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 من َقَضايا المعَجمَية الَعربيَّة الُمَعاِصرة
 د.  عفيف عبدالرحمن                  

 األردن –وزارة التعليم العالي 

لعل أبسط تعريف للمعجم أنه "كل قائمة تجمع كلمات في لغة ما، على نسق  
يضقا  عققتهقا بمقدلولها"إما، وتهدف  يمنطق  ( 1)لى ربط كل كلمة منها بمعناها، وإ 
إ يقودنا إلى إلمحاوالت إألولقى فقي إلنطقاط إلمعجمقي إلعربقي وأسقبابها ودوإفعهقا، وهذ

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 

وإضحا   فقد إبتدأ علماؤنقا بطقر   ريقل إلققر ن إلمحاوالت إألولى تمثلت هذإ إلهدف 
إلكققريم وألاققوإ فققي ذلقق  مؤلاققات و ققل بعضققها إلققى ع ققر إلمطققابع  وثنققوإ بعققد ذلقق  

قبلقوإ يجمعقون إلتقرإ  إلطقعرن إلهائقل أبطر  إلغريل من ألااظ إلحقدي  إلطقريف، ثقم 
 إلقققذن تناقلتقققه إلقققروإل منقققذ ع قققر إلجاهليقققة، وتولقققوإ أمقققر طقققر  هقققذإ إلتقققرإ  إلطقققعرن

 وحالت لنا كتل إلاهارر بر يد ضةم منه 

وعندما طرع إلعلماء في إلتأليف إلمعجمي إسقتمدوإ جمهقرل إلتعرياقات مقن هقذ  
إلطرو  إألولية لغريل إلقر ن وإلحدي  وإلطعر  وبدئ بتأليف إلرسائل إل غيرل إلتي 

لقدينا  ذلق  كلقه مرحلقة بنقاء إلمعقاجم إللغويقة إلتقي تلقتتجمع إلنادر وإلغريل، وأةيقرإ  
 إآلن منها ر يد ضةم 

نمققا سقققت هققذ  إلمقدمققة إلسققريعة ألوضققه أمققورإ ، منهققا أن إلنطققاط إلمعجمققي  وإ 
أ قيل نقابع مققن حاجقة وهقدف، ومنهققا أن مرإحقل بنقاء إلمعجققم إلققديم وةطوإتقه إلتققي 
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ا هقمر بها ربما كانت عونقا  لنقا فقي بنقاء إلمعجقم إلعربقي إلقذن نطمقه إلقى بنائقه، ومن
ن بققدت للوهلققة إألولققى أنهققا مققن عمققل فققرد، لكققن إ  إلعربيققة إلقديمققة، و أن هققذ  إلمعققاجم 

مادتها، وم ادرها، جاءت نتيجة جهد جماعي قام به مجموعقة مقن إلعلمقاء وإلقروإل 
ل ر وإألفرإد  ومنها لنناي إلتهمة إلتي علقت بأذهان نار منا ومن  يرنا وهي أن إلعق

و إليونقققان، أو  يقققرهم مقققن أمقققم بنقققوإ تلققق  إلمعقققاجم متقققأثرين بقققالهنود، أو إلرومقققان، أ
"إلحقيققققة أن  :فقققي مؤلاقققه إلطقققهير عقققن إلمعقققاجم إلعربيقققة Haywood يققققولإألرض  

إلعرل في مجال إلمعاجم يحتلون مكان إلمركز سوإء في إلزمقان أو إلمكقان بالنسقبة 
ويؤكققد فققي موضققع  ةققر أسققبقية إلعققرل  ( 8)للعققالم إلقققديم، وبالنسققبة للطققر  وإلغققرل"

"ومن إلعقدل أن تققول أن فتقرل إلنطقاط إلمعجمقي فقي إلهنقد كانقت فقي  لغيرهم كالهنود
إلققققرن إلثقققاني عطقققر، وهقققو وققققت كقققان إلعقققرل فيقققه ققققد أنتجقققوإ بعضقققا  مقققن معقققاجمهم 

  ( 3)إلعظيمة"

أمقة وأةقر ، وأن علماءنقا بقين وال يعني هذإ إلذن نذهل إليه أننقا ننكقر إلتقأثر 
غققون، ربمقا حققد  هقذإ، ولكققن طبيعققة لقم يطلعققوإ أو يعرفقوإ طققيئا  عقن نطققاط  يقرهم إلل

إللغققة ونحوهققا و ققرفها وترإكيبهققا، وإلهققدف إلققذن مققن أجلققه بنيققت إلمعققاجم إلعربيققة، 
كلهقققا أمقققور تةتلقققف عقققن إللغقققات إألةقققر ، وال سقققيما أنهقققا تنتمقققي إلقققى عائلقققة لغويقققة 
مةتلاة  وقد ناقش هذ  إلقضية بإسهال طديد إلدكتور أحمد مةتار عمقر فقي كتابقه 

  ( 4)ون عند إلهنود""إلبح  إللغ

                                                 

8 - Haywood Arabic Lexicography Leiden. 1960, p.2 

 p.7إلمرجع ناسه  - 3
أحمد مةتار عمر، إلبح  إللغون عند إلهنود وأثر  على إللغويين إلعرل، دإر إلثقافة، لبنان،  - 4
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فالمعجميققة إلعربيققة فققن مققن فنققون إللغققة إلكبققر  إلتققي إعتنققى بهققا إلعققرل عنايققة 
، ولكققققن ( 5)وضققققعوإ فيهققققا نظريققققات كبيققققرل، وإسققققتنبطوإ لهققققا تطبيقققققات عققققدلو ةا ققققة، 

أ حال إلمعقاجم لقم يعتنقوإ بالنظريقات بققدر مقا عنقوإ بالتطبيققات ممقا يسقتوجل مقن 
ة أن يولققوإ إلدرإسققات إلحديثققة إلتققي ة  ققت لهققم إلققذين يهمققون ب ققنع معققاجم حديثقق

 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 

  ( 6)بالتطبيقاتفي معاجمهم، ولكنه لم يعتنوإ بها كثيرإ  فةرجوإ عنها، وطغلوإ 

ملحوظا  بمعاجمها، بل ال تكاد تجاريها أمة من إألمقم فقي  ناء وإلعربية  نية 
إلققققديم وإلحقققدي   وققققد ألاقققت إلمعقققاجم فقققي وققققت مبكقققر مقققن تاريةهقققا )إلققققرن إلثقققاني 
إلهجققققرن(، وتنوعققققت تلقققق  إلمعققققاجم بحيقققق  لققققم تتققققر  مجققققاال  إال أ نتققققه، ومققققن ألققققوإن 

 إلمعاجم:

 إلمعاجم إللغوية  -

كتقققل إلتاسقققير، وكتقققل إلحقققدي ، وكتقققل إلطبققققات  :عقققاجم إلمتة  قققةإلم -
وإلتققققرإجم فققققي مةتلققققف إلعلقققققوم وإلمعققققارف إونسققققانية، ومعجمققققات إلبلقققققدإن 

 وإألماكن، ومعجمات إلم طلحات 

 معاجم إلمعاني  -

ويجققد إلقققارئ مقحقق  بهققذإ إلبحقق  توضققه سققعة هققذإ إلنطققاط إلمعجمققي، ولعققل 
لمتة  ققققة مقققن  ققققنع إلتققققاري  إلحققققدي  فقققي هققققذإ مققققا يناققققي إلقققزعم بققققأن إلمعققققاجم إ
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ن دلققت علققى طققيء فإنمققا تققدل علققى أنهققا "وليققدل جمققع وتح ققيل إوهققي  وإلمعا ققر 
لجهققود سققابقة، وإسققتةقص مققن مكاسققل وثققروإت محققققة، وتتققوي  لحركققات فكريققة 

  ( 9)متقحقة"

ويققققققر  فيهققققققا إلققققققدكتور إبققققققرإهيم مققققققدكور أنوإعققققققا  ثقثققققققة مققققققن إلمعجققققققم إلعربققققققي 
 إلمتة ص:

إقت ر على إلم طله، ولم يةلقط بقه طقيئا  سقوإ ، وهقذإ أسقار فمنها ما   1
 إلمعجم إلمتة ص 

 ومنها ما إلتزم بالترتيل إألبجدن، وهذإ دعامة إلتأليف إلمعجمي إليوم   8

ومنهقققا مقققا نحقققا نحقققوإ  موسقققوعيا  ممهقققدإ  لظهقققور دوإئقققر إلمعقققارف إلحديثقققة     3
  ( 2)إألنوإع إلثقثة متعاقبة زمنيا   وهذ 

ي  أو لمحقققة عقققن تقققاري  إلمعجميقققة إلعربيقققة، فمقققاذإ حقققد  فقققي وبعقققد، فهقققذإ تقققار 
 ع ر إلنهضة إلعربية )إلقرن إلتاسع عطر وإلقرن إلحالي(؟

إوجابققة عققن هققذإ إلتسققاؤل طققائكة عسققيرل، فقققد  ققحا إلقققوم مققن سققباتهم علققى 
نهضقققة أوروبيقققة طقققاملة، و قققزو ثققققافي وفكقققرن ومطقققامع إسقققتعمارية للعقققالم إلعربقققي، 

 ربيون إلى سوريا ولبنان، وأةقر  حملهقا معقه نقابليون فقي  ومطابع جلبها مبطرون
 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 
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إلعربيققققققة، فأقبلققققققت علققققققى إلتققققققرإ  تنهققققققل منققققققه  وكققققققان إسققققققتعادل إلهويققققققة إلحضققققققارية 
للمستطقققرقين دور ال ينكقققر  من قققف فقققي بعققق  هقققذإ إلتقققرإ  ونطقققر  وتحقيققققه ودرإسقققة 

 بعض جوإنبه 

 أما بالنسبة للمعاجم فقد كانت مجاالت إهتمام إلباحثين متمثلة فيما يلي:

 إالهتمام بتاري  إلمعجمية إلعربية  -1

 ا إالهتمام بة ائ ها إلانية وعيوبه -8

 إلجديد  اهمة في وضع معالم إلمعجم إلعربيإلمس -3

إبققرإز عوإمققل إلتققأثر وإلتققأثير إلتققي طققرأت علققى إلمعجميققة إلعربيققة مبينققة طرإفتهققا  -4
 إلقديمة، وةضوعها إلمعا ر لبنيات إلمعاجم إألوروبية 

وققققد سقققعت هقققذ  إلدرإسقققات إلنقديقققة إلمعا قققرل إلقققى ضقققبط بعقققض إلنقققوإحي مقققن 
  ( 7)  فيها دون أن تقدم نظرل  حيحة في إلموضوعإلمعجمية إلعربية، وإلتعم

وبعبققارل أةققر  فققإن إلدرإسققات إلنقديققة إلمعجميققة إلمعا ققرل سققارت فققي إتجققاهين 
 رئيسيين:

 درإسة إلمعاجم إلقديمة ونقدها  :إألول

إلثققاني: إلسققعي إلققى وضققع معققالم إلمعجققم إلمعا ققر مايققدل مققن تجققارل إألمقققم 
ه، فبعض إلباحثين ركز على قت وسائله وطرإئدإألةر   أما إلمسرل إألول فقد تعد

معجقم ققديم بعينققه وتناولقه بالنققد وإلتحليققل، وققل أن نجققد معجمقا  ققديما  لققم يقدرر فققي 
ةقر كتقل فقي إلمعجقم إلعربقي منقذ أطروحة جامعيقة أو بحق ، وبعضقهم إآلكتال أو 
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 فقققققيوبعضقققققهم نطقققققر بحثقققققا  أو أكثقققققر  ( 12)نطقققققأته وطقققققغلت درإسقققققته مجلقققققدإ  أو إثنقققققين
ئص إلمعقققاجم إلعربيقققة إلقديمقققة أو عيوبهقققا بينمقققا طقققر   ةقققرون إلموضقققوع فقققي ة قققا

 ةر هذإ إلبح   ويجد إلقارئ ثبتا  بالدرإسات في مقدمة معجم حدي  قاموإ بتألياه، 

عقد عمقل إلققدكتور حسقين ن ققار، كمقا ذهققل إلقدكتور رطققاد إلحمقزإون، أطققمل يو 
إحققدإ  مركققزإ  علققى حيققال عمققل عققال  إلقضققية معالجققة مطولققة متوةيققا  فققي ذلقق  نهجققا  و 

إلمؤلف، وثقافته، وفنياته إلمعجمية، و قتها بمةتلف إلمقدإرر إلمعجميقة إلعربيقة، 
  ( 11)دون أن يعتني بتأثر إلمعجمية إلعربية بغيرها أو بتأثيرها فيها

وإلقضية إلةطيقرل إلتقي أةقذها إلقدكتور إلحمقزإون علقى إلدرإسقات إلحديثقة حقول 
جميعققا  سققعوإ إلققى ضققبط أ ققول إلمعجميققة إلعربيققة،  مأنهقق ةإلمعجميققة إلعربيققة إلقديمقق

إلتعريقققف بمدإرسقققها بطريققققة وضقققعية دون أن يعالجوهقققا معالجقققة و وتقققدقي  مناهجهقققا 
  ( 18)لغوية إجتماعية

ولقققد كثققر ورود هققذ  إلعبققارل "عيققول معاجمنققا إلقديمققة" فققي إلدرإسققات إلحديثققة، 
إآلن عيوبقققا  بعقققد مضقققي إثنقققي وبقققالر م مقققن أننقققي ال أنكرهقققا، ولكننقققي أر  أنهقققا تبقققدو 

عطقر قرنققا  علقى تألياهققا، ولكنهقا سققنة إلتطقور، وال يمكققن أن تحاسقل وتنقققد بمقققايير 
إليقققوم، ألن فقققي ذلققق  ظلمقققا  لهمقققا ولمؤلايهقققا  وكقققذل  فقققإن هقققذ  إلمعقققاجم فقققي تنوعهقققا 
و ققققزإرل مادتهققققا قققققد حاظققققت لنققققا لغتنققققا وأدبنققققا وحضققققارتنا ومعارفنققققا فققققي تلقققق  إلحقققققل 

 إلمتتالية 
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اول إلوقوف على عيول هذ  إلمعقاجم، ومقن ةق قة مقا أورد  إلبقاحثون وسنح
 نستطيع أن نميز إلعيول وإلنوإقض إلتالية:

ن أن باحق  فققي إلتقرإ  إألدبققي إ  مققن إتسقاعها، و بقالر م هقي ناق قة إلمققادل   1
إلقديم يحر بهذإ إلنقص، وقد لمسقته بناسقي قبقل ةمقر عطقرل سقنة حينمقا 

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

 إلى حيز إلتنايذ قبل أربعة أعوإم 

عنيققت إلمعققاجم إلقديمققة بإثبققات إأللاققاظ إلقديمققة بمققا فيهققا إلغريققل وإلمققوإت،   8
لتقققي وفقققي إلوققققت ناسقققه أهملقققت كثيقققرإ  مقققن إأللاقققاظ وإالسقققتعماالت إلجديقققدل إ

تتققققردد فققققي إلطققققعر إلمحققققد  )إلع ققققر إلعباسققققي(، وفققققي مؤلاققققات مةتلققققف 
 إلع ور إلعباسية إلتي تعد إلع ر إلذهبي للحضارل إلعربية إوسقمية 

ال تعيننققا علققى مسققايرل إلتطققور إلتققاريةي للغتنققا بطققكل وإضققه لوقوفهققا عنققد   3
لققققى ذكققققر إأللاققققاظ إلمولققققدل أو إهققققق( 152ن معققققين ال تتجققققاوز )حققققوإلي زمقققق
ني إلمستحدثة إال قلقيق ، وهقي بقذل  تقطقع سلسقلة إلتطقور مقن معقاني إلمعا

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 

مقتضقققيات إلع ققققر إلحقققدي  فتنق ققققها إلسققققهولة  هقققذ  إلمعققققاجم بعيقققدل عققققن  4
 وإلوضو  وقرل إلمأةذ 

 ال تضبط هذ  إلمعاجم إلمعاني للاظة إلوإحدل بالضوإبط إلزمنية   5

إلت حيف؛ ويؤةذ هذإ إلعيل عليها جميعا   فالكتابة إلعربية ال تبقين نطق    6
إلحروف إلتي ترسقمها، وتحتقاإ إلقى إطقارإت مضقافة وبانقة ذلق   وققد تققع 
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إهمقققال إلكاتقققل أو بسقققبل رإت إلمضقققافة فقققي موقعهقققا  يقققر إل قققحيه إوطقققا
 تعبه فتسبل ةطأ 

وقد يكون إلت حيف بالحركات كما بينا، ولكن إلضبط بالكلمات إسقتوعل 
 لى حل للمطكلة عةم إلمعجم، ولم نستقر إلى إليوم جزءإ  كبيرإ  فض

وقققد يعتققرن إلت ققحيف إلحققروف لتطققابه بعضققها فققق يةتلققف إال بنقطققة أو 
هقذإ عقالم ققديم وال حقدي    مقن إثنتقين أو ثقق  فوقهقا أو تحتهقا، ولقم يسقلم 

وققققد نقققو  إألل إلكرملقققي علقققى أ قققاليط مدرسقققة إليسقققوعيين مقققن إلمعجميقققين   
وهنققا  إلم ققنوع إلموضققوع مققن إلعلمققاء أناسققهم، فقققد كثققرت إأللاققاظ إلتققي 

