معجم الغني الزاىر

ملخص

"مقاربة لسانية تطبيقية"
د .ﺑﺪرية ﺑنت ﺑﺮاؾ العنزم
جامعة األمًنة نﻮرة ﺑنت ﻋﺒﺪالﺮ٘نن

اﻫتمت ﻫ ا الﺪراﺳة ّنعيﻢ حﺪيث ﻫﻮ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ٞنبلﻔﻪ ﻋﺒﺪالغين أيب العزـ ،الصادر ﻋن مبﺳسة الغين
اٞنغﺮﺑﻴة ،كﻫﺪﻓت الﺪراﺳة إذل اﺳتعﺮاض منهيﻴة ﻫ ا اٞنعيﻢ ،من خالؿ كصﻒ اٞننه اٞنعيمي ال م ا ﺒعﻪ اٞنبلﻒ ة
ﺮ ﻴب اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة ،مع ﺑﻴاف النﻮاحي اا٩ناﺑﻴة كاٝنصائص اٞنمﻴزة للمعيﻢ ،مع ﺑعض ايﺳتﺪرا ات ﻋلﻴﻪ ،كذلك
كﻓﻘا ٞنعايًن الت لﻴﻒ اٞنعيمي .ما اﺳتعﺮ ت الﺪراﺳة أﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة ة ﻫ ا اٞنعيﻢ ،كمﺪل ٕنثلﻪ ٟن ا
األﺳس كاﺳتﻔاد ﻪ من ﻓنﻴات الصناﻋة اٞنعيمﻴة ،ة اٛنﻮانب الﺒنائﻴة كالﻔنﻴة كالشكلﻴة اٜنﺪيثة .كقﺪ اﻋتمﺪت الﺪراﺳة
ﻋلى اٞننه الﻮصﻔي التحلﻴلي كالعمل النﻘﺪم كاٞنﻘارنة مع غًنا من اٞنعاجﻢ اٜنﺪيثة معيﻢ العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة أل٘نﺪ ٢نتار
ﻋمﺮ ،كاٞنعيﻢ العﺮيب األﺳاﺳي التاﺑع للمن مة ااﺳالمﻴة للرتﺑﻴة كالعلﻮـ كالثﻘاﻓة ،إيسﻴكﻮ ،كاٞنﺪكنة العﺮﺑﻴة التاﺑعة ٞنﺪينة
اٞنلك ﻋﺒﺪالعزيز للعلﻮـ كالتﻘنﻴة ،ﻮاا أحﺪ اٞنﻮارد اللغﻮية اٜنﺪيثة .ﻫ ا اٞنﻘارنات هتﺪؼ ة ٠نملها إذل الكشﻒ ﻋن
طﺒﻴعة اٞنعيﻢ كأ٨نﻴتﻪ ﺑٌن اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة اٜنﺪيثة .كخلصت الﺪراﺳة إذل ﻋﺪد من النتائ أﺑﺮزﻫا( امتﻴاز اٞنعيﻢ ﺑالﻮ ﻮح
التاـ ة شﺮح مﻮادا كاٞننطﻘﻴة ة ﺮ ﻴب اٞنعاين ،كمالثمتﻪ لﺮكح العصﺮ كا صالﻪ ﺑﻮاقع اللغة ،كإثﺒا ﻪ للعامي كاﻫتمامﻪ
ﺑاللهيات احمللﻴة ،كاﺳتﻔاد ﻪ من التﻘنﻴة اٜناﺳﻮﺑﻴة تاﺑة ك ﺮ ﻴﺒنا ،ﺑاا اﻓة إذل ﻋﺪد من ايﺳتﺪرا ات .كقﺪ ختمت
الﺪراﺳة ﺑعﺪد من التﻮصﻴات من ش اا اير ﻘاث ﺑالت لﻴﻒ اٞنعيمي ة اللغة العﺮﺑﻴة.
الكلمات المفتاحية
معيﻢ الغين الزاﻫﺮ -أﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة -منهيﻴة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة– اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة – اٞنﺪكنة اللغﻮية.
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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
النسق من عﺒًن ﻋن اٝنﻮاطﺮ ك ﺒادؿ األﻓكاري ﻓهي
آلة اي صاؿ ،كمن ﻓنﻴات ﻫ ا اي صاؿ اٜناجة إذل
مﺮجع معيمي ٪نﻔا مﻔﺮدات اللغة الﻘﻮمﻴة ،كيتﻮذل
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،
كيﺒﻘﻴها ثاﺑتة حﻴة نامﻴة ،كيت طى ُّا حاجز الزمن
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
منﻪتاٞنعتﻮؽََِّ ،ـو.
كاللغة ائن حي متيﺪد كمتطﻮر ،كاٞنعيﻢ ﻫﻮ
األس األكؿ ،كﻋلﻴﻪ اٞنعﻮؿ ة مسايﺮة ﻫ ا التطﻮر،
ك ﺒ اﺳتعمايت اللغة ّن تلﻒ ﺪاكيهتا
كاﺳتعمايهتا ،ﻓهﻮ لﻴس ٠نمﻮﻋة من األلﻔاظ
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
ٞنتاﺑعة ﻫ ا التغًني ﻓهﻮ ٢نزف اللغة كمكنزﻫا ،ما
أشار إذل ذلك صاحب معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ة
مﻘﺪمتﻪ تأﺑﻮ العزـَُِْ ،و.
كاٞنعاجﻢ اللغﻮية ّنثاﺑة السيل لارث اللغﻮم ّنا
تضمنﻪ من اشتﻘاقات كدييت كمعاين متيﺪدة
كﻋلﻮـ كأخﺒار مﻮا ﺒة ل حﺪاث ،كانﻔتاحا ﻋلى
اللغات األخﺮل اقرتا ا ك عﺮيﺒا .ﻓاٞنعاجﻢ ي تضمن
أيضا معاين الكلمة
عﺮيﻒ الكلمات ﻓﻘ  ،ﺑل عاجل ن
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.
كمعﻴننا ي ينضب ألﺑناث اللغة كمتعلمﻴها ،كيﻘﺪـ
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
معيمﻴة رقمﻴة لتتناﺳب مع نﺮكؼ العصﺮ اٜنﺪيث،
كﺑﺪأت ست ﺪـ األجهزة اٜنﺪيثة ة صناﻋة اٞنعاجﻢ
اٜنﻮاﺳﻴب كاٞناﺳحات الﺒصﺮية اليت ﺳهلت ٓنﻮيل
الصﻮرة الضﻮئﻴة إذل إشارات إلكرتكنﻴة ٬نكن معاٛنتها
حاﺳﻮﺑﻴنا .ت٢نتارُٖٗٗ ،ـو .ﻓﻘﺪ ذ ﺮ أحﺪ
اٞنعيمﻴٌن أف "اٞنعيﻢ ال م ي يتﻢ التعامل معﻪ آلﻴًّا
ناقصا" ت٢نتار ،صُٕٗو.
معيما ن
ن
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
ة كقت كاحﺪ .كالتنﻘﻴح كالتعﺪيل ﻋلى مﻮاد اٞنعيﻢ
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.
ﻓهناؾ معيﻢ لﻮ٤نماف The Longman
Dictionary Of Contemporary
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 Englishال م صﺪر منﻪ طﺒعات مزيﺪة كمنﻘحة
ة ل مﺮة .كمعيﻢ Websters New
 Collegiate Dictionaryال م ﻮالت
طﺒعا ﻪ اٞننﻘحة كاليت حﻮت اآلآلؼ من اٞنﻔﺮدات
كايقتﺒاﺳات كاألمثلة .ت٢نتار ،صََِو
كقﺪ جاثت ﻫ ا الﺪراﺳة من الﺪكر اٞنناط ﺑاٞنعاجﻢ
العﺮﺑﻴة ﻋامة ااﺑانة كاايضاح ،ك ﻮاا صﻮرة ﻋا سة
للميتمع لتستﻮﻋب ما يضاؼ إلﻴها من مﻔﺮدات
ك ﺮا ﻴب مستحﺪثة ،ﻓالﺒحث ة ٠ناؿ اٞنعيﻢ ﻋامةن
ييربز لنا مﺮكنة اللغة العﺮﺑﻴة ك لﺒﻴتها ٞنطالب اٜنضارة
كالتطﻮر.
كمن ﻫ ا اٞنعاجﻢ اٜنﺪيثة معيﻢ الغين الزاﻫﺮي ال م
كقع اختﻴار الﺒاحثة ﻋلﻴﻪي ﻮنﻪ من اٞنعاجﻢ الﺮائﺪة
اٜنﺪيثةي إذ صﺪرت طﺒعتﻪ األكذل َُِّـ ،كٕنﻴزا
ﺑاينﻔتاح ﻋلى اٞنستعمل كاٞنتﺪاكؿ من األلﻔاظ ّنا ة
ذلك األلﻔاظ اٞنعﺮﺑة كالﺪخﻴلة كاٞنﻮلﺪة ،كﺳتستعﺮض
ﻫ ا الﺪراﺳة احملاكر التالﻴة(
ُ -منهيﻴة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ة اٞنﻘﺪمة كاٞنالحق.
ِ -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.
ْ -الﻮقﻮؼ ﻋلى أﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة ة معيﻢ
الغين الزاﻫﺮ ،كمﺪل ٕنثلﻪ ٟن ا األﺳس كاﺳتﻔاد ﻪ
من ﻓنﻴات الصناﻋة اٞنعيمﻴة ة اٛنﻮانب الﺒنائﻴة
كالﻔنﻴة كالشكلﻴة اٜنﺪيثة.

أىمية الدراسة

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
اختالؼ ﻓارقة ﻓﻴﻪ ﻋن اٞنعاجﻢ األخﺮل.
ّ -معﺮﻓة ﺑعض النﻮاحي اا٩ناﺑﻴة ة معيﻢ الغين
الزاﻫﺮ ،كإيضاح ﺑعض ايﺳتﺪرا ات ﻋلﻴﻪ.
ْ -مﺪل ﻮﻓﺮ شﺮكط الصناﻋة اٞنعيمﻴة ة الغين
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
أكﺳع كأ لي لتغطي جﻮانب أخﺮل من
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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ِ -كصﻒ اٞننه اٞنتﺒع ة اٞنﺪاخل تالرت ﻴب
الﺪاخلي كاٝنارجي ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮو.
مناح إ٩ناﺑﻴة ﺑناث
ّ -ﺑﻴاف ما ة الغين الزاﻫﺮ من و
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
الرت ﻴب الﺪاخلي كاٝنارجي للمﺪاخل اٞنعيمﻴة؟
ّ -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:

ﻘتضي طﺒﻴعة الﺪراﺳة ا ﺒاع اٞننه الﻮصﻔي
التحلﻴلي ال م يهﺪؼ إذل دراﺳة العناصﺮ احملﺪدة
دراﺳة ٓنلﻴلﻴة كصﻔﻴةي إذ يتطلب ذلك( اٞنالح ة
كالﺮصﺪ كالتحلﻴل كاٞنﻘارنة ،كصﻮين إذل النتائ .
أسباب اختيار معجم الغني الزاىر:

ُ .خضﻮع معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ٞننهيﻴة معيمﻴة
حﺪيثة ،كاﻫتماـ مبلﻔﻪ ﺑالصناﻋة اٞنعيمﻴة قﺪ٬نها
كحﺪيثها ،كالشهادة لﻪ ﺑاٞنعيمﻴة.
ِ .اﻋتمادا ﻋلى مﺪكنة كاﺳعة لت الرتاث
الشعﺮم كالنثﺮم كالعلﻮـ 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
ﺑاٞنعيﻢ كدراﺳة منهيﻪ ة ﺮ ﻴب مﺪاخلﻪ
كمﻘﺪمتﻪ كمالحﻘﻪ.

اإلطار النظري واألدبيات السابقة:

اف للعﺮب الﻘﺪماث قﺪـ راﺳ ة ة صناﻋة
اٞنعاجﻢ ،كنهﺮ ذلك من أف ك ع اٝنلﻴل تََُ-
َُٕﻫػو معيﻢ العٌن ة الﻘﺮف الثامن اٞنﻴالدم،
كال م ألﻔﻪ ﺑناث ﻋلى التﻘلﻴﺒات الصﻮ ﻴة ،إذ يعﺪ
ﺑا ﻮرة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة ٣نا يﺪؿ ﻋلى إدراؾ العﺮب
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 أجلها٣ ،نا يﺪؿ ﻋلى أف ٗنعهﻢ
للمادة اللغﻮية دل يكن ﻋلى معايًن ٣ننهية مﻮحﺪة
لصناﻋة معيمﻴة ﻋﺮﺑﻴة.
ﻓه ا اﺑن دريﺪ تُِّﻫػو ة معيمﻪ اٛنمهﺮة ﺳعى
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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العﺮب كأرج نا الﻮحشي كاٞنستنكﺮ" .تﺑعلﺒكي،
ﺒعﻪ اﺑن ﻓارس تّٓٗﻫػو،
ُٕٖٗ،صُْو،
كاٛنﻮﻫﺮم تََْﻫػو ،كالز٢نشﺮم تّٖٓﻫػو ،كاﺑن
من ﻮر تُُٕﻫػو ،كالﻔًنكزآﺑادم تُٕٖﻫػو ،كغًنﻫﻢ
ثًن ال ين ٟنﻢ إﺳهاماهتﻢ الﺒارزة ة ك ع أﺳس
اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة.
كقﺪ عﺪدت ٠نايت اﻫتماـ الﺒاحثٌن اٞنعيمﻴٌن
العﺮب ة العصﺮ اٜنﺪيث ﻓمنهﻢ اﻋتىن ﺑتاريذ
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 نﺒعا ل لك نهﺮت العﺪيﺪ من اٞنعاجﻢ معيﻢ ١نﻴ
احملﻴ كقطﺮ احملﻴ لﺒطﺮس الﺒستاين كاٞننيﺪ للﻮيس
معلﻮؼ كاٞنﺮجع لعﺒﺪاهلل العاليلي كمعاجﻢ اَّمع
اللغﻮم اٞنصﺮم تاٞنعيﻢ الكﺒًن كاٞنعيﻢ الﻮﺳﻴ و.
إذ يستلزـ الﺒناث اٞنعيمي معﺮﻓة دقﻴﻘة ﺑاللغة
كخصائصها ككحﺪاهتا اٞنعيمﻴة ،كايﻫتماـ ﺑتكﻮين
الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة تطﺒﻴعتها كمصﺪرﻫا كٓنﺪيﺪ
اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة ،كﻫﻴئتهاو ،ك ﻴﻔﻴة ﺮ ﻴب ﻫ ا
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"
ال م ألﻒ تاٞنعيﻢ العﺮيب الال ﻴينو ،كقاﻋﺪة ﻫ ا
اٞنعيﻢ ﻫﻮ معيﻢ الصحاح كأﺳاس الﺒالغة
كالكشاؼ كمعيﻢ الﺒلﺪاف .تدلﻮؿ،َُِْ ،

صَِو.
ك"رينهات دكزم" ال م ألﻒ معيﻢ ت كملة اٞنعاجﻢ
العﺮﺑﻴةو ،ﻓﻘﺪ ذ ﺮ أف ﻫ ا اٞنعيﻢ ٗنع ٞنا شﺮد ﻋن
اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة الﻘﺪ٬نة من ألﻔاظ اٜنضارة ااﺳالمﻴة
كاﺳتﻘﺮار اٞنسلمٌن ة األمصار ﺑعﺪ ﻓتحها٣ ،نا 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 تم ٌﺪ
الﻘامﻮسو ال م ٗنع اٞنﻔﺮدات من أمهات تب
األدبي لتكﻮف قاﻋﺪة ﺑين ﻋلﻴها معيمﻪ .تالعﺮجا،
كدلﻮؿَُِٓ ،و.
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
اٞنعاصﺮة اٞنكتﻮﺑةو ﺑاللغتٌن العﺮﺑﻴة كاألٞنانﻴة ﺳنة
ُِٓٗـ.
طﻮرا
كشهﺪ العمل اٞنعيمي ة العصﺮ اٜنﺪيث ن
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
كﻋﻘﺪت اٞنبٕنﺮات كالنﺪكات كحلﻘات
اٞنعيمﻴة ،ي
النﻘاش اٝناصة ﺑالصناﻋة اٞنعيمﻴة .كدل عﺪ الصناﻋة
اٞنعيمﻴة مﻘصﻮرة ﻋلى اٞنعاجﻢ اللغﻮية اليت تناكؿ
معىن الكلمة كاشتﻘاقها كاﺳتعمايهتا ﺑل زاد ايﻫتماـ
ﺳﻴسا ك طﺒﻴ نﻘاػ ﻓﻘﺪ نهﺮت
ﺑالعمل اٞنعيمي ن نًنا ك ن
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اٞنعاجﻢ االكرتكنﻴة َنانب اٞنعاجﻢ الﻮرقﻴة ،كﺑﺪأت
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،
كنهﻮر ﻋﺪد من اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة ة السنﻮات األخًنة.
كصﺪكر ﺑعض الﺪكريات اٞنت صصة التاﺑعة ٟنﻴئات
ﻋلمﻴة ربلي ميلة ٠نمع اللغة العﺮﺑﻴة ﺑالﻘاﻫﺮة،
ك٠نلة اٞنعيمﻴة التﻮنسﻴىة.
كالصناﻋة اٞنعيمﻴة تLexicographyو
مصطلح كرد ﺑعﺪة مسمﻴات ،منها تصناﻋة اٞنعاجﻢ،
معيمﻴات ،صناﻋات اٞنعاجﻢ ،كالﻘامﻮﺳﻴة...،و،
كيعﺮﻓها حالٌـ اٛنﻴالرل ﺑ اا ﻋلﻢ ٫نتص ﺑصناﻋة
ك لﻴﻒ اٞنعاجﻢ ،كييعىن َنمع الﺮصﻴﺪ اٞنﻔﺮدايت
ككصﻔﻪ ك ﺮ ﻴﺒﻪ كﻓق ن اـ ألﻔﺒائي أك مﻮ ﻮﻋي،
ك عﺮيﻒ اٞنﺪاخل ك ﻮ ﻴحها .تاٛنﻴالرلُٕٗٗ ،ـو
كيعﺮؼ لك ﺑعلﻢ اٞنعاجﻢ التطﺒﻴﻘي كﻫﻮ ﻓن ٓنﺮيﺮ
كإنشاث ك صنﻴﻒ كطﺒاﻋة اٞنعاجﻢ .تمﻴﺪينََُِ،ـو
ﻓالصناﻋة اٞنعيمﻴة ﻓن كمهنة علٌﻢ ،ك ستﻘى مادهتا
من أﺳس ٠نمع ﻋلﻴها ،كيﻘﻮـ صانع اٞنعيﻢ ﺑعﺪة
ٕنهﻴﺪا اخﺮاج معيﻢ معٌن ،كيتمثل ة
ﻋملﻴات ن
اآليت(ت٢نتارُٖٗٗ ،ـو(
ُٗ -نع اٞنادة كٓنﺪيﺪ اٞنصادر( ﻋلى اٞنعين ﺑالصناﻋة
اٞنعيمﻴة أف ٩نمع اٞنﻮاد اٞنعيمﻴة كأف يتتﺒعها،
ك٪نﺪد نطاؽ اٞنعيﻢ ال م يطمح إلﻴﻪ.
ِ -اختﻴار اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة( كﻫي األلﻔاظ أك
الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة اليت قاـ اٞنعيمي ُنصﺮﻫا
أس أﺳاس من أﺳس
ك ﺮ ﻴﺒها كشﺮحها ،كﻫي ٌّ

