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 كلمة شكر و تقدير

 :من الدستور اإلهلي

 :قال تعاىل

( يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من 16قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني )"
 17-61املائدة         ".(17مستقيم )الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط 

 اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمين كيف أشكرك.

 اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهكن وعظيم سلطانك يا أرحم الرامحني.

أحبيت الكرام لكم منا حتية زفها اإلسالم وجعل عنواهنا السالم فالسالم عليكم ورمحة هللا  :أما بعد 
وبركاته، وإننا بعد شكر هللا عز و جل الذي بعث فينا قوة الصرب والعزمية وأمدنا بعونه وتوفيقه على 

ا على إجناز هذا إجناز هذه املذكرة، يشرفنا أن نتقدم بأمسى آيات الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدن
 :العمل املتواضع من قريب أو من بعيد

وخنص بالذكر األستاذ املشرف حفار عز الدين صاحب الفضل األول الذي مد لنا يد العون للخوض 
يف هذا البحث على ما تفضل به من اإلشراف والتوجيه والتعليم ومل يبخل علينا بإرشاداته القيمة طيلة 

 .الفرتة الدراسية

 ".فضيل سحنون"سى أن نشكر من ساعدنا يف كتابة هذه املذكرة كما ال نن

هللا عز وجل أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصاحل واحلمد هلل رب العاملني وصلي على نبينا  ونسأل 
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني إىل يوم الدين
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القوة للوصول إىل ما أنا عليه أهدي مثرة جهدي إىل ي رعاين ومدين بالصرب و احلمد هلل الذ
، اليت سهرت الليايل من أجل تربييت وشجعتين رمز الوفاء الوجود و اليت تعترب أمجل منادي يف
 دراسيت، إىل أمجل وأحن ما ينطق به اللسانيف 

 "أمي احلنونة رعاها هللا"

الذي كان يل نرباسا يضيء يل الطريق إال من أفىن عمره من أجلي الصعاب، إىل من   إىل
 كان يأمل أن يراين يف أمسى مراتب العلم إىل أعظم رجل يف الكون

 "أيب الغايل حفظه هللا"

املثل األعلى يف هذه احلياة ومن علموين الشدة والصمود و أعتربهم أعز ما منحتين إىل من 
 الوجود

 "إخويت حفظهم هللا"

 دليلة
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 باسم هللا الذي ال ختفى عليه خافية أهدي هذا العمل املتواضع إىل:

من سهرت على راحيت، إىل من علمتين الفضيلة وربتين على األخالق وثبتت يف روحي 
أمي "السعادة والعطاء، إىل من علمتين معىن احلياة والكفاح وغمرتين بعطفها وحناهنا 

 "الغالية حفظها هللا

إىل من يسر يل دروب احلياة وغرس فيا حب الوفاء والتفائي يف العمل وحب إتقانه 
أجل العيش احلالل والكرمي ووضع بيده الكرمية بذور حب العلم والتمسك  والسعي من

 "أيب العزيز حفظه هللا"به واالستعانة باهلل العظيم والقيم واملبادئ اإلسالمية اخلالدة إىل 

إىل من زرعوا يف نفسي الصرامة والشجاعة وإىل الذين كانوا يل سندا طوال احلياة إىل 
 حارمن أحاطوين بدفء أخوي 

 "إخويت رعاهم هللا"

 ويسام



 



 مقدمـــــة
 

 

 أ

 مقدمة:

، محدا على آالئه، احلمد هلل فاحتة كل خري، ومتام كل نعمة، أمحده سبحانه وتعاىل محدا كثريا، وأصلي وأسلم على

 وسيدنا حممد، أفصح العرب لسانا، أقومهم حجة، أرشدهم سبيال، وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد: نبيناو 

 إن اللغة ظاهرة اجتماعية ترتبط بالدرجة األوىل باإلنسان الذي أفىن حياته يف تطويرها باعتبارها وسيلة للتواصل

يف احلياة، يف كل  اهلا كل قوم عن أرراههم، وهي من أجنح الوسائل والطرائق اليت يعرب من خالبينه وبني بين جلدته

وقد كانت اللغة على مر العصور أداة فعال،  جماالهتا: االجتماعية، السياسية، االقتصادية، والنفسية وحىت اللغوية.

يستعني هبا األفراد واملؤسسات العامة واخلاصة يف حتصيل نتاج ما تصبو إليه، يف كل ما تقوم به من أعمال. إن 

كونه قد حظي باهتمام العلماء واللغويني، على مشارل اإلنسان عرب األزمان؛  بدوره هو اآلخر قد كان من ملعجم ا

 تعدد جنسياهتم ومنابعهم.

ألنه حيفظ للمجتمع بني دفتيه  ، مهما كان نوعه أو درجته،ولقد تفطن اللغويون إىل أن املعجم ثروة لغوية لكل بلد

أو ذلك البلد أو تلك األمة، يعترب نتاج ذلك اجملتمع بعد، وهو  أعماقها يف التاريخ،، وأجماده الضاربة تارخيه العريق

ويعرب عن جتاربه وعاداته املختلفة، وتقاليده املميزة له، واخلالصة أنه من بني اللبنات األساس اليت يسعى اجملتمع إىل 

شه ما هو إال دليل على كيفية الذود عن الدفاع عنها، بالنفس والنفيس إن استدعى األمر ذلك، والواقع الذي نعي

فلهذا وركائزها اليت هبا تدوم وال متوت، واملعجم الثنائي إحداها على الدوام، اللغة، واحلفاظ عليها مبقدساهتا 

 الصدد تطرقنا يف مذكرتنا إىل دراسة املعجم الثنائي وأمهيته يف تعليمية اللغة لغري الناطقني هبا.

ير علم اللغة وإرساء قواعده بطريقة موهوعية، اتبعوها يف تصنيف خمتلف املعاجم من لقد أسهم العرب يف تطو 

بينها املعجم الثنائي، نتيجة لتقلص استعماله نظرا للتطور الكبري الذي شهدته وسائل اإلعالم والتعليم الذي أثر 

موهوع ممتع من ناحية ومل يؤلف سلبا على املعاجم بصفة عامة واملعاجم ثنائية اللغة بصفة خاصة، إهافة إىل أنه 

 فيه الكثري باللغة العربية من ناحية أخرى زيادة على أمهية هذه املعاجم اخلفية يف تعليم اللغات األجنبية.



 مقدمـــــة
 

 

 ب

إن هذه األسباب ورريها كانت حافزا قويا للبحث يف موهوع املعجم الثنائي، فهذا األمرا أثارا قضايا كثرية، 

الت اليت تنطلق منها عجلة البحث واملضي قدما حنو حتقيق أهدافه، ويبدوا أن وجعلنا نطرح مجلة من التساؤ 

 جمموع تلك التساؤالت شكل بداية االستفسار الرئيسي املتمثل يف:

 يف ماذا تكمن ماهية املعجم الثنائي وما دوره يف تعليمية اللغة لغري الناطقني هبا؟

 انوية اليت حتمل اإلجابة عنها مضمون البحث:انطالقا من هذا التساؤل تتفرع جمموعة من أسئلة ث

 ما هو املعجم الثنائي؟ -

 ما هي أسباب ظهور املعجم الثنائي؟ -

 ما هي اإلجراءات العلمية الجناز املعجم الثنائي؟ -

 ما هو دور املعجم الثنائي يف تعليمية اللغات؟ -

املنهج الوصفي القائم على  رريها مما طرحه موهوع البحث تستدعي استخدامإن اإلجابة عن هذه األسئلة و 

معاينة الوقائع، الوقوف على احلقائق، من خالل توظيف مجلة من أدواته املعروفة، كالتحليل، اإلحصاء، املالحظة، 

وهذا للحديث عن التفاعالت اليت حتدث داخل اللغة والتفرعات اليت تنبثق عن كل حالة مدروسة  االختبار

 وهوع والوصول إىل النتائج املتوخاة.واستقراء كل ذلك قصد اإلحاطة بامل

أما ما اعرتهنا من الصعوبات فهي العثور على املصادر واملراجع، نظرا لألوهاع الراهنة اليت مررنا هبا، بالررم من 

 ذلك فعلنا ما بوسعنا للحصول على املعلومات امللمة باملوهوع.

 اخلطة اآلتية:لقد مكنتنا مجلة هذه األدوات من بناء عناصر البحث وفق 

حتدثنا فيه عن تعليمية اللغة لغري الناطقني هبا، ومدى جلوء العرب وارتكازهم على املعجم الثنائي  مدخل: -

الذي ميثل خزانة اللغة اليت حيفظ اهلا تراثها ويضمن اهلا استمراريتها وحيتل مكانة بارزة همن البحوث اليت 



 مقدمـــــة
 

 

 ج

اح الذي يزيل اللبس عن مفرداهتا ويكشف رامضها، هتتم بتحليل مكوناهتا، ذلك أنه يقوم مقام املفت

 ميسر لعملية التواصل بني األمم.

أسباب نشأته، ان  النظري من حيث مفهوم املعجم الثنائي، عاجلنا يف هذا الفصل اجل الفصل األول: -

إجراءات ومعرفة أمهيته  ،فائدتهوظيفته، مناهجه، مستوياته، مناذجه، مادته، شروطه، أنواعه، ظهوره، 

 إجنازه.

عريب وهو املنهل، الذي يعترب جوهر حبثنا -خصصناه كدراسة تطبيقية لقاموس فرنسي الفصل الثاين: -

أمهيته وقيمنه العلمية، اخلطوات التنفيذية واإلجرائية املتبعة تناولنا فيه التعريف باملعجم، التعريف باملؤلف، 

 يف إعداده، مالحظات عامة ونتائج حول املعجم. 

 أمجلنا فيها أهم النتائج اليت رامت البحث، وتقدمي أهم املالحظات اليت توصلنا إليها. متة:خا -

 واتكأ نسج خطة البحث على اإلستعانة جبملة من املصادر واملراجع أمهها:

 املعجمية العربية بني النظرية والتطبيق لعلي القامسي. -

 .صناعة املعجم احلديث ألمحد خمتار عمر -

 عريب لسهيل ادريس.-رنسياملنهل قاموس ف -

ويف األخري نتقدم جبزيل الشكر وأمسى آيات العرفان لكل أستاذ صحبنا وحنن يف إطار التكوين أو التحضري اهلذا 

لكل األساتذة الذين عرفناهم يف جامعة عبد احلميد بن باديس والذين شجعونا . فشكرا ثانية وإعانتنا عليه العمل

لكل من ساعدنا وأهاء مسريتنا بنصائحه  وتوفيقه، وعلى رأسهم األستاذ املشرفعلى بلوغ املرام بعون هللا 

 وتوجيهاته ومل يبخل هبا علينا.
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 مدخل 

على إن كثريا من مناهج تعليم اللغة العربية تنظر إىل اللغة العربية نظرة دونية، أو يف أقل األحوال سواء تنظر إليها 

 الفكر والدين، وهذه النظرة غيبتأهنا حيادية علمانية، وأن وظيفتها هي التواصل فحسب مع أن اللغة وعاء 

القرآن الكرمي وآياته، فجاءت النصوص ت ماامن أحنكما   ،تقدمي الثقافة اإلسالمية للعامل تقدميا صحيحا

والوحدات الدراسية املشتملة عليها خالية من أي نص قرآين أو حديث نبوي شريف، وهذا أمر مستهجن؛ إذ إن 

من األسباب الرئيسية الكامنة وراء إقبال غري الناطقن بالعربية رهن  %86"اإلحصاءات املتعددة أظهرت أن 

بالرغبة يف تعلم لغة القرآن، وحتصيل معرفة كافية بعلوم الشريعة اإلسالمية، وهذا يقتاي االستفادة من القرآن 

هي مسألة ال تقل أمهية الكرمي، وجهود علمائه يف تعليم العربية للناطقن بغريها، والتزود بالثقافة الالزمة لذلك، و 

ميكننا القول إنه من الصعب على أي دارس أجنيب أن يفهم اللغة العربية فهما ن تعليم املهارة إن مل تفقها". و ع

 دقيقا مبعزل عن املفاهيم الثقافية املختصة هبا.

تعترب اللغة العربية لغة راقية ومتطورة، وهي لغة غنية من حيث األلفاظ، ونالحظ ذلك يف اللهجات املختلفة 

ملختلف القبائل العربية، وال شك يف أن املعجم ثنائي اللغة هو األداة الرئيسية اليت يستعملها املرتجم يف أداء 

ة وعلى هذا النحو يتحول إىل وسيط بن ثقافتن مهامه على أكمل وجه، فهو يهدف إىل ترقية اللغة والثقاف

ملختلف البلدان فمن خالل املعاجم الثنائية نعرف مدى لتجسيد الصالت والعالقات فيما بن خمتلف الثقافات 

مسامهتها يف معرفة وفهم الصعوبات اليت تواجه الفرد يف حياته اليومية أو املهنية كما تساعد على التطلع إىل 

 ثقافة اآلخر.

منه أثبت العرب احلاجة إىل املعجم بسبب اتساع جماالت االتصال بن الشعوب وضرورة إطالع كل أمة على ما و 

جد لدى األمم األخرى من علوم، فنون، آداب، انتشار التجارة، األعمال املصرفية وتعقد السياسات الدولية، مما 
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توطيد العالقات ألن االختالف حول معىن كلمة ما يف جعل الدقة املتناهية يف الرتمجة أمرا أساسيا يف التعاون و 

 اتفاق أو معاهدة أو إعالن وثيقة قد يكون سببا يف عواقب وخيمة جدا.  

إن املعجم أداة ال يستغين عنها أي دارس، مهما كان اجملال الذي ينشط فيه، فهو عامل واسع جيد فيه كل طالب 

رمبا كان حافظ إبراهيم يدعونا إىل الغوص يف  هبا، وسرب أغوارها. وال ضالته، وهو وسيلة قيمة لتعلم اللغة واإلحاطة

 غياهب معجم اللغة العربية، ويقول: 

 أنا البحر يف أحشائه الدر الكامن              فهل سألوا الغواص عن صدفايت

كان هلم الرسوخ   كان املعجم وال يزال يثري فاويل، وجيعلين كلما تصفحته أزداد إعجابا بأولئك الرجال الذين

أمثال: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ابن دريد األزدي، الفريوز أبادي وابن منظور... العلمي، والصرب األيويب من 

فوضعوا بن أيدينا مؤلفات حفظت لنا، كالقالع الشماء اللغة من الدروس، وفيها لكل باحث لغوي على مر 

 العصور دروس.

جعل أهل االختصاص يلتفون حوله من أجل إعادة  -التواصل–إن اكتشاف الوظيفة األساسية للمعجم الثنائي 

النظر يف خطوات إعداده، اليت يبدو أهنا انطلقت يف وقت مبكر، متوجهن حنو جماالت استعماله وما هلا من دور 

فاصلن بن جانبن منه، أحدمها نظري:  يرمسوا جدود البحث املعجمي،يف هذا اإلعداد، ومن مث استطاعوا أن 

أطلقوا عليه اسم املعجمية، وعدوه مستوى من مستويات التحليل اللساين، يتناول أهم النظريات اليت تؤسس 

للعمل املعجمي وأسس تأليف املعاجم، وغري ذلك، واآلخر تطبيقي: مسوه صناعة املعاجم، وأحلقوا به مصطلح 

رع من اللسانيات التطبيقية، الذي يهتم مبختلف التقنيات واألساليب اليت تساهم ليمثل ذلك الف -أحيانا-"فن" 

 يف ترقية صناعة املعاجم حىت خترج يف أرقى صورة.

ميثل املعجم خزانة اللغة اليت حتفظ هلا تراثها، وتامن هلا استمراريتها، وحيتل مكانة بارزة ضمن البحوث اليت هتتم  

وم منها مقام املفتاح الذي يزيل اللبس عن مفرداهتا ويكشف غاماها؛ به يكتسب بتحليل مكوناهتا، ذلك أنه يق
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املتعلم قسطا من الثروة اللغوية، وبه تتاح له فرصة فهم الطبيعة ما يتكلم به أو ما يسمعه، أو ما يقرأ أو حيرر، لذا 

لرفوف، بل الواجب أن ال مندوحة من حاوره يف بيوتنا، على أن هذا االقتناء ينبغي أن جيعل منه حبيس ا

يف طريقة إعداده، ميسر يستعمل لتستبن قيمته العلمية، اليت ستعظم أكثر إذا ما نظرنا غليه ككتاب خالب مبدع 

 لعملية التواصل والتفاهم بن األمم.

ولقد مر املعجم الثنائي يف تطوره مبراحل متعددة وخمتلفة نوعا ما، بسبب اختالف جنسيات أصحاهبا، تعدد 

احلقيقة حيسب اهاهتم، طرائق حبوثهم، تفكريهم، تنوع علومهم، اختالف ثقافتهم وثرائها، وما كان ذلك يف اجت

على البحث املعجمي الثنائي، وإمنا كان حيسب له وألجله؛ إذ أسهم ذلك التنوع الثقايف واالختالف يف تأليف 

تسري حنو األمام؛ حىت وصلنا على هذه احلال املعاجم يف رفع مستوى البحث العلمي، ودفع عجلة املعاجم اللغوية 

إن كان هناك فال، فهو يعود هلؤالء الرجال اجلهابذة، الذين أفنوا أعمارهم يف البحث  اليت هي عليه اآلن. و

 بقاء على اللغة العربية حية بن اللغات.اللغوي واملعجمي؛ هؤالء العلماء الذين مل يدخروا جهدا منهم يف سبيل اإل

وتنمو يف شكلن يسريان على هنج التوازي مها املنطوق واملكتوب منها، كما تغريت جمموعات كبرية يف تتسع اللغة  

صيغها وألفاظها من حيث مدلوالهتا ومفاهيمها نتيجة لتغري العوامل والظروف الطبيعية واالجتماعية، غري أن هذا 

بشكل سليم، ومن هنا تناج أمهية املعجم الثنائي اليت  دلوالت حىت يتم حفظهاالتغري يستدعي تدوين كل تلك امل

 فيما يأيت:                                                                           -حصردون –ميكن صياغتها 

  يعد املعجم الثنائي خمزونا حيفظ اللغة للمتعلمن بالدرجة األوىل، حيث يلخص هلم جتارب أهل اللغة على

  .ر السننم

  يكيف املعجم الثنائي ألفاظ اللغة املعينة حبسب حاجة املستخدم له، حيث تكون ختصصات شىت ميكن

                                                                                       أن خيدمها وحيافظ على تطويرها.
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  يسهل املعجم الثنائي مقابلة مفردات اللغة القومية مبفردات أصلية وأخرى أجنبية تبعا لطبيعة احلاجات

 السياسية، الثقافية، واالجتماعية.االقتصادية، 

ظهرت املعاجم الثنائية بفرنسا ويف كثري من الدول األوربية قبل أن تنتشر املعاجم األحادية؛ وهذا لعمق اهلوة اليت 

تفصل بن العوام واللغة الالتينية، فاقتات الارورة أن تؤلف مسار تشتمل على قوائم من اللغة الالتينية أصبحت 

مرفقة برتمجة وشرح باللغة الفرنسية؛ حىت تصبح النصوص التوراتية يف متناول أتباع الكنيسة بغض النظر عن 

 ئهم االجتماعي.انتما

أن هناك عوامل أخرى أدت إىل ظهور املعجم الثنائي قبل املعجم ويف معجم اللسانيات لصاحبه جون ديبوا، جند 

ها عن تنافس اللغة الالتينية وتكاد تزحياألحادي، كما ذكرنا أنفا، من هذه العوامل؛ أن اللغة الفرنسية أخذت 

تلف مكانتها العلمية والقانونية، ومل تعد املعرفة العلمية حكرا على الطبقة األرستقراطية، بل أصبحت متس خم

وتقدميها باللغة الفرنسية، ويااف إىل ذلك االزدهار اليت عرفته الفئات الشعبية، وهذا ما استدعى تبسيطها 

ومن طالئع املتعاملن التجارين،  زم إعداد معاجم تسهل التواصل بنالتبادالت التجارية بن الدول األوربية مما أل

