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 المسار التاريخي للمعجم العربي
 

 جميلة عبيد.أ
  المركز الجامعي ميلة

 
 إّن أعظم نعم اهلل على المؤلف أن يشّد عزمه للتأليف؛ فإذا ابتدأ به تفّتق ذهنه

ن كان األمر في بدايته صعب و  اتسع صدره،و  كلََّفُه مشقة في موضوع لمَّ شتات هذا ا 
اللغة من علمائها بها حظيت كانت جهود جبارة  .لو العلم في كتاب مفرد، ومط

وما  عناية صادقة لم تحظها لغة من اللغات األخرى على وجه األرض.و  المتقدمين،
  األدبيوالنقد  تحمله أمهات الكتب في طياتها من دراسات شملت الفقه، والبالغة،

هذا ، وفي لمعجمية إال دليل قاطع على عناية فائقةاو  والداللية، ،لدراسات النحويةوا
فال زال العلماء المحدثون يعثرون فيما كشفوا عنه من ” نصار يؤكد لنا د.حسين

 1.“عليهم يستدركونه اللغويوندواوين ومجامع، ومختارات شعرية على ما لم يدونه 
ترتيبها تبناها الخليل بن أحمد و كانت جهود حّقه في جمع، وحصر األلفاظ 

 في القرن ُصنِّف أّول معجم عربي متكامال، ، كان“العين”لمعجم ه( 175الفراهيدي ت)

يبقى رائد المدارس المعجمية إلى أن برزت اجتهادات مهمة و  2.الميالدي الثامن
 ترتيب المفردات. تناولت بعض التجديدات من المنهج حيث طريقة

ويأتي التطّور  ،كانت مدارس انتهجت الطرق الجديدة لتوليد معاجم وقواميس أخرى
فتعددت  األخير في المعجم ليكون خاتمة المدارس المعجمية هدفه تيسير البحث.

في بعضها و   وكثرت؛ وتفاوتت بين مجّد، ومقصر ظهر في بعضها تقليد، المعاجم،
بادي األمر على المعجمات في  تأليف معاجمهم في إذ اعتمد المؤلفونتكرار؛ 

لتسهيل  بطبع ما كان مخطوطا،و  القديمة، وقام البعض بإعادة طبع المعروف منها
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م طبعة لكتاب الجوهري "تاج 1865-ه 1282سنة في تداولها بين الّناس فظهرت 
 .3صحاح العربية"و  اللغة

أن "لم تبلغ درجة التطّور مّما  بلغته المعاجم الغربية برغم من  إال أّن هذه المعاجم
أي بعد حوالي  معجم قبل القرن السابع عشر،باللغات العالمّية الحّية األخرى لم تحَظ 

 كروسكا معجم أكاديميةظهر تسعة قرون من صدور المعجم العربي األّول، 
الذي  كاديمية الفرنسّيةمعجم األ ثم ظهر بعده ،1612الذي صدر عام )اإليطالية(

ألَّف الدكتور جونسون معجمه بعد هذين المعجمين و  ،1694و 1638 شر بين عامينُ 
    1828.4 صدر عام الذيمعجم وبستر األمريكّي ثّم ظهر ، 1755 اإلنكليزي عام

بعده و  م،1872 -ه1289"القاموس المحيط" لفيروزآبادي سنة  ظهر إلى أن
م 1882ه   1300م، وفي 1876 -ه1293ظهرت طبعة "المصباح المنير" للفيومي 

في و  في نفس السنة ظهر "أساس البالغة" لزمخشريو "لسان العرب"  ظهرت طبعة
"وهو أضخم  م ثّم ظهرت أّول طبعة كاملة لمعجم" تاج العروس1889-ه 1307سنة 

 ا بإدخال بعض األلفاظ الجديدة،في بعضها تجديد في مادته 5تأليف عربي إلى اليوم.
 الفنية.و  األدبيةو   ا اآلخر التوسيع في المصطلحات العلميةهفي بعضو 

بنحوها وصرفها ونظمها، ولعّل عناية اللغويين بهذه ثوابت، تجنبا ألن فاللغة ثابتة 
انقراض مفرداتها قد أغناهم عن تتبع التّطّور الذي لحق و ،  ال تفقد  اللغة هويتها

. فلم تكن هذه المعاجم التطور الدالليالدراسات ذروتها في مجال  بلغت وقدبمدلولها 
السياسية، ألنها  معاجم ُألفت في و الداعين إلى النهضة االجتماعية و  المفكرين لُترِضيَ 

العصر الحديث، إلى ما حوى عصور يختلف مفهوم الحضارة فيها عن مفهومها في 
كررات ال طائل تحتها أو معلومات خاطئة كانت تِ أكثرها من حشو ال قيمة لهن أو 

ها، األمر الذي دفع نفرا من علماء العربّية لحمل ٍعبء القيام يسائدة في عصور مؤلف
تصدى نفٌر آخر لحمل عبء ف  مآخذها ياذتفامراجعتها و بدراسة المعاجم القديمة 

واسع في مفرداته التي يشتمل   معجم سهل في مراجعته، موجز في عبارتهإعداد 
   6عليها.
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من أجل تطوير المعجم العربي، وفي النصف  ال ريب أن الجهود التي بدلت
"معجم وبما صدر من معاجم متطورة  قد أثمرت الثاني من القرن التاسع عشر

 "معجم اللغة العربية"و المنجدو"المعجم العربي واألساسي" و  معجم الوجيز"و الوسيط" "
دلت على و   كثيرا من الطموحاتهذه الجهود؛ حققت ثمرات  و"المحيط" وغيرها إال

