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المقّدمــة:

اه، وصراطا یّتبعه من أراد ُهداه، ـافع طریقا موصال لرضـالحمد هللا اّلذي جعل العلم النّ 

د عنه من ضّل واّتبع هواه، ومن أضّل ممن اتّبع هواه بغیر هدى من اهللا، وأشهد أّن ال ـویحی

ومن العّز أعلى ذراه، فمن وا من المجد منتهاه، ـإله إّال اهللا، رفع شأن العلم وأهله، حّتى وصل

قا إلى جّنته وعاله، وأشهد أّن محّمدا عبده ــقا یبتغي فیه علما، سّهل اهللا له به طریـسلك طری

ار على ــابه الهداة الّتقاة، ومن ســورسوله الّرحمة المسداة، صّلى اهللا علیه وعلى آله وأصح

نهجه إلى یوم ُلقاه، وبعد:

ي لقیت رواجا كبیرا، واهتماما من قبل الباحثین، قضّیة "الّصناعة من بین أهّم القضایا الت

ا اجمهبمعو  ابلغتهاهتمام األممالمعجمّیة"، وهذا األمر إن دّل على شيء، إّنما یدّل على

ٕالى العرب و  ، وتدرس لهم كّل ما یحیط بهامثل الهنود والیونانیونها،التي تحفظ لهم مفردات

.وجمعوها في مؤّلفات عدیدةالذین حافظوا على لغتهم 

ام ــوكثرة االهتماعة المعجمیة لدى الّشعوب واألمم في أرجاء العالم،ــومع تطّور الصن

امع اللغویة ـالمجالغربیة واألجنبیةاجم، وأنشأت الّدولــمن المعكبیراعددا  ونـاحثـبها، أنتج الب

لغة ث هو: "مجمع الـفي العصر الحدیعربي ولعّل أهّم مجمع لغوي ال، ــالتي تهتّم بنفس المج

اجم على قدر كبیر من الّتطّور، ومن بین هذه ـالوطن العربي بمعأمدالعربیة بالقاهرة"، الذي 

اللغة العربیة.في "المعجم الوسیط"، وهو معجم عاّم المعاجم 

أینا أن نبحث ونظرا لمیلنا إلى الجانب اللغوي عاّمة، والمعجمي خاّصة من الّدراسة، ارت

اطها من جهة، ومدى ارتبمدى تطّورها وتجدیدهافي جدید الصناعة المعجمیة، للكشف عن

.وتعّلقها بالمعجمیة القدیمة
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واإلشكالیة المطروحة أساسا من وراء هده الرسالة، هي: إلى أي مدى استطاع اللغویون 

جدید؟ العرب االنفصال عن المعجمیة القدیمة؟ وهل تمكنوا من تألیف  معاجم  جدیدة بمنهج 

ة؟ باعتبار لك، فما هي حدود التقلید في الصناعة المعجمیة العربیة الحدیثوٕان لم یكن كذ

" أنموذجا لهده الدراسة، فجاء العمل موسوما بــ:"المعجم الوسیط

الّصنــاعة المعجمیـة العربّیـة الحدیـثة بین الّتقلیـد والّتجدیـد

"المعجم الوسیط" أنموذجا

  ن ومن بیولعّل هذا البحث لم یكن له الّتمام لوال الّدراسات الّسابقة في هذا الخصوص، 

إضافة إلى أهّم الّدراسات نجد دراسة الّدكتور الجیاللي حّالم، والّدكتور أحمد مختار عمر،

وأحمد فارس الّشدیاق ،دوزي وقائع الّندوة المائویة التي أشرف علیها كّل من رینهارت

ا بدراسة "المعجم الوسیط".و اهتمّ بطرس البستاني، اللذینو 

أن یبدأ بمدخل عاّم للمعجمّیة العربیة، من تعریف المعجم، وهذا العمل كان علیه 

والصناعة المعجمیة وتاریخها وكذا أسباب التألیف وأهمّیة المعاجم.

ف ـــّم بتصنیـهتللجانب الّنظري، اّلذي ا الةــل األّول من الرســالفصناخّصصوهكذا، 

عجمیة الحدیثة على واقع الّصناعة المها، مع تقدیم أمثلة عنها، ثّم مررناالمعاجم حسب أنواع

ات العلمّیة المتخّصصة في ــامع الّنشطة والهیئــعلى أهّم المجناتعّرففي الوطن العربي. و 

كّال منها ناعّرففي العربیة، و أنواع المعنى وطرائق وضع المصطلحنادركالمجال نفسه، وأ

المعجمّیة بین حوسبة المعجم اعة ــعلى حدى، لنختم الفصل باآلفاق المستقبلیة للّصن

ات المقترحة التي تتناسب والمعجم الجدید.ـــوالّصف

ج رِ ــخاهرة، كونه مُ ــمجمع اللغة العربیة بالقاني مبحثین، األّول تعّلق بـالفصل الثّ و تناول

ان المشّكلة له، وأهّم ـوعلى اللجعلیه، وعلى أغراض تأسیسه، ناتعّرفف"المعجم الوسیط"، 
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الوسیط الذي یعتبر أساس الّدراسة،  مــلمعجه وٕاصداراته، أّما المبحث الثّاني ُخّصص لــــالــأعم

وم كونها ـــالّصور والّرسودة فیه، إضافة إلىــوز والمختصرات الموجــائصه وأهّم الرمــخصفبّیّنا

د فیه، ــاهر الّتقلیــ، ومظةالمّتبعإلى نقد المنهجّیةنانتقلم، واـد الّشكلي للمعجــمن مالمح التجدی

  ذلك.بم األمثلة والّشروح المختلفة والمتعّلقةــبتقدیوذلك 

د في المعجم ــاهر الّتجدیــان مظــلتبیفخّصصناهالة،ــالفصل الثالث من الّرسأّما

عنصر من ب وحّتى اإلخراج. فوّفرنا لكلّ ــط، المتعّلق بالماّدة اللغویة، والّتحریر والّترتیـالوسی

مع الّشرح مساحة كافیة للتعّرض لجوانبه، وتقدیم األمثلة التي تؤّید هذه األفكارالعناصر

والّتحلیل.

ازنا هذا ــالّنتائج والمالحظات التي مّرت علینا طیلة مّدة إنجوختمنا رسالتنا بتضمینها أهمّ 

.البحث

في هذه الّرســالة الغوص في أعماق المعجم ناحــاولو ، المنهج الوصفيقد وّظفنا و      

لتقّصي المعارف واستنتاج الحقائق، بإدراك مواطن الّتقلیـد والّتجدیـد في "المعجم الوسیــط"، 

ویتبّین ذلك بعد تقسیـم البحث إلى ثالثة فصـول أساسیة مترابطة، یسبقها مدخل عاّم نذكر 

المعاجم القدیــمة اّلتي اعتبرت أّمهات الكتب، فیه ماهیة المعجم وأهّمیته، ووظــائفه بدءا ب

وصـوال إلى المعاجم الحدیثة.

أّن الّدراسات تناولت عترضتنا بعض الّصعوبات نذكر منها وأثناء إنجاز هذه الّرسالة ا

الّصناعة المعجمیة العربیة القدیمة بكثرة: فمجمل المؤّلفات رّكزت اهتمامها على طرائق 

ة، وعلى المدارس المعجمیة،في حین قّلة البحوث المتعّلقة بالّصناعة الّترتیب المختلف

، حّتى وٕان ُوجدت، فقد رّكزت على "المعجم الوسیط" من حیث المعجمیة العربیة الحدیثة

مع بعض األمور التي وقع فیها المنهجّیة المّتبعة في تصنیف الكلمات داخل أبواب المعجم،

الّتجدید. 
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الة، لوال الجّو األسري الّطیب الذي ـن لهذا العمل أن ینتهي وُیجمع في رسوأخیرا، لم یك

"أحمد عزوز" ساهم في توفیره أفراد أسرتي، دون أن أنسى المساعدة التي تقّدم بها أستاذي 

صبح على تي لم یقصر في متابعته  وتقدیم المالحظات العلمیة التي أدت بها إلى أن الذ

.الصورة المقدمة  بها

  في: بحمد اهللاتّمت

2015ماي 
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تعریف المعجم:①

اهتّمت األمم والّشعوب بلغاتها، وراحت تجمع كلماتها في مؤّلفات عدیدة، وأطلقت علیها 

اسم "المعاجم"، فما المقصود بالمعجم؟

المعاجم اللغویة في ماّدة "عجم" على ورد معنى كلمة "معجم" في المعجم لغة: أ)

النحو التالي:

" «كتاب العین• 1»ضّد العرب.. حروف الهجاء المقّطعة، واإلبهام والغموضالعجم ":

الُعجُم والَعَجُم خالف الُعرب والَعَرب، واألعجم الذي ال ُیفصح وال یبّین ":لسان العرب"•

كالمه، وٕان كان عربّي الّنسب، وأعَجمَت الكتاب أي ذهبَت به إلى الُعجَمة، والمعجم 

.2الحروف المقّطعة، ُسّمیت معجما ألّنها أعجمّیة

" :3ورد تعریف المعجم كما یلي":المعجم الوسیط•

َعَجَم الحرف والكتاب َعْجما وُعْجما: أزال إبهامه بالّنقط والّشكل.*

الَعَجُم: خالف العرب، مفردها َعَجمّي، والُعْجُم خالف الُعرب مفردها أعَجٌم.*

الُمعجم: دیوان لمفردات اللغة مرّتب على حروف المعجم، جمع معجمات ومعاجم، *

وحروف الُمعجم: حروف الهجاء.

ا اّتفقت علیه المعاجم القدیمة والحدیثة، هو أّن ماّدة "عجم" في اللغة تفید معنى إذن، م

اإلبهـام والغمـوض، باإلضـافة إلى أّنها تعنـي الحروف الهجائّیـة (أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د، 

ذ،ر،ز،......)الُمشّكلة للمعجم. والتي تجتمع عشوائّیا تحت ما ُیسّمى بالجذر أو المدخل، 

، ماّدة "عجم".2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط3. كتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراھیدي، مج1
، ماّدة "عجم".1997، دار صادر، لبنان، 6، ط12. ینظر: لسان العرب: ابن منظور، مج2
، ماّدة "عجم".1976، دار الّدعوة، مصر، 2ینظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، ط.3
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معّینا في الّسیاق أو منفردة، وأهّمیتها تكمن في تسهیل عملّیة البحث عن وتشّكل مدلوال

معاني المفردات داخل المعجم.

في االصطالح: ب)

المعجم هو "كتاب یُضّم أكبر عدد من مفردات اللغة، مقرونة بشرحها وتفسیر معانیها، 

أي أّن المعجم هو كتاب جامع لمفردات اللغة مع 1على أن تكون المواد مرتبة ترتیبا خاّصا"

، ونقصان أحد الشروط ُیلغي عنه اسم المعجم.الّشروح ، وفق ترتیب معّین

وفي تعریف آخر المعاجم اللغویة هي التي "تحصر ألفاظ اللغة وترتّبها ترتیبا خاّصا، 

ك تیّسر عملیة البحث عن ، فهي بذل2یساعد الباحث على الّتعّرف على اللفظة بشرح مدلولها"

.معاني المفردة أو اشتقاقها أو أصلها أو مرادفها وغیر ذلك، بمعرفة طریقة ترتیب المعجم

الّصناعة المعجمیة:②

وهو فرع من فروع علم )Lexicographie(ُتعرف كذلك بعلم المعاجم الّتطبیقي و      

أي أّن ، 4وطباعة المعاجم"، وهو "فّن تحریر وٕانشاء وتصنیف Lexcicologie(3(المعاجم

هذا العلم یرتكز على أربعة ركائز، وهي: الّتحریر، واإلنشاء والتصنیف والّطباعة.

وُیَعّرفهاالجیاللي حّالم بأّنها "علم یختّص بصناعة وتألیف المعاجم، وُیعنى بجمع الّرصید 

.5وتوضیحها" المفرداتي ووصفه وترتیبه وفق نظام ألفبائي أو موضوعّي، وتعریف المداخل

الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: إسماعیل بن حّماد الجوھري، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، -1
38، ص1990لبنان 

.18، ص1974العھد الجدید للطباعة، مصر، ، دار2المعاجم العربیة: عبد الّسمیع محمد أحمد، ط-2
.13، ص2003ینظر: مقّدمة لدراسة الّتراث المعجمي، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعّیة، مصر، -3
4

.72،ص2010ابن حویلي األخضر میدني، دار ھومة، الجزائر، المعجمّیة العربیة، -
.6، ص1997عات الجامعیة ،وھران ،دیوان المطبو1، ط معاجمیة العربیة ،الجیاللي حالمال- 5
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یقوم صانع المعجم بعّدة عمّلیات، تمهیدا إلخراج معجم معّین ونشره، وتتمّثل هذه 

العملّیات فیما یأتي:

"جمع المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجمیة، من حیث المعلومات والحقائق •

.1المتصلة بها"

2"اختیار المداخل، ویدخل هذا العنصر ضمن منهجیة المعجمي.•

، ویكون ذلك حسب نوع المعجم (معجم ألفاظ، معجم 3"ترتیب المداخل وفق نظام معّین"•

معاني)، واختیار الترتیب الهجائي أو األبجدي أو الّصوتي...

وفي هذه المرحلة 4مدخل"،"كتابة الشروح أو الّتعریفات وترتیب المشتّقات تحت كّل •

یقوم المعجمي بتقدیم المعلومات الكافیة حول المدخل.

وهذا هو الغرض من الصناعة المعجمیة، 5"نشر الّنتائج في صورة معجم أو قاموس"•

وهو صنع معجم أو قاموس جدید وفق منهجیة معّینة.

'علم المعاجم'، كمصطلح، لقي وما یجدر الّتنویه به، هو أّن 'الّصناعة المعجمّیة'، و 

إشكاالت كبیرة، ذلك أّن اللغویین العرب اختلفوا في ترجمة المصطلحین ونقلهما إلى اللغة 

:6العربیة، مما أّدى إلى تعّدد المصطلحات على الّنحو الّتالي

LexcicologieLexcicographieالباحث

المعجمیةالّصناعة علم المفردات أو علم األلفاظعلي القاسمي

المعجمیة الّتطبیقیةالمعجمیة النظریة أو علم المفرداتابراهیم بن مراد

.13مقّدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خلیل، ص-1
.14المرجع نفسھ، ص-2
.14المرجع نفسھ، ص-3
4

.14المرجع نفسھ، ص-
.14المرجع نفسھ، ص-5
6

القدس العربي، وھران، ، دار 13ینظر: المعجمیات وصناعة المعجم: حاج ھّني محّمد، مجلّة اللغة واالّتصال، ع -
.121،ص 2013
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المعاجمیةالمفرداتیةالجیاللي حّالم

المعجمیةالمفرداتیةأحمد مختار عمر

فّن صناعة المعاجمعلم المعاجمحلمي خلیل

المعجمیةعلم المفرداتأحمد عزوز

القاموسیةالمعجمیةصالح بلعید

تــــاریخ المعـــاجم:③

هـ)، أّول من كان له الفضل 175-100مّما ال شّك فیه أّن الخلیل بن أحمد الفراهیدي (

في تألیف معجم كامل وجامع لمفردات اللغة العربیة بأكملها، وذلك في كتاب "العین"، 

حروف الهجاء، ُمستعینا بنظام الّتقالیب، حیث قام بتصنیف مفردات معجمه في أبواب بعدد 

مراعیا الّترتیب الّصوتي لها.

وبعد "العین" توالت الكتابات، فاستطاع العلماء رصد كّم هائل من المعجمات اللغویة 

الّضخمة، عبر توالي العصور واألزمنة، ومن بین هذه الّثروة اللغویة الّطائلة، نذكر على 

سبیل المثال ال الحصر:

  هـ)321-223ر محمد بن الحسن بن درید (كتاب الجمهرة: ألبي بك

).395كتاب المقاییس: ألحمد بن فارس (ت 

  هـ).400كتاب الّصحاح: للجوهري (ت حدود 

  هـ).650 -577كتاب الُعباب: للّصغاني (

  هـ).711-630لسان العرب: ابن منظور (

  هـ).817 -729القاموس المحیط: الفیروز أبادي (
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1هـ).1205 - 1145تاج العروس: الّزبیدي (

یمكن أن نُعّد المعاجم الّسابقة ضمن المعاجم القدیمة الّتراثیة، وهي نتیجة اهتمام العلماء 

القرآن الكریم والسنة النبویة، وكالم العرب شعرا ونثرا، فاستطاعوا بذلك الحفاظ بجمع مفردات 

على الّرصید اللغوي العربي.

وّقف الصناعة المعجمیة عند هذا الحّد من المعاجم، بل ظهر اهتمام جدید وٕابداع لم تت

من قبل العلماء الُمحدثین، الذین أبدعوا أصنافا غیر متناهیة من المعاجم بمختلف أشكالها 

وأنواعها وأغراضها، ونذكر من بینها:

المحیط" لبطرس البستاني، : أّول معجم أنتجه الیسوعّیون هو "محیط معاجم الیسوعیین

.2في النصف الثاني من القرن الّتاسع عشر

: ونُخّص بالّذكر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، الذي أّلف المعجم معاجم المجامع اللغویة

الكبیر والوسیط والوجیز، أضف إلى ذلك المعجم التاریخي للمستشرق األلماني (أوغیست 

.3فیشر)

.4م1889أقرب الموارد في فصح العربیة والّشواهد: سعید الخوري الّشرتوني عام 

وبین هذا وذاك، ال ننسى المعاجم األخرى بسیطة كانت أم  وسیطة، والتي أنجزت 

المعجم العربي –المنجد –متن اللغة –بفضل اجتهاد العلماء من مثل : المعجم الّرائد 

األساسي...الخ

أسبــاب تألیـــف المعــــاجم:④

وما بعدھا.316، ص1988، دار مصر للطباعة، مصر، 2ینظر: المعجم العربي نشأتھ وتطّوره، حسین نّصار ج-1
وما بعدھا.568ینظر: المرجع نفسھ،ص-2
وما بعدھا.568ینظر:المرجع نفسھ، ص-3
وما بعدھا.568ینظر: المرجع نفسھ،ص-4
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ال یختلف اثنان في أن السبب األول من وراء تألیف المعاجم العربیة هو حفظ القرآن 

یقتحمها دخیل، فاجتهد العلماء الكریم من الّضیاع والّتدنیس،وحفظ اللغة العربیة كذلك من أن 

حیث كان من الواجب على ،1وقاموا بجمع هذه الماّدة الغزیرة، فبقیت محفوظة بعد موتهم

العرب أن یعرفوا معاني بعض الكلمات الموجودة في القرآن الكریم، والتي التبس علیهم 

فهمها، وهذا ما فّسر نشاط حركة الّتألیف في العصر اإلسالمي، وظهور المؤّلفات المعنیة 

بشرح المفردات الغامضة في القرآن الكریم.

–والذي یمكن أن یكون لوحده سببا كفیال لتألیف المعاجم –وباإلضافة إلى هذا السبب 

كان هناك سبب آخر، وهو حفظ مفردات اللغة عامة وٕامكانیة استرجاعها في أي وقت، ألّن 

اإلنسان لدیه رصید لغوي محدود من المفردات التي ال یعرف مدلولها، فیظطّر إلى الّرجوع 

ئه، ال یمكنه أن یدرك جمیع ،ألّن اإلنسان مهما كان مستوى ذكا2لتقّصي معناهاإلى المعجم 

مفردات اللغة، ولیتسّنى له ذلك ما علیه إال أن یختار أحد المعجمات التي تتناسب وأهدافه 

للوصول إلى مبتغاه.

وعلیه، فأسباب تألیف المعاجم هي "البحث عن معاني األلفاظ النادرة االستعمال أو 

ألن اللغة تتطّور، فیؤّدي هذا الّتطور إلى ظهور كلمات 3الغریبة في داخل اللغة نفسها"

واختفاء أخرى، ولكي ُیتعّرف على ذلك، یجب العودة إلى المعجم.

:4وباإلضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى نذكر منها

 ّرسول صلى اهللا عن الإمكانیة تفسیر األلفاظ الغریبة الواردة في األحادیث المرویة

في الكتب.-رضوان اهللا علیهم–علیه وسلم،وكذلك أقوال الصحابة والتابعین لهم 

.42الّصحاح، أحمد عبد الغفور عطار، صینظر: -1
.05، ص1981، الفاروق، مصر، 2ینظر: المعاجم العربیة مدارسھا ومناھجھا، عبد الحمید محمد أبو سكین، ط-2
.123، ص1976كالم العرب "من قضایا اللغة العربیة": حسن ظاظا، دار الّنھضة العربیة، لبنان، -3
.15..13، ص1992، دار الّرایة، السعودیة، 1أحمد بن عبد هللا الباتلي، طالمعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا:-4
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النصوص النقدیة المرویة عن لغامضة الموجودة في األشعار، و فهم المفردات ا

.أیضاالعرب الفصحاء

.ضبط الكلمات الصعبة بالشكل، والتعریف بنطقها الصحیح

 الجغرافیة والتعریف بها.تحدید أماكن بعض المناطق

.حفظ الشواهد الشعریة، وخاصة المرویة عن بعض الشعراء الذین لم ُتَدّون قصائدهم

إلى التفكیر في وضع المعاجم، تلكم هي األسباب األساسیة التي دفعت بالعلماء و      

.قاطع مع أهّمیة المعاجم ووظیفتهاتت هيو 

أهمیـة المعجــم ووظیـــفته:⑤

في هم و مما ال شّك فیه أن التلمیذ المبتدئ، أو الّطالب الباحث أو العالم المتمكن، 

حاجة إلى معجم لغوي سواء أكان أحادي اللغة أم ثنائیا أم ثالثیا، ألنه مهما كانت درجة 

معرفته، فلن یتمكن من اإلحاطة بجمیع مفردات اللغة، وفي هذه الحالة علیه العودة إلى 

المعجم.

والتي جمعت في مؤلفات ضخمة جدا من تفق العلماء على ضخامة المادة اللغویة العربیةاو 

، ومهما تمكن اإلنسان من حفظ مفرداتها فإنه یستطیع مثل "لسان العرب" و"كتاب العین"

إدراكها كّلها، وحتى إن أدرك الكثیر منها عن طریق الحفظ والممارسة، فإنه سوف یتعّرض 

ألن المثقف العربي المعاصر ال یمكنه أن یتجاوز إحصاء ستة آالف لنسیان البعض منها،

) لفظة، بینما یصل مجموع مفردات اللغة العربیة إلى إثني عشر ملیونا وثالثمائة 6000(

، ومن هنا یتبین عجز اإلنسان 1)12305412وخمسة آالف وأربعمائة واثنتي عشرة لفظة (

إجرائنا لعملیة حسابیة، اتضح لنا أن اإلنسان المطلق على إدراك جمیع المفردات، وبعد 

% من جمیع مفردات لغته.0,048یستعمل حوالي 

ینظر: الحصیلة اللغویة "عالم المعرفة"، أحمد محمد المعتوق، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، -1
.192، ص1992
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لذلك كانت وظیفة المعجم متنوعة، وأهمیته كبیرة، ویمكن تلخیصها فیما یلي:

 جمع مفردات اللغة وتخزینها: حیث أن "المعاجم اللغویة هي خزائن اللغة وكنوزها

في 1یغني حصیلته اللغویة وُینّمیها ویجعلها مرنة طّیعة"التي یستمّد منها اإلنسان ما 

مجاالت متعددة، وهذه األهمیة كانت السبب األول من وراء تألیف المعاجم خشیة 

ضیاعها.

 شرح معاني المفردات: فالكلمات ُترفق بشروحها المختلفة، وعموما، فإّن األلفاظ و

سابقا هي تلك األلفاظ النادرة نسان من أجلها إلى المعجم كما أشرنا التي یعود اإل

االستعمال أو الغریبة في داخل اللغة نفسها، ألن رصید اإلنسان اللغوي لم یحوها، 

ضف إلى ذلك عامل التطّور اللغوي الذي یضطّر باإلنسان أن یبقى دائما على 

اطالع باأللفــاظ التي استغنى عنها االستعمـــال، وحتى باأللفـــاظ التي استحدثت 

2لف الطـرقبمخت

 بیان كیفیة كتابة الكلمات، وخاصة تلك التي تختلف كتابتها عن نطقها، مثل : و

،... و"ضبط اللفظة ضبطا صحیحا في أصلها 3الرحمن، السموات، هذا

، بمعرفة اشتقاقاتها وتصریفاتها وجمعها أو تثنیتها ومصادرها وغیر 4وتصاریفها"

اللغویة الصرفیة والنحویة ، فاللفظة قد تحتمل عددا من الخصائص 5ذلك

والصوتیة،وهمة المعجم الكشف عن ذلك.

 تمكین الباحث من العثور على شاهد من الشواهد اللغویة والنحویة مع التعریف و

، خاصة تلك الشواهد التي لم ُتدّون في مؤّلفات، أو أن 6بصاحب الشاهد إن أمكن

أصحابها مجهولون.

