ربية المع ِ
اصرة
ضايا
من قَ َ
المعج َ
َ
الع َّ ُ َ
مية َ
د .عفيف عبدالرحمن

وزارة التعليم العالي – األردن
لعل أبسط تعريف للمعجم أنه "كل قائمة تجمع كلمات في لغة ما ،على نسق
منطقي ما ،وتهدف إلى ربط كل كلمة منها بمعناها ،وإيضقا عققتهقا بمقدلولها"

() 1

وهذإ يقودنا إلى إلمحاوالت إألولقى فقي إلنطقاط إلمعجمقي إلعربقي وأسقبابها ودوإفعهقا،
فنحن نعلم علم إليقين أن علوم إللغقة إلعربيقة كلهقا ،وإلنطقاط إللغقون ،كانقت جميعهقا

مسققةرل لةدمققة إلققدين إوسقققمي وفهمققه وتو ققيله للنققار كافققة فلققير ريبققا أن نجققد
إلمحاوالت إألولى تمثلت هذإ إلهدف وإضحا فقد إبتدأ علماؤنقا بطقر

ريقل إلققرن

إلكقريم وألا قوإ فققي ذل ق مؤلاققات و ققل بعضققها إلققى ع ققر إلمطققابع وثن قوإ بعققد ذل ق
بطر إلغريل من ألااظ إلحقدي

إلطقريف ،ثقم أقبلقوإ يجمعقون إلتق إر إلطقعرن إلهائقل

إل ققذن تناقلت ققه إل ققروإل من ققذ ع ققر إلجاهلي ققة ،وتولق قوإ أم ققر ط ققر ه ققذإ إلتق ق إر إلط ققعرن
وحالت لنا كتل إلاهارر بر يد ضةم منه
وعندما طرع إلعلماء في إلتأليف إلمعجمي إسقتمدوإ جمهقرل إلتعرياقات مقن هقذ
إلطرو إألولية لغريل إلقرن وإلحدي

وإلطعر وبدئ بتأليف إلرسائل إل غيرل إلتي

تجمع إلنادر وإلغريل ،وأةيق إر تلقت ذلق كلقه مرحلقة بنقاء إلمعقاجم إللغويقة إلتقي لقدينا

إآلن منها ر يد ضةم

وإنمققا سقققت هققذ إلمقدمققة إلس قريعة ألوضققه أمققو إر ،منهققا أن إلنطققاط إلمعجمققي

أ قيل نقابع مققن حاجقة وهقدف ،ومنهققا أن م إرحقل بنقاء إلمعجققم إلققديم وةطوإتقه إلتققي
 -1محمد سالم إلجر  ،إلنطاط إلعربي إلمعجمي أ يل أم دةيل؟ ،مجلة مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل،
عدد  ،)1791( 82ص 169
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مر بها ربما كانت عونقا لنقا فقي بنقاء إلمعجقم إلعربقي إلقذن نطمقه إلقى بنائقه ،ومنهقا

أن هققذ إلمعققاجم إلعربيققة إلقديمققة ،وإن بققدت للوهلققة إألولققى أنهققا مققن عمققل فققرد ،لكققن
مادتها ،وم ادرها ،جاءت نتيجة جهد جماعي قام به مجموعقة مقن إلعلمقاء وإلقروإل

وإألفرإد ومنها لنناي إلتهمة إلتي علقت بأذهان نار منا ومن يرنا وهي أن إلعقرل

بنق قوإ تلق ق إلمع ققاجم مت ققأثرين ب ققالهنود ،أو إلروم ققان ،أو إليون ققان ،أو ي ققرهم م ققن أم ققم

إألرض يقققول  Haywoodفققي مؤلاققه إلطققهير عققن إلمعققاجم إلعربيققة" :إلحقيقققة أن
إلعرل في مجال إلمعاجم يحتلون مكان إلمركز سوإء في إلزمقان أو إلمكقان بالنسقبة

للعققالم إلقققديم ،وبالنسققبة للطققر وإلغققرل"

() 8

ويؤكققد فققي موضققع ةققر أسققبقية إلعققرل

لغيرهم كالهنود "ومن إلعقدل أن تققول أن فتقرل إلنطقاط إلمعجمقي فقي إلهنقد كانقت فقي
إلق ققرن إلث ققاني عط ققر ،وه ققو وق ققت ك ققان إلع ققرل في ققه ق ققد أنتجق قوإ بعض ققا م ققن مع ققاجمهم

إلعظيمة"

() 3

وال يعني هذإ إلذن نذهل إليه أننقا ننكقر إلتقأثر بقين أمقة وأةقر  ،وأن علماءنقا
لقم يطلعقوإ أو يعرفقوإ طققيئا عقن نطققاط يقرهم إللغققون ،ربمقا حققد

هقذإ ،ولكققن طبيعققة

إللغققة ونحوهققا و قرفها وترإكيبهققا ،وإلهققدف إلققذن مققن أجلققه بنيققت إلمعققاجم إلعربيققة،

كله ققا أم ققور تةتل ققف ع ققن إللغ ققات إألة ققر  ،وال س ققيما أنه ققا تنتم ققي إل ققى عائل ققة لغوي ققة
مةتلاة وقد ناقش هذ إلقضية بإسهال طديد إلدكتور أحمد مةتار عمقر فقي كتابقه

"إلبح

إللغون عند إلهنود"

() 4

Haywood Arabic Lexicography Leiden. 1960, p.2 -8
 -3إلمرجع ناسه p.7

 -4أحمد مةتار عمر ،إلبح
1798

إللغون عند إلهنود وأثر على إللغويين إلعرل ،دإر إلثقافة ،لبنان،
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فالمعجميققة إلعربيققة فققن مققن فنققون إللغققة إلكبققر إلتققي إعتنققى بهققا إلعققرل عنايققة

ةا ققة ،ووض ققعوإ فيهق ققا نظري ققات كبي ق قرل ،وإس ققتنبطوإ له ققا تطبيقق ققات ع ققدل( ،) 5ولك ققن
أ حال إلمعقاجم لقم يعتنقوإ بالنظريقات بققدر مقا عنقوإ بالتطبيققات ممقا يسقتوجل مقن
ققت لهققم

إلققذين يهمققون ب ققنع معققاجم حديثقة أن يولقوإ إلد إرسققات إلحديثققة إلتققي ة
عناية ةا ة

وقد يبقدو تنقاقض بقين إلققولين فقي ظقاهر إألمقر ،ولكقن إلقذن أرإد إلباحق

أن

ناع إلمعاجم إلعربية إلقديمة وضعوإ في مقدمة معاجمهم نظريات وعدوإ بالتزإمهقا
في معاجمهم ،ولكنه لم يعتنوإ بها كثي إر فةرجوإ عنها ،وطغلوإ بالتطبيقات

() 6

وإلعربية نية ناء ملحوظا بمعاجمها ،بل ال تكاد تجاريها أمة من إألمقم فقي
إلق ققديم وإلح ققدي

وق ققد ألا ققت إلمع ققاجم ف ققي وق ققت مبك ققر م ققن تاريةه ققا (إلق ققرن إلث ققاني

إلهج ققرن) ،وتنوع ققت تلق ق إلمع ققاجم بحيق ق

إلمعاجم:

ل ققم تت ققر مج ققاال إال أ نت ققه ،وم ققن ألق قوإن

 إلمعاجم إللغوية -إلمع ققاجم إلمتة

ققة :كت ققل إلتاس ققير ،وكت ققل إلح ققدي  ،وكت ققل إلطبق ققات

وإلت ق قرإجم فق ققي مةتلق ققف إلعلق ققوم وإلمعق ققارف إونسق ققانية ،ومعجمق ققات إلبلق ققدإن

وإألماكن ،ومعجمات إلم طلحات
 معاجم إلمعانيويجققد إلقققارئ مقحق بهققذإ إلبحق

توضققه سققعة هققذإ إلنطققاط إلمعجمققي ،ولعققل

ف ققي ه ققذإ م ققا ينا ققي إل ققزعم ب ققأن إلمع ققاجم إلمتة

ققة م ققن

ققنع إلت ققاري إلح ققدي

 -5رطاد إلحمزإون ،محاولة في وضع أسر إلمعجمية إلعربية ،حوليات إلجامعة إلتونسية ،عدد 15
( ،)1799ص 75
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وإلمعا ققر وهققي إن دلققت علققى طققيء فإنمققا تققدل علققى أنهققا "وليققدل جمققع وتح ققيل
لجهققود سققابقة ،وإسققتةقص مققن مكاسققل وثققروإت محققققة ،وتتققوي لحركققات فكريققة

متقحقة"

() 9

وي ق ققر فيه ق ققا إل ق ققدكتور إبق ق قرإهيم م ق ققدكور أنوإع ق ققا ثقث ق ققة م ق ققن إلمعج ق ققم إلعربق ق ققي
إلمتة ص:
1

فمنها ما إقت ر على إلم طله ،ولم يةلقط بقه طقيئا سقوإ  ،وهقذإ أسقار

8

ومنها ما إلتزم بالترتيل إألبجدن ،وهذإ دعامة إلتأليف إلمعجمي إليوم

3

ومنهققا مققا نحققا نح قوإ موسققوعيا ممهققدإ لظهققور دوإئققر إلمعققارف إلحديثققة

إلمعجم إلمتة ص

وهذ إألنوإع إلثقثة متعاقبة زمنيا

() 2

وبعققد ،فهققذإ ت ققاري أو لمحققة ع ققن تققاري إلمعجمي ققة إلعربيققة ،فم ققاذإ حققد

ع ر إلنهضة إلعربية (إلقرن إلتاسع عطر وإلقرن إلحالي)؟
إوجابققة عققن هققذإ إلتسققاؤل طققائكة عسققيرل ،فقققد

ف ققي

ققحا إلقققوم مققن سققباتهم علققى

نهضققة أوروبي ققة طققاملة ،و ققزو ثقققافي وفك ققرن ومطققامع إس ققتعمارية للعققالم إلعرب ققي،
ومطابع جلبها مبطرون ربيون إلى سوريا ولبنان ،وأةقر حملهقا معقه نقابليون فقي

حملته على م ر ،فكانت ردود إلاعل كثيرل متباينة

كانققت ثمققة ر بققة جامحققة فققي إللحققا بركققل إلحضققارل إلمتقققدم ،فكانققت بعثققات
محمققد علققي إلققى فرنسققا ،وكانققت حركققة أةققر تحققاول إوفققادل مققن هققذ إلمطققابع فققي
 -9إبرإهيم مدكور ،إلمعجمات إلعربية إلمتة
( ،)1794ص 16

ة ،مجلة مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل ،عدد 34
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إس ق ققتعادل إلهوي ق ققة إلحض ق ققارية إلعربي ق ققة ،فأقبل ق ققت عل ق ققى إلتق ق ق إر تنه ق ققل من ق ققه وك ق ققان
للمستط قرقين دور ال ينكققر من ققف فققي بع ق

هققذإ إلت ق إر ونطققر وتحقيقققه ود إرس ققة

بعض جوإنبه
أما بالنسبة للمعاجم فقد كانت مجاالت إهتمام إلباحثين متمثلة فيما يلي:
 -1إالهتمام بتاري إلمعجمية إلعربية
 -8إالهتمام بة ائ ها إلانية وعيوبها
 -3إلمساهمة في وضع معالم إلمعجم إلعربي إلجديد
 -4إبقرإز عوإمققل إلتققأثر وإلتققأثير إلتققي طقرأت علققى إلمعجميققة إلعربيققة مبينققة طرإفتهققا
إلقديمة ،وةضوعها إلمعا ر لبنيات إلمعاجم إألوروبية

وق ققد س ققعت ه ققذ إلد إرس ققات إلنقدي ققة إلمعا ق قرل إل ققى ض ققبط بع ققض إلنق قوإحي م ققن

إلمعجمية إلعربية ،وإلتعم فيها دون أن تقدم نظرل

حيحة في إلموضوع

() 7

وبعبققارل أةققر فققإن إلد إرسققات إلنقديققة إلمعجميققة إلمعا قرل سققارت فققي إتجققاهين
رئيسيين:
إألول :درإسة إلمعاجم إلقديمة ونقدها
إلثققاني :إلسققعي إلققى وضققع معققالم إلمعجققم إلمعا ققر مايققدل مققن تجققارل إألمققم

إألةر

أما إلمسرل إألول فقد تعددت وسائله وطرإئقه ،فبعض إلباحثين ركز على

معجقم ققديم بعينققه وتناولقه بالنققد وإلتحليققل ،وققل أن نجققد معجمقا ققديما لققم يقدرر فققي
كتال أو أطروحة جامعيقة أو بحق  ،وبعضقهم إآلةقر كتقل فقي إلمعجقم إلعربقي منقذ

 -7رطاد إلحمزإون ،محاولة في وضع أسر إلمعجمية إلعربية ،حوليات إلجامعة إلتونسية ،عدد 15
( ،)1799ص 126
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نطق ققأته وطق ققغلت د إرسق ققته مجلق ققدإ أو إثنق ققين

() 12

وبعضق ققهم نطق ققر بحثق ققا أو أكثق ققر فق ققي

ة ققائص إلمعققاجم إلعربيققة إلقديمققة أو عيوبهققا بينمققا طققر ةققرون إلموضققوع فققي
مقدمة معجم حدي

قاموإ بتألياه ،ويجد إلقارئ ثبتا بالدرإسات في ةر هذإ إلبح

ويعقد عمقل إلققدكتور حسقين ن ققار ،كمقا ذهققل إلقدكتور رطققاد إلحمقزإون ،أطققمل
عمققل عققال إلقضققية معالجققة مطولققة متوةيققا فققي ذلق نهجققا وإحققدإ مركق إز علققى حيققال
إلمؤلف ،وثقافته ،وفنياته إلمعجمية ،و قتها بمةتلف إلمقدإرر إلمعجميقة إلعربيقة،
دون أن يعتني بتأثر إلمعجمية إلعربية بغيرها أو بتأثيرها فيها

() 11

وإلقضية إلةطيقرل إلتقي أةقذها إلقدكتور إلحمقزإون علقى إلد إرسقات إلحديثقة حقول

إلمعجميققة إلعربيققة إلقديم قة أنه قم جميعققا سققعوإ إلققى ضققبط أ ققول إلمعجميققة إلعربيققة،
وت ققدقي مناهجه ققا وإلتعري ققف بمدإرس ققها بطريق ققة وض ققعية دون أن يعالجوه ققا معالج ققة

لغوية إجتماعية

() 18

ولقققد كثققر ورود هققذ إلعبققارل "عيققول معاجمنققا إلقديمققة" فققي إلد إرسققات إلحديثققة،
وبققالر م مققن أننققي ال أنكرهققا ،ولكننققي أر أنهققا تبققدو إآلن عيوبققا بعققد مضققي إثنققي

عطقر قرنققا علقى تألياهققا ،ولكنهقا سققنة إلتطقور ،وال يمكققن أن تحاسقل وتنقققد بمقققايير
إليققوم ،ألن فققي ذلق ق ظلمققا لهمققا ولمؤلايه ققا وكققذل فققإن ه ققذ إلمعققاجم فققي تنوعه ققا
و ق ق إزرل مادته ققا ق ققد حاظ ققت لن ققا لغتن ققا وأدبن ققا وحض ققارتنا ومعارفن ققا ف ققي تلق ق إلحق ققل

إلمتتالية

 -12إنظر :حسين ن ار ،إلمعجم إلعربي ،مكتبة م ر ،ط1762 :8

 -11رطاد إلحمزإون ،محاولة في وضع أسر إلمعجمية إلعربية ،حوليات إلجامعة إلتونسية ،عدد 15
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وسنحاول إلوقوف على عيول هذ إلمعقاجم ،ومقن ةق قة مقا أورد إلبقاحثون

نستطيع أن نميز إلعيول وإلنوإقض إلتالية:

 1هقي ناق قة إلمققادل بقالر م مققن إتسقاعها ،وإن أن باحق

فققي إلتق إر إألدبققي

إلقديم يحر بهذإ إلنقص ،وقد لمسقته بناسقي قبقل ةمقر عطقرل سقنة حينمقا

كنت أعد أطروحة إلقدكتو إر حقول طقعر أيقام إلعقرل فقي إلع قر إلجقاهلي،
وظلققت فكقرل معجققم أللاققاظ إلطققعر إلجققاهلي حيققة فققي ذهنققي حتققى أةرجتهققا

إلى حيز إلتنايذ قبل أربعة أعوإم

 8عنيققت إلمعققاجم إلقديمققة بإثبققات إأللاققاظ إلقديمققة بمققا فيهققا إلغريققل وإلمقوإت،
وفققي إلوقققت ناسققه أهملققت كثي ق إر مققن إأللاققاظ وإالسققتعماالت إلجديققدل إلتققي
تتق ققردد فق ققي إلطق ققعر إلمحق ققد

(إلع ق ققر إلعباسق ققي) ،وفق ققي مؤلاق ققات مةتلق ققف

إلع ور إلعباسية إلتي تعد إلع ر إلذهبي للحضارل إلعربية إوسقمية

 3ال تعيننققا علققى مسققايرل إلتطققور إلتققاريةي للغتنققا بطققكل وإضققه لوقوفهققا عنققد
زم ق قن معق ققين ال تتجق ققاوز (ح ق قوإلي 152ه ق قق) إلق ققى ذكق ققر إأللاق ققاظ إلمولق ققدل أو

إلمعاني إلمستحدثة إال قلقيق ،وهقي بقذل تقطقع سلسقلة إلتطقور مقن معقاني
إأللااظ قطعا إعتباطيا ،وكأن أ قحال إلمعقاجم إعتبقروإ إللغقة إلعربيقة لغقة
أزليققة ثابتققة ال تتغيققر وترتققل علققى هققذإ أن إلمعققاجم جميعهققا ينقققل بعضققها
عن بعض بتقيد طديد ال سيما إلمتأةر منها

 4ه ققذ إلمع ققاجم بعي ققدل ع ققن مقتض ققيات إلع ققر إلح ققدي
وإلوضو وقرل إلمأةذ

فتنق ققها إلس ققهولة

 5ال تضبط هذ إلمعاجم إلمعاني للاظة إلوإحدل بالضوإبط إلزمنية
 6إلت حيف؛ ويؤةذ هذإ إلعيل عليها جميعا فالكتابة إلعربية ال تبقين نطق
إلحروف إلتي ترسقمها ،وتحتقاإ إلقى إطقارإت مضقافة وبانقة ذلق
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وققد تققع

إوطققارإت إلمض ققافة ف ققي موقعه ققا يققر إل ققحيه بس ققبل إهم ققال إلكات ققل أو
تعبه فتسبل ةطأ

