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 :مــديـقـت
بسم اهلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، وعلى آله وصحبه الطيبني 

لقد كلفت منذ مثاين سنوات بتدريس مقاييس لغوية يف قسم اللغة واألدب فالطاهرين، وبعد؛ 
، لكالسيكيايف النظام  العريب مبلحقة مغنية جبامعة تلمسان. وأكثر ما زاولته منها مقياس "املعجمية"

على يل بـ"علم املفردات وصناعة املعاجم". وقد تشكل  يدعى جلديدالذي أصبح يف النظام او
ف من معاجم يف السنوات الثمانية رصيد ال بأس به من معلومات ومعطيات حول ما أّلمدار هذه 

حول ما جاد به التنظري و ،التراث العريب، وما صدر منها يف العصر احلديث، ويف الوقت الراهن
 . على السواء املعجمي من الغربيني والعرب

يم الذي ورثناه عن أسالفنا اللغويني، هذا اإلرث العظ وألشد ما يلفت انتباه الدارس هلذا املقياس
الذين عنوا عناية شديدة بالتأليف املعجمي، حىت أصبح العرب يشهد هلم بالتميز والسبق يف هذا 

ختصص علمي لساين بدأ يعرف تناميا ويشهد ه أنختصص املعجمية، وما ملسته من املضمار. 
ل والتميز عن باقي الدراسات اللغوية ، وبدأ يشق طريقه حنو االستقالتصاعدا يف السنوات األخرية

 يف" املعجمية"ولقد أصبحت . اليت كان يتعلق هبا كعلم الداللة وفقه اللغة ومصادر اللغة واألدب
هذا وأصبح  وأساسية رائدة وتربوية علمية مؤسسات مشاغل من جوهريا مشغال احلديث العصر
 يف الباحثني اهتمام حمل وهيستفيد كثريا من العطاء العلمي للسانيات العامة والتطبيقية، العلم ي

 لغوية علوم مع احلال هو كما متكاملة، معجمية نظرية حتقيق هو الشاغل شغلهم اللغة، علوم
األمر الذي حفز املعجميني العرب شرقا وغربا، على نقل قضاياه ومباحثه عن طريق الترمجة ، كثرية

 تأسيس نظرية معجمية عربية دولية.  إىل ذلكهادفني من إىل العربية، 

على الصعيد اللساين والتربوي، وعلى  ةإن هذه األمهية الكبرية اليت أصبحت تكتسيها املعجمي
ضمن املعجمية إدراج ربامج اجلامعية إىل ضرورة الدفع بواضعي الصعيد احلضاري ككل، قد 

 قسم اللغة واألدب العريب يف اجلامعات اجلزائرية.ات الدرس اجلامعي لطلبة رمقر

إنين يف هذه احملاضرات أضع بني طلبيت يف قسم اللغة واألدب العريب، بل حىت يف أقسام اللغات  
هلذا املقياس املفيد، حيث سيجد املطالع هلا ا تكون لدي من رصيد نظري األخرى، حصيلة م

، وحدوده التعريفات بشأنه، وحتديدا لقضاياه ومباحثهتفصيال ملصطلحات هذا العلم، وكثريا من 
  .وعالقاته مع العلوم األخرى
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 املعاجم. وصناعة املفردات علم  ملقرر املنهجية املواصفات

 حصة 21إىل  21من  عدد احلصص املخصصة للمقرر
 حماضرة )حماضرة يف كل حصة(. 41  عدد احملاضرات يف املقرر

 (4.1ساعة ونصف ) الزمن املخصص لكل حماضرة
 ساعة 14إىل  41من  احلجم الساعي الستغراق املقرر

علم الداللة، اللسانيات العامة، اللسانيات احلاسوبية،  العلوم املساندة
علم االجتماع اللغوي، علم االشتقاق، فقه اللغة، علم 

 املصطلح.
املعاجم يتطلب هذا املقرر معرفة مسبقة بنشأة وتطور  االحتياجات املعرفية

 . العربية، ألهميتها يف التطبيق
ختصص طلبة أقسام اللغة واألدب وخاصة ممن هم يف  الطلبة املستهدفون

 .علوم اللغة
 

 

 

 األهداف املرجوة من املقرر

إن هذا املقرر هو لتخصص لغوي يدعى "علم املفردات 
وصناعة املعاجم"، وهو ذو صبغة نظرية وتطبيقية، 
يهدف إىل اإلملام مبصطلحات علم املفردات وصناعة 
املعاجم، والتعرف على أعالمه، والوقوف على مكانته 
ضمن العلوم اللغوية، والعلوم األخرى، والتعرف على ما 

لمني املشكلني له )علم املعاجم بلغه التنظري يف الع
وصناعة املعاجم(. ويهدف هذا املقرر إىل التعرف على 
احملددات الضرورية للمفردات ضمن املنت اللغوي العام، 
بالوقوف على بناء املفردات ومعناها، وضمن املعجم الذي 

 يضم مفردات لغة ما وخيصها بالشرح املعجمي.  
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 احملاضرات. هذه إعداد يف املساهمة واملراجع املصادر أهم

 املراجع العربية: -(1

 .9002تونس، -التعريف القاموسي، احلبيب النصراوي، مركز النشر اجلامعي، دط، منوبة -1

-تقنيات التعريف يف املعاجم العربية، حالم اجلياليل، دط، مطبعة احتاد كتاب العرب، دمشق -2
 .  9222سوريا، 

 .4691 مصر،-القاهرة ،1ط املصرية، األجنلو مكتبة أنيس، إبراهيم األلفاظ، داللة -3

 .9002 مصر،-، القاهرة9صناعة املعجم احلديث، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط -4

 .1001لبنان، -، بريوت1علم اللغة وصناعة املعجم، علي القامسي، مكتبة لبنان ناشرون، ط -5

قضايا املعجم العريب يف كتابات ابن الطيب الشرقي، عبد العلي الودغريي، منشورات عكاظ،  -6
 .4616املغرب، -الرباط

-قضية املصادر يف مجع مادة املعجم، إبراهيم بن مراد، مقال مبجلة جممع اللغة العربية بدمشق -7
 .4، اجلزء81سوريا، اجمللد

 .4611، الكويت، 4دار تعريب، طاللغة العربية واحلاسوب، نبيل علي،  -8

املعجم العريب بني التنظري والتطبيق، إبراهيم بن مراد، مقال ضمن سلسلة احملاضرات اليت  -9
 .5112تونس، -يرعاها كرسي مارغريت وايرهاوزر، جامعة منوبا

جممع املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة، حممد رشاد احلمزاوي، مقال ضمن جملة  -10
 .4، اجلزء87اللغة العربية، دمشق، اجمللد

ة نظرية ومطبقة، مصطلحاهتا ومفاهيمها، حممد رشاد احلمزاوي، مركز ارباملعجمية؛ مق -41
 .1001النشر اجلامعي، تونس، 

 .1000املغرب، -املعجمية التفسريية التأليفية، حمند الركيك، مطبعة فاس، دط، فاس -12



 

 

5 

-، بريوت4النظرية والتطبيق، علي القامسي، مكتبة لبنان ناشرون، ط املعجمية العربية بني -13
  .1001لبنان، 

-، بريوت4مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب، حلمي خليل، دار النهضة العربية، ط -14
 .4668لبنان، 

، 61و 61، سنتا 40و 6مقدمة لنظرية املعجم، إبراهيم بن مراد، جملة املعجمية، العددان  -41
 .تونس

 .4668لبنان، -، بريوت4مقدمة لنظرية املعجم، إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي،ط -49

منهج املعجمية، جورج ماطوري، ترمجة عبد العلي الودغريي، منشورات كلية اآلداب  -48
دط، والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة حممد اخلامس، اململكة املغربية، مطبعة املعارف اجلديدة، 

  الرباط، دت.

 األجنبية: ملراجعا -(2

18- Alain Rey, le lexique images et modèles, du dictionnaire à la lexicographie, 

ed: Armond colin. 1977. 

19-  J.Picoche (1977),  précis de lexicologie française .  

20- Jean du bois, Vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. 

21- Hartmun and Stork,  Dictionary of Lang and Ling, London, 1965. 

22- Igor Mel’ cuk at al (1995), introduction à la lexicologie explicative et 

combinatoire. 

23-  Robert Léon Wagner, les vocabulaires français 1967, Vol /1. 

24- Simon de la Salle et autre chercheurs, Revue, langue Française, lexique et 

grammaire, Larousse, Mars 1976. 

25- Zgusta, Manual of  lexicography, Mouton, 1971. 
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 املعاجم(. )علم املفردات علم األول: القسم

 (.املعاجم علم) أو املفردات علمب التعريف :األوىل احملاضرة

 كثرة هو Lexicology مصطلح حتديد بإزاء وهو والدارس الباحث انتباه يلفت ما أول
 الشأن، هذا يف واضح علمي منهج سلوك أجل من ولكن العربية، يف تقابله اليت املصطلحات

 االختالفات بإيراد ذلك بعد نقوم مث العلم، هلذا وشائع مشهور تعريف من ننطلق أن بنا يستحسن
 .مصطلحاته حتديد حيث ومن تعريفه حيث من ه،خبصوص احلاصلة

 علي" تعريف هوعلم املفردات أو علم املعاجم،  تعريف يف نعتمده الذي املشهور التعريف أما
 وصناعة اللغة علم"و" والتطبيق النظرية بني العربية املعجمية" املشهورين كتابيه يف" القامسي
" املعجم صناعة"و" املعاجم علم" مها أساسيني علمني تشمل" املعجمية" أن يرى حيث ،"املعجم
 هاعتمَد الذي واملخطط .التوايل على Lexicographyو Lexicology اإلجنليزية يف يقابالن اللذان
 :جليا ذلك يوضح

 املعجمية

 

(Lexicology)  املعجم صناعة                 املعاجم علم (Lexicography) 

 حيث من األلفاظ بدراسة يهتم الذي املفردات علم« :بأنه" املعاجم علم" "علي القامسي" وُيعرِّف
 االصطالحية والتعابري اللفظية واملشتركات باملترادفات وكذلك وداللتها، وأبنيتها، اشتقاقها

 .»املعجم يف تدخل اليت املواد عن الوافية املعلومات يهيء املفردات فعلم والسياقية،

 دراسة إىل يشري Lexicology" األلفاظ علم" أو" املعاجم علم" أن" آخر موضع يف ويذكر
 األساس حيث من" املعاجم علم" ويهتم اللغات، من عدد يف أو واحدة لغة يف ومعانيها املفردات
 وتعدد واملترادفات االصطالحية، والتعابري واإلعرابية املعنوية ودالالهتا وأبنيتها األلفاظ باشتقاق

 .املعاين
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 علم" بأن يرى" القامسي علي" أن إال ،"املعاجم علم" مفهوم يف األول عن الثاين التعريف وخيتلف
 من جزء هو" املعاجم علم"و مترادفات، عنده فهي" األلفاظ علم" أو" املفردات علم" هو" املعاجم

 .السابق املخطط يف رأينا كما ،Lexicography" املعجم صناعة" إىل باإلضافة" املعجمية"

 هنا نتعرض أن بأس ال ولكن ،ضراتاه احملهذ يف لنا معتمدا وجنعله التعريف هذا من سننطلق وحنن
 الباحثني بني نشأ الذي اجلديد العلم هذا يف املصطلحات جمال يف احلادث الكبري االختالف إىل

 .املعاصرين العرب

 Lexicology مقابل يف" املعجمية" مصطلح تبين إىل املعجمية، يف الباحث ،"الركيك حمند" يذهب
 وأقرهبا اللسانيني والباحثني املعجميني قبل من تداوال أكثر أهنا هو ذلك إىل ودافعه ،نيالغربي عند
 الذي النظري العلم ذلك« بأهنا ،"املعاجم علم" هبا يقصد وهو ،"املعجمية" وُيعّرف الصواب، إىل

 اللغة علم فروع من فرعا تشكل بذلك وهي والكلمات، املفردات ومعاين داللة بدراسة يهتم
 جمرد Lexicography" القاموسية" كانت إذا»وزيادة يف التوضيح يقول مرة أخرى:  .»العام

 فإن النظرية، املعجمية األعمال من تستمدها ما غالبا ،متباينة مناهج تعتمد وتقنية ممارسة
 أوضح؛ وبعبارة الطبيعية، اللغة وتعابري مفردات لكل ونظرية علمية دراسة هي" املعجمية"
 املنهجية األسس (Lexicographe) للقاموسي توفر اليت النظرية املرجعية مبثابة هي" املعجمية"

 على انفتاحها هو Lexicology" املعجمية" مييز ما وأهم القاموس، إلجناز اإلجرائية واألدوات
 واملورفولوجيا والتركيب Lexicography بالقاموسية وثيقة عالقة تربطها إذ اللسانية العلوم خمتلف

 .«واإلنسانية اللغوية العلوم ملتقى الباحثني من العديد حسب فاملعجمية والداللة،

 Lexicology يقابل ما جيعلاملذهب نفسه، حيث  "احلمزاوي رشاد حممد"املعجمي ويذهب 

 على حتظ، مل جديدة وظاهرة حديث نظري علم« بأنه وُيعّرفه امليم، بضم" ُمعجمية" مصطلح
 علم مثل النجومية، اللسانية الظواهر غرار على واجلدل الدرس من الكفاية فيه مبا ،وأبعادها أمهيتها

 األسلوب وعلم والتكنولوجيا، العلوم بنقل وصلته املصطلح وعلم التربوية، وتطبيقاته األصوات
 حافزة نظريات من ذلك وراء وما والنثري، الشعري النص ومجاليات باألدب املتنوعة وعالقاته
 اليت املعجمية على السبق هلا فكان السواء، على والعريب الغريب اللساين بالفكر استبدت ومشوقة

 اليت والتطبيق التنظري آليات من هلا توفر ملا احلديثة اإلنسانية العلوم من ظهر ما آخر اليوم تعترب
 به ونعين وضعناه، عريب مصطلح امليم بضم امُلعجمية«: نفسه السياق يف ويقول .»العناية تستحق
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 وبني بينها ويفرق ،Lexicology واإلجنليزية Lexicologie بـ الفرنسية يف معروف هو ما
 وبالفرنسية Lexicography باإلجنليزية يسمى ما معىن تؤدي اليت ،امليم بفتح ،امَلعجمية

«Lexicographie. 

 بني ميزت احلديثة الرائدة املعجمية اللسانيات أن يؤكد ،العلمني هذين حلدود شرحه سياق ويف
 جمردة نقدية ومنهجية نظرية دراسة اللغوي، الرصيد لدراسة األوىل فخصصت وامَلعجمية، امُلعجمية
 وتفصيال، مجلة هبا االلتحام ودون والتوليدية، والتوزيعية البنيوية مثل ةكلّي رؤى على باالعتماد

 Lexicologistو بالفرنسية Lexicologue لـ ترمجة بامُلعجمي فيها االختصاصي ومسي
 .باإلجنليزية

 أنه إال للمعجمية" القامسي علي" خصه الذي التعريف من كثريا يقترب فهو" خليل حلمي" أما
 :قسمني إىل ويقسمه للُمعجمية مقابال" املعاجم علم" يضع

 ،Lexicography ويقابل" املعجم صناعة فن"و Lexicology ويقابل" النظري املعاجم علم"
 أية يف وحتليلها املفردات بدراسة يقوم املعاصر اللغة علم فروع من فرع املعاجم علم»: يقول حيث

 استعدادا املفردات هذه تصنيف مث ،Lexical Meaning املعجمية داللتها أو معناها وخاصة لغة
 :مها أساسيني فرعني إىل ينقسم العلم هذا أن واملعاجم اللغة علماء بعض ويرى املعجم، لعمل

 .Lexicology النظري املعاجم علم 1-

 .«Lexicography املعجم صناعة فن 2-

 لغات عدة أو معينة لغة يف الكلمات أو املفردات بدراسة» يقول، كما النظري، املعاجم علم ويهتم
 وداللة املختلفة، والصيغ االشتقاق طرق يدرس فهو املبىن حيث من أما واملعىن، املبىن حيث من

 وطرق Idiams االصطالحية العبارات وكذا والنحوية الصرفية وظائفها حيث من الصيغ هذه
 واملشترك الترادف مثل الكلمات بني الداللية العالقات يدرس فهو املعىن حيث من أما تركيبها،
 .«ذلك وغري املعىن، وتعدد اللفظي

 العرب العلماء بني املصطلح حتديد يف االختالف أن السالفة اآلراء هذه كل خالل من لنا ويتضح
 .مصطلحاته يف وتوحيد مضمونه يف حتديد إىل املعاجم علم وحيتاج حمتدم اختالف
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 العلم هذا كون إىل ومصطلحاته" املعاجم علم" مفاهيم يف الباحثني بني اخلالف سبب ويعود
 عكس على واضح بشكل معامله تتبلور مل اآلن حد إىل يزال وال احلديث، اللغة علم يف جديدا
 العلوم هذه إن مث مثال، الداللة كعلم املشاكل هذه مثل تعرف ال اليت األخرى اللغوية العلوم

 إىل سبيل وال موضوعها، يف وليس ومفاهيمها، تصوراهتا يف الغرب من إلينا قادمة هي اجلديدة
 تعريفه يف املعاجم فعلم ،مساوئ من للترمجة ما علينا خيفى وال الترمجة، طريق عن إال إليها وصوهلا

 هذه مثل حدوث فإن ولذلك األجنبية، اللغات عن مترمجة هي أغلبها يف ومفاهيمه ومصطلحاته
 األمر هذا يظل أال ونيسع نيالباحث ولكن طبيعي، أمر واملفاهيم املصطلحات يف االختالفات

 طريق عن مشكالهتا لتجاوز املعجمية يف عربية مؤمترات عقد إىل حباجة فنحن طويال، مستمرا
 .مصطلحاهتا وتوحيد مفاهيمها، حتديد

 من املفردات يف يبحث علم فهو موحدا، يكون يكاد املعاجم علم مفهوم أن سبق ما كل من يهمنا
 حديثا، حضاريا اجتماعيا لسانيا علما املعاجم علم يعترب األساس هذا وعلى ومعناها، مبناها حيث

 احلديثة اللسانيات أهنا يرى بعضهم أن حىت ومصطلحاهتا، ومفاهيمها املفردات اعتماد مطاحمه من
 .وأسلوبية وبالغية وداللية وحنوية وصرفية صوتية من علومها مبجموع

علم  ويقابلعلم املفردات يرادف علم املعاجم، الذي هو أحد فرعي املعجمية.  :ملخص احملاضرة
يف اللغة  Lexicologieيف اللغة اإلجنليزية، و Lexicologyاملفردات أو علم املعاجم لفظ 

 حيث من لغات عدة أو معينة لغة يف الكلمات أو املفردات بدراسةوهذا العلم يهتم  الفرنسية.
 الصيغ هذه وداللة املختلفة، والصيغ االشتقاق طرق يدرس فهو املبنى حيث من أما واملعنى، املبنى

 أما تركيبها، وطرق Idiams االصطالحية العبارات وكذا والنحوية الصرفية وظائفها حيث من
 وتعدد اللفظي واملشرتك الرتادف مثل الكلمات بني الداللية العالقات يدرس فهو املعنى حيث من

 وتعابري مفردات لكل ونظرية علمية دراسة. وعلم املفردات أو علم املعاجم هو ذلك وغري املعنى،
 األسس لصانع املعجم توفر اليت النظرية املرجعية مبثابة وه أوضح؛ وبعبارة الطبيعية، اللغة

 .القاموس إلجناز اإلجرائية واألدوات املنهجية
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 .ومنهجه (املعاجم علم) املفردات علم موضوع الثانية: احملاضرة

 بأنه يتميز األخرى، اإلنسانية والعلوم املختلفة اللغة علوم بكل عالقة له كان وإن املعاجم علم إن
 اخلاصة الظواهر كل وعلى وتطور تغري من املفردات هو اللغة مظاهر من خاص مبظهر يهتم علم

 صيغتها حيث من املعجمية للوحدات الشكلية البنية بدراسة يهتم علم فهو املعجمية، بالوحدات
 الداليل، باجلانب أخرى ناحية من ويهتم ناحية، من هلا املكونة عناصرها أو االشتقاقي وأصلها
 أو بالتطور تكتسبها اليت اخلاصة وداللتها العامة، املعجمية داللتها حيث من الوحدات هذه فيدرس

 من بغريه عالقته يف اللفظ بدراسة اخلصوص على ويهتم املختلفة واحلقول اجملاالت يف باالستخدام
 .ذكر مبا الشبيهة املوضوعات من ذلك وغري االشتراك، أو التضاد أو الترادف كعالقة األلفاظ

 :بـ يقوم فإنه وموضوعه معامله يف وحمددا وواضحا تطبيقيا علما" املعاجم علم" يكون ولكي