1
.192المرجع السابق، ص-

123ینظر: كالم العرب: حسن ظاظا، ص-2
www.elc.edu.Saینظر: الموقع:-3
.115، ص1989، دار الفكر، عمان، 1علم الّداللة والمعجم العربي: عبد القادر أبو شریفة وغیره، ط-4
.13ینظر: المعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا: أحمد بن عبد هللا الباتلي، ص-5
.115، ص1979، دار الفكر، عمان، 1ن،طینظر: علم الداللة والمعجم العربي: عبد القادر أبو شریفة وآخرو-6
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 خاصة تلك التي هجرها االستعمال 1لةالوقوف على ألفاظ مهجورة غیر مستعمو ،

لسبب من األسباب، كالتطّور اللغوي أو حتى األلفاظ المتنافرة صوتّیا.

 اكتساب ثروة لغویة كبرى، خاصة تلك األلفاظ التي تحمل مدلوالت متعددة بحسب و

.*﴾بینبّي مُ بلَسان َعرَ ﴿عروفة بهذه الخاصیة، قال تعالى:السیاق، واللغة العربیة م

.114ینظر: المرجع نفسھ، ص-1
.-195-سورة الّشعراء *
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أنواع المعاجم :①

،ولكن المفردات المرفقة بأهم الشروح والخصائصالمعجم كتاب یضم مجموعة من

حیث ظهرت عدة تقسیمات، ،منهاكلّ بحسب األغراض الخاصة بتختلف المعاجم 

.كانت متعددة بتعدد أصحاب التقسیم، فوضعها لغویون مختصون

المنهجّیة المتبعة في الّتعامل مع المعاجم، والّتقسیم أمر مهّم جّدا، فمنه تتبّین

.1والّتمییز بینها، ومنه أیضا تتعّدد األنواع والّتصنیفات

المعاجم الموجودة في لغات قام أحمد مختار عمر بوضع تصنیف ألنواع 

:2،فاستنتج عددا كبیرا من األنواع وهي كاآلتيالعالم

.معاجم المعانيو األلفاظمعاجم ،یتولد عنها االنطالقهناك معاجم حسب نقطة -1

.المعاجم الخاصةو المعاجم العامةمعاجم حسب العموم والخصوص ومنها -2

المعاجم ،المعاجماألبجدیة،المعاجم األلفبائیةلترتیب ومنها حسب طریقة امعاجم -3

.المعاجم الموضوعیة،المعاجم الصوتیة، الصرفیة

.المتعددالمعجم األحادي والثنائي و نجد :من حیث اللغة-4

 ....الخ الكبارمعاجم األطفال والصغار والجامعیین و ار المستعملین :من حیث أعم-5

....المعجم الكبیرو الوسیط و الوجیز:نجدمن حیث حجم المعجم-6

.عاصر أو التاریخي أو لفترة معینةمعاجم بحسب الفترة الزمنیة :ومنه المعجم الم-7

على قرص أو ،المعجم االلكترونيو ،المعجم الورقيهناك :حسب شكل المعجم-8

مضغوط.

، دار آل 7ینظر: الّتقسیم الّنظریاتي للمعجم عند حّالم جیاللي، عبد الحلیم بن عیسى، مجلّة اللغة واالتصال، ع-1
.98-97، ص2010رضوان، وھران، 

35ینظر :صناعة المعجم الحدیث ،أحمد مختار عمر ،ص-2
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هو أن هناك تشعبات كبیرة حتى في ،ما یالحظ على التقسیم أو التصنیف

لك إلى جانب ، ونجدها كذمعاني نجدها مثال في طرق الترتیب، فمعاجم الالتصنیف الواحد

الممكنة من ع كل األنواع نفي أن هذا التصنیف جممعاجم األلفاظ، ولكن ال یمكن أن ن

.المعاجم

:أنواع المعاجم مع أمثلة عنهاونشیر فیما یأتي إلى أهمّ 

نى أو تعریف للكلمات المرصودة لیستعین بها دیم معقت" هامن:الغایةمعاجم األلفاظ)1

فالباحث في ،  1غریبة "اني ما یصادفه من ألفاظ غامضة أو الباحث على معرفة مع

معجم ألفاظ ،فیرجع إلى علیه فهم معناهالتبساالمعجم هدفه هو الوصول إلى معنى كلمة 

:األلفاظ كثیرة ومتعددة نذكر منها،ومعاجمویبحث فیه

ف معجما أول من ألّ :التقالیبتبة ألفاظها على النظام الصوتي و معاجم مر  –أ 

في  ،هـ)175بن أحمد الفراهیدي (تالخلیل"الّنظام الصوتي والّتقالیب هومنوالعلى 

أول حرف في لعین ألن "العین"،فكان كتاب ا"الكتابـ "ى كل حرف بسمّ و  "،كتاب "العین

لشفتین ،فجاء الترتیب بما یخرج من اانتهىو الحلق الترتیب الصوتي، یخرج من أقصى

ظ،د،ت ،ظ، ذ،ث ،ر، ع،ح،ه، خ ، غ، ق، ك ، ج، ش،ض،ص ،س،ز،ط،كما یلي : "

.2"ف،ب ، م ،وـ ي،أل،ن

یسهل على الباحث في معجم من هذا النوع أن یدرك الترتیب الصوتي للحروف حتىف    

اعتمدها الخلیل ف إلى ذلك طریقة التقالیب التيعلیه البحث عن معنى الكلمة، أض

.یراعى دائما أسبقیة الحرف صوتیاوفي تقالیب الكلمة،لحصر المفردات

:"الخلیل"ومن المؤلفات التي سارت على نهج 

.12، ص،الجیاللي حالمالمعاجمیة العربیة-1
.19،ص1996دار الرایة ،السعودیة ،1ینظر المعاجم اللغویة الغویة و طرق ترتیبھا ،أحمد عبد هللا الباتلي ،ط -2
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  هـ).356بن القاسم القالي البغدادي (ت إسماعیل:ألبیالبارع في اللغة-

 هـ).370األزهري (ت إلمام أبي منصور محمد بن أحمد لتهذیب اللغة: -

 هـ).375احب إسماعیل  بن عباد الطالقاني (ت إلمام الصل :المحیط في اللغة-

بي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده إلمام أل: األعظم في اللغةالمحكموالمحیط -

.1ـ)ه458ت األندلسي (

التصنیف من : یعّد هذا الترتیب الهجائي المعروف حسب الحرف األول –ب 

هجائي من األلف إلى الیاء معروف عند كل ال، كون الترتیب صانیفأسهل و أیسر التّ 

:المؤلفات على هذه الطریقة نذكر،ومن 2فرد

 .هـ) 206عمر و إسحاق بن مرارا لشیباني (ت كتاب الجیم ألبي-

 هـ).402م أبي عبید أحمد بن محمد الهروي (ت إلمالغریبي القرآن و الحدیث : -

.3الخ...هـ)1488لشیخ محمد فؤاد عبد الباقي (ت: لمعجم غریب القرآن-

ومن المعاجم اللغویة الحدیثة نذكر :

 هـ).1772عالیلي (ت أحمد رضا ال:معجم متن اللغة-

 .م)1773 تمعجم المحیط: بطرس البستاني (-

.4:المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومالمعجم العربي األساسي-

: وهذا النوع من الترتیب یعرف بنظام القافیة أو ترتیب الكلمات بحسب الحرف األخیر–ج 

األخیر الحرف ،هذا النظام یراعي عند تصنیف مفردات معجمهفالمؤلف وفق،5التقفیة

وما بعدھا .19،  ص ینظر المرجع السابق-1
.26،ص ینظر المرجع نفسھ-2
وما بعدھا .26ص ینظر :المرجع نفسھ،-3
.37وما بعدھا . و صناعة المعجم الحدیث ،ص 46ص ،ینظر المرجع نفسھ-4
.54ص،ینظر :المعاجم اللغویة وطرق ترتیبھا-5
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فماّدة (كتب) نبحث عنها في باب الباء ومادة درس نبحث عنها في ،من المادة األصلیة

:ا النظام،ومن المعاجم التي سارت على هذباب السین

 .هـ)276لیمان بن أبي الیمان البندنیجي (ت " ألبي بشر ا"التقفیة في اللغة-

.1هـ)393بن حماد الجوهري (إسماعیلإلمام ل" اللغة وصحاح العربیة"تاج -

 هـ).711 - 640منظور (البن""لسان العرب-

 هـ).817-729( "للفیروز أبادي"القاموس المحیط-

.2هـ)1205 - 1145للزبیدي ("تاج العروس"-

حیث أن العلماء ،ما یالحظ على معاجم األلفاظ ،هو أن التألیف فیها كان كبیرا

ن معجمات متعددة ،ولكفیه،وراحوا یبدعون و یؤلفونمن المعاجمبهذا النوع وااهتمّ 

،وكان هذا فظهر الترتیب الصوتي مع الّتقالیب،االختالف كان في ترتیب األلفاظ

على  باالعتمادوظهر الترتیب الهجائي المعروف،صنیف من أصعب تصانیف المجموعةالتّ 

، كونه األصول، وكان النجاح للترتیب الهجائي الذي یراعي أوائل األخیرالحرف األول أو

جم،بعیدًا عن كل تعقید أو معاناة أسهل الطرق وأسرعها في البحث عن اللفظة داخل المع

.یمكن أن تعترض طریق الباحث

:معاجم المعاني)2

وهي التي تجمع مفردات اللغة ،بالمعاجم الموضوعیة أو المعنویة لكوتسمى كذ

.3حسب معانیها أو موضوعاتهاوترتب

.54، ص ـ ینظر المرجع السابق1
37ص ،ینظر :صناعة الحدیث-2
.17ص،1985،دار العلم للمالیین، لبنان،2ط،ة العربیة، بداءتھا و تطورھا، إمیل یعقوبنظر :المعاجم اللغویی-3
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،فإذا أراد ینتمي إلى معنى معینالذي حث عن اللفظ تسهل معاجم المعاني عملیة الب

علیه إال أن یرجع إلى فما،مفردات الخاصة باأللوان ودرجاتهاالباحث أن یتعرف على ال

  ذلك." من معجم الموضوعي وسیجد باب "اللون

ذلك لتعدد نماذج القدیمة في و  ،لى أن هذا النوع من المعاجم قدیموتجدر اإلشارة إ

نذكر منها :ذلك، 

 .هـ)224-157ألبي عبید القاسم بن سالم (:الغریب المصنف-1

 .هـ)395-329متخیر األلفاظ: البن فارس (-2

.1هـ)458-398البن سیدة (:المخصص-3

:2بحسب أنماطها وهي،المعاجم المعنویة ستة أنواعولقد جعل عبد المجید الحر،

ادر في ،ومثال ذلك "النو ذا النوع األلفاظ الغریبة و النادرة: یجمع هنمط الندرة و الغرابة•

.اللغة" ألبي زید األنصاري

من الموضوعات : وهي التي تجمع فیها األلفاظ المتعلقة بموضوع المعانيالموضوعات و •

ي، "لألنصار ا في الرسائل اللغویة كرسالة "المطر، ویتضح ذلك جلیّ المعانيأو معنى من 

.و"األجناس" لألصمعي

.الكلمات التي تحتمل معنیین متضاّدیني الكتب التي تجمع وه:األضداد•

الَسَالُم (مثلالمعاني:ثالث حركات مختلفة األلفاظ التي وردت على  وهو:مثلث الكالم•

أسمائه اسم من :بمعنى المت فقط السَّ } وردـِـَالمـأغفل الوسیط {السُ وقد  ،)،الُسَالُم ،السًالم

1األمان ...و  ،سلیموالتّ ،تعالى

.37ینظر: صناعة المعجم الحدیث ،ص -1
.14-13ص،1995روت، ، دار الصداقة العربیة، بی1ل، طسقا دیزیره،جمات و المعاجم العربیة و تطورھاالمع-2
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یها األفعال التي تأتي على التي تجمع فالمعاجم وهي :الواحدشقاقاألفعال ذات اال•

جاج.للزّ  "أفعلتككتاب "فعلت و ،بمعنى واحدقین اشتقا

.ب بحسب الحروفتِّ ما جمع من األلفاظ ورُ المعجم الذي یجمع وهو :الحروف•

ة ضبط الكلمات في مكانها ل عملیّ خاصة بمعاجم المعاني، تسهّ الهذه التقسیمات 

هذه یرجع إلى أحد ،بحث عن المفردات الغریبة أو النادرةفإذا أراد الباحث أن ی،المناسب

فإنه یرجع إلى معجم ،یبحث عن مفردات خاصة بمجال معین، وٕاذا أراد أنالمعاجم

.بذلك .... وهكذاخاص 

المعاجم المختصة: )3

برصید مفرداتي في مجال من معاجم تهتمّ  وهي، كذلك بالمعاجم الخاصةوتسمى 

ات علم معین أو فن من مفردة تقوم بجمع معاجم المختصّ ال،ف2المجاالت العلمیة الخاصة

م یتفق مع المعاجم في بعض وهذا النوع من المعاج،م الشروح الخاصة بهاتقدّ و  ،الفنون

.3ا،إال أنه یكون واسعا علیهاألمور

فیها فظهرت المعاجم الطبیة فراحوا یؤلفون،اللغویون بهذا النوع من المعاجماهتم 

  ..إلخ.یقىالموسومعاجم الفنون و ،والكیمیائیة

، 4التغطیة الكاملة للمفرداتالمعاجم أنها تحقق صفة الشمول و ومن خصائص هذه

فإننا سنجد ،مثال "معجم خاص بالمفردات الطبیة"،فإذا قلنا ألنها تعالج موضوعا معینا

.المفردات مع تقدیم شرح مفصل عنهاتغطیة كاملة لهذه 

ینظر المعجم الوسیط مادة "سلم".-1
16،صتقنیات التعریف، حالم جیاللي-2
.16ینظر المرجع نفسھ، ص-3
.40،صصناعة المعجم الحدیثینظر: -4



المعجمیة العربیة الحدیثة

29

المعجم األحادي والثنائي و المتعدد:)3

تكون الكلمات المرتبة من ت،الذي یستخدم لغة واحدةهو"المعجم :المعجم األحادي•

وكل ،أي أن الكلمة والمعنى بلغة واحدة،1"اللغة نفسها المستخدمة في الشرح أو التعریف

لغة الشرح مع ضمن هذا النوع أي اتفاقالمعاجم القدیمة التي ظهرت عند العرب تندرج 

عربي}. -لغة المدخل {عربي 

،تلف فیه لغة الشرح عن لغة المدخلما تخ فهو:المتعددأما المعجم الثنائي و •

ئیة فالمعاجم الثنا،2غة الشارحةهتم باللغة المشروحة فال یُ والمعلومات المقدمة تكون بالل

الباحث في هذه الحالة و  ،دم المعلومات الوافرة بهذه اللغة، وتقغة الهدفوالمتعددة تهتم بل

فهو مثال یقوم بالبحث عن معنى كلمة في اللغة اإلنجلیزیة ،على غیر درایة بلغة المدخل

.ذا أراد أن یفهم معناها بالعربیة، إ)عربي-إنجلیزي (معجم في 

تقوم اظ اللغة األجنبیة و كونها تجمع ألف،المعاجم الثنائیة بمعاجم الترجمةتعرف و      

من ألفاظ اللغة ، حیث تقوم بوضع أمام كل لفظ أجنبي ما یعادله في المعنى بشرحها

.3القومیة وتعابیرها

ظهر في  ،ل معرفة معاني مفردات لغة أجنبیةألن هذه المعاجم تساعد كثیرا في مجاو      

في مقابل )،فرنسي–عربي (، فنجد معجم الحدیث أنواع عكسیة لهذه المعاجمعصرنا 

.)عربيإنجلیزي (في مقابل معجم )،إنجلیزي–عربي (، ومعجم )عربي-فرنسي(معجم 

تطور العلمي ال، خاصة وأن 4غات األجنبیةلالكتابة بالمنها هو تسهیل الكالم و  الهدفو 

.15،ص1997،مصر 1مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ، حلمي خلیل ، دار المعرفة الجامعیة ، ط -1
.41ینظر: صناعة المعجم الحدیث ،ص -2
.15ینظر: إمیل یعقوب ص -3
ینظر :المرجع نفسھ-4
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أمثلةیهم معرفة لغة بعضهم البعض ومن ب عللذلك توجّ ،ب المسافات بین الدولقرّ 

:المعجم الثنائي في العصر الحدیث

.خلیل سعادةـ: ل قاموس سعادة (انجلیزي عربي)-

.یوسف محمد رضاـ: ل عربي)الكامل للطالب (فرنسي -

خلیفة محمد التلیسي.ـ: ل )إیطالي عربي(قاموس -

:الّلغاتأمثلة المعجم المتعددومن

.ال عبد الحمید سلیمانلعُ )إسباني ـ فرنسي ـ عربي(قاموس -

لوجیه عربي)-انجلیزي–یوناني –التیني (العلمیة جذورالفي جیز القاموس الو -

.1نحمد عبد الرحم

المعاجم التطوریة أو التاریخیة :)4

ة قیق لتاریخ الكلمة على أساس الشواهد المؤرخسجیل الدّ تهتم المعاجم التاریخیة "بالتّ 

فیظهر ،تقوم بعملیة المتابعة والتاریخ للكلمة فهي .2"التي یمكن استنباطها من النصوص

، عن بأصل الكلمة ومكان میالدهاریخیة اـاجم التّ ـف المععرِّ ــكما تُ ،رها عبر العصورتطوّ 

تنتهي إلى ترتیب التطور في استعمال المفردات من "واهد المختلفة بحیثطریق تقدیم الشّ 

وبهذا ،3"فیه عمل المعجمحیث المعنى و المبنى مند أقدم العصور حتى العصر الذي یتمّ 

.یجمع بین خصوصیات المعجم

:خي إلى قسمین هماتطوري أو التارییمكن تقسیم المعجم ال

:المعاجم االشتقاقیة أو التأثیلیة- أ

.14ینظر:صناعة المعجم الحدیث ،ص -1
.109بیة ،ابن حویلي األخضر میدني، صالمعجمیة العر-2
.18،حلمي خلیل ،ص ة لدراسة التراث المعجمي  العربيمقدم-3
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ى من حیث غة إلى منابعها األولتصعد باللّ و  ،األلفاظ إلى أصولهادُّ رُ ـ"تَ وهي معاجم 

فتبحث عن أصل الكلمات عبر التاریخ وصوال .1، في الغالب "اللفظ ال من حیث المعنى

، ، وعند وضع اللفظة في المعجم2المعنىزة على الشكل دون إلى عصرنا الحدیث مركّ 

ارسیة أم ــــانت عربیة األصل أم فــواء أكـس،ف على أصلهااحث قد تعرّ ــون البـــیك

یونانیة...إلخ.

المعاجم التاریخیة العامة: -  ب

أو  العصور سواء من جانب اللفظعنى هذه المعاجم بمتابعة تطور الكلمة على مرّ تُ 

كما ،ایة دخولها اللغة وأصولها االشتقاقیةل بدسجّ كما ت،المعنى أو حتى طریقة الكتابة

.3فترة دراستها أو حتى نهایة هذه الكلمة واندثارهابع تطورها حتى نهایة تّ ت

لنوع من المعاجم في العصر الحدیث، فكان أول معجم اهتمت الدول األجنبیة بهذا ا

Charles"یة هو معجم اللغة اإلنجلیز یمثل  Richardson،" جزأین ظهر عامي من

ي استغرق الذ "،أكسفورد"أما أفضل معجم یمثل اللغة ذاتها هو معجم ،م)1836-1837(

في عشرة أجزاء تحت  .م1928، وصدرت طبعته األولى عام إنجازه أكثر من نصف قرن

جزءًا إصداره في اثني عشرةعد ذلك أعید وب،أسس تاریخیة "على عنوان "معجم إنجلیزي 

أخرى كما یوجد معاجم"غة اإلنجلیزیةمعجم أكسفورد للّ عنوان "، تحت م1961عام 

.4السوید ....الخارك، الدانمتاریخیة في عدید من الدول من مثل: هولندا، 

الذي مشروع كامل خال الفنأسف لعدم وجود معجم تاریخي ،أما في اللغة العربیة

رسم منهج لوضع معجم تاریخي للغة نه في محاولة م،"*یست فیشرأوغ" حاول إنجازه

.14، ص تقنیات التعریف-1
.56ص أحمد مختار عمر، ،ینظر: صناعة المعجم الحدیث-2
نفسھ .ینظر : المرجع -3
.56،57:المرجع نفسھ ،ص ینظر-4

)، اھتّم باللغة العربیة وحاول إنجاز معجم تاریخي لكلماتھا.1949-1865أوغیست فیشر: مستشرق ألماني (*
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إلى قیام الحرب ویعود فشل هذا المشروع .1العربیة مع إخضاعه للمناهج العلمیة الحدیثة

حاول مجمع اللغة العربیةو  ،فتوزعت جذاذات المعجم بین مصر وألمانیا،العالمیة الثانیة

فبقي ،ألمانیافلم یستطع الحصول على ما ُنقل إلىالجذاذات تلك أن یلملم بالقاهرة

.2"أبد""ونموذجا من حرف الهمزة إلى فیشر"، ولم ینشر منه إال مقدمة المعجم ناقصا

،بل المعاجم ال یخضع إلى مقیاس معینأن تصنیف أنواعنقول ،ألخیروفي ا      

ت في نجد بعض التداخال، لذلك قد للمعجممون تصنیفات عدیدة اجتهاد العلماء جعلهم یقدّ 

ولكن رغم ذلك ارتأینا ،قد یراه اآلخر فرعا وهكذا،، وما یراه أحدهم أصالالمعاجمأنواع

أمثلة عنها في العصرین القدیم یمدمع شرحها وتق،أن نقدم أكثر األنواع المتفق علیها

.الحدیثو 

واقع الصناعة المعجمیة العربیة الحدیثة:②

ثیرة بأنواع متعددة ، فظهرت معاجم كبصناعة المعاجم مند القدیمعلماء اهتم ال

جیدة وهكذا، كما كان هناك عدة نقاط ، فكان هناك معاجم راقیة وأخرى وغایات كثیرة

.تؤاَخُذ علیها المعاجم القدیمة

تواصلت الصناعة المعجمیة إلى غایة العصر الحدیث دون انقطاع ولكن السؤال 

  .؟ما هو واقع الصناعة الحدیثة؟ وماذا یمكننا أن نقول عنه:سهالذي یطرح نف

، فإن المعجم هو كتاب یضم مفردات لغة معینة مرفقة بالشروح كما أشرنا سابقا

، مع اعتماد منهج في التبویب والتصنیف، لذلك ترتیب معینعاریف المختلفة وفق والتّ 

البحث عن الطرق السهلة و الیسیرة على تفكیر في تطویر المعاجم، و یجب دائما ال

.15ینظر تقنیات التعریف ،ص -1
.57ینظر : صناعة المعجم الحدیث ،ص -2

َو : یراجع من تصدیر المعجم "فیشر" ، كتبھ : الدكتور إبراھیم مذكور. 
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اجم خاصة وأننا في عصر الّتطّور الذي یقتضي السرعة والّسهولة في مستعملي المع

.توفیر المعلومات المطلوبة

ن الفردیة التي كانت عند القدامى في تحریر المعجم، إن المعاجم الحدیثة تحررت م

وحتى یصبح مرجعا لطالب ،قبل الجماعةالمعجم بالمستوى العلمي هو الذي یؤلف من و 

اللغوي م والفیلسوف واألدیب و فه مختصون من العالِ ،یجب أن یجتمع على تألیاحثو الب

العمل و  ،رصید لغوي هائل في شتى العلوم والمجاالتالغرض من ذلك جمع، 1و...الخ

.ن الوصول إلى ذلك في بعض األحیانول دو الفردي یحُ 

، على عكس المعروف للجذرالترتیب األلفبائيحدیثة عموما علىالمعاجم الاستقرت 

المعاجم القدیمة التي أبدع التي أبدعها أصحابها في وضع طرق متعددة في ترتیب 

أو  للمدخلالترتیب الهجائي مع اعتماد الحرف األول و  المخرجيكالترتیب ،2المداخل

.لألخیر

ع ، ومن أوائل المهتمین في القرن التاسطاعهتمام بالعمل المعجمي دون انقتواصل اال

.3غیرهموأنستاس الكرملي و ي عشر، أحمد فارس الشدیاق وٕابراهیم الیازج

من المعاجم خاصة في القرن التاسع ، أن ظهر عدد كبیر ومن نتائج هذا االهتمام

للدوریات سها مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ونشرها اللغویة على رأعشر ونشأت المجامع

:المعجمیة من مثلز على الصناعةكّ التي تر 

.ي تصدر عن الجمعیة العربیة بتونسالت"المعجمیة"مجلة -

.جلة "مجمع اللغة العربیة" بالقاهرةم-

.104،ص1981،دار الكتاب اللبناني ، لبنان ،2ینظر: نظریات في اللغة ، أنیس فریحة ،ط -1
.104، صالمرجع نفسھ-2
.28ینظر صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، ص -3
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." التي تصدر عن مكتب تنسیق التعریب بالرباطاللسان العربي"مجلة -

:بلیوغرافیة لألعمال المعجمیة مثلبیفت الموسوعات المعجمیة التي تقدم قوائمـكما ألِّ 

لمسفر "المراجع المعجمیة العربیة" لوجدي رزق غالي، و"المعجمات العربیة"معجم -

.1الثبیتي ومحمود الصیني

ف تمام االختالف عصر الحدیث مختلالما یالحظ أن واقع الصناعة المعجمیة في 

بإصدار علیه هیئات علمیة، حیث أصبح العمل جماعیا تشرف عن العصر القدیم

ف باألعمال و المنجزات.، وحتى الدوریات التي تعرِّ المعاجم و الموسوعات

:مجامع اللغة العربیة③

، وقد ظهرت حث في اللغة و تدرس ما یتعلق بهاالمجامع هي مؤسسات علمیة تب

األساسي هو الحفاظ ، هدفها بیة مثلما ظهرت في الدول العربیةالمجامع في الدول األجن

ر الحاصل في الدول العربیة، حیث ظهرت في الوطن على اللغة وجعلها مواكبة للتطوّ 

ومن المجامع العربیة العاملة نذكر:،عاملةالغیر العربي مجامع عاملة وهناك 

.مشقمجمع اللغة العربیة بد-1

.المجمع العلمي العراقي-2

مجمع اللغة العربیة األردني.-3

جعلناه في هذه الرسالة على حدى (خارج عن  الذيالعربیة بالقاهرة: و مجمع اللغة -4

،ألنه أساس البحث.بقیة المجامع)

مكتب تنسیق التعریب :سهم في تطویر اللغة العربیة منهاكما هناك مؤسسات ت

وفي الجزائر نجد المجلس األعلى للغة العربیة .بالرباط، 

29-28.ص السابقینظر: المرجع -1
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:مجمع اللغة العربیة بدمشق)1

. م1918یا عن الدولة العثمانیة سنة المجمع مع استقالل سور لقد نشأت فكرة إقامة 

ت مهمته تجلّ ، و نشيء باسم "المجمع العلمي العربي".حیث اُ 1م1919وبدأ عمله فعلیا سنة 

ح اللغة العربیة وتحمل قضایاها ، كل ذلك لصالفي الجانب العلمي أكثر من اللغوي

.2دة وضعها الطبیعي في البالد العربیة، قصد إعاواالهتمام بمشاكلها

، استطاع أن یعكس ت في البالد العربیةنشأالتيمعاكان هذا المجمع أول المجو    

.3الصورة الحقیقیة لمسیرة التعریب في الوطن العربي آنذاك

، وظهرت له سلسلة من فهارس مع بالتراث العربي فهرسة وتحقیقااهتم المجو     

، كما أسهم في تحقیق عدد كتب تراثیة مختلفةالتحقیقات العلمیة لالمخطوطات ونخبة من

.4النحودواوین، إضافة إلى نشر بعض الكتب القیمة في اللغة و من ال

وهذا ما  م.1977ة لدراسة المصطلحات إال سنة لم یقم المجمع بتشكیل لجنة دائمو      

، كانت قبل هذا التاریخمع یستلزم أن معظم الجهود الخاصة بالمصطلحات في هذا المج

مجمع اللغة ، الذین اشتركوا في بحث مصطلحات خاصة، من وضع أفراد من أعضائه

، وذلك رغبة في توحید المصطلحات داخل الوطن في مؤتمر، و إقرارهاالعربیة بالقاهرة

.5العربي

  العراقي :االمجمع العلمي )2

،ص 1998ینظر: اللغة العربیة في العصر الحدیث قضایا ومشكالت، محمود فھمي حجازي، دار قباء، مصر، -1
56.

