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  املراجع



١ 
 

  الباب األول

  املقدمة

 خلفية البحث  - أ

اللغة هي العوامل العامة لإلتصال الفكر، ألن الفكر يرشد الناس إىل احلياة اجليدة، 

  .وباللغة أيضا ميكن لإلنسان أن يعرب أراءهم وإرادا�م ومشاعرهم

واللغة نوعها كثرية، أحدها اللغة العربية، وهذه اللغة نظمه وقاعدته متنوعة حيث 

بية، منها علم الصرف والنحوي وعلم الغة النفسي حيصل الناس لغة مجيلة من العر 

  .والداللة وغري ذلك

وإذا نظرنا بنظرة عامة عن العربية سنجد كلمة اإل�ام والغموض، و�ذه املشكلة 

هذه  البد ملن يريد فهم العربية كامال عميقا جيدا أن يتعلم املعجم ألن هذا العلم يزيل

الشيء أحصاه ويقال عددت ملعجم الوسيط املشكلة، مثال العدد، معىن العدد يف ا

وقبل البحث واجب لكل من ، النائحة ذكرت مناقب امليت والشيء عده وجعله ذا عدد

  .يتعلم هذا أن يعرف مدخل إصطالحى ونظريته التارخية، وسيبحث الكتب فباب أخر

 

  البحث أهداف  -  ب

 معرفة مدخل اصطالحي للمعجم -



٢ 
 

 معرفة نظرية تارخيية -

 وعلم اللغةمعرفة املعجمية  -

  معرفة أنواع اللغة -

   



٣ 
 

  الباب الثاين

  حبث عن املعجم

  

 مدخل اصطالحي  .أ 

األعجم اليفصح : معىن اإل�ام والغموض، ففي اإلنسان  تفيد مادة عجم يف اللغة

مسيت : إذا كان يف لسانه عجمة، وفيه : رجل أعجمي وأعجم : وال يبني كالمه، وفيه 

البهيمة عجماء أل�ا ال تتكلم، ومسي العرب بالد فارس بالد معجم ألن لغتها مل تكن 

  .واضحة وال مفهومة عنده

اكتسب الفعل معىن جديدا " أعجم"ليصري " عجم" فإذا أدخلنا اهلمزة على الفعل

ففي اللغةأشكيت . الذي يفيد هنا السلب والنفي واإلزالة) أو صيغة(من معىن اهلمزة 

ومثلهما . أزلت ما �ا من قذى: أقذيت عني الصيب : أزلت شكايته، وفيها : فالنا 

وهلذا ذم اهللا . الظلمأو ازالة " عدل"والثانية " ظلم" حيث تفيد األوىل " أقسط"و" قسط"

إن اللة حيب (ومدح املقسطني ) وأما القاسطون فكانوا جلهنم خطبا( القاسطني

  ).املقسطني

ومن هنا أطلق . وعلي هذا يصري معىن أعجم أزال العجمة أو الغموض أو اإل�ام

" ب"فمثال حرف . ألنه يزيل ما يكتفيها من الغموض" اإلعجام"نقط احلروف لفظ 



٤ 
 

فإذا وضعنا النقاط أي أعجمناه زال هذا "..... ث"أو " ت"أو " ب"أ حيتمل أن يقر 

  .اإلحتمال وارتفع الغموض

مبعىن الكتاب الذي جيمع كلمات لغة ما " املعجم"ومن هنا أيضا جاء لفظ 

وتكون تسمية هذا النوع من الكتاب . ويرتبها بشكل معنيويشرحها ويوضح معناها 

وإما ألنه قد أزيل أي ). احلروف اهلجائية(عجم معجما إما ألنه مرتب على حروف امل

  .إ�ام أو غموض منه، فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من غموض وإ�ام

وقد فهم من هذا أن لفظ معجم يعد اسم مفعول من الفعل أعجم وحيتمل من ناحية 

أخرى أن يكون مصدرا ميميا من نفس الفعل، ويكون معنه اإلعجام أو إزالة العجمة 

ُمْعَجم هو كتاب يضم أكَرب عدد من املفردات اللغوية مقرونة بشرحها ،   .وضوالغم

إما على حروف اهلجاء ، أو : وتفسري معانيها ، على أن تكون املواد مرتبة ترتيبًا خاصا 

