


ِا ِالعري ِ املعاصرِيفِالّتُِِاملختص ِ ِاملعجمِ ِرهاصاتِ إِ 
ِتالفالقيِواالخِ التِ 

1ِالدكتورِحممدِخالدِالفجرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِ

ُهذُالباحثُ ُسيحاولُ  ُُالصفحاتُهيف ُالتقى ُتراثية ُمعجمية ُظاهرة ُعلى ُالضوء ُمصنفوُتسليط فيها
،ُوكذلكُسيبنيُجوانبُالقصورُاليتُاملعاجمُالعربيةُاملختصةُمعُبعضُمظاهرُتصنيفُاملعاجمُاملختصةُاملعاصرة

ُالرتاثية،ا ُاملختصة ُالبحثُنقاطُالتالقيُواالختالفُُعرتتُاملعاجم ُوبنيُموضوعُالبحثُبنيُاملعاجمفسي ربز ،
ايةُمنُهذهُاإلطاللةُالتغينُمباٍضُتليد،ُوإمناُهيُحماولٌةُوليستُالغ،ُمبادئُتصنيفُاملعاجمُاملختصةُاملعاصرة

ُالبشريُ ُاإلنتاج ُسالسل ُضمن ُسلسلة ُت عدُّ ُاليت ُالعربية ُاملعاجم ُتصنيف ُيف ُظهرت ُعلمية ُنواٍح ُعلى للوقوف
سيماُللمعرفة،ُفإبرازُمثلُهذاُاإلجنازُالعريبُحيددُخطوَطُالتالقيُيفُإجنازُاملعرفةُاإلنسانيةُبنيُمجيعُاألمم،ُالُ

ُالَقريةُالصَّغرية،ُهذاُمنُانحيةُ ُالتَّواصلُأوُعصر  أنناُيفُعصرُاخت ِصرتُواختزلْتُفيهُاملسافاتُفو سمُأبنّهُعصر 
ُمفيدًةُمنُانحيتنيُاألوىل:ُنظرٌةُأترخييةُ ُمثلُهذهُاإلطاللةُت عدُّ اإلنتاجُاإلنساين،ُأمَّاُمنُانحيةُاحلاجةُالعربيةُفإنَّ

ُمنُفنونُالصناعةُا ملعجميةُوذلكُبتتبعُبعضُمظاهرُالتنوعُيفُالتصنيفُاملعجميُالعريبُاملختص،ُوالثانية:ُلفنٍّ
أّّناُختتزلُعليناُطريًقاُطوياًلُمنُالبحثُواجلهد؛ُوذلكُألنَُّمثلُهذاُاإلنتاجُالعريبُللمعاجمُيعينناُعلىُتصنيفُ

ُالتَّ ُوهذهُميزٌةُمنُميزاهتاُاملعجمُاملختصُاملّتفقُمعُطبيعةُلغتناُومساهتا،ُحبيثُالُي قطعُخطُّ واصلُمعُتراثهاُالغينِّ
ُاليتُحيقُهلاُالتباهيُهباُوهيُعدمُالقطيعةُاملعرفيةُبنيُماضيهاُوحاضرها.

ِأمهيةِاملقارنةِ-متهيد
ُكنوزٍُُالعريبُأمهيةُالرجوعُإىلُالرتاثُإىلمنُأهلُالعلمُُواحدٍُُغريُ ُدعاُُُُُُ مؤكِّدينُأنَهُُوضرورةُإحياءُماُفيهُمن
ُأ ُاملعاصرةإذا ُتفيدانُيفُمشاريعُاملعجمية ُبديعٌة ُمادٌة ُتوافرتُلنا ُالتنقيبُعنها ُالعلماء،ُحسنا ُفيلربُومنُهؤالء

(Helmut Felber)ُ(ُ ُللمصطلحيِة ُالدولية ُاهليئة Infotermُُ)رئيس ُدعا ُمسحٍُالذي ُإجراء كامٍلُُُإىل
للثروةُاملصطلحيةُاليتُأنتجتهاُاحلضارةُالعربيةُاإلسالميةُيفُالقرننيُالتاسعُوُالعاشرُامليالديني،ُفقال:ُ"إّنُاللغةُ
العربيةُحتتلُمكااًنُمتميزًاُيفُتطويرُاملصطلحية؛ُألنَّهُمنذُالقرننيُالتاسعُوالعاشر،ُو ضعتُاملصطلحاتُالعربيةُيفُ

ُوح ُوالطب ُوالرايضيات ُالعربيةُالفلسفة ُنقلت ُلقد ُالعربية. ُإىل ُاليواننية ُاملصطلحات ُت رمجت ُأو ُأخرى، قوٍل
ُميكنُ ُاملصطلح ُعناصر ُمن ُاملوجود ُالرصيد ُإىل ُابإلضافة ُاملتوفرة ُاملصطلحات ُوهذه ُاليواننية. ُوالعلوم احلضارة

ُ(2)استغالهلاُيفُوضعُاملصطلحيات"

                                                 
 ابحثُيفُجممعُاللغةُالعربيةُبدمشق،ُوخبريُلغويُيفُمعجمُالدوحةُالتارخييُللغةُالعربية.ُ-1ُ
فيلربربربربرب،ُ"املصربربربربطلحيةُيفُعربربربربامجُاليربربربربوم"،ُترمجربربربربةُد.ُحممربربربربدُحلمربربربربيُهليربربربربل،ُجملربربربربسُالنشربربربربرُالعلمربربربربيُيفُجامعربربربربةُالكويربربربربت،ُالكويربربربربت،ُُ-2ُ
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يفُهذاُالزمنُيفُجمالُاملصطلحيةُليسُمنُاببُالقولُدوَّنُمهُأسالفناُوبنيُماُيُ فاملقارنةُبنيُماُقدَُُّإذن
ُكثريًُ ُكيفيةُالوقوفُعلىُالقواعدُاملشرتكةُإنُالعربُقالوا اُمماُيقولهُالغربيونُاليوم،ُوإمناُمنُاببُاحلرصُعلىُمعرفة

ُوميكنُتلخيصُاألمهيةُابلنقاطُاآلتية:يفُالتدوينُاملصطلحي؛ُ
-ُ ُمنُجواُ ُالعريبُيفُجانبُآخر ُالدور ُإنَُّإظهار ُإذ ُاملختصة؛ نبُالتصنيفُاملعجميُوهوُتصنيفُاملعاجم

ُالعامة،ُومجُتُ هتُإىلُالرتاثُاملعجميُالعريبُالرتاثيُانصبَّالدراساتُاليتُتوجَُّ املعاجمُُرُِعُِتُعلىُاملعاجمُالعربية
ُكثريُاهتمام،ُ فلمُتعرفُالنَّشاطُوالبحثُالذيُأوليتُبهُاملعاجمُالعامةُإالُيفُاألزمنةُاملتأخرة،ُالعربيةُاملختصة

ُكماُرأىُالدكتورُاحلمزاويُإىلُ"إغفالُجانبٍُُفعدمُإبرازُهذاُالنشاطُاملعجميُ مهمُمنُجوانبُاملعجميةُُيؤدي
احلكمُعلىُالرتاثُاملعجميُاثُاملعجميُالعريب،ُوبذلكُيكونُعلىُالرتُُُّشاملةٍُُالعربية،ُوإىلُعدمُتكوينُنظرةٍُ

ُ.(1")العريبُحباجٍةُإىلُنظر
أوُعلىُاألقلُتكوينُرؤيةُعنُُ،العريبُُِّعنُاالجتاهُاملصطلحيُُِّالرتاثُاملعجميُاملختصُيفُتكوينُرؤيةٍُُدورُ-

ُكانُهذاُالزمُإذُإنَُُّ(؛العاشرُامليالدي)يفُالقرنُالرابعُاهلجريُُوخاصةًُُ،املنهجُالعريبُيفُالتعاملُمعُاملصطلح ن
ُ.زمنُنضجُمصطلحاتُالعلومُالعربية

ُمجُينحصرُيفُهيئٍةُواحدٍةُمنُهيئاتُأوُأشكالُاملعجمُاملختص،ُبلُتنوّعُُ ومجاليةُتراثناُاملعجميُاملختصُأنّه
ُكماُيفُِفْهرِسِتُ تنوعُاملعرفةُوتنوعُالعلومُفو ِجدتُمعاجمُص نِّفتُالحتواءُأمساءُالكتبُيفُفنونُالعلومُاملتعددة

ُكاملعرَّبُللجواليقي)ت183ُُندميُ)ابنُال ُكانُخمصًَّصاُللكلماتُاألعجمية هرب(،ُومنهاُما342ُُهربرب(،ُومنهاُما
ومنُاألمثلةُعلىُهذاُخ صِّصُملصطلحاتُالعلومُاليتُتوزعتُعلىُنوعني:ُنوٍعُاحتوىُمصطلحاتُعلٍمُواحدُ

هرب(،ُوكتابُاالعتمادُيفُاألدويةُاملفَردة110ُُ:ُالزينةُيفُالكلماتُاإلسالميةُأليبُحامتُالرازيُ)النوعُمنُاملعاجم
ُ ُ)ت ُالعلوم163ُُللقريواين ُأو ُاإلسالمية ُالعربية ُالعلوم ُسواٌء ُمتعددة ُعلوٍم ُمصطلحات ُاحتوى ُونوٍع هرب(،

ُ ُالعريب-األعجمية ُالرتاث ُيف ُللعلوم ُاملعتاد ُمعاجمُُ-التقسيم ُمن ُالثاين ُللنوع ُالصفحات ُهذه وستكرَّس
ُكماُأّّناُمصطلحاتُالعلوم.ُوقدُوقعُا ُالنوعُمنُاملعاجمُخريُمتثيل، ختيارُالباحثُعلىُستةُمعاجمُمتثِّلُهذا

ُُمراحلُحضارتناُالعربيةُاإلسالمية،ُوهذهُاملعاجمُهي: ُتصوِّر 
 هرب(.183ُُمفاتيحُالعلومُللخوارزميُ) -
 هرب(.836ُالتعريفاتُللجرجاين) -
 هربرب(.828ُُمقاليدُالعلومُللسيوطي) -
 هربرب(.3313ُُالتوقيفُعلىُمهماتُالتعاريفُللم ناويُ) -
 هرب(.3362كشافُاصطالحاتُالفنونُللتهانوي)ُتُبعدُ -
 (.3381ُدستورُالعلماءُلألمحدنكريُ)تُبعدُ -
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فسيسعىُالباحثُإىلُإبرازُماُامتازتُبهُهذهُاملعاجمُمنُميزاتُيفُالصناعةُاملعجمية،ُقاربتُأوُوافقتُُُُُُُُ
ُاملتَّبعةُيفُأايمنا،ُوسيقارنُالباحثُبينهاُيفُبعضُقضاايُالتصنيفُُيفُبعضُاألحيانُمناهج ُاملعجمية الصناعة

ُإىلُالوقوفُعلىُنقاطُاخلالفُبنيُ ُمبيًِّناُيفُبعضُاملواضعُمتيزُبعضهاُعلىُبعض،ُوسينتقلُبعدها املعجمي،
ُاملعاجمُموضوعُالدراسة،ُواملعاجمُاملعاصرة.

