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 معجم الغني الزاىر 
 "مقاربة لسانية تطبيقية"
 د. بدرية بنت براؾ العنزم

 جامعة األمًنة نورة بنت عبدالر٘نن
 ملخص

، الصادر     عن مبسسة الغين  اهتمت ه ا الدراسة ّنعيم حديث هو معيم الغين الزاهر ٞنبلفه عبدالغين أيب العـز
كصف اٞننه  اٞنعيمي ال م ا بعه اٞنبلف ة من خالؿ ، ه ا اٞنعيماٞنغربية، كهدفت الدراسة إذل استعراض منهيية 

عليه، كذلك  ايستدرا ات مع بعض ،مع بياف النواحي اا٩نابية كاٝنصائص اٞنميزة للمعيم اٞنداخل اٞنعيمية، ر يب 
، كمدل ٕنثله ٟن ا ه ا اٞنعيمالصناعة اٞنعيمية ة  أسس ا استعر ت الدراسة معايًن الت ليف اٞنعيمي.  ٞن اكفق

اعتمدت الدراسة قد ة اٛنوانب البنائية كالفنية كالشكلية اٜنديثة. ك  ،األسس كاستفاد ه من فنيات الصناعة اٞنعيمية
  معيم العربية اٞنعاصرة أل٘ند ٢نتارمع غًنا من اٞنعاجم اٜنديثة   قارنةالتحليلي كالعمل النقدم كاٞن اٞننه  الوصفيعلى 
التابعة ٞندينة كاٞندكنة العربية كالعلـو كالثقافة، إيسيكو، للرتبية  سالميةااللمن مة األساسي التابع  كاٞنعيم العريب ،عمر

كشف عن ه ا اٞنقارنات هتدؼ ة ٠نملها إذل ال . واا أحد اٞنوارد اللغوية اٜنديثةاٞنلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية،  
كخلصت الدراسة إذل عدد من النتائ  أبرزها) امتياز اٞنعيم بالو وح . طبيعة اٞنعيم كأ٨نيته بٌن اٞنعاجم العربية اٜنديثة

 كاهتمامه التاـ ة شرح موادا كاٞننطقية ة  ر يب اٞنعاين، كمالثمته لركح العصر كا صاله بواقع اللغة، كإثبا ه للعامي
 ختمت كقد .، باا افة إذل عدد من ايستدرا اتد ه من التقنية اٜناسوبية  تابة ك ر يبناباللهيات احمللية، كاستفا

 اٞنعيمي ة اللغة العربية. من ش اا اير قاث بالت ليف من التوصيات بعددالدراسة 
 الكلمات المفتاحية
 .اٞندكنة اللغوية –داخل اٞنعيمية اٞن –العربيةجم ااٞنع منهيية-أسس الصناعة اٞنعيمية -معيم الغين الزاهر 
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Abstract:  

This study is concerned with a recent dictionary, namely Al-Ghani Al-Zaher, by Abdul Ghani 

Abi Al-Azm, published by the Moroccan Al-Ghani Foundation. The study aims to review the 

methodology of this dictionary by describing the lexical approach used by the author in 

building the lexical entries. It provides a description of the positive aspects and characteristics 

of the dictionary in addition to some limitations, all of which according to the criteria of 

lexical authorship. The study also reviews the foundations of the lexical development of the 

dictionary, and the extent of its representation of these foundations and lexical development 

techniques, in terms of the modern structural, and technical aspects. The study relies on a 

descriptive analytical methodology, critical work and comparison with other modern 

dictionaries such as the Contemporary Arabic Dictionary of Ahmed Mukhtar Omar, the Basic 

Arabic Dictionary of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 

(ISESCO), and the Arabic Corpus of King Abdulaziz City for Science and Technology, being 

some prominent modern linguistic resources. These comparisons aim to reveal the nature of 

the dictionary and its importance among modern Arabic dictionaries. The study concludes 

with a number of results, most notably: the dictionary distinction in explaining its material 

and logic of providing meaning, and its relevance to the modern life and the reality of 

language. It also demonstrates the vernacular and local dialects, and benefits from computer 

technology in writing and classification. The study also reveals a number of limitations. The 

study provides, as a conclusion, a number of recommendations that would improve the lexical 

authorship in the Arabic language. 

Key Words: 

Al-Ghani Al-Zaher Dictionary - Foundations of Lexical authorship - Methodology of Arabic 

Dictionaries - Lexical Entries – linguistic Corpus 
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 مقدمة
ٔنضع اللغة للطبيعة ايجتماعية كما يقتضيه ه ا    

ي فهي النسق من  عبًن عن اٝنواطر ك بادؿ األفكار
آلة اي صاؿ، كمن فنيات ه ا اي صاؿ اٜناجة إذل 

توذل يفا مفردات اللغة القومية، ك مرجع معيمي ٪ن
 فسًنها ك و يحها، فًنجع اانساف إليه ليتزكد منه 
ّنا يتالثـ مع حاجا ه ة التعبًن عن أفكارا كمشاعرا 
 ،كمعانيه كنقل خربا ه كمعارفه، كب لك ٪نيي لغته

ية نامية، كيت طى ُّا حاجز الزمن كيبقيها ثابتة ح
فيعيز مع األجياؿ اٞنا ية كيفيد من خرباهتا كما 
أبدعته قرائح أهلها،  ما يعيز حا را كيعرب عنه 
كيصورا كيدكنه لتتناقله األجياؿ القادمة ك ستفيد 

 ـو. ََِّتاٞنعتوؽ، منه
متطور، كاٞنعيم هو ك اللغة  ائن حي متيدد ك    

ٞنعوؿ ة مسايرة ه ا التطور، األس  األكؿ، كعليه ا
ك ب  استعمايت اللغة ّن تلف  داكيهتا 

ليس ٠نموعة من األلفاظ  فهوكاستعمايهتا، 
كالرتا يب اٞنبوبة على نسق معٌن، كي يقتصر على 
 صحيح اللغة من الشوائبي بل  كمن أ٨نيته ة 
قدر ه على موا بة اللغة كالسًن معها جنبا إذل جنب 

 ما   تغًني فهو ٢نزف اللغة كمكنزها،ٞنتابعة ه ا ال
أشار إذل ذلك صاحب معيم الغين الزاهر ة 

 ،   و.َُِْمقدمته تأبو العـز
ّنثابة السيل لارث اللغوم ّنا اٞنعاجم اللغوية ك 
تضمنه من اشتقاقات كدييت كمعاين متيددة  

كعلـو كأخبار موا بة ل حداث، كانفتاحا على 
فاٞنعاجم ي  تضمن . يبااللغات األخرل اقرتا ا ك عر 
 عاجل أيضنا معاين الكلمة  بل عريف الكلمات فق ، 

اٞن تلفة ك طورها مع العناية بتسييل  طور 

استعمايهتا ة حقب  اريذ اللغة اٞنتعاقبة، فهي  نز 
موسوعي ٪نتوم الكثًن من النفائس الكامنة، ينهل 
من فيضها الباحثوف كاٞنبلفوف كالكتاب كاألدباث. 

يقدـ ك ا ي ينضب ألبناث اللغة كمتعلميها، معينن ك 
اٞنشورة اٞنقركثة لطالبيها. كيكفي أننا ي نعرؼ التطور 
الديرل للمفردات من حياة أك انقراض أك  عميم أك 
ٔنصيص، أك مستعمل أك مهمل أك نادر إي من 

 خالؿ اٞنعاجم ّنا ٓنتويه.
كقد  وسعت األنساؽ اٞنعيمية اٜنديثة إذل أنساؽ 

ة رقمية لتتناسب مع نركؼ العصر اٜنديث، معيمي
كبدأت  ست دـ األجهزة اٜنديثة ة صناعة اٞنعاجم  
 اٜنواسيب كاٞناسحات البصرية اليت سهلت ٓنويل 
الصورة الضوئية إذل إشارات إلكرتكنية ٬نكن معاٛنتها 

ـو. فقد ذ ر أحد ُٖٗٗحاسوبينا. ت٢نتار، 
معه آليًّا  اٞنعيميٌن أف "اٞنعيم ال م ي يتم التعامل

 و.ُٕٗمعيمنا ناقصنا" ت٢نتار، ص
كمن ااسهامات اليت ٬نكن أف يقدمها اٜناسوب ة 
صناعة اٞنعاجم، إنشاث قواعد لبيانات   مة  ضم 
اٞناليٌن من اٞنفردات كالوحدات اٞنعيمية كاألمثلة 
كالشواهد، كإمكانية انتاج عدد من اٞنعاجم اٞن تلفة 

ديل على مواد اٞنعيم ة كقت كاحد. كالتنقيح كالتع
حاسوبينا، كإصدار طبعات جديدة كمنقحة، كه ا 
اٞنعموؿ به ة اٞنعاجم الغربية، كهو إصدار طبعات 
 نقيحيةي لتقيس مادهتا ك١نتواها بشكل دائم 
كمستمر، كموا بة التطور اللغوم بالته يب 
كالتصويب كاٞنراجعة يستيعاب التدفق اٟنائل 

 للمعلومات كاٞنصادر. 
 The Longmanؾ معيم لو٤نماف فهنا

Dictionary Of Contemporary 
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English  ال م صدر منه طبعات مزيدة كمنقحة
 Websters Newة  ل مرة. كمعيم 

Collegiate Dictionary  ال م  والت
طبعا ه اٞننقحة كاليت حوت اآلآلؼ من اٞنفردات 

 وََِكايقتباسات كاألمثلة.  ت٢نتار، ص
سة من الدكر اٞنناط باٞنعاجم كقد جاثت ه ا الدرا

العربية عامة  اابانة كاايضاح، ك واا صورة عا سة 
للميتمع لتستوعب ما يضاؼ إليها من مفردات 

البحث ة ٠ناؿ اٞنعيم عامةن ك را يب مستحدثة، ف
ييربز لنا مركنة اللغة العربية ك لبيتها ٞنطالب اٜنضارة 

 كالتطور. 
ال م الغين الزاهري جم اٜنديثة معيم اكمن ه ا اٞنع

 من اٞنعاجم الرائدة كقع اختيار الباحثة عليهي  ونه
ـ، كٕنيزا َُِّاٜنديثةي إذ صدرت طبعته األكذل 

باينفتاح على اٞنستعمل كاٞنتداكؿ من األلفاظ ّنا ة 
ذلك األلفاظ اٞنعربة كالدخيلة كاٞنولدة، كستستعرض 

 احملاكر التالية) ه ا الدراسة
  الزاهر ة اٞنقدمة كاٞنالحق.منهيية معيم الغين -ُ
كصف اٞننه  اٞنعيمي ال م ا بعه اٞنبلف ة  -ِ

 ر يب مداخل اٞنعيم تالرت يب الداخلي 
 كاٝنارجيو.

إنهار النواحي اا٩نابية ة معيم الغين الزاهر  -ّ
كفق معايًن الت ليف اٞنعيمي، كبياف بعض 

 ايستدرا ات ة معيم الغين الزاهر. 
ة اٞنعيمية ة معيم الوقوؼ على أسس الصناع -ْ

الغين الزاهر، كمدل ٕنثله ٟن ا األسس كاستفاد ه 
من فنيات الصناعة اٞنعيمية ة اٛنوانب البنائية 

 كالفنية كالشكلية اٜنديثة.

 الدراسةأىمية 
  كمن أ٨نية الدراسة فيما يلي) 
دراسة معيم الغين الزاهر بنحو من التدرج  -ُ

 األفقي ال م يعكس طبيعة اٞنعيم كطبيعة
 العصر ال م صدر فيه.

 قد  كصف علمي للمعيم من حيث  -ِ
الرت يب الداخلي كاٝنارجي للمداخل الرئيسة 
كالفرعية، كٗنع اٞنادة اللغوية اليت  عد نقطة 

 ل.اختالؼ فارقة فيه عن اٞنعاجم األخر 
معرفة بعض النواحي اا٩نابية ة معيم الغين  -ّ

 الزاهر، كإيضاح بعض ايستدرا ات عليه.
فر شركط الصناعة اٞنعيمية ة الغين مدل  و  -ْ

 الزاهر.
 عد ه ا الدراسة إ افة علمية جيدة  ثرم  -ٓ

 الدراسات اٞنعيمية اٜنديثة.
ستساعد ه ا الدراسة القائمٌن على اٞنعيم  -ٔ

 ة ٓنديثه كاستكماؿ ما استيدرؾ عليه. 
من اٞنبمل أف  فتح ه ا الدراسة اَّاؿ   -ٕ

لدراسات مستقبلية معيمية على نطاؽ 
سع كأ لي لتغطي جوانب أخرل من أك 

 معيم الغين الزاهر دل  تناكٟنا ه ا الدراسة.
 أىداؼ الدراسة:

 سعى ه ا الدراسة إذل ٓنقيق عدد من األهداؼ، 
 كهي  التارل)

الوقوؼ على مقدمة معيم الغين الزاهر  -ُ
كمالحقه كمدل استيفائهما للشركط العلمية 

 ٟنما.
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رت يب كصف اٞننه  اٞنتبع ة اٞنداخل تال -ِ
 الداخلي كاٝنارجي ة معيم الغين الزاهرو.

بياف ما ة الغين الزاهر من مناحو إ٩نابية بناث  -ّ
على أسس الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة، 
كالتطرؽ لبعض ايستدرا ات على معيم 

 الغين الزاهر.
إنهار مدل استفادة الغين الزاهر من  قنيات  -ْ

 الصناعة اٞنعيمية سواث ة اٛنوانب البنائية
 كالفنية الشكلية اٜنديثة.
 أسئلة الدراسة ومشكلتها:

  رمي الدراسة إذل ااجابة عن األسئلة التالية)
ما مدل استيفاث معيم الغين الزاهر ة مقدمته   -ُ

كمالحقه ل سس العلمية اٞنتبعة ة صناعة اٞنعيم 
 اٜنديث؟

ما اٞننه  ال م ا بعه معيم الغين الزاهر ة  -ِ
 رجي للمداخل اٞنعيمية؟الرت يب الداخلي كاٝنا

ما النواحي اا٩نابية ة معيم الغين الزاهر ؟ كما  -ّ
ايستدرا ات اليت أخ ت على معيم الغين 

 الزاهر؟
ما مدل استفادة اٞنعيم من  قنيات الصناعة  -ْ

 اٞنعيمية اٜنديثة؟
 منهجية الدراسة:

طبيعة الدراسة ا باع اٞننه  الوصفي  قتضي    
راسة العناصر احملددة التحليلي ال م يهدؼ إذل د

الح ة يةي إذ يتطلب ذلك) اٞنكصف يةٓنليلة دراس
 .إذل النتائ كصوين ، كاٞنقارنة تحليلالرصد ك الك 

 لغني الزاىر:أسباب اختيار معجم ا

خضوع معيم الغين الزاهر ٞننهيية معيمية  .ُ
حديثة، كاهتماـ مبلفه بالصناعة اٞنعيمية قد٬نها 

 .يةكحديثها، كالشهادة له باٞنعيم
اعتمادا على مدكنة كاسعة  لت الرتاث  .ِ

 الشعرم كالنثرم كالعلـو اٜنديثة.
انفتاح اٞنعيم على اٞنستعمل كاٞنتداكؿ، كاٞنعرب  .ّ

كالدخيل كاٞنولدي للوصوؿ إذل أ رب شر٪نة من 
 القراث.

  امة مداخل اٞنعيم كاليت  ضمنت  .ْ
ألف مدخلي ٣نا يستدعي ايعتناث  َٖٖٓٔ

ة  ر يب مداخله باٞنعيم كدراسة منهيه 
 كمقدمته كمالحقه.

 اإلطار النظري واألدبيات السابقة:
 اف للعرب القدماث قدـ راس ة ة صناعة     

-ََُاٞنعاجم، كنهر ذلك من  أف ك ع اٝنليل ت
هػو معيم العٌن ة القرف الثامن اٞنيالدم، َُٕ

كال م ألفه بناث على التقليبات الصو ية، إذ يعد 
بية ٣نا يدؿ على إدراؾ العرب با ورة اٞنعاجم العر 

كاهتمامهم بلغتهمي فحرصهم على نقاث اللغة 
ك صويبهم للحن دفعهم إذل ٗنع ثركة لغوية ك دكينها 
باجتهادات ش صية من قبل صنٌاع اٞنعاجم، كالدليل 
على ذلك ما عكسته مسميات ه ا اٞنعاجم من 
أهداؼ ك عت من أجلها، ٣نا يدؿ على أف ٗنعهم 

ة دل يكن على معايًن ٣ننهية موحدة للمادة اللغوي
 لصناعة معيمية عربية.

