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 مدخل اصطالحي: المحاضرة األولى 

 
 تحديد المفاهيم 

 :ومصطلحمعجم وقاموس  -
هذا ما أدى إىل حماولة الكثريين  شاع استخدام لفظيت معجم وقاموس بني اللغويني والباحثني بوصفهما مرتادفتني و 

ا مطردا يف البحث اللساين ختصيص هذين املرتادفتني للتعبري عن ثنائيات مصطلحية مفهومية متكاثرة تكاثر 
 .احلديث

: فظهر  ماريف املخصصة هلكثرت املفاهيم  والتعاو الثالثية و  ات املصطلحيةذا أن كثرت الثنائيفكان احلاصل من ه
عامة أو معجمية و ، صناعة املعاجمو ومعجمانية وعلم املعجم وعلم املعاجم ، ،وَمعجمية، ُمعجميةمعجم ، و 
 .وغريها  ، املعجماتية وخمتصةمتخصصة 

 .قاموسية ، و قاموساتية قاموس ، و :  أيضا  ظهرو 
تعماله يف مقابل مفاهيم مصطلحاتية ، كل له ما يربر اسو  مصطلح ، مصطلحية علم املصطلح : كما ظهر 
 , Lexicographie , Lexicologieمتداخلة يف مقابل مصطلحات أجنبية متعددة أيضا متعددة و 

dictionnaire – Lexico – Lexique , Terminolographie , Terminologie   
تبين أي يدفعه إىل بظالله الفوضوية يف ذهن الباحث والقارئ والدارس،مما يشوش مفاهيمها و وكله يلقي . غريها و 

 .ما أخطر هذا النوع من التبين للمصطلحاتدون معرفة أصوهلا و  منها
 :معجم وقاموس-4
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يتبادر إىل الذهن يف الوهلة األوىل أن جند كلمة معجم على رؤوس املعاجم اللغوية القدمية واحلديثة منذ أول      
ظهورها مع اخلليل والقايل وابن دريد وابن فارس وابن منظور والبستاين وأمني معلوف وغريهم ، لكن واقع احلال 

داية استعماله من وضع أصحاب املعاجم اللغوية ، بل قد غري ذلك متاما ، فإن هذا املصطلح مل يكن أصال يف ب
ظهر يف وقت متأخر عند علماء احلديث أوال، أطلقوه على كتبهم املرتبة فيها أعالمهم على منط معني هو يف 

وقد كان " معجم الصحابة " يف ( م 101 –م 952) احلقيقة حروف املعجم كما فعل أبو يعلى بن املثىن 



مل  -القليل -فمصطلح معجم يف بداية استعماله. مثل فهرست ابن الندمي وغريه " لفهرست ا" مرادفا ملصطلح 
، وما اعتربه (الرتتيب على حروف املعجم)يكن له أدىن عالقة مفهومية بني ما كان حييل عليه يف ذلك الوقت 

 .اللسانيون احملدثون أنه حييل عليه من داللة 
جند أن أصل تسمياهتا احلقيقية متعدد ومتنوع " معاجم لغوية : " بعودتنا إىل ما أطلق عليه جتاوزا مصطلح و      

 .بتنوع أهداف أصحاهبا ووجهات نظرهم ، ورؤيتهم اللغوية الشاملة 
طة بداية من األعمال األوىل فيما يدل عليه مصطلح معجم حديثا ، واملتمثلة يف أعمال املسلمني املرتب –أوال

غريب القرآن : بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف حرصا منهم على فهمها والوقوف على غريبها ظهر ما يسمى بـ 
 .وغريب احلديث ، وغرييب القرآن واحلديث ، واملالحظ أنه مل تستخدم كلمة معجم لوصف تلك األعمال 

ة من مصادرها األصلية وتدوينها وتصنيفها مع عصر رحلة العلماء إىل البادية ملشافهة األعراب ومجع اللغ –ثانيا
،وكانت تضم عناوين خمتلفة حسب موضوعها " الكتب أو الرسائل اللغوية"وإصدارها يف كتب اصطلح عليها اسم 

كتاب اخليل ، وكتاب اإلبل ، وكتاب احلشرات ، وغريها ، وقد كان هلا دور مزدوج يف : ، فنجد منها مثال 
، فكانت نواة حقيقية للمعاجم املختصة ، وكان خمزنا وكنزا مبا حتمل من مادة غنية التأليف املعجمي فيما بعد 