.121ینظر: مقاالت لغویة، صالح بلعید، ص -2
.56،ص1992،دار الفرقان ، عمان 3ینظر: اللغة العربیة و التعریب في العصر الحدیث، عبد الكریم خلیفة ، ط -3
.56، صنفسھینظر: المرجع-4
.206-205،ص 2004ینظر: المجامع العربیة وقضایا اللغة ، وفاء كامل فاید ،عالم الكتب ،-5
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، هدفه الرئیسي هو "العنایة بسالمة اللغة م1947المجمع العلمي العراقي سنة تأسس

التراثالعربیة و السعي لجعلها وافیة لمطالب الحضارة المعاصرة وتشجیع حركة نشر 

لیف تشجیع الترجمة والتأونشر البحوث األصیلة لمسایرة التقدم العلمي و العربي اإلسالمي 

یع المجامع اللغویة ، وهو مطلب تسعى إلى تحقیقه جم1"في العلوم و اآلداب و الفنون

.لعربیةا

منتهجا في ،دراسة المصطلحات وتوسیع دائرتها، وتثبیتها ونشرهاوقد اهتم المجمع ب

1700عملیة أكثر من ال، واستطاع أن یعالج في بدایة ذلك نهج المجمع المصري

.2مصطلح، مأخوذة من الدوائر الحكومیة ووضع ما یقابلها من المصطلحات العربیة

مامه في وضع اهت، وانصب من المعجمات في مختلف العلومأخرج المجمع سلسلة

، لكن لتعریب للحفاظ على اللغة العربیة، كما نادى بضرورة االمصطلحات العلمیة والتقنیة

.3عمل المجمع أحبط بسبب الظروف السیاسیة التي عاشها العراق في وقت مضى

هدفه كما أشرنا سابقا كان واضحا،، إال أنالعراقيغم من إحباط عمل  المجمع بالر و      

مم األخرى، وغایته هي الحفاظ على اللغة العربیة وجعلها مواكبة للتطور الحاصل في األ

دون المساس بهویتها. 

:مجمع اللغة العربیة األردني)3

مجامع اللغة العربیة تأسس سنة للغة العربیة األردني من أحدث یعتبر مجمع ا

ویتعاون المجمع مع المؤسسات العلمیة في داخل المملكة األردنیة الهاشمیة .م1976

هدافه المتمثلة ، من أجل تحقیقها أوبالتنسیق مع المجامع اللغویة والعلمیة العربیةوخارجها

.59اللغة العربیة في العصر الحدیث قضایا و مشكالت، محمود فھمي حجازي، ص -1
.206ینظر: المجامع العربیةو قضایا اللغة، وفاء كامل فاید، ص -2
.136بلعید، ص مقاالت لغویة، صالح -3
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، وتوحید المصطلحات العلمیة وجعل سالمياإلفي صیانة اللغة وٕاحیاء التراث العربي و 

.1ب متطلبات العصر الحدیث في شتى المجاالتاللغة العربیة تواك

، ابتداًء من الطفل ى المجمع أن حمایة اللغة العربیة، تكون في حمایة المتعاملین بهایر و 

، فذلك السبب األول الذي یجعل من ثة من حیث ألفاظهاالذي یمكن أن ینشأ في ثقافة ملوّ 

اللغة حتى یتعامل بها اإلنسان لذلك یجب حمایة هذه ، 2لغته مشوهة مستقبال وغیر سلیمة

بطریقة صحیحة.

، وهو حمایة على هدف واحدتركز، نجدها ند مالحظة أهداف المجامع اللغویةع      

المجامع . وهذا الهدف یدعو بدوره إلى ضرورة إتحادغة العربیة وجعلها مواكبة للتطورالل

.اللغویة العلمیة العربیة

وتالحم الجهود حتى یكون هناك عمل متكامل في ود باإلتحاد هو تنسیق المقصو      

م اللغة العربیة وقد المجاالت التي تخدمن ، وغیرها مجال المصطلحات وألفاظ الحضارة

المجامع المذكورة سابقا مع مجمع م، حیث تتآلف 1970تحاد فعلیا سنة أصبح هذا اال

: مجمع اللغة من بینهالحدیثة،، كما تم قبول المجامع المستقلة االلغة العربیة بالقاهرة

.19933في السودان العربیة

:تعریبالتنسیق مكتب)4

، یختلف عملها عن عمل المجامع اللغویة األخرى تتموقع في الرباطهو مؤسسة لغویة 

وذلك لنشر .4إذ یقوم المكتب " بالتنسیق بین جهود العربیة المختلفة في خطة شاملة "

.نطاقدیثة على أبعد المصطلحات الح

.59: اللغة العربیة في عصر الحدیث قضایا و مشكالت ، محمود فھمي حجازي، ص ینظر-1
.140:مقاالت لغویة . ص ینظر-2
.60ینظر: اللغة العربیة في العصر الحدیث ، قضایا ومشكالت ص -3
.62اللغة العربیة في عصر الحدیث قضایا ومشكالت ، ص -4
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الحدیثة واستخراج المصطلحات اجممعالوتتمثل كیفیة عمل المكتب انطالقا من 

. ثم یبحث عما یناسبها والمغرب العربي خاصة،داولة منها في الوطن العربي عامةالمت

عضاء المكتب وغیرهم من متعاونینفي اللغة العربیة باالعتماد على الجهود الفردیة أل

االتفاق علیها من یتمّ ذه األعمال على مؤتمرات التعریب لعرض هوتُ ،وزارات ومؤسساتو 

فق المتّ ومنه إخراج المعاجم التي تجمع المصطلحات ،قبل اللغویین والعلماء المختصین

.1علیها

، التابعة لهیقوم مكتب التعریب بنشر أعماله و قراراته في مجلة "اللسان العربي"

أقرتها لجنة المكتب: معجم ،ومن بین المعاجم التياالتفاق علیها وٕاقرارهاوذلك بعد

معجم ،،معجم النباتالكیمیاء، معجم الفیزیاء، معجم الریاضیات، معجم الحیوان

، م1977المجلة توصیة المؤتمر الثالث للتعریب سنة  ت، حیث أصدر 2الجیولوجیا

في المؤتمر الثاني في الجزائر  تأقرّ طباعة المعاجم الستة التي ب"اإللحاح :مضمونها

وذلك حتى ".أمر طباعتهاالجمهوریة العراقیة ت الجمهوریة العربیة السوریة و التي تولّ و 

.3یطلع علیها المثقف و الباحث في كامل الوطن العربي

المجلس األعلى للغة العربیة بالجزائر:  )5

،غرضها علمیة حدیثة النشأة، وهو هیئة م1998سبتمبر 28تأسس هذا المجلس في 

،وهي تقوم بمختلف األعمال مة لتعمیم استعمال اللغة العربیةوضع الوسائل المالئ

.4نشاطات التي تدعم هذا المسار وتمضي به قدما نحو األمامالو 

الحركة المعجمیة والحركة :عمال علمیة جسدها في مسألتین هماقام المجلس بأ

:أعماله تضمنت ما یلي، وأهمیات العلمیةوالندوات والملتقالمصطلحیة

.62السابق، صینظر: المرجع -1
.211ینظر: المجامع العربیة و قضایا اللغة ، وفاء كامل فاید، ص -2
.213المرجع نفسھ ، ص -3
.120،ص 2004ینظر: مقاربات منھاجیة ، صالح بلعبید ،دار ھومة ،الجزائر ،-4
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في  بتطبیق استعمال اللغة العربیةالتنظیم المتعلقین العمل على تطبیق التشریع و -1

وفي مختلف األنشطة الثقافیة واالقتصادیة ،المؤسسات واإلدارات والهیئات العمومیة

واالجتماعیة.

.تطویرهاالعربیة وترقیتها و هیئات المكلفة بتعمیم استعمال اللغة التقویم أعمال -2

اللغة العربیة وترقیتها التنسیق بین مختلف الهیئات المشرفة على تعمیم استعمال -3

.والحرص على سالمتها،وتطویرها

، یحوي )عربي فرنسي /فرنسي عربي(، إصدار معجم للمصطلحات اإلداریة-4

.الجماعات المحلیة والوزاراتلفظة إداریة باعتماد جهود5500

مساهمة في إعداد واقتراح العناصر العملیة التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنیة ال-5

.امج تعمیم استعمال اللغة العربیةفي إطار السیاسةالوطنیة العامة لبر 

، العمل على تهیئة الكفاءات العلمیة والتقنیة لتمكینها من إنجاز الدراسات واألبحاث-6

.یةللغة العربواقتراح البرامج التي تساعد على ازدهار ا

تدعیم التنفیذ الفعلي للبرامج الوطنیة أو القطاعیة المتعلقة بتعمیم استعمال اللغة -7

العربیة.

نجاز برامج تعمیم استعمال إلتقویمیة إلى القطاعات المكلفة بتقدیم المالحظات ا-8

.1اللغة العربیة

أنواع المعنى:④

ة أو متآلفة مع غیرها من الكلمة المنفرداللة التي تحملهاه "الدّ ف المعنى على أنّ یعرَّ 

فكل كلمة تحمل مدلوال معینا یمكن فهمه من خالل وجودها في سلسلة مركبة ،2"الكلمات

.لتي تكون الجمل أو حتى وهي منعزلةمن الكلمات ا

.123-121ینظر: المرجع نفسھ ،ص -1
.37المعاجم و الموسوعات بین الماضي والحاضر،ص-2
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یقسم المعنى إلى ثالثة أنواع :

، متأثرة بما تحمله من لمعنى الذي تؤدیه الكلمة بمفردهاا" هو :المعنى اللغوي-1

:عنى اللغوي بمجموعة من األمور هيویتعلق الم1"أصوات لغویة هي موسیقى الكلمة 

أي تغییر ضعیف في حرف من الحروف أو و  ،أن المعنى یحدد باألصوات اللغویة•

كما یتغیر المعنى بتغیر ،فاح باح،،راح :بالضرورة إلى اختالف المعنى مثلأكثر، یؤدي

 ".؟"أحمد، و"Ịأحمد"مثل :تعجبي ... ،ستفهاميكان ا النغم إن

، فمعنى "كاتب" ف الصیغ كذلك فیه اختالف المعنى، وٕان كان الجذر واحدااختال•

.غیر معنى " كتاب " أو "كتب"

،أو ضرب عیسى موسىظم یؤثر على المعنى اللغوي ، ففي مثال :نّ الاختالف •

الترتیب والفاعل هو الذي یأتي بعد الفعل ما علینا سوى أن نراعي ،ضرب موسى عیسى

.2مباشرة

ین "فهو یع،إذ أن هناك عالقة بینها،ومن جهة أخرى، یؤثر النحو في المعنى

الّنحو إذ ال یمكن فصل،3على الحركة التي تحملها"كلمة وطابعها النحوي بناء المعنى 

أو ،كان یقدم االسم مع أداة التعریف فالمعجم یقدم الصیغ في صور نحویة، عن المعجم

،فاإلعراب أمر مهم وفاصل في لمضارعة ودون إهمال اإلعراب أیضافعل مع حرف ا

اللغویین مؤلفي. لذلك نصح كثیر منختلف المعنى لمجرد تغیر حركة فقطیو  المعنى

ویستفید ،لیطلع علیها القارئ وجزة في نحو اللغة التي یعرضونهاالمعاجم بوضع مقدمة م

، ولمعرفة معنى اللفظة یجب التمییز بین حروفها وصیغها 4منها في دراسته للمعجم

.37المرجع الّسابق، ص-1
1966، محمد أبو الفرج ، دار النھضة العربیة،مصر،ینظر : المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث-2

.12ص 
.38ص بین الماضي والحاضر،المعاجم و الموسوعات -3
.13ص ینظر : المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، محمد أحمد أبو الفرج،-4
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فكل هذه العوامل تؤثر على معرفة المعنى اللغوي ،المتعددة، وكذلك ترتیبها وٕاعرابها

  لأللفاظ.

:السیاقيالمعنى-2

ویطلق العالم "فیرث" على ،1ونقصد بالمعنى السیاقي ما یوضحه سیاق الحال

، أو سیاق الحال باألقوال یرتبطالمعنى ،Semantics"2اسم علم الداللة"معنى السیاقيال

وتحدید المعنى یعود إلى صفات -كما یرى "فیرث"-األفعال وغیرهاواألشخاص و 

األشیاء وٕالى اإلشارة....)–الضحك -الصمت–التلفظ كین ونشاطهم في الكالم(مشتر ال

،ألن كل حركة أو إشارة لدیها 3أخیراإلى استجابة األشخاصو  ،قد یكون لها تأثیرالتي 

عالقة مباشرة بمعرفة المعنى الداللي للكلمة.

المعنى االجتماعي :-3

ه الفرد من ألفاظ لغته ویفهم،اشرة مع المجتمعیتضح أن هذا النوع لدیه عالقة مب

، فالمعنى 4لونه في كبرهمو یتداو ،مع بقیة األفراد فیه، ویكتسبه الصغار،داخل مجتمعه

.من خالل ما یفهمه أفراد المجتمع، وما اصطلحوا علیهاالجتماعي یفهم

،قد د األقیسة فقطمها على أحفاللفظة ال یمكن فه،هناك تداخل في أنواع المعنى

،"سعید!"،فإذا قلت ألحدهم مثال : أو كلهان نوعین من أنواع المعنى جمع بیالًطُر إلى ُیض

أما ،رة التعجبیةنى اإلنسان الفرح المسرور مع النبفالمعنى اللغوي سوف یفسر ذلك بمع

وقد تعبر اللفظة عن اسم أو صفة ،یفسرها وفق السیاق الذي قیلت فیهالمعنى السیاقي قد 

لذلك  ،بنفس الطریقةى االجتماعي یفسرهاحتى المعنو  ،الذي وردت فیهبحسب السیاق

.15ینظر :المرجع نفسھ، ص-1
.17ینظر: المرجع نفسھ، ص -2
15ینظر: المرجع نفسھ، ص -3
18ینظر: المرجع نفسھ، ص-4
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كانت الصعوبة في تحدید المعنى الحقیقي للفظة ویجب دائما العودة وقع هذا التداخل و 

.ا للتحدید السلیم للمعنى المطلوبالجمع بینهاألنواع الثالثة و إلى 

و ،فهاألهداف الرئیسیة وراء وضع المعجم، خاصة وأنه من نظرا ألهمیة المعنى

:وذلك لعدة أسباب منها،صانع المعجمیمثل صعوبة كبیرة ل

.ها أنواعهنظرا للتشعبات التي یقع فی،1صعوبة تحدید المعنى-1

د معان جدیدة،وتولّ ،فاللغة تتطور،2التغیر في جانب المعنىسرعة التطور و -2

هذا اللفظ على القافلة التي م كان یطلق یففي القد ،"ونضرب لذلك مثال "السیارة

.ي فهو یطلق على المركبة المعروفةالحالا في وقتنا ،أمّ تسیر

التي تتعلق بمناهج دراسة یعتمد في تفسیر المعنى جملة من القضایا الداللیة-3

.3، وخصوصیة المعنى أو عمومیتهالمعنى، وشروط التعریف

، به عن طریق مصاحبتها لكلمات أخرىمن معنى اللفظة قد تم اكتساأن جزءا-4

.4زائدفیؤدي ذلك إلى إیجاد معنى جدید

كلم یتوقف على تحدید المعنى مجموعة من العوامل منها العالقة بین المت-5

.5الواسطةونوع اللغة و ،والسامع، ورتبة اللغة المستخدمة

طرائق وضع المصطلح في العربیة :⑤

طن العربي تتكفل بوضع المصطلحات العربیة مجامع متعددة موجودة في أقطار الو 

اني اللسفمنهم األدیب و ،الواسع على شتى العلوم و الفنون اطالعهمعلمائها و تتمیز بتنوع 

ه المجامع في كل من مصر وتتمركز هذ،والطبیب والمهندس والفیزیائي والكیمیائي ...الخ

.117ینظر: صناعة المعجم الحدیث ،أحمد مختار عمر، ص -1
.118ینظر: المرجع نفسھ ص-2
.118ینظر: المرجع نفسھ ص-3
.118ینظر: المرجع نفسھ ص-4
118ینظر: المرجع نفسھ ص-5
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،بنفس العملالمؤسسات التي تهتمّ وسوریا والعراق واألردن، باإلضافة إلى بعض الهیئات و 

.رباطكمكتب تنسیق التعریب بال

وضع المؤسسات فیما بینها من أجل وضع المصطلح وقدوتتعاون هذه المجامع و 

حیث أجاز استعمال بعض ،مجمع اللغة العربیة مبادئ وأسس تقوم علیها عملیة الوضع

:میة عند الضرورة إذا تحقق ما یلياأللفاظ األعج

العلیم بأسرار اللفظ العربي اقل ى النّ ،إذا تحرّ قیقة مقام التعریبدّ التقوم ترجمة -1

.مالئم ألداء مدلول اللفظ األعجميال

وذلك إلحیاء الفصیح ،عرب إذا كان له اسم في لغة العربعدم استعمال اللفظ الم-2

.وقتل الدخیل

.1ب منزلة أوزان العربیة عند التعریبمحاولة إنزال اللفظ المعرّ -3

وعلیه یكون وضع المصطلح وفق الطرائق التالیة :

شتقاق.اال-

المجاز.-

التعریب.-

الترجمة.-

أّما عند وضع المصطلح العلمي، فیجب أن یمّر المصطلح باللجنة المختّصة، ثّم 

إلى مجلس المصطلح، ثّم المؤتمر الّسنوي، فتتداوله وُتضیفه إلى مجموعة المصطلحات 

.2الّسنویة، ثّم إلى المعجم المعّد للّطباعة

:االشتقاق)1

.309،ص1992ینظر : علم الترجمة بین النظریة و التطبیق ،محمد دیداوي ، دار المعارف ،تونس ،-1
.165، ص2000، مصر، 90ینظر: معاجمنا العلمیة: عبد الحافظ حلمي محمد، مجلّة مجمع اللغة العربیة، ع-2
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تعریف االشتقاق: . أ

ورد تعریف االشتقاق في مختلف المعاجم اللغویة تحت مادة "شقق" بمضمون :لغة   

:وهو كالتالي،واحد

.1:األخذ في الكالم"كتاب العین"-

.اشتقاق الشيء وبیانه من المرتجل:"لسان العرب"-

أخده منه :واشتقاق الحرف من الحرف،األخذ فیه یمینا وشماال:واشتقاق الكالم

.2:إذا أخرجه أحسن مخرجوشقق الكالم

.3منهاصاغها:": اشتق الكلمة من غیرهاالمعجم الوسیط"-

فهو اقتطاع فرع من أصل یدور في تصاریفه لالشتقاق تعریفات عدیدة :اصطالحا

، أخد كلمة من أخرى بتغیر ما مع تناسب في المعنى، وهو كذلكلحروف ذلك األص

.4المعنىلى أخرى بسبب تناسبها في اللفظ و كلمة إوهو ردّ 

االشتقاق ،فعملیةائل تنمیة اللغة وزیادة مفرداتهایعتبر االشتقاق وسیلة هامة من وس

والمشتق منه في اللفظ و ابطة بین المشتقّ نوع من الرّ مع إبقاء ،تساهم في تولید األلفاظ

االشتقاق من الدخیل من المشتق، و ظ المعربكما أنه وسیلة یتعرف بها على اللف،المعنى

:یفرض شروطا وهي

.فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر،أن یكون له أصل-1

.یكون تناسب في الحروف بین المشتق والمشتق منه أن-2

، 1، دار الكتب العالمیة ،ط2،تح .عبد الحمید ھنداوي ،مجلد ینظر: كتاب العین ،الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -1
،مادة "شقق"2003لبنان،

ینظر: لسان العرب ،ابن منظور،مادة "شقق"  -2
ینظر :المعجم الوسیط :مجمع اللغة العربیة ،مادة "شقق".-3
.98،ص1989ان ، ،عم1:علم الداللة و المعجم العربي ،مجموعة من المؤلفین ،دار الفكر ،طینظر-4



المعجمیة العربیة الحدیثة

45

.1تكون بینهما مناسبة في المعنىأن -3

،وهو سیلة األولى التي یعتمدها اللغویون في وضع المصطلحیعتبر االشتقاق الو 

النقص الذي یعاني منه وضع المصطلحات یساعد على تنمیة اللغة حیث یقوم بسدّ 

تدفق الهائل للمصطلحات األجنبیة.الخاصة في الفترة الراهنة أمام 

أنواع االشتقاق:. ب

ق من حیث أنواعه إلى أربعة أقسام: االشتقاق الصغیر، االشتقاق یقسم االشتقا

  ار.،االشتقاق الكبّ الكبیر، االشتقاق األكبر

، وذلك بتغییر في الصیغة مع تشابه "هو انتزاع كلمة من أخرىاالشتقاق الصغیر:-1

، وهذا النوع من 2"األحرف األصلیة وفي ترتیبهابینهما في المعنى واتفاق في 

،ویظهر االشتقاق الصغیر في المصادر 3االشتقاق أكثر استعماال في اللغة العربیة

من المادة الواحدة مثل:و األسماء التي تشتق

، مكتب...الخ.كتاب،مكتوب،كاتب"كتب":

