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  والقاموساملعجم
 ) تطبيقية يف علم املصطلحدراسة(

)*(علي القامسي . د  

 
 :املشكلةـ 100 

                                                                  املصطلح احلديث إىل ختصيص مصطلح واحد للمفهوم الواحد يف احلقل                عـلم         يسـعى 
                                                                 يعرب املصطلح الواحد عن أكثر من مفهوم واحد، وال يعبر عن             ال                          العـلمي الواحـد، حبيث      

                                         وهذا يتطلب التخلص من االشتراك اللفظي        .           صطلح واحد     م   من                             املفهـوم الواحـد بأكـثر       
  .                   والترادف يف املصطلحات

  )      قاموس ( و  )     معجم (                                                            كثري من املثقفني الناطقني باللغة العربية يستخدمون لفظيت           كان       وملـا 
   ا                                                                   فإن بعض اللسانيني العرب، من لغويني ومعجميني ومصطلحيني، حاولو                  مترادفتني،         بوصفهما  

                                                            املترادفني للتعبري عن ثنائيات مفهومية تكاثرت بفضل النمو                       ختصيص هذين        مـن             االسـتفادة   
  .              اللساين احلديث     البحث        املطرد يف 

     جمموع    ( 1                                                            بعضهم االستفادة من هاتني اللفظتني للتفريق بني املفهوم                 ارتـأى          وهكـذا 
                                               جمموع املفردات املختارة اليت يضمها كتاب مع معلومات    ( 2        واملفهوم   )     للغة               املفردات املفترض 

     وذهب    ).      قاموس (       بلفظ  2        واملفهوم   )      املعجم (       بلفظ  1                ، فخصوا املفهوم   )    عنها         و معرفية        لغوية أ
                             املخزون املفردايت الذي ميثل جزءا  (                  ينبغي أن تطلق على   )     معجم (        كلمة    أن                   بعضـهم اآلخر إىل     

      اموع  (                        اليت جيب أن تطلق على        )      قاموس (          يف مقابل     )        اللغوية        املستمع   /                      مـن قـدرة املتكـلم     
   ). ب             املفردايت يف كتا

                                                 
  م والثقافةاملنظمة اإلسالمية للتربية والعلو) * (
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                                                                      أخرى فإن مبدأ االقتصاد يف اللغة شجع بعض املصطلحيني على تفضيل                   ناحيـة        ومـن 
  .        أكثر   أو                                                   لفظ واحد على املصطلح املركب املكون من لفظني            من     َّ     املؤلَّف         البسيط          املصـطلح   

      املعجم    (  هو                                   للداللة على نوع معني من املعاجم         )        القاموس (                                 ومـن هنا نحوا إىل ختصيص لفظ        
       ، على   )     اللغة                املعجم الثنائي    (                        للتعبري عن نوع آخر هو      )      املعجم (            تفاظ بلفظ       واالح  )              األحادي اللغة 

          مرادفه      ولفظ  )                 املترجم التحريري  (     على    )       املترجم (                                         غـرار تواضـع املترمجني على إطالق لفظ         
   ).            لشفوي الفوري        املترجم ا (    على   )        الترمجان (

           نوع بتعدد                                                                         املفاهـيم اللسـانية تتكاثر بتقدم البحث العلمي وأن املعاجم تت             ألن         ونظـرا 
                                                                   لإلنسان، فإننا ال نستبعد أن يلجأ لسانيون عرب آخرون إىل استخدام كلميت        املعرفية       احلاجات 

  .                                                     للتعبري عن مفاهيم لغوية جديدة أو أنواع خمتلفة من املعاجم  )      قاموس   ( و  )     معجم (

                                                                           مترادفني للتعبري عن مفهومني خمتلفني حماولة مشروعة وأمر حممود يؤدي إىل                ختصيص    إن
                ولكي يكون هذا     .                                                           الـترادف ويسهم يف تيسري عملية التواصل بني املتخاطبني             مـن    ل          التقـلي 

                                                                      مفيدا ينبغي أن ال يتعارض مع االستعمال الساري وأن حيظى بقبول                 للغرض                التخصيص مؤديا   
                                                          أما إذا اقتصر أمره على فئة حمدودة ختالف املتفق عليه            .                       ينال مرتبة الشيوع     حىت                 الناطقني باللغة   

                                                                     تلك احملاوالت قد تؤدي إىل عكس ما تتوخاه وتنتج عنها ازدواجية                 فـإن                  بـني اجلمهـور،     
  .                                            املعرفة وتضر بالتواصل بني أبناء األمة الواحدة      انتقال                   مصطلحية، تعيق حركة 

 املعجمـ 200

        هي عدم    )       العجمة (    ، و  )       ع ج م   (                                            ـ يف املعاجم التراثية ـ مشتقة من مادة           )      املعجم   (    كلمة
     جعله   )            أعجم الكالم  (                              هو الذي ال يفصح وال يبني، و        )      األعجم (             البيان، و        وعـدم            الفصـاحة   

                                                               أو أتى به أعجميا فيه حلن، وعادة ما يؤخذ الشاهد على ذلك من قول    له،               مشـكال ال بيان   
  :              رؤبة أو احلطيئة
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          ّ    وطويل سلّمـه   صعب       الشعر

                   فيه الذي ال يعلمه     ارتقى     إذا

                     إىل احلضيض قدمه       به     زلت

                  يعـربه فيعـجـمه  أن      يريد

      أعجم و    ...                              بوضع النقط السوداء عليه         بينته  :        احلرف      أعجمت      " : "         العرب      سـان  ل   "  ويف
                    األصل فيها اإلثبات،     )     أفعل (                           سبيل السلب، ألن صيغة         على  ّ                     نقّطه وأزال استعجامه      :         الكـتاب 

   ."             وقد تأيت للسلب

                                                      يف وقت متأخر للداللة على كتاب ترتب فيه املعلومات           )     معجم (         كلمة          استخدمت     وقد
          وجيمع لفظ    .                                                        بل علماء احلديث أوال، قبل أن يستخدمها علماء اللغة            ق   من                    بطـريقة معيـنة،     

  .       ومعجمات          على معاجم   )     معجم (

  املعاجم يف التراث العريبتسميةـ 210

                                                                               التارخيية، مر املعجم العريب يف تطوره مبراحل متعددة حىت بلغ ما هو عليه                     الناحية      مـن 
                                    فقد بدأت املعجمية العربية انطالقا       .                    يف مجيع تلك املراحل     )     معجم (                    يطلق عليه اسم       ومل  .    اآلن
                                                                                      عناية املسلمني بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وحرصهم على فهمها والوقوف              من

                                                                      واملقصود بغريب القرآن أو غريب احلديث اللفظ الغامض البعيد عن الفهم         .             غريـبهما       عـلى 
          الشرقاوي     أمحد      ." ( ل                                                                     أن الغريب من الناس إمنا هو البعيد عن الوطن املنقطع عن األه                 كمـا  "

                                                                      وكان أول كتاب يف غريب القرآن لعبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب،               )  7  :     1987        إقـبال، 
                                        هـ مث تعددت الكتب اليت حتمل عنوان          68                                      رب األمة وبترمجان القرآن املتويف سنة            حب        املـلقب 