هػو ة معيمه اٛنمهرة سعى ُِّفه ا ابن دريد ت
إذل الشائع كاٞنشهور من  الـ العرب، فقد ذ ر ة 
مقدمته سبب  سميته ُّ ا ايسم، فيقوؿ) "كإ٧نا 
أعرناا ه ا ايسم ألننا اخرتنا اٛنمهور من  الـ 
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ٞنستنكر". تبعلبكي، العرب كأرج نا الوحشي كا
هػو، ّٓٗو،    بعه ابن فارس تُْ،صُٕٖٗ

هػو، كابن ّٖٓهػو، كالز٢نشرم تََْكاٛنوهرم ت
هػو، كغًنهم ُٕٖهػو، كالفًنكزآبادم تُُٕمن ور ت

 ثًن ال ين ٟنم إسهاماهتم البارزة ة ك ع أسس 
 اٞنعاجم العربية. 

كقد  عددت ٠نايت اهتماـ الباحثٌن اٞنعيميٌن 
العصر اٜنديث فمنهم اعتىن بتاريذ  العرب ة

اٞنعيمية للمعيم العريب، كمنهم من  ناكؿ اٝنصائص 
الفنية كالشكلية تمزاياها أك اٞن خ  اليت أخ ت 
عليهاو. كمنهم من اهتم بالصناعة اٞنعيمية العربية 

 اٜنديثة.
ك بعنا ل لك نهرت العديد من اٞنعاجم  معيم ١ني  

ستاين كاٞننيد للويس احملي  كقطر احملي  لبطرس الب
معلوؼ كاٞنرجع لعبداهلل العاليلي كمعاجم اَّمع 
 اللغوم اٞنصرم تاٞنعيم الكبًن كاٞنعيم الوسي و. 

إذ يستلـز البناث اٞنعيمي معرفة دقيقة باللغة 
كخصائصها ككحداهتا اٞنعيمية، كايهتماـ بتكوين 
الوحدات اٞنعيمية تطبيعتها كمصدرها كٓنديد 

مية، كهيئتهاو، ك يفية  ر يب ه ا اٞنداخل اٞنعي
 الوحدات داخل اٞنداخل األساسية أك الفرعية.

كدل يقتصر ايهتماـ باٞنعاجم العربية على العرب     
فق  بل حد من غًن العرب ة العصر اٜنديثي  اف 
ٟنم دكر بارز كنشاط دؤكب ة   ليف معاجم 
للعربية، كمن هبيث اٟنولندم "يعقوب جوليوس" 

ألف تاٞنعيم العريب الال يينو، كقاعدة ه ا ال م 
اٞنعيم هو معيم الصحاح كأساس البالغة 

، َُِْكالكشاؼ كمعيم البلداف. تدلوؿ، 

 و.َِص
ك"رينهات دكزم" ال م ألف معيم ت كملة اٞنعاجم 
العربيةو، فقد ذ ر أف ه ا اٞنعيم ٗنع ٞنا شرد عن 
مية اٞنعاجم العربية القد٬نة من ألفاظ اٜنضارة ااسال

كاستقرار اٞنسلمٌن ة األمصار بعد فتحها، ٣نا جعل 
ٟن ا اٞنعيم قيمة لغوية هو إحالته إذل اٞنصادر اليت 
ذ رها صاحبه ة استقاث ماد ه. ت١نمد صادؽ، 

 و.ُٕٖٗ
كاٞنستشرؽ "إدكارد لٌن" صاحب معيم تمٌد 
القاموسو ال م ٗنع اٞنفردات من أمهات  تب 

ا معيمه. تالعرجا، األدبي لتكوف قاعدة بين عليه
 و.َُِٓكدلوؿ، 

ك "أكقيست فيشر" ال م قدـ مقرتحه اعداد معيم 
لغوم  ار٫ني بتكليف من ٠نمع اللغة العربية ّنصر، 
كسرعاف ما  بدد ه ا اٞنقرتح إباف اٜنرب العاٞنية 
الثانية. ك"هانز فًن" ال م ألف معيم تاللغة العربية 

كاألٞنانية سنة اٞنعاصرة اٞنكتوبةو باللغتٌن العربية 
 ـ.ُِٓٗ

كشهد العمل اٞنعيمي ة العصر اٜنديث  طورنا   
ملحوننا ي سيما بعد ثورة التقنية كالتكنولوجيا 
اٜنديثة، إذ نهرت اٞنوسوعات اٞنعيمية كقواعد 
البيانات اٞنعيمية كالدكريات كاَّالت اٞنعيمية، 
ك  سست مرا ز معيمية ٢نتصة باٞنعاجم كبالصناعة 

كعيقدت اٞنبٕنرات كالندكات كحلقات  اٞنعيمية،
كدل  عد الصناعة النقاش اٝناصة بالصناعة اٞنعيمية. 

اٞنعيمية مقصورة على اٞنعاجم اللغوية اليت  تناكؿ 
معىن الكلمة كاشتقاقها كاستعمايهتا بل زاد ايهتماـ 
بالعمل اٞنعيمي  ن ًننا ك  سيسنا ك طبيقناػ فقد نهرت 
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نب اٞنعاجم الورقية، كبدأت لكرتكنية َنااٞنعاجم اا
اٞنعاجم احملوسبة كالتطبيقات ال  ية بال هور على 

 الساحة اٞنعيمية.
كلعل أهم م اهر التحوؿ ة الصناعة اٞنعيمية هو 
 زايد اٛنهود الفردية أك اٞنبسسية ة صناعة اٞنعيم، 

 هور عدد من اٞنعاجم العربية ة السنوات األخًنة.كن
ت صصة التابعة ٟنيئات كر بعض الدكريات اٞنكصد

علمية  ربلي  ميلة ٠نمع اللغة العربية بالقاهرة، 
 ك٠نلة اٞنعيمية التونسيىة.

 وLexicographyكالصناعة اٞنعيمية ت   
مصطلح كرد بعدة مسميات، منها تصناعة اٞنعاجم، 
معيميات، صناعات اٞنعاجم، كالقاموسية،...و، 

ناعة كيعرفها حالٌـ اٛنيالرل ب اا علم ٫نتص بص
ك  ليف اٞنعاجم، كييعىن َنمع الرصيد اٞنفردايت 
ككصفه ك ر يبه كفق ن اـ ألفبائي أك مو وعي، 

ـو ُٕٗٗك عريف اٞنداخل ك و يحها. تاٛنيالرل، 
التطبيقي كهو فن ٓنرير  اٞنعاجمك يعرؼ   لك بعلم 

ـو ََُِكإنشاث ك صنيف كطباعة اٞنعاجم. تميدين،
م، ك ستقى مادهتا فالصناعة اٞنعيمية فن كمهنة  علٌ 

من أسس ٠نمع عليها، كيقـو صانع اٞنعيم بعدة 
ا اخراج معيم معٌن، كيتمثل ة  عمليات ٕنهيدن

 )ـوُٖٗٗاآليت)ت٢نتار، 
كٓنديد اٞنصادر) على اٞنعين بالصناعة  ٗنع اٞنادة -ُ

اٞنعيمية أف ٩نمع اٞنواد اٞنعيمية كأف يتتبعها، 
 ك٪ندد نطاؽ اٞنعيم ال م يطمح إليه.

ار اٞنداخل اٞنعيمية) كهي األلفاظ أك اختي -ِ
الوحدات اٞنعيمية اليت قاـ اٞنعيمي ُنصرها 
ك ر يبها كشرحها، كهي أسٌّ أساس من أسس 

الصناعة اٞنعيمية. ك  يت على عدة صور شكلية 
 تمداخل بسيطة كمداخل مر بة كمداخل معقدةو. 

كفقنا ن اـ معٌن) كهو النه  ال م   ر يب اٞنداخل -ّ
مي ة  ر يب مواد معيمه، ك ر يب يسلكه اٞنعي

األصوؿ، فهو على حد قوؿ القاٚني "حبل 
٬نسك اٞنعيمي بطرفه األكؿ كيرتؾ الطرؼ الثاين 

 ـو.َُِّللقارئ الباحث" تهالة، 
) كهو آلية  وزيع اٞنداخل   ليف اٞنداخل -ْ

 اٞنعيمية ة اٞنعاجم.
ااخراج النهائي) كيشمل ااخراج اٞنطبعي  -ٓ

مدة، كالرموز، كطباعة أكائل كالفين، مثل) األع
اٞنواد باٜنرب اٞنشٌبع، كك ع الصورة باأللواف إف 
أمكن، كطباعته من حيث حيم اٜنركؼ كنوع 

 الورؽ...
ـو، بعدد من األمور، ََِّكقد أكجزها تحيازم،

 كهي)
  ،اٞنداخل العادية   اٞنداخل اٝناصة تايختصارات

 الصيغ اٞننسوبة، أٚناث األعالـ، اٛنداكؿو
 اٞنوسوعية الت صيل اٞنداخل صنيفاتالت 
 ن اـ التحرير مبشرات ايست داـ التعريفات 
   مالحق اٞنعيممقدمة اٞنعيم   اللوحات كالرسـو 
 ْنديد اٞنعيمات    التقنيات 

اٞنعيم اٜنديث،  ك ع رشاد اٜنمزاكم عناصر كقد
 تاٜنمزاكم، كجعلها أساسية ة بناث معيم معاصر،

 كهي)  وُٕٕٗ
مات) كيتوقف عددها على مست دـ عدد الكل .ُ

ه ا اٞنعيم، فمعيم الطالب ٫نتلف عدد  لما ه 
عن معيم اٞنثقفٌن، كاٞنعيم التار٫ني ٫نتلف عن 

 اٞنعيم العاـ. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

138 
 

 

  

 

اختيار الكلمات) ما ال م ينبغي أف يضم من  .ِ
اٞنفردات ة اٞنعيم كما ي ينبغي أف ي يضم.   

 -مية الكلمات العل – الكلمات العادية الدراجة 
الكلمات  –الكلمات اٞنعربة كاٞنولدة كالدخيلة 

 اٜنوشي كالغريب. -الشعبية 
 التعريف ك ر يب اٞنعاين. .ّ
ايستشهاد) كه ا ايستشهاد يتوقف على  .ْ

 مست دـ اٞنعيم كاٟندؼ ال م ك ع من أجله.
 أصوؿ الكلمات ك ار٫نها. .ٓ
النطق ُّا نطقان صو يان) كه ا ما ٩نب أف يوذل  .ٔ
 تماما  بًنا ة اٞنعاجم اٞنعاصرة.اه

ك عد الصناعة اٞنعيمية من أهم اَّايت ة علم 
اللغة التطبيقي، فقد نهرت عدة أنواع من اٞنعاجم ما 
بٌن معاجم ألفاظ كمعاجم معاين كمعاجم عامة 
كمعاجم مت صصة، كمعاجم أحادية كثنائية، 
كمعاجم كرقية كإلكرتكنية. ٣نا جعلها ٠ناين خصبنا 

غويٌن كالباحثٌن ة العصر اٜنديث، فقد  ناكلوها لل
 بالدراسة من عدة جوانب)

 دراسة  اريذ اٞنعيمية العربية. -
دراسة اٝنصائص الفنية للمعاجم القد٬نة تاٞنزايا  -

 كالعيوبو.
ااسهاـ ة الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة، كمن ذلك  -

السعي إذل ك ع األسس كاٞنعادل للمعيم العريب 
 اٞنعاصر.

 ه ا العصر  وجد اجتهادات كدراسات كة  
معيمية كمن  منها ه ا اٞنعيم اٜنديث ال م بٌن 
أيدينا كهو معيم الغين الزاهر اٞنعين بالدراسة. كدل 
نقف على دراسة أ اد٬نية خاصة بتفنيد منهيية 

معيم الغين الزاهر كفق أسس الصناعة اٞنعيمية 
ة اليت اٜنديثة، إي أننا كجدنا بعض الدراسات العلمي

٬نكن أف    ر  من األدبيات السابقة اعتضادنا ي 
ه ا الدراسة، أك اعتمادنا، لتناكٟنا أدبية من أدبيات 

ك٬نكن  قسيم الدراسات   جزثنا من جزئياهتا،
 اٞنعيمية ة ه ا اٞنقاـ إذل ثالثة أقساـ)

القسم األوؿ: الدراسات المعجمية التي اىتمت 
خصائصو، ومزاياه، بتاريخ المعجم العربي، ودراسة 

 ومنها:
 ـو بعنواف) اٞنعاجمُٔٔٗدراسة تأبو الفرج،  -ُ

. اٜنديث اللغة علم دراسات  وث ة اللغوية
كفيه أعطى صورة موجزة لتاريذ اٞنعاجم 
العربية كاألصوؿ الثالثة اليت عدها أساس 
اٞنعيم، ك طرؽ أيضنا إذل معاٛنة اٞنعىن 

 اٞنعيمي ة اٞنعاجم العربية.
اٞنعيم بعنواف) ، ـؤُٖٗ، رنصادراسة ت -ِ

ة  تابه  ؿال م  ناك  ،العريب، نش  ه ك طورا
اٞنعاجم العربية مر زان على حياة اٞنبلف، 

ككصف اٞنناه  كثقافته، كفنيا ه اٞنعيمية، 
العامة للمعاجم كٓنليل مواد جزئية من  ل 
معيم، كصوين إذل النتائ  تخصائص 
 نا كم خ و، مكوننا ب لك ن امنا معيننا مشرت 

بٌن أصحاُّا، ٣نا أٚناا باٞندرسة اللغوية،   
است الص اٝنصائص العامة لكل مدرسة، 

كصالهتا ّن تلف كمراحل التطور فيها، 
 اٞندارس اٞنعيمية العربية.

ـو بعنواف) ُٕٗٗدراسة تعبد اٛنليل،  -ّ
اٞندارس اٞنعيمية) دراسة ة البنية الرت يبية، 
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ة كهدفت ه ا الدراسة إذل دراسة البني
الرت يبية كالن رية العربية اٞنعيمية، كفق رؤية 
التماثل كالتباين اٞننهيي، كعلى ه ا األساس 
قٌيد اٞنبلف رحلة اٞنعيم العريب ِنمس 
مدارس معيمية، سعينا للوقوؼ على 
خصائصها، كأغرا ها، كمناهيها، مع بياف 

 الفركؽ داخل بنيتها.
اٞنعاجم ـو بعنواف) ََِٖدراسة تاٞنعتوؽ،  -ْ
،  ناكؿ فيه أ٨نية اٞنعاجم اللغوية غوية العربيةالل

كأنواعها، كسل  الضوث على بعض اٞنعاجم العربية 
اٜنديثة أحادية اللغة، كدكر ه ا اٞنعاجم ة  طوير 
حر ة الت ليف اٞنعيمي، كاعتمدت الدراسة على 
الوصف التحليلي كالعمل النقدم، كاٞنقارنة اليت 

كعن أ٨نيته  هتدؼ إذل الكشف عن طبيعة اٞنعيم
 كمكانته.

القسم الثاني: دراسات التأطير ألسس صناعة 
 المعجم العربي الحديث، ومنها:

ـو بعنواف) علم ُٕٓٗدراسة تالقاٚني،  -ٓ
اللغة كصناعة اٞنعيم، كفيه ٓندث اٞنبلف عن  كوف 
مصطلح الصناعة اٞنعيمية، كأسباب الفيوة بٌن علم 

يسة ة اللغة كالصناعة اٞنعيمية، كاٞنشكالت الرئ
الصناعة اٞنعيمية الثنائية اللغة، ك١ناكلة  لمس اٜنلوؿ 
العملية ٟنا ة الن ريات اللغوية اٞنعاصرة، كاٞنعلومات 
 الصو ية كالصرفية كالنحوية ة اٞنعاجم الثنائية اللغة.

ـو بعنواف) صناعة ُٖٗٗدراسة ت٢نتار،  -ٔ
اٞنعيم العريب اٜنديث، كال م يعد أكؿ  تاب من 

غة العربية يرسم طريق العمل اٞنعيمي، نوعه ة الل
كيفتح اآلفاؽ الواسعة أماـ اٞنشتغلٌن باٞنعيم، ك٪ندد 
مالمح اٞنستقبل أماـ صناعة اٞنعيم العريب. كقد 

 ناكؿ فيه اٝنطوات ااجرائية كالتنفي ية لعمل معيم، 
 كأنواع اٞنعاجم، ككنائفها.

