000عام
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المعجم العربّي والحیاة المعاصرة، القاموس والّلغة العربّیة المعاصرة، ، منشورات المجلس األعلى للغة - 
2013العربّیة، الجزائر،

أطروحة لنیل شهادة ، )دراسة وصفّیة تحلیلّیة(األلفاظ الحضارّیة الحدیثة في العربّیة بین الوضع واالستعمال-
2002، 2001الدكتوراه في الدراسات اللسانّیة، إشراف الحواس مسعودي ومیشال ماسون، جامعة الجزائر، 

،ع 2008الودغیري عبد العلي ، نحو قاموس لّلغة العربّیة حدیث ومتجّدد، مجلة كلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، -
28

:الفرنسّیة-ب

Bouverot Danielle, Mots nouveaux et vocabulaires spéciaux dans le dictionnaire de L’Académie, Le
dictionnaire de l’Académie Française et la lexicographie institutionnelle européenne, Acte du colloque
international 17, 18 et 19 novembre 1994, publiés par Bernard Quemada avec la collaboration de Jean
Pruvost, paris.

- Dubois Jean , Louis Guilbert  et autres ,le mouvement général du vocabulaire français de 1949 à 1960
d’après un dictionnaire d’usage ,le français moderne, n2

-Gilbert pierre, remarques sur la diffusion des mots scientifiques et techniques dans le lexique commun,
langue française, 1973, n17



1

معجمي في المعاجم العربية الحديثةأشكال التوليد ال

-نماذج من القواميس المدرسية

روقاب جميلة. د

جامعة الشلف

:الملخص

ومركبات، فلم تقتصر املعاجم مبا فيها القواميس املدرسية على ضّم حلصيلة اللغوية تتكّون من مفرداتملّا كانت ا
ىل املنحوتات والكلمات الدخيلة  وبعض من صور التجمعات اللفظّية، الكلمات  الفصيحة فحسب، بل تعدت ذلك إ

على غرار املصاحبات اللغوية، والتعبريات االصطالحية، واألفعال العبارية والعبارات املصطلحية اليت  مل يبعد  املعجم 
ا، ممّا يعين اس تمرار فاعليتها يف تنمية احلصيلة املدرسي نفسه عن إغفاهلا، وبيان ذلك ما ألفيناه منثورا يف ثنايا صفحا

اللغوية  لتلك الفئة املستهدفة من مستعمليه، حيث يبقى هذا التنوع يف املادة املعجمية ملمحا من مالمح التجديد يف 
فما أصل املفردات الدخيلة يف القواميس املدرسية؟ وكيف ترتب التجمعات اللفظية . الصناعة املعجمية العربية احلديثة

واملنحوتات باملعجم؟ فيم تتجّسد قيمتها يف إثراء امللكة اللغوية؟بأنواعها

.التجمعات اللفظية، التوليد، الدخيل، القاموس المدرسي، الصناعة المعجمية: الكلمات المفتاحية
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:مقدمة

:أشكال التوليد المعجمي

:آلية النحت

تخدم قدميا وحديثا لنقل ما استجّد من مفاهيم معرفية لدى يعّد النحت إجراء علمّيا للتوليد املعجمي، فقد اس
الفرنسية (األمم األخرى، وبإتباع األسلوب اجلديد آللية النحت األقرب إىل مفهوم الرتكيب يف اللغات األجنبية خاصة 

:صناعة القواميس املدرسية حنواستطاع واضعو املعاجم إجياد بعض املفردات املنحوتة يف) واالجنليزية

.ألسكو، يونيسكو، فتح-رضه- صلعم- بسمل- عنعن-فذلك- حسبل

:التعريب

العرب املعاصرون مع هذه اآللية بشكل أوسع من اآلليات األخرى، فاستخدموها يف املعجميونلقد تعامل 
لحات تليفون، تلغراف، وحاولوا تعريب عّدة مصط: تعريب الكلمات واملصطلحات الغربية بداية بألفاظ احلضارة، مثل

اخل ...1علمية يف جمالت عّدة كاملواصالت، واآلالت واألجهزة، وأمساء األماكن واحليوانات والنباتات وبعض الفواكه
حيث عّرب الكثري منها، وهناك العديد من الكلمات املوجودة باملعاجم املدرسية معربة جتاوزت مرحلة اللفظ الدخيل، 

أيقونة : ّن الّسامع يظّنها كذلك، وهي يف الواقع من أصول غربية ومنها نذكرواندجمت يف سياق األلفاظ العربية حّىت أ
)icône( ،اخل..التليفون- الفونوغراف- بو التلسك- امليكروسكوب)

:المجاز

.98:م، ص2004موالي علي بوخامت، املصطلح واملصطلحية اجلهود والطرائقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط- 1
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از آلية أخرى من آليات التوليد املعجمّي، فهو وسيلة هاّمة تستخدم من أجل توسيع املعىن اللغوي للكلمة،  ا
، فقد جلأ اللغويون إىل هذه اآللية لتوليد املصطلحات وإثراء اللغة، حيث شهدت املداخل 2عىن جديداوحتميلها م

ازية، ومنها على سبيل املثال كسوف عفيف، ، )اهلموم(بنات الصدر :املعجمية املدرسية ضروريّا من األلفاظ ا
.الشمس؛ أي احتجبت

:مفهوم المتالزمات اللفظية

صاحبات أو التجمعات اللفظية هي درر نفيسة دفينة يف بطون املعاجم العاّمة، يف انتظار ميالد املتالزمات أو امل
ا، وعملية رصدها نظرا لصعوبة احلصول على هذه املتالزمات ضمن املعاجم اللغوية العامة بسبب  معاجم متخصصة 

.3أو وحدة معجمية يف شكل عبارةواملتالزمة هي جتميع لفظي. بناء ترتيب مداخله على أساس اإلفراد اللفظي

وحدة لغوية امسية أو فعلية، مكّونة من كلمتني أو أكثر، ينشأ عن ارتباطها معىن جديد "املتالزمات اللفظية هي 
خيتلف كلّيا عّما كانت تدّل عليه معانيها اللغوية األصلية منفردة، حيث تنتقل بذلك إىل دالالت اجتماعية وسياسية 

وما ميكن مالحظته أّن مركبات املصاحبات أو التجمعات أو املتالزمات اللفظية تتكّون .4"واصطالحيةوثقافية ونفسية
:من

.نشرة األخبار-روم أرثودوكس-سياق الكالم- كاكة األسلوبر حنو؛ : مركبات امسية

.وغريها كثري...أفرج عن السجني-أمطرت السماء-ش اللحم:مثل: مركبات فعلية- 

، التعابري ة العابرة؛ أو ما يسمّى املسكوكات أوالتعابري  السياقية واالصطالحية والتعابري اإلتباعيةمركبات اجلمل- 
.5الشائعة أو املوّلدة أو املتطورة داللّيا

):ببعض القواميس المدرسية(نماذج ألنواع المتالزمات اللفظية كمداخل معجمية 

:ملدرسية على غرار جتمع كلمة وضّدها، أو كلمة ومرادفها حنووهي حمدودة جّدا يف القواميس ا: تعابير إتباعية

.اخل...احلياة واملوتالسرّاء والضرّاء، حسب ونسب، 

.74:م، ص1999صاحل بلعيد، حماضرات يف قضايا اللغة العربية، دار اهلدى، اجلزائر، - 2

.21إبراهيم بن مراد، مقدمة يف املعجم العريب، ص- 3
- ھـ1417م، 1996-ھـ1416، 13و12د حلمي ھلیل، األسس النظریة لوضع معجم للمتالزمات اللفظیة العربیة، مجلة المعجمیة، العددین محم: ینظر-4

.225:م، تونس، ص1997

م، 2006-ھـ1427ة ، ذو الحج5عبد الغني أبو العزم، مفھوم المتالزمات وإشكالیة االشتغال المعجماتي،  مجلة الدراسات المعجمیة، العدد: ینظر-5
.43-42:المغرب، ص
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هي أكثر أنواع املتالزمات شيوعا واستخداما، وتأيت مركبة من كلمتني أو أكثر، : تعابري شائعة أو موّلدة أو متطّورة داللّيا
.شروق الشمسرجال الدين، أدمي األرض، : نذكروتستعمل يف معانيها العادية، ومنها 

تأّبط شرّا-هيئة األمم املتحدة، جامع الزيتونة، مقام الشهيد- علم اإلحصاء، الفيزياء النووية: التعابري السياقية

...على قدم وساق، أعطى الضوء األخضر، : ومن أمثلة التعابري االصطالحية : التعابري االصطالحية

العديد من املعاجم اللغوية بعامة و بعض القواميس املدرسية خباصة وجود ألفاظ تطلق على وقد ألفينا يف 
ين، ومن ذلك املتضادين باسم واحد، وهذا وجه من وجوه غرائب لغتنا العربية؛ أي أّن اللفظ الواحد حيتمل معنيني متضادّ 

...14، املوىل13، اجللل12عمعان، امل11، الناهل10، الوراء9، الزوج8، الندّ 7، اخليلولة6رميالصّ : نذكر

وعليه تطّور البحث يف املتالزمات اللفظية، بفضل جهود اللغويني العرب املغاربة الذين توصلوا إىل حتديد دقيق 
للمتالزمات وسبل استثمارها يف التوليد  والصناعة املعجمية احلديثة ودورها يف إثراء الرصيد املعجّمي ملتعّلمها؛ ألنّه ال 

على العثور على –خباصة يف املعاجم اللغوية وال أقصد املدرسية –فردات بل الرتاكيب، كما تعني املرتجم إليها حيفظ امل
وهذه التجمعات اللفظية على اختالف أنواعها . املركبات املناسبة بعيدا عن تأثري األصل الذي قد يوقعه يف الرتمجة احلرفية

.لوضعس لقانوين اجلمع واو ختضع ككل وحدات القام

:الدخيل

ال تكاد ختلو القواميس املدرسية على اختالفها وأصنافها عن سائر املعاجم اللغوية يف احتوائها على األلفاظ الدخيلة 
على اللغة العربية، واليت لرّمبا ال ينتبه إليها القارئ املستهدف الصغري بل هي من صلب اهتمام املعجميني الذين يصنعون 

)للماضي واآليت) ( الليل والصبح( - 6

الشك واليقني- 7

املثل والضدّ - 8

للذكر واألنثى- 9
للخلف والقدام- 10

للعطشان والريّان- 11

لشّدة احلّر وشّدة الربد- 12

للكثري واليسري-13

للسيد والعبد- 14
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باألطفال وتالميذ املدارس فيعكفون على مجع األصيل والدخيل لوضع مداخل لقواميسهم، ومن هذه املعاجم اخلاصة 
:مناذج األلفاظ الدخيلة اليت نصادفها يف بعض املعاجم املدرسية ما يلي

:مفردات اللغة التركية

ستعمل يف عمليات التفجري مادة كيمياويّة سريعة االشتعال قويّة االنفجار توضع يف قذائف األسلحة الناريّة وت: بارود
.قنبلة، و طبشور، شنطة، و 16.، مجع أجواخنسيج من الصوف: جوخ. 15والنسف

املبسط الصغري338قصر امللك، مركز الدوائر احلكومية يف بعض الدول ص: سرايا

هو حلم مفروم:ةكفت

.17كبب كتلة من العروق الدموية، ُكبَّة يف ورق اللعب:كّبة

.18خذ من رقائق ُحيلَّى وقد حيشىفطري يـُتَّ :بقالوة

:مفردات اللغة اليونانية

،19البدعة يف الدين : هرطقة، شفرة احلّذاء: إزميل

.20فوانيس) ج(هو شبه قفص جوانبه من الزجاج يوضع فيها املصباح :فانوس

.21ريرالفّلني هو ماّدة مطاطّية  تستخرج من  قشور أشجار اخلفاف وتصنع منها سّدادات القوا:فّلين

.22قالب ما تفرغ فيه املعادن وغريها ليكون منوذجا: قلب:قالب

114:المبّسط الصغیر، ص-15

.215:مرجع نفسھ، صال-16

.236: عريب، مجاعة من الباحثني، منشورات املرشد اجلزائرية، ص-مرشد الطالب الصور، عريب- 17

.41:مرشد الطالب املدرسي، ص- 18
.م217:المبسط الصغیر، ص-19

.374:القاموس المدرسي، ص-20

.185: نرشد الطالب المصور، ص-21

.225: مرشد الطاللب املصور، ص- 22
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اآلجر الذي يوضع على حافة سطح الدار أو :قرميد.برج، بطريك، درهم:إضافة إىل كلمات أخرى حنو
.23حافة شرفة البهو، وهو عبارة عن حجارة مصنوعة جمّوفة تنضج بالّنار

.24ض إىل أقاليم عديدةالقسم من األرض، تنقسم األر :إقليم

آلة موسيقية تشبه آلة العود:قيثار

évangile25.كتاب مساوي يتخذه املسيحيون كتابا لدينهم:إنجيل

: اللغة العبريةمفردات 

.26ُحُرش دويّبة كثرية األرجل تسّمى أّم أربع وأربعني، كركدن حيوان من ذوات احلوافر له قرن واحد:حرش

.27تالميذ) ج(م يتعّلم منه علما أو صنعة هو من يسّلم ملعلّ :تلميذ

.28تلميذ اخلّباز: اخلادم الذي يتعّلم صنعة أو حرفة-طالب العلم–وتالمذة 

.29تنانري) ج(كّل مَفجَّر ماِء -التّنور هو الفرن الذي خيبز فيه:تنور

.30)دفن املّيت بالتابوت( الصندوق :تابوت

.31دالء) ج(هو اإلناء الذي يستخرج به املاء من البئر :دلو

.32الّنار، جهّنم مستقّر الكافرين:جهّنم

.216:صالبدر الساطع، - 23

.56:صالبدر الساطع،- 24
.41:المتقن المدرسي الوجیز، ص-25

.90:مرشد الطالب املصور، ص- 26

.131:القاموس املدرسي، ص- 27
.180:المبسط الصغیر، ص-28

.137:القاموس املدرسي، ص- 29

.69:صالبدر الساطع،- 30

.218: القاموس املدرسي، ص- 31
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.33)من صّدق كاهنا فقد أشرك باهللا(الذي يّدعي معرفة الغيب وأسراره وأحواله :كاهن

.34)لفت املمرضة الشاش حول اجلرح(نسيج لتضميد اجلراح :شاش

.35يصنع من الصوف ويصبغ باألمحرهي غطاء لرأس الرجال:شاشية

.36نبات زراعي تنسج منه الثياب وله حّب يعتصر منه زيت يستضاء به:كّتان

.37أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: إبليس عند الغضب نقول:شيطان

: اللغة الفارسية

.38خناجر) ج(اخلنجر هو سالح قصري كالسكني :خنجر

.39خنادق) ج(نة ملنعها عن  العدّو اخلندق هو احلفري حول املدي:خندق

festival:مهرجان.40)يرتدي رجل اإلطفاء خوذة( قبعة من حديد يضعها املقاتل على رأسه:خوذة 41

.42آلة  طرب ينفخ فيها، ج نايات:ناي

.43اهلندام هو حسن القّد وتنظيم املالبس:هندام

.88: صلطالب، مرشد ا- 32

223: صاملتقن املدرسي الوجيز،- 33

161:صاملبسط الصغري،- 34

.285:القاموس املدرسي، ص- 35
.224:صمرشد الطالب،- 36

.167:صالبدر الساطع،- 37
.204:القاموس المدرسي، ص-38

204:القاموس المدرسي، ص-39

.123:صالبدر الساطع،- 40
.227:فرنسي، ص-يالمتقن المدرسي الوجیز، عرب-41

.595:م، ص1998املبّسط الصغري، قاموس عريب أجبدي، علي بن خمتار، دار املعرفة، ط- 42
.548:القاموس المدرسي، ص-43
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.44كتاب الشعر- اجلنود وأهل العطاءج دواوين ودياوين؛ الدفرت الذي تدّون فيه أمساء:ديوان

.45ج صواجل وصواجلة، العصا املعقوفة الرأس، عصا امللك:صوجلان

املئوية حتت الصفر، يدخل  يف تركيب 39معدن سائل ثقيل فضّي اللون، جيمد يف الدرجة ، 46...عنصر فلزيّ :زئبق
.47بعض األدوية، ويستعمل يف موازين احلرارة

بسيط، من يصّدق كّل ما .  48فيه من الثياب أو حنوها، البسيط الصايف الّسهل اخللق، ج ُسّذجما ال نقش :ساذج
.49يقال له، غرّ 

.50هو احلانوت، ج دكاكني:دّكان

chéne51:سنديان

.52)لبست األّم الشال( رداء يوضع على الكتف :شال

.53عسكرّي حرّيب، جندّي املنسوب إىل العسكر:عسكر

.54احلديقة الغّناء، والبستان اجلامع ألنواع الزهور واألشجار وغري ذلك ممّا جيعله مجيال وزاهيا: فراديسمجعه :فردوس

.إناء صغري من اخلزف أو الزجاج أو الورق املقّوى يشرب فيه القهوة وغريها:فنجان

.55ثبت حمتويات الكتاب يوضع يف أّول الكتاب أو آخره:فهرس
.285:المبسط الصغیر، ص-44

.396:المبسط الصغیر، ص-45

.130:مرشد الطالب المصّور، ص-46

.318:المبسط الصغیر ، ص-47

.329:، صالمبّسط الصغیر-48

.137:مرشد الطالب المصّور، ص-49

.217: القاموس المدرسي، ص-50

.134:المتقن المدرسي الوجیز، ص-51

.161:صالبدر الساطع، - 52
.196:مرشد الطالب المصّور، ص-53

.206: صالقاموس املدرسي، - 54
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56قية وتريةالكمان آلة موسي:كمنجة

.57نبات له حبوب تؤكل حبوب الفول نّيئة أو مطبوخة:فول

:اللغة اآلرامية والسريالية

ج بيادر املوضع الذي يداس فيه القمح أو حنوه حّىت خيرج احلّب من سنبله، القمح أو حنوه بعد أن يداس يف : بيدر
.البيدر

58)ه من لوازم البيتانتقى الزبون من حمّل البناية ما حيتاج( املشرتي:زبون

59هو ملهى أبطاله الرياضّيون واحليوانات املدرّبة للعرض: سرك

:60سمسار courtier, agent de change intermédiaire

.61رجل دين دون الكاهن، معاون الكاهن: ج مشامسة، عند املسيحيني:شّماس

هو ويل العروسة :إشبين

.62فصيلة البطمية من ذوات الفلقتني، لثمرها لب مائل إىل اخلضرة لذيذ الطعمشجرة مثمرة من ال:فستق

.63نربس مصباح مشعل:نبراس

.نوع من أنواع املرض:دوالي

.211:صالبدر الساط،- 55

227:صاملتقن املدرسي الوجيز، - 56

210:صم،  2016، 1عريب، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط- د حارش، البدر الساطع معجم مصّور، عريبأمح- 57