 ١.م يزيُل اللَّْبَس ويُوضح املبهمومسي معجما ألن اإلعجا. على املوضوع 

 نظرية تارخيية  .ب 

 واليونيني واملصريني. ٢منذ عهد سحيق على يد اهلنودبدأت صناعة املعجم 

ومنهم استفاد . ، مث منت يف العصر الوسيط على أيدي العرب٤والصنيني ٣القدماء

  .وغريهم ٥العربانيون

                                                           
١
  ٢. ، صملعاجم العربيةا ،فهد العصيمي  

٢
، مث تطور هذالنظام فأحلق بكل (Vedic Texts)بدأت األعمال املعجمية عند اهلنود يف شكل قوائم تضم األلفاظ الصعبة املوجودة يف نصوصهم املقدسة  

امليالدي لفظ يف القائمة شرح ملعناه مث ظهرت كتب ال تقتصر نفسها على ألفاظ النصوص املقدسة، وأقدم ما وصلنا منها معجم ظهر قبل القرن السادس 



٥ 
 

وقد ابثقت فكرة املعجم الشامل يف أذهان الغويني العرب منذ وقت مبكر ال 

) ه١٧٥-١٠٠(اخلليل بن أمحد حينما ألف ة يتجاوز منتصف القرن الثاين اهلجري

حجم : بطريقة إحصائية قامت على اجلملة من األسس منها ) العني(معجمه الشهري 

مث .بدء الثاين مما ميلي األول- التوفيق والتبادل-نظرية العناصر- الرتتيب الصويت- الكلمة

لغات تكاد تعريفه معاجم التتابعت املعاجم يف القرون الثالثة التالية، وتنوعت بشكل ال

األخرى، فرتبت إما حبسب األلفاظ أو حبسب املعاين، ورتبت معاجم األلفاظ إما 

، ورتبت املعاجم األفبائية )األوزان(حبسب الرتتييب الصويت أو األلفبائي أو حبسب األبنية 

  :إما حبسب األوائل أو األواخر كما يدل الشكل التايل 

  املعاجم العربية

  معاجم املعاين              معاجم األافاظ

  )الغريب املصنف أليب عبيد(              

  معاجم األبنية      الرتتييب األلفبائي      الرتتييب الصويت

  )ديوان األدب للفرايب(  )�ذيب اللغة األزهري(

                                                                                                                                                               
ل منظوم ليسهل حفظه وأنه اليتبع أب ويعيب هذا العمل وأمثاله أنه كتب يف شك).  Amara Kosaوكان اسم معجمه (ملؤلف بوذي امسه أماراسنها 

. كما يعيب املعجم اهلندية أ�ا كانت إىل ما بعد القرن العاشر امليالدي فاقذة أل�م عنصرين من عناصر املعجم ومها الشمول والرتتيب. ترتيب يسري اللجوء إليه

  )٩٨- ٩٣. البحث اللغوي عند اهلنود ص: أنظر كتابنا (
٣
ويعد العلماء القرون األوىل بعد امليالدي هي العصر الذهيب . معجم اللغة اليونانية، وقد ظهر كثري منها يف مدينة اإلسكنداريية أنتج اليونانيون عددا من 

  )٦٥- ٦٣. البحث اللغوي عند العرب ص: أنظر كتابنا . (للمعجم اليونانية
٤
ب علوم لقته وبشعوره املبكر حبجاته إىل تنسيق مفردا�ا حبسب أصول وقواعد إذا استثنينا الصني اليوجد شعب آخر حيق له الفخار بوفرة كت: يقول فيشر  

ق ٍم وميالد  ٢٠٠وكما يصدق هذا على الدرلسات الصوتية يصدق على صناعة املعجم اليت يرجع أقدم ما عرف منها عنهم إىل الفرتة ما بني . غري العرب

  .لموضوعات، ومعاجم لأللفاظ مرتبة ترتيبا صوتياوتنوعت معامجهم فشملت ما ميكن أن يسمى معاجم ل. املسيح
٥
  .ومل تظهر معجم عربية باملعىن الدقيق إال منذ تارخ اللغة العربية،مل تزدهر الدراسة اللغوية العربية إال بعد اإلسالم،  



٦ 
 

  حبسب األواخر          حبسب األوائل  

  )الصحاح للجوهري(          )املقاييس البن فارس(       

ومع تتابع املعاجم يف اللغة الربية، واستمرارها حىت العصر احلديث، فأتن التكاد 

فإذا أراد الباحث الوقوف على . جتد تكرارا بينها واليكاد يغين واحد منها عن اآلخر

اخلصائص التجمعات الصوتية، وصو تشكيل الكلمات والتجمعات الصوتية املسموحة 

جم الرتتييب الصويت، وإذا اراد معجما شامال تفصيليا  واملمنوعة فعليه أن يرجع إىل معا

