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  "صناعة املعجميةال": احملاضرةعنوان 
  .د.بن عيسى عبد احلليمأ

  :احملاضرةمقدِّمة -
بـــدأت الصـــناعة املعجميـــة مبكـــرة عنـــد العـــرب، أي منـــذ الشـــروع يف مجـــع اللغـــة العربيـــة والتـــأليف فيهـــا، 
وظلـــت مســـتمرة حـــىت العصـــر احلـــديث حيـــث تطـــورت واســـتفادت مـــن تقنيـــات متنوعـــة. وقـــد تبلـــورت ضـــمن 

ملنظومة اللغوية.أصناف معجمية متنوعة مشلت كل ما    يتعلق 
وقد اختلفت املعاجم املوضوعة يف اللغة العربية، يعود ذلك إما إىل النظام املتبع، أو الدالالت املتناولة، 
أو املغزى العام منها، واذا فقد ُصنفت من حيث تقدمي املواد املعجمية وتقدمي داللتها إىل صنفني أساسيني؛ 

  معاجم األلفاظ ومعاجم املعاين.
ا إىل الرتاث لسانيات التطبيقالصناعة املعجمية من أهم احلقول اللغوية يف ال تعدّ و  ية، ويعود االهتمام 

ا، ولكنها   ا واستعماال العريب، حيث برع علماؤ يف وضع املعاجم اليت تستوعب ألفاظ العربية ودالال
ا، وعلى هذا األساس تسعى كانت هذه الصناعة تطبيقية إذ مل تؤسس لنظرية معجم ية واضحة وقائمة بذا

الصناعة املعجمية احلديثة املتخصصة إىل وضع األسس النظرية املؤسسة على ما تقتضيه اللغة من حيث 
مجيع أنظمتها، إىل تقدمي األسس العلمية اليت قد تعتمد يف بناء املعاجم مبختلف أحجامها ووظائفها 

ا، مستفيدة يف ذلك من  خمتلف العلوم املساعدة من جهة، ومن تقّدم التقنية واملعلوماتية من جهة وغا
  أخرى.

  ماهية املعجم: -1
ام واخلفاء؛ يقول ابن جين: يف اللغة تدل املادة املعجمية "عجم"  إمنا  )م.ج.ع(اعلم أّن «على اإل

ام واإلخفاء، وضد البيان واإلفصاح،  ومن ذلك قوهلم رجل َأْعجم، وامرأة وقعت يف كالم العرب لإل
وكذلك الُعْجُم والَعَجُم، ومن ذلك قوهلم َعَجُم الزبيب َعْجماء إذا كا ال يُفصحان وال يُبينان كالمهما. 

عجم له... فإن قال قائل فيما بعد: إّن مجيع ما قّدمته يدل  وغريه، إمنا مسُِّي َعَجمًا الستتاره وخفائه مبا هو
ام وخالف اإليضاح، وأنت إذا قلت أَعجمت  على أّن تصريف (ع.ج.م) يف كالمهم موضوع لإل
الكتاب، فإّمنا معناه: أوضحته وبّينته، فقد ترى هذا الفصل خمالفا جلميع ما قّدمته، فمن أين لك اجلمع بينه 

اجلواب: أّن قوهلم "أَْعَجْمُت" وزنه "أَفْـَعْلُت" و"أَفـَْعْلُت" هذه وإن كانت يف غالب أمرها إمنا وبني ما ذكرته؟ ف
يت لإلثبات واإلجياب، حنو: أكرمت زيداً، أي أوجبت له الكرامة، وأحسنت إليه: أثبت اإلحسان إليه، 

ا السَّْلب وكذلك أعطيته وأدنيته وأنقذته، فقد أوجبت مجيع هذه األشياء له، فقد  يت "أَفـَْعْلُت" أيضا يراد 
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 .»... ومثله قوله "إّن الساعة آتية أكاد ُأخفيها"والنفي، وذلك حنو: أشكيت زيدا، إذا زُْلت له عما يشكوه
  فالعجمة ضد البيان واإلفصاح، والعجمي غري العريب، فهو مبهم عن العرب.

ام. وقد  أما "املعجم" فهو اسم مفعول من الفعل "أعجم" يُعجم؛ أي أزال العجمة أو الغموض أو اإل
أُطلــق علــى نقــط احلــروف لفــظ "اإلعجــام"؛ ألنــه يزيــل مــا يكتنفهــا مــن غمــوض (ب،ت،ث، ج،ح،خ...). 

ام املفردة وغموضها.   وُمسي املعجم معجما إما ألنه مرتب على حروف املعجم، وإما ألنه يُزيل إ
عجمات" وهذا ما يتفق عليه اللغويون، وهناك مجـع آخـر ُجتمع كلمة "معجم" مجعا مؤنثا ساملا على "م

لقاهرة.   هلا وهو "معاجم" صححه جممع اللغة العربية 
حلـديث النبـوي؛ فقـد أطلقـوا كلمـة معجـم علـى  وقد ُعرف لفظ "املعجم" يف مبدأ األمر عنـد املهتمـني 

هــ) كـان 256ال إن البخـاري (تالكتاب الذي ُجتمع فيه أمساء الصحابة ورواة احلديث فرتتب هجائيـا، ويُقـ
أول من أطلق لفظة "معجم" وصفا ألحد كتبه املرتبة على حروف املعجم، وقد وضع أمحد بن علي بن املثىنَّ 

  هـ) "معجم احلديث" وهكذا.317هـ) "معجم الصحابة" ووضع البغوي (ت307(ت
نّـف صطالحأما يف اال ا كتـاب يضـم بـني دفتيـه مفـردات لغـة «ه يعرف املعجـم  مـا ومعانيهـا واسـتعماال

يف الرتاكيب املختلفة وكيفية نطقها وكتابتها، مع ترتيب هذه املفردات بصورة مـن صـور الرتتيـب الـيت غالبـا مـا 
  .»تكون الرتتيب اهلجائي

نّـــ . ويالحـــظ أن »ديـــوان ملفـــردات اللغـــة مرتـــب علـــى حـــروف املعجـــم«ه وُعـــرِّف يف املعجـــم الوســـيط 
رزة فيـه متيـزه عـن غـريه مثـل: كتـل اللغويني كانوا خيتار  ون لكل معجم يضعونه أمسا خاصا به يدل علـى صـفة 

ـذيب اللغـة واملخصـص والعبــاب واحملـيط، أمـا إطـالق لفـظ "معجـم" علـى هــذه  العـني، واجلمهـرة والصـحاح و
  املصنفات فهو متأخر.

ـــا ون ا ودالال ملفـــردة مـــن حيـــث أصـــلها واشـــتقاقا جيهـــا "علـــم ويســـمى العلـــم الـــذي يهـــتم  طقهـــا و
  جم".ااملع

  أسس الصناعة املعجمية: -2
يذكر علي القامسي أّن الصانعة املعجمية تشمل مخس خطوات أساسية هي؛ مجع املعلومات 

تقوم وعليه  .لنظام معّني، وكتابة املواد، مث نشر النتائج النهائيةواحلقائق، واختيار املداخل، وترتيبها طبقا 
  صناعة املعجمية على األسس التالية:ال

املادة  : وهي مرحلة أولية يف الصناعة املعجمية تقتضي من املعجمي مجعمجع املعلومات واحلقائق-أ
ا  ا واستعماال ا ودالال املعجمية اليت تشّكل املرجعية اليت يبين عليها معجمه، وتضم األلفاظ ومشتقا
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ا النحوية والصوتية. وقد يستفيد من الطرائق اليت اعتمدها القدامى يف بناء معامجهم، وقد ارتكزت  ومسا
  على الكيفيات التالية:

  حتجاج، وينتهي إىل غاية القرن الرابع اهلجري.قبل عصر االكالم العرب الذي ورد -
لفصاحة-   .والتسجيل عنها مشافهة األعراف الفصحاء والقبائل املشهود هلا 
ضي للجذور احملتملة يف اللغة العربية، وقد طّبقها - طريقة اإلحصاء العقلي القائمة على اإلحصاء الر

  .اخلليل بن أمحد الفراهيدي عن طريق عملية التقاليب
اعتماد الالحقني على ما مجعه السابقون، مثل لسان العرب الذي استفاد فيه ابن منظور مما ورد يف -

  املعاجم السابقة.
: أي اختيار الوحدات املعجمية اليت يبىن عليها املعجم املقصود، اختيار الوحدات املعجمية-ب

اذه من قرارات عن منوذج املعجم واهلدف منها ما سبق اختيؤثر يف هذا االختيار مجلة من العوامل منها، «و
ليفه، ومنها حجم املعجم املقرتح؛ فمعجم كبري أو متوسط ال يصح أن يهمل ذكر التنوعات العامية  من 
للغة، ومعجم كبري أو متوسط جيب أن يهتم مبصطلحات العلوم والفنون، وأن يذكر منها ما يشيع يف اللغة 

أن يعطي إشارات ألمساء األماكن ذات األمهية اخلاصة، وأعالم  العامة، ومعجم كبري أو متوسط البد
يت السؤال:  األشخاص إذا اشتهرت، أو محلت معىن عاما، أو كان الشتقاقها أمهية خاصة. وأهم من هذا 
خذ املعجمي من املادة؟ وماذا يرتك حىت بعد أن حيدد منوذج املعجم وهدفه وحجمه؟ فليس هناك  ماذا 

لنسبة ألحجام املعاجم الثالثةعدد معني من ا ويف ذلك إشارة إىل طبيعة  .»ملواد ميكن حتديده مسبقا 
  عجم.املعجم من حيث حجمه وأهدافه ووظائفه يف اختيار الوحدات املعجمية لبناء امل

 ترتيبوهو األساس املنهجي الذي يعتمد عليه املعجمي يف : ترتيب املداخل وفق نظام معني-ج
واملشتقات، والشروح واالستشهادات. ويشمل الرتتيب الذي قد يعتمد يف املداخل املعجمية وتقدمي األصول 

إيراد األصول وتراتبيتها؛وقد نوّع صناع املعاجم العربية يف ذلك منها نظام التبويب وفق الرتتيب الصويت، 
هلجائي حبسب أوائل األصول، ونظام ونظام الرتتيب وفق الرتتيب اهلجائي مع األبنية، ونظام الرتتيب ا

الرتتيب حبسب أواخر األصول وغريها، أو تقدمي املادة املعجمية وفق األلفاظ أو املعاين أو نظام األفعال أو 
غري ذلك. ويشمل هذا األساس كذلك الكيفية اليت قد تُعتمد يف تقدمي مشتقات األصول حبسب صيغها 

ا، وطرق الشرح واالس   تشهاد وغري ذلك.الصرفية ودالال
وتقدمي د، أي تدوين املعارف املعجمية اخلاصة بكل مدخل معجمي أو جذر حمدّ : كتابة املواد-د

ا، وأوجه  مجيع املعلومات اليت ختص اللفظة املعينة ببيان خصائصها الصوتية، ودالالته حبسب سياقا



4 
 

ا األصلية. ويسمي  نّه املعجمني التعريف املعجمايت، ويعرفه حاستعماال أو بيان شرح املعىن «لمي خليل 
داللة الكلمة أ كان نوعها، ويتفق علماء اللغة واملعاجم قدميا وحديثا على أن يكون الشرح أو التعريف 

. فالتعريف املعجمايت يقتضي تقدمي الشروح املعجمية وفق شروط »ملعىن واضحا ال لبس فيه وال غموض
  والدقة يف تقدمي احلقائق املعجمية، والشمولية.حمددة، تستلزم من املعجم الوضوح 

جلانب الشكلي واخلصائص الفنية اليت يتجلى : نشر النتائج النهائية-هـ ويتخصص هذا األساس 
ايتها،  من خالهلا املعجم؛ من حيث صفحاته ونظام األعمدة، ونظام الرتميز، وأشكال بدء الكلمات و

واملعكوفتني والنجوم املميزة وخمتلف العالمات املميزة، وكتابة الشواهد، وطريقة استعمال األرقام واألقواس 
واختيار الصور ووضعها يف املكان املناسب، وكل ما يسهم يف إخراج النسخة النهائية للمعجم وطبعها 

  ومراجعتها وتصحيحها حىت يصبح املعجم جاهزا، وميكن تقدميه للقارئ.
  املصادر واملراجع املعتمدة:

  لدراسة الرتاث املعجمي، د.حلمي خليل. مقدمة-
  صناعة املعجم احلديث، د.أمحد خمتار عمر-
  الصناعة املعجمية، د.إبراهيم السامرائي.- علم اللغة وصناعة املعجم، د.علي القامسي.-
 .صناعة اإلعراب، ابن جين سرّ -

  .ار عمرعند العرب، أمحد خمتالبحث اللغوي -
 