الصناﻋة اٞنعيمﻴة .ك يت ﻋلى ﻋﺪة صﻮر شكلﻴة
تمﺪاخل ﺑسﻴطة كمﺪاخل مﺮ ﺒة كمﺪاخل معﻘﺪةو.
ّ -ﺮ ﻴب اٞنﺪاخل كﻓ نﻘا ن اـ معٌن( كﻫﻮ النه ال م
يسلكﻪ اٞنعيمي ة ﺮ ﻴب مﻮاد معيمﻪ ،ك ﺮ ﻴب
األصﻮؿ ،ﻓهﻮ ﻋلى حﺪ قﻮؿ الﻘاٚني "حﺒل
٬نسك اٞنعيمي ﺑطﺮﻓﻪ األكؿ كيرتؾ الطﺮؼ الثاين
للﻘارئ الﺒاحث" تﻫالةَُِّ ،ـو.
ْ -لﻴﻒ اٞنﺪاخل( كﻫﻮ آلﻴة ﻮزيع اٞنﺪاخل
اٞنعيمﻴة ة اٞنعاجﻢ.
ٓ -ااخﺮاج النهائي( كيشمل ااخﺮاج اٞنطﺒعي
كالﻔين ،مثل( األﻋمﺪة ،كالﺮمﻮز ،كطﺒاﻋة أكائل
اٞنﻮاد ﺑاٜنرب اٞنشﺒٌع ،كك ع الصﻮرة ﺑاأللﻮاف إف
أمكن ،كطﺒاﻋتﻪ من حﻴث حيﻢ اٜنﺮكؼ كنﻮع
الﻮرؽ...
كقﺪ أكجزﻫا تحيازمََِّ،ـو ،ﺑعﺪد من األمﻮر،
كﻫي(
 اٞنﺪاخل العادية اٞنﺪاخل اٝناصة تايختصارات،
الصﻴغ اٞننسﻮﺑة ،أٚناث األﻋالـ ،اٛنﺪاكؿو
 التصنﻴﻔات اٞنﺪاخل اٞنﻮﺳﻮﻋﻴة الت صﻴل
 التعﺮيﻔات مبشﺮات ايﺳت ﺪاـ ن اـ التحﺮيﺮ

 مﻘﺪمة اٞنعيﻢ اللﻮحات كالﺮﺳﻮـ مالحق اٞنعيﻢ
ْ نﺪيﺪ اٞنعيمات التﻘنﻴات
كقﺪ ك ع رشاد اٜنمزاكم ﻋناصﺮ اٞنعيﻢ اٜنﺪيث،
كجعلها أﺳاﺳﻴة ة ﺑناث معيﻢ معاصﺮ ،تاٜنمزاكم،
ُٕٕٗو كﻫي(
ُ .ﻋﺪد الكلمات( كيتﻮقﻒ ﻋﺪدﻫا ﻋلى مست ﺪـ
ﻫ ا اٞنعيﻢ ،ﻓمعيﻢ الطالب ٫نتلﻒ ﻋﺪد لما ﻪ
ﻋن معيﻢ اٞنثﻘﻔٌن ،كاٞنعيﻢ التار٫ني ٫نتلﻒ ﻋن
اٞنعيﻢ العاـ.
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ِ .اختﻴار الكلمات( ما ال م ينﺒغي أف يضﻢ من
اٞنﻔﺮدات ة اٞنعيﻢ كما ي ينﺒغي أف ي يضﻢ.
الكلمات العادية الﺪراجة – الكلمات العلمﻴة -
الكلمات اٞنعﺮﺑة كاٞنﻮلﺪة كالﺪخﻴلة – الكلمات
الشعﺒﻴة  -اٜنﻮشي كالغﺮيب.
 ّ.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
اﻫتماما ﺒًنا ة اٞنعاجﻢ اٞنعاصﺮة.
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 كإلكرتكنﻴة٣ .نا جعلها ٠ناين خصﺒنا
للغﻮيٌن كالﺒاحثٌن ة العصﺮ اٜنﺪيث ،ﻓﻘﺪ ناكلﻮﻫا
ﺑالﺪراﺳة من ﻋﺪة جﻮانب(
 دراﺳة اريذ اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة. دراﺳة اٝنصائص الﻔنﻴة للمعاجﻢ الﻘﺪ٬نة تاٞنزاياكالعﻴﻮبو.
 ااﺳهاـ ة الصناﻋة اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة ،كمن ذلكالسعي إذل ك ع األﺳس كاٞنعادل للمعيﻢ العﺮيب
اٞنعاصﺮ.
كة ﻫ ا العصﺮ ﻮجﺪ اجتهادات كدراﺳات
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
اٜنﺪيثة ،إي أننا كجﺪنا ﺑعض الﺪراﺳات العلمﻴة اليت
اﻋتضادا ي
٬نكن أف ﺮ من األدﺑﻴات الساﺑﻘة
ن
اﻋتمادا ،لتناكٟنا أدﺑﻴة من أدﺑﻴات ﻫ ا الﺪراﺳة ،أك
ن
جزثنا من جزئﻴاهتا ،ك٬نكن ﻘسﻴﻢ الﺪراﺳات
اٞنعيمﻴة ة ﻫ ا اٞنﻘاـ إذل ثالثة أقساـ(
القسم األوؿ :الدراسات المعجمية التي اىتمت

بتاريخ المعجم العربي ،ودراسة خصائصو ،ومزاياه،

ومنها:
ُ-

ِ-

ّ-

دراﺳة تأﺑﻮ الﻔﺮجُٗٔٔ ،ـو ﺑعنﻮاف( اٞنعاجﻢ
اللغﻮية ة ﻮث دراﺳات ﻋلﻢ اللغة اٜنﺪيث.
كﻓﻴﻪ أﻋطى صﻮرة مﻮجزة لتاريذ اٞنعاجﻢ
العﺮﺑﻴة كاألصﻮؿ الثالثة اليت ﻋﺪﻫا أﺳاس
أيضا إذل معاٛنة اٞنعىن
اٞنعيﻢ ،ك طﺮؽ ن
اٞنعيمي ة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة.
دراﺳة تنصارُٖٗٔ ،ـو ،ﺑعنﻮاف( اٞنعيﻢ
العﺮيب ،نش ﻪ ك طﻮرا ،ال م ناكؿ ة تاﺑﻪ
اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة مﺮ زان ﻋلى حﻴاة اٞنبلﻒ،
كثﻘاﻓتﻪ ،كﻓنﻴا ﻪ اٞنعيمﻴة ،ككصﻒ اٞنناﻫ
العامة للمعاجﻢ كٓنلﻴل مﻮاد جزئﻴة من ل
معيﻢ ،كصﻮين إذل النتائ تخصائص
كم خ و ،مكﻮنا ﺑ لك ن ناما معﻴننا مشرتن ا
ﺑٌن أصحاُّا٣ ،نا أٚناا ﺑاٞنﺪرﺳة اللغﻮية،
اﺳت الص اٝنصائص العامة لكل مﺪرﺳة،
كمﺮاحل التطﻮر ﻓﻴها ،كصالهتا ّن تلﻒ
اٞنﺪارس اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة.
دراﺳة تﻋﺒﺪ اٛنلﻴلُٕٗٗ ،ـو ﺑعنﻮاف(
اٞنﺪارس اٞنعيمﻴة( دراﺳة ة الﺒنﻴة الرت ﻴﺒﻴة،
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كﻫﺪﻓت ﻫ ا الﺪراﺳة إذل دراﺳة الﺒنﻴة
الرت ﻴﺒﻴة كالن ﺮية العﺮﺑﻴة اٞنعيمﻴة ،كﻓق رؤية
التماثل كالتﺒاين اٞننهيي ،كﻋلى ﻫ ا األﺳاس
قﻴٌﺪ اٞنبلﻒ رحلة اٞنعيﻢ العﺮيب ِنمس
مﺪارس معيمﻴة ،ﺳعﻴنا للﻮقﻮؼ ﻋلى
خصائصها ،كأغﺮا ها ،كمناﻫيها ،مع ﺑﻴاف
الﻔﺮكؽ داخل ﺑنﻴتها.
دراﺳة تاٞنعتﻮؽََِٖ ،ـو ﺑعنﻮاف( اٞنعاجﻢ
ْ-
اللغﻮية العﺮﺑﻴة ،ناكؿ ﻓﻴﻪ أ٨نﻴة اٞنعاجﻢ اللغﻮية
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
هتﺪؼ إذل الكشﻒ ﻋن طﺒﻴعة اٞنعيﻢ كﻋن أ٨نﻴتﻪ
كمكانتﻪ.
القسم الثاني :دراسات التأطير ألسس صناعة

المعجم العربي الحديث ،ومنها:

دراﺳة تالﻘاٚنيُٕٗٓ ،ـو ﺑعنﻮاف( ﻋلﻢ
ٓ-
اللغة كصناﻋة اٞنعيﻢ ،كﻓﻴﻪ ٓنﺪث اٞنبلﻒ ﻋن كﻮف
مصطلح الصناﻋة اٞنعيمﻴة ،كأﺳﺒاب الﻔيﻮة ﺑٌن ﻋلﻢ
اللغة كالصناﻋة اٞنعيمﻴة ،كاٞنشكالت الﺮئﻴسة ة
الصناﻋة اٞنعيمﻴة الثنائﻴة اللغة ،ك١ناكلة لمس اٜنلﻮؿ
العملﻴة ٟنا ة الن ﺮيات اللغﻮية اٞنعاصﺮة ،كاٞنعلﻮمات
الصﻮ ﻴة كالصﺮﻓﻴة كالنحﻮية ة اٞنعاجﻢ الثنائﻴة اللغة.
دراﺳة ت٢نتارُٖٗٗ ،ـو ﺑعنﻮاف( صناﻋة
ٔ-
اٞنعيﻢ العﺮيب اٜنﺪيث ،كال م يعﺪ أكؿ تاب من
نﻮﻋﻪ ة اللغة العﺮﺑﻴة يﺮﺳﻢ طﺮيق العمل اٞنعيمي،
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.
ٕ -دراﺳة تالﻘاٚنيََِّ ،ـو ﺑعنﻮاف(
اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة ﺑٌن الن ﺮية كالتطﺒﻴق ،ناكؿ ﻓﻴﻪ
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.
دراﺳة ترجبََِّ ،ـو ﺑعنﻮاف( منه
ٖ-
الصناﻋة اٞنعيمﻴة ﻋنﺪ الﻔﻴﻮمي ة اٞنصﺒاح اٞننًن،
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
كقﺮاثات قﺮآنﻴة  ،...كمﺪل ااﻓادة من منه الﻔﻴﻮمي
ة صنع اٞنعاجﻢ اٞنعاصﺮة.
دراﺳة تشعشﻮعَُِّ ،ـو ﺑعنﻮاف( معيﻢ
ٗ-
اٞنعاين العﺮيب اٞننشﻮد ة ﻮث الصناﻋة اٞنعيمﻴة
اٜنﺪيثة –دراﺳة مﻘارنة -كﻫﺪﻓت الﺪراﺳة إذل ١ناكلة
رﺳﻢ معادل معيﻢ اٞنعاين اٞننشﻮد اٞنطاﺑق للمﻘايﻴس
العاٞنﻴة اٞنعيمﻴة ،مع مﺮاﻋاة خصائص اللغة العﺮﺑﻴة
كمزاياﻫا .من خالؿ اٞنﻘارنة ﺑٌن معيمٌن٨ ،نا(
ااﻓصاح ة ﻓﻘﻪ اللغة ٜنسٌن مﻮﺳى كﻋﺒﺪ الﻔتاح
الصعﻴﺪم ،كمعيﻢ Larousse Analogique
لػ .Georges Niobey
القسم الثالث :الدراسات الحديثة التي تناولت

جزئيات من المعاجم العربية بالدراسة ،ومنها
معجم الغني الزاىر ،وإف كاف ىناؾ دراسات سابقة

تناولت معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ﺑالﺪراﺳة ة ﺑعض
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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(
َُ-دراﺳة تﺳلﻮل الشﺮيﻒ(َُِْـ و ﺑعنﻮاف(
التعري

المعجمي في معجم الغني الزاىر ،جامعة

أـ الﻘﺮل( لﻴة اللغة العﺮﺑﻴة .رﺳالة د تﻮراا غًن
منشﻮرة .كﻓﻴها اﺳتعﺮ ت جهﺪ ﻋلماث السلﻒ ة
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
التعﺮيﻒ اٞنعيمي ك ﺒطها ،ك اف من أبرز نتائج

ىذه الدراسة(





مالثمة ١نتﻮل اٞنعيﻢ مع اٟنﺪؼ من صناﻋتﻪ.
اﻫتمامﻪ ﺑالت ثﻴل ل لﻔاظ اٞنعﺮﺑة كالﺪخﻴلة.
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.
ُُ-دراﺳة ت١نمﺪ العنزمُّْٕ ،ﻫػو ،ﺑعنﻮاف:
(اءقتراض اللغوي في المعجمات العربية
الحديثة ،معجم الغني الزاىر أنموذجا ،دراسة في

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

من خالؿ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ،كاﺳتعﺮض الﺒاحث ة
دراﺳتﻪ ايقرتاض اللغﻮم من حﻴث اٞنﻔهﻮـ كالعﻮامل
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
اللﻔ ﻴة اليت ٕنﻴز اللﻔا اٞنعﺮؼ ﻋن غًنا من
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
ال م يﺪؿ ﻋلى لمة طًن.
 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
قسمت الﺒاحثة األدﺑﻴات اٞنعيمﻴة إذل ثالثة أقساـ،
قسﻢ ناكؿ الﺪراﺳات اٞنعيمﻴة اليت اﻫتمت ﺑتاريذ
اٞنعيﻢ العﺮيب ،كدراﺳة خصائصﻪ ،كمزاياا .كقسﻢ
اﻫتﻢ ﺑت طًن أﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة ،كشﺮكط ﺑنائها.
كقسﻢ ثالث ناكؿ جزئﻴة من أدﺑﻴات اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة
ﺑالﺪراﺳة كالتحلﻴل ،كﻋلى كجﻪ التحﺪيﺪ معيﻢ الغين
الزاﻫﺮ ،ﻓهناؾ دراﺳتٌن خاصة ﺑاٞنعيﻢ – مﻮ ﻮع
الﺪراﺳة -األكذل( أﺳهﺒت ﺑ نﻮاع التعﺮيﻒ اٞنعيمي ة
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الغين الزاﻫﺮي التعﺮيﻒ الﺒنﻴﻮم ،كايشتمارل...كغًنا.
كالثانﻴة( ناكلت ايقرتاض اللغﻮم ة معيﻢ الغين
الزاﻫﺮ اٞنصطلح كاٞنﻔهﻮـ ،ك ﺮ ﻴب األلﻔاظ اٞنﻘرت ة
ك عﺮيﻔها ة اٞنعيﻢ.
كقﺪ اختلﻔت دراﺳتنا ﻫ ا ﻋن الﺪراﺳات الساﺑﻘة
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
ٕنثلﻪ ألﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة ،كمﺪل اﺳتﻔاد ﻪ من
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
ألﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة ،كحاكلت الﺪراﺳة
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 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؟
كخلصت الﺪراﺳة إذل ﻋﺪد من النتائ أﺑﺮزﻫا( امتﻴاز
اٞنعيﻢ ﺑالﻮ ﻮح التاـ ة شﺮح مﻮادا كاٞننطﻘﻴة ة

ﺮ ﻴب اٞنعاين ،كمالثمتﻪ لﺮكح العصﺮ كا صالﻪ ﺑﻮاقع
اللغة ،كإثﺒا ﻪ للعامي كاألﻋيمي كاﻫتمامﻪ ﺑاللهيات
احمللﻴة ،كاﺳتﻔاد ﻪ من التﻘنﻴة اٜناﺳﻮﺑﻴة تاﺑة ك ﺮ ﻴﺒنا.
ﻋﺪدا من التﻮصﻴات.
ما قﺪمت الﺪراﺳة ن
كقﺪ أجاﺑت الﺪراﺳة ﻋن أﺳئلة الﺪراﺳة األرﺑعةي
حﻴث نص السباؿ األكؿ ﻋلى(
"ما مﺪل اﺳتﻴﻔاث معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ة مﻘﺪمتﻪ
كمالحﻘﻪ ل ﺳس العلمﻴة اٞنتﺒعة ة صناﻋة اٞنعيﻢ
اٜنﺪيث؟".