114:ص- 58
.274: القاموس المدرسي، ص-59

.134:المتقن المدرسي الوجیز، ص-60

.374: المبّسط الصغیر، ص-61

.206:ص- 62
.291:مرشد الطالب المصّور، ص-63
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:القواميس المدرسيةبعض المفردات الغريبة في 

من املعاجم  لقد أفضى البحث يف أشكال التوليد املعجمي لبعض القواميس املدرسية إىل أّن واضعي هذا النوع 
:بينوا معاين بعض املفردات اليت وصفها البحث بالغريبة، ومنها نذكر

.أو الرشح) الزكام(اللبطة، )البشوش الوجه(الفلقحي، )وهي الفأرة( الفصعاء

.وغريها قليل). القمر ؛ اللص(الّسنّمار، )العجوز اليت خّف عقلها من اهلََرم(اجلعماء

:كيفية ترتيبها في المعاجم-

أّن مداخل املعروضة ضمن -عينة الدراسة–تبّني من خالل قراءتنا اخلاطفة جلل صفحات املعاجم املدرسية 
ذيل القط، ذيل قصري، ذيل ( ذيل: املنحوتات والتجمعات اللفظية للتعريف يكون أحيانا يف أّول العبارة حنو

ايتها كما يف زاد بسطة يف : ، ويف بعض األحيان يف وسط العبارة مثل بسطة)الرتتيب العلم واجلسم، أو يف 
.شرف باذخ:باذخ  مثل

:للمتعلماللغوية والمعرفية قيمتها في إثراء الحصيلة -

:خاتمة

وخنلص إىل القول بأّن  تواجد التجمعات أو املتالزمات اللفظية من خالل املعاجلة القاموسية ألشكال التوليد  
رنت إذا ما قو عنه شبه منعدم، وهذاجّدا إن مل نقل - عينة الدراسة–سية املعجمي هو تواجد حمتشم بالقواميس املدر 

از- أو املعرب- املنحوت-املقرتض–الرتاثي( مبنزلة اللفظ املفرد  .سواء من حيث اجلمع أو من حيث الوضع ) أو ا

:قائمة المصادر والمراجع

م1998ملعرفة، طاملبّسط الصغري، قاموس عريب أجبدي، علي بن خمتار، دار ا-1

فرنسي- املتقن املدرسي الوجيز، عريب-2

إبراهيم بن مراد، مقدمة يف املعجم العريب-3

م2016، 1عريب، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط- أمحد حارش، البدر الساطع معجم مصّور، عريب-4

.عريب معجم مدرسي مصّور-البدر الساطع، عريب-5

م1999يا اللغة العربية، دار اهلدى، اجلزائر، صاحل بلعيد، حماضرات يف قضا-6
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م، املغرب، 2006- هـ1427، ذو احلجة 5عبد الغين أبو العزم، مفهوم املتالزمات وإشكالية االشتغال املعجمايت،  جملة الدراسات املعجمية، العدد-7

القاموس املدرسي-8

-هـ1417م، 1996- هـ1416، 13و12ة العربية، جملة املعجمية، العددين حممد حلمي هليل، األسس النظرية لوضع معجم للمتالزمات اللفظي-9
م، تونس1997

عريب، مجاعة من الباحثني، منشورات املرشد اجلزائرية- مرشد الطالب الصور، عريب-10

م2004موالي علي بوخامت، املصطلح واملصطلحية اجلهود والطرائقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط-11
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أسس الّصناعة: عنوان المداخلة

ة في المعجمالمعجمیّ 

العربي ألسماء المالبس

لرجب عبد الجواد إبراهیم

د سحواج جامعة الشلفممحا. د
m.sahouadj@univ-chlef.dz

:مقدمة-1

بیرًا، نتیجة ألسباب و عوامل عدة، فتعددت تطوَّرت الّدراسات المعجمّیة العربّیة الحدیثة تطورًا ك
هذه الّدراسات من حیث الكم و الكیف، و منها المعجم العربّي ألسماء المالبس من العصر 

الجاهلي إلى العصر الحدیث لرجب عبد الجواد إبراهیم؛ المعجم الّذي یضم واحد و سبعین و 
مرتبة وفق الّترتیب الهجائي الّذي من ألفاظ المالبس و أشكالها،) 1371(ثالثمئة و ألف لفظة 

).ه90: ت(وضعه نصر بن عاصم الّلیثي 

أسس الصناعة المعجمّیة في المعجم العربّي ألسماء المالبس : "و جاءت هذه المداخلة بعنوان
المداخل؛ أي المواد (لتسلط الضوء على آلیات الصناعة المعجمّیة " لرجب عبد الجواد إبراهیم

.فیه) تیب، والّتعریفالمعجمّیة، و الّتر 

:(Lexicographie)مفهوم الّصناعة المعجمّیة -2

:مفاهیم الّصناعة المعجمّیة في الدرس العربّي الحدیث، و منهاتعددت 

على أّنها فن كتابة : "أورد أحمد مختار عمر مفهومًا للصناعة المعجمّیة من موسوعة الّلغة
المكانز و : ال المرجعّیة المرتبة على المداخل، مثلالمعاجم، و تشمل الّتخطیط و الّتألیف لألعم

ستعمال الّتي تعطي معلومات عن مفردات لغة ما أو مجموعة الالمسارد، و الفهارس، و إرشادات ا
1."من الّلغات

.هي تألیف و إنتاج للمعاجمیحیل هذا المفهوم على أن الّصناعة المعجمّیة 

" Practical Lexicography"في كتابه " Bo Svensén"ینسین ثّم یضیف أحمد مختار عمر ما أورده بو سف
:عن مفهوم السابق للّصناعة المعجمّیة، ما یلي
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.نشاطالنظریات و المناهج الّتي تعد األساس لهذا ال-أ

2).و لیس التألیف فیها(التألیف عن المعاجم -ب

لّتطبیقّي، فهو یقوم بعدة على أّنها فن صناعة المعجم أو علم المعاجم ا: "و عرفها حلمي خلیل
3".عملیات تمهیدًا إلخراج المعجم و نشره

علم "أو " فن صناعة المعجم"أو كما سماها خلیل مفهوم الّصناعة المعجمّیة؛ يو یحصر حلم
:في العملیات اآلتیة–" الّتطبیقيالمعاجم

.جمع المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجمّیة-أ

.إختیار المداخل-ب

).هجائي أو موضوعاتيّ (ترتیب المداخل -ـج

.الشرح و الّتعریف-د

4.نشر المنتوج في شكل معجم أو قاموس-ه

: الخطوات األساسّیة الخمس هي"ومه للصناعة المعجمّیة ضمن مفهو أما علي القاسمي فیحصر 
ة المواد، تّم ظام معّین، و كتابجمع المعلومات و الحقائق، و إختیار المداخل و ترتیبها طبقا لن

5".نشر النتاج الّنهائي

و خالصة القول هل الّصناعة المعجمّیة فن أم علم؟

تجمع بین الفن و " Lexicographie""المعجمّیةالّصناعة"یتجّلى لنا من خالل المفاهیم السابقة أّن 
.العلم

إبراهیم ألسماء أسس الّصناعة المعجمّیة و تطبیقاتها في المعجم العربّي لرجب عبد الجواد -3
المالبس؛

أسس الّصناعة المعجمّیة و تطبیقاتها في المعجم العربّي ألسماء كشف یقف هذا العنوان على 
:المالبس لرجب عبد الجواد إبراهیم، من خالل العناصر اآلتیة

.في المعجم العربّي ألسماء المالبس) المداخل(المواد المعجمّیة -أ

.ألسماء المالبسالترتیب في المعجم العربيّ -ب
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.التعریف في المعجم العربّي ألسماء المالبس-جـ

:و هذا یتطلب مّنا معالجة هذا العنوان وفق الخطوات اآلتیة

:ترجمة رجب عبد الجواد إبراهیم-أ-3

.م1983تخرج في كلیة اآلداب بجامعة القاهرة سنة 

.م1997م، ثّم الدكتوراه سنة 1993نال الماجستیر سنة 

6.ت دراسته الجامعیة تركز بشكل خاص على صناعة المعجمو كان

:7و من مؤلفاته

المالبس، في ضوء المعاجم و الّنصوص الموثقة من الجاهلیة حّتى المعجم العربي ألسماء* 
.العصر الحدیث

.معجم المصطلحات اإلسالمیة في المصباح المنیر* 

.دراسات في الداللة و المعجم* 

.موسیقى الّلغة* 

.قتراض المعجمي من الفارسّیة إلى العربّیة في ضوء الدرس اللغوي الحدیثاال*

.نفح الطیب للمقرىألفاظ المأكل و المشرب في العربیة األندلسّیة، دراسة في * 

).ه898–ه 92(معجم علماء الّلغة و النحو في األندلس من الفتح إلى سقوط الخالفة * 

ب الّتهدى إلى ضبطه من أعالم األناسي و البالد و غیرهما إعجام األعالم یهدى إلى ما یصع* 
).محمود مصطفى(مع التعریف بهذه األعالم، تألیف ثنائي مع 

.ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري، دراسة في ضوء مروج الّذهب للمسعودي* 
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:العربّي ألسماء المالبستوصیف للمعجم -ب-3

:لرجب عبد الجواد إبراهیمسماء المالبس منهج المعجم العربي أل- أ-ب-3

مجال المالبس و " المعجم العربي ألسماء المالبس"تتبع رجب عبد الجواد إبراهیم في معجمه 
ثّم كشف عن معنى كل لفظة، و . أصنافها و ألوانها و بیان أشكالها و هیئاتها على مدى العصور

.خلّیةبّین األلفاظ العربّیة و األلفاظ الُمعرَّبة و الدّ 

:تناول هذا المعجم ألفاظ المالبس في مستویات لغویة متعددة، فاشتمل على

...البطانة، و الّتل: ألفاظ عربّیة فصیحة، مثل-أ

اإلبرسیم، أبوقلمون، و : عندما دخلت العربّیة، مثلألفاظ معربة حدث لها تغییر صوتي -ب
...األرمك، و الّتاج، و األرندج

...اإلیشاري، و الباروكة،: تغّیر صوتي، مثلدونت كما هي في العربّیةألفاظ دخلیة بقی-جـ

، و )العامة في مصر؛ أي األفرنجي(األشتیك : ألفاظ عامیة شاعت على ألسنة العامة، مثل-د
...التُّوب

":المعجم العربّي ألسماء المالبس"المصادر المعتمدة في جمع مادة -ب-ب-3

رف منها مادة معجمه، لكنه غالّتي 8م في مقدمة معجمه المصادرحّدد رجب عبد الجواد إبراهی
دمعجم المالبس في لسان العرب ألحم: ذكر أّنه اعتمد في جمع مادة معجمه على مصدرین، هما

.مطلوب، و المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب للّدوزي

:أما المصادر و المراجع األخرى فهي كاآلتي

السندس، و اإلستبرق، و الحریر، و ك: حیث جمع ألفاظ حقل المالبس الواردة فیهالقرآن الكریم؛ * 
.الرفرف

جمع ألفاظ المالبس من كتب األحادیث، و منها صحیح البخاري، الحدیث الّنبوي الشریف؛ فقد * 
ْقم، و الرّیطةرَّاالَحُضوري، و الِخَمار، و الخصیصة، و ال: مثل ...زِقّي، و الرَّ
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ن منظور، و تاج العروس من جواهر بعربّیة، تتّبع ألفاظ المالبس في لسان العرب المعاجم الال* 
القاموس لمرتضى الزبیدي، و المصباح المنیر للفیومي، و محیط المحیط للبستانّي، و المعجم 

.الكبیر، و المعجم الوسیط

ن ابن جبیر، و رحلة مروج الّذهب للمسعودي، و رحلة اب: كتب الّرحالت قدیمًا و حدیثًا؛ و منها* 
.بطوطة، و رحلة بیرتون، و رحلة ماركو بولو، و رحلة األمیر رودلف

بن األثیر، و الن سعد، و الكامل بتاریخ الطبري، و الطبقات الكبرى ال: مثلكتب الّتاریخ؛ * 
.ن الخطیبالبن خلدون، و نفح الطیب للمقري، و اإلحاطة في أخبار غرناطة ابمقدمة 

المحكم في أصول الكلمات العامیة ألحمد عیسى، و قاموس : العامیة؛ مثلكتب ألفت في* 
العادات و الّتقالید و الّتعابیر المصریة ألحمد أمین، تهذیب األلفاظ العامیة لمحمد علي الّدسوقي، 

.و قاموس رد العامي إلى الفصیح ألحمد رضا العاملي

ن مكي الصقلي، و لحن العامة ألبي البنان تثقیف الّلسان و تلقیح الج: مثلكتب لحن العامة؛ * 
.ن هشام اللخميالببكر الّزبیدي، و المدخل إلى تقویم الّلسان 

.البّیان و الّتبیین للجاحظ، و صبح األعشى في صناعة اإلنشاء للقلقشندي: كتب األدب؛ مثل* 

ب للعالئي، و المهذب و جامع للتعریب بالطریق القریالُمعرَّب للجوالیقي،: كتب الُمَعرَّبات؛ مثل
.فیما في كالم العرب من الّدخیل للشهاب الخفاجي

المعجم الفارسي الكبیر إلبراهیم الدسوقي، شتا، و المعجم الّذهبي : المعاجم الفارسّیة؛ مثل* 
.لمحمد التونجي

المالبس المملوكّیة لمایر، و المنسوجات : كتب األزیاء و المنسوجات و صناعة النسیج؛ مثل* 
مویة و العباسیة لحسن الهواري، و منسوجات المتحف القبطي لسعاد و ماهر، المالبس العربّیة األ

.و تطورها في العهود اإلسالمّیة لصبیحة رشید رشدي

:الطریقة المّتبعة في عرض مواد المعجم العربّي ألسماء المالبس-جـ-ب-3

:9ة في معجمه وفق الخطوات اآلتّیةبّین رجب عبد الجواد إبراهیم طریقة عرضه للمواد المعجمیّ 

.مضبوظ بالشكل ضبطًا كامالً ) المادة المعجمّیة(المدخل -أ
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بضم الباء و سكون الراء و ضم : الُبْرُجد: اإلشارة إلى طریقة الضبط بالشرح، كقوله مثالً -ب
.الجیم

.اإلشارة إلى الصیغة الّلغویة للكلمة العربّیة-جـ

.بیان داللة الكلمة-د

.ذكر الشاهد لتأكید داللة الكلمة-ه

:وفق المنهجیة اآلتّیة) المعرّبة و الّدخلیة و الغربّیة(تأصیل و بیان داللة الكلمة -و

.تأصیل الكلمة* 

.بیان داللتها في لغتها* 

.بیان ما حدث لها من تغیر صوتي* 

.بیان داللتها في العربّیة* 

:ها في المعجم العربّي ألسماء المالبسأسس الّصناعة المعجمّیة و تطبیقات-جـ-3

في هذا المبحث أن نعالج قضیة آلیات الصناعة المعجمّیة و تطبیقاتها في المعجم العربّي نحاول 
:ألسماء المالبس لرجب عبد الجواد إبراهیم، من خالل العناصر اآلتّیة

في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛) المادة المعجمّیة(المدخل * 

ّترتیب في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛ال* 

الّتعریف في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛

؛)المدخل(المادة المعجمّیة -أ-جـ-3

ثّم كل الكلمات أو الوحدات المعجمّیة الّتي یجمعها المعجمّي،"بالمدخل أو المادة المعجمّیة یقصد 
10..."الّنطقیرتبها، و یشرح معناها، و یضاف إلى ذلك طریقة 

، و هذا ما یؤكده حلمي خلیل و یبّرره "المدخل"أشمل من مصطلح فاستعملنا مصطلح المادة ألّنه 
1بأّن المعجم في عمومه یتألف من مواد توضع وفق ترتیب معّین
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في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛) المداخل(واد المعجمّیة المأنواع 

في المعجم العربي ألسماء المالبس، وفق ) ألفاظ المالبس(تّم الّتعرف على المداخل المختصة
، سنوضحها في *، و مواد معجمیة مركبة*، حیث وظف مواد معجمّیة بسیطة 12معیار البنیة

:الجدول اآلتي

نوع المادة المعجمّیة 
)مدخل(

%نسبة الورود عدد مرات الورود

%136298*بسیط

%1102*مركب

%1373100المجموع

في المعجم العربّي أللفاظ المالبس )المداخل(ذه الّنسب في جدول تبّین أّن جل المواد المعجمّیة ه
:و هذا مؤشر على أّن ألفاظ رجب عبد الجواد إبراهیم تمّیزت بـوردت موادًا بسیطة،

.البنیة اإلفردیة-أ

.الخفة في النطق به-ب

أّن اللفظ الّذي یتألف من مفردة واحدة "قاسمي ّتصال، حیث یؤكد على الو هذا ما یسهل عملیة اال
13".أفضل من اللفظ الّذي یتكون من أكثر من مفردة واحدة

:نیناثو أّما المواد المعجمّیة المركبة عند رجب عبد الجواد إبراهیم فهي على 

...متعة المرآة، و ثیاب مرو: مواد معجمّیة مركبة تركیبًا إضافیًا، مثل-أ

.الشملة الّصماء، و الّتشریف األسود: ة مركبة من صفة و موصوف، مثلمواد معجمیّ -ب

و أّما المواد المعجمّیة البسیطة فهي الغالبة في نسبة شیوعها بالمعجم العربّي ألسماء المالبس، و 
اإلرض، و األرمك، و األسدى، و اإلسكیم، و البركة، و البركان، و البرنس، و : أمثلتها فهي

...ت، و التََّل، و الُتَماقالبروكا، و التخ

؛ عرف محمد القطیطي الّترتیب على أّنه الّترتیب في المعجم العربّي ألسماء المالبس-ب-جـ-3
معجمه و ترتیبها، و ترتیب دالالتها مداخل هو المنهج الّذي یسلكه واضع المعجم في تصنیف"

14".یأتي أوالً تحت كّل مدخل منها، و یتمثل ذلك في وضع ألفاظ المداخل أّیها 
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الّتركیب "حدد الّترتیب ضمن نوعین، هما الّترتیب الخارجي و سّماه فأّما أحمد مختار عمر 
.16"بالّتركیب األصغر"، و الّترتیب الداخلي و سّماه أیضا 15"األكبر

الّترتیب الخارجي في المعجم العربي ألسماء المالبس؛

سیطة و المركبة وفق الّترتیب الّذي وضعه نصر بن رّتب رجب عبد الجواد إبراهیم مواد معجمه الب
-ب-أ: ، فجاء ترتیبه كاآلتي)ـه86: ت(في عهد عبد الملك بن مروان ) ـه90: ت(عاصم اللیثي 