البحث في  رغبة صادقة في خدمة اللغة، وخففت على الكثير من الدارسين صعوبة
 لما تحمله من مآخذ أثقلت كاهلهم، فنفر منها العديد منهم. 7القديمة، المعاجم

  دراسات للمعاجم التي أنجزها علماء اللغة، تطرقوا لترتيب الموادالومن خالل 
أن" المعجم العربي مازال مثقال برواسب قديمة، وهو يعاني  فتمكنوا من استخالص

ومن أهم العيوب التي اعترتها  8مشاكل عديدة تبدو وكأّنها مستعصية على الحّل"
  .المعاجم القديمة

 : ميزات المعاجم القديمة
ل ما يؤخذ على المعاجم القديمة الحجم، كان غرض المؤلفين من معاجمهم أوّ 1- 

وجمع معها معارف العرب، أو  ،القديمة جمع اللغة بواضحها وغريبها ونوادرها ولغاتها
النواحي المختلفة من الثقافة العربية حتى أصبحت معاجمنا كبرج بابل يحوي من كّل 

بعضهم كتبهم حشوا باألعالم  ضمنإذ  صنف وتختلط فيه األصناف اختالطا عجيبا،
ومنهم من أتى   العربية واألعجمية وأسماء األماكن واالصطالحات الطبية والغربية

إاّل انها ال تفي الباحث باحتياجات عصرية  9على تأويل الواضح واإلبعاد في معناه.
 .مما يستوجب معجما تاريخيا  ملبّيا منسقا تنسيقا
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تحتاج إلى و  فالكتابة ال تبين نطق الحروف التي ترسمهاقضية التصحيف، 2- 
إشارات مضافة إلبانة ذلك فاأللفاظ بغير هذه اإلشارات من الممكن أن ال تقرأ على 

ممكن أال تقع هذه اإلشارات المضافة في موقعها الصحيح بسبب إهمال و  عّدة أوجه،
آثار التصحيف وجود عدد كبير من الكلمات ال  منو  ه فتسبب الخطأ.عبِ الكاتب أو تَ 

 كثرة األلفاظ ادعى فيها إبدال الحروفو  تعرف حركاته وال حروفه على وجه اليقين،
  10ابتكار عدد كبير من األلفاظ لم تعرفها العربية.و  نسبها إلى قبائل العرب،و 

لذي القصور، فالمعاجم ليست شاملة لجميع األلفاظ العربية؛ وذلك للجمع ا -3
االعتماد على و  القدماء في تأليفهم على الفصيح والصحيح من األلفاظ هاقتصر علي

إذ اجتنبوا جمع اللغة العربية بلهجاتها أو لهجة معينة منها  ؛قبائل فصيحة يعتد بلغتها
  11يرجع قصورهم إلى نظرتهم الناقدة ال جامعة.و  في معجمه،

على عصر االحتجاج فقط، مما أن المعاجم قصرت ألفاظها وشواهدها  كما -4
 .تسبب في ضياع كثير من األلفاظ المعبرة على المظاهر الحضارّية

االضطراب في ترتيب المواد، فهناك خلط واضح في المعاجم بين المعاني  -5
 الحقيقية والمجازية، وبين المشتقات، خاصة عند مراعاتهم لبعض األحكام الصرفية

ذلك يرجع إلى و  بعض الصيغ في أكثر من موضع زيادتها وتكرارو  أصالة الحروفو 
أصل وغّلط  اادعاء كل منهم لهو  اختالف الصرفيين في أصلها الذي اشتقت منه،

بعضهم بعضا. مثل ما جرى مع الرباعي المضاعف الذي اعتبره الكوفيون مشتقا من 
اعتبره البصريون مادة أصلية و  تبعهم في ذلك بعض أصحاب المعاجمو  الثالثي
مع بعض الحروف في معاجمهم بمواضع خاصة، كما كان  نبعض المؤلفي وهفأورد

 حولاختالفهم و  12يخطئ بعضهم البعض.ف، منقلبة عن حرف عّلةالمزيدة أو ال
عّلة  بعضهم يراهاو المعتّل الواوي واليائي فبعضهم كان يرى الهمزة أصلية  و  المهموز
 منقلبة.

يخي للغة، وذلك لوقوعها عند زمن تراعي التطور التار  المعاجم القديمة ال -6
جل النهوض بصناعة المعجم الذي يحقق التطّور أ. ومن )هـ 200معين ال تتجاوزه )
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يزودنا و   األمثل؛ صرف العلماء المحدثون إلى بناء معجم تاريخي يسّد حاجاتنا
بمعنى اللفظ، ومعانيه المختلفة، والمتطّورة عبر مختلف العصور مند قدمها إلى 

 حاضرها. 
عدت له المجامع اللغوية  فالمعجم في صورته الجديدة: التجديد في المعجم العربي

فجاء على لسان الدكتور  مؤتمرات من أجل البحث في موضوعه،و  العلمية العربية،
تقر اليوم إلى معجم يؤرخ حياة األلفاظ العربية وتراكيبها منذ "لغتنا تف إحسان النص:

أقدم العصور حتى يومنا هذا. وكما نعلم أنها من أقدم اللغات العالمّية تجاوز عمرها 
ستة عشر قرنًا، واألمم الغربية قامت بوضع معاجم تاريخّية للغاتها مع أن هذه اللغات 

 13“.حديثة العهد نسبيا
م عرض المستشرق األلماني 1935لمجمع في مارس في إحدى الجلسات ل