أوءً :النتائج الخاصة بمقدمة المعجم ومالحقو
ومتنو:

كلاجاﺑة ﻋلى ﻫ ا السباؿ ناكلت الﺪراﺳة ﺑﺪاية
حملة عﺮيﻔﻴة ﻋن معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ،السرب ة
مﻘﺪمة اٞنعيﻢ كمالحﻘﻪ كﻓ نﻘا ألﺳس الصناﻋة
اٞنعيمﻴة ،كذلك ﻋلى النحﻮ التارل(

أ .معجم الغني الزاىر لمحة تعريفية:

كيﻘﺪـ ﻫ ا الﻘسﻢ من الﺪراﺳة حملة عﺮيﻔﻴة ﻋن
الغين الزاﻫﺮ من حﻴث مبلﻔﻪ ،كاٞنﺪكنة اليت ﺑين ﻋلﻴها،
كاٞنبﺳسة اليت صﺪر ﻋنهاي ﻓﻘﺪ ألﻒ ﻋﺒﺪ الغين أﺑﻮ
العزـ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ﻋلى أﺳس الصناﻋة
اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة ،كصﺪرت طﺒعتﻪ األكذل ﻋاـ
َُِّـ ﻋن مبﺳسة الغين ﺑﺪﻋﻢ من مبﺳسة ١نمﺪ
ﺑن راشﺪ آؿ مكتﻮـ ،كيﻘع ة أرﺑعة ٠نلﺪات ضمنت
قﺮاﺑة تَٖٖٓٔو ألﻒ مﺪخل ،كﺑلغت ﻋﺪد
صﻔحا ﻪ أ ثﺮ من تََّٔو صﻔحة ،ة ل صﻔحة
ﻋمﻮداف كتَََُو رﺳﻢ ،ك تََُّٖو شاﻫﺪ،
كأ ثﺮ من تَََِو آية قﺮآنﻴةتالساﺑق .x /ُ،و
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،
كايﺳتناد ﻋلى ذخًنة من الشﻮاﻫﺪ اللغﻮية من آيات
قﺮآنﻴة ،كأحاديث نﺒﻮية ،كأمثاؿ ،كمتالزمات متﺪاكلةي
ﺑاا اﻓة إذل غ ية اٞنﺪكنة ّن تلﻒ اٞنعاجﻢ الﻘﺪ٬نة
كاٜنﺪيثة ،كمﻮاد اَّامع العﺮﺑﻴة تدمشق كالﻘاﻫﺮة
كالعﺮاؽ كاألردف كمكتب التعﺮيبو تمﻘﺪمة الغين
الزاﻫﺮ x ،و ،إذ يﺮل مبلﻔﻪ أنﻪ من األ٨نﻴة ّنكاف
ﺮكرة ايشتغاؿ ة ﻮث مﺪكنة لغﻮية منيزة ،كما
٬نكن أف تﻴحﻪ من انﻔتاح ﻋلى آﻓاؽ اللغة
كاﺳتعمايهتا.

ب .مقدمة الغني الزاىر

درجت العادة ﻋلى مبلﻔي اٞنعاجﻢ أف يصﺪركا
ٞنعاٗنهﻢ ّنﻘﺪمات تﻔاكت ة الﻘصﺮ كالطﻮؿ ،مﺒﻴنة
لكل ما ٪نتاجﻪ مستعمل اٞنعيﻢ ،شارحة ما ٪نﻮيﻪ
من رمﻮز كدييت ،مﻴسﺮة ﻋلى اٞنتصﻔح كالﻘارئ
اﺳتعمالﻪ .كمن ﻫ ا األمﻮر اليت ينﺒغي أف تضمنها
مﻘﺪمات اٞنعاجﻢ ،ما يلي تأ٘نﺪ ٢نتارََِٗ ،و(
 معلﻮمات ﻋن اٞنعيﻢ( ﻫﺪﻓﻪ ،طﺒﻴعتﻪ ،منهإﻋﺪادا ،اٞنشار ٌن ﻓﻴﻪ.
 دلﻴل اﺳت ﺪاـ اٞنعيﻢ للتسهﻴل ﻋلى اٞنستعمل،كقﺪ ﻮجﺪ لها أك ﺑعضها ة ﻫ ا الﺪلﻴل ،ػ ػ ػ(

 اختﻴار اٞنﺪاخل ك ﺮ ﻴﺒها.
 الرت ﻴب داخل اٞنﺪاخل ،كطﺮؽ التعﺮيﻒ.
 ن اـ ااحايت
كالتنﻮﻋات اامالئﻴة.
 الت صﻴل اٞنعيمي.

كاٞنتضادات

 الن اـ الصﺮة كالنحﻮم.

كاٞنرتادﻓات

 ن اـ الكتاﺑة كاٝنطﻮط.

٣ نﻴزات اٞنعيﻢ ،كأﻫﻢ خصائصﻪ ،كنﻮع مستعملﻴﻪ.
 أﻫﻢ اٞنصادر كاٞنﺮاجع
تﻔق أ ثﺮ اٞنعيمات اٜنﺪيثة ة ﺑﻴاف أٚناث
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.
كﺑعﺪ دراﺳة مﻘﺪمة اٞنعيﻢ كٓنلﻴلها ﺒٌن أاا انت
مسهﺒة كمطﻮلةي إذ ذ ﺮ اٞنبلﻒ اٞنﻔا ﻴح األﺳاﺳﻴة
ٞنستعمل اٞنعيﻢ للتسهﻴل ﻋلﻴﻪ ة اﺳت ﺪامﻪ لﻪ،
ﻓياثت مﻘﺪمتﻪ ة تْٓو صﻔحةٓ ،نﺪث ﻓﻴها ﻋن(
 أ٨نﻴة اٞنعيﻢ العﺮيب ،كمهامﻪ ،ككنائﻔﻪ.
 النﻮاة األكذل ٞنعيﻢ الغين الزاﻫﺮ.
 اٜنﺪيث ﺑشيث يسًن ﻋن اٞنﺪكنة اليت اﻋتمﺪ
ﻋلﻴها مبلﻒ اٞنعيﻢ
 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.
 قائمة ﺑالﺮمﻮز كاٞن تصﺮات اٞنستعملة ة
اٞنعيﻢ ،مثل( تمﻘﺪمة الغين الزاﻫﺮxlv ،و(
الﺮمز

ديلتﻪ

ج .ػ ػػﻮف

ٗنع اٞن ﺮ السادل

ج .ػػات

ٗنع اٞنبنث السادل

س

ﺳﺪاﺳي

مص

مصﺪر

مع

معﺮب
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د

دخﻴل

صﺮ

صﺮؼ

اٛنﺪكؿ رقﻢ تُو يﺒٌن الﺮمﻮز كاٞن تصﺮات ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ



رمﻮزا للغات اليت أيخ ت منها
ك ع اٞنبلﻒ ن
اٞنﻔﺮدات ،ما ة(

الﺮمز

ديلتﻪ

آرا

آرامي

اس

إﺳﺒاين

إطا

إيطارل

أٞنا

أٞناين

ﻓﺮ

ﻓارﺳي

اٛنﺪكؿ رقﻢ تِو يﺒٌن رمﻮز اللغات اٞنست ﺪمة ة معيﻢ الغين
الزاﻫﺮ

رمﻮزا للمصطلحات كالعلﻮـ ،ما ة(
 ما ك ع ن
الﺮمز

ديلتﻪ

ﺳﻴا

مصطلح ﺳﻴاﺳي

ﻓن

ﻓن

ﻓز

مصطلح ﻓﻴزيائي

نب

نﺒات

ﻫن

ﻫنﺪﺳة

اٛنﺪكؿ رقﻢ تّو يﺒٌن رمﻮز اٞنصطلحات كالعلﻮـ ة معيﻢ الغين
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.
أﻓﺮد جزثا ة مﻘﺪمتﻪ للحﺪيث ﻋن اث الت نﻴث
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.
اﺳتﻮىف ﻮ ﻴحات كاﻓﻴة ﻋن الﺮمﻮز اٞنست ﺪمة
ة مﻘﺪمتﻪ.
طﺮقت مﻘﺪمة معيﻢ الغين للرت ﻴب اٝنارجي
كالﺪاخلي للمعيﻢ.
دل يشﺮ اٞنبلﻒ ة مﻘﺪمتﻪ ﻋما إذا اف اٞنعيﻢ
من ﻋمل ﻓﺮيق ٗناﻋي أك ﻋمل ﻓﺮدم؟ كﻫل لﻪ
١نﺮر أـ ١نﺮركف كمستشاركف ...؟
خصص اٞنبلﻒ صﻔحتاف ٟنﻮامز اٞنﻘﺪمة.
أما ﺑالنسﺒة للشﻮاﻫﺪي ﻓﻘﺪ اﺳتﻔاض اٞنعيﻢ ة
ﻴﻔﻴة اختﻴار الشاﻫﺪ ،كﻋالقتﻪ ﺑالتعﺮيﻒ
كطﺮيﻘة اختﻴارا ،كانتﻘاؤا طﺒﻘا ٞنعايًن ١نﺪدة.
كقﺪ ﻓﺮؽ ﺑٌن اٞنثاؿ كالشاﻫﺪي ﻓاألكؿ ١نصﻮر
ة ٗنلة ١نﺪدة ،كيكثﺮ اﺳتعمالﻪ ة الﻘﻮاﻋﺪ
النحﻮية ،كالثاين ﻮ ﻴحي (مﻘﺪمة اٞنعيﻢ،

ُxxii/و ،كي ييغﻔل دكر الشاﻫﺪ ﻮنﻪ يﻔتح
آﻓاقا غين ﻋن الشﺮح أحﻴانا .كﺑﺪكف الشﻮاﻫﺪ
ي قﻴمة للمعيﻢ ،كي يتعﺪل ﻮنﻪ ٠نﺮد جﺮد
للمﺪاخل ﻓﻘ  .كأخضع الشاﻫﺪ ٞنعايًن اختﻴارا
للمالثمة ﺑٌن التعﺮيﻒ كالسﻴاؽ ،ف يكﻮف
قصًنا ما أمكن كمعربا كداي كخالﻴا من الزكائﺪ
ن
تُxxiii/و .كيﺮل ثًن من اٞنعيمﻴٌن
احملﺪثٌن أف الشﻮاﻫﺪ ة اٞنعاجﻢ اللغﻮية العامة
اٞن صصة للمتعلمٌن ﻮرد لتحﻘﻴق ٠نمﻮﻋة من
األﻫﺪاؼ نﺒع من طﺒﻴعة اٞنعيﻢ نﻔسﻪ كﻫﺪﻓﻪ،
كحﺪدت ﻫ ا األﻫﺪاؼ ة(
ُ .ﺪﻋﻴﻢ معلﻮمات التعﺮيﻒ.
اٞنعﺮﻓة ة ﺳﻴاؽ.
ِ .ك ع الكلمة ٌ
143

ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.


ٕنﻴﻴز معىن آخﺮ تمن مﺪاخل اٞنعﺮؼ ﻋنﺪ عﺪد
اٞنعىنو.
ﺑﻴاف النماذج أك األ٧ناط النحﻮية تاليت قﺪ ﻘع
ﻓﻴها الكلمةو.
ﺑﻴاف أ٧ناط التيمعات اللﻔ ﻴة.
ااٞناح إذل اٝنصائص األﺳلﻮﺑﻴة كايﺳتعمالﻴة
للمعﺮؼ تمﻘﺪمة اٞنعيﻢxxii/ُ ،و.
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
اللﻔا ،ما ة األلﻔاظ ذات اللهية العامﻴة،
مثل( تالﺒلطيﻴة – طعمﻴة – أـ الﻔالﻓل-
طﻘطﻘةو كقﺪ خصص اٞنعيﻢ ﻋالمة تﻋاو
للﺪيلة ﻋلى أاا ٟنيات تﻋامﻴةو.

ج .المالحق

جﺮت العادة ة اٞنعاجﻢ األكركﺑﻴة كﺑعض اٞنعاجﻢ
العﺮﺑﻴة اٜنﺪيثة ،أف يكﻮف ٟنا مالحق ة ااية اٞنعيﻢ،
ك ضﻢ معلﻮمات إ اﻓﻴة ساﻋﺪ ﻋلى ﻓهﻢ أكﺳع
ٜنﻴثﻴات اٞنعيﻢ ،ػ تمﻘﺪمة اٞنعيﻢxxvii /ُ ،و(
 قﻮائﻢ ﺑ ٚناث ذات أ٨نﻴة خاصة. قﻮائﻢ ﺑاٞن تصﺮات اٞنست ﺪمة ة ﺑعض العلﻮـتالﻔلك ،الكﻴمﻴاث ،التيارة... ،و.
 الﺮﺳﻮـ الﺒﻴانﻴة كاٛنﺪاكؿ التﻮ ﻴحﻴة األشكاؿاٟننﺪﺳﻴة كالطﺮز اٞنعمارية كغًنﻫا.
 معلﻮمات مﻮﺳﻮﻋﻴة األكزاف كاٞنﻘايﻴس كﺑعضاٞنعلﻮمات اٛنغﺮاﻓﻴة كالﺮﺳﻮـ 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 ةمنت اٞنعيﻢ ،كمﺮ ﺒة حسب أٚنائهﻢ.
 قائمة ﺑاٞنصادر اليت اﻋتمﺪ ﻋلﻴها اٞنعيﻢ ة ك عماد 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.أما اٞنالحق اليت كردت ة ااية اٞنعيﻢ – ااية ل
جزث ،-ﻓﻘﺪ انت ﻋلى النحﻮ التارل(
 قائمة ِنﺮائ جغﺮاﻓﻴة لﺒعض الﺪكؿ العﺮﺑﻴة. قائمة صﻮر أثﺮية لﺒعض اآلثار التار٫نﻴة كالتماثﻴل ةالعادل العﺮيب.
 أدرج اٞنبلﻒ الكثًن من الصﻮر ة مالحﻘﻪ اٝنﺮائاٛنغﺮاﻓﻴة كاللﻮحات الﻔنﻴة.