ِنقاطِاالتفاق:ِِ-1 -
ُكتيًباُيسرتشدُبهُقارئُاملعجم؛ُُمجُيفردُُُُُُُُُُ ُكتااًبُأو صانعُاملعجمُالعريبُاملختص،ُأل سسُالصناعةُاملعجمية

ُكانتُمتَّ بعةُيفُتصنيفُاملعجمُالعريبُاملختص،ُوإمناُعلىُالقارئُأنُيستشفُذلكُمنُليقفُعلىُاألسسُاليت
ُاملعاجمخاللُقراءتهُملقدماتُ ُالتصنيفُاملعجميُالعريباليتُبرزتُفيهاُمالمحُبعضُأسسُ،ُهذه ويبدوُأّنُ،

ُ ُأّن ُإىل ُيرجع ُاملعاجم ُتصنيف ُيف ُنظرايت ُلكتابة ُالرتاثيني ُاملعجميني ُإمهال ُكانتُمبادئ ُاملعجمي التصنيف
ُكلُخطوةُُمستقرًةُيفُأذهاّنم، ُكحالُالنجارُاملاهرُالذيُميارسُاملهنةُوالُيفتحُدلياًلُيتتبعُصفحاتهُعند فحاهلم

ُه ُكومضاٍتُسريعةٍُيفُصنعته،ُإالُأنَّ ُكانتُت رى الدكتورُاحلمزاويُُ،ُوقدُأشاريفُمقدماتُمعامجهمُذهُاملبادئ
ُومستقلةًُُ–الدراساتُاملعجميةُالقدميةُ–ذلكُبقوله:ُ"مجُتكنُإىلُ ُعميقًة ُتنحصرُيفُ،ُدراساٍتُنظريًة بلُإّنا

ُأ ُالنظرية ُتعربُعنُمناهجهم ُفهي ُاملعجميونُملتونُمعامجهم، ُوضعها ُطواًلُاملقدماتُاليت ُوختتلف ُالتطبيقية، و
ُ.(1)وقصرًا،ُوكثريًاُماُتكونُدحًضاُمتحيزًاُملاُسبقهاُمنُاملعاجمُومناهجها"

لكنُمعُذلكُفإنُبعضُاألسسُيفُصناعةُاملعاجمُاملختصةُتتفقُمعُماُظهرُيفُاألزمنةُاملعاصرة،ُوأوىلُهذهُُُُُ
خيتفُومجُيزلُاستعمالهُيفُساحةُالعملُاملعجميُفهوُُاملالمحُاالتفاقُيفُنوعُاملعجم،ُُفاملعجمُاملتعددُاحلقولُمج

ُوهو: ُإليه ُيشري ُمبصطلٍح ُوموسوًما ُقائًما ُُمازال )ُ ُاحلقول ُاملتعددة ُاملختصة  Multi-field)املعاجم
Specialized  dictionaries ُُُ)أوُ)املعاجمُاملختلطةMixed Dictionaries.ُ

ُأنَُُُُُّ ُله ُيؤسف ُعربية،ُُومما ُمعاجم ُمن ُي صنف ُفيما ُاملعجم ُم سمى ُحتت ُمتوفرة ُتعد ُمج ُاألعمال ُهذه مثل
ُك تبُعنُاتريخُاملعاجمُيرىُالقارئُواملتابعُللعملُاملعجميُأنَُّ دستورُُفبحسبُاطالعُالباحث،ُوحبسبُما

احملتويةُُاملتعددةُاحلقولعاجمُالعربيةُاملختصةُم،ُي عدُخامتةُاملطافُيفُالتصنيفُالعريبُلل)2(العلماءُلألمحدُنكري
ُالنوعُمنُالتصنيفُينتميُللتصنيفُللمصطلحاتُالرتاثية ،ُورمباُيرجعُالسببُإىلُأنُاملؤلفنيُالعربُعدُّواُهذا

ُ)دائرةُاملعارفُاإلسالمية(ُاملوسوعي،ُفاستغنواُعنهُمبوسوعاٍتُظهرتُيفُزمنناُاملعاصرُمنهاُاملوسوعةُاإلسالمية
ُبني3318ُ-3331يلُبنيُعلىُطبعتنيُاألُواليتُظهرتُ ُوالثانية ُهيُاللغة334-0223ُُ، ُتكنُالعربية ومج

ُاملعتمدةُيفُهذهُاملوسوعة،ُوإمناُعرِّبُعدٌدُمنُأجزائها.
                                                 

 .42الدكتورُرشادُاحلمزاوي،ُمنُقضاايُاملعجمُالعريب،ُصُ-ُ(1(
لُالربيتُحتتربويُأكثربرُمربنُحقربلُعلمربيُالُوجربودُهلرباُيفُأايمنربا،ُالُسربيماُمربعُوجربودُمكنربزُلغربويُعربريبُوهربوُهذاُالُيعينُأنَُّاألعمرباُ)2(

ُالربربذيُقصربربدهُالباحربربثُأنُإكمربربالُمسربربريةُهربربذاُالنربربوعُمربربنُتصربربنيفُ بنربربكُابسربربم،ُالربربذيُوزّعُاملصربربطلحاتُعلربربىُجماالهتربرباُالعمليربربة،ُلكربربنَّ
 هُمقتصٌرُعلىُاملصطلحاتُاملعاصرةُوحسب.معاجمُملصطلحاتُالعلومُالرتاثيةُقدُاختفت،ُأمَّاُبنكُابسمُفإن

 



ِرُ رُفيهاُالذيُتطوَُّولكنَُُّ،جُمثلُهذاُالنوعُمنُالتصنيفُعنُدائرةُاملعجميةلكنُاملعجميةُاملختصةُاملعاصرةُمجُخت 
اُوإمنَُُّ،ااُواحدًُعلميُ ُحقالًُُعلمُاالقتصادُمجُيبقُفمثالًُُ،واحدُعلميٍُُّكونُضمنُجمالٍُعددُيفُاحلقولُرمباُيأنُالتَّ

ُوكذلكُعلمُاإللكرتونيات.ُحقولٍُُتندرجُحتتهُعدةُ 
ُالنوعُمنُاملعاجم،ُُُُُُ فأّولُاتفاقُبنيُماُظهرُيفُالرتاثُوبنيُاملعاجمُاملعاصرةُهوُاستمرارُصناعةُمثلُهذا

فاملعاجمُاملختصةُحتتاجُإىلُمهارةُوحنكةُيفُتصنيفُحمتوايهتا،ُونرىُُانُتصنيفُحمتوايهتا،وأهمُُّماُمييزهاُهوُإتق
ُحبقوهلاُ ُوربطها ُاملصطلحات ُلتصنيف ُحمكم ُخمطط ُوضع ُيف ُأبدعوا ُقد ُالرتاثية ُاملختصة ُاملعاجم ُمصنفي أن

ُكماُسيبنيُُالعلمية،ُالُسيَّماُاخلوارزميُيفُمفاتيحُالعلومُأقدمُاملعاجمُاملصنفةُيفُهذاُالباب حيثُأحكمُاملؤلِّف
ُالتصنيفُ ُيفُالتقاربُهيُمهارة ُالثانية ُالنقطة ُفإن ُوهبذا ُهبا، ُوتعينيُاملصطلحاتُاملرتبة ُالعلوم ُحصر الُحقا

ُودقته.
ِتصنيفِالعلومِيفِاملعاجمِموضوعِالبحث:

ُُُُُ ُوتوزيعإنَّ ُالكتب ُجبرد ُخيتص ُال ُهالتصنيف ُحتت ُا ُعمٍل ُكلَّ ُإنَّ ُبل ُوحسب، ُأعناوين ُخيضعَُميكن  ُن
ُجمرًدا، ُأم ُماداًي ُأكان ُسواء ُقيلُللتصنيف ُعلىُُ:"الُوكما ُتعتمد ُاليت ُالعلوم ُيف ُوخاصًة ُبتصنيف ُإال علم

ُ.)1(املشاهدة"
ُامتاُز ُاليت ُابألعمال ُغينٌّ ُتراثنا ُالفنو ُهبذا ُعلماءُت ُأحد ُعّرفه ُوقد ُالظنون، ُكشف ُوحىت ُالفهرست ُمنذ ،

ابحٌثُعنُالتدرجُمنُأعمُاملوضوعاتُإىلُأخصها؛ُليحصلُبذلكُموضوعُالعلومُالتصنيفُالرتاثينيُبقوله:ُ"علمُ
ندرجةُحتتُذلكُاألعم"

 
ُ)2(امل

تقسيمُاألشياءُأوُاملعاينُوترتيبهاُيفُنظاٍمُخاص،ُوعلىُأساٍسُمعنٍي،ُحبيثُتبدوُوع رِّفُيفُزمنناُاملعاصرُأبنه:ُ"
ُالبعض،ُمثلُتصنيفُالكائنات،ُوت ُبنيُبعضها ُالنوعُمنُ)3(صنيفُالعلومالصلةُواضحًة ،ُوبذلكُالُخيرجُهذا

ُاملعاجمُعنُفنُالتصنيف،ُإذُإّناُقسمتُالعلومُمثُوضعتهاُيفُترتيبُخاصُمعُمصطلحاهتا.
ومماُالريبُفيهُأنُاحلقولُالعلميةُيفُاملعجمُاملختصُاملعاصرُمجُُتعدُحمدودةُابلعددُنفسهُالذيُذكرُيفُاملعاجمُ

،ُوالُيقفُاالختالفُيفُاحلقولُالعلمية،ُبلُُ)4(ألفُحقلُعلمي12ُقدُيزيدُإىلُُالعربيةُاملختصة،ُبلُإنُالعدد
ُالدولُصارُعندهاُماُإنُماُحتتويهُاملعاجمُاملعاصرةُيفُزمنناُمنُمصطلحاتُيفوقُاملعاجمُالقدميةُجدًُ ا،ُحىتُإنَّ

ُاالحتاد ُلدول ُاملصطلحات ُبنك ُاحتوى ُفقد ُاملصطلحات، ُبنوك ُمصطلح ُزمننا ُيف ُعليه ُمخسةُُي طلق األوريب
ُمالينيُمصطلًحاُمرفوقًاُبتعريفهاُوبسياقاتُورودهاُ.

                                                 
 .331،ُص3ُ،0232ُاجلزائريُللغةُالعربية،ُطُد.ُعبدُالرمحنُاحلاجُصاحل،ُمنطقُالعربُيفُعلومُاللسان،ُاجلزائر،ُاجملمع(1ُ)
ُُ،3ُ،3338طربرباكُكربربربيُزاده،ُمفتربرباحُالسربربعادةُومصربربباحُالسربربيادة،ُحتقيربربقُد.ُعلربربيُدحربربروج،ُمكتبربربةُلبنربربانُانشربربرون،ُبربربريوت،ُطُ)2(

 .110صُ
 .026م،ُص3،3387د.ُأمحدُطاهرُحسنني،ُنظريةُاالكتمالُاللغوي،القاهرة،ُدارُالفكرُالعريب،ُالقاهرة،ُطُ)3(

(4)ُSee: manual to specialized dictionary ُُp /58ُ. 