"أوجست فيشر" مشروعه إلعداد معجم تاريخي، قام بمحاولة لتجسيد األسس المنهجية 
ولكن الحرب   التي اقترحها إلنجاز "المعجم التاريخي للغة العربية"، بصورة عملية

 14بين هذا المولود الجديد. و  العالمية الثانية حالت بينه
المعجم التاريخي يؤرخ لظهور كل كلمة في اللغة  لمعجم التاريخي:تعريف ا -1

ويتتبع ما طرأ على دالالتها من تطّور وعلى تلفُّظها من تغّير، كما يبين أصل الكلمة، 
وما إذا كانت قد اقُترضت من لغة أخرى مباشرة أو عبر لغات وسيطة. ويستند 

 .فرةالمعجم في تقديم تلك المعلومات إلى النصوص المتو 
"بأنه معجم بيان المعنى األصلي للكلمة  :الدكتور محمد حسن عبدالعزيز يعرفه

وبيان ما يطرأ عليه من تغيير ويسجل معاني الكلمة ويرتبها ترتيبا رقميا مسلسال وفق 
15،تواريخ حدوثها

يضع بعده سنة ظهوره مع شاهد أو و فيورد المعنى األقدم أواًل  
نة،  ثم يأتي بالمعنى الثاني الذي اسُتعملت فيه تلك الكلمة اقتباس من النصوص المدوَّ

  16وسنة ظهوره، في جملة مقتبسة وردت فيها تلك الكلمة بذلك المعنى وهكذا.
  حد المؤلفين بأنه المعجم الذي يتناول حياة كل كلمة من كلمات اللغةأويشير له 

ض مثال أن كلمة ربما يجوز لنا أن نفتر و  يسجل لنا مثال أول نص وردت به الكلمة،و 
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قد وردت ألول مرة في معلقة زهير، إال إذا اتضح لنا أنها وردت في نقش  "نمط"
هذا معناه أن على المعجم التاريخي أن يعكس حياة الكلمة مند أقدم و  عربي أقدم،

  17مستويات استخدامها.و  نص وردت منه ويمضي معها محددا داللتها المتغيرة،
اختلفت في الترتيب والشرح، كما اختلفت في القدامة،  زخرت مكتباتنا بمعاجم كثيرة

ن كان كل معجم يهدف إلى تقديم وصف موضوعي لمفردات اللغة، إاّل و  والحداثة ا 
باقتباسها من المعاجم القديمة، مع تصرف يسير في  أّنها ارتكزت على الموروث

ها لم تهتم غير أنالمعالجة، وبعض اإلضافات القليلة في االستعماالت المستحدثة، 
 18التأريخ لمفرداته.و  بقضايا التأصيل والتغيير والتطّور اللغوي،

ومصطلح المعجم التاريخي في حالته الراهنة يطلق على المعجم الذي يعرض 
حياة اللفظة في عصور تاريخية متعاقبة، بينما يقتصر المعجم القديم على ما يطلق 

 مفرداتها ومفردات  فترة أخرى.  عليه بالوصفي في فترة معينة دون أن يخلط بين 
 "pescriptiveزد على هذا َنعت المعجم التاريخي بعدة نعوت مثل "الفرضي" "

 وما شبهه. "didactique" "التعليمي"و"، ormativeالمعياري" "
ال تقل أهمّية المعجم العربي التاريخي عن باقي المعاجم من اللغات   :أهميته - 2

قفزة نوعّية في صناعة المعجم العربي، يعمل على تبيان ” األجنبية، بل وقد تحقق
وحدة االستعماالت اللغوية في مختلف األقطار العربية، وبذلك يؤكد الروابط اللغوية 
بين هذه األمصار األّمة العربية، باعتبار أن اللغة هي من أهم األواصر التي تربط 

سة اللغة العربية دراسة الشعوب بعضها ببعض. وسيساعد المعجم التاريخي على درا
صفها وصفا لسانيا دقيقا؛ ألنه سيؤرخ للتغيرات التي لحقت بأصوات اللغة يعلمّية و 

وأبنيتها الصرفّية وتراكيبها النحوية باإلضافة إلى التطّور الداللي الذي يعزز انتمائها 
 19“.إلى الذي أصابها

المعجم " سميأما عن طبيعته يقول األستاذ علي القا طبيعته ووظيفته: -3
التاريخي هو نوع من المعاجم يرمي إلى تزويد القارئ بمعلومات عن أصل األلفاظ 
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 وتاريخها ومعانيها من خالل تتبع تطورها منذ أقدم ظهور مسّجل لها حتى يومنا هذا
 يحدد وظيفته من خالل أمرين:و 

تعمل في : أن يضّم المعجم التاريخي كل لفظ اسُتعِمل في اللغة، سواء ُيساألول -
 الوقت الحاضر أم ال.

أن يوثِّق المعجُم تاريَخ كل لفظ في "شكله ومعناه واستعماله" ممثِّاًل لهذا  الثاني: -
20اللفظ بعدد من الشواهد.

 

ولبناء المعجم التاريخي، صدرت مجموعة من القواعد واإلرشادات : ميزاته - 4
 : يليتمثلت لنا فيما والتأليف  في عمليات الجمع والتحرير

أو سجالت مكتوبة تعود إلى فترة  ،أن تتكون مصادر المعجم التاريخي من مّواد -
المعجم على طريقة التلفظ فمبنية  التي يقدمهوأما المعلومات  سابقة من حياة اللغة،

 على تلك السجالت مما أنتج ظهور كلمات ميتة.

التعليل، وااللتزام يزودنا بأصول الكلمات وتاريخها مع تجنب الوصف، أو - 
21بجانب السرد التاريخي.