تينية واللغة الغة اللليف طبعته األوىل ضم بن دفتيه ا الذي Calepinoاجم الثنائية اليت ظهرت بأوربا معجم املع

  Thesaurus Linguaeتيين التولد عن املعجم الاإليطالية، ومع تعاقب الزمن أضيفت إليه لغات أخرى، و 

Latinae  1539 تيين لصاحبهالاملعجم الفرنسي ال 1532سنة الذي صدرR.Estienne    وأثري هذا

 ات كثرية باللغة الفرنسية.ت وشروحاملعجم بإضافا

وال شك أن املعاجم الثنائية كال لعا حاور يف الرتاث العريب القدمي؛ فقد ذكر األستاذ أمحد خمتار عمر يف مؤلفه 

أن حممد ابن احلسن بن حممد الكاشغري من أهل كاشغر على احلدود الصينية "معجم األبنية يف اللغة العربية" 

قد ألفا معجما ثنائيا متأثرا باملنهجية اليت سار عليها الفارايب يف معجمه "ديوان األدب"، ه 466واملتوىف سنة 

فشرح األلفاظ الرتكية مبا يقابلها من اللغة العربية، ويقول الكاشغري معرتفا بفال ديوان األدب عليه: "واستعرت 
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كتسحت املعاجم الثنائية واملتعددة اللغات وا  عربية اصطالحا ملعرفة الناس هبا."ألقاب هذه الكتب واألبواب من ال

 الساحة األدبية والثقافية بشكل ملفت لالنتباه.
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 الفصل األول: معاجم ثنائية اللغة

 املبحث األول: املعجم الثنائي من النشأة إىل التطور

 :تعريف املعجم الثنائي

ثنائي اللغة يف قد يعرف املعجم و  ،زمن بعيد  يعترب هذا النوع من أدق املعاجم إذ استخدمه الشاميون يف العراق منذ

يستطيع بواسطتهما مستعمليه أن يتعرف انطالقا مما يعرفه  ،تنيمقابالت بني مفردات لغيضع شكله العام بكونه "

ه يضم ابلضرورة خرى بكونهو خيتلف عن أنواع املعاجم األو  ،خرىللغتني على ما جيهله يف اللغة األحدى ايف إ

هبذا جتمع املعاجم و ، 1"ثنائيةخرى مرادفة هلا يف اللغة الكلمة املادة كلمة أالونه يضع مقابل بكلغتني خمتلفتني و 

ألفاظ جنيب ما يعادله يف املعىن من ذلك بوضع أمام كل لفظ ألغة أجنبية لشرحها واحدا واحدا و ثنائية ألفاظ ال

شمل على ي ياملرجع الذ "كذلك على أهنا: تعرف و  .ت الراهنةتعبريها لذلك تعترب من أدق املعلومااللغة القومية و 

 2."اللغة اهلدفو شرح هلا هي  مع ترمجة أ  ،اللغة املصدرادة ابسم  يها عيشار إلمداخل بلغة معينة  

يزود  ،( ختتلف فيه لغة الشرح عن لغة املدخل(Multilingueو املتعدد ( أ(Bilingueاملعجم الثنائي 

 .كثر من اللغة الشارحةاحث مبعلومات عن اللغة املشروحة أالب

الكتاب املقدس )التوراة( ىل فهم  هذا نظرا حلاجة العامة إو   ،سية األوىل كانت ثنائيةالفرناملالحظ هنا، أن املعاجم  و   

يف ساسية املشكلة األو محد خمتار عمر فيما يلي: "فيقول أ .بني اللغة الالتينيةهم و صبحت اهلوة تتسع بينبعد ما أ

ه املعجمي يف لغة أو ظ مساو يف معنالفة و عتمد على اجلمع بني لفظ يف لغتاملعاجم الثنائية واملتعددة اللغة أهنا 

مما يضطر   ،ا بصورة كبرية خاصة ابلنسبة للغات املختلفة ثقافي و  ،مر صعب يف كثري من احلاالتهو أو   ،لغات أخرى

 3.ىل مقابلة اللفظ بعبارة شارحة"املعجمي إ

 
 .366األعلى للغة العربية، أهمية الترجمة وشروطها وأحيائها، الجزائر، صالمجلس  - 1
 .38،ص2007عبد الصاحب مهدي علي، موسوعة مصطلحات الترجمة، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشراقة:  - 2
 .41أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص - 3
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الذي حيتضن معناه ويكفل ويف ضوء قراءتنا ملفهوم املعجم الثنائي سنحاول أن نعرض اجملال اللغوي  ✓

 فرضية االعتناء به وبصناعته.

تكون لغة ، (Multilingue)أو املتعددة اللغات  (Dictionnaire Bilingue)املعاجم الثنائية  ✓

الشرح فيها غري لغة املدخل، ويتم الرتكيز على لغة الشرح قصد تزويد املستعمل أبكرب قدر ممكن من 

 املدخل.املعلومات عن لغة  

 ويفيد املعجم الثنائي مستعمليه من انحيتني: 

املصطلحات اليت يراعي عند عرضها الدقة يف الدقة يف انتقائها؛ حىت تكون األنسب للمدخل؛ ويتيسر   ✓

 ابلتايل على املستعمل سبل توظيفها.

والدقة، وجتمع اليت توضع يف متناول السياق يف الغالب، تتسم ابالختصار و العبارات الوظيفية والعملية  ✓

 عادة يف معاجم اجليب.

إن املعجم الثنائي إذا، فضاء تطابق فيه كلمة جمهولة كلمة معروفة يف لغة أخرى. وال يلجأ إىل التعاريف إال يف 

حالة انعدام الكلمة املقابلة لكلمة املدخل. وال يقتصر دور املعجم الثنائي على اجلانب الداليل ال، كما تشري إليه 

 ، بل تتعداه إىل اجلانب الفونيتيكي املتعلق ابلنطق لبيان املستوايت اللغوية.Encarta 2003موسوعة  

 نشأة املعاجم الثنائية:

 ة:ــ ذة اترخيية عن نشأة املعاجم الثنائيـــــ نب

إن املتفحص للرتاث العريب جيده زاخرا ابألعمال املعجمية وقد اختلف اهلدف من أتليفها فبعضها لغوي علمي، 

وبعضها ثقايف وبعضها علمي ختصصي وتفاوتت أحجامها بني املعاجم الكبرية، املتوسطة والصغرية، لذلك يعد 

  املعجم املرجع الذي ال غىن عنه، ويعد ضالة كل إنسان
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استغلقت على فهمه لفظة أو كلمة معينة، فيكون بذلك الزاد والذخرية والثروة اليت حتتفظ هبا كل أمة ملعرفة تراثها،  

 1جتدر اإلشارة إىل أن تنوع املعاجم لدى األمة وانتشارها بني األفراد دليل على حيويتها وحيوية لغاهتا.و 

 عند الغرب: الثنائيةنشأة املعاجم  

ود، األشوريون، اليواننيون واملصريون القدماء السبق إىل وضع املعاجم من العرب فقد بدأت اهلنلقد كان الصينيون،  

يف نصوصهم املقدسة، مث تطور هذا األعمال املعجمية عند اهلنود يشكل قوائم تضم األلفاظ الصعبة املوجودة 

ألفاظ النصوص املقدسة،  النظام فأحلق بكل لفظ يف القائمة شرح ملعناها وبعد ذلك ظهرت كتب مل تقتصر على

وأقدم ما وصلنا من هذه الكتب املعجم الذي ظهر يف القرن السادس امليالدي أو قبله ملؤلفه بوذي امسه 

)أمارسنها( وامسه )أمار اكوزا( وقد ضم هذا املعجم جزءا من الكلمات املرتادفة وجزءا يف كلمات املشرتك اللفظي، 

لمات املذكرة أو األحادية أو املؤنثة أو احملايدة، وال جتد عمال آخر يستحق وجزءا يف الكلمات غري املتصرفة والك

ه الكلمات اإلشارة إليه بعد ذلك سوى معجم كتب يف القرن احلادي عشر امليالدي، وهو معجم ضخم رتبت في

 2سب احلرف األول.، مث حبسب اجلنس )مذكر.مؤنث( مث حبأوال حبسب عدد مقاطعها

اليواننيون فقد أنتجوا عددا ضخما من املعاجم الثنائية، ويعترب العلماء القرون األوىل بعد امليالد هي العصر أما 

الذهيب للمعاجم اليواننية وخباصة يف مدينة اإلسكندرية املصرية، ولقد اشتهر من بني هذه املعاجم معجم أبو قراط  

 3ق.م وهو معجم ألف ابئي.180الذي ألفه فلوكوس عام  

كما كانت دراسات املصريني القدماء حول اللغة اليواننية وقد تركزت مجيعها يف اإلسكندرية وأقدم معجم يوانين 

ويتناول  Augustusالسفسطائي، وكان موجودا يف اإلسكندرية يف عصر  Apolloniusمعروف هو معجم 

 هذا املعجم الكلمات اليت استعملها هومريوس.

 ولكن العصر الذهيب للمعاجم كان يف القرون اليت تلت املسيحية، ومشل ذلك معاجم كثرية منها:
 

 .99، ص1997لبنان، -، بيروت1لغرب اإلسالمي، طمقدمة لنظرية المعجم، دار ا إبراهيم بن مراد، - 1
 بتصرف. 61.60د ط، صمصر، عالم أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب )مع دراسة لقضية التأثير والتأثر(،  - 2
 ، بتصرف.63رجع نفسه، صمال - 3



 الفصل األول                                                                                  معاجم ثنائية اللغة

 

 

23 

 ( اخلاص ابالشتقاق وقد ألفه مبصر.460-390)  ORIOWمعجم   .1

 ابئيا. الذي ألفه ابإلسكندرية يف القرن اخلامس امليالدي، وكان ترتيبه ألف  HELLADIUSمعجم   .2

 وقد خصصه للكلمات املتفقة يف اللفظ، املختلفة يف املعىن.  Ammoniumsمعجم   .3

وقد كانت أول حماولة منظمة لعمل معجم  hius HesyC.1معجم اللهجات والسمات احمللية ملؤلفه  .4

ق.م وميالد املسيح، وهو أشبه مبعجم من 200 الفرتة ما بني الذي كان يف Eahyaصيين املعجم 

 معاجم املعاين اليت توزع الكلمات حتت موضوعات أو معان خمتلفة.

وعلى الرغم من أن هذا املعجم يشرح حوايل  Shwo Wanويف هناية القرن األول امليالدي ظهر أن معجم 

 ع الكلمات اليت وردت يف مقدمته.كلمة فهو ليس معجما شامال، وال حيتوي على مجي  10600

وعد ذلك ظهر نظام جديد للمعاجم الصينية ورتبت فيه الكلمات ترتيبا صوتيا تبعا لنطقها وأول معجم صيين اتبع 

 601.2 581الذي كتب بني عام   Hufayenهذا النظام هو معجم 

 عند العرب:الثنائية نشأة املعاجم  

مرحلة التدوين، أي تكون يف ابدئ األمر دائرة على السنة املتكلمني هبا، ال مسجلة يف متر اللغة مبرحلة النطق قبل 

 3بطون الكتب وكم من لغة نشأت وترعرعت مث اندثرت قبل أن يعرف اإلنسان الكتابة.

 واألصل أن تكون اللغة مفهومة عند الناطقني هبا لكن ابعتبارها أداة الفكر والسبيل إليه، مهما أويت من حدة

الذكاء وقوة الذاكرة، وسعة اخليال لذلك تعرتضه أحياان كلمات ال يعرف معناها بدقة ووضوح، من هنا ظهرت 

 4لكل ابحث عن معاين األلفاظ اليت صعب عليه فهمه.أمهية املعاجم كمرجع  

 ومل يعرف العرب التأليف املعجمي ألسباب عدة أمهها:

 
 .65أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص - 1
 .75.74صالمرجع نفسه،  - 2
 .23، ص1982، 5إميل يعقوب، المعاجم اللغوية بدايتها وتطورها، دار العلم الماليين، لبنان، ط -3
 .23المرجع نفسه، ص - 4
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 يعرفون القراءة والكتابة قبل اإلسالم قليلون.انتشار األمية بينهم، فالذين كانوا   .1

 طبيعة حياهتم االجتماعية القائمة على الغزو واالنتقال من مكان آلخر. .2

إتقاهنم للغتهم، فقد كانت العربية عندهم لسان احملادثة، اخلطابة والشعر، وكان إذا احتاج إىل فهم معىن  .3

 1.لفظ استغلق عليه، جلأ إىل مشافهة العرب وإىل الشعر

هذه األسباب منعت العرب املسلمني األوائل من فهمهم القرآن، وهذا ما دفع اللغويني إىل شرح هذا الغموض يف 

 فهم القرآن.

ه( 68وأشهر ما تصدى للتفسريات اللغوية بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( هو عبد هللا بن عباس تويف )

 2واملشكالت اليت تواجه املسلمني األوائل يف فهم كتاب هللا تعاىل.فقد كان يتصدر لشرح وتفسري الغوامض  

روي عن أيب عباس أنه قال: "الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي آتى به هللا بلغة العرب 

 3.رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفة ذلك منه"

جم للسائلني، فصيغته إذن هو صيغ معجمي، كما وفق يف لغات  وقد كان عبد هللا بن عباس يؤدي ما تؤديه املعا

 وفصاحتها ودالالت مفرداهتا، وأعانه رسوخه يف اللغة وعلمه هبا على تفسري معاين يف األلفاظ تفسريا لغواي.

لم كان للعرب قبل اإلسالم جنسا لغواي واحدا، وكانوا يعيشون يف بقعة جغرافية واحدة واستعملوا اللغة العربية ف

 جتد عوامل لغوية أخرى.

حملها، وهلذه األسباب الطبيعية هيأت للعرب فرصة احلفاظ على نقاء اللغة العربية وقوهتا قبل غري العربية حتل 

اإلسالم أما يف صدر اإلسالم فقد كان الدفاع الرئيسي لعلماء اللغة يف وضع معاجم هو محاية القرآن الكرمي من 

 
 .24إميل يعقوب، المعاجم اللغوية بدايتها وتطورها، ص - 1
 .147عبد الجواد إبراهيم رجب، دراسات في الداللة والمعاجم، دار غريب، مصر، د ط، ص - 2
 .245، ص1جالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، لبنان، د ط، ج - 3
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حابة كل ما ال يفهموه من ألفاظ أي خطأ من النطق أو الفهم، وكان الرسول )صلى هللا عليه وسلم( يفسر للص

 القرآن الكرمي وهذا ما ساعدهم على حفظ كتاب هللا وفهمه.

ويف العصر األموي استمرت العناية ابلعرب بلغاهتم، وزادت كثريا عندما أحسوا بتفوقهم على األمم األجنبية نتيجة 

 الفتوحات اإلسالمية وغلبت جيوشها.

 1اء دمائهم فال يصاهرون إال العرب اخللص.فكان األمويون حيافظون كثريا على نق

وميكننا القول أن اللغة يف العصر األموي كانت امتدادا طبيعيا للعصر اجلاهلي بسبب تصعب أهلها، كما هو حال 

 العرب يف تصعبهم لكل ما هو عريب خالص.

ا من كل انداثر، سندا لقوله وبقيت اللغة العربية بفضل القرآن الكرمي الذي صاهنا وحفظهاهنارت الدولة األموية 

 (  9 اآلية ) احلجرسورة                                       ."إن حنن نزلنا الذكر وإن له حلافظون"تعاىل:  

غريب القرآن وغريب احلديث ولعلنا بنهاية العصر األموي نصل إىل تسجيل آخر الظواهر ملعاصرهتا تيار الدراسات 

الروافد، إال وهي ظاهرة التدوين العلمي ففي هذه احلقبة اليت مشلت أواخر العصر األموي اللغوية ومده إايه 

 وضعت أسس معظم العلوم العربية وبذلك ينتهي بداية عصر التدوين ممهدا لظهور عصر التأليف.

لك السبب املباشر فتصعد بنو أمية املبالغة فيه للعصر العريب، قد محى اللغة العربية ردحا طويال من الزمن، وكان ذ

يف سقوط دولتهم على أيدي املوايل من فرس  وغريهم فقامت الدولة العباسية على أكتافهم، وحبصول هذا التمازج 

يف اجملتمع العريب للعصر الصر العباسي، كانت اللغة العربية هي الضحية األوىل لذلك االنفتاح االجتماعي 

لبيوت والشوارع يف كل الوظائف وهم أصحاب بناء لغوي حنيت، أي فاملعجم امتالت هبم الدواوين وااالهنائي، 

 
 .41عزة حسين غراب، المعاجم العربية )رحلة في الجذور، التطور، الهوية( مكتبة نانسي، مصر، د ط، ص - 1
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لسان غري عريب وبذلك تفشي اللحن والعجمة بني أفراد اجملتمع بسبب اختالط األلسنة، فتبدلت خمارج احلروف، 

 وتغريت أبنية الكلمات، وشكل الرتكيب العريب.

ذلك أخذ العلماء والباحثون والدارسون يفننوهنا وكان طبيعيا أن تنشأ الدراسات اللغوية اخلالصة ضعيفة، بعد 

ويدعموهنا أبقواهلم وأحباثهم، فنامت وتطورت إىل أن استطاعت الوقوف على رجليها، مث اشتقت بنفسها، مث 

 1بلغت مرحلة النضج ويف هذه املرحلة األخرية ظهرت املعاجم.

السياسية اليت كان يعيشها إال أن التأليف كان أبوجه، حيث نبغ مع العلم أن العصر العباسي ابلرغم من الظروف 

اليوم مثل: كتاب احليوان للجاحظ، وكتاب   الكثري من العلماء بدواوينهم وكتبهم القيمة اليت ال تزال تتناقل إىل

 كليلة ودمنة البن املقفع.

 .وقد اعتمد علماء اللغة يف مجيع مادهتم اللغوية على رواايت الشعر والنثر

ويف العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، وعصر بين أمية، وبداية العصر العباسي، حىت هناية القرن الثاين اهلجري 

وأطلقوا على ضده الفرتة الزمنية يف عصر االحتجاج، واعتربوا ما جاء بعد هذا العصر فاسدا ال حيتج به، وأن مسح 

 2صف القرن الرابع هجري.بعض هؤالء العلماء األخذ على الفصحاء البادية حىت منت

ه( هو أول من 175وأي كانت مراحل مجع اللغة، فإن الباحثني جيمعون أن )اخلليل بن أمحد الفراهيدي( )ت

عجمي، فتتابع الغيث وضع معجما لغواي عربيا مساه )كتاب العني(، وقاد اللغويون بعده إىل االبتكار يف التأليف امل

 ، مع مراعاة الرتتيب الزمين يف ذلك: 3وه، ومن أهم املعاجم التاليةمن املؤلفني ينهجون هنجه أو خيالف

-774القاسم بن سالم اهلروي )أليب  "الغريب املنصف"م(، 821-317أليب عمر الشيباين ) "كتاب اجليم"

 م(.921لكراع النمل تويف )  "املنجد"(،  858-802)  أليب السكيت  "األلفاظ"م(،  838
 

 .2.4345.4المرجع نفسه، ص - 1
 .143والمعاجم،   إبراهيم رجب، دراسة في الداللة المجيدعبد  - 2
 ، بتصرف.150،151المرجع نفسه، ص - 3
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م(، 967-901للقايل ) "البارع" م(،961م(، ديوان األدب للفرايب تويف )933-383) دريد البن "اجلمهرة"

للصاحب بن " احمليط"م(، 998-928للزبيدي ) "خمتصر العني"(، 981-895لألزهري ) "هتذيب اللغة"

البن فارس  "اجململ"و  "مقاييس اللغة"م(، 1003للجوهري )تويف  "الصحاح"م(، 995-939عباد )

 م(، 1066-1007البن سيدة ) "املخصص" و "احلكمم(، "941-1004)

 "املصباح املنري"م(، 1311-1181للصاغاين ) "العباب"م(، 1144-1075للزخمشري ) "أساس البالغة"

-1732للزبيدي )  "اتج العروسم(، "1415-1349)  " للفريوز أابديالقاموس احمليط"م(،  1368للفيومي )

 م(. 1790

تعد املعاجم من أوائل وأشهر املعاجم اليت وضعت من أجل فهم وشرح األلفاظ واملعاين اليت استغلق على العرب 

لعربية وإدراك معاين غريب القرآن، والغموض يف الدراسات فهمها، وفد سهلت على األعاجم أيضا فهم اللغة ا

 اللغوية العربية.