وقد يكون إلت حيف بالحركات كما بينا ،ولكن إلضبط بالكلمات إسقتوعل

جزءإ كبي إر فضةم إلمعجم ،ولم نستقر إلى إليوم على حل للمطكلة

وقققد يعتققرن إلت ققحيف إلحققروف لتطققابه بعضققها فققق يةتلققف إال بنقطققة أو

إثنتقين أو ثقق

فوقهقا أو تحتهقا ،ولقم يسقلم مقن هقذإ عقالم ققديم وال حقدي

وقققد نققو إألل إلكرملققي علققى أ ققاليط مدرسققة إليسققوعيين مققن إلمعجميققين

وهنققا إلم ققنوع إلموضققوع مققن إلعلمققاء أناسققهم ،فقققد كثققرت إأللاققاظ إلتققي

إدعقى فيهققا إوبققدإل ونسققبت إلققى إلقبائقل ،وإبتكققرت ألاققاظ لققم تعرفهققا إلعربيققة
أبق ققدإ ويكمق ققن إلحق ققل باق ققرز دقي ق ق لالاق ققاظ ،ومق ققا لق ققم نسق ققتطع إلحكق ققم عليق ققه
ومحاكمته في ضوء إالطتقا نبذنا

 -9إلق ققور :نكققاد نتا ق جميعققا علققى أنققه لققير فيهققا إلققى إليققوم مققا هققو جققامع
بققالمعنى إلققدقي لهققذ إلكلمققة ولعلنققا نعققذرهم لقلققة إلم ققادر وحدإثققة إلعهققد

بهققذإ إلنققوع مققن إلتققأليف وألنهققم لققم يستق قوإ إأللاققاظ إل قوإردل فققي إلرسققائل
إللغويققة إل ققغيرل ودوإويققن إلطققعر وقققد إعتققرف بعققض أ ققحال إلمعققاجم

إلقديمة ،فذكروإ م ادرهم ،ولم تكن طاملة

ومن إألسبال إلتي يمكن تحديدها ةقفا لما ذكرنا:
أ -نظ ق قرتهم إلق ققى إللغق ققة ناق ق قذل ال جامع ق ققة ،فقق ققد إقت ق ققروإ علق ققى إلا ق ققيه
إل حيه وقسموإ إلقبائل إلى ف يحة يعتد بلغتها و ير ذل

ل -أنهم أقاموإ أحكامهم على هد إلقرن وإللغة إلطعرية إلانية
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إ -إهمققال إلمولققد وعققدم إعتبققار مققن إللغققة حتققى ضققاع كثيققر مققن إأللاققاظ
وإلمعاني إلمبتكرل للمظاهر إلحضارية إلجديدل وهي كثيرل جدإ

 -2ق ور إلعرض وإبهامه وسوء إلتاسير:
فه ققم ال يلتزم ققون توض ققيه أبق قوإل إلاع ققل وم ققادر وإلمتع ققدن وإل قققزم وب ققم
يتعد إلقزم ،كما لقم يوضقحوإ إلماقرد مقن إألسقماء وإل قاات ومجموعهقا،

وإلمع ققرل وأ ققله ،وكي ققف دة ققل إلعربي ققة ومت ققى ك ققان ذلق ق وم ققا عق ق إر م ققن
تغيرإت ،وهل يأتي إللاظ فقي أسقلول معقين أم هقو طليق وال ياقر لنقا بقين

إألفعال وإل اات وإألسماء
وأما سقوء إلتاسقير فيتمثقل فقي إلتقليقد بالنققل ممقن سقبقهم ،لقذإ فهقم ياسقرون
تاسققي إر مبهم ققا يققر ماه ققوم ،ب ققل إن إلمعققاجم تاس ققر إلكلمققات تاس ققي إر دوري ققا
وقد تةلو إلمعاجم من تاسير لاطياء كقولهم:

(سئم ،ضجر ،م ّل ،برم)
نب ققات أو عط ققل أو ط ققائر أو ض ققرل م ققن إلس ققم  ،وال يح ققددون إس ققمه أو
ااته وقد تاسر إألطياء بتاسير أطد موضا (إلحزم هقو إألةقذ بالثققة)

وثمققة أمققر أطققد ةطققورل وهققو إةققتقف إلمعققاجم فققي تاسققير بعققض إلكلمققات،
وفي أحيان كثيرل ال تأتي إلمعاجم بأمثلة لتوضيه بعض إلمعاني
 -7عققدم تمثققل إلعلمققاء للغققرض إلققدقي مققن إلمع قاجم :فهققم قققد جمعقوإ فيهققا كققل
ط ق ققيء ،ألنه ق ققم أرإدوإ جم ق ققع إللغ ق ققة ونق ق قوإدر إألعق ق قرإل ومع ق ققارفهم وإلنق ق قوإحي

إلمةتلاق ققة للثقافق ققة إلعربي ق ققة وإالعق قققم وإلق ق ققص وإلة إرفق ققات وإوس ق قرإئيليات
وإلروميات وإلهنديات

 -12ةلوها من إلدققة فقي إلترتيقل وإلتقسقيم :فقق يكقاد يوجقد معجقم كبيقر وإحقد
يسقير علققى حققروف ألققف بقاء مققن أول إلكلمققة إلققى ةرهققا وقققد ترتققل علققى
ذل وضع كثيقر مقن إلماقردإت بسقبل م إرعقاتهم لقبعض إألحكقام إل قرفية،
-17-

وكقرروإ كثيق إر مقن إأللاقاظ إلتقي إةتلقف إل قرفيون فقي أ قلها إلمطقتقة منققه

(مققثق :إلربققاعي إلمضققاعف ،إلكوفيققون :مطققت مققن إلثقثققي ،إلب قريون:
مادل أ يلة ،وكذل إلمعرل إستبر )

() 13

وقد دةل إالضطرإل إلمقوإد ناسقها ،فاةتلطقت إلمعقاني إلمجازيقة بالحقيقيقة
وإلمتقدمققة بالمتققأةرل ،وإلمطققتقات بعضققها بققبعض وقققد تققذكر إل ققيغة فققي
أكثر من موضع ،وتاسر بأكثر من قول وققد تبقدأ إلمقادل بالاعقل أو إالسقم

أو إل اة بدون سبل وقد طعر بهذإ إبن سيد إألندلسي في "إلمة ص"
فوضع قوإعد ،ولكنه لم يسر عليها في كتابه
 -11وأةيق ق إر ف ققإن م ققن عي ققول إلمع ققاجم إلعربي ققة إلقديم ققة إلتض ققةم ،وق ققد ح ققاول
إلدكتور أحمد أمين ح ر أسبال إلتضةم فكانت(:) 14

 إةتقف إلعرل في إللهجات بع ققض إألفق قرإد ك ققان يح ققرف ف ققي بع ققض إلكلم ققات أو يقلبه ققا ،مث ققل :حم ققد،ومد
 إلقلل مثل :إألوطال وإألوباش قققد تسققتعمل قبيلققة مققن قبائققل إلعققرل كلمققة ،وتسققتعمل قبيلققة أةققر كلمققة،ويأتي جامعو إللغة ،ويجمعون كل ذل

 -13إنظر :أمجد إلطرإبلسي ،حركة إلتأليف عند إلعرل ،دمط  ،حسقين ن قار ،إلمعجقم إلعربقي ،مكتبقة
م ق ققر ،ط ،1762 :8ص  ،957 -949إب ق قرإهيم إلسق ققامرإئي ،إلمعق ققاجم إلعربيق ققة إلقديمق ققة ،إلموسق ققم

إلثقققافي إألول لمجمققع إللغققة إألردنققي ،1723 ،ص  814 -123حسققن إلكرمققي ،إلمعققاجم إلعربيققة

وإلتعريل ،إلموسم إلثقافي إألول لمجمع إللغة إألردني ،1723 ،ص  858وما بعدها

 -14أحمققد أمققين ،أسققبال تضققةم إلمعجمققات إلعربي ققة ،مجلققة مجمققع إللغققة إلعربيققة بالقققاهرل ،إلع ققدد 7
( ،)1759ص 48 -36
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 ك ققان إلج ققامعون إألول ققون يجمع ققون إللغ ققة حيثم ققا إتاق قإلغالل بالقبيلة إلتي تنط بالكلمة

ي ققر معني ققين ف ققي

 توسع بعض إألعرإل دون بعض في إلمجاز لم يكن بعض جامعي إللغة يتحر في جمعه إلت حيف كانوإ يزعمون أن إلعرل ال تةطئ في نطقها ال لاظا وال معنى إحتمال إلةطأ في إلسمع تعققرض إلمتققأةرون مققن رجققال إللغققة لمققا لققير لهققم بققه علققم ،وأطققالوإ فققيذل

جدت أطياء كثيرل من نبقات وحيقوإن
 أن إللغويين بعد إلاته وكثرل إألقطار ّوأسماء قر و ير ذل فأدةلوها في إلمعجم
 بعض إللغويين مزجوإ إللغة باألدل كابن منظور وإلزبيدنوهكققذإ ،فإنققه مققع بدإيققة ع ققر إلنهضققة ،وت قوإفر إلطباعققة ،وإلر بققة فققي

ققنع

معققاجم تةققدم إألهققدإف وتتجنققل عيققول إلمعققاجم إلقديمققة ،كمققا زعمقوإ ،بققدأت نهضققة
معجميققة ولقققد تققأةر ظهققور إلمعجققم إلحققدي

فققي م ققر عققن لبنققان ،ألن إلتنققافر

إونجيلققي إلك ققاثوليكي إسققتهدف طبق ققات إلطققعل ،تبط ققيريا أوال ،ثققم تقلي ققديا وتعليمي ققا

وجق ققاءت إلمعق ققاجم إلعربيقققة إلحديثق ققة تلبيق ققة للمتطلبق ققات إلد إرس ققية وإلنط ق قاطات إألدبيق ققة

وإللغوية وإلثقافية

() 15

 -15أحمد طاي إلةطيل ،حول إلمعجم إلعربي إلحدي  ،إلموسم إلثقافي إألول لمجمع إللغة إلعربية
إألردني ،1723 ،ص  833وما بعدها
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ولنح ققاول إآلن س ققرد إلمع ققاجم إلحديث ققة إلت ققي ألا ققت ف ققي وطنن ققا ،ث ققم نتب ققع ذلق ق

بمقحظات عامة عليها

 -محيط إلمحيط (جزءإن)

بطرر إلبستاني

1267م

 -قطر إلمحيط (مةت ر )

بطرر إلبستاني

1267م

 -أقققرل إلمقوإرد فققي ف ققيه إلعربيققة سعيد إلطرتوني

1227م

 -معجققم إلطالققل فققي إلمققأنور مققن جرجر إلطويرن

1729م

وإلطوإرد (جزءإن)

م ققتن إللغ ققة إلعربي ققة وإال ققطقحات

إلعلمية وإلع رية
إلمنجد

لوير معلوف

1722م

 إلمعتم ق ق ق ققد فيم ق ق ق ققا يحت ق ق ق ققاإ إلي ق ق ق ققه ج ق ق ق ق ق ققرجر ط ق ق ق ق ق ققاهين 1789مإلمتققأدبون وإلمنط ققئون مققن م ققتن عطية

إللغة إلعربية
 إلبستان (جزءإن) -فاكهة إلبستان (مةت ر )

عبدإلله إلبستاني
عبدإلله إلبستاني

 -متن إللغة (ةمر مجلدإت)

أحمد رضا

 -إلمعجم إلرإئد

جبرإن مسعود
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1732م
1732م

 إلمنج ق ق ق ق ققد إألبج ق ق ق ق ققدن للمرحل ق ق ق ق ققة لوير معلوفإلثانوية

 -إلمنجد إوعدإدن

لوير معلوف

 -سر إلليال

أحمد فارر إلطديا

 -قق ق ققامور إأللاق ق ققاظ إلمسق ق ققتحدثة أو رفاعة إلطهطاون

إلغريبة

 -مد إلقامور (ثمانية أجزإء)

إدوإرد لين

1273-1263م

 -ق ق ق ققامور إلط ق ق ققذور إلذهبي ق ق ققة ف ق ق ققي إل ق ق ق ق ق ققدكتور ب ق ق ق ق ق ققايرون

إلم طلحات إلطبية

ومساعدو

 -إلمعجم إلوسيط (جزءإن)

مجمققع إللغ ققة إلعربي ققة 1762م

 -إلمرجع (علمي لغون)

إلطق ق ق ق ق ق ق ققي عبدإللق ق ق ق ق ق ق ققه

بالقاهرل

إلعقيلي
 -إلمعجم إلكبير (إلجزء إألول)

مجمققع إللغ ققة إلعربي ققة 1792م
بالقاهرل

 معجم إلحيوإن -إلمعجم إلالكي

أمين معلوف
أمين معلوف
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عربي -إنكليزن
عربي -إنكليزن

 -معجم إلعلوم إلطبية وإلطبيعية

محمد طرف

 -معجم إأللااظ إلزرإعية

إألميق ق ق ق ققر م ق ق ق ق ققطاى عربي – إنجليزن -
إلطهابي

عربي -إنكليزن

فرنسي

ونسو إآلن جملة إلمقحظات إلتي ذكرها إلباحثون على هذ إلمعاجم
 1جميع هذ إلمعاجم رتبها أ حابها ألابائيا متأثرين بالمعاجم إألوروبية
 8جق ّل هققذ إلمعقاجم إسققتقى أ ققحابها مادتهقا مققن إلمعقاجم إلقديمققة إ ققطااء،
ولم يستطيعوإ إلتةلص من سلطان إلماضي
 3أضققاف بعضققهم كثي ق إر مققن كقققم إلمولققدين وإللغققة إلدإرجققة ،وأةققص بالققذكر
معاجم إليسوعيين إللبنانيين

 4أضققاف بعضققهم إلم ققطلحات إلعلميققة كمققا فعققل سققعيد إلطقرتوني ووإضققعو
إلمعجم إلوسيط

 5جميع هذ إلمعاجم ق رت عقن مسقايرل إلنهضقة إلعلميقة إلحديثقة ،ومتابعقة
إلتطور إلكبير في مةتلف إلعلوم إلع رية
 6كان حظ إلقامور إلمحيط وإف إر ،فقد إستقى كثيرون مقن أ قحال إلمعقاجم
إلحديثة مادتهم منه
 9قدمت في إلترتيل دإةل إلمادل إلوإحدل إألفعال وأةرت إألسماء وإل اات
 2إحتوت إلمعاجم إليسوعية ألااظا مسيحية
 7ويحمققد لهققا بققالر م مققن عيوبهققا إلتنظققيم ،ولققو أنققه كققان نسققبيا ،ويةتلققف مققن
معجم آلةر
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 12يؤةذ عليها ما أةذ على إلمعاجم إلقديمة ومنها:
 إلت حيف -تاسير إأللااظ بأةر

ير موجودل في موإدها

 إلةطأ في إلتاسير أحيانا إلةطأ في ضبط إأللااظ أحيانا عدم إلتاسير أحيانا سوء إلعبارل أحيانا إوتيان بمعان لم ينص عليها إلقدماء قلة تعريف إلم طلحات إلجديدل إلتضارل في نقل إلمعربات إلتمس بالقديم إلنقص في إوحالة -11حاول بعض هقذ إلمعقاجم تجنقل إلغريقل إلحوطقي ،كمقا حقاول تضقيي
إلكلمات إلمترإدفة وإلمطتركة وإألضدإد

ويسير بنا إلبح

إلى أن ن قل إلقى ذروتقه وهقو إلعنقوإن إلقذن إةترنقا عنوإنقا

لققه ،وأعنققي بققه" :مققن قضققايا إلمعجميققة إلمعا قرل" ،وإن كلمققة "مققن" تايققد إلتبعققيض،

وكان إلذين طرحوإ هذإ إلموضقوع توقعقوإ أحقد أمقرين أو كليهمقا ،أمقا إألمقرإن فهمقا:
أن قضايا إلمعجمية إلمعا رل ال يكقاد يحقيط بهقا باحق

فقي بحق

توقققع طققر بعققض مققن قضققايا إلمعجميققة ،وتققر إألةققر لباح ق
أةر
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محقدد وإلثقاني:

ةققر ،أو لار ققة

وال تكققاد إلقضققية إلمعجميققة أو إلقضققايا تنا ققل عققن إلمقققدمات إلتققي سقققناها،

وهق ققي ت ق ققل كلهق ققا فق ققي مسق ققرل رئيسق ققي وإحق ققد ،وأهمهق ققا عيق ققول إلمعق ققاجم إلقديمق ققة
وة ائ ها ،وعيول إلمعاجم إلحديثة وة ائ ها
وبما أن إلقضايا ال يكاد ينا ل بعضها عن بعض ب قورل وإضقحة ،بقل إنهقا
تتدإةل ،ويأةذ بعضها برققال بعقض ،ويترتقل بعضقها علقى بعقض ،فإننقا نقؤثر أن

نعرض لها جميعا محاولين إلتوقف عندها بما يوضحها ،وبمقا يايقد فقي رسقم معقالم
إلمعجم إلمعا ر ،وهو إلجزء إألةير من إلبح

أولا :ولعللأ أولللق الاضللايا المعجميللة إلمعا قرل هقي :هللأ يريللد معجملا واحللدا

شاملا كأ شيء أو معاجم متعددة لكأ وظيفته وتخصصه؟

بالر م من زعم بعضها أن إلمعاجم إلعربية إلقديمة كانت جميعها طقاملة ،وأن

هققذ إلمعققاجم يأةققذ بعضققها عققن بعققض ،إال أننققي أزعققم أن تنوعققا فققي إلمعققاجم كققان

موجققودإ ،لكنققه لققم يكققن طققامق ليغطققي فققي

ققورته إلطققكلية ومضققامينه إحتياجاتنققا

إلع قرية ،وباوضققافة إلققى إلمعققاجم التراثيللة إلتققي ال نققى عنهققا فققي ظققروف معينققة
ولحاجات معينة ،فنحن بحاجة إلى أنوإع إلمعاجم إلتالية:
 -1معجم مبسط مرتل حسل أوإئل إلكلمات لطلبة إلمدإرر يلبي حاجاتهم
 -8معج ققم لغقققون حض ققارن

() 16

يتضق ققمن تط ققور مق ققدلول إلكلم ققات تاريةيق ققا،

ويققدون إالطققتقاقات إلمارديققة علققى معققان جديققدل ،ويسققجل إالسققتعماالت

إلمعا رل إلتي أوجبها إلتطور إلحضارن ،ويدةل فيه إلم طلحات إلتي
أقرتهقا إلمجققامع إللغويققة مققع محاولققة تحديقد زمققن إلماهققوم إلجديققد وتكققون
م قادر هققذإ إلمعجقم مققن إلمعقاجم إلموجققودل بقين أيققدينا ققديمها وحققديثها،