-ك-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ز-ر- ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت
.ي-و-ه-ن-م-ل

م العربّي ألسماء المالبس مرتبة وفق ترتیب في المعج) المداخل(و علیه جاءت المواد المعجمّیة 
:نصر بن عاصم اللیثي، و الجدول یوضح ذلك

عدد المواد المعجمّیةالمادة المعجمّیةعدد المواد المعجمّیةالمادة المعجمّیة
مادة15الّضاد-15مادة46األلف- 1
مادة33الّطاء-16مادة86الباء- 2
مواد03اءالظّ -17مادة30التّاء- 3
مادة63العین-18مادة12الثّاء- 4
مادة27الغین-19مادة55الجیم- 5
مادة47الفاء-20مادة64الحاء- 6
مادة106القاف-21مادة69الخاء- 7
مادة80الكاف-22مادة51الالدّ - 8
مادة39الّالم-23مواد09الّذال- 9

مادة60المیم-24مادة69الّراء-10
مادة67الّنون-25مادة38الزاي-11
مادة33الهاء-26مادة96الّسین-12
مادة32الواو-27مادة84الّشین-13
مادة15الیاء-28مادة44الّصاد-14

نالحظ من خالل هذا الجدول التفاوت العددي بین المواد المعجمّیة الّتي جمعها رجب عبد الجواد 
براهیم، و یمكننا أن نرجع السبب إلى أّن المعجم العربّي ألسماء المالبس هو معجم ألفاظ فنّیة و إ

17.لغویًا عامًا؛ و األلفاظ الفنّیة هي لغة خاصةلیس معجمًا 
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الّترتیب الداخلي في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛

18".ت في المداخلهو ترتیب المعلوما: "أورد أحمد مختار عمر تعریفًا له، فقال

:في الّصورة المنهجّیة اآلتّیة) المداخل(قام رجب عبد الجواد إبراهیم بترتیب معلومات مواد معجمه 

.المدخل مضبوط بالشكل ضبطًا كامالً * 1

.اإلشارة إلى الضبط بالشرح* 2

).مفرد أو جمع(اإلشارة إلى الصیغة الّلغویة * 3

:التأصیل ثمّ * 4

.ة في لغتها ثّم في الّلغة العربّیةبیان داللة الكلم-

.ذكر الشواهد* 5

الّتعریف في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛- جـ-جـ-3

المداخل تلتقي فیه أنواع نوع من الّتعلیق على "على أّنه " الّتعریف"یعرف رشاد الحمزاوي 
المعلومات الّصوتیة و الصرفّیة و النحوّیة و الّداللّیة و البالغّیة و األسلوبّیة في شكل نصوص 

19".متتابعة

في العمل المعجمّي، و في ذلك یقول أحمد ةالركیزة الرئیس) الّتعریف(و یعّد المعنى و طرق شرحه 
20".لمعجمّي، ألّنه أهم مطلب لمستعمل المعجمیقع المعنى في بؤرة اهتمام ا: "مختار عمر

المعجمّیون في نستكشف أّن هناك أنواع للّتعریف، لكّنه اختلف " للّتعریف"المفهوم األول من 
.دیدهاتح

؛21أنواع الّتعریف عند رشاد الحمزاوي-أ
18 7 6 5 4 3 2

بالصورةاألسلوبيبالشاهدالمجازيالّدالليالّنحويالّصرفيالّصوتي 
الّتعریفالّتعریفالّتعریفالّتعریفالّتعریفالّتعریفالّتعریفالّتعریف



10

؛22عمرمختار أحمدأنواع الّتعریف عند -ب

الحمزاوي تفریعًا شامًال و جامعًا؛ قطیطي و نالحظ نحن أیضا أّن تفریع محمد رشاد الحظ محمد ال
فهو یتناول مختلف المستویات الّتي تعرف بها المفردة الّصوتّیة، و الّصرفّیة، و النحوّیة، و 

23.الّداللّیة، و المجازّیة، و األسلوبیة، ثّم یقدم تعریفها بالّصورة، و بالشاهد كذلك

ات في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛الّتعریف

؛الّتعریف الصوتيّ -أ

كتابة المداخل أو المواد المعجمّیة كتابة صوتّیة تختلف : " یعّرفه محمد رشاد الحمزاوي على أّنه
24".عن كتابتها الخطّیة، أو اإلمالئّیة

الّتعریف الّصوتي " المعجم العربّي ألسماء المالبس"استخدم رجب عبد الجواد إبراهیم في معجمه 
األِخنيُّ : في حالة ضبط حركات الحرف، و من األمثلة علیها في المعجم العربّي ألسماء المالبس

بالمّد و كسر الخاء، و األْفراك بالمّد و سكون الفاء، و اإلْبَرْیَسم بكسر الهمزة و سكون الباء و 
ضم الباء و سكون الخاء و ضم الّنون، كسر الّزاي، و اِإلْضِریح بكسر فسكون فكسر، و الُبْخُنق ب

.و الَبَدن بفتح الباء و الّدال، و الِبْذَلة بكسر الباء و سكون الّذال

استعمل رجب عبد الجواء إبراهیم هذه الطریقة الوظیفیة، حیث یحدد رسم حركات الحروف مرتبة 
25.حسب وردها في المفردة حّتى تسهل عملیة الّتواصل عند مستعمل المعجم

الشرحالشرح    الشرح      الشرح 

طرق أساسیة 21

4 3 2 1

مساعدةطرق 

الّصوریف   األمثلة    الّتعریف   الّتعر 
الّرسومو شتمالي  الظاهرياالالّتوضیحّیة 

1234

المرادفالقول   المكونات   سیاقات   
و المضادالشارح   الّداللیة     الكالم  
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الّصرفي؛الّتعریف- ب

أورد رجب عبد الجواد إبراهیم أحیانًا المفردة متبوعة بوزنها الّصرفي، من أجل توضیح و تبیان 
:على هذه الطریقة" المالبسسماءالمعجم العربّي أل"شكلها و معناها، و مما ورد في 

على وزن فعیل بمعنى مفعول، الُمَمْرَجل على وزن ُمَمْفَعل، و النَِّصیف على وزن فعیل، و الخِلقّیة
و الخمیصة على وزن فعیلة، و اَألْرَمد على وزن أفعل، و الِمْرَیلة على وزن ِمفعلة و الِمَداس المیم 

.زائدة على وزن ِمْفَعل

الضبط بالّصیغة الّصرفّیة؛-ب- ب

حّدد رجب عبد الجواد إبراهیم أحیانًا الّصیغة الّتي ترد علیها المواد المعجمّیة؛

المعجم العربّي "غبة منه في توضیحها صوتیًا، و من أمثلة المواد المعجمّیة الّتي وردت في ر 
بهذه الطریقة؛" ألسماء المالبس

؛ قول رجب عبد الجواد )مدینة(سم المنسوب إلى موضع اسمي المفعول و الفاعل و او جاءت في 
مفعول من ُحزم، الُمَخطَّط اسم مفعول من الُمَترَّج اسم مفعول من فعل َترَّج، الُمْحَزم اسم: إبراهیم

.، المركوب اسم مفعول من الفعل ّركبالفعل ُخّطط، الُمَرسَّم اسم مفعول من َرسَّم

واحد و خمسین " المعجم العربّي ألسماء المالبس"و تكّررت هذه الطریقة بصیغة اسم المفعول في 
).51(مرة

الشاطح اسم فاعل من الفعل : ، فیقول"المالبسالمعجم العربّي ألسماء"و أما اسم الفاعل في 
.شطح

).05(و تكّررت هذه الطریقة بصیغة اسم الفاعل في المعجم خمس مرات 

و المالحظ أّن جّل المواضع الّتي استخدم فیها رجب عبد الجواد إبراهیم هذه الطریقة كانت الّصیغ 
.الّتي تشتق من الفعل الثالثي

قریة الى فیوردها في األلفاظ النَّْرسیة منسوبة ) المدینة(إلى موضع سم المنسوباالو أّما صیغة 
ِوي منسوبة إلى مدینة مرو بفارس، و السَّْعُدِنیَّة منسوبة إلى منطقة في  في سواد العراق، الَمرَّ
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العراق، و الّسعدیة منسوبة إلى الیمن الّسعید، و الّصابوري منسوبة إلى نبابور أو نیسابور، و 
.منسوبة إلى الّشامالّشامي 

).21(واد و عشرین مّرة " المعجم العربّي ألسماء المالبس"و تكّررت هذه الّصیغة بهذه الطریقة في 

و استخدم رجب عبد الجواد إبراهیم هاته الّصیغ الثالث بدًال من األوزان، و في ذلك معنى على 
الخطأ في نطق اللفظ ما إفادة مستعمل المعجم إلى أبعد الحدود، و إبعاده عن "حرصه في 

26".أمكن

الّتعریف بالشاهد؛-جـ

أي عبارة، و جملة أو بیت شعر أو مثل سائر، یقصد منه "عرف علي القاسمي الشاهد على أّنه 
27".توضیح استعمال الكلمة الّتي نعرفها أو نترجمها في المعجم

عن قول ثابت لیس من هو عبارة : "القاسمي لشاهد، فیقولط مفهوم طأما محمد القطیطي فیم
صنع واضع المعجم یؤخذ من القرآن الكریم، و الحدیث الشریف، و الشعر، و األمثال، و األقوال 

المؤثرة، و الحكم، و كتابات العلماء و أقوالهم، و الهدف منه توضیح استعمال الكلمة المراد 
28".تعریفها

ي تجلیة و زیادة المعنى أو الّتدلیل و نستشف من هذین المفهومین أّن الشاهد یؤدي دورًا مهمًا ف
.البرهنة علیه

الشاهد في المعجم العربّي ألسماء المالبس؛

الشاهد الّلفظي و هو " المعجم العربّي ألسماء المالبس"وظف رجب عبد الجواد إبراهیم في معجمه 
مؤثرة من حكم و ، و األقوال الاإلقتباس الحرفي للقرآن الكریم، و الحدیث النبوي الشریف، و الشعر

.أمثلة و غیرها، و توظف في المعجم من أجل توضیح و تبّین معنى الّلفظ أو المصطلح

في األشكال " المعجم العربّي ألسماء المالبس"و قد كان لهذا النوع نصیب من الحضور في 
:اآلتیة

الشاهد الشعرّي؛-أ-جـ
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یین القدامى، لكن الجدید مع رجب عبد اهتم رجب عبد الجواد إبراهیم بالشاهد الشعري، مثل اللغو 
حتجاج و بعده؛ أي أّنه لم یهتم بنظریة الجواد إبراهیم اهتمامه بالشعر العربّي قبل عصر اال

المعجم العربّي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم و "الفصاحة، و هذا ما صرح به عنوان معجمه 
".النصوص الموثقة من الجاهلیة حّتى العصر الحدیث

واحد و عشرین و ستمئة شاهدًا " المعجم العربّي ألسماء المالبس"لغت الشواهد الشعریة في و ب
.جامعًا بین الشعر العربّي القدیم و الحدیث) 621(شعریًا 

فلمعرفة النسبة الّتي خصصها رجب عبد الجواد إبراهیم للشواهد الشعریة، اعتمدنا اإلحصاء، 
بلغت واحد و سبعین و ثالثمئة " لمعجم العربّي ألسماء المالبسا"فكانت النتیجة أّن عدد المواد في 

).1371(و ألف مادة 

من العدد الكلي للمواد ) %46(هذه واحد و عشرین و ستمئة شاهدًا شعریًا؛ أي بنسبة و قد تضمنت
التي للشواهد وفق الدراسات المعجمّیة الحدیثة الّتي ترى أّن النسبة المعجمّیة، و هذه النسبة مناسبة 

29).%40(تخصص للشواهد تقارب 

أمرؤ القیس، : هم" المعجم العربّي ألسماء المالبس"و من الشعراء الذین نسبت إلیهم أشعارهم في 
و ذورمة، و لبید، و عمرو بن كلثوم، و األعشى، و الحطیئة، و طرفة بن العبد، و مالك بن 

و تأبط شّرا، و عمر بن أبي ربیعة، و نویرة، و الطفیل الغنوي، و النابغة الذبیاني، و عنترة،
علقمة الفحل، و حسان بن ثابت، و الّراجز، و الكمیت، و الحجاج، و الشماخ، و رؤبة، و 

.البحتري، و ابن المعتز، و المتنبي، و بشار، و ابن الخطیب

ة یناسب و یخدم مادته المعجمیّ " المعجم العربّي ألسماء المالبس"و هذا الّتنوع الّشعري في 
.المتعددة المستویات الّتعبیریة؛ من فصیح و معّرب و دخیل

شاهد الحدیث الشریف؛-ب-جـ

، قوال یمكن أن نؤسس به لهذا المبحث" البحث اللغوي عند العرب"ورد في كتاب أحمد مختار عمر 
به، أّنهم ال یجیزون االستشهاد لو صح أّن القدماء لم یستشهدوا بالحدیث فلیس معناه"إذ جاء فیه 

و ثبت فعًال أّن أوائل النحاة ... إذ ال یلزم من عدم استداللهم بالحدیث عدم صحة االستدالل به
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من شیوخ سیبویه حّتى زمن تدوین صحیح البخاري لم یكثروا من االستشهاد بالحدیث النبوي 
30".ألّنه لم یكن مدونًا في زمانهمالشریف

المعجم العربّي "لدى اللغویین، و خصوصیة الشریف انطالقا من جواز االستشهاد بالحدیث النبوي
.، أتاحت لرجب عبد الجواد إبراهیم فسحة لالستشهاد بالحدیث النبوي الشریف"ألسماء المالبس

واحد و " المعجم العربّي ألسماء المالبس"بلغت عدد الشواهد في الحدیث النبوي الشریف في 
تي في المرتبة الثّانیة بین شواهد رجب عبد الجواد حدیثًا شریفًا، و هي تأ) 131(ثالثین و مئة 

.إبراهیم بعد الشعر العربيّ 

صحةتوضیحدونالروایة،سندمعالشریفةالنبویةباألحادیثإبراهیمالجوادعبدرجبیستشهد
.البخاريصحیحفيوردحدیث: فیقولمصدره،أحیاناً یذكرلكّنهالحدیث،

:القرآنيّ الشاهد-جـ-جـ

وبه،استشهدوالذاالمشتركة،األدبّیةللغةممثلخیروالفصاحةدرجاتأعلى"الكریمالقرآنیعدّ 
31".فیهجاءماكلّ قبلوا

والشعریة،(األخرىالشواهدأنواعتبلغلمالكریم،بالقرآنإبراهیمالجوادعبدرجباستشهاداتو
شاهداً عشرتسعةفیهالقرآنیةالشواهدددعیبلغحیثمعجمه،فيالواردة) الشریفالنبويالحدیث

وعشرینوواحدبـتقدرالّتيو" المالبسألسماءالعربيّ المعجم"شواهدمن% 3بنسبةقرآنیاً 
.(621)شاهداً ستمئة

تناول،"المالبسألسماءالعربيّ المعجم"أنّ إالّ القرآنّیةالشواهدمنالقلةهذهنرجعأنیمكنناو
.شرائعوأحكاموعقائدكتابالكریمالقرآنوالعصور؛عبرأصنافهاوبسالمالألفاظ

:خاتمة-4

:هيالنتائج،منجملةإلىالبحثیةالرحلةهذهتوصلت
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الشریف،الحدیثشواهدعددهافيفاقتقدوالشعرّیة،بالشواهدإبراهیمالجوادعبدرجباهتم-أ
المعجم"فيالواردةللشواهدالكليالعددمن%) 46(تهانسببلغتفقدالكریم،القرآنشواهدو

."المالبسألسماءالعربيّ 

غلبتحیث؛)اإلیجازوالّدقة(الّلغوياإلقتصادبمبدأإبراهیمالجوادعبدرجبألفاظاتسمت-ب
.المركبةاأللفاظالبسیطةاأللفاظ

عبدرجباعتمدفقد،"لمالبساألسماءالعربيّ المعجم"فياأللفاظتعریفطرقتعّددت-جـ
.بالشاهدالّتعریفوالّصرفّي،الّتعریفوالصوتّي،الّتعریفإبراهیم،الجواد

الهوامش؛واإلحاالت

.20،21:ص،01،1998- طالكتب،عالمعمر،مختارأحمدالحدیث،المعجمصناعة-1

.21:صعمر،مختارأحمدنفسه،المرجعینظر-2

.13:،ص01،1998-طالعربّیة،النهضةدارخلیل،حلميالعربّي،المعجميتراثاللدراسةمقدمة-3

.13،14: صخلیل،حلمينفسه،المرجعینظر-4

.03:ص،03،2004-طناشرون،لبنانمكتبةالقاسمي،عليالمعجم،صناعةواللغةعلم-5

.2019/02/15بتاریخ/shamela.ws/index.php/authorالشاملةالمكتبةینظر-6

.2019/02/15بتاریخdynixالكویتجامعةللمعلومات،األفقبوابةینظر-7

عبدرجبالحدیث،العصرحّتىالجاهلیةمنالموثقةالنصوصوالمعاجمضوءفيالمالبسألسماءالعربيّ المعجمینظر-8
.18،19،20: ص،01،2002-طالقاهرة،العربیة،اقاآلفدارالغازي،الهاديعبدوحجازيفهميمحمودتقدیم،إبراهیم،الجواد

.21: صإبراهیم،الجوادعبدرجبنفسه،المصدرینظر-9

.21: صخلیل،حلميالعربّي،المعجميالتراثلدراسةمقدمة-10

.21: صخلیل،حلمينفسه،المرجعینظر-11

.160: ص،01،2010-طجریر،دارالقطیطي،حمدمالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسسینظر-12

الجیاللي،حالمبالمعاجم،الّتعریفتقنیات" صرفیاً بنفسهامستقلةوغیرهاعنمجردةتظهرالتي: "هيالبسیطةالمعجمّیةالمادة*
.84: ص،1999دمشق،العرب،الكتاباتحاد

.نفسهاالصفحةالجیاللي،حالمنفسه،المرجع" واحدةداللةلتغطىات؛حدوفیهاتمرجالّتي: "هيالمركبةالمعجمّیةالمادة*

.14: ص،2003بیروت،ناشرون،لبنانمكتبةالقاسمي،عليالتطبیق،والنظریةبینالعربیةالمعجمّیة-13
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.164: صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسس-14

.98: صعمر،مختاراحمدالحدیث،مالمعجصناعةینظر-15

.نفسهاالصفحةونفسه،المرجعینظر-16

.169: صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسسینظر-17

.98: صعمر،مختارأحمدالحدیث،المعجمصناعة-18

المعجمّیة،مجلةالحمزاوي،رشادمحمدنموذجًا،الوسیطمعجمالمنالّتاءحرفاألعجمیاتوالمولداتفيالمعجميّ الّنص-19
.16: ص،1995تونس،،11: عالمعجمّیة،الجمعّیة