انتزاع كلمة : عرف هذا النوع عند ابن الجني بنظام التقالیب وهو"االشتقاق الكبیر-2

من كلمة أخرى بتغییر في بعض أحرفها مع تشابه بینهما في المعنى، واتفاق في 

ومثال ذلك:، 4"األحرف المغیرة أو في صفاتها أو فیهما معا

شرع.شعر: عشر، رعش، عرش، رشع،*

98،99ینظر: المرجع نفسھ،ص -1

.69، ص1996، الجزائر، 6االشتقاق و دوره في نمو اللغة، فرحات عیاش، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-2
.99: علم الداللة و المعجم العربي، ص ینظر-3
.107، ص2006علم الداللة دراسة وتطبیق ،نور الھدى لوشن، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، -4
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انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغییر في ترتیب بعض : وهو "االشتقاق األكبر-3

أحرفها، بتقدیم بعضها على بعض مع تشابه بینهما في المعنى واتفاق في 

.1"األحرف

صوتیة لبعض المعاني الارتباط بعض المجموعات الثالثیة "ف كذلك على أنه ویعرّ 

النوع الذي تندرج بل ترتیبها األصلي و ،األصوات نفسهاغیر مقید ب،رتباطا عاماا

.أي أن هذا النوع من االشتقاق یكون فیه اختالف في حرف من الحروف، لكن 2تحته"

بین الحرفین المختلفین یشترط أن یكون هناك تقارب في المخرج واشتراك في الصفات

صم.قو  ،مثل :قسم

خذ كلمتان تأأن " ومعنى النحت:،: وهو ما یعرف بالنحت اللغوياالشتقاق الكبار-4

فالعرب تنحت من كلمتین ،3"ما كلمة تكون آخذة منهما جمیعا بحظّ وتنحت منه

السابق وتكون مختصرة له مثل أو أكثر قصد تولید كلمة جدیدة تفید المعنى

ن الرحیم.بسم اهللا الرحمشمس /بسملة  عبشمي         عبد :ذلك

، رجة األولى في عملیة وضع المصطلحومن هنا نستنتج سبب اعتماد االشتقاق بالد

یها.وینمّ ة اللغویة مادّ الوذلك لتعدد أنواعه وألنه یحافظ على 

،كما أقر النحت اللغوي باالشتقاق بأنواعه عامةلقد اهتم مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

:صدار القرار التالية لذلك من خالل إاالشتقاق الكبار للحاجة الملحّ  أو

،وقد وردت منه كثرة تجیز قیاسیتهحدیثا،نحت ظاهرة لغویة أخد بها قدیما و "ال     

،على أن یستعمل الحرف األصلي دون الزائد وأن فینحت عند الحاجة كلمتین أو أكثر

،وأن تضاف یاء النسب إن كان وصفا نحو اوزن العربي إذا كان المنحوت اسمیلتزم ال

.107المرجع نفسھ،ص-1
2

.81االشتقاق ودوره في اللغة ،ص .-
3

.106المرجع نفسھ ،ص -
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إذا اقتضت ،إال " إن كان فعالتفعلل"و  "فعلل"وأن یقتصر على عبشمي في عبد شمس 

.1"الضرورة غیر ذلك

مفردات ،خشیة الوقوع فيمع من المغاالة في استعمال النحتر المجولكن یحذّ 

النحت إذا یصحّ و  ،عند الضرورةبغي اللجوء إلیه فقط ،لذلك ینعسیرة أو متنافرة حروفها

كهربائي :"بدل"كهرطیسي"ل كان المصطلح أجنبي مركب من كلمتین مث

.2،وغیرها"كهربائي حراري"في مقابل "حراريكهر "و"مغناطیسي

المجاز:)2

نة مانعة من إرادة وضع له، مع قریز على أنه لفظ یستعمل في غیر ما یعرف المجا

أحدهما ،فهي تحوي مدلولین-أسد-ثال لفظة ولنأخذ على سبیل الم.3"المعنى األصلي

.: { هذا الرجل أسد}الثاني صفة القوة والشجاعة إذا قلتو  ،الحیوان المتوحش

،بحور الشعر،البناء،الصرف،النحو،التقوى،الزكاة، الحج،تعتبر كلمات { الصالة

، ألنها أدخلها السابقون في باب المجازث ، حیمجازادراجة ......الخ}،القطار، قاطرة

ما، وهناك منها ما یبقى وهناكت بدافع الحاجة إلى أسماء مسمیاتوضعمفردات

.4یزول

:التعریب)3

.262،ص 2009،األردن ،1علم لسان العرب ، عبد الكریم مجاھد،دار أسامة ،ط-1
.43، ص1989، 1شحادة الخوري ،دار طالس ،ط–ینظر: دراسات في الترجمة و المصطلح و التعریب -2
.42المرجع نفسھ،ص -3
.42ینظر: المرجع نفسھ،ص -4



المعجمیة العربیة الحدیثة

48

لفظها األجنبي إلى صبغ كلمة بصبغة عربیة عند نقلها ب" هعریب على أنّ ف التّ رَّ عَ یُ 

أي موافقة الكلمة األجنبیة للفظ العربي مع تغییر بسیط في الحروف ،1"اللغة العربیة

.(p,v,g)التي ال تنطق في اللغة العربیة مثل كالحروف 

لقت في ألسنتهم فع ،بیة مع غیرها إلى اختالط األلسنةالشعوب العر أدى احتكاك

سواء أن تركوها كما هي أم غیروها  بالنقص ،فتداولوها فیما بینهم،مفردات غیر عربیة

فنزلت ،اسقاد وحتى عامة النالنّ شعراء واألدباء و فاستعملها ال،أو الّزیادة فیهامن حروفها 

.2منزلة العربي الفصیح

،أوردها المعجمیون قدیما وحدیثا في بة كثیرة في كالم العربالمفردات المعرّ و      

ص من جمالیة لغتنا وال ، كما أنها ال تنقواستعمالهاال مندوحة من إیرادهامعاجمهم، و 

ولكن یشترط أن یكون التعریب آخر ما یلجأ إلیه المعجمي إن تعذر ،خوف علیها منها

ا ما اتفق علیه المحدثون حتى ال وهذ ،علیه وضع مصطلح باألسالیب األخرى السابقة

.3إطالقا واسعا دون قیدالتعریب یطلق 

وقد ورد في بعض المعاجم ،الیومإلى  قدیمة منذ العصور القدیمةلتعریبعملیة او      

ب العرب ألفاظ من لغات شتى وقد عرّ ،" أي لفظ دخیل على اللغة العربیةبمعنى "الدخیل

نذكر منها:

السوسن .... –العنبر –الفیروز -النرجس–الدیباج –السندس -: اإلبریقالفارسیة▪

الشطرنج ..... –الكافور  –القرنفل –:الفلفل الهندیة▪

4ریاق....التّ –القنطار –القسطاس  –:الفردوس الیونانیة▪

المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة ،مادة "َعرَب ".-1
226، ص ینظر: اللغة العربیة و التعریب في العصر الحدیث،عبد الكریم خلیفة-2
.292ص ،ت-ینظر: التعریب في القدیم و الحدیث، محمد حسن عبد العزیز ،دار الفكر العربي ، القاھرة ،د-3
.43ینظر: دراسات في الترجمة و المصطلح و التعریب ، شحادة الخوري ،ص -4
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أجاز مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ،ألهمیة التعریب في العصر الحدیثنظرا

معجم ال، ألن ذلك یغني لضرورة وتعریبها على طریقة العرباستعمال ألفاظ أعجمیة مند ا

الجانب العربي بذخیرة هائلة من الكلمات التي تعبر عن المعاني الراهنة خاصة في 

على أن یكون التعریب نوعا من الحشو اللغوي الذي ال یفید اللغة ،العلمي والتكنولوجي

.1بفائدة

، تهتم هذه من المعاجم المستقلة لكل علم وفنأخرج المجمع المصري مجموعة 

مدونة ،قدرت بعشرات اآلالف المعربة التي تعتبر ذخیرة عظیمةالمفرداتالمعاجم بتخزین

2معجم الجغرافیا ...الخ.،في معاجم عامة وخاصة، كالمعجم الوسیط، المعجم الفلسفي

حات إلى العربیة عن ال ضرر من استعمال التعریب كوسیلة لنقل المصطل،إذن     

، وٕایراد عدد كبیر من اللغة العربیة المصري هذه وسیلةبدلیل إجازة مجمع،طریق التعریب

المصطلحات المعربة نعود إلى ذكرها فیما بعد.

،خاصة وأننا في راج العربیة من مشاكل قد تعترضهاوأهمیة التعریب تكمن في إ خ

فغیرنا من الدول یخترع وسائل جدیدة ،الذي جعل العالم قریة صغیرةتطور،عصر ال

،لذالك األجنبيباسمهاومجتمعاتنا العربیة تستقبل هذه المخترعات وتتعود علیها ومتطورة، 

خیرتها یفها إلى ذفي حدود المعقول، وتضتقرها المجامع أن تسهل في استعمالها و  على

المعجمیة.

الترجمة : )4

.131،ص 1975،مصر، 5ینظر:من أسرار اللغة ،إبراھیم أنیس ،مكتبة ألنجلو المصریة ،ط-1
.293ینظر: التعریب في القدیم و الحدیث ،محمد حسن عبد العزیز ، ص -2



المعجمیة العربیة الحدیثة

50

لغة أخرى، إلى لترجمة هي إیصال فكرة أو تبلیغها، عن طریق تحویل البالغ ا     

أو مسموعا أو وضع صیغة مطابقة لصیغته في اللغة التي نقل شكال مكتوباوٕاعطاؤها 

.1إلیها

الحفاظ على المعنى وذلك لیسهل على المتلقي فهم فأساس الترجمة هو تغییر اللغة و 

.إن صعب فهمه وهو في لغته األولىالمترجم إلیه 

، واألساس الذي بینهما رجعیةناك عالقة متقاربة بین الترجمة والتعریب، والعالقة ه     

.2اللغة العربیة من اللغات األخرى إلىیجمع بینهما هو نقل المعلومات 

:هماوقد تركزت أغراض الترجمة حول أمرین أساسین

.ومن أنظمة وقوانیننقل ما عند الغرب من جدید-1

.3الحدیثةتدریسها في المدارس لحدیثة المختلفة قصد استعمالها و نقل العلوم ا-2

بة اآلخرین من خالل نقل العلوم ستفادة من تجر االوفائدة ذلك تتمثل في مدى 

إلى العنایة بالمعاجم األجنبیة ، إضافة نون المختلفة المترجمة إلى لغتناالفو المعارف و 

.4االهتمام بالمصطلحات العلمیةو العربیة و 

.مباشرة أو تصرفیةإماتین بطریقكون وضع المصطلح عن طریق الترجمة یو      

أخد المصطلح أو التعبیر األصلي وتكون إما باالقتباس أي :الترجمة المباشرة-1

االستعارة من وقد تكون ب،لتعریباإلبقاء علیه مع بعض التعدیل وهو یقترب من او 

.15،ص 1992ینظر: علم الترجمة بین النظریة و التطبیق، محمد دیداوي،  دار المعارف للطباعة،تونس ،-1
.73،ص 2007، المركز الثقافي العربي،المغرب ،1یم الترجمة ،محمد دیداوي ،ط: مفاھینظر-2
.167: التعریب في القدیم و الحدیث ،محمد حسن العزیز ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،د.ت ،ص ینظر-3
.167المرجع نفسھ ،ص -4
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أو ترجمة حرفیة لمصطلح وٕادخاله في اللغة المترجم إلیها،خالل النقل الحرفي ل

.1جملةالتماثل االستعارة لكن تتعداها إلى 

الطرائق شیوعا وهي ترجمة كان من المفروض أن تكون أكثر :الترجمة التصرفیة-2

في ، ألنها تتصرف لة والتقریبالمعادو  یلدتجمع بین التبوتداوال واستعماال فهي 

بمصطلحات وتغني المعجم  .رةالمصطلح المترجم أكثر من الترجمة المباش

.2جدیدة

ألن دورها هو البحث عن ،ة الترجمة محدودة في وضع المصطلحلكن تبقى عملی

مصطلحات تقابل اللغة المراد الترجمة إلیها وهي لن تفید إال مع المصطلحات الجدیدة أو

تكنولوجیة وهي مجاالت دائمة التطور مما المحدثة والتي تعبر عن مجاالت علمیة وفنیة و 

.مصطلحات مقابلة للمفاهیم الجدیدةالبحث عن یستدعي

وال یمكن أن نتحّدث عن تقنّیات وضع المصطلح وتوحیده، دون الحدیث عن 

المشاكل التي تعترضه، حیث أننا نفتقد الُمدّونة المصطلحّیة التي تجمع الّرصید العلمي 

والمصطلحي العربي المعاصر في مختلف العلوم، إضافة إلى عدم استغالل الّتراث وعدم 

دید، رغم وجود مخّصص ابن سیده، الذي یجمع رصیدا كبیرا الّربط بینه وبین الوافد الج

إلى اللغة ب من المصطلحات، كما هناك خلط كبیر بین اللفظ أو الكلمة العادیة التي تنتس

.3الّعاّمة، وبین المصطلح الذي ینتمي إلى العلوم

:)حوسبة المعجم(اآلفاق المستقبلیة ⑥

.89: مفاھیم الترجمة، محمد دیداوي ،ص ینظر-1
.89صینظر :المرجع نفسھ، -2
، 90ینظر: رؤیة عربیة لتوحید المصطلح العلمي وتقییسھ: محمد رشاد الحمزاوي، مجلة مجمع اللغة العربیة، ع-3

.171-170، ص 2000مصر، 



المعجمیة العربیة الحدیثة

52

،البد أوال من معرفة معنى المعجم العربيد التحدث عن حوسبة :عنتعریف الحاسوب)1

.ة المعجم الورقي أو حتى الحاسوبيالحاسوب كونه األداة األساسیة المستخدمة في صناع

ال البیانات یعرف الحاسوب على أنه "جهاز الكتروني مصمم بطریقة تسمح باستقب

واستخراج لالستخدام، وذلك بتحویل البیانات إلى معلومات صالحة واختزانها ومعاملتها

من المكونات المادیة الحاسوب مجموعة . و 1"تخاذ القراراتال النتائج المطلوبة

.2،تتحكم فیها مجموعة من البرامج المخزنةاإللكترونیة

فائقة في معالجة العملیات وتنفیذها عة سر لدیه إذ  ،یتمیز الحاسوب بعدة خصائص

قة في تنفیذ العملیات المختلفة، إضافة إلى الد...الخ،الترجمة آلیا كالحفظ والنقل والنسخ و 

، كما أنه یستعمل في عدة مجاالت وتستفید لى استیعاب عدة أعمال بدون أخطاءالقدرة عو 

.3منه كافة شرائح المجتمع

ري مواكبة ركب ، أصبح من الضرو طور التكنولوجي الحاصل في العالموفي ظل الت

ذلك یخلف عدة  .ألنالكترونيوأصبح من الضروري وجود معجم ،الحضارات المتطورة

:4فوائد نذكر منها

استقطاب عدد أكبر من المستفیدین .-

.توفیر الوقت والجهد في اإلجراءات وتقدیم الخدمات المعجمیة-

و معالجة الكلمات أوسبة لغرض انجاز أعمال الطباعة و الدخول في الح-

.النصوص داخل المعجم قبل إصداره

منها و التي ال مواجهة الطلب المتزاید على بعض المعاجم خاصة القدیمة -

.تتوفر في األسواق

.17.ص 2007،عالم الكتب الحدیث ، األردن ،1ومراكز المعلومات ،ماجد مصطفى الدبیس، طحوسبة المكتبات -1
.23،مجموعة من المؤلفین ، دار المناھج ،األردن ،ص الترجمة بلغة باسكالم الحاسوب و ینظر :مدخل عل-2
وما بعدھا . 27،صینظر : المرجع السابق-3
.26،27، ص ومراكز المعلوماتحوسبة المكتبات ینظر:-4
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.یدینفوكثیرة للمست،توفیر مصادر معلومات وافیة-

:مظاهر توظیف الحاسوب في العمل المعجمي)2

اللجوء أصبح من غیر المعقول في عصرنا الحالي صناعة معجم كبیر دون 

هما :أساسیینوتتركز مظاهر التوظیف في أمرین ، 1هخدماتللحاسوب و االستفادة من 

.بنوك المصطلحات- أ

.المعاجم االلكترونیة- ب

:بنوك المصطلحات- أ

نوع من قواعد المعلومات الحاسوب في إنشاء بنوك المصطلحات، وهي "یستعمل 

، وٕاعطاء من المصطلحات العلمیة و التقنیةااللكترونیة یتخصص في تجمیع رصید

علومات و حیث تمكن هده البنوك من تخزین الم.2"ومات مفیدة عنهامعانیها ومعل

.3یها (االسترجاع أو النشر)تسمح بالعودة المعالجتها بعد تصنیفها و 

:ومن أهم البنوك العربیة

هذا البنك سنة : تأسس بنك المصطلحات لمجمع اللغة العربیة األردني-

مصطلحات ومعالجتها المتعلقة بجمع ال،من أجل تحقیق مجموعة من األهداف م1985

ة خدمات مصطلحیة ولغویة محوسبة وتوفیرها للمستفیدین عامة وٕاقام،قبل استعمالها

، وتوفیر الوسائل الفنیة اآللیة التي صصین في المجامع اللغویة العلمیةللباحثین المتخو 

كذا توفیر المستلزمات الفنیة إلنشاء مركز المعاجم العلمیة والفنیة، و تساعد على نشر 

.179المعجم الحدیث ، أحمد مختار عمر ،ص  : صناعةینظر-1
القضایا المصطلحیة في ترجمة اآللیة من األنجلیزیة إلى العربیة ، صابر الجمعاوي ، المركز العربي للتعریب و -2

.29ـ ص 2009سوریا الترجمة و التألیف و النشر ، 
.27المرجع نفسھ ،ص -3
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مصطلحي بین المؤسسات العمل العربیة للمصطلحات، وتعزیز فرص قیام تعاون الشبكة 

.1المصطلحي في الوطن العربي

:)باسم (البنك اآللي السعودي للمصطلحات -

األربعة (عربیة، انجلیزیة، خصصات العلمیة باللغاتیضم بنك "باسم"أغلب الت

، كل مصطلح ینفرد ائة ألف مصطلح، وهو یحوي على أكثر من ثالثمفرنسیة، ألمانیة)

مصدر -تاریخ االدخال -حقل االختصاص -في جذادة تحتوي على الرقم التسلسلي 

.2المرادف.....الخ-التعریف أو الشرح -المصطلح 

:المعاجم االلكترونیة–ب 

)أوربي النشأة أول معجم الكتروني Eurodicautom) فه هد ،م1963تأسس سنة

، وتوفیر أداة معلوماتیة تساعد على الترجمة المتخصصینمساعدة المترجمین و 

.3االصطالحیة

المعاجم اآللیة مظهر من مظاهر توظیف الحاسوب في الصناعة المعجمیة الذي و     

ألخیر بتخزین المفردات اللغویة معین حیث یقوم هذا ایقوم بإدارته وفق برنامج 

ومنها المعاجم العامة المعلومات المتعلقة بها من أصل ونطق واستعمال ....و 

.4المتخصصةو 

:لكترونیة في البالد العربیة نذكرومن المعاجم اال

-172،ص 2001،عالم الكتب الحدیث ، األردن 1،خالد األشھب ،طالمصطلح العربي ،البنیة و التمثیل :ینظر-1
173.

.176المرجع نفسھ ،ص :ینظر-2
.160ینظر: المصطلح العربي البنیة و التمثیل، خالد االشھب، ص -3
.28ینظر : القضایا المصطلحیة في الترجمة اآللیة من اإلنجلیزیة على العربیة ص -4
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150.000، یضم حوالي المعجم الطبي الموحد (انجلیزي ، فرنسي ، عربي )-

.1مصطلح

تمكنه من حیث،ملة من االمتیازاتالمعجم ج يوتحقق المعاجم المحوسبة لمستخدم

من المعاجم ذات التكلفة كما تجعله یستغني عن اقتناء عدد،استرجاع الكلمات بسهولة

على إطالع دائم بأحداث اإلصدارات، والتعدیالت الحاصلة ، إضافة إلى أنه یبقى الكبیرة

متخصصة ، وذلك باالشتراك مع الجهة الدیل أو إضافةمن حذف أو تع،على المعجم

عن طریق تخزینها في أقراص نه من الحصول على المعاجمكما تمك(المواقع االلكترونیة) 

.2، أو حتى عن طریق نسخها ورقیامضغوطة

ه في صناعة المعجم یتماد علاالعومن هنا، تبدو أهمیة استخدام الحاسوب و 

الحوسبة منتشرة  ت، ولو كانهدتنظیم الج، وفيتقلیص مدة العملالحدیث، حیث یفید في 

إصدارومتعامل بها في الوطن العربي مثلما عملت بها الدول األوربیة ، لتمكنت من 

.ر"، الذي تعذر انتهاؤه لحد الیوم"المعجم الكبی

:صفات مقترحة للمعجم الجدید  ⑦

ال ، بدلیل األعمكبیرة نحو التقدمث أن یخطو خطوةاستطاع المعجم العربي الحدی

جامع لغویة ، سواء أكانت جهودهم فردیة أم تحت إشراف مالمنجزة من قبل الباحثین

.متخصصة في نفس المجال

.28المرجع السابق ،ص -1
.173ینظر صناعة المعجم الحدیث ، أحمد مختار عمر، ص-2
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اصفات التي تجعل منه لذلك كان على على المعجم أن یتصف بمجموعة من المو 

في شتى احتیاجاته اإلنسان، وحتى یفید منه معجما كامال، ولیس رهن الرفوف والمكتبات

:1،فإن المعجم العربي المعاصر یجب أن یكونوعلیه

.ي الحجم حتى تتسع دائرة مستخدمیهمعتدال ف-

.و الطباعة، یریح البحث بین صفحاتهاإلخراجسهل المنهج وجودة -

الترتیب الهجائي الترتیب الذي یعرفه كل الناس هومرتبا ترتیبا متداوال، و -

.بالدرجة األولى، ثم األبجدي

.التي تربط القارئ بتراثه الفكريحامال لأللفاظ التراثیة-

ب التطور الحاصل في شتى العلوم حامال لأللفاظ المستحدثة التي تواك-

.والمجاالت

أ على مدلوالتها على مر متابعا للتطورات التي تحدث لمعاني الكلمات أو تطر -

.ماناألز العصور و 

ي لم تقرها المجامع والمؤسسات اللغویة خیلة التبا لأللفاظ العامیة أو الدّ متجنّ -

.والجهات العلمیة المعنیة

تكرار المشتقات ر وتجنب متبعا التجرید من الزوائد وٕایراد المشتقات تحت الجذ-

.بین أبواب المعجم

.ة تعریف الكلمات و بساطة الشرح وتجنب االستطراد دون فائدةدق-

ث، أقوال ، أحادیآیاتشواهد التوضیحیة المختلفة { المعتمدا على -

وضبطها ضبطا محكما.،...}الفصحاء

مخطط ...}، وال ضرر إن -رسم-معتمدا الشواهد الصوریة الواضحة { صورة-

.وابتعادها عن العموم،وان وتخص فقط المعنى المراد شرحهكانت باألل

وما بعدھا .164،ص 2008،دار النھضة العربیة ، لبنان ،1ینظر : المعاجم اللغویة العربیة ، أحمد محمد المعتوق .ط-1
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علمیة تتكون من باحثین في جمیع أن یكون عمال جماعیا تشرف علیه هیئة-

التخصصات إلفادة المعجم 

، یجب أن یكون المعجم معتمدا على الوسائل المتطورة باإلضافة إلى كل ذلك

وسهولة االنتشار بین أقطار الدول، وضمان ، لتضمن له سرعة االنجاز{الحاسوب }

.شبكة االنترنیتاشر علیه عن طریق لى كل الفئات واطالعهم المبوصوله إ

، واعتمادها یحقق الحصول على معجم الجدید التي ینصح بهاتلك هي مالمح ال

لذلك یجب األخذ بهذه الصفات، ومحاولة ،بمتطلبات العصر الحدیثمعجم متكامل وافٍ 

العمل بها في الصناعة المعجمیة.تطبیقها و 
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عربیــة و"المعجم الوسیـــــــط".مجمع اللغــة ال

یعتبر مجمع اللغة العربیة من بین أهّم المجامع الّنشطة في الوطن العربي، وذلك من 

خالل األعمال اّلتي أنجزها، والتي خدمت اللغة العربیة من معاجم وبحوث ودراسات وغیر 

وفیما یأتي تعریف للمجمع، مع تبیان أهّم لجانه وأعماله: ذلك...

مجمـع اللغة العربیة بالقــاهرة:①

تعریفــه:) أ

-1868، أنشأه ملك مصر فؤاد األول (1932هو مجمع لغوي عربي، أنشئ سنة 

م)، حیث أصدر مرسوما بإنشاء مجمع للغة العربیة مقّره مدینة القاهرة، من أهم 1946

1الحفاظ على سالمة اللغة العربیة، ووضع معجم تاریخي لها.غایاته، 

أغراضـــه:) ب

أنشئ مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ألغراض عدیدة، كما وردت في مرسوم إنشائه في 

الماّدتین الثّانیة والثالثة، وهما كما یلي:

:02الّمادة 

 العلوم والفنون في الحفاظ على سالمة اللغة العربیة، وأن یجعلها وافیة بمطالب

تقّدمها، مالئمة على العموم لحاجات الحیاة في العصر الحاضر، وذلك بأن یحّدد 

في معاجم أو تفاسیر خاّصة، أو ذلك من الّطرق ما ینبغي استعماله أو تجّنبه من 

2األلفاظ والتراكیب.