 -16محمود إلجليلي ،إلمعجم إللغون إلحضارن ،مجلة إلمجمع إلعلمي إلعرإقي ،مجلد  ،34إلجزء إألول،
ص 181-27
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وكتل إلت إر وإلعلوم وإلطل و يرها من إلمعقارف وال يكقاد هقذإ إلمعجقم

يةتلف عن "إلمعجم إللغون إلتاريةي"

 -3معجققم للمعققاني علققى نس ق  Rogers Thesauruesوهققذإ إللققون مققن

إلمعققاجم لققير جديققدإ علققى لغتنققا إلعربيققة ،فقققد عرفنققا إلرسققائل إل ققغيرل،
وإأللاققاظ إلكتابيققة للهمققدإني ،وفقققه إللغققة للثعققالبي ،وعط قرإت إلكتققل إلتققي

كانقت تتعامقل مقع إللغقة مقن جهققة إلمعنقى ،وترتقل ماردإتهقا وفق أبقوإل،

ويجققد إلقققارئ مطققروع معجققم للمعققاني أوطققكت علققى إالنتهققاء منققه وأكققاد
أزعققم أن ربققة بعضققنا عققن لغتققه ال تقققل عققن ربققة إلمسققلم فققي إلع ققور
إلتقي ألاقت فيهققا مثقل تلق إلمعققاجم وإن كثيقرين منقا يبحثققون عقن إللاظققة

إلمناسبة لمعنى معين
 -4معجم للعلوم وإلانون :وقد إةتلف في تعدد معاجم إلعلوم أو ضمها فقي

معجققم وإحققد وإلققذن نكققاد نجمققع عليققه هققو معجققم لهققا جميعققا ،يكققون كققل
علم أو فن فيه مستقق ،وترتل موإد حسل أوإئل إلكلمات

 -5معاجم ثنائية إللغة :وهذإ إللون من إلمعقاجم نحقن فقي أمقر إلحاجقة إليقه
بسقققبل تةلق ققف وإضقققه عق ققن ركقققل إلحضق ققارل ،لع ققل أبسق ققط مظق ققاهر هق ققذإ

إلتةلف أننا ما زلنا نرسل أبناءنا لموإ لة درإستهم في إلةقارإ ،بقل إنهقم
يعودون أو يعود بعضهم ليدرر بلغة ريبة عن قومه

 -6معاجم للهجات :وبالر م من إأل وإت إلتي قد تثقور كثيق إر لهقذإ إلمطلقل
إال أن د إرسققة إللهجققات أمققر حيققون ،وال تتققأتى د إرسققتها د إرسققة علميققة إال

إذإ توإفرت لنا معاجم لها ،وأعني إلقديمة منها وإلحديثة
ثايي لا :والاضللية الثاييللة هللي مللادة المعجللم ومصللادرها :وهققذ مققن أةطققر إلقضققايا
وأهمه ققا ،يت ققل به ققا ض ققرورل ض ققبط م ققادر إلمع ققاجم إلعربي ققة إلقديم ققة وإلحديث ققة،
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وضققبط مرإجعهققا ود إر قضققية إلجمققع ،أو مققا يسققمى مققادل إلمعجققم ومتنققه ويت ققل

بمادل إلمعجم قضقية أساسقية هقي أن إلمعجقم لقير مجقرد نظقرل لغويقة بحتقة ،بقل إنقه
يس ققتمد كثيق ق إر م ققن مقومات ققه ومادت ققه م ققن م ققذهل

ققاحبه إلاك ققرن وإالجتم ققاعي وإن

"إعتبار إألسبال إلمذهبية وإللغوية إالجتماعية إلتي كانت أساسا ألنوإع مةتلاة من
إلمعاجم"

() 19

ويذهل إلدكتور إلحمزإون إلى أن إلبحق

عقن هقذ إألسقبال إألساسقية

م ققن ط ققأنه أن يس ققاعد عل ققى إد إر أ ققول إلمعجمي ققة إلعربي ققة ،وي ققدلل عل ققى
نظريته بأمثلة من إلمعاجم إلقديمة وإلحديثة

() 12

ققد

ويةتلققف إلبققاحثون وإلنقققاد إلققذين ينظققرون لمعققاجم معا قرل فققي م ققادر مققادل

إلمعجم ،ولكن إل ورل إلمثلى للمعجم تتمثل في تتبع إللغة في إلطقعر إلعربقي إلققديم
وإلنثققر إلقققديم وإلقققرن إلك قريم وإلسققنة وإلنتققاإ إلاكققرن إلمزدهققر فققي ع ققور إلحضققارل

إوسقمية

ثالثا :الترتيب:
لعل مقن أبقرز عيقول معاجمنقا ققديما وحقديثا إلترتيقل ،ونعنقي بالترتيقل أمقرين:
أولهم ققا ترتي ققل مق قوإد إلمعج ققم ،وق ققد ذكرن ققا ف ققي ي ققر ه ققذإ إلموض ققع أن ترتي ققل إلمق قوإد

إألكثر موضوعية هو حسقل أوإئقل إلكلمقات (إأل قول) ،وبعقد ذلق ترتيقل إأل قول
إلمطتركة في إلحرف إألول حسل إلحرف إلثاني فالثال

فالرإبع

وأمققا ثانيهمققا فهققو ترتيققل مقوإد إأل ققل إلوإحققد ويةطققر هنققا تسققاؤل :هققل نمققز

ما ققردإت إلعائل ققة إلوإح ققدل أم نبقيه ققا ض ققمن أسق قرل وإح ققدل؟ وإلجق قوإل أنن ققا ف ققي إللغق قات
إلس ققامية ،وإلعربي ققة إح ققدإها ،نميق قل إل ققى إبقائه ققا ض ققمن أسق قرتها وتط ققتيتها ال يس ققاعد
 -19محمد رطاد إلحمزإون ،محاولة وضع أسر إلمعجمية إلعربية ،حوليات إلجامعة إلتونسية عدد 15
( ،)1799ص 111

 -12ناسه ص 111
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إلقارئ على إد إر إلعقت إالطقتقاقية وإلداللقة بقين إلماقردإت ممقا يجعقل عمليقة تعلقم

إلموإد بالغة إل عوبة ويبقى بعقد ذلق أن نكتقل كقل كلمقة بحقرف أو لقون مةتلقف،
أو نضققعها بققين قوسققين ،ليسققتدل إلباح ق

عليهققا بسققهولة ويسققر وسققرعة أمققا ترتيققل

إلمق قوإد ذإت إأل ققل إلوإح ققد فلع ققل أس ققلول إلمع ققاجم إلغربي ققة وتجرب ققة فيط ققر تاي ققدنا،
وملة ها:
إألفع ققال أوال ،ونقس ققمها إل ققى متعدي ققة والزم ققة – تقس ققيم ك ققل منه ققا إل ققى إلمع ققاني

إلمستعملة في إللغة إلمألوفقة فاالسقتعماالت إال قطقحية – ثقم نقسقم كقق منهقا إلقى
معققان حقيقي قة ومجازيققة – ث قم ذكققر إألسققاليل وإلتعبي قرإت إلمركبققة ثققم ناعققل إلطققيء
ناسه في إألسماء وإل اات وإلظروف ،ونذكر لكل منها معاني كثيرل
رابع ا :الشواهد:
ونعن ققي بالطق قوإهد إألس ققاليل وإلتعبيق قرإت إلت ققي وردت فيه ققا ه ققذ إلكلم ققة أو تلق ق ،
ومعاجمنققا قققد تكثققر مققن ذكققر إلطققوإهد علققى أسققلول معققين ،ثققم تغاققل إلط قوإهد علققى

إستعمال ةر وقد ن نع إلطاهد للتدليل على إسقتعمال معقين كمقا فقي كتقل إلنحقو
أحيانا وإذإ أردنا معجما معا إر ير د إللغة منذ نطأتها حتى يومنا هذإ فقإن علينقا
ذكققر إلط قوإهد إلكثيق قرل ونسققبتها إل ققى أ ققحابها ،وربمققا توثيقه ققا ،ألن ذل ق أنا ققع وإذإ
ةطققينا إلتضققةم فباومكققان إالةتيققار إلمبنققي علققى أسققار وإضققه سققليم ،وإالسققتعانة
بالرموز لتةايف حجمه ولكن قضية إلطوإهد تظل مطقكلة إذإ عرفنقا أن عمقر لغتنقا

إلعربيقة ةمسققة عطققر قرنققا أو تزيققد ،وأن لققدينا مققن إلطققعرإء وإلكتققال قققديما وحققديثا مققا
ي عل ح ر
خامس ا :اللغة المولدة والدخيلة والدارجة:
وهذ قضية كانت محلولة في إلمعاجم إلقديمة ،فقد توقف معظمها عند ع قر

إالحتج قاإ (152هق قق) ،وه ققذإ م ققا أة ققذ علققى تلق ق إلمع ققاجم وبعض ققها ض ققمن معجم ققه
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إأللااظ إلمعربة أما في إلمعاجم إلحديثة فقد تج أر بعضهم وأضقاف ألااظقا مولقدل أو

دإرجة

وإلققذن ن ق إر أن إلمعجققم إلمعا ققر ينبغققي أن يكققون معا ق إر بققالمعنى إلحقيقققي

للاظققة فتضققمنه كققل لاققظ دةققل إللغققة إلعربيققة ،وإكتسققل ة ائ ققها ،ووزن بأوزإنهققا
إلمعروف ققة ،وكت ققل بحروفه ققا ،وأن لا ققظ يتحقق ق في ققه ه ققذإ ندةل ققه أم ققا إللغ ققة إلدإرج ققة
فمكانها في معجم إقترحنا وإقترحه يرنا وهو معجم إللهجات ،أو معاجم إللهجات
سادسا :التعريف والشرح

ونعنققي بققذل ببس قاطة ووضققو تعريققف إللاظققة ،وبةا ققة إن كانققت م ققطلحا
فقهي ققا ،أو فكري ققا ،أو علميق ققا ،وم ققا أكث ققر ذل ق ق ف ققي لغتن ققا ،كمق ققا نعن ققي ط ققر معق ققاني
إلما ققردإت فمم ققا أة ققذ عل ققى إلمع ققاجم ق ققديما وح ققديثا س ققوء إلتاس ققير ،أو ق ققور  ،أو

إبهامققه وإلتعريققف وإلطققر وإلتاسققير فققي إلمعجققم إلمعا ققر ينبغققي أن تسققتغل تاجققر
إلمعرفققة إلمعا قرل ،فتايققد مققن إل ققور إلتققي قققد تسققاعد علققى توضققيه إلمعنققى ،وتايققد

مققن إللغققات إألةققر إن كانققت إللاظققة دةيلققة ،وتايققد مققن أن قوإع إلمعققارف إلمةتلاققة
لطققر أن م ققطله فكققرن وتوظيققف إللاظققة بطققاهد إن كققان ذل ق يوضققه معناهققا،
وأكث ققر م ققن ط ققاهد إن ك ققان للاظ ققة أكث ققر م ققن إس ققتعمال وينبغ ققي أال ناس ققر إلط ققيء

إلمجهققول بطققيء ةققر مجهققول ،أو بكلمققة مبهمققة كققأن ناسققر ملّققة معينققة بأنهققا ملّققة
وثنية مثق

سابعا :الضبط
لقققد كققان ضققبط إللاظققة بطريقققة إلحركققات يحققد

ت ققحياا كثي ق إر فققي إلمعققاجم،

وذل ألن إلحركات قد تةتاي مع إلزمن ،أو ينتقل موضعها بسبل إلسرعة أو جهل

إلناسق أو إهمالققه وأوجققد إلقققدماء بققديق ةققر وهققو كتابققة إلحركققات بالكلمققات ،فكققان

ذل سببا في تضةم إلمعقاجم وال بقد ،وإلحالقة هقذ  ،مقن إيجقاد بقديل للحلقين ،وربمقا
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كان في تطوير طريقة طباعة إلحرف إلعربي بحي

تكون إلحركة ،طويلقة ،ق قيرل،

جزءإ من إلحرف أما إلحلول إألةر فمرفوضقة ألنهقا ريبقة عنقا وعقن لغتنقا وإلقى
أن تحقل إلمطقكلة تبققى مطققكلة إلضقبط ومقا يت قل بهققا مقن أكثقر إلقضقايا إلمعجميققة

تعقيدإ وإلحاحا في إيجاد حل لها
ثاميا :األعلم

كانققت بعققض معاجمنققا ،بققل معظمهققا ،تتضققمن إألعقققم وكققان هققذإ سققببا فققي
تضةمها ،وسببا في عدها موسوعات ال معاجم ،وإألعقم كثيرل إأللقوإن (أطقةاص،
أمقاكن ،حيوإنقات ،نباتققات ،قبائقل) ولققم يبةقل ترإثنققا وعلماؤنقا فققي تة قيص عطقرإت

إلمؤلا ققات إةت ققت بن ققوع أو أكث ققر م ققن إألع قققم فلل ققحابة ،وللماسق قرين ،ولعلم ققاء

إلنحق ققو ،ولعلمق ققاء إللغق ققة ،وللتق ققابعين ،وألعق قققم مدينق ققة مطق ققهورل ،وللبلق ققدإن ،ولادبق ققاء،
وللحكماء ،وللظرفاء ،وللمؤلاين ،و يرهم معاجم مستقلة ،بل أحيانا أكثر من معجم
وبقالر م مقن ذلق فقإن بعقض إألعققم دةلقوإ فقي إلمعقاجم إألةقر

أال تققدةل إألعقققم إلمعققاجم إال إذإ كققان إلعلققم لققه
وه ققو رأن مقب ققول ألنن ققا نتح ققد

إلمعجم إلعربي إلمنطود

ويقتقر إلكثيقرون

ققلة بالمققادل أو بإحققد مطققتقاتها،

ع ققن معج ققم لغ ققون وه ققو أيض ققا يةا ققف م ققن تض ققةم

تاسعا :التصحيف
وهققي قضققية عرضققنا لهققا بالتا ققيل عنققدما عرضققنا لعيققول إلمعققاجم إلقديمققة،
ونعتقد بأن إلطباعة من جهة ،وإلترتيل إلدقي من جهة أةر  ،وإطرإف جهقاز فنقي
لغون متة ص علقى إة إرجقه وضقبطه مقن جهقة ثالثقة ،وحقل مطقكلة إلحركقات مقن
جهة رإبعقة ،وفقرز دقيق لمقادل إلمعجقم مقن مقوإد إلمعقاجم إلقديمقة مقن جهقة ةامسقة

ربما تقلل من إلت حيف أو تلغيه في إلمعجم إلمعا ر
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عاشرا :المواد العلمية والمصطلحات
وي ق ق قرتبط بهق ق ققذ إلقضق ق ققية إلمنهجيق ق ققة إلعلميق ق ققة ربق ق ققط إلتعرياق ق ققات بتطق ق ققور إلعلق ق ققوم

وة ائ ققها وربمققا كانققت إلقضققية ذإت طقققين :إألول هققو إي ق إرد م قوإد علميققة تمامققا
كما أوردنا أعقما لها

لة بالمادل إالطتقاقية مع عدم إلتوسع في إلتعريف وإلطر

وإلثق ققاني هق ققو موقق ققع إلم ق ققطلحات إلعلميق ققة إلكثي ق قرل إلتق ققي وإكبق ققت إلنهضق ققة إلعلميق ققة

إلمعا ق قرل؟ ربم ققا ذه ققل بعض ققنا إل ققى ض ققرورل إيرإده ققا م ققوجزل إلتعري ققف ف ققي إلمعج ققم
إللغون لربط تل إلتعرياات بتطور إلعلوم وة ائ ها وربما ذهقل ةقرون إلقى أن

معاجم ةا ة قد ة

ت لها فق دإعي لذكرها

وربمققا مققال فريق ثالق

إلققى ضققرورل وجودهققا مققوجزل فققي معجققم إللغققة ،وما ققلة

في إلمعاجم إلعلمية إلةا ة ،ونحن نميل إلى إلرأن إلثال

وثمة قضية أةر مت لة بهقذإ ،وهقي تحديقد إلمقادل إلعلميقة وإلم قطله ،ولعقل
مجامع إللغة إلعربية وإلمكتل إلدإئم للتعريل وإلجامعات تستطيع حسم هذ إلمطقكلة

وتحديد معالمها وأسر حلها

حادي عشر :حجم اللغة العربية الاديمة (الكلسيكية) فيه:
وأول مطكلة تطالعنا هي أين يقف حد هقذ إللغقة؟ إلع قر إألمقون أم إلعباسقي

وأن عباسي نعني؟ ولقد عرضقنا للمقادل إللغويقة فقي إلمعقاجم وم قادرها ،وقررنقا أن

إللغ ققة ك ققائن ح ققي متط ققور ،وه ققذإ إلمعج ققم وع ققاء تلق ق إللغ ققة إلت ققي يرتبه ققا ويحاظه ققا
وير دها ومن هنا فإن إلمعجم ينبغي أن يكون متطو إر ،وأن يتابعه جهاز ةقاص،

فمققا هققو معا ققر إآلن سققيبدو قققديما بعققد قققرن وربمققا بعققد سققنوإت ويجققل أن يرفققد
إلمعجم كل جديد في إللغة إطتقاقا أو قياسا أو تعريبا أو إرتجاال ولقذإ فقإن وإضقعي
إلمعجققم ،ملتزمققون بتضققمينه كققل مققادل لغويققة يسققتوثقون مققن وجودهققا مسققتعملة فققي

إللغة
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وتبقققى مطققكلة إلمهمققل مققن إللغققة أو إلمطققتر أو إلمقرإدف أو إلتضققاد وبققالر م

م ققن تحام ققل كثيق قرين م ققن وإض ققعي إلمع ققاجم إلحديث ققة عل ققى ه ققذ إألنق قوإع ومط ققالبتهم
بحذفها فإن حذفها بدون وعي مسب لتل إأللااظ ،ونسبة وجودها فقي إالسقتعمال،

وإلتأكد من عدم ت حياها فيه ةطورل ،ألنه يحرم إلمعجم من مقوإد أساسقية فيقه إن
إلمعجم ينبغي أن يستوعل ألااظ إللغة إلتي ثبت إستعمالها في ع ر من إلع قور

جميعها ألننا إن حرمنا معاجمنا من إل حيه منها فكيف ناهم ترإثنا؟
ثايي عشر :هأ يريدها مالدة للمعاجم األوروبية؟

وهذ قضية مثيرل للجدل ،فبينما نجد معظم إلذين نقدوإ إلمعاجم إلعربية إلقديمة
تحققدثوإ

قرإحة عققن ضققرورل إالقتققدإء بالمعققاجم إألوروبيققة ،وإلققذين بنقوإ معققاجم بنوهققا