.117: صعمر،مختارأحمدالحدیث،المعجمصناعة-20

ت،.داهللا،دعببنمؤسسةالحمزاوي،رشادمحمدالعربّي،الخطاباستیعابإلىسبلهاوالعربّیةالمعجمّیةالنظریاتینظر-21
.192،193:صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسسنقال،25- 19: صتونس،

.120: صعمر،مختارأحمدالحدیث،المعجمصناعةینظر-22

.192،193: صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسسینظر-23

.22: صالحمزاوي،رشادمحمدالعربي،الخطاباستیعابإلىسبلهاوالعربیةلمعجمّیةاالنظریات-24

.197: صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةالصیاغةأسسینظر-25

.199: صالقطیطي،محمدنفسه،المرجع-26

.139: صالقاسمي،عليالمعجم،صناعةواللغةعلم-27

.131: صالقطیطي،محمدالفنون،اصطالحاتكشاففيالمعجمّیةلصیاغةاأسس-28

.134: صالقطیطي،محمدنفسه،المرجعینظر-29

.37: صعمر،مختارأحمدالتأثر،والتأثیرلقضیةدراسةمعالعربعندالّلغويالبحث-30

.17: صعمر،مختارأحمدنفسه،المرجعینظر-31



فوزیة طیب عمارة

-الشلف-جامعة حسیبة بن بوعلي

الصناعة المعجمیة في ضوء علم اللغة الحدیث

:الملخص

یعتبر العمل المعجمي من أهم األعمال التي تندرج ضمن المجال اللغوي وأدقها على 
اإلطالق شغل اإلنسان وال زال یشغله على مر العصور حتى عصرنا هذا، نظرا لقیمته 

المعجم أداة ال یستغني عنها أي دارس مهما كان المجال الذي المزدوجة العلمیة والتعلیمیة، و 
ینشط فیه، فهو عالم واسع یجد فیه كل طالب ضالته، كما أنه وسیلة لتعلم اللغة واإلحاطة 

.بها وسیر أغوارها

وٕاخراج، ولم یستخدم ترتیببتقنیات صناعة المعجم من جمع و الصناعة المعجمیةهتمت
یة في دراسات اللغویین العرب إال حدیثا، وذلك مع وفرة الدراسات مصطلح الصناعة المعجم

ونجد المعاجم الحدیثة تستمد مداخلهاالتي تعالج قضایا المعجم العربي على اختالف أنواعه،
القدیمة، ومن أجل ذلك كانت هناك عدة محاوالت للنهوض بالصناعة المعجمیة من المعاجم

.النقصاكتساها بعض لمحاوالت اهذه العربیة الحدیثة، لكن أغلب 

:مقدمة

وتعتبر صناعة المعاجم واحدة من اهتم الكثیر من الباحثین بالعدید من القضایا العربیة، 
حیث ترتكز الدراسة المعجمیة على مجموعة من األسس وتقوم على عدة هذه القضایا، 



امها المعجم في أقسمبادئ، إذ نجد الكثیر من الجامعات في العالم قامت بإدخال صناعة
المعجم؟ وماهي شروط صناعته ؟بخصصة اللغات واللسانیات، إذا ماذا نعنيالمت

:تعریف المعجم

:لغة.أ

رجالن : الُعجم والَعجم خالف الُعرب والعرب والعرب، ویقال: عجم"جاء في لسان العرب 
كتاب أعجمٌي، لسان أعجمٌي و : األعجم الذي في لسانه عجمة فیقالإلىأعجمان، وینسب 

أي : أفصح األعجمي؛ قال أبو سهل: وقال ثعلب.نفسهإلىوال یقال رجل أعجمٌي فتنسبه 
: تكلم بالعربیة بعد أن كان أعجمیا، فعلى هذا یقال رجل أعجمٌي، والذي أراده الجوهري بقوله

.1وال یقال رجل أعجمٌي، إنما أراد به األعجم الذي في لسانه حبسة وٕان كان عربیا

ُیفصح وال یبین كالمه، وٕان كان من العرب، وامرأة عجماء، ومنه زیاد من ال: عجم أیضاواأل
.2من في لسانه ُعجمة وٕان أفصح بالعربیة: األعجم، واألعجم كذلك

كما جاء في معجم القاموس المحیط للفیروز آبادي أن مادة عجم من العجم أي أصل 
جمة ماتعًقد من الرمل، وباب معجم أي مقفل، الًذنب، أي صغار اإلبل للذكر واألنثى، والعُ 

.3"والعواجم األسنان، والعجمة النخلة تنبت من النواة 

:إصطالحا.ب

یعًرف المعجم دیوان لمفردات اللغة مرًتب على حروف المعجم وجمعه معجمات ومعاجم، 
یقة وقد استخدمت كلمة معجم في وقت متأخر للداللة على كتاب ترتب فیه المعلومات بطر 

فالمعجم هو الكتاب الذي یضم مفردات اللغة ویرتبها ترتیبا ،معینة من قبل علماء اللغة
خاصا كل مفردة منها مصحوبة بما یرادفها أو یفسرها أو یشرح معناها، ویبَین أصلها، 

.4ویوضح طریقة نطقها ویذكر ما یناظرها ویقابل معناها في لغة أخرى



معانیها، : الذي یتناول بترتیب معین مفردات اللغةعلى الكتاب) معجم(یطلق مصطلح 
كما یطلق على المرجع المتخصص الذي یحوي ...أصولها، إشتقاقها وطریقة نطقها

المصطلحات والتعبیرات والتراكیب التي تدور في فن بعینه، أو تخصص بذاته، أو مجال 
.5"محدد 

مرتبة ترتیبا المفردات أو الكلمات هذهوتكون ،اللغةة جمع لمفرداتفالمعجم إذا هو عملی
.وتفسیر معناها أو غیر ذلك مع شرحها أبجدیا أو ألفبائیا

:یةجمالصناعة المع
تقنیة قدیمة إلنجاز "...القاموسیة بأنها ) Jean Dubois(   یعَرف جون دو بوا 

القوامیس، أي العمل على وحدة التعامل القاموسیة وغالبا بعیدة جدا عن الوحدة 
.6"المعجمیة التي یؤسس لها علم المعجمیة، وهي علم ألسني حدیث ودقیق 

أما الصناعة المعجمیة فتشمل على خطوات أساسیة ":ویعرفها علي القاسمي بقوله
جمع المعلومات والحقائق، واختیار المداخل، وترتیبها وفقا لنظام معین، : خمس هي

ویضع إبراهیم بن مراد مصطلحین یقابلین . 7"وكتابة المواد، ثم نشر النتاج النهائي 
وهما التألیف القاموسي )Lexicographie/Lexicography(   مصطلح 

والقاموسیة، وهو في نظره مبحث منتمي إلى المعجمیة التطبیقیة والتي ال یمكن أن 
یتعاطاها أَي هاو أو راغب، بل هي القسم العملي من علم لساني له مكوناته 

.8نینه التي تنظمه، وقواعده التي یتأسس علیها هو علم المعجمالمتكاملة وقوا
جمع المعلومات : ویقول علي القاسمي أما الصناعة فتشمل على خطوات أساسیة هي

والحقائق واختیار المداخل وتطبیقها طبق لنظام معین وكتابة المواد ثم نشر النتاج 
.9" النهائي وهذا النتاج هو المعجم أو القاموس 

أشمل، " معجم"بأن كلمة :" فرق قمر شعبان الندوي بین المعجم والقاموس فیقولوی
یمكن أن یسمى كل كتاب لغوي یشرح اللغة، ویفسر ، فال"القاموس: "وأوسع من كلمة



إال إذا كان هذا الكتاب على سعة وشمول"القاموس"معانیها، ویبین أبنیتها بـ
أطلقوا كلمة القاموس علىفالناس.01"واستیعاب للمجال اللغوي الذي عالجه فیه
مات مرتبة ترتیبا كتاب یحمل عدة كلكل هو المعجم، والقاموس على حسب مفهومهم 

هناك القاموس األحادي اللغة، والقاموس العام أو خاصا ومشروحة، بحیث نجد 
.موسوعیة أو لغویةأخرىالمتخصص، وقوامیس

والقدامى فالصاحب ابن عباد أطلق ن وقد اختلفت تسمیة القاموس عند اللغویی
و ،"حكم والمحیط األعظمالم"على معجمه، وابن سیده له"المحیط في اللغة"تسمیة

أشهر المعاجم اللغویة من یعتبر هذا األخیر و"القاموس المحیط"الفیروز آبادي له
.في صناعة المعجم 

:الفرق بین المعجم والموسوعة 
انیات عن القاموس الموسوعي قاموس متكون من جاء في قاموس مصطلح اللس

كلمات اللغة العربیة مرتبة ترتیبا هجائیا إضافة إلى أنه مزود بأسماء األعالم، 
.11وبمعلومات حول األشیاء التي تدل علیها الكلمات

مؤلف یتضمن بیانا عن كل فروع المعرفة، وترتب مواده "والموسوعة هي عبارة عن 
كتاب یجمع معلومات في " ، كما عًرفها المعجم الوسیط بأنها 12"عادة ترتیبا هجائیا

. 13"كل میادین المعرفة، أو في میدان منها، مرتبة ترتیبا أبجدیا
وهكذا نجد أن هناك من یعرفها بالمعجم الموسوعي، ذلك لما لها من صلة به 

حیان ترتیبا وبالمعجم اللغوي عموما، كونهما یتفقان في ترتیب موادهما في أغلب األ
:14ألفبائیا، أو موضوعیا، إال أنهما یختلفان في أمور عدة منها

أن الموسوعة تختلف عن المعجم في الحجم ألنها معجم ضخم قد یشغل مجلدات -
.یتفاوت تبعا لغرضه ولنوع مستعملیهالمعجم كثیرة في حین أن حجم 



ألعالم، والمدن واألقطار أن المعجم ال یركز كثیرا على المواد غیر اللغویة، كأسماء ا-
والجبال والمحیطات، وٕانما یأتي على ذكرها باختصار، في حین تقوم الموسوعة 

.بتفصیلها تفصیال دقیقا
أن المعجم یركز اهتمامه على الوحدات المعجمیة، كما یقوم بتقدیم المعلومات -

انب جإلىالخاصة بها أما الموسوعة فنجدها تقدم معلومات عن العالم الخارجي، 
المعاني األساسیة، وٕانما للوحدات المعجمیة، لكنها ال تقوم بعمل مسحي لكل مفردات 
اللغة وٕانما تتخیر منها كما معین من المداخیل، مع تعریفها تعریفا منطقیا یرتكز على 

.طبیعة ووظیفة المدخل ال أكثر
تفاوت فالموسوعة إذا هي معجم ضخم یستعمل مجلدات كثیرة في حین أن المعجم ی

.حجمه تبعا للغایة المستعملة
:تألیف المعجم من بینهاإلىهناك عدة أسباب أدت :أسباب تألیف المعجم

وذلك لحمایة القرآن الكریم من اللحن والخطأ، ألنها الوسیلة :الدافع الدیني
.15الوحیدة للتعمق في القرآن لیبین أحكامه، ویترجمها سلوك في الحیاة

 هناك األقوام الذین أسلموا واقتنعوا باإلسالم منهج للحیاة :ياإلجتماعالدافع
.واتخذوا اللغة كأداة للتواصل

وهو ذلك النضج الواعي الذین وصلوا إلیه الرواة واللغویین مما :الدافع الثقافي
توًلد لدیهم حرص دقیق على جمع مفردات اللغة، وتقویة جانبها األصیل 

فاللغة العربیة إذا لها منزلة . 16تألیف المعجميوتنقیتها من الدخیل، فانتهجوا ال
تبارك عظیمة ومكانة مرموقة عند العرب، وهي اللغة السامیة التي فضلها اهللا 

.على سائر اللغات باعتبارها لغة القرآن الكریم ولغة أهل الجنة وتعالى 

:أنواع المعاجم

:هناك عدة معاجم نذكر من بینها ما یلي



:المعاجم القدیمة.1
عرفت األمم القدیمة 17حیث،یرجع االهتمام بهذا المجال إلى عصور ما قبل التاریخ

وضع المعاجم في شكل قوائم من الكلمات ثنائیة اللغة التي یحتاج إلیها الناس في 
بذلك نشاط وضع المعاجم عبر مختلف، وتطوروذلك لعدة أسباب اتصاالتهم باألمم 

، "جماعة اللغة"للغویین جمي عند العرب االعصور، وأول من اهتم بالنشاط المع
.العین هو أول معجم مرتب ومنظم في اللغة العربیة معجم ویعتبر

اللغویة من المعاجم القدیمة، فال جدید بمعزل عن تجمع مادتها : المعاجم الحدیثة
.فهما وجهان لعملة واحدةوالحدیث القدیم 
غة واحدة ال غیر، بمعنى هو معجم یعتمد في ذلك على ل: معجم أحادي اللغة.2

/ عربي، أو فرنسي/ عربي: تكون لغة مداخله هي نفس لغة الشرح، مثال
.فرنسي 

/ المعجم العربي: مثلهمداخلتختلف عن لغة لغة الشرح : معجم ثنائي اللغة.3
.الفرنسي 

رتب فیه الكلمات حسب المعاني حیث تُ وفي هذا المعجم :المعجم الموضوعي.4
: واحد مثلموضوع واحد في مكانتي تدخل ضمن الفیه الكلمات نجد

.إلخ...األلوان، أعضاء الجسم
مختلف یهتم بفترة من الزمن، وٕانمادیتحدیتم فیه ال :المعجم التاریخي.5

.اللغةالتي مرت بهاالمراحل 

:أهمیة المعجم

لمعاجم اللغویة أهمیة كبرى في حیاة الفرد، وذلك ألنها تنمو وتتطور ل
تغیرات تبعا لما یحدث من تغیرات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة عدة علیها وتطرأ 

فاللغة كما هو معروف تتسع وتنمو وتتطور من " .على مستوى حیاة الفرد



حیث مفرداته وتراكیبها وصیغها وأسالیبها، تبعا لتطور الناطقین بها فكریا 
، 18."المتغیرةوحضاریا تبعا لتطورات الحیاة وظروف العیش وأحوال اإلنسان 

فما یحصل لإلنسان من تغیرات ینعكس بطبیعة الحال على اللغة باعتبارها 
.تنمو وتتطور في كنف المجتمع

تحفظ مفردات اللغة من الضیاع، میة المعاجم اللغویة في أنها وتكمن أه
إن "إلغناء وٕاثراء رصیده اللغوي، اإلنسانفهي الملجأ الذي یستمد منه 

هي بال شك خزائن اللغة وكنوزها التي یستمد منها اإلنسان ما المعاجم اللغویة
یثري حصیلته اللغویة، وینمیها ویجعلها مرنة طیعة في مجالي األخذ والعطاء؛ 

مجال اإلستیعاب والفهم والتوسع الفكري والنمو العقلي والمعرفي، ومجال 
ا دور كبیر في ، فالمعاجم إذا له19"التعبیر والعمل اإلبداعي واإلنتاج الثقافي

حفظ وصیانة اللغة مما یشوبها من تحریف وتزییف، وهي من أعظم ما 
وضعه اإلنسان للحفاظ على اللغة، فالمعاجم تحقق اإلستمراریة والدوام بین 

وأهمیة المعاجم لیس بالنسبة للفرد فقط بل، بل لها فائدة كبیرة . الفرد ولغته
الخ، فالمعاجم ...والعاملعلى كل الفئات المتخصصة كالمهندس والطبیب 
.20تتكیف بحس المستعمل وحاجته التي یصبو إلیها

:وظائف وشروط المعجم

21:للمعجم عدة وظائف من بینها نجد: وظائفه

شرح الكلمة وبیان معناها إما في العصر الحدیث فقط أو مع تتبع معناها عبر -
.العصور



.بیان كیفیة نطق الكلمة وكتابتها-
.لوظیفة الصرفیة للكلمةبیان كیفیة ا-
.بیان درجة اللفظ في االستعمال ومستواه في سلم التنوعات اللهجیة-
.متابعة تاریخ الكلمة وأصولها واشتقاقها-
.معرفة مرادفات الكلمة وأضدادها-

للمعجم شرطان ضروریان ال بد من وجودهما في أي كتاب یجمع :شروط المعجم
:22مفردات اللغة وهما

.نسبیا تتفاوت المعاجم في تحقیقه اأمر ویعد:الشمول
وقد كان تعدد طرق الترتیب : وال بد من توفیره وٕاال فقد المعجم قیمته:الترتیب

المعجمي عند العرب وتفاوت هذه الطرق بصعوبة وسهولة بسبب في موت المعاجم 
، ونجد هناك بعض المعاجم ترتیبها صعب لهذا یجد الباحث صعوبة "وحیاة أخرى 

.یسبب في موتها اخلها وهذا مافي د

:خاتمة

الصناعة المعجمیة علم تطبیقي تابع للسانیات التطبیقیة، فهي تهتم تعتبر -
.بتقنیات صناعة المعجم من جمع وترتیب وطباعة وٕاخراج

تكون مرتبة ترتیبا أبجدیا أو معجم هو عملیة جمع لكلمات اللغة بحیث ال-
.ا الخ مع شرح كل منه...ألفبائیا

.للمعجم شرطان أساسیان ال بد من وجودهما الشمول والترتیب-
الموسوعة هي مؤلف یتضمن بیانا عن كل فروع المعرفة، وترتب مواده -

.عادة ترتیبا هجائیا 



الموسوعة تختلف عن المعجم في الحجم باعتبارها معجم كبیر وضخم قد -
لغرضه ولنوع یشغل مجلدات كثیرة، بینما نجد حجم المعجم یتفاوت تبعا

.مستعملیه 
.هناك عدة دوافع لتألیف المعاجم منها االجتماعي والدیني والثقافي -

:الهوامش

، مادة 12م، ج2003، 1أحمد عامر حیدر، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط:ابن منظور، لسان العرب، تح.1
.452-448، ص)عجم(

).ع ج م(إبراهیم الترزي، مادة : ضى الحسیني الزبیدي، تحتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرت: ینظر.2
.م2005، 2محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح.3
المعاجم العامة وظائفها ومستویاتها وأثرها في تنمیة لغة الناشئة دراسة وصفیة تحلیلیة ( المعاجم اللغویة العربیة .4

.31، ص)م1999/ه1420)أحمد محمود معتوق، المجمع الثقافي، أبو ظبي اإلمارات، ) نقدیة
.59م، ص 2008، 1فتح اهللا سلیمان، دراسات في علم اللغة، القاهرة، دار اآلفاق العربیة، ط.5
6.V : Dictionnaire de la linguistique- Jean Dubois et autre-paris-larousse- 1973, P57

( ، 2علم اللغة وصناعة المعجم، المملكة العربیة السعودیة، مطابع جامعة محمد سعود، طعلي القاسمي،.7
. 3، ص)م 1991/ه1411