   دم                         ويف هذه املرحلة مل تستخ       ).                    املصدر السابق نفسه      ) (            غريب احلديث  (   و    )               غـريب القرآن   (
  .                       لوصف تلك األعمال املعجمية  )     معجم (     كلمة 
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                                                                               الثانية أخذ علماء اللغة يشدون الرحال إىل البادية ملشافهة األعراب ومجع                    املرحـلة     ويف
                                                                           من مصادرها األصلية وتدوينها مث تصنيفها تصنيفا موضوعيا وإصدارها يف                    املعجميـة          املـادة   

                          احليوان والنبات واحلرب      لق  وخ                خبلق اإلنسان           املتعلقة                       تضـم املفـردات              صـغرية          رسـائل   
  و   )          كتاب اإلبل (  و   )     اخليل     كتاب  (    مثل   )     كتاب (                             وكانت تلك الرسائل حتمل عنوان    .        واألسلحة

                     خمتصة يصنفها عدد         معاجم            وهي مبثابة      ).           كتاب الطري  (   و    )             كتاب احلشرات  (   و    )            كتاب الشاء  (
  ت  (     مشيل         بن         والنضر  )   هـ   200   ت    (                                                          غري قليل من أئمة اللغة يف ذلك العصر مثل كالكسائي           

ـ    204      جواد    ) (   216   ت    (          واألصمعي    )    210   ت   (            وأيب عبيدة     )    206   ت   (         وقطـرب     )     هـ
  يف   )     معجم (                                     ومل حتمل معاجم املوضوعات تلك كلمة          ).         1999:381 :              عبد الرحيم       حسـين 
  .           ، كما ذكرنا )    كتاب   (    وإمنا         عناوينها 

  )           كتاب العني  (                                                             الثالثة بظهور املعاجم العامة املتكاملة وتؤرخ عادة ب                  املرحـلة          وتتسـم 
   206   ت   (                  أليب عمر الشيباين      )     اجليم (       وكتاب    )   هـ   175ـ    100 (                 أمحد الفراهيدي    بن        للخليل  
         البن دريد   )           مجهرة اللغة (   ، و )  هـ   290  ت  (                   أليب طالب املفضل الضيب   )               البارع يف اللغة ( و  )   هـ

ـ    321   ت   (    أليب  )           ذيب اللغة  (    ، و  )  هـ   356   ت   (                أليب علي القايل      )                 البارع يف اللغة   (    ، و  )    هـ
                             مراحل تطور املعجم العريب       من                            ويف هذه املرحلة وما تالها         ).   هـ   370 ت (               منصور األزهري   

  و   )     احملكم (   و      )       احمليط   (   مثل                                                             جند أن املعجميني العرب يفضلون إطالق اسم علم على معامجهم           
                          التصانيف إال يف أواخر        هذه        مثل         عناوين   يف    )     معجم (              وال جند كلمة       ).        القاموس ( و  )         العـباب  (

                    ويف أواخر القرن           العسكري         أليب هالل     )          ة األشياء              املعجم يف بقي   (                             القـرن الـرابع اهلجري يف       
                        عبيد البكري، وكالمها      أليب  )                                           معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع       (                 اخلامس اهلجري يف    

  .        معجم خمتص

                                        ملعجمهم حىت النهضة العربية احلديثة،              اسم علم                                           استمر هذا التقليد يف إعطاء املؤلفني           وقد
    قطر  (              وخمتصره معجم     )          حميط احمليط  (       معجمه    )  3   188      ـ       1819 (                        فأصـدر بطرس البستاين     
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ـ     1846 (                      ، ونشر لويس معلوف      )      احمليـط                   معاجم ثنائية       ومحلت   ،   )     املنجد (       معجمه    )     1946    
                    الثقافية يستخدم          املؤسسات                 مث أخذ عدد من       .             وما إىل ذلك    )      املنهل (   و    )      املورد (                  اللغة أمساء مثل    

                  اللغة العربية      جممع         املؤسسات                  ويف طليعة هذه      .                           يف عناوين أعماهلا املعجمية     )       معجـم    (      كـلمة 
         أصدرت     اليت                    ، ومؤسسة الروس         1961  /   60     عام    )              املعجم الوسيط  (                       بالقاهـرة الذي نشر     

        نشرت     اليت                                                    ، واملنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة            1987     عام    )                      املعجـم العريب احلديث    (
          يستعملون   ا                                       إضافة إىل أن كثريا من املؤلفني أخذو        .     1989     عام    )                         املعجـم العـريب األساسي     (

  .                        يف عناوين مؤلفام املعجمية  )     معجم (     كلمة 

 القاموسـ 300

                                                                             إطالق نعوت املاء والبحر على التصانيف املعجمية كالعباب واحمليط اختذ جمد                  نطـاق    يف
   .             عنوانا ملعجمه  )             القاموس احمليط (    اسم   )     هـ   817  ت  (                       بن يعقوب الفريوزآبادي    حممد      الدين 

   ".              ماء البحر      معظم "     تعين    )      قاموس (                 ملذكور أن كلمة                               الفريوزآبادي يف معجمه ا           وخيـربنا 
              املاء يقمس    يف     قمس  :           البن منظور   )            لسان العرب  (    ويف     ).        ق م س    (                 مشتق من مادة     )       القاموس ( و

  ،           وال يتعدى     يتعدى                     غمسه فيه فانغمس،     أي           فانقمس        وقمسـه                      انغـط مث ارتفـع،        :        قموسـا 
    أي  "                   بلغ به قاموس البحر     قوال     قال   : "                             قعر البحر، ويف احلديث الشريف     :           والقومس           والقـاموس 
  .      وسطه  أو               معظم ماء البحر   :        القاموس     وقيل   .           قعره األقصى

                                                  بفترة وجيزة انتشر انتشارا واسعا، وذلك ألن صاحبه مجع   )             القاموس احمليط   (    صدور      وبعد
                                                                          املعاجم اليت سبقته كاحملكم البن سيده والعباب للصاغاين، وجعله يف حجم                أفضل           فيه حماسن   

   ، "                                               صيته يف كل مكان وشاع ذكره على كل لسان             فطار "          ومحله،    ه      وتداول                  يسـهل استنساخه    
                                                                    يف املدارس اشتهار أيب دلف بني حمتضره وباديه، وخف على املدرسني                 اشتهر " و              كما يقولون،   

                                                                                       تناولوه، وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه كما يقول عنه مرتضى الزبيدي يف                إذا        أمـره   
                                    الذي ـ كما هو ظاهر من عنوانه ـ يتخذ   )      قاموس                      تاج العروس من جواهر ال   (     معجمه      مقدمة 
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  )        القاموس (                                                        منطلقا له، وهذا شأن كثري من املعاجم الالحقة اليت جعلت من         القاموس        من معجم 
                كل هذه األسباب      ).     1883ـ     1819 (                لبطرس البستاين     )          حميط احمليط  (              مثل معجم      هلا       أساسا  

                      إطالق اسم أحد أفراد                                 على أي معجم آخر من باب         )      قاموس (         كلمة         يطلقون               جعـلت الناس    
               إبراهيم أنيس،   (           الداللة        تعميم "                                          ما يسميه الدكتور إبراهيم أنيس بـ          أو                         النوع على النوع كله،     