 .واحملددة الناقدة اللسانية والتصورات واملقاربات بالنظريات املعجم صناعة ربط 1-

 .املعجم بناء يف ودوره املختلفة وخترجياته املعجمي املدخل أو الكلمة مفهوم على التركيز 2-

 أو العام املعجم مستوى يف سواء األساسية وعناصره املعجمي النص دراسة يف التعمق 3-
 .املتخصص

 واجملازية والداللية والنحوية والصرفية الصوتية املعجمي املدخل تعريفات مبختلف االهتمام 4-
 نطاق يف لغوية مستلزمات من تستوجبه وما والتاريخ، وبالشاهد وبالصورة واألسلوبية والبالغية

 الطبيعة حبسب مداخله تعريف على أساسا يرتكز الذي املتخصص املعجم أو ،العام املعجم
 .مثال والوظيفة

 صالت من وبينها بينه وما األخرى اخلطاب أنواع من املعجمي اخلطاب منزلة استقراء 5-
 اجتماعية ومسة وأدبا، وعلما معرفة بالشاهد التعريف خطاب مكانة ذلك من، وتفاعالت

 .حضارية

 باملفردات يتعلق ما كل يدرس ألنه ومتشعب واسع جمال" املعاجم علم" جمال أن يفيد كله وهذا
 .ومعىن شكال
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 أي اجلامعة، الشاملة" باملدونة" اللغة علم يف يسمى ما على دراسته يف" املعاجم علم" يعتمدو
 والفصيح والنثري الشعري اللغوي الرصيد بذلك حتيط اليت والوثائق واملراجع املصادر كل باعتماد
 واملخطوط واملنقول، املكتوب والتكنولوجي، والفين والعلمي واألديب واالجتماعي والشعيب

 تلك من نوع ألي إقصاء دون ومترابطة، متواصلة وأماكن أزمنة يف واملصور واملسجل واملنقوش،
 تلك نصف أن لنا ميكن حىت ذاتية، أو عقائدية أو اجتماعية أو تقوميية أو معيارية ألسباب األنواع
 بعناصرها نعتين أن من ذلك مينع أن دون املتنوع، واقعها على يدل موضوعيا وصفا الثروة

 بني ترتبط اليت الدولية الفصحى العربية شأن وذلك مشتركة وحضارية تربوية لغايات الفصيحة
 يف كذلك ضرر وال واإلسبانية والفرنسية كاإلجنليزية العاملية اللغات باقي شأن وهو خمتلفة، أقطار
 املنطوقة العربية اللغة أو بالعامية يدعى ما وهو الفصحى، تلك من اخلارجي املتطور الوجه اعتماد
 .أخرى ولغوية داللية ألغراض العالية االجتماعية الشعبية

 تقدير، أقل على قرن نصف كل شأهنا يف النظر ويعاد وتصان تتابع أن املدونة تلك من واملفروض
 مواكبا فيكون جديد، من طرأ ما بكل الرصيد ذلك يزود حىت تقدير، أقصى على قرن وكل
 قرن نصف كل يراجع الفرنسية إمالء أن معروف هو فكما وقضاياه، حباجياته حميطا جمتمعه لتطور

 رصيده من املائة يف مخسة" "الروس" معجم وُيسِقط اللغوي، ورصيدها وصرفها حنوها وكذلك
 اجلمع أحسنَّا قد نكون األساس هذا وعلى بتجديده، نفسها النسبة ويضيف عاما، عشرين كل

 .ومتحوال ثابتا به وأحطنا وكيفا كّما به ووفينا

 أن جيب اللغة جمال يف اإلنساين العطاء كل أن ترى اليت احلديثة اللغوية الدراسة تقتضيه األمر وهذا
 أي منها نقصي أن جيب وال استعملت، كما اللغة واقع على مؤشر ألنه بالدراسة، وحيظى حيترم
 هبا نادى اليت اللسانيات مقتضى هو وهذا ذلك، غري أو معيارية أو ذاتية ألسباب شكل أو نوع
 ".سوسري دي فريدنان" اللساين العامل

. خاصا متكامال منهجا لنفسه يضع أن املفردات دراسة إىل يهدف وهو" املعاجم علم" علىو
 هذا إمهال ينبغي أم التارخيي، تطورها حيث من املفردات دراسة جيب هل: يطرح الذي والسؤال
 اليت العناصر خمتلف بني املوجودة املتزامنة العالقات باألساس حتددها بنية أو جمموعة وعدها اجلانب
 تكوهنا؟
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 واملعجمية الدياكرونية املعجمية بني الفصل أو التمييز هذا ترفض املعاجم علم طبيعة إن
 ألهنا مفهومة غري منها جيعل حمضة سانكرونية نظر وجهة يف املعجمية الدراسة فحصر ،السانكرونية

 .التغيري مفهوم بذلك ويقتضي األوصال مقطوعة بذلك تكون

 هلا الكلمات إن خمتلفة، بقيم السابقة األجيال هبا تلفظت قد نستعملها اليت فالكلمات وهكذا
 وليس تكامال التارخيي املعاجم وعلم الوصفي املعاجم علم بني أن يعتقد لذلك ،تتذكر فهي ماض،

 وخالل للغة الثابتة احلالة يف فقط ليس املفردات يدرس أن املعاجم علم على إذن ينبغيف .استمرارا
 ملعرفة دياكرونية زاوية من أي تارخيية أيضا ولكن سانكرونية، نظر وجهة من يعين معينة، مرحلة
 تطور ومدى معينة، لغة معجم وإغناء إفقار ومدى القرون، خمتلف عرب املفردات تتغري كيف

 .الكلمات جمموع أو الكلمات

 :اجتاهني يف" املعاجم علم" تطور السانكرونية النظرة إطار ويف

 أو تركيبة صرفية كانت سواء املختلفة املعجمية الوحدات بني االستبدالية العالقات دراسة -/1
 .(والتضاد اللفظي واملشترك الترادف دراسة) حمددا حقال نتكوِّ واليت داللية كانت

 املعاجم بعلم األمر ويتعلق الواحد، النص يف املعجمية الوحدات بني التركيبية العالقات دراسة -/2
 مبقياس وعالقتها بالسياق الكلمة عالقة أي النص، مع عالقاهتا يف الكلمات إىل ينظر لكونه النصي
 .ترددها

 :والتركيب التحليل ثنائيتا دراسته يف املعاجم علم يعتمدها اليت املنهجية الثنائيات ومن

 يتكون الذي العنصر باعتبارها املفردات لدراسة" املعاجم علم" يعتمده داخلي كاجتاه فالتحليل -أ
 تصنفها اليت األلفاظ من وحقول لشبكات مرجعية منظومة املعاجم علم وباعتبار موضوعه، منها

 الداخلية بنيته بواطن وكشف املعجم دراسة هبدف التحليلية النظرة هذه ولتعميق عالئقها، حسب
 العناصر املعاجم علم صنف وهكذا التحليل، يف أساسي كعنصر التصنيف اقتراح إىل اجلهود سعت

 املعجمية، والصيغ األشكال يلحق تصنيف وهو الشكلي التصنيف: رئيسيني فرعني إىل املعجمية
 .الداليل والتصنيف

 :منها ،متدرجة مستويات التحليل ويأخذ
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 العالقات وإبراز معجمي حقل كل كلمات حتليل -1 .املعجم ملنظومة الداخلية العالقات حتليل -4
 األمساء تصنيف خالل من ذلك ويتم داللية، عناصر إىل املعجم مفردات حتليل -1 .ملعانيها احلاكمة
 .مكوناته إىل اللفظي املشترك حتليل -1 .فرعية داللية تصنيفات يف والصفات واألفعال

 عن ومعزول ذاتيا مستقل علم املعاجم علم أن يعين ال املعجمية الدراسة يف التحليل عملية واعتماد
 على االعتماد إىل املعجميني يدفع مما خارجه مع متعالق وضع يف يوجد املعجم إن بل العلوم، باقي

 .منفتحا كال باعتباره املعجم دراسة إىل يهدف خارجي كعامل التركيب

 التركيب وعملية تركيبية، دراسة هو بل فقط املعجم يف منحصرة دراسة ليس املعاجم علمو -ب
 :خارجية أو داخلية تكون أن ميكن هذه

 فروع باقي مع املعجمي الدرس تقاطع أمام لوجه وجها جيعلنا الذي وهو :الداخلي التركيب -
 املعجم دراسة بذلك ويقصد املوسعة، صورهتا يف املفردات دراسة على يركز بذلك وهو اللغة

 .اللغوية الفروع مجيع بني مشتركا قامسا بكونه

 والسياسية والتارخيية االجتماعية املعطيات وحبث املفردات بدراسة ويقوم :اخلارجي التركيب -
 جيعل وهذا وتفسريها، املفردات هذه طبيعة بتصنيف تسمح اليت املعطيات هذه ،والفنية واجلغرافية

 املعطيات كل تقدمي يف وتسخريها اللغة وعلوم اإلنسانية العلوم نتائج من يستفيد املعاجم علم
 .املعجم تفيد أن شأهنا من اليت املعجمية الوحدة مبعىن املتعلقة واملعلومات

 بدراسةوذلك  املفردات هو اللغة مظاهر من خاص مبظهر يهتم املعاجم علم :ملخص احملاضرة
 هلا املكونة عناصرها أو االشتقاقي وأصلها صيغتها حيث من املعجمية للوحدات الشكلية البنية

 ما على دراسته يف" املعاجم علم" يعتمدو الداللي، باجلانب أخرى ناحية من ويهتم ناحية، من
 اليت والوثائق واملراجع املصادر كل باعتماد أي اجلامعة، الشاملة" باملدونة" اللغة علم يف يسمى
. ويدرس علم املعاجم املفردات يف اجتاهني، العالقات االستبدالية اللغوي الرصيد بذلك حتيط

والرتكيبية بني الوحدات املعجمية، كما أنه يأخذ بعني االعتبار الرتكيب الداخلي واخلارجي 
 للمفردات.
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 اجملاورة. بالعلوم ماملعاج علم عالقة :ثالثةلا احملاضرة

مبا أن موضوع علم املعاجم هو دراسة املفردات أو الكلمات يف لغة معينة أو عدة لغات من حيث 
املبىن واملعىن، فإن هذا يعين أن علم املعاجم يستعرض إىل كل ما يتعلق حبياة اللفظة، وإن حياة 

التعقيد والشعب، وقد علمنا أن املعىن هو أعقد املسائل يف الدراسة، فهو اللفظة هلو أمر غاية يف 
إن "علم  حباجة إىل منهج يف علم النفس والفلسفة وكل العلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى.

املعاجم" هبذا الوصف السابق يشكل ملتقى علوم عديدة وخاصة منها علوم اللغة كالداللة 
 إلنسانية األخرى كعلم االجتماع والتاريخ واألدب وعلم احلاسوب وغريها.والفونولوجيا والعلوم ا

املعجمية التفسريية »لقد عمل "إيغور ميلتشوك" على ربط املعجم بعدة علوم حني دعا إىل و
ترى الباحثة املعجمية "بيكوش" أن "علم املعاجم" يشكل ملتقى  ه،نفسالسياق ، ويف «التأليفية

 صوص على عالقته بعلوم اللغة كالداللة والفونولوجيا.علوم عديدة وركزت باخل

نظرا للصلة الوثيقة بني "علم املعاجم" وخمتلف العلوم، ارتأينا ختصيص هذا احليز ملعاجلة هذه و
من طرف الباحثني، وفيما يلي عرض لبيان  تهادراستعميق املسألة اليت ال تزال حباجة ماسة إىل 

 وعلم احلاسوب.وعلم التاريخ  عاالجتماعالقة علم املعاجم بعلم 

حيتل "علم املعاجم" وضعية خاصة ومميزة بني اللسانيات  :عالقة علم املعاجم بعلم االجتماع -9
وعلم االجتماع وذلك لكون اللغة انعكاسا للمجتمع، وتوجد عالقات وثيقة بني استعمال اللغة 

وتبدو مثل هذه العالقات بينة يف وشكلها من جهة، وبني سريورة اجملتمع وبنياته من جهة أخرى، 
أكثر مستويات حتليل اللغة أولية على مستوى املعجم، مثال: فالكلمات واألسلوب الذي نستعمله 

، تتجلى هذه اخلصوصية إذن يف كون هذه يعكسان، مبا ال يقبل النزاع، بنيات اجتماعية حمددة
ذي يظل فيه النظام النحوي ثائرا على العالقة ال تنطبق على كل اجملاالت اللسانية، ففي الوقت ال

التغري ثابتا على ًأصوله القدمية يظهر املعجم على عكس ذلك عنصرا ديناميكيا خيضع ألبسط 
 التحوالت اليت تقع يف الوسط االجتماعي.

موضوع علم املعاجم هو كموضوع «ومن هنا حيقق علم املعاجم إحدى خصوصياته، ذلك أن 
ال االجتماعية، وسوف يستعمل يف كل مرة يستطيع فيها ذلك نتائج علم االجتماع دراسة األفع

علم االجتماع، وعلم املعاجم مبقدار اهتمامه بالدراسات التركيبية والصوتية عليه أن يفتح األبواب 
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أمام علم االجتماع، فنحن باالنطالق من دراسة املفردات حناول تفسري جمتمع معني، وميكننا أن 
، وهلذا جند »أنه علم جمتمعي يستخدم األدوات اللسانية اليت هي الكلماتنعرف علم املعاجم ب

"ماطوري" يدعو إىل دراسة املعجم من زاوية اجتماعية ويصف معجميته بأهنا معجمية اجتماعية، 
 1946املفردات واجملتمع يف عهد "لويس فيليب" اليت نوقشت سنة «وقد طبقها يف أطروحته 

 . »وطبعها يف كتابه "منهج علم املعاجم"

يستفيد علم املعاجم من معطيات وإسهامات علم التاريخ،  عالقة علم املعاجم بعلم التاريخ: -2
وال نقصد به هنا التاريخ التحليلي الذي يسرد األحداث، لكن التاريخ االقتصادي وتاريخ العادات 

وتنضج أمهية العالقات اليت تربط علم املعاجم ، أي الدراسات التركيبية للتاريخ بصفة خاصة
التحوالت السياسية واالجتماعية وتغري أوضاع  بالتاريخ يف كون هذا األخري يقدم يف فترات

مصادر وفرية من الوثائق اليت بدوهنا لن تبىن دراسة املفردات على اجملتمعات يف اجملاالت املختلفة، 
 أساس حقيقي.

ستخدم من أجل إقامة فرضيات العمل اليت تسبق األحباث اخلاصة كما أن هذه الوثائق سوف ت
 .باملفردات

وإذا قبلنا مبدئيا بارتباط الظواهر املعجمية بالعوامل التارخيية حسب مبدأ التوافق العام، قلنا بوجود 
املعجمية التارخيية، ويتضح مبدأ التوافق هذا من خالل مفهومي االستمرارية والتقطعية وتظهر 

تمرارية" يف العناصر املعجمية املستمرة واملتصلة واملنقولة عرب الفترات التارخيية، أما التقطعية "االس
فيقوم بإدخال  فكرة التحول العنيف أو التغري الثوري إىل تاريخ املعجم  كمفهوم تارخيي أساسي،

تارخيي بني وعلى هذا األساس ميكن تفسري أفعال املفردات وبالتايل تصنيفها، فكلما حدث تقطع 
فترة وأخرى نتيجة انقالب أو ثورة إال وصاحبته تقطعات على مستوى تاريخ املعجم، وميكننا أن 
منثل هلذا بالتحول الذي صنف على أثره تاريخ العرب إىل عصر جاهلي وعصر إسالمي كنتيجة 

توى حتمية لالنقالب الذي عرفه اجملتمع العريب مبجيء اإلسالم مما استدعى تقسيما على مس
املفردات، مفردات تنتمي إىل العصر اجلاهلي، ومفردات عرفها اجملتمع العريب مبجيء اإلسالم، هذه 
املفردات هلا معانيها اجلديدة ومفاهيمها وهذا الذي يفسر به التغري الداليل الذي أصاب الكثري من 

 .واخلالفة ...اخل املفردات مثل الصالة، والصوم، والزكاة واحلج، والتيمم، والطهارة واجلهاد،
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ولو تفحصنا مليا مفردات الشعر اجلاهلي ومفردات الشعر اإلسالمي لوجدنا االختالف والتمايز 
 بني مفرداهتما واضحا بينا.

وهلذا فإنه ينبغي على عامل املعاجم وهو يدرس املفردات أن يراعي هذا اجلانب خري رعاية، وعليه 
احلقب املهمة مث القيام بدراسة حياة املفردات والكلمات أو  أن يبادر باقتراح التواريخ احملددة لبعض

الوحدات املعجمية اخلاصة بكل قضية، وميكن أن منثل هلذا العمل بأطروحة "جون دييوا" املفردات 
" واليت تظهر مدى تطور املفردات يف معانيها 1872إىل  1886السياسية واالجتماعية يف فرنسا من 

يف كتابه "منهج علم املعاجم" عندما  "جورج ما طوريبه "كذلك ما قام يف هذه الفترة املهمة، و
 .1872و 1834خصص ملحقا للحقل املفهومي "الفن والفنان" فيما بني 

 ومن اآلليات اليت يثريها علم املعاجم التارخيي ما يلي:

وتكشف عن العوامل التارخيية  الدراسات الدياكرونية وهي تفسري تارخيي للمنظومة السانكرونية -
 اليت أحدثت التغريات داخل املفردات.

الدراسات االيتمولوجية للمفردات وهي اليت تعاجل أصول املفردات وتطورها التارخيي من حيث  -
 .والظهور، وعالقة البنيات األوىل مبشتقاهتا املختلفة ءالتوسيع والتصنيف واجملاز واالختفا

مازالت اللسانيات احلاسوبية تشق طريقها حنو التأسيس  :بعلم احلاسوبعالقة علم املعاجم  -3
ومازالت مل حتظ بأمهيتها الالئقة هبا على الرغم من أمهية احلاسوب كأداة تطبيقية للغة العربية 

ويعد علم املعاجم أكثر العلوم اللغوية حاجة إىل استعمال احلاسوب، هذا  ودوره يف معاجلتها آليا.
من كون املعجم بنية معقدة لدرجة يتعذر معها اخلوض يف تفاصيلها الدقيقة ومتاهاهتا  إذا انطلقنا

املتشابكة، والكشف عن أسرار بنيتها الداخلية باستعمال الوسائل اليدوية التقليدية، وهكذا أصبح 
للمعاجلة اآللية  امثري ااحلاسوب مطلبا أساسيا تفرضه طبيعة املعجم حيث يكون املعجم موضوع

 .در وجود حاالت مماثلة لهين

وميكن لـ"علم املعاجم" وهو يستخدم أداة اإلحصاء يف وصف املفردات من حيث الغىن املعجمي 
الذي مييز نصا عن آخر ومرحلة عن أخرى وإحصاء لنسبة تردد املفردات، أن يستخدم احلاسوب 

حيث تشكل املفردات  يف جمال الدراسات املعجمية اإلحصائية اليت تعتمد اجلرد ولغة األرقام،
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باعتبارها موضوع اإلحصاء املعجمي أرقاما قابلة للطرح والقسمة واجلمع، وهكذا يستخدم 
 احلاسوب يف التقسيم الكمي للثروة املعجمية كوسيلة مبسطة للتحليل اإلحصائي.