د .المتن
اٞننت ﻫﻮ األﺳاس ال م يﻘﻮـ ﻋلﻴﻪ اٞنعيﻢي إذ يشمل
الﺮ ناف األﺳاﺳﻴاف للﺒناث اٞنعيمي ك٨نا اٛنمع
كالﻮ ع ،ﻓاٛنمع( يﻘصﺪ ﺑﻪ اٞنصادر اليت اﺳتﻘى
منها معيمﻪ أك اٞنادة اللغﻮية اليت ٩نمعها اٞنعيمي
لﺒناث اٞنعيﻢي كيتعلق اٛنمع ﺑالﺮصﻴﺪ اللغﻮم.
كالﻮ ع( يﻘصﺪ ﺑﻪ الرت ﻴب الﺪاخلي كاٝنارجي،
كالتعﺮيﻒ كطﺮؽ شﺮحﻪي ﻓهﻮ يتعلق ﺑاٞننه ال م
اﻋتمﺪا اٞنبلﻒ ة ٔنﺮي الﺮصﻴﺪ تأ٘نﺪ ٢نتار،
ُٖٗٗـو كﻫﻮ ّنثاﺑة اٞن ط التﻮ ﻴحي ال م
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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كمصادرا الﺮاﻓﺪة اليت اﺳتﻘى منها ماد ﻪ من شﻮاﻫﺪ
كقصص كﻋلﻮـ كﻓنﻮف كغًنﻫا.
كﺑالنسﺒة لليمع ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ،ﻓﻘﺪ أشار
اٞنبلﻒ للمصادر اليت اﺳتﻘى منها معيمﻪ ،كمنها
تمﻘﺪمة الغين الزاﻫﺮxxxv ،و(
اٞنعاجﻢ اللغﻮية العﺮﺑﻴة العامة

الﻘﺪ٬نة.
 اٞنعاجﻢ اللغﻮية العﺮﺑﻴة العامة اٜنﺪيثة.
 اٞنعاجﻢ اللغﻮية العﺮﺑﻴة اٞن تصة الﻘﺪ٬نة.
 اٞنعاجﻢ اللغﻮية العﺮﺑﻴة اٞن تصة اٜنﺪيثة.
 اٞنعاجﻢ ثنائﻴة اللغة.
 اٞنعاجﻢ األجنﺒﻴة كاٞنرتٗنة.
 قائمة ﺑ ٚناث األدﺑاث كالكتٌاب كاألﻋالـ.
كقﺪ أشار اٞنبلﻒ ة مﻘﺪمة اٞنعيﻢ أنﻪ اﺳتﻘى ماد ﻪ
من مﺪكنة لغﻮية شاملة ضﻢ جزثا ﺒًنا من العلﻮـ
كاٞنعارؼ ،كمﻮجهة للمثﻘﻔٌن كالعلماث كاألدﺑاث.
كﺑالنسﺒة للﻮ ع ،ﻓسﻴتﻢ اٜنﺪيث ﻋنﻪ ﺑشيث من
التﻔصﻴل من خالؿ اٜنﺪيث ﻋن مﺪاخل اٞنعيﻢ
ة ااجاﺑة ﻋن السباؿ الثاين من أﺳئلة الﺪراﺳة.
ثانيًا :النتائج الخاصة بمداخل المعجم وطريقة
ترتيبها داخليا وخارجيا:
ﺮﺒ

نتائ ﻫ ا احملﻮر ﺑالسباؿ الثاين من أﺳئلة

الﺪراﺳة كنص ﻫ ا األﺳئلة " :ما اٞننه ال م
ا ﺒعﻪ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ة الرت ﻴب الﺪاخلي
كاٝنارجي للمﺪاخل اٞنعيمﻴة؟ كلاجاﺑة ﻋلى
ﻫ ا السباؿ ناكلت الﺪراﺳة اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة
الﺮئﻴسة كالﻔﺮﻋﻴة كمﺪاخل الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة
اٞنتعﺪدة ،كمنه اٞنعيﻢ ة الرت ﻴب الﺪاخلي
كاٝنارجي ٟن ا اٞنﺪاخل ،كذلك ﻋلى النحﻮ

التارل(

أوءً :المداخل

اﺳتﻘﺮت اٞنﺪارس اٞنعيمﻴة ة العصﺮ اٜنﺪيث ﻋلى
اْناﻫٌن(
أ -ﺮ ﻴب اٞنﺪاخل ُنسب ج كرﻫا كمشتﻘاهتا.
ﺮ ﻴب اٞنﺪاخل ُنسب نطﻘها اامالئي،
ب-
ك ال٨نا ملتزـ ﺑالرت ﻴب األلﻔﺒائي.
كﺳ ناكؿ مﺪاخل اٞنعيﻢ من ﻫ ين اٛنانﺒٌن(
ُ -الرت ﻴب اٝنارجي للمعيﻢ.
ِ -الرت ﻴب الﺪاخلي للمﺪاخل اٞنعيمﻴة.
أ -الترتيب الخارجي للمعجم:

اﻋتمﺪ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ة ﺮ ﻴب مﺪاخلﻪ ﻋلى
حسب اٜنﺮؼ األكؿ من ل لمة دكف الن ﺮ إذل
أصلها ،كقﺪ ٌﺑﺮر مبلﻔﻪ ﻫ ا النه ﺑاﻋتﺒارا ٧نطنا من
األ٧ناط الرت ﻴﺒﻴة اليت ﻋﺮﻓها اٞنعيﻢ العﺮيب ،ﺑاا اﻓة
إي أنﻪ يشًن إذل اٛن ر ﺑﻘﻮﺳٌن معﻘﻮﻓٌن ] [ ،ال م
من ش نﻪ ٪ناﻓا ﻋلى اٝنصائص اللغﻮية لطﺒﻴعة اللغة
العﺮﺑﻴة الﻘائمة ﻋلى ايشتﻘاؽ ،كُّ ا يﺪحض ما يﺮاا
الﺒعض من أف ﻫ ا اٞننهيﻴة إﺳاثة للغة .كلعل ﻫ ا
التﻮجﻪ يﺮمي إذل التسهﻴل ﻋلى مستعمل اٞنعيﻢ دكف
الﺮجﻮع إذل ج رﻫا.
كقﺪ جاثت الخطوط العريضة للرت ﻴب اٝنارجي
للمعيﻢ ﻋلى النحﻮ التارل(
اﻫتﻢ ﺑالتعﺮيﻒ الصﻮيت ،ﻓﻔي
ُ-
يعﺮؼ اٜنﺮؼ اٞنعﻘﻮد ﻋلﻴﻪ
ﺑﺪاية ل ﺑاب ٌ
الرت ﻴب ﺑتعﺮيﻒ لغﻮم مﻔصلي ﻓهﻮ يصﻒ
٢نارج اٜنﺮكؼ من حﻴث ﻮاا تلثﻮية،
حلﻘﻴة ،... ،ك ﺮ ﻴﺒها ﺑٌن حﺮكؼ اٟنياث،
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
ا صاي ١نكما٠ ،نهﻮر شﺪيﺪ ﻋنﺪ حﺪكثﻪ
يهتز الﻮ ﺮاف الصﻮ ﻴاف...كمن معانﻴﻪ(
اٞنصاحﺒة( "اخﺮج ُّﺪكث" .ايﺳتعانة(
" تﺒت ﺑالﻘلﻢ" .االصاؽ( "أمسكت
ﺑالكﺮﺳي"...و تمعيﻢ الغين الزاﻫﺮ،
ُٕٓٗ/و.
ﻘﺪ األﻓعاؿ ﻋلى األٚناث كﻓق
ِ-
حﺮكﻓها األكذل كي ٩نﺮدﻫا من الزيادة مع
ااشارة إذل الﻔعل ﺳﻮاث اف ثالثﻴنا أك
رﺑاﻋﻴنا أك ٙناﺳﻴنا أك ﺳﺪاﺳﻴنا ،كنﻮﻋﻪ من
حﻴث التعﺪم كاللزكـ ،كي ﺮ اٞنضارع منﻪ
اٞنصادر اٝناصة ﺑكل ﻓعل .ما ة
ﻒ  ] -ر ج ؼ [ تؼ( ث .ي.
تر ىج ى
ى
ﻒ ،ىر ىجﻔا هف....و.
ﻒ ،مص .ىر ٍج ه
ـو .يػىٍﺮ يج ي
تمعيﻢ الغينٕٓٗ/ُ ،و.
ّ -يﺮ ب األٚناث كﻓق ٠ناٟنا ﺳﻮاث انت جامﺪة أك
حﻴﻮانات أك نﺒا ات.
ْ -يﻮرد اٞنصادر مع إثﺒات ج رﻫا ﺑٌن ] [ ،كااشارة
لﻔعلها ﺑٌن قﻮﺳٌن ،ما ة ت ٕنشﻴ – ج .ػػات.
] ـ ش ط ] تمص .مش و تٕنشﻴ و،
َُّْْ/و .كﻫﻮ ما أغﻔلتﻪ جل اٞنعاجﻢ اليت
اﻋتمﺪت منهيﻴة اٛن ر.

ٓ -يﻮرد ﺑعض اٛنمﻮع مﺪاخل مستﻘلة ،لكﻮف
كركدﻫا ة اٝنطاﺑات كالنصﻮص الشعﺮية ثًنا ،ما
اﻋة ] .ؼ ؽ ع [(
ة تﻓﻘاقﻴع – ٗنع ﻓيػ ٌﻘ ى
نﻔاخات علﻮ ﺳطح اٞناث ﺳﺮﻋاف ما نﻔﻘىث...و.
تﻓﻘاقﻴعِْٕٖ/ّ ،و
ٔ -كلعل من أﻫﻢ مﻴزات معيﻢ الغين اﻋتﺒارا اٛنمﻮع
اﻓﺪا ٟنا ﺑالشﻮاﻫﺪ كاألمثلة
مﺪاخل مستﻘلة ﺑ اهتا ،ر ن
اٞنتنﻮﻋةي ايضاح الﺪييت اٝناصة ُّا.
ٕ -اث الت نﻴث أكردﻫا ة ﺑﺪاية ل مﺪخل ٣نكن أف
اث
ستعمل ﻓﻴﻪ ،ي ﺮ اٞنﺪخل ﻓاصلة
و
تصاؼ ،الصاة ،ة  ] -ص ؼ
الت نﻴث ،ما ة
ك [ تﻓا .من صﻔاو...و ،تصاؼي َِِّّ/و،
كّنا أف منهيﻴة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ﻘتضي إيﺮاد
اٞنتﺪاكؿ ،كرصﺪ اٜنﺪيث ة ﻮث م اﻫﺮ اٜنﻴاة
العامة ،كمن ذلك حضﻮر اٞنﺮأة كمشار تها الﻔعلﻴة
ة حﻴاة اَّتمع ﻓﺮض كجﻮد اث الت نﻴث الﻔعلي ة
اٞنعيﻢ العﺮيب اٜنﺪيث.تمﻘﺪمة اٞنعيﻢxv11 ،و.
ٖ -ن اـ ااحالة ة اٞنعيﻢ( ﻋادة يلي صانع
اٞنعيﻢ لن اـ ااحالة ة اٞنعيﻢ لعﺪة أﺳﺒاب،
أ٨نها( كجﻮد ﻋالقة ﺑٌن مﺪخلٌن ،ك ﻮﻓًن
ايقتصاد ة حيﻢ اٞنعيﻢ.
من العﺮض الساﺑق يلحا اآليت(
 ﻋﺪـ ك ﻮح آلﻴة ﺮ ﻴب الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة ّنا
ﻓﻴها التالزـ اللﻔ ي ،كطﺮيﻘة ﺮ ﻴﺒها كشﺮح
مﺪلﻮيهتا.


ﻋﺪـ كجﻮد آلﻴة كا حة احالة اٞنﻔﺮدات ،ف
شﻴﻮﻋا إذل األ ثﺮ
تﻢ ااحالة من الصﻮرة األقل ن
شﻴﻮﻋا.
ن
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 أكرد الكثًن من الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة اٞنتعﺪدة ٓنت
مﺪخل كاحﺪ كدل ٪نﻴل إذل اٞنﺪاخل األخﺮل اليت
٬نكن أف نﺪرج ٓنتها .ما ة تأثﺮ رجعيو ﻓﻘﺪ
أكردﻫا ة مﺪخل رجعي تالغين الزاﻫﺮٕٓٗ/ُ ،و
كدل ٪نﻴل إلﻴها ة مﺪخل أثﺮ أك العكس ،كمثلها
ثًن.
 أف اٞنعيﻢ دل يتضمن منهيﻴة كا حة للمنحى
ااحارلي ﻓمثال كرد ذ ﺮ ترأس اٞناؿو ة مﺪخلي
الﺮاث كاٞنﻴﻢ .كة اٞنﻘاﺑل ٤نﺪ طﺮقﻪ ة اٞنﻘﺪمة
لعالمة ت*و لغﺮض ااحالة إي أف ﻫناؾ ناقضا
منهيﻴا طﺒﻴﻘﻴا ﻓﻔي مﺪخل تﺑﻴياماو( ثﻮب
للنﻮـ مكﻮف من قطعتٌن( ﺳرتة كﺑنطاؿتﺑﻴياما،
ُُٕٖ/و ،كك ع ﻋالمة ت*و تمنامةو كﻫي عين
تمنى ىامةو ذ ﺮ(
تان ﺮ( منامةو ،كة مﺪخل ى
تمنامة( لﺒاس النﻮـو ،تمعيﻢ الغين،
ُّْٕٗ/و .ﻫل الﺒﻴياما عين اٞننامة ،كإف
انت عين منامةي ﻓ م اللهيات سمﻴها
ذلك؟ كما كجﻪ ااحالة ﻫنا ﺑٌن الكلمتٌن؟

ب -الترتيب الداخلي للمعجم:

لعل ﻓحص الرت ﻴب الﺪاخلي للمعيﻢ يﻘتضي ﻓحص
أ٧ناط اٞنﺪاخل الﺮئﻴسﻴة كالﻔﺮﻋﻴة ،كأ٧ناط
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،
ك ﻮ ح طﺮيﻘة ﻮزيعها كمعاٛنتها صﺮﻓﻴا ك٥نﻮيا
كنطﻘﻴا .وقد عالجها الغني الزاىر على النحو

التالي:
 ك ع ج ر الكلمات ﺑٌن قﻮﺳٌن معﻘﻮﻓٌن ،ما
ة تحادث  ] -ح د ث [و ،تحادث،
ُِِٕٓ/و
 اﻫتﻢ ﺑتحﺪيﺪ الﻘﻮالب الصﺮﻓﻴة ،كحصﺮ دييهتا،
كﺑﻴاف حايهتا من حﻴث الت ًن كالت نﻴث .ما
ة تﺳاﻫﻢ ،ة – ج .ػػﻮف ،ػػات] .س ق ـ [
تﻓا .من ىﺳ ىه ىﻢو ،تﺳااوَُْٖ/ّ ،و
 اﻫتﻢ ﺑتﻘﺪ اٞنعلﻮمات النحﻮية ﺑﻘﺪر يسًن ،كمن
ذلك عﺮيﻔﻪ للمﻔاﻋﻴل ،ما ة ت مﻔعﻮؿ – ج.
مﻔاﻋﻴل....مﻔعﻮؿ ﺑﻪ تنحو( ﻫﻮ اﺳﻢ
منصﻮب "...اٞنﻔعﻮؿ لﻪ ،اٞنﻔعﻮؿ ألجلﻪ"( ﻫﻮ
مصﺪر يﺒٌن ﺳﺒب ما قﺒلﻪ "...اٞنﻔعﻮؿ
اٞنطلق ....مﻔعﻮؿ معﻪ(...و تمﻔعﻮؿ،
ُِّْٖ/و
 ة مﺪاخل اٜنﻴﻮانات أك النﺒا ات يﻘﺪـ ٟنا
ﺑتعﺮيﻒ ٠نمل ،كي ﺮ خصائصﻪ ،كمﻴزا ﻪ ،ما
تزنٍػﺒى ًﻘﻴٌات  ] -ز ف ب ؽ[ تنبو( ﻓصﻴلة
ة( ى
نﺒا ﻴة من ذكات الﻔلﻘة الﻮاحﺪة ،أجناﺳها ثًنة،
منها الزنﺒىق كالﺒصل كالثﻮـ كاٟنًٍلﻴﻮفو تزنﺒﻘﻴات،
ُِٕٕٓ/و
 ة مﺪاخل اٞنصطلحات العلمﻴة كاٜنضارية يﻘﺪـ
ٟنا ﺑتعﺮيﻒ لغﻮم ﻋلمي مﻔصل ،ما ة( ت٤نﻢ
م نب( ﻓك .جﺮـ ٚناكم لﻪ ذنب مضيث يﺪكر
حﻮؿ الشمس ة ﻓلك ﺑﻴضيو تم نب،
ِِْٗٓ/و.
 يﺪرج الكلمات اٞنعﺮﺑة أك الﺪخﻴلة ،ما ة
ً
تد ٍﻫلﻴز – ج .دﻫالﻴز] .د ق ؿ ز[ تمعو تﻓﺮو.
" دﻫلﻴز الﺪار"( مﺪخل ٣نتﺪ ما ﺑٌن الﺒاب
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ككﺳ الﺪار....و تتدﻫلﻴزوُُٕٓ/ِ ،و ك
تإلكرتكف – ج .ػػات .تدو تان و
ت ﻴماو( ﻋنصﺮ أكؿ
تelectronو
ثاﺑت....و .تإلكرتكفّْٕ/ُ ،و
 يﺮقﻢ اٞنعاين ة حاؿ عﺪدﻫا ،ما ة("
ىﻋ ٌٍن( -ُ...ﻋضﻮ ااﺑصار-ِ ...رآخ ﺑ ـ
ﻋﻴنﻪٌ -ّ...قﺮت ﻋﻴنﻪ -ْ...لﻪ ﻋٌن
ناﻓ ة"...تتﻋٌنوِّْٓ/ّ ،و.
ﻋاجل الرتادؼ ﺑ ﺮ ٗنﻴع اٞنﻔﺮدات اٞنرتادﻓة

ة مﺪاخل مستﻘلة ،ما ة الكلمات اٞنرتادﻓة ت ﺮـ –
جﻮد – ﺳ اثو ،ﻓﻘﺪ أكردﻫا اٞنعيﻢ ة مﺪخل ﺮـ ]
ؾ ر ـ [ :تمص .ﺮـو( جﻮد ،ﺳ اث ،ﻋطاث من دكف
حساب ت ﺮـِٕٔٓ/ْ ،و .كمﺪخل جﻮد ] ج ك د
[:ﺳ اث ،ﺮـ "ﻋيﺮؼ َنﻮدا ﺑٌن الناس" ،تجﻮد،
تِ ُِْٓ/وكمﺪخل ﺳ اث ] س خ ك[ :تمص.
ﺒًنا"تﺳ اث،
ﺳ او( ﺮـ ،جﻮد "أنهﺮ ﺳ اث ن
ّ ُِٖٕ/و.
ٕ-الوحدات المعجمية المتعددة:

اللﻔ ﻴةي ﻓضال أنﻪ دل ي ﺮ ﺮ ﻴﺒنا معﻴننا ايﺮادﻫاي كإف
أكردﻫاي ﻫل ين ﺮ للمكﻮنات من حﻴث الشﻴﻮع
كالشهﺮة كﻋلى أﺳاس ذلك يﻮرد! ،كﻫل ييشﺮح اٞنعىن ة
ﺮ الﻮحﺪات التاﺑعة ة مﺪاخل
أكؿ كركد لﻪ،
ﻓﺮﻋﻴة مستﻘلة دكف ذ ﺮ للمعىن مﺮة أخﺮل.
كمن أمثلة ذلك اٞنﺪخل( "ذات" ﻓﻘﺪ ذ ﺮ الﻮحﺪات
اٞنتعﺪدة ة مﺪخل تذاتو تذاتُِٖٔ/ِ ،و( ذات
اٛننب ،ذات لﻴلة ... ،كدل ي ﺮﻫا أك ٪نﻴل إلﻴها ة
مﺪخل حﺮؼ اٛنﻴﻢ "اٛننب"ي لكﻮنﻪ أﺳﺒق ة
الرت ﻴب األلﻔﺒائي.
كﺑعﺪ مسح ﻋﺪد من اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة ة معيﻢ
الغين الزاﻫﺮ يﺳتﻴضاح مﺪل كجﻮد الﻮحﺪات
اٞنعيمﻴة اٞنتعﺪدة ﻓﻴﻪ ،كمﻘارنتها ّنعيﻢ العﺮﺑﻴة
اٞنعاصﺮة ،اﺳتﻘﺮ األمﺮ ﻋلى مﺪاخل الﻮحﺪات
اٞنعيمﻴة ٜنﺮؼ اٝناث ،كجاثت النتﻴية ما يلي(
الﻮحﺪة اٞنعيمﻴة
اٞنتعﺪدة

معيﻢ
العﺮﺑﻴة
اٞنعاصﺮة

الغين
الزاﻫﺮ

أكردﻫا الغين الزاﻫﺮ شاﻫﺪ
قﺮآين

خا النﺒﻴٌن

√

خإنة اٞنطاؼ

√

X

خادـ اٜنﺮمٌن

√

X

خارت قﻮاا

√

X

اٝناص كالعاـ

√

√

خاض اٞنعﺮ ة

√

√

مكﻮف أكذل ﺑ ف ﻮ ع ٓنتﻪ؟" (٢نتار،ُٖٗٗ ،

خاف العهﺪ

√

√

صٓٗو ،كقﺪ ﺒٌن رل من ايطالع ﻋلى مﻮاد اٞنعيﻢ
ﺒًناي إذ
أف مبلﻔﻪ دل يﻮًؿ الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة
ن
اﻫتماما ن
ﻓا ﻪ الكثًن من التعاﺑًن ايصطالحﻴة كاٞنتالزمات

كيﻘصﺪ ُّا اٞنﺪاخل اليت تكﻮف من أ ثﺮ من لمة
كيكﻮف ٟنا شﺮكحها اٞنستﻘلة ،كﻫي شمل التعاﺑًن
ايصطالحﻴة ،كاٞنتالزمات اللﻔ ﻴة ،كاألٚناث اٞنﺮ ﺒة،
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

مالح ات

أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

خرب صاﻋق

√

X

مسك اٝنتاـ

√

√

دل يﻮرﻫا كإ٧نا أكرد ختامﻪ
مسك.

ختﻢ الﻘﺮآف

√

√

أكردﻫا الغين شاﻫﺪ
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ﻮ ﻴحي
خﺪش حﻴاثﻫا

√

√

خﺮ صﺮ نيعا
ٌ

√

X

خشﺒة اٞنسﺮح

√

√

خ الﺮجعة

√

√

خط ﻓادح

√

X
X

أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل
أكردﻫا الغين شاﻫﺪ
ﻮ ﻴحي
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

خطب جلل

√

خطة جهنمﻴة

√

X

خطﻒ األ ﻮاث

√

X

√

√

خطﻮة خطﻮة

√

√

خطﻮة ﻋزيزة

√

X

خطﻴب مﻔﻮا

√

X

خﻔاﻓﻴز ال الـ

√

X

خﻔق قلﺒﻪ

√

√

خلﺪ إذل النﻮـ

√

X

اٝنلﻔاث الﺮاشﺪين

√

√

خلٌى ﺳﺒﻴلﻪ

√

√

خلﻴل اهلل

√

√

خنﻘتﻪ العربة

√

√

أكردﻫا الغين ة مﺪخل
تخنﻘتﻪ الﺪمعةو

خﻴانة األمانة

√

√

أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

خﻴﺒة األمل

√

√

خطﻮات
الشﻴطاف

أكردﻫا الغين شاﻫﺪ قﺮآين
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل
أكردﻫا الغين ة مﺪخل
تخلﻴﻔةو
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل
أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

أكردﻫا الغين معىن ٢نتلﻒ
للمﺪخل

اٛنﺪكؿ رقﻢ تْو يﺒٌن الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة ٜنﺮؼ اٝناث ة معيﻢ
الغين الزاﻫﺮ كمعيﻢ العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة

من خالؿ اٛنﺪكؿ الساﺑق ﺒٌن أف الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة
اٞنتعﺪدة كردت ة تُّو مﺪخال من مﺪاخل حﺮؼ

مساﻋﺪا ة
ﻋنصﺮا
اٝناث ،ك انت ﻫ ا الﻮحﺪات
ن
ن
التعﺮيﻒ كلﻴست مﺪاخل ﻓﺮﻋﻴة ٓنتاج إذل عﺮيﻒ،
كاٞنعيﻢ ي يﻔﺮؽ ﺑٌن ما ﻫﻮ الزـ لﻔ ي ك عﺒًن
اصطالحي كما ﻫﻮ مصطلح ﻋلمي أك غًن ذلك،
كإ٧نا أكردﻫا لالﺳتشهاد ﻓﻘ دكف الرت ﻴب أك
التعﺮيﻒ أك التمﻴﻴز.
كيﺒﺪك أف ﻫناؾ مصاحﺒات كمتالزمات ﻓﺮ تها اٜنﻴاة
السﻴاﺳﻴة كايجتماﻋﻴة اٜنﺪيثة ،كدل يتطﺮؽ الغين الزاﻫﺮ
ل ﺮﻫاي ﺑالﺮغﻢ من أنﻪ إصﺪار حﺪيث َُِّـ.
كمن ﻫ ا اٞنتصاحﺒات ﻋلى ﺳﺒﻴل اٞنثاؿ(
• تﻋﺒﻮة ناﺳﻔةو دل ٤نﺪﻫا ة مﺪخل ﻋﺒﻮة ،كي ة
ﻋلما
مﺪخل ناﺳﻔةي كإ٧نا أكرد اٞنعيﻢ تريح ناﺳﻔةو ،ن
أف تﻋﺒﻮة ناﺳﻔةو ٟنا شﻴﻮع كاﺳتعماؿ ﻋارل كﻫي من
مستيﺪات األحﺪاث السﻴاﺳﻴة ة العصﺮ اٜنﺪيث.
• ﻓات مبلﻒ اٞنعيﻢ الكثًن من الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة
اٞنتعﺪدة ،ﺑالﺮغﻢ من أنﻪ اﻋتمﺪ ﻋلى مﺪكنة ،كقائﻢ
ﻋلى ثﺮة التكﺮار كشﻴﻮع ايﺳتعماؿ ،منها ﻋلى
ﺳﺒﻴل اٞنثاؿ( ت ن ﻴﻢ الﻘاﻋﺪة -إقامة جربية – ضﻮر
جﻮﻋا – أ ﻔى اللمسات – ر ذ ل مﺮ الﻮاقع...و.
ن
ثالثنا( النتائج الخاصة بالنواحي اإليجابية في معجم
الغني الزاىر ،واءستدراكات التي أخذت على

معجم الغني الزاىر؟
ﺮ ﺒ نتائ ﻫ ا احملﻮر ﺑالسباؿ الثالث من أﺳئلة
الﺪراﺳة ،كنص ﻫ ا السباؿ( " ما النﻮاحي اا٩ناﺑﻴة
ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ،كما ايﺳتﺪرا ات اليت أخ ت
ﻋلى معيﻢ الغين الزاﻫﺮ؟" .كلاجاﺑة ﻋلى ﻫ ا
السباؿ أ ٌ ﺪت الﺪراﺳة ﻋلى النﻮاحي اا٩ناﺑﻴة ٞنعيﻢ
الغين الزاﻫﺮ ،كﻓنٌﺪت ﺑعض ايﺳتﺪرا ات اليت أخ ت
ﻋلى اٞنعيﻢ من كجهة ن ﺮ الﺒاحثة ،كذلك ﻋلى
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النحﻮ التارل(
 ذ ﺮ اٞنبلﻒ ة معيمﻪ تَََٓٔو مﺪخال ،كيعﺪﻫ ا العﺪد ﻫائال ،كلعل ما ٬نﻴز اٞنعيمات النطﻘﻴة رب
حيمها مﻘارنة ﺑاٞنعاجﻢ اٛن ريةي ألف ل مادة نﻔﺮد
ّنﺪخل مستﻘل.
 التزـ ة شﺮح اٞنﺪخل ﺑ يﺮاد اٛن ر كاٛنمع اٞنصﺪراٞنعاين اٞنتﻮالﻴة.
 ٖنة نﻘص ﺑٌن منه ايختصارات ة مﻘﺪمة اٞنعيﻢك طﺒﻴﻘﻪ ة اٞننت ،كمن ذلك ك عﻪ قﺒل الشاﻫﺪ
الﻘﺮآينت و مع النص ة اٞنﻘﺪمة أف ﻫ ا الﺮمز يشًن
إذل الشﻮاﻫﺪ األدﺑﻴة ،كالشﻮاﻫﺪ الﻘﺮآنﻴة ي تﺒع الشﻮاﻫﺪ
األدﺑﻴة.
 أﺳهب ة اٜنﺪيث ﻋن أ٨نﻴة اٞنعاجﻢ ككنائﻔهاي ﻓﻘﺪاف نصﻴﺒها أرﺑع صﻔحات من مﻘﺪمة اٞنعيﻢ.
 دل كن اٞنﻘﺪمة كاﻓﻴة شاﻓﻴة ٞنستعمل اٞنعيﻢ من ﻋﺪةجﻮانب ،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
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 من
أﻫﻢ أﺳاﺳﻴات اٞنﻘﺪمة ة اٞنعاجﻢ اٜنﺪيثة أف كﻮف
ّنثاﺑة الﺪلﻴل اارشادم ال م نﺒثق منﻪ األحكاـ
كالتصﻮرات كالﻘﻴاﺳات الشارحة ٞنستعمل اٞنعيﻢ.

 اﺳتﻔاض اٞنبلﻒ ة اٞنﻘﺪمة ﻋن الصعﻮﺑات اليت ﻮاجﻪاٞنعيمي ة صﻴاغة عﺮيﻒ صحﻴح تﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ الشﺮكط
اٞنعيمﻴة ،مع ايﺳتﻔا ة ة ذ ﺮ ٧ناذج ألمثلة من
معيﻢ الﻮﺳﻴ كلساف العﺮب تمﻘﺪمة اٞنعيﻢ/ُ ،
xxviiوي ك ﺮل الﺒاحثة أنﻪ ي حاجة ل ﺮﻫا ،ﻓهي
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
معيﻢ آخﺮ.
 دل يتطﺮؽ الﺒتة لﻔﺮيق العمل ة اٞنعيﻢي إذ إنﻪ منأﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة ﺑناث اٞنعاجﻢ من قﺒل
ﻓﺮيق ﻋمل ٗناﻋي ذم ﻮادر مﺪرﺑة ،ك الة الﻔﺮدية اليت
أصﺒحت ﻋﻴﺒنا أﺳاﺳﻴنا ة إنتاج اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة.
 دل يتحﺪث ﻋن الصعﻮﺑات اليت كاجهتﻪ أثناث لﻴﻒاٞنعيﻢ ﺳﻮاث ﻋلى صعﻴﺪ تاٛنمع أك الﻮ عو.
 كﺑالنسﺒة لشﻮاﻫﺪا كأمثلتﻪ انت طﺒﻴعﻴة ي مصنﻮﻋةكاﻋتمادا ﻋلى اٞنستعمل كاٞنتﺪاكؿ ﻓﻘ  ،كاﺳتﺒعادا
للمصطنع كغًن اٞنتﺪاكؿ مع ايحتﻔاظ ﺑﺒعض اٞنﻔﺮدات
النادرةي لكﻮاا من اارث اللغﻮم.
 دل يتحﺪث ﻋن الصﻮر ،كمعايًن اختﻴارﻫا ،كآلﻴةما ينﺒغي أف يﻮ ح ﺑصﻮرةي كخالؼ ذلك.
 أكرد مبلﻒ اٞنعيﻢ ة مﻘﺪمتﻪ ما ييعﺪ مالح نﻘاللمعيﻢ ،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
مﻘارنة ﺑغًنا من اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة معيﻢ العﺮﺑﻴة
اٞنعاصﺮة ،ﻫ ا الﻔهارس شمل ﻋلى ﺳﺒﻴل اٞنثاؿ
ﻓهارس ل مثاؿ العﺮﺑﻴة كاألقﻮاؿ السائﺮة ،كالصﻮر
الﻔنﻴة ،كالﺮﺳﻮـ.
ﺑصﻔة ﻋامة دل ً
يﻮؿ اٞنﻔﺮدات اليت ج ٌﺪت ة
العﺮﺑﻴة كاقتضتها نﺮكؼ اَّتمعات اٛنﺪيﺪة ما
ستحﻘﻪ من ﻋناية اﻓﻴة ،كدل يثﺒتها ة معيمﻪ،
ما ة تﺑﻮلﻴﻔارد – ﺑﺮكجكتﻮر – ﺮنﻔاؿ –
ماراثﻮف – در سﻮف...و.
ذ ﺮ اٞنبلﻒ ة مﻘﺪمتﻪ أنﻪ راﻋى التشكﻴل
الثﻘاة العﺮيب ﺑاختالؼ أقطارا ،كﺑاختالؼ ٧ن
اٜنﻴاة الثﻘاﻓﻴة كاٜنضارية كايجتماﻋﻴة ،كلكنﻪ ة
اٜنﻘﻴﻘة يﺒﺪك أنﻪ دل يﺮ ًاع ذلك ،كدل يﻔصح ﻋن
ﻴﻔﻴة غطﻴتﻪ للهيات العﺮﺑﻴة ،ﻫل ا تﻔى
دكف ما اف شامالن
ﺑلهية دكف أخﺮل أـ ٌ
للمنطﻘة العﺮﺑﻴةي إذ يﻮجﺪ لمات ستعمل ة
منطﻘة كي ستعمل ة غًنﻫا .مثل تﺑﻮلﻴس،
ﺑكالﻮريا  -ﺑلﺪكزرو .ﻓهي ستعمل ة دكؿ
الشاـ ،كلكن ﻫل ستعمل دكؿ اٝنلﻴ ﻫ ا
اٞنﻔﺮدات .ﻓاٞنعيﻢ دل ٪نﺪد أم الﺪكؿ ستعمل
ﻫ ا اٞنﻔﺮدات كاٞنعاين.
دل ي ﺮ اٞنعيﻢ طﺮيﻘة لرت ﻴب اٞنﻔﺮدات اٞنرتادﻓة
ة اٞنعيﻢ أك ن اـ إحالةي ﻓمثالن لمة تمﺮقﺪو
ذ ﺮ أاا عين تمضيع ،ﻓﺮاشو ،كة لمة
تم ًه ىيعو ﺑكسﺮ اٟناث،
تم ٍه ىيعو دل يﻮردﻫا ،كأكرد ى
ى
كة مﺪخل تم كلو أكرد تمسكنو ،كة مﺪخل
تمﺒﻴتو أكرد مسكن ﻓﻘ  ،كة مﺪخل تنػييزؿو