علق ققى أسق ققار إلمعق ققاجم إألوروبيق ققة ،نجق ققد ثمق ققة أ ق قوإتا تنق ققادن بق ققأن إلمعجق ققم إلعربق ققي
إلمعا ر يجل أال يكون نسةة من إلمعاجم إألوروبية ألكثقر مقن سقبل لعقل أهمهقا

طبيعققة كققل لغققة وال ينكققر من ققف أن إلمعققاجم إألوروبيققة سققبقت معاجمنققا بةطقوإت
سق قريعة وأن ققه ينبغ ققي أن ناي ققد م ققن تج ققاربهم ف ققي إلترتي ققل وإوةق قرإإ وتنس ققي إلمق قوإد
وضقققبطها وطق ققرحها وتاسق ققيرها ،ولكق ققن فق ققي حق ققدود مق ققا تسق ققمه بق ققه ة ق ققائص لغتنق ققا

وإلعققلء ملقققى علققى علمققاء إللغققة إلعربيققة إلمعا قرين إلققذين إت ققلوإ بلغتنققا ودرسققوها

وإت ق قلوإ بلغق ققات إلغق ققرل وعرف ق قوإ ة ائ ق ققها إللغويق ققة وإل ق ققوتية ونحوهق ققا و ق قرفها
ودالالتهققا إن إلتقليققد ضققار بكققل طققيء إال إلتقليققد إل قوإعي إلمققدر لمققا ياعققل ،يقلققد

أطياء ويرفض أطياء أةر

فمثق إن تجربة معجم أكساورد مثيرل حققا ،وهقي جقديرل

بققأن تققدرر بعنايققة وتطب ق فققي بعققض مرإحلهققا علققى إلمعجققم إللغققون إلتققاريةي إلققذن

نأمل في إعدإد وإن معجقم  Thesaurusكقذل لجقدير بقأن يقلقد فقي

معا ر للمعاني
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قنع معجقم

وبعد فما إلمعاجم إلتي نريدها حققا؟ ومقا إلعوإمقل إلتقي تسقاعد فقي بنقاء إلمعجقم

إلعربي إلمعا ر؟ وما عنا ر هذإ إلمعجم؟

تل ق ثقثققة أسققئلة رئيسققة ينبغققي علينققا أن نجيققل عنهققا فققي نهايققة هققذإ إلبح ق ،

ولعله من إلمناسل أن نستهدن بطر أسئلة ورد بعضها في ثنايا إلبح

فقي

قورل

تقريرية ،ألنها تساعد في بناء إلمعجم إلمعا ر
 -1لماذإ ين رف ناطئتنا عن إلمعاجم إلعربية؟
 -8لماذإ يجهل إلمتعلمون إستةدإم إلمعاجم؟
 -3لماذإ ألات إلمعاجم في وقت مبكر من تاريةنا؟
 -4م ققاذإ علين ققا أن ناع ققل إذإ كن ققا حري ققين عل ققى أن نس ققتعمل مس ققتو لغوي ققا
مطتركا؟ وما أثر إلقومي؟
 -5هل نعال أن تأثرنا في بناء معاجمنا بمعاجم إللغات إألةر ؟
 -6هل تؤثر ثقافة مؤلف إلمعاجم في مادل إلمعجم ناسه؟
 -9إذإ كانت إلمعاجم إلقديمة من
إلمعجم يحتاإ إلى فري ؟

 -2هل تأليف إلمعجم فن أم

نع أفرإد ،فهل نسقل إلطريق ذإتقه ،أم أن

ناعة أم هما معا؟

 -7هل نطر جانبا معجمنا إلقديم حينما نؤلف معجما معا إر؟
إن إلمعققاجم إلتققي نريققدها ليسققت بت ققور إلقققدماء ،وال إلمحققدثين مققن إلمط قرقيين،
فالقق ققدماء ةلط ق قوإ بقققين إلمعق ققاجم ودوإئق ققر إلمعقققارف ،فالمعق ققاجم لتاس ققير إأللاقققاظ ،أمقققا
إلموس ق ققوعات (دوإئ ق ققر إلمع ق ققارف) فه ق ققي لو ق ققف إألط ق ققياء وتعن ق ققى باألس ق ققماء فق ق ققط
وإلمحدثون إلعرل يريدون إلتةاف وإلحذف من ير درإسة أو فحص
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وقققد نققاد بعققض إلبققاحثين إلعققرل

قرإحة كعبدإللققه إلعقيلققي باعتمققاد إلمققنه

إألوروبققي فققي بنققاء إلمعجققم إلعربققي إلمعا ققر وحقيقققة إألمققر – كمققا يققر إلققدكتور
رطققاد إلحم قزإون – أنهققا تقلققد إلمعققاجم إألوروبيققة تقليققدإ أعمققى مققن يققر تمييققز بققين
ة ققائص إللغتققين ويعلققل ذلق بققأنهم لققم ينظققروإ إلققى إلقضققية نظقرل ألسققنية ع قرية
عامة يكون أساسها ضبط عنا ر إلمعجم من ذل
أمققا إلمعققاجم إلتققي نريققدها فهققي ،كمققا ذكرنققا فققي موضققع ةققر مققن إلبحق  ،كثيقرل

للقتةلص مقن إلمعقاجم إلعامقة إلماقردل ،ولنقققوم بوضقع معقاجم متة

قة يكقون لكققل

مستةدمو وطبقته إلتي تايد منه ويلزمها أما إلمعاجم فهي:
 -1إلمعجم إلمادن :ويبح

على سنة إلمعاجم

 -8إلمعجم إلعلمي :ويبح

في إلم طلحات

 -3إلمعجق ققم إال ق ققطقحي :وهق ققو علق ققى نس ق ق كليق ققات أبق ققي إلبقق ققاء وإلتعرياق ققات
للجرجاني

 -4إلمعجم إلتاريةي :ويبح

في نطوء إلمادل وتطورإتها إالستعمالية

 -5إلمعجققم إلعلمققي :ويضققمها جميعققا باةت ققار ،ويمكققن أن يسققمى (إلموسققوعة
إللغوية)
 -6معجم إلجيل:

غير إلحجم ،مةت ر

 -9إلمعجم إلوسيط :على رإر إلمعجم إلوسيط إلحالي
 -2إلمعاجم إلثنائية إللغة
 -7معقاجم لكبققار إألدبققاء :ير قد كققل معجققم ماقردإت وإسققتعماالت ذلق إألديققل
ليكون ذإ فائدل للمتعلمين
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 -12معجم إلمعاني
 -11معجم لاعقم أو معاجم
 -18معاجم للهجات
أما إذإ إنتقلنا إلى إلعوإمل إلتي تساعد في بناء إلمعجم إلعربي ،فإنني ألة ها
بما يلي:
 -1إد إر أن تققأليف إلمعققاجم

ققناعة وفققن ،و ققناعة بالدرجققة إألولققى ،كمققا يقققول

إلققدكتور علققي إلقاسققمي( ،) 17وإن إل ققناعة إلمعجميققة فققرع مققن فققروع علققم إللغققة

إلتطبيقي
وإن ةطقأ إلمعجميقين أنهقم ظلقوإ ينظقرون إلقى
ومناه إلبح

قناعتها علقى أنهقا فقن ال يتاق

إلموضقوعية إلتقي ينتهجهقا علقم إللغقة إلحقدي  ،و ثقروإ إالعتمقاد

على إلتقاليد إلمعجمية ،وإلتطبيقات إلمألوفة وإلدقة فقي ترتيقل إلمقوإد ،وتنسقي

إلمقوإد وضققبطها ،وإلجهققد فققي توضققيه إلمقوإد باألمثلققة إلدقيقققة وإلرسققوم إلمعبقرل،
وإتق ققان إوةق قرإإ م ققن طباع ققة وحس ققن إلمظه ققر ،ومق قوإد جدي ققدل تا ققي بمتطلب ققات

مةتل ق ققف إلعل ق ققوم وإلان ق ققون باتب ق ققاع قوإع ق ققد س ق ققليمة ،وأن تض ق ققم تعريا ق ققات علمي ق ققة
حيحة ،وتستبعد إألةطاء وإألوهام وإلت حياات ومجانبة إلدقة في إلتعريف

كل هقذإ يعنقي طقيئا وإحقدإ أن يكقون فقي مسقتو إل قناعة إلتقي عناهقا سقبحانه
وتعالى ،في قوله " نع إلله إلذن أتقن كل طيء"

() 82

 -8عن قر إلقزمن :فققإن معجقم أكسقاورد إلققذن يطالقل بعضقنا بققأن يكقون إألنمققوذإ

إسققتغر إنجققاز سققبعين عامققا ،وضققم أكثققر مققن ثقثققة مقيققين ون ققف مليققون

 -17علي إلقاسمي ،علم إللغة و ناعة إلمعاجم ،مجلة إلدإرل ،إلعدد  ،4إلسنة إلثالثة (يناير ،)1792
ص 31
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طاهد لغون ،ووزع إلجهد على ألف وثقثمائة قارئ لارز مادتقه مقن م قادرها،

وقققد قق أر هقؤالء لةمسققمائة مؤلققف ،وة ققص ثقثققون دإرسققا لترتيققل إلمققادل فقققط

وهذإ إلمعجم هو ما نسميه إلمعجم إلتاريةي ونسعى إلى تألياه ،أن أننا ينبغقي

أن نةطط لاترل طويلة يستغرقها عمل هذإ إلمعجم

 -3إلكققادر إلبطققرن :وال نعنققي أن كققادر بققل نعنققي كققاد إر جققادإ وإعيققا علققى درجققة
عاليققة مققن إد إر إللغققة وإوحسققار بهققا ويقرتبط بققه جهققاز مركققزن يتققولى توزيققع

هققذإ إلكققادر علققى جوإنققل إلعمققل إلمةتلاققة ،لتغطيققة إلع ققور وإألل قوإن إلمةتلاققة
للثقافة وهنا دور مجامع إللغقة إلعربيقة إلمنتطقرل فقي وطننقا وإلجامعقات وم إركقز

إلبح ققو وم ققا أكثره ققا إن ك ققل هق قؤالء م ققدعوون إل ققى إلتك ققاتف لوض ققع معاجمن ققا
إلمعا قرل وبةا ققة إلمعجققم إلتققاريةي إلققذن ن ققت إلمققادل إلثانيققة مققن مرسققوم

إنط ققاء مجم ققع إللغ ققة إلم ققرن ( ن ققذإ )  1738عل ققى أن م ققن أه ققدإف إلمجم ققع

وضقع إلمعجقم إللغققون إلتقاريةي وذلق قبقل ن ققف ققرن أو يزيققد ،ومقا زإل حلمققا

يرإودنا جميعا
 -4توفير إلمال إلقزم:
 -5أن تقوم إلجامعات وإلمرإكز إلمة

ة للبحو ومجامع إللغة إلعربية بتنسي

طقامل لاققرز إلتق إر إللغققون إلت إرثققي وإألدبقي وإلاكققرن وكققذإ إلمعا ققر منققه وذلق
وف ةطة مرسومة ومبنية على أسر علمية مدروسة

 -6أن نايد من تجربة من سبقنا إلى

ناعة إلمعاجم ،ولكن مقع إد إر للاقر بقين

لغة ولغة أةر وال سيما أن لغتنا تنتمي إلى ف يلة لغوية مةتلاة عقن ف قيلة

إللغات إألوروبية
وينتهي بنا إلمطاف في إلبح

إلقى محاولقة تحديقد عنا قر إلمعجقم إلحقدي

أو

إلمعاجم إلتي نريدها موفية بمتطلباتنا إلحضارية وإلاكرية وققد وضقع إلقدكتور رطقاد
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إلحمق قزإون عنا ققر إرتيه ققا أساس ققية ف ققي بن ققاء معج ققم معا ققر ،وس ققنحاول عرض ققها
وطرحها وإوضافة كلما وجدنا ذل ضروريا وهذ هي عنا ر إلمعجم إلمعا ر:

 1عدد إلكلمات :ويتوقف عددها على مستةدم هقذإ إلمعجقم أو ذإ وهقي تةتلقف
من حالة إلى أةر  ،فمعجم إلطقل يةتلف عدد كلماته عقن معجقم إلبقاحثين،

وهققذإ يةتلققف عققن معجققم أبنققاء مهنققة معينققة أو فئققة معينققة وإلمعجققم إلتققاريةي
مةتلف كذل

وقد ن لنا أن ال ندع إألمور في لغتنقا ترإكميقة ال ضقوإبط لهقا

وي ققتم ذلق ق ب ققإجرإء إلد إرس ققات وإوح ققائيات وإلا ققرز إلمي ققدإني ،ول ققدينا إلحاس ققل
إولكترونق ققي وكق ققل معطيق ققات إلتقنيق ققة إلحديثق ققة ،كمق ققا أن لق ققدينا م إركق ققز إلبحق ققو

وإلجامعات فماردإت أن معجم يحددها إلمستهل دإئما

 8إةتيار إلكلمات :كقان ممقا أةقذ علقى إلمعقاجم إلقديمقة وإلحديثقة أنهقا حقوت كقل

طيء وأحيانا ينق ها إلكثير ولذإ ال بد في بناء إلمعجم إلمعا ر مقن إعتبقار
مكانة أنماط كثيرل من إلكلمات وتحديد موقعها في إلمعجم أو عدمه ،ومن هذ

إألنماط وإلائات:
إلكلمققات إلعاديققة إلد إرجققة – إلكلمققات إلعلميققة  -إلكلمققات إوقليميققة  -إلكلمققات
إألجنبيقة (إلمعقرل وإلمولقد وإلقدةيل) – إلكلمقات إلطقعبية وإلملحونقة  -إلكلمققات

إلنابية  -إلحوطي وإلغريل

وال نظق ق ققن أن معجمق ق ققا سيضق ق ققمها جميعق ق ققا إال إلمعجق ق ققم إلتق ق ققاريةي ،أمق ق ققا بق ق ققاقي
إلمع ق ققاجم فسيتض ق ققمن نوعق ق ققا أو أكث ق ققر منهق ق ققا ث ق ققم يق ق قرفض إلبقيق ق ققة وف ق ققرز هق ق ققذ

إلائق ققات يق ققتم بوسق ققاطة مةت ق ققين ولق ققير كمق ققا إتا ق ق  ،فهنق ققا مؤسسق ققات معنيق ققة

ب ق ققالمعرل وإلمول ق ققد وإل ق ققدةيل ،وه ق ققي إلتقق ققي تح ق ققدد  ،وك ق ققذإ بالكلم ق ققات إلطق ق ققعبية
وإلملحون ققة ،وتملق ق رده ققا إل ققى أ ققولها إلا ققيحة وق ققل مث ققل ذلق ق ف ققي إلنابي ققة
وإلحوطي وإلكلمات إلعلمية وإلدإرجة
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إل

وفي وطننا إلعربي هيئات ومؤسسات كثيرل معينة بهذإ كالمكتقل إلقدإئم لتنسقي

إلتعريل وإلمجامع إللغوية ومرإكز إلت إر إلطعبي وإلمرإكز إلعلمية و يرها

 3إلترتيققل :وقققد تحققدثنا فققي ذل ق كثي ق إر فققي ثنايققا إلبح ق  ،ولعققل إلنظققام إألبجققدن
ومرإعال أوإئل إلكلمات ضمن إألسرل إلوإحدل (إأل قل إالطقتقاقي) أفضقل وأناقع

فققي لغتن ققا إلعربي ققة ،عل ققى أن يك ققون ذل ق مط ققروطا بنظ ققام ط ققكلي مع ققين وبققرإز
إلكلمققات بحققروف مةالا ققة أو بلققون مة ققالف أو بققين قوس ققين ليتسققنى لمس ققتةدم

إلمعجم إالهتدإء إلى مقا يريقد بسقهولة ويسقر وربمقا كقان مقن إلمايقد جعقل مقادل
إلمعج ققم ف ققي عم ققودين ألن ذلق ق يةت ققر حج ققم إلس ققطر إل ققى إلن ققف ويجع ققل
باومكان وضع كل مادل في سطر مما يعين مستةدم إلمعجم

 4إلتعريقف وترتيققل إلمعققاني :وقققد تناولنققا ذلق فققي ثنايققا هققذإ إلبحق

ويت ققل ذلق

باتباع نس معين في إيرإد إلمادل وبأن نبدأ باألفعال أو إألسماء؟ ثم هل نقأتي

على ذكر إلمطتقات كلها أو نكتاي بما هو مستةدم وله طوإهد لغوية؟ ويت ل
ذل ق أيضققا بمققا عيققل علققى إلمعققاجم مققن ق ققور فققي إي قرإد إلمع قاني أو تاسققير

إلموإد بمقا يجعقل فهقم مقدلولها مسقتغلقا علقى إلققارئ ،أو تعرياهقا بطقيء عقام ال
طائققل تحتققه وكققذإ ينبغققي إلتحديققد فققي إلمققادل بإضققافة إالسققتعماالت إلمجازيققة
وإال طقحية للكلمة بحي

وتحدي

يجد إلباح

إلمادل أيضا مطلول فق نتحقد

ومستةدم إلمعجم ضالته في إلمعجم

عقن مقدلول كلمقة كمقا كقان قبقل عقدل

ق ققرون ،ونح ققن نع ققرف أن ه ققذإ إلمعن ققى أ ققبه ال ي ققا فاس ققدإ وق ققد ثب ققت بطقن ققه

علميققا وهققذإ كلققه يتطلققل جهققدإ لققير بقليققل ،كمققا يتطلققل تعاونققا بققين أكثققر مققن
جه ققة علمي ققة للو ققول إل ققى إلغاي ققة إلمنط ققودل ومم ققا يتق قوإفر هن ققا ه ققو تض ققارل

إلمعققاجم إلقديمققة فققي تاسققير بعققض إلكلمققات ومققدلوالتها وهنققا يققأتي دور

ققانع

إلمعجم في مناقطة ذل وعدم وضع أيقة مقادل إال بعقد إلو قول إلقى ققرإر سقليم
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بطأنها بدال من حطو إلمعاجم بمةتلف إآلرإء فيتضةم إلمعجم ويثير بلبلة عند

مستةدمه

 5إالستطققهاد :ال يكققون إلمعجققم مايققدإ إال إذإ تضققمن قققد إر مققن إالستطققهاد وه قذإ
إلقدر من إلطوإهد يتوقف على مستةدم إلمعجم وإلهدف إلذن من أجله وضقع،

فيكقون إالستطقهاد كثيق إر كلمقا إزدإد عقدد كلمقات إلمعجقم وأكثقر إلمعقاجم حاجقة
إلققى إالستطققهاد إلكثيققر هققي إلمعققاجم إلمتة