، 1، ج78إبراهیم بن مراد، قضیة المصادر في جمع مادة المعجم، مجلة معجم اللغة العربیة، دمشق، مج : ینظر.8
.785ص 

.5علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، ص.9
Majmaulbahs.blogspot.com.    ان الندوي، بین المعجم والقاموسقمر شعب.10
حیاة لشهب، المعجم العربي الحدیث بین التقلید والتجدید، المعجم الوسیط نموذجا، مذكرة ماجستیر، سطیف، .11

.48، ص)م 2010/2011(الجزائر، 



.396مجدي وهبة، كمال المهندس، معجم المصطلحات األدبیة في اللغة واألدب، ص .12
.793، ص "قمس" مجمع اللغة بالقاهرة، المعجم الوسیط، مادة : ینظر.13
.22أحمد مختار عمر، صناعة المعجم العربي الحدیث، ص: ینظر.14
.32م، ص1981، 2عبد الحمید أبو سكین، المعاجم العربیة مدارسها ومناهجها، جامعة األزهر، ط.15
م، 2015ماجستیر النحو العربي، جامعة السعودیة، إیمان دلول، فن الصناعة المعجمیة بین القدیم والحدیث، .16

.5ص
.148أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص : ینظر.17
.21وظائفها مستویاتها أثرها في تنمیة لغة الناشئة، ص (أحمد محمد معتوق، المعاجم اللغویة العربیة .18
.24المرجع نفسه، ص : ینظر.19
، دت، 2ت العربیة دراسة منهجیة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، طمحمد عبد الكریم الردیني، المعجما: ینظر.20

. 24-23ص
.165أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص.21
.49المرجع نفسه، ص.22



األستاذ مصطفى طويل

ختصص دراسات لغوية تطبيقية

جامعة الشلف

.اليوم الدراسي حول املعجمية

:اهلاتف 0664 09 71 16

احملوراألول

ذيب اللغة وتصحيحها: العنوان .الصناعة املعجمية العربية القدمية، مناهج ومناذج يف 

.امللخص

اأروم يف هذا البحث أن أكشف على إسهامات اللغويني يف الصناعة املعجمية املتشعبة يف مراتبها وطبقا
حلها األولى امر اللغة العربية يف اصاحبنذيلالني، وخاصة يف موضوع التهذيب والتصحيح اللغويومناهجها

، وخاصة هذه األخرية اليت تتّبعت املعاجم ياصناعتهذيبال التاريخية التي تلتهاالمراح، ويف استعمالياتهذيبا
اخل وما ذلك إالّ لعلمهم بأمهية هذا البحث املْتين ...نقيحا ونثقيفا وتصويبا وتوجيها واستدراكاتصحيحا وت

ذيب األلسن، وتثقيف اجلنان، وتصويب اللحن ، وذلك كله للحفاظ على منت العربية حىت ال  املعجمي يف 
.يندثر، وببقائه تستمر العربية

التفات جامعاتنا مؤخرا إىل هذا الدرس الذي كان مهمال من ذي والذي شجعين على البحث يف هذا املوضوع 
قبل، ومشروع الدراسات املعجمعية ما زال يف حاجة إىل مزيد حبث وتفلية يف القواميس اليت تناولت حقوال دقيقة 

ويشات العابثني، ولكن مل تنم عنه عيون الغيورين فانرب  وا لذلك وحرجة يف التعاطي مع املنت اللغوي الذي طالته 
.بكل ما أوتوه من قوة يف حبث علمي رصني تعامل مع اللغة العربية بلطف وعناية، وحبجة ودراية



للطیف زیتونيمعجم مصطلحات نقد الروایة
قراءة وتحلیل

إسماعیل زغودة
جامعة الشلف
یعد معجم مصطلحات نقد الروایة من أهم المعاجم التي تناولت المصطلحات السردیة 

یتناول مفاهیم علم السرددراسة وتحلیال، لتذلیل الصعوبات التي تواجه الباحث، إذ 
.ات التألیف القصصيومصطلحات نقد الروایة وتقنی

یتجاوز التفسیر التاریخي الذي تعرضه المعجمات األدبیة ویركز اهتمامه في الجانب -
التقني والنظري

یرصد المصطلحات في المصادر النظریة األساسیة والمراجع التطبیقیة لیقف على معانیها -
.األساسیة والعملیة

زیة لیساعد القارئ على الربط بین مصادر یعرض المصطلحات بالعربیة والفرنسیة واإلنجلی-
.المعلومات المختلفة المتعلقة بكل مصطلح

یلجأ إلى اإلحاالت فیعرض في الفهارس األلفاظ المختلفة المتداولة ویحیلها إلى مصطلح -
.واحد فیسهل الوصول إلیه ویخفف من آثار فوضى المصطلح

.یتّبع منهجّیة صارمة في العرض والتحلیل-
.ى إلى تقدیم المعلومات بأكثر ما یمكن من الوضوحیسع-
.یتوجه إلى الباحث واألستاذ والمثّقف وقارئ الروایة والطالب-
.یلبي حاجة الطالب الجامعي المهتّم بفهم الدراسات الحدیثة في الروایة والنقد-
یبها من یلبي حاجة المدّرس فیضع بین یدیه أداة دقیقة وواضحة لتعریف المصطلحات وتقر -

.أفهام الطلبة



یلبي حاجة الباحث فال یكتفي بتحدید المفهوم الذي یعّبر عنه المصطلح بل یرسم له -
.مخّططًا للبحث فیه

نَّ من أكبر األخطاء التي یقع فیها كثیٌر من األدباء والنُّقاد على حٍد سواء، هو م
ر النَّقد في هذه المرحلة، وأصبح من الواضح أنَّ دو . عدم تفریقهم بین األجناس األدبیَّة

والمراحل الُمقبلة، هو ُمعالجة هذا الخطأ الفادح الذي ُیصیب الحركة األدبیة، والكتابة 
اإلبداعیَّة في مقتل؛ إذ أنَّ خلًال مثل هذا من شأنه أن یفتح الباب على مصراعیه لمزیٍد 

تقویض من تسلُّل غریب األجناس إلى األدب، تحت دعوى الحداثة، وعملها على 
التَّداعي الحر، والخاطرة األدبیة القائمین : دعائمه، كما هو الحال اآلن لكٍل من جنسي

ل، ُمنفصلین  عن -بذلك- على االسترسال الوجداني، وُمخاطبة الذَّات في المقام األوَّ
المجتمع واآلخر، ومنظومة القیم السُّلطویَّة، وُمنعزلة عن األهداق والوظائف األساسیة 

.الكتابة اإلبداعیَّةلألدب و 

ومن بین األخطاء األكثر شیوًعا في األوساط األدبیَّة والنَّقدیَّة ما یتعلَّق بمصطلحي 
ة القصیرة" ، وهو ما یجعلنا ُنعید النَّظر في فهمنا لهذین الجنسین "الروایة"و " القصَّ

ل أ. األدبیین، ومعرفة أصولهما وجذورهما األولى ن ُنؤكد على ویهمنا في المقام األوَّ
حداثة الفن السَّردي، في ُمقابل الفن الشعري الضَّارب في جذور التُّراث العربي؛ إذ كان 

ُیمثل دیوان العرب كما قیل، بینما اقتصر األدب السَّردي في التُّراث العربي على 
الخطابة، والتي لم تخُل هي أیًضا من النَّفس الشعري المتمثل في الطباق والجناس 

ات اللغویَّة والبدیعیَّة المتأثرة بالشعر؛ بل لم تكد تخٌل خطبٌة من قصیدٍة شعریَّة والمحسنّ 
سواٌء في مطلعها أو متنها أو عجزها، كما نجد ذلك في خطبة قس بن ساعدة اإلیادي 

ة والتي تقوم على التَّسلیة واستخالص . المشهورة باإلضافة إلى فن الحكایة أو القصَّ
في -قیَّة، على خالف الفن السَّردي المعروف الیوم، والذي نشأ الِعبر والقیم األخال

من الثَّورات الفلسفیَّة والنَّقدیَّة التي حدثت في أوربا؛ وال ُأذیع سًرا إن قلُت بأنَّ -أساسه
الفن السَّردي هو صناعٌة أوربیَّة في المقام األول، وال عالقة له باألدب العربي الذي لم 

ة یعرف سوى الشعر والح كایة، ولمعرفة الفارق الجوهري بین فن الحكایة أو القصَّ



ة القصیرة المعاصرتین فإنَّه یتوجب علینا أن نقف على  التُّراثي، وبین فن الروایة والقصَّ
البناء الوظیفي لكٍل منهما، ولكن قبل ذلك أجد أنَّه من المفید تسلیط الضَّوء على 

ة"المعنى المعجمي لمصطلحي  في اللغة العربیَّة؛ إذ ُیساعدنا ذلك على " ةروای"و " قصَّ
.فهم إشكالیات استخدام هذا المصطلح لتوصیف الفن السَّردي الُمعاصر

كقولَك حكیت فالًنا وحاكیته فعلُت مثل : حكى الحكایة: "جاء في لسان العرب: الحكایة
وحكوت : ن سیدهاب. فعله أو قلُت مثل قوله سواًء لم ُأجاوزه، وحكیُت عنه الحدیث حكایةً 

ما سرني أنَّي حكیُت إنساًنا وأنَّ لي كذا : "وفي الحدیث. عنه حدیثًا في معنى حكیته
ُیقال َحَكاُه وَحاَكاُه وأكثر ما ُیستعمل في القبیح الُمحاكاة، . أي فعلُت مثل فعله" وكذا

وحكین عنه . فالن یحكي الشمس حسًنا ویحاكیها بمعنى: والمحاكاة الُمشابهة، تقول
فالحكایة 1."وأحكیُت العقدة أي سددتها). حكاها أبو عبیدة(الكالم حكایًة، وحكوت ُلغٌة 

ُمشتقٌة من الحكي؛ أي الُمحاكاة والتَّمثُّل بما قیل أو ما حدث، ولهذا ُسمیت حكایة، 
ألنَّها ُملتزمٌة بسرد األحداث كما هي، والحكایة في التُّراث العربي ُتستخدم للتسلیة أو 

فمن یحكي حكایًة فهو في الحقیقة ُیخبر عن شيٍء وقع، سواٌء كان ذلك حدثًا . الِعبرة
حقیقًیا أو تخیُّلًیا، فالبناء الوظیفي للحكایة هي اإلخبار، وقد یكون التَّسلیة كما قلنا 

.سابًقا

ة ه . الخبر وهو الَقصص: والقصة: "جاء في لسان العرب: القصَّ وقصَّ عليَّ الخبر یقصُّ
الخبر المقصوص، بالفتح، ُوضع موضع المصدر : والَقَصص. أورده. ًصاقًصا وقص

ة ُتكتب: والِقَصص، بكسر القاف. حتى صار أغلَب علیه وتقصَّص . (...) جمع الِقصَّ
ة. تتبعه: حفظه، وتقصَّص الخبر: كالمه : واقتصصُت الحدیث. األمر والحدیث: والِقصَّ

ها إال على : "وفي حدي الرؤیا. وقصَّ علیه الخبر َقَصًصا. رویته على وجهه ال تقصَّ
ها قًصا: ُیقال." وادٍ  البیان، : والقصُّ . قصصت الرؤیا على فالن إذا أخبرته بها، أُقصُّ

ة على وجهها كأنَّه یتتبع معانیها : والقاص. االسم: والقَصص، بالفتح الذي یأتي بالِقصَّ
- ي بمعنى اإلخبار، فهو وهكذا نرى أنَّ القص في المعجم العربي یأت2."وألفاظها

لهو وظیفة إخباریَّة، وقصَّ علیه األمر أي أخبره به، وهو على ذلك ال عالقة له -أیًضا



بالفن السردي الذي یعتمد على الخیال؛ إذ یلتزم القاص بنقل ما جرى كما جرى، وهو 
ة للتسلیة وأخذ العبر  معنًى قریٌب جًدا من الحكایة على هذا النَّحو، وقد تكون القصَّ

أي } َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّرُون{جاء في اآلیة القرآنیَّة أیًضا، ومن ذلك ما
.لعلهم یأخذون الِعبرة أو یتعظون

وراویٌة (...) وروى الحدیث والشعر یرویه راویًة وتروَّاه : "جاء في لسان العرب: الروایة
روَّى فالٌن فالًنا ِشعًرا : وُیقال. كذلك، إذ كثرت روایته، والهاء للُمبالغة في صفته بالروایة

روایت الحدیث والشعر روایة، فأنا : قال الجوهري. إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه
یته الشعر ترویة أي حملته على روایته، وأرویته . راٍو في الماء والشعر، من قوٍم رواة ورَّ

وایتها، أي وال تقل اروها إال أن تأمره بر . أنشد القصیدة یا هذا: وتقول. أیًضا
ونرى أنَّ الروایة هنا تأتي بمعنى النَّقل األمین للكالم أو الحدیث، 3."باستظهارها

.الُمرسل أو حتَّى الشعر أیًضافالروایة قد تكون للحدیث
مما سبق نرى أنَّ المصطلحات العربیة الثالث السَّابقة لها ُمراٌد واضٌح كان معموًال به 

یتین بمعاٍن ال تتوفر في الفنین السردیین المعاصرین اللذان في التُّراث والثقافة العرب
ة القصیرة"و " الروایة"نعرفهما الیوم باسم  ، وبما أنَّ هنالك عالقًة وثیقة بین اللفظ "القصَّ

ودالالته، فإنَّنا نقف على حجم الخطأ الكبیر الذي نقترفه بوصفنا لفن الروایة بالروایة، 
ة القصیرة بالقصَّ  ة القصیرة، وعلیه فإنَّه یتوَّجب على اللغویین والنُّقاد أن ولفن القصَّ

یجتهدوا في نحت مصطلحین جدیدین لهذین الفنین السردیین المعاصرین، اللذان ال 
عالقة لهما بالتُّراث والثَّقافة العربیَّة، وتلك ُمشكلة أخرى من مشكالت الترجمة التي 

قترح استبدال هذین الُمصطلحین الدالین نعاني منها في الوطن العربي، على أنَّني أ
للداللة على ما " السَّردیَّة"على فنین منقرضین في التُّراث العربي القدیم، بمصطلح 

ة " السَّردیَّة القصیرة"ُیعرف الیوم بالروایة، وبمصطلح  للداللة على ما ُیعرف الیوم بالقصَّ
نعة، وفي لسان العرب یدل على ال" سرد"القصیرة، وأسبابي في ذلك أنَّ مصطلح  صَّ

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسًقا بعضه في إثر بعض : السرد في اللغة: "نقرأ
وفالن یسرد الحدیث سرًدا إذا كان . سرد الحدیث ونحوه بسرده سرًدا إذا تابع. متتابًعا

ومن هنا نستدل على اشتمال المفردة على الصنعة التي یتطلبها فن 4."جید السیاق له



.رد المعاصر الذي نعرفه الیومالس

على أنَّ حاجتنا إلى نحت مصطلٍح جدیٍد للفنون السردیة المعاصرة ال ُیمكن أن یكون 
ٌة جًدا؛ إذ أنَّ اللفظ إذا لم یكن یدل علیه  ضرًبا من التَّرف، والتَّكلُّف، فهي ضرورة ُملحَّ

، أو "كتاب"للداللة على "ورق"فال فائدة ُترجى منه، فال ُیمكننا مثًال استخدام لفظة 
، فكُل لفظ یجب أن یدل على شيٍء ُمحدد "حائط"للداللة على " حجر"استخدام لفظة 

في -بعینه؛ وٕاالَّ فإنَّ ذلك سوف ُیؤدي إلى إحداث قطیعٍة بین اللغة والواقع، وهو السبب 
القصة في والروایة والحكایة و . في العدید من مشكالتنا اللغویة والنَّقدیَّة أیًضا-ظني

حقیقتهما إنما یدالن على جنٍس أدبي واحٍد انقرض في التُّراث العربي، ولم یعد لها 
وجوٌد ُیذكر، فهي إما تأتي بغرض السرد التاریخي الخالي من خیال أو إبداع، أو تأتي 

بغرض التسلیة أو الوعظ األخالقي اللذان ال عالقة لهما بفن السرد المعاصر الذي 
ذي یحمل جانًبا فلسفًیا ومعرفًیا ویحتفي بالخیال اإلبداعي الذي لم یكن نعرفه الیوم وال

و " الخیال"معروًفا إالَّ من قبیل التَّخیل، وسوف أشرح في مقاٍل آخر الفارق الكبیر بین 
، ولكن ما یهمنا معرفته هنا اآلن، هو أنَّ الفن السردي الموجود الیوم ال عالقة "التَّخیل"

أو الحكایة أو حتَّى الروایة، والتي هي فنوٌن عربیَّة منقرضة وغیر له أبًدا بفن القصة
موجودة إالَّ في ُكتب التراث العربي القدیمة، وما هو موجوٌد الیوم ما هو إالَّ فٌن ُولد في 
أوربا ببناٍء وظیفي وفني لم یكونا معروفین في الثقافة أو التَّراث العربیین؛ ومن واجبنا 

األدبي بنحت مصطلٍح جدیٍد یحفظ لهذین الفنین السردیین، وهو أن نحترم هذا الحق 
حٌق ثقافٌي وتاریٌخ، ولهذا یتوجب علینا أن ُنطلق على الروایة المعروفة الیوم ُمصطلح 

ة القصیرة المعروفة الیوم ُمصطلح "سردیَّة" ، وهو "سردیَّة قصیرة"، وأن ُنطلق على القصَّ
.ٕانصاف هذین النوعین من الفنون اإلبداعیَّةكذلك استلزاٌم یفرضه علینا احترام و 

ة القصیرة، هو  سردیَّة قصیرة، ألنَّ فن -في واقع األمر-إنَّ ما نعرفه الیوم بالقصَّ
السردیَّة نفسها ُتعتبر االبنة الشَّرعیَّة لُمجمل الحركات النَّقدیَّة الحداثویَّة التي حدثت في 

، فهي تتناول الحیاة 5ن كوندیرا في كتابهأوربا كما هو معروف، وكما أوضح ذلك میال
في ُمجملها، واإلنسان كأحد عناصرها األساسیَّة، وُتعبر عن موقفه منها، وُتحلل وتُناقش 



القضایا المصیریَّة والوجودیَّة بشيٍء من الُعمق، كما تتناول السَّردیَّة الجوانب اإلنسانیَّة 
اة والُمجتمع؛ إًذا فهي تتناول اإلنسان كفرٍد والوجدانیَّة، ولكن لیس بمعزٍل عن حركة الحی
ة الحكایة، كفرٍد خارًجا عن /الروایة/داخل المجموعة، ولیست كما تتناوله القصَّ