 :الثنائية  ظهور املعاجم  بسباأ

 :من بينها، و ىل ظهورهاعلينا أن نبني األسباب اليت أدت إ  ،ريف املعاجم ثنائية اللغةىل تعبعدما تطرقنا سابقا إ

 :التوسع .أ

قاموا بفرضها على خذوا معهم لغاهتم و متركزوا يف مستوطناهتم أالذين غادروا مناطقهم األصلية و  األقوامن معظم إ"

 1."ىل انتشارهات مما أدى إتلك املستوطنا

نتداب الربيطاين على السبب يف ذلك هو ما خلفه االبلدان املشرق العريب و ليزية يف نذكر مثال انتشار اللغة اإلجن

ا االستعمار على تدريس اللغة االجنليزية يف مدارس حيث عمل هذ  سوراي،طنها مثال مصر و املستعمرات اليت استو 

واملغرب كما هو احلال ابلنسبة النتشار اللغة الفرنسية يف اجلزائر و  ،لنشرهاخاصة عن طريق توفري الظروف املناسبة 

 
 .25علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص - 1
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الغموض و كرب من مفردات البلدين وجة اللغة ليتعرف الفرد على عدد أتونس فكان ال بد من وجود معاجم مزدو 

 .معانيها يف

 :الغزو العسكري .ب

فكلما طالت  ،1االحتالل"لغزو العسكري املتبوع مبدة طويلة من ا: "ىلون انتشار املعاجم ثنائية اللغة إيرجع الباحث

دام يف اجلزائر مدة الذي مثال االحتالل  ،اللغةىل انتشار العسكري يف البالد املستعمرة أدى ذلك إ االحتاللمدة 

 .رين ابللغة الفرنسيةطويلة إذ جند أغلبية اجلزائريني متأث

بعد االستقالل واجهت و  ،التعليمدارة و عمارية لغاهتا كلغات رمسية يف اإلاالستنظمة مع الوقت فرضت هذه األو 

ولة يف غري متدايبة و مام مصطلحات غر إذ وجد الفرد نفسه أ ،سياستها اللغويةلة يف وضعها و ه الدول مشكهذ 

 ال بد من العودة إىلفكان  ،ملستعمرةلغة رمسية يف البالد ا أصبحت لغة املستعمر مبثابةو  ،اجملتمع الذي يعيش فيه

 .القارئلدى املرتجم و  واإلهبام  ادي الغموضاملعاجم ثنائية اللغة لتف

 :اهلجرة .ج

عرفته بعض البلدان  نتيجة ملا ،قالرز االستقرار و  ،دينية حبثا عن السالم وأسباب اقتصادية لعدة أحتدث اهلجرة 

تتعلم اجلماعة : "ابلتايلوضاع و هذه األاهلجرة هرواب من    يلجأ الشخص إىل  اهبذ و  ،حرمان فقر و   ،ريقية من جماعةفاإل

بية يتعلم لغة جنفمثال اجلزائري الذي يهاجر إىل بالد أ ،2"تتعلم اجلماعة املستضافةو  ،ستضيفاملهاجرة لغة البلد امل

لوحيد املساعد او  ،العربيةىل بالد اجلزائر فيتعلم و االجنليزي الذي أييت إعكس ذلك ابلنسبة للفرنسي أتلك البالد و 

 .ة هو وجود معاجم ثنائية اللغةيف عملية تعلم اللغة الثنائي

 

 

 
، عمارة شؤون 1،مجاهد، ط1طبتصرف، مجيل سيجوان ووليم، التعليم وثنائية اللغة، تر، إبراهيم بن محمد العقيد ومحمد عاطف مجاهد،  - 1

 .24،ص1995الرياض:-المكتبات
 60محمد علي الخولي، الحياة مع ثنائيين، ص - 2
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 :العاملية .د

ارية ظهرت بعض املستوطنات اليت جذبت بدورها خطوط املواصالت بني املراكز التجبفضل التبادل التجاري و "

مما شجع على وجود لغات مشرتكة تواصل هبا الناس من خمتلف  ،ين يتحدثون لغات خمتلفةالكثري من الناس الذ 

 1."مناطق العامل

تحدة الوالايت املفرنسا و  ،التجارية القائمة بني اجلزائر والبلدان الغربية كالصني كر مثال العالقاتميكن أن نذ و 

 .ساسا على املعاجم الثنائيةمريكية مما أدى إىل ظهور مرتمجني اعتمدوا أاأل

 :سباب السياسيةاأل .ه

دولية ع لتعقد العالقات السياسية الهذا راجو  ،لدى األمم األخرى وجد  مة على ماتتمثل يف ضرورة اطالع كل أ"

حول معىن الكلمة يف اتفاق أو معاهدة  االختالفمما جعل الدقة يف الرتمجة أمرا أساسيا يف توطيد العالقات ألن 

فنحن حنتاج  ،وات املتخصصةالند مثال ظهور املؤمترات و   2."يقة قد يكون سببا يف عواقب وخيمةعالن وثأو إ

 .ىل كل اللغات املعتمدة فيهالرتمجة أعمال املؤمتر إ

 :سباب الثقافيةاأل .و

اجملتمعات اليت فراد و ن األطة ثقافية مبعىن ألك واسبل تعد كذ   ،للتواصل بني البشر فحسبليست وسيلة    إن اللغة"

يوجد  :فمثال ،"ختتلفن تتنوع ثقافتها و يف نفس البيئة االجتماعية يفرتض أهي تعيش و  ،تتحدث بلغات خمتلفة

تتفاوت يف  :إذ يعتقد أن هناك اختالفات ثقافية أي ،عن لغة اآلخر فريقان كل واحد منهما يتحدث بلغة ختتلف

 .ليةالثقافات إىل درجة أهنم يرغبون يف تعلم لغة أخرى ختتلف عن ثقافة بيئتهم األص

ح فيها ىل درجة تصبنستخلص من كل هذه األسباب أهنا لو تواجدت يف جمتمع ألصبح أفراده مزدوجي اللغة إ

ىل اكتساب تعلم لغاهتا يؤدي ابلضرورة إرى و خالتطلع إىل اجملتمعات األ ذلك ألن رغبة ،متنوعةثقافتهم خمتلفة و 

دور  فكان للمعاجم الثنائية  ،تطور مهمة جدا اترخيها الطويل من مراحل منو و عرب ،البشرية هدتهاشفما  .ثقافتها
 

 .27المرجع نفسه، ص - 1
 .88، ص2009مصر، -، القاهرة2أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، ط - 2
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لظروف مل امن يتأو  ،الشعوبيف عملية التالحق احلضاري بني و  ،خرىألاملعارف من أمة بري يف نقل العلوم و ك

تعاظم دورها يف اجملتمعات  ن املعاجم الثنائيةسرعان ما يدرك أ ،أدت إىل نشوئهااليت صاحبت تلك احلركات و 

 .التقدمو   رتقاءاالهذا حلاجة تلك األمم إىل  و 

 املبحث الثاين: أسس املعجم الثنائي 

 الثنائي:مادة املعجم  

مبادة املعجم الثنائي الكلمات أو الوحدات املعجمية اليت جيمعها املعجمي مث يرتبها ويشرحه معناها يضاف  نقصد

إىل ذلك طريقة النطق واملشتقات وهذه املادة ختتلف من معجم إىل آخر، تبعا للهدف الذي سعى إليه واضع 

فت املعاجم ينبغي أن حيققها، ومن هنا اختلاملعجم أو الذين يستعملون املعجم أو الوظيفة اليت يرى أن املعجم 

وتعددت تبعا ملا يسعى إليه املعجمي من وضع معجمه، كما ختتلف املادة املعجمية أيضا، ال من حيث طبيعتها 

بل من حيث الكم، فاملعجم الذي يوجه إىل طالب املدارس غري املعجم الذي يوجه لطالب اجلامعة، واملعجم 

فنون واآلداب إىل غري ذلك الذي يستخدمه ابحث يف الفنون واآلداب إىل غري ذلك الذي يستخدمه ابحث يف ال

 Spécialالذي يستخدمه الباحث يف العلوم مثل الكيمياء والطبيعة والطب أي ما يسمى ابملعاجم املتخصصة 

Dicthonary. 

ذلك إذا وجد ما أخذ  أو تكون مادة لغوية خاصة أو عامةومعىن هذا أن مادة املعجم الثنائي تضيق وتتسع، 

واضع املعجم يف حسبانه ملن يوجه معجمه وكل ذلك يدي على أن مادة املعجم عنصر اثبت بل ختتلف ابختالف 

 1الغرض منها ومن يستعملها.

 

 

 

 
 .33وحديثا، صزين كامل الخويسكي، المعاجم العربية قديما  - 1
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 شروط املعجم الثنائي:

 تاب جيمع مفردات اللغة ويشرحها، هذان الشرطان مها:شرطان ال بد من توفريمها يف أي ك  هناك

يف حتقيقه، فهناك معاجم قد تشتمل على كامل األلفاظ  تتفاوت املعاجم فهو أمر نسيبالشمول:  .أ

 واملفردات.

 1وإال أصبح املعجم فاقدا لقيمته.وااللتزام به،    فال بد من توفريهالرتتيب:   .ب

الطرق صعوبة دكتور أمحد خمتار عمر: "وقد كان تعدد طرق الرتتيب املعجمي عند العرب وتفاوت هذه يقول ال

 وسهولة سبب يف موت معاجم وحياة أخرى، ومخول بعضها وشيوع أخرى..."

 :نواع املعاجم الثنائيةأ

 ي يتوجهعلى اهلدف الذ  ايعتمد تصنيفه ن املعجم الثنائي ليس نوعا متعددانسارع إىل القول أ ،قبل كل شيء

 :نواع ما يليمقدمة هذه األيف  ى اجلمهور الذي يرسي إىل خدمته و علحتقيقه املعجم و 

  :جنبية مقابل املعجم املخصص للتعبري بتلك اللغةاملعجم املخصص لفهم اللغة األ

حدمها أ ،ال بد من وجود معجمني خمتلفنيو ن واحد م هذين اهلدفني يف آال يستطيع املعجم الواحد أن خيد 

ن النوعني من يميكن الفرق بني هذ و  ،التعبري هبا عانة علىاألخرى لإلالقارئ على فهم اللغة األجنبية و ملساعدة 

أو كما تسمى ول من املداخل ابللغة األجنبية )ن فمن حيث الشكل ينطلق املعجم األاملضمو املعاجم يف الشكل و 

على فهم اللغة الفرنسية  ىل انتقاء معجم بعينهسعى إن كان القارئ العريب ي( فإأو اللغة الوسيلةأحياان بلغة الشرح 

 ،كلتا الغايتني ن خيدم القارئ يف حتقيقال يستطيع املعجم ثنائي اللغة أو  ،ن يستعني مبعجم عريب فرنسيبد أ فال

من و  ...فرنسي-خر عريباآلعريب و -نسيأي يشتمل على شقني أحدمها فر  ،التعبري إال إذا كان مزدوجاالفهم و 

يف حيث يشتمل  ،نظريه املخصص للتعبريمن كرب من املداخل وى يضم املعجم املخصص للفهم عدد أحيث احملت

حنوية مفصلة تساعد على نتاجية عامة ومتنوعة مبعلومات صرفية و ت طبيعة إمداخل ذااملعجم املخصص للتعبري 

 
 .165أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص - 1
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جم يتوقف على اللغة اليت ي حيتاجه املرت بصورة سليمة كما أن املعجم الذ استخدام املفردات اليت يبحث عنها 

 1.ىل معجم فرنسي عريبجم مثال من الفرنسية إىل العربية فهو حباجة إفإذا كان يرت   ،يرتجم إليها

احتادات املرتمجني  فرنسي وعادة ما توحي-ي يفي حباجته هو معجم عريبإذا كان يرتجم إىل الفرنسية فاملعجم الذ و 

ه األم مهما كان متكنه من اللغة ىل لغتابلرتمجة إ نيدماهتم بتكليف املرتمجو املنظمات الدولية اليت تستفيد من خ

 2.ليهكامل حيث تعد كلتا اللغتني لغة أم ابلنسبة إ  ا املرتجم ثنائي اللغة بشكلا كان هذ إال إذ  ،األجنبية

 :مستوايت املعجم الثنائي

 :اللغة على مستوينييعد املعجم ثنائي  

هل الواقع املعاش  :السؤال اآليت فيه يطرحو  ،نظامهااللغة و ليه مبعدل عن ينظر إ :ستوى الواقع املعاشم .أ

 ؟و تسمية الكلمة يف ثقافة اللغة الثنائيةالذي ترجع إليه أ

  ؟وىلالواقع الذي ترجع إليه الكلمة األية كلمة تدل متاما على  هل يوجد يف اللغة الثنائ  :مستوى اللسان .ب

ئ يستخدمه ملعرفة معاين فالقار  ،ين يستعملونهدمها املعجم الثنائي مهمة لكل الذ ن املعلومات اليت يقإ ✓

 3.نطقها  تها أومات أكثر من استعماله ملعرفة هتجئالكل

 :ج من املعاجم ثنائية اللغةمناذ 

 :العربية –املعاجم الرتكية  

لفه اللغوي الرتكي فقد أ "الرتكديوان لغات : "وصلنا يف اتريخ اللغة الرتكية هوول معجم تركي املعجم أيعترب هذا 

لبعض التفاصيل اخلاصة  رقسنتطو  ،4عريب-تركي :م وهو معجم1704غري( يف مدينة بغداد عام )حممود الكاش

بتأثري اللغويني األتراك ابللغة العربية والفارسية معا حبكم الدين اإلسالمي، فقد مرت كتابة املعاجم الرتكية مبراحل، 

 إىل ثالث مراحل: احل نضوج املعجمية الرتكيةوميكننا تقسيم مر 

 
 .25،ص2003مكتبة لبنان بيروت: ، 1ة العربية بين النظرية والتطبيق،طعلي القاسمي، المعجمي -1
 .66، ص1997لبنان، -، بيروت1حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النهضة العربية، ط - 2
 .369عزوز، المقابل الداللي في المعجم الثنائي وأثره في الترجمة، ص أحمد - 3
 .5،ص1956حسين نصار، المعجم العربي دار الكتاب، القاهرة،  - 4
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 .مود الكاشغريحمل"  كديوان لغات الرت "ميالدي ظهور معجم    احلادي عشر  من القرن الثاين .1

 .حىت هناية القرن الثامن عشرو الثاين عشر    القرن   من .2

  .هناايت العصر العثماينالتاسع عشر و القرن   .3

لقد نشأ مؤسس املدرسة املعجمية الرتكية "حممود الكاشغري" يف بيئة تركية إسالمية وأتثر هبا وتكونت ثقافته 

املمتزجة ابلثقافة البدنية احلضرية فيها، ويالحظ أاثر اللغة والثقافة الفارسية بوضوح يف دولة )القرة خانني( ابلرغم 

اصر كانت حتمل هذه الثقافة قبل االمتزاج حيث أثرت هذه العناصر عنمن كون اللغة الرتكية لغة رمسية نظرا لوجود 

يف لغات وثقافات خمتلف القوال الرتكية مثل القارلوق، االيغور، الرتكية و الشرقية احلديثة مث الرتكية االوغوزية 

أتثرت اللغة،  القبجاقية فيما بعد وذلك يالحظ التأثري العريب فيما بعد وكذلك يالحظ التأثري العريب فيما حيث

واألدب الفارسي متأثرا ابللغة واألدب العريب لفرتة األدب الرتكي ابللغة، األدب الفارسي والعريب وقد كانت اللغة 

أطول من اللغة واألدب الرتكي، كما يالحظ التأثر املزدوج للغة واألدب الرتكي ابللغة واألدب الفارسي املتأثر أصال 

 أتثره املباشر ابللغة واألدب العريب، وقد أثرت اللغة العربية على اللغتني الرتكية من اللغة واألدب العريب من مث

والفارسية يف جمال املفردات، القواعد النحوية، املعجمية وعلم البالغة، هذا ابإلضافة إىل التأثري والتأثر احلضاري 

 بني الشعوب اإلسالمية.

العرب اللغة الرتكية للتخاطب مع األتراك الذين جلبوا إىل دار وكان كتاب "ديوان لغات األتراك" يهدف إىل تعليم 

( كلمة تركية وما يقابلها ابلعربية أو مشروحة ابللغة 7500اخلالفة العباسية، وهذا الكتاب حيتوي على حوايل )

هبدف تعليمها وأورد أيضا من خمتلف اللهجات الرتكية وشواهد    العربية وقد تضمن املؤلف كتابه قواعد اللغة الرتكية

كثرية من نثر أو شعر أو مثل أو حكمة، كما يعد هذا الكتاب كنزا مثينا للغة، األدب وثقافة اللغة الرتكية، وقد 

 1.اعتمد العرب واألتراك فرتة طويلة على هذا املعجم

 

 
 .2004محمد رشاد الحمزاوي، المعجمية: مقاربة نظرية ومطبقة، مصطلحاتها ومفاهيمها، مركز النشر الجامعي، تونس،  -1 
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 :سيةياملعاجم العربية االندون

  ، األندونيسيةلغة شرحه اللغة لغة العربية و ي تكون لغة مداخله الهو املعجم الذ األندونيسياملعجم الثنائي العريب 

زمن مث  ن فهم النصوص العريبين يريدو الذ  األندونيسينيمت صناعتها خلدمة املستخدمني  ا النوع من املعاجمهذ و 

املداخل يف حني أن لغة الشرح أي اللغة  ا يف لغةا النوع جندهفالقضية األساسية يف صناعة معجم من هذ 

 .لعن املرادف الرتمجي للغة املداخسية عبارة يندوناأل

كثر صعوبة منها يف ذلك ابملشكلة يف لغة املداخل أو  ،ما هي إال اتبعة للغة املداخل ن لغة الشرحإبعبارة أخرى   

سية اتقاان اتما لكي تتقدم يندونللغة األقان اصانعيه إتا النوع تتطلب من لكن صناعة املعجم من هذ و  ،ة الشرحلغ

 1.سيةيندونهي اللغة األشرح املعجم و لغة  

  :ندونسية كلمات يشرحها مؤلفوها شرحا حرفيا على سبيل املثالجند يف املعاجم العربية األو 

 (Phonrindang  =الشجرة الكبرية=)الدوحة   Teem)حدائق=  :)الرايضكلمات  

 2.(Surga aden)عدن=جنة=

 :املعاجم العربية االجنليزية

تكون:  أن ماإهذه املعاجم  ابالجنليزية يف الوقت نفسه و الناطقنيم حبيث ختدم الناطقني ابلعربية و ه املعاجتوضع هذ

 :كما يلي  عربية-اجنليزيةو  أ  اجنليزية-عربية

 :املعاجم العربية االجنليزية .أ

( ي اشتهر ابسم )هاترفريالذ و " معجم اللغة املعاصرة، "ريوفقا للرتتيب اهلجائي اجلذ ت فيها يتم تبويب الكلماو 

hans wehr. 

 .كي  بروحي البعل  :للدكتور  "ملوردا  قاموس"و وفقا للرتتيب النطقي مثل  أ

 
1 - Alkassimi, Ali, Linguistique and  Bilingual Dictionairies, Leinder, Ejbrill HLM23,P100.  