 .واملالحظ أيضا أهنا مل حتمل أبدا مصطلح معجم يف عناوينها .للمعاجم اللغوية العامة
معجم العني للخليل بن أمحد  –حسب اتفاق كل العلماء  –مع ظهور املعاجم احلقيقية بظهور  – ثالثا

أو تطويرا أو إبداعا أيضا فإننا جندهم  اليت تلت هذين املعجمني تقليدا أواجليم للشيباين ،وكل املعاجم الفراهيدي
واحملكم والعباب والقاموس  ، والبارع ، والتهذيب، واحمليط مجهرة اللغة: يسمون كتبهم تسميات متنوعة منها 

يف عناوين " معجم " أيضا أننا ال جند كلمة واملالحظ  .ومنطلق يربر سبب التسمية  وغريها،وكل له وجهة نظر
 .مؤلفاهتم 

الشعر ) لنصل إىل أواخر القرن الرابع اهلجري حيث جند أبا هالل العسكري صاحب كتاب الصناعتني  – رابعا
) يف األدب ، يؤلف معجما خمتصا يف ما تبقى من األشياء ، فكان استخداما متميزا هلذا املصطلح ( والنثر 

ولعله مساه كذلك لرتتيب مواده " . املعجم يف بقية األشياء " ى ما عمم عليه جتاوزا ، فسمى كتابه عل( املعجم 
 .على حروف املعجم ال لسبب آخر مما يدور يف أذهاننا وشاع بيننا حديثا

معجم ما : وجند إىل جانبيه يف أواخر القرن اخلامس اهلجري مؤلفا آخر ظهر مصطلح معجم يف عنوانه هو 
واملالحظ أن املؤلفني  . م من أمساء البالد واملواضع أليب عبيد البكري ، ولعله أطلقه لنفس السبب السابق استعج

 .كالمها من املعاجم املختصة 



أما املعاجم اللغوية العامة فلم تطلق هذا املصطلح على عناوينها حيث استمر الوضع على حاله فنجد  – خامسا
 .قدميا وحديثا .وقطر احمليط واملنجد  واملورد والبستان ، وغريها حميط احمليط ، تاج العروس ، و : 

جملمع " املعجم الوسيط" لنجد هذا املصطلح يأخذ مكانه بقوة يف العمل اجلماعي املعجمي الكبري وهو – سادسا
للمنظمة " سياملعجم العريب األسا"ملؤسسة الروس ، و" املعجم العريب احلديث" اللغة العربية بالقاهرة ، وظهر بعده

 " .املعجم " العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،وجنده يف عناوين أعمال بعض األفراد كعبد اهلل العاليلي يف 
على عناوين األعمال املعجمية وأصبح يعين فيما يعين  "معجم " وقد كانت هذه البداية احلقيقية لظهور املصطلح 

من مفاهيم كثرية حيددها العلماء على اختالف مشارهبم  ومذاهبهم بأنه  الكتاب الذي يضم بني دفتيه كلمات 
 .اللغة مرتبة ترتيبا معينا ومشروحة شرحا وافيا 
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حيث جند يف غمار تلك " املعجم"أبسط بكثري من حكاية مصطلح " قاموسال"لعل حكاية مصطلح        

لدين إطالق الصحاح واجلمهرة واحمليط ، والقاموس الذي اختذه جمد ات املتنوعة للعلماء ملؤلفاهتم كالتسميا
ماقها ، اعتبارا منه أنه حييط بكل اللغة ويغوص يف أع" القاموس احمليط " فسماه  هالفريوزآبادي علما على مؤلف

بفرتة وجيزة ، انتشر انتشارا كبريا  "القاموس احمليط " وبعد صدور .مجع فيه صاحبه حماسن أفضل املعاجم السابقة 
ملا فيه من ميزات وحسنات يفضل هبا عن غريه، فاعتمد عليه القاصي والداين من اللغة ، واختذه العلماء من بعده 

، وحميط احمليط للبستاين " تاج العروس من اجلواهر القاموس "  منطلقا هلم يف أعماهلم كما فعل الزبيدي يف
،والشدياق يف أفكاره املعجمية النقدية التصحيحية، ونظرا لقيمته الكبرية فقد ترك أثره يف كثري من الباحثني 

 .والدارسني قدميا وحديثا
وحماولة إطالقه على كل عمل  "القاموس " كل هذه األسباب جند فيها املربر الكايف النتشار مصطلح          