 



ُقايسناُبنيُبعضُالعلومُالقدميةُوبعضُالعلومُاحلديثةُجندُالبونُشاسًعا.ُفقدُعرفُ وكماُيقولُالشهايب:ُ"وإذا
ُ ُوالسائالت، ُوالضوء ُالصوت ُحبوث ُكبعض ُ)الفيزايء( ُالطبيعة ُعلم ُموضوعات ُمن ُشيًئا ُمثاًل ولكنهمُالقدماء

ُكماُجهلواُحبثُالكهرابُبرمته...ُوإذاُانتقلناُإىلُالكيمياءُجندُأّناُق لبتُرأًساُ جهلواُبعضُدساتريهاُاألساسية،
علىُعقب،ُويكادُهذاُالعلمُيكونُاليومُغريُالكيمياءُالقدميةُمتاًما....ُأماُالطبُفمهماُيكنُلليواننُوللعربُ

ُكانتُعليهُمنُفضٍلُعليه،ُومنُجهٍدُمشكورُفهوُالُي قا سُبطبُهذاُالزمن...ُوقدُتبدلتُالعلومُالّزِراعيةُعّما
ُوحتليلُ ُالنباتُابألمالحُاملعدنية.... ُاغتذاء ُكيفية ُك شفُالنقابُعن ُبعدُأن ُوالُسيما ُكلي ا، يفُالقدميُتبداًل

ِ.)1(األمسدةُ....إخل"
ُالُي عدُعيًباُيفُاملعاجمُوهذاُشيءُطبيعيُيتماشىُمعُمنوُاإلنسانُومنوُمعارفهُواتساعُاجملاالتُالع لمية،ُفهذا

ُكاملُحسنيُُوإمناُهوُمنتٍمُإىلُسنةُالتطورُاليتُالُتقفُعجلتهاُعلىُمرُالزمن، وُهذاُماُأشارُإليهُالدكتورُحممد
رُجديدُيدعوُصاحبهُإىلُخلقُمصطلحاتُتصوُُّوكلُُّ جديدُحيتاجُإىلُمصطلحاتُجديدة،ُعلمٍُُوكلُُّ"بقوله:ُ

 أّناُدائمةُالنمو،ُوأّناُدقيقةُمنظمة،ُقابلةُلالمتدادُالبعيدُاملدى،ُلذلك مُالطبيعيةجديدة،ُومنُصفاتُالعلُو
وأنُتكونُمنظمة،ُوأنُ كانُمنُالضروري،ُأنُتكونُللعلومُهذهُاملصطلحاتُنفسها،ُفيجبُأنُتكونُدقيقة،

ُ.)2(تكونُقابلةُللنمو"
بعضهاُمتيزُعنُبعضهاُاآلخرُيفُذكرُعلومُمجُت عاجلُبلُإنُاملعاجمُنفسهاُسنرىُمنُخاللُتوزيعُالعلومُفيهاُأنُُُ

ُيفُمعاجمُمتقدمة،ُوهذاُيرجعُإىلُاملراحلُالتارخييةُاملتباعدةُلظهورُاملعاجم.
ُكلُُّمعجٍمُمنُاملعاجمُقدُاحتوىُمقدمةُيبنيُفيهاُصاحبهُطريقتهُيفُتصنيفُالعلوم،ُفمنهمُمنُذكرُ ومجُيكن

ةُالعلومُاليتُعرضُمصطلحاهتاُاعتماًداُعلىُماُذكرهُمنُعلومُيفُأثناءُطريقتهُومنهمُمنُتركُللقارئُمهمةُمعرف
ُتعريفهُهلا.

فنقطةُالتالقيُتتجلىُيفُاهليكلُالعامُللتصنيفُوهيُتقومُعلىُأنُجتعلُاألشياءُتنطلقُمنُالعامُإىلُاألصغرُُُ
اُتكونُالعالقةُتسلسليةُحتكمُفاألصغرُحبيثُأيخذُاألصغرُمعناهُمنُانتمائهُإىلُالدائرةُاألكربُاليتُحتتويهُوهكذ

ففيُعالقةُالعناصرُببعضهاُوالعناصرُهناُهيُاملصطلحات،ُودوائرهاُهيُالعلومُاملنتميةُإليهاُهذهُاملصطلحات.
ُُومةُحصرُفيهاُالعلومُمبقالتني،ُحمكَُُمفاتيحُالعلومُمتيزُاخلوارزميُمبقدمةٍُ ساعدهُهذاُاحلصرُعلىُالسريُيفُخطٍّ

ُعلمي،ُوقدُاحتوىُمعجمهُاحلقولُالعلميةُاآلتية:ُمتواٍزُيفُذكرُاملصطلحات ُلكلُحقلٍّ
ُ
ُ

ِ

                                                 
 .13-12األمريُمصطفىُالشهايب،ُاملصطلحاتُالعلميةُيفُاللغةُالعربية،ُصُُ)1(
 .317،ص33ُ"القواعدُالعامةُلوضعُاملصطلحاتُالعلمية"ُجملةُجممعُاللغةُالعربية،ُجممعُالقاهرة،ُجد.ُحممدُكاملُحسني،ُُ)2(

 



ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
ُ
ُ
ُُُ
ُ

ُواحدُمسّاهُالفقه،ُالذيُذكرُفيهُالتفسريُوُُُُُ يالحظُعلىُتصنيفُاخلوارزميُأنهُمجعُعلومُالشريعةُحتتُفنٍّ
مجُيذكرُُكماُأنّه،ُُمعُأّنُهذهُاجلقولُالفرعيةُهيُحقولُعلميةُمستقلةُالكالماحلديثُوالفقهُوأصولُالفقهُوعلمُ

ُم ُيف ُظهر ُالعلم ُهذا ُأنَّ ُمع ُالقراءات ُبعلم ُترتبط ُمكرَّسًُمصطلحات ُيكن ُمج ُللمصطلحاتعجم وإمناُُ،ا
صنَّف.004للموضوعاتُالعامةُفقدُعرضُالقاسمُبنُسالمُتُ

 
ُهُعلمُالقراءاتُيفُالغريبُامل

ُكلَُّمصطلٍحُأماُاجلُُُُُ رجاينُفإنهُمجُيفردُحيزًاُيفُمعجمهُلعرضُالعلومُاليتُسيتناوهلاُيفُمعجمه،ُومجُيكنُي رجع
إىلُاحلقلُالعلميُالذيُينتميُإليه.ُولذلكُفقدُاعتمدُالباحثُيفُتعدادُاحلقولُالعلميةُاليتُوردتُفيهُعلىُماُ

ُثُعلىُاحلقولُالعلميةُاآلتية:نصُاجلرجاينُعليهُيفُأثناءُتعريفاتهُللمصطلحات،ُُفوقفُالباح
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُالفلك-املنطقُ-القراءاتُُُُُالفلسفةُ-احلديثُ-التفسريُُُُُُُُ-املعاينُ-الصرفُ-النحوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُالطب-اهلندسةُ-علمُالكالمُُُُُُالعدد-أصولُالفقهُ-الفقهُُُُُُالبيانُالبديعُالعروضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالفرائضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
اختلفُعنُتصنيفُاخلوارزميُيفُجعلُبعضُُالذيُاجلرجاينُيالحظُتطوٌرُيفُتصنيفُالعلومُقدُظهرُعندُُُُُُُ

ُللحديثُوأصولُالفقه،ُبلُفالفقهُمجُيعدُحاوايًُُ،حتتُحقلُعلميُواحدُعلوًماُمستقلةًُُالعلومُاليتُكانتُمنضويةًُ
ُكلٌُّمنهماُعلمنيُمنفصلنيُعندُاجلرجاين،ُوكذلكُعلومُاللغةُالعربيةُاليتُمجُيسمُِّ هاُاخلوارزميُابالسمُالذيُصار

مُاجلرجاينُمثل:احليلُ)الفيزايء(ُوُعلوماُاختفتُيفُمعجُظهرُعندُاجلرجاينُمثلُاملعاينُوالبيانُوالبديع،ُولكنَُّ

احلقولُالعلميةُيفُ
 التعريفات

 علوم اللغة العربية علوم الشريعة العلوم األعجمية

 مفاتيح العلوم 

 أبواب 6علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية     

 أبواب 9علوم العجم من اليونانيين وغيرهم                      

 الفقه            الكالم         النحو                الكتابة        العروض        األخبار    

 والشعر                                                                             

 

 الكيمياء          الموسيقى         الهندسة        الطب            الفلسفة  

 المنطق                 األرثماطيقي             علم النجوم                      الحيل                

 



اُمثلُعلمُالطبُجدًُُاُذ كرتُوعّرِفتُلكنَُّعددُمصطلحاهتاُقليلٌُعلومًُُالكيمياءُواملوسيقاُ،ُويضافُإىلُذلكُأنَُّ
وقدُوردُعلمُالطبُيفُأثناءُتعريفهُُ)1("إنهُيبحثُفيهُعنُأحوالهُمنُحيثُالصحةُواملرضالذيُعرفهُبقوله:ُ"

الغريبُأّنُمدخلُالطبُمجُيكنُخمصًصاُلعلمُالطب،ُوإمناُجعلهُللطبُابملفهومُالصويفُُملصطلحُاملوضوع،ُلكنَُّ
ُوبكيفيةُحفظُصحتهاُ فقدُذكرُحتتهُالطبُالروحاينُوهو:ُ"العلمُبكماالتُالقلوبُوآفاهتاُوأمراضهاُوأدوائها

ُ"الشيخُالعارفُبذلكُالطبُالقادرُعلىُاإلرش)2(واعتداهلا" ُوالطبيبُالروحاينُوهو: ُوالتكميل"، ُوعددُ)3(اد ،
ُكانُمصطلحاتُالطبُابملفهومُالذيُوردُحتتُمصطلحُاملوضوعُُقلي لٌةُجًداُابلقياسُإىلُعلمُالتصوف،ُوكم

سيكونُانفًعاُلوُفعلُاجلرجاينُفعلُاخلوارزميُيفُالبدءُمبقدمٍةُتصنيفيةُحيصرُفيهاُالعلومُاليتُسجمعُمصطلحاهتاُ
ُلُو ُالعملية ُفمثلُهذه ُلتطورُبنيُطياتُمعجمه، ُمؤرخٌة ُجاهزٌة ُمادة ُلنا ُلتوفر ُيفُمعجمُاجلرجاين، كانتُحمّققًة

ُعنالعلومُيفُاحلضارةُاإلسالمية.ُُو علىُُنصَُّمجُيَُُالذياملناويُُُدعدمُذكرُاحلقولُالعلميةُاملصنفة،ُوجدُأيًضا
ُالعلوم ُيقسُُِّعدد ُمج ُوكذلك ُالتوقيف، ُالعلوميف ُأي ُاخلوارزمي ُعند ُورد ُالذي ُالتقسيم ُالعلوم ُوالعلومُُم العربية

اليتُوردتُيفُالتوقيفُمعُاحلقولُاليتُوردتُيفُالتعريفات،ُوهذاُشيءُُاألعجمية،ُوقدُتشاهبتُاحلقولُالعلمية
ُكثريٍُطبيعي؛ُأل ُكانُمعتِمًداُيف منُمصطلحاتهُعلىُالتعريفات،ُومنُتتبعُماُذكرهُاملناويُمنُعلومُيفُُنُاملناوي

ُمصطلحاهتاُهي:ُأثناءُتعريفاته،ُفإنُالعلومُاليتُذكر
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ

ِعلومِالشريعةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعلومِاللغةِالعربيةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالعلومِالبحتة
ُ
ُ
ُ
ُ