   

توليد بعضها و  كما يرتب معاني مداخله بطريقة توضح كيفية تطّور معانيها،- 
   22أن علم الداللة ينبني عليه المعجم موجه وجهة تاريخية. البعض، أي

إن وضع المعجم التاريخي لم يكن باألمر الهين، كما كان في السابق؛ يعتمد على 
المكانّية و   ف عن طريق الشرح للكلمات التي جمعت في نفس الدائرة الزمنيةالوص

األلماني فيشر إلى  المؤلف التي يعيشها المؤلف، مستشهدا بأشعار بيئته. وقد أشار
ذلك في مقدمة معجمه إلى أن العرب لم تجمع كل الكلمات بل كانوا يجمعون الفصيح 

"المعجمات التي صنفها  ية السابقة بقوله:النقص البارز في المعجمات العربو  منها،
يجب أن يحوي كل و  فقط، ومنتهى الكمال لمعجم عصري أن يكون معجما تاريخيا،

23كلمة تداولت في اللغة".
 

قد ُيْبِرز عيبا آخرا إذ أنها ال تعالج و  يؤكد على االستعمال الصحيح للغة العربية،و 
24إيضاح االتجاه النموذجي. ىتقتصر علالناحية التاريخية لمفردات اللغة بل 
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ومنها الكثير من العيوب خاصة في نصوص اآلداب النثرية مثل قصص البطولة 
  25كتاب تاريخ الرسل والملوك وغيرها....و  أّيام العرب وكتاب السيرة البن هشام،

حرص على أال يكون اختيار الشواهد تلقائيًّا بل يجب أن المعجم التاريخي، يو 
ن حيث الزمان والمكان، ومن حيث الوفرة وتتابع التغييرات في يسعى إلى الشمول م

فصاحة اللغة تتقيد على أساس تصورات لغوية مبررة لها " ت كما يحرص علىوالدالال
صلة وثيقة بالمجتمع الذي ينطقها ويستعملها أداة تواصلي يوميا في حدود ما يقرب 

لك الفصاحة ومقاييسها من تسعين في المائة على أقل تقدير، شريطة أن تراجع ت
من معجزها   انطاًلقا من ذلك المجتمع  واستعماالته لها في جميع مستوياتها

 26."(Lingua Francaوفصيحها إلى العادي منها، )
ال تملك من صفة "تسلسله وو إن مفردات لغة من اللغات ال ترتبط بالزمان 

تنتهي عندها؛ فاأللفاظ االستقرار في تكوينها أكثر مما تملك من صفة التقّيد حدود 
   27"القديمة يتوالها اإلغفال فتصبح مهجورة أو مّيتة

مما دعا إلى وضع معجم لغوي تاريخي للغة العربية، يوضح المعنى التاريخي 
نه يحتم أن تجمع "أخالل سياقاته المختلفة وفي هذا يقول ألستاذ إسماعيل مظهر: 

وترتيبها   28المعاجم قديمة وحديثة".و  الدواوينو جميع مفرداتها المستعملة في الكتب 
 حسب تاريخ تداولها.

هي و  ولكي نسجل التغيير الواقع في مباني ألفاظ العربية ومعانيها عبر السنين،
ينبغي تقسيم الزمن الذي عاشت فيه اللغة من بدايتها إلى مهمة المعجم التاريخي، ف

  تهمبنى اللفظ في بداي يسجلو  ،في العصر الحديث إلى مراحل زمنية محددةنهايتها 
أو في مرحلة ثم يقارن مبناه ومعناه في مرحلة تالية، أو سابقة لبيان ما حدث له من 

 29تغيير.
الزمنية فهي مرتبطة بصورة مباشرة بأحداث ومؤشرات  يقسم الزمن إلى مراحل

  فاختارها الباحثون لمقارنة العربية عبر العصور اآلتية مهمة في تطّور مفردات اللغة؛
استخلصت هذه األسس من " ذكرها دكتور محمد حسن عبد العزيز مشيرا في قوله:
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مما كتب عن و     تجاربو  مراجعتي المتأنّية المتعمقة فيما سلف من معاجم تاريخّية،
 .؛ إذ يجعلها أربع مراحل"المعجم التاريخي في علم المعجمّية، وعلم اللغة التاريخي

 .هوره حتى سقوط دولة بني أميةواإلسالمي مند ظ العصر الجاهلي، -1

 ه. 606العصر العباسي مند بداية دولة بني العباس حتى سقوط بغداد سنة  -2

اإلمارات من نهاية العصر العباسي حتى نهاية الدولة و  ،لعصر الدو  -3
 العثمانّية.

  30عصر النهضة الحديثة من القرن الثالث عشر الهجري حتى اليوم. –4
 الهاّمة واألولية للشرح اقترح المؤلف:أما عن الخطوات 

والمعجم   اختيار معجمين أو أكثر من المعاجم الحديثة مثل؛ )المعجم الوسيط -1
 غيرها...(.و  المنجد في اللغة العربية المعاصرةاألساسي، 

حصاء جذورهاو   ما اشتق منها من ألفاظ.   و  ا 

( تاج العروس معجمين، أو أكثر من المعاجم القديمة )لسان العرب، اختيار -2
 ما اشتق منها.  و  إحصاء جذورهما

المقصود باإلحصاء ليس العدد فحسب، بل ذكر الجذور مرتبة وفق ورودها في و 
  31ذكر مشتقاتها وفق المتفق عليه في الترتيب الداخلي للمداخل.و  المعجم،

هذا العمل الجبار فقام  إلنجازم أسسا يقوم عليها وإلعداد معجما تاريخّيا استلز 
 ثم يعرض علينا أهّمها: 32المؤلفون بوضع مناهج لذلك.