1976     :  154   (  

                                                                     عـباس الصوري، الذي كان من أوائل الذين درسوا مشكلة تسمية                     الدكـتور         ويـرى 
         للويس   )     املنجد (                                                   هذه الظاهرة كادت أن تتكرر بعد صدور معجم            أن   ،   )                 املعجـم والقاموس   (

                                         هذا املعجم ظاهرة العصر حبيث جنده يف            أضحى      :   "      فيقول                                معـلوف وانتشـاره واشتهاره،      
                                        أحجام كبرية ومتوسطة وصغرية، والتساع       يف          والتلميذ                                   مكتـبة األديـب والباحث واملدرس       

                                                                                 بني متعلمي اللغة العربية غطى امسه على بقية املعاجم األخرى إىل حد اختلط                   شهرته        نطـاق   
     عباس       ..." (                         للداللة على معىن القاموس     )      املنجد (                             الب فأصبحوا يستعملون لفظة         الط    على      األمر  

   ).  16  :     1998        الصوري، 

    مبعىن   )      قاموس (                         يعتربون استعمال كلمة            املتشددين                                  الـرغم من أن بعض اللغويني              وعـلى 
                                              إبراهيم السامرائي، فإن هذا ال ينفي أن               الدكتور                                   نوعا من اخلطأ الشائع، كما يرى         )       معجـم  (

                                       اللغة العربية الفصيحة املعاصرة، ودخلت  يف  )     معجم (                     أصبحت مرادفة لكلمة     )   وس   قام (        كـلمة   
        للمنظمة   )                     املعجم العريب األساسي   (                القاهرة ويف     يف                     مع اللغة العربية      )                  املعجـم الوسـيط    (   يف  

  ) 9    :     1998         الصوري،     عباس  (                                العربية للتربية والعلوم والثقافة

  والقاموساملعجمـ 400

                                               يف اللغة العربية املعاصرة بوصفهما مترادفتني،        )      قاموس ( و  )  م   معج (          لفظتا           تسـتخدم      إذن
                                                                             والترادف يف اللغة، إن وجد حقا، ينبوع ثر فو إليه أفئدة األدباء، من               .             أم كرهنا     ذلك        أحببنا  
                                ولكن املصطلحيني وأصحاب االختصاص      .                                         وكتاب، إلغناء نصوصهم مبفردات متنوعة          شعراء
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                                     ملفهوم العلمي الواحد مبصطلح واحد لتكون                               أشـرنا مـن قبل، أن خيتص ا         كمـا           حيـبذون،   
                                                     وهكذا فهم مييلون إىل التخلص من الترادف واالشتراك          .          مضبوطة      دقيقة                   نصوصهم ذات داللة    
   .                 تشويش داليل حمتمل  أي                 اللفظي للتخلص من 

                        اللذان يطلقان على من      )      ترمجان ( و  )      مترجم   (         املترادفان                              األمثلة على ذلك اللفظان           ومـن 
                                                  ازداد التواصل اإلنساين بفضل الثورة الصناعية             وعندما  .                 لغة إىل أخرى                         يقوم بنقل النصوص من   

                                            عشر امليالدي، وتفاقمت احلاجة إىل املترجم             التاسع                                          وتطـور وسـائل النقل يف أواخر القرن         
                                          وطورت الصناعة أجهزة كهربائية لتيسري              الدولية،                                         الشـفوي الفوري يف امللتقيات واملؤمترات       

                                            الترمجة توزع طالا على ختصصني خمتلفني مها             تعليم            خذت معاهد                            عمل املترمجني الفوريني، وأ   
                                           اشتدت احلاجة إىل مصطلحني خمتلفني للداللة               الفورية،                                       الـترمجة التحريرية والترمجة الشفوية      
                                            وعند ذاك جلأ أصحاب املهنة إىل االستفادة من        .       املترمجني                                     عـلى هذيـن النوعني املتباينني من        

                    على املترجم التحريري   )       املترجم (               على إطالق لفظ         فاصطلحوا      عربية                          الترادف املوجود يف اللغة ال
                                      وكان هلم سند يف تراث العرب اللغوي         .          الفوري       الشفوي             على املترجم     )      ترمجان (            وإطالق لفظ   

  :                             مستمدا من قول النابغة الذبياين

                           الثمانني، وقد بلغتها       إن

                     أحوجت مسعي إىل ترمجان  قد        

 :ت الكتاب األمة ومفردامفردات ـ 410

                                                                            اللغة انطالقة جديدة يف أواخر القرن التاسع عشر وازدهر أواسط القرن                 عـلم        عـرف 
              وقد فرق بعض     .                                                       اللغوية احلديثة إىل ظهور عدد من املفاهيم احلديثة              البحوث       وقادت    .        العشرين

                                           املفترض والالحمدود من األلفاظ اليت متلكها مجاعة      اموع "     األول   :          مفهومني   بني        البحوث     هذه  
   Lexicon                                          ما اصطلح اللسانيون على تسميته باإلجنليزية    وهو  "                        معيـنة بكامل أفرادها       غويـة  ل
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                                                من األلفاظ املختارة املرتبة يف كتاب ترتيبا             جمموعة  "                     واملفهوم الثاين هو      . lexique            وبالفرنسية
  Dictionary                             ما اصطلح عليه باإلجنليزية       وهو "    عنها                                              معيـنا مـع معـلومات لغوية أو موسوعية          

  .dictionnaire       رنسية     وبالف

                              بني املفهومني، ارتأى بعضهم          الفرق                                           واجـه اللغويون العرب املعاصرون هذا                وعـندما 
  )     معجم (                        املفهوم األول بكلمة        فخص  )      قاموس (   و    )     معجم (                                  االسـتفادة من اللفظني املترادفني      

  .     الثاين         للمفهوم  )      قاموس (          وترك كلمة 

      وكانت   .                      الفرق بني املفهومني      كون   يدر                                                  واقع األمر كان علماء اللغة العرب القدامى           ويف
                                       جبميع املفردات املوجودة يف اللغة العربية  ال                                           مهتهم العالية حتدوهم إىل حماولة تصنيف معجم يلم 
                                  وقد جتلت هذه احملاولة يف الربنامج        .     كذلك                                              فحسـب، وإمنا جبميع املفردات املمكنة الوجود        
                                   الفراهيدي يف معجمه املوسوم بـ            أمحد   بن                                                  الطموح الذي صممه أبو املعجمية العربية اخلليل        

                                                اجلذور لتحديد املواد املستعملة واملهملة وغري              تقليبات                        وذلك باتباع طريقة      ، "       العني       كـتاب  "
                                                      وهذا معىن قول اخلليل يف مقدمة املعجم إنه أراد أن            .      وغريها                              املمكنة الوجود ألسباب صوتية     

  :     1980       اخلليل،     ." (        عنه شئ             ال خيرج منها          وألفاظهم،          العرب    كالم      مدار "                   يصنف كتابا يكون    
18  .(   

                           مبعنيني خمتلفني الدكتور عبد      )      قاموس   ( و  )     معجم (                                     اللسانيني العرب الذين يستعملون         ومن
           أي املوجود   (           املفترض        اموع   "   على                                                      العـلي الودغـريي الذي يستخدم كلمة معجم للداللة          