فال شيء ُیسمَّى . المجموعة، وُمنفصًال عنها، وفي أحیاٍن أخرى ال تهتم باإلنسان ُمطلًقا
ة أو روایة اآلن، ومن ُیرید إیجاد هذا الجنس األدبي، علیه أن یبحث في التُّراث قصَّ

العربي القدیم؛ حیث الحكایات التي تتناول التَّسلیة والوعظ واإلرشاد، وُتدیر صراعات 
القیم، وتفتقر إلى العمق الفلسفي، والخیال اإلبداعي المطلوبین في الفن السردي 

ظائف التي هي إحدى و " التَّسلیة"على أنَّه ینبغي لنا أیًضا أن ُنفرق بین . المعاصر
.والتي هي إحدى وظائف السَّردیَّة، فهما لیسا أمًرا واحًدا" المتعة"الحكایة، وبین 
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:ملخص

والمعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة ،مجمل اللغة البن فارس"البحث یتناول معجمي 
.من خالل نقاط االتفاق واالفتراق بینهما،بمقاربة وصفیة،"بمصر

والمعجم الوسیط ،أواخر القرن الرابع الهجري؛لغةالالمسافة الزمانیة بین مجمع دِ عْ بُ فرغم 
والتركیز على اللفظ ،والنهج التیسیري،، إال أنهما یتفقان في الترتیب األلفبائيالمعاصر
لفهم غریب قرآن أو حدیث، مع التنبیه على المشهور، وما تمس إلیه الحاجةالواضح 

.ونحوهماب والدخیلالمعرَّ 

، والمعجم الوسیط  یفتح باب القیاس لتسمیة لغة المرویة الزمكانیةغیر أن ابن فارس یلتزم ال
...العلمیةالمستحدثات 

.اللغة، ابن فارس، معجم، مجمع، وسیطمجمل، : الكلمات المفتاحیة

:مقدمة

،یعبر بها كل قوم عن أغراضهم،متمثلة في مجموعة أصوات،اللغة ظاهرة اجتماعیة
حتى ،نسانما اإلیعیش فیهنوالمصر الذی،لقین والمحاكاة من العصروهي تكتسب بالت

وهو شأن المجتمع ،یتواصل بها مع بني جنسه ومحیطه،تصبح ملكة راسخة لدى الشخص
.مجَ العربي الذي عاش متواصال بلسان عربي مبین، خالص من َشوائب اللحن ولكنة العَ 

واختلط العرب بالعجم،،الناس قي دین اهللاودخل ،نامسالم لسائر األحتى شرع اهللا اإل
.َدبَّ إلیه اللحن والخطأ فتأثر اللسان العربي باأللسن الوافدة،

بعضهم ف،وضمن تخصصهكل في میدانه،ا بحفظ اللغة،فقامو ،وتفطن له العلماء العرب
،)التنقیة(ن أوجه الخطأ من الصوابوبعض آخر بی،)النحو(وضع قواعد النطق السلیم

.ریاف، عبر القرى والمداشر واأل"المعجم"خرون قاموا بجمع مفردات اللغة وآ



2

الذي اعتمد فیه ، "العین"بمعجم ) ه175ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي،ءكان على رأس هؤال
وأحیانا أخرى ثم تلته المعجمات مقلدة له أحیانا،مخارج األصوات أساسا في ترتیب مفرداته،

.ي الذي اتخذ أواخر المفردات أبوابا وأوائلها فصوالكفعل الجوهر مخالفة له،

مرتِّبًا مفرداته ترتیبا ألفبائیا،، "مجمل اللغة"إلى وضع معجم )ه395ت(واهتدى ابن فارس
فكان عمال رائدا وضع اللبنة األولى في صرح عمل وهو أول معجم یرتب بهذا الشكل،

.بترتیب المفردات ألفبائیا،معجماتال

بینه وبین المعجم الوسیطأوجه المقاربة وماهي؟ وما المنهج المتبع فیه؟اللغةفماهو مجمل 
؟المعاصر

االهتمام بالمعاجم :بمداخلة تحت محور،َجاب عنها في البحثت المُ شكاالتلك هي اإل
.العربیة القدیمة في العصر الحدیث

.یطوالمعجم الوسمقاربة منهجیة بین مجمل اللغة البن فارس:بعنوان

.عبر مبحثین وخاتمة

.مقاربة نقدیة،المنهج المتبعالكاتب والكتاب،مجمل اللغة؛:ولالمبحث األ 

.البن فارسأوجه المقاربة مع مجمل اللغةمنهجه،المعجم الوسیط؛ :المبحث الثاني

.البحثفي نقاط توصل إلیها:خاتمة

.ي والمقارنالوصف:نمنهجیالمتبعا

ي في فقه وكذا الصاحبمجمل اللغة البن فارس،:منهالمصادر والمراجعومستعینا ببعض ا
بمصر، والمعجم المفصل في علوم اللغة العربیةوالمعجم الوسیط لمجمع اللغةاللغة له،
.وغیرها،ونظریة اللغة العربیة  لعبد الملك مرتاضوالكتاب لسیبویه،لتونجي وغیره،لمحمد ا
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اللغةمل مج:ولالمبحث األ 

.1الكاتب ابن فارس) أ: (الكاتب والكتاب) 1

هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب القزویني، المعروف :نسبه
بالرازي، نزل همذان ونشأ بها ودرس وَدرَّس بها، ثم دعاه فخر الدولة البویهي إلى الرَّيِّ 

-رحمه اهللا–، فأقام بها حتى توفي "مجد الدولة"لیؤدب ابنه

منهم؛ أبو بكر أحمد بن الحسن الخطیب راویة ثعلب، وأبو الحسین علي : شیوخه كثیرون-
.بن ابراهیم القطان، وأبو عبد اهللا أحمد بن طاهر المنجم، وغیرهم

أبو منصور محمد بن عیسى، وعلي بن القاسم الخیاط المقرئ، وبدیع الزمان : تالمذته
عباد الذي ألف له كتاب الصاحبي في فقه الهمذاني، صاحب المقامات، والصاحب بن

.اللغة، وغیرهم

كان ابن فارس شافعیا في الفقه، ویناصر المذهب المالكي، وهو كوفي المذهب في النحو، 
.وكان كریما جوادا

:له عدة مؤلفات أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرین مؤلفا منها: مؤلفاته

ة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ومقاییس مجمل اللغة، والصاحبي في فقه اللغة العربی
.اللغة، وكتاب الَحْجر، وغیرها

ُمتنوعٌة شاملٌة، السیما في اللغة، أتقنها وأكثر فیها التألیف؛ أصال وفرعا، وقد أحسن : ثقافته
:صنعة الشعر، ومن شعره في الكسل عن طلب العلم قوله

ویبس الَخِریِف وبرد الِشتاإذا ُكْنَت ُتوَذى ِبحر الَمِصیِف      

)2(وُیلِهَك ُحْسُن َزَماِن الربیـــــِع              َفأْخُذَك ِللِعلِم ُقْل ِلي متى؟
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، ومات به في صفر سنة : وفاته- مولده بقزوین، وُمَربَّاه  بهمذان، وأكثر اإلقامته بالرَّيِّ
). ه395ت(خمس وتسعین وثالثمائة للهجرة 

البن فارس، وضع به َحَلَقة في سلسلة تطور المعجم العربي ) مجمل اللغة: (الكتاب-)ب
، وكتاب الجیم ألبي عمرو الشیباني )ه175ت(بعد كتاب العین، للخلیل بن أحمد الفراهیدي 

،)ه370ت(، وتهذیب اللغة، لألزهري)ه321ت(،وجمهرة اللغة، البن درید )ه206ت(
).3()ه393(وصحاح العربیة للجوهري تاریخ 

لكنها كانت كتبا صعبة المنال وعرت المسالك، لكثرة أبوابها، وتشعب سبلها، كما قال ابن 
).4"( فراَعك ما أبصرته من بعد تناولها، وكثرة أبوابها، وتشعب سبلها"فارس عنها 

فألف كتابه هذا مختصرا، في قلة لفظه وكثرة فوائده، وسهولة البحث فیه، تیسیرا على 
أجملت الكالم فیه إجماال ولم ُأَكثِّره بالشواهد : "قائال" مجمل اللغة"ن، وسماهالمبتدئی

).5"(والتصاریف، إرادة اإلیجاز

لم یتوسع فیه بكثرة الشواهد الشعریة والنثریة، من كالم الفصحاء، وال اللهجات القبلیة، وال 
مفردات المادة على حروف بإراد التقلیبات واالشتقاقات الواردة في المادة، وأبدع  في ترتیب 

، فكان رائدا في وضع اللبنة األولى في هذا الترتیب )6(المعجم، فهو أول معجم یرتب ألفائیا
.المتبع إلى الیوم

معجم مقاییس "على هذا التخصص العلمي بكتابه " معجم"وابن فارس هو أطلق مصطلح 
).7"(اللغة

ضم كلمات اللغة مرتبة ترتیبا هجائیا، أو معنویا الكتاب المرجعي الذي ی: "ُیعرَُّف المعجُم بأنه
).8"(موضوعیا، ویعطي مع كل كلمة هجاءها وداللتها
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فهو َبْنِك التوفیر واالحتیاط لوحدات التبر والجواهر المستعملة، في الظاهرة االجتماعیة 
.في أي أمة كانت" اللغة"التواصلیة 

.المنهج المتبع في الكتاب-2

خرجته على حروف المعجم، فجعلت كل كلمة أوُلها ألف، في كتاب ": قال ابن فارس
).9(األلف، و كل كلمة أولها باء، في كتاب الباء، حتى أتیت على الحروف كلها

رتبه على عدد حروف الهجاء، كل حرف، كتاب، فمجموعه ثمانیة وعشرون كتابا، : الترتیب
.ي، وما زاد على الثالثةوكل كتاب قسمه إلى ثالثة أبواب؛ الثنائي، والثالث

مضاعف، " َردَّ، َرزَّ : "الثنائي فیه حرف الباب وما بعده من مضاعف ومطابق، مثل
).10(َدْرَدَر،َرْسَرَس : والمطابق؛ ماتكررت فاؤه وعینه، مثل

، وَلْمَلَم، )َدْرَدَر، وَرْسَرَس (ورباعي في مثل ) َردَّ (وكل منهما هو في الحقیقة ثالثي، في 
.عده ثنائیاوهو،ونحوه

).11(–طریقة نصر بن عاصم -واتبع حروف الهجاء على الطریقة الشرقیة

وتفرد في ترتیب المفردات، بالنظر إلى الحرف األول ومایلیه في ترتیب الهجاء، حتى 
، ثم : حدَّ، وینتهي...كتاب الحاء وما بعده: ینتهي إلى ما قبل الحرف الذي بدأ به، مثال حجَّ

دال وما یثلثهما، حدر، وینتهي إلى حجب، ویأتي باب ما جاء على أكثر من باب الحاء وال
).12(ثالثة 

ویذكر المادة حسب ما اتفق له، فقد یبدأ بالفعل وتصاریفه، أو اسم مشتق، أو حیوان، أو 
).13(شجرة: الدِّْفَلى: َدَفلَ : نبات، مثل قوله في باب الدال
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من أصحاب المعجمات، وٕان قلََّل نوعا ما، طلبا اعتنى ابن فارس بالشواهد كغیره : الشواهد
لإلختصار، فاستشهد بمائة وستة وثمانین شاهدا من القرآن، كما استشهد بالحدیث بكّم أكثر 

).14(من القرآن، والشعر أكثر منهما، ألنه دیوان العرب

ا"وهو في الغالب یكتفي بذكر محل الشاهد في النص، كقوله ھُْم أَّزً بمعنى : أزَّ ).15("تَُؤزُّ
).16(أغراه به

.وربما كان هذا تماشیا مع اإلیجاز واالختصار الذي ألزم نفسه به، فالعذر له في ذلك

مقاربة نقدیة-3

إجابیات الكتاب-)أ

كتاب مجمل اللغة، ُجْهُد َعالم جلیل، بذل قصارى جهده في جمع ما تفرق في كتب 
ن بنفسه، أو نقله من كتاب ال یشك في صحة  السابقین، وما سمع من ألسنة العاِلمین والمثقفی

واقتصرت على ما صح عندي سماعا، أو من كتاب صحیح : "نسبته لعالم مشهور إذ قال
، وهذه إحدى إجابیات الكتاب، ضف إلیها)17"(النسب مشهور

ذكر فیه الواضح من كالم العرب والصحیح منه، دون  الوحشي المستكره، ولم یأُل "أنه ) 1
).18"(المشهور الدال على غریب آیة أو تفسیر حدیث أو شعرفي اجتباء 

إذ یركز على ما یحتاجه  القارئ أو المفسر، لتفسیر آیة أو فهم حدیث، أو بیت شعر، وما 
.احتاجه الناس، أولى وأحق باالهتمام به

واعتنى بضبط المفردات بالشكل أو باللفظ، وربما ضبطها بالوزن، فیما یظن أنه یلتبس -)2
).19"(َتَأیَّْیُت على َتَفعَّْلُت، أي َتَمّكْنتُ : "ى القارئ،كقولهعل

قریشا أفصح العرب ألسنة، و أصفاهم لغة، وذلك "اعتناؤه بلغات العرب، رغم أنه یرى -)3
.على حد قوله) 20"(أن اهللا اختارهم من جمیع العرب واصطفاهم
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والَخْیَطُة في لغة هذیل : "ولهولم یمنعه ذلك من ذكر لغة تمیم والشام، وهذیل أحیانا، كق
).21(الَوِتدُ 

اإلبل : ، وذكر بعض الظواهر اللغویة والصرفیة، مثال یقول"الُمعرَّب"واهتم كثیرا بتبیین -)4
).22"(فارسي ُمَعرَّب: الِطَرازُ : "ال واحد لها من لفظها، ویقول

في ) ابن(ذكر واعتمد الوصل واإلبدال في بعض المواد، دون األصل للتسهیل، مثال-)5
).23(باب األلف

األصلیة له، ال یهتدي إلیه " بنو"مع أن همزته وصلیة زائدة، لكن البحث عن ابن في مادة 
.إال البصیر باألصول والزوائد في الكلمات العربیة

:بعض الجوانب النقدیة-)ب

ن فارس رغم اإلجابیات السالفة الذكر، توجد بعض المالحظات السلبیة التي عیبت  علي اب
:منها" مجمل اللغة"في كتاب 

باب الراء والظاء وما یثلثهما، "أنه أهمل أبوابا في بعض المواد، بزعم أنها مهملة، مثال -)1
، ضف إلیه كثیرا من المواد تركت داخل "باب الراء والالم وما یثلثهما"ال وجود له، وكذا  

، ال تاء وال ثاء وال "َدَوح"، تأتي "َدَوبَ "من " األبواب، مثال في باب الدال والواو وما یثلثهما
.، وربما اكتفى بالمشهور المستعمل فقط)24(جیم

االضطراب في ترتیب المادة داخل الكتاب، في عدة مواد خالف منهجه الذي ألزم نفسه -)2
َضَمد، ضمر، ضمز، : یرتب" باب الضاد والمیم وما یثلثهما"به، في ترتیب الحروف، ففي

ضمن، : یبدأ بما یزید على المیم فیقول: مج، ضمخ، ومنهجه یقولضمس، ضِمن، ض
).25...(ضمج، ضمخ، ضمد
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في : ذكر الثنائي في باب الثالثي، وبالعكس، والرباعي في باب الثالثي، مثل قوله-)3
، وَثْرَطَأ، رباعي ال یذكر في )26(الرجُل األحمق: الِثْرَطَئة: یذكر" باب الثاء والراء وما یثلثهما"
.ثالثي لو التزم المنهج المتبعال

).27"(النمیمة: النَّْیَربُ : "في الثالثي قال" َنَرب: "التكرار لبعض المواد مثال، مادة-)4

).28"(الشر والنمیمة: والنَّْیَربُ : "ثم یعید تكرارها فیما فوق الثالثي بقوله

فوق الثالثي، كاد أن یحصر المفردات في الثنائي والثالثي، ویشیر بكلمات إلى ما-)5
وربما یرى ما فوق الثالثي » كتاب الواو«وأحیانا ال وجود لما فوق الثالثي نهائیا، كما في 

. ، یستغنى عنه)29(مزیدا

فاكتفى بالمشهور فقط من األصول، وهو تضییق لما وسعه اهللا في اللسان العربي المبین، 
ق، فالفضل للسابق وٕان أحسن وله العذر، ألن للبدایة عیَب النقص، لكن یْحجبه فضل السب

.الالحق، كما یقال

المعجم الوسیط: المبحث الثاني

، بتكلیف لجنة من الدكاترة تولت "المعجم الوسیط"قام مجمع اللغة العربیة بمصر بتألیف 
ابراهیم مصطفى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، وراجع : ذلك، وهم

.عبد السالم هارون، فكان عمال جماعیا مباركا: طبع األستاذعملهم وضبطه قبل ال

م، بلغة قدیمة حدیثة، معجم مجدد معاصر، 1972م وأعید طبعه سنة 1960طبع أوال سنة 
ثالثین ألف كلمة، وسِتمائة صورة، في أزید من ألف ومائة صفحة، یهدم الحدود : یحوي نحو

قیس وتمیم، وأسد، وهذیل، وبعض : معینة، هيالزمكانیة للُّغة العربیة، المروریة عن قبائل
).30(كنانة، وبعض طیئ
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َحصرْت الزمَن فیما دون منتصف القرن الثاني الهجري، في الَحضر، ومنتصف القرن الرابع 
في البوادي، فأطلق المجمع االجتهاد للتجدید والقیاس، لتسایر اللغة حیاة الناس، ورسم منهجا 

، )31(مما یمكن أن یعتبر به معجما اشتقاقیا تاریخیا تعلیمیاجدیدا في فن المعاجم العربي،
منفتحا على قبول المولَّد والمحَدث، ووضع مسمیات ومصطلحات لمستجدات العصر، من 

.آالت وعلوم وغیرها

منهج المعجم الوسیط-1

: والذي  ُأنِشئ  سنة" مجمع  اللغة العربیة بمصر"ُوِضع  المعجم الوسیط، بأمر  من 
:م، فاتُِّبَعْت  فیه  قرارات  المجمع  اللغویة مثل1932

...فتح باب وضع األلفاظ عن طریق االشتقاق،والتجوز،والنحت-)1

.إطالق حریة القیاس، لیقاس مالم یقل على ما قیل-)2

تحریر السماع من قیود الزمان والمكان، لیقبل ما یسمع من أصحاب الحرف -)3
.والصناعات، ونحوها

تم بالمعنى أكثر، فهو ینوِّع في األفعال، والمصادر، والجموع، إذا اختلفت المعاني، واه-)4
).32.(دعا، یدعو، دعوة، ِدَعاًء، ِدَعایة: مثل