.149. ینظر: المعاجم اللغویة بداءتھا وتطّورھا، إمیل یعقوب، ص1
. عن: مرسوم إنشاء المجمع في : مجمع اللغة العربیة في ثالثین عاما إلبراھیم مدكور، ینظر: فقھ اللغة، علي عبد الواحد 2

.221، ص2007، دار نھضة مصر، مصر، 5وافي،ط
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 أن یقوم بوضع معجم تاریخي للغة العربیة، ینشر أبحاثا دقیقة في تاریخ بعض

.1لكلمات وتغّیر مدلوالتهاا

 أن ینّظم دراسة علمّیة للهجــات العربیة الحدیــثة بمصر وغیرهــا من البلدان

.2العربیة

 أن یبحث كل ما له شأن في تقّدم اللغة العربیة مما یعهد إلیه بقرار من وزیر

.3المعارف العمومیة

ومن هذه األغراض، رّكز على تألیف المعجم التاریخي للغة العربیة، الذي یجمع 

ألفاظها ویبّین تطّورها عبر العصور، فأوكلت المهّمة لفیشر لكّنه عجز عن القیام بذلك 

.4لألسباب المذكورة آنفا 

:03المـــاّدة 

ئم األلفاظ والتراكیب التي ُیرى مجّلة تنشر فیها أبحاثه الّتاریخیة، وقواُیصدر المجمع 

استعمالها أو تجّنبها، وتتقبل مناقشات الجمهور واقتراحاته، كما یقوم بنشر ما یراه الزما من 

.5النصوص القدیمة لیستفید منها العمل المعجمي المجَمعي

ویتبّین ذلك من خالل آراء أعضاء المجمع في حصر جهودهم على وضع المعاجم 

وحتى معاجم العلوم الشرعیة ،العلمیة في شّتى الّتخصصات، من العلوم الطبیعیة والریاضیة

.6والفلسفیة واإلنسانیة، إلى جانب المعاجم اللغویة العاّمة

2004َوُیراجع: المجامع العربیة وقضایا اللغة، وفاء كامل فاید، عالم الكتب، بدون بلد، 
.221ینظر: المرجع نفسھ، ص-1
.221ینظر: المرجع نفسھ، ص-2
.221ینظر: المرجع نفسھ، ص-3
.21، مصر، ص1989، 65العربیة، ع مجمع اللغة ینظر: المعجم العربي، متى یستكمل؟، محمد شوقي أمین، مجلّة-4
.221ینظر: المرجع السابق،ص-5

.159، مصر، ص2000، 90ینظر: معاجمنا العلمیة، عبد الحافظ حلمي محمد، مجلّة مجمع اللغة العربیة، ع- 6
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اهتمامه على اللغة العربیة، فیحاول جمع یّتضح من خالل أغراض المجمع، أّنه یرّكز

مفرداتها وتتّبع تاریخها، وكذلك لهجاتها وجدیدها، وهذا ما جّسد فعال على أرض الواقع من 

خالل أعماله المعجمّیة الضخمة.

لجــان مجمع اللغة العربیة بالقاهرة:②

معین، وتقوم هذه اللجان أقّر دستور المجمع إنشاء ِلجان متفّرعة، كّل فرع یقوم بدور 

:2وقد توّزعت اللجان كالتالي.1باالجتماع لدراسة قضایا متعددة

وهي التي تتحّكم في ضبط المیزانیة الخاصة باللجان، وتغطیة لجنة المالیة: )1

مصاریف البحث، وكان جمیع أعضائها من مصر، ألنهم أدرى بما ُیمّولونه، والمقّر 

كذلك، برئاسة "فارس نمر".الخاّص بالمجمع موجود بمصر 

تنظر في أمور وضع المصطلحات، وفي نیابة الحروف لجنة األصول العامة:)2

بعضها عن بعض، من أعضائها:

الشیخ حسین والي (رئیسا).

الشیخ إبراهیم حمروش.

الشیخ أحمد االسكندري.

أوغیست فیشر.

األب أنستاس ماري الكرملي.

على معالجة مصطلحات الحساب والجبر تقوملجنة مصطلحــات الریــاضیــات: )3

والهندسة والتكنولوجیا والمیكانیك، ترأسها فارس نمر، مع عدد من األعضاء منهم:

أحمد العوامري.

.117،ص1988، دار الغرب اإلسالمي، لبنان،1ینظر: أعمال مجمع اللغة بالقاھرة، محمد رشاد الحمزاوي، ط-1
وما بعدھا.119ینظر: المرجع نفسھ، ص-2
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الشیخ أحمد االسكندري.

مصطلحات الفیزیاء وهي تعالجلجنة مصطلحــات العلــوم الطبیــعیة والكیمیــاء: )4

، ومشاركة أوغیست فیشر واألب أنستاس و الّطبیعیات، برئاسة فارس نمر دائما

الكرملي وعلي الجارم ومنصور فهمي وأحمد االسكندري.

تقوم بوضع مصطلحات العلوم الّطبیعیة وهي  لجنة مصطلحـــات الحیـــاة والّطب:)5

بشّتى أنواعها، تحت رئاسة محّمد ُكرد علي.

مصطلحات وقد اهتّمت بمعالجة لجنة مصطلحـــات العلــوم االجتمــاعیة: )6

الحقوق واالقتصاد والسیاسة واإلدارة ووصف الّشعوب.

مهّمتها معالجة مصطلحات التاریخ لجنة مصطلحــات اآلداب والفنـــون:)7

والجغرافیا والّصناعات والِحرف، إضافة إلى الفنون الجمیلة، كما قامت بتصحیح 

تكّونت من أعضاء األلفاظ والتراكیب التي یجب تجّنبها، ترأسها الّشیخ حسین والي، و 

آخرون منهم:

محمد الخضر حسین

الشیخ عبد القادر المغربي

لویس ماسینیوس

مهّمتها الرئیسیة هي وضع معجم تاریخي للغة العربیة، لجنة المعجـــــــم: )8

وكان أعضاؤها:

.حایمناحوم (رئیسا)

.األب أنستاس الكرملي

.اسكندر المعلوف

.إینو لیتمان
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.إبراهیم حمروش

تنظیم دراسة علمیة للهجات العربیة بمصر وباألقطار مهّمتها لجنة اللهجــــات: )9

العربیة، وكان أبرز أعضائها:

.(رئیسا)الشیخ محمد الخضر حسین

الشیخ إبراهیم حمروش

أوغیست فیشر

.حسن حسني عبد الوهاب

.إینو لیتمان

برئاسة منصور وتقوم باختیار المادة لنشر مجلة المجمع، لجنة المجّلــــة: )10

فهمي، إضافة إلى فارس نمر، الشیخ حسین والي، حایمناحوم.

ارتكزت مهّمتها أساسا على تكوین مكتبة تحتوي على لجنة خزانـة الكتـب: )11

المؤّلفات والمجّالت العلمیة الضروریة ألبحاث المجمع، وتساعد على تنمیة البحوث 

والّدراسات، من أعضائها:

فارس نمر (رئیسا).

خ أحمد االسكندري.الشی

علي الجارم.

ما یالحظ على هذه اللجان، أنها كانت كثیرة ومتعددة، لكن كان یجب على كّل رئیس 

أن ینفرد برئاسة لجنة واحدة، مع التنسیق فیما بینهم، ولیس رئاسة عدد من اللجان، مما 
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لمتابعة جمیع یصّعب العمل ویجعل العضو الواحد منها منشغال، وال یملك الوقت الكافي

األعمال الموجودة في اللجان.

أعمـــال المجمع:③

اجتهد مجمع اللغة العربیة بالقاهرة بوضع عدد كبیر من األعمال المعجمیة المهّمة، 

حیث "تنّوعت جهوده بین معاجم المصطلحات العلمیة، ومعجم ألفاظ القرآن الكریم وعدد من 

، وما یهّمنا في هذه الّدراسة المعاجم العاّمة التي وضعها المجمع، فقد 1المعاجم العامة"

ووسیط ووجیز.تنّوعت أهدافها وتعددت خصائصها بین معجم تاریخي وكبیر 

المعجم التّاریخي: )1

من أغراض المجمع، وضع معجم تاریخي للغة العربیة، غایته البحث عن تاریخ 

م مشاكل كبیرة، "حیث تبین أنه ال یمكن تألیف مثل الكلمات، ولكن حال دون وضع المعج

هذا المعجم إال بعد جمع آثــار األدبــــاء والعلمــاء جمیعا، وتحقیقهــا تحقیــقا علمیا دقیـــقا، 

وطبعهــا على أسس علمیة ال تجــاریة، واستقّر الّرأي على عدم االبتداء فیه إال بعد أن َیِتّم 

صعب إن لم نقل مستحیال، ألنه أرید جمع مفردات  ، واإلحاطة بهذه األمور عمل 2ذلك كّله"

القرآن الكریم والحدیث الشریف، واألدباء والّشعراء والفصحاء.

أضف إلى ذلك ضیاع بعض األعمال، والبعض اآلخر كان مرویا لم یتوفر، ولم یدّون، 

األلفاظ الفصیحة من نصوص حیث قام المستشرق األلماني أوغیست فیشر "بجمع كل

، ولكن هذا العمل 3الشعراء والخطباء والكتاب في الجاهلیة والقرون الثالثة األولى للهجرة"

صعب جدا ولم یستطع فیشر اإللمام بكل ذلك. حیث اندلعت الحرب العالمیة الثانیة، فمنعته 

.191صناعة المعجم الحدیث: أحمد مختار عمر، ص-1
.733، ص1968، مكتبة مصر، مصر، 2، ط2المعجم العربي: حسین نصار،ج-2
.26، ص2004المعاجم العربیة وقضایا اللغة، وفاء كامل فاید، عالم الكتب، بدون بلد، -3
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العودة إلى مصر ، ولم یتمكن من من اتمام عمله، وعندما انتهت، سقط مریضا ولزم فراشه

1م.1949إلى أن توفي سنة 

وقبل وفاة فیشر كان قد اكتفى بوضع مقّدمته وأنموذجا منه فقط، ألن تاریخ الكلمة یبدأ 

بعصر الكتابة المنقوشة المعروفة بكتابة "الّنمارة"، إلى غایة نهایة القرن الثالث هجري، وهو 

2تاریخ كمال اللغة العربیة.

عن بعض األمور ولم یرغب بذكرها في معجمه، منها أسماء األشخاص استغنى فیشر

والقبائل والبالد، ولم یذكر كذلك المشتقات القیاسیة الخاصة بالتصاریف اللغویة كصیغ 

3األفعال وصیغ بعض األسماء.

ما یخّص المعجم التاریخي كذلك، هو إتباع الّشرح العربي بشرح مختصر باللغة 

مما یوّسع في رقعة مستعملیه، كما أراد أن ُیضّمن معجمه كّل اللغة ، 4لفرنسیةاالنجلیزیة وا

هي  - حسب رأیه–العربیة المختّصة بزمان الجاهلیة وبثالثة قرون األولى بعد الهجرة، ألنها 

5السنوات التي نمت فیها اللغة العربیة الفصیحة وازدهرت.

المعجم الكبیـــر:)2

بعد أن یئس المجمع من إنهاء المعجم التاریخي للمستشرق األلماني أوغیست فیشر، 

دراسات قّرر أعضاء المجمع إتمام ما ُسّمي بـ "المعجم الكبیر"، بعد طول تفكیر وتعمیق 

من باب "الهمزة" إلى 1956وقد ورد هذا المعجم في نموذجین، أولهما سنة6ممّهدة لوالدته.

1، جمع موادا من حرف "الهمزة".1963ما سنة "أخي"،وثانیه

.27ینظر: المرجع نفسھ، ص-1
.733ینظر: المعجم العربي نشأتھ وتطّوره: حسین نصار، ص-2
.735-734ینظر: المرجع نفسھ، ص-3
.735ینظر: المرجع نفسھ، ص-4
.27ینظر: المجامع العربیة وقضایا اللغة،وفاء كامل فاید، ص-5
.35ینظر: المرجع نفسھ،ص-6
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وحسب رأي أعضاء المجمع، فهذا المعجم من ضمن األهداف الكبیرة في المیدان 

المعجمي، باعتبار القانون األساسي نّص على ذلك، وهو یختلف عن المعجم الّتاریخي رغم 

وموسوعّیا، خیا اشتقاقیا أنه ینزل إلى منزلته أحیانا، ألنه یجب أن یكون معجما لغویا تاری

2باإلضافة إلى تاریخیته.

ورد في مقدمة هذا المعجم مـا یلي:

"ففي هذا المعجم جوانب ثالثة أساسیة، جانب منهجي هدفه األّول دقة الترتیب ووضوح 

التبویب، وجانب لغوي عنى بأن تصّور اللغة تصویرا كامال، فیجد طالب القدیم حاجتهم 

ویقف عشاق الحدیث على ضاّلتهم، وفیه أخیرا جانب موسوعي یقّدم ألوانا من العلوم 

لمصطلحات أو األعالم، وروعي في هذا الجانب الجمع بین القدیم والمعارف تحت أسماء ا

3والحدیث ما أمكن، فذكرت معطیات العلم العربي، وأضف إلیها ما جاء به العلم الحدیث

فالمعجم الكبیر بهذه الخصائص، یكون شامال عاّما لكّل ما یحتاجه الباحث واللغوي 

وضع المفردات، ویقوم بتقدیم شرح دقیق واألدیب، ألنه یجمع بین جمیع العصور في 

ومفّصل ومتابع لمراحل تطّور المفردات، وباعتباره موسوعي كذلك، فهو یجمع كذلك بین 

جمیع مفردات العلوم والمعارف وأسماء المصطلحات، وقائمة كبیرة من أسماء األعالم 

والبلدان.

ج المعجم الوسیط مرة أخرى، وقد انتهج المعجم نهج فیشر في "المعجم التاریخي" مّرة، ونه

لكّنه لم یكتمل وبقي مشروعا ینتظر أن یخرج -حسب تصّور اللجنة–ولكنه كان أوسع منهما 

4إلى الحیاة العلمیة العربیة.

.527الحمزاوي، صینظر: أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، محمد رشاد -1
.528ینظر: المرجع نفسھ، ص-2
.36. عن مقّدمة المعجم الكبیر، المجامع العربیة وقضایا اللغة،وفاء كامل فاید، ص3
.529_528. ینظر: أعمال مجمع اللغة العربیة، محمد رشاد الحمزاوي، ص4
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إذا أردنا الربط بین "المعجم التاریخي" و "المعجم الكبیر"، لوجدنا تكامال كبیرا بینهما، 

لثاني أیسر وأبسط، ألنه سوف یستمّد جّل المعاني من األّول ولو ُألِّف أحدهما لكان تألیف ا

دون إعادة بحث، فالدراسة التاریخیة للمفردة سوف تبین حیاتها ومعانیها عبر األزمنة مما 

یسّهل األمر على تألیف معجم كبیر بالقدر الذي أرادته لجنة المجمع.

المعجم الوجیــــز:)3

هو معجم مختصر للمعجم الوسیط، حتى یناسب طالب المرحلة الثانویة، ألن اللجنة 

اعترفت بعدم مناسبة "المعجم الوسیط" لهذه الفئة، و"الوجیز" معجم یقع في جزء واحد من 

صفحة)، وقد اقتصر هذا المعجم على األلفاظ السهلة 687سبع وثمانین وستمائة صفحة (

یبة، إضافة إلى المصطلحات العلمیة والثقافیة واألدبیة والحضاریة غیر المعقدة وال الغر 

1المستعملة والمتداولة عند الّطالب، مع بعض األلفاظ المعربة والمولدة والمحدثة.

لقد جاء المعجم الوجیز مقّلدا من حیث المنهجیة والتجدید لما ورد في "المعجم الوسیط"، 

وهو عدد كبیر 2) صورة.600ز" حوالي ستمائة (كاستعمال الصور مثال، حیث حوى "الوجی

مقارنة مع حجم المعجم.

معجم ألفاظ القرآن الكریـــــــم:)4

م، یشتمل مجموعة من القواعد، 1941تقرر وضع معجم یجمع ألفاظ القرآن الكریم سنة 

عاني حیث یكون هذا المعجم لغویا، أي یفسر المعنى اللغوي للكلمة من القرآن الكریم زكذا م

الكلمة في مواضع متعددة من القرآن، ویبین اختالفات المعاني بین ما ذكره المفسرون 

.898، ص2009الكتاب الحدیث، القاھرة، . ینظر : مناھج البحث في اللسانیات وعلم المعجم: عبد الغفار ھالل، دار1
.53. ینظر: صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، ص2
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وعلماء اللغة، كما تفسر اآلیات إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما أن هذه المعاني یجب أن 

.1میسرة سهلة یفهمها أغلب الناستكون

وقد اعتمدت اللجنة خطة خــاصة في وضع المفردات وتصنیفهــا، خاصة وأنها تتعامل 

.2مع مفردات القرآن الكریم

ممیزات معـــاجم المجمـــع:④

تمكن المجمع اللغوي المصري من إنهاء معجمین، وٕاتمامهما على أكمل وجه، وهما: 

ثة أجزاء من المعجم الكبیر وصوال إلى "المعجم الوسیط" و "المعجم الوجیز"، وأصدر ثال

، وعند النظر إلى 3نهایة حرف الجیم، وأنموذجا من حرف األلف في المعجم التاریخي

منهجیة وضعها ومحتواها وخصائصها نالحظ ما یلي:

 البطء الشدید في إنجاز المعاجم خاّصة المعجمین الكبیر والتاریخي، ولو ُأرید غتمام

ق مّدة زمنیة طویلة جدا،وهذا راجع إلى المّدة التي استغرقت كل منهما، فإنه یستغر 

.4إلتمام جزء صغیر جّدا من هذین المعجمین الضخمین

 عدم وجود لجنة دائمة مختصة بالتنقیح، وحتى عملیة تنقیح المعاجم ال تأتي بالجدید

.5وال االختالف عن الطبعة التي سبقت

 ،وعدم استغالل الحواسیب في عملیة جمع عدم االعتماد على المعلوماتیة المتطورة

.6م1997المواد والمعلومات الخاصة بالمعجم إلى غایة 

.43. ینظر: المجامع العربیة وقضایا اللغة،وفاء كامل فاید، ص1
. ینظر: المرجع نفسھ.2
.191. ینظر: صناعة المعجم الحدیث: أحمد مختار عمر،ص3
.192_191. ینظر: المرجع السابق،ص4
ینظر: المرجع نفسھ..5
. ینظر: المرجع نفسھ.6
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 ،نظرا عجز المجمع عن إصدار المعجم التاریخي، وهو من األغراض األساسیة له

.1لضخامة المادة اللغویة التي یحتویها

عجم، وعجز عدم استقطاب الكفاءات البشریة من مدققین وخبراء ومهتمین بصناعة الم

.2المجمع عن إخراج جیل جدید من المتخصصین

المعجـــم الوسیـــــط:⑤

تعریــفــه: )1

هو معجم لغوي معــاصر، أعّدتــه وحّررته لجنة من أعضـــاء مجمع اللغة العربیة 

، باقتراح من وزیر المعارف األستاذ "محمد علي علوبة"، بوضع معجم ُیسعف العالم 3بالقاهرة

، لمواكبة التطور الّراهن وضرورة وجود معجم 4العربي وذلك على نمط عصري حدیث

تستعمله فئة كبیرة من المجتمع.

أما فیما یخّص سبب تسمیته بالوسیط، فذلك ألنه وقع وسطا بین معجمین من معاجم 

المجمع من حیث الحجم، أحدهما كبیر، واآلخر وجیز، كان قد بدأ العمل في "المعجم 

.5لكبیر، وتقرر وضع "المعجم الوجیز" بعد االنتهاء من "المعجم الوسیط"ا

ُأخرج المعجم الوسیط أساسا إلى طالب التعلیم الثانوي ومن في مرتبتهم من المثقفین، فهم 

بحاجة إلى هذا النوع من المعاجم، ألن مستواهم الثقافي والمعرفي متوسط، فكان المعجم 

.6المثقف والكاتببذلك مرجعا وافیا للدارس و 

. ینظر: المرجع نفسھ.1
. ینظر: المرجع نفسھ.2
.82، ص1999، مركز الكتاب األكادیمي، األردن، 1. ینظر: معالم في اللغة العربیة، محمد عبد هللا القواسمة، ط3
.740، ص2. ینظر:المعجم العربي نشأتھ وتطوره: حسین نصار، ج4
دوزي، رینحارت-بطرس البستاني-المعجمیة العربیة المعاصرة،وقائع ندوة مائویة، أحمد فارس الشدیاق. ینظر: في5
.497، ص1987، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 1ط
.740، ص2. ینظر: العربي نشأتھ وتطوره: حسین نصار، ج6
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شكل المعجم وبیـانــاتــه ومحتویـــاته:)2

یقع المعجم الوسیط في جزأین كبیرین، ومن طبعاته ما جاء متصال في مؤلف واحد، 

صورة، 600ألف كلمة، و 30وما جاء منفصال في مؤلفین، ویشتمل المعجم على نحو 

:2أما عن بیاناته وخصائصه فهي كالتالي.1صفحة، من ثالثة أعمدة 1200وفیما یقارب 

المعجم الوسیط.العنوان:

مجمع اللغة العربي بالقاهرة.المؤّلف:

إبراهیم مصطفى        أحمد حسن الزیات، إخراج:

حامد عبد القادر،         محمد علي النجار.

الجزء األول والثاني في مجلد واحد.األجزاء: 

  الدعوة.دار  -1972الثانیة الطبعة:

سم16,5_23,5الحجم:

صفحة.1126عدد الصفحات:

ثالثة أعمدة في الصفحة الواحدة.األعمدة:

جاءت مداخل المادة الرئیسیة باللون األزرق، أما المداخل الفرعیة التي تنتمي إلى األلوان:

المّدعمة المدخل الرئیسي باللون األحمر، والشروح التابعة لكلیهما باللون األسود، أما الصور 

أسود.-للشروح جاءت أبیض

الرمــوز والمختصــرات في المعجــم:)3

10. ینظر: مقدمة المعجم الوسیط، ص1
ما باختالف الطبعة. وھي تخص المعجم الورقي الّذي اعتمدنا علیھ في البحث.. مالحظة: ھذه البیانات تختلف نوعا2
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، على عدد كبیر من الرموز -اجمــكغیره من المع -ط ـیحتوي المعجم الوسی

والمختصرات، وذلك ألهداف ُحّدد بعضها من قبل لجنة المعجم، والبعض اآلخر معروف 

، وهذه الرموز والمختصرات هي:ومتداول

المختصرات:- أ

: لبیان الجمع.(ج) 

: للداللة على تكرار الكلمة لمعنى جدید.)-(وَ 

للفظ المولد.:(مو) 

للفظ المعرب.(مع):

للفظ الذي أقره المجمع.(مج):

لأللفاظ المحدثة المستعملة في العصر الحدیث.(محدثة):

.1للدخیل(د):

.للسنة الهجریة[هـ]: 

للسنة المیالدیة.[م]: 

.2لبیان جمع الجمع[جج]: 

الرمـــوز:-  ب

.3لبیان ضبط عین المضارع بالحركة التي توضع فوقها أو تحتها(ــَـِـُـ): 

افقها ر للكلمة، تكون باللون األزرق، ویالنقطة الكبیرة لتحدید المدخل األصلي(•):

المدخل بنفس اللون.

.16_15. ینظر: المعجم الوسیط: مقّدمة الطبعة األولى، ص1
.261. ینظر: تقنیات التعریف: حّالم جیاللي، ص2
.15. ینظر: المعجم الوسیط: مقدمة الطبعة األولى، ص3
المعجم، فھي غیر مذكورة كلھا سواء في مقدمة المعجم، أو في البحوث األخرى.استخلصت ھذه الرموز بعد البحث في *
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الخصائص مثل: القوسان العادیان، من أجل المختصرات، أو تبیان بعض(...):

(انظر)، (في العروض)، (مؤنث)، (عند القدماء)،........الخ.

القوسان المنجمان، لآلیات القرآنیة.﴿...﴾: 

: عالمتي التنصیص، لحصر األحادیث النبویة واألقوال المأثورة.«...»

: النجمتان، ألنصاف البیت الشعري.*...*

: .*الكلماتالقوسان المعقوفان، لتأثیل بعض [...]