ُاحليلُُُُُ ُعلم ُملصطلحات ُذكره ُعدم ُيف ُاجلرجاين ُطريقة ُعلى ُسار ُاملناوي ُأن ُالسابق ُاملخطط ُمن يظهر
ُكماُأنُعلوماُظهرتُبدالالٍتُمغايرةُلداللتهاُعندُأهلُاحلقلُالعلميُاملختصنيُبهُمنُ )الفيزايء(ُوعلمُاملوسيقا،

                                                 
 .030اجلرجاين،ُالتعريفات،ُصُُ)1(
 .380السابق،ُصُُ)2(
 .380السابق،ُصُُ)3(

التوقيفِعلىِمهماتِ
 التعريف

ُ-احلساب)العدد(ُ-الطب
 اهلندسةُ-الفلك

أصولُُ-الفقهُ-احلديثُ-التفسري
 القراءات-الفرائضُ-الفقه

ُ-البديعُ-البيانُ-املعاينُ-النحو
 -العروض

 



مجُيذكرُداللتهُعندُالكيميائينيُوإمناُاكتفىُإبيرادُمعانيهُعندُالصوفيةُالذينُقسموهُإىلُُذلكُعلمُالكيمياء،ُالذيُ
ُكالُمنهاُبقوله:ُ" :ُهتذيبُكيمياءِالسعادةكيمياءُالسعادة،ُوكيمياءُالعوام،ُوكيمياءُاخلواص،ُوقدُعرفُاملناوي

ُ ُهبا. ُواكتسابُالفضائلُوحتليتها ُعنها ِالعوامكيميالنفسُبتجنبُالرذائلُوتزكيتها ُاستبدالُاملتاعُاألخرويُاء :
ُ)1(:ُختليصُالقلبُمنُالكون"كيمياءِاخلواصالباقيُابحلطامُالدنيويُالفاينُُ

ُكانتُعناوينُللعلومُُإنَُُُُُّ غيابُذكرُالعلومُيفُاملعجمنيُالسابقني،ُمجُيكنُمتبعاُيفُمقاليدُالعلوم؛ُإذُإنُأبوابه
ُكماُو ّزِعتُيفُمقاليدُالعلومُيفُاملخططُاآليت ُاليتُاحتواهاُهذاُاملعجم،ُوسيعرضُالباحثُهلذهُالعلوم

ُ
ُ
ُ

ُ
ُأصولُالفقهُُأصولُالكالمُُُاجلدلُُالصرفُاملعاينُوالبيانُُالتفسريُُُاحلديثُُُالفقهُُ

ُ
ُ

ُالعروضُاملنطقُُاحلكمةُُاهليئةُُاهلندسةُُاحلسابُاالستيفاءُُُاملوسيقاُُُُُُالنجومُُُُُ
ُ
ُ

ُالطبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألخالقُُُُُُُُُُُُُُُُالتصوفُُُُُُُُُ
ُ

ُعندُوكانُالتطورُيفُتصنيفُُُُُُُ ُعاليٍة ُقدُحتقَّقُإىلُدرجٍة مهُعنُابقيُاملعاجمُامتازُمعجفالتهانويُالعلوم
ُاملعاجمُيفُوهوُبُ(2)علمٍُُفُبكلُِّدهاُوعرُّفيهاُابلعلومُاليتُسيضمهاُمعجمهُوعدَُُّمبقدمٍةُعّرف ُمنُأدقِّ ذلكُي عدُّ

ُكلُعلٍمُإالُاملقدمسارُعلىُطريقتهُيفُتقسيمُالعلومُيفُالتصنيفُبعدُمعجمُاخلوارزمي،ُفقدُ ةُوزادُعليهُبتعريف
ُويعرضُاملخططُاآليتُالعلومُاليتُاحتواهاُمعجمُالتهانوي:ُيفُعددُالعلومُوأمسائها،ُنهُخالفهأ

                                                 
 .631املناوي،ُالتوقيفُعلىُمهماتُالتعريف،ُصُُ)1(
ُكشافُاصطالحاتُالفنون،ُجُ(2)  /ُص3يرب ْنظر:ُالتهانوي،

 مقاليدِالعلوم

 



ُ
أّماُدستورُالعلماءُفمعُأنهُيقاربُالتهانويُيفُاملرحلةُالّزمنية،ُإالُأنهُمجُيسرُعلىُطريقتهُيفُإحكامُتصنيفُ

العلومُمعُانُالعلومُاليتُوردنُعندهُهيُنفسهاُاليتُوردتُعندُالتهانوي،ُوقدُخرجُيفُالتصنيفُعنُإحكامُُ
حيثُإنُمعجمهُمجُخيلُمنُاملعلوماتُاملتعلقةُابلسريُالذاتيةُوهيُأقربُإىلُاللغةُالعامةُذكرُاملصطلحات،ُ

ُمنهاُإىلُاللغةُاملختصةُاليتُتصبغُهذاُالنوعُمنُاملعاجم.
منُُفةلُاملعاجمُاملصنَّعدُأوُّاملعجمُالذيُيُ ُأنَُُّيفُحركةُتصنيفُاملعاجمُالرتاثيةُاملختصةُالذيُيثريُاالنتباهُوُُُُُ

ُالنوعُمنُاملعاجمُُريخُظهورهحيثُات اُيفُتصنيفهُلكثريُمماُتدعوُإليهُكانُموافقًُأيُمفاتيحُالعلوم،ُُضمنُهذا
ُكانتُمتوازنة ُومصطلحاهتا ُيفُاملقدمة ُوردت ُالعلمية ُفاحلقول ُاملعاصرة، ُمنُُحيثُإنهُاملعجمية ُيكنُيكثر مج

الُسيماُالتعريفاتُوالتوقيفُعلىُُ،مصطلحاتُعلمُعلىُحسابُعلٍمُآخر،ُوهذاُمجُيتحققُيفُاملعاجمُالالحقة
ُكشافُاصطالحاتُالفنونُُ،مهماتُالتعريف ُكانُمقاليدُالعلومُو ّنماُمجُقدُمتيزاُعنهماُبذكرُالعلومُإالُأوإن

ُاليتُكانتُمتبعةُيفُمفاتيحُالعلوم.ُيصالُيفُدقةُالتصنيفُإىلُالطريفة
ُعلُإنَُّ ُذكرُالباحثُطرأ ُكما ُمجُيعدُيطلقُعليهُاالسمُالعلومُاليتُص نِّفتُيفُاملعاجم ُكبريُوكثريُمنها ُتطوٌر يها

ُكانُيطلقُعليهُيفُالرتاث،ُوليستُاملشكلةُيفُتصنيفُالعلمُيفُتلكُاملعاجمُوحسبُ لُإنُاخللطُُبنفسهُالذي

 العلوم العربية

 قوانين النحو  القوافي العروض البديع البيان المعاني التصريف

 الكتابة

 قوانين

 القراءة

 الشرعيةالعلوم 

 الفرائض السلوك الفقه      صول الفقهأ الحديث اإلسناد    القراءة التفسير    الكالم

 العلوم الحقيقية

 تعبير  الفراسة البيطرة الطب الطبيعي الرياضي   اإللهي الحكمة

 الرؤيا

 النجوم الهيئة الهندسة العدد   الفالحة الكيميا السيميا الطلسمات السحر

 



ماُيعنيناُهناُهوُأنُُ،ُلكنَُّالُعالقةُهلاُابلعلومُاليتُذكرتُمصطلحاتُالعلومُوإيرادُنصوصُكانُواضًحاُبني
ذاُالُيتساوىُفيهُمجبعُاملعاجمُمصطلحُالعلمُمجُيكنُحمددُاملفهومُابلنسبةُللمعجمينيُالذينُصنفواُاملعاجمُوه

ُكشافُاصطالحاتُالفنونُالذيُعرفُالعلمُبقوله:ُ"ُ"ُفإذاُوإمناُيف كانُالعلمُماُُُبعضُاملعجماتُمثلُمعجم
ُالتهانويُفكيف ُالرَُّقاله ُيفُملُمنُالعيعد ُكما ُبعضُاملعاجم ُالتنصيفُيف ُوكذلكُوجدُخلطُيفُطريقة لوم،

ُمقاليدُالعلومُالذيُفّرقُبنيُعلمُاهليئةُوعلمُالنجوم،ُمعُأنُمنُسبقهُومنُاتىُبعدهُمجعُبينهما.
ُ ُاخلارجي، ُأوُخمططُاملعجم ُاملعجمية ُالصناعة ُعنُهيكلية ُكانُحديثًا ُسبق ُالنقاطُاألخرىُفسيعرضهاُما أما

فاألسسُاليتُيقومُعليهاُأتليفُاملعاجمُإبطاريهاُُاألسسُاملعجميةُاملعروفةُيفُتصنيفُاملعاجم،الباحثُضمنُ
العامُواملختصُتتجليُيفُركننيُأساسينيُمهاُاجلمعُالذيُيتمثلُابملصادرُواملستوايتُاللغوية،ُوأّماُالوضعُفيمثلهُ

1ُ)الرتتيبُوالتعريف ُوطبُ( ُمعجمه ُإالُبعدُأنُتعينيُوالُميكنُللمعجميُأنُحيّددُمصادر ُومستوىُمواده، يعة
اإلنسانُاملوجَّهُإليهُهذاُاملعجم؛ُولذلكُفإنَُّعملييتُاجلمعُوالوضعُتسبقهماُمسألةُتكونُمبثابةُعلةُوجودُاملعجمُ

ُأالُوهيُاملستعمل.
ِم سَتعمل ِاملعجم:

ُ املعجم،ُوبناءُُمستعملعينيُملعاصرونُيفُصناعةُاملعجماتُهيُتلُخطوةُصارُيتبعهاُاملعجميونُاوُّأإنَّ
ُالتعينيعلىُهذ ُمنُمصادرُوطرقُترتيبُا ُحيتاجه ُاملعجميُما دد ُوقدُشبَّهاووسائلُتعريفُموادهُحي  ُعملَُ، ُهوا
ُاملعماريُاملعجميُِّ ُاملهندس ُمعرفةُ ُ،بعمل ُعليه ُيعرفَُُالذي ُحىت ُالبناء ُمن ُألنَُُّالغرض املستشفىُُمستلزماته؛

ُوظيفةَُُأنُيعرفَُُ،ُفكذلكُعلىُاملعجميُِّأوُمدرسةٍُُت ستعملُيفُبناءُجامعةٍُختتلفُعنُاملوادُاليتُسُحيتاجُموادَُ
ُ.)2(...إخل.مةُالناسهذاُاملعجم،ُفهلُسيخصصهُلألطفالُأمُللبالغني،ُللعلماءُأمُلعا

ُوالكَمالُيفُُُُ ُهذهُاملسألَةُقدُحتّقَقُهلاُالنُّضج  ُابحٍثُيفُاملعجميةُالعربيةُأْنُيدَّعيُأنَّ معامجناُُوالُميكنُأليِّ
ُمبقّدماتُ ُسنراه ُما ُوهذا ُمنُمعامجهم، ُالذيُسي فيد ُيتحدثونُعن ُكانوا ُاملعجميني ُأنَّ ُيرب ْغَفل ُال ُلكن العربية،

"وأحوجُالناسُإىلُمعرفةُهذهُاالصطالحات،األديبُمفاتيحُالعلومُيقولُاخلوارزمي:ُُففيُمعامجناُموضوِعُالبحث
ُلدركُ ُالعلومُاللطيفُالذيُحيققُأنُعلمُاللغةُآلة ُإىلُحتصيلُهذه ُمامجُجيعلُسبًبا ُبذاته ُالُينتفعُبه الفضيلة

عنُعلمهاطبقاتُالكتابُلصدقُحاجتهمُإىلُمطالعةُفنونُالعلومُواآلداب،ُوقدُمجعتُيفُُاجلليلة،ُوالُيستغين
ُالنوع" ُمنُهذا تاجُإليه ُحي  ُما ُالكتابُأكثر ُواملقصودُابألديبُاللطيفُيفُقولُاخلوارزميُالك تَّ(3)هذا ابُالُ،

ُكانواُعلىُدرايةُيفُاألدبُإنُمجُيكونواُأئمًةُ األدابءُالذينُيصنفونُيفُعلمُاألدب،ُمعُالعلمُأّنُمعظمُالك تاب
ُفيه.