ققة وإلمعجققم إللغققون إلتققاريةي،

ألن مدلول إللاظة ال يكون وإضحا إال بالطاهد أو إلطوإهد وال نستطيع معرفة
إلتطققور إلققداللي إال مققن ةقققل إلطقوإهد وهققذ إلطقوإهد ينبغققي أن تكققون منوعققة

طققع إر ونث ق إر ومققن ع ققور مةتلاققة وألدبققاء وطققعرإء مطققهورين ومغمققورين وثمققة
أمققر يت ققل بالطقوإهد هققو وضققعها فققي إلمعجققم ،وإلقرأن عنققدن أن تكتققل بطققكل
وإضققه بققارز وربمققا بققين قوسققين أو فققي بدإيققة سققطر أو بلققون مةتلققف أو ببققنط

مةالف ليسهل على مستةدم إلمعجم إوفادل منها

 6أ قول إلكلمقات وتاريةهقا :وذلق مقا عرضقنا لقه عنقد حقديثنا علقى تتبقع أ قول
إلكلمققات ومققا ط ق أر عليهققا مققن توليققد وإطققتقا أو مققن تبققدل فققي مققدلوالتها عبققر

إلع ققور ولققد إلكتققال وإلطققعرإء وهققذإ إلتتبققع يايققدنا أيضققا فققي تحديققد إأل ققيل

مققن إلققدةيل فققي إللغققة ،ومتققى تققم ذل ق ؟ ولمققاذإ؟ ولعلققه يايققدنا أيضققا فققي ر ققد
إالنعطافات إلثقافية وإلحضارية ومن إلوإضه أن حجقم إلتوسقع فقي هقذإ يعتمقد

على نوع إلمعجم إلذن ن نعه و رضه وإلائة إلمستةدمة له ويكون في أوسع
ققور وأطققملها فققي إلمعجققم إللغققون إلت قاريةي وفققي أضققي

ققور فققي إلمعجققم

إلمدرسي إلطقبي
 9رسققم إلكلمققات وإمقؤهققا :وهققذإ إلعن ققر ضققرورن وإن بققدإ يققر ذلق  ،بسققبل أن
لغتنققا إلعربيققة مققن أكثققر إللغققات إلتققي يتطققابه فيهققا إلرسققم مققع إلنط ق إلققى درجققة
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كبيق قرل ع ققدإ بع ققض إلطق قوإذ ع ققن ه ققذ إلقاع ققدل ،ولعلن ققا ال نةتل ققف ف ققي أن كلم ققة

(إلققرحمن) ترسققم علققى إلنحققو إلسققاب ونحققو ةققر هققو (إلرحمققان) وربمققا كققان
للرسققم إلعثمققاني للم ققحف دةققل فققي بعققض إالةققتقف مققن قطققر إلققى ةققر
وك ققذل ف ققإن بعض ققنا يرس ققم كلم ققة (موس ققيقى) عل ققى نح ققو ة ققر ه ققو (موس ققيقا)
وبققالر م مققن ضققي حجققم إالةققتقف إال أن إلمعجققم إلمعا ققر ينبغققي أن يوح قد

رسم إلكلمات كلها وطريقة إمقئها
 2إلنط بها نطقا

وتيا :وهذإ مقا ق قرت عنقه معاجمنقا إلقديمقة وإلحديثقة حتقى

إآلن وإن بدت طذرإت هنا وهنا

وهذإ ما يجل أن يهتم به إلمعجم إلمعا قر

حتققى يلحق بركققل إلمعققاجم إلع قرية إألةققر فققي إللغققات يققر إلعربيققة ويايققد

كققذل أبنققاء يققر إلعربيققة فققي تعلققيم إللغققة وإوفققادل مققن معاجمهققا ويحتققاإ هققذإ

إلع ر إلى معرفة وإضعه بعلوم إأللسنة إلمعا قرل معرفقة وإسقعة ،كمقا يحتقاإ

إلى درإسة فقي إةقتقف لهجقات إلعربيقة وة قائص إللغقة إلعربيقة أيضقا ولعقل
يرن ياي هذإ إلعن ر حققه ممقن هقو أدر منقي بقه وأوسقع علمقا فعلقم إللغقة

إلحدي

ال يكاد ينا قل عقن

قناعة إلمعقاجم ،بقل إن

قناعة إلمعقاجم تعتمقد

عليه إعتمادإ كبي إر
 7إلمقحظققات إلنحويققة :يةطققئ مققن يتققوهم أن إلمعجققم يعققال ماققردإت منبتققة عققن
إالسققتعمال إللغققون ،بققل إن إلماققردإت ال نتبققين دالالتهققا إلمةتلاققة وإسققتعماالتها

إال مق ققن ةق قققل إالسق ققتةدإم إللغق ققون ،وي ق قرتبط إالسق ققتةدإم بق ققالكثير مق ققن إلقضق ققايا

إلنحويققة وإل قرفية أيضققا ولققم تةققل إلمعققاجم إللغويققة إلقديمققة مققن هققذإ إلجانققل،
ولكق ققن إلتأكيق ققد عليق ققه وإلتوسق ققع فيق ققه ضق ققرورن وبةا ق ققة فق ققي إلمعق ققاجم إلطق ققاملة

إلموسعة ولعل إبن منظور حينما سمى معجمقه "لسقان إلعقرل" كقان يعقي هقذ

إلحقيقققة تمامققا ولكققن إلمعالجققة كانققت عاوي قة يققر منضققبطة بض قوإبط وقوإعققد
تجعققل إألمققر متسقققا ،فطققو إر يوسققع ،وأحيانققا كثيققر ال يكققاد ياطققن إلققى ذل ق
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إن

كثيق ق إر م ققن ما ققردإت لغتن ققا ال ت ققرد ّإال ف ققي

ققورل معين ققة م ققن إالس ققتعمال أو ف ققي

إسققتعماالت معينققة ،فينبغققي أن ينبققه إليهققا بإيرإدهققا وأن يلاققت إلنظققر إلققى تل ق

إالستعماالت
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ملحق البحث

 -1إلمعاجم إللغوية إلعربية إلقديمة
 -8معاجم علمية قديمة
 -3معاجم لغوية حديثة
 -4معاجم أعقم وأماكن حديثة
 -5معاجم علمية وفنية حديثة
 -6درإسات حديثة ةا ة بالمعاجم:
أ -إلكتل
ل -إلبحو
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 -1المعاجم العربية الاديمة المطبوعة
المؤلف

المعجم
إلعين

إلةليل بن أحمد (192-122هق)

إلغريل إلم نف

إبن سقم ،إلقاسم ،أبو عبيد (884 -159هق)

إأللااظ

إبن إلسكيت ،يعقول بن إسح (844-126هق)

إلجيم

إلهرون ،طمر بن حمدويه ،أبو عمرو( ،ت 855هق)

إلمنجد

كزإع إلنمل ،علي بن إلحسن إلهنائي (ت بعد 327هق)

إلجمهرل

إبن دريد ،علي بن إلحسن إألزدن (381-883هق)

ديوإن إألدل

إلاارإبي ،إسح بن إبرإهيم (ت 352هق)

إلبارع

إلقالي ،إسماعيل بن إلقاسم (356-822هق)

تهذيل إللغة

إألزهرن ،محمد بن أحمد (391-828هق)

إلمحيط

إل احل بن عباد325-386( ،هق)

إل حا

إلجوهرن ،إسماعيل بن حماد( ،ت 373هق)

مقايير إللغة

إبن فارر ،أحمد بن زكريا375-387( ،هق)

إلمجمل

إبن فارر ،أحمد بن زكريا375 -387( ،هق)
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مبادئ إللغة

إوسكافي ،محمد بن عبدإلله( ،ت 482هق)

إلمحكم

إبن سيد  ،على بن إسماعيل452-372( ،هق)

إلمة ص

إبن سيد  ،علي بن إسماعيل452-372( ،هق)

أسار إلبق ة

إلزمةطرن ،محمود بن عمر532-469( ،هق)

إلعبال

إل ا اني ،إلحسن بن محمد652-559( ،هق)

إلتكملة وإلذيل

إل ا اني ،إلحسن بن محمد652-559( ،هق)

مةتار إل حا

إلرإزن ،زين إلدين محمد( ،ت بعد 666هق)

لسان إلعرل

إبن منظور ،محمد بن مكرم911-632( ،هق)

إلم با إلمنير

إلايومي ،أحمد بن محمد( ،ت 992هق)

إلقامور إلمحيط

إلايروز إبادن ،مجد إلدين محمد219-987( ،هق)

تاإ إلعرور

إلزبيدن ،مرتضى محمد بن محمد1825-1145( ،هق)

إلمعجم إلكبير

إلطبرإني

وإمض إل حا

إل ادن

ةل إونسان

محمد بن عبدإلرحمن

فقه إللغة

إلثعالبي
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لسان إلعرل

إبن منظور (ترتيل حدي
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حسل إلحرف إألول)

 -2معاجم علمية قديمة
 -1إلةوإرزمي

أبق ققو عبدإللق ققه محمق ققد بق ققن أحمق ققد بق ققن يوسق ققف (ت 329ه ق قق)

ما ققاتيه إلعل ققوم ،مرإجع ققة وتعليق ق  :محم ققد كم ققال إألدهم ققي،
م ر – 1732م

 -8إلتهانون

محم ق ققد عل ق ققي إلا ق ققاروقي (إلق ق ققرن إلث ق ققاني عط ق ققر إلهج ق ققرن)

كطق ققاف إ ق ققطقحات إلانق ققون ،تحقي ق ق  :لطاق ققي عبدإلبق ققديع
(ش) ومرإجع ققة :أم ققين إلة ققولي ،إلق ققاهرل – و إزرل إلثقاف ققة -
1763م  -ثق

مجلدإت طبعة أةر  :كلكتا – إلهند -

1261م
 -3إلسكاكي
 -4إلكاون

أبو يعقول يوسف ،ماتا إلعلوم ،إلقاهرل – 1739م
أبو إلبقاء أيول بن موسى إلحسيني ،إلكليات :معجقم فقي
إلم ققطلحات وإلاققرو إللغوي قة ،تحقي ق  :عققدنان درويققش

محمق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قد إلم ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققرن و إزرل إلثقاف ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققة  1721ط- 8

ص – 431 446دمط – جزءإن
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 -3معاجم لغوية حديثة
 -8 ،1إلبستاني ،بطرر:
 -1قطر إلمحيط (وهو مةت ر محيط إلمحيط) ،بيروت 1292 -م – مجلدإن
 -8محيط إلمحيط (مرتل على حروف إلمعجم باعتبار إلحرف إألول) ،بيروت -
1292م
 -3تيم ققور ،أحم ققد ،ت ققحيه إلق ققامور إلمح ققيط ،ف ققي مجل ققدين ،إلق ققاهرل ،إلمطبع ققة
إلسلاية1748 ،
 -4رضققا ،إلطققي أحمققد ،معجققم مققتن إللغققة( ،موسققوعة لغويققة حديثققة) ،بيققروت –
1752م –  5مجلدإت – مكتبة دإر إلحيال

 -5إل ق ق قزإون ،إلطقق ققاهر أحمقق ققد ،مةتق ق ققار إلقق ق ققامور( :مرت ق ققل عل ق ققى طريق ق ققة مةتق ق ققار
إل حا ) ،إلقاهرل 1764م – 699ص

 -6إلطق قديا  ،أحم ققد ف ققارر ،إلجاس ققور عل ققى إلق ققامور ،إلقس ققطنطينية  -مطبع ققة
إلجوإئل – 1877هق 672 -ص

 -9إلطقرتوني ،سققعيد ،أققرل إلمقوإرد فققي ف قيه إلعربيققة وإلطقوإرد وذيلققه ،بيققروت –
مطبعققة مرسققلي إليسققوعية – (1273 - 1227م) 3 ،مجلققدإت ( 1257ص،

إلذيل  545ص) ألاه علقى نسق محقيط إلمحقيط فقي مجلقدين ،وإلمسقتدر فقي
جزء ثال
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 -2إلطرإبلس ق ققي ،إلط ق ققاهر أحم ق ققد إلق ق قزإون ،ترتي ق ققل إلق ق ققامور إلمح ق ققيط عل ق ققى أوإئ ق ققل
إلكلمات1757 ،م –  4مجلدإت

 -7ةياط ،يوسف ،لسان إلعرل إلمحيط ،بيروت –  - 1762ثقثة مجلدإت
 -12عبدإلحمي ققد ،محم ققد محي ققى إل ققدين ،إلمةت ققار م ققن

ققحا إللغ ققة ،إلق ققاهرل –

1734م – مجلد وإحد
 -11إلعقيلي ،عبدإلله ،إلمعجقم ( قدرت منقه بعقض إألجقزإء مقن حقرف إأللقف،
من أكبر إلمعاجم إلعربية إلحديثة) ،بيروت 1754 -

 -18فيطققر ،إلمعجققم إللغققون إلتققاريةي (إلجققزء إألول منققه) 1762م يحتققون علققى
مقدمة نايسة في إلمعاجم إلعربية وتطورها وما يقحظ عليها

 -13إلكرملققي ،إنسققتار ،إلمعجققم إلمس قاعد (إطققتغل بققه منققذ 1229م حتققى سققنة
وفات ق ق ققه) ،بغ ق ق ققدإد-

ق ق ققدر من ق ق ققه مجل ق ق ققدإن –  418 – 1796 - 1798ص،

354ص تحقيق ق  :ك ققوركير عق قوإد وعبدإلحمي ققد إلعل ققوجي – ع ققن و إزرل إلثقاف ققة
وإوعقم
 -14إلمعجققم إلكبيققر إلج ققزء إألول ،مطبعققة دإر إلكت ققل 1756 -م  922 -ص
حرف إلهمزل
 -15إلمعجم إلوسيط ،إلقاهرل – 1762م – مجلدإن
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ل نا ر إلدين ،إألمير أمين ،إلرإفد ،بيروت

 -19بروفنسال :معجم إللغة إلعربيقة إلمسقتعملة فقي إلققرن إلعطقرين ،إلقسقم إألول
عربي – فرنسي ،إلرباط 1748

 -12إلتليسققي ،ةلياققة :قققامور إيطققالي – عربققي ،إلققدإر إلعربيققة للكتققال ،تققونر،
1725م
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 -17إلت ققونجي ،محم ققد :إلمعج ققم إل ققذهبي ،فارس ققي  -عرب ققي ،بي ققروت ،دإر إلعل ققم
للمقيين 1767م

 -82جلو ،بكر توبلو وةير إلدين كرمان :إلقامور إلجديد ،إستنبول1769 ،م
 -81إلسققامرإئي ،إبقرإهيم :إلتكملققة للمعققاجم إلعربيققة مققن إأللاققاظ إلعباسققية ،عمققان،
1796م
 -88إلس ققطل ،وجيه ققة :إلت ققأليف م ققن ة قققل مع ققاجم إلمع ققاني :موس ققوعة لغوي ققة،
دمط  ،دإر إلحكمة1796 ،م

 -83ط قربونو ،أو سققت :قققامور عربققي -فرنسققي (إللغققة إلكتابيققة) ،مكتبققة لبنققان،
1793م

 -84طوكت ،محمد :معجم عربي -تركي  -فارسي ،إستنبول 1769م
 -85ض ققباعي ،م :ق ققامور إألفع ققال إلعبري ققة :عب ققرن  -عرب ققي ،بي ققروت ،مكتب ققة
لبنان1795 ،م

 -86عمر ،أحمد مةتار :معجم إلقرإءإت إلقرنية ،جامعة إلكويت1725 ،م
 -89إلط قريف ،قاسققم عققون :قققامور إللهجققات إلعاميققة فققي إلسققودإن ،إلةرطققوم،
1798م
 -82كاتاالجو ،يوسف :قامور إنجليزن  -عربي ،لندن ،ط1293 :8
 -87كيرإنون ،وحيد إلزمان :إلقامور إلجديد ،أردو  -عربي ،ديويند1762 ،م
 -32محسققن ،حسققن ،معجققم إأللاققاظ إلماس قرل فققي كتققال إأل ققاني ،و إزرل إوعقققم،
إلكويت1729 ،
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 -31مدنيققة ،معققن زلا ققو ،قققامور عرب ققي  -إنجليققزن للغ ققة إلا ققحى إلمعا ققرل،
نيويور 1793 ،

 -38معجم ألااظ إلقرن إلكريم :مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل
 -33مولل قه ،هق ق ل وولتققز :معجققم إلضققمان :عربققي – إنجليققزن  -فرنسققي ،دإر
إلنهار ،بيروت1791 ،
 -34بن هادية ،علي ورفاقه :إلقامور إلجديد للطقل ،تونر1797 ،
 -35وإهرموند ،أدولف :قامور عربي  -نمساون ،إلنمسا 1792
 -36إليسوعي ،رفائيلي نةلة :رإئل إللغة إلعربية ،بيروت1754 ،
 -39عبققدإلرحمن ،عايققف :معجققم إألمثققال إلعربيققة إلقديمققة ،إلريققاض ،دإر إلعلققوم،
1724
 -32عب قدإلعال ،عبققدإلمنعم :معجققم طققمال إلمغققرل :تط قوإن ومققا حولهققا ،إلقققاهرل،
1762.