َتَفْعَلَل، وَأْفَعْلُته من الالزم، وَتَفعَّل، والمصدر : َقِبل القیاس في عدة أبواب منها-)5
.، لآللةالصناعي، وِفَعالة للحرف، وِمْفَعل ِمْفَعال

والِحسِّي على المعنوي، والحقیقي ویقدم في الترتیب الفعل على االسم، والمجرد على المزید،
.  على المجازي، والفعل الالزم على المتعدي



10

) مع(مولَّد و: بمعنى) مو(وكما یستعمل رموزا ومفاتیح شرحت في مقدمة الكتاب، مثل -
استعمله المحدثون دون القدماء، : بمعنى) محدث(دخیل، و: بمعنى) د(ُمعرَّب، و: بمعنى

).33(أقره مجمع اللغة: بمعنى) مج(شكل عین المضارع، و: بمعنى) -(و

).34)(محدثة(تولى تصریف األمر فیهما : أدار العمَل، وأداَر اآللةَ : من ذلك قوله مثال

.لَّد، بمعنى ُموَ )35) (مو(اختالط الكالم وكثرته : وهكذا في باب الدال الدَّْرَدَشة

خیط غلیظ ذو طاقین، من : الدُّوَباَرة"وُیرجع بعض الكلمات إلى أصلها في الوضع، مثال 
).36)(فارسیة(الكتان ونحوه، یخاط به أو ُیَشدُّ 

.دخیل أو ُمَعرَّب، أو مولَّد مستحدث، لألمانة العلمیة: وال یفوت اإلشارة إلى كل لفظ-

.الشریف، واألمثال الشعبیة، وبالشعر أحیاناویستشهد كثیرا بالقرآن الكریم، والحدیث-

:مقاربة نقدیة-2

:تمیز المعجم الوسیط بعمل إجابي جمیل منه التعریف بالَحْرفِ : إجابیات/ أ

هو "مثال، ویقوم بتعریف له " باب الدال: "فوق الترتیب الهجائي، یبوب للحرف، بقوله-
لسان وأصول الثنایا العلیا، وهو من طرف ال: الحرف الثامن من حروف الهجاء، ومخرجه

، كازَداَد، )زایا(مجهور شدید، ویبدل باطراد من تاء االفتعال وفروعه، إذا كانت الفاء 
).37(مهملة، كادََّرَأ، وادََّفعَ ) َداالً (معجمة، كادََّكَر، أو ) َذاالً (وازَدَجَر، أو 

إبدالها من تاء ذكر الرتبة في عد الحروف، والمخرج، والصفة، وبعض الخصوصیات،ك
:االفتعال، قال ابن مالك

).38(َطاَتا اْفِتَعال ُردَّ ِإْثَر ُمْطَبٍق              في ادَّاَن واْزَدَد َوادَِّكْر َداًال َبِقي

).39(آلة تتخذ للحرب، ویضع لها صورة" الدبابة: "ویدعم بعض األلفاظ بالصور، مثال یقول 
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اللغة السمیائیة طغت على : ى من اللفظ، بل یقال اآلنالن الصورة أقدر على إیصال المعن
.اللغة اللفظیة، وهذا مشاهد في لوحات اإلشهار، والرسوم المتحركة، ونحوها

إحدى صور الحكم التي ): سیاسیا(الدیمقراطیة : یشیر إلى تخصیص بعض األلفاظ،كقوله-
على أساس المساواة، وحریة أسلوب في الحیاة یقوم): اجتماعیا(تكون فیها السیادة للشعب، و

مصطلح متعدد المعاني، ففي الحقل السیاسي؛ أسلوب : ، یعني هي)مج(الرأي والتفكیر 
.حكم، وفي الحقل االجتماعي؛ أسلوب فكر

).40(َأبَّ : إْئَتبَّ له: یخرق بعض القواعد اإلمالئیة، لتسهیل الفهم على المتلقي، مثل-

عدة عند اجتماع همزتین في أول الكلمة، والثانیة منهما رسم الهمزة الثانیة للتوضیح، والقا
).                                            41(ساكنة، یجب إبدالها حرف لین، مجانسا لحركة األولى، فإن كانت كسرة أبدلت یاءً 

. ، لكنه ُیْشكُل المعنى على المتلقي، فتركه"ِإیَتبَّ "فالقیاس أن تكتب 

:السلبیةبعض الجوانب/ ب

استشهد بكثیر من اآلیات القرآنیة، حتى ال تكاد تخلو منه صفحة، وهو شيء جمیل، -)1
وفي : غیر أنه لم یذكر إحالة لها، في المتن وال في الهامش، مثال في باب الدال، یقول

).42)(علیهم دائرة السوء(و) تدیرونها بینكم(و)...لهم دار السالم(التنزیل العزیز

.جوع لهذه اآلیة ُیتعُبه كثیرا، فكأن المؤلف یكتب لنفسه ال للقارئفمن یرید الر 

والعمل نفسه في االستشهاد بالحدیث، وهو كثیر جدا، لكن ال إحالة وال تخریج، مثال -)2
).43(لیس ُعْفر اللیالي كالدآدئ : "دآدئ، وفي الحدیث) ج(شدیدة الظُّلمة : لیلة دأداءُ : یقول

.یث یصعب علیه األمر، واإلحالة أمانة علمیةفمن یرید التحقق من الحد
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كثرة  تكرار اإلحالة داخل الباب، خاصة مع أواخر الحروف، یحیلها على أوائلها، فمثال -)3
في باب الدال في الصفحتین األخیرتین، أزید من أربعین مفردة، أحالها على سابقة لها 

).44"(ددن) انظر(الدیدان : "كذا، مثل)انظر(بقوله

مبدله من واو، " التاء: "اتقى، واتجه: لمبدلة ذكرها في بابها األصلي، ال اللفظي، مثالا-)4
" اتقى"، وهو مشكل على الباحث كي یهتدي للبحث على )45(، ال التاء"الواو"ذكرها في باب 

.في باب الواو

هو َدیُوٌث َفَقَد الَغْیرَة والخجَل، ف: َداَث فالن: التضارب في بعض المفاهیم، مثال یقول-)5
).46(الذي ال یغار على أهله وال یخجل: الدَّیُّوثُ : ثم یقول)...بدون تشدید(

.فقد الغیرة والخجل، بدون تشدید، ثم یعید اللفَظ نفَسه مشدًَّدا بالمعنى نفسه) َدُیوث(األول 

مجمل للغة، والمعجم الوسیط: مقاربة-3

.بین الكتابین نقاط اتفاق ونقاط افتراق

:اق أنَّ كال منهمامن االتف

0ألفبائي الترتیب في مادته، وٕان كان فضل السبق واألولیة لمجمل اللغة-)1

بوبا كلَّ حرف بابا، غیر أن ابن فارس جعل بابا للثنائي، وبابا للثالثي، وبابا لما زاد -)2
.على ذلك، والمعجم الوسیط جعل بابا واحدا، من األحادي إلى السداسي والسباعي

تشهدا بالقرآن، والحدیث، والنظم والنثر من الكالم العربي، غیر أن ابن فارس یكتفي اس-)3
بالمأثور المحتج به لدى القدماء، والمعجم الوسیط یحتج بالمولَّد، والمحدث، ویقبل القیاس 

.علیه

.كلٌ یركز على ما یتعلق بشرح غریب قرآن، أو حدیث، وینبه علیه بالذكر-)4
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.ستعمل المشهور من األلفاظ والمعاني، ویتجنب الحوشي المستكرهكٌل یتوخى الم-)5

.وكٌل ینبه على الدخیل، والمعرَّب، والمولَّد، من األلفاظ والمعاني-)6

كالهما یبني على األصول، ویلغي حروف الزیادة واإلبدال أثناء الترتیب، وهو منهج -)7
إذ ال ، )47"(علت العربیة عسیرةج"یرفضه كثیر من التیسیرین المعاصرین، ألنها طریقة 

عربیة وقواعدها الصرفیة یهتدي إلى موضع البحث عن المفردة إال من كان عالما بال
. والنحویة

.هذه نقاط مشتركة بین الكتابین

:وأما نقاط االفتراق فیتمیز المعجم الوسیط بحكم المعاصرة ببعض المزایا

.عمل جماعي-)1

.یركز على المعنى أكثر-)2

.فتح باب القیاس للتوسیع على الناس-)3

.خصوصیةو ة،صفمخرجا،،الحرف بالتعریف؛ رتبةیتناول -)4

.وغیر ذلكدعم األلفاظ بلغة الصور لزیادة التوضیح وفهم المعنى-)5

:مةتخا

لمجمع " المعجم الوسیط"و " مجمل اللغة البن فارس"بعد القراءة والمباحثة في كتابي 
:توصل البحث إلى نقاط ونتائج منهاة بمصراللغة العربی

كتاب، وكل كتاب ثالثة أبواب؛ باب كل حرف ل اللغة أول معجم یرتب ألفبائیا، مجم-1
.، وباب للثالثي، وباب لما فوق ذلكللثنائي
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.یصنف الكتاب، وعدد حروفها یصنف البابالحرف األول في المفردة -2

في حتى ینتهي إلى ما قبله،ترتیب الهجائيمع ما یلیه في الحرف الكتاب یرتب-3
.الترتیب

ویتجنب ،من الواضح المشهور،على ما یحتاجه المتلقيیركز ابن فارس في المادة -4
.الوحشي المستكره

باب الراء والالم : مثل،نهائیاطلبا لالختصار والوضوح أهمل ابن فارس بعض األبواب-5
.وما یثلثهما

لتولید ،یركز على المعنى ویفتح باب القیاس،جماعي أكادیميالمعجم الوسیط عمل-6
.والمصطلحاتاأللفاظ

ال دون تحدید ثنائي و ،بالیاءًا باأللف وانتهاًء ط المادة ألفبائیا، بْدءیرتب المعجم الوسی-7
.ثالثي وغیره

.ا مفردة، وستمائة صورة توضیحیةیحوي المعجم الوسیط ثالثین ألف-8

وینبه علیه بالذكر ،حدیثغریب قرآن أوحین یركز على ما یتعلق بشر كال المعجم-9
.والتوضیح
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قائمة المصادر والمراجع

القاهرة،،دار الحدیثیحي مراد،:تحالحافظ الذهبي،العقد الثمین في تراجم النحویین،-)01
.م2004: سنةدط،
:تحأحمد بن فارس،،مهاعرب في كالبیة ومسائلها وسنن الي في فقه اللغة العر بالصاح-)02

.م2007:سنة،2طدار الكتب العلمیة بیروت،بسج،أحمد حسن
متون النحو والصرف لطائفة من كبار علماء النحو، محمد سلیمان محمود الغنام،-)03

.م2010: ، سنة1طالقدس للنثر والتوزیع، القاهرة،
مؤسسة الرسالة بیروت،المحسن سلطان،زهیر عبد :تحمجمل اللغة، أحمد بن فارس،-)04
.م1986:، سنة2ط

،ار للنشر والتوزیعمؤسسة المخت،در اللغة العربیة، سعید حسن بحیرىالمدخل إلى مصا-)05
.م2008: ، سنة2طالقاهرة،

الجزائر،،دار هومةعبد الجلیل مرتاض،،العربياللسانیات الجغرافیة في التراث اللغوي-)06
.م2000: سنةدط،
ط،دالجزائر،،دار البصائر للنشر والتوزیععبد الملك مرتاض،نظریة اللغة العربیة،-)07

.م2012
.م2003: سنةط،دالمكتبة التوفیقیة القاهرة،السیوطي،االقتراح،-)08
میل إ:تحسمر،محمد التونجي وراجي األ،)لسنیاتاأل(المعجم المفصل في علوم اللغة -)09

.م2001: سنة، 1طار الكتب العلمیة بیروت،دیعقوب،
: ، سنة2طبراهیم مصطفى وغیره،مجمع اللغة العربیة مصر،المعجم الوسیط،-)10

.م1972
دار الفكر محمد البقاعي،حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك،-)11

.م2010:سنةدط،بیروت،
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الهوامش

: یحیى مراد، دار الحدیث القاهرة، د ط، سنة: العقد الثمین في تراجم النحویین، الحافظ الذهبي، تح: تنظر ترجمته في-)1
، وكذا الصاحبي في فقه اللغة، ومجمل  اللغة، البن فارس، في مقدمة التحقیق، والمدخل إلى 94- 93: م، ص2004

196: ،  ص2008: ، سنة2سة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طمصادر اللغة، سعید حسن بحیرى، مؤس
.95: العقد الثمین في تراجم النحویین، الذهبي، مرجع سابق، ص-)2
.253:المدخل إلى مصادر اللغة العربیة،حسن بحیري، مرجع سابق، ص:ینظر-)3
، 1م، ج 1986، سنة 2الرسالة بیروت، طزهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة: محمل اللغة، أحمد ابن فارس، تح-)4

.75:ص
.المرجع نفسه، صفحة نفسها-)5
.07: المرجع نفسه، ص: ینظر-)6
.       253: المدخل إلى مصادر اللغة العربیة، حسن بحیري، مرجع سابق، ص: ینظر-)7
.254: المرجع نفسه، ص-)8
..76: ص،1مجمل اللغة، أحمد ابن فارس، مرجع سابق، ج-)9

.366: ، ص1المرجع نفسه، مج: ینظر-)10
.355: المدخل إلى مصادر اللغة العربیة، حسن بحیري، ص: ینظر-)11
.276، 221، 210: ، ص1مجمل اللغة، ابن فارس، مج: ینظر-)12
.329:،ص1مجمل اللغة، أحمد ابن فارس، مرجع سابق، مج-)13
. 47، 46: المرجع نفسه، ص: ینظر-)14
.83: مریم، اآلیة:سورة -)15
.79: ، ص1مجمل اللغة، ابن فارس، مرجع سابق، مج-)16
.944:،ص2مجمل اللغة، ابن فارس،مج-)17
.168:، ص1مجالمرجع نفسه،-)18
.82: المرجع نفسه،ص-)19
مد حسن بسج، دار أح: الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد ابن فارس، تح-)20

اللسانیات الجغرافیة في التراث اللغوي العربي، عبد الجلیل  :، وینظر28: ص2007: ، سنة2الكتب العلمیة بیروت، ط
.34: م، ص2000:مرتاض، دار هومة الجزائر، د ط، سنة

.308: ، ص1ل اللغة، ابن فارس، مجمجم-)21
.594: ، ص1مجمل اللغة، ابن فارس، مج-)22
.84: ، ص1المرجع نفسه، مج: نظری-)23
.339: ، ص1مجمل اللغة، ابن فارس، مج: ینظر-)24
.566-565: ، ص1المرجع نفسه، مج: ینظر-)25
.158: ، ص1مجمل اللغة، مج-)26
.863: ، ص2المرجع نفسه، مج-)27
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.887: ، ص2المرجع نفسه، مج-)28
.79: ، ص2012ملك مرتاض، دار البصائر للنشر والتوزیع الجزائر، د ط، نظریة اللغة العربیة، عبد ال: ینظر-)29
.58: ، ص2003: االقتراح، السیوطي، المكتبة التوفیقة القاهرة، د ط، سنة: ینظر-)30
امیل یعقوب، دار الكتب : ، محمد التونجي وراجح األسمر، تح)األلسنیات(المعجم المفصل في علوم اللغة، : ینظر-)31
.598: ، ص2م، ج2001: ، سنة1لمیة، بیروت، طالع
.13: ، ص1972: ، سنة2المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة مصر، ابراهیم مصطفى وغیره، ط: ینظر-)32
.16: المرجع نفسه، ص: ینظر-)33
.307: المرجع نفسه، ص-)34
.322: المرجع نفسه، ص-)35
.344:المرجع نفسه، ص-)36
.306: لمرجع نفسه، صا-)37
،القدس للنشر والنوزیع، القاهرة، محمد سلیمان محمود الغنام، لطائفة من كبار علماء النحومتون النحو والصرف-)38
.71: ص،2010، سنة 1ط

.312: المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص-)39
.17: المرجع نفسه، ص-)40
،        2م، ج2010یة ابن مالك، محمد البقاعي، دار الفكر بیروت، د ط، حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل أللف-)41
.907: ص
.307: المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص-)42
.307: المرجع نفسه، ص-)43
.344: المرجع نفسه، ص-)44
.15: المرجع نفسه، ص-)45
.306: المرجع نفسه، ص-)46
.79: ملك مرتاض، مرجع سابق، صنظریة اللغة العربیة، عبد ال-)47
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صالح زیدور : الطالب 
د بن عجمیة أحمد/ أ: إشراف 

.الحدیثالعصرفيالقدیمةالعربیةبالمعاجماالهتمام: محور البحث 

المشتقات نموذجا/ المباحث الصرفیة في معجم لسان العرب: عنوان البحث 

حسیبة بن بوعلي الشلف: جامعة 
zaidoursalah@yahoo.com:البرید اإللكتروني

مداخلةملخص ال

حظیت الدراسات اللغویة و المعجمیة باهتمام كبیر حفاظا على اللغة العربیة فألف في النحو 
والصرف علماء أجالء لتسهیل حفظ قواعد اللغة في الصدور، ولم یخل عصر من العصور 
من أئمة النحویة و الصرف و المعجمیة التي یأتي على رأسها معجم لسان العرب البن 

المباحث الصوتیة والصرفیة و النحویة و الداللیة و الشواهد بأنواعها ، وقد منظور الحافل ب
مثل هذا المعجم عصره ، وعد موسوعة لغویة بامتیاز یفید منها اللغوي والنحوي واألدیب 

.والفقیه والمحدث 

.وكانت دوافع تألیفه الحفاظ على تراث  األمة العربیة 

المفردات من حیث هي مداخل إلى معجمیة ولم یقف ابن منظور في معجمه عند حدود
تسترعي اهتمام المعجمي في المقام األول ، وٕانما تجاوز ذلك  إلى معارف أخرى یقول ابن 

وقصدت توشیحه بجلیل األخبار وجمیل اآلثار مضافا إلى ما فیه من آیات القرآن : "منظور
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دة ، ویكون على مدار الكریم و الكالم على معجزات الحكیم ، لیتجلى بترصیع دررها عق
.   1"اآلیات واألخبار و اآلثار، حله وعقده 

ومن هنا فنحن أمام معجم تجاور حدود اللغة ومفرداتها إلى حضارة اللغة وهو هدف انفرد به 
ابن منظور عن غیره من علماء الصناعة المعجمیة ، ولذلك عد المعجم من قبل المعاجم 

.الموسوعیة 

باحث الصرفیة وتجلت في المشتقات من خالل األبواب والفصول ، تناول صاحب المعجم الم
: وأنه قسم هذه المشتقات إلى قسمین كبیرین 

.قسم خاص باألسماء و الصفات والصیغ المختلفة -1

. وقسم خاص باألفعال وصیغها ومصادرها  -2

: والي أسماء وقد بین من بین أقسام المشتقات األسماء المذكورة في المدونة وهي على الت
.الفاعل والمفعول واآللة والزمان والمكان وصیغ المبالغة والصفة المشبهة 