                   غوية معينة بكامل                          اليت متتلكها مجاعة ل           املعجمية                       والالحمدود من الوحدات      )                     بـالقوة ال الفعـل    
                فمعجم مقابل        وهكذا  ."                                  القدرة التوليدية اهلائلة للغة        بفعل                                ً        أفرادها، أو ميكن أن متتلكها احتماالً،       

lexique .        بني دفتيه قائمة تطول أو         جيمع "             كل كتاب      عن        للتعبري    )      قاموس (                   ويسـتعمل كلمة                              
            من األلسنة،                                   حتقق وجودها بالفعل يف لسان          اليت  )       املداخل (                                تقصـر مـن الوحدات املعجمية       
   )   130  :     1989         الودغريي،    (  ."                        وخيضعها لترتيب وشرح معينني
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  .                                                      هذا االستعمال مغاير الستعمال اجلمهور، كما سنرى فيما بعد  أن       ويالحظ

    ما       فيقول  "         العريب      املعجم "                                               عبد القادر الفهري موقفا مماثال يف كتابه                  الدكـتور          ويتـبىن  
    من                              ، تقتضي اإلحاطة بعدد هائل                                                      معـرفة جممـوع مفـردات اللغة، أو معجمها           إن   : "     نصـه 

                                                                                          املعـلومات عـن هذه املفردات، وضمنها خصائصها الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية            
    ."         والبالغية

                              يف احلضارات املختلفة صناعة         قامت     وقد "  :                                 كالمـه يف نفـس النص فيقول               ويواصـل 
       حبسب         حمددة         ومستويات                                     تـتوخى وصف هذه املعرفة يف جوانب          )             أو معجميـة   (           قاموسـية   

  )  13-  14  :     1986               الفاسي الفهري،    (  ."                       ًَ          األهداف اليت يوضع هلا املؤلًَف القاموسي

 ,Lexicon   (   مبعىن  "        اللغة    معجم "                                     الفقرة األوىل أن الكاتب يستخدم عبارة  يف         ويالحـظ 

lexique (    مبعىن  "      قاموس "                              يف الفقرة الثانية إىل استخدام     ومييل   )   Dictionary, dictionnaire (  ،   
       صراحة               وهذا ال خيالف       ).      قاموس (            مرادفا لـ     )     معجم (                     الوقت نفسه لفظ                       ولكـنه يستعمل يف   

  .                     االستعمال الشائع للفظني

                                   عبد اهللا ولد عبد املالك، الذي            السيد                                            على ج الدكتور الودغريي أحد تالمذته،            ويسري
                                        اخلامس أوضح يف بدايته أنه سيستخدم          حممد                                                     أعـد حبثا لنيل دبلوم الدراسات العليا يف جامعة          

 (                         مقابال للكلمة الفرنسية      )      قاموس   (     وكلمة    ) lexique (                         مقابال للكلمة الفرنسية      )     معجم   (    كلمة
(dictionnaire) .    ،البحث،     ذلك                                    ولكن بعد أسبوع واحد من مناقشة          ).  5  :     1999           عبد املالك          

  ه     مساعن                                                                                       نوقشـت يف القاعة ذاا رسالة دكتوراه دولة قدمها الباحث جواد حسين عبد الرحيم               
  )      قاموس ( و  )     معجم (               فيها كلميت          استخدم  "                               ية العربية بني القدمي واحلديث          املصطلح "            بعـنوان     
                                                 وهذا التناقض يف االستعمال يف مؤسسة واحدة يبني           ).     1999      مساعنة، (            مترادفني            بوصـفهما 

  .                             يف هذه التسمية بصورة موضوعية     البحث     أمهية 
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 : ومفردات الكتابالفرد مفردات: 420

                         تمييز بني جمموع املفردات      ال    إىل            ية احلديثة                                           ناحية أخرى اجتهت بعض البحوث اللغو         ومن
                        ومعلوم أن رصيد الفرد      .          األفراد   من                                                            املوجـودة يف معجم من املعاجم وبني الثروة اللفظية لفرد           

                            كانت ثقافة ذلك الفرد،         مهما                                                           الواحـد من املفردات يقل بكثري عن مفردات معجم متوسط           
               الذي متتلكه         املفترض         املفردات                                                             كمـا تقل جمموع مداخل املعجم مهما كان كبريا عن جمموع            

  .              اجلماعة اللغوية

           الستخدامهما   )      قاموس ( و  )     معجم (                                                   جلأ بعض اللغويني العرب إىل الكلمتني املترادفتني            وهنا
                            الفهري يف إحدى دراساته           الفاسي                                                            للتعبري عن مفهومني خمتلفني، كما فعل الدكتور عبد القادر          

                             الذي ميثل جزءا من قدرة           فردايت  امل        املخزون "             للداللة على     )      املعجم (                     حيـث خصـص لفـظ       
                          املفردات ومعانيها اليت        الئحة "        على      يدل  )        القاموس (        لفظ       وجعل  "                  املسـتمع اللغوية   /        املتكـلم 

  )  73  :     1985              الفاسي الفهري،    ." (          يضمها كتاب

 : اللغة واملعجم الثنائي اللغةاألحادي املعجمـ 430

                       ند إىل املبدأ املصطلحي       تست  )      قاموس   ( و  )     معجم (                                   كانت احملاوالت السابقة يف ختصيص          إذا
                               تناولت هاتني الكلمتني كانت         أخرى                                                     القاضـي بالتخلص من االشتراك اللفظي، فإن حماوالت         

                                املصطلح الذي يتألف من لفظ        أن                                                            تطـبيقا ملبدأ مصطلحي آخر هو االقتصاد يف اللغة ومفاده           
         لغة يرمي               االقتصاد يف ال     ومبدأ  .                                                          واحد أفضل من املصطلح الذي يتكون من أكثر من لفظ واحد       

  .              إىل تيسري االتصال

                   أو مؤلفة من لفظ     (          بسيطة          مصطلحات                                       احملـاوالت يف اال املعجمي الستعمال             ومـن 
                 تلك احملاولة اليت     )        واحد    لفظ                         أو مكونة من أكثر من       (                           بـدال من مصطلحات مركبة        )       واحـد 

  .            فة للمعاجم                     بني األنواع املختل          للتفريق                                                          أقدمت عليها اللسانية املغربية الدكتورة ليلى املسعودي        
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                                         واملعاجم الثنائية اللغة أو املتعددة           اللغة                                                        ويـرمي تصـنيفها إىل الـتفريق بني املعاجم األحادية           
                                     تعريفات وتلك املعاجم اليت تشتمل         على                                                   الـلغات، وكذلك بني املعاجم اليت تشتمل مداخلها         

      خصائص                  طريقة املعاجلة، و    :      هي      عديدة                        ويعتمد تصنيفها معايري      .                          مداخلها على مقابالت فقط   
                   اللساين، والبعد         واملوقف                                                             املسـرد، وخصـائص املفرد، وخصائص التعريف، وعدد اللغات،          

                       ا إىل حتديد أربعة         األمر                                           وترتب هذه املعايري يف شكل جدول، وينتهي          .                     الـزمين، والوظيفـة   
  .      امللسنة  )  4       امللفظة   )  3      املعجم  ) 2        القاموس   )  1                           أنواع من األعمال املعجمية هي 