الصور والرسوم في المعجم:)4

):dessinتعریــف الّرســم(- أ

الرسم هو عبارة عن تمثیل وتشخیص لألشیاء، بمساعدة الكتابة والحروف، وهو یشغل 

، وبذلك فإّن 1أو الریشة أو الفرشاة مساحة محدودة في صفحات المعجم، وقد یكون بالقلم

الّرسم المرسوم، ولكنه لیس صورة طبق األصل.الّرسم هو التصویر التقریبي للشيء، یقارب 

):shémaتعریــف الرسم التخطیــطي(-  ب

هو عبارة عن رسم بسیط یعّبر عن األساسیات فقط للموضوع أو الفكرة التي یراد التعبیر 

عنها، فهو ال یبرز التفصیالت، ویشتمل الرسم التخطیطي كل األشكال التقریبیة من خرائط 

.2هندسیة...الخورسوم بیانیة، وأشكال

):Image-Photoتعریــف الّصــورة( -ج

. والصورة نوعان:3ُیعّرف المعجم الوسیط الصورة بأنها "الشكل، التمثال المجّسم"

.225. ینظر: تقنیات التعریف، حالم جیاللي، ص1
.226. ینظر: المرجع نفسھ، ص2
. المعجم الوسیط، مادة "صور".3
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): وتكون ممثلة بأحد الفنون التشكیلیة، كالرسم أو النحت، ...Imageصورة تقلیدیة(▪

نعني بها التقاط صور األشیاء ): وهي تقنیة حدیثة Photographeصورة شمسیة(▪

.1، وتكون الصورة مطابقة لألصل المصّور في الشكل واللون غالباواألشخاص

تختلف الصورة عن الرسم في أن الصورة تقترب كثیرا من الواقع، فهي الواقع الجامد، أما 

الّرسم فهو أقل تقریب من واقع الصورة، والرسم التخطیطي، فهو یوضح فقط أساسیات 

المرسوم.

مقّدمة صورة، بحسب ما أقرته اللجنة في 600اشتمل المعجم الوسیط على نحو 

،وتمثلت هذه الصور في:2المعجم

وهي صور بسیطة تختص بشيء واحد، وهي بعیدة عن التركیب والتعقید، الصور المفردة: 

-بلالح-البطةـ الثالجةـ الجرس-األرنب-اإلجاص-البطیخ-مثل صور: اإلبریق

الطربوش.....الخ. - القرش

خصائص الصور في المعجم الوسیط: - د

صورة لتقریب المعنى إلى ذهن الباحث، هذه الصور 600استخدم الوسیط حوالي

األبیض، وأخذت جزءا معتبرا من عمود الصفحة.جاءت باللون األسود مع 

معظم هذه الصور كان واضحا ومفهوما وبسیطا، یعبر عن المعنى حتى دون قراءة و        

الشرح الذي یتبع الكلمة، ومن بین هذه الصور: 

.225جباللي، ص. ینظر: تقنیات التعریف،حالم1
.10. ینظر: مقدمة المعجم الوسیط، ص2
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.1أكل البّطیخ-: كثر عنده البّطیخ، وَ خَ طَ بْ أَ 

: جهاز الستقبال الّصور واألصوات المذاعة باألمواج ونیُ زْ فِ لِ تِ 

.2الكهرومغناطیسیة (د)

.3بالحدید أو الخشب:الّنافذة ُتشّبك الشُّباك

أضف إلى ذلك، بساطة الصورة، حیث أن هناك معان بسیطة في المعجم، ال تحتاج إلى 

وضع صور لها، ووضع هذه الصور قد یعّقد المعنى أكثر، ویجعل الباحث یتساءل عن 

سبب وضع هذه الصور. مثل:

.4األب: الوالد

ظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أبطخ".ین -1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "تلفزیون".-2
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "شبك".-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أبا".-4
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، فما هو الفرق بین الرجل العادي في شرح كلمة "األب" عند وضع صورة رجل       

واألب؟، وكیف یمكن التفریق بینهما؟، لذلك كان جدیرا باللجنة عدم وضعها أساسا، فاألب 

–الورد  –أضف إلى ذلك : الفم معنى واضح جدا وبسیط، ال یحتاج إلى الشرح أساسا، 

.الّرسام...الخ، ما هو الهدف من وضع هذه الصور؟

في هذه الحالة، یمكن القول أن وضع الصور في المعجم كان في بعض األحیان      

حشوا، ولم یِف بأي غرض سوى أنه ألبس المعجم طابع التجدید والحداثة، ألن هناك بعض 

الكلمات ال تحتاج أصال إلى صورة أو رسم للتفسیر، لكن هذا ال یلغي الفائدة المرجّوة من 

الصور في أحایین كثیرة.

في مقابل ذلك، فإّن هناك بعض المفردات تحتاج إلى صور، ولكن تغافلت عنها لجنة 

المعجم، خاّصة تلك األلفاظ التي تعني المخترعات الحدیثة، أو حتى األشیاء النادرة 

اإلنبیق...وغیرها. –االستعمال،وغیر المعروفة، وأمثلة ذلك: الِقثّاء 

غیر واضحة، وغیر معبرة أیضا عن المعنى أضف إلى ذلك، هناك بعض الّصور 

ویرجع الیاقوت ...  –الورد  –السجادة  –الّرمل –المرضعة  –المطلوب، من مثل: الَحبُّ 

هذا إلى األلوان المعتمدة في الّصور، فاألبیض واألسود في بعض الصور یجعلها غامضة 

:دةل متعدوغیر واضحة، خاصة إذا كانت الصورة أو الرسم یحتویان على تفاصی

.1: ُدَویّبة من الثّدییات ذات شوك حادّ ذفُ نْ القُ 

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "تقنفذ".-1
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شریط طویل ُممّدد من الّصلب تسیر -: الغصن، وَ القضیب

.1علیه الُقُطر

نقد منهجیة الصور:)5

من أجل الحكم علیه وتمییز الجّید من الرديء،  قد بتعریفه اللغوي تفحص الشيءالنّ 

یسّمى"ناقدا"، إذ یعّبر عن المنقود إّما تعبیرا مكتوبا أو منطوقا.فیبین والذي یقوم بهذه العملیة 

.2السلبیات واإلیجابیات المتعلقة بالشيء الُمنتقد

تعّد الصور والرسوم ذات أهمیة بالغة في تفسیر معنى اللفظ في المعجم، حیث أنها 

، وتمكنه من التعرف عملیة سریعة وبسیطة، وتختصر الوقت على الباحث بین طیات المعجم

الصورة المرافقة للمدخل.على المعنى بمجّرد النظر إلى 

لكن ما یالحظ عند النظر إلى الصور المدعمة للشروح داخل "المعجم الوسیط" نجدها      

غیر واضحة في بعض األحیان، وال تؤّدي الّدور الذي وضعت ألجله، وذلك لعّدة أسباب، 

نذكر منها:

بیض واألسود في الصور، یجعل بعض الصور غامضة، وشكلها اعتماد اللون األ

–الّرمل -الصابون –الّزبیب –غیر واضح، مثال ذلك الصورة الخاّصة بــ: الَحّب 

الورد...

 :كونها تحمل أجزاء، وال حیث یمكن أن تحمل الصورة عّدة احتماالت، عموم الصورة

وتعة، َغَلَق...یظهر الجزء المقصود من الشرح، مثل: المرضعة، الخ

1
"قضب". ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة-
www.mawdoo3.comنترنیت: . من اال2
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 بساطة الصورة: خاصة تلك الصور التي وضعت للكلمات البسیطة، والتي ال تحتاج

أساسا للشرح والتعمیق، فما بالك بوضع صورة لها، مثال ذلك "األب"، كما شرحنا 

آنفا.

 تقدیم بعض الصور المركبة والمتسلسلة: وهي من أنواع الصور التي استغنى عنها

رغم أهمیتها البالغة، حیث كان بإمكان اللجنة الواضعة للمعجم "المعجم الوسیط"، 

الوسیط أن صورا توّضح وتشرح أجزاء الحاسوب أو السیارة أو الطائرة... ألّن حتى 

األجزاء والمكونات هي كلمات تدخل في المعاجم.

اجم:ــوم في المعــأهّمیة وضع الصور والرس)6

معجم عربي استعان بالصور في شرح معاني الكلمات مما تجدر اإلشارة إلیه، أن أّول 

، وفي المقابل نجد أن الغرب سبقونا في ذلك، وكانت لهم 1هو "المنجد" لألب لویس معلوف

معاجم مصورة، مثل معجم "فوربیر"، الذي وضع بعض الصور الخاصة بالنباتات 

.2والحیوانات، وبعض اآلالت الحدیثة والمخترعات

وتكمن أهمیة وضع الصور في المعاجم فیما یلي:

، هو لمعجم الذي تحتوي صفحاته على صوروا تفّرق الصور بین المعاجم القدیمة والحدیثة، ▪

، وذلك إذا قسنا التفرقة بین على أساس "المنجد" الذي اعتمد 3بالضرورة معجم حدیث

الصور، وهو معجم حدیث.

، والتعرف 4عات الحدیثة، وتمكین المتعلم من التعرف علیهاتقدیم الصور الخاصة بالمختر ▪

على أسمائها متنوعة، فهناك تسمیات عدیدة لمخترع واحد، مثال ذلك:

.152. ینظر: المعاجم اللغویة بداءتھا وتطّورھا، إمیل یعقوب، ص1
.105. ینظر: كالم العرب "من قضایا اللغة العربیة"، حسن ظاظا، ص2
. ینظر: المرجع نفسھ.3
. ینظر: المرجع نفسھ.4
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الحاسوب: الكمبیوتر، الحاسب اآللي.

،فتكون هذه الكلمة واقعیة ملموسة ومتداولة 1تأكید وجود الكلمة بوضع الصورة التي تقابلها▪

بین الناس.

توضیح المعنى أكثر خاصة صور األشیاء النادرة وغیر المعروفة.▪

اختصار وقت البحث عن المعنى، فإذا كانت الصورة واضحة ومفهومة، فإنها كفیلة بأن ▪

ُتغني الباحث عن قراءة الشرح.

إكساب المعجم طابعا حدیثا مواكبا للتطور الحضاري.▪

األمور المهّمة، ولیس یث، یجب أن تحتويم الحدومع أهمیة وجود الصور في المعج

مثال: صور األشیاء والمخترعات الحدیثة، كما ما هو مهمصور البسیطة والمعروفة، ومال

یجب أن تكون هذه الصور ملتقطة فوتوغرافیا، وباستخدام األلوان إن أمكن، حتى تكون أكثر 

أحایین كثیرة.یزید من غموض الشيء في وضوحا، مع تفادي الّرسم الیدوي الذي 

اعتمــاد األلـوان في المعجـم:)7

األساسیة التي یعتمد علیها المعجم الحدیث هي ضرورة اعتماد األلوان، وقد قضایامن ال

تمّكن المعجمّیون من إضفاء صبغة جدیدة على معاجمهم، وٕاخراجها من رتابة المعجم 

القدیم، حین وّظفوا األلوان.

فقد استنتجت الدراسات النفسیة أن األلوان القاتمة على طبع الباحث، وتؤّثر هذه األلوان 

القاسیة، ومنها اللون األسود "تعكس صورة الغضب والتشاؤم والثوران،وتترك انطباعا 

. وبذلك أصبح اللون األسود وحده غیر كاف لصناعة المعجم وٕاخراجه، 2بالتباطئ والثقل"

.138، 1981ً، الفاروق الحرفیة، مصر، 2. المعاجم العربیة مدارسھا ومناھجھا، عبد الحمید أبو سكین، ط1
.238. المعجمیة العربیة: ابن حویلي األخضر میدني، دار ھومة، الجزائر،ص2
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م في "اختیار األلوان واستغاللها في المعجم، وفي مقابل ذلك ، یجب أن یكون هناك تحكّ 

حسب حالة المستعمل وعمره... ویبقى فقط أن نتعلم كیفیة الموازنة بینها، ومعرفة أصول 

.1تناسقها وترابطها الفني، ثم استغالل مفعولها الفني والتربوي على وجه التحدید"

من هنا یبدو اهتمام لجنة "المعجم الوسیط" واطالعها على هذه الفكرة، إذ جاء توظیف 

األلوان مناسبا فئة المستخدمین للمعجم، خاصة طالب المرحلة الثانویة.

منهجیة المعجم الوسیـــط:⑥

:2نهجت اللجنة في ترتیب مواد المعجم ما یلي

تقدیم األفعال على األسماء.•

قدیم المجّرد على المزید من األفعال.ت•

تقدیم المعنى الحسي على المعنى العقلي، والمعنى الحقیقي على المعنى المجازي.•

تقدیم الفعل الالزم على الفعل المتعّدي.•

تختّص هذه المنهجیة بترتیب المداخل داخل المعجم وتصنیفها، وهي منهجیة جدیدة في 

هذه  هل تتوافق لكن الّسؤال المطروح هویب الهجائي المعروف،ترتیب المداخل، مع الترت

ووفق أالمنهجیة مّرة، هده نجد ترتیبا وفق سهلالمنهجیة مع الترتیب الهجائي كذلك؟ أو

الهجاء مّرة أخرى؟.

هذه األسئلة وغیرها نجیب عنها بعد اختیار عّینة من مداخل أحد األبواب، بنفس 

ومالحظة مدى تناسب المنهجیة مع المضمون الشروح المرافقة،الترتیب والتصنیف وبعض

الفعلي للمعجم.

.. المرجع االسابق1
. ینظر: مقّدمة المعجم الوسیط.2
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األنموذج األّول: باب الّتاء

الرتبة األصلالمدخـــل والمعنــــىالرتبـــة

01

02

03

04

05

06

07

08

أي امتأل.َتِئَق الوعاء: ▪

رجع عن المعصیة.تاب:▪

وضعه تحت إبطه.تأّبط الّشيء:▪

الصندوق الذي ُیحرز فیه المتاعالتّابوت:▪

كّرر الّتاء إذا تكّلم.تأتَأ:▪

تهّیأ.تاح:▪

جاوره والصقه.تاخم الموِضُع الَمْوِضَع:▪

داوم علیه بعد فتور.َتَأَر على العمل:▪

07

01

02

08

03

04

05

06

اب أخذنا على سبیل المثال ال الحصر هذه المداخل الموجودة في أّول صفحة من ب

وما الحظناه هو الخلط في ترتیبها وعدم ،1دین في المعجمالّتاء بالترتیب والوضع الموجو 

مراعاة الترتیب الهجائي. إذ قّدمنا في الجدول الّرتبة التي كان من المفروض أن تشغلها.

في المعجم، إذا تفّطن إلى تقدیم األفعال على األسماء، والباحث عن معنى كلمة من الكلمات 

. ینظر: المعجم الوسیط: الصفحة األولى من باب الّتاء.1
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أو حتى المجرد على المزید، لن یتفّطن إلى تقدیم الالزم على المتعّدي، فالباحث لیس 

بالضرورة عالم بهذه األمور.

داخل كذلك كانت ولتأكید الفكرة أخذنا مجموعة أخرى من المداخل بنفس الطریقة، وهذه الم

في الصفحة األولى من باب الجیم.

األنموذج الثاني: باب الجیم.

المدخــــــل والمعنـــــــىالّرتبة

01

02

03

04

05

06

07

08

دعاء اإلبل إلى الماء.ِجئِجئ: ▪

ولد البقرة الوحشیة.الُجؤُذر: ▪

غّص به.جِئَز بالماء: ▪

.أتىجاء: ▪

المال.باع الَمغَرة وكسب جأب: ▪

جعل له جیبا.جاب القمیص: ▪

مّر علیه ُمثقال.جأث یحمله: ▪

عند بعض الطوائف المسیحیة الشرقیة: الجاَثلیق: ▪

مقدَّم األساقفة.

تلكم هي مداخل الصفحة األولى من باب الجیم بالترتیب نفسه، وفیها كذلك خروج عن 

المنهجیة المفروضة، وما یحتویه من خلط ووضع عشوائي للمداخل، یصّعب نوعا ما عملیة 

البحث، فكلمة "الجؤذر" مثال، إذا أردنا أن نبحث عنها فلن نتوّقع أن نجدها في الّصفحة 
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إضافة الرتبة الثانیة، بحكم أنها اسم، واألسماء تؤّخر عن األفعال، األولى من الباب، وفي 

إلى كون حرفها الثالث األصلي "ذال"، وهو ما یمنع تصنیف الكلمة ووضعها في المرتبة 

الثانیة.

وال نكتفي بالخلط داخل الباب الواحد، وٕانما نجد خلطا آخر وهو یتعلق بتصنیف 

.1بواب أخرى، مثال ذلك المدخل "أطبَق"المداخل، وجعلها ضمن مداخل وأ

إذن، "أطبق" هو فعل مزید بحرف، أصله من الثالثي "طبق"، قامت اللجنة بتصنیف 

هذا الفعل في "باب الهمزة"، وأسندت إلیه مداخل فرعیة أخرى، مثل ( طابق، طّبق، انطبق، 

ب مباشرة إلى ماّدة تطّبق،...)، واألكید أن من یرید البحث عن معنى تلك الكلمات یذه

"طبق".

تقرر وضع ، فقد 2ومن المشاكل المنهجیة للمعجم، مشكلة ترتیب األلفاظ األعجمیة

، 3الكلمات المعّربة في ترتیبها الهجائي، وذلك ألنه ال یمكن تجریدها كونها غیر عربیة

ترتیبها مختّل، فالمصطلحات مثل: ( األكسجین، األنتیمون، الّدریاق، الّدستور،...)، كان 

ووضعها غیر صائب.

وفي مقابل ذلك إدراج بعض المصطلحات األعجمیة تحت مداخل عربیة، رغم قولهم 

بجعلها مستقّلة، مثل:

المدخلالمصطلح

البارجة

الباقول

برج

بقل

. ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أطبق".1
.236، ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1بن مراد، ط. ینظر: مسائل في المعجم، إبراھیم 2
.  ینظر: المرجع نفسھ.3
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الفلغمون

اللوزینج

الُبدرة

السنماتوغراف

الهیمجلوبین

  فلغ

  لوز

بدر

سنم

هیمن

، والمقصود بالتكرار هنا هو إعادة التكرار كذلك من بین المشاكل المنهجیةمشكلة و       

الشرح أو المعنى لنفس الكلمة في مدخلین مختلفین، مما ُیعّد حشوا للمعجم، إضافة إلى 

تكرار المداخل الفرعیة بدون شرح المعنى واعتبارها مشتقات المدخل الرئیسي في مدخلین 

مختلفین كذلك، وأمثلة ذلك:

ألقحوان:ا-1

نبت زهره أصفر أو أبیض، ورقه مسنن كأسنان المنشار ( باب الهمزة "األقحوان")▪

اسم یطلق على أنواع نباتیة من الفصیلة المركبة من جنس أنتامیس، ومنها البابونج ▪

األبیض...(باب القاف "قحا")

األنَقلیس:-2

ثعبان السمك. (باب نوع من السمك العظمي جسمه مستطیل یشبه الثعبان، ولذلك یسمى ▪

الهمزة"األنقلیس")

سمكة كالحّیة ُتعرف بثعبان السمك. (باب القاف "قلس")▪
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الیحمور:-3

ماّدة آحّیة زاللیة یتأّلف منها -حمار الوحش وَ -حیوان لبون مجتّر من فصیلة األیائل، وَ ▪

العنصر الملّون في دم الفقاریات. (باب الحاء "حِمَر")

ن حیوان لبون مجتّر م-أّلف منها العنصر الملّون في دم الفقاریات، وَ ماّدة آحیة زاللیة یت▪

")ر(باب الیاء "الیحمو.حمار الوحش-فصیلة األیائل، وَ 

یعتبر هذا التكرار حشوا واستطرادا ُیعاب على وجوده في معجم من مثل "المعجم 

حیث أّن الشرح في بعض األحیان یكون ناقصا في األّول ویكّمله الّشرح الثاني، الوسیط"،

وفي أحایین كثیرة، یكون نفسه.

هذه المشاكل كان من المفروض عدم وجودها في المعجم، ألّن العمل كان جماعیا، 

نهجیة، ولیس فردّیا، كما أّن اللجنة المحررة للوسیط كان بإمكانها تدارك هذه المشاكل الم

، وكان لها تصحیح 2004خاّصة وأن المعجم الوسیط وصل إلى الطبعة الّرابعة منه سنة 

، وتجعله تائها بین أبواب المعجم.عملهتلك المشاكل، ألّنها ُتعّسر على الباحث
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مظــاهر الّتقلیــد في "المعجـم الوسیـــــــط".

ترتكز الصناعة المعجمیة على المصادر القدیمة في تألیف المعاجم، وال مندوحة من 

وجود اللمسة التقلیدیة المقلِّدة في بناء المعاجم.

استند على المعاجم القدیمة كذلك، كونها -كغیره من المعاجم-و"المعجم الوسیط"، 

أمهات الكتب، وانتهج منها ما یخدمه، رغم أّن اللجنة لم تقّر بالمعجم الذي اعتمدت علیه في 

تصنیف الكلمات وضبط معانیها، لكن یرى بعض الباحثین أّن "المعجم الوسیط" اعتمد على 

.1ب" وكان مجّرد تلخیص له"لسان العر 

وقد قّسمنا التقلید في المعجم إلى نوعین:

التقلید اإلیجابي: یساهم في تطّور الصناعة المعجمیة عاّمة، ومواصلة إبداعها، -1

ویكون له دور كبیر في والدة أعمال جدیدة تخدم اللغة.

ادوا بالتجدید.التقلید السلبي: یدّل على تقّید اللغویین بكل ما هو قدیم، وٕان ن-2

ولتبیان التقلید في المعجم، ال بد من النظر إلیه من الجانبین وتبیان اإلیجابي والسلبي 

منه، مع تقدیم بعض األمثلة عن ذلك. 

ویمكن حصره في النقاط التالیة:التقلید اإلیجابي: ①

المفقرة، وهو ترتیب حیث اعتمد المعجم على الترتیب الهجائي للمداخل الترتیـــــب: - أ     

:2سبقت إلیه المعاجم القدیمة والحدیثة قبله من مثل

  هـ).538أساس البالغة للزمخشري (▪ 

  م).1919أقرب الموارد للشرتوني (▪

.66، ص2008، دار النھضة العربیة، لبنان، 1ینظر: المعاجم اللغویة العربیة: أحمد محمد المعتوق، ط-1
.34المعاجمیة العربیة: حالم جیاللي، ص-2
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  م).1946المنجد للویس معلوف (▪

جاء المعجم مقّلدا لما سبقه من المعاجم، من حیث الترتیب، ألن طریقة الترتیب 

حسب أوائل األصول، هي طریقة سهلة ورائجة ومنصوح بها في الوطن الهجائي للمداخل 

العربي، كون الباحث اللغوي والطالب والمبتدئ یمكنه استیعاب هذه الطریقة دون صعوبة وال 

تعقید.

وهذااالختصار وارد بعض معاني الكلمات مختصرة،وردت في المعجماالختصار: - ب     

هـ)، وذلك لبساطة المعاني 817المحیط للفیروز أبادي (في المعاجم القدیمة، كالقاموس 

المشروحة، وتداولها بین الناس، وفیما یأتي أمثلة عن االختصار والبساطة في تقدیم الشرح:

.1األبدّي: ماال آخر له▪

.2تأّزم: أصابته أزمة▪

.3الجماع-الباءة: الّنكاح وَ ▪

.4ُجّث: َفِزعَ ▪

.5احطوطى: انتفخ▪

.6ة: الّراحةالّرواح▪

.7زاد َزْودا: أعّد زادا▪

.8استتر: تغّطى▪

.1الَهبُت: الُحْمقُ ▪

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أبد".-1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أزم".-2
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "باء".-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "جّث".-4
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "حطا".-5
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "راح".-6
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "زاد".-7
.ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "ستره"-8
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.2َهْزَبَرُه: َقَطَعهُ ▪

.3الَوْبَصُة: الجمرة▪

من مظاهر الّتقلید في المعجم استعمال الّشواهد باختالف الّشواهد التوضیحّیة:  -ج     

الكریم ما تیّسر منه، إلیضاح المعنى أنواعها ودرجة وضوحها، حیث اسُتشِهد من القرآن 

حسب الحاجة، فقد تمیزت الشواهد القرآنیة عن غیرها باللون (األحمر)، والخط المختلف 

كذلك عن بقیة الكتابة، في شرح المعاني، أو االستشهاد بالحدیث النبوي الشریف، واألقوال 

الشعریة والفصیحة.

من ذلك ضبط الكلمات المعّربة و  ضبط ما خرج عن اللغة العربیة الفصحى: -د 

والّدخیلة والموّلدة والمحدثة، وما اتفقت علیها لجنة المعجم، بوضع رموز توّضح نوع الكلمة، 

وأمثلة ذلك:

الَخاُن، الَحاذاة، اإلبریق، األترّج، الباذق، البربط، البوصّي، البنكام،المعّرب (مع): -

.....لدَّْنُح، الخوَذة، الِخربز، الدَّْسَتَجة، الدَّْیَسق، ا

...الَخراطین، الَخرطوش، دیسمبر، األبرشّیة، البارود، اإلسفنج،الّدخیل (د): -

َخقََّن، الَحَرم، الحّسي،الِحداُد، اُألْحدوَثة، الجّمازة، المخضرم، الّدریس، الموّلد (مو): -

الّروحاني، البّراد،....