                                                 

 .020(ُُي نظَر:ُد.ُإبراهيمُبنُمراد،ُ"أ سسُاملعجمُاملختصُاللسانية"،ُص1ُ)
(2)ُSee: Sidney I. Landau, Dictionaries The art and craft of Lexicography,p.226. 
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ُاجلرجاينُأنُمصنفهُموجٌهُلكلُطالبُوكلُراغبُفهوُمعجمُعلميُموجهُلعامةُالناسُمنُويفُالتعريفات،ُيبنّيُ
ُكماُظهرُيفُقوله:ُ"فهذهُتعريفاتٌُُالراغبنيُيفُحتصيلُمعرفةُابلعومُاملدّونةُيف أخذهتاُُهاُواصطالحاتٌُمجعتُ ُزمنه

ُكتِبُالقومُُو اُلتعاطيهاُلتناوهلاُللطالبنيُوتيسريًُُتسهيالًُُإىلُالياءُُِ،والباءُُِجاءُمنُاأللفُِاهلُُِهاُعلىُحروفُِبتُ رتُّمن
ُ(1)للراغبني" ُمستعملُمعجمهُالُ.ُيبدوُأنُعبارةُاجلرجاينُاملبهمةُ)لتناوهلاُللطالبني،ُوتيسريًا للراغبني(،ُتعينُأنَّ

ُراغٍبُيفُاملعرفة. ُخيتصُمبجاٍلُمعنٍيُمنُالعلوم،ُبلُهوُعاٌمُلكلِّ
فُهذاُاملعجمُأرادُمنهُأنُيكونُمرشًداُلطالبُويفُمقاليدُالعلومُاملنسوبُللسيوطيُيرىُالقارئُأّنُمصنُُُُُُُُِّ

ُالالعلمُالذيُحتقَُّ ُاملتعلمُمجُكاتُيفُزمنه،يفُأحدُالعلومُاليتُُُكنةُ مُ ربقتُله يقفُعلىُمصطلحاتُابقيُُوهذا
الطلب،ُُالعلومُاليتُرمباُتعرضُلهُمسألةُحتوجهُإىلُأنُيكونُمطلًعاُعلىُهذهُاملصطلحاتُاليتُمجُيتقنهاُيفُسينُِّ

ُ عندهُُتُْقعلمُاللغة،ُوحتقَُُّمنُحفظَُُمنهاُلكلُُِّاُالُبدَُّوأّنَُُّ،ُاملصنفُأمهيةُهذهُاملصطلحاتُلطالبُالعلمفيبنيِّ
ُمنُالفنونُالعلميةُاألخرى،ُفتكونُهذهُاملصطلحاتُتعريًفاُهبذهُالفنونُتعينهُعلىُُغبةُ والرَُّةُ اهلمَُّ يفُحتصيلُفنٍّ

ُفإنَُّلذيُيرغبُيفُالغوصُفيه،ُفيقولُمدّلاًلُعلىُماُسبق:ُ"لُلهُحتصيلُالفنُاماُيتفقُورغبته،ُوتسهُُِّاختيارُِ
،ُنُاللبيبطُِاغبُالفَُ،ُالرَّاملهمات،ُوالطالبُاألديبُلُالصناعاتُوأهمُُّمنُأوائُمعرفةُاملواضعاتُواملصطلحاتُ 

ُكلُُِّيكونَُُوأنُُْ،ُالُبدَُّأنواعُمفرداتهُواستظهرهاُطَُ،ُوضبَُعنُحفظُاللغةُواستحضرهاُمىتُفرغَُ ُمبصطلحاتُأهل
ُلعُ ،ُويطُُّعلىُالتحصيلتكونُلهُعوانًُُةًُأوليَُّحيطُبهُإحاطةًُ؛ُليُ امنُالعلماءُبصريًُُطبقةٍُُكلُُُِّ،ُومبواضعاتُِاخبريًُُفنٍُّ

أنواعهاُُعلىُمجيعَُُ،ُوالوقوفَُُقبلُالتفصيل،ُحىتُإذاُأرادُاستحصانُمسائلها،ُوأحكامهاعلىُمقاصدهمُإمجااًلُ
ُ.)2(،ُوحصلُبهُإتقانهُوتسديده"عليهُماُيريدهُلَُ،ُسهُ هاوأقسامُِ
ُُوُُُُُُُ يكونُمرجعُالطالبُيفُحتصيلُعلومه،ُوانُيغنيهُُالتهانويُأنُغرضهُمنُتصنيفُهذاُاملعجمُهوُأنُيبنيِّ

ُكلُحقٍلُمنُاحلقول ُكانُخيتلجُيفُصدريُأوانُالعلميةُوقدُعرضُلذلكُبقوله:ُ"ُوُمنُالرجوعُإىلُأساتذة قد
ُكتاابًُ ُكافيًُُوافيُ التحصيلُأنُأؤّلف كيُُُ؛جوعُإىلُاألساتذةُالعاملنيُهبامُمنُالرُّاُللمتعلُِّاُالصطالحاتُمجيعُالعلوم،

ُ.(3)ا"اُوُتطّوعًُإاّلُمنُحيثُالّسندُعنهمُتربكًُُ،إليهمُحاجةٌُُةُِومُالعربيَّالعلُ ُللمتعّلمُبعدُحتصيلُُِبقىُحينئذٍُالُي
بُالعلمٌُهُإىلُالعلماءُوطاّلُهذاُاملعجمُموجُُّنَُّأاألمحدُنكريُيفُمقدمتهُالسجعيةُُيذكرويفُدستورُالعلماءُُُُُُُ

ُالسواء ُغمُ ُلتسهيلُُِ؛على ُمصطلحاتٍُُضَُما ُ"فُةٍُعلميَُّمن ُمقيقول: ُعلىُوتوضيحات ُمشكلة ُمنتشرة دمات
وتعبرياتُليتيسرُالوصولُهباُإىلُاملرامُ.ُبعباراتُواضحةُسائلُمبهمةُمتعسرةُعلىُاملتعلمني،وتلوحياتُماملعلمني،ُ

ُالئحةُلئالُيتعسرُعلىُكلُطالبُإدراكُماُرام"

                                                 
 .33اجلرجاين،ُالتعريفات،ُصُُ(1)
 .03السيوطي،ُمقاليدُالعلوم،ُصُُ)2(
ُكشافُاصطالحاتُالفنون،ُجُ(3)  .3/ُص3ُالتهانوي،

 



ُا ُهو ُالعلم ُطالب ُجعلوا ُابلدراسة ُاملعنيني ُالبمعجميني ُأّنُفمعظم ُرأينا ُأننا ُإال ُاملعجم، ُهذا ُبتصنيف ملقصود
ُكبريةُ اخلورازميُأكثرُحتديًداُوذلكُيفُجعلهُمعجمهُموجًَّهاُإىلُالكتابُيفُزمنهُالذينُعليهمُأنُيتمتعواُبثقافٍة
ُلقيامهمُمبهامُالدولة،ُوخدمةُاألمراء،ُوهذاُيعينُأنهُجعلُلغةُاملعجمُواملعلوماتُاليتُوردتُفيهُتتالءمُوتناسب

ُالكاتبُالذيُستوىلُمهمًةُحكومية.
،ُوبدايًةُالُبدُيفُمجعُمواّدهُبعدُحتديدُاملستعملُيتوجهُاملعجميُيفُزمنناُإىلُحتديدُاملدوَّنةُاللغويةُاليتُتفيدهُُُ

ُسعىُ ُمتناثرة ُنصوص ُعن ُعبارة ُكانت ُوإمنا ُتراثنا، ُيف ُمتحققة ُتكن ُمج ُاملعاصرة ُاملدوَّنة ُصورة ُإن ُالقول من
اُلتكونُسلسلةُمتكاملة.ُاملعجميونُإىل ُمجعهاُوضمهِّ

ِاجلمع
ُمنُِقَبلُاملعجمي،ُ ُاطالٍع ُإىلُسعة ُالقضية ُوحتتاجُهذه ُاملعجم، ُأوَّلُاألسسُيفُصناعة ُاجلمعُ يرب َعدُّ
وعمٍقُيفُالتفكري،ُيستوِعبُفيهُهيكَلُاملعجم،ُمنُحيثُمستعمل ه،ُوحجم ه،ُوطبيعةُمادته؛ُألّنُاملعجمُعبارٌةُ

هاُمجيًعاُبشكلُمتسلسٍلُيناسبُعنُقدرةُصانٍعُما هٍرُيفُالربطُبنيُمعلوماٍتُمتناثرٍةُيفُمراجَعُعديدة،ُمثُضمِّ
الغايةُمنُتصنيفُاملعجم،ُويتفقُمعُالذينُسيوجَّهُإليهم.ُوأوىلُاخلطواتُيفُحتقيقُذلكُحتديدُاملدوَّنةُاليتُحتقِّقُ

"تكوينِاملدو نةِاليتِيشتملِعليهاِاملعجم،ِوتتفرعِ:ُلهُبغيتهُاملنشودة؛ُولذلكُعرَّفُالدكتورُابنُمرادُاجلمعُأبنّه
ُ.)1(عنهِمسألتانِتوجهانِعملِجامعِاملدو نةِأوالمها:ِمسألةِاملصادر،ِواثنيتهماِاملستوايتِاللغوية"

ُاملصادر -3
منُاُقدُمجعتُموادهاُّنَُّادرُاليتُاستقتُمنهاُمادهتاُإالُأصحيحُأنُاملعاجمُالعربيةُمجُتنصُيفُمعظمهاُعلىُاملص

ُكانتُسائدةُيفُزمنهمُُوقدُحتققتُقضيةُمهمةُيفُمجعُاملوادُوهيُالتوثيقُأيُذكرُ ُكثريُمنُاملراجعُاليت بطون
ُمجُيكنُمتحقًقاُيفُالقرونُاألوىلُوإمناُو جدُيفُالقرنُالثاينُ املصطلحُوإرجاعهُإىلُاملرجعُالذيُأخذُمنه،ُوهذا

ُالنق ُهذه ُواملعجمانُاللذانُحتققتُفيهما ُللهجرة ُكشافُاصطالحاتُالفعشر نونُللتهانويُوُدستورُطةُمها
ُكانُيرفقُكلُمصطلحُابملرجعُالذيُأخذُمنهالعلماءُلألمحدُنكري،ُفاأل ُ:،ُومنُاألمثلةُعلىُذلكولُمنهما