ـو بعنواف) ََِّدراسة تالقاٚني،   -ٕ
بٌن الن رية كالتطبيق،  ناكؿ فيه  اٞنعيمية العربية

اٞنبلف اٝنصائص اٞنميزة للمعيمية العربية،  ر يب 
اٞنداخل ة اٞنعيم العريب، كإشكالية الديلة ة 
اٞنعيم العريب، ك طرؽ ٞنعاجم الناطقٌن بلغات 

 أخرل، كمعيم ايستشهادات ك قنيات   ليفه.
ـو بعنواف) منه  ََِّدراسة ترجب،  -ٖ

ة عند الفيومي ة اٞنصباح اٞننًن، الصناعة اٞنعيمي
ك ناكلت ه ا الدراسة ااطار العاـ ٞنعيم اٞنصباح 
اٞننًن، كطريقة  ناكله ة  ر يب مداخله، ك١نتول ه ا 
اٞنداخل كما  شتمل عليه من جوانب صو ية كصرفية 
ك٥نوية كديلية، كألفاظ معربة كمولدة كعامية كٟنيات 

ة من منه  الفيومي كقراثات قرآنية ...، كمدل اافاد
 ة صنع اٞنعاجم اٞنعاصرة.

ـو بعنواف) معيم َُِّعشوع، شدراسة ت -ٗ
اٞنعاين العريب اٞننشود ة  وث الصناعة اٞنعيمية 

كهدفت الدراسة إذل ١ناكلة  -دراسة مقارنة–اٜنديثة 
رسم معادل معيم اٞنعاين اٞننشود اٞنطابق للمقاييس 

للغة العربية العاٞنية اٞنعيمية، مع مراعاة خصائص ا
كمزاياها. من خالؿ اٞنقارنة بٌن معيمٌن، ٨نا) 
اافصاح ة فقه اللغة ٜنسٌن موسى كعبد الفتاح 

  Larousse Analogiqueالصعيدم، كمعيم 
 .Georges Niobeyلػ 

القسم الثالث: الدراسات الحديثة التي تناولت 
جزئيات من المعاجم العربية بالدراسة، ومنها 

ىر، وإف كاف ىناؾ دراسات سابقة معجم الغني الزا
معيم الغين الزاهر بالدراسة ة بعض تناولت 
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جوانبهي إي أنه ي  وجد دراسات سابقة  ر ز على 
منهيية الغين الزاهر ة مقدمته كمالحقه، ك١ناكلة 
قراثة اٞنعيم قراثة نقدية ٕنحيصية، ك يفية معاٛنة 
مداخله معاٛنة معيمية ٣ننهية كفق أسس الصناعة 
اٞنعيمية، كما مدل استفادة اٞنعيم من  قنيات 
الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة. كلعل من أبرز ه ا 

 الدراسات، ما يلي)
ـ و بعنواف) َُِْتسلول الشريف)دراسة -َُ

، جامعة التعري  المعجمي في معجم الغني الزاىر
أـ القرل)  لية اللغة العربية. رسالة د توراا غًن 

جهد علماث السلف ة منشورة. كفيها استعر ت 
الت طًن لعملية التعريف بشكل عاـ كصوين إذل جهد 
علماث اللغة احملدثٌن ة الت طًن للتعريف اٞنعيمي، 
كما بدا ٟنم من  وافق كاختالؼ ة معاٛنة قضية 

من أبرز نتائج  ، ك افالتعريف اٞنعيمي ك بطها
 )ىذه الدراسة

 .مالثمة ١نتول اٞنعيم مع اٟندؼ من صناعته 
 هتمامه بالت ثيل ل لفاظ اٞنعربة كالدخيلة.ا 
  اهتمامه ّنبدأ شيوع األلفاظ، كبتقد  اٞنعاين

 اٜنقيقية على اَّازية.
  است دـ الغين الزاهر التعريف بالكلمة

اٞن صصة ة عدد من اٞنداخل اٞن تصة ببياف 
 معاين اٞناديات كاٞنعنويات على حد سواث.

 :بعنوافهػو، ُّْٕدراسة ت١نمد العنزم، -ُُ
)اءقتراض اللغوي في المعجمات العربية 
الحديثة، معجم الغني الزاىر أنموذجا، دراسة في 

هدفت ه ا الدراسة إذل ترتيب المداخل وشرحها(، 
دراسة ايقرتاض اللغوم ة اٞنعيمات العربية اٜنديثة 

من خالؿ معيم الغين الزاهر، كاستعرض الباحث ة 
يث اٞنفهـو كالعوامل دراسته ايقرتاض اللغوم من ح

اٞنبدية إذل نهورا، كمستويا ه اللغوية، كانفتاح العربية 
على غًنها من اللغات، ك ناكؿ  ر يب األلفاظ 
اٞنقرت ة ك عريف األلفاظ اٞنقرت ة كشرحها. كمن أبرز 

 ) نتائج ىذه الدراسة
  خلو التعريف من بعض الدييت أك احملددات

عن غًنا من  اللف ية اليت ٕنيز اللفا اٞنعرؼ
 األلفاظ اليت  شرتؾ معه ة اٜنقل الديرل.

  عدـ ااشارة إذل اٞنصطلح العريب اٞنقابل للفا
 اٞنقرتض سواث  اف معربا أك دخيال.

  ،استعماؿ بعض الرموز الكاشفة ة دييهتا
مثل) استعماؿ الرمز تحوو اٞن صص للديلة 
على  لمة حيواف، بدي من الرمز تطيو 

  لمة طًن.  ال م يدؿ على
  اقتصار الشرح أك التعريف على ديلة كاحدة

للفا اٞنقرتض ك رؾ ديي ه األخرل اليت ي 
 يتضح بعضها إي من خالؿ السياؽ.

يتضح ٣نا سبق أف ه ا اٛنزث من الدراسة  ناكؿ 
خلفية معرفية حوؿ صناعة اٞنعاجم العربية اٜنديثة، إذ 

ة أقساـ، قسمت الباحثة األدبيات اٞنعيمية إذل ثالث
الدراسات اٞنعيمية اليت اهتمت بتاريذ قسم  ناكؿ 

. كقسم اٞنعيم العريب، كدراسة خصائصه، كمزاياا
اهتم بت طًن أسس الصناعة اٞنعيمية، كشركط بنائها. 
كقسم ثالث  ناكؿ جزئية من أدبيات اٞنعاجم العربية 
بالدراسة كالتحليل، كعلى كجه التحديد معيم الغين 

مو وع  –دراستٌن خاصة باٞنعيم الزاهر، فهناؾ 
األكذل) أسهبت ب نواع التعريف اٞنعيمي ة  -الدراسة
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الغين الزاهري  التعريف البنيوم، كايشتمارل...كغًنا. 
كالثانية)  ناكلت ايقرتاض اللغوم ة معيم الغين 

، ك ر يب األلفاظ اٞنقرت ة  الزاهر اٞنصطلح كاٞنفهـو
 ك عريفها ة اٞنعيم.

تلفت دراستنا ه ا عن الدراسات السابقة كقد اخ    
ب اا سلطت الضوث على منهيية معيم الغين الزاهر 
ة مقدمته كمالحقه، ككصف اٞننه  اٞنعيمي ال م 
ا بعه اٞنبلف ة الرت يب الداخلي كاٝنارجي، كالرت يز 
على النواحي اا٩نابية ٞنعيم الغين الزاهر، كمدل 

دل استفاد ه من ٕنثله ألسس الصناعة اٞنعيمية، كم
  قنيات الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة.

 نتائج الدراسة
هدفت ه ا الدراسة إذل دراسة معيم الغين     

الزاهر دراسة كصفية ٓنليلية من حيث مقدمته 
كمالحقه كمتنه، كاٞنصادر اليت اعتمد عليها، كالرت يب 
اٞننهيي ال م ا بعه مبلفه، كمدل مقاربته كاستيفائه 

ة اٞنعيمية اٜنديثة، كحاكلت الدراسة ألسس الصناع
 ااجابة على األسئلة التالية)

ما مدل استيفاث معيم الغين الزاهر ة   -ُ
مقدمته كمالحقه ل سس العلمية اٞنتبعة ة صناعة 

 اٞنعيم اٜنديث؟
ما اٞننه  ال م ا بعه معيم الغين الزاهر ة  -ِ

 الرت يب الداخلي كاٝنارجي للمداخل اٞنعيمية؟
ما ك  ما النواحي اا٩نابية ة معيم الغين الزاهر ؟ -ّ

 ايستدرا ات اليت أخ ت على معيم الغين الزاهر؟
ما مدل استفادة اٞنعيم من  قنيات الصناعة -ْ

 اٞنعيمية اٜنديثة؟
كخلصت الدراسة إذل عدد من النتائ  أبرزها) امتياز 
اٞنعيم بالو وح التاـ ة شرح موادا كاٞننطقية ة 

عاين، كمالثمته لركح العصر كا صاله بواقع  ر يب اٞن
اللغة، كإثبا ه للعامي كاألعيمي كاهتمامه باللهيات 
احمللية، كاستفاد ه من التقنية اٜناسوبية  تابة ك ر يبنا.  

  ما قدمت الدراسة عددنا من التوصيات.
كقد أجابت الدراسة عن أسئلة الدراسة األربعةي 

 حيث نص السباؿ األكؿ على)
دل استيفاث معيم الغين الزاهر ة مقدمته ما م"

كمالحقه ل سس العلمية اٞنتبعة ة صناعة اٞنعيم 
 ".اٜنديث؟

أوًء: النتائج الخاصة بمقدمة المعجم ومالحقو 
 ومتنو:
كلاجابة على ه ا السباؿ  ناكلت الدراسة بداية    

حملة  عريفية عن معيم الغين الزاهر،   السرب ة 
الحقه كفقنا ألسس الصناعة مقدمة اٞنعيم كم

 اٞنعيمية، كذلك على النحو التارل)
 لمحة تعريفية: معجم الغني الزاىر أ.
كيقدـ ه ا القسم من الدراسة حملة  عريفية عن    

الغين الزاهر من حيث مبلفه، كاٞندكنة اليت بين عليها، 
ألف عبد الغين أبو كاٞنبسسة اليت صدر عنهاي فقد 

زاهر على أسس الصناعة العـز معيم الغين ال
اٞنعيمية اٜنديثة، كصدرت طبعته األكذل عاـ 

ـ عن مبسسة الغين بدعم من مبسسة ١نمد َُِّ
، كيقع ة أربعة ٠نلدات  ضمنت  بن راشد آؿ مكتـو

و ألف مدخل، كبلغت عدد َٖٖٓٔقرابة ت
و صفحة، ة  ل صفحة ََّٔصفحا ه أ ثر من ت

و شاهد، ََُّٖو رسم، ك تَََُعموداف كت
 و.x/ ُالسابق ،تو آية قرآنيةَََِكأ ثر من ت

كلعل أهم ما ٬نيز معيم الغين الزاهر اعتمادا على 
مدكنة لغوية كاسعة، خلصت إذل رصيد لغوم   م 
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ي كجود له ة اٞنعاجم العربية األخرل، كمعاف 
جديدة كمصطلحات علمية كأدبية مستحدثة، 

ات كايستناد على ذخًنة من الشواهد اللغوية من آي
قرآنية، كأحاديث نبوية، كأمثاؿ، كمتالزمات متداكلةي 
باا افة إذل  غ ية اٞندكنة ّن تلف اٞنعاجم القد٬نة 
كاٜنديثة، كمواد اَّامع العربية تدمشق كالقاهرة 

تمقدمة الغين  كالعراؽ كاألردف كمكتب التعريبو
، إذ يرل مبلفه أنه من األ٨نية ّنكاف و x الزاهر،

ة  وث مدكنة لغوية منيزة، كما  ركرة ايشتغاؿ 
٬نكن أف  تيحه من انفتاح على آفاؽ اللغة 

 كاستعمايهتا.
 مقدمة الغني الزاىر ب.
درجت العادة على مبلفي اٞنعاجم أف يصدركا  

ٞنعاٗنهم ّنقدمات  تفاكت ة القصر كالطوؿ، مبينة 
لكل ما ٪نتاجه مستعمل اٞنعيم، شارحة ما ٪نويه 

سرة على اٞنتصفح كالقارئ من رموز كدييت، مي
استعماله. كمن ه ا األمور اليت ينبغي أف  تضمنها 

 )وََِٗتأ٘ند ٢نتار،  مقدمات اٞنعاجم، ما يلي
معلومات عن اٞنعيم) هدفه، طبيعته، منه   -

 إعدادا، اٞنشار ٌن فيه.
دليل است داـ اٞنعيم للتسهيل على اٞنستعمل،  -

 )ػػػػػ كقد  وجد  لها أك بعضها ة ه ا الدليل،  
 .اختيار اٞنداخل ك ر يبها 
 .الرت يب داخل اٞنداخل، كطرؽ التعريف 
  ن اـ ااحايت كاٞنتضادات كاٞنرتادفات

 كالتنوعات اامالئية.
 .الت صيل اٞنعيمي 
  الصرة كالنحوم.الن اـ 

 .ن اـ الكتابة كاٝنطوط 
 .٣نيزات اٞنعيم، كأهم خصائصه، كنوع مستعمليه 
 أهم اٞنصادر كاٞنراجع 
أ ثر اٞنعيمات اٜنديثة ة بياف أٚناث   تفق -

اٞنشار ٌن ة صناعة اٞنعيم  احملرر العاـ، كاحملرركف 
اٞنشار وف، كاٞنستشاركف، ك١نررك الت صيل، كالفنيوف، 
كاٞنصممٌن، ك كتب أٚناؤهم على نهر كرقة 

 الغالؼ حف نا ٜنقوقهم اٞنعنوية.
 انت كٓنليلها  بٌن أاا  عيم اٞنمقدمة كبعد دراسة 

اٞنفا يح األساسية  اٞنبلف سهبة كمطولةي إذ ذ رم
ٞنستعمل اٞنعيم للتسهيل عليه ة است دامه له، 

 و صفحة، ٓندث فيها عن)ْٓفياثت مقدمته ة ت
 .أ٨نية اٞنعيم العريب، كمهامه، ككنائفه 
 .النواة األكذل ٞنعيم الغين الزاهر 
  اٜنديث بشيث يسًن عن اٞندكنة اليت اعتمد

 يم عليها مبلف اٞنع
  اافصاح عن سبب اعتماد اٞنعيم على

  .مدكنة
  منه  اٞنعيم ة طريقة اختيارا ل لفاظ

 اٞنوركثة كاٞنعاصرة كالنادرة.
    .شرح منه  الت ليف ة اٞنعيم 
 .اللهيات ك يفية  ضمينها ة اٞنعيم 
 بالرموز كاٞن تصرات اٞنستعملة ة  قائمة

 ) وxlvمقدمة الغين الزاهر، ) تاٞنعيم، مثل
 ديلته لرمزا

 ٗنع اٞن  ر السادل ج. ػػػػوف
 ٗنع اٞنبنث السادل ج. ػػػات

 سداسي س
 مصدر مص
 معرب مع
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 دخيل د
 صرؼ صر

 و يبٌن الرموز كاٞن تصرات ة معيم الغين الزاهرُاٛندكؿ رقم ت
  ك ع اٞنبلف رموزنا للغات اليت أيخ ت منها

 اٞنفردات،  ما ة)
 ديلته الرمز
 آرامي آرا
 إسباين سا

 إيطارل إطا
 أٞناين أٞنا
 فارسي فر

و يبٌن رموز اللغات اٞنست دمة ة معيم الغين ِاٛندكؿ رقم ت
 الزاهر
 (ما ة  ،   ما ك ع رموزنا للمصطلحات كالعلـو

 ديلته الرمز
 مصطلح سياسي سيا
 فن فن
 مصطلح فيزيائي فز
 نبات نب
 هندسة هن

حات كالعلـو ة معيم الغين و يبٌن رموز اٞنصطلّاٛندكؿ رقم ت
 الزاهر
  ٓندث بقائمة عن أهم اٞنصادر كاٞنراجع اليت

اعتمد عليها ة بناث اٞنعيم، كقد شغلت 
 ثالث صفحات من اٞنقدمة.

 .٣نيزات اٞنعيم كخصائصه كنوع مستعمله 
  إخبار القارئ باألسلوب اٞنتبع ة اٞنعيم من

 ٗنع كك ع ك ر يب.
  عن  اث الت نيث أفرد جزثا ة مقدمته للحديث

 ن را لاشكايت اٞنطركحة حوٟنا.
  الصورة ة اٞنعيم كما ٟنا من أ٨نية بالغة ة

  قريب اٞنعاين ة األذهاف.