الُمخاَلَصُة، ُة، الَمْحفظة،، الُحَصالَ البّحارةاإلذن،األرضیة،المحدثة (محدثة): -

حافة، الّطابق، الَفرخ، ،....الصّ 

األبیقوریون، األساس، الباِسلیق، البالیه، ما اتفقت علیها لجنة المجمع (مج): -

....الَحْرُب، الَحّفاُز، الُمْنحِرُف،البیروقراطیة، الِجوار،

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َھَبَت".-1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َھْزَبَرهُ".-2
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َوَبَص".-3
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الّتقلیـــد السلبــي: ②

مجموعة من العناصر وهي:وتمّثل التقلید السلبي كذلك في 

عرفنا فیما سبقأن استعمال الشواهد القرآنیة تقلید إیجابي دون شّك، لكن الّشواهد القرآنیة:أ)

ما هو سلبي، هو عدم اإلحالة وتقدیم أرقام اآلیات القرآنیة والسورة المأخوذة منها، حیث 

المقّدم، لكن إذا أراد وّظف "المعجم الوسیط" عددا معقوال من اآلیات التي تتناسب والّشرح

الباحث العودة إلى كتاب اهللا (المصحف)، سوف یحتار أین یبحث، وٕالى أي سورة یعود، أو 

أي آیة من السورة.ألّن لیس كّل باحث هو عالم بالقرآن الكریم وحافظ لجمیع سوره، دون أن 

ننسى أننا نتعامل مع طالب المرحلة الثانویة.

لمعجم النظر إلى هذه النقطة من أجل توضیح أكبر، وفهم لذلك كان جدیر بواضعي ا

أوسع، وضبط أنفع، وفیما یأتي بعض الشواهد القرآنیة الموّظفة في شرح المعاني:

الشاهد القرآنيالكلمة

تبّرأ

الَبسطةُ 

التّبیعُ 

الَجحیمُ 

تجانف

حّتى

_66_البقرة ﴾.إذ تبرّأ اّلذيَن اتُّبُِعوا من اّلذين اتََّبعواقال تعالى: ﴿

_247البقرة_﴾.وزادُه َبْسطًَة في العلم والِجْسمِ قال تعالى: ﴿

_69اإلسراء _﴾.ُثمَّ ال َتِجدوا لُكم علينا بِِه تبيعاقال تعالى: ﴿

  ﴾.في الجَحيمِ قـالوا اْبُنوا لُه ُبنيانـًا فـَألقُوُه  قال تعالى: ﴿

فمن اضُطرَّ في َمْخَمَصة غيَر ُمَتجاِنٍف إلِْثٍم فـَإنـَّاللهغفوٌر  قال تعالى: ﴿

_04المائدة _﴾.رحيم

نْ عَ ّتى َيُردُّكمْ حَ مْ كُ ونَ لُ اتِ قَـ يُ ونَ الُ زَ  يَ الَ وَ قال تعالى: ﴿
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الَحرور

راَوَدهُ 

تَزیَّلوا

َسَكًرا

َشَجرَ 

الّشعیرُة  

الّضغن

_217البقرة_﴾.مْ كُ ينِ دِ 

الظـُّلماُت وال  وال   19وما يسَتوي األعمى وال البصيُر  قال تعالى: ﴿

_21فاطر _﴾.وال الظِّلُّ وال الَحرور20الّنوُر  

وقـال ِنسوة في المدينة امرأة العزيز ُتراِوُد  قال تعالى: ﴿

_30یوسف_﴾.فتاهاعنَنْفِسه

َلْو َتزَيـُّلوا لعذّبنا اّلذيَن َكَفروا منُهم عذابا  قال تعالى: ﴿

_25الفتح_﴾.أليما

ل واألعناب تّتِخذون منُه َسَكرًا ورِْزقـا  ومن َثَمراِت النَّخيقال تعالى: ﴿

  _67_ ﴾.حسنا

فـال ورّبك ال ُيْؤِمنوَن حّتى ُيَحّكموك فيما  قال تعالى: ﴿

_65الّنساء_﴾.َشَجرَبيَنُهم

ومن ُيعظّم شعائر اهللا فـَإنَّها من تقوى  قال تعالى: ﴿

_32الحّج_﴾.القـُلوِب 

ُلوا َو ُيْخرِْج  إْن َيْسأَلُكموها فَُيْحِفُكْم َتْبخَ قال تعالى: ﴿

_37محّمد_﴾.أْضغاَنُكمْ 

هذه األمثلة ُتعّبر عّما ورد في "المعجم الوسیط"، بین آیات ِقصار وِطوال، وتعتبر

ووضوح وغموض، لكن ما یالحظ عنها هو الّترقیم في أحایین قلیلة جدا، لكن الّترقیم في 

وسط اآلیات فقط، وال وجود له عند نهایة اآلیة.
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ومن هنا یظهر خلل في المنهجیة المتبعة في وضع الّشواهد القرآنیة، وعدم االتفاق 

أّن لجنة المعجم متأّثرة بالمعاجم القدیمة التي لم الحظى منهجیة واحدة لهذا الوضع، ویعل

"القاموس المحیط" للفیروز على نحو تتقّید بضبط الّسور القرآنیة واألرقام المتعلقة بآیاتها،

وهذا ما اضطّر بنا إلى البحث عن هذه اآلیات في المصحف الكریم، هـ) 817ادي (ت أب

.للّتعّرف على الّسور واآلیات الواردة سابقا

المشتّقــــات:- ب     

والمقصود بالمشتقات كتقلید سلبي، هو تكرار الكلمات المشتقة بین أبواب المعجم، سواء 

ذلك.أكان ذلك بإعادة شرحها أو دون 

والّتكرار من عناصر التقلید للمعاجم القدیمة، وٕان لم تنتبه إلیه اللجنة، وهو ُمشكل من 

مشاكل المعاجم القدیمة والحدیثة.

اتُِّبَع في تصنیف الكلمات الّتجرید من الحروف الزائدة والترتیب الهجائي، فما تفسیر 

تكرار المشتقات التالیة؟:

باب الّراء.األرنب: باب الهمزة ،-

األقحوان: باب الهمزة، باب القاف.-

الُجوالق: باب الجیم (َجَلَق، َجَوَل).-

الیحمور: باب الحاء، باب الیاء.-

اآلح: (انظر) أیح.-

احرنبى: (انظر) حرب.-

الثَُّبُة: (انظر) ثبى.-

الّذوَلُق: (انظر) ذلق.-

عوَمر: (انظر) عمر.-
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فردات اللغة العربیة القدیمة والحدیثة، بطریقة "المعجم الوسیط"، معجم حدیث یجمع م

تسّهل على القارئ البحث بین ثنایاه، لذلك ال بّد من تفادي تكرار المشتقات بین أبواب 

المعجم، فالمنهجیة لم تعتمد نطام التقالیب، وٕاّنما التجرید، والتجرید یقتضي البحث في أّول 

حرف أصلي حسب الترتیب الهجائي المتعارف علیه.

الغمـــــوض: -ج     

الغموض صفة الزمت المعاجم القدیمة، وهو متعّلق بشرح الكلمات، حیث ُتشرح 

بأسلوب صعب وكلمات غیر متداولة، وبقیت هذه الصفة حبیسة المعاجم إلى العصر 

الحدیث.

ولم یسلم "المعجم الوسیط" من بعض الغموض في تفسیر معاني الكلمات، ویعود السبب 

منتقاة من "لسان العرب"، وٕان لم ُیَصّرح بذلك، تهماد ألنمعاجم القدیمة، ألول لذلك تقّیده بالا

قد یصعب على منظور كان یستعمل لغة راقیة، ومعروف أّن اإلنسان في عصر ابن

اإلنسان في العصر الحدیث فهمها.

ومن المعاني التي كان ینبغي الّنظر في كیفیة شرحها ما یلي:

.1: األَجمَُّة من الخالف الهندياإلضاء-

.2الّتمر: خلطه بثجیر الُبْسرَثَجرَ -

.3: الجوف، وماء ُجراِجُر: كیر الجرجرةالُجراِجرُ -

.4َحْدجا: رماه بالَحَدجَحَدَجُه -

قُ - .1: ضرب من العصافیر. (ج) ُخراِرقالُخرَّ

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أضاء".-1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َثَجَر".-2
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "الُجراِجر".-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َحَدَجُھ".-4
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هل هذا الغموض إذن، هذه كلمات غامض شرحها، وغیرها كثیر في المعجم، لكن 

أن تستعملأنه من الممكن دلك دون أخرى، یلمسه البعض في الوطن العربي أم في دولة

وال توظف في هذه الكلمات بسیطة في مصر مثال كونها تعبر عن ثقافتهم، والثقافات تختلف

  ؟.بلد آخر

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َخَرَق".-1
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الّتجدیــد في "المعجم الوسیــط".

اء ـد في "المعجم الوسیط"، ذلك ألّنه جــإبراز أهم مظاهر الّتجدیفي هذا الفصلونحاول 

، وهي:ورــمجّددا في عّدة أم

الّمادة اللغویة.-1

تحریر المعجم.-2

الترتیب.-3

اإلخراج.-4

د واستخراج أمثلتها من المعجم، ـان أوجه الّتجدیــتبیوفیما یلي شرح لهذه العناصر، مع

ود في المعجم. ـا هو موجـار التي أّقرتها اللجنة، مع مـحتى نالحظ مدى توافق األفك

الّتجدید في المادة اللغویة:①

اد اللغویین ـاظ والصیغ الناتجة عن االعتراف باجتهـاأللف ط "َقبولـالمعجم الوسی"تّم في 

اللفظ الذي  " اّصة بــــخ"محدثة"ز (محدثة)، وكلمة ـ، حیث نجد في المعجم رم1 ن"ــالمحدثی

، ومن أمثلة ذلك:2ون في العصر الحدیث، وشاع في لغة الحیاة العامة"ـاستعمله المحدث

.3: األریر الّصوت، وأریر الّتلفون: صوته حین ترفع السماعةاألریر-

وقتا ما، وأرضیة الحجرة ونحوها: ما یقابل : األرضیة أجرة شغل األرض األرضّیة-

.4سقفها

.500. في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص 1
.16. المعجم الوسیط، ص2
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "أّر".3
الوسیط، ماّدة "أَرَضِت".. ینظر المعجم 4
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ك رًحى أو ِمخرطة أو دّراجة، أو لتغییر الّنغم في ــالِبدال: رافعة ُتعالج بالقدم، لتحری-

.1آلة موسیقّیة

ابة ــب ُیشار به في أثناء الخطــقضی-: ما ُیَتَوّكُأ علیها كالعصا ونحوها. وَ الِمْخَصَرةُ -

.2یرة ُیشیر بها رئیس الموسیقى إلى الفرقةعًصا قص-والكالم. وَ 

.3: الّزمن الذي یجب على المستخدم قضاؤه في الّدیوانالدََّوامُ -

-الّدفتر تكتب فیه أسماء الجند ومرتباتهم. وَ -: القاعدة ُیعَمُل بمقتضاها. وَ الّدستور-

ونظام (في االصطالح المعاصر): مجموعة القواعد األساسیة التي تبین شكل الّدولة 

.4الحكم فیها ومدس سلطتها إزاء األفراد. (ج) دساتیر

.5: وعاء السَُّكرالسُّكِرّیة-

.6وحدة زمنیة ُتعاِدُل جزءا من ستین جزء من الساعة. (ج) دقائق:الّدقیَقة-

من ال مأوى له في بلد أو أسرة أو -المتبّطل المتسّكع، وَ -: الشَّریُد. وَ الُمتشّرد-

.7نحوها

من یقوم على خدمة ركاب الطائرة -ذي یدعو الضیوف وَیقریهم. وَ : الالُمضیف-

.8والُجّالس في المطعم

.9: ذو الُعهدة المسؤولالُعهَدةُ -

.10من یجترم إدخال األشیاء الممنوعة أو إخراجها من البالد:الُمَهّربُ -

. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "أبَدلَُھ".1
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َخَصَرهُ".2
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "دام".3
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "الّدستور".4
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َسَكَر".5
".. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "دقّ 6
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َشَرَد".7
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "ضاف".8
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "عھد".9

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة " َھَرَب".-10
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على غرار العرب  - لم تشأ لجنة المعجم الّتقّید بزمان ومكان في قضّیة االستشهاد،

م أو المعاصر ــاجة سواء من العصر القدیــحیث استشهدت بكل ما تطلب إلیه الح،-الُقدامى

، وقد بینت ذلك في مقّدمة المعجم:1لها

انت اللجنة في شرحها لأللفاظ بالنصوص والمعاجم التي یعتمد علیها، وعززته ـ"واستع

ال العربیة، والتراكیب البالغیة ــادیث النبویة، واألمثــحات القرآنیة، واألــباالستشهاد باآلی

ر: من ــالمأثورة عن فصحاء الكّتاب والّشعراء، وصّورت ما یحتاج توضیحه إلى التصوی

.2حیوان أو نبات أو آلة أو نحو ذلك"

انة، تمّكنت اللجنة من ضبط الشروح المقدمة، حین تقّدم الشواهد المختلفة،ـوبهذه االستع

، ومن أمثلة ذلك:العاّمةوحتى وضع الشواهد یبّین حقیقة وجود الكلمة، واستعمالها في الحیاة

)اآلیات القرآنیة:1

األخ الشقیق. ُیقال: هو ِصنو أخیه، وهما َصنوان .. فإذا -ر والِمثل. وَ ـ: الّنظیالّصنو-

ُیسقى بماء واحد ، وفي التّنزیل العزیز:﴿ِصنَوان وغیر ِصنوان كثروا فهم ِصنوان

.3وُنَفّضُل بعضها على بعض في األكل﴾

الّشيء المتلّطخ أو الُمبتّل، َمْسحا: َأَمرَّ َیَدُه  -وفي األرض َمسوحا، َذَهَب، :َمَسحَ -

واْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم  ﴿ علیه ِإلْذهاب ما علیه من أثر ماء ونحوه. وفي التّنزیل العزیز:

.4 ﴾َوَأْرُجَلُكْم إلى الَكْعَبْینِ 

ِبأصابع یدیه ثّم َأْدَخَلها في فیِه ونفَخ فیها. ُمكاًء، َوَمْكًوا، َصَفَر ِبِفیِه، أو َشَبَك :َمَكا-

.5 ﴾َوَما َكاَن َصَالُتُهْم ِعْنَد الَبْیِت ِإّال ُمكاًء َوَتْصِدَیًة  ﴿وفي التّنزیل العزیز: 

.500. ینظر: في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة،ص1
. مقدمة المعجم الوسیط.2
المعجم الوسیط، ماّدة " أصنى".. ینظر: 3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة " َمَسَح".-4

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة " َمَكا".-5
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)األحادیث الّنبوّیة:2

قال «العیُش: سُهَل والن، والّصبیة، والّصبیة ِخفاضا، ختنها، وفي الحدیث:َخَفَض -

.1»النبّي صلى اهللا علیه وسلم ألّم عطّیة إذا َخَفْضِت َفأِشّمي

إنَّ ِفي «الُمَرّوُع: صاِدُق الِفراَسِة الُمْلَهُم، كأن األمر ُیْلقى في َرْوِعِه. وفي الحدیث -

.2»كّل ُأّمة ُمَحّدثین وُمَرّوعین، فِإْن َیُكن في هذه اُألمَِّة منهم أَحٌد فهو ُعَمر

 :ةــات الّشعریــــ)األبی3

ما یؤّدي إلى الفساد من لهو ولعب ونحوهما، قال أبو -: الّضرر. وَ المفسدة-

العتاهیة:

.3لِْلَمــْرِء أَيُّ َمْفَســَدهإنَّ الشَّبَــاَب َوالفَرَاَغوالِجـَدَه    َمْفَسَدةٌ  

: والكمان آلة طرب ذات أربعة أوتار وقوس، وأنشد صاحب شفاء الغلیل:الكمنجة-

اْنَهْض خَلِيـلِـــي َوبـَــــاِدْر     إَِلى َسَمـــاِع َكَمْنــــَجا

.4ـــــافـَلَْيَس َمْن َصدَّ تِيـــــــــًها      رَاَح َعنـَّا َكَمْن جَ 

: ضرب من العنب أبیض في حّبه طول، قال أبو قیس بن األسلت:الُمالِحيُّ -

.5وقَْد َالَح ِفي الصُّْبِح الثُّريـّا َكَما َترَى     َكُعْنقُــــوِد ُمَالِحيَّة ِحيـــَن َنوَّرَا

)األمثــــال واألقــوال:4

- : ، ُیضَرُب للّرجل »جاءوا ُمِخلِّیَن فالقوا َحْمضا«. وفي المثل: رعت ِإِبُلُه الِخلَّ أَخلَّ

.1یتوّعد فیالقي من هو أشّد منه

المعجم الوسیط، ماّدة "خفض".:ینظر-1
المعجم الوسیط، ماّدة " راَع".:ینظر-2
المعجم الوسیط، ماّدة "فسد".:ینظر-3
المعجم الوسیط، ماّدة "الكمنجة".:ینظر-4
. ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "ملح".5
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، »وفٍ صُ  ىلَ عَ  َأكَ ، اتَّ أَ كَ ا اتَّ مَ یُّ أَ  وفِ رُ كالخَ «: الّذكر من الّضأن. وفي المثل: الخروف-

.2یضرب لذي الرفاهیة

را، حیث ـــاك تنّوعا كبیــم، نجد هنـا المعجــة الشواهد التي اعتمدهـومن خالل مالحظ

القرآنیة لتزید شرح المفردة، كما استعملت األحادیث النبوّیة وكذا األبیات استعملت الّشواهد 

ا في ــورة أیضا، وأخذت نصیبهــور نظمها، ولم ُتهَمل األقوال المأثــالّشعریة باختالف عص

من العصور.المعجم، كّل ذلك من أجل تبیان وجود الكلمة، واستعمالها في عصر

كل ما هو موّلد مستخدم عند العرب بعد عصر االحتجاج، سواء أكان قبلت اللجنةكما 

أمام الكلمة، داللة علیه، وأمثلة (مو) ، واصطلحت على وضع رمز 3الّتولید لفظّیا أم معنوّیا

ذلك كثیرة نذكر منها:

.4أو نحوها: إخضاع المسائل والقضایا لقاعدة علمیة أو قانونیةالّتطبیق-

.5: الُمنتهى، یقال: بلغ مبِلَغ فالن، وبلغ مبَلَغ الّرجالالمبلغ-

.6: من الّزهرة، ما یحمل أوراقهاالّتخت-

.7: مركب صغیر یّتخذه الّناس في المدن (شبه العجلة التي تجّرها الخیل)الجّمازة-

.8أدرك عهدین مطلقا-: من أدرك الجاهلیة واإلسالم. وَ الُمخضِرم-

.9یابس البرسیم-الَخَلُق البالي من الثیاب وغیرها . وَ -: المدروس. وَ الّدریس-

.10: الّطّب الّروحاني، ضرب من عالج الّنفسالّروحاني-

المعجم الوسیط، ماّدة " َخلَّ".:ینظر-1
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "خرف".-2
.500ینظر: في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-3
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "أطبق".-4
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "بلغ".-5
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "الّتخت".-6
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "جمز".-7
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "خضرم".-8
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "درس".-9

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "راح".-10
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زیارة مدینة الّرسول صلى اهللا علیه -: ما كان ُیذبح لألصنام في رجب. وَ الرََّجِبّیة-

.1وسلم في رجب

.2: دولة الّسلطانالّسلطنة-

3أشیاء عدیدة: كثیرة ومتعددة-الّنُد والِقْرن. وَ :الَعدید-

4: تحویل الجامد إلى سائل أو غازاإلماعة-

.5: قّدم له ما یحتاج من مالمّوله-

أي  (مع)،، وأشارت إلیه برمز 6قامت اللجنة بقبول ما عّربه المحدثون عن كالم العجمو      

أي المعّرب، من مثل:

.7لالستحمام، (ج) أبازن: حوض من المعدن ونحوه األبزن-

.8: رأس الّشیاطین، المتمّرد، (ج) أبالیس وأبالسةإبلیس-

.9: شجر یعلو، ناعم األغصان والورق والّثمر، وهو ذهبّي اللوناألترجّ -

.10: السكر األبیضالُبرتُ -

: ساعة الّرمل، وشّبه بعض الشعراء المحدثین الخصر الّنحیل بخصر البنكام-

.11البنكام

12نسیج من جلد، مطّرز بخرز ملّون تتوّش حبه المرأة-اللؤلؤ، وَ :الُجمان-

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "رجب".-1
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "سلط".-2
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "عّد".-3
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "ماع".-4
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "مال".-5
.500ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-6
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "األبزن".-7
نظر المعجم الوسیط، ماّدة "إبلیس".ی-8
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "األترّج".-9

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "الُبرت".-10
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "البنكام".-11
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "الُجمان".-12
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.1: وعاء ُتحفظ فیه األوراقالحافظة-

.2: المرقة باللحمالُخردیق-

والفاصولیاء: بقلة حولیة زراعیة من الفصیلة القرنیة، تزرع لثمرها        الفاصولّیة-

.3ولبذورها، تطبخ رطبة ویابسة. وهي أصناف

نَّ أَ بِ كَ لِ ذَ (ج) قساوسة،قساقسة، قّسیسون، وفي التنزیل العزیز: ﴿: القّس. القّسیس-

.4﴾ِمْنُهم  ِقسِّيِسين َوُرهبـَانا

اعت على ألسنة الكّتاب والّشعراء ـب التي شـاظ واألسالیـقبلت لجنة الوسیط كذلك "األلف

ات العلمیة ـ، كما قبلت كذلك "المصطلح5اصرین، ما دام لها وجه من الّصحة اللغویة"ـالمع

ون في ـوم والفنـوالفنیة وألفاظ الحضارة التي یقتضیها جعل اللغة العربیة وافیة بمطالب العل

، ففي عصرنا الحدیث استعمل الكتاب 6"تقّدمها، مالئمة لحاجات الحیاة في العصر الحاضر

امیة مثال، ـاظ العــلة عن اللغة العربیة، كاأللفـات الّدخیــوعة من الكلمــالكتاب والشعراء مجم

لكن تداولها اقتضى الّتدوین وتقدیم معانیها، لیسهل على القارئ والسامع فهمها.

اللفظ الذي أقّره مجمع وقد رمزت اللجنة إلى هذا النوع من الكلمات برمز (مج)، أي "

، ومن األلفاظ التي أقّرها المجمع نذكر:7اللغة العربیة"

.8ة حنینه إلى وطنه: داء یصیب الغریب، وهو شدّ األبابة-

: عنصر غازي خامل ال لون له وال رائحة، یوجد في الهواء بنسبة قلیلة، األرجون-

.1ویستعمل عادة في ملء المصابیح الكهربائیة

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "حفظ".-1
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "الخردیق".-2
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "فصل".-3
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "قّس".-4
.500ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-5
.501_500ینظر: المرجع نفسھ، ص -6
.31مقّدمة المعجم الوسیط، ص-7
ط، ماّدة "أّب".ینظر المعجم الوسی-8
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.2: أحد الجسیمات األّولیة التي تدخل في تركیب نواة الذّرةبروتون-

.3: صندوق من حجر أو خشب توضع فیه الجّثةالتّابوت-

.4العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیها:الثّقافة-

: اتجاه حدیث یقوم على تصویر فكرة الفنان أو شعوره تصویرا ال یعتمد الّتجریدّیة-

على محاكاة لموضوع معّین، مع استخدام األلوان أو األشكال الهندسّیة، أو األنغام 

.5الموسیقیة

: مجموع ما یشاهد في الحیوانات (في علم األحیاء)-: الّنمو والبقاء. وَ الحیاة-

.6والنباتات من ممیزات تفّرق بینها وبین الجمادات

.7(في الفلسفة): المحال الذي ینافي المنطق ویخالف المعقول-:االختالف. وَ الُخلفُ -

: (في القضاء): ما ُیصدَُّر به الحكم، من ِذكر المحكمة ومكانتها وُقضاتها الّدیباجة-

.8وتاریخ صدور الحكم

: (في علم الریاضیات): شكل مستو محدود بخّط منحن، جمیع نقطه على رةائِ الدَّ -

.9أبعاد متساویة من نقطة داخلیة

.10: قدرة الّنفس على االحتفاظ بالتجارب الّسابقة واستعادتهاالّذاكرة-

: وصف ُیطلق على الذین یسلكون سبیل العنف واإلرهاب لتحقیق أهدافهم اإلرهابیون-

.11السیاسیة

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "األرجون".-1
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "بروتون".-2
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "التابوت".-3
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َثِقَف".-4
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َجَرَده".-5
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "حَیَي".-6
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َخلََف".-7
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َدَبَج".-8
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "دار".-9

ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "ذَكَر".-10
ینظر المعجم الوسیط، ماّدة "َرِھَبُھ".-11
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: عنصر خامل یوجد في الهواء الجّوي بكّمیات ضئیلة، یستعمل في أنابیب الّزینون-

.1اإلضاءة

: المنطقة من الیابس التي ُتجاور بحرا، أو ُمسّطحا مائّیا كبیرا، وتتأّثر الّساحل-

.2بأمواجه

.3: (في الطب): أخاله من الجراثیم بالعقاقیر المبیدةَطّهر-

.4حزب أو شركة أو جماعة أو نحو ذلك، وهي عضو وعضوة: المشترك في الُعضوُ -

.5: آلة تقف السیارة أو القاطرة ونحوها، وهي الفرملةالكّباحة-

الّتجدیــد في تحریــر المعجم:②

ط، یستوفي القارئ منه ــوب سهل وبسیــوردت معاني الكلمات في "المعجم الوسیط"، بأسل

د ــ، وبهذا التجدی6وبــن، أو مصطلح أو حتى فهم أسلحاجته في معرفة معنى لفظ  معیّ 

استطاع المعجم أن یتخّلص من الصعوبات والتعقیدات التي كانت تعترض شرح األلفاظ في 

ات ما، ولكن هذه المعاني في حّد ذاتها ــالمعاجم القدیمة، والتي كانت أحیانا تقّدم معاني كلم

تحتاج إلى شرح كذلك.