لعربيققة إدعقى فيهققا إوبققدإل ونسققبت إلققى إلقبائقل، وإبتكققرت ألاققاظ لققم تعرفهققا إ
أبققققدإ   ويكمققققن إلحققققل باققققرز دقيقققق  لالاققققاظ، ومققققا لققققم نسققققتطع إلحكققققم عليققققه 

 ومحاكمته في ضوء إالطتقا  نبذنا  

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

وألنهقققم لقققم يستق قققوإ إأللاقققاظ إلقققوإردل فقققي إلرسقققائل  بهقققذإ إلنقققوع مقققن إلتقققأليف
إللغويقققة إل قققغيرل ودوإويقققن إلطقققعر  وققققد إعتقققرف بعقققض أ قققحال إلمعقققاجم 

 إلقديمة، فذكروإ م ادرهم، ولم تكن طاملة 

 ومن إألسبال إلتي يمكن تحديدها ةقفا  لما ذكرنا:

ذل ال جامعقققققة، فققققققد إقت قققققروإ علقققققى إلا قققققيه ققققققنظقققققرتهم إلقققققى إللغقققققة نا -أ
 وقسموإ إلقبائل إلى ف يحة يعتد بلغتها و ير ذل  إل حيه 

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

بهامه وسوء إلتاس -2  ير:ق ور إلعرض وإ 

فهققققم ال يلتزمققققون توضققققيه أبققققوإل إلاعققققل وم ققققادر  وإلمتعققققدن وإلقققققزم وبققققم 
يتعد  إلقزم، كما لقم يوضقحوإ إلماقرد مقن إألسقماء وإل قاات ومجموعهقا، 

متققققى كقققان ذلقققق  ومقققا عققققرإ  مققققن و وإلمعقققرل وأ ققققله، وكيقققف دةققققل إلعربيقققة 
يأتي إللاظ فقي أسقلول معقين أم هقو طليق  وال ياقر  لنقا بقين  لتغيرإت، وه

 عال وإل اات وإألسماء إألف

وأما سقوء إلتاسقير فيتمثقل فقي إلتقليقد بالنققل ممقن سقبقهم، لقذإ فهقم ياسقرون 
تاسقققيرإ  مبهمقققا   يقققر ماهقققوم، بقققل إن إلمعقققاجم تاسقققر إلكلمقققات تاسقققيرإ  دوريقققا  

 :   وقد تةلو إلمعاجم من تاسير لاطياء كقولهم )سئم، ضجر، مّل، برم(
سققققم ، وال يحققققددون إسققققمه أو نبقققات أو عطققققل أو طققققائر أو ضققققرل مققققن إل

 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 

فهققم قققد جمعققوإ فيهققا كققل  :اجمعققدم تمثققل إلعلمققاء للغققرض إلققدقي  مققن إلمعقق -7
حي طقققققيء، ألنهقققققم أرإدوإ جمقققققع إللغقققققة ونقققققوإدر إألعقققققرإل ومعقققققارفهم وإلنقققققوإ

عققققققم وإلق قققققص وإلةرإفقققققات وإوسقققققرإئيليات إلمةتلاقققققة للثقافقققققة إلعربيقققققة وإال
 وإلروميات وإلهنديات 

فقق يكقاد يوجقد معجقم كبيقر وإحقد  :ا من إلدققة فقي إلترتيقل وإلتقسقيمهةلو  -12
اء مققن أول إلكلمققة إلققى  ةرهققا  وقققد ترتققل علققى ر علققى حققروف ألققف بققييسقق

ذل  وضع كثيقر مقن إلماقردإت بسقبل مرإعقاتهم لقبعض إألحكقام إل قرفية، 
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وكقرروإ كثيقرإ  مقن إأللاقاظ إلتقي إةتلقف إل قرفيون فقي أ قلها إلمطقتقة منققه 
 :مطقققت  مقققن إلثقثقققي، إلب قققريون :إلربقققاعي إلمضقققاعف، إلكوفيقققون :)مقققثق  

  ( 13)ستبر ( إ لمادل أ يلة، وكذل  إلمعر 

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

في "إلمة ص"  أو إل اة بدون سبل  وقد طعر بهذإ إبن سيد  إألندلسي
 فوضع قوإعد، ولكنه لم يسر عليها في كتابه 

وأةيقققرإ  فقققإن مقققن عيقققول إلمعقققاجم إلعربيقققة إلقديمقققة إلتضقققةم، وققققد حقققاول  -11
 :( 14)إلدكتور أحمد أمين ح ر أسبال إلتضةم فكانت

 إةتقف إلعرل في إللهجات  -

حمقققد،  :بعقققض إألفقققرإد كقققان يحقققرف فقققي بعقققض إلكلمقققات أو يقلبهقققا، مثقققل -
 ومد  

 إألوطال وإألوباش  :لل مثلإلق -

مل قبيلققة أةققر  كلمققة، قققد تسققتعمل قبيلققة مققن قبائققل إلعققرل كلمققة، وتسققتع -
 إللغة، ويجمعون كل ذل   ويأتي جامعو

                                                 

ر: أمجد إلطرإبلسي، حركة إلتأليف عند إلعرل، دمط ، حسقين ن قار، إلمعجقم إلعربقي، مكتبقة إنظ - 13
، إبققققرإهيم إلسققققامرإئي، إلمعققققاجم إلعربيققققة إلقديمققققة، إلموسققققم 957 -949، ص 1762: 8م ققققر، ط

  حسققن إلكرمققي، إلمعققاجم إلعربيققة 814 -123، ص 1723إلثقققافي إألول لمجمققع إللغققة إألردنققي، 
 وما بعدها  858، ص 1723إلثقافي إألول لمجمع إللغة إألردني،  وإلتعريل، إلموسم

      7أحمقققد أمقققين، أسقققبال تضقققةم إلمعجمقققات إلعربيقققة، مجلقققة مجمقققع إللغقققة إلعربيقققة بالققققاهرل، إلعقققدد  - 14
  48 -36(، ص 1759)
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كقققان إلجقققامعون إألولققققون يجمعقققون إللغققققة حيثمقققا إتاققق   يققققر معنيقققين فققققي  -
 إلغالل بالقبيلة إلتي تنط  بالكلمة 

 عرإل دون بعض في إلمجاز توسع بعض إأل -

 يكن بعض جامعي إللغة يتحر  في جمعه لم  -

 إلت حيف  -

 كانوإ يزعمون أن إلعرل ال تةطئ في نطقها ال لاظا  وال معنى  -

 إحتمال إلةطأ في إلسمع  -

تعققرض إلمتقققأةرون مقققن رجقققال إللغققة لمقققا لقققير لهقققم بققه علقققم، وأطقققالوإ فقققي  -
 ذل  

ن ن إللغويين بعد إلاته وكثرل إألقطار جّدت أطياء كثيرل من نبقات وحيقوإأ -
 وأسماء قر  و ير ذل  فأدةلوها في إلمعجم 

 بعض إللغويين مزجوإ إللغة باألدل كابن منظور وإلزبيدن  -

وهكققذإ، فإنققه مققع بدإيققة ع ققر إلنهضققة، وتققوإفر إلطباعققة، وإلر بققة فققي  ققنع  
معققاجم تةققدم إألهققدإف وتتجنققل عيققول إلمعققاجم إلقديمققة، كمققا زعمققوإ، بققدأت نهضققة 

جقققم إلحقققدي  فقققي م قققر عقققن لبنقققان، ألن إلتنقققافر معجميقققة  ولققققد تقققأةر ظهقققور إلمع
إونجيلقققي إلكقققاثوليكي إسقققتهدف طبققققات إلطقققعل، تبطقققيريا  أوال ، ثقققم تقليقققديا  وتعليميقققا    

اطات إألدبيققققة وجققققاءت إلمعققققاجم إلعربيققققة إلحديثققققة تلبيققققة للمتطلبققققات إلدرإسققققية وإلنطقققق
  ( 15)وإللغوية وإلثقافية

                                                 

 أحمد طاي  إلةطيل، حول إلمعجم إلعربي إلحدي ، إلموسم إلثقافي إألول لمجمع إللغة إلعربية - 15
 وما بعدها  833، ص 1723إألردني، 
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اققققت فققققي وطننققققا، ثققققم نتبققققع ذلقققق  ولنحققققاول إآلن سققققرد إلمعققققاجم إلحديثققققة إلتققققي أل
 بمقحظات عامة عليها 

 م1267 بطرر إلبستاني محيط إلمحيط )جزءإن( -

 م1267 بطرر إلبستاني ( )مةت ر  طقطر إلمحي -

أقققرل إلمققوإرد فققي ف ققيه إلعربيققة  -
 وإلطوإرد )جزءإن(

 م1227 سعيد إلطرتوني

معجققم إلطالققل فققي إلمققأنور مققن  -
ات مقققتن إللغقققة إلعربيقققة وإال قققطقح

 إلعلمية وإلع رية 

 م1729 جرجر إلطويرن

 م1722 لوير معلوف إلمنجد

ليقققققققققه إإلمعتمقققققققققد فيمقققققققققا يحتقققققققققاإ  -
إلمتقققأدبون وإلمنطقققئون مقققن مقققتن 

 إللغة إلعربية 

جققققققققققققققرجر طققققققققققققققاهين 
 عطية

 م1789

 م1732 عبدإلله إلبستاني  إلبستان )جزءإن( -

 م1732 عبدإلله إلبستاني ( فاكهة إلبستان )مةت ر  -

  أحمد رضا  ر مجلدإت(متن إللغة )ةم -

  جبرإن مسعود  إلمعجم إلرإئد -
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إلمنجقققققققققققد إألبجقققققققققققدن للمرحلقققققققققققة  -
 إلثانوية

  لوير معلوف

  لوير معلوف إلمنجد إوعدإدن  -

  أحمد فارر إلطديا  سر إلليال -

قققققققامور إأللاققققققاظ إلمسققققققتحدثة أو  -
 إلغريبة

  رفاعة إلطهطاون

 م1273-1263 إدوإرد لين  مد إلقامور )ثمانية أجزإء( -

ققققققققامور إلطقققققققذور إلذهبيقققققققة فقققققققي  -
 إلم طلحات إلطبية

إلقققققققققققققدكتور بقققققققققققققايرون 
 ومساعدو 

 

مجمقققع إللغقققة إلعربيقققة  إلمعجم إلوسيط )جزءإن( -
 بالقاهرل 

 م1762

إلطققققققققققققققققي  عبدإللققققققققققققققققه  إلمرجع )علمي لغون( -
 إلعقيلي

 

مجمقققع إللغقققة إلعربيقققة  إلمعجم إلكبير )إلجزء إألول( -
 بالقاهرل

 م1792

 إنكليزن -عربي أمين معلوف   يوإنمعجم إلح -

 إنكليزن -عربي أمين معلوف إلمعجم إلالكي  -
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 إنكليزن -عربي محمد طرف  معجم إلعلوم إلطبية وإلطبيعية -

إألميقققققققققققر م قققققققققققطاى  معجم إأللااظ إلزرإعية -
 إلطهابي

 - إنجليزن – عربي
 فرنسي

 لمعاجم ونسو  إآلن جملة إلمقحظات إلتي ذكرها إلباحثون على هذ  إ

 جميع هذ  إلمعاجم رتبها أ حابها ألابائيا  متأثرين بالمعاجم إألوروبية   1

جقّل هققذ  إلمعقاجم إسققتقى أ ققحابها مادتهقا مققن إلمعقاجم إلقديمققة إ ققطااء،   8
 طان إلماضي لولم يستطيعوإ إلتةلص من س

أضققاف بعضققهم كثيققرإ  مققن كقققم إلمولققدين وإللغققة إلدإرجققة، وأةققص بالققذكر   3
 إللبنانيين  معاجم إليسوعيين

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

جميع هذ  إلمعاجم ق رت عقن مسقايرل إلنهضقة إلعلميقة إلحديثقة، ومتابعقة   5
 إلتطور إلكبير في مةتلف إلعلوم إلع رية 

كان حظ إلقامور إلمحيط وإفرإ ، فقد إستقى كثيرون مقن أ قحال إلمعقاجم   6
 ديثة مادتهم منه إلح

 قدمت في إلترتيل دإةل إلمادل إلوإحدل إألفعال وأةرت إألسماء وإل اات   9

 إحتوت إلمعاجم إليسوعية ألااظا  مسيحية   2

نققه كققان نسققبيا ، ويةتلققف مققن ويحمققد لهققا بققالر م مققن عيوبهققا إلتنظققيم، ولققو أ  7
 ةر معجم آل
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 يؤةذ عليها ما أةذ على إلمعاجم إلقديمة ومنها:  12

 إلت حيف  -

 بأةر   ير موجودل في موإدها إأللااظ سير تا -

 إلةطأ في إلتاسير أحيانا   -

 إلةطأ في ضبط إأللااظ أحيانا   -

 عدم إلتاسير أحيانا   -

 سوء إلعبارل أحيانا   -

 تيان بمعان لم ينص عليها إلقدماء إو -

 قلة تعريف إلم طلحات إلجديدل  -

 إلتضارل في نقل إلمعربات  -

 إلتمس  بالقديم  -

 حالة إلنقص في إو -

إلحوطقي، كمقا حقاول تضقيي   يقلحاول بعض هقذ  إلمعقاجم تجنقل إلغر  -11
 إلكلمات إلمترإدفة وإلمطتركة وإألضدإد 

ويسير بنا إلبح  إلى أن ن قل إلقى ذروتقه وهقو إلعنقوإن إلقذن إةترنقا  عنوإنقا  
تايققد إلتبعققيض، مققن" ن كلمققة "إ  و  ،مققن قضققايا إلمعجميققة إلمعا ققرل"" :عنققي بققهألققه، و 

: اطرحوإ هذإ إلموضقوع توقعقوإ أحقد أمقرين أو كليهمقا، أمقا إألمقرإن فهمق وكان إلذين
 :أن قضايا إلمعجمية إلمعا رل ال يكقاد يحقيط بهقا باحق  فقي بحق  محقدد  وإلثقاني

ةققر، أو لار ققة  يا إلمعجميققة، وتققر  إألةققر  لباحقق  توقققع طققر  بعققض مققن قضققا
 أةر  
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مات إلتققي سقققناها، وال تكققاد إلقضققية إلمعجميققة أو إلقضققايا تنا ققل عققن إلمقققد
وهققققي ت ققققل كلهققققا فققققي مسققققرل رئيسققققي وإحققققد، وأهمهققققا عيققققول إلمعققققاجم إلقديمققققة 

 وة ائ ها، وعيول إلمعاجم إلحديثة وة ائ ها 

نهقا إوبما أن إلقضايا ال يكاد ينا ل بعضها عن بعض ب قورل وإضقحة، بقل 
تتدإةل، ويأةذ بعضها برققال بعقض، ويترتقل بعضقها علقى بعقض، فإننقا نقؤثر أن 

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

هللأ يريللد معجمللاا واحللداا  :إلمعا ققرل هقيولعللأ أولللق الاضللايا المعجميللة  :أولا 
 ؟كأ شيء أو معاجم متعددة لكأ وظيفته وتخصصه شاملا 

جم إلعربية إلقديمة كانت جميعها طقاملة، وأن بالر م من زعم بعضها أن إلمعا
زعققم أن تنوعققا  فققي إلمعققاجم كققان أهققذ  إلمعققاجم يأةققذ بعضققها عققن بعققض، إال أننققي 

موجققودإ ، لكنققه لققم يكققن طققامق  ليغطققي فققي  ققورته إلطققكلية ومضققامينه إحتياجاتنققا 
إلتققي ال  نققى عنهققا فققي ظققروف معينققة  التراثيللةإلع ققرية، وباوضققافة إلققى إلمعققاجم 

 حاجات معينة، فنحن بحاجة إلى أنوإع إلمعاجم إلتالية:ول

 معجم مبسط مرتل حسل أوإئل إلكلمات لطلبة إلمدإرر يلبي حاجاتهم  -1

يتضققققمن تطققققور مققققدلول إلكلمققققات تاريةيققققا ،  ( 16)معجققققم لغققققون حضققققارن  -8
ويقققدون إالطقققتقاقات إلمارديقققة علقققى معقققان جديقققدل، ويسقققجل إالسقققتعماالت 

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

                                                 

، إلجزء إألول، 34محمود إلجليلي، إلمعجم إللغون إلحضارن، مجلة إلمجمع إلعلمي إلعرإقي، مجلد  - 16
  181-27ص 
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وال يكقاد هقذإ إلمعجقم   وكتل إلترإ  وإلعلوم وإلطل و يرها من إلمعقارف
 ريةي" يةتلف عن "إلمعجم إللغون إلتا

وهققذإ إللققون مققن  Rogers Thesauruesمعجققم للمعققاني علققى نسقق   -3
إلمعققاجم لققير جديققدإ  علققى لغتنققا إلعربيققة، فقققد عرفنققا إلرسققائل إل ققغيرل، 

عطققرإت إلكتققل إلتققي و وإأللاققاظ إلكتابيققة للهمققدإني، وفقققه إللغققة للثعققالبي، 
كانقت تتعامقل مقع إللغقة مقن جهققة إلمعنقى، وترتقل ماردإتهقا وفق  أبققوإل، 