  )     معجم (               للمترادفتني          املسعودي                          تصنيف أستخدام الدكتورة                               يهمـنا مـن هـذا ال            ومـا 
                 اليت ال تشتمل          اللغات                              للداللة على املعاجم املتعددة       )     معجم (                فقد خصصت لفظ       ).        قـاموس  ( و

                      أو املتعدد اللغات         اللغة                            للداللة على املعجم األحادي       )      قاموس (                             على تعاريف، واستعملت لفظ     
      ويبني "  :           ما نصه      تقول                    ول معايري تصنيفها                         ففي تعليقها على جد     .                           الـذي يشتمل على تعاريف    

                          أن يكون أحادي اللغة        ميكن  )        القاموس (                                يكون متعدد اللغات يف حني أن         )      املعجم (           اجلدول أن   
                      جمموعة من املصطلحات        بتقدمي                                                                أو متعدد اللغات، كما يتسم األول بغياب التعاريف واالكتفاء          

                        اللغة املصدر واللغة      بني           املفترض   أو                                                          يف شكل مقابالت معجمية تنبين على عالئق التكافؤ القائم        
  )   166  :     1998         املسعودي،     ." (              أو اللغات اهلدف

  .          فيما بعد    سنرى                                    االستعمال خمالف الستعمال اجلمهور، كما     وهذا

  املبادئ املصطلحيةيف التراتيبية ـ 500

ـ    510   )     معجم (                                             مر ذكرها واملتعلقة بإعادة تعريف لفظي           اليت                           إن اجتهادات اللسانيني         
  :                                               هي حماوالت مشروعة بل مستحبة لثالثة أسباب            جديدة                            للتعبري عن مفاهيم لسانية       )      قاموس ( و

                                                 كان دائما نتيجة اجتهادات من لدن الناطقني             اللغة                                       األول، إن ظهور مصطلحات جديدة تثري       
                                                       من واجبه أحيانا، أن يبدأ بتعريف املصطلحات اليت           بل                            ثانيا إن من حق الباحث،        .            بتلك اللغة 

                                    فاالصطالح تواضع واتفاق وليس إهلاما       .        بيسر      دالالا                      ه ليقف القارئ على                    يستخدمها يف حبث  
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                                         وثالثا، إن تلك االجتهادات كان دافعها         ".             يف االصطالح       مشاحة   ال "                        وال ترتيـال، وهلذا قيل      
                                                                التعبري عن املفاهيم وذلك بتطبيق مبدإ التخلص من الترادف              ودقة                        حتقيق التماسك املصطلحي    

                                                 يف اللغة الذي حيث على تفضيل املصطلح املفرد على            االقتصاد                               واالشـتراك الـلفظي ومـبدإ     
  .            املصطلح املركب

                               مصطلحية متفق عليها، فإا          مبادئ                                               الـرغم من أن تلك االجتهادات تستند إىل                وعـلى 
                      الذي يشترط أن ال             والشيوع،                                                               تتعارض يف  رأينا مع مبدإ مصطلحي آخر هو مبدأ االستعمال            

                         ما هو مستعمل وشائع       مع                              هوم الذي خنصه مبصطلح موجود                                      يـتعارض املصطلح اجلديد أو املف     
                      ازدواجية مصطلحية أو    ذلك                                                                بـني الناس أو بني املشتغلني يف ذلك احلقل العلمي لئال ينتج عن           

                       املرء عما جيب أن يفعله       يتساءل    وقد   .                                                       يتسبب يف عرقلة عملية التواصل بني الناطقني بتلك اللغة     
        إن احلل    .        أكثر   أو                        ض بني مبدأين مصطلحيني                                                املصـطلحي يف حالـة وجود تضارب أو تعار        

          ألمهيتها      طبقا                                                                           املـنطقي هلـذا اإلشكال يكمن ـ بال شك ـ يف ضرورة ترتيب تلك املبادئ                
   .                    وتقدمي األهم على املهم

                                         من أهم املبادئ املصطلحية إن مل يكن          هو                                                 نغايل إذا قلنا إن مبدأ االستعمال والشيوع           وال
                                        التواصل وتيسريه وعدم تعرض الرسالة          حتقيق            صطلحات هي                                     أمهها، ألن الغاية من استعمال امل     

                                  تلك الضوضاء من اختالف املرسل        أو                        وقد حيصل ذلك التشويش       .                         إىل أي تشويش أو ضوضاء    
   عز   .  د (            إىل خالف          بينهما                         وقد يتحول هذا االختالف       .                                     واملتـلقي يف فهـم مدلوالت الرسالة      

  )  27-  22  :     1998                الدين البوشيخي، 

                          للمعجم املوحد ملصطلحات        نقده                            ور مصطفى غلفان، يف معرض                           ما عرب عنه الدكت        وهذا
                                   كل املصطلحات وأن خيتار الشائع        رس         أن يد     رمسي            يف معجم          املفروض    إن "  :                  اللسانيات، بقوله 

                                        استعماهلا، فهدف كل عمل اصطالحي هو          حول                                              منها ليتم تعميمها وتوحيد اللسانيني العرب       
                                             أن يكون أساسا معجما موحدا، بيد أننا             املعجم   ا               كنا نريد هلذ      ...                              التوحيد أوال واالبتكار ثانيا   
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                                        خالل اقتراحه مصطلحات لسانية جديدة        من                                            وجدنـاه يضيف متاعب أخرى للقارئ العريب        
  . )  49 1   :    1998          غلفان،      مصطفى  . د   ."(                       مكان مصطلحات شاعت عربيا

                            جديدة عليها مفتوح على           مفاهيم                                                  بـاب االجـتهاد يف وضع املصطلحات أو إضفاء             إن
                                      ما يؤدي إىل إثراء اللغة مبفردات            غالبا                                            تهاد اللغويني أو إبداع الشعراء واألدباء                      مصـراعيه، فاج  

             وقد عين علماء   .          الالزمة       الشروط                                                           وتعـبريات جديـدة، ولكن يشترط أن تتوفر هلذا االجتهاد           
                           الدكتور طه عبد الرمحن          املنطق                    ويف هذا يؤكد عامل       .                                    املنطق واألصوليون كذلك ذه الشروط    

                                اإلطالق باتفاق أفراد اجلماعة        هذا                                       هو إطالق اللفظ على املعىن، ويكون         ح  طال               أن املراد باالص  
                                    التخصيص لغرض تبليغي معني، وحق         هذا                                                فعل فرد واحد بأن يباشر من تلقاء نفسه              مـن  "  أو

                                  اللفظ على املعىن إىل الغري مىت           إطالق        ويتعدى    .                                               هذا اإلطالق الفردي أن يقبل التعدي إىل الغري       
     إىل   ا                                هلذا اللفظ تفضي بغريه مىت أخذ      األول                             يانية اليت أخذ ا الواضع                            كـانت االعتبارات الب   

   ).  69  :     1999              طه عبد الرمحن،  . د   ."(                          أن يضع نفس اللفظ لنفس املعىن

                              وتنميتها، فإن نزع مصطلح             املصطلحات                                               الرغم من أن ااز هو أهم وسائل إثراء              وعلى
                              ينتمي إىل منظومة مفهومية        هوم  مف                                                          مـن مـنظومة مفهومية ذات مرجعية معينة وإطالقه على           
             يف االستعمال  )     املعجم (  ـ  ف  .       متوقعة                                                      مشـاة تعتمد مرجعية خمتلفة قد يؤدي إىل تعقيدات غري       