  اف شرحه كافينا لطريقته اٞنتبعة ة  ضمٌن 
 القوالب الصرفية داخل اٞندخل اٞنعيمي.

 عن الرموز اٞنست دمة  يةاستوىف  و يحات كاف
 ة مقدمته.

 معيم الغين للرت يب اٝنارجي   طرقت مقدمة
 كالداخلي للمعيم.

  دل يشر اٞنبلف ة مقدمته عما إذا  اف اٞنعيم
من عمل فريق ٗناعي أك عمل فردم؟ كهل له 

 ١نرر أـ ١نرركف كمستشاركف ...؟
 صفحتاف ٟنوامز اٞنقدمة. اٞنبلف خصص 
   أما بالنسبة للشواهدي فقد استفاض اٞنعيم ة

قته بالتعريف  يفية اختيار الشاهد، كعال
كطريقة اختيارا، كانتقاؤا طبقا ٞنعايًن ١نددة. 
كقد فرؽ بٌن اٞنثاؿ كالشاهدي فاألكؿ ١نصور 
ة ٗنلة ١نددة، كيكثر استعماله ة القواعد 

مقدمة اٞنعيم، ) النحوية، كالثاين  و يحي
ُ/xxiiكي ييغفل دكر الشاهد  ونه يفتح و ،

شواهد آفاقا  غين عن الشرح أحيانا. كبدكف ال
ي قيمة للمعيم، كي يتعدل  ونه ٠نرد جرد 
للمداخل فق . كأخضع الشاهد ٞنعايًن اختيارا 
للمالثمة بٌن التعريف كالسياؽ،   ف يكوف 
د قصًننا ما أمكن كمعربا كداي كخاليا من الزكائ

. كيرل  ثًن من اٞنعيميٌن وxxiii/ُت
ة اٞنعاجم اللغوية العامة  شواهداحملدثٌن أف ال

 صصة للمتعلمٌن  ورد لتحقيق ٠نموعة من اٞن
األهداؼ  نبع من طبيعة اٞنعيم نفسه كهدفه، 

 كحددت ه ا األهداؼ ة)
  دعيم معلومات التعريف. .ُ
 ك ع الكلمة اٞنعرٌفة ة سياؽ.  .ِ
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ٕنييز معىن آخر تمن مداخل اٞنعرؼ عند  عدد   .ّ
 .اٞنعىنو

بياف النماذج أك األ٧ناط النحوية تاليت قد  قع  .ْ
 كلمةو.فيها ال

 بياف أ٧ناط التيمعات اللف ية. .ٓ
ااٞناح إذل اٝنصائص األسلوبية كايستعمالية  .ٔ

 . وxxii/ُمقدمة اٞنعيم، ت للمعرؼ
  أما بالنسبة للهيات ة معيم الغين الزاهر، فقد

اعتمد على التوا ر ة اٞندكنة كالشيوع ال م هو 
أحد اٞنعايًن اٞننهيية ة اٞنعيم، كبالتارل قبوؿ 

، العامية ذات اللهية ما ة األلفاظاللفا،  
 -أـ الفالفل –طعمية  –تالبلطيية  مثل)

طقطقةو كقد خصص اٞنعيم عالمة تعاو 
 تعاميةو.ٟنيات للديلة على أاا 

 المالحقج. 
 اٞنعاجم جرت العادة ة اٞنعاجم األكركبية كبعض

العربية اٜنديثة، أف يكوف ٟنا مالحق ة ااية اٞنعيم، 
 ساعد على فهم أكسع إ افية  ك ضم معلومات
 ) وxxvii/ ُمقدمة اٞنعيم، ت  ػ  ٜنيثيات اٞنعيم،

 قوائم ب ٚناث ذات أ٨نية خاصة.  -
قوائم باٞن تصرات اٞنست دمة ة بعض العلـو  -

 تالفلك، الكيمياث، التيارة، ...و.
الرسـو البيانية كاٛنداكؿ التو يحية  األشكاؿ  -

 اٟنندسية كالطرز اٞنعمارية كغًنها.
علومات موسوعية  األكزاف كاٞنقاييس كبعض م -

اٞنعلومات اٛنغرافية كالرسـو البيانية كاٛنداكؿ 
 التو يحية.

أما مالحق معيم الغين الزاهر اليت كردت ة مقدمته، 

 فقد جاثت على النحو التارل)
يئحة ب ٚناث األدباث كالكتاب ال ين كردت أقواٟنم ة  -

 منت اٞنعيم، كمر بة حسب أٚنائهم.
ائمة باٞنصادر اليت اعتمد عليها اٞنعيم ة ك ع ق -

ماد ه كاليت حوت معاجم لغوية عامة كمت صصة، 
كمعاجم ثنائية اللغة ك معاجم أجنبية كمعاجم 

 مو وعات ك را يب.
 قائمة باٟنوامز اليت  صدرت ة مقدمة اٞنعيم. -

ااية  ل  –أما اٞنالحق اليت كردت ة ااية اٞنعيم 
 النحو التارل) ، فقد  انت على-جزث

 قائمة ِنرائ  جغرافية لبعض الدكؿ العربية. -
قائمة صور أثرية لبعض اآلثار التار٫نية كالتماثيل ة  -

 العادل العريب.
اٝنرائ  مالحقه   لكثًن من الصور ةاٞنبلف ادرج أ -

 .كاللوحات الفنية اٛنغرافية
 المتن د.

اٞننت هو األساس ال م يقـو عليه اٞنعيمي إذ يشمل 
ناف األساسياف للبناث اٞنعيمي ك٨نا اٛنمع الر 

كالو ع، فاٛنمع) يقصد به اٞنصادر اليت استقى 
منها معيمه أك اٞنادة اللغوية اليت ٩نمعها اٞنعيمي 

بالرصيد اللغوم. اٛنمع يتعلق ك لبناث اٞنعيمي 
كالو ع) يقصد به الرت يب الداخلي كاٝنارجي، 

ل م كالتعريف كطرؽ شرحهي فهو يتعلق باٞننه  ا
تأ٘ند ٢نتار،   اعتمدا اٞنبلف ة ٔنري  الرصيد

اٞن ط  التو يحي ال م كهو ّنثابة  ـوُٖٗٗ
 يو ح للمعيمي ما ٩نب عليه عمله. 

ك تنوع اٞنتوف فمنها اٞنتوف الدينية أك اٞنتوف اللغوية أك 
متوف اٞنعاجم، كمنت اٞنعيم مداخله كشركحه، 
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شواهد  كمصادرا الرافدة اليت استقى منها ماد ه من
 كقصص كعلـو كفنوف كغًنها.

كبالنسبة لليمع ة معيم الغين الزاهر، فقد أشار 
 اٞنبلف للمصادر اليت استقى منها معيمه، كمنها

 )وxxxvمقدمة الغين الزاهر، ت
  اٞنعاجم اللغوية العربية العامة

 القد٬نة.
 .اٞنعاجم اللغوية العربية العامة اٜنديثة 
 تصة القد٬نة.اٞنعاجم اللغوية العربية اٞن  
 .اٞنعاجم اللغوية العربية اٞن تصة اٜنديثة 
 .اٞنعاجم ثنائية اللغة 
 .اٞنعاجم األجنبية كاٞنرتٗنة 
 .قائمة ب ٚناث األدباث كالكٌتاب كاألعالـ 

كقد أشار اٞنبلف ة مقدمة اٞنعيم أنه استقى ماد ه 
جزثا  بًنا من العلـو من مدكنة لغوية شاملة  ضم 

 للمثقفٌن كالعلماث كاألدباث. كاٞنعارؼ، كموجهة
كبالنسبة للو ع، فسيتم اٜنديث عنه بشيث من 

من خالؿ اٜنديث عن مداخل اٞنعيم التفصيل 
 ااجابة عن السباؿ الثاين من أسئلة الدراسة. ة

مداخل المعجم وطريقة ب ثانًيا: النتائج الخاصة
 :ترتيبها داخليا وخارجيا

ثاين من أسئلة  ر ب  نتائ  ه ا احملور بالسباؿ ال
ما اٞننه  ال م  : "الدراسة كنص ه ا األسئلة

ا بعه معيم الغين الزاهر ة الرت يب الداخلي 
كلاجابة على  كاٝنارجي للمداخل اٞنعيمية؟

ه ا السباؿ  ناكلت الدراسة اٞنداخل اٞنعيمية 
الرئيسة كالفرعية كمداخل الوحدات اٞنعيمية 

الداخلي  اٞنتعددة، كمنه  اٞنعيم ة الرت يب
كاٝنارجي ٟن ا اٞنداخل، كذلك على النحو 

 التارل) 
 المداخل أوًء:

استقرت اٞندارس اٞنعيمية ة العصر اٜنديث على 
 اْناهٌن)

  ر يب اٞنداخل ُنسب ج كرها كمشتقاهتا. - أ
 ، ر يب اٞنداخل ُنسب نطقها اامالئي - ب

 ك ال٨نا ملتـز بالرت يب األلفبائي.
  ين اٛنانبٌن)كس  ناكؿ مداخل اٞنعيم من ه

 الرت يب اٝنارجي للمعيم. -ُ
 الرت يب الداخلي للمداخل اٞنعيمية. -ِ
  الترتيب الخارجي للمعجم: -أ
اعتمد معيم الغين الزاهر ة  ر يب مداخله على  

حسب اٜنرؼ األكؿ من  ل  لمة دكف الن ر إذل 
أصلها، كقد بٌرر مبلفه ه ا النه  باعتبارا ٧نطنا من 

يت عرفها اٞنعيم العريب، باا افة األ٧ناط الرت يبية ال
، ال م ] [يشًن إذل اٛن ر بقوسٌن معقوفٌن  هأن إي

من ش نه ٪نافا على اٝنصائص اللغوية لطبيعة اللغة 
العربية القائمة على ايشتقاؽ، كُّ ا يدحض ما يراا 

أف ه ا اٞننهيية إساثة للغة. كلعل ه ا  من البعض
ل اٞنعيم دكف التوجه يرمي إذل التسهيل على مستعم

 الرجوع إذل ج رها.  
للرت يب اٝنارجي  الخطوط العريضةكقد جاثت 

 للمعيم على النحو التارل)
اهتم بالتعريف الصويت، ففي  -ُ

بداية  ل باب يعٌرؼ اٜنرؼ اٞنعقود عليه 
الرت يب بتعريف لغوم مفصلي فهو يصف 
٢نارج اٜنركؼ من حيث  واا تلثوية، 

ركؼ اٟنياث، حلقية، ...، ك ر يبها بٌن ح
كصفاهتا من حيث اٛنهر كاٟنمس كالشدة 
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كالرخاكة ...، كطريقة نطقها من حيث 
ك ع اللساف، كحاؿ الو رين الصو يٌن. 
ففي حرؼ الباث، مثال ذ ر تاٜنرؼ الثاين 
من حركؼ اٟنياث، صو ينا) من اٜنركؼ 
الشفوية، أم نطقه يتم با صاؿ الشفتٌن 
ثه ا صاي ١نكما، ٠نهور شديد عند حدك 

يهتز الو راف الصو ياف...كمن معانيه) 
اٞنصاحبة) "اخرج ُّدكث". ايستعانة) 
" تبت بالقلم". االصاؽ) "أمسكت 

معيم الغين الزاهر، ت بالكرسي"...و
 .وٕٗٓ/ُ
 قد  األفعاؿ على األٚناث كفق  -ِ

حركفها األكذل كي ٩نردها من الزيادة مع 
ااشارة إذل الفعل سواث  اف ثالثينا أك 

عينا أك ٙناسينا أك سداسينا، كنوعه من ربا
، كي  ر اٞنضارع منه  حيث التعدم كاللزـك
  اٞنصادر اٝناصة بكل فعل.  ما ة 

تؼ) ث. ي.    ]ر ج ؼ [ -ترىجىفى 
، رىجىفافه....و ، مص. رىٍجفه . ـو. يػىٍرجيفي

 و.ٕٗٓ/ُتمعيم الغين، 
ير ب األٚناث كفق ٠ناٟنا سواث  انت جامدة أك  -ّ

 نبا ات. حيوانات أك
، كااشارة ] [يورد اٞنصادر مع إثبات ج رها بٌن   -ْ

ج. ػػػات.  –لفعلها بٌن قوسٌن،  ما ة ت ٕنشي  
تٕنشي و،  ـ ش ط [ تمص. مش و [
. كهو ما أغفلته جل اٞنعاجم اليت وَُّْ/ْ

 اعتمدت منهيية اٛن ر.

يورد بعض اٛنموع  مداخل مستقلة، لكوف  -ٓ
عرية  ثًنا،  ما كركدها ة اٝنطابات كالنصوص الش

) ]ؼ ؽ ع  [ٗنع فػيٌقاعىة.  –ة  تفقاقيع 
 نفاخات  علو سطح اٞناث سرعاف ما  نفقىث...و.

 وِْٖٕ/ّتفقاقيع، 
كلعل من أهم ميزات معيم الغين اعتبارا اٛنموع   -ٔ

ا ٟنا بالشواهد كاألمثلة  مداخل مستقلة ب اهتا، رافدن
 اٞنتنوعةي ايضاح الدييت اٝناصة ُّا.

نيث أكردها ة بداية  ل مدخل ٣نكن أف  اث الت  -ٕ
 ستعمل فيه، ي  ر اٞندخل   فاصلة    اث 

، الصاة، ة  ص ؼ  [ -الت نيث،  ما ة تصاؼو
، وَِِّ/ّتصاؼي ، تفا. من صفاو...و ]ك 

كّنا أف منهيية معيم الغين الزاهر  قتضي إيراد 
اٞنتداكؿ، كرصد اٜنديث ة  وث م اهر اٜنياة 

حضور اٞنرأة كمشار تها الفعلية  العامة، كمن ذلك
ة حياة اَّتمع فرض كجود  اث الت نيث الفعلي ة 

 و.xv11تمقدمة اٞنعيم، اٞنعيم العريب اٜنديث.
ن اـ ااحالة ة اٞنعيم) عادة يلي  صانع  -ٖ

اٞنعيم لن اـ ااحالة ة اٞنعيم لعدة أسباب، 
أ٨نها) كجود عالقة بٌن مدخلٌن، ك وفًن 

 اٞنعيم. ايقتصاد ة حيم 
 يلحا اآليت) السابق العرض من 
  عدـ ك وح آلية  ر يب الوحدات اٞنعيمية ّنا

فيها التالـز اللف ي، كطريقة  ر يبها كشرح 
 مدلويهتا.