إذن فتحديث نظرتنا إىل املعجم لن يتم إال باستغالل إمكانيات احلاسوب خاصة أساليب الذكاء 
الصناعي فيها، واليت حتاكي بعض وظائف الذهن البشري يف حل بعض املشاكل وإدراك الناقص، 
واستنتاج ما يتضمنه املعجم من حقائق ومفاهيم، والعالقات اليت تربط بني مفردات املعجم 
كالعالقة بني جذور الكلمات والصيغ الصرفية أو العالقات املتعلقة مبعاين األلفاظ، كعالقات 

ف واالشتراك اللفظي والتضاد إىل غري ذلك من اخلدمات اليت يقدمها احلاسوب إلبراز كثري التراد
 .من جوانب منظومة املعجم بصورة أوضح

إن حياة اللفظة هو أمر غاية يف التعقيد والشعب، واملعنى هو أعقد املسائل يف  :ملخص احملاضرة
وكل العلوم اإلنسانية واالجتماعية الدراسة، فهو حباجة إىل منهج يف علم النفس والفلسفة 

 ،، ومبا أن موضوعه املفردات يف شكلها وداللتهاإن "علم املعاجم" بهذا الوصف السابق األخرى.
، حيث علم االجتماع، تربطه عالقة بالعلوم اإلنسانية. فمن يشكل ملتقى علوم عديدةفهو 

، أما يف اليت هي الكلمات عرف علم املعاجم بأنه علم جمتمعي يستخدم األدوات اللسانيةي
يف فرتات التحوالت السياسية  ،علم املعاجم بالتاريخ، فالتاريخ يقدمالتاريخ عالقته مع 

واالجتماعية وتغري أوضاع اجملتمعات يف اجملاالت املختلفة، مصادر وفرية من الوثائق اليت 
حني  احلاسوببدونها لن تنب دراسة املفردات على أساس حقيقي. أما يف عالقة علم املعاجم بعلم 

، وكذلك االستفادة ة املعجميةنقوم بإحصاء املفردات يف مدونة معينة ومن ثم إخضاعها للدراس
بصورة بشكل دقيق ومن اخلدمات اليت يقدمها احلاسوب إلبراز كثري من جوانب منظومة املعجم 

، وقد ساهمت وجود العالقة بني علم احلاسوب وعلم املعاجم بوجود علم بيين هو حوسبة أوضح
 املعجم.
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 اللغوية. بالعلوم املعاجم علم عالقة ة:بعارال احملاضرة

قتضي منا أن نبسط النقاش يف العالقة بني يالعالقة بني "اللسانيات" و"علم املعاجم" البحث يف إن 
 علم املعاجم والفروع اللغوية املكونة لعلم اللغة، وفيما يلي بعض منها:

يعد علم الداللة من أكثر العلوم اإلنسانية التصاقا بـ"علم  :علم املعاجم وعلم الداللة -9
العلم الذي يدرس »املعاجم" لكوهنما يتقاطعان يف قضايا عديدة، إذ يعرف علم الداللة بأنه 

، ويهتم بالتعبريات الداللية اليت تلحق الكلمات والتعابري واألساليب، ويدرس "علم املعاجم" «املعىن
لقرىب بني العلمني وإذا أردنا أن ننظر يف عالقة ا .ية من خالل دراسة مفرداهتابكيفية ما اللغة الطبيع

فإننا سنجد أن "علم الداللة" يهدف إىل دراسة املدلوالت اللغوية اليت تشكل القاسم املشترك ليس 
 فقط بينه وبني علم املعاجم بل حىت مع علوم أخرى كالتداولية والسيمولوجية.

اإلقصاء الذي ومهما يكن من أمر، فعلم الداللة أقرب العلوم اإلنسانية إىل "علم املعاجم"، ولعل 
حيث مل يعط للداللة  .عرفه كال العلمني من قبل اللسانيني خلري دليل على تداخلهما فيما بينهما

وقد  .«معىن املعىن»حقها من الدراسة إال بعد صدور كتاب "ريتشاردز" و"أوغدن" واملعنون بـ: 
تم به الدراسات إال بعد عاىن علم املعاجم بدوره من اإلقصاء والتهميش من قبل علماء اللغة ومل هت

 ظهور دراسات وأحباث كل من "إيسبان" و"تراير" يف احلقول الداللية.

ويستفيد "علم املعاجم" من الدراسات الداللية، ففي حتليل اجملموعات املعجمية يف ارتباطها مع 
 حمتوياهتا لن ميكن بدون حماولة حتليل هذه احملتويات إىل السمات املميزة.

طبيق نظرية السمات املميزة على الوحدات املعجمية املتقاربة دالليا أو اليت تنتمي إىل وهكذا ميكن ت
ويتعلق األمر هنا بالداللة املعجمية وهي مبحث املعاين املعجمية اليت تستفاد من  .حقل الترادف

م عل لهمالوحدات املعجمية يف حالة تفردها ويف حالة انتظامها يف السياق، ومن ناحية أخرى يست
املعاجم من علم الداللة النظرية التحليل إىل الوحدات الداللية لتصفية املفردات واختزاهلا يف هيئة 

 جمموعات أساسية من املفاهيم.
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علم الصرف هو فرع اللسانيات الذي يتعامل مع البنية الداخلية  :علم املعاجم وعلم الصرف -9
وهو املصدر األساسي التساع اللغة ومنوها مبا ملباين الكلمات من حيث تكوين عناصرها األولية، 

 يوفره من وسائل عديدة لتكوين مشتقات جديدة من العناصر املعجمية وإعادة تلك القائمة بالفعل.

ومبا أن الصرف له دور يف تصنيف الكلمات حسب بنيتها الشكلية، أي حسب اجلذور والسوابق 
الداخلية اليت تربط مفردات املعجم وفصائله ويف حتليل العالقات  .واللواحق، وحسب مشتقاهتا

املختلفة، فإن هذا له فائدته عند الباحث املعجمي الذي يعمل على دراسة وتصنيف احلقول اليت 
هتتم مبظهر الكلمات مثل حقول املشتقات وحقول املفردات اليت هلا نفس اللواحق والسوابق، وإن 

 صلة بني مباين الكلمات ومعانيها املعجمية.كان يتعدى دراسة مباين الكلمات إىل دراسة ال

فاملعجمي باعتباره املنظِّر واملوجِّه لصانع املعجم مدعو إىل االهتمام بقضايا الصرف الرتباطها 
الوثيق باملعجم، فاجلذور تشكل الوحدة األساسية لبناء املعجم الذي يعتمد املداخل املعجمية يف 

 ات.العربية، أما اجلذوع فهي تغطي املشتق

وكذلك يفيد علم املعاجم علم الصرف باملعطيات الفونولوجية والصرفية، والداللية واإليتمولوجية 
)األصل املعجمي( واليت حيتاج إليها يف تطبيق قواعد الصرف املختلفة، حيث تتوقف إنتاجية قواعد 

شتقاقها، مثل: ال تكوين الكلمات يف العربية على اعتبارات معجمية خمتلفة بديلة للكلمات املراد ا
 يوجد لفظة "ُأَسْيٌد" يف العربية لوجود كلمة "ِشْبٍل" يف املعجم على عكس "ُنَمرٍي".

إن الوحدة األساسية لعلم الفونولوجيا هو الفونيم، وإن  :علم املعاجم والصوتيات الوظيفية -3
عاجم بالصوتيات الوحدة املعجمية يف بنيتها الشكلية مكونة من "فونيمات"، وهنا يلتقي علم امل

فالصوتيات الوظيفية تضع املبادئ والقواعد اليت تفسر الظواهر املختلفة للصوت اللغوي  .الوظيفية
 كتلك اخلاصة بتنويعه وتنغيمه وعالقته مع غريه من األصوات والعناصر اللغوية األخرى.

دراسة الفونيمات ومن هنا يتميز علم املعاجم عن الفونولوجيا يف كون موضوع هذه األخرية، هو 
اليت تكون الدال، أما عامل املعاجم فعلى العكس من ذلك فهو يأخذ بعني االعتبار كلية اللفظ 

 الشكل واملعىن، أي الدال واملدلول.

 نذكر منها مثال: ،والعالقات اليت تربط منظومة "الفونولوجيا" مبنظومة "علم املعاجم" كثرية
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الشذوذ املعجمي يف املعجم العريب وعالقته بالفونولوجيا مثل: االنفصال بني املفرد ومجعه ومن  -
أمثلته: امرأة، نسوة، ومجع ال مفرد له ومن أمثلته: مساوئ، أبابيل، وشذوذ يف النطق ومن أمثلته 

 "عمرو"، "يس"، "أولئك".

صورة غري مباشرة وذلك من حيث وتساهم الفونولوجيا مسامهة واضحة يف التنظيم املعجمي ب -
دوره يف حتديد أبواب األفعال يف العربية، ففي كثري من األحيان يتعدد باب الفعل دون مربر حنوي 
أو داليل، فال خيرج تعدد األبواب يف هذه احلالة عن كونه بديال فونولوجيا ال يترتب عليه أي تغيري 

ته النحوية الفرعية أو أطره الداللية، من أمثلة ذلك يف تعدية الفعل أو لزومه أو اشتقاقه، أو تصنيفا
اجلذر "حرض" وله ثالثة أبواب: َحَرَض َيْحُرُض، َحُرَض َيْحُرُض، َحِرَض َيْحَرُض، واجلذر "يئس" 

كذلك تساهم الفونولوجيا يف إجراء بعض التعديالت  .وله بابان أيضا َيِئَس َيْيَأُس، وَيِئَس، َيْيِئُس
ياء النسب مثل: "صحراء" "صحراوي" فليس هناك مانع فونولوجي من ورودها الفونولوجية قبل 

على صيغة "صحرائي" كما يف إنشائي، وحذف ياء التأنيث قبل ياء النسب، مثل "مدرسة" 
فال غضاضة صوتية يف كلمة "مدرسيت" ويف مادة "ماديت"، واستبدال الواو يف صيغة  ،"مدرسي"

اقها على الفعل األجوف الواوي، مثل "إقامة" مصدر "قوم" بدال من إفعال بالتاء املربوطة عند انطب
 "إقوام" املقبولة فونولوجيا.

أثر اخلصائص الصوتية لألصل املعجمي على صوغ مشتقاته، مثل صوغ اسم الزمان أو املكان  -
: مثل ،على وزن مفعل بكسر العني من الفعل الثالثي إذا كان صحيح اآلخر، وأوله حرف علة

 د" من "وعد" و"مورد" من "ورد"."موع

علم املصطلح أو املصطلحية كفرع من فروع الدراسات اللغوية : علم املعاجم وعلم املصطلح -4
هو علم لساين حديث قد أدى إليه النظر املعمق يف املصطلحات يف خمتلف العلوم والتقنيات فهو 

 .مبحث يف املصطلحات العلمية والفنية

هبذا العلم يف صلته بعلم املعاجم، فمنهم من يعد املصطلحية علما مستقال وقد اختلف املهتمون 
بذاته ملا يراه من مظاهر اختالف بينه وبني علم املعاجم، ومنهم من يرى الفصل بني االثنني فصال 

ويشترك علم املعاجم وعلم املصطلح معا يف  .مصطنعا ويرى يف املصطلحية امتداد لعلم املعاجم
ودراسة الوحدات اللغوية، وميكن القول إن العالقة بينهما هي عالقة احتواء لكون كيفية معاجلة 
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"اإلبداع املصطلحي" الذي هو جزء من النشاط العلمي ال يتعلق إال باملعجم، ولو أنه يتوسل 
 باالطرادات الصرفوتركيبية.

ففي  .ة عناصر اللغةولو أردنا إبراز التباين بني علم املعاجم، وعلم املصطلح لوجدناه ميس طبيع 
الوقت الذي يهتم فيه البحث املعجمي باللغة املشتركة اليت قوامها ألفاظ اللغة العامة، يقتصر جمال 
اهتمام علم املصطلح على لغة خاصة هي اليت تنتظم كل مصطلح علمي أو تقين خصصه 

صود به هو ما االستعمال يف علم من العلوم أو فن من الفنون وصناعة من الصناعات، كان املق
اصطلحوا عليه وتعارفوا على مدلوله، دون ما سوى ذلك من الدالالت األخرى اليت قد تكون 

 لتلك األلفاظ فيما يشيع بني عامة متكلمي اللغة.

إن هذه اللغة االصطالحية تساهم يف التواصل بني أهل االختصاص يف احلقول املعرفية املختلفة، 
ين العلمني يف طبيعة الوحدات اللغوية، ففي الوقت الذي يهتم فيه وهكذا يظهر لنا التباين بني هذ

املبحث املعجمي باملفردات اللغوية "فعال" كانت أو "امسا"، يقتصر جمال االهتمام املصطلحي على 
االسم باعتباره األداة األساسية يف التسمية والتعيني، وواضح أن هذا االهتمام يشمل األمساء اليت 

 مية خاصة.حتمل قيما مفهو

فموضوع علم املعاجم هو البحث يف الوحدات املعجمية من حيث مكوناهتا وأصوهلا واشتقاقها 
ودالالهتا وعالقاهتا، وموضوع علم املصطلح هو البحث يف املصطلحات من حيث مكوناهتا 

ومنطلقنا يف هذا التصنيف خضوع الوحدات املعجمية إما أن تكون  ومفاهيمها ومناهج توليدها.
فإذا كانت عامة كانت لفظا لغويا عاما منتميا إىل الرصيد املعجمي  .مة، وإما أن تكون خمصصةعا

العام قابال الكتساب خصائص معينة، مثال الداللة اإلحيائية واالشتراك، وإذا كانت خمصصة كانت 
 مصطلحا.

ية والعالقات ويف إطار التمييز بني علم املصطلح وعلم املعاجم على مستوى العالقات االستبدال
التركيبية اليت توجد بني الوحدات املعجمية، جند الدرس املصطلحي يعتمد النوع األول من 
العالقات عند دراسة الوحدات املصطلحية لضبط األنساق املفهومية املنظمة داخل احلقول املعرفية، 

ستبدالية بني دالالت وهذا ميثل نقطة التقاء مع علم املعاجم، فكالمها يعمل على رصيد العالقات اال
املفردات اليت تشكل حقال دالليا حمددا واالختالف يكمن يف اهتمام علم املعاجم أيضا بالعالقات 
التركيبية بني الوحدات املعجمية بطريقة مكثفة، بينما حيتل يف البحث املصطلحي مستوى ثانيا، إال 
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املصطلحية على دور السياق ز الدراسة أن هذا ال يعين إمهال العالقات التركيبية، فغالبا ما ترتك
إلزالة كل أشكال الغموض وااللتباس، فالسياق هو الذي سيوضح لنا املقصود مبصطلحات مثل 
"جر" و"نصب" و"فتح" و"جذر" اليت يطلقها النحاة وخمالفا ملا هو معروف يف اللغة املشتركة، 

خمتلفة، مثل "اجلذر" يف اللغة ويف وكثريا ما يستخدم اللفظ الواحد عدد من املتخصصني يف علوم 
 .الرياضيات بداللة خمالفة ملا عند اآلخر

 إن هذه اجلولة يف عالقة علم املعاجم بعلوم جماورة وعلوم لغوية لتبني لنا:

يف جمال العلوم اإلنسانية، يتبوأ املعجم مكان الصدارة بال ريب، يف العالقة القائمة بني اللغة  أنه -
اإلنسانية، وهذه املكانة جعلت علم املعاجم خيضع يف صورته املوسعة ملطالب كل الفروع والعلوم 

 اللغوية، ويتصف باالنفتاح والتسامي ويكتسب أمهية مركزية.

أن املنظومة اللغوية تتسم بالتماسك الشديد حبيث يصعب الفصل بني عناصرها دون االنتقاص  -
رعية من منظومات اللغة نظمها وقواعدها املميزة هلا، من قيمتها، فبالرغم من أن لكل منظومة ف

فإن ذلك ال يعين االنفصال التام بني قواعدها، إذ من املمكن بل من الضروري، أن تستعني منظومة 
املعجم مبعطيات صرفية وصوتية وتركيبية وداللية كما سبق وأن أوضحنا، لكون املفردة جزيء 

مستمدة من األصوات والبنية الصرفية والداللة، ووجود معجمي تساهم يف تكوينه عناصر لغوية 
 هذه العناصر جيعل املفردة تكتسب خصائصها النحوية والتركيبية.

حمورية املعجم يف الدرس اللساني احلديث  لقد تبني لنا يف النقاط السابقة :ملخص احملاضرة
بالصورة اليت أضحى فيها عبارة عن نواة تتفرع عنها باقي مستويات الوصف اللساني، كما أنها 

أن علم وتبني لنا  تظهر لنا التعالق القائم بني جل هذه املستويات مع إضافة شيء جديد إليها.
 .ليس معزوال وال مستقال عن العلوم األخرى مما يثبت بأنه علم ،املعاجم هو ملتقى علوم اللغة

فهو يؤثر ويتأثر بها، وبقي لنا أن نربز عالقة علم املعاجم بعلم أكثر ارتباطا به والتصاقا وهو 
املتعلق بعلم "صناعة  من هذه احملاضرات الثاني القسمإىل ها "صناعة املعجم"، ولكننا أرجأنا

 املعجم".
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 .(املعجمي املعنى) ؛املعاجم علم مباحث من سة:مااخل احملاضرة

 :وهي احلديث، اللغة علم من فروع ثالثة املعجمي املعىن يتجاذب

 املعاجم علم Vocabulary، -3 اخلاص املفردات علم Semantics، -2 الداللة علم 1-
Lexicology. 

 اللغة علم يزال وال املعجمي، املعىن تدرس وهي الفروع هذه بني الواضحة احلدود وضع ويصعب
 بلورة طريق يف وهي حديثة، كلها علوم فهي العلوم، هذه من كل وحدود مواضيع حيدد احلديث

 .املعاجم وعلم املفردات علم اآلخرين، بالعلمني يتعلق فيما منها خاصة نظرياهتا،

 املعىن يدرس الذي اجلانب فإن املعىن، يدرس الذي العلم بأنه يعرف والذي الداللة لعلم فبالنسبة
 النظريات هذه وأهم للداللة، أساسية وحدة" الكلمة" من جتعل اليت النظريات هو منه املعجمي

 .املؤلفايت التحليل ونظرية الداللية، احلقوق نظرية

 املتميز املستقل بالوجود ضمنا يعترف علم فهو Vocabulary اخلاص املفردات لعلم بالنسبة أما
 باملفردات كلها تتصل موضوعات خالل من املعجمي املعىن يدرس العلم هذا أن غري للكلمة،

 :كاآليت وهي وأنواعها، وحركتها

 .الكاتب أو الشاعر أو املتكلم يستخدمها اليت املفردات حصيلة 1-

 .حمدودة فنية أو علمية دائرة يف تستعمل اليت املصطلحات جمموعة 2-

 .وإحصاؤها معينة لغة يف اللفظية الثروة مقدار 3-

 .هبا املتكلمني الحتياجات طبقا لغات عدة يف املستعملة الكلمات ومقارنة إحصاء 4-

 .لغة كل يف املستعملة املعاجم أنواع 5-

 دراسته وحدود" اخلاص املفردات علم" بتحديد يقومون وهم اللغة علماء من يفهم والذي
 نوع أي واحد، موضوع جيمعها اليت املفردات بدراسة يقوم" اخلاص املفردات علم" أن للكلمات،

 قامت فقد ولذلك ،"املعاجم علم" عكس على وهذا اللغة، مفردات كل وليس املفردات من معني
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 عامة لغوية معاجم يف سواء وتقصيها، وتصنيفها اللغة مفردات جلمع العلم هذا نطاق يف حماوالت
 أو حمددة بفكرة بينها فيما تتصل الكلمات من جمموعات مجع الوصف هبذا وميكن متخصصة، أو

 على الدالة أو اإلنسان خلق على الدالة املفردات مثل وهذا يتغري، ال ثابت إنساين نشاط عن تعرب
 يصيبها وال واالستقرار بالثبات تتسم ما عادة املفردات هذه مثل ألن وهذا األلوان، أو األعداد
 تصلح ألهنا املفردات علم يف للدراسة تصلح فهي مث ومن قليال، إال ما لغة أي يف معناها يف التغيري

 .املفردات هلا ختضع عامة داللية قوانني استنباط على تساعد كما املقارنة، والدراسات لإلحصاء

 اللغة علم فروع من نوع فهو قة،بالسا الصفحات يف رأينا وكما ،Lexicology" املعاجم علم" أما
 أو معناها دراسة إىل باإلضافة لغة أي يف املعجمية املفردات وحتليل بدراسة اآلخر هو يقوم احلديث
 .املعجم وضع إلنتاج متهيدا كله وذلك خاص، بوجه املعجمية داللتها

 دراسة أن املعاجم علماء يرى ولذلك املعجمي، املعىن دراسة هو مباحثه أهم من" املعاجم علم"و
 املعىن إن« :(Zgusta) "زغوستا" يقول العلم، هلذا األول اهلدف هو وشرحه املعجمي املعىن

 تتوقف املعجمي قرارات من كثريا ألن املعاجم، علماء هبا يهتم اليت األشياء مقدمة يف يأيت املعجمي
 .»معجمه يف املعىن مع هبا يتعامل اليت الطريقة على مباشرة غري أو مباشرة، بصورة سواء

 العمل حدود يف فقط املعىن هذا حيددون فهم" املعجمي املعىن" حيددون وهم املعاجم وعلماء
 مركب، أمر الكلمة داللة ألن ،اخلاص املفردات وعلماء الداللة علماء عن خيتلفون فهم املعجمي،

 .متعددة عناصر إىل حتليله ميكن

 :أساسية عناصر ثالثة يف املعجمي للمعىن املكونة العناصر حتديد ويتكون

 .فكرة أو شيء على داللة من املعجمية الوحدة إليه تشري ما 1-

 .األول مع تتالزم دالالت من املعجمية الوحدة تتضمنه ما 2-

 .والثاين األول العنصر بني التطابق درجة 3-

 لفظ لكل أنه أي الواقع، يف موجودة أشياء إىل أصلها يف تشري الكلمات أن األول، بالعنصر ويراد
 .Designation واللغة املعاجم علماء عليه يطلق ما وهو األشياء، تلك يف يتمثل معادل كلمة أو