جققد إلقققارئ مطققروع معجققم للمعققاني أوطققكت علققى إالنتهققاء منققه  وأكققاد وي
زعققم أن  ربققة بعضققنا عققن لغتققه ال تقققل عققن  ربققة إلمسققلم فققي إلع ققور أ

ن كثيقرين منقا يبحثققون عقن إللاظققة إ  إلتقي ألاقت فيهققا مثقل تلق  إلمعققاجم  و 
 إلمناسبة لمعنى معين 

أو ضمها فقي وقد إةتلف في تعدد معاجم إلعلوم  :معجم للعلوم وإلانون  -4
معجققم وإحققد  وإلققذن نكققاد نجمققع عليققه هققو معجققم لهققا جميعققا ، يكققون كققل 

 علم أو فن فيه مستقق ، وترتل موإد  حسل أوإئل إلكلمات 

وهذإ إللون من إلمعقاجم نحقن فقي أمقر إلحاجقة إليقه  :معاجم ثنائية إللغة -5
بسققققبل تةلققققف وإضققققه عققققن ركققققل إلحضققققارل، لعققققل أبسققققط مظققققاهر هققققذإ 

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

معاجم للهجات: وبالر م من إأل وإت إلتي قد تثقور كثيقرإ  لهقذإ إلمطلقل  -6
إال أن درإسققة إللهجققات أمققر حيققون، وال تتققأتى درإسققتها درإسققة علميققة إال 

 عني إلقديمة منها وإلحديثة أإذإ توإفرت لنا معاجم لها، و 
وهققذ  مققن أةطققر إلقضققايا  والاضللية الثاييللة هللي مللادة المعجللم ومصللادرها: :ثاييللاا 

وأهمهققققا، يت ققققل بهققققا ضققققرورل ضققققبط م ققققادر إلمعققققاجم إلعربيققققة إلقديمققققة وإلحديثققققة، 
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وضققبط مرإجعهققا ودرإ  قضققية إلجمققع، أو مققا يسققمى مققادل إلمعجققم ومتنققه  ويت ققل 
نقه إة هقي أن إلمعجقم لقير مجقرد نظقرل لغويقة بحتقة، بقل بمادل إلمعجم قضقية أساسقي

ن إ  يسقققتمد كثيقققرإ  مقققن مقوماتقققه ومادتقققه مقققن مقققذهل  قققاحبه إلاكقققرن وإالجتمقققاعي  و 
"إعتبار إألسبال إلمذهبية وإللغوية إالجتماعية إلتي كانت أساسا  ألنوإع مةتلاة من 

ال إألساسقية ويذهل إلدكتور إلحمزإون إلى أن إلبحق  عقن هقذ  إألسقب ( 19)إلمعاجم"
مققققن طققققأنه أن يسققققاعد علققققى إدرإ  أ ققققول إلمعجميققققة إلعربيققققة، ويققققدلل علققققى  ققققد  

  ( 12)نظريته بأمثلة من إلمعاجم إلقديمة وإلحديثة

ويةتلققف إلبققاحثون وإلنقققاد إلقققذين ينظققرون لمعققاجم معا قققرل فققي م ققادر مقققادل 
ي إلققديم إلمعجم، ولكن إل ورل إلمثلى للمعجم تتمثل في تتبع إللغة في إلطقعر إلعربق

وإلنثققر إلقققديم وإلقققر ن إلكققريم وإلسققنة وإلنتققاإ إلاكققرن إلمزدهققر فققي ع ققور إلحضققارل 
 إوسقمية 

 ثالثاا: الترتيب:

 :لعل مقن أبقرز عيقول معاجمنقا ققديما  وحقديثا  إلترتيقل، ونعنقي بالترتيقل أمقرين
وضقققع أن ترتيقققل إلمقققوإد مأولهمقققا ترتيقققل مقققوإد إلمعجقققم، وققققد ذكرنقققا فقققي  يقققر هقققذإ إل

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

هققل نمققز   :وأمققا ثانيهمققا فهققو ترتيققل مققوإد إأل ققل إلوإحققد  ويةطققر هنققا تسققاؤل
ات للغقققنقققا فقققي إنماقققردإت إلعائلقققة إلوإحقققدل أم نبقيهقققا ضقققمن أسقققرل وإحقققدل؟ وإلجقققوإل أ

ل إلقققى إبقائهقققا ضقققمن أسقققرتها  وتطقققتيتها ال يسقققاعد يقققإلسقققامية، وإلعربيقققة إحقققدإها، نم

                                                 

 15محمد رطاد إلحمزإون، محاولة وضع أسر إلمعجمية إلعربية، حوليات إلجامعة إلتونسية عدد  - 19
  111(، ص 1799)

  111ناسه ص  - 12
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إلقارئ على إدرإ  إلعقت إالطقتقاقية وإلداللقة بقين إلماقردإت ممقا يجعقل عمليقة تعلقم 
إلموإد بالغة إل عوبة  ويبقى بعقد ذلق  أن نكتقل كقل كلمقة بحقرف أو لقون مةتلقف، 

باحقق  عليهققا بسققهولة ويسققر وسققرعة  أمققا ترتيققل أو نضققعها بققين قوسققين، ليسققتدل إل
ايققققدنا، تإلمققققوإد ذإت إأل ققققل إلوإحققققد فلعققققل أسققققلول إلمعققققاجم إلغربيققققة وتجربققققة فيطققققر 

 وملة ها:

تقسقققيم كقققل منهقققا إلقققى إلمعقققاني  –إألفعقققال أوال ، ونقسقققمها إلقققى متعديقققة والزمقققة 
منهقا إلقى ثقم نقسقم كقق   –إلمستعملة في إللغة إلمألوفقة فاالسقتعماالت إال قطقحية 

م ذكققر إألسققاليل وإلتعبيققرإت إلمركبققة  ثققم ناعققل إلطققيء ثقق –ة ومجازيققة يققمعققان حقيق
 ناسه في إألسماء وإل اات وإلظروف، ونذكر لكل منها معاني كثيرل 

 رابعاا: الشواهد:

ونعنقققي بالطقققوإهد إألسقققاليل وإلتعبيقققرإت إلتقققي وردت فيهقققا هقققذ  إلكلمقققة أو تلققق ، 
إهد علققى أسققلول معققين، ثققم تغاققل إلطققوإهد علققى ومعاجمنققا قققد تكثققر مققن ذكققر إلطققو 

ةر  وقد ن نع إلطاهد للتدليل على إسقتعمال معقين كمقا فقي كتقل إلنحقو  إستعمال 
ذإ أردنا معجما  معا رإ  ير د إللغة منذ نطأتها حتى يومنا هذإ فقإن علينقا  أحيانا   وإ 

ذإ ذكقققر إلطقققوإهد إلكثيقققرل ونسقققبتها إلقققى أ قققحابها، وربمقققا توثيقهقققا، ألن ذلققق   أناقققع  وإ 
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  
 المولدة والدخيلة والدارجة: اللغة :خامساا 

مة، فقد توقف معظمها عند ع قر وهذ  قضية كانت محلولة في إلمعاجم إلقدي
وبعضقققها ضقققمن معجمقققه   هقققق(، وهقققذإ مقققا أةقققذ علقققى تلققق  إلمعقققاجم152اإ )جقققتحإال
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إأللااظ إلمعربة  أما في إلمعاجم إلحديثة فقد تجرأ بعضهم وأضقاف ألااظقا  مولقدل أو 
 دإرجة 

إلمعجقققم إلمعا قققر ينبغقققي أن يكقققون معا قققرإ  بقققالمعنى إلحقيققققي  وإلقققذن نقققرإ  أن
للاظققة فتضققمنه كققل لاققظ دةققل إللغققة إلعربيققة، وإكتسققل ة ائ ققها، ووزن بأوزإنهقققا 
إلمعروفقققة، وكتقققل بحروفهقققا، وأن لاقققظ يتحقققق  فيقققه هقققذإ ندةلقققه  أمقققا إللغقققة إلدإرجقققة 

 اجم إللهجات فمكانها في معجم إقترحنا  وإقترحه  يرنا وهو معجم إللهجات، أو مع
 التعريف والشرح :سادساا  

ن كانققت م قققطلحا  إاطة ووضققو  تعريققف إللاظققة، وبةا ققة ونعنققي بققذل  ببسقق
فقهيققققا ، أو فكريققققا ، أو علميققققا ، ومققققا أكثققققر ذلقققق  فققققي لغتنققققا، كمققققا نعنققققي طققققر  معققققاني 
إلماققققردإت  فممققققا أةققققذ علققققى إلمعققققاجم قققققديما  وحققققديثا  سققققوء إلتاسققققير، أو ق ققققور ، أو 

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

ف إلمةتلاقققة ن كانقققت إللاظقققة دةيلقققة، وتايقققد مقققن أنقققوإع إلمعقققار إمقققن إللغقققات إألةقققر  
عناهقققا، ن كقققان ذلققق  يوضقققه مإ وتوظيقققف إللاظقققة بطققاهدلطققر  أن م قققطله فكقققرن  

ال ناسققققر إلطققققيء أوينبغققققي  ن كققققان للاظققققة أكثققققر مققققن إسققققتعمال إوأكثققققر مققققن طققققاهد 
ةققر مجهققول، أو بكلمققة مبهمققة كققأن ناسققر ملّققة معينققة بأنهققا ملّققة  إلمجهققول بطققيء 

 وثنية مثق  
 سابعاا: الضبط

لقققد كققان ضققبط إللاظققة بطريقققة إلحركققات يحققد  ت ققحياا  كثيققرإ  فققي إلمعققاجم، 
تةتاي مع إلزمن، أو ينتقل موضعها بسبل إلسرعة أو جهل وذل  ألن إلحركات قد 

ةققر وهققو كتابققة إلحركققات بالكلمققات، فكققان  إلناسقق  أو إهمالققه  وأوجققد إلقققدماء بققديق  
ذل  سببا  في تضةم إلمعقاجم  وال بقد، وإلحالقة هقذ ، مقن إيجقاد بقديل للحلقين، وربمقا 
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ة، طويلقة، ق قيرل، كان في تطوير طريقة طباعة إلحرف إلعربي بحي  تكون إلحرك
لقى  جزءإ  من إلحرف  أما إلحلول إألةر  فمرفوضقة ألنهقا  ريبقة عنقا وعقن لغتنقا  وإ 
أن تحقل إلمطقكلة تبققى مطققكلة إلضقبط ومقا يت قل بهققا مقن أكثقر إلقضقايا إلمعجميققة 

لحاحا  في إيجاد حل لها   تعقيدإ  وإ 

 علمثامياا: األ

كقققان هقققذإ سقققببا  فقققي عققققم  و معظمهقققا، تتضقققمن إألكانقققت بعقققض معاجمنقققا، بقققل 
عقم كثيرل إأللقوإن )أطقةاص، إألتضةمها، وسببا  في عدها موسوعات ال معاجم، و 

أمقاكن، حيوإنقات، نباتققات، قبائقل( ولققم يبةقل ترإثنققا وعلماؤنقا فققي تة قيص عطققرإت 
عققققم  فلل قققحابة، وللماسقققرين، ولعلمقققاء إلمؤلاقققات إةت قققت بنقققوع أو أكثقققر مقققن إأل

بعين، وألعقققققم مدينققققة مطققققهورل، وللبلققققدإن، ولادبققققاء، إلنحققققو، ولعلمققققاء إللغققققة، وللتققققا
أكثر من معجم   وللحكماء، وللظرفاء، وللمؤلاين، و يرهم معاجم مستقلة، بل أحيانا  

ن بعقض إألعققم دةلقوإ فقي إلمعقاجم إألةقر   ويقتقر  إلكثيقرون إوبقالر م مقن ذلق  فق
أو بإحققد  مطققتقاتها، علققم لققه  ققلة بالمققادل لأال تققدةل إألعقققم إلمعققاجم إال إذإ كققان إ

وهقققو رأن مقبقققول ألننقققا نتحقققد  عقققن معجقققم لغقققون  وهقققو أيضقققا  يةاقققف مقققن تضقققةم 
 إلمعجم إلعربي إلمنطود 

 التصحيف :تاسعاا 

وهقققي قضقققية عرضقققنا لهقققا بالتا قققيل عنقققدما عرضقققنا لعيقققول إلمعقققاجم إلقديمقققة، 
طرإف جهقاز فنقي  ونعتقد بأن إلطباعة من جهة، وإلترتيل إلدقي  من جهة أةر ، وإ 
لغون متة ص علقى إةرإجقه 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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 عاشراا: المواد العلمية والمصطلحات

بققققققط إلتعرياققققققات بتطققققققور إلعلققققققوم ويققققققرتبط بهققققققذ  إلقضققققققية إلمنهجيققققققة إلعلميققققققة ر 
د مققوإد علميققة تمامققا  إألول هققو إيققرإ :وة ائ ققها  وربمققا كانققت إلقضققية ذإت طقققين

عقما  لها  لة بالمادل إالطتقاقية مع عدم إلتوسع في إلتعريف وإلطر    أكما أوردنا 
وإلثقققققاني هقققققو موققققققع إلم قققققطلحات إلعلميقققققة إلكثيقققققرل إلتقققققي وإكبقققققت إلنهضقققققة إلعلميقققققة 

بمقققا ذهقققل بعضقققنا إلقققى ضقققرورل إيرإدهقققا مقققوجزل إلتعريقققف فقققي إلمعجقققم إلمعا قققرل؟ ر 
لقى أن إوربما ذهقل  ةقرون   علوم وة ائ هاإللغون لربط تل  إلتعرياات بتطور إل

 معاجم ةا ة قد ة  ت لها فق دإعي لذكرها 

وربمققا مققال فريقق  ثالقق  إلققى ضققرورل وجودهققا مققوجزل فققي معجققم إللغققة، وما ققلة 
  ة، ونحن نميل إلى إلرأن إلثال  في إلمعاجم إلعلمية إلةا

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:

أول مطكلة تطالعنا هي أين يقف حد هقذ  إللغقة؟ إلع قر إألمقون أم إلعباسقي و 
وأن عباسي نعني؟ ولقد عرضقنا للمقادل إللغويقة فقي إلمعقاجم وم قادرها، وقررنقا أن 
إللغققققة كققققائن حققققي متطققققور، وهققققذإ إلمعجققققم وعققققاء تلقققق  إللغققققة إلتققققي يرتبهققققا ويحاظهققققا 

، وأن يتابعه جهاز ةقاص، وير دها  ومن هنا فإن إلمعجم ينبغي أن يكون متطورإ  
فمقققا هقققو معا قققر إآلن سقققيبدو ققققديما  بعقققد ققققرن وربمقققا بعقققد سقققنوإت  ويجقققل أن يرفقققد 

قياسا  أو تعريبا  أو إرتجاال   ولقذإ فقإن وإضقعي إلمعجم كل جديد في إللغة إطتقاقا  أو 
مققادل لغويقققة يسققتوثقون مقققن وجودهققا مسقققتعملة فقققي إلمعجققم، ملتزمقققون بتضققمينه كقققل 

 إللغة 
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مطققكلة إلمهمققل مققن إللغققة أو إلمطققتر  أو إلمققرإدف أو إلتضققاد  وبققالر م وتبقققى 
مقققن تحامقققل كثيقققرين مقققن وإضقققعي إلمعقققاجم إلحديثقققة علقققى هقققذ  إألنقققوإع ومطقققالبتهم 
بحذفها  فإن حذفها بدون وعي مسب  لتل  إأللااظ، ونسبة وجودها فقي إالسقتعمال، 

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

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

اجم إلعربية إلقديمة وهذ  قضية مثيرل للجدل، فبينما نجد معظم إلذين نقدوإ إلمع
تحققدثوإ  ققرإحة عققن ضققرورل إالقتققدإء بالمعققاجم إألوروبيققة، وإلققذين بنققوإ معققاجم بنوهققا 

نجققققد ثمققققة أ ققققوإتا  تنققققادن بققققأن إلمعجققققم إلعربققققي  ،علققققى أسققققار إلمعققققاجم إألوروبيققققة
إلمعا ر يجل أال يكون نسةة من إلمعاجم إألوروبية ألكثقر مقن سقبل لعقل أهمهقا 

من ققف أن إلمعققاجم إألوروبيققة سققبقت معاجمنققا بةطققوإت طبيعققة كققل لغققة  وال ينكققر 
سققققريعة وأنققققه ينبغققققي أن نايققققد مققققن تجققققاربهم فققققي إلترتيققققل وإوةققققرإإ وتنسققققي  إلمققققوإد 
وضققققبطها وطققققرحها وتاسققققيرها، ولكققققن فققققي حققققدود مققققا تسققققمه بققققه ة ققققائص لغتنققققا   
وإلعققلء ملقققى علققى علمققاء إللغققة إلعربيققة إلمعا ققرين إلققذين إت ققلوإ بلغتنققا ودرسققوها 

لوإ بلغققققات إلغققققرل وعرفققققوإ ة ائ ققققها إللغويققققة وإل ققققوتية ونحوهققققا و ققققرفها وإت قققق
ن إلتقليقققد ضقققار بكقققل طقققيء إال إلتقليقققد إلقققوإعي إلمقققدر  لمقققا ياعقققل، يقلقققد إودالالتهقققا  