تخﻒ كح اثوي ﻓاٞنعيﻢ دل
أكرد تمنزؿو ،كمثلها ي
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.
 ﻓات ﻋلى اٞنعيﻢ أنﻪ دل يشﺮ ألصل اٞنﻔﺮداتالﺪخﻴلة ال م جاثت منﻪ ،ما ة ت لﻔﻮفو ﻓهﻮ
ذ ﺮ أنﻪ تدخﻴلو كدل ي ﺮ األصل ال م جاث منﻪ
كﻫﻮ اا٤نلﻴزية.كمثلها تراديﻮ – دينامﻮ...-و.
لك ﻫناؾ ا طﺮاب ة ﻮ ﻴح أصل ﺑعض
اٞنﺪاخل اٞنعﺮﺑة ،ﻓﻔي مﺪخل ت لﻔزيﻮفو ذ ﺮ الغين
الزاﻫﺮ أاا من اا٤نلﻴزية ،كذ ﺮﻫا التﻮ٤ني أاا من
الﻔﺮنسﻴة .كمثلها تﺑكالﻮرياو.
 ﻓات ﻋلى اٞنعيﻢ ذ ﺮ ﺑعض الكلمات الﺪخﻴلة،مثل(تإﺳربين – ﺑالﺳتﻴك – ﺑﻮ ﻮغازو ،ما ﻓا ﻪ
عﻴٌن أصل ﺑعض الكلمات الﺪخﻴلة ،مثل( تلغﻢو
لمة دخﻴلة من الﻴﻮنانﻴة كدل يشﺮ إذل أاا معﺮﺑة أك
دخﻴلة.
 دل يشﺮ اٞنعيﻢ إذل اٞنﻔﺮدات اٞنﻮلﺪة أك اٞنستحﺪثةﺑﺮمز معٌن تمﻮو أك تمحو للﺪيلة ﻋلى أاا من
اٞنﻔﺮدات اٞنستحﺪثة.
 مﻴٌز اٞنعيﻢ أصل الكلمة اٞنعﺮﺑة ﺑ ﺳلﻮب ﺳهل مﻴسﺮ٥نﻮ ت لﻔاز  -زنربؾو.
 اٞنعاجﻢ ي ثﺒت العامي ،كّنا أف معيﻢ الغين الزاﻫﺮقائﻢ ﻋلى مﺪكنة شاملة ﻋلى حﺪ قﻮؿ مبلﻔﻪ يﺑﺪ
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 العزـ ة إثﺒات ﺑعض اٞنﺪاخلي ﻓحﻮلﻋامﻴا ،كأﻋيمﻴا ،كاﻫتﻢ ﺑ ثﺒات ٟنيات ١نلﻴة
ثًنة ،مع ااشارة إف انت مﻮلﺪة أك معﺮﺑة أك
دخﻴلة.
 امتﻴازا ﺑالﻮ ﻮح التاـ لشﺮح مﻮادا ،كاٞننطﻘﻴة ة ﺮ ﻴباٞنعاين ،كايﺳتﻴﻔاث ة شﺮكح اٞنادة ،كمالثمتﻪ لﺮكح
العصﺮ كا صالﻪ ﺑﻮاقع اللغة ،مع األخ ﺑايﻋتﺒار
ﺑﺒعض اٞنلحﻮنات .الﻘصﻮر ة شﺮح ﺑعض اٞنﻮاد
ما ة مادة تخنزيﺮوي إذ ذ ﺮ أنﻮاﻋﻪ ،كمثٌلﻪ
ﺑصﻮرة ،كدل يﻮ ح أنﻪ ىٍ٪نيﺮـ أ ل ٜنمﻪ.
 دل ٪نسن اٞنبلﻒ ضمٌن أغلب اٞنصاحﺒات اللﻔ ﻴةكالتعﺒًنات السﻴاقﻴة اٞنمثلة للعصﺮ اٜنﺪيث.
 دل يﻮ ح ة مﻘﺪمتﻪ للﻘارئ أك مستعمل اٞنعيﻢ ﻋنﻴﻔﻴة التعامل مع الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة اٞنتعﺪدة
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 منتاٞنعيﻢ ،دل يتﻢ التعﺮض ٟنا ة منهيﻴة اٞنعيﻢ
الن ﺮية ،مثل( ن اـ ااحالة ،كطﺮيﻘة ﺮ ﻴب
اٞنعلﻮمات النحﻮية كالصﺮﻓﻴة كاٟنيائﻴة ،كاٞنﻮقﻒ من
اٞنشرتؾ اللﻔ يواٟنﻮمﻮنﻴميو ،كالتﻔﺮيق ﺑﻴنﻪ كﺑٌن
متعﺪد اٞنعىن تالﺒﻮلﻴز٬نيو ك٬نكن الﻘﻮؿ ﻫنا إف ﻫناؾ
نﻘصا ة اٞنادة الﻮاردة ﺑاٞنﻘﺪمة ﻓﻴما ٫نص ﺮ ﻴب
ن
مﻮاد اٞنعيﻢ .

 ﻓات ﻋلى اٞنعيﻢ ﺑعض اٞنصطلحات الﺪينﻴة لﻔاتاٛننة و مع قلة ايﺳتشهاد ﺑاألحاديث النﺒﻮية
الشﺮيﻔة إي ما نﺪر.
 دل يسﺒق اآلية الﻘﺮآنﻴة ﺑشيث يﺪؿ ﻋلى أاا من قﻮؿاهلل ﺒارؾ ك عاذل٥ ،نﻮ " قاؿ عاذل ،كة ال ﺮ
اٜنكﻴﻢ ،كة التنزيل ،"...اف ﻓﻘ ينص ﻋلى
اآلية ﺑٌن ﻫاللٌن كيﺮدﻓها ﺑػ تقﺮآفو.
 دل يﻘﺪـ اٞنعيﻢ الغين طﺮيﻘة للتعامل مع الكلماتمتعﺪدة 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،
ك"ذا" أحﺪ الصﻮر ااﻋﺮاﺑﻴة ألحﺪ األٚناث الستة
تذك/ذمو ّنعىن صاحب .كقاـ اٞنعيﻢ ّنعاٛنتهما
احﺪاي ﻋلى أنﻪ ﻋاد
معا ﺑاﻋتﺒار٨نا مﺪخال ك ن
ن
كخصص للمﺪخل "ذك"" ،ذك الﺮ٘نة ،ذك العﺮش،
ذك الﻘﻮة "... ،اف ينﺒغي أناذ طﺮيﻘة معﻴنة ة
ٓنﺪيﺪ معاين اٞنﺪخل متعﺪد اٞنعىن ،ﻓال سﺮد اٞنعاين
ﺳﺮدا ،ﺑل ٕنﻴز ة ٠نمﻮﻋات ،ك ﺮقﻢ ﺑطﺮيﻘة من
ن
طﺮائق الرت ﻴب اٞنتﺒعة ة ثًن من اٞنعاجﻢ الغﺮﺑﻴة
اٜنﺪيثة.
 ﺮقﻴﻢ صﻔحات اٞنعيﻢ ﺑاألرقاـ اا٤نلﻴزيةي كﻫ ا ٣نا يييﻘﺒل ة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة.
٦نلص ﻫنا إذل أف ٞنﻔهﻮمي الﺒنﻴة الكربل كالﺒنﻴة
الصغﺮل دكران أﺳاﺳﻴا ألم معيﻢ ،ﺳﻮاث اف أحادينا
أك ثنائﻴنا ،ﻮاما اٝنطاطة الشكلﻴة كاٞنضمﻮنﻴة
كالتﻔصﻴلﻴة لكل أر اف اٞنعيﻢ ،ﺑﺪثنا من الشكل
مﺮكرا ﺑالتﻔاصﻴل العامة كالﺪقﻴﻘة
اٝنارجي لكل صﻔحة ن
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كصﻮي إذل دقائق ااجﺮاثات
للتﻮزيعات كالتنسﻴق
ن
التﻘسﻴمﻴة للﺪييت اللغﻮية التار٫نﻴة كالسﻴاقﻴة
كاٞنﻮقﻔﻴة كايصطالحﻴة كأمثلتها كشﺮكحها .ك٩نب من
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.

رابعا :النتائج الخاصة بأسس الصناعة المعجمية
ً
في معجم الغني الزاىر:
ﺮ ﺒ نتائ ﻫ ا احملﻮر ﺑالسباؿ الﺮاﺑع من أﺳئلة
الﺪراﺳة كنصﻪ " :ما مﺪل اﺳتﻔادة اٞنعيﻢ من
ﻘنﻴات الصناﻋة اٞنعيمﻴة اٜنﺪيث؟
كلاجاﺑة ﻋلى ﻫ ا السباؿ ناكلت الﺪراﺳة أﺳس
الصناﻋة اٞنعيمﻴة ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ،كمﺪل ٕنثلﻪ
ٟن ا األﺳس كاﺳتﻔاد ﻪ من ﻓنﻴات الصناﻋة اٞنعيمﻴة
ة اٛنﻮانب الﺒنائﻴة كالﻔنﻴة كالشكلﻴة اٜنﺪيثة ،كذلك
ﻋلى النحﻮ التارل(

أوءً :أسس الصناعة المعجمية في معجم الغني
الزاىر

ٔ -المدونة اللغوية التي اعتمد عليها المعجم:
اﻋتمﺪ اٞنعيﻢ ﻋلى مﺪكنة مﻮﺳعة مت جزثا ﺒًنا
من العلﻮـ اٜنﺪيثة كالرتاث الشعﺮم كالنثﺮم كاشتمالﻪ
ﻋلى أ رب ﻋﺪد من مﻔﺮدات اللغة العﺮﺑﻴةي لكﻮنﻪ
مﻮجها لشﺮ٪نة ﺒًنة من طالب اٛنامعات كاألﺳا ة
ن
كالﺒاحثٌن كالصحاﻓﻴٌن كالﺮاغﺒٌن ة معﺮﻓة اللغة مهما
انت خلﻔﻴاهتﻢ الثﻘاﻓﻴة كالتعلﻴمﻴة كاللغﻮية تمﻘﺪمة
الغين الزاﻫﺮx /ُ ،و.
كقﺪ ﻋاب حلمي خلﻴل ﻋلى اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة

اٞنعاصﺮة ﻋﺪـ اﻋتمادﻫا ﻋلى مﺪكنة لغﻮية ستﻘي
منها مﻮادﻫاتحلمي خلﻴلََِٖ،ـوي إذ يﺑﺪ من
ايﻋتماد ﻋلى مﺪكنة لغﻮية شاملة للمعاين اٞنستحﺪثة
كاٞنستعملة كاٞنتﺪاكلة ،ﻓهي ّنثاﺑة األرض اٝنصﺒة
للشﻮاﻫﺪ اٞنتنﻮﻋة كيختﻴار اٞنناﺳب منها من دكف
إلغاث للحﺪس اللغﻮم كالﻘﺮاثة الﺪيلﻴة للمعيمي.
ﻓاٞنعيمي ة الساﺑق يعمﺪ إذل خلق و
مثاؿ ﺑناث ﻋلى
ى
حﺪﺳﻪ كمعﺮﻓتﻪ اللغﻮية إذا دل ٩نﺪ مثاين حﻴًّا٣ ،نا
ييساﻋﺪ ﻋلى صحﻴح مسار التن ًن اٞنعيمي ،ﺑﺪين
من ايﻋتماد ﻋلى السلﻴﻘة اٞنعيمﻴة ة قﺒﻮؿ أك رد
دائما
لمة ماي ألف ﺳلﻴﻘة اٞنعيمي لﻴست ن
صحﻴحة.
كﺑعﺪ ايطالع ﻋلى ما كرد ة معاجﻢ أخﺮل حﺪيثة
لﻴست قائمة ﻋلى مﺪكنات ،كمﻘارنة ﺑعض اٞنعاين
الﺪيلﻴة ل لﻔاظ داخل اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة ﺑٌن معيﻢ
الغين الزاﻫﺮ كاٞنعيﻢ العﺮيب األﺳاﺳي ،كﺑٌن ما جاث
ة اٞنﺪكنة العﺮﺑﻴة التاﺑعة ٞنﺪينة اٞنلك ﻋﺒﺪالعزيز للعلﻮـ
كالتﻘنﻴة ،ت كﻫي أحﺪ اٞنشاريع ايﺳرتا ﻴيﻴة ٞنﺒادرة
اٞنلك ﻋﺒﺪ اهلل ﺑن ﻋﺒﺪ العزيز للمحتﻮل العﺮيب .كﻫي
مﺪكنة لغﻮية ﻋﺮﺑﻴة ٓنﻮم ﺳﺒعمائة ملﻴﻮف لمة٣ ،نا
يد ٍّكف ﺑالعﺮﺑﻴة اﺑتﺪاثن من العصﺮ اٛناﻫلي كحد العصﺮ
اٜنﺪيث ،كمن ٢نتلﻒ اٞنناطق كالﺒلﺪاف مع األخ
ﺑايﻋتﺒار طﺒﻴعة النشاط الﻔكﺮم كحيمﻪ لكل ﻓرتة،
ك نﻮع أكﻋﻴة النشﺮ ﻓﻴها( ت٢نطﻮطات ،صحﻒ،
تب٠ ،نالت ،دكريات ﻋلمﻴة...،و ،كالسائﺪ من
اَّايت العلمﻴة كالﻔكﺮية اٞن تلﻔة تاٞنعتﻘﺪات ،ﻋلﻮـ
العﺮﺑﻴة ،العلﻮـ الطﺒﻴعﻴة ،األدب...،و ،كاٞنﺪكنة العﺮﺑﻴة
متاحة ،كمﻔتﻮحة لالﺳت ﺪاـ اَّاين ﻋلى اٞنﻮقع
التارل(
االكرتكين
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ت http://www.kacstac.org.saو ا ضح
اآليت(
اٛنﺪكؿ رقﻢ تٓو يﻮ ح كركد اٞنعاين الﺪيلﻴة ل لﻔاظ ﺑٌن اٞنعاجﻢ تالغين
الزاﻫﺮ -األﺳاﺳيو كاٞنﺪكنة العﺮﺑﻴة
اٞنﻔﺮدة

ﺳﻴٌارة

األﺳاﺳي
 قاﻓلةﺳﻴارة
أجﺮة
–
ﺳﻴارة
إﺳعا
ؼ–
ﺳﻴارة
ر اب
–
ﺳﻴارة
شحن

الغين الزاﻫﺮ

اٞنﺪكنة العﺮﺑﻴة

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

ﺳﻴارة نﻘل  -أين ﺳﻴارة إصالح
– ﺳﻴارة مصﻔحة – ﺳﻴارة
مﺪرﻋة – ﺳﻴارة صلﻴح – ﺳﻴارة
طﺒﻴة – ﺳﻴارة حﺮﺑﻴة – ﺳﻴارة
متحﺮ ة – ﺳﻴارة خاصة –
ﺳﻴارة مﻴكﺮكﺑاص – ﺳﻴارة
مﻔ ة – ﺳﻴارة ا سي –
ﺳﻴارة الﺪكرية – ﺳﻴارة إطﻔاث –
ﺳﻴارة الشﺮطة – ﺳﻴارة مﻔ ة
– ﺳﻴارة الربيﺪ – ﺳﻴارة ﺮحﻴل

ﺮيﺒة

ﺮيﺒة
األمالؾ
–
ﺮيﺒة
صاﻋﺪ
ية –
ﺮيﺒة
الﺪخل

ﺮيﺒة األمالؾ –
ﺮيﺒة اٞنﺒاين –
ﺮيﺒة الﺪخل –
الضﺮيﺒة ﻋلى
الﻘﻴمة اٞنضاﻓة

ﻫﻴل

ﻫﻴل
أ اد٬ني
– ﻫﻴل
مهين

ﻫﻴل مهين –
ﻫﻴل الﻴﺪ العاملة
– إﻋادة الت ﻫﻴل

ﺮيﺒة إ اﻓﻴة – ﺮيﺒة اٞنﺒﻴعات
– ﺮيﺒة الﺪخل – ﺮيﺒة
صاﻋﺪية – ﺮيﺒة الﻘﻴمة
اٞنضاﻓة – ﺮيﺒة إجﺒارية –
ﺮيﺒة العﻘارات – ﺮيﺒة اٛنزية
– ﺮيﺒة اايﺮاد العاـ – ﺮيﺒة
رأٚنالﻴة – ﺮيﺒة األمن الﻘﻮمي
– ﺮيﺒة سب العمل – ﺮيﺒة
العﻮائﺪ – ﺮيﺒة األرﺑاح – ﺮيﺒة
الﺒﻮرصة – ﺮيﺒة اٞنًناث –
ﺮيﺒة شهﺮة – ﺮيﺒة الﺒنﻮؾ –
ﺮيﺒة اي صايت – ﺮيﺒة
العﺒﻮر -
ﻫﻴل مهين – ﻫﻴل ك علﻴﻢ -
ﻫﻴل مﺮا ز الشﺮطة – ﻫﻴل
الضﺒاط – ﻫﻴل الﺒنﻴة األﺳاﺳﻴة
– ﻫﻴل الكﻮادر العاملة –
ﻫﻴل اٞنعلمٌن – ﻫﻴل ك ﺪريب
– ﻫﻴل الﺒنﻴة التحتﻴة – ﻫﻴل
الﻮاﻓﺪين – ﻫﻴل اٝنﺮ٩نٌن –
ﻫﻴل الكﻮادر الﺒشﺮية – ﻫﻴل
ك ﺮمﻴﻢ – ﻫﻴل الشﺒاب –
ﻫﻴل اٝنرباث – ﻫﻴل ك ﻘﻮ –
ﻫﻴل الطﺮؽ -ﻫﻴل ك طﻮيﺮ.

يتضح ٣نا ﺳﺒق غﻴاب العﺪيﺪ من اٞنعاين كالﺪييت
ة اٞنعيﻢ األﺳاﺳي ،كي مشاحة ة ذلكي إذ إنﻪ
لﻴس قائﻢ ﻋلى مﺪكنة ،كلكن ال م يﺪﻋﻮ إذل
التساؤؿ( ما ﺳﺒب غﻴاب ﻫ ا اٞنعاين ة معيﻢ الغين
الزاﻫﺮ ّنا أنﻪ قائﻢ ﻋلى مﺪكنة؟ قﺪ يكﻮف السﺒب أنﻪ
دل يكن قائﻢ ﻋلى مﺪكنة لغﻮية ١نﻮﺳﺒة .كة اٞنﻘاﺑل

يلحا غناث كثﺮاث اٞنعاين ك نﻮع الﺪييت اٞنست ﺮجة
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
أحﻴانا ،يكﻮف ايﻋتماد ﻋلى ايﺳتعماؿ اللغﻮم
كمستنﺪا ﻋلى
الﻮاقعي اٜنيي لﻴكﻮف اٜنكﻢ مﻮ ﻮﻋﻴًّا،
ن
الشﻮاﻫﺪ اٜنﻴة ،كﻫ ا ما ٬نثل اٞننه العلمي لﺪراﺳة
ال ﻮاﻫﺮ اللغﻮيةي إذ تﻴح لسانﻴات اٞنﺪكنات دراﺳة
ﺑعﻴﺪا ﻋن اللغة
التنﻮﻋات اللغﻮية ﺑشد أشكاٟنا ن
اٞنعﻴارية الﺮٚنﻴة.