 هو املعجمي املعىن يف األول العنصر أو الكلمة داللة يف األول بالعنصر املقصود أن نقول أن وميكن
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 الداللة" الداللة أنواع" مبحث يف الداللة علم يف عليه يطلق ما وهو وضعها، أصل يف الكلمة داللة
 .اهلامشية الداللة مقابل يف املركزية

 أصل يف اللغة وظيفة هو وهذا وواضحة، حمددة أشياء على لتدل األصل يف وجدت إمنا فاأللفاظ
 يتفامهون املعىن وهبذا الواحدة، اللغة أبناء أغلب األلفاظ هذه معىن على يتفق ويكاد وضعها،

 .بينهم فيما ويتعاملون

 األخرى العناصر مجيع بأنه نصفه أن ميكن ما فهو املعجمي، املعىن عناصر من الثاين العنصر أما
 من الكلمة به ترتبط قد ما أي اخلارج، يف الكلمة إليه تشري مبا مباشرة صلة هلا ليست اليت الداللية
 .Connotation مصطلح عليه يطلق ما وهو تستدعيها، مبعان املتكلم ذهن يف تتالزم أو دالالت

 واألشياء الكلمة بني الرمزية العالقة على يدل ألنه الثاين املصطلح استعمال املعاجم علماء ويفضل
 .الكلمات خالل من املوجود هلذا اللغة ابن تصور عن أدق مبعىن أو اخلارج، يف املوجودة

 يلعب الداللة أنواع من النوع هذاو اهلامشية، الداللةب الداللة، علم يف يعرف ما هو املفهوم وهذا
 به الذي املركزي املعىن إىل إضافة زائدة معاين من بالكلمات يلتصق ما وهي اللغة، إثراء يف دورا

 .األصل يف عرفت

 اللغوي اجملتمع على يستجد ما وحسب الزمن، عرب ومتحرك متغري أنه العنصر هذا خصائص ومن
 مثاال نضرب وميكن اجملتمع يعرفها اليت والثقافية واالقتصادية االجتماعية التغريات سببب معاين من

: بقوله "منظور ابن" يشرحها حيث ،"ثعلب" مادة يف العرب لسان معجم يف جاء ما ذلك على
 عليه يطلق ما هو أو اللفظة هلذه املركزي املعىن هو املعىن وهذا ،«معروف السباع من الثعلب»

 .وسيبقى الثعلب عرف وبه الشائع، هو املعىن فهذا ،Denotation الغربيني عند

 ٌسْنِج ُبَلْعالثَّ«: يقول حيث إضافيا، معىن التعريف هذا على يزيد فنجده" الوسيط املعجم" يف أما
 .»ياِلِتاالْح يِف ُلَثامَل ِهِب ُبَرْضُي ،ِماِحَواللَّ ِةَبْتُرَو ،ِةَيِبْلالَك ِةيَلِصالَف َنِم وٌرُهْشَم اِتاَنَوَياحَل َنِم

 املعىن على زاده إضايف معىن وهو ،"منظور ابن" تعريف على جديدا معىن يضيف الوسيط فاملعجم
 املعىن فهذا ،»االحتيال يف املثل به ويضرب«: قوله وهو ،"الثعلب" عرف به الذي األساسي
 .connotation بـ املعاجم علماء عند يسمى ما هو اإلضايف
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 األول العنصرين بني التطابق بدرجة يسمى ما فهو املعجمي املعىن عناصر من الثالث العنصر أما
 واملعىن املركزي املعىن بني التطابق مدى أي Rang of Application بـ عليه ويطلق والثاين

 يكون أن ميكن ال املعجمي املعىن يف والثاين األول العنصرين بني التطابق فإن احلقيقة، ويف .اهلامشي
 والترادف، اللفظي باملشترك يسمى ما حدوث إىل يؤدي ما وهذا نسبيا، إال يكون وال تام بشكل

 واشتراك، ترادف هناك كان األخرى، والدالالت األصلية الداللة حيث من الكلمتان تطابقت فإذا
 .اشتراك أو ترادف شبه هناك كان تتطابق مل وإذا

من أهم مباحث "علم املعاجم" دراسة املعنى املعجمي. ولذلك يرى علماء إن : ملخص احملاضرة
هو اهلدف األول هلذا العلم. وعلماء املعاجم وهم  املعاجم أن دراسة املعنى املعجمي وشرحه

حيددون "املعنى املعجمي" فهم حيددون هذا املعنى فقط يف حدود العمل املعجمي، فهم خيتلفون 
عن علماء الداللة وعلماء املفردات اخلاص، ألن داللة الكلمة أمر مركب، ميكن حتليله إىل 

إىل ثالثة عناصر؛ املعنى املركزي، وهو الداللة  واملعنى املعجمي ميكن تقسيمه عناصر متعددة.
اللغوية األصلية للفظ، واملعنى اهلامشي وهذا النوع من داللة إضافية للفظ يلعب دورا يف إثراء 
اللغة، وهي ما يلتصق بالكلمات من معاني زائدة إضافة إىل املعنى املركزي الذي به عرفت يف 

بني العنصر األول )املعنى املركزي( والعنصر الثاني يف  األصل. والعنصر الثالث هو مدى التطابق
املعنى )املعنى اهلامشي(. فعلم املعاجم يسعى إىل حتديد هذه الدالالت املمكنة للفظ، وينظر يف 

 أحنائها وأحكامها والعناصر الفاعلة يف حتقيقها.
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 املعاجم. علم خدمة يف لأللفاظ داللية نظريات السادسة: احملاضرة

ل َبمن اإلقصاء والتهميش من ِققد عاىن علم املعاجم سبق وأن أشرنا يف هذه احملاضرات إىل أن 
علماء اللغة ومل هتتم به الدراسات إال بعد ظهور دراسات وأحباث كل من "إيسبان" و"تراير" يف 

 ومن هنا تأيت أمهية دراسة هذه النظرية يف علم املعاجم. احلقول الداللية.

علماء يف مضمون هذه النظرية، علينا أن نؤكد على مسألة أساسية وهي أن  وقبل أن خنوض
 :إمنا يقومون بذلك يف ضوء اجتاهني أساسني أو الداللةتهم للمعىن الداللة يف دراس

ويتمثل يف أن اجلملة هي العنصر األساسي للداللة، وأما الكلمة فما هي إال عنصر : االجتاه األول
أننا ننطلق من الكلي، أي من اجلملة اليت نتوصل إىل حتديدها عن طريق جزئي من هذا الكل، أي 

معرفة املعىن احلقيقي لألقسام املكونة هلذا الكل، والباعث األساسي هلذا االعتقاد هو أن معىن 
 اجلملة هو دائما أكرب من قيمة معىن الكلمات اليت تشكله.

حدات منفردة، هلا حق الصدارة يف دراسة فيتمثل يف أن دراسة معاين الو أما االجتاه الثاني:
 العالقات بني معاين الكلمات، ألن الكلمة هي اليت تؤدي إىل بناء اجلملة.

ل جوبالتايل أصبح األمر متعلقا مبستويني للتحليل الداليل، ومبوجب ذلك جتدر اإلشارة إىل أن 
ني أعطوا لدراسة يالليني التوليدون بالكلمة، يف حني أن نسبة كبرية من الدممهت بنيوينيالدالليني ال

 اجلملة األسبقية من أجل الوصول إىل حتديد املعىن الذي تعاجله داللة الكلمة.

مبا أن علم املعاجم موضوعه املفردة أو اللفظة، فإن ما يهمنا مما من كل النظريات الداللية هو و
 احلقول الداللية. وأهم هذه النظريات نظريةتلك النظريات اليت هتتم بداللة األلفاظ، 

ني بدراسة املعجم منذ استنبط السيمانتيك التركييب بيبدأ اهتمام التركي نظرية احلقول الداللية:
 .فكرة احلقل الداليل أو احلقل املعجمي، باعتبار أن هذه الفكرة تعطي مفردات اللغة شكال تركيبيا

كل لغة طبقا هلذه الفكرة تطبق يف جمموعات ينتمي كل منها إىل حقل داليل معني،  فكلمات
 .وعناصر كل حقل حيدد كل منها معىن اآلخر، ويستمد قيمته من مركزه داخل النظام
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عدد من العلماء اللسانيني السويسريني واألملان  بفضل جهودوقد تطورت نظرية احلقول الداللية 
. وأكثر من تبلورت على  العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرينوالفرنسيني وغريهم، يف

 Prozig (1934) ، وبروزيجjolles (1934)وجولز  Ispan (1924)إيسبان أيديهم هذه النظرية 
األلفاظ  وباخلصوصوكانوا قد اهتموا بدراسة أمناط من احلقول الداللية،  .trier (1934)وتراير 

ت وكلمات القرابة واأللوان والنبا طة، وألفاظ األصوات واحلركة،يالفكرية يف اللغة األملانية الوس
وقد قادت هذه الدراسات إىل التفكري يف تأليف معجم  .وغريها ،واألساطري يةواألمراض واألدو

 كامل يضم مجيع احلقول الداللية املوجودة يف اللغة.

. تصنيف احلقول، مما جعل "تراير" يفيد من منهجهلطريقة وضعوا " من األوائل الذين ويعد "ايسنب
 لت".بومه"، و"يسنبإ"، "ريسي سود"بفضل ثالثة علماء عليه وهم  "تراير"ويعترف 

ار بصورة متماسكة هلذه الفرضية، كولكن الفضل يعود إىل األملاين "تراير" يف بلورة وجتميع األف
جمموع األلفاظ أن  ما ظهر يف عصره يف منهج أو طريقة ميكن أن تتلخص يفحيث جنح يف بيان 

للغة معينة تكون مبنية على جمموعة متسلسلة جملموعة كلمات أو "حقول معجمية"، كل جمموعة 
زيادة على ذلك كل حقل من  .منها تغطي جماال حمددا على مستوى املفاهيم )حقول التصورات(

يا أم تصوريا فهو متكون من وحدات متجاورة مثل حجارة هذه احلقول سواء أكان معجم
 الفسيفساء.

وإذا كان هناك مشكل يف احلقل املعجمي، فإن كل تغيري على مستوى املفاهيم ينعكس على 
الفائدة  ر"ياتر"مستوى الكلمات اليت تعرب عنه، فالكلمات واملفاهيم عالقتها متبادلة تقدم دراسة 

ترة معينة، إال أهنا متثل بعض الصعوبات ألن جماهلا حمصور يف اجملال املتعلق من معرفة البنية ملفردات ف
 بالفكر.

الذي بني يف  (Hans Scomodan)أساسا ألعمال "هانس سكومودان"  "تراير"كما كانت أفكار 
احنطاط شأن مفاهيم األخالق يف الفرنسية خالل القرن الثامن عشر، حني احنطت من قيمة  حبثه

 . عربة عن احلياة العاطفيةالكلمات امل
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لقد قادت نظرية احلقول الداللية إىل التفكري يف عمل معجم كامل يضم كافة احلقول املوجودة يف و
اللغة، ويقدم فيه املفردات داخل كل حقل على أساس تصرحيي تسلسلي، ويقوم هذا املعجم على 

 أسس ومبادئ تتمثل يف:

يف دراسة احلقل الداليل يطرح مشكل عويص على مستويات ثالثة، وهو  :احلقل حتديد 1-
مشكل التحديد، ويشمل حتديد احلقل الداليل، وحتديد الوحدات اليت تشكل قسما من احلقل، مث 

توجد هناك منهجية حمددة يف حتديد املفاهيم لتصنيف  الداخل احلقل الداليل. والعالقات  حتديد
 .احلقول الداللية، وميكن للداليل القيام بذلك على أساس من الوظيفة واحلجم أو الشكل أو اللون

ولعل أمشل التصنيفات اليت قدمت حىت اآلن، وأكثرها منطقية، التصنيف الذي اقترحه معجم 
Greak New Tastament األربعة الرئيسية: املوجودات، األحداث،  ويقوم على األقسام

 .اجملردات، العالقات

إن املقاييس املعول عليها لتحديد املداخل املعجمية اليت تغطي اجملال الداليل  حتديد الوحدات:
حلقل ما ختتلف من باحث إىل آخر، بيد أنه على الرغم من ذلك، ميكن لنا يف ضوء ما مت حتقيقه يف 

نية احلقل الداليل، سبيل بريبية أن نشري إىل أن هناك سبيلني الستجالء النسق لجمال اإلجراءات التج
ينحو حنو البحث عن مقاييس موضوعية قد تكون لسانية آخر يعتمد على احلدس الذايت للباحث، و

فبالنسبة لألول قد يعتمد الباحث على جمموعة النصوص املوجهة حسب طبيعة  .أو غري لسانية
 قد ينطلق من مدونة مث انتقاؤها بالصدفة.احلقل املدروس، و

أما اعتماد املقاييس املوضوعية، فنقصد به ما فعله األنتروبولوجيون حني ضبطوا بعض احلقول 
 الداللية، كحقل القرابة، وحقل األلوان وغريها.

ى مداوقد يكون املقياس لسانيا انطالقا من بنية اللسان نفسه، كما فعل علماء اللغة العربية الق
 حينما صنفوا كتبا يف صيغة فعل وأفعل، ومثلث الكالم، وغريه.

ل علينا حتديد العالقات حقعندما حتدد الوحدات داخل كل  :لحقداخل كل  اتحتديد العالق
 الكامنة بني مفرداته، وتتمثل تلك العالقات يف:

حتديد الكلمات األساسية واهلامشية، ألنه ليست كل الكلمات على قدر واحد من التساوي  1-
ومن الضروري أن منيز بني الكلمات األساسية والكلمات اهلامشية ألن الكلمات األساسية هي اليت 
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تتحكم يف التقابالت اهلامة داخل كل فعل، وقد توصل اللسانيون إىل اعتماد معايري يف حتديد 
يد قحدات األساسية عن اهلامشية، فالكلمات األساسية تتميز بأهنا ذات فليس واحد. وأهنا ال تالو

جمال استعماهلا بنوع حمدود أو صنف من األشياء وللكلمة األساسية بروز ومتيز بالنسبة لغريها يف 
زائها خبالف احلقل الداليل املدروس، كما أن الكلمات األساسية ال ميكن التنبؤ مبعناها من معىن أج

 .الكلمات اهلامشية

ل احلقل فيما بينها من حيث خومن الضروري يف هذه النظرية أن ندرس عالقات الكلمات دا -5
الترادف واالشتمال أو التضمني، أو عالقة التنافر أو عالقة التضاد أو عالقة اجلزء بالكل، ألنه كما 

بالكلمات األخرى يف نفس احلقل معىن كلمة ما يتحدد بعالقاهتا «يرى "جون اليونز": 
 .»املعجمي

 : لنظرية احلقول الداللية أمهية معجمية تتمثل يف:األهمية املعجمية لنظرية احلقول الداللية

إن جتميع األلفاظ داخل احلقل املعجمي وتوزيعها يكشف عن الفجوات املعجمية اليت توجد  -0
مفردات حقل من احلقول من عدمه، كما أن داخل احلقل، ويؤدي ذلك إىل معرفة ثراء لغة ما يف 

 ذلك يفيد يف الترمجة من لغة إىل أخرى.

 إن هذه النظرية تضع مفردات اللغة يف شكل جتميعي تركييب ينفي عنها التسيب املزعوم. -5

إن دراسة معاين الكلمات على هذا األساس تعد يف نفس الوقت دراسة لنظام التصورات،  -3
وللحضارة املادية والروحية السائدة، وللعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية جملتمع ما، وكما 

 هو معلوم فإن ذلك يؤكد على العالقة املوجودة بني اللغة وعلم االجتماع.

ة احلقول الداللية هي نظرية داللية حديثة ساهمت يف بلورة علم نظري ملخص احملاضرة:
بدراسة املفردات للغة ما ضمن حقل من احلقول  ماملفردات أو علم املعاجم. وهي نظرية تقو

املفهومية ثم تقوم بدارسة املفردات داخل احلقل املعجمي، وذلك من حيث حتديد الكلمات 
ات بني املفردات داخل كل حقل من حيث عالقة الرتادف األساسية واهلامشية، ثم دراسة العالق

 .واملشرتك اللفظي، وعالقة التضاد وعالقة التنافر وغريها
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 ."املعاجم صناعة" علم الثاني: القسم
 أساسيني عنصرين ذات بأهنا قلنا اليت املعجمية فروع من فرع إىل السابق العنصر يف تعرضنا لقد
 باإلجنليزية ويقابله" املعاجم صناعة" وعلم ،Lexicology باإلجنليزية ويقابله" املعاجم علم" ومها

Lexicography. بينا حينما وهذا "املعاجم علم" يف ضروري أنه رأينا ما كل وضحنا وقد 
 يكتنف كان كبريا لبسا وضحنا قد بذلك ونكون اجملاورة، بالعلوم وعالقته ومنهجه موضوعه
 لنجلي جمااملع بصناعة يتعلق ما يف التايل العنصر يف نخوضإمعانا يف التوضيح فسو. املعجمية
 اللغويني وموقف مبوضوعه والتعريف ماهيته بتحديد وهذاه، وقضايا هوعناصرهذا العلم  مباحث

 .وتارخيه العلم هذا من

 .املعاجم بصناعة التعريف السابعة: احملاضرة

 ويعرفها امليم، بفتح" امَلعجمية" اسم" املعجم صناعة" على" احلمزاوي رشاد حممد" املعجمي يطلق
 ،»هلا والتطبيق املعجم بىن أو بنية تتصور أن إىل وتطبيقه نظرية رؤى خالل من تسعى مقاربة« بأهنا

 حمتواه ومجع مادته حيث من املعجم صناعة هبا نعين امَلْعَجمية»: بقوله آخر مكان يف يعرفها مث
 ووسيلة أداة والتطبيقية، العلمية وظيفته وتوضيح وحمتوياته نصوصه وضبط وترتيبها مداخله ووضع
" خليل حلمي" أما .«واالجتماعية واالقتصادية واحلضارية والتلقينية التربوية امليادين يف هبا يستعان
 متهيدا عمليات بعدة يقوم بأنه ويرى ،"التطبيقي املعاجم علم" أو" املعجم صناعة فن" عليه فيطلق

 .ونشره املعجم إلخراج

 مجع هي مخس أساسية خطوات على فتشتمل املعجمية الصناعة أما«: بقوله" القامسي علي" ويعرفه
 الناتج نشر مث املواد، وكتابة معني، لنظام طبقا وترتيبها ،املداخل واختيار ،واحلقائق املعلومات

 .»القاموس أو املعجم هو النهائي النتاج وهذا .النهائي

 داللة أكثر وهي ،قاموسية هو Lexicographé إىل األقرب املصطلح أن فريى ،"الركيك حمند" أما
 النظري باجلانب يهتم الذي ،املعاجم علم خبالف بأنه ويرى األخرى، املصطلحات من ووضوحا

 .للمعجم التطبيقي اجملال دراسة إىل Lexicographé القاموسية تنصرف ،املعجم بقضايا املتعلق
 ذات هي القاموسية بأن ويرى القواميس، إعداد إىل تسعى وصناعة تقنية مبثابة هي فالقاموسية
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 عامل يقدمها اليت املعجمية النظرية والقضايا األسس به يراد فالنظري وتطبيقي، نظري مستويني
 اإلعداد جمال يف إليه يستند نظري كإطار األخري هذا منها ينطلق اليت للقاموسي، املعاجم

 .القواميس إلعداد القاموسي ينهجها اليت التقنية أو الصناعة" التطبيقياملراد بـ"و القاموسي،

 على يتفقون يكادون الباحثني أن لنا يتضح ،"املعجم صناعة" لعلم السابقة التعريفات منف
 ما على يتفقون إذ وموضوعه، وحدوده معامله حتديد يف تقرييب بشكل متساوون وهم مضمونه،

 يف خيتلفون السابقني الباحثني ولكن .املعاجم إنتاج إىل املؤدية واإلجراءات األدوات، بتلك يتعلق
 هلذا مصطلحات عدة بنا مرت فقد املقاربة، أو الفن أو العلم هذا به يسمى الذي املصطلح حتديد
 أو علما عّدها يف كذلك خيتلفون وهم قاموسية، امليم، بفتح َمعجمية املعجم، صناعة: منها العلم

 .مقاربة أو فنا

 هدف ذو فهو ونشره، املعجم إلخراج متهيدا عمليات عدةمقاربة تقوم بوضع " املعجم صناعة"فـ
" املعاجم علم" يقدمها اليت واملعلومات املعطيات كل على احلصول يف يتمثل أساسي

Lexicologie من املسطر اهلدف حسب املراد املعجم إلجناز منها واالستفادة استغالهلا أجل من 
 أمهها من خمتلفة معايري حبسب تصنف وهي وتتنوع، ختتلف فاملعاجم ،نعلم كما ألننا .املعجم هذا