  عدـ كجود آلية كا حة احالة اٞنفردات،   ف
 تم ااحالة من الصورة األقل شيوعنا إذل األ ثر 

 شيوعنا.
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 ة اٞنتعددة ٓنت أكرد الكثًن من الوحدات اٞنعيمي
مدخل كاحد كدل ٪نيل إذل اٞنداخل األخرل اليت 
٬نكن أف  ندرج ٓنتها.  ما ة تأثر رجعيو فقد 

 وٕٗٓ/ُالغين الزاهر، ت أكردها ة مدخل رجعي
كدل ٪نيل إليها ة مدخل أثر أك العكس، كمثلها  

  ثًن.
  يتضمن منهيية كا حة للمنحى أف اٞنعيم دل

رأس اٞناؿو ة مدخلي ي فمثال كرد ذ ر تااحارل
كة اٞنقابل ٤ند  طرقه ة اٞنقدمة  الراث كاٞنيم.
و لغرض ااحالة إي أف هناؾ  ناقضا *لعالمة ت

مدخل تبيياماو) ثوب منهييا  طبيقيا ففي 
بيياما، تللنـو مكوف من قطعتٌن) سرتة كبنطاؿ

، كك ع عالمة ت*و تمنامةو كهي  عين وُٖٕ/ُ
نىامىةو ذ ر) تان ر) منامةو، كة مدخل تمى 

و، تمعيم الغين،  تمنامة) لباس النـو
هل البيياما  عين اٞننامة، كإف   و.ُّٕٗ/ْ

 انت  عين منامةي ف م اللهيات  سميها 
 ذلك؟ كما كجه ااحالة هنا بٌن الكلمتٌن؟

 الترتيب الداخلي للمعجم: -ب
لعل فحص الرت يب الداخلي للمعيم يقتضي فحص 

فرعية، كأ٧ناط أ٧ناط اٞنداخل الرئيسية كال
اٞنعلومات، ك ر يب اٞنعاين، كالوحدات اٞنعيمية 
اٞنتعددة، ك٬نكن ٓنليل اٞنادة الداخلية للمعيم 

 على النحو التارل)
 : المداخل الرئيسة -ٔ

كهي اٞنداخل اليت ٓنتوم قوائم الكلمات األساسية 
ك كتب بطريقة ٣نيزة عن الكلمات األخرل، 

فيا ك٥نويا ك و ح طريقة  وزيعها كمعاٛنتها صر 
. وقد عالجها الغني الزاىر على النحو كنطقيا

 التالي:
  ك ع ج ر الكلمات بٌن قوسٌن معقوفٌن،  ما

و، تحادث، ]ح د ث  [ -ة تحادث 
 وُِٕٓ/ِ
  ،اهتم بتحديد القوالب الصرفية، كحصر دييهتا

كبياف حايهتا من حيث الت  ًن كالت نيث.  ما 
 ]س ق ـ [ج. ػػوف، ػػػات.  –ة تساهم، ة 

 وَُْٖ/ّفا. من سىهىمىو، تسااو، ت
  اهتم بتقد  اٞنعلومات النحوية بقدر يسًن، كمن

ج.  –ذلك  عريفه للمفاعيل،  ما ة ت مفعوؿ 
مفاعيل....مفعوؿ به تنحو) هو اسم 
منصوب..." اٞنفعوؿ له، اٞنفعوؿ ألجله") هو 
مصدر يبٌن سبب ما قبله..." اٞنفعوؿ 

مفعوؿ، ت .واٞنطلق.... مفعوؿ معه)..
 وُِّٖ/ْ
  ة مداخل اٜنيوانات أك النبا ات يقدـ ٟنا

كميزا ه،  ما  ،بتعريف ٠نمل، كي  ر خصائصه
تنبو) فصيلة  ]ز ف ب ؽ [ -ة) تزىنٍػبىًقٌيات 

نبا ية من ذكات الفلقة الواحدة، أجناسها  ثًنة، 
 ،زنبقياتت منها الز نبىق كالبصل كالثـو كاٟنًٍليوفو

  وُٕٕٓ/ِ
 اٞنصطلحات العلمية كاٜنضارية يقدـ  ة مداخل

ٟنا بتعريف لغوم علمي مفصل،  ما ة) ت٤نم 
م نب) فك. جـر ٚناكم له ذنب مضيث يدكر 

م نب، ت حوؿ الشمس ة فلك بيضيو
 .وِِٓٗ/ْ
  يدرج الكلمات اٞنعربة أك الدخيلة،  ما ة

تمعو تفرو.  ]د ق ؿ ز[ج. دهاليز.  –تًدٍهليز 
تد ما بٌن الباب " دهليز الدار") مدخل ٣ن
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ك  وُُٕٓ/ِتدهليزو، ت ككس  الدار....و
ج. ػػات. تدو تان و  –تإلكرتكف 

و  ت يماو) عنصر أكؿ electronت
 وّْٕ/ُإلكرتكف، تثابت....و. 

 ما ة)" يرقم اٞنعاين ة حاؿ  عددها  ،
رآخ ب ـ -ِعضو اابصار...  -ُعىٌٍن)...
له عٌن  -ْقٌرت عينه... -ّعينه...

 و.ِّْٓ/ّعٌنو، تناف ة..."ت
  عاجل الرتادؼ ب  ر ٗنيع اٞنفردات اٞنرتادفة

 –ة مداخل مستقلة،  ما ة الكلمات اٞنرتادفة ت ـر 
 [س اثو، فقد أكردها اٞنعيم ة مدخل  ـر  –جود 
و) جود، س اث، عطاث من دكف  ]: ؾ ر ـ  تمص.  ـر
، ب حسا  ج ك د [كمدخل جود  .وِٕٓٔ/ْت ـر
 ا بٌن الناس"، تجود،س اث،  ـر "عيرؼ َنود ]:
تمص. ]: س خ ك [كمدخل س اث و ُِْٓ/ِت

، جود "أنهر س اث  بًننا"تس اث،  س او)  ـر
 .و ُِٕٖ/ّ
 الوحدات المعجمية المتعددة: -ٕ
كيقصد ُّا اٞنداخل اليت  تكوف من أ ثر من  لمة    

كيكوف ٟنا شركحها اٞنستقلة، كهي  شمل التعابًن 
 ية، كاألٚناث اٞنر بة، ايصطالحية، كاٞنتالزمات اللف

كمشكلة الوحدات اٞنعيمية متعددة الكلمات " تمثل 
ة عدـ اي فاؽ على مكاف ك عها، كهل  و ع 
باعتبارها كحدة كاحدة، أك ٓنت أحد مكوناهتا ؟ كأم 

، ُٖٗٗ، ٢نتار) "مكوف أكذل ب ف  و ع ٓنته؟
، كقد  بٌن رل من ايطالع على مواد اٞنعيم وٓٗص
 ًؿ الوحدات اٞنعيمية اهتمامنا  بًنناي إذمبلفه دل يو  أف

فا ه الكثًن من التعابًن ايصطالحية كاٞنتالزمات 

اللف يةي فضال أنه دل ي  ر  ر يبنا معيننا ايرادهاي كإف 
أكردهاي هل ين ر للمكونات من حيث الشيوع 

ييشرح اٞنعىن ة هل ، ك !كالشهرة كعلى أساس ذلك  يورد
دات التابعة ة مداخل أكؿ كركد له،      ر الوح

 فرعية مستقلة دكف ذ ر للمعىن مرة أخرل. 
كمن أمثلة ذلك اٞندخل) "ذات" فقد ذ ر الوحدات 

) ذات ؤُِٖ/ِذات، ت اٞنتعددة ة مدخل تذاتو
ها ة إلياٛننب، ذات ليلة، ... كدل ي  رها أك ٪نيل 

مدخل حرؼ اٛنيم "اٛننب"ي لكونه أسبق ة 
 الرت يب األلفبائي. 

اٞنعيمية ة معيم داخل اٞنمن  مسح عددد كبع
الغين الزاهر يستيضاح مدل كجود الوحدات 
اٞنعيمية اٞنتعددة فيه، كمقارنتها ّنعيم العربية 
اٞنعاصرة، استقر األمر على مداخل الوحدات 

 لي)، كجاثت النتيية  ما ياٝناث اٞنعيمية ٜنرؼ
الوحدة اٞنعيمية 

 اٞنتعددة

معيم 
العربية 
 اٞنعاصرة

لغين ا
 الزاهر

 مالح ات

أكردها الغين الزاهر  شاهد   √ خا  النبيٌن
 قرآين

  X √ خإنة اٞنطاؼ
  X √ خادـ اٜنرمٌن
  X √ خارت قواا

 √ √ اٝناص كالعاـ
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل

 √ √ خاض اٞنعر ة
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل

 √ √ خاف العهد
٢نتلف أكردها الغين  معىن 
 للمدخل

  X √ خرب صاعق

 √ √ مسك اٝنتاـ
دل يورها كإ٧نا أكرد ختامه 

 مسك.
أكردها الغين  شاهد  √ √ ختم القرآف
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  و يحي

 √ √ خدش حياثها
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل
  X √ خٌر صريعنا

 √ √ خشبة اٞنسرح
أكردها الغين  شاهد 

  و يحي

 √ √ خ  الرجعة
ىن ٢نتلف أكردها الغين  مع
 للمدخل

  X √ خط  فادح
  X √ خطب جلل
  X √ خطة جهنمية
  X √ خطف األ واث
خطوات 
 أكردها الغين  شاهد قرآين √ √ الشيطاف

 √ √ خطوة خطوة
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل
  X √ خطوة عزيزة
  X √ خطيب مفوا
  X √ خفافيز ال الـ

 √ √ خفق قلبه
٢نتلف  أكردها الغين  معىن
 للمدخل

  X √ خلد إذل النـو

 √ √ اٝنلفاث الراشدين
أكردها الغين ة مدخل 

 تخليفةو

 √ √ خٌلى سبيله
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل

 √ √ خليل اهلل
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل

 √ √ خنقته العربة
أكردها الغين ة مدخل 

 تخنقته الدمعةو

 √ √ خيانة األمانة
دها الغين  معىن ٢نتلف أكر 

 للمدخل

 √ √ خيبة األمل
أكردها الغين  معىن ٢نتلف 

 للمدخل
و يبٌن الوحدات اٞنعيمية ٜنرؼ اٝناث ة معيم ْاٛندكؿ رقم ت

 الغين الزاهر كمعيم العربية اٞنعاصرة
 

من خالؿ اٛندكؿ السابق  بٌن أف الوحدات اٞنعيمية 
رؼ من مداخل ح و مدخالُّكردت ة تاٞنتعددة 

ا ة اٝناث ، ك انت ه ا الوحدات عنصرنا مساعدن
التعريف كليست مداخل فرعية ٓنتاج إذل  عريف، 
كاٞنعيم ي يفرؽ بٌن ما هو  الـز لف ي ك عبًن 
اصطالحي كما هو مصطلح علمي أك غًن ذلك، 
كإ٧نا أكردها لالستشهاد فق  دكف الرت يب أك 

 التعريف أك التمييز.
متالزمات فر تها اٜنياة كيبدك أف هناؾ مصاحبات ك 

السياسية كايجتماعية اٜنديثة، كدل يتطرؽ الغين الزاهر 
 ـ.َُِّي بالرغم من أنه إصدار حديث ل  رها

 على سبيل اٞنثاؿ) ه ا اٞنتصاحبات منك 
تعبوة ناسفةو دل ٤ندها ة مدخل عبوة، كي ة  •

مدخل ناسفةي كإ٧نا أكرد اٞنعيم تريح ناسفةو، علمنا 
اسفةو ٟنا شيوع كاستعماؿ عارل كهي من أف تعبوة ن

 مستيدات األحداث السياسية ة العصر اٜنديث.
فات مبلف اٞنعيم الكثًن من الوحدات اٞنعيمية  •

عتمد على مدكنة، كقائم ااٞنتعددة، بالرغم من أنه 
على  ثرة التكرار كشيوع ايستعماؿ، منها على 

 ضور  –إقامة جربية -سبيل اٞنثاؿ) ت ن يم القاعدة 
 ر ذ ل مر الواقع...و. –أ فى اللمسات  –جوعنا 
لنواحي اإليجابية في معجم النتائج الخاصة باثالثنا) 

اءستدراكات التي أخذت على و  ،الغني الزاىر
 معجم الغني الزاىر؟

 ر ب  نتائ  ه ا احملور بالسباؿ الثالث من أسئلة 
ما النواحي اا٩نابية الدراسة، كنص ه ا السباؿ) " 

ما ايستدرا ات اليت أخ ت ك  ، معيم الغين الزاهرة
". كلاجابة على ه ا على معيم الغين الزاهر؟

السباؿ أٌ دت الدراسة على النواحي اا٩نابية ٞنعيم 
الغين الزاهر، كفٌندت بعض ايستدرا ات اليت أخ ت 
على اٞنعيم من كجهة ن ر الباحثة، كذلك على 
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 النحو التارل)
و مدخال، كيعد َََٓٔيمه تذ ر اٞنبلف ة مع -

ه ا العدد هائال، كلعل ما ٬نيز اٞنعيمات النطقية  رب 
حيمها مقارنة باٞنعاجم اٛن ريةي ألف  ل مادة  نفرد 

 ّندخل مستقل.
التـز ة شرح اٞندخل ب يراد اٛن ر كاٛنمع   اٞنصدر  -

   اٞنعاين اٞنتوالية.
ٖنة نقص بٌن منه  ايختصارات ة مقدمة اٞنعيم  -

قبل الشاهد  هك عكمن ذلك ، بيقه ة اٞننتك ط
مع النص ة اٞنقدمة أف ه ا الرمز يشًن  والقرآينت

إذل الشواهد األدبية، كالشواهد القرآنية ي  تبع الشواهد 
 األدبية.

أسهب ة اٜنديث عن أ٨نية اٞنعاجم ككنائفهاي فقد   -
  اف نصيبها أربع صفحات من مقدمة اٞنعيم.

شافية ٞنستعمل اٞنعيم من عدة  دل  كن اٞنقدمة كافية -
 جوانب، أ٨نها)

  دل يتطرؽ مبلف اٞنعيم للر يزة األساس
اليت اعتمد عليها ة بناث معيمه، كهي اٞندكنة اللغوية 
اليت استقى منها معيمه، فهو دل ي  ر ماهية ه ا 
اٞندكنة؟ كما حدكدها؟ كما معايًن بناؤها؟ ك يفية 

رم كاٛنغراة أـ بناؤها؟ كهل راعى فيها التنوع القط
 اقتصر فيها على قطر معٌن؟

  دل يفصح عن طريقة  ر يب اٞنداخل
اٞنعيمية الفرعية، كما الطرؽ اٞنتبعة ة  عريفها، ك يفية 
معاٛنتها داخل اٞندخل اٞنعيمي الواحدي إذ إف من 
أهم أساسيات اٞنقدمة ة اٞنعاجم اٜنديثة أف  كوف 

ه األحكاـ ّنثابة الدليل اارشادم ال م  نبثق من
 كالتصورات كالقياسات الشارحة ٞنستعمل اٞنعيم.

استفاض اٞنبلف ة اٞنقدمة عن الصعوبات اليت  واجه  -
اٞنعيمي ة صياغة  عريف صحيح  توافر فيه الشركط 
اٞنعيمية، مع ايستفا ة ة ذ ر ٧ناذج ألمثلة من 

/ ُمقدمة اٞنعيم، ت معيم الوسي  كلساف العرب
xxviiأنه ي حاجة ل  رها، فهي  الباحثة رل ي ك و

 شتت القارئ ك  ب ب  ر يزا، بل  اف األحرل أف 
يقدـ إسهابا ة التو يح عن  يفية التعامل مع اٞنداخل 
اٞنعيمية األساسية كاٞنداخل اٞنعيمية الفرعية، 
ك و يح آلية صياغة التعريف ٟن ا اٞنداخل، 
كااشكايت اليت كاجهت اٞنبلف ة بناث معيمه ي 

 آخر.معيم 
لفريق العمل ة اٞنعيمي إذ إنه من  البتةدل يتطرؽ  -

أسس الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة بناث اٞنعاجم من قبل 
فريق عمل ٗناعي ذم  وادر مدرب ة، ك الة الفردية اليت 

 أصبحت عيبنا أساسينا ة إنتاج اٞنعاجم العربية.
دل يتحدث عن الصعوبات اليت كاجهته أثناث   ليف  -

 ث على صعيد تاٛنمع أك الو عو.اٞنعيم سوا
كبالنسبة لشواهدا كأمثلته  انت طبيعية ي مصنوعة  -

كاعتمادا على اٞنستعمل كاٞنتداكؿ فق ، كاستبعادا 
للمصطنع كغًن اٞنتداكؿ مع ايحتفاظ ببعض اٞنفردات 

 النادرةي لكواا من اارث اللغوم.  
دل يتحدث عن الصور، كمعايًن اختيارها، كآلية  -

 ي كخالؼ ذلك.ي أف يو ح بصورةما ينبغ
أكرد مبلف اٞنعيم ة مقدمته ما ييعد مالحقنا  -

للمعيم، كدل يفصح عن سبب  ضمينها ة 
اٞنقدمةي إذ  اف من األحرل أف يضعها ة 

 مالحق اٞنعيم.
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كلعل أهم ما لوحا على مالحق معيم الغين  -
الزاهر افتقارا إذل فهارس فنية كإحصائية دقيقة 

اٞنعاجم العربية  معيم العربية  مقارنة بغًنا من
اٞنعاصرة، ه ا الفهارس  شمل على سبيل اٞنثاؿ 
فهارس ل مثاؿ العربية كاألقواؿ السائرة، كالصور 

.  الفنية، كالرسـو
بصفة عامة دل يوًؿ اٞنفردات اليت جٌدت ة  -

العربية كاقتضتها نركؼ اَّتمعات اٛنديدة ما 
،  معيمهة  ستحقه من عناية  افية، كدل يثبتها

 – رنفاؿ   –بركجكتور  – ما ة تبوليفارد 
 در سوف...و.  –ماراثوف 

ذ ر اٞنبلف ة مقدمته أنه راعى التشكيل   -
كباختالؼ ٧ن   ،الثقاة العريب باختالؼ أقطارا

اٜنياة الثقافية كاٜنضارية كايجتماعية، كلكنه ة 
اٜنقيقة يبدك أنه دل يراًع ذلك، كدل يفصح عن  

ه للهيات العربية، هل ا تفى  يفية  غطيت
 بلهية دكف أخرل أـ دٌكف ما  اف شامالن 
للمنطقة العربيةي إذ يوجد  لمات  ستعمل ة 
منطقة كي  ستعمل ة غًنها. مثل تبوليس، 

بلدكزرو. فهي  ستعمل ة دكؿ  -بكالوريا 
الشاـ، كلكن هل  ستعمل دكؿ اٝنلي  ه ا 

تعمل اٞنفردات. فاٞنعيم دل ٪ندد أم الدكؿ  س
 ه ا اٞنفردات كاٞنعاين.