                               هلا مرجعياا اخلاصة وحماولة        اليت                                                            الشـائع مصـطلح ينتمي إىل مدرسة التراث اللساين العريب           
                        قد تسبب اإلرباك، ويغدو  ة    خمتلف                                                   ختصيصه ملفهوم نابع من مدرسة لسانية غربية ذات مرجعيات 
                         استعمال مصطلح موجود         سهولة                                                       جتنب صعوبة البحث اجلاد عن مصطلح مالئم واللجوء إىل          

                    التجديد املصطلحي     إن  "   :                                      ويف هذا يقول الدكتور فريد اإلنصاري       .                            جمـازا هو الصعوبة بعينها    
         إىل موا                         ذلك هو ما سيؤدي        بل                                                            وإعمال مصطلحات التراث، لن يتم أبدا بتجاوز مرجعياا،         

                          وإمنا التجديد واإلعمال         يعيش،                                                             وهالكهـا؛ ألن مـرجعية املصطلح هي قلبه النابض الذي به            
              فريد األنصاري،   .  د   ."(            وال ينقصه        التراث                                 العلمي اجلاد الذي يضيف إىل            البحث             رهني مواصلة 
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2000     :  26  .(   

    طرأ                                                                             الذي يؤكد فيه الدكتور عبد العلي الودغريي ضرورة االهتمام بكل ما ي                 الوقت    ويف
      أن     على  "   :                                                         من حتول وتطور فإنه يضع شرطا هاما لذلك حني يقول                  األلفـاظ              عـلى دالالت    

                                                        أما ما مل يشع ومل يكثر استعماله وتداوله فظل أمره            .                  كثرة االستعمال      هـو                   يكـون املعيـار     
                                                                        أو شاعر بذاته أو متكلم وحيد من متكلمي اللغة، فهو ما ينبغي                  بعينه                     مقصـورا على كاتب     

                         وحنن نتفق مع الصديق      . )   224-   223    :     1989          الودغريي،    .  د    ." (       إليه      لتفات  اال             إمهاله وعدم 
    اين                                                                        متـام االتفاق، وهلذا فإننا سنلجأ إىل استقراء االستعمال الشائع ملع                    الودغـريي            الدكـتور   

   ).       القاموس   ( و  )      املعجم (

 :يف االستعمال املعاصر) القاموس (و) املعجم(ـ520

                          ال بد من دراسة إحصائية       )      قاموس ( و  )     معجم (                                   االستعمال العريب املعاصر للفظي             ملعـرفة 
                   يف الوطن العريب            املتداولة                                                   وهـذا يتطلب الرجوع إىل مجيع املعاجم والقواميس           .          موضـوعية 

  .                           اللغة ـ هلاتني اللفظتني     يف                                                                 للوقوف على كيفية استعمال مؤلفيها ـ وهم عادة من املتضلعني           
   "(                  املعجمية العربية      املراجع   "      بعنوان     اجم                                                   ومما ييسر هذه املهمة اإلحصائية وجود ببليوغرافيا للمع

                                                                               وعلى الرغم من أن عمر هذه الببليوغرافيا ينيف على األحد عشر عاما فإا                ).     1989         الثبييت،
   ).     قاموس ( و  )     معجم (                                        فكرة تقريبية عن االستعمال املعاصر للفظي       تعطينا

         يف اجلدول    )     يبية                   مع نسب مئوية تقر      (       تلخيصها                                          القيام باإلحصائية املطلوبة، متكنا من           وبعد
  :                                   التايل تيسريا إلطالع القارئ على نتائجها

 ال حيمل ما     
أياً   من 
 االمسني

 حيمل اسم ما
 )قاموس(

 حيمل ما
اسم 

 )معجم(

امو
 ع

 املعجمي  العملنوع
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 العام اموع

  
  :                               نستطيع اخلروج باملالحظات التالية        اإلحصائية                    تدقيق النظر يف هذه     وبعد

     حتمل  ) ٪    29    أي   (         منها      362      ميا،             عمال معج      1235                    اإلحصائية كاملة       مشلت  )  1
     وإذا    ).      قاموس  (                      حتمل يف عنواا لفظ       ) ٪  21    أي    (        منها    262      ، و    )    معجم (                يف عنواا لفظ    

           ليست كتبا    )    610 (                                 هذه األعمال املعجمية وعددها        من                                        مـا علمنا أن معظم البقية الباقية        
         داد جملة                                         حقل من احلقول العلمية نشرت يف أع        يف                                     منشورة، وإمنا جمرد جمموعات مصطلحية      

                                  اليت يضعها األساتذة والباحثون            العربية                             الـيت تعـىن بنشر املقابالت         )                  اللسـان العـريب    (
   أو   )                          اصطالحات الكيمياء احليوية     (   مثل                                               للمصطلحات اإلجنليزية والفرنسية، وحتمل عناوين      

  )      قاموس (    أو    )     معجم (        اسم          استعمال                          ، أدركنا السبب يف عدم       )                          مصطلحات الفيزياء النووية   (
  .    فيها

   أي  (       منها    362                            حيمل أحد االمسني، جند أن             معجميا        عمال      624              فمـن بني       ا،      وهكـذ 
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   ).     قاموس (        حيمل اسم       )   30٪         أي بنسبة  (       منها    262   و  )     معجم (        حيمل اسم     ) ٪    58      بنسبة 

                                    مترادفان يف االستعمال الشائع، وأن       )      قاموس (   و    )     معجم (                      من ذلك أن لفظي              نسـتنتج 
                             ولعل هذا التفضيل عائد إىل       .      عليها  )   جم  مع (        اسم       إطالق                                مصنفي األعمال املعجمية يفضلون     

  )      قاموس (                                                 الكلمة األصلية يف اللغة العربية وأن كلمة           هي  )     معجم (                             إدراك األغلـبية حقيقة أن      
  .                           استعملت جمازا أو بتوسيع املعىن

                                                                       ألقيـنا نظـرة عـلى احلقـل األول يف اجلدول الذي يشتمل على املعاجم             إذا  )  2
                                      معجميا يف هذه الببليوغرافيا، جند         عمال  )    122   (      وعددها                       األحادية اللغة                   واملوسـوعات 
        ، وإمنا   )     قاموس (    وال    )     معجم (                        ال حتمل يف عنواا اسم          ) ٪  83          بنسبة      102 (                أن أغلبيـتها    

         لعبد اهللا    )        البستان (                                     اختيار اسم علم لكل معجم مثل         يف                                   تسـري على التقليد العريب القدمي       
            أما األعمال    .                    س معلوف وهلم جرا       للوي  )      املنجد (    و        العاليلي          لعبد اهللا     )      املرجع (            البستاين و   

    17            مطبوعا،     20                     يف عناوينها فعددها      )      قاموس   (  أو  )     معجم (                          املعجميـة اليت محلت اسم      
    ) ٪    15           أي بنسبة    (              منها فقط     3   و    )     معجم (          حتمل اسم         ) ٪  85               أي ما نسبته      (         مـنها   