وبینا من خالل البحث أوجه التشابه بیناها واالختالف وعرجنا على أوزان كل صنف و 
.مصادره وداللة  كل وزن من األوزان مع إیراد األمثلة والشواهد 

: مشتقة على أوزانها تدل في أصولها على أسماء أن الصیغ المبثوثة في المتن: الخالصة 
. الفاعل أو الصیغ المبالغة ، وقد تخرجها داللتها الحقیقیة من حقل إلى آخر 

.ویشیر إلى أن اللغة العربیة خصائصها تجعلها تتمیز بها عن اللغات األخرى 

.1/3، 1993سنة ، 2ط، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي لسان العرب ،:ابن منظور- 1
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المداخلة

المصطلح الصرفي في معجم لسان العرب

I.علم الصرف ومسائله

.یعني التغییر و التحول و التبدیل و القلب : ف لغة الصر -1

جراء أیعني هذا العلم ببنیة الكلمة في ذاتها من حیث تركیبها و هیئتها ، و هو : اصطالحا

.1تغییر في تلك البنیة بصیغتها المؤلفة من الحروف و الحركات 

بة و سماء المعر تناول علم الصرف في المعجم مسائل األ: مسائل علم الصرف -2

لى إكنة بتحولها من المفرد مسماء المتن التغییر یقع في األأفعال المتصرفة ، وعلة ذلك األ

لى اسم المفعول و الصفة المشبهة إالجمع و النسبة و التصغیر ، و من اسم الفاعل 

مرها ، وما تشترك فیه أفعال ، ماضیها و مضارعها و ومشاكلها من المشتقات ، و األ

دغام بدال و القلب و الزیادة و الغالف و اإلل في مسائل التصریف كاإلفعاسماء باألاأل

و یحفظ اللسان من أهو ذو فائدة تتمثل  في صون الكلمة العربیة من الخط:  فائدته-3

لفاظ الصحیحة و یحافظ على القواعد اللغویة و مقاییسها سلیمة الزلل في تركیب األ

.17ص لبنان،،بیروت،المكتبة الثقافیة،شذ العرق في فن الصرف : الحمالوي - 1
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: " ماسة ، و عبر عن هذا ابن جني بقوله لیهإالحاجة : لى علم الصرف إالحاجة -4

لیها أشد فاقة ، إهل العربیة أتم حاجة فبهم ألى جمیع إاعني التصریف یحتاج –هذا القبیل 

.1" نه میزان العربیة أل

تربط علم الصرف بحقول علمیة روابط متینة من ذلك عالقته : عالقته بعلوم العربیة -5

العرب 2ة و هي أساس التركیب الذي یختص به النحو بالنحو ، و كان الصرف یعني باللفظ

شتقاق من و اال3من ذلك ، و التصریف عالم لما فعلته العرب ، و لما نحدثه نحن بالقیاس 

.حوال زمان و األلى علم الصرف الذي هو حرسها عبر األإستناد هم وسائل نمو اللغة باالأ

ثراء اللغة إو أثبات قاعدة لیها إلإلجأ و هو ذو عالقة كذلك بالقیاس الذي وسیلة فعالة ی

على ةبنیة المرادنه یقوم على تقدیر األأاعتمادا على الرصید الثري باللغة العربیة ، من حیث 

شتقاق هو الصرف یعنیان بما هو موجود في ذا االإخرى معروفة في اللغة ومما سبق فأبنیة أ

تي على أنقیس ما لم ی" ن في اللغة ، ألیجاد ما لیس كائناإن القیاس یؤدي دوره في إاللغة ف

.4..." تى في كالم العرب أما 

لفاظ مع تغیر بنائها ، وال تتضح داللة الكلمة ما عالقته بالداللة فهو یتمیز بتغییر داللة األأ

ذا هو یوجه إال بوضوح هیئتها وبنائها وصیغتها ، وهذه الصیغة من مالمح الصرف ، إ

.الداللة 

.2، ص1الجزء)1954(،سنة 1ط-القاهرة–إبراهیم مصطفى، دار إحیاء التراث القدیم : المنصف، تح:ابن جني -1
.30، ص1فخر الدین قباوة لمطبعة العربیة حلب، الجزء : تح،الممتع في التصریف:البن عصفور االشبیلي- 2
.53/ 1: الممتع في التصریف- 4

.242/ 2: المنصف 5-
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لك بالصوتیات ، من حیث تناولهما مسائل مشتركة كالمخارج و الحركات و قد یرتبط كذ

.الة و الوقف مدغام و اإلوصور اإل

دلة معینة تساعد على أاحددو إذلقد اعتنى علماء اللغة بالمسائل الصرفیة اعتناء كبیرا ، 

.صل من الزائد تمییز األ

دلة وقعت في كالمه باألن نعرف مواضع الزیادة و كیف أینبغي : " جاء في المنصف 

صل من الزائد و معرفة دراك األإو أهمیة الزیادة في الصرف تكمن في . 1" الواضحة 

:ذلك فينمو مواطن الزیادة في الكلمة 

.2االشتقاق الذي هو أقوى ما یعرف به الزائد من األصل -

.صلو التصرف المعتمد فیه إجراء تغییر سقوط الزائد من الفرع ویثبت في األ-

كناس الضبي الذي یلج فیه : ولج التّ " خر أكثر من أما الكثرة فیقصد بها وجود بناء أو -

.3" و هو فوعل وهو كثیر ...التاء فیه مبدلة من الواو ، 

لیه یعد إبنیة یرجع ن یكون للكلمة المراد تقدیرها نظیر مشهور من األأهو : والنظیر -

.دلة السابقة عن تحدید الزائد عجز األ

.1/99:المنصف -  1

.2/367:ب، دار الكتب العلمیة بیروت لبنانابن الحاج–شرح الشافیة : لرضي االستراباذي - 2
.15/392:لسان العرب-  3
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وهو ینبت ضخما على هیئة النسرج وله ... شجر ینبت بالحجاز : التنضب :" و نح-

وكذلك في 1" الصغار ، یأكل و هو أحیمر شوك مثل شوك العوسج ، و له جني مثل العنب 

.2النون النعدام فنعل ) عنتر(

زیادة النون " حرف في موضع معین من الكلمة ، نحو هو ثبوت زیادة : و اللزوم -

رض أقرنفل واحد نجم ،و القرنفل الهندي لیس من نبات لثة في كل خماسي نحو ساكنة ثا

: وذكره امرؤ القیس في شعره فقال 3" العرب 

.4نسیب الصبى جاءت بریا القرنفل 

رد المطتي بعض حروف الزیادة للداللة على معنى أنه قد تأل: وكذلك داللة المعنى المطرد 

زیدت للداللة على معنى خاص عل ونون الفعل ، وهذه الحروف تفأفاعل ، وتاء : لف أك

) التاء و النون (تدل على المشاركة ، و) اعلف(لف في صلي ، فاأللى المعنى األإیضاف 

.تدالن على المطاعة 

II. المشـــــــــتـــــــــقـــــــــــــــــات

ي صغر ، هو الذي یحو و األكبراأل: و نوعان وه5المشتق كل كلمة تؤخذ من غیرها 

: وهي .السبعة المراد تناولها المشتقات

.14/172نضب،:لسان العرب -  1

.9/414، عنبر: المصدر نفسه -  2

.11/144،قرن: لسان العرب -  3

.إذا التفتت نحوي تضوع ریحها : صدر البیت :دیوانه -  4

.68ص:فالعر ذاش،12- 1/5،ابن جني:الخصائص -  5
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.1و متعلق به أو متصف به أهو اسم مشتق على فاعل الحدث : سم الفاعل ا

و مكسورها في الماضي على وزن فاعل ، أویصاغ قیاسیا من مصدر الثالثي المفتوح العین 

، وهو ما 2خر مضارعة میم مضمومة وكسر ما قبل اآلبدال حرف الإو من غیر الثالثي ب

: تي بمعنى المصدر نحو أواجب الصیاغة القیاسیة للداللة على اسم الفاعل ، وقد ییقتضیه

، و هي أسماء وضعت مواضع المصادر ، و یاتي" عافیة "مصدر ، عافاه اهللا : كاذبة 

"بمعنى اسم المفعول في نحو قوله تعالى 

 "3الشاهد فیه

5منصوب : بمعنى 4میمة ناصب أكلیني لهم یا : راضیة بمعنى مرضیة  ، وكقول النابغة 

حاكم وحكیم ، عالم و علیم ، شاهد و شهید ، سامع و مهلتي بمعنى فعیل ، نحو قو أوی

دل على الدیمومة ، ن الصفة المشبهة تأو یفرق بین الصیغتین وفاعل و فعیل ، ، 6سمیع

.د واسم الفاعل یدل على الحدوث و التجدّ 

.238/ 3:، والنحو الوافي74ص:رفعشذا ال-  1

.74ص،الحمالوي:رفع، شذا ال1/74:المقتضب-  2

.7اآلیة: القارعةسورة، 21اآلیة:الحاقةسورة-  3

.9ص ،ولیل أقاسیه بطيء الكواكب ، دوانه: تتمته -  4

.154/  14،نصب: لسان العرب -  5

.133/ 14،نسي:لمصدر نفسه ا-  6
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رض ال أعشبت األإبلد عاشب ، وال یقال في ماضیه " ویأتي فاعل من أفعل من ذلك قولهم

طلع ورقه : ورق النبت وهو وارق أكثر بقله و : بقل فهو باقل أ، ونظیره 1" ذا نبتت العشب إ

.2بله الماء إقربت أذا إقارب قرب وهوأورس وهو وارس كذلك ، و أ، و

صیغ المبالغة : ثانیا 

هي صیغ المحولة من اسم الفاعل للداللة على الكثرة و المبالغة في الفعل من الفاعل و 

.خرى سماعیة نادرا أولها صیغ قیاسیة غالبا و 3و المتصف به أالقائم بالحدث 

: صورها من الثالثي 

النابغة كما في حدیث علي كرم اهللا وجهه زعم ابن لعابة و تمراحة ،فعالة نحو ، تتِ -1

.4تمراحةلعابة وني تأ

.5عالة بكسرتین فمد و تشدید العین نحو تلعابة  فِ تِ -2

ن یصاغ ما یدل على المبالغة من الثالثي أما هو معلوم في باب الصیغ السالف ذكرها 

فعال ، : نه سمع بعض من الصیغ السابقة من غیر الثالثي و هي أال إو متعدیا ، أالزما 

.9/215، عشب : المصدر نفسه -  1

.15/453،یفع :نفسه -  2

.14/37،38، نتن:لسان - 3

.88/ 12،كسیح:لسان - 4

.287/ 12،لعین:لسان  - 5
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، ومفعال 1دركت أجبرت ، ودراك من أجبار من :ال في حرفین إوهما لیس ،فعل أمن 

.3مفعالة : وتضاف التاء 2قدم أذاع الخبر و أیاع و مقدام من مذ: نحو 

، وتصاغ من 4في صاحبها وهي اسم مشتق یدل على صفة ثابتة : الصفة المشبهة : ثالثا 

ل بالفتح عَّ ل بالضم ، وفَ ر و فعُ سل بالكمصدر الفعل الثالثي الالزم المتصرف من باب فعِ 

.شذوذا 

: للصفة المشبهة صیغ قیاسیة هي : صیغها 

ذا إب هصبفتح الهمزة  و العین و سكون الفاء ، والذي مؤنثه فعالء نحو األ: أفعل -1

شیب من شاب یشیب أهو : منه على غیر قیاس قولهم و مما جاء5الط بیاضه حمرة خ

.شمطاء : هي بدلهمؤنث من لفظه ، فقالوا لهوهو لیسعلى فعل یفعل ، 

.فعل بالضم و هو قیاس: لفاظ محدودة من أكما ذكروا 

على الثبوت فهو صفة مشبهة نحو نّ إصال ، ولكنه أالفاعل مفاعل ، و هو بناء الس-2

.6طاهر : 

.503/ 9،عیم: اللسان - 1

.5/74،ذیع:السان- 2

.503/ 9، عیم:السان- 3

.3/284:، النحو الوافي1/185:امع الدروس العربیة ج- 4

.7/426، صهب :سانلال- 5

..8/210، ظهر: سانلال- 6
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.1حو جبان فعال ن-3

.2شجاع : لف نحو فعال بظم فمد باأل-4

المتصرف في : رجل صیرف : فیعل بفتح الفاء و العین ، وسكون الیاء بینهما نحو -5

.3مور األ

بالواو ، نحو ، أخضر یخضور ، ومنه قول العجاج یصف یفعول بفتح فسكون فمدَّ -6

:كناس الضبي 

.4مثواة عطارین بالعطور : :بالخشب دون الهدب الیخضور 

.5بالیاء ، نحو یخضیریفعیل بفتح فسكون فمدّ -7

وهو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول للداللة على من : اسم المفعول : رابعا 

بدالإو یصاغ على وزن مفعول من الثالثي ، ومن غیر الثالثي ب6وقع علیه فعل الفاعل 

ن یعبر عن اسم أالحكم " ن خر ، ألح ما قبل اآلحرف المضارعة میما مضمومة و فت

7" المفعول المصوغ المفعول 

.2/171جبن، :اللسان - 1

.7/36، شجع:اللسان - 2

.329/ 7،صرف: اللسان - 3

.120/ 3،خضر:اللسان - 4

.المصدر نفسه - 5

.1/182:  ، جامع الدروس3/271: الوافي، النحو 75ص : فشذى الصر ،1/74: المقتضب-6
.93/ 6،زنقب:  اللسان- 7
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فمما یدل على الصیاغة أنه قد , یسجل السم المفعول أحكام تتعلق بالصیاغة أو الداللة

وأما المخرج فقد یكون «:كما ورد في القول ،یشترك مع المصدر واسمي الزمان والمكان

أخرجني مخرج صدق، وهذا : به واسم المكان والوقت، تقولأخرجه، والمفعول : مصدر قولك

. 1»مخرجه، ألن الفعل إذا جاوز الثالثة فالمیم منه مضمونة  

وقد یدل اسم المفعول على اسم الفاعل في ألفاظ قلیلة بحسب ما جاء في معجم لسان العرب 

تح الفاء، ابن ألفج الرجل فهو ملفج، إذا ذهب ماله فهو ملفج، بف: ( البن منظور بقوله

ألفج فهو ملفج وأحصن فهو : كالم األعرابي أفعل، فهو مفعل إال ثالثة أحرف: األعرابي

.2) محصن، وأسهب فهو مسهب، فهذه الثالثة جاءت بالفتح نوادر

:ومثل ما استعمل في الحالین قولهم

كریم : خولأخول الرجل وُأخول إذا كان ذا أخوال فهو ُمخول، ورجل ُمعم ُمخول، وُمعم مُ «

غالم مَعم مَخول، :األصمعي وغیره. األعمام واألخوال، ال یكاد یستعمل إال مع  معم وُمَعم

.4وهذا ال قیاس له، وٕانما یخضع للسماع .3»لم ُمخوِ ُمعِ : وال یقال 

.1/204: ، جامع الدروس1/74: ، المقتضب4/52خرج  :. اللسان - 1

.2/77:، المزهر74:، شذا العرف303، 12/302،لفج:المصدر نفسه - 2

.4/251،خول:اللسان - 3

.310-12/308،لقح:اللسان - 4
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والمعهود في صیاغة اسم المفعول من الثالثي المجهول الفاعل، ولكنه قد سمع من األلفاظ 

:غیر ذلك، كقولهمالمأخوذة من

ولست منها على ثقة، وهي أجد الحروف التي جاء فیها : یدةسهو محموم به قال ابن م«

جعلت فیه الفتنة نَ فتِ كما أنّ . ىمَّ وضعت فیه الحُ مّ ل، وكَأن حُ عِ فُ : مفعول من أفعل لقولهم

«1.

ه اهللا أحبّ «حو ولعل الكثیر من هذا النوع مما حذفت منه الزوائد ن. هو مفتون به: فیقال 

»2مخزون ومجنون، ومزكوم، ومكزوز، ومقرور  : فهو محبوب، مثله

»3هم وال فعل له رْ دَ ورجل مُ ... مفؤود وفئید ال فؤاد له «. أو ألن أفعالهم أمیتت نحو قولهم

اللغة األخرى، ومنها علم النحو الذي عكف البحث على توضیح عالقة علم الصرف بعلوم 

ال بعد ظهور كتاب إدمجا، وخاصة في الكتاب لسیبویه وما انفك عنه ورد الصرف معه من

النحو علم بالمقاییس (و علي، الفارسي یوضح الفرق بینهما في قوله بللمازني، وأ) التصریف(

لحق أواخر الكلم یأحدهما تغیر : المستنبطة من استقراء كالم العرب، وهو ینقسم إلى قسمین

ها، یشیر في األول إلى علم النحو وفي الثاني إلى علم واآلخر یلحق ذوات الكلم وأنفسَ 

.الصرف، إذ هو جزء من النحو

.3/341،حمم:اللسان - 1

.3/07حبب : المصدر نفسه- 2

.4/341،درهم :المصدر نفسه - 3
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.   والصرف یعنى باللفظة، وهي أساس التركیب الذي یختص به النحو

رف جاء لیحدد نوع الصیغة، صكلمة من أخرى مختلفة الصیغ، والخذواالشتقاق الذي هو أ

عالقته بالقیاس وطیدة من حیث أن القیاس وال یحصل االشتقاق إال عن طریق الصرف، و 

وسیلة لنمو  اللغة وتطورها، وینقلها القیاس مما هو موجودة صیغة إلى ما هو حاصل 

مستقبال، أما بداللة فإن الصرف شكال ومضمونا یغیر الداللة، فإذا تغیر المبنى الصرفي 

تغیر المعنى وتحددت الداللة حینئذ

ا في بحثنا هذا على أربعة منها قد وقفنزانها المختلفة تتباین و والصیغ الممتازة في شكلها وأو 

اسماء الفاعل والمفعول وصیغ المبالغة، والصفة المشبهة، : وهي. ونطقااً لتداولها خط. فقط

.وهي وٕان تشابهت في مصدر اشتقاقها تباینت في أوزانها ودالالتها
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القرآن الكریم

المصادر والمراجع

.لبنان،بیروت،الحمالوي، المكتبة الثقافیة–ن الصرف شذ العرق في ف-1

1القاهرة ط–إبراهیم مصطفى، دار إحیاء التراث القدیم : المنصف، ابن جني ، تح-2

.1954سنة 

فخر الدین قباوة لمطبعة العربیة : تح-الممتع في التصریف، البن عصفور االشبیلي-3

.حلب

،بیروت،دار الكتب العلمیة–ذيابن الحاجب، لرضي االسترابا–شرح الشافیة -4
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