
ًّ لسم اللّغة وا   ألد اللعر

 صناعة الملاجم:  لسانٌات تطرٌمٌة ولسانٌات الخطاد               الماألة2ماستع: المستوى

  المعجم الّت اريم الّت غوّتم: الموضوع

 

إّن الألّعاسات التّاعٌخٌّة المماعنة للّغات، هً الّتً جللت صوعة الملجم اللّغوّي 

ًّ تتّضح وتكتمل على أسس وأصول علمٌّة، وثرتت هذه ا صول واستمّعت رلأل أن  التّاعٌخ

رٌن نوعٌن من الألّعاسة اللّغوٌّة، الألّعاسة اللّغوٌّة  (م1913- م 1858)فّعق ألي سوسٌع 

 ورناء على هذه (Synchronic) (الوصفٌّة)، والألّعاسة اآلنٌّة (Diachronic)التّاعٌخٌّة 

 :التّفعلة فً الألّعاسة اللّغوٌّة، ٌفّعق علماء الملجم اٌضا رٌن نوعٌن من الملاجم هما

 Synchronic Dictionaries (الوصفٌّة)الملاجم اآلنٌّة  -1

  Diachronic Dictionaries (التّاعٌخٌّة)الملاجم التّطّوعٌّة  -2

م:( اغصفرّتة) الم عجم آلنرّتةم

فالوالع أنّنا لأل نتلامل أحٌانا مع مفهوم اآلنٌّة أو الوصفٌّة على أنّه معاألف لمفهوم 

وهذا غٌع صحٌح،  ّن أّي معحلة من معاحل اللّغة سواء  (Comtemporary)الملاصعة 

كانت لألٌمة أو مغعلة فً المألم أو حألٌث أو ملاصعة ٌمكن النّظع إلٌها وألعاستها ألعاسة آنٌّة  

ًّ أو للّغة الّسنسكعٌتٌّة مثال ٌألخل فً  وصفٌّة، فلمل ملجم للّغة اللعرٌّة فً اللصع الجاهل

إطاع الملاجم الوصفٌّة على الّعغم من أنّها ملاجم تتلامل مع لغات أو معاحل لم تلأل 

 .تستلمل الٌوم

ورلض النّظع عن الّصلورات الفنٌّّة واللملٌّة، فإّن النّصوص المكتورة أو المعوٌّات 

الّشفوٌّة الّتً سنلتمأل علٌها خالل فتعة زمنٌّة رٌوم أو أسروع أو حتّى شهع أو شهعٌن لأل 

تكون غنٌّة نسرٌّا ررلض المفعألات والتّعاكٌد ولكنّها لطلا لن تكون على ألعجة كافٌة من 

التّنّوع رحٌث تظهع فٌها جمٌع المفعألات أو التّعاكٌد الّتً تستخألم على هذا المستوى أو ذان 

إذا أعألنا أن نضع - من مستوٌات اللّغة، وهذا ٌلنً رالّضعوعة أّن التّنّوع فً المفعألات 

ٌحتاج إلى فتعة زمنٌّة أطول نسرٌّا لكً نتأّكأل أّن هذه المفعألات تمثّل - ملجما وصفٌّا مثال 

فلال المستوى اللّغوّي الّذي نألعسه أو نضع له ملجما، وهذا الملٌاع ٌصألق على اللّغات 

الحٌّة واللّغات المٌّتة أو على المعاحل ا لألم من لغة ما زالت تستلمل حتّى الٌوم مثل اللّغة 

 .اللعرٌّة



وملنى هذا أّن النّصوص أو المعوٌّات الّتً ٌلتمأل علٌها عالم اللّغة أو صانع الملجم 

 (الوصفٌّة)رالملنى الألّلٌك لهذا المصطلح وهذا ٌلنً أّن مفهوم اآلنٌّة  (آنٌّة)لٌست 

(Synchronic)إلى حألّ كرٌع ًّ وهو ٌؤألّي رالّضعوعة إلى التأّلاخل رٌن ما .  هو مفهوم نسر

 ًّ ًّ وخاّصة فً اللمل الملجم ًّ وما هو تاعٌخ  .هو وصف

ٌألّل على ذلن أّن الملاجم اللعرٌّة المألٌمة تتلألّ رصوعة عاّمة ملاجم وصفٌّة  نّها 

ًّ لأل التزمت رزمان ملٌّن  طرما لنظعٌة االحتجاج الّتً حّكمها المألماء فً ماألّة الملجم اللعر

ومكان محألأّل ولكن الفتعة الّزمنٌّة الّتً حألأّلها المألماء رمعنٌن تمعٌرا فً الحواضع واعرلة 

لعون فً الرواألي، تلألّ فتعة زمنٌّة طوٌلة وكذا المكان الّذي حألأّلوه روسط الجزٌعة اللعرٌّة 

ٌلألّ رملة جغعافٌّة واسلة ونهما ملا ٌتٌحان ألوانا من التّنّوع والتّلألأّل فً المستوٌات اللّغوٌّة 

مّما ٌجلل هذه الملاجم ألعد الملاجم التّاعٌخٌّة من ناحٌّة الماألّة اللّغوٌّة منها غلى الملاجم 

الوصفٌّة رالملنى الألّلٌك للمصطلح وهو ما نلمسه فً تلألأّل الّصٌغ وطعق النّطك 

 . واالختالفات الألاّللٌّة والملانً المتلألأّلة للكلمة الواحألة

م:(Diachronic) الم عجم الّتطغارّتةم

أّما الملاجم التّطوعٌّة فهً ملاجم ظهعت نتٌجة للألّعاسات التّاعٌخٌّة المماعنة ولذلن 

سواء على مستوى الرنٌة  (Lexical Units)تلتّم أّوال رتاعٌخ الكلمات أو الوحألات الملجمٌّة 

(Form)  أو الملنى(Meaning) وذلن من خالل فتعات زمنٌّة متتارلة. 

 :وٌفّعق علماء الملاجم رٌن نوعٌن من الملاجم التّطّوعٌّة نما

  Historical Dictionaries:الملاجم التّاعٌخٌّة -1

 Dictionaries Etymological: الملاجم التّأصٌلٌّة -2

أّما الملاجم التّاعٌخٌّة فهً تهتّم رالتّغٌّعات الّتً تطعأ على رنٌة الوحألات الملجمٌّة 

وملناها فً فتعة أو فتعات زمنٌّة ملٌّنة، أي أّن الملجم لأل ٌكون تاعٌخٌّا حتّى ولو التزم 

رفتعة زمنٌّة واحألة ملٌّنة  ّن هذه الفتعة لن تكون شهعا أو شهعٌن أو عاما أو عامٌن ولكن 

إذا لصأل صانع الملجم أن ٌعصأل التّغٌّعات الّتً طعأت على الوحألات الملجمٌّة من حٌث 

ًّ عغم التزامه رفتعة زمنٌّة ملٌّنة، ورطرٌلة الحال فإّن  المرنى والملنى فهو ملجم تاعٌخ

الفتعات الّزمنٌّة الّطوٌلة أو المعاحل المتتارلة من حٌاة اللّغة تلطً رلألا تاعٌخٌّا أعمك 

 .وأوسع فً عصأل مثل هذه التّغٌّعات

 فهً ملاجم تهتّم أّوال ولرل كّل شًء رأصل Etymologicalوأّا الملاجم التّأصٌلٌّة  

(Origin)  الكلمات أو الوحألات الملجمٌّة، إذ من الّشائع فً كثٌع من اللّغات وجوأل كلمات



كثٌعة ال نلعف لها أصال إذا ما تترلناها فٌما رٌن أٌألٌنا من نصوص هذه اللّغة أو تلن،  نّها 

مثل هذه الكلمات تألخل فً ذائعة اهتمام الملاجم . عرّما تكون لأل وجألت لرل معحلة الكتارة

ورصوعة عاّمة فإّن الملاجم . التّأصٌلٌّة راإلضافة إلى تحألٌأل أصول الكلمات ا كثع حألاثة

 (Pre-History of the Words)التّأصٌلٌّة لأل تتلامل أحٌانا مع ما لرل تاعٌخ الكلمات 

ولكن تأصٌل الكلمات المستلملة أو ا كثع حألاثة ٌألخل أٌضا فً ألائعة هذا النّوع من 

. الملاجم

وملنى هذا أّن هنان نوعا من التأّلاخل أٌضا رٌن الملاجم التّاعٌخٌّة والتّأصٌلٌّة كما 

كان هنان ألعجة من التأّلاخل رٌن الملاجم الوصفٌّة والتّاعٌخٌّة على ا لل من النّاحٌة 

. النّظعٌّة

ًّ ٌغلد على  ًّ أو التّاعٌخ أّما من النّاحٌة اللملٌّة فغالرا ما نجأل أحأل الجانرٌن التّأصٌل

ًّ ٌنصعف أصال إلى رنٌة  الوحألات  (Form)الجاند اآلخع،  ّن اهتمام الملجم التّأصٌل

وأّما الملاجم التّاعٌخٌّة فهً تهتّم . فً معترة تالٌّة (Meaning)الملجمٌّة وٌجلل الملنى 

. رالمرنى والملنى ملا ومع ذلن فٌه غالرا ما تلطً للملنى وتطّوعه أهّمٌة خاّصة

ًّ  (ملجم سكٌت)إّن من أشهع الملاجم التّأصٌلٌّة عنأل الملجمٌٌّن الغعرٌٌّن  التّأصٌل

. الّذي ٌؤّعخ للّغة ا لمانٌّة (H. Paul)ومن أشهع الملاجم التّاعٌخٌّة ملجم . للّغة اإلنجلٌزٌّة

 

ألاع النّهضة اللعرٌّة للّطراعة . حلمً خلٌلم.ألعاسات فً اللّغة والملجم:م الاعع

 .  وما رلألها415ص. م1/1998ط. لرنان. رٌعوت. والنّشع

 