ٕ -الجانب التأصيلي (التأثيلي):

يﻘصﺪ ﺑاٛنانب الت صﻴلي ذ ﺮ أصﻮؿ الكلمات اٞنعﺮﺑة
كالﺪخﻴلة ذات األصﻮؿ غًن العﺮﺑﻴة ،يعﺮؼ الطﻴب
الﺒكﻮش الت ثﻴل تEtymologyوﺑ نﻪ "ﻓﺮع من
ﻓﺮكع اللسانﻴات ،مﻮ ﻮﻋﻪ( دراﺳة نش ة الكلمات
من حﻴث الزمن ،كمن حﻴث العالقة ﺑٌن الصﻴغة
الﻔﺮﻋﻴة اٞنشتﻘة منها ،ﺳﻮاث أ اف التﻔﺮع صﺮﻓﻴاي أم
نهﻮر صﻴغة جﺪيﺪة ،أـ ديلﻴًّا أم نهﻮر معىن
جﺪيﺪ" ت الطﻴب الﺒكﻮش ،ﻮنسَُٗٗـو ،كمن
الت صﻴل اٞنعيمي ة اٞنعاجﻢ اٜنﺪيثة الكشﻒ ﻋن
األصل للكلمة ﺑطﺮيﻘة دقﻴﻘة كمﺮ زةي إذ يتضمن اللغة
اٞنصﺪر اليت دخلت منها الكلمة ،كذ ﺮ الصﻴغة
األقﺪـ اليت نش ت ﻋنها اٞنﻔﺮدة ،كاﺳت ﺪاـ رمﻮز
صحﻴحا من الناحﻴة
١نﺪدة ْنعل ن اـ التحﺮيﺮ
ن
ك٢نتصﺮا للﻮقت كاٛنهﺪ،
العلمﻴة ككا نحا للﻘارئ،
ن
حﺮصا ﻋلى الرتشﻴﺪ،
كك ع ن اـ اختصارات للغات ي
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ما ة ،L= Latinو .G. Greekتمﻘﺪمة
الغين الزاﻫﺮvi ،و.
كقﺪ حاكؿ معيﻢ الغين الزاﻫﺮ الﻮقﻮؼ ﻋلى أصﻮؿ
اٞنﻔﺮدات اٞنعﺮﺑة إذا انت ﺳامﻴٌة أك ﻓارﺳﻴة أك ﺮ ﻴة،
 ﺑالﺮغﻢ أنﻪ دل يﻮ ح آلﻴة ذلك ة مﻘﺪمتﻪ -كةحاؿ ﻮاا ي ﻴنﻴة أك يﻮنانﻴة ،ﻓﻘﺪ تاﺑتها ﺑاٜنﺮؼ
الال ﻴين لﺮﻓع ايلتﺒاس ﻓﻴما لﻮ تﺒت ُنﺮكؼ ﻋﺮﺑﻴة.
اٞنثاؿ(
ﺳﺒﻴل
ﻋلى
ذلك
كمن
تhistoriagraphusو ي ﻴنﻴة ،كتstolosو
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
أللتﻮ٤ني.كقﺪ كقع اختﻴار الﺒاحثة ﻋلى تاب ألتﻮ٤ني،
ألنﻪ دل يﻘتصﺮ ﻋلى ٗنع اٞنعﺮب كالﺪخﻴل ﻓﻘ  ،ﺑل
درﺳﻪ دراﺳة ﻓنﻴة دقﻴﻘة اشﻔا ﻋن أنﻮاﻋﻪ كمﺮادﻓﻪ ة
العﺮﺑﻴة ،كمصادرﻫا اليت جاثت منها ،كلعل اٛنﺪكؿ
التارل يﻮ ح ﺑعض ايﺳتﺪرا ات ﻋلى الغين الزاﻫﺮ.
مﻔﺮدات

مﻔﺮدات ذ ﺮﻫا

مﻔﺮدات ذ ﺮﻫا كدل

أصل اٞنﻔﺮدة

أصلها

ﻋنﺪ ألتﻮ٤ني

إذل

دل

كدل يشﺮ إذل

يشﺮ

ي ﺮﻫا

أصلها

الصحﻴح

دكٞنة

ﺑﻘسماط

طاجن – يﻮنانﻴة

ﻓارﺳﻴة

شﻴز

د٬ناس

ٗنانة – ي ﻴنﻴة

ﻓارﺳﻴة

ﺑﺮؾ
شﻴز

ناﺳﻮر

اﻓﻮر – يﻮنانﻴة

ﻓارﺳﻴة

ﺒاب
دكشق

دركيز

صهﺮي – ﻓارﺳﻴة

يﻮنانﻴة

ُّار

ﺑﻘﺪكنس – آرامﻴة

ي ﻴنﻴة

ﺑالط

ﺑﻴيامة – ا٤نلﻴزية

ﻓارﺳﻴة

إزمﻴل

قمﻘﻢ – ﻓارﺳﻴة

يﻮنانﻴة

اٛنﺪكؿ رقﻢ تٔو يﺒٌن اٞنﻔﺮدات اٞنعﺮﺑة كالﺪخﻴلة اليت ﻓا ت ﻋلى

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
أصلها مع إشار ﻪ إلﻴها ﺑ اا معﺮﺑة أك دخﻴلة ،ػ
تناﺳﻮر – دركيز...،و ،كمﻔﺮدات أشار إذل أصلها،
كلكنﻪ ٫نتلﻒ ﻋما كرد ة مبلﻔات التعﺮيب األخﺮل،
ػكتاب تاٞنعﺮب كالﺪخﻴل أللتﻮ٤نيو كتاٞنعﺮب
لليﻮالﻴﻘيو ،كمن ﻫ ا اٞنﻔﺮدات تطاجن ذ ﺮ الزاﻫﺮ
أاا يﻮنانﻴة ،كﻫي ﻓارﺳﻴةو ،كغًنﻫا ثًن.
ٖ -مدى التزاـ المعجم بالمنهج الذي اتبعو

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
الضﺮكرة الﻘائمة ﻋلى التﻴسًن ي التعسًن ة إيصاؿ
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
اَّازم ،كمن اٞن لﻮؼ إذل الغﺮيب تمﻘﺪمة الغين
الزاﻫﺮ xxiv،و.كيلحا ﻫنا أف اٞنعﻴار اٞننطﻘي
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
اٞنصطلحي...إخل ،كلكن ٖنة ساؤيت يطﺮح ﻫنا!
 ما اٞنعﻴار ال م ٪نكﻢ مﺪاخلﻪ؟155

-

-

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؟
كماذا ﻋن اٞنﻔﺮدات اٞنستحﺪثة كاٞنستيﺪة ة
العصﺮ اٜنﺪيث؟ كما معايًن اختﻴارا؟

ٓ-التطور التاريخي الدءلي للمفردات دءلة

واستخداما:
ً

ٌمن الغين الزاﻫﺮ ﺑعض اٞنﻔﺮدات ذات طﻮر
ديرل ة معيمﻪ ،كيﺒﺪك أنﻪ دل يهتﻢ ُّ ا األﺳاس،
إذ يغض الطﺮؼ أحﻴانا ﻋن الﺪيلة الﻘﺪ٬نة ،ما جاث
"م ٍﺪ ىرج الطائًﺮات( ٣نﺮ أر ي يم ىعﺪ
تم ٍﺪ ىرجو( ى
ة لمة ى
اقالع الطائﺮات كﻫﺒﻮطها" تالغين الزاﻫﺮ ،تمﺪرجو،
ِّّٗٗ/وي ﻓالﺪيلة اللغﻮية الﻘﺪ٬نة ﻫي(تاٞنػػى ٍﺪ ىرجو
اﺳﻢ مكاف يﺪؿ ﻋلى اٞنمﺮ ،جاث ة لساف العﺮب(
كم ٍﺪ ىر ىجة أم ٣نﺮ كم ﻫب" تلساف العﺮب  ،تد
"م ٍﺪ ىرج ى
ى
ر جؤِٕ/ِ ،و .كقﺪ يكﻮف ذلك مستﻮحى من
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
أطالؿ ﺑﻘايا الﻘصﺮو تالغين الزاﻫﺮػ تطللو،
تصﻮت
تمﺪﻫزو أكرد
ي
ُِّٖٔ/و .كة مﺪخل ي

مﺪﻫزو تالغين الزاﻫﺮ تمﺪﻫزوْْٗٓ/ْ ،و.

-ٚإدخاؿ الكلمات المستحدثة الجديدة التي
دخلت اءستخداـ العاـ

ﻓات ﻋلى الغين الزاﻫﺮ الكثًن من األلﻔاظ اٞنتﺪاكلة
كاليت دخلت ايﺳت ﺪاـ اٜني حﺪيثنا ،كمن ذلك(
تﺑالطﻮ – ﺑﻮ ﻴﻪ – ﺑﺮكش -ﺑلﻮزة – ﺑﺮكجكتﻮر،
....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
معيﻢ حﺪيث شامل ٞن تلﻒ العلﻮـ كاٞنعارؼ ٪نتاج
لﻔﺮيق مت صص ذم ﻔاثة ﻋالﻴة .كمن خالؿ الﻘﺮاثة
الﻔاحصة للمﻘﺪمة نﺮل اٞنبلﻒ يتحﺪث ﺑصﻴغة
اٞنتكلمٌن ما ة تاﻋتمﺪنا – أكردناﻫا...وي إذ دل
يﻔصح ﻋما إذا اف ﻫناؾ ﻓﺮيق لت لﻴﻒ ﻫ ا اٞنعيﻢ
أـ أنﻪ ﻋمل ﻓﺮدم ُنت.

-ٜاإلخراج الفني الحديث

لشكل اٞنعيﻢ كطﺮيﻘة ﺮ ﻴﺒﻪ ،كإخﺮاجﻪ دكر مهﻢ
كﻓعاؿ ة ج ب اﻫتماـ الﻘارئ ،كمساﻋﺪ ﻪ ة ﺳﺮﻋة
ٌ
الﻮصﻮؿ إذل ﺑغﻴتﻪ ،ﻓالغﺮض الﺮئﻴس ألم معيﻢ ﻫﻮ
الكلمة كمعناﻫا ،ك لٌما اف الﻮصﻮؿ إلﻴها أقﺮب زاد
ااقﺒاؿ ﻋلﻴﻪ كاﺳتعمالﻪي ل ا اف اٜنﺮص ﻋلى ﺮ ﻴب
اٞنعيﻢ كإخﺮاجﻪ ة صﻮرة ﺳهلة من أكلﻮيات الصناﻋة
اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة .كمن ﻓنﻴات ااخﺮاج اٞنعيمي
اٜنﺪيث ،ما يلي(
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غالؼ اٞنعيﻢ( ينﺒغي ايﻋتناث
ُ-
ﺑالغالؼ من حﻴث األلﻮاف كالتشكﻴل الﻔين
ﺑعﻴﺪا ﻋن التعﻘﻴﺪ ،كذلك ٞنا لﻪ من دكر
ن
ﻫاـ ة ج ب اٛنمهﻮر ،لك ينﺒغي أف
يكﻮف الغالؼ مناﺳب للمضمﻮف كللﻔئة
اٞنستهﺪﻓةي ﻓمثال إف انت معاجﻢ أطﻔاؿ
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.
نﻮع الﻮرؽ( لصانعي اٞنعاجﻢ
ِ-
مﻮاصﻔات ﻋامة ة كرؽ الطﺒاﻋة ،منها(
الﻘﺪرة ﻋلى ايحتﻔاظ ﺑاٜنرب كاأللﻮاف،
كمﺪل متانة الﻮرؽ كجﻮد ﻪ من حﻴث كرؽ
ذم ﺳطح مصﻘﻮؿ أك كرؽ ٞناع ،كأﻓضلها
ٌ
مﻘاكما للماث كالﺮطﻮﺑة ،ك تنﻮع
ما اف
ن
أحياـ الﻮرؽي ﻓهناؾ كرؽ الكتاﺑة،
كالطﺒاﻋة ،ككرؽ طﺒاﻋة األكﻓست ،ككرؽ
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
الصناﻋة اٞنعيمﻴةي إذ شمل طﻮؿ األﺳطﺮ
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
اٞنعﻴنات التﻮ ﻴحﻴة ،ﻓلﻮ ٚنع أحﺪنا اﺳﻢ اٜنﻴﻮاف
تأطﻮـو ،تالغين الزاﻫﺮ ،تأطﻮـوُّٗ/ُ ،و لن
يﺪرؾ ماﻫﻴتﻪ إي من خالؿ الصﻮرةي إ اﻓة إذل
أ٨نﻴة الصﻮرة ة ثﺒﻴت اٞنعلﻮمة.
كﺑالنسﺒة ٞنعيﻢ الغين الزاﻫﺮ ﻓﻘﺪ اف كرقﻪ أصﻔﺮ
ناصع ،امتاز ﺑ حكاـ التثﺒﻴت .كاﺳت ﺪـ درجات
اللﻮف الرب غارل اٞن تلﻔة ة لﻮف الغالؼ ،كقﺪ
ك٢نتصﺮا .كاﻋتىن ﺑالصﻮر
رمزا
اﺳتعمل ٖٓ ن
ن
كالﺮﺳﻮـي إذ ﺑلغت زﻫاث تَََُو صﻮرة ،كمع
كجﻮد التﻘنﻴة اٜنﺪيثة أصﺒح اٜنصﻮؿ ﻋلى الصﻮرة
صﻮرا
مﻴسﺮا ،حﻴث ﻮزﻋت صﻮرا ما ﺑٌن ن
ﺳهالن ن
ﻓﻮ ﻮغﺮاﻓﻴة ألنﻮاع النﺒا ات كاٜنﻴﻮانات كأنﻮاع
اآليت كاألشكاؿ اٟننﺪﺳﻴة كاٝنﺮائ اليت ك عت
ة ااية ل جزث من أجزاث اٞنعيﻢ ،كﻋﺪدﻫا
تّّو خﺮيطة ٕنثل قارات العادل.
إذف اٞنعيﻢ اﺳتﻔاد من التﻘنﻴة اٜناﺳﻮﺑﻴة ،تاﺑة ك ﺮ ﻴﺒا
كة اﺳت ﺪاـ مﻘاﺳات خ منﻮنة كملﻮنة ،كٕنﻴز
ﺑالتيلﻴﺪ الﻔاخﺮ اٞنلﻮف كﺑالغالؼ اٞنتحﺮؾ اٜناﻓا
للتيلﻴﺪ.
خاتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اﻫتمت ﻫ ا الﺪراﺳة ﺑﺪراﺳة معيﻢ حﺪيث ﻫﻮ
معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ٞنبلﻔﻪ ﻋﺒﺪالغين أيب العزـ ،كﻫﺪﻓت
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
كاٝنارجيو ،كإنهار النﻮاحي اا٩ناﺑﻴة ة معيﻢ الغين
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
مستﻮل ٗنهﻮرا ،ما ٬نكن أف يساﻋﺪ كا ع اٞنعيﻢ
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
ماﻫﻴة ﻫ ا اٞنﺪكنة؟ كما حﺪكدﻫا؟ كما معايًن
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
من أﻫﻢ أﺳاﺳﻴات اٞنﻘﺪمة ة اٞنعاجﻢ اٜنﺪيثة أف
كﻮف ّنثاﺑة الﺪلﻴل اارشادم ال م نﺒثق منﻪ
األحكاـ كالتصﻮرات كالﻘﻴاﺳات الشارحة
ٞنستعمل اٞنعيﻢ.