 -4معجم أعلم وأماكن ويباتات وحيوايات
 -1إالمينققي ،محمققد هققادن ،معجققم رجققال إلاكققر وإألدل فققي إلنجققف ةقققل ألققف
عام ،إلنجف 1762 -

 -8بهج ققت ،عل ققي ،ق ققامور إألمكن ققة وإلبق ققاع إلت ققي ورد ذكره ققا ف ققي كت ققل إلات ققو
مرتبة على حروف إلمعجم ،إلقاهرل – 1726م
 -3إل ق ققدمياطي ،محم ق ققود م ق ققطاى ،معج ق ققم أس ق ققماء إلنبات ق ققات إلق ق قوإردل ف ق ققي ت ق ققاإ
إلعرور ،إلقاهرل 1765 -م
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 -4إلق ققدويني ،عط ق ققا إلل ق ققه ولحم ق ققي بطق ققان – دلي ق ققل م ق ققطلحات عل ق ققم إلحيق ق قوإن،
إلقاهرل 1752 -م

 -5رم ق ققزن ،محم ق ققد  -إلق ق ققامور إلجغ إرف ق ققي لل ق ققبقد إلم ق ق قرية م ق ققن عه ق ققد ق ق ققدماء
إلم ريين ،إلقاهرل ،1762 – 1745 ،في ستة مجلدإت

 -6زمباور – معجقم إألنسقال وإألطقرإف إلحاكمقة فقي إلتقاري إوسققمي ،ترجمقة
عدد من إألساتذل ،إلقاهرل –  – 1751في جزءين

 -9إلعققاني  -سققامي مكققي  -معجققم ألقققال إلطققعرإء ،إلنجققف إألطققرف،1791 ،
ساعد إلمجمع إلعلمي إلعرإقي على نطر
 -2عيسق ققى ،أحمق ققد – معجق ققم أسق ققماء إلنباتق ققات 4 :لغق ققات ،إلقق ققاهرل 1347 -ه،
(1738م)
 -7إلااسي ،عبدإلحايظ  -معجم إلطيوخ ،إلرباط  – 1731 -في جزءين
 -12فريحة ،أنير – معجم أسماء إلمدن وإلققر إللبنانيقة وتاسقير معانيهقا :د إرسقة
لغوية ،بيروت  -مكتبة لبنان  -ط1798 :8م –  127ص
 -11إلهقلي ،عبدإلر إز  ،معجم إلع إر  ،بيروت – 1756م  -في جزئين
 -18ل ياس ققين ،محم ققد حس ققن :معج ققم إلنبات ققات وإلز إرع ققة إ ،1إلمجم ققع إلعلم ققي
إلعرإقي 1726

 -13إدلبي ،محمد علي ،ومحمد عوإم :فهرر إألعققم وإلمتقرجمين :طبققات إبقن
سعد ،بيروت ،إلطركة إلمتحدل
 -14إألطقر ،عرفان عبدإلباقي :معجم طقعرإء أسقار إلبق قة ،مجلقة مجمقع إللغقة
إلعربية إألردني ،إألعدإد 38 ،31 ،32
-58-

 -15إلذهبي :معجم إلقرإء إلكبار ،بيروت ،إلطركة إلمتحدل
 -16إل ققاار ،إبتسققام :معجققم إلد إرسققات إلقرنيققة ،مجلققة إلمققورد ،بغققدإد ،مجلققة 11
()1728
 -19عبققدإلرحمن ،عايققف :معجققم إلطققعرإء إلجققاهليين وإلمةضققرمين ،دإر إلعلققوم،
إلرياض1723 ،
 -12عبد  ،سعد سليمان :معجم إألسماء إلجغرإفية على ةرإئط إلسقعودية ،جامعقة
إلمل سعود1729 ،

 -17عمايرل ،ةليل ،وأحمد أبو إلهيجقاء ،فهقارر لسقان إلعقرل ،مؤسسقة إلرسقالة،
بيروت1729 ،

 -82محاوظ ،حسين علي ،معجم أسماء إلةيل ،مةطوط لد إلمؤلف
 -81إلمزن ،جمال إلدين أبو إلحجاإ ،تهذيل إلكمال فقي أسقماء إلرجقال ،دمطق ،
دإر إلمأمون للت إر 1721 ،

 -88إلمع ققرن ،أب ققو إلمحاس ققن إلتن ققوةي ،ت ققاري إلعلم ققاء إلنح ققويين م ققن إلب ق قريين
وإلكققوفيين و يققرهم تحقيق عبققدإلاتا حلققو ،جامعققة إومققام محمققد بققن سققعود،

إلرياض
 -83إلمنجد،
بيروت

ق إلدين ،معجم ما ألف عن إلرسول ( ،)دإر إلكتال إلجديد،

 -84نبهققان ،عبدإولققه ،مققن معجققم إلبلققدإن وإلبلققدإن إلالسققطينية ،جققزءإن ،دمط ق ،
و إزرل إلثقافة1728 ،

 -85إلورد ،باقر أمين ،معجم إلعلماء إلعرل إ ،1بغدإد ،مطبعة إلنجوم
-53-

 -5معاجم علمية وفيية
 -1إب قرإهيم جققاد ،قققامور إلم ققطلحات إلقانونيققة وإودإريققة وإلتجاريققة ،إوسققكندرية
1278م ،جزءإن

 -8إدإرل إلتققدريل إلمهنققي بم ققر ،معجققم إلم ققطلحات إلانيققة :إنجليققزن -عربققي
( 35ألف م طله في إلعلوم إلمةتلاة) ،إلقاهرل 1768 -

 -3إرمنا  ،بديايان ،إلمعجم إلم ور ألسماء إلنباتات ،إلقاهرل 1736
 -4أمق ق ققين ،أحمق ق ققد ،قق ق ققامور إلعق ق ققادإت وإلتقاليق ق ققد وإلتعق ق ققابير إلم ق ق قرية ،إلقق ق ققاهرل –
 422 - 1753ص

 -5إلبنهادن ،محمد أمين ،معجم إلم طلحات إلمكتبية :إنجليزن عربقي ،إلققاهرل،
دإر إلاكر إلعربي –  187 – 1792ص

 -6جق ققاد ،حسق ققين (ص) ،قق ققامور إال ق ققطقحات وإأللاق ققاظ إلقانونيق ققة :فرنسق ققي –
عربي ،إلقاهرل 1755 -
 -9جردإ  ،من ور ،إلم طلحات إلقانونية في إوجرإءإت وإلمحاكمات ،إلقاهرل
 -2ج ق قققل ،قلي ق ققل ،ق ق ققامور إودإرل وإلقض ق ققاء ،إوس ق ققكندرية 1722 -م  -ف ق ققي 2
مجلدإت ( 5عربية و 3فرنسية)

 -7جمق ققال إلق ققدين ،أحمق ققد ،إلم ق ققطلحات إلقانونيق ققة فق ققي إوج ق قرإءإت وإلمحاكمق ققات،
إلقاهرل
 -12جوإد ،م قطاى (ش) ،إلم قطلحات إلعلميقة إلتقي أةرجهقا إلمجمقع إلعلمقي
إلعرإقي ،بغدإد

-54-

 -11إلج قوإرن ،أحمققد عبدإلسققتار ،م ققطلحات علققم إلج إرحققة وإلتط قريه ،بغققدإد -
1762

 -18حت ق ق ققي ،يوس ق ق ققف ،معج ق ق ققم حتق ق ق قي إلطب ق ق ققي :إنجلي ق ق ققزن – عرب ق ق ققي ،بي ق ق ققروت،
مكتبة لبنان  -ط1798 :8م –  713ص ،ط1769 :1

 -13حس ق ققن ،عب ق ققدإللطيف (ش) ،ق ق ققامور إلم ق ققطلحات وإلم إرس ق قققت إلتجاري ق ققة
وإلمالية :عربي  -إنجليزن إلقاهرل – 1751

 -14إلحكققيم ،محمققد رطققدن إلبقلققي ،قققامور طبققي :فرنسققي – عربققي ،بققارير -
1292م
 -15حم ق ققادل ،إبق ق قرإهيم ،معج ق ققم إلم ق ققطلحات إلدرإمي ق ققة وإلمس ق ققرحية ،إلق ق ققاهرل -
1791
 -16إلحم ق ق ق ققون ،م ق ق ق ققأمون ،ق ق ق ق ققامور إلم ق ق ق ققطلحات إلدبلوماس ق ق ق ققية :إنجلي ق ق ق ققزن –
عربي ( 4الف م طله) ،ط :1دمط – 1747

 -19ق ق ققامور إلم ق ققطلحات للعقق ق ققات إلدولي ق ققة إلسياس ق ققية :إنجلي ق ققزن – عرب ق ققي،
بيروت – دإر إلمطر – 1762م –  812ص

 -12ةط ققال ،محم ققود ط ققيت (مح ققرر) ،إلمعج ققم إلعس ققكرن إلموح ققد :إنجلي ققزن –
عربي( ،لجنة توحيقد إلم قطلحات إلعسقكرية للجيقوش إلعربيقة) ،إلققاهرل – دإر

إلمعارف – 1792م –  723ص -إلجزء إألول

 -17ةطققال ،محمققود طققيت ،معجققم إلم ققطلحات إلعسققكرية فققي إلقققرن إلك قريم،
بيروت  -دإر إلاته  – )1762 - 1769( -مجلدإن ( 115 ،497ص)

 -82إلةطيق ققل أحمق ققد طق ققاي  ،معجق ققم إلم ق ققطلحات إلعلميق ققة وإلانيق ققة وإلهندسق ققية
(إنجليزن – عربي) ،بيروت – مكتبة لبنان 1791 -م –  951ص
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 -81إلةق ققولي ،محمق ققد علق ققي ،معجق ققم علق ققم إللغق ققة إلنظق ققرن (إنجليق ققزن – عربق ققي)،
بيروت ،مكتبة لبنان1721 ،م

 -88قامور إلتربية (إنجليزن – عربي) ،بيروت ،دإر إلعلم للمقيين1722 ،م
 -83إلققدبا  ،عبققدإلوهال ،إلقققامور إلجغ إرفققي إلجيولققوجي( :إنجليققزن – عربققي)،
بغدإد
 -84دوزن ،رينهققارت ،إلمعجققم إلما ققل بأسققماء إلمقبققر عنققد إلعققرل ،ترجمققة:
أكرم فاضل ،بغدإد – و إزرل إوعقم 1791 -م –  368ص

 -85ديال ،محمد ،معجم إأللااظ إلحديثة ،إلقاهرل – 1717م
 -86زكي ،أحمد ،موسوعة إلعلوم إلعربية ،إلقاهرل – 1322هق
 -89إبق ق ققن سق ق ققديد إلج إزئق ق ققرن ،إبق ق ققن إلقاسق ق ققم ،قق ق ققامور إلم ق ق ققطلحات إلطق ق ققرعية:
(إنجليزن – عربي – فرنسي) ،إلجزإئر1225 ،م

 -82سركير ،ةليل ،معجم إللسان (إنجليزن – عربي) ،إلقاهرل – 1718م
 -87سرن ،حسين فؤإد ،إلقامور إلجغرإفي إلتاريةي ،إلقاهرل – 1718م
 -32إلسق ققعرإن ،حس ق ققن ،إلم ق ققطله ،قق ققامور إنجلي ق ققزن – عرب ق ققي للم ق ققطلحات
إلعلمية وإلانية ،بيروت 1769 -م –  457ص 16 ،ص
 -31إلسق قققا ،حسق ققن ،إلكلمق ققات إلتق ققي أقرهق ققا إلمجمق ققع فق ققي طق ققؤون إلحيق ققال إلعامق ققة،
إلقاهرل 1739 -م

 -38إلس ق ققكرن ،ط ق ققوقي ،إلق ق ققامور إلسياس ق ققي وإلديبلوماس ق ققي ( 12الف كلم ق ققة)،
إلقاهرل 1762 -
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 -33إلس ق ققيد ،ي ق ققر عب ق ققد ،إلم إرس ق قققت إلتجاري ق ققة ،معج ق ققم (إنجلي ق ققزن – عرب ق ققي -
فرنسي) ،إلقاهرل 1762

 -34إلقق ققامور إلتجق ققارن :معجق ققم تجقققارن  -إقت ق ققادن – سياسق ققي( ،إنجليق ققزن –
عربي) ،إلقاهرل – 1762م

 -35سيردون ،إلم طلحات إلاقهية ،إلرباط – 1738م
 -36إلطافعي ،عبدإلمنعم (مترجم) ،إلمعجم إلديمو رإفي :متعدد إللغقات( ،تقأليف
مجموعة من إلعلماء) ،إلقاهرل 1769 -م

 -39إلط ققافعي ،محم ققد زك ققي ،دإئق قرل مع ققارف إلط ققل وإلع قققإ إلمنزل ققي ،إلق ققاهرل -
1753م

 -32طرف ،محمد ،قامور طرف إلطبي( :إنجليزن – عربي) ،إلقاهرل
 -37إلط ققهابي ،م ققطاى ،إلم ققطلحات إلعلمي ققة ف ققي إللغ ققة إلعربي ققة ،دمطق ق –
1765م

 -42معجم إأللااظ إلزرإعية :فرنسي  -عربي ،إلقاهرل  -معهد إلدرإسات إلعربية
إلعالمية  -جامعة إلدول إلعربية  -ط 56 ،674( 1759 :8ص)

 -41معج ققم إلم ققطلحات إلجرإحي ققة( :إنجلي ققزن – عرب ققي -فرنس ققي) ،دمطق ق -
مطبعة إلترقي  56 ،879( - 1768ص)

 -48إلطهابي ،يحيقى ،معجقم إلم قطلحات إألثريقة :فرنسقي – عربقي ،دمطق -
مجمع إللغة إلعربية – 1769م  358( -ص 124 ،ص)
 -43طيبول ،ةليل ،إلمعجم إلقانوني ،إلقاهرل – 1747م
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-44

ققمود ،حمققادن ،معجققم إلم ققطلحات فققي إلنقققد إلحققدي  ،تققونر – مركققز

إلدرإسات وإلبحو إالقت ادية وإالجتماعية – 1795م

 -45عاقققل ،فققاةر ،معجققم علققم إلققنار :إنجليققزن – فرنسققي  -عربققي ،بيققروت –
دإر إلعلم للمقيين – 1791م  183( -ص 99 ،ص)

 -46بنعبدإللققه ،عبققدإلعزيز ،قققامور إلعظققام وإلققدم :إنجليققزن – فرنسققي  -عربققي،

مجلق ق ققة إللسق ق ققان إلعربيق ق ققة – إلربق ق ققاط – عق ق ققدد  7إ1798(8م) – ص - 325
589

 -49مطققروع معجققم إلتربيققة وإلوسققائل إلسققمعية إلب قرية :إنجليققزن – فرنسققي -
عربي ،إلدإر إلبيضاء – دإر إلكتال – د ت –  69ص

 -42معجم إألعقم إلبطرية وإلحضارية ،إلرباط – 1767م
 -47معجم أعقم إلنساء ،إلرباط – 1767م
 -52إلمعجم إلتاريةي (أهم إألحدإ

وإألعقم وإألماكن فقي إلمغقرل) ،إلربقاط -

1762
 -51معجم إلاقه إلمالكي ،إلرباط 1769 -م
 -58معجم إلمعاني (ةمسة أجزإء) ،إلرباط – 1767م
 -53عققزت ،عبققدإلقادر ،قققامور إلم ققطلحات إالقت ققادية وإلتجاريققة :فرنسققي –
عربي ،إوسكندرية 1755 -م

 -54ع ققمت ،طققاي  ،قققامور إلطققرطة ،إلق ققاهرل ،معهققد إلد إرسققات إلعليققا بكلي ققة
إلطرطة1792 ،م 463 ،ص
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 -55عطيققة إللققه ،أحمققد ،إلقققامور إلسياسققي ،إلقققاهرل – دإر إلنهضققة إلعربيققة –
ط 3 - 1762 :3أجزإء في  1442ص – ط1766 :1م في مجلد وإحد

 -56عمر ،حسين ،موسوعة إلم طلحات إالقت قادية ،إلققاهرل – مكتبقة إلققاهرل
إلحديثة – ط ،1765 :1ط1769 :8م –  384ص

 -59عويضققة ،علققي محمققود ،إلمعجققم إلطبققي إل ققيدلي إلحققدي  ،إلقققاهرل  -دإر
إلاكر إلعربي – 1792م –  8424ص

-52

ال ق ق ق ققل ،إدوإرد ،معجقق ق ق ققم إلعلقق ق ق ققوم إلطبي ق ق ق ققة :ةم ق ق ق ققر لغ ق ق ق ققات ،بيق ق ق ق ققروت –

 3 – 1766مجلدإت
-57

الي ،إميل ،إلم طلحات إلتجارية ،إوسكندرية – 1726م

-62

لي ققونجي ،ب ققول ،موس ققوعة إلعل ققوم إوس قققمية وإلعلم ققاء إلمس ققلمين ،م ققر،

1722م

 -61إلاق ققاروقي ،حق ققار  ،معجق ققم إلم ق ققطلحات إلقانونيق ققة( :إنجليق ققزن – عربق ققي)،
بيروت ،دإر إلكتال إللبناني – ط1792 :8م –  952ص
 -68فاني ققان ، ،تكم قققت إلقق قوإمير إلعربي ققة ،بي ققروت – مكتب ققة لبن ققان – د ت -
 173ص
 -63فهم ققي ،حس ققن حس ققين ،إلمرج ققع ف ققي تعري ققل إلم ققطلحات إلعلمي ققة وإلاني ققة
وإلهندسية ،إلقاهرل – 1752

 -64إلقاسققمي ،جمققال إلققدين ،قققامور إل ققناعة إلطققامية (معجققم تققاري حضققارن
إجتماعي مرتل هجائيا) ،بارير – 1762م  -في مجلدين

 -65إلققمي ،معجم إألسر إلعربية ،بغدإد – 1762م
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 -66إلق ق قوإت إلمسق ققلحة فق ققي إلجمهوريق ققة إلعربيق ققة إلمتحق ققدل ،إلقق ققامور إلعسق ققكرن:

فرنس ق ق ق ققي – عرب ق ق ق ققي وإنجلي ق ق ق ققزن – عربقق ق ق ققي ( 42أل ق ق ق ققف كلم ق ق ق ققة) ،إلق ق ق ق ققاهرل -
1761م

 -69كاكيق ققا ،بييق ققر ،إلعري ق ققف :معجق ققم ف ق ققي م ق ققطلحات إلنح ق ققو إلعربق ققي :عرب ق ققي
إنجليق ق ققزن وإنجليق ق ققزن عربق ق ققي ،بيق ق ققروت ولنق ق ققدن – مكتبق ق ققة لبنق ق ققان ولونجمق ق ققان -
1793م  112 ،22( -ص)

 -62إلكتاني ،محمد إلمنت ر ،معجم فقه إبن حزم ،دمط – 1765م
 -67كحال ققة ،عم ققر رض ققا ،إأللا ققاظ إلمعرب ققة وإلموض ققوعة ،عرب ققي – إنجلي ققزن -
دمط – 1736

 -92كرم ،يوسف ومرإد وهبي ويوسف طقال ،إلم طلحات إلالسقاية :فرنسقي –
عربي ،إلقاهرل – مطبعة كوستابسومر 1766 -م –  122ص 84 ،ص

 -91كليرفيققل ،أ ل ،معجققم إلم ققطلحات إلطبيققة :بققأربع لغققات ،ترجمققة :مرطققد
ةققاطر أحمققد حمققدن إلةيققاط ومحمققد

 14522م طله ،دمط – 1756م
 -98إلكق ق قوإكبي ،محم ق ققد

 - 1753ط1757 :2

ققق إلققدين إلك قوإكبي  -يحتققون علققى

ق ققق إل ق ققدين ،م ق ققطلحات علمي ق ققة ،دمطق ق ق – ط:6

 -93إللقاني ،محمد ،قامور إلاضاء :عربي – إنجليزن ،إلقاهرل – 1761م
 -94ماكن ،إيلي ،دليل إلمترجمين وإلمحررين ،إلرباط 1751 -م
 -95محاوظ ،حسين علي ،معجم إلموسيقى إلعربية ،بغدإد – 1764م
 -96محمود ،عبدإلعزيز (ش) ،معجم إلم قطلحات إلعلميقة :عربقي – إنجليقزن،
إلقاهرل – 1761م
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 -99مدكور ،إبرإهيم (مرإجع) ،معجم إلعلوم إالجتماعية ،إلهيئة إلم رية إلعامقة
للتأليف مع منظمة إليونسكو – 1795