 :يف يتمثل والعمليات اإلجراءات هذه فإن وعليه املعجم هذا من اهلدف أي" اهلدف معيار"

 ؛هبا املتصلة واحلقائق املعلومات حيث من املعجمية الوحدات أو الكلمات أو املفردات مجع 1-
 ؛املداخل اختيار 2-
 ؛معني نظام وفق املداخل ترتيب 3-
 ؛مدخل كل حتت املشتقات وترتيب التعريفات أو الشروح كتابة 4-
 .قاموس أو معجم صورة يف الناتج نشر 5-

 وهو هب ألصق هو علم عن منيزه أن ينبغي فإنه" املعجم صناعة"لـ احلقيقية معامل لدينا تتبلور لكيو
 من هي" املعاجم صناعة"فـ .العلمني بني الواضح الفرق ندرك حىت Lexicology املعاجم علم
 علم أو واحد موضوع أهنما ويتصور بينهما خيلط من فهناك ،"املعاجم علم"بـ التباسا العلوم أكثر

 .واحد
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 وحيدة املعاجم من املختلفة األصناف تأليف تقنيةهو النظر يف  املعجم صناعة موضوع أن قعوالوا
 اليت املداخل قائمة اختيار يف يراعيه أن املعاجم هذه ملؤلف ينبغي ومبا اللغات، متعددة أو اللغة

 ونوعية وشرحها، القائمة هذه مفردات ترتيب يف اتباعها الواجب والطريقة معجمه، منها يتكون
 يف توفرها جيب اليت الضرورية واألمور معجمه، مداخل الئحة أي مدونته، منها جيمع اليت املصادر

 وأدق وأسرع جهد بأقل منه، االستفادة سبل له ميسرا قارئه حاجة ملبيا يصبح حىت معجم، كل
 من املعجمية الوحدات يف البحث هو إذن" املعاجم صناعة فن" فموضوع. املعلومات من يكون ما

 .ما لغوية مستويات ومن مصادر من جتمع معجمية مداخل هي حيث

 مكوناهتا حيث من املعجمية الوحدات يف البحث فهو رأينا، كما ،"املعاجم علم" موضوع أما
 املختلفة والعوامل معانيها بعض وموت العصور، باختالف وتطورها وداللتها وتوليدها وأصوهلا

 يف هلا ختضع اليت والقوانني منها، كل على تترتب اليت اللغوية والنتائج الظواهر هذه إليها ترجع اليت
 ".املعاجم صناعة فن"و ،"املعاجم علم" بني خنلط أن إذا الصواب من فليس .مسارها

 ميكن فال العلمني، بني الوطيدة العالقة ينفي أنه يعين ال املتجاورين العلمني هذين بني التمييز ولكن
 كانت فإذا .أحيانا وتداخلهما لتكاملهما" املعاجم علم" عن مبعزل" املعاجم صناعة" نتصور أن

 إلعداد أو Lexicography" املعجم صناعة" قبل من املتبع واملنهج التقنية املمارسة متثل األوىل
 هذا من .املعجمي يوفرها اليت املعرفية واملرجعية النظري اإلطار متثل الثانية فإن ،املراد املعجم
 كالترادف معجمية نظرية عن ومستقلة منفصلة" معجمية صناعة" قيام عن احلديث يستحيل املنطلق

 إمنا املعاجم أغلب وضعف قصور يف املباشر السبب أن لوحظ وقد .اللفظي والتشارك والتضاد
 إن«: يقول حيث املوقف هذا" ري" ويدعم .معجمي إطار إىل مؤلفيها استناد عدم إىل يعود

 .»معجمية نظرية بوجود رهني املعاجم صناعة حجم يف تطبيقية لسانيات وجود

 قادرة واصفة لغة املعجم صناعة مينح أن شأنه من املعاجم علم يف ثالمم نظري إطار إىل االستناد إن
 واألومونيمي، البوليسمي املبهم، امللتبس، الغامض) وداللية معجمية قضايا وتفسري وصف على
 صانع أما املعضالت، هذه مثل حل على القادران الداللة وعامل املعاجم عامل ووحدمها ،...(اجملاز

 .املعاجم عامل من وصاحلة جاهزة املعجمية املداخل وأخذ املعجم إعداد على يقتصر فدوره املعجم

 تفسري يف جند فإننا" املعاجم صناعة فن"و" املعاجم علم" بني املوجودة العالقة طبيعة ولتفسري
 علم مثل فالفيزياء ،واهلندسة بالفيزياء العلمني هذين شبه حيث العالقة، هذه يصف ما" ميلتشوك"
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 واجلاذبية، واألجسام والطاقة للحركة العامة القوانني واستنباط بصياغة يهتم نظري علم املعاجم
 وصناعة العناصر لبناء وعملية ميدانية بتطبيقات املعاجم، بصناعة شبهها اليت اهلندسة هتتم بينما

 نظرية مبثابة" ميلتشوك" تصور يف املعاجم علم نعد أن ميكن املوازنة، هذه من فانطالقا .الطائرات
 وكنتيجة .والتنفيذ بالتطبيق تقوم اليت املعاجم لصناعة اإلجرائية واألدوات املفاهيمية األرضية توفر
 تقاطع نتاج املطاف هناية يف هو املتخصص والباحث العادي للقارئ أعد الذي املعجم إن نقول

 صناعة" يف املمثل التطبيقي واجلانب ،"املعاجم علم" يف املمثل النظري اجلانب بني موضوعي
 .واحدا شيئا ليسا ولكنهما ،"املعاجم علم" على تعتمد" املعجمية الصناعة"فـ ،"املعاجم

 املعجم إلخراج متهيدا عمليات عدةمقاربة تقوم بوضع " املعجم صناعة" ملخص احملاضرة:
 علم" يقدمها اليت واملعلومات املعطيات كل على احلصول يف يتمثل أساسي هدف ذو فهو ونشره،
 اهلدف حسب املراد املعجم إلجناز منها واالستفادة استغالهلا أجل من Lexicologie" املعاجم
 وتتمثل تلك اخلطوات يف:  ".املعجم هذا من املسطر

 ؛بها املتصلة واحلقائق املعلومات حيث من املعجمية الوحدات أو الكلمات أو املفردات مجع 1-
 ؛املداخل اختيار 2-
 ؛معني نظام وفق املداخل ترتيب 3-
 ؛مدخل كل حتت املشتقات وترتيب التعريفات أو الشروح كتابة 4-
 .قاموس أو معجم صورة يف الناتج نشر 5-

ويتميز علم "صناعة املعاجم" عن "علم املعاجم" يف املوضوع واملادة والتطبيق، إال أن هذا 
لعلمني، فال ميكن أن تقوم صناعة معجمية من التمايز ال جيعلنا نغفل عن العالقة الوطيدة بني ا

 دون أساس نظري من علم املعاجم.
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 .املعجم مفهوم ة:ثامنال احملاضرة

املعجم  مبا أن موضوع صناعة املعاجم هو املعجم اللغوي، فيتعني علينا أن نفيض فيما يتعلق مبفهوم
 وقضاياه.

نسمي معجم لغة ما، مادة معجم «املعجم فيما يلي:  "إيغور ميلتشوك"يعرف  تعريف املعجم: 1-
اللغة اليت تتخذ شكل حتديد جزء هام من لكسيمات، حيث يقدم املعلومات الضرورية عن كل 

أن املعجم جزء هام من ليكسيمات اللغة  "كميلتشو". من خالل هذا التعريف يرى »لكسيمة
انه أن يؤرخ ملفردات لغة ما، وعليه تقدمي الطبيعية، فهو ال يقبل مجيع مفردات اللغة، وليس بإمك

واملعجم هو ذلك الكتاب الضخم الذي يضم مفردات اللغة  .املعلومات الضرورية عن كل لكسيمة
 املتداولة من قبل عشرية لغوية ما، مرتب على نظام أجبدي.

 عاتو، أن املعاجم هي أوال وقبل كل شيء موض"كريستان بايلون"، و"بول فيرب"ويرى الباحثان 
ويضيف الباحثان أن املعاجم ختتزل بني دفتيها املعرفة  مصنوعة ومرتبة وأدوات بيداغوجية.

 د، حيث يعG.Matoré "ماتوريجورج "ذهب إىل هذا الرأي املعجمي الفرنسي يو .اإلنسانية
املعجم صورة تعكس اخلصائص الثقافية واحلضارية ألمة ما، ألن اللغة ظاهرة اجتماعية تعرب عن 

إال أن هلذا الرأي نظرة خمالفة من طرف "دوبوف" إذ يرى أن  .رب وخصائص أمة من األممجتا
القاموس ال يعكس حقيقة اللغة برمتها وما تنتجه اجملموعات اللغوية، ألنه يكتفي باملدون 

 مفردات لغة ما. جلمعي ضواملسجل، ويقول بعدم وجود أو استحالة معجم شامل وجامع ومف

كريستال دافيد"، ألنه يف رأينا تعريف شامل ودقيق "ويف تعريف املعجم ندرج كذلك تعريف 
ميكن تعريف املعجم بأنه عبارة عن قائمة من «ومتضمن لكل ما يتعلق باملعجم، حيث يقول: 

املفردات ومشتقاهتا وطريقة نطقها، حريته وفق نظام معني، مع شرح هلا، أو هو عبارة عن كتاب 
مع شرح ملعانيها، باإلضافة إىل معلومات أخرى ذات عالقة  ى كلمات حريته ترتيبا معيناحيتوي عل

 .»هبا سواء أكانت تلك للشروح أو املعلومات باللغة ذاهتا أو بلغة أخرى

يفهم من هذا التعريف للمعجم أن املعجم له حمتويات وعناصر يتكون منها، ويتميز خبصائص معينة 
وسنتناول كل هذه العناصر بالشرح والتوضيح  .منها، وله وظائف يؤديها أنواع يتألف هحتدده، ول
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فيما سيأيت، ولكن قبل هذا جيب أن نقف عند مفهوم املعجم يف الثقافة العربية ونتناول ما أثري 
 حوله من آراء ومفاهيم.

 فقد استعمل أغلب املعجمني العرب مصطلح "معجم" للداللة على مفهوم املعجم عند الغربيني
، وأهم دليل على ذلك هو تسمية بعض املعاجم العربية احلديثة «Dictionary»وهو عندهم 

وقد عرفه املعجم  .بذلك، كاملعجم الوسيط، واملعجم الكبري، واملعجم العريب األساسي وغريها
ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم، وحروف املعجم، وحروف «الوسيط بأنه: 

، أنه مصطلح يطلق على الكتاب املعروف ويطلق على حروف املعجم، ويطلق كذلك »اهلجاء
بأنه كتاب يضم املفردات اللغوية «على حروف اهلجاء، أما املعجم العريب األساسي فيعرفه بـ: 

 .»ذكر ما يقابلها بلغة أخرىيشرحا هلذه املفردات، أو يقدم ترتيبا معينا، و بةتمر

يا، مع شرح هجائترتيبا مرتبة  ةقانتكتاب حيتوي على كلمات م نهبأ "علي القامسيويعرفه "
ملعانيها، ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا سواء أأعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم 

ويف الثقافة العربية شاع كذلك إىل جانب كلمة "معجم" كلمة "قاموس" اليت تعني يف  .بلغة أخرى
تسمية ملعجمه "القاموس احمليط" إشادة به  "الفريوز أبادي"ان قد أطلقه اللغة البحر العظيم، وك

دته، وأصبح هذا املصطلح مرادفا وتنويها له، ملا امتاز به من إجياز وضبط ودقة إىل جانب غزارة ما
" عبد السالم املسديالذي مسي به معجميون معامجهم، فقد أّلف اللساين " كلمة "معجم" إىل احلدل

ائيا عربيا فبلأقاموس اللسانيات"، وهو يف احلقيقة، قائمة من املصطلحات مرتبة ترتيبا "مساه  اكتاب
 وبغري اللغة العربية.

ف "املعجم" ونتعرض خلصائصه ومكوناته، يتوجب علينا أن نشري إىل أمر هام وهو أن وحنن نعّر
فترض والالحمدود من األلفاظ الغربيني، قد فرقوا بني مفهومني أساسيني، فاألول يعين اجملموع امل

ته باإلجنليزية يسمتاليت متلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها، وهو ما اصطلح اللسانيون على 
lexicon  وبالفرنسيةlexique.  واملفهوم الثاين هو جمموعة من األلفاظ املختارة املرتبة يف كتاب

لغوية أو موسوعية عنها، وهو ما اصطلح عليه اإلجنليزية  تقدمي معلومات مع ،ترتيبا معينا
Dictionary.  وعندما واجه اللغويون العرب املعاصرون هذا الفرق بني املفهومني، ارتأى بعضهم

االستفادة من اللفظني املترادفني "معجم" و"قاموس"، فخصص املفهوم األول لكلمة "معجم"، 
 .وترك كلمة "قاموس" للمفهوم الثاين
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عبد العلي " من اللسانيني العرب الذين يستعملون "معجم" و "قاموس"، مبعنيني خمتلفنيو
الذي يستخدم كلمة "معجم" للداللة على اجملموع املفترض أي املوجود بالقوة ال  "الودغريي

بالفعل والالحمدود من الوحدات املعجمية اليت متتلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها، أو ميكن 
ويستعمل  .lexiqueمتتلكها احتماال بفعل القدرة التوليدية اهلائلة للغة"، وهكذا "معجم" مقابل  أن

قائمة تطول أو تقصر من الوحدات املعجمية  هكلمة "قاموس" للتعبري عن كل كتاب جيمع بني دفتي
 .)املداخل( اليت حتقق وجودها بالفعل يف لسان من األلسنة وخيضعها لترتيب وشرح معني

ولكن عموما وما هو شائع وما هو عليه أغلب اللغويني العرب احملدثني، أنه ال فرق بني لفظيت 
عندما نكون بصدد احلديث عن مفردات لغة  حنن"معجم" و"قاموس"، فهما لفظتان مترادفتان، و

عروف" ما، فإننا نشري إليه بلفظه فنقول "معجم لغة ما" أو "معجم قوم ما"، أما إذا أردنا "املعجم امل
 فإننا نطلق لفظة "املعجم" بالتعريف وباإلطالق.

يكتنف مصطلح  ما رفع اللبس عن كل بغرضو بعض املصطلحات اللصيقة مبصطلح املعجم: -5
بسبب  بهاللصيقة فإنه ينبغي أن نفرق بينه وبني بعض املصطلحات العربية مالبسات "معجم" من 

ملعجم" خيتلف عن قائمة املفردات" دون نص أو علم اللغة احلديث عند الغربيني، "فا إفرازات
، ويتميز املعجم كذلك عن "خمصص األلفاظ Glossaryتعريفات وهو ما يطلق عليه باإلجنليزية 

Vocabulary وللمعجم  .الذي يهتم مبفردات موضوع معني مثل الطائرة أو الطقس أو الكهرباء
دون أن يلتحم هبا، ألن املوسوعة تعىن مبواضيع خمتارة ميكن أن  Encyclopediaصلة باملوسوعة 
بائيا، مثل املعجم، أو أن تعاجلها لغويا ومعرفيا مع التركيز على املوضوع فلأتنظمها تنظيما 

 .املدروس والتوسع فيه

إن املعجم هو كتاب أو ديوان يضم مفردات لغة ما ويرتبها ترتيبا معينا،  ملخص احملاضرة:
وبهذه اخلصائص جمتمعة  .ة املداخل أو بلغة أخرىويقابل هذه املفردات بشرح من الشروح بلغ

كقائمة املفردات، واملوسوعة، وخمصص  خيتلف املعجم عن بعض املصطلحات اللصيقة به
األلفاظ. ويرادف املعجم لفظ القاموس أحيانا يف العربية، إال أن البعض ميز بينهما، فخصص 

 اللغة عموما، والقاموس للكتاب الذي يضم مفردات اللغة ويعمل على شرحها.  املعجم أللفاظ 
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 .املعجم مكونات :تاسعةال احملاضرة

 ميكننا أن جنمل مكونات املعجم يف أربعة عناصر أساسية تتمثل يف:

 .الشرح أو التعريف 4-يب، الترت 3-، املداخل 2-، مادة املعجم 1-

 وفيما يلي شرح موجز هلذه العناصر:

ونقصد مبادة املعجم الكلمات أو الوحدات املعجمية اليت جيمعها املعجمي، مث  مادة املعجم: 1-
وهذه املادة ختتلف من معجم  .يرتبها ويشرح معناها، يضاف إىل ذلك طريقة النطق واملشتقات

ين ذآلخر، تبعا للهدف الذي يسعى إليه واضع املعجم، كما أشرنا إىل ذلك من قبل، أو ال
لوظيفة اليت يرى أن املعجم ينبغي أن حيققها، ومن هنا اختلفت املعاجم يستعملون املعجم، أو ا

وتعددت تبعا ملا يسعى إليه املعجمي من وضع معجمه، فهناك املعاجم األحادية اللغة، والثنائية اللغة 
ختتلف من حيث طبيعتها فهي املادة املعجمية أن كما و .والتارخيية والوصفية، كما سنرى فيما بعد

كم، فاملعجم الذي يوجه إىل طالب املدارس غري املعجم الذي يوجه لحيث اذلك من ختتلف ك
تكون مادة لغوية خاصة أو ف ،ومعىن هذا أن مادة املعجم تضيق وتتسع .لطالب اجلامعات مثال

وكل ذلك يف اهلدف من تأليف معجمه. واضع املعجم يف حسبانه وكل ذلك تبعا ملا يضعه عامة، 
 .جم عنصر غري ثابت، بل خيتلف باختالف الغرض منها ومن يستعملهاأن مادة املعيعين 

املادة هي أو  ،ة الوحدات املعجمية األخرىيقبالوحدات اليت ستوضح حتتها تتمثل يف  :املداخل 2-
وغالبا ما يتكون  .من الكلمات املشتقة وغري املشتقة ،املعجمية اليت تتألف، عادة يف املعاجم اللغوية

الذي ميثل البنية األساسية للكلمات  (Root)هذا املدخل يف مثل هذا النوع من املعاجم من اجلذر 
واملشتقات، فمثال مداخل كلمات مثل: املعجم، اإلعجام، املتعجم، هو اجلذر )عجم(، وهكذا يف 

 بقية املداخل.

عارف أو غريها فقد ختتلف املداخل، إذ أما يف املعاجم غري اللغوية، مثل املوسوعات ودوائر امل
تنطوي املادة املوسوعية حتت مداخل خاصة بأمساء املوضوعات ملصطلحاهتا الشائعة دون النظر إىل 

  .اجلذر
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ويتكون املدخل يف اللغة العربية واللغات السامية غالبا من حروف ثالثة صامتة متثل اجلذر، أما يف 
أوروبية، فقد يتكون من الصوامت والصوائت، وعادة ما يرمز غري العربية مثل اللغات اهلندية 
 اجلذر إىل املعىن املعجمي للكلمة.

ويقصد به ترتيب املداخل، وكذلك ترتيب املشتقات، وله مظهرات، مظهر خارجي، الرتتيب:  3-
 :ومظهر داخلي

فهو ناشئ عن من التعقيد والسلبيات يسلم  هو إجرائي يتعلق باملدخل وال الرتتيب اخلارجي: -أ
واملعاجم العربية قد تعدد ترتيب مداخلها، فلقد  .مبادرات هلا أسباهبا العلمية والتربوية واجلمالية

مداخل كتاب "العني" اعتمادا على خمارج األصوات من احللق إىل الشفتني وعلى  "اخلليل"نظم 
ن الوحدة املعجمية، بترتيب املداخل حسب احلرف األخري م "اجلوهري"مث جاء  .عملية التقاليب

مر قافيتهم، والثاين علمي أوقد دعاه إىل ذلك جانبان، أحدمها فين يتمثل يف التيسري على الشعراء 
يتعلق خبصائص الصرف العريب، حيث أن احلرف األخري من الوحدة املعجمية األساسية الدنيا 

مساء والصفات اليت تتغري حركة اجملردة كثريا ما يظل ثابتا مستقرا يف حال بناء واحدة، وذلك يف األ
ائي يف املعاجم اليت بولقد استعيض عنه بالنظام األلف .فائها وعينها، مقارنة بثبات حركة المها

 كانت تعتمده أساسا، مثل لسان العرب احمليط، والصحاح يف اللغة والعلوم.

مبعجم أساس البالغة ائي حسب أوائل األصول يف العربية بدء بمث انتقل الترتيب إىل النظام األلف
 للزخمشري، وصوال إىل املعاجم العربية احلديثة.