كان علية أن يرجع إيل �ذيب اللغة، أو للسان، أو تاج العروس، وإذا اراد الوقوف على 

وإذا اراد ربط املعامي اجلزئية مبعىن عام . اخلصائص كان عليه الرجوع إىل معاجم األبنية

راد التفرقة بني املعاين احلقيقة وا�ازية كان جيمعها كان عليه الرجوع إىل املقاييس، وإذا أ

  .لرجوع إىل أسس البالغة للزحمشريعليه ا

وإذا كان يدور يف ذهنه مفهوم معني ويريد أن يعرف ألفاظه ومصطلحاته كان عليه 

أو وإذا كان يريد البحث عن بعض األلفاظ . ٦الرجوع إىل معاجم املوضوعات

  .٧ولد كان عليه الرجوع إىل معجم الوسيطاملصطلحات الفقهية املستحدث أو امل

وإذا كان يريد أن يضع يده على املصاحبات املتكررة للفظ وما يرد فيه من تعبريات 

  .وهكذا.. ٨اصطالحية أو سياقية كان عليه الرجوع غلى املعجم العريب األسسي

                                                           
٦
  املخصص البن سعيده:أشهرها وأمشلها  

٧
  من عمل جممع اللغة العربية بالقاهرة 



٧ 
 

فال عجب أن يبهر الغربيون �ذا التفرق يف جمال املعجم، وان يشهدوا للعرب بالسبق 

، سواء يف إن العرب يف جمال املعجم حيتلون مكان املركز:  Haywoodوالتمييز، كقول 

  .٩الزمان أو املكان، بالنسبة للعامل القدمي أو احلديث، وبالنسبة للشرق والغرب

عصر اهلضة حني عجم العريب صادقة حىت مطلع عن امل Haywoodوقد ظلت مقولة 

تطورت صناعة املعجم عامليا، وخضعت ملواصفات عامة، واستخدمت األجهزة احلديثة 

. لبناء قواعد للبيانت، وإلستفادة �ا يف احلصول على املادة وحتليلها وترتيبها وغري ذلك

على الرغم من أن املعاجم تقسم إىل فئات مستقبلة حسب اللغة :  Zgustaوكما يقول 

اليت تتعامل معها فإن هناك قدر مشرتكا بني كل هذه الفئات يشمل النظرية واملناهج 

  .ات اليت ميكن تطبيقها وتطويعها للتعامل مع املادة املأخوذة من اللغات املختلفةوإلجرااء

وختلف عربيا، ودخلت معظم اللغات عصر  وكانت النتيجة أن تقدم املعجم عامليا

املعاجم احلديثة وجتمد العمل املعجم العريب، ومل يعد يفي باملواصفات الضرورية، أو ياىب 

 .احتياجات املستهلكني املتنوعة واملتوافتة

 املعجمية وعلم اللغة  .ج 

 إىلأمهل الرتكيبيون األمريكيون صناعة املعجم يف القرن العشرين ووجهوا اهتمامهم 

وقد ظل كثريون ينظرون إىل املعجم على أنه ملحق . أخرى مثل الفنولوحيا والنحو فروع
                                                                                                                                                               

٨
 العربية للرتبية والثقافية والعلوممن عمل املنظمة  

9
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٨ 
 

رت نظرية احلقول الداللية ه، إىل أن ظ١٠بالنحو أو قائمة من اإلستثناءات األسسية

فردت العمل املعجمي إىل حظرية علم اللغة باعتبار أن هذه اللغة تعطي املفردات اللغة 

، وتضع املفردات ١١عنصر فيه قيمته من مركزه داخل النظام العامشكال تركيبا يستمد كل 

  .١٢شكل جتمعي تركييب ينفي عنها التسيب املرغوميف 

لماء اللغة املعجم مؤخرا أنه خيتص مبعاجله اجلانب العملى للغة فرعا عوقد اعترب 

إذا أمكن تفسري علم : هذه الصلة قائال  Hartmannمن فروع علم اللغة التطبيقي، وبني 

اللغة التطبيقي على أنه يقدم حلوال وأطرا ملشكالت اللغة فذلك ينطبق على املعجمية، 

وألن علم اللغة التطبيقي أسبق . ١٣)التطبيقيني(ويصبح املعجمي واحدا من علماء اللغة 

م أسبق يف الوجود من عترب اللغويون صناعة املعجافقد يف الوجود من علم اللغة النظري 

  .وضع نظرية له، وعدوها احملركة لتفكري العلماء يف وضع مواصفات قياسية له

وكما يربط املعجم بعلم اللغة التطبيقي، فهو اليستغىن عن علم اللغة النظري، 

، وعن إن تأليف املعجم بقتضي فكرة عن الكلمة:  Hartmannوعلى حد تعبري 

ولذا فإن كثريا من . والعلم الذي يساعد ذلك هو علم اللغة. استعماهلا اخلطاب التباديل

                                                           
١٠

، وعلم الداللة، ١٤. علم اللغة وصناعة املعجم، ص(مبعىن أن املعجم يهتم مبعاىن املفردات اليت ال ميكن جتمعها قاعدة واحدة على غرار القواعد النحوية  

  )٨٢. ص
١١

  ٨٢. علم الداللة، ص 
١٢

  ١١٢. السابق، ص 
١٣

 ٢٨/١٣٢  



٩ 
 

الكتابات املعجمية قد ارتابت بنظريات علم اللغة بعامة، ونظريات الداللة املعجمية يوجه 

  ١٤خاض

 أنواع املعجم  .د 

  :املعجم ينقسم إيل قسمني، وهي 

 معاجم األلفاظ .١

اهلجائية وبالنسبة امعاجم األلفاظ كان هناك عدة أشكال لرتتيب األحرف 

  :هي 

 الرتتيب الصويت الذي يراعي التشابه الصويت لألحرف وتدرج املخارج -

فبائ الذي يراعي التشابه الكتايب لألحرف فيضع لالرتتيب األ -

 الثالثيات متجاورة مث الثنائيات وينتهي باألحرف املفردة

 دي وهو أقدم ترتيب عرفه العرب، وهو ترتيب فينيقيجبالرتتيب األ -

األجبدي وهو أقدم الرتتيب األجبدي، وإمنا يستعملوا الرتتيب الصويت  ومل يستخدم

 والرتتيب األلفبائ

 ١٥معاجم املعاين .٢

                                                           
١٤

  السابق والصفحة 
١٥

  ١٧٥. ، ص٨. ، ط)٢٠٠٣عامل الكتب، : القاهرة (أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب  



١٠ 
 

  ١٦معاجم األبنية -

 

   

                                                           
١٦

  ٣٦. صناعة املعجم احلديث، ص 



١١ 
 

  الباب الثالث

  اخلالصة

  

 خالصة البحث  - أ

أن لفظ معجم يعد اسم مفعول من الفعل أعجم وحيتمل من ناحية أخرى أن 

  اإلعجام أو إزالة العجمة والغموضيكون مصدرا ميميا من نفس الفعل، ويكون معنه 

 واليونيني واملصريني القدماء. بدأت صناعة املعجم منذ عهد سحيق على يد اهلنود

ومنهم استفاد العربانيون . والصنيني، مث منت يف العصر الوسيط على أيدي العرب

  .وغريهم

وقد ابثقت فكرة املعجم الشامل يف أذهان الغويني العرب منذ وقت مبكر ال 

) ه١٧٥-١٠٠(تجاوز منتصف القرن الثاين اهلجرية حينما ألف اخلليل بن أمحد ي

  بطريقة إحصائية قامت على اجلملة من األسس) العني(معجمه الشهري 

وقد اعترب علماء اللغة املعجم مؤخرا أنه خيتص مبعاجله اجلانب العملى للغة فرعا 

إن تأليف املعجم بقتضي فكرة عن :  Hartmannوعلى حد تعبري ، من فروع علم اللغة

ولذا . والعلم الذي يساعد ذلك هو علم اللغة. الكلمة، وعن استعماهلا اخلطاب التباديل



١٢ 
 

فإن كثريا من الكتابات املعجمية قد ارتابت بنظريات علم اللغة بعامة، ونظريات الداللة 

   املعجمية يوجه خاض

  اظ واملعايناملعجم األلف: املعجم ينقسم إيل قسمني، وهي و 

   



١٣ 
 

 املراجع

 

  ٢. ، ط)١٩٨٨مكتبة دار األمن، : الرياض ( علم الداللةأمحد خمتار عمر، 

  ٨. ، ط)٢٠٠٣عامل الكتب،  :القاهرة ( البحث اللغوي عند العربأمحد خمتار عمر،  

  صناعة املعجم احلديثأمحد خمتار عمر، 

  ملعاجم العربيةا ،فهد العصيمي

Arabic Lexicografy 

  