ط"، الذي یمّثل ــبین "المعجم الوسیوازنةرة، ارتأینا أن نضع مــانطالقا من هذه الفك

ط" ــالعصر الحدیث، مع أحد المعاجم القدیمة التي تمثل العصر القدیم مثل "القاموس المحی

إلثبات سهولة وبساطة المعاني في "المعجم الوسیط".هـ).817للفیروز أبادي (ت

المعجم الوسیط، ماّدة "الّزینون".:ینظر-1
ط، ماّدة "سَحلت".المعجم الوسی:ینظر -2
المعجم الوسیط، ماّدة "َطُھَر".:ینظر-3
المعجم الوسیط، ماّدة "عضا".:ینظر-4
المعجم الوسیط، ماّدة "كبح".:ینظر-5
.501في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، صینظر:-6
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المقارنة أساسا على المعنى داخل المعجمین، حیث قمنا بأخذ مجموعة من ارتكزت هذه 

الكلمات عشوائّیا، من أسماء وأفعال، واستخرجنا المعنى المتعّلق بهما.

، یعتمد ترتیب أواخر یمأما سبب اختیار "القاموس المحیط"، فذلك ألّنه معجم قد

ا جمع ما تفّرق من مفردات اللغة بما فیها األصول، یتمّیز بغزارة مواّده وسعة استقصائه، كم

نوادرها، كما جاء مختصرا موجزا، بعیدا عن االستطرادات والمترادفات والتّفسیرات التي ُتؤّول 

مرتّبا منتظما، یفصل بین المعاني والّصیغ بطریقة فّذة ومنهج إلى معنى واحد، فكان بذلك 

.1محكم

:"القاموس المحیط"ة بین "المعجم الوسیط" ووازنالم

القاموس المحیطالمعجم الوسیطالكلمة

الّترتیب الهجائي باعتماد أوائل الترتیب

األصول

أواخر األصول (باب)، 

أوائل األصول (فصل)

⁄⁄⁄الّرئیس األعلى للكنیسة الكاثولیكیة.البابا

جنس نباتات عشبیة من فصیلة المرّكبات البابونج

التّداوي (مع).یستعمل في الصباغة أو

زهرة، كثیرة الّنفع

ما ُطبخ من عصیر العنب أدنى طبخ الباذق

فصار ُمسكِّرا (مع).

ما طبخ من عصیر العنب فصار شدیدا.

الّشيء المّتحد، یقال جعلهم بأجا واحدا: البأج

الطریق -سّوى بینهم في العطاء. وَ 

بَأَجه كمنعه: صرفه، والرجل: صاح، كبّاَج 

واجعل البأجاتبأجا واحدا أي: لونا وضربا، وقد 

،  مؤسسة 7التراث، إشراف: محمد نعیم العرقسوسي، طینظر: القاموس المحیط، الفیروز أبادي، تح: مكتب تحقیق -1
.5، ص2003الّرسالة، بیروت،
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ال یهمز: وهم في أمر بأج أي: سواء.المعتدل الّسوّي.

الّشيء: أخَذه براحته أو براحته واألصابع الحفن

مضمومة.

أخُذك الّشيء براحتیك واألصابع مضمومة، أو 

الجرف بكلتا الیدین.

زرع وشجر توقد به كّل ما جّف من الحطب

الّنار.

ما ُأعّد من الّشجر شبوبا.

نبات عشبي، من الفصیلة الّنجیلیة، حّبه الّدخن

صغیر أملس كحّب الّسمسم، ینبت بّریا 

ومزروعا.

بالّضم: حّب الجاَورس، أو حّب أصغر منه ، 

أملس جّدا، بارد یابس حابس للطبع.

بعد نفار.الّناقة على ولدها: َرِئمتهُ ⁄⁄⁄َدْرَجَنت

الّرغبة إلى اهللا تعالى.ما یدعى به اهللا من القول .الّدعاء

الّداهیة.⁄⁄⁄النِّئدل

الّطاعون. كّل مرض فاش عاّم (ج) الوبأ

أوباء.

.الّطاعون أو كّل مرض عامّ 

بعد اختیار عدد من الكلمات والبحث عن معانیها في كال المعجمین، استنتجنا ما یلي:

في "القاموس المحیط"، باعتماده على أواخر األصول.صعوبة البحث-1

بساطة وسهولة البحث في "المعجم الوسیط".-2

إهمال "القاموس المحیط"، لبعض الكلمات.-3

الغریبة، والتي هجرها االستعمال.استغناء "الوسیط" على بعض الكلمات-4

وضوح المعنى في شرح "المعجم الوسیط"، وتعقیده أو غموضه في "القاموس -5

المحیط".
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الّشرح المفّصل لكّل ما یحتاج إلى شرح، واالختصار في المفهوم المتداَول.-6

دقیقة وواضحة، ومحددة تحدیدا في "المعجم الوسیط" كما جاءت الّتعریفات العلمّیة 

بأسلوب یسّهل على الباحث فهمه. وأمثلة ذلك من ، وذلك لتبسیط المفاهیم وشرحها 1جّیدا

المعجم ما یلي:

: آلة مرّكبة من ساقین متصلین، تثّبت إحداهما وتدور حولها األخرى، ترسم البرَجل-

*.2بها الّدوائر واألقواس، وتسّمى أیضا: بركار، فرجار

.3: جهاز للتبرید وحفظ الّطعام ونحوهالّثالجة-

.4: آلة یسمع بها الّطبیب نبض القلب ونحوهالّسماعة-

الّطائر یسبح في الجّو،ویستعمل في الّنقل والحرب : مركب آلي على هیئة الّطائرة-

5(محدثة)

.6: القصب الذي علیه اللحم. (ج)أعُظم وعظامالعظم-

: سفینة حربیة مهّیأة للغوص في الماء والمكث تحته، وعملها قذف سفن الغّواصة-

.7العدوّ 

: عدستان زجاجیتان مثبتتان في إطار مناسب أمام العینین لتصحیح عیوبالّنظارة-

اإلبصار، وقد یستبدل بالعدستین زجاج قاتم لحمایة العینین من أشّعة الّشمس، أو من 

.8األتربة، أو من اإلشعاعات الضارة

.501ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "البرجل".-2
البرجل: ھو ما یسّمى عندنا المدور. *
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "ثلج".-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "سِمَع".-4
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "طار".-5
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "عَظَمُھ".-6
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "غاص".-7
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "نظر".-8



مظاھر التجدید في "المعجم الوسیط".

109

هناك دّقة في التعریف، ــات، نستنتج أنّ ومن خالل هذه التعریفات العلمیة لبعض الكلم

المصطلحات العلمیة بّدّقة نت من تقدیم شرح وافي ومفید یلّبي حاجة الباحث عن معاني مكّ 

  وح.ــووض

، خاّصة تلك الكلمات المعروفة 1تقدیم الشروح مختصرة، مع تجّنب االستطراد والتكرار

والمتداولة بین الّناي، فیكفي تقدیم مرادفها أو تعریفها المبّسط، أو حّتى معناها باختصار.

وأمثلة ذلك:

.2: َخِفيَ اندلس-

.3من الّدمالجوء الّسائل البالزما:-

.4ّضعیف الجبان: الاألجبس-

.5: ُصفَرة تعلو األسنانالُحبَرة-

.6: اضمحلّ َخْتَعرَ -

.7: الّظلمةُ الدََّغُش -

.8: المجرفة (ج) مرافشالِمرَفَشة-

ّرة:- .9أشّد الّصیاح و شّدة البردالصِّ

.10: الّشدید، وجیش عرمرم: كثیرالعرمرمُ -

.1: الكثیر الفسقالفسِّیق-

.501ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-1
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أدلس".-2
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "البالزما".-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "جّبس".-4
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َحَبَره".-5
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َخْتَعَر".-6
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َدَغَش".-7
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َرَفَش".-8
9-." ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َصرَّ

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "عرمرم".-10
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اجة. ــات كثیرة جاء شرحها مختصر، بحسب ما تقتضي إلیه الحـوقد حوى المعجم كلم

وذلك كون الكلمات بسیطة والمعاني أبسط، فیكفي فقط أن توضع محّلها من الترتیب حّتى ال 

تهمل، وحّتى تعود إلیها إن اقتضت الحاجة إلى ذلك.

اّصة ضبط ــ، خ2لكّل ما یحتاج إلى ضبط" مــالّسلی طالمعجم بـ "الضبلجنةامتــكما ق

، ومن 3عین المضارعة بالحركة المناسبة لها، ونجد ذلك مبّینا في مقّدمة المعجم، بالّرمز (ــَـِـُـ)

أمثلة ذلك:

.4: ــَـ أرقا: امتنع علیه الّنوم لیال. فهو أِرٌق وآِرقٌ أِرق-

.5ــِـ َبْیزا، وبیوزا: هلك، وباز عنه: حادَبازَ -

.6ــَـ َتَلًفا: هلك وعِطَب. فهو تلٌف وتالفَتِلفَ -

.7ــِـ َجْزال: َقَطَعُه. ویقال: جزل له من ماله َجْزَلًة: أعطاه منه قطعةَجَزَلهُ -

.8َخّج ساعده. وخّجت الّریح. الّتوت في هبوبهاــُـ خجوجا: التوى. یقال: َخجَّ -

لى ذلك، خاّصة تلك الكلمات كما قامت كذلك بضبط حركة الحرف إن كان یحتاج إ

غیر المعروفة، مثل:

قّي وآلتهالِمرقاة- .9(بكسر المیم وفتحها): وسیلة الرُّ

.10(وبضّم الّسین): الّسیاب واحدُته: ُسّیابة (وبفتح الّسین)السَّیَّاب-

.1: (بضّم الّشین وكسرها): الغصن المشتبك والشجر المتلفالشُّجَنة-

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َفَسَق".-1
.501ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-2
ینظر: مقّدمة المعجم الوسیط.-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "أِرق".-4
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "باز".-5
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "تلف".-6
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َجَزلَُھ".-7
8-." ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "َخجَّ
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "رقا".-9

یط، ماّدة "ساب".ینظر: المعجم الوس-10
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.2وفتحها): ما یسّبب الّصّحة: (بكسر الّصاد الَمِصّحة-

عین المضارعة في الفعل اختّص فقط بالمشار إلیه سابقا، الّضبط ا یالحظ في أنّ م

الثالثي فقط، وأهملت األفعال المزیدة التي تحتاج كذلك إلى ضبط عین مضارعها، كونها 

متغّیرة كذلك.

حیث ُیلَتَزُم "إحالة االبتعاد عن تكرار الّشروح، ومن مواطن الّتجدید في تحریر المعجم، 

، كأن ُیحیل 3اّدة التي یبحث عنها"ـاّدة التي فتح المعجم علیها، إلى المــقارئ المعجم من الم

ردا، أو أّنه سبق ـون الّشرح فیها مستطــرى یكـاّدة أخــر أو مـاب آخــعلى معنى كلمة في ب

األسبق، مثل:شرحها ألّن المدخل سبق بحرف الهجاء

.4: (انظر): برجل. وهو في الفارسیة بركارالبركار-

.5(انظر): قصرَتَقْوَصَر:-

.6: (انظر): ثبىالثُّّبةُ -

.7: (انظر): جوىالَجّواني-

.8الحثیرة: (انظر):حثرالحتیرة -

.9: (انظر): خوصالَخّیص-

.10: (انظر): خرنقالخورنق-

.11: (انظر): دریاقالّدریاق-

ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "شجنت".-1
2-." ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "صحَّ
.501ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-3
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "البركار".-4
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "تقوصر".-5
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "ثاب".-6
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "جان".-7
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "حثر".-8
ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "خاص".-9

".الخورنقینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-10
".دّرقھُ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-11
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.1(انظر): أسطوانة:األسطوانة-

.2: (انظر): البانالشُّوع-

.3: (انظر): نجمالمنجم-

.4: (انظر): نبأالّنبي-

.5خَ خَ : (انظر): ضَ انضخَّ -

.6و الَهَولَّع: (انظر): هلعالَهْوَلع-

، 7كما نجد في المعجم تحدیدا لنوع الكلمة من حیث الّتذكیر والّتأنیث، واإلفراد والجمع

من مثل:

.8من القوارض (یكون للذكر واألنثى): جنساألرنب-

الخلیق الجدیر (یستوي فیه المذكر والمؤّنث -للشيء: موضعه وَمِظنَُّتُه. وَ الَمِئّنةُ -

9وفروعهما)

.10فالن َبواء ُفالن: ُكْفُؤُه ونظیره في القصاص(للمفور وغیره)الَبواء-

.11: القتال بین فئتین (مؤّنثة)الحرب-

.12تة (للمذكر)، الّستون (للمذكر والمؤنث): (للمؤّنث)، السّ السِّتُّ -

.13: المهمل (للواحد والجمع)السُّدى-

".َسْطَنھُ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-1
".شاعینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-2
".المنجمینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-3
  ". نبا ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-4
  ". نضخ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-5
".الھولَعینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-6
.501ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-7
".األرنبینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-8
".أنّ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-9

  ". باء ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-10
".َحَرَبھُ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-11
".الّساتّدة "ینظر: المعجم الوسیط، ما-12
".سداینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-13
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: جسم لحمي مستطیل متحّرك، یكون في الفم، ویصلح للّتذّوق والبلع والّنطق اللسان-

.1(مذكر وقد یؤّنث)

ـُْشفُ -
.2: ولد الظبیة أّول ما یولد. (یطلق على الّذكر واألنثى)الَخـِ

یدّب على األرض، وقد غلب على ما ُیركب من الحیوان (للمذكر الّداّبة: كّل ما -

.3والمؤنث)

.4ل من الكأل والمطر (یستوي فیه الواحد والجمع والمؤّنث)ـــالقلی-ق. وَ ــ: الّطریالّرَصدُ -

.4والمؤّنث)

إضافة إلى ذلك، نجد جمع الكلمة المشروحة، مثل:

.5: (ج) بضائعالبضاعة-

.6: (ج) توائمالّتوءمة-

.7جوازئ : (ج)الجاِزئة-

.8: (ج) خالخیلالخلخال-

التجدیــد في الّترتیــب:③

ب أبواب المعجم ومداخله الّرئیسیة ــاعتمدت لجنة المعجم منهجیة معّینة مّكنت من ترتی

والفرعّیة ترتیبا دقیقا، غایتها من ذلك تیسیر عملیة البحث وسرعة الوصول إلى الكلمة، كما 

".لسنینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-1
".خشفینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-2
".دبّ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-3
".رصده"ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة -4
  ". بضع ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-5
".أتأمتینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-6
".َجَزأَتِ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-7
".خلَخلَ ینظر: المعجم الوسیط، ماّدة "-8
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ة المعجم، حیث ـذلك في مقّدم، وبینت 1وادّ ـب داخل المــقة موحدة في الترتیــالتزمت بطری

قامت بتقدیم:

األفعال على األسماء.-

المجّرد على المزید من األفعال.-

المعنى الحّسي على المعنى العقلي، والمعنى الحقیقي على المجازي.-

.*الّالزم على المتعّدي من األفعال-

الّتجدیــد في اإلخراج:④    

باإلخراج شكل صفحات المعجم، وما فیها من أعمدة، وما یوضع على الّصفحات ُیقصد 

اعة، والّصور، وحجم الحروف ــات في الّصفحة ونهایتها، والّطبــمن إشارات إلى بدء الكلم

، أي كّل ما یتعّلق بشكل المعجم.2ونوعّیة الورق...

أبادي، وهو معجم یمثل المرحلة إذا أخذنا على سبیل المثال "القاموس المحیط" للفیروز 

القدیمة من الّصناعة المعجمیة، فإننـا نلمس الفرق بینه وبین "المعجم الوسیـط" في اإلخراج، 

فاألّول یّتصف بنوع من الغمــوض، سواء في نـوع الخّط المستعمـل الذي یجعــل الكلمـات 

ودة، ضف إلى ذلك اللون الواحــد متداخلة فیمــا بینهــا، كمـا أّن نوعّیـة الورق متوّسطة الج

ه إلى آخرهــا، كّل ذلك جعـل من "المعجـم ـ(األسود) المستعمل للكتـــابة من أّول صفحة فی

الوسیط" مجّددا في اإلخراج.

.502ینظر:في المعجمیة العربیة المعاصرة، وقائع ندوة مائویة، ص-1
.503-502. المرجع نفسھ، ص2

ق، وقمنا بتطبیقها على "المعجم الوسیط"، واستنتجنا أّن اللجنة لم تستطع تطبیقهــا بفیما سلقد أشرنا إلى هذه المنهجیة -*

على أتّم وجه، وكـان هناك خلل فیها، لكن رغم ذلك تبقـى من مواطن الجّدة واإلبداع في المعجم.
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ولتأكید هذا القول نقّدم إحدى صفحات المعجم التي تدّل على أّن اإلخراج اختلف عن 

:اإلخراج القدیم

ففاتح المعجم الوسیط یشعر بالّراحة عند االطالع على الّصفحات التي تتنّوع ألوانها، 

وترّتب كلماتها ومعانیها بمنهجّیة تجدیدّیة منّظمة، كما أننا نجد الّشواهد الّصورّیة التي 

وهي مهّمة في شرح المعنى.عّرفناها في الفصل الّسابق من البحث، 
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الخـــــــاتمة:

ب ــها، وفق ترتیـالمعجم هو كتاب بضّم مفردات اللغة المتبوعة بشرحها وتفسیر معانی

احث. ــع یعود إلیه الّناشئ والمتعّلم والبــخاص، یوّضح فیه عالقة اللفظ بالمعنى، وهو مرج

وفي الترتیب قد تنوعت معاجم اللغة العربیة بین العموم والخصوص، وبین الجّدة والقدم،و 

المعتمد، وبین العمل الفردي والجماعي.

ات ــا بعض المالحظــة، استوقفتنـــو من المتعــاز هذا البحث، والذي ال یخلـوأثناء إنج

:المتعّلقة بالموضوع، كما استنتجنا نتائج مختلفة المحتوى، نذكرها فیما یلي

اهتّم اللغوّیون قدیما وحدیثا بدراسة هذه االستطراد في الحدیث عن المعاجم القدیمة، حیث •

المعاجم، فجاءت بعض البحوث تكرارا لما سبق، ورغم وفرة هذه البحوث إّال أّن هناك األمور 

لم ُیَعرِّج علیها الباحثون، كدراسة مقّدمة المعاجم مثال.

ى، تنّوع المعاجم بین العصور كان تنّوعا في المنهجّیة والوضع، ولم یكن في المحتو •

ي ــث هي التـقة البحــرة، فقط طریــاني المتعّلقة بالمفردات هي متشابهة بدرجة كبیــفالمع

اختلفت.

ة، رغم محاولة ــخي للغة العربیّ ــاء معجم تاریــامع العربیة عن غیرها في إنشــتختلف المج•

كن أن تستقى یم"فیشر"، التي باءت بالفشل، ولم تكتمل إلى یومنا، رغم وجود نماذج أوروبیة

منها المنهجیة التي مّكنتها من إصدار معجم تاریخي للغتها القومیة.

قّلة الخدمات التي تعرضها مجامع اللغة العربیة، والهیئات العلمیة رغم جودتها.•

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مجمع فّعال في الّصناعة المعجمیة، لكن ما یالحظ علیه •

ائه على ــاألعمال التي یقوم بها، وهذا ما یجعلنا نشّكك في قدرة أعضالّتأّخر وعدم اكتمال 

إنهاء معجم من مثل " المعجم التاریخي" و"المعجم الكبیر".
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اع أن یسعف ــاعة المعجمیة العربیة الحدیثة، استطـ"المعجم الوسیط" معجم جدید یمّثل الّصن•

جم المتوّسطة، التي تستقطب أكبر عدد اـالعالم العربي، ویُسّد الّنقص في مجال توفیر المع

من القّراء.

ب ــوات المتعّلقة بالمنهجیة، خاّصة فیما تتعّلق بترتیــال یخلو المعجم من بعض الهف•

المداخل.

اهر الّتقلید ــعّینة لبحثها، لم تشر إلى مظط"ــالّدراسات الّسابقة التي أخذت "المعجم الوسی•

منهجّیتهوٕایجابیاته.فیه، بل اكتفت فقط بتبیان 

ل المعجمّیة والّشروح والّتوافق ــح لجنة المعجم بالمصدر الذي استقت منه المداخــعدم تصری•

ط" مّرة ومع "لسان العرب" مّرة أخرى.ــود بین شروح "الوسیط" مع "القاموس المحیــالموج

دة الوافدة، حیث كانت ـات الجدیـات المعجم، مّما یجعله متأّخرا في حجز المصطلحـقّلة طبع•

، وهي الّطبعة الّرابعة له.2004آخر طبعة سنة 

وجود عّدة أمور قّلد فیها "المعجم الوسیط" ما سبقه من معاجم، لكن أغلبیة هذا الّتقلید كان •

لخدمة الّصناعة المعجمیة العربیة الحدیثة عموما.

قة البحث،ــحیث اإلخراج، وطریه، وذلك لجودته منــرة لمستخدمیــیوّفر المعجم خدمة كبی•

توّفر طبعاته في المكتبات الجزائرّیة إال نادرا.وتقدیم الّشروح، لذلك نأسف لعدة

األولى  تبایحتّل المر ـا آنفا، لذلك جاء "المعجم الوسیــط" مجّددا في عّدة أمــور ذكرنـاه•

بین معاصریه.

ضرورة االعتمـاد على الحوسبة في الّطباعة القادمة للمعجم، حتى یكون هناك اّطالع •

أوسع في الوطن العربي وخـارجه، وٕامكانیة معــالجة كّل ما هو جدید، وتفعیـله بسرعة عن 

طریق شبكة االنترنیت.
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دید.نقص الّدراسات التي تهتّم بالمعجم الوسیط، من حیث الّتقلید والّتج•

وعلیه، نتمّنى أن تسهم هذه الّرسالة في إضـافة ولو الّشيء القلیل مّما توّصلنــا إلیه أثناء 

البحث والّتنقیب، خاّصة موضوع دراسة "المعجم الوسیط بین الّتقلیـد والّتجدید" ال یزال قید 

.البحث، وما غفلنا عن ذكره في الّرسالة، یذكره آخرون في أبحاث ومواضیع أخرى
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ص خمل

الّصناعة المعجمیة العربیة الحدیثة بین الّتقلید والّتجدید، حیث رّكزت اھتمامھا :تتحّدث ھذه الّرسالة عن 

على الصناعة المعجمیة العربیة ، وذلك في تبیان أنواع المعاجم المعروفة، وتصنیفاتھا المتعّددة، ثّم واقع 

الّتطّور الحاصل في جمیع المیادین، ویظھر ذلك في دور ھذه الصناعة ، وھل تمّكن فعال من مواكبة 

المجامع اللغویة والھیئات العلمیة المتخّصصة، والطرائق التي تعتمدھا في تألیف المعاجم ووضع 

المصطلحات الحدیثة، وختمنا الفصل بذكر الصفات المقترحة للمعجم الجدید، واآلفاق المستقبلیة المتمثلة 

، كونھ المعجم الذي اعتمدناه في "المعجم الوسیط"ثّم ننتقل إلى الحدیث عن .أساسا في حوسبة المعجم

لكن ذلك بعد أن نتعّرف على مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، الھیئة تطبیق الجانب الّنظري من الرسالة، 

ر الواضعة للمعجم، عّرفنا المجمع، ولجانھ، وبعض أعمالھ، ومنھجّیتھ في وضع المعاجم، لنصل إلى ذك

أّما الفصل األخیر فھو بمثابة .مواطن التقلید في ھذا المعجم، وھذا الّتقلید سیلتقي مع المعجمیة القدیمة

اإلجابة عن اإلشكالیة، حیث یجمع مظاھر الّتجدید في ھذا المعجم، لنجد أّن المعجم الوسیط كان من 

أمثلة كافیة عن ذلك مع الّشرح المعاجم الجدیدة والمجّدة في الّتحریر والّترتیب واإلخراج، فقّدمنا

وجاءت الخاتمة عبارة عن مجموعة من الّنتائج والمالحظات التي استخلصت طیلة فترة إنجاز .والّتحلیل

.ھذه الّرسالة

:الكلمات المفتاحّیة
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