النظام األلفبائي سائد يف كل املعاجم املعاصرة، ولكنه ال يعرب عن العالقات املعجمية وحقوهلا و
الداللية املباشرة يف املعاجم األوروبية، مع التأكيد على أمهية هذه العالقات يف استجالء املعىن، ومن 

، (S)و  (D)و (A)، فهي مرتبة يف احلرف Society ،Dissociation ،Associationفظة: ذلك ل
، ولكن احلال أهون يف املعجم العريب، فمنذ القدمي Societyوهي مترابطة يف املعىن وينطلق من 

تفطن العلماء أصحاب املعاجم إىل ضرورة حشد الكلمات حتت جذر واحد الذي جيمعها يف معىن 
 .واحد

ميثل الترتيب الداخلي مظهرا نظريا وتطبيقيا وعلميا وتربويا يستحق  رتتيب الداخلي:ال -ب
 االهتمام، فهو ينقسم إىل قسمني:
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ويعين ختصيص مدخل واحد مشترك للتعبري عن معان عدة، من ذلك أن  الرتتيب باالشرتاك:
منها: القافلة مدخل "سيارة" يستعمل يف مدخل واحد للداللة على مدلوالت ثالثة على األقل 

وأغلب املعاجم العربية القدمية واحلديثة مبنية على هذا النوع  .واملشاة من اجليش والعربة العصرية
من الترتيب لسببني: أحدمها نابع من قانون االقتصاد يف اللغة اليت تعرب عن مدلوالت ال حتصى 

املعجمية وحدة لغوية هلا أصل ما السبب اآلخر، فهو يقر أن الوحدة أبأشكال حمدودة مشتركة، و
داليل ثابت ال يتغري، وله مدلوالت ثانوية متصلة باألصل تستخلص من االستعمال أو السياق، 

 وعلى هذا األساس يعتمد مدخل "سيارة" واحدا للتعبري عن املعاين الثالثة املذكورة أعاله.

حدات املعجمية، فهو خيصص مداخل متعددة كلما تعددت معاين الو الرتتيب بالتجنيس:
باعتبار أن الوحدة  (3)وسيارة  (2)وسيارة  (1)يتطلب مداخل ثالثة: سيارة  "سيارة"فمدخل 

حبسب سياقها، وبالتايل فإن االشتراك حبسب ما يولد منها السياق من ستعملة املعجمية وحدة م
سني لعلم املعاجم على أن الدار .ثراء اللغة ومنوها وتنوعها إىل يدمدلوالت، وذلك من شأنه أن يؤ

 ،وصناعته يشريون إىل أمهية ترتيب املعلومات وترتيب املعاين والشروحات يف النص املعجمي
ويتفقون على أن هذا الترتيب البد أن خيضع لنظام عام من املعجم اللغوي بأكمله، حيث ترتب 

اعدة تقول: إن املعاين األفعال واألشياء والصفات وبقية املشتقات الفعلية أو االمسية مثال، طبقا لق
أيت أو الدالالت احلسية تأيت قبل املعاين أو الدالالت اجملردة، وأن الكلمات ذات املعىن احلقيقي ت

ومعىن ذلك أن األفعال تأيت قبل األمساء والصفات بعد األمساء، ويف  قبل الكلمات اجملازية، وهكذا.
دخل الواحد لنظام ثابت مما يسهل على مجيع األحوال البد أن خيضع الترتيب الداخلي حتت امل

 .مستعمل املعجم أن يعثر على ما يريد بسهولة ويسر

واملقصود به شرح املعىن، أو بيان داللة الكلمة أيا كان نوعها، ويتفق  الشرح أو التعريف: 4-
 سبعلماء اللغة واملعاجم قدميا وحديثا على أن يكون هذا الشرح أو التعريف باملعىن واضحا ال ل

للداللة على غموض الشرح،  "إلهبام"اويستخدم علماء املعاجم العربية مصطلح  .فيه وال غموض
سواء كان هذا الغموض يف عبارة الشرح نفسه، أو نتيجة الستخدام املعجمي أللفاظ هي يف 

 ."الدور"ه علماء املعاجم املعاصرون مصطلح يىل شرح، وهو ما يطلق علإنفسها حتتاج 
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ا عندما يشرح املعجمي كلمة "ما" مبرادف هلا قد يكون معروفا أو غري معروف، أو ويقع ذلك غالب
أن الفروق الداللية بني املترادفات غري واضحة ملن يستعمل املعجم مبعىن أنه إذا كان تعريف الكلمة 

 )س( يتضمن الكلمة )ص( فال جيوز أن تشمل تعريف )ص( على )س(.

لمة األصلية أو األساسية تعريفا أوليا ال يشتمل على املعاين وميكن جتنب "الدور" إذا عرفنا الك
 املترادفة أو اجملازية، مثال ذلك كلمة "الراوية" هلا معنيان:

أحدمها: وهو األصلي مبعىن الناقة اليت حتمل املاء يف القافلة، والثاين هو املعىن اجملازي، ويدل على 
وي اللغة أو رواية اللغة عن علماء العربية الرجل الذي يروي الشعر أو القصص، ومنه جاء را

 القدماء.

وعلى الرغم من أن علماء املعاجم واللغة يرون أن شرح املعىن املعجمي من أشق املهام اليت تلقى 
على عاتق واضع املعجم، إال أهنم وضعوا شروطا عامة ينبغي على واضع املعجم أن يلتزم هبا إذا 

 للمعىن واضحا ال إهبام فيه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:أراد أن يكون شرحه أو تعريفه 

 إحكام ضبط نطق الكلمة. 1-
 ذكر الشائع املشهور من املعاين دون املهجور غري املعروف. 2-
 ترتيب املعاين األصلية قبل املعاين اجملازية. 3-
 عدم استخدام كلمات مل يسبق شرحها يف املعجم. 4-
 .لشرح الدوري باملرادفعدم استخدام التعريف وا 5-

مادة  يتكون املعجم من أربعة عناصر أساسية هي: املادة اللغوية ونعين بها ملخص احملاضرة:
والعنصر الثاني وهو املداخل  ،املعجم الكلمات أو الوحدات املعجمية اليت جيمعها املعجمي

الثالث وهو ترتيب املداخل وفق طرق متعددة تقرها  املعجمية وهي عناوين النصوص. والعنصر
الصناعة املعجمي وهو ينقسم إىل ترتيب داخلي وخارجي، وأخريا مقابلة هذه املداخل بشرح 

  ضروري يفي حباجات األلفاظ.
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 .املعجم وظائف :عاشرةال احملاضرة

 :من الوظائف املهمة اليت يؤديها املعجم ما يلي
ويكون بطرق أساسية وطرق مساعدة، فاألساسية تتمثل يف: الشرح  شرح املعنى: -أوال

 بالتعريف، وبتحديد املكونات الداللية، وبذكر سياقات الكلمة والشرح بذكر املرادف أو املضاد.
أما الطرق املساعدة للشرح فتتمثل يف: استخدام األمثلة التوضيحية، والتعريف االشتمايل والتعريف 

 صور والرسوم.الظاهري واستخدام ال
من الوظائف اليت يؤديها املعجم كذلك بيان صور نطق الكلمة، وذكر  بيان النطق: -ثانيا

الصحيح منها وغري الصحيح، وقد استخدمت املعاجم العربية طرقا خمتلفة ألجل حتقيق هذه 
ية واملعاجم العرب .ال، والضبط بالنصثالضبط بالكلمات والضبط بالوزن أو امل: منها ،الوظيفة

 املعاصرة تعتمد على هذه الوسائل باإلضافة إىل الضبط بالشكل.

ختتلف اللغات يف ضبط قوانني هجائها وقواعد إمالئها، فلغات مثل الفرنسية  بيان اهلجاء: -ثالثا
واإلجنليزية خيتلف أحيانا رمسها عن نطقها، لذا حيتاج الكاتب إىل مراجعة معاجم هذه اللغات 

باع، زيد فيها  « g » « bought »"عالمة" زيد فيها  Signئها، مثل كلمة للتأكد من رمسها وإمال
« gh » أما العربية، فيغلب يف كتابتها مطابقة هجائها ورمسها لنطقها، إال يف بعض  .وغريها كثري

ي مستعملة يف ملستعمل عموما صورة الكلمات كما هفاملعجم يقدم للقارئ وا .احلاالت احملددة
 اللغة.

 هو بيان أصل الكلمة لغويا، وصوتيا ودالليا، ويدخل حتت هذا: التأصيل االشتقاقي: -رابعا
 بيان ما إذا كانت الكلمة أصيلة أو مقترضة من لغة أجنبية. 1-
 اللغوية مع ذكر معانيها. لةبيان مقابالهتا يف العائ 2-
 بيان املعىن العام للجذر. 3-

التأصيلية والتارخيية اليت ترصد أصل الكلمات وتغري أصواهتا وهذه الوظيفة مهمة جدا يف املعاجم 
 ومعانيها.

حترص املعاجم على إعطاء املعلومات النحوية  بيان املعلومات الصرفية والنحوية: -خامسا
والصرفية الضرورية املتعلقة ببعض املداخل بالقدر الذي يهم مستعمل املعجم، وهذه املعلومات 

 تتمثل يف:
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  الصيغ الصرفية.بيان معاين 1-
 .رعيف املاضي واملضاما يطرأ عليه من تغيري يف العربية، ذكر تصريف الفعل الثالثي اجملرد مع  2-
 تذكر ويؤنث. "يلبس"ذكر جنس الذي يشري إليه اللفظ، مثل رأس "مذكر"، و 3-
 ذكر صيغ مجع التكسري. 4-
 بيان نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم ، والنص على حرف اجلر الذي يلي الفعل. 5-

وهي وظيفة مهمة ألهنا تبني مستويات استعمال اللفظ،  بيان معلومات االستعمال: -سادسا
 ويكون ذلك بتقدمي املعلومات التالية:

 ، حديث، مستحدث.رالقدم واحلداثة: كقوهلم: مهجو 1-
 قوهلم: نادر، جار يف االستخدام.درجة الشيوع: ك 2-
 تقييد االستخدام: كقوهلم: حمظور، مبتذل، مقبول. 3-
 إقليم االستخدام: شامية، عراقية، حجازية ... 4-

ال يكاد خيلو معجم قدمي أو حديث من بعض املعلومات  تقديم معلومات موسوعية: -سابعا
املوسوعية، علومات م اخلارجي، ومن هذه املاملوسوعية اليت ال تتعلق باأللفاظ بل باألشياء يف العا

 معلومات عن:
 بعض األعالم واألماكن واحليوانات والنباتات. -
 بعض األحداث التارخيية والظواهر اجلغرافية والكونية. -
 .بعض املصطلحات الدينية -
 

يؤدي املعجم وظائف مهمة تساهم يف حتقيق اهلدف الذي  أجنز من أجله .  ملخص احملاضرة:
وهذه الوظائف تساهم يف التعريف مبفردات اللغة تعريفا مفيدا، مما جيعل املعجم حيقق 

الشرح، وضبط  :أغراضه الرتبوية واللغوية والعلمية واحلضارية. وهذه الوظائف تتمثل يف
ى استعمال اللفظ، ووظيفة التأصيل االشتقاقي، ووظيفة النطق واهلجاء، ووظيفة بيان مستو

  تقديم معلومات حنوية وصرفية ، ثم وظيفة تقديم معلومات موسوعية إن وجدت حول اللفظ.
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 .املعاجم تصنيف معايري عشر: احلادية احملاضرة

املعاصرين من علماء اللغة واملعاجم خيتلفون يف تصنيف املعاجم وأنواعها، وهذا بالنظر إىل بعض  نإ
ومن هذه املعايري ما  أو غري ذلك من املعايري. ف اليت يسعى املعجمي إىل حتقيقها،العناصر واألهدا

  يلي:

إن املعاجم ختتلف إىل احلد الذي يظهر فيه بعض املعاجم على املستوى  معيار املادة املعجمية: -أ
النظري ال وجود هلا يف فن صناعة املعاجم، أو على األقل نادرة الوجود مثل املعجم املعياري، وهو 
نوع من املعاجم يقرر القواعد وحيدد الصواب واخلطأ يف االستعمال ويقابله املعجم الوصفي الذي 

 اللغوية كما تستعمل فعال.يثبت املادة 

وإذا أخذنا مبعيار املدخل أو املداخل من حيث كثافتها أي كم مفردات اللغة  معيار املدخل: -ب
اليت أدرجت حتت هذا املداخل، أو عدد اللغات اليت  اليت أدرجت يف املعجم أو كم املعاين

منية اليت يغطيها املعجم يف استعملها املعجم، وخاصة يف املعاجم متعددة اللغة، أو الفترات الز
املعاجم التارخيية والوصفية، فسنجد أننا أحيانا نستخدم مثل تلك املعايري لوضع صورة ملعجم مثايل 

 قد ال يتحقق من وجهة نظر فن صناعة املعجم.

إن معيار اهلدف أو األهداف اليت يسعى املعجم إىل حتقيقها من وضع املعجم  معيار اهلدف: -ج
مة املعايري الواضحة اليت ميكن على أساسها تصنيف املعاجم، ذلك ألن هذا املعيار تأيت يف مقد

يستطيع أن يساعد واضع املعجم على اختاذ القرارات املناسبة الصحيحة يف اختيار املادة املعجمية 
اشر املعجم نوحىت من وجهة النظر التجارية فإن  .واملداخل والترتيب وطرق الشرح والتعريف

اراته يف تصميم املعجم بناء على نوع املستفيدين من املعجم، فيسعى إىل تلبية احتياجاهتم يتخذ قر
 يف هذا اخلصوص.

ويعد معيار اهلدف من املعايري اليت استقرت وأمجع عليها علماء اللغة واملعاجم، حيث يقول 
يف علم  يف مقال نشره يف العدد العاشر من سلسلة اجتاهات معاصرة « Reyd »املعجمي ريد 

جيب على املعجمي أن يوجه عمله ألهداف خاصة على ضوء جمموعة القراء الذين يفكر يف «: اللغة
 .»خدمتهم
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 وبناء على معيار اهلدف ميكن تصنيف املعاجم إىل سبعة أنواع متقابلة هي:

 معجم للناطقني بلغة املدخل مقابل للناطقني بلغة الشرح والتعريف. 1-
 معجم للصحفي مقابل ملعجم للهجة العامية. 2-
 معاجم الستعمال الناس مقابل معاجم للترمجة اآللية. 3-
 معاجم الستخدام لغة أجنبية مقابل معاجم لفهم هذه اللغة. 4-
 معاجم تارخيية مقابل معاجم وصفية. 5-
 معاجم لغوية مقابل معاجم متخصصة. 6-

نائية اللغة يف حني أن ثتصل باملعاجم التربعة األوىل ونالحظ من هذا التصنيف أن األنواع األ
 .األنواع الثالثة األخرية نتصل باملعاجم األحادية أو الثنائية اللغة على حد السواء

نائي اللغة أن جيمع بني عدد من هذه املعاجم طبقا لألهداف اليت يسعى إىل ثويستطيع املعجم ال
عريب( أن يصمم ملساعدة مستعمل للمعجم /)إجنليزي حتقيقها، فمثال يستطيع معجم ثنائي اللغة

ونالحظ أن هذا املعيار قد مسح بظهور نوع من  ،بإحدى املعاين العربية املعاصرة ثعلى التحد
املعاجم مل يكن معروفا من قبل يف تاريخ صناعة املعجم هو معاجم الستخدام اللغة األجنبية والتعبري 

وكذلك معاجم للترمجة اآللية، وهذا نظرا للتطورات اليت  .هبا مقابل معاجم لالستيعاب والفهم
يشهدها مطلع القرن احلايل يف وسائل اإلعالم واالتصال والعالقات الدولية، فقد أدت إىل ظهور 
اجتاه جديد يف تعليم اللغات األجنبية يؤكد على استخدام هذه اللغات يف االتصال والتعبري 

اللغة األجنبية أساليب وطرقا جديدة، وكل هذه الوسائل والتفاهم، ومن مث شهد حقل تعليم 
 بلورت معاجم ثنائية اللغة مواكبة هلذا االجتاه اجلديد.

أهداف يتعني على املعجمي أن مرتبط بإن وضع املعاجم يف الصناعة املعجمية  ملخص احملاضرة:
ومن املعايري املعتمدة يف الصناعة املعجمية اليوم معيار  .يلم بها حتى ينجز معجمه يف ضوئها

على صانع املعجم أن جييب على أسئلة من نوع من أقصد بتأليف املعجم، وتبعا إنه اهلدف، أي 
لذلك يكون احملدد يف اختيار مدونة املعجم، ومداخله، وطريقة ترتيبها، ثم ما هي طرق 

 الشرح املعتمدة فيه.
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 .املعاجم أنواع عشر: ثانيةال احملاضرة

إن التآليف املعجمية ضاربة يف القدم وعريقة عراقة اجملتمعات واحلضارات، وقد تطورت تبعا 
ويف الوقت املعاصر يعرف التصنيف املعجمي  .للتطورات احلضارية والعلمية والفكرية واللغوية

أشكال جديدة من واكب تنوع وتطور مناهج احلركة املعجمية، حيث ظهرت يتنوعا وتطورا 
 املعجمات يف العصر احلديث، ومن أهم هذه األشكال:

وهو أشهر املعاجم وأكثرها، وهو املعجم الذي يستخدم لغة واحدة، أي املعجم األحادي اللغة:  1-
تكون الكلمات املرتبة من اللغة نفسها املستخدمة يف الشرح أو التعريف، عريب عريب، أو إجنليزي 

 ملعاجم العربية القدمية حتت هذا النوع من املعاجم.إجنليزي، وتندرج ا

وهو املعجم الذي يستخدم يف الشرح أو التعريف لغة غري لغة املداخل أو املعجم الثنائي اللغة:  2-
 أو غريه. ،املفردات، إجنليزي عريب أو العكس، مثل معجم املورد ملنري البعلبكي

القرن العشرين املنهج الوصفي ملقابلة املنهجني  شاع يف الربع الثاين مناملعاجم الوصفية:  3-
السائدين: املنهج التارخيي واملنهج املعياري، حيث دعت الوصفية إىل دراسة اللغة كما هي: ال 

 املعيارية، ويف بيئة مكانية معينة، ويف حقبة زمنية حمددة ال على مر يفكما جيب أن تكون كما 
ثر هذا املنهج املعجمات الوصفية اليت تصف اللغة إت على وظهر .العصور كما يف املنهج التارخيي

ومل يلتزم املنهج الوصفي أصوال ثابتة،  .كما هي دون إخضاعها ملعايري، ودون إصدار أحكام عليها
حىت صار بعضهم يكتفي  هبل تفرع إىل طرائق بعضها اتسع يف ميدان الدرس، وبعضها ضيق ميدان

 .معني يف زمان ومكان معينني بدراسة االستعمال اللغوي عند شخص

فظهرت على إثر الوصفية، معجمات الفترات، أو معجمات املراحل اليت تصف الرصيد اللغوي 
للغة ما يف مرحلة معينة، فهذا يشمل معجمات الفترة الواحدة اليت قد جيردها البحث من تاريخ أي 

تغري خصائصها، وقد تكون هذه لغة، مدعيا أهنا متثل وحدة واحدة ال تباين يف مساهتا، وال يف 
طي عصرا من العصور السابقة، كما قد تكون هذه املرحلة حديثة فيسمى املعجم غاملرحلة قدمية ت
 حينها معاصرا.
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كما خرجت من الوصفية معجمات تقتصر على دراسة اللغة عند أدب أو شاعر ما من ذلك 
مل ينجز يف العربية الفصيحة معجم تناول  واملالحظ أنه .معجم لغة دواوين "شعراء املعلقات العشر"

 فترة زمنية حمددة سواء أكانت الفترة قدمية أو حديثة.

وقد حازت اللهجات باحلظ األوفر من عناية الوصفيني، فظهر يف بلدان عربية أعمال معجمية تعىن 
حتت  نالبلداهنا، فمثال يف لبنان ظهر عمالن مبنهجهما الوصفي، ويندرج هذا العم بالعاميات يف

 "أمحد رضا"موضوع واحد هو وصف اللهجة اللبنانية يف قطاع جغرايف معني، فقد قام الشيخ 
عامل والساحل، وما يليه من سفوح لبنان، يف كتابه "قاموس  جلبلبتصنيف األلفاظ العامية للهجة 

"معجم  ألفاظ قرية رأس املتر يف كتابه "أنيس فرحية"، وصنف 1952رد العامي إىل الفصيح" عام 
  .، باإلضافة إىل معاجم أخرى يف اللهجات العربية املختلفة1947األلفاظ العامية" عام 

وقد قام املستشرق األملاين "هانيز فري" الذي كان مهتما بتطور اللغة العربية يف العصر احلديث، 
أعقاب احلرب العاملية الثانية معجما للمفردات العربية املستخدمة يف الكتابات احلديثة،  يففألف 

وبعد سنوات قليلة اشترك مع املستشرق األمريكي "متليون كون" يف ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية بعد 
حتت  1966مث أعيد طبعه عام  1961أن نقحاه وتوسعا يف مادته اللغوية، ونشر هذا املعجم عام 

 اسم معجم للغة العربية املكتوبة يف العصر احلديث.