اللغة المؤرخ لها في المعجم هي الفصحى المكتوبة المشتركة في جميع األقطار  –
في كّل األزمان منذ العصر و  التي تستخدم العربية اليوم، أو استخدمتها قبال،

 الجاهلي. 

تنتهي و  المراحل الزمنية المختارة للمقارنة هي التي تبتدئ مند العصر الجاهلي –1
 قد سبقنا اإلشارة لها.و  في عصرنا اليوم

 بداية التأريخ من نصوص تنتسب العصر الجاهلي مع تأصيالت سامية.  –2
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 فالثالث  )أصولها( الحرف األول فالثاني ترتيب مواد المعجم حسب جذورها –3
على ما جرى عليه المعجم الكبير مع مراعاة منهجه في توزيع فروع الجذر من 

 في معالجة المعربات.و  األفعال، واألسماء،

 الوحدات المعجمية المدروسة هي على  سبيل: – 4

 الكلمات الوظيّفية.

 المركبة و  الكلمات المنحوتة

 االصطالحية. و  العبارات السياقية

 المصادر.و   الكلمات، ثم تتفرع من جذور المشتقاتمداخل المعجم الجذور ال -5
تراعي االعتبارات التي تهتم بها المعاجم الحديثة من حيث شيوع االستعمال،  -6

 أو ندرته.
 نظرة المستعملين إليه من حيث اإلباحة أو الحظر. 

 اإلطار االجتماعي لالستعمال، من لغة العامة، ومن لغة الخاصة....الخ. -

 ظ إلى الزمن بعينه.نسبة اللف -

 نسبة اللفظ إلى مستوى خاص: معياري، أو تراثي.. الخ. -

 الخ.…نسبة اللفظ إلى قطر بعينه: مصري، مغربي -

 الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشواهد. -7
 طرق التغيير الداللي.و الطريقة التي ترتب بها المعاني المتعددة للفظ،  -8
 المعاني.شرح و  طرق تعريف الكلمات، -9

 المعجم األساسية والثانوية، المباشرة والمساعدة. مصادر -10
إعداد المحررين، والمساعدين، والمراجعين، والبرامج المقترحة لتأهيلهم للعمل  -11

  33بالمعجم التاريخي.
ن لم  ميالد المعجم العربي التاريخي: - تزخر الساحة العربية بمعاجم جديدة وا 

تبقى مفتوحة بخاصة إذا تّم برزت بالشكل المرغوب فيه  و تكتمل فصولها إاّل أنها 
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رصد أربعة تطورات طرأت على اللفظ من خالل العصور األربعة كما أشرنا في 
السابق ويبقى البحث  والتأليف يسايران التطورات الحديثة التي تلحق اللفظ بإدراجه 

 اللفظ. في مكانه المناسب، حتى يكتمل رصد التغيرات الطارئة على حياة 
  أخرج مجمع اللغة العربية معجمين أحدهما المعجم الكبير ׃أوال: المعجم الكبير

منهجية و  كان الهدف منه إصدار معجما بخصائص المعجم الحديث؛ وبطرق جديدةو 
فاعتمد مؤلفوه في تأليف "المعجم  حديثة لتحادي به المعاجم التاريخية المتطورة،

مؤلفي أمهات و  منهجية جديدة تجمع بين منهجي بعض القدامى في معاجمهم  الكبير"
المعجميات الغربية الحديثة؛ "في استخالص المعاني العامة المشتركة التي تدور 
حولها ألفاظ المادة الواحدة والتي تشبه إلى حد كبير ما سماه ابن فارس األصول أو 

وقسمت المادة نفسها إلى أقسام  المقاييس وقدمها في صدر كل مادة مع ترقيمها
بحسب معانيها التي استنبطت منها وأعطى كل قسم الرقم الذي وضعه تحت معناه 

  34األعالم المشتقة.و  جعل من كّل مادة أسماء األماكن، و في صدر المادة
ن كان و  األلفاظ العربية،بالمعجم الكبير خطى التأليف خطوات فريدة في تأصيل و  ا 

يجعل و   وضع معجم عربّي متطّور يرصد للمفردة تغيراتها الزمنيةالهدف يرمي إلى 
إذ يمتد عرضا في رحاب  الحضارة و  للغة كيانا يضرب بجذوره في عمق التاريخ،

أما إخراج معجم تاريخي ”قد ُصّرح في مقدمته و ابتعد هذا المعجم عن الهدف المرجو 
الكبير إال جزء واحد  فأمر صعب يحتاج إلى أعمال تمهيدية ولم يطبع من المعجم

  35“.1956فقط عام 

م للمؤلف الشيخ 1958هذا المعجم ظهر للوجود اللغوي سنة  متن اللغة:ثانيا: 
أحمد رضا في خمسة أجزاء بناء على االقتراح المجمع العلمي العربي بدمشق 

م، ضمنه صاحبه كّل ما ذكر في المعاجم القديمة إضافة إلى بعض المواد 1930
   كالعامي الذي يمكن رده إلى الفصيح من ألفاظ الشام من سفوح لبنانالمستحدثة 
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كتاب العصر الحاضر من ألفاظ عربية و  أدخل ما جرى على لسان شعراءو  .ما عّربهو 
الشروح المطولة، متجنبا المصطلحات العلمية حجته في و  تحاشيا ذكر االستشهادات
 36ذلك أنها خارجة عن اللغة.
الحديثة و  اعيا ألن يكون معجمه جامعا للعصور القديمةيبدو أن الكاتب كان س

موفيا بطلبات كافة المستخدمين من مختلف فئات المثقفين؛ لكنه استبعد حاجات كّل 
 النشطات اللغوية في العصر الحاضر.