ُ.)2(ويفُتعريفاتُالسيدُاجلرجاينُاألبدُمدٌةُالُي توهَّمُانتهاؤهاُابلفكرُوالتأملُالبتة"فُالتهانويُلألبدُبقوله:ُ"يتعُر
ُ ُاألمحدنكري: ُيقول ُالعلماء ُدستور ُبذلك.ُويف ُي سمَّون ْزدَكيَّة

َ
ُامل ُوكاَن ُاملانوية ُهم ُالعلوم ُمفاتيح ُيف "الّزاندقة:

َج وسُ
ُكتابُامل ُكتااًبُمَسَّاه ُ)زند(ُوهو مُقّبادُوزعمَُأّنُاألموالَُوالنَِّساءُم شرَتَكةُوأْظهر وَمْزدكُهوُالذيُظهرُيفُأايَّ

                                                 
 .03-04د.ُإبراهيمُبنُمراد،ُ"أسسُاملعجمُالعلميُاملختصُيفُالشذورُالذهبية"،ُُصُُ(1)
.ُهذاُالتعريفُهوُأحدُالتعريفاتُالربيتُذكرهرباُاجلرجرباين؛ُإذُإنربهُذكربرُلألبربدُتعربريفنيُآخربرينُقربال:ُ"األبربدُهربو3/83ُالسابق،ُجُ)2(

.03ُُاستمرارُالوجودُيفُأزمنٍةُمقدَّرةُغريُمتناهيةُيفُجانبُاملستقبل...ُوهوُالشيءُالذيُالُّنايةُله"ُُاجلرجاين،ُالتعريفات،ُصُ
،ُ"اختصربربربربرباصُالناعربربربربربت"320ُ/ص3فيهربربربربرباُالتهربربربربربانويُمعجربربربربربمُالتعريفربربربربرباتُمثربربربربربل:ُ"األجسربربربربربام"ُجوهنربربربربرباكُمصربربربربربطلحاتُأخربربربربربرىُذكربربربربربرُ

ُ.3208ُ/ص3،ُ"الشريعة"ج336/ص3ج

 



ُ ُزراد ْشت ُبه ُجاء َُومجعهُالِذي ُزِْنديق َُفقيل ُوع رِّبت ُزند ُِإىل ُمزدك َُأصحاب  ُفن سب َُنيٌب ُأَنَّه ُيَزعم وَن الذي
ُ.)1(الزَّاندقة"

فهذانُاملعجمانُامتازاُبتطورُقيُتوثسقُاملصطلخُوذلكُإبتباعهمُإايهُمبعلوماٍتُحتددُمصدرُوروده،ُوالعامجُالذيُ
ُأ ُعلى ُتنص ُمعاصرة ُتوثيقسة ُقاعدة ُمع ُيتفق ُوهذا ُمصدرُتبناه، ُمنها ُابملصطلخ ُتتعلق ُمعلوماٍت ُذكر مهية

ُالتعريف.
ُكيفيةُصناعةُاملعجم،ُبعدُهذهُاإلطاللةُالسريعةُ ميكنُأنُنقولُإنُاملعاجمُمجُتكنُخلًواُمنُإرهاصاتُحتديد

ُوميكنُأنُيفهمُمنُبعضُسطورُاملقدماتُإشارةُاملعجميُإىلُأحدُمسائلُاجلمع.
 املستوايتُاللغوية: -0
ووقفُالعلماءُعلىُ،ُالعامةملختصةُبسمةُلغويةُختتلفُعنُمساتُاللغةُاملستعملةُيفُاملعاجمُتتسمُاملعاجمُاُُ

ُالفوارقُبنيُاللغتني،ُومنُهذهُالفوارق:
يكونُاملنطلق ُيفُالكلمةُالعامةُمنُاللفظُإىلُالدَّاللةُاملعجمية،ُأمَّاُيفُالكلمةُاملختصةُفيكونُمنُاملفهومُإىلُُ-

ُاللفظ.
الكلمةُ-0 ُاملختصةُحقيقيةُبعيدةٌُعنُالتخييلُالذيُيكونُيفُالكلمةُالعامة.ُداللةُ 
ختضعُالكلمةُاملختصةُللتوليدُاملقصودُالقائمُعلىُأسٍسُمعيارية،ُأمّاُالكلمةُالعامةُفإّنُتوليدهاُعفويٌُّانتجُُ-1

ُ.)2(عنُحاجاتُالتواصلُاليومي
ُ

ُسيكونُموجزًاُوختصرًا:أماُمسألةُالوضعُواملتمثلةُيفُالرتتيبُوالتعريف،ُفإنُالعرضُ
ِالّتتيب:

ُكماُوردُيفُُُُُُُ ُكلُشيءُالُبدُمنُالقولُإنُطرقُالرتتيبُاليتُظهرتُيفُالتصنيفُاملعجميُالعريب قبل
يةُمُيفُاملعاجمُالغربأاُيفُزمنناُسواءُيفُاملعاجمُالعربيةُاملختصةُاملعاجمُوأقصدُالرتتيبُاخلارجي،ُماُزالُمتبعًُ

ُبُهذاُالنوعُهوُالرتتيبُاأللفبائيُحبسبُاألواخر.واحدُمنُأنواعُالرتتياملختصة،ُواختفىُنوعُ
ُالذيُتلكنُاالل ُالتصور ُاملصطلحاتُحبسب ُالرتتيبُاملعتمدُعلىُمجع ُيف ُيظهر ُواملعاصر ُالرتاثي ُبني قاء
الرتتيب،ُفكلُُُّإمَّعًةُيفُالعربيةُمجُتكنمعامجناُُوماُمييزُاإلنتاجُالعريبُالتنوعُيفُطرقُالرتتيب؛ُإذُإنَُُّجيمعها،

ُبرهنُعلىُمهاراتهُاملعجميةُفيماُخيرتعهُأوُيضيفهُعلىُطرقُالرتتيبُاليتُسبقتُعمله،ُ وهذاُماُُمعجميٍّ
ُإىلُاملعاجمُ ُمنها ُالعامة ُإىلُاملعاجم ُهيُأقرب ُاملختصة ُالرتاثية ُمعامجنا ُإىلُالقولُإن ُبعضُالباحثني دعا

                                                 
ُ.18ُ-17،ُوُاخلوارزمي،ُمفاتيحُالعلوم،ُص466ُ-463األمحدُنكري،ُجامعُالعلوم،ُصُ)1(
،ُوي نظر:ُد.ُعليُالقامسي،ُ"اللغةُالعامة،ُواللغةُاخلاصةُخصربائصُاللغربة43ُي نظر:ُد.ُإبراهيمُبنُمراد،ُ"املعجمُواملعرفة"،ُصُُ(2)

 .310-312العلمية"،ُصُ

 



،ُأماُالتصنيفُاملعجميُاملختصُجمُمنُاللفظُإىلُاملعىناملختصةُوحجتهُيفُذلكُأنُاالنطالقُيفُهذهُاملعا
ُ.)1(فإنُاالنطالقُفيهُيكونُمنُاملفهومُإىلُاملصطلح،ُوبذلكُترتبُاملصطلحاتُوفقُاملفاهيم

ُكلُِّ بعضُمعامجناُحتققُفيهاُُألنَُُّور؛منُاجلَُُمعجميُخمتصُفيهُنوعٌُُنُمنُتراثٍُوُِّماُدُ ُلكنُهذاُاحلكمُعلى
ُالنوعُمنُالرتتيب ُكلُعلمُعلىُكماُظهرُيفُمفاتيحُالعلوم،ُومقاليدُالعلوم،ُالُُهذا لذينُمجعاُمصطلحات

ُكانُاحلقلُالعلمي،ُوهذاُماُزالُمتَّحدة ُكماُسنرىُالحقاُأنُ،ُفاملفهومُاجلامع بعاُيفُيومنا،ُلكنُمشكلته
ُ.املصطلحاتُضمنُاحلقلُمجُتكنُمجيعهاُمرتبطةُببعضهاُمفهوميا،ُإالُيفُبعضُاملواضعُاحملدودة

ُكلُالرتاثُاملختصُخبروجهُعنُالرتتيبُاملفهومي فيهُنظرُوالُيعدُحكماُدقيقاُوفيهُجتىٍنُُفاحلكمُعلى
ُأسسها. ُعلىُتراٍثُضخمُزخرُبفنُالصناعةُاملعجميةُبكلِّ

ُ
ِالتعريف:

ُوجدُُُُُُُ ُفقد ُاملختصة، ُاملعجمية ُحبوث ُإليه ُتدعو ُما ُمع ُالتعريفات ُهذه ُاتفاق ُمدى ُهو ُهنا ُيعنينا ما
تركزُاملعاجمُُالباحثُميزًةُحتققتُيفُاملعاجمُالُسيماُاملتقدمةُمنهاُواملتأخرة.ُفقدُاختلفتُيفُطريقةُالتعريف.

املعاصرةُيفُيفُالتعريفاتُعلىُالتعريفُاملصطلحي،ُوقدُبنيُالدكتورُجوادُمساعنةُانُهناكُشروطًاُأربعةُالبدُ
ُمنُتوفرهاُيفُهذاُالتعريفُهي

ُملعريفُللمصطلح.حتديدُاجملالُاُ-أُُُ"ُ
 حتديدُعالقةُاملصطلحُابملصطلحاتُاألخرىُاملتعلقةُبه.ُ-بُُُُُُُُُُُُُ
ُاملصطلحُينبغيُأنُي عرَّفُمفهومًيا.ُ-جربُُُُ

ُبتعينيُاملفهومُُ-دُُُُُ ُأيُالبدء ُلتحديدُاملصطلحُوليسُمنُاملعىنُالعام، االنطالقُمنُاملفهوم
ُ.)2(لتسميةُاملصطلح"

يفُاملعاجمُواليتُتعدُمتفقةُماُأسسُتعريفُاملصطلحُيفُاملعجميةُاملعاصرة،ُاملعلوماتُُفمنُالنقاطُاليتُتوفرت
ُكيفيةُنطقهاُوكذلكُنوعهاُالصريفُ ُكانُاملعجميُيبني اللغويةُعنُاملصطلحُاملعرَّفُفكثريةُهيُاملصطلحاتُاليت

ختصةُيؤكدُأمهيتهاُوأّناُجزٌءُمنُوكيفيةُاستعماهلاُيفُالرتكيب،ُوهذهُالنقطةُجندُمنُيهتمُابلصناعةُاملعجميةُامل
ُ.التعريف
ُاملختصة،ُوحتقَُُُُُُُُّ ُالرتتيبُاليتُتت بعُيفُاملعاجم ُلطريقة ُتبعا ُاتساعُالتعريفُأوُقصره ُمسألة قتُيفُاملعاجم

ُكاانُيتوسعانُيفُتعريفُمداخلهما،ُ ُالتهانويُواألمحدُنكريُفإّنما ُاما ُقصريًة، ُكانتُتعريفاته فمفاتيحُالعلوم
ُيتفقُمعُماُيدعوُإليهُالعاملونُيفُحقلُاملصطلحية؛ُإذُإّنمُ يؤكدونُضرورةُاالتساعُيفُتعريفُاملداخلُوهذا
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رتبةُألفبائياُوذلكُلعالجُمسألةُانفصالُاملصطلحُعنُدائرتهُأوُسلسلتهُالتصوريةُفيكونُاالتساعُيفُالتعريفُ
 