 -92مرسي ،أحمد كامل ،معجم إلان إلسينمائي ،م ر ،إلهيئة إلم قرية إلعامقة
للكتال 552 ،1722 ،ص

 -97مرعطلي ،أسامة ،إل حا في إللغة وإلعلوم ،بيروت – مجلدإن
 -22م ق ققله ،عمق ققر ،معجق ققم إلم ق ققطلحات إلناطيق ققة ،بيق ققروت – دإر إلنهق ققار -
1792م

 -21م ويع ،سليمان ،قامور إلقضاء إلعثماني،

يدإ 1711 -م

 -28إلنافوس ققي ،ثاني ققة ل حس ققين ،م ققطلحات عربي ققة ف ققي إلرياض ققية إلعالمي ققة،
إلمو ل  -د ت
 -23نةلققة ،إألل رفائيققل إليسققوعي ،قققامور إلمترإدفققات وإلمتجانسققات ،بيققروت –
1759م

 -24هدإيت ،أحمد ،إلقامور إلقانوني :فرنسي عربي ،إلقاهرل – 1752م
 -25هن ق ققي ،م ق ققطاى ،معج ق ققم إلم ق ققطلحات إالقت ق ققادية وإلتجاري ق ققة :فرنس ق ققي
إنجليق ق ق ققزن – عربق ق ق ققي ،بيق ق ق ققروت – مكتبق ق ق ققة لبنق ق ق ققان 1798 -م –  326ص –
 84ص

 -26وجدن ،محمد فريد ،كنز إلعلوم وإللغة – مجلد وإحد ،إلقاهرل 1333 -هق
 -29و إزرل إلزرإعة بم ر ،دإئرل إلمعارف إلزرإعية ،إلقاهرل 1762 -م
 -22و إزرل إلط ق ققؤون إالجتماعي ق ققة بم ق ققر ،ق ق ققامور إلم ق ققطلحات إالجتماعي ق ققة،
إلقاهرل 1762م
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 -27إلوهققال إب قرإهيم إسققماعيل ،إلقققامور إلقققانوني :إنجليققزن – عرب قي ،بغققدإد –
ط ،8منقحة وموسعة – 1798م –  327ص

 -72وهبة ،مجدن ،مجموعقة إلم قطلحات إلعلميقة وإلانيقة وإلثقافيقة :إنجليقزن –
عربي ،إلقاهرل – 1762م –  122ص 93 ،ص

 -71ق ققامور إلم ققطلحات إألدبي ققة :إنجلي ققزن فرنس ققي عرب ققي ،بي ققروت  -مكتب ققة
لبنان – 1794م –  923ص

 -78يق ققاملكي ،بريهق ققان ،معجقققم مةتق ققارإت إلم ق ققطلحات إألدبي ققة إونجليزيق ققة مق ققع
إلترجمة إلعربية :إنجليزن – عربي ،بغدإد – جامعة بغدإد 1766 -م ،58 -
 51ص

 -73يم ققين ،إلة ققورن إنطق قوإن ،إلق ققامور إلقض ققائي وإلسياس ققي وإلتج ققارن :فرنس ققي
عربي ،بيروت 1731 -م

 -74تركققي ،أحمققد ريققاض و ةققرون ،إلمعجققم إلعلمققي إلم ققور ،إلقققاهرل ،إلجامعققة
إألمريكية1762 ،م
 -75إلجوهرن ،محمد ،وحسن إلطابي (ترجمة) ،قامور م قطلحات إألنثولوجيقا
وإلاولكلور ،تأليف ،إيكه هولتكرإنر ،دإر إلمعارف ،م ر1798 ،م
 -76حزين ،إبرإهيم و ةرون ،إلم طلحات إلجغرإفية ،إلقاهرل1765 ،
 -79ب ققن حس ققين ،زي ققن إلعابق قدين ،إلمعج ققم ف ققي إلنح ققو وإل ققرف ،إلق قدإر إلعربي ققة
للكتال ،تونر1725 ،
 -72إلحمققد ،علققي توفي ق ويوسققف إلزعبققي ،إلمعجققم إل قوإفي فققي إلنحققو إلعربققي،
عمان1724 ،
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 -77إلحنا ققي ،عب ققدإلمنعم ،موس ققوعة عل ققم إل ققنار وإلتحلي ققل إلناس ققي :إنجلي ققزن –
عربي (مجلدإن) ،إلقاهرل ،مكتبة مدبولي1792 ،م

 -122إلة ققورن ،ميط ققيل موس ققى ،معج ققم إلم ققطلحات إلعس ققكرية للقق قوإت إلجوي ققة
وإلبرية وإلبحرية ،بغدإد1742 ،

 -121ةي ققاط ،يوس ققف ،معج ققم إلم ققطلحات إلعلمي ققة وإلاني ققة ،بي ققروت ،دإر لس ققان
إلعرل ،د ت

 -128إلسققامرإئي ،إب قرإهيم ،إلمجمققوع إللايققف :معجققم فققي إلم قوإد إللغوي قة إلتاريةيققة
إلحضارية ،عمان1729 ،
 -123إلسققطل ،وجيه ققة ،إلت ققأليف ف ققي ةلق ق إونسققان م ققن ة قققل مع ققاجم إلمع ققاني،
درإسة تاريةية ،موسوعة لغوية دمط  ،دإر إلحكمة1796 ،
 -124إلسققيد ،عبدإلحمي ققد ،معجققم إألدوإت وإلض ققمائر ف ققي إلقققرن إلكققريم ،مؤسس ققة
إلرسالة ،بيروت1726 ،م

 -125سققعيدإن ،أحمققد سققليم ،قققامور م ققطلحات إلرياضققيات إالبتدإئيققة :محاولققة
تاريةية ،مجمع إللغة إلعربية إألردني1729 ،

 -126إلط ق ققعبي ،عل ق ققي طق ق قوإ  ،معج ق ققم م ق ققناات إلق ق ققرن إلكق ق قريم ،إلكوي ق ققت ،دإر
إلرفاعي1724 ،

 -129طقققش ،هاطققم طققه ،معجققم إألفعققال إلمتعديققة إلقزمققة ،مجلققة إلمققورد ،مجلققد
)1724 ،1723 ،1728( 13 ،18 ،11
 -122طيرإزن ،نور إلدين ،ألااظ أدوية كالكوتا1793 ،
 -127عبدإلح  ،رطيد ،إلم طلحات إلعربية في علم إلمعلومات ،إلمعهقد إألعلقى
للتوثي  ،تونر1723 ،
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 -112إلعزيزن ،روكر ،قامور إلعادإت وإللهجات وإألوإبد إألردنيقة ( 3مجلقدإت)
عمان ،دإئرل إلثقافة وإلانون1795 ،

 -111يق ق  ،محم ققد ع ققاطف ،ق ققامور عل ققم إالجتم ققاع ،إلهيئ ققة إلم ق قرية إلعام ققة،
1797

 -118إلاار ،علي محمود ،معجم علم إالجتماع ،دإر إلمعارف بم ر1792 ،م
 -113فوجققا  ،نققور إلققدين ،معجققم إلم ققطلحات إلعربيققة :عربققي – تركققي ،أنقققرل،
1792

 -114قمير ،حنا ،معجم إلحروف وإلظروف ،بيروت 1798
 -115كليرفيققل ،إلكققر ،معجققم إلم ققطلحات إلطبيققة إلكثيققر إللغققات ،ترجمققة مرطققد
ةاطر و ةرين ،دمط  ،جامعة دمط 1756 ،
 -116إللب ق ققدن ،س ق ققمير ،معج ق ققم إلم ق ققطلحات إلنحوي ق ققة وإل ق ق قرفية ،عم ق ققان ،دإر
إلارقان1725 ،

 -119إلمجل ق ققر إل ق ققدولي للغ ق ققة إلارنس ق ققية ،إلمعج ق ققم إلز إرع ق ققي :فرنس ق ققي ،إنجلي ق ققزن،
إسباني ،عربي ،بيروت1725 ،

 -112مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل ،معجم إلهيدرولوجيا ،إلقاهرل1726 ،م
 -117مجم ققع إللغ ققة إلعربي ققة بالق ققاهرل ،معج ققم إلم ققطلحات إلطبي ققة إ ،1إلق ققاهرل،
1726

 -182إلمس ققدن ،عبدإلس قققم ،ق ققامور إللس ققانيات :عرب ققي فرنس ققي ،فرنس ققي عرب ققي،
إلدإر إلعربية للكتال ،ليبيا وتونر1724 ،
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 -181مطل ققول ،أحم ققد ،معج ققم إلم ققطلحات إلبق ي ققة إ ،3-1إلمجم ققع إلعلم ققي
إلعرإقي1726 - 1723 ،

 -188مطلول ،أحمد ،معجم إلنقد إلعربي إلقديم إ ،8-1بغدإد1726 ،
 -183إلمعق ققروف ،سق ققليم ،إلقق ققامور إوعقمق ققي :عربق ققي إنجليق ققزن ،بغ ققدإد ،مطبعق ققة
إلطبال1762 ،
 -184إلملكق ققي ،محمق ققد كق ققاظم ،إلمعجق ققم إلجيولق ققوجي إلحق ققدي  ،إلنجق ققف إألطق ققرف،
1759

 -185معهد إألبحقا

وإلد إرسقات وإلتعريقل – إلربقاط ،معجقم إلم قطلحات إلبنكيقة

وإلمالية :فرنسي ،عربي ،إلرباط1723 ،

 -186منظمققة إألقطققار إلعربيققة إلم ققدرل للققناط – م ققطلحات إلطاقققة :إنجلي ققزن
فرنسي عربي ،إلكويت 1723

 -189إلمنظمق ققة إلعربيق ققة للتربيق ققة وإلثقافق ققة وإلعلق ققوم ،إلمعجق ققم إلطبق ققي إلموحق ققد ط:1
 ،1793بغدإد ،ط1723 :3
 -182إلمنظم ققة إلعربي ققة للتربي ققة وإلثقاف ققة وإلعل ققوم ،إلمعج ققم إلموح ققد للم ق ققطلحات
إلعلمية في مرإحل إلتعليم إلعام ،دمط 1792 ،
 -187إلمنظمق ققة إلعربيق ققة للتربيق ققة وإلثقافق ققة وإلعلق ققوم ،معجق ققم إلمترولوجيق ققا إلقانونيق ققة:
فرنسي ،إنجليزن ،عربي ،عمان ،إألردن1723 ،

 -132وهب ققة ،مج ققدن ،وكام ققل إلمهن ققدر ،معج ققم إلم ققطلحات إلعربي ققة ف ققي إللغ ققة
وإألدل ،بيروت ،مكتبة لبنان1797 ،

 -131إليونسق ققكو ،قائمق ققة إلم ق ققطلحات إودإريق ققة وإلمالي ق قة :عق ققدل لغق ققات ،بق ققارير،
1723
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 -6دراسات حديثة خاصة بالمعاجم
أ -الكتب

 إألفغاني ،سعيد ،تقرير عن أضرإر إلمنجد وإلمجد إألدبي ،دمط – 1767 بكققر ،إلسققيد يعقققول ،د إرسققات مقارنققة فققي إلمعجققم إلعربققي ،بيققروت  -جامعققةبيروت إلعربية 1792 -م –  169ص
 إلةطيل ،عدنان،* -لغة إلقانون في إلدول إلعربية ،دمط – 1758م
* -إلمعج ق ققم إلعرب ق ققي ونظق ق قرإت ف ق ققي إلمعج ق ققم إلوس ق ققيط ،مجم ق ققع إللغ ق ققة إلعربي ق ققة
بدمط – 1765م 165 -ص

 درويش ،عبدإلله عبدإلاتا* إلمعققاجم إلعربيققة مققع إعتنققاء ةققاص بمعجققم إلعققين إلقققاهرل  -مكتبققة إألنجلققو
إلم رية  165 -1756 -ص

* معجم إلم طلحات في إلنقد إلحدي
تونر – مركز إلدرإسات وإلبحو إالقت ادية وإالجتماعية 1795 -م
 أبو إلارإ ،محمد أحمد ،إلمعاجم إللغوية في ضوء درإسات علم إللغقة إلحقدي ،إلقاهرل  -دإر إلنهضة إلعربية – ط 152 – 1766 :1ص

 إلقاسققمي ،علققي ،علققم إللغققة و ققناعة إلمعققاجم ،إلريققاض – جامعققة إلريققاض -1795م –  892ص
 إلقطققان ،إب قرإهيم ،عث قرإت إلمنجققد فققي إألدل وإلعلققوم وإألعقققم ،إلكويققت  -دإرإلقرن إلكريم – 1793م –  164ص
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 ن ققار ،حسققين ،إلمعجققم إلعربققي :نطققأته وتطققور ،دإر م ققر للطباعققة – ط1 - 1756ط 235 – 1762 8ص في مجلدين قدم له م طاى إلسقا

 هارون ،عبدإلسقم ،تحقيقات وتنبيهات فقي معجقم لسقان إلعقرل مركقز إلبحقإلعلمي وإحياء إلت إر إوسقمي – جامعة إلمل عبدإلعزيز بمكة إلمكرمة

 إليق ققازجي ،إب ق قرإهيم ،تنبيهق ققات إليق ققازجي علق ققى محق ققيط إلبسق ققتاني ،تحقي ق ق  :سق ققليمطمعون (ش) إوسكندرية – 1733

ب -البحوث
 إألثرن ،محمد بهجت كي ق ققف نس ق ققتدر إلا ق ققا ف ق ققي إلمعجم ق ققات إلعربي ق ققة إلحديث ق ققة؟ مجل ق ققة إلمجم ق ققعإلم رن – عدد  39إ 822 - 869 )1791( 8ص

 إسكندر نجيلق ققناعة إلمع ق ققاجم وإلج ق ققدول إلنه ق ققائي إلهج ق ققائي إلكام ق ققل ،مجل ق ققة مجم ق ققع إللغ ق ققة

إألردني ،إلسنة  - 3إلعدد إلمزدوإ  – 2 ،9تموز  – 1722ص 49 - 33

 إألفغق ققاني ،سق ققعيد ،ت ق ققحيه إأل ق ققول ،مجلق ققة إلمجمق ققع إلم ق ققرن  -عق ققدد 42( 332 - 321 )1794ص

 أمققين ،أحمققد ،أسققبال تضققةم إلمعجمققات إلعربيققة ،مجلققة إلمجمققع إلم ققرن –عدد  48 - 36 – )1759( 7ص
 -إألي ققوبي ،ياس ققين

ققق  ،معج ققم إلط ققعرإء ف ققي لس ققان إلع ققرل ،مجل ققة إلم ققورد –

بغدإد  -عدد  6إ 81 – 81 – )1799( 1ص
-62-

 بطر ،كمال ،كتال إلعين للةليل وموقعه من ثار إلدإرسينحوليات دإر إلعلوم – إلقاهرل  -عدد  182 – 121 ،)1791/92( 3ص
 بكر ،إلسيد يعقول ،درإسات مقارنة في إلمعجم إلعربي(أ) مجلق ققة كليق ققة دإل جامعق ققة إلقق ققاهرل – عق ققدد  82إ– 821 – )1752( 8
 348ص
(ل) مجلققة كليققة دإل جامعققة إلقققاهرل  -عققدد  83إ– 155 – )1761( 1
 814ص

(إ) مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  162 – 159 )1792( 86ص
 إلبكوش ،إلطيل"إلمنهقققل" وموققققف إلمعق ققاجم إلعربيقققة مق ققن إلماقققاهيم إلع ق قرية ،حوليق ققات إلجامعق ققة

إلتونسية – تونر  -عدد  54 - 39 )1793( 12ص
 -بيلكين ،أ

فققي تققاري تطققور إللغققة إلعربيققة إلا ققحى ،مجلققة إلمققورد  -بغققدإد  -عققدد  8إ1

( 37 – 33 – )1793ص

 إبن تاوت ،محمقد ،كلمقات تحتضقر ،مجلقة إللسقان إلعربقي – إلربقاط  -عقدد 9إ 826 – 192 )1792( 8ص

 ترزن ،فؤإدإلمعققاجم إلعربيققة وضققرورل تهققذيبها وتطويرهققا ،مجلققة قافلققة إلزيققت – إلسققعودية،

مجلد  ،81عدد  16 - 15 )1793( 11ص
 إلتونسي ،يوسف-67-

لغق ققة إلجغ ق قرإفيين إلعق ققرل وم ق ققطلحاتهم ،حوليق ققات كليق ققة دإل جامعق ققة عق ققين
طمر – عدد ( – )1764ص 326 - 869

 تيمور ،محمود* ألااظ إلحضارل لعام 1768م ،مجلة إلمجمع إلم رن ،عدد – )1768( 14
 178 - 193ص
* ألاققاظ إلحضققارل لعققام 1792م مجلققة إلمجمققع إلم ققرن – عققدد )1792( 36
 832 – 885ص

* ألا ق ققاظ إلحض ق ققارل لع ق ققام 1791م ،مجل ق ققة إلمجم ق ققع إلم ق ققرن – ع ق ققدد  39إ8
( 827 – 821 ،)1791ص

* ألاق ققاظ إلحضق ققارل لعق ققام 1798م ،مجلق ققة إلمجمق ققع إلم ق ققرن -عق ققدد  - 32إ8
( 892 – 861 ،)1798ص

* إلمعجم إلسياحي ،مجلة إلم رن – عدد  52 – 55 – )1764( 19ص
* موإليق ق ققد جديق ق ققدل فق ق ققي حيق ق ققال إلعامق ق ققة ،مجلق ق ققة إلمجمق ق ققع إلم ق ق ققرن  -عق ق ققدد 13
( 124 – 75 – )1761ص

 إلجارم ،علي ،طري تكميقل إلمقوإد إللغويقة ،مجلقة إلمجمقع إلم قرن – عقدد 3( 846 – 811 )1739ص

 جبرن طاي* إأللااظ وإلحيال ،مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  -عدد – 989 )1793( 42

 932ص

-92-

 بقاي ق ققا إلا ق ققا  ،مجل ق ققة مجم ق ققع إللغ ق ققة إلعربي ق ققة بدمطق ق ق – ع ق ققدد )1793( 42 6 - 3ص مجلق ق ق ققة مجمق ق ق ققع إللغق ق ق ققة إلعربيق ق ق ققة بدمط ق ق ق ق  -عق ق ق ققدد )1795( 52