م تلبية  1960أّما المعجم الوسيط ُطبع في جزأين عام  ׃المعجم الوسيط-ثالثا: 
التعليم المصرية في وضع معجم يقدم إلى القارئ المثقف ما و  لرغبة وزارة التربية

 37يحتاج إليه من مواد لغوية في أسلوب واضح قريب المأخذ سهل التناول."
مكانها إذ و  حديثها مع إهمال زمنهاو  ُعرضت في متنه للغة العربية قديم مفرداتها

م مع هدم ُوِضعت ألفاظ القرن العشرين إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر اإلسال
الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بين عصور اللغة المختلفة ويثبت أن في 

  38اللغة العربية وحدة تضم أطرافها.
ألسنة المتعلمين في زمان التأليف مع و  وأوردت فيه األساليب الرائجة عن الكتاب

الحاجة إليها خاصة تجنب "األلفاظ الحوشية الجافية، أو التي هجرها االستعمال لعدم 
ما ورد في المصنفات القديمة كبعض أسماء اإلبل وصفاتها  في العصر الحديث، أو

وأدوائها وطرق عالجها كما أغلقت بعض المترادفات التي تنشأ عن اختالف 
الشائعة منها ما وضعه كل مصطلحات العلوم والفنون ُضمت له  امك 39اللهجات.

فاحتلت األلفاظ العامة والمصطلحات الحديثة حيزًا المعجميون كانت معربة أو دخيلة، 
  40ال يستهان به من حجم المعجم.

طة و مضب حياةو  فنو  ورثنا هذه اللغة عن آبائنا كاملة، وصلت إلينا لغة علم
 41ة.معجم الثري منظومة في، الصرفيةو  بقواعدها النحوية
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بعد وفاة  1980صدر هذا المعجم سنة  المعاصرة:العربية معجم اللغة  –رابعا: 
صاحبه أحمد مختار عمر كان الهدف منه سد النقص لمعجم معاصر يساير التطور 

؛ ملبّيا خطط له منهجا تابع تنفيذ أكثره ”اللغوي مع الحفاظ على الموروث القديم كما
حاجة الناطقين بالعربية إلى معجم يستقصي جميع الكلمات الجديدة، والدالالت 

  42“.الحّية المستحدثة، واالستعماالت
امتاز هذا المعجم بمواصفات عالمية في صناعة المعجم واإلخراج يغطي جميع 
االستعماالت المستحدثة الخاصة بجميع أقطار الدول العربية متفاديا أوجه القصور 

 التي شابت في المعاجم السابقة اإلخراج متخلصا فيما يأتي.
 المستحدث.الخلط بين المهجور والمستعمل، وغياب كثير من  -

 االعتماد على بعضها البعض، دون تمحيص أو تدقيق. -

 الداللية لمداخلها.و  القصور في تناول المعلومات الصرفية -

كذلك التعبيرات و  عدم إثبات معظم المصاحبات اللفظية التي يكثر استخدامها، -
43السياقية التي اكتسبت معاني جديدة زائدة على معاني مفرداتها.
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ه؛ يإخراج هذا المعجم إثبات كافة المعلومات التي ينتظرها مستعملكان الهدف من 
ضمَّ مادة غنية بالكلمات الشائعة والمستعملة، باستخدام تقنية حاسوبية متقدمة تمَّ 
بمقتضاها إجراء مسح لغوّي مكّثف لمادة مكتوبة ومسموعة تمثل اللغة العربية 

 المعاصرة أصدق تمثيل.
لى الكلمة بالشيوع واالستعمال العام بإدخالها إلى هذا التكثيف أعطى الحكم ع

المعجم واستعمال المادة المسحية بجميع مصاحباتها اللفظية ألي كلمة، وبخاصة 
حروف الجّر، إذ تمكن من معرفة االستعماالت الشهرة لها وتتبع أنماطها األكثر 

  44استعماال.
  ׃المصادر التي عمدها المؤلف إلخراج معجمه

والمجالت العربية الواسعة االنتشار خالل العشرين األخيرة، مثل الصحف  -1
  الحياة اللبنانية، والسياسية الدوليةو  الشرق األوسط السعودية،و القاهرية، و  األهرام

 الدوحة القطرية...و وسطور، والفيصل السعودية، 
  مواجز األنباءو  لمادة المسموعة التي تقدم بالفصحى مثل نشرات األخبار، -2

األحاديث الدينية؛ فأجهزة اإلعالم تتميز و  والتعليق على األخبار وأقوال الصحف،
هي بهذا تسبق و  استجابتها الفورية الحتياجات الجماهير والتعبيريةو بإيقاعها السريع 

 صنع اللغة.و  تقود علمية اإلبداعو  مجامع اللغة
 الناشئة.و  قصص األطفال -3
علماء نفس، و  فالسفة، ׃أصحاب الفكر منو  الكتابو  كتابات كبار األدباء  -4

 اقتصاد.و  مؤرخين، وعلماء متأدبين، ورجال قانونو   ورجال دين،
المادة التراثية المألوفة بحكم ترددها في لغة العصر الحديث، مثل القرآن  -5