ن تجربة معجم أكساورد مثيرل حققا ، وهقي جقديرل إ فمثق   أطياء ويرفض أطياء أةر  
عجققم إللغققون إلتققاريةي إلققذن بققأن تققدرر بعنايققة وتطبقق  فققي بعققض مرإحلهققا علققى إلم

كقذل  لجقدير بقأن يقلقد فقي  قنع معجقم  Thesaurusن معجقم إ  نأمل في إعدإد   و 
 معا ر للمعاني 
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وبعد فما إلمعاجم إلتي نريدها حققا ؟ ومقا إلعوإمقل إلتقي تسقاعد فقي بنقاء إلمعجقم 
 إلعربي إلمعا ر؟ وما عنا ر هذإ إلمعجم؟

جيققل عنهققا فققي نهايققة هققذإ إلبحقق ، تلقق  ثقثققة أسققئلة رئيسققة ينبغققي علينققا أن ن
ولعله من إلمناسل أن نستهدن بطر  أسئلة ورد بعضها في ثنايا إلبح  فقي  قورل 

 تقريرية، ألنها تساعد في بناء إلمعجم إلمعا ر 

 لماذإ ين رف ناطئتنا عن إلمعاجم إلعربية؟ -1

 لماذإ يجهل إلمتعلمون إستةدإم إلمعاجم؟ -8

 تاريةنا؟ لماذإ ألات إلمعاجم في وقت مبكر من -3

مقققاذإ علينقققا أن ناعقققل إذإ كنقققا حري ققققين علقققى أن نسقققتعمل مسقققتو  لغويققققا   -4
 مطتركا ؟ وما أثر  إلقومي؟

 في بناء معاجمنا بمعاجم إللغات إألةر ؟ أثرناهل نعال أن ت -5

 هل تؤثر ثقافة مؤلف إلمعاجم في مادل إلمعجم ناسه؟ -6

ذإتقه، أم أن إذإ كانت إلمعاجم إلقديمة من  نع أفرإد، فهل نسقل  إلطريق   -9
 إلمعجم يحتاإ إلى فري ؟

 هل تأليف إلمعجم فن أم  ناعة أم هما معا ؟ -2

 هل نطر  جانبا  معجمنا إلقديم حينما نؤلف معجما  معا رإ ؟ -7

ن إلمعققاجم إلتققي نريققدها ليسققت بت ققور إلقققدماء، وال إلمحققدثين مققن إلمطققرقيين، إ
اسققققير إأللاققققاظ، أمققققا فالقققققدماء ةلطققققوإ بققققين إلمعققققاجم ودوإئققققر إلمعققققارف، فالمعققققاجم لت

إلموسقققققوعات )دوإئقققققر إلمعقققققارف( فهقققققي لو قققققف إألطقققققياء وتعنقققققى باألسقققققماء فققققققط   
 ص حوإلمحدثون إلعرل يريدون إلتةاف وإلحذف من  ير درإسة أو ف
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وققققد نقققاد  بعقققض إلبقققاحثين إلعقققرل  قققرإحة كعبدإللقققه إلعقيلقققي باعتمقققاد إلمقققنه  
كمققا يققر  إلققدكتور  –مققر إألوروبققي فققي بنققاء إلمعجققم إلعربققي إلمعا ققر  وحقيقققة إأل

أنهققا تقلققد إلمعققاجم إألوروبيققة تقليققدإ  أعمققى مققن  يققر تمييققز بققين  –رطققاد إلحمققزإون 
ة ققائص إللغتققين  ويعلققل ذلقق  بققأنهم لققم ينظققروإ إلققى إلقضققية نظققرل ألسققنية ع ققرية 

 عامة يكون أساسها ضبط عنا ر إلمعجم من ذل  

ةققر مققن إلبحقق ، كثيققرل أمققا إلمعققاجم إلتققي نريققدها فهققي، كمققا ذكرنققا فققي موضققع  
للقتةلص مقن إلمعقاجم إلعامقة إلماقردل، ولنقققوم بوضقع معقاجم متة  قة يكقون لكققل 

 مستةدمو  وطبقته إلتي تايد منه ويلزمها  أما إلمعاجم فهي:

 ويبح  على سنة إلمعاجم  :إلمعجم إلمادن -1

 ويبح  في إلم طلحات  :إلمعجم إلعلمي -8

إلبقققققاء وإلتعرياققققات وهققققو علققققى نسقققق  كليققققات أبققققي  :إلمعجققققم إال ققققطقحي -3
 للجرجاني 

 إلمعجم إلتاريةي: ويبح  في نطوء إلمادل وتطورإتها إالستعمالية  -4

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

 معجم إلجيل:  غير إلحجم، مةت ر  -6

 إلمعجم إلوسيط: على  رإر إلمعجم إلوسيط إلحالي  -9

 للغة إلمعاجم إلثنائية إ -2

معقاجم لكبققار إألدبققاء: ير قد كققل معجققم ماقردإت وإسققتعماالت ذلقق  إألديققل  -7
 ليكون ذإ فائدل للمتعلمين 
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 معجم إلمعاني  -12

 معجم لاعقم أو معاجم  -11

 معاجم للهجات  -18

أما إذإ إنتقلنا إلى إلعوإمل إلتي تساعد في بناء إلمعجم إلعربي، فإنني ألة ها 
 بما يلي:

 ققناعة وفققن، و ققناعة بالدرجققة إألولققى، كمققا يقققول إدرإ  أن تققأليف إلمعققاجم  -1
ن إل ققناعة إلمعجميققة فققرع مققن فققروع علققم إللغققة ( 17)إلققدكتور علققي إلقاسققمي ، وإ 

 إلتطبيقي 

ن ةطقأ إلمعجميقين أنهقم ظلقوإ ينظقرون إلقى  قناعتها علقى أنهقا فقن ال يتاقق   وإ 
د ومناه  إلبح  إلموضقوعية إلتقي ينتهجهقا علقم إللغقة إلحقدي ، و ثقروإ إالعتمقا

على إلتقاليد إلمعجمية، وإلتطبيقات إلمألوفة  وإلدقة فقي ترتيقل إلمقوإد، وتنسقي  
إلمققوإد وضققبطها، وإلجهققد فققي توضققيه إلمققوإد باألمثلققة إلدقيقققة وإلرسققوم إلمعبققرل، 
تقققققان إوةققققرإإ مققققن طباعققققة وحسققققن إلمظهققققر، ومققققوإد جديققققدل تاققققي بمتطلبققققات  وإ 

تضقققققم تعرياقققققات علميقققققة ن أم وإلانقققققون باتبقققققاع قوإعقققققد سقققققليمة، و مةتلقققققف إلعلقققققو 
  وتستبعد إألةطاء وإألوهام وإلت حياات ومجانبة إلدقة في إلتعريف ، حيحة

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

ن يكقون إألنمققوذإ عن قر إلقزمن: فققإن معجقم أكسقاورد إلققذن يطالقل بعضقنا بققأ -8
إسقققتغر  إنجقققاز  سقققبعين عامقققا ، وضقققم أكثقققر مقققن ثقثقققة مقيقققين ون قققف مليقققون 

                                                 

(، 1792، إلسنة إلثالثة )يناير 4علي إلقاسمي، علم إللغة و ناعة إلمعاجم، مجلة إلدإرل، إلعدد  - 17
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طاهد لغون، ووزع إلجهد على ألف وثقثمائة قارئ لارز مادتقه مقن م قادرها، 
وقققد قققرأ هققؤالء لةمسققمائة مؤلققف، وة ققص ثقثققون دإرسققا  لترتيققل إلمققادل فقققط   

نسعى إلى تألياه، أن أننا ينبغقي وهذإ إلمعجم هو ما نسميه إلمعجم إلتاريةي و 
 أن نةطط لاترل طويلة يستغرقها عمل هذإ إلمعجم 

إلكقققادر إلبطقققرن: وال نعنقققي أن كقققادر بقققل نعنقققي كقققادرإ  جقققادإ  وإعيقققا  علقققى درجقققة  -3
عاليققة مققن إدرإ  إللغققة وإوحسققار بهققا  ويققرتبط بققه جهققاز مركققزن يتققولى توزيققع 

طيققة إلع ققور وإأللققوإن إلمةتلاققة هققذإ إلكققادر علققى جوإنققل إلعمققل إلمةتلاققة، لتغ
للثقافة  وهنا دور مجامع إللغقة إلعربيقة إلمنتطقرل فقي وطننقا وإلجامعقات ومرإكقز 
إلبحقققو  ومقققا أكثرهقققا  إن كقققل هقققؤالء مقققدعوون إلقققى إلتكقققاتف لوضقققع معاجمنقققا 
إلمعا ققرل وبةا ققة إلمعجققم إلتققاريةي إلققذن ن ققت إلمققادل إلثانيققة مققن مرسققوم 

علقققى أن مقققن أهقققدإف إلمجمقققع  1738نقققذإ ( إنطقققاء مجمقققع إللغقققة إلم قققرن ) 
وضقع إلمعجقم إللغققون إلتقاريةي وذلقق  قبقل ن ققف ققرن أو يزيققد، ومقا زإل حلمققا  

 يرإودنا جميعا  

 توفير إلمال إلقزم: -4

أن تقوم إلجامعات وإلمرإكز إلمة  ة للبحو  ومجامع إللغة إلعربية بتنسي   -5
كققرن وكققذإ إلمعا ققر منققه وذلقق  طقامل لاققرز إلتققرإ  إللغققون إلترإثققي وإألدبقي وإلا

 وف  ةطة مرسومة ومبنية على أسر علمية مدروسة 

أن نايد من تجربة من سبقنا إلى  ناعة إلمعاجم، ولكن مقع إدرإ  للاقر  بقين - 6
لغة ولغة أةر  وال سيما أن لغتنا تنتمي إلى ف يلة لغوية مةتلاة عقن ف قيلة 

 إللغات إألوروبية 

إلقى محاولقة تحديقد عنا قر إلمعجقم إلحقدي  أو  وينتهي بنا إلمطاف في إلبح 
إلمعاجم إلتي نريدها موفية بمتطلباتنا إلحضارية وإلاكرية  وققد وضقع إلقدكتور رطقاد 
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إلحمققققزإون عنا ققققر إرتيهققققا أساسققققية فققققي بنققققاء معجققققم معا ققققر، وسققققنحاول عرضققققها 
 هي عنا ر إلمعجم إلمعا ر:  وهذوطرحها وإوضافة كلما وجدنا ذل  ضروريا   

لكلمات: ويتوقف عددها على مستةدم هقذإ إلمعجقم أو ذإ  وهقي تةتلقف عدد إ  1
من حالة إلى أةر ، فمعجم إلطقل يةتلف عدد كلماته عقن معجقم إلبقاحثين، 
وهققذإ يةتلققف عققن معجققم أبنققاء مهنققة معينققة أو فئققة معينققة  وإلمعجققم إلتققاريةي 

بط لهقا   مةتلف كذل   وقد  ن لنا أن ال ندع إألمور في لغتنقا ترإكميقة ال ضقوإ
ويقققتم ذلققق  بقققإجرإء إلدرإسقققات وإوح قققائيات وإلاقققرز إلميقققدإني، ولقققدينا إلحاسقققل 
إولكترونقققققي وكقققققل معطيقققققات إلتقنيقققققة إلحديثقققققة، كمقققققا أن لقققققدينا مرإكقققققز إلبحقققققو  

 فماردإت أن معجم يحددها إلمستهل  دإئما    وإلجامعات

وت كقل إةتيار إلكلمات: كقان ممقا أةقذ علقى إلمعقاجم إلقديمقة وإلحديثقة أنهقا حق  8
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  - إلكلمققات إوقليميققة - إلكلمققات إلعلميققة –إلكلمققات إلعاديققة إلدرإجققة 
إلكلمققات  - إلكلمقات إلطقعبية وإلملحونقة –لمولقد وإلقدةيل( إإألجنبيقة )إلمعقرل و 

 إلحوطي وإلغريل  - إلنابية

وال نظقققققققن أن معجمقققققققا  سيضقققققققمها جميعقققققققا  إال إلمعجقققققققم إلتقققققققاريةي، أمقققققققا بقققققققاقي 
إلمعققققققاجم فسيتضققققققمن نوعققققققا  أو أكثققققققر منهققققققا ثققققققم يققققققرفض إلبقيققققققة  وفققققققرز هققققققذ  

نيققققة إلائققققات يققققتم بوسققققاطة مةت ققققين ولققققير كمققققا إتاقققق ، فهنققققا  مؤسسققققات مع
لققققققدةيل، وهققققققي إلتققققققي تحققققققدد ، وكققققققذإ بالكلمققققققات إلطققققققعبية إبققققققالمعرل وإلمولققققققد و 

وإلملحونقققة، وتملقققق  ردهققققا إلقققى أ ققققولها إلا ققققيحة وقققققل مثقققل ذلقققق  فققققي إلنابيققققة 
 ل  إ     وإلحوطي وإلكلمات إلعلمية وإلدإرجة
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وفي وطننا إلعربي هيئات ومؤسسات كثيرل معينة بهذإ كالمكتقل إلقدإئم لتنسقي  
 جامع إللغوية ومرإكز إلترإ  إلطعبي وإلمرإكز إلعلمية و يرها إلتعريل وإلم

إلترتيققل: وقققد تحققدثنا فققي ذلقق  كثيققرإ  فققي ثنايققا إلبحقق ، ولعققل إلنظققام إألبجققدن   3
ناقع ألوإحدل )إأل قل إالطقتقاقي( أفضقل و ومرإعال أوإئل إلكلمات ضمن إألسرل إ

وبقققرإز  فقققي لغتنقققا إلعربيقققة، علقققى أن يكقققون ذلققق  مطقققروطا  بنظقققام طقققكلي معقققين
إلكلمقققات بحقققروف مةالاقققة أو بلقققون مةقققالف أو بقققين قوسقققين ليتسقققنى لمسقققتةدم 

وربمقا كقان مقن إلمايقد جعقل مقادل هتدإء إلى مقا يريقد بسقهولة ويسقر  إلمعجم إال
إلمعجقققم فقققي عمقققودين ألن ذلققق  يةت قققر حجقققم إلسقققطر إلقققى إلن قققف ويجعقققل 

 باومكان وضع كل مادل في سطر مما يعين مستةدم إلمعجم 

وقققد تناولنققا ذلقق  فققي ثنايققا هققذإ إلبحقق  ويت ققل ذلقق   :ف وترتيققل إلمعققانيإلتعريقق  4
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 

اني أو تاسققير ذلقق  أيضققا  بمققا عيققل علققى إلمعققاجم مققن ق ققور فققي إيققرإد إلمعقق
مقدلولها مسقتغلقا  علقى إلققارئ، أو تعرياهقا بطقيء عقام ال  هقمإلموإد بمقا يجعقل ف

طائقققل تحتقققه  وكقققذإ ينبغقققي إلتحديقققد فقققي إلمقققادل بإضقققافة إالسقققتعماالت إلمجازيقققة 
وإال طقحية للكلمة بحي  يجد إلباح  ومستةدم إلمعجم ضالته في إلمعجم   

عقن مقدلول كلمقة كمقا كقان قبقل عقدل  وتحدي  إلمادل أيضا  مطلول فق نتحقد 
بطقنقققه  ثبقققتققققرون، ونحقققن نعقققرف أن هقققذإ إلمعنقققى أ قققبه ال يقققا  فاسقققدإ  وققققد 

كمققا يتطلققل تعاونققا  بققين أكثققر مققن  ،علميققا   وهققذإ كلققه يتطلققل جهققدإ  لققير بقليققل
جهقققة علميقققة للو قققول إلقققى إلغايقققة إلمنطقققودل  وممقققا يتقققوإفر هنقققا هقققو تضقققارل 

إلكلمققات ومققدلوالتها وهنققا يققأتي دور  ققانع  إلمعققاجم إلقديمققة فققي تاسققير بعققض
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 

ذإ ال يكققون إلمعجققم مايققدإ  إال إذإ تضققمن قققدرإ  مققن إالستطققهاد  وهقق :إالستطققهاد  5
إلقدر من إلطوإهد يتوقف على مستةدم إلمعجم وإلهدف إلذن من أجله وضقع، 
فيكقون إالستطقهاد كثيقرإ  كلمقا إزدإد عقدد كلمقات إلمعجقم  وأكثقر إلمعقاجم حاجقة 
إلققى إالستطققهاد إلكثيققر هققي إلمعققاجم إلمتة  ققة وإلمعجققم إللغققون إلتقققاريةي، 

وإهد  وال نستطيع معرفة ألن مدلول إللاظة ال يكون وإضحا  إال بالطاهد أو إلط
إلتطققور إلققداللي إال مققن ةقققل إلطققوإهد  وهققذ  إلطققوإهد ينبغققي أن تكققون منوعققة 
طققعرإ  ونثققرإ  ومققن ع ققور مةتلاققة وألدبققاء وطققعرإء مطققهورين ومغمققورين  وثمققة 

وإلققرأن عنققدن أن تكتققل بطققكل  ،أمققر يت ققل بالطققوإهد هققو وضققعها فققي إلمعجققم
إيققة سققطر أو بلققون مةتلققف أو ببققنط وإضققه بققارز وربمققا بققين قوسققين أو فققي بد