 982 – 919ص مجلق ق ق ق ققة مجمق ق ق ق ققع إللغق ق ق ق ققة إلعربيق ق ق ق ققة بدمط ق ق ق ق ق – عق ق ق ق ققدد 51

( 464 – 461 )1796ص
 -إلجر  ،محمد سالم

إلنطققاط إلمعجمققي إلغربققي أ ققيل أم دةيققل؟ مجلققة إلمجمققع إلم ققرن – عققدد 82

( 197 – 161 )1791ص
 -إلجنال ،أحمد ن يف

إلمنجق ققد فق ققي إللغق ققة ،مجلق ققة كليق ققة دإل جامعق ققة إلمستن ق قرية  -إلع ق ققدد إألول
( 37 - 7 )1796ص
 جوإد ،م طاى ،درإسة إلمعاجم إللغوية(أ)

مجلققة إلمجمققع إلعلمققي إلع إرقققي – بغققدإد  -عققدد -831 - )1757( 6
 863ص

(ل) مجلققة إلمجمققع إلعلمققي إلع إرقققي – بغققدإد  -عققدد – 873 – )1762( 9
 328ص
 إلحققازمي ،إومققام محمققد بققن موسققى ،مققا إنعقققد لاظققه وإفتققر مسققما مققن أسققماءإألمكنق ق ق ققة ،مجلق ق ق ققة إلعق ق ق ققرل – إ - 18 ،11إلسق ق ق ققنة  785 – 718 – 15ص

إلرياض1721 -م
 إلحازمي ،من ورمعجقق ق ق ق ققم إلم قق ق ق ق ققادر إل قق ق ق ق ققحاية ،مجلق ق ق ق ق ققة كليق ق ق ق ق ققة دإل جامعق ق ق ق ق ققة إلريق ق ق ق ق ققاض -
إلرياض – عدد  336 – 319 – )1794( 3ص
-91-

 إلحماش ،ةليل إبرإهيمد إرسققة مقارنققة للن قوإحي إل ققوتية فققي كتققال إلعققين وإلنظريققة إلحديثققة فققي علققم
إأل وإت ،مجلقة كليقة إآلدإل – جامعقة بغقدإد –  )1793( 16ص - 475

514

 إلحمزإون ،رطاد* طريق ققة إب ققن منظ ققور ف ققي تحري ققر م ققادل إللس ققان ،حولي ققات إلجامع ققة إلتونس ققية –
تونر  -عدد  98 – 55 )1793( 12ص

* مكانققة "مة ققص" إبققن سققيد فققي إلمعجميققة إلعربيققة إلمعا قرل ،حوليققات إلجامعققة
إلتونسية – تونر  -عدد  84 – 9 )1798( 7ص

* أسر إلمعجمية إلعربي :تعبير ومنه
حوليات إلجامعة إلتونسية – تونر  -عدد  183 – 75 )1799( 15ص
* منزلققة بعققض عنا ققر إلمعج قم إلعربققي إلحققدي

مققن إلد إرس قات إللغويققة إلحديث ققة

مجلق ق ققة أو إر  /إلمعهق ق ققد إلثقق ق ققافي إلعربق ق ققي إوسق ق ققباني – جق ق ققزء 14 – 4 – 3ص

إسبانيا 1721 -
 -ةلو ي،

ااء

قامور عربي – إنجليزن للغة إلا حى إلمعا رل
مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط – عدد  484 – 416 )1796( 51ص
 ةورن ،ميطيلأسق ق ق ققماء أج ق ق ق قزإء إلعق ق ق ققين فق ق ق ققي إلعلق ق ق ققم وإللغق ق ق ققة ،مجلق ق ق ققة إلمجمق ق ق ققع – مجلق ق ق ققد - 55
جزء 313 – 822 – 8ص ،دمط – 1722
-98-

 درويش ،عبدإللهمعجققم "تهققذيل إللغققة" ،مجلققة إلمجمققع إلم ققرن  -عققدد -91 - )1765( - 12
 22ص

 زإدل ،حسن زوينةإلق ققامور إلعرب ققي إألذربيج ققاني ،مجل ققة إللس ققان إلعرب ققي – إلرب ققاط – ع ققدد  11إ1

( 346 – 818 )1794ص
 -إلسامرإئي ،إبرإهيم

* إلتط ققور إللغ ققون إلت ققاريةي ،مجل ققة إلمجم ققع إلم ققرن – ع ققدد - )1762( - 18
 45 – 48ص
* إلجدي ق ق ق ققد ف ق ق ق ققي إللغ ق ق ق ققة وإلمعج ق ق ق ققم إلعرب ق ق ق ققي إلح ق ق ق ققدي  ،مجل ق ق ق ققة إلمجم ق ق ق ققع إلعلم ق ق ق ققي
إلعرإقي – عدد  895 – 865 )1766( 13ص

* إلداللة إلجديدل وإلتطور إللغقون ،مجلقة إللسقان إلعربقي – إلربقاط  -عقدد  12إ1
( 13 – 9 )1793ص

* في إلعربية إلتاريةية
مجلة مجمع إللغة إلعربية إألردني – عمان  -عدد  82 – 9 )1792( 8ص
* في كتال "إلعين"
أ -مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  -عدد  )387 - 382( )1792( 45ص
ل -مجلق ق ققة بق ق ققين إلنه ق ق قرين – إلمو ق ق ققل  -إلعق ق ققدد إألول إ- 879 – )1793( 3
321ص
-93-

* من إلمعجم إلعربي إلقديم :درإسة فقي إلعربيقة إلتاريةيقة ،مجلقة كليقة دإل جامعقة
إلكويت – إلكويت  -عدد ( 11يونيو )1799

 إلسامرإئي ،فاضلأس ق ققار إلبق ق ققة للزمةط ق ققرن ،مجل ق ققة كلي ق ققة إلتربي ق ققة  -جامع ق ققة بغ ق ققدإد – إلع ق ققدد 16
( ،)1767ص 198 - 147
 إلطبيبي ،محمد رضام ادر إلطق فقي كتقال "إلعقين" ،مجلقة إلمجمقع إلم قرن  -عقدد – )1752( 12
 44 – 43ص
إلطهابي ،م طايأس ققماء إلنبات ققات وإلحيوإن ققات ف ققي إلمجمع ققات إلعربي ققة ،مجل ققة مجم ققع إللغ ققة إلعربي ققة
بدمط – عدد  585 – 515 )1747( 84ص

 طوقي ،جقلم قطلحات علققم إلحركقة لققد علمقاء إلعققرل ،مجلقة إلمجمققع إلم قرن  -عققدد 36
( )1795ص 175 - 191

-

روف ،فؤإد

نهضققة إلعمققل إلقاموسققي ،مجلققة إألبحققا  ،إلجامعققة إألميركيققة ببيققروت  -عققدد 82
( 444 – 435 )1769ص

 إل اار ،إبتسام مرهونمعجققم إلد إرسققات إلقرنيققة إلمطبوعققة وإلمةطوطققة ،مجلققة إلمققورد مجلققد  7جققزء - 4
( )158 - 927ص
-94-

1721
 إل يرفي ،حسن كاملمعاجمنق ققا إللغويق ققة ،مجلق ققة إلمجمق ققع إلم ق ققرن – عق ققدد - 158 – )1791( - 82
162

إلضبيل ،أحمد محمد
معج ق ققم جدي ق ققد ف ق ققي ألا ق ققاظ إلعام ق ققة ،مجل ق ققة كلي ق ققة دإل جامع ق ققة إلري ق ققاض – ع ق ققدد 4
()1796

 816 – 175ص
 إلطاهر ،علي جوإدمعجم إلمطبوعات إلسعودية ،مجلة إلعرل – أعدإد مةتلاة إلرياض 1797 -
 عبد إلمطلل ،محمد رطاد* معجم ما نطر من إلمةطوطات إلعربية عام 1761م
مجل ققة معه ققد إلمةطوط ققات إلعربي ققة – إلق ققاهرل  -ع ققدد  7إ– 199 – )1763( 1
 172ص

 إبن إلعربيمعجم إلمعقاجم إلعربيقة ةققل مائقة عقام ،مجلقة إللسقان إلعربيقة  -إلربقاط – عقدد 9

إ 124 - 162 )1792( 8ص
 -إلعزإون ،عبار

إلمجد إلايروز إبادن وقاموسه ،مجلة إلمجمع إلعلمي إلعرإقي  -عقدد )1757( 66
 319 – 879ص
-95-

 عز إلدين ،يوسفنققققد معجق ققم إللغق ققة إلعاميق ققة إلبغدإديق ققة ،مجلقققة إلمجمق ققع إلعلمق ققي إلع إرققققي – عق ققدد 12
(362 – )1763
 عساكر ،ةليلإألطلر إللغون ،مجلة إلمجمع إلم رن – عدد 324 - 397 )1753( 9
 إلعش ،يوسفأوليققة تققدوين إلمعققاجم وتققاري كتققال "إلعققين" إلمققرون عققن إلةليققل ،مجلققة مجمققع
إللغة إلعربية بدمط – عدد  554 - 549 )1741( 16ص
 إلعلمي ،إدريرمجلة إللسان إلعربي – إلرباط – عدد  9إ 48 - 42 )1792( 8ص
 عمر ،أحمد مةتار* إلا ق ق ق ق ققارإبي إللغ ق ق ق ق ققون ،مجل ق ق ق ق ققة إللس ق ق ق ق ققان إلعرب ق ق ق ق ققي – إلرب ق ق ق ق ققاط  -ع ق ق ق ق ققدد  15إ1
( 194 – 149 )1799ص
* إلم ققطلحات إأللس ققنية ف ققي إللغ ققة إلعربي ققة ض ققمن أبح ققا

م ققؤتمر إللغ ققة إلعربي ققة

وإأللسنية بتونر عام 1792م
* ألاق ققاظ إألل ق قوإن فق ققي إللغق ققة إلعربيق ققة ،إلمجلقققة إلعربي ققة للعلق ققوم إونسق ققانية – جق ققزء،1
ص  ،87 – 7جامعة إلكويت – 1721

* إلاق ققارإبي إللغق ققون ( ،)3مجلق ققة إللسق ققان إلعربق ققي  -جق ققزء – 1مجلق ققد - 3 - 16
51ص 1792م

-96-

* معققاجم إألبنيققة فققي إللغققة إلعربيققة ( )1مجلققة إللسققان إلعربققي – إلربققاط  -عققدد 2
إ 84 – 11 )1791( 3ص

* معققاجم إألبنيققة فققي إللغققة إلعربيققة ( )8مجلققة إللسققان إلعربققي – إلربققاط  -عققدد 7
إ 161 – 133 )1791( 1ص

* نظري ق ققة إلحق ق ققول إلداللي ق ققة وإس ق ققتةدإماتها إلمعجمي ق ققة ،مجل ق ققة كلي ق ققة دإل جامع ق ققة
إلكويت 13 -

* هق ققل أثق ققر إلهنق ققود فق ققي إلمعجق ققم إلعربق ققي؟ مجلق ققة إلمجمق ققع إلم ق ققرن  -ع ق ققدد 32
( 189 – 182 – )1798ص
 عياد ،محمد كاملنقق ق ق ققد إلمعجق ق ق ققم إلالسق ق ق ققاي ،مجلق ق ق ققة مجمق ق ق ققع إللغق ق ق ققة إلعربيق ق ق ققة بدمط ق ق ق ق – عق ق ق ققدد 52
( 123 – 199 )1795ص

 الي ،وجدن رزأ -مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط – عدد  826 – 177 )1723( 42ص
ل -مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  466 – 464 )1794( 47 -ص
 فاضل ،عبدإلحنظق ق ق ق قرل معجميقق ق ق ققة س ق ق ق ق قريعة ،مجلقق ق ق ققة إللس ق ق ق ققان إلعربقق ق ق ققي -إلرب ق ق ق ققاط  -ع ق ق ق ققدد  9إ8
( 15 - 12 )1792ص

فالتر ،فبيكاأس ققماء إألع قققم إلعربي ققة م ققن إلق ققرن إلج ققاهلي إألةي ققر ف ققي إلع ققر إلعباس ققي ،مجل ققة
إللسان إلعربية  -إلرباط – عدد  7إ 815 – 822 )1798( 1ص
-99-

 فانيان ،أزيق ققادإت علق ققى إلمعق ققاجم إلعربيق ققة ،مجلق ققة مجمق ققع إللغق ققة إلعربيق ققة بدمط ق ق  -عق ققدد 4
( 458 – 449 )1784ص
 فرإإ ،عبدإلستار ،ت حيحات على لسان إلعرل: -1مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  124 – 191 – )1762( 18ص
 -8مجلة إلمجمع إلم رن – عدد  178 – 199 )1761 ( 13ص
 -3مجلة إلمجمع إلم رن – عدد  52 – 39 )1766( 81ص
 -4مجلة إلمجمع إلم رن – عدد  87 – 85 )1769( 88ص
 -5مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  54 – 33 )1766( 82ص
 ف ققروخ ،عم ققر ،م ققن م ققدإر إلق ققامور ،مجل ققة إلمجم ققع إلم ققرن – ع ققدد  39إ8( 37 - 82 )1791ص

 إلقاس ق ققمي ،عل ق ققي ،عل ق ققم إللغ ق ققة و ق ققناعة إلمع ق ققاجم ،مجل ق ققة إل ق ققدإرل – إلري ق ققاض-عدد  8إ 37 – 32 )1792( 4ص
 -إلكق قوإكبي ،محم ققد

ققق إل ققدين ،إس ققتد إر إلنق ققان ف ققي مقال ققة "أس ققماء أعض ققاء

إونسق ققان" ،مجلق ققة مجمقققع إللغق ققة إلعربيقققة بدمط ق ق  -عق ققدد – 931 )1793( 42
 946ص

 ماسينيور ،إلمعاجم إألوربية إلحديثة وما تستايد إلمعاجم إلعربيقة منهقا ،مجلقةإلمجمع إلم رن – عدد  362 – 357 - )1753( 11ص

-92-

 -مجلة إلاكر إلعربي ببلو رإفيا إلدرإسات إلتقي تناولقت إللغقة إلعربيقة مجلقة إلاكقر

إلعربققي  -معهققد إونمققاء إلعربققي – بيققروت – عققدد ( 7 ،2مققارر - )1797
 892 – 362ص

 محاوظ ،حسين علي مةت ققر معج ققم إألضقققدإد ،مجل ققة مجمقققع إللغ ققة إلعربي ققة بدمطق ق – ع ققدد 42()1793

 معجق ق ققم إألضق ق ققدإد ،مجلق ق ققة إلمجمق ق ققع إلم ق ق ققرن  -عق ق ققدد -395 )1793( 37 322ص
 مح ققي إل ققدين ،عب ققدإلر إز  ،إلعم ققل إلمعجم ققي ب ققين عل ققوم إللغ ققة إلعربي ققة ،مجل ققةإلمجمع إلعلمي إلعرإقي  -عدد  6 – 3 – )1762( 16ص
 مدكور ،إبرإهيمإلمعج ق ققم إلعرب ق ققي ف ق ققي إلق ق ققرن إلعطق ق قرين ،مجل ق ققة إلمجم ق ققع إلم ق ققرن  -ع ق ققدد 16
( 18 – 9 – )1763ص
إلمعجمق ق ق ققات إلعربيق ق ق ققة إلمتة

ق ق ق ققة ،مجلق ق ق ققة إلمجمق ق ق ققع إلم ق ق ق ققرن – عق ق ق ققدد 34

( 81 – 16- )1794ص
 م لو  ،سعد ،عن مناه إلعمقل فقي إألطقالر إللغويقة ،حوليقات دإر إلعلقوم –إلقاهرل – عدد  186 – 129 – )1795/94( – 5ص

 إلمطلبققي ،الققل فاضققل ،معجققم لهجققة تمققيم ،مجلققة إلمققورد – بغققدإد – عققدد 9إ 124 – 151 )1792( 3ص

 إلمطوع ،يوسف أحمد ،كتال إلعين ،مجلقة إلعلقوم إونسقانية – جقزء  -5إلمجلقدإلثاني – ( )817 – 173ص ،إلكويت – 1728
-97-

 إلمعلوف ،عيسى إسكندر معجم تحليل أسماء إألعقم إلطة ية وتاريةها (أ) مجلة إلمطر – بيروت – عدد 685 – 613 )1766( 62 (ل) مجلة إلمطر – بيروت – ص 61 – 49 معهد إلمةطوطات إلعربيةمعجم ما نطر من إلمةطوطات إلعربية سنة 1757م
مجلق ق ققة معهق ق ققد إلمةطوطق ق ققات إلعربيق ق ققة – إلقق ق ققاهرل – عق ق ققدد – 335 )1762( 6
 348ص
 إلمغربي ،عبدإلقادرمعجققم فيطققر :و ققاه ونقققد  ،مجلققة مجمققع إللغققة إلعربيققة بدمط ق –
عدد 84

(1747م)  514 – 522ص

 أبو مغلي ،سميه إلكلمات ير إلا ا في معجم إل حامجلة أفكار – عمان – عدد  79 – 71 – )1792( 42ص
درإسة في كتال إلعين
مجلة كلية إآلدإل – جامعة بغدإد – إلعدد  )1762( 11ص 55 -43
 أبو إلمكارم ،عليإلسققماع عققن إلقبائققل إلعربيققة ودور فققي تقنققين إللغققة ،مجلققة إلاي ققل – جققزء – 84

( )89-83ص

-22-

 ن ار ،حسين ( )1نح ق ققو معج ق ققم جدي ق ققد ،مجل ق ققة إلاك ق ققر إلعرب ق ققي – بي ق ققروت  -ع ق ققدد 7 ،2( 85 – 19 )1797ص
 ( )8نحو معجم جديدمجلة مجمع دمط – مجلد  54جزء  )232-284( 4ص دمط – 1797
 هارون ،عبدإلسقم تحقي لسان إلعرل( )1مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  182-118 )1793( 89ص
( )8مجلة إلمجمع إلم رن – عدد  99-68 – )1793( - 82ص
( )3مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  126-73 - )1793( 31ص
( )4مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  54-42 - )1793( 38ص
( )5وفي مجلة (إلبيان) إلكويتية أعاد نطر تعليقات علقى لسقان إلعقرل فقي
أجزإء متتابعة من إلمجلة
* معجم مقايير إللغة
مجلة إلمجمع إلم رن  -عدد  112-121 )1768( 15ص
 إلود يرن ،عبدإلعلي إلمعجققم إلعربققي فققي إألنققدلر ،مجلققة عققالم إلاكققر – مجلققد  18جققزء ()132-95ص إلكويت 1721 -
 ل ياسين ،فائدل محمد مايد-21-

مجلة إلمورد  -مجلد  12عدد )874-899( 8ص 1721
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