 األمثال وغيرها.و  األحاديث القدسية والنبوية، والحكم،و  الكريم،
 ׃يدخل فيهاو  القاهرة،أعمال مجمع اللغة العربية ب -6
 عينة منتقاة من مصطلحات العلوم والفنون. - أ
 أصول.و  أساليبو  عباراتو  مسح لقرارات المجمع من ألفاظ -ب
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كتب التصحيح و  كما تمت عملية المسح اللغوي مثل كتب التعبيرات السياقية، -7
العربية اللغة و  األساسيو  المعاجم المسحية )كالسبيلو  كتب الرصيد الوظيفي،و  اللغوي،

 األدب والفنو  االقتصادو كافة مجاالت المعرفة المختلفة، كالسياسة و  المعاصرة(
 العلومو  البيئةو  النشرة الجويةو  األسرةو  الطفلو المرأة و  الرياضةو  الديانات والحضارةو 
المجتمع ... كما أدخلوا المعجم على كلمات جديدة تتردد في و  التعليمو  التكنولوجيةو 

 45وم.لغة اإلعالم الي
 ׃تُقسم مداخله إلى خمسة أنواع ׃المنهج المتبع -

الفعل ويذكر المعلومات الصرفية الخاصة كالمضارع الذي يلي المدخل  ׃أولها
ونقل الفعل إلى  "فعلن" "فوعل"، أو ثم توليد األفعال على وزن "فّعل"، أوو  الفعلي،

 متأثر خارجي عن طريق التعدية.
 أو ]مثنى[ أو ]جمع [. النوع ]مفرد[.ينص بعده على و  االسم ׃ثانيها
الكلمات الوظيفية التي اكتسبت داللة جديدة بعيدة عن الداللة اللغوية  ׃ثالثها
جميع حروف الجّر وأدوات االستفهام، واألسماء و  تشمل حروف الهجاءو  أللفاظها،

بعض و  األفعالأسماء و  الموصولة، وأسماء اإلشارة، وأدوات الشرط، والظروف،
46ل الجامدة مثل عسى.األفعا

 

األسماء، خلت منها الكلمات الوظيفية تشتمل و  توزعت المداخل على األفعال
األمر )إن لم يكن قياسيا، و  المعلومات الصرفية لمداخل األفعال على إثبات المضارع،

 أو يصعب على المستخدم االهتداء إليه: 
منه المصدر يأتي و  ثّم إلى مداخل المصادر كانت قياسية، غير ذلك -

 إلى النون أو بزيادة الواو أوو  أو بزيادة األلف النونو  النسب بزيادة األلفو  الصناعي،
 ألفاظ الجموع. 

 األسماء المزيدة.و  االشتقاق من أسماء األعيان -
 معاملة بعض المركبات اإلضافية أو الوصفية معاملة األلفاظ المفردة. -
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واليا للفعل يشمل جميع الصيغ الصرفية الفاعل كان قياسي أو غير ذلك يأتي م -
الصفات المشبهة التي  ׃أي اسم الفاعل على وزن "فاعل" أو على أوزان أخرى، مثل

  لكنها تدل على الثبوت.و  تأتي بمعنى "فاعل"

 المفعول يشمل جميع الصيغ التي بها وصف المفعول سواء كانت على وزن -
 أخرى."المفعول"، مثل اسم المفعول، أو على أوزان 

  واسم المفعول بالنسبة لألفعال التي تستعمل متعدية بنفسها أو بحرف جرّ  -
ذلك بإسناده و  المضاعف الثالثي لبيان بابه الصرفي بضبط عينه،و  يذكر المفكوكو 

ظهار حركة العين للفعل مثل "صَببْ و  إلى ضمير رفع متحرك، لفك اإلدغام   47ُت".ا 
المعلومات الداللية للمدخل كان اسما أو فعال يعطي معانيه  ׃المعلومات الداللية

االصطالحية؛ إن تطلب شرح ذلك( كما يعطي المعنى لألمثلة و  )اللغوية الصرفية
يدل على كّل و  يعلق عليها،و  الجديدة ثّم يعلق عليها، ثم التعبيرات السياقية تشرح

   48مدخل باإلحالة في آخره.
 ׃قواعد خاصة بوضع مداخل المعجم

 المدخل الفعلي يكون في صيغة الماضي. – الفعل -1

الفعل المبني للمجهول يفرد له مدخال مستقال؛ إذا كان مالزما بالبناء للمجهول 
، ׃نحو  49ُصرَع. ׃ُحمَّ، أو إذا كان شائع االستعمال مبنيا للمجهول نحوو  ُجنَّ

أن يكون مفردة، خالف األمر في فاألصل في المدخل االسمي  - االسم -2
أساطين ׃المعجم لبعض من األسماء خاصة إذا كان جمعه أكثر شيوعا من مفرده نحو

 كلمة أشالء مفردها ِ شْلٌو.و  مفردها ُأسطون،
لذا ُصنفت و فالجمع يفسر الكثرة الملحوظة في المداخل باعتبار داللتها؛  -

 كذلك أجناس الحيوانات.و  عام،النباتات جمعا إلطالقها على جنسها بالمعنى ال
يذكر المثنى كمعلومة صرفية ولم يفرد له مدخال مستقال إاّل لضرورة تتعلق  -

  50بعدم وجود مفرد أو حدوث تغيير بنائي للكلمة.
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ذاو   ثبات جميع الحروف التي يتعدى بها المدخل الفعلي إلى المفعول األول -3  ا 
ضرب ׃كان المدخل فعال متعدّيا بأكثر من حرف جّر ُرتبت ترتيبا ألف بائيا نحو 

 51إلى، ضرب ب،  ضرب على، ضرب عن...
الصفات المشبهة، لعدم قياسها، كما و  أفردت مداخل مستقّلة لمصادر الثالثي -4

ُأفردت مداخل مستقلة للمشتقات القّياسّية، عند حدوث إعالل بها تيسيرا على 
 دم.المستخ

ثبات و  عمل بقرارات مجمع اللغة العربية المصري في تصحيح اللغوي، -5 ا 
  52االستعماالت التي أجازها كمداخل في المعجم.و  الكلمات

 ׃طرق الشرح المستخدمة
 الشرح بالمرادف. -

 الشرح بالمضاد. -

الشرح بالتعريف الظاهري أو التمثيل الواقعي الذي يعطي مثاال عن العالم  -
 الخارجي.