     لتدل   )     معجم (                                           وهذا خمالف متاما لالقتراح الداعي إىل ختصيص كلمة    ).      قاموس (         حتمل اسم  
  ،  )      السامع  /                         الثروة اللفظية للمتكلم   (         أو على     )                                  املخـزون املفـردايت املفترض للغة        ( ى    عـل 

                                                 الكتاب الذي يتضمن مداخل مرتبة ترتيبا معينا        (           لتدل على     )      قاموس   (    كلمة         وختصـيص   
                                                                   إن االستعمال الشائع الذي تبينه لنا اإلحصائية املذكورة خمالف             كما   ).                 ومعـلومات عنها  

          الثنائية         للمعاجم    )     معجم (                              تراح الرامي إىل ختصيص كلمة         لالق  )     متاما           بل معاكس     (       كذلك  
  .                  تشتمل على تعاريف   اليت                      للمعاجم األحادية اللغة   )      قاموس (            اللغة وكلمة 

          ثنائية           واملوسوعات                                                                 ألقينا نظرة على احلقل الثاين من اجلدول الذي يضم املعاجم                وإذا  )  3
    حيمل   )       معجميا        عمال     73    أي (                          ، جند أن نصفها تقريبا         147                                   الـلغة ومتعددة اللغات، وعددها      

    ) ٪    12                       مطبوعا فقط، أي بنسبة   18  (                                    يف العنوان، وأن قسما ضئيال منها        )        قـاموس  (       اسـم   
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                 إىل إطالق اسم         مييلون                                                      ونستنتج من ذلك أن مصنفي املعاجم الثنائية اللغة            ).     معجم (          حيمل اسم   
               تشتمل مداخلها          اليت        اللغة                             ليطلق على املعاجم األحادية       )      املعجم (                   عليها تاركني اسم      )      قاموس (

  )      قاموس (             من كلمة       جيعل                                وهذا خيالف متاما التوجه الذي        .                               على تعاريف وليس مقابالت فقط    
  .                             دالة على املعاجم األحادية اللغة

  حلل اإلشكاليةمقترحات ـ 600

بر      وإن   ،  "                     يسري واإلبداع عسري        النقد   : "                                         يقول مع القائل، وهو حمق فيما يقول             قـائل       
ـ               الصـفحات                                                         نقد الجتهادات اآلخرين ومل تقدم أي بديل، فلم تبتكر                                   السـابقة وجهـت ال

  .            املستعملة   ية                                                           للتعبري عن املفاهيم اللسانية اجلديدة أو األنواع املعجم                الالزمـة             املصـطلحات   
                             فبالعودة إىل اللغة العربية      .                                                               يكمن يف خميلة الكاتب وإمنا يف التراث الغين للغة العربية           ال         والبديل  
  .                           د ضالتنا من املصطلحات الالزمة               والبحث فيها جن        املستعملة

  والرصيداملنت ـ 610

  )          منت اللغة  (                       هو ما عرب عنه بلفظ        )                                         املخزون أو اموع املفردايت املفترض للغة        (     مفهوم    إن
                                                                            وهلذا فإن عددا من أصحاب املعاجم اختاروا عناوين تدل على أن مداخل معامجهم           ).    املنت   (  أو
      سبيل      فعلي    .                                        عربية وال يدعون اإلحاطة جبميع مفرداا                                            خمتارات من املخزون اللفظي للغة ال        هي

                                                           معجم الطالب يف املأنوس من منت اللغة العربية واالصطالحات          (                              املثال جند معجما حيمل عنوان      
      1907                                                      جلرجس مهام الشويري صدر عن املطبعة العثمانية يف بريوت عام     )            والعصرية          العـلمية 
                                   املعتمد فيما حيتاج إليه املتأدبون      (     وان                                    صفحة، وجند معجما آخر حيمل عن          1272      يف         ويقـع 

      1927                                                     جلرجي شاهني عطية، نشرته مكتبة صادر يف بريوت عام            )                 من منت اللغة             واملنشـئون 
         املوحد       املعجم "                  هو الذي اعتمده      )        أي املنت  (                  وهـذا املصـطلح       .       صـفحة     1024   يف        ويقـع   

        تصمد                                                          مع حتفظنا على عدد من مصطلحات هذا املعجم اليت لن           ، "           اللسـانيات            ملصـطلحات   
  .       والشيوع              بوجه االستعمال 
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  /                                              املفردايت الذي ميثل جزءا من قدرة املتكلم             املخزون  "                                الثروة اللفظية للفرد أو           مفهوم     أما
                                  ويف السبعينات من القرن العشرين        ).       الرصيد (                      عليه عادة مصطلح          فيطلق  "             الـلغوية          املسـتمع 
       األخضر                         اللغويني العرب هم أمحد                                                                   املنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إىل ثالثة من              عهدت

  )               الرصيد اللغوي  (       مبشروع    )       جزائري (            واحلاج صاحل     )      تونسي (              وأمحد العايد     )       مغـريب  (        غـزال   
     َّ تؤلَّف                                                                                   املفردات املتحققة لدى األطفال يف سن معينة الستثمارها يف الكتب املدرسية اليت                 حلصر

              املعلوم إىل     من                  القاضي باالنتقال                                                                      لفائدم من أجل تطوير معارفهم اللغوية باتباع املبدإ التربوي          
           الباحثني    من                                           كما إن هذا املصطلح شائع لدى عدد كبري           .                                اهـول ومن البسيط إىل املركب     

    ؟ "         اللسانيات                املوحد ملصطلحات      املعجم "                                كما ظهر هذا املصطلح ذا املفهوم يف   .        اللغويني

 نتائج الدراسة اإلحصائية ـ 620

         يستخدمان   )      قاموس ( و  )     معجم   (  أن                       ا لالستعمال املعاصر                               اإلحصائية اليت أجريناه     من       رأينا
                     على املعاجم األحادية     )     معجم   (   اسم                             ويف الوقت نفسه يغلب إطالق        .                       بوصفهما لفظني مترادفني  
  .     اللغة                    على املعاجم الثنائية   )      قاموس (                     اللغة ويغلب إطالق اسم 

  مفهومية متقاربةحقول ـ 700

 Lexicology   :(                            يف ميدان العمل املعجمي منها                              اللسانيات الغربية بني ثنائيات يف        يفرقون 

and lexicography( ،    ومـنها         Terminology and( Terminography)  .      بني              ويكمـن الفرق    
     و                                   ً  األصل اإلغريقي اليت تعين دراسة أو علماً    ذات(Logy)  :                             مفـرديت كـل ثنائية يف الالحقتني  

graphy)  (      األوربية                       قتان تدالن يف اللغات                 وأصبحت الالح   .                             تشري إىل الكتابة واخلطاطة         الـيت         
        اللساين                                             وقد انتقلت بعض هذه الثنائيات إىل الدرس         .                                           اليـوم عـلى العلم نفسه وتوثيق نتائجه       

  .                                                       العريب احلديث، فوضع له عدد من اللسانيني العرب مقابالت خمتلفة

  صناعة املعجماملعجم، علم املعجمية،ـ  710
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     إىل    يشري               املصطلح األول     فإن  Lexicologie et lexicogrphie                       يتعلق بالثنائية األوىل     فيما
                                             حيث اشتقاقها، وأبنيتها، ودالالا، وكذلك        من                                            عـلم املفردات الذي يهتم بدراسة األلفاظ        