ﻴحا ﻋن ﻴﻔﻴة التعامل مع
دل يﻘﺪـ اٞنعيﻢ ﻮ ن
اٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة األﺳاﺳﻴة كاٞنﺪاخل اٞنعيمﻴة
الﻔﺮﻋﻴة ،كي ﻋن آلﻴة صﻴاغة التعﺮيﻒ ٟن ا
اٞنﺪاخل.
دل ْنﺪ الﺒاحثة أم إشارة لﻔﺮيق العمل ة اٞنعيﻢي
إذ إنﻪ من أﺳس الصناﻋة اٞنعيمﻴة اٜنﺪيثة ﺑناث
اٞنعاجﻢ من قﺒل ﻓﺮيق ﻋمل ٗناﻋي ذم ﻮادر
مﺪرﺑة ،ك الة الﻔﺮدية اليت أصﺒحت ﻋﻴﺒنا أﺳاﺳﻴنا
ة إنتاج اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة.
شﻮاﻫﺪ اٞنعيﻢ كأمثلتﻪ انت طﺒﻴعﻴة ي مصنﻮﻋة
كاﻋتمادا ﻋلى اٞنستعمل كاٞنتﺪاكؿ ﻓﻘ ،
كاﺳتﺒعادا للمصطنع كغًن اٞنتﺪاكؿ مع ايحتﻔاظ
ﺑﺒعض اٞنﻔﺮدات النادرةي لكﻮاا من اارث
اللغﻮم.
اﻓتﻘار الغين الزاﻫﺮ إذل ﻓهارس ﻓنﻴة كإحصائﻴة
دقﻴﻘة مﻘارنة ﺑغًنا من اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة معيﻢ
العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة ،ﻫ ا الﻔهارس شمل ﻋلى ﺳﺒﻴل
اٞنثاؿ ﻓهارس ل مثاؿ العﺮﺑﻴة كاألقﻮاؿ السائﺮة،
كالصﻮر الﻔنﻴة ،كالﺮﺳﻮـ.
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
نطﻘها من حﻴث ك ع اللساف ،كحاؿ الﻮ ﺮين
الصﻮ ﻴٌن.
دل ً
اﻫتماما
يﻮؿ الغين الزاﻫﺮ الﻮحﺪات اٞنعيمﻴة
ن
ﺒًناي إذ ﻓا ﻪ الكثًن من التعاﺑًن ايصطالحﻴة
ن
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كاٞنتالزمات اللﻔ ﻴةي ﻓضال أنﻪ دل ي ﺮ ﺮ ﻴﺒنا
معﻴننا ايﺮادﻫا.
دل ً
يﻮؿ الغين الزاﻫﺮ اٞنﻔﺮدات اليت ج ٌﺪت ة
العﺮﺑﻴة كاقتضتها نﺮكؼ اَّتمعات اٛنﺪيﺪة ما
ستحﻘﻪ من ﻋناية اﻓﻴة ،كدل يثﺒتها ة معيمﻪ،
ما ة تﺑﻮلﻴﻔارد – ﺑﺮكجكتﻮر...و إخل.
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
ﺑ ثﺒات ٟنيات ١نلﻴة مع ااشارة إف انت مﻮلﺪة
أك معﺮﺑة أك دخﻴلة.
ﻫناؾ نﻘص ة اٞنادة الﻮاردة ﺑاٞنﻘﺪمة ﻓﻴما ٫نص
ﺮ ﻴب مﻮاد اٞنعيﻢي إذ ﻮجﺪ ثًن من ال ﻮاﻫﺮ
اٝناصة ﺑالرت ﻴب ة منت اٞنعيﻢ ،دل يتﻢ التعﺮض
ٟنا ة منهيﻴة اٞنعيﻢ الن ﺮية ،مثل( ن اـ
ااحالة ،كطﺮيﻘة ﺮ ﻴب اٞنعلﻮمات النحﻮية
كالصﺮﻓﻴة كاٟنيائﻴة ،كاٞنﻮقﻒ من اٞنشرتؾ اللﻔ ي
تاٟنﻮمﻮنﻴميو ،كالتﻔﺮيق ﺑﻴنﻪ كﺑٌن متعﺪد اٞنعىن
تالﺒﻮلﻴز٬نيو.
اﺳتﻔاد اٞنعيﻢ من التﻘنﻴة اٜناﺳﻮﺑﻴة ،تاﺑة ك ﺮ ﻴﺒا
كة اﺳت ﺪاـ مﻘاﺳات خ منﻮنة كملﻮنة ،كٕنﻴز
ﺑالتيلﻴﺪ الﻔاخﺮ اٞنلﻮف كﺑالغالؼ اٞنتحﺮؾ اٜناﻓا
للتيلﻴﺪ.
دل كن للمعيﻢ منهيﻴة كا حة للمنحى
ااحارل ة مﻮادا.

التوصيات

ُختمت ىذه الدراسة بتوصيات من أىمها:

 يﺑﺪ أف كﻮف اٞنﻘﺪمة ّنثاﺑة الﺪلﻴل للمست ﺪـيإذ ينﺒغي أف تضمن(









منه كا ح للمنحى ااحارل ة اٞنعيﻢ.
اٜنﺪيث ﺑشيث من التﻔصﻴل ﻋن آلﻴة اٞنعيﻢ ة
ﻮنﻴﻒ الصﻮرة ﻓﻴﻪ.
ﻮ ﻴح دقﻴق للمﺪكنة اليت اﻋتمﺪ ﻋلﻴها اٞنعيﻢ
تحيمها ،حﺪكدﻫا ،معايًن ﺑناؤﻫا...،إخلو.
إدخاؿ ما اﺳتيﺪ من األلﻔاظ كاٞنصطلحات
اٞنستحﺪثة ة ايﺳت ﺪاـ العاـ.
إﻋادة الن ﺮ ة مس لة إدخاؿ الصﻮر كالﺮﺳﻮـ
لﻮجﻮد لمات ٓنتاج إذل الشﺮح ﻋن طﺮيﻘها،
كمن اٞنمكن أف يشتمل اٞنعيﻢ ﻋﺮ ن ا للﺮﺳﻮـ
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.
 زكيﺪ اٞنعيﻢ ﺑﻔهارس ﻓنﻴة دقﻴﻘة ل مثاؿ السائﺮة
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
التيﺪيﺪ للمعيﻢ ﺑعﺪ صﺪكرا كنشﺮاي ﻓت لﻴﻒ
معيﻢ لﻴس ت لﻴﻒ تاب ة اللغة ﺑل ﻫﻮ
لﻴﻒ ٬نﺮ ّنﺮاحل ﻋﺪة ،كي ٬نكن لش ص ّنﻔﺮدا
لﻢ ُّا.
أف يي ٌ
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 إصﺪار نس ة من معيﻢ الغين الزاﻫﺮ ﻋلى
األجهزة ال ﻴةي لﻴسهل الﺮجﻮع إلﻴﻪ ﻋنﺪ اٜناجة.

المصادر والمراجع العربية

ُ .اﺑن دريﺪ١ ،نمﺪ ﺑن اٜنسن .تُٕٖٗو.
ٗنهﺮة اللغةٓ .نﻘﻴق( رمزم ﺑعلﺒكي .طُ .دار
العلﻢ للماليٌن .ﺑًنكت.
ِ .أﺑﻮ العزـ ،ﻋﺒﺪ الغين .تَُِّو .معيﻢ
الغين الزاﻫﺮ .طُ.مبﺳسة الغين للنشﺮ .اٞنغﺮب.
ّ .أﺑﻮ الﻔﺮج١ ،نمﺪ .تُٔٔٗو .اٞنعاجﻢ اللغﻮية
ة ﻮث دراﺳات ﻋلﻢ اللغة اٜنﺪيث .دار
النهضة العﺮﺑﻴة .الﻘاﻫﺮة.
ْ .أﺑﻮ مغليٚ ،نﻴح .تُٖٗٗو .الكالـ اٞنعﺮب
ة قﻮامﻴس العﺮب .طُ .دار الﻔكﺮ .ﻋماف.
ٓ .أ٘نﺪ ،ﻋﺒﺪ السمﻴع .تُْٖٗو .طْ.دار
الﻔكﺮ العﺮيب .الﻘاﻫﺮة.
ٔ .ألتﻮ٤ني١ ،نمﺪ .تََِٓو .اٞنعﺮب كالﺪخﻴل
ة اللغة العﺮﺑﻴة كآداُّا.طُ .دار اٞنعﺮﻓة .ﺑًنكت.
ٕ .أمٌن ،أ٘نﺪ ،أﺳﺒاب ض ﻢ اٞنعيمات العﺮﺑﻴة،
٠نلة اَّمع اٞنصﺮم – ﻋﺪد ٗ تُٕٓٗو.
ٖ .ﻮيب ،حسن .تُٗٗٗو" .التعﺮيﻒ اٞنصطلحايت

ة ﺑعض اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة( عﺮيﻒ اٞنصطلح
التﺪاكرل ٧نﻮذجنا"٠ .نلة اللساف العﺮيب.
ٗ .اٛنﻮالﻴﻘي ،أﺑﻮ منصﻮر.تَُٗٗو .اٞنعﺮب من
الكالـ األﻋيمي ﻋلى حﺮكؼ اٞنعيﻢ .طُ.
ٓنﻘﻴق( ؼ.ﻋﺒﺪالﺮحﻴﻢ .دارالﻘلﻢ .دمشق.
َُ .اٛنﻴالرل ،حالـ .تُٔٗٗو .اٞنعيﻢ العﺮيب
الﻘﺪ اٞن تص( مﻘارنة ة األصناؼ كاٞنناﻫ .

من كقائع نﺪكة ٗنعﻴة اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة .ﺑﻴت
اٜنكمة .ﻮنس.
ُُ .اٛنﻴالرل ،حالـ .تُٗٗٗو" .األثﻴل
كالﺪخﻴل ﻓػي معاٗننػا العﺮﺑﻴة"٠ .نلة اللساف
العﺮيب.
ُِ .اٛنﻴالرل ،حالـ .تُٗٗٗو .ﻘنﻴات التعﺮيب
ﺑاٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة .منشﻮرات آناد
الكتاب العﺮب .دمشق.
ُّ .حيازم١ ،نمﻮد .تََِّو " .اْناﻫات
معاصﺮة ة صناﻋة اٞنعيمات العامة"٠ .نلة ٠نمع
اللغة العﺮﺑﻴة .العﺪد ٖٗ.
ُْ .اٜنمزاكم ،رشاد.تُُٗٗو.اٞنعيﻢ العﺮيب
إشكايت كمﻘارﺑات.طُ.ﺑﻴت اٜنكمة .ﻮنس.
ُٓ .اٜنمزاكم١ ،نمﺪ رشاد .تُٕٕٗو١ .ناكلة
ك ع أﺳس اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة ،حﻮلﻴات اٛنامعة
التﻮنسﻴة .ﻋﺪد ُٓ.
ُٔ .دلﻮؿ ،إ٬ناف .تَُِْو .معيﻢ ١نﻮﺳب
ٞنعاين األﻓعاؿ الثالثﻴة اَّﺮدة ة اللغة العﺮﺑﻴة.
رﺳالة ماجستًن غًن منشﻮرة .لﻴة اآلداب.
اٛنامعة ااﺳالمﻴة .غزة.
ُٕ .الشﺮيﻒ ،ﺳلﻮل .تَُِْو .التعﺮيﻒ
اٞنعيمي ة معيﻢ الغين الزاﻫﺮ .رﺳالة د تﻮراا
غًن منشﻮرة .لﻴة اللغة العﺮﺑﻴة .جامعة أـ الﻘﺮل.
مكة اٞنكﺮمة.
ﻴﻒ ،شﻮقي .تََِّو .اٞنعيمات
ُٖ.
العامة كاٝناصة٠ .نلة ٠نمع اللغة العﺮﺑﻴة ،العﺪد
ٖٗ .الﻘاﻫﺮة.
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ُٗ .ﻋﺒاس ،ﻋﺒاس ﻋﺒﺪ اٜنلﻴﻢ .تَُِٓو.
اٞنصطلح النﻘﺪم كالصناﻋة اٞنعيمﻴة .طُ .دار
نﻮز اٞنعﺮﻓة .ﻋماف.
َِ .ﻋﺒﺪ اٞنسﻴح ،جﻮرج .تَُِٔو .دكر اٞنعيﻢ

العﺮيب ة إحﻴاث ك صﻮيﺮ الﻮاقع كاﺳتشﺮاؼ
اٞنستﻘﺒل .من تاب اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة قضايا
كآﻓاؽ .طُ .دار نﻮز اٞنعﺮﻓة .ﻋماف.
ُِ .ﻋﺒﺪ الﻮاحﺪ ،ﻋلي .تُٕٖٗو" .الت لﻴﻒ
اٞنعيمي العﺮيب تقﺪ٬نﻪ كحﺪيثﻪو"٠ .نلة ٠نمع
اللغة العﺮﺑﻴة.
ِِ .العﺮجا ،جهاد .كدلﻮؿ ،إ٬ناف .تَُِٓو .ﻓن

الصناﻋة اٞنعيمﻴة ﺑٌن الﻘﺪ كاٜنﺪيث
ِّ .ﻋلﻢ الﺪيلة إطار جﺪيﺪ .ﻓﺮانك ﺑاٞنﺮ .ﺮٗنة(
صربم السﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ .ااﺳكنﺪرية( دار اٞنعﺮﻓة
اٛنامعﻴةُِٗٗ،ـ.
ِْ .ﻋلي ،جهﻴنة .تََُِو .اٞنعﺮٌب كالﺪخﻴل
ة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴةتدراﺳة ثﻴلﻴةو .طُ.دار
طالس للﺪراﺳات كالرتٗنة كالنشﺮ .دمشق.
ِٓ .العنزم١ ،نمﺪ .تُِْٔﻫػو .قﺮاثة نﻘﺪية ة
اٞنعيﻢ العﺮيب األﺳاﺳي٠ .نلة جامعة ااماـ
١نمﺪ ﺑن ﺳعﻮد ااﺳالمﻴة .العﺪد ِٓ.
ِٔ .العنزم١ ،نمﺪ .تُّْٕﻫػو" .ايقرتاض

اللغﻮم ة اٞنعيمات العﺮﺑﻴة اٜنﺪيثة تمعيﻢ
الغين الزاﻫﺮ أ٧نﻮذجا"٠ .نلة العلﻮـ العﺮﺑﻴة .العﺪد

ُْ.
ِٕ .العنزم١ ،نمﺪ .تَُِٓو" .اٞنعيﻢ العﺮيب
ﺑٌن يﺪيك ،قﺮاثة ة اٞنادة كاٞننه كالتعﺮيﻒ".
٠نلة الﺪراﺳات اللغﻮية٠ .نلﺪ ُٕ .ّ/الﺮياض.

ِٖ .الﻘاٚني ،ﻋلي .تُُٗٗو .ﻋلﻢ اللغة
كصناﻋة اٞنعيﻢ .طِ .مطاﺑع جامعة اٞنلك

ﺳعﻮد .الﺮياض.
ِٗ .الﻘاٚني ،ﻋلي .تد.تو " .ﺮا ﻴب اٞنﺪاخل
ة اٞنعيﻢ العﺮيب" .من تاب كقائع علﻴﻢ
اللغة العﺮﺑﻴة لغًن الناطﻘٌن ُّا .مكتب الرتﺑﻴة
العﺮيب لﺪكؿ اٝنلﻴ العﺮيب.
َّ .قنﻴيب ،ﻋﺒﺪالﻘادر .تَُِْو .ﻋلﻢ الﺪيلة
اٞنعيمي .أﻓﺮيﻘﻴا الشﺮؽ .اٞنغﺮب.
ُّ٠ .نمﻮﻋة من اللغﻮيٌن العﺮب .تََِّو.
اٞنعيﻢ العﺮيب األﺳاﺳي .ط يركس .اٞنن مة
العﺮﺑﻴة للرتﺑﻴة كالثﻘاﻓة كالعلﻮـ.
ِّ١ .نمﺪ ،حاج.تَُِٔو.الصﻮرة ة اٞنعاجﻢ

اللغﻮية .أﺑعاد ﻮنﻴﻔها كصعﻮﺑة اﺳت ﺪامها.
من تاب( اٞنعيمﻴة العﺮﺑﻴة ،قضايا كآﻓاؽ.

طُ .دار نﻮز اٞنعﺮﻓة .ﻋماف.
ّّ١ .نمﺪ ،صادؽ ﻋﺒﺪاهلل .تُٕٖٗو .الﺪراﺳات
اللغﻮية اٜنﺪيثة ة مصﺮ .رﺳالة ماجستًن غًن
منشﻮرة .جامعة ااﺳكنﺪرية .مصﺮ.
ّْ٢ .نتار ،أ٘نﺪ .تََِٗو .صناﻋة اٞنعيﻢ
اٜنﺪيث .طِ .ﻋادل الكتب .الﻘاﻫﺮة.
ّٓ .مﺮاد ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ .تُٕٗٗو .مسائل ة
اٞنعيﻢ.طُ .دار الغﺮب ااﺳالمي .ﺑًنكت.
ّٔ .اٞنعتﻮؽ ،أ٘نﺪ .تََِٖو .اٞنعاجﻢ اللغﻮية
العﺮﺑﻴة .طُ.دار النهضة العﺮﺑﻴة .ﺑًنكت.
اٞننيﺪ ،صالح الﺪين .تُٖٕٗو.
ّٕ.
اٞنﻔصل ة األلﻔاظ الﻔارﺳﻴة اٞنعﺮﺑة .طُ .دار
الكتاب اٛنﺪيﺪ .ﺑًنكت.
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نصار ،حسٌن .تُٕٗٗو٥ .نﻮ معيﻢ
ّٖ.
جﺪيﺪ٠ .نلة الﻔكﺮ العﺮيب .ﺑًنكت(ﻋﺪد ٖ.ٗ ،
ّٗ .ﻫارٕناف ،رينارد .تََِّو .اٞنعاجﻢ ﻋرب
الثﻘاﻓات( دراﺳات ة اٞنعيمﻴة ،ﺮٗنة( ١نمﺪ
حلمي ﻫلﻴل ،الكﻮيت( مبﺳسة الكﻮيت للتﻘﺪـ
العلمي.
َْ .ﻫزازم ،ﻋﺒﺪاهلل .تُّْٖﻫػو .دراﺳة مﻘارنة
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Cambridge University Press.

ة اٞنعاجﻢ العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة ،معيﻢ اٞننيﺪ كالعﺮيب
اٜنﺪيث كمعيﻢ اللغة العﺮﺑﻴة اٞنعاصﺮة ٧نﻮذجا.

رﺳالة د تﻮراا غًن منشﻮرة .معهﺪ علﻴﻢ اللغة
العﺮﺑﻴة .جامعة ااماـ ١نمﺪ ﺑن ﺳعﻮد ااﺳالمﻴة.
الﺮياض.
ُْ .ﻫلﻴل١ ،نمﺪ حلمي .تََِٖو٥ .نﻮ معيﻢ
ﻋﺮيب معاصﺮ .ايجتماع الثاين ٝنرباث اٞنعيﻢ
اٜناﺳﻮيب للغة العﺮﺑﻴة .اٞنن مة العﺮﺑﻴة للرتﺑﻴة
كالثﻘاﻓة كالعلﻮـ.
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