 مةالف ليسهل على مستةدم إلمعجم إوفادل منها 

أ قول إلكلمقات وتاريةهقا: وذلق  مقا عرضقنا لقه عنقد حقديثنا علقى تتبقع أ قول   6
إلكلمققات ومقققا طقققرأ عليهقققا مقققن توليقققد وإطققتقا  أو مقققن تبقققدل فقققي مقققدلوالتها عبقققر 

ضققا  فققي تحديققد إأل ققيل إلع ققور ولققد  إلكتققال وإلطققعرإء  وهققذإ إلتتبققع يايققدنا أي
مققن إلققدةيل فققي إللغققة، ومتققى تققم ذلقق ؟ ولمققاذإ؟ ولعلققه يايققدنا أيضققا  فققي ر ققد 
إالنعطافات إلثقافية وإلحضارية  ومن إلوإضه أن حجقم إلتوسقع فقي هقذإ يعتمقد 

ويكون في أوسع إلائة إلمستةدمة له  و على نوع إلمعجم إلذن ن نعه و رضه 
فققي إلمعجققم   وفققي أضققي   ققور اريةي  وأطققملها فققي إلمعجققم إللغققون إلتقق   ققور 

 إلمدرسي إلطقبي 

مقؤهققا  9 ن بققدإ  يققر ذلقق ، بسققبل أن  وهققذإ إلعن ققر ضققرورن :رسققم إلكلمققات وإ  وإ 
لغتنققا إلعربيققة مققن أكثققر إللغققات إلتققي يتطققابه فيهققا إلرسققم مققع إلنطقق  إلققى درجققة 
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كبيقققرل عقققدإ بعقققض إلطقققوإذ عقققن هققققذ  إلقاعقققدل، ولعلنقققا ال نةتلقققف فقققي أن كلمققققة 
ةقققر هقققو )إلرحمقققان(  وربمقققا كقققان  من( ترسقققم علقققى إلنحقققو إلسقققاب  ونحقققو )إلقققرح

ةقققر    للرسقققم إلعثمقققاني للم قققحف دةقققل فقققي بعقققض إالةقققتقف مقققن قطقققر إلقققى 
ةقققر هقققو )موسقققيقا(    ضقققنا يرسقققم كلمقققة )موسقققيقى( علقققى نحقققو وكقققذل  فقققإن بع

د حققوبققالر م مققن ضققي  حجققم إالةققتقف إال أن إلمعجققم إلمعا ققر ينبغققي أن يو 
 لها وطريقة إمقئها رسم إلكلمات ك

وهذإ مقا ق قرت عنقه معاجمنقا إلقديمقة وإلحديثقة حتقى  :إلنط  بها نطقا   وتيا    2
ن بدت طذرإت هنا وهنا   وهذإ ما يجل أن يهتم به إلمعجم إلمعا قر  إآلن وإ 
حتققى يلحقق  بركققل إلمعققاجم إلع ققرية إألةققر  فققي إللغققات  يققر إلعربيققة  ويايققد 

إللغققة وإوفققادل مققن معاجمهققا  ويحتققاإ هققذإ كققذل  أبنققاء  يققر إلعربيققة فققي تعلققيم 
ضعه بعلوم إأللسنة إلمعا قرل معرفقة وإسقعة، كمقا يحتقاإ إإلع ر إلى معرفة و 

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 

ن  قناعة إلمعقاجم تعتمقد إنا قل عقن  قناعة إلمعقاجم، بقل إلحدي  ال يكاد ي
 عليه إعتمادإ  كبيرإ  

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

بققققالكثير مققققن إلقضققققايا إال مققققن ةقققققل إالسققققتةدإم إللغققققون، ويققققرتبط إالسققققتةدإم 
إلنحويققة وإل ققرفية أيضققا   ولققم تةققل إلمعققاجم إللغويققة إلقديمققة مققن هققذإ إلجانققل، 
ولكققققن إلتأكيققققد عليققققه وإلتوسققققع فيققققه ضققققرورن وبةا ققققة فققققي إلمعققققاجم إلطققققاملة 
إلموسعة  ولعل إبن منظور حينما سمى معجمقه "لسقان إلعقرل" كقان يعقي هقذ  

ة  يققر منضققبطة بضققوإبط وقوإعققد إلحقيقققة تمامققا   ولكققن إلمعالجققة كانققت عاويقق
تجعققل إألمققر متسقققا ، فطققورإ  يوسققع، وأحيانققا  كثيققر ال يكققاد ياطققن إلققى ذلقق   إن 
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 فقققي  قققورل معينقققة مقققن إالسقققتعمال أو فقققي كثيقققرإ  مقققن ماقققردإت لغتنقققا ال تقققرد إالّ 
إسقققتعماالت معينقققة، فينبغقققي أن ينبقققه إليهقققا بإيرإدهقققا وأن يلاقققت إلنظقققر إلقققى تلققق  

 إالستعماالت 
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 المعاجم العربية الاديمة المطبوعة -1

 المؤلف المعجم

 هق(192-122إلةليل بن أحمد ) إلعين

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

 هق(844-126سح  )إإبن إلسكيت، يعقول بن  إأللااظ

 هق(855 )ت ،، أبو عمروه، طمر بن حمدويرونإله إلجيم

 هق(327بعد  تإلهنائي )كزإع إلنمل، علي بن إلحسن  إلمنجد

 هق(381-883د، علي بن إلحسن إألزدن )إبن دري إلجمهرل

 هق(352 سح  بن إبرإهيم )تإإلاارإبي،  يوإن إألدلد

 هق(356-822إلقالي، إسماعيل بن إلقاسم ) إلبارع

 هق(391-828إألزهرن، محمد بن أحمد ) تهذيل إللغة

 هق(325-386) ،إل احل بن عباد إلمحيط

 هق(373 ت) ،إلجوهرن، إسماعيل بن حماد إل حا 

 هق(375-387) ،اإبن فارر، أحمد بن زكري مقايير إللغة

 هق(375 -387) ،إبن فارر، أحمد بن زكريا إلمجمل
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 هق(482 )ت ،إوسكافي، محمد بن عبدإلله مبادئ إللغة

 هق(452-372) ،إبن سيد ، على بن إسماعيل إلمحكم

 هق(452-372) ،إبن سيد ، علي بن إسماعيل إلمة ص

 هق(532-469) ،إلزمةطرن، محمود بن عمر أسار إلبق ة

 هق(652-559) ،إل ا اني، إلحسن بن محمد عبالإل

 هق(652-559) ،إل ا اني، إلحسن بن محمد إلتكملة وإلذيل

 هق(666بعد  ت) ،إلرإزن، زين إلدين محمد مةتار إل حا 

 هق(911-632) ،إبن منظور، محمد بن مكرم لسان إلعرل

 هق(992 ت) ،إلايومي، أحمد بن محمد إلم با  إلمنير

 هق(219-987) ،بادن، مجد إلدين محمدإ إلايروز محيطإلقامور إل

 هق(1825-1145) ،إلزبيدن، مرتضى محمد بن محمد تاإ إلعرور

 إلطبرإني إلمعجم إلكبير

 إل ادن  وإمض إل حا 

 محمد بن عبدإلرحمن ةل  إونسان

 إلثعالبي فقه إللغة
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 إبن منظور )ترتيل حدي  حسل إلحرف إألول( لسان إلعرل



 -49- 

 م علمية قديمةمعاج -2

هققققق( 329 أبققققو عبدإللققققه محمققققد بققققن أحمققققد بققققن يوسققققف )ت إلةوإرزمي -1
، ماقققاتيه إلعلقققوم، مرإجعقققة وتعليققق : محمقققد كمقققال إألدهمقققي

 م 1732 –م ر 

محمقققققد علقققققي إلاقققققاروقي )إلققققققرن إلثقققققاني عطقققققر إلهجقققققرن(   إلتهانون -8
لطاققققي عبدإلبققققديع  :كطققققاف إ ققققطقحات إلانققققون، تحقيقققق 

 - وزإرل إلثقافقققة –لي، إلققققاهرل أمقققين إلةقققو  :)ش( ومرإجعقققة
 - إلهند –كلكتا  :ثق  مجلدإت  طبعة أةر  - م1763
 م 1261

 م 1739 –أبو يعقول يوسف، ماتا  إلعلوم، إلقاهرل  إلسكاكي -3

: معجقم فقي لكلياتأبو إلبقاء أيول بن موسى إلحسيني، إ  إلكاون -4
، تحقيقق : عققدنان درويققش  ةإلم ققطلحات وإلاققرو  إللغويقق

 - 8ط 1721د إلم قققققققققققققققققققققرن  وزإرل إلثقافقققققققققققققققققققققة محمققققققققققققققققققققق
 جزءإن  –دمط   – 431 446ص
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 معاجم لغوية حديثة -3

 :إلبستاني، بطرر  -8، 1

 مجلدإن  –م 1292 - بيروت ،قطر إلمحيط )وهو مةت ر محيط إلمحيط( -1

 - بيروت ،محيط إلمحيط )مرتل على حروف إلمعجم باعتبار إلحرف إألول( -8
 م 1292

 ققققحيه إلققققامور إلمحققققيط، فققققي مجلقققدين، إلقققققاهرل، إلمطبعققققة تيمقققور، أحمققققد، ت -3
  1748إلسلاية، 

 –بيقققروت  ،رضقققا، إلطقققي  أحمقققد، معجقققم مقققتن إللغقققة، )موسقققوعة لغويقققة حديثقققة( -4
 مكتبة دإر إلحيال  –مجلدإت  5 –م 1752

إلققققققزإون، إلطققققققاهر أحمققققققد، مةتققققققار إلقققققققامور: )مرتققققققل علققققققى طريقققققققة مةتققققققار  -5
  ص699 –م 1764إلقاهرل  ،إل حا (

مطبعققققة  - ديا ، أحمققققد فققققارر، إلجاسققققور علققققى إلقققققامور، إلقسققققطنطينيةإلطقققق -6
 ص 672 - هق1877 –إلجوإئل 

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

إلمسقتدر  فقي و ، ص( ألاه علقى نسق  محقيط إلمحقيط فقي مجلقدين 545إلذيل 
 جزء ثال  
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إلطرإبلسقققققي، إلطقققققاهر أحمقققققد إلقققققزإون، ترتيقققققل إلققققققامور إلمحقققققيط علقققققى أوإئقققققل  -2
 مجلدإت  4 –م 1757 ،إلكلمات

 ثقثة مجلدإت  - 1762 – بيروت ،ةياط، يوسف، لسان إلعرل إلمحيط -7

–عبدإلحميقققد، محمقققد محيقققى إلقققدين، إلمةتقققار مقققن  قققحا  إللغقققة، إلققققاهرل  -12
 مجلد وإحد  –م 1734

قيلي، عبدإلله، إلمعجقم ) قدرت منقه بعقض إألجقزإء مقن حقرف إأللقف، إلع -11
  1754 - بيروت ،من أكبر إلمعاجم إلعربية إلحديثة(

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

م حتقققى سقققنة 1229اعد )إطقققتغل بقققه منقققذ إلكرملقققي، إنسقققتار، إلمعجقققم إلمسققق -13
ص،  418 – 1796 - 1798 – قققققققدر منقققققققه مجلقققققققدإن  -بغقققققققدإد ،وفاتقققققققه(
عقققن وزإرل إلثقافقققة  –ص  تحقيققق : كقققوركير عقققوإد وعبدإلحميقققد إلعلقققوجي 354

 وإوعقم 

ص  922 - م1756 - مطبعقققة دإر إلكتقققل ،إلمعجقققم إلكبيقققر إلجقققزء إألول -14
 حرف إلهمزل 

 مجلدإن  –م 1762 –إلمعجم إلوسيط، إلقاهرل  -15

  ل نا ر إلدين، إألمير أمين، إلرإفد، بيروت  -16

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

عربققي، إلققدإر إلعربيققة للكتققال، تققونر،  –قققامور إيطققالي  :إلتليسققي، ةلياققة -12
 م 1725
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عربقققي، بيقققروت، دإر إلعلقققم  - ارسقققيإلمعجقققم إلقققذهبي، ف :إلتقققونجي، محمقققد -17
 م 1767ن يللمقي

 م 1769ستنبول، إإلقامور إلجديد،  :ر إلدين كرمانيجلو، بكر توبلو وة -82

إلتكملققة للمعققاجم إلعربيققة مققن إأللاققاظ إلعباسققية، عمققان،  :إلسققامرإئي، إبققرإهيم -81
 م 1796

 ،موسققققوعة لغويققققة :إلتققققأليف مققققن ةقققققل معققققاجم إلمعققققاني :إلسققققطل، وجيهققققة -88
 م 1796ر إلحكمة، دمط ، دإ

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

 م 1769ستنبول إفارسي،  - تركي -معجم عربي :طوكت، محمد -84

عربققققي، بيققققروت، مكتبققققة  - عبققققرن :قققققامور إألفعققققال إلعبريققققة :ضققققباعي، م -85
 م 1795لبنان، 

 م 1725معة إلكويت، معجم إلقرإءإت إلقر نية، جا :عمر، أحمد مةتار -86

ققققامور إللهجقققات إلعاميقققة فقققي إلسقققودإن، إلةرطقققوم،  :إلطقققريف، قاسقققم عقققون -89
 م 1798

  1293: 8عربي، لندن، ط - قامور إنجليزن :كاتاالجو، يوسف -82

 م 1762عربي، ديويند،  - إلقامور إلجديد، أردو :كيرإنون، وحيد إلزمان -87

عقققم، وزإرل إومحسققن، حسققن، معجققم إأللاققاظ إلماسققرل فققي كتققال إأل ققاني،  -32
  1729إلكويت، 
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إنجليقققزن للغقققة إلا قققحى إلمعا قققرل،  - معقققن زلاقققو، ققققامور عربقققي ،مدنيقققة -31
  1793نيويور ، 

 مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل  :معجم ألااظ إلقر ن إلكريم -38

فرنسققي، دإر  - إنجليققزن – عربققي :ه، هققق  ل  وولتققز: معجققم إلضققمانلققمول -33
  1791إلنهار، بيروت، 

  1797إلقامور إلجديد للطقل، تونر،  :ورفاقهبن هادية، علي  -34

  1792نمساون، إلنمسا  - قامور عربي :وإهرموند، أدولف -35

  1754 رإئل إللغة إلعربية، بيروت،  :إليسوعي، رفائيلي نةلة -36

معجققم إألمثققال إلعربيققة إلقديمققة، إلريققاض، دإر إلعلققوم،  :عبققدإلرحمن، عايققف -39
1724  

إلقققاهرل،  ،تطققوإن ومققا حولهققا :لمغققرلمعجققم طققمال إ :إلعال، عبققدإلمنعمدعبقق -32
1762. 