وقد مجعت مادة هذا املعجم على مراحل متعددة من الصحف والدوريات املصرية واإلذاعة يف 
، كما اعتمد أيضا على كتابات بعض األدباء والكتاب أمثال طه حسني، 1940-1948الفترة من 

 .مورحممد حسني هيكل، وتوفيق احلكيم، وحممود تي

وهو نوع من املعاجم ال يقف عند حدود شرح املفردات ومعانيها، وإمنا املعجم املوسوعي:  4-
يتجاوز ذلك إىل معلومات أخرى غري لغوية مثل ذكر أمساء بعض العلماء واألدباء واملفكرين 

وكذا  والفالسفة وتواريخ ميالدهم ووفاهتم وبعض أعماهلم، كما يشري إىل أمساء املواضع والبلدان،
وميكن أن نصنف معجم "املنجد" الذي  .بعض اآلراء والنظريات العلمية واألدبية، وغري ذلك

ألول مرة حتت هذا النوع من املعاجم، وكان  1908أصدره األب لويس املعلوف اليسوعي عام 
 منهجه يف فصل املادة اللغوية عن املادة املوسوعية يف جملد واحد.
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م بني املعجم اللغوي واملعجم املوسوعي بناء على كم املعلومات غري ويفرق علماء اللغة واملعاج
 .اللغوية يف كل منهما

ويذكر "وليم ويتين" صاحب "معجم القرن" الذي يعد أول معجم موسوعي يف الواليات املتحدة 
األمريكية من نوعه يف اللغة اإلجنليزية، حيث يذكر ثالث خصائص متتاز هبا املعلومات املوسوعية، 

 تتمثل فيما يلي:

 اشتماهلا على أمساء األعالم من األشخاص ومواضع وأعمال أدبية. 1-

 احتواؤها على فروع املعرفة املختلفة. 2-

 .معاجلتها للحقائق معاجلة شاملة 3-

هو نوع من املعاجم خيتلف يف ترتيب املفردات ونوعها وكمها، إذ يرتب  املعجم املوضوعي: 5-
أو املعاين اليت تتصل به، أي أنه يلتزم بوضع املفردات املتصلة مبوضوع املفردات وفق املوضوع 

واحد يف مكان واحد، مثل األلفاظ اخلاصة بأعضاء جسم اإلنسان أو القرابة أو األلوان أو الطعام 
 .أو الشراب ...اخل

ويطلق على هذه املعاجم كذلك املعاجم املتخصصة وميكن عدها تطورا ملعجمات املعاين أو 
معجمات املوضوعات اليت هي من أقدم أشكال املعجمات اليت عرفت قدميا، إال أهنا شاعت 
وتطورت يف العصر احلديث والسيما بعد انتشار دراسات علم اللغة االجتماعي اليت ركزت على 

فأصدرت  .تصنيف اللغات وفق فئات متنوعة من اجتماعية وعلمية ومهنية وعمرية وغريها
املعجمات املتخصصة مبختلف فروعها منذ الربع الثاين من القرن العشرين عندما أصدر حممد 

، كما أصدر يف العام ذاته معجما يف العلوم الطبية 1926شرف معجما يف أمساء النبات عام 
، مث أصدر مصطفى الشهايب معجم 1932والطبيعية، وأخرج أمني معلوف "معجم احليوان" عام 

لت معاجم املصطلحات يف جماالت متعددة واختصاصات ا، وهكذا تو1943فاظ الزراعية عام األل
ومعجم  (1979)متنوعة نذكر منها يف جمال األدب واللغة "املعجم األديب" جلبور عبد النور" 

  وغريها. ،(1986)املصطلحات األدبية إلبراهيم فتحي 
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عاجم منذ بداية حركة مجع اللغة، وذلك يف صورة هذا النوع من املبوادر وقد عرفت اللغة العربية 
رسائل معجمية صغرية ال تتعامل إال مع املفردات املتصلة مبوضوع واحد، مثل "رسالة يف البئر" أو 
خلق اإلنسان أو "اإلبل" أو "املطر"...اخل، ولعل أكرب معجم ميثل هذا النوع من املعاجم يف اللغة 

هـ(، كما جند منوذجا صغريا هلذا النوع من 458سيدة )ت العربية، هو معجم "املخصص" البن 
 هـ(.429 )ت يبعالثاملعاجم يف كتاب فقه اللغة وسر العربية لل

ويدرس علم اللغة املعاصر األسس النظرية والتحليلية هلذا النوع من املفردات اليت تتصل مبوضوع 
 .الداللية"نظرية احلقول "واحد وفق النظرية العلمية اليت تعرف باسم 

وهو معجم ال يتقيد بفترة زمنية معينة، أو مكان حمدد مثل املعجم الوصفي،  املعجم التارخيي: 6-
رت هبا حياة اللغة نظرة شاملة، وخاصة من ناحية االستعمال موإمنا ينظر إىل املراحل املختلفة اليت 

 املبىن منذ أقدم العصور حنيحبيث ينتهي إىل ترتيب التطور يف استعمال املفردات من حيث املعىن و
 ،مرتبة مقابل كل استعمال ،ومتثل الشواهد على االستعمال العصر الذي يتم فيه عمل املعجم.

حجر الزاوية يف مثل هذا املعجم، حبيث جيد الباحث فيه مجيع معاين ومباين الكلمات أو املفردات 
 اليت تنتمي أو كانت تنتمي للغة ما يف مجيع مراحل حياهتا.

معىن هذا أن املعجم التارخيي يقوم بسرد تاريخ الكلمات أو الوحدات اللغوية يف إطار حياة اللغة، و
كما يوضح ميالد املفردات واملعاين اجلديدة واختفاء بعض املفردات من االستعمال وزمان كل 

العربية  قارن بني املفردات من حيث أصلها داخل عائلة لغوية واحدة مثل مقارنة اللغةيكما  ،منها
والسريانية والعربية وغريها من لغات هذه العائلة، أو مقارنة  اآلراميةبلغات العائلة السامية مثل 

اللغات األوروبية احلديثة بلغات العائلة اهلندية األوروبية وذلك من خالل حياة اللغة أو فترة زمنية 
 .معينة من مراحل حياهتا

التطبيقي لعلم اللغة التارخيي الذي ظهر نتيجة إميان اللغويني بأن اللغة وميثل املعجم التارخيي اجلانب 
كالكائنات احلية اليت تولد، وتنمو وتشب، وهترم، مث متوت، ورأوا انطالقا من هذه الرؤية الطبيعية 

 التطورية ضرورة وضع معجم تارخيي يساير كل لفظ من مولده إىل موته.

، فقد استغرق تأليفه سبعني املعجم التارخيية اإلجنليزية أفضلورد التارخيي للغة فويعد معجم أكس
، وهو يسجل الكلمات كلها، منذ القرن السابع عشر حىت القرن (1928)عاما قبل أن يتم يف عام 
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ا، كما ظهرت معاجم تارخيية أخرى تهلوجييتموالعشرين مع أشكال خطوطها وتطورها وتاريخ إ
 .ة والدامنراكية والسويدية واألملانيةاهلولنديكالفرنسية ويف لغات أخرى 

مثة حماوالت بذلك يف هذا اجملال، حيث ه واملعجم التارخيي للغة العربية مل يظهر حىت اآلن، إال أن
فته قبل أن يكمل اشر" حماولة وضع أول معجم عريب تارخيي إال أن املنية ويينسب إىل املستشرق "ف

الثانية أضاعت جهوده، ومل تبق منها إال جذاذات غري مشروعه، كما أن قيام احلرب العاملية 
مستوفاة، فنقلت املواد إىل جممع فؤاد األول للغة العربية كي يستعني هبا يف تصنيف املعجم التارخيي 

 الذي يتهيأ لوضعه.

وقد حاول جممع اللغة العربية يف القاهرة تبين مشروع "فيشر" ووضعه يف معجم شامل يستوعب 
لف العصور، إال أن هذا املعجم مل ير النور بعد، وقد اكتفى اجملمع بإصدار "املعجم اللغة يف خمت

 الكبري" وهذا نظرا ألن املعجم التارخيي حيتاج إىل أعمال متهيدية مل يؤخذ هبا بعد.

ظهرت هذه املعجمات على إثر شيوع الدراسات املقارنة يف  املعجم التأصيلي االشتقاقي: 7-
خالل  "كانينوس"خيية وقد ظهرت نواة الدراسات اللغوية املقارنة يف مؤلفات حقل األحباث التار

القرنني اخلامس عشر والسادس عشر الذي أذاع يف أوروبا فكرة القرابة بني اللغات السامية، تلك 
، مث شاع هذا النوع من القرابة اليت اعترف هبا العرب واليهود على السواء يف العصر الوسيط

 املقارنات علم ، فكان من نتائج هذه1786على إثر اكتشاف اللغة السنسكريتية عام املعاجم أكثر 
اللغة املقارن، واليت تركز على دراسة أصول الكلمات ومعناها يف اللغات اليت تنتمي إىل أسرة 
لغوية واحدة، وتارخيها، مع بيان اللغة أو األسرة املصدر، وشكل الكلمات عندما دخلت إىل اللغة 

دة، مع بيان ما حلقها من تطور صويت وداليل، وإيضاح ومشتقاهتا ملعرفة ما ميكن أن يشتق اجلدي
 .منها، ومعاين هذه الصيغ، وبيان العالقات االشتقاقية بني اللغات اليت تنتمي إىل أسرة واحدة

م ، مث قد1721ويعد معجم "بيلي" أقدم معجم تأصيلي اشتقاقي يف اللغة اإلجنليزية، حيث ظهر عام 
م، وهو معجم إيتمولوجي 1808"جون جيمسون" معجما تأصيليا اشتقاقيا مرتبا تارخييا عام 

دية. أما يف املعاجم العربية فإن العرب القدماء مل يفردوا كتبا خاصة ن)تأصيلي( للغة األسكوتل
األعجمية يقصروهنا على البحث يف هذا املوضوع، إال أهنم تعرضوا إىل ما دخل العربية من اللغات 

يف القرن السادس اهلجري، فأفرد هلذا  "اجلواليقي"ات أو الرسائل، مث جاء بيف ثنايا بعض الكتي
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هذا املوضوع، من  يفالت املؤلفات ت، مث ت"الغرض كتابا بتمامه مساه "املعرب من الكالم األعجمي
  .للخفاجي ذلك شفاء الغليل

فقد  .يليثىت جماالت احلياة، وشيوع االجتاه التأأما يف العصر احلديث، حيث النهضة العلمية يف ش
يف بعضها بالتأصيل  هتتم شهد العمل املعجمي العريب ظهور جمموعة من املعجمات واألحباث

اللغوي، سواء أكان من األسرة اللغوية نفسها أم من غريها، مثل األلفاظ الفارسية املعربة 
، "رفائيل خنلة اليسوعي"العربية، لألب  ، وكتاب "غرائب اللغة""لألسقف أدي شري الكلداين

يف: "األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية"، ومعجم  "أغناطيوس أفرام األول مار"وأحباث البطريرك 
 ، وغريها.وجيتناملعربات الفارسية يف اللغة العربية" حملمد ال

ومع ذلك  .تلك هي أهم املعاجم وأنواعها الشائعة اليت غالبا ما يتحدث عنها علماء اللغة واملعاجم
فإن حتديد أنواع املعاجم هبذه األنواع السالفة ال يلقى قبوال من بعض علماء اللغة واملعاجم، خاصة 

تصنيف بني منها، واختالف معايري ال يمن حيث األسس واملعايري اليت تصنف املعاجم على هد
 .العلماء يؤدي إىل أنواع كثرية أو قليلة من املعاجم

ويف الوقت املعاصر لقد تطورت الصناعة املعجمية منذ نشأتها وإىل اليوم،  ملخص احملاضرة:
يعرف التصنيف املعجمي تنوعا وتطورا يواكب تنوع وتطور مناهج احلركة املعجمية واللغوية، 
حيث ظهرت أشكال جديدة من املعجمات يف العصر احلديث، ومن أهم هذه األشكال: املعجم 

التارخيي،  األحادي اللغة، واملعجم ثنائي اللغة، واملعجم الوصفي، واملعجم املوضوعي، واملعجم
. واملالحظ يف هذه األنواع أنها أجنزت وفق معيار اهلدف واملعجم التأثيلي، واملعجم املوسوعي

الذي حتدثنا عنه يف احملاضرة السالفة. كما يالحظ عليها أنها تطبيق للمناهج اللغوية اليت 
ي ومنهج عرفها الدرس اللسانس يف العصر احلديث من منهج معياري ومنهج مقارن ومنهج تارخي

أن اللغة العربية أو باألحرى الصناعة املعجمية  إلشارة إىلدر اجتوصفي، ومنهج تقابلي. كما 
 بعض األنواع املهمة للمعاجم كاملعجم التارخيي واملعجم الوصفي.العربية تعرف نقصا شديدا يف 
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 .املعجمية الصناعة يف ومشكالته املعنى معاجلة عشر: الثالثة احملاضرة 

 املعجمي النص أن إىل نشري أن دون املعاجم، يف ومعاجلته املعىن مشكلة عن نتحدث أن ميكن ال
 وظائفه أداء على املعجم قدرة به تقاس الذي احملك هو املعجم، وأقسام مكونات أهم هو الذي

 هلا وما نظريات عدة مضمون بني التوفيق وعلى واحلضارية والثقافية والتربوية والتعليمية املعرفية
 .تطبيقات من

 ومعناه، املدخل داللة عن بالبحث متصل ألنه املعجم عناصر من عنصر أهم هو املعجمي فالنص
 ومتنوعة عديدة طرقا يستوجب الذي املكتمل املعجمي النص أساس تعترب تعريفات من ويتكون

 .شرحه املراد املدخل عن املعلومات من ميكن ما أكرب لتقدمي التعريفات من

 يف الدراسات معظم يف األول املركز حيتل فهو املعجم، ملستعمل مطلب أهم املعجمي املعىن ويعد
 جيمع أن فبعد .املعجمية الصناعة يف تناوال األمور أصعب من املعجمي واملعىن .املعجمية الصناعة

 من واهلدف الغرض حبسب كمداخل ليستعملها ألفاظ من يشاء ما منها وخيتار مادته املعجم صانع
 بني معناها خيتلف ألفاظ وهي املداخل، هذه شرح يف املتمثل الصعب العمل يأيت ملعجمه، إنشائه
 على الدالة األلفاظ مثل إليه تشري ما إدراك السهل من يكون األلفاظ بعض فهناك .وآخر شارح
 بعض جند ذلك ومع وغريها، واألثاث والطعام واحليوان اتنباتوال األشجار مثل املادية األشياء
 فهي عامة بصورة ولكن واحدة، لغوية بيئة يف الواحدة اللغة داخل خمتلفة بأمساء تسمى األشياء
 والعدل واحلرية والسالم واجلمال واخلري احلق مثل ألفاظ أما عليها، التعرف السهل من أشياء

 معناها حتديد الصعب من مفاهيم أو مشاعر أو أفكار على تدل فكلها املعنوية األشياء من وغريها
 .كثرية أبعاد ذات دالالت من معه تتالءم أو الذهن يف تثريه ما حصر ميكن ال كما املعجمي،

 هأن إال املعىن، حتدد اليت املصادر أفضل يعد اخلالصة النظرية الناحية من املعجم أن من الرغم فعلى
 يعول ال ولذلك املعجم، يف شرحها من بالرغم األلفاظ من للكثري للمعىن غموض يف تسبب قد

 معىن حتديد يف يعتمدون بل املعجم، يف الوارد الكلمة معىن أي املعجمي املعىن على الكثريون
 السياق، على االعتماد الطرق هذه أهم ومن .احلديث اللغة علم هبا جاء أخرى طرق على األلفاظ

 االجتماعية املختلفة، بأنواعها السياقية النظرية وهي املعىن، دراسة يف النظرية ألحدث موضوع وهو
 .واللغوية والثقافية
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 يكون حىت وهذا مراعاة أميا املعجمي املعىن يراعوا أن املعاجم صانعي على لزاما كان هذا ألجل
 هو ذلك يف اتبع أسلوب وأحسن .شرحها املراد األلفاظ مبعىن اإليفاء حق وموفيا دقيقا الشرح
 يتضمن الذي هو املثايل املعجم صورة يعكس الذي املثايل املعجمي فالنص الشرح، طرق تنويع
 .للشرح خمتلفة طرقا

 يف النظريات خمتلف ظهور ومع املعاجم، صناعة تطور مع وتنوعت الشرح طرق تعددت وقد
 :يلي ما الشرح طرق أهم ومن احلديث، اللغة علم أفرزها اليت املعىن دراسة

 اللغة، عن خارج تعريف وهو شيوعا، وأكثرها التعريف أنواع أهم ويعد :املنطقي التعريف 1-
 الطريقة هذه وحتدد لغويا، تعريفه دون من شرحه املراد الشيء مضمون فيصف املنطق، يعتمد
 .له تعريفا يوضع أو املعرف الشيء خصائص ببيان وتوضحه املعىن

 وهذا جنسه، يف الداخلة األخرى األشياء من غريه عن ومتيزه املعرف الشيء جنس بذكر ويكون
 األنواع بقية يف لتميزه اخلاصة أو والفصل املاهية، لتحديد فاجلنس خاصته، أو النوعي فصله بذكر

 .جنسه حتت الداخلة

 َنَباٌت اأَلْرَطى، واِحَدة": اأَلْرَطاُة"«: بقوله" اأَلْرَطاِة" لـ الوسيط املعجم تعريف ذلك ومثال
 َدِقيٌق، َوَرُقُه كالِعِصيِّ، َواِحٍد َأْصٍل ِمْن وَيْخُرُج الرَّْمِل، ِفي ُيَثبَُّت الَبَطاِطَيِة، الَفِصيَلِة ِمْن ُشَجْيِرٌي

 .«كالُعنُّاِب وَثَمُرُه

 احلقول نظرية ظهور مع األنواع هذه تطورت وقد خمتلفة، عدة أنواع النوع هذا حتت ويدخل
 إىل للكلمة الداليل احملتوى حتليل على التكوينية العناصر فكرة تقوم إذ التحليلية، والنظرية الداللية

 الكلمة سواء أخرى كلمة يف تتجمع أال املفترض من اليت التمييزية، املالمح أو العناصر من عدد
 .اللفظي واملشترك املترادفات حتليل يف النظرية هذه وتفيد مترادفني، اللفظان كان وإال املشروحة،

 للفظ، تعريفه سيتضمنها اليت العناصر عدد الوقوف على نم املعجم صانع النظرية هذه كنمت حيث
 اجللوس مقاعد بني للتمييز ذلك مثال نفسه، اجملال يف معه الواردة الكلمات من غريه نه عمتيز واليت

 متيز اليت املالمح خالل من بينها التفريق ميكن...( كنبة أريكة، دكة، كرسي، مقعد،) العربية يف
 .أخرى صفات أو الوظيفة، أو الشكل حيث من آخر، من نوعا
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 اليت املداخل من جملموعة املعىن أو املدلول دراسة أساس على (Semic) السيمية املقاربة قامت كما
 علم يف هبا العمل اجلاري املميزة اخلصائص حتليل تعتمد وهي واحد، داليل حقل إىل تنتسب

 أو( x) بوجود املختارة اجملموعة عناصر من عنصر كل حتدد أهنا ذلك من الوظائفي، األصوات
 حىت ذاهتا، حد يف وصفية املقاربة هذه أن شك وال .املميزة اخلصائص بذلك فتتحدد (-) بانعدام
 أن إال جديدا، وصفا ومادته املعجم وصف بغية كلها الداللية احلقول مميزات توفر أن هلا ميكن
 حىت السياقي بالنظام اخلاصة التضمينات تزودها اليت التوزيعية املقاربة عن تستغين ال املقاربة هذه

 .ومداخله احلقل خصائص تستكمل

 داخل العالقات أهم من االشتمايل التعريف يعد :(Hyponymy) االشتمالي التعريف -2
 إجياد يقتضي وهذا باجلزء، الكل وعالقة التضمني أو االشتمال عالقة ويضم املعجمي، احلقل

 .األعم اللفظ أو الغطاء الكلمة

 التصورات كل حتوي قائمة تقدمي طريق عن ويتم احلقل، أفراد بذكر يكون االشتمايل والتعريف
 شاحنة حافلة، السيارة،) أفرادها بذكر اآللية املركبة تعريف مثل املشروح، اللفظ حتت تقع اليت

 من النوع هذا إىل ويلجأ الفنية، واملعجمات املصطلحات، معجمات يف بكثرة ويستعمل ،(وغريها
 األسبوع أيام مثل الصغرية اجملموعات يف وكذلك املختلفة، القرىب اجملاالت يف عادة التعريف
 .احلرارة ودرجات والكيل القياس وألفاظ