                           وهكذا فعلم املفردات يهيئ      .             والسياقية         االصطالحية                                          باملترادفات واملشتركات اللفظية والتعابري     
                                         أما املصطلح الثاين فيخصص لصناعة املعجم        .    عجم        يف امل      تدخل                                   املعلومات الوافية عن املواد اليت      

                                         مجع املعلومات واحلقائق، واختيار املداخل،       :      هي      رئيسة                                الـيت تشـتمل على مخس خطوات        
    ). 3    :     1991       القامسي، (                       مث نشر النتاج النهائي       املواد،                                وترتيبها طبقا لنظام معني، وكتابة 

                               ان املعجمي، نستطيع القول إن            امليد  يف                                     على املصطلحات العربية املستعملة               وبـاالطالع  
                                     الدراسات املتعلقة بعلم املفردات          وأما  .                            يسـتعمل لتغطية كال االني      )          املعجميـة  (         مصـطلح   
                                                                                     البحث يف معجم اللغة العربية أو متنها وهلذا ميكن أن تسمى هذه الدراسات بـ                  على       فتنصب

                  ثاين من الثنائية                             فهو خمتص دائما بالشق ال      )             صناعة املعجم  (               وأمـا مصطلح       ).        املعجـم        عـلم    (
  .       املذكورة

 
 
  :                           ميكن أن نستعمل الشكل التايل     وهكذا 

       ملعجمية ا          

  املعجمصناعة      املعجم   علم

 
  املصطلح، صناعة املصطلحعلم املصطلحية، ـ 720

       الذي       بالعلم    terminologie et terminography                                    الشق األول من الثنائية الثانية، أي      يتعلق
    من              ولكن االستفادة   .                                                      القة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغوية اليت تعرب عنها       يف الع    يبحث



א  20     א

 

  :                      وللتوثيق ثالثة جوانب    .                                                              البحث الذي يضطلع به علماء املصطلح يتطلب توثيق املصطلحات        
                                                                            مصـادر املصـطلحات، وتوثيـق املصطلحات، وتوثيق املعلومات عن املؤسسات                   توثيـق 

                                    جتميع املعلومات املتعلقة باملصطلحات،      :                    اع أربع خطوات هي                   التوثيق باتب      ويتم  .           املصـطلحية 
                     وهذه اخلطوات تذكرنا      ).   35-  17    :     1985         القامسي،   (           ونشرها              ومعاجلـتها،              وتسـجيلها،   

              وهلذا ميكن أن      ).             صناعة املعجم  (                                   املعجم اليت يطلق عليها مصطلح           لنشر                       بالعمـليات الالزمـة     
      فتشمل   )         املصطلحية (     أما    .            يق املصطلحي                   للداللة على التوث    )       املصطلح       صناعة   (               نستخدم مصطلح   

  :                          وهكذا ننتهي إىل الشكل التايل  .       املصطلح                  علم املصطلح وصناعة 

 املصطلحية   

 
         املصطلح     صناعة                               املصطلح    علم                           

 
  اخلامتةـ 800

                              يف اللغة العربية، فالزمن             املصطلحات                                               هناك من سبب يدعونا إىل القلق على مصري               ليـس 
                                العربية قادرة على استيعاب           واللغة                                                   سـتعمال كفيـالن باإلبقـاء على املصطلح األصلح،             واال

                              االستعمال والشيوع املتعلقني           الستقراء                              وما هذه الدراسة إال حماولة        .                          املفاهـيم اجلديدة ومتثلها   
  .      رصيد   و   منت، و       قاموس،  و      معجم،   :                   مبصطلحات معجمية مثل
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  )    1976       مصرية، -            الكتبة األجنلو  :         القاهرة     (         األلفاظ  لة  دال        أنيس،        إبراهيم 

  )    1987                  دار الغرب اإلسالمي،   :     بريوت (         املعاجم     معجم                  الشرقاوي إقبال،    أمحد 

        أطروحة  "                              العربية بني القدمي واحلديث            املصطلحية "                             حسين عبد الرحيم مساعنه،          جواد 
                        داب والعلوم اإلنسانية،                                                 من شعبة اللغة العربية وآداا بكلية اآل          ولة                 دكـتوراه الد         لـنيل 
  .    1999         الرباط،

     حتقيق   )     1980                   دار الرشيد للنشر،    :      بغداد (         العني       كتاب                        بن أمحد الفراهيدي،          اخلليل 
  .                            املخزومي وإبراهيم السامرائي    مهدي

              املركز الثقايف    :               الدار البيضاء  (                القول الفلسفي     :  2            الفلسفة      فقه                  عـبد الرمحن،         طـه  
  )    1999      العريب،

      45                      اللسان العريب، العدد  يف  "       اللغوي                       املمارسة املعجمية للمنت  يف  "              عباس الصوري،  
) 1998     (  9 -32  .  

  :       الرباط (                                                املعجم العريب يف كتابات ابن الطيب الشرقي              قضايا                    العلي الودغريي،       عبد 
  )    1989       عكاظ،       منشورات

          اللسان   يف  "                                       الفصاحة يف القاموس العريب التارخيي         قضية  "                       العـلي الودغريي،          عـبد  
  .   134-   119   )    1989   (  33     لعدد    ا      العريب،

                 الة العربية    يف  "                          اللغة وتعريب الثقافة        تعريب  "                                 القـادر الفاسـي الفهري،            عـبد  
   ).    1985 (                     اللغوية، عدد أغسطس         للدراسات

  )    1986              توبقال للنشر،   :              الدار البيضاء  (               املعجم العريب  ،                      القادر الفاسي الفهري   عبد 

    حبث  "                                    تعريف يف القواميس العربية احلديثة         ال     قضية  "                               اهللا ولد حممد عبد املالك،          عبد 
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                                                                                              لـنيل دبـلوم الدراسات العليا من شعبة اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،              
     1999         الرباط،

                                               الصناعة املعجمية احلديثة وأهدافها العلمية           خصائص "                         الديـن البوشـيخي،          عـز  
  . 7 2-  22  )     1998 (  46                        اللسان العريب، العدد    يف  "             والتكنولوجية

               جامعة الرياض،    :       الرياض  (                                الـلغة وصـناعة املعجـم             عـلم               القـامسي،         عـلي  
1975،1991         (  

  ،     1985                املوسوعة الصغرية،   :      بغداد  (                    يف علم املصطلح            مقدمـة               القـامسي،         عـلي  
  )    1989         القاهرة، 

          اللسان   يف  "                                            حول معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية           مالحظات "             املسعودي،       ليلى 
    177-   164  )     1998   (  46        العدد       العريب،

       العدد          الفيصل،  يف  "                                      املصطلح التراثي يف الفكر العريب املعاصر    أزمة  "            األنصاري،     فريد 
280   ) 2000     (  23  -27  .  

  )    1989           مكتبة لبنان  :     بريوت (                  املعجمية العربية       املراجع               سعيد الثبييت،     مسفر 

              أي مصطلح ألي     :                             املوحد ملصطلحات اللسانيات          املعجـم  "             غـلفان،           مصـطفى  
    .   163-   146 )    1998   (  46                    اللسان العريب، العدد    يف  "         لسانيات؟
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