امل

رتبةُ
 
م عيًناُعلىُربطُاملصطلحُابلتسلسلُالتصوريُالذيُينتميُإليه،ُوهذاُاالتساعُالُضرورةُُلوجودهُيفُاملعاجمُامل

ُكالمُبيشتُالذيُقال:ُ"جيبُأنُيكونُالتعريفُيفُاملعجمُذيُالرتتيبُمنظوميًُ اُأوُموضوعًياُوهذاُماُوردُيف
الفراغُالتَّصوري.ُأّماُيفُاملعجمُالتصوريُُ-ولوُعلىُاألقلُجزئًيا-األلفبائيُأطول،ُوقاعدتهُأكثرُاتساًعاُحىتُميألُ

ُ.)1(فالقليلُمنُاخلصائصُيكفيُلتأطريُاجلنسُواألنواع"

ِبحثِالثاين:ِنقاطِاالختالفِبنيِاملعاجمِاملختصةِاملعاصرةِواملعاجمِالّتاثية:امل
ُأوىلُنقطٍةُتلقتُاالنتباهُبنيُالعملُالرتاثيُوالعملُاملعاصرُمنُانحيةُالصناعةُاملعجميةُهي:ُُُ

ِتطورِآليةِالعمل:
فقدُخطاُالتصنيفُاملعجميُاحملختصُاملعهاصرُخطواٍتُدقيقًة،ُمنذُمعجمُأوجنُفوسرتُالذيُوضعُأسسُُُُُ

ُالتقييسُالدوليةُ) جعلتُلتصنيفُاملعجمُُ( Standardizationالتصنيفُاملعجميُاملعاصر،ُحىتُإنُجلنة
ُكيفيةُوضعُاجلزازةُاحملتويةُددُحتُ ُوصناعةُهذاُالنوعُمنُاملعاجم،ُتؤديُإىلُإتقانُاحملتصُمواصفاٍتُحمكمةُ وفقها

ُإىلُابقيُ ُملعىنُاملصطلحُاملدوَّن، ُاليتُتكونُمتممة ُاجلزازة ُيفُهذه للمصطلحُواملعلوماتُاليتُالبدُمنُتوافرها
ُاملعجم... ُبتصنيف ُاملرتطبطة ُالجتهادُ(2)اخلطوات ُخاضعا ُيعد ُمج ُاملعجم ُتصنيف ُيف ُالعمل ُأن ُيعين ُفهذا ،

فكرةُتلوحُيفُذهنهُبلُأصبحتُالصناعةُمهنةُت علَّمُت ستقىُمادهتاُمنُأسسُمتفقُُمصنفه،ُومجُيعدُمنطلقاُمن
عليهاُبنيُمجٍعُمنُالعلماءُالذينُيعملونُيفُهذاُاملضمار،ُوهذاُيعينُأنَُّأوىلُنقطُاالختالفُهيُمأسسةُالعملُ

هاُجودةُالصناعةُاملعجميُحبيثُأصبحتُهذهُالصناعةُختضعُلقواعدُمؤسساتيةُختضعُلقواعدُحمكمةُتقاسُعلي
صناعةُاملعجمُيفُاملقامُاألولُمنُمبيًناُأنُ"ُذلكُُوقدُأشارُالدكتورُحممودُحجازيُُإىلُاملعجميةُمنُعدمها

ُ ُمثل ُلغوية، ُمنطقة ُكل ُيف ُمتخصصة ُمؤسسات  ,Bertelsmann, Langenscheidtعمل
DUDEN, PONSُُ ُأملانيا، Larousseُُيف ُفرنسا،  The Word Publishingيف

Companyُُُأعمااًل ُليست ُاملؤسسات ُهذه ُعن ُالصادرة ُاحلديثة ُالعامة ُاملعجمات ُاملتحدة. ُالوالايت يف
ُكانُبعضهاُيربزُاسمُاحملررُالكبريُاملشرفُعلىُاملشروعُفإنُإىلُجانبهُعشراتُأوُمئاتُاملعاوننيُ فردية،ُوإذا

مُيعدُالعملُاملعجميُمقتصرًاُعلىُفردُقدُيتقنُعلًماُويقلُعلمهُيفُابقيُفل،ُ(3)"واحملررينُواملستشارينُوالفنيني
يُُُفالعربُالقدام"اجملاالت،ُوهلذاُفإنُالعملُاملعجميُاملعاصرُعملُخيضعُلروحُالفريقُالذيُافتقدانهُيفُتراثنا،ُ

ُُ.(4)"كانُواحدهمُهوُمنُيقومُيفُالعملُولذلكُوجدانُخلطاُيفُالتصنيفُوالتعريف
ُ
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ُ
ِاالختالفِيفِالتعريف:

ختتلفُاملعاجمُاملختصةُاملدروسةُعنُاملعاجمُاملختصةُاملعاصرةُيفُوسائلُالتعريفُاملتبعةُيفُزمنناُاملعاصر،ُُُُُ
فلمُتعدُالكلماتُوحدهاُاخلادمةُلتوضيحُمعىنُالكلمة،ُوإمناُاعت مدُعلىُوسائلُأ خرى،ُتسهمُيفُزايدةُتوضيحُ

ُ ُالباحث ُذهن ُيف ُوتثبيته ُكثريًُاملعىن ُمسامهة ُصارت ُفالصورة ُ ُاملصطلح، ُشرح ُاملعىنُعن ُتثبيت ُيف ُأايمنا ُيف ا
وتوضيحه،ُالُسيماُيفُالكلماتُاملادية؛ُألنهُميكنُمعرفةُحجمهاُوطوهلاُوعرضهاُأيُميكنُجتسيمهاُيفُرمزُ

ُكماُيقولُاُُنُتقومُبتوضيحُداللةُالكلمةُبشكلٍُأالكلماتُالُميكنهاُدائماُف،ُمرتبطُابملعىن لدكتورُحلميُكامل،
خليل:ُ"الكلماتُنفسهاُقدُتكونُقاصرًةُعلىُأداءُمثلُهذاُالعملُ)حتديدُاملعىن(؛ُولذلكُتلجأُبعضُاملعاجمُ
املعاصرةُإىلُاستخدامُالصورُجبانبُالشرح،ُأيُمبعىنُآخرُإحضارُالشيءُأمامُالقارئ،ُففيُالعجمُالوسيطُمثاًلُ

ُقُو ُ)الدَّرّاجة ُيشرحُاملعىنُاملعجميُلكلمة ُذاتُعجلتنيُتسريُبتحريكُالقدمنيُأوُجنده ُمنُحديٍد ُ"مركبٌة له:
ُإىلُ ُوابلتايلُيلجأ ُأخرى، ُقدُيدلُعلىُأشياء ُألنه ُكاٍف؛ ُالشرحُغري ُالتعريفُأو ُأنُهذا ُيشعر ُلكنه الوقود"

ِ.)1(تصويرُالدراجةُجبانبُالشرح"
ُاملعاجمُمجُختلُمنُُُُ ُحتتاجُإىلُتوضيحُعضُاألشكالُأوُالرموزُإالُأنَُّبصحيحُأّن ُتزيدُّنَُّألُ؛بعضُرموزها ا

ُكماُيفُبعضُمصطلحا طلقواُعليهُعلمُالّرَملُفالرسمُالذيُيراهُالقارئُالُيقدمُتوضيًحاُأماُُتالتعريفُغموًضا
اُمنُاملمسمياتُاملاديةُع ّرِفتُومجُكثريًُُُنَُّأضفُإىلُذلكُألتعريفُبلُيزيدُالتعريفُغموًضا،ُيسهمُيفُتقريبُا

كلُيوضحها،ُولذلكُجيدُالقارئُصعوبًةُهائلةُيفُمعرفةُالشيءُالذيُوردُيفُاملعجم،فالُيستطيعُترفقُأبيُش
ُ.تكوينُصورةُذهنيٍةُله

رةُالصورةُهلاُدوٌرُمهٌمُيفُتقريبُالشيءُاملعرَّفُإىلُذهنُالقارئ،ُوتتنوعُطرقُالتعريفُهبا،فأحياانُتكونُالصُوفُُُ
اتليًةُللتفسريُابلكلمات،ُوُهذاُالتعريفُبوساطةُالصورةُالُميكنُُحيااًنُتكونأمستقلةُعنُالتفسريُابلكلماتُُو

أنُيستعملُيفُاملعاينُالتجريدةُمثلُاهلوى،ُالفسلفة،ُ...،ُوإمناُتقتصرُعلىُماُلهُحيزُحمسوسُيفُالكون،ُوهوُ
كاٍفُعلىُُُالُيؤديُدورًاُإذاُمجُيكنُيفُذهنُالقارئُتصورُلهُفالتعريفُ"ابلصورةُأوُالرَّسمُالتوضيحيُيكونُغريَُ

،ُوقدُنقلُالدكتورُعليُالقامسيُ)2(حتديدُاملدخل،ُإذاُمجُيكنُللباحثُخربٌةُسابقٌةُعنُمدلولُالرسمُأوُالصورة"
ُ ُفليمنك ُأيُُ Flemingعن ُاو ُواملساحة، ُوالنقطة، ُاخلط، ُ"تشكيالت  ُأنّه: ُفبنّي ُابلصورة ُالشاهد تعريف

ُالذُّ ُأو ُاحلوادث، ُميّثل ُالثالثة ُالعناصر ُهلذه ُأمُتشكيل ُمنظورًة ُأكانت ُسواٌء ُوأشياء(، ُوأماكن ُ)أشخاًصا وات
ِ.)3(مفهومًة"
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ُكانُيعاينُمنُخلطُيفُاملعلوماتُوهذاُجتلىُيفُاملعاجمُاملتأخرةُحيثُإنُكماُأّنُالتعريفُيفُاملعاُُ جمُالرتاثية
ُآلراءُ ُذكرهم ُمثل ُالتعريف ُبوظيفة ُهلا ُعالقة ُال ُتعريفات ُاملصطلح ُحتت ُيضعان ُكاان ُنكري ُواألمحد التهانوي

ُكانُإىلُكماُيرىُالدكتورُالودغرييُسببُاخللطُيفُالشرحُيرجعُُُوالفقهاءُوالفالسفةُوالنحاة.ُ فالعربُالقدامي
ُ.(1)واحدهمُهوُمنُيقومُيفُالعملُولذلكُوجدانُخلطاُيفُالتصنيفُوالتعريف

ُآنًفاُتتالءمُمعُاملستعمل،ُفاملعجمُاملختصُمتعددُاحلقولُاملعاصرُُأماُاملعاجمُاملعاصرةُفمسألة ُكماُبرب نيِّ التعريف
ُكلُمنُيريدُأنُيعرفُشيًئاُ ُشيء،ُفالُغوصُوراءُمسائلُدقيقة،ُوالُتراهُيقدمُمعلومًةُمقتضبةُتناسب ُكلِّ عن

الذيُوضعُخطتهُأوجنُفسرتُحيثُنرىُُةيئكُمبعجمُمصطلحاتُالتقنياتُوالكهراباختصارُخملُوسأمثلُلذل
أنُهذاُاملعجمُالذيُواصلُتعديلهُوتطويرهُفريقُمنُالعلماءُوخصصُلهُموقعُيفُالنتُفاملتصفحُملصطلحاتهُيرىُ

ُومنُاألمثلةُعلىُذلك:ُيتعدىُالسطرينُاملركَّزينُاملرتبطنيُابحلقلُالعلميأنُالتعريفُيفُالغالبُالُ
.ُ

ُماُسبقُأنُاملعجمُاليومُمجُيعدُيقتصرُعلىُاملعجمُالورقي،ُبلُإنُاملعجمُاملختصُمبصطلحاتُ ُكلِّ ويضافُإىل
ُعليُ ُالدكتور ُبينها ُكما ُالبنوك ُميزاتُهذه ُوأهم ُمواقعُعلىُالشابكة، ُوفرهتا ُيفُبنوكُهائلة العلومُصرتُتراه

ُكبريةُللمرُت مجنيُمنُهذهُاملعلوماتُاليتُأتىُالدكتورُالقامسيُالقامسيُأّناُترفقُاملصطلحاتُمبعلوماتُذاتُفائدة
ُعلىُذكرها:ُ

"-ُ ُالصالحيةُ ُكانُاملصطلحُمرتبة ُإذا ُفيما ُفيبنيِّ ُعليه ُاالعتماد ُدرجة ُيبنيِّ ُرمٌز ُحيثُي لحقُبكلُمصطلٍح :
ُموثوقًاُبهُجًداُأوُموثوق اُبهُإىلُحدُِّما....