 ولكن حصرها، ميكن أفرادا أو واحدا فردا الشيء كان إذا سهال يكون التعريف هذا مثل وإن
 املفترسة، واحليوانات التوابل مثل وتتنوع أفراده تتعدد الذي الشيء يف يستعمل أو تطبيقه، يصعب

 تشومسكية،) مثل معينة حادثة أو بصفة يرتبط أو الفرد اسم يشتهر حني صعبا أمرا يعد كما
 معرفة على فهمها يتوقف اليت( احلديدية املرأة ووترجيت،) مثل كلمات أو( املكارثية احلامتية،
 خيتفي وقد مستقرة، غري داللته أن األخري النوع ومشكلة اللفظ، إليه يشري الذي احلدث أو املكان
 .احلدث بانتهاء

 املعاجم معظم يف املعتمدة التقليدية الشرح طرق من جمموعة ويتضمن :اإلمسي التعريف -3
 والتعريف وبالضد باملرادف التعريف الطرق هذه وأشهر وحديثها، قدميها والغربية، العربية

 .وغريها وبالعبارة بالتخصيص
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 عيوب من النوع هذا معظمهم فعد املعجمات يف باملرادف الشرح جتاه املواقف تباينت وقد
 عدم بدعوى والسياقية والتوزيعية والتحليلية الداللية احلقول نظريات اتباع عند سيما وال الشرح،
 املترادفة الكلمات معاين بني دقيقة فروق هناك تكون أن البد وأنه التطابق الكامل الترادف وجود

 .واحد سياق يف األخرى حمل منها الواحدة حتل أن معها يصح ال

 ختدم أهنا منها أخرى عيوب جانب إىل هامدة، جثة وتقدمها سياقها عن اللفظة تعزل أهنا كما
 عندما الطريقة هذه استخدام من ُحذر وقد االستعمال، لغرض تصلح وال وحده، الفهم غرض
 يف يكون أو االستعمال، درجة يف أختها عن وخمتلفة اللفظي، املشترك نوع من األلفاظ تكون
 اللفظتني بني الدقيق الداليل الفارق إىل اإلشارة ضرورة إىل بعضهم دعا فقد وهلذا، التضمني معناها

 التعريف، مع يذكر موجز تركيب أو خمتصر سياق تعبري طريق عن املعىن املتقاربة األلفاظ أو
 قريب أو متشابه معىن هلا أخرى كلمة على واطلع املفسرة، الكلمة فهم قد القارئ يكون وبذلك

 وإذا أمكن، ما هبا التفسري يقلل أن واقترح باملرادف، الشرح طريقة جتاه آخرون حتّفظ بينما ،منها
 .ووضوحا شيوعا األكثر املرادف لذلك اختري فسربه، وأن حدث

 واملعجمات املوجزة، املعجمات: منها كثرية حاالت يف تصلح الطريقة هذه أن رأى من وهناك
 املعجمات ويف العربية، بنظريهتا املعربة اللفظة شرح وعند املصطلحات، معجمات ويف املدرسية،

 .الفرق ذكر ضرورة مع مشاهبة أو مقاربة بلفظة القارئ تزويد حالة يف اللغة، الثنائية

 أو باملرادف الشرح من نوعا بعضهم عده الذي باألضداد الشرح أيضا التقليدية الشروح ومن
 الذهن، يف اللفظني أحد ورود السهل من جيعل اللفظني بني التقابل عالقة وجود ألن املقارب،

 الداللية اجملموعات من نوعا" واألضداد املترادفات اللغويني من البعض عد يف السر هو هذا ولعل
 مشتركا قدرا حتمالن قد املعىن يف املتقابلني اللفظني ألن الداللية، احلقول يف تنوعا أو ،"املعجمية

 . نفسه الوقت يف ومتضادين مترادفني جيعلهما مما الصفة من

 أخذت قدمية دعوة املعجم يف بالصورة األلفاظ بعض توضيح إىل الدعوة إن :بالصورة الشرح -4
 أصدر حني ،(1857) عام يف مرة أول الصورية الشواهد استعملت وقد األوروبية، املعاجم هبا
 من فأول املعجم صعيد على أما ،"مصورا العامل" اللغة الثنائي كتابه" كومينوس أموس جون"

 وسائل تطور مع الصورية بالشواهد االهتمام زاد مث ،(1868)" فوربيري" الفرنسي هو استخدمه
 .املعجمي التأليف وسائل أساسيات من غدا حىت والتصوير، الطباعة
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 اللفظ إىل بالنسبة باملرادف التعريف أو الشرح يف املرادفة اللفظة دور الصورة أو الرسم ويلعب
 التعريف من للمساحة توفريا وأكثر العبارة من وصفية أكثر أهنا اأمهه ؛عدة مزايا وللصور .العام

 كما العبارة، به تقوم مما نفسه للنوع املتعددة األشكال بني متيز أن تستطيع وهي أحيانا، اللغوي
 عريب معجم أول "املنجد" يعد العربية املعجمية الصناعة ويف .وتربوي نفسي مظهر ذات أهنا

 املعجم"و ،"اللغة منت" مثل أخرى، معجمات هبا استعان مث التوضيحية، والرسوم الصور استخدم
 .وغريها ،"الكبري املعجم"و ،"الرائد"و ،"الوسيط

ولقد فصلنا القول يف  املعجم، ملستعمل مطلب أهم املعجمي املعنى يعد ملخص احملاضرة:
احملاضرات السابقة يف أن الشرح داخل املعجم يعد من أهم الوظائف اليت يضطلع بها املعجم، 

من كذلك يعد املعنى املعجمي و .املعجمية الصناعة يف الدراسات معظم يف األول املركز حيتل فهو
 .أصعب األمور تناوال يف الصناعة املعجمية قدميا وحديثا

ولقد استفاد املعنى املعجمي اليوم يف الصناعة املعجمية احلديثة من النظريات الداللية يف 
ونظرية التحليل  ،نظرية احلقول الداللية وأهم تلك النظريات واملقاربات؛اللسانيات، 

 ، والنظرية السياقية. السيميةمستفيدة من املقاربات  املؤلفاتي
والشرح اإلمسي،  ،الشرح املنطقي ؛ومن أهم طرق الشرح املعتمدة يف الصناعة املعجمية

 .باستعمال الصورة والشرح االشتمالي، والشرح
يؤكد  الباحثون يف الصناعة املعجمية إىل ضرورة  ،من أجل أن يكون الشرح دقيقا ومفيداو 

 الذي هو املثالي املعجم صورة يعكس الذي املثالي املعجمي فالنص،  الشرح طرقيف  تنويعال
 .للشرح خمتلفة طرقا يتضمن
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 الغربيني. عند املعجمية بالصناعة االهتمام :عشر رابعةال حملاضرةا

 مل أهنا يالحظ أنه إال احلديث العصر يف ظهرت اليت ونظرياهتا اللغوية املدارس وتنوع تعدد رغم
 :منها وعوامل أسباب عدة إىل ذلك ويعود حمدود، نطاق يف إال املعجمية احلركة يف رتؤّث

 على أنه يالحظ املعجميني جهة فمن اآلخر، جمال جتاه واللغويني املعجمني من كل اختالف -4
 النظرية مبكانة يقتنعون ال املعجمني أن إال اللغة، علم إجنازات بعض من املعجم إفادة من الرغم

 مل اليت اللسانيات تواجهها اليت الدراسات أعوص من املعجم دراسة فيعدون جماهلم، يف اللغوية
 .ونظرياهتا مقارباهتا وإىل إليها االنتساب أسباب له توفر ومنهجية نظرية أسس وضع يف متاما توفق

 بالطرائق يتقيد أن ميكن ال فن هي بل علما ليست املعجمية الصناعة أن املعجميون يزعم -1
 قليال إال تنتسب ال ومهارة حرفة جمرد« املعجم فيعدون احلديث، اللغة علم يتبعها اليت املوضوعية

 .»لسانية ومقاربات لغوي جدل من املعجم مادة يف ما على اللسانيات، إىل

 يف تلخيصها فيمكن اللغوية، النظريات جتاه املعجميون خلقها اليت الفجوة هذه أسباب عن أما
 :التالية النقاط

 فقد احلديث العصر يف أما بالتطبيقات، عنوا ما بقدر بالنظريات قدميا املعجمات مؤلفو عنُي مل-
 أكثر جتارية مشروعات األحيان أغلب يف وكانت والتقليد، االقتناع يقودها املعجمية احلركة بقيت
 .التقليدية القراء رغبات تلبية إىل التجارية املعاجم أفضل وتتوق وأكادميية، تربوية منجزات منها
 معجماهتم يف وتطبيقها اللغوية، بالنظريات لإلملام خملصة جهودا التجاريون املعجميون يبذل ومل
 نظرا جبهودهم جيازفون قد أهنم إىل إضافة طويال، وقتا ويستغرق باهظا، مثنا يكلف ذلك ألن

 .التقليدية القراء وطلبات اللغوي البحث طرائق بني للتناقض

 املعىن، بدراسة تتصل اليت اللغوية النظريات بني تفصل عميقة هوة بوجود املعجميون ويشعر -
 وذلك العهد، قدمية تقاليد تعتمد اآلن، حىت مازالت اليت املعجمية والتطبيقات حديثا ظهرت واليت
 طبيعة ملعرفة الداللة علم يف احلديثة النظريات هذه على االطالع أمهية إدراكهم من الرغم على

 .املختلفة ووجهاهتا اللغوية الداللة



 

 

58 

 نتيجة بعضهم دراسات يف املعجم ُأمِهل فقد املعاجم، صناعة من وموقفهم اللغويني جهة من أما
 الكبري اهتمامها كان" سوسري" بدأها اليت البنيوية فاملدرسة منها، اللغوية النظريات بعض موقف

 يف اللغوي املسرح على هيمنت اليت البلومفيلدية املدرسة أما املعجم، إغفال إىل أدى مما بالصوتيات
 ملحق أنه على املعجم إىل تنظر فكانت العشرين، القرن منتصف يف األمريكية املتحدة الواليات

 وضعت ألهنا املعجم بقضايا فاستهانت األساسية، االستثناءات من قائمة وأنه والصوتيات، بالنحو
 خصائص من البنيوية رأي حبسب فاملعىن .عويصة قضية هي اليت املعىن قضية البحث بساط على
 فإهنا وحسب، الوضعية إىل تدعو املدرسة هذه كانت وملا الوضعية، العلوم أو والسلوك النفس علم

 اهتمام من وال مشموالهتا من ليست الداللية أو السمية واملقابالت املعاين مسألة أن ترى كانت
 . اللسانيات

 نظرهم يف ألنه املعجم دراسة جتاهل إىل "بلومفيلدـ"ب املتأثرون األمريكيون البنيويون مال وهكذا
 .األقل على تركيبتها يف التسيب يبدو أو تركيبية، غري بأهنا توصف مفردات يعاجل

 لنا يبدو هنا ومن ويعّرفه، املعىن حيدد الذي هو" الوضع" عّدوا الذين التوزيعيني عند احلال وكذلك
 ثانيا، حتليلها وطريقة أوال، اللغة بىن ملعرفة توصيلية أداة كونه حيث من مرفوض الداللة علم أن

 معنوي أساس على التعليل بناء إمكانية بل املنكرة أو هنا، املرفوضة ليست املعاين أن فيتبني
 على هبا نتعرف تقنية بوصفها إال يتدخل وال التحليل عملية يف يتسرب ال املعىن ألن وحسب،
 َقَلب بشكل املعىن إىل دعا "بلومفيلدـ"ل معاصر وهو الربيطاين،" فريث" أن إال .املثالية البيانات
 الكتب بعض ظهرت اخلمسينات أواخر منذ وهكذا .معىن ذا نشاطا ويعدها اللغوية، الدراسة

 الرغم وعلى ،"هال"و" غليسون"و" هيل" حماوالت مثل للداللة، بسيطا حيزا تعطي اليت األمريكية
 أن إال واملعىن، النحوي التحليل بني ربطوا الذين اللغويني هؤالء من واحدا كان" فريث" أن من

 من وواقعيته النحوي التحليل عمق ظهور دون حتول كانت األمريكية الشكلية املدرسة هيمنة
 .غريه عند أو" فريث" عند سواء باملعىن ارتباطه حيث

 خصصت مث وقضاياه، بالنحو أوال فاهتمت" تشومسكي" تزعمها اليت التوليدية املدرسة جاءت مث
 على فركزته التحليلي، املنهج أسس بعض من بذلك مستفيدة باملعجم، التعريف بقضية عنايتها

 العالقات فهم إىل حتتاج البنية هذه دراسة أن فرأت والداللة، والنحو، الصوتيات،: عناصر ثالثة
 تصورية عالقات عدها بل التركييب، املستوى على وأشكال وظائف هي حيث من ال داخلها،
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 البنية على تظهر ال حمذوفات تقدير حيث من فيها، واضحا دورا اإلنساين العقل يؤدي وإدراكية،
 .السطحية

 علم جمال إىل املعجمي العمل ردت فقد باملعجم، اهتمت نظرية أكثر الداللية احلقول نظرية وتعد
 داخل مركزه من قيمته فيه عنصر كل يستمد تركيبيا شكال اللغة مفردات أعطت ألهنا اللغة،
 .املزعوم التسيب عنها ينفي تركييب جتمعي شكل يف املفردات ووضعت العام، النظام

 إذ املعجمية، والصناعة اللغوية النظريات بني الفجوة هذه حدوث إىل أدت أخرى أسباب وهناك
 اللغوي، املسرح يف السريع التغري منها اللغوية، باملبادئ التقيد أراد إذا صعوبات املعجمي يواجه
 تتعرض كانت املدارس هذه بعض أن كما عدة، لغوية مدارس نفسها احلقبة يف تظهر كانت حيث

 النظرية هذه أن النهاية يف ليكتشف تنتهي مث عديدة سنوات املعجم يستغرق وقد والتطور، للتعديل
 يف بينهم فيما اللغويني اختالف جانب إىل معجمه، ينشر أن قبل ومهملة قدمية أصبحت طبقها اليت

 .الواحدة املشكلة معاجلة كيفية على الواحدة الفكرية املدرسة

عن إمهال اللغويني للصناعة املعجمية يف بداية القرن العشرين، إال أن الصناعة  ورغم ما قيل
 األخرية، العقود فخالل كبري، بشكل األخريةاآلونة  يف الغربينيا عند اهتماماملعجمية بدأت تعرف 

 املعجمية الصناعة أعطى ما وهذا اللغوية، النظرية يف الداللة علم بإدماج لتطالب األصوات ارتفعت
 :التالية احملطات خالل من املعجمية بالصناعة االهتمام تلخيص وميكن جديدا، دفعا

 ملناقشة إنديانا جامعة يف هلم مؤمترا واملعجميني اللغويني من مجاعة عقدت م،1960 عام ففي 1-
 يف ونشرت املؤمتر يف ألقوها اليت أحباثهم مجعت وقد املعجمية، بالصناعة املتعلقة املختلفة املشكالت

 . كبري باهتمام املعجميون استقبله كتاب

 فيها اشترك والتعليق النقد من عاصفة 1961 لسنة الثالث الدويل" ستربوي" قاموس ظهور أثار 2-
 الوصفي لالجتاه مؤيد بني هؤالء وانقسم والصحفيني، واملربني واملعجميني اللغويني من كبري عدد
 بعنوان" أبيت"و" سلد" ألَّفه الذي الكتاب ويشتمل ،له ومعارض املعجم ذلك تبناه الذي

 الفترة يف املذكور املعجم حول ظهرت نقدية مقالة وستني اثنني على" املعجم وذلك املعجمات"
  . 1962و 1961 سنيت بني الواقعة
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 املعجمات ُتؤلَّف بأن وطالبا" الداللة علم" يف نظريتهما" فودور"و" كاتس" نشر 1963 عام يف 3-
 مبن املربزين اللغة علماء من عدد تفكري يف هذه نظريتهما أثَّرت وقد نظريتهما، مبادئ هدي على
" كاتس" بني دار الذي اجلدل أثار وقد التحويلية التوليدية املدرسة زعيم" تشومسكي" فيهم

 نظرية مثل الداللة علم يف جديدة نظريات بظهور أخرى جهة من ومناوئيهما جهة من" فودور"و
 االقتراحات توالت ذلك أثناء ويف" املعىن نظرية يف استطالعات" مقالة تضمنتها اليت" رايش فاين"

 جارلس" أمثال من مشهورون اللغة علماء أطلقها اليت احلديثة املعجمية البحث بطرائق اخلاصة
 ". مكويل جيمس"و" فلمور

 املؤسسات من بل فحسب، اللغويني لدن من ليس واهتماما رواجا املعجمية الصناعة لقيت لقد 4-
 مساه مشروع على باإلشراف االجنليزية اللغة مدرسي أحد قام ،1966 سنة ففي أيضا، التربوية

 بصناعة اخلاصة املعقدة املهارات اإلعدادية الثانية السنة طالب فيه تعلم أسبوع يف معجميون
 جمرد هو وغريه املشروع هذا إن العاملية، املفردات معجم تصنيفهم طريق عن وذلك املعجمات،

 .املعجمية بالصناعة اهتمام من احلديثة املدارس يف جيري ما على مثال

 احلديثة، اللغوية اجلمعية يف" املعجمية اللجنة" تشكيل إىل" سلد جيمس" دعا ،1968 سنة ويف -5
 أحدمها معجمني مركزين تأسيس إىل الداعي" سلد" اقتراح حتقيق بإمكانية اآلن اللجنة هذه وتتطلع

 .لغوية أسس على قائمة معجمات بإنتاج للقيام األمريكية املتحدة الواليات يف واآلخر إجنلترا يف

 اجلمعية رئيس أن لدرجة اللغويني عند خطوة املعجمية للصناعة أصبح 1969 عام وحبلول -6
 مشكالت بعض حبث على الرئاسة خطاب وقف ،"هل. أ. أرجبلود" آنذاك األمريكية اللغوية

 .ثابتة منهجية حبلول اخلروج حماوال املعجمية الصناعة

 اللغوية واجلمعية احلديثة اللغوية للجمعية التابعة املعجمية اللجنة عقدت ،1970 سنة ويف -7
 الصناعة هذه مشكالت فيه نوقشت" أوهايو" والية يف املعجمية الصناعة حول مؤمترا األمريكية
 .العلمي البحث أسس على مبنية حلوال هلا واقترحت

 العلوم أكادميية تبنته اإلجنليزية املعجمات صناعة حول دويل مؤمتر 1972 سنة نيويورك يف عقد -8
 يف اللغة علماء أشهر وحضره التطبيقية، العلوم ومركز احلديثة، اللغوية واجلمعية النيويوركية،
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 ،"زلجو"و ،"هل"و ،"هوكن"و ،"ياهالد"و ،"كليسن"و ،"بولنجر" مثل باإلجنليزية، الناطقة البلدان
 .وآخرين ،"سلد"و ،"بايك"و ،"ماكنتوش"و ،"كوارت"و

 املعجمية الصناعة أن على لدليل املعجمية، للصناعة والتطورات واإلجنازات احملطات هذه كل إن
 علمباألخص و اللغة علم نتائج تطبيق إىل حباجة وهي زمن، بعد زمنا واالهتمام القبول تلقى بدأت

 .للمعاين إيضاحا وأكثر فائدة أكثر املعاجم لتكون الداللة،

 رغم ،احلديث العصر يف ظهرت اليت ونظرياتها اللغوية املدارس رتؤّث مل :ملخص احملاضرة
 وعوامل أسباب عدة إىل ذلك ويعود حمدود، نطاق يف إال املعجمية احلركة يفها، وتنوع هاتعدد
 املعجم دراسة فيعدون جماهلم، يف اللغوية النظرية مبكانةمل يكونوا مقتنعني  املعجمني أن منها

 نظرية أسس وضع يف متاما توفق مل اليت اللسانيات تواجهها اليت الدراسات أعوص من
ثم إن املعجميني كانوا  .ونظرياتها مقارباتها وإىل إليها االنتساب أسباب له توفر ومنهجية

 املوضوعية بالطرائق يتقيد أن ميكن ال فن هي بل علما ليست املعجمية الصناعة أنون بيزعم
 .احلديث اللغة علم يتبعها اليت

 بشكل األخريةاآلونة  يف الغربينيا عند اهتمامإال أن املالحظ أن الصناعة املعجمية بدأت تعرف 
 النظرية يف الداللة علم بإدماج لتطالب األصوات ارتفعت األخرية، العقود فخالل كبري،

منذ بداية الستينات يف القرن املاضي و جديدا، دفعا املعجمية الصناعة أعطى ما وهذا اللغوية،
عرفت الصناعة املعجمية تناميا واهتماما من خالل حمطات علمية ومعرفية بلورت يف األخري 

 اعتناء شديدا بصناعة املعاجم.

 

  