العربي الثنائي ضمن صناعة المعجم لغير الناطقين باللغة العربية، مكتب تنسيق صالح جواد طعمه، معالجة األلفاظ القرآنية في المعجم  - 2

 .45التعريب، دط، ص
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 :املعاجم االجنليزية العربية .ب

 :ا النطاقاملعاجم اليت تقع يف هذ من أشهر  و   ،الكلمات وفقا للرتتيب اهلجائي األلفبائيعادة ما يتم ترتيب  

 .كيبقاموس املورد ملنري البعل ✓

 .قاموس املغين حلسن كرم ✓

 1.ةورد الربيطانيكسفقاموس أكسفورد الصادر عن جامعة أ ✓

 وظيفة املعجم الثنائي:

وذلك يف العصر احلديث فقط، أو ابلوقوف على معانيها يف العصور  شرح الكلمة وتبيان معانيها: .1

املختلفة، وينبغي أن تكون الكلمة معروضة يف سياقات خمتلفة، ومجل متعددة لتصيغ املعىن أمام القارئ أو 

 الباحث عن هذا املعىن املراد للكلمة.

وإىل أي نوع من األفعال اليت تنتمي  إذا كانت اسم أو فعل أو حرف،حتديد الوظيفة الصرفية للكلمة:  .2

 م مزيدا.الفعل الزما أم متعداي، وجمردا أ  إذا كان  إىل املاضي أو املضارع أو األمر،

ون هجاء الكلمة ال ميثل أصواهتا املنطوقة من مثل: الرمحن، وذلك حني يك بيان كيفية كتاب الكلمة: .3

 السموات هذا ومائة ولفظ اجلاللة هللا وكذا كيفية كتابة اهلمزة...اخل.

أي كيفية ضبط الكلمة، وهو ما أنبعه بعض اللغويني العرب يف معامجهم حني   بيان كيفية النطق للكلمة: .4

 يقولون أبن الكلمة على وزن كذا أو إن نطقها يشبه كذا أو يقولون: بفتح أوهلا وضم اثنيها.

وملا كان وهو منح بروز معني ألحد مقاطع الكلمة دون املقاطع األخرى حتديد مكان النرب يف الكلمة:  .5

للغة العربية الفصحى ال يؤدي انتقاله من مقطع إىل مقطع إىل تغيري املعىن فإننا ال جند املعجميني النرب يف ا

العرب يهملون موقع النرب يف الكلمة، أما املعاجم األجنبية، وخباصة مع اللغات اليت خيتلف فيها معىن 

 
 .77، ص1997لبنان، -، بيروت1طعلي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان ناشرون،  -1
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عها فوق املقطع املنبور ومثال الكلمة تبعا ملوقع النرب، فقد اهتمت ببيان موضع النرب عن طريق عالمة تض

 ابالجنليزية.  importذلك كلمة  

وضعنا النرب على املقطع األول كانت امسا، وإذا وضعناه على الثاين كانت فعال ومثلها كلمات فإذا         

présent subject  .وغريها 

، حتديد شتقاقيالتأصيل االات النحوية والصرفية، معلومات االستعمال، املعلوماملعلومات املوضعية:  .6

 1االسم اإلسالمي أو اهلجاء.

من خالل هذه الوظائف ميكننا القول أن املعجم يعد بطاقة تعريف للمجتمع، وذلك من خالل إبراز اإلرث 

     اللغوي لكل جمتمع.

 مناهج املعاجم ثنائية اللغة:

 تتنوع املعاجم بتنوع أنواعها وأهدافها، ومن حيث مادهتا حبسب العموم واخلصوص فنجد: 

ونعين بذلك تصنيف املعاجم حبسب ما حيتاجه الدارس: أهو يبحث عن معىن املعاجم حبسب اهلدف:  .أ

 وهي تنقسم إىل ثالثة أنواع وهي: لفظ معني أو معرفة لفظ مناسب مبعىن ما يريده،  

 معاجم األبنية.-معاجم املعاين-األلفاظمعاجم  

 وابلنسبة ملعاجم األلفاظ كان هناك عدة أشكال لرتتيب األحرف اهلجائية هي:

 الرتتيب الصويت الذي يراعي التشابه الصويت لألحرف وتدرج املخارج. .1

الثنائيات، الرتتيب األلفبائي الذي يراعي التشابه الكتايب لألحرف فيضع التالشيات متجاورة مث  .2

 2وينتهي ابألحرف املفردة.

 
 .21، ص1997، 1العربية للطباعة والنشر، بيروت، طحلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النهضة  - 1
 .175أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص - 2
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الرتتيب األجبدي وهو أقدم ترتيب عرفه العرب، وهو ترتيب فينيقي ومل يستخدم العرب يف معاجم  .3

 الرتتيب األجبدي، وإمنا استعملوا الرتتيب الصويت، والرتتيب األلفبائي.

 وز أابدي.األلفاظ جند: معجم الصحابة للجوهري والقاموس احمليط للفري ومن معاجم  

أما معجم املعاين: فقد كان معجم املخصص البن سيده أويف واشتمل معجم من معاجم املعاين يف اتريخ اللغة 

العربية وقد استعان ابن سيده يف أتليفه بكل ما كتب قبله تقريبا من مؤلفات الغريب املنصف والصفات واأللفاظ 

 واملعاجم اللغوية وكتب اللغة املختلفة.

النوع الثالث من املعاجم الذي مسي مبعاجم األبنية نوعا فريدا يف اببه إذ راعى يف ترتيب الكلمات احلركة   بينما كان 

مل يكتب له الشيوع والشهرة نظرا لتعقد نظامه وتركيبه من  -من سوء حظه–إىل جانب الصوت الساكن ولكنه 

 خطوات عدة.

 1ان العرب( أليب إبراهيم الفرايب.اتبع نظام األبنية هو معجم )ديو وكان أول معجم ثنائي  

جم ابختالف مفرداهتا وهناك أكثر من طريقة رئيسية يف ترتيب ختتلف املعااملعاجم حبسب املنهج:  .ب

 املفردات وهي: 

مثل سابقتها ولكن كل صوت يتم ترتيب حروفه هجائيا وليس ابلضرورة صوتيا فإذا املعاجم الصوتية التقليدية: 

 الصوت يتم تركيبها هجائيا ومن أمثلة هذه املعاجم: معجم اجلمهرة يف علم اللغة البن دريد.تشابه حرفان يف  

 :فائدة املعاجم ثنائية اللغة

الشروح  دم يقالكلمة املدخل فقط و  ي يهتم بتعريفعجم ثنائي اللغة فائدة كبرية من أحادي اللغة الذللم

هل عادة ما يوجه ملتكلمي أو  ،املدخل و هو ما اتفقت فيه لغة الشرح مع لغة ،فهام القارئاملعلومات الكافية إلو 

مي املعلومات عن اللغة يهتم بتقدو  ،يف حني املعجم ثنائي اللغة ختتلف فيه لغة الشرح عن لغة املدخل ،اللغة

 
 .269المرجع نفسه، ص - 1
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فهام املعلومات الكافية إل قدم الشرح و يويعىن بتعريف كلمة املدخل فقط و ،  1كثر مما يهتم ابللغة الشارحةاملشروحة أ

 2.القارئ

تعلم اللغات القارئ على فهم و نه يساعد أ ،ا املعجم عن غريه من املعاجم أحادية اللغةمبعىن أن ما مييز هذ 

  .سرعأد معرفتها بطريقة أسهل و ن الكلمة املرانه يساعد الباحث على البحث عكما أ  ،األجنبية

 أمهية املعجم ثنائي اللغة: 

أتيت أمهية املعجم الثنائي من خالل األهداف الرتبوية، النفسية، االجتماعية والثقافية اليت ترمي إىل حتقيقها كليا أو 

جزئيا، وذلك وفق ما يرسم هلا من اجتاهات ومدام ظاهرة ومسترتة، ويبقى اهلدف العام من وجود املعاجم الثنائية 

ية ابلتثقيف والتوجيه مبا حيتويه من معلومات أساسية يف لغة القارئ خاصة، كمثل احلديث عن نطق هو إشاعة الرتب

الكلمات، إمالئها، أنواعها النحوية، الصرفية، تعريفها، استعماهلا ومرادفاهتا، مث احلديث عن أتصيلها وتطورها، 

 3املولد منها والتليد.

فاظ اللغة ومعانيها وهذا ما ال ميكن أن حييد به أي شخص مهما  كما تكمن أيضا يف أهنا حتمل العديد من أل

كان واسع االطالع، كما أن مفردات اللغة ختتلف بني أبنائها حبسب ثقافتهم، فهناك الكلمات اليت تستخدم 

ويومي وهناك الكلمات األدبية والكلمات املخصصة، كما أن االحتكاك والتداخل بني اللغات   بشكل عامي

األخرى حتت أي ظرف يولد مفردات جديدة مل تكن يف أصل اللغة، ويكاد أن يكون جزم أبنه ال توجد لغة حية 

 اآلن إال وقد استعارت مفردات من لغات أخرى. 

ألجل ترتيب وتصنيف مفردات اللغة وتبني معانيها يف أسلوب سهل ومسري  فكان البد من وجود املعاجم الثنائية

يف توفري ثالث معلومات عن أي مفردة أو على أبناء اللغة نفسها، ومن هنا ميكن القول أن مهمة املعاجم تندرج 

  لفظ وهذه املعلومات هي:

 
 .367أحمد عزوز، المقابل الداللي في المعجم الثنائي وأثره في الترجمة، ص -1 
. عمارة شؤون 1، مجاهد ن ط1ابراهيم بن محمد العقيد ومحمد عاطف مجاهد، طبتصرف، ميجل سيجوان ووليم ق، التعليم وثنائية اللغة، تر،  - 2

 .24ن ص1995الرياض: -المكتبات
 . 3إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بدايتها وتطورها، ص - 3
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املعاجم أن هتتم بتقدمي كتب ينطق، فكان على حيث أنه من املعروف ليس كل ما ياللفظ واهلجاء:  ✓

 معلومات عما يكتب وال ينطق، وتوضيح أي نطق يف مفردة ما.

حيث يقوم املعجم بتحديد نوع الكلمة، اسم، فعل، صفة... واملذكر منها واملؤنث،  التحديد الصريف: ✓

 وتوضيح تعديلها، لزومها وصورها االشتقاقية.

األساسية ألي معجم، وميكن أن يكون للكلمة الواحدة أكثر هو بيان معىن الكلمة وهو الوظيفة  الشرح:  ✓

 من معىن فيتم توضيح ذلك أبمثلة فعلية أو على األقل ابإلشارة إىل جمال استخدامها.

يف احلفاظ على اهلوية القومية للغة والتواصل مع ألفاظها، قدميها وحديثها ومن هنا تتضح أمهية املعاجم الثنائية 

مستعملي اللغة ولغتهم ابإلضافة إىل إكساهبا عنصر احلياة حىت ال هتمل وهتجر وهذا وعدم وضع حواجز بني 

 يؤدي إىل جعل اللغة مواكبة للعلوم والفنون املتداولة بني مجيع 

الشعوب، وتربز مدى أمهيتها يف نقل ونشر لغات اجملتمعات من خالل شرحها، وإقبال الباحثني يف خمتلف 

 ة، الثقافية والتارخيية على البحث يف املعاجم عن معاين خمتلف األلفاظ يف مجيع اللغات. اجملاالت العلمية، السياسي

 :جناز املعجم الثنائياإلجراءات العملية إل

لذا أصبحت دور النشر ال تقدم على  ،جنازه فريق عملخباصة إذا شارك يف إو  ،مرتفعة عداد املعجم تكاليفهإن إ

 ي مشروع إال بعد إجراء أربع عمليات:أ

نوعية املعجم املزعم و  ،فيحدد اهلدف املناط به ،جنازهوم املعجمي ببناء تصميم للعمل الذي ينوي إيق ✓

 ،اهلجاء ،النطق ،املرادف ،ما هي اجلوانب اليت سيعاجلها )املعىنو  ،الفئة اليت ستقبل على شرائهو  ،خراجهإ

  .(...الرتاكيب املعيارية

 1 ،تحملها الناشر ملساعدة الباحثنينه تضحية يكان ينظر إىل العمل املعجمي على أبعدما   ✓

 
 .99، ص1997لبنان، -، بيروت1حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النهضة العربية، ط - 1
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نسان يف ختصيص إ1: "حينما يفكر  حدهمكما قال أ ،تتبع األرابح يف األفق ،هذا ؤسسات يف يومناأصبحت امل

ا صور ما كان ميكن استثماره خالل هذه املدة من هذ يتو  ،و ستسنوات أيزيد عن مليون دوالر خلمس مبلغ 

 2.يرتدد كثريا يف اإلقدام على عمل كهذا"  ،بلغ من املالامل

خر كثريا ما يتأو  ،يستغرق وقتا طويالا العمل بطبعه ألن هذ  ،املواعيد يسطر جدول زماين حتدد فيه خمتلف  ✓

 .عن موعده

 ،يعرفه العامل كفيل بتقليص مدة اإلجنازي أمحد خمتار عمر أن التقدم التكنولوجي الذ  ومع هذا يرى األستاذ  

 .جناز املشاريع ابحليلولة دون أتخر إو 

 ،اخلطأ من جهةاملعجمي عن طريق احملاولة و فرادا يتلقون العمل كان فريق العمل يضم بني عناصره أ قدميا ✓

صبحت هناك أو  ،ومنذ نصف قرن تغريت األوضاع ،أخرىعجميني ذوي اخلربة من جهة ابحتكاكهم ابملو 

ندايان اليت فتحت سنة كما هو مشاهد يف جامعة إ ،ت العاملاملعجميني يف كثري من جامعا برامج لتخريج

ات املعجمية يف جامعة مركز الدراس أشأن 1984يف سنة و ؛ اجستريختصص املعاجم يف قسم امل 1980

ل ثالثة روبية يف املعجمية لكل ابحث تلقى تكوينا خالو دة األمتنح الشها 1991منذ سنة و  ،إكسرت

 فصول من الدراسات العليا.

العمل املعجمي فريق ن تتوفر يف يف كتابة صناعة املعجم الثنائي أقر أمحد خمتار عمر أهم اخلطوات اليت ينبغي أو 

  3:هيو 

  )يتوىل ذلك مدير التحرير(.دارة العمل و متابعتهإ ✓

  .للعمل ووضع جدول زمينالتخطيط   ✓

  .مجع املادة لقاعدة البياانت ✓
 

 

 
 .67أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص- 2
 .69المرجع نفسه، ص- 3
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  .عداد التعريفاتإ ✓

، تعد املعلومات اخلاصة ابلنطق، اهلجاء، التصريف والتأصيل االشتقاقي... كل على حترير املادة و توثيقها ✓

 حدة، ويضطلع هبا رئيس التحرير، مدير التحرير، حمرر ومساعد التحرير. 

  .النصوصحتليل اجلمل و  ✓

  .الشواهد مثلة و األ  إعداد ✓

 .ساسيةإعداد الربامج األ ✓

 إدخال البياانت. ✓

 مراجعتها.لتصمم الفين وحتضري املادة املوسوعية و ا ✓

  .مراجعة الطباعة ✓

 :اليت متر ابخلطوات التالية  ،يف املعجميمث أتيت مرحلة التأل

 :مجع املادة و حتديد املصادر .1

  :طرق جلمع املاد اللغويةثالث وائل  اعتمد املعجميون العرب األ

حصاء متكن بفضل النماذج الرايضية من إ، و محد الفراهيدياإلحصاء العقلي الذي طبقه اخلليل بن أ ✓

 .واردهامفردات اللغة شاردها و 

: "قد ي قالاجلوهري صاحب الصحاح الذو  ،اللغة يباألزهري يف هتذ  األقحاح كصنيع مشافهة العرب  ✓

 1."...عندي من هذه اللغةأودعت هذا الكتاب ما صح 

 .ىل عصران احلايلائدة إهي الطرق اليت ال زالت سو   ،مجع املادة من املعاجم السابقة ✓

 
 .39علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص- 1
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ة اليت قد تبلغ ماليني ضخامة حجم املادة اللغويو  ،لك صعوبة اجلمع امليداينيف ذ عذر املعجميني احملدثنيو    

املستوى من الصعوبة بفضل ما أاتحه التطور التكنولوجي من ؛ لكن األمر مل يعد على هذا البطاقاتالكلمات و 

 حواسيب وماسحات إلكرتونية.

لف من نصوص ملعجميون الغربيون احملدثون فقد أصبحوا يعتمدون على إنشاء قاعدة بياانت إلكرتونية تتأما اأ

أمحد خمتار يقول األستاذ  ؛بة مأخوذة من مصادر كتابية ضخمةعلى ملفات اقتباس حموسوقة و منطواقعية مكتوبة و 

حتوائه على  ال( و الطريقة القدمية يف مجع مادة املعجمإذا كان أهم ما مييز املعجم القدمي )أعمر يف هذا الصدد: "و 

ما مييز املعجم احلديث  أهم إىل معجم، فإنمن معجم  العن طريق االنتقكثري من اإلستعماالت اليت ال حتيا إال 

ترتدد يف عماالت اليت حتيا خارج املعجم، و ادة املعجم( احتواؤه على كثري من االستمجع م و الطريقة احلديثة يف)أ

 1."النصوص احلية

 :ختيار الوحدات املعجميةإ .2

  :املعجمية يتعني على املعجمي القيام مبا يليقبل الشروع يف اختيار الوحدات  

 .تركيبهاملادة االصطالحية اليت تدخل يف  تقدير عدد املداخل و  ✓

( )polysémie: تعدد املعىن جياد حل مناسب ملشكلة تعدد املعىن اليت تدرس حديثا من زاويتنيحاولة إ ✓

تكون يف حالة وجود عالقة بني املعاين، ومن األمثلة على ذلك كلمة "عملية" اليت توظف يف امليدان املدرسي، 

ولوجود قرابة بني هذه املعاين، فإن الكلمة حتتل مدخال واحدا من املعجم.  امليدان العسكري وامليدان الطيب...

( مثل  (Homonymieوإذا كانت املعاين متباينة، ال جتمع بينها عالقة معينة، فنحن أمام حالة جتانس 

كلمة خال اليت حتمل معنيني أخو األم، والشامة يف الوجه، هذه الكلمة وما شكلها يوضع كل معىن منها 

 مدخل خاص.  حتت

 
 .76أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص- 1
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؛ لكن يف لغات أخرى كاالجنليزية ية مشكلة معجمية يف اللغة العربيةاملركبة أو املنحوتة أتطرح الكلمات ال  ✓

مدخال واحدا،  Bottle brushجند اختالفا بني املعاجم يف التعامل معها؛ يف معجم أكسفورد حتتل كلمة 

حتت Bottleful جند  Long man. ويف معجم Bottleوغريها فتلتحق مبدخل  Bottle beerأما 

 .فهي مدخل مستقل  Bottle green، أما Bottleمدخل 

وتؤلف جتمعات الكلمات تعبريات سياقية أو تصاحبات لفظية تطرح مشكال للمعجمي الذي يبقى يف حرية من 

 أمره ال يدري أي مكان خيصها به يف املعجم.

 ذات الوحدات املتعددة فمن األفضل أن توضع يف الوقت ذاته حتت املدخلني اللذين ترتكب منهما. أما التعابري

، حسب رأينا، وعلى كل فإن األمر ال أن ذلك قد يضخم من حجم املعجمهذا ما ذهب إليه أمحد خمتار عمر، إ

ية العربية مل تتوصل بعد إىل حيتاج إىل مزيد من الدراسة كما يلمح إىل ذلك علي القامسي، إذ يقول: "املعجم

منهجية ترتيب حمددة تتبعها مجيع املعاجم، فما زالت دور النشر الواحدة مثال تصدر أكثر من معجم واحد متبعة 

 1من منهجيات ترتيب خنتلفة".

 :ليف املدخلأت .3

اليت سنجملها عليها و  املتعارفلك حسب التقاليد ذاملعجمية من نواحيها املختلفة، و ه املرحلة املادة نعاجل يف هذ

 :تيف ما هو آ

 ، واإلحاالت الضرورية.اهتا فيها كل املعلومات املطلوبةظر إىل كل مدخل على أنه وحدة قائمة بذ الن ✓

 .كل املداخل تؤلف بطريقة موحدة ✓

  قبل غريها من املعلومات.  النحويةاالشتقاقية و   ،الصرفية  ،اهلجائية  ،تسجيل املعلومات الصوتية ✓

 .يكون تعريف املداخل تعريفا وافيا ✓

 كتابة التعبريات السياقية والوحدات املتعددة الكلمات يف آخر املادة. ✓

 
 .47علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص- 1
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هذا وال يتواىن املعجمي يف استخدام كل وسيلة من شأهنا أن تيسر البحث على املستعمل كعالمات الرتقيم، 

 ية...الرموز، االختصارات والتسلسالت الرقم

 :ترتيب املداخل .4

  :وفق نسقني املداخل  رتبت  

 مداخل حيث يعرض املعجمي :(macrostructureكرب )ترتيب خارجي أو الرتتيب األ .أ

 ...واخر الكلماتأوائل أو أمعجمه متسلسلة وفق األبنية أو  

املعلومات يف  يتعلق بكيفية تنظيم :(microstructureصغر )ترتيب داخلي أو الرتتيب األ .ب

 .املدخل

العربية القدمية هبذا النوع من الرتتيب؛ أما املعاجم احلديثة، فهي متفاوتة االلتزام به، ولعل أفضل مل تلتزم املعاجم 

 ."معجم عناية هبذا الرتتيب "املعجم العريب األساسي

 نظراي، تطبيقيا، علميا وتربواي يستحق االهتمام، فهو ينقسم إىل قسمني: الداخلي ميثل مظهرا    فالرتتيب

من ذلك أن مدخل  ،مشرتك للتعبري عن معان عدة يعين ختصيص مدخل واحد و  شرتاك:الرتتيب ابال .1

املشاة من القافلة،  :قل منهالداللة على مدلوالت ثالثة على األ"سيارة" يستعمل يف مدخل واحد ل

وأغلب املعاجم العربية القدمية واحلديثة مبنية على هذا النوع من الرتتيب لسببني:   .العربية العصريةاجليش و 

أحدمها انبع من قانون االقتصاد يف اللغة اليت تعرب عن مدلوالت ال حتصى أبشكال حمدودة مشرتكة، وأما 

بت ال يتغري، وله مدلوالت يقر أن الوحدة املعجمية وحدة لغوية هلا أصل داليل اثالسبب اآلخر، فهو 

اثنوية متصلة ابألصل تستخلص من األعمال أو السياق، وعلى هذا األساس يعتمد مدخل "سيارة" 

 واحدا للتعبري عن املعاين الثالثة املذكورة أعاله.

فمدخل  ،متعددة كلما تعددت معاين الوحدات املعجمية فهو خيصص مداخل  :الرتتيب ابلتجنيس .2

ة وحدة ن الوحدة املعجمي( ابعتبار أ3)سيارةو ( 2سيارة)و ( 1سيارة) :يتطلب مداخل ثالثة "سيارة"
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، وذلك من ن االشرتاك حبسب ما يولد منها السياق من مدلوالتابلتايل فإو  ،مستعملة حبسب سياقها

شأنه أن يؤدي إىل إثراء اللغة ومنوها وتنوعها. على أن الدارسني لعلم املعاجم وصناعته يشريون إىل أمهية 

املعجمي، ويتفقون على أن هذا الرتتيب ال بد أن 1ترتيب املعلومات، ترتيب املعاين والشروحات يف النص 

فعال، األشياء، الصفات وبقية املشتقات كمله، حيث ترتب األخيضع لنظام عام من املعجم اللغوي أب

الفعلية أو االمسية مثال، طبقا لقاعدة تقول: إن املعاين احلسية أتيت قبل املعاين أو الدالالت اجملردة، ومعىن 

   2ذلك أن األفعال أتيت قبل األمساء والصفات بعد األمساء.

لنظام اثبت مما يسهل على مستعمل املعجم أن يعثر على الداخلي حتت املدخل الواحد وال بد أن خيضع الرتتيب 

 سر.رجع يما يريد بسهولة وي

 :التعريفالشرح أو   .5

أو بيان داللة الكلمة أاي كان نوعها، ويتفق علماء اللغة واملعاجم قدميا وحديثا على أن واملقصود به شرح املعىن، 

غموض، ويستخدم علماء املعاجم العربية مصطلح يكون هذا الشرح أو التعريف ابملعىن واضحا ال لبس فيه وال 

"اإلهبام" للداللة على غموض الشرح، سواء كان هذا الغموض يف عبارة الشرح نفسه، أو نتيجة الستخدام 

 3املعجمي أللفاظ هي يف نفسها حتتاج إىل شرح، وهو ما يطلق عليه علماء املعاجم املعاصرون مصطلح "الدور".

مث بعد هذا انتقل إىل احلديث عن العقبة اليت تعرتض املعجمي يف عمله، وهو يتناول تعريف املداخل اليت مجعها، 

ذلك  مع و  ،عجميخامتة العمل امل"قد يعد التعريف هناية و  :اليت تقول عنها جاكلني بيكوششكالية التعريف إ اإهن

ا العلم بنفسه ليجيب عن اإلنسان حىت يستقل هذ  ينتظرفلم  ؛(Lexicologieقدم من علم املفرداتية )نه أإ

  4.؟"و عم يدل ص؟ أما هو س  :من قبيل  األسئلة

 
 .55، ص1997لبنان، -، بيروت1مقدمة لدراسة التراث المعجم العربي، دار النهضة العربية، طحلمي خليل،  - 1
 .136، ص2009مصر،-، القاهرة2أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، ط- 2
 .48المرجع نفسه، ص- 3

4 -Jacqueline Picoche, Précis de Lexicologie Française P138. 
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هم مطلب ملستعمل ألنه يعد أ ؛ملعىن يف بؤرة اهتمام املعجمييقع ا" :املضمار كما يقول أمحد خمتار عمر يف هذا

املعجم والكثري من مناقشات املعجميني ، كما كشفت االستطالعات املتعددة اليت أجريت حول وظائف املعجم

 1."يف تدور حول طريقة عرض املعاين املعجمية

  :التعاريف املعجمية .6

: التعريف عند املناطقة هوو  ،ي يضع هلا تعريفاغة لتقريب معىن الكلمة املشروحة. أيوظف املعجمي عادة متبال

 .ما سواه"تكون مفهوم الشيء مميزا عجمموع الصفات اليت  "

  :مههاأاهتدى إليه اللغويون منذ أفالطون وأرسطو،  ،  ي تتحقق فيه بعض الشروطالتعريف املوفق هو الذ و 

 : أي أن يعرب أبلفاظ قليلة عن معاين كثرية.جيازاإلاالختصار و  .أ

 : ال يكون التعريف غامضا أو غري مناسب للمدخل.الوضوحالسهولة و  .ب

ضرس :الفريوز أابدي يف القاموس احمليط ملادة سن كالتايل: سن: وهذا كتعريف هولعدم اإلحالة على جم .ج

 سن.ضرس:  و

: وقد عاب بعض اللغويني صيغ معاجم عربية اليت جاء شرح القسم الكالمي مبا يقابله من القسم نفسه .د

 فيها التعريف التايل:

 ه بني األسود واألمحر.فهو ما كان لوناألكلف: صفة بني السواد واحلمرة. والصواب أهنا الكلفة؛ أما األكلف  

تعريف األشياء املادية ابإلشارة إىل الشكل اخلارجي والوظيفة واخلصائص. وهذا ما أخلت به بعض املعاجم 

 العربية، من ذلك جاء يف تعريف املرآة: 

 يف املعجم الوسيط: املرآة ما يرى فيه الناظر نفسه. ✓

 التعريف كالتايل: يقول علي القامسي التعريف غري موفق، والصواب أن يكون  

 املرآة: سطح أملس )كالزجاج( يعرض صورة عن طريق  اإلنعكاس.

 
 .117ار عمر، صناعة المعجم الحديث، صأحمد مخت- 1
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 تعرتض املعجمي صعوابت كثرية، وهو يضع تعريفا ملدخل ما منها:

 بقوله: وتعريف الكلمات املألوفة يكون يف الكثري من األحيان أصعب من غريها، وهذا ما أكده أرسط ✓

 عريف كلمة شجرة على سبيل املثال.كت  .  "ء السهلةشيا"إن أصعب شيء أن تصنع تعريفا لأل

 ة مثل: احلكمة، احلب، الكراهية...تعريف التصورات اجملرد ✓

  :نواع التعاريفأ .7

  :اللغويالتعريف  

 ، أيي ورد فيهمعىن الكلمة يستخلص من السياق الذن ألا هذ ؛ و لك ابلتعريف العالقييعرف هذا النوع كذ 

 .خرىابلكلمات األد عالقة الكلمة  عتماالاب

  1: "إذا طلب إليك أحدهم تعريفي بقولهالقامس  علي  ا، و هذا عرب عنهسي هنللسياق دور أسا

عني )م ( أالباصرة2العني ) رف هل هيه الكلمة لتعكلمة )عني(، طلبت منه أن يذكر لك اجلملة اليت ترد فيها هذ 

راد ن وضعتها مقام الكلمة املاملفردة أو العبارة اليت إضل تعريف للكلمة هو تلك فأأم )عني اجليش(... و  (املاء

 3."تعريفها استقام معىن اجلملة

 : التعريف املنطقي

  :ىلإ  عند املناطقة  ينقسم

 ه حيوان انطق.؛ وذلك مثل تعريف أرسطو لإلنسان أبنحتدد خصائص الشيء اجلوهرية  ابحلد:التعريف   ✓

، فيكون تعريف غري اجلوهريةالدمج بني اخلصائص اجلوهرية و يه يتم فهو تعريف  :التعريف ابلوصف ✓

 اإلنسان كالتايل: حيوان له يدان، وميشي على رجالن، يتكلم، ويسمع...

 
 

 .129، ص1999سوريا، -حالم الجياللي، تقنيات التعريف في المعاجم العربية، دط، مطبعة اتحاد كتاب العرب، دمشق - 1

 

 
 .75علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص- 3
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 :التعريف املصطلحي

 دون  ي يتوخى تعريف املصطلحيعتمد علم املصطلح احلديث هذا النوع من التعريف الذ

 ويتكون  ،مبصطلح  كرة يعرب عنهفو  أاملفهوم تصور  و "  :لك علي القامسي بقولهح ذيوض  ،هسوا

 1.ات اخلصائص املشرتكة"ذعلقة بشيء أو جمموعة من األشياء  الوجود املتالتصور من اخلصائص املنطقية و   هذا

 اليت تنتمي معه إىل حقل علمي واحد.ومما البد منه لتعريف املفهوم أن ينظر إليه يف عالقته ابملفاهيم األخرى  

 :التعريف املقتضب

هذا النوع عرف  يو   .وظيفتها النحوية ختتلف عن وظيفة املدخلو متجانسة يشتمل هذا التعريف على كلمة جذرية أ

 ابلتعريف الصريف الداليل (Josette Rey Debove) بوفجوزت ري دي الفرنسية املعجمية  عند 

.)Définition morpho-sémantique(   

  :منها  ،يفيد املعجميون املعاصرون التعريف املقتضب ببعض الشروط ✓

، فال جيوز مثال، تعريف ل "من مهنته الكتابة" وتعريف الكتابة ب "مهنة الدور و التسلسل جتنب ✓

 الكاتب".

، مما مهنة الكاتب :ك مثل تعريف الكتابةذلتعريف آخر أكثر من مرة واحدة، و  القارئ علىعدم إحالة  ✓

فيجد املستعمل من يكتب    :الكاتب   :فيجد التعريف التايل  ،كلمة كاتب  ىل البحث عنيضطر املستعمل إ

خر هكذا جند املعجمي قد أحال املستعمل على مدخل آو "يكتب".  ىل البحث عننفسه مضطرا اثنية إ

  .مرتني لفهم املعىن

 ،و املتجانسة املضمنة فيهىن املطلوب من الكلمة اجلذرية أضرورة وجود مميز داليل يف التعريف خيصص املع ✓

 :حنو

  .هل الكتاب: من أالكتايب

 
 .77المرجع نفسه، ص 1
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  :ن يقالكأ  ،ة معان وجب ختصيص املعىن املطلوبمادام الكتاب حيتمل عد 

   1.هل الكتب السماويةالكتايب: من أ

  :الشرح بتحديد املكوانت الداللية .8

   .ج  حتليلية تفيدهم يف عملهمإمنا يزودهم بنماذ ، و النوع من التعريف ال يلتزم به املعجميون   هذا

 .ىل عدد من املالمح التمييزية اليت تنفرد هباى حتليل احملتوى الداليل للكلمة إترتكز فكرة املكوانت الداللية عل

  :محد خمتار عمررية التحليلية يف ثالث نقط أساسية وفق األستاذ أالنظ  والعناصر التكوينية أ

 .و بيان العالقات بني معانيها  ،حتليل كلمات كل حقل داليل ✓

 .و معانيها املتعددةحتليل كلمات املشرتك اللفظي إىل مكوانهتا أ ✓

 2.ىل عناصره التكوينية املميزةحتليل املعىن الواحد إ ✓

ابئي حباجة إىل حتليل كلمات احلقل الداليل، مادامت املداخل  بصدد إجناز معجم ألفال يكون املعجمي وهو 

ستتوزع على أماكن متفرقة من املعجم؛ لكنه يستفيد من هذا العمل عند صياغة التعاريف خباصة الكلمات 

العناصر مي حتديد ستعمال نظام اإلحاالت، ويكون مبقدور املعجبينها اباملتقاربة أو املتشاهبة دالليا، وللربط 

التكوينية اليت سيتضمنها تعريفه؛ ومن األمثلة اجملسدة ملا ذهبنا إليه حقل الكلمات الدالة على اجللوس الذي تكرر  

 3حبيث متثل كلمة "مقعد" الغطاء أو الكلمة الشاملة لكل كلمة تدل على اجللوس. كثريا عند علماء الداللة.

رة اليت يرصدها املعجمي لكل كلمة، هناك املالمح اإلجيابية أو ظالل املعىن إىل جانب املكوانت التمييزية الظاه

((connotations  اليت ينبغي إدخاهلا يف احلسبان؛ فإذا قال األب البنه: "كن رجال" فهو ال يرغب أن

 يتحول ابنه رجال يف ملح البصر، وإمنا يريده أن يصري متصفا بصفات الرجولة كالشجاعة، الثبات والصالبة...

 

 
 .75المعجم الحديث، صأحمد مختار عمر، صناعة  - 1
 .77المرجع نفسه، ص - 2
 .70، ص2004لبنان، -، بيروت3علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، مكتبة لبنان ناشرون، ط - 3
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 :الشرح ابلصورة .9

عملت قد استو  ،وربيةقدمية أخذت هبا املعاجم األظ ابلصورة يف املعجم دعوة لفاإن الدعوة إىل توضيح بعض األ

مل مصورا"، موس كومينوس" كتابه ثنائي اللغة "العاصدر "جون أحيث أ ،1857ول مرة يف عام الشواهد الصورية أ

الصورية مع مث زاد االهتمام ابلشواهد  ،1868 "فوربيري"ول من استخدمه هو الفرنسي أما على صعيد املعجم فأ

 .ليف املعجميير، حىت غدا من أساسيات وسائل التأالتصو تطور وسائل الطباعة و 

للصور مزااي اللفظ العام. و  ىلدور اللفظة املرادفة يف الشرح أو التعريف ابملرادف ابلنسبة إأو الصورة م الرسيلعب و 

فريا للمساحة من التعريف اللغوي أحياان، وهي تستطيع أن متيز كثر تو أها أهنا أكثر وصفية من العبارة و مهعدة؛ أ

املعجمية  يف الصناعةو  .تربويات مظهر نفسي و ا ذهن، كما أنفسه مما تقوم به العبارةشكال املتعددة للنوع بني األ

منت "مثل  ،خرىأ ، مث استعان هبا معاجمالرسوم التوضيحيةم الصور و ول معجم عريب استخد العربية يعد "املنجد" أ

 1.غريهاو   "املعجم الكبري"  "،الرائد "  "،املعجم الوسيط"  "،اللغة

 
 .71المرجع نفسه، ص - 1
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 - دراسة تطبيقية -معجم املنهل  :الفصل الثاين

لقد اخرتنا يف هذا الفصل أن نقوم بدراسة تطبيقية، اليت رافقت سهيل إدريس صاحب املنهل يف إعداد هذا املعجم، 

ومراحلها املختلفة، مث ارتكاز العمل على فريق خاص أثناء التنفيذ، وصوال انطالقا من خطوة اجلمع بكل معطياهتا 

 إىل آخر اخلطوات املتعلقة بالطباعة وحسن إخراج املعجم بأشكاله وألوانه املختلفة.

 :بطاقة وصفية للمعجم :املبحث األول

 : التعريف بصاحب املعجم .1

شيخا رس يف الكلية الشرعية وخترج منها م، د1925من مواليد بريوت سنة  ،أديب ولغوي لبناين دريسسهيل إ

ميارس بدأ ختلى عن زيه الديين وعاد إىل وضعه املدين، وبعد ذلك م 1940وبعد خترجه سنة  ،عاملا ورجل فقه

 ،العريب دراساته العليا يف باريس قصد حتضري الدكتوراه يف األدبلكنه استقال ليتابع م، 1939منذ سنةالصحافة 

واالحتكاك  والرتمجة شهادة الدكتوراه واستوعب جيدا الفكر الغريب وتياراته الفلسفية عن طريق القراءة فعال نال

منري ) ( وشرتاك مع املرحومني )هبيج عثمانباالم 1953إدريس جملة اآلداب سنة  وعند عودته، أنشأ سهيل املباشر

م ودفع كثريا عن التيار الوجودي، وترجم الكثري من إبداعاته وقد  1956وآخرين، مث تفرد باجمللة سنة  البعلبكي(

 كانت اجمللة دعامة أساسية للشعر التفعيلي والقصيدة النثرية واحلداثة بصفة عامة.

الذي اضطر الحقا إىل االنفصال عن شرتاك مع نزار قباين، دار اآلداب باالإدريس ، أسس سهيل م1956يف سنة

عمل يف سلك التعليم مدرسا للغة العربية والنقد والرتمجة يف عدة رة اخلارجية السورية. و الدار بسبب احتجاج وزا
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وانتخب أمينا  وأسس إحتاد الكتاب اللبنانيني مع قسطنطني زريق ومغيزل ونري البعلبكي وأدونيس، معاهد وجامعات،

 1.حتاد ألربع دورات متتاليةذا اإعاما هل

 :مؤلفاتهمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .10إدريس، المنهل، ص سهيل -1 

 :قصص

 .1947أشواق 

 .1948ثلوج نريان و 

 .1949كلهن نساء 

 .1977أوىل  صأقاصي

 .1977ثانية  صأقاصي 

 .1956الدمع املر 

 .1965رمحاك يا دمشق 

 .1977العراء 

 :ترمجات

 دروب احلرية.  

 .الغثيان

 الغرفة و قصص أخرى.

 سرييت الذاتية ) سارتر (.

 الطاعون ) ألبري كامو (.

 هريوشيما حبييب ) مارغريت دورا (.

 

 :روايات

 .1953احلي الالتيين 

 .1958اخلندق الغميق 

 .1962أصابعنا اليت حترتق 

 "سراب" رواية نشرت مسلسلة يف جريدة

 .1948ببريوت املساء عام 

 :مسرحيات

 .1965الشهداء 

 .1969زهرة من دم 
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 : وصدر له عن دار اآلداب

  (عريب-قاموس فرنسي)الوسيط املنهل                     .عريب(-فرنسياملنهل القريب )قاموس. 

 يف معرتك القومية واحلرية.                           عريب(.-املنهل )قاموس فرنسي 

 القصة يف لبنان.                                      مواقف وقضايا أدبية 

 أقاصيص ثانية.–قصص سهيل إدريس                    أقاصيص أوىل.– قصص سهيل إدريس 

 احلي الالتيين                                           .اخلندق الغميق. 

 .1.أصابعنا اليت حترتق                     ذكريات األدب واحلب، اجلزء األول 

نقدية تتناول أعمال هذا األديب وقد صدر كتاب بعنوان: )سهيل إدريس؛ قصصه ومواقفه(، يشتمل على دراسة 

 أعدها جروح أزوط، وأشرف عليها )جبور عبد النور(.

، أي عن عمر يناهز ثالثة ومثانني سنة، خملفا وراءه هذا املوروث 2008تويف سهيل إدريس ببريوت سنة      

مبشاركة )صبحي الصاحل(،  "عريب /فرنسي: املنهل"املميز، باإضافة إىل أعمال أخرى يشهد والدهتا، أمهها: معجم 

و معجم "املنهل العريب الكبري" مبشاركة كل من: )صبحي الصاحل( و )مساح إدريس(، الذي يصفه أصحاب الدار 

 صفحة( حيتاج إليه كل مثقف عريب. 8000عريب حديث )-بأنه أكرب وأمشل معجم عريب

 :التعريف باملعجم .2

، وقد مسي املعجم بذلك جمازا حىت يعرب 2تعين يف اللغة: املوردعريب(، وكلمة "منهل" -املنهل )قاموس فرنسي :امسه

ويف سبب التسمية يقول عن فائدته العظيمة ووظيفته املتمثلة يف بقائه منبعا يستقي منه كل مثقف ما يسد ظمأه؛ 

منطبقا  الذي آثرناه على سواه املنهل ن عدد مجلة خصائصه: "...وسواها من املميزات اليت جتعل اسم صاحبه بعد أ

                                                                 

 .12المرجع نفسه، ص -1 
 ، مادة )نهل(.909ينظر : مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص -2 
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كل االنطباق على مضمونه، وحمققا بالتايل لغايتنا من تأليفه، ومنتهى ما نرجوه أن جيد فيه واردوه ما هم يف حاجة 

 إليه". 

الذي آثرناه على سواه منطبقا كل االنطباق على مضمونه، وحمققا بالتايل لغايتنا من تأليفه، ومنتهى ما نرجوه  املنهل

 1حاجة إليه. أن جيد فيه واردوه ما هم يف

، وهي طبعة ذات تأليف مشرتك، حيث شارك يف إعدادها: )عبد النور جبور(، 1970 :سنة أول صدور كانت

 نشره إىل يومنا هذا، وتفرد سهيل إدريس بإعداده، إىل غاية السنة اليت تويف هبا.وبعدها تولت دار اآلداب 

 الفرنسية، ولغة الوصول هي العربية.معجم مزدوج اللغة )عام(، لغة االنطالق فيه هي  :نوعه

 : سهيل إدريس لبناين اجلنسية، عريب االنتماء، خمضرم الفكر )فرنسي عريب(.مؤلفه

 : منذ أن تولت دار اآلداب نشره: متوسط، يتوقف على:حجمه

  :1289عدد صفحاته. 

  :27×21قياسه. 

  :2.007وزنه Kg. 

 .نوع غالفه: ورقي كرتوين جملد 

 

 

 

 

                                                                 

 .100ص خالد اليعبودي، المعاجم اللسانية العربية المزدوجة والمتعددة اللغات، الرباط، -1 
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 :املنهلهذا هو 

  خربة سنوات طويلة يف الدراسات اللغوية والتعليم الثانوي واجلامعي يف ترمجة الكثري من اآلثار الفرنسية الشعرية 

 .لعربيةاإىل     

  الفرنسية والعربية والتحقيق يف أمهات الرتمجات بني هاتني اللغتني.عمل سنوات متواصلة يف الكشف عن متون 

  صفحات، تسرد جمريات ما قبل إعداد املعجم، بدءا من أهداف التأليف، مث مناهج مجعفيه مقدمة تقع يف أربع 

 ووصوال إىل منهج وضع املعجم )اختيار املداخل، ترتيبها، اختيار نوع التعريف املناسب،  ومصادرها،ملادة ا

      .)ووسائل التوليد املستعملة يف نقل الدالالت

  1مقابلة لأللفاظ الفرنسية يف شىت املعارف والعلوم.فيه مرادفات ترمجية وتفسريية 

 .شواهد ظهرت معظمها يف شكل مجل مفيدة تعلم الفرنسية وترمجتها العربية 

  فيه كثري من املفردات املعربة واملرتمجة والدخيلة، اليت قبلتها اجملامع العربية، واملؤسسات واللجان املكلفة بتتبع طرائق 

 طبق التوصيات اآلتية: إعداد املعاجم، حيث     
 .استعمال األلفاظ العجمية عند الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم 
 ثي على وزن فعالة، الدال على حرفة أو شبهها.صياغة املصدر من الثال 
 .استعمال مفعلة قياسا من أمساء األعيان الثالثية األصول للمكان الذي تكثر فيه األعيان 
 ة ومفعال وفعالة من الفعل الثالثي للداللة على اآللة.اإتيان بوزن مفعل ومفعل 
 .قياس املصدر على فعالن للفعل الالزم، إذا دل على تقلب واضطراب، وعلى وزن فعال إذا دل على مرض 
 .استعمال فعال قياسا لداللة على االحرتاف أو مالزمة الشيء 

 ة حترمجة الكلمات األعجمية بالكاس able املبين للمجهول، وترمجة االسم من تلك الكلمات ، بالفعل املضارع
 2باملصدر الصناعي.

 

 

                                                                 

 .121حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص -1 
 )المقدمة(.  9ينظر: سهيل إدريس، المنهل، ص -2 
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 :مته العلميةاملنهل وقي أمهية 

يف الثقافة املعجمية اليت تربط اللغة العربية بالفرنسية، حيث شهد له بذلك عديد الباحثني ملعجم املنهل مكانة بارزة 

و  ،علم اللغة وصناعة املعاجم :ن كتابيها كامال مالذي خصص مبحث ،على رأسهم "علي القامسي" ،يف هذا اجملال

العلمية يقول: "نبادر إىل وعن قيمته  ،ويف حديثه عن أمهيته ،الرتمجة وأدواهتا لدراسة بعض مضامني هذا املعجم

ولعله أفضل املعاجم الفرنسية العربية املتوافرة يف األسواق والدليل على  ،معجم جيد -بصورة عامة-ن املنهل القول إ

العلوم وتوجيه و ومن أهم مميزاته عنايته بشىت املعارف  .ذلك ما يلقاه من إقبال أمثر يف إخراج طبعات عديدة منه

لعربية القليلة الشيوع، وإنزال ، وإيراده تعريفات موجزة للمقابالت اعربية واحدة مقابلة للفظ الفرنسياإتيان باللفظة 

 ."وإخراجه بطريقة جيدة وحجم مناسب اللفظة الفرنسية يف أمثلة توضيحية تربز معانيها وظالهلا املتنوعة،

 :مرارية جناحه لسنوات باآليتواست ،املنهل أصحاب الدار على الشهرة اليت ناهلا أما موقع دار اآلداب فقد برهن فيه

، وسيصدر إن شاء هللا يف الذي حظي برواج كبري العريب(-الفرنسي" )املنهل"ر قاموس ن أشهر ما نشرته الداوم

العريب(. وتستعد الدار إطالق معجمها "املنهل العريب الكبري" من -)الفرنسياملنهل  2010الشهر األخري من عام 

وسوف يكون أكرب وأمشل  تأليف الدكتور سهيل إدريس والدكتور مساح إدريس، مبشاركة العالمة د.صبحي الصاحل،

عريب( حديث وهو ما حيتاجه إليه كل مثقف عريب اليوم وسوف يسد عند صدوره يف ثالثة أجزاء -معجم )عريب

 امليدان املعجمي العريب احلديث". صفحة( نقصا كبريا يف8000ضخمة )

حيث ذكر يف عدة نقاط  ،مؤلف املنهل ذاته قد وضح أمهية هذا املعجم يف مواضع عدة من مقدمة املعجمكما أن 

خصائص تفرده عن سواه وحتدد  ،للغة أو ثنائيهاا موحد ،ل معجملك"ما مييزه عن غريه من املعاجم، استهلها بقوله: 

 ،به قتنائه والوثو ققبال عليه واباإ الدوافع اليت هتيب من بعد  ، ومن مثوتعلل البواعث الداعية إىل ظهوره ،شخصيه

 ".ا فريدا يف بابه بني املعاجم الفرنسية العربيةعل منه مصنفتكاد جت، ة خاصة بهيزات كثري بدوره م هلوللمن
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ارتقت بصناعة  ،وعلى حضارهتا احلديثة ،داة تثقيف وانفتاح على اللغة الفرنسيةول املقدمة بأنه أوقد وصفه يف أ

جليلة حلركة النقل من شأن كل ة عاملية، وقدمت خدمة ومنحته صبغة معجمي ،التمييزو املعجم املزدوج حنو التطوير 

 1بلدان العامل العريب اإفادة منها.

وسنحاول من خالل هذا املبحث أن نقف عند حقيقة اخلطوات اإجرائية والتنفيذية يف معجم املنهل حمللني نظامه 

 2ة املعاجم العامة واملعجم الثنائي على وجه اخلصوص.الداخلي باالعتماد على أسس صناع

  الثاين: مادة املعجم و مداخلهبحث امل

 :اخلطوات اإلجرائية .1

قدم تلك اخلطوات مرتبة  للوقوف على هذه اخلطوات يف واقعها، توجهنا حنو مقدمة املعجم لنكتشف أن صاحبه قد

 ومتسلسلة.

 :فنون الطباعة واإلخراج :أوال

كون أول ما نتحدث عنه أبينا أن ت وضع املؤلف إال أننا رغم أن هذه اخلطوة هي آخر ما يتوصل به املعجمي إىل

 ه ذو شكلني:على أنوميكن  النظر إىل كل معجم أو مؤلف  ،من إجراءات

 يضم هذا الشكل:: شكل خارجي.أ

عليه الزخرفة اليت حفر يتمتع املنهل بغالف خارجي مسيك وجملد كما ذكرنا سابقا تغلب  :الغالف اخلارجي.1.أ

 د. سهيل إدريس والفرنسية: سم مؤلفه باللغتني العربيةبواسطتها ا

(DR. SOUHEIL IDRISS) :املنهل"، وعنوانه الرئيس باللغتني"  ALMANHAL، 

                                                                 

 .96آالن بولغير، المعجمية وعلم الداللة المعجمية، تر: هدى مقنص، ص -1 
 .150حسن جعفر نور الدين، المعاجم والموسوعات بين الماضي والحاضر، ص -2 
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أضف إىل ذلك  (DICTIONNAIRE Français-Arabeعريب )-عنوانه الفرعي: قاموس فرنسيو 

واملختارة بشكل عشوائي، معربة عن لوحة متمازجة األلوان، حاملة  ،املنتظمة داخل مربع ،بعض احلروف اهلجائية

 1أليقونات تربز ثقافة التداخل اللغوي بني اللغتني الفرنسية والعربية، وحتت املربع حفر اسم دار النشر.

   :الغالف الداخلي.2.أ

 هناك واجهتان للغالف الداخلي:

 باللغة العربية "املنهل" وتشري إىل أنه قاموس فرنسيسم املعجم ا ا: حتمل يف صفحتهالواجهة اليسرى-

 دار النشر أيضا.اسم شري إىل ذلك بالغة الفرنسية ونذكر ويذكر اسم املؤلف مث ت ،عريب

 شهارا خيص معاجم مل يف صفحتيها األوىل والثانية إحت ،شهاريةواجهة إ: هي عبارة عن الواجهة اليمىن

 لدار املنهل.

 :املضمون.ب

ما يزيد عن ألف ومائتني وتسع ومثانني  أجلها، حيث أنه حيوي يف حجم مناسب للفئة اليت أعد من يقع املعجم

 موزعة بالكيفية اآلتية: ،صفحة (1289)

   :املقدمة.1.ب

وظلت هي ذاهتا منذ  ،دد معلوماهتاوشكل فقراهتا مل يتغري، إذ مل جت مسيت املقدمة بالتصدير، ويبدوا أن حمتواها

 وطريقة تنظيم الفقرات جاءت بالشكل اآليت: ،الطبعة األوىل

 ( 7أربع فقرات: من الصفحات رقم) ( غري متوازنة10إىل الصفحة رقم ) .من حيث عدد األسطر 

                                                                 

 .9إدريس، المنهل، صسهيل  -1 
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 العريب والفرنسي النصني يفواملقتضبات مفتاح يشرح الرموز  صطالحات: هو يف احلقيقةكشف اال 

 .12.11)ص(

 )14والفرنسية )ص( 13ثبت املراجع: باللغتني، العربية )ص. 

 .1املختصرات والرموز: موجودة وبكمية ال بأس منها 

 :النص املعجمي:2.ب

حيث تظهر هذه  ،(Z)وينتهي عند احلرف  (A)يبدأ عند احلرف  ،يتبع فيه املؤلف الرتتيب اهلجائي للغة الفرنسية

وينتهي  (،17)احلروف داخل شكل زخريف مميز، ينطلق املؤلف يف شرح مداخل املعجم ابتداء من الصفحة رقم 

عدد من املداخل الرئيسية ثالثة صفوف يف كل صف حتمل بني طبقاهتا  ،عند الصفحة ألف ومائتني واثنني وسبعني

 والفرعية.

   :اخلامتة والفهارس واملالحق.3.ب

خامتة هلذا املعجم، ألن من عادة املعاجم أال ختتم املعجم بالنص املعجمي، وأحيانا بالفهارس أو ليست هناك 

 2املالحق اليت مل تتوفر يف هذا املعجم أيضا.

 :ديد الطبعاتجت.ج

حصول الغريب يف األمر هو عدم لكن  ،قد أعيد نشره أكثر من ست وأربعني مرةاجلدير بالذكر أن معجم املنهل 

وأبدوا  ،علقوا على مسائل كثرية (علي القامسي)رغم أن جمموعة من الباحثني على رأسهم  ،يف هذه الطباعات حتيني

 مجلة من املالحظات القيمة اليت تفرض على املعجمي إعادة النظر يف مضمون املنهل.

 
                                                                 

 .120، ص4حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ط -1 
 .37ينظر، إبراهيم بن مراد، من المعجم إلى القاموس، ص -2 
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  :منهج اجلمع ومادته:ثانيا

  :كفاية املعجم منهامصادر اجلمع و  .1

مث أحلق هبا  ،حيث استهل القائمة باملراجع العربية من املصادر،على جمموعة  عجمهيف بناء مادة م اعتمد املؤلف

 املراجع األجنبية.

 : املراجع العربية .أ

 سنحاول أن نقف عندها كما يأيت:

تنسيق عريب )مكتب مبا فيها جملة اللسان ال ،مثانية وعشرين "سهيل إدريس"بلغ عدد املراجع العربية اليت ذكرها 

 1.التعريب( اليت مل يصنفها يف قائمة أخرى لثبت املراجع العلمية

  :املراجع األجنبية .ب

 غة الفرنسية الشهرية:لأربعة منها هي معاجم ال ،أحد عشر مؤلفا فرنسيا ذكر سهيل إدريس

Robert Larouse, Littré, Hatzfeld et Darmester. 

 واثنان منهما ميثالن املعاجم مزدوجة اللغة: 

Dictionnaires Françaises-Arabes, Bellot ; Jean Baptis. 

 أضف إىل ذلك موسوعة اللغة الفرنسية األشهر على اإطالق:

Grand Larousse encyclopédique. 

                                                                 

 .28ينظر، عالء الحمزاوي، المثل واالصطالحي في التراث العربي، ص -1 
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 Dictionnaireاملعنون ب:  Quillet Flammarion)(فرنسي متخصص هو معجم ومعجم 

usuel.1 

صاحب التكملة  Dozy)أما بقية املؤلفات فهي معاجم لبعض املستشرقني الذين اعتنوا بالعربية من أمثال )دوزي 

 .(L’arabe vivant)وف بإضافاته على املعاجم العربية، و شارل بيال صاحب املعر  Faynon)و )فاينون 

  :منهج اجلمع .2

 اقتضت عملية مجع املادة اخلطوات اآلتية:

 : قام فيها املؤلف باستقاء املادة من منابع اجلمع الرئيسية.)متهيدية(مرحلة أوىل 

وقف من خالهلا على معظم األثار اليت هلا العلماء والباحثون ومجعوها يف شكل معاجم عامة ومزدوجة  :مرحلة ثانية

 اللغة.

 :فيها على اإفادة من أعمال املتقدمني االعتماد: مت مرحلة ثالثة

  العامةأصحاب املعاجم. 

 .2املنسقة واملعاجم اخلاصة مبصطلحات علم من العلوم 

 اليت تصف معجمه باخليانة وأن يوسم معجمه ب: اإنتقاداتسهيل إدريس أن يتجنب وهبذا التنسيق استطاع 

 .النزعة املوضوعية: ألنه حتري األمانة العلمية يف نقل املعلومات 

                                                                 

 .50سهيل إدريس، المنهل، ص -1 
 .120لمعجم، صإبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية ا -2 
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  موسوعة كثرية استقاها ال من املوسوعات العامة فحسب، معلومات النزعة املوسوعية: ألن ضمن معجمه

بل من خمتلف املصادر اليت اتكأ عليها، واليت تعدت حصر األلفاظ ومدلوالهتا يف دائرة معينة أو يف عنصر 

 معني، إىل ألفاظ احلياة العامة العصرية اجملموعة بطرائق خمتلفة.

 أمهات املصادر الفرنسية والعربية، وأشهر املعاجم املدونة من  نتقائية: اعتمد يف انتقاء مادة املدونةالنزعة اال

 باللغتني، مع أنه مال يف الغالب إىل لغة املعاجم العصرية.

 على مجع املدونة وإعدادها، مثل: ظ حضور واضح لفروع لسانية مساعدةالنزعة الشمولية: حيث لوح 

 1االلتزام بالقواعد الصرفية يف تعريب األلفاظ العربية.   

 .التنويع يف استعمال املعلومات النحوية 

 .استخدام االشرتاك الداليل واالشرتاك اللفظي، التعريف باحلقول الداللية، والسمات الداللية 

  نزعة إحداث التداخل بني اللغتني: حيث حقق املرتجم سهيل إدريس مفهوم االحتكاك اللغوي من خالل

العربية، جامعا بني هاتني اللغتني اللتني ال تنتميان إىل الفصيلة اللغوية ربطه للمفردات الفرنسية باملدلوالت 

  2ذاهتا.

حتيلنا مجلة هذه اخلصائص إىل اإشارة إىل أن املنهج العام للمنهل متثل يف حماولة السري خلف املعاجم الفرنسية 

عجمية الفرنسية احلديثة )األكادمييات( األحادية، وذلك أمر منطقني يتماشى مع طبيعة لغة متنه، ومبا أن املدارس امل

اختلفت حول املقاربة املنهجية املطبقة، فإن سهيل إدريس وقف موقفا وسطا، واختار أن يشتغل وفق مقاربتني مها: 

املقاربة اآلنية واملقاربة الزمنية، ووفقا لذلك ألف مداخل املنهل اعتمادا على ظاهرتني دالليتني )االشرتاك اللفظي 

يستدعي تطبيق املقاربة اآلنية، أي استقالل كل اك الداليل(، حيث غن التأليف باستخدام املشرتك اللفظي واالشرت 

مفردة مبدخل منفصل، ال جتتمع حتته االستعماالت املختلفة للمدخل الواحد، يف حني أن التأليف باستخدام 

                                                                 

 .90أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص -1 
 .43ينظر: األمير أمين آل ناصر الدين، معجم دقائق العربية )جامع أسرار اللغة وخصائصها(، ص -2 



 - تطبيقية دراسة - املنهل معجم                                                                : الثاين الفصل

 

 

64 

موعة من املعاين املختلفة حتت مدخل واحد املشرتك الداليل يقتضي استخدام املقاربة الزمنية اليت تستدعي حشد جم

 مشرتك.

 : اخلطوات التنفيذية .2

  :بناء املعجم

هائية مها: نزعة البناء بأداة املعجم إىل املرحلة النبني نزعتني سبق أن اعتربنامها شريكتان يف الوصول حناول أن جنمع 

 املعجم وإخراجه.ستعمال وذلك قصد الوقوف على قيمة كل منهما يف إعداد ونزعة اال

من خالل الوصف واإحصاء -إذا انطلقنا من فرضية أن املنهل نظام معجمي قائم بذاته فعلينا أن نبحث 

عن الكيفية اليت انتظمت هبا عناصره فاستقر هبا على تلك احلال. نقرتح من أجل ذلك أن نقسم بنيتيه  -والتحليل

 1ضمنية، مع العلم بأن الشكل والداللة مها جوهر املعجم. بنيتني إحدامها ظاهرية شكلية واألخرى دالليةإىل 

 :البنية الشكلية ملادة املنهل .1

ية ألي نص ما متثل يف املداخل البىن الشكل عادة أويتشكل النص املعجمي للمنهل من جمموعة من مداخل 

التوجه سنكتشف أن البنية معجمي يف مقابل البىن الداللية املشكلة من جمموع التعريفات وإذا سرنا وفقا هلذا 

 2الشكلية ملداخل املنهل تظهر مائلة يف جمموع اخلصائص اللسانية اليت حيملها كل مدخل على حدة.

باعتمادنا على معايري التصنيف اليت سقناها يف املبحث املتعلق باملداخل من :أنواع املداخل يف املنهل .أ

اجلانب النظري، سنقف على خمتلف أنواع املداخل اليت وظفها صاحب املنهل فيه، مع العلم أن هذه 

األنواع ستتقاطع حتما، لكننا نود استعمال املعايري حبسب ما يدرجه املتخصصون يف دراساهتم، ساعني إىل 

 إملام مبفاهيم الصناعة املعجمية املختلفة: ا
                                                                 

 .293ينظر: العسكري أبو هالل الحسن بن سهل، الفروق اللغوية، ص -1 
 .896، ص2العربية المعاصرة، مج ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة  -2 



 - تطبيقية دراسة - املنهل معجم                                                                : الثاين الفصل

 

 

65 

 :( وفق األصل والفرع ):املداخل الرئيسية واملداخل الفرعية

 مداخله الفرعية ص املدخل الرئيسي

Abaisser 18 -Abaissable. 

-Abaissant. 

-Abaissée. 

-Abaisser. 

-Abaisslangue. 

-Abaissement. 

-Abaisseur. 

Blond 156 -Blondisse. 

-Blondel. 

-Blondeur. 

-Blondir. 

Comprendre 278 -Compréhensibilité. 

-Compréhensible. 

-Compréhension. 

-Comprenette. 

 

هذه العينات اختيارا عشوائيا، لكن مع مراعاة جانب واحد هو انتقاء ثالثة أنواع من األفعال املصدرة لقد مت اختيار 

( L’infinitif )  ويبدو أمن املنهل ال يضع عالمة مميزة تفرق بني هذين النوعني من املداخل، ألنه على األرجح ال

 1يركز على ذلك، بقدر ما يركز على ترتيب املشتقات ترتيبا هجائيا.

 

                                                                 

 .179ينظر: حالم الجياللي، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، ص -1 
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 :) معيار اجلنس والعدد ( :عقدةداخل املركبة واملداخل املاملداخل البسيطة وامل

للمنهل وفق هذا املصنف من املعاجم يقتضي أن نقف على األمثلة اخلاصة بكل نوع إن معاجلة املداخل املعجمية 

يعد املدخل البسيط ف .على حدة كي نتمكن من ذكر خصائص كل مدخل وهيئاته املختلفة حسب ذكر املؤلف

يل أما املداخل هيمن على معجم املنهل فيمكننا القول أن املعجمي ركز على اجلانبني النحوي والدالفرد املالنوع امل1

 ملعجم عددا كبريا من هذه املداخل.املركبة فهي مدخل انتقائي وخبصوص املداخل املركبة فلم حيمل ا

: سنقوم باختيار عينات من املعجم اختيارا يقوم على عدد اخلصائص اليت وظفها املداخل البسيطة .أ

 املؤلف:

 التعاريفأنواع  الدالليةاخلاصية  اخلاصية النحوية اخلاصية لصرفية املدخل الصفحة

423 Dressoir   مرادف واحد  

 Effaçure Sf  مرادف واحد  

115 Facilitation Sf  الداليل ذكر باحلقل ثالث مرادفات 

578 Giron Sm Adj 

 

 تعريف بالسياق ثالث مرادفات

 + ذكر باحلقل الداليل

633 Identifier V V t الداليل ذكر باحلقل ثالث مرادفات 

يعد املدخل البسيط ) املفرد ( النوع املهيمن على معجم املنهل، ألن أغلب مفردات الفرنسية كذلك، ورغم وفرته 

على عدد كبري من املداخل املركبة واملعقدة، إال أن طغيان املفرد واضحا،أما ما خيص اخلصائص فيمكننا القول إن 

ل اجلانب الصويت الذي يعد على قدر من األمهية يف املعجمي ركز على اجلانبني النحوي والداليل فحسب، وأمه

 ، والغريب يف األمر هو أنه ضبط كثريا من الكلمات العربية بالشكل.املعجم املزدوج
                                                                 

 .356المرجع نفسه، ص -1 
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  :املداخل املركبة .ب

 جتدر اإشارة إىل أن أنواع الرتكيب يف "املنهل" متعددة، نذكر منها ما يأيت:

 داللية النحويةاخلاصية  مرادفه الرتكيب نوع املدخل ص

72 Animalisation حيونة، حيون مركب حريف SF املصاحبةب تعريف 

799 Recommencement مزدوج احلمض مركب حريف SM باملرتادف 

1027 Irraisonnable إعادة، استئناف مركب حريف ADJ تعريف باملصاحبة 

ميكن القول إن النوع األول من املداخل املركبة ) احلريف ( هو مدخل اشتقاقي أو هو جذع، لكن بعض الباحثني 

إدراجه ضمن املدخل املركب، واعتباره صيغة من صيغ املدخل املفرد فحسب، وعلى رأس هؤالء ) إبراهيم بن رفضوا 

         ت مع "اجلذر" أدت إىل ظهور مدخل اشتقاقي مراد (، لكن بعضهم اآلخر عده تركيبا، ألن احلروف اليت ركب

مثال أضافت  animalisationمن املدخل   ((isationالحقة فال) فرعي ( جديد يف البنية الداللية ) جذع (، 

. أما بالنسبة إىل أنواع املداخل املركبة األخرى فإهنا حمل اتفاق بني Animalداللة املصدر الصناعي على اجلذر 

 1 وقد وردت بكثرة يف املعجم، حيث ال يكاد خيلو حرف هجائي منها.اجلميع 

 :املداخل املعقدة .ج

حيمل معجم املنهل عددا كبريا من هذه املداخل، مع أن املعلوم أهنا كثرية جدا يف اللغة الفرنسية، ومما عثرنا  مل

 عليه أثناء تصفح املعجم:

 1099.2ص : الذي يعين فرار أو اهلرب،qui peut-Sauve :املدخل

 .89ص قوس األرض "Arc-en-terre": قوس قزح و Arc-en-ciel :املدخل

                                                                 

 .332خليل الجلر، المعجم العربي الحديث، مكتبة الروس، فرنسا، ص -1 
 .133.132ينظر: علي القاسمي، الترجمة وأدواتها، ص -2 
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 .116ص Avau-l’eau الذي يعين اهنزام و ) مع التيار ( Avau-de-route املدخل:

يفوق عدد املداخل املركبة عدد املداخل املعقدة بكثري يف معجم املنهل، من ذلك ميكن القول إن سهيل إدريس 

مادة معجمه، وينوع يف توظيف املداخل تبعا لبنيتها )عدد مفرداهتا(، مع العلم بأن هذه املداخل استطاع أن ينظم 

 بأنواعها وثيقة الصلة بعضها ببعض، حيث إن كال من املركب واملعقد مصدرمها املفرد.

  :ترتيب املداخل يف املنهل .ب

 رتبت املداخل يف هذا املعجم وفق نوعني من الرتتيب مها:

وهي طريقة  ،الطريقة املألوفة يف ترتيب كل املعاجم العامة احلديثة اعتمد فيها على: اخلارجيرتتيب ال .1

 1Zف وانتهى عند حر  Aالرتتيب اهلجائي وفقا لنظام ترتيب األصوات الفرنسية حيث ابتدأ حبرف 

 ،املعجمي: نظر سهيل إدريس إىل مدخل املعجم على أهنا وحدات مستقلة داخل النظام الرتتيب الداخلي .2

)عالقة وجعلها تبدوا مستقلة على الرغم من العالقة اليت جتمع بني عدد كبري من املداخل املتالحقة 

تشكل أسرة لفظية واحدة نظرا الرتباطها كلها جبذر واحد، يظهر معناه يف كل ، حيث إهنا االنتماء(

حيان عملية البحث داخل مدخل، وعلى ذلك كان الرتتيب هجائيا، وسهل على القارئ يف كثري من األ

 2املعجم ويعرف هذا النوع من الرتتيب باسم نظرية املداخل التامة.

ة التجنيس يف ترتيب وحدات املعجم، لكنه مل يتدرج يف ذكر السياقات وميكن أن نشري إىل أن املؤلف اعتمد طريق 

 (:39)ص اآلتية توضح ذلكاملرتبة ترتيبا هجائيا )من البسيط إىل املعقد كما هو شائع( واألمثلة 

 

  
                                                                 

 .210س، المنهل، صسهيل إدري -1 
 .333علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص -2 
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Adoucir (vt)   لطف، حلى )املاء(:

                   Un métal- : صقل معدنا

-L’or :  صفى الذهب  

-Sa colère :  هدأ غضبه  

-Les conditions :  سهل شروطه   

            -La peine :  خفف العقوبة  

-Un tableau :  نعم اللوحة  

-S’adoucir :  حال، لطف  

-La douleur c’est adoucie :  سكن األمل  

  :البنية الداللية للمنهل .2

والنظر يف  العالقات الداللية اليت حتكمهايقتضي هذا الوقوف على خمتلف أنواع التعريف املوجودة يف املعجم وأنواع 

اإشارة إىل أن املعجم من حيث بناء الدالالت فيه، وقبل احلديث عن تفاصيل كل ذلك جتدر السمة الغالبة على 

املؤلف قد مسى التعريف ب "التحديد"، وأنه مل يكتف بإيراد حتديد ملدلول اللفظة املنقولة، بل كان يذكر املقابل 

العريب هلا عند وجوده مرات عديدة، ويشتق ما يعادله مرات أخرى، معتمدا يف ذلك على أساليب علماء  العربية 

 1(. 08القدامى واحملدثني )مقدمة املعجم، ص

 

 

                                                                 

 .10سهيل إدريس، المنهل، ص -1 
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 :صيغ التعريف ولغته يف املنهل .1

 : الصيغ .أ

 خالل تفحص مداخل املنهل مث التوصل إىل أن الصيغتني املشكلتني لتعريفاته مها:من 

 1تظهر يف أشكال الرتمجة اليت تغلب على املعجم مادام مزدوج اللغة. :صيغة التعريف املعجمي

كثرية هو تعريف استخدمه صاحب املنهل بشكل كبري حيث توفر املعجم على مداخل   :صيغة التعريف املصطلحي

 أمثلة ذلك:ومن بتعدد عدد اجملاالت اليت ذكرها، من جماالت املعرفة الكثرية، واحلقيقة أن صيغ هذا التعريف تعددت

 :صيغة التعريف من حيث حجم املعلومات أو املضمون الداليل

من: التعريف األدىن والتعريف القاليب ومها نوعان ميكن متييزها من خالل األمثلة السابقة هي الصيغة املاثلة يف كل 

)ضغط مرتفع جدا( هو بصيغة التعريف األدىن من الكلمات،  Un pressionاليت سقناها، فاملثال مثال: 

 2وحددت املدخل حتديد كافيا.

  3موسوعي، قدم مالمح املداخل وأوصافه.قالبية ألنه تعريف شبه  فصيغته Qaut’zarts ما املثالأ

 : لغتا التعريف .ب

 )صيغة التعريف اللغوي(.يف هذا املعجم لغتني مها:اعتمد املؤلف 

 مثل:  ،لغة استعان هبا املؤلف ليعرف بعض املداخل ووفق السياق املعتاد :اللغة الطبيعية

  -Gréciser( vt: )(591)ص روم ،روم كلمة :)صرفها صلب القاعدة اليونانية( 

                                                                 

 .120محمد أبو أحمد، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، ص -1 
 .205ينظر: الحبيب النصراوي، من قضايا االشتراك الداللي في القاموس، ص -2 
 .65، ص2عبد الحميد أبو سكين، المعاجم العربية مناهجها ومدارسها، ط -3 
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 مثل: ،املداخل استطاع املؤلف يستغلها يف ترمجة عديد ،والتقنيات ا لغة العلوممبا أهن :اللغة الواصفة

  Concessif(gram)- : (281)ص  (،ا بعدهاملا قبلها وجتعله )صفة عبارة تسلب احلكم عمإضرايب  

  Questionnaire- : (1003)استفتاء الئحة أسئلة جياب عنها كتابة يف قضايا معينة(، )ص

-Référent (linge) :  (1003مرجع الداللة )ما تشري إليه اللفظة اللغوية(، )ص  

لقد بينت هذه األمثلة أن املنهل معجم غين بالصيغ اليت متيز صنف تعريف عن آخر، وأن أحجام التعريف مرتبطة 

بصيغته واليت تطول وتقصر حسب طبيعة املدخل،  ونوع املعجم من حيث لغته، وعمومه أو خصوصه.كما تبني 

 املعرفة منق ولغة خاصة للمصطلحات أيضا أنه يوظف نوعني من اللغة: لغة للكلمات العامة اليت تعرف بسيا

  1حقلها الداليل.

 :مناهج التعريف يف املنهل وأنواعه .2

ومن أمثلة هذه  ،ينقسم إىل تعريف بالكلمة الفذة، بالكلمة املخصصة، بالعبارة :مسيمنهج التعريف اال :أوال

 األنواع ما يأيت:

 :بالتشبيه(و ضد، شتقاق، بالاملرادف، باالب): الكلمة الفذة .1

حيث  ،: لقد طغى هذا التعريف الذي يقتضيه هذا النوع من املعاجم على معجم املنهلالتعريف باملرادف .أ

 ساقها فاصال بينها بالفواصل)،(، وهي يف حقيقتها جند أن أغلب املداخل تعج حبشد من املرادفات اليت

كنها أن حتمل أكثر من معىن، ال حتقق الرتادف املطلق، ألن الكلمة الفرنسية الواحدة ال ميأشباه مرتادفات 

                                                                 

 .32ينظر: ليلى المسعودي، البعد االجتماعي لإلشكال الداللي في المعجم الثنائي، ص -1 
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وسنسوق مثاال من الداخل اليت عرفت بالرتادف لنكتشف أن ذلك الرصد للمرادفات ال حيقق الدقة يف 

 1التعريف أو الرتمجة.

 :01املثال 

Interprétation (sf) p: 670 

)أثر فين كدور مسرحي أو قطعة  تأدية عرض أثر، أثر،ترمجة  رمزي، نص ترمجة، تأويل، شرح، تفسري،

  موسيقية...إخل(.

كأهنا و  ، ترمجة، نص رمزي، ترمجة أثر، عرض أثر، تأدية(،تفسري، شرح، تأويل)لقد استخدم املعجمي الكلمات 

حيمل كل هذه املعاين حقيقة، أو ميكن توظيفه يف كل   ((Interprétationمطلقة الرتادف، أو كأن املدخل 

على هذه املعاين، والواقع أن العربية وال الفرنسية تقبالن بذلك ف )سهيل إدريس( مل يتوخ الدقة  السياقات اليت تدل

الفرنسية بذكر مقابلها العريب  بالقدر املطلوب حينما عرب عن اهلدف من املعجم وقيمته قائال: "إحياؤه الكلمة

 ".مباشرة، توجيه اإتيان بلفظة عربية واحدة ملعادلة اللفظة الفرنسية

 : شتقاقالتعريف باال .ب

 استعمل املنهل هذا النوع من التعريف يف مواضع كثرية وأمثلة ذلك: 

- Encelluler (vt)   : 457 )وضع سجينا يف زنزانة( ص زنزن  

- Encaver (vt) :  457قىب )وضع يف قبو( ص  

- Nocturne (adj) :  824ص ليلي )حيدث يف الليل(  

- Saloir (sm)  1091 والسمك ...إخل( صممالح )إناء لتمليح اللحم :  

                                                                 

 .58، 1عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية، ط -1 
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مبا أن هذه التعريفات قد اعتمدت على الداللة الصرفية، فإهنا غري كافية، وهي حباجة إىل حتديد الفرق 

طاملا أن كل مورفيم من مورفيمات اللغة الفرنسية مكون من مورفيمني أو أكثر بني صيغة وأخرى 

  تفسري بالسياق أو بالشاهد أو بالصورة يف)مورفيم حر و مورفيمات مقيدة(، كما أن بعضها حباجة إىل

 1بعض األحيان.

 : التعريف بالضد .ج

ال خيفى على أي متعلم للفرنسية أو عارف هبا و مبفرداهتا أن بعض هذه املفردات )وهي كثرية يف احلقيقة( هي 

يضاده، وميكن أن منثل هلا حتمل سابقة أو الحقة تدل على ما خيالف اجلذر )املورفيم احلر( أو ما مورفيمات مركبة 

 :باملالحقة اليت وردت يف مداخل كثرية، نذكر منها

- Antihalo (photo) :  (17ضد البقع، ص)   

- Antilogique :  (77ضد املنطق، ص)   

- Antimoral (73ضد األخالق، ص)  :  

- Anti typhique :  (79ضد احلمى التيفية، ص)   

-  Inspiration :  (663، ص)(شهيق )ضد زفري   

وألن هذه الكلمات تظهر يف شكل مفردة واحدة، لسنا على يقني مما إذا كان ظهورها هبذا الرتكيب أو  هذه 

ميكن الصياغة هو ضرب من التعريف بالضد أم هو جمرد إيراد لرتمجات حرفية الكلمات فحسب، ويف هذه احلالة 

ل كلمة ضد مثل: مزيل البقع أو ال منطقي القول إن صاحب املنهل كان قادرا على تعريفها مبقابالت أخرى ال حتم

 2أو ال أخالقي أو غري ذلك مما ميكنه أن ينفي صيغة التعريف بالضد.

                                                                 

 .351ينظر: عز الدين الناجح، العاملية الحجاجية للمعجم، ص -1 
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 : شبيهالتعريف بال .د

-Aspiration :  (99ص )  هائية، هتة، )نطق مبأل النفس كالفظ اهلاء(، 

-Borne-fontaine :  (162سبيل املاء )على شكل نصب( ص )   

-Onguligrade :  (844)كالفيل(، ص)ذو اخلف   احليوان 

-Orant (متثال أو رسم ميثل شخصا قي هيئة املصلي، ص ،)مصل : (848)شخص يف هيئة املصلي  

يالحظ من خالل هذه األمثلة أن هذا النوع من التعريف يعتمد على مماثل للمدخل من حيث شكله أو لونه أو 

 1ألنه ال حيمل مسات املدخل وخصائصه. هيئته أو غري ذلك، غري أنه وسيلة مساعدة على التعريف،

  :التعريف بالرتمجة .ه

 من التعريف هو أساس هذا النوع من املعاجم، لذا ميكن أن نتجاوزه. ميكن القول إن هذا النوع

 :منهج التعريف املنطقي :ثانيا

 يضم هذا التعريف ثالثة أنواع هي:

 :التعريف احلقيقي .1

كثرية، واملعروف عنه أنه مكون من أركان مخسة )اجلنس، النوع، الفصل، عرف املنهل يف ظل هذا التعريف مداخل  

 اخلاصية، العرض العام(.

 ومن أنواع هذا التعريف يف املعجم:

                                                                 

 .100علي القاسمي، الترجمة وأدواتها، ص -1 
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  :التعريف ذو الركنني

Lapis (ص ،)(708)جنس/ عرض عام( ال زرود )حجم كرمي مساوي الزرقة :  

Microsline :  (783)جنس/ فصيلة( ميكروكلني )معد من اجملموعة الفلسارية(، )ص    

Moire :  (792)جنس/ خاصية( خمري )نسيج متموج املظهر(، )ص  

:التعريف ذو ثالثة أركان  

Mimolette :  (785)جنس/ نوع/ خاصية( ميموليت )جنب هولندي رخو اللب(، )ص  

 Phénobarbital (pharm):  (904)جنس/ فصيلة/ خاصية()دواء مهدئ طويل املفعول(،)ص 

من خالل تقصي أمثلة التعريف احلقيقي الحظنا أن املعجم قد أغىن ثقافة مستعمليه بعديد أشكال هذا التعريف 

اد(، وعليه ميكن القول حيث إن ذكره جملاالت معرفية كثرية دعاه إىل التعريف بأجناس متنوعة )نبات، حيوان أو مج

 1إنه قد أجاد يف حتقيق عرض هذا الكتاب.

 :التعريف املصطلحي .2

يرتبط التعريف حبشد املعجم جملموعة من املداخل اليت تنتمي إىل جماالت العلوم واملعارف املختلفة، ويربط بينه 

عجت به، إذ ال تكاد صفحة وبني التعريف احلقيقي الذي سقنا أمثلته سابقا، نستنتج أن صفحات املعجم قد 

من صفحات املعجم ختلو منه، وقد بدا وكأن املعجم موسوعي لكثرة التعريف باملصطلحات من شىت اجملاالت، 

قدمة املعجم وقائمة ولوال أن مادة املعجم غري مسرتسلة يف الشرح والتعريف لقلنا إنه معجم موسوعي، مث إن م

 ت املختلفة، وميكننا أن منثل هلا مبا يأيت:مراجعه دلتا على أنه غين هبذه املصطلحا

                                                                 

 .55إبراهيم بن مراد، من المعجم إلى القاموس، ص -1 
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  :يف اجملال الطيب

 أثرى سهيل إدريس معجمه مبصطلحات طبية كثرية مثلت جماال دالليا خصبا ميكن لكل مثقف أن يفيد منها، مثل:

   -Encéphalopathie : (méd( مرض دماغي 

     -Glossite :  méd دواء مسكن    

     -Contre-indication (méd)  )تضاد  االستطاب )حالة متنع تطبيق عالج ما  

 :ومن املصطلحات القانونية

-Fonds dominant (dr) : 542عقار خمدوم، ص  

-Foclore (dr) : 543رفض دعوى، ص  

هذه اجملاالت وغريها مما تداوله املعجم، شكلت نظاما دالليا، بنيت وفقه مادة املعجم بناء خاصا، ظهرت من 

خالله قيمة لكل مدخل وسط جماله املعريف، وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض الثغرات املصطلحية اليت تقابل 

ها ونوعها وغري ذلك(. أو بالعبارة، كما أن بثغرات مفرداتية، وعرفت مداخلها بواسطة التعريف احلقيقي )ذكر جنس

داليل واحد دون آخر، رغم أن املصطلح يف أصله هو كلمة تنتمي إىل أكثر من أكثر التعريفات اقتصرت على جمال 

 جمال.

 : التعريف املوسوعي .3

شرح جمموعة  إن تعريفات املنهل يف جمملها مل تتعد العبارات، لكن املؤلف توسع يف بعض األحيان يفميكن القول 

 من املداخل بقدر جيعلنا نصفه )الشرح( بأنه تعريف شبه موسوعي، وميكن التمثيل لذلك باآليت:

 



 - تطبيقية دراسة - املنهل معجم                                                                : الثاين الفصل

 

 

77 

-Biogéographie   : صر املكونة) دراسة توزع النبات واحليوان يف األرض وأسبابه، والعنا جغرافيا حيوية 

.                       150لكل بيئة صاحلة ألن يعاش فيها(، ص       

-Confédération ل مسائلها : احتاد، حالف ) اتفاق عهدي بني دول حتتفظ فيه كل دولة بسيادهتا، وحت

 العامة يف مؤمتر جامع له صفة سياسية ال تشريعية، كما هي احلالة اآلن يف سويسرا(.      

ترمجية ذات دالالت معجمية مركزية، مث نأخذ شيئا فشيئا يف توزيع  مكافآتريفات تنطلق من نالحظ أن هذه التع

معىن التعريف شبه املوسوعي،  املعلومات املعرفية املتعلقة باملدخل، تبعا للمجال الذي ينتمي إليه، وبذلك يتبلور

والظاهر أن ذلك مقصودا، راعى صاحب املعجم من خالله نوع املعجم ووظيفته وحجمه بوجه خاص، ألن إدراج 

تعريفات موسوعية قد حيول دون إدراج ألفاظ أخرى، أو قد يفوق طاقة املعجم الذي ينبغي أن يلتزم بتكلفة معينة 

  1 وحجم معقول.

 :يف البنيويمنهج التعر  :لثاثا

 يضم هذا املنهج األنواع اآلتية:     

 :التعريف باحلقل الداليل .1

إىل تعريف بعض املداخل بواسطة احلقل الداليل عن طريق ذكر جمموعة املداخل  ميكن القول أن املنهل قد اهتدى 

ضمن جمال داليل حمدد، وما أكثر تلك اجملاالت يف املنهل، ألن املؤلف  ىل أسرة داللية واحدةإاملتالحقة اليت تنتمي 

 استعان بعدد كبري من معامجها، وفيما يأيت مداخل معرفة ضمن هذه احلقول:
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 :احلقل اللساين

 التعريف املدخل احلقالن العام + اخلاص الصفحة

293 

Ling (phon) Consanantique 

Consonantisme 

Consonne(e) 

 إىل الصوامت، صواميتمائل 
 قواعد الصوامت، ميل إىل الصوامت

 صامت، احلروف الصوامت

447 

Ling (gramm) Ellipse 

Elliptique 

Elliptiquement 

 حذف، إجياز، إضمار
 حذيف، إضماري، إجيازي

 إضمارا، إجيازا

1274 

Ling (socioling+ 

Psycholing) 
Vocable 

Vocabulaire 

 
 

Vocal 

 كلمة، لفظة
مفردات لغة، جمموع كلمات، معجم 

 خمتصر
 صويت، خمتص بالصوت، أو يلفظ به

 صوتيا، نطقيا

634 

Ling (lexi+phon) Idéogramme 

 

Idéographie 

Idioglossie 

Idiolecte 

رمز فكرة )رسم شيء أو صوت ميثل 
 الكلمة الدالة على الفكرة(

 كتابة رمزية
 عاهة يف الكالم

 لغة فردية
       

سهيل إدريس هبذا فحسب، بل استطاع أن يكون جمموعة من احلقول العامة اليت تنضوي حتتها حقول مل يكتف 

خاصة يف إطار عالقيت العموم واخلصوص والتضمن، وأبدع يف تصنيف تلك احلقول معتمدا على األسر اللفظية، 

 1والتقارب الداليل ضمن جماالت داللية شىت.
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  :التعريف املقومايت .2

جمموعة  ، أو باألحرىويركز على مقومات املداخل املوجودة أو املفقودة ،التعريف العناصر املكونة للمعىنيرصد هذا 

املميزة داخل اجملال الداليل له،  لقد استطاع صاحب املنهل أن يستثمر هذا النوع من التعريف  السمات الداللية

ارة إىل أن تمي إىل حقل داليل واحد، مع اإشلشرح مداخل كثرية، وميكن أن منثل له من خالل مجع مفردات تن

 1برمز معني. اصاحب املعجم مل يرمز هل

يرتكز على مبدأ تعداد أهم  التمييز بني التعريف املقومايت والتعريف باحلقل الداليل، حيث إن التعريف باملقومات

السمات الداللية اليت مييز بني أشياء احلقل الواحد وأعضائه، وليوضح السمات الداللية املميزة لكل مفردة من 

 مفرداته.

 : (اإلجرائيالذرائعي )التعريف  .3

اآلثار اليت خيلفها، ،وبالتايل يذكر لةاعج فئهتم هذا النوع من التعريف بنفعية املدخل حيث يفسره على أنه ذو نتاي

 ومن أمثلة ذلك جند:  أو الوظائف اليت يؤديها،

 -Naphtaline:  )نفتالني )مادة كيمياوية تستعمل يف صناعة العطور

 -Pyrogallol:  يستعمل ككاشف تصويري( يمحض الفانول )الذ 

-Vanneuse : )نشافة )آلة تنظف احلبوب بواسطة تيار هواء يسد على غرابيلها 

-Remailleur : )مقوم العجالت )جهاز إعادة العجالت املتطورة 
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 :التعريف التوزيعي .4

يعد هذا التعريف من أصعب التعريفات يف املعجم وأقلها ورودا، ألنه يعتمد على توزيع السمات النحوية 

 1وحتديدها ضمن استعماالت كثرية، ومن أمثلته يف املنهل:

-Anordir :  74مشاال، صأمشلت الريح : حتولت  

-Aréner :  91غاص : املركب، ص  

-Brasiller :  174تألأل : ماء البحر،   

-Caracoler :  205دار، استدار الفرس، ص      

 :مستويات االستعمال يف املنهل

 :  يف املستوى الصويت

أو الرموز املتعلقة مبداخل اللغة الفرنسية، وذلك رغم االختالف البائن بني  لقد تفاجئنا من غياب املعلومات الصوتية

النظامني الصوتيني للغة العربية والفرنسية ولعل السبب يف ذلك راجع إىل طبيعة املستعمل الذي وجه إليه املنهل وهو 

العريب الذي يريد االنفتاح على اللغة الفرنسية وحضارهتا، مع أن هذا التلميح  املثقف ؛تصرحيه الاملؤلف وفقا لتلميح 

ال يعين مطلقا أن املثقف ليس حباجة إىل بيان النطق والتهجئة السليمة لبعض املداخل اليت تتحكم يف كيفية أدائها 

يت يسكنها الفرنسي خري الذي يلتفظ به تبعا للرقعة اجلغرافية ال Rنغمات حمددة أو بيئات معينة، ولعل صوت 

ضمن مثال على ذلك )ع، ر( والغريب يف األمر هو أن صاحب املنهل قد عرف ببعض الظواهر الصوتية، بعضها 

، لذا يبقى غياهبا أمرا حمريا طاملا أن L’ingوبعضها اآلخر ضمن احلقل اللساين  Phonétiqueاحلقل الصويت 
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تعريفات شبه املوسوعية الكثرية، اليت كان يفرتض أن يكون مرادفات مكاهنا قد شغل برموز اجملاالت الكثرية، وبال

 1فحسب مادام املعجم عاما.

 ويني الصريف والنحوي: تيف املس

ومورده، واإشارة بالرموز  على الرغم من كثرة الرموز الصرفية والنحوية اليت وظفها املنهل لتدل على جنس املدخل 

 االستعمال(، إن أهم ما سجل على املنهل هو:إىل الكلمات النحوية )من حيث 

وعلى الرغم من أن املستعمل  اكتفاؤه باملعلومات الصرفية والنحوية اخلاصة بالعربية لغ الشرح، وهو أمر حممود،

لغة دينامية استطاع أن يولد منها  -فيما بدا-العريب إال أن سيفيد حتما من عربية معجم املنهل اليت جعلها املؤلف 

والرتمجة بعد أن أخضعها إىل قاموس العربية املتعارف عليه، وقد لها على العربية بفعل التعريب دخا جديدة أألفاظ

 أسهب يف شرح ذلك من خالل مقدمة املعجم.

 عن استعمال رموز تتعلق مبعلومات حنوية وأخرى صرفية من اللغة الفرنسية: أمثلة

-Adj (adjectif) :نعت، صفة 

-Adv (adverbe) ظرفن حال:     

-Sm ( substantif masculin) :اسم مذكر 

-Vt (verbe transitif) :فعل متعد 

-Vi (verbe intransitif) :فعل غري متعد، الزم 

                                                                 

 .25محمد غاليم، التوليد الداللي في البالغة والمعجم، ص -1 
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وتطبيق مناهجه من أجل صوغ   من التعريفأنواع شىتإن اختيار املنهل  :الطريقة التواصلية يف املعجم املنهل

وتربز القيمة اللسانية هلذا املعجم ومدى  اليت انتظم وفقها املنهل تظهر جبالء، تلفة جعل الصورةأشكال تعريفية خم

 1خضوعه للبنية وااللتزام مببادئها.

برازها من خالل حلقة تواصل تسري إكما يبني مدى اهتمامه بقارئه الذي يفرض عليه وضع طريقة تواصلية حياول 

 وفق املخطط اآليت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حول معجم املنهل مالحظات عامة ونتائج

باهتمام القراء  تنمية لغوية بالغة األمهية، حتظى إن التزام املنهل ببعض معايري االستعمال جعل منه وسيلة

وال شك يف أن شهرته وكثرة تداوله هي وليدة االهتمام مبجاالت االستعمال ومعلوماته وطلبهم بكثرة، 

                                                                 

 .69، ص1فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وألفاظ، ط -1 

 واإخراج (قناة ) فنون الطباعة 

 قارئ )استعمال المعجم + تداوليته( معجم معجمي

 وظيفة جمالية وظيفة تعبيرية
يةوظيفة إفهامية تأثير  

 مصادر الجمع

 ) وظيفة مرجعية (

مستويات 
 لغوية

مستويات 
 أسلوبية

مستويات 
 اجتماعية

مستويات 
 نفسية

مستويات 
 جغرافية
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فمن خالل ذلك ميكننا ومستوياته املختلفة، حيث إهنا جلبت االنتباه إليه ومنحته املكانة اليت يستحقها، 

 القول:

 التزمت بقواعد الصناعة املعجمية وفنوهنا. إن املنهل واحد من املعاجم اليت 

  القة داخلية أو املداخل والتعريف حتكمهما ع املنهل نظام قائم بذاته من جهة ألن ركنيه الرئيسني:إن

عالقة حضور وغياب، طاملا أن أحدمها ال ميكن فهم طبيعته يف ظل غياب الثاين ألهنما كوجهي العملة 

 1الواحدة.

 وخبصائصها الشكلية من جهة ثانية  إن قيمة املدخل يف املنهل مرتبطة بأسرهتا االشتقاقية من جهة

 ومبكافئتها من جهة أخرى.

  إن التعريف باملكافئ يف املنهل ال حيقق املقصود، ألنه ال وجود لتكافؤ حقيقي بني املعاين يف العربية

 والفرنسية.

 امه املؤلف واهتم إن توظيف املنهل لرموز االستعمال اخلاصة مبستويات اللغة الفرنسية كشف عن تنوع ثقافة

 مبستعمل املعجم وحتقيقه لوظيفة املعجم األساسية.

  فرنسية خمتلفة يساعد املستعمل على فرز للهجات الفرنسية إن اهتمام املنهل بألفاظ من بيئات وأقاليم 

 اخلاصة مبناطق خمتلفة.

 .إن وجود تعريفات شبه موسوعية يف املنهل حيقق له نصيته 

  املختلفة جيعله إما معجما شبه موسوعي وإما معجما ينزع إىل تبين فكرة إن اهتمام املنهل باجملاالت العرفية

 التضمن واحلقول الداللية.

  إن تنوع األساليب اللغوية املوظفة يف لغيت االنطالق والوصول يساعد مستعمليه على فهم املكونات

 اللسانية للسانيني معا.
                                                                 

 .425سهيل إدريس، المنهل، ص -1 
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 أريخ ألخرى يوضح االهتمام النسيب بألفاظ إن توظيف املنهل ملعلومات خاصة بأصول بعض املداخل والت

احلضارة الفرنسية، ولو أنه استطاع أن يوظف رموز االستعمال بالشكل املطلوب ليساعد مستعمل املعجم 

على انتقاء ما يعينه على التعبري هبذه اللغة، وجتنب ما هو حمظور منها أو أقدم ال يتماشى مع لغة العصر 

 1وثقافة اجملتمع.

القول إن منت املنهل هو جمموعة نصوص معجمية مكونة من مداخل ذات مكونات شكلية وأخرى داللية فخالصة 

 تظهر يف شكل مقابالت، واملقابالت هي تلك البىن املنتظمة يف شكل ترادف أو اشرتاك.

 

 

                                                                 

 .550صالمرجع نفسه،  -1 
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 خامتة:

 يف أمهية املعاجم ثنائية اللغة توصلنا إىل نتائج خمتلفة وعديدة نذكر منها:من خالل حبثنا 

  املعاجم ثنائية اللغة هي معاجم حتتوي على أمهية كبرية فبفضلها يتمكن كل شخص حىت وإن كان ذو
 تعليم حمدد من تعلم لغة اآلخر وفه ثقافته وإدراك عادات تقاليد خمتلف شعوب العامل.

  كما تعد املعاجم الثنائية ركيزة أساسية يعتمد عليها كل فرد يف خمتلف أطوار التعليم سواء كان ذلك يف
 االبتدائي أو اجلامعي وحىت األساتذة يف اجلامعة.

 الوقت واجلهد. تسهل يف عملية البحث كما أهنا تقتصر 

 .تعترب أداة أساسية يف االتصال مع خمتلف األجناس رغم اختالفهم يف العرق، اللون والدين 

  ،املعجم الثنائي حيتوي على عدد ال حصر له من الكلمات ويف خمتلف اجملاالت سواء كانت طبية
رة احلوار واملعرفة وتبادل فلسفية، علمية وأدبية هلذا حظي بإقبال كبري من قبل مقتنيه، كما أنه يوسع دائ

 األفكار واخلربات. 

 .يساعد املرتجم على التطور واالرتقاء و االبتعاد عن االنغالق الفكري 

 .يساعد املرتجم على ترمجة نص أديب، علمي، فلسفي أو ديين إىل اللغة اليت يريد بكل سهولة ويسر 

ذات املنت الفرنسي والشرح العريب قامت صناعته  وخالصة القول عن معجم املنهل إنه واحد من املعاجم الثنائية
على تتبع أركان الصناعة املعجمية العاملية احلديثة، اليت ال تقف عند حدود ركين اجلمع والوضع فحسب، بل تتجاوز 
هذه النزعة يف البناء إىل االرتكاز على معايري االستعمال، حيث استطاع صاحبه أن جيمع لغة مداخله وفقا 

ي النزوع إىل اجلمع بني منهجني يف عملية اجلمع مها املنهج اآلين واملنهج الزماين قصد احلصول على للمطلوب أ
نوعني من املصادر: مصادر قدمية ومصادر آنية تتمتع بالبحث عن كل ما هو آين ومستعمل، كما استطاع أيضا أن 

ومركبة ومعقدة( وخصائصها  يبين نصه املعجمي من خالل اختيار مداخل متنوعة من حيث شكلها )بسيطة
الصرفية والنحوية والداللية(، ومن حيث التعريف هبا، حيث إنه متكن من توظيف كل مناهج التعريف بأشكاهلا 

 املختلفة، مستخدما عالقات داللية كثرية، ومستعينا بوسائل مجة مساعدة على التعريف.
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إىل عبقرية اللغويني العرب الذين تفننوا يف تصنيف املادة اليت إن احلديث عن الرتتيب يف املعجم أمر حييلنا مباشرة 
 اجتهدوا يف مجعها.

الرئيسية ذو مكانة علمية رفيعة وشعبية واسعة، ألن صاحبه ذو خربة وجتربة رائدتني  -مدونة البحث–تبني أن املنهل 
املثقفني، وذو إقبال كبري، تشهد به دار يف جمايل اللغة واألدب، وأن املعجم يف حد ذاته ذو شهرة واسعة بني أوساط 

 النشر اليت محلت على عاتقها طباعته ألكثر من ست وأربعني مرة، وأجرت عملية سري اآلراء حوله.

تدعيما ملكانة االستعمال يف املعجم اليت أثبتها البحث يف خمتلف أنواع املعاجم الثنائية، تبني من خالل الوقوف 
هل وتعريفاته أنه من الضرورة مبا كان أن نفهم طبيعة العمل املعجمي على حقيقته، واليت على طريقة بناء مداخل املن

تؤكد ضرورة دعم خطويت اجلمع والبناء برموز االستعمال وتوضيح جماالته ومستوياته املختلفة، لتكون كل تلك 
 العناصر عامال يف إبراز حجامية املعجم ومقبوليته ومقصديته.

لقول: إن تداولية املعجم قد تعين الشيء الكثري، نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل يف ويف األخري ميكن ا 
 إجناز هذا العمل املتواضع ونتمىن أن يستفيد منه كل طالب جامعي وكل من يلمس هذه املذكرة.
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 قائمة املصادر واملراجع:
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