 علم وأماكن ويباتات وحيواياتأمعجم  -4

إالمينققي، محمققد هققادن، معجققم رجققال إلاكققر وإألدل فققي إلنجققف ةقققل ألققف  -1
  1762 - عام، إلنجف

بهجقققت، علقققي، ققققامور إألمكنقققة وإلبققققاع إلتقققي ورد ذكرهقققا فقققي كتقققل إلاتقققو     -8
 م 1726 –مرتبة على حروف إلمعجم، إلقاهرل 

إلقققققدمياطي، محمقققققود م قققققطاى، معجقققققم أسقققققماء إلنباتقققققات إلقققققوإردل فقققققي تقققققاإ  -3
 م 1765 - إلعرور، إلقاهرل
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 ،دليقققققل م قققققطلحات علقققققم إلحيقققققوإن –إلقققققدويني، عطقققققا إللقققققه ولحمقققققي بطقققققان  -4
 م 1752 - إلقاهرل

مقققققن عهقققققد ققققققدماء  ةإلققققققامور إلجغرإفقققققي للقققققبقد إلم قققققري - رمقققققزن، محمقققققد -5
 تة مجلدإت ، في س1762 – 1745إلقاهرل،  ،إلم ريين

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

، 1791معجققم ألقققال إلطققعرإء، إلنجققف إألطققرف،  - سققامي مكققي - إلعققاني -9
 ساعد إلمجمع إلعلمي إلعرإقي على نطر  

ه،       1347 - غققققات، إلقققققاهرلل 4 :معجققققم أسققققماء إلنباتققققات –عيسققققى، أحمققققد  -2
 م( 1738)

 في جزءين  – 1731 - إلرباط ،معجم إلطيوخ - إلااسي، عبدإلحايظ -7

معجم أسماء إلمدن وإلققر  إللبنانيقة وتاسقير معانيهقا: درإسقة  –فريحة، أنير  -12
 ص  127 – م1798: 8ط - مكتبة لبنان - بيروت ،لغوية

 في جزئين  - م1756 –إلرزإ ، معجم إلعرإ ، بيروت إلهقلي، عبد -11

، إلمجمققققع إلعلمققققي 1إ معجققققم إلنباتققققات وإلزرإعققققة : ل ياسققققين، محمققققد حسققققن -18
  1726إلعرإقي 

طبققات إبقن  :عققم وإلمتقرجمينفهرر إأل :إدلبي، محمد علي، ومحمد عوإم  -13
 سعد، بيروت، إلطركة إلمتحدل 

معجم طقعرإء أسقار إلبق قة، مجلقة مجمقع إللغقة  :إألطقر، عرفان عبدإلباقي -14
  38، 31، 32ية إألردني، إألعدإد إلعرب
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 إلذهبي: معجم إلقرإء إلكبار، بيروت، إلطركة إلمتحدل  -15

 11مجلققة  ،معجققم إلدرإسققات إلقر نيققة، مجلققة إلمققورد، بغققدإد :إل ققاار، إبتسققام -16
(1728 ) 

معجقققم إلطقققعرإء إلجقققاهليين وإلمةضقققرمين، دإر إلعلقققوم،  :عبقققدإلرحمن، عايقققف -19
  1723إلرياض، 

عجم إألسماء إلجغرإفية على ةرإئط إلسقعودية، جامعقة م :عبد ، سعد سليمان -12
  1729إلمل  سعود، 

فهقارر لسقان إلعقرل، مؤسسقة إلرسقالة،  ،عمايرل، ةليل، وأحمد أبو إلهيجقاء  -17
  1729بيروت، 

 محاوظ، حسين علي، معجم أسماء إلةيل، مةطوط لد  إلمؤلف  -82

دمطق ،  ،لإلمزن، جمال إلدين أبو إلحجاإ، تهذيل إلكمال فقي أسقماء إلرجقا -81
  1721دإر إلمأمون للترإ ، 

إلمعققققرن، أبققققو إلمحاسققققن إلتنققققوةي، تققققاري  إلعلمققققاء إلنحققققويين مققققن إلب ققققريين  -88
مققام محمققد بققن سققعود، إلاتا  حلققو، جامعققة إووإلكققوفيين و يققرهم  تحقيقق  عبققد

 إلرياض 

دإر إلكتال إلجديد،  ،(إلمنجد،  ق  إلدين، معجم ما ألف عن إلرسول ) -83
 بيروت 

دمطققق ،  ،إولقققه، مققن معجقققم إلبلققدإن وإلبلقققدإن إلالسققطينية، جقققزءإننبهققان، عبد -84
  1728وزإرل إلثقافة، 

  ، بغدإد، مطبعة إلنجوم1إلورد، باقر أمين، معجم إلعلماء إلعرل إ -85
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 معاجم علمية وفيية -5

إوسققكندرية  ،إبققرإهيم جققاد، قققامور إلم ققطلحات إلقانونيققة وإودإريققة وإلتجاريققة -1
 جزءإن  ،م1278

عربقققي  -إنجليقققزن :ريل إلمهنقققي بم قققر، معجقققم إلم قققطلحات إلانيقققةإدإرل إلتقققد -8
  1768 - إلقاهرل ،ألف م طله في إلعلوم إلمةتلاة( 35)

  1736إلقاهرل  ،إرمنا ، بديايان، إلمعجم إلم ور ألسماء إلنباتات -3

 – إلقققققققاهرل ،أمققققققين، أحمققققققد، قققققققامور إلعققققققادإت وإلتقاليققققققد وإلتعققققققابير إلم ققققققرية -4
 ص  422 - 1753

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

 – فرنسقققققي :جقققققاد، حسقققققين )ص(، ققققققامور إال قققققطقحات وإأللاقققققاظ إلقانونيقققققة -6
  1755 - إلقاهرل ،عربي

 جردإ ، من ور، إلم طلحات إلقانونية في إوجرإءإت وإلمحاكمات، إلقاهرل  -9

 2فقققققي  - م1722 - إوسقققققكندرية ،مور إودإرل وإلقضقققققاءجققققققل، قليقققققل، ققققققا -2
 فرنسية(  3عربية و 5مجلدإت )

 ،جمققققال إلققققدين، أحمققققد، إلم ققققطلحات إلقانونيققققة فققققي إوجققققرإءإت وإلمحاكمققققات -7
 إلقاهرل 

جوإد، م قطاى )ش(، إلم قطلحات إلعلميقة إلتقي أةرجهقا إلمجمقع إلعلمقي  -12
 بغدإد  ،إلعرإقي
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 - غققدإد، بعلققم إلجرإحققة وإلتطققريه إلجققوإرن، أحمققد عبدإلسققتار، م ققطلحات -11
1762  

عربققققققققي، بيققققققققروت،  –إنجليققققققققزن  :إلطبققققققققي يحتققققققققي، يوسققققققققف، معجققققققققم حتقققققققق -18
  1769: 1ص، ط 713 – م1798 :8ط - مكتبة لبنان

حسقققققن، عبقققققدإللطيف )ش(، ققققققامور إلم قققققطلحات وإلمرإسققققققت إلتجاريقققققة  -13
  1751 –إنجليزن  إلقاهرل  - عربي :وإلمالية

 - بققارير ،عربققي – فرنسققي :مور طبققيإلحكققيم، محمققد رطققدن إلبقلققي، قققا -14
 م 1292

 - حمققققققادل، إبققققققرإهيم، معجققققققم إلم ققققققطلحات إلدرإميققققققة وإلمسققققققرحية، إلقققققققاهرل -15
1791  

 – إنجليقققققققققزن :إلحمقققققققققون، مقققققققققأمون، ققققققققققامور إلم قققققققققطلحات إلدبلوماسقققققققققية -16
  1747 –: دمط  1ط ، الف م طله( 4عربي )

 ،عربقققققي – إنجليقققققزن :ققققققامور إلم قققققطلحات للعقققققققات إلدوليقققققة إلسياسقققققية -19
 ص  812 – م1762 –دإر إلمطر   –بيروت 

 –إنجليققققزن  :ةطقققال، محمققققود طقققيت )محققققرر(، إلمعجقققم إلعسققققكرن إلموحقققد -12
دإر  –إلققاهرل  ،)لجنة توحيقد إلم قطلحات إلعسقكرية للجيقوش إلعربيقة( ،عربي

 إلجزء إألول  -ص 723 –م 1792 –إلمعارف 

، ةطققال، محمققود طققيت، معجققم إلم ققطلحات إلعسققكرية فققي إلقققر ن إلكققريم -17
 ص(  115، 497مجلدإن ) –( 1762 - 1769) - دإر إلاته - بيروت

إلةطيقققققل أحمقققققد طقققققاي ، معجقققققم إلم قققققطلحات إلعلميقققققة وإلانيقققققة وإلهندسقققققية  -82
 ص  951 – م1791 - مكتبة لبنان –بيروت  ،عربي( –)إنجليزن 
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 ،عربققققي( –إلةققققولي، محمققققد علققققي، معجققققم علققققم إللغققققة إلنظققققرن )إنجليققققزن  -81
  م1721بيروت، مكتبة لبنان، 

 م 1722بيروت، دإر إلعلم للمقيين،  ،عربي( –قامور إلتربية )إنجليزن  -88

 ،عربققي( –)إنجليققزن  :إلققدبا ، عبققدإلوهال، إلقققامور إلجغرإفققي إلجيولققوجي -83
 بغدإد 

 :ترجمققة ،دوزن، رينهققارت، إلمعجققم إلما ققل بأسققماء إلمقبققر عنققد إلعققرل -84
 ص  368 – م1791 - عقموزإرل إو –أكرم فاضل، بغدإد 

 م 1717 –إلقاهرل  ،، محمد، معجم إأللااظ إلحديثةديال -85

 هق 1322 –إلقاهرل  ،زكي، أحمد، موسوعة إلعلوم إلعربية -86

 :إلجزإئققققققرن، إبققققققن إلقاسققققققم، قققققققامور إلم ققققققطلحات إلطققققققرعية  إبققققققن سققققققديد -89
 م 1225فرنسي(، إلجزإئر،  –عربي  –)إنجليزن 

  م1718 –إلقاهرل  ،عربي( –سركير، ةليل، معجم إللسان )إنجليزن  -82

 م 1718 –إلقاهرل  ،سرن، حسين فؤإد، إلقامور إلجغرإفي إلتاريةي -87

عربقققققي للم قققققطلحات  –إلسقققققعرإن، حسقققققن، إلم قققققطله، ققققققامور إنجليقققققزن  -32
 ص  16ص،  457 – م1769 - بيروت ،إلعلمية وإلانية

 ،إلسقققققا، حسققققن، إلكلمققققات إلتققققي أقرهققققا إلمجمققققع فققققي طققققؤون إلحيققققال إلعامققققة -31
 م 1739 -إلقاهرل 

 ، الف كلمقققققة( 12ققققققامور إلسياسقققققي وإلديبلوماسقققققي )إلسقققققكرن، طقققققوقي، إل -38
  1762 - إلقاهرل
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 - عربقققققي –إلسقققققيد، يقققققر عبقققققد، إلمرإسققققققت إلتجاريقققققة، معجقققققم )إنجليقققققزن  -33
  1762إلقاهرل  ،فرنسي(

 –سياسققققي، )إنجليققققزن  –إقت ققققادن  - معجققققم تجققققارن :إلقققققامور إلتجققققارن -34
 م 1762 –إلقاهرل  ،عربي(

 م 1738 –سيردون، إلم طلحات إلاقهية، إلرباط  -35

)تقأليف  ،متعدد إللغقات :إلمعجم إلديمو رإفي ،إلطافعي، عبدإلمنعم )مترجم( -36
 م 1769 - إلقاهرل ،مجموعة من إلعلماء(

 - إلققققاهرل ،إلطقققافعي، محمقققد زكقققي، دإئقققرل معقققارف إلطقققل وإلعققققإ إلمنزلقققي -39
 م 1753

 إلقاهرل  ،عربي( –)إنجليزن  :طرف، محمد، قامور طرف إلطبي -32

 –دمطققق   ،لم قققطلحات إلعلميقققة فقققي إللغقققة إلعربيقققةإلطقققهابي، م قققطاى، إ -37
 م 1765

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

 - دمطققق  ،فرنسقققي( -عربقققي –معجقققم إلم قققطلحات إلجرإحيقققة: )إنجليقققزن  -41
 ص(  56، 879) - 1768مطبعة إلترقي 

 - دمطق  ،عربقي – فرنسقي :إلطهابي، يحيقى، معجقم إلم قطلحات إألثريقة -48
 ص(  124ص،  358) -م 1769 –مجمع إللغة إلعربية 

 م 1747 –إلقاهرل  ،طيبول، ةليل، إلمعجم إلقانوني -43
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مركققز  –تققونر  ، ققمود، حمققادن، معجققم إلم ققطلحات فققي إلنقققد إلحققدي  -44
 م 1795 –إلدرإسات وإلبحو  إالقت ادية وإالجتماعية 

 –عربققي، بيققروت  - فرنسققي –إنجليققزن  :عاقققل، فققاةر، معجققم علققم إلققنار -45
 ص(  99ص،  183) - م1791 –دإر إلعلم للمقيين 

عربققي،  - فرنسققي – إنجليققزن :إلعزيز، قققامور إلعظققام وإلققدمبنعبدإللققه، عبققد -46
 - 325 ص – م(1798)8إ 7عققققققدد  –إلربققققققاط  –مجلققققققة إللسققققققان إلعربيققققققة 

589  

 - فرنسقققي –إنجليقققزن  :بيقققة وإلوسقققائل إلسقققمعية إلب قققريةمطقققروع معجقققم إلتر  -49
 ص  69 – د ت –دإر إلكتال  –عربي، إلدإر إلبيضاء 

 م 1767 –عقم إلبطرية وإلحضارية، إلرباط معجم إأل -42

 م 1767 –إلنساء، إلرباط قم عأمعجم  -47

 - إلربقاط ،إلمعجم إلتاريةي )أهم إألحدإ  وإألعقم وإألماكن فقي إلمغقرل( -52
1762  

 م 1769 - إلاقه إلمالكي، إلرباط معجم -51

 م 1767 –إلرباط  ،معجم إلمعاني )ةمسة أجزإء( -58

 –فرنسققي  :عققزت، عبققدإلقادر، قققامور إلم ققطلحات إالقت ققادية وإلتجاريققة -53
 م 1755 - إوسكندرية ،عربي

لعليقققا بكليقققة إع قققمت، طقققاي ، ققققامور إلطقققرطة، إلققققاهرل، معهقققد إلدرإسقققات  -54
 ص  463م، 1792إلطرطة، 
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–دإر إلنهضقققة إلعربيقققة  –، أحمقققد، إلققققامور إلسياسقققي، إلققققاهرل عطيقققة إللقققه -55
 م في مجلد وإحد 1766: 1ط –ص  1442أجزإء في  3 - 1762 :3ط

مكتبقة إلققاهرل  –إلققاهرل  ،عمر، حسين، موسوعة إلم طلحات إالقت قادية -56
 ص  384 – م1769: 8، ط1765: 1ط –إلحديثة 

دإر  - ي ، إلقققاهرلعويضققة، علققي محمققود، إلمعجققم إلطبققي إل ققيدلي إلحققد -59
 ص  8424 – م1792 –إلاكر إلعربي 

 –ةمققققققققققر لغققققققققققات، بيققققققققققروت  : الققققققققققل، إدوإرد، معجققققققققققم إلعلققققققققققوم إلطبيققققققققققة -52
 مجلدإت  3 – 1766

 م 1726 –إوسكندرية  ،ميل، إلم طلحات إلتجاريةإ الي،  -57

م قققر،  ، ليقققونجي، بقققول، موسقققوعة إلعلقققوم إوسققققمية وإلعلمقققاء إلمسقققلمين -62
 م 1722

 ،عربققققي( –)إنجليققققزن  :عجققققم إلم ققققطلحات إلقانونيققققةإلاققققاروقي، حققققار ، م -61
 ص  952 – م1792 :8ط –دإر إلكتال إللبناني  ،بيروت

- تد  –مكتبقققة لبنقققان  –فانيقققان،  ، تكمققققت إلققققوإمير إلعربيقققة، بيقققروت  -68
 ص  173

فهمقققي، حسقققن حسقققين، إلمرجقققع فقققي تعريقققل إلم قققطلحات إلعلميقققة وإلانيقققة  -63
  1752 –إلقاهرل  ،وإلهندسية

مققال إلققدين، قققامور إل ققناعة إلطققامية )معجققم تققاري  حضققارن إلقاسققمي، ج -64
 في مجلدين  - م1762 –بارير  ،إجتماعي مرتل هجائيا (

 م 1762 –بغدإد  ،إلققمي، معجم إألسر إلعربية -65
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 :إلققققققوإت إلمسقققققلحة فقققققي إلجمهوريقققققة إلعربيقققققة إلمتحقققققدل، إلققققققامور إلعسقققققكرن -66
نجليققققققققققزن  –فرنسققققققققققي   - رلإلقققققققققققاه ،ألققققققققققف كلمققققققققققة( 42عربققققققققققي ) –عربققققققققققي وإ 
 م 1761

عربقققققي  :معجقققققم فقققققي م قققققطلحات إلنحقققققو إلعربقققققي :كاكيقققققا، بييقققققر، إلعريقققققف -69
نجليققققققزن عربققققققي، بيققققققروت ولنققققققدن   - مكتبققققققة لبنققققققان ولونجمققققققان –إنجليققققققزن وإ 

 ص(  112، 22) - م1793

 م 1765 –دمط   ،إلكتاني، محمد إلمنت ر، معجم فقه إبن حزم -62

 - جليقققزنإن – كحالقققة، عمقققر رضقققا، إأللاقققاظ إلمعربقققة وإلموضقققوعة، عربقققي -67
  1736 –دمط  

 –فرنسقي  :كرم، يوسف ومرإد وهبي ويوسف طقال، إلم طلحات إلالسقاية -92
 ص  84ص،  122 – م1766 - مطبعة كوستابسومر –إلقاهرل  ،عربي

مرطقققد  :ترجمقققة ،بقققأربع لغقققات :كليرفيقققل، أ  ل، معجقققم إلم قققطلحات إلطبيقققة -91
علقققى  يحتققون - ةققاطر أحمقققد حمققدن إلةيقققاط ومحمققد  قققق  إلققدين إلكقققوإكبي

 م 1756 –دمط   ،م طله 14522

 :6ط –دمطقققققق   ،إلكققققققوإكبي، محمققققققد  ققققققق  إلققققققدين، م ققققققطلحات علميققققققة -98
  1757: 2ط - 1753

 م 1761 –إلقاهرل  ،إنجليزن –عربي  :ضاءاإللقاني، محمد، قامور إل -93

 م 1751 -إلرباط  ،ماكن، إيلي، دليل إلمترجمين وإلمحررين -94

 م 1764 –بغدإد  ،إلعربية ىمحاوظ، حسين علي، معجم إلموسيق -95

 ،إنجليقزن – عربقي :معجم إلم قطلحات إلعلميقة ،محمود، عبدإلعزيز )ش( -96
 م 1761 –إلقاهرل 
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معجم إلعلوم إالجتماعية، إلهيئة إلم رية إلعامقة  ،مدكور، إبرإهيم )مرإجع( -99
  1795 –للتأليف مع منظمة إليونسكو 

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

 مجلدإن  –بيروت  ،سامة، إل حا  في إللغة وإلعلومأمرعطلي،  -97

 - دإر إلنهقققققار –م قققققله، عمقققققر، معجقققققم إلم قققققطلحات إلناطيقققققة، بيقققققروت  -22
 م 1792