ٞنفردات اٞنرتادفة دل ي  ر اٞنعيم طريقة لرت يب ا -
ة اٞنعيم أك ن اـ إحالةي فمثالن  لمة تمرقدو 
ذ ر أاا  عين تمضيع، فراشو، كة  لمة 
تمىٍهيىعو دل يوردها، كأكرد تمىًهيىعو بكسر اٟناث، 
كة مدخل تم كلو أكرد تمسكنو، كة مدخل 

سكن فق ، كة مدخل تنػيزيؿو تمبيتو أكرد م

أكرد تمنزؿو، كمثلها تخيف كح اثوي فاٞنعيم دل 
يسر على نسق كاحد ة  عامله مع اٞنرتادفات. 
كّنا أف اٞنعيم مبلف ألبناث اللغة، فما ال م ٬ننع 
اٞنبلف من اختيارا ٞنفردة  بدم اٞنعىن ال م 

  فسرا، كالكلمات اٞنرادفة ٓنتها مع التو يح.
عيم أنه دل يشر ألصل اٞنفردات فات على اٞن -

الدخيلة ال م جاثت منه،  ما ة ت لفوفو فهو 
كدل ي  ر األصل ال م جاث منه و دخيلتذ ر أنه 

 ...و. -دينامو –كمثلها تراديو .كهو اا٤نليزية
  لك هناؾ ا طراب ة  و يح أصل بعض  -

اٞنداخل اٞنعربة، ففي مدخل ت لفزيوفو ذ ر الغين 
لتو٤ني أاا من ا٤نليزية، كذ رها الزاهر أاا من اا

 الفرنسية. كمثلها تبكالورياو.
فات على اٞنعيم ذ ر بعض الكلمات الدخيلة،  -

بو وغازو،  ما فا ه  –بالستيك  –مثل)تإسربين 
 عيٌن أصل بعض الكلمات الدخيلة، مثل) تلغمو  
 لمة دخيلة من اليونانية كدل يشر إذل أاا معربة أك 

 دخيلة.
م إذل اٞنفردات اٞنولدة أك اٞنستحدثة دل يشر اٞنعي -

برمز معٌن تموو أك تمحو للديلة على أاا من 
 اٞنفردات اٞنستحدثة.

أصل الكلمة اٞنعربة ب سلوب سهل ميسر  اٞنعيم زيٌ م -
 زنربؾو. -٥نو ت لفاز 

اٞنعاجم ي  ثبت العامي، كّنا أف معيم الغين الزاهر  -
بد قائم على مدكنة شاملة على حد قوؿ مبلفه ي

من إثبات الكثًن من العامي كاٞنتوا ر كالشائع على 
األلسن. كقد فا ه بعضها، كٖنة  ساؤؿ يتبادر إذل 
ال هن فيما ٫نص العامية، هل اهتم معيم الغين 
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الزاهر بت صيل اٞنفردات العامية أك بياف دييهتا 
 ك نوعاهتا اللهيية؟

اجتهد أبو العـز ة إثبات بعض اٞنداخلي فحول  -
، كأعيميا، كاهتم ب ثبات ٟنيات ١نلية  عاميا

 ثًنة، مع ااشارة إف  انت مولدة أك معربة أك 
 دخيلة.

امتيازا بالو وح التاـ لشرح موادا، كاٞننطقية ة  ر يب  -
اٞنعاين، كايستيفاث ة شركح اٞنادة، كمالثمته لركح 
العصر كا صاله بواقع اللغة، مع األخ  بايعتبار 

صور ة شرح بعض اٞنواد  ببعض اٞنلحونات.  الق
 ما ة مادة تخنزيروي إذ ذ ر أنواعه، كمثٌله 

 بصورة، كدل يو ح أنه ٪نىٍرـي أ ل ٜنمه.
دل ٪نسن اٞنبلف  ضمٌن أغلب اٞنصاحبات اللف ية  -

 كالتعبًنات السياقية اٞنمثلة للعصر اٜنديث.
دل يو ح ة مقدمته للقارئ أك مستعمل اٞنعيم عن   -

ات اٞنعيمية اٞنتعددة   يفية التعامل مع الوحد
 التصاحب أك التعبًنات ايصطالحية، كما 
معايًنا للكلمة األساس فيها؟ هل هي األكذل أـ 

 الثانية أـ الثالثة؟ كأيها ييعتد به؟.
 وجد  ثًن من ال واهر اٝناصة بالرت يب ة منت  -

اٞنعيم، دل يتم التعرض ٟنا ة منهيية اٞنعيم 
طريقة  ر يب الن رية، مثل) ن اـ ااحالة، ك 

اٞنعلومات النحوية كالصرفية كاٟنيائية، كاٞنوقف من 
اٞنشرتؾ اللف يواٟنومونيميو، كالتفريق بينه كبٌن 
متعدد اٞنعىن تالبوليز٬نيو ك٬نكن القوؿ هنا إف هناؾ 
نقصنا ة اٞنادة الواردة باٞنقدمة فيما ٫نص  ر يب 

 مواد اٞنعيم .

 لفا   فات على اٞنعيم بعض اٞنصطلحات الدينية -
تاٛننة و مع قلة ايستشهاد باألحاديث النبوية 

 الشريفة إي ما ندر.
دل يسبق اآلية القرآنية بشيث يدؿ على أاا من قوؿ  -

اهلل  بارؾ ك عاذل، ٥نو " قاؿ  عاذل، كة ال  ر 
اٜنكيم، كة التنزيل..."،  اف فق  ينص على 

 اآلية بٌن هاللٌن كيردفها بػ تقرآفو.
الغين طريقة للتعامل مع الكلمات دل يقدـ اٞنعيم  -

متعددة اٞنعىن ي فكاف ي خ  ىف سرد اٞنعاين دكف 
ٕنييز بالرتقيم أك التمييز الطباعي كه ا فعل أغلب 
اٞنعاجم العربية . كمثاؿ ذلك ما كقع ة مدخل 
تذاو فقد   اٝنل  بٌن "ذا " اٚننا لاشارة مبنيًّا، 

الستة  ك"ذا" أحد الصور ااعرابية ألحد األٚناث
تذك/ذمو ّنعىن صاحب. كقاـ اٞنعيم ّنعاٛنتهما 
اي على أنه عاد  معنا باعتبار٨نا مدخال كاحدن
كخصص للمدخل "ذك"، "ذك الر٘نة، ذك العرش، 

 اف ينبغي أناذ طريقة معينة ة  ذك القوة، ..."
ٓنديد معاين اٞندخل متعدد اٞنعىن، فال  سرد اٞنعاين 

 رقم بطريقة من سردنا، بل ٕنيز ة ٠نموعات، ك 
طرائق الرت يب اٞنتبعة ة  ثًن من اٞنعاجم الغربية 

 اٜنديثة.
 رقيم صفحات اٞنعيم باألرقاـ اا٤نليزيةي كه ا ٣نا ي  -

 العربية. عاجمييقبل ة اٞن
٦نلص هنا إذل أف ٞنفهومي البنية الكربل كالبنية 
الصغرل دكران أساسيا ألم معيم، سواث  اف أحادينا 

 واما اٝنطاطة الشكلية كاٞنضمونية أك ثنائينا،  
كالتفصيلية لكل أر اف اٞنعيم، بدثنا من الشكل 
اٝنارجي لكل صفحة مركرنا بالتفاصيل العامة كالدقيقة 
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للتوزيعات كالتنسيق كصوين إذل دقائق ااجراثات 
التقسيمية للدييت اللغوية التار٫نية كالسياقية 

حها. ك٩نب من كاٞنوقفية كايصطالحية كأمثلتها كشرك 
الناحية اٞننهيية أف  كوف ه ا اٝنطاطة مرسومة بدقة 
كك وح ة بداية  ل معيم تاٞنقدمةو ألجل إعانة 
مستعملي ه ا اٞنعاجم على فهم األدكات اليت  عٌن 
على استعماؿ اٞنعيم بالشكل الصحيح، كعلى إفادة 
 اٞنستعمل باٞنعلومات اٞنعيمية بطريقة منهيية ثابتة.

بأسس الصناعة المعجمية  لنتائج الخاصةرابًعا: ا
 في معجم الغني الزاىر:

 ر ب  نتائ  ه ا احملور بالسباؿ الرابع من أسئلة 
ما مدل استفادة اٞنعيم من  : "الدراسة كنصه

  قنيات الصناعة  اٞنعيمية اٜنديث؟
كلاجابة على ه ا السباؿ  ناكلت الدراسة أسس 

اهر، كمدل ٕنثله الصناعة اٞنعيمية ة معيم الغين الز 
ٟن ا األسس كاستفاد ه من فنيات الصناعة اٞنعيمية 
ة اٛنوانب البنائية كالفنية كالشكلية اٜنديثة، كذلك 

 على النحو التارل) 
أسس الصناعة المعجمية في معجم الغني أوًء: 
 الزاىر
 التي اعتمد عليها المعجم: ةالمدونة اللغوي -ٔ

جزثا  بًنا اعتمد اٞنعيم على مدكنة موسعة  مت 
من العلـو اٜنديثة كالرتاث الشعرم كالنثرم كاشتماله 
على أ رب عدد من مفردات اللغة العربيةي لكونه 
موجهنا لشر٪نة  بًنة من طالب اٛنامعات كاألسا  ة 
كالباحثٌن كالصحافيٌن كالراغبٌن ة معرفة اللغة مهما  

مة دمقت  انت خلفياهتم الثقافية كالتعليمية كاللغوية
 و.x/ ُين الزاهر، الغ
كقد عاب حلمي خليل على اٞنعاجم العربية    

اٞنعاصرة عدـ اعتمادها على مدكنة لغوية  ستقي 
ي إذ يبد من ـوََِٖ،حلمي خليلتمنها موادها

ايعتماد على مدكنة لغوية شاملة للمعاين اٞنستحدثة 
كاٞنستعملة كاٞنتداكلة، فهي ّنثابة األرض اٝنصبة 

كيختيار اٞنناسب منها من دكف  للشواهد اٞنتنوعة
 إلغاث للحدس اللغوم كالقراثة الديلية للمعيمي.

فاٞنعيمي ة السابق يىعمد إذل خلق مثاؿو بناث على 
حدسه كمعرفته اللغوية إذا دل ٩ند مثاين حيًّا، ٣نا 
ييساعد على  صحيح مسار التن ًن اٞنعيمي، بدين 

بوؿ أك رد  من ايعتماد على السليقة اٞنعيمية ة ق
 لمة ماي ألف سليقة اٞنعيمي ليست دائمنا 

 صحيحة.
كبعد ايطالع على ما كرد ة معاجم أخرل حديثة 
ليست قائمة على مدكنات، كمقارنة بعض اٞنعاين 

بٌن معيم  الديلية ل لفاظ داخل اٞنداخل اٞنعيمية
بٌن ما جاث ، ك كاٞنعيم العريب األساسي الغين الزاهر

ية التابعة ٞندينة اٞنلك عبدالعزيز للعلـو اٞندكنة العربة 
حد اٞنشاريع ايسرتا ييية ٞنبادرة ت كهي أكالتقنية، 

اٞنلك عبد اهلل بن عبد العزيز للمحتول العريب. كهي 
مدكنة لغوية عربية ٓنوم سبعمائة مليوف  لمة، ٣نا 
ديكٍّف بالعربية ابتداثن من العصر اٛناهلي كحد العصر 

اٞنناطق كالبلداف مع األخ   اٜنديث، كمن ٢نتلف
بايعتبار طبيعة النشاط الفكرم كحيمه لكل فرتة، 
ك نوع أكعية النشر فيها) ت٢نطوطات، صحف،  
 تب، ٠نالت، دكريات علمية،...و، كالسائد من 
اَّايت العلمية كالفكرية اٞن تلفة تاٞنعتقدات، علـو 

ربية العربية، العلـو الطبيعية، األدب،...و، كاٞندكنة الع
متاحة، كمفتوحة لالست داـ اَّاين على اٞنوقع 
االكرتكين التارل) 
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ا ضح  و http://www.kacstac.org.saت
 اآليت) 
يو ح كركد اٞنعاين الديلية ل لفاظ بٌن اٞنعاجم تالغين  وٓاٛندكؿ رقم ت

 األساسيو كاٞندكنة العربية -الزاهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د من اٞنعاين كالدييت يتضح ٣نا سبق غياب العدي
ة اٞنعيم األساسي، كي مشاحة ة ذلكي إذ إنه 
ليس قائم على مدكنة، كلكن ال م يدعو إذل 

الغين  معيم التساؤؿ) ما سبب غياب ه ا اٞنعاين ة
الزاهر ّنا أنه قائم على مدكنة؟ قد يكوف السبب أنه 
دل يكن قائم على مدكنة لغوية ١نوسبة. كة اٞنقابل 

ناث كثراث اٞنعاين ك نوع الدييت اٞنست رجة يلحا غ
 من اٞندكنة العربية.

كي ٫نفى على أم عادل لغوم حديث أ٨نية ايشتغاؿ 
ة  وث مدكنة لغويةي فالعمل القائم على اٞندكنات 
اللغوية ٬نثل حير الزاكيةي فبدين من ايعتماد على 
اٜندس اللغوم كاٞنعرفة اللغوية اليت يعرتيها النقص 

يانا، يكوف ايعتماد على ايستعماؿ اللغوم أح
ا على  الواقعي اٜنيي ليكوف اٜنكم مو وعيًّا، كمستندن
الشواهد اٜنية، كه ا ما ٬نثل اٞننه  العلمي لدراسة 
ال واهر اللغويةي إذ  تيح لسانيات اٞندكنات دراسة 
ا عن اللغة  التنوعات اللغوية بشد أشكاٟنا بعيدن

 اٞنعيارية الرٚنية.
 انب التأصيلي )التأثيلي(:الج -ٕ

يقصد باٛنانب الت صيلي ذ ر أصوؿ الكلمات اٞنعربة 
يعرؼ الطيب  ،كالدخيلة ذات األصوؿ غًن العربية

وب نه "فرع من Etymologyالبكوش الت ثيل  ت
فركع اللسانيات، مو وعه) دراسة نش ة الكلمات 
من حيث الزمن، كمن حيث العالقة بٌن الصيغة 

منها، سواث أ اف التفرع صرفياي أم الفرعية اٞنشتقة 
نهور صيغة جديدة، أـ ديليًّا أم نهور معىن 

، كمن وـَُٗٗ ونسالطيب البكوش،  جديد" ت
كشف عن الالت صيل اٞنعيمي ة اٞنعاجم اٜنديثة 

األصل للكلمة بطريقة دقيقة كمر زةي إذ يتضمن اللغة 
اٞنصدر اليت دخلت منها الكلمة، كذ ر الصيغة 

ليت نش ت عنها اٞنفردة، كاست داـ رموز األقدـ ا
١نددة ْنعل ن اـ التحرير صحيحنا من الناحية 
العلمية ككا حنا للقارئ، ك٢نتصرنا للوقت كاٛنهد، 
كك ع ن اـ اختصارات للغات حرصيا على الرتشيد،  