ُمصطلٍحُاتريخُظهورهُأاتريخُالوضعُ:ُ -  وُوضعهُأوُحتديثهُأوُحىتُالتخليُعنه...ي ذكرُبعدُكلِّ
 ُ(2)اسم ُالواضع:ُي ضافُإىلُاملصطلحُاسمُاملؤسسةُأوُالشخصُالذيُوضعهُأوُولَّده...." -

اثيةُلُعلىُأنُمعامجناُالرُتحيةُألدلُِّاكتفيتُبذكرُهذهُامليزاتُالثالثُلطريقةُوضعُاملصطلحاتُيفُالبنوكُاملصطل
وفقُهذهُالطريقةُالبديعةُاليتُتوصلُاملستعملُإىلُفوائدُمجةُالُتقتصرُعلىُحملتوايهتاُُترتيبُدةماُحتتاجهُهوُإعا

الرتمجةُوحسبُبلُإّناُتقفهُعلىُاتريخُتطورُاملصطلحاتُوعالقةُاملصطلحُابلزمنُالذيُظهرُفيهُوبفكرُخمرتعهُ
ُكانُاملصطلحُمنتمًياُحلقلُالعلومُاإلنسانيةُفيمكنُإذاُحتققُحلمُظهورُبنوكُم صطلحيةُللمصطلحاتُالرتاثيةُإن

،ُأنُتؤسسُاستناًداُإىلُحمتوايتُهذهُالبنوكُدراساتُيفُجماالتُعدةُإنسانيةُوعلميةُحبتةُتفيدُاحلضارةُاإلنسانية
ُكربىُ ومماُيؤسفُلهُأنُبعضُميزاتُالبنكُاملصطلحيُقدُظهرتُإرهاصاهتاُيفُبعضُاملصنفاتُالعربية،ُفطاك

ُكتابهُحمتويًةُعلىُأتثيٍلُلبعِضُزادهُيفُمصنفهُاملشهورُ)مصباحُال سعادةُومفتاحُالسيادة(،ُنراهُقدُجعلُدوحاِت
ُفأرضّيةُأتسيسُبنٍكُمصطلحيُ ُكشفُالظنونُحلاجيُخليفة ُوجدانهُيف ُوهوُما ُولبعضُمصطلحاهتا، العلوم
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ُ ُعنا، ُابلغائبة ُليست ُيتراثي ُ"فهو ُاملصطلحات ُملصادر ُالتوثيق ُأمهية ُيؤكد ُاملعاصر ُاملصطلح ُعلم ُإن مُقدُِّإذ
ُابملعلوماتُ ُيزودهم ُفهو ُومعجميني، ُابحثني ُمن ُاملصطلحات ُحقل ُيف ُالعاملون ُعنها ُيستغين ُال خدماٍت

ُ(1)الببليوغرافيةُعنُمصادرُاملصطلحات...ُمثلُعنوانُاملصدر،ُواسمُمؤلفه،ُواسمُالناشرُومكانُالنشر..."
ىُحتقيقُهذهُالغاية،ُمدّعمةُإبشراٍفُمنُوماُيتتطلبهُجتميعُماُتناثرُمنُالرتاثُهوُجهدُفرٍقُعلميةُجتتمعُعل

ُاملؤسساتُواألكادميياتُالعربيةُوعلىُرأسهاُجمامعُاللغةُالعربية.
ِاخلالصة

ُالعريبُُُُُُ ُالرتاث ُيف ُمعجيينا ُنتاج ُإنَّ ُنقول: ُأن ُميكننا ُأكثر، ُتفصيٍل ُإىل ُحتتاج ُاليت ُاإلطاللة ُهذه بعد
ُالعامةُ ُاملعجمية ُميادين ُمجيع ُدخلت ُإّّنا ُبل ُواحد، ُمعجميٍّ ُميداٍن ُيف ُحمصورًة ُجهودهم ُتكن ُمج اإلسالمي،

ُبرع ُقد ُنراهم ُأن ُاملثري ُمن ُوكان ُاملختلفة، ُبفنوّنا ُاليتُواملختصة ُاملختصة ُاللغة ُاحتوت ُمعاجم ُتصنيف ُيف وا
يتخاطبُفيهاُأهلُالفنونُالعلمية،ُفظهرُفيهاُإرهاصاتُتتالقىُمعُأسسُاملعجميةُاملختصةُاملعاصرة،ُوكماُهوُ
ُتشملهاُ ُعامة ُتلتقيُيفُدائرة ُكلها ُفهي ُالعامة ُيفُأسسها ُكثريًا ُالُتفرتق ُاملتعددة ُأبنوعها ُفإنُاملعجمية معلوم

ُفا ُاليتُصنفتُمجيًعا، ُاملعاصرة ُاملعجمية ُوجدان ُومنُهنا ُكافًة ُالصنعيُجيمعُفنونُاملعجمية ُالشكليُأو إلطار
ُكماُ الحتواءُمصطلحاتُالعلوم،ُمجُختالفُاإلطارُالصنعيُالعامُللمعاجمُالعامة،ُوهذاُماُوجدانهُيفُتراثناُالعريب

اُوصلُإليه،ُوإمناُعليهُأنُيصلُاملاضيُبينتُالسطورُالسابقة،ُولكنُالُميكنُملنُيؤيدُالنهوضُأنُيكتفيُمب
ُاملرحلةُ ُمع ُويتفق ُالعصر ُالذيُيالئم ُالشكل ُاحتالف ُلكنُمع ُنفسها، ُابخليوط ُنسجُاملاضي ُفيعيد ابجلديد
ُكلُماُوصلتُإليهُاملعجميةُاملختصةُ ُاملعاجمُالعربيةُمجُحتقِّق املتطوِّرةُاليتُوصلتُإليهاُصناعةُاملعاجم،ُوهلذاُفإنَّ

ُوللوجودُإنُاستّقرُالعلمُعندُاملعاصرة،ُوه ُتنوعُاحلضارات،ُفالُمعىنُللحياة ُالتطورُوسنة ُيوافقُمنطقُسنة ذا
ُكيُنتابعُاملسريةُونطورها،ُفعليناُأنُنعرفُماُهوُعندانُكيُ نقطةُومجُيتجاوزها،ُوهلذاُفإنهُالبدُمنُحتديدُماُجّد

ُكيُنطّورُماُوصَلَنا.ُوقدُأحسنُ الفوارقُبنيُاملعاجمُيفُتعدادُدكتورُالبوشيخيُالالُنبدأُمنُالصفرُوماُينقصنا
حُلناُاملسارُالذيُعليناُأنُتبعهُحىتُننهضُمباُامتزانُبهُسابقاُوهوُالقدميةُواملعاجمُاملعاصرة ،ُألّنُماُذكرهُيوضِّ

ُ:الصناعةُاملعجمية،ُوالفوارقُاليتُذكرهاُهي
ُعاجمُالقدمية.أتليفُاملعجمُعمٌلُمجاعيٌُّيتطلبُاختصاصاٍتُمجُتتوفرُألصحابُامل -3
 املعجمُمادةُمستمرةُالتطورُيفُمستوىُالوضعُواجلمعُوذلكُمجُيتحققُيفُاملعاجمُالقدمية. -0
ُالعلومُ -1 ُبتطورات ُالتعريفات ُتلك ُتربط ُعلميٍة ُمنهجية ُإىل ُحيتاج ُومواده ُتعريفاته ُيف املعجم

 وخصائصهاُوت درجُيفُموادهُماُيطرأُعلىُاملعارفُاإلنسانيةُمنُجديد.
4- ُ ُوتركُالكثريُمنُإدراجُقسٍط ُيفرضُجتديدُموادها ُمما ُالعربية ُيفُاملعاجم ُالعصرية ُمنُالعلوم وافر

 القدميُمنها.
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إنُالفوارقُاليتُذكرهاُالدكتورُالبوشيخيُتنطبقُعلىُنوعيُاملعاجمُأيُالعامةُواملختصة،ُفكالمهاُنرىُفيهاُ
ةُإدراجُماُجيدُمنُعلومُيفُمعامجناُاملالحظاتُاليتُذكرتُآنًفا،ُلكنُاملالحظةُالرابعةُاليتُتنصُعلىُأمهي

فهذاُالُبدُمنهُوالُغىنُعنه،ُلكنُاإلشارةُإىلُاالستغناءُعنُالقدميُفهناُخيالفُالباحثُالدكتورُالبوشيخي؛ُ
ُاليتُتفتقدُملعجمُاترخييُ ُالعربية ُللغتنا ُابلنسبة ُالُيغفل؛ُخاصة ُمنُاللغة ُمهما ُمتثلُجانبا ُاملواد ألنُهذه

ُتصة.أللفاظهاُالعامةُواملخ
ويرىُالباحثُأنُإضافةُمصطلحاتُعصريةُأوُمعاينُجديدةُملصطلحاتُظهرتُيفُالرتاث،ُيفيدُيفُ

ُ ُالباحث ُذكر ُوقد ُاإلسالمية، ُالعربية ُالعلوم ُمصطلحات ُتطور ُملراحل ُتؤرخ ُنصوص ُالصفحاتُإجياد يف
دُنكري،ُوكمُُالعملُيفُتصنيفُمعاجمُعلىُصورةُاملعاجمُتوقفُبعدُظهورُجامعُالعلومُلألمحُأنَُّاألوىلُ

ُكلُعصرُاملصطلحاتُ كانُسيكونُمفيداُلوُأنُالعربُاستمرواُيفُتصنيفُمثلُهذهُاملعاجم،ُووضعواُيف
ُكلُحقلُعلميُوردُذكرهُيفُاملعاجم،ُأوُالداللةُاجلديدةُهلذهُاملصطلحات،ُفلوُأنُ اجلديدةُاليتُأضيفتُيف

ُالعملُحتققُلكانتُهذهُالسلسلةُمنُاألعمالُمتثلُمدون ةُاترخييةُلنوعُخاصُمنُاأللفاظُوهوُمثلُهذا
ُاملصطلحاتُالعلمية.
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