يدخل يف باب املعجم مبعناه احلديث، واملالحظ أن مربر استعمال مصطلح قاموس وإطالقه على هذا النمط من 
التأليف، وهذا أوضح من استعمال مصطلح معجم الذي مل يكن استعماله كبريا يف القدمي ، وليس له صلة غري 

مث اتصل مباشرة بكلمات ( األلفبائية ) كان مرتبطا يف البداية حبروف اللغة داللته اللغوية وهي اإليضاح واإلهبام ف
 .اللغة 

أقرب جدا إىل املوضوعية (  قاموس)أوضح ، فإن مربر املصطلح الثاين(  معجم)وإن كان مربر املصطلح األول  
 .والعلمية 
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، حيث جند أنفسنا أمام كال املصطلحني حىت العصر احلاضر  سبق نالحظ التدرج الزمين يف داللة مما       

فأصبح املصطلحان . ىل املفهوم نفسه يف هناية املطافمصطلحني حسب مسريهتما الداللية التارخيية قد وصال إ
 .مرتادفني يف نظر بعض ، وغري مرتادفني يف نظر آخرين 

، لنجده يتكرر بالداللة نفسها باإلمجاع هو جممع اللغة بالقاهرةأشهر من يرى الرتادف بينهما وقد أقره  ولعل      
إن كان إطالق املعجم على املعاجم األحادية اللغة والقاموس على املتعددة و  . املعجم العريب األساسي وغريهيف

 .اللغات 
 .معجم وقاموس : عرض الداللة احلديثة للمصطلحني   ويف ما يأيت نورد رأي احلمزاوي على سبيل املثال يف

بالقدرة " تشومسكي " ، و" باملوجود بالقوة " يرى احلمزاوي أن املصطلح األول ميثل ما عرب عنه اخلليل       
" املوجود بالفعل" ،والثاين هو ما عرب عنه اخلليل ب " الرصيد اللغوي " اللغوية ، ويستحسن أن نعرب عنه اليوم ب 

، وتشومسكي باملنجز أواملطبق ، وجيوز لنا اليوم أن نطلق [ اجلوهري بـ الصحاح ] ،و " اجلمهرة " وابن دريد بـ 
 .1أوصاف ، وما يلحقه من " املعجم " عليه مصطلح 

 :  dictionary: تاريخ كلمة -3
هي الصورة املعدلة للكلمة الالتينية القروسطية  "معجم " اإلجنليزية معناها  Dictionaryكلمة 

dictionarium  أو كلمةdictionarius  و معناها قائمة عبارات أوكلمات،وهي مشتقة من الكلمة ،
يف إجنلرتا هو جون  dictionarius،ومعناها كلمة أوعبارة، وأول من استعمل كلمة dictionesالالتينية

هذه الكلمة ضمن عنوان كتاب له ضمنه جمموعة من العبارات  حيث وردت. م  9552جارلند ، حوايل 
 .والكلمات الالتينية

جمموعة من  rid chard melkasterم ناشد مدرس إجنليزي يدعى ريتشارد ملكاسرت9295ويف سنة 
ت العلماء أن جيمعوا كل الكلمات املستعملة يف اللغة االجنليزية يف كتاب واحد أشار إليه بكلمة معجم ، و كان

 . dictionarieتكتب آنذاك 
ضمن ) ... (   dictionaryكلمة   Henry kokermanم ، استعمل هنري كوكرمان9951و يف سنة 

 .عنوان كتاب يضم الكلمات اإلجنليزية الصعبة 
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مفردات  ضمن عناوين الكتب اليت تعاجل معجمة" معجم "   dictionaryاستعملت كلمة  وقتذلك ال منذو 
 .اللغة اإلجنليزية 

على خالف " معجم "    Dictionaryمن املالحظ أن عناوين املعاجم االجنليزية احلديثة تتضمن كلمة و 
 2عناوين املعاجم العربية بعامة ، فهي ال تشتمل على كلمة معجم 

دونوا مفردات رة املعجم و بية الذين ابتدعوا فكعلى أن علماء العر : "...قد علق على ذلك عدنان اخلطيب بقوله و 
،بل اختار كل واحد امسا "معجم"اللغة يف املعجمات العديدة اليت ألفوها مل يطلق أي واحد منهم على مؤلفه اسم 

بينما املعجميون .املعجم يف بقية األشياء أليب هالل العسكري" وورد عند عدد قليل منهم مثل . 3خاصا مبعجمه 
 .الغالب امسا ملعامجهم مضافا له وصفا أو إضافة  احملدثون الغربيون استعملوه يف
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