 اٞندكنة العربية الغين الزاهر األساسي اٞنفردة

 سٌيارة

قافلة  -
- 

سيارة 
أجرة 
– 

سيارة 
إسعا
 –ؼ 

سيارة 
ر اب 
– 

سيارة 
 شحن

قافلة، مر بة، 
سيارة خصوصية، 
سيارة أجرة، 
 سيارة إسعاؼ

أين سيارة إصالح  -سيارة نقل 
سيارة  –سيارة مصفحة  –

سيارة  –رة  صليح سيا –مدرعة 
سيارة  –سيارة حربية  –طبية 

 –سيارة خاصة  –متحر ة 
سيارة  –سيارة ميكركباص 

 –سيارة  ا سي  –مف  ة 
 –سيارة إطفاث  –سيارة الدكرية 
سيارة مف  ة  –سيارة الشرطة 

 سيارة  رحيل –سيارة الربيد  –

  ريبة

 ريبة 
األمالؾ 
– 

 ريبة 
 صاعد
 –ية 

 ريبة 
 الدخل

 –مالؾ  ريبة األ
 – ريبة اٞنباين 
 – ريبة الدخل 
الضريبة على 
 القيمة اٞنضافة

 ريبة اٞنبيعات  – ريبة إ افية 
 ريبة  – ريبة الدخل  –

 ريبة القيمة  – صاعدية 
 – ريبة إجبارية  –اٞنضافة 

 ريبة اٛنزية  – ريبة العقارات 
 ريبة  – ريبة اايراد العاـ  –

 ريبة األمن القومي  –رأٚنالية 
 ريبة  – ريبة  سب العمل  –

 ريبة – ريبة األرباح  –العوائد 
 – ريبة اٞنًناث  –البورصة 

 – ريبة البنوؾ  – ريبة شهرة 
 ريبة  – ريبة اي صايت 
 -العبور 

   هيل
  هيل 
أ اد٬ني 

  هيل  –
 مهين

 –  هيل مهين 
  هيل اليد العاملة 

 إعادة الت هيل –

 -  هيل ك عليم  –  هيل مهين 
  هيل  –هيل مرا ز الشرطة   

  هيل البنية األساسية  –الضباط 
 –  هيل الكوادر العاملة  –

  هيل ك دريب  –  هيل اٞنعلمٌن 
  هيل  –  هيل البنية التحتية  –

 –  هيل اٝنر٩نٌن  –الوافدين 
  هيل  –  هيل الكوادر البشرية 

 –  هيل الشباب  –ك رميم 
 –  هيل ك قو   –  هيل اٝنرباث 
   هيل ك طوير. -  هيل الطرؽ
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مقدمة ت .G. Greekو،L= Latin ما ة 
 و.viالغين الزاهر، 

على أصوؿ  كقد حاكؿ معيم الغين الزاهر الوقوؼ
اٞنفردات اٞنعربة إذا  انت سامٌية أك فارسية أك  ر ية، 

كة  -بالرغم أنه دل يو ح آلية ذلك ة مقدمته -
حاؿ  واا ي ينية أك يونانية، فقد    تابتها باٜنرؼ 
الال يين لرفع ايلتباس فيما لو  تبت ُنركؼ عربية. 
كمن ذلك على سبيل اٞنثاؿ) 

و stolosنية، كتو ي يhistoriagraphusت
 يونانية. 

كيستدرؾ على الغين الزاهر فوات بعض اٞنفردات ة 
معيمه، تبعضها دل يشر إذل أصلها ألبتة، كبعضها دل 
يشر إذل أصلها الصحيحو كقد استندت الباحثة ة 
معرفة أصل الكلمة على  تاب تاٞنعرب كالدخيلو 

كقد كقع اختيار الباحثة على  تاب ألتو٤ني، أللتو٤ني.
ألنه دل يقتصر على ٗنع اٞنعرب كالدخيل فق ، بل 

 اشفا عن أنواعه كمرادفه ة  درسه دراسة فنية دقيقة
كلعل اٛندكؿ العربية، كمصادرها اليت جاثت منها، 

 التارل يو ح بعض ايستدرا ات على الغين الزاهر.
 

مفردات 
دل 

 ي  رها

مفردات ذ رها 
كدل يشر إذل 

 أصلها

مفردات ذ رها كدل 
إذل أصلها يشر 
 الصحيح

أصل اٞنفردة 
 عند ألتو٤ني

 فارسية يونانية –طاجن  بقسماط دكٞنة
شيز 
 برؾ

 فارسية ي ينية –ٗنانة  د٬ناس

شيز  
  باب

 فارسية يونانية – افور  ناسور

 يونانية فارسية –صهري   دركيز دكشق
 ي ينية آرامية –بقدكنس  ُّار 
 فارسية ا٤نليزية –بييامة  بالط 
 يونانية فارسية –قمقم  ميلإز  

و يبٌن اٞنفردات اٞنعربة كالدخيلة اليت فا ت على ٔاٛندكؿ رقم ت

 الغين الزاهر
ة اٛندكؿ السابق يلحا بعض ايستدرا ات على 
الغين الزاهر، فهناؾ مفردات دل يضمنها اٞنعيم،  ػ 
تدكٞنة، كشيز برؾ،...و، كمفردات أكردها كدل ي  ر 

ها ب اا معربة أك دخيلة،  ػ أصلها مع إشار ه إلي
دركيز،...و، كمفردات أشار إذل أصلها،  –تناسور 

كلكنه ٫نتلف عما كرد ة مبلفات التعريب األخرل،  
 ػكتاب تاٞنعرب كالدخيل أللتو٤نيو كتاٞنعرب 
لليواليقيو، كمن ه ا اٞنفردات تطاجن ذ ر الزاهر 

 ، كغًنها  ثًن.أاا يونانية، كهي فارسيةو
 ـ المعجم بالمنهج الذي اتبعومدى التزا -ٖ

ك ع اٞنعيم منهيية للسًن عليها ، كقد   اٜنديث 
 عنها بالتفصيل ة احملور األكؿ. 

 الترتيب: -ٗ
اعتمد اٞنعيم ة  ر يب مداخله حسب النطق، كبرر 
ٟن ا النه   ونه اٞنعتمد ة أغلب اللغات الطبيعة،  
 ما أف ايعتماد على الرت يب النطقي منبثق من 

كرة القائمة على التيسًن ي التعسًن ة إيصاؿ  الضر 
 ل ما من ش نه إيصاؿ اٞنعرفة دكف عناث. كقد اعتمد 
معيم الغين الرت يب اٞننطقي ة  ر يب اٞنعاين ة 
 قد  اٞنعىن اٜنسي على اٞنعنوم كاٜنقيقي على 

مقدمة الغين ت اَّازم، كمن اٞن لوؼ إذل الغريب
ٞنعيار اٞننطقي .كيلحا هنا أف او xxivالزاهر،

 للرت يب هو ال م يسيطر على اٞنوقف اٞننهيي.
كير ب  اٛنمع كالو ع ُّدؼ اٞنعيم كبالفئة 
اٞنستهدفة، فاٞنعيم اٞن تص ٫نتلف عن اٞنعيم العاـ 
كاٞنعيم اٞندرسي ٫نتلف عن اٞنعيم الطيب أك 

 ٖنة  ساؤيت  يطرح هنا!لكن اٞنصطلحي...إخل، ك 
 ه؟ما اٞنعيار ال م ٪نكم مداخل -
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كما نسبة اٞنفردات اليت يتضمنها اٞنعيم على   -
 افة مستوياهتا الفصيحة كاحملدثة كاٞنعربة 

 كالدخيلة كالعامية كالشائعة؟
كهل هناؾ حدكد زمانية كمكانية يتوقف عندها  -

 اٞنعيمي ة انتقاث الشواهد؟
ك يف يتم مراعاة التنوع اللغوم اللهيي ة  افة  -

 األقطار العربية؟
فردات اٞنستحدثة كاٞنستيدة ة كماذا عن اٞن -

 العصر اٜنديث؟ كما معايًن اختيارا؟
التطور التاريخي الدءلي للمفردات دءلة -ٓ

 واستخداًما:
 ٌمن الغين الزاهر بعض اٞنفردات ذات  طور     

ك أنه دل يهتم ُّ ا األساس، كيبدديرل ة معيمه، 
 ما جاث إذ يغض الطرؼ أحياننا عن الديلة القد٬نة،  

"مىٍدرىج الط ائًرات) ٣نر أر ي ميعىد ة  لمة تمىٍدرىجو) 
الغين الزاهر، تمدرجو، ت اقالع الطائرات كهبوطها"

الديلة اللغوية القد٬نة هي)تاٞنػػػىٍدرىجو وي فِّٗٗ/ّ
 جاث ة لساف العرب) اسم مكاف يدؿ على اٞنمر،

لساف العرب ، تد ت "مىٍدرىج كمىٍدرىجىة أم ٣نر كم هب"
كقد يكوف ذلك مستوحى من  .ؤِٕ/ِر جو، 

مسمى معيمه الزاهر، كال م يقتصر على اٜنديث 
 اٞنزهر اٞنتداكؿ.

 استخداـ الكلمات في سياقات حية- ٙ
است دـ اٞنعيم الكلمة ة سياقات جديدة 
كمعاصرة، كيتضح ذلك من خالؿ معاٛنته ٞنادة 
تطللو فقد أكردها ة سياؽ حي تكقف يت مل 

الغين الزاهرػ تطللو، ت روأطالؿ بقايا القص
. كة مدخل تميدهزو أكرد تصوتي ؤُِٖ/ّ

 .وْْٓٗ/ْتمدهزو،  لغين الزاهرات مدهزو
إدخاؿ الكلمات المستحدثة الجديدة التي -ٚ

 دخلت اءستخداـ العاـ
فات على الغين الزاهر الكثًن من األلفاظ اٞنتداكلة 
كاليت دخلت ايست داـ اٜني حديثنا، كمن ذلك) 

بركجكتور،  –بلوزة  -بركش –بو يه  –و تبالط
 ....و.
 العمل كفريق جماعي-ٛ
من أسس الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة   ليف اٞنعاجم  

اللغوية من قبل فريق عمل ٗناعي، يضم ه ا الفريق 
١نرر عاـ، ك١نرركف مشار وف، كمستشاركف، كخرباث 
ٛنميع الت صصات العلمية كاٜنضارية. إف إخراج 

مل ٞن تلف العلـو كاٞنعارؼ ٪نتاج معيم حديث شا
لفريق مت صص ذم  فاثة عالية. كمن خالؿ القراثة 
الفاحصة للمقدمة نرل اٞنبلف يتحدث بصيغة 

أكردناها...وي إذ دل  –اٞنتكلمٌن  ما ة تاعتمدنا 
يفصح عما إذا  اف هناؾ فريق لت ليف ه ا اٞنعيم 

 أـ أنه عمل فردم ُنت.
 اإلخراج الفني الحديث-ٜ

ل اٞنعيم كطريقة  ر يبه، كإخراجه دكر مهم لشك
كفٌعاؿ ة ج ب اهتماـ القارئ، كمساعد ه ة سرعة 
الوصوؿ إذل بغيته، فالغرض الرئيس ألم معيم هو 
الكلمة كمعناها، ك ٌلما  اف الوصوؿ إليها أقرب زاد 
ااقباؿ عليه كاستعمالهي ل ا  اف اٜنرص على  ر يب 

ن أكلويات الصناعة اٞنعيم كإخراجه ة صورة سهلة م
كمن فنيات ااخراج اٞنعيمي  اٞنعيمية اٜنديثة.
 اٜنديث، ما يلي)
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غالؼ اٞنعيم) ينبغي ايعتناث  -ُ
بالغالؼ من حيث األلواف كالتشكيل الفين 
بعيدنا عن التعقيد، كذلك ٞنا له من دكر 
هاـ ة ج ب اٛنمهور،   لك ينبغي أف 
يكوف الغالؼ مناسب للمضموف كللفئة 

فةي فمثال إف  انت معاجم أطفاؿ اٞنستهد
يبد أف يتوشح الغالؼ ببعض الصور 
اٞنناسبة اٞنتناسقة، أم ايهتماـ بااخراج 
البصرم ٞنستعمل اٞنعيم، كي بد من  تابة 
بعض اٞنعلومات اٟنامة على صفحة العنواف  
 العنواف كمبلفي اٞنعيم كالرقم التسلسلي 

 للنسذ اٞنطبوعة كاسم دار النشر. 
لورؽ) لصانعي اٞنعاجم نوع ا -ِ

مواصفات عامة ة كرؽ الطباعة، منها) 
القدرة على ايحتفاظ باٜنرب كاأللواف، 
كمدل متانة الورؽ كجود ه من حيث كرؽ 
ذم سطح مصقوؿ أك كرؽ ٞنٌاع، كأفضلها 
ما  اف مقاكمنا للماث كالرطوبة، ك تنوع 
أحياـ الورؽي فهناؾ كرؽ الكتابة، 

كفست، ككرؽ كالطباعة، ككرؽ طباعة األ
 طباعة الكر وف للتيليد. 

األلواف) كينبغي ايهتماـ باختيار األلواف  لوف  -ّ
الغالؼ كلوف الورؽ ك باين ألواف الصور، 
كاست داـ اللوف األ٘نر ة  تابة اٞنداخل، كاللوف 

  .األسود ة الكتابة بشكل عاـ
الطباعة) كهي أهم عناصر ااخراج الفين ة  -ْ

 شمل طوؿ األسطر  الصناعة اٞنعيميةي إذ
كعددها كعدد األعمدة، كنسبة البياض بٌن 

الكلمات كالسطور، كمساكاة عدد األسطر ة  
  ل عمود للعمود اٞنقابل له.

الرموز كاٞن تصرات) كجودها كك وحها يوفر  -ٓ
  .الوقت كاٛنهد ٞنستعمل اٞنعيم

الصورة) كيعد اقرتاف الشرح بالصورة إحدل  -ٔ
أحدنا اسم اٜنيواف  اٞنعينات التو يحية، فلو ٚنع

و و، ، تتأطـو لن و ُّٗ/ُالغين الزاهر، تأطـو
يدرؾ ماهيته إي من خالؿ الصورةي إ افة إذل 

 أ٨نية الصورة ة  ثبيت اٞنعلومة.
عيم الغين الزاهر فقد  اف كرقه أصفر ٞنبالنسبة ك 

است دـ درجات ك ناصع، امتاز ب حكاـ التثبيت. 
كقد ، غالؼاللوف الرب غارل اٞن تلفة ة لوف ال

اعتىن بالصور ك  رمزنا ك٢نتصرنا. ٖٓاستعمل 
ي إذ بلغت زهاث ت و صورة، كمع َََُكالرسـو

كجود التقنية اٜنديثة أصبح اٜنصوؿ على الصورة 
ما بٌن صورنا  صورا  وزعتحيث سهالن ميسرنا، 

فو وغرافية ألنواع النبا ات كاٜنيوانات كأنواع 
يت ك عت اآليت كاألشكاؿ اٟنندسية كاٝنرائ  ال

ة ااية  ل جزث من أجزاث اٞنعيم، كعددها 
 و خريطة ٕنثل قارات العادل.ّّت
اٞنعيم استفاد من التقنية اٜناسوبية،  تابة ك ر يبا إذف 

كة است داـ مقاسات خ  منونة كملونة، كٕنيز 
بالتيليد الفاخر اٞنلوف كبالغالؼ اٞنتحرؾ اٜنافا 

 للتيليد.
 خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

اهتمت ه ا الدراسة بدراسة معيم حديث هو     
، كهدفت  معيم الغين الزاهر ٞنبلفه عبدالغين أيب العـز
إذل استعراض منهيية معيم الغين الزاهر ة اٞنقدمة 
كاٞنالحق، ككصف اٞننه  اٞنعيمي ال م ا بعه اٞنبلف 
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ة  ر يب مداخل اٞنعيم تالرت يب الداخلي 
ا٩نابية ة معيم الغين كاٝنارجيو، كإنهار النواحي ا

الزاهر كفق معايًن الت ليف اٞنعيمي، كبياف بعض 
ايستدرا ات فيه. كالوقوؼ على أسس الصناعة 
اٞنعيمية فيه، كمدل ٕنثله ٟن ا األسس كاستفاد ه من 
فنيات الصناعة اٞنعيمية ة اٛنوانب البنائية كالفنية 
 كالشكلية اٜنديثة. كاعتمدت الدراسة اٞننه  الوصفي
التحليلي كالعمل النقدم كاٞنوازنة أك اٞنقارنة بغًنا من 
اٞنعاجم اٜنديثة  معيم العربية اٞنعاصرة أل٘ند ٢نتار، 
كاٞنعيم العريب األساسي التابع ٞنن مة اايسيكو، 
ال م يهدؼ ة ٠نمله إذل الكشف عن طبيعة 
اٞنعيم كأ٨نيته بٌن اٞنعاجم العربية اٜنديثة كمعرفة 

 ما ٬نكن أف يساعد كا ع اٞنعيم مستول ٗنهورا،  
على اير قاث به إذل مستول أفضل. كخلصت 

 الدراسة إذل عدد من النتائ  أبرزها)
  دل يتطرؽ مبلف اٞنعيم للر يزة األساس اليت

اعتمد عليها ة بناث معيمه، كهي اٞندكنة 
اللغوية اليت استقى منها معيمه، فهو دل ي  ر 

كما معايًن  ماهية ه ا اٞندكنة؟ كما حدكدها؟
بناؤها؟ ك يفية بناؤها؟ كهل راعى فيها التنوع 
 القطرم كاٛنغراة أـ اقتصر فيها على قطر معٌن؟

  دل يفصح عن طريقة  ر يب اٞنداخل اٞنعيمية
الفرعية، كما الطرؽ اٞنتبعة ة  عريفها، ك يفية 
معاٛنتها داخل اٞندخل اٞنعيمي الواحدي إذ إف 

اٞنعاجم اٜنديثة أف من أهم أساسيات اٞنقدمة ة 
 كوف ّنثابة الدليل اارشادم ال م  نبثق منه 
األحكاـ كالتصورات كالقياسات الشارحة 

 ٞنستعمل اٞنعيم.