ن لم تكن دراسة و  كان هذا أهم ما ورد في المعجم المعاصر وافيته بالدراسة، ا 
 والعصرية. شاملة، استخلصت أهم المالمح المستحدثة

تّم تصدير المعجم المعاصر في القرن الحالي يتناوله الطالب والُقراء بعامة قد واكب 
نه امتاز بالعصرنة ويبقى المعاجم األوروبية فإن لم يطلق عليه بالمعجم التاريخي إاّل أ

 الحكم عليه علقا بأهل الرأي السديد ومدى استخدامه على الساحة العلمية.

فهو من المعاجم اللغوية التي ال تقل أهمية عن السابقة إال أنه تميز بنوع من 
التخرجات العصرية؛ إذ حرص صاحبه على تقديم مؤَلفه في شكلين: أحدهما إلكتروني 

الهائلة في استدعاء المعلومة المطلوبة بسرعة، وبأنظمة متطورة في تميز باإلمكانيات 
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يبقى الحكم عنه وعن و  كافة جزئيات المعجم، والثاني ورقي يتميز بوجود أربعة فهارس.
 مسألة تأريخه للطبقة المثقفة اللغوية، ولفئة الدارسين والباحثين.

العرب للمؤلف جورجي من المعاجم المتأخرة معجم لغة  ׃خامسا: معجم لغة العرب
صفحة نشرته مكتبة لبنان  489مترى عبد المسيح، صدر في ثالث أجزاء منه في 

 م. 1993سنة 
أراد المؤلف من وراء تأليفه أن يكون معجمه ذات صبغة جديدة ينطلق من تصور 

مخطط و شامل يقدم األلفاظ تقديما علميا دقيقا راقيا وفق هندسة متكاملة 
ن ما احتوته أمهات المعاجم القديمة كلسان العرب البن منظور، متماسك،جامعا فيه بي

وتاج العروس للزبيدي، ومتن اللغة للشيخ أحمد رضا، ومقاييس اللغة البن فارس، 
 البستان للشيخ عبد اهلل البستاني، المنجد للويس معلوفو  أقرب الموارد للشرتوني

ومن الحديث ما أماله واقع غيرها حتى األلفاظ النادرة أو الحوشية غير مأنوسة، و 
 53استخداما.و تشابك الحضارة مادة ومفهوما و  التطور
ما عن المنهج المتبع الذي اتبعه كان متوارثا عن المعاجم القديمة تحاشيا ذكر أ

أسماء األصوات مذلال المشقة التي يعانيها الباحث عن الكلمات و  األعالم المشهورة،
عامة بالتوسيع في نظام اإلحالة بذكر الكلمة بصورتها الدخيلة، أو المعتلة، أو المبدلة 

 54المكتوبة ثّم إحالتها إلى بابها الخاص.و  المنطوقة،
  بعد تحليل دقيق لهذا المعجم ُيْشَهد لصاحبه بالجهد الكبير الذي بذله في إخراجه
إذ سلط الضوء على النقص في المعاجم األخرى، ثم يعرج على كيفية تالفيه لهذا 

 55النقص.
الحديثة نبحث فيها عن مظاهر و  كانت هذه جولتنا في رحاب المعاجم القديمة

كانت من أهم  إلى معجم تاريخي. العصرنة آملين في إيجاد ما يلبي حاجتناو  التجديد
 النتائج هي:



 جميلة عبيدأ.                                      المسار التاريخي للمعجم العربي                         

 

289 

ر اأو تكر  كبر حجمها،و  مهما أعاب عليها ثقلها،و  فمهما كانت نوعية المعاجم
معاجم أدت أدوارا في حدود ماهو  :شأنها لطبيعتهافال تقلل من النقص  ا، أومواده

 عليه من قيمة.
 مسألة علقة بجهود علماء اللغة العربيةو ، من القضايا األساسيةحديث بناء معجم ف -

ن حاو   الحضارية. و  المعرفيةو  وظيفته الفنيةو  طبيعتهبين هذا التأليف و بينهم  لا 
 المختلفة بما تحويها من قضايا معرفيةالمعجم ذاكرة لتاريخ اللغة في عصورها ف -

إلى  مرحلة من ات الالحقة باللغةتطور ال يرسم لنا أهم إذ ،وحضارية وفنيةثقافية و 
 .وفروعها أصولها خالل من حقبها وتواصل أخرى،
   اإلخراج ؛ فهو مسألة حملها مؤلفون اللغة و المعجم التاريخي ال معجز التأليف و 

 ألن طبيعته ووظيفته تكونان إشكالية معرفية علمية، وفنية أدبية هاالعارفون بأسرار و 
تتطلبها الفئات المثقفة من و المتحركة و  حضارية، مستديمة تطرحها التقنيات المتطورةو 

 .ليتحقق حلم الناشئة تتطلب جهود المتظافرةو مختلف المجاالت 
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