 م 1711 - ضاء إلعثماني،  يدإق، قامور إلم ويع، سليمان -21

 ،لميقققةإلنافوسقققي، ثانيقققة  ل حسقققين، م قققطلحات عربيقققة فقققي إلرياضقققية إلعا -28
 د  ت  - إلمو ل

 –نةلققة، إألل رفائيققل إليسققوعي، قققامور إلمترإدفققات وإلمتجانسققات، بيققروت  -23
 م 1759

 م 1752 –إلقاهرل  ،فرنسي عربي :هدإيت، أحمد، إلقامور إلقانوني -24

فرنسققققققي  :هنقققققي، م قققققطاى، معجقققققم إلم قققققطلحات إالقت قققققادية وإلتجاريقققققة -25
 – ص 326 – م1798 - مكتبققققققققة لبنققققققققان –عربققققققققي، بيققققققققروت  –إنجليققققققققزن 

 ص  84

 هق 1333 - إلقاهرل ،مجلد وإحد – وجدن، محمد فريد، كنز إلعلوم وإللغة -26

 م 1762 - إلقاهرل ،وزإرل إلزرإعة بم ر، دإئرل إلمعارف إلزرإعية -29

 ،وزإرل إلطقققققؤون إالجتماعيققققققة بم ققققققر، ققققققامور إلم ققققققطلحات إالجتماعيققققققة -22
 م 1762إلقاهرل 
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 –بغققدإد  ،يبققعر  –جليققزن إن :إلوهققال إبققرإهيم إسققماعيل، إلقققامور إلقققانوني -27
 ص  327 – م1798 –، منقحة وموسعة 8ط

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

مكتبقققة  - بيقققروت ،إنجليقققزن فرنسقققي عربقققي :ققققامور إلم قققطلحات إألدبيقققة -71
 ص  923 – م1794 –لبنان 

ونجليزيققققة مققققع إمعجققققم مةتققققارإت إلم ققققطلحات إألدبيققققة  يققققاملكي، بريهققققان، -78
، 58 -م 1766 - جامعة بغدإد –عربي، بغدإد  –نجليزن إ :إلترجمة إلعربية

 ص  51

فرنسقققي  :يمقققين، إلةقققورن إنطقققوإن، إلققققامور إلقضقققائي وإلسياسقققي وإلتجقققارن -73
 م 1731 - بيروت ،عربي

إلجامعققة  إلمعجققم إلعلمققي إلم ققور، إلقققاهرل، ،تركققي، أحمققد ريققاض و ةققرون -74
 م 1762إألمريكية، 

نثولوجيقا قامور م قطلحات إأل ،إلجوهرن، محمد، وحسن إلطابي )ترجمة( -75
 م 1798 ،دإر إلمعارف، م ر ،وإلاولكلور، تأليف، إيكه هولتكرإنر

  1765حزين، إبرإهيم و ةرون، إلم طلحات إلجغرإفية، إلقاهرل،  -76

دإر إلعربيققققة ين، إلمعجققققم فققققي إلنحققققو وإل ققققرف، إلققققدبققققن حسققققين، زيققققن إلعابقققق -79
  1725للكتال، تونر، 

 ،يوسقققف إلزعبقققي، إلمعجقققم إلقققوإفي فقققي إلنحقققو إلعربقققيو إلحمقققد، علقققي توفيققق   -72
  1724عمان، 
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 –إنجليقققزن  :إلحناقققي، عبقققدإلمنعم، موسقققوعة علقققم إلقققنار وإلتحليقققل إلناسقققي -77
 م 1792إلقاهرل، مكتبة مدبولي،  ،عربي )مجلدإن(

ة للقققققوإت إلجويققققة إلةققققورن، ميطققققيل موسققققى، معجققققم إلم ققققطلحات إلعسققققكري -122
  1742بغدإد،  ،وإلبرية وإلبحرية

ةيقققاط، يوسقققف، معجقققم إلم قققطلحات إلعلميقققة وإلانيقققة، بيقققروت، دإر لسقققان  -121
 إلعرل، د  ت 

إلتاريةيقققة  ةمعجقققم فققي إلمقققوإد إللغويقق :إلسققامرإئي، إبققرإهيم، إلمجمقققوع إللايققف -128
  1729إلحضارية، عمان، 

معقققاجم إلمعقققاني، إلسقققطل، وجيهقققة، إلتقققأليف فقققي ةلققق  إونسقققان مقققن ةققققل  -123
  1796درإسة تاريةية، موسوعة لغوية  دمط ، دإر إلحكمة، 

مؤسسقققة  ،إلسقققيد، عبدإلحميقققد، معجقققم إألدوإت وإلضقققمائر فقققي إلققققر ن إلكقققريم -124
 م 1726إلرسالة، بيروت، 

محاولققة  :سققعيدإن، أحمققد سققليم، قققامور م ققطلحات إلرياضققيات إالبتدإئيققة -125
  1729، إألردني مجمع إللغة إلعربية ،تاريةية

إلكويققققققت، دإر  ،إلطققققققعبي، علققققققي طققققققوإ ، معجققققققم م ققققققناات إلقققققققر ن إلكققققققريم -126
  1724إلرفاعي، 

مجلققة إلمققورد، مجلققد  ،طقققش، هاطققم طققه، معجققم إألفعققال إلمتعديققة إلقزمققة -129
11 ،18 ،13 (1728 ،1723 ،1724 ) 

  1793طيرإزن، نور إلدين، ألااظ أدوية كالكوتا،  -122

إلمعهقد إألعلقى  ،إلمعلومات عبدإلح ، رطيد، إلم طلحات إلعربية في علم -127
  1723للتوثي ، تونر، 
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مجلقدإت(  3إلعزيزن، روكر، قامور إلعادإت وإللهجات وإألوإبد إألردنيقة ) -112
  1795عمان، دإئرل إلثقافة وإلانون، 

إلهيئقققة إلم قققرية إلعامقققة،  ، يققق ، محمقققد عقققاطف، ققققامور علقققم إالجتمقققاع -111
1797  

 م 1792لمعارف بم ر، دإر إ ،إلاار، علي محمود، معجم علم إالجتماع -118

، لأنقققر  ،تركققي – عربققي :معجققم إلم ققطلحات إلعربيققة ،فوجققا ، نققور إلققدين -113
1792  

  1798بيروت  ،قمير، حنا، معجم إلحروف وإلظروف -114

ترجمققة مرطققد  ،كليرفيققل، إلكققر، معجققم إلم ققطلحات إلطبيققة إلكثيققر إللغققات -115
  1756دمط ، جامعة دمط ،  ،ةاطر و ةرين

عمققققققان، دإر  ،لحات إلنحويققققققة وإل ققققققرفيةإللبققققققدن، سققققققمير، معجققققققم إلم ققققققط -116
  1725إلارقان، 

فرنسقققققي، إنجليقققققزن،  :إلمعجقققققم إلزرإعقققققي ،ي للغقققققة إلارنسقققققيةلإلمجلقققققر إلقققققدو  -119
  1725بيروت،  ،يبإسباني، عر 

 م 1726مجمع إللغة إلعربية بالقاهرل، معجم إلهيدرولوجيا، إلقاهرل،  -112

لققققاهرل، ، إ1مجمقققع إللغقققة إلعربيقققة بالققققاهرل، معجقققم إلم قققطلحات إلطبيقققة إ -117
1726  

عربقققي فرنسقققي، فرنسقققي عربقققي،  :إلمسقققدن، عبدإلسققققم، ققققامور إللسقققانيات -182
  1724إلدإر إلعربية للكتال، ليبيا وتونر، 
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إلمجمققققع إلعلمققققي  ،3-1مطلققققول، أحمققققد، معجققققم إلم ققققطلحات إلبق يققققة إ -181
  1726 - 1723إلعرإقي، 

  1726، بغدإد، 8-1مطلول، أحمد، معجم إلنقد إلعربي إلقديم إ -188

بغققققدإد، مطبعققققة  ،عربققققي إنجليققققزن :وف، سققققليم، إلقققققامور إوعقمققققيإلمعققققر  -183
  1762إلطبال، 

إلنجققققف إألطققققرف،  ،إلملكققققي، محمققققد كققققاظم، إلمعجققققم إلجيولققققوجي إلحققققدي  -184
1759  

معجقم إلم قطلحات إلبنكيقة  ،إلربقاط –إلتعريقل و معهد إألبحقا  وإلدرإسقات  -185
  1723إلرباط،  ،فرنسي، عربي :وإلمالية

إنجليقققزن  :م قققطلحات إلطاققققة –إلم قققدرل للقققناط  منظمقققة إألقطقققار إلعربيقققة -186
  1723إلكويت  ،فرنسي عربي

: 1طإلمعجققققم إلطبققققي إلموحققققد إلمنظمققققة إلعربيققققة للتربيققققة وإلثقافققققة وإلعلققققوم،  -189
  1723: 3، بغدإد، ط1793

للم ققققطلحات إلمعجققققم إلموحققققد إلمنظمققققة إلعربيققققة للتربيققققة وإلثقافققققة وإلعلققققوم،  -182
  1792 ، دمط ،إلعلمية في مرإحل إلتعليم إلعام

 :إلمنظمققققة إلعربيققققة للتربيققققة وإلثقافققققة وإلعلققققوم، معجققققم إلمترولوجيققققا إلقانونيققققة -187
  1723عمان، إألردن، ، فرنسي، إنجليزن، عربي

إللغقققة  وهبقققة، مجقققدن، وكامقققل إلمهنقققدر، معجقققم إلم قققطلحات إلعربيقققة فقققي -132
  1797بيروت، مكتبة لبنان،  ،إألدلو 

بقققققارير، ، عقققققدل لغققققات :ةإليونسققققكو، قائمققققة إلم قققققطلحات إودإريققققة وإلماليقققق -131
1723  



 -66- 



 -69- 

 دراسات حديثة خاصة بالمعاجم -6
 الكتب -أ

  1767 –إألفغاني، سعيد، تقرير عن أضرإر إلمنجد وإلمجد إألدبي، دمط   -

جامعقققة  - ، درإسقققات مقارنقققة فقققي إلمعجقققم إلعربقققي، بيقققروتيعققققول بكقققر، إلسقققيد -
 ص  169 – م1792 - بيروت إلعربية

 إلةطيل، عدنان،  -

 م 1758 –ن في إلدول إلعربية، دمط  لغة إلقانو  -*

إلمعجقققققم إلعربقققققي ونظقققققرإت فقققققي إلمعجقققققم إلوسقققققيط، مجمقققققع إللغقققققة إلعربيقققققة  -*
 ص  165 -م1765 –بدمط  

 درويش، عبدإلله عبدإلاتا  -

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

 إلنقد إلحدي * معجم إلم طلحات في 

 م 1795 -ة مركز إلدرإسات وإلبحو  إالقت ادية وإالجتماعي –تونر 

أبو إلارإ، محمد أحمد، إلمعاجم إللغوية في ضوء درإسات علم إللغقة إلحقدي ،  -
 ص  152 – 1766: 1ط –دإر إلنهضة إلعربية  - إلقاهرل

 - جامعققة إلريققاض –إلقاسققمي، علققي، علققم إللغققة و ققناعة إلمعققاجم، إلريققاض  -
 ص  892 – م1795

ر إد - إلكويققت ،إلقطققان، إبققرإهيم، عثققرإت إلمنجققد فققي إألدل وإلعلققوم وإألعقققم -
 ص  164 – م1793 –إلقر ن إلكريم 
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 1ط –ته وتطقققور ، دإر م قققر للطباعقققة ن قققار، حسقققين، إلمعجقققم إلعربقققي: نطقققأ -
 ص  في مجلدين قدم له م طاى إلسقا  235 – 1762 8ط - 1756

ات وتنبيهات فقي معجقم لسقان إلعقرل  مركقز إلبحق  إلسقم، تحقيقعبدهارون،  -
حياء إلترإ  إوسقمي   جامعة إلمل  عبدإلعزيز بمكة إلمكرمة  –إلعلمي وإ 

سققققليم  :إليققققازجي، إبققققرإهيم، تنبيهققققات إليققققازجي علققققى محققققيط إلبسققققتاني، تحقيقققق  -
  1733 –طمعون )ش( إوسكندرية 

 
 البحوث -ب

 إألثرن، محمد بهجت -

لمعجمقققققات إلعربيقققققة إلحديثقققققة؟ مجلقققققة إلمجمققققققع كيقققققف نسقققققتدر  إلا قققققا  فقققققي إ -
 ص  822 - 869( 1791) 8إ 39عدد  –إلم رن 

 سكندر نجيلإ -

 قققققناعة إلمعقققققاجم وإلجقققققدول إلنهقققققائي إلهجقققققائي إلكامقققققل، مجلقققققة مجمقققققع إللغقققققة 
  49 - 33 ص – 1722تموز  – 2، 9إلعدد إلمزدوإ  - 3إألردني، إلسنة 

         42عققققدد  - لم ققققرنإألفغققققاني، سققققعيد، ت ققققحيه إأل ققققول، مجلققققة إلمجمققققع إ -
 ص  332 - 321( 1794)

 – أسقققبال تضقققةم إلمعجمقققات إلعربيقققة، مجلقققة إلمجمقققع إلم قققرنأمقققين، أحمقققد،  -
 ص  48 - 36 – (1759) 7عدد 

 –إأليقققوبي، ياسقققين  قققق ، معجقققم إلطقققعرإء فقققي لسقققان إلعقققرل، مجلقققة إلمقققورد  -
 ص  81 – 81 –( 1799) 1إ 6عدد  - بغدإد
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 ليل وموقعه من  ثار إلدإرسين بطر، كمال، كتال إلعين للة -

 ص  182 – 121(، 92/1791) 3عدد  - إلقاهرل –حوليات دإر إلعلوم 

 بكر، إلسيد يعقول، درإسات مقارنة في إلمعجم إلعربي -

 – 821 – (1752) 8إ 82عققققدد  –مجلققققة كليققققة  دإل جامعققققة إلقققققاهرل   (أ)
 ص  348

 – 155 – (1761) 1إ 83عقققدد  - مجلقققة كليقققة  دإل جامعقققة إلققققاهرل (ل)
 ص  814

 ص  162 – 159( 1792) 86عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن (إ)

 إلبكوش، إلطيل -

"إلمنهققققل" وموقققققف إلمعققققاجم إلعربيققققة مققققن إلماققققاهيم إلع ققققرية، حوليققققات إلجامعققققة 
 ص  54 - 39( 1793) 12عدد  - تونر –إلتونسية 

 بيلكين، أ -

        1إ 8 عققدد -بغققدإد  - فققي تققاري  تطققور إللغققة إلعربيققة إلا ققحى، مجلققة إلمققورد
 ص  37 – 33 –( 1793)

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

 ترزن، فؤإد -

إلسققعودية،  –إلمعققاجم إلعربيققة وضققرورل تهققذيبها وتطويرهققا، مجلققة قافلققة إلزيققت 
 ص  16 - 15( 1793) 11، عدد 81مجلد 

 إلتونسي، يوسف -
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جغقققققرإفيين إلعقققققرل وم قققققطلحاتهم، حوليقققققات كليقققققة  دإل جامعقققققة عقققققين لغقققققة إل
  326 - 869 ص –( 1764عدد ) – طمر

 تيمور، محمود -

 –( 1768) 14م، مجلة إلمجمع إلم رن، عدد 1768* ألااظ إلحضارل لعام  
 ص  178 - 193

( 1792) 36عققدد  –م  مجلققة إلمجمققع إلم ققرن 1792ألاققاظ إلحضققارل لعققام  *
 ص  832 – 885

       8إ 39عقققققدد  –م، مجلقققققة إلمجمقققققع إلم قققققرن 1791ألاقققققاظ إلحضقققققارل لعقققققام  *
 ص  827 – 821(، 1791)

       8إ - 32عققققدد  -م، مجلققققة إلمجمققققع إلم ققققرن1798* ألاققققاظ إلحضققققارل لعققققام 
 ص  892 – 861(، 1798)

 ص  52 – 55 – (1764) 19عدد  –* إلمعجم إلسياحي، مجلة إلم رن 

 13عققققققدد  - عامققققققة، مجلققققققة إلمجمققققققع إلم ققققققرنموإليققققققد جديققققققدل فققققققي حيققققققال إل *
 ص  124 – 75 – (1761)

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

 جبرن طاي  -

 – 989( 1793) 42عدد  -* إأللااظ وإلحيال، مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط 
 ص  932
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( 1793) 42عققققققدد  –لعربيققققققة بدمطقققققق  للغققققققة إبقايققققققا إلا ققققققا ، مجلققققققة مجمققققققع إ -
 (1795) 52عققققققققدد  - ص  مجلققققققققة مجمققققققققع إللغققققققققة إلعربيققققققققة بدمطقققققققق  6 - 3

 51عققققققققققدد  –ص   مجلققققققققققة مجمققققققققققع إللغققققققققققة إلعربيققققققققققة بدمطقققققققققق   982 – 919
 ص  464 – 461( 1796)

 إلجر ، محمد سالم -

         82عققدد  –إلنطققاط إلمعجمققي إلغربققي أ ققيل أم دةيققل؟ مجلققة إلمجمققع إلم ققرن 
 ص  197 – 161( 1791)

 إلجنال، أحمد ن يف -

إلعقققققدد إألول  - إلمنجقققققد فقققققي إللغقققققة، مجلقققققة كليقققققة  دإل جامعقققققة إلمستن قققققرية
 ص  37 - 7( 1796)

 جوإد، م طاى، درإسة إلمعاجم إللغوية -

 -831 - (1757) 6عقققدد  - بغقققدإد – مجلققة إلمجمقققع إلعلمقققي إلعرإققققي (أ)
 ص  863

 – 873 – (1762) 9عققدد  - بغققدإد – مجلققة إلمجمققع إلعلمققي إلعرإقققي (ل)
 ص  328

إلحققازمي، إومققام محمققد بققن موسققى، مققا إنعقققد لاظققه وإفتققر  مسققما  مققن أسققماء  -
ص    785 – 718 – 15إلسققققققققنة  - 18، 11إ –إألمكنققققققققة، مجلققققققققة إلعققققققققرل 

 م 1721 -ضإلريا

 إلحازمي، من ور -

 - معجققققققققققققم إلم ققققققققققققادر إل ققققققققققققحاية، مجلققققققققققققة كليققققققققققققة  دإل جامعققققققققققققة إلريققققققققققققاض
 ص  336 – 319 –( 1794)  3عدد  –إلرياض 
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 إلحماش، ةليل إبرإهيم -

درإسققة مقارنققة للنققوإحي إل ققوتية فققي كتققال إلعققين وإلنظريققة إلحديثققة فققي علققم 
 - 475 ( ص1793) 16 –جامعقة بغقدإد  –إأل وإت، مجلقة كليقة إآلدإل 

514  

 إلحمزإون، رطاد -

 – * طريققققة إبقققن منظقققور فقققي تحريقققر مقققادل إللسقققان، حوليقققات إلجامعقققة إلتونسقققية
 ص  98 – 55( 1793) 12عدد  - تونر

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

 تعبير ومنه  :* أسر إلمعجمية إلعربي

 ص  183 – 75( 1799) 15عدد  - تونر – حوليات إلجامعة إلتونسية

ات إللغويقققة إلحديثقققة   م إلعربقققي إلحقققدي  مقققن إلدرإسققق* منزلقققة بعقققض عنا قققر إلمعجققق
ص    14 – 4 – 3ءجققققققز  –/ إلمعهققققققد إلثقققققققافي إلعربققققققي إوسققققققباني مجلققققققة أورإ 

  1721 - إسبانيا

 ةلو ي،  ااء -

 إنجليزن للغة إلا حى إلمعا رل –قامور عربي 

 ص  484 – 416( 1796) 51عدد  –مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  

 ةورن، ميطيل -

 - 55مجلقققققققققد  –سقققققققققماء أجقققققققققزإء إلعقققققققققين فقققققققققي إلعلقققققققققم وإللغقققققققققة، مجلقققققققققة إلمجمقققققققققع أ 
  1722 –ص، دمط   313 – 822 – 8جزء
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 درويش، عبدإلله -

 -91 - (1765) - 12عقققدد  - معجققم "تهققذيل إللغققة"، مجلققة إلمجمققع إلم ققرن 
 ص  22

 زإدل، حسن زوينة -

 1إ 11 عققققدد – إلربقققاط – ربيجقققاني، مجلققققة إللسقققان إلعربققققيذإلققققامور إلعربققققي إأل 
 ص  346 – 818( 1794)

 إلسامرإئي، إبرإهيم -

 - (1762) - 18عقققدد  –* إلتطقققور إللغقققون إلتقققاريةي، مجلقققة إلمجمقققع إلم قققرن 
 ص  45 – 48

* إلجديقققققققققد فقققققققققي إللغقققققققققة وإلمعجقققققققققم إلعربقققققققققي إلحقققققققققدي ، مجلقققققققققة إلمجمقققققققققع إلعلمقققققققققي 
 ص  895 – 865( 1766) 13عدد  –إلعرإقي 

     1إ 12عقدد  - إلربقاط – ، مجلقة إللسقان إلعربقي* إلداللة إلجديدل وإلتطور إللغقون
 ص  13 – 9( 1793)

 * في إلعربية إلتاريةية

 ص  82 – 9( 1792) 8عدد  - عمان – مجلة مجمع إللغة إلعربية إألردني

 * في كتال "إلعين"

 ص  (387 - 382( )1792) 45عدد  - مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  -أ

 - 879 –( 1793) 3إلعقققققققدد إألول إ - مو قققققققلإل –مجلقققققققة بقققققققين إلنهقققققققرين  -ل
 ص 321
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درإسة فقي إلعربيقة إلتاريةيقة، مجلقة كليقة  دإل جامعقة  :* من إلمعجم إلعربي إلقديم
 ( 1799)يونيو  11عدد  - إلكويت –إلكويت 

 إلسامرإئي، فاضل -

 16إلعقققققدد  –جامعقققققة بغقققققدإد  - أسقققققار إلبق قققققة للزمةطقققققرن، مجلقققققة كليقققققة إلتربيقققققة
  198 - 147 (، ص1767)

 إلطبيبي، محمد رضا -

–( 1752) 12عقدد  - م ادر إلطق  فقي كتقال "إلعقين"، مجلقة إلمجمقع إلم قرن
 ص  44 – 43

 إلطهابي، م طاي-

أسققققماء إلنباتققققات وإلحيوإنققققات فققققي إلمجمعققققات إلعربيققققة، مجلققققة مجمققققع إللغققققة إلعربيققققة 
 ص  585 – 515( 1747) 84عدد  –بدمط  

 طوقي، جقل -

    36عققدد  - لققد  علمقاء إلعققرل، مجلقة إلمجمققع إلم قرن م قطلحات علققم إلحركقة 
  175 - 191 ( ص1795)

  روف، فؤإد -

       82عققدد  - كيققة ببيققروتإلجامعققة إألمير  ،نهضققة إلعمققل إلقاموسققي، مجلققة إألبحققا 
 ص  444 – 435( 1769)

 إل اار، إبتسام مرهون -

      - 4جققزء  7جلققد معجققم إلدرإسققات إلقر نيققة إلمطبوعققة وإلمةطوطققة، مجلققة إلمققورد م
 ( ص 158 - 927)
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1721  

 إل يرفي، حسن كامل -

 - 158 –( 1791) - 82عققققدد  –معاجمنققققا إللغويققققة، مجلققققة إلمجمققققع إلم ققققرن  
162  

 إلضبيل، أحمد محمد

 4عقققققدد  –معجقققققم جديقققققد فقققققي ألاقققققاظ إلعامقققققة، مجلقققققة كليقققققة  دإل جامعقققققة إلريقققققاض 
(1796 ) 

 ص  816 – 175

 إلطاهر، علي جوإد -

  1797 - أعدإد مةتلاة إلرياض –مطبوعات إلسعودية، مجلة إلعرل معجم إل

 عبد إلمطلل، محمد رطاد -

 م 1761* معجم ما نطر من إلمةطوطات إلعربية عام 

 – 199 –( 1763) 1إ 7عقققدد  - إلققققاهرل – مجلقققة معهقققد إلمةطوطقققات إلعربيقققة
 ص  172

 إبن إلعربي -

 9عقدد  –إلربقاط  - لسقان إلعربيقةمعجم إلمعقاجم إلعربيقة ةققل مائقة عقام، مجلقة إل
 ص  124 - 162( 1792) 8إ

 إلعزإون، عبار -

( 1757) 66عقدد  - إبادن وقاموسه، مجلة إلمجمع إلعلمي إلعرإقي زو إلمجد إلاير 
 ص  319 – 879
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 عز إلدين، يوسف -

 12عققققدد  –نقققققد معجققققم إللغققققة إلعاميققققة إلبغدإديققققة، مجلققققة إلمجمققققع إلعلمققققي إلعرإقققققي 
(1763 )– 362  

 عساكر، ةليل  -

  324 - 397( 1753) 9عدد  –مجلة إلمجمع إلم رن  ،إألطلر إللغون

 إلعش، يوسف -

مجلقققة مجمقققع  ،أوليققة تقققدوين إلمعقققاجم وتقققاري  كتقققال "إلعققين" إلمقققرون عقققن إلةليقققل
 ص  554 - 549( 1741) 16عدد  –إللغة إلعربية بدمط  

 إلعلمي، إدرير -

 ص  48 - 42( 1792) 8إ 9 عدد – إلرباط – مجلة إللسان إلعربي

 عمر، أحمد مةتار -

 1إ 15عققققققققققققدد  - إلربقققققققققققاط – * إلاقققققققققققارإبي إللغقققققققققققون، مجلقققققققققققة إللسققققققققققققان إلعربقققققققققققي
 ص  194 – 149( 1799)

* إلم قققطلحات إأللسققققنية فقققي إللغققققة إلعربيقققة ضققققمن أبحقققا  مققققؤتمر إللغقققة إلعربيققققة 
 م 1792وإأللسنية بتونر عام 

، 1جققققزء –عربيققققة للعلققققوم إونسققققانية * ألاققققاظ إأللققققوإن فققققي إللغققققة إلعربيققققة، إلمجلققققة إل
  1721 –جامعة إلكويت  ،87 – 7 ص

 - 3  - 16مجلقققققد  – 1جقققققزء - (، مجلقققققة إللسققققان إلعربقققققي3* إلاققققارإبي إللغقققققون )
 م 1792ص  51
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 2عققدد  - إلربققاط – (  مجلققة إللسققان إلعربققي1* معققاجم إألبنيققة فققي إللغققة إلعربيققة )
 ص  84 – 11( 1791) 3إ

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

* نظريققققققة إلحقققققققول إلدالليققققققة وإسققققققتةدإماتها إلمعجميققققققة، مجلققققققة كليققققققة  دإل جامعققققققة 
  13 - إلكويت

 32عقققققدد  - * هقققققل أثقققققر إلهنقققققود فقققققي إلمعجقققققم إلعربقققققي؟ مجلقققققة إلمجمقققققع إلم قققققرن
 ص  189 – 182 – (1798)

 ملعياد، محمد كا -

 52عقققققققققدد  –نققققققققققد إلمعجقققققققققم إلالسقققققققققاي، مجلقققققققققة مجمقققققققققع إللغقققققققققة إلعربيقققققققققة بدمطققققققققق  
 ص  123 – 199( 1795)

  الي، وجدن رز -

 ص  826 – 177( 1723) 42عدد  –مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط   -أ

 ص  466 – 464( 1794) 47 -مجلة مجمع إللغة إلعربية بدمط  -ل

 فاضل، عبدإلح  -

 8إ 9عققققققققققدد  - إلربققققققققققاط -إللسققققققققققان إلعربققققققققققي نظققققققققققرل معجميققققققققققة سققققققققققريعة، مجلققققققققققة
 ص  15 - 12( 1792)

 فالتر، فبيكا-

أسقققماء إألعققققم إلعربيقققة مقققن إلققققرن إلجقققاهلي إألةيقققر فقققي إلع قققر إلعباسقققي، مجلقققة 
 ص  815 – 822( 1798) 1إ 7عدد  –إلرباط  - إللسان إلعربية
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 فانيان، أ -

 4عقققققدد  - مطققققق مجلقققققة مجمقققققع إللغققققة إلعربيقققققة بد ،زيققققادإت علقققققى إلمعقققققاجم إلعربيققققة
 ص  458 – 449( 1784)

 ت حيحات على لسان إلعرل: ،إلستارفرإإ، عبد -

 ص  124 – 191 – (1762) 18عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن -1

 ص  178 – 199( 1761)  13عدد  –مجلة إلمجمع إلم رن  -8

 ص  52 – 39( 1766) 81عدد  –مجلة إلمجمع إلم رن  -3

 ص  87 – 85( 1769) 88 عدد –مجلة إلمجمع إلم رن  -4

 ص  54 – 33( 1766) 82عدد  -مجلة إلمجمع إلم رن  -5

          8إ 39عقققدد  –فقققروخ، عمقققر، مقققن مقققدإر  إلققققامور، مجلقققة إلمجمقققع إلم قققرن  -
 ص  37 - 82( 1791)

 -إلريققققققاض –إلقاسققققققمي، علققققققي، علققققققم إللغققققققة و ققققققناعة إلمعققققققاجم، مجلققققققة إلققققققدإرل  -
 ص  37 – 32( 1792) 4إ 8عدد 

وإكبي، محمقققد  قققق  إلقققدين، إسقققتدرإ  إلنق قققان فقققي مقالقققة "أسقققماء أعضقققاء إلكققق -
 – 931( 1793) 42عققققدد  - مجلققققة مجمققققع إللغققققة إلعربيققققة بدمطقققق  ،إونسققققان"

 ص  946

وربية إلحديثة وما تستايد  إلمعاجم إلعربيقة منهقا، مجلقة إلمعاجم إأل ،ماسينيور -
 ص    362 – 357 - (1753) 11عدد  –إلمجمع إلم رن 
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إلاكر إلعربي ببلو رإفيا إلدرإسات إلتقي تناولقت إللغقة إلعربيقة مجلقة إلاكقر  مجلة -
 - (1797)مقققارر  7، 2عقققدد  –بيقققروت  –نمقققاء إلعربقققي معهقققد إو - إلعربقققي
 ص    892 – 362

 محاوظ، حسين علي -

 42عققققدد  – مةت ققققر معجققققم إألضققققدإد، مجلققققة مجمققققع إللغققققة إلعربيققققة بدمطقققق  -
(1793)  

-395( 1793) 37عقققققققدد  - إلم قققققققرن معجقققققققم إألضقققققققدإد، مجلقققققققة إلمجمقققققققع -
 ص    322

إلرزإ ، إلعمققققل إلمعجمققققي بققققين علققققوم إللغققققة إلعربيققققة، مجلققققة محققققي إلققققدين، عبققققد -
 ص  6 – 3 – (1762) 16عدد  - إلمجمع إلعلمي إلعرإقي

 برإهيمإمدكور،  -

   16عقققققدد  - إلمعجقققققم إلعربقققققي فقققققي إلققققققرن إلعطقققققرين، مجلقققققة إلمجمقققققع إلم قققققرن
 ص  18 – 9 – (1763)

 34عققققققققدد  –إلعربيققققققققة إلمتة  ققققققققة، مجلققققققققة إلمجمققققققققع إلم ققققققققرن إلمعجمققققققققات 
 ص  81 – 16- (1794)

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

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

إلمجلقد  -5جقزء  –إلمطوع، يوسف أحمد، كتال إلعين، مجلقة إلعلقوم إونسقانية  -
  1728 –ص، إلكويت  (817 – 173) –إلثاني 
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 سكندر إى إلمعلوف، عيس -

 معجم تحليل أسماء إألعقم إلطة ية وتاريةها -

  685 – 613( 1766) 62عدد  –بيروت  –)أ( مجلة إلمطر   -

  61 – 49ص  –بيروت  –)ل( مجلة إلمطر   -

 معهد إلمةطوطات إلعربية  -

 م1757معجم ما نطر من إلمةطوطات إلعربية سنة 

 – 335( 1762) 6عقققققققدد  –إلققققققققاهرل  –مجلقققققققة معهقققققققد إلمةطوطقققققققات إلعربيقققققققة 
 ص  348

 إلمغربي، عبدإلقادر  -

 –و ققاه ونقققد ، مجلققة مجمققع إللغققة إلعربيققة بدمطقق   :معجققم فيطققر
 ص  514 – 522م( 1747)     84عدد 

 غلي، سميهأبو م -

 إلكلمات  ير إلا ا  في معجم إل حا  -

 ص  79 – 71 –( 1792) 42عدد  –عمان  –مجلة أفكار 

 درإسة في كتال إلعين

  55 -43ص  (1762) 11إلعدد  –جامعة بغدإد  –مجلة كلية إآلدإل 

 أبو إلمكارم، علي  -

     – 84جقققزء  –إلسققماع عققن إلقبائققل إلعربيققة ودور  فققي تقنققين إللغققة، مجلققة إلاي ققل 
 ( ص 83-89)
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 ن ار، حسين -

 7، 2عققققققدد  - بيققققققروت –( نحققققققو معجققققققم جديققققققد، مجلققققققة إلاكققققققر إلعربققققققي 1) -
 ص  85 – 19( 1797)

 ( نحو معجم جديد8) -

  1797 –دمط   ص  (232-284) 4جزء  54مجلد  –مجلة مجمع دمط  

 هارون، عبدإلسقم  -

 تحقي  لسان إلعرل  -

 ص  182-118( 1793) 89عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن (1)

 ص  99-68 – (1793) - 82 عدد –مجلة إلمجمع إلم رن  (8)

 ص  126-73 - (1793) 31عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن (3)

 ص  54-42 - (1793) 38عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن (4)

وفي مجلة )إلبيان( إلكويتية أعاد نطر تعليقات علقى لسقان إلعقرل فقي  (5)
 أجزإء متتابعة من إلمجلة 

 * معجم مقايير إللغة

 ص  112-121( 1768) 15عدد  - مجلة إلمجمع إلم رن    

 إلود يرن، عبدإلعلي -

 (132-95) جققزء 18مجلققد  –مجلققة عققالم إلاكققر  ،إلمعجققم إلعربققي فققي إألنققدلر -
  1721 - ص  إلكويت

  ل ياسين، فائدل محمد مايد  -
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  1721 ص (874-899) 8عدد 12مجلد  - مجلة إلمورد