 عن  يفية التعامل مع  ا و يحن اٞنعيم قدـ دل ي
اٞنداخل اٞنعيمية األساسية كاٞنداخل اٞنعيمية 

آلية صياغة التعريف ٟن ا ي عن الفرعية، ك 
 اٞنداخل.

  لفريق العمل ة اٞنعيمي الباحثة أم إشارة  ْنددل
إذ إنه من أسس الصناعة اٞنعيمية اٜنديثة بناث 
اٞنعاجم من قبل فريق عمل ٗناعي ذم  وادر 
مدرب ة، ك الة الفردية اليت أصبحت عيبنا أساسينا 

 ة إنتاج اٞنعاجم العربية.
 كأمثلته  انت طبيعية ي مصنوعة  اٞنعيم شواهد

ٞنستعمل كاٞنتداكؿ فق ، كاعتمادا على ا
كاستبعادا للمصطنع كغًن اٞنتداكؿ مع ايحتفاظ 
ببعض اٞنفردات النادرةي لكواا من اارث 

 اللغوم.  
 إذل فهارس فنية كإحصائية  الغين الزاهر افتقار

دقيقة مقارنة بغًنا من اٞنعاجم العربية  معيم 
العربية اٞنعاصرة، ه ا الفهارس  شمل على سبيل 

هارس ل مثاؿ العربية كاألقواؿ السائرة، اٞنثاؿ ف
.  كالصور الفنية، كالرسـو

  اهتم بالتعريف الصويت، فهو يصف ٢نارج
اٜنركؼ من حيث  واا تلثوية، حلقية، ...، 
ك ر يبها بٌن حركؼ اٟنياث، كصفاهتا من حيث 
اٛنهر كاٟنمس كالشدة كالرخاكة ...، كطريقة 
ين نطقها من حيث ك ع اللساف، كحاؿ الو ر 

 الصو يٌن.
   دل يوًؿ الغين الزاهر الوحدات اٞنعيمية اهتمامنا

فا ه الكثًن من التعابًن ايصطالحية   بًنناي إذ
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كاٞنتالزمات اللف يةي فضال أنه دل ي  ر  ر يبنا 
 .معيننا ايرادها

  اٞنفردات اليت جٌدت ة الغين الزاهر دل يوًؿ
العربية كاقتضتها نركؼ اَّتمعات اٛنديدة ما 

، ة معيمه ستحقه من عناية  افية، كدل يثبتها 
 ...و إخل.بركجكتور – ما ة تبوليفارد 

  دل يشر اٞنعيم إذل اٞنفردات اٞنولدة أك اٞنستحدثة
برمز معٌن تموو أك تمحو للديلة على أاا من 

 اٞنفردات اٞنستحدثة.
  حول الغين الزاهر العامي كاألعيمي، كاهتم

شارة إف  انت مولدة ب ثبات ٟنيات ١نلية مع اا
 أك معربة أك دخيلة.

  هناؾ نقص ة اٞنادة الواردة باٞنقدمة فيما ٫نص
 وجد  ثًن من ال واهر ي إذ  ر يب مواد اٞنعيم

اٝناصة بالرت يب ة منت اٞنعيم، دل يتم التعرض 
ٟنا ة منهيية اٞنعيم الن رية، مثل) ن اـ 
ااحالة، كطريقة  ر يب اٞنعلومات النحوية 

 فية كاٟنيائية، كاٞنوقف من اٞنشرتؾ اللف يكالصر 
اٟنومونيميو، كالتفريق بينه كبٌن متعدد اٞنعىن ت

  .تالبوليز٬نيو
  من التقنية اٜناسوبية،  تابة ك ر يبا اٞنعيم استفاد

كة است داـ مقاسات خ  منونة كملونة، كٕنيز 
بالتيليد الفاخر اٞنلوف كبالغالؼ اٞنتحرؾ اٜنافا 

 للتيليد.
 للمعيم منهيية كا حة للمنحى  دل  كن

 ااحارل ة موادا.
 التوصيات 

 ُختمت ىذه الدراسة بتوصيات من أىمها: 

يبد أف  كوف اٞنقدمة ّنثابة الدليل للمست دـي  -
 إذ ينبغي أف  تضمن)

 .منه  كا ح للمنحى ااحارل ة اٞنعيم 
  اٜنديث بشيث من التفصيل عن آلية اٞنعيم ة

  ونيف الصورة فيه.
 ح دقيق للمدكنة اليت اعتمد عليها اٞنعيم  و ي

 تحيمها، حدكدها، معايًن بناؤها،...إخلو.
  إدخاؿ ما استيد من األلفاظ كاٞنصطلحات

 اٞنستحدثة ة ايست داـ العاـ.
  إعادة الن ر ة مس لة إدخاؿ الصور كالرسـو

لوجود  لمات ٓنتاج إذل الشرح عن طريقها، 
ا للرسـو كمن اٞنمكن أف يشتمل اٞنعيم عر ن 

 التو يحية البسيطة اليت  ساهم ة شرح اٞنعىن. 
  طوير آفاؽ ايستفادة من اٜناسوب ة  طوير 

ه ا العمل خاصة، كة صناعة اٞنعيم العريب 
 اٜنديث بوجه عاـ.

  غ ية اٞنعيم بقوائم من اٞنفردات اٞنعربة أك 
الدخيلة مع بياف األصل أك اٞنصدر ال م جاثت 

 منه.
 فهارس فنية دقيقة ل مثاؿ السائرة   زكيد اٞنعيم ب

كالتعبًنات ايصطالحية كاٞنصطلحات الواردة ة 
 معيمه.

  أف يسند أمر صناعة اٞنعاجم اٜنديثة كإنتاجها
كمراجعتها إذل هيئة علمية ٢نتصة دائمة كمستقلة 
إداريا كماليناي  توشح ه ا اٟنيئة أك اٞنبسسة صفة 

ليف التيديد للمعيم بعد صدكرا كنشراي فت 
معيم ليس  ت ليف  تاب ة اللغة بل هو 
  ليف ٬نر ّنراحل عدة، كي ٬نكن لش ص ّنفردا 

 أف ييلٌم ُّا.
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  إصدار نس ة من معيم الغين الزاهر على
 األجهزة ال  يةي ليسهل الرجوع إليه عند اٜناجة.

     العربية المصادر والمراجع
و. ُٕٖٗابن دريد، ١نمد بن اٜنسن. ت .ُ

. دار ُقيق) رمزم بعلبكي. طٗنهرة اللغة. ٓن
 العلم للماليٌن. بًنكت.

، عبد الغين. ت .ِ و. معيم َُِّأبو العـز
 .مبسسة الغين للنشر. اٞنغرب.ُ. طالغين الزاهر

اٞنعاجم اللغوية و. ُٔٔٗأبو الفرج، ١نمد. ت .ّ
. دار ة  وث دراسات علم اللغة اٜنديث

 . القاهرة.النهضة العربية
كالـ اٞنعرب و. الُٖٗٗأبو مغلي، ٚنيح. ت .ْ

 . دار الفكر. عماف.ُة قواميس العرب. ط
.دار ْطو. ُْٖٗأ٘ند، عبد السميع. ت .ٓ

 . القاهرة.الفكر العريب
اٞنعرب كالدخيل و. ََِٓألتو٤ني، ١نمد. ت .ٔ

 . بًنكت.دار اٞنعرفة .ُ.طكآداُّا ة اللغة العربية
أمٌن، أ٘ند، أسباب  ض م اٞنعيمات العربية،  .ٕ

 و.ُٕٓٗت ٗدد ع –٠نلة اَّمع اٞنصرم 
التعريف اٞنصطلحايت و. "ُٗٗٗ ويب، حسن. ت .ٖ

ة بعض اٞنعاجم العربية)  عريف اٞنصطلح 
  .٠نلة اللساف العريب ."التداكرل ٧نوذجنا

اٞنعرب من و. َُٗٗاٛنواليقي، أبو منصور.ت .ٗ
. ُط .الكالـ األعيمي على حركؼ اٞنعيم

 . دمشق.دارالقلم. ؼ.عبدالرحيم ٓنقيق)
اٞنعيم العريب و. ُٔٗٗت اٛنيالرل، حالـ. .َُ

 .القد  اٞن تص) مقارنة ة األصناؼ كاٞنناه 

 من كقائع ندكة ٗنعية اٞنعيمية العربية. بيت 
 .  ونس.اٜنكمة

ألثيل "او. ُٗٗٗاٛنيالرل، حالـ. ت .ُُ
٠نلة اللساف ". كالدخيل فػي معاٗننػا العربية

 .العريب
 قنيات التعريب و. ُٗٗٗاٛنيالرل، حالـ. ت .ُِ

منشورات آناد  .عربية اٞنعاصرةباٞنعاجم ال
 . دمشق.الكتاب العرب

اْناهات و. " ََِّحيازم، ١نمود. ت .ُّ
. ٠نلة ٠نمع "معاصرة ة صناعة اٞنعيمات العامة

 .ٖٗاللغة العربية. العدد 
اٞنعيم العريب و.ُُٗٗاٜنمزاكم، رشاد.ت .ُْ

 .  ونس..بيت اٜنكمةُ.طإشكايت كمقاربات
اكلة ١نو. ١ُٕٕٗنمد رشاد. تاٜنمزاكم،  .ُٓ

ك ع أسس اٞنعيمية العربية، حوليات اٛنامعة 
  .ُٓعدد  .التونسية

معيم ١نوسب و. َُِْدلوؿ، إ٬ناف. ت .ُٔ
. ٞنعاين األفعاؿ الثالثية اَّردة ة اللغة العربية
رسالة ماجستًن غًن منشورة. لية اآلداب. 

 اٛنامعة ااسالمية. غزة. 
التعريف و. َُِْالشريف، سلول. ت .ُٕ

. رسالة د توراا الغين الزاهراٞنعيمي ة معيم 
غًن منشورة.  لية اللغة العربية. جامعة أـ القرل. 

 مكة اٞنكرمة. 
اٞنعيمات و. ََِّ يف، شوقي. ت .ُٖ

العدد  ٠نلة ٠نمع اللغة العربية،. العامة كاٝناصة
 . القاهرة.ٖٗ
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و. َُِٓعباس، عباس عبد اٜنليم. ت .ُٗ
. دار  ُاٞنصطلح النقدم كالصناعة اٞنعيمية. ط

 اٞنعرفة. عماف. نوز 
دكر اٞنعيم و. َُِٔعبد اٞنسيح، جورج. ت .َِ

العريب ة إحياث ك صوير الواقع كاستشراؼ 
اٞنستقبل.  من  تاب اٞنعيمية العربية قضايا 

 . دار  نوز اٞنعرفة. عماف.ُ. طكآفاؽ
الت ليف "و. ُٕٖٗعبد الواحد، علي. ت .ُِ

٠نلة ٠نمع ". واٞنعيمي العريب تقد٬نه كحديثه
 .ةاللغة العربي

فن و. َُِٓالعرجا، جهاد. كدلوؿ، إ٬ناف. ت .ِِ
 الصناعة اٞنعيمية بٌن القد  كاٜنديث

. فرانك باٞنر.  رٗنة) علم الديلة إطار جديد .ِّ
صربم السيد إبراهيم. ااسكندرية) دار اٞنعرفة 

 ـ.ُِٗٗاٛنامعية،
اٞنعرٌب كالدخيل و. ََُِعلي، جهينة. ت .ِْ

ار د.ُط ة اٞنعاجم العربيةتدراسة   ثيليةو.
 شر. دمشق. طالس للدراسات كالرتٗنة كالن

قراثة نقدية ة هػو. ُِْٔالعنزم، ١نمد. ت .ِٓ
. ٠نلة جامعة ااماـ اٞنعيم العريب األساسي

 .١ِٓنمد بن سعود ااسالمية. العدد 
"ايقرتاض هػو. ُّْٕالعنزم، ١نمد. ت .ِٔ

اللغوم ة اٞنعيمات العربية اٜنديثة تمعيم 
ة العلـو العربية. العدد ". ٠نلالغين الزاهر أ٧نوذجا

ُْ . 
"اٞنعيم العريب و. َُِٓالعنزم، ١نمد. ت .ِٕ

". بٌن يديك، قراثة ة اٞنادة كاٞننه  كالتعريف
 . الرياض.ّ/٠ُٕنلة الدراسات اللغوية. ٠نلد 

علم اللغة و. ُُٗٗالقاٚني، علي. ت .ِٖ
جامعة اٞنلك مطابع . ِ. طكصناعة اٞنعيم

 الرياض.سعود. 
 را يب اٞنداخل " القاٚني، علي. تد.تو. .ِٗ

.  من  تاب كقائع  عليم "ة اٞنعيم العريب
اللغة العربية لغًن الناطقٌن ُّا. مكتب الرتبية 

 .العريب لدكؿ اٝنلي  العريب
علم الديلة و. َُِْقنييب، عبدالقادر. ت .َّ

 .اٞنغرب . أفريقيا الشرؽ.اٞنعيمي
و. ََِّ. ت٠نموعة من اللغويٌن العرب .ُّ

ط يركس. اٞنن مة  .اٞنعيم العريب األساسي
.  العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو

الصورة ة اٞنعاجم و.١َُِٔنمد، حاج.ت .ِّ
اللغوية. أبعاد  ونيفها كصعوبة است دامها. 
.  من  تاب) اٞنعيمية العربية، قضايا كآفاؽ

 . دار  نوز اٞنعرفة. عماف.ُط
الدراسات و. ١ُٖٕٗنمد، صادؽ عبداهلل. ت .ّّ

. رسالة ماجستًن غًن اللغوية اٜنديثة ة مصر
 منشورة. جامعة ااسكندرية. مصر. 

صناعة اٞنعيم و. ٢ََِٗنتار، أ٘ند. ت .ّْ
 .القاهرة. عادل الكتب. ِط. اٜنديث

و. مسائل ة ُٕٗٗمراد، إبراهيم. ت .ّٓ
 . دار الغرب ااسالمي. بًنكت.ُ.طاٞنعيم

اٞنعاجم اللغوية و. ََِٖاٞنعتوؽ، أ٘ند. ت .ّٔ
 .. بًنكتية.دار النهضة العربُ. طالعربية

و. ُٖٕٗاٞننيد، صالح الدين. ت .ّٕ
. دار ُاٞنفصل ة األلفاظ الفارسية اٞنعربة. ط

 الكتاب اٛنديد. بًنكت.
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٥نو معيم  و.ُٕٗٗ. تنصار، حسٌن .ّٖ
 .ٗ، ٖعدد )بًنكت .٠نلة الفكر العريب .جديد

اٞنعاجم عرب  و.ََِّ. تهارٕناف، رينارد .ّٗ
،  رٗنة) ١نمد الثقافات) دراسات ة اٞنعيمية

مي هليل، الكويت) مبسسة الكويت للتقدـ حل
   .العلمي

دراسة مقارنة هػو. ُّْٖهزازم، عبداهلل. ت .َْ
ة اٞنعاجم العربية اٞنعاصرة، معيم اٞننيد كالعريب 
 اٜنديث كمعيم اللغة العربية اٞنعاصرة ٧نوذجا.
رسالة د توراا غًن منشورة. معهد  عليم اللغة 

ااسالمية.  العربية. جامعة ااماـ ١نمد بن سعود
 الرياض.

و معيم ٥ن و.ََِٖهليل، ١نمد حلمي. ت .ُْ
. ايجتماع الثاين ٝنرباث اٞنعيم عريب معاصر

اٜناسويب للغة العربية. اٞنن مة العربية للرتبية 
.  كالثقافة كالعلـو
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