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األساتذة الكرام الذین قدموا لنا الكثیر، باذلین كلنشكرأنیفوتناوال
.في بناء جیل الغد، لتبعث األمة من جدیدبذلك جھودا كبیرة 
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:مقدمة

اال اللغوي و أدقها ، و قد شغلت قضية إىليعد العمل املعجمي من أهم و أبرز األعمال اليت تنتمي 
، االنسانعلى مر العصور نظرا لقيمته العلمية و التعليمية، و اليت جتعله شيئا ضروريا يف حياة االنسان املعاجم 

عبارة عن رسائل لغوية العناية و الرعاية الشيء الكثري، وهذا ما جعله يف تطور مستمر مذ كانوهلذا فقد أويل
له   أوالرسول صلى اهللا عليه، بعدما واجه أصحاب قرآينو احلديث جاءت خدمة للنص الالقرآنلغريب 

مث ،سلم مشكلة يف فهم الغريب من ألفاظه، ومن األوائل اللذين كتبوا يف هذا اال عبد اهللا ابن عباس و
ظهرت بعد ذلك الرسائل اللغوية الصغرية ذات املوضوع الواحد تناول فيها مؤلفوها الكلمات واأللفاظ اليت 

ومجعوا تلك الكلمات ،االنسان، كالنبات و احليوان و خلق يها اليت يعيشون فكانت تدور حول البيئة 
البدو و مضارب الفصحاء، رغبة منهم يف أخد اللغة ممن مل تفسد ألسنتهم إىلهاب من خالل الذواللفاظ 

حمافظني بذلك على اللغة العربية من اللحن.

الفضل يواليت كان للخليل ابن أمحد الفراهيداملعجمية،وقد عدت هذه الرسائل متهيدا لظهور الدراسات 
سواء كانت لغوية خاصة باأللفاظ أو أنواعها،فاحتا بذلك اال لظهور العديد من املعاجم مبختلف بدايتها،يف 

وترتيب من خالل وضع منهجيات يف تنظيم جه،واليت سارت على متخصصة،املعاين أو كانت معاجم 
فحاولنا من املنهجيات،فضولنا تلك وقد أثارتواهلدف منه،ى مع نوع املعجم يتماشوفق نظام مفردام

واملعاجم منهجية الترتيب يف املعاجم العامة هي نفسها يف معاجم املعاين وهلماهيتها،خالل حبثنا هذا معرفة 
ئية أو متعددة اللغة هذه املنهجيات بني املعاجم القدمية واحلديثة؟ املعاجم املتخصصة ثناوهل اختلفت؟ اخلاصة

اللغة؟املعاجم املتخصصة أحادية يفهل اتبعت نفس نظام الترتيب

صناعة املعاجم (بعنوان والذي جعلناهعنها من خالل حبثنا هذا االجابةكل هذه التساؤالت سوف حناول 
ملا أدرج حتته من وقد جاء هذا العنوان شامال ،)املصطلحاتترتيبوإشكالية يف ضوء املناهج املصطلحية 

عناصر.

يف اجلانب يهمااعتمدنا علنذااللوالوصفي وكانت دراستنا هلذا املوضوع تقتضي استخدام املنهج التارخيي 
من خالل دراستنا التطبيقي،جلي يف اجلانب كوذلالتحليلي،وصفيكما اعتمدنا على املنهج ال،النظري

.وحتليلهاوصفها إىللنماذج معجمية عمدنا 
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.وخامتةفصلني نظريني وفصل تطبيقي وثالث فصول،قوم على مقدمة ومدخل أما بناء هذا البحث في

وعند األمم األخرى.املعجمية عند العربوعن الصناعةاملعجم،املدخل حتدثنا فيه عن ماهية 

وجاء يف ثالث واحلديث،األول فقد حتدثنا فيه عن تاريخ صناعة املعجم عند العرب يف القدمي لأما الفص
اللغوية،فيه األعمال املعجمية عجمية األوىل (الرسائل) والثاين تناولنااألول حتدثنا فيه عن األعمال املمباحث،

.واحلديثةة أما املبحث الثالث حتدثنا فيه عن األعمال املعجمية املتخصصة القدمي

مبحثني األول وتناولنا فيهاملعجمية،الفصل الثاين حتدثنا فيه عن مناهج ترتيب املصطلحات يف األعمال 
أما الثاين فذكرنا فيه مناهج الترتيب يف املعاجم املتخصصة.اللغوية،ىل مناهج الترتيب يف املعاجم إتطرقنا فيه 

احلديثة،ترتيب املصطلحات يف األعمال املعجمية إشكالياتأما الفصل الثالث فقد أفردنا احلديث فيه عن 
والثاين منوذجا،الوسيط معجمواخترنااألول يتحدث عن كيفية ترتيب معجم لغوي مبحثني،وقد جاء يف 

اللسانية) لعبد القادر الفاسي (معجم املصطلحاتمنوذجني،واخترنا متخصص،تناولنا فيه كيفية ترتيب معجم 
عبادة.إبراهيم) حملمد والقافيةومعجم (مصطلحات النحو والصرف والعروض الفهري،

ختمنا حبثنا هذا خبامتة ملخصة لكل ما جاء فيه.ويف األخري

نذكرالبحث،وقد توزعت حبسب مواضع ورودها يف ،متنوعةأما املصادر اليت اعتمدناها يف هذه الدراسة 
꞉من امهها

.املعجم العريب نشأته وتطوره للدكتور حسني نصار
.البحث اللغوي عند العرب ألمحد خمتار عمر
.معاجم املوضوعات احلديث حملمود سليمان ياقوت
.معجم العني للخليل ابن أمحد الفراهيدي
.مع اللغة العربية بالقاهرة معجم الوسيط
الفهريالفاسيالقادرلعبداللسانيةاملصطلحاتمعجم.
عبادةإبراهيموالقافية حملمدوالعروضوالصرفالنحومصطلحاتمعجم.

واخلربة الكبريةالذي يتطلب االطالع الواسع املعجمي،يف العمل صعوبة البحثمن الصعبات اليت وجهتنا  
يف هذا اال.
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لطرق غاية ابتكارهممن خالل القدماء،نائعلماوإبداعإبراز عبقرية حماولةأما هدفنا من هذه الدراسة فهو
وقد عمدنا مهملة،م هائل من مفردات اللغة العربية سواء كانت مستعملة أو كمكنتهم من حصر ،يف الروعة 

ملعاجم وذلك ملا ملسناه من صعوبة البحث يف هذه اواملنهجيات،شرح هذه الطرق إىلكذلك يف هذه الدراسة 
اليت مل يكن هلا احلظ الوافر من الدراسات املتخصصة،عاجم وكذا حماولة دراسة املوعامة الناس،لدى الطلبة 

اللغوية.
والعلم،علينا بنعمة العقل عز وجل الذي منوالشكر هللاالمتنانأن نتقدم بشديد إالويف األخري ال يسعنا 

ومل يبخل علينا كبريا لنا،ذي كان عونا معاش يوسف الاملشرف،كما أتقدم بالشكر اخلالص ألستاذنا 
بتوجيهاته ونصائحه القيمة.  
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ة  املعجميةعالصنامدخل:

املفردات حمدودة باملعجم اللغوي، ذلك ألن قدرته على استيعااستخدامدارس اللغة حباجة ماسة إىل إن
ا بعض الكلمات اليت ال تكون قد ، إذ قد تعرض للدارس بعض النصوص اليتحتصيلهمبجال ثقافته ومستوى 

دخلت يف جمال معرفته من قبل، ومن هنا يأيت اإلحساس باحلاجة إىل املعجم كي يستمد منه غايته وعن طريقه 
يستطيع بلوغ مراده.

عرفنا هذا فهنا تكمن إذ أنناوال شك أن احلاجة إىل املعجم تزداد وتظهر أمهيته يف خمتلف األزمنة، 
إذ أننا نريد معرفة معىن املعجم ونطرح اإلشكالية ما هو املعجم؟اإلشكالية،

مفهوم املعجم لغة:

''مقاييس اللغة '' العني واجليم وامليم ثالثة أصول: أحدمها يدل على سكوت وصمت، «بن فارس يفقال ا
.١»واآلخر على صالبة وشدة، واألخر على عض ومذاقة

ام م) إمنا وقعت يف كالم العرب باإلأعلم أن (ع، ج، «يف كتابه ''سر صناعة اإلعراب'' ويقول ابن جين
.٢»واإلفصاحواخلفاء، وضد البيان 

واألعجم أيضا العرب،منالذي ال يفصح وال يبني كالمه إن كان«وقال اجلوهري يف ''صحاح العربية'': 
الصحاح، كما يف اللسان، الكتاب: خالف أعربه، ويفة وإن أفصح بالعجمية، وأعجمالذي يف لسانه عجم

.٣»ةقال رؤب

.هالشعر صعب وطويل سلم
إذ ارتقى فيه الذي ال يعلمه

قدمهاحلضيض من اىل زلت به 
طيعه من يظلمهتوالشعر ال يس

يريد أن يعربه فيعجمه.

.١٣م، ص ١٩٩٤، ١ون، ط املاضي واحلاضر، مكتبة لبنان ناشرعدنان اخلطيب: املعجم العريب بني -١
.٠٧، ص ١٩٨١، ٢عبد احلميد أبو سكني: املعاجم العربية مدارسها ومناهجها، الفاروق احلرفية للطباعة والنشر، ط -٢
.١٣املاضي واحلاضر، ص عدنان اخلطيب: املعجم العريب بني -٣
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بن فارس:يلحن فيه، وقال ايأيت به أعجميا يعين«، وقيل: يبينه فيجعله مشكال ال بيان لهأن يريد أن 
عجام اخلط يح دال على املعىن، وليس ذلك من اومعناه: يريد أن يبني عنه فال يقدر على ذلك، فيأيت به غري فص

.»يف شيء

واألعجم أيضا: املستعجم األخرس، واملرأة: عجماء والعجماء: كل نعمة ويف احلديث ''جرح العلماء «
ل: أراد: بعدد كل أدمي يق» بعدد كل فصيح وأعجم«قود، ويف احلديث أيضا: جبار'' أي ال دية فيه وال 

ويمة.

واستعجم الرجل: سكت، واستعجمت عليه قراءته: انطلقت، فلم يقدر على القراءة من نعاس وحنوه، 
.١»إذا كان أحدكم يصلي فاستعجمت عليه قراءته فليتم«ومنه حديث عبد اهللا: 

ا، ـــبأنه عبارة عن قائمة من املفردات ومشتقا«فيمكن تعريف املعجم االصطالحيأما يف اجلانب 
وطريقة نطقها، مرتبة وفق نظام معني، مع شرح هلا، أو هو عبارة عن كتاب حيتوي على كلمات مرتبة ترتيبا 

وح أو املعلومات كانت تلك الشرأ معينا، مع شرح ملعانيها باإلضافة إىل معلومات أخرى ذات عالقة ا سواء 
.٢»بلغة أخرىباللغة ذاا، أم

تعماالا يف التراكيب سكتاب يضم بني دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها وا«كما عرفه اللغويون بأنه: 
املختلفة، وكيفية نطقها، وكتاباا مع ترتيب هذه املفردات بصورة من صور الترتيب اليت غالبا ما يكون 

.٣»ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم«، وعرفه املعجم الوسيط بأنه: »اهلجائيترتيب ال

ومن خالل هذه التعاريف توصلنا إىل أن املعجم هو عبارة عن كتاب يضم جمموعة من املفردات يف لغة من 
واستعماالا يف خمتلف التراكيب، وفق اللغات، إذ حتتاج هذه املفردات إىل التوضيح وإزالة الغموض واإلام 

خيتاره املعجمي لترتيب املفردات.منهج متبع

مرحلة من هذه املراحل هي البحث عن األلفاظ من عدة وأولوإلجناز معجم ما ال بد من املرور مبراحل 
قات اليت حيث هي ألفاظ ذات دالالت ولديها صلة ببعضها البعض واألصول اليت احندرت منها، واالشتقا

.١٤-١٣ص ꞉املرجع السابق -١
.١٤م، ص ٢٠٠٣حلمي خليل: مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب، دار املعرفة اجلامعية، د ط، -٢
.١٦٢، ص ١٩٨٨، ٦أمحد خمتار عمر: البحث اللغوي عند العرب، علم الكتاب، القاهرة، ط -٣
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تنتمي إليها، وهذا ما يسمى باجلانب النظري يف إجناز أو إنشاء معجم، لتأيت بعد ذلك املرحلة الثانية، وهي 
ة صناعالبطريقة منهجية معينة، وهذا ما يسمى باجلانب التطبيقي أو ''لك املادة يف كتابمرحلة مجع ووضع ت

من اعتباره علما.بدالمن العلماء فنااملعجمية، والذي هو أساس حبثنا، والذي اعترب العديد

أما الصناعة املعجمية فتشتمل على خطوات أساسية، وتقوم بعدة عمليات متهيدا إلخراج املعجم ونشره، 
وتتمثل هذه العمليات أو اخلطوات يف:

من حيث املعلومات واحلقائق املتصلة Lexical Itemsمجع املفردات أو الكلمات أو الوحدات املعجمية - 
ا.

اختيار املداخل وفق نظام معني.- 

ترتيب املداخل وفق نظام معني.- 

كتابة الشروح أو التعريفات وترتيب املشتقات حتت كل مدخل.- 

ن العناصر اليت يقوم عليها املعجمي هي:ومعىن هذا أ١نشر النتائج يف صورة معجم أو قاموس- 

فردات أو الوحدات املعجمية.الكلمات أو امل- 

املداخل.- 

الترتيب.- 

التعريف أو الشرح.- 

ام النظيبدعوا، إىل أن اليت سبقة العربوكان هلذا الفن وجود مند القدم حيث دعت حاجة األمم القدمية، 
قدموا إىل بابل قبل حوايل ثالثة ناألشوريون الذيات ومن بني هذه األمم جنداملعجمي ملختلف املقاصد والغاي

أالف عام صعوبة يف فهم الرموز السومرية وما يقابلها باألشورية، وانبعثت الصناعة املعجمية العربية يف القرن 
.٢السابع امليالدي ألسباب دينية

.١٤لدراسة التراث املعجمي العريب،  ص حلمي خليل: مقدمةـ١
.٤-٣، ص ١٩٩١، ٢علي القامسي: علم اللغة وصناعة املعجم، جامعة امللك سعود، ط ينظر، ـ٢
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لغتهم القدمية، فجمعوا ألفاظها من أفواه الكهنة الذين كانوا هم الذين خافوا ضياع كما أن األشوريني«
الب من طني وأودعوها مكتبة أشور قوعلى-قوائممنظمة يف -يستعملوا يف شعائرهم الدينية، مث حفروها 

بعد اكتشافها. مصدرا –، وقد أصبحت هذه القوالب نيتوىالكبرية اليت كانت بقصر فوبوجنيك يف لبانيبا
.١»يخ األشورينيصحيحا لتار

(أرض رينيالذين هاجروا من جنوب اجلزيرة العربية واستقروا يف بالد الشومليأيت بعد ذلك الساميون 
.٢اهلالل اخلصيب)

إذ جلأ الساميون إىل حماولة التفاهم مع أهايل البالد األصليني فقاموا بصناعة ألواح فخارية، وقسموها إىل 
ومرية، واخلانة األخرى ما يقابل هذه الكلمة يف اللغات األكادية أو شخانات، حتتوي اخلانة األوىل على كلمة 

البابلية أو األشورية.

ينيون الذين قاموا بابتداع معاجم يرجع مولدها إىل القرن الثاين قبل امليالد، حيث كان وهناك أيضا الص
هدفهم من هذا االبتداع هو خدمة الدين، وحماولة شرح ما هو غامض وتوضيح إام كلماته، لتتطور هذه 

املعاجم، وتصبح معجمات كاملة جبمع الكلمات وشرحها.

يا) ذلك الذي كان أشبه ما يكون - نج)، ومعجم (إيرهاقد ألفه (كويب ووأقدم معامجهم جند معجم (يوبيان) و
.٣مبعاجم املعاين أو املوضوعات، حيث وردت الكلمات فيه حتت موضوعات أو معان خمتلفة

-معظمها–وان) الذي قام مؤلفه (هوشن) بترتيب وشرح حوايل عشرة آالف وستمائة كلمة - ومعجم (شو
.٤كلمات النصوص الدينية القدميةمن

ليظهر عندهم نظام معجمي جديد، ترتب كلماته ترتيبا صوتيا حسب خمارجها ومجعت فيه الكلمات 
ين) -فا- ذات الصوت الواحد يف باب واحد، وكان أول معجم صويت قد اتبع هذا النظام: هو معجم ( هو

م).٦٠١-٥٨١املؤلف بني عامي 

١٢، ص ١٩٩٦، ١املعاجم العربية موضوعات وألفاظ، الوالء للطبع والتوزيع، ط ꞉فوزي يوسف اهلابط-١
١٢:صاملرجع نفسه٢-
.١٢، ص املرجع نفسهـ٣
.١٢، ص نفسهاملرجعـ٤
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سكندرية ضخما وهائال من املعاجم واليت ألف جلها يف اإلاعددأنتجواالذين الصينيني، اليونانينيدليأيت بع
ثابة العصر الذهيب ملعاجم اليونان، وأشهر هذا مبوكان–أيام احتالهلم هلا يف القرون األوىل بعد امليالد –

معامجهم القدمية جند:

ق.م١٨٠بائي) الذي ألف عام (األلفطأبو قرامعجم - «

حيث أتبع نظام املعاين به إىل حد كبري يف نظامه، املخصص البن سيدة،شمعجم يوليوس بولكس، الذي ي- 
املتشاة يف باب واحد.تواملوضوعا

أغسطس، والذي ولد راإلمرباطومعجم فالرييوس فيلكس، حتت عنوان: يف معاين األلفاظ، وقد ألفه يف عهد - 
يف أيامه سيدنا املسيح عليه السالم.

يوس السكندري يف القرن الرابع امليالدي.هزيشمعجم (اللهجات واحملليات) الذي ألفه: - 

.١»معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه الذي وضعه: أمونيوس السكندري- 

ث ظهرت يف أوهلا على شكل قوائم تضم ين، حيداملعجمية يف ظالل الكما جند اهلنود الذين بدأت أعماهلم 
املوجودة يف نصوص الدين مبا يقابلها شرح هلذه األلفاظ.املستعصيةاأللفاظ 

ة بل تعدا إىل األلفاظ املستعملة يف احلياة سمث ظهرت هلم أعمال معجمية ال تقتصر على ألفاظ النصوص املقد
العامة، وأقدم ما وصل إلينا يف هذا املضمار جند:

القرن السادس امليالدي أو قبله: (أماراستها) يفالبوذيمعجم (أماراكوسا) الذي ألف من طرف اهلندي - 

وقسم هذا املعجم إىل أجزاء منها، ما هو خاص باأللفاظ املترادفة، وما هو خاص باملشترك اللفظي، وما هو 
.٢واحملايدباملذكر واملؤنثخاص 

اعة املعجمية عند العرب عبارة عن مجع للمادة اللغوية العربية من ألفاظ وقد كانت البدايات األوىل للصن
وتراكيب يف رسائل لغوية، وكانت معظم تلك الكلمات اليت مجعت مأخوذة من القرآن واحلديث، وهذا 

.١٣: ص السابقاملرجعـ١
.١٣ص ꞉نفسهاملرجعينظرـ٢
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يب القرآن، غريب احلديث)، وكذلك يف الرسائل املوضوعية اليت كان العلماء رغ(يتجلى مثال يف الرسائل
معون مثال، ألفاظا خاصة جيف البوادي، فين اظها وتراكيبها من خالل رحالم اليت كانوا يقومواألفجيمعون 

ات، وأخرى خاصة باإلنسان، وأخرى باحليوان، وغريها، وكان غرضهم من هذا حفظ املنت اللغوي العريب ببالن
العرب باألمم األخرى بعد ظهور اإلسالم، وتطورت هذه احتكاكمن اللحن، الذي كان شائعا أنداك، نتيجة 

ظمة، كاملعاجم اللغوية، الرسائل لتصبح بعد ذلك معاجم جتمع فيها األلفاظ، وترتب ولكن بطرقة منهجية من
معاجم األلفاظ مثال 

أما لقدميلعصر اابعد كاملعاجم املتخصصة. وكان هذا يف فيماوغريها من املعاجم اليت ظهرت ومعاجم املعاين 
الكبري يف صناعة املعجم العريب ما باعتباره مظهرا من مظاهر التحوليف العصر احلديث فأهم ما ميكن رصده

١يأيت:

تزايد اجلهود الفردية أو املؤسسية يف صناعة املعاجم وظهور العديد من املعاجم العربية اجلديدة يف 
هذه اجلهود وتناميها، ورمبا كان من أهم هذه املعاجم:بتزايدالسنوات العشرة األخرية مما يشري

املعجم العريب األساسي (املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)- 

وآخرين).خلمياللغة العربية (تأليف أديبجممع- احمليط- 

.د املسيح)بلغة العرب (تأليف جورج متري ع- 

.١٦٦، ص ٢٠٠٩، ٢أمحد خمتار: صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، القاهرة، ط ـ١
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١٠

عند العربتاريخ صناعة املعجم الفصل األول:

: األعمال املعجمية األوىل (الرسائل).أوال

كان العرب مند القدمي فخورين بلغتهم يباهون ا األمم األخرى وقد بلغوا يف ذلك إىل حد اعتبارها سالحا 
فيها شاعر أتت القبائل فهنأا بذلك، غ فكانت القبيلة من العرب إذا نبذا فعالية كبرية يف عداوم وخصومام 
كما يصنعن يف األعراس، وتتباشر الرجال والولدان ألنه محاية باملزامريوصنعت األطعمة واجتمع النساء يلعنب 

.١ألعراضهم وذب عن أحسام وختليد ملآثرهم وإشادة لذكراهم

وكانت جتري بينهم املباريات واملناظرات األدبية يف األسواق التجارية، ليظهر كل منهم قدرته األدبية، 
جلاهلية يعتمدون على احلفظ واالستظهار، بدل الكتابة وكان كل هذا جيري مشافهة حيث كان العرب يف ا

وتدوين أقواهلم.

ومع بزوغ فجر اإلسالم ونزول القرآن واختالط العرب مع غريهم من األمم، تعذر عليهم فهم بعض 
ك إىل من يفسر هلم تلك املفردات واأللفاظ، فكان الرسول صلى اهللا عليه لاملفردات واأللفاظ، فاحتاجوا بذ

استلم هذه املهمة م يفسر ويشرح كل ما كان غامضا يف القرآن الكرمي وعند موته صلى اهللا عليه وسلموسل
الصحابة، فكانوا يفسرون ما استصعب من غريب ونوادر يف القرآن الكرمي وكانوا يلجؤون يف ذلك بالرجوع 

ي كان مفخرة األمة العربية إىل البوادي اليت كان يشتهر أهلها بالفصاحة وكذلك كانوا يرجعون الشعر الذ
رف من علينا احلى الشعر ديوان العرب فإذا خف«عباس (رضي اهللا عنه) ابنخرها األديب ويف ذلك يقول ذو

إذا تعاجم شيء من القرآن «ويقول أيضا »القرآن الذي أنزله اهللا رجعنا إىل الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منه
.٢»فانظروا يف الشعر، فإن الشعر عريب

فكان الصحابة مبثابة املعجم الذي يفسر وجييب على كافة تساؤالت الناس.

وكانت هذه اهودات اليت كان يقوم ا الصحابة مبثابة البواكري األوىل يف ظهور الدراسات اللغوية 
عن ذلك ظهور صنفني من التأليف املعجمي املبكر، رسائل تدور ضوالتأليف املعجمي بشكل خاص وقد متخ

.١٥، ص ١٩٦٨، ٢، دار مصر للطباعة، ط ١نصار: املعجم العريب نشأته وتطوره، ج حسنيينظر،ـ١
-هـ ١٤١٣، ١فوزي يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعات وألفاظ، الوالء للطبع والتوزيع، ط نقال عن ،القرآنغريب : عباسابن ـ٢

.١٨م، ص ١٩٩٢
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١١

األلفاظ والكلمات العربية املختلفة هاحول غريب القرآن وغريب احلديث ورسائل املوضوعات واليت جتمع في
.من البادية على حسب املوضوع املتعلقة به

عباس (رضي اهللا عنه) ابنعبد اهللا ه جندأما الصنف األول أي غريب القرآن فمن األوائل الذين كتبوا في
كتاب يف غريب القرآن ولكن مل يصل إلينا أي نسخة من هذا الكتاب سوى أقوال نقلت والذي يعود إليه أول 

يف اإلتقان حيث دون يف عدة صفحات أقوال ابن عباس، من رواية السيوطيوقد فعل مثل هذا األمر عنه
تفسريها عبد اهللا ابن صاحل، عن علي بن طلحة، وليس يف مقتبسات السيوطي إىل األلفاظ واملثىن عنجرير عن 

.١جمردا قصريا موجزا... ورمبا يكون ذلك يف األصل الكتاب الذي نقل منه السيوطي

حدثنا «يف كتاب التفسري عن ابن عباس جمموعة من األقوال قال البخاري روىقدوجنذ كذلك البخاري 
بن عباس رضي اهللا عنهما يقول كان يف بين ااحلميد، حدثنا سفيان، حدثنا عمر وقال مسعت جماهدا قال مسعت 

إسرائيل القصاص ومل يكن فيهم الدية فقال اهللا تعاىل هلذه األمة كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر 
.٢»، فالعفو أن يقبل الدية يف العمد»له من أخيه شيءعفيوالعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن 

ابن عباس يف تفسري غريب القرآن جند أبو سعد أبان ابن تغلب بن رباح ومن أمثال اللذين اتبعوا ج
عنه ''كان قارئا فقد ذكر ياقوت احلموي هذا الكتاب منسوبا إىل أبان أثناء ترمجته له حيث قال «البكري 

.٣»من الشعره ، ومسع العرب وحكى عنهم، وصنف كتاب الغريب يف القرآن، وذكر شواهدفقيها لغويا نبيها

وجند كذلك غريب القرآن حملمد بن السائب الكليب، وغريب القرآن لنضر ابن مشيل، وتفسري غريب القرآن 
بن مسلم ابن قتيبة، وكان غرض ابن قتيبة من وضع هذا الكتاب هو أن خيتصر ويكمل األيب حممد عبد اهللا 

يف كتابنا هذا أن خنتصر هامتثلناوغرضنا الذي «ويوضح وجيمل حيث ذكر ذلك يف مقدمة كتابه فيقول 
وأال، وال نكثر الداللة على احلرف املستعمل، املبتذلنستشهد على اللفظ وأالونكمل، وأن نوضح وجنمل 

.٤»حنشو كتابنا بالنحو وباحلديث واألسانيد

.٣٩ار، املعجم العريب نشأته وتطوره، ص حسني نص،ينظرـ١
.٢٣فوزي يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعات وألفاظ، ص ال عن البخاري، نقـ٢
.٢٨املرجع السابق، ص ـ٣
.٣م، ص ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨لبنان بريوت، د ط، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: تفسري القرآن، حتقيق أمحد صقر، دار الكتب العلمية، ـ٤
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١٢

د وجنبن قتيبة يف كتابه هذا على كتب املفسرين الذين سبقوه، وكتب أصحاب اللغة العامليني، اوقد اعتمد 
بن قتيبة يف وضع كتابه، جماز القرآن اكر التأويل ومنحول التفسري، ومن املصادر اليت اعتمد عليها بن قتيبة منا

راء.فدة ومعاين القرآن للبيأليب ع

اشتقاق أمساء اهللا (الباب األول حتدث فيه عن صفات اهللاأبوابةقتيبة كتابه إىل ثالثابنوقد قسم 
، والباب الثاين حتدث فيه عن تأويل حروف كثرت يف الكتاب أما الباب الثالث فقد )معانيهاوصفاته، وإظهار 

ور يف املصحف.سور، ورتب هذه التفاسري حبسب ترتيب السخصصه لشرح وتفسري غريب القرآن الوارد يف ال

مناذج من كتابه- 

الباب األول:

أي ]لينفق دو سعة من سعته[։ومن صفاته ''الواسع'' وهو الغىن، والسعة، والسعة الغىن، قال اهللا تعاىل «
يعطي من سعته

الباب الثاين:

ومسي (اإلنس) إنسا لظهورهم، وإدراك البصر إياهم وهو من قولك: آنست كذا: أي أبصرته، قال اهللا عز «
.١»أي أبصرت]إين آنست ناراوجل ثناؤه [

به يف تفسري القرآن يف اتبع منهجا خاصابن املثىن والذي امعمر عبيدةوجند كذلك كتاب جماز القرآن أليب
القرآن الكرمي، وأكثر من االستشهاد على التحرر بالناحية اللغوية يفهذا ضوء يف- عىن–'' وقد كتابه هذا 

.٢»اآليات بالشعر العريب

مناذج منه:

.٣»سورة مرمي اآلية«

يعتو عتيا.مبالغ من كرب أو كفر أو فساد فقد عتا  كل »من الكرب عتيا«

٢١، ١٥ص꞉املرجع السابق-١
. ١٩، مكتبة اخلاجني، القاهرة، د ط، د ت، ص١ن، حتقيق حممد فؤاد سزكني، جآجماز القر꞉أبو عبيدة معمر ابن املثىن-٢
.٣، ٢، ص ٢ج꞉املرجع السابق-٣
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١٣

أهون.أي)٩(» هنيوهو علي «

أي رمحة.(12)»لدناوحنانا من «

.»االًقَمامِقَملِكُلنَإِفَيكلاملَاكدى هلَعننحتَْ«احلطيئة: قال 

ومن املؤلفات املعجمية املبكرة أيضا جند غريب احلديث، وقد ظهر هذا النوع من التأليف متأخرا عن 
فقيل أن أول من مجع يف هذا الفن شيئا، هو أبو عبيدة غريب القرآن وكتب يف هذا النوع الكثري من العلماء 

ومل يصل إلينا كتاب أيب عبيدة أيضا، ولكنه دخل يف كتب الغريب .١هـ٢١٠معمر ابن املثىن املتوىف سنة 
.٢اليت ألفت بعده

وقطرب، الشباينوومن العلماء الذين كتبوا يف هذا النوع من التأليف جند كذلك النضر ابن مشيل، أبو عمر
، أبو زيد األنصاري واحلسن بن حمبوب السراد.واألصمعي

أن كل مبتدئ لشيء مل يسبق «ألا كانت يف بدايتها ،٣صغرية ال تعرف الترتيبوكانت هذه الكتب مجيعها 
.٤»إليه، ومبتدع ألمر مل ينقد فيه علية، فإنه يكون قليال مث يكثر وصغريا مث يكرب

القاسم بن سالم تطور هذا النوع من التأليف حيث ألف كتابه (غريب احلديث) ومجع عبيدومبجيء أبو 
فيه عامة يف كتب السابقني وفسر األلفاظ الغريبة يف حديث رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، مع ذكر 

.٥األسانيد، زيادة يف توثيق احلديث، واستغرق منه ذلك أربعني عاما

تتبع أبو عبيدة رمحه اهللا وضع كتابه هذا أي (غريب احلديث) منهجا معينا حيث وقد اعتمد أبو عبيد يف
صحابته وتابعيهم –من كالم واملأثور- وسلماأللفاظ الغريبة، واملشكلة يف أحاديث رسول اهللا (صلى اهللا عليه 

.٣٨م، ص ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١فوزي يوسف اهلابط، املعاجم العربية موضوعات وألفاظا، الوالء للطبع والتوزيع ط ـ١
.٥١حسني نصار: املعجم العريب نشأته وتطوره، ص ينظر،ـ٢
.٥٢، ص املرجع نفسهـ٣
.٥١ص نفسهاملرجع ـ٤
.٣٩يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعات وألفاظ، ص فوزيينظر،ـ٥
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وقد .١عيرضوان اهللا عنهم وأضاف إىل ذلك ما وصلت إليه جهود السابقني من أمثال أيب عبيدة واألصم
اعتمد يف مجع مادة كتابه على القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر واألمثال واملأثور من كالم العرب.

والثاين )وقد قسم كتابه إىل قسمني األول خاص باألحاديث املسندة إىل رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم «
.٢»األحاديث املسندة إىل الصحابة والتابعني، مع إفراد كل واحد منهم بأحاديثه

مناذج من كتاب أبو عبيد:

صلى اهللا عليه وسلم –] يف حديث النيب - رمحه اهللا–[القاسم بن سالم قال أبو عبيد«

''.ها'' زويت يل األرض ما زوي يل من

أيوب عن أيب قالبة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك يف إمساعيل بن ابراهيم، ثنا –ثناهقال حد 
طول.هحديث في

قال أبو عبيد: مسعت أبا عبيدة معمر بن املثىن التيمي من تيم قريش ملى هلم يقول: زويت، مجعت، ويقال 
.٣»عتانقبضت واجتمااجللدة يف النار: إذوتضاموا وانزوت االقوم بعضهم اىل بعض اذا تدانوانزوى 

إسحاقأبو عبيد يف تأليفهم لكتب غريب احلديث أمثال ابن قتيبة وأىبحدووقد حذا العديد من العلماء 
إبراهيم بن إسحاق احلريب وابن األثري وغريهم من العلماء.

أما الصنف الثاين من التأليف املعجمي املبكر فكان عبارة عن رسائل املوضوعات وكانت جتمع يف هذه 
الرسائل، األلفاظ والكلمات اليت كان حيصل عليها العلماء من خالل ترحاهلم إىل البوادي وذلك بغرض احلفاظ 

فالعامل «يقول فوزي يوسف اهلابطعلى اللغة العربية الفصيحة نقية، بعدما اختلطت مع غريها من اللغات
أخرى يف الزرع والنبات، وغريمها يف طر، ويسمع كلمة يف اسم السيف ويرحل إىل البادية يسمع كلمة يف امل

، وقد مر ٤»وصف الشيخ والفىت إىل غري ذلك فيدون ذلك كله حسبما مسع من غري ترتيب إال ترتيب السماع
فاملرحلة األوىل متثلت يف الرسائل املوضوعية اليت تضم موضوعا واحدا ،هذا النوع من التصنيف مبرحلتني

م، ١٩٨٤هـ، ١٠٤ون حسني حممد حممد شرف، املطابع األمريية، د ط، ارالقاسم ابن سالم: غريب احلديث، حتقيق عبد السالم هأبو عبيد ـ١
.٥٧، ٥٦ص 

.٣٩فوزي يوسف اهلابط، املعاجم العربية موضوعات وألفاظا، ص ـ٢
.١١٧القاسم ابن سالم: غريب احلديث حتقيق، عبد السالم هارون، حسني حممد شرف، ص عبيدأبوـ٣
.٥١م، ص ١٩٩٢هـ ١٤١٣-١فوزي يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعات وألفاظا، الوالء للطبع والتوزيع، ط ـ٤
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كانت جتمع الكلمات املتعلقة مبوضوع واحد يف موضع «ابطيقول أيضا فوزي يوسف اهلفقط، حيث
أم رأوا كلمات متقاربة املعىن، فأرادوا حتديد - على ما يظهر–دعا إىل هذا يف اللغة والذي]...[واحد

.١»معانيها، فدعاهم ذلك إىل مجعها يف موضع واحد

العلماء، وكان لألعراب الفضل يف بداية نشأة وقد ألف يف هذا النوع من التأليف املعجمي املبكر العديد من 
هلم دورا رائدا يف جمال التأليف يف الرسائل اللغوية واليت تعد أساس املعاجم هذه الرسائل اللغوية حيث كان

فتعددت وتنوعت املوضوعات اليت حتدث عنها العلماء وكانت ضمن نطاق بيئتهم اليت يعيشون .٢املوضوعية
فيها.

احلشرات وينسب إىل أيب خرية األعرايب الذي روى عنه أبو اللغوية،موضوعات هذه الرسائل وكانت أقدم 
.٣هـ) بداية التأليف فيه١٥٤عمرو بن العالء (

وكتب غريه من العلماء يف هذا النوع وكان من املؤلفني من أفرد كتبا للحشرات وحدها، ومنهم من 
.٤اللغويةخصص هلا بابا أو فصوال يف جمموعته 

رحياين ألف كتاب النحل والعسل، وعلي بن عبيدة الالذي  الشيباينوعمراأبالعلماء جندهؤالءومن بني 
ألف كتاب النحلة والبعوضة، احليوان والبازي واحلمام، واحلياة والعقارب أليب عبيدة، النحلة الذي 

لألصمعي.

يقول حسني ظهرت العديد من الرسائل اليت تناولته بالبحث ومن البحث، حظه وقد كان لإلنسان أيضا 
فوجهوا إليه أنوارهم ودونوا أمساء كل ما ظهر حتتها حىت بعض ما يف جوفه، وتبينوا األحوال والصفات نصار

.٥املختلفة اليت تعتري كل عضو من أعضائه، ووسعوا دائرة أحباثهم إىل النواحي األخالقية واالجتماعية أيضا

.٦٢املرجع السابق: ص ـ١
.٥١، ص ٢٠٠٢علم اللغة احلديث، دار املعرفة اجلامعية، د ط، حممود سليمان ياقوت، معاجم املوضوعات يف ضوء ـ٢
.٥٢ص ꞉املرجع السابقـ٣
.١٢٤، ص ١٩٦٨، ٢، دار مصر لطباعة، ط ١وره، ج طحسني نصار: املعجم العريب نشأته وتـ٤
.١٣٠املرجع السابق: ص ـ٥
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يف «مالك عمرو ابن كركرة ومن نصوص كتابه خلق اإلنسان قوله كان أول من ألف يف هذا النوع أبوو
اثنتان يف ناحية الرأس، والرأس أربع قبائل أي أربع قطع، فمن قبل اجلبهة واحدة، ومن قبل القفا واحدة، 

.١»ن، وهي شبيهة بشعب القدح واإلناءووجتمع بني أعاليهن الشؤ

٢٠٤كثري من العلماء يف هذا النوع من التأليف أي خلق اإلنسان من بينهم النضر بن مشيل (وقد ألف ال
.٢)٢٠٦) وأبو عمر الشيباين (٢٠٦مث تعرض له قطرب (األول من كتابه الصفاتءويف اجلز)هـ

والوحوش،حول اخليل وصفاا واإلبل واوقد وجد العلماء كذلك يف احليوان جماال خصبا يف كتابام فكتب

مالك عمر ابن كركرة وقد أبواخليل،كتب يف هذا النوع أي الرسائل املتعلقة باحليوان خاصة أول منوكان 
ثابت، واخليلبن أيب اكتب على غراره العديد من املؤلفني من بينهم خلق الفرس لقطرب، واألصمعي وثابت 

.٣هـ...٢٤٨-بن الشيباين حممد سعد اورايبأليب عبيدة واألصمعي وابن األع

وتنوعت كذلك املواضيع اليت كتب فيها العلماء خارج نطاق اإلنسان واحليوان يف الرسائل اللغوية، 
كالرسائل اليت تتحدث عن النبات مثل كتاب النبات والشجر ، و النخيل لألصمعي، وكتاب املطر أليب زيد 

يف مبكرا فأول من ينسب وظهر هذا الصنف من التألاألنصاري، والرسائل اللغوية اليت تتحدث عن النوادر 
.٤اة البصرة ولغوييهاهـ) شيخ حن١٥٨عالء (الإليه كتاب فيه هو أبو عمرو بن 

مثل، أما املرحلة الثانية فكانت عبارة عن مجع لتلك الرسائل اللغوية ذات املوضوع الواحد يف كتاب شامل 
معاصرة لظهور املعاجم اللغوية.وجاءت هذه املرحلة ة سيدالصفات واملخصص البن املصنف، وكتبغريب

وقد اشتقت هذه الرسائل موضوعاا من مخسة مصادر وهي القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر 
العريب، واملأثور من كالم العرب من أقوال وحكم وأمثال، ومن احلياة العربية يف شبه اجلزيرة وكانت هذه 

يث تعد هي اللبنة األوىل لبداية الدراسات اللغوية، فمن فوائدها الرسائل ذات فائدة كبرية ملا جاء بعدها، ح
جند:

محاية املنت اللغوي العريب من اللحن الذي أخذ يزحف على تراكيب وألفاظ اللغة العربية.- 

.٥٣املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، ص حممود سليمان ياقوت: معاجم ، ةكركرنقال عن ايب مالك ابن ـ١
.١٣٠حسني نصار: املعجم العريب نشأته وتطوره، ص ـ٢
.٥٤حممود سليمان ياقوت: معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، ص ـ٣
.١٣٥حسني نصار: املعجم العريب نشأته وتطوره، ص ـ٤
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حتبيب األمم األخرى اليت دخلت اإلسالم يف اللغة العربية وذلك من أجل تعلمها.- 

الصميمة على تفسري كتاب اهللا، وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماالستعانة ذه األلفاظ العربية - 

.١تزويد علماء النحو مبدد كايف، لتقعيد قواعد النحو العريب- 

عاجم املوضوعات، مأغزر مادة وهي املعاجم اللغوية وسامهت هذه الرسائل يف ظهور معاجم أكثر مشوال و
موادها ومعانيها وتصنيف موضوعاا.حيث اعتمدت على هذه الرسائل يف مجع 

ومن الفوائد اليت كان العلماء يرجوا من وضع هذه الرسائل هو التثقيف اللغوي للمشتغلني بصناعة الكتابة.- 

يعد جماال خصبا للمصطلحات اليت حيتاج إليها العامل املتخصص فمثال املوضوعيةهذا النوع من الرسائل أي - 
د الكثري من املصطلحات الطبية من خالل تلك املواضيع اليت تندرج حتتها األمراض املتخصص يف الطب، فهو جي

واألدوية.

يف ظهور العديد من العلوم يف شىت ااالت من حنو وصرف اولقد أسهمت هذه الرسائل إسهاما كبري
وبالغة وفقه وغريها من العلوم األخرى اليت تزخر ا اللغة العربية.

.٥١م، ص ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١ت وألفاظا، الوالء للطبع والتوزيع، ط فوزي يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعاـ١
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األعمال املعجمية اللغوية: ثانيا

كانت الدراسات اللغوية قبل ظهور املعاجم يف جمملها عبارة عن تفسريات ملا ورد غريبا يف القرآن الكرمي 
واحلديث الشريف جمموعة الرسائل اللغوية اليت ضمت العديد من املواضيع املتعلقة بالنوادر وكتب الفقه 

كصفات احليوان وكتاب اخليل وصفات اإلنسان، وكل هذه والبالغة والكتب اليت تتحدث عن الصفات
الكتب مل تتسم بصفة الترتيب املنتظم اليت اتسمت به املعاجم، وقد استفادت املعاجم من هذه الدراسات 

استفادة كبرية وكان أول معجم كان قد استفاد من هذه الدراسات جند:

هيدي ولد يف عمان على ساحل اخلليج العريب سنة االفرمعجم العني ومؤلفه أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد«
أرجح اآلراء، ونشأ بالبصرة وترعرع ا وتلقى العلم يف جمالسها، وأمجع يف هـ١٧٥وتويف سنة ـه١٠٠

، وكان غرض اخلليل من تأليفه هلذا املعجم هو حصر ١»أصحاب األخبار واآلثار على تقديره واإلشادة به
والثروة اللفظية حصرا شامال إذ أن الرسائل األوىل كانت جتمع اللغة بعشوائية، إذ خشي اخلليل اللغة العربية 

.٢»ضياع الثروة اللفظية وكشف ما خيفى على الناس من القرآن والسنة 

وقد اعتمد اخلليل منهجا خاصا يف حصر اللغة بترتيب هذه احلروف يف نظام ثابت وذلك حفاظا على 
وأمامه صورتان منه وهي األجبدية القدمية واأللفاظ يديهاع، وهذا النظام وضعه اخلليل بني احلرف من الضي

، وكانت اهلمزةرتلو األخااحلديثة، وللتأكيد من أن الصورتان مها نظامان ثابتان قام بدراسة حروفها واحد
أتعب كل من حاول دراسته، حيث أنه وأول النظامني، وهي احلرف الذي اختلف فيه العديد من األساتذة

وشرع اخلليل يف ترتيب معجمـه بدءا باحلروف حيث عايش جو ، ليس له نطق ثابت أو كتابة ثابتة
على هنا يشكل اخلليل نظاما جديدا قائمااألنغــام واملوسيقى يف قراءة القرآن الكرمي، وتفعيالت العروض، و

وضعت غوية شبيهة إىل حد كبري بأصوات اآلالت املوسيقية اليت إذاأن األلفاظ الليقن مبدأ األصوات، حيث ت
درس األنغام لغوية، كما توعلى هذا األساس درس اخلليل األلفاظ الاموسيقيعليها بصمات يديك أحدثت حلنا 

من تنيفدثة هلذه األنغام أو األصوات اللغوية هي ما بني احلنجرة والشسيقية وأثبت أن اآللة املوسيقية احملاملو
ان، ـخمارجها يف هذا اجلزء من جسم اإلنسجسم اإلنسان والذي حيث الفرق بني وقوعها على األمساع هي 
وما حيدث فيه أثناء النطق باألصوات، إذا كان مكتوبا أو مطلقا.

.٢٠ص ١٩٨١هـ، ١٤٠٢، ٢، املعاجم العربية مدارسها ومناهجها، الفاروق احلرفية للطباعة والنشر، ط أبو سكنيعبد احلميد حممد ـ١
.٢١٨م، ص ١٩٦٨، ٢، دار مصر للطباعة، ط ١حسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره، ج ـ٢
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بني الثنائي على حرفني حنو: فيمااس األبنية ـبعد هذا إىل الترتيب الثاين والذي جاء على أسلليأيت اخللي
قد، مل، هل، لو، قبل وحنوه من األدوات والزجر والثالثي من األفعال حنو قولك: ضرب، خرج، دخل، مبىن 

والرباعي من األفعال حنو «، شجر مبين على ثالثة أحرف عمر، مجلعلى ثالثة أحرف ومن األمساء حنو: 
. واخلماسي هه، وجندب وشبقربألمساء حنو: عبقر، وعدحرج، مهلج، قرطس، مبين على أربعة أحرف ومن ا

من األفعال حنو: اسحنكك، أقشعر، استبكر مبين على مخسة أحرف ومن األمساء حنو: سفرجل، ومحرجل، 
د اخلليل صعوبة فيه إذ أن ، ويف هذا الترتيب مل جي.١»وقبعثر وشبههوعقنقل،ومشردل، وكنهبل، وفرعبل،

واستنتجوا أن الكلمات العربية قد تكون ثنائية أو ثالثية أو رباعية أو مخاسية، فرغوا من دراسته، الصرفيني
، وذلكالتقليببواب، أما اخلطوة الثالثة يف ترتيب اخلليل هي ترتيب أتقسيم الكتب إىل تيب يفوأتبع هذا التر

أن حرف العني متغري حسب املوضع الذي يقع فيه، فقد يكون يف الثنائي األول أو الثاين ويف الثالثي األول أو 
ويف الرباعي األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع، وكذلك يف اخلماسي، ويف هذا الترتيب جند الثالث الثاين أو 

عدا ذلك ماة والثالثية إىل املستعمل واملهمل منه، ويشري فياخلليل قد أشار يف عنوان كل فصل إىل األبنية الثنائي
إىل املستعمل دون اإلشارة إىل املهمل ألنه شيء كثري، وهو الترتيب األخري، الذي ختم به اخلليل مقدمة كتابه 

ق للغة، فمنها ما هو موجود ومنها ما هو غري موجود وفرامل تذكر مجيعها يف ليباالتقالعني معترفا أن هذه 
بني الصنفني املوجود (املستعمل) وغري موجود (املهمل).

ما بني منكر ومؤيد لنسب معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي فكثري ممن اآلراءوقد تضاربت 
لعله ألفه بعدك، فقال «أنكروا نسب املعجم أشهرهم النضر بن مشيل حيث أنه سئل عنه فأنكره فقيل له 

.٢»حىت دفنت اخلليل بن أمحدوخرجت من البصرة 

بتعد عنه حىت وفاته، تأليف اخلليل للمعجم، وينكر أنه أوهذا القول جيب أن تقف عنده حيث أنه ينكر 
خرسان من ضيق املعيشة يف رحل إىلأن النضرىوير»سنةأقمت بالبادية أربعني «لكن النظر نفسه قال: 

تكن غيبة عنه؟ أظن أا غيبة وغيبة طويلة، مل«اخلليل سان كانت بعد وفاة االبصرة، إذ قلنا إن رحلته إىل خر
م هـ) أنه مل يق٢٠٤خ وفاة النظر (كان يف وسع اخلليل أن يؤلف فيها كتبا ال كتابا واحدا، ويتضح من تاري

.٣»ذه الغيبة الطويلة

هـ.١٤٢٤م، ٢٠٠٢، ٢، ط ١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ج قيق العني، ترتيب وحتاخلليل بن أمحد الفراهيدي ـ١
.٢٨٠، ص ١٩٦٨، ٢، دار مصر للطباعة، ط ١ج تطورهار: املعجم العريب نشأته وصحسني نـ٢
.٢٨١ص ꞉املرجع نفسهـ٣
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ب الفكرة يف تأليفه، وكان من وهناك  رأي آخر وهو أن اخلليل مل يضع نص كتاب العني، ولكنه صاح
ب والذي افترض أن اخلليل هو صاحب الفكرة يذالدين ردوا على مثل هذا الرأي جند األزهري صاحب الته

وأيده بكثري من احلجج والدالئل، حيث ذكر يف مقدمة كتابه جمموعة من اللغويني، وقسمهم إىل فرعني، فرع 
التقاة، حيث صنف اخلليل بن أمحد الفراهيدي إىل جمموعة اللغويني التقاةغويني غري لوفرع الالتقاةاللغويني 

وهو معجم مقاييس اللغة ومؤلفه أمحد بن فارس العامل اللغوي عني، كما يأيت معجم آخر بعد معجم الوأيده
هـ، ويذكر أن ابن فارس اعتمد يف مقدمته ٣٩٥(الكبري أحد علماء القرن الرابع اهلجرة البارزين توىف سنة 

غريب احلديث، الغريب املصنف، إصالح النطق، مجهرة اللغة، وكان هدفه من ،نيعن كتب مخسة وهي: الع
على أصل واحد أو أكثر، وأن يكشف عن املعىن األصلي املشترك يف مجيع صيغ هذا املعجم إدارة املادة كلها

فروع، وقد ألف الناس يف إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصوال تتفرع منها«املادة، يقول يف مقدمته
جوامع اللغة ما ألفوا ومل يعربوا يف شيء من ذلك  من تلك املقاييس، وال أصل من األصول، ومن هنا مسي 

..١»قاييساملمعجمه 

نظام وذلك من خالل اعتماده علىاخلليل ، معجمه بيالذي اتبعه يف ترتنهجاملوقد قلد ابن فارس يف 
د بذلك ابن دريد يقلالعادي، ولاأللفبائي، وليخالفه يف النظام الصويت، وأخذ بنظام التعديلمع شيء من األبنية 

كما طبقه اخلليل وابن دريد إال أنه أفاد من هذا التقليبيف هذا النظام، وكما أن ابن فارس مل يطبق نظام 
، ولقد سبق أن أشرنا إىل قاقباالشتالنظام إفادة كبرية يف تعميق نوع آخر عرف يف الفكر اللغوي مبا يعرف 

هم فحاولوا يمعدة حتت أيدذلك ، كما أن اللغويني العرب وجدوا يف أواخر القرن الرابع املادة اللغوية جمموعة
ة اجلمع اليت كان يقتصر عليها يف تقسيم كتابه وترتيبه، لإجياد أسسا جديدة يقيمون معجمام عليها، غري حماو

لأللف باء ولكنه خالفه يف اختاذه هذا الترتيب األساس األول للتقسيم، موافقا بذلك وقد وافقه يف الترتيب وفقا
ومثال على ذلك الذي يقال له املضاعف ومساه اهلمزة اخلليل فجعل القسم األول من كتابه حلرف اهلمزة و

فقول اهللا عز فأما األولالقصد والتهيؤ، ى واألخر املرعن، أحدمهاأن اهلمزة والباء يف املضاف أصال(أب) أعلم
وفاكهة وأبا«وجل 

٢»زيد، األب املرعي بوزن فعلب ذكرا إال يف القرآن قال اخلليل وأبومل أمسع لأل«قال أبو زيد األنصاري: 

، ونظرا إىل احلرف األول من كل لألبنيةوكان التقسيم األول عند ابن دريد ]....[كتاب الباء، فكتاب التاء

٨٠، صاملعاجم العربية مدارسها ومناهجها꞉احلميد حممد أبو سكنيعبد ـ١
١١،ص٢،٢٠٠٨، ط١معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بريوت ، ج꞉احلسن امحد بن فارس بن زكريا الرازي اىب˗١
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لكتب، مث قسم كل كتاب منها إىل ثالثة أبواب حبسب األبنية، أو هلا باب الثنائي املضاعف كلمة، يف هذه ا
فباب الثالثي، وأخريا ما زاد على الثالثي من ارد.

إىل مجعه عامل جليل من ضطلعاليأيت معجم آخر من املعاجم اللغوية، وهو معجم لسان العرب والذي 
حبقة ل حممد بن مكرم بن علي بن أمحد أيب القاسم بنظور'' مجال الدين أبو الفضاألفراد وهو ''ابن منعلمائنا

٦٣٠ولد ابن منظور سنة«بن ثابت األنصاري من صحابة الرسول ''ص'' يفحبن منظور، يتصل نسبه برو
وكان هذا العالمة يرمي إىل أمرين جوهريني يف املعجم »م)١٣١١هـ (٧١١م)، وتوىف سنة ١٢٣٢(ـه
غوي هو االستقصاء والترتيب وأشار يف مقدمته إىل أن املعاجم السابقة ال تعين بواحد منها، فالتهذيب الل

واحملكم وجهتهما استقصاء اللغة والصحاح صرف مهته إىل ترتيب املفردات، هناك أمور ثالثة دفعته إىل ذلك 
أيضا حىت أنه أدخل يف معجمه أكرب وهذه األمور هي ارتباط اللغة بالقرآن الكرمي ارتباطا شديدا وباحلديث

معجم يف غريب احلديث، النهاية البن األثري، وانتشار اجلهل بني الناس بالعربية، وافتخارهم مبعرفة اللغة 
وذيب األزهري، وحمكم «كما صرح ابن منظور يف مقدمة كتابه أن مجع مادته يف مخسة كتب، األجنبية،

إزاء هذه ، وذكر ابن منظور منهجه بريبن بري، واية ابن األثابن سيده وصحاح اجلوهري، وحواشي ا
املراجع، فأمجله يف أخذ ما فيها بنصه دون خروج عليه، واعترب ذلك جهده الوحيد فيه، فما يف الكتاب من 
خطأ فهو من األصول ال من ابن منظور، ولكنه تصرف قليال يف النهاية، إذ رتب املواد اليت كان ابن األثري 

.١»والزوائد معها، باعتبار أصوهلا وحدهااألصولا حسب حروفها رتبه

هـ وتويف ٣٣٢ولد سنة «كما جند من املعاجم أيضا اليتّ أثرت اللغة العربية معجم الصحاح للجوهري 
ويقال أنه من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وأصله يف بالد الترك من فاراب، وهو إمام يف .٢»هـ٣٩٢سنة 
اللغة واألدب، وخطه يضرب به املثل يف اجلودة، وال يكاد يفرق بينه وبني خط أيب عبيد اهللا أبن مقله، علم 

يف كل داد العلماءي إىل العراق، وهو يومئذ يزخر بأعوهو مع ذلك من فرسان الكالم واألصول، سافر اجلوهر
علي الفارسي، وأبو سعيد و أب«فن، فتلقى علم العرب على يد شيخني عظيمني من شيوخ العربية مها: 

أن يستزيد يف العلم واملعرفة ونسافر إىل احلجاز وشافه العرب يف ديارهم، وطوف ببالد ربيعة بالسريايف، وأح
وأقام ا على التدريس والتأليف وتعليم نيسابورمغان، مث مضى إىل اسان وتطرق الداومصر، مث عاد إىل خر

٧دت،ص،دط،١، دار املعارف للنشر،جالشاذيل، هشام حممد ،حتقيق عبد اهللالسان العرب ꞉ن منظور اب˗١
٨٩ص،١٩٨١،٢،املعاجم العربية مدارسها ومناهجها ، الفارق احلرفية للطباعة والنشر،ط꞉عبد احلميد حممد ابو سكني ˗٢
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انتقل إىل ربه تاركا أثار مجيلة رائعة تسلكه يف عداد عظماء من خدموا حىتوالدفاتراخلط، وكتابة املصاحب 
. ١»سبيلهاالعربية وأفنوا أعمارهم يف 

العني يف أمور يفضلوإذا كان اخلليل أول من ألف معجما يف العربية، إال أن اجلوهري يليه يف الشهرة حيث 
القياد ورقة احلاشية خبالف العني الذي ال يستطيع كثرية كالترتيب، وسهولة االنتفاع به، وحسن املأخذ، ولني

بالرجوع إىل املفتاح وهو (الفهرس) الذي يهدي إىل الكلمة الإال عامل متمكن وال يستفيد منه القارئ إتهدراس
إىل ودعىاملعجم العريب هذه الوجهة السهلة احلسنة ن وجه تأليفاملقصودة، ويعد اجلوهري دون منازع أول م
من أئمة اللغة من اختطوا حنو ترتيب املواد حسب احلديث.ظهرالسري على منهجه وترك طريقة اخلليل حىت 

وكان لظهور الصحاح بنظامه اجلديد املبتكر الذي مل يألفه الناس من قبل، وهو النظام الذي مكن هلم 
ونقده والتعليق عليه، كما تناوله أئمة ومدارسهعلى اللغة بسهولة ويسر أثر كبري يف إقبال الناس عليه االطالع

طوا منهجه، كما كان تأليف اجلوهري لصحاحه تاللغة باهتمام عظيم وحفاوة بالغة، وقدروه حق قدره، واخ
هو وحده الذي وجه التأليف املعجمي وجهة املعجمي، بل كان أعظم فتح يف تارخيه، وفتحا جديدا يف التأليف

صاحلة.

وكان غرض اجلوهري من هذا املعجم هو التزام الصحيح من األلفاظ وتيسري البحث عن األلفاظ، حيث 
لتها، وجعل علم وقد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة اليت شرف اهللا منز«يقول يف مقدمته 
على ترتيب مل أسبق إليه وذيب مل أغلب عليه بعد حتصيلها بالعراق رواية، صل مبعرفتهاالدين والدنيا مت

.٢»فهة ا العرب العاربة يف ديارهم بالبادية، ومل آل يف ذلك نصحا وال ادخرت وسعادراية ومشاوإتقاا
.فكان هدفه التزام الصحيح وسهولة الترتيب

١٩٩٠، دار العلم للماليني، بريوت، ٤، ط ١امساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت أمحد عبد الغفور عطاء، ج ـ١
م.
.٩١م، ص ١٩٨١-هـ١٤٠٢، ٢عبد احلميد أبو سكني: املعاجم العربية مدارسها ومناهجها، الفاروق احلرفية للطباعة والنشر، ط ـ٢
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املوضوعية: األعمال املعجمية املتخصصة (ثالثا

تعد مقتصرة الفراهيدي، وملبن أمحد لخليللقد تنوعت املعاجم العربية وتطورت مند ظهور معجم العني ل
على املعاجم اللغوية، فقط بل ظهر نوع أخر من املعاجم وهو املعجم املوضوعي، وكان يف بادئ األمر عبارة 

.   ١يف اخليل واإلبل واملطر وسواهال موضوعات خمتلفة، فكانت ووقد دارت تلك الرسائل حعن رسائل لغوية

وخيتلف املعجم املوضوعي عن املعجم اللغوي يف عدة نقاط حيث جند اختالفا يف املنهج الذي اتبعه كال 
فقد كان أساسه حروف املوضوعي منهجه أساسه األول هو املوضوع، أما املعجم اللغوي املعجمني، فاملعجم

.   ٢املعجم

، املعجمنيهدفوكذلك يوجد اختالف يف املوضوعات اليت يتناوهلا كال املعجمني، وهناك أيضا اختالف يف 
أي األلفاظ اليت استصعب فهمها فهي قد تكون قليلة ٣فاملعاجم اللغوية دف إىل شرح ألفاظ غامضة املعىن

إمداد املؤلف أو الكاتب أو ها هو توجد يف هلجة دون أخرى، أما املعاجم املوضوعية فاهلدف منالورود، أو
.   ٤األديب أو الباحث بالفظ ملعىن خيتمر يف ذهنه

أبو احلسن علي ابن إمساعيل النحوي اللغوي سيدةالبن )املخصص(ومن أهم وأمشل املعاجم املوضوعية جند
هـ.٤٥٨املتوىف سنة 

سيدة ينقب يف كل ن ابن كا«من أغزر املعاجم املوضوعية مادة حيثالسيدةويعد املخصص البن 
ت يف هذا املوضوع وأغزرها مادة، مث جيعلها عماده فموضوع من موضوعاته عن أحسن كتاب أو كتب أل

.   ٥»ويكملها مبا يعثر عليه يف الكتب األخرى

ابن السيدة باملنطق يف رظهر تأثمادته اللغوية داخل املعجم حيث دسيدة منهجا خاصا يف إيراوقد اتبع ابن 
األبواب اليت أدخلها يف املخصص ويف عالجه ملوارده، فنظر إىل كل كتاب منها نظرته إىل الكتاب الكامل 

.   ١املستقل فصدره بتعريف األلفاظ العامة الشاملة مث بدأ باملوضوعات العامة فاخلاصة

.٨حممود سليمان ياقوت: معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، ص ـ١
.١٨ص ꞉املرجع السابق ـ٢
.٢٠ص ꞉نفسه املرجع ـ٣
.٢٠ص ꞉نفسهاملرجع ـ٤
.٧١م، ص ١٩٩٢-هـ ١٤١٣، ١فوزي يوسف اهلابط: املعاجم العربية موضوعات وألفاظا، الوالء للطبع والتوزيع، ط ـ٥
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ها بكتاب خلق اإلنسان وقد ورد يف هذا الكتاب عدة دة كتابه إىل عدة كتب وابتدءوقد قسم ابن سي
أبواب موضوعية منطقية من بينها.

نسئت املرأة فهي نسوء، باب احلمل والوالدة وقد ذكر فيه مجيع املفردات اليت تندرج حتت هذا الباب مثال -١
.   ٢بدأ محلها

أمساء ما خيرج مع الولد.-٢

الفطام، الغذاء وسائر الضروب.الرضاع، -٣

فلما رأيت اللغة على ما أريتك من احلاجة إليها «سيدةاملعجم، فقال ابناهلذالسيدةأما سبب تأليف ابن
شعاعا، ملكان التعمري عما نتصوره، وتشتمل عليه أنفسنا أحببت أن أجرد فيها كتابا جيمع ما تنشر من أجرائها

.   ٣»ارب العدم ضياعا والسيما هذه اللغة املكرمة، الرفيعة..وتنثر من أشالئها، حىت ق

مناذج من كتاب (معجم، املخصص البن السيدة)

أمساء أول ولد الرجل وآخرهم.«- 

أبو عبيدة: بكر أبويه، أي أوهلما وكذلك اجلارية بغريها، ومجعها أبكار، قال صاحب العني بكر كل شيء أوله 
األوالد يف غري الناس كقوهلم بكر احلية.وقد يكون البكر من 

مبدأ الصغر إىل منتهى الكرب.أمساء األوالد وتسميتها من - 

ثابت، ما دام الولد يف بطن أمه فهو جنني وقد جن يف الرحم جين جنا، وجنت املرأة، وأجنت، إمنا مسي جنينا 
.   ٤»ألنه اجنت يف بطن أمه ولذلك مسي القلب جنانا

املعجمي، أالساعدت الرسائل اللغوية املوضوعية واملعاجم املوضوعية على ظهور منط آخر من التأليف وقد
املعاجم بية وهو خيتلف كليا يف مضمونه عنوهو املعاجم املتخصصة وهي نوع آخر من أنواع املعاجم العر

اللغوية.
.٧١صاملرجع السابق: ـ١
.١٧، ص تدأيب احلسن علي ابن إمساعيل ابن السيدة: املخصص، دار الكتب العلمية، د ط، ـ٢
.٨ص ꞉املرجع السابقـ٣
.٣٠ص ꞉نفسهاملرجعـ٤
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وهو عبد للثعاليبم فقه اللغة وسر العربية جند كذلك معجاملوضوعيةومن بني األعمال املعجمية املتخصصة 
ويف آخرها الباء املوحدة بعد هملةاملبفتح الثاء املثلثة والعني بالثعاليباهللا بن حممد إمساعيل أبو منصور املعروف 

مجع ذكره يف اآلفاق، واشتهرت تأليفه بني أهل نيسابور، وهو أديب ولغوي ومؤرخ عباسي من ١األلف والالم
م، ١٠٣٨هـ، ٩٦٢دة األحقاب والدهور ولد سنة بوزنيسابورالعلم واملعرفة، حىت قيل فيه هو جاحظ 

يق العبارة دقيق املعاين، كثري النوادر.قكان طويل الباع يف األدب، ر

يدل على ورسائلهم وأخبارهم وأحواهلم مماترك جمموعة من املؤلفات اهلامة، مجع فيها أشعار العرب 
، سحر البالغة التمثيل واحملاضرة النهاية يف الكتابة، مثار القلوب، وفقه اللغة هما تركاطالع واسع، ومن أهم 

.   ٢وسر العربية

وقليال ما يالحظ على منهجه أنه كثريا ما يورد الكلمة مسبوقة براويها وأحيانا ال حييلها إليه،الثعاليبمنهج 
إيراد املواد بل اعتمد على يفبطريقة واحدةييضبط نطقها، وقد حييلنا أحيانا إىل تصريفها كما أنه ال يكتف

ثالث طرق، الطريقة األوىل وهي تقدمي الشرح على اللفظ دون ذكر الشاهد كقوله: ''كل ما عالك فأضلك 
.ضاة''عفهو مساء'' وتقدمي الشرح على اللفظ مث يتبعه بذكر الشاهد كقوله ''كل شجر له شوك فهو 

االستشهاد له كقوله األزيز، صوت املرجل عند الغليان، وكانت الطريقة الثانية تقدمي اللفظ على الشرح مث
ل، ويورد اللفظ مع الشرح دون جاملرزكأزيزيث أنه صلى اهللا عليه وسلم، يصلي وجلوفه أزيويف احلد

له كقوله ''الصعيد تراب وجه األرض''.االستشهاد

ب، رمل احلصري، ضفر الشعر...، وهو وأما الطريقة الثالثة فيذكر اللفظ وما يتالءم معه كقوله: نسج الثو
ما يسمى يف علم الداللة احلديث باحلقول السنتجماتية أي أن يذكر الكلمة وما يرتبط معها عن طريق 

االستعمال.

دما ذكر أمساء النار، الصالء، نباإلضافة إىل طرق أخرى حيث جنده يورد املواد دون شرحها ومثاله ع
خاصا ا وأخرى يرتبها من القلة مع العلم أنه لكل كلمة منها معىندمة، احلمدة، احلالسكن، الضرمة، احلرق، 

إىل الكثرة كترتيب العساكر يقول يف ذلك، أقل العساكر اجلديدة وهي قطعة جردت من سائرها لوجه، ومنها 

.٠٨، ص ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، جامعة قسنطينة، ،خمطوط مذكرة جمستار،ختصص ادب عريبفقه اللغة للثعاليب دراسة داللية واوي: ليندة زـ١
.١٩٩٧، ١ون، ط شر: فقه اللغة وسر العربية، مكتبة لبنان، ناابو منصورالثعاليبـ٢
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، مث بيلةالقالقبيلة، مث من الكثرة إىل القلة كتدرج القبيلة يقول يف ذلك ''الشعب بفتح الشني أكرب من اما رتبه
.الفخذمث العمارة بكسر العني مث البطن 

كتاب فقه اللغة هو خدمة القرآن الكرمي ومن مث خدمة اللغة العربية يقول يف وكان هدف الثعاليب من تأليف
ومن أحب النيب العريب أحب - صلى اهللا عليه وسلم–مقدمة كتابه '' فإن أحب اهللا أحب رسوله املصطفى 

العربية اليت ا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم ومن أحب العربية ةاللغلعرب ومن أحب العرب أحب ا
عين ا وثابر عليها وصرف مهته إليها.

بتوضيح واملهتمني، وذلكخدمة لألدباء والكتاب دميإىل تقكان يسعىفقدأيضا،باإلضافة إىل هذا اهلدف 
املعىن الدقيق لكل لفظ وبيان الفروق الداللية بني األلفاظ وأمهية هذا الكتاب فهو قد أثرى مادة كثرية من 
الكتب جاءت بعده وليس أول على ذلك من أنه أصبح منبعا يستقي منه أصحاب املعاجم وكتب اللغة واألدب 

من ااالت.وغريها

موافقا لنظرية احلقول الداللية يةاتاملوضوعخل هذه املعاجم أي املعاجم لقد كان تصنيف وترتيب األلفاظ دا
أو املعجمي هو جمموعة من الكلمات ترتبط ن احلقل الداليلأمفادهااليت ظهرت حديثا على يد الغربيني واليت 

.١داللتها وتوضع عادة حتت لفظ عام جيمعها

العربية أي أن العرب عرفوها مند القدم انطالقا من تلك بيد أن جذور هذه النظرية كانت متأصلة يف اللغة
واملعاجم اليت كانت جتمع فيها األلفاظ اليت هلا عالقة مع بعضها البعض، حتت موضوع املوضوعيةالرسائل 

يلفت النظر إىل حد كبري الشبه الواضح بني معاجم احلقول الداللية احلديثة ومعاجم املوضوعات »حيثواحد 
ات حتت كل موضوع، (يف اللغة العربية) فكالمها يقسم األشياء إىل موضوعات وكالمها يعاجل الكلمالقدمية 

بنوع من التأليف اجلزئي املتمثل يف مجع الكلمات اخلاصة مبوضوع واحد ودراستها حتت وكالمها قد سبق
.٢»واحدعنوان 

ة إىل تطبيق هذه النظرية، وإن مل تكن قد التزمت العربية القدمية كانت السباقاملوضوعيةهذا يعين أن املعاجم 
احلقول الداللية الغربية احلديثةذه النظرية، إال أا تشات بشكل واضح مع معاجم اكلي

.٧٩، ص ١٩٩٨، ٥أمحد خمتار عمر: علم الداللة، دار العلوم، طـ١
.١٠٨املرجع السابق: ص ـ٢
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املعاجم املتخصصة احلديثة:

على مصطلحات تشتملفهيعلماء خمتصني أما املعاجم املتخصصة فهي معاجم يتم وضعها من طرف 
معاجمإذنفهي ،والفنونالعلوممصطلحات على على ألفاظ اللغة العامة بلتشتملال إذاالعلوم والفنون فهي 

.امعالفنية أو فيهما أوالعلميةاملصطلحات يف 

وكانت هذه املعاجم موجودة يف القدمي إال أا مل تكن معروفة أو مشهورة خبالف املعاجم اللغوية اليت 
كانت جل االهتمامات تنصب عليها ألا ختدم اللغة العربية الفصحى، أما املعاجم املتخصصة فكانت نتيجة 

م العلمية، كالطب االـرى واألخذ عنهم يف خمتلف جمــالعرب بغريهم من األمم األخاحتكاك
علوم أعجمية دخيلة قد انتقلت إىل العربية بواسطة الترمجة، ولذلك والفلك، فهيوالرياضيات، والكيمياء، 

عدت املصطلحات اليت استعملت للداللة عليها من املولد الذي ال يسموا مسوه العريب الصريح الفصيح من 
.١األلفاظ

مل حتظى بالعناية الكافية اليت حظيت ا املعاجم العامة، ومل يهتم ا كما أن املعاجم العربية املتخصصة 
.القدماء واحملدثون اهتماما كبريا، مما جعلها تبقى دفينة البحث اللغوي العريب

، )احلديث، التفسريالدين، (الفقهعن ثوكانت املعاجم العربية املتخصصة اللغوية يف جمملها تتحد
لصرف، الفلسفة، املنطق، ومن أهم هذه املعاجم جند مفاتيح العلوم للخوارزمي، كشاف البالغة، النحو، ا

عد معجم متخصص صغري عين خاصة بالعلوم يا األخريوي، التعريفات للجرجاين، هذنمصطلحات الفنون للتها
وقد مجع .٢ءالدينية واألدبية، وطغت عليه نزعة لغوية واضحة، فأدخلت فيه ألفاظ ال تعد من املصطلح يف شي

.٣اجلرجاين التعريفات واالصطالحات من كتب املختصني ولكنه مل يذكر شيئا يف مصادره هذه

وقد رتب التعريفات واالصطالحات اليت وردت يف معجمه ترتيبا هجائيا فقد ضم هذا الكتاب العديد من 
إىل علوم أخرى ووضع فية واملنطقية والنحوية والصرفية كما أنه تطرقواملصطلحات الفلسفية والص
مصطلحات للعروض والفقه.

.٦ص ꞉السابقاملرجع ـ١
.١٩، ص ١٩٧٤، ٣٤إبراهيم مذكور: جملة مجع اللغة العربية بالقاهرة، العدد ـ٢
.٠٩، ص ١٩٩١علي حممد السيد: التعريفات، دراسة الرشاد، للنشر والتوزيع، القاهرة، الشريف اجلرجاين ـ٣
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وذج من كتاب التعريفات:أمن

االتفاقية: هي (القضية) اليت حكم فيها بصدق التايل على تقدير صدق املقدم، ال لعالقة بينهما موجبة لذلك، 
حتكم فيها إن كان اإلنسان ناطقا، فاحلمار ناهق، وقد يقال إا (القضية) اليتبل رد صدقهما، كقولنا 

بصدق التايل فقط، وجيوز أن يكون املقدم فيها صادقا أو كاذبا وتسمى ذا املعىن (قضية) اتفاقية عامة 
للعموم واخلصوص بينهما، فإنه مىت صدق املقدم صدق التايل وال (وباملعىن األول قضية) اتفاقية خاصة

.١ينعكس

جم املتخصصة احلديثة فقد كان يعتمد واضعوها يف بداية األمر على العلوم اليت كانت تتوافد إلينا اوأما املع
من الغرب، وذلك جراء التطور العلمي والفكري الذي ظهر بعد احلرب العاملية الثانية حيث أخذ مؤلفون يف 

ربيني للمصطلحات يف معامجهم هذا اال يترمجون مصطلحات العلوم الغربية متبعني يف ذلك طريقة وضع الغ
املتخصصة مكتفني بقوائم املصطلحات األعجمية املقابلة ملصطلحات عربية ومثال على ذلك املعاجم اليت هلا 

وكان هذا يف اال اللغوي، أما يف اال العلمي فنجد معاجم ،والسيمائياتعالقة باللسانيات، والسرديات، 
، ويف املقابل فقد أصر البعض من املختصني الرجوع إىل التراث ،الفيزياءوالكيمياءهلا عالقة بالرياضيات، 

ت العديد من املعاجم فالعريب القدمي وإحياء العلوم العربية القدمية، كالبالغة، والنحو والصرف، وقد أل
حات ميكن أن هذه امليادين إال أن مؤلفوها مل يقللوا من شأن اللغة العربية يف احتوائها على مصطليفاملتخصصة

تراثنا تكون مقابلة لتلك املصطلحات الغربية بدل من افتراضها كما هي، وكمثال عن املعاجم املتخصصة إىل
العريب جند معجم املصطلحات البالغية وتطورها للدكتور أمحد مطلوب الذي كان هدفه هو وضع معجم 

ديد من البالغيني ويذكر للدارسني معرفة اجليقدمتارخيي لفن البالغة وقد رتب معجمه ترتيبا هجائيا فاملؤلف 
مدى تأثري الالحقني بالسابقني، وتقريب فنون البالغة وربطها بالنصوص، لتكون نافعة ملن يريد أن يكشف 

.٢رب غورها ويكف على األساليببنفسه هذا الفن قبل أن يرجع إىل املظان ويس

وقد أورد هذا املعجم مصطلحات وذكر التسميات األخرى له والتعريفات اليت اعتمدها علماء البالغة 
ومائة مصطلح.ا، كما ضم ألفوالنقاد

وقد اعتمد يف معجمه هذا على عدة مصادر تعترب أمهات هذا الفن من أمهها أسرار البالغة للزخمشري.

.٠٩ص ꞉املرجع السابقـ١
.١٠، ص ٢٠٠٠، ٢شرون، ط البالغة وتطورها، مكتبة لبنان، ناأمحد مطلوب: معجم املصطلحاتـ٢
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منوذج من املعجمأ

نارا واقتبست منه اقتبستعطاين منه قبسا، وكذلك أأي فأقبسيننارا، أقبس قبسا االقتباس: يقال قبست منه«
مند عهد مبكر ذعرف هذا اللون من األخواالستفادة، وقدهو األخذ فاالقتباس، استفذتهعلما أيضا أي منه 

أنه قال: ''إن انراء، وروي اجلاحظ عن عمران بن حطبتوكانوا يسمون اخلطبة اليت ال توشح بالقرآن الكرمي 
أول خطبة خطبتها عند زياد أو عند ابن زياد فأعجب ا الناس وشهدها عمي وأيب، مث إين مررت ببعض 

لفىت أخطب العرب لو كان يف خطبته شيء من القرآنااالس فسمعت رجال يقول لبعضهم: هذا

نا لنظامه وتضخيما ييه يف الكالم تزهو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية من«بقوله: االقتباسوقد عرف الرازي 
.١»لشأنه

حيث كانت بداياا عبارة ،ن املعاجم العربية منت وتطورت عرب العصور كغريها من العلومإ،خالصة القول
فكانت عبارة عن تفسريات ،ختالط العرب مع األمم األخرىاسالم والبدأت مع ظهور اعن دراسات لغوية 

وجاءت على شكل رسائل لغوية مجعت فيها ،احلديث وكذلك ،ن الكرميآملا جاء غريبا من مفردات القر
أخذ العلماء على عاتقهم مجع ،وملا انتشر اللحن وأصبح يشكل خطرا على اللغة العربية،تلك املفردات

وبعد ذلك ظهر ،لك يف شكل رسائل لغوية موضوعيةمفرداا من البوادي وذلك حفظا على متنها و كان ذ
،وفق منهجية وضعها هذا العامل الكبرياو منظماوجاء مرتب،يالفراهيدأول معجم عريب للخليل ابن أمحد 

فكان بذلك البوابة اليت عرب من خالهلا العديد من العلماء يف تأليف معامجهم سواء كانت لغوية أو موضوعية أو 
يومنا هذا. منذ القدمي و حىت،معاجم متخصصة يف شىت العلوم

.١٥٩ص ꞉املرجع السابقـ١
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الفصل الثاين:

مناهج ترتيب املصطلحات يف األعمال املعجمية

: منهجية الترتيب يف املعاجم اللغويةأوال

إليها الباحث أو العامل أو الطالب وغريهم من الناس، إذا يلجألقد كانت املعاجم ومازلت حىت اآلن وسيلة 
املعاجم مؤلفواستصعب عليهم فهم كلمة أو لفظ أو مصطلح من املصطلحات يف جمال معريف معني، وقد أدرك 

دا كبريا يف تأليفها وفق منهجية تتيح للقارئ االستفادة منها والوصول جهأمهيتها مند القدمي ولذلك فقد بدلو 
غايته املنشودة بسهولة ويسر وذلك من خالل ترتيب مواد هذا املعجم بطريقة يرمسها املؤلف حسب نوع إىل 

املعجم والفئة اليت ستستفيد منه وإن كانت املعاجم يف بداياا األوىل عبارة عن مجع للمادة اللغوية من مفردات 
املفردات داخل املعجم فهو عبارة عنوتراكيب دون ترتيبها أي كانت جتمع عشوائيا.أما املقصود بترتيب 

وكلمات وتعابري مور فيماتالطريقة أو املنهج الذي يتبعه املعجمي يف تنظيم الثروة اللفظية املختارة من 
اصطالحية وسياقية وعرضها يف املعجم حبيث يستطيع القارئ أو مستعمل املعجم املطلع على تلك املنهجية 

.١أي من غري أن يبدل جهدا أو يصنع وقتا؛ العثور على بغيته بسهولة وسرعة 

أي أن مؤلف املعجم يضع منهجية خاصة به يف ترتيب معجمه حيث يقوم أوال بترتيب املداخل حسب الطريقة 
اليت خيتارها وبعد ذلك يقوم بترتيب الكلمات واملشتقات

ع من أجله.أيها يأيت تاليا، وكل ذلك يتماشى مع املستوى مستعمل املعجم واهلدف الذي وض

وقد تنوعت هذه املنهجيات واختلفت مند القدم وحىت يومنا هذا مل يتوصل إىل حد اآلن إىل منهجية واحدة 
املعاجم مجيعا.مؤلفويتبعها 

حيث بدأها بالترتيب العشوائي أو كما ،مثاين أنواع وشرح كال منها على حدىيفالقامسي يعلوقد حصرها 
وضع املداخل يف املعجم دون إتباع أي نظام معني «وقد عرفه على أنه عبارة عن أطلق عليه لفظ الالنظامي

.١٤م، ص ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، الرباط، نوفمرب ١، ج ١٩علي القامسي: ترتيب مداخل املعاجم، جملة اللسان العريب م ˗١
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ودون انتهاج أي منط واضح املعامل معروف األصول وال يتحكم بإدراج مدخل بعد آخر إال مبجرد 
.١»املصادقة

مرار معجم اجليم أليب عمرو إسحاق بنأما املعاجم اليت انتهجت هذه املنهجية فريى علي القامسي أن
فربغم من أنه اتبع يف ترتيب أبواب معجمه ومداخلها ترتيبا ألفبائي إىل أنه أمهل هذا اتبعها،. قد ٢الشيباين

.٣الترتيب وأخل كل باب من أبوابه حيث أنه مل يتبع أي ترتيب شكلي أو موضوعي

ولعل من «باعه حيث يقول ويف األخري خلص إىل أن هذا الترتيب أي العشوائي ال ميكن اعتباره ترتيبا ميكن إت
.٤»يقول وهو على حق أن ترتيبا عشوائيا للمداخل ليس بترتيب

أما املنهجية الثانية اليت حتدث عنها علي القامسي فهي منهجية الترتيب املبوب والذي خيتص بنوع خاص من 
املبوب يصلح يف ، ويرى علي القامسي أن هذا النوع من الترتيب أي٥ليت ترتبط بكتاب أو نص معنياملعاجم 

كتب تفسري غريب القرآن الكرمي، واملعاجم امللحقة بالكتاب املدرسي لتعليم اللغة األجنبية، ومن كتب تفسري 
غريب القرآن اليت اتبعت هذا الترتيب جند كتاب غريب القرآن البن قتيبة

ترتيب املفردات أو ترتيب املوضوعي هو عبارة عن فالحيث رتبت املفردات وفق الترتيب املوضوعي، 
املصطلحات حتت املوضوع الواحد الذي تنتمي إليه وقد اعتمد عليه العديد من مؤلفي املعاجم سواء يف املعاجم 

العامة أو اخلاصة.

الرسائل اللغوية املوضوعية مثل الرسائل وقد ابتدئ العمل ذه املنهجية مع البدايات األوىل لظهور املعاجم أي
والرسائل اليت تتحدث عن األبل، النبات وغريها من املواضيع، مث مجعت هذه شرات،احلاليت تتحدث عن 

املواضيع بعد ذلك يف معاجم املوضوعات والذي كان أوهلا معجم ''الغريب املصنف'' أليب القاسم بن سالم 
حوايل حيث رتبه على الطريقة التالية قسمه إىل مخسة وعشرين كتابا حيث ''حيتوي الغريب املصنف كله

.١٦املرجع السابق: ص ˗١
.١٦املرجع نفسه: ص ˗٢
.١٦: ص نفسهاملرجع ˗٣
املرجع نفسه: ن ص.˗٤
نفسه: ن ص.املرجع˗٥
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. وقد ضم كل ١باب، ختتلف طوال وقصرا، وقد استغرق أطوهلا سبع صفحات، وأقصرها نصف سطر٩٠٠٠
كتاب جمموعة من املواضيع اليت هلا صلة مع بعضها البعض فمثال كتاب خلق اإلنسان، ضم حتته صفات 

حدو هذا املعجم يف اإلنسان وكل ما يتعلق به، وهكذا مع مجيع الكتب اليت ضمها هذا املعجم، وقد حدت 
طريقة الترتيب املوضوعي للمداخل، املخصص يف اللغة أليب احلسن علي بن سيدة وكذلك معجم سر العربية 

ثعاليب.للوفقه اللغة 

ومن عيوب هذه املنهجية يرى علي القامسي أن القارئ مضطر للبحث عن اللفظة إىل قراءة مادة املوضوع 
։تطرق إىل منهجية الترتيب الداليل حيثبأكملها لكي يعثر على مبتغاه مث 

تنقسم املفردات طبقا هلذا الترتيب الداليل يف حقول داللية يعرب كل حقل من هذه احلقول على مجيع األلفاظ 
دالليا أي اترتيبترتب اليت ترتبط بعالقة داللية وال ترتب األلفاظ داخل احلقل الداليل ترتيبا ألفبائيا مثال وإمنا 

.٢ل أو بعدها عنهادخحبسب قرا يف املعىن من كلمة امل

ومن املعاجم اليت اتبعت هذه املنهجية جند األلفاظ الكتابية لعبد الرمحان بن عيسى اهلمداين.

مث انتقل إىل منهجية أخرى هي منهجية الترتيب النحوي وهذه املنهجية تعتمد على تفحص مداخل املعجم من 
الصرفية والنحوية أهي من األمساء أم من األفعال وإذا كانت من األفعال مثال فهل هي الزمة أم ااانتماءحيث 

عيتها، وهكذا وبعد ذلك يقسم املداخل امتعدية، وإذا كانت متعدية فهل هي ثنائية األصول أم ثالثيتها أم رب
، ومن املعاجم اليت انتهجت هذه املنهجية جند معجم ديوان األدب يف بيان ٣ويرتبها طبقا لترتيب حنوي معني

أوال قسم كتابه إىل ستة أقسام مساها ։حيث رتبه على الطريقة التالية الفارايبإبراهيملغة العرب إلسحاق بن 
م من حروف املد واللنيـامل وعرفه بقوله، ما سلـكتاب الس-١كتبا، وهي على الترتيب التايل ''

كتاب املثال، - ٣كتاب املضاعف وعرفه بقوله، ما كانت العني منه والالم من جنس واحد، - ٢والتضعيف، 
كتاب ذوات األربعة، وعرفه بقوله ما كانت الالم منه حرفا من -٤وعرفه بقوله ما كانت يف أوله واو وياء، 

روف االعتالل ألا تلني فتلحق حروف املد واهلمزة كاحلرف السامل يف احتمال احلركات، وإمنا جعلت يف ح

.١٢٩، ص ١٩٨٩، ١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط ١القاسم بن سالم: الغريب املصنف، ت رمضان عبد التواب، ج د يأيب عب˗١
.١٨ص ꞉املرجع السابق٢˗
.١٨ص ꞉نفسهرجعامل˗٣
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وقد .، وقد قسم كل كتاب من هذه الكتب إىل قسمني، قسم خاص باألمساء وقسم خاص باألفعال، ١ا''
اتباعه منهجية الترتيب ، أي أن هذا املعجم إىل جانب بنيةقسم كل قسم إىل أبواب رتبت على أساس األ

النحوي فقد اتبع كذلك منهجية الترتيب حبسب األبنية أما املنهجية التالية اليت حتدث عنها على القامسي، فهي 
منهجية الترتيب اجلدري وتعتمد هذه املنهجية على تقسيم الثروة اللغوية اليت جتمعت لدى املعجمي إىل '' أسر 

عدد من املشتقات اليت تولدت من جدر واحد وتتكون املداخل الرئيسية لفظية تشتمل كل واحدة منها على 
.٢للمعجم طبقا هلذا الترتيب من اجلذور فقط''

وقد جيد املعجمي صعوبة يف هذه املنهجية أي منهجية الترتيب اجلذري فيكون مضطرا إىل املزاوجة بينها وبني 
ت حتت اجلذر الواحد، فمثال جند معجم أساس البالغة منهجية الترتيب األلفبائي وذلك تسهيال لترتيب املشتقا

هذا الترتيب اجلذري األلفبائي.اتبعاللغة العربية بالقاهرة، معلزخمشري، ومعجم الوسيط ل

أمحد الفراهيدي هو السباق هلذه املنهجية واهلدف منها هو حصر بن، وكان اخلليل يبمنهجية الترتيب التقلي
للغة العربية أن تولدها، وقد رتب اخلليل املادة اللغوية يف معجم العني على الشكل مجيع األلفاظ اليت ميكن

التايل:

الفعل الثالثي األصل ميكن أن يقلب وتولد منه ستة أبنية مثل اجلذر (ع ر ب) تولد منه ستة أبنية هي:

والبناء اخلماسي تقليبا،٢٤(ع ب ر)، (ر ع ب)، (ر ب ع)، (ب، ر، ع) أما بناء الرباعي فيشتمل على 
تقليبا.١٢٠على 

حرف العني لذي يشتمل على العني يتم إدراجه حتتوكذلك رتب معجمه وفق نظام التقليبات فمثال اجلذر ا
بغض النظر عن احلرف الذي ابتدأ به، مثال اجلذر، (ر ع ب)، (ر ب ع)، (ب ع ر)، (ب ر ع) كلها تدخل 

حتت حرف العني.

، ١٩٧٥، دار الشعب للصحافة و الطباعة والنشر، د ط، ١أنيس، ج مإبراهياألدب، ت أمحد خمتار عمر، ديوان: الفارايبإسحاق بن إبراهيم ˗١
.١١- ١٠ص 

.١٩علي القامسي: املرجع السابق، ص ˗٢
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على القامسي هي منهجية الترتيب اهلجائي، وتندرج حتت هذه املنهجية أي أما آخر منهجية حتدث عنها
منهجية الترتيب اهلجائي ثالث مناهج أخرى وهي:

منهجية الترتيب األجبدي، ويعتمد هذا الترتيب على األحرف األجبدية وهي عبارة عن احلروف األربعة من -١
- أجبد، وهي مقتبسة إىل ستة كلمات (الفينيقيةكتابة والعشرون واليت كانت تتألف منها الاالثنتنياحلروف 

العرب إىل هذه األحرف الكلمتني (ختذ، ض.ع) ومل تستعمل قرنت، وأضاف- سعفص- كلمن- حطي- هوز
.١هذه املنهجية يف ترتيب أي من املعاجم العربية

منهجية الترتيب األلفبائي:-٢

القدمية واحلديثة وتقوم على ترتيب املادة اللغوية على وقد اعتمد على هذه املنهجية العديد من املعاجم العربية
لث والرابع إذا كان موجودا فترتب على الشكل اأساس األصل األول للكلمة مع مراعاة األصل الثاين والث

ق، ك، ل، م، ن، ه، غ، ف،،أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ(التايل: 
يقة مند القدم إىل يومنا هذا نظرا لسهولتها ومن املعاجم اليت اعتمدت هذه وقد اعتمدت هذه الطر)و، ي

عجم الوسيط وكثري من املعاجم احلديثة.مولزخمشريلاملنهجية جند أساس البالغة 

:الصويتمنهجية الترتيب -٣

الفراهيدي بن أمحد ااخلليلتقوم هذه املنهجية على ترتيب املادة اللغوية حسب خمارج احلروف واألصوات، و
هو أول من ابتكر هذه املنهجية واعتمد يف ذلك على تقارب خمارج األصوات وقد رتبها على النحو التايل:

٢)و أ يع ح ه خ غ/ ق ك/ ج ش ض/ ص س ز/ ظ د ث/ ر ل ن/ ف ب م/ (

بن القاسم القايل اوراء اخلليل من بينهم إمساعيل وألفوقد اعتمد على هذه املنهجية العديد من املعجميني الذين 
ح (مع تعديل طفيف لترتيب اخلليل حبيث أصبح ترتيب احلروف اليت اتبعها القايل على النحو التايل البغدادي 

.١)ع خ غ/ ض ج ش ل ر ن/ ط د ت/ ص ز س/ ظ ذ ث/ف ب م/ و ا ي

٢١ص꞉املرجع السابق١˗
.٢١ص ꞉السابقاملرجع˗٢
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ذيب ومن الدين ســاروا على هذا املنهج كذلك جند أيب منصور حممد بن أمحد األزهري يف معجمه 
وكتاب احملكم البن سيدة.إمساعيل،اللغة، ومعجم احمليط للصاحب أيب القاسم 

وملنهجية الترتيب اهلجائي عدة وجوه هي:

منهجية الترتيب اهلجائي حبسب األوائل:-١

داخل اليت تبدأ بالقاف وترتب مداخل املعجم يف هذه املنهجية حبسب احلرف األول للكلمة حبيث جتمع كل امل
حتت باب القاف، وحتت هذا الباب ترتب املداخل وفقا حلرفها الثاين فالثالث وهكذا، فمثال لو كانت مثال 

لدينا الكلمات (قبل، قال، قتل) فإا ترتب على الشكل التايل (قال، قبل، قتل).

وقد كانت هذه الطريقة شائعة نظرا لسهولتها ويسر البحث فيها.

منهجية الترتيب حسب األواخر:-٢

كن تسميتها كذلك الترتيب حسب القافية، وتكون مداخل املعجم يف هذا الترتيب مرتبة حسب احلرف ومي
األخري مث يليه احلرف األول والثاين وهكذا فمثال يف باب الباء جند املداخل 

املعاجم اليت جت هذه املنهجية جند ديوان األدب ومن٢أشب)، أتب، أدب، أرب، أزب، أسب، بب(أ
، ومعجم الصحاح للجوهري، ولسان العرب البن منظور، وقاموس احمليط للفريوز آبادي، وتاج للفارايب

العروس للزبيدي.

:منهجية ترتيب حسب األوائل واألواخر-٣

وترتب مداخل املعجم وفق هذه الطريقة وفقا للحرف األول واألخري دون االهتمام باحلروف اليت بينها.

٣خضد)، خرج، خلد، حدد، مخد، خطب، خبت، خبا، خا(مثال على ذلك 

.٢١ص ꞉السابقاملرجع ˗١
٢٢ترتيب مداخل املعاجم ، ص꞉علي القامسي ˗٢
٢٣ص꞉املرجع السابق˗٣
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أما الدكتور أمحد خمتار عمر فقد حصر منهجيات ترتيب املعاجم حبسب نوع املعجم حيث قسم املعاجم اىل 
نوعني ، معاجم املعاين ومعاجم األلفاظ.

بينما معاجم املعاين اعتمدت طريقة واحد فقط.العديد من املنهجيات ،أما معاجم األلفاظ فقد اتبعت 

꞉واعتمد أمحد خمتار عمر يف ترتيب معاجم األلفاظ على ثالث منهجيات هي 

منهجية الترتيب الصويت:-أ

رتب كلمات معجمه ورائد هذه املنهجية اخلليل بن أمحد الفراهيدي وقد رتب معجمه على الشكل التايل 
احللق فبدأ ا، ومل يكتف بذلك، بل حروفهي احلروفعلى احلروف ترتيبات خمرجيا، وقد وجد أعمق 

.١رتب حروف احللق فيما بينها فوجدها ذات خمارج ثالثة هي اهلمزة، واهلاء، مث العني واحلاء، مث الغني واخلاء

بائي:منهجية الترتيب األلف- ب

مر هذه املنهجية إىل مخس أقسام.وقد قسم أمحد خمتار ع

:وضع الكلمة حتت أسبق حروفها األصلية يف الترتيب األلفبائي-١

واتبع هذه الطريقة العديد من املعجميني من بينهم أبن دريد وقد اختار منهجا خمتلفا متاما عن معجم العني 
حيث قام بترتيب املادة اللغوية على الشكل التايل رتب الكلمات حتت يبوإن اقتدى به يف طريقة الترتيب التقلي

.٢كل باب على الترتيب اهلجائي العادي

مثال تطبيقي على معجم اجلمهرة:

البحث عن كلمة ''ربابة'' يف اجلمهرة:«

اجلدر: ربب

.١٨٩،ص١٩٨٨، ٦أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، القاهرة، ط ˗١
.٢٠٤املرجع السابق، ص ˗٢
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القسم: الثنائي
الباب: الباء

املادة: ب ر.
١».رب: ب رالتقليب

أول حروفها األصلية:وضع الكلمة حتت -٢

مبكر، ويشري إىل أن أقدم معجم اتبع هذا الترتيب وقت وعلى رأي أمحد خمتار عمر فإن هذا الترتيب وجد مند 
هو أيب عمر والشيباين يف معجمه اجليم، ومن املعجمني الذين اتبعوا هذا الترتيب كذلك جند معجم املقاييس 

اللغوية يف بايب رتب مادتهيف ترتيب معجمه على الترتيب اهلجائي العادي ولكنه البن فارس، وقد اعتمد
الثنائي والثالثي حبسب احلرف الثاين منها ال حبسب احلرف األول وقد أمهل الترتيب يف أبواب ما زاد على 

.٢احلرف األولثالثة أصول، مكتفيا بأن تبدأ الكلمات باحلروف املعقود له كل باب وال اهتمام عنده مبا بعد

فارس.البنومن املعاجم اليت اتبعت هذا الترتيب كذلك جند جممل اللغة 

منوذج من معجم مقاييس اللغة:

كلمة ''متكلف''

اجلدر: كلف.«
الباب: الكاف
القسم: الثالثي

٣املادة: الكاف والالم وما يثلثهما

النموذج الثاين:

ترتيب الكلمات التالية:
.٢٠٨: ص السابقاملرجع ˗١
.٤٣٧، ص ١٩٦٨، ٢، مكتبة مصر، ط ٢حسني نصار: املعجم العريب نشأته وتطوره، ج ˗٢

.٢١٦غوي عند العرب، ص لخمتار: البحث الأمحد ٣˗
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دهان.- صحراء-دخان-برزخ-صنبورصيام-أزيز- بثور- درهم- تدبري- أتان- حيتان- و

։تقسيم الكلمات إىل جمموعات حسب حرفها األول بعد التجريد

أتن، أزز.- 
و، بثر، برزخ.- 
جر.حوت، - 
درهم، دخن، دهن.- 
صوم، صنرب، صحر.- 

.١تدبري، دخان، صيام، صحراء، صنبور، و، برزخ، حوت، دهان،بثور-أتان- أزيزفيكون الترتيب النهائي: 

وقد اكتملت هذه املنهجية على يد الزخمشري يف معجمه أساس البالغة والذي سارت على دربه العديد من 
على أشهر ترتيب متداوال، وأسهله متناوال، «املعاجم احلديثة وذلك لسهولة البحث فيه حيث رتب الكتاب 

لى طرف التمام وحبل الذراع من غري أن حيتاج يف التنقري عنها إال ويهجم فيه الطالب على طلبته موضوعة ع
.٢»وسيبويهعمال الفكر إليه، وفيما دقق النظر فيه اخلليل إإالاف واإليضاع، وإىل النظر فيما ال يوصل حياإل

منهجية وضع الكلمة حتت أول حروفها دون جتريد:-٣

قدمية كاملة اتبعت هذا النظام، وإمنا ظهرت جمموعة من الكتب اللغوية اليت معجمات-احلقيقةيف –مل تظهر 
.٣اهتمت بنوع معني من املفردات

والد املصري وتقوم هذه املنهجية على البناليت اتبعت هذه الطريقة جند كتاب املقصور واملمدود ومن املعاجم
األسس التالية:

األصل والزائد.*وضع املفردات حتت أوائلها بدون تفريق بني

.٢١٣املرجع السابق: ص ˗١
.١٦، ص ١٩٩٨، ١، دار الكتب العاملية، لبنان، ط ١أيب القاسم جار اهللا أمحد الزخمشري: أساس البالغة ت، حممد باسل عيون السود ج ˗٢

.٢٢٠البحث اللغوي عند العرب املرجع السابق، ص ٣˗
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*اتباع نظام الترتيب اهلجائي العادي.

.*عدم إعطاء أي أمهية لثواين الكلمات أو ثوالثها

وضع الكلمة حتت حرفها األخري دون جتريد:-٤

ليمان البندنيجياومن املعاجم اليت سارت على هذه املنهجية، معجم التقفية يف اللغة ألبو بشري اليمان بن أيب 
وتقوم هذه املنهجية على ترتيب املادة اللغوية حسب أواخر الكلمات دون جتريدها من الزوائد.

:وضع الكلمة حتت حرفها األصلي األخري-٥

ويكون ذلك بترتيب املفردات حبسب احلرف األخري فمثال كلمة كتب ترتب حتت حرف الباء ويطلق كذلك 
يف معجمه ديوان الفارايبأوهلم وكان،املنهجية عديد من املعجمينيعليها منهجية التقفية، وألف على هذه 

يف نظام الفارايبمث سار على جه كذلك اجلوهري يف معجمه تاج اللغة وصحاح العربية، وقد قلد ،األدب 
على نظام الباب والفصل واستغنائه عن نظام اعتمادهترتيبه للمعجم مع تعديل جوهري وذلك من خالل 

يف معجمه القاموس، وتشتمل الفريوز باديمنظور يف معجمه لسان العرب، وجاء بعده ابن، وكذلك األبنية
وأما يف الفصول فالواو مقدمة على ،والياء باب ''غري أنه قدم باب اهلاء على باب الواو٢٨هذه املعاجم على 

.١اهلاء وهي قبل الياء''

أما مادته اللغوية فقد رتبت على الشكل التايل:

ة اردة عن املزيدالصيغمع تقدمي االشتقاقل معاين كل صيغة عن زميلتها يف صجاءت منتظمة مرتبة بف«
.٢»وتأخري اإلعالم، يف الغالب

كيفية البحث يف معجم القاموس احمليط: 

.٢٥٨املرجع السابق: ص ˗١
.٦، ص ٢٠٠٥، ٨، مؤسسة الرسالة ط لعرقسوسياحمليط، ت حممد نعيم ايعقوب الفريوز آبادي: القاموس ˗٢
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حروف الزيادة أو إعادة احلروف إىل األصل الذي كانت حبذفيرد اللفظ إىل صيغة ارد األصلية، وذلك -١
عليه.

ترتيب مراعاةيبحث عن باب احلرف األخري أوال، مث عن اللفظ يف فصل احلرف األول من ذلك الباب، مع -٢
١احلرف الثاين

.٢مثال كلمة: ''ذرأ''

الذالفصلجاءت هذه الكلمة يف باب اهلمزة 

عت يف باب اهلمزة وألا بدأت حبرف الذال وضعت حتت فصل الذال.ألا انتهت حبرف اهلمزة لذلك وض

:الترتيب حبسب األبنيةمنهجية - ج

يف معجمه ديوان األدب، فقد جاءت هذه املنهجية خمالفة الفارايبوع من الترتيب هو نهذا اليفأول من ألف
املعاجم اليت سبق ذكرها قد رتبت حبسب مجيع «متاما للمناهج اليت سبق ذكرها، ويشري أمحد خمتار عمر إىل أن 

احلروف الساكنة دون اعتبار احلركات سواء يف ذلك ما قام بتجريد الكلمة من الزوائد أو وضع الكلمات 
.٣»حتت حرفها األول دون جتريد من الزوائد

أما معاجم األبنية فقد اهتمت باحلركة إىل جانب الصوت الساكن.

معجمه على الشكل التايل:الفارايبوقد رتب 

قسم معجمه إىل ستة أقسام.-١

.وأفعاالاأمساءكل كتاب من هذه الكتب شطرين لجعل -٢

قسم كل شطر منهما إىل أبواب حبسب التجريد والزيادة.-٣

.٢٣املرجع نفسه: ص ١˗
.٤٠صالسابق: املرجع ˗٢
.٢٩٠أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص ˗٣
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مث املكسور وقدم ياء التأنيث على مهزة مقدم ساكن احلشو على املتحرك، وقدم املفتوح األول مث املضمو-٤
يث.التأن

رتب األوزان حبسب حرفها األخري مع أوهلا ووسطها.-٥

ا أراد توزيع الكلمات على األبواب ماعترب أحرف الزيادة ملعرفة بناء الكلمة، ولكنه مل يعترب الزيادة حين-٦
والفصول.

ومن املعاجم اليت سارت على هذه املنهجية جند معجم مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم املؤلفة
نشوان سعيد بن نشوان احلمريي وكذلك جند مقدمة األدب للزخمشري.

هي معاجم املعاين وتبعت هذه املعاجم رلنوع الثاين من املعاجم اليت حتدث عنها أمحد خمتار عملأما بنسبة 
ا يف ترتيب ماد ا اللغوية وهي منهجية الترتيب املوضوعي وكانت بداية هذه املعاجم عبارة عن طريقة خاصة

واحد.رسائل لغوية ذات موضوع 

وقد ألف هذا النوع العديد من العلماء أمثال أبو مالك عمر ابن كركرة يف كتابه خلق اإلنسان، واخليل، وأبو 
يف كتابه السالح، مث مجعت هذه الكتب على مشيل ابنعبيدة يف اخليل، واألصمعي يف كتابه اخليل، والنضر

معاجم أكرب حجما وأغزر مادة، واليت رتبت فيها املفردات حسب املوضوع الذي تنتمي إليه ومن بني شكل 
لنضر بن مشيل وسر العربية وفقه اللغة لبن سالم والصفات اهذه املعاجم جند الغريب املصنف أليب عبيد القاسم 

قسم املعجم إىل أبواب رئيسية «لسيدة وقد رتب املادة العلمية فيه بشكل التايل االبنلثعاليب واملخصص ل
.١»حبسب املوضوعات وحتت كل باب جمموعة من التقسيمات الفرعية

ومما سبق نستنتج أن أمحد عمر خمتار توصل إىل أن املعاجم العربية رتبت موادها اللغوية حسب أربع مناهج 
، ومنهجية الترتيب حبسب األبنية، ومنهجية الترتيب األلفبائيهي: منهجية الترتيب الصويت، ومنهجية الترتيب 

املوضوعي.

.٢٩٠املرجع السابق: ص ˗١
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يف أربع طرق حبسب نوع املعجم أما معاجم األلفاظ فقد أما أمحد بن عبد اهللا الباتلي فقد حصر هذه املناهج 
حدد هلا ثالث طرق يف ترتيبها وهي:

طريقة الترتيب حبسب احلروف احللقية، ومقلوبات الكلمة.-١«

طريقة الترتيب حبسب احلرف األول للكلمة.-٢

.١»طريقة الترتيب حبسب احلرف األخري للكلمة-٣

قة واحدة وهي طريقة الترتيب املوضوعي.أما معاجم املعاين فقد حدد هلا طري

اتبعها أصحاا يف تأليفها، فقد كانت خالصة القول مما سبق أن املعاجم العربية تنوعت من الناحية املنهجية اليت 
حبق إبداعا ال نظري له يف ترتيب املادة اللغوية، ولكن على الرغم من هذا فإن البعض منها كان صعب املنهج 

فظة اليت يريد البحث فيها فإن مل يكن واسع اإلطالع لأو القارئ صعوبة كبرية يف إجياد الحيث جيد الباحث
باللغة العربية من الناحية الصرفية والنحوية والصوتية والداللية فإنه يتوه بني صفات املعجم، حيث يبدل جهدا 

كبريا ويضيع وقتا أكرب.

ن العلماء يف حصرها وتقسيمها، ويف امل جند أربع وقد أدى تنوع هذه املنهجيات إىل اختالف العديد م
منهجيات هي منهجية الترتيب الصويت التقلييب، منهجية الترتيب األلفبائي، منهجية الترتيب حسب احلرف 

األخري، ومنهجية الترتيب املوضوعي.

فكان حديثا عن ا على املعاجم اللغوية ومعاجم املعاين أما املبحث الثايننويف هذا املبحث اقتصر حديث
منهجيات ترتيب معاجم أخرى وهي املعاجم املتخصصة.

.١٧، ص ١٩٩٢، ١أمحد بن عبد اهللا الباتلي: املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، دار الراية، ط ˗١
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:ثانيا

منهجيات الترتيب يف املعاجم املتخصصة:

طبيعة احلال انتهجت منهجيات بمبا أن املعاجم املتخصصة جاءت متأخرة عن نظريا املعاجم اللغوية فإا و
الترتيب اليت اتبعتها املعاجم اللغوية، وطبعا مل تتبع كل املنهجيات ولكنها اعتمدت على بعضها وذلك ألن 

أن املعاجم املتخصصة فقد اهتمت باملصطلحات العلمية.املعاجم اللغوية اهتمت باأللفاظ يف حني 

ترتيبها للمصطلحات:املناهج اليت اتبعتها املعاجم املتخصصة يف 

:منهجية الترتيب على حروف املعجم-أ

نوعان الترتيب األلفبائي، وثانيهما هو الترتيب األجبدي:هيو

:منهجية الترتيب األلفبائي*

هي نوعان، النوع األول هو الترتيب حبسب احلرف األول دون جتديد املصطلحات من احلروف الزائدة أي 
ول وهو الغالب واملعتمد بشكل كبري.ترتيب املصطلح حبسب حرفه األ

ة'' أليب الرحيان البريوين وقد رتب معجمه على نومن املعاجم اليت سارت على هذا النهج جند كتاب ''الصيد
وقد حنوت يف الترتيب حروف اجلمل ألا بني اجلمهور أشهر مث جعلت املعترب يف كل باب «الشكل التايل 

على جمروره، ووالء حروف همضمومعلى مفتوحه وال همكسوريتقدم إعراب احلرف األول من االسم، فال
.١»املعجم يف احلرف الثاين من االسم قصدا مين يف تسهيل وجود املطلوب

ومن خالل هذا القول نستنتج طريقة البريوين يف ترتيب مواد معجمه فقد رتبها ترتيبا ألفبائيا، مع مراعاة حركة 
ومثال على ذلك ما ورد يف أول «احلرف األول حيث قدم املفتوح على املكسور وقدم املكسور على املضموم. 

- آبنوس-أَبردبار- أَبيعل-أَباغورس- أَباغَلس-ذارآب- حرف األلف: فإن املداخل متتابعة على النحو التايل: آء

.١٠٩، ص ١٩٩٣، ١مراد: املعجم العلمي العريب املختص، دار الغرب اإلسالمي، ط ابنإبراهيم ˗١
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، فإن املداخل السبعة األوىل مفتوحة األول واملداخل أُبهل- إبراهيمشجرة - عرسابن- دايةابن-األرضبن ا
.١»األربعة التالية مكسورة األوائل، واملدخل األخري مضموم األول

قطونا''  يف حرف الباء زرترتيبها فمثال مصطلح ''بأما بالنسبة للمصطلحات املركبة فقد اختار اجلزء األول يف 
.٢وليس يف حرف القاف حتت ''قطونا''

ومن املعاجم كذلك اليت اتبعت هذه الطريقة جند كتاب ''مفيد العلوم البن احلشاء'' وقد رتب معجمه ألفبائيا 
نذكر من باب اهلمزة «ثال وميليه من األحرف يد املصطلح من الزوائد ودون إعطاء اهتماما بترتيب ماردون جت

املداخل العشرة األوىل، ويف ''إنِسي'' و ''أكحل'' و''استحسان'' و''أمخص'' و ''اخنراط'' و''إبطي'' و''انفشاش'' 
.٣»و''ازدراد'' و''إثارة'و ''التآم''

وهذا بالنسبة للمعاجم اليت ترمجها العرب قدميا أما بالنسبة للمعاجم اليت وضعها العرب فنجد العديد منها 
فهو موسوعة شاملة ملصطلحات الفنون «هذه الطريقة من بينها جند كتاب التعريفات للشريف اجلرجاين تتبعت

. مثال على ذلك باب األلف ''األلف ٤»الكلمةبائي'' للحرف األول والثاين فقط من فوالعلوم، مرتبة ترتيبا ''أل
مع الباء''.

.٥»العريف، اإلبدال، األبد، اَألبد، االبن، األب، األبدياالبتداء، االبتداء«

ومن املعاجم اليت اتبعت هذه الطريقة كذلك جند معجم كشاف اصطالحات الفنون للشيخ حممد بن علي 
، ودون إرجاع املصطلح إىل اجلذر، وقد قسمه االسم، حيث رتب معجمه ترتيبا ألفبائيا حبسب ورود التهانوي

إىل أبواب على حسب حروف اهلجاء، ووضع حتت كل باب عدة فصول، وقد مسي الباب باحلرف األول 
للكلمة، أما الفصل فسماه باحلرف األخري منها.

.١»اجلارودية، اجلامع، جامع احلروف، اجلاورشيةب، اجلار، ذاجلاحظية، اجلا«ومثال على ذلك 

.١٠٩املرجع السابق: ص ١˗
.١١٠املرجع نفسه: ص ˗٢
.١١٢املرجع نفسه: ص ˗٣
.٣ط، د ت، صالشريف اجلرجاين: معجم التعريفات، ت حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د ˗٤
.٩املرجع نفسه: ص ˗٥
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معجم موسوعي حيوي تفسري الكثري من «*معجم الكليات أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي وهو 
.٢»ةاملفردات واملصطلحات يف خمتلف العلوم الشرعية والتجريبية ومرتب حسب احلرف األول للمفرد

وهو معجم ميسر يف تعريف املصطلحات العلمية يف خمتلف العلوم «التعاريف: التوقيف على مهمات *معجم 
ائية حسب احلرف األول ملصطلح دون إعادته ــالشرعية واللغوية والتجريبية مرتب على احلروف اهلج

.٣»ألصله، وجيعل لكل حرف بابا ويف أثناء الباب فصول للحرف الثاين من املادة

رتب املصطلحات حسب «اللغة واألدب: دي وهبة، وكامل املهندس *معجم املصطلحات العربية يف
.٤»حروفها األول عند نطقه دون جتريده من زوائده

أما الضرب الثاين من الترتيب األلفبائي يف املعاجم املتخصصة هو الترتيب حبسب احلروف األخرية، وقد أعتمد 
وقد ج هذا املؤلف هذه الطريقة يف الترتيب إقتداء األطباء"، للقصوين،يف معجم واحد فقط وهو ''قاموس 

بقاموس احمليط للفريوز أبادي حيث رتبه بالشكل التايل وقد رتبته على ترتيب القاموس أبوابا وفصوال، 
. أي أنه رتب املداخل حسب األبواب والفصول، وذلك بأن يعد احلرف ٥فروعا وأصوالحدوهذوت حو

.٦ترد معه أوائل يف املداخل فصوالالواحد بابا وتعد احلروف اليت

وحيتوي الكتاب على سبعة وعشرون بابا، ستة وعشرون على عدد احلروف من اهلمزة إىل اهلاء، والباب السابع 
والعشرون الواو والياء من املعتل وقد قسم كل باب إىل فصول حبسب احلروف اليت تبىن معه، وما كان من 

الكلمة وعد أصال يف الترتيب، وما كان منها فصال اعتمد يف ترتيب املداخل احلروف بابا اعتمد عليه يف أخر 
.٧ضمن الباب الواحد، واعتمد عليه يف أول الكلمة

، ص ١٩٩٦، ١، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط ١الفنون والعلوم، ت علي رجروج، ج اصطالحاتحممد علي التهانوي: موسوعة كشاف ˗١
٥٤٤.

.٤٠، ص ١٩٢٢، ١أمحد بن عبد اهللا الباتلي: املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، دار الراية، ط ˗٢
.٤٠: ص السابقاملرجع ˗٣
.٤١املرجع نفسه: ص ˗٤
،١١٣إبراهيم أبن مراد: املعجم العريب املختص، ص ˗٥

.١١٣املرجع السابق، ص ٦˗
.١١٣: السابقاملرجع˗٧
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أي أنه اختذ من احلرف األخري بابا ومن احلرف األول فصال، فتكون طريقة البحث عن املصطلح فيه على 
الشكل التايل:

ب الثاين من الكتاب أي باب الباء، ويف فصل اهلاء منه، وجند ''الصوت'' مصطلح ''اهلدب'' مثال وجدناه يف البا
.١يف فصل الصاد من باب التاء و ''األمل'' يف فصل اهلمزة من باب امليم، و''التني'' يف فصل التاء من باب النون

ألصول والفروع، فقد جرد املصطلح من الزوائد واعتمد على اجلذر يف الترتيب، وقد عدت لبالنسبة أما 
املسجد وهو جبهة اإلنسان يف فصل السني من باب الظاء، ։املشتقات ذات الزوائد فروعا عنها ومن أمثلة ذلك 

فيه جذر سرط ووضعه مراعيا فيه جدر ر، ووضعه املسرط وهو البلعوم يف فصل السني من باب الطاء، مراعيا 
.٢املفصل يف فصل الغاء من باب الالم معتربا فيه جذر فصل

*منهجية الترتيب األجبدي:

هذه املنهجية مل تعتمد يف املعاجم العامة، ولكنها اعتمدت يف بعض من املعاجم املتخصصة وخاصة اليت 
من بني مصادرنا أربعة، وأربعتها تتحدث عن األدوية املفردة واملعاجم اليت اعتمد فيها النوع من الترتيب

.٣مغربية

األجبدية املغربية فهو على رتيبوالترتيب حسب األجبدية املغربية خيتلف عنه يف الترتيب األجبدية املشرقية أما ت
الشكل التايل:

.٤»ظغضخد، فت، س، قرصأجبد، هوز، حطي، كلمن، سعف«

، قرصت، سعفصوجند كذلك األندلسيني لديهم بعض االختالف مع املغاربة يف الكلمتني اخلامسة والسادسة 
عوض، صعفض، وقرست وهذه الضروب الثالثة من الترتيب موجودة يف معامجنا اليت اتبع فيها الترتيب 

.١األجبدي

.١١٤املرجع نفسه: ص ˗١
.١١٤املرجع نفسه: ص ˗٢
.١١٥املرجع السابق: ص ˗٣

.١١٥املرجع نفسه: ص ٤˗
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القرطيب وقد اتبع األجبدية املشرقيةونومن املعاجم اليت اتبعت هذه الطريقة جند شرح أمساء العقار البن ميم
–وأتب ذكر األدوية على رتبة حروف املعجم لكنه مل يراع إيراد املصطلحات يف مواضيعها «حيث قال: 

، فإن املصطلح إذا سبق ذكره وتفسريه يف مدخل ليس من حرفه أمهل ذكره يف احلرف دائما-حروفهاحتت 
.٢»علله بطلب اإلجياز وتسهيل احلفظ، وقد نبه املؤلف إىل ذلك ويناسبهالذي 

مثال:

أترج-١«
أرز-٢
أفسنتني-٣
أنزروت-٤
.٣»اسفنج.-٥

ميمون حيث رتبه ابنالغساين وهو األجبدية املغربية قد اتبع يف ترتيبه منهجية لوزيرمعجم ''حديقة األزهار'' ل
مل يراع يف تتابع املداخل يف الباب الواحد إال احلرف األول، ونذكر فيما يلي املداخل على حروف املعجم وهو 

لتوضيح:لأمثلة األلف،اخلمسة عشر األوىل من باب 

أقحوان- ١١أنيسون-٦إكليل امللك-١
إيرسا- ١٢آدريون-٧أمري باريس-٢
إجاص- ١٣أسطوخودوس-٨آس-٣
أترج- ١٤أجندان-٩أجنرة-٤
.٤أل- ١٥إكليل اجلبل- ١٠نتنيأفس-٥

: ن ص.السابقاملرجع˗١
.١١٦املرجع نفسه: ص ˗٢
.١١٧املرجع نفسه: ص ˗٣
.١١٨: املعجم العلمي العريب املختص، ص ابن مرادابراهيم˗٤
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ورتب أبواب الكتاب على «معجم ''األدوية املفردة'' أليب جعفر أمحد الغافقي وقد رتبه على الشكل التايل: - 
.١»حروف أجبد ليكون أيسر لوجود ما يطلب منها

قائمة على وقد قسم كتابه إىل قسمني، واختار لكل قسم ترتيب خاص به وطريقته يف القسم األول كانت غري 
منهج معني ألنه مل يراع يف مصطلحاته املداخل إىل حروفها األوىل، ونورد للتدليل على ذلك املداخل اخلمسة 

.عشر األوىل من باب األلف

جرات- ١١أثل-٦أسارون-١
أنبج- ١٢أراك-٧إذخر-٢
أملج- ١٣أبنوس-٨أشنة-٣
ازددرخت- ١٤آس-٩أرمال-٤
.٢باريسريأم- ١٥إجاص- ١٠أل-٥

أما القسم الثاين فقد اتبع يف ترتيب مداخله بالنظر إىل تتايل مجلة حروفها وليس بالنظر إىل حروفها األوائل 
فقط.

:وعيمنهجية الترتيب املوض-ب

ل اللغوية اليت اعتمدت على مجع املواد اللغوية حتت ئوقد ظهرت هذه املنهجية يف وقت مبكر مع ظهور الرسا
النواة األوىل لظهور املعاجم املتخصصة املرتبة على املنهجية، ومن هذه املعاجم موضوع واحد وكانت بذلك 

جند:

وقد رتبه صاحبه على الشكل التايل:االعتماديف كتاب ألبو جعفر أمحد ابن اجلزاراالعتمادكتاب 

.١١٩املرجع السابق: ص ˗١
١٢٠املرجع نفسه: ص ٢˗
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املقالة األوىل األدوية اليت هي من وضع يف«قسم كتابة إىل أربع مقاالت راعى فيه درجات األدوية حيث 
الدرجة األوىل وضمت الثانية أدوية الدرجة الثانية، واشتملت املقالة الثالثة أدوية الدرجة الثالثة، وجعلت املقالة 

.١»الرابعة ألدوية الدرجة الرابعة

أمثلة على ذلك:

الورد إنه بارد يف الدرجة األوىل يابس يف أخر الدرجة الثانية، البنفسج إنه بارد ويف أخر الدرجة األوىل «
.٢»الدرجة الثانيةليف أوطبإنه حار يف الدرجة األوىل ورسنتنيويابس يف الدرجة الثانية، األف

والكتاب يف ينتمي إليه معجم التنوير للقمري: وقد رتب مصطلحاته كال حسب صلته باملوضوع الذي - 
.٣عشرة أبواب قد قدمها املؤلف نفسه يف أول الكتاب وعلل مجعها حبسب املنهج الذي اتبع

بعض من هذه األبواب:

الباب األول: يف أسامي العلل احلادثة من الفرق إىل القدم.

الباب الثاين: يف أسامي العلل احلادثة يف سطح البدن.

يف أسامي احلميات وأنواعها الباب الثالث: 

الباب الرابع: يف أسامي ما يف بدن اإلنسان من عضو وغريه مما جيري جمراها 

.٤الباب اخلامس: يف أسامي الطبائع وما هي معناها من األلفاظ واحلوادث يف بدن اإلنسان

أما املصطلحات داخل هذه األبواب فلم ترتب بطريقة معينة.

.١٢٢املرجع السابق: ص ˗١
.١٢٢املرجع نفسه: ص ˗٢
.١٢٥املرجع نفسه: ص ˗٣

.١٢٦املرجع نفسه: ص ٤˗
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املعاجم املتخصصة وقد قسم كتابه إىل مقالتني وقف أوالمها روادخوارزمي وهو من معجم مفاتيح العلوم لل- 
الثانية على العلوم األعجمية والدخيلة وحتت كل مقالة عدة أبواب، قفعلى العلوم الشرعية والعربية، وو

.١»ه على تقسيم موضوعي، وتبويب دقيق حمكميعوحتت كل باب، عدة فصول، فقام الكتاب مج

من كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي:أمثلة 

.٢مصطلحات ''املاء املضاف، قانون اخلراج، القافية''

فمصطلح املاء املضاف جنده يف الباب األول الفقه الفصل الثاين يف الطاهرة.- 

والدفاتر مصطلح قانون اخلراج جنده يف الباب الرابع يف الكتابة، الفصل األول: يف ذكر أمساء الذكور - 
مصطلح القافية جنده يف الباب اخلامس يف الشعر والعروض الفصل الثالث يف الدواوينال املستعملة يف واألعم

ذكر القوايف.

:للفارايبمعجم إحصاء العلوم - 

من خالل معجمه هذا أن حيصي العلوم املعروفة يف عصره وجمتمعه وقد اتبعت منهجية الترتيب الفارايبحاول 
املوضوعي وذلك بتقسيمه لكتابه إىل مخسة فصول، فصل يتحدث عن علم اللسان، والفصل الثاين يتحدث عن 

ي والعلم اإلهلي، علم املنطق، والفصل الثالث يبحث يف علوم التعاليم ، والرابع يشتمل على العلم الطبيع
والفصل اخلامس حيشر فيه العلم املدين وعلم الفقه وعلم الكالم.

أمثلة من كتاب إحصاء العلوم:

.٣علم اللسان، حد املنطق، علم اهلندسة

فمصطلح علم اللسان جنده يف الفصل األول علم اللسان، واملصطلح حد املنطق جنده يف الفصل الثاين علم 
م اهلندسة جنده يف الفصل الثالث يبحث يف علوم التعاليم.املنطق، واملصطلح عل

.١٩، ص ١٩٩٢، ١مذكور: املعجمات العربية املتخصصة، جملة جممع اللغة العربية، ج إبراهيم ˗١
.١١١، ٨١، ٢٣، ص ١٩٨٩، ٢أمحد بن يوسف اخلوارزمي: مفاتيح العلوم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ˗٢
.٥١،٢٨،١٨ص، ١٩٩٧،١طاهلالل، مكتبة رالعلوم، داإحصاء ꞉الفارايبأيب نصر ˗٣
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تناول فيه «معجم ''احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة'' لشيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري الشافعي: - 
، رتب معجمه وفق طريقة الترتيب املوضوعي ومل ١»مائة وستة وعشرون مصطلحا أصوليا وفقهيا وعقاديا

تيب للمصطلحات.يلتزم بأي تر

:الترتيب حبسب املداخل األعجمية-ج

وهذه املنهجية من الترتيب تنطلق على املعاجم الثنائية ومتعددة اللغة وقد كانت نادرة يف املعاجم العربية القدمية 
'' املقاالت فقد طبقت يف ثالثة من معامجنا هي املعاجم اليت وضعت شروحا أو تفاسري لكتاب ''ديوسقريديس

اخلمس واملعاجم الثالثة هي ''تفسري أمساء األدوية املفردة من كتاب ديوسقريديس'' البن جلجل، و ''شرح 
سقوريدوس يف هيوىل الطب'' هول، يرجح أنه أبو العباس النبايت ابن الرومية، '' وتفسري كتاب ديالكتاب 

هذه مترمجوعربية ولكنهذه املعاجم رمست حبروف ، واملصطلحات األجنبية يف ٢دياسقوريدوس البن البيطار
املعاجم اتبعوا طريقة الترتيب املوضوعي يف ترتيب مصطلحاا.

ااالت بوترية شىت أما يف املعاجم احلديثة فهي منتشرة وبكثرة وذلك راجع إىل انتشار العلوم وازدهارها يف - 
سريعة جدا.

يقة جند: ومن بني هذه املعاجم اليت اتبعت هذه الطر

ملبارك مبارك.عريب،معجم املصطلحات األلسنية وهو معجم متعدد اللغة، فرنسي، اجنليزي، - 

حبسب األجبدية الفرنسيةوقد جاءت فيه املصطلحات مرتبة حبسب املداخل األعجمية حيث رتبت املصطلحات 
ترتيبها حبسب ترمجتها أو جاءلم ترتب حبسب األجبدية العربية وإمنا ف، أما مقابالا باللغة العربية الفرنسية

تعريبها أي أا رتبت حبسب املعىن املقابل هلا يف املصطلح األجنيب فاختريت املداخل األجنبية لترتيب املعجم.

:أمثلة

.٩١صوطرق ترتيبها، ةاملعاجم اللغوي꞉أمحد بن عبد اهللا الباتليـ١
١١٣ص،املعجم العلمي العريب املختص꞉إبراهيم بن مرادـ٢
٨٦،ص١٩٩٩،١،طتاللبناين، بريوالفكر األلسنية، دارمعجم املصطلحات ꞉مبارك مبارك ـ³
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حسن أمحد، هذا املعجم كذلك اتبع نفس املنهجية وذلك بوضع لفاضلمعجم مصطلحات علوم البيئة - 
كانت سوآءامداخل املعجم باللغة األجنبية بدال من اللغة العربية وترتيبها حبسب ترتيب األجبدية األجنبية 

أمثلة:الترتيب،إجنليزية أو فرنسية أما املداخل العربية املقابلة هلا فال تأخذ أي شكل من أشكال 

Tableجدول«
TableـLandجند، هضبة
Tableمملح الطعا Salt

.١»Tackinesseلزوجة
وهي، منهجيةومما سبق نستنتج أن املعاجم املتخصصة اعتمدت يف ترتيب مصطلحاا على أربعة مناهج

الترتيب األلفبائي، وهي نوعان الترتيب األلفبائي بتجريد الزوائد وإرجاع املصطلح إىل أصله والترتيب األلفبائي 
فهي منهجية الترتيب األجبدي وهي غري شرة وبكثرة، أما املنهجية الثانيةتبدون جتريد الزوائد وهي املنهجية املن

أما املنهجية الرابعة ،الثالثة وهي منهجية الترتيب املوضوعيواملنهجية،القدمية فقط منتشرة وجدت يف املعاجم
فهي الترتيب حبسب املداخل األعجمية وهي منتشرة وبكثرة يف املعاجم الثنائية واملتعددة اللغة احلديثة.

١٩٦ص،١٩٩٥، ٤٤ع العريب،جملة اللسان البيئة،معجم مصطلحات علوم ꞉فاضل حسن أمحد١

وحدة مميزة«³

واشم

يةإفراد

نعت إفرادي

Distingtive

MARAKE
Rdistributive

Distributive (Adjective)

Distinctive(unite)

Distingush
erDistributif

Distributif (Adjectif)
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الفصل الثالث: 
ترتيب يف األعمال املعجميةالإشكالية 

، كما ذكر يف ااملعاجم يف عملية ترتيبهم ملفردامؤلفولقد تعددت وتنوعت املناهج اليت استعملها 
دراستنا لنماذج عن إشكــاالت الترتيب يف األعمـال الفصل الثاين، أما يف هذا الفصل ومن خالل 

وهذه النماذج هي (معجم الوسيط) وهو معجم لغوي، ومعجم املصطلحات اللسانية، احلديثة،املعجمية
ومعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ومها معجمان متخصصان، ومن خالل هذه الدراسة، 

تطبيق املنهج الذي اختاره يف ترتيب معجمه.ميكن الكشف عن مدى جناح املؤلف يف

جاوذمنأ: كيفية ترتيب معجم لغوي "معجم الوسيط" أوال
املعاجم اللغوية احلديثة النشأة وهو حماولة جادة إلنتاج معجم عريب حديث، املعجم منيعترب هذا 

مفيد، منهاعد األلفاظ امليتة اليت مل تعد تفيد يف شيء، ويضيف إىل ما هو بحيافظ على سالمة اللغة، فيست
.١املصطلحات العلمية احلديثة املالئمة حلاجات احلياة يف العصر احلاضر، وذلك وفق ترتيب ألفبائي جيد وسهل

ذلك أوصت وبعدم،١٩٣٤وقد اتفق على إصدار هذا املعجم وحتديد منهجه ومعامله الرئيسة سنة 
زارة املعارف امع (اللغوي بإخراج هذا املعجم يف صورة حديثة مع مراعاة األحكام يف الترتيب والوضوح و

يف األساليب، ملما لكل ما حنتاج إليه من شرح مشتمال على املصطلحات العلمية ومصطلحات الفنون، مع 
العصر.كتابته بلغة 

صفحة من ثالثة ١٢٠٠يف جزأين كبريين يف حنو رسم، ووقع٦٠٠ألف لقطة، ٣٠وأشتمل املعجم على حنو 
أعمدة، وفتح فيه بابان مهمان، باب الوضع لأللفاظ وباب القياس فيما مل يسجل فيه قياس.

جعلته خيتلف كليا عن معجمات العصر احلديث.مبيزاتوقد امتاز هذا املعجم 

فقد أمهل الكثري من األلفاظ احلوشية اجلامدة، واأللفاظ املهجورة لعدم احلاجة إليها، أو لقلة فائدا...، وين 
بإثبات احلسي املأنوس من الكلمات والصيغ، وخاصة تلك اليت حيتاجها القارئ املعاصر مع مراعاة الدقة 

عرية، واألمثال العربية والتراكيب البالغية املأثورة والوضوح يف الشروح املعززة بالشواهد القرآنية واحلديثة والش
.²بأسلوب حي معرب، واف بالغرض....

.٣٠٥، ص ١٩٨٦، ١عبد اللطيف الصويف: اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، دار طالس، دمشق، ط ـ١
٣٠٦ص ꞉املرجع السابق ـ²
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ج أصحابه منهجية خاصة يف ،وقدواملهم يف هذا املبحث هو معرفة الكيفية اليت رتبت ا مداخل هذا املعجم 
ترتيب مداخله، حيث رتبت على أوائل األصول وفقا للترتيب األلفبائي، وأما من ناحية املواد اليت وردت فيه، 

عي فيه، تقدمي األفعال على األمساء، وارد على املزيد من األفعال وكذلك تقدمي املعىن وفقد رتبت ترتيبا ر
حلقيقي على اازي والفعل الالزم على الفعل املتعدي.احلسي على املعىن العقلي، وا

ة يف الترتيب، دطريقة حمداتبعتاملداخل جند أن هذا املعجم قد وفقت جلنته يف ذلك إذ رتيبأما من ناحية ت
بأصول الكلمات وما يندرج حتتها حيث جند مثال: أَبر، أَبس، أبهاَ، أَبى، أَتى، احيث رتبت مداخله بدء

ثاَب، أَثره.اْأل

ومع مراعاة هذا الترتيب يتم الوقوف عند نقطة تقدمي األفعال عن األمساء وهي النقطة األوىل اليت أشارت إليها 
اللجنة الواضعة للمعجم.

ويندرج حتت هذه اجلدر أخدفبائي وجند حنو ذلك: الفعل لدون اخلروج عن الترتيب األصلي وهو الترتيب األ
روعي يف ترتيبها تقدمي األفعال عن االمساء مثال:جمموعة من األلفاظ 

أَخذَ)«(
(أخذَ)
(أَخذَ)

(هذَتآخ)
(أَخذَه)
(أخذَ)
(إِتخذَ)

(إِتخذَه)
»(إستأخذَ)

ليأيت بعد ذلك األمساء واليت رتبت أيضا ترتيبا ألفبائيا:
(اإلخاذةُ)

(اَألخذُ، اَألخذْ)
(اإلخذَةُ)
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(اُألخذَةُ)
(األخيذُ)

(اَألخيذَةُ)
.١(اَلْمأْخذُ)

قف عند النقطة الثانية وهي نقطة تقدمي ارد على املزيد من األفعال. حيث رتبت األفعال على النحو التايل:لن
أ/الفعل الثالثي ارد:

ر، حيضرض، يفْعلُ، ح) فَعل١َ(
، يفْعلُ: خلَف، يخلف) فَعل٢َ(
)٣حفْتي ،حلُ: فَتلَ، يفْعفَع(
)٤لَمعي ،مللُ: عفْعلَ، يفَع(
)٥نسحي ،نسلُ: حفْعلَ، يفَع(
لُ.بلَ، يخبِ، يفْعلُ: خ) فَعل٦َ(

.٢ب/ورتب الفعل املزيد ترتيبا هجائيا على الوجه اآليت:
* الثالثي املزيد حبرف:

)١مرلَ: أَحأفْع (
)٢ (عارلَ: سفَاع
)٣قدلَ: حفع (

*الثالثي املزيد حبرفني
)١أَرتلَ: ابعافْت (
)٢عزتلَ: إِنفَعنا (
)٣كَاثَملَ: تفَاعت (
ر: تنز) تفَعل٤َ(
خضرإ: ) إفْعل٥َّ(

*الثالثي املزيد بثالث أحرف:
.٠٨، ص ٢٠٠٤، ٤معجم اللغة العربية: املعجم الوسيط،  مكتبة الشروق الدولية، ط ـ١
.٣٠: ص املرجع السابقـ٢
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)١مدختلَ: اسفْعتاس (
اعصوصب)أفْعوعلَ:٢(
)٣ضارالَّ: اخإَفع(
جلَودا) افْعولَ: ٤(

ويتجلى ذلك بوضوح يف نقطة تقدمي ارد على املزيد من خالل املثال التايل:
(خبِلَ)

ل)ب(أخ
ل)(خب

(إختبلَ)
(أختبِلَ)
(تخبلَ)

(إستخبلَ)
رخررد: خج/الرباعي ا

رخرخلَلَ: تفْعالرباعي املزيد حبرف: ت
وأماما أحلق بالرباعي من أوزان، فقد ذكر منها ما رأت اللجنة إثباته مع اإلحالة عليه يف موضعه من الترتيب «

 ،(كثُر) حمالة على مادة (ثَركو) مثال: تذكر يف مادة (كثُر) موضحا معناها، ويف (ثَرفكَو) ،احلريف للمواد
و(غيلَم ،(مغل) حمالة على (لمغي) وتذكر أيضا يف ،(مغل) وهكذا١) يف مادة«.

السيف،شحذَذلك،على املعىن اازي وجند مثال على اما من ناحية املعىن قد أشار إىل تقدمي املعىن احلقيقي
، ذَحكشسأهلم ملحا، - دهنه، الناسذَحش، ويقال: ذٌوحشومشحيذٌأي أحد سنانه، فالسيف شحذًاوحنوه 

وهنا يظهر معناه اازي، وهذا ما يؤكد تقدميه للمعىن احلقيقي على املعىن اازي.
حبي شفوي، من الفصيلة النجيلية، وهو يبوهناك مثال أخر حنو: كلمة (الشعري) مبعناه احلقيقي، نبات عش

ويذم)، وهنا يظهر املعىن اازي، ويؤكد تقدمي املعىن احلقيقي فالن كالشعري يؤكل«دون الرب يف الغذاء، ويقال 
».على املعىن اازي

٣٠ص꞉املرجع السابقـ١
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روعي فيه ترتيب احلركات القصرية تبعا حسب حروف املعجم،وأماما خيص األمساء، فقد رتبت ترتيبا هجائيا
هو والترتيب رتبة ترتيبا ألفبائيا، وهكذا يكون موجاءت هذه احلروف) يللحركات الطويلة (أ، و، 

السكون، الفتحة، الضمة، الكسرة)، ومثال على ذلك جند:(
سمالد
سمالد

(سم١الد.
"(الدبحةُ)

الدحبةُ

.٢الدحبة)"

ة، فمن خالل املثالني التاليني:بتومل تكن هذه قاعدة ثا

نهالد)"

الدهن

.٣الدهن)"

الطِّلْق)"

الطُّلق

"(٤الطَّلْق.

ويتضح لنا ذلك، حيث قدم يف املثال األول الفتحة لتأت الكسرة مث الضمة، ويف املثال الثاين قدم الكسرة لتأيت 
بالنسبة للهمزة وكيفية ترتيبها فتأخذ مرسومة على حرف ترتيب ذلك الفتحة، أماالضمة، مث تأيت بعدها 

).أ، ؤ، ئ(։على الشكل التايلا هفيصبح ترتيباحلرف

.٢٩٦ص꞉املرجع السابقـ١
.٣٠٩ص ꞉نفسهاملرجع ـ٢
٣٠١ص ꞉املرجع نفسهـ٣
.٥٦٣ص ،٢٠٠٤، ٤، مكتبة الشروق الدولية، ط طاملعجم الوسي꞉اللغة العربيةجممعـ٤
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(ه).اخلتاميةاهلاء بعدترتب فالتاء املربوطة (ة) أما 

(ي).اخلتامية(ى) تقدم على الياء واأللف املقصورة

).حذَب، ذَبح(فاحلرف املشدد بعد احلرف املخف

ترتيبا ألفبائيا اأما من ناحية الصور فقد رتبت حتت اجلدر الذي تنتمي إليه أي حتت األفعال، وقد رتبت أيض
ذلك: ومثال على

ترتيبا ألفبائياترتبسبيِس فجاءت حتت اجلذر أبِأ

.ألفبائياورتبت أيضا ترتيبا اِإلبل جاءت حتت اجلدر أبلَ

أدن الفيل وجاءت مندرجة حتت اجلدر أدنَ

أرز.زجاءت حتت اجلذر أر

ة جاءت حتت اجلدر أرضاألرض.

األرجاءت مندراكجة حتت اجلذر أرك.

مندرجة حتت اجلذر أف ١اليأْفُوف.

حبدمداخل اعتربتومن جهة أخرى جند أن بعض الصور مل ترتب حتت اجلذر أي املدخل الذي تنتمي إليه بل 
ذاا فنجد كأمثلة عن ذلك ما يلي:

األيسونْ

الربميل

البرنوف

الرند

.٣١، ٢١، ١٤، ١٢، ٣، ٢ص ꞉املرجع نفسه:ـ١
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الرنجة

والنين النيلُوفَر١»وفَر.

أما بالنسبة للمصطلحات فقد جند جمموعة تندرج حتت اجلدر الذي تنتمي إليه، حبيث تعترب مشتقات الكلمة 
ميكن توضيح هذا من خالل األمثلة التالية:واألصلية 

اإلبرة املغنطيسية جذب،حتت جذر واحد وهو يندرجاناملغنطيسي واجلاذبية ومها مصطلحان التجاذب
روتندرج حتت اجلدر أب

.ىويندرج حتت اجلذر برريالربي ب

حتد اجلذر زفَرويندرجالزفري 

.٢زلزالزلزال وجاءت حتت اجلذر

وقد رتبت هذه املصطلحات ترتيبا ألفبائيا.

يباإلضافة إىل مصطلحات قد رتبت على شكل مداخل دون اندراجها حتت الكلمة األصل، كما أا رتبت ه
هذه املصطلحات نذكر: األخرى ترتيبا ألفبائيا ومن بني 

اإلبريزِ

يةاالرستقراط

الْأُسطُورة

سقربوطاأل

األملنيوم

األملاس

.٩٦٧، ٣٧٥، ٥٢ص ꞉املرجع السابقـ١
.٣٩٧، ٣٩٥، ١١٢، ٥٣، ٢ص꞉املرجع السابقـ٢
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لسكوبالت

التلغراف

تلفزيون

فُونالتل

نِيثاراجلْ

.١»األنفُلونزا

مل ترتب حتت جذر معني، وإمنا رتبت ترتيبا ألفبائيا صطلحات ليست عربية بل معربة، ولذلكومعظم هذه امل
.حسب األصل األول فالثاين فالثالث...اخل

نظام معني يف ترتيب املفردات اتبعهويف األخري من خالل دراستنا هلذا املعجم، وكيفية ترتيبه خنلص إىل أن
والصور واملصطلحات، مزج فيه بني منهجيتني للترتيب، ومها منهجية الترتيب اجلدري وهذا ما الحظناه من 

ةومنهجيمصدرها،خالل ترتيبه لكلمات املداخل، حبيث كانت هذه املداخل عبارة عن جذور للكلمة أو 
الترتيب أللفبائي واليت اعتمدها يف ترتيب املواد اليت جاءت حتت اجلدر أي املدخل سواء كانت أفعال أو أمساء 

أو مشتقات وذلك تسهيال على القارئ للوصول إىل اهلدف املنشود.

وعلى الرغم من هذا الترتيب احملكم إال أن القارئ ال يزال جيد صعوبة يف البحث عن املفردات داخل هذا
ومن بني هذه النواقص جند ، إال أا مل ختل بنظام ترتيبهيف ترتيب هذا املعجمنواقصاملعجم، كما توجد أيضا 

أنه يف مواضع يقدم الفتحة على الضمة والكسرة، ويف مواضع أخرى جنده يقدم الضمة على الفتحة والكسرة 
.ليقدم بعد ذلك الكسرة على الفتحة والضمة

.١١٤، ٨٧، ٨٦، ٣٠، ٢٥، ١٨، ١٧، ١٣، ٢املرجع السابق: ص ـ١
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يب معجم متخصص: كيفية ترتثانيا

جم املتخصصةامناذج املع

سانية "عبد القادر الفاسي الفهري"لمعجم املصطلحات ال-أ

يعد هذا املعجم من املعاجم املتخصصة املتعددة اللغة (إجنليزي، فرنسي، عريب) وقد وضع هذا املعجم لغرض 
العربية أي تعريب التعليم يف معني حسب قول املؤلف، وهو تدريس اللسانيات يف اجلامعات املغربية بالغة 

اجلامعات العربية.

أن اللسانيات يف االعتبارة "خصوصا إذا ما أخذنا بعني جم مجعا للمصطلحات اللسانية الغربكما يعترب هذا املع
، وظلت Martinetهاملغرب العريب تكلمت أوال مبفردات املدرسة الوظيفية الفرنسية اليت تزعمها مارتيني

املفردات على اخلصوص، وقد كنا حرصني على تاليف حصر التكوين اللساين يف املرجعيات حبيسة هذه 
الفرنسية، ووسعنا ذلك ملدارس أخرى ضمنها النحو التوليدي التحويلي، والداللة التصورية أو الصورية وأفعال 

.١الكالم واحلجاج...إخل"

ث أنه مل يعتمد على شيوع املصطلحات "ألن وقد اتبع صاحب املعجم منهجية معينة يف وضع معجمه هذا حي
."هناك ألفاظ شائعة ال تفي باملراد، وألننا توخينا النسقية يف وضع املقابالت اليت تتعارض ومبدأ الشيوع

وكذلك ضمن معجمه مبجموعة كبرية من املولدات اجلديدة اليت مل يسبق وأن نقلت إىل العربية من قبل فكان 
املعجم.له السبق يف وضعه هلذا 

أما منهجية الترتيب اليت اتبعها فكانت على الشكل التايل:

باملصطلحات اإلجنليزية، وقد رتبها حبسب األجبدية اإلجنليزية هابتدأ معجم
(A,B,C ̦D,E,F,J,H,I,G,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z)

فالثاين، األولمراعاة األصلإجنليزيا معأجبدياورتبها ترتيبا Aحيث مجع الكلمات اليت تبدأ حبرف 
لث...اخل ومن أمثلة ذلك جند:افالث

A» :Abbrieeviationيف حرف 

.٧، ص ٢٠٠٩، ١القادر الفاسي الفهري: معجم املصطلحات اللسانية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط عبد ـ١
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Abduction

Aberrant

Ablative case

Absolute

Accented pronunciation

Addition«١.

ومن أمثالة ذلك:Bاحلرف الذي يليه وهو حرف Aليأيت بعد حرف 

bebbling«

Bedeutung

Behavioral xience

Beja

Berber

Bias

٢».biasing

ومن أمثلته جند:Cليأيت احلرف الذي يليه وهو حرف 

Cacorgraphy«

Caller

Cedilla

Celitic

.١٦، ١٤، ١٣: ص السابقاملرجع ـ١
.٣٠، ٢٩، ٢٨ص ꞉نفسهاملرجع ـ٢
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٦٤

Ceuter

Cliche

Clich

١».clipping

ومن أمثلته جند:Dوبعدها احلرف 

«Destination

Destinature Case

Devlopmental

Diachrong

Dialect

Dialectal

Didactic Nomination

٢.Difference»

فبحكم التقارب بني البنيتني فقد اتبعت هي األخرى الترتيب األجبدي اإلجنليزيا باللغة الفرنسيةأما مقابال
مثال جند:Fومن أمثلة ذلك يف حرف 

»Factivity ويقابلها باللغة الفرنسيةFactivité

Factuality ويقابلها باللغة الفرنسيةfactualité

Faculty ومقابلها بالفرنسيةFaculté«٣.

جند األمثلة التالية:Mويف حرف 
.٤٤، ٣٩، ٣٦، ص معجم املصطلحات اللسانية꞉عبد القادر الفاسي الفهريـ١
.٧٩، ٧٨، ٧٧ص ꞉املرجع السابقـ٢
.١٠٣ص ꞉املرجع نفسهـ٣
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»Monomorphous ويقابلها باللغة الفرنسيةMonomorphe

Momentary ومقابلها باللغة الفرنسيةMomentané

Mongol ومقابلها باللغة الفرنسيةMongol«١.

مثال: pويف حرف 

»partascis ومقابلها باللغة الفرنسيةparataxe

Parenthetical بالفرنسية ويقابلهاParenthétique

Paronomasia ومقابلها باللغة الفرنسيةParonomase«٢.

ومن جهة أخرى جند أنه مل يتبع هذا الترتيب يف بعض املصطلحات الفرنسية املقابلة للمصطلحات اإلجنليزية 
يف الترتيب ما يلي:االختالفهذا حوجند من األمثلة اليت توض

مثال جند:Cففي حرف 

»CLOSURE ويقابلها باللغة الفرنسيةFermeture

Cluster ومقابلها باللغة الفرنسيةagglomérat

Coalesce ويقابلها باللغة الفرنسيةS'unir«٣.

Coalescent assimilation ويقابلها باللغة الفرنسيةassimilation réciproque

األمثلة التالية:Pوجند يف حرف 

»Placement testلها باللغة الفرنسية ويقابtest de placement

Place.name ويقابلها باللغة الفرنسيةnom de lieu

.٢٣٩، ٢٣٨، ٢٠٠ص ꞉املرجع السابقـ١
.٣٣٥ص ꞉املرجع نفسهـ٢
.٤٥ص ꞉املرجع نفسهـ٣
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Place-Name study ويقابلها باللغة الفرنسيةTopongime, toponomantique«١.

جند األمثلة التالية:Uويف حرف 

»Unbounded noum الفرنسية ويقابلها باللغةnom

UNcertain ويقابلها باللغة الفرنسيةincertain

Unchecked ومقابلها باللغة الفرنسيةnom-vérifié«٢.

مقابالا يف اللغة حبسب األجبدية اإلجنليزية أماومن خالل هذه األمثلة نالحظ أن املصطلحات اإلجنليزية رتبها
كما هو إجنليزياأي مل يرتبها ترتيبا أجبدياالفرنسية على الرغم من أا نفس املعىن إال أا ختتلف يف التسمية 

احلال مع املصطلحات اإلجنليزية.

إذ أا مل ترتب ألفبائيا، وإمنا رتبت حسب ما نيأما بالنسبة للمقابالت باللغة العربية، فلم يكن هلا ترتيبا مع
ذلك إىل االختالف يف البنية ومن ويرجع تعنيه املفردة يف اللغة الفرنسية واإلجنليزية، أي رتبت ترتيبا عشوائيا 

:أمثلة ذلك جند ما يلي

جند االمثلة التالية:Tيف حرف 

»Terminologicalإصطالحيويقابلها باللغة العربية

Terminological.ومقابلها باللغة العربية مصطلحية، علم املصطلحات

Terminography دوين مصطلحيتومقابلها باللغة العربية

Territorial dialectويقابلها باللغة العربية هلجة إقليمية جغرافية

Tertiary articulaterبالعربية ناطق ثالثية مقابلها

Tertiary response٣ومقابلها باللغة العربية جواب، رد ثالثي.

.٢٥١ص ꞉املرجع نفسهـ١
.٣٤٤ص ꞉املرجع نفسهـ٢
.٣٣٥عبد القادر الفاسي الفهري: معجم املصطلحات اللسانية ص ـ٣
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جند األمثلة التالية:Mويف حرف 

Malapropism لفظلخاطئ استعمالويقابلها باللغة العربية

Malayويقابلها باللغة العربية ماليية

Malformation ءومقابلها بالعربية تكوينسي

Manageارر، أدويقابلها بالغة العربية دب

Manifestويقابلها باللغة العربية أظهر، أبدى

Manner١ويقابلها بالعربية كيفية، كيف.

جند األمثلة التالية:pويف حرف 

»pictogramامة تصويريةسويقابلها باللغة العربية ر

Pictographi wiritingويقابلها باللغة العربية كتابة تصويرية

Pictorialويقابلها بالعربية تصويري

Pidginzedطسبن، مويقابلها باللغة العربية مهج

Pitch٢»وتويقابلها باللغة العربية طبقة، درجة الص.

يتضح أو يظهر بوضوح عشوائية ترتيب املصطلحات العربية املنقولة من اللغة اإلجنليزية ومن خالل هذه األمثلة
.األفبائيأي أا مل ترتب ترتيبا وذلك راجع إىل طبيعة البنية اللغوية العربية عن نظريا اإلجنليزية 

أما بالنسبة للمصطلحات العربية، فبعضها نقل إىل العربية كما هو من اللغات األجنبية (اإلجنليزية الفرنسية)، 
العربية أي عرب دون ترمجة، وبعضها اآلخر جاء عبارة عن ترمجة للمصطلح من اللغات األجنبية إىل اللغة 

لحات ترتيبا ألفبائيا.وقد رتبت هذه املصطوالبعض اآلخر جاء مولدا من اللغة العربية

.١٨٥ص ꞉املرجع السابقـ١
.٢٥١، ٢٥٠ص ꞉املرجع نفسهـ٢
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٦٨

فنجد مثال يف حرف "أ" األمثلة التالية:

ابتداء«

ابتعاد

ابتكار

أجبدة

أجبدية

إبداء

إبداعية

إبدال

ستيمولوجيابإ

إبستيمي

إيطالية

إبعاد

إبالغيه

إام

إتباع

.١اجتاهي

꞉التاليةاالمثلة ب فنجدأيت بعدها حرف "يل

.٩املرجع السابق، ص ـ١
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٦٩

بؤرة

بائد

باب إفالت

بأبأة

بابلية

بارز

باطين

ريةاباف

ببغائية

بدئي

بدائل

بداية

بدصرفَه

بروسية

بروكا

.١بساطة

وبعدها حرف "ت" وفيه األمثلة التالية:

تركييب«

.١٦ص ꞉املرجع السابقـ١
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٧٠

تركية

تركيز

ترميز

تزامين

تزجية

تسلسل

تسمية

تشاركي

تشجريية

تصحيح

تصريف

تضام

.١»تضايف

يف ترتيبه ملصطلحات كل لغة وفق التزمأن فاسي الفهري ناويف ألخري ومن خالل دراستنا هلذا املعجم، الحظ
بت حسب أجبديتها، وكذلك احلال بالنسبة للمصطلحات الفرنسية اإلجنليزية مثال رتأجبديتها، فاملصطلحات 

كما التزم أيضا هذا الترتيب يف املصطلحات العربية واختار هلا الترتيب اخلاص ا وهو الترتيب االلفبائي، 
ا مإىل أن هذا املعجم يعترب كغريه من املعاجم (الثنائية اللغة، متعددة اللغة) اليت يتم نقل مصطلحاا إباإلضافة 

كذلك ألنه مل يستويف عناصر اعتبارهالتعريب، كما أن هذا املعجم ال ميكن عن طريق الترمجة أو عن طريق 
الذي يعد عنصرا أساسيا يف ألنه مل يعطي أي تعريف أو شرح للمصطلحات كاملتخصص، وذلصناعة املعجم 

٢٠ص꞉املرجع السابقـ١
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وضع املعجم ونالحظ كذلك أن معظم املصطلحات العربية اليت أوردها يف هذا املعجم ليس هلا أي عالقة 
.مبوضوع املعجم ؛أي اللسانيات ومثال على ذلك جند ابتكار، إام، بابلية،ببغائية،تركية ،تضايف

طلحات النحو الصرف والعروض والقافية لألستاذ الدكتور "حممد إبراهيم عبادة"ب/معجم مص

القدمي على شكل قالب - يعد هذا املعجم من املعاجم اليت يريد من خالهلا أصحاا إعادة إحياء التراث العريب
وواضحة وطةبجديد وحديث، وذلك من خالل مجع املصطلحات العربية القدمية وحماولة إعطاءها مفاهيم مض

وكذلك ملساعدة املختصني أو غري املختصني الذين ال ميلكون أدىن فكرة عن هذا التراث باإلضافة إىل مساعدة 
غري الناطقني باللغة العربية على معرفة التراث العريب األصيل دون الرجوع إىل املصادر القدمية املعقدة الشرح، 

ة سجل دالالت لأللفاظ غري الدالالت اليت حتفل ا أضف إىل ذلك أن هذا النوع من املعجمات املتخصص
اظ وبعض التراكيب دالالت خاصة يف حقل من حقول ـات العامة، إذ تكتسب بعض األلفــاملعجم

.١املعرفة، وذلك متثل زادا ثريا يف علم الداللة

املصطلحات ما فجمعت من «وقد ج يف ترتيب معجمه منهجية التركيب اهلجائي األلفبائي وذلك يف قوله: 
قارب األلف مث رتبتها هجائيا وفق احلروف األصلية للكلمة األوىل من املصطلح مع مراعاة الترتيب اهلجائي 
ردات الكلمات الثانية والثالثة داخل املصطلح الواحد، وبدأت بالكلمة املفردة، مث املوصوفة مث املضافة، مث 

وصيغة املفرد قبل صيغة قبل املشتقاتى املزيد، وذكر املصدراملتلوة حبرف جر مع مراعاة تقدمي ارد عل
.٢»اجلمع

ترتيب املصطلحات ترتيبا هجائيا وفق احلروف األصلية للكلمة األوىل من املصطلح مع مراعاة الترتيب -١
األمثلة اليت توضح ومناهلجائي ردات الكلمات الثانية والثالثة داخل املصطلح الواحد والبدء بالكلمة املفردة 

ذلك جند ما يلي:

االستيتاء«

األداة

اإلجارة

.٣، ص ٢٠٠١، ٢حممد إبراهيم عيادة: معجم املصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، مكتبة األدب، القاهرة، ط ـ١
.٤املرجع السابق، ص ـ٢
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التأسيس

التأكيد

التأكيد املعنوي

التأكيد اللفظي

.١التأكيد بالنون

ألفبائيا وذلك من خالل جتريدها من حروف الزيادة وإرجاعها إىل ترتيباومن خالل هذه األمثلة جند أنه رتبها
ة.أصلها وهذا ما كان يف باب اهلمز

اجلمع

اجلمع املبين على صورة واحدة

اجلمع الذي يكسر عليه الواحد

اجلمع الذي على التثنية

اجلمع الذي مل يبىن على واحدة

اجلمع املتناهي

مجع املؤنث السامل

مجع املدكر السامل

مجع السالمة

مجع الفاعلني واملفعولني

مجع القلة

.٣٩، ٣٨، ٣٧ص ꞉السابقاملرجع ـ١



الفصل الثالث                      اشكالیات ترتیب المصطلحات في األعمال المعجمیة الحدیثة

٧٣

مجع الكثرة

مجع التكثري

.١مجع التكسري

يف باب الفاء األمثلة التالية:جند 

املفرد

التفسري

املفسر

الفصل

الفضلة

.٢الفعل

وكذلك هو احلال بالنسبة لباب الفاء حيث رتب مصطلحاا ترتيبا ألفبائيا بتجريدها أيضا من حروف الزيادة

تندرج حتتها أما الكلمات اليت جاءت مجعا فنجدها تندرج حتت الكلمة املفردة حيث جند مثال املفردة أداة 
اموع التايل: 

أدوات الشرط

.٣أدوات القسم

:ةوجند أيضا الكلمة "الضمري" وتندرج حتتها اجلموع التالي

ضمائر اجلر

.٦٧، ٦٦، ٦٥ص ،حممد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والعروض والقافيةـ١
.١٩٦، ١٩٥، ١٩٤ص ꞉السابقاملرجع ـ٢
.٣٧: ص نفسهاملرجع ـ٣
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ضمائر الرفع

.١ضمائر النصب

باإلضافة أيضا إىل كلمة "التفعيلة" وتندرج حتتها:

.٢التفاعيل

كما جند مفردة "الكلمة وتندرج حتتها اجلموع التايل:

الكلم

.٣الكالم

ومفردة الكامل وتندرج حتتها:

.٤"املكمالت"

كما جند مفردة "املثال" وتندرج حتتها اموع التالية:

األمثلة

.٥األمثلة اخلمسة

ومفردة: "املهمل" تندرج حتتها:

.٦اهلوامل

بالكلمة املفردة، قبل الكلمة اجلمع، كما أن هذه إنه بدأقوله داألمثلة تأكيويتضح من خالل هذه 
الكلمات اجلموع مل تأيت مستقلة بذاا بل جندها جاءت حتت الكلمة املفردة أي مندرجة حتتها.

.١٦٣، ١٦٢: ص السابقاملرجع ـ١
.٢٠٦املرجع نفسه: ص ـ٢
.٢٢٠: ص نفسهاملرجع ـ٣
.٢٢١املرجع نفسه: ص ـ٤
٢٢٩املرجع نفسه: ص ـ٥
.٢٤٦: ص السابقاملرجعـ٦
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أما ما خيص الكلمة الثانية من املصطلح فهي جاءت موصوفة أو مضافة، وقد قام بترتيبها على الشكل -٢
التايل:

*الكلمات املوصوفة:

نائيالث

ف:عالثنائي املضا

.ف جاءت كصفة للثنائي وهنا يتوضح أن الثنائي هو املوصوفعنرى أن كلمة املضا

.االستثناء

هو املوصوف، املفرغ هو الصفة.االستثناءاملفرغ: االستثناء

هو املوصوف، املنقطع هو الصفة.االستثناءاملنقطع: االستثناء

هو املوصوف، املتصل هو الصفة.االستثناءاملتصل: االستثناء

:االسم

هو املوصوف، املبهم هو الصفة.االسماملبهم:االسم

هو املوصوف، املبين هو الصفة.االسماملبين: االسم

.الظرف

الظرف املؤسس: الظرف هو املوصوف، املؤسس هو الصفة.

الظرف املؤكد: الظرف هو املوصوف، املؤكد هو الصفة.

ظرف هو املوصوف، املبهم هو الصفة.هم: البالظرف امل

العدل: العدل التحقيقي: العدل هو املوصوف، التحقيقي هو الصفة.

العدل التقديري: العدل هو املوصوف، التقديري هو الصفة.
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.اإلعراب

اإلعراب احمللي: اإلعراب هو املوصوف، احمللي هو الصفة

اإلعراب الظاهر: اإلعراب املوصوف، الظاهر هو الصفة.

الكلمات املضافة:

باملضاف إليه لتخصيصه، ومن ذلك:وجيءقد يكون املضاف هو املصطلح ـأ

بدل البداء

االشتمالبدل 

بدل اإلضراب

بدل الغلط

꞉، ومن ذلكاالصطالحقد يكون املضاف إليه هو ـب 

االبتداءواو 

واو الثمانية

واو احلال

واو القسم

꞉، ومن ذلكاصطالحايكون كل من املضاف واملضاف إليه قد- ج

حروف اجلر

حروف الزيادة

حروف اخلفض

حروف العلة
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قد يكون كل من املضاف واملضاف إليه اصطالحا مع لزوم اإلضافة مثل:-د

الم التعليل 

الم الكلمة

الم اجلواب 

.١عني الكلمة

يف ترتيب املصطلحات على البدء بالكلمة املفردة وقد وضحنا هذا باألمثلة، اعتمدومما ذكر سابقا أنه 
جند يف بعض م يراعي ذلك يف معظم املعجم، إذ أما بالنسبة لتقدميه الكلمة املوصوفة على الكلمة املضافة فل

ل املوصوفة.أخرى جند أن الكلمة املضافة تأيت قبعتقدم الكلمة املوصوفة على املضافة، ويف مواضتناألحيا

تقدمي ارد على املزيد.-٣

꞉ومن أمثل ذلك جند رحيف بعض املطاأحياناال أنه خيالفه إجنده يف بعض األحيان يراعي هذا الترتيب 

꞉تقدمي ارد على املزيد ما يلي فيها ياألمثلة اليت يراع- أ

النصب على الشتم 
النصب على املصدر 

النصب على االستغناء و متام الكالم 
٢النصب على التفسري

ذ قدم ارد إقد راعى تقدمي ارد على املزيد يف املصطلحات املتلوة حبرف اجلر، ففي هذه األمثلة 
ىل أصلها.إرجاعها إالذي هو الشتم ليأيت بعده املزيد وهو املصدر، االستغناء، التقسيم، بعد 

꞉تاليةالةكما جند أيضا األمثل

النصب على املدح
النصب على نزع اخلافض

النصب على الوقت

.١٤، ١٣حممد إبراهيم عيادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص ـ١
٢٣٧ص꞉ملرجع السابقاـ٢
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املنتصب عن متام االسم
١الكالممتامعناملنتصب

ليأيت املدح،إذ قدم ارد الذي هو اجلر،وهنا أيضا قدم ارد على املزيد يف املصطلحات املتلوة حبرف 
متام الكالم.سالم،الامتام ،الوقتنزع،꞉بعده املزيد وهو

꞉على املزيد ما يليدمي اردقاألمثلة اليت مل يراعي فيها تـب 

النصب حبذف النون
النصب على اخلروج

النصب على الذم
٢مترحالنصب على ال

وهنا املزيد،مث ارد،مث يأيت بعده املزيد،ولتوضيح ذلك أكثر ميكن القول بأنه قدم ارد ليأيت بعده 
إىلمث املزيد أي أنه مل يذكر اردات أوال لينتقل بعدها النون،ذف حذ بدأ بارد وهو إيكمن اخللل 

ومل فقط،بل ذكر ارد بعده مزيدا واحدا املزيد،كما فعل سابقا يف تقدمي ارد على املزيدات،
يذكر املزيدات بشكل تسلسلي.

كيفية ترتيبه للمصطلحات جند أنه فد وفق يف ويف األخري، ومما تطرقنا له يف هذا املعجم املتخصص يف 
مل حيث أنهاليت ذكرها يف املقدمة، همنهاجيتأنه يف بعض األحيان جنده قد خرج عن إالكيفية ترتيبه، 

ات العربية طلحصأن املإىل، وهذا راجع يف بعض األحيانيتبع بعض النقاط املذكورة، بل خرج عنها 
جاءت عبارة عن مصطلحات مركبة تشتمل على وإمنايف هذا املعجم مل تأيت مصطلحا واحدا فقط، 

مفردتني أو أكثر كما جند املصطلح عبارة عن مجلة أو متضمنا يف مجلة، وهذه اجلملة تعمل عمل 
ته الكربى حيث يفيد نفس داللته و معناه، وهذا ال ينفي أمهية هذا املعجم وفائدإىلاملصطلح أو تشري 

الباحث ويثري موضوع حبثه.  

٢٣٧ص꞉السابقاملرجع ـ١
٢٣٦صنفسه،املرجعـ٢
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:خامتة

مهم من أجل إليها رأينا أن النفود معجمية،من خالل دراستنا العلمية اليت وقفنا فيها على عدة حمطات 
꞉النقاط التاليةىلإتوصلنا الذكر،على األسئلة السالفة وكذا اإلجابةاألهداف،ىلإالوصول 

كان هلا اليتسايرة للحركة املعجمية لدى األمم األخرى، و كانت م،احلركة املعجمية العربيةنإ
و يعد تراثنا املعجمي العريب خري دليل على ذلك ، و الكم اهلائل من السبق يف الصناعة املعجمية، 

املعجمات العربية على اختالف مناهجها و مدارسها اليت كان هلا دور فعال يف مجع مشل ثروتنا اللغوية 
و وغامضهاية و ذلك حفاظا عليها من اللحن، الذي كان يتربص ا أو شرح األدبمأثورتناو 

و توىل الصحابة أمر تفسري الغريبذإن الكرمي، آنوادرها، و كانت البدايات األوىل متعلقة بالقر
و احلديث، و تعد بذلك اللبنة األوىل لظهور دراسات لغوية خاصة املعاجم، وكان القرآنالنوادر يف

، الذي يعترب النواة األوىل اليت فتحت يالفراهيدبن أمحد امن بني هذه املعاجم (معجم العني) للخليل 
األبواب أمام ظهور املعاجم جبميع أنواعها، سواء كانت عامة أو خاصة.

 باختالف نوع املعجم و اهلدف املسطر لههمنهاجياتوأما فيما خيص الترتيب فقد اختلفت وتنوعت ،
بطريقة يالفراهيدالذي ابتكره اخلليل بن أمحد عامة اعتمدت على الترتيب الصويت التقلييبالجم اعفامل

التقليببنظام ىمجيع احتماالا والذي يسمإىلمنطقية رياضية حيث قام بتبديل حروف الكلمات 
حيث ساعده يف مجع أكرب كم من كلمات اللغة العربية، أما من الناحية الصوتية فبخربته الصوتية 
العبقرية و مبعرفته بالتجمعات الصوتية ، فقد رتب اخلليل معجمه حبسب خمارج األصوات ، ومن 

، مث جاءت )ديب اللغة(ابن أمحد األزهري يف معجمه اللذين ساروا على جه جند أبو منصور حممد 
، ومن األوائل اللذين ألفوا يف هذا النوع من الترتيب جند بعد ذلك منهجية الترتيب حبسب األبنية 

مريي يف معجمه وكذلك جند نشوان ابن سعيد ابن نشوان احليف معجمه (ديوان األدب)الفارايب 
مقدمة األدب، لتأيت بعدها منهجية شري يف معجمه و الزخم،(مشس العلوم ودواء العرب من الكلوم ) 

وقد اعتمد هذا شري يف معجمه (أساس البالغة)الترتيب األلفبائي و اليت اكتمل منهجها مع الزخم
و من مث تأيت منهجية يعد األساس يف ترتيب املعاجم احلديثة إذالترتيب كثريا لسهولته و بساطته 

يها أيضا منهجية التقفية ومن اللذين ساروا على الترتيب حبسب احلرف األخري من الكلمة و يطلق عل
و كذلك ابن منظور يف معجمه ،اجلوهري يف معجمه (تاج اللغة وصحاح العربية) ،هذه املنهجية

(القاموس احمليط) ، وكل هذه املناهج اتبعت قدميا على معجمهيفيو الفريوز أباد،لسان العرب 
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أن منهجية الترتيب إالالرغم من صعوبتها وذلك متاشيا مع اهلدف الذي وضعت ألجله هذه املعاجم 
األلفبائي كانت هي األسهل.

وهي ترتيب املفردات حبسب موضوعاا اليت فقط،واحدة ةأما معاجم املعاين فقد اعتمدت منهجي
.إليهاتنتمي 

منهجية األلفبائي،منهجية الترتيب نهجيات،موما خيص املعاجم املتخصصة فقد اعتمدت أربعة 
منهجية الترتيب حسب املعاجم،يف اليسري من إالمل تعتمد وهذه املنهجية قدميةاألجبدي،الترتيب 
هذه األخرية اعتمدت يف املعاجم املتخصصة األجنبية،ومنهجية الترتيب حسب املداخل املواضيع،

ومتعددة اللغة.ثنائية 
 أن املعاجم املتخصصة لالختالف يف املنهجيات اليت اتبعها كل نوع من هذه املعاجم فنجدأما بالنسبة

، منهجية الترتيب األلفبائي، منهجية الترتيب املوضوعي، و منهجية الترتيب مناهجاكتفت بثالث 
من حبسب املداخل األجنبية، فقد رتبت املصطلحات بالنسبة ملنهجية الترتيب األلفبائي دون جتريدها 

األصل يف معظم املعاجم، أما بالنسبة ملنهجية الترتيب املوضوعي فقد رتبت إىلرجاعها إالزوائد و 
و ذلك خالفا للمعاجم العامة ،إليهااملصطلحات حبسب احلقول العلمية ال حبسب املواضيع اليت تنتمي 

، و أما بالنسبة للمصطلحات اليت وردت فيها فقد رتبت حتت اجلدر أصلها إىلةاليت ترجع املفرد
مل يكن هلا جدر تندرج حتته فإا ترتب حبسب أصوهلا ، أما معاجم املعاين فهي إن، و إليهالذي تنتمي 

ترتب املفردات حبسب املوضوع و كذلك بالنسبة للمصطلحات الواردة فيها فقد رتبت بنفس 
الطريقة.

 ا حسب املداخل األجنبية ومتعددة اللغةاملعاجم املتخصصة الثنائية أما فيما خيصفقد رتبت مصطلحا
فقد رتبت مصطلحاا حبسب املداخل العربية.أحادية اللغةةيف حني أن املعاجم املتخصص

 اا إالومهما تعددت وتنوعت هذه املناهج اليت اتبعتها املعاجم يف ترتيب مفرداا ومصطلحاأ
الكم اهلائل للمفردات إىليف بعض األحيان وكان ذلك خاصة يف املعاجم القدمية ذلك راجع أمهلت

موحدة يف ترتيب املصطلحات أو املفردات على حد ةهذا مل تعتمد طريقوحىت يومنااليت احتوا 
كون أغلب إىلالتزال حبيسة الصناعة املعجمية األجنبية وهذا راجع املتخصصة احلديثةسواء فاملعاجم 

املصطلحات أجنبية.   
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꞉املصادر و املراجعثبت

꞉الكتب

، ١طبريوت،سالمي،إلادار الغرب املختص،املعجم العلمي العريب ꞉براهيم ابن مرادٳ-١
م.١٩٩٣

دار الغفور،وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد ةالصحاح تاج اللغاجلوهري،مساعيل بن محاد ٳ-٢
م.١٩٩٠، ٤ط،١جبريوت،للماليني،العلم 

حممد هاشماهللا،حممد أمحد حبيب الكبري،حتقيق عبد اهللا علي العرب،لسان ꞉ابن منظور-٣
م.١١١٩، د ط، ١الشاديل، دار املعارف للنشر، ج

القاهرة،اخلاجني،/مكتبة ١جسزكني،حتقيق حممد فؤاد القرآن،جماز ꞉أبو عبيدة معمر بن املثىن-٤
د ت.ط،د 

املخصص، دار الكتب العلمية، د ط، د ت.꞉علي ابن امساعيل ابن السيدةسناحلأيب-٥
، دار ١أساس البالغة، حتقيق حممد باسل عيون السود،ج꞉جار اهللا أمحد الزخمشريالقاسمأيب-٦

م.١٩٩٨، ١الكتب العاملية، لبنان، ط
بريوت،العلمية،الكتب راللغة، دامعجم مقايس ꞉حسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازيأيب-٧

م.٢٠٠٨، ٢ط،١ج
مكتبة الثقافة ،١جالتواب،حتقيق رمضان عبد املصنف،الغريب ꞉د القاسم بن سالميعبأيب-٨

م.١٩٨٩، ١طالقاهرة،الدينية،
حسني حممد حممد هارون،حتقيق عبد السالم احلديث،غريب ꞉أيب عبيد القاسم ابن سالم-٩

م.١٩٨٤د ط، األمريية،املطابع شرف،
م.١٩٩٧، ١طاهلالل،حصاء العلوم دار مكتبة إ꞉الفارايبأيب نصر - ١٠
م.١٩٢٢، ١املعاجم اللغوية، و طرق ترتيبها، دار الراية، ط꞉أمحد بن عبد اهللا الباتلي- ١١
م.١٩٨٩، ٢طبريوت،العريب،دار الكتاب مفاتيح العلوم ꞉أمحد بن يوسف اخلوارزمي- ١٢
م.١٩٨٨، ٦طالقاهرة،الكتاب،علم العرب،البحث اللغوي عند ꞉أمحد خمتار عمر- ١٣
م.١٩٩٨، ٥طالعلوم،دار الداللة،꞉أمحد خمتار عمر- ١٤
م.٢٠٠٩، ٢طالقاھرة،الكتب،عالم الحدیث،صناع المعجم ꞉أمحد خمتار عمر- ١٥
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، ٢طناشرون،لبنان،مكتبة وتطورها،املصطلحات البالغية معجم꞉أمحد مطلوب- ١٦
م.٢٠٠٠

دار ،١جأنيس،إبراهيمحتقيق أمحد خمتار عمر األدب،ديوان ꞉الفارايببراهيم إسحاق بن إ- ١٧
م.١٩٧٥د ط، والطباعة والنشر،الشعب للصحافة 

م.١٩٩٧، ١فقه اللغة و سر العربية، مكتبة لبنان، ناشرون، ط꞉الثعاليب- ١٨
.م١٩٦٨، ٢طللطباعة،دار مصر ،١جوتطوره،املعجم العريب نشأته ꞉حسني نصار- ١٩
م.٢٠٠٣د ط، اجلامعية،دار املعرفة العريب،مقدمة لدراسة التراث املعجمي ꞉حلمي خليل- ٢٠
العني، ترتيب وحتقيق، عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ꞉اخلليل بن أمحد الفراهيدي- ٢١

م.٢٠٠٢، ٢، ط١لبنان، ج
املعاجم العربية مدارسها و مناهجها، الفاروق احلرفية للطباعة و ꞉عبد احلميد أبو سكني- ٢٢

م.١٩٨١، ١النشر، ط
م.١٩٨٦، ١اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، دار طالس، دمشق، ط꞉عبد الطيف الصويف- ٢٣
معجم املصطلحات اللسانية، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ꞉عبد القادر الفاسي الفهري- ٢٤

م.٢٠٠٩، ١ط
ن، حتقيق أمحد صقر، دار الكتب العلمية، لبنان آتفسري غريب القر꞉عبداهللا بن مسلم بن قتيبة- ٢٥

م.١٩٧٨بريوت، د ط، 
م.١٩٩٤، ١بة لبنان ناشرون، طاملعجم العريب بني املاضي و احلاضر، مكت꞉عدنان اخلطيب- ٢٦
م.١٩٩١، ٢علم اللغة وصناعة املعجم، جامعة امللك سعود، ط꞉علي القامسي- ٢٧
التعريفات، حتقيق حممد صديق املنشاوي، دار ꞉علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين- ٢٨

الفضيلة، القاهرة، د ط، د ت.
، ١طوالتوزيع،الء للطبع الووألفاظ،املعاجم العربية موضوعات ꞉فوزي يوسف اهلابط- ٢٩

م.١٩٩٦
م.١٩٩٥، ١طبريوت،اللبناين،دار الفكر األلسنية،معجم املصطلحات ꞉مبارك مبارك- ٣٠
م.٢٠٠٤، ٤طالدولية،املعجم الوسيط مكتبة الشروق ꞉جممع اللغة العربية- ٣١
معجم مصطلحات النحو والصرف و العروض والقافية، مكتبة األدب، ꞉براهيم عبادةٳحممد - ٣٢

م.٢٠٠١، ٢القاهرة، ط



٨٤

صطالحات الفنون و العلوم، حتقيق علي رجروج، اموسوعة كشاف ꞉حممد علي التهانوي- ٣٣
م.١٩٩٦، ١، مكتبة لبنان، ناشرون، ط١ج

اجلامعية،املعرفة دار احلديث،معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة ꞉حممود سليمان ياقوت- ٣٤
م.٢٠٠٢د ط، 

القاموس احمليط ، حتقيق حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ꞉ييعقوب الفريوز آباد- ٣٥
م.٢٠٠٥، ٨ط

꞉االت

م.١٩٧٤، نوفمرب ٣٤جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ج- ٣٦
م.١٩٨٢، الرباط، نوفمرب، ١، ج١٩جملة اللسان العريب، ع- ٣٧
م.١٩٩٥، ٤٤عالعريب،جملة اللسان - ٣٨

꞉املذكرات

شراف حمي الدين سامل، إفقه اللغة للثعاليب، دراسة داللية، رسالة ماجستري، ꞉ليندة زواوي- ٣٩
م.٢٠٠٧جامعة قسنطينة، 





٨٥

:الفهرس

ت-......................أ...........................................................املقدمة

٤................................................................................املدخل

تاريخ صناعة املعجم قدميا و حديثا꞉الفصل األول

١٠..............................املعجمية األوىل (الرسائل)..................األعمال꞉أوال

١٨.........................األعمال املعجمية اللغوية ................................꞉ثانيا

٢٣...........................................(املوضوعية)املتخصصةاملعجميةعمالاأل꞉ثالثا

٢٣..............املوضوعية القدمية...........................املعجميةاألعمال.١
٢٧........................................احلديثةاملتخصصةاملعجميةاألعمال.٢

مناهج ترتيب املصطلحات يف األعمال املعجمية꞉الفصل الثاين

٣١................املعاجم اللغوية.................................يفترتيبالمناهج꞉أوال

٣٧.......................................................الصويتالترتيبمنهجية.١
٣٧......................................................األلفبائيالترتيبمنهجية.٢
٤١..................................................األبنيةحبسبالترتيبمنهجية.٣
٤٢.....................................................املوضوعيالترتيبمنهجية.٤

٤٤..............................................الترتيب يف املعاجم املتخصصةمناهجثانيا:

٤٤..........................................املعجمحروفعلىالترتيبمنهجية.١
٤٩....................................................املوضوعيالترتيبمنهجية.٢
٥٢..............................................األعجميةاملداخلحبسبالترتيب.٣

ترتيب مصطلحات األعمال املعجمية احلديثةشكالياتإ꞉الثالثالفصل

٥٤...............................منوذجا" الوسيطمعجم"كيفية ترتيب معجم لغوي꞉أوال



٨٦

٦٢......................................................متخصصمعجمترتيبكيفية꞉ثانيا

٦٢.....................................................اللسانيةاملصطلحاتمعجم.١
٧١.............................والقافية.والعروضالصرفالنحومصطلحاتمعجم.٢

٨٠.................................................................................خامتة

٨٢...............................................................واملراجع .قائمة املصادر 

٨٥.الفهرس